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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (គតិ្ជាលានររៀល) ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ ២៥.២៤៩.៣៤២ ២៥.១៦៣.៧៨៤ 

បំណុលសរបុ ២១.១០៩.៧៩៦ ២១.២៣៣.៦០៣ 

ម្ូលធនសរបុ ៤.១៣៩.៥៤៦ ៣.៩៣០.១៨១ 
លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ (គតិ្ជាលានររៀល) ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ចំណូលសរបុ ៥៧១.២៤១ ៥៦៥.២៧៥ 

ចំរណញ/(ខាត្) ម្ុនបងព់នធ ១៥៩.២០៣ ១៤៩.៤៥៤ 

ចំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ ១២៣.៨១៤ ១២០.៥០៧ 

លទធផលលម្អតិ្កនុងការយិបររិចេទ ១២២.១៣២ ១២២.០០៦ 
អនុបាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ (%) ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

អនុបាត្ស្ថធនភាព ២៥,៧៦% ២៦,៣១% 

អនុបាត្បណុំលរធៀបនងឹម្លូធន ៥០៩,៩៥% ៥៤០,២៧% 

អនុបាត្ត្កបខណ័ឌ សនទនីយភាព ១៧១,០៩% ១៦៧,២៧% 

អនុបាត្ឥណទានម្និដំរណើ រការ (*) ២,០០% ១,២៤% 

អនុបាត្ឥណទានរធៀបនឹងត្បាកប់រញ្ញ ើ ៨៩,៤៣% ៨៨,៨២% 
អនុបាត្ចរំណញភាព ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 

អនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងត្ទពយសកម្មម្ធយម្ (ROAA)(**) ០,៤៩% ០,៥០% 

អនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងម្លូធនម្ធយម្ (ROAE) (**) ៣,០៣% ៣,៣៨% 

អនុបាត្លទធភាពបងក់ារត្បាក ់(ដង) ២,០៣ ១,៩១ 

ចំរណញកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ (ររៀល) ២៨៣,៦៤ ៣០៥,២៨ 

ភាគលាភកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ  គ្មម ន គ្មម ន 

អនុបាត្ហិរញ្ញ វត្ាុសំខាន់ៗ រផេងរទៀត្ គ្មម ន គ្មម ន 
 

 

 

 

(*) ឥណទានមនិដំណណើ រការ = ឥណទានណៅដណំាកក់ាលទ៣ី 
(**)អនុបាតទាងំណនេះមនិមមនជាអនុបាតប្រ ចឆំ្ន ណំ េះណទ ណ ើយប្តូវបានគណ ណោយណប្រើតួណលខលទធផលលមអតិសររុ រយៈណេល ៣មខ ចរេ់ីថ្ងៃ ទី០១ មខណមសា 
ដល់ថ្ងៃ ទី៣០ មខមងុិ  ឆ្ន ២ំ០២០។ 
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ក្រាហវកិអំពីព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 
 

 

 
  

០,

៥,០០០,០០០

១០,០០០,០០០

១៥,០០០,០០០

២០,០០០,០០០

២៥,០០០,០០០

៣០,០០០,០០០

ត្ទពយសកម្មសរុប បំណុលសរុប ម្ូលធនសរុប  

២៥.២៤៩.៣៤២ ២១.១០៩.៧៩៦

៤.១៣៩.៥៤៦

២៥.១៦៣.៧៨៤
២១.២៣៣.៦០៣

៣.៩៣០.១៨១

ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុ (គិតជាលានង្រៀល)

ត្តី្មាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩

០,

១០០,០០០

២០០,០០០

៣០០,០០០

៤០០,០០០

៥០០,០០០

៦០០,០០០ ៥៧១.២៤១

១៥៩.២០៣

១២៣.៨១៤ ១២២.១៣២

៥៦៥.២៧៥

១៤៩.៤៥៤ ១២០.៥០៧
១២២.០០៦

ចំង្េញ/(ខាត) (គិតជាលានង្រៀល)

ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩

 

៣០.០០០.០០០ 

២៥.០០០.០០០ 

២០.០០០.០០០ 

១៥.០០០.០០០ 

១០.០០០.០០០ 

៥.០០០.០០០ 

០ 

 

 

 

  

៦០០.០០០ 

៥០០.០០០ 

៤០០.០០០ 

៣០០.០០០ 

២០០.០០០ 

១០០.០០០ 

០ 
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០.០០%
១០០.០០%
២០០.០០%
៣០០.០០%
៤០០.០០%
៥០០.០០%
៦០០.០០%

២៥,៧៦%

៥០៩,៩៥%

១៧១,០៩%

២,០០%
៨៩,៤៣%

២៦,៣១%

៥៤០,២៧%

១៦៧,២៧%

១,២៤%
៨៨,៨២%

អនុបាតហរិញ្ញវតថុ(%)

ត្រីមាសទ២ី ឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំ២០១៩

អនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងត្ទពយសកម្មម្ធយម្ (ROAA) អនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងមូ្លធនម្ធយម្ (ROAE)

០,៤៩%

៣,០៣%

០,៥០%

៣,៣៨%

អនុបាតចំង្េញភាព

ត្តី្មាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ត្តី្មាសទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩

 
 

៦០០% 
៥០០% 
៤០០% 
៣០០% 
២០០% 
១០០% 

០% 
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សមាសភាពក្រកុមក្របកឹាភិបាល 
 

 
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

រលាក ឆ្យ រសឿន 
ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភិបាល 

បណឌិ ត្ អុិន ចានន់ ី
អភិបាលត្បតិ្បត្តិ 

រលាក រត័្ន យូរម្៉េង 
អភិបាលត្បតិ្បត្តិ 

បណឌិ ត្ Pieter Kooi  
អភិបាលឯករាជ្យ 

រលាក Ian Samuel Lydall 
អភិបាលឯករាជ្យ 

រលាក Stéphane Mangiavacca  
អភិបាលមិ្នត្បតិ្បត្តិ 

រលាក Kenichiro Mori 
អភិបាលមិ្នត្បតិ្បត្តិ 

រលាកត្សី Mirjam Janssen  
អភិបាលមិ្នត្បតិ្បត្តិ 
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ថ្នែកទី១- ព័ត៌មានទូង្ៅពាក់ព័នធនឹខបុគគលចុុះបញ្ជលីក់មូលបក្រត 
ក- អតតសញ្ញញ េបុគគលចុុះបញ្ជលីក់មូលបក្រត 

រ ម្ ុះត្កុម្ហ ុនជាអកេរដខមរ ធនាគ្មរ រអសីុលីដា ភអីលិសីុ 

ជាអកេរឡាតាងំ ACLEDA Bank Plc. 

រលខកូដសតងដ់ារ KH១០០០១០០០០៣ 

ទីស្ថន កក់ារ 
អគ្មររលខ៦១ ម្ហាវងិីត្ពុះម្នុីវងេ សង្ហក ត្ត់្សុះចក ខណឌ ដូនរពញ  

រាជ្ធានីភនរំពញ ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

រលខទូរស័ពទ +៨៥៥ (០)២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩ 

រលខទូរស្ថរ +៨៥៥ (០)២៣ ៤៣០ ៥៥៥ 

រគហទំពរ័ www.acledabank.com.kh 

អុដីម្៉េល acledabank@acledabank.com.kh 

រលខវញិ្ញញ បនបត្ត្ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម 
០០០០៣០៧៧ ចុុះថ្ងៃទ០ី៥ ដខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០០០ 

រចញរដាយត្កសួងពាណិជ្ជកម្ម 

រលខអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកម្ម ០៦ ចុុះថ្ងៃទ២ី៨ ដខវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ រចញរដាយ ធនាគ្មរជាត្ិ ថ្ន កម្ពុជា 

រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ញញ ត្ នងិចុុះបញ្ជ ី 

ឯកស្ថរផតល់ពត័្ម៌ាន 

រលខ០៥៣/២០គ.ម្.ក./ស.ស.រ. ចុុះថ្ងៃទ១ី៩ ដខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

រចញរដាយគណៈកម្មការម្លូបត្ត្កម្ពុជា (គ.ម្.ក.) 

រ ម្ ុះបុគគលត្ណំាងបគុគលចុុះបញ្ជ ី 

លកម់្ូលបត្ត្ 
បេឌិ ត អុនិ ចានន់ ី

 

ខ- លកេេៈននធុរកិចច 
ធនាគ្មរ រអសីុលីដា ភអីិលសីុ គឺជាធនាគ្មរពាណិជ្ជលករ់ាយដដលមានស្ថខា នងិបណាត ញការយិល័យធំជាងរគបងអស់រៅកនុង 
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ធនាគ្មរបានចុុះបញ្ជ ីរៅកនុង ផ.ម្.ក. ចាបត់ាងំពីថ្ងៃ២៥ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។ បចចុបបននរនុះធនាគ្មរ
មានត្កុម្ហ ុនបុត្ត្សម្ព័នធចំនួន៤ រួម្មាន៖ ធនាគ្មរ.រអសីុលីដា.ឡាវ.លីម្ីត្ធីត្ ស្ថា ប័នម្ីត្កូហិរញ្ញ វត្ាុ.រអសីុលីដា ម្ីយ៉េ ន់មា៉េ  
ត្កុម្ហ ុន រអសីុលីដា សីុឃយួរធឹី ភអីិលសីុ និងវទិាស្ថា ន ពាណិជ្ជស្ថស្រសត រអសីុលីដា។ 

http://www.acledabank.com.kh/
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គ- ក្រពឹតតិារេ៍សខំាន់ៗក្របចាកំ្រតីមាសរបសប់ុគគលចុុះបញ្ជលីក់មូលបក្រត 
 ធនាគ្មរបានទទួលនូវវញិ្ញញ បនបត្ត្អនុរលាម្ភាពស្ថររពើពនធត្បរភទ មាស សុពលភាពរយៈរពល២ឆ្ន  ំ (២០២០ និង 
២០២១) ពអីគគនាយកដាឋ នពនធដារសត្មាបក់ារអនុវត្តការបងព់នធអនុរលាម្តាម្ចាប ់នងិបទបបញ្ញត្តិជាធរមាន។ 

 ធនាគ្មរបានដាកឲ់្យដំរណើ រការរសវារផទរត្បាកព់ីត្បរទសជ្ប៉េុនម្កត្បរទសកម្ពុជា រដាយបានសហការជាម្យួ SBI Remit 
Co., Ltd.។ តាម្រយៈភាពជាថ្ដគូរនុះ ត្បជាជ្នរស់រៅត្បរទសជ្ប៉េុន ជាពិរសសពលករកម្ពុជាដដលរធវើការរៅត្បរទសជ្ប៉េុន 
អាចទទួលបាននូវជ្រត្ម្ើសងមបីដនាម្រទៀត្កនុងការរផ្ើត្បាកម់្កកានត់្បរទសកម្ពុជា តាម្រយៈ SBI Remit Co., Ltd. និងធនាគ្មរ 
រអសីុលីដា ភអីិលសីុ។  

 ធនាគ្មរបានអភវិឌ្ឍម្ុខង្ហរបដនាម្ងមីកនុងរអសីុលីដាយូនីធីទានច់ិត្តជ្ំនានង់មីទី៤.០ ដដលផតល់បទពិរស្ថធនជូ៍្នអត្ងិិជ្នកានដ់ត្ 
ង្ហយត្សួល និងមានសុវត្ាិភាព រហើយជាពិរសសវាកានដ់ត្ស្ថម្ញ្ញ  នងិទាកទ់ាញសត្មាបអ់ត្ិងជិ្ននាសម្យ័បចចុបបនន។ 

 ធនាគ្មរបានចុុះបញ្ជ ីភាគហ ុនរបស់ខលួនជាផលូវការរៅរលើ ផ.ម្.ក. រៅថ្ងៃទ២ី៥ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។ ការចុុះបញ្ជ ីរបស់
ធនាគ្មរ រអសីុលីដា គឺជាការរបើកទំពរ័សករាជ្ងមីថ្នត្បវត្តិរជាគជ្យ័ជាង២៧ឆ្ន រំបស់ធនាគ្មរ រអសីុលីដា និងកាល យជាធនាគ្មរ
ពាណិជ្ជទមី្យួដដលបានចុុះបញ្ជ ីរៅរលើ ផ.ម្.ក.។ 

 ធនាគ្មរបានចូលរមួ្ចំដណកកនុងសកម្មភាពសងគម្ នងិម្នុសេធម្ក៌នុងការត្បយុទធត្បឆ្ងំ និងការការពារពីការរកីរាលដាលថ្ន
ជ្ំងឺកូវដី-១៩ គ្មតំ្ទបុពវរហតុ្សបបុរសធម្ថ៌្នម្ូលនិធគិនធបបុាា កម្ពុជា និងរដើម្បគី្មតំ្ទដល់សកម្មភាព ម្នុសេធម្រ៌បស់កាកបាទ
ត្កហម្កម្ពុជា។ 
 

ថ្នែកទី ២-ព័ត៌មានអពំីលទធនលក្របតបិតតិារធុរកិចច 
ក-លទធនលក្របតិបតតាិរធុរកិចច ង្ោយរមួបញ្ចូលព័ត៌មានធុរកិចចតាមថ្នែក 

 ត្បតិ្បត្តិការកនុងវស័ិយធនាគ្មរ 
មានធនាគ្មរពាណិជ្ជចនំួន៥២ (ធនាគ្មរកនុងត្សុកចនំួន១៩ បុត្ត្សម្ពន័ធធនាគ្មរបររទសចំនួន១៧ ស្ថខាធនាគ្មរបររទស
ចំនួន១៤ និងធនាគ្មររបស់រដឋចំនួន២) ធនាគ្មរឯករទសចំនួន ១៤ (ធនាគ្មរកនុងត្សុកចំនួន ០៦ នងិធនាគ្មរបររទសចំនួន
០៨) ត្គុឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុចំនួន៨០ (ត្គុឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្បាកប់រញ្ញ ើចំននួ០៦ និងត្គុឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុម្និ
ទទួលត្បាកប់រញ្ញ ើចំននួ៧៤) ត្កុម្ហ ុនភត្ិសនាចនំួន១៥ ការយិល័យត្ំណាងធនាគ្មរបររទសចំនួន០៦ ត្គុឹះស្ថា នផតល់រស
វាទូទាត្ច់នំួន២៤ និងត្គឹុះស្ថា នឥណទានជ្នបទចំននួ២៤៦។ 
 

 ត្បតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម និងចំដណកទីផាររបស់ធនាគ្មរ រអសីុលីដា រៅកនុងវស័ិយធនាគ្មរៈ 
ធនាគ្មរ រអសីុលីដា មានចំដណកទផីារ ១៥,៥% និង ១៤,១% ររៀងគ្មន សត្មាបត់្បាកប់រញ្ញ ើ និងកម្ចឥីណទានគិត្ត្ត្ឹម្
ដំណាចឆ់្ន ២ំ០១៩។ 

គិត្ត្ត្ឹម្ដណំាចដ់ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគ្មរ រអសីុលីដា និងត្កុម្ហ ុនបុត្ត្សម្ពន័ធរបស់ខលួនទទួលបានលទធផលលអទាងំការ
លក ់និងចណូំល។ លទធផលសំខាន់ៗ សរត្ម្ចបានគតិ្ត្ត្មឹ្ដំណាចដ់ខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ មានដូចខាងរត្កាម្៖ 
 



 
ទំពរ័ទី 3  
 

 

លទធផលសំខាន់ៗ  លទធផលសរត្ម្ចបាន1 
ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រសវាឥណទាន 
ចំនួនឥណទានសកម្ម ៥៤២.៩៤៩               ៥៣៦.៨៩១  
សម្តុ្លយឥណទានសរបុ (លានររៀល) ១៦.០១៦.៤២៣         ១៥.៨០៨.៨១៤  
រសវាបរញ្ញ ើ-សនេ ំ
ចំនួនគណនីសរបុ ២.៧៣៦.៦៨២ ២.៦២០.៧៧៨ 
ចំនួនទកឹត្បាកស់របុ (លានររៀល) ១៧.៩០៩.៨៦៥ ១៧.៧៩៩.១៨៤ 
រសវាធនាគ្មររអ ិចត្ត្នូកិ 
បណ័ណ រអធអីមឹ្ រអសីុលីដា 
ចំនួនបណ័ណ របាុះផាយសរបុ ១.៣៤៥.២១៦ ១.២៧៧.៧២៥ 
ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ ១០.០៤១.២៨០ ២០.៤០៣.២០០ 
ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល) ៦.៨២២.៤៤៧ ១២.៥៤៨.០៦៦ 
រសវាធនាគ្មរចល័ត្ 
ចំនួនអនករត្បើត្បាស់សរបុ       ១.៥៥៥.១១៧           ១.២៧៦.៥២៨  
ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ ២១.៩១៧.០៨០        ២៨.២៦៤.៩៧២  
ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល) ២៦.០៩៥.៩៧៤       ៣៧.៣០៣.១៣៧  
រសវារអសីុលីដាអុនីរធើដណត្ 
ចំនួនអនករត្បើត្បាស់សរបុ        ១១.៨៦១                 ១១.៣៣១  
ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ      ៣៨១.១៨៦               ៥១០.២៩៧  
ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល)      ៤.៩៣១.២៥៧           ៥.២៣៥.៦១៦  
រសវារអសីុលីដាអុខុីម្រម្ើស 
ចំនួនថ្ដគូអាជ្ីវកម្មសរបុ                    ៤៣                           ៤៨  

ចំនួនត្បត្បិត្តិការសរបុ           ១៩៣.៨៥៩               ៤៦៧.៦៦៨  

ទំហំទឹកត្បាកស់របុ (លានររៀល)          ១៥៨.៥៨២              ២១៣.២៦២  
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  - ទិនននយ័ឆ្ន ២ំ០១៩ គជឺាលទធផលជាកដ់សតងថ្នសម្ទិធផលត្បចាឆំ្ន ។ំ 
- ទិនននយ័ឆ្ន ២ំ០២០ គជឺាសម្ទិធផលពាកក់ណាត លឆ្ន ទំ១ី។ 
- ចំនួនឥណទានសកម្មនិងសម្តុ្លយឥណទាន ចំននួគណនសីរុបនិងសម្តុ្លយត្បាកប់រញ្ញ ើ ចនំួនបណ័ណ របាុះផាយ ចំននួអនករត្បើត្បាស់ ថ្ដគូអាជ្ីវកម្ម មា៉េ សីុនរអធអីឹម្  
ពាណិជ្ចករ ការយិល័យ និងបុគគលិក គជឺាទិនននយ័បងគរសរុប។ 

    - ចំនួននិងទំហទំឹកត្បាកថ់្នត្បត្ិបត្តិការគជឺាទិនននយ័សរុបត្បចាដំខ។ 

 



 
ទំពរ័ទី 4  
 

លទធផលសំខាន់ៗ  លទធផលសរត្ម្ចបាន2 
ត្តី្មាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

មា៉េ សីុនរអធីអឹម្ រអសីុលីដា 
ចំនួនមា៉េ សីុនសរុប                     ៦៨៨                        ៦៨៣  
ចំនួនត្បតិ្បត្តិការសរុប      ១២.០៩៩.៨០២        ២៤.១៨១.២៣១  
ទំហំទឹកត្បាកស់រុប (លានររៀល)         ៨.៦១៣.៦៧០        ១៥.៩២៩.១៩៧  
មា៉េ សីុនឆូត្កាត្ រអសីុលីដា 
ចំនួនមា៉េ សីុនឆូត្កាត្សរុប ៤.៣៥០ ៤.២៨៩ 
ចំនួនត្បតិ្បត្តិការសរុប ១.១៧៤.១៥៩ ២.៤១២.៩៣៨ 
ទំហំទឹកត្បាកស់រុប (លានររៀល) ៣៤៩.៥៧១ ៨៤៩.៣៩២ 
កូដ QR រៅតាម្ហាងទំនិញនានា 
ចំនួនពាណិជ្ជករបំពាកកូ់ដ QR              ៤១.៩៨២                 ៣០.៩៨៩  
ចំនួនត្បតិ្បត្តិការសរុប          ១.០២០.៨៧៤              ៧៣៥.៣១២  
ទំហំទឹកត្បាកស់រុប (លានររៀល)              ៨៥.៧៥៣                  ៩០.៨៨៦  
រផេងៗ 
ចំនួនការយិល័យសរុប                    ២៦៣                       ២៦២  
ចំនួនបុគគលិកសរុប              ១១.៩៩២                 ១១.៩៩៧  
ត្កុម្ហ ុនបុត្ត្សម្ពន័ធ (កនុង និងរត្ៅត្បរទស) 

ចំនួនការយិល័យសរុប ៥៦ ៥៣ 
ចំនួនបុគគលិកសរុប ១.៦៥៨ ១.៦៥៨ 

ខ-រចនាសមព័នធចំេូល 

ល.រ ត្បភពចណូំល (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ចនំនួ ភាគរយ ចនំនួ ភាគរយ 

១ ចំណូលការត្បាក ់ ៥១២.១៧៦ ៨៩,៦៦% ៤៩៩.០០៥ ៨៨,២៨% 
២ ចំណូលកថ្ត្ម្ នងិរជ្ើងស្ថ  ៤១.៣៣៤ ៧,២៤% ៤៧.៨៥៦ ៨,៤៧% 
៣ ចំណូលរផេងៗ  ១៧.៧៣១ ៣,១០% ១៨.៤១៤ ៣,២៦% 

ចណូំលសរបុ  ៥៧១.២៤១ ១០០% ៥៦៥.២៧៥ ១០០% 
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  - ទិនននយ័ឆ្ន ២ំ០១៩ គជឺាលទធផលជាកដ់សតងថ្នសម្ទិធផលត្បចាឆំ្ន ។ំ 
- ទិនននយ័ឆ្ន ២ំ០២០ គជឺាសម្ទិធផលពាកក់ណាត លឆ្ន ទំ១ី។ 
- ចំនួនឥណទានសកម្មនិងសម្តុ្លយឥណទាន ចំននួគណនសីរុបនិងសម្តុ្លយត្បាកប់រញ្ញ ើ ចនំួនបណ័ណ របាុះផាយ ចំននួអនករត្បើត្បាស់ ថ្ដគូអាជ្ីវកម្ម មា៉េ សីុនរអធអីឹម្  
ពាណិជ្ចករ ការយិល័យ និងបុគគលិក គជឺាទិនននយ័បងគរសរុប។ 

    - ចំនួននិងទំហទំឹកត្បាកថ់្នត្បត្ិបត្តិការគជឺាទិនននយ័សរុបត្បចាដំខ។ 



 
ទំពរ័ទី 5  
 

 

ថ្នែកទី ៣-របាយារេ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពិនិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
 

 

 

 

 

 

 

 

សូម្ពិនិត្យរម្ើលឧបសម្ពន័ធដដលបានភាជ បម់្កជាម្យួ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដដលត្ត្ូវបានត្ត្ួត្ពិនតិ្យរ ើងវញិរដាយសវនករឯករាជ្យ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ទំពរ័ទី 6  
 

ថ្នែកទី ៤-ារពិភាកា និខារវិភាគរបសគ់េៈក្រគប់ក្រគខ 
ការពិភាកា និងវភិាគខាងរត្កាម្រនុះរដដ ត្សំខានរ់លើលទធផលត្បត្ិបត្តិការ និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរដាយដផអករលើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ាុចរនាល ុះរពលគិត្ត្ត្ឹម្ថ្ងៃទី៣០ ដខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ដដលត្ត្ូវបានត្ត្ួត្ពិនិត្យរដាយសវនករឯករាជ្យ។ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុចរនាល ុះរពល ត្ត្ូវបានររៀបចំរ ើងរដាយអនុរលាម្តាម្សតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិថ្នកម្ពុជា  
(ស.រ.ហ.អ.ក)។ មានដត្សមាសធាតុ្សំខាន់ៗ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងកតាត សំខាន់ៗ ដដលប៉េុះពាល់ដល់ត្បាកច់ំរណញរបស់
ធនាគ្មរប៉េុរណាណ ុះត្ត្ូវបានយកម្ករធវើការពិភាកា និងវភិាគ។ 
 
ក-ទិែឋភាពទូង្ៅននក្របតិបតតិារ 

១-ការវភិាគចំណូល 
ធនាគ្មរ រអសីុលីដា ភអីិលសីុ មានត្បភពចណូំលធំៗ ចនំួនបីគឺ ចំណូលការត្បាក ់ ចណូំលកថ្ត្ម្និងរជ្ើងស្ថ និងចំណូល 
រផេងៗ។  

 ចំណូលការត្បាក៖់ រមួ្មានចំណូលការត្បាកព់ីឥណទាននិងបុររត្បទាន ចំណូលការត្បាកព់ីត្បាកប់រញ្ញ ើរៅធនាគ្មរ 
រផេងៗ នងិការវនិិរយគហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 ចំណូលកថ្ត្ម្ និងរជ្ើងស្ថ៖ រមួ្មានកថ្ត្ម្រជ្ើងស្ថ កថ្ត្ម្រជ្ើងស្ថបានពីភាន កង់្ហរធានារា៉េ បរ់ង កថ្ត្ម្ពីមា៉េ សីុនរអធីអឹម្ កថ្ត្ម្
ពីការសងឥណទានម្ុនកាលកណំត្ ់ កថ្ត្ម្ពីរសវាត្បាកប់រញ្ញ ើ កថ្ត្ម្ពីរសវាធានា និងកថ្ត្ម្ពកីារបណដុ ុះបណាដ ល។ 

 ចំណូលរផេងៗ៖ រមួ្មានចំរណញពីការបដូររបូិយបណ័ណ  ចរំណញពីការលកត់្ទពយនិងបរកិាេ រ ភាគលាភរលើការវនិិរយគ 
ហិរញ្ញ វត្ាុ និងចំណូលរផេងៗ។  

 
២-ការវភិាគចំណូលតាម្ដផនក 

ល.រ ត្បភពចណូំល (គតិ្ជាលានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ចនំនួ ភាគរយ ចនំនួ ភាគរយ 

១ ចំណូលការត្បាក ់ ៥១២.១៧៦ ៨៩,៦៦% ៤៩៩.០០៥ ៨៨,២៨% 

២ ចំណូលកថ្ត្ម្ នងិរជ្ើងស្ថ  ៤១.៣៣៤ ៧,២៤% ៤៧.៨៥៦ ៨,៤៧% 

៣ ចំណូលរផេងៗ ១៧.៧៣១ ៣,១០% ១៨.៤១៤ ៣,២៦% 

ចណូំលសរបុ ៥៧១.២៤១ ១០០% ៥៦៥,២៧៥ ១០០% 

ចំណូលសរុបចំនួន ៥៧១.២៤១ លានររៀល កនុងត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ភាគរត្ចើនបានម្កពីចំណូលការត្បាក់ដដលមាន
ចំដណក ៨៩,៦៦% ថ្នចំណូលសរុប និងរដាយមានការរកើនរ ើង ១,០៦% របើរត្បៀបរធៀបរៅនឹងចំណូលសរុបកនុងត្ត្ីមាស 
ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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៣-ការវភិាគគមាល ត្ចំរណញដុល 
របាយការណ៍ចំរណញ ឬខាត្ និងលទធផលលម្អិត្រផេងៗ របស់ធនាគ្មរ រអសីុលីដា ភីអិលសីុ បានររៀបចំកនុងទត្ម្ង់ជា 
របាយការណ៍ដដលម្និបង្ហា ញពគីមាល ត្ចំរណញដុលរទ។ ចំណូលការត្បាកសុ់ទធដដលទទួលបានម្កពីចណូំលការត្បាកស់របុ
ដកនឹងចំណាយការត្បាកស់របុ ដដលនឹងត្ត្ូវយកម្កបង្ហា ញរៅកនុងការវភិាគចំរណញ/(ខាត្)ម្ុនបងព់នធ ដូចខាងរត្កាម្។ 
 
៤-ការវភិាគចំរណញ/(ខាត្) មុ្នបងព់នធ 

របាយការណ៍ចរំណញ ឬខាត្ (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ២ី  
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ត្ត្មីាសទ២ី  
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

គមាល ត្ 
ចនំនួ ភាគរយ 

ចំណូលការត្បាក ់ ៥១២.១៧៦ ៤៩៩.០០៥ ១៣.១៧១ ២,៦៤% 

ចំណាយការត្បាក ់ (១៥៤.៨៣៧) (១៦៤.៦២១) ៩.៧៨៤ -៥,៩៤% 

ចណូំលការត្បាកសុ់ទធ  ៣៥៧.៣៣៩ ៣៣៤.៣៨៤ ២២.៩៥៥ ៦,៨៦% 

ចំណូលកថ្ត្ម្ នងិរជ្ើងស្ថ  ៤១.៣៣៤ ៤៧.៨៥៦ (៦.៥២២) -១៣,៦៣% 

ចំណាយកថ្ត្ម្ និងរជ្ើងស្ថ  ៣៨៦ (៩៧៣) ១.៣៥៩ -១៣៩,៦៧% 

ចណូំលកថ្ត្ម្ នងិរជ្ើងស្ថសុទធ  ៤១.៧២០ ៤៦.៨៨៣ (៥.១៦៣) -១១,០១% 
សំវធិានធនសត្មាបក់ារខាត្បងឱ់នភាពថ្នត្ថ្ម្ល
របស់ឥណទាន និងបុររត្បទាន ត្បាកប់រញ្ញ ើរៅ
ធនាគ្មររផេងៗ និងគណនីត្ត្ូវទទួលរផេងៗ 

(៣៨.៤៦៣) (២៩.៩៨៨) (៨.៤៧៥) ២៨,២៦% 

សំវធិានធនសត្មាបក់ារខាត្បងឱ់នភាពថ្ន
ត្ថ្ម្លកិចចសនារត្ៅតារាងតុ្លយការ 

៨១៤ ៩៥៦ (១៤២) -១៤,៨៥% 

ការខាត្បងឱ់នភាពថ្នត្ថ្ម្លសុទធ (៣៧.៦៤៨) (២៩.០៣២) (៨.៦១៦) ២៩,៦៨% 
ចណូំលសុទធបនាទ បព់សំីវធិានធនសត្មាបឱ់ន 
ភាពថ្នត្ថ្ម្ល 

៣៦១.៤១១ ៣៥២.២៣៤ ៩.១៧៧ ២,៦១% 

ចំណូលរផេងៗ ១៧.៧៣១ ១៨.៤១៤ (៦៨៣) -៣,៧១% 

ចំណាយទូរៅ និងរដឋបាល (២១៩.៩៤០) (២២១.១៩៥) ១.២៥៥ -០,៥៧% 

ចរំណញម្នុចណំាយពនធរលើត្បាកច់រំណញ ១៥៩.២០៣ ១៤៩.៤៥៤ ៩.៧៤៩ ៦,៥២% 

រៅត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ត្បាកច់ំរណញម្នុចំណាយពនធរលើត្បាកច់ំរណញបានរកើនរ ើង ៩.៧៤៩ លានររៀល ឬ ៦,៥២% 
របើរត្បៀបរធៀបនឹងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចណូំលការត្បាកប់ានរកើនរ ើង ២,៦៤% ខណៈរពលដដលចណំាយការត្បាក់
បានងយចុុះ ៥,៩៤% ដដលនាឱំយមានការរកើនរ ើងនូវចណូំលការត្បាកសុ់ទធ ៦,៨៦%។ 
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៥-ការវភិាគចំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

របាយការណ៍ចរំណញ ឬខាត្  
(លានររៀល) 

ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ 
គមាល ត្ 

ចនំនួ ភាគរយ 

ចរំណញម្នុចណំាយពនធរលើត្បាកច់រំណញ ១៥៩.២០៣ ១៤៩.៤៥៤ ៩.៧៤៩ ៦,៥២% 

ចំណាយពនធរលើត្បាកច់ំរណញ (៣៥.៣៨៩) (២៨.៩៤៧) (៦.៤៤២) ២២,២៥% 

ត្បាកច់រំណញសត្មាបក់ារយិបររិចេទ ១២៣.៨១៤ ១២០.៥០៧ ៣.៣០៧ ២,៧៤% 
រៅត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ត្បាកច់ំរណញសត្មាបរ់យៈរពលរនុះខពស់ជាងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ចំននួ ៣.៣០៧លានររៀល 
ត្ត្ូវជា ២,៧៤%។ ការរកើនរ ើងរនុះគឺបណាត លម្កពីការរកើនរ ើងនូវចណូំលការត្បាកសុ់ទធចំនួន ៦,៨៦% រសមើនឹង ២២.៩៥៥
លានររៀល រធៀបនឹងត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
៦-ការវភិាគលទធផលលម្អតិ្កនុងការយិបររិចេទ 

លទធផលលម្អតិ្សរបុ (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

គមាល ត្ 
ចនំនួ ភាគរយ 

ត្បាកច់រំណញសត្មាបក់ារយិបររិចេទ ១២៣.៨១៤ ១២០.៥០៧ ៣.៣០៧ ២,៧៤% 

លទធផលលម្អតិ្រផេងៗ៖         

ធាតុ្ដដលនងឹម្និត្ត្វូបានរធវើចណំាត្ថ់្នន ក ់
រ ើងវញិរៅចរំណញ ឬខាត្៖ 

        

ការវាស់ដវងរ ើងវញិថ្នកាត្ពវកិចចអត្ាត្បរយជ្ន៍
និរយជ្ិត្ (៤.៨៥៥) (១.៧៤៥) (៣.១១០) ១៧៨,២៣% 

ធាតុ្ដដលត្ត្វូ ឬអាចត្ត្វូបានចាត្ថ់្នន ករ់ ើងវញិ 
រៅការយិបររិចេទបនាទ បរ់ៅចរំណញ ឬខាត្៖ 

        

លរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ  ៣.១៧៣ ៣.២៤៤ (៧១) -២,១៨% 
លទធផលលម្អតិ្រផេងៗសត្មាបក់ារយិបររិចេទសរបុ ១២២.១៣២ ១២២.០០៦ ១២៦ ០,១០% 

 
៧-ការវភិាគពីកតាត  និងនិនាន ការដដលប៉េុះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 
ធនាគ្មរត្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីភាគហ ុនរបស់ខលួនជាផលូវការរៅរលើ ផ.ម្.ក. រៅថ្ងៃទី២៥ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ រហើយភាគហ ុនចំននួ 
៤.៣៤៤.៨៦៥ភាគហ ុន ត្ត្ូវបានរធវើបរវិសិកម្ម។ 
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ខ-កតាត សខំាន់ៗថ្ែលប ុះពាលង់្លើនលចំង្េញ 
១-ការវភិាគពីលកេខណឌ ថ្នត្សត្មូ្វការ និងការផគត្ផ់គង ់
(ក). ការរកីរាលដាលជាសកលថ្នជ្ំងឺកូវដី-១៩ មានឥទធិពលគួរឱយកត្់សមាគ ល់រលើរសទើរដត្ត្គប់វស័ិយទាំងអស់រួម្ទាំង

ធនាគ្មរ និងហិរញ្ញ វត្ាុ។ រសដឋកិចចកម្ពុជាពឹងដផអកជាសំខាន់រៅរលើការនាំរចញសរម្លៀកបំពាក់ ដសបករជ្ើង និងកាបូប
រធវើដំរណើ រ។ ឧសាហកម្មរទសចរណ៍រួម្ទាងំសណាឋ គ្មរ ផទុះសំណាក់ រភាជ្នីយដាឋ ន និងរបស់របរទាក់ទងនឹងម្ាូប
អាហារបានរងផលប៉េុះពាល់យ៉េ ងខាល ងំ។ អចលនត្ទពយ និងសំណង់ត្តូ្វបានទទួលរងផលប៉េុះពាល់យ៉េ ងខាល ំង។ 
សហត្គ្មសត្គប់ត្បរភទចាប់ពីសហត្គ្មសខាន ត្តូ្ចបំផុត្ ខាន ត្តូ្ច ខាន ត្ម្ធយម្រហូត្ដល់សហត្គ្មសស្ថជ្ីវកម្មម្ិនអាច
រគចផុត្ពីផលប៉េុះពាល់ធៃន់ធៃរទាំងរនាុះបានរទ។ កតាត ទាំងអស់រនុះបណាត លឱយមានត្ត្ម្ូវការទាបសត្មាប់កំរណើ ន
ឥណទាន និងការរផទរត្បាក់កនុងត្សុកក៏ដូចជាការរផទរត្បាក់ឆលងត្បរទសផងដដរ។ 

(ខ). រដើម្បគី្មំត្ទដល់ធនាគ្មរ និងហិរញ្ញ វត្ាុ  ឱយមានសនទនីយភាពបដនាម្រទៀត្រដើម្បរីឆលើយត្បរៅនឹងត្ត្ម្ូវការទុនរបស់ខលួន
ធនាគ្មរជាត្ិថ្នកម្ពុជាបានបនធូរបនាយអនុបាត្ម្ួយចំនួនដូចជា៖ ស្ថធនភាព ត្ទនាប់រដើម្ទុន ត្បាក់បត្មុ្ងកាត្ពវកិចច
។ល។ រហើយត្កសួងរសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុបានកាត្់បនាយពនធកាត្់ទុកទាងំត្បាក់កម្ចីពីបររទស និងត្បាក់បរញ្ញ ើមាន
កាលកំណត្់ក៏ដូចជាបរងកើត្សនទនីយភាពបដនាម្រទៀត្រៅរលើទីផារដដលថ្ងលរដើម្ទាប។ កតាត ទាងំរនុះបានផដល់ឱកាស
សត្មាប់ការត្បកួត្ត្បដជ្ងថ្ងលដដលអាចប៉េុះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ធនាគ្មរ។ រទាុះបីជាវាផដល់ផលប៉េុះពាល់អវជិ្ជមាន
ដល់ត្បាក់ចំរណញសត្មាប់រយៈរពលខលីក៏រដាយ ដត្វាផដល់ផលវជិ្ជមានសត្មាប់រយៈរពលដវង។ 

 

២-ការវភិាគពីការរ ើងចុុះថ្នថ្ងលវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
ធនាគ្មរ រអសីុលីដា ភអីិលសីុ ត្បត្ិបត្តិការកនុងវស័ិយរសវាកម្ម ដដលការរ ើងចុុះថ្នថ្ងលវត្ាុធាតុ្រដើម្ម្និអាចអនុវត្តបានចំរពាុះ
ធនាគ្មររ ើយ។ 
 

៣-ការវភិាគរលើពនធ 
ធនាគ្មរ រអសីុលីដា ភអីិលសីុ និងត្កុម្ហ ុនបុត្ត្សម្ពន័ធ សាិត្រៅរត្កាម្ចាបស់តីពីពនធដារថ្នត្បរទសនីម្យួៗ ដូរចនុះធនាគ្មរ និង
ត្កុម្ហ ុនបុត្ត្សម្ពន័ធមានកាត្ពវកិចចបងព់នធតាម្ការកំណត្រ់បស់អាជ្ាធរពនធដារនីម្យួៗ។ 

ការបងព់នធជូ្នអគគនាយកដាឋ នពនធដារម្និត្ត្មឹ្ដត្ជាកាត្ពវកិចច និងការទទួលបានវញិ្ញញ បនបត្ត្អនុរលាម្ភាពស្ថររពើពនធត្បរភទ 
“មាស” ពីអគគនាយកដាឋ នពនធដារសត្មាបឆ់្ន ជំាបព់នធ ២០២០ ដល់ ២០២១ ប៉េុរណាណ ុះរទ ប៉េុដនតជាការចូលរមួ្ចំដណកកនុងសងគម្
និងកំរណើ នរសដឋកិចចផងដដរ។ 
 

៤-ការវភិាគរលើធាតុ្ដដលខុសពីធម្មតា និងធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
គុណភាពត្ទពយសកម្មឥណទានរបស់ធនាគ្មរម្ួយចំនួនបានងយចុុះ ដត្រទាុះយ៉េ ងណាក៏រដាយ  ធនាគ្មរម្ិនមានធាតុ្  
ត្បត្ិបត្តិការ ឬត្ពតឹ្តិការណ៍ណាម្យួដដលខុសពធីម្មតាជាស្ថរវនតរនាុះរទ។ លកេខណឌ រសដឋកិចចដដលរងផលប៉េុះពាល់រដាយស្ថរ
ជ្ំងកូឺវដី-១៩ អាចប៉េុះពាល់ដល់លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ធនាគ្មរ។ 
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គ-ារថ្ក្របក្របួលសខំាន់ៗង្លើារលក់ និខចំេូល 
ការលក ់ និងចំណូលរបស់សម្ពន័ធធនាគ្មរសត្មាបត់្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ របើរត្បៀបរធៀបនឹងរយៈរពលដូចគ្មន កាលពីឆ្ន មំ្ុនកនុង 
ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្និមានការដត្បត្បួលជាស្ថរវនតរទ។ 

 

ឃ-នលប ុះពាលន់នារបដូររបូិយប័េណ  អក្រតាារក្របាក់ និខនលែទំនិញ 
អត្តាបតូរត្បាករ់រៀលរធៀបនឹងត្បាកដុ់លាល រអារម្រកិមានសាិរភាពត្បដហល ៤.០០០ររៀលកនុង១ដុលាល រអារម្រកិ យ៉េ ងរហាចណាស់កនុង 
រយៈរពល៣ឆ្ន ចុំងរត្កាយរនុះ។ ធនាគ្មរ រអសីុលីដា ភអីលិសីុ បានអនុវត្តតាម្បទបបញ្ញត្តិ និងរគ្មលការណ៍ថ្ផទកនុងរបស់ខលួនយ៉េ ង
ម្ុងឺមា៉េ ត្ ់ រៅរលើកត្ម្តិ្កណំត្អ់ំពសី្ថា នភាពចំហសុទធថ្នរបូិយបណ័ណ នីម្យួៗ និងសរបុ (±២0%) រធៀបនឹងម្ូលនិធដិទ ល់សុទធរបស់ 
ធនាគ្មរ។ ដផអករលើម្ូលដាឋ នរនុះ ការដត្បត្បួលថ្នអត្តាបតូររបូិយបណ័ណ មានផលប៉េុះពាល់ត្ិចត្ួចម្ករលើធនាគ្មរ ប៉េុដនតផលប៉េុះពាល់
រនាុះត្ត្ូវបានរធវើការវាស់ដវង ត្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងត្គបត់្គងជាត្បចាថំ្ងៃ។ 

ធនាគ្មរបានរធវើត្បត្ិបត្តិការអាជ្ីវកម្មរបស់ខលួនតាម្រយៈការផតល់អត្តាការត្បាករ់ងរ (ទាងំរលើត្បាកប់រញ្ញ ើ និងឥណទាន) ដដលម្និ
ជាបទ់ាកទ់ិនរដាយដទ ល់ជាម្យួនឹងការដត្បត្បួលថ្នអត្តាការត្បាកក់នុងទីផារហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិរ ើយ។ ដូចរនុះ ហានភិយ័អត្តាការ
ត្បាកអ់ាចត្ត្ូវបានវាស់ដវង ត្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងត្គបត់្គងជាត្បចា ំ រដើម្បបីរញ្ច ៀសរាល់ផលប៉េុះពាល់ជាស្ថរវនតដល់លទធផលអាជ្ីវកម្ម
របស់ធនាគ្មរ។ មានផលប៉េុះពាល់ខលុះដល់លទធផលអាជ្ីវកម្មរបស់ធនាគ្មរពីហានិភយ័អត្តាការត្បាក ់ រដាយស្ថរការត្បកួត្ត្បដជ្ង
រៅកនុងទីផារកនុងត្ំបន។់ 

 ធនាគ្មរម្និបានរធវើត្បត្បិត្តកិារជ្ួញដូរដដលមានទត្ម្ងជ់ា commodity រនាុះរទ។ 
 
 

ខ-នលប ុះពាលន់នអតិនរណា 
អត្ិផរណាមានផលប៉េុះពាល់ត្ិចត្ួចរៅរលើអាជ្ីវកម្មរបស់ធនាគ្មរ រដាយរហតុ្ថ្នអត្តាអត្ិផរណាត្ត្ូវបានរកាសាិត្រៅកនុងកត្ម្តិ្
ម្យួទាបរដាយរដាឋ ភបិាលដដលមានចរនាល ុះពី ២,៣% រៅ ២,៩% នារយៈរពលប៉េុនាម នឆ្ន ចុំងរត្កាយរនុះ។ 
 

ច-ង្ោលនង្ោបាយង្សែឋកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខរបូិយវតថុ របសរ់ាជ្រោឋ ភិបាល 

 រគ្មលនរយបាយរសដឋកិចច៖ 
រសដឋកិចចរបស់ត្បរទសកម្ពុជាអាចនឹងធាល កចុ់ុះ ១,៩% រៅឆ្ន ២ំ០២០រនុះ រដាយស្ថរដត្ផលប៉េុះពាល់ថ្នការរកីរាលដាលថ្នជ្ំង ឺ
កូវដី-១៩។ ត្បរទសកម្ពុជាបានធាល កចុ់ុះត្ត្ម្ូវការពីថ្ដគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខលួន។ ភាពខាល ងំថ្នកំរណើ នរសដឋកិចចគពឺឹងដផអករៅរលើ
ការនារំចញសរម្លៀកបំពាក ់ ដសបករជ្ើង និងកាបូបរធវើដំរណើ រ។ល។ វស័ិយរទសចរណ៍ វស័ិយសំណងន់ងិអចលនត្ទពយបាន
ងយចុុះយ៉េ ងខាល ងំរលើកដលងដត្វស័ិយកសិកម្ម។ រទាុះយ៉េ ងណាវាត្ត្ូវបានរគរពំឹងថ្ននងឹរកើនរ ើងដល់ ៣,៥% រៅកនុងឆ្ន ំ
២០២១ ខណៈរពលដដលធនាគ្មរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុពាករណ៍រសដឋកិចចរបស់ត្បរទសកម្ពុជានឹងធាល កចុ់ុះ ៥,៥% កនុងឆ្ន ២ំ០២០ 
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រដាយរពំឹងថ្ននឹងរកើនរ ើងម្កវញិដល់ ៥,៩% កនុងឆ្ន ២ំ០២១ រហើយម្ូលនិធិរបូិយវត្ាុអនតរជាត្ិពាករណ៍រសដឋកិចចកម្ពុជាធាល ក់

ចុុះ ១,៦% កនុងឆ្ន ២ំ០២០ រហើយរពំឹងថ្ននឹងរកើនរ ើងដល់ ៦,១% រៅឆ្ន  ំ២០២១។ 3
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 រគ្មលនរយបាយស្ថររពើពនធ៖ 
រាជ្រដាឋ ភបិាលកម្ពុជាត្បម្ូលពនធបាន ២.៩៥៦ ប លីានដុលាល រអារម្រកិ ជាចណូំលពីត្គបត់្បភពពនធទាងំអស់ ដដលលទធផលរនុះមាន
ការងយចុុះត្ិចត្ួចគឺ ០,៧% របើរត្បៀបរធៀបរៅនឹងរយៈរពលដូចគ្មន កាលពីឆ្ន មំ្នុ។ ចាបព់ីដខម្ករា ដល់ដខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
អគគនាយកដាឋ នពនធដារត្បម្លូចំណូលពនធបានចនំួន ១,៦៨ប លីានដុលាល រអារម្រកិ ដដលរកើនរ ើង ១៨១,៦៨ លានដុលាល រ 
អារម្រកិ ឬរសមើនឹង ១២% របើរត្បៀបរធៀបនងឹរយៈរពលដូចគ្មន កាលពីឆ្ន មំ្នុ ឬរសមើនឹង ៥៩,០៩% ថ្នដផនការត្បចាឆំ្ន ២ំ០២០។  
ត្ួរលខពីអគគនាយកដាឋ នគយនងិរដាឋ ករកម្ពុជា (GDCE) បានបង្ហា ញថ្ន អគគនាយកដាឋ នត្បម្លូបាន ១.២៧២ ប លីានដុលាល រអារម្រកិ 
ជាពនធគយ និងរដាឋ ករ ដដលលទធផលរនុះមានការធាល កចុ់ុះចំនួន ១៦%។ អគគនាយកដាឋ នពនធដារ (GDT) បានបញ្ញជ កថ់្ន ត្បភព
ចំណូលសំខាន់ៗ ចំននួពីរបានរកើនរ ើងគួរឲ្យកត្ស់មាគ ល់កនុងអំ ុងរពលរនុះគឺ ការត្បម្ូលពនធអាកររលើត្ថ្ម្លបដនាម្រកើនរ ើង 
៤,៨៣% រសមើនងឹត្បមាណជា ៣៣៩,៤ លានដុលាល រអារម្រកិ ខណៈការត្បម្ូលពនធរលើត្បាកច់ំណូលរកើនរ ើង ២៣,០៣% 
រសមើនឹង ៦៦៤,១ លានដុលាល រអារម្រកិ។  
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 រគ្មលនរយបាយរូបិយវត្ាុ៖ 
របូិយវត្ាុទូរៅ (M2) មានកំរណើ ន ១១,៥% ទាបជាងកំរណើ នកនុងត្គ្មដូចគ្មន កនុងឆ្ន មំ្ុន ២៣,៤% ដដលម្ូលរហតុ្ចម្បងគ ឺ
បណាត លម្កពីកំរណើ នទាបថ្នត្បាកប់រញ្ញ ើជារបូិយបណ័ណ  ៧,២% រដាយស្ថរការងយចុុះសកម្មភាពរសដឋកិចចកនុងត្សុក របើ
រទាុះជាត្បាករ់រៀលបានរកើនរ ើងខពស់ដល់ ៤១% ករ៏ដាយ។ កនុងការអនុវត្តរគ្មលនរយបាយរបូិយវត្ាុ ធនាគ្មរជាត្ិថ្នកម្ពុជា
បានកាត្ប់នាយការលកត់្បាករ់រៀលដល់ត្គឹុះស្ថា នធនាគ្មរ ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុ និងអាជ្ីវករបតូរត្បាក ់ រដើម្បរីកាសាិរភាពត្ថ្ម្លត្បាក់
ររៀល។ ធនាគ្មរជាត្ិថ្នកម្ពុជា បានបញ្ចុ ុះអត្តាត្បាកប់ត្ម្ុងកាត្ពវកិចចពី ៨% ចំរពាុះត្បាកប់រញ្ញ ើជាត្បាករ់រៀល និង១២,៥%
ចំរពាុះត្បាកប់រញ្ញ ើជាត្បាកដុ់លាល រអារម្រកិ និងកម្ចអីនិវាសនជ្នម្កត្ត្ឹម្ ៧% ដដលអាចផតល់សនទនីយភាពបដនាម្ដល់ត្គឹុះស្ថា ន
ធនាគ្មរ និងហិរញ្ញ វត្ាុត្បមាណ ១,៨ប លីានដុលាល រអារម្រកិ កនុងរយៈរពល៦ដខ ចាបព់ីដខរម្ស្ថ ដល់ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
សត្មាបរ់ធវើត្បត្ិបត្តិការផតល់ឥណទានរដើម្បចីាកប់ញ្ចូ លរៅកនុងត្បពន័ធរសដឋកិចច។  អត្តាការត្បាករ់លើម្ូលបត្ត្អាចជ្ញួដូរបាន 
(NCD) ចារកឹជាត្បាកដុ់លាល រអារម្រកិ និងត្បាករ់រៀល ត្ត្ូវបានកាត្ប់នាយកនុងកត្ម្តិ្សម្ត្សប រឯីអត្តាការត្បាករ់លើត្បត្ិបត្តិការ
ផតល់សនទនីយភាពរដាយមានការធានា (LPCO) កត៏្ត្ូវបានបនាទ បចាបព់ីដខម្នីាម្ក រដើម្បបីរងកើនកត្ម្តិ្សនទនីយភាពកនុងត្បពន័ធ
ធនាគ្មរ និងកាត្ប់នាយថ្ងលរដើម្ថ្នឥណទានជាត្បាករ់រៀល។ ការរចញផាយ NCD ចារកឹជាត្បាករ់រៀល បានរកើនរ ើង ២៧,២% 
(ទំហំរចញផាយ ៥,១ត្ទីលានររៀល) និងជាត្បាកដុ់លាល រអារម្រកិ រកើន ១១,៨% (ទំហំរចញផាយ ១៣,៤ប លីានដុលាល រអារម្រកិ) 
រដើម្បរីឆលើយត្បរៅនឹងកំរណើ នត្ត្មូ្វការ NCD សត្មាប់រធវើជាវត្ាុធានា LPCO ត្សបរពលកំរណើ នរ ើងថ្នត្បាក់បត្ម្ុងរលើស 

                                                           
3 https://en.vietnamplus.vn/cambodia-forecasts-economic-contraction-of-19-percent-this-year/174864.vnp 

4
 https://www.adb.org/countries/cambodia/economy 

5
 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/cambodia/economy 

6
 https://www.khmertimeskh.com/50746069/cambodia-collects-2-95-billion-as-fiscal-revenue-in-first-half-of-2020/ 

7 https://www.phnompenhpost.com/business/govt-collects-168b-tax-revenue 

https://en.vietnamplus.vn/cambodia-forecasts-economic-contraction-of-19-percent-this-year/174864.vnp
https://www.adb.org/countries/cambodia/economy
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/cambodia/economy
https://www.khmertimeskh.com/50746069/cambodia-collects-2-95-billion-as-fiscal-revenue-in-first-half-of-2020/
https://www.phnompenhpost.com/business/govt-collects-168b-tax-revenue
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