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របាយការណ៍៍ជូូនភាគីីពា�់ព័នធ
សារមតិិរ�ស់់ប្រ�ធានប្រ�ុមប្រ��ឹ្សាភិិបាល និងសារមតិិរ�ស់់អ្នន�ឧ�ញ៉ាា្ �ណ្ណាា្ធិិការ
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រ�ស់ទេយើង	 ប្រស�តាំម្ពុចុកេ�វិស័យ	 និងទេ�សកកម្ពុម	រ�ស់

ធ្ងនាគារ។
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�រ�ប្រងីកខ្លួួ�ន	�ន់តែ�	ធ្ងំ	និង�ន់តែ�រឹងមំាទេ�ើងប្រ�ក�ទេ�យ

�រទេ�តជាា�ចិុ�ត	ខុ្លួស់។	តាំម្ពុរយៈសមិ្ពុ�ធផ្តួ�ថមីៗ នៃន	ទេសវាធ្ងនាគារ

តាំម្ពុ	ប្រ��័នធ	ឌី្ជីំថ�	និង�រ�ប្រងីក�តែនុម្ពុសាខ្លាំថមីៗជា�នត

�នាា��ត់ាំម្ពុ	��ា�រាជំធានទីេខ្លួ�ត	ទេយើងទេជំឿជាកថ់ា	�ញ្ហាា�ប្រ�ឈម្ពុ

ជាទេប្រចុើន	រ�ស់អ�ិថិជំន	 �ិ�ជាប្រ�ូវបានបានទេឆួើយ��ជា

វិជំជមាន	កុ�ង��ៈទេ�សៈដិ៏�ំបាកទេនះ។

	 ទេយើង�ិ�ជាមានកតីរំទេភិើ�រីករាយនិងកក់ទេ�ៅ�ជាខ្លាំំ�ំង	
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គាបំ្រ�វិនទិេយ៉ា�ទេ�ើ�ទេច័ុកវិ��យាឌី្ជំថី�	នងិ�រ�ប្រងកី	��ា�ញ

សាខ្លាំទេ��ទូាំងំប្រ�ទេ�សកមុ្ពុ�ជា	សប្រមា�ទ់េគា�ទេ�	រយៈទេ��

តែវង។	�ីមួ្ពុយឆំា�ទំេ�ម្ពុយួឆំា�	ំកុ�ងឋានៈជាធ្ងនាគារ	កុ�ង		ប្រស�កម្ពុយួ

តែដិ�បានចាកឬ់ស�នត់ែ�ទេប្រ�	នងិ�នត់ែ�	រឹងមា	ំទេ�កុ�ងវិសយ័

ធ្ងនាគារ	កមុ្ពុ�ជា	ទេយើង��ិជាមាន	ស��ិដិឋនិយិម្ពុ	កុ�ង�រសទេប្រម្ពុចុ

នូវទេគា�ទេ�អភិិវឌ្�ឍ	 “ធនាគារ វឌីឍនីៈ” ឱ្�យ	�ំ�យ	ជា

មាា�កយីទេហ៊ាមួ្ពុយតែដិ�ជា�ី��កចុ�ិត�ំផ្តួ��	និងអាចុ	ឆួ�ះ�ញ្ហាា�ងំ	

ឱ្�យទេ�ើញនូវ��ណ៍�នៃម្ពុួសុ��	 និងវ��បីធ្ងម្ពុ៌	នៃន�រ	ផ្តួត�់ទេសវា

ម្ពុយួប្រ�ក�ទេ�យ	«ភាពស្មោះសាះ�្ប្រតិង់ នងិ ជូនំាញវិិជ្ជាាជ្ូវីិ� ខ្ពពស់»់ 

ជូំនដិ�់អ�ិថិជំនប្រ��់ប្រសទាំ�់វណ៍ៈៈ។	
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២០២០
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ការ�សាង ធិនធានមនុស់្ស
	 ទេ�ើទេទាំះ�ីជា	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ក៏���ួរងនវូផ្តួ��ុះពា�់

តែដិ���ា��ម្ពុក�វិី��តនិៃនជំងឺំកូវីដិ-១៩	ដូិចុ��ា�	អាជីំវកម្ពុម

ដិ៏នៃ�កតី	 តែ�ទេយើងមិ្ពុនបានប្រ��ន់យកនូវជំទេប្រម្ពុើស��់�នុយ

ចុនំនួ���គ�ិកទេ�ើយតាំងំ�ទីេដិើម្ពុទេរៀងម្ពុក	ទេប្រពាះទេយើងតែ�ង	ផ្តួត�់

�នៃម្ពុួយ៉ាា�ងខ្លាំំ�ំងដិ�់�ំនាក់�ំនងរវាងធ្ងនាគារជាម្ពុួយនឹង

���គ�កិ		ប្រ��់ៗ រ�ូ	នងិទេ�យឈរទេ�ើទេគា��រណ៍ ៍«រ�្សាចាស់់ 

�ស្មោះងើ�នថីី្មី» ។	ធ្ង	នាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានយកចុ�ិត��ក�ក់ទេ�ើ�រ�ប្រងងឹ	

នងិ	�រកសាងធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស�តែនុម្ពុ	សប្រមា��់រទេ�ើក	សាខ្លាំ

ថមីជា�នត�នាា��់	និង�រ�ប្រងីករចុនាសម្ពុុ័នធ�រងារថមីទេ�	

�ី	សាំ�ក់�រ	ក�ា��	 តែដិ�ទេធ្ងើើឱ្�យចំុនួន���គ�ិកសរ��ទេកើន

ទេ�ើងដិ�	់៦៤៣នាក់	ទេ�ចុ�ងឆំា�២ំ០២០	ប្រស�តាំម្ពុតែផ្តួន�រ

តែដិ�	បាន	ទេប្រគាង��ក	។

 ម្ពុិនតែ��ុ�ទេ�ះ�ះ	 ទេដិើម្ពុ�បីីជំំរ�ញ�រអភិិវឌ្�ឍសម្ពុ�ុភា�	និង

ទេដិើម្ពុ�បីទីេឆួើយ��ទេ�នឹង�ប្រមូ្ពុវ�រចំាបាច់ុកុ�ង�រផ្តួគ�់ផ្តួគង់	ធ្ងនធាន

���គ�កិ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បាន�ទេងើើ�នាយក�ា�នថម�ីតែនុម្ពុចុនួំន	

២	ទេ�ៀ�	�ឺ៖

•   នាយក�ា�នសិក�សា	និងអភិិវឌ្�ឍន៍សម្ពុ�ុភា�	និង

•   នាយក�ា�នអភិិវឌ្�ឍន៍អាជំីវកម្ពុមសាខ្លាំ	

ទេយើងក៏បាន�ទេងើើ�	ឱ្�យមាន�រ�ណ៍ះ�ះ��ា��ជាទេប្រចុើន	តែដិ�

ប្រ�ូវ	បាន	ទេរៀ�ចុំ	ទេ�ើងទេ�យវិ��យាសាា�នធ្ងនាគារ	និងហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	

រួម្ពុទាំំង�រ	�ណ៍ះ�ះ	��ា��តែដិ�ទេរៀ�ចុំទេ�ើងទេ�យនៃផ្តួៈកុ�ង

ផ្ទាា��់	ផ្តួងតែដិរ។	កុ�ងន័យទេនះ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ទេប្រ�ៀ�បាននឹង

ម្ពុហ៊ាវិ��យា�័យដិ៏ធំ្ងម្ពុួយតែដិ�តែ�ងតែ�ផ្តួត�់ឱ្�សទេ�ើក	

�ូលាយ	ដិ�់���គ�ិកប្រ��់រូ�ទំាំងអស់	កុ�ង�រទេប្រក�ជំញ្ញជក់

នូវ	ចុំទេណ៍ះដិឹង			និង	ចំុទេណ៍ះទេធ្ងើើ	 ទេរៀន�ីរទេ�ៀ�រ��ទេធ្ងើើ�រងារ	

�រ�ណ៍ះ�ះ��ា��	ហ័ើកឹហ៊ា�់���ដិ	ំនងិ�ំពាក�ំ់�នុ	ជំនំាញ

វិជាា�ជំីវៈ	 ទេដិើម្ពុ�បីីចា�់យកឱ្�សឈានទេឆាះ�ះទេ��ន់	�ួនា�ី

សំខ្លាំន់ៗទេ�កុ�ង	ធ្ងនាគារ	រ�ស់ទេយើង	និងអភិិវឌ្�ឍខ្លួួ�នឯង	ឱ្�យ

�ំ�យជា���គ�ដិ៏ទេឆុើម្ពុម្ពុួយរូ�ទេ�កុ�ងសងគម្ពុជា�ិ។	

ការវិិនិស្មោះ�គីស្មោះល�វិិស់័យឌីីជូីថ្មីល
	 ទេទាំះជំួ��រ�ំបាក	 ទេ�យសារតែ�ជំំងឺ		កូវ ីដិ-១៩	

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ទេ�តែ��នតទេបាះជំំហ៊ាា�នទេឆាះ�ះទេ�ម្ពុ�ខ្លួ	ប្រ�ក�ទេ�យ	

ភា�សាា�ហ៊ា�់ជានិចុ័	 តែថម្ពុទាំំងបានគាំប្រ�ដិ�់កូនតែខ្លួមរទេដិើម្ពុ�បីី

�ទេញ្ញ័ញសាំ�នៃដិ		តាំម្ពុរយៈ�រ	អន�វ�ត	ផ្ទាា��់តែផ្តួន�រ	វិនិទេយ៉ា�

ទេ�ើកម្ពុមវិធី្ងឌី្ជីំថ�រ�សខួ់្លួ�ន។	ជា��ធផ្តួ�	ទេយើង	សប្រម្ពុចុ		បាន

នូវ�រផ្តួត�់ដិំទេ�ះប្រសាយជាវិជំជមាន	ជំូនដិ�់	អ�ិថិជំន

កុ�ង��ៈទេ�សៈដ៏ិប្រ�ឈម្ពុទេនះ	ទេ�យ	សទេប្រម្ពុចុ	បាននវូ�រទេធ្ងើើ	

�ំទេនើ�កម្ពុមទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុ	ប្រ��័នធអ�ីនធឺ្ងណ៍ិ�	 និង

ឌ្ជីំថី��ូនីយកម្ពុមទេ�ើផ្តួ��ិផ្តួ�	នងិទេសវាធ្ងនាគារ	�យួ៉ាា�ង	

ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	 តែដិ�ជាផ្តួ�ិ�ផ្តួ�

ឌ្ីជំីថ�ដិ៏ថមីសនាំ�ងម្ពុួយ	 ប្រ�ូវបាន�ទេងើ ើ�ទេ�ើង	ទេ�យ

សាំ�នៃដិកូនតែខ្លួមរស��ធសាធ្ង	 ទេប្រ�ម្ពុ�ំនិ�ផ្តួត�ចុទេផ្តួតើម្ពុផ្ទាា��់	រ�ស់	

ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 និងប្រ�ូវបាន�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់ជាផ្តួួ�វ�រ

កុ�ងឆាំ�ំ២០២០ទេនះ។	ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

មានផ្តួត�់ជំូនអ�ិថិជំននូវម្ពុ�ខ្លួងារចាំបាចុ់សំខ្លាំន់ៗជាទេប្រចុើន	

កុ�ង	�រទេធ្ងើើប្រ��ិ��ត�ិរហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ប្រ�ក�ទេ�យភា�ងាយប្រស�ួ	

និងមានស�វ�ុិភា�ខ្លួុស់។	ទេ�យ��ួ�បាន�រទេជំឿ��កចុិ�ត

និង	�រគាំប្រ��ន់តែ�ទេប្រចុើនទេ�ើងជា�នត�នាា��់�ីសំ�ក់

អ�ថិិជំន	�ច័ុ���បីនុ	ទេសវាធ្ងនាគារចុ��័	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បាន	

នងិ	កំ��ង�នតអភិិវឌ្�ឍម្ពុ�ខ្លួងារថមីៗ �តែនុម្ពុទេ�ៀ�	ក៏ដូិចុជាតែក	�ម្ពុអ

ម្ពុ�ខ្លួងារតែដិ�មានប្រសា�់ឱ្�យ�ន់តែ�វយ័ឆំា��	នងិ�ប្រងងឹ	ប្រ��ន័ធ

ស�វ�ុិភា�ឱ្�យ�ន់តែ�រឹងមាំ�តែនុម្ពុទេ�ៀ�។

មានស់និិភាព មានការអ្នភិិវិឌី្ឍ
 «អ្នរគីណុ៍ស់និិភាព»	តែដិ�បានផ្តួត�ឱ់្�សដិ�វិ់សយ័

ឯកជំនទេ�កមុ្ពុ�ជាមាន��ធភា�ប្រ��ប់្រគានកុ់�ង�រអភិវិឌ្�ឍ	ខួ្លួ�ន

ឱ្�យ�ន់តែ�រឹងមាធំ្ងទំេ�ើងជា��ំ�	់ទេហ័ើយមានឱ្�សចុ�ូរមួ្ពុ

ចុំតែណ៍កជាម្ពុួយរាជំរ�ា�ភិិបា�កុ�ង�រ��សុងប្រ���់ទេ�

សងគម្ពុជា�វិិញ	តាំម្ពុរយៈ�រកសាងអភិិវឌ្�ឍសងគម្ពុ		នងិជំរំ�ញ

កំទេណ៍ើនទេសដិឋកិចុ័ឱ្�យ�ន់តែ��អប្រ�ទេសើរ	 ទេ��ូទំាំងប្រ�ទេ�ស

កមុ្ពុ�ជា។	ទេ�យមាន�រទេជំឿជាក់ទេ�ើរាជំរ�ា�ភិបិា�	ភា���និក

ទាំងំអសរ់�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	��មំាន�ររាតែរកទេ�ើយកុ�ង�រ

ទេបាះ��នវិនទិេយ៉ា�ទេ�យផ្ទាា��ទ់េ�ទេ�ើ�តីាំងំ	នងិសណំ៍ង	់អគារ

សាខ្លាំទាំំងអស់រ�ស់ខ្លួួ�ន។	�រសទេប្រម្ពុចុចិុ�តវិនិទេយ៉ា�	�ប្រងីក

សាខ្លាំ�តែនុម្ពុជា�នត�នាា��់រ�ស់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	�ឺម្ពុិនប្រ�ឹម្ពុ

តែ�អាចុទេឆួើយ��ទេ�នឹង�ប្រមូ្ពុវ�រចំាបាច់ុនានារ�ស	់វិនទិេយ៉ា�និ	

អាជំីវករ	ក៏ដូិចុជាប្រ�ជា��រដិឋ�ូទេ�	ទេ�ើទេសវា	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	កុ�ង

ឋានៈជានៃដិ�ូអាជីំវកម្ពុមដ៏ិទេសាា�ះប្រ�ង	់ប្រ�ក�ទេ�យ	ជំនំាញវិជាា�ជំវីៈ	

នងិ�ំន�កចុ�ិតខុ្លួស	់ទេនាះទេ�	តែ�តែថម្ពុទាំងំបានរមួ្ពុចំុតែណ៍កជំរំ�ញ

�រអភិវិឌ្�ឍទេ�កុ�ង��ំន់តែក�បីរសាខ្លាំទាំងំទេនាះផ្តួងតែដិរ	តាំម្ពុរយៈ

សណំ៍ង់ទេហ័�ា�រចុនាសម័ុ្ពុនធរ�ូវនត	�ទំេនើ�	ទាំនស់ម្ពុយ័	�រផ្តួត�់

ឱ្�ស	�រងារ	នងិ�រទេ�ើកកមុ្ពុស	់ធ្ងនធាន	ម្ពុន�ស�ស	ជាទេដិើម្ពុ។	

ទាំំងទេនះ	�ឺជា�រចុូ�រួម្ពុចុំតែណ៍កជាវិជំជមានដិ�់�រអភិិវឌ្�ឍ

ទាំងំសងគម្ពុ	នងិទេសដិឋកិច័ុ	ទេប្រ�ម្ពុមួ្ពុ�	់សនតភិា�ដ៏ិ�វរនៃនទេយើង។

	 ទេយើងទាំងំអស់គំា�សង�ឃឹមឹ្ពុយ៉ាា�ងម្ពុ��មំាថា	ទាំងំភា���និក	

នងិប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា�ទាំងំអសន់ៃន	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	នងឹទេ�តែ�

�នតផ្តួត�់�រគាំប្រ�យ៉ាា�ងទេ�ញ�ំហ័ឹងដិ�់ទេយើងទាំំងអស់គាំ�

តែដិ�	ជាកង�័�ប្រសួចុ	ទេដិើម្ពុ�បីី�នតរួម្ពុគាំ�ទេប្រជាង�ង់វឌ្�ឍនភា�នៃន

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ទេ�យកតអីង់អាចុ�ំ�ហ៊ាន	សំទេ��នត	�ប្រងីក

សាខ្លាំ	និង��ា�ញនៃន�រផ្តួត�់ទេសវារ�ស់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

ឱ្�យ�ន់តែ��ូ�ំ�ូលាយ�តែនុម្ពុទេ�ៀ�	ទេប្រពាះចុំនួន	សាខ្លាំរ�ស់

ទេយើង	អាចុនឹងម្ពុនិទាំន់ប្រ��ប់្រគានទ់េ�ទេ�ើយ��ទេ�នឹង	�ប្រមូ្ពុវ

�រដ៏ិទេប្រចុើនទេ�ើស���រ�សអ់�ិថជិំននាទេ���ច័ុ���បីនុ	និងកុ�ង

ទេ��អនា��ដ៏ិខ្លួួីខ្លាំងម្ពុ�ខ្លួ។

ការពប្រងី��ណ្ណាា្ញសាខា 
	 ទេទាំះសិុ�កុ�ង�រិ��នៃនវិ��តជំិំងឺកូវីដិ-១៩	តែដិ�បាន	និង

កំ��ង	�នតអូស�នាំ�យកុ�ងសាា�នភា�ម្ពុិនប្របាកដិប្រ�ជាយ៉ាា�ង

�កត	ីឆំា�២ំ០២០ទេនះ	ទេយើងបានខ្លួ�ិខ្លួជំំរំ�ញ�រអន�វ�តតែផ្តួន�រ

�ប្រងកី��ា�ញសាខ្លាំយ៉ាា�ងសកម្ពុម	រហ័�ូសទេប្រម្ពុចុបាននវូ�រ

�ប្រងីក�តែនុម្ពុសាខ្លាំថមីចុំនួន	៧�ីតាំំង	ទេ�ៀ��ឺ	៖

•  ១	សាខ្លាំ	ទេ�រាជំធានីភិុំទេ�ញ	និង	

•   ៦	សាខ្លាំទេ�ៀ�ទេ�តាំម្ពុ��ា�	ទេខ្លួ�ត	ម្ពុួយចុំនួន	រួម្ពុមាន៖	

 ®  ប្រក�ងសួង(ទេខ្លួ�ត��បី�ង�ម�ំ)

 ®  ទេខ្លួ�តក�ំង់ធ្ងំ	

 ®  ទេខ្លួ�តនៃ�ុ�ិន	

 ®  ប្រក�ងទេបាា�យតែ�ុ�	

 ®  ទេខ្លួ�តក�ំង់ឆាំ�ំង	និង

 ®  ទេខ្លួ�តប្រកទេចុះ។

រា�ស់ាខ្លាំទាំងំអស	់ប្រ�ូវបានវិនិទេយ៉ា�សាងសង់ទេ�ើង	ទេ�យ

ភា���និករ�ស់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ផ្ទាា��់	 ទេហ័ើយស��ធសឹងជា	

អគារ	ខ្លួុស់ធំ្ងសើឹម្ពុនៃសើ	និងមាន�ីតាំំង�អ	ងាយប្រសួ�កុ�ង	�រ

ផ្តួត�់	ទេសវាជំូនអ�ិថិជំនរ�ស់ខ្លួួ�ន	។	



របាយ�រណ៍ជ៍ំូនភា�ីពាក់�័នធ របាយ�រណ៍៍ជំូនភា�ីពាក់�័នធរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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ស្មោះ�លស្មោះ�ឆ្នាំំ្ំ២០២១
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	នឹង�នត�ប្រងឹង	និង�ប្រងកី�រផ្តួត�ទ់េសវាកម្ពុម

រ�ស់ខ្លួួ�នទាំំងទេហ័�ា�រចុនាសម្ពុុ័នធ�ន់	និងរឹង	តាំម្ពុរយៈ	�រ

អភិិវឌ្�ឍ	តែក�ម្ពុអទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធឌី្ជីំថ�ឱ្�យ�ន់តែ�

�អប្រ�ទេសើរ	ប្រ�ក�ទេ�យភា��ទំេនើ�ទាំន់សម្ពុយ័	នងិ	ស�វ�ិុភា�

អកុឧកញ៉ាា�	ស់ំ អាង  

ប្រ�ធានប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�

អកុឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង 

��ះ�ធ្ងិ�រ

ខុ្លួស	់ប្រស�តាំម្ពុ�ររីកចុទេប្រម្ពុើននៃន�ទេច័ុកវិ��យាឌ្ជីំថី�	ប្រ�ម្ពុទាំងំ

ជំំរ�ញ�រ�ប្រងីក��ា�ញសាខ្លាំថមីឱ្�យ�ន់តែ�ទេ�ឿនទេ�តាំម្ពុ

ប្រ��់��ា�រាជំធានី	 ទេខ្លួ�ត	 �ូទាំំងប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា	

សំទេ�	�ងេិ�ទេសវាឱ្�យ�ន់តែ�ទេ�ទេកៀកជំិ�នឹងអ�ិថិជំន	។

�ំណ៍តិ់ស់មាា្ល់

	 �ីសាំ�ក់�រក�ា��	(វឌ្�ឍនៈ	��ីតាំ�)

	 សាខ្លាំធ្ងនាគារកំ��ងប្រ��ិ��តិ�រ	(២៤�ីតាំំង)

	 សាខ្លាំធ្ងនាគារកំ��ងសាងសង់	(២១�ីតាំំង)

	 ដិីសប្រមា�់សាងសង់សាខ្លាំធ្ងនាគារ	(២�ីតាំំង)

 ស្មោះស់ច�ីីថ្លែថ្មីែងអ្នំណ៍រគីុណ៍ 
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	សមូ្ពុសតែម្ពុែងនូវអណំ៍រ��ណ៍	នងិ�រដិងឹ

��ណ៍យ៉ាា�ងប្រជា�ទេប្រ�ជូំនចុំទេពាះរាជំរ�ា�ភិិបា�កម្ពុុ�ជាតែដិ�

បានផ្តួែ�់�រទេ�ើក�ឹកចិុ�ត	 និងផ្តួែ�់ឱ្�សប្រ��់តែ��យ៉ាា�ង	

កុ�ង	�រទេ�ើកសៈ�យវិស័យធ្ងនាគារទេ�កម្ពុុ�ជា	ជា�ិទេសសកុ�ង

��ៈទេ�សៈដ៏ិ�បំាកនៃនវិ��តជិំងំកឺវីូដិ-១៩ទេនះ។	ជាម្ពុយួគំា�

ទេនះ	ទេយើងខំ្លួ�ក៏ំសមូ្ពុតែថួងអណំ៍រ��ណ៍យ៉ាា�ងប្រជា�ទេប្រ�ជំនូ	ចុទំេពាះ	

ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	 តែដិ�បានជួំយសប្រម្ពុ�សប្រម្ពុួ�	

នងិផ្តួត�នូ់វអន�សាសន៍�អៗ 	តែដិ�អាចុជំយួឱ្�យវិសយ័	ធ្ងនាគារ

ទេ�កម្ពុុ�ជាទេ��នតរឹងមាំ	និងវិវឌ្�ឍទេ�ម្ពុ�ខ្លួទេទាំះសុិ�កុ�ង��ៈ

ទេ�សៈ�ក៏ទេ�យ។	

	 ទេយើងខំ្លួ�សំមូ្ពុតែថួងអណំ៍រ��ណ៍យ៉ាា�ងប្រជា�ទេប្រ��ំផ្តួ��	ជូំន

ចុំទេពាះ	 ភា���និកទាំំងអស់តែដិ�តែ�ងតែ�គាំប្រ�	 និងមាន

�ំន�កចុិ�ត		ខ្លួុស់ទេ�ើ�រដឹិកនាំរ�ស់ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�រ�ស់	

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	តាំំង�ីទេដិើម្ពុរហ័ូ�ម្ពុក។	

	 ទេយើងខ្លួំ�ំក៏សូម្ពុទេ��សរទេសើរ	និងវាយ�នៃម្ពុួខ្លួុស់ចុំទេពាះ

�រ	ប្រ��ន់យ៉ាា�ងខ្លាំា��់ខ្លួជ�ននវូវិនយ័	ភា�ទេសាា�ះប្រ�ង់	�រទេ�ែជាា�ចិុ�ត	

កិចុ័ខិ្លួ�ខំ្លួប្រ�ឹងតែប្រ�ង	ភា�ឧស�សាហ័៍��យាយ៉ាម្ពុ	និង�រ�ះ�ង់	

រ�ស់	�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	និង���គ�ិកធ្ងនាគារប្រ��់�ំ��់ថាំ�ក់	

តែដិ�រមួ្ពុគំា�ខ្លួ�ិខ្លួអំន�វ�តបានយ៉ាា�ង�អតាំម្ពុតែផ្តួន�រ	រហ័�ូអាចុ

សទេប្រម្ពុចុទេ�ះប្រសាយបាននូវ�ញ្ហាា�ប្រ�ឈម្ពុជាអ�ិ�រិមាជំូន

ដិ�់អ�ិថិជំនកុ�ងឆាំ�ំ២០២០ទេនះ។	 ទេយើងខ្លួំ�ំសង�ឃឹឹម្ពុយ៉ាា�ង

ម្ពុ��មំាថា	�ណ៍ៈប្រ��ប់្រ�ង	និង���គ�ិកទាំងំអសន់ងឹ�នត	ខិ្លួ�ខំ្លួ

ប្រ�ឹងតែប្រ�ង�តែនុម្ពុទេ�ៀ�កុ�ង�រអន�វ�តនូវ�ួនា�ី	និងភារកិចុ័

ឱ្�យបានខ្លាំា��់ខ្លួជ�ន	ជំំនះនូវរា�់�រ�ំបាកនានា	ទេដិើម្ពុ�បីីនាំម្ពុក

នូវទេជា�ជ័ំយថមីៗ�តែនុម្ពុទេ�ៀ�សប្រមា�់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ។

	 �នៈឹម្ពុនឹងទេនះ	ទេយើងខ្លួំ�ំក៏សូម្ពុអរ��ណ៍ដិ�់ប្រក�ម្ពុប្រ�ួសារ

រ�ស់�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	និង���គ�ិកប្រ��់�ំ��់ថាំ�ក់	 តែដិ�

តែ�ងតែ�	ផ្តួត�់�រទេជំឿជាក់	 និង�ងើ�កេណ៍ៈងាយប្រសួ�

ប្រ��់តែ��យ៉ាា�ង	កុ�ង�រគាំប្រ�ដិ�់�រ�ំទេ�ញភារកិចុ័	�រងារ

រ�ស់ម្ពុហ៊ាប្រ�ួសារ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ។	

	 ទេយើងខ្លួំ�ំក៏សូម្ពុតែថួងអំណ៍រ��ណ៍យ៉ាា�ងប្រជា�ទេប្រ��ំផ្តួ��

ជំូនចុំទេពាះ	អ�ិថិជំន	និងនៃដិ�ូអាជីំវកម្ពុមទាំំងអស់	តែដិ�តែ�ង

តែ�ផ្តួែ�់�រគាំប្រ�ឥ�ងាកទេរតាំំង�ីទេដិើម្ពុទេរៀងម្ពុក	�ិទេសស�រ

ផ្តួែ��់នំ�កចិុ�ត	និងភា�ទេជំឿជាកម់្ពុកទេ�ើ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ទេហ័ើយ

ទេយើង	ខំ្លួ�	ំសង�ឃឹមឹ្ពុយ៉ាា�ងម្ពុ��មាថំា	ទេលាកអុកនងឹទេ�តែ��នត	គាបំ្រ�	

និង	រក�សាភា�ជានៃដិ�ូជាម្ពុួយ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ជាយូរ	អតែងើង

�ទេរៀងទេ�។
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ស្មោះស់ច�ិីស្មោះ�ិ�ម
	 ផ្តួ��ះុពា�ត់ែដិ���ា��ម្ពុក�វិី��តនិៃនជំងឺំកូវីដិ-	១៩	

តែដិ�បានចា�ទ់េផ្តួតើម្ពុទេ�ើងតាំងំ�ីទេដិើម្ពុឆំា�២ំ០២០	 �ជឺាវិញ្ហាា�សា

ថមីមួ្ពុយទេ�ៀ�នៃន�រទេធ្ងើើទេ�សតសាក��បីងនូវសម្ពុ�ុភា�នៃន�រ

��់តែ�ន	 និង�រសប្រម្ពុ�ខួ្លួ�នរ�ស់ប្រ��ិ��តកិរធ្ងនាគារទាំងំឡាយ	

ទេ�នឹង�រផ្ទាំ�ស់�ត�រជាយថាទេហ័��	 ប្រ�ម្ពុទាំំងសម្ពុ�ុភា�ធ្ងន់

របាយការណ៍៍អ្នគីគនាយ�ប្រ�តិិ�តិិិ

ខ្លួុស់ទេ�នឹងវិ��តិផ្តួងតែដិរ។	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 បានអន�វ�ត	នូវ

តែផ្តួន�រ	យ��ធសាស្រ្តសតតែដិ�បាន�កទ់េចុញជា�នត�នាា��់	 	ទេដិើម្ពុ�បីី

ខ្លួ�ិខំ្លួសទេប្រម្ពុចុឱ្�យបាននវូ�ទេងាា��ចុរថមីៗ 	 ប្រស�តាំម្ពុ	ចុកេ�	វិស័យ	

និងទេ�សកកម្ពុមរ�ស់ខ្លួួ�ន	។

លទ្ធធ�ល 
	 �ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�៣ី១	តែខ្លួធុ្ង�	ឆំា�២ំ០២០	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	មាន៖

♦ ប្រ���យសកម្ពុមសរ��ចុនំនួ	៨១២,៤លានដិ�លាំ�រទេកើនទេ�ើង	

១៣%	ទេធ្ងៀ�នឹងឆាំ�ំ២០១៩។	

♦ ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�សទ់េយើង	បានទេកើនដិ�	់៦៩៧,២លានដិ�លំា�រ	

កុ�ងអប្រតាំកំទេណ៍ើន១៣%	ទេសមើនឹង	៨៣លានដិ�លាំ�រ	។

♦ ឥណ៍ទាំនរ�សទ់េយើង	បានទេកើន	ដិ�់	៣៧៨លានដិ�លាំ�រ	

កុ �ងអប្រតាំកំទេណ៍ើន�ិចុ�ួចុប្រ�ឹម្ពុតែ�	 ៤%	 ទេសមើនឹង	

១៥,៨លានដិ�លំា�រ។	ឥណ៍ទាំនជាប្របាកទ់េរៀ�	មានចុនំនួ	

១៩៥,២�ូ�លានទេរៀ�	(ទេសមើនងឹ	៤៨,២លានដិ�លំា�រ)	ឬ	

១២,៨%	នៃនផ្តួ��ប័្រ�ឥណ៍ទាំនសរ��	ប្រស�ទេ��	តែដិ�	

ឥណ៍ទាំនម្ពុនិ	ដិទំេណ៍ើរ�រ	មានចុនំនួ	០,០៣%។	�នៈមឹ្ពុនងឹ

ទេនះ	ទេប្រ�ម្ពុ�និំ�ផ្តួត�ចុទេផ្តួតើម្ពុរ�ស	់រាជំរ�ា�ភិបិា�	ទេយើងបាន

ចុ�ូរមួ្ពុ	កុ�ង	�ទេប្រមាង	សហ័	ហ័រិញ្ញញ	��បីទាំន		ប្រ�ប្រ�ង	់សហ័ប្រគាស

ធ្ង�ន�ចូុ	នងិម្ពុធ្ង�យម្ពុ	ទេ�យបាន	�ទេញ័្ញញ�កឹប្របាក់ឥណ៍ទាំន

សរ��ចុនំនួ	៤,៨៤�ូ�លាន	ទេរៀ�	ទេដិើម្ពុ�បីរីមួ្ពុចុតំែណ៍កគាបំ្រ�ដិ�់

សហ័ប្រគាសធ្ង�ន�ូចុ	និង	ម្ពុធ្ង�យម្ពុ	ទេ�កម្ពុុ�ជា។

♦ អន�បា�ប្របាក់កម្ពុ័ីទេធ្ងៀ�នឹងប្របាក់�ទេញ្ញញើ	រ�ស់ធ្ងនាគារ

មាន	៥៤%	។

♦ សនៈនីយភា�រ�ស់ធ្ងនាគារ	មាន	កប្រមិ្ពុ�ខ្លួុស់	រហ័ូ�	ដិ�់	

២២២,៥៤%	ទេធ្ងៀ�ជាម្ពុយួ�កេខ្លួណ៍ឌ	អន�បា�	សនៈនយីភា�	

រ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	ប្រ�ឹម្ពុ	១០០%។	

♦ អន�បា�សាធ្ងនភា�រ�ស់ធ្ងនាគារ	មានអប្រតាំ	២០,១២%	

ទេធ្ងៀ�នងឹ	�កេខ្លួណ៍ឌអន�បា�សាធ្ងនភា�រ�ស	់ធ្ងនាគារ	ជា�ិ	

នៃនកម្ពុុ�ជា	តែដិ�មានអប្រតាំ	១៦,២៥%។	

ដិចូុទេនះ	កុ�ងឆំា�២ំ០២០ទេនះ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានអន�វ�ត	ទេ�យ

ទេជា�ជ័ំយតាំម្ពុ�កេខ្លួណ៍ឌ	ប្រ��ងប្រ�យ័�ុ	ទាំំងអស់	 តែដិ�បាន

កំណ៍�់ទេ�យ	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។

 យ៉ាា�ង�មិ្ពុញ	សប្រមា�ប់្របាកចំ់ុទេណ៍ញម្ពុ�នដិក�នធ	រ�ស់	

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានធំា�កច់ុ�ះ	២០%	កុ�ងឆំា�២ំ០២០	ម្ពុកប្រ�ឹម្ពុ	

១០,២លានដិ�លាំ�រ	 ទេ�ើទេធ្ងៀ�នឹងឆាំ�ំម្ពុ�ន	ទេ�យសារកំទេណ៍ើន

�ិចុ�ួចុនៃនចំុណូ៍��រប្របាក់	៩%	ខ្លួណ៍ៈទេ��តែដិ�ចំុ�យ

�រប្របាក់មាន�រទេកើនទេ�ើងដិ�់ទេ�	 ២១%	 ទេប្រពាះ

កំទេណ៍ើនប្របាក់�ទេញ្ញញើ	 ទេ�យសារ�ំន�កចុិ�តទេកើនទេ�ើងរ�ស់

អ�ថិិជំនម្ពុកទេ�ើ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ។	�តែនុម្ពុទេ�ើទេនះ	�រចុ�ំយ

ទេ�ើប្រ��ិ��តិ�រ	 និង���គ�ិកមាន�រទេកើនទេ�ើង	ដិ�់ទេ�	

២៧%	កុ�ងឆំា�	ំ២០២០		ភា�ទេប្រចុើនទេ�យសារ	�រចំុ�យ

ទេ�ើ�រ	ទេរៀ�ចំុ	ទេ�ើក	ដំិទេណ៍ើរ�រសាខ្លាំ	ថមីៗ	រហូ័�ដិ�់ទេ�ចំុនួន	

៧	�ីតំាំង	និង�រទេប្រជំើសទេរីស���គ�ិកថមី�តែនុម្ពុ	ទេដិើម្ពុ�បីីអន�វ�ត

តាំម្ពុតែផ្តួន�រ�ប្រងីក		សាខ្លាំតែដិ�បានទេប្រគាង��ក។

	 ម្ពុិនតែ��ុ�ទេ�ះ�ះ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុ

ទេគា��រណ៍៍	តែណ៍នំារ�ស់	 ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	សតី�ី

�រទេរៀ�ចុំ	ឥណ៍ទាំនទេ�ើងវិញ	ទេ�យបានផ្តួត�់�រ	អន�ទេប្រគាះ

ទេរៀ�ចំុឥណ៍ទាំនទេ�ើងវិញជូំនអ�ិថិជំនតែដិ�ជំួ��រ�ំបាក

កុ�ង�រ�ង់សងឥណ៍ទាំនរ�ស់ខ្លួួ�ន	ទេដិើម្ពុ�បីីរួម្ពុចុំតែណ៍កគាំប្រ�

ដិ�់	ទេគា�នទេយ៉ាបាយប្រ�ប្រ�ង់ទេសដិឋកិចុ័ជា�ិដិ៏មានសារៈ

សំខ្លាំន់កុ�ង	អំ��ង	ទេ��ដិ៏�ំបាកនៃនវិ��តិជំំងឺកូវីដិ-១៩ទេនះ។	

ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 នឹង�នតអន�វ�តយ��ធសាស្រ្តសតផ្តួត�់ទេសវាកម្ពុម
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២០២០
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ឥណ៍ទាំន	ប្រ�ក�	ទេ�យភា�ប្រ��ងប្រ�យ�ុ័	អន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុចុ�បា�់	

និង	��	��បីញ្ញញ�តិ	ពាក់�័នធជាធ្ងរមាន	 ទេដិើម្ពុ�បីីធានាឱ្�យ	បាននូវ

��ណ៍ភា�	ឥណ៍ទាំន	និងសទេប្រម្ពុចុឱ្�យបាននូវកំទេណ៍ើនម្ពុួយ

ប្រ�ក�	ទេ�យនិរនតរភា�។

	 មួ្ពុយវិញទេ�ៀ�	ទេ�ើទេទាំះជាសិុ�កុ�ង��ៈទេ�សៈដ៏ិប្រ�ឈម្ពុ

នៃនជំំងឺកូវីដិ-១៩	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	មិ្ពុនប្រ�ឹម្ពុតែ�មិ្ពុនបាន��់

�នុយចុំនួន���គ�ិកទេនាះទេ�	តែ�តែថម្ពុទំាំងបាន�នត�ង់�នធ

ជូំនរដិឋតាំម្ពុចុ�បា�់ជាធ្ងរមាន	រហ័ូ�ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ជា

សហ័ប្រគាសតែដិ�បាន�ង�់នធទេប្រចុើនជាងទេ���ំ�់�ី៧០	ទេ�

កម្ពុុ�ជា	 និងប្រ�ូវបានអ�គនាយក�ា�ន�នធ�រកម្ពុុ�ជាផ្តួត�់

វិញ្ហាា��ន�ប្រ�	អន�ទេលាម្ពុភា�សារទេ�ើ�នធប្រ�ទេភិ�	 «មាស់» 

សប្រមា�់ឆំា�២ំ០២០	និង២០២១	ជាធ្ងនាគារតែដិ�បាន	�ំទេ�ញ

���ើកិចុ័សារទេ�ើ�នធបានប្រ��់�កេណ៍ៈវិនិចុ័័យ	ប្រស�តាំម្ពុ

����បីញ្ញញ�តជិាធ្ងរមាន។

	 �តែនុម្ពុទេ�ើទេនះ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បាន�នតវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើ�រ

អភិិវឌ្�ឍ	 និង�រតែក�ម្ពុអ�រផ្តួត�់ទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធ

ឌ្ីជីំថ�	រ�ស់ខ្លួួ�នជា�នត�នាា��់	 ទេដិើម្ពុ�បីីជំួយសប្រម្ពុួ�ដិ�់�រ

ទេប្រ�ើប្របាស់ទេសវាធ្ងនាគាររ�ស់អ�ិថិជំនឱ្�យ�ន់តែ��ំទេនើ�

សម្ពុ�បី�រតែ��	ងាយប្រសួ�	និងឆា�់រហ័័ស។

វិឌី្ឍនភាពនៃនស្មោះស់វាធិនា�រតាមប្រ�ព័នធឌីីជូីថ្មីល
	 ឌ្ីជំីថ�ូ�នីយកម្ពុម	 �ឺជាតែផ្តួន�រអា�ិភា�រ�ស់

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	កុ�ងឆាំ�ំ២០២០ទេនះ	ទេដិើម្ពុ�បីីទេឆួើយ��ទេ�នឹង

�ប្រម្ពុូវ�រ		ជាក់	តែសតងរ�ស់អ�ិថិជំនសប្រមា�់�រ�ូទាំ�់តាំម្ពុ

រយៈ	ប្រ��័នធ	ឌ្ីជំីថ�។	

  ♦   ស្មោះស់វាធិនា�រចល័តិ ធិនា�រ វិឌី្ឍន�

ជាក់តែសតង	�នាា��់�ីបាន�កឱ់្�យទេប្រ�ើប្របាសជ់ាផួ្តួ�វ�រទេ�ចុ�ង

តែខ្លួកកើ�	ឆំា�២ំ០២០	ទេសវាធ្ងនាគារចុ��័	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

��ួ�បាន�រគាំប្រ��ន់តែ�ទេប្រចុើនទេ�ើងជា�នត	�នាា��់	�ី

សំ�ក់	អ�ិថិជំន។	 កម្ពុមវិធី្ង	 ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�សតសាក��បីងយ៉ាា�ង	�ងឹរឹង

ម្ពុុ�់ចុ�់�ំផ្តួ��	ជា�ិទេសសទេ�ើ�រប្រជា�ចូុ�កុ�ង	ប្រ��័នធ

�ិនុន័យរ�ស់	អ�ិថិជំន	 ម្ពុ�ននឹង��ួ�បាននូវ

វិញ្ហាា��ន�ប្រ�	�ញ្ហាា�ក់ទេ�ើប្រ��័នធ	ស�វ�ុិភា�	�ីប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	

THALES តែដិ�ជាប្រក�ម្ពុហ័ូ�នមានទេករ៍�ទេឈាា�ះ��បីីខ្លាំង

�ទេច័ុកវិ��យា�័�៌មានវិ��យា	និងដំិទេ�ះប្រសាយទេ�ើ�ញ្ហាា�

ប្រ��័នធ	ស�វ�ុិភា��ិនុន័យ។	 កម្ពុមវិធ្ងីទេសវាធ្ងនាគារ

ចុ�័�ទេនះ	មានផ្តួត�់	ជំូននូវម្ពុ�ខ្លួងារ�ំទេនើ�ទាំន់សម័្ពុយ

ជាទេប្រចុើន	សប្រមា�់អ�ិថិជំនទេធ្ងើើប្រ��ិ��តិ�រហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

រ�ស់ខ្លួួ�ន	ទេ�យងាយ	និងមាន	ស�វ�ុិភា�	ខ្លួុស់។

  ♦   ស្មោះស់វាធិនា�រតាមប្រ�ព័នធអ្នុីនធិឺណិ៍តិ 

�នៈមឹ្ពុនឹងទេនះ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បាន�កឱ់្�យទេប្រ�ើប្របាស់នូវ

ទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធអ�ីនធ្ងឺណ៍ិ�	និងប្រ��័នធ	OTP 

�នាា��	់�បីានតែក�ម្ពុអរចួុរា�	់តែដិ�ទេធ្ងើើឱ្�យអ�ថិជិំន�ន់តែ�

មានភា�ងាយប្រស�ួ	នងិមានស�វ�ិុភា�ខុ្លួសកុ់�ង	�រទេធ្ងើើ

ប្រ��ិ��ត�ិរ	ធ្ងនាគារ។	ឯ	ទេ�ហ័�ំ�រ័រ�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

ប្រ�ូវបានតែក	�ម្ពុអ	ជាថម	ីជាម្ពុយួ�ររចុនាតែ���ំទេនើ�	ទាំន់

សម្ពុ័យ	 តែដិ�ទេប្រគាង	នឹង		�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់ជាផ្តួួ�វ�រ

ទេ�ទេដិើម្ពុឆំា�២ំ០២១	ខ្លាំងម្ពុ�ខ្លួទេនះ។

 ♦    �័ណ៍ណវីិសា និង�័ណ៍ណមាា្ស់័័រថ្មីីី�ស្មោះចេ�វិទិ្ធ្យា Contactless 

�័ណ៍ៈវីសា	និង�័ណ៍ៈមាា�សៈ័រថមី�ទេចុ័កវិ��យា	Contactless 

រ�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ប្រ�ូវបាន�កឱ់្�យទេប្រ�ើប្របាស់ជាមួ្ពុយ

នឹង�ររចុនារូ�រាងថមី	អម្ពុទេ�យ�រ�តែនុម្ពុនូវ	កប្រម្ពុិ�

�រពារ		សប្រមា�	់		អ�ិថិជំន	កុ�ង�រ�ិ�	និង	ទេ�ើក	ដំិទេណ៍ើរ�រ

ម្ពុ�ខ្លួងារ�័ណ៍ៈ	 តាំម្ពុរយៈទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុ	ប្រ��័នធ

អ�ីនធ្ងឺណ៍ិ�	និងទេសវា	ធ្ងនាគារចុ�័�។

 ♦    ប្រ�ព័នធទូ្ធទាតិ់បាគីង

ម្ពុួយវិញទេ�ៀ�	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានចូុ�រួម្ពុគាំប្រ�	យ៉ាា�ង

ទេ�ញ�ំហឹ័ងដិ��់រទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ��ន័ធ�ូទាំ�់បា�ង	រ�ស់	

ធ្ងនាគារ	ជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា	ទេហ័ើយក៏បាន�ភាា��់ជាម្ពុយួទេសវា

ធ្ងនាគារ	ចុ��័	នងិទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�នីធ្ងណឺ៍�ិរ�ស់

ខ្លួួ�នទេ�យទេជា�ជ័ំយផ្តួងតែដិរ។

	 �ច័ុ���បីនុ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	មានប្រក�ម្ពុ�រងារអភិវិឌ្�ឍន	៍ទេសវា

ធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធឌី្ជំីថ�ចុំនួន	៣	នាយក�ា�ន	�ឺ៖

♦ នាយក�ា�ន�ទេចុក័វិ��យា�័�៌មាន	

♦ នាយក�ា�ន	អភិិវឌ្�ឍន៍កម្ពុមវិធី្ង�ទេចុក័វិ��យា�័�៌មាន	និង

♦ នាយក�ា�នទេសវាកម្ពុម	ធ្ងនាគារឌី្ជំីថ�

នាយក�ា�នទំាំង៣ទេនះ	បានរួម្ពុគាំ�សហ័�រជំំរ�ញ	�រអភិិវឌ្�ឍ

នងិ	�រតែក�ម្ពុអប្រ��ន័ធឌ្ជីំថី�រ�សធ់្ងនាគារ។	�ុ�តែនត	ទេ�យសារ

�ប្រម្ពុូវ�ររ�ស់អ�ិថិជំន�ន់តែ�មាន�រទេកើនទេ�ើង	ទេហ័ើយ

ទេ��បី�ន	នៃន�រវិវឌ្�ឍនៃន�ទេចុ័កវិ��យា�ន់តែ�មានភា�ឆា�់រហ័័ស		

ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 បានសទេប្រម្ពុចុ�ប្រងីករចុនាសម្ពុុ័នធ	�រងារ

�តែនុម្ពុទេ�ទេដិើម្ពុឆំា�២ំ០២១	តាំម្ពុរយៈ�រ�ទេងើើ�នូវ	នាយក�ា�ន

ស�វ�ុិភា�ប្រ��័នធ�័�៌មានវិ��យា	 និងអភិិបា�កិចុ័	តែដិ�នឹង

�ំ�យជា		នាយក�ា�ន		�ី	៤	ទេដិើម្ពុ�បីីជំំរ�ញប្រ�សិ�ធភា�នៃន�រទេធ្ងើើ

��ិិធ្ងកម្ពុម	និង	ឌី្ជីំថ��ូ	នីយកម្ពុមទេ�ើផ្តួ��ិផ្តួ�	នងិទេសវាកម្ពុម

ធ្ងនាគារ	សំទេ�ទេ�ើក	កម្ពុុស់�រប្រ�កួ�ប្រ�តែជំងរ�ស់ខ្លួួ�ន។

ពានរង្វាា្ន់អ្ននិរជ្ជាតិិ
	 ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	ធ្ងនាគារបាន��ួ�ពានរងាា�ន់ជាទេប្រចុើន	

ដិូចុជា	៖

♦ ពានរងាា�ន់ធ្ងនាគារតែដិ�មាន�រទេ�ញចិុ�ត	និង	ភា�		

រីក	រាយ	�ីអ�ថិិជំនទេ�ើតែផុ្តួកទេសវាកម្ពុមទេ�កមុ្ពុ�ជា	និង	ពាន	

រងាា�ន	់ធ្ងនាគារតែដិ�មានអភិបិា�កច័ិុសាជំវីកម្ពុម�អ�ផំ្តួ��

ទេ�កមុ្ពុ�ជា	��ីស�សនាវដិត	ីGlobal Business and Finance 

Review 

 ♦    ពានរងាា�ន់ឈានម្ពុ�ខ្លួទេ�ទេ�ើ	តែផុ្តួកទេប្រ�ើប្របាស�់ណ័៍ៈឥណ៍ទាំន			

						កុ�ង�រចុំ�យជាម្ពុធ្ង�យម្ពុ	ប្រ�ចាំឆាំ�ំ២០២០	�ីវីសា		

♦ ពានរងាា�នធ់្ងនាគារតែដិ�ផ្តួត�់ទេសវាកម្ពុមអ�ិថជិំន�អ	�ំផ្តួ��

ទេ�កមុ្ពុ�ជា	និងពាន	រងាា�ន់ធ្ងនាគារតែដិ�មានអភិបិា�កច័ិុ
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ការ�ិល់ស្មោះស់វា�មីជូូនអ្នតិិថិ្មីជូន
	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 រក�សាបាននូវ�រផ្តួត�់ទេសវាកម្ពុមជូំន

អ�ិថិជំន	ដិ៏�អប្រ�ទេសើរ	 ទេ�យ�ងើ�កេណ៍ៈងាយប្រសួ�	និង

ធានាស�វ�ិុភា�ខុ្លួសជ់ំនូអ�ថិិជំន។	រា�់កច័ិុខ្លួ�ិខ្លួ	ំប្រ�ឹងតែប្រ�ង

ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេដិើម្ពុ�បីីរក�សា	និង�ទេងើើនសតង់�រទេសវាកម្ពុមឱ្�យ

�ន់តែ��អប្រ�ទេសើរ	 ទេទាំះ�ីជួំ�ឧ�ស�គប្រ�ឈម្ពុ	យ៉ាា�ង�

ក៏ទេ�យ។	ទេយើងតែ�ងតែ��ិនិ��យទេ�ើនី�ិវិធី្ង	 និងសតង់�រផ្តួត�់

ទេសវាកម្ពុមទេ�ប្រ��់សាខ្លាំទាំំងអស់	ទេដិើម្ពុ�បីីជំំរ�ញប្រ�សិ�ធភា�នៃន

�រផ្តួត�់ទេសវាកម្ពុមជំូនអ�ិថិជំនប្រ�ក�ទេ�យ�រយកចុិ�ត

��ក�ក់។	�តែនុម្ពុទេ�ើទេនះ	ទេយើងក៏បានរួម្ពុគាំ�ទេធ្ងើើយ��ធនា�រ

តែថរក�សា		អ�ិថិជំន	ទេ�ើក�ី១៦	រ�ស់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	តែដិ�ប្រ�ូវ

បាន	ទេធ្ងើើទេ�ើង	ទេ�	ស�ា�គារ	ហ៊ាា�ឌិ្ន	ស�ធី្ង	ីទេ�នៃថង�ី៩	តែខ្លួវិចិ័ុ�		

ឆាំ�ំ២០២០	ទេដិើម្ពុ�បីី�ិនិ��យទេ�ើសតង់�រទេសវាកម្ពុមរ�ស់ធ្ងនាគារ	

សំទេ�ទេ�ើកកម្ពុុស់�រផ្តួត�់ទេសវាកម្ពុមរ�ស់���គ�ិកប្រ�ក�

ទេ�យភា�ទេសាា�ះប្រ�ង់		និងជំំនាញវិជាា�ជំីវៈខ្លួុស់។
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ការរួមចំថ្លែណ៍��ង្វាា្រ និងទ្ធ�់សាា្តិ់ការឆ្លែង
រាល ដាល  នៃន ជំូងឺ�ូវិីដ-១៩
	 ទេដិើម្ពុ�បីីធានាស�វ�ុិភា�រ�ស់អ�ិថិជំន	 និង���គ�ិក

ទាំំងអស់	ឱ្�យបានជាអ�ិ�រមា	ប្រ��់សាខ្លាំ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

ទាំំង	អស់	បានយកចិុ�ត��ក�ក់ទេគារ�អន�វ�តយ៉ាា�ង	ខ្លាំា��់ខ្លួជ�ន	

តាំម្ពុវិធាន�រស�ខ្លាំភិិបា�តែដិ�បានកំណ៍�់ទេ�យ	រាជំរ�ា�

ភិិបា�	កុ�ង�រ�ងាា�រ	និង��់សាា��់�រឆួងរា���	នៃនជំំងឺ

កូវីដិ-១៩។	

	 �នៈមឹ្ពុនឹងទេនះ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ក៏បាន�រិចាា��ថវិ�ចំុនួន	

១លានដិ�លាំ�រ	 តែថម្ពុទំាំងបានទេធ្ងើើយ��ធនា�រនៃរអងាា�សប្របាក់	

ប្រ���់	ជូំនដិ�់រាជំរ�ា�ភិិបា�កម្ពុុ�ជា	ទេដិើម្ពុ�បីីរួម្ពុចំុតែណ៍ក	កុ�ង

�រ�ិញវាា�ក់សាំង�ងាា�រជំំងឺកូវីដិ-១៩	តែថម្ពុទេ�ៀ�ផ្តួង។

អ្ននាគីតិ
	 ទេទាំះ�ីវិ��តនិៃនជំងឺំកូវីដិ-១៩	សិុ�កុ�ងសាា�នភា�មួ្ពុយមិ្ពុន

ប្របាកដិប្រ�ជា	តែ�ទេយើងទេ�តែ�មានស��ិដិឋិនិយម្ពុ	និងមាន�រ

ទេជំឿជាក់ទេ�ើ�រដឹិកនាំប្រ��់ប្រ�ងដិ៏ប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ��ិនប្រ�ស�់រ�ស់

រាជំរ�ា�ភិិបា�កម្ពុុ�ជា	កុ�ង�រវិ�ប្រ���់ទេ�រកប្រ�ប្រក�ីភា�

វិញកុ�ងទេ��ដិ៏ខ្លួួីខ្លាំងម្ពុ�ខ្លួទេនះ។

	 កុ�ងន័យទេនះ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	នឹង�នតខ្លួិ�ខ្លួំអន�វ�តតាំម្ពុ

តែផ្តួន�រយ��ធសាស្រ្តសតតែដិ�បាន�ក់ទេចុញតាំម្ពុដិំ�ក់��

នីម្ពុយួៗទេ�យប្រ��ងប្រ�យ�ុ័	ទេដិើម្ពុ�បីធីានា�នត�រផ្តួត�ទ់េសវាកម្ពុម

ធ្ងនាគារ	និង�រផ្តួត�់ប្របាក់កម្ពុ័ី	 ប្រ�ក�ទេ�យប្រ�សិ�ធភា�	

�ំន�កចុិ�ត	និងស�វ�ុិភា�ជំូនដិ�់អ�ិថិជំន។	ជាម្ពុួយគាំ�ទេនះ	

ទេយើងនឹង�នតខិ្លួ�ខំ្លួតែក�ម្ពុអឱ្�យ�ន់តែ�មានភា�ប្រ�ទេសើរ	ទេ�ើង

តែថម្ពុទេ�ៀ�	ទេ�ើ�រទេប្រ�ើប្របាសទ់េសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធ	ឌី្ជំថី�	

តែដិ�រួម្ពុមាន	 ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	 ទេសវាធ្ងនាគារ	តាំម្ពុ

អ�នីធ្ងណឺ៍�ិ	នងិទេសវា�ណ័៍ៈ	ជាទេដិើម្ពុ។	ទេយើងក៏នឹងខ្លួ�ិខំ្លួ�ប្រងឹង

ភា�ជានៃដិ�ជូាម្ពុយួ	អ�គនាយក�ា�ន�នធ�រ	អ�គនាយក�ា�ន

�យ	និងរ�ា�ករ	ប្រក�ម្ពុហ័ូ�នធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�	�យអ�ិឈិ	

ឡាយហ័ើ	៍ទេ�កុ�ងប្រ�ទេ�សកមុ្ពុ�ជា	និងសាា��ន័ទេផ្តួ�សងៗប្រ�ម្ពុ	ទំាំង

អាជំីវកម្ពុមដិនៃ�ទេ�ៀ�ផ្តួងតែដិរ។	

	 ទេ�យតែ�កកុ�ងឆាំ�ំ២០២១ខ្លាំងម្ពុ�ខ្លួ	ទេយើងទេប្រគាងនឹង

�ប្រងកីសាខ្លាំថមទីេ�តាំម្ពុទេខ្លួ�តចំុននួ	៧	ទេ�ៀ�	ប្រស�តាំម្ពុតែផ្តួន�រ

តែដិ�បានទេប្រគាង��កកុ�ង�រ�ប្រងីកសាខ្លាំឱ្�យបានប្រ��់��ា�

ទេខ្លួ�ត	ទាំំងអស់កុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា	 ទេ�ប្រ�ឹម្ពុឆាំ�ំ២០២២។	

ទេយើងនងឹ�នតយកចិុ�ត��ក�ក់	ទេ�ើក�កឹចិុ�ត	នងិជំរំ�ញឱ្�យ	មាន

�រ�ណ៍ះ�ះ��ា��ធ្ងនធានម្ពុន�ស�សនៃផ្តួៈកុ�ងទេ�ប្រ��ត់ែផុ្តួក	ទេហ័ើយ

តែថម្ពុទំាំងផ្តួត�់ឱ្�សទេ�ើក�ូលាយទេ�យ��ួ�យកជា�នត

�នាា��ន់វូធ្ងនធានថមីៗ ខ្លាំងទេប្រ�តែដិ�មានសម្ពុ�ុភា�	នងិមាន

ឆនៈៈ�ិ�ប្របាកដិចុង់ចុូ�រួម្ពុជាម្ពុួយទេយើង។	

ស្មោះស់ច�ិីថ្លែថ្មីែងអ្នំណ៍រគីុណ៍
	 ទេយើងខំ្លួ�សំមូ្ពុតែថួងអណំ៍រ��ណ៍ដិ�រ់ាជំរ�ា�ភិបិា�កមុ្ពុ�ជា	

ចុទំេពាះកច័ិុខិ្លួ�ខំ្លួប្រ�ងឹតែប្រ�ងយ៉ាា�ងសកម្ពុម	នងិចំុ���់រយ៉ាា�ង

ឆា�រ់ហ័ស័កុ�ង�រ�កទ់េចុញនវូដិទំេ�ះប្រសាយនានា	ចុទំេពាះ

ផ្តួ��ុះពា�ត់ែដិ���ា��ម្ពុក�វិី��តនិៃនជំំងកឺវីូដិ-១៩	ម្ពុកទេ�ើ

វិស័យធ្ងនាគារ។

	 ទេយើងខំ្លួ�ំក៏សូម្ពុតែថងួអំណ៍រ��ណ៍ចំុទេពាះ	ធ្ងនាគារជា�ិនៃន	

កមុ្ពុ�ជា	តែដិ�បានផ្តួត��់រទេ�ើក�កឹចិុ�ត	និងគាបំ្រ�ប្រ��ត់ែ��យ៉ាា�ង	

ក៏ដូិចុជាចុំ��់�រដិ៏មានប្រ�សិ�ធភា�និងទាំន់ទេ��ទេវលា	

តាំម្ពុរយៈ�រអន�ញ្ហាា��ឱ្�យទេរៀ�ចុឥំណ៍ទាំនទេ�ើងវិញ	តែដិ�ជា

�រទេឆួើយ��យ៉ាា�ងសម្ពុប្រស�កុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ង	ផ្តួ��ុះពា�់

នៃនជំងំឺកូវីដិ-១៩។

	 ទេយើងខ្លួំ�ំក៏សូម្ពុតែថួងអំណ៍រ��ណ៍ដិ�់ភា���និក	 និង

សមាជំិក	ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ទាំំងអស់	ចុំទេពាះ�រទេជំឿ��កចិុ�ត

និង	�រគាំប្រ�យ៉ាា�ងទេ�ញ�ំហ័ឹងកុ�ង�រអន�វ�តតែផ្តួន�រ	�ប្រងីក

សាខ្លាំថមីៗ រ�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ក៏ដិចូុជា�រកណំ៍��់សិទេ�

ដិ៏ប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ	 និង�រផ្តួត�់ឱ្វាទាំន�សាសន៍�អៗយ៉ាា�ងមាន

ប្រ�សិ�ធភា�	និងទាំន់ទេ��ទេវលា	រហូ័�សទេប្រម្ពុចុរក�សាបាននូវ

ប្រ�ប្រក�ីភា�		និងនិរនតរភា�អាជីំវកម្ពុម។

	 ទេយើងខ្លួំ�ំសូម្ពុវាយ�នៃម្ពុួខ្លួុស់ចំុទេពាះកិចុ័ខិ្លួ�ខំ្លួប្រ�ឹងតែប្រ�ង

ប្រ�ក�	ទេ�យសាា�រ�ី��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវរ�ស់	�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង

ប្រ��ិ��តិ	 ប្រ�ធានសាខ្លាំ	ប្រ�ធាននាយក�ា�ន	និង���គ�ិក

ទាំងំអស	់តែដិ�	បានរមួ្ពុគំា�ខិ្លួ�ខ្លួ�ំំទេ�ញភារកិច័ុ	រហូ័�សទេប្រម្ពុចុ

បាននូវ	សម្ពុិ�ធផ្តួ�ជា�នត�នាា��់ទេ�ឆាំ�ំ២០២០ទេនះ	ទេ�ើទេទាំះ

�ីសុិ�	កុ�ង��ៈទេ�សៈដិ៏�ំបាក	នៃនជំំងឺកូវីដិ-១៩	យ៉ាា�ង

�កត។ី

	 ទេយើងខំ្លួ�សំមូ្ពុតែថួងអំណ៍រ��ណ៍ចុទំេពាះអ�ថិជិំនទាំងំអស់	

តែដិ�តែ�ងតែ�ផ្តួត�់�រគាំប្រ�	 និង�រទេជំឿ��កចុិ�តម្ពុកទេ�ើ

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ។

ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ 

អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ
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អ្នំពី ធិនា�រ វិឌី្ឍន�

	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ		�ឺជាធ្ងនាគារតែដិ�មានភា���និកកុ�ង

ប្រស�កស��ធ	 និងប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើងទេ�កុ�ងឆាំ�ំ២០០២។		

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ផ្តួត�់ទេសវាកម្ពុមធ្ងនាគារពាណ៍ិជំជប្រ��់ប្រ�ទេភិ�

ជូំនអ�ិថិជំន�ូទេ�	រួម្ពុមាន	រូ�វនត���គ�	អាជំីវកម្ពុមខ្លាំំ���ូចុ	

សហ័ប្រគាសធ្ង�ន	�ូចុ	និងម្ពុធ្ង�យម្ពុ	និងអាជំីវកម្ពុមខ្លាំំ��ធ្ងំ	 ទេ�

រាជំធានី	ភិុំទេ�ញ	និង	��ា�ទេខ្លួ�តទេ��ូទាំំង	ប្រ�ះរាជា�	ចុប្រក	

កម្ពុុ�ជា។		ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	��ួ�បាននូវ�ំន�កចិុ�ត	និង�រ

ទេជំឿជាក	់	�ី	អ�ថិជិំន	ជា�នត�នាា��់	នងិ��ួ�បាននូវ	ក�ិតសិ�ៈ	�អ	

កុ�ង�រផ្តួត�់ទេសវា	កម្ពុមអ�ថិជិំន	�អឥ�ទេខ្លាំា�ះ	និងមាន	អភិបិា�កិច័ុ	

សាជីំវកម្ពុម�អ	តាំម្ពុរយៈ	�រ��ួ�សាា��	់�	ីស�ំក	់សាា��ន័	ជា�ិ	

និង	អនតរជា�ិ	កុ�ងរយៈទេ��នៃនប្រ���ិ�ត�ិរ		រ�សខួ់្លួ�នជា	ទេប្រចុើនឆំំា

កនួងម្ពុក។	ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	��ួ�	បានចុំ��់ថាំ�ក់	ជា

ធ្ងនាគារតែដិ�មាន	"ស់ុវិតិិ�ភាព"	�ី	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	

�នាា�់�	ីធ្ងនាគារជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា	បានចុ�ះប្រ�ួ��ិនិ��យ	នងិ	ទេធ្ងើើ�រ

វាយ�នៃម្ពុួ។

អំ�ី	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ អំ�ី	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ

ស្មោះ�ស់��មសីាជីូវិ�មី ស្មោះ�ស់��មីស្មោះស់វា�មី

	 ទេ�សកកម្ពុមសាជីំវកម្ពុម	ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 �ឺ�រប្រ�ក�

អាជីំវកម្ពុម	ធ្ងនាគារទេ�យ	 ភា�ទេសាា�ះប្រ�ង់	 ស�ចុរិ�ភា�	

�ណ៍ទេនយ�យភា�	និងភា���ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវចុំទេពាះអ�ិថិជំន	

និងភា�ីពាក់�័នធ	ទាំំងអស់។	

	 �ិសទេ�ធ្ងនាគារ	 �ឺ�រទេធ្ងើើឲ្�យមានកំទេណ៍ើនអាជីំវកម្ពុម

ប្រ�ក�ទេ�យ	និរនតភា�	ស�វ�ុិភា�	និងភា�រឹងមាំ	ទេដិើម្ពុ�បីីរក�សា

ចុំ��់	ថាំ�ក់ជា	ធ្ងនាគារមាន	“ស�វ�ុិភា�”	និងឈានទេ�

រកចុំ��់ថាំ�ក់�អជាងទេនះ។

	 ទេធ្ងើើឱ្�យមាន�រ��ួ�សាា��់ថាជាធ្ងនាគារ	តែដិ�មាន

ទេសវាកម្ពុម		�អ		ទេ�ើសទេ�	តាំម្ពុរយៈ�រ�ទេប្រម្ពុើជំូនតាំម្ពុ�ប្រម្ពុូវ�រ	

និង	ទេ�ើស�ី�ររ�ឹង��ករ�ស់អ�ិថិជំនខ្លាំង	ប្រ�សិ�ធភា�	

�រ	�ួរ	សម្ពុ	 �ររក�សា�រសមាា��់	 ភា���កចុិ�ែ	 និង	ភា�

ងាយប្រសួ�។

ទ្ធិស់ស្មោះ�សាជូីវិ�មី

•  ��ួ�បាន�រទេ�ញចិុ�ត�ីអ�ិថិជំន	តាំម្ពុរយៈ�រផ្តួត�់	

ទេសវាកម្ពុមប្រ�ក�	ទេ�យភា�ទេសាា�ះប្រ�ង់	ភា�ស�ចុរិ�	និង

ប្រ�សិ�ធភា�។

•  ផ្តួត�់នូវផ្តួ�ិ�ផ្តួ�ថម�ំីទេនើ�	ជាមួ្ពុយនឹង�រ�ទេប្រម្ពុើ				ទេសវាកម្ពុម	

�អវិទេសស	តាំម្ពុ�ប្រមូ្ពុវ�ររ�ស់អ�ិថិជំន។

•  ទេ�ើកកម្ពុសុ់កិ�តសិ�ៈរ�ស់ធ្ងនាគារ	តាំម្ពុរយៈ�រទេធ្ងើើខ្លួួ�ន	

ឱ្�យ�ំ�យ		ទេ�	ជា		សាា��ន័�អ	មាន�រ���ួខ្លួ�សប្រ�ូវខុ្លួស។់

•  ធានាឲ្�យមាន���គ�ិកប្រ�ក�ទេ�យសម្ពុ�ុភា�	និង	មាន	

�រ	ទេ�តជាា�ចិុ�តខុ្លួស	់តាំម្ពុរយៈ�រទេ�ើកកមុ្ពុស	់ស�ខ្លួ�មា�ភា�	

និង�រ�ណ៍ះ�ះ��ា��សម្ពុ�ុភា��រងារ។

•  ធានារកប្របាក់ចំុទេណ៍ញឲ្�យបានទេប្រចុើន	តាំម្ពុរយៈ�រជំប្រម្ពុ�ញ		

ឱ្�យ	មានកំទេណ៍ើនប្រ�ក�ទេ�យនិរនតរភា�រយៈទេ��តែវង។

•  ធានាឱ្�យមាន�ណ៍ទេនយ�យភា�	និង�មំា�ភា�ប្រ��់ជាន់	

ថំា�ក	់ទាំងំអស	់ទេដិើម្ពុ�បី�ីប្រងងឹនវូ�រ��កចុ�ិត	នងិ�រទេជំឿជាក់

រ�ស់	ភា�ីពាក់�័នធទាំំងអស់។

គីុណ៍តិនៃមែសាជូីវិ�មី

•  ទេយើងទេគារ��ស�សនៈ���គ�ប្រ��់រូ�មិ្ពុនប្រ��ន់	

ជា�ិសាសន៍	វ��បីធ្ងម៌្ពុ	និងសាសនា

•  ទេយើងយកចិុ�ត��ក�កទ់េ�ើ�រ�ទេប្រម្ពុើ	

សហ័�ម្ពុន៍	និង�រិសាា�ន

•  ទេយើងដិឹកនាំជា�ំរូ

•  ទេយើងមាន�រទេ�តជាា�ចិុ�ត

•  ទេយើងតែសើងរកឱ្�សអាជំីវកម្ពុមរួម្ពុគាំ�

•  ទេយើងប្រ��ិ��តិទេ�យស�ចុរ�ិ

•  ទេយើងទេសាា�ះប្រ�ង់	និងទេ�ើកចុំហ័កុ�ង�រប្របាប្រស័យ	

ទាំក់�ងគាំ�

•  ទេយើងទេឆាះ�ះទេ�រកវឌ្�ឍនភា�រមួ្ពុគាំ�
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ប្រ�ុម ប្រ�ឹ�្សាភិិបាល

ឈះ្�ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំណ្ង ឋាន�

អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំ អាង ប�ធាន នាយកម្ពុិនប��ិ��តិ

អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង សមាជំិក ��ះ�ធ្ងិ�រ

លោក	ចាន់ �ុ� ចយ សមាជំិក អ�គនាយកប��ិ��តិ

លោកជំំទាំវ តាល់ ណ្អ្នុីម សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

លោកជំំទាំវ	ស់ំអាង កាននិកា សមាជំិក នាយកម្ពុិនប��ិ��តិ

អុកឧកញ៉ាា� ស់ំអាង វិឌ្ីឍន� សមាជំិក នាយកម្ពុិនប��ិ��តិ

លោកជំំទាំវ	ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា សមាជំិក នាយកម្ពុិនប��ិ��តិ

លោក	ត្ង យូ វិ៉ង សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

លោក	ជូច ទាវិ ចូវិ ជូី សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

គីណ៍��មាះ្ធិិការប្រ�តិិ�តិិិ

ឈះ្�ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំណ្ង ឋាន�

អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង ប�ធាន ��ះ�ធ្ងិ�រ

លោក	ចាន់ �ុ� ចយ សមាជំិក អ�គនាយកប��ិ��តិ

លោក �ង ស់ុភិ័ក្ិ សមាជំិក នាយកប��ិ��តិហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

លោកស�ី	រស់់ ដារា៉្ សមាជំិក នាយិ�ប��ិ��តិអាជំីវកម្ពុម

លោក តិុំ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប�ធាននាយក�ា�នប��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ

អំ�ី	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ

ធិនា� រ នៃដ គីូស្មោះប្រ�ប្រ� ស្មោះទ្ធស់ស់ំខាន់ៗ

ធិនា�រ ប្ទ្ស់

១.	 ធ្ងនាគារ	Standard Chartered Bank នៅសហ័រដិឋអាម�រិក

២.		 ធ្ងនា�ារ UniCredit Bank AG ទេ�ប្រ�ទេ�សអា�ួឺម្ពុុង់

៣.		 ធ្ងនា�ារ	Bred Banque Populaire ទេ�ប្រ�ទេ�សបារាំង

៤.		 ធ្ងនា�ារ	United Overseas Bank Limited ទេ�ប្រ�ទេ�សសិងហ��រី

៥.		 ធ្ងនា�ារ	DBS នៅប�ទ�សសិងហ��រី

៦.		 ធ្ងនា�ារ	OCBC ទេ�ប្រ�ទេ�សសិងហ��រី

៧.		 ធ្ងនា�ារ	Industrial & Commercial Bank of China Limited ទេ�ប្រ�ទេ�សសិងហ��រី

៨.		 ធ្ងនា�ារ	Thanachart Bank Public Company Limited ទេ�ប្រ�ទេ�សនៃថ

៩.		 ធ្ងនា�ារ	Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ទេ�ប្រ�ទេ�សទេវៀ��ម្ពុ

១០.			ធ្ងនា�ារ	Joint Stock Commercial Bank for Investment and  
Development of Vietnam (BIDV)

ទេ�ប្រ�ទេ�សទេវៀ��ម្ពុ

១១.			ធ្ងនា�ារ	Vietnam Joint Stock Commercial Bank  
for Industry and Trade (Vietin)

ទេ�ប្រ�ទេ�សទេវៀ��ម្ពុ

១២.		ធ្ងនា�ារ	�ូកមី្ពុន ទេ�ប្រ�ទេ�សកូទេរ�ខ្លាំង��បី�ង

ទ្ធីសាំ្�់ការ�ណ្ណាា្ល

ជាន់�ី	២	វិមាន	វឌ្�ឍនៈ	��ីតាំ�	អគារល�ខ្លួ	៦៦	ម្ពុហ៊ាវិថីព�ះម្ពុ�នីវង�ស	រាជំធានភីិុំព�ញ	ព�ះរាជា�ចុក�កម្ពុុ�ជា

�ូរស័�ៈ	 ៖	 (៨៥៥)	០២៣	៩៦៣	៩៩៩

កូដិសើីស៍	(SWIFT Code)		 ៖	 VBLCKHPP

អ�ីមុ��	 ៖	 service@vattanacbank.com

គ�ហ័�ំ�័រ	 ៖	 www.vattanacbank.com

ហើ�ស�ូ�ក	 ៖	 Vattanac Bank 
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សាខាធិនា�រ

១.	ការ�ិល័យ�ណ្ណាា្ល
ជាន�់ី១	វិមានវឌ្�ឍនៈ	��ីតាំ�
អគារល�ខ្លួ	៦៦	ម្ពុហ៊ាវិថីព�ះម្ពុ�នីវង�ស	
រាជំធានភីិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩៦៣	៨៨៨

២. សាខាព្�ន រោ តិមិ
អគារល�ខ្លួ	៨៩	ម្ពុហ៊ាវិថីព�ះនរោ�តម្ពុ	
រាជំធានភីិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	២១២	៧២៧

៣. សាខាខ្ តិិ សៀ  មរា�
អគារល�ខ្លួ	៨៨៨	ម្ពុហ៊ាវិថីស�ីវតាំា�	
ខ��តសៀម្ពុរា�	
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៦៣	៧៦៧	៣៣៣	

៤. សាខាអ្នូឡាំពិ�
អគារល�ខ្លួ	៤៣	ផ្តួួ�វ	២៨៦	
សងាា��់អូឡាំ�ិក	ខ្លួណ៍ឌចុំ�រម្ពុន	
រាជំធានភីិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	២១៧	៦៨៣		

៥. សាខាស់័ឹងមានជ័ូយ
អគារល�ខ្លួ	៨៨		ផ្តួួ�វវ�ងស��ង	
(នៅម្ពុ�ខ្លួសួនឧស�សាហ័កម្ពុម	វឌ្�ឍនៈ	១)	
សងាា��់សៈឹងមានជំ័យ
ខ្លួណ៍ឌមានជំ័យ	រាជំធានភីិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩៩៩	៩៦៣

៦. សាខាសា្ព្នស់័ឹងមានជ័ូយ
អគារល�ខ្លួ	៧៨		ផ្តួួ�វ២៧១		
សងាា��់សៈឹងមានជំ័យ�ី២	
ខ្លួណ៍ឌមានជំ័យ	រាជំធានភីិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩៨៩	២២២	

៧. សាខាស់ួនឧស់្សាហ�មី វិឌី្ឍន� ២
ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ៣	ភូិម្ពុិក��ំង�ង�	
សងាា��់ក��ំង�ង�	ខ្លួណ៍ឌដិងា�	
រាជំធានីភិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	២៣១	១៨៨

៨. សាខាឫស់្សីក្វិ
អគារល�ខ្លួ	២០៧	ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ	៥	
សងាា��់	�ី��មុ�ត�ល�ខ្លួ	៦
ខ្លួណ៍ឌឫស�សីក�វ	រាជំធានីភិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩៨១	២២២	

៩. សាខាចោមចៅ
អគារល�ខ្លួ	១១៧	ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ	
៤	សងាា��់ចោម្ពុចៅ�ី	៣	
ខ្លួណ៍ឌពោធ្ងិ៍ស�នជំ័យ	រាជំធានីភិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩០០	៥៥៥

១០. សាខាខ្តិិបាត់ិដំ�ង
អគារល�ខ្លួ	៧៧៨	ផ្តួួ�វល�ខ្លួ	៣
សងាា��់សាា�យបា�	ខ��តបា�់ដិំ�ង
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៥៣	៩៥៣	០០០

១១. សាខាខ្តិិ�ំពងស់់ពឺ
អគារល�ខ្លួ	៩	ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ	៤	
ភិូម្ពុិម្ពុ�ខ្លួខ��ត	សងាា��់រ�រធ្ងំ	
ក��ងចុ�បារម្ពុន	ខ��តកំ�ង់សឺុ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៥	៩៨៧	១១១

១២. សាខាខ្តិិពោធិិ៍សាតិ់
អគារល�ខ្លួ	៣៣៣	ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ	៥	
ភិូម្ពុិរាា�	សងាា��់ផ្តួៈះព��	ក��ងពោធ្ងិ៍សា�់	
ខ��តពោធ្ងិ៍សា�់
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៥២	៩៥១	២២២
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១៣. សាខាខ្តិិតាក្វិ
ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ	២	ភិូម្ពុិ��រី	សងាា��់រ�កុ�ង
ក��ងដិូនក�វ	ខ��តតាំក�វ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៣២	៩៣១	២២០

១៤. សាខាទ្ធួលគោ�
អគារល�ខ្លួ	២២៩	ផ្តួួ�វល�ខ្លួ២៨៩	
សងាា��់�ឹងកក់�ី១	ខ្លួណ៍ឌ�ួ�គោក	
រាជំធានីភិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩៩០	២២២

១៥. សាខាខ្តិិ�ំពង់ចាម
អគារល�ខ្លួ២០៥២	ផ្តួួ�វព�ះម្ពុ�នីវង�ស	
ភិូម្ពុិ�ី៧	សងាា��់កំ�ង់ចាម្ពុ	
ក��ងកំ�ង់ចាម្ពុ	ខ��តកំ�ង់ចាម្ពុ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៤២	៩៤៣	២២២

១៦. ស់ាខ្ពាជ្្យចង្វាា្រ
អគារល�ខ្លួ	អា១	ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ	៦អា
ភិូម្ពុិ៣	សងាា��់ជ��យចុងាា�រ	
ខ្លួណ៍ឌជ��យចុងាា�រ	រាជំធានីភិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩៩៧	២២២

១៧. សាខា�ឹងទ្ធំពុន
អគារល�ខ្លួ៦៣៦	ផ្តួួ�វល�ខ្លួ៣៧១	
ភិូម្ពុិម្ពុ័�	សងាា��់ដិងា�	ខ្លួណ៍ឌដិងា�	
រាជំធានីភិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩៩៤	២២២

១៨. សាខាស់ួង
ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ៧	ភិូម្ពុិសួង�ិចុ	
សងាា��់សួង	ក��ងសួង	ខ��ត��បី�ង�ម�ំ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៤២	៩០០	២២២

១៩. សាខាពោធិិ៍ចិនតិុង
អគារល�ខ្លួ២៥៦	ម្ពុហ៊ាវិថីសហ័�័នធរ�ស�សី	
ក�ងផ្តួួ�វល�ខ្លួ២០០៤	
ភិូម្ពុិតាំងួន១	សងាា��់����ី១	
ខ្លួណ៍ឌពោធ្ងិ៍ស�នជ័ំយ	រាជំធានីភិុំព�ញ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៣	៩៩៨	២២២

២០. សាខាខ្តិិ�ំពង់ធិំ
អគារល�ខ្លួ	៥៥៣	ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ	៦អា	
ភិូម្ពុិក�ំង់ធ្ងំ	សងាា��់កំ�ង់រទ�ះ	
ក��ងសៈឹងស�ន	ខ��តកំ�ង់ធ្ងំ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៦២	៩៦១	២២២

២១. សាខាខ្តិិប៉្លិន
អគារល�ខ្លួ៨៨	ផ្តួួ�វល�ខ្លួ៥៧	ភិូម្ពុិវ�ត	
សងាា��់បុ��ិន	ក��ងបុ��ិន	
ខ��តបុ��ិន
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៥៥	៩០០	៥៥៥

២២. សាខាក្ុងបា្យប៉្តិ
អគារល�ខ្លួ១៨២៨	ផ្តួួ�វជា�ិល�ខ្លួ៥	
ភិូម្ពុិក�បា�សាះ�ន១	សងាា��់បា�យបុ��	
ក��ងបា�យបុ��	ខ��ត�នាា�យមានជំ័យ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៥៤	៩០០	៥៥៥

២៣. សាខាខ្តិិ�ំពងឆ់្នាំំ្ំង
អគារល�ខ្លួ	អា២៣	ផ្តួួ�វល�ខ្លួ៣៦	
ភិូម្ពុិក�ា��	សងាា��់កំ�ង់ឆាំ�ំង	
ក��ងក�ំង់ឆាំ�ំង	ខ��តកំ�ង់ឆាំ�ំង
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០២៦	៩៨៩	២២២

២៤. សាខាខ្តិិក្ច្�
អគារល�ខ្លួ	១២១	វិថីព�ះសីហ័ន�	
ភិូម្ពុិវ�ត	សងាា��់ក�ច�ះ	ក��ងក�ច�ះ	
ខ��តក�ច�ះ
�ូរស័�ៈ		(៨៥៥)	០៧២		៩៧១	៥៥៥
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

22 23

�ទព��សកម�  (គិត�ដុ���រ�េមរ�ក )

្រទព្យសកម�សរបុមានចំនួន ៨១២,៤ លន
ដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ ឬ េកើនេឡើង
១៣% េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៩

៨១២,៤ �ន
១៣%

��ក់បេ��ើ (គិត�ដុ���រ�េមរ�ក )

្របាកប់េ�� ើសរបុមានចំនួន ៦៩៧,២ លន
ដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ ឬ េកើនេឡើង
១៣% េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៩

៦៩៧,២ �ន
១៣%

ឥណ�ន (គិត�ដុ���រ�េមរ�ក )

ឥណទនសរបុមានចំនួន ៣៧៨ លន
ដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ ឬ េកើនេឡើង
៤% េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៩

៣៧៨,១ �ន
៤%

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

៣០០ លន ៦០០ លន ៩០០ លន០

៧២០,៧�ន

៦៣០,៧�ន

៤៧៨,២�ន

៨១២,៤�ន

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២៥០ លន ៥០០ លន ៧៥០ លន០

៦១៤,៣�ន

៥៤១,៦�ន

៣៩៤,៩�ន

៦៩៧,២�ន

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

១៥០ លន ៣០០ លន ៤៥០ លន០

៣៦២,៣�ន

២៦១,៥�ន

២១១,៤�ន

៣៧៨,១�ន

មូលនិធិ�គទុនិក (គិត�ដុ���រ�េមរ�ក )

មូលនិធិភាគទុនិកសរបុមានចំនួន ១០២,៧ លន
ដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ ឬ េកើនេឡើង
៩% េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៩

១០២,៨ �ន ២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

៤០ លន ៨០ លន ១២០ លន០

៩៤,៧�ន

៨៤�ន

៧៩,៨�ន

១០២,៨�ន

ចំណ�ល (គិត�ដុ���រ�េមរ�ក )

ចំណូលសរបុមានចំនួន ៣៨ លន
ដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ ឬ េកើនេឡើង
១០% េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៩

៣៨ �ន
១០%

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

១៥ លន ៣០ លន ៤៥ លន០

៣៤,៦�ន

២០,៣�ន

៣៨�ន

ចំេណញមុនដកពន� (គិត�ដុ���រ�េមរ�ក )

ចំេណញមុនដកពន�សរបុមានចំនួន ១០,២ លន
ដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០២០ ឬ ថយចុះ
២០% េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៩

១០,២ �ន
២០%

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

៥ លន ១០ លន ១៥ លន០

១២,៨�ន

៦,៥�ន

៤,៣�ន

១០,២�ន

២៤,៥�ន

៩%

របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវិតិ��ស់ស្មោះង្ខ�

របាយ�រណ៍៍ហិ័រញ្ញញវ�ុ�សទេងេ� របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�សទេងេ�
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ប្រ�វិតិិិប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល

•  ជាសហ័សាា��និក	ភា���និក	�ទេងើើ�	ធិនា�រ វិឌី្ឍន�

•  ជាសហ័សាា��និក	ភា���និក	�ទេងើើ�	សួ់នឧស្់សាហ�មី 
វិឌី្ឍន� ១ & ២

•  ជាសហ័សាា��និក	ភា���និក	និងជាប្រ�ធានប្រក�ម្ពុ	ប្រ�ឹក�សា	

ភិិបា�នៃន		៖

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌី្ឍន� កាពីតាល លីមីធិីតិ

 ®    ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌី្ឍន� អ្នុិនស្មោះវិស់ស្មោះមន លីមីធិីតិ

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌី្ឍន� ស្មោះអ្នហ្វ & �៊ី លីមីធិីតិ

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌី្ឍន� ស្មោះ ា្្ល រីហ្សតិ ឯ.�

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌី្ឍន� ប្រ�រូស្មោះវិរីី ឯ.�

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌី្ឍន� អ្នលង្វាា្រ ចំកាតិ់

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន វិឌ្ីឍន� ប្រ��ស្មោះភិ�ធិី អ្និលធិីឌីី

អុកឧកញ៉ាា� សំ់ អាង  
ប្រ�ធានប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�

•  ជាសហ័សាា��និក	ភា���និក	�ទេងើើ�	ធិនា�រ វិឌី្ឍន�

•  ជាសហ័សាា��និក	ភា���និក	�ទេងើើ�	ស់ួនឧស់្សាហ�មី  
វិឌី្ឍន� ១ & ២

•  ជាសាា��និក	និងជាប្រ�ធានប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�នៃន	
ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	 វិឌី្ឍន� អាហរ័ណ៍ នីហរ័ណ៍ ឯ.� 

•  ជាសហ័សាា��និក	ភា���និក	និងជាអភិិបា�នៃន		៖

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន វិឌ្ីឍន� កាពីតាល លីមធីិីតិ

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌ្ីឍន� អ្នុិនស្មោះវិស់ស្មោះមន លីមីធិីតិ

 ®    ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន វិឌ្ីឍន� ស្មោះអ្នហ្វ & �ី៊ លីមីធិីតិ

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌ្ីឍន� ស្មោះ្ា្ល រីហ្សតិ ឯ.�

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌ្ីឍន� ប្រ�រូស្មោះវិីរី ឯ.�

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វិឌ្ីឍន� អ្នលង្វាា្រ ចំកាតិ់

 ®   ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន វិឌ្ីឍន� ប្រ��ស្មោះភិ�ធីិ អ្និលធិីឌីី

អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង
��ះ�ធិ្ង�រ

ប្រ�វ�តិប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា� ប្រ�វ�តិប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�
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ប្រ�ូវបានតែ�ងតំាំងជា	អ�គនាយកប្រ��ិ��តិ	កុ�ងតែខ្លួកកើ�	 

ឆាំ�ំ២០២០។

ជំនជា�មិាា�ទេ�ស�បីានចុ�ូ�ទេប្រម្ពុើ�រងារជា	អ�គនាយក	ទេ� 

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ចា�់តំាំង�ីឆាំ�ំ	២០០២	ទេហ័ើយប្រ�ូវបាន 

តែ�ងតាំងំជា	នាយកប្រ��ិ��ែ	ិនៃនប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា�	ទេ�កុ�ង 

តែខ្លួម្ពុិថ�នា	ឆាំ�ំ២០០៧។

បាន��ួ��រិញ្ហាា��ប្រ�(កិ�ែិយស)តែផ្តួុកទេសដិឋកិចុ័	 និង 

ប្រ��់ប្រ�ង�ីសាក�វិ��យា�័យ Sains ប្រ�ទេ�សមាា�ទេ�ស�ី	

កុ�ងឆាំ�ំ១៩៨៤។

មាន���ិទេសាធ្ងន៍តែផ្តួុកធ្ងនាគារជាង	៣៦	ឆាំ�ំតែដិ�ធាំ��់

ទេធ្ងើើជាអុកប្រ��់ប្រ�ង	ទេ�តាំម្ពុ��ា�សាខ្លាំធ្ងនាគារ	Public 

Bank Berhad	ប្រ�ទេ�សមាា�ទេ�ស�ី	កុ�ងឆំា�ំ១៩៨៨-១៩៩១	

ទេហ័ើយជា	អ�គនាយក	ទេ�ធ្ងនាគារ VID Public Bank 

ទេ�ប្រ�ទេ�សទេវៀ��ម្ពុ	កុ�ងឆាំ�ំ១៩៩២-១៩៩៧	និងជា 

អ�គនាយក	ទេ�	ធ្ងនាគារកម្ពុុ�ជាសាធារណ៍ៈ	ទេ�ប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជា	កុ�ងឆាំ�ំ១៩៩៩-២០០២។

ប្រ�ូវបានតែ�ងតាំងំជា	នាយកឯករាជំ�យ	នៃនប្រក�ម្ពុ	ប្រ�កឹ�សា	ភិបិា�

កុ�ងតែខ្លួទេម្ពុសា	ឆាំ�ំ២០១១។

ប្រ�ូវបានតែ�ងតាំងំជា	ប្រ�ធាន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ង�ិរផ្តួ��ិផ្តួ�ថមី	

និងសកម្ពុមភា�ថមី	កុ�ងតែខ្លួ��លា	ឆាំ�ំ២០១៦។

បាន��ួ��រិញ្ហាា��ប្រ�តែផុ្តួកទេសដិឋកច័ិុ�	ី ម្ពុហ៊ាវិ��យា�យ័ 

ន�ីសិាស្រ្តសត	នងិវិ��យាសាស្រ្តសតទេសដិឋកច័ិុ	ទេ�ប្រ�ទេ�សកមុ្ពុ�ជា	

កុ�ងឆំា�១ំ៩៧៤។

មាន���ិទេសាធ្ងន៍�រងារជាង	៣០	ឆាំ�ំ	ទាំំងទេ�ធ្ងនាគារ	

ពាណ៍ិជំជ	និង	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។

ទេលាកជំទំាំវធំា��់ទេធ្ងើើជា	អ�គនាយក	ធ្ងនាគារពាណ៍ជិំជកម្ពុមទេប្រ� 

ប្រ�ទេ�សនៃនកមុ្ពុ�ជា	កុ�ងឆំា�១ំ៩៨០-១៩៩១	នងិ	ធ្ងនាគារ	

ពាណ៍ជិំជកម្ពុមកមុ្ពុ�ជា	កុ�ងឆំា�១ំ៩៩១-១៩៩៥។	

�ីឆំា�១ំ៩៩៥	ទេលាកជំទំាំវចា�់ទេផ្តួតើម្ពុទេធ្ងើើ�រទេ�	ធ្ងនាគារជា�ិ	
នៃន	កមុ្ពុ�ជា	ទេហ័ើយ�ីឆំា�១ំ៩៩៨	ដិ�់	២០១០	មាន�ួនា�ជីា	
អ�គនាយកប្រ��ប់្រ�ង�នួនាយក�ា�នធំ្ងៗ	�	ឺ៖	នាយក�ា�ន	
ប្រ�ួ��និ�ិ�យ	នាយក�ា�នប្រ���ិ�ត�ិរ	នាយក�ា�នប្រសាវប្រជាវ	
ទេសដិឋកិច័ុនិងសិុ�	ិនិងនាយក�ា�នប្រ��ប់្រ�ង�រ�ត�រប្របាក	់នៃន	
ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។

ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ 
អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

ទេលាកជំំទាំវ	តាល់ នៃណ៍អ្នុីម 
នាយកឯករាជំ�យ

ជាសហ័សាា��និក	 និងជានាយកមិ្ពុនប្រ��ិ��ែិ	 នៃនប្រក�ម្ពុ	

ប្រ�ឹក�សា	ភិិបា�	តាំំង�ីឆាំ�ំ២០០២។

បាន��ួ��រិញ្ហាា��ប្រ�	(កិ�ែិយស)	 តែផ្តួុក�ណ៍ទេនយ�យ	

និងហិ័រញ្ញញវ�ុ�	�ីសាក�វិ��យា�យ័ទេសដិឋកិច័ុនៃន�ីប្រក�ង	��ងដិ៍	

ចុប្រកភិ�អង់ទេ�ួស	កុ�ងឆាំ�ំ២០០៤។

មាន���ិទេសាធ្ងន៍�រងារតែផ្តួុកសវនកម្ពុម	 ជាសវនករ

ឯករាជំ�យ	ទេ�ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន KPMG	និង	Deloitte ប្រ�ទេ�សសិងហ��រី	

កុ�ងឆាំ�ំ២០០៤	-	២០០៧។

មាន���ិទេសាធ្ងន�៍រងារតែផុ្តួកធ្ងនាគារ	ជា�ណ៍ទេនយ�យករ	 

និងជាសមាជំិកប្រក�ម្ពុប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយទេ�ធ្ងនាគារ		

�ំ��់អនែរជា�ិ JP Morgan និង	 Credit Suisse 

ប្រ�ទេ�សសិងហ��រី	កុ�ងឆាំ�ំ២០០៧	-	២០០៨។	

បាន�ញ័្ញ�ក់ម្ពុមវិធ្ងសិីក�សាថំា�កប់្រ��់ប្រ�ងទេ�សាលាពាណិ៍ជំជ	

Harvard	សហ័រដិឋអាទេម្ពុរិក	ទេ�ទេដិើម្ពុឆាំ�ំ២០១០។

ជាសហ័សាា��នកិ	ភា���នកិ	នងិជាអភិបិា�នៃនប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	

វឌ្�ឍនៈ	ប្រ�ូទេវីរី	ឯ.ក	និងប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វឌ្�ឍនៈ	ទេហ៊ាា��	រីហ័�ស�	

ឯ.ក។

ជាសហ័សាា��និក	និងភា���និករ�ស់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

ទេហ័ើយបានតែ�ងតាំងំជា	នាយកម្ពុនិប្រ���ិ�ែ	ិនៃនប្រក�ម្ពុ	ប្រ�កឹ�សា

ភិិបា�	តាំំង�ីឆាំ�ំ២០០២។

បាន��ួ��រិញ្ហាា��ប្រ�ជាន់ខ្លួុស់	(Master)	តែផ្តួកុវិសើកម្ពុម	

ទេសដិឋកិចុ័	 និងប្រ��់ប្រ�ង	 �ីសាក�វិ��យា�័យ	Oxford 

ចុប្រកភិ�អង់ទេ�ួស	។

បានសិក�សាប្រសាវប្រជាវតែផ្តួុកអាជំីវកម្ពុមធ្ងនាគារ	ទេ�ធ្ងនាគារ	 

Allied Irish	ចុប្រកភិ�អង់ទេ�ួស	កុ�ងឆាំ�ំ២០០៥។

ជានាយកប្រ��ិ��ែិនៃនប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វឌ្�ឍនៈ	ប្រ��ទេភិើធ្ងី	អិ�ធ្ងីឌី្

និងជាអុកប្រ��់ប្រ�ង�ទេប្រមាងសាងសង់សំណ៍ង់អគារ	

វឌ្�ឍនៈ	��ីតាំ�	តែដិ�បានឈុះពានរងាា�ន់	និម្ពុិ�ត	សញ្ហាា�

នៃន�រអភិិវឌ្�ឍមាន�ីតាំំង	ទេ�ក�ា��	រាជំធានី	ភិុំទេ�ញ។	

ជាសហ័សាា��នកិ	ភា���និក	នងិជាអភិបិា�នៃនប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	

វឌ្�ឍនៈ	ប្រ�ូទេវីរី	ឯ.ក,	ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វឌ្�ឍនៈ	អ�និទេវសទេម្ពុន	�មី្ពុធី្ង�ី,		

ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វឌ្�ឍនៈ	ទេអហ័ើ	&	�ូ�	�ីមី្ពុធ្ងី�,	ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វឌ្�ឍនៈ	

��ីតាំ�	�ីម្ពុីធី្ង�	និងប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វឌ្�ឍនៈ	ទេហ៊ាា��	រីហ័�ស�	

ឯ.ក។

ទេលាកជំទំាំវ	ស់ំអាង កាននិកា  
នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំអាង វិឌ្ីឍន�
នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

ប្រ�វ�តិប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា� ប្រ�វ�តិប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�
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ជំនជា�ិសិងហ��រី	 ប្រ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា	នាយកឯករាជំ�យ

នៃនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	 ទេហ័ើយប្រ�ូវបានទេប្រជំើសតាំំង	ជា

ប្រ�ធាន	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសវនកម្ពុមរ�ស់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

កុ�ងតែខ្លួមិ្ពុថ�នា	ឆាំ�ំ២០០៧។

បាន��ួ��រិញ្ហាា��ប្រ�តែផ្តួុក�ណ៍ទេនយ�យ	 �ីសាក�

វិ��យា�័យ	សិងហ��រី	កុ�ងឆាំ�ំ១៩៧០។

ជា�ណ៍ទេនយ�យករជំំនាញ��ួ�សាា��់ទេ�ប្រ�ទេ�ស

សិងហ��រី។

មាន�នួា�ីជា�ណ៍ៈប្រ��ប់្រ�ងជានខុ់្លួសទ់េ�ប្រក�ម្ពុហូ័�ន	ផ្តួ��ិ

កម្ពុម	និង	ទេសវាកម្ពុម�ីឆាំ�ំ	១៩៦៨	-	២០០៥។

ជំនជា�ិសិងហ��រី	 ប្រ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា	នាយកឯករាជំ�យ

នៃនប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�	ទេហ័ើយប្រ�ូវបានទេប្រជំើសតំាំងជា	ប្រ�ធាន

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ង�ិរប្រ��ប់្រ�ងហ៊ានិភ័ិយ	រ�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

កុ�ងតែខ្លួវិចុ័ិ�	 ឆាំ�ំ២០០៩។	 ទេលាក	 ជំចុ	 �ឺជាប្រ�ធាន

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រផ្តួ�ិ�ផ្តួ�ថមី	 និង	សកម្ពុមភា�	ថមី	ចា�់�ី

តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០១០	រហ័ូ�ដិ�់តែខ្លួ��លា	ឆាំ�ំ២០១៦។

មាន���ិទេសាធ្ងន៍�រងារជាង	 ៣០ឆាំ�ំ	 តែផ្តួុកធ្ងនាគារ	

នងិតែផុ្តួក Financial Futures	ជាម្ពុយួ	ធ្ងនាគារកុ�ងប្រស�កនានា	

និងប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	Phillip Futures	ទេ�ប្រ�ទេ�សសិងហ��រី។

ទេលាក	ស្មោះតិង យូ វិ៉ង  
នាយកឯករាជំ�យ

ទេលាក	ជូច ទាវិ ចូវិ ជីូ  
នាយកឯករាជំ�យ

ប្រ�វ�តិប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�

ប្រ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា	នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��តិ	 នៃនប្រក�ម្ពុ	ប្រ�ឹក�សា

ភិិបា�	ទេ�នៃថង�ី១៣	តែខ្លួម្ពុករា	ឆំា�ំ២០១៤។

បាន��ួ��រិញ្ហាា��ប្រ�	 (កិ�ែិយស)	 តែផ្តួុកទេសដិឋកិចុ័	

�ីសាក�	វិ��យា�័យ	Nottingham ចុប្រកភិ�អង់ទេ�ួស	

កុ�ងឆាំ�ំ២០១០។

ជានាយកតែផ្តួុកអភិិវឌ្�ឍន៍អាជីំវកម្ពុមនៃនប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	 វឌ្�ឍនៈ	

ប្រ��ទេភិើធី្ង	 អិ�ធី្ងឌី្	 និងប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	 វឌ្�ឍនៈ	អ�ិនទេវសទេម្ពុន	

�ីមី្ពុធ្ងី�។

ជាសហ័សាា��នកិ	ភា���និក	នងិជាអភិបិា�នៃនប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	

វឌ្�ឍនៈ	ប្រ�ូទេវីរី	ឯ.ក	និងប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	វឌ្�ឍនៈ	ទេហ៊ាា��	រីហ័�ស�	

ឯ.ក។

ទេលាកជំទំាំវ	ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា
នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

ប្រ�វ�តិប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�
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អ្នភិិបាល�ិចេសាជូីវិ�មី
ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល

	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 ប្រ��់ប្រ�ងទេ�យប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�តែដិ�ប្រ�ូវបានទេប្រជំើសតាំំងទេ�យម្ពុហ៊ាសនុិបា�ភា���និករ�ស់	

ធ្ងនាគារ	ទេ�យ	មាន�រ��ួ�សាា��់�ី	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។	ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�មានសិ�ធិ�ទេងើើ��ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេផ្តួ�សង

ទេ�ៀ�	តែដិ�សុិ�ទេប្រ�ម្ពុ�រប្រ��់ប្រ�ងរ�ស់ខ្លួួ�ន	រួម្ពុមាន	�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រនៃនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ចុំនួន	៣	និង�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រ	

ប្រ��ិ��តិចុំនួនម្ពុួយ	 តែដិ���ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើប្រ��ិ��តិ�ររួម្ពុរ�ស់ធ្ងនាគារ	អម្ពុទេ�យ�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេប្រ�ម្ពុឱ្វា�ចំុនួន	៩	

ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	ជាទេសនាធ្ងិ�រកុ�ង�រ�ំទេ�ញភារកិចុ័ប្រ�ក�ទេ�យប្រ�សិ�ធភា�។

	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ក៏បានតែ�ងតាំំង�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ងប្រ��ិ��តិជាន់ខ្លួុស់	 រួម្ពុមាន	 ��ះ�ធ្ងិ�រ	 អ�គនាយក	 ប្រ�ធាន	

នាយក�ា�ន		សវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង	និងប្រ�ធាននាយក�ា�នហ៊ានិភ័ិយ	និងប្រ�ួ��ិនិ��យអន�ទេលាម្ពុភា�	តែដិ�មាន�រ��ួ�សាា��់�ី	

ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។	�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ងប្រ��ិ��តិប្រ�ូវមាន�ណ៍ទេនយ�យភា�	ចំុទេពាះប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�។

	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�មាន�ួនា�ីដិឹកនំា	 និងប្រ��់ប្រ�ងធ្ងនាគារ	 តាំម្ពុរយៈ�រ�ក់ទេចុញនូវទេគា�នទេយ៉ាបាយ	 �ិសទេ�	

យ��ធសាស្រ្តសត	 ទេគា�ទេ�រយៈទេ��តែវង	 សំទេ�ធានាឱ្�យបាននូវសតង់�រអភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុមកប្រម្ពុិ�ខ្លួុស់	 កុ�ងន័យរក�សា	

ប្រ�សិ�ធភា�	 នៃនប្រ��័នធប្រ��់ប្រ�ងនៃផ្តួៈកុ �ង។	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ប្រ�ូវធានាថា�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ងប្រ��ិ��តិដឹិកនាំរា�់កិចុ័�រ	

អាជំីវកម្ពុមរ�ស់ធ្ងនាគារប្រ�ក�ទេ�យស�ចុរិ�ភា�	 និង�មាំ�ភា�	 ប្រស�តាំម្ពុចុ�បា�់	 និង����បីញ្ញញ�ិតជាធ្ងរមាន	 សំទេ�ទេ�ើក	

កម្ពុុស់��ណ៍�នៃម្ពុួ	និងសទេប្រម្ពុចុឱ្�យបាននូវកំទេណ៍ើនប្រ�ក�ទេ�យចុីរភា�។

�ិចេប្រ�ជូុំប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល និងគីណ៍��មាះធ្ិិការនៃនប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល

	 �ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០	សមាសភា�ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	មានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ អកុឧកញ៉ាា�	ស់ំ អាង ប្រ�ធានប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា� នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

២ អកុឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង សមាជំិក ��ះ�ធ្ងិ�រ

៣ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ សមាជំិក អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ	

៤ ទេលាកជំំទាំវ	តាល់ នៃណ៍អ្នុីម សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

៥ ទេលាកជំំទាំវ	ស់ំអាង កាននិកា សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

៦ អកុឧកញ៉ាា�	ស់ំអាង វិឌី្ឍន� សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

៧ ទេលាកជំំទាំវ	ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

៨ ទេលាក ស្មោះតិង យូ វ៉ិង សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

៩ ទេលាក ជូច ទាវិ ចូវិ ជូី សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

	 	ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	ចុំនួនកិចុ័ប្រ�ជំ�ំ	និងវ�តមានរ�ស់សមាជំិកទេ�កុ�ងអងគប្រ�ជំ�ំប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�មានដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

���រិទេចុ័�កិចុ័ប្រ�ជំ�ំប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�៖

	 ♦ កិចុ័ប្រ�ជំ�ំប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ទេ�ើក�ី	៥៥	-	នៃថង�ី១២	តែខ្លួឧសភា	ឆាំ�ំ២០២០	

	 ♦	កិចុ័ប្រ�ជំ�ំប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ទេ�ើក�ី	៥៦	-	នៃថង�ី២៨	តែខ្លួកកើ�	ឆាំ�ំ២០២០		

	 ♦	កិចុ័ប្រ�ជំ�ំប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ទេ�ើក�ី	៥៧	-	នៃថង�ី១៣	តែខ្លួ��លា	ឆាំ�ំ២០២០	

	 ♦	កិចុ័ប្រ�ជំ�ំប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ទេ�ើក�ី	៥៨	-	នៃថង�ី១៨	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០

ប្រ�មុប្រ�ឹ�្សាភិបិាល គីណ៍��មាះធ្ិិការ
ស់វិន�មី

គីណ៍��មាះធ្ិិការ 
ប្រគី�់ប្រគីង្នភ័ិិយ 
និងប្រ�តិ�ិតិិិតាម

គីណ៍��មាះ្ធិិការ 
�លិតិ�ល និង 
ស់�មីភាពថ្មីីី

ល.រ ចំនួន�ិចេប្រ�ជូុំ ៤ ៤ ៤ ៤

១ អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំ អាង ៤

២ អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង ៤

៣ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ ៤ ៤

៤ ទេលាកជំទំាំវ	តាល់ នៃណ៍អ្នុមី ៤ ៤ ៤ ៤

៥ ទេលាកជំទំាំវ	ស់ំអាង កាននិកា ៤ ៤ ៤ ៤

៦ អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំអាង វិឌី្ឍន� ៤ ៤ ៤ ៤

៧ ទេលាកជំទំាំវ	ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា ៤ ៤ ៤ ៤

៨ ទេលាក	ស្មោះតិង យូ វិ៉ង ៤ ៤ ៤ ៤

៩ ទេលាក	ជូច ទាវិ ចូវិ ជីូ ៤ ៤ ៤ ៤

ក�់សមាា��់៖	 		 		ប្រ�ធាន		 							សមាជំិក

	 ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�បានអន�ម័្ពុ�ទេ�ើចុំណ៍ុចុសំខ្លាំន់ៗ	ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

	 ១.	�រទេ�ើក�ណ៍នីជាមួ្ពុយធ្ងនាគារពាណ៍ិជំជ	និងប្រ�ឹះសាា�នម្ពុីប្រកូហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	ចុំនួន៦	

	 ២.	�រតែកសប្រម្ពុួ��ំរូហ័�ុទេ�ខ្លាំជាមួ្ពុយធ្ងនាគារពាណ៍ិជំជ	ចំុនួន២

	 ៣.	�រតែ�ងតាំំងប្រ�ធាននាយក�ា�នសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង	

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម
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	 ៤.	�រតែ�ងតាំំងប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	និងប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ	និងម្ពុស្រ្តនតីប្រ��ិ��តិ

	 ៥.	របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�បានទេធ្ងើើសវនកម្ពុមរួចុ	និងរបាយ�រណ៍៍សវនករ	

	 	 �ិ�ប្រ�ឹម្ពុ�រិយ�រិទេចុ័�	�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០១៩

	 ៦.	របាយ�រណ៍៍�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	�ិ�ប្រ�ឹម្ពុ�រិយ�រិទេចុ័��ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០១៩

	 ៧.	�រទេ�ើកសាខ្លាំថមី	ចុំនួន៣

	 ៨.	�ទេប្រមាងថវិ�ឆាំ�ំ២០២០	តែដិ�បានតែកសប្រម្ពុួ�រួចុ	និង�ទេប្រមាងថវិ�ឆាំ�ំ២០២១

	 ៩.	ទេគា�នទេយ៉ាបាយ

  ♦	ទេគា�នទេយ៉ាបាយសតី�ី�រប្រ�ឆាំង�រសមាា��ប្របាក់	និងហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនទេភិវរកម្ពុម	

	 	 			និងទេគា�នទេយ៉ាបាយប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	តែដិ�បានតែកសប្រម្ពុួ�រួចុ

  ♦ ទេគា�នទេយ៉ាបាយសតី�ី�រទេរៀ�ចុំឥណ៍ទាំនទេ�ើងវិញ	កុ�ងអំ��ងទេ��មាន�រឆួងជំំងឺកូវីដិ-១៩

  ♦ ទេគា�នទេយ៉ាបាយធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	តែដិ�បានតែកសប្រម្ពុួ�រួចុ

  ♦ ប្រក�ខ្លួណ៍ឌប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យសនៈនីយភា�	និងទេគា�នទេយ៉ាបាយប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ	តែដិ�បានតែកសប្រម្ពុួ�រួចុ

  ♦ ទេគា�នទេយ៉ាបាយសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង	តែដិ�បានតែកសប្រម្ពុួ�រួចុ

	 ១០.	តែផ្តួន�រនិរនតរភា�អាជំីវកម្ពុមកុ�ងអំ��ងទេ��មាន�រឆួងជំំងឺកូវីដិ-១៩

	 ១១.	�រតែ�ងតាំំងអ�គនាយករង/នាយកប្រ��ិ��តិ�័�៌មាន	និង�ទេចុ័កវិ��យា

	 ១២.	ម្ពុ�ខ្លួ�ំតែណ៍ងថមីរ�ស់អ�គនាយក	និងអ�គនាយករង

	 ១៣.	�កេនតិកៈនៃន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសវនកម្ពុម	តែដិ�បានតែកសប្រម្ពុួ�រួចុ

	 ១៤.	�កេនតិកៈនៃននាយក�ា�នសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង

	 ១៥.	តែផ្តួន�រសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ងប្រ�ចាំឆាំ�ំ	តែដិ�បានតែកសប្រម្ពុួ�រួចុ

	 ១៦.		ទេសវា�ូទាំ�់អនតរជា�ិរ�ស់ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	EMQ

	 ១៧.	កិចុ័សហ័�រជាម្ពុួយធ្ងនាគារឯកទេ�សវីង

	 ១៨.	�រ�នតអាយ�ចុូ�និវ�តន៍រ�ស់អ�គនាយកប្រ��ិ��តិ

	 ១៩.	តាំរាងរចុនាសម្ពុុ័នធ���គ�ិក

	 ២០.�ទេប្រមាងអន�វ�តទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ី�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយ�ទេចុ័កវិ��យារ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា

គីណ៍��មាះ្ធិិការប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល
១. គីណ៍��មាះ្ធិិការស់វិន�មី

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសវនកម្ពុមប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើង	 ទេដិើម្ពុ�បីីជំួយដិ�់ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�កុ�ង�រអន�វ�តនូវ�ួនា�ីសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈ	

កុ�ង	 និងធានាឱ្�យបាននូវប្រ�សិ�ធភា�	 និងស័កតិសិ�ធិភា�នៃនប្រ��័នធប្រ��់ប្រ�ងនៃផ្តួៈកុ�ងរួម្ពុរ�ស់ធ្ងនាគារ។	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ	

មានភារកិចុ័	�ទេងើើ�ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	នី�ិវិធី្ង	និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នំា	ទាំក់�ងនឹងសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង	និងទេធ្ងើើ�ចុ័���បីនុកម្ពុមកុ�ង	

ករណី៍ចាំបាចុ់	រួចុ�ក់ជំូនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	ទេដិើម្ពុ�បីីអន�ម្ពុ័�។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសវនកម្ពុមមាន�ួនា�ី�ិនិ��យទេម្ពុើ�ភា�ប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវនៃនរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ �	 ប្រ�ម្ពុទាំំង�ិនិ��យទេម្ពុើ�	

របាយ�រណ៍៍	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ចាំប្រ�ីមាស	 និងប្រ�ចាំឆាំ�ំរ�ស់ធ្ងនាគារ	 ទេដិើម្ពុ�បីីធានានូវភា�អន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	

រ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	និងសតង់�រ�ណ៍ទេនយ�យកម្ពុុ�ជា។	�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រសវនកម្ពុម	ក៏ប្រ�ួ��ិនិ��យទេ�ើប្រ��័នធ	ប្រ��់ប្រ�ង

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�នៃផ្តួៈកុ�ង	និងទេ�ើក	ទេយ៉ា��់ជំូនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	ទេដិើម្ពុ�បីីសទេប្រម្ពុចុទេ�ើ��ធផ្តួ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ចាំឆាំ�ំ។	�ណ៍ៈ	កមាា�ធិ្ង�រ

ទេនះ	ក៏មាន�ួនា�ីតាំម្ពុ�ន	និងធានាថា	រា�់ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	និងនី�ិវិធី្ងទាំំងអស់	តែដិ�កំណ៍�់

ទេ�យប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	និង�ណ៍ៈ	ប្រ��់ប្រ�ងប្រ��ិ��តិប្រ�ូវបានយកទេ�អន�វ�ត។

	 ម្ពុ�យាា�ងទេ�ៀ�	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសវនកម្ពុមក៏បានតាំម្ពុ�ន	 និងប្រ�ួ��ិនិ��យទេ�ើប្រ�សិ�ធភា�នៃនកិចុ័�រសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង	

រ�ស់ធ្ងនាគារ	 ទេ�យទេរៀ�ចុំតែផ្តួន�រសវនកម្ពុមប្រ�ចាំឆាំ�ំរ�ស់សវនករនៃផ្តួៈកុ�ង	 និង�ក់ជំូនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ទេដិើម្ពុ�បីីអន�ម្ពុ័�។	

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ	សវនកម្ពុមរាយ�រណ៍៍អំ�ី��ធផ្តួ�នៃន�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុម	 ជំូនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	 ប្រ�ម្ពុទាំំងទេ�ើកជាទេយ៉ា��់	

និង	ដិំទេ�ះប្រសាយទេ�ើ�ញ្ហាា�ទាំំងឡាយតែដិ�ទេកើ�មាន។	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសវនកម្ពុម	 មានកិចុ័ប្រ�ជំ�ំចុំនួន	 ៤	 ទេ�ើកកុ�ង	

ម្ពុួយឆាំ�ំ	ទេ�ម្ពុ�នរា�់កិចុ័	ប្រ�ជំ�ំប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�។

សមាសភា�នៃន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសវនកម្ពុម	មានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតំិថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	ស្មោះតិង យូ វិ៉ង ប្រ�ធាន នាយកឯករាជំ�យ

២ ទេលាក	ជូច ទាវិ ចូវិ ជីូ សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

៣ ទេលាកជំទំាំវ	តាល់ នៃណ៍អ្នុមី សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

៤ ទេលាកជំទំាំវ ស់ំអាង កាននិកា សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

៥ អុកឧកញ៉ាា ស់ំអាង វិឌី្ឍន� សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

៦ ទេលាកជំទំាំវ	ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

*ប្រ�ធានតែផ្តួុកសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ងមាន	�ួនា�ីជាទេ�ខ្លាំនៃន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ។

	 សកម្ពុមភា�សវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ងរួម្ពុមាន	 �រ�ិន�ិ�យប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារទាំំងមូ្ពុ�	 ឬទេ�យតែផ្តួកុ	 ទេ�តាំម្ពុ��ា�នាយក�ា�ន 

ទេ��ីសាំ�ក់	�រក�ា��	 និងទេ�តាំម្ពុ��ា�សាខ្លាំ។	 �ររា�់សាច់ុប្របាក់ទេ�យឥ�ទេប្រគាង��ក	 និង�រ�ិនិ��យប្រ��ិ��តិ�រ	

ទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ��បីើងតាំម្ពុទេគា��រណ៍៍។

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

36 37

 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រសវនកម្ពុមបានប្រ�ួ��និិ��យរបាយ�រណ៍៍សវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង	និងរបាយ�រណ៍រ៍�សស់វនករឯករាជំ�យ		ទេហ័ើយ

បានទេ�ើកជាទេយ៉ា��់ជូំន�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ងប្រ��ិ��តិ	ទេដិើម្ពុ�បីីចា�់វិធាន�រទេ�ើ��ធផ្តួ�នៃន�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុម។	�ណ៍ៈ	កមាា�ធិ្ង�រ	

បាន�ក់តែផ្តួន�រសវនកម្ពុមរ�ស់ធ្ងនាគារសប្រមា�់ឆាំ�ំ២០២១	ជំូនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ទេដិើម្ពុ�បីីអន�ម្ពុ័�។

២. គីណ៍��មាះធ្ិិការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យ និងប្រ�តិិ�តិិិតាម

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	និងប្រ��ិ��តិតាំម្ពុប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើង	ទេដិើម្ពុ�បីីជំួយប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ប្រ�ួ��ិនិ��យ	

ហ៊ានិភិ័យសំខ្លាំន់ៗ	 តែដិ�អាចុមានផ្តួ��ុះពា�់ដិ�់សកម្ពុមភា�ប្រ��ិ��តិ�រអាជំីវកម្ពុមរ�ស់ធ្ងនាគារ	 រួម្ពុមានហ៊ានិភ័ិយ	

ឥណ៍ទាំន	ហ៊ានិភិ័យ�ីផ្តួ�សារ	ហ៊ានិភិ័យសនៈនីយភា�	និងហ៊ានិភិ័យប្រ��ិ��តិ�រ។	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះក៏ជំួយប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សា	

ភិិបា�ផ្តួងតែដិរ	កុ�ង�រតាំម្ពុ�នហ៊ានិភិ័យ	ពាក់�័នធនឹងភា�មិ្ពុនអន�ទេលាម្ពុ	និងធានាថា	ជានិចុ័��ធ្ងនាគារ	ទេធ្ងើើប្រ��ិ��តិ�រ	

អាជំីវកម្ពុមទេ�យអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុចុ�បា�់	 និង����បីញ្ញញ�តិពាក់�័នធ	 រួម្ពុមាន	 �ញ្ញញ�តិសតី�ី�រប្រ�ឆាំង�រសមាា��ប្របាក់	 និង	

ហ័ិរញ្ញញ��បីទាំន	ទេភិរវកម្ពុម។	ប្រ�ធាន�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយ	និងប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ	ជាសមាជំិកឯករាជំ�យ	នៃនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សា	

ភិិបា�។	

សមាសភា�នៃន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	និងប្រ�ួ��ិនិ��យភា�អន�ទេលាម្ពុមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជិូ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	ជូច ទាវិ ចូវិ ជូី ប្រ�ធាន នាយកឯករាជំ�យ

២ ទេលាក	ស្មោះតិង យូ វិ៉ង សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

៣ ទេលាកជំំទាំវ	តាល់ នៃណ៍អ្នុីម សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

៤ ទេលាកជំំទាំវ	ស់ំអាង កាននិកា សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

៥ អកុឧកញ៉ាា�	ស់ំអាង វិឌ្ីឍន� សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

៦ ទេលាកជំំទាំវ	ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា សមាជំិក នាយកម្ពុិនប្រ��ិ��ែិ

*ប្រ�ធានតែផ្តួុកប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	និងប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ	មាន�ួនា�ីជាទេ�ខ្លាំនៃន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ។

	 សមិ្ពុ�ធផ្តួ�សំខ្លាំន់ៗ	នៃន�រអន�វ�តតាំម្ពុទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	សតី�ី�រប្រ�ឆាំងនឹង�រសមាា��ប្របាក់	និងហ័ិរញ្ញញ��បីទាំន	

ទេភិរវកម្ពុម	ឆាំ�ំ២០២០	មានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

	 ♦ �រ�ិនិ��យទេ�ើរបាយ�រណ៍៍សតី�ី�រប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ�រប្រ�ឆាំង�រសមាា��ប្របាក់	និងហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនទេភិវរកម្ពុម

	 ♦	�រ�ិនិ��យទេ�ើរបាយ�រណ៍៍សតី�ី�រប្រ��ិ��តិតាំម្ពុចុ�បា�់រ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	និងចុ�បា�់ទេផ្តួ�សងៗ

	 ♦	�រ�ិភាក�សាទេ�ើ�ញ្ហាា�	និងសកម្ពុមភា�សប្រមា�់របាយ�រណ៍៍សតី�ី�រចុ�ះប្រ�ួ��ិនិ��យដិ�់�ីកតែនួងរ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិ

	 	 នៃនកម្ពុុ�ជា

	 ♦	�រ�ិនិ��យ	និងអន�ម័្ពុ�ទេ�ើតែផ្តួន�រប្រ�ចាំឆាំ�ំ២០២១	រ�ស់�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយ	និងប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ

  ♦		�រ�ិនិ��យ	 និងឯកភា�ទេ�ើទេគា�នទេយ៉ាបាយមួ្ពុយចុំនួន	 ដិូចុជា	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយសតី�ី	�រប្រ�ឆាំង�រសមាា��	

	 	 ប្របាក់			និង		ហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនទេភិរវកម្ពុម	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយសតី�ី�រប្រ�ឆាំងអំទេ�ើ��ករ�ួយ	និង�រសូកបាា�ន់	និងទេគា�	

	 	 នទេយ៉ាបាយសតី�ី�រប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ

	 ♦		�រ�ិនិ��យ	និងអន�ម័្ពុ�ទេ�ើទេគា��រណ៍ត៍ែណ៍នាំ	សតី�ី�រប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ�រប្រ�ឆាំង�រសមាា��ប្របាក់	និងហ័ិរញ្ញញ��បីទាំន	 

	 	 ទេភិរវកម្ពុម

៣. គីណ៍��មាះធ្ិិការស់�មភីាព និង�លិតិ�លថ្មីីី

 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រសកម្ពុមភា�	 និងផ្តួ�ិ�ផ្តួ�ថមី	 មាន�ួនា�ី�ិនិ��យទេ�ើប្រ��ិ��តិ�រថមី	 ទេសវាកម្ពុមថមី	 �រ�ញ្ញ័��ទេដិើម្ពុ��ន	

�រទេប្រ�ើប្របាស់	ធ្ងនធាន�ីប្រ�ភិ�ខ្លាំងទេប្រ�	�រ�ប្រងីក	ឬផ្ទាំ�ស់�ត�រ��ា�ញតែដិ�ពាក់�័នធទេ�នឹងប្រ��័នធ	ឬ	ទេហ័�ា�រចុនាសម្ពុុ័នធ

ចុ�បា�់	ឬហ៊ានិភិ័យកុ�ងប្រ��ិ��តិ�រ។

សមាសភា�នៃន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រផ្តួ�ិ�ផ្តួ�	និងសកម្ពុមភា�ថមី	មានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតំិថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាកជំំទាំវ	តាល់ នៃណ៍អ្នុីម ប្រ�ធាន នាយកឯករាជំ�យ

២ ទេលាក	ជូច ទាវិ ចូវិ ជូី សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

៣ ទេលាក	ស្មោះតិង យូ វិ៉ង សមាជំិក នាយកឯករាជំ�យ

៤ អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំអាង វិឌី្ឍន� សមាជំិក នាយកមិ្ពុនប្រ��ិ��ែិ

៥ ទេលាកជំំទាំវ	ស់ំអាង កាននិកា សមាជំិក នាយកមិ្ពុនប្រ��ិ��ែិ

៦ ទេលាកជំំទាំវ	ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា សមាជំិក នាយកមិ្ពុនប្រ��ិ��ែិ

៧ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ សមាជំិក អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ	

៨ ទេលាក	តិុំ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ

*ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ	មាន�ួនា�ីជាទេ�ខ្លាំនៃន�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រទេនះ។

	 ទេដិើម្ពុ�បីីផ្តួត�់ភា�ងាយប្រសួ�	និង�ងេិ�ទេសវាកម្ពុមឱ្�យ�ន់តែ�ទេកៀកអ�ិថិជំនរ�ស់ទេយើង	ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	ធ្ងនាគារបានទេ�ើក	

សាខ្លាំថម	ីចុនំនួ	៧�តែនុម្ពុទេ�ៀ�	រួម្ពុមាន	១	ទេ�ភំុិទេ�ញ	(សាខ្លាំទេពាធ្ងិ៍ចិុន��ង)	នងិសាខ្លាំទេ�ទេខ្លួ�តចំុននួ៦	ដិចូុជា	សាខ្លាំប្រក�ងសងួ	

(ទេខ្លួ�ែ��បី�ង�ម�)ំ	សាខ្លាំទេខ្លួ�តកំ�ង់ធ្ងំ	សាខ្លាំទេខ្លួ�តនៃ�ុ�ិន	សាខ្លាំប្រក�ងទេបាា�យតែ�ុ�	(ទេខ្លួ�ត�នាា�យមានជ័ំយ)	សាខ្លាំទេខ្លួ�តកំ�ង់ឆាំ�ំង	

និងសាខ្លាំទេខ្លួ�តប្រកទេចុះ។

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

38 39

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសកម្ពុមភា�	និងផ្តួ�ិ�ផ្តួ�ថមីបាន�ិនិ��យទេ�ើ�រ�ទេងើើ�	និង�រតែក�ម្ពុអម្ពុ�ខ្លួងារថមីៗរ�ស់	កម្ពុមវិធី្ង	ទេសវា	

ធ្ងនាគារ	ចុ�័�	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 តែដិ�បាន�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់តាំំង�ីតែខ្លួកកើ�	 ឆាំ�ំ២០២០	 �រ�ទេងើើនសម្ពុ�ុភា�	នៃនទេសវា

ធ្ងនាគារ	 តាំម្ពុអ�ីនធឺ្ងណ៍ិ�	 ប្រ��័នធទេខ្លួម្ពុ�ូឌានតែសូសើីចុ	 និង�ទេប្រមាង�័ណ៍ៈវីសា	 �័ណ៍ៈមាា�សៈ័រ��	 និង�័ណ៍ៈយូទេញៀនទេផ្តួ

អនតរជា�ិ	�ទេចុ័កវិ��យាContactless។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រសកម្ពុមភា�	 និងផ្តួ�ិ�ផ្តួ�ថមី	 បានឯកភា�ទេ�ើ�ទេប្រមាងថមីចំុនួន២	 រួម្ពុមាន(១) EMQ,	 តែដិ�ជា

ទេសវា�ូទាំ�់ប្របាក់អនតរជា�ិតែដិ�អន�ញ្ហាា��ឱ្�យអ�ិថិជំន	 ទេធ្ងើើ�រទេផ្តួៈរប្របាក់ទេ�ទេប្រ�ប្រ�ទេ�សតាំម្ពុរយៈ	 ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	

ទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�នីធ្ងណឺ៍�ិ	 និងតាំម្ពុ�ញ្ញជរ	នងិ(២)�រវាយ�នៃមួ្ពុទេ�ើភា�ខ្លួើះចុទេនំា�ះកុ�ង�រអន�វ�តតាំម្ពុទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ

សតី�ី�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយ�ទេចុ័កវិ��យារ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	ពាក់�័នធនឹងស�វ�ុិភា�	និងប្រ�សិ�ធភា�	នៃនប្រ��ិ��តិ�រ

អាជំីវកម្ពុម	ទេដិើម្ពុ�បីី��់�នុយហ៊ានិភិ័យនៃន�រ�ំរាម្ពុកំតែហ័ង�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន។

គីណ៍��មាះ្ធិិការប្រ�តិិ�តិិិ

 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ង�ិរប្រ���ិ�ត	ិប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើងទេ�យប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា�	ទេដិើម្ពុ�បី�ីនិិ��យទេ�ើ�រប្រ��់ប្រ�ង�ូទេ�រ�សធ់្ងនាគារ។ 

សមាសភា�រ�ស់�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិ	រួម្ពុមាន៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង ប្រ�ធាន ��ះ�ធិ្ង�រ

២ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ សមាជំិក អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

៣ ទេលាក	�ង សុ់ភិ័ក្ត្រ�ិ សមាជំិក នាយកប្រ��ិ��ែិហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

៤ ទេលាកប្រសី	រស់់ ដារា៉្ សមាជំិក នាយិ�ប្រ��ិ��ែិអាជំីវកម្ពុម

៥ ទេលាក	តំុិ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិ	 ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទាំំងប្រស�ងចុំទេពាះ�រទេធ្ងើើតែផ្តួន�រ	 វិភា�	 និង�ក់ទេចុញជាយ��ធសាស្រ្តសែ	 ប្រ�ម្ពុ

ទាំំងប្រ�ួ��ិនិ��យទេ�ើ�ទេប្រមាងថវិ�ប្រ�ចាំឆាំ�ំរ�ស់ធ្ងនាគារ។	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះមាន	 ភារកិចុ័កំណ៍�់នូវទេគា�នទេយ៉ាបាយ

ចាំបាចុ់នានា	 ទេដិើម្ពុ�បីី�ក់ជំូនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�អន�ម្ពុ័�	 និង�ក់ទេចុញនូវទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	 និងនី�ិវិធ្ងីនានាសប្រមា�់�រ	

អន�វ�តទេគា�នទេយ៉ាបាយតែដិ�បានអន�ម្ពុ័�រួចុ	 ប្រ�ម្ពុទំាំងធានាឱ្�យបាននូវ�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	 និងភា�អន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុ	

�ិខ្លួិ����ា�នជាធ្ងរមាន។

 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រទេនះ	ក៏��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវផ្តួងតែដិរទេ�ើប្រ���ិ�ែ�ិរប្រ�ចានំៃថងរ�សធ់្ងនាគារ	នងិជំរំ�ញឱ្�យមានប្រ��ភូិិកម្ពុម		សម្ពុប្រស�

ទេ��ន់�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ងប្រ��ិ��តិប្រ��់កប្រម្ពុិ�	នូវភារកិចុ័	សិ�ធិអំ�ចុ	និង�រសទេប្រម្ពុចុចុិ�ែប្រ�ក�ទេ�យឯករាជំ�យភា�។

	 ទេ�ើស�ីទេនះទេ�ៀ�	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ	 មាន�ួនា�ីរាយ�រណ៍៍ជាប្រ�ចាំជំូនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ទេ�ើ�រវិវ�តថមីៗនៃន

����បីញ្ញញ�តិ	និងសតង់�ររបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�ពាក់�័នធដិ�់អាជំីវកម្ពុមរ�ស់ធ្ងនាគារ។

	 ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិ	បានអន�ម័្ពុ�ទេ�ើកិចុ័�រជាទេប្រចុើនតែដិ�កុ�ងទេនាះរួម្ពុមាន៖	

�. សំ់ស្មោះណ៍�

	 ១.	សទំេណ៍ើសតី�ីកប្រម្ពុិ�ផ្តួៈ�កសាច់ុប្របាក់ទេ�តាំម្ពុសាខ្លាំ

	 ២.		សំទេណ៍ើសតី�ី�រតែកសប្រម្ពុួ�ទេ�ើ�រចុ�ះ�ញ្ញជិ�រ�ណ៍ទេនយ�យទេ�ើភិ�ិសន�យា	ទេ�យអន�វ�តតាំម្ពុសតង់�ររបាយ�រណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�អនតរជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា១៦

	 ៣.	សំទេណ៍ើ�ូទាំ�់សំណ៍ងអ�ី�ភា��រងារទេ�តែខ្លួម្ពុិថ�នា	ឆាំ�ំ២០២០

	 ៤.	សំទេណ៍ើតែកសប្រម្ពុួ�ទេ�ើកប្រម្ពុិ��័ណ៍ៈឥណ៍ទាំនរ�ស់���គ�ិកធ្ងនាគារ

	 ៥.	សំទេណ៍ើ�ទេងើើ�នាយក�ា�នស�វ�ុិភា�	និងអភិិបា�កិចុ័�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន

ខ្ព. ស្មោះ�លការណ៍៍ថ្លែណ៍នាំ និងនីតិិវិិធិី

	 ១.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ី�រទេរៀ�ចុំឥណ៍ទាំនទេ�ើងវិញ

	 ២.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ី�រសិក�សា	និងអភិិវឌ្�ឍន៍

	 ៣.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ីទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�

	 ៤.	នី�ិវិធ្ងីប្រ��ិ��តិ�រ�ណ៍ះ�ះ��ា��

	 ៥.	នី�ិវិធ្ងីទេប្រ�ើប្របាស់រថយនតរ�ស់ធ្ងនាគារ

	 ៦.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ីរបាយ�រណ៍៍ FATCA 

	 ៧.	នី�ិវិធ្ងីទេសវាប្រ�មូ្ពុ�នៃថួ�ឹក	អ�គិសនី	និង�កសំណ៍�់រឹង

	 ៨.	នី�ិវិធ្ងីសតី�ី�រផ្តួត�់ម្ពុ�ិទេយ៉ា��់រ�ស់អ�ិថិជំន

	 ៩.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ីទេសវាកម្ពុមអ�ិថិជំនទេ�វិមានវឌ្�ឍនៈ

	 ១០.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ី�រទេប្រ�ើប្របាស់តែផ្តួួ�ហ័ើម្ពុជំួញដិូរអនឡាញរ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា

	 ១១.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ី�រទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ��័នធធ្ងនាគារអនឡាញរ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា

	 ១២.	នី�ិវិធ្ងីដិឹកជំញ្ញជ�នសាចុ់ប្របាក់

	 ១៣.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ីទេសវាកម្ពុមមាស

	 ១៤.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ី�រប្រ��់ប្រ�ងធ្ង�រកិចុ័ធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�

	 ១៥.	ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	និង�កេខ្លួណ៍ឌសតី�ីទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�ីនធ្ងឺណ៍ិ�

	 ១៦.	នី�ិវិធ្ងី	និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ីអ�ីវាា�ទេ��

	 ១៧.	នី�ិវិធ្ងី	និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ីម្ពុីប្រកូឥណ៍ទាំន

គី. អ្ននុស់្សរណ៍�ស្មោះ�គីយល់ស់ិីពីថ្លែ�នការយថាភាពស់ប្រមា�់�ិចេស់ហប្រ�តិិ�តិិិការជ្ជាមួយ

 ធិនា�រ BIDC និងធិនា�រ Phillip

ឃ. ល�្ខនិិ��នៃនគីណ៍��មាះ្ធិិការធិនធានមនុស់្ស ថ្លែដលបានថ្លែ�ស់ប្រមួលរួច

ង. យុទ្ធធនាការ�ុគីគលិ�ថ្លែណ៍នាំ�័ណ៍ណឥណ៍ទាន 

ច. �មីវិិធិីទ្ធទ្ធួលសាា្ល់ការល�់

ឆ្ល. គីំរូស់ប្រមា�់ការស្មោះធិ្វ��ចេ��្បននភាពអាជូីវិ�មីសាខា

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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គីណ៍��មាះធ្ិិការថ្លែដលស់�ិតិស្មោះ�ស្មោះប្រកាមគីណ៍��មាះ្ធិិការប្រ�តិិ�តិិិ

	 ដើម្ពុ�បីីធានានូវប�សិ�ធភា�ប��ិ��ត�ិររ�ស់ធ្ងនាគារ	ក��ម្ពុប�កឹ�សាភិិបា�បាន�ងើើ��ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រ	គ��់គ�ងចំុនួន	៩	

រួម្ពុមាន៖

(១)	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រឥណ៍ទាំន		 (៦) �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រស�វាកម្ពុមអ�ិថិជំន	

(២)	 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រទ���យសកម្ពុម	និងទ���យអកម្ពុម		 (៧)	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�របើកសាខ្លាំថមី	

(៣)	 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស		 (៨) 	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�័ណ៍ៈ	និងស�វាកម្ពុមធ្ងនាគារ	 	

	 	 	 តាំម្ពុប��័នធអ��ិចុត�ូនិក	

(៤)	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�ច�័កវិ��យា�័�៌មាន	 (៩) �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រគ��់គ�ងធ្ង�រកិចុ័ធានារាា��់រង	

(៥)	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រគ��់គ�ងហ៊ានិភិ័យប��ិ��តិ�រ	 	 អាយ�ជំីវិ�។	 	 	

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��់ប្រ�ងទាំំងទេនះ	 មានភារកិចុ័ជំួយ�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិ	 កុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ងប្រ��ិ��តិ�រអាជំីវកម្ពុម

ប្រ�ចាំ	នៃថង	រ�ស់	ធ្ងនាគារ	 និងធានារក�សានូវ�ំន�កចិុ�ត	 និងភា�ទេ�ញចិុ�តរ�ស់អ�ិថិជំនម្ពុកទេ�ើទេសវាកម្ពុមធ្ងនាគារឱ្�យសុិ�ទេ�

កប្រម្ពុិ�	ខ្លួុស់	ជានិចុ័។

១. គីណ៍��មាះធ្ិិការឥណ៍ទាន

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រឥណ៍ទាំន	 ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវ�ិនិ��យ	 និងអន�វ�ែតាំម្ពុទេគា�នទេយ៉ាបាយ	 និងនី�ិវិធ្ងី	 កុ�ង�រផ្តួត�់	

ឥណ៍ទាំន	 តែដិ�បានកំណ៍�់ទេ�យប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	 និងអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	 និង����បីញ្ញញ�ែិនានា	

រ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។	�ួនា�ី	និងភារកិចុ័រ�ស់�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះរួម្ពុមាន	�រកំណ៍�់	�រវាយ�នៃម្ពុួ�រវាស់តែវង	

�រទេរៀ�ចុំទេ�ើងវិញ	 �រអន�ម្ពុ័�	 �រប្រ�ួ��ិនិ��យទេ�ើឥណ៍ទាំន	 និង�រប្រ�ម្ពុូ�ឥណ៍ទាំនប្រ���់ម្ពុកវិញ	 ទេដិើម្ពុ�បីីប្រ��់ប្រ�ង	

ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនរ�ស់ធ្ងនាគារ។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រឥណ៍ទាំន	ប្រ�ួ��ិនិ��យទេ�ើ�រប្រ��់ប្រ�ង	និងប្រ�សិ�ធភា�នៃនទេគា�នទេយ៉ាបាយឥណ៍ទាំនរ�ស់ធ្ងនាគារ	

និង�ិនិ��យទេ�ើយ��ធសាស្រ្តសត	ទេដិើម្ពុ�បីីសទេប្រម្ពុចុទេគា�ទេ�ឥណ៍ទាំនរ�ស់ធ្ងនាគារ	ប្រ�ម្ពុទាំំងទេ�ើកទេយ៉ា��់ជំូនប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	

តាំម្ពុរយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��ិត។

សមាសភា�រ�ស់�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះរួម្ពុមាន៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង ប្រ�ធាន ��ះ�ធិ្ង�រ

២ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ច យ សមាជំិក អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

៣ ទេលាក	�ង សុ់ភិ័ក្ត្រ�ិ សមាជំិក នាយកប្រ��ិ��ែិហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

៤ ទេលាកប្រសី រស់់ ដារា៉្ សមាជំិក នាយិ�ប្រ��ិ��ែិអាជំីវកម្ពុម

៥ ទេលាក	តំុិ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ

	 ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រឥណ៍ទាំនបានជួំ�ប្រ�ជំ�ំជាទេរៀងរា�់តែខ្លួ	 ទេដិើម្ពុ�បីី�ិនិ��យ��ណ៍ភា�	 និង��ធផ្តួ�	

ឥណ៍ទាំនរ�ស់ធ្ងនាគារ	 ជា�ិទេសសឥណ៍ទាំនទេរៀ�ចុំទេ�ើងវិញ។	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ	 បានប្រ�ួ��ិនិ��យពាក�យទេសុើស�ំ	

ឥណ៍ទាំន	និងទេធ្ងើើ�រវាយ�នៃមួ្ពុទេ�ើងវិញទេ�ើឥណ៍ទាំនតែដិ�បានអន�ម្ពុ�័រចួុ	នងិសទំេណ៍ើស�ទំេរៀ�ចុឥំណ៍ទាំនទេ�ើងវិញ	ទេ�យសារ		

ផ្តួ��ះុពា�ន់ៃន�រឆួងជំងំកូឺវីដិ-១៩	ទេដិើម្ពុ�បីធីានា	អន�ទេលាម្ពុភា�តាំម្ពុ����បីញ្ញញ�តសិែ�ី�ីរផ្តួែ�ឥ់ណ៍ទាំន	នងិ	ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	

ឥណ៍ទាំនរ�ស់ធ្ងនាគារ។

២. គីណ៍��មាះធ្ិិការប្រទ្ធព្យស់�ម ីនិងប្រទ្ធព្យអ្ន�មី

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ���យសកម្ពុម	និងប្រ���យអកម្ពុម	(ALCO)	��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវកុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ង	និងចា�់តែចុងប្រ���យសកម្ពុម	និង	

ប្រ���យអកម្ពុមរ�ស់ធ្ងនាគារ។	

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ���យសកម្ពុម	 និងប្រ���យអកម្ពុម	 មានភារកិចុ័កុ�ង�រជំំរ�ញកំទេណ៍ើនប្របាក់ចំុទេណ៍ញជាអ�ិ�រមាប្រ�ក�

ទេ�យប្រ�សិ�ធភា�	និងប្រ�សិ�ធផ្តួ�។	សកម្ពុមភា�ទាំំងទេនាះ	រួម្ពុមាន	�រតាំម្ពុ�ន	ប្រ�ួ��ិនិ��យ	និង	ប្រ��់ប្រ�ង	ហ៊ានិភ័ិយនានា	

ជំ�ំវិញប្រ��ិ��តិ�រអាជីំវកម្ពុមប្រ�ចាំនៃថងរ�ស់ធ្ងនាគារ	ដូិចុជា�រកប្រមិ្ពុ�	សនៈនីយភា�	អប្រតាំ�រប្របាក់	អប្រតាំ�ត�រប្របាក់	និង�រវិវ�ត

នៃន�ីផ្តួ�សារ។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ���យសកម្ពុម	 និងប្រ���យអកម្ពុម	 ក៏មាន�ួនា�ីធានាអន�ទេលាម្ពុភា�រ�ស់ធ្ងនាគារតាំម្ពុ�កេខ្លួណ៍ឌប្រ��ង	

ប្រ�យ័�ុរ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	មានជាអា�ិ៍	សនៈនីយភា�	សាធ្ងនភា�	និងម្ពុូ�និធ្ងិផ្ទាា��់ស��ធ។

	 កុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ងសនៈនីយភា�	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះបានទេរៀ�ចំុតែផ្តួន�រយថាភា�	ទេ�យកំណ៍�់ប្រ�ភិ�សនៈនីយភា�

តែដិ�	ធ្ងនាគារអាចុទេប្រ�ើប្របាស់បានទេ�ទេ��ចាំបាច់ុ។	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ	 ទេផ្ទាៅ���រយកចិុ�ត��ក�ក់ទេ�ើស�វ�ុិភា�	 និង

�រប្រ��់ប្រ�ងរ�នាកិចុ័	តាំម្ពុរយៈ�រតែសើងរកនៃដិ�ូកុ�ងប្រស�ក	និងទេប្រ�ប្រស�កតែដិ�មានទេករ៍�ទេឈាា�ះ��បីី��បាញកុ�ងវិស័យធ្ងនាគារ។ 

សមាសភា�នៃន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះរួម្ពុមាន៖

ល.រ ស់មាជិូ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	�ង សុ់ភិ័ក្ត្រ�ិ ប្រ�ធាន នាយកប្រ��ិ��តិហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

២ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ សមាជំិក អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

៣ ទេលាកប្រសី	រស់់ ដារា៉្ សមាជំិក នាយិ�ប្រ��ិ��តិអាជំីវកម្ពុម

៤ ទេលាក	តិុំ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ

៥ ទេលាកប្រសី	ស្មោះអ្នង សុ់ខ្ព�លាា្ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	និងរ�នាកិចុ័

៦ ទេលាកប្រសី	វា៉្ន់ ធានី សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនពាណ៍ិជំជកម្ពុម 

និងប្រ�ឹះសាា�នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

42 43

 ខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	�ជឺាភា�អន�ទេលាម្ពុរ�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ទេ�នងឹ�កេខ្លួណ៍ឌអន�បា�ប្រ��ងប្រ�យ�ុ័សំខ្លាំន់ៗ 	រ�ស	់	ធ្ងនាគារជា� ិ

នៃនកម្ពុុ�ជា	�ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០៖

ល.រ
អ្ននុបាតិប្រ�ុងប្រ�យ័តិនស់ំខាន់ៗ

រ�ស់់ ធិនា�រជ្ជាតិិនៃន�មព�ជ្ជា

�ប្រមិតិ�ំណ៍តិ់រ�ស់់

ធិនា�រជ្ជាតិិនៃន�មព�ជ្ជា

ធិនា�រ វិឌី្ឍន� 

គិីតិប្រតិឹមនៃថ្មីៃទ្ធី៣១ ថ្លែខ្ពធិន� 

ឆ្នាំំ្ំ២០២០

សាា្នភាព

ប្រ�តិិ�តិិិតាម

បាន/មិនបាន

១ �រផ្តួត�់ឥណ៍ទាំនធំ្ងចំុទេពាះ	ឯក�ត���គ�	 អ�ិ�រមា ២០% ១៥,៥៦% បាន

២ �រផ្តួត�់ឥណ៍ទាំនធំ្ងៗសរ�� អ�ិ�រមា ៣០០% ១២៥,៨៩% បាន

៣ ប្រ���យ	និង�រិ�ា�រសរ�� អ�ិ�រមា ៣០% ១៨,៧៣% បាន

៤ សាា�នភា�ចំុហ័ស��ធនៃន

រូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទេ�ស
អ�ិ�រមា ២០% ៣,៩៥% បាន

៥ �រទេប្រ�ើប្របាស់ម្ពុូ�និធិ្ងកុ�ងប្រស�កទេធ្ងៀ�នឹង	

ប្របាក់�ទេញ្ញញើអ�ិថិជំន
អ��បី�រមា ១០០% ១០៣,៣៨% បាន

៦ អន�បា�សាធ្ងនភា� អ��បី�រមា ១៥% ២០,១២% បាន

៧ អន�បា�សនៈនីយភា� អ��បី�រមា ៩០% ២២២,៥៤% បាន

៨ ទេដិើម្ពុ��នអ��បី�រមា អ��បី�រមា ៧៥លានដិ�លាំ�រ ១០៣,៩៩លានដិ�លាំ�រ បាន

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�របានជំួ�ប្រ�ជំ�ំ	១២	ដិង	ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	ទេដិើម្ពុ�បីី�ិនិ��យទេ�ើប្រ�សិ�ធភា�	និងស័កតិសិ�ធិភា�នៃន�រប្រ��់ប្រ�ង

ប្រ���យសកម្ពុម	និងប្រ���យអកម្ពុម	និងផ្តួត�អ់ន�សាសន៍ទេ�ើទេគា��រណ៍ប៍្រ��ប់្រ�ងប្រ���យសកម្ពុម	និងប្រ���យអកម្ពុមឱ្�យ�នត់ែ�ប្រ�ទេសើរ	ទេ�ើង។	

៣. គីណ៍��មាះធ្ិិការធិនធានមនុស់្ស

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	 ប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើងទេដិើម្ពុ�បីីជំួយ�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិ	 កុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ង	 និង	

�ណ៍ះ�ះ��ា��	ធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស។

	 ភារកិចុ័ចុម្ពុ�បីងរ�ស់�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	�ឺ�រទេរៀ�ចុំទេគា��រណ៍៍នៃន�រផ្តួត�់ប្របាក់កនៃប្រម្ពុលាភិ�រ	ប្រ�ក�

ទេ�យ	�មាំ�ភា�	 ដិ�់���គ�ិករ�ស់ធ្ងនាគារ	 ទេដិើម្ពុ�បីី�ក់ជំូន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិអន�ម័្ពុ�។	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រធ្ងនធាន

ម្ពុន�ស�ស�ិនិ��យ	និងផ្តួត�់អន�សាសន៍	ទេដិើម្ពុ�បីីស�ំ�រឯកភា��ី	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិ	ទេ�ើ�រតែកតែប្រ�ប្របាក់ទេ�ៀវ��សរ៍	និង�រ

ផ្តួត�់ប្របាក់���ើលាភិ	ដិ�់���គ�ិកប្រ��់ជាន់ថាំ�ក់។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	ផ្តួត�់អន�សាសន៍កុ�ង�រទេប្រជំើសទេរីសតែ�ងតាំំងដិំទេ�ើងឋានៈ	និងរក�សា�រិមាណ៍	���គ�ិក	

ប្រស�តាំម្ពុទេគា��រណ៍៍ប្រ��់ប្រ�ងធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស។	 ទេ�ើស�ីទេនះ	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ	 មាន�ួនា�ី�ទេងើើ�តែផ្តួន�រ	�ណ៍ះ�ះ

��ា��	និងអភិិវឌ្�ឍធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	រួម្ពុមានវ�គ�ណ៍ះ�ះ��ា��សតី�ីប្រកម្ពុសី�ធ្ងម្ពុ៌	និងជំំនាញ�ទេចុ័កទេ�សដិ�់	���គ�ិកថមី	

និងចាស់ទេដិើម្ពុ�បីីធានាថា	���គ�ិកទាំំងអស់�ំទេ�ញ�រងារប្រ�ក�ទេ�យប្រ�សិ�ធភា�ខ្លួុស់	។

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះមានសមាសភា�ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ ប្រ�ធាន អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

២ ទេលាក	�ង សុ់ភិ័ក្ត្រ�ិ សមាជិំក នាយកប្រ��ិ��តិហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

៣ ទេលាកប្រសី រស់់ ដារា៉្ សមាជិំក នាយិ�ប្រ��ិ��តិអាជីំវកម្ពុម

៤ ទេលាក	ហុង ស់ុវិណ៍ណតារា សមាជិំក ប្រ�ធាននាយក�ា�នធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	និង�ណ៍ះ�ះ��ា��

	 កុ�ងឆាំ�ំ២០២០	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	 បាន�ិចារ�	 និង�ិភាក�សាទេ�ើស�ខ្លួ�មា�ភា�រ�ស់���គ�ិក	

និង�រទេរៀ�ចុំ�រងារ	ទេដិើម្ពុ�បីីទេឆួើយ��ទេ�នឹង�រឆួងរា���បា�នៃនជំំងឺកូវីដិ-១៩។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ	 បានសប្រម្ពុ�សប្រម្ពុួ�ទេ�ើ�រផ្ទាំ�ស់�ត�រម្ពុ�ខ្លួ�ំតែណ៍ងរ�ស់�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ងសំខ្លាំន់ៗ	 និងបាន�ទេងើើ�	

នាយក�ា�នសិក�សា	និងអភិិវឌ្�ឍន៍សម្ពុ�ុភា�	និងនាយក�ា�នអភិិវឌ្�ឍន៍អាជំីវកម្ពុមសាខ្លាំ។

	 ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	 និងនី�ិវិធ្ងីដិំទេណ៍ើរ�រ�ណ៍ះ�ះ��ា��	 រ�ស់នាយក�ា�នសិក�សា	 និងអភិិវឌ្�ឍន៍សម្ពុ�ុភា�	

ប្រ�ូវបានតែកសប្រម្ពុួ�ទេ�ើងវិញ	 និងអន�ម័្ពុ�។	 កម្ពុមវិធ្ងី	 Google Classroom	 ប្រ�ូវបានទេប្រ�ើប្របាស់	 សប្រមា�់�រសិក�សាតាំម្ពុ	

អនឡាញរ�ស�់��គ�កិ។	កុ�ងឆំា�២ំ០២០	�រ�ណ៍ះ�ះ��ា��នៃផ្តួៈកុ�ងចំុនួន	៥៨	វ�គ	សប្រមា�់���គ�កិសរ��ចុនួំន	១.៣២៦នាក់

	ទេហ័ើយ���គ�ិកចុំនួន	៦២នាក់	ប្រ�ូវបាន�ញ្ញជ�នទេ�ចុូ�រួម្ពុ�រ�ណ៍ះ�ះ��ា��ខ្លាំងទេប្រ�ចំុនួន	២៤	វ�គ។

	 �រទេប្រជំើសទេរីស���គ�ិកប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�ញម្ពុួយឆាំ�ំ	 សប្រមា�់សាខ្លាំថមីចុំនួន	 ៧	 តែដិ�ប្រ�ូវទេ�ើកដិំទេណ៍ើរ�រ	 ទេ�ឆាំ�ំ

២០២០	និងសប្រមា�់សាខ្លាំតែដិ�ប្រ�ូវទេ�ើកដិំទេណ៍ើរ�រទេ�ទេដិើម្ពុឆាំ�ំ២០២១។

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម
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៤. គីណ៍��មាះ្ធិិការ�ស្មោះចេ�វិទិ្ធ្យាព័តិ៌មាន

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	មាន�ួនា�ីប្រ��់ប្រ�ងប្រ��័នធ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មានរ�ស់ធ្ងនាគារ។	�ណ៍ៈ	កមាា�ធ្ងិ�រ	

�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 �ទេងើ ើ�	 និងប្រ��់ប្រ�ងប្រ��័នធ�័�៌មានរ�ស់ធ្ងនាគារ	 �ិនិ��យ	 និងប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	 ទេដិើម្ពុ�បីី	ធានា

ប្រ�សិ�ធភា�	និងស�វ�ុិភា�នៃនប្រ��័នធ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មានទាំំងម្ពុូ�។	

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះមានសមាសភា�ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	ឃុន ពិស់ិដ្ឋ ប្រ�ធាន ប្រ�ធាននាយក�ា�ន�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន

២ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ សមាជំិក អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

៣ ទេលាក	�ង សុ់ភិ័ក្ត្រ�ិ សមាជំិក នាយកប្រ��ិ��ែិហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

៤ ទេលាក អូ៊្ន កា នៃវិ៉ សមាជំិក នាយកប្រ��ិ��ែិ�័�៌មាន	និង�ទេចុ័កវិ��យា

៥ ទេលាក	តិុំ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��ែិ�រធ្ងនាគារ

៦ ទេលាក	សាា្ន វិិសាល សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នទេសវាធ្ងនាគារឌី្ជំីថ�

៧ ទេលាក	អ្ន៊ុ� ស់ុថារិទ្ធធ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នអភិិវឌ្�ឍន៍កម្ពុមវិធី្ង 

�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន

	 ឆាំ�ំ២០២០	 ជាឆាំ�ំតែដិ�	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 និង�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 ជួំ�ប្រ��ះ�ញ្ហាា�ប្រ�ឈម្ពុ	 �ុ�តែនែ

អាចុ	សទេប្រម្ពុចុបាននូវតែផ្តួួផ្ទាា��ួរជា�ីគា�់ចុិ�ែ។	 ធ្ងនាគារបាន�ក់ឱ្�យដិំទេណ៍ើរ�រនូវប្រ��័នធទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�ីនធឺ្ងណ៍ិ�	 និង

ប្រ��័នធ	OTP	ជំំនាន់ថមី	 តែដិ�អន�ញ្ហាា��ឱ្�យអ�ិថិជំន	 ទេធ្ងើើប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ	 ប្រ�ក�ទេ�យស�វ�ុិភា�	 ទេ�ប្រ��់�ីកតែនួង	និង

ប្រ��់ទេ��ទេវលា។	�រ�ទេងើើ�	និង�រអន�វ�តប្រ��័នធ	ESB (API gateway)	បាន�ទេងើើនភា���់តែ�ននៃន�រ�ភាា��់	ប្រ��័នធសប្រម្ពុួ�

ដិ�់�រ�ភាា��់ប្រ��័នធ�ូទាំ�់បា�ង	 �រ�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	 �រ�ភាា��់ប្រ��័នធសតង់�រ	របាយ�រណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�អនតរជា�ិ	និង�រ�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់ទេសវា�ូទាំ�់��ិយភា�ីម្ពុួយចុំនួន	ទេ�ឆាំ�ំ២០២០។

	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 បាន�ញ្ញ័�់�ទេប្រមាង�ូទាំ�់បា�ង	 និងបាន�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់	 ទេ�នៃថង�ី២៨	 តែខ្លួ��លា	ឆាំ�ំ២០២០។	

ធ្ងនាគារ	បាន�ភាា��់ប្រ��័នធបា�ងជាម្ពុួយ	 ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	 ទេដិើម្ពុ�បីីសប្រម្ពុួ�ដិ�់�រទេផ្តួៈរប្របាក់អនតរធ្ងនាគារ។	 �ណ៍ៈ

កមាា�ធ្ងិ�រ	បាន�ិភាក�សា	និងទេរៀ�ចុំតែផ្តួន�រសប្រមា�់�រ�ភាា��់ដិនៃ�ទេ�ៀ�។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 ក៏ជាអុកឧ��ុម្ពុភនៃន�ទេប្រមាង�ូទាំ�់រាយរ�ស់	 ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	 ផ្តួងតែដិរ។ 

សមាជំិកនៃន	ប្រ��័នធ�ូទាំ�់រាយ		អាចុ�ញ្ញជ�ន	 និង��ួ�ប្រ��ិ��តិ�រភាំ�ម្ពុៗ	 ទេ�យទេប្រ�ើប្របាស់�ណ៍នី	និង�ូរស័�ៈ។	�ទេប្រមាង

បាន�ញ្ញ័�់	ទេហ័ើយ	ទេប្រគាងនឹង�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់ជាផ្តួួ�វ�រ	ទេ�នៃថង�ី២៦	តែខ្លួម្ពុករា	ឆាំ�ំ២០២១។	

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 បានទេរៀ�ចុំទេហ័�ា�រចុនាសម្ពុុ័នធ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 សប្រមា�់សាខ្លាំថមី	 ចុំនួន៧	

ទេ�ឆាំ�ំ២០២០។	ទេ�យសារ�រទេរៀ�ចុំឱ្�យមានសតង់�រទេ�ើឧ�ករណ៍៍�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មានសប្រមា�់សាខ្លាំ	និង�រ�ក់ទេចុញ

យ��ធសាស្រ្តសតតែសើងរកអុកផ្តួគ�់ផ្តួគង់ឱ្�យបានទេប្រចុើន	 ទេយើងសទេប្រម្ពុចុបាន�រចុំ�យទាំ�	 និង�រ��់�នុយរយៈទេ��ទេរៀ�ចុំ

ទេហ័�ា�រចុនាសម្ពុុ័នធ។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	បាន�ិភាក�សាទេ�ើ�រ�ប្រងឹងនៃនរចុនាសម្ពុុ័នធប្រ��់ប្រ�ងតែផ្តួុក�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	ទេ�យ	

បាន	�ទេងើើ�នាយក�ា�នពាក់�័នធនឹង�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 និង�រផ្ទាំ�ស់�ត�រទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	 ប្រស�តាំម្ពុ�រអន�វ�ត�អ�ំផ្តួ��ទេ�កុ�ង

ឧស�សាហ័កម្ពុម	និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ី�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មានរ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។	

	 ជា�រអន�វ�ត�ូទេ�	�រទេធ្ងើើទេ�សតសទេស្រ្តងាា�ះ�ិនុន័យ	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងចុំនួន	២ដិង	ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	ប្រស�តាំម្ពុ	�កេខ្លួណ៍ឌ

�ប្រម្ពុូវ	រ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។	�រទេធ្ងើើទេ�សត	ប្រ�ូវបាន�ញ្ញ័�់ជាសាា��រ	កុ�ងរយៈទេ��ខ្លួួីជាងឆាំ�ំម្ពុ�ន។	

៥. គីណ៍��មាះធ្ិិការប្រគី�់ប្រគីង្និភ័ិយប្រ�តិ�ិតិិិការ

 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយប្រ��ិ��តិ�រ	មាន�ួនា�ី�ិនិ��យ	និងវាយ�នៃម្ពុួហ៊ានិភ័ិយប្រ��ិ��តិ�រទេ�ើអាជីំវកម្ពុម

រ�ស់ធ្ងនាគារ	និងរាយ�រណ៍៍ជំូន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិ។	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ	ទេរៀ�ចុំយ��ធសាស្រ្តសតប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ

ប្រ��ិ��តិ�រតាំម្ពុរយៈ�រ�ទេងើើ�ឱ្�យមានប្រ��័នធ	 និងនី�ិវិធ្ងីប្រ��់ប្រ�ង	 ទេដិើម្ពុ�បីីធានាប្រ�សិ�ធភា�កុ�ង�រទេ�ះប្រសាយហ៊ានិភិ័យ

តែដិ�ទេកើ�ទេ�ើងទេ�យផ្ទាា��់	ឬទេ�យប្រ�ទេយ៉ា�ម្ពុកទេ�ើប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ	ប្រ�ម្ពុទាំំងភា�មិ្ពុនប្រ�ប្រក�ី	ឬកំហ័�សឆគង	តែដិ�

អាចុទេកើ�មានកុ�ងប្រ��័នធប្រ��ិ��តិ�រ។	

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះមានសមាសភា�ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	តិុំ ពិស់ិដ្ឋ ប្រ�ធាន ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ

២ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ សមាជិំក អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

៣ ទេលាក	�ង សុ់ភិ័ក្ត្រ�ិ សមាជិំក នាយកប្រ��ិ��តិហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

៤ ទេលាក	ឃុន ពិស់ិដ្ឋ សមាជិំក ប្រ�ធាននាយក�ា�ន�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន

៥ ទេលាកប្រសី	ស្មោះអ្នង សុ់ខ្ព�លាា្ សមាជិំក ប្រ�ធាននាយក�ា�នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	និងរ�នាកិចុ័

៦ ទេលាកប្រសី	វា៉្ន់ ធានី សមាជិំក ប្រ�ធាននាយក�ា�នហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនពាណ៍ិជំជកម្ពុម 

និងប្រ�ឹះសាា�នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

 ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយប្រ��ិ��តិ�រ	បាន�ិនិ��យ	និងឯកភា�ទេ�ើនី�ិវិធ្ងី	និងទេគា��រណ៍៍ 

ថមីៗ	 សប្រមា�់ប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ	 ទេដិើម្ពុ�បីី�ំទេ�ញតាំម្ពុ�រអន�វ�ត�ចុ័���បីនុ	 រួម្ពុមាន	 នី�ិវិធ្ងី	 �ណ៍ះឹងចុំទេពាះប្រក�ស	ប្របា	ក់

	តែកួង�ំ�យ	 ន�ីិវិធី្ងដិឹកជំញ្ញជ�ន	 សាចុ់ប្របាក	់ ន�ីិវិធី្ងទេប្រ�ើប្របាស់រថយនត	 តែផ្តួន�រនិរនតរភា�អាជំីវកម្ពុមអ�ំ�ងទេ��ឆួងរា���	

ជំំងឺកូវដីិ-១៩	ន�ីិវធិ្ងីនៃនទេសវាកម្ពុមប្រ�មូ្ពុ�វិកើយ�ប្រ�ជាទេដិើម្ពុ។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ	 បានឯកភា�ទេ�ើ�ប្រម្ពុង់ថមី	 និងនី�ិវិធ្ងី	 និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ី�ណ៍ះឹងរ�ស់អ�ិថិជំនចំុទេពាះ

ប្រក�សប្របាក់ដិកទេចុញ�ីមាា�ស�ីនទេអធ្ងីអឹម្ពុ។	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ	 ក៏បាន�ិនិ��យ	 និងឯកភា�ទេ�ើ�រទេធ្ងើើ�ចុ័���បីនុភា�ទេ�ើ�រ

កំណ៍�់�នៃម្ពុួ	និងកប្រម្ពុិ�ផ្តួៈ�កសាចុ់ប្របាក់រ�ស់សាខ្លាំចាស់	និងសាខ្លាំថមី។

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម
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៦. គីណ៍��មាះ្ធិិការស្មោះស់វា�មីអ្នតិិថ្មីិជូន

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ង�ិរទេសវាកម្ពុមអ�ថិជិំន	មានទេគា�ទេ�ទេ�ើកកមុ្ពុស�់រផ្តួត�ទ់េសវាកម្ពុម�អជូំនអ�ថិជិំនរ�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ។	

�ួនា�ីចុម្ពុ�បីងរ�ស់�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ	 �ឺតាំម្ពុ�ន	 វាយ�នៃម្ពុួ	 តែក�ម្ពុអ	 និង�ប្រងឹង��ណ៍ភា�ទេសវាកម្ពុមអ�ិថិជំនជា	ប្រ�ចាំ។	

ទេ�ើស�ីទេនះទេ�ៀ�	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះ	 ទេរៀ�ចុំនី�ិវិធ្ងី	 និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	 ក៏ដូិចុជា�ណ៍ះ�ះ��ា�����គ�ិក�ទេប្រម្ពុើ

ទេសវាកម្ពុម	អ�ិថិជំនរ�ស់ធ្ងនាគារជាប្រ�ចាំ	 ទេដិើម្ពុ�បីីឱ្�យ�ួកគា�់មានជំំនាញវិជាា�ជំីវៈប្រ��់ប្រគាន់កុ�ង�រ�ទេប្រម្ពុើអ�ិថិជំន	និង	ទេដិើម្ពុ�បីី

ទេ�ើក�ឹកចិុ�តដិ�់�ួកគា�់ឱ្�យ�ំទេ�ញ	ភារកិចុ័�ន់តែ�ប្រ�ទេសើរ។

�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រទេនះមានសមាសភា�ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ ប្រ�ធាន អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

២ ទេលាក	អុ៊្នច សាស្មោះម៉តិ សមាជំិក អន�ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ

៣ ទេលាក	ហុង ស់ុវិណ៍ណតារា សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	

និង�ណ៍ះ�ះ��ា��

៤ ទេលាក	ស្មោះក្ត្រហ្វដឺរិ� អាល់នៃមដា សមាជំិក អន�ប្រ�ធាននាយក�ា�នកិចុ័�រសាធារណ៍ៈ

៥ ទេលាកប្រសី	ស់ុិនជ្ជា មាា្ស្មោះរៀ ស្មោះរមារ៍ សមាជំិក អុក�ិទេប្រគាះទេយ៉ា��់

៦ ទេលាកប្រសី	នី ស់ុភិី សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នអភិិវឌ្�ឍន៍អាជំីវកម្ពុម

៧ ទេលាកប្រសី	ប្រពឹម  មាា្លីស់ សមាជំិក អន�ប្រ�ធាននាយក�ា�ន�័ណ៍ៈ	

និងទេសវាធ្ងនាគារ	តាំម្ពុប្រ��័នធទេអ�ិចុប្រ�ូនិក

	 ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេសវាកម្ពុមអ�ិថិជំន	បាន�នត�ិនិ��យទេ�ើម្ពុ�ិទេយ៉ា��់រ�ស់អ�ិថិជំន�ីប្រ��័នធផ្តួត�់	ម្ពុ�ិ

ទេយ៉ា��់	រ�ស់ធ្ងនាគារ	 តែ����ផ្តួត�់ម្ពុ�ិទេយ៉ា��់	 និងទេ�ហ័�ំ�័រប្រ��័នធផ្តួ�ស�ើផ្តួ�សាយសងគម្ពុ។	 សតង់�រទេសវាកម្ពុមអ�ិថិជំន

រ�ស់នាយក�ា�ននានា	ប្រ�ូវបាន�ិភាក�សាជាម្ពុួយប្រ�ធាននាយក�ា�ន	ទេ�កុ�ងអំ��ងកិចុ័ប្រ�ជំ�ំប្រ�ចាំតែខ្លួ	រ�ស់�ណ៍ៈ	កមាា�ធ្ងិ�រ។	

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�របានទេរៀ�ចុំយ��ធនា�រតែថរក�សាអ�ិថិជំន	ទេ�ើក�ី១៦	ប្រ�ូវបានប្របារ�ធទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�នៃថង�ី០៩	តែខ្លួវិចុ័ិ�	ឆាំ�ំ២០២០	

ទេប្រ�ម្ពុប្រ�ធាន��	“ស្មោះស់វា�មីមាស់”	សប្រមា�់���គ�ិកម្ពុក�ី��ា�ទេខ្លួ�តទាំំងអស់។

៧. គីណ៍��មាះធ្ិិការស្មោះរៀ�ចំការស្មោះ���សាខាថ្មីីី

	 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រទេរៀ�ចុំ�រទេ�ើកសាខ្លាំថមី	 ប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើងជាផ្តួួ�វ�រទេ�ទេដិើម្ពុឆាំ�ំ២០១៥	កុ�ងទេគា��ំណ៍ង	ទេដិើម្ពុ�បីី	

ធានា	ទេ�ះប្រសាយ�ញ្ហាា�ទាំក់�ងនឹង�រទេ�ើកសាខ្លាំថមីឱ្�យបានប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ	 និងទាំន់ទេ��ទេវលា។	�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រ	មាន	�ួនា�ី

ប្រ�ួ��ិនិ��យ	ទេ�ើ�ទេប្រមាង�ប្រងីកសាខ្លាំ	និងផ្តួត�់អន�សាសន៍ទេ�ទេ�ើសកម្ពុមភា�	ទេ��ទេវលា	និង�រទេរៀ�ចំុទេផ្តួ�សងៗ		តែដិ�		ពាក់�័នធ

នឹង�រអន�វ�ត�ទេប្រមាងទេនះ។

�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រទេនះមានសមាសភា�ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជិូ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ ប្រ�ធាន អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

២ ទេលាក	�ង សុ់ភិ័ក្ត្រ�ិ សមាជិំក នាយកប្រ��ិ��ែិហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

៣ ទេលាក	តិុំ ពិស់ិដ្ឋ ប្រ�ធាន ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ

៤ ទេលាកប្រសី	នី ស់ុភិី សមាជិំក ប្រ�ធាននាយក�ា�នអភិិវឌ្�ឍន៍អាជំីវកម្ពុម

៥ ទេលាក ស្មោះក្ត្រហ្វដឺរិ� អាល់នៃមដា សមាជិំក អន�ប្រ�ធាននាយក�ា�នកិចុ័�រសាធារណ៍ៈ

៦ ទេលាក	ហុង ស់ុវិណ៍ណតារា សមាជិំក ប្រ�ធាននាយក�ា�នធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស

៧ ទេលាក	ឃុន ពិស់ិដ្ឋ សមាជិំក ប្រ�ធាននាយក�ា�ន�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន

៨ កញ្ហាា�	គូី លី�វិ សមាជិំក ប្រ�ធានតែផ្តួុកអចុ�នប្រ���យ

	 ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រទេរៀ�ចំុ�រទេ�ើកសាខ្លាំថមី	បាន�ិនិ��យ	និងអន�ម័្ពុ�ទេ�ើ�ររចុនា�ួង់	សាខ្លាំចុំនួន	៧	និង	

ទេរៀ�ចុំ�រទេ�ើកដំិទេណ៍ើរ�រសាខ្លាំប្រក�ងសួង	 (តែខ្លួម្ពុករា)	សាខ្លាំទេពាធ្ងិ៍ចុិន��ង	 (តែខ្លួម្ពុិថ�នា)	សាខ្លាំទេខ្លួ�តកំ�ង់ធ្ងំ	 (តែខ្លួ��លា)	

សាខ្លាំទេខ្លួ�តនៃ�ុ�ិន	(តែខ្លួ��លា)	សាខ្លាំប្រក�ងទេបាា�យតែ�ុ�	(តែខ្លួ��លា)	សាខ្លាំទេខ្លួ�តកំ�ង់ឆាំ�ំង	 (តែខ្លួធ្ងុ�)	និងសាខ្លាំទេខ្លួ�តប្រកទេចុះ	

(តែខ្លួធ្ងុ�)។	

	 ធ្ងនាគារទេប្រគាងនឹងទេ�ើកដំិទេណ៍ើរ�រសាខ្លាំចុំនួន	 ៧	 �តែនុម្ពុទេ�ៀ�	 ទេ�ឆាំ�ំ២០២១	 រួម្ពុមាន	សាខ្លាំទេខ្លួ�ត	រ�ន�ិរី	សាខ្លាំ	

ទេខ្លួ�ត�នាា�យមានជំ័យ	សាខ្លាំទេខ្លួ�តប្រ�ះវិហ៊ារ	សាខ្លាំទេខ្លួ�តកំ��	សាខ្លាំទេខ្លួ�តនៃប្រ�តែវង	សាខ្លាំប្រក�ងប្រ�ះសីហ័ន�	 និងសាខ្លាំទេខ្លួ�ត	

សៈឹងតែប្រ�ង។	

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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៨. គីណ៍��មាះធ្ិិការ�័ណ៍ណ និងស្មោះស់វាធិនា�រតាមប្រ�ព័នធស្មោះអ្នឡិិចប្រតិរូនិ�

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�័ណ៍ៈ	 និងទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធទេអ�ិចុប្រ�ូនិក	 ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវកុ�ង�រប្រ�ួ��ិនិ��យ	 �រ�ទេងើើ�	

និង�រអន�វ�ត	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	 នី�ិវិធ្ងី	 និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំពាក់�័នធនឹង�័ណ៍ៈ	 និងទេសវាកម្ពុមធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធ	

ទេអ�ិចុប្រ�ូនិក	អន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	����បីញ្ញញ�តិ	និង�រអន�វ�តដិ៏�អ	រ�ស់សមា�ម្ពុ�័ណ៍ៈជា�ិ	និងអនតរជា�ិ។

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះមានសមាសភា�ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ ប្រ�ធាន អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

២ ទេលាក	តំុិ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��ែិ�រធ្ងនាគារ

៣ កញ្ហាា�	ចាន់ ភិ័ក្ត្រកាា្ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�ន�័ណ៍ៈ	និងទេសវាធ្ងនាគារ

តាំម្ពុប្រ��័នធទេអ�ិចុប្រ�ូនិក

៤ ទេលាក	ឃុន ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�ន�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន

៥ ទេលាក ស្មោះក្ត្រហ្វដឺរិ� អាល់នៃមដា សមាជំិក អន�ប្រ�ធាននាយក�ា�នកិចុ័�រសាធារណ៍ៈ

៦ ទេលាកប្រសី	នី ស់ុភិី សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នអភិិវឌ្�ឍន៍អាជំីវកម្ពុម

៧ ទេលាក	ស្មោះចង សុ់ធាវិុធិ សមាជំិក ជំំនួយ�រអុកប្រ��់ប្រ�ងនៃននាយក�ា�ន�័ណ៍ៈ	 
និងទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធទេអ�ិចុប្រ�ូនិក

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�័ណ៍ៈ	និងធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធទេអ�ិចុប្រ�ូនិក	បាន�ិនិ��យ	និង�ិភាក�សាទេ�ើផ្តួ�ិ�ផ្តួ�	និង	ទេសវា	កម្ពុម

�័ណ៍ៈថមី	ទេ�យ	បាន�ក់ទេចុញ�័ណ៍ៈវីសា�ទេចុ័កវិ��យា	Contactless	ទេ�តែខ្លួកកើ�	ឆាំ�ំ២០២០	និង�័ណ៍ៈមាា�សៈ័រ���ទេចុ័ក	វិ��យា	

Contactless	ទេ�តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០។	�័ណ៍ៈទាំំងអស់	ប្រ�ូវបានរចុនាជាថមី។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ	បានឯកភា�ទេ�ើ�រ�រពារ�តែនុម្ពុសប្រមា�់អ�ិថិជំន	កុ�ង�រ�ិ�	និងទេ�ើកដំិទេណ៍ើរ�រម្ពុ�ខ្លួងារ�័ណ៍ៈ	

តាំម្ពុរយៈទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�ីនធ្ងឺណិ៍�	និងទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	ប្រ�ម្ពុទាំំង�រ�ញ្ញ័�់�ទេប្រមាងទេខ្លួម្ពុ�ូឌានតែសូសើីចុ	សប្រមា�់

មាា�ស�ីនឆូ��័ណ៍ៈ	(�រទេចុញ/�រ��ួ�យក)	ជាម្ពុួយប្រ�ទេភិ��័ណ៍ៈ	មាន�នៈះមាា�ទេញុ�ិចុ។

	 កុ�ងនាម្ពុជាសមាជំិកម្ពុួយនៃនប្រ��័នធបា�ង	�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រ�័ណ៍ៈ	និងធ្ងនាគារតាំម្ពុប្រ��័នធទេអ�ិចុប្រ�ូនិក	បាន	សហ័�រ

ជាម្ពុួយ�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	កុ�ង�រ�ក់ឱ្�យដិំទេណ៍ើរ�រ�ំនិ�ផ្តួត�ចុទេផ្តួតើម្ពុជាទេប្រចុើន	រួម្ពុមាន	�រ�ូទាំ�់	តាំម្ពុ	ប្រ��័នធ	

KHQR	និង�រ�ញ្ញ័���ឹកប្របាក់ទេ�កុ�ងបា�ងវាា�ទេ��	តាំម្ពុ�ញ្ញជរ	ទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�ីនធ្ងឺណ៍ិ�	និង	ទេសវា	ធ្ងនាគារចុ�័�។

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម

៩. គីណ៍��មាះធ្ិិការប្រគី�់ប្រគីងធុិរ�ិចេធានារា៉្�់រងអាយុជូីវិិតិ (ម៉ូថ្លែឌីលថ្លែណ៍នាំ)

 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រប្រ��់ប្រ�ងធ្ង�រកិចុ័ធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�	 ប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើងកុ�ងទេគា��ំណ៍ងទេដិើម្ពុ�បីីធានា�រ	ទេរៀ�ចុំ	

និងយនត�រប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ	សប្រមា�់ដិំទេណ៍ើរ�រអាជីំវកម្ពុមតែណ៍នាំផ្តួ�ិ�ផ្តួ�ធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�រ�ស់ធ្ងនាគារ	 ទេ�យសហ័�រ

ជាមួ្ពុយប្រក�ម្ពុហ័ូ�នធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�	�យអ�ីឈិ	ឡាយហ័ើ៍	ទេខ្លួម្ពុ�ូឌា។	

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេនះមានសមាសភា�ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ល.រ ស់មាជូិ� មុខ្ពតិំថ្លែណ៍ង ឋាន�

១ ទេលាក	ចាន់ �ុ� ចយ ប្រ�ធាន អ�គនាយកប្រ��ិ��ែិ

២ ទេលាកប្រសី	រស់់ ដារា៉្ សមាជំិក នាយិ�ប្រ��ិ��ែិអាជំីវកម្ពុម

៣ ទេលាក តំុិ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នប្រ��ិ��ែិ�រធ្ងនាគារ

៤ ទេលាកប្រសី	នី ស់ុភីិ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នអភិិវឌ្�ឍន៍អាជំីវកម្ពុម

៥ ទេលាក	ហុង ស់ុវិណ៍ណតារា សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នធ្ងនធានម្ពុន�ស�ស	

និង�ណ៍ះ�ះ��ា��

៦ ទេលាក	ណ៍ុ� �ញ្ញាា្រិទ្ធធិ សមាជំិក ប្រ�ធាននាយក�ា�នចុ�បា�់

	 ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�របាន�ិនិ��យ	និងឯកភា�ទេ�ើទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសតី�ីធ្ង�រកិចុ័ធានារាា��់រងអាយ�	ជំីវិ�	

(ម្ពុុូតែដិ�តែណ៍នាំ)	 ទេដិើម្ពុ�បីីផ្តួត�់នូវនី�ិវិធ្ងីនៃផ្តួៈកុ�ង	 តែដិ����គ�ិកធ្ងនាគារប្រ�ូវតែ�ប្រ��ន់ខ្លាំា��់	 សប្រមា�់កិចុ័សហ័ប្រ��ិ��តិ�រ	

ប្រ�ក�ទេ�យភា�រ�ូន	និងប្រ�សិ�ធភា�	ជាមួ្ពុយប្រក�ម្ពុហ័ូ�នធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�	�យអ�ីឈិ	ឡាយហ័ើ៍	ទេខ្លួម្ពុ�ូឌា។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រ	 បានទេផ្តួំើរបាយ�រណ៍៍ប្រ�ចាំតែខ្លួសតី�ី��ធផ្តួ�ធ្ង�រកិចុ័ធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�	 (ម្ពុុូតែដិ�តែណ៍នាំ)	 ជំូន

ប្រកសួងទេសដិឋកិចុ័	និងហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	និងរបាយ�រណ៍៍ប្រ�ចាំប្រ�ីមាសជូំន	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។

អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម
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ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យ
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានចា�់វិធាន�រ��កជាម្ពុ�ន	និង	ទេ�យប្រ��ងប្រ�យ័�ុ	ទេដិើម្ពុ�បីីប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យតែដិ���ា��ម្ពុក	�ី

�រតែប្រ�ប្រ�ួ�នៃន�រិយ៉ា�សអាជីំវកម្ពុម	ដិូចុជា	ហ៊ានិភ័ិយ	ឥណ៍ទាំន	ហ៊ានិភ័ិយសនៈនីយភា�	ហ៊ានិភ័ិយ�ីផ្តួ�សារ	និង	ហ៊ានិភ័ិយ

ប្រ��ិ��តិ�រ	តែដិ�អាចុមានផ្តួ��ុះពា�់	ធ្ងងន់ធ្ងងរ	ដិ�់ប្រ��ិ��តិ�រអាជំីវកម្ពុមរ�ស់ធ្ងនាគារ។	

១. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យឥណ៍ទាន

	 ធ្ងនាគារទេ�តែ��នត	រក�សា��ណ៍ភា�ឥណ៍ទាំន	�អប្រ�ទេសើរ 

នងិប្រ��ប់្រ�ងយ៉ាា�ងមានប្រ�ស�ិធភា�	ទេ�ើហ៊ានភិិយ័	ឥណ៍ទាំន	

តែដិ�អាចុទេកើ�មានទេ�ើងជាយថាទេហ័��។	ហ៊ានិភិយ័	ឥណ៍ទាំន

រ�ស់ធ្ងនាគារ	 រួម្ពុមាន	 ហ៊ានិភិ័យ�រ�ូទាំ�់	 ហ៊ានិភិ័យ

ប្រ���យ	ធានា	 ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនប្រ�មូ្ពុ�ផ្តួត�ំ	 �រវាយ�នៃម្ពុួ

ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំន	 ហ៊ានិភិ័យអុកធានា	 និងហ៊ានិភិ័យ

ទេផ្តួ�សងៗ	ពាក់�័នធនឹងចុ�បា�់	 និង����បីញ្ញញ�តិរ�ស់	 ធ្ងនាគារ

ជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា។	ធ្ងនាគារក៏�និ�ិ�យឥណ៍ទាំនតែដិ�	មាន	ប្រសា�់	

តាំម្ពុ��កំណ៍�់	 និងទេ�ៀងទាំ�់	 ទេ�យទេផ្ទាៅ��	សំខ្លាំន់

ទេ�ទេ�ើ	 ��ធភា�សង�ំណ៍ុ�	 ប្រ���យធានា	 សាា�នភា�	

សម្ពុ�ុភា�	 និង	ចុរិ�	�កេណ៍ៈ	រ�ស់អ�ិថិជំន។	 	�ណ៍ៈ

កមាា�ធ្ង�ិរ	ឥណ៍ទាំនបានទេដិើរ�នួា�យី៉ាា�ងសខំ្លាំន	់និង	ចុម្ពុ�បីង

កុ�ង�រ�ិនិ��យ	និងតាំម្ពុ�ន	រា�ហ់៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	ទេហ័ើយ

ផ្តួត�់អន�សាសន៍តែដិ�ចាំបាចុ់	 ទេដិើម្ពុ�បីី��់�នុយ	 ឬ���

�ំបា�់	ហ៊ានិភិ័យ		សំទេ�	ធានា	��ណ៍ភា�ប្រ���យសកម្ពុម	រ�ស់

ធ្ងនាគារ។

	 កុ�ងឆាំ�ំ២០២០	ហ៊ានិភិ័យប្រ��់ប្រ�ទេភិ�តែដិ�ពាក់�័នធ

នឹងឥណ៍ទាំនប្រ�ូវបានវាយ�នៃម្ពុួយ៉ាា�ងប្រ��ងប្រ�យ័�ុ	 ទេហ័ើយ

ធ្ងនាគារ	ក៏មាន�រប្រ��ងប្រ�យ�ុ័ផ្តួងតែដិរកុ�ង�រផ្តួត�	់ឥណ៍ទាំន 

ទេដិើម្ពុ�បីីធានាបាននូវកំទេណ៍ើនឥណ៍ទាំន�អប្រ�ទេសើរ	និងប្របាក់

ចុំទេណ៍ញ	ប្រ�ក�ទេ�យនិរនតរភា�។	�ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	

ឆំា�២ំ០២០	ធ្ងនាគារមានឥណ៍ទាំនម្ពុនិដំិទេណ៍ើរ�រ	០.០៣%។

២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យស់ន័នីយភាព

	 អន�បា�សនៈនីយភា�រ�ស់ធ្ងនាគារ	 ប្រ�ូវបានប្រ�ួ�

�ិនិ��យ	ជាប្រ�ចាំទេដិើម្ពុ�បីីធានាថា	អន�បា�ទេនះប្រ�ូវបាន	រក�សាឱ្�យ

ទេ�ើស	 ១០០%	 ប្រស�តាំម្ពុ�ប្រម្ពុូវ�រកុ�ង����បីញ្ញញ�តិ	 ។	

ទេដិើម្ពុ�បីី		�ប្រងឹង�តែនុម្ពុទេ�ើ�រប្រ��់ប្រ�ង	 សនៈនីយភា�រ�ស់

ធ្ងនាគារ				ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សា	ភិិបា�	បានកំណ៍�់កប្រមិ្ពុ�	អន�បា�ប្រ��ង

ប្រ�យ័�ុ	 ១០%	 �តែនុម្ពុ�ីទេ�ើ�កេខ្លួណ៍ឌ�ប្រម្ពុូវរ�ស់ចុ�បា�់។	

�ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០		អន�បា�សនៈនីយភា�

រ�ស់	ធ្ងនាគារមាន	២២២%។

៣. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យទ្ធី�្សារ

	 ហ៊ានិភិ័យ�ីផ្តួ�សារ	 រួម្ពុមាន	ហ៊ានិភិ័យអប្រតាំ�រប្របាក់	

និងហ៊ានិភិ័យ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទេ�ស	ប្រ�ូវបានតាំម្ពុ�ន	និង

ប្រ��់	ប្រ�ងយ៉ាា�ងហ័ម�់ចុ�់	 ទេដិើម្ពុ�បីីទេចុៀសវាងហ៊ានិភិ័យទេកើ��ី

�រតែប្រ�ប្រ�ួ�នៃន�រិយ៉ា�ស�ីផ្តួ�សារ។

	 ម្ពុ�ខ្លួងារនៃន�រប្រ��ប់្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	រួម្ពុមាន	�រ	កណំ៍�់	

ហ៊ានិភិ័យ�ីផ្តួ�សារតែដិ�អាចុទេកើ�	មានទេ�យ	ទេប្រ�ើប្របាស់	

ឧ�ករណ៍៍			ប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ។

�. ្និភិ័យអ្នប្រតាការប្របា�់

	 ទេដិើម្ពុ�បីីប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យអប្រតាំ�រប្របាក់	 ធ្ងនាគារ

ទេប្រ�ើប្របាស់	�រវាយ�នៃម្ពុួទេ�ើ�មាំ��នៃនអប្រតាំ�រប្របាក់	ទេដិើម្ពុ�បីី

តាំម្ពុ�ន	និនាំ��រ�ីផ្តួ�សារ	 និងនៃថួទេដិើម្ពុម្ពុូ�និធ្ងិ	 និងទេដិើម្ពុ�បីី

វិភា�	ទេ�ើ�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុួ�អប្រតាំ�រប្របាក់នៃនប្រ���យសកម្ពុម	 និង

ប្រ���យអកម្ពុម។

ខ្ព. ្និភិ័យ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រស្មោះទ្ធស់

	 ធ្ងនាគារបានប្រ��ប់្រ�ង	នងិរក�សាទេគា��រណ៍៍	ប្រ��ប់្រ�ង

�រ�ត�រប្របាក់	 ប្រស�តាំម្ពុទេគា��រណ៍៍សតី�ី	 �រប្រ��់ប្រ�ង

ប្រ���យសកម្ពុម	 និងប្រ���យអកម្ពុម	 ទេ�យអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុចុ�បា�់	

និង����បីញ្ញញ�តិរ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។

៤. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យប្រ�តិ�ិតិិិការ

	 ធ្ងនាគារបានទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ��័នធសើ័យវាយ�នៃម្ពុួទេ�ើ�រ

ប្រ��់ប្រ�ង	 និងហ៊ានិភិ័យ	 (RCSA)	 តែដិ�ជាឧ�ករណ៍៍	ដិ៏

សំខ្លាំន់		កុ�ង�រកំណ៍�់	 និង�ិនិ��យតាំម្ពុ�ន�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុួ�

ហ៊ានិភ័ិយ	និងទេប្រ�ើប្របាស់	សូចុនាករហ៊ានិភ័ិយ�នួឹះ	(KRI) 

ទេដិើម្ពុ�បីីវាស់តែវង	នូវប្រ�សិ�ធភា�នៃន�រប្រ��់ប្រ�ង។	�ណ៍ៈ	ប្រ��់

ប្រ�ង	រ�ស់ធ្ងនាគារប្រ�ូវរាយ�រណ៍៍នូវរា�់ឧ��បី�តិទេហ័��តែដិ�

ទេកើ�មានទេ�ើង	ទេប្រ�ម្ពុ	�រប្រ��់ប្រ�ងរ�ស់ខ្លួួ�នជាប្រ�ចាំតែខ្លួ	និង

ប្រ�ូវចា�់វិធាន�រតែក�ប្រម្ពុូវ	 ប្រ�សិនទេ�ើចុំនួនឧ��បី�តិទេហ័��

ទេ�ើស	កប្រម្ពុិ�តែដិ�បាន	កំណ៍�់។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធ្ង�ិរទាំងំអសត់ែដិ�សិុ�ទេប្រ�ម្ពុឱ្វា�	រ�ស់

�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��ិ��តិ	មាន�ួនា�ីសំខ្លាំន់កុ�ង�រ�ិនិ��យ	

និង	ប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយប្រ��ិ��តិ�រ	ទេដិើម្ពុ�បីី�ប្រងឹងនី�ិវិធី្ង	និង

ចា�់វិធាន�រតែក�ប្រម្ពុូវឱ្�យបានទាំន់ទេ��ទេវលា។

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយ
ការប្រតួិតិពិនិតិ្យនៃ�័�ន�ង

	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 បានប្រ��ិ��តិតាំម្ពុប្រ��សរ�ស់	

ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	 សតី�ី�រប្រ�ួ��ិនិ��យនៃផ្តួៈកុ�ង	រ�ស់

ធ្ងនាគារ	 និងប្រ�ឹះសាា�នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ទេហ័ើយបាន�នត	�ប្រងឹង	

ប្រ��័នធ	ប្រ�ួ��ិនិ��យនៃផ្តួៈកុ�ងរ�ស់ខ្លួួ�ន�តែនុម្ពុទេ�ៀ�។

	 �ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រសវនកម្ពុមជួំយប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា�	កុ�ង

�រតាំម្ពុ�នដំិទេណ៍ើរ�	រ		នៃនប្រ��័នធប្រ�ួ��ិនិ��យនៃផ្តួៈ	កុ�ងទេដិើម្ពុ�បីី	

ធានា	ស�វ�ុិភា�	 �ណ៍ទេនយ�យភា�	 និង�មាំ�ភា�ជូំនភា�ី

ពាក់�័នធ	ទាំំងអស់	 ប្រស�តាំម្ពុទេ�សកកម្ពុម	 និង�ិស	ទេ�

សាជីំវកម្ពុម	រ�ស់ធ្ងនាគារ។

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយស់វិន�មីនៃ�័�ន�ង

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ងកំណ៍�់�ីទេគា�

�ំណ៍ង	សម្ពុ�ុកិចុ័	និង�ំនួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវនៃនម្ពុ�ខ្លួងារសវនកម្ពុម

នៃផ្តួៈកុ�ង។	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយទេនះ	 ទេដិើរ�ួនា�ីយ៉ាា�ងសំខ្លាំន់

កុ�ង	�រប្រ�ួ��ិនិ��យនៃផ្តួៈកុ�ងជារួម្ពុរ�ស់ធ្ងនាគារ	និងផ្តួត�់	�រ

តែណ៍នាំ	សប្រមា�់	ម្ពុ�ខ្លួងារ	សវនកម្ពុមឯករាជំ�យ	តែដិ�	អន�ទេលាម្ពុ

តាំម្ពុចុ�បា�់ជាធ្ងរមាន	និង�រអន�វ�ត�អ�ំផ្តួ��។

	 ទេគា�ទេ�នៃនទេគា�នទេយ៉ាបាយសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង	 �ឺ

ជំួយ	ដិ�់សមាជំិក�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	និងប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�

ទាំំងអស់	�ទេងើើ�ទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ	ទេដិើម្ពុ�បីី�ំទេ�ញភារកិចុ័

រ�ស់ខ្លួួ �នប្រ�ក�ទេ�យប្រ�សិ�ធភា�	 ទេ�យកំណ៍�់�ួនា�ី

នៃន	ភា�ីពាក់�័នធ		នឹង	ដិំទេណ៍ើរ�រសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ �ងតាំម្ពុរយៈ

�រវិភា�	 �រវាយ�នៃម្ពុួ	 �រផ្តួត�់អន�សាសន៍	 និងម្ពុ�ិ

ពាក់�័នធ	នឹងសកម្ពុមភា�	តែដិ�		ប្រ�ូវ	បានប្រ�ួ��ិនិ��យ	ទេ�ើងវិញ។

ទេ�សកកម្ពុមនៃនម្ពុ�ខ្លួងារសវនកម្ពុមនៃផ្តួៈកុ�ង�ឺទេដិើម្ពុ�បីីធានាថា៖

 ®  ទេគា��រណ៍៍	នី�ិវិធី្ងពាក់�័នធ	និងទេគា��រណ៍៍	តែណ៍នាំ	

នានារ�ស់ធ្ងនាគារ	 ប្រ�ូវអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុ	ចុ�បា�់	 និង

��	��បីញ្ញញ�តិជាធ្ងរមាន

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម
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 ®  មានទេគា��រណ៍៍	នី�ិវិធ្ងី	និងទេគា��រណ៍៍	តែណ៍នាំ	រួម្ពុ

�ញ្ញ័��ទាំំង�រប្រ�ួ��ិនិ��យនៃផ្តួៈកុ�ង	ប្រ��់ប្រគាន់	ទេដិើម្ពុ�បីី	��់

�នុយនូវហ៊ានិភិ័យ

 ®  មានវិធាន�រណ៍៍កុ�ង�រប្រ�ួ��ិនិ��យ	 និងប្រ��់ប្រ�ងជា	

ប្រ�ចា	ំទេ�ទេ�ើទេគា�នទេយ៉ាបាយន�ីវិិធ្ង	ីនងិ	ទេគា��រណ៍៍

តែណ៍នាំ

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យ

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	 ជាតែផ្តួុកម្ពុួយ

នៃនទេគា�នទេយ៉ាបាយអភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុមរ�ស់	ធ្ងនាគារ	

វឌ្�ឍនៈ។	 �ស�សនៈប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	 កុ�ងទេគា��រណ៍៍

ទេនះតែចុងថា	ហ៊ានិភ័ិយទាំំងអស់ប្រ�ូវតែ�បានកំណ៍�់	វាស់តែវង	

ប្រ�ួ��ិនិ��យ	 និង		 ប្រ��់ប្រ�ងទេ�កុ�ងប្រក�ខ្លួ័ណ៍ឌប្រ��់ប្រ�ង

ហ៊ានិភិ័យ	 ទេហ័ើយផ្តួ�ចំុទេណ៍ញ	 តែដិ���ួ�បានប្រ�ូវតែ�

ស័កតិសម្ពុនឹងហ៊ានិភិ័យតែដិ�	ធ្ងនាគារ	បាន��ួ�យក។

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយទេនះប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�	 តែកសប្រម្ពុួ�	

និង	ប្រ��់ប្រ�ងទេ�យ�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រប្រ��់	ប្រ�ង	 ហ៊ានិភិ័យ	

និង	ប្រ��ិ��តិ	តាំម្ពុ	 ប្រស�តាំម្ពុអន�សាសន៍រ�ស់ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សា

ភិិបា�	 ទេដិើម្ពុ�បីីធានាថា	 ហ៊ានិភិ័យរ�ស់ធ្ងនាគារ	ប្រ�ូវបាន

ប្រ��់ប្រ�ង	 ប្រ�ក�	ទេ�យប្រ�សិ�ធភា�សំទេ�សទេប្រម្ពុចុបាននូវ

ទេគា�ទេ�រយៈទេ��តែវងរ�ស់ធ្ងនាគារ។

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយប្រ�តិិ�តិិិតាម

	 �រអន�វ�តទេគា�នទេយ៉ាបាយប្រ��ិ��តិតាំម្ពុទេនះ	�ឺ�រ

ទេ�តជាា�ចុិ�តរ�ស់ធ្ងនាគារកុ�ង�រទេគារ�តាំម្ពុចុ�បា�់	 និង	��

��បីញ្ញញ�ត	ិតែដិ�ពាក�់ន័ធ	ក៏ដិចូុជា���ា�ននានា	នងិឥរិយ៉ា�ថ

ប្រ�ក�ទេ�យប្រកម្ពុស�ីធ្ងម៌្ពុ	ទេដិើម្ពុ�បី�ី��់នុយ	និង	����បំា�	់

ហ៊ានិភិ័យ		នៃន�រ�ំពានចុ�បា�់	និង����បីញ្ញញ�តិ។

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយទេនះ	 មានទេគា�ទេ��ងាា�ញ�ី

វិធី្ងសាស្រ្តសត	តែដិ�ធ្ងនាគារកំណ៍�់�រប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ	ប្រ�ម្ពុទំាំង

�ួនា�ី	 និង	�ំនួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវនៃនម្ពុ�ខ្លួងារប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ	 ទេដិើម្ពុ�បីី

ប្រ��់ប្រ�ង	ហ៊ានិភិ័យនៃន�រម្ពុិនប្រ��ិ��តិតាំម្ពុចុ�បា�់។

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយប្រ�ឆ្នាំំងការស់មាា្តិប្របា�់ 

និង ហិរញ្ញញ�្បទាន ស្មោះភិរវិ�មី

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយប្រ�ឆាំង�រសមាា��ប្របាក់	 និង

ហ័រិញ្ញញ��បីទាំន	ទេភិរវកម្ពុម	មានទេគា�ទេ��រពារ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

��ីរទេប្រ�ើប្របាស់ទេ�យទេចុ�នា	ឬអទេចុ�នា	ទេ�យ	�កួ	ឧប្រកិដិឋជំន	

ទេដិើម្ពុ�បីីសមាា��ប្របាក់	ឬទេធ្ងើើសកម្ពុមភា�	ហ័ិរញ្ញញ��បីទាំន		ទេភិរវកម្ពុម។	

ទេគា�នទេយ៉ាបាយទេនះ	 ក៏មាន	ទេគា�ទេ�	ធានាថា	 រា�់

ប្រ��ិ��តិ�រ	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ	ទាំំងកុ�ង	ប្រស�ក	និងទេប្រ�

ប្រស�ក	ម្ពុិន	ប្រ�ូវបានទេប្រ�ើប្របាស់ជា	ម្ពុទេធ្ង�យាបាយកុ�ង�រ	សមាា��

ប្របាក់	 និងហ័ិរញ្ញញ��បីទាំន	ទេភិរវកម្ពុម	ទេ�ើយ។		 អើីតែដិ�សំខ្លាំន់

ជាងទេនះទេ�ៀ�	ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	ទេនះ	�រពារធ្ងនាគារ	�ី�រ

�ក�់ណ៍ឌកម្ពុមតែផុ្តួកចុ�បា�់	និងរក�សា	ទេករ៍�ទេឈាា�ះ	�អរ�ស	់ធ្ងនាគារ។	

	 ទេដិើម្ពុ�បីគីាបំ្រ�ដិ�ទ់េគា�ទេ�ទាំងំទេនះ	ធ្ងនាគារបាន	អន�វ�ត

នវូវិធ្ងសីាស្រ្តសតចា�វិ់ធាន�រជាម្ពុ�ន	ទេដិើម្ពុ�បី�ិីន�ិ�យ	និងតាំម្ពុ�ន	

កម្ពុមវិធី្ងប្រ��ិ��តិតាំម្ពុ	 និងយនត�រប្រ��់ប្រ�ង	 ដិូចុជា	ទេគា�

នទេយ៉ាបាយ	សាា��់អ�ិថិជំន	ប្រ��័នធរាយ�រណ៍៍	ប្រ��ិ��តិ�រ	

សង�ស័យ	និងយនត�រកុ�ង	�រ	អទេងើ�ប្រ��ិ��តិ�រ។

	 រា��់��គ�កិទេ�ញស�ិធ	ិបាន�ប្រមូ្ពុវឱ្�យចូុ�រមួ្ពុវ�គ	�ណ៍ះ�ះ

��ា��	រំ�ឹកទេ�ើងវិញ�ី�រប្រ�ឆាំង�រសមាា��ប្របាក់	និង

ហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនទេភិរវកម្ពុមម្ពុួយឆាំ�ំម្ពុតង	 និងប្រ�ូវប្រ��ងឱ្�យជា�់

�នាា��់�ីបានចូុ�រួម្ពុវ�គ�ណ៍ះ�ះ��ា��ទេនះ។	 �កេខ្លួណ៍ឌ

�ប្រមូ្ពុវ	រ�ស	់វ�គទេនះ	�ជឺាតែផុ្តួកម្ពុយួ	នៃនយ��ធសាស្រ្តសត	ប្រ���ិ�ត	ិតាំម្ពុ	

ទេដិើម្ពុ�បីី�ប្រងឹង�រអ�់រំ	 និងចុំទេណ៍ះដិឹងរ�ស់���គ�ិក	អំ�ី

�រ	ប្រ�ឆាងំ	�រសមាា��	ប្របាក	់និងហ័រិញ្ញញ��បីទាំនទេភិរវកម្ពុម	តែដិ�

ជា		កតាំៅ�សំខ្លាំន់ម្ពុួយ	កុ�ង�រ��់សាា��់�រ�ុ�ន�ុង	ទេប្រ�ើប្របាស់

ទេសវាកម្ពុម	និង	ផ្តួ��ិផ្តួ�រ�សធ់្ងនាគារ	ទេ�យ	ម្ពុនិ		សម្ពុប្រស�។

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយវិីស់្សល�៉ែ�វិីង (Whistle Blowing)

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	នី�ិវិធ្ងី	និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំ

វីស�ស��ុួ�វីងជាតែផ្តួុកម្ពុួយនៃនអភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម	ទេហ័ើយ

ប្រ�ូវ	បាន�ទេងើើ�ទេ�ើង	 និងអន�វ�តទេដិើម្ពុ�បីីឱ្�យធ្ងនាគារប្រ��ិ��តិ

តាំម្ពុបានទេ�ញទេ�ញទេ�តាំម្ពុប្រ��សរ�ស់	 ធ្ងនាគារជា�ិ	

នៃនកម្ពុុ�ជា	សតី	�ី�រប្រ�ួ��ិនិ��យនៃផ្តួៈកុ�ងរ�ស់ប្រ�ឹះសាា�ន	ធ្ងនាគារ	

និងហ័ិរញ្ញញវ�ុ�។

	 ទេគា�នយ៉ាបាយទេនះជំំរ�ញឱ្�យ�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	 និង

���គ�ិករ�ស់ធ្ងនាគារ	 អ�ិថិជំន	 អុកផ្តួគ�់ផ្តួគង់	 និង	ភា�ី

ខ្លាំងទេប្រ�	�ងាា�ញ	ឬ	រាយ�រណ៍�៍កីតបីារម្ពុភ	ឬ�រប្រ�ប្រ��ឹតខ្លួ�ស

ឆគងរ�ស�់��គ�កិធ្ងនាគារ។	�រ�ងាា�ញ�័�៌មាន	កុ�ង	ទេគា�

�ំណ៍ង	�អ	 �រ�រពារ	 និងរក�សា�រសមាា��់រ�ស់អុក

រាយ�រណ៍៍	�័�៌មាន	�ឺជាទេគា��រណ៍៍	វីស�ស��ុួ�វីង	តែដិ�

មានទេ�	កុ�ង	ទេគា�	នទេយ៉ាបាយទេនះ។

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយប្រ�ឆ្នាំំងអ្នំស្មោះព�ពុ�រលួយ

និង ការស់ូ�បាា្ន់

	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ទេ�តជាា�អន�វ�តតាំម្ពុប្រកម្ពុសី�ធ្ងម្ពុ៌កុ�ង

�រប្រ�ក�អាជីំវកម្ពុម។	ធ្ងនាគារ	មានទេគា�ជំំហ័រមិ្ពុន	ផ្តួត�់	

�ង់	ទេសុើស�ំ	ឬ��ួ�សំណ៍ូក	ឬសប្រម្ពុួ�កុ�ង�រផ្តួត�់	ឬ�ង់

សំណ៍ូក	និង�ដិិទេសធ្ងចំុទេពាះ�រ�ង់សំណ៍ូក។

	 ធ្ងនាគារ	 ម្ពុិនអ�់ឱ្នចំុទេពាះអំទេ�ើ��ករ�ួយ	 និង�រ

សកូបាា�ន	់ទេ�ើយ។	�ំនាក�់នំងអាជីំវកម្ពុម	នងឹម្ពុនិ�នត	ជាមួ្ពុយ	

��ិយ	ភា�ី		�តែដិ�ទេប្រ�ើប្របាសស់ណូំ៍ក	ទេដិើម្ពុ�បី�ីទេងើើ�នវូ	�នំាក់	

�ំនង	ទេនាះទេ�ើយ។

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយ�ស្មោះចេ�វិិទ្ធ្យាព័តិ៌មាន

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 កំណ៍�់	�ី

���ា�ន	ប្រ��ិ��តិ�រ	ទេគា�ទេ�	និងទេសវាកម្ពុម�ទេចុ័កវិ��យា

�័�៌មានរ�ស់ធ្ងនាគារ	 ទេដិើម្ពុ�បីីរក�សាបាននូវភា�រឹងមាំតែផ្តួុក

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	និរនតរភា�អាជីំវកម្ពុម	និង��់�នុយហ៊ានិភ័ិយ។	

ទេគា�នទេយ៉ាបាយ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	ផ្តួត�់នូវប្រ�សិ�ធភា�	

ភា�ទេជំឿជាក់	 មាប្រ��ា �ន	 និងស�វ�ុិភា�	 តាំម្ពុរយៈ	�រ

ទេប្រ�ើ	ប្របាស់		ប្រ��័នធ�័�៌មានវិ��យា	ប្រ�ក�ទេ�យប្រ�សិ�ធភា�។	

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយ�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 រួម្ពុ�ញ្ញ័��

ទាំំង	ទេគា��រណ៍៍�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 ទេដិើម្ពុ�បីីប្រ�ួ��ិនិ��យ	

និង		�រពារ	ប្រ���យសកម្ពុម	តែផ្តួុក�ទេចុ័កវិ��យា�័�៌មាន	 រួម្ពុមាន	

តែផ្តួន�រនិរនែរភា�អាជីំវកម្ពុម	 និងតែផ្តួន�រសាា�រ�ិនុន័យ	

ប្រ�ម្ពុ	ទាំំង		ធានា	ស�វ�ុិភា�	ចុំទេពាះម្ពុជំ�ឈម្ពុណ៍ឌ��ិនុន័យ	និង

ម្ពុជំ�ឈម្ពុណ៍ឌ�ប្រ��័នធ�ិនុន័យ។

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយថ្លែ�ន��លិតិ�ល និងស់�មភីាពថ្មីីី

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយសតី�ីផ្តួ�ិ�ផ្តួ�	និងសកម្ពុមភា�ថមី	

ប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើងឱ្�យប្រស�តាំម្ពុប្រ��សសែ�ីី	អភិបិា�កិច័ុ			

សាជីំវកម្ពុម	និងប្រ��សសែី�ី�រប្រ�ួ��ិនិ��យ	នៃផ្តួៈ	កុ�ងធ្ងនាគារ	

និងសាា��័នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�។

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយទេនះ	កំណ៍�់ទេគា�ទេ�កុ�ង�រវាយ

�នៃម្ពុួយ��ធសាស្រ្តសត	នី�ិវិធ្ងី	និងប្រ��ិ��តិ�រទេផ្តួ�សងៗ	ទាំក់�ង

នងឹ	ផ្តួ��ិផ្តួ�	និងសកម្ពុមភា�ថម	ីទេដិើម្ពុ�បីធីានាបាន	ទេជា�ជំយ័	

និង��់�នុយហ៊ានិភិ័យម្ពុ�ននឹង�ក់ឱ្�យទេប្រ� ើ ប្របាស់ជា

សាធារណ៍ៈ។

អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម អភិិបា�កិចុ័សាជំីវកម្ពុម
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អភិិបា�កិចុ័សាជីំវកម្ពុម

ប្រ�មស់ីលធិម៌

	 ប្រកម្ពុសី�ធ្ងម្ពុ៌រ�ស់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	�ប្រម្ពុូវឱ្�យ	���គ�ិក

ប្រ��រ់�ូ	រមួ្ពុទាំងំនាយក	�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	និង���គ�កិ	ប្រ��ន	់		

ខ្លាំា��ន់វូ	ភា�ស�ចុរ�ិ	ទេ�ៀងប្រ�ង	់ទេចុះ���ួខ្លួ�សប្រ�ូវ	នងិមាន

ប្រកម្ពុ		ស�ីធ្ងម៌្ពុ�អ។	 ប្រកម្ពុស�ីធ្ងម៌្ពុទេនះ	កណំ៍�ន់វូ	ទេគា��រណ៍៍	

តែណ៍នាំសប្រមា�់	 និទេយ៉ាជំិ�រ�ស់	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 ដិូចុ

ខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

	 ♦ ទេចុៀសវាង�ំនាស់ផ្តួ�ប្រ�ទេយ៉ាជំន៍	

 ♦	ទេចុៀសវាង�រទេប្រ�ើប្របាស់ឋានៈ	ឬ�ួនា�ីខ្លួ�ស

 ♦	 ទេចុៀសវាង�រទេប្រ�ើប្របាស�់�៌័មានប្រ���ិ�ែ�ិរធ្ងនាគារ	

ទេដិើម្ពុ�បី�ីទេប្រម្ពុើផ្តួ�ប្រ�ទេយ៉ាជំនផ៍្ទាា��ខួ់្លួ�ន	ឬទេដិើម្ពុ�បី	ីទេគា�

�ំណ៍ង		ទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�ទេប្រ��ីផ្តួ�ប្រ�ទេយ៉ាជំន៍	រ�ស់

ធ្ងនាគារ

 ♦	ធានានូវ�រក�់ប្រតាំប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ	និងទេ�ញទេ�ញ

 ♦	 ទេគារ�ភា�ឯកជំនរ�សអ់�ថិជិំន	នងិធានារក�សា							

	 				�រសមាា��់នៃនប្រ��ិ��តិ�រអ�ិថិជំន

 ♦	 ផ្តួត�់ទេសវាកម្ពុមទេ�យទេសមើភា�	 និងសម្ពុធ្ងម្ពុ៌ជូំន

អ�ិថិជំន		ប្រ��់រូ�	 និងអុកដិនៃ�ទេ�ៀ�	 តែដិ�មាន

�ំនាក់�ំនងជាម្ពុួយធ្ងនាគារ

ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយរ�្សាការស់មាា្តិ់

	 �ររក�សា�រសមាា��ន់ៃន�នំាក�់នំងអាជំវីកម្ពុម	 នងិ

ប្រ���ិ�ត�ិរ	រវាងអ�ិថិជំន	 និងធ្ងនាគារ	 �ឺជាកតាំា�សំខ្លាំន់

កុ�ង�រ	រក�សាក�ិែសិ�ៈរ�សធ់្ងនាគារ។	ដិទូេចុុះ	���គ�កិ	ទាំងំអស់

រ�ស់ធ្ងនាគារ	ចាំបាចុ់ប្រ�ូវធានារក�សា�រសមាា��់នៃន�័�៌មាន	

និង	ប្រ��ិ��តិ�រ	រ�ស់អ�ិថិជំន	តែដិ�រួម្ពុមាន៖

	 ♦		ទេ�កុ�ងអំ��ងទេ��	 ឬទេ�ទេប្រ�យទេ���ពាា��់

�រងារ	ជាម្ពុួយ	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 ���គ�ិក	 ឬ

នាយក	 មិ្ពុនអាចុ�ទេញ្ញ័ញ	 ឬទេប្រ�ើប្របាស់�័�៌មាន	

�រសមាា��់	 ឯកសាររក�សាសិ�ធិ	 �ិខ្លួិ�ទេឆួើយឆួង	

�ណ៍នី	ឬ�រងារទេផ្តួ�សងៗរ�ស់ធ្ងនាគារ	ឬ	អ�ថិជិំន	

រ�សធ់្ងនាគារ	ទេដិើម្ពុ�បីផី្តួ�ប្រ�ទេយ៉ាជំន៍	���គ�ទេ�ើយ។

	 ♦	 �័�៌មានអាជំីវកម្ពុម	 និង�័�៌មានហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់

អ�ិថជិំន	�មំា�ក់	អាចុទេប្រ�ើប្របាស	់ឬ�ងាា�ញឱ្�យ	ភា�ី

�ី�ីបាន	 ��ះប្រតាំ	តែ�មាន�រយ�់ប្រ�ម្ពុជា	លាយ

�កេណ៍៍		អក�សរ	ជាម្ពុ�ន�ីអ�ថិិជំនទេនាះ	 ឬ	��ះប្រតាំ	តែ�

មានចំុ��់�រផ្ទាំ �ស់� ែ � រ�័� ៌មាន	ដិ៏	ប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ

រវាង		��ា�ធ្ងនាគារនានាពាក់�័នធនឹង	ហ៊ានិភ័ិយ

ឥណ៍ទាំន	ឬ��ះប្រតាំតែ��ប្រម្ពុូវ	ទេ�យ	ចុ�បា�់។

សម្ពុិ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចាំឆំា�ំ

ស់មិទ្ធធ�ល និងប្រពឹតិិិការណ៍៍ស់ំខាន់ៗប្រ�ចាំឆ្នាំំ្ំ
ការស្មោះ���ស់ស្មោះមា្ព្ធិសាខាប្រ�ុងស់ួង
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំ�១ី៨រ�សខួ់្លួ�ន	

ទេ�ប្រក�ងសងួ	ទេខ្លួ�ត��បី�ង�ម�	ំទេ�នៃថង�១ី១	តែខ្លួម្ពុករា	ឆំា�២ំ០២០។	 

សាខ្លាំប្រក�ងសងួ	សិុ�ទេ�ទេ�ើផួ្តួ�វជា�ទិេ�ខ្លួ៧	ទេ�ភូិម្ពុសិងួ�ចិុ។	

�ធិ្ងទីេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងសាក��បីងមាន�រចូុ�រមួ្ពុ��ីណ៍ៈប្រ��ប់្រ�ង

រ�ស់ធ្ងនាគារ	និងអ�ិថិជំនម្ពុួយចុំនួន។

ការស្មោះ���ស់ស្មោះមា្ព្ធិសាខាស្មោះពាធិិ៍ចិនតិុង
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំ�១ី៩រ�សខួ់្លួ�ន

ទេ�ទេ�ើម្ពុហ៊ាវិថសីហ័�័នធរ�ស�ស	ីសិុ�ទេ�តែក�បីរអា�សយ៉ាន�ា�ន	

អនតរជា�ិភំុិទេ�ញ	ទេ�នៃថង�ី០៦	តែខ្លួមិ្ពុថ�នា	ឆំា�២ំ០២០។	�ិធី្ងទេ�ើក

សទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំ	 មាន�រចូុ�រួម្ពុ�ីភា���និក	 និង�ណ៍ៈ	

ប្រ��់ប្រ�ង	រ�ស់ធ្ងនាគារ។



សមិ្ពុ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចំាឆាំ�ំ សម្ពុិ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចាំឆំា�ំរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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ការស្មោះ���ស់ស្មោះមា្ព្ធិសាខាស្មោះខ្ពតិិ�ំពង់ធិំ
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងជាផ្តួួ�វ�រនូវ	សាខ្លាំ

�២ី០	រ�សខួ់្លួ�ននានៃថង�ី១០	តែខ្លួ��លា	ឆំា�២ំ០២០	ទេ�ទេ�ើ	ផួ្តួ�វជា�ិ

ទេ�ខ្លួ	៦អា	ទេ�ប្រក�ងសៈងឹតែសន។	�ធីិ្ងទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ង	សាខ្លាំ	មាន

�រ	អទេញ្ញជើញចុូ�រួម្ពុជាអធ្ងិ��ី�ីឯកឧ�តម្ពុ	ឧ�តម្ពុទេសនីយ៍ឯក	

ហ៊ុន មាា្និតិ  ឯកឧ�តម្ពុ	 គីង់ វិិ�ុល ឯកឧ�តម្ពុ	 ស់ុខ្ព លូ 

ទេភំិៀវក�ិតយិស	និងអ�ិថិជំនសំខ្លាំន់ៗជាទេប្រចុើនទេ�ៀ�	ម្ពុក�ី

រាជំធានី	ភិុំទេ�ញ	និងទេខ្លួ�តកំ�ង់ធ្ងំ	ផ្ទាា��់។	

	 តែថួងទេ�កុ�ងស�នៈរកថា	ទេ�ទេ��ទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំទេនះ	

អុកឧកញ៉ាា�	ឈុនុ លាង	��ះ�ធិ្ង�រនៃន	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បាន

សតែម្ពុតងនូវទេសចុកតីតែថួងអំណ៍រ��ណ៍	 ចំុទេពាះរាជំរ�ា�ភិិបា�	

តែដិ�បានផ្តួត�់នូវ�ំន�កចិុ�ត	និង�រជួំយទេប្រជាម្ពុតែប្រជំង	ចុំទេពាះ

ធ្ងនាគារ	កុ�ង�រ	�ប្រងីក��ា�ញសាខ្លាំរ�ស់ខ្លួួ�ន	 ទេ�កុ�ង

ប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា។	

គីណ៍�គ្�់គ្ងជ្ជាន់ខ្ពពស់់ និងភ្ញៀវិ�ិតិិិយស់ អ្នញ្ជ�ញកាតិ់ខ្ស្�ូ �ន�ងពិធិីស់ម្ព្ធិប��ដំណ�រការជ្ជា�ែ�វិការ សាខាខ្តិិ�ំពង់ធិំ។

ការស្មោះ���ស់ស្មោះមា្ព្ធិសាខាស្មោះខ្ពតិិនៃ�៉លិន និងសាខា
ប្រ�ុងស្មោះបាា្យថ្លែ�៉តិ
	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 បានទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំចំុនួន�ីរ	

ទេ�កុ�ងនៃថងតែ�មួ្ពុយ	ទេ�នៃថង�២ី៤	តែខ្លួ��លា	ឆំា�២ំ០២០	កុ�ងទេនាះ

មាន	សាខ្លាំទេខ្លួ�តនៃ�ុ�និ	នងិសាខ្លាំប្រក�ងទេបាា�យតែ�ុ�។	�រទេ�ើក

សទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំទេនះ	�បឺ្រស�តាំម្ពុទេគា�ទេ�រ�សធ់្ងនាគារ	កុ�ង

�រផ្តួត�់ទេសវាជំូនអ�ិថិជំនឱ្�យបាន�ន់តែ�ទេប្រចុើនតែថម្ពុទេ�ៀ�	

ជា�ិទេសសទេ�តាំម្ពុ��ា�ទេខ្លួ�ត។	អគារសាខ្លាំទាំំង�ីរ	ខ្លួុស់

ជាង	អគារដិនៃ�ទេ�ៀ�	ទេ�កុ�ង��ំនត់ែដិ��ងាា�ញ�ីភា�	ទេជំឿជាក់	

និងសុិរភា�។

អ្នន�ឧ�ញ៉ាា ្សំ់ អាង និងអ្នន�ឧ�ញ៉ាា ្ឈុុន លាង
�ន�ងពធិិីស់ូត្មនិប��ដំណ�រការ សាខាខ្តិិប៉្លិន។



សមិ្ពុ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចំាឆាំ�ំ សម្ពុិ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចាំឆំា�ំរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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ការស្មោះ���ស់ស្មោះមា្ព្ធិសាខាស្មោះខ្ពតិិ�ំពង់ឆ្នាំំ្ំង
	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 បានទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំ�ី២៣

រ�ស់	ខ្លួួ�ននានៃថង�ី២៦	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០	ទេ�ទេខ្លួ�តកំ�ង់ឆាំ�ំង	

តែដិ�មាន�ីតំាំងសុិ�	ទេ�	អគារទេ�ខ្លួ	 A23	ផ្តួួ�វទេ�ខ្លួ	 36	

ភូិមិ្ពុក�ា��	សងាា��់កំ�ង់ឆាំ�ំង	 ប្រក�ងកំ�ង់ឆាំ�ំង	ចុមាា�យ

ប្រ�តែហ័�	 ២០០តែមុ្ពុប្រ�ទេ�ភា�	ខ្លាំងទេជំើងវិមានឯករាជំ�យ។	

សាខ្លាំទេខ្លួ�តកំ�ង់ឆាំ�ំង	ផ្តួត�់ទេសវាធ្ងនាគារប្រ��់ប្រ�ទេភិ�ជំូន

ប្រ�ជា��រដិឋ	និងអាជំីវករ	ទេ�ប្រក�ង	និង	ទេខ្លួ�តកំ�ង់ឆាំ�ំង។	

ការស្មោះ���ស់ស្មោះមា្ព្ធិសាខាស្មោះខ្ពតិិប្រ�ស្មោះច�
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំទេខ្លួ�តប្រកទេចុះ	តែដិ�	

ជាសាខ្លាំ�ី២៤រ�ស់ខ្លួួ�ន	 ទេ�នៃថង�ី៣០	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០។	 

សាខ្លាំទេខ្លួ�តប្រកទេចុះ	សុិ�ទេ�កុ�ងអគារកម្ពុុស់៩ជាន់	 តែដិ�ជា

អគារ	ខ្លួុស់ជាងទេ�ទេ�កុ�ងទេខ្លួ�ត។	

	 អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង ��ះ�ធិ្ង�រនៃន	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

បាន	តែថួងទេ�កុ�ង�ិធ្ងទីេ�ើកសទេមាះ�ធ្ងសាខ្លាំថា៖	“�រទេ�ើកសទេមាះ�ធ្ង

សាខ្លាំទេខ្លួ�តប្រកទេចុះ	ជាសមិ្ពុ�ធផ្តួ�ថមមី្ពុយួទេ�ៀ�រ�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ។	

សាខ្លាំទេខ្លួ�តប្រកទេចុះ	នឹងផ្តួត�់ទេសវាហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ជំូន	អាជីំវករ	និង

ប្រ�ជា��រដិឋ	ទេ�កុ�ងទេខ្លួ�ត	ប្រ�ម្ពុទាំំងរួម្ពុចុំតែណ៍កដិ�់	កំទេណ៍ើន

ទេសដិឋកិចុរ័�ស់ទេខ្លួ�ត។”

ការចុ�ហតិ�ស្មោះលខាស្មោះល�អ្ននុស់្សរណ៍�ស្មោះ�គីយល ់
�ំ្ ជ្ជាមួយប្រ�ស់ួងសាធារណ៍ការ និងដឹ�ជូញ្ញ្ជ�ន
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានចុ�ះហ័�ុទេ�ខ្លាំទេ�ើអន�ស�សរណ៍ៈ

ទេយ៉ា�យ�គំ់ា�	ជាម្ពុយួប្រកសងួសាធារណ៍�រ	នងិដិកឹជំញ្ញជ�ន

សត�ី�ីរប្រ�មូ្ពុ�កនៃប្រម្ពុទេ�តាំម្ពុ�ញ្ញជរ។	�រ�ទូាំ�ក់នៃប្រម្ពុទេនះ	ក៏ចា�់

ដិទំេណ៍ើរ�រទេ�ទេ�ើកម្ពុមវិធ្ងទីេសវាធ្ងនាគារចុ��័	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	

ផ្តួងតែដិរ	ទេ�នៃថង�ី០៣	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០។	

	 កនៃប្រម្ពុរ�សប់្រកសងួសាធារណ៍�រ	នងិដិកឹជំញ្ញជ�ន	រមួ្ពុមាន៖	

�រ�ូទាំ�់ទេ�ើសាំ�កទេ�ខ្លួយ៉ានជំំនិះ	�រចុ�ះ�ញ្ញជីយ៉ានជំំនិះ	

�រ�និ�ិ�យ�ទេច័ុកទេ�សយ៉ានជំនំះិ	�រទេចុញ	នងិ�នតស���ភា�	

�័ណ៍ៈទេ�ើក�រ	 �រទេចុញ	 និង�នតស���ភា�អាជាា��ណ៍ៈ

អាជំីវកម្ពុម	ដឹិកជំញ្ញជ�ន។

ការស្មោះ���ដំស្មោះណ៍�រការ�ញ្ញ្ជរស្មោះស់វា�ង់ពនធ ស្មោះ�សាខា 
ពនធដារស្មោះខ្ពតិបិាត់ិដំ�ង
	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	បានទេ�ើកដិំទេណ៍ើរ�រ�ញ្ញជរ	ទេសវា	�ង់

�នធទេ�សាខ្លាំ�នធ�រទេខ្លួ�តបា�់ដិំ�ង	ទេ�នៃថង�ី២៤	តែខ្លួ	ម្ពុិថ�នា	

ឆាំ�ំ២០២០។	សាខ្លាំ�នធ�រទេខ្លួ�តបា�់ដិំ�ង	ជាសាខ្លាំ	�ី៦	

តែដិ�	ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	បានទេ�ើកដិំទេណ៍ើរ�រ�ញ្ញជរ	�ង់�នធ	

�នាា��់�ីសាខ្លាំខ្លួណ៍ឌតែសនស�ខ្លួ	 សាខ្លាំខ្លួណ៍ឌមានជំ័យ	

សាខ្លាំខ្លួណ៍ឌដូិនទេ�ញ	 សាខ្លាំខ្លួណ៍ឌ៧ម្ពុករា	 និងសាខ្លាំ

ទេខ្លួ�តទេសៀម្ពុរា�។

�ុគីគលិ� ន្ ធិនា�រ វិឌី្ឍន� និងមនី្ិអ្នគីគនាយ�ដា្ឋ្នពនធដារ
�ន�ងពធិិីប��ដំណ�រការ�ញ្ញ្ជរស្វា�ង់ពនធ នៅសាខាពនធដារ ខ្តិិបាតិ់ដំ�ង។

�ុគីគលិ� ន្ ធិនា�រ វិឌី្ឍន� និងមនី្ិអ្នគីគនាយ�ដា្ឋ្នពនធដារ 
នៅ�ន�ងការិ�ល័យសាខាពនធដារ ខ្តិិបាតិ់ដ�ំង។

គីណ៍�គ្�់គ្ងជ្ជាន់ខ្ពពស់់ និងភ្ញៀវិ�ិតិិិយស់ អ្នញ្ជ�ញចូលរួម�ន�ងពិធិីប��ដំណ�រការជ្ជា�ែ�វិការ សាខាខ្តិិ�ំពង់ឆ្នាំំ្ំង។



សមិ្ពុ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចំាឆាំ�ំ សម្ពុិ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចាំឆំា�ំសមិ្ពុ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចំាឆាំ�ំ សម្ពុិ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចាំឆំា�ំរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

60 61

	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 បាន�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់ជាផ្តួួ�វ�រ	នូវ	

ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�រ�ស់ខ្លួួ�ន	 �នាា��់�ី��ួ�បាន�រ

អន�ញ្ហាា���ី	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។	

	 ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	បានឆួង��់

�រទេធ្ងើើទេ�សតយ៉ាា�ង�ឹងរ� ឹងទេ�ើប្រ��័នធស�វ�ុិភា�	 ម្ពុ�ននឹង

��ួ�បាន	វិញ្ហាា��ន�ប្រ��ីប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	 Thales	 តែដិ�ជា

ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន�ទេចុ័កវិ��យាដិ៏��បីីម្ពុួយទេ�ើតែផ្តួុកដិំទេ�ះប្រសាយ	

និងទេសវាកម្ពុមស�វ�ុិភា��ិនុន័យ	ទេ��ីប្រក�ងហ័�ងក�ង។		

	 កម្ពុមវិធ្ងីទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈអាចុ

ទាំញយក	បាន�ី	App Store/Play Store រ�ស់�ូរស័�ៈ

សាា��	ហ័ើ�ន	ឬតាំម្ពុរយៈ	ទេ�ខ្លួកដូិ QR ទេហ័ើយដិទំេណ៍ើរ�រជាមួ្ពុយ

�ណ៍នីតែដិ�បានទេ�ើកជាម្ពុួយ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ។

ស្មោះស់វាធិនា�រឌីជីូីថ្មីល
	 ទេដិើម្ពុ�បីីទេឆួើយ��នឹង�ប្រម្ពុូវ�រអ�ិថិជំន	និង�ររីកចុទេប្រម្ពុើនយ៉ាា�ងឆា�់រហ័័សនៃនទេសវាធ្ងនាគារឌី្ជីំថ�	ទេ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា	

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បាន�ទេងើើ�នាយក�ា�នទេសវាកម្ពុមធ្ងនាគារឌី្ជំីថ�	ទេ�ទេដិើម្ពុឆាំ�ំ	២០២០	ទេ�យ�ទេងើើ�ប្រក�ម្ពុ�រងារតែដិ�	��ួ�

�នៈ�ក	ទេ�ើ�រ�ទេងើើ�កម្ពុមវិធ្ងីទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�។	កុ�ងរយៈទេ��ដិ៏ខ្លួួីម្ពុួយ	ប្រក�ម្ពុ�រងារ	តែដិ�មានសមាជិំក	វ័យទេកមង	ឈាំ�សនៃវ	

មាន�រ	ទេ�តជាា�ចិុ�តខ្លួុស់	 និង�ំនិ�នៃចុុប្រ�ឌ្ិ�	 រួម្ពុគាំ��ទេងើើ�បាននូវកម្ពុមវិធី្ងទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 តែដិ�

ប្រ�ូវបាន�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់	ទេ�នៃថង�ី២៨	តែខ្លួកកើ�	ឆាំ�ំ២០២០	ទេហ័ើយកម្ពុមវិធ្ងីទេនះមានសម្ពុ�ុភា�ម្ពុិនចាញ់កម្ពុមវិធី្ងទេសវាធ្ងនាគារ

ចុ�័�	តែដិ�	ប្រ�ូវ	បាន�ទេងើើ�ទេ�ើងទេ�យប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន�រទេ�សទេ�ើយ។

ង្វាយប្រស់ួលស្មោះប្រ��ប្របាស់់

	 �ច័ុ���បីនុ	(កុ�ងរយៈទេ���ចិុជាង៨តែខ្លួ�នាា��់�ី�ក់ឱ្�យដំិទេណ៍ើរ�រ)	ទេយើងមានអុកទេប្រ�ើប្របាសប់្រ�តែហ័�ចុនួំន	១៣.០០០នាក់។	

ប្រ��រទេនះ	បាន�ងាា�ញថា	កម្ពុមវិធី្ងទេសវាធ្ងនាគារចុ��័រ�សទ់េយើង	មានស�វ�ិុភា�	និងងាយប្រស�ួទេប្រ�ើប្របាស។់	សមូ្ពុ�ិន�ិ�យទេម្ពុើ�ម្ពុ�ខ្លួងារ	

ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ការដា�់ឱ្្យស្មោះប្រ��ប្របាស់់ស្មោះស់វាធិនា�រចល័តិធិនា�រ វិឌី្ឍន�



ផ�ល់ដំណឹងជូន���មៗ
ដំេណើរ�រ�នេ�េលើ
ឧបករណ៍ែតមួយ ក��ងេពលែតមួយ

មិនអនុ���តឱ��េ�បើេលើទូរស័ព�ែដល
មិន�នសុវត�ិ�ព�គប់��ន់

�នេធ�ើេតស�េ�ជៀតចូល�បព័ន� 
និងេតស�សុវត�ិ�ព

ចូលេ�បើ��ស់�មួយ�រប���ក់
អត�ស���ណែផ�កេលើជីវ��ត

�កេចញេ�យខ��នអ�ក���ល់ 
ឬេ�យស�័យ�បវត�ិ

មិនអនុ���តឱ��ថតៃផ�ក��ក់ទូរស័ព� 
េពលេ�បើកម�វ�ធី

�រប���ក់អត�ស���ណ
ពីរក�មិត (2FA) 

សមិ្ពុ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចំាឆាំ�ំ សម្ពុិ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចាំឆំា�ំរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ
 
 

២០២០
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ

 
 

២០២០
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ស់ុវិតិ�ិភាព

	 អ�ិថិជំនរ�ស់ធ្ងនាគារ	គាា�នកតីបារម្ពុភចុំទេពាះស�វ�ុិភា�នៃន�ណ៍នី	និងប្រ��ិ��តិ�ររ�ស់ខ្លួួ�នទេ�ើយ។	កម្ពុមវិធី្ងទេសវាធ្ងនាគារ

ចុ�័�	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ធានានូវប្រ��័នធស�វ�ុិភា�	តាំម្ពុរយៈ៖

ថ្លែ�នការអ្ននាគីតិ

	 ទេ�យសារមានកទំេណ៍ើនអុកទេប្រ�ើប្របាស់	នាយក�ា�នទេសវាកម្ពុមធ្ងនាគារឌី្ជីំថ�	ទេប្រគាងនងឹ�ទេងើើ�ម្ពុ�ខ្លួងារថម�ីតែនុម្ពុ	�ទេងើើនស�វ�ិុភា�	

សម្ពុ�ុភា�	និង���ិទេសាធ្ងន៍ទេប្រ�ើប្របាស់/�ររចុនា។	តែផ្តួអកតាំម្ពុកំទេណ៍ើនរ�ស់នាយក�ា�ន	និង�ិសទេ�	�រគាំប្រ�	ប្រ�ម្ពុទាំំង�រ

ទេ�ើក�កឹចិុ�តរ�ស់�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	អុកទេប្រ�ើប្របាស់ទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�រ�ស់ទេយើង	�ិ�ជាអាចុ	��ួ�បាននូវទេសវាធ្ងនាគារ	ចុ��័

ម្ពុួយ	�ន់តែ�ងាយប្រសួ�ទេប្រ�ើប្របាស់។

ស្មោះស់វាធិនា�រតាមអ្នុីនធិឺណ៍ិតិ
	 ទេ�តែខ្លួ��លា	ឆំា�២ំ០២០	ធ្ងនាគារបាន�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាសទ់េសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�នីធឺ្ងណ៍�ិ	ទេ�យទេប្រ�ើ	តែផួ្តួ�ហ័ើម្ពុ	នងិប្រ��ន័ធស�វ�ិុភា�	

ជំំនានថ់ម	ីតែដិ�ងាយប្រសួ�ទេប្រ�ើប្របាស់	និងមានស�វ�ិុភា�។	�រចា�់ទេផ្តួតើម្ពុ�កឱ់្�យទេប្រ�ើប្របាស់ទេសវាកម្ពុមធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�នីធ្ងណឺ៍�ិថម	ីប្រ�ប្រ��ឹត	 

ទេ�ទេ�យរ�ូន។

	 ��័ំរទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�នីធឺ្ងណិ៍�	តែដិ�មាន�ររចុនាថម	ី�ងាា�ញនូវម្ពុ�ខ្លួងារ	និងប្រ��ិ��ត�ិរបានចុ�បាស	់តែដិ��ងើ�កេណ៍ៈ 

ងាយប្រសួ�ដិ�់អ�ិថិជំនជា���គ�	និងជាអាជីំវកម្ពុម។	ទេសវាធ្ងនាគារតាំម្ពុអ�ីនធ្ងឺណ៍ិ�ជំំនាន់ថមីទេនះ	ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចុំរួចុរា�់	និង

�ក់�ញ្ញ័��ទេ�កុ�ងទេ�ហ័�ំ�័ររ�ស់ធ្ងនាគារ។



សមិ្ពុ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចំាឆាំ�ំ សម្ពុិ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចាំឆំា�ំរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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�័ណ៍ណ�ស្មោះចេ�វិិទ្ធ្យា Contactless

	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 បាន�ក់ឱ្�យទេប្រ�ើប្របាស់�័ណ៍ៈវីសា	

�ទេច័ុកវិ��យា	Contactless	រ�សខួ់្លួ�ន	ទេ�តែខ្លួកកើ�	ឆំា�២ំ០២០	និង	

�័ណ៍ៈមាា�សៈ័រ��	�ទេច័ុកវិ��យា	Contactless	រ�សខួ់្លួ�ន	ទេ�	តែខ្លួធុ្ង�	

ឆំា�២ំ០២០។	�័ណ៍ៈឥណ៍�នធ	និង�័ណ៍ៈឥណ៍ទាំន	�ទេចុ័កវិ��យា	

Contactless អាចុឱ្�យអ�ថិិជំន	ទេធ្ងើើ�រ�ូទាំ�ប់្របាក	់បានរហ័ស័	

មានស�វ�ុិភា�	និងងាយប្រសួ�។	�រ�ិញប្រ�ូវបាន	�ញ្ញ័�់

យ៉ាា�ងឆា�់រហ័័សជាមួ្ពុយនឹង	�រ�ក់�័ណ៍ៈ	ទេ�ជិំ�	មាា�ស�ីន	

ឆូ��័ណ៍ៈ។

ការថ្លែណ៍នាំស្មោះស់វាធានារា៉្�់រងអាយុជីូវិិតិ
	 ទេយ៉ាងតាំម្ពុ�រអន�ញ្ហាា���បី្រកសងួទេសដិឋកច័ិុ	និងហិ័រញ្ញញវ�ុ�	

និង	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	អាចុតែណ៍នាំ

អ�ិថិជំនជំូនប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	�យអ�ីឈិ	ឡាយហ័ើ៍	 ទេខ្លួម្ពុ�ូឌា។	

���គ�ិករ�ស់ធ្ងនាគារទេយើង	បានតែណ៍នាអំ�ថិិជំន	តែដិ�ចា�់

អារម្ពុមណ៍៍	ទេ�ើទេសវាធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�	 ជំូន�ីប្រ�ឹក�សា

ហិ័រញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	�យអ�ីឈិ	ឡាយហ័ើ៍	 ទេខ្លួម្ពុ�ូឌា	

តែដិ�ប្រ�ចំា�រ	ទេ�សាខ្លាំរ�ស់ធ្ងនាគារ។	�ីប្រ�ឹក�សាហិ័រញ្ញញវ�ុ�	

�ន�យ�់	អំ�ីទេសវាធានារាា��់រងអាយ�ជំីវិ�ទេ�យឥ�	�ិ�នៃថួ។	

ប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	�យអ�ីឈិ	ឡាយហ័ើ៍	 ទេខ្លួម្ពុ�ូឌា	��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវ

ចុំទេពាះ	ផ្តួ�ិ�ផ្តួ�ធានារាា��់រងរ�ស់ខ្លួួ�ន។

�ិចេប្រ�ជូុំគីណ៍�ប្រគី�់ប្រគីងស្មោះ�ស្មោះប្រ�ធិនា�រ
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានទេរៀ�ចុំកិចុ័ប្រ�ជំ�ំ�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង 

រ�ស់ខ្លួួ�នទេ�	វឌ្�ឍនៈ	ទេហ៊ាា��	រីហ័�ស�	ទេ�នៃថង�ី២៩	តែខ្លួសីហ៊ា	

ឆាំ�ំ២០២០។	 កិចុ័ប្រ�ជំ�ំមាន�រចូុ�រួម្ពុ�ីប្រ�ធានសាខ្លាំ 

តែដិ�អទេញ្ញជើញម្ពុក�ីរាជំធានី	និង��ា�ទេខ្លួ�តនានា	ប្រ�ម្ពុទាំំង 

ប្រ�ធាននាយក�ា�ន	ទេដិើម្ពុ�បីីទេធ្ងើើ�ចុ័���បីនុភា�ទេ�ើ�រវិវឌ្�ឍថមីៗ		

រ�សធ់្ងនាគារ	ក៏ដូិចុជា�ិភាក�សាទេ�ើតែផ្តួន�រនាទេ��អនា��។	

�នាា��់	�ីកិចុ័ប្រ�ជំ�ំបាន�ញ្ញ័�់	អុកចុូ�រួម្ពុទំាំងអស់	បាន	ទេដិើរ

កម្ពុ�សានត	ទេ�កតែនួងវាយកនូទេហ៊ាា��	ទេ�ទេ��លាា�ចុ	ទេ�យ	មាន

�រអទេញ្ញជើញចុ�ូរមួ្ពុ�ីភា���និក	រ�ស់ធ្ងនាគារ។	កម្ពុមវិធ្ង	ីទាំងំ

មូ្ពុ�បាន�ញ្ញ័�់ជាមួ្ពុយ�រ��ួ�ទាំនអាហ៊ារទេ��លាា�ចុ

ទេ�អគារ	The Pavilion។

អ្នន�ឧ�ញ៉ាា្ ស់ំ អាង និងអ្នន�ឧ�ញ៉ាា្ ឈុុន លាង 
ព្មទាំងគីណ៍�គ្�់គ្ងន្ធិនា�រ អ្នញ្ជ�ញដ�រ�ម្សានិនៅ

វិឌី្ឍន� ហា្ល រីហ្សតិ។

លោ� ចាន់ �ុ� ចយ និងលោ� Nhi Duc Thai 

�ន�ងពិធិីប្កាស់�ិចេស់ហប្តិិ�តិិិការ រវាង 
ធិនា�រ វិឌី្ឍន� និងក្ុមហ៊ុនដាយអ្នុីឈុិ ឡាយហ្វ៍ ខ្ម�ូឌា។

ពានរង្វាា្ន់អ្ននិរជ្ជាតិិ
ទេ�ឆាំ�ំ២០២០	ធ្ងនាគារបាន��ួ�ពានរងាា�ន់ជាទេប្រចុើន	ដូិចុជា៖

♦  ពានរងាា�ន់ធ្ងនាគារតែដិ�មាន�រទេ�ញចុិ�ត	និងភា�	រីករាយ	�ីអ�ិថិជំនទេ�ើតែផ្តួុកទេសវាកម្ពុមទេ�កម្ពុុ�ជា	និងពានរងាា�ន់	ធ្ងនាគារ

តែដិ�មានអភិបិា�កច័ិុសាជីំវកម្ពុម�អ�ផំ្តួ��ទេ�កម្ពុុ�ជា	�ី�ស�សនាវដិតី	Global Business and Finance Review។

♦  ពានរងាា�ន់ធ្ងនាគារតែដិ�ផ្តួត�ទ់េសវាកម្ពុមអ�ិថជិំន�អ	�ំផ្តួ��	ទេ�កមុ្ពុ�ជា	និងពានរងាា�ន់ធ្ងនាគារតែដិ�មានអភិបិា�	កច័ិុសាជំវីកម្ពុម

�អ�ំផ្តួ��ទេ�កម្ពុុ�ជា	�ី�ស�សនាវដិតី	International Business ។

♦  និងពានរងាា�ន់ឈានម្ពុ�ខ្លួទេ�ទេ�ើ	តែផ្តួកុទេប្រ�ើប្របាស់�័ណ៍ៈ	ឥណ៍ទាំនកុ�ង�រចុំ�យជាម្ពុធ្ង�យម្ពុ	ប្រ�ចាំឆាំ�ំ២០២០	�ីវីសា។



សមិ្ពុ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចំាឆាំ�ំ សម្ពុិ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចាំឆំា�ំរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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ការ�ំស្មោះពញកាតិព្វ�ិចេសារស្មោះព�ពនធ
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	�នត��ួ�បានវិញ្ហាា��ន�ប្រ�អន�ទេលាម្ពុភា�សារទេ�ើ�នធប្រ�ទេភិ�	“មាស់”	តែដិ�មានស���ភា�	រយៈទេ��	

២ឆាំ�ំ	សប្រមា�់ឆាំ�ំជា�់�នធ	២០២០	ដិ�់ឆំា�ំ២០២១	�ីអ�គនាយក�ា�ន�នធ�រ។	�រ�នត��ួ�បានទេនះ	ស�ញ្ហាា�ក់	ឱ្�យទេ�ើញថា	

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	�ិ�ជាប្រ�ូវបាន��ួ�	សាា��់	និង	�ងាា�ញ�ី�ំនួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវរ�ស់ធ្ងនាគារ	ទេ�ើ�រ	�ំទេ�ញ	���ើកិចុ័	សារទេ�ើ�នធ

ប្រ��់	�កេណ៍ៈវិនិចុ័័យ	ប្រស�តាំម្ពុ	����បីញ្ញញ�តិ	នានារ�ស់អ�គនាយក�ា�ន�នធ�រ។

	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ក៏មានក�ិតយិស��ួ�បាន�រតែថួង	អណំ៍រ��ណ៍	និងទេ��សរទេសើរ	�បី្រកសងួទេសដិឋកច័ិុ	និងហ័រិញ្ញញវ�ុ�	តែដិ�

បានចុូ�រួម្ពុចំុតែណ៍កកុ�ង�រ�ំទេ�ញ���ើកិចុ័�ង់�នធជំូនរដិឋទេប្រចុើនជាងទេ��ំ��់�ី	៧០	កុ�ង	ចំុទេ�ម្ពុអុក�ង់�នធទាំំងអស់កុ�ង

ឆាំ�ំ២០២០។
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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	 នានៃថង�ី៨	តែខ្លួវិចុ័ិ�	ឆាំ�ំ២០២០	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បាន

ប្របារ�ធ	កម្ពុមវិធ្ងីខ្លួួ�អន�ស�សាវរីយ៍ទេ�ើក�ី១៨	 ទេ�ស�ា�គារ	

ហ៊ាា�	ឌ្ិន	ស�ីធ្ងី	 ទេ�យមាន�រអទេញ្ញជើញចូុ�រួម្ពុ�ីអុកឧកញ៉ាា�	

ស់ំ អាង	ប្រ�ធានប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង 

��ះ�ធ្ង�ិរ	ទេលាកជំទំាំវ	តាល់ នៃណ៍អ្នុមី	អុកឧកញ៉ាា�	សំ់អាង 

វិឌ្ីឍន�	 ប្រ�ម្ពុទំាំង�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	និង	���គ�ិកប្រ��់�ំ��់	

ទាំំងអស់	នៃន	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	សរ��ចុំនួន	ជាង៦០០នាក់។

	 កម្ពុមវិធី្ងដិ�ូំងកុ�ងនៃថងដ៏ិវិទេសសវិសា�ទេនាះ	ចា�ទ់េផ្តួតើម្ពុទេ�ើង

ទេ�យ�រទេ�ងកម្ពុ�សានតទេ�សនួ�កឹហ៊ាា�ឌិ្ន	ស�ធីី្ង	វ��ទេធ្ងើផ្ទាក	កុ�ង

�រិយ៉ា�សស��បាយរីករាយនិងសិុ�ធសំា��	ទេ�យមានកម្ពុមវិធ្ងី

ប្រ�កួ�កីឡាម្ពុិ�តភា�រវាង���គ�ិក	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	 កុ �ង

ឯកស�ា�នកឡីាដ៏ិប្រសស់សាា��។	ថំា�កដ់ិកឹនា	ំធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	 

បានផ្តួត�់កិ�តិយសអទេញ្ញជើញចុូ�រួម្ពុទេ�យ	ផ្ទាា��់	ទេដិើម្ពុ�បីីជា		�រ

ទេ�ើក�ឹកចិុ�ត		កុ�	ង�រទេ�ើកកម្ពុមវិធ្ងីទេនះ។

	 �នាា��់ម្ពុក	នាទេវលាទេមាា�ង៦លាា�ចុ	ថាំ�ក់ដិឹកនាំ	�ណ៍ៈ

ប្រ��ប់្រ�ង	និង���គ�ិកទាំងំអសន់ៃនធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានជំ�ួជំ�ំ

គាំ�ប្របារ�ធកម្ពុមវិធ្ងីជំ�់ទេ�ៀងខ្លួួ�អន�ស�សាវរីយ៍	 ទេ�ើក�ី១៨	ទេ�

ស�ា�គារ	ហ៊ាា�ឌ្និ	ស�ធីី្ង។	អុកចូុ�រមួ្ពុទាំងំអសម់ាន�ឹកចិុ�ត

ស��បាយរីករាយកុ�ងសទេមួ្ពុៀក�ពំាកប់្រសសស់ាា��	តែដិ�សប្រមា�់

���គ�កិនារីទេសួៀកសទេមួ្ពុៀក�ពំាក់តែ��ប្រ�នៃ�ណី៍�ណ៌៍ទេខ្លួៀវ	នងិ

�ណ៍៌មាស	 រីឯ���គ�ិក��រស	 ទេសួៀកពាក់កុ�ងឈ��អាវធ្ងំ

�ណ៍៌ទេ�ា�	 ជាម្ពុួយប្រកវាា��់ករ�ណ៍៌ទេខ្លួៀវ។	 �ណ៍៌ទេខ្លួៀវ	 និង

�ណ៍៌មាស	ជា	�ណ៍៌�ំ�ងឱ្�យ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	តែដិ�មាន

�ងើ�់អ�ុន័យយ៉ាា�ងប្រជា�ទេប្រ�។	�ណ៍៌ទេខ្លួៀវ	�ំ�ងឱ្�យភា�	

ខ្ពួ�អ្ននុស្់សាវិរីយ៍ស្មោះល��ទ្ធី១៨ នៃនការ�ស្មោះងើ�តិ ធិនា�រ វិឌី្ឍន�

អ្នន�ឧ�ញ៉ាា្ ឈុុន លាង ទ្ធទ្ធួលពានរង្វាា្ន់ថាំ្�់ដឹ�នាំឆន�ម  និង�ម្�ការយូរឆ្នាំំ្ំ 
ដ្លប្គីលជ់ូូនដោយ អ្នន�ឧ�ញ៉ាា្ ស់ំ អាង និងអ្នន�ឧ�ញ៉ាា្ ស់ំ អាង វិឌ្ីឍន�

ទេជំឿជាក់	 ភា�រឹងមាំ	 និងវឌ្�ឍភា�	រ�ស់ធ្ងនាគារ	 ខ្លួណ៍ៈ

�ណ៍៌មាស	�ំ�ងឱ្�យភា�ទេជា�ជំ័យ	ភា�សម្ពុ�បី�រប្រ���យ	និង	

��ណ៍ភា�ទេសវាកម្ពុម�អឥ�ទេខ្លាំា�ះរ�ស់	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ។	កម្ពុមវិធ្ងី

បានប្រ�ប្រ�ឹ�តតាំម្ពុ�ំ��់�ំទេ�យ	ដិូចុ�ទេ�៖	 �រតែថួង

សនៈរកថា	�សីមាជំកិ	ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�	�រប្រ���ព់ានរងាា�ន់

និង�រ��ួ�សាា��់���គ�ិកតែដិ�	បាន�ទេប្រម្ពុើ�រងារយូរឆាំ�	ំ

�រសតែម្ពុតង	ចុទេប្រម្ពុៀង	អន�ស�សាវរីយ៍	�រប្រ�ក�ួប្រ�តែជំងសម្ពុ�ុភា�	

និង�រចា�់ទេឆាំ��ផ្តួ�សងសំ�ង	ចុំនួន	១៨រងាា�ន់។	

	 ទេលាក	ចាន ់��ុ ចយ	អ�គនាយកប្រ���ិ�ត	ិបានតែថួងម្ពុ�ិ

សាា��ម្ពុន៍	 ទេហ័ើយបានរំ�ឹកអំ�ីប្រ�វ�តិ	និងទេ�ើកនូវចុំណ៍ុចុ

សខំ្លាំន់ៗម្ពុយួចំុនួនរ�ស	់ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ជូំនដិ�អុ់កចុ�ូរមួ្ពុ	

ដូិចុជា	�ញ្ហាា�ប្រ�ឈម្ពុ	កតរំីទេភិើ�	វឌ្�ឍនភា�	ភា�ទេជា�ជ័ំយ	និង

កតីសង�ឃឹឹម្ពុ	 រ�ស់ធ្ងនាគារ។	 ទេលាក	ចាន់	 បានសតែម្ពុតងនូវ	

ស��ិដិឋិនិយម្ពុ	និងភា�ទេជំឿជាក់ចំុទេពាះអនា��	ទេ�ើទេទាំះ�ីជា

ធ្ងនាគារ	បានជួំ�ប្រ��ះនូវ�ញ្ហាា�ប្រ�ឈម្ពុ�ីវិ��តនិៃនជំំងឺកូវីដិ-១៩	

នាទេ���ចុ័���បីនុ។	ទេលាកបានតែថួងអំណ៍រ��ណ៍ចំុទេពាះ	អុក

ពាក់�័នធទាំងំអស់តែដិ�បានជំយួ	ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ឱ្�យ	សទេប្រម្ពុចុ

នូវសម្ពុិ�ធផ្តួ�ជា�នត�នាា��់។	

	 តែថួងកុ�ងឱ្�សទេនាះតែដិរ	 អុកឧកញ៉ាា�	 ឈុុន លាង 

��ះ�ធ្ងិ�រ	នៃន	ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	បានទេ�ើកទេ�ើង	អំ�ី	�រ

ទេ�តជាា�ចុិ�តដ៏ិ	ទេមាះម្ពុ��	កុ�ង�រវិនិទេយ៉ា�ប្រ�ក�ទេ�យចុកេ�វសិ័យ

តែវងឆាា�យ		នងិ	ប្រ�មឹ្ពុប្រ�ូវ�ផំ្តួ��រ�សភ់ា���នកិប្រ��រូ់�	ជា�ទិេសស

�រជំំរ�ញ		និង�រគំាប្រ�យ៉ាា�ងទេ�ញ�ំហឹ័ងទេ�ើតែផ្តួន�រ�ប្រងីក

��ា�ញសាខ្លាំ	នងិឌី្ជីំថ��ូនីយកម្ពុមផ្តួ��ិផ្តួ�	និងទេសវា

ធ្ងនាគារ។	�នៈឹម្ពុនឹងទេនះ	អុកឧកញ៉ាា�	��ះ�ធ្ងិ�រ	បានតែចុក

រំតែ�ក	នូវយ��ធសាស្រ្តសត	�នួឹះ	ទំាំង៧	ជូំនដិ�់�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	

និង	���គ�ិក	ទាំំងអស់តែដិរ	ម្ពុក�ីរាជំធានីភិុំទេ�ញ	និងតាំម្ពុ

��ា�ទេខ្លួ�ត	 ទេដិើម្ពុ�បីីជាមូ្ពុ��ា�នកុ�ង�រជំំរ�ញវឌ្�ឍនភា�រ�ស់

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ប្រ�ក�ទេ�យនរិនតរភា�។	អុកឧកញ៉ាា�	ក៏បាន

ទេ�ើក	�ឹកចុិ�ត	ឱ្�យ���គ�ិកទាំំងអស់រួម្ពុគាំ�សាម្ពុ�គីសហ័�រ

ទេដិើម្ពុ�បីី�ប្រងងឹ	ប្រ�សិ�ធភា��រងារ	តាំម្ពុរយៈប្រ�សាសន៍តែណ៍នាំ

ថា៖	«ទេ�ើចុង	់ទេ�ទេ�ឿន	ឱ្�យទេ�មំា�ក់ឯង	តែ�ទេ�ើចុង់	ទេ�បានឆាា�យ

ទេហ័ើយរឹងមាំ	�ឺប្រ�ូវទេ�ទាំំងអស់គាំ�។»

ស្មោះ��ចង់ស្មោះ�ស្មោះលឿន ឱ្្យស្មោះ�មាំ្�់ឯង 

ថ្លែតិស្មោះ��ចង់ ស្មោះ� បានឆ្នាំា្យស្មោះហ�យរឹងមំា 

គីឺប្រតិរូវិស្មោះ�ទាំងអ្នស់់�ំ។្

ការល្ង�ម្សានិ នៅ្ា្ឌីិន ស់ុីធីិ វិ៉តិធ�ផា� នាព្ឹ�ថៃ្ទ្ធី៨ ខ្វិិច្ឆិកា ឆ្នាំំ្ំ២០២០ �ន�ងឱ្កាស់ខ្ពួ�អ្ននុស់្សាវិរីយ៍ល��ទី្ធ១៨ ន្ ធិនា�រ វិឌី្ឍន�            

ធិនា�រ វិឌី្ឍន� បាននិង�ំពុងអ្នភិិវិឌី្ឍខ្ពែួនធំិឡ�ងជ្ជា�និ�នា្ទ្�់ ដោយផិ�មច្ញពី �ុគីគលិ�ត្១២នា�់ �ន�ងឆ្នាំំ្ំ២០០២ រហូតិដល�់ចេ��្បនន  
(�ន�ងឱ្កាស់ខ្ពួ�អ្ននុស់្សាវិរីយ៍ល��ទ្ធី១៨) មាន�ុគីគលិ�ស់រុ�ជ្ជាង៦០០នា�់។



សមិ្ពុ�ធផ្តួ�	និងប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍សំខ្លាំន់ៗប្រ�ចំាឆាំ�ំ �ររួម្ពុចុំតែណ៍កកុ�ងសងគម្ពុរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

70 71

យុទ្ធធនាការថ្លែថ្មីរ�្សាអ្នតិិថិ្មីជូនស្មោះល��ទ្ធី១៦ 

	 យ��ធនា�រតែថរក�សាអ�ិថិជំនទេ�ើក�ី១៦	 (CCC16)	

ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចុំទេ�ើងទេ�នៃថង�ី៩	 តែខ្លួវិចុ័ិ�	ឆាំ�ំ២០២០	 ទេ�	

ស�ា�គារ	ហ៊ាា�ឌ្និ		ស�ធី្ង	ីតែដិ�ចូុ�រួម្ពុទេ�យ�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ង	

និង���គ�ិកប្រ��់សាខ្លាំទេខ្លួ�តទាំំងអស់។	ទេប្រ�ម្ពុប្រ�ធាន��	

“ស្មោះស់វា�មីមាស់”	យ��ធនា�រទេនះ	បាន�ិនិ��យទេ�ើសតង់�រ

ទេសវាកម្ពុមរ�ស់ធ្ងនាគារ	និងបាន�ងាា�ញ�ី�រអន�វ�ត�អៗ

ដិ�់អុកចុូ�រួម្ពុ	 ទេដិើម្ពុ�បីីឱ្�យ�ួកគា�់អាចុយកម្ពុកអន�វ�តទេ�

កុ�ង�រផ្តួត�់ទេសវាកម្ពុមប្រ�ចាំនៃថងរ�ស់ខ្លួួ�ន។	

	 សមាជំិករ�ស់�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រទេសវាកម្ពុមអ�ិថិជំន	

ទេប្រ�ម្ពុ	�រដឹិកនាំទេ�យអ�គនាយកប្រ��ិ��តិ	 ទេលាក	ចាន់ 

�ុ� ចយ	 បានតែថួងទេ�យសទេងេ�អំ�ី�ិដិឋភា�នានានៃន

សតង់�រ	“ទេសវាកម្ពុមមាស”	រ�ស់ធ្ងនាគារ។	អុកចុូ�រួម្ពុបាន

សាៅ��់យ៉ាា�ងយកចិុ�ត��ក�ក់ចំុទេពាះអន�សាសន៍រ�ស់វា�មិន	

និង�ងាា�ញ�ី�រទេ�តជាា�ចុិ�ត	កុ�ង�រ�នតផ្តួត�់នូវទេសវាកម្ពុម�អ

�ំផ្តួ��ជំូនអ�ិថិជំនរ�ស់ខ្លួួ�ន។

លោ� ចាន់ �ុ� ចយ និងស់មាជូិ�គីណ៍�មាះ្ធិិការស្វា�មីអ្នតិិធិិជូន ព្មទាំង�ុគីគលិ�គ្�់សាខាខ្តិិទាំងអ្នស់់ �ន�ងយុទ្ធធនាការថ្រ�្សាអ្នតិិថ្មីិជូនល��ទ្ធី១៦

លោ� ចាន់ �ុ� ចយ ស់ងើតិ់ធិៃន់អ្នំពីសារ�ស់ំខាន់ន្ការ�ិល់ស្វា�មីល្អ
ជូូន អ្នតិិថ្មីិជូន ទៅកាន់�ុគីគល�ិ ធិនា�រ វិឌី្ឍន�

�ុគីគលិ� ធិនា�រ វិឌី្ឍន� អ្ននុវិតិិវិិធិីស់ំព�ឱ្្យបានត្ឹមត្រូវិ 
ដ�ម្បីសាា្គីមន៍អ្នតិិថ្មីិជូន

	 ទេលាក  ចាន់  �ុ� ចយ អ� គនាយកប្រ��ិ�� តិ នៃន	

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បានចុូ�រួម្ពុ	“កម្ពុមវិធី្ងទេដិើរ	ទេដិើម្ពុ�បីីសាំ�ម្ពុញញឹម្ពុ

ទេ�អងគរ” តែដិ�មានចុមាា�យ	២២�ី��តែម្ពុុប្រ�	ជាម្ពុួយ���គ�ិក

ម្ពុយួចុនួំន	តែដិ�ជាកម្ពុមវិធ្ងទីេដិើរស��បី�រសធ្ងម៌្ពុ	ទេ�រម្ពុណ៍យី�ា�ន

អងគរ	កុ�ងទេខ្លួ�តទេសៀម្ពុរា�	ទេ�នៃថង�ី១៥	តែខ្លួក�ម្ពុភៈ	ឆំា�ំ២០២០។	

អុកចូុ�រួម្ពុបានទេដិើរ	និង�ស�សនាប្របាសា���រាណ៍ជាទេប្រចុើន	

ទេដិើម្ពុ�បីី�ទេងើើន�រយ�់ដឹិង	 និងនៃរអងាា�សថវិ�ជំូនអងគ�រ

សាំ�ម្ពុញញឹម្ពុកម្ពុុ�ជា។

	 ធ្ងនាគារ	បាន�រិចាា��ថវិ�ចុំនួន	១ពាន់ដិ�លាំ�រ	 ទេដិើម្ពុ�បីី

ជំួយគាំប្រ�ទេ�សកកម្ពុម	 រ�ស់អងគ�រ	សាំ�ម្ពុញញឹម្ពុកម្ពុុ�ជា	

ទេ�ម្ពុនៈីរទេ���យទេខ្លួ�តទេសៀម្ពុរា�	តែដិ�អុកជំំងឺចំុនួន	៥៥នាក់

��ួ�បាន�រវះ��់មា�់/	 ប្រកអូម្ពុតែឆ�	 ទេ�យទេជា�ជំ័យ	

និងឥ��ិ�នៃថ។ួ	

	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	ជាអុកឧ��ុម្ពុភប្រ�ទេភិ�មាសទេ�កុ�ង	

កម្ពុមវិធី្ងសិ��បីៈ	 Street Art Fest++, KH+SG Edition 

តែដិ�ជា	កម្ពុមវិធី្ងអ�អរខ្លួួ�អន�ស�សាវរីយ៍	៥៥ឆាំ�ំ	 នៃន�ំនាក់

�ំនង�រ�ូ�រវាងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា	 និងប្រ�ទេ�សសិងហ��រី។	

កម្ពុមវិធ្ងសិី��បីៈ	Street Art	ជាកម្ពុមវិធី្ងម្ពុនិតែសើងរកប្របាកច់ុណូំ៍�	

តែដិ�ប្រ�ូវបានប្របារ�ធទេ�ើងទេដិើម្ពុ�បីីផ្តួ�ស�ើផ្តួ�សាយ�រផ្ទាំ�ស់�ត�រ

វ��បីធ្ងម្ពុ៌អនតរជា�ិ	តាំម្ពុរយៈសិ��បីៈ	�ស្រ្តនតី	 របាំ	និងអាហ៊ារ។	

សិ��បីករម្ពុក�ីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា	និងប្រ�ទេ�ស	សិងហ��រី	បាន

�ងាា�ញ	នូវទេ��ទេ�ស��យរ�សខួ់្លួ�ន	ទេ�ផ្តួ�សារ�ំទេនើ�	WB Arena។	

ការរួមចំំណែ�កកុ�ងសងគម
ការឧ�តិ�មភ�ន�ង “�មវីិិធិីស្មោះដ�រ ស្មោះដ�ម្បីសាំម្ញញឹម 
ស្មោះ�អ្នងគរ”

ការឧ�តិ�មភ�មីវិិធិីស់ិល្ប� Street Art Fest++, 
KH+SG Edition 

អ្នន�ចូលរួមបានអ្នញ្ជ�ញម�ស់ិង់រ�ស់់ ធិនា�រ វិឌី្ឍន� �ន�ង�មីវិិធិីស់ិល្ប� 
Street Art Fest++

លោ� ចាន់ �ុ� ចយ (�ណ្ណាាល្) និងអ្នន�ចូលរួមផ្ស្ងទៀតិ�ន�ង 
«�មីវិិធិីដ�រ ដ�ម្បីសាំ្មញញឹមនៅអ្នងគរ»

ឯ�ឧតិមិ ហ៊ុន មាា្នី (ទ្ធី៣ ពីឆ្វ្ង) និងលោ� ចាន់ �ុ� ចយ (ទ្ធី១ ពីសាា្ំ) 
�ន�ង�មីវិិធិីស់ិល្ប� Street Art Fest



�ររួម្ពុចុំតែណ៍កកុ�ងសងគម្ពុ �ររួម្ពុចុំតែណ៍កកុ�ងសងគម្ពុរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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ការឧ�តិ�មភខួ្ព�អ្ននុស្់សាវិរីយ៍ស្មោះល��ទ្ធ៤ី០ នៃនការ ដា� ់
ឱ្្យចរាចរស្មោះឡិ�ងវិិញនូវិប្របា�់ស្មោះរៀល
	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ជាអុកឧ��ុម្ពុភមួ្ពុយនៃន�រប្របារ�ធខ្លួួ� 

អន�ស�សាវរីយ៍ទេ�ើក�ី៤០	នៃន�រ�ក់ឱ្�យចុរាចុរទេ�ើងវិញនូវ 

ប្របាក់ទេរៀ�	តែដិ�ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចុំទេ�ើងទេ�យ	ធ្ងនាគារជា�ិ	

នៃនកម្ពុុ�ជា។	

	 �រប្របារ�ធខ្លួួ�អន�ស�សាវរីយ៍ទេនះមានទេគា��ំណ៍ង

ផ្តួ�ស�ើផ្តួ�សាយ	�រទេប្រ�ើប្របាស់ប្របាក់ទេរៀ�ឱ្�យបាន�ូ�ំ�ូលាយ	

តែដិ�នឹងជំួយជំំរ�ញកំទេណ៍ើនទេសដិឋកិចុ័ជា�ិ។	ធ្ងនាគារ	បាន

គំាប្រ�យ��ធនា�ររ�ស់	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកមុ្ពុ�ជា	នងិ	ផ្តួត�	់ទេសវា

ប្របាក់�ទេញ្ញញើ	និងឥណ៍ទាំនជាប្របាក់ទេរៀ�។	

វិិធានការទ្ធ�់សាា្ត់ិការឆ្លែងជូំងឺ�ូវិីដ-១៩

	 អ�ថិិជំនរ�សស់ាខ្លាំ	ប្រ�ូវបានទេ�ើក�កឹចុ�ិតឱ្�យពាក់មាា�ស់	

ទេ�ទេ��ចូុ�កុ�ងអគារសាខ្លាំ។	អ�ថិិជំន	�រិចាា��ប្របាក់ចំុនួន	

២.០០០ទេរៀ�	ជូំនអងគ�រសាំ�ម្ពុញញឹម្ពុកម្ពុុ�ជា	ទេដិើម្ពុ�បីី��ួ� 

បានមាា�ស់មួ្ពុយ។	�ឹកសមាា��នៃដិ	ក៏ប្រ�ូវបាន�ក់ទេ�មាា�ស�ីន	 

ទេអធ្ងីអឹម្ពុ	 ��ផ្តួត�់�័�៌មាន	 និង�ញ្ញជរសប្រមា�់អ�ិថិជំន

ទេប្រ�ើប្របាស់។	វីទេដិអូតែណ៍នាំ�ីប្រកសួងស�ខ្លាំភិិបា�	ប្រ�ូវបាន

ចាក់ផ្តួ�សាយ	ទេ�	 ទេ�ើផ្ទាា�ំងទេអប្រកង់	 អិ�អ�ីឌី្	 ទេ�សាខ្លាំ

ទេពាធ្ងិ៍ចុិន��ង	តែដិ�សុិ�	ទេ�	ម្ពុហ៊ាវិថីសហ័�័នធរ�ស�សី	សប្រមា�់

អុកដិំទេណ៍ើរ	ឆួង��់	�ស�សនា	ជាទេរៀងរា�់នៃថង។	

	 ���គ�ិកជួំរម្ពុ�ខ្លួ	ប្រ�ូវពាក់មាា�ស់	និងទេប្រសាម្ពុនៃដិ	ទេហ័ើយ

ប្រ�ូវបាន	តែណ៍នាឱំ្�យលាងសមាា��នៃដិ	ឱ្�យបានញកឹញ៉ា�។់	មាា�ស់

ប្រ�ូវបាន	 តែចុកជំូនទាំំង���គ�ិក	 និងប្រ�ួសាររ�ស់ខ្លួួ�ន។	

ផ្ទាា�ំងជំ័រថាំ�	 ក៏ប្រ�ូវបាន�ំពាក់ទេ�តាំម្ពុ	�ញ្ញជរសាខ្លាំផ្តួងតែដិរ	

ទេដិើម្ពុ�បីី�រពារអ�ិថិជំន	និង���គ�ិក	�តែនុម្ពុទេ�ៀ�។	

	 ធ្ងនាគារ	 បាន�ទេងើើ�ប្រក�ម្ពុ�រងារកូវីដិ-១៩	 ទេដិើម្ពុ�បីី

�ិភាក�សាទេ�ើវិធាន�រស�វ�ុិភា�	 និងផ្តួ�ស�ើផ្តួ�សាយ�័�៌មាន

សំខ្លាំន់ដិ�់���គ�ិក។	តែផ្តួន�រនិរនតរភា�អាជំីវកម្ពុម	ក៏ប្រ�ូវ

បាន�ទេងើើ�ទេ�ើងផ្តួងតែដិរ	 ទេដិើម្ពុ�បីីអាចុឱ្�យធ្ងនាគារទេប្រ�ៀម្ពុ	ខ្លួួ�ន

ជាទេប្រសចុ	កុ�ងទេ��មាន�រឆួងរា���ជំំងឺកូវីដិ-១៩។លោ� ចាន់ �ុ� ចយ (ទ្ធី៧ ពីឆ្វ្ង) អ្នញ្ជ�ញចូលរួម�ន�ង �មីវិិធិីប្្រពធ 
ខ្ពួ�អ្ននុស់្សាវិរីយ៍ល��ទ្ធី៤០ ន្ការដា�់ឱ្្យ ចរាចរឡ�ងវិិញនូវិប្្�់រៀល។

វិិធានការទ្ធ�់សាា្តិ់ការឆ្លែងជូំងឺ�ូវិីដ-១៩នានា ត្រូវិបានអ្ននុវិតិិ ដ្ល �ន�ងនោ��៏
មានការដា�់របាំងការពារនៅតាម�ញ្ញ្ជរ ធិនា�រ វិឌី្ឍន� �ងដ្រ

ការកាតិ់�ន�យ�ល�៉�ពាល់ស្មោះល��រិសាា្ន

	 ធ្ងនាគារ	 វឌ្�ឍនៈ	មានតែផ្តួន�ររយៈទេ��តែវងកុ�ង�រ	

�ំពាក់	ផ្ទាា�ំងសូឡា	ជាប្រ�ភិ�អ�គិសនីសប្រមា�់សាខ្លាំ។	ទេ�

កុ�ង	ឆាំ�ំ២០២០	សាខ្លាំចុំនួន�ីរ	បានសាក��បីងទេប្រ�ើប្របាស់

�នៈះសូឡា	 ទេ�យទេ�	តែខ្លួម្ពុិថ�នា	 ឆាំ�ំ២០២០	 សប្រមា�់

សាខ្លាំទេពាធ្ងិ៍ចុិន��ង	និងទេ�	តែខ្លួសីហ៊ា	ឆាំ�ំ២០២០	សប្រមា�់

សាខ្លាំសៈឹងមានជំ័យ។	សាខ្លាំ	ជាទេប្រចុើនទេ�ៀ�	ជា�ិទេសស

សាខ្លាំថមី	 ប្រ�ូវបានរំ�ឹងថានឹង	ទេប្រ�ើប្របាស់�នៈះសូឡា	ទេ�កុ�ង

ឆាំ�ំ	២០២១។	

ការ�រិចាា្គីថ្មីវិិកាជូូនជូនរងស្មោះប្រ��ទ្ធឹ�ជូំនន់

	 ភា���និករ�ស់ធ្ងនាគារ	 បាន�រិចាា��ថវិ�ចុំនួន	

១០ម្ពុ�នឺ	ដិ�លំា�រ	ជូំនរាជំរ�ា�ភិបិា�កមុ្ពុ�ជាទេដិើម្ពុ�បីជីំយួ��់�នុយ 

ផ្តួ��ះុពា�់នៃន�ឹកជំនំន់ចំុទេពាះសហ័�ម្ពុន។៍	ទេភួិៀងធំា�ក់ខំ្លាំ�ងំ	

ទេ�តែខ្លួកញ្ហាា�	នងិតែខ្លួ��លា	ឆំា�២ំ០២០	បាន�ងើឱ្�យមាន�ឹកជំនំន់	

និង�ុះពា�់ដិ�់អុកភិូម្ពុិ	 ទេ�ទេខ្លួ�តនានាកុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា	

និងខ្លួណ៍ឌជាទេប្រចុើនទេ�រាជំធានី។	

	 ម្ពុុ�យាងទេ�ៀ�	សាខ្លាំបាននំាយកថវិ�ជំនូភិមូ្ពុទិាំងំឡាយ 

តែដិ���ួ�រងផ្តួ��ុះពា�់	 ទេ�តាំម្ពុ�ំ�ន់ទេផ្តួ�សងៗគាំ�។	

ធ្ងនាគារ	 ក៏បានផ្តួត�់ជំំនួយហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ផ្តួងតែដិរជូំន���គ�ិក	

តែដិ�រងផ្តួ��ុះពា�់ទេ�យសារ�ឹកជំំនន់។

លោ� ចាន់ �ុ� ចយ និងប្ធានសាខា ឧ�តិ�មភស្បៀង 
អា្រដល់ជូនរងគ្្�ដោយទ្ធឹ�ជំូនន�់ន�ងស់ង្វាា្តិ់ព្្��ំពឹស់ ខ្ពណ៍្ឌដងា្

�ន័�ស់ូឡា ត្រូវិបានតំិឡ�ងនៅសាខាស់័ឹងមានជ័ូយ

�ន័�ស់ូឡា ត្រូវិបានតិំឡ�ងនៅសាខាពោធិិ៍ចិនតុិង
�ុគីគលិ� ធិនា�រ វិឌី្ឍន� ដ្លរងគ្្�ដោយទ្ធឹ�ជូំនន់ 

ទ្ធទួ្ធលការឧ�តិ�មភជ្ជាថ្មីវិិកា ពីធិនា�រ



�ររួម្ពុចុំតែណ៍កកុ�ងសងគម្ពុ �ររួម្ពុចុំតែណ៍កកុ�ងសងគម្ពុរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	បាន�រិចាា��ថវិ�ចុំនួន	១លានដិ�លាំ�រ	

ទេ�នៃថង�ី០៨	 តែខ្លួធ្ងុ�	 ឆាំ�ំ២០២០	 ទេដិើម្ពុ�បីីគាំប្រ�យ��ធនា�រនៃរ

អងាា�សថវិ��ិញវាា�ក់សាំងកូវីដិ-១៩	រ�ស់រាជំរ�ា�ភិិបា�។	

�រ�រិចាា��ទេនះ	 ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើង	 �នាា��់�ីសទេម្ពុតចុ	អ�គ

ម្ពុហ៊ាទេសនា��ីទេ�ទេជា	 ហ៊ុន ថ្លែស់ន	 នាយករដិឋម្ពុស្រ្តនតី	 នៃន

ប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា	បានប្រ��សទេ�នៃថង�ី០៧	 តែខ្លួធ្ងុ�	

ឆាំ�ំ២០២០	ថារាជំរ�ា�ភិិបា�នឹង�ិញវាា�ក់សាំងកូវីដិ-១៩		

ចុំនួន	 ២០លានដិូស	សប្រមា�់ប្រ�ជា��រដិឋកម្ពុុ�ជាចុំនួន	

១០លាននាក់។	

	 ទេប្រ��ីបានទេធ្ងើើ�រ�រិចាា��ថវិ�ចុំនួន	 ១លានដិ�លាំ�រ	

ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ក៏បាន�ក់ឱ្�យដំិទេណ៍ើរ�រម្ពុ�ូនិធិ្ងវាា�ក់សំាង

កូវីដិ-១៩	រ�ស់ខ្លួួ�ន	 ទេដិើម្ពុ�បីីនៃរអងាា�សថវិ��ីអ�ិថិជំន	និង

សាធារណ៍ជំន	តាំម្ពុទេសវាធ្ងនាគារចុ�័�	និង	តាំម្ពុ	�ញ្ញជរ។	

�ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី២៨	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០	ធ្ងនាគារប្រ�ម្ពុូ�ថវិ�

បានប្រ�មាណ៍	១៦៧.០០០ដិ�លំា�រ	រចួុទេហ័ើយ	បានប្រ���ជ់ំនូ

រាជំរា�ា�ភិបិា�។	ធ្ងនាគារ	ក៏បានផ្តួ�ស�ើផ្តួ�សាយអំ�ីយ��ធនា�រ

នៃរអងាា�សថវិ�	រ�សរ់ាជំរ�ា�ភិបិា�ផ្តួងតែដិរ	ទេ�តាំម្ពុ��ា�ញ

ផ្តួ�ស�ើផ្តួ�សាយ	 រ�ស់ខ្លួួ�ន	 រួម្ពុមាន Facebook, Telegram, 

WhatsApp,	ផ្ទាា�ងំទេអប្រកង់	អិ�អ�ឌីី្	មាា�ស�នីទេអធី្ងអឹម្ពុ	ជាទេដិើម្ពុ។

ការ�រិចាា្គីថ្មីវិិកាជូូនមូលនិធិវិា៉្�់សាំង�ូវិីដ-១៩

លោ� ចាន់ �ុ� ចយ (ទ្ធី២ ពីឆ្វ្ង) តិំណ្ណាងឱ្្យធិនា�រ វិឌី្ឍន� ប្គីល់ថ្មីវិិកា�រិចាា្គី ជូូនតិំណ្ណាងខ្ពុទ្ធ័កាល័យការិ�ល័យស់មិ្ចនាយ�រដ្ឋមនិ្ី



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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របាយ�រណ៍៍រ�ស់ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�	 ៧៩

របាយ�រណ៍៍រ�ស់សវនករឯករាជំ�យ	 ៨៥

របាយ�រណ៍៍សាា�នភា�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	 ៨៨

របាយ�រណ៍៍ចំុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	និង��ធផ្តួ��ម្ពុអិ�ទេផ្តួ�សងៗ	 ៨៩

របាយ�រណ៍៍សែី�ី�តែប្រម្ពុ�ប្រមួ្ពុ�មូ្ពុ�ធ្ងន	 ៩០

របាយ�រណ៍៍�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់	 ៩១

កំណ៍�់សមាា��់ទេ�ើរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ៩៣

របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
និង	របាយ�រណ៍៍រ�ស់សវនករឯករាជំ�យ



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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ព័តិ៌មានអ្នំពីធិនា�រ

ធិនា�រ ធិនា�រ វិឌី្ឍន� 

ចុ��ញ្ញ្ជីពាណ៍ិជូ្ជ�មីស្មោះលខ្ព 00006065

ទ្ធីសាំ្�់ការចុ��ញ្ញ្ជី អគារទេ�ខ្លួ	66	ម្ពុហ៊ាវិថីប្រ�ះម្ពុ�នីវង�ស	សងាា��់វ�តភិុំ	ខ្លួណ៍ឌដូិនទេ�ញ
រាជំធានីភិុំទេ�ញ	ប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា

ភាគីទ្ធុនិ� អុកឧកញ៉ាា� ស់ំ អាង

អុកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

អុកឧកញ៉ាា� ស់ំអាង វិឌ្ីឍន�

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល អុកឧកញ៉ាា� ស់ំ អាង ប្រ�ធានប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�	និងជាអភិិបា�មិ្ពុនប្រ��ិ��តិ

អុកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង អភិិបា�ប្រ��ិ��តិ	និងជា��ះ�ធ្ងិ�រ

ទេលាក ចាន់ �ុ�ចយ អភិិបា�ប្រ��ិ��តិ		និងជាអ�គនាយកប្រ��ិ��តិ	

ទេលាកជំំទាំវ តាល់ នៃណ៍អ្នុមី អភិិបា�ឯករាជំ�យ

ទេលាក ស្មោះតិង យូ វិ៉ង អភិិបា�ឯករាជំ�យ

ទេលាក ជូច ទាវិ ចូវិ ជូី អភិិបា�ឯករាជំ�យ

ទេលាកជំំទាំវ ស់ំអាង កាននិកា  អភិិបា�ម្ពុិនប្រ��ិ��តិ

អុកឧកញ៉ាា� ស់ំអាង វិឌ្ីឍន� អភិិបា�ម្ពុិនប្រ��ិ��តិ

ទេលាកជំំទាំវ ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា អភិិបា�ម្ពុិនប្រ��ិ��តិ

គីណ៍��មីការប្រ�តិិ�តិិិ អុកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង ប្រ�ធាន

ទេលាក ចាន់ �ុ�ចយ សមាជំិក

ទេលាក �ង ស់ុភិ័ក្ត្រ�ិ សមាជំិក

អុកប្រស ីរស់់ ដារា៉្ សមាជំិក

ទេលាក តិុំ ពិស់ិដ្ឋ សមាជំិក

ស់វិន�រ ស្មោះខ្ពភិីអ្នឹមជូ្ជី ស្មោះខ្ពម�ូឌា ចំកាតិ់

របាយការណ៍៍រ�ស់់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល

	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�មានទេសចុកែរីីករាយ	សមូ្ពុ�ក់�ងាា�ញរបាយ�រណ៍រ៍�សខួ់្លួ�ន	នងិរបាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�រ�ស	់ធ្ងនាគារ	

វឌ្�ឍនៈ	ទេ���ថ់ា	(“ធ្ងនាគារ”)	តែដិ�បានទេធ្ងើើសវនកម្ពុមរួចុសប្រមា�់�រិយ�រិទេច័ុ�តែដិ�បាន�ញ័្ញ�ន់ៃថង�ី	៣១	តែខ្លួធុ្ង�	ឆំា�	ំ២០២០។

ស់�មីភាពចម្បង

	 សកម្ពុមភា�ចុម្ពុ�បីងរ�ស់ធ្ងនាគារ	�ឺ�រផ្តួត�់នូវទេសវាកម្ពុមតែផ្តួកុធ្ងនាគារ	និង	ទេសវាកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ពាក់�័នធទេផ្តួ�សងៗ	។

	 ទេ�កុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�ទេនះ	��មំាន�រផ្ទាំ�ស់�ត�រជាសារវនតទេ�ើសកម្ពុមភា�ចុម្ពុ�បីងរ�ស់ធ្ងនាគារទេ�	។

លទ្ធធ�លហិរញ្ញញវិតិ��

	 ��ធផ្តួ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័��ញ្ញ័�់ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី	៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០	��ធផ្តួ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារមាន 

ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ�	

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ�	

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្របាក់ចុំទេណ៍ញម្ពុ�នដិក�នធ  10.199.510  12.826.383  41.583.402  51.972.504 

ចុំ�យ�នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញ  (2.135.010)  (2.555.642)  (8.704.436)  (10.355.461)

ប្របាក់ចុំទេណ៍ញស��ធសប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�  8.064.500  10.270.741  32.878.966  41.617.043 

ភាគីលាភិ

	 ទេ�នៃថង�ី៨	 តែខ្លួម្ពុករា	 ឆាំ�ំ២០២១	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ធ្ងនាគារបានអន�ម័្ពុ�តែ�ងតែចុកភា�លាភិជំូនភា���និក	 ចំុនួន	

១០.០០០.០០០	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	�ីប្របាក់ចំុទេណ៍ញរក�សា��ក	តែដិ�បានទេធ្ងើើសវនកម្ពុមរួចុ	�ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០១៩	។	

ធ្ងនាគារ	បាន�ក់�ិខិ្លួ�ទេសុើស�ំ�រអន�ម័្ពុ��ី	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	ចំុទេពាះ�រតែ�ងតែចុកភា�លាភិទេនះ	។

ស្មោះដ�មទ្ធុន

	 ��មំាន�រតែប្រ�ប្រ�ួ�ទេដិើម្ពុ��នសប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�ទេនះទេ�	។	

ទ្ធុន�ប្រមុង និងស់ំវិិធានធិន

	 ��មំាន�រតែប្រ�ប្រ�ួ�ជាសារវនតនៃន��ន�ប្រម្ពុ�ង	នងិសវិំធានធ្ងនទេ�កុ�ង�រិយ�រិទេច័ុ�ទេនះទេ�	ទេប្រ��ី�រ�ងាា�ញទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍ ៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនះ	។
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ឥណ៍ទាន និង�ុស្មោះរប្រ�ទាន

	 ទេ�ម្ពុ�នទេ��ទេរៀ�ចុរំបាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�រ�ស	់ធ្ងនាគារ	

ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�បានចា�វិ់ធាន�រសម្ពុប្រស�	ទេដិើម្ពុ�បី�ីញ្ហាា�ក់

ថាវិធាន�រទាំក់�ងទេ�នឹង�រ����ំបា�់ទេចា�ឥណ៍ទាំន

អាប្រកក់	និង�រទេធ្ងើើសំវិធានធ្ងនទេ�ើឥណ៍ទាំនជា�់សង�ស័យ 

ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើង។	ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�មាន�រទេជំឿជាក់ថា	

រា�ឥ់ណ៍ទាំនតែដិ����ួសាា��ថ់ា	ម្ពុនិអាចុទាំរបានប្រ�ូវបាន 

����ំបា�់ទេចា�	 ទេហ័ើយសំវិធានធ្ងនប្រ��់ប្រគាន់ប្រ�ូវបាន

កំណ៍�់	ទេ�ើង	សប្រមា�់ឥណ៍ទាំនតែដិ�ជា�់សង�ស័យ	។

	 �ិ�ប្រ�ឹម្ពុ���រិទេច័ុ�នៃនរបាយ�រណ៍៍ទេនះ	និងតែផ្តួអកទេ�ើ

កប្រមិ្ពុ�នៃន�រយ�ដឹ់ិងដ៏ិស�ប្រកឹ�	ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា���បំានដិងឹ� ី

ទេហ័���រណ៍៍�មួ្ពុយ	តែដិ�អាចុនឹង��ា��ឱ្�យចំុនួននៃន

�រ����ំបា�់ទេចា�ឥណ៍ទាំនអាប្រកក់	ឬចុំនួននៃន�រទេធ្ងើើ

សវិំធានធ្ងនទេ�ើឥណ៍ទាំនជា�ស់ង�សយ័	ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនះមានចុំនួនខ្លួើះខ្លាំ�ជាសារវនតទេនាះទេ�ើយ	។

ប្រទ្ធព្យស់�មី

	 ទេ�ម្ពុ�នទេ��ទេរៀ�ចំុរបាយ�រណ៍ហិ៍័រញ្ញញវ�ុ�រ�សធ់្ងនាគារ	

ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�បានចា�់វិធាន�រ	តែដិ�មានម្ពុូ��ា�ន	

សម្ពុរម្ពុ�យទេដិើម្ពុ�បីី�ញ្ហាា�ក់ថា��ា�ប្រ���យសកម្ពុមទាំំងអស់ទេប្រ��ី

ឥណ៍ទាំន		និង��ទេរប្រ�ទាំនតែដិ��ំនងជាម្ពុនិអាចុ��ួ�	សាា��់

បានទេ�កុ�ងប្រ��ិ��តិ�រអាជីំវកម្ពុមធ្ងម្ពុមតាំទេហ័ើយ�នៃម្ពុួ	តែដិ�

បានក�់ប្រតាំទេ�កុ�ង�ញ្ញជី�ណ៍ទេនយ�យ	នឹងប្រ�ូវ�នុយទេ�ទេសមើ	

នឹង	�នៃម្ពុួតែដិ��ិ�ថានឹងអាចុប្រ�ម្ពុូ�បានជាក់តែសតង	។

	 �ិ�ប្រ�ឹម្ពុ���រិទេចុ័�នៃនរបាយ�រណ៍៍ទេនះ	ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សា

ភិិបា���បំានដឹិង�ីទេហ័���រណ៍៍�មួ្ពុយតែដិ�នឹងទេធ្ងើើ	ទេអាយ	

�ះុពា�់	ដិ��់រកំណ៍�់�នៃមួ្ពុប្រ���យសកម្ពុមទេ�កុ�ង	របាយ�រណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ	ថាមានភា�ម្ពុិនប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវទេនាះទេ�	។

វិិធិីសាក្ត្រស់ិវាយតិនៃមែ

	 �ិ�ប្រ�ឹម្ពុ���រិទេចុ័�នៃនរបាយ�រណ៍៍ទេនះ	ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សា

ភិិបា���ំបានដិឹង�ីទេហ័���រណ៍៍�មួ្ពុយតែដិ�បានទេកើ�

ទេ�ើង	 ទេហ័ើយអាចុនឹងទេធ្ងើើទេអាយ�ុះពា�់ដិ�់�រអន�វ�តវិធី្ង

សាស្រ្តសត	តែដិ�មានកនួងម្ពុក	កុ�ង�រវាយ�នៃមួ្ពុប្រ���យសកម្ពុម	និង

�ណុំ៍�ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍ហិ៍័រញ្ញញវ�ុ�រ�សធ់្ងនាគារ	ថាមាន

ភា�	ម្ពុិនប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ	ឬម្ពុិនសម្ពុប្រស�ទេនាះទេ�	។

�ំណ៍ុលយថាស្មោះហតិុ និង�ំណ៍ុលស្មោះ�្សងៗស្មោះទ្ធៀតិ

នានៃថងទេចុញរបាយ�រណ៍៍ទេនះ	��ំមាន៖

(ក)		 	�រ�ក�់ញ្ហាា�នូំវប្រ���យសកម្ពុម�មួ្ពុយរ�ស	់ធ្ងនាគារ	

ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងចា�់តំាំង�ីនៃថងចុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�

កុ�ង	�រធានាចុទំេពាះ�ណុំ៍�រ�ស�់��គ�	�មួ្ពុយ

ទេ�ើយ	ឬ

(ខ្លួ)		 	�ំណ៍ុ�យថាទេហ័���មួ្ពុយតែដិ�ទេកើ�មានទេ�ើង

ចំុទេពាះធ្ងនាគារ	ចា�់តាំងំ�នីៃថងចុ�ង�រិយ�រិទេច័ុ�ម្ពុក	

ទេប្រ�អ�ីំប្រ���ិ�ត�ិរអាជំវីកម្ពុម	ធ្ងម្ពុមតាំ	រ�ស	់ធ្ងនាគារ

ទេ�ើយ	។

	 តាំម្ពុម្ពុ�ិរ�ស់ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា���ំមាន�ំណ៍ុ�	យថា

ទេហ័��	ឬ�ំណុ៍�ទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�រ�សធ់្ងនាគារ	តែដិ�ប្រ�ូវ		�ទំេ�ញ	

ឬអាចុនឹងប្រ�ូវ�ំទេ�ញកុ�ងអំ��ង	ទេ��	 ១២	 តែខ្លួ	 �នាា��់

�ី���រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍តែដិ�នឹង	ឬអាចុនឹង�ុះពា�់ជា	

សារវនតដិ��់�ធភា�រ�សធ់្ងនាគារ	កុ�ង�រ�ទំេ�ញ���ើកិច័ុ

រ�ស់ខ្លួួ�ន	ដូិចុតែដិ�បានកំណ៍�់និងទេ�ទេ��តែដិ�ដិ�់នៃថង

កំណ៍�់ទេនាះទេ�។

ការផាា្ស់់�ី�រនៃនស្មោះហតិុការណ៍៍

	 នានៃថងទេចុញរបាយ�រណ៍៍ទេនះ	ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា���បំាន

ដឹិង�ីទេហ័���រណ៍៍�មួ្ពុយតែដិ�ម្ពុិនបានតែវកតែញកទេ�	កុ�ង 

របាយ�រណ៍ទ៍េនះ	ឬ	កុ�ងរបាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�រ�សធ់្ងនាគារ	

តែដិ�នឹង��ា��ទេអាយមាន�ួទេ�ខ្លួនៃនចំុននួ�ម្ពុយួ	តែដិ� 

បាន�ងាា�ញទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�មានភា�មិ្ពុនប្រ�មឹ្ពុ

ប្រ�ូវទេនាះទេ�	។

ប្រ�តិិ�តិិិការមិនប្រ�ប្រ�តិី

	 តាំម្ពុម្ពុ�ិរ�ស់ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា���ធផ្តួ�នៃនប្រ��ិ��តិ

�ររ�ស់ធ្ងនាគារ	កុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនះ	មិ្ពុនមាន

ផ្តួ��ះុពា�់ជាសារវនតទេ�យសកម្ពុមភា�ប្រ���ិ�ត�ិរ	ឬ	ប្រ��ឹតិ

�រណ៍�៍មួ្ពុយតែដិ�មាន�កេណ៍ៈជាសារវនត	និងម្ពុនិប្រ�ប្រក�ី

ទេនាះទេ�	ទេ�ើកតែ�ងតែ�៖

វិីរុស់�ូរ៉ូណ្ណា និង�ល�៉�ពាល់ស្មោះល�ការខាតិ�ង់ឥណ៍ទាន

រំពឹងទ្ធុ�

	 �រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនរំ�ឹង��ក	ប្រ�ូវបានបាា�ន់ប្រ�មាណ៍

ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ទេ�ើ�កេខ្លួណ៍ឌទេសដិឋកិចុ័ម្ពុួយចំុនួនតែដិ�បាន 

��យាករណ៍�៍�ក	ទេ�កុ�ង�រិយ�រិទេច័ុ�រាយ�រណ៍។៍	�រផ្តួៈ�ះទេ�ើង

នៃន	 វីរ�សណ៍ូតែវ�កូរ�ូ�	 (“កូវីដិ-១៩”)	 បានរា���បា�	

�ទូាំំង�ិភិ�ទេលាក	រួម្ពុទាំំងប្រ�ទេ�សកមុ្ពុ�ជា	តែដិ�ប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍

បានទេធ្ងើើឱ្�យមាន�ររំាងសៈះសកម្ពុមភា�អាជំវីកម្ពុម	និងទេសដិឋកិច័ុ។	 

ផ្តួ��ុះពា�់ទេ�ទេ�ើផ្តួ�ិ�ផ្តួ�កុ�ងប្រស�កសរ��	(ផ្តួ.ស.ស)	

និង	សូចុនាករសំខ្លាំន់ទេផ្តួ�សងៗ	 ប្រ�ូវបានយកម្ពុក�ិចារ� 

កុ�ង�រកំណ៍�់ភា�ធ្ងងន់ធ្ងងរ	និងភិវនីយភា�នៃន�រធាំ�ក់ចុ�ះនៃន

ទេសដិឋកិចុ័	 តែដិ�ប្រ�ូវបានទេប្រ�ើប្របាស់កុ�ង�របាា�ន់ប្រ�មាណ៍�រ

ខ្លាំ�	�ង់	ឥណ៍ទាំនរំ�ឹង��ក	ទេ�យកុ�ងទេនាះ�រ�ណ៍នាទេ�ើ

�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនរំ�ឹង��កទេ�សាា�នភា��ចុ័���បីនុ	អាចុ

មានភា�ម្ពុនិប្របាកដិប្រ�ជាជាសារវនត	។	អុកប្រ��ប់្រ�ង	បាន	ទេធ្ងើើ

�រ	បាា�ន់ប្រ�មាណ៍ទេ�ើ��ធផ្តួ�តែដិ�អាចុទេកើ�ទេ�ើងម្ពុកទេ�ើ

ធ្ងនាគារ	�ីជំំងឺកូវីដិ-១៩�ុ�តែនត�របាា�នប់្រ�មាណ៍ទេនះអាចុនងឹមាន

�រផំ្ទា�ស�់ែ�រ	ជាសារវនែ	ទេ��មានប្រ��ឹែ�ិរណ៍ថ៍មទីេកើ�ទេ�ើង	។

 

	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ក៏មានម្ពុ�ិផ្តួងតែដិរថា	ទេ�កុ�ងអំ��ង

ទេ��ចា�់�ីនៃថងចុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�ដិ�់នៃថងទេចុញរបាយ�រណ៍៍

ទេនះ��	ំ	មាន		ចុ�ំ�ថំ់ា�កស់កម្ពុមភា�ប្រ���ិ�ត�ិរ	ឬប្រ��ឹត�ិរណ៍៍

�ម្ពុួយតែដិ�មាន�កេណ៍ៈជាសារវនត	 និងមិ្ពុនប្រ�ប្រក�ី

ទេកើ�មានទេ��បីើង	 តែដិ�អាចុនាំទេអាយ�ុះពា�់ដិ�់��ធផ្តួ�

នៃនប្រ��ិ��តិ�ររ�ស់ធ្ងនាគារកុ �ង�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�

របាយ�រណ៍៍	ទេនះបានទេរៀ�ចំុទេ�ើងទេនាះទេ�	។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

8382

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល

ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	តែដិ�បាន�ទេប្រម្ពុើ�រទេ�កុ�ងប្រគា	និងនានៃថងទេចុញរបាយ�រណ៍៍ទេនះ	រួម្ពុមាន៖

អុកឧកញ៉ាា� ស់ំ អាង ប្រ�ធានប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	និងជាអភិិបា�ម្ពុិនប្រ��ិ��តិ

អុកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង អភិិបា�ប្រ��ិ��តិ	និងជា��ះ�ធ្ងិ�រ

ទេលាក ចាន់ �ុ�ចយ អ�គនាយកប្រ��ិ��តិ

ទេលាកជំំទាំវ	តាល់ នៃណ៍អ្នុីម អភិិបា�ឯករាជំ�យ

ទេលាក ស្មោះតិង យូ វិ៉ង អភិិបា�ឯករាជំ�យ	

ទេលាក ជូច ទាវិ ចូវិ ជូី អភិិបា�ឯករាជំ�យ

ទេលាកជំំទាំវ ស់ំអាង កាននិកា  អភិិបា�ម្ពុិនប្រ��ិ��តិ

អុកឧកញ៉ាា� ស់ំអាង វិឌ្ីឍន� អភិិបា�ម្ពុិនប្រ��ិ��តិ

ទេលាកជំំទាំវ ស់ំអាង ល�្ខិណ្ណា អភិិបា�ម្ពុិនប្រ��ិ��តិ

ភាគីហ៊នុរ�ស់ប់្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល

ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�តែដិ��ទេប្រម្ពុើ�រនាចុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�	និងមានភា�ហ័ូ�នទេ�កុ�ងធ្ងនាគារមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០២០ នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០១៩

ភា�ហ័ូ�ន	%

ចុំនួនភា�ហ័ូ�ន
100	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	

កុ�ងម្ពុួយភា�ហ័ូ�ន ភា�ហ័ូ�ន	%

ចុំនួនភា�ហ័ូ�ន
100	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	

កុ�ងម្ពុួយភា�ហ័ូ�ន

អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំ អាង 40% 300.000 40% 300.000

អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង 40% 300.000 40% 300.000

អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំអាង វិឌី្ឍន� 20% 150.000 20% 150.000

100% 750.000 100% 750.000

អ្នតិ�ប្រ�ស្មោះ�ជូន៍រ�ស់់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល

	 ទេ�ចុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�	ឬទេ�កុ�ងអំ��ង�រិយ�រិទេចុ័�

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនះ	��ំមាន�រទេរៀ�ចុំ�ម្ពុួយតែដិ�មានធ្ងនាគារ	

ជា�ភូា�ីមួ្ពុយ	កុ�ងទេគា��ំណ៍ងជួំយដិ�ស់មាជិំក	ប្រក�ម្ពុ	ប្រ�ឹក�សា

ភិបិា�	ទេដិើម្ពុ�បីី��ួ�បាននូវអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍ទេ�យ	ម្ពុទេធ្ង�យាបាយ

�ញិយកភា�ហ័ូ�ន	ឬ�ខិ្លួ�ិ�ំណុ៍��ធី្ងនាគារ	ឬ�ី	ប្រក�ម្ពុហូ័�ន

ដិនៃ�ទេ�ៀ�ទេ�	។

	 ចា�់តាំងំ�ទីេដិើម្ពុ�រិយ�រិទេច័ុ�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	��មំានសមាជិំក

ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា��មាំ�ក់បាន��ួ�	ឬមានសិ�ធិ	��ួ�

បាននូវអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍�មួ្ពុយ	 (ទេប្រ��ី	អ�ុ	ប្រ�ទេយ៉ាជំន៍

តែដិ�បាន��ួ�	 ដូិចុបាន�ងាា�ញទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	តាំម្ពុរយៈ�រចុ�ះកិចុ័សន�យាទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�យ	ធ្ងនាគារ	

ឬទេ�យប្រក�ម្ពុហ័ូ�នពាក់�័នធមួ្ពុយ	ជាម្ពុួយ	នឹង	ធ្ងនាគារ	តែដិ�

សមាជិំកប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិបិា�ទេនាះជាសមាជំកិ	ឬក៏ជាប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន

តែដិ�មានសមាជំិកជាអភិិបា�	តែដិ�មានអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍

តែផ្តួុក	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេប្រចុើនជាមួ្ពុយទេនាះទេ�	ទេ�ើកតែ�ងតែ��រ�ងាា�ញ

ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�។

ការទ្ធទ្ធួលខ្ពុស់ប្រតិរូវិរ�ស់់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលស្មោះល�របាយ
ការណ៍៍ហិរញ្ញញវិតិ��

	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	មានភារៈ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវកុ�ង�រ

អះអាង		�ញ្ហាា�ក់ថា	របាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចុ	ំទេ�ើង

ទេ�យប្រ�មឹ្ពុប្រ�ូវនូវប្រ���ិ់ដិឋភា�ជាសារវនត	ទំាំងអស់	ទេដិើម្ពុ�បី	ីចុងអ��

�ងាា�ញនូវភា�ប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវនៃនសាា�នភា�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ

នានៃថង�ី	៣១	 តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	 ២០២០	និង��ធផ្តួ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	

នងិ�ហំ័រូ�ឹកប្របាក	់សប្រមា��់រិយ�រិទេច័ុ�	តែដិ�បាន�ញ័្ញ�។់	

ទេ�កុ�ង�រទេរៀ�ចំុ	របាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�ទេនះ	ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា�

ចាំបាចុ់ប្រ�ូវ៖

(i)	 	អន�ម័្ពុ�នូវទេគា�នទេយ៉ាបាយ�ណ៍ទេនយ�យតែដិ�	សម្ពុប្រស�	

ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ�រវិនិចុ័័យ	និង�របាា�ន់ប្រ�មាណ៍	យ៉ាា�ង

សម្ពុទេហ័��ផ្តួ�	និងប្រ��ងប្រ�យ័�ុ	 ទេហ័ើយទេធ្ងើើ�រអន�វ�ត

ប្រ�ក�ទេ�យសងគ�ិភា�	។

(ii)		អន�វ�តទេ�តាំម្ពុសតង់�របាយ�រណ៍៍	 ទាំក់�ងនឹង

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	អនតរជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា(CIFRs)	ឬប្រ�សិនទេ�ើមាន

�រប្របាសចាក�មួ្ពុយកុ�ង�រ�ងាា�ញទេអាយមាន	ភា�

ប្រ�មឹ្ពុប្រ�ូវ	ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�ប្រ�ូវប្របាកដិថា	�រប្របាស	ចាក	

ទាំងំទេនះប្រ�ូវបាន�ងាា�ញ	�ន�យ�	់និង	កំណ៍�	់�រិមាណ៍

ឱ្�យបានប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�។

(iii)		រក�សា��កកំណ៍�់ប្រតាំ�ណ៍ទេនយ�យ	 ទេអាយបានប្រ��់ប្រគាន់	

និងប្រ��័នធនៃន�រប្រ��់ប្រ�ងនៃផ្តួៈកុ�ងឱ្�យមានប្រ�សិ�ធភា�។

(iv)		វាយ�នៃមួ្ពុនវូ��ធភា�រ�ស់ធ្ងនាគារកុ�ង�រ�នតនរិនតរភា�

អាជីំវកម្ពុម	��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើ�រលា�ប្រ��ង�័�៌មាន	

ប្រ�សិនទេ�ើអុកប្រ��់ប្រ�ងអះអាងថាអុកប្រ��់ប្រ�ង់បាន

អន�វ�ត	នូវរា��់ប្រមូ្ពុវ�រដូិចុមានរាយ�រណ៍ខ៍្លាំងទេ�ើ	កុ�ង

�រទេរៀ�ចុំរបាយ�រណ៍៍ហ័ិញ្ហាា�វ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ។

(v)	 	ប្រ�ួ��ិនិ��យ	និងដិឹកនាំធ្ងនាគារឱ្�យមានប្រ�សិ�ធភា�	ទេ�ើ

រា�់ទេសចុកែីសទេប្រម្ពុចុតែដិ�មានសារៈសំខ្លាំន់ទំាំងអស់	

តែដិ��ុះពា�់ដិ�់សកម្ពុមភា�ប្រ��ិ��តិ�រនិងដិំទេណ៍ើរ

�រ	រ�ស់ធ្ងនាគារ	ទេហ័ើយប្រ�ូវប្របាកដិថា	កិចុ័�រទេនះ	ប្រ�ូវ

បានឆួ�ះ�ញ្ហាា�ំងយ៉ាា�ងប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ	ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍	

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�។

	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�ធានាអះអាងថា	ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�

បានអន�វ�តតាំម្ពុនូវរា�់�ប្រម្ពុូវ�រ	 ដូិចុមានរាយ�រណ៍៍

ខ្លាំងទេ�ើកុ�ង�រទេរៀ�ចំុរបាយ�រណ៍៍	ហិ័រញ្ញញវ�ុ�។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

8584

ការអ្ននុម័តិស្មោះល�របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវិតិ��

	 ទេយើងខំ្លួ�	ំសមូ្ពុទេធ្ងើើ�រអន�ម័្ពុ�ទេ�ើរបាយ�រណ៍ហិ៍័រញ្ញញវ�ុ�	តែដិ�បានភាា��់ម្ពុកជាម្ពុយួ	តែដិ�ជាម្ពុ�រិ�សខំ់្លួ�ទំេយើង	បាន�ងាា�ញនវូភា� 

ប្រ�មឹ្ពុប្រ�ូវនៃនសាា�នភា�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�រ�សធ់្ងនាគារនានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធុ្ង�	ឆំា�	ំ២០២០	ប្រ�ម្ពុទាំងំ��ធផ្តួ�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	នងិ�ហំ័រូ�កឹប្របាកស់ប្រមា�់ 

�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់	ទេ�យអន�ទេលាម្ពុទេ�តាំម្ពុសតង់�បាយ�រណ៍៍ទាំក់�ងនឹងហ័ិរញ្ញញវ�ុ�អនែរជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា។

ចុ�ះហ័�ុទេ�ខ្លាំ�ំ�ងប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�

_________________________________ _________________________________

អុកឧកញ៉ាា� ស់ំ អាង អុកឧកញ៉ាា� ឈុុន លាង

ប្រ�ធានប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�	 ��ះ�ធ្ងិ�រ

រាជូធានីភិនំស្មោះពញ ប្រព�រាជ្ជាណ្ណាចប្រ��មព�ជ្ជា

នៃថង�ី១៧	តែខ្លួម្ពុីនា	ឆាំ�ំ	២០២១

របាយការណ៍៍រ�ស់់ស់វិន�រឯ�រាជូ្យ
ជំូនចំុទេពាះភា���និកនៃនធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ
មតិិស់វិន�មី

	 ទេយើងខ្លួំ�ំ	បានទេធ្ងើើសវនកម្ពុមទេ�ើរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

រ�សធ់្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ទេ���ថ់ា	(“ធ្ងនាគារ”)	តែដិ�រមួ្ពុមាន

របាយ�រណ៍៍សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�នានៃថង�ី	៣១	 តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	

២០២០	របាយ�រណ៍៍ចុទំេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	នងិ��ធផ្តួ�	�ម្ពុអិ�

ទេផ្តួ�សងៗ	 របាយ�រណ៍៍	 សែី�ី�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុួ�ម្ពុូ�ធ្ងន	 និង

របាយ�រណ៍៍	�ំហ័រូ�ឹកប្របាកស់ប្រមា�់�រិយ�រិទេច័ុ�តែដិ�	បាន

�ញ្ញ័�់	និងកំណ៍�់សមាា��់	តែដិ�រួម្ពុមានទេគា�នទេយ៉ាបាយ

�ណ៍ទេនយ�យសំខ្លាំន់ៗ	 ប្រ�ម្ពុទាំំង�៌�័មាន�ន�យ�់ទេផ្តួ�សងៗ	

តែដិ�បាន�ងាា�ញទេ��ំ�័រ�ី	៨៨	ដិ�់�ី	១៦៧(តែដិ�ទេ�

��់ថា	“របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�”)	។

	 ជាម្ពុ�ិរ�ស់ទេយើងខ្លួំ�ំ	 របាយ�រណ៍៍ហិ័រញ្ញញវ�ុ�ជាសារវនត	

បាន�ងាា�ញនូវភា�ប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវនៃនសាា�នភា�	ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	រ�ស់

ធ្ងនាគារនានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆំា�ំ	២០២០	ប្រ�ម្ពុទាំំង��ធផ្តួ�

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 និង�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់	 រ�ស់ធ្ងនាគារសប្រមា�់

�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់	 ទេ�យអន�ទេលាម្ពុ	ទេ�តាំម្ពុ

សតង់�របាយ�រណ៍	៍ទាំក់�ងនងឹហ័រិញ្ញញវ�ុ�អនែរជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា	

(“ស.រ.�.ហ័.អ.ក.”)	។

មូលដា្ឋន្នៃនមតិិស់វិន�មី

	 ទេយើងខ្លួំ�ំ	 បានទេធ្ងើើសវនកម្ពុមទេ�យអន�ទេលាម្ពុទេ�តាំម្ពុ

សតង់�	សវនកម្ពុមអនតរជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	។	�រ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវ

រ�ស់	ទេយើងខំ្លួ�	ំតែដិ�ប្រស�តាំម្ពុសតង់�ទាំងំទេនាះ	ប្រ�ូវបានទេរៀ�រា�់

�តែនុម្ពុទេ�ៀ�ទេ�កុ�ងកថាខ្លួណ៍ឌសែី�ី	�រ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវរ�ស់

សវនករ	សប្រមា�់�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុមទេ�ើរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	

តែដិ�មានទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍រ�ស់ទេយើងខ្លួំ�ំ។	 ទេយើងខ្លួំ�ំ	

មានភា�ឯករាជំ�យ�ីធ្ងនាគារទេ�យប្រស�ទេ�	តាំម្ពុ�ប្រម្ពុូវ�រ

ប្រកម្ពុសី�ធ្ងម្ពុ៌វិជាា�ជីំវៈ	 តែដិ�ពាក់�័នធនឹងសវនកម្ពុមទេ�ើ

របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ទេ�កុ�ង	 ប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា	

ទេហ័ើយ	ទេយើងខំ្លួ�បំាន�ំទេ�ញនូវ�ំនួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើប្រកម្ពុ	សី�ធ្ងម៌្ពុ	

វិជាា�ជីំវៈ	ប្រស�តាំម្ពុ�ប្រមូ្ពុវ�ររ�ស់សតង់�ទាំំងទេនាះ	។	ទេយើងខំ្លួ�ំ

ទេជំឿជាក់ថា	ភិសត�តាំងសវនកម្ពុមតែដិ�ទេយើងខំ្លួ�បំ្រ�ម្ពុ�ូបានមាន

�កេណ៍ៈប្រ��់ប្រគាន់	 និង	សម្ពុប្រស�សប្រមា�់ជាម្ពុូ��ា�ន

កុ�ង�រ	�ទេញ្ញញ័ម្ពុ�ិសវនកម្ពុមរ�ស់ទេយើងខ្លួំ�ំ	។

ព័តិ៌មានស្មោះ�្សងៗ

	 អុកប្រ��់ប្រ�ង	មានភារៈ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើ�័�៌មាន

ទេផ្តួ�សងៗ	។	��៌័មានទេផ្តួ�សងៗ	តែដិ�បាន��ួ�ប្រ�មឹ្ពុ���រិទេច័ុ�នៃន	

របាយ�រណ៍៍សវនកម្ពុមទេនះ	�ឺរបាយ�រណ៍៍រ�ស់ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សា

ភិិបា�តែដិ�បាន�ងាា�ញទេ��ំ�័រ�ី	៧៩	ដិ�់�ី	៨៤	និង	

របាយ�រណ៍ប៍្រ�ចាំ�ឆំា�រំ�ស់ធ្ងនាគារ	តែដិ�រំ�ឹងថានឹងរចួុរា�់	

�នាា��់�ី���រិទេចុ័�នៃនរបាយ�រណ៍៍សវនកម្ពុមទេនះ	 ។	

ម្ពុ�ិសវនកម្ពុមរ�សទ់េយើងខំ្លួ�	ំទេ�ទេ�ើរបាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�	ម្ពុនិ

បានប្រ��ដិណ៍ះ�់ទេ�ើ��៌័មានទេផ្តួ�សងៗទេ�ើយទេហ័ើយ	ទេយើងខំ្លួ�មំ្ពុនិ	ទេធ្ងើើ

�រ	ផ្តួែ�នូ់វអំណ៍ះអំ�ង�មួ្ពុយទេ�ទេ�ើ��៌័មានទេនះទេ�	។

	 ពាក�័់នធនងឹ�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុមរ�សទ់េយើងខំ្លួ�ទំេ�ើ	របាយ�រណ៍៍

ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	�រ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវរ�សទ់េយើងខំ្លួ�	ំ�ឺប្រ�ូវអាន�័�៌មាន

ទេផ្តួ�សងៗ	ទេហ័ើយ�ចិារ�ថាទេ�ើ��៌័មានទេផ្តួ�សងៗទេនាះ	មាន	ភា�

ម្ពុិនប្រស�គាំ�ជាសារវនតជាមួ្ពុយរបាយ�រណ៍៍	ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	ឬ�រ

យ�ដឹ់ិងរ�សទ់េយើងខំ្លួ�ទំេ�កុ�ង�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុម	ឬមាន�ងាា�ញ

នូវកំហ័�សឆគងជាសារវនត	។

	 ប្រ�សនិទេ�ើ�រអាន��៌័មានទេផ្តួ�សងៗ	តែដិ�បាន���ួ	ម្ពុ�ន

���រិទេចុ័�នៃនរបាយ�រណ៍៍សវនកម្ពុមទេនះ	អាចុឱ្�យទេយើងខ្លួំ�ំ	

សនិុ�ា�នថា	មានកហំ័�សឆគងជាសារវនតទេកើ�ទេ�ើងទេ�ើ��៌័មាន

ទេផ្តួ�សងៗទេនះ	 ទេយើងខ្លួំ�ំប្រ�ូវរាយ�រណ៍៍ទេ�តាំម្ពុសាា�នភា�

ជាក់តែសតង។	ទេយើងខ្លួំ�ំ��ំមានអើីតែដិ�ប្រ�ូវរាយ�រណ៍៍ពាក់�័នធ

នឹង	�័�៌មានទេផ្តួ�សងៗទេនះទេ�	។
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ការទ្ធទ្ធលួខ្ពសុ់ប្រតិរូវិស្មោះល�របាយការណ៍៍ហរិញ្ញញវិតិ��រ�ស់អ់្នន�
ប្រគី�់ប្រគីង និងអ្នន�ទ្ធទ្ធួលខ្ពុស់ប្រតិរូវិស្មោះល�អ្នភិិបាល�ិចេ

	 អុកប្រ��ប់្រ�ងមានភារៈ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើ�រទេរៀ�ចំុ	នងិ

�រ�ងាា�ញនូវភា�ប្រ�មឹ្ពុប្រ�ូវនៃនរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	ទេ�យ

អន�ទេលាម្ពុទេ�តាំម្ពុសតង់�បាយ�រណ៍៍ទាំក់�ងនឹង	ហ័រិញ្ញញវ�ុ�

អនែរជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	ទេហ័ើយនិង��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើប្រ��័នធប្រ�ួ�

�ិនិ��យនៃផ្តួៈកុ�ង	តែដិ�អុកប្រ��់ប្រ�ងកំណ៍�់ថា	មានភា�ចាំបាចុ់

សប្រមា�់�រទេរៀ�ចំុរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ឱ្�យទេជំៀសផ្តួ���ី�រ

�ងាា�ញខ្លួ�សជាសារវនត	ទេ�យសារ	តែ��រតែកួង�នួំ	ឬកំហ័�ស

ឆគង។	

	 ទេ�កុ�ង�រទេរៀ�ចំុរបាយ�រណ៍៍ហិ័រញ្ញញវ�ុ�អុកប្រ��់ប្រ�ង	

មានភារៈ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើ�រវាយ�នៃម្ពុួនូវ��ធភា�រ�ស់	

ធ្ងនាគារ	កុ�ង�រ�នតនិរនតរភា�អាជីំវកម្ពុម	��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើ

�រលា�ប្រ��ង�័�៌មាន	ប្រ�សិនទេ�ើពាក់�័នធនូវ�ញ្ហាា�ទាំំង

ឡាយតែដិ�ទាំក់�ងទេ�នឹងនរិនតរភា�	អាជីំវកម្ពុម	នងិទេប្រ�ើប្របាស់

ម្ពុ�ូ�ា�ននិរនតរភា�នៃន�ណ៍ទេនយ�យទេ�ើកតែ�ងតែ�អុក	ប្រ��់ប្រ�ង

មាន�ំណ៍ងចុង់ជំប្រម្ពុះ�ញ្ញជីផ្ទាា�កដំិទេណ៍ើរ�រធ្ងនាគារ	ឬ	គាា�ន

ជំទេប្រម្ពុើសសម្ពុរម្ពុ�យដិនៃ�ទេ�ៀ�ទេប្រ��ីទេធ្ងើើតែ��ទេនះ។

	 អុក���ួខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើអភិបិា�កិច័ុ	មានភារៈ���ួខ្លួ�ស

ប្រ�ូវកុ�ង�រប្រ�ួ��ិនិ��យដិំទេណ៍ើរ�រហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ	។

ការទ្ធទ្ធួលខ្ពុស់ប្រតិរូវិរ�ស់់ស់វិន�រ ស់ប្រមា�់ការស្មោះធិ្វ�
ស់វិន�មីរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវិតិ��

	 ទេគា�ទេ�រ�ស់ទេយើងខ្លួំ�ំ�ឺផ្តួែ�់នូវអំណ៍ះអំ�ងសម្ពុ

ទេហ័��ផ្តួ�ថារបាយ�រណ៍៍ហិ័រញ្ញញវ�ុ�ទាំំងម្ពុូ�	 មិ្ពុនមាន

�រ�ងាា�ញ	ខ្លួ�សជាសារវនតទេ�យសារ	តែ��រ	តែកួង�នំួ	ឬកំហ័�ស

ឆគង	និងផ្តួែ�់នូវរបាយ�រណ៍៍រ�ស់សវនករតែដិ�រួម្ពុ	�ញ្ញ័��

ម្ពុ�ិសវនកម្ពុមរ�ស់ទេយើងខ្លួំ�ំ	។	អំណ៍ះអំ�ងសម្ពុទេហ័��ផ្តួ�	

�ឺជាអំណ៍ះអំ�ងមានកប្រមិ្ពុ�ខ្លួុស់ម្ពុួយ	�ុ�តែនតវាម្ពុិនអាចុ

ធានាថា	ប្រ��់ទេ��នៃន�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុមទេ�យ	អន�ទេលាម្ពុ	ទេ�

តាំម្ពុ	សតង់�សវនកម្ពុមអនតរជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា	អាចុរកទេ�ើញនវូ�រ

�ងាា�ញខ្លួ�សជាសារវនតតែដិ�បានទេកើ�ទេ�ើងទេនាះទេ�	។	�រ

�ងាា�ញ	ខ្លួ�សជាសារវនតអាចុទេកើ�ទេ�ើងទេ�យសារ�រតែកួង	�នំួ	

ឬកំហ័�សឆគង	ទេហ័ើយប្រ�ូវបានចា�់��កថាជាសារវនត	ទេ�ទេ��	

តែដិ��រតែកួង�នំួ	ឬកំហ័�សឆគងតែ�ម្ពុយួ	ឬក៏រមួ្ពុ�ញ័្ញ��គំា�	មាន

ផ្តួ��ុះពា�់ដិ�់�រសទេប្រម្ពុចុចុិ�តតែផ្តួុកទេសដិឋកិចុ័រ�ស់អុក

ទេប្រ�ើប្របាស់	ទេ�យទេយ៉ាងទេ�ើ	របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនះ។

	 ជាតែផ្តួុកមួ្ពុយនៃន�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុម	 ទេ�យអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុ

សតង់	�សវនកម្ពុមអនតរជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	 ទេយើងខ្លួំ�ំអន�វ�ត	នូវ�រ

វិនិចុ័័យ	តែដិ�ប្រ�ក�ទេ�ទេ�យវិជាា�ជំីវៈ	និងរក�សានូវម្ពុជំ�ឈធា��

និយម្ពុ	កុ�ងអំ��ងទេ��សវនកម្ពុម	។	ទេយើងខ្លួំ�ំក៏៖

 ®  ទេធ្ងើើ�រកំណ៍�់	និងវាយ�នៃម្ពុួនូវហ៊ានភិិ័យនៃន�រ�ងាា�ញ

ខ្លួ�សជាសារវនតទេ�ើរបាយ�រណ៍៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�ទេ�យសារតែ�

�រតែកួង		�នួំ	ឬកំហ័�សឆគង	និង��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើ�រ

ទេរៀ�ចុំ	និង�រអន�វ�តនូវនី�ិវិធ្ងីសវនកម្ពុម	ទេដិើម្ពុ�បីីទេឆួើយ��

ទេ�នឹងហ៊ានិភ័ិយទំាំងទេនាះ	និងប្រ�ម្ពុ�ូនូវភិសត�តាំងតែដិ�

មាន�កេណ៍ៈប្រ��់ប្រគាន់	 និងសម្ពុប្រស�សប្រមា�់ជា

ម្ពុូ��ា�ន	កុ�ង�រ�ទេញ្ញ័ញម្ពុ�ិសវនកម្ពុម	រ�ស់ទេយើងខ្លួំ�ំ	។

ហ៊ានិភ័ិយតែដិ�ម្ពុនិអាចុរកទេ�ើញនូវ�រ�ងាា�ញខ្លួ�សជា

សារវនតតែដិ�ទេកើ�ទេ�ើងទេ�យសារតែ��រតែកួង�នួំ	មាន

�កេណ៍ៈខុ្លួស់ជាង�រ�ងាា�ញខ្លួ�សទេកើ�ទេ�ើង�ីកំហ័�ស

ឆគងទេ�យសារតែ��រតែកួង�នួំ	អាចុរួម្ពុ�ញ្ញ័��ទាំំង	�រ

����ិ�គាំ�	�រ�ួចុ�នួំ	�រ���ទេចា�ទេ�យទេចុ�នា

�រ	�កប្រសាយម្ពុនិ��ិ	ឬមិ្ពុនអន�វ�តតាំម្ពុនី�វិិធ្ងបី្រ��ប់្រ�ង

នៃផ្តួៈកុ�ង។

 ®  ��ួ�បាននូវ�រយ�់ដឹិងអំ�ី�រប្រ��់ប្រ�ងនៃផ្តួៈកុ�ង	តែដិ�	

ពាក់�័នធនងឹ�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុម			កុ�ងទេគា��ំណ៍ង	ទេដិើម្ពុ�បី	ី	ទេរៀ�ចំុ	

នវូន�ីវិិធ្ងសីវនកម្ពុមតែដិ�សម្ពុប្រស�ទេ�តាំម្ពុ	��ៈទេ�សៈ

�ុ�តែនតម្ពុិនតែម្ពុនកុ�ងទេគា��ំណ៍ងទេដិើម្ពុ�បីី�ទេញ្ញ័ញម្ពុ�ិទេ�ើ

ប្រ�ស�ិធភា�	នៃន�រប្រ��ប់្រ�ងនៃផ្តួៈកុ�ងរ�សធ់្ងនាគារទេ�ើយ	។

 �រវាយ�នៃម្ពុួទេ�ើភា�សម្ពុប្រស�		នៃនទេគា�នទេយ៉ាបាយ

�ណ៍ទេនយ�យតែដិ�ធ្ងនាគារបានទេប្រ�ើប្របាស់	 និងភា�

សម្ពុទេហ័��ផ្តួ�នៃន	�របាា�ន់សាា�ន�ណ៍ទេនយ�យសំខ្លាំន់ៗ	

ប្រ�ម្ពុទាំំង	�រលា�ប្រ��ង�័�៌មានពាក់�័នធតែដិ�បាន

ទេធ្ងើើទេ�ើង	ទេ�យអកុប្រ��់ប្រ�ង។

 ®    ទេធ្ងើើ�រសនិុ�ា�នទេ�ើភា�សម្ពុប្រស�			 នៃន�រទេប្រ�ើប្របាស់	

ម្ពុ�ូ�ា�ន	និរនតរភា�				នៃន�ណ៍ទេនយ�យរ�សអុ់កប្រ��់ប្រ�ង

ទេហ័ើយទេ�យ			តែផ្តួអក	ទេ�ទេ�ើភិសត�តាំងសវនកម្ពុមតែដិ���ួ�

បាន	 ទេធ្ងើើ�រសនុិ�ា�នថាទេ�ើភា�ម្ពុិនចុ�បាស់លាស់	

ជាសារវនត	ពាក់�័នធទេ�នឹង	ប្រ�ឹ�ត�ិរណ៍	៍ឬ�កេខ្លួណ៍ឌតែដិ�

អាចុទេធ្ងើើឱ្�យមានម្ពុនៈ�ិជាសារវនតទេ�ើ��ធភា�រ�ស់	ធ្ងនាគារ

ទេដិើម្ពុ�បី�ីនតនិរនតរភា�អាជំវីកម្ពុម	។	ប្រ�សនិទេ�ើទេយើងខំ្លួ�	ំទេធ្ងើើ�រ

សនិុ�ា�នថាមានអសុរិភា�នៃនភា�ម្ពុិនប្របាកដិប្រ�ជាជា

សារវនត	ទេយើងខំ្លួ�ចំាបំាច់ុប្រ�ូវ�ញ័្ញ��ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍

រ�សទ់េយើងខំ្លួ�	ំទេដិើម្ពុ�បីទីាំញចំុ��អ់ារម្ពុមណ៍៍ទេ�ើ�រលា�

ប្រ��ង�័�៌មានពាក់�័នធទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍	៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	

ឬប្រ�សិនទេ�ើ�រលា�ប្រ��ង�័�៌មានមាន�កេណ៍ៈ

ម្ពុិនប្រ��់ប្រគាន់	 ទេយើងខ្លួំ�ំចាំបាច់ុប្រ�ូវផ្តួែ�់ម្ពុ�ិសវនកម្ពុម

តែដិ�មាន�ញ្ហាា�។	�រសនិុ�ា�នរ�សទ់េយើងខំ្លួ�	ំ�ឺតែផ្តួអកតាំម្ពុ

ភិសត�តាំងសវនកម្ពុមតែដិ�ប្រ�មូ្ពុ�បានប្រ�ឹម្ពុ���រិទេចុ័�

នៃនរបាយ�រណ៍៍សវនកម្ពុម	រ�ស់ទេយើងខ្លួំ�ំ។	យ៉ាា�ង�

ក៏ទេ�យក៏ប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍	ឬ�កេខ្លួណ៍ឌនាទេ��អនា��

អាចុ	ទេធ្ងើើឱ្�យធ្ងនាគារ�ញ្ញ�ឈ�់និរនតរភា�នៃន	អាជីំវកម្ពុមបាន។

 ®  	វាយ�នៃម្ពុួទេ�ើ�រ�ងាា�ញនៃន�ប្រម្ពុង	់និងខ្លួួឹម្ពុសារនៃនរបាយ	

�រណ៍៍		ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទាំំងម្ពុូ�	 តែដិ�រួម្ពុ�ញ្ញ័��ទាំំង�រ

លា�ប្រ��ង��៌័មាន	និងវាយ�នៃមួ្ពុថាទេ�ើ	របាយ	�រណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�បាន�ងាា�ញ�ីប្រ��ិ��តិ�រ	 និងប្រ��ឹតិ�រណ៍៍	

ពាក់�័នធកុ�ងអ�ុន័យ	 តែដិ�អាចុសទេប្រម្ពុចុបាននូវ�រ

�ងាា�ញ	របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ដិ៏ប្រ�មឹ្ពុប្រ�ូវ	។

	 ទេយើងខ្លួំ�ំ	 ផ្តួែ�់�័�៌មានជូំនអុក��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើ

អភិិបា�កិច័ុ	សែ�ី�ីញ្ហាា�ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	វិសា�ភា�	នងិទេ��ទេវលា	

តែដិ�បានទេប្រគាង��កសប្រមា�់�រទេធ្ងើើសវនកម្ពុម	នងិ�ររក	ទេ�ើញ

�ញ្ហាា�ជាសារវនតទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�តែដិ�មានរួម្ពុ�ញ័្ញ��ទំាំង	ចុណុំ៍ចុ

ខ្លួើះខ្លាំ�នៃន�រប្រ��់ប្រ�ងនៃផ្តួៈកុ�ងតែដិ�បានរកទេ�ើញកុ�ងអំ��ង

ទេ��ទេធ្ងើើសវនកម្ពុម	។

�ំ�ងប្រក�ម្ពុហ័ូ�ន	ស្មោះខ្ពភីិអ្នឹមជូ្ជី ស្មោះខ្ពម�ូឌា ចំកាតិ់

Lim Chew Teng

Partner

រាជូធានីភិនំស្មោះពញ ប្រព�រាជ្ជាណ្ណាចប្រ��មព�ជ្ជា

នៃថង�ី	១៧	តែខ្លួ	មី្ពុនា	ឆំា�ំ	២០២១



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

8988

នានៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នានៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆំា�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019

កំណ៍�់	
សមាា��់ ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ពាន់ទេរៀ� 
(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ពាន់ទេរៀ� 
(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្រទ្ធព្យស់�មី

សាចុ់ប្របាក់	និងសាចុ់ប្របាក ់
សម្ពុម្ពុូ�-ស��ធ 6 308.758.220  177.292.042  1.248.927.000  722.465.071 

ប្របាក់�ទេញ្ញញើទេ�ធ្ងនាគារនានា-ស��ធ 7  28.109.161  55.362.080  113.701.556  225.600.476 

ប្របាក់�ម្ពុើ�់តាំម្ពុចុ�បា�់	 8  56.473.721  84.677.706  228.436.201  345.061.652 

ឥណ៍ទាំន	
និង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួត�់ដិ�់អ�ិថិជំន-ស��ធ 9

 

373.698.960  359.600.207  1.511.612.293  1.465.370.844 

ប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងៗ 10  1.817.837  1.415.030  7.353.151  5.766.246 

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណុ៍�-ស��ធ 11  18.633.186  18.535.419  75.371.237  75.531.832 

ប្រ���យសកម្ពុមអរូ�ី 12  453.984  135.839  1.836.365  553.544 

ប្រ���យ	និង�រិ�ា�រ 13  19.478.192  18.755.474  78.789.287  76.428.557 

សិ�ធទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម 14  3.972.216  4.295.706  16.067.614  17.505.002 

�នធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុម	-	ស��ធ 21A  961.311  640.798  3.888.503  2.611.251 

ប្រទ្ធព្យស់�មីស់រុ� 812.356.788 720.710.301 3.285.983.207 2.936.894.475 

�ំណ៍ុលនិង មូលធិនរ�ស់់ ភាគីទ្ធុនិ�

�ំណ៍ុល

ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំន 15 698.857.617 616.065.486 2.826.879.061 2.510.466.855

ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់ធ្ងនាគារនានា 16  1.401.216  1.120.019  5.667.919  4.564.077 

�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា 17  4.732.934  5.083.029  19.144.718  20.713.343 

�ំណ៍ុ�ទេផ្តួ�សងៗ 18  1.636.499  952.272  6.619.638  3.880.508 

សំវិធានធ្ងនទេ�ើអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍និទេយ៉ាជំិ� 19  250.000  346.922  1.011.250  1.413.707 

ប្របាក់កម្ពុ័ី 20  532.783  -    2.155.107  -   

សំវិធានធ្ងនទេ�ើកិចុ័សន�យាធានាហ័ិរញ្ញញវ�ុ� 30A  114.107  71.551  461.563  291.570 

�ំណ៍ុ��នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញប្រ�ចាំឆាំ�ំ 21B  2.062.935  2.366.825  8.344.572  9.644.812 

�ំណ៍ុលស់រុ� 709.588.091 626.006.104 2.870.283.828 2.550.974.872

មូលធិនរ�ស់់ភាគីទ្ធុនិ�

ទេដិើម្ពុ��ន 22  75.000.000  75.000.000 300.472.500  300.472.500 

��ន�ប្រម្ពុ�ងតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�តិ 23  1.517.774  2.786.455  6.100.032  11.272.444 

ប្របាក់ចុំទេណ៍ញរក�សា��ក  26.250.923  16.917.742 106.554.307  68.502.929 

��ន�ប្រម្ពុ�ងទេ�ើ�រ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    2.572.540  5.671.730 

មូលធិនស់រុ� 102.768.697  94.704.197  415.699.379  385.919.603 

�ំណ៍ុល និងមូលធិនស់រុ� 812.356.788  720.710.301  3.285.983.207 2.936.894.475 

កំណ៍�់សមាា��់តែដិ�ភាា��់ជំូនទេនះ	�ឺជាតែផ្តួុកម្ពុួយនៃនរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។

របាយការណ៍៍សាា្នភាពហិរញ្ញញវិតិ��
នានៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

កំណ៍� ់
សមាា��់ ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ពាន់ទេរៀ� 
(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ពាន់ទេរៀ� 
(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ចំណ៍ូលពីប្រ�តិិ�តិិិការ

ចុំណ៍ូ��ី�រប្របាក់ 24  33.218.899  30.395.942  135.433.451 123.164.357 

ចុំ�យទេ�ើ�រប្របាក់ 25 (10.990.039) (9.062.085) (44.806.389) (36.719.568)

ចំណ៍ូលពីការប្របា�់ស់ុទ្ធធ  22.228.860  21.333.857  90.627.062  86.444.789 

ចុំណ៍ូ�ស��ធ�ីកនៃប្រម្ពុ	និងទេជំើងសារ 26  2.349.398  3.580.398  9.578.496  14.507.773 

ចុំណ៍ូ�ទេផ្តួ�សងៗ 27  2.420.162  642.233  9.867.000  2.602.328 

ចំស្មោះណ៍ញពីប្រ�តិិ�តិិិការស់រុ�  26.998.420  25.556.488  110.072.558 103.554.890 

ចុំ�យទេ�ើ���គ�ិក 28  (7.744.925)  (6.085.528)  (31.576.059) (24.658.559)

ចុំ�យប្រ��ិ��តិ�រទេផ្តួ�សងៗ 29  (7.306.970)  (5.742.490)  (29.790.517)  (23.268.570)

ចំណ្ណាយស្មោះល�ប្រ�តិិ�តិិិការស់រុ� (15.051.895)  (11.828.018)  (61.366.576) (47.927.129)

ចំស្មោះណ៍ញពីប្រ�តិិ�តិិិការមុន
ឱ្នភាពនៃនតិនៃមែ 11.946.525  13.728.470   48.705.982  55.627.761 

�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួនៃន 
ឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

32(ខ្លួ)
(vi) (1.747.015)  (902.087) (7.122.580)  (3.655.257)

ប្របាក់ចុំទេណ៍ញម្ពុ�នដិក�នធ  10.199.510  12.826.383  41.583.402  51.972.504 

ចុំ�យ�នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញ 21(�)  (2.135.010)  (2.555.642)  (8.704.436) (10.355.461)

ចំស្មោះណ៍ញស់ុទ្ធធស់ប្រមា�់ការិយ�រិស្មោះច្ឆទ្ធ  8.064.500  10.270.741 32.878.966  41.617.043 

លទ្ធធ�លលម្អិតិស្មោះ�្សងៗ

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (3.099.190)  5.048.934 

លទ្ធធ�លលម្អិតិស់រុ�ស់ប្រមា�់់ការិយ�រិស្មោះច្ឆទ្ធ  8.064.500  10.270.741  29.779.776  46.665.977 

កំណ៍�់សមាា��់តែដិ�ភាា��់ជូំនទេនះ	�ឺជាតែផ្តួកុមួ្ពុយនៃនរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។

របាយការណ៍ច៍ំស្មោះណ៍ញ ឬខាតិ និងលទ្ធធ�លលម្អិតិស្មោះ�្សងៗ
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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របាយការណ៍ល៍ំហូរទ្ធឹ�ប្របា�់
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ�	

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

លំហូរទ្ធឹ�ប្របា�់ពីស់�មីភាពប្រ�តិិ�តិិិការ

ចុំទេណ៍ញស��ធសប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�  8.064.500  10.270.741 32.878.966  41.617.043 

និយ័តិភាពស្មោះល�:

ចុំ�យ�នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញ  2.135.010  2.555.642  8.704.436  10.355.461 

រំ�ស់  2.525.212  1.972.419  10.295.288  7.992.242 

ចុំទេណ៍ញ�ី�រ�ក់ប្រ���យនិង�រិ�ា�រ  -    (22.668)  -    (91.851)

ចុំណ៍ូ��ី�រប្របាក់ស��ធ  (22.228.860)  (21.333.857)  (90.627.062)  (86.444.789)

សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រខ្លាំ��ងឥណ៍ទាំន	
និង��ទេរប្រ�ទាំន  1.575.659  580.208  6.423.962  2.351.003 

សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ប្របាក់ 
�ទេញ្ញញើទេ�ធ្ងនាគារនានា  87.672  207.671  357.439  841.483 

សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់�រវិនិទេយ៉ា� 
ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ� 40.646 93.635  165.713  379.409 

សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ 
កិចុ័សន�យាធានាហ័ិរញ្ញញវ�ុ�  42.556  20.573  173.501  83.362 

សំវិធានធ្ងនទេ�ើអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍និទេយ៉ាជំិ� (96.922)  (113.078)  (395.151) (458.192)

 (7.854.527)  (5.768.714)  (32.022.908)  (23.374.829)

�ថ្លែប្រម�ប្រមួល�

ប្របាក់�ទេញ្ញញើទេ�ធ្ងនាគារនានា  26.224.835  (1.802.582) 106.918.652  (7.304.062)

ប្របាក់�ម្ពុើ�់តាំម្ពុចុ�បា�់  28.203.898  (14.972.341)  114.987.292  (60.667.926)

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំន  (15.514.310)  (100.400.775)  (63.251.842) (406.823.940)

ប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងៗ  (402.807)  (85.079)  (1.642.244)  (344.740)

ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំន  82.575.268 72.916.845  336.659.368 295.459.056

ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់ធ្ងនាគារនានា  281.197  (212.207)  1.146.440  (859.863)

�ំណ៍ុ�ទេផ្តួ�សងៗ  684.227  203.272 2.789.593  823.658 

សាចុ់ប្របាក់��ួ�បាន/(ទេប្រ�ើប្របាស់កុ�ង)	
�ីប្រ��ិ��តិ�រ  114.197.781  (50.121.581) 465.584.351  (203.092.646)



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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របាយការណ៍៍លំហូរទ្ធឹ�ប្របា�់ (តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

លំហូរទ្ធឹ�ប្របា�់ពីស់�មីភាពប្រ�តិិ�តិិិការ (តិ)

ចុំណ៍ូ��រប្របាក់បាន��ួ� 34.371.963 28.851.501 140.134.493 116.906.282

ចុំ�យ�រប្របាក់បាន�ង់ (10.438.906) (8.039.852) (42.559.420) (32.577.480)

�នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញបាន�ង់ (2.759.413) (1.663.962) (11.250.127) (6.742.374)

សាចុ់ប្របាក់ស��ធ��ួ�បាន�ី/(ទេប្រ�ើប្របាស់កុ�ង)	
សកម្ពុមភា�ប្រ��ិ��តិ�រ 135.371.425 (30.973.894) 551.909.297 (125.506.218)

លំហូរទ្ធឹ�ប្របា�់ពីស់�មីភាពវិិនិស្មោះ�គី

សាចុ់ប្របាក់��ួ�បាន�ី�រ�ក ់
ប្រ���យ	និង�រិ�ា�រ - 29.000 - 117.508

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណុ៍� (135.409) (13.280.068) (552.062) (53.810.836)

�រ�ិញប្រ���យ	និង�រិ�ា�រ (2.164.609) (6.149.110) (8.825.111) (24.916.194)

�រ�ិញប្រ���យអរូ�ី (395.044) (34.095) (1.610.594) (138.153)

�រ�ូទាំ�់�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា (1.367.210) (1.138.999) (5.574.115) (4.615.224)

សាចុ់ប្របាក់ស��ធទេប្រ�ើប្របាស់កុ�ង 
សកម្ពុមភា�វិនិទេយ៉ា� (4.062.272) (20.573.272) (16.561.882) (83.362.899)

លំហូរទ្ធឹ�ប្របា�់ពីស់�មីភាព ហិរញ្ញញ�្បទាន

សាចុ់ប្របាក់��ួ�បាន�ីប្របាក់កម្ពុ័ី 598.269 - 2.439.143 -

�រ�ូទាំ�់សងប្របាក់កម្ពុ័ី (65.573) - (267.341) -

សាចុ់ប្របាក់ស��ធ��ួ�បាន� ី
សកម្ពុមភា�ហ័ិរញ្ញញ��បីទាំន 532.696 - 2.171.802 -

ការស្មោះ��នស្មោះឡិ�ង/(ថ្មីយចុ�) ស់ុទ្ធធនៃន
សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស់មមូល 131.841.849 (51.547.166) 537.519.217 (208.869.117)

សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស់មមូល 
នាស្មោះដ�មការិយ�រិស្មោះច្ឆទ្ធ 177.292.042 228.839.208 722.465.071 919.475.938

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ - - (9.537.699) 11.858.250

សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស់មមូល 
នាចុងការិយ�រិស្មោះច្ឆទ្ធ (កំណ៍�់មាា��់6) 309.133.891 177.292.042 1.250.446.589 722.465.071

កំណ៍�់សមាា��់តែដិ�ភាា��់ជំូនទេនះ	�ឺជាតែផ្តួុកម្ពុួយនៃនរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។

�ំណ៍តិ់ស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
១. អ្នំពីធិនា�រ

	 ធ្ងនាគារ	វឌ្�ឍនៈ	ទេ���់ថា	(“ធ្ងនាគារ”)	បាន�ទេងើើ�

ទេ�ើងទេ�ប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា	នានៃថង�ី១	តែខ្លួកកើ�	ឆាំ�ំ	

២០០២	ជាប្រក�ម្ពុហ័ូ�នសាធារណ៍ៈ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវកប្រម្ពុិ�	ម្ពុួយ

ទេប្រ�ម្ពុ�រចុ�ះ�ញ្ញជីពាណ៍ិជំជកម្ពុមទេ�ខ្លួ	០០០០៦០៦៥	(�ីម្ពុ�ន

ទេ�ខ្លួ	Co. ៦០០០/០២P)។	ធ្ងនាគារ	បាន���ួអាជាា��័ណ៍ៈ�ី

ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	 ទេដិើម្ពុ�បីីទេធ្ងើើប្រ��ិ��តិ�រអាជីំវកម្ពុមជា	

ធ្ងនាគារពាណ៍ជិំជ	ចា�់�នីៃថង�ី៧	តែខ្លួ	ម្ពុថិ�នា	ឆំា�២ំ០០២	ទេហ័ើយ

បានចា�់ទេផ្តួតើម្ពុប្រ��ិ��តិ�រជាផ្តួួ�វ�រទេ�នៃថង�ី	៨	តែខ្លួ	វិចុ័ិ�	ឆំា�ំ	

២០០២	។	

	 សកម្ពុមភា�ចុម្ពុ�បីងរ�ស់ធ្ងនាគារ	 រួម្ពុមាន�រផ្តួត�់នូវ

ទេសវាកម្ពុមតែផ្តួុកធ្ងនាគារ	និងទេសវាកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ពាក់�័នធទេផ្តួ�សង

ៗតាំម្ពុរយៈ�រិយ៉ា�័យក�ា��	 និងសាខ្លាំទេផ្តួ�សងៗទេ�

ប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា។	��មំាន�រផ្ទាំ�ស់�ែ�រជាសារវនតទេ�ើ

សកម្ពុមភា�ចុម្ពុ�បីង	រ�ស	់ធ្ងនាគារទេ�កុ�ង�រិយ�រិទេច័ុ�ទេនះទេ�។

	 �រិយ៉ា�យ័ចុ�ះ�ញ្ញជរី�សធ់្ងនាគារមាន�តីាំងំសិុ�ទេ�

អគារ	ទេ�ខ្លួ	 ៦៦	 ម្ពុហ៊ាវិថីប្រ�ះម្ពុ�នីវង�ស	 សងាា��់វ�តភិុំ	

ខ្លួណ៍ឌដិូនទេ�ញ	រាជំធានីភិុំទេ�ញ	ប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា	។	

	 នានៃថង�	ី៣១	តែខ្លួ	ធុ្ង�	ឆំា�	ំ២០២០	ធ្ងនាគារមាន���គ�កិចំុននួ	

៦៤៣	នាក់	(នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធុ្ង�	ឆំា�	ំ២០១៩:	៥៣២	នាក់)។

២. មូលដា្ឋ្ននៃនការស្មោះរៀ�ចំ

	 របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ	ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចុំ

ទេ�ើង	ទេ�យអន�ទេលាម្ពុទេ�តាំម្ពុសតង់�របាយ�រណ៍៍

ទាំក់�ងនឹងហ័ិរញ្ញញវ�ុ �អនែរជា�ិ	នៃន	កម្ពុុ�ជា	 ទេ���់ថា	

(“ស.រ.�.ហ័.អ.ក”)	។	

	 �័� ៌មាន�ម្ពុអិ�ទាំក់�ងនឹងទេគា�នទេយ៉ាបាយ

�ណ៍ទេនយ�យ	សំខ្លាំន់ៗរ�ស់ធ្ងនាគារ	ប្រ�ូវបានលា�ប្រ��ង

កុ�ងកំណ៍�់សមាា��់	៣៤។

	 របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ូវបានអន�ម្ពុ័�ទេ�យប្រក�ម្ពុ

ប្រ�កឹ�សាភិិបា�នៃនធ្ងនាគារ	និងផ្តួត�់សិ�ធិផ្តួ�សាយទេ�	នៃថង�ី	១៧	

តែខ្លួ	មី្ពុនា	ឆាំ�ំ	២០២១	។

៣. រូ�ិយ�័ណ៍ណមុខ្ពង្វារ និងរូ�ិយ�័ណ៍ណស់ប្រមា�់
�ំណ៍តិ់ �ង្វាា្ញ

	 ធ្ងនាគារទេធ្ងើើប្រ���ិ�ត�ិរ	និងក�ប់្រតាំរា��់ញ្ញជ�ីណ៍ទេនយ�យ

រ�ស់ខ្លួួ�នជាប្របាក់ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	។	 	អុកប្រ��់ប្រ�ង	ក៏បាន

កណំ៍�ថ់ា	ប្របាកដ់ិ�លំា�រអាទេម្ពុរិកជារ�ូយិ�ណ័៍ៈម្ពុ�ខ្លួងារ	នងិជា

រូ�ិយ�័ណ៍ៈសប្រមា�់ទេធ្ងើើ�រ�ងាា�ញ	ទេប្រពាះវាឆួ�ះ�ញ្ហាា�ំង�ីសារ

ធា��ទេសដិឋកិចុ័នៃន	ប្រ�ភិ�	ប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍	និង��ៈទេ�សៈរ�ស់

ធ្ងនាគារ	។

	 របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនះ	 ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញជាប្របាក់

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	តែដិ�ជារូ�ិយ�័ណ៍ៈម្ពុ�ខ្លួងាររ�ស់ធ្ងនាគារ។	

�ួទេ�ខ្លួទាំំងអស់ប្រ�ូវបាន�ងគ�់ចុំនួន	មួ្ពុយដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	

ឬមួ្ពុយពាន់ទេរៀ�តែដិ�ជំិ��ំផ្តួ��	ទេ�ើម្ពុិនដិូទេចុុះទេ���ះប្រតាំតែ�

មាន�រ�ងាា�ញទេផ្តួ�សង�ីទេនាះ។	



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

9594

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៤. ការបាា្ន់សាះ្ន និងការវិិនិច្ឆ័យ

	 ទេ�កុ�ង�រទេរៀ�ចុរំបាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�ទេនះអុក	ប្រ��ប់្រ�ង

ទេធ្ងើើ�រវិនិចុ័័យ	បាា�ន់សាា�ន	និងសនម�តែដិ�មានឥ�ធិ��ដិ�់

�រអន�វ�តនូវទេគា�នទេយ៉ាបាយ�ណ៍ទេនយ�យ	 និងចុំនួន	នៃន

ប្រ���យសកម្ពុម	 �ំណ៍ុ�	 ចុំណ៍ូ�	 និងចំុ�យតែដិ�បាន 

រាយ�រណ៍៍	។	��ធផ្តួ�ជាកត់ែសតងអាចុខ្លួ�ស��ីរបាា�ន់សាា�ន

ទាំំងទេនាះ។

	 �របាា�ន់សាា�ន	និង�រសនម�តែដិ�ពាក់�័នធ	 ប្រ�ូវបាន

ប្រ�ួ��ិនិ��យជាប្រ�ចាំ។	�រតែកតែប្រ�ទេ�ើ�របាា�ន់សាា�ន	ប្រ�ូវបាន

��ួ�សាា��់តាំម្ពុវិធ្ងិសាស្រ្តសត�ស�សនៈវិស័យ។

	 ��៌័មានអំ��ីរវិនច័័ិុយ	តែដិ�បានទេធ្ងើើទេ�ើងកុ�ង�រ	អន�វ�ត

ទេគា�នទេយ៉ាបាយ�ណ៍ទេនយ�យតែដិ�មានផ្តួ��ុះពា�់ជា

សារវនែ	ទេ�ើចុនំនួ�កឹប្របាក់តែដិ�ប្រ�ូវបាន���ួសាា��ទ់េ�	កុ�ង	

របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញកុ�ងកំណ៍�់សមាា��់

ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ។

 ®    កំណ៍�់សមាា��់	៣៤�(ii)៖	�រចា�់ថាំ�ក់ប្រ���យសកម្ពុម	

ហ័រិញ្ញញវ�ុ�		�រវាយ�នៃមួ្ពុ�ំរូអាជីំវកម្ពុមតែដិ�	ប្រ���យទាំងំទេនាះ

ប្រ�ូវបាន�ន់��់	និង�រវាយ�នៃមួ្ពុថាទេ�ើ	�កេខ្លួណ៍ឌកិច័ុ

សន�យានៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	�ឺជា�រ�ូទាំ�់	តែ�	ប្របាក់

ទេដិើម្ពុ	និង�រប្របាក់	(“SPPI”)ទេ�ើចុំនួនប្របាក់ទេដិើម្ពុ	តែដិ�

ទេ�	ស�់	។

 ®  	កំណ៍�់សមាា��់	៣៤�(vii)៖	 	�រ�ទេងើើ��កេណ៍ៈ	

វិនិចុ័័យ		សប្រមា�់កំណ៍�់ថាទេ�ើហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនទេ�ើ			

ប្រ���យសកម្ពុម	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	បានទេកើនទេ�ើងជាសារវនែ	ចា�់

តាំំង�ី	�រ��ួ�សាា��់ដិំ�ូង	ទេ�យកំណ៍�់វិធ្ងីសាស្រ្តសត

សប្រមា�់�ញ្ញ័���័�៌មានទេ�កុ�ង�រ	 វាស់តែវងទេ�ើ

�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ងឥ់ណ៍ទាំន	("ECL")	និង�រ	

ទេប្រជំើសទេរីស	នងិ�រអន�ម្ពុ�័ទេ�ើ�រំតូែដិ�ទេប្រ�ើទេដិើម្ពុ�បីវីាសត់ែវង

ទេ�ើ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	។

	 ��៌័មានអំ�ីភា�មិ្ពុនចុ�បាស់លាស់នៃន�រសនម�់	នងិ�រ

បាា�នស់ាា�ន	តែដិ�មានហ៊ានិភិយ័ជាសារវនែ	តែដិ�អាចុទេធ្ងើើឱ្�យមាន 

និយ័�ភា�ទេ�ើ�នៃម្ពុួទេយ៉ាងនៃនប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណ៍ុ�នា

�រិយ�រិទេចុ័�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�នៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០	ប្រ�ូវបាន 

�ញ្ញ័��កុ�ងកំណ៍�់សមាា��់ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

 ®  	កំណ៍�់សមាា��់	៣៤�		(vi)	៖			�រកំណ៍�់ទេ�ើ�នៃម្ពុួ

សម្ពុប្រស�នៃនឧ�ករណ៍ហិ៍័រញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មិ្ពុនមាន�នុិនយ័

តែដិ�អាចុអទេងើ�បាន	។

 ®  	កំណ៍�់សមាា��់	៣៤�	(vii)		៖	ឱ្នភា�នៃន	ឧ�ករណ៍៍	

ហិ័រញ្ញញវ�ុ�៖	កំណ៍�់�រ�ញ្ញ័��សមាសធា��ទេ�កុ�ង�ំរូ

នៃន�រវាស់		 	 	 តែវងទេ�ើ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់

ឥណ៍ទាំន	រួម្ពុទាំំង�រ�ញ្ញ័���័�៌មាននៃន�រប្រ�ទេម្ពុើ�

ទេម្ពុើ�នាទេ��អនា��	។	

 ®    កំណ៍�់សមាា��់	៣៤�	(vii)	៖	ឱ្នភា�នៃនឧ�ករណ៍៍	

ហ័រិញ្ញញវ�ុ�៖	�រសនម�ស់ខំ្លាំន់ៗ 	តែដិ�ទេប្រ�ើកុ�ង	�របាា�នស់ាា�ន

�ំហ័ូរ	�ឹកប្របាក់តែដិ�អាចុប្រ�ម្ពុូ�ម្ពុកវិញបាន	។

៥. ការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណពីប្របា�់ដុលាា្រអាស្មោះមរិ�ស្មោះ�ជ្ជាប្របា�់ស្មោះរៀល

	 របាយ�រណ៍ហិ៍័រញ្ញញវ�ុ�	ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញជាប្របាកដ់ិ�លំា�រអាទេម្ពុរិក	។	�រ�ត�ររ�ិូយ�័ណ៍ៈ�ីប្របាក់ដិ�លំា�រអាទេម្ពុរិក	ទេ�ជាប្របាកទ់េរៀ�	 

ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេដិើម្ពុ�បីីអន�វ�តទេ�តាំម្ពុចុ�បា�់សែី�ី�ណ៍ទេនយ�យ	និងសវនកម្ពុម	។

	 ប្រ���យសកម្ពុម	នងិ�ណុំ៍�ប្រ�ូវបាន�ត�រតាំម្ពុអប្រតាំនា���រិទេច័ុ�រាយ�រណ៍	៍។	ទេដិើម្ពុ��នប្រ�ូវបាន�ត�រតាំម្ពុអប្រតាំនា	���រិទេច័ុ�

រាយ�រណ៍ត៍ែដិ�បានទេកើ�ទេ�ើង	។	របាយ�រណ៍ច៍ុទំេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	នងិ��ធផ្តួ��ម្ពុអ�ិទេផ្តួ�សងៗ	និងរបាយ�រណ៍�៍ហំ័រូ�ឹកប្របាក់ 

ប្រ�ូវបាន�ត�រទេ�ជាប្របាក់ទេរៀ�ទេ�យទេប្រ�ើប្របាស់	អប្រតាំម្ពុធ្ង�យម្ពុទេ�កុ�ង�រិយ�រិទេច័ុ�	។	ភា�ខ្លួ�សគំាតែដិ�ទេកើ�ទេ�ើង��ីរ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ	

ប្រ�ូវបាន	��ួ�សាា��់ជា	“��ន�ប្រម្ពុ�ងទេ�ើ�រ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ”	ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍��ធផ្តួ��ម្ពុអិ�ទេផ្តួ�សងៗ	។

ធ្ងនាគារទេប្រ�ើប្របាស់អប្រតាំ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

អ្នប្រតានាកាល�រិស្មោះច្ឆទ្ធ

រាយ�រណ៍៍ អប្រតាំម្ពុធ្ង�យម្ពុ

នៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០ 1	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក = 4.045	ទេរៀ� 4.077	ទេរៀ�

នៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០១៩ 1	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	 = 4.075	ទេរៀ� 4.052	ទេរៀ�

	 �ួទេ�ខ្លួជាប្របាក់ទេរៀ�ទេនះ	�ឺសប្រមា�់ជា�រ�ងាា�ញតែ��ុ�ទេ�ះ�ះ	 ទេហ័ើយមិ្ពុនប្រ�ូវបានយកម្ពុក�កប្រសាយថា	�ួទេ�ខ្លួប្របាក់ 

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិកទេនះប្រ�ូវបាន�ែ�រទេ�ជាប្របាក់ទេរៀ�	ឬ�ួរប្រ�ូវបាន�ែ�រជាប្របាក់ទេរៀ�	ឬនឹងប្រ�ូវបាន	�ែ�រជាប្របាក់ទេរៀ�	នាទេ��អនា��

តាំម្ពុអប្រតាំ�ែ�រប្របាក់ទេនះ	ឬអប្រតាំ�ែ�រប្របាក់ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�ទេនាះទេ�ើយ	។

៦. សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស់មមូល- សុ់ទ្ធធ

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

សាចុ់ប្របាក់កុ�ងនៃដិ  32.168.282 32.680.488  130.120.701 133.172.989

សាចុ់ប្របាក់សម្ពុម្ពុូ�ជាម្ពុួយធ្ងនាគារនានា 276.965.609  144.611.554 1.120.325.888 589.292.082

309.133.891 177.292.042 1.250.446.589 722.465.071

ដិក៖	ឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ (375.671) - (1.519.589) -

308.758.220 177.292.042 1.248.927.000 722.465.071



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

9796

៦. សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស់មមូល- ស់ុទ្ធធ(តិ)

�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុួ�នៃនសំវិធានធ្ងនទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	មានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ម្ពុករា - - - -

សំវិធានធ្ងនទេ�កុ�ង�រិយ�រិទេចុ័� 375.671 - 1.531.611 -

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ - - (12.022) -

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 375.671 - 1.519.589 -

៧. ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�ស្មោះ�ធិនា�រនានា - ស់ុទ្ធធ

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ�

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ�

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្របាក់�ទេញ្ញញើមាន��កំណ៍�់	
(ម្ពុិនតែម្ពុនជាសាចុ់ប្របាក់សម្ពុម្ពុូ�) 28.364.483 55.905.401  114.734.334 227.814.509

ដិក៖	ឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ (255.322) (543.321)  (1.032.778) (2.214.033)

28.109.161 55.362.080  113.701.556 225.600.476

ប្របាក�់ទេញ្ញញើទេ�ធ្ងនាគារនានា	មាន��កំណ៍�់ចា�់�ី	៣	តែខ្លួដិ�	់១២	តែខ្លួ	ទេហ័ើយ���ួបាន�រប្របាកច់ុទេនំា�ះ�	ី២%	ទេ�	៥.៥%	 

(ឆាំ�ំ២០១៩៖	២%	ទេ�	៦%)	កុ�ង	១	ឆាំ�ំ	។

�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុួ�នៃនសំវិធានធ្ងនឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	៖

២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា 543.321  335.650 2.214.033  1.348.642 

(�រតែកតែប្រ�ប្រ���់ម្ពុកវិញ)/
សំវិធានធ្ងនទេ�កុ�ង�រិយ�រិទេចុ័� (287.999) 207.671 (1.174.172) 841.483

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ - -  (7.083) 23.908

នានៃថ័�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 255.322 543.321  1.032.778 2.214.033

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

៨. ប្របា�់តិមើល់តាមច្បា�់

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆំា�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្របាក់�ម្ពុើ�់ធានាទេ�ើទេដិើម្ពុ��ន  7.500.012  7.500.099  30.337.549  30.562.903 

ប្របាក់�ប្រម្ពុ�ង���ើកិចុ ័
ទេ�ើប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំន  48.973.709  77.177.607  198.098.652  314.498.749 

 56.473.721  84.677.706  228.436.201  345.061.652 

�. ប្របា�់តិមើល់ធានាស្មោះល�ស្មោះដ�មទ្ធុន

	 ទេយ៉ាងតាំម្ពុប្រ��សរ�ស់ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	ទេ�ខ្លួ	ធ្ង៧-០១-១៣៦	ចុ�ះនៃថង�ី	១៥	តែខ្លួ	��លា	ឆាំ�ំ	២០០១	ធ្ងនាគារ	�ប្រម្ពុូវ 

ឱ្�យរក�សាប្របាក់�ម្ពុើ�់តាំម្ពុចុ�បា�់ចំុនួន	១០%	នៃនទេដិើម្ពុ��នរ�ស់ខ្លួួ�ន។	 ប្របាក់�ម្ពុើ�់ទេនះ	�ឺមិ្ពុនអាចុទេប្រ�ើប្របាស់កុ�ងប្រ��ិ��តិ�រ 

ប្រ�ចាំនៃថងរ�ស់ខ្លួួ�នបានទេ�ើយ	�ុ�តែនតធ្ងនាគារអាចុដិកវិញបាន	ទេ�ទេ��តែដិ�ធ្ងនាគារសទេប្រម្ពុចុចិុ�តឈ�់ទេធ្ងើើអាជីំវកម្ពុមទេ�កុ�ង 

ប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជាទេ�យសម័ប្រ�ចុិ�ត។		

ខ្ព. ប្របា�់�ប្រមុងកាតិព្វ�ិចេ

	 ប្របាក់�ប្រម្ពុ�ង���ើកិចុ័�ឺជា��ន�ប្រម្ពុ�ងអ��បី�រមាតែដិ�ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាតាំម្ពុអប្រតាំ	៨%	ចុំទេពាះប្របាក់ទេរៀ�	និង	១២.៥០%	

ចុំទេពាះរូ�ិយ�័ណ៍ៈទេផ្តួ�សងៗ	នៃនប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំន	ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់ធ្ងនាគារអនិវាសនជំន	និងប្របាក់�ទេញ្ញញើប្រ�ឹះសាា�នហ័ិរញ្ញញ

វ�ុ�	និង	ប្របាក់កម្ពុ័អីនិវាសនជំន	។		ទេយ៉ាងតាំម្ពុប្រ��សរ�ស់ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	ទេ�ខ្លួធ្ង៧-០១៨-២៨២	ប្រ�.ក.	សតី�ី�រ 

រក�សា��ន�ប្រម្ពុ�ង���ើកិចុ័ចុ�ះនៃថង�ី	២៩	តែខ្លួ	សីហ៊ា	ឆាំ�ំ	២០១៨	ប្របាក់�ប្រម្ពុ�ង���ើកិចុ័ជាប្របាក់ទេរៀ�	និងរូ�ិយ�័ណ៍ៈទេផ្តួ�សង 

ម្ពុិន�ួ�បាន�រប្របាក់ទេ�	។	

	 នានៃថង�ី	១៧	តែខ្លួ	ម្ពុីនា	ឆាំ�ំ	២០២០	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	បានប្រ��សអំ�ី	�រ��់�នុយនូវប្របាក់�ប្រម្ពុ�ង���ើកិចុ័	

នៃនប្របាក�់ទេញ្ញញើ	នងិប្របាកក់មី័្ពុ	(“RRR”)	ម្ពុកប្រ�មឹ្ពុ៧%	ចំុទេពាះរ�ូយិវ�ុ�ជា�	ិនងិរ�ូយិ�ណ័៍ៈ�រទេ�ស	កុ�ងទេគា��ណំ៍ង��់សាា��ន់វូឥ�ធ�ិ�	

តែដិ���ា��ម្ពុក�ីវីរ�សកូរ�ូ�ម្ពុកទេ�ើទេសដិឋកិចុ័នៃនប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។

គី. តាមអ្នប្រតាការប្របា�់ (ប្រ�ចាំឆ្នាំំ្ំ)៖

២០២០ ២០១៩

ប្របាក់�ម្ពុើ�់ធានាទេដិើម្ពុ��ន 0.06%- 0.48% 0.48%-0.62%

ប្របាក់�ប្រម្ពុ�ង���ើកិចុ័ទេ�ើប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំន គ្មាា ន គ្មាា ន



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

9998

៩. ឥណ៍ទាន និង�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ិល់ដល់អ្នតិិថ្មីិជូន - ស់ុទ្ធធ

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ឥណ៍ទាំនពាណ៍ិជំជកម្ពុម:

ឥណ៍ទាំនវិបារូ�ន៍  94.092.517 91.488.239  380.604.231  372.814.574 

ឥណ៍ទាំនរយៈទេ��តែវង  280.292.924 265.649.553 1.133.784.878 1.082.521.928
ហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនពាណ៍ិជំជកម្ពុម  1.104.291  2.600.638  4.466.857  10.597.600 

ឥណ៍ទាំនអុកទេប្រ�ើប្របាស់  2.601.841  2.560.660  10.524.447  10.434.690 

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនដិ��  378.091.573 362.299.090 1.529.380.413 1.476.368.792
�រប្របាក់តែដិ�ប្រ�ូវ��ួ�បាន  966.527  806.425  3.909.601  3.286.182 

ប្របាក់ចុំណ៍ូ��ន�យា  (1.971.298) (1.693.125)  (7.973.900) (6.899.484)

377.086.802  361.412.390 1.525.316.114 1.472.755.490 

សំវិធានធ្ងនទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ (3.387.842)  (1.812.183) (13.703.821)  (7.384.646)

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំន	–	ស��ធ 373.698.960 359.600.207 1.511.612.293 1.465.370.844

�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុួ�នៃនសំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា 1.812.183  1.231.975 7.384.646  4.950.076 

សំវិធានធ្ងនសប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�  1.576.141  580.208  6.425.927  2.351.003 

�រ���ទេចា�សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�  (482) -  (1.965) -

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (104.787) 83.567

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 3.387.842 1.812.183 13.703.821 7.384.646

សប្រមា�់�រវិភា��តែនុម្ពុទេ�ើឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួត�់ដិ�់អ�ិថិជំនដិ��សូម្ពុទេម្ពុើ�កំណ៍�់សមាា��់ទេ�ខ្លួ	៣២(ខ្លួ)	។

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

១០. ប្រទ្ធព្យស់�មីស្មោះ�្សងៗ

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆំា�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្របាក់�ទេញ្ញញើមាន�រធានា  929.211  761.356  3.758.658  3.102.525 

ចុំ�យ�ង់ម្ពុ�ន  723.612  544.341  2.927.011  2.218.189 

ទេផ្តួ�សងៗ  165.014  109.333  667.482  445.532 

 1.817.837  1.415.030  7.353.151  5.766.246 

១១. ការវិិនិស្មោះ�គីស្មោះល�មូល�ប្រតិ�ំណ៍ុល - ស់ុទ្ធធ

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ2020 ឆាំ�ំ2019 ឆាំ�ំ2020 ឆាំ�ំ2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ការវិិនិស្មោះ�គីស្មោះល�មូល�ប្រតិ
ធ្ងនាគារហ័តាំា�		ភិីអិ�ស�ី (i)  4.999.644  4.962.837  20.223.560  20.223.560 

អិ�អូអិ�ស�ី	(ទេខ្លួម្ពុ�ូឌា)	ភិីអិ�ស�ី (ii)  3.618.763  3.592.122  14.637.897  14.637.897 

ធ្ងនាគារវឌ្�ឍនៈ	អាស�ី	ចុំ��់ (iii)  10.182.705 10.107.740   41.189.041 41.189.041 

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ�សរ��  18.801.112 18.662.699  76.050.498 76.050.498 

ដិក៖	សំវិធានធ្ងនទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ  (167.926)  (127.280)  (679.261)  (518.666)

 18.633.186 18.535.419  75.371.237 75.531.832 

ម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ�សាជីំវកម្ពុមប្រ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់តាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	ជាប្របាក់ទេរៀ�ទេហ័ើយមាន�នៃម្ពុចួារឹកចុំនួន	១០០.០០០	ទេរៀ�	

កុ�ងម្ពុួយ�័ណ៍ៈ�ំណ៍ុ�។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

101100

១១. ការវិនិិស្មោះ�គីស្មោះល�មូល�ប្រតិ�ំណ៍ុល - ស់ុទ្ធធ(តិ)

(i)	 	ទេ�នៃថង�	ី១៤	តែខ្លួ	វិចិ័ុ�	ឆំា�	ំ២០១៨	ធ្ងនាគារបាន�ញិម្ពុ�ូ�ប្រ��ណុំ៍�ចុនំនួ	២០០.០០០	�ណ័៍ៈ	ទេសមើនងឹ	២០.០០០.០០០.០០០

	ទេរៀ�	តែដិ�ទេបាះផ្តួ�សាយទេ�យ	ធ្ងនាគារហ័តាំា�ភិីអិ�ស�ី។	មូ្ពុ��ប្រ��ំណ៍ុ�មាន	អប្រតាំ�រប្របាក់	៨.៥%	កុ�ងមួ្ពុយឆាំ�ំ	

ទេ�យមានរយៈទេ��	៣	 ឆំា�	ំ (២០១៨	 -	២០២១)	 ទេហ័ើយមានប្រ�ស�ិធភា�ចា��់នីៃថង�	ី ១៤	 តែខ្លួ	 វិចិ័ុ�	 ឆំា�	ំ ២០១៨	

នងិប្រ�ូវ�ញ័្ញ�ទ់េ�តែថង�ី	១៣	តែខ្លួវិចិ័ុ�	ឆំា�២ំ០២១	។	ម្ពុ�ូ�ប្រ��ណុំ៍�	ប្រ�ូវ�ទូាំ�ជ់ាឆមាស	ទេ�នៃថង�	ី១៤	តែខ្លួ	ឧសភា	នងិនៃថង�ី	

១៤	តែខ្លួវិចុ័ិ�	ទេ�យ�រ�ូទាំ�់ទេ�ើកដិំ�ូងនឹងប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�នៃថង�ី	១៤	តែខ្លួ	ឧសភា	ឆំា�	ំ២០១៩។	�រប្របាក់ទេ�ើ

ម្ពុ�ូ�ប្រ��ំណុ៍�	ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើម្ពុ�ូ�ា�ន	៣៦៥	នៃថង	។

(ii)		ទេ�នៃថង�ី	 ២៦	 តែខ្លួ	 ទេម្ពុសា	 ឆាំ�ំ	 ២០១៩	 ធ្ងនាគារបាន�ិញម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ�ចំុនួន	 ១៤៤.០០០	 �័ណ៍ៈ	 ទេសមើនឹង	

១៤.៤០០.០០០.០០០ទេរៀ�	តែដិ�ទេបាះផ្តួ�សាយទេ�យ	អិ�អូអិ�ស�ី	 	(ទេខ្លួម្ពុ�ូឌា)	ភិីអិ�ស�ី	។	ម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ�មាន		

អប្រតាំ�រប្របាក់	៩%	កុ�ងម្ពុួយឆាំ�ំ	ទេ�យមានរយៈទេ��	៣	ឆាំ�ំ	(២០១៩	-	២០២២)	ទេហ័ើយមានប្រ�សិ�ធភា�ចា�់�ីនៃថង�ី	

២៦	តែខ្លួ	ទេម្ពុសា	ឆាំ�ំ	២០១៩	និងប្រ�ូវ�ញ្ញ័�់ទេ�តែថង�ី	២៥	តែខ្លួទេម្ពុសា	ឆាំ�ំ២០២២	។	ម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ�	ប្រ�ូវ�ូទាំ�់ជាឆមាស	

ទេ�នៃថង�ី	២៦	តែខ្លួ	��លា	និងនៃថង�ី	២៦	តែខ្លួ	ទេម្ពុសា	ជាទេរៀងរា�់ឆាំ�ំ	ទេ�យ�រ�ូទាំ�់ទេ�ើកដិំ�ូង	នឹងប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�នៃថង�ី	

២៦	តែខ្លួ	��លា	ឆាំ�ំ	២០១៩។	�រប្របាក់ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ�	ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើម្ពុូ��ា�ន	៣៦៥	នៃថង។

(iii)		ទេ�នៃថង�ី	១៤	តែខ្លួ	សហី៊ា	ឆំា�	ំ២០១៩	ធ្ងនាគារបាន�ញិម្ពុ�ូ�ប្រ��ណុំ៍�ចុនំនួ	៤០០.០០០	�័ណ៍ៈ	ទេសមើនងឹ	៤០.០០០.០០០.០០០

	ទេរៀ�	តែដិ�ទេបាះផ្តួ�សាយទេ�យ	ធ្ងនាគារវឌ្�ឍនៈ	អាស�	ីចុ�ំ�់	។	ម្ពុ�ូ�ប្រ��ណុំ៍�មាន	អប្រតាំ�រប្របាក់	៧.៧៥%	កុ�ងម្ពុយួឆំា�	ំ

ទេ�យមានរយៈទេ��	៣	ឆាំ�ំ	(២០១៩	-	២០២២)	ទេហ័ើយមានប្រ�សិ�ធភា�ចា�់�ីនៃថង�ី	១៤	តែខ្លួ	សីហ៊ា	ឆាំ�ំ	២០១៩	

និងប្រ�ូវ�ញ្ញ័�់ទេ�តែថង�ី	១៣	តែខ្លួសហី៊ា	ឆំា�២ំ០២២	។	ម្ពុ�ូ�ប្រ��ំណុ៍�	ប្រ�ូវ�ទូាំ�ជ់ាឆមាស	ទេ�នៃថង�	ី១៤	តែខ្លួ	ក�ម្ពុភៈ	និងនៃថង�ី	

១៤	តែខ្លួ	សីហ៊ា	ជាទេរៀងរា�ឆំ់ា�	ំ។	�រ�ូទាំ�់ទេ�ើកដិ�ំងូ	នងឹប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�នៃថង�ី	១៤	តែខ្លួ	ក�ម្ពុភៈ	ឆំា�	ំ២០២០។	�រប្របាក់ទេ�ើ

ម្ពុូ��ប្រ��ំណុ៍�	ប្រ�ូវបាន�ណ៍នា	ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើម្ពុូ��ា�ន	៣៦៥	នៃថង	។

�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុួ�នៃនសំវិធានធ្ងនទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា 127.280  33.645 518.666  135.185 

សំវិធានធ្ងនសប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�  40.646  93.635 165.713  379.409 

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (5.118)  4.072 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 167.926  127.280  679.261  518.666 

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

១២. ប្រទ្ធព្យស់�មីអ្នរូ�ី

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ស់ូហ្វថ្លែវិរ

នៃថ្មីែស្មោះដ�ម

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា  2.680.586  2.646.491  10.923.388  10.633.601 

�រ�ិញ�តែនុម្ពុ  395.044  34.095 1.610.594 138.153

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (93.059)  151.634 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 3.075.630  2.680.586 12.440.923 10.923.388

ដិកៈ រំលស់់�ងគរ

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា  2.544.747  2.429.877  10.369.844  9.763.246 

រំ�ស់  76.899  114.870  313.517  465.453 

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (78.803)  141.145 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�  2.621.646  2.544.747 10.604.558 10.369.844 

តិនៃមែស្មោះ�ង

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 453.984 135.839 1.836.365 553.544
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១៤. សិ់ទ្ធធិស្មោះប្រ��ប្របាស់់ប្រទ្ធព្យស់�មី

�័�៌មានអំ�ីភិ�ិសន�យារ�ស់ធ្ងនាគារប្រ�ូវបាន�ងាា�ញទេ�កុ�ងកំណ៍�់សមាា��់ទេនះ	និងកំណ៍�់សមាា��់	១៧	។

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ�

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

សិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម 3.972.216  4.295.706 16.067.614 17.505.002

	 ធ្ងនាគារ	បានជំួ��ីតាំំង�រិយ៉ា�័យសប្រមា�់�រិយ៉ា�័យក�ា��		នឹង	សាខ្លាំ។	�័�៌មានអំ�ី�រជំួ�	តែដិ�ធ្ងនាគារ

ជាអុកជួំ�ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	

២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ�

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នៃថ្មីែស្មោះដ�ម
នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា  8.591.849  7.851.233  35.011.785  31.546.254 

�តែនុម្ពុ  682.932  740.616  2.784.314  3.000.976 

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (279.610)  464.555 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�  9.274.781  8.591.849  37.516.489  35.011.785 

ដិកៈ រំលស់់�ងគរ
នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា	  4.296.143  3.469.473  17.506.783  13.940.342 

រំ�ស់សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�  1.006.422  826.670  4.103.182  3.349.667 

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (161.090)  216.774 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�  5.302.565  4.296.143  21.448.875  17.506.783 

តិនៃមែស្មោះ�ង

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 3.972.216  4.295.706 16.067.614  17.505.002 

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

១៥. ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�រ�ស់់អ្នតិិថ្មីិជូន

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019 ឆំា�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

�ណ៍នីសន�សំ  107.043.134  103.695.886  432.989.477  422.560.736 

ប្របាក់�ទេញ្ញញើមាន��កំណ៍�់  279.480.957  252.248.873 1.130.500.471 1.027.914.157 

�ណ៍នីចុរនត  308.448.731  255.774.899 1.247.675.117 1.042.282.713 

ប្របាក់�ទេញ្ញញើមានកប្រម្ពុិ�  810.022  1.487.918  3.276.539 6.063.266 

 695.782.844 613.207.576 2.814.441.604 2.498.820.872

�រប្របាក់ប្រ�ូវ�ូទាំ�់ 3.074.773 2.857.910 12.437.457 11.645.983

698.857.617 616.065.486 2.826.879.061 2.510.466.855

ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំនដិ��ខ្លាំងទេ�ើទេនះ	ប្រ�ូវបានវិភា�ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019 ឆំា�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

(�) តាមកាល�ំណ៍តិ់៖
រយៈទេ��	១	តែខ្លួ  454.895.544 400.858.550 1.840.052.476 1.633.498.591

> ១	ទេ�	៣	តែខ្លួ  38.474.521 32.868.186  155.629.437 133.937.858

> ៣	ទេ�	៦	តែខ្លួ  51.524.791 46.639.396  208.417.780 190.055.539

> ៦	ទេ�	១២	តែខ្លួ  150.887.988 132.841.444  610.341.911 541.328.884

 695.782.844 613.207.576 2.814.441.604 2.498.820.872

(ខ្ព) តាមប្រ�ស្មោះភិទ្ធអ្នតិិថ្មីិជូន៖
ឯក�តជំន  466.498.645  421.636.845 1.886.987.019 1.718.170.143

សហ័ប្រគាស  229.284.199  191.570.731  927.454.585 780.650.729

 695.782.844  613.207.576 2.814.441.604 2.498.820.872

(គី) តាមនិវាស់នដា្ឋ្ន៖
និវាសជំន  695.779.565 613.204.297 2.814.428.340 2.498.807.510

អនិវាសជំន  3.279  3.279  13.264  13.362 

 695.782.844 613.207.576 2.814.441.604 2.498.820.872



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

107106

១៥. ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�រ�ស់់អ្នតិិថ្មីិជូន(តិ)

ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំនដិ��ខ្លាំងទេ�ើទេនះ	ប្រ�ូវបានវិភា�ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	(�)

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆំា�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

(ឃ) តាមទ្ធំនា�់ទ្ធំនង៖
សម្ពុុ័នធញ៉ា�ិ 10.438.296 13.143.010  42.222.907  53.557.766 

ទេផ្តួ�សងៗ 685.344.548 600.064.566 2.772.218.697 2.445.263.106 

695.782.844 613.207.576 2.814.441.604 2.498.820.872

2020 2019

(ង) តាមអ្នប្រតាការប្របា�់ (ប្រ�ចាំឆ្នាំំ្ំ)៖
�ណ៍នីចុរនត 0.00% - 1.50% 0.00% - 0.50%

�ណ៍នីសន�សំ 0.50% - 1.00% 0.50% - 1.00%

ប្របាក់�ទេញ្ញញើមាន��កំណ៍�់់ 1.50% - 5.00% 1.50% - 5.00%

ប្របាក�់ទេញ្ញញើមានកប្រម្ពុ�ិ	ម្ពុនិ���ួបាន�រប្របាកទ់េ�ើយ	ទេហ័ើយប្រ�ូវបានរក�សា��កសប្រមា�់�រទេធ្ងើើពាណិ៍ជំជកម្ពុម	នងិ�រធានាជូំនចុទំេពាះ 

អ�ិថជិំន	។

១៦. ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�រ�ស់់ធិនា�រនានា

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

�ណ៍នីចុរនត 1.401.216 1.120.019 5.667.919 4.564.077

(�) តាមកាល�ំណ៍តិ់៖

រយៈទេ��	១	តែខ្លួ 1.401.216  1.120.019 5.667.919 4.564.077

(ខ្ព) តាមទ្ធំនា�់ទ្ធំនង៖

ម្ពុិនតែម្ពុនសម្ពុុ័នធញ៉ា�ិ 1.401.216  1.120.019 5.667.919 4.564.077

(គី) តាមនិវាស់នដា្ឋន្៖

និវាសជំន 1.401.216  1.120.019 5.667.919  4.564.077 

�ណ៍នីចុរនតរ�ស់ធ្ងនាគារនានាម្ពុិន��ួ�បាន�រប្របាក់ទេ�ើយ	។

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

១៧. �ំណ៍ុលភិតិិស់ន្យា

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆំា�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

វិិភាគីតាមកាល�ំណ៍តិ់ - លំហូរទ្ធឹ�ប្របា� ់
តាម�ិចេស់ន្យាមិនទាន់ស្មោះធិ្វ�អ្ន�្ប្រ
�ិចុជាង	១	ឆាំ�ំ  1.427.810  1.303.877  5.775.491  5.313.299 

១	ឆាំ�ំ	ទេ�	៥	ឆាំ�ំ  3.886.138  4.416.615  15.719.428 17.997.706 

ទេ�ើស�ី	៥	ឆំា�ំ  132.000  286.000  533.940  1.165.450 

លំហូរទ្ធឹ�ប្របា�់តាម�ិចេស់ន្យា 
មិនទាន់ស្មោះធិ្វ�អ្ន�្ប្រ 5.445.948  6.006.492 22.028.859 24.476.455 

តិនៃមែ�ចេ��្បនននៃន�ំណ៍ុលភិតិិស់ន្យា

រយៈទេ��ខ្លួួី  1.141.407  986.862  4.616.991  4.021.463 

រយៈទេ��តែវង  3.591.527  4.096.167  14.527.727 16.691.880 

តិនៃមែ�ចេ��្បននស់រុ�នៃន�ំណ៍ុលភិតិិស់ន្យា  4.732.934  5.083.029  19.144.718 20.713.343 

ចុំនួនតែដិ�បាន��ួ�សាា��់កុ�ងចំុទេណ៍ញ	ឬ	ខ្លាំ�

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

�រប្របាក់ទេ�ើ�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា 334.183 336.264 1.362.464 1.362.542

ចំុនួនតែដិ�បាន��ួ�សាា��់ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

�ំហូ័រទេចុញនៃនសាចុ់ប្របាក់សប្រមា�់ភិ�ិសន�យា (1.367.210) (1.138.999) (5.574.115) (4.615.224)



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

109108

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
១៨. �ំណ៍ុលស្មោះ�្សងៗ

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

�ំណ៍ុ��នធទេផ្តួ�សងៗ  237.132  160.277  959.198  653.129 

អ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍និទេយ៉ាជំិ�ទេផ្តួ�សងៗ  729.102  624.319  2.949.218  2.544.100 

ចុំ�យ�ងគរ	និង�ំណ៍ុ�ទេផ្តួ�សងៗ  670.265  167.676 2.711.222  683.279 

 1.636.499  952.272 6.619.638  3.880.508 

១៩. សំ់វិិធានធិនស្មោះល�អ្នតិ�ប្រ�ស្មោះ�ជូន៍និស្មោះ�ជូិតិ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា 346.922  460.000 1.413.707  1.848.280 

�រតែកតែប្រ�ប្រ���់ម្ពុកវិញទេ�កុ�ង�រិយ�រិទេចុ័� (96.922)  (113.078)  (395.151)  (458.192)

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ -  -    (7.306)  23.619 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 250.000  346.922  1.011.250  1.413.707 

	 សំវិធានធ្ងនទេ�ើអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍និទេយ៉ាជំិ�សំទេ�ទេ�ទេ�ើ	សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រ�ូទាំ�់សំណ៍ងអ�ី�ភា��រងារតែដិ��ប្រម្ពុូវ

តាំម្ពុ	ប្រ��សទេ�ខ្លួ	៤៤៣	ទេចុញទេ�យប្រកសួង�រងារ	នងិ	�ណ៍ះ�ះ��ា��វិជាា�ជំវីៈនានៃថង�	ី២១	តែខ្លួ	កញ្ហាា�	ឆំា�	ំ២០១៨	និងទេសចុកត ី

តែណ៍នាំទេ�ខ្លួ	០៤២/១៩	ចុ�ះនៃថង�ី	២២	តែខ្លួ	ម្ពុីនា	ឆាំ�ំ	២០១៩	។	

 ®  ប្របាក់អ�ី�ភា��រងារថមកុី�ងឆំា�៖ំ	ប្រ�ូវបានកំណ៍�់យកចំុនួនទេសមើនឹង	១៥	នៃថង	នៃនប្របាក់ទេ�ៀវ��សរ៍	និងអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍កុ�ងមួ្ពុយឆំា�។ំ

 ®    ប្របាក់រ�ំឹកអ�ី�ភា��រងារ៖	ប្រ�ូវបានកំណ៍�់យកចុំនួនទេសមើនឹង		៦		នៃថង	 	នៃនប្របាកទ់េ�ៀវ��សរ៍ស��ធកុ�ងមួ្ពុយឆាំ�ំតែដិ�នឹងប្រ�ូវ 

�ូទាំ�់ចា�់�ីឆាំ�ំ	២០២១	�ទេ�	។	 	 សំវិធានធ្ងនទេ�ើប្របាក់អ�ី�ភា��រងារ	 ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាម្ពុិនឱ្�យទេ�ើស�ីចុំនួន	

អ�ិ�រមាទេសមើនឹង	៦	តែខ្លួ	នៃនប្របាក់ទេ�ៀវ��សរ៍ស��ធរ�ស់និទេយ៉ាជំិ�	តែដិ�មានអ�ី�ភា��រងារម្ពុ�នឆាំ�ំ	២០១៩	(អាប្រស័យតាំម្ពុ

រយៈទេ���ទេប្រម្ពុើ�រងារ�ស់និទេយ៉ាជំិ�)	។

	 ទេយ៉ាងតាំម្ពុប្រ��សទេ�ខ្លួ	០១៨/២០	មានប្រ�ស�ិធភា�នៃថង�	ី២	តែខ្លួ	មិ្ពុថ�នា	ឆំា�	ំ២០២០	នៃនប្រកសងួ�រងារ	នងិ	�ណ៍ះ�ះ��ា�� 

វិជាា�ជីំវៈសែី�ី�រ�ន�យារ�រ�ូទាំ�់ប្របាក់រំ�ឹកអ�ី�ភា��រងារតែដិ�មានម្ពុ�នឆាំ�ំ២០១៩	នឹង	�ន�យារ�រ�ូទាំ�់ប្របាក់អ�ី�ភា� 

�រងារថមីកុ�ងឆាំ�ំ២០២០។	ទេ�កុ�ង�រវាស់តែវងទេនះ	�រ�ូទាំ�់ប្របាក់រំ�ឹកអ�ី�ភា��រងារតែដិ�មានម្ពុ�នឆាំ�ំ២០១៩	នឹង	�ន�យារ

�រ�ូទាំ�់ប្របាក់អ�ី�ភា��រងារថមីកុ�ងឆាំ�ំ២០២០	នឹងប្រ�ូវបាន�ន�យារដិ�់ឆាំ�ំ	២០២២	។

	 �រ�ទូាំ�់នងឹប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើង�រីដិងកុ�ងមួ្ពុយឆំា�	ំ�ឺទេ�កុ�ងតែខ្លួ	ម្ពុថិ�នា	និងតែខ្លួ	ធុ្ង�	ជាទេរៀងរា�ឆំ់ា�	ំ។	នទិេយ៉ាជំ�ិ��មំានស�ិធ�ិ�ួ�បាន 

សំណ៍ងរំ�ឹកអ�ី�ភា��រងារទេ�ស�់តែដិ�មិ្ពុនទាំន់បាន�ូទាំ�់ទេនាះទេ�	ប្រ�សិនទេ�ើគា�់លាតែ�ង�ី�រងារ	។

២០. ប្របា�់�មេី

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្រ�ឹះសាា�នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងៗ  532.783 -  2.155.107 -

	 ទេ�នៃថង�ី	១	តែខ្លួម្ពុិថ�នា	ឆាំ�ំ២០២០	ធ្ងនាគារបានចុ�ះកិចុ័សន�យាប្របាក់កម្ពុ័ី�ីធ្ងនាគារសហ័ប្រគាសធ្ង�ន�ូចុ	និងម្ពុធ្ង�យម្ពុ	កម្ពុុ�ជា	

ម្ពុ.ក	សប្រមា�់ប្របាក់កម្ពុ័ីចំុនួន	១.០០០.០០០ដិ�លាំ�អាទេម្ពុរិកសប្រមា�់រយៈទេ��	៥ឆាំ�ំ	 ។	 ប្របាក់កម្ពុ័ីទេនះ	ម្ពុិនមាន�រធានា	

និងមានអប្រតាំ�រប្របាក់	២%	កុ�ងម្ពុួយឆាំ�ំ	។

២១. ពនធស្មោះល�ប្របា�់ចំស្មោះណ៍ញ

�. ពនធពន្យារជ្ជាប្រទ្ធព្យស់�ម ី- ស់ុទ្ធធ 

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

�នធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុម  2.007.601  1.695.993  8.120.746  6.911.171 

�នធ�ន�យារជា�ំណ៍ុ�  (1.046.290)  (1.055.195)  (4.232.243)  (4.299.920)

�នធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុម	-	ស��ធ  961.311  640.798  3.888.503  2.611.251 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

111110

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
២១. ពនធស្មោះល�ប្របា�់ចំស្មោះណ៍ញ (តិ)

�. ពនធពន្យារជ្ជាប្រទ្ធព្យស់�មី - ស់ុទ្ធធ (តិ)

�នធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុម	រួម្ពុមាន�ណ៍នីដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ  616.755 271.379  2.494.774 1.105.869

រំ�ស់	រូម្ពុ�ញ្ញ័��ទាំំងសិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម  (1.046.290) (1.055.195)  (4.232.243) (4.299.920)

សំវិធានធ្ងនទេ�ើអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍និទេយ៉ាជំិ�  50.000 69.384  202.250 282.740

�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា  946.587 1.016.605  3.828.944 4.142.665

ប្របាក់ចុំណ៍ូ��ងគរ  394.259 338.625  1.594.778 1.379.897

 961.311 640.798  3.888.503 2.611.251

�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុួ�នៃន�នធ�ន�យារមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា  640.798  460.669  2.611.251  1.850.968 

��ួ�សាា��់កុ�ងរបាយ�រណ៍	៍ចុំទេណ៍ញ	ឬ	ខ្លាំ�  320.513 180.129  1.306.731  729.883 

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (29.479)  30.400 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�  961.311  640.798  3.888.503  2.611.251 

ខ្ព. �ំណ៍ុលពនធស្មោះល�ប្របា�់ចំស្មោះណ៍ញប្រ�ចាំឆ្នាំំ្ំ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា  2.366.825  1.295.016  9.644.812  5.203.374 

ចុំ�យ�នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញ  2.455.523  2.735.771  10.011.167  11.085.344 

�នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញបាន�ង់  (2.759.413)  (1.663.962)  (11.250.127)  (6.742.374)

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ  -    -    (61.280)  98.468 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�  2.062.935  2.366.825  8.344.572  9.644.812 

	 អន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុចុ�បា�់សារទេ�ើ�នធនៃនប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកមុ្ពុ�ជា	ប្រក�ម្ពុហ័ូ�នមាន���ើកច័ិុ�ង់�នធទេ�ើប្របាកចំ់ុទេណ៍ញ	ទេ�យ�ណ៍នា 

តាំម្ពុអប្រតាំ	២០%	នៃនប្របាកចំ់ុទេណ៍ញជា�់�នធ	ឬក៏�ង់�នធអ��បី�រមាទេ�យ�ណ៍នាតាំម្ពុអប្រតាំ	១%	នៃនប្របាក់ចំុណូ៍�ទេ�ទេ��តែដិ� 

�នធមួ្ពុយ�មានចុំនួនធ្ងំជាង។

គី. ចំណ្ណាយពនធស្មោះល�ប្របា�់ចំស្មោះណ៍ញ 

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

�នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញប្រ�ចាំឆំា�ំ  2.455.523  2.735.771  10.011.167  11.085.344 

�នធ�ន�យារ  (320.513)  (180.129)  (1.306.731)  (729.883)

 2.135.010  2.555.642  8.704.436  10.355.461 

	 �រទេផ្តួៈៀងផ្ទាា���់នធទេ�ើប្របាកចំ់ុទេណ៍ញតែដិ�ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាតាំម្ពុអប្រតាំ�នធផួ្តួ�វ�រ	២០%	ចំុទេពាះចុ�ំយ�នធទេ�ើ	ប្របាក់ចំុទេណ៍ញ

ដិូចុបាន�ងាា�ញទេ�កុ�ងប្របាក់ចំុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ:

២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ពាន់ទេរៀ� % ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ពាន់ទេរៀ� %

(កំណ៍�់សមាា��់	5) (កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្របាក់ចុំទេណ៍ញម្ពុ�ន�ង់�នធ  10.199.510  41.583.402  12.826.383  51.972.504 
�នធទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញ 
តាំម្ពុអប្រតាំផ្តួួ�វ�រ	២០%  2.039.902  8.316.680 20  2.565.277  10.394.502 20

ចុំ�យទេផ្តួ�សងៗ 
ម្ពុិនអាចុ��់កងបាន  95.108  387.756 0.93 - - -

ទេផ្តួ�សងៗ - - - (9.635) (39.041) -

ចុំ�យ�នធ 
ទេ�ើប្របាក់ចុំទេណ៍ញ  2.135.010  8.704.436 21  2.555.642  10.355.461 20

�រ�ណ៍នាប្របាក់ចំុទេណ៍ញជា�់�នធ	�ឺសុិ�ទេប្រ�ម្ពុ�រប្រ��ួ�ិនិ��យ	និងវាយ�នៃម្ពុួ�ីអាជាា�ធ្ងរ�នធ�រ។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

113112

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
២២. ស្មោះដ�មទ្ធុន

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 ឆំា�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ភា�ហ័ូ�នតែដិ�បានចុ�ះ�ញ្ញជ ី
នងិបាន�ងប់្រ��់ចុនំនួតែដិ�មាន�នៃមួ្ពុ	១០០
	ដិ�លំា�រអាទេម្ពុរិកកុ�ងមួ្ពុយភា�ហ័ូ�ន 75.000.000 75.000.000 300.472.500 300.472.500

�័�៌មាន�ម្ពុអិ�នៃន�រ�ន់��់ភា�ហ័ូ�នមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០២០ នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០១៩

ភា�ហ័ូ�ន
%

ចុំនួនភា�ហ័ូ�ន
100	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	

កុ�ងម្ពុួយភា�ហ័ូ�ន
ភា�ហ័ូ�ន

%

ចុំនួនភា�ហ័ូ�ន
100	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	

កុ�ងម្ពុួយភា�ហ័ូ�ន

អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំ អាង 40% 300.000 40% 300.000

អុកឧកញ៉ាា�	ឈុុន លាង 40% 300.000 40% 300.000

អុកឧកញ៉ាា�	ស់ំអាង វិឌី្ឍន� 20% 150.000 20% 150.000

100% 750.000 100% 750.000

នា�រិយ�រិទេចុ័�	��ំមាន�រផ្ទាំ�ស់�ែ�រនូវភា�ហ័ូ�ន	និង�រ�ន់��់ភា�ហ័ូ�ននៃនធ្ងនាគារទេនាះទេ�ើយ	។

២៣. ទ្ធុន�ប្រមុងតាម�ទ្ធ�្បញ្ញញតិិិ

	 ��ន�ប្រម្ពុ�ងតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�ត	ិ��ំងឱ្�យភា�ខ្លួ�សគំា�នៃនសវិំធានធ្ងនរវាងឱ្នភា�នៃន�នៃមួ្ពុទេ�ើឥណ៍ទាំនប្រស�តាំម្ពុ	ស.រ.�.ហ័.អ.ក	 

និងសំវិធានធ្ងនតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�តិទេ�យអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�តិរ�ស់ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	។

២៤. ចំណ៍ូលពីការប្របា�់

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំន  29.158.510  24.857.920  118.879.245 100.724.292

ប្របាក់�ទេញ្ញញើទេ�ធ្ងនាគារនានា  2.473.846 4.359.023  10.085.870 17.662.761

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ�  1.471.874 929.495  6.000.830 3.766.314

ប្របាក់�ម្ពុើ�់ទេ�ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា  114.669 249.504  467.506 1.010.990

 33.218.899  30.395.942  135.433.451 123.164.357

២៥. ចំណ្ណាយស្មោះល�ការប្របា�់

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្របាក់�ទេញ្ញញើមាន��កំណ៍�់  9.651.974  7.613.858  39.351.098  30.851.352 

�ណ៍នីសន�សំ  660.978  728.083  2.694.807  2.950.192 

�ណ៍នីចុរនត  337.412  383.880  1.375.629  1.555.482 

�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា  334.183  336.264  1.362.464  1.362.542 

ប្របាក់កម្ពុ័ី  5.492 -  22.391 -

 10.990.039 9.062.085  44.806.389 36.719.568

២៦. ចំណ៍ូល�នៃប្រម និងស្មោះជូ�ងសារសុ់ទ្ធធ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ទេសវាទេផ្តួៈរប្របាក់ទេចុញចុូ�  1.036.544  1.248.873  4.225.990  5.060.433 

កនៃប្រម្ពុទេផ្តួ�សងៗ  1.383.399  2.387.528  5.640.118  9.674.264 

 2.419.943  3.636.401  9.866.108  14.734.697 

ចុំ�យកនៃប្រម្ពុ	និងទេជំើងសារ (70.545) (56.003) (287.612) (226.924)

2.349.398  3.580.398 9.578.496  14.507.773 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

115114

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
២៧. ចំណ៍ូលស្មោះ�្សងៗ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ចុំណ៍ូ��ី�រវិនិទេយ៉ា�ម្ពុូ�ធ្ងន  29.116  25.509  118.706  103.363 

�រ��ួ�បានម្ពុកវិញ�ីឥណ៍ទាំន 
ប្រ�ូវបាន���ទេចា�  1.488.500 -  6.068.614 -

ចុំទេណ៍ញ�ីអប្រតាំ�ែ�រប្របាក់  613.367  438.620  2.500.697  1.777.288 

ចុំណ៍ូ�ទេផ្តួ�សងៗ  289.179  178.104  1.178.983  721.677 

 2.420.162  642.233  9.867.000  2.602.328 

២៨. ចំណ្ណាយស្មោះល��ុគីគលិ�

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្របាក់ទេ�ៀវ��សរ៍	និងប្របាក់ឈុ��  6.116.597  4.796.123  24.937.366  19.433.890 

ប្របាក់���ើលាភិ	ប្របាក់ទេ�ើក�ឹកចុិ�តនិង 
ចុំ�យពាក់�នធទេផ្តួ�សងៗ  1.429.406 

 

1.169.412  5.827.688 

 

4.738.457 

ចុំ�យអ�ី�ភា��រងារ  198.922  119.993  811.005  486.212 

 7.744.925  6.085.528  31.576.059  24.658.559 

 ២៩. ចំណ្ណាយប្រ�តិិ�តិិិការស្មោះ�្សងៗ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

រំ�ស់	និងរំ�ស់ទេ�ើប្រ���យសកម្ពុមអរូ�ី  2.525.212  1.972.419  10.295.288  7.992.242 

ចុំ�យជំួសជំ��	និងតែថទាំំ 1.043.854 827.633 4.255.794 3.353.569
ចុំ�យស��បី�រសធ្ងម្ពុ៌ 1.000.000 - 4.077.001 -

ចុំ�យ�ំនាក់�ំនង 979.969 1.632.703 3.995.334 6.615.713
ចុំ�យ�ឹកទេភិួើង 407.883 356.751 1.662.939 1.445.555
ចុំ�យនៃថួអាជាា��័ណ៍ៈ 335.815 279.494 1.369.118 1.132.510
ចុំ�យសមាា�រៈ�រិយ៉ា�័យ 236.782 150.130 965.360 608.327
ចុំ�យ�ំនាក់�ំនងសាធារណ៍ៈ 
�ីផ្តួ�សារ	និងផ្តួ�សាយពាណ៍ិជំជកម្ពុម 203.210 219.351 828.487 888.810
ចុំ�យ�នធទេផ្តួ�សងៗ 177.691 17.834 724.446 72.263
ចុំ�យតែផ្តួុកវិជាា�ជំីវៈ 164.835 74.870 672.032 303.373
ចុំ�យធានារាា��់រង 93.874 82.679 382.724 335.015
ចុំ�យទេធ្ងើើដិំទេណ៍ើរ	និង�រកម្ពុ�សានត 43.560 42.551 177.594 172.417
ចុំ�យទេផ្តួ�សងៗ  94.285  86.075  384.400  348.776 

7.306.970 5.742.490  29.790.517 23.268.570

៣០. ការស់ន្យា និងយថាភាព

�. ការស់ន្យា

	 កុ�ង�រទេធ្ងើើប្រ���ិ�ត�ិរអាជីំវកម្ពុមធ្ងម្ពុមតាំ	ធ្ងនាគារមាន�រសន�យាយថាភា�មួ្ពុយចំុននួតាំម្ពុឧបាប្រសយ័ជា	ផួ្តួ�វចុ�បា�ដ់ិ�អ់�ថិជិំន	

រ�ស់ខ្លួួ�ន	។	��មំាន�រខ្លាំ��ង់ជាសារវនតតែដិ�បាន�ីប្រ��ិ��តិ�រទាំំងទេនាះទេ�តែដិ�	រួម្ពុមាន៖

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆំា�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

សម្ពុ����យឥណ៍ទាំនតែដិ�ម្ពុិនទាំន់បានទេប្រ�ើប្របាស់  38.447.383  24.746.008  155.519.664  100.839.983 

�ិខ្លួិ�ឥណ៍ទាំន  10.553.078  5.006.335  42.687.201  20.400.815 

�រធានារ�ស់ធានារិក  4.241.159  2.310.553  17.155.488  9.415.503 

ទេផ្តួ�សងៗ  4.368.982  8.420.139  17.672.532  34.312.066 

57.610.602  40.483.035 233.034.885 164.968.367 

	 កុ�ងអំ��ងឆំា�	ំធ្ងនាគារបានទេធ្ងើើសវិំធានធ្ងនទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃមួ្ពុចំុននួ	៤២.៥៥៦ដិ�លំា�រអាទេម្ពុរិក	(នៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធុ្ង�	ឆំា�	ំ២០១៩:	 

២០.៥៧៣	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក)	។

�តែប្រម្ពុ�ប្រមួ្ពុ�ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុមួានដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា 71.551  50.978 291.570  204.830 

ឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ�តែនុម្ពុ 42.556  20.573 173.501  83.362 

�ទេម្ពុអៀង�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ -  -   (3.508)  3.378 

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ� 114.107  71.551 461.563  291.570 

ខ្ព. យថាភាពស្មោះល�ពនធ

	 �នធប្រ�ូវបានសិុ�ទេ�ទេប្រ�ម្ពុ�រប្រ�ួ��និ�ិ�យ	នងិតាំម្ពុ�នអទេងើ�ទេ�យប្រក�ម្ពុអាជាា�ធ្ងរ	តែដិ�ផ្តួត�ស់�ិធទិេ�យចុ�បា�កុ់�ង�រ�ក់

�ិន័យ�ក�់ណ៍ឌកម្ពុម	នងិ��ិ�រប្របាក	់។	�រអន�វ�តចុ�បា�	់នងិ����បីញ្ញញ�ត�ិនធទេ�ើ	 ប្រ��ិ��ត�ិរទេប្រចុើនប្រ�ទេភិ�អាចុប្រ�ឈម្ពុនងឹ 

�ំណ៍កប្រសាយទេផ្តួ�សងៗ។

	 �ញ្ហាា�ទំាំងទេនះ	អាចុ�ទេងើើ�ឱ្�យមានហ៊ានិភិយ័�នធ	ទេ�កុ�ងប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកមុ្ពុ�ជាមាន�កេណ៍ៈធ្ងជំាងទេ�	ប្រ�ទេ�សដិនៃ�ទេ�ៀ�។	

អុកប្រ��់ប្រ�ងទេជំឿជាក់ថា	�រទេធ្ងើើសំវិធានធ្ងនមាន�កេណ៍ៈប្រ��់ប្រគាន់	ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ទេ�ើ�រ�កប្រសាយនៃននី�ិកម្ពុម�នធ។	ក៏�ុ�តែនត	

អាជាា�ធ្ងរជា�់ពាក់�័នធអាចុនឹងមាន�ំណ៍កប្រសាយខ្លួ�សគាំ�	ទេហ័ើយ	ផ្តួ��ុះពា�់អាចុមាន�ំហ័ំធំ្ង	។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

117116

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣១. ស់មព័នធញ៉ាតិិ

�. អ្នតិិស់ញ្ញាា្ណ៍រ�ស់់ស់មព័នធញ៉ាតិិ

	 សប្រមា�់ទេគា��ំណ៍ងនៃនរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទាំំងទេនះ	ភា�ីទំាំងឡាយប្រ�ូវបានចា�់��កជាសម្ពុុ័នធញ៉ា�ិរ�ស់ធ្ងនាគារ	 

ប្រ�សិនទេ�ើធ្ងនាគារមាន��ធភា�ទេ�យផ្ទាា��់	ឬទេ�យប្រ�ទេយ៉ា�ទេដិើម្ពុ�បីីប្រ��់ប្រ�ងទេ�ើភា�ីទេនាះ	ឬមានឥ�ធិ��ជាសារវនែ	កុ�ង�រ

សទេប្រម្ពុចុចិុ�តតែផ្តួុកហិ័រញ្ញញវ�ុ�	 និងប្រ��ិ��តិ�រ	ឬប្រចាសម្ពុកវិញ	ឬក៏ធ្ងនាគារ	និងភា�ីទាំំងទេនាះសុិ�ទេប្រ�ម្ពុ�រប្រ��់ប្រ�ង	ឬទេ� 

ទេប្រ�ម្ពុឥ�ធិ��ជាសារវនែរួម្ពុគាំ�	។	សម្ពុុ័នធញ៉ា�ិអាចុជារូ�វនត	���គ�	ឬនី�ិ���គ�ទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�	។

	 ធ្ងនាគារមាន�ំនាក់�ំនងជាមួ្ពុយសម្ពុុ័នធញ៉ា�ិ	ជាម្ពុួយភា���និក	ប្រក�ម្ពុហ័ូ�នរង	ប្រក�ម្ពុហ័ូ�នតែដិ�សុិ�ទេ�ទេប្រ�ម្ពុ�រប្រ��់ប្រ�ង

ទេ�យភា���និកដិូចុគាំ�	និងអុកប្រ��់ប្រ�ងសំខ្លាំន់ៗ	។

	 អុកប្រ��់ប្រ�ងសំខ្លាំន់ៗ	ប្រ�ូវបានកំណ៍�់ថាជា���គ�តែដិ�មានសិ�ធិអំ�ចុ	និង�រ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវកុ�ង�រ	ទេធ្ងើើតែផ្តួន�រ	

�រដិឹកនាំ	និងប្រ��់ប្រ�ងសកម្ពុមភា�រ�ស់ធ្ងនាគារ	ទេ�យផ្ទាា��់	ឬទេ�យប្រ�ទេយ៉ា�	។	អុកប្រ��់ប្រ�ងសំខ្លាំន់ៗ	រួម្ពុមាន	អភិិបា� 

ធ្ងនាគារ	និងសមាជំិក�ណ៍ៈប្រ��់ប្រ�ងជាន់ខ្លួុស់រ�ស់ធ្ងនាគារម្ពុួយចុំនួន	។

	 អុកប្រ��់ប្រ�ងសំខ្លាំន់ៗ	មាន�ំនាក់�ំនងប្រ��ិ��តិ�រធ្ងនាគារ	កុ�ង�កេខ្លួណ៍ឌអាជីំវកម្ពុមធ្ងម្ពុមតាំ	និងមាន�កេខ្លួណ៍ឌដូិចុគាំ�	

ទេ�យ	រា�់�ញ័្ញ��ទាំងំអប្រតាំ�រប្របាក់	នងិប្រ���យ�ញ្ហាា�	ំសប្រមា�់ប្រ��ិ��ត�ិរតែដិ�អាចុទេប្រ�ៀ�ទេធ្ងៀ�បាន	ជាមួ្ពុយ���គ�ទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�	

តែដិ�មានឋានៈប្រ�ហ៊ាក់ប្រ�តែហ័�	ឬអាចុអន�វ�តបានជាមួ្ពុយនិទេយ៉ាជិំ�ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	។		ប្រ��ិ��តិ�រទាំំងទេនះម្ពុិនមានហ៊ានិភ័ិយ 

ទេប្រចុើនជាងហ៊ានិភិ័យធ្ងម្ពុមតាំនៃន�រ�ូទាំ�់សង	ឬ	�ងាា�ញនូវ�កេណ៍ៈម្ពុិនអំទេ�យផ្តួ�ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�ទេ�ើយ។

ខ្ព. ប្រ�តិិ�តិិិការជ្ជាមួយស់មព័នធញ៉ាតិិ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ចំណ៍ូលពីការប្របា�់
ភា���និក/អភិិបា�  13.558  112  55.276  454 

ប្រក�ម្ពុហ័ូ�នសម្ពុុ័នធញ៉ា�ិ  565.092  3.891  2.303.880  15.766 

 578.650  4.003  2.359.156  16.220 

ចំណ្ណាយការប្របា�់
ភា���និក/អភិិបា�  140.797  94.940  574.029  384.697 

ប្រក�ម្ពុហ័ូ�នសម្ពុុ័នធញ៉ា�ិ  17.904  59.239  72.995  240.036 

 158.701  154.179  647.024  624.733 

ចំណ្ណាយការជូួល
ភា���និក/អភិិបា� 788.200 608.000 3.213.491 2.463.616

លាភិការររ�ស់់ភាគីទ្ធុនិ�/អ្នភិិបាល
កនៃប្រម្ពុ	និងលាភិ�ររ�ស់អភិិបា�  1.149.918  1.106.362  4.688.216  4.482.979 

គី. ស់មតុិល្យជ្ជាមួយស់មព័នធញ៉ាតិិ

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆំា�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019 ឆាំ�ំ	2020 ឆាំ�ំ	2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�ទ្ធទួ្ធលបានពីស់មព័នធញ៉ាតិិ

ភា���និក/អភិិបា�  7.308.655  730.421  29.563.509  2.976.466 

ប្រក�ម្ពុហ័ូ�នសម្ពុុ័នធញ៉ា�ិ 3.129.641 13.143.010 12.659.398 53.557.765

10.438.296 13.873.431 42.222.907 56.534.231

ប្របា�់�មេីស្មោះ�ស់មព័នធញ៉ាតិិ

ភា���និក/អភិិបា�  103.337  -    417.998  -   

ប្រក�ម្ពុហ័ូ�នសម្ពុុ័នធញ៉ា�ិ 2.492.642  252.901   10.082.737  1.030.571

2.595.979  252.901  10.500.735 1.030.571

៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ��

�. ស្មោះស់ច�ិីស្មោះ�ិ�ម និងទ្ធស់្សន�ទូ្ធស្មោះ�

ធ្ងនាគារប្រ�ឈម្ពុម្ពុ�ខ្លួនឹងហ៊ានិភិ័យឧ�ករណ៍ហ៍័ិរញ្ញញវ�ុ�ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	

 ®  ហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន

 ®  ហ៊ានិភ័ិយ�ីផ្តួ�សារ

 ®  ហ៊ានិភ័ិយសាចុ់ប្របាក់ងាយប្រសួ�	និង

 ®  ហ៊ានិភ័ិយប្រ��ិ��តិ�រ

	 កណំ៍�់សមាា��ទ់េនះ	�ងាា�ញ��័ី�៌មានសត�ីី	ហ៊ានិភិយ័នីម្ពុយួៗ	ខ្លាំងទេ�ើរ�ស់ធ្ងនាគារ	តែដិ�មាន	ទេគា�ទេ�	ទេគា��រណ៍៍ 

តែណ៍នាំ	និងវិធាន�ររ�ស់ធ្ងនាគារ	ទេដិើម្ពុ�បីីវាស់តែវង	និងចា�់តែចុងនូវហ៊ានិភិ័យ	តែដិ�ទេកើ�ទេ�ើង	និង�រប្រ��់ប្រ�ងនូវទេដិើម្ពុ��ន 

រ�ស់ធ្ងនាគារ	។

	 កុ�ងទេគា��ំណ៍ងទេដិើម្ពុ�បីីរក�សាទេសុរភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 និង��់�នុយ�នៈ�កនៃនអុកខ្លួ័ីតែដិ�បានបា�់�ង់ប្របាក់ចុំណ៍ូ�ចុ��បីង	និង

ជួំ�ប្រ��ះ�រ�ំបាកកុ�ង�រ�ូទាំ�់កមី័្ពុទេ�យសារ�រ�ុះពា�់នៃនកំ��ងទេ��	កូវីដិ១៩	ធ្ងនាគារបានទេធ្ងើើ�រទេសើទេរីជាមួ្ពុយអុកខ្លួ័ី

តែដិ�រង�រ�ុះពា�់	និងអន�ញ្ហាា��ឱ្�យមាន�រទេរៀ�ចំុឥណ៍ទាំនទេ�ើងវិញ។	ឥណ៍ទាំនទេរៀ�ចំុទេ�ើងវិញ	ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចំុទេ�យ 

�ណ៍ៈកម្ពុម�រ�ិទេសសរ�ស់ធ្ងនាគារតែដិ�ឯករាជំ�យ	�ីនាយក�ា�នឥណ៍ទាំន	។	�ណ៍ៈកម្ពុម�រ�ិទេសសទេនះប្រ�ូវតែ�មាន�រ�ិនិ��យ 

យ៉ាា�ងទេ�ៀងទាំ�់ទេ�ើ�រវាយ�នៃម្ពុួទេ�ើផ្តួ��័ប្រ�រ�ស់អុកខ្លួ័ីទេដិើម្ពុ�បីីវាស់តែវងទេ�ើផ្តួ��ុះពា�់ទេ�ើសាា�នភា�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�រ�ស់�ួកទេ� 

នាទេ��មានទេរា�រា���បា�	។
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�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

�. ស្មោះស់ច�ិីស្មោះ�ិ�ម និងទ្ធស់្សន�ទ្ធូស្មោះ� (តិ)

មុខ្ពង្វារប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យ និងរចនាស់មព័នធអ្នភិិបាល�ិចេ

	 ធ្ងនាគារ	 ម្ពុិនទេប្រ�ើប្របាស់ឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�និស�សនៈ	

ដិូចុជាកិចុ័សន�យា�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ	និង�ណ៍ះ�រអប្រតាំ	�រប្របាក់	

ទេដិើម្ពុ�បី	ីប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ខ្លួួ�នទេនាះទេ�	។

	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	មាន�រ��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវ�ូទេ�កុ�ង

�រ�ទេងើើ�	និងប្រ�ួ��ិនិ��យប្រ��័នធប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយ	រ�ស់

ធ្ងនាគារ	 ។	 ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�បាន�ទេងើើ��ណ៍ៈកម្ពុម�រ

សវនកម្ពុម	 �ណ៍ៈកម្ពុម�រហ៊ានិភិ័យ	 និង�ណ៍ៈ	 កម្ពុម�រ

ប្រ��ិ��ត�ិរ	នងិ�ណ៍ៈកម្ពុម�រតែផុ្តួកសកម្ពុមភា�	និងផ្តួ��ិផ្តួ�

ថមី	 ទេដិើម្ពុ�បីី��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវកុ�ង�រ�ទេងើើ�	 និងប្រ�ួ��ិនិ��យនូវ

ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	ប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យតាំម្ពុតែផ្តួុកនីម្ពុួយៗ	។	

�ណ៍ៈកម្ពុម�រមានសមាជំិកជា	នាយកប្រ��ិ��តិ	 និងមិ្ពុន

ប្រ��ិ��តិ	 ទេហ័ើយទេធ្ងើើ�ររាយ�រណ៍៍ជាប្រ�ចាំទេ�ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សា

ភិិបា�	អំ�ីសកម្ពុមភា�រ�ស់�ួកទេ�	។

	 �ណ៍ៈកម្ពុម�រហ៊ានិភិយ័	នងិ�ណ៍ៈកម្ពុម�រប្រ��ិ��តតិាំម្ពុ	

ប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើងទេដិើម្ពុ�បីីជំួយដិ�់ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�	កុ�ង 

�រចា�់តែចុង	និង��ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវទេ�ើ�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	

នងិអន�ទេលាម្ពុភា�រ�សធ់្ងនាគារ	ពាក់�័នធ	នឹងហ៊ានិភ័ិយ	កុ�ង

ប្រ���ិ�ត�ិរអាជីំវកម្ពុម	នងិដំិទេណ៍ើរ�រប្រ�ួ��ិនិ��យ	ហ៊ានភិិយ័	។

ទាំងំទេនះរមួ្ពុមាន�រកណំ៍�់ហ៊ានិភិយ័�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានភិិយ័	

�រប្រ�ួ��ិនិ��យហ៊ានិភិ័យ	និងប្រ�សិ�ធភា�កុ�ង�រអន�វ�តទេ�

តាំម្ពុចុ�បា�់	និង	����បីញ្ញញ�តបិ្រស�តាំម្ពុទេគា�នទេយ៉ាបាយប្រ��់

ប្រ�ងហ៊ានិភិយ័តែដិ�បាន	អន�ម័្ពុ�ទេ�យប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា�	។

	នាយក�ា�នប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យនិងប្រ��ិ��តិតាំម្ពុទេដិើរ	�ួនា�ី

យ៉ាា�ងសំខ្លាំន់ទេដិើម្ពុ�បីីជំួយ�ណ៍ៈកម្ពុម�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ	

និងប្រ��ិ��តិតាំម្ពុជាប្រ�ចាំទេ�ើ�រ	ប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយ	តែដិ�

មានស�ា�ន���តែដិ�ពាក់�័នធជាមួ្ពុយនឹងហ៊ានិភិ័យកុ�ង

ប្រ��ិ��ត�ិររ�សធ់្ងនាគារ	និងសាខ្លាំរ�ស់ខួ្លួ�ន	ក៏ដូិចុជាម្ពុ�ខ្លួងារ

ប្រ��់ប្រ�ងទេ�ើអន�ទេលាម្ពុភា�	រ�ស់ធ្ងនាគារទេដិើម្ពុ�បីី�ំទេ�ញតាំម្ពុ

�ប្រម្ពុូវ�រ	ចុ�បា�់	និង	����បីញ្ញញ�តិនានា	ដូិចុជាចុ�បា�់	និងប្រ��

សរ�សធ់្ងនាគារជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា	ទេ�ើទេគា��រណ៍ប៍្រ�ឆាងំ�រ

លាង��យ	និងហ័ិរញ្ញញ��បីទាំន	ទេភិរវកម្ពុមជាទេដិើម្ពុ។

	 សវនករនៃផ្តួៈកុ�ង	ជាអុកជំយួដិ��់ណ៍ៈកម្ពុម�រសវនកម្ពុម

កុ�ង�រ�ទំេ�ញភារកច័ិុទេនះ	។	សវនករនៃផ្តួៈកុ�ងទេធ្ងើើ�រ	ប្រ�ួ��និិ��យ

ជាប្រ�ចា	ំឬម្ពុតងមាា��ទេ�ើទេគា�នទេយ៉ាបាយ	នងិន�ីវិិធ្ងបី្រ��ប់្រ�ង

ហ៊ានិភ័ិយ	ទេហ័ើយទេធ្ងើើ�រ	រាយ�រណ៍៍��ធផ្តួ�ទេ��ណ៍ៈ

កម្ពុម�រសវនកម្ពុម។		ជាម្ពុយួគំា�ទេនះតែដិរ	�ណ៍ៈកម្ពុម�រសវនកម្ពុមក៏

បានតាំម្ពុ�ន	និងវាយ�នៃម្ពុួទេ�ើប្រ�សិ�ធភា�នៃនរចុនាសម្ពុុ័នធ

ប្រ��ប់្រ�ង	ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	និងន�ិីវិធី្ង	សកម្ពុមភា�ប្រ���ិ�ែ�ិរ

រ�សធ់្ងនាគារ	ប្រ�ម្ពុទាំងំ�រប្រ���ិ�ែតិាំម្ពុចុ�បា�់	នងិ����បីញ្ញញ�ែិ

នានាផ្តួងតែដិរ	។

	 �ណ៍ៈកម្ពុម�រផ្តួ�ិ�ផ្តួ�	និងសកម្ពុមភា�ថមី	 ប្រ�ូវបាន

�ទេងើើ�ទេ�ើងទេដិើម្ពុ�បីីជំួយដិ�់ប្រក�ម្ពុប្រ�ឹក�សាភិិបា�កុ�ង�រធានា

ថានី�ិវិធី្ង	 �កេនតិកៈ	 និងទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំទេផ្តួ�សងៗ	

ប្រ�ូវបានអន�វ�តទេដិើម្ពុ�បីីបាា�ន់សាា�ន	វាយ�នៃម្ពុួ	និង��់�នុយ	

ហ៊ានិភិយ័	ទាំក�់ងទេ�នឹងផ្តួ��ិផ្តួ�និងសកម្ពុមភា�ថមតីែដិ�

ប្រ�ូវ�ទេងើើ�	។

ខ្ព. ្និភិ័យឥណ៍ទាន

 ហ៊ានភិិយ័ឥណ៍ទាំន	�ជឺាហ៊ានិភិយ័នៃន�រខ្លាំ��ង	់តែផុ្តួក

ហិ័រញ្ញញវ�ុ�រ�សធ់្ងនាគារ	ប្រ�សនិទេ�ើអ�ិថជិំន	ឬភា�មីាា�ងទេ�ៀ�	 

មិ្ពុនមាន��ធភា��ទំេ�ញ���ើកច័ិុទេ�តាំម្ពុកិច័ុសន�យា	ទេហ័ើយ

ហ៊ានិភ័ិយជាចុម្ពុ�បីងទេនះ	 �ឺទេកើ�ទេចុញតាំម្ពុរយៈ	�រផ្តួត�់

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនដិ�់អ�ិថិជំន	ធ្ងនាគារនានា	និង

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើមូ្ពុ��ប្រ��ំណ៍ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ	។	សប្រមា�់

ទេគា��ំណ៍ង		រាយ�រណ៍អ៍�ំ�ីរប្រ��ប់្រ�ងហ៊ានភិិយ័	ធ្ងនាគារ

ទេធ្ងើើ�រ�ិចារ�	 និង�ក់រួម្ពុ�ញ្ញ័��នូវធា��ទាំំងអស់នៃន

ហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនតែដិ�ប្រ�ឈម្ពុ	-	ឧទាំហ័រណ៍	៍ហ៊ានិភ័ិយ	

តាំម្ពុ���ើកិច័ុរ�ស់���គ�មាំ�ក់ៗ	តាំម្ពុ�ំ�ន់	និងហ៊ានិភិ័យ

តាំម្ពុ	វិស័យទេសដិឋកិចុ។័

	 ហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	�ឺជា�រខ្លាំ��ង់ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់

ធ្ងនាគារ	ប្រ�សនិទេ�ើអុកខី័្លួ	ឬនៃដិ�ូពាណ៍ជិំជកម្ពុម	ខ្លួកខ្លាំនមិ្ពុនបាន

�ំទេ�ញ���ើកិចុ័ទេ�ើ�រ�ង់ប្របាក់ទេដិើម្ពុចុំទេពាះ	ឥណ៍ទាំន	

និង��ទេរប្រ�ទាំន	។

(i). ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យឥណ៍ទាន

	 សកម្ពុមភា�ឥណ៍ទាំន	 ប្រ� ូ វបានតែណ៍នំាទេ�យ

ទេគា��រណ៍	៍ឥណ៍ទាំនរ�សធ់្ងនាគារ	ទេដិើម្ពុ�បីធីានាអះអាងថា	

ទេគា��ណំ៍ងនៃន�រផ្តួត�ឥ់ណ៍ទាំនសទេប្រម្ពុចុ	បាន	ទេជា�ជំយ័	។

ឧទាំហ័រណ៍	៍អ�ថិជិំនឥណ៍ទាំនមាន��ណ៍ភា�	នងិសម្ពុ�ុភា�	

សង	ទេហ័ើយហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនប្រ�ូវបានតែ�ងតែចុក	យ៉ាា�ង�អ	។

ទេគា��រណ៍៍ឥណ៍ទាំនមាន	ក�់ប្រតាំនូវទេគា��រណ៍៍ផ្តួត�់

ឥណ៍ទាំន	ប្រ���យ�ញ្ហាា�ំ	 និងដំិទេណ៍ើរ�រអន�ម័្ពុ�	ឥណ៍ទាំន	

ទេ�យ	រមួ្ពុ�ញ័្ញ��ទាំងំប្រ��័នធចំុ��់ថំា�កហ់៊ានភ័ិិយឥណ៍ទាំន

នៃផ្តួៈកុ�ង	និងនី�ិវិធី្ងតែដិ�អន�វ�តទេដិើម្ពុ�បីធីានាអះអាង	កុ�ង�រទេគារ�

ទេ�តាំម្ពុ�រតែណ៍នាំរ�ស់ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	។

	 ធ្ងនាគារបាន�ទេងើើ�ទេគា��រណ៍៍ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំន

សុ��	(Core Credit Risk Policy)	តែដិ�ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចំុទេ�ើងទេដិើម្ពុ�បីី 

ប្រ��់ប្រ�ងនូវសកម្ពុមភា�កុ�ង�រធានាទេ�ើហ៊ានិភ័ិយរ�ស់

ធ្ងនាគារ	។	�រ�នតឥណ៍ទាំនប្រ�ូវបានប្រ��ប់្រ�ង	ទេ�យ		កម្ពុមវិធ្ងី

ឥណ៍ទាំនតែដិ�បានទេរៀ�ចំុ�ទេប្រមាងសប្រមា�់	ផ្តួ�ិ�ផ្តួ�	

ឬសំទេ�ៀ�	 ឥណ៍ទាំន�ិទេសស	 រួម្ពុទាំំង�ីផ្តួ�សារទេគា�ទេ�	

��កំណ៍�់	និង�កេខ្លួណ៍ឌ	ឯកសារសអំាង	និងនី�វិិធ្ង	ីសរំា�់

ផ្តួ�ិ�ផ្តួ�ឥណ៍ទាំនតែដិ�នឹងប្រ�ូវបានវាស់តែវង	និងផ្តួត�់

ទេអាយ	។

	 ចំុ��់ថាំ�ក់ហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	ប្រ�ូវបានប្រ�ួ��ិនិ��យ	

នងិទេធ្ងើើ�ច័ុ���បីនុកម្ពុមតាំម្ពុមូ្ពុ��ា�នប្រ�ចាឆំំា�	ំនងិកុ�ង	ទេហ័���រណ៍ ៍

ទេផ្តួ�សងៗដិូចុជា	(i)	�រផ្ទាំ�ស់�ត�ររយៈទេ��	និង�កេខ្លួណ៍ឌ

ឥណ៍ទាំន	រមួ្ពុទាំងំ�រ�ន�យារឥណ៍ទាំន	(ii)	ភា�មិ្ពុនទេ�ៀងទាំ�់ 

កុ�ង�រសងប្របាក់	ឬ�រហ័ួស��កំណ៍�់សងប្របាក់	និង	

(iii)	�័�៌មានមិ្ពុន�អ	ពាក់�ន័ធ	នងឹអុកខី័្លួប្របាក	់ឬប្រ���ិ�ត�ិរ។

(ii). �ប្រមិតិ្និភ័ិយ និងការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យ

	 ធ្ងនាគារទេប្រ�ើប្របាស់ទេគា��រណ៍៍និង�រអន�វ�តជា	ទេប្រចុើន	

ទេដិើម្ពុ�បី�ី�់�នុយហ៊ានភិិយ័ឥណ៍ទាំន	កុ�ងទេនាះ	ទេគា��រណ៍៍

ជាប្រ�នៃ�ណ៍ី�ឺ�រ�ក់ធានា	ជាវ�ុ ��ញ្ហាា�ំទេ�ើឥណ៍ទាំន	

អ�ិថិជំន	។	ធ្ងនាគារអន�វ�តទេគា��រណ៍៍តែណ៍នាំសែី�ី�រ�

��ួយកបាននូវចំុ��ថំ់ា�ក់ជាក់លាក់នៃនវ�ុ��ញ្ហាា�។ំ	ប្រ�ទេភិ�

នៃនវ�ុ��ញ្ហាា�ំសំខ្លាំន់ៗទេដិើម្ពុ�បីីធានាឥណ៍ទាំនអ�ិថិជំនមាន

ដិូចុជា៖

®  ហ័��ូុីតែ�ក	/	វ�ុ��ញ្ហាា�ទំេ�ើប្រ���យសម្ពុ�បី�តសិប្រមា�ត់ាំងំ�	ី�ទំេ�		

នងិអាជំវីកម្ពុម	(មានដីិធីួ្ង	អគារ	នងិប្រ���យសម្ពុ�បី�តទិេផ្តួ�សងៗ)	នងិ

®  		សាច់ុប្របាក់		កុ�ង�ប្រម្ពុង់ជាប្របាក់�ទេញ្ញញើមាន��	កំណ៍�់	

និង	កប្រមិ្ពុ���ក	។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

ខ្ព. ្និភិ័យឥណ៍ទាន(តិ)

(iii). ការប្រ�មូល�ី�ំ្និភិ័យ

	 ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិិបា�បាន�ទេងើើ��ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រ�រឥណ៍ទាំនធ្ងនាគារ	សប្រមា�ប់្រ�ួ��ិនិ��យហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	។	នាយក�ា�ន	

ឥណ៍ទាំនទេ�យតែ�ក	 ប្រ�ូវរាយ�រណ៍៍ជំូន�ណ៍ៈកមាា�ធ្ងិ�រឥណ៍ទាំន	 តែដិ���ួ�ខ្លួ�សប្រ�ូវកុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ 

ឥណ៍ទាំនរួម្ពុមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	។

	 តាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ�ងាា�ញ�ី�រប្រ�ឈម្ពុនឹងហ៊ានិភ័ិយអ�ិ�រមារ�សធ់្ងនាគារ	ចុទំេពាះហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនកុ�ងរបាយ�រណ៍៍ 

សាា�នភា�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	នងិឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�ទេប្រ�របាយ�រណ៍ស៍ាា�នភា�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	ទេ�យម្ពុនិ��ិ�បី្រ���យ�ញ្ហាា�	ំឬ�រ�ប្រងឹងឥណ៍ទាំន	

ដិនៃ�ទេ�ៀ�	។	សប្រមា�ប់្រ���យសកម្ពុមកុ�ងរបាយ�រណ៍ស៍ាា�នភា�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	�រប្រ�ឈម្ពុនងឹហ៊ានភិិយ័ឥណ៍ទាំន	ទេសមើនឹង�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងរ�សវ់ា។ 

ចុំទេពាះ�ំណុ៍�	យថាទេហ័��	�រប្រ�ឈម្ពុនឹងហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនអ�ិ�រមា	�ឺជាចុំនួនអ�ិ�រមាតែដិ�ធ្ងនាគារប្រ�ូវ�ង់	ប្រ�សិនទេ�ើ

���ើកិច័ុនៃនឧ�ករណ៍ហិ៍័រញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ូវបានទេសុើស�	ំ។		ចុទំេពាះកិច័ុសន�យាឥណ៍ទាំន	�រប្រ�ឈម្ពុទេ�នឹងហ៊ានភ័ិិយឥណ៍ទាំនអ��ិរមា	 

�ឺជាចុំនួន�ឹកប្របាក់ប្រ��់ប្រគាន់នៃនឥណ៍ទាំនតែដិ�ម្ពុិនទាំន់ដិកទេចុញទេ�យ	អ�ិថិជំន	។

�រប្រ�ឈម្ពុនឹងប្រ�ទេភិ�ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំន

ការប្រ�ឈុម 
នឹង្និភិ័យ 

ឥណ៍ទាន 
អ្នតិ�ិរមា

ការប្រ�ឈុម 
នឹង្និភិ័យ 

ឥណ៍ទានអ្នតិិ�រមា

ការដា�់ 
ប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ/ 

ការពប្រងឹង 
ឥណ៍ទាន

ថ្លែ�ន�ខ្ពែ� 
នៃនប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ/ 

ការពប្រងឹង 
ឥណ៍ទាន

មិនមាន 
ការធានានិង 

�ះ្នប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ/
ការពប្រងឹង 
ឥណ៍ទាន

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5) % % %

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០២០

ធាតិនុានា�ន�ងរបាយការណ៍៍សាាន្ភាពហិរញ្ញញវិតិ��

សាចុប់្របាកស់ម្ពុម្ពុ�ូជាម្ពុយួធ្ងនាគារនានា-ដិ��
 

276.965.609 

 

1.120.325.888 - - 100%

ប្របាក់�ទេញ្ញញើជាម្ពុួយធ្ងនាគារនានា-ដិ��  28.364.483  114.734.334 - - 100%

ឥណ៍ទាំននិង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួែ�ដ់ិ�អ់�ិថជិំន-ដិ��
 

379.058.100 

 

1.533.290.014 97% - 3%

ប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងៗ  929.211  3.758.658 - - 100%

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណុ៍�-ដិ��  18.801.112  76.050.498 - - 100%

សរ��  704.118.515 

 

2.848.159.392 

ធាតុិនានាស្មោះប្រ�របាយការណ៍៍សាាន្ភាពហរិញ្ញញវិតិ��

កិចុ័សន�យា  57.610.602  233.034.885 65% 3% 32%

ការប្រ�ឈុម 
នឹង្និភិ័យ 

ឥណ៍ទាន 
អ្នតិ�ិរមា

ការប្រ�ឈុម 
នឹង្និភិ័យ 

ឥណ៍ទានអ្នតិិ�រមា

ការដា�់ 
ប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ/ 

ការពប្រងឹង 
ឥណ៍ទាន

ថ្លែ�ន�ខ្ពែ� 
នៃនប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ/ 

ការពប្រងឹង 
ឥណ៍ទាន

មិនមាន 
ការធានានិង 

�ះ្នប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ/ 
ការពប្រងឹង 
ឥណ៍ទាន

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5) % % %

នៃថ្មីៃទី្ធ៣១ ថ្លែខ្ពធិន� ឆ្នាំំ្ំ២០១៩
ធាតិុនានា�ន�ងរបាយការណ៍៍សាា្នភាព 
ហិរញ្ញញវិតិ��

សាចុប់្របាក់សម្ពុម្ពុ�ូជាម្ពុយួធ្ងនាគារនានា-ដិ��  144.611.554  589.292.082 - - 100%

ប្របាក់�ទេញ្ញញើជាម្ពុួយធ្ងនាគារនានា-ដិ��  55.905.401  227.814.509 - - 100%

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួែ� ់
ដិ�់អ�ិថិជំន-ដិ��

 

363.105.515 

 

1.479.654.974 94% - 6%

ប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងៗ  761.356  3.102.525 - - 100%

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ�-ដិ��  18.662.699  76.050.498 - - 100%

សរ�� 583.046.525 2.375.914.588    

ធាតុិនានាស្មោះប្រ�របាយការណ៍៍សាាន្ភាពហរិញ្ញញវិតិ��
�រសន�យា  40.483.035  164.968.367 78% 16% 6%

�រប្រ�ម្ពុូ�ផ្តួែ�ំហ៊ានិភិ័យវិភា�តាំម្ពុប្រ�ទេភិ�អាជីំវកម្ពុម

នៃថ្មីៃទី្ធ៣១ ថ្លែខ្ពធិន� ឆំ្ំ្នាំ២០២០

សាច់ប្របា� ់
ស់មមូលជ្ជាមួយ 

ធិនា�រនានា-ដុល

ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�ស្មោះ� 
ធិនា�រនានា-

ដុល

ឥណ៍ទាននិង 
�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល ់

ដល់អ្នតិិថ្មីិជូន-ដុល
ប្រទ្ធព្យស់�ម ី

ស្មោះ�្សងៗ

ការវិិនិស្មោះ�គី 
ស្មោះល�មូល�ប្រតិ 

�ំណ៍ុល-ដុល ស់រុ�

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

សាា��័នប្របាក់�ទេញ្ញញើ 276.965.609 28.364.483  5.200.376  -    18.801.112 329.331.580
ប្រ�ឹះសាា�នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងៗ - -  8.338.430 - -  8.338.430 
កសិកម្ពុម	រ��ា�ប្រ�មាញ់	
និងទេនសា� - -  6.329.083 - -  6.329.083 
�រជំីកយកតែរ� - -  266.749 - -  266.749 
ផ្តួ�ិ�កម្ពុម - - 16.686.728 - -  16.686.728 
�ឹកទេភិួើង - - 1.383.495 - -  1.383.495 
សំណ៍ង់ - - 82.490.931 - -  82.490.931 
�រ�ក់ទេបាះដិ�ំ - - 32.384.367 - -  32.384.367 
�រ�ក់រាយ - - 34.223.674 - -  34.223.674 
ស�ា�គារ	
និងទេភាជំនីយ�ា�ន - - 62.198.935 - -  62.198.935 
�រដិឹកជំញ្ញជ�ន	
និង�រសែ�ក��ក - - 9.835.427 - -  9.835.427 

276.965.609 28.364.483 259.338.195 -  18.801.112 583.469.399 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

123122

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

ខ្ព. ្និភិ័យឥណ៍ទាន (តិ)

(iii). ការប្រ�មូល�ី�ំ្និភិ័យ (តិ)

�រប្រ�ម្ពុូ�ផ្តួែ�ំហ៊ានិភិ័យវិភា�តាំម្ពុប្រ�ទេភិ�អាជំីវកម្ពុម	(�)

នៃថ្មីៃទី្ធ៣១ ថ្លែខ្ពធិន� ឆំ្ំ្នាំ២០២០(តិ)

សាច់ប្របា�់
ស់មមូលជ្ជាមួយ 

ធិនា�រនានា- 
ដុល

ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�ស្មោះ�  
ធិនា�រនានា- 

ដុល

ឥណ៍ទាននិង 
�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល់ 
ដល់អ្នតិិថិ្មីជូន- 

ដុល
ប្រទ្ធព្យស់�ម ី

ស្មោះ�្សងៗ

ការវិនិិស្មោះ�គី 
ស្មោះល�មូល�ប្រតិ 

�ំណុ៍ល-ដុល ស់រុ�

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ប្រ��័នធផ្តួ�ស�ើផ្តួ�សាយ�័�៌មាន	 
និង�ូរ�ម្ពុនា�ម្ពុន៍ - -  2.611.240 - -  2.611.240 

សកម្ពុមភា�ជំួ�	និង	
ប្រ��ិ��តិ�រទេ�យម្ពុិនរា�់	
�ញ្ញ័���រជំួ�និង�រជំួ�	
អចុ�នៈប្រ���យ - -  176.276 - -  176.276 

សកម្ពុមភា�អចុ�នប្រ���យ - -  76.453.425 - -  76.453.425 

ទេសវាកម្ពុមម្ពុិនតែម្ពុន 
ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងៗ - -  28.547.500 929.211   29.476.711 

�រផ្តួត�់ប្របាក់កម្ពុ័ីផ្ទាា��់ខ្លួួ�ន - -  8.737.929 - -  8.737.929 

��	ឥណ៍ទាំន - -  645.323 - -  645.323 

ប្របាក់កម្ពុ័ី�ិញផ្តួៈះ 
តែដិ��ន់��់ទេ�យ 
មាា�ស់�ុ�ទេ�ះ�ះ - -  2.310.824 - -  2.310.824 

ទេផ្តួ�សងៗ - -  237.388 - -  237.388 

- - 119.719.905  929.211 -  120.649.116 

សរ��	(ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក) 276.965.609 28.364.483  379.058.100  929.211 18.801.112  704.118.515 

សរ��	(ពាន់ទេរៀ�	–  
កំណ៍�់សមាា��់	៥) 1.120.325.888 114.734.334 1.533.290.014 

 

3.758.658
 

76.050.498 

 

2.848.159.392 

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០១៩

សាច់ប្របា� ់
ស់មមូលជ្ជាមួយ 

ធិនា�រនានា- 
ដុល

ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�ស្មោះ� 
ធិនា�រនានា- 

ដុល

ឥណ៍ទាន និង 
�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល ់
ដល់អ្នតិិថ្មីិជូន- 

ដុល
ប្រទ្ធព្យស់�ម ី

ស្មោះ�្សងៗ

ការវិិនិស្មោះ�គី 
ស្មោះល�មូល�ប្រតិ 

�ំណ៍ុល-ដុល ស់រុ�

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

សាា��័នប្របាក់�ទេញ្ញញើ 144.611.554  55.905.401  12.706.377 -  18.662.699 231.886.031

ប្រ�ឹះសាា�នហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងៗ - -  11.397.133 - -  11.397.133 

កសិកម្ពុម	រ��ា�ប្រ�មាញ់	
និងទេនសា� - -  6.391.757 - -  6.391.757 

�រជំីកយកតែរ� - -  288.418 - -  288.418 

ផ្តួ�ិ�កម្ពុម - -  17.944.140 - -  17.944.140 

�ឹកទេភិួើង - -  964.451 - -  964.451 

សំណ៍ង់ - -  61.966.371 - -  61.966.371 

�រ�ក់ទេបាះដិ�ំ - -  43.653.205 - -  43.653.205 

�រ�ក់រាយ - -  28.326.617 - -  28.326.617 

ស�ា�គារ	 
និងទេភាជំនីយ�ា�ន - -  59.656.720 - -  59.656.720 

�រដិឹកជំញ្ញជ�ន	 
និង�រសែ�ក��ក - -  9.475.714 - -  9.475.714 

ប្រ��័នធផ្តួ�ស�ើផ្តួ�សាយ�័�៌មាន	
និង�ូរ�ម្ពុនា�ម្ពុន៍ - -  3.518.312 - -  3.518.312 

សកម្ពុមភា�ជួំ�	នងិ	
ប្រ��ិ��ត�ិរទេ�យមិ្ពុនរា�់	
�ញ័្ញ���រជំ�ួ	នងិ�រជួំ�	
អចុ�នៈប្រ���យ - -  168.874 - -  168.874 

សកម្ពុមភា�អចុ�នប្រ���យ - -  66.921.749 -  66.921.749 

ទេសវាកម្ពុមម្ពុិនតែម្ពុន 
ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងៗ - -  29.063.770 761.356 -  29.825.126 

�រផ្តួត�់ប្របាក់កម្ពុ័ីផ្ទាា��់ខ្លួួ�ន - -  7.469.993 - -  7.469.993 

��ឥណ៍ទាំន - -  1.122.475 - -  1.122.475 

ប្របាក់កម្ពុ័ី�ិញផ្តួៈះតែដិ��ន ់
��់ទេ�យមាា�ស់�ុ�ទេ�ះ�ះ - -  1.808.834 - -  1.808.834 

ទេផ្តួ�សងៗ - -  260.605 - -  260.605 

សរ��	(ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក) 144.611.554  55.905.401 363.105.515  761.356  18.662.699  583.046.525 

សរ��	(ពាន់ទេរៀ�	– 
កំណ៍�់សមាា��់	៥) 589.292.082

 

227.814.509 1.479.654.974  3.102.525  76.050.498  2.375.914.588 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

125124

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

ខ្ព. ្និភិ័យឥណ៍ទាន (តិ)

(iii). ការប្រ�មូល�ី�ំ្និភិ័យ (តិ)

�រប្រ�ម្ពុូ�ផ្តួែ�ំហ៊ានិភិ័យវិភា�តាំម្ពុនិវាស�ា�ន	និង�ំនាក់�ំនង	និង�រប្រ�ឈម្ពុទេ�នឹងឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនដិ��ធ្ងំៗ៖

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�

ឆាំ�ំ	2020 2019 ឆំា�ំ	2020 2019

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់5)

វិិភាគីតាមនិវាស់ដា្ឋ្ន៖

និវាសជំន  379.058.100  363.105.515  1.533.290.014 1.479.654.974 

វិិភាគីតាមទ្ធំនា�់ទ្ធំនង៖

អ�ិថិជំនខ្លាំងទេប្រ�  375.500.915  361.817.358  1.518.901.201 

 

1.474.405.735 

កម្ពុ័ី���គ�ិក  1.064.543  1.035.256  4.306.076  4.218.668 

សម្ពុុ័នធញ៉ា�ិ  2.492.642  252.901  10.082.737  1.030.571 

 379.058.100  363.105.515  1.533.290.014 1.479.654.974 

តាមរយ��ល�៉�ពាល់៖

ផ្តួ��ុះពា�់មាន�ំហ័ំធំ្ង	(*)  130.906.819  117.162.534  529.518.082  477.437.326 

ផ្តួ��ុះពា�់មាន�ំហ័ំ�ូចុ  248.151.281  245.942.981  1.003.771.932 1.002.217.648 

 379.058.100  363.105.515  1.533.290.014 1.479.654.974 

តាមរយ�ល�្ខខ្ពណ៍្ឌអ្ននុស្មោះប្រ��៖

ទេរៀ�ចុំទេ�ើងវិញ(**)  83.249.185  -    336.742.952  -   

ម្ពុិនទេរៀ�ចុំទេ�ើងវិញ  295.808.915  -    1.196.547.062  -   

 379.058.100  -    1.533.290.014  -   

(*)	ផ្តួ��ះុពា�ត់ែដិ�មាន�ំហ័ធំំ្ង	ប្រ�ូវបានកណំ៍�់ទេ�យប្រ��សរ�សធ់្ងនាគារជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា	ថាជាហ៊ានភិិយ័ដិ��នៃនសម្ពុ����យ 

សរ��នៃនឥណ៍ទាំន	នងិ��ទេរប្រ�ទាំនជាមួ្ពុយអុក��ួ�ផ្តួ�តែ�ម្ពុយួតែដិ�មានចុនួំនទេ�ើស�	ី១០%	នៃនម្ពុ�ូធ្ងនស��ធរ�សធ់្ងនាគារ។ 

ផ្តួ��ុះពា�់ទេនះ	�ឺខ្លួុស់ជាងឥណ៍ទាំន	ឬកិចុ័សន�យាតែដិ�ទេ�ស�់	និងឥណ៍ទាំន	ឬកិចុ័សន�យាតែដិ�បានអន�ម្ពុ័�	។

(**)	ឥណ៍ទាំនទេរៀ�ចំុទេ�ើងវិញ	�ឺជាឥណ៍ទាំនតែដិ��កេខ្លួណ៍ឌនៃនកិច័ុសន�យាប្រ�ូវបានតែកតែប្រ�ទេដិើម្ពុ�បីីផ្តួែ�់នូវ�កេខ្លួណ៍ឌអន�ទេប្រគាះ 

សប្រមា�់អុកខ្លួ័ី	សប្រមា�់ទេហ័��ផ្តួ�សម្ពុប្រស�ទាំក់�ងនឹងភា�ប្របាកដិប្រ�ជានៃនវិ��ិតហ័ិរញ្ញញវ�ុ��ទេ�ា�ះអាសនុ	។

(iv). ប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ

	 ខ្លួណ៍ៈទេ��តែដិ��រប្រ�ឈម្ពុនងឹហ៊ានភ័ិិយអ�ិ�រមារ�សធ់្ងនាគារ	�ជឺា�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងរ�សប់្រ���យសកម្ពុម	ឬកុ�ងករណី៍ឧ�ករណ៍៍ 

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេ�ទេប្រ�របាយ�រណ៍៍សាា�នភា�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	�ឺចំុនួន�ឹកប្របាក់តែដិ�បានធានា�រសន�យាផ្តួែ�់ឱ្�យ	�រ��ួ�យក	ឬ 

�រយ�់ប្រ�ម្ពុ	ហ៊ានភិិយ័ទាំងំទេនាះ�នំងអាចុទាំ�ជាងទេ�យសារតែ��រ��់កងប្រ���យ�ញ្ហាា�	ំ�រធានាឥណ៍ទាំន	នងិសកម្ពុមភា� 

ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�ទេដិើម្ពុ�បីី��់�នយុហ៊ានិភ័ិយ	។

	 �រ�ិ�ណ៍៌នាអំ�ីប្រ���យ�ញ្ហាា�ំសប្រមា�់ប្រ�ទេភិ�នៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�នីម្ពុួយៗ	ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	។

សាច់ប្របា�់ស់មមូលជ្ជាមួយធិនា�រនានា ប្របា��់ស្មោះញ្ញញ�ស្មោះ�ធិនា�រនានា ការវិិនសិ្មោះ�គីស្មោះល�មលូ�ប្រតិ�ណុំ៍ល នងិប្រទ្ធព្យស់�មីស្មោះ�្សងៗ

	 ប្រ���យ�ញ្ហាា�ំជា�ូទេ�ម្ពុិនប្រ�ូវបានតែសើងរកសប្រមា�់ប្រ���យ	សកម្ពុមទាំំងទេនះទេ�	។

ឥណ៍ទាន និង�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល់ដល់អ្នតិថិ្មីិជូន. �ំណ៍ុលយថាភាព និងការស់ន្យា

	 ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួែ�់ដិ�់អ�ិថិជំន	�ំណ៍ុ�យថាភា�	និង�រសន�យា	ជាធ្ងម្ពុមតាំប្រ�ូវមាន�ក់ជាប្រ���យ�ញ្ហាា�ំកុ�ង

កប្រមិ្ពុ��មួ្ពុយ	។	ជា�ិទេសសហ៊ានិភិ័យទេ�ើឥណ៍ទាំនទេ�ហ័�ា�ន	ជា�ូទេ�ប្រ�ូវបានធានាទេ�ញទេ�ញទេ�យទេ�ហ័�ា�ន។

តាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុទេនះសទេងេ�អំ�ី�រធានាទេ�ើប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ខ្លួួ�ន៖

ប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ/ការពប្រងឹងឥណ៍ទាន

ឥណ៍ទានពុំមាន 
ការធានានៃថ្មីៃទី្ធ ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆំ្ំ្នាំ ២០២០ ប្រទ្ធព្យស់ម្បតិិិ

ប្រទ្ធព្យ 
ស់�មីចល័តិ

ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�មាន 
កាល�ំណ៍តិ់ ស្មោះ�្សងៗ ស់រុ�

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ឥណ៍ទាំន	
និង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួែ�់	
ដិ�់អ�ិថិជំន  366.221.084 -  225.759  229.483 

 

12.381.774 379.058.100

�រសន�យា  35.575.930 -  455.404  2.874.305  18.704.963 57.610.602
 401.797.014  -    681.163  3.103.788 31.086.737 436.668.702

នៃថ្មីៃទី្ធ ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន�  ឆំ្ំ្នាំ  ២០១៩

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំន	
ផ្តួែ�់ដិ�់អ�ិថិជំន  341.668.020 -  -    324.835  21.112.660 

 

363.105.515 

�រសន�យា  28.812.227  -    192.025  8.902.756  2.576.027  40.483.035 

 370.480.247 -  192.025  9.227.591 
 

23.688.687 
 

403.588.550 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

127126

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

ខ្ព. ្និភិ័យឥណ៍ទាន (តិ)

(iv). ប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ (តិ)

តាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុទេនះសទេងេ�អំ�ី�រធានារ�ស់សាខ្លាំធ្ងនាគារទេ�ើប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ខ្លួួ�ន៖	(�)

ប្រទ្ធព្យ�ញ្ញាា្ំ/ការពប្រងឹងឥណ៍ទាន
្និភិ័យ 
ឥណ៍ទាន  

�ះ្នការធានានៃថ្មីៃទី្ធ ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆំ្ំ្នាំ ២០២០ ប្រទ្ធព្យស់ម្បតិិិ
ប្រទ្ធព្យស់�ម ី
រយ�ស្មោះពលខ្ពែី

ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�មាន 
កាល�ំណ៍តិ់ ស្មោះ�្សងៗ ស់រុ�

ពាន់ទេរៀ�		(កំណ៍�់
សមាា��់	5)

ពាន់ទេរៀ�		
(កំណ៍�់
សមាា��់	

5)

ពាន់ទេរៀ�		
(កំណ៍�់

សមាា��់	5)

ពាន់ទេរៀ�		
(កំណ៍�់

សមាា��់	5)

ពាន់ទេរៀ�		
(កំណ៍�់

សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ�		(កំណ៍�់

សមាា��់	5)

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំន 
ផ្តួែ�់ដិ�់អ�ិថិជំន 1.481.364.285  -    913.195  928.258  50.084.276 

 

1.533.290.014 

�រសន�យា  143.904.637  -    1.842.109  11.626.564 75.661.575 233.034.885

1.625.268.922 -    2.755.304  12.554.822 125.745.851 1.766.324.899

នៃថ្មីៃទី្ធ ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆំ្ំ្នាំ ២០១៩
ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំន 
ផ្តួែ�់ដិ�់អ�ិថិជំន 1.392.297.182  -    -    1.323.702  86.034.090 

 

1.479.654.974 

�រសន�យា  117.409.825  -    782.502 

 

36.278.730  10.497.310  164.968.367 

1.509.707.007  -    782.502 37.602.432  96.531.400 
 

1.644.623.341 

(v). គុីណ៍ភាពឥណ៍ទាននៃនឥណ៍ទាន និង �ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល់ដល់អ្នតិិថិ្មីជូនដុល

	 ចា��់នីៃថង�២ី៧	តែខ្លួ	ម្ពុនីា	ឆំា�២ំ០២០	ធ្ងនាគារបានទេប្រ�ើប្របាសស់ារាចុរទេ�ខ្លួ	ធ្ង៧-០២០-០០១	ទេចុញទេ�យធ្ងនាគារជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា	 

ទេ�ើឥណ៍ទាំនទេរៀ�ចុំទេ�ើងវិញទេដិើម្ពុ�បីីគាំប្រ�ទេ�ើអ�ិថិជំនតែដិ�រងផ្តួ��ុះពា�់�ី	កូវីដិ-១៩	ទេ�យ៖

 ®  ��់�នុយចុំនួនប្របាក់ទេដិើម្ពុ	ឬចុំនួនប្របាក់ប្រ�ូវ�ង់ទេ�ចុ�ងប្រគា

 ®  �នាា��អាប្រតាំ�រប្របាក់ឱ្�យទាំ�ជាងអាប្រតាំទេដិើម្ពុកុ�ងកិចុ័សន�យា

 ®  �ន�យារ�រ�ង់ប្របាក់ទេដិើម្ពុ	ឬ	�រប្របាក់	ឬ�រ�ំតែ�ង�រប្របាក់ម្ពុិនបាន�ង់ទេ�ជាប្របាក់ទេដិើម្ពុ	

 ®  �តែនុម្ពុ	��កំណ៍�.់	�តែនុម្ពុ/តែកតែប្រ�	អុករួម្ពុខ្លួ័ី	នឹង/ឬ	អុកធានា	ទេ�ើអាចុ

 ®  �ែ�រ�ី�រសងរ�ំស់	ទេ�ជា�រ�ង់�រប្របាក់�ុ�ទេ�ះ�ះ	ទេហ័ើយប្របាក់ទេដិើម្ពុប្រ�ូវ�ង់ទេ�ចុ�ងប្រគា

 ®  ទេ�ើកតែ�ងប្រ���យ�ញ្ហាា�ំ	ឬ	��ួ�យកប្រ���យ�ញ្ហាា�ំ�នៃម្ពុួទាំ�	និង

 ®  	��់�នុយ�កេខ្លួណ៍ឌកម្ពុ័ី	និង/ឬទេ�ើកតែ�ង�រសងប្រ���់ម្ពុកវិញរយៈទេ��រហ័ូ�ដិ�់	៦តែខ្លួរា�់ចា�់�ីនៃថងចុ�ះហ័�ុទេ�ខ្លាំ 

ទេ�ើកិចុ័សន�យាកម្ពុ័ីថមី	។

	 �ួយ៉ាា�ងសប្រមា�់អ�ិថិជំនតែដិ�បាន�ង់ប្របាក់ទេដិើម្ពុ	និង

�រប្របាក់ឬទាំំងប្របាក់ទេដិើម្ពុ	និង�រប្របាក់	 ទេ�យម្ពុិនទេ�ើស

�ី៩០នៃថង	(ឥណ៍ទាំនដំិទេណ៍ើរ�រ)	និងប្រ�ូវបានរំ�ឹងថាអាចុ

ប្រ�ឹម្ពុតែ�ជំួ�នូវវិ��តិហ័ិរញ្ញញវ�ុ��ទេ�ា�ះអាសនុ	និង�រ�ំបាក

ទេ�ើ�រសងប្រ���់។	ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជាបានអន�ញ្ហាា��

ទេអាយមាន�រទេរៀ�ចុទំេ�ើងវិញចុទំេពាះ	ឥណ៍ទាំនសិុ�ទេ�កុ�ង

វិសយ័រងផ្តួ��ះុពា�ទ់េ�យសារ�ររីករា���នៃនកូវីដិ-១៩	

និង�ឹកជំំនន់ទេ�យតែផ្តួអកតាំម្ពុ�រវាយ�នៃម្ពុួរ�ស់ធ្ងនាគារ

ទេរៀងៗខ្លួួ�ន	។	

	 ទេ�យអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុទេសចុកតតីែណ៍នារំ�សធ់្ងនាគារជា�ិ

នៃនកម្ពុុ�ជា	ទេ�ខ្លួ	ធ្ង៧-០១៧-៣៤៤	ចុំ��់ថាំ�ក់ឥណ៍ទាំន

នមី្ពុយួៗ	ទេយ៉ាងទេ�តាំម្ពុ��ណ៍ភា�ឥណ៍ទាំនដិចូុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ឥណ៍ទានធិមតីា៖

	 ឥណ៍ទាំនតែដិ�ទេ�ស�់	 ប្រ�ូវបាន�ូទាំ�់សងទាំន់

ទេ��ទេវលា	 និងមិ្ពុនជា�់សង�ស័យសប្រមា�់�រ�ូទាំ�់សង	

នាទេ��អនា��។	 �រ�ូទាំ�់សង	 ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើង

តាំម្ពុកិច័ុសន�យា	ទេហ័ើយអ�ិថជិំនម្ពុនិ�ងាា�ញ�ភីា�	�ន់ទេខ្លួ�សាយ

នៃន��ធភា�កុ�ង�រ�ូទាំ�់សង	អាជំីវកម្ពុម	�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់	

និងសាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនាះទេ�ើយ	។

ឥណ៍ទានឃ្លាំា្ំស្មោះម�ល៖

	 ឥណ៍ទាំនតែដិ�ទេ�កុ�ងចំុ��ថំ់ា�កទ់េនះ	ប្រ�ូវបាន�រពារ

នាទេ���ចុ័���បីនុ	 ទេហ័ើយប្រ�តែហ័�ជាម្ពុិនអាចុហ័ួស	��

កំណ៍�់ទេ�	 �ុ�តែនតវា�ងាា�ញ�ីភា��ន់ទេខ្លួ�សាយតែដិ�អាចុ	ជំះ

ឥ�ធិ��	យ៉ាា�ងធ្ងងន់ធ្ងងរដិ�់�រ�ូទាំ�់សងរ�ស់កូន�ំណ៍ុ�

ទេ����រិទេច័ុ�	នាទេ��អនា��	ប្រ�សនិទេ�ើម្ពុនិបានតែក	�ប្រមូ្ពុវ

ឱ្�យបានទាំន់ទេ��ទេវលា	និងយកចុិ�ត��ក�ក់�ីប្រ�ឹះសាា�ន	។

	 ភា��ន់ទេខ្លួ�សាយទេនះរា��់ញ័្ញ��	�ុ�តែនតម្ពុនិប្រ�ូវបានកណំ៍�់

ចុទំេពាះននំិា��រថយចុ�ះនៃនប្រ���ិ�ត�ិរអាជំវីកម្ពុមរ�ស	់នៃដិ�ូភា�ី	

ឬសាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ខ្លួួ�ន	 និងសាា�នភា�ទេសដិឋកិចុ័	

និង�កេខ្លួណ៍ឌ�ីផ្តួ�សារតែដិ�	អាចុ�ុះពា�់ដិ�់ប្របាក់ចុំទេណ៍ញ	

និង	��ធភា��ូទាំ�់សងនាទេ��អនា��	រ�ស់ខ្លួួ �ន	ឬ

សាា�នភា��ន់តែ�យ៉ាា��យ់�នឺនៃនប្រ���យ�ញ្ហាា�	ំ។	ចុ�ំ�ថំ់ា�កទ់េនះ	

មាន	សនទិាំនភា�ផ្ទាា��់ខួ្លួ�នយ៉ាា�ងចុ�បាសល់ាស	់ទេហ័ើយមិ្ពុន	�ួរ

ទេប្រ�ើជា�រសប្រម្ពុ�សប្រមួ្ពុ�រវាងឥណ៍ទាំនធ្ងម្ពុមតាំ	នងិឥណ៍ទាំន

ទេប្រ�ម្ពុសែង់�ទេ�	។

ឥណ៍ទានស្មោះប្រកាមស់ីង់ដា៖

	 ឥណ៍ទាំនតែដិ�បានចា�់ថំា�កទ់េ�កុ�ងចំុ��ថំ់ា�កទ់េនះ	

�ងាា�ញ�ភីា��ន់ទេខ្លួ�សាយ�រួឱ្�យក�់សមាា��	់ទេហ័ើយម្ពុនិប្រ�ូវបាន

�រពារប្រ��់ប្រគាន់ទេ�យអាជីំវកម្ពុម	�ចុ័���បីនុ	 ឬសាា�នភា�

ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	នងិ��ធភា�សងរ�ស់កនូ�ណុំ៍�ទេ�	។		នយិ៉ាយ

ឱ្�យចុទំេ�	ប្រ�ភិ�ទេដិើម្ពុនៃន�រសង�ណុំ៍�	�មឺ្ពុនិប្រ��ប់្រគាន់ទេដិើម្ពុ�បីី

�ូទាំ�់�ំណ៍ុ�ទេនាះទេ�	ទេ�យមិ្ពុន�ិ��ីប្របាក់ចំុណ៍ូ�តែដិ�

បានម្ពុក�ីប្រ�ភិ��នាា��់�ន�សំដូិចុជា�ក់ប្រ���យ�ញ្ហាា�ជំាទេដិើម្ពុ	។
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�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

ខ្ព. ្និភិ័យឥណ៍ទាន (តិ)

(v). គុីណ៍ភាពឥណ៍ទាននៃនឥណ៍ទាន និង 

�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល់ដល់អ្នតិិថ្មីិជូនដុល (តិ)

ឥណ៍ទានស្មោះប្រកាមស់ីង់ដា៖ (តិ)

កតាំៅ�តែដិ�នាំឱ្�យមានចំុ��់ថាំ�ក់ឥណ៍ទាំនទេប្រ�ម្ពុសែង់�

រួម្ពុមាន៖

 ®  កូន�ំណុ៍�គាា�ន��ធភា�ទេដិើម្ពុ�បីី�ំទេ�ញតាំម្ពុ�កេខ្លួណ៍ឌ

នៃន�រ�ូទាំ�់សងប្របាក់តាំម្ពុកិចុ័សន�យា

 ®  	សាា�នភា�ទេសដិឋកិចុ័	និង�ីផ្តួ�សារម្ពុិនអទំេ�យផ្តួ�	តែដិ�	

អាចុជំះឥ�ធិ��យ៉ាា�ងធ្ងងន់ធ្ងងរដិ�់អាជីំវកម្ពុម	 និងប្របាក់

ចុំទេណ៍ញ	រ�ស់នៃដិ�ូភា�ីនាទេ��អនា��

 ®  	សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ��ន់ទេខ្លួ�សាយ	និង	/	ឬ	អសម្ពុ�ុភា�	

រ�ស់	នៃដិ�ូភា�ីទេដិើម្ពុ�បីី�ទេងើើ��ំហូ័រ�ឹកប្របាក់ប្រ��់ប្រគាន់

ទេដិើម្ពុ�បីី�ំទេ�ញ�រ�ូទាំ�់សង

 ®  	ភា��ំបាកតែដិ�បានជំួ�ប្រ��ះទេ�យនៃដិ�ូភា�ី			កុ�ង	

�រ	�ូទាំ�់សងឥណ៍ទាំនទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	តែដិ�ផ្តួត�់ទេ�យ

ប្រ�ឹះសាា�ន	ឬទេ�យសាា��័នទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�	ទេ�ទេ��មាន

�័�៌មានអាចុទេប្រ�ើប្របាស់បាន

 ®  និង		�រ�ំពានទេ�ើកិច័ុប្រ�ម្ពុទេប្រ�ៀងហិ័រញ្ញញវ�ុ�ទេ�យ	នៃដិ�ូ	

ភា�ី	។

ឥណ៍ទានជ្ជា�់ស់ង្ស័យ៖

	 ឥណ៍ទាំនតែដិ�បានចា�ថំ់ា�កទ់េ�កុ�ងប្រ�ទេភិ�ទេនះ	�ងាា�ញ

�ីភា��ន់ទេខ្លួ�សាយធ្ងងន់ធ្ងងរជាងចុំ��់ថាំ�ក់ឥណ៍ទាំនទេប្រ�ម្ពុ

សែង់�	 តែដិ��រប្រ�ម្ពុូ�បានម្ពុកវិញប្រ��់ចំុនួន	 តែផ្តួអកទេ�ើ

ម្ពុ�ូ�ា�ននៃនដិំទេណ៍ើរទេហ័��តែដិ�មានប្រសា�់	�កេខ្លួណ៍ឌ	ឬ�នៃមួ្ពុ

នៃនប្រ���យ�ញ្ហាា�ំមាន�រសង�ស័យខ្លួុស់	ឬម្ពុិនអាចុប្រ�ម្ពុូ�	បាន

វិញ	។		�ររំ�ឹង��កថានឹងបា�់�ង់�ឺខុ្លួស	់ទេទាំះ�ីជាចំុនួន��ិ

ប្របាកដិទេ�ម្ពុនិទាំនប់ានកណំ៍�់សប្រមា�ទ់េ��ទេនះក៏ទេ�យ	។

ឥណ៍ទានខាតិ�ង់៖

	 ឥណ៍ទាំនតែដិ�ប្រ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់ថាជា�របា�់�ង់	�ឺ

ទេ�ទេ��តែដិ�វាម្ពុនិអាចុប្រ�មូ្ពុ�បានម្ពុកវិញ	ទេហ័ើយ	�រ	�ទូាំ�់

សងវិញអាចុមានចុំនួន�ិចុ�ួចុ	ឬប្រ�ម្ពុូ�	មិ្ពុនបាន	ទេសាះ	។

ការទ្ធទួ្ធលសាា្ល់ស្មោះល�ការរំពឹងទុ្ធ�ស្មោះល�ការខាតិ�ង់ឥណ៍ទាន

ធ្ងនាគារអន�វ�តវិធ្ងសីាស្រ្តសត	៣	ដិ�ំក�់�	ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ�រផំ្ទា�ស�់ត�រ��ណ៍ភា�ឥណ៍ទាំនចា�តំ់ាំង�មីាន�រ���ួសាា��	់ដិ�ំងូ៖

វិិធិីសាក្ត្រស់ិ ៣ ដំណ្ណា�់កាល ដំណ្ណា�់កាលទ្ធី ១ ដំណ្ណា�់កាលទ្ធី ២ ដំណ្ណា�់កាលទ្ធី ៣

ដិំទេណ៍ើរ�រ ទេប្រ�ម្ពុដិំទេណ៍ើរ�រ ម្ពុិនដិំទេណ៍ើរ�រ

�រ��ួ�សាា��់ឥណ៍ទាំន 
តែដិ�រំ�ឹងថានឹងបា�់�ង់

រំ�ឹងថានឹងបា�់�ង ់
រយៈទេ��	12	តែខ្លួ

រំ�ឹងថានឹង 
បា�់�ង់ទេ�ញអាយ���

រំ�ឹងថានឹង 
បា�់�ង់ទេ�ញអាយ���

�កេណ៍ៈវិនិចុ័័យ
ម្ពុិនមាន�រទេកើនទេ�ើងជា 
សារវនែទេ�ើហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនទេ�

ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនតែដិ�បាន 
ទេកើនទេ�ើងជាសារវនែ

ឥណ៍ទាំនតែដិ� 
មានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ

ម្ពុូ��ា�ននៃន�រ�ណ៍នា 
ចុំណ៍ូ�ជាប្របាក់ចុំទេណ៍ញ �នៃម្ពុួទេយ៉ាងដិ�� �នៃម្ពុួទេយ៉ាងដិ�� �នៃម្ពុួទេយ៉ាងស��ធ

	 ធ្ងនាគារ	នឹងវាស់តែវងទេ�ើ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	ទេ�យទេប្រ�ើវិធី្ងសាស្រ្តសត�ូទេ�	។	វិធី្ងសាស្រ្តសត�ូទេ�រួម្ពុមាន	

�រតែញកអ�ិថិជំនទេចុញជា	៣	ដិំ�ក់��ទេផ្តួ�សងៗ	គាំ�	ទេ�យទេយ៉ាងទេ�តាំម្ពុ�កេណ៍ៈវិនិច័័ុយដិំ�ក់��ទេ�យទេធ្ងើើ�រវាយ

�នៃមួ្ពុហ៊ានភិិយ័ឥណ៍ទាំន	។	�ររំ�ងឹ��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនរយៈទេ��	១២	តែខ្លួ	នងឹប្រ�ូវបាន�ណ៍នាសប្រមា�់ដិ�ំក�់� 

�ី	១	ខ្លួណ៍ៈ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនទេ�ញអាយ���	នឹងប្រ�ូវបាន�ណ៍នាសប្រមា�់ដិំ�ក់���ី	២	និង 

ដិ�ំក់���	ី៣	។	នា�រិយ�រិទេច័ុ�រាយ�រណ៍៍នីមួ្ពុយៗ	ធ្ងនាគារនងឹវាយ�នៃមួ្ពុហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនទេ�តាំម្ពុ�ណ៍ននីីមួ្ពុយៗ 

ទេ�ើទេប្រ�ៀ�ទេធ្ងៀ�	នឹង	កប្រម្ពុិ�ហ៊ានិភិ័យទេ�ទេ��ផ្តួែ�់ឱ្�យ	។

	ឥណ៍ទាំនរយៈទេ��តែវង	(ទេប្រចុើនជាងម្ពុួយឆាំ�ំ)

ដំណ្ណា�់កាល សាា្នភាព្និភិ័យឥណ៍ទាន ចំណ្ណាតិ់ថាំ្�់ ចំនួននៃថ្មីៃហួស់កាល�ំណ៍តិ់ ស់ុចនា�រណ៍៍នៃនការយឺតិ�ា្វិ

1
ម្ពុិនមាន�រទេកើនទេ�ើងជា 
សារវនែទេ�ើហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនទេ�

ឥណ៍ទាំនធ្ងម្ពុមតាំ 0	ដិ�់	29	នៃថង ដិំទេណ៍ើរ�រ

2
ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនបាន 
ទេកើនទេ�ើងជាសារវនែ

ឥណ៍ទាំនឃ្លាំំ�ំទេម្ពុើ� 30	ដិ�់	89	នៃថង ទេប្រ�ម្ពុដិំទេណ៍ើរ�រ

3 ឥណ៍ទាំនមានឱ្នភា�

ឥណ៍ទាំនទេប្រ�ម្ពុសែង់� 90	ដិ�់	179	នៃថង

ម្ពុិនដិំទេណ៍ើរ�រឥណ៍ទាំនជា�់សង�ស័យ 180	ដិ�់	360	នៃថង

ឥណ៍ទាំនខ្លាំ��ង់ ទេ�ើស�ី	360	នៃថង



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

131130

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

ខ្ព. ្និភិ័យឥណ៍ទាន (តិ)

(v). គុីណ៍ភាពឥណ៍ទាននៃនឥណ៍ទាន និង �ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល់ដល់អ្នតិិថិ្មីជូនដុល (តិ)

ការទ្ធទ្ធួលសាា្ល់ស្មោះល�ការរំពឹងទ្ធុ�ស្មោះល�ការខាតិ�ង់ឥណ៍ទាន (តិ)

ឥណ៍ទាំនរយៈទេ��ខ្លួួី	(១	ឆាំ�ំ	ឬ�ិចុជាង)

ដំណ្ណា�់កាល សាា្នភាព្និភិ័យឥណ៍ទាន ចំណ្ណាតិ់ថាំ្�់ ចំនួននៃថ្មីៃហួស់កាល�ំណ៍ត់ិ សុ់ចនា�រណ៍៍នៃនការយឺតិ�ា្វិ

1
ម្ពុិនមាន�រទេកើនទេ�ើងជា 
សារវនែទេ�ើហ៊ានភ័ិិយឥណ៍ទាំនទេ�

ឥណ៍ទាំនធ្ងម្ពុមតាំ 0	ដិ�់	14	នៃថង ដំិទេណ៍ើរ�រ

2
ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនបាន 
ទេកើនទេ�ើងជាសារវនែ

ឥណ៍ទាំនឃ្លាំំ�ំទេម្ពុើ� 15	ដិ�់	30	នៃថង ទេប្រ�ម្ពុដិំទេណ៍ើរ�រ

3 ឥណ៍ទាំនមានឱ្នភា�

ឥណ៍ទាំនទេប្រ�ម្ពុសែង់� 31	ដិ�់	60	នៃថង

មិ្ពុនដិំទេណ៍ើរ�រឥណ៍ទាំនជា�់សង�ស័យ 61	ដិ�់	90	នៃថង

ឥណ៍ទាំនខ្លាំ��ង់ ទេ�ើស�ី	91	នៃថង

	 ធ្ងនាគារនឹងទេប្រ�ើប្របាស់ចំុនួននៃថងហ័ួស��កំណ៍�់សង	និងចំុ��់ថាំ�ក់រ�ស់ធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	សប្រមា�់�កេណ៍ៈ 

វិនិចុ័័យកុ�ង�រតែ�ងតែចុកដំិ�ក់��។	ដិូចុគាំ�ទេនះផ្តួងតែដិរ	 ធ្ងនាគារនឹង�ទេងើើ��រ�ក់�ិនៈ�ឥណ៍ទាំន	ឬធា��តែដិ�អាចុ 

បាា�ន់សាា�នបាននាទេ��អនា��	ទេ�ទេ��មាន�័�៌មាន�ន់តែ�ងាយប្រសួ�រក	។	

	 សប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មាន�កេណ៍ៈរយៈទេ��ខីួ្លួ	វិធ្ងសីាស្រ្តសតសាម្ពុញ្ញញនងឹប្រ�ូវបានអន�ម្ពុ�័	ទេ�ទេ��តែដិ�វាម្ពុនិ�ប្រមូ្ពុវ 

ឱ្�យមាន�កេណ៍ៈវិនិច័័ុយជាជំហំ៊ានៗ	។	ទេ�កុ�ងករណ៍ទីេនះ	វានឹងប្រ�ូវបានតែ�ងតែចុកជាឥណ៍ទាំន	(ដំិ�ក�់��ី	១)	ឬឥណ៍ទាំន	

ម្ពុិនដំិទេណ៍ើរ�រ	។

តាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុសទេងេ��ី��ណ៍ភា�ឥណ៍ទាំននៃនហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនដិ��រ�ស់ធ្ងនាគារ	ទេ�យទេយ៉ាងតាំម្ពុចុំ��់ថាំ�ក់ខ្លាំងទេ�ើ	។
នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០២០

ដិំ�ក់���ី	1 ដិំ�ក់���ី	2 ដិំ�ក់���ី	3 សរ��

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ឥណ៍ទាន និង�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល់ដល់ 
អ្នតិិថ្មីិជូនតាមរំលស់់នៃថ្មីែស្មោះដ�ម
ឥណ៍ទាំនធ្ងម្ពុមតាំ  374.613.381 - -  374.613.381 

ឥណ៍ទាំនឃ្លាំំ�ំទេម្ពុើ� -  4.344.236 -  4.344.236 

ឥណ៍ទាំនទេប្រ�ម្ពុសែង់� - -  100.483  100.483 

 374.613.381  4.344.236  100.483  379.058.100 

សំវិធានធ្ងនខ្លាំ��ង់  (2.493.663)  (866.619)  (27.560)  (3.387.842) 

�នៃម្ពុួទេយ៉ាង	  372.119.718  3.477.617  72.923  375.670.258 

�នៃម្ពុួទេយ៉ាង	(ពាន់ទេរៀ�-កំណ៍�់សមាា��់	៥) 1.505.224.259 14.066.961 294.973 1.519.586.193 

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០១៩

ដិំ�ក់���ី	1 ដិំ�ក់���ី	2 ដិំ�ក់���ី	3 សរ��

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួែ�់ដិ� ់
អ�ិថិជំនតាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ

ឥណ៍ទាំនធ្ងម្ពុមតាំ  363.003.030 - -  363.003.030 

ឥណ៍ទាំនឃ្លាំំ�ំទេម្ពុើ� -  102.485 -  102.485 

 363.003.030  102.485  -    363.105.515 

សំវិធានធ្ងនខ្លាំ��ង់  (1.803.015) ( 9.168)  -   (1.812.183) 

�នៃម្ពុួទេយ៉ាង	  361.200.015  93.317  -    361.293.332 

�នៃម្ពុួទេយ៉ាង	(ពាន់ទេរៀ�-កំណ៍�់សមាា��់	៥) 1.471.890.061  380.267  -   1.472.270.328 

ការដា�់�ញ្ញេ�លព័តិ៌មានស្មោះល�ការប្រ�ស្មោះម�លស្មោះម�លអ្ននាគីតិ

	 ធ្ងនាគាររមួ្ពុ�ញ័្ញ����៌័មានទេ�ើ�រប្រ�ទេម្ពុើ�ទេម្ពុើ�អនា��	ទេ�កុ�ង�រវាយ�នៃមួ្ពុ�ថាទេ�ើហ៊ានភ័ិិយឥណ៍ទាំនរ�ស	់ឧ�ករណ៍៍ 

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�បានទេកើនទេ�ើងជាសារវនែចា�់តាំំង�ី�រ��ួ�សាា��់ដិំ�ូង	និង�រវាស់តែវងទេ�ើ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់	ឥណ៍ទាំន 

តែដិរឬទេ�	។

	 �័�៌មានខ្លាំងទេប្រ�តែដិ�ប្រ�ូវបានយកម្ពុក�ិចារ�រួម្ពុមាន�ិនុន័យទេសដិឋកិចុ័	និង�រ��យាករណ៍៍តែដិ�បានទេបាះ��ម្ពុុផ្តួ�សាយ

ទេ�យសាា��័នរ�ា�ភិិបា�	 និងអាជាា�ធ្ងររូ�ិយវ�ុ �ទេ�កុ�ង��ា�ប្រ�ទេ�សទេផ្តួ�សងៗតែដិ�ធ្ងនាគារទេធ្ងើ ើប្រ��ិ��តិ�រជាម្ពុួយ	

និងអងគ�រអនែរជា�ិធ្ងំៗ	ដូិចុជាធានាគារ�ិភិ�ទេលាក	និងជំទំេរសីវិស័យឯកជំន	និង�រសិក�សារ�ស់អុក��យាករណ៍	៍។

	 ធ្ងនាគារ	 បានទេប្រ�ើ�ិនុន័យមាា�ប្រកូទេសដិឋកិចុ័ប្រ�វ�តិសាស្រ្តសត	 តែដិ�ដិកប្រសង់ទេចុញ�ី�ិនុន័យទេបាះផ្តួ�សាយទេ�យធ្ងនាគារ 

�ភិិ�ទេលាក	។	ទេដិើម្ពុ�បីី��យាករណ៍៍�បី្រ�ូបា�ូ��ីទេ�នៃនហ៊ានភិិយ័ឥណ៍ទាំនសប្រមា�ឆំ់ា�ខំ្លាំងម្ពុ�ខ្លួ	អប្រតាំ	ហ៊ានភិិយ័ឥណ៍ទាំនតែដិ�	ប្រ�ូវ 

បានទេ�សទេងើ�ទេ�ើញប្រ�ចាំប្រ�ីមាស	(ODRs)	ប្រ�ូវបាន�តែប្រម្ពុ�ប្រម្ពុង់ទេ�នឹង�នៃម្ពុអួទេថរមាា�ប្រកូទេសដិឋកិចុ័	ប្រ�ចាំប្រ�ីមាស	(“MEV”)	។

  

ធ្ងនាគារ	បានទេប្រ�ើ	 វិធី្ងសាស្រ្តសតជាទេ��ទេវលាជាម្ពុធ្ង�យម្ពុ	 ទេដិើម្ពុ�បីី��យាករ�ី	MEVs	នាទេ��អនា��	។	�រប្រ�ទេម្ពុើ�ទេម្ពុើ�ទេ�ម្ពុ�ខ្លួ	

ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាតាំម្ពុសមាមាប្រ�នៃន	ODR	ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ	MEV	តែដិ�ទេ�សាា��់ថមីៗ 	និង	MEV	តែដិ�បាន��យាករណ៍៍។

	 អទេថរមាា�ប្រកូទេសដិឋកិច័ុ	ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាតាំម្ពុមូ្ពុ��ា�នទេស�រីយុធូ្ងម្ពុមតាំ	�អ�ផំ្តួ��	នងិអាប្រកក់�ផំ្តួ��។	វាប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�យ 

�ណ៍នា�មាំ���ំរូនៃន�នៃម្ពុួប្រ�វ�តិសាស្រ្តសតតែដិ�ទេ�សាា��់នៃន		អទេថរមាា�ប្រកូទេសដិឋកិចុ័	 និងតែក�ប្រម្ពុូវ�នៃម្ពុួម្ពុូ��ា�នទេ�យ�មាំ��សតង់�	

+/-	១	ទេដិើម្ពុ�បីី�ទេងើើ�ទេស�រីយុូតែដិ��អ�ំផ្តួ��	និងអាប្រកក់�ំផ្តួ��។

	 ធ្ងនាគារបានរកទេ�ើញ	និងចុងប្រកងឯកសារ�នួឹះនៃនហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	និង�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនសប្រមា�់ផ្តួ��ប្រ�	

ឧ�ករណ៍៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ប្រស�តាំម្ពុប្រ�ទេ�សនមួី្ពុយៗ	ទេហ័ើយទេប្រ�ើ�រវិភា��នុិន័យប្រ�វ�តសិាស្រ្តសត	ទេដិើម្ពុ�បីីបាា�ន់សាា�ន�នំាក�ំ់នងរវាងអទេថរ 

មាា�ប្រកូទេសដិឋកិចុ័	និងហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	និង�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

133132

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

ខ្ព. ្និភិ័យឥណ៍ទាន (តិ)

(v). គុីណ៍ភាពឥណ៍ទាននៃនឥណ៍ទាន និង �ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល់ដល់អ្នតិិថិ្មីជូនដុល (តិ)

ការរី�រាលដាលនៃនជូំងឺ�ូវីិដ-១៩ និង�ល�៉�ពាល់ស្មោះល�ស់ំវិិធានធិនស្មោះល�ការខាតិ�ង់

	 ទេឆួើយ��ទេ�នឹង�ររីករា���នៃនកវីូដិ-១៩	ធ្ងនាគារ	បានកំណ៍�ថ់ាចុកេ�វិសយ័ទេសដិឋកច័ិុសប្រមា�់ឆំា�ខំ្លាំងម្ពុ�ខ្លួ	នឹងរងផ្តួ� 

�ះុពា�់យ៉ាា�ងខំ្លាំ�ងំ��ីររីករា���នៃនជំម្ពុងទឺេនះ	ដិទូេចុុះទេហ័ើយទេ�ើ��ទេងើើ��រកំណ៍�់ទេស�រីយុទូេសដិឋកិច័ុថម	ី(រួម្ពុទំាំង�របា�់�ង់)។

	 ធ្ងនាគារ	បានតែក�ម្ពុអ�រ��យាករណ៍ទ៍េសដិឋកច័ិុរ�សខួ់្លួ�នតែដិ�ប្រ�ូវបានទេប្រ�ើជាធា��ចូុ�ទេ�កុ�ង�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនរំ�ងឹ��ក	 

ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី	៣១	តែខ្លួធុ្ង�	ឆាំ�	ំ២០២០	រា��់ឆំីា�	ំ២០១៩	។	ធ្ងនាគារទេជំឿជាកថ់ា�រតែក�ម្ពុអទេនះ�ងាា�ញ�	ី�កេខ្លួណ៍ះទេសដិឋកច័ិុ�ច័ុ���បីនុ។

	 ទេដិើម្ពុ�បីីទេធ្ងើើ�រ�ណ៍នា�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនរំ�ឹង��កធ្ងនាគារ	និងទេដិើម្ពុ�បីីឆួ�ះ�ញ្ហាា�ំង�ីសាា�នភា��ចុ័���បីនុធ្ងនាគារបាន�ិ��ី

ករណ៍ទីេសដិឋកិច័ុ	តែដិ�មានភា�តាំន�ឹងកុ�ងកំ��ងទេ���ររីករា���នៃនកវីូដិ-១៩	ទេ�យ�ិន�ិ�យទេ�ើងវិញនូវ��ធផ្តួ�នៃន�ំងន់

ប្រ�ូបា�ូ��ីទេ�	(PWO)	និង�ក់កប្រម្ពុិ�ធ្ងងន់ជាងម្ពុ�នទេ�ើម្ពុូ��ា�នអាប្រកក់�ំផ្តួ��	និងកប្រម្ពុិ�ប្រសា�ជាងទេ�ើម្ពុូ��ា�ន�អ�ំផ្តួ��	។	 

អុកប្រ��់ប្រ�ងរ�ស់ធ្ងនាគារបានទេធ្ងើើ�រថួឹង�ម្ពុងន់ប្រ�ូបា�ូ��ីទេ�រួចុទេ�ទេហ័ើយទេ�យសងើ�់ធ្ងងន់ទេ�ើ�ម្ពុងន់�តែនុម្ពុទេ�ើមូ្ពុ��ា�នតែដិ�

អាប្រកក់�ំផ្តួ��ដិ�់	៤០%	(២០១៩:	៣៣%)	និង�នុយ�ំងន់នៃនម្ពុូ��ា�ន�អ�ំផ្តួ��ម្ពុកប្រ�ឹម្ពុតែ�	២៥%	(២០១៩:៣៣%)។

	 តាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ�ងាា�ញ�ីទេស�រីយុូ�ំងន់ប្រ�ូបា�ូ��ីទេ�ជាភា�រយនា�រិយ�រិទេចុ័�នៃថង�ី៣១	 តែខ្លួធ្ងុ�	 ឆាំ�ំ២០១៩	

(ម្ពុ�ន�ររីករា���	នៃនកូវីដិ-១៩)	និង�រិយ�រិទេចុ័�នៃថង�ី៣១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�ំ២០២០៖

��ធផ្តួ��ំងន់ប្រ�ូបា�ូ��ីទេ�	(PWO)៖

PWO មូលដា្ឋន្% មូលដា្ឋ្នល្អ�ំ�ុតិ% មូលដា្ឋ្នអាប្រ��់ %

នានៃថង�៣ី១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�២ំ០២០ 35% 25% 40%
នានៃថង�៣ី១	តែខ្លួធ្ងុ�	ឆាំ�២ំ០១៩ 34% 33% 33%

(vi). ចំនួនស្មោះ��តិស្មោះឡិ�ងពីការរំពឹងទុ្ធ�ស្មោះល�ការខាតិ�ង់ឥណ៍ទាន

ស់ំវិិធានធិនខាតិ�ង់

តាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	�ងាា�ញ��ីរទេផ្តួៈៀងផ្ទាា��ទ់េ�ើសវិំធានធ្ងនទេ�ើ�ររំ�ងឹ��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ងឥ់ណ៍ទាំនតាំម្ពុ�រចា�ថំ់ា�កឧ់�ករណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�នាទេដិើម្ពុ	និងចុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�	។

២០២០

ដិំ�ក់���ី	1 ដិំ�ក់���ី	2 ដិំ�ក់���ី	3 សរ��

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ឥណ៍ទាន និង�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល ់
ដល់អ្នតិិថ្មីិជូនតាមរំលស់់នៃថ្មីែស្មោះដ�ម
នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា 1.803.015 9.168 - 1.812.183
ទេផ្តួៈរទេ�ដិំ�ក់���ី	២ (72.667) 72.667 - -

ទេផ្តួៈរទេ�ដិំ�ក់���ី	៣ (28.042) 28.042 -

ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ថមី 763.315 812.826 - 1.576.141
ប្រ���យសកម្ពុមហិ័រញ្ញញវ�ុ�តែដិ�ឈ�់��ួ�សាា��់ - - (482) (482)

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	 2.493.663 866.619 27.560 3.387.842
នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	
(ពាន់ទេរៀ�	-	កំណ៍�់សមាា��់	៥) 10.086.867 3.505.474 111.480 13.703.821

២០១៩

ដិំ�ក់���ី	1 ដិំ�ក់���ី	2 ដិំ�ក់���ី	3 សរ��

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ឥណ៍ទាន និង�ុស្មោះរប្រ�ទាន�ីល់ដល ់
អ្នតិិថ្មីិជូនតាមរំលស់់នៃថ្មីែស្មោះដ�ម
នានៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ម្ពុករា  1.221.998  9.977  -    1.231.975 

ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ថមី  748.340  -    -    748.340 

ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�ឈ�់��ួ�សាា��់  (167.323)  (809)  -    (168.132)

នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	  1.803.015  9.168  -    1.812.183 
នានៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	
(ពាន់ទេរៀ�	-	កំណ៍�់សមាា��់	៥)  7.347.286  37.360  -    7.384.646 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

135134

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

	 សវិំធានធ្ងនខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា��នៃមួ្ពុ	ប្រ�ូវបានក�់ប្រតាំតាំម្ពុទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍ច៍ុទំេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	និង��ធផ្តួ��ម្ពុអ�ិទេផ្តួ�សងៗ	

ទេហ័ើយប្រ�ូវបានសទេងេ�ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)
ពាន់ទេរៀ� 

(កំណ៍�់សមាា��់	5)

សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	

និង��ទេរប្រ�ទាំន	(កំណ៍�់សមាា��់	៩)  1.576.141  580.208  6.425.927  2.351.003 

សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ប្របាក់�ទេញ្ញញើទេ� 
ធ្ងនាគារនានា	(កំណ៍�់សមាា��់	៦	&	៧) 87.672 207.671 357.439 841.483
សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�រវិនិទេយ៉ា�ជា�ំណ៍ុ�	
(កំណ៍�់សមាា��់	១១)  40.646  93.635 165.713  379.409 

សំវិធានធ្ងនទេ�ើកិចុ័សន�យាធានាហ័ិរញ្ញញវ�ុ�
(កំណ៍�់សមាា��់	៣០) 42.556  20.573 173.501  83.362 

 1.747.015 902.087 7.122.580 3.655.257 

គី. ្និភិ័យទ្ធី�្សារ

	 ហ៊ានិភ័ិយ�ីផ្តួ�សារ�ឺជាហ៊ានិភ័ិយតែដិ�មាន�រផំ្ទា�ស�់ត�រ�នៃមួ្ពុ�ផី្តួ�សារ	-	ឧទាំហ័រណ៍	៍អប្រតាំ�រប្របាក	់អប្រតាំ�ត�ររ�ិូយ�័ណ៍ៈ�រទេ�ស	

និង�នៃម្ពុួម្ពុូ�ធ្ងន	-	នឹងមានផ្តួ��ុះពា�់ដិ�់ប្របាក់ចុំណូ៍�រ�ស់ធ្ងនាគារ	ឬ�នៃម្ពុួនៃន�រ�ន់��់ឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	ទេគា�

�ំណ៍ងនៃន�រប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ�ីផ្តួ�សារ	�ឺទេដិើម្ពុ�បីីប្រ��់ប្រ�ង	និងប្រ�ួ��ិនិ��យហ៊ានិភិ័យ�ីផ្តួ�សារតាំម្ពុបាា�រាា�តែម្ពុុប្រ�តែដិ�អាចុ��ួ�យក

បាន	ខ្លួណ៍ៈទេ��តែដិ�មាន�រ�ទេងើើននូវប្រ�សិ�ធភា�កុ�ង�រ��ួ�បានចុំណូ៍�ម្ពុកវិញ	។

(i). ្និភ័ិយអ្នប្រតាការប្របា�់

	 ហ៊ានិភិ័យអប្រតាំ�រប្របាក់	សំទេ�ទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់នូវប្របាក់ចំុណ៍ូ��រប្របាក់ស��ធ	ទេ�យសារតែ��រតែប្រ�ប្រ�ួ�នៃនកប្រម្ពុិ�អប្រតាំ 

�រប្របាក់	និង�រផ្ទាំ�ស់�ត�រទេ�កុ�ងសមាសភា�នៃនប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណុ៍�	។		ហ៊ានិភិ័យអប្រតាំ�រប្របាក់	ប្រ�ូវបានចា�់តែចុងតាំម្ពុ

រយៈ�រប្រ�ួ��ិនិ��យយ៉ាា�ងហ័ម�់ចុ�់ទេ�ើចុំណ៍ូ�នៃន�រ��ា�ក់��ន	 �នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�	 �នៃម្ពុួទេដិើម្ពុនៃនមូ្ពុ�និធ្ងិ	 និងតាំម្ពុរយៈ 

�រវិភា��លំា�តែប្រ�ប្រ�ួ�អប្រតាំ�រប្របាក	់។	ស�ៅ�ន���នៃន�រធំា�កច់ុ�ះចុណូំ៍��រប្របាកស់��ធ	��ា��ម្ពុក�ី�រតែប្រ�ប្រ�ួ�អប្រតាំ

�រប្របាក់តែដិ�ខ្លួ�សប្រ�ប្រក�ី	បានប្រ�ួ��ិនិ��យ	ទេ�យទេធ្ងៀ�ទេ�នឹងកប្រម្ពុិ�អាចុ��ួ�យកបាននៃនហ៊ានិភិ័យ	។

	 តាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុទេនះសទេងេ��ីហ៊ានិភ័ិយអប្រតាំ�រប្របាក់រ�ស់ធ្ងនាគារ	។	តាំរាងទេនះចុងអ���ងាា�ញ�ីរយៈទេ��តែដិ� 

ឧ�ករណ៍ហ៍័ិរញ្ញញវ�ុ�កំណ៍�់នៃថួទេ�ើងវិញ	ឬមាន��កំណ៍�់�ម្ពុួយ�តែដិ�ទេកើ�ទេ�ើងម្ពុ�ន	។
នា
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៣
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ស
ប្រមា
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រិយ

�រ
ិទេចុ
័�តែ
ដិ�

បា
ន�

ញ្ញ
័�់នៃ
ថង�ី

៣
១
	តែខ្លួ

	ធ្ង
ុ�	ឆា

ំ�ំ	២
០
២
០

	 �ិ�ប្រ�មឹ្ពុនៃថង�ី	៣១	តែខ្លួ	ធុ្ង�	ឆំា�	ំ២០២០	ធ្ងនាគារមិ្ពុនមានឧ�ករណ៍៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�តាំម្ពុ�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�ទេ�	។	ធ្ងនាគារ	ម្ពុនិទេប្រ�ើប្របាស ់

ឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�និស�សនៈ	ដិូចុជាកិចុ័សន�យា�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ	និង�រ�ត�រអប្រតាំ�រប្របាក់	 ទេដិើម្ពុ�បីីប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស ់

ខ្លួួ�នទេនាះ។	ដូិទេចុុះ	�រវិភា�រំទេញ៉ាចុ	មិ្ពុនប្រ�ូវបាន�ងាា�ញទេ�ើយ	។

(ii). ្និភ័ិយរូ�ិយ�័ណ៍ណ�រស្មោះទ្ធស់

	 ហ៊ានភិិយ័រ�ូយិ�ណ័៍ៈ	�ជឺាហ៊ានភិិយ័តែដិ��នៃមួ្ពុនៃនឧ�ករណ៍៍ហិ័រញ្ញញវ�ុ�មាន�រតែប្រ�ប្រ�ួ�	��ា��ម្ពុក��ីរតែប្រ�ប្រ�ួ�អប្រតាំ 

�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទេ�ស	។

ការប្រ�មូល�ី�ំ្និភ័ិយរូ�ិយ�័ណ៍ណ

ចុំនួនប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	តាំម្ពុប្រ�ទេភិ�នៃនរូ�ិយ�័ណ៍ៈមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០២០ ប្រ�ស្មោះភិទ្ធនៃនរូ�ិយ�័ណ៍ណស់មមូលដុលាា្រអាស្មោះមរិ�

ពាន់ទេរៀ� ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ទេផ្តួ�សងៗ សរ��

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ��
សាចុ់ប្របាក់	និងសាចុ់ប្របាក់សម្ពុម្ពុូ�	-	ដិ��  60.716.705 247.336.513  1.080.673 309.133.891
ប្របាក់�ទេញ្ញញើជាម្ពុួយធ្ងនាគារនានា	-	ដិ�� 3.245.357 25.119.126 - 28.364.483
ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួែ�់ដិ�់
អ�ិថិជំន	-	ដិ�� 48.386.808 330.671.292 - 379.058.100
ប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងៗ 256 928.955 - 929.211

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណ៍ុ�	-	ដិ�� 18.801.112 - - 18.801.112
131.150.238 604.055.886  1.080.673  736.286.797 

�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ��
ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំន 136.868.436 561.982.929 6.252 698.857.617
ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់ធ្ងនាគារនានា 290.613 1.110.603 -   1.401.216
ប្របាក់កម្ពុ័ី 532.783 - -   532.783
�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា -  4.732.934 -   4.732.934
�ំណ៍ុ�ទេផ្តួ�សងៗ 75.052 1.559.521 1.926 1.636.499

137.766.884 569.385.987 8.178 707.161.049

សាា្នភាពប្រទ្ធព្យ(�ំណ៍ុល)/ស់�មី-ស់ុទ្ធធ  (6.616.646)  34.669.899  1.072.495 29.125.748

ស់មមូលពាន់ស្មោះរៀល
(កំណ៍�់សមាា��់	៥)  (26.764.333)  140.239.742  4.338.242 117.813.651
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៣២. ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

គី. ្និភិ័យទ្ធី�្សារ (តិ)

(ii). ្និភិ័យរូ�ិយ�័ណ៍ណ�រស្មោះទ្ធស់ (តិ)

ការប្រ�មូល�ី�ំ្និភិ័យរូ�ិយ�័ណ៍ណ (តិ)

ចុំនួនប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណ៍ុ�ហ័ិ	រញ្ញញវ�ុ�	តាំម្ពុប្រ�ទេភិ�នៃនរូ�ិយ�័ណ៍ៈមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	(�)

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០១៩ ប្រ�ស្មោះភិទ្ធនៃនរូ�ិយ�័ណ៍ណស់មមូលដុលាា្រអាស្មោះមរិ�

ពាន់ទេរៀ� ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ទេផ្តួ�សងៗ សរ��

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ��
សាចុ់ប្របាក់	និងសាចុ់ប្របាក់សម្ពុម្ពុូ�	-	ដិ��  26.114.535  150.415.771  761.736 177.292.042
ប្របាក់�ទេញ្ញញើជាម្ពុួយធ្ងនាគារនានា	-	ដិ�� 21.916.870  33.988.531  -    55.905.401 

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនផ្តួែ�់ដិ�់
អ�ិថិជំន	-	ដិ��  39.722.518  323.382.997  -    363.105.515 

ប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងៗ  254  761.102  -    761.356 

�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ��ប្រ��ំណុ៍�	-	ដិ��  18.662.699  -    -    18.662.699 

106.416.876 508.548.401 761.736 615.727.013

�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ��
ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំន  107.614.056  508.451.430  -    616.065.486 

ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់ធ្ងនាគារនានា  608.473  511.546  -    1.120.019 

�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា  -    5.083.029  -    5.083.029 

�ំណ៍ុ�ទេផ្តួ�សងៗ  1.296  949.189  1.787  952.272 

 108.223.825  514.995.194  1.787  623.220.806 

សាា្នភាពប្រទ្ធព្យ(�ំណ៍ុល)/ស់�ម-ីស់ុទ្ធធ  (1.806.949)  (6.446.793)  759.949  (7.493.793)

ស់មមូលពាន់ស្មោះរៀល	(កំណ៍�់សមាា��់	៥) (7.363.317) (26.270.682) 3.096.792 (30.537.207)

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

ការវិិភាគីរំស្មោះញ៉ាច

	 សនម�ថា	ហ៊ានភិិ័យអទេថរទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�ទេ�តែ�ទេថរជានិច័ុ	�រតែប្រ�ប្រ�ួ�នៃន�រ�ត�ររូ�យិ�័ណ៍ៈ�រទេ�សសប្រមា�់	ធ្ងនាគារនា��

�រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍ប្រ�ូវបានសទេងេ�ដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	(ទេ�យ�ងាា�ញតែ�រូ�ិយ�័ណ៍ៈតែដិ�មានចុំនួនទេប្រចុើនជាង	៥%	នៃនសាា�នភា� 

ដិំ�ូងស��ធ	 ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញជារូ�ិយ�័ណ៍ៈជាក់លាក់រ�ស់វាទេ�កុ�ងតាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	។	សប្រមា�់រូ�ិយ�័ណ៍ៈទេផ្តួ�សងទេ�ៀ��រ 

លា�ប្រ��ងទាំំងទេនះប្រ�ូវបាន�ក់ជាប្រក�ម្ពុ	‘ទេផ្តួ�សងៗ’)៖

នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០២០ នៃថ្មីៃទ្ធី ៣១ ថ្លែខ្ព ធិន� ឆ្នាំំ្ំ ២០១៩

-	1%	�រថយចុ�ះ + 1%	�រទេកើនទេ�ើង -	1%	�រថយចុ�ះ + 1%	�រទេកើនទេ�ើង

ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក

ពាន់ទេរៀ�  66.167  (66.167)  (18.070)  18.070 

ទេផ្តួ�សងៗ  (10.725)  10.725  (7.599)  7.599 

 55.442  (55.442)  25.669  (25.669)

ពាន់ទេរៀ�	–	កំណ៍�់សមាា��់	៥  224.263  (224.263)  104.601  (104.601)

ឃ. ្និភ័ិយសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រស់ួល 

 “ហ៊ានិភ័ិយសាចុ់ប្របាក់ងាយប្រសួ�”	�ឺជាហ៊ានិភ័ិយតែដិ�ធ្ងនាគារនឹងជួំ�ផ្តួ��ំបាកកុ�ង�រ�ំទេ�ញ���ើកិចុ័	ពាក់�័នធ

នឹង�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ខ្លួួ�ន	 តែដិ�ប្រ�ូវបាន�ូទាំ�់តាំម្ពុរយៈជាសាចុ់ប្របាក់	ឬប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�។	ហ៊ានិភិ័យ 

សាចុ់ប្របាក់ងាយប្រសួ�	ទេកើ�ទេ�ើង�ីភា�ម្ពុិនស�ីគាំ�ទេ�នឹងទេ��ទេវលា	និងចំុនួន�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់តែដិ�មានទេ�កុ�ងប្រ��ិ��តិ�រ	

និង�រវិនិទេយ៉ា�រ�ស់ធ្ងនាគារ	។

ការប្រគី�់ប្រគីង្និភិ័យសាច់ប្របា�់ង្វាយប្រស់ួល

	 ធ្ងនាគារ	ប្រ��់ប្រ�ងសាច់ុប្របាក់ងាយប្រសួ�រ�ស់ខ្លួួ�នតាំម្ពុរយៈ�ណ៍ៈកមាា�ធិ្ង�រប្រ��់ប្រ�ងប្រ���យសកម្ពុម	�ំណ៍ុ�	តែដិ���ួ�

ខ្លួ�សប្រ�ូវកុ�ង�រ�ទេងើើ�ទេគា�នទេយ៉ាបាយសាច់ុប្របាក់ងាយប្រសួ�	និងប្រ�ួ��ិនិ��យសាច់ុប្របាក់ងាយប្រសួ�ជាប្រ�ចាំ	។	�ប្រម្ពុូវ�រ 

ប្រ���យសកម្ពុមងាយប្រសួ�អ��បី�រមា	ប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើងទេដិើម្ពុ�បីីធានាថាអន�បា�នៃនប្រ���យសកម្ពុមងាយប្រសួ�	និង�ំណ៍ុ�តែដិ� 

មាន�កេណ៍ៈសម្ពុ�បី�តិប្រ��់ប្រគាន់	ប្រ�ូវ��ួ�បានកប្រមិ្ពុ�អ��បី�រមាប្រ��់ទេ��ទេវលា	។

	 តាំរាងខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុសទេងេ��បី្រ���យសកម្ពុម	នងិ�ណុំ៍�រ�សធ់្ងនាគារ	ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ��កណំ៍�ក់ច័ិុសន�យាតែដិ�ទេ�ស�។់	

�ហូំ័រ�ឹកប្របាក់តែដិ�បានរំ�ឹង��កទេ�ើប្រ���យសកម្ពុម	និង�ណុំ៍�ទាំងំទេនះ	អាចុខ្លួ�សជាសារវនែ�អីើតីែដិ�បាន�ងាា�ញទេ�កុ�ងតាំរាង។	

ឧទាំហ័រណ៍៍	ប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំនម្ពុិនប្រ�ូវបានរំ�ឹងថានឹងប្រ�ូវដិកបានភាំ�ម្ពុៗ	ទេនាះទេ�	។
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ង. ្និភ័ិយប្រ�តិ�ិតិិិការ

	 ហ៊ានិភ័ិយប្រ��ិ��តិ�រ	�ឺជាហ៊ានិភ័ិយ	នៃន�របា�់�ង់

ផ្ទាា��់	ឬប្រ�ទេយ៉ា�តែដិ�ទេកើ�មានទេ�ើង�ី�រខ្លួើះខ្លាំ�	ឬ�រ

អន�វ�តមិ្ពុនមានប្រ�សិ�ធភា�នូវនី�ិវ ិធ្ងីដិំទេណ៍ើរ�រ	នៃផ្តួៈកុ �ង	

���គ�កិ	ឬប្រ��័នធ	ឬ�ីកតាំៅ�ខ្លាំងទេប្រ�	។	ហ៊ានភ័ិិយទេនះ	ប្រ�ូវបាន

ប្រ��់ប្រ�ងតាំម្ពុរយៈ�រ�ទេងើើ�ប្រ��័នធដំិទេណ៍ើរ�រប្រ��់ប្រ�ង

ហ៊ានភ័ិិយ	ប្រ���ិ�ត�ិរ	�រប្រ�ួ��និិ��យ	និង�ររាយ�រណ៍៍		ឱ្�យ

បានប្រ�មឹ្ពុប្រ�ូវ�សីកម្ពុមភា�អាជំវីកម្ពុម	តាំម្ពុរយៈអងគភា�ប្រ��់ប្រ�ង	

និងគាំប្រ�	 តែដិ�ឯករាជំ�យ�ីអងគភា�អាជំីវកម្ពុម	 និង	�ណ៍ៈ

ប្រ��់ប្រ�ង	 ។	 ទំាំងទេនះរួម្ពុមាន	ហ៊ានិភ័ិយខ្លាំងតែផ្តួុកចុ�បា�់	

អន�ទេលាម្ពុភា�	ហ៊ានភិិយ័ទេ�ើ�ណ៍ទេនយ�យ	នងិ�រតែកួង�នំួ	។

	 �រប្រ��់ប្រ�ងទេ�ើហ៊ានិភិ័យប្រ��ិ��តិ�ររ�ស់ធ្ងនាគារ	

�ប្រម្ពុូវឱ្�យ�ទេងើើ�នូវរចុនាសម្ពុុ័នធ�ួនា�ី	និងវិធ្ងីសាស្រ្តសត	នៃន�រ

ប្រ��់ប្រ�ងរ�ស	់អងគភា�ឱ្�យបានចុ�បាសល់ាស	់។	ទេគា��រណ៍៍	

នងិវិធាន�រប្រ�ួ��និ�ិ�យនៃផ្តួៈកុ�ងជាទេប្រចុើនប្រ�ូវបានអន�វ�ត	រមួ្ពុមាន

�រ�ទេងើើ�អុកមានសិ�ធចិុ�ះហ័�ុទេ�ខ្លាំ	ប្រ��័នធប្រ�ួ��និ�ិ�យ	យ៉ាា�ង

ហ័ម�់ចុ�់	 �រទេរៀ�ចុំនូវនី�ិវិធ្ងី	 និងឯកសារសំអាងនានា	

ប្រ�ម្ពុទំាំង	�រអន�វ�តតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�ិត	 និង�ប្រម្ពុូវ�រ	តាំម្ពុ

ចុ�បា�់នានា	។	 ដំិទេណ៍ើរ�រទាំំងទេនះប្រ�ូវបានប្រ�ួ��ិនិ��យជា

ប្រ�ចាំឆាំ�ំ	ទេដិើម្ពុ�បីីទេឆួើយ��ទេ�នឹងហ៊ានិភិ័យប្រ��ិ��តិ�រ	តែដិ�

អាចុទេកើ�ទេ�ើងទេ�កុ�ងប្រ���ិ�ត�ិរអាជំវីកម្ពុមរ�សធ់្ងនាគារ	។

ច. ការប្រគី�់ប្រគីងស្មោះដ�មទ្ធុន

(i). ស្មោះដ�មទ្ធុនតាម�ទ្ធ�្បញ្ញញតិិិ

	 ទេគា�ទេ�រ�ស់ធ្ងនាគារកុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ងទេដិើម្ពុ��ន	មាន

ន័យ�ូ�ំ�ូលាយជាង	 “មូ្ពុ�ធ្ងន”	 តែដិ��ងាា�ញកុ�ង

របាយ�រណ៍៍	សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	

�រប្រ��់ប្រ�ងទេដិើម្ពុ��នមានដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	

 ®  អន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុ�ប្រមូ្ពុវ�រទេដិើម្ពុ��ន	តែដិ�កំណ៍�់ទេ�យ	

ធ្ងនាគារជា�ិ

 ®  	�រពារ��ធភា�រ�ស់ធ្ងនាគារ	 ទេដិើម្ពុ�បីី�នតនិរនតរភា�	

អាជំវីកម្ពុម	ដូិចុទេនះ	ធ្ងនាគារអាចុ�នតផ្តួត�	់ផ្តួ�ប្រ�ទេយ៉ាជំន៍	

ដិ�់ភា���និក	 និងអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍រ�ស់ភា�ីតែដិ�

ពាក់�័នធនឹងធ្ងនាគារ	និង

 ®  រក�សាម្ពុ�ូ�ា�នទេដិើម្ពុ��នរឹងមាំ	ទេដិើម្ពុ�បីីគាំប្រ�ដិ�់�រអភិិវឌ្�ឍ

អាជំីវកម្ពុម	។

	 ទេគា�នទេយ៉ាបាយរ�ស់ធ្ងនាគារ	 �ឺធានាឱ្�យបាននូវ

មូ្ពុ��ា�ន	ទេដិើម្ពុ��នរឹងមាទំេដិើម្ពុ�បីរីក�សានវូ�ំន�កចិុ�ត�ផី្តួ�សារ	នងិទេដិើម្ពុ�បីី

ធានាទេសុរភា�នៃន�រអភិវិឌ្�ឍយរូអតែងើងរ�សអ់ាជំវីកម្ពុម	។	ផ្តួ�

�ុះពា�់ទេ�ទេ�ើកប្រម្ពុិ�ទេដិើម្ពុ��នទេ�ើភា�លាភិរ�ស់ធ្ងនាគារ	

ក៏ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់	ទេហ័ើយធ្ងនាគារបាន��ួ�សាា��់នូវ

�ប្រម្ពុូវ�រ	ទេដិើម្ពុ�បីីធានាបាននូវ����យភា�រវាងភា�លាភិខ្លួុស់

តែដិ�	អាចុនឹងទេកើ�មានទេ�ើងជាម្ពុួយនឹងប្របាក់�ប្រម្ពុ�ងកប្រម្ពុិ�

ខុ្លួសអ់�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន	៍នងិ�រធានាតែដិ�ផ្តួត�ទ់េ�យសាា�នភា�

ទេដិើម្ពុ��ន�អ។

(ii). ការថ្លែ�ងថ្លែច�ស្មោះដ�មទ្ធុន

	 �រតែ�ងតែចុកទេដិើម្ពុ��នរវាងប្រ��ិ��តិ�រ	និងសកម្ពុមភា�

ជាក់លាក់	�ឺប្រ�ូវបានប្រ��់ប្រ�ងទេ�យកប្រមិ្ពុ�ភា�លាភិតែដិ�

��ួ�បាន	�ី�រតែ�ងតែចុកទេនាះ	។	ទេដិើម្ពុ��នតែដិ�បានតែ�ងតែចុក

ទេ�តាំម្ពុប្រ��ិ��តិ�រ	 ឬសកម្ពុមភា�នីមួ្ពុយៗ	 ប្រ�ូវតែផ្តួអកទេ�

តាំម្ពុទេដិើម្ពុ��ន	តែដិ�	កំណ៍�់ទេ�យចុ�បា�់	។
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�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣៣. តិនៃមែស់មប្រស់�នៃនប្រទ្ធព្យស់�មី 
និង�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ��

	 ឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�រមួ្ពុមានប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�	�ំណុ៍�

ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	និងឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�ទេប្រ�របាយ�រណ៍ស៍ាា�នភា�

ហិ័រញ្ញញវ�ុ�។	�នៃម្ពុួសម្ពុរម្ពុ�យ	�ឺជានៃថួតែដិ�ប្រ�ូវ��ួ�ទេដិើម្ពុ�បីី�ក់

ប្រ���យសកម្ពុម	ឬបាន�ូទាំ�់	ទេដិើម្ពុ�បីីទេផ្តួៈរ�ំណ៍ុ�ទេ�តាំម្ពុ�ំ��់

�ំទេ�យ	ទេ�កុ�ងប្រ��ិ��តិ�រ	រវាងអុកចូុ�រួម្ពុកុ�ង�ីផ្តួ�សារទេ�

���រិទេចុ័�នៃន�រវាស់តែវងចុម្ពុ�បីង	ឬប្រ�សិនអវ�តមាន�ីផ្តួ�សារ

តែដិ�មាន�រ		រីក	ចុទេប្រម្ពុើន	�ំផ្តួ��តែដិ�ធ្ងនាគារបាន��ួ�ទេ�

���រិទេចុ័�ទេនាះ	។	�័�៌មានតែដិ�បាន�ងាា�ញទេ��ីទេនះ	

�ំ�ង	ឱ្�យ�របាា�ន់សាា�ននៃន�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�នា���រិទេចុ័�

រាយ�រណ៍៍នៃនសាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។

	 �នៃម្ពុួ�ីផ្តួ�សារតែដិ�បានដិកប្រសង់	 និងអាចុអទេងើ�បាន	

ទេហ័ើយ	អាចុរកបាន	 ប្រ�ូវបានទេប្រ�ើសប្រមា�់វាស់តែវងទេ�ើ�នៃម្ពុួ

សម្ពុប្រស�	នៃនឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�	។	ទេ�ទេ��តែដិ��នៃមួ្ពុ�ផី្តួ�សារ

តែដិ�បានដិកប្រសង់	និងអាចុសទេងើ�បាន	ម្ពុនិអាចុទេប្រ�ើប្របាស់

បាន	 ទេនាះ�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�ប្រ�ូវបានបាា�ន់សាា�នទេ�យតែផ្តួអក

ទេ�ើវិធី្ងសាស្រ្តសត	និង�រសនម�ជាទេប្រចុើនទាំក�់ងទេ�នងឹ		�កេណ៍ៈ

ហ៊ានិភិ័យនៃនឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងៗ	 តែដិ�មានអប្រតាំ

អ��បីហ៊ារ	�របាា�ន់សាា�ននៃន�ំហូ័រ�ឹកប្របាក់នាទេ��អនា��	

និងកតាំៅ�ទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�។

	 �័�៌មាននៃន�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�សប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុម	 និង

�ំណុ៍�	មិ្ពុនតែម្ពុនហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ម្ពុនិប្រ�ូវបានរា��់ញ័្ញ��ទេ�	�ទីេប្រពាះ

វាមិ្ពុនសុិ�កុ�ងវិសា�ភា�នៃន	ស.រ.ហ័.អ.ក	៧	៖	�រ�ងាា�ញ

ឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�ទាំម្ពុទាំរឱ្�យមាន�រ�ងាា�ញ�័�៌មាន

នៃន�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�	។	ទេនះរួម្ពុ�ញ្ញ័��ទាំំង�រវិនិទេយ៉ា�ប្រ���យ	

និង�រិ�ា�រ	។

	 �នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�នៃនឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ	

មានដិចូុជាសាច់ុប្របាក់	នងិសាច់ុប្របាក់សម្ពុម្ពុ�ូ	ប្របាក់�ទេញ្ញញើទេ� 

ប្រ�ឹះសាា�នហិ័រញ្ញញវ�ុ�នានា	ប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងៗ	និង�ំណ៍ុ�

ទេផ្តួ�សងៗ	តែដិ�ម្ពុនិមាន�កេណ៍ៈជាសារវនែ	ចំុទេពាះ�រផំ្ទា�ស់�ត�រ

អប្រតាំប្របាក់	ចុំទេណ៍ញកុ�ង�ីផ្តួ�សារ	 ទេ�យសារតែ�ឧ�ករណ៍៍	

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ �	ទាំំងទេនះមានរយៈទេ��កំណ៍�់ជាក់លាក់	 ។	

�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងនៃនប្រ���យសកម្ពុម	នងិ�ំណុ៍�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ទាំងំទេនះ	ទេ�

���រិទេច័ុ�រាយ�រណ៍ម៍ាន�នៃមួ្ពុប្រ�ហ៊ាក់ប្រ�តែហ័�នឹង	�នៃមួ្ពុ

សម្ពុប្រស�រ�ស់វា	។

�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស��ឺតែផ្តួអកទេ�ើវិធ្ងីសាស្រ្តសត	 និង�រសនម�	ដិូចុ

ខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

ការវិិនិស្មោះ�គី

	 �នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�តែដិ�បានបាា�ន់សាា�ន	ជា�ូទេ��ឺតែផ្តួអកទេ�ើ

�នៃម្ពុួ�ីផ្តួ�សារតែដិ�បានដិកប្រសង់	និងអាចុអទេងើ�បាន	។	ទេ�

ទេ��	ម្ពុិនមាន�ីផ្តួ�សារតែដិ�មានប្រសា�់សប្រមា�់	ម្ពុូ��ប្រ�

មួ្ពុយចំុនួន	ទេនាះ�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�ប្រ�ូវបានបាា�ន់សាា�នទេ�ើ	�ិនុនយ័

�ីផ្តួ�សារប្រ�ហ៊ាក់ប្រ�តែហ័�	 ឬ	 ប្រ���យសកម្ពុមរូ�ីស��ធរ�ស់

វិនិទេយ៉ា�ិន	។

ហិរញ្ញញ�្បទាន �ុស្មោះរប្រ�ទាន និងស្មោះ�្សងៗស្មោះទ្ធៀតិ

	 �នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�ប្រ�ូវបានបាា�នស់ាា�ន	ទេ�យ�រទេធ្ងើើអ��បីហ៊ារ

ទេ�ើ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់តែដិ�បានបាា�ន់សាា�ននាទេ��អនា��	

ទេ�យ	ទេប្រ�ើអប្រតាំ�ីផ្តួ�សារនៃន�រផ្តួត�់ហ័ិរញ្ញញ��បីទាំនតែដិ�មាន

ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំន	និង��កំណ៍�់ប្រសទេដិៀងគាំ�	។

ចំណ្ណាតិ់ថាំ្�់តិនៃមែស់មប្រស់�

	 ស.រ.ហ័.អ.ក	៧	�ញ្ហាា�ក់�ីចុំ��់ថាំ�ក់នៃន�ទេច័ុកទេ�ស

វាយ�នៃមួ្ពុទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ	ថាទេ�ើ�ិនុនយ័នៃន�ទេច័ុកទេ�សវាយ�នៃមួ្ពុ 

ទាំំងទេនាះអាចុអទេងើ�បាន	ឬម្ពុិនអាចុអទេងើ�បាន	។	�ិនុន័យ

តែដិ�អាចុអទេងើ�បាន	ឆួ�ះ�ញ្ហាា�ងំ��ីនុិនយ័�ផី្តួ�សារ	តែដិ����ួ

បាន�ីប្រ�ភិ�ឯករាជំ�យ	និង�ិនុន័យតែដិ�មិ្ពុនអាចុអទេងើ�បាន	

ឆួ�ះ	�ញ្ហាា�ំង�ី�រសនម��ីផ្តួ�សាររ�ស់ធ្ងនាគារ	។	ចំុ��់ថាំ�ក់

នៃន�នៃម្ពុសួម្ពុប្រស�មានដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុៈ

 ®  	កប្រមិ្ពុ�	១	-	 	�នៃមួ្ពុដិកប្រសង់	(មិ្ពុនបានទេធ្ងើើនិយ័�ភា�)	

ទេ�កុ�ង�ីផ្តួ�សារសកម្ពុម	សប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុម	

ឬ�ណុំ៍�ដិចូុគាំ�	។	កប្រមិ្ពុ�ទេនះរា�់	�ញ្ញ័��

ទាំំងមូ្ពុ��ប្រ�កម្ពុមសិ�ធិតែដិ�បានចុ�ះ�ញ្ញជី	

និងឧ�ករណ៍�៍ំណ៍ុ�។

 ®  	កប្រម្ពុិ�	២	-	 	�ិនុន័យទេប្រ��ី�នៃម្ពុួតែដិ�បានដិកប្រសង់	រា�់	

�ញ័្ញ��កុ�ងកប្រមិ្ពុ�	១	តែដិ�អាចុអទេងើ�បាន

ចុទំេពាះប្រ���យសកម្ពុម	ឬ�ណុំ៍�	ទេ�យផ្ទាា��់	

(ឧទាំហ័រណ៍៍	�នៃម្ពុួ)	ឬទេ�យប្រ�ទេយ៉ា�	

(ឧទាំហ័រណ៍៍	ទេកើ�ទេចុញ�ី�នៃម្ពុ)ួ

 ®  	កប្រមិ្ពុ�	៣	-	 	�ិនុន័យសប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុម	 	ឬ�ំណុ៍�	

តែដិ�ម្ពុនិតែផ្តួអកទេ�ើ�នុិនយ័�ផី្តួ�សារតែដិ�អាចុ

អទេងើ�បាន	 (ធា��ចុូ�	តែដិ�មិ្ពុនអាចុ

អទេងើ�បាន)	។	កប្រមិ្ពុ�ទេនះរួម្ពុ�ញ្ញ័��ទាំំង

ឧ�ករណ៍មូ៍្ពុ�ធ្ងន	និងឧ�ករណ៍៍�ំណុ៍�	

តែដិ�មាន	សមាសធា��មិ្ពុនអាចុអទេងើ�

បានជាសារវនែ	។

	 ធ្ងនាគារ	មិ្ពុនមានប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណ៍ុ�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	

តែដិ�បានវាស់តែវងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�ទេ�	។	�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�	

�ឺជា�នៃម្ពុួតែដិ�ប្រ���យសកម្ពុម	អាចុ�ត�របាន	 ឬជា�នៃម្ពុួតែដិ�

�ំណ៍ុ�អាចុសងបាន។	ទេ�យសារ�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស���ំអាចុ

វាយ	�នៃម្ពុួបាន	ដូិទេចុុះ�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�មិ្ពុនមាន	សប្រមា�់	ប្រ���យ

សកម្ពុម	 និង�ំណ៍ុ�ម្ពុួយចុំតែណ៍កធ្ងំរ�ស់ធ្ងនាគារទេ�ើយ។	

ដិទូេចុុះទេហ័ើយ	�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�	ប្រ�ូវបានសនម�់ទេ�យអុកប្រ��ប់្រ�ង

ទេយ៉ាងតាំម្ពុ�ប្រម្ពុង់នៃនប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណ៍ុ�ទាំំងទេនាះ	។	

តាំម្ពុម្ពុ�ិរ�ស់អុកប្រ��់ប្រ�ង	�នៃម្ពុួទេយ៉ាងនៃនប្រ���យសកម្ពុម	និង

�ណុំ៍�	ហិ័រញ្ញញវ�ុ�តែដិ��ងាា�ញកុ�ងតាំរាង����យ�រ	�ឺជា	�នៃមួ្ពុ

បាា�ន់សាា�នដ៏ិសម្ពុទេហ័��ផ្តួ�សប្រមា�់�នៃម្ពុសួម្ពុប្រស�	។

៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យសំ់ខាន់ៗ

�. មូលដា្ឋ្ននៃនការវាស់់ថ្លែវិង

	 របាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់ធ្ងនាគារ	ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចុំ

ទេ�ើងទេ�តាំម្ពុមូ្ពុ��ា�ន�នៃម្ពុួទេដិើម្ពុដំិ�ូង	។

ខ្ព. រូ�ិយ�័ណ៍ណ�រស្មោះទ្ធស់

	 សកម្ពុមភា�ប្រ���ិ�ត�ិរជារ�ិូយ�ណ័៍ៈ	ប្រ�ូវបាន�ត�រទេ�ជា

រ�ូយិ�័ណ៍ៈម្ពុ�ខ្លួងារ	ទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំ�ត�រប្របាក់ទេ�នៃថងប្រ���ិ�ត�ិរ

ទេនាះ។

	 ប្រ���យសកម្ពុមរូ�ិយវ�ុ�	 និង�ំណ៍ុ�រូ�ិយវ�ុ�	 តែដិ�ជា

រូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទេ�ស	 ប្រ�ូវបាន�ត�រទេ�ជារូ�ិយ�័ណ៍ៈម្ពុ�ខ្លួងារ	

ទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំ�ត�រប្របាក់នា��	�រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍	 ។	

�រចំុទេណ៍ញ	 ឬ�រខ្លាំ��ង់�ី�រ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទេ�ស	

�ឺជាភា�ខ្លួ�សគាំ�រវាងរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	ជារូ�ិយ�័ណ៍ៈ	ម្ពុ�ខ្លួងារ

ទេ�ទេដិើម្ពុឆាំ�ំ	 តែដិ�ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើនិយ័�កម្ពុមសប្រមា�់�រប្របាក់

ប្រ�សិ�ធភា�	និង�រ�ូទាំ�់កុ�ងឆាំ�ំទេធ្ងៀ�នឹងរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	ជា

រូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទេ�សតែដិ�បាន�ត�រទេ�យទេប្រ�ើ	អប្រតាំ�ត�រប្របាក់នា

���រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍	។

	 ប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណុ៍�តែដិ�ម្ពុនិតែម្ពុនជារូ�យិវ�ុ�	តែដិ�

ប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួសម្ពុរម្ពុ�យជារូ�ិយ�័ណ៍ៈ�រទេ�ស	

ប្រ�ូវបាន�ត�រទេ�ជារូ�ិយ�័ណ៍ៈ	ម្ពុ�ខ្លួងារទេ�	អប្រតាំ�ត�រប្របាក់ទេ�

��	�រិទេច័ុ�តែដិ��នៃមួ្ពុប្រ�ូវបានកណំ៍�។់	ធា��មិ្ពុនតែម្ពុនរ�ូយិវ�ុ�	

តែដិ�	ប្រ�ូវបានវាសត់ែវងតែផ្តួអកទេ�ើ�នៃមួ្ពុប្រ�វ�តសិាស្រ្តសតជារ�ូយិ�ណ័៍ៈ

�រទេ�សប្រ�ូវបាន�ត�រទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំ�ត�រប្របាក់ទេ����រិទេចុ័�

នៃនប្រ��ិ��តិ�រ។
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៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ(តិ)

គី. ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ�� និង�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ��

(i). ការទ្ធទួ្ធលសាា្ល់ និងការវាស់ថ់្លែវិងដំ�ូង

	 ធ្ងនាគារ���ួសាា��ជ់ាទេ�ើកដិ�ំងូនវូឥណ៍ទាំន	និង�រ

វិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុ�ូ�ប្រ��ណុំ៍�	ទេ����រិទេច័ុ�តែដិ�ទេកើ�មាន 

ប្រ��ិ��តិ�រ	។	ប្រ���យហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	��ួ�សាា��់	ទេ�

��	�រិទេចុ័�	តែដិ�ធ្ងនាគារ�ំ�យជាភា�ីកិចុ័សន�យា	។

	 ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ឬ�ំណ៍ុ�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	 ប្រ�ូវបាន

វាស់តែវងដំិ�ូងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�	(សប្រមា�់ឧ�ករណ៍៍	តែដិ�

ម្ពុនិតែម្ពុនវាសត់ែវងតាំម្ពុ�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�តាំម្ពុរយៈ	ចំុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	

(“FVTPL”)	�ូកនឹងនៃថួទេដិើម្ពុប្រ��ិ��តិ�រ	តែដិ�ទេកើ�ម្ពុក�ី	�រ

�ិញ	ឬ�ក់	ប្រ���យ	និង�ំណ៍ុ�ទាំំងទេនាះ	។

(ii). ការចាតិ់ចំណ្ណាតិ់ថាំ្�់

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ��

	 ទេ�កុ�ង�រ��ួ�សាា��ដំ់ិ�ូង	ប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ូវ

បានចា�់ថាំ�ក់តាំម្ពុ�រវាស់តែវង:	 រំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	FVOCI	ឬ	

FVTPL	។

ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	

ប្រ�សិន	ទេ�ើវា�ំទេ�ញទេ�នឹង�កេខ្លួណ៍ឌដូិចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុទេហ័ើយ

ម្ពុិនប្រ�ូវបានកំណ៍�់ជា	FVTPL	ទេនាះទេ�៖

 ®  ប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�មានទេ�កុ�ង�ំរូអាជីំវកម្ពុម	 កុ�ងទេគា�		

�ំណ៍ង	រក�សា��កទេដិើម្ពុ�បីី�រប្រ�ម្ពុូ�សាច់ុប្របាក់តាំម្ពុកិចុ័

សន�យា	និង

 ®  	�កេខ្លួណ៍ឌកិចុស័ន�យារ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 	ផ្តួត�់			

នូវ���រិទេចុ័�ជាក់លាក់ចំុទេពាះ�ំហូ័រ�ឹកប្របាក់តែដិ�

សប្រមា�	់	�ូទាំ�	់តែ�ប្របាកទ់េដិើម្ពុ	និង�រប្របាក	់(“SPPI”)	។

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

	 ឧ�ករណ៍�៍ណុំ៍�	ប្រ�ូវបានវាសត់ែវងទេ�	FVOCI	��ះប្រតាំតែ�

វាបាន�ំទេ�ញនងឹ�កេខ្លួណ៍ឌទាំងំ�រីដិចូុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុទេហ័ើយមិ្ពុន

ប្រ�ូវ	បានកំណ៍�់ជា	FVTPL	ទេនាះទេ�៖

 ®  	ប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�មានទេ�កុ�ង�ំរូអាជំីវកម្ពុម			កុ�ងទេគា�

�ំណ៍ងរក�សា��កទេដិើម្ពុ�បីី�រប្រ�ម្ពុូ�សាចុ់ប្របាក់តាំម្ពុកិចុ័

សន�យា			និង	�ក់ប្រ���យ	សកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	និង

 ®  	�កេខ្លួណ៍ឌកិច័ុសន�យារ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 	ផ្តួត�់	

នវូ	���រិទេច័ុ�ជាកល់ាក់	ចុទំេពាះ	�ំហ័រូ�ឹកប្របាក់	តែដិ�

សប្រមា�់�ូទាំ�់តែ�ប្របាក់ទេដិើម្ពុ	និង�រប្របាក់(“SPPI”)	។

	 សប្រមា�់�រ��ួ�សាា��់�រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើម្ពុូ�ធ្ងនជា

ទេ�ើកដិំ�ូង	 តែដិ�ម្ពុិនប្រ�ូវបាន�ន់��់សប្រមា�់ជួំញដូិរ

ធ្ងនាគារ	ប្រ�ូវតែ�ទេប្រជំើសទេរីស�រ	�ងាា�ញ�រតែប្រ�ប្រ�ួ�	នាទេ��

�នាា��ត់ាំម្ពុរយៈ��ធផ្តួ��ម្ពុអ�ិទេផ្តួ�សងៗ	។	�រទេប្រជំើសទេរីសទេនះ

ទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ�រវិនិទេយ៉ា�នីម្ពុួយៗ	។

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ��ទាងំអ្នស់ស់្មោះ�្សងស្មោះទ្ធៀតិប្រតិរូវិបានចាត់ិថំា�់

តាមការវាស់់ថ្លែវិងតាម FVTPL 

 ទេ�ើស�ីទេនះ	សប្រមា�់�រ��ួ�សាា��់ជាទេ�ើកដិំ�ូង	

ធ្ងនាគារអាចុនឹងកំណ៍�់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 តែដិ��ំទេ�ញ 

តាំម្ពុ�កេខ្លួណ៍ឌកុ�ង�រវាស់តែវងតាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	ឬតាំម្ពុ	

FVOCI	ប្រ�សនិទេ�ើវាស់តែវងតាំម្ពុ	FVTPL	នឹង����បំា�	់ឬ	��់

�នុយជាសារវនែនូវភា�មិ្ពុនស�ីគាំ�នៃន�ណ៍ទេនយ�យតែដិ�នឹង

ទេកើ�ទេ�ើង	។

ការវាយតិនៃមែគំីរូអាជីូវិ�មី

	 ធ្ងនាគារ	ទេធ្ងើើ�រវាយ�នៃមួ្ពុអំ�ទីេគា��ំណ៍ងនៃន�រំ	ូអាជីំវកម្ពុម	

ទេ�ើប្រ���យសកម្ពុមកុ�ងកប្រម្ពុ�ិសណំុំ៍ឥណ៍ទាំននីមួ្ពុយៗ	ទេប្រពាះ		�រំូ

ទេនះ�ងាា�ញយ៉ាា�ងចុ�បាស់�ីវិធី្ងប្រ��់ប្រ�ង	អាជីំវកម្ពុម	និងវិធី្ងផ្តួត�់

�័�៌មានទេ�អកុប្រ��់ប្រ�ង	។	�័�៌មានទាំំងទេនាះរួម្ពុមាន៖

 ®  	ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	នងិទេគា��ំណ៍ងតែដិ�បាន�ញ្ហាា�ក់

សប្រមា�់សណំុំ៍ឥណ៍ទាំន	នងិអន�វ�តនូវទេគា�នទេយ៉ាបាយ			

ទាំំង	ទេនាះ។	 ជា�ិទេសសថាទេ�ើយ��ធសាស្រ្តសត	រ�ស់អុក

ប្រ��់ប្រ�ង	ទេផ្ទាៅ��ទេ�ើ�រតែសើងរកចុំណ៍ូ��រប្របាក់តាំម្ពុ

កិចុ័សន�យា	រក�សា	នូវ	�ប្រម្ពុង់អប្រតាំ�រប្របាក់ជាក់លាក់ម្ពុួយ	

ទេធ្ងើើឱ្�យស�សីងាា�ក់គំា�រវាងរយៈទេ��នៃនប្រ���យសកម្ពុម	ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	

ទេ�នឹងរយៈទេ��នៃន�ំណ៍ុ�	 តែដិ�ជាហិ័រញ្ញញ��បីទាំន

រ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមទាំំងទេនាះ	ឬ�រទេធ្ងើើឱ្�យមាន�ំហ័ូរ�ឹក

ប្របាក់	តាំម្ពុរយៈ�រ�ក់ប្រ���យសកម្ពុម។

 ®  វិធី្ងកុ�ង�រវាយ�នៃមួ្ពុ��ធផ្តួ�នៃនសំណំុ៍ឥណ៍ទាំន	និងវិធី្ង	

រាយ�រណ៍៍ទេ�អកុប្រ��់ប្រ�ងរ�ស់ធ្ងនាគារ

 ®  	ហ៊ានិភ័ិយតែដិ��ុះពា�់ដិ�់��ធផ្តួ�នៃន�ំរូអាជីំវកម្ពុម	

(នងិប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មានទេ�កុ�ង�រំ	ូអាជំវីកម្ពុម

ទេនាះ)	 និង	យ��ធសាស្រ្តសតសប្រមា�់ប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភិ័យ

ទាំំងទេនាះ

 ®  	រទេ�ៀ�តែដិ�អុកប្រ��់ប្រ�ងអាជំីវកម្ពុម��ួ�បាន�រ�ទូាំ�់	

(ឧទាំហ័រណ៍៍៖	 ទេ�ើ�រ�ូទាំ�់សំណ៍ងតែផ្តួអកទេ�ើ�នៃម្ពុួ

សម្ពុប្រស�នៃនប្រ���យសកម្ពុម	តែដិ�បាន	ប្រ��់ប្រ�ង	ឬសាចុ់

ប្របាក់	តាំម្ពុកិចុស័ន�យាតែដិ�បានប្រ�មូ្ពុ�)	និង

 ®  	ភា�ញឹកញ៉ា�់�រិមាណ៍	និងរយៈទេ��នៃន�រ�ក់	កុ�ង	

ប្រគាម្ពុ�ន	មូ្ពុ�ទេហ័��នៃន�រ�ក់ទេនាះ	និង�ររំ�ឹង��កអំ�ី

សកម្ពុមភា��ក់នាទេ��អនា��	។	ទេទាំះជាយ៉ាា�ង�

ក៏ទេ�យ	�័�៌មានអំ�ីសកម្ពុមភា��ក់មិ្ពុនប្រ�ូវបានចា�់

��កថា�ច់ុទេ�យតែ�កទេ�ើយ	�ុ�តែនតជាតែផ្តួុកម្ពុួយ	នៃន�រ

វាយ�នៃម្ពុួ�ូទេ�	អំ�ីរទេ�ៀ�តែដិ�ទេធ្ងើើឱ្�យសទេប្រម្ពុចុបាននូវ

ទេគា��ំណ៍ងកុ�ង�រប្រ��ប់្រ�ងប្រ���យ	សកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�	នងិ

�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់រ�ស់ធ្ងនាគារ	។	

	 ប្រ���យសកម្ពុមហិ័រញ្ញញវ�ុ�សប្រមា�់�រជំួញដូិរ	ឬចា�់តែចុង	

ទេហ័ើយតែដិ���ធផ្តួ�ប្រ�ូវបានវាយ�នៃម្ពុួតាំម្ពុមូ្ពុ��ា�ន�នៃម្ពុួ

សម្ពុប្រស�	ប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុ	FVTPL	 ទេប្រពាះប្រ���យសកម្ពុម

ទាំំង	ទេនាះម្ពុនិតែម្ពុនសប្រមា�ប់្រ�ម្ពុ�ូសាចុប់្របាកត់ាំម្ពុកច័ិុសន�យា	

ឬមិ្ពុនតែម្ពុនសប្រមា�ទ់ាំងំ�រប្រ�ម្ពុ�ូសាចុប់្របាក	់តាំម្ពុកច័ិុសន�យា	

និងសប្រមា�់�ក់ទេ�ើយ	។

ការវាយតិនៃមែថាស្មោះតិ�លហំរូទឹ្ធ�ប្របា�ត់ាម�ចិេស់ន្យាគឺីស់ប្រមា�់

ទ្ធូទាត់ិថ្លែតិប្របា�់ស្មោះដ�ម និងការប្របា�់

	 ចំុទេពាះទេគា��ំណ៍ងនៃន�រវាយ�នៃម្ពុួទេនះ	“ប្របាក់ទេដិើម្ពុ” 

�ឺជា�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�នៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេ�ទេ����ួ�

សាា��់ជាទេ�ើកដិំ�ូង	។	“�រប្របាក់”	�ឺជា�នៃម្ពុួ��សុងម្ពុួយ

សប្រមា�់ទេ��ទេវលានៃន�រទេប្រ�ើប្របាស់�ឹកប្របាក់សប្រមា�់

រយៈទេ��	�ម្ពុយួ	និងសប្រមា�ហ់៊ានភ័ិិយតែដិ�ពាក�័់នធ	នឹង

�រិមាណ៍ប្របាក់ទេដិើម្ពុទេ�ជា�់ជំពំាក់កុ�ងអ�ំ�ងទេ��	ជាក់លាក់

ម្ពុួយ	 និងសប្រមា�់�រចំុ�យរួម្ពុទាំំងហ៊ានិភ័ិយ	កុ�ង�រ

ផ្តួត�់កម្ពុ័ី	ជាមូ្ពុ��ា�នទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�	 (ដិូចុជាហ៊ានិភិ័យ

សាចុប់្របាក់ងាយប្រស�ួ	និងចុ�ំយ	រដិឋបា�)រមួ្ពុទាំងំប្របាក់

ចុំទេណ៍ញ	។

	 ទេដិើម្ពុ�បីីវាយ�នៃម្ពុួថាទេ�ើ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់តាំម្ពុកិចុ័សន�យា�ឺ

សប្រមា�់តែ��ូទាំ�់ប្របាក់ទេដិើម្ពុ	 និង�រប្របាក់	 ធ្ងនាគារប្រ�ូវ

�ិចារ�	�កេខ្លួណ៍ឌកិចុ័សន�យារ�ស់ឧ�ករណ៍៍	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	

រួម្ពុ�ញ្ញ័���រវាយ�នៃម្ពុួថាទេ�ើ	 ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	មាន

�កេខ្លួណ៍ឌ	កិចុស័ន�យាតែដិ�អាចុផ្ទាំ�ស់�ត�រទេ��ទេវលា	ឬចុំនួន

�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់តាំម្ពុកិចុ័សន�យា	 តែដិ�អាចុទេធ្ងើើឱ្�យខ្លួ�ស�ី

�កេខ្លួណ៍ឌ	នៃន�រ�ូទាំ�់ប្របាក់ទេដិើម្ពុ	និង�រប្របាក់	។
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�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

គី. ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ�� និង�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

(ii). ការចាតិ់ចំណ្ណាតិ់ថាំ្�់ (តិ)

កុ�ង�រវាយ�នៃម្ពុួ	ធ្ងនាគារ�ិចារ�ទេ�ើ៖

 ®  ប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍ជាយថាភា�តែដិ�អាចុផំ្ទា�ស់�ត�រចំុនួន	

និងរយៈទេ��នៃន�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់

 ®  �កេខ្លួណ៍ឌ�ិទេសស

 ®  �កេខ្លួណ៍ឌសងប្របាក់ម្ពុ�ន��កំណ៍�់			និង�រ�ន�យារ	

ទេ��សង

 ®  	�កេខ្លួណ៍ឌតែដិ�កប្រម្ពុិ�ធ្ងនាគារ		កុ�ង�រទាំម្ពុទាំរម្ពុកវិញ

នវូសាចុប់្របាក�់បី្រ���យសកម្ពុមជាកល់ាក	់	(ដិចូុជាឥណ៍ទាំន

តែដិ�			ម្ពុិន	អាចុប្រ�ម្ពុូ�ម្ពុកវិញបាន)	និង

 ®  	�កេណ៍ៈ�ិទេសសតែដិ�តែកតែប្រ��នៃមួ្ពុ��សុងអំ�ី	 	 	�នៃមួ្ពុ		

ប្របាក	់	តាំម្ពុទេ��ទេវលា			(ឧទាំហ័រណ៍�៍រកណំ៍�់អប្រតាំ�រ

ប្របាក់ទេ�ើងវិញ	តាំម្ពុ��កំណ៍�់)	។

ឥណ៍ទានថ្លែដលមិនអាចប្រ�មូលម�វិិញបាន

	 កុ�ងករណី៍ខួ្លួះ	ឥណ៍ទាំនតែដិ�ផ្តួត�ទ់េ�យធ្ងនាគារ	តែដិ�	

ប្រ�ូវបាន�រពារទេ�យប្រ���យ�ក់ធានារ�ស់អ�ិថិជំនក៏មាន

កំហ័ិ�ធ្ងនាគារកុ �ង�រទាំម្ពុទាំរសាច់ុប្របាក់ម្ពុកវិញតែដិរ	

(ឥណ៍ទាំនតែដិ�មិ្ពុនអាចុប្រ�ម្ពុ�ូម្ពុកវិញបាន)	។	កុ�ងករណ៍ី

ទេនះ	ធ្ងនាគារទេធ្ងើើ�រវិនិចុ័័យកុ�ង�រវាយ�នៃម្ពុួថាទេ�ើ	ឥណ៍ទាំន

ទេនាះអាចុប្រ�ម្ពុ�ូម្ពុកវិញបានតែ�ប្របាកទ់េដិើម្ពុ	និង�រប្របាក	់ឬ	ទេ�	។

	ជា�ូទេ�ធ្ងនាគារ	 �ិចារ�ទេ�ើ�័�៌មាន	ខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	កុ�ង

�រវិនិចុ័័យ៖

®  ថាទេ�ើកិចុ័សន�យាមាន�ញ្ហាា�ក់ចុ�បាស់�ីចំុនួន		 	និង��

�រិទេចុ័�នៃន�រ�ង់សងកម្ពុ័ីតែដិរ	ឬទេ�

®  �នៃម្ពុសួម្ពុប្រស�នៃនប្រ���យ�ញ្ហាា�ំពាក់�័នធនឹងចុំនួននៃនប្រ���យ

សកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មាន�រធានា	

®  សម្ពុ�ុភា�	និងឆនៈៈរ�សអ់�ិថជិំន	កុ�ង�រ�ទូាំ�់សង	

តាំម្ពុកិចុ័សន�យា	ទេទាំះ�ីមានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួប្រ���យ�ញ្ហាា�ំ

ក៏ទេ�យ

®  ថាទេ�ើអ�ថិិជំន�ជឺារូ�វនត���គ�	ឬជាអងគភា�	ប្រ���ិ�ត�ិរ

សំខ្លាំន់	ឬជាអងគភា�តែដិ�មាន	ទេគា�	�ំណ៍ង	�ិទេសស	

®  ហ៊ានិភ័ិយរ�ស់ធ្ងនាគារកុ�ង�របា�់�ង់ប្រ���យសកម្ពុម	

ទាំក�់ង	នឹងឥណ៍ទាំនតែដិ�មិ្ពុនអាចុប្រ�មូ្ពុ�ម្ពុកវិញបាន	

®  ថាទេ�ើប្រ���យ�ក់ធានា�ជឺាប្រ���យទំាំងអសត់ែដិ�	អ�ិថជិំន

មាន	ឬជាតែផ្តួុកម្ពុួយនៃនប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងៗ	ទេ�ៀ�រ�ស់

អ�ិថិជំន	និង

®  ថាទេ�ើធ្ងនាគារ��ួ�បានអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍�ីប្រ���យ	សកម្ពុម

ទេនះឬទេ�	។	

ការចាតិ់ចំណ្ណាតិ់ថាំ្�់ស្មោះឡិ�ងវិិញ 

 	 ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�មិ្ពុនប្រ�ូវបានទេធ្ងើើចំុ��់ថាំ�ក់

ទេ�ើងវិញ	�នាា��់�ី�រ��ួ�សាា�់�នៃម្ពុួដំិ�ូងទេ�ើយ	ទេ�ើក

តែ�ងតែ�កុ�ងអំ��ងទេ��តែដិ�ធ្ងនាគារផ្ទាំ�ស់�ត�រ�ំរូអាជំីវកម្ពុម

រ�ស់ខ្លួួ�ន	កុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ងប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។

(iii). ការឈុ�់ទ្ធទួ្ធលសាា្ល់ 

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ��

	 ធ្ងនាគារឈ�់��ួ�សាា��់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ទេ�

ទេ��	តែដិ�សិ�ធិកុ�ងកិចុ័សន�យាកុ�ង�រ��ួ��ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់

�បី្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�ផ្តួ��កណំ៍�់	ឬ�រទេផ្តួៈរស�ិធ�ិ��ួ	�ហំ័រូ

�ឹកប្របាក់តាំម្ពុកិចុ័សន�យាកុ�ងប្រ��ិ��តិ�រ	 តែដិ�ហ៊ានិភិ័យ

ទាំងំអស	់និងភា�ជាកម្ពុមស�ិធនិៃនប្រ���យសកម្ពុម	ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ប្រ�ូវបាន

ទេផ្តួៈរឬកុ�ងករណ៍ីតែដិ�ធ្ងនាគារមិ្ពុនទេផ្តួៈរ	ឬម្ពុិនរក�សា��ក	នូវ	រា�់

ហ៊ានិភ័ិយ	និងភា�ជាកម្ពុមស�ិធទិេហ័ើយវាមិ្ពុនរក�សា	�រ	ប្រ��ប់្រ�ង

ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។

	 ចុទំេពាះ�រឈ�់���ួសាា��ប់្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ភា�

�ទេម្ពុអៀងរវាង�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងរ�ស់ប្រ���យសកម្ពុម	(ឬ�នៃមួ្ពុទេយ៉ាង	តែដិ�

ជាចុំតែណ៍កនៃនប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�ឈ�់��ួ�សាា��់)	 និង

ផ្តួ��ូកនៃន	(i)	�នៃម្ពុួ��សងុតែដិ���ួ�បាន	(រា�់�ញ្ញ័��

ទាំំងប្រ���យសកម្ពុមថមី តែដិ���ួ�បាន	 ដិក�ំណ៍ុ�ថមី

តែដិ���ួ�យក)	និង	(ii)	ចំុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�តែដិ�បាន

��ួ�សាា��កុ់�ង	OCI	ប្រ�ូវបាន���ួសាា��	់ទេ�កុ�ងចំុទេណ៍ញ	

និងខ្លាំ�	។

�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ��

	 ធ្ងនាគារឈ��់�ួ�សាា���់ណុំ៍�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ទេ�ទេ��

តែដិ����ើកិច័ុទេប្រ�ម្ពុកិច័ុសន�យាប្រ�ូវបានរំលាយ	ឬ���ទេចា�	

ឬផ្តួ��អាណ៍�តិ។

(iv). ការថ្លែ�ថ្លែប្រ�ប្រទ្ធព្យស់�មីហរិញ្ញញវិតិ�� នងិ�ណុំ៍លហរិញ្ញញវិតិ��

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ��

	 ប្រ�សនិទេ�ើ�កេខ្លួណ៍ឌនៃនប្រ���យសកម្ពុមហិ័រញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ូវបានតែក

តែប្រ�	 ទេនាះធ្ងនាគារវាយ�នៃម្ពុួថាទេ�ើ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់នៃនប្រ���យ

សកម្ពុមតែដិ�បានតែកតែប្រ�ទេនាះ	មានភា�ខ្លួ�សគាំ�ខ្លាំំ�ំង	ឬទេ�	។	

	 ប្រ�សិនទេ�ើ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់មានភា�ខ្លួ�សគាំ�ខ្លាំំ�ំង	 ទេនាះ

សិ�ធិតាំម្ពុកិចុ័សន�យាចំុទេពាះ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់�ីប្រ���យសកម្ពុម	

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេដិើម្ពុ	ប្រ�ូវបានចា�់��កថាផ្តួ��អាណ៍�តិ	។	កុ�ងករណ៍ី

ទេនះប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេដិើម្ពុ	ប្រ�ូវឈ�់��ួ�សាា��់	(សូម្ពុ

ទេម្ពុើ�(iii))	ទេហ័ើយប្រ���យសកម្ពុមហិ័រញ្ញញវ�ុ�ថមី	 ប្រ�ូវបាន��ួ�

សាា��់តាំម្ពុ�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស��ូក	នឹងនៃថួចំុ�យ	ប្រ���ិ�ត�ិរ	។

នៃថួទេសវានានាតែដិ���ួ�បានជាតែផ្តួុកនៃន�រតែកតែប្រ�ទេនះ	ប្រ�ូវ

បាន		រា�់�ញ្ញ័��ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

®  		នៃថួទេសវាតែដិ�ប្រ�ូវបាន�ិចារ�កុ�ង�រកំណ៍�់�នៃម្ពុួ

សម្ពុប្រស�នៃនប្រ���យសកម្ពុមថមី	 និងនៃថួទេសវាតែដិ�	��ួ�

បានម្ពុកវិញទេ�ើ	នៃថួចំុ�យប្រ��ិ��ត�ិរ	តែដិ�ទេកើ�	ទេ�ើង	

ប្រ�ូវបានរា��់ញ័្ញ��កុ�ង�រវាសត់ែវង	ដំិ�ូងនៃន	ប្រ���យសកម្ពុម	

និង

®  	នៃថួទេសវាទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�ប្រ�ូវបានរា�់�ញ្ញ័��កុ�ងចុំទេណ៍ញ	

និងខ្លាំ�		តែដិ�ជាតែផុ្តួកម្ពុយួនៃន�រចំុទេណ៍ញ		ឬខ្លាំ�ទេ�ើ

ប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�ឈ�់��ួ�សាា��់	។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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២០២០
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�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

គី. ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ�� និង�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

(iv). ការថ្លែ�ថ្លែប្រ�ប្រទ្ធព្យស់�មីហរិញ្ញញវិតិ�� នងិ�ណុំ៍លហរិញ្ញញវិតិ��

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

 ®   ប្រ�សិនទេ�ើ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាកប់្រ�វូបានតែកតែប្រ�ទេ�ទេ��តែដិ�

អ�ិថិជំនជំួ��រ�ំបាកតែផ្តួុកហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ទេនាះ	ទេគា�

�ណំ៍ង	នៃន	�រ	តែកតែប្រ�ជា�ទូេ�	�ឺទេដិើម្ពុ�បី�ី��ួបានម្ពុកវិញ

ជាអ�ិ�រមាទេ�ើ�កេខ្លួណ៍ឌនៃនកិចុ័សន�យាទេដិើម្ពុជាជាង

�ទេងើ ើ�ប្រ���យសកម្ពុមថមីតែដិ�មាន	�កេខ្លួណ៍ឌ	ខ្លួ�សគាំ�

ខ្លាំំ�ំង	។	 ប្រ�សិនទេ�ើធ្ងនាគារមាន�ទេប្រមាងតែកតែប្រ�ប្រ���យ

សកម្ពុម	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តាំម្ពុរទេ�ៀ�មួ្ពុយ	តែដិ�អាចុ	នាំឱ្�យមាន

�រទេ�ើកតែ�ង	ចុំទេពាះ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់ប្រ���យសកម្ពុមទេនាះ	

ប្រ�ូវបានយកម្ពុក�ិចារ�ជាម្ពុ�ន	 ថាទេ�ើតែផ្តួុកម្ពុួយ 

នៃនប្រ���យសកម្ពុម�រួតែ�ប្រ�ូវបាន���ទេចុញ�ី�ញ្ញជមី្ពុ�នទេ��

ទេធ្ងើើ�រតែកតែប្រ�ឬទេ�	 (សូម្ពុទេម្ពុើ�ខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	សប្រមា�់

ទេគា�នទេយ៉ាបាយ	�រ���ទេចុញ��ីញ្ញជ)ី	។		វិធី្ងសាស្រ្តសត

ទេនះ	ជំះឥ�ធ�ិ�ដិ��់�ធផ្តួ�នៃន�រវាយ�នៃមួ្ពុ�រិមាណ៍	

ទេហ័ើយកុ�ងករណី៍ទេនះមានន័យថា	�កេណ៍ៈវិនិចុ័័យនៃន

�រឈ�់��ួ�សាា��់	 ប្រ���យ	ជា�ូទេ�ម្ពុិនអាចុ	អន�វ�ត

បានទេនាះទេ�	។	

 ®  	ប្រ�សិនទេ�ើ�រតែក�ប្រមូ្ពុវប្រ���យសកម្ពុមហិ័រញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ូវបាន	

វាស់តែវងតាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	ឬ	FVOCI 	ម្ពុិន��ា��

ឱ្�យមាន�រ	ឈ�់	��ួ�សាា��់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេ�

ទេនាះ	ទេនាះធ្ងនាគារនឹង�ណ៍នាទេ�ើងវិញនូវ�នៃម្ពុួទេយ៉ាង

នៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�ជាម្ពុ�ន	ទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំ�រ	ប្របាក់

ប្រ�សិ�ធភា�ដិំ�ូងនៃនប្រ���យសកម្ពុម	 និង��ួ�សាា��់

��ធផ្តួ�នៃន�រតែក�ប្រម្ពុូវជាចុំទេណ៍ញឬខ្លាំ�	។	សប្រមា�់

ប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មានអប្រតាំតែប្រ�ប្រ�ួ�	អប្រតាំ�រ

ប្របាក់ប្រ�ស�ិធភា�ដំិ�ូងតែដិ�ទេប្រ�ើទេដិើម្ពុ�បីី�ណ៍នាចំុទេណ៍ញ	

ឬខ្លាំ��ី�រតែក�ប្រម្ពុូវ	 ប្រ�ូវបានតែកតែប្រ�ទេដិើម្ពុ�បីីឆួ�ះ�ញ្ហាា�ំង

�ី�កេខ្លួណ៍ឌ�ីផ្តួ�សារ�ចុ័���បីនុ	 ទេ�ទេ��តែដិ�ទេធ្ងើើ�រតែក			

�ប្រម្ពុូវ	។	រា�់�រចុំ�យ	ឬនៃថួទេសវា	តែដិ�ទេកើ�ទេ�ើង	

នងិនៃថួ	ទេសវា	���ួបាន	តែដិ�ជាតែផុ្តួកមួ្ពុយនៃន�រតែក�ប្រមូ្ពុវ

ទាំក់�ងនឹង�នៃម្ពុួទេយ៉ាងដិ��នៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	

តែដិ�បានទេធ្ងើើ�រតែក�ប្រម្ពុូវ	 ប្រ�ូវបានរំ�ស់តែផ្តួអកទេ�ើរយៈ

ទេ��តែដិ�ទេ�ស�់នៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�បាន

តែក�ប្រម្ពុូវទេនាះ	។

 ®  	ប្រ�សិនទេ�ើ�រតែក�ប្រមូ្ពុវទេនះ	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�យសារ

តែ�អ�ថិជិំនជួំ��រ�បំាកតែផុ្តួកហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ទេនាះចំុទេណ៍ញ	

ឬខ្លាំ�ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញជាមួ្ពុយគាំ�នឹង�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើ

ឱ្នភា�នៃន�នៃមួ្ពុនៃនប្រ���យសកម្ពុម	។	កុ�ងករណី៍ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	

វាប្រ�ូវបាន�ងាា�ញជាចុំណ៍ូ��រប្របាក់	 តែដិ��ណ៍នា

ទេ�យទេប្រ�ើវិធ្ងីសាស្រ្តសតអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	។	

�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ��

 ®  	ធ្ងនាគារ	ឈ�់��ួ�សាា��់�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	ទេ�	ទេ��	

តែដិ��កេខ្លួណ៍ឌរ�សវ់ាប្រ�ូវបានតែក�ប្រមូ្ពុវ	ទេហ័ើយ�ហំ័រូ�កឹ

ប្របាក់នៃន�ំណ៍ុ�តែដិ�បានតែក�ប្រម្ពុូវទេនាះមានភា�ខ្លួ�ស

គាំ�ខ្លាំំ�ំង	។	កុ�ងករណី៍ទេនះ	�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ថមីប្រ�ូវបាន

��ួ�សាា��់តាំម្ពុ	�នៃម្ពុួ	សម្ពុប្រស�។	ភា��ទេម្ពុអៀង	រវាង

�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងនៃន�ំណុ៍�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�ម្ពុនិប្រ�ូវបាន���ួ

សាា��់	និង�នៃម្ពុួ��សុងប្រ�ូវបាន��ួ�	សាា��់ទេ�កុ�ង

ចុំទេណ៍ញ	និងខ្លាំ�	។	�នៃម្ពុួ��សុងរួម្ពុមានប្រ���យសកម្ពុម

ម្ពុិនតែម្ពុនហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�បានទេផ្តួៈរ	(ប្រ�សិនទេ�ើមាន)	និង

�រ��ួ�យក�ំណ៍ុ�រួម្ពុទាំំង�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�	

បានតែក�ប្រម្ពុូវថមី	។	

 ®  	ប្រ�សិនទេ�ើ�រតែក�ប្រមូ្ពុវ�ំណុ៍�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�ទេនះមិ្ពុនទេធ្ងើើឱ្�យ	

មាន�រឈ�់��ួ�សាា��់ទេ�	ទេនាះរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុនៃន		

�ណុំ៍�	ប្រ�ូវ	�ណ៍នាទេ�ើងវិញទេ�យទេធ្ងើើអ��បីហ៊ារ�ហំ័រូ

�ឹកប្របាក់តែដិ�បានតែកតែប្រ�	 តាំម្ពុអប្រតាំ	�រប្របាក់

ប្រ�សិ�ធភា�	ដិំ�ូង	ទេហ័ើយ	��ធផ្តួ�នៃន�រចុំទេណ៍ញ	ឬ

ខ្លាំ�	ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ទេ�កុ�ងចុំទេណ៍ញនិងខ្លាំ�។	

សប្រមា��់ណុំ៍�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�មានអប្រតាំ	តែប្រ�ប្រ�ួ�	អប្រតាំ�រ

ប្របាកប់្រ�ស�ិធភា�ដំិ�ងូតែដិ�ទេប្រ�ើទេដិើម្ពុ�បី�ីណ៍នាចុទំេណ៍ញ	

ឬខ្លាំ��ី�រតែក�ប្រម្ពុូវ	 ប្រ�ូវបានតែកតែប្រ�ទេដិើម្ពុ�បីីឆួ�ះ	�ញ្ហាា�ំង	�ី

�កេខ្លួណ៍ឌ�ីផ្តួ�សារ�ចុ័���បីនុ	ទេ�ទេ��តែដិ�ទេធ្ងើើ�រតែក	�ប្រមូ្ពុវ	

។	រា��់រចុ�ំយ	នងិនៃថួទេសវាតែដិ�ទេកើ�មាន	ប្រ�ូវ		បាន

���ួសាា��ជ់ា�រតែក�ប្រមូ្ពុវទេ�ទេ�ើ�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងនៃន�ំណុ៍�	

និងរំ�ស់តាំម្ពុរយៈទេ��តែដិ�ទេ�ស�់នៃន�ំណ៍ុ�

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	តែដិ�	បានតែក�ប្រម្ពុូវទេ�យ�ណ៍នា	អប្រតាំ	�រ

ប្របាក់	ប្រ�សិ�ធភា�ទេ�ើងវិញទេ�ើឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	

(v). ការកាត់ិ�ង

	 ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 និង�ំណ៍ុ�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	អាចុប្រ�ូវ

��់កង	គាំ�បាន	 និងប្រ�ូវ�ងាា�ញជាចំុនួនស��ធទេ�កុ�ង

របាយ�រណ៍៍សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	��ះប្រតាំតែ�ធ្ងនាគារ	មាន

សិ�ធិ	តាំម្ពុចុ�បា�់ទេដិើម្ពុ�បីទីេធ្ងើើ�រ��់កងគាំ�បាន	និងមាន�ំណ៍ង

ទេធ្ងើើ�រ�ទូាំ�	់ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើម្ពុ�ូ�ា�ន	ចុនួំនទេ�	ស�ស់��ធ	ឬក៏

��ួ�សាា��់ប្រ���យសកម្ពុមនិង�ូទាំ�់�ំណ៍ុ�កុ�ងទេ��

ដិំ��គាំ�	។	

(vi). ការវាស់ថ់្លែវិងតិនៃមែស់មប្រស់�

	 �នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�	�ឺជា�នៃម្ពុួតែដិ�នឹង��ួ�បានទេ�យ

�រ�ក់ប្រ���យសកម្ពុម	ឬ�នៃម្ពុួតែដិ�បាន�ូទាំ�់ចំុទេពាះ�រទេផ្តួៈរ

�ណុំ៍�ទេ�កុ�ងប្រ���ិ�ត�ិរធ្ងម្ពុមតាំ	រវាងអុកចុ�ូរមួ្ពុកុ�ង�ផី្តួ�សារ	

នា���រិទេចុ័�នៃន�រវាស់តែវងទេ�កុ�ង�ីផ្តួ�សារទេគា�	ឬកុ�ង

ករណ៍ីម្ពុិនមាន�ីផ្តួ�សារទេគា�	�ឺយក�ីផ្តួ�សារ	ជាអា�ិភា��ំផ្តួ��	

តែដិ�ធ្ងនាគារអាចុកំណ៍�់រកបានទេ����រិទេច័ុ�នៃន�រវាស់

តែវងទេនាះ។	�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�រ�ស�់ណុំ៍�	ឆួ�ះ�ញ្ហាា�ងំ�ហី៊ានភិិយ័

�រម្ពុិនអន�វ�ត���ើកិចុ័	។		

	 ធ្ងនាគារវាសត់ែវង�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�រ�សឧ់�ករណ៍	៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�

ម្ពុួយ	 ទេ�យទេប្រ�ើសប្រម្ពុង់�នៃម្ពុួទេ�កុ�ង�ីផ្តួ�សារសកម្ពុមរ�ស់

ឧ�ករណ៍៍	ទេនាះ	ប្រ�សិនទេ�ើមាន	។		�ីផ្តួ�សារមួ្ពុយចា�់��កជា

�ីផ្តួ�សារ	សកម្ពុម	 ប្រ�សិនទេ�ើប្រ��ិ��តិ�ររ�ស់ប្រ���យសកម្ពុម	

ឬ�ំណុ៍�	ទេកើ�ទេ�ើងញកឹញ៉ា�	់ទេហ័ើយ�ំហ័បំ្រ���ិ�ត�ិរមាន

ភា�ប្រ��់ប្រគាន់កុ�ង�រផ្តួត�់�័�៌មាន�នៃម្ពុជួាទេ�ៀងទាំ�់	។	

	 ប្រ�សិនទេ�ើ��ំមានសប្រម្ពុង់�នៃម្ពុួទេ�កុ�ង�ីផ្តួ�សារសកម្ពុមទេ�	

ទេនាះធ្ងនាគារប្រ�ូវទេប្រ�ើ�ទេចុ័កទេ�សវាយ�នៃម្ពុួ�តែដិ�អាចុ

ទេប្រ�ើប្របាស	់�នុិនយ័តែដិ�អាចុអទេងើ�បានជា	អ�ិ�រមា	និង	��់

�នុយនូវ�រទេប្រ�ើប្របាស់�ិនុន័យតែដិ�មិ្ពុនអាចុអទេងើ�បាន	។	

�ទេច័ុកទេ�សវាយ	�នៃមួ្ពុតែដិ�បានទេប្រជំើសទេរីស	ប្រ�ូវរួម្ពុ�ញ្ញ័��នូវ

កតាំៅ�ទាំំងអស់តែដិ�អុកចូុ�រួម្ពុកុ�ង�ីផ្តួ�សារនឹង�ិចារ�ទេ�

កុ�ង�រកំណ៍�់�នៃម្ពុួ	។	

	 ភិសត�តាំងដិ៏�អ�ំផ្តួ��សប្រមា�់�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�រ�ស់

ឧ�ករណ៍	៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�ម្ពុយួ	ទេ�ទេ����ួ�សាា��ជ់ាទេ�ើកដំិ�ងូ	

ជា�ទូេ�	�ជឺា�នៃមួ្ពុ	ប្រ��ិ��ត�ិរ	មានន័យថា	ជា�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�

នៃនផ្តួ���សុងបានផ្តួត�់ឱ្�យ	ឬបាន��ួ�	។	ប្រ�សនិទេ�ើធ្ងនាគារ 

កណំ៍�់ថា	�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�ទេ�ទេ�����ួសាា��់ជាទេ�ើក	ដំិ�ងូ	

ខ្លួ�ស�ី�នៃម្ពុួប្រ��ិ��តិ�រទេហ័ើយ�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�ទេនះ��ំមាន

ភិសត�តាំង	ម្ពុក�ញ្ហាា�ក់	 តាំម្ពុរយៈសប្រម្ពុង់	 �នៃម្ពុួកុ�ង�ីផ្តួ�សារ

សកម្ពុមចំុទេពាះប្រ���យសកម្ពុម	 ឬ�ំណ៍ុ�តែដិ�ប្រសទេដិៀងគាំ�	

ឬក៏តាំម្ពុរយៈ�ទេចុ័កទេ�សវាយ�នៃម្ពុួ	 តែដិ�កុ�ងទេនាះ	�ិនុន័យ

តែដិ�	ម្ពុិនអាចុអទេងើ�បានពាក់�័នធនឹង�រវាស់តែវង	ប្រ�ូវបាន

សនម�់	ថាមិ្ពុនសារវនែ	 ដូិទេចុុះឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ូវ	វាស់តែវង

ជាទេ�ើកដិំ�ូងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�	ទេ�យតែក�ប្រម្ពុូវតាំម្ពុរយៈ

�រ	�ន�យារនវូភា�ខ្លួ�សគាំ�រវាង�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�ទេ�ទេ��	��ួ�

សាា��ជ់ាទេ�ើកដិ�ូំង	នងិ�នៃមួ្ពុប្រ���ិ�ត�ិរ	។	�នាា��់ម្ពុកទេ�ៀ�	

ភា�ខ្លួ�សគាំ�ទេនាះ�ឺប្រ�ូវ��ួ�សាា��់ទេ�កុ�ងចុំទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�

តែផ្តួអកទេ�ើអាយ���រ�ស់ឧ�ករណ៍៍ទេនាះ	ក៏�ុ�តែនតម្ពុិនឱ្�យយូរ

ជាង	�រវាយ�នៃមួ្ពុតាំម្ពុរយៈ�នុិន័យ�ផី្តួ�សារតែដិ�អាចុ	�អទេងើ�

បាន	ឬទេ�ទេ���ញ្ញ័�់ប្រ��ិ��តិ�រទេនាះទេ�	។		
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៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

គី. ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ�� និង�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

(vi). ការវាស់់ថ្លែវិងតិនៃមែស់មប្រស់� (តិ)

	 ប្រ�សិនទេ�ើប្រ���យសកម្ពុម	ឬ�ំណុ៍�តែដិ�ប្រ�ូវបានវាស់តែវង

តាំម្ពុ�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�	មាន�នៃមួ្ពុ�ក	់និង�នៃមួ្ពុ�ញិ	ទេនាះធ្ងនាគារ

វាស់តែវងប្រ���យសកម្ពុម	និងសាា�នភា�តែវងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួ�ក់	ទេហ័ើយ

វាស់តែវង�ំណ៍ុ�	និងសាា�នភា�ខ្លួួីតាំម្ពុ�នៃម្ពុួ�ិញ	។	

	 សណំុំ៍ប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�	នងិ�ំណុ៍�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�

មានហ៊ានិភ័ិយ�ីផ្តួ�សារ	និងហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	តែដិ�ប្រ�ូវបាន

ចា�់តែចុង	ទេ�យធ្ងនាគារ	តាំម្ពុមូ្ពុ��ា�នចុនំនួស��ធតែដិ�មាន

ហ៊ានិភិ័យ�ីផ្តួ�សារ	ឬហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំន	ប្រ�ូវបានវាស់តែវង

តាំម្ពុម្ពុូ��ា�ននៃន�នៃម្ពុួ	 តែដិ�នឹង��ួ�បានទេ�យ�រ�ក់

ប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�មាន	សាា�នភា�តែវង	(ឬ�រ�ូទាំ�់សងកុ�ង

�រទេផ្តួៈរប្រ���យសកម្ពុមស��ធតែដិ�មានសាា�នភា�ខ្លួួី)	សប្រមា�់

ហ៊ានិភិ័យជាក់លាក់	 ។	 �រតែក�ប្រម្ពុូវប្រ�ឹម្ពុកប្រមិ្ពុ�ប្រ���យ

សកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	និង�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	មានន័យថា	�រតែក

�ប្រមូ្ពុវ	�នៃមួ្ពុ�ក់-�ិញ	ឬ�រតែក�ប្រមូ្ពុវហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	តែដិ�

ឆួ�ះ�ញ្ហាា�ំង�ី�រវាស់តែវងតាំម្ពុមូ្ពុ��ា�ន�នៃម្ពុួស��ធ	 �ឺប្រ�ូវបាន	

តែ�ងតែចុកតាំម្ពុប្រ���យសកម្ពុម	នងិ�ណុំ៍�នីមួ្ពុយៗតាំម្ពុ	ម្ពុ�ូ�ា�ន

�រតែក�ប្រម្ពុូវហ៊ានិភ័ិយតែដិ�ពាក់�័នធនៃនឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

នីម្ពុួយៗនៃនប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណ៍ុ�ទេនាះ។

	 �នៃម្ពុសួម្ពុប្រស�នៃន�ំណ៍ុ�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�មាន�កេណ៍ៈអាចុ

ទាំម្ពុទាំរសងតាំម្ពុ�ប្រម្ពុូវ�រ	(ឧទាំហ័រណ៍	៍ប្របាក់�ទេញ្ញញើចុរនែ)	

�ឺមិ្ពុនប្រ�ូវ�ចិុជាងចំុននួ	�កឹប្របាកត់ែដិ�ប្រ�ូវ�ង់	តាំម្ពុ�ប្រមូ្ពុវ�រទេ�	

ទេ�យប្រ�ូវទេធ្ងើើអ��បីហ៊ារចា�់�ីនៃថងដំិ�ូងតែដិ�ចុំនួន�ឹកប្របាក់

អាចុប្រ�ូវបាន�ង់។

	 ធ្ងនាគារ��ួ�សាា���់រទេផ្តួៈររវាងកប្រម្ពុ�ិនៃនឋានាន�ប្រកម្ពុ

�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�	ទេ�ចុ�ង�រិយ�រិទេច័ុ�នៃនរបាយ�រណ៍៍អំ��ង

ទេ��តែដិ��រផ្ទាំ�ស់�ត�របានទេកើ�ទេ�ើង	។

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

(vii). ឱ្នភាពនៃនតិនៃមែ

	 ធ្ងនាគារ��ួ�សាា��់សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ

�រខ្លាំ��ងឥ់ណ៍ទាំន	ចំុទេពាះឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�ម្ពុនិបាន 

វាស់តែវងតាំម្ពុ	FVTPL	ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	

 ®  ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	�ឺជាឧ�ករណ៍៍�ំណ៍ុ�	និង

 ®  កិចុ័សន�យាឥណ៍ទាំនតែដិ�បានទេបាះផ្តួ�សាយ	។

	 ��ំមាន�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួប្រ�ូវបាន��ួ�

សាា��់ទេ�កុ�ង�រវិនិទេយ៉ា�ម្ពុូ�ធ្ងនទេ�ើយ	។	

	 ធ្ងនាគារវាសត់ែវងសវិំធានធ្ងនទេ�ើ�រខ្លាំ��ង	់តាំម្ពុចុនួំន

តែដិ�ទេសមើនឹង�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	ទេ�ញ

អាយ�		��	ទេ�ើកតែ�ង�ណ៍នីខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ	តែដិ�ប្រ�ូវវាស់តែវង

តាំម្ពុ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនរយៈទេ��	១២	

តែខ្លួ៖	

 ®  �រវិនិទេយ៉ា�ទេ�ើមូ្ពុ��ប្រ��ំណុ៍�	តែដិ�ប្រ�ូវបាន	កំណ៍�់	

ថាមានហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនទាំ�	នា��	�រិទេចុ័�	រាយ

�រណ៍៍	និង

 ®  	ឧ�ករណ៍៍ហិ័រញ្ញញវ�ុ�ទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	(ទេប្រ��ីភិ�ិសន�យា	ប្រ�ូវ	

��ួ�)	តែដិ�ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនម្ពុិនបានទេកើនទេ�ើង

ជាសារវនែចា�់តាំំង	�ី�រ��ួ�សាា��់ទេ�ើកដិំ�ូង	។	

	 �ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	១២	តែខ្លួ	�ឺជា

តែផុ្តួក	នៃន�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនតែដិ���ា��

ម្ពុក�ីប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍ខ្លួកខ្លាំនសងប្របាក់កុ�ងរយៈទេ��	១២	តែខ្លួ	

�នាា��់�ី���រិទេច័ុ�រាយ�រណ៍	៍។	ឧ�ករណ៍៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	តែដិ�

បាន���ួសាា��ត់ាំម្ពុ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ងឥ់ណ៍ទាំន	

១២	តែខ្លួ	ប្រ�ូវបានចា�់��កជា	“ឧ�ករណ៍៍ហិ័រញ្ញញវ�ុ�សុិ�កុ�ង

ដិំ�ក់���ី១”។

	 �ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនទេ�ញម្ពុួយអាយ�

��	(Life-time ECL)	�ឺជា	�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់

ឥណ៍ទាំន	តែដិ�អាចុ��ា��ម្ពុក�បី្រ�ឹ�ត�ិរណ៍ខ៍្លួកខ្លាំន	សង

ប្របាក់កុ�ងរយៈទេ��នៃនអាយ���រំ�ឹង��ក	(expected life)	

នៃនឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�	។	ឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�បាន	���ួ

សាា��់តាំម្ពុ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនទេ�ញម្ពុួយ

អាយ���	�ុ�តែនតម្ពុិនតែម្ពុនជា	ឥណ៍ទាំនតែដិ�មាន	ឱ្នភា�

នៃន�នៃមួ្ពុ	(credit-impaired)	ប្រ�ូវបានចា��់�កជា	“ឧ�ករណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�សុិ�កុ�ងដិំ�ក់���ី	២”	។	

	 ទេ����រិទេច័ុ�នៃនរបាយ�រណ៍	៍ធ្ងនាគារវាយ�នៃមួ្ពុថាទេ�ើ

ហ៊ានភិិយ័ឥណ៍ទាំននៃនឧ�ករណ៍៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�បានទេកើនទេ�ើងជា

សារវនែ	ចា�់តាំំង�ី�រ��ួ�សាា��់	ទេ�ើកដិំ�ូងតែដិរ	ឬទេ�	។	

ទេ�ទេ��តែដិ�ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនទេកើន	 ទេ�ើងជាសារវនែ	

ចា�់តាំងំ�ី�រ���ួសាា��	់ទេ�ើកដិ�ូំង	សវិំធានធ្ងនទេ�ើ�រ

បា�់�ង់ប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួទេសមើនឹងអាយ���នៃន�រ

រំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	។

	 ទេ�ទេ��កំណ៍�់ថាទេ�ើហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំននៃនប្រ���យ

សកម្ពុម	ហ័រិញ្ញញវ�ុ�បានទេកើនទេ�ើងជាសារវនែ	ចា�តំ់ាំង��ីរ���ួ 

សាា��់ទេ�ើកដិំ�ូង	និងទេ�ទេ��បាា�ន់សាា�នទេ�ើ�ររំ�ឹង��ក

ទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	ទេនាះធ្ងនាគារ�ចិារ�ទេ�ើ��៌័មាន

តែដិ�សម្ពុទេហ័��សម្ពុផ្តួ�	និង�័�៌មានគំាប្រ�	តែដិ�ពាក់�័នធ

និង	អាចុរកបាន	ទេ�យម្ពុិនចំាបាចុ់ចំុ�យ	ឬប្រ�ឹងតែប្រ�ង

ខ្លួុស់	។	�័�៌មានទាំំងទេនះរួម្ពុ�ញ្ញ័���័�៌មាន�រិមាណ៍	និង

��៌័មាន��ណ៍ភា�	នងិ�រវិភា�	ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ���ិទេសាធ្ងន៍

រ�ស់ធ្ងនាគារ	និង�រវាយ�នៃម្ពុឥួណ៍ទាំន	ប្រ�ម្ពុទាំំង�ញ្ញ័��

�័�៌មានប្រ�ទេម្ពុើ�ទេម្ពុើ�អនា��	។

	 ប្រ�សិនទេ�ើហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនម្ពុិនបានទេកើនទេ�ើងជា

សារវនែ	ចា�់តំាំង��ីរ���ួសាា��ទ់េ�ើកដិ�ំងូ	ឬប្រ�សនិទេ�ើ

��ណ៍ភា�ឥណ៍ទាំននៃនឧ�ករណ៍៍	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	មានភា�	ប្រ�ទេសើរ

ទេ�ើង	 តែដិ���ា��ឱ្�យគាា�ន�រទេកើនទេ�ើងជាសារវនែ	 នៃន

ហ៊ានភិិយ័	ឥណ៍ទាំនចា�តំ់ាំង�ី�រ���ួសាា��ទ់េ�ើកដិ�ំងូ	

សំវិធានធ្ងនទេ�ើ�របា�់�ង់ប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួទេសមើ

នឹង�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រ	ខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	១២	តែខ្លួ។	

	 រយៈទេ��អ�ិ�រមាតែដិ�ប្រ�ូវយកម្ពុក�ិចារ�	ទេ��

ទេធ្ងើើ�របាា�ន់សាា�នទេ�ើ�ររំ�ឹង��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	

�ឺ	 ជារយៈទេ��កិចុ័សន�យាអ�ិ�រមាតែដិ�សាខ្លាំធ្ងនាគារ

ប្រ�ឈម្ពុនឹងហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំន	។	

ការ�ំណ៍តិន់ៃនការស្មោះ��នស្មោះឡិ�ងជ្ជាសារវិនីនវូិ្នភ័ិិយ ឥណ៍ទាន

	 ធ្ងនាគារវាយ�នៃម្ពុួថាទេ�ើមានហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំនបាន

ទេកើនទេ�ើងជាសារវនែឬទេ�ចា�់តាំំង�ី�រ��ួ�សាា��់ទេ�ើក

ដំិ�ងូ	ទេ�	���រិទេច័ុ�រាយ�រណ៍	៍។	�រកណំ៍��់	ី�រទេកើន

ទេ�ើង		នៃនហ៊ានិភិយ័	ឥណ៍ទាំនតែផ្តួអកជាសខំ្លាំន់ទេ�ើចុរិ��កេណ៍ៈ

នៃនឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	និងអ�ិថិជំន	និង�ំ�ន់ភិូម្ពុិសាស្រ្តសត	។

		 ធ្ងនាគារ�ិចារ�ថា�រទេកើនទេ�ើងនៃនហ៊ានិភ័ិយ

ឥណ៍ទាំន	ជាសារវនែ	 ទេកើ�ទេ�ើងទេ�ទេ��ប្រ���យសកម្ពុមមាន

�រខ្លួកខ្លាំនសង	ម្ពុិន�ិចុជាងរយៈទេ��ចំុនួន	៣០	នៃថង	។	

ចុំនួន	នៃថងខ្លួកខ្លាំនសងប្រ�ូវបានកំណ៍�់ទេ�យ�ររា�់ចំុនួននៃថង

ចា�់តំាំង�ី���រិទេចុ័�ផ្តួ��កំណ៍�់ដំិ�ូង�ងអស់	 តែដិ��រ

�ង់សងទាំំងអស់មិ្ពុនទាំន់បាន��ួ�	។	���រិទេចុ័�ផ្តួ��

កំណ៍�	់សង	ប្រ�ូវបានកណំ៍�ទ់េ�យមិ្ពុន�ិចារ�ទេ�ទេ�ើ	រយៈ

ទេ��អន�ទេប្រគាះ�មួ្ពុយតែដិ�អាចុមានសប្រមា�់អ�ិថិជំន

ទេ�ើយ។
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៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

គី. ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ�� និង�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

(vii). ឱ្នភាពនៃនតិនៃមែ (តិ)

ការ�ណំ៍ត់ិនៃនការស្មោះ��នស្មោះឡិ�ងជ្ជាសារវិនីនវូិ្នភ័ិិយ  ឥណ៍ទាន 

(តិ)

	 ប្រ�សនិទេ�ើមានភិសត�តាំង�ញ្ហាា�ក់ថា	មិ្ពុនមាន�រទេកើនទេ�ើង

ទេ�ើហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំនជាសារវនែទាំក់�ងនឹង�រ��ួ� 

សាា��់	ទេ�ើកដិំ�ូងទេ�ទេនាះ	សំវិធានធ្ងននៃន�របា�់�ង់ទេ�ើ

ឧ�ករណ៍	៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�នឹងប្រ�ូវវាស់តែវងតាំម្ពុ�រ	 រំ�ឹង��ក	ទេ�ើ�រ

ខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	១២	តែខ្លួ	។

និយមន័យនៃនការខ្ព�ខានស់ង 

	 ធ្ងនាគារចា�់��កប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មាន�រ

ខ្លួកខ្លាំនសងទេ�ទេ��តែដិ�៖

®  	អុកខី័្លួមិ្ពុនមាន��ធភា�សងចំុទេពាះ���ើកច័ិុឥណ៍ទាំន

រ�សខួ់្លួ�នទាំងំប្រស�ង	ទេ�យម្ពុនិ�ងឹតែផ្តួអកទេ�ទេ�ើ�រ�ក់

ប្រ���យ�ក់ធានាទេដិើម្ពុ�បីី�ូទាំ�់សង(ប្រ�សិនទេ�ើមានប្រ���យ

�ក់ធានា)	ឬ

®  	ធ្ងនាគារ�ិចារ�ថា	 �រទេកើនទេ�ើងជាសារវនែនូវ

ហ៊ានភិិយ័			ឥណ៍ទាំន	ទេកើ�ទេ�ើងម្ពុនិទេ�ើស�ទីេ��	តែដិ�

ប្រ���យសកម្ពុមហ័សួ��កំណ៍�់សងទេសមើ	ឬទេ�ើស	�	ី៣០

	នៃថង	សប្រមា�់ឥណ៍ទាំនរយៈទេ��តែវងឬទេប្រចុើន	ជាង	ឬទេសមើ	

១៥នៃថង	សប្រមា�់ឥណ៍ទាំនរយៈទេ��ខ្លួួី	។	

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

ការវាស់់ថ្លែវិងស្មោះល�ការរំពឹងទ្ធុ�ស្មោះល�ការខាតិ�ង់ឥណ៍ទាន 

	 �ររំ�ងឹ��កទេ�ើ�រខ្លាំ��ងឥ់ណ៍ទាំន�ជឺា�របាា�ន	់សាា�ន

ប្រ�ូបា�ូ��ីទេ�ម្ពុធ្ង�យម្ពុនៃន�របា�់�ង់ឥណ៍ទាំន។	�ររំ�ឹង��ក

ទេ�ើ�រ	ខ្លាំ��ងឥ់ណ៍ទាំន	ប្រ�ូវបានវាសត់ែវងដិចូុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

®  	ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�ម្ពុិនមានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួនា

���រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍៖	ជា�នៃម្ពុួ�ចុ័���បីនុនៃនកងើះ

សាចុប់្របាក់	ទាំងំអស់	(ទេពា��ភឺា�ខ្លួ�សគំា�រវាង�ហំ័រូ

�ឹកប្របាកត់ែដិ�ជំំពាកធ់្ងនាគារប្រស�តាំម្ពុកច័ិុសន�យា	នងិ

�ំហ័ូរ	�ឹកប្របាក់តែដិ�ធ្ងនាគាររំ�ឹង	��កថា	នឹង��ួ�

បាន)	។	

®  	ប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មានឱ្នភា�នៃន�នៃមួ្ពុនា��

�រិទេច័ុ�រាយ�រណ៍៖៍			ជាភា�ខ្លួ�សគំា�រវាង�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងដិ��		

និង�នៃម្ពុួ	�ចុ័���បីនុនៃន�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់	តែដិ�រំ�ឹង	��កនា

ទេ��អនា��	។	

®  	កិច័ុសន�យាឥណ៍ទាំនតែដិ�ទេ�ស�៖់					ជា�នៃមួ្ពុ�ច័ុ���បីនុ

នៃន	ភា�ខ្លួ�សគាំ�រវាង�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់តាំម្ពុកិចុ័សន�យា

តែដិ�ជំំពាក	់	ធ្ងនាគារ	ប្រ�សិនទេ�ើអុក�ន់��់កច័ិុ	សន�យា

ឥណ៍ទាំនបានដិកឥណ៍ទាំនទេប្រ�ើ	និង�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់

តែដិ�ធ្ងនាគារ	 រំ�ឹង��កថានឹង	��ួ�បាន	 ប្រ�សិន

ទេ�ើឥណ៍ទាំន	ប្រ�ូវបានដិកទេប្រ�ើ	។

ទ្ធិននន័យ ការស់នីតិ និង�ស្មោះចេ�ស្មោះទ្ធស់ស្មោះប្រ��ស់ប្រមា�់ការវាយ

តិនៃមែឱ្នភាពនៃនតិនៃមែ

សមាសធា��សខំ្លាំន់ៗ 	កុ�ង�រវាស់តែវងទេ�ើ�ររំ�ងឹ��កទេ�ើ�រ

ខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	�ឺបានម្ពុក�ីអទេថរដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

 ®  ប្រ�បូា�ូ��ីទេ�នៃន�រខ្លួកខ្លាំនសង	(“PD”);

 ®  �របា�់�ង់តែដិ���ា��ម្ពុក�ី�រខ្លួកខ្លាំនសង	

(“LGD”)	និង

 ®  �ំហ័ំនៃន�រខ្លួកខ្លាំនសង	(“EAD”)

 ECL	សប្រមា�់សម្ពុ����យកុ�ងដំិ�ក់���ី	១	ប្រ�ូវបាន

�ណ៍នាទេ�យផ្តួ���ណ៍នៃន	PD	១២	តែខ្លួ	នងឹ	LGD	នងឹ	EAD	។

  

 ECL ទេ�ញអាយ���	ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាទេ�យផ្តួ���ណ៍

នៃន	PD	ទេ�ញអាយ���	នឹង	LGD	នឹង	EAD	។

	 �ំរូសុិ�ិប្រ�ូវបានទេប្រ�ើប្របាស់ទេដិើម្ពុ�បីីវិភា��ិនុន័យ	ប្រ�ម្ពុូ�

បាន	 រួចុ�ទេងើើ�នូវ�របាា�ន់សាា�ន	 PD	 ទេ�ញអាយ���	

តែដិ�ទេ�ស�	់និងថាទេ�ើសម្ពុ����យទាំងំទេនាះរំ�ងឹថាតែប្រ�ប្រ�ួ�

យ៉ាា�ង�ទេ�ើរយៈទេ��ទេនាះ	។

 LGD	�ឺជាឥរិយ៉ា��នៃនភា�អាចុបា��់ងប់្រ�សនិទេ�ើ	មាន

�រខ្លួកខ្លាំនសង	។		ធ្ងនាគារបាា�នស់ាា�ន�កេខ្លួណ៍ឌ	LGD	ទេយ៉ាង

តាំម្ពុប្រ�វ�តនិៃនអប្រតាំ�រប្រ�ម្ពុ�ូប្រ���់�ីអ�ថិិជំនខ្លួកខ្លាំន	សង	

។	 ធ្ងនាគារបាា�ន់ប្រ�មាណ៍បាា�រាា�តែម្ពុុប្រ�	 LGD	 ទេ�យកំណ៍�់

�រ�ង់សងមិ្ពុនតាំម្ពុកិចុ័សន�យា	ទេ�កំរិ�	៤៥%	និង	៣០%	

តែដិ�ប្រ�ូវនឹងបាា�រាា�តែម្ពុុប្រ�	Basel IRBF	សប្រមា�់�ណ៍ះឹងទាំម្ពុទាំរ

សំណ៍ងជាន់ខ្លួុស់ទេ�ើសាជំីវកម្ពុមរដិឋអធិ្ង�ទេ�យ�យ	និងធ្ងនាគារ

តែដិ�ម្ពុនិបានធានាទេ�យវ�ុ��ញ្ហាា�តំែដិ�បាន���ួសាា��។់

 EAD	 �ំ�ងឱ្�យ�នៃម្ពុួសម្ពុ����យទេ�ទេ��មាន�រ

ខ្លួកខ្លាំនសង	។	ធ្ងនាគារទាំញយក	EAD	�សីម្ពុ����យ	�ច័ុ���បីនុ

រ�សអ់�ថិិជំន	និងភា�អាចុតែប្រ�ប្រ�ួ�ទេ�ើសម្ពុ����យ	�ច័ុ���បីនុ

�ី�រ�ងស់ង	តែដិ�អន�ញ្ហាា��តាំម្ពុកច័ិុសន�យា	និងទេកើ�ទេចុញ�ី

�រ�ង់រំ�ស់។	EAD	នៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	�ឺ�នៃម្ពុួទេយ៉ាង

ដិ��ទេ�ទេ��មាន�រខ្លួកខ្លាំនសង	។	សប្រមា�់���ើកិច័ុឱ្�យខី័្លួ	

EAD	 �ឺសម្ពុ����យអនា��តែដិ�អាចុដិកទេប្រ�ើប្របាស់តាំម្ពុ

កិចុ័សន�យា	តែដិ�ប្រ�ូវបានបាា�ន់សាា�នតាំម្ពុ�រសទេងើ��ីប្រ�វ�តិ	

និង�រ��យាករណ៍៍នាទេ��ខ្លាំងម្ពុ�ខ្លួ។	សប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុម

ហ័រិញ្ញញវ�ុ�ខួ្លួះ	EAD	ប្រ�ូវបានកណំ៍�ទ់េ�យ�រំនូៃនសម្ពុ����យ	តែដិ�

អាចុទេកើ�ទេ�ើងទេ�ទេ��ទេវលាទេផ្តួ�សងគាំ�ទេ�យទេប្រ�ើ�ទេចុ័កទេ�ស

សុិ�ិ	។

	 ដិូចុ�រទេរៀ�រា�់ខ្លាំងទេ�ើ	 ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ�រទេប្រ�ើប្របាស់	

PD	១២	តែខ្លួ	សប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ដិំ�ក់���ី១	

ធ្ងនាគារវាស់តែវងទេ�ើ�ររំ�ឹង��ក	ទេ�ើ�រ	ខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	

ទេ�យ�ិចារ�ទេ�ើហ៊ានិភ័ិយនៃន�រខ្លួូចុខ្លាំ�ទេ�ើរយៈទេ��

ទេ�ញទេ�ញនៃនកិចុ័សន�យា	(រួម្ពុ�ញ្ញ័��ទាំំងរយៈទេ���ន�យារ

ប្រ�សិនទេ�ើមាន)	តែដិ�មានហ៊ានិភ័ិយទេ�ើឥណ៍ទាំនទេទាំះ�ី

ជាកុ�ងទេគា��ំណ៍ងប្រ��់ប្រ�ងហ៊ានិភ័ិយឥណ៍ទាំន	ក៏ទេ�យ	

ធ្ងនាគារ�ិចារ�ទេ�ើរយៈទេ��តែដិ�តែវងជាង	។	រយៈទេ��	

តែដិ�តែវង�ំផ្តួ��	�ឺ�ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថងតែដិ�ធ្ងនាគារមានសិ�ធិទេដិើម្ពុ�បីី	

ទាំម្ពុទាំរ	�រសងប្រ���ន់ៃនឥណ៍ទាំនឬ�ញ័្ញ�់កិច័ុសន�យាផ្តួត�់

ឥណ៍ទាំន	ឬ�រធានា	។
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៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

គី. ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ�� និង�ំណ៍ុលហិរញ្ញញវិតិ�� (តិ)

(vii).ឱ្នភាពនៃនតិនៃមែ (តិ)

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ��ថ្លែដលបានស្មោះរៀ�ចំស្មោះឡិ�ងវិិញ

	 ប្រ�សិនទេ�ើ�កេខ្លួណ៍ឌនៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ប្រ�ូវបាន

ចុរចា	ឬតែក�ប្រមូ្ពុវ	ឬប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មានប្រសា�់	ប្រ�ូវ

បានជំំនួសទេ�យប្រ���យសកម្ពុមហិ័រញ្ញញវ�ុ�ថមី	 ទេ�យសារសាា�ន

ភា��ំបាកតែផ្តួុកហិ័រញ្ញញវ�ុ�រ�ស់អ�ិថិជំនទេនាះ�រវាយ�នៃម្ពុួ

ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើង	ទេដិើម្ពុ�បីីវាយ�នៃម្ពុួថាទេ�ើប្រ���យ	សកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�

�រួតែ�ប្រ�ូវឈ�់��ួ�សាា��ឬ់ទេ�	ទេហ័ើយ	ECL	ប្រ�ូវបានវាសត់ែវង

ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

 ®  	ប្រ�សិនទេ�ើ�រទេរៀ�ចំុទេ�ើងវិញ	 មិ្ពុននំាឱ្�យឈ�់��ួ�	

សាា��់		ប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�មានប្រសា�់ទេ�	ទេនាះ�ំហ័ូរ�ឹក

ប្របាកត់ែដិ�រំ�ឹង��កថាទេកើ�មាន�ីប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញ	វ�ុ�

តែដិ�បានតែក�ប្រម្ពុូវ	 ប្រ�ូវបាន�ញ្ញ័��ទេ�កុ �ង�រ

�ណ៍នាកងើះ	ខ្លាំ�នៃនសាចុ់ប្របាក់�ីប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�

មាន	ប្រសា�់	។	

 ®  	ប្រ�សិនទេ�ើ�រទេរៀ�ចុទំេ�ើងវិញ	នាំឱ្�យមាន�រឈ�់	���ួ	

សាា��ប់្រ���យសកម្ពុមតែដិ�មានប្រសា�់	ទេនាះ�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�

រំ�ងឹ��កនៃនប្រ���យសកម្ពុមថមទីេនាះ	ប្រ�ូវបានចា��់�កជា	�ំហូ័រ

�ឹកប្របាកច់ុ�ងទេប្រ�យ���ួបាន�ីប្រ���យសកម្ពុម	ហ័រិញ្ញញវ�ុ�

�ច័ុ���បីនុ	ទេ�ទេ��តែដិ�ឈ�់���ួសាា��	់។	ចំុនួន�កឹ

ប្របាក់ទេនះប្រ�ូវបាន�ញ្ញ័��ទេ�កុ�ង�រ�ណ៍នាកងើះខ្លាំ�

សាចុ់ប្របាក់�ីប្រ���យសកម្ពុមហិ័រញ្ញញវ�ុ��ចុ័���បីនុតែដិ�ប្រ�ូវ	

បាន	ទេធ្ងើើអ��បីហ៊ារ�ី���រិទេចុ័�រំ�ឹង��កនៃន�រឈ�់

��ួ�សាា��់	 ទេ����រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍	ទេ�យទេប្រ�ើ

អប្រតាំ�រ	ប្របាក	់ប្រ�ស�ិធភា�ទេដិើម្ពុនៃនប្រ���យសកម្ពុម	ហ័រិញ្ញញវ�ុ�

�ចុ័���បីនុ	។

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

ប្រទ្ធព្យស់�មីហិរញ្ញញវិតិ��ថ្លែដលមានឱ្នភាពនៃនតិនៃមែ 

	 ទេ����រិទេច័ុ�រាយ�រណ៍ន៍មួី្ពុយៗ	ធ្ងនាគារវាយ�នៃមួ្ពុ

ថាទេ�ើប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�បានក�់ប្រតាំតាំម្ពុរំ�ស់នៃថួ

ទេដិើម្ពុ	 និង�ំណ៍ុ�ហិ័រញ្ញញវ�ុ�តែដិ�បានក�់ប្រតាំតាំម្ពុ	FVOCI 

មានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	ឬទេ�	(តែដិ�ប្រ�ូវបានកំណ៍�់ជា	“ប្រ���យ

សកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�ដំិ�ក់��	�ី	៣”	។	ប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�

ប្រ�ូវបានចា�់��កថាមានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួទេ�ទេ��តែដិ�

ប្រ��ឹត�ិរណ៍ម៍្ពុយួ	ឬទេប្រចុើនបានទេកើ�ទេ�ើង	តែដិ�នាឱំ្�យមានផ្តួ�

�ះុពា�ជ់ាអវិជំជមានទេ�ទេ�ើ�ំហ័រូ�កឹប្របាក់នាទេ��	អនា��

តែដិ�រំ�ឹង��កនៃនប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	

	 ភិសត�តាំងតែដិ��ញ្ហាា�ក់ថាប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�មាន

ឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	 រួម្ពុមាន�ិនុន័យតែដិ�អាចុអទេងើ�បានដិូចុ

ខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	

 ®  �រ�ំបាកតែផ្តួុកហ័ិរញ្ញញវ�ុ�យ៉ាា�ងខ្លាំំ�ំងរ�ស់អ�ិថិជំន			ឬ	

អុក	ទេបាះផ្តួ�សាយ

 ®  �រ�ំពានកិច័ុសន�យា	ដូិចុជា�រខ្លួកខ្លាំនមិ្ពុនបានសង	ឬ	

ហ័ួស��កំណ៍�់

 ®  �រទេរៀ�ចំុទេ�ើងវិញទេ�ើ�កេខ្លួណ៍ឌនៃន�រផ្តួត�់	ឥណ៍ទាំន	

ដិ�់អ�ិថិជំន	តែដិ�ធ្ងនាគារម្ពុិនយ�់ប្រ�ម្ពុ

 ®  អ�ិថិជំន�ំនងនឹងក�ស័យធ្ងន	ឬប្រ�ូវទេរៀ�ចំុហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ទេ�ើង	

វិញជាថមី

 ®  �របា�់�ង់�ីផ្តួ�សារសកម្ពុមសប្រមា�់មូ្ពុ��ប្រ�ទេ�យ	សារ	

តែ�	�រ�ំបាកតែផ្តួុកហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	

 ឥណ៍ទាំនតែដិ�ប្រ�ូវបានទេរៀ�ចំុទេ�ើងវិញ	ទេ�យសារតែ�
ភា�ម្ពុិនប្រ�ប្រក�ីទេ�កុ�ង�កេខ្លួណ៍ឌរ�ស់អ�ិថិជំន	ប្រ�ូវបាន
ចា�់��កជាឥណ៍ទាំនមាន	ឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ��ះប្រតាំតែ�	មាន
ភិសត�តាំង	�ញ្ហាា�ក់ថាហ៊ានិភ័ិយនៃន�រម្ពុិន��ួ�បាន�ំហ័ូរ
�កឹ	ប្របាក់តាំម្ពុកិច័ុ	សន�យាបានថយចុ�ះជាសារវនែ	នងិម្ពុនិមាន
សូចុនាករទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�តែដិ�នាំឱ្�យមានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	 ។	

�តែនុម្ពុទេ�ើទេនះ	ឥណ៍ទាំនតែដិ�ហួ័ស	��កំណ៍�់សង	៩០
	នៃថង	ឬទេ�ើស�ទីេនះ	ប្រ�ូវបានចា��់�កជាឥណ៍ទាំនមានឱ្នភា�
នៃន�នៃម្ពុួ	 ទេទាំះ�ីជានិយម្ពុន័យនៃន�រហ័ួស��កំណ៍�់សង
តែដិ�ចុ�បា�់បានកំណ៍�់ទេផ្តួ�សងគាំ�ក៏ទេ�យ	។

ស់ំវិិធានធិនស់ប្រមា�់ ECL ស្មោះ��ន�ងរបាយការណ៍៍សាា្នភាព

ហិរញ្ញញវិតិ��

 សវិំធានធ្ងននៃន�រខ្លាំ��ង	់ECL	ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញទេ�កុ�ង
របាយ�រណ៍៍សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 សប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុម
ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	តែដិ�វាស់តែវងតាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	ទេ�យទេធ្ងើើ�រ��់
កង�ី�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងដិ��នៃនប្រ���យសកម្ពុម	។	សំវិធានធ្ងន	ទេ�ើធា��
ទេប្រ�តាំរាង����យ�រ	 ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញជា�ំណ៍ុ�ទេ�កុ�ង
របាយ�រណ៍៍សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។

ការលុ�ស្មោះចាល

	 ឥណ៍ទាំនផ្តួត�ដ់ិ�អ់�ិថិជំនប្រ�ូវបាន���ទេចុញ�ី	�ញ្ញជី	

(ម្ពុយួតែផុ្តួក	ឬទាំងំប្រស�ង)	ទេ�ទេ��មិ្ពុនមាន�ររំ�ឹង��កថាអាចុ 

ប្រ�មូ្ពុ�បានម្ពុកវិញនវូប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�ទេនាះទាំងំប្រស�ង។	

ករណ៍ីទេនះមានជា�ូទេ�	ទេ�ទេ��ធ្ងនាគារកំណ៍�់ថាអុកខ្លួ័ី��ំ

មានប្រ���យសកម្ពុម	ឬ	ប្រ�ភិ�ចុណូំ៍��តែដិ�អាចុ�ទេងើើ�	បាន

នវូ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់ប្រ��់ប្រគាន់	ទេដិើម្ពុ�បីី�ូទាំ�់សងនូវចុំនួនតែដិ�

ប្រ�ូវ���ទេចុញ�ី�ញ្ញជី	។	�រវាយ�នៃម្ពុួទេនះប្រ�ូវទេធ្ងើើទេ�ើង	តាំម្ពុ

កប្រមិ្ពុ�ប្រ���យសកម្ពុមនីម្ពុួយៗ	។	

	 �ឹកប្របាក់ប្រ�ម្ពុូ�បានម្ពុកវិញទេ�ើចំុនួនតែដិ�បាន���

ទេចុញ�ី�ញ្ញជី	 ប្រ�ូវ�ញ្ញ័��ទេ�កុ�ងខ្លួៈង់	 “�រខ្លាំ��ង់ស��ធ

�ឱី្នភា�នៃន�នៃមួ្ពុឧ�ករណ៍	៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�”	ទេ�កុ�ងចំុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	

និង	OCI	។	កុ�ងករណ៍ីតែដិ��ឹកប្របាក់មានភា�ជាសារវនត	

ចុនំនួ	�កឹប្របាកន់ងឹប្រ�ូវបានរមួ្ពុ�ញ័្ញ��ទេ�	”	ចំុណូ៍�ទេផ្តួ�សងៗ” 

កុ�ងរបាយ�រណ៍៍ចុំទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�។

	 ប្រ���យសកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�បាន���ទេចុញ��ីញ្ញជ	ីទេ�តែ�

�ប្រមូ្ពុវឱ្�យមានសកម្ពុមភា�ទាំម្ពុទាំរសងម្ពុកវិញ	ទេដិើម្ពុ�បី	ីអន�ទេលាម្ពុ

តាំម្ពុនី�ិវិធ្ងីរ�ស់ធ្ងនាគារកុ�ង�រប្រ�ម្ពុូ��ឹកប្របាក់	តែដិ�ទេ�

ជំំពាក់	។	

ឃ. សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស់មមូល 

	 សាចុប់្របាក	់នងិសាចុប់្របាកស់ម្ពុមូ្ពុ�	រមួ្ពុមានសាចុប់្របាក់

កុ�ងនៃដិ	 និងសម្ពុ����យសាចុ់ប្របាក់កុ�ងធ្ងនាគារ	 ប្របាក់�ទេញ្ញញើ	 

នងិ�រវិនទិេយ៉ា�រយៈទេ��ខីួ្លួ	តែដិ�មាន��វសានតទេ�ទេ��

�ម្ពុើ�ដ់ិ�ំងូមានរយៈទេ��	៣	តែខ្លួ	ឬ�ចិុជាង	តែដិ�អាចុ�ត�រជា 

សាច់ុប្របាក់ទេ���ក៏បាន	ទេ�យមានហ៊ានិភ័ិយ�ិចុ�ួចុ

ចុំទេពាះ	�រផ្ទាំ�ស់�ត�រ�នៃម្ពុ។ួ	

	 សាច់ុប្របាក់សម្ពុម្ពុ�ូទេ�ធ្ងនាគារនានា	អាចុ���ួប់ាន

�រសងតាំម្ពុ�ប្រមូ្ពុវ�រឬតាំម្ពុ�រជូំនដិណំ៍ងឹខីួ្លួទេហ័ើយប្រ�ូវបាន

ចា�់ថាំក់ជា�នៃម្ពុួរំ�ស់កុ�ងរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	សាចុ់

ប្របាកស់��ធនងិសម្ពុមូ្ពុ�សាចុប់្របាក់ប្រ�ូវបានរក�សា��កជាមួ្ពុយធ្ង

នាគារនិងហិ័រញ្ញញវ�ុ�នៃដិ�ូសាា��័នតែដិ�ប្រ�ូវ	បាន	ទេ�វាយ�នៃម្ពុួ	

AA-	ដិ�់	AA +	ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ�រចា�់ថាំ�ក់រ�ស់	Standard 

& Poor’s MOODY និង	Bloomberg ។

ង. ស្មោះដ�មទុ្ធន

	 ភា�ហ័ូ�នធ្ងម្ពុមតាំ	ប្រ�ូវបានចា�ថំ់ា�កជ់ាមូ្ពុ�ធ្ងន	។	នៃថួទេដិើម្ពុ

ផ្ទាា��់កុ�ង�រ�ទេញ្ញញ័ភា�ហ័ូ�ន	ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ទេ�យ

��់ទេចុញ�ីមូ្ពុ�ធ្ងន�នាា��់�ីដិក�នធរួចុ	 ។	 ភា�ហ័ូ�ន

ដិនៃ�ទេ�ៀ�ប្រ�ូវបានចា�់ថាំ�ក់ជាមូ្ពុ�ធ្ងន	 និង/ឬ	 �ំណ៍ុ�	

តែផ្តួអកទេ�ើសមាសធា��ទេសដិឋកច័ិុ	នៃនឧ�ករណ៍ទ៍ាំងំទេនាះ	។	�រ

តែ�ងតែចុកទេ�អុក�ន់��់ឧ�ករណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�ប្រ�ូវបាន

ចា�់ថាំ�ក់ជាឧ�ករណ៍៍មូ្ពុ�ធ្ងនប្រ�ូវបាន	�ូទាំ�់ទេ�យផ្ទាា��់

�ីមូ្ពុ�ធ្ងន	។
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៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

ច. ទ្ធុន�ប្រមុងតាម�ទ្ធ�្បញ្ញញតិិិ 

	 ��ន�ប្រម្ពុ�ងតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�ិតប្រ�ូវបាន�ទេងើើ�ទេ�ើភា�ខ្លួ�ស

គាំ�រវាងសំវិធានធ្ងន	 ប្រស�តាំម្ពុ	 ស.រ.�.ហ័.អ.ក	 និង

សវិំធានធ្ងន	តាំម្ពុ����បីញ្ញញ�ត	ិប្រស�តាំម្ពុប្រ��សរ�ស់ធ្ងនាគារ

ជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	ទេ�ខ្លួ	ធ្ង៧-០១៧-៣៤៤	ចុ�ះនៃថង�ី	១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	

២០១៧	 និងសារាចុរតែណ៍នាំ	 ទេ�ខ្លួ	 ធ្ង៧-០១៨-០០១	

ស.រ.ចុ.ណ៍	 ចុ�ះនៃថង�ី	 ១៦	 តែខ្លួ	 ក�ម្ពុភៈ	 ឆាំ�ំ	 ២០១៨	 សតី�ី

ចុំ��់ថាំ�ក់ហ៊ានិភិ័យឥណ៍ទាំន	 និងសំវិធានធ្ងនទេ�ើ

ឱ្នភា�	នៃន�នៃម្ពុួសប្រមា�់ប្រ�ឹះសាា�នធ្ងនាគារ	និងហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	

ប្រស�តាំម្ពុប្រ��រ	៧៣	ប្រ�ឹះសាា�នប្រ�ូវទេប្រ�ៀ�ទេធ្ងៀ�សំវិធានធ្ងន	

តែដិ��ណ៍នាតាំម្ពុប្រ��រ	៤៩	ដិ�់ប្រ��រ	៧១	ជាម្ពុួយនឹង

សំវិធានធ្ងនតែដិ��ណ៍នាតាំម្ពុប្រ��រ	៧២	និងប្រ�ូវក�់ប្រតាំ

ដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

(i)	 	កុ�ងករណី៍តែដិ�សំវិធានធ្ងនតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�តិ	 តែដិ�

�ណ៍នាតាំម្ពុប្រ��រ	៧២	ទាំ�ជាងសំវិធានធ្ងនតែដិ�

�ណ៍នាតាំម្ពុប្រ��រ	៤៩	ដិ�	់ប្រ��រ	៧១	ទេនាះប្រ�ឹះសាា�ន

ប្រ�ូវក�ប់្រតាំសវិំធានធ្ងន	តែដិ�ប្រ�ូវ�ណ៍នាអន�ទេលាម្ពុតាំម្ពុ	

ស.រ.�.ហ័.អ.ក	និង	

(ii)		កុ�ងករណី៍តែដិ�សំវិធានធ្ងនតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�តិ	 តែដិ�

�ណ៍នាតាំម្ពុប្រ��រ	៧២	ខ្លួុស់ជាងសំវិធានធ្ងនតែដិ�

�ណ៍នាតាំម្ពុ	ប្រ��រ	៤៩	ដិ�់	ប្រ��រ	៧១	ទេនាះប្រ�ឹះសាា�ន

ប្រ�ូវក�់ប្រតាំសំវ ិធានធ្ងន	 តែដិ�ប្រ�ូវ�ណ៍នាតាំម្ពុ	

ស.រ.�.ហ័.អ.ក	 និងទេផ្តួៈរចុំនួន�ទេម្ពុអៀងទេនាះ	�ីប្របាក់

ចុំទេណ៍ញ	រក�សា��ក	 ឬ�ណ៍នីខ្លាំ��ងគរទេ���ន�ប្រម្ពុ�ង

តាំម្ពុ����បីញ្ញញ�តិ	 ទេ�កុ�ងម្ពុូ�ធ្ងនទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍	

សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	

	 ��ន�ប្រម្ពុ�ងតាំម្ពុ����បីញ្ញញ�តិមិ្ពុនប្រ�ូវបាន�ញ្ញ័��កុ�ង�រ

�ណ៍នាម្ពុូ�ធ្ងនផ្ទាា��់ស��ធរ�ស់ធ្ងនាគារទេ�ើយ	។

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

ឆ្ល. ប្របា�់�ស្មោះញ្ញញ�ស្មោះ�ធិនា�រនានា

	 ប្របាក់�ទេញ្ញញើទេ�ធ្ងនាគារនានា	 ប្រ�ូវបាន	ក�់ប្រតាំតាំម្ពុ

�នៃម្ពុួទេដិើម្ពុ	 ដិកឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួតែដិ�ម្ពុិនអាចុប្រ�ម្ពុូ�ម្ពុក

វិញបាន	។	

ជូ. ប្របា�់តិមើល់តាមច្បា�់

	 ប្របាក់�ម្ពុើ�ត់ាំម្ពុចុ�បា�	់ប្រ�ូវបានរក�សា��កទេ�ធ្ងនាគារ	ជា�ិ

នៃនកមុ្ពុ�ជាប្រស�តាំម្ពុចុ�បា�ស់ត�ីបី្រ�ះឹសាា�នធ្ងនាគារ	នងិហ័រិញ្ញញវ�ុ�

នៃនប្រ�ះរាជា�ចុប្រកកម្ពុុ�ជា	និងប្រ�ូវបានកំណ៍�់ជាភា�រយ

នៃនទេដិើម្ពុ��នអ��បី�រមា	និងប្របាក់�ទេញ្ញញើរ�ស់អ�ិថិជំនតែដិ�

�ប្រម្ពុូវទេ�យធ្ងនាគារជា�ិនៃនកម្ពុុ�ជា	។	

ឈុ. ឥណ៍ទាន និង�ុស្មោះរប្រ�ទាន 

 “ឥណ៍ទាំន	 និង��ទេរប្រ�ទាំន”	 តែដិ��ងាា�ញទេ�កុ�ង

របាយ�រណ៍៍សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 រួម្ពុ�ញ្ញ័��ឥណ៍ទាំន	

និង��ទេរប្រ�ទាំន	តែដិ�ប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	។		

ឥណ៍ទាំន	និង��ទេរប្រ�ទាំនប្រ�ូវបានវាស់តែវងទេ�ើកដំិ�ូងតាំម្ពុ

�នៃម្ពុួសម្ពុប្រស�	 �ូកចុំ�យប្រ��ិ��តិ�រ	តែដិ�	ទេកើ�ទេ�ើង

ទេ�យផ្ទាា��់	 ទេហ័ើយនាទេ���នាា��់ប្រ�ូវក�់ប្រតាំតាំម្ពុរំ�ស់

នៃថួទេដិើម្ពុ	ទេ�យទេប្រ�ើវិធ្ងីសាស្រ្តសតអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	។	

ញ. ប្រទ្ធព្យស់�មីស្មោះ�្សងស្មោះទ្ធៀតិ

	 ប្រ���យសកម្ពុមទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�ប្រ�ូវបានក�់ប្រតាំតាំម្ពុ�នៃម្ពុួទេដិើម្ពុ	

ដិកឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	ប្រ�សិនទេ�ើមាន	។	

ដ. ប្រទ្ធព្យ និង�រិកាា្រ 

(i). ការទ្ធទួ្ធលសាា្ល់ និងការវាស់់ថ្លែវិង

	 តែផ្តួុកនៃនប្រ���យ	និង�រិ�ា�រប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួទេដិើម្ពុ	

ដិករំ�ស់�ងគរ	និង�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ�ងគរ	។

	 ចុំ�យនៃថួទេដិើម្ពុរួម្ពុ�ញ្ញ័��ទាំំង�រចុំ�យទេ�យ

ផ្ទាា��់ទេ�ទេ�ើ�រ�ិញប្រ���យ	និង�រចុំ�យទេ�យ	ផ្ទាា��់

ទេផ្តួ�សងៗទេ�ៀ�	កុ�ង�រនាំយកប្រ���យសកម្ពុមទេ�កុ�ង�កេខ្លួណ៍ឌ

តែដិ�អាចុទេប្រ�ើប្របាសត់ែដិ�បានទេប្រគាង��ក	និងនៃថួទេដិើម្ពុនៃន�ររ�ះទេរី	

នងិផំ្ទា�ស�់ែ�រ�កីតែនួង	និង�រសាៅ�រ�តីាំងំតែដិ��កួទេ�	សិុ�ទេ�	។

នៃថួទេដិើម្ពុនៃនប្រ���យកម្ពុមតែដិ�បានសាងសងទ់េ�យខួ្លួ�នឯង	ប្រ�ូវ	រមួ្ពុ

�ញ័្ញ��ទាំងំនៃថួទេដិើម្ពុសមាា�រៈនងិកមំា�ងំ	��កម្ពុមផ្ទាា��ផ់្តួងតែដិរ	។

ចុទំេពាះប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�មាន�កេណ៍ៈប្រ��ប់្រគាន់�រចំុ�យ

ទេ�ើប្របាក់កម្ពុ័ីប្រ�ូវបានទេធ្ងើ ើម្ពុូ�ធ្ងនកម្ពុមប្រស�តាំម្ពុទេគា�

នទេយ៉ាបាយ		�ណ៍ទេនយ�យទេ�ើនៃថួទេដិើម្ពុប្របាកក់មី័្ពុ	។	នៃថួទេដិើម្ពុក៏	អាចុ

រួម្ពុ�ញ្ញ័��ទាំំង�រទេផ្តួៈរម្ពុូ�ធ្ងន	 តែដិ�ជាចុំទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�

�ម្ពុយួផ្តួងតែដិរ	ទេ�ើ�រ�រពារហ៊ានភិិយ័�ំហ័រូសាចុប់្របាក់

តែដិ�មាន�កេណ៍ៈសម្ពុ�បី�តិប្រ��់ប្រគាន់ចុំទេពាះរូ�ិយ�័ណ៍ៈ

�រទេ�សទាំក់�ងនឹង�រ�ិញប្រ���យ	និង�រិ�ា�រ	។

	 �រ�ិញសូហ័ើតែវរតែដិ�មានសារៈសំខ្លាំន់ចុំទេពាះម្ពុ�ខ្លួងារ

តែដិ�ទាំក�់ងនងឹ�រិ�ា�រ	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើមូ្ពុ�ធ្ងនកម្ពុមជាតែផុ្តួកមួ្ពុយ

នៃន�រិ�ា�រទេនាះ	។

	 ប្រ�សិនទេ�ើតែផ្តួុកជាសារវនត�មួ្ពុយនៃនប្រ���យ	និង�រិ�ា�រ

ទំាំងទេនាះ	មានអាយ���ទេប្រ�ើប្របាសខ់្លួ�ស�ីគំា�	តែផុ្តួកទំាំងទេនាះ

ប្រ�ូវបាន�ក់ជាតែផ្តួុកទេ�យតែ�ក	 (សមាសភា�ចុម្ពុ�បីង)	

នៃនប្រ���យ	និង�រិ�ា�រ	។

(ii). ចំណ្ណាយ�នា្ទ្�់

	 ចុទំេណ៍ញ	ឬខ្លាំ��ី�រ�កន់ៃនប្រ���យ	និង�រិ�ា�រ�ម្ពុយួ	

ប្រ�ូវបានកណំ៍�់ទេ�យភា�ខ្លួ�សគំា�រវាងសាច់ុប្របាក�់��ួបាន

�ី�រ�ក់	និង�នៃម្ពុួទេយ៉ាងនៃនតែផ្តួកុទេនាះ	ទេហ័ើយប្រ�ូវបាន��ួ�

សាា��់ជាចុំណ៍ូ�ទេផ្តួ�សងៗ	“ចុំណ៍ូ�ទេផ្តួ�សងៗ”	និង	“ចុំ�យ

ទេផ្តួ�សងៗ”	ទេ�កុ�ងចុំទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	។

	 នៃថួទេដិើម្ពុនៃន�រផំ្ទា�ស�់ត�រធា��ម្ពុយួតែផុ្តួកនៃនប្រ���យ	នងិ�រិ�ា�រ	

តែដិ�បាន��ួ�សាា��់រួចុម្ពុកទេហ័ើយ	ប្រ�ូវបាន�ូក�ញ្ញ័��	

ទេ�កុ�ង	�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងនៃនតែផុ្តួកទេនាះ	ប្រ�សិនទេ�ើវាអាចុមាន��ធភា�

ផ្តួត�់នវូអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍ទេសដិឋកច័ិុ	នាទេ��អនា��ដិ�ធ់្ងនាគារ	

ទេហ័ើយ�នៃម្ពុួរ�ស់វាអាចុទេធ្ងើ ើ�រវាស់តែវង	បានទេ�យភា�

អាចុទេជំឿជាកប់ាន	។	�នៃមួ្ពុទេយ៉ាងនៃនធា��តែដិ�បានជំនំសួទេនាះ	

ប្រ�ូវឈ�់��ួ�សាា��់ជាចំុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	។	រា�់ចុំ�យ

កុ�ង�រតែថទាំបំ្រ�ចានំៃថងទេផ្តួ�សងៗ	ប្រ�ូវបាន���ួសាា��ជ់ាចុទំេណ៍ញ	

ឬខ្លាំ�	កុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បានទេកើ�ទេ��បីើង	។

(iii). រំលស់់

	 រំ�ស់	�ឺតែផ្តួអកទេ�ទេ�ើនៃថួទេដិើម្ពុនៃនប្រ���យសកម្ពុម	ដិក	�នៃម្ពុួ

សំណ៍�់រ�ស់វា	។	សមាសធា��សំខ្លាំន់ៗនៃនប្រ���យសកម្ពុម	

នីម្ពុួយៗ	ប្រ�ូវបាន	វាយ�នៃម្ពុួ	 ទេហ័ើយប្រ�សិនទេ�ើសមាសធា��

ម្ពុួយ	មានអាយ���ទេប្រ�ើប្របាស់ខ្លួ�សគាំ ��ីប្រ���យសកម្ពុម	

តែដិ�ទេ�ស�់	 សមាសធា��ទេនាះប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើង�ចុ់

ទេ�យតែ�ក	។
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៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

ដ. ប្រទ្ធព្យ និង�រិកាា្រ (តិ)

(iii). រំលស់់ (តិ)

	 រំ�ស់	ប្រ�ូវបាន���ួសាា��់ថាជា�រចំុ�យទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍ចំ៍ុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�ទេ�ើមូ្ពុ��ា�នរំ�សថ់យចុ�ះ	ទេ�ើកតែ�ង 

តែ�អគារតែដិ�រំ�ស់តែផ្តួអកទេ�ើម្ពុូ��ា�នរំ�ស់ទេថរ	។

	 ប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�បានជំួ�	ប្រ�ូវបានរំ�ស់តាំម្ពុរយៈទេ��ជំួ�	ឬអាយ���ទេប្រ�ើប្របាស់រ�ស់វាមួ្ពុយ�តែដិ�ខ្លួួីជាង	

ទេ�ើកតែ�ង	តែ�មានទេហ័��ផ្តួ�ចុ�បាសល់ាសថ់ា	ធ្ងនាគារនឹង���ួបានកម្ពុមសិ�ធទិេ�ចុ�ង�ញ័្ញ�់នៃនរយៈទេ��នៃន�រជួំ�	។	ដីិ�ទំេនរម្ពុនិ	

ប្រ�ូវបានរំ�ស់ទេនាះទេ�។

	 រំ�ស	់ប្រ�ូវបាន���ួសាា��ច់ា��ី់���រិទេច័ុ�តែដិ�ប្រ���យ	នងិ�រិ�ា�រប្រ�ូវបាន�ទេមួ្ពុើង	នងិអាចុទេប្រ�ើប្របាសប់ាន	ឬប្រ���យសកម្ពុម	

តែដិ�បានសាងសង់	ចា�់�ី�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�ប្រ���យសកម្ពុមទេនាះប្រ�ូវបាន�ញ្ញ័�់	និងអាចុទេប្រ�ើប្របាស់បាន	។

�របាា�ន់សាា�នអាយ���ទេប្រ�ើប្របាស់សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័��ចុ័���បីនុមានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖

អ្នប្រតា

អគារ 5%

�រតែក�ម្ពុអអគារ 20%

ទេប្រ�ឿងសងាា�រឹម្ពុ	និងទេប្រ�ឿង�ំពាក់ 25%

ក�ំ��យ��័រ	និង�រិ�ា�រ�រិយ៉ា�័យ 25%	-	50%

យ៉ានយនែ 25%

	 វិធី្ងសាស្រ្តសតរំ�ស់	អាយ���ទេប្រ�ើប្របាស់	 និង�នៃម្ពុួសំណ៍�់	 ប្រ�ូវបានវាយ�នៃម្ពុួនាចុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�នៃនរបាយ�រណ៍៍	

និងនិយ័�ភា�	ប្រ�សិនទេ�ើសម្ពុប្រស�	។

ឋ. ប្រទ្ធព្យស់�មីអ្នរូ�ី

	 ប្រ���យសកម្ពុមអរូ�ី	 តែដិ�រួម្ពុមាននៃថួទេដិើម្ពុអាជាា��័ណ៍ៈក�ំ��យ��័រតែដិ�បាន�ិញ	 និងតែថួទេដិើម្ពុពាក់�័នធទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	 ប្រ�ូវបាន 

ក�់ប្រតាំតាំម្ពុនៃថួទេដិើម្ពុ	ដិករំ�ស់�ងគរ	និង�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ�ងគរ	 ប្រ�សិនទេ�ើមាន	។	អាជាា��័ណ៍ៈក�ំ��យ��័រតែដិ�បាន 

�ិញ	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើម្ពុូ�ធ្ងនកម្ពុមតាំម្ពុម្ពុូ��ា�ននៃថួទេដិើម្ពុ	តែដិ�បានទេកើ�ទេ�ើងកុ�ង�រ�ិញកម្ពុមវិធ្ងី	ជាក់លាក់ទេនាះម្ពុកទេប្រ�ើប្របាស់។	

	 ប្រ���យសកម្ពុមអរូ�ីប្រ�ូវបានដិករំ�ស់	 ទេ�យទេប្រ�ើវិធី្ងសាស្រ្តសតរំ�ស់ថយចុ�ះជា�ំ��់	កុ�ងអប្រតាំ	៥០%	កុ�ងម្ពុួយឆាំ�ំ	 ។	

នៃថួទេដិើម្ពុពាក់�ន័ធ	នងឹ�រ�ទេងើើ�	ឬតែថទាំកំ��ំ�យ��រ័សហូ័ើតែវរ	ប្រ�ូវបាន���ួសាា��ជ់ាចុ�ំយទេ�ទេ��	ទេកើ�ទេ�ើង	។	វិធ្ងសីាស្រ្តសតរំ�ស់	

អាយ���ទេប្រ�ើប្របាស	់នងិ�នៃមួ្ពុសណំ៍�់	ប្រ�ូវបានវាយ�នៃមួ្ពុនាចុ�ង�រិយ�រិទេច័ុ�នៃនរបាយ�រណ៍	៍នងិនយិ�័ភា�ប្រ�សនិទេ�ើសម្ពុប្រស�។

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

ឌី. ភិតិសិ់ន្យា

	 ទេ�ទេ��ចា�់ទេផ្តួតើម្ពុកិចុ័សន�យា	ធ្ងនាគារទេធ្ងើើ�រវាយ�នៃម្ពុួ

ថាទេ�ើកិចុ័សន�យាម្ពុួយមាន�ប្រម្ពុង់ជាភិ�ិសន�យាតែដិរ	ឬទេ�	។	

កច័ិុសន�យាជា	�ប្រម្ពុងម់ានភិ�សិន�យា	ប្រ�សិនទេ�ើកច័ិុសន�យាផ្តួែ�់

សិ�ធិប្រ��់ប្រ�ង�រទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុមជាក់លាក់ម្ពុួយកុ�ង

រយៈទេ��កំណ៍�់ម្ពុួយ	ជាថុ�រនឹង�នៃម្ពុួ��សងុ	។

	 ទេដិើម្ពុ�បីីវាយ�នៃម្ពុួថាទេ�ើកិចុ័សន�យាផ្តួែ�់សិ�ធិប្រ��់ប្រ�ង�រ

ទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុមជាក់លាក់	ធ្ងនាគារទេធ្ងើើ�រវាយ�នៃម្ពុួ	

ថាទេ�ើ៖	

 ®  	កិច័ុសន�យាមានជា�់ពាក់�័នធនឹង�រទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យ	

សកម្ពុម		ជាក់លាក់	 ឬទេ�	 តែដិ�ទេនះអាចុ�ញ្ហាា�ក់យ៉ាា�ង

ជាក់លាក់ឬ		ប្រ�ទេយ៉ា�	ទេហ័ើយ�ួរមាន�កេណ៍ៈ	រូ�វនែ

ទេ�យតែ�ក	ឬ�ំ�ងសម្ពុ�ភុា�ផ្តួ�ិ�សារវនែរ�ស់

ប្រ���យសកម្ពុមទេនាះ	។	ប្រ�សនិ	ទេ�ើអុកផ្តួគ�ផ់្តួគង់មានស�ិធ	ិផ្តួែ�់

ប្រ���យសកម្ពុមជំំនួសជាសារវនែកុ�ងរយៈទេ��ទេប្រ�ើប្របាស់	

ទេនាះប្រ���យសកម្ពុមម្ពុិនតែម្ពុនមាន�កេណ៍ៈជាប្រ���យ	សកម្ពុម

ជាក់លាក់ទេនាះទេ�	។

 ®   ធ្ងនាគារ			មានសិ�ធិ��ួ�បានអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន	៍ទេសដិឋកចិុ័	

ជាសារវនែ			��ីរទេប្រ�ើប្របាសប់្រ���យសកម្ពុម			កុ�ង	រយៈទេ��

នៃន�រទេប្រ�ើប្របាស់	និង

 ®  	ធ្ងនាគារមានសិ�ធិ�ញ្ហាា��រទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម	 ។	

ធ្ងនាគារមានស�ិធទិេនះ	ទេ�ទេ��តែដិ�ធ្ងនាគារមាន	ស�ិធិ

សទេប្រម្ពុចុចិុ�តតែដិ�ពាក់�ន័ធនងឹ�រផំ្ទា�ស�់ែ�រអំ�រីទេ�ៀ�	និង

ទេគា��ំណ៍ងកុ�ង�រទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម	។	កុ�ងករណ៍ី

តែដិ��រសទេប្រម្ពុចុចុិ�ត	ទាំំងអស់អំ�ីរទេ�ៀ�	និងទេគា�	

�ំណ៍ង	នៃន�រទេប្រ�ើប្របាសប់្រ���យសកម្ពុមប្រ�ូវបានកណំ៍�់ជា

ម្ពុ�ន	ទេនាះធ្ងនាគារមានសិ�ធិ�ញ្ហាា��រទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យ

សកម្ពុម	ប្រ�សិនទេ�ើ៖

 ®  ធ្ងនាគារមានសិ�ធទិេធ្ងើើប្រ��ិ��ត�ិរទេ�ើប្រ���យសកម្ពុម	ឬ

 ®  ធ្ងនាគារបានទេរៀ�ចំុប្រ���យសកម្ពុមទេ�តាំម្ពុវិធី្ងតែដិ�	

កណំ៍�់ជាម្ពុ�ន�ីរទេ�ៀ�	និងទេគា��ណំ៍ង	តែដិ�ប្រ���យ

សកម្ពុម	ទេនាះនឹង	ប្រ�ូវបាន	ទេប្រ�ើប្របាស់	។

	 ទេ�ទេ��ចា�់ទេផ្តួតើម្ពុកិចុ័សន�យា	ឬវាយ�នៃម្ពុួទេ�ើងវិញទេ�ើ

កិចុ័សន�យាតែដិ�មាន�ប្រម្ពុង់ជាភិ�ិសន�យា	និងសមាសធា��	

តែដិ�មិ្ពុនតែម្ពុន	ភិ�ិសន�យា	ធ្ងនាគារតែ�ងតែចុក�នៃម្ពុួ��សុងទេ�

កុ�ងកិចុ័សន�យាចុំទេពាះសមាសធា��នៃនភិ�ិសន�យា	 នីម្ពុួយៗ	

និងសមាសធា��តែដិ�	ម្ពុិនតែម្ពុនភិ�ិសន�យា	ទេ�យតែផ្តួអកតាំម្ពុ

�នៃម្ពុួឯកតាំនីមួ្ពុយៗ	។		ក៏�ុ�តែនែ	 ចំុទេពាះ�រជួំ�ដិី	និងអគារ

តែដិ�ធ្ងនាគារជាអុកជំ�ួ	ធ្ងនាគារមិ្ពុនតែ�ងតែចុកសមាសធា��

ម្ពុនិតែម្ពុន	ភិ�ិសន�យាទេនាះទេ�ទេហ័ើយសមាសធា��ភិ�ិសន�យា	នងិ

ម្ពុិនតែម្ពុនភិ�ិសន�យាប្រ�ូវបានចា�់��កថាជាសមាសធា��

ភិ�ិសន�យា	។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

161160

៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

ឌី. ភិតិិស់ន្យា (តិ)

ភិតិិស់ន្យា�ន�ង�រណ៍ីថ្លែដលធិនា�រជ្ជាអ្នន�ជូួល

	 �រទេរៀ�ចុំឱ្�យមានសិ�ធិកុ�ង�រទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម	

ប្រ�សនិ	ទេ�ើ�ទំេ�ញតាំម្ពុ�កេខ្លួណ៍ឌម្ពុយួកុ�ងចំុទេ�ម្ពុខ្លាំង	ទេប្រ�ម្ពុ៖

 ®  	អកុ�ិញមានសម្ពុ�ុភា�	ឬសិ�ធិទេធ្ងើើប្រ��ិ��តិ�រទេ�ើ	ប្រ���យ	

សកម្ពុម	ខ្លួណ៍ៈទេ��តែដិ���ួ�បាន	ឬប្រ��់ប្រ�ងទេ�ើស

�ី�រិមាណ៍តែដិ�ម្ពុិនសារវនែ

 ®  	អកុ�ិញមានសម្ពុ�ភុា�	ឬស�ិធកិុ�ង�រប្រ��់ប្រ�ងទេ�ើ	�រ	

ចុូ�ទេ�ដិ�់ប្រ���យសកម្ពុម	ខ្លួណ៍ៈតែដិ���ួ�បាន	ឬ

ប្រ��់ប្រ�ង	ទេ�ើស�ី�រិមាណ៍តែដិ�ម្ពុិនសារវនែ	ឬ

 ®  	ដិំទេណ៍ើរទេហ័��				និង��ៈទេ�សៈបាន�ងាា�ញថា				វាមាន	

�កេណ៍ៈ�ិចុ�ួចុតែដិ�ភា�ីដិនៃ�ទេ�ៀ�នឹង��ួ�បាន

ទេប្រចុើនជាង	�រិមាណ៍តែដិ�មិ្ពុនសារវនត	 ទេហ័ើយ�នៃម្ពុួកុ�ង

ម្ពុួយ	ឯកតាំម្ពុិនប្រ�ូវបានកំណ៍�់កុ �ងម្ពុួយឯកតាំនៃន

�ិនុផ្តួ�	ទេ�ទេហ័ើយក៏ម្ពុិនទេសមើនឹង�នៃម្ពុួ�ីផ្តួ�សារ�ចុ័���បីនុ	

កុ�ងម្ពុួយឯកតាំនៃន��ធផ្តួ�តែដិរ	។

	 ធ្ងនាគារ��ួ�សាា��់សិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម	និង

�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា	ទេ����រិទេចុ័�ចា�់ទេផ្តួតើម្ពុភិ�ិ	សន�យា	។	

សិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុមប្រ�ូវបានវាស់តែវង	តាំម្ពុនៃថួទេដិើម្ពុ	រួម្ពុ

មាននៃថួទេដិើម្ពុដំិ�ូងនៃន�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា	 និងនិយ័�ភា�	

សប្រមា�់	�រចុំ�យភិ�ិសន�យាតែដិ�ទេធ្ងើ ើ ទេ�ើងទេ�នៃថង

ចា�់ទេផ្តួតើម្ពុភិ�ិសន�យា	ឬម្ពុ�ននៃថងចា�់ទេផ្តួតើម្ពុភិ�ិសន�យា	�ូកនៃថួទេដិើម្ពុ

ផ្ទាា��់ដិំ�ូងតែដិ�បានទេកើ�ទេ�ើង	និង�របាា�ន់សាា�នចុំ�យ

កុ�ង�ររ�ះទេរី	 និងដិកទេចុញនូវប្រ���យសកម្ពុម	ឬសាា�រទេ�ើងវិញនូវ

ប្រ���យសកម្ពុម	ឬ�ីតាំងំ	ដិកប្របាក់ទេ�ើក�ឹកចិុ�តភិ�សិន�យាតែដិ�

��ួ�បាន	។

	 សិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុមប្រ�ូវបានដិករំ�ស់នាទេ��	

តាំម្ពុវិធ្ងីសាស្រ្តសតរំ�ស់ទេថរ	 ចា�់�ី���រិទេចុ័�ចា�់ទេផ្តួតើម្ពុ

ភិ�ិសន�យា	 រហូ័�ដិ�់ចុ�ង�ញ្ញ័�់នៃនអាយ���ទេប្រ�ើប្របាស់

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

នៃនសិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម	 ឬទេ�ចុ�ង���រិទេចុ័�នៃន

ភិ�ិសន�យាម្ពុួយ�ទេកើ�ម្ពុ�ន	។	អាយ���	ទេប្រ�ើប្របាស់នៃន

សិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម	 ប្រ�ូវបានកំណ៍�់តាំម្ពុមូ្ពុ��ា�ន

ដិូចុគាំ�នឹងប្រ���យ	និង�រិ�ា�រ	។	�តែនុម្ពុទេ�ើទេនះ	សិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់	

ប្រ���យសកម្ពុម	 ប្រ�ូវបាន��់�នុយជាប្រ�ចាំទេ�តាំម្ពុ�រខ្លាំ�

�ងឱ់្នភា�នៃន�នៃមួ្ពុ	និងតែក�ប្រមូ្ពុវសប្រមា�់�រវាស់តែវងទេ�ើងវិញ

ទេ�ើ�ំណុ៍�ភិ�ិសន�យា	។

�របាា�ន់សាា�នអាយ���ទេប្រ�ើប្របាស់សប្រមា�់អំ��ង�រិយ

�រិទេចុ័��ចុ័���បីនុ	មានដិូចុខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុ៖	

 ®  អគារ	និងសាខ្លាំ�រិយ៉ា�័យ	៥	–	១០	ឆាំ�ំ

	 �ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យា	 ប្រ�ូវបានវាស់តែវងដិំ�ូងតាំម្ពុ�នៃម្ពុួ

�ចុ័���បីនុ	នៃន�រ�ូទាំ�់ភិ�ិសន�យាតែដិ�មិ្ពុនទាំន់បាន�ង់	

ទេ�ទេ��ចា�់ទេផ្តួតើម្ពុ	ភិ�សិន�យា	នងិប្រ�ូវបានទេធ្ងើើអ��បីហ៊ារ	ទេ�យ

ទេប្រ�ើអប្រតាំ�រប្របាកជ់ាកត់ែសតងទេ�កុ�ងភិ�សិន�យា	ឬករណ៍	ីតែដិ�

អប្រតាំ�រប្របាក់ទេនាះម្ពុិនអាចុកំណ៍�់បានភាំម្ពុៗ	ប្រ�ូវទេធ្ងើើទេ�

តាំម្ពុ	អប្រតាំ�រប្របាក់កម្ពុ័ី�តែនុម្ពុរ�ស់អុកជំួ�	។	

�រ�ទូាំ�់ភិ�ិសន�យាតែដិ��ញ័្ញ��ទេ�កុ�ង�រវាសត់ែវង	�ំណុ៍�

ភិ�ិសន�យារួម្ពុមាន៖

®  �រ�ទូាំ�់ភិ�សិន�យាទេថរ	រមួ្ពុទាំងំ�រ�ទូាំ�់កុ�ង�ប្រម្ពុងទ់េថរ

®  �រតែប្រ�ប្រ�ួ�នៃន�រ�ទូាំ�់ភិ�សិន�យាអទេថរ	ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើ

សនៈស�សន	៍ឬអប្រតាំ	ទេ����រិទេច័ុ�ចា�់ទេផ្តួតើម្ពុភិ�សិន�យា	

®  ចំុនួនតែដិ�រំ�ឹងថានឹងប្រ�ូវ�ូទាំ�់	ទេប្រ�ម្ពុ�រធានា�នៃម្ពុួ

ទេ�ស�់	និង

®  	�នៃមួ្ពុ�ិញទេប្រ�ម្ពុជំទេប្រម្ពុើសនៃន�រ�ិញ	តែដិ�ធ្ងនាគារមាន

ទេហ័��ផ្តួ�ជាក់លាក់កុ�ង�រអន�វ�ត	។	�រ�ូទាំ�់ភិ�ិ

សន�យា	ទេ�កុ�ងអំ��ងទេ��តែដិ�មានជំទេប្រម្ពុើសកុ�ង�រ	�នត	

ប្រ�សនិទេ�ើធ្ងនាគារមានទេហ័��ផ្តួ�ជាកល់ាកកុ់�ង	�រ�នត	

នងិ�រ�ន័ិយទេ�ើ�រ�ញ័្ញ�់	ភិ�សិន�យា	ម្ពុ�ន	��	កណំ៍�់	

ទេ�ើកតែ�ងតែ�ធ្ងនាគារមានទេហ័��ផ្តួ�	ចុ�បាស់លាស់		ថា

នឹង	ម្ពុិន�ញ្ញ័�់ភិ�ិសន�យាម្ពុ�ន��	កំណ៍�់	។	

	 �ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យាប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	

ទេ�យទេប្រ�ើវិធ្ងីសាស្រ្តសតអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	។	�ំណ៍ុ�

ភិ�ិសន�យាប្រ�ូវបានវាស់តែវងទេ�ើងវិញ	ទេ�ទេ��មាន�រតែកតែប្រ�

រយៈទេ��នៃនភិ�សិន�យា	�រផំ្ទា�ស់�ត�រ	ទេ�ើ�រវាយ�នៃមួ្ពុ	សប្រមា�់

ជំទេប្រម្ពុើសកុ�ង�រ�ិញប្រ���យសកម្ពុម	�រតែប្រ�ប្រ�ួ��រ�ូទាំ�់

ភិ�សិន�យា	នាទេ��អនា��	តែដិ�ទេកើ�ទេ�ើង��ីរតែប្រ�ប្រ�ួ�នៃន

សនៈស�សន	៍ឬអប្រតាំ�មួ្ពុយ	ឬប្រ�សនិទេ�ើមាន	�រតែកតែប្រ�ចុនំនួ

បាា�នស់ាា�នតែដិ�រំ�ងឹថានងឹប្រ�ូវ�ទូាំ�់ទេ�ើ�រធានា�នៃមួ្ពុតែដិ�

ទេ�ស�់	។

	 ទេ�ទេ��តែដិ��ណុំ៍�ភិ�សិន�យាប្រ�ូវបានវាសត់ែវងតាំម្ពុ

វិធី្ងសាស្រ្តសតទេនះ	�រតែក�ប្រម្ពុូវ	 ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើងទេ�ើ�នៃម្ពុួទេយ៉ាង

នៃនស�ិធទិេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម	ឬក៏���ួសាា��កុ់�ងចុទំេណ៍ញ	

ឬខ្លាំ�	ទេ�ើសិនជាសិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុមប្រ�ូវបាន�ញ្ញ័�ះ

រហ័ូ�ដិ�់មាន�នៃម្ពុួសូន�យ	។	

ភិតិិស់ន្យាមានរយ�ស្មោះពលខ្ពែី និងភិតិិស់ន្យាស្មោះល�ប្រទ្ធព្យស់�មី

ថ្លែដលមានតិនៃមែទា�

	 ធ្ងនាគារ	មិ្ពុន��ួ�សាា��់សិ�ធិទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ���យសកម្ពុម	

និង�ំណ៍ុ�ភិ�ិសន�យារយៈទេ��ខ្លួួីដូិចុជា	�រជំួ�	មាា�ស�ីន

តែដិ�មានរយៈទេ��	�ិចុជាង	១២	តែខ្លួ	និងភិ�ិសន�យាទេ�ើ

ប្រ���យសកម្ពុមតែដិ�មាន�នៃម្ពុួទាំ�	 តែដិ�រួម្ពុមាន	�រិ�ា �រ

�័�៌មានវិ��យា	 ។	 ធ្ងនាគារ��ួ�សាា��់ចុំ�យទេ�ើ�រ

ជំួ�ទាំំងទេនះតាំម្ពុមូ្ពុ��ា�នរំ�ស់ទេថរ	 ទេ�តាំម្ពុរយៈទេ��

នៃនភិ�ិសន�យា	។

ឍ. អ្នតិ�ប្រ�ស្មោះ�ជូន៍និស្មោះ�ជូិតិ

(i). អ្នតិ�ប្រ�ស្មោះ�ជូន៍និស្មោះ�ជិូតិរយ�ស្មោះពលខ្ពែី

	 អ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំននិ៍ទេយ៉ាជិំ�រយៈទេ��ខីួ្លួប្រ�ូវបានចុ�ំយ	

ទេ�ទេ��តែដិ�ទេសវាកម្ពុមប្រ�ូវបានផ្តួត�់ជូំន	។	ចុំនួន	តែដិ�រំ�ឹង

��កថា	នឹងប្រ�ូវចំុ�យ	ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ជា�ំណ៍ុ�	

ប្រ�សិន	ទេ�ើធ្ងនាគារមាន���ើកិចុ័តាំម្ពុផ្តួួ�វចុ�បា�់ឬ���ើកិចុ័

ប្រ�ទេយ៉ា�នាទេ���ច័ុ���បីនុ	កុ�ង�រ�ទូាំ�	់ចុ�ំយ	តែដិ�	ជា

��ធផ្តួ�នៃន�រងារតែដិ�បាន�ំទេ�ញរួចុម្ពុកទេហ័ើយទេ�យ

និទេយ៉ាជិំ�	ទេហ័ើយ���ើកិចុ័ទេនាះអាចុទេធ្ងើើ�របាា�ន់សាា�នបាន

ទេ�យភា�ទេជំឿជាក់	។

(ii). អ្នតិ�ប្រ�ស្មោះ�ជូន៍និស្មោះ�ជូិតិរយ�ស្មោះពលថ្លែវិង

	 ���ើកច័ិុរ�សធ់្ងនាគារចំុទេពាះអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍នទិេយ៉ាជិំ�

រយៈទេ��តែវង	�ឺជាចំុ�យទេ�ើអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍	តែដិ�	និទេយ៉ា

ជំិ�ប្រ�ូវ��ួ�បាន�ី�រ�ំទេ�ញ�រងារ	កុ�ង�រិយ�រិទេចុ័�

កនួងផ្តួ��ទេ�	 និង�ចុ័���បីនុ	។	អ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍	 និទេយ៉ាជិំ�

រយៈទេ��តែវង	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើអ��បីហ៊ារទេ��នៃម្ពុួ�ចុ័���បីនុ	។	�រ

វាស់	តែវងសារជាថមីប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ជាចំុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	

តែដិ�ចំុ�យទេនះបានទេកើ�ទេ�ើង។
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៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

ណ៍. ស់ំវិិធានធិន

	 សវិំធានធ្ងនប្រ�ូវបាន���ួសាា��់ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍

សាា�នភា�រហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ទេ�ទេ��តែដិ�ធ្ងនាគារ	មាន���ើកិចុ័

តាំម្ពុផ្តួួ�វចុ�បា�់	ឬ���ើកិចុប័្រ�ទេយ៉ា�នាទេ���ចុ័���បីនុ	 តែដិ�

ជា��ធផ្តួ�នៃនប្រ��ឹិត�រណ៍៍កនួងផ្តួ��ទេ�ទេហ័ើយវាមាន	��ធភា�

តែដិ��ប្រម្ពុូវឱ្�យមាន�ំហូ័រទេចុញនូវអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍ទេសដិឋកិចុ័	

កុ�ង�រ�ំទេ�ញនូវ���ើកិចុ័ទេនាះ	។	ប្រ�សិនទេ�ើផ្តួ��ុះពា�់

មាន�កេណ៍ៈជាសារវនត	សំវិធានធ្ងនប្រ�ូវបានកំណ៍�់ទេ�យ

អ��បីហ៊ារ�ំហ័រូ�ឹកប្របាក់	តែដិ�រំ�ឹងថានឹងប្រ�ូវ�ូទាំ�់នាទេ��

អនា��	ទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំម្ពុ�ន�ង់�នធតែដិ�ឆួ�ះ�ញ្ហាា�ំង�ី�រ

បាា�ន់សាា�ននៃន�នៃម្ពុួទេ��ទេវលា	កុ�ង�កេខ្លួណ៍ឌ�ីផ្តួ�សារ�ចុ័���បីនុ	

នងិ	ហ៊ានិភ័ិយជាក់លាក់ចំុទេពាះ�ំណុ៍�ទាំងំទេនាះ	។	អ��បីហ៊ារ

ទេ�ស�់ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ជានៃថួទេដិើម្ពុហ័ិរញ្ញញ��បីទាំន	។

តិ. ប្របា�់�មេី

	 ប្របាក់កមី័្ពុប្រ�ូវបានវាសត់ែវងដំិ�ងូតាំម្ពុ�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�	ដិក

នៃថួទេដិើម្ពុប្រ��ិ��តិ�រ�តែនុម្ពុទេ�យផ្ទាា��់	និងវាស់តែវង	�នាា��់

តាំម្ពុរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ	 ទេ�យទេប្រ�ើប្របាស់វិធី្ងសាស្រ្តសត�រប្របាក់

ប្រ�សិ�ធភា�	។	

ថ្មី. ការប្របា�់

អ្នប្រតាការប្របា�់ប្រ�ស់ិទ្ធធភាព

	 ចំុណូ៍��រប្របាក់	នងិចំុ�យ�រប្របាកប់្រ�ូវបាន���ួ

សាា��ទ់េ�កុ�ងចំុទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	ទេ�យទេប្រ�ើវិធី្ងសាស្រ្តសត�រប្របាក ់

ប្រ�ស�ិធភា�	។	“អប្រតាំ�រប្របាកប់្រ�ស�ិធភា�”	�ឺជាអប្រតាំតែដិ�

អាចុទេធ្ងើើអ��បីហ៊ារសាចុប់្របាក់តែដិ�រំ�ងឹថានងឹ�ទូាំ�់	ឬនឹងប្រ�ូវ

��ួ�តាំម្ពុរយៈអាយ���រំ�ងឹ��ករ�សឧ់�ករណ៍	៍ហិ័រញ្ញញវ�ុ�

ទេនាះ	ឱ្�យម្ពុកទេសមើនឹង៖

 ®  �នៃម្ពុួទេយ៉ាងដិ��រ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	ឬ	

 ®  រំ�ស់�នៃម្ពុួទេដិើម្ពុរ�ស់�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

	 ទេ�ទេ���ណ៍នាអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�សប្រមា�់

ឧ�ករណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�	ទេប្រ��ីប្រ���យតែដិ�បាន�ញិ	ឬប្រ���យសកម្ពុម

តែដិ�មាន	 ឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួទេ�ទេ���ិញ	 ធ្ងនាគារទេធ្ងើើ

�របាា�ន់សាា�ន	ទេ�ើ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់នាទេ��អនា��ទេ�យ	

�ចិារ�	រា�់�កេខ្លួណ៍ឌទាំងំអសរ់�សកិ់ច័ុសន�យា	ឧ�ករណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 �ុ�តែនតម្ពុិនរា�់�ញ្ញ័��នូវ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	

តែដិ�រំ�ឹង��កទេនាះទេ�	(ECL)	។	សប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុមតែដិ��ិញ	

ឬប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួទេ�ទេ��

�ញិ	អប្រតាំ�រប្របាកប់្រ�ស�ិធភា�តែដិ�បានតែក�ប្រមូ្ពុវហ៊ានភ័ិិយ

ឥណ៍ទាំន	ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាទេ�យទេប្រ�ើ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់បាា�ន់

សាា�ននាទេ��អនា��	រមួ្ពុ�ញ័្ញ��ទាំងំ�រខ្លាំ��ង	់ឥណ៍ទាំន

តែដិ�រំ�ឹង��ក	(ECL)	។

	 �រ�ណ៍នាអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	 រួម្ពុ�ញ្ញ័��នូវ

នៃថួទេដិើម្ពុប្រ��ិ��ត�ិរ	និងកនៃប្រម្ពុទាំងំអសត់ែដិ�បាន�ង	់ឬ���ួ	

តែដិ�ជាតែផ្តួុកនៃនអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	 ។	 នៃថួទេដិើម្ពុ

ប្រ��ិ��តិ�ររួម្ពុមាន	 �រចុំ�យ�តែនុម្ពុ	តែដិ�ពាក់�័នធ

ផ្ទាា��ទ់េ�នឹង�រ�ិញ	ឬ�រទេបាះផ្តួ�សាយប្រ���យសកម្ពុម	ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	

ឬ	�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	

រំលស់់នៃថ្មីែស្មោះដ�ម និងតិនៃមែស្មោះ�ងដុល

 ‘រំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុ’	 រ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	ឬ�ំណ៍ុ�

ហិ័រញ្ញញវ�ុ�	�ឺជាចុំនួនតែដិ�ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	ឬ�ំណ៍ុ�

ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ប្រ�ូវបានវាសត់ែវងទេ�ទេ�����ួសាា��់	ជាទេ�ើកដំិ�ូង	

ដិក�រ�ូទាំ�់សងប្របាក់ទេដិើម្ពុ	�ូក	ឬដិករំ�ស់�ងគរ	 ទេ�យ

ទេប្រ�ើអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	 ចំុទេពាះភា�ខ្លួ�សគាំ�រវាង

ចុនួំនតែដិ���ួ�សាា��់ជាទេ�ើកដិ�ូំង	និងចុនួំន	ទេ�ទេ��ដិ�់

��កំណ៍�់	 និងប្រ�ូវទេធ្ងើើនិយ័�ភា�ចំុទេពាះសំវិធានធ្ងន

ទេ�ើ�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំនតែដិ�បានរំ�ឹង��ក	ចុំទេពាះប្រ���យ

សកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	

	 �នៃមួ្ពុទេយ៉ាងដិ��រ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	�ឺជារំ�ស់

នៃថួទេដិើម្ពុរ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ �	 ម្ពុ�នទេ��តែក�ប្រម្ពុូវ

សំវិធានធ្ងន	សប្រមា�់�រខ្លាំ��ង់ឥណ៍ទាំន	តែដិ�បានរំ	�ឹង

��ក	។	

ការគីណ៍នាចំណ៍ូលការប្របា�់ និងចំណ្ណាយការប្របា�់ 

	 អប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�រ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	

ឬ�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ប្រ�ូវបាន�ណ៍នាទេ�ទេ����ួ�សាា��់ 

ប្រ���យសកម្ពុមហិ័រញ្ញញវ�ុ�	ឬ�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ជាទេ�ើកដិំ�ូង	។		

កុ�ង�រ�ណ៍នាចុំណ៍ូ��រប្របាក់	 និងចំុ�យ�រប្របាក់	

អប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	ប្រ�ូវបានទេប្រ�ើតែផ្តួអកទេ�ើ�នៃម្ពុួទេយ៉ាង

ដិ��រ�ស់ប្រ���យសកម្ពុម	(ទេ�ទេ��តែដិ�ប្រ���យសកម្ពុមម្ពុិនប្រ�ូវ

បានចា�់��កថាមានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ)	ឬរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុនៃន

�ណុំ៍�	។		អប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�ស�ិធភា�ប្រ�ូវទេធ្ងើើ�រតែកតែប្រ�ទេ�ើង

វិញ	ទេ�យ�របាា�ន់សាា�នទេ�ើងវិញនូវ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់រ�ស់

ឧ�ករណ៍	៍ហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មានអប្រតាំ�រប្របាកត់ែប្រ�ប្រ�ួ�	ទេដិើម្ពុ�បីីឆួ�ះ

�ញ្ហាា�ងំ��ីរផំ្ទា�ស�់ត�ររ�សអ់ប្រតាំ�រប្របាក់�ីផ្តួ�សារ	។	អប្រតាំ�រ

ប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�ក៏ប្រ�ូវទេធ្ងើើ�រតែកតែប្រ�ទេ�ើងវិញ	សប្រមា�់�រ

តែក�ប្រមូ្ពុវ	�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�នៃនឧ�ករណ៍�៍រពារ	ទេ����រិទេច័ុ�

តែដិ�រំ�ស់ប្រ�ូវបានចា�់ទេផ្តួតើម្ពុតែក�ប្រមូ្ពុវ	។

		 ចុំទេពាះប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	

�នាា��់�ីបាន��ួ�សាា��់ជាទេ�ើកដិំ�ូង	ចុំណ៍ូ��រប្របាក់

ប្រ�ូវបាន	�ណ៍នាទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	តែផ្តួអក

ទេ�ើរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុរ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	។	ប្រ�សិនទេ�ើ	

ប្រ���យ	សកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែ�ងមានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	 ទេនាះ�រ

�ណ៍នា	�រប្របាក់ប្រ�ូវតែផ្តួអកទេ�ើម្ពុូ��ា�ន�នៃម្ពុួដិ��វិញ	។	

	 ចុំទេពាះប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�តែដិ�មានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	

ចា�ត់ាំងំ��ី�ួ�សាា��់ជាទេ�ើកដិ�ូំង	ចំុណូ៍��រប្របាក់	ប្រ�ូវ

បាន�ណ៍នាទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�តែដិ�ប្រ�ូវ

បានតែក�ប្រម្ពុូវនូវហ៊ានិភិ័យ	តែផ្តួអកទេ�ើរំ�ស់នៃថួទេដិើម្ពុនៃនប្រ���យ

សកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�ទេនាះ។	�រ�ណ៍នាចំុណូ៍��រប្របាក់ទេនះ	ម្ពុនិ

ប្រ�ូវ�ត�រទេ�មូ្ពុ��ា�ន�នៃមួ្ពុដិ��វិញទេនាះទេ�	ទេទាំះ�ីជាហ៊ានិភិយ័

ឥណ៍ទាំនរ�សប់្រ���យសកម្ពុមទេនាះ	មានភា�ប្រ�ទេសើរក៏ទេ�យ	។

 

ការ�ង្វាា្ញ

	 ចុណូំ៍��រប្របាកប់្រ�ូវបាន�ណ៍នាទេ�យទេប្រ�ើវិធ្ងសីាស្រ្តសត

�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	 តែដិ�បាន�ងាា�ញទេ�កុ�ងចុំទេណ៍ញ	

ឬខ្លាំ�	នងិ	��ធផ្តួ��ម្ពុអ�ិទេផ្តួ�សងៗ	រមួ្ពុ�ញ័្ញ���រប្របាក់ទេ�ើប្រ���យ

សកម្ពុមហ័រិញ្ញញវ�ុ�	នងិ�ណុំ៍�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�តែដិ�បានវាសត់ែវង	តាំម្ពុ 

រំ�ស់	នៃថួទេដិើម្ពុ។

	 ចុ�ំយ�រប្របាក់ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍

ចុំទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	និង��ធផ្តួ��ម្ពុអិ�ទេផ្តួ�សងៗ	 រួម្ពុ�ញ្ញ័��

�ំណ៍ុ�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	តែដិ�បានវាស់តែវង	តាំម្ពុរំ�ស់	នៃថួទេដិើម្ពុ	។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ  
២០២០
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៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

ទ្ធ. �នៃប្រម និងស្មោះជូ�ងសារ 

	 ចុណូំ៍�	និងចុ�ំយកនៃប្រម្ពុ	នងិទេជំើងសារ	តែដិ�ជាតែផុ្តួក

នៃនអប្រតាំ�រប្របាក់ប្រ�សិ�ធភា�	រ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	

និង�ណុំ៍�	ហ័រិញ្ញញវ�ុ�	ប្រ�ូវបានរមួ្ពុ�ញ័្ញ��ទេ�កុ�ងអប្រតាំ�រ	ប្របាក	់

ប្រ�សិ�ធភា�	។

	 ចុំណ៍ូ�កនៃប្រម្ពុ	 និងទេជំើងសារទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�	 រួម្ពុ�ញ្ញ័��

ទាំំងនៃថួ	ទេសវាកម្ពុម	ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��ទ់េ�ទេ��បាន�ទំេ�ញ

ទេសវាកម្ពុម	។	

	 កិចុ័សន�យាជាម្ពុួយអ�ិថិជំនតែដិ���ួ�សាា��់ជា

ឧ�ករណ៍៍	ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�រ�ស់

ធ្ងនាគារ	អាចុមានវិសា�ភា�ទេ�យតែផុ្តួកទេ�កុ�ង	ស.រ.ហ័.អ.ក	

៩	នងិទេ�យតែផុ្តួកទេ�កុ�ង	ស.រ.ហ័.អ.ក	១៥	។	កុ�ងករណី៍ទេនះជា	

ដំិ�ងូធ្ងនាគារប្រ�ូវអន�វ�ត	ស.រ.ហ័.អ.ក	៩	ទេដិើម្ពុ�បីតីែ�ងតែចុក	និង

វាសត់ែវងតែផុ្តួកនៃនកិច័ុសន�យាតែដិ�ចា�់ចូុ�ទេ�កុ�ងវិសា�	ភា�

នៃន	ស.រ.ហ័.អ.ក	៩	ទេហ័ើយ�នាា��់ម្ពុកអន�វ�ត	ស.រ.ហ័.អ.ក	

១៥	ចុំទេពាះតែផ្តួកុតែដិ�ទេ�ទេសសស�់	។	

ធិ. ឱ្នភាពនៃនតិនៃមែរ�ស់់ប្រទ្ធព្យស់�មីមិនថ្លែមនហិរញ្ញញវិតិ��

	 �នៃមួ្ពុទេយ៉ាងនៃនប្រ���យសកម្ពុមម្ពុនិតែម្ពុនហិ័រញ្ញញវ�ុ�រ�ស់	ធ្ងនាគារ	

ទេប្រ���ីនធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុម	ប្រ�ូវបានប្រ�ួ��និ�ិ�យទេ�ើងវិញ 

ទេ�រា�់�រិយ�រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍នីម្ពុួយៗ	ទេដិើម្ពុ�បីីកំណ៍�់ថា

ទេ�ើមានសញ្ហាា�ណ៍�មួ្ពុយតែដិ��ងាា�ញថា	 ប្រ���យសកម្ពុម 

ទាំំងទេនាះមានឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	 ឬទេ�	 ។	 ប្រ�សិនទេ�ើមាន

សញ្ហាា�ណ៍ទេនាះទេកើ�ទេ�ើង	ទេនាះ�របាា�ន់សាា�នទេ�ើ�នៃម្ពុួតែដិ�

អាចុប្រ�ម្ពុ�ូម្ពុកវិញបានរ�សប់្រ���យសកម្ពុម	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើទេ�ើង	។

	ចំុទេពាះប្រ���យសកម្ពុមអរូ�ីតែដិ�មានអាយ���ទេប្រ�ើប្របាស់ម្ពុិន

កណំ៍�់	ឬមិ្ពុនទាំន់អាចុទេប្រ�ើប្របាសប់ាន	�នៃមួ្ពុតែដិ�អាចុ	ប្រ�មូ្ពុ�

ម្ពុកវិញបានប្រ�ូវទេធ្ងើើ�របាា�ន់សាា�នជាទេរៀងរា�់ឆាំ�ំកុ�ងទេ��តែ�

�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០

ម្ពុយួ	។	�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃមួ្ពុ	ប្រ�ូវបាន���ួសាា��់

ប្រ�សិនទេ�ើ�នៃម្ពុួទេយ៉ាងរ�ស់ប្រ���យសកម្ពុមឬឯកតាំ�ទេងើើ�

សាចុ់ប្របាក់	 ធំ្ងជាង�របាា�ន់សាា�ន�នៃម្ពុួតែដិ�អាចុប្រ�ម្ពុូ�

ម្ពុកវិញបាន	។	

	 �នៃមួ្ពុតែដិ�អាចុប្រ�មូ្ពុ�ម្ពុកវិញបានរ�សប់្រ���យសកម្ពុម	ឬ

ឯកតាំ�ទេងើើ�សាចុ់ប្របាក់	 �ឺជា�នៃម្ពុួតែដិ�ធំ្ងជាងរវាង�នៃម្ពុួ

ទេប្រ�ើប្របាស់	និង�នៃមួ្ពុសម្ពុប្រស�	ដិកចុំ�យទេដិើម្ពុ�បីី�ក់ទេចុញ	

។		កុ�ង�របាា�នប់្រ�មាណ៍�នៃមួ្ពុទេប្រ�ើប្របាស	់�របាា�ន់សាា�ន	�ហំ័រូ

�ឹកប្របាក់	នាទេ��អនា��	ប្រ�ូវបានទេធ្ងើើអ��បីហ៊ារទេ�នឹង�នៃម្ពុួ

�ច័ុ���បីនុ	ទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំ�រប្របាកម់្ពុ�ន�ង់�នធ	តែដិ�ឆួ�ះ�ញ្ហាា�ងំ

�របាា�នប់្រ�មាណ៍�នៃមួ្ពុទេ��ទេវលាកុ�ង�កេខ្លួណ៍ឌ�ផី្តួ�សារ	�ច័ុ���បីនុ	

និងហ៊ានិភ័ិយជាក់លាក់សប្រមា�់ប្រ���យសកម្ពុមទំាំងទេនាះ	ឬ

ឯកតាំ	�ទេងើើ�សាចុ់ប្របាក់	។

	 សប្រមា�ទ់េគា��ណំ៍ងនៃន�រទេធ្ងើើទេ�សែទេ�ើឱ្នភា�នៃន	�នៃមួ្ពុ	

ប្រ���យសកម្ពុមប្រ�ូវបាន�ក់�ញ្ញ័��គាំ�ជាប្រក�ម្ពុ�ូចុៗ	តែដិ�អាចុ

�ទេងើើ�សាចុប់្របាក់បាន�ី�រ�នត�រ	ទេប្រ�ើប្របាស	់ទេ�យម្ពុនិ�ងឹ

តែផ្តួអកខ្លាំំ�ំងទេ�ើ�ំហ័ូរ�ឹកប្របាក់នៃនប្រ���យសកម្ពុមឬឯកតាំ�ទេងើើ�

សាចុ់ប្របាក់។

	 �រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	 ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់

ជាចុទំេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	។	�រខ្លាំ��ងទ់េ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃមួ្ពុនៃនឯកតាំ	

�ទេងើើ�សាច់ុប្របាក់	 ប្រ�ូវបានតែ�ងតែចុកទេ�យ��់�នុយ�នៃម្ពុួ

ទេយ៉ាងនៃន�នៃមួ្ពុទេករ៍�ទេឈាា�ះរ�ស់ឯកតាំ�ទេងើើ�សាច់ុប្របាក	់(ប្រក�ម្ពុ

នៃន	ឯកតាំ	�ទេងើើ�សាចុ់ប្របាក់)	ជាម្ពុ�ន	ទេហ័ើយ�នាា��់ម្ពុកទេដិើម្ពុ�បីី

��់�នុយ�នៃម្ពុួទេយ៉ាងនៃនប្រ���យសកម្ពុមដិនៃ�ទេ�ៀ�ទេ�កុ�ង

ឯកតាំ�ទេងើើ�សាចុ់ប្របាក់	(ប្រក�ម្ពុនៃនឯកតាំ�ទេងើើ�សាចុ់ប្របាក់)	

ទេ�ើម្ពុូ��ា�នសមាមាប្រ�	។

	 �រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	 តែដិ���ួ�សាា��់

កុ�ងទេ��កនួងផ្តួ��ទេ�	 ប្រ�ូវបានបាា�ន់ប្រ�មាណ៍រា�់��

�រិទេចុ័�នៃន�ររាយ�រណ៍៍	ថាទេ�ើមាន	សញ្ហាា�ណ៍�ម្ពុួយ

តែដិ��រ	ខ្លាំ��ង់បានថយចុ�ះ	 ឬតែ�ងមាន�រខ្លាំ��ង់	

�ទេ�ទេ�ៀ�	។	�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	 ប្រ�ូវក�់ប្រតាំ

�ស្រ្តញ្ហាា�សម្ពុកវិញ	ប្រ�សនិទេ�ើមាន�រតែប្រ�ប្រ�ួ��នៃមួ្ពុ	បាា�នស់ាា�ន

តែដិ�ទេប្រ�ើប្របាស់	ទេដិើម្ពុ�បីីកំណ៍�់	�នៃម្ពុួ	តែដិ�អាចុប្រ�មូ្ពុ�	ម្ពុកវិញ

បាន	។	 	�រខ្លាំ��ង់ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួប្រ�ូវបានក�់ប្រតាំ

�ស្រ្តញ្ហាា�ស	ម្ពុកវិញ	ប្រ�ឹម្ពុកប្រមិ្ពុ�ម្ពុួយតែដិ�មិ្ពុនទេធ្ងើើឱ្�យ�នៃម្ពុួទេយ៉ាង

រ�សប់្រ���យសកម្ពុមទេនះ	មិ្ពុនទេ�ើស��ីនៃមួ្ពុទេយ៉ាងតែដិ�ប្រ�ូវកំណ៍�់	

(ដិករំ�ស)់	កុ�ងករណ៍�ី�មំាន�រ��ួ�សាា���់រខ្លាំ��ង់

ទេ�ើឱ្នភា�នៃន�នៃម្ពុួ	។	

ន. ពនធស្មោះល�ប្របា�់ចំស្មោះណ៍ញ

	 ចុំ�យ�នធទេ�ើប្របាក់ចំុទេណ៍ញរួម្ពុមាន�នធទេ�ើប្របាក់

ចុំទេណ៍ញប្រ�ចាំឆាំ�ំ	និង�នធ�ន�យារ	។	�នធទេ�ើប្របាក់ចំុទេណ៍ញ

ប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ជាចុំទេណ៍ញ	ឬខ្លាំ�	ទេ�ើកតែ�ងតែ��នធ

ទេនះទាំក់�ងទេ�នឹងធា��តែដិ�ប្រ�ូវ��ួ�សាា��់ទេ�យផ្ទាា��់

ទេ�កុ�ងម្ពុូ�ធ្ងន	ឬ��ធផ្តួ�	�ម្ពុអិ�ទេផ្តួ�សងៗ	។	

	 ធ្ងនាគារបានកំណ៍�់ថា	�រប្របាក់	និង�រ�ក់�ិន័យ

ទាំក�់ងនងឹ�នធទេ�ើប្របាក់ចំុទេណ៍ញ	រួម្ពុ�ញ័្ញ���ំណ៍ក	ប្រសាយ

�នធមិ្ពុនចុ�បាស់លាស់	 មិ្ពុន�ំទេ�ញទេ�នឹងនិយម្ពុន័យនៃន

�នធទេ�ើប្របាក់ចំុទេណ៍ញ	ដូិទេចុុះទេហ័ើយវាប្រ�ូវបានក�់ប្រតាំទេប្រ�ម្ពុ

សែង�់រ�ណ៍នយ�យអនែរជា�និៃនកមុ្ពុ�ជា	(“ស.�.អ.ក”)	៣៧

	សំវិធានធ្ងន	�ំណ៍ុ�យថាភា�	និងប្រ���យសកម្ពុមយថាភា�	

ទេហ័ើយប្រ�ូវបាន���ួសាា��ថ់ាជា�រចុ�ំយតែដិ�	ពាក់�ន័ធ	

“�រចំុ�យទេផ្តួ�សងទេ�ៀ�”	។

(i). ពនធស្មោះល�ប្របា�់ចំស្មោះណ៍ញប្រ�ចាំឆ្នាំំ្ំ

	 �នធទេ�ើប្របាក់ចំុទេណ៍ញប្រ�ចាឆំំា�	ំរួម្ពុមាន�នធតែដិ�ប្រ�ូវ�ង់	

ឬ��ួ�	ទេ�ើប្របាកច់ុទំេណ៍ញជា��់នធប្រ�ចាឆំំា�	ំទេ�យទេប្រ�ើអប្រតាំ

�នធ	តែដិ�បានអន�ម័្ពុ�	ឬបានអន�ម័្ពុ�ជាអា�ិ៍ទេ���	�រិទេច័ុ�

រាយ�រណ៍	៍នងិនិយ�័ភា��ម្ពុយួទេ�ទេ�ើ�នធប្រ�ូវ�ង�់ឆំីា�ំ

ម្ពុ�នៗ	។	

(ii). ពនធពន្យារ 

	 �នធ�ន�យារប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ទេ�យតែផ្តួអកទេ�ើភា�

�ទេម្ពុអៀង	�ទេ�ា�ះអាសនុ	 រវាង�នៃម្ពុួទេយ៉ាងរ�ស់ប្រ���យសកម្ពុម	

និង�ំណ៍ុ�	ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�	 និង�នៃម្ពុួទេយ៉ាង

សប្រមា�់�រ�ិ��នធ	។	

	 �នធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុម	 ប្រ�ូវ��ួ�សាា��់ចុំទេពាះ�រ

ខ្លាំ��ង�់នធមិ្ពុនទាំនប់ានទេប្រ�ើប្របាស	់នងិភា��ទេម្ពុអៀង	�ទេ�ា�ះ 

អាសនុតែដិ�អាចុ��់កងបាន	 ប្រ�ឹម្ពុកប្រមិ្ពុ�តែដិ�ប្របាក់

ចំុទេណ៍ញ	ជា�់�នធនាទេ��អនា��	អាចុទេប្រ�ើប្របាស់	សប្រមា�់

��់កងជាមួ្ពុយភា��ទេម្ពុអៀង�ទេ�ា�ះ	អាសនុទេនាះបាន	។		

�នធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុមប្រ�ូវបានប្រ�ួ��ិនិ��យទេ�ទេរៀងរា�់

���រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍	និងប្រ�ូវបាន��់�នុយកុ�ងករណ៍ី

មិ្ពុនអាចុទេប្រ�ើប្របាស់នូវអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍�នធទាំងំទេនាះបាន	។	�រ

��់�នុយទេនាះប្រ�ួវក�់ប្រតាំ�ស្រ្តញ្ហាា�សម្ពុកវិញទេ�ទេ��តែដិ�

ប្របាក់	ចុំទេណ៍ញជា�់�នធនាទេ��អនា��មាន�កេណ៍ៈ

ប្រ�ទេសើរទេ�ើង	។
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�ំណ៍ត់ិស់មាា្ល់ស្មោះល�របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញញវិតិ��(តិ)
សប្រមា�់�រិយ�រិទេចុ័�តែដិ�បាន�ញ្ញ័�់នៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធ្ងុ�	ឆាំ�ំ	២០២០
៣៤. ស្មោះ�លនស្មោះ�បាយគីណ៍ស្មោះនយ្យស់ំខាន់ៗ (តិ)

	 �នធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុមប្រ�ូវបានវាស់តែវងតាំម្ពុអប្រតាំ	�នធ	

តែដិ�រំ�ឹងថានឹងប្រ�ូវទេប្រ�ើចុំទេពាះភា��ទេម្ពុអៀង�ទេ�ា�ះអាសនុ	

ទេ�ទេ��តែដិ�វាអាចុទេប្រ�ើប្របាស់បាន	ឬ��់កងបាន	ទេ�យ

ទេប្រ�ើអប្រតាំ�នធទេ����រិទេចុ័�រាយ�រណ៍៍	។	

	 �រវាស់តែវង�នធ�ន�យារ	ឆួ�ះ�ញ្ហាា�ំងនូវ�នធតែដិ�ធ្ងនាគារ

រំ�ឹង	ថាអាចុទេប្រ�ើប្របាសប់ាន	ឬអាចុ��ក់ងបាននូវ�នៃមួ្ពុទេយ៉ាង 

រ�ស់ប្រ���យសកម្ពុម	និង�ំណ៍ុ�	។	

	 �នធ�ន�យារជាប្រ���យសកម្ពុម	និង�នធ�ន�យារជា�ំណុ៍�	អាចុ

��ក់ងបានតែ�កុ�ងករណី៍វាបាន�ទំេ�ញ�កេខ្លួណ៍ឌ	ជាកល់ាក់

�ម្ពុួយ។

�. �ំណ៍ុលយថាភាព

	 កុ �ងករណី៍តែដិ�ម្ពុិន�ប្រម្ពុូវឱ្�យមាន�រហ័ូរទេចុញនូវ

អ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍	ទេសដិឋកិច័ុ	ឬចុនួំន�កឹប្របាក់តែដិ�ម្ពុនិអាចុបាា�ន់

សាា�នបាន	ទេនាះ���ើកិចុ័ម្ពុិនប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ទេ�កុ�ង

របាយ�រណ៍៍សាា�នភា�ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនាះទេ�	ទេហ័ើយវា	ប្រ�ូវបាន

�ងាា�ញថាជា�ំណ៍ុ�យថាភា�	ទេ�ើកតែ�ងតែ�ប្រ�ូបា�ូ��ីទេ�

នៃន�ំហូ័រទេចុញនូវអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍ទេសដិឋកិចុ័	 �ឺទេសៈើរតែ�គាា�ន	។	

���ើកិចុ័តែដិ�អាចុទេកើ�មាន	�ុ�តែនតអ�ុិភា�	នៃន���ើកិចុ័	

នឹង	ប្រ�ូវបាន�ញ្ហាា�ក់ទេ�យ�រទេកើ�ទេ�ើងឬម្ពុិនទេកើ�ទេ�ើងនៃន

ប្រ��ឹតិ�រណ៍៍នាទេ��អនា��	ម្ពុួយ	ឬទេប្រចុើនក៏ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញ

ថាជា�ណុំ៍�យថាភា�តែដិ�អាចុទេកើ�មានទេ�ើង	��ះប្រតាំតែ�

ប្រ�ូបា�ូ��ីទេ�នៃន�រហ័ូរទេចុញនៃន	អ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍	ទេសដិឋកិចុ័	

�ឺទេសៈើរតែ�គាា�ន	។

�. ប្រទ្ធព្យស់�មីយថាភាព

	 កុ�ងករណ៍តីែដិ�មិ្ពុនមាន��ធភា�ហ័រូចុ�ូនូវ	អ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍

ទេសដិឋកិច័ុ	ឬចុនួំន�ឹកប្របាក់តែដិ�មិ្ពុនអាចុបាា�ន់សាា�នបាន	ទេនាះ

ប្រ���យសកម្ពុមមិ្ពុនប្រ�ូវបាន��ួ�សាា��់ទេ�កុ�ងរបាយ�រណ៍៍

សាា�នភា�ហ័រិញ្ញញវ�ុ�ទេ�ើយ	ទេហ័ើយវាប្រ�ូវបាន�ងាា�ញថាជាប្រ���យ 

សកម្ពុមយថាភា�	ទេ�ើកតែ�ងតែ�ប្រ�ូបា�ូ��ទីេ�នៃន�ហំ័រូចូុ�	នវូ

អ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍ទេសដិឋកិចុ័�ឺទេសៈើរតែ�គាា�ន។	���ើកិចុ័	តែដិ�

អាចុទេកើ�មាន	�ុ�តែនតអ�ិុភា�នៃនប្រ���យសកម្ពុម	នងឹប្រ�ូវបាន	�ញ្ហាា�ក់

ទេ�យ�រទេកើ�ទេ�ើងឬម្ពុិនទេកើ�ទេ�ើងនៃនប្រ�ឹ�តិ�រណ៍៍នាទេ��

អនា��មួ្ពុយ	ឬទេប្រចុើន	ក៏ប្រ�ូវបាន�ងាា�ញថាជាប្រ���យសកម្ពុម

យថាភា�តែដិ�អាចុទេកើ�មានទេ�ើង	��ះប្រតាំតែ�ប្រ�ូបា�ូ��ីទេ�

នៃន�រហ័ូរចុូ�នៃនអ�ុប្រ�ទេយ៉ាជំន៍ទេសដិឋកិចុ័	�ឺទេសៈើរតែ�គាា�ន។

៣៥. ស់ិង់ដាថ្មីីី វិិស្មោះសាធិន�មីស្មោះល��ទ្ធដា្ឋ្ន និង ការ��
ប្រសាយមិនទាន់ប្រតិរូវិបានអ្ននុវិតិិ

	 សតង់�ថមី	�រតែកតែប្រ�	និង�រ�កប្រសាយថមីម្ពុួយចុំនួន	

ទាំក់	�ងនឹងសតង់�តែដិ�មានប្រសា�់បានចុូ�ជាធ្ងរមាន	 

សប្រមា�	់�រិយ�រិទេច័ុ�ចា�់ទេផ្តួតើម្ពុ�នាា���់នីៃថង�	ី១	តែខ្លួ	ម្ពុករា	ឆំា�	ំ

២០២០	តែដិ��រអន�វ�តម្ពុ�ន��កំណ៍�់ប្រ�ូវបានអន�ញ្ហាា��	។

យ៉ាា�ង�មិ្ពុញ	ធ្ងនាគារម្ពុិនទាំន់បានអន�វ�តនូវសតង់�	ថមី	ឬ

សតង�់	តែដិ�បានតែកតែប្រ�ទំាំងទេនះកុ�ង�រទេរៀ�ចុ	ំរបាយ�រណ៍៍

ហ័ិរញ្ញញវ�ុ�ទេនះទេ�ទេ�ើយទេ�។

	 សតង់�	និង�រ�កប្រសាយតែដិ�បានទេធ្ងើើវិទេសាធ្ងនកម្ពុម	

ដូិចុ	ខ្លាំងទេប្រ�ម្ពុម្ពុនិប្រ�ូវបានរំ�ងឹថានងឹមានផ្តួ��ះុពា��់រួឱ្�យ

ក�់សមាា��ទ់េ�ើរបាយ�រណ៍ហ៍័រិញ្ញញវ�ុ�រ�ស	់ធ្ងនាគារទេនាះទេ�៖

 ®  កូវីដិ-១៩៖	 សម្ពុ�បីទាំនជួំ�តែដិ�ពាក់�័នធ	 (វិទេសាធ្ង	

នកម្ពុមទេ�ើ	ស.រ.ហ័.អ.ក	១៦)	

 ®  �រ�ំទេ�ញតាំម្ពុកិច័ុសន�យា៖	�នៃមួ្ពុនៃន�រ�ំទេ�ញកិច័ុសន�យា	

(វិទេសាធ្ងនកម្ពុមទេ�ើ	ស.�.អ.ក	៣៧)

 ®  វិទេសាធ្ងនកម្ពុមទេសចុកតទីេយ៉ាងទេ�ប្រក�ខ្លួណ៍ឌទេ�កុ�ងសតង់�	

ស.រ.ហ័.អ.ក	(វិទេសាធ្ងនកម្ពុមទេ�ើ	ស.រ.ហ័.អ.ក	៣)

 ®  ប្រ���យ	 ទេរាងចុប្រក	និង�រិ�ា�រ៖	�រ�ក់ម្ពុ�ននឹង	�រ�ក់	

ទេប្រ�ើប្របាស់	(វិទេសាធ្ងនកម្ពុមទេ�ើ	ស.�.អ.ក	១៦)

 ®  ចំុ��់ថំា�ក់�ំណុ៍�តែដិ�ជា�ំណុ៍�រយៈទេ��ខីួ្លួ	ឬ	

�ណុំ៍�រយៈទេ��តែវង	(វិទេសាធ្ងនកម្ពុមទេ�ើ	ស.�.អ.ក	១)	។

៣៦. ប្រពឹតិិិការណ៍៍�នា្ទ្�់ពីកាល�រិស្មោះច្ឆទ្ធរាយការណ៍៍ 
ថ្លែដលមិនប្រតិរូវិស្មោះធិ្វ�និយ័តិ�មី

 ទេ�នៃថង�ី៨	តែខ្លួម្ពុករា	ឆំា�២ំ០២១	ប្រក�ម្ពុប្រ�កឹ�សាភិបិា�ធ្ងនាគារ

បានអន�ម័្ពុ�តែ�ងតែចុកភា�លាភិជំូនភា���និក	 ចុំនួន	

១០.០០០.០០០	ដិ�លាំ�រអាទេម្ពុរិក	�ីប្របាក់ចំុទេណ៍ញរក�សា��ក	

តែដិ�បានទេធ្ងើើសវនកម្ពុមរួចុ	�ិ�ប្រ�ឹម្ពុនៃថង�ី៣១	តែខ្លួ	ធុ្ង�	ឆំា�	ំ២០១៩	។

ធ្ងនាគារបាន�ក់�ិខ្លួិ�ទេសុើស�ំ�រអន�ម័្ពុ��ី	ធ្ងនាគារជា�ិ

នៃនកម្ពុុ�ជា	ចំុទេពាះ�រតែ�ងតែចុកភា�លាភិទេនះ	។
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