






កាារផ្ដោ�ោ ាតផ្ដោ�ើអតិថិិជនកាារផ្ដោ�ោ ាតផ្ដោ�ើអតិថិិជន

អាាជីីវកម្មមសាាជីីវកម្មម

អ្ននកមាានប្រា�ាក់ចំំណូូលខ្ពពស់់ ចំំណូូលម្មធ្យយម្ម បុុគ្គគលប្រាគ្គប់ុរូបូុ

អាាជីីវកម្មមធុ្យនម្មធ្យយម្ម អាាជីីវកម្មមធ្យុនតូូចំ និងម្មីក្រូកូ
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ចកុ្ខុ�វិសិ័យ័របស់័ផ្ដោយើង

ផ្ដោបស័ក្ខុក្ខុម្មមរបស់័ផ្ដោយើង

គោ�ាលបំុណូងរូបុស់់ ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� គ្គគឺោ�មី្មី �បុគោងើនីប្រាបុតិូបុតូិកិាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ចំលូរូមួ្មកសាាងជាាតិូ នងិធាានាាគោអាាយ

ប្រាបុជាាជីនកម្មព�ជាាទទួល�ាន នវូគោស់វាាធ្យនាា�ារូពាាណិូជីជដែ�លមាានអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុកួតូប្រាបុដែជីង នងិបុគោងើនីកាារូស់នំគំោ�មី្មី �ផ្ដដល់ម្មលូ

នធិ្យឱិ្យយមាានកំគោណូនីគោស់�ឋកចិំចនៃនប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា។

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� នងឹគោ�ាដែតូជាាធ្យនាា�ារូពាាណូជិីជដែ�លមាានភាាពរូងឹមាា�នងិគោស់េរូភាាព។ �ាម្មរូយៈបុគុ្គគលិកដែ�លមាានជំីនាាញ

វជិាជ ាជីីវៈ រូសួ់រាាយរាាក់ទាាក់សុ់ភាាពរាាបុសាា នងិមាានចំំគោណូះ�ងឹ។ គោយីងនងឹផ្ដល់ិជីនូនូវផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមដែ�លជាាតូក្រូមូ្មវកាារូ

នៃនទផី្ដាារូ ដែ�លស់េតិូគោ�ាកន�ងលកខណូៈតូប្រាម្មង់ទសិ់ផ្ដល់ិជាាផ្ដលចំំគោណូញ�ល់ប្រាបុជាាជីន។ គោយីងនងឹបុនិភាាពខំ្លាំា�ងកន�ងកាារូផ្ដល់ិគោស់វាា

ស់ប្រាមាាប់ុអាាជីីវកម្មមនងិដែផ្ដនកទផី្ដាារូអ្នតូថិិិជីនគោ�ាកន�ងតំូបុន់ពាាណិូជីជកម្មមរូបុស់់គោយីងទាា�ងម្មលូ។

គុុណតម្លៃម្មៃស័ូ��

កំ្ខុផ្ដោណើន

នវាានុវិតតន៍

កាារផ្ដោ�ើើកាាររមួ្មគូ្នាា

ផ្ដោស័ចក្ខុតើសុ័ចចរតិ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ចំណុចសំ័ខាាន់ៗផ្នែ�ូក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�

គ្គិតូប្រាតូឹម្មបំុណាាច់ំឆ្នាំន ា� នៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន�

លទធផ្ដលប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ (ពាាន់�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ)

រូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ� (ពាាន់�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ)

ចំំណូូលពីីកាារប្រា�ាក់់ - សុុទ្ធធ

ចំំណូូលមិិនមែមិនកាារប្រា�ាក់់

ចំំណូូលប្រា�តិិ�តិិិកាារសុរ�ុ – សុុទ្ធធ

ចំំណាាយប្រា�តិិ�តិិិកាារផ្សេ�េងផ្សេទ្ធៀតិសុរ�ុ

កាារខាាតិ�ង់ឥណូទាានមែ�លរពំីឹងទុ្ធក់ 
/ កាារខាាតិ�ង់ផ្សេលីឱនភាាពីចំំផ្សេ�ា�ឥណូទាាន

ប្រា�ាក់់ឧ�តិថមិភសុប្រា�ា�់កាារខាាតិ�ង់ឥណូទាានមែ�ល
រពំីឹងទុ្ធក់ / ប្រា�ាក់់ឧ�តិថមិភសុប្រា�ា�់គណូនី

ចំំផ្សេណូញសុុទ្ធធ

ឥណូទាាន

ឥណូទាានមិិន�ំផ្សេណូីរកាារ NPL �ុល

ប្រាទ្ធពីយសុក់មិមសុរ�ុ

ប្រា�ាក់់�ផ្សេ�ើី

�ំណុូលសុរ�ុ

មិូលធនសុរ�ុ

ប្រាទ្ធពីយសុក់មិមមែ�ល�ានថឹ្លឹឹងតាាមិក់ប្រាមិិតិ

ចំំផ្សេណូញប្រា�តិិ�តិិិកាារមិុនកាារខាាតិ�ង់ឥណូទាាន
មែ�លរពំីឹងទុ្ធក់/និងចំំណាាយពីនធផ្សេលីប្រា�ាក់់ចំំណូូល

២០២១

២.៤០៥ 
                

២.៣៥៤ 
                

៤.៧៥៩ 
                

៥.៥៦៥ 
                  

(៨០៧)
                    

១៣៦ 
                  

(៩៧៦)
 
              

៧៥.២៤៩ 
                

១.៩៣៥ 
                

១.៥៩៨ 
            

១៩៤.៨១៩ 
            

១០៤.២៦៦ 
            

១០៨.៨០១ 
              

៨៦.០១៨ 
            

១០២.០៨១ 

                
២.៥៩៧ 

                
៤.៩២៤ 

                
៧.៥២០ 

                
៥.២៩៨ 

                
២.២២៣ 

                    
៨២៤ 

                    
៥១០ 

 
              

៦០.១៨៤ 
                

១.៨០១ 
                

២.៩១៧ 
            

១៩៦.៦៣១ 
              

៩៥.៦៧៨ 
            

១០៩.៦៣៨ 
              

៨៦.៩៩៣ 
              

៩៥.១៩១ 

                                
២.៤២៥ 

                
៦.៤០៨ 

                
៨.៨៣៤ 

                
៥.៦៤៣ 

                
៣.១៩១ 

                    
៣៥០ 

                
២.១៨២ 

 
              

៦០.១៨១ 
                    

៩៧៥ 
                    

៩១៨ 
            

១៩២.៨៣៥ 
              

៩៨.៩៤៣ 
            

១០៦.៣៥២ 
              

៨៦.៤៨៣ 
              

៩១.៥៩៧ 

                                                
១.៧៥១ 

                
៦.០៤៣ 

                
៧.៧៩៤ 

                
៥.៩៧០ 

                
៣.៣៦៨ 

                    
៥៨២ 

                
២.២៤២ 

 
              

៥៧.០១៧ 
                

១.១១០ 
                    

៨៦៣ 
            

២០០.២០៧ 
            

១០៨.៦៣៣ 
            

១១៥.៩០៦ 
              

៨៤.៣០១ 
              

៨៣.៣៤៤ 

                                                                
១.៥៩១ 

                
៥.១៧៣ 

                
៦.៧៦៣ 

                
៥.៦២៩ 

                
១.១៣៥ 

                    
៤១៦ 

                    
៤៧៣ 

 
              

៥៥.០៤២ 
                

២.៣៩០ 
                

២.១៨៦ 
            

១៤៤.២៨៧ 
              

៧៦.០៧០ 
              

៨០.៦៥៥ 
              

៦៣.៦៣២

៧៤.៧៩០ 

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧
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ចំំគោណូញសុ់ទធ
(ពាាន់�ុលំ្លាារូស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ)

ប្រាទពយស់កម្មមស់រូបុុ
(ពាាន់�ុលំ្លាារូស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ)

គ្គិតូប្រាតូឹម្មបំុណាាច់ំឆ្នាំន ា� នៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន�

សូ់ចំនាាករូលទធផ្ដល

អ្ននុ�ាតូចំំគោណូញគោធ្យៀបុនឹងប្រាទពយស់កម្មមម្មធ្យយម្ម (ROA)

អ្ននុ�ាតូចំំគោណូញគោធ្យៀបុនឹងគោ�ីម្មទុនម្មធ្យយម្ម (ROE)

ចំំគោណូញកាារូប្រា�ាក់សុ់ទធ (NIM)

អ្ននុ�ាតូនៃថិំចំំណាាយគោធ្យៀបុនឹងចំំណូូល

អ្ននុ�ាតូគ្គុណូភាាពប្រាទពយស់កម្មម / អ្ននុ�ាតូគោ�ាលនគោ�ា�ាយហិិរូញ្ញញវតូេ�

អ្ននុ�ាតូឥណូទាានគោធ្យៀបុនឹងប្រា�ាក់បុគោញ្ញញី

អ្ននុ�ាតូឥណូទាានម្មិន�ំគោណីូរូកាារូ�ុល គោធ្យៀបុនឹងឥណូទាានស់រូបុុ

អ្ននុ�ាតូសាាធ្យនភាាពម្មូលធ្យន

២០២១

-០.៥០%

-១.១២%

៥០.៥៣%

១១៦.៩៥%

៧២.១៧%

២.១២%

៨៤.៧៥%

២០២០

០.២៧%

០.៦១%

៣៤.៥៣%

៧០.៤៥%

៦២.៩០%

៤.៨៥%

៩១.២១%

២០១៩

១.១៣%

២.៥២%

២៧.៤៥%

៦៣.៨៨%

៦០.៨២%

១.៥២%

៩២.២៤%

២០១៨

១.១២%

២.៦៦%

២២.៤៦%

៧៦.៦០%

៥២.៤៩%

១.៥១%

៩៩.២៣%

២០១៧

០.៣៣%

០.៧៤%

២៣.៥២%

៨៣.២២%

៧២.៣៦%

៣.៩៧%

៨៣.២៩%

ឥណូទាានម្មិន�ំគោណូីរូ 
កាារូ�ល់គោធ្យៀបុនឹង
ឥណូទាានស់រូបុុ
(ពាាន់�ុលំ្លាារូស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ)

ចំំគោណូញសុ់ទធ
(ពាាន់�ុលំ្លាារូស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ)

2019

2019

2019

2019

២.១៨២

១៩២.៨៣៥ ១៩៦.៦៣១ ១៩៤.៨១៩

៩១៨

១០៦.៣៥២

៥១០ ២.៩១៧

១០៩.៣៦៨

(៩៧៦) ១.៥៩៨

១០៨.៨០១

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021
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�នាាគ្នាារ ក្ខុមុ្ម�ជាា អាាសុ័ើ 

�នាាគ្នាារប្របក្ខុបផ្ដោ�ាយចើរភាាព

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ប្រាបុតូបិុតិិូកាារូអាាជីវីកម្មមប្រាស់បុគោ�ានងឹគោ�ាលកាារូណ៍ូនៃនធ្យនាា�ារូប្រាបុកបុគោ�ាយចំរីូភាាពស់េតិូគោប្រាកាាម្មអ្នភិ�ិាលកចិំចសាាជីវីកម្មមលអ កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័

ស់ម្មប្រាស់បុ នងិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងនៃថិចំំំណាាយ�ា ាងមាានប្រាបុសិ់ទធភាាព គោ�មី្មី �ពប្រាងងឹសិ់ទធអំិ្នណាាចំ�ល់ជីវីតិូរូស់់គោ�ា នងិអាាជីវីកម្មមរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន។   គោយីងផ្ដដល់អាាទិភាាព�ល់កាារូ

ផ្ដដល់ជីនូនូវ�ំគោណាាះប្រាសាាយស់រូបុុជាាមួ្មយនឹងគោស់វាាប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូយកចិំតិូទុក�ាក់ នងិបុរូ�ិាបុន័នគោ�ាយប្រាបុកាាន់ខ្លាំជ ាប់ុគោ�ានឹងយុទធសាាប្រាស់គិោ�ដ ាតូគោលីអ្នតិូថិិជីន ប្រាពម្មទាា�ង

�ា�ងចំតិិូកន�ងកាារូផ្ដដល់ជីនូនវូបុទពគិោសាាធ្យន៍អ្នតិូថិិជីនលអឥតូគោខ្លាំច ាះ។ 

�ាម្មរូយៈកាារូ�ឹកនាា�គោ�ាយយុទធសាាប្រាស់រិូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ នៃនកាារូស់គោប្រាម្មចំឱ្យយ�ាននវូកំគោណូនី នងិកាារូបុគោងើតីូផ្ដលចំំគោណូញរូយៈគោពលដែវងប្រាបុកបុគោ�ាយចំរីូភាាព 

កាារូបុគោងើតីូបុទ�ឋ ាន នងិកាារូអ្ននវុតូអិ្ននរិូជាាតូ ិគ្គកឺ្រូតូវូ�ាន�ាក់បុញ្ញច�លគោ�ាកន�ងប្រាបុតូបិុតូិកិាារូទាា�ងអ្នស់់រូបុស់់ពកួគោយីងជាាដែផ្ដនកម្មយួនៃន DNA គោ�ាយធាានាា�ាននវូ

អ្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍អ្នតូបិុរូមិាាស់ប្រាមាាប់ុភាាគី្គពាាក់ពន័ធទាា�ងអ្នស់់។

5

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ផ្ដោស័ចក្ខុោើផ្នែថិៃងកាារណ៍របស់័ប្របធាានប្រក្ខុុម្មប្របឹក្ខុាាភិិបាា�

សូ័ម្មស្វាើ ាគុម្មន៍ម្មក្ខុកាាន់របាាយកាារណ៍ប្របចាំា�ឆូ្នាំា�របស់័�នាាគ្នាារ  ក្ខុមុ្ម�ជាា អាាសុ័ើ។

ខ្ពំ�ំ រូ �ករាាយកន�ងកាារូដែចំករូដំែលកអ្ននកអំ្នពកីាារូយល់�ងឹ នងិវឌ្ឍឍនភាាពនៃនប្រាបុតូបិុតូិកិាារូធ្យនាា�ារូរូបុស់់គោយីងកន�ងឆ្នាំន ា�២០២១។

ជំីងរឺាាតូតូាាតូគោ�ាគោ�មី្មស់តូវតូំរូទ៍២ី១ គោនះ�ានបុគោប្រាងៀនគោយីងនូវគោម្មគោរូៀនជាាគោប្រាចំនី គោ�មី្មី �រូពំងឹថាានងឹមាានកាារូរូពំងឹទុក នងិដែស់ែងរូកផ្ដំ�វគោចំញ នងិគោឆ្នាំព ាះគោ�ាម្មខុ្ព។ គោទាាះបីុជាាមាាន

បុញ្ហាា ាប្រាបុឈម្មជាាគោប្រាចំនីដែ�លក្រូតូវូប្រាបុឈម្មម្មខុ្ពក៏គោ�ាយ ក៏ប្រាបុគោទស់ កម្មព�ជាា�ានគោធ្យែកីាារូងាារូ�៏លអកន�ងកាារូគោរូៀបុចំំយុទធសាាប្រាស់សិិាារូគោស់�ឋកចិំចគោ�ងីវញិ គោ�ាយគោប្រាបុកីាារូចាាក់ថាន ា�បុងាើ ារូ 

នងិគោបីុក     វធិ្យសីាាប្រាស់ ិជីប្រាម្មញុគោស់�ឋកចិំចគោអាាយរូ �ក�ះុ�ាលគោ�ាប្រាតូមីាាស់ចំងុគោប្រាកាាយនៃនឆ្នាំន ា� ២០២១។

ជាាលទធផ្ដល បុចំច�បុីននភាាពនៃនដែខ្ពម្មថិិនុាា ឆ្នាំន ា�២០២២ ប្រាបុជាាពលរូ�ឋកម្មព�ជាា នងិជីនបុរូគោទស់ដែ�លរូស់់គោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់    កម្មព�ជាាលំគោ�ាឋាាន ៩៤.១០ ភាាគ្គរូយ �ានទទួល

ថាន ា�បុងាើ ារូគោពញគោលញ គោហីិយអាាចំប្រាតូ�ប់ុម្មករូកស់កម្មមភាាពគោស់�ឋកចិំចធ្យម្មម�ាវញិ គោ�ាយម្មនិខំ្លាំាចំឆំ្លងគោម្មគោរាាគ្គគោ�ាយសាារូភាាពសុាា�ពវីាា ាក់សាា�ង។ ជាាម្មយួ�ន ាគោនះ កម្មព�ជាាក៏�ាន

សាែ ាគ្គម្មន៍ចំំគោពាាះអ្ននក�ំគោណូរីូអ្ននរិូជាាតូ ិគោ�ាយកាាត់ូបុនេយកាារូរូតឹូបុនិងឹកាារូគោធ្យែ�ំីគោណូរីូ ដែ�លនាា�ឱ្យយគោភិ�ំវគោទស់ចំរូណ៍ូ នងិវនិគិោ�ាគ្គនិ�ា ាងគោប្រាចំនីចំលូម្មកកន�ងប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា។ 

យុទធសាាប្រាស់រិូមួ្មទាា�ងគោនះ�ានអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោស់�ឋកចិំចកម្មព�ជាាមាានកំគោណូនី ២,២ ភាាគ្គរូយគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១។

បុនាា ាប់ុពកីាារូគោកនីគោ�ងីនៃនគោស់�ឋកចិំចកម្មព�ជាាគោ�ាឆ្នាំន ា� ២០២១ វសិ់យ័ធ្យនាា�ារូក៏មាានកំគោណូនីគួ្គរូឱ្យយកត់ូស់មាគ ាល់ផ្ដងដែ�រូ គោបុគីោទាាះបីុជាាមាានកាារូបុននិៃនគោម្មគោរាាគ្គកូរូណូាាក៏គោ�ាយ។ 

ធ្យនាា�ារូជាារូមួ្មទទួល�ានប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីប្រាបុមាាណូ ៣៥,១២ ពាាន់ល្លាាន�ុលំ្លាារូ ខ្ពណូៈដែ�លប្រា�ាក់កម្មចីឈាាន�ល់ ៤០,៤៣ ពាាន់ល្លាាន�ុលំ្លាារូប្រាតូឹម្មដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា� ២០២១។ 

ដែចំករូដំែលកកាារូរូ �កសាាយភាាយនៃនធ្យនាា�ារូ ធ្យនាា�ារូកម្មព�ជាាអាាសីុ់ក៏�ានរូ �កចំគោប្រាម្មនីកន�ងកាារូទទួល�ានចំំដែណូកទផី្ដាារូពីឧស់ាាហិកម្មមដែ�លកំពងុរូ �កចំគោប្រាម្មនីគោនះ។ គោយីងបុគោងើតីូ

�ានប្រាបុដែហិល ០,១៩ ភាាគ្គរូយគោលីប្រា�ាក់កម្មច ីនងិ ០,៣ ភាាគ្គរូយគោលីប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ។ី

គោ�ាឆ្នាំន ា� ២០២១ គោយីង�ានអ្ននវុតូយុិទធសាាប្រាស់សំិ់ខ្លាំាន់ៗចំំននួ ៥ គោ�មី្មី �ពប្រាងកីធ្យនាា�ារូរូបុស់់គោយីងប្រាបុកបុគោ�ាយនរិូនរិូភាាព�ចូំតូគោ�ា៖

គោយីង�ានគោ�ិាតូគោលីកាារូប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ�ីាម្មរូយៈផ្ដលិតូផ្ដលប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ�ីចូំជាា ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញសី់នំបំ្រាបុចាា�ដែខ្ព ស់ប្រាមាាប់ុអ្ននកដែ�លមាានដែផ្ដនកាារូស់នំសំ់ប្រាមាាប់ុបុង់សាាល្លាាគោរូៀន 

នងិ/ឬតូក្រូម្មវូកាារូ�ា ាល់ខ្ពំ�នគោផ្ដំងគោទៀតូ នងិប្រា�ាក់បុគោញ្ញញមីាានកាាលកំណូត់ូរូបុស់់ប្រាបុជាាពលរូ�ឋ ដែ�លចំលូនវិតូន៍ិ នងិអាាចំទទួលប្រា�ាក់ចំំណូូលប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ពកីាារូប្រា�ាក់គោលី

ប្រា�ាក់ស់នំពីំកាារូងាារូរូបុស់់ពកួ�ាត់ូ។

គោយីង�ាន�ានស់គោប្រាម្មចំកាារូបុគោងើនីប្រា�ាក់កម្មចពីរីូខ្ពាង់�ាម្មរូយៈប្រា�ាក់កម្មច�ីាម្មកម្មមវធិ្យដីែ�ល�ា�ប្រាទបុគុ្គគល នងិអាាជីវីកម្មមឱ្យយយកឈនះគោលីបុញ្ហាា ាប្រាបុឈម្មគោប្រាកាាយ Covid-19 

នងិគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ម្មលូនធិ្យសិ់ប្រាមាាប់ុកាារូសិាារូអាាជីវីកម្មមគោ�ងីវញិ។

គោយីង�ានផ្ដល់ិជីនូអ្នតូថិិជិីនអាាជីវីកម្មម នងិលក់រាាយនូវជំីនយួហិិរូញ្ញញវតូេ� នងិគោស់វាាកម្មមប្រាបុកឹាាហិរូញិ្ញញវតូេ� គោហីិយគោបុកី�ំគោណីូរូកាារូទាា�ងអ្នស់់គោ�ាកាាន់បុណិាាញរូបុស់់គោយីង។

គោយីង�ានបុគោងើីតូប្រាបុពន័ធធ្យនាា�ារូស់ន�លរូបុស់់គោយីងជាាមួ្មយនឹងបុគោចំចកវជិាជ ាចុំងគោប្រាកាាយបំុផ្ដុតូ និង�ានដែណូនាា�ប្រាបុពន័ធធ្យនាា�ារូចំលត័ូទូរូស់ព័ា និងកំពយ�ទរ័ូស់ប្រាមាាប់ុអ្ននក

អាាជីវីកម្មម។

គោយីង�ានស់ហិកាារូជាាម្មយួប្រាកមុ្មហុុិនកន�ងប្រាសុ់ក នងិអ្ននិរូជាាតូ ិគោ�មី្មី �ពប្រាងកីផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមរូបុស់់គោយីង ដែ�លបំុគោពញតូក្រូម្មវូកាារូអ្នតូថិិិជីនរូបុស់់គោយីង ទាា�ងកន�ង

កាារូគោប្រាបុបី្រា�ាស់់គោស់វាាកម្មមធ្យនាា�ារូប្រាបុចាា�នៃថិៃ នងិកាារូគោធ្យែអីាាជីវីកម្មម។

•

•

• 

•

•
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ជាាម្មយួនងឹយុទធសាាប្រាស់សិ់ន�លទាា�ងគោនះ គោយីងគោជីឿជាាក់ថាាធ្យនាា�ារូរូបុស់់គោយីងនងឹបុនគិោ�ិាតូគោលីកំគោណូនីប្រាបុកបុគោ�ាយនរិូនរិូភាាព នងិខ្ពពស់់នាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ�៏ខ្ពំខី្លាំាងម្មខុ្ពគោនះ។

អ្ននវុតូ�ិាម្មជំីហាាន�ូចំ�ន ាគោនះ គោ�ាឆ្នាំន ា� ២០២២ គោយីងនងឹបុនិប្រាបុកាាន់ខ្លាំជ ាប់ុនវូគោ�ាលកាារូណ៍ូធ្យនាា�ារូប្រាបុកបុគោ�ាយនិរូនរិូភាាព គោ�ាយគោ�ិាតូគោលីបុគោចំចកវទិាាខ្ពពស់់ គោ�មី្មី �គោធ្យែឱី្យយ

ប្រាបុគោសី់រូគោ�ងីនវូប្រាបុពន័ធធ្យនាា�ារូរូបុស់់គោយីង ជីលួអ្ននកជំីនាាញគោ�មី្មី �ផ្ដល់ិប្រាបុកឹាា នងិគោធ្យែកីាារូគោលីវធិ្យឌី្ឍជីីថីិលរូបុស់់គោយីង នងិពប្រាងកីអ្នតិូថិជិីនគោ�ាលគោ�ាជាាពគិោស់ស់គោលីអ្នតូថិិជិីន

គោ�ាលគោ�ាខ្ពពស់់ នងិអាាជីវីកម្មម។ កន�ងគោពលជាាមួ្មយ�ន ាគោនះ គោយីងនងឹធាានាាថាាភាាគី្គពាាក់ពន័ធទាា�ងអ្នស់់នងឹទទួល�ានអ្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍រូមួ្ម�ន ាពីយុទធសាាប្រាស់រិូបុស់់គោយីង ប្រាស់បុគោពល

ជាាម្មយួ�ន ាគោនះ គោ�ារូព�ា ាងម្មុងឺមាា ាត់ូគោ�ានងឹចំាាប់ុ និងបុទបុីញ្ញញតូិរិូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា។

ជាាចំងុគោប្រាកាាយ ខ្ពំ�ំ សូ់ម្មដែថិងំអំ្នណូរូគុ្គណូចំំគោពាាះរាាជីរូ�ឋ ាភិ�ិាលកម្មព�ជាា ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា ភាាគ្គទុនកិ នាាយក គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង នងិបុគុ្គគលិក ជាាពគិោស់ស់អ្នតូថិិិជីនរូបុស់់

គោយីង ដែ�លគោធ្យែឲី្យយ�ំគោណូរីូអាាជីវីកម្មមរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោយីងមាានភាាព     អ្នសាច ារូយ។ សូ់ម្មអ្នរូគុ្គណូចំំគោពាាះកាារូគោជីឿទុកចិំតូ ិនងិកាារូ�ា�ប្រាទរូបុស់់អ្ននក�ា�ងពឆី្នាំន ា� ១៩៩៣។ ធ្យនាា�ារូ

កម្មព�ជាាអាាសីុ់�ានម្មក�ល់ចំំណុូចំគោនះ�ាន គោ�ាយសាារូកាារូចូំលរូមួ្មចំំដែណូកពីអ្ននកប្រាគ្គប់ុ�ន ា។ ខ្ពំ�ំស់នាាថាានឹង�កឹនាា�ធ្យនាា�ារូអាាសីុ់កម្មព�ជាាឱ្យយរូ �កចំគោប្រាម្មនីនិងភាាពសុ់ខ្ព�មុ្មរូម្មនាា។

គោ�ាយកិគីោ�ារូព

Va Dalot

ប្រាបុធាានប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ផ្ដោស័ចក្ខុោើផ្នែថិៃងកាារណ៍របស់័អគុគនាាយក្ខុ

សូ័ម្មស្វាើ ាគុម្មន៍ ម្មក្ខុកាាន់ �នាាគ្នាារ ក្ខុមុ្ម�ជាា អាាសុ័ើ �ើម្មើត�ើត

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ លីម្មតីូធ្យតីូ “CAB” �ានចាាប់ុគោផីិ្ដម្មប្រាបុតិូបុតូិកិាារូជាាផ្ដំ�វកាារូ �ា�ងពនីៃថិៃទ២ី៣ ដែខ្ពកុម្មៈៈ ឆ្នាំន ា�១៩៩៣។ គោយីងមាានសាេ ាបុន័ជាាភាាគ្គទុនកិចំំននួ ២ គ្គឺ 

Selvione Limited នងិ Quantum Symbol Sdn Bhd ដែ�លមាានគោ�មី្មទុនចំះុបុញ្ញជសី់រូបុុចំំននួ ៧៥ ល្លាាន�លំុ្លាារូអាាគោម្មរូកិ។

ចាាប់ុ�ា�ងពីទទួល�ានអាាជំាាបុណ័ូណធ្យនាា�ារូជាាអ្នចិំនៃ�និយ៍គោចំញគោ�ាយ ធ្យនាា�ារូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាា គោ�ានៃថិៃទី២៥ ដែខ្ពវចិំិិកាា ឆ្នាំន ា�២០០៦ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានផ្ដិល់នូវ

គោស់វាាកម្មមធ្យនាា�ារូ�ា ាងគោពញគោលញជាាគោប្រាចំនីប្រាបុគោភិទ ដែ�លមាានបុគុ្គគលិកជាាង ៤០០ នាាក់ គោ�មី្មី ��ា�ប្រាទប្រាបុតិូបុតិិូកាារូ នងិបុគោប្រាម្មកីាារូងាារូគោ�ា ៨ សាាខ្លាំា នងិ ១៧បុញ្ញជរូដែ�លមាាន

ទ�ីា�ងគោ�ារាាជីធាានភីិនំ គោពញ កំពង់ចាាម្ម �ាត់ូ�ំបុង គោស់ៀម្មរាាបុ កំពតូ នងិប្រាកងុប្រាពះសី់ហិន។ុ

អ្នតូថិិិជីនគ្គជឺាាចំំណុូចំអាាទភិាាពរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។ ផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមរូបុស់់គោយីងក្រូតូវូ�ានគោរូៀបុចំំគោ�ងីគោ�ា�ាម្មតូក្រូម្មវូកាារូរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន នងិអ្ននវុតូ�ិា ាង

ម្មុងឺមាា ាត់ូ ប្រាស់បុ�ាម្មចំាាប់ុនៃនប្រាពះរាាជាាណាាចំប្រាកកម្មព�ជាា។ គោ�មី្មី �ផ្ដដល់នវូបុទពគិោសាាធ្យន៍ប្រាបុគោសី់រូបំុផ្ដតុូ គោយីង ខ្ពតិូខំ្ពគោធ្យែ�ីា ាងណាាឱ្យយធ្យនាា�ារូគោយីងកាាន់ដែតូមាានភាាពងាាយប្រាសួ់ល 

នងិធាានាាសុ់វតូេភិាាព�ល់អ្នតិូថិជិីនបុចំច�បុីនន នងិប្រាគ្គប់ុៗរូបូុគោ�មី្មី �អាាចំឱ្យយពកួ�ាត់ូគោធ្យែបី្រាបុតូបិុតូិកិាារូធ្យនាា�ារូជាាម្មយួគោយីង�ាន�ា ាងងាាយ។ គោយីងរូពំងឹថាា គោយីងនងឹកំាាយជាា

ធ្យនាា�ារូពាាណូជិីជប្រាចំកគោចំញចំលូដែតូម្មយួ គោ�មី្មី �បុគោប្រាម្មគីោស់វាាកម្មមនងិគោ�ាជីតិូអ្នតិូថិិជីនប្រាគ្គប់ុគោពលគោវល្លាា។

គោទាាះបុីជាាគោយីងមាានវតូិមាានគោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាារូយៈគោពល ២៩ ឆ្នាំន ា�ម្មកគោហីិយកិី គោយីងគោ�ាដែតូបុនិពាា�ាម្ម�ំាស់់បុដ�រូកាារូគោធ្យែីប្រាបុតូិបុតូិិកាារូធ្យនាា�ារូដែបុបុប្រាបុនៃពណូី គោ�ាជាា

ឌ្ឍីជីីថិល។ គោយីងផ្ដិល់នូវជីគោប្រាមី្មស់ជាាគោប្រាចីំន�ល់អ្នតូិថិិជីនដែ�លជាាប្រាបុគោ�ាជីន៍�ល់កាារូគោធ្យែីប្រាបុតូិបុតិិូកាារូធ្យនាា�ារូ�ា ាងគោពញគោលញគោ�ា�ាម្មបុញ្ញជរូ ឬ�ាម្មរូយៈកម្មមវធិ្យី CAB 

Mobile នងិ iBanking ប្រាគ្គប់ុគោពលគោវល្លាា គោពាាលគ្គ ឺ២៤ គោមាា ាងកន�ង ១ នៃថិៃ នងិ ៧ នៃថិៃកន�ង ១ ស់�ដ ាហ៍ិ។ គោយីងមាានប្រាកមុ្មកាារូងាារូជាាប់ុជាាប្រាបុចាា�គោ�មី្មី �សាែ ាគ្គម្មន៍ នងិរូង់ចាា�

គោឆីំ្លយសំ់ណួូរូគោផ្ដំងៗរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន។ 

គោយីងក៏គោបុដជំាាគោធ្យែីឱ្យយប្រាបុគោសី់រូគោ�ីងនូវគោស់វាាកម្មមគោលីបុណាដ ាញឌី្ឍជីីថិល �ូចំជាាប្រាបុពន័ធផ្ដំពែផ្ដាាយស់ងគម្មនវាានុវតូិន៏គោលីធ្យន�ារូចំលត័ូទូរូស់ព័ានិងគោគ្គហិទំពរ័ូ។  ពត័ូ៌មាានអំ្នពី

ផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមរូបុស់់គោយីងគឺ្គទាាន់ស់ម្មយ័កាាល  គោហីិយអ្នតូថិិិជីនអាាចំក្រូតូតួូពនិតិូយពត័ូម៌ាាន�ានប្រាគ្គប់ុទកីដែនំង នងិប្រាគ្គប់ុគោពលគោវល្លាា។

�ាម្មរូយៈកាារូរូ �កចំគោប្រាម្មនីគោលីវសិ់យ័ធ្យនាា�ារូ    ក៏�ចូំជាាគោស់�ឋកចិំចគោ�ាកម្មព�ជាា   ខ្ពំ�ំមាានកិរីូពំងឹខ្ពពស់់ថាា គោយីងអាាចំបំុគោពញតូក្រូមូ្មវកាារូរូបុស់់អ្នតូថិិជិីននាាគោពលបុចំច�បុីនន �ាម្មរូយៈកាារូនាា�

យកគោស់វាាហិិរូញ្ញញវតូេ�ប្រាបុកបុគោ�ាយនរិូនរិូភាាព�៏រូងឹមាា��ល់អ្នតូថិិជិីន ជាាលកខណូបុគុ្គគល នងិសាាជីវីកម្មម។  គោយីងគោបុជំិាាបុនិអ្នភិវិឌ្ឍឍប្រាបុពន័ធធ្យនាា�ារូបុចំច�បុីនន  គោ�មី្មី �ឲ្យយអ្នតូថិិជិីន

រូ �ករាាយនឹងបុទពគិោសាាធ្យន៏កន�ងកាារូគោធ្យែបី្រាបុតិូបុតិិូកាារូធ្យនាា�ារូ�ា ាងគោពញគោលញ �ានគោ�ាកន�ងយុគ្គស់ម្មយ័ឌ្ឍជីីថីិលគោនះ។ គោយីងទនាងឹរូង់ចាា�បុគោប្រាម្មអី្នតិូថិជិីនឲ្យយអ្នស់់ពលីទធភាាព នងិ

គោ�ាយកិរីូ �ករាាយ។ 

 គោ�ាយកីិគោ�ារូព�៏ខ្ពពង់ខ្ពពស់់

 Wong Tow Fock

អ្នគ្គគនាាយក ធ្យនាា�ារូ  កម្មព�ជាា អាាសីុ់

8

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



១
ផ្នែ�ូក្ខុទីើ ១
 
ប្រ�តិិ�តិិិកាារ និិងលទ្ធធផលនៃនិប្រ�តិិ�តិិិកាារអាាជី�វកម្ពុម

9

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



១. ទីិដ្ឋឋភាាពទូីផ្ដោ�ាម្លៃនបរយិាាកាាស័ប្របតិបតតិកាា

រជើវិប្របវិតតិ�នាាគ្នាារ

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ (CAB Bank) ដែ�លជាាប្រាគ្គះឹសាេ ានហិិរូញ្ញញវតូេ�ម្មួយ

កន�ងចំំគោណាាម្មប្រាគ្គះឹសាេ ានហិិរូញ្ញញវតូេ�មាានគោករូ ៍�គោឈាម ាះលី �យូរូជាាងគោគ្គបំុផ្ដុតូគោ�ាប្រាបុគោទស់

កម្មព�ជាា អ្ននុវតិូអាាជីីវកម្មមរូបុស់់ខ្ពំ�នគោ�ាយឈរូគោលីគោ�ាលកាារូណ៍ូនៃនធ្យនាា�ារូ

ប្រាបុកបុគោ�ាយចំីរូភាាព គោ�ាគោប្រាកាាម្មអ្នភិិ�ាលកិចំចសាាជីីវកម្មមលអ ក៏�ូចំជាាកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ហាានិភិ័យ និងនៃថិំ ចំំណាាយ�ានប្រាតឹូម្មក្រូតូូវ។ គោ�ីម្មី �ជីួយគោប្រាជាាម្មដែប្រាជីង�ល់

ជីីវភាាពរូស់់គោ�ា និងអាាជីីវកម្មមរូបុស់់អ្នតូិថិិជីន គោយីងផ្ដដល់អាាទិភាាពគោលីកាារូផ្ដដល់នូវ

�ំគោណាាះប្រាសាាយស់រូបុុប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូយកចំតិូទុិក�ាក់ នងិប្រាគ្គប់ុគោពលគោវល្លាា ប្រាគ្គប់ុ

ទីកដែនំង គោ�ាយគោឆំ្លីយតូបុរូហិស័់គោ�ានឹងតូក្រូម្មូវកាារូរូបុស់់អ្នតូិថិិជីន និងស់ងគម្ម។ 

ប្រាបុតិូបុតូិកិាារូរូបុស់់គោយីង�ានគោធ្យែឱី្យយគោកីនគោ�ងីនវូតូលុយភាាពគោ�ាប្រាគ្គប់ុទ�ិឋភាាពទាា�ងអ្នស់់ 

គោ�មី្មី �បុគោងើតីូនវូផ្ដលចំំគោណូញប្រាបុកបុគោ�ាយចំរីូភាាពរូយៈគោពលដែវង នងិអ្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍

អ្នតូបិុរូមិាាជូីន�ល់ភាាគី្គពាាក់ពន័ធទាា�ងអ្នស់់។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ចំូលរូមួ្មគោ�ាកន�ងអាាជីីវកម្មមធ្យនាា�ារូពាាណូិជីជកម្មម អាាជីីវកម្មម

ឈម� ញ គោជីី ង សាា រូ  និ ង អាា ជីី វ ក ម្មម ពាា ក់ ព័ នធ �ា ម្ម កាា រូ អ្ន នុ ញ្ហាញ ា តូ រូ បុ ស់់

ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា នងិផ្ដាារូម្មលូបុប្រាតូកម្មព�ជាា។ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ផ្ដដល់ជីនូ

នវូផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ��ាម្មរូយៈបុណាដ ាញសាាខ្លាំា នងិគោស់វាាធ្យនាា�ារូ

ឌ្ឍជីីថីិល។ �ំគោណាាះប្រាសាាយហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ មាានគោ�ាលបំុណូង

បំុគោពញឱ្យយ�ាននូវតូក្រូមូ្មវកាារូរូបុស់់អ្នតិូថិិជីនប្រាគ្គប់ុម្មជីឈ�ឋ ានទាា�ងអ្នស់់ �ាម្មរូយៈកាារូ

ផ្ដដល់នវូបុទពគិោសាាធ្យន៍គោស់វាាកម្មមគោពញចំតិូបំិុផ្ដតុូ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានវនិគិោ�ាគ្គគោ�ាគោលីបុគោចំចកវទិាា�ា ាងខំ្លាំា�ង គោ�មី្មី �ស់ប្រាម្មបុស់ក្រូមួ្មល�ល់ យុទធសាាប្រាស់អិាាជីវីកម្មមបុគោចំចកវទិាារូបុស់់ខ្ពំ�ន នងិបំុគោពញតូក្រូមូ្មវកាារូអាាទិភាាព

រូបុស់់អ្នតូថិិជិីនដែ�លមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបួុល�ា ាងខំ្លាំា�ង�ាម្មរូយៈកាារូរូ �កចំគោប្រាមី្មននៃនបុគោចំចកវទិាា។ គោ�ាកន�ងកាារូអ្ននុវតូគិោនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ មាានកាាតូពែកិចំចអ្ននុវតូកិាារូសិ់កាា

គោ�ាគោលី នងិអ្នភិវិឌ្ឍឍន៍បុគោចំចកវទិាាពត័ូម៌ាានថិមីៗ  គោ�មី្មី �បុគោងើនីប្រាបុសិ់ទធផ្ដលនៃនបុគោចំចកវទិាា នងិផ្ដលិតូភាាពនៃនមូ្មលធ្យនម្មនសុ់ំគោ�ាគោពលដែ�លធ្យនាា�ារូរូ �កចំគោប្រាម្មនីគោ�ាម្មខុ្ពកំាាយជាា

ធ្យនាា�ារូម្មយួ កន�ងចំំគោណាាម្មធ្យនាា�ារូជីគោប្រាម្មសី់ទមី្មយួគោ�ាកន�ងយុគ្គស់ម្មយ័ឌី្ឍជីីថិលថិមនីៃនគោស់វាាហិិរូញ្ញញវតូេ�គោនះ។

គោលីស់ពីគោនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានពប្រាងកីទីសាន ាក់កាារូរូបុស់់ខ្ពំ�ន គោ�មី្មី �ពប្រាងកីគោទែ�ងនៃនទំហំិបុចំច�បុីននរូបុស់់ខ្ពំ�ន គោ�មី្មី �ផ្ដដល់កដែនងំ�ល់បុគុ្គគលិកគោប្រាជីសី់គោរូ �ស់ថិម ីគោ�ាយមាាន

នវូគោ�ាលបំុណូងផ្ដដល់នវូភាាពកាាន់ដែតូងាាយប្រាសួ់លនៃនអាាជីវីកម្មមរូបុស់់ខ្ពំ�ន នងិ�ំគោ�ងីស់ម្មតូេភាាពប្រាបុពន័ធធ្យនាា�ារូ គោ�មី្មី �ចាាប់ុយកចំំដែណូកអាាជីវីកម្មមថិមីៗ  រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងអ្នតូថិិជិីន

គោស់វាាធ្យនាា�ារូ VIP ប្រាពម្មទាា�ងអាាជីវីកម្មម នងិមាច ាស់់ស់ហិប្រា�ាស់ធ្យនុតូចូំ នងិម្មធ្យយម្មផ្ដងដែ�រូ។ កាារូពប្រាងកីទសីាន ាក់កាារូកណាដ ាលរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ នងឹក្រូតូវូបុញ្ញចប់ុគោ�ាប្រាតូមឹ្មដែខ្ពសី់ហាា 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ទីិដ្ឋឋភាាពទូីផ្ដោ�ាម្លៃនបរយិាាកាាស័ប្របតិបតតិកាារ
គោស់�ឋកិចំចស់កល និងគោស់�ឋកិចំចកម្មព�ជាាគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ទស់ំនៈវសិ់យ័ស់ប្រាមាាប់ុឆ្នាំន ា�២០២២

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ គោស់�ឋកិចំចស់កល�ានបុនិកំគោណូីនគោ�ីងវញិ បុនាា ាប់ុពីជីួបុប្រាបុទះ

នឹងកាារូឆំ្លងរាាល�ាលជំីងឺ�ា ាងធ្យៃន់ធ្យៃរូគោ�ាយសាារូដែតូកាារូរាាតូតូាាតូជាាស់កលនៃន

ជំីងកឺវូ �� ១៩។ គោទាាះជាា�ា ាងគោនះកដ ីស់ម្មតូេភាាពគោ�ាកន�ងកាារូរូកាាកាារូសាដ ារូគោស់�ឋកចិំច

គោ�ីងវញិ ដែ�លមាានភាាពមិ្មនគោស់មី�ន ាគោ�ាទូទាា�ងបុណាដ ាប្រាបុគោទស់ទាា�ងអ្នស់់ គោ�ាដែតូ

ពឹងដែផ្ដអកគោ�ាគោលីកិចំចខ្ពិតូខំ្ពប្រាបឹុងដែប្រាបុងរូបុស់់ប្រាបុគោទស់នីម្មួយៗកន�ងកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងកាារូ

រូ �ករាាល�ាលនៃនជំីងឺកូវ �� ១៩ ថិមីគោនះ និងវឌ្ឍឍនភាាពគោ�ាកន�ងកាារូពគោន�ំន

�ំណាាក់កាាលនៃនកាារូចាាក់ថាន ា�បុងាើ ារូស់ប្រាមាាប់ុប្រាបុជាាពលរូ�ឋនៃនប្រាបុគោទស់នមី្មយួៗ។

ពាាក់ពន័ធគោ�ានឹងទស់ំនៈវសិ់យ័គោស់�ឋកិចំចស់ប្រាមាាប់ុឆ្នាំន ា�២០២២ ម្មូលនិធ្យិរូបូុិយវតូេ�
អ្ននិ រូជាាតិូ (IMF) �ានស់នមត់ូយកនូវគោ�ាលជំីហិរូ�ា ាងប្រាបុុងប្រាបុយ័តូន 

គោ�ាយសាារូដែតូមូ្មលនិធ្យិគោនះ�ានដែកតូក្រូមូ្មវចុំះគោប្រាកាាម្មនូវកាារូពាាករូណ៍ូរូបុស់់ខ្ពំ�ន

ចំំគោពាាះស់កម្មមភាាពគោស់�ឋកិចំចស់កល �ល់ ៤.៤ ភាាគ្គរូយ (គិ្គតូប្រាតឹូម្មនៃថិៃទី២៥ 

ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២២) ដែ�លមាានវ �រូសុ់បុដែមំ្មងខំ្ព�នថិមនីៃនជំីងកូឺវ �� ១៩ គ្គអឺ្នគូោម្មប្រាកុង 

ដែ�លផ្ដដល់ផ្ដលបុាះពាាល់�ល់ស់កម្មមភាាពគោស់�ឋកិចំចមួ្មយចំំនួនគោ�ាកន�ងអំ្ន��ង

ប្រាតីូមាាស់ទីម្មួយនៃនឆ្នាំន ា�។ ម្មូលនិធិ្យរូបូុិយវតូេ�អ្ននិរូជាាតូិ ក៏�ានដែកតូក្រូម្មូវចុំះគោប្រាកាាម្មនៃន

កាារូពាាករូណ៍ូរូបុស់់ខ្ពំ�នចំំគោពាាះគោស់�ឋកិចំចស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ និងចិំនស់ប្រាមាាប់ុ

ឆ្នាំន ា�២០២២ �ល់ ៤.០ ភាាគ្គរូយ នងិ ៤.៨ ភាាគ្គរូយ គោធ្យៀបុគោ�ានងឹកំគោណូនី ៥.៦ 

ភាាគ្គរូយ នងិ ៨.១ ភាាគ្គរូយគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ គោរូៀង�ន ា។

អ្នតូផិ្ដរូណាា គោ�ាដែតូជាាបុញ្ហាា ាមួ្មយ ដែ�លទាាញកាារូយកចិំតិូទុក�ាក់�ា ាង�ិតូ�ល់

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២២ គោ�ាយសាារូដែតូអ្នតិូផ្ដរូណាាគោនះទំនងជាាគោ�ាដែតូខ្ពពស់់�ដែ�ល 

គោទាាះបុីជាាបុញ្ហាា ាគោនះអាាចំនឹងចាាប់ុគោផ្ដដីម្មធ្យូរូប្រាសាាល�ាម្មម្មគោធ្យាា�ាយនាានាាគោ�ាកន�ង

ឆ្លមាាស់ទពីរីូនៃនឆ្នាំន ា�គោនះក៏គោ�ាយ។ គោប្រា�ាពអី្នប្រា�ាអ្នតូផិ្ដរូណាាខ្ពពស់់ ក�ិាហាានភិិយ័សំ់

ខ្លាំាន់ៗគោផ្ដំងៗគោទៀតូ រូមួ្មមាានជំីងឺកូវ �� ១៩ កងែះកាារូផ្ដគត់ូផ្ដគង់ និងគោ�ាលកាារូណ៏ូ

ហិិរូញ្ញញបុណ័ូណរូបុស់់ស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ។ ចំំគោពលនៃនស់ញ្ហាញ ាបុងាា ាញអំ្នពីកាារូសាដ ារូ

គោស់�ឋកចិំចគោ�ងីវញិរូបុស់់ស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ រូ�ឋ ាភិិ�ាលស់ហិពន័ធ គ្គហឺាាក់បុ�ីចូំជាា

ធំាាក់ចំលូគោ�ាកន�ងវ�ដនៃនគោ�ាលជំីហិរូគោ�ាលនគោ�ា�ាយរូបូុយិវតូេ�តូងឹដែតូង។ ចំំគោពល

នៃនស់ញ្ហាញ ាបុងាា ាញអំ្នពីកាា រូសាដ ា រូ គោស់�ឋកិចំច គោ�ីងវញិរូបុស់់ស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ 

រូ�ឋ ាភិិ�ាលស់ហិព័នធ គ្គឺហាាក់បុី�ូចំជាាធំាាក់ចំូលគោ�ាកន�ងវ�ដនៃនគោ�ាលជំីហិរូ

គោ�ាលនគោ�ា�ាយរូបូុិយវតូេ�តូឹងដែតូងបុនាា ាប់ុពីវធិាានកាារូបុនធ�រូបុនេយបុរូមិាាណូ 

(QE) រូបុស់់ខ្ពំ�ន។ 

អ្នប្រា�ាមូ្មលនធិិ្យរូ�ឋ ាភិិ�ាលស់ហិពន័ធអាាគោម្មរូកិ អាាចំនងឹគោកីនគោ�ងីជាាបុគោណូដ រីូពអី្នប្រា�ា

បុចំច�បុីនន ០.០០ – ០.២៥ ភាាគ្គរូយ គោទាាះបីុជាា�ារាាងតុូលយកាារូរូបុស់់

ស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ អាាចំនឹងមាានកាារូថិយចំះុកន�ងរូយៈគោពលដែ�លគោ�ា ស់ល់នៃន

ឆ្នាំន ា�២០២២ គោ�មី្មី �ទប់ុទល់គោ�ានងឹស់មាព ាធ្យអ្នតិូផ្ដរូណាា។ ប្រាស់បុគោពលជាាមួ្មយ�ន ាគោនះ 

ធ្យនាា�ារូកណាដ ាលធំ្យៗ អាាចំនឹងពចិាារូណាាអំ្នពគីោពលគោវល្លាាដែ�លប្រាតឹូម្មក្រូតូវូកន�ងកាារូរូតឹូ

បុនិងឹគោ�ាលនគោ�ា�ាយរូបូុយិវតូេ�រូបុស់់ខ្ពំ�ន ដែ�លនឹងអាាចំស់ម្មប្រាស់បុបំុផ្ដតុូចំំគោពាាះ

បុរូបិុទគោស់�ឋកចិំច នងិកប្រាម្មតិូអ្នតិូផ្ដរូណាានៃនប្រាបុគោទស់រូបុស់់ខ្ពំ�នគោរូៀងៗខ្ពំ�ន។

គោស់�ឋកិចំចកម្មព�ជាាស់ប្រាមាាប់ុឆ្នាំន ា�២០២១ �ានគោកីនគោ�ីង ២.២ ភាាគ្គរូយបុនាា ាប់ុពី

គោ�ញីមាានកាារូធំាាក់ចំះុ ៣.១ ភាាគ្គរូយគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២០។ 

គោបុសី់ម្មំងឹគោម្មលីគោ�ាទូទាា�ងប្រាបុគោទស់វញិ គោស់�ឋកចិំច គ្គកឺ្រូតូវូ�ានគោគ្គរូពំងឹថាាគោកនីគោ�ងី 

៥.០ ភាាគ្គរូយគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២២។   អាាជំាាធ្យរូ�ានគោឆំ្លីយតូបុគោ�ានឹងវបិុតូិិគោនះ

ជាាមួ្មយនងឹវធិាានកាារូគោ�មី្មី ��ា�ប្រាទ�ល់ក្រូគួ្គសាារូ នងិអ្នងគភាាពនាានាា រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ង

កាារូបុគោងើីនកាារូចំំណាាយគោលីកាារូដែថិទាា�សុ់ខ្ពភាាព ប្រាបុពន័ធថិមីនៃនកាារូគោផ្ដារូសាាច់ំប្រា�ាក់

គោ�ាកាាន់ក្រូគួ្គសាារូងាាយរូងគោប្រា�ាះ ឥណូទាាន នងិកាារូធាានាា កាារូ�អ ាកយកពនធ នងិ

ឧបុតូេម្មៈធ្យនប្រា�ាក់ឈន�ល នងិកាារូបុណូដ� ះបុណាដ ាលគោ�ងីវញិ។ ឧស់ាាហិកម្មមផ្ដលិតូ

គ្គឺក្រូតូូវ�ានគោគ្គរូពំឹងថាានឹងគោកីនគោ�ីង ៧.០% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២២ បុនាា ាប់ុពីកាារូ

គោងីបុគោ�ងីវញិនៃនវសិ់យ័កាាត់ូគោ�រូ និងវសិ់យ័ទំនិញ�ឹកជីញ្ញជ�ន ក៏�ូចំជាាកំគោណូីន

គោ�ាគោលីវសិ់យ័ផ្ដលិតូធ្យនុប្រាសាាលគោផ្ដំងៗ�ូចំជាា គោអ្ន�ចិំក្រូតូូនកិ នងិកង់ជាាគោ�មី្ម។ 

វសិ់យ័ កសិ់កម្មម គ្គកឺ្រូតូវូ�ានគោគ្គរូពំងឹថាាគោកនីគោ�ងី ១.២% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២២ ដែ�ល

�ា�ប្រាទគោ�ាយផ្ដលិតូកម្មម�ំណាា�កាាន់ដែតូខ្ពពស់់ និងកាារូគោកីនគោ�ីងនៃនកាារូនាា�គោចំញ

កសិ់កម្មមគោ�ាកាាន់ប្រាបុគោទស់ចំនិ។

វសិ់យ័គោស់វាាកម្មមនាានាានឹងសាដ ារូគោ�ីងវញិ�ា ាងរូហិស័់ ៦.២% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២២។ 

វសិ់យ័អ្នចំលនវតូេ�គ្គឺក្រូតូូវ�ានគោគ្គរូពំឹងថាា នឹងសាដ ារូគោ�ីងវញិជាាបុគោណូដ ីរូៗពីកាារូ

ធំាាក់ចំះុកាាលពឆី្នាំន ា�ម្មនុ ប្រាស់បុគោ�ានងឹននិាន ាកាារូប្រាស់គោ�ៀង�ន ាចំំគោពាាះវសិ់យ័សំ់ណូង់។ 

វសិ់យ័ភិស់ិ�ងភាារូកម្មម គ្គឺក្រូតូូវ�ានគោគ្គរូពំឹងថាានឹងគោកីនគោ�ីង គោ�ាយមាានកាារូ�ា�ប្រាទ

�ាម្មរូយៈកាារូនាា�ចំលូ នងិនាា�គោចំញ។
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



វសិ់យ័ធ្យនាា�ារូ

លទធផ្ដលស់គោប្រាម្មចំ�ានទាា�ងម្មលូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូពាាណូជិីជគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ទទួល�ាននវូកំគោណូនី ២៥.៣៦ ភាាគ្គរូយ នងិកំគោណូនីប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ ី១៧.៨១ ភាាគ្គរូយ។ គ្គតិូប្រាតឹូម្ម

នៃថិៃទ៣ី១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២១ អ្ននុ�ាតូឥណូទាានគោធ្យៀបុនងឹប្រា�ាក់បុគោញ្ញញមីាាន ១១៥ ភាាគ្គរូយ។ ឥណូទាានគោស់មនីងឹ ៤០.៤៣ បុុលី្លាាន�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ នងិប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ ីគោស់មនឹីង 

៣៥.១២ បុុលី្លាាន�លំុ្លាារូអាាគោម្មរូកិ។ ចំំដែណូកទីផ្ដាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គ្គមឺាាន ០.១៩% ស់ប្រាមាាប់ុឥណូទាាន នងិ ០.៣០% ស់ប្រាមាាប់ុប្រា�ាក់បុគោញ្ញញគីោរូៀង�ន ា។

គោ�ាយស់ម្មំងឹគោឆ្នាំព ាះគោ�ាម្មខុ្ពឆ្នាំន ា�២០២២ ធ្យនាា�ារូពាាណិូជីជនាានាាគ្គកឺ្រូតូូវ�ានរូពំងឹឱ្យយគោធ្យែបី្រាបុតិូបុតូិកិាារូអាាជីវីកម្មមប្រាបុកបុគោ�ាយសុ់ទ�ិឋនិយិម្មនៃនកាារូពគោន�ំនកំគោណូនី គោ�ាយសាារូដែតូ

សាេ ានភាាពនៃនជំីងឺកូវ �� ១៩ មាានភាាពធ្យូរូប្រាសាាល។ ជាារូមួ្ម ទស់ំនៈវសិ់យ័គោស់�ឋកិចំច ដែ�ល�ានគោម្មីលគោ�ីញកាាលពីឆ្នាំន ា�ម្មុន នឹងជាាអ្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍ម្មួយ ចំំគោពាាះលទធភាាព

ចំំគោណូញរូបុស់់ប្រាបុពន័ធគោស់វាាធ្យនាា�ារូ ដែ�លទំនងជាាមាានកាារូរូ �កចំគោប្រាម្មីនជាាបុគោណូដ ីរូៗ។ គោទាាះជាា�ា ាងណាាក៏គោ�ាយ ក៏បុញ្ហាា ាប្រាបុឈម្មនាាគោពលខ្លាំាងម្មុខ្ពនឹងរូមួ្មបុញ្ញច�ល

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគុ្គណូភាាពប្រាទពយស់កម្មម និងកាារូគោរូៀបុចំំយុទធសាាប្រាស់ិគោ�ីម្មី �ស់ប្រាម្មបុខំ្ព�នគោ�ានឹងកាារូប្រាបុកួតូប្រាបុដែជីងទីផ្ដាារូដែ�លមាានកាារូគោកីនគោ�ីងខ្ពពស់់គោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃន

កាារូដែប្រាបុក្រូបុលួទ�ិឋភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ� នងិកាារូប្រាបុណាា�ងប្រាបុដែជីងគោ�មី្មី �ឆ្លក់យកឱ្យកាាស់ដែ�លម្មកជាាម្មយួនងឹទប្រាម្មង់ថិមីៗ នៃនគោស់វាាកម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�។ 
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ចំំណែ�កទ្ធ�ផាារចំំពោះ�ា�ប្រទ្ធព្យយស៊ីកម្ពុម ឥ�ទាានិ និិងប្រ�ាក់�ពោះ�ើ�ពោះ�ាកុ�ង
ប្រ�ព្យន័ិធពោះស៊ីវាាធនាាគាារ�ា�ិជីជកម្ពុម

ធ្យនាា�ារូ

ធ្យនាា�ារូគោអ្នសីុ់លី�ា

ធ្យនាា�ារូវឌ្ឍឍនៈ អាាសីុ់ ចំំកាាត់ូ

ធ្យនាា�ារូវនិិគោ�ាគ្គ 

និងអ្នភិិវឌ្ឍឍន៍កម្មព�ជាា ភិីអ្និលសីុ់

ធ្យនាា�ារូចំិន

ធ្យនាា�ារូ គោប្រាបុ� ដែបុុង គោខ្ពម្មបុូឌាា

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់

ធ្យនាា�ារូនៃប្រាបុស់ណូីយ៍កម្មព�ជាា

ធ្យនាា�ារូកម្មព�ជាាសាាធាារូណូៈ

ធ្យនាា�ារូ កាាណាាឌ្ឍី�ា ា ក.អ្ន

ធ្យនាា�ារូ កាាគោថិ យូនៃណូធ្យីតូ

ធ្យនាា�ារូ ជីីបុ ម្មា ុង

ធ្យនាា�ារូ សីុ់អាាយអ្និម្មបុុី

ធ្យនាា�ារូពាាណូិជីជទីម្មួយ

ធ្យនាា�ារូពាាណូិជីជកម្មម

គោប្រា�ាប្រាបុគោទស់នៃនកម្មព�ជាា

ធ្យនាា�ារូ ហិ�េ ា

ធ្យនាា�ារូ ហុិង លីអ្នុង

ធ្យនាា�ារូ អាាយ សីុ់ បុុី សីុ់

ធ្យនាា�ារូ គោជី ប្រា�ាស់់ រូ ា�ូា ាល់

ធ្យនាា�ារូ គ្គូកម្មីន

ធ្យនាា�ារូ គោម្មយដែបុុង

ធ្យនាា�ារូ គោម្មហាគ ា

ធ្យនាា�ារូ ហិែីលីព

ធ្យនាា�ារូ ភិនំ គោពញ ពាាណិូជីជ

ធ្យនាា�ារូប្រាពីនស៍់

ធ្យនាា�ារូ អ្ន គោអ្នចំ បុុី ឥណូូ� នៃឆ្លណាា

ធ្យនាា�ារូ នៃស់ហិគន-ហាាណូូយ 

កម្មព�ជាា ភិីអ្និលសីុ់

ធ្យនាា�ារូ សាេ ាបុនាា

៦.៣៨៤.៤៣៣ 

៦.១១៧.៤២៨ 

៥០៦.១២២ 

១.២៤៧.៩៦៣ 

៤១៣.៩៥០ 

១៩៦.២១០ 

១.០១៤.៥៨០ 

២.៧០៧.៤៨៣ 

៧.១៦៧.៧៩១ 

៣៨៨.៤២៥ 

៤៦៧.៤៩៦ 

១.៣១៩.៧៩២ 

១.៤៥៣.៤២៩ 

១.៥១៦.៧០៨ 

១.៥៦២.៧០៥ 

៦២៧.៤១០ 

១.២៦៧.១៣២ 

១.០៥១.២៧៣ 

៣៥៥.០១២ 

១.៣១៧.៦៤៥ 

៥៤២.០៩៧ 

៦៤៦.៤៣២ 

១.០២៥.៦៣៧ 

៥៨៧.៤៥២ 

៩៤៨.៤៣៧ 

៣៤៩.៣៩១ 

២.១១០.២៣៣ 

១២.៨៣%

១២.២៩%

១.០២%

២.៥១%

០.៨៣%

០.៣៩%

២.០៤%

៥.៤៤%

១៤.៤០%

០.៧៨%

០.៩៤%

២.៦៥%

២.៩២%

៣.០៥%

៣.១៤%

១.២៦%

២.៥៥%

២.១១%

០.៧១%

២.៦៥%

១.០៩%

១.៣០%

២.០៦%

១.១៨%

១.៩១%

០.៧០%

៤.២៤%

៤.៣២២.៨៤៥ 

៣.៧៧៦.១០៣ 

៤២២.១៨៥ 

៥៥០.៥៥៥ 

២៧៤.៤០០ 

៦០.៧៤១ 

៦៤១.០៩០ 

១.១៤៧.៧៧៧ 

៤.៣៤២.៣០៤ 

២១៦.៦៦៣ 

២៥៨.០៨១ 

៧៩១.៥០៤ 

៩៧២.៤៨៧ 

៩៤៩.៧៥៩ 

១.៣៣៣.៦៨១ 

៣៨៦.៨៦៣ 

៣៩១.៣២០ 

៦៤០.៣៦២ 

២៧៦.០៧៩ 

៧៦៣.៨០៨ 

៣៣៩.៦៦៣ 

៤៧៧.៣៣៧ 

៧១០.៩១៨ 

៣៤៧.៨៥៧ 

៥៧៨.២៧៦ 

២៩២.៩៩១ 

១.៥៦៨.៩៧៦ 

១៤.១១%

១២.៣៣%

១.៣៨%

១.៨០%

០.៩០%

០.២០%

២.០៩%

៣.៧៥%

១៤.១៧%

០.៧១%

០.៨៤%

២.៥៨%

៣.១៧%

៣.១០%

៤.៣៥%

១.២៦%

១.២៨%

២.០៩%

០.៩០%

២.៤៩%

១.១១%

១.៥៦%

២.៣២%

១.១៤%

១.៨៩%

០.៩៦%

៥.១២%

៤.១៧៥.២៤៤ 

៤.៨០២.៧៥០ 

១៩៩.២៥៨ 

៨៧៨.៩៧៤ 

១៩២.៤៧៤ 

៩២.៥៨៦ 

៦៦៥.៩៨៦ 

១.៩១៥.៥០៥ 

៥.៣០៥.៤១៧ 

២៦២.៣០៣ 

៣៥៤.៩៤៤ 

៨៩៥.៨៩៣ 

២៤៤.៦៣៣ 

១.២២៧.១៤២ 

៧៧១.៧៤១ 

៣៤៧.៤១៨ 

៤៥២.៩៤១ 

៦៣៩.៥៩៦ 

២៨.២៨២ 

១.០១៤.៧៤៩ 

៨០.២៥១ 

៣៦២.៤៤៤ 

៧៣៥.៧១៤ 

១៩៩.៩៥៤ 

៥៩៦.១១០ 

៦២.០១៣ 

១.២០៣.៨៥៧ 

១៣.៩៣%

១៦.០២%

០.៦៦%

២.៩៣%

០.៦៤%

០.៣១%

២.២២%

៦.៣៩%

១៧.៧០%

០.៨៨%

១.១៨%

២.៩៩%

០.៨២%

៤.០៩%

២.៥៧%

១.១៦%

១.៥១%

២.១៣%

០.០៩%

៣.៣៩%

០.២៧%

១.២១%

២.៤៥%

០.៦៧%

១.៩៩%

០.២១%

៤.០២%

ប្រាទពយស់កម្មម ឥណូទាាន ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញី
ចំំដែណូក

ទីផ្ដាារូ (%)

ចំំដែណូក

ទីផ្ដាារូ (%)

ចំំដែណូក

ទីផ្ដាារូ (%)
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ធ្យនាា�ារូ សិុ់នហាាន

ធ្យនាា�ារូនៃតូវាា ាន់

ធ្យនាា�ារូ ស់ហិពាាណូិជីជ ក.អ្ន.

ធ្យនាា�ារូ វឌ្ឍឍនៈ

ប្រាបុភិព៖ NBC/Statistics/Data on Banking Sector/២០២០

៦០៣.២៩៧ 

១.៣៥២.៧៩៣ 

៨៤៦.១៧៨ 

៨១៤.៤៩៧ 

១.២១%

២.៧២%

១.៧០%

១.៦៤%

៤២៨.០១៣ 

៩០២.០៧៩ 

៥០២.៣៥៤ 

៣៦៥.៥១៩ 

១.៤០%

២.៩៤%

១.៦៤%

១.១៩%

៥៦.១៦៥ 

៤៣.២៦០ 

៥៧៤.០៣១ 

៦៩៨.៨៥៨ 

០.១៩%

០.១៤%

១.៩២%

២.៣៣%

ធ្យនាា�ារូពាាណូិជីជទាា�ងអ្នស់់ ៤៩.៧៦៧.២៥៨ ១០០%  ៣០.៦៣៥.៥៥៨ ១០០%  ២៩.៩៧៥.៤២៥ ១០០%
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



បទីបបញ្ញញតតិ និងវិធិាានសំ័ខាាន់ៗ  ពាាក់្ខុពន័ធនឹងប្របតិបតតិកាារអាាជើវិក្ខុម្មម
បុទបុីញ្ញញតូិិ និងវធិាានសំ់ខ្លាំាន់ៗដែ�លអាាចំមាានឥទធិពលគោលីប្រាបុតិូបុតូិិកាារូអាាជីីវកម្មមរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ រូមួ្មមាាន៖

សាារាាចំរណែ�នាា�ស៊ីី�ព្យ�កាារចាាត់ិថុ្នាាក់ និិងលកខខ�ឌ តិម្រូម្ពុូវសំ៊ីវធិាានិធនិចំំពោះ�ា�ឥ�ទាានិណែ�ល�ានិពោះរៀ�ចំំពោះ��ងវញិ

ប្រ�កាាស៊ីស៊ីិ�ព្យ�លកខខ�ឌ ស៊ីប្រ�ា�់ប្រ�ះ�សាា ានិធនាាគាារ និិងហិិរ�ើវតិា�កុ�ងកាារពោះធើ�អាាជី�វកម្ពុមពោះ�េងកាាសួ៊ីពោះរនិ

គោ�ានៃថិៃទី២៨ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាា�ានគោចំញនូវសាារាាចំរូដែណូនាា�ស់ដីពីកាារូចាាត់ូថាន ាក់ និងលកខខ្ពណូូតូក្រូមូ្មវសំ់វធិាានធ្យនចំំគោពាាះឥណូទាានដែ�ល�ាន

គោរូៀបុចំំគោ�ងីវញិ (“សាារាាចំរូដែណូនាា�”) នៃនប្រាគ្គះឹសាេ ានធ្យនាា�ារូ នងិហិិរូញ្ញញវតូេ� (“BFIs”) ដែ�លមាានប្រាបុសិ់ទធភាាពចាាប់ុពកីាាលបុរូគិោចំទិចំះុហិតូេគោលខ្លាំា។ បុនាា ាប់ុពសិី់កាខ ាសាាល្លាា

រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា ស់ប្រាមាាប់ុប្រាគ្គះឹសាេ ានធ្យនាា�ារូ នងិហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ានៃថិៃទ១ី៨ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២២ ម្មក ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា�ានអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយប្រាគ្គះឹសាេ ានធ្យនាា�ារូ 

នងិហិិរូញ្ញញវតូេ�ពនាារូគោពលអ្ននវុតូសិាារាាចំរូដែណូនាា�ថិមគីោនះចាាប់ុពនីៃថិៃទ១ី ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២២ តូគោ�ា។

គោ�ាង�ាម្មសាារាាចំរូដែណូនាា�គោនះ ធ្យនាា�ារូគ្គកឺ្រូតូវូ�ានតូក្រូម្មវូឱ្យយចាាត់ូថាន ាក់ និងគោធ្យែសំី់វធិាានធ្យនស់ប្រាមាាប់ុឥណូទាានគោ�ាយគោរូៀបុចំំគោ�ងីវញិ�ូចំតូគោ�ា៖

គោ�ានៃថិៃទ៣ី១ ដែខ្ពមី្មនាា ឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាា�ានគោចំញប្រាបុកាាស់ស់ិីពលីកខខ្ពណូូស់ប្រាមាាប់ុប្រាគ្គះឹសាេ ានធ្យនាា�ារូ នងិហិិរូញ្ញញវតូេ�កន�ងកាារូគោធ្យែអីាាជីវីកម្មមគោបុងុកាាសួ់គោរូន 

(Bancassurance) ដែ�លមាានសុ់ពលភាាពចាាប់ុពកីាាលបុរូគិោចំទិចំះុហិតូេគោលខ្លាំា។ បុនាា ាប់ុពបី្រាបុកាាស់គោនះ ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា �ានអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយប្រាគឹ្គះសាេ ានធ្យនាា�ារូ នងិ

ហិិរូញ្ញញវតូេ�ប្រាបុកបុអាាជីីវកម្មមគោបុងុកាាសួ់គោរូន នងិអ្ននវុតិូ�ាម្មប្រាកបុខ្ពណូ័ូបុទបុីញ្ញញតូិ ិគោ�ាយមាានគោ�ាលបំុណូងគោ�ាគោលីកាារូពប្រាងងឹបុរូ�ិាបុន័នហិិរូញ្ញញវតូេ� �ាម្មរូយៈកាារូបុគោងើនីលទធភាាព

ទទួល�ានគោស់វាាធាានាារាា ាប់ុរូង�ល់សាាធាារូណូជីន នងិពប្រាងងឹកាារូកាារូពាារូអ្ននកគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ផ្ដងដែ�រូ។ 

ធ្យនាា�ារូ គ្គកឺ្រូតូវូ�ានអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោធ្យែបី្រាបុតូបិុតិិូកាារូអាាជីវីកម្មមគោបុងុកាាសួ់គោរូន ក្រូតូវូដែតូបំុគោពញ�ាម្មលកខណូៈវនិចិិំយ័នៃនលកខណូៈស់ម្មីតូិ�ិចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ឥណូទាានដែ�ល�ានគោរូៀបុចំំគោ�ងីវញិ ដែ�ល “ស់េិតូគោស់េរូ” ក្រូតូូវចាាត់ូទុកថាាជាាឥណូទាាន “�ំគោណូរីូកាារូ” គោហីិយក្រូតូូវដែតូចាាត់ូថាន ាក់ជាាឥណូទាាន  ឃំ្លាំា�គោម្មលី 
ជាាម្មយួនងឹសំ់វធិាានធ្យន ៣% នៃនចំំននួទឹកប្រា�ាក់�លុគោ�ាយម្មនិគ្គតិូអំ្នពចំីំននួនៃនកាារូគោរូៀបុចំំគោ�ងីវញិគោ�យី។

ឥណូទាានដែ�ល�ានគោរូៀបុចំំគោ�ងីវញិ ដែ�ល “ម្មនិស់េិតូគោស់េរូ” ក្រូតូូវដែតូចាាត់ូទុកជាា ឥណូទាាន “ម្មនិ�ំគោណូរីូកាារូ” នងិចាាត់ូថាន ាក់ជាា “ឥណូទាាន�ាត់ូបុង់” 
ជាាម្មយួនងឹសំ់វធិាានធ្យន ១០០% នៃនចំំននួទឹកប្រា�ាក់�លំុ្លាា។

ឥណូទាានដែ�ល�ានគោរូៀបុចំំគោ�ងីវញិ ដែ�លក្រូតូវូកាារូ “កាារូគោរូៀបុចំំគោ�ងីវញិបុដែនេម្ម” ក្រូតូវូដែតូចាាត់ូទុកថាាជាាឥណូទាាន “ម្មនិ�ំគោណូរីូកាារូ” នងិក្រូតូវូ៖

ចាាត់ូថាន ាក់ជាា “ឥណូទាានគោប្រាកាាម្មស់ិង់�ារូ” ស់ប្រាមាាប់ុឥនទាានគោ�ាគោប្រាកាាម្មកាារូគោរូៀបុចំំគោ�ីងវញិគោលីកទីម្មួយជាាម្មួយនឹងសំ់វធិាានធ្យន ២០% នៃនចំំនួន
ទកឹប្រា�ាក់�លុ និង

ក.

ខ្ព. ចាាត់ូថាន ាក់ជាា “ឥណូទាានស់ងំយ័” ស់ប្រាមាាប់ុឥនទាានគោ�ាគោប្រាកាាម្មកាារូគោរូៀបុចំំគោ�ងីវញិគោលីក
ទពីរីូជាាម្មយួនឹងសំ់វធិាានធ្យន ៥០% នៃនចំំននួទឹកប្រា�ាក់�លំុ្លាា

ប្រាគ្គះឹសាេ ានដែ�លមាានបំុណូងចូំលរូមួ្មគោ�ាកន�ងអាាជីីវកម្មមគោបុងុកាាសួ់គោរូន ក្រូតូវូដែតូមាានគ្គណុូវុឌ្ឍឍ�ូិចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ទទួល�ានកាារូអ្ននមុ្មត័ូជាាមុ្មនពីធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា

មាានសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�លអ និងអ្នភិ�ិាលកចិំចសាាជីវីកម្មមរូងឹមាា� �ាម្មកាារូ�ាក់ពនិា�គោ�ាយធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា �ា ាងតូចិំស់ប្រាមាាប់ុរូយៈគោពលបុឆី្នាំន ា�ជាាប់ុៗ�ន ា នងិ

អ្ននគុោល្លាាម្ម�ាម្ម�ានគោពញគោលញគោ�ានងឹបុទបុីញ្ញញតូិសំិ់ខ្លាំាន់ៗរូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា។

ប្រាគ្គះឹសាេ ានក្រូតូវូដែតូមាានគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�អំ្នពបី្រាបុតូបិុតិិូកាារូ គោ�មី្មី �ប្រាបុកបុអាាជីវីកម្មមគោបុងុកាាសួ់គោរូន នងិក្រូតូវូដែតូធាានាាថាា៖
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ស់ប្រាមាាប់ុគោ�ាលបំុណូងនៃនកាារូធាានាាឱ្យយ�ាននវូកាារូកាារូពាារូអ្ននកគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ ប្រាគ្គះឹសាេ ានក្រូតូវូដែតូធាានាាថាា៖

ប្រាគ្គះឹសាេ ានក្រូតូវូ�ាក់ជីនូរូ�ាយកាារូណ៍ូប្រាបុចាា�ប្រាតូមីាាស់ជីនូធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា ម្មនិគោលីស់ពនីៃថិៃទ១ី៥ នៃនដែខ្ពទមី្មយួនៃនប្រាតូមីាាស់បុនាា ាប់ុ �ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ប្រាគ្គះឹសាេ ានក្រូតូវូ�ាក់ជីនូរូ�ាយកាារូណ៍ូប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា� ដែ�ល�ានគោធ្យែសី់វនកម្មមរូបុស់់ប្រាកមុ្មហុុិនធាានាារាា ាប់ុរូងជីនូធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា ម្មនិឱ្យយយឺតូជាាងនៃថិៃទ១ី០ ដែខ្ពគោម្មសាាគោ�យី។

ប្រាគ្គះឹសាេ ានក្រូតូវូរូកាាកំណូត់ូប្រា�ា នងិទនិននយ័ប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់អំ្នពអីាាជីវីកម្មមគោបុងុកាាសួ់គោរូន នងិក្រូតូវូដែតូមាាន�ាម្មសំ់គោណូរីូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា។

ប្រាគ្គះឹសាេ ាន ក្រូតូវូដែតូជីនូ�ំណូងឹ�ល់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាាឱ្យយ�ានទាាន់គោពលគោវល្លាាពាាក់ពន័ធនងឹវគិោសាាធ្យនកម្មម កាារូបុនសុិ់ពលភាាព ឬកាារូបុញ្ញចប់ុកចិំចប្រាពម្មគោប្រាពៀងអាាជីវីកម្មមគោបុងុកាាសួ់
គោរូន។

ប្រាគ្គះឹសាេ ានក្រូតូវូជីនូ�ំណូងឹ�ល់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាាឱ្យយ�ានទាាន់គោពលគោវល្លាាអំ្នពបីុញ្ហាា ាពាាក់ពន័ធ នងិកដ�ីារូម្មៈដែ�ល�ានជីបួុប្រាបុទះគោ�ាកន�ងកាារូប្រាបុកបុអាាជីវីកម្មមគោបុងុកាាសួ់គោរូន ដែ�ល
អាាចំនងឹបុាះពាាល់�ល់ប្រាគ្គះឹសាេ ាន។

បុគុ្គគលិកគ្គកឺ្រូតូូវ�ានបុណូដ� ះបុណាដ ាល�ាន�ា ាងលអប្រាបុគោសី់រូ នងិមាានស់ម្មតូេភាាពកន�ងកាារូពនយល់�ានចំាាស់់អំ្នពលីកខណូៈពគិោស់ស់សំ់ខ្លាំាន់ៗនៃនផ្ដលិតូផ្ដលធាានាារាា ាប់ុរូង
�ល់អ្ននកគោប្រាបុបី្រា�ាស់់។

អ្ននកគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ម្មនិក្រូតូវូ�ានបុងខំ  ឬបុញ្ញច�ះបុញ្ញច�លឱ្យយទិញផ្ដលិតូផ្ដលធាានាារាា ាប់ុរូងណាាម្មយួគោ�យី

បុពុែល្លាាភិគ្គមឺ្មនិក្រូតូវូ�កយកគោ�ាយ�ា ាល់ពគី្គណូនធី្យនាា�ារូរូបុស់់អ្ននកគោប្រាបីុប្រា�ាស់់គោ�ាយម្មនិមាានកាារូអ្ននញុ្ហាញ ាតូ ឬកាារូប្រាពម្មគោប្រាពៀងជាាល្លាាយលកខណ៍ូអ្នកំរូជាាម្មនុពអី្ននកគោប្រាបុី
ប្រា�ាស់់គោ�យី។

ប្រាគឹ្គះសាេ ានក្រូតូូវដែតូជីូន�ំណូឹងឱ្យយ�ានចំាាស់់�ល់អ្ននកគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ថាា ប្រាគឹ្គះសាេ ានម្មិនធាានាាចំំគោពាាះហាានិភិយ័ ឬគោ�ីរូតូួជាាប្រាកុម្មហុុិនធាានាារាា ាប់ុរូងគោ�ីយ។ ផ្ដលិតូផ្ដល
ធាានាារាា ាប់ុរូង នងិកាារូទូទាាត់ូកាារូទាាម្មទាារូសំ់ណូង ក្រូតូវូដែតូជាាទំនលួខ្ពសុ់ក្រូតូវូទាា�ងប្រាសុ់ងរូបុស់់ប្រាកមុ្មហុុិនធាានាារាា ាប់ុរូង នងិ 

ក្រូតូវូមាានយនកិាារូកាារូពាារូអ្ននកគោប្រាបុបី្រា�ាស់់�ាច់ំគោ�ាយដែ�ក នងិ�ំគោណាាះប្រាសាាយបុណូដ ងឹពាាក់ពន័ធនងឹធាានាារាា ាប់ុរូង គោ�មី្មី �អ្ននវុតូបិ្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាព។

ម្មិនមាានកាារូរូគំោល្លាាភិបំុពាានគោ�ាគោលីសិ់ទធិអ្ននកគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ កន�ងកាារូគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ភាន ាក់ងាារូអាាជីីវកម្មមគោបុុងកាាសួ់គោរូនគោផ្ដំងគោទៀតូ ឬចំរូចាាគោ�ាយ�ា ាល់ជាាម្មួយនឹងប្រាកុម្មហុុិន
ធាានាារាា ាប់ុរូង

ម្មនិមាានកាារូបុកប្រាសាាយម្មនិប្រាតូមឹ្មក្រូតូវូ ឬគោស់ចំកដដីែថំិងកាារូណ៍ូម្មនិពតិូអំ្នពអី្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍នៃន
បុណូណស់នាារាា ាប់ុរូង�ល់អ្នតូថិិិជីនស់កាដ ានពុល គោ�ាយបុគុ្គគលិកដែ�លលក់ផ្ដលិតូផ្ដលធាានាារាា ាប់ុរូង

រូ�ាយកាារូណ៍ូស់ដពីីលទធផ្ដលនៃនអាាជីវីកម្មមគោបុងុកាាសួ់គោរូន (ចំំននួបុណូណស់នាារាា ាប់ុរូងដែ�ល�ានគោចំញ បុពុែល្លាាភិ កនៃប្រាម្មគោជីងីសាារូ -ល-)

រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� រូ�ាយកាារូណ៍ូសាាធ្យនភាាព នងិ រូ�ាយកាារូណ៍ូស់នានីយភាាពរូបុស់់ប្រាកមុ្មហុុិនធាានាារាា ាប់ុរូង។

រាាល់ទនិននយ័ និងពត័ូម៌ាានទាា�ងអ្នស់់រូបុស់់អ្នតូថិិិជីនក្រូតូវូដែតូរូកាាទុកជាាពត័ូម៌ាានស់មាៃ ាត់ូ

ម្មនិមាានកាារូគ្គតិូនៃថំិ�ាម្មអំ្នគោពចិីំតិូ នងិ/ឬខ្ពដែចំង នងិលកខខ្ពណូូបុដែនេម្មគោប្រា�ាពខី្ពដែចំង នងិលកខខ្ពណូូដែ�ល�ានដែចំងគោ�ាយប្រាកមុ្មហុុិនធាានាារាា ាប់ុរូង

ប្រាគ្គះឹសាេ ាន នងិប្រាកមុ្មហុុិនធាានាារាា ាប់ុរូង ម្មនិក្រូតូវូគោប្រាបុបី្រា�ាស់់គោឈាម ាះ សំាាកស់ញ្ហាញ ា ពាាណូជិីជស់ញ្ហាញ ា កាារូផ្ដំពែផ្ដាាយពាាណូជិីជកម្មម ឬពាាកយគោពចំន៍គោផ្ដំងៗដែ�លនាា�ឱ្យយមាានកាារូ
ភាាន់ប្រាចំ�ំថាាប្រាគ្គះឹសាេ ាន នងិប្រាកមុ្មហុុិនធាានាារាា ាប់ុរូង គ្គជឹាាប្រាកមុ្មហុុិនដែតូម្មយួ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



២. ប្របតិបតតិកាារអាាជើវិក្ខុម្មម

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គ្គមឺាានគោករូ ៍�គោឈាម ាះលី �គោ�ារាាជីធាានភីិនំ គោពញ នងិប្រាគ្គប់ុបុណាដ ាម្មជីឈម្មណូូលទីប្រាកុងគោ�ា�ាម្មគោខ្ពតូធំិ្យៗទាា�ងអ្នស់់។ គោយីងមាានសាាខ្លាំាចំំននួ ៨ ដែ�លមាាន

ទ�ីា�ងស់េតិូគោ�ាតំូបុន់ពាាណិូជីជកម្មម

សំ់ខ្លាំាន់ៗនៃនរាាជីធាានីភិនំ គោពញ និងប្រាកុងនៃនគោខ្ពតិូ�ាត់ូ�ំបុង គោស់ៀម្មរាាបុ ប្រាពះសី់ហិនុ កំពង់ចាាម្ម និងកំពតូ។ គោយីងក៏មាានបុញ្ញជរូជាាគោប្រាចំីនគោ�ាម្មជីឈម្មណូូលម្មណូូលឆំ្លងកាាត់ូ

ពាាណូជិីជកម្មម នងិអ្ននិរូជាាតូសំិ់ខ្លាំាន់ៗ គោ�មី្មី �បុគោប្រាម្ម�ីល់អ្នតិូថិជិីនរូបុស់់គោយីង នងិផ្ដដល់នវូភាាពងាាយប្រាសួ់លកន�ងកាារូគោប្រាបុបី្រា�ាស់់មាា ាសីុ់នគោអ្នធី្យអ្នមឹ្ម នងិ

គោស់វាាកម្មមនាានាា�ចូំជាា គោស់វាាគោផ្ដារូប្រា�ាក់កន�ងប្រាបុគោទស់/អ្ននរិូជាាតូ ិនងិគោស់វាាបុដ�រូរូបូុយិបុណ័ូណបុរូគោទស់។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ បុគោប្រាម្មបី្រាគ្គប់ុវសិ់យ័ទាា�ងអ្នស់់នៃនទផី្ដាារូរាាប់ុចាាប់ុពអីាាជីវីកម្មមខ្លាំន ាតូធំ្យ �ល់អាាជីវីកម្មមខ្លាំន ាតូ តូចូំរូហូិតូ�ល់ស់ហិប្រា�ាស់ធ្យនុតូចូំ នងិម្មធ្យយម្ម នងិសាាជីវីកម្មម។ 

កចិំចកាារូគោនះគ្គបឺ្រាស់បុជាាម្មយួនងឹគោបុស់កកម្មមរូបុស់់គោយីងកន�ងកាារូរូ �កចំគោប្រាម្មនី�ាម្មលកខណូៈប្រា�ាក់ចំំគោណូញ នងិគោ�ដ ាតូគោលីម្មនសុ់ំ �ាម្មរូយៈកាារូផ្ដដល់នវូផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មម

ហិិរូញ្ញញវតូេ��ាម្មតូក្រូម្មវូកាារូកន�ងលកខខ្ពណូូ នងិតូនៃម្មសំ់ម្មរូម្មយ។ គោយីងមាានគោ�ាលបំុណូងកំាាយជាាធ្យនាា�ារូជីគោប្រាមី្មស់ទមី្មយួ ស់ប្រាមាាប់ុអ្នតូថិិិជីនគោ�ាទូទាា�ង�ំណាាក់កាាលទាា�ងម្មលូ

នៃនជីវីតិូរូស់់គោ�ាចាាប់ុ�ា�ងពគីោកតីូរូហូិតូ�ល់ចំលូនិវតូន៍ិ។

ចាាប់ុគោផ្ដដមី្មពដីែខ្ពកមុ្មៈៈ ឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានវនិគិោ�ាគ្គគោ�ាគោលីគោហិ�ឋ ារូចំនាាស់ម្មពន័ធបុគោចំចកវទិាាពត័ូម៌ាាន គោហីិយយុទធសាាប្រាស់ឌិ្ឍជីីីថិលជាាចំម្មីងរូបុស់់គោយីង នងិ

�ំាស់់បុដ�រូគោស់វាាធ្យនាា�ារូឌ្ឍជីីីថិលគោ�ាឆ្នាំន ា�ខ្លាំាងម្មខុ្ព។

កាារូ�ំាស់់បុដ�រូបុគោចំចកវទិាាចាាប់ុគោផ្ដដមី្មពីគោស់វាាធ្យនាា�ារូស់ន�ល គោស់វាាទូទាាត់ូឌ្ឍជីីីថិល ជំីនយួកាារូបុញ្ហាញ ានមិ្មមតិូ (Virtual Intelligent Assistant) នងិកាារូ�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ស់ែយ័

គោស់វាាមាា ាសីុ់នទូទាាត់ូ Kiosks។
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៣. �ទីធ��

ហិិរ�ើវតិា�
រចំនាាស៊ីម្ពុុន័ិធចំំ�ូលរ�ស់៊ីធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី�

រូចំនាាស់ម្មពន័ធចំំណូូលរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ស់ប្រាមាាប់ុចំងុកាារូយិបុរូគិោចំទិ នៃថិៃទ៣ី១ ដែខ្ពធ្យន� គ្គមឺាាន�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

(ពាាន់�លំុ្លាារូអាាគោម្មរូកិ)

ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់

អ្ននរិូធ្យនាា�ារូ

ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញី ៩៤៣ ៨៩៦ ៧៤៧

៥.៥២៣ ៥.០៥៧ ៥.១៦៧

៦.៤៦៦ ៥.៩៥៣ ៥.៩១៥

៤.០៦១ ៣.៣៥៦ ៣.៤៨៩

២.៤០៥ ២.៥៩៧ ២.៤២៥៥១% ៣៥% ២៧%

២២% ៣៦% ៤៧%

២% ៩% ២៣%

២៦% ២០% ២%

៤៩% ៦៥% ៧៣%

១០០% ១០០% ១០០%

១.៦៩៣ ២.៨៦៤ ៥.២១៥

៦៥៦ ១២១ ១.០១៩

១.០៣៧ ២.៧៤២ ៤.១៩៥

៨៥ ៦៦៤ ២.០០១

១.២៣២ ១.៥១៧ ២១២

២.៣៥៤ ៤.៩២៤ ៦.៤០៨

៤.៧៥៩ ៧.៥២០ ៨.៨៣៤

ឥណូទាាន

ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់ស់រូបុុ

ចំំណាាយកាារូប្រា�ាក់ស់រូបុុ

ចំំណូូលមិ្មនដែម្មនកាារូប្រា�ាក់

ចំំណូូលពីកនៃប្រាម្ម នងិគោស់វាា

ចំំណាាយគោលីកនៃប្រាម្ម នងិគោស់វាា

ចំំណូូលពីកនៃប្រាម្ម និងគោស់វាា – 
សុ់ទធ

ចំំគោណូញពគីោស់វាាបុដ�រូប្រា�ាក់

ចំំណូូលប្រាបុតូបិុតូិកិាារូគោផ្ដំងៗ

ចំំណូូលមិ្មនដែម្មនកាារូប្រា�ាក់
ស់រូបុុ
ចំំណូូលប្រាបុតិូបុតិិូកាារូស់រូបុុ – 
សុ់ទធ

ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់ស់រូុបុ – 
សុ់ទធ

២០២១

ចំំននួទឹកប្រា�ាក់ %

២០២០

ចំំននួទកឹប្រា�ាក់ %

២០១៩

ចំំននួទកឹប្រា�ាក់ %
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ប្រ�តិិ�តិីិកាារ

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានគោ�ីរូតូួនាាទី�ា ាងសំ់ខ្លាំាន់គោ�ាកន�ងកាារូចូំលរូមួ្មចំំដែណូក�ល់ស់កម្មមភាាពគោស់�ឋកិចំចជាាបុនិបុនាា ាប់ុ និងបុនិផ្ដដល់ឥណូទាាន�ល់

អ្នតូថិិជិីន។ គោយីង�ាន�ាក់គោចំញ នងិ�ានអ្ននុវតូបិ្រាបុកបុគោ�ាយគោជាាគ្គជីយ័នវូយុទធសាាប្រាស់សំិ់ខ្លាំាន់ៗ�ចូំជាា ១) កាារូ�ំគោ�ងីស់ម្មតូេភាាពគោហិ�ឋ ារូចំនាាស់ម្មពន័ធបុគោចំចកវទិាាពត័ូម៌ាាន 

២) កាារូពប្រាងកីផ្ដលបុប្រាតូប្រា�ាក់បុគោញ្ញញលីក់រាាយ នងិ ៣) កាារូបុគោងើនីប្រាទពយស់កម្មមគោ�ា�ាម្មប្រាកមុ្មគោ�ាលគោ�ា អាាជីីវកម្មមធ្យនុម្មកី្រូក ូតូចូំ នងិម្មធ្យយម្ម ដែ�លកំពងុក្រូតូវូកាារូប្រា�ាក់បុគោញ្ញញី

ប្រាតូមឹ្មក្រូតូវូគោ�មី្មី �រូកាាចំរីូភាាព នងិពប្រាងកីអាាជីវីកម្មមរូបុស់់ពកួគោគ្គ។
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២
ផ្នែ�ូក្ខុទីើ ២
 
យុីទ្ធធសាាប្រស៊ីិអាាជី�វកម្ពុម
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



យុទីធស្វាាប្រស័តរបស់័�នាាគ្នាារ ក្ខុមុ្ម�ជាា អាាសុ័ើ

“យុីទ្ធធសាាប្រស៊ីិរ�ស់៊ីធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� �ឺកាា ាយុជាាធនាាគាារ�ញ្ញាើ ានិិម្ពុមិតិពោះ��ម្ពុី ��ពោះប្រម្ពុ�ប្រ��់តិម្រូម្ពុូវកាារ

ពោះស៊ីវាាធនាាគាារប្រ�ចាា�នៃ�ៃជីូនិអតិិ�ិជីនិ”

ពោះល�កកម្ពុុស់៊ីផលិតិភាាព្យណែផែកពោះល��ី�តិនៃម្ពុា

�ំពោះ��រកាារនៃនិកាារផ្លាា ាស់៊ី�ី�រ

ស់ម្មតូេភាាពបុគោចំចកវទិាាទំគោនីបុ
លំ�ាប់ុពិភិពគោល្លាាក

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ និងអ្ននុគោល្លាាម្ម
ភាាពលកខណូៈបុុគោរូស់កម្មម

ស់និិសុ់ខ្ពសាាយបុរ័ូ

អ្នងគភាាពមាានគោទពគោកាាស់លយ និង
�ំគោណីូរូកាារូរូហិស័់

ភាាពជាានៃ�គូ្គ និងបុណាដ ាញ
ឌ្ឍីជីីថិល

កាារូទូទាាត់ូ និងកាារូទូទាាត់ូស់ង

និវាានិីវតិិន៍ិ

កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍ិ

ស៊ីម្ពុតិាភាាព្យ

�និាះ�

ចំ�រភាាព្យ

ភាាពជាានៃ�គូ្គយុទធសាាប្រាស់ិ

•សាាល្លាាគោរូៀន
•បុគោចំចកវទិាាហិិរូញ្ញញវតូេ� (Fin-
Tech)
•ទំនិញ FMCG
•ធ្យនាា�ារូគោប្រា�ាប្រាបុគោទស់ 
– ធ្យនាា�ារូ BPI
•ធាានាារាា ាប់ុរូង
•សាាជីីវកម្មមធាានាាឥណូទាាន
កម្មព�ជាា និងធ្យនាា�ារូស់ហិប្រា�ាស់
ធ្យុនតូូចំ និងម្មធ្យយម្ម កម្មព�ជាា

•ចំំដែណូកទីផ្ដាារូ
រូ �កចំគោប្រាម្មីនជាាមួ្មយអ្នតូិថិិជីន
មាានប្រាសាាប់ុ និងអ្នតូិថិិជីនថិម ី
(SMEs)
•គោបុីកស់កាដ ានុពលនៃនបុណាដ ាញសំ់
ខ្លាំាន់ៗចំំនួន ៣

•កាារូវភិាាគ្គទិនននយ័
•គោស់វាាធ្យនាា�ារូ�ាម្មអ្នុីនធឺ្យណូិតូ 
និងគោស់វាាធ្យនាា�ារូគោលីទូរូស់ពានៃ�
•កាារូពប្រាងីកទីសាន ាក់កាារូកណាដ ាល 
និងសាាលគោស់វាាធ្យនាា�ារូស់ប្រាមាាប់ុ
គោភិំ�វ VIP
•ហាានិភិយ័ និងអ្ននុគោល្លាាម្មភាាព

កំគោណូីនអាាជីីវកម្មម អំ្នគោណាាយផ្ដល
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



អតិិ�ិជីនិ និិងពោះស៊ីវាាកម្ពុម

អាាជី�វកម្ពុមលក់រាាយុ

អាាជី�វកម្ពុមធីនិតូិចំ និិងម្ពុ�ម្រូកូ

១. ប្របាាក់្ខុបផ្ដោញ្ញញើ

២. ឥណទាានរហិស័័ទាាន់ចិតត

៣. កាារផ្ដោ�ោ ាតផ្ដោ�ើអតិថិិជន

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាពនូវកំគោណូនីប្រា�ាក់បុគោញ្ញញបី្រាស់បុជាាមួ្មយនងឹតូក្រូមូ្មវកាារូរូបុស់់អ្នតូថិិជិីន គោ�មី្មី �ស់នំ ំនងិរូកចំំណូូល

�ានកាាន់ដែតូខ្ពពស់់គោ�ាគោពលដែ�លគោស់�ឋកចិំចទទួលរូងផ្ដលបុាះពាាល់ពកីាារូរាាតូតូាាតូជាាស់កលនៃនជំីងកូឺវ �� ១៩។ ជំីនសួ់ឱ្យយកាារូទុកប្រា�ាក់ដែ�លមិ្មន�ានគោប្រាបីុប្រា�ាស់់គោ�ាកន�ងគ្គណូនី

កាារូប្រា�ាក់ទាាបុ អ្នតូថិិិជីនអាាចំគោផ្ដារូប្រា�ាក់គោ�ាកាាន់គ្គណូនីកាារូប្រា�ាក់ខ្ពពស់់�ានគោ�ាធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានគោធ្យែីកាារូដែបុងដែចំកកញ្ញចប់ុម្មូលនិធ្យិពិគោស់ស់ដែ�លមាានចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ ២ ល្លាាន�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិជាាកញ្ញចប់ុឥណូទាានសំ់រាាប់ុសិាារូអាាជីីវកម្មមដែ�ល

បុាះពាាល់គោ�ាយសាារូវបិុតូិិកូវ ��១៩ និងអាាជីីវកម្មមដែ�លក្រូតូូវកាារូម្មូលនិធិ្យបុនាា ាន់ស់ប្រាមាាប់ុកាារូបុនិប្រាបុតូិបុតូិិកាារូអាាជីីវកម្មម និងផ្ដដល់ជីូនកាារូងាារូ�ល់និគោ�ាជីិតូរូបុស់់ពួក�ាត់ូ។ 

កញ្ញចប់ុឥណូទាានគោនះ�ានជីយួ�ល់អ្នតូថិិិជីនឱ្យយបុនិអាាជីវីកម្មម�ាម្មរូយៈកាារូ�ាក់ឱ្យយអ្ននវុតូនិវូវធិ្យសីាាប្រាស់ ិនងិបុគោចំចកវទិាាថិមីៗ ស់ប្រាមាាប់ុកាារូគោធ្យែអីាាជីវីកម្មម។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ បុនពិប្រាងងឹគំ្គរូអូាាជីវីកម្មមរូបុស់់ខ្ពំ�ន គោពាាលគ្គយុឺទធសាាប្រាស់គិោ�ដ ាតូគោលីអ្នតូថិិិជីន ដែ�លធ្យនាា�ារូគោ�ដ ាតូគោលីកាារូផ្ដដល់ជីនូនវូគោស់វាាកម្មមដែកតូក្រូម្មវូ�ាម្មបុគុ្គគល គោ�មី្មី �

បំុគោពញ�ាម្មតូក្រូមូ្មវកាារូគោស់វាាហិិរូញ្ញញវតូេ��ាម្មរូយៈធ្យនាា�ារូស់ប្រាមាាប់ុអាាជីវីកម្មមធុ្យនតូូចំ ធំ្យ ម្មធ្យយម្ម នងិប្រាបុជាាពលរូ�ឋទូគោ�ាដែ�លគោយីង�ងឹ�ា ាងចំាាស់់�ាម្មរូយៈប្រាកុម្មប្រាសាាវប្រាជាាវទីផ្ដាារូ

រូបុស់់គោយីង។ គោយីង�ាន�ាម្ម�ានក្រូតូតួូពិនតិូយផ្ដលបុាះពាាល់នៃនកាារូរាាតូតូាាតូជំីងកឺវូ �� ១៩ គោ�ាគោលីអ្នតូថិិិជីន ដែ�លមាានភាាពខ្ពសុ់�ន ា�ាម្មអាាជីវីកម្មម នងិកប្រាម្មតិូប្រា�ាក់ចំំណូូល

រូបុស់់ពកួ�ាត់ូ រូមួ្មទាា�ងកាារូដែប្រាបុក្រូបួុលគោ�ាគោលីឥរូ�ិាបុថិ នងិតូក្រូមូ្មវកាារូរូបុស់់អ្នតូថិិជិីន ដែ�ល�ានបុគោប្រាម្មជីាាកាា�ាលីករូស់ប្រាមាាប់ុកាារូអ្នភិវិឌ្ឍឍន៍បុគោចំចកវទិាាទាា�ងកន�ងវសិ់យ័ហិិរូញ្ញញវតូេ� 

និងម្មិនដែម្មនហិិរូញ្ញញវតូេ�។ �ូគោចំនះ នាាឆ្នាំន ា�២០២១ គោយីង�ានគោ�ដ ាតូកាារូយកចំិតូិទុក�ាក់គោ�ាគោលីកាារូផ្ដដល់ជំីនួយគោ�ាយ�ា ាល់ ឬគោ�ាយប្រាបុគោ�ាល ជីូន�ល់ប្រាកុម្មទាា�ងអ្នស់់នៃន

អ្នតូថិិជិីនរូបុស់់គោយីងដែ�លរូងផ្ដលបុាះពាាល់ពកីាារូឆំ្លងគោម្មគោរាាគ្គ គោ�មី្មី �គោអាាយពួក�ាត់ូអាាចំរូកាាជីីវភាាព នងិអាាជីវីកម្មមរូបុស់់ពកួ�ាត់ូគោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃនភាាពមិ្មនប្រា�ាក�ប្រាបុជាា

គោនះ។ គោលីស់ពគីោនះ គោយីង�ានផ្ដដល់នវូគោស់វាាកម្មមប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូយកចំតិិូទុក�ាក់ និងបុរូ�ិាបុន័នដែ�ល�ានគោឆំ្លយីតូបុគោ�ានងឹតូក្រូម្មវូកាារូរូបុស់់

អ្នតូថិិិជីនជាានៃ�គ្គហិូិរូញ្ញញវតូេ�ជាាទទុីកចិំតិូ នងិជាាធ្យនាា�ារូប្រាបុតូបិុតិិូកាារូចំម្មីងរូបុស់់អ្នតូថិិជីនផ្ដងដែ�រូ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ផ្ដដល់អាាទិភាាព�ល់កាារូគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ទនិននយ័ នងិកាារូវភិាាគ្គទនិននយ័ គោ�មី្មី �ទទួល�ាននវូទស់ំនាាទាានអំ្នពអី្នតូថិិិជីន ដែ�លអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោយីងអាាចំផ្ដដល់

នវូផ្ដលិតូផ្ដលនងិគោស់វាាកម្មមដែ�លបំុគោពញ�ាម្មតូក្រូម្មវូកាារូរូបុស់់ពកួ�ាត់ូ។ គំ្គនតិូផ្ដដ�ចំគោផ្ដដមី្មចំម្មីងៗគ្គមឺាាន�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

គោយីង�ានវភិាាជីន៍កញ្ញចប់ុម្មលូនិធ្យពិគិោស់ស់ដែ�លមាានទកឹប្រា�ាក់ចំំននួ ២ ល្លាាន�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ គោ�មី្មី �ផ្ដដល់ជំីនយួ�ល់អ្នតូថិិជិីនជាាអាាជីវីករូរូបុស់់គោយីង នងិកញ្ញចប់ុឥណូទាាន

ដែ�លស់ម្មប្រាស់បុ នងិមាានភាាពបុត់ូដែបុន។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



អុក�ានិប្រ�ាក់ចំំ�ូលខុស់៊ី

ប្រ�ជាាជីនិចំំ�ូលម្ពុធយម្ពុ និិងប្រ�ជាាជីនិប្រ��់រ�ូ 

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គ្គកំឺពងុដែតូស់េតិូគោ�ាកន�ងវឌ្ឍឍនភាាពគោ�ាកន�ងកាារូបុគោងើតីូគោស់វាាកម្មមធ្យនាា�ារូ VIP គោលចំគោចំញជាារូបូុរាាងគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២២ គោហីិយនឹង�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់នវូ

ផ្ដលិតូផ្ដលគោស់វាាធ្យនាា�ារូថិម ីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងបុទពិគោសាាធ្យន៍ដែផ្ដអកគោលីទំនាាក់ទំនង ផ្ដលិតូផ្ដលធាានាារាា ាប់ុរូងអាាយុជីវីតិូដែ�លផ្ដដល់នវូកាារូប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុរូយៈគោពលដែវង ជាាមួ្មយនងឹកាារូ

ទូទាាត់ូបុពុែល្លាាភិរូយៈគោពលខ្ពំសី់ប្រាមាាប់ុអ្នតូថិិិជីនដែ�លមាានស់កាដ ានពុលស់នំ ំដែ�លមាានបំុណូងបុគោងើតីូសុ់វតូេភិាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�ស់ប្រាមាាប់ុក្រូគ្គសួាារូរូបុស់់ពកួ�ាត់ូ។

គោយីង�ាន�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់នវូផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមថិមីៗ �ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ក)

ខ្ព)

គ្គ)

�) 

ង)

ចំ)

ឆ្ល)

គោស់វាាធ្យនាា�ារូ�ាម្មអ្នុនីធ្យណឺូតិូ (iBanking) រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់៖ រូ �ករាាយជាាម្មយួភាាពងាាយប្រាសួ់លនៃនកាារូគោធ្យែបី្រាបុតូបិុតូិកិាារូធ្យនាា�ារូប្រាគ្គប់ុគោពលគោវល្លាា នងិ

ប្រាគ្គប់ុកដែនំងរូបុស់់អ្ននក។ គោស់វាាកម្មម iBanking រូមួ្មមាានកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងស់ម្មតូលុយគ្គណូន ីកាារូគោផ្ដារូប្រា�ាក់�ាម្មអ្នុនីធ្យណឺូតិូ កាារូទូទាាត់ូ�ាម្មកំពយ�ទរ័ូ បុញ្ញច�លទកឹប្រា�ាក់

�ាម្មទូរូស់ព័ា នងិកាារូ�ាក់ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ�ីាម្មលកខខ្ពណូូ។

គោស់វាាធ្យនាា�ារូ�ាម្មទូរូស់ពានៃ� CAB Mobile៖ ជាាម្មយួនងឹ CAB Mobile គោយីងផ្ដល់ិជីគោប្រាម្មសី់ជាាគោប្រាចំនីគោ�មី្មី �គោធ្យែបី្រាបុតូបិុតូិកិាារូ�ាម្មប្រាបុពន័ធគោអ្ន�ចិំក្រូតូនូចិំគោប្រាបុចីំងុ

ប្រាមាាម្មនៃ�រូបុស់់គោល្លាាកអ្ននក រូមួ្មទាា�ងកាារូគោផ្ដារូប្រា�ាក់ បុញ្ញច�លទឹកប្រា�ាក់�ាម្មទូរូស់ព័ា កាារូ�ាក់ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ�ីាម្មកាាលកំណូត់ូ គោបុកីគ្គណូនីថិម ីនងិគោស់ើន QR នងិគោផ្ដារូប្រា�ាក់

�ាម្ម�ាគ្គង។ CAB Mobile ក៏ផ្ដល់ិនវូបុណិាាញទំនាាក់ទំនងស់ប្រាមាាប់ុអ្នតូថិិជិីនរូបុស់់គោយីងផ្ដងដែ�រូ។

គ្គណូនសី់នំ ំSuper Saver៖ មាានវធិ្យកីាាន់ដែតូងាាយប្រាសួ់លគោ�ីម្មី �បុគោងើនីប្រា�ាក់ចំំណូូលរូបុស់់គោល្លាាកអ្ននក គ្គណូនសី់នំ ំCAB Super Saver រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ 

កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ជីយួស់គោប្រាម្មចំដែផ្ដនកាារូ ស់នំគំោ�ាយអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោល្លាាកអ្ននក�ាក់ ប្រា�ាក់ស់នំពីំចំំននួតូចិំតូចួំប្រាស់បុគោពលទទួល�ានអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ខ្ពពស់់បំុផ្ដតុូ។ ស់នំំ

ពចំីំននួតិូចំ ទទួល�ានចំំណូូលកាារូប្រា�ាក់វញិគោប្រាចីំន! អ្នតូថិិជិីនអាាចំកំណូត់ូកាារូគោផ្ដារូប្រា�ាក់គោ�ាយស់ែយ័ប្រាបុវតិិូ ពគី្គណូនីគោ�មី្មគោល្លាាកអ្ននក�ា ាល់ ម្មងិកន�ងម្មយួដែខ្ព ឬ

គោផ្ដារូ/�ាក់ប្រា�ាក់គោ�ាសាាខ្លាំាណាាម្មយួ គោ�ាយ�ា ាល់គោ�ានៃថិៃណាាម្មយួប្រាបុចាា�ដែខ្ពក៏�ាន។ ជាាម្មយួ CAB Super Saver គោល្លាាកអ្ននកម្មនិប្រាតូមឹ្មដែតូទទួល�ាននវូចំំននួ

ទកឹប្រា�ាក់ដែ�លអ្ននកស់នំគំោនាាះគោទ បុា ដុែនគិោល្លាាកអ្ននកនងឹទទួល�ានពកីាារូគោបុដជំាាចំតិិូរូបុស់់អ្ននកកន�ងកាារូស់នំផំ្ដងដែ�រូ។

គ្គណូនបីុគោញ្ញញមីាានកាាលកំណូត់ូស់ប្រាមាាប់ុអ្ននកចូំលនិវតូន៍ិ៖ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ផ្ដដល់ជីនូនវូផ្ដលិតូផ្ដលគោនះ�ល់អ្នតូថិិិជីនស់េតិូគោ�ាកន�ងវយ័និវតូន៍ិ ដែ�លជាាឯក

សិ់ទធកិន�ងកាារូទទួល�ានអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ខ្ពពស់់ជាាងអ្នតូថិិិជីនទូគោ�ា ជាាម្មយួនងឹគ្គគោប្រាមាាងបុគោញ្ញញមីាានកាាលកំណូត់ូស់ប្រាមាាប់ុអ្ននកចូំលនវិតូន៍ិ។ បុគោញ្ញញមីាានកាាលកំណូត់ូ

ស់ប្រាមាាប់ុអ្ននកចូំលនិវតូន៍ិ គ្គជឺាាដែផ្ដនកាារូបុគោញ្ញញមីាានកាាលកំណូត់ូជាាមួ្មយនងឹអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ពគិោស់ស់ដែ�លផ្ដដល់ជីនូ�ល់បុគុ្គគលដែ�លមាានអាាយុ ៦០ ឆ្នាំន ា�គោ�ងីគោ�ា។

កម្មមវធិ្យបី្រា�ាក់បុគោញ្ញញ ីStep-Up ៩ Plus៖ Step – Up ៩ Plus គ្គជឺាាគ្គណូនបីុគោញ្ញញមីាានកាាលកំណូត់ូ ដែ�លផ្ដដល់ជីនូអ្នតូថិិជិីននវូអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ខ្ពពស់់រូហូិតូ�ល់ 

៩.៩% p.a. រូយៈគោពល ៩ ដែខ្ព។ Step-up ៩ Plus ក្រូតូវូ�ានបុគោងើតីូគោ�ងី�ា ាងពគិោស់ស់ស់ប្រាមាាប់ុអ្នតូថិិិជីន ដែ�លកំពងុដែស់ែងរូកប្រាគ្គះឹសាេ ានដែ�លផ្ដល់ិទំនកុចំតិិូ

ខ្ពពស់់កន�ងកាារូ�ាក់ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីមាានកាាលកំណូត់ូ គោ�ាយផ្ដិល់ជីូននូវអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ខ្ពពស់់កន�ងរូយៈគោពលខ្ពំី។ គោលីស់ពីគោនះអ្នតូិថិិជីនក៏នឹងរូ �ករាាយជាាម្មួយនឹងអ្នតូេ

ប្រាបុគោ�ាជីន៏ បុដែនេម្មពធី្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ផ្ដងដែ�រូ។

គ្គណូនសី់នំបំុង់នៃថិសិំ់កាា៖ គ្គណូនីស់នំបំុង់នៃថិសិំ់កាា គ្គជឺាាប្រាបុគោភិទគ្គណូនីប្រា�ាក់បុគោញ្ញញសី់នំដំែ�លផ្ដល់ិជីនូនវូភាាពបុត់ូដែបុន នងិងាាយប្រាសួ់ល �ល់មាា�ាបុ�ិា ឬ

អាាណាាពាា�ាលកន�ងកាារូ�ាក់ស់នំ ំស់ប្រាមាាប់ុបុង់នៃថិសិំ់កាារូបុស់់បុបុ្រាតូបុីុប្រា�ា រូបុស់់គោល្លាាកអ្ននក គោ�ា�ាម្មកាាលបុរូគិោចំទិបុង់ប្រា�ាក់រូបុស់់សាាល្លាា។ អ្នតូថិិជិីនគោ�ាលគោ�ា

ស់ប្រាមាាប់ុគោស់វាាកម្មមគោនះគ្គអឺាាណាាពាា�ាលដែ�លមាានកនូស់េតិូកន�ងវយ័ កុមាារូ នងិវយ័ជំីទង់សិ់កាាគោ�ាសាាល្លាាគោរូៀនដែ�លជាានៃ�គ្គរូូរូបុស់់ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ។

បុណ័ូណ CAB៖ ជាាម្មយួនងឹបុណ័ូណឥណូពនធវ �សាា នងិបុណ័ូណឥណូទាាន UnionPay រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ អ្នតិូថិជិីននឹងរូ �ករាាយជាាម្មយួនងឹកាារូ�កប្រា�ាក់គោ�ា�ាម្មប្រាគ្គប់ុ

មាា ាសីុ់នគោអ្នធី្យអឹ្នម្ម ប្រាពម្មទាា�ងទូទាាត់ូ�ាម្មរូយៈមាា ាសីុ់នឆ្លូតូកាាតូណាាមួ្មយក៏�ានស់ប្រាមាាប់ុកាារូទិញទំនិញទាា�ងកន�ង និងគោប្រា�ាប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា ជីុំ វញិពិភិពគោល្លាាក 

គោ�ាកដែនងំដែ�លមាានសំាាកស់ញ្ហាញ ា VISA នងិ UnionPay ។
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



អាាជី�វកម្ពុមធីនិម្ពុធយម្ពុ

អាាជី�វកម្ពុមសាាជី�វកម្ពុម

គោ�ាយមាាននូវគោ�ាលបំុណូងកំាាយជាាធ្យនាា�ារូជីគោប្រាម្មីស់ទីម្មួយស់ប្រាមាាប់ុប្រាកុម្មហុុិន ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គ្គឺគោបុដជំាាចិំតិូ�ា�ប្រាទ�ល់អ្នតូិថិិជីនគោលីស់ពី�ំគោណាាះប្រាសាាយគោស់វាា

ធ្យនាា�ារូគោ�ាគោទៀតូ គោ�មី្មី �ជំីរូញុកាារូប្រាបុកតួូប្រាបុដែជីងរូបុស់់ពកួគោគ្គ។ គំ្គនតិូផ្ដដ�ចំគោផ្ដដមី្មចំម្មីងៗគ្គមឺាាន�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ផ្ដដល់អាាទិភាាព�ល់កាារូផ្ដដល់ជីនូផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមដែ�លបំុគោពញ�ាម្មតូក្រូមូ្មវកាារូរូបុស់់អ្នតូថិិជិីន�ានប្រាគ្គប់ុប្រាជុីងគោប្រាជាាយ កន�ងនយ័ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ

អាាជីវីកម្មម អ្ននកផ្ដគត់ូផ្ដគង់ មាច ាស់់អាាជីវីកម្មម នងិនិគោ�ាជីតិូរូបុស់់ពកួ�ាត់ូ។ គោយីងមាានគោ�ាលបំុណូងពប្រាងងឹស់ម្មតូេភាាពប្រាបុកតួូប្រាបុដែជីង នងិប្រាបុសិ់ទធផ្ដលនៃនកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងអាាជីវីកម្មម

រូបុស់់ពកួ�ាត់ូ ប្រាស់បុគោពលដែ�លរូកាាជំីហិរូរូបុស់់គោយីងកន�ងនាាម្មជាាធ្យនាា�ារូចំម្មីងរូបុស់់ពកួ�ាត់ូផ្ដងដែ�រូ។ ទនាមឹ្មនងឹគោនះ គោយីង�ានបុនផិ្ដដល់ជំីនយួ�ល់អ្នតូថិិិជីនដែ�ល

រូងគោប្រា�ាះគោ�ាយសាារូជំីងរឺាាតូតូាាតូប្រាស់បុ�ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា នងិវធិាានកាារូជំីនយួគោផ្ដំងគោទៀតូដែ�លផ្ដដ�ចំគោផ្ដដមី្មគោ�ងីគោ�ាយធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា 

អាាសីុ់ គោ�មី្មី �ជីយួពកួ�ាត់ូរូកាា

ស់នានីយភាាព។

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២២ គោយីងកំពងុដែតូពប្រាងីកកាារូ�ិាលយ័សាាជីវីកម្មម នងិគោបុកីទី�ា�ងផិ្ដល់គោស់វាាធ្យនាា�ារូពាាណិូជីជកម្មមគោ�ាអ្ន�ារូគោលខ្ព ៧៥c.០៣៦ ម្មហាាវថិិបី្រាពះសី់ហិន ុស់ងាើ ាត់ូ

វាាលវង់ ខ្ពណូូ ៧ ម្មករាា រាាជីធាានភីិនំ គោពញ ដែ�លជាាម្មជីឈម្មណូូលពាាណិូជីជកម្មមម្មយួកន�ងចំំគោណាាម្មតំូបុន់ហិិរូញ្ញញវតូេ�ទាា�ងបុគីោ�ារាាជីធាានភីិនំ គោពញនៃនប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា។ ទ�ីា�ង នងិ

បុរូកិាខ ាធ្យនាា�ារូលំ�ាប់ុ VIP ក្រូតូូវ�ានរូចំនាាគោ�ីងស់ប្រាមាាប់ុអ្នតូិថិិជីនដែ�លជាាមាច ាស់់ស់ហិប្រា�ាស់ធ្យុនតូូចំ និងម្មធ្យយម្ម និងអ្នតូិថិិជីនពិគោស់ស់រូបុស់់គោយីង ដែ�លមាានអ្ន�ារូ

សាេ ាបុតូយកម្មម�៏វចិំបិ្រាតូធំ្យទូល្លាាយ  ផ្ដដល់ជីនូនូវបុនាប់ុឯកជីនស់ប្រាមាាប់ុអ្នតិូថិជិីនរូបុស់់គោយីង ប្រាពម្មទាា�ង កាារូប្រាបុកឹាាគោ�ាបុល់ព ីប្រាបុធាានដែផ្ដនកទំនាាក់ទំនង នងិ មាា ាសីុ់ន�កនងិ�ាក់

ប្រា�ាក់ (VTMs) ទំគោនបីុផ្ដងដែ�រូ។

ក)

ខ្ព)

គ្គ)

ឥណូទាាន SME ឆំ្នាំាតូនៃវ មាានគោ�ាលបំុណូងផ្ដដល់នវូម្មលូនិធ្យងិាាយប្រាសួ់ល�ាម្មតូក្រូមូ្មវកាារូអាាជីវីកម្មម�ល់អ្នតូថិិជិីនគោ�ាកន�ងវសិ់យ័គោស់�ឋកចិំចសំ់ខ្លាំាន់ៗ នងិវសិ់យ័

ដែ�លបុគោងើតីូគោ�ងីថិមីៗ ដែ�លមាានសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�ស់េតិូគោស់េរូ នងិធំាាប់ុគោធ្យែបី្រាបុតូបិុតូិកិាារូឆំ្លងកាាត់ូសាេ ានភាាពដែ�លព�ិាក នងិមាានកាារូរូខំ្លាំានគោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃន

កាារូរាាតូតូាាតូជាាស់កលនៃនជំីងកឺវូ �� ១៩។ ផ្ដលិតូផ្ដលគោនះ គ្គកឺ្រូតូវូ�ានធាានាាគោ�ាយគ្គគោប្រាមាាងធាានាាឥណូទាាន ដែ�លផ្ដដល់នវូភាាពងាាយប្រាសួ់ល�ល់អ្នតូថិិជិីនដែ�ល

ក្រូតូវូកាារូម្មលូនធិ្យ ិនិងមិ្មនក្រូតូវូកាារូផ្ដដល់ប្រាទពយធាានាា ឬប្រាទពយស់កម្មមគោ�មី្មី ��ាក់ជីនូធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គោ�យី។

គោស់វាាធ្យនាា�ារូ�ាម្មអ្នុនីធ្យណឺូតិូ (iBanking) ស់ប្រាមាាប់ុសាាជីវីកម្មម ផ្ដដល់នវូបុទពគិោសាាធ្យន៍អ្ននឡាាញ�៏រូលូន នងិប្រាបុពន័ធងាាយប្រាសួ់ល�ល់គ្គណូគោនយយដែ�លមាាន

លកខណូៈទាាក់ទាាញ ជាាពគិោស់ស់ឧបុករូណ៍ូទូទាាត់ូ ទទួលប្រា�ាក់ និងរូ�ាយកាារូណ៍ូ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ នងិធ្យនាា�ារូស់ហិប្រា�ាស់ធុ្យនតូចូំ នងិម្មធ្យយម្ម កម្មព�ជាា កំាាយជាានៃ�គ្គផូ្ដំ�វកាារូគោ�ាគោលីកម្មមវធិ្យសី់ហិហិិរូញ្ញញបុីទាានស់ហិប្រា�ាស់ធុ្យនតូចូំ នងិម្មធ្យយម្ម 

គោ�មី្មី �ផ្ដដល់នវូហិិរូញ្ញញបុីទាានដែ�លអាាចំទទួលយក�ាន�ល់ស់ហិប្រា�ាស់ធ្យនុតូចូំ នងិម្មធ្យយម្មគោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់។ កចិំចស់ហិប្រាបុតូបិុតូិកិាារូរូវាាងធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ 

នងិធ្យនាា�ារូស់ហិប្រា�ាស់ធ្យនុតូូចំ នងិម្មធ្យយម្ម កម្មព�ជាា �ានផ្ដដល់នវូ�ំគោណាាះប្រាសាាយហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�មី្មី �ជីយួ�ល់ស់ហិប្រា�ាស់ធ្យនុតូចូំ នងិម្មធ្យយម្មគោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា។ 

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គ្គ�ឺានគោប្រាតូៀម្មខ្ពំ�នរូចួំរាាល់គោ�ាកន�ងកាារូជីយួ�ល់

អ្នតូថិិជិីនរូបុស់់គោយីងកន�ងកាារូទទួល�ានឥណូទាានគោ�ាគោប្រាកាាម្មគ្គគោប្រាមាាងគោនះ ជាាមួ្មយនឹងលកខខ្ពណូូមាានភាាពបុត់ូដែបុន នងិអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ទាាបុ។ គោយីងគោជីឿជាាក់

�ា ាងម្មតុូមាា�ថាា កចិំចប្រាពម្មគោប្រាពៀងគោនះនងឹជួីយ�ល់ស់ហិប្រា�ាស់ធ្យនុតូចូំ នងិម្មធ្យយម្ម នងិគោស់�ឋកចិំចកម្មព�ជាាឱ្យយរូ �កចំគោប្រាម្មនីប្រាបុកបុគោ�ាយចីំរូភាាព។ គោយីង�ានបុគោងើតីូនវូ

យុទធសាាប្រាស់ផិ្ដំពែផ្ដាាយ ជាាពិគោស់ស់�ាម្មរូយៈបុណាដ ាញស់ងគម្ម នងិសាារូពត័ូម៌ាាននាានាា គោ�មី្មី �ផ្ដំពែផ្ដាាយឱ្យយ�ល់អ្នតូថិិជិីនគោ�ាលគោ�ាដែ�លពាា�ាម្មសាដ ារូគោ�ងីវញិ

នវូប្រាបុតិូបុតូិកិាារូធ្យម្មម�ារូបុស់់ពកួគោគ្គ នងិកំពងុដែស់ែងរូកនគិោ�ាជិីតូជំីនាាញកន�ងកាារូជួីយឱ្យយអាាជីីវកម្មមរូ �កចំគោប្រាមី្មន�ាម្មរូយៈបុគោចំចកវទិាា។ គោយីងរូពំងឹថាានឹងមាានអ្នតិូថិជិីន

កាាន់ដែតូគោប្រាចំនី�ងឹអំ្នពអី្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍នៃនគ្គគោប្រាមាាងស់ហិហិិរូញ្ញញបុីទាានគោនះ នងិអាាចំមាានលទធភាាព�ាក់ពាាកយគោស់នសំុី់

ឥណូទាាន�ាម្មរូយៈធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ កន�ងកាារូ�ា�ប្រាទ�ល់តូក្រូម្មវូកាារូលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់រូបុស់់ពកួ�ាត់ូគោ�មី្មី �អាាចំឆំ្លងផ្ដតុូរូយៈសាដ ារូគោ�ងីវញិគោប្រាកាាយកវូ �� ១៩។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ មាានគ្គគោប្រាមាាង�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់នវូផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មម�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានគោ�ដ ាតូគោលីកាារូផ្ដដល់ជីនូនូវគោស់វាាកម្មមអ្ននឡាាញ នងិគោស់វាាកម្មម�ា ាល់ប្រាបុកបុគោ�ាយភាាពរូលូនទាា�ងដែផ្ដនកអាាជីវីកម្មម នងិនៃ�គ្គអូាាជីីវកម្មម

រូបុស់់គោយីង គោ�មី្មី �ធាានាា�ាននូវបុទពគិោសាាធ្យន៍លអៗ ជូីនអ្នតិូថិិជីនគោ�ាប្រាគ្គប់ុទកីដែនងំ ប្រាគ្គប់ុគោពលគោវល្លាា។ គោយីង�ានប្រាបុម្មលូផ្ដដ�ំកាារូរូបួុរូមួ្មកមំាា�ង នងិកចិំចស់ហិកាារូជាាម្មយួនៃ�គ្គូ 

ខ្ពណូៈដែ�លអ្នភិវិឌ្ឍឍន៍បុណាដ ាញគោស់វាាកម្មមស់ន�លរូបុស់់គោយីងផ្ដងដែ�រូ គោ�មី្មី �បុគោងើនីប្រាបុសិ់ទធផ្ដលគោ�ាកន�ងកាារូទទួល�ានគោស់វាារូបុស់់អ្នតូថិិិជីន គោ�មី្មី �ផ្ដដល់ឱ្យយពួក�ាត់ូនវូគោស់វាាកម្មម

�៏លអឥតូគោខ្លាំច ាះជាាម្មយួនងឹនៃថំិចំំណាាយលអស់ម្មរូម្មយបំុផ្ដតុូ។

គំ្គនតិូផ្ដដ�ចំគោផ្ដដមី្មសំ់ខ្លាំាន់ៗ ស់ប្រាមាាប់ុកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងបុណាដ ាញសាាខ្លាំា គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ រូមួ្មមាាន៖

• គោស់វាាហិិរូញ្ញញវតូេ�ពាាណិូជីជកម្មមស់ប្រាមាាប់ុកាារូនាា�ចំលូ នងិនាា�គោចំញ

• គោស់វាាប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងសាាច់ំប្រា�ាក់

• គោស់វាា�ំគោណាាះប្រាសាាយទូទាាត់ូ

• គោស់វាាគោផ្ដារូប្រា�ាក់អ្ននរិូជាាតូិ

• គោស់វាាគោបុកីប្រា�ាក់គោបុៀវតូំ

• គោស់វាា RMs �ាច់ំគោ�ាយដែ�ក

�ណី្ដាាញពោះស៊ីវាាកម្ពុម

�ណី្ដាាញសាាខាា

ក)

ខ្ព)

បុណាដ ាញសាាខ្លាំា៖ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គោ�ដ ាតូគោលីបុណាដ ាញគោស់វាាកម្មមទាា�ងអ្នស់់ដែ�លផ្ដដល់នវូគ្គណុូតូនៃម្មពំគិោស់ស់�ាម្មរូយៈគោស់វាាកម្មមជាាគោប្រាចីំន ដែ�លប្រាស់បុ�ាម្ម

តូក្រូម្មវូកាារូប្រាបុចាា�នៃថិៃរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន ផ្ដល់ិជីនូបុទពិគោសាាធ្យន៍លអៗ ជីនូអ្នតូិថិជិីនប្រាបុកបុគោ�ាយភាាពរូលូនប្រាគ្គប់ុគោពលគោវល្លាា ប្រាគ្គប់ុទកីដែនំង។ ប្រាស់បុជាាម្មយួ�ន ាគោនះដែ�រូ 

គោយីងមាានសាាខ្លាំាចំំននួប្រា�ា�បុ ីនងិបុញ្ញជរូជាាគោប្រាចំនី ខ្ពណូៈដែ�លស់ហិកាារូជាានៃ�គ្គជូាាមួ្មយនងឹប្រាកុម្មហុុិនក្រូទូមាា ាន់ន ីនងិវ �ង គោ�មី្មី �ផ្ដដល់នវូកាារូប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុគោស់វាាកម្មម

កាាន់ដែតូទូល្លាាយគោ�ាទូទាា�ងប្រាបុគោទស់។ �ចូំ�ន ាគោនះផ្ដងដែ�រូ គោយីង�ានបុនគិោ�ដ ាតូគោលីកាារូបុក្រូងមួ្មសាាខ្លាំា នងិបុញ្ញជរូ គោ�មី្មី �កាាត់ូបុនេយភាាពគោលីស់ចំំននួ ជាាពគិោស់ស់

ពាាក់ពន័ធនងឹសាាខ្លាំា នងិបុញ្ញជរូដែ�លមាានចំរាាចំរូណ៍ូទាាបុ គោធ្យែ�ីា ាងណាាឱ្យយចំំននួដែ�លគោ�ាស់ល់គ្គសឺ់ម្មប្រាស់បុស់ប្រាមាាប់ុគោ�ាលគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២៥។ ទនាមឹ្មនងឹគោនះ គោយីង

�ានដែកតូក្រូមូ្មវគំ្គរូសូាាខ្លាំាគោ�មី្មី �ឱ្យយប្រាស់បុ�ាម្មតូក្រូមូ្មវកាារូរូបុស់់អ្នតិូថិជិីនគោ�ា�ាម្មតំូបុន់នមី្មយួៗផ្ដងដែ�រូ។ គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២២ នងិឆ្នាំន ា�២០២៣ គោយីងមាានគ្គគោប្រាមាាងបុគោងើតីូ

ភាាពជាានៃ�គ្គអូាាជីីវកម្មម ដែ�លនឹងជាាគំ្គរូអូាាជីីវកម្មមដែចំករូដំែលកប្រា�ាក់ចំំគោណូញ នងិដែចំករូដំែលកបុរូគិោវណូស់ប្រាមាាប់ុនៃ�គ្គអូាាជីវីកម្មមរូបុស់់គោយីងផ្ដងដែ�រូ។ គោលីស់ពីគោនះ 

គោយីង�ាន�ា�ប្រាទ�ល់កាារូអ្ននវុតូបិុគោចំចកវទិាាស់ប្រាមាាប់ុកាារូអ្នភិវិឌ្ឍឍន៍គោស់វាាកម្មម នងិ�ំគោណូរីូកាារូនៃផ្ដាកន�ងគោ�ាកន�ងសាាខ្លាំានាានាា គោ�មី្មី �បុគោងើនីប្រាបុសិ់ទធផ្ដល នងិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ចំំណាាយស់ម្មប្រាស់បុ អ្នម្មជាាម្មយួនងឹបុទពគិោសាាធ្យន៍កាារូលក់ នងិគោស់វាាកម្មមដែ�លមាានលកខណូៈសុ់ខ្ព�ុមុ្មនយីកម្មមប្រាស់បុ�ាម្មកំគោណូនីនៃនកាារូគោប្រាបុបី្រា�ាស់់បុណាដ ាញ

ឌ្ឍជីីីថិលរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន។

ទនាមឹ្មនងឹគោនះដែ�រូ បុញ្ញជរូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបុនបិ្រាបុតូបិុតូិកិាារូគោ�ា

សាេ ានីយ៍អ្ននក�ំគោណូរីូគោ�ាអាាកាាស់�ាន�ឋ ានជាាបុគោណូដ រីូៗ កន�ងបុរូមិាាណូគោកនីគោ�ងីគោ�ាគោពលដែ�លចំំននួគោភំិ�វគោទស់ចំរូ�ានគោកនីគោ�ងីចាាប់ុ�ា�ងពឆី្នាំន ា�២០២១ ម្មក។
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



(១) គោស់វាាកម្មមរូមួ្មមាាន គោស់វាាបុដ�រូប្រា�ាក់ – គោស់វាាគោផ្ដារូប្រា�ាក់ និងមាា ាសីុ់ន POS ស់ប្រាមាាប់ុកាារូ�កសាាច់ំប្រា�ាក់�ាម្មបុណ័ូណ VISA / MasterCard។

កំ�ត់ិស៊ី�ា ាល់៖

សាាខាា និិង�ណី្ដាាញពោះស៊ីវាាហិិរ�ើវតិា�

�ណី្ដាាញពោះអ�ិចំម្រូតិូនិិក៖

�ា ាសី៊ី�និពោះអធ�អះម្ពុរ�ស់៊ីធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី�៖ ទ�ីា�ងរូបុស់់មាា ាសីុ់នគ្គជឺាាចំំណុូចំគោ�ដ ាតូចំម្មីងជាាមួ្មយនងឹចំំណុូចំផ្ដដល់គោស់វាាប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ គោ�មី្មី �ធាានាា�ាននវូកាារូ

ប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុគោស់វាាកាាន់ដែតូទូល្លាាយ នងិបំុគោពញ�ាម្មតូក្រូម្មវូកាារូរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន។ ប្រាស់បុ�ន ាគោនះដែ�រូ គោយីង�ានផ្ដដល់អាាទិភាាពគោ�ាគោលីកាារូបុគោងើនីប្រាបុសិ់ទធភាាពមាា ាសីុ់ន

គោ�មី្មី �គោលីកកម្មពស់់លទធភាាពចំលូគោប្រាបុបី្រា�ាស់់គោស់វាារូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។

CAB Mobile និងិពោះស៊ីវាាធនាាគាារតាាម្ពុអី�និធ�ឺតិិ CAB Internet Banking៖ គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ គោយីង�ាន�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់នវូគោស់វាាធ្យនាា�ារូ�ាម្មទូរូស់ពា

នៃ� CAB Mobile និងគោស់វាាធ្យនាា�ារូ�ាម្មអ្នុីនធ្យឺណូិតូ។ CAB Mobile រូបុស់់គោយីង ផ្ដដល់នូវជីគោប្រាមី្មស់ជាាគោប្រាចីំនកន�ងកាារូអ្ននុវតិូប្រាបុតិូបុតិិូកាារូ�ាម្មប្រាបុពន័ធ

គោអ្ន�ចិំក្រូតូនូកិ គោ�ាកន�ងនៃ�រូបុស់់គោយីង រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងគោស់វាាគោផ្ដារូប្រា�ាក់ គោស់វាាបុញ្ញច�លលុយទូរូស់ពា 

គោស់វាា�ាក់បុគោញ្ញញមីាានកាាលកំណូត់ូ គោបុកីគ្គណូនថីិម ីដែស់គនក�ូ QR នងិគោស់វាាគោផ្ដារូប្រា�ាក់�ាម្ម�ាគ្គង។ CAB Mobile ក៏ផ្ដដល់ជីនូនវូបុណាដ ាញប្រា�ាប្រាស់យ័ទាាក់ទង

ស់ប្រាមាាប់ុអ្នតូថិិិជីនរូបុស់់គោយីងផ្ដងដែ�រូ។

ម្ពុជីឈម្ពុ�ឌ ល�ពោះប្រម្ពុ�ពោះស៊ីវាាអតិ�ិជិីនិតាាម្ពុទូ្ធរស៊ីព្យទរ�ស់៊ី ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី�៖ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ផ្ដដល់នវូគោស់វាាបុគោប្រាម្មអី្នតូថិិិជីន ២៤/៧ ស់ប្រាមាាប់ុប្រាគ្គប់ុ

អ្នតូិថិិជីនទាា�ងអ្នស់់ និងមាានគ្គគោប្រាមាាងបុគោងើីនបុទពិគោសាាធ្យន៍កាាន់ដែតូគោប្រាចំីនស់ម្មី�រូដែបុបុបុដែនេម្មគោទៀតូនាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ�៏ដែវងឆ្នាំៃ ាយ គោ�ាយគោស់វាារូបុស់់គោយីងមាានជាា

ភាាសាាដែខ្ពមរូ/អ្នង់គោគ្គសំ់/ចិំន ផ្ដដល់ជីនូអ្នតូថិិជិីននវូតូមំាាភាាព នងិកាារូចូំលរូមួ្មប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូយកចិំតិូទុក�ាក់គោ�ាទូទាា�ងកាារូប្រា�ាប្រាស់យ័ទាាក់ទង គោ�ាយធ្យនាា�ារូ 

កម្មព�ជាា អាាសីុ់ មាាននវូបុណាដ ាញជាាគោប្រាចំនីស់ប្រាមាាប់ុ�ា�ប្រាទ �ចូំជាា �ាម្ម

រូយៈកាារូគោ�ាទូរូស់ពា Facebook. Instagram. Telegram ជាាគោ�មី្ម។

(i)

(ii)

(iii)
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ប្រ�តិិ�តិិិកាាររ�ស់៊ីធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី�
កាារប្រ��់ប្រ�ងធនិធាានិម្ពុនិីស៊ីស

១) ផុត់ិ�ំនិិតិរហិស័៊ី/��ី�ំ ជំីនាាញ៖

២) រពោះ�ៀ�ពោះធើ�កាារងាាររមួ្ពុ៖ 

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានអ្ននវុតូយុិទធសាាប្រាស់ធិ្យនធាានម្មនសុ់ំ បុញ្ហាជ ាក់អំ្នពកីាារូអ្ននវុតូវិធិាានកាារូទប់ុសាើ ាត់ូជំីងកឺវូ �� ១៩ នងិប្រាស់បុ�ាម្មយុទធសាាប្រាស់រិូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា 

អាាសីុ់។ គំ្គនតិូផ្ដដ�ចំគោផ្ដដមី្មសំ់ខ្លាំាន់ៗ គឺ្គមាាន�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

នគិោ�ាជីតិូក្រូតូូវ�ានគោលីកទកឹចិំតូឱិ្យយគោធ្យែកីាារូងាារូប្រាបុកបុគោ�ាយភាាពបុត់ូដែបុន ហុាានបុគោញ្ញចញភាាពនៃចំនប្រាបុឌ្ឍតិូ នងិនវាានុវតូន៍ិ ប្រាពម្មទាា�ងគោ�រីូឱ្យយ�ានម្មនុកាារូ�ំាស់់បុដ�រូ។ រូហូិតូម្មក�ល់

គោពលគោនះ គោយីង�ានគោរូៀបុចំំវគ្គគសិ់កាាអំ្នពរីូគោបុៀបុគោធ្យែកីាារូងាារូរូហិស័់ ដែ�លបុគោប្រាងៀនគោ�ាយជំីនាាញកាារូម្មកពមី្មជីឈម្មណូូល Agile Center of Excellence។

មាានកាារូគោ�ដ ាតូកាារូយកចំតិិូទុក�ាក់គោលីកាារូងាារូប្រាកមុ្មជាាក់ដែស់ដង ដែ�លប្រាស់បុគោ�ានងឹទប្រាម្មង់កាារូងាារូថិមគីោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃនជំីងរឺាាតូតូាាតូនៃនជំីងកឺវូ �� ១៩។

ជំីហាានទាា�ងគោនាាះមាាន�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ធាានាាឱ្យយ�ាននវូអ្ននក�កឹនាា� នងិវបុីធ្យម្មស៌់កដសិ់ម្មលអប្រាបុគោសី់រូ៖ គោយីង�ានបុគោងើតីូគ្គណុូវុឌ្ឍឍសិ់ប្រាមាាប់ុថាន ាក់�កឹនាា�ប្រាបុកបុគោ�ាយគោ�ាលបំុណូង នងិមាាន

លកខណូៈជាាក់ដែស់ដងប្រាស់បុ�ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�អំ្នពីឥរូ�ិាបុថិដែ�លរូពំឹងទុករូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ដែ�លមាាននូវកាារូសាគ ាល់ខ្ពំ�នឯង 

តូប្រាម្មង់ទសិ់�ាម្មលទធផ្ដល កាារូកសាាងប្រាកុម្ម នងិស់មាាហិរូណូកម្មម។ កចិំចកាារូគោនះគ្គគឺោ�មី្មី �ធាានាាថាា ស់កម្មមភាាពដែ�លនឹងក្រូតូូវអ្ននវុតិូប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូ

សាគ ាល់ខ្ពំ�នឯង គោ�ាយទទួលខ្ពសុ់ក្រូតូវូចំំគោពាាះកាារូងាារូជាាប្រាកមុ្ម អ្នតូថិិិជីន នងិអ្នងគភាាពគោ�ាទូទាា�ង�ំគោណីូរូកាារូកាារូងាារូ។ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ាន

គោរូៀបុចំំស់កម្មមភាាព គោ�មី្មី �គោលីកកម្មពស់់កាារូអ្នភិិវឌ្ឍឍន៍ភាាពជាាអ្ននក�ឹកនាា�ជាាបុនបិុនាា ាប់ុ គោ�ាយចាាប់ុគោផ្ដដមី្មពី�ំគោណូរីូកាារូគោប្រាជីសី់គោរូ �ស់បុគុ្គគលិក។ កាារូស់មាៈ ាស់ន៍

គោប្រាជីសី់គោរូ �ស់ និង

លកខណូៈវនិចិិំយ័ស់ប្រាមាាប់ុកាារូសាាកលីងកាារូងាារូថិម ី ក្រូតូូវ�ានបុគោងើតីូគោ�ងីប្រាស់បុ�ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�អ្នពឥីរូ�ិាបុថិរូពំងឹទុកពាាក់ពន័ធនងឹគ្គណុូ

តូនៃម្មនំៃនភាាពជាាអ្ននក�កឹនាា�។ គោយីងក៏�ានគោរូៀបុចំំសិ់កាខ ាសាាល្លាាប្រាបុតូបិុតូិ ិស់ដពីីភាាពជាាអ្ននក�កឹនាា�ប្រាបុកបុគោ�ាយគោ�ាលបំុណូង នងិ

លកខណូៈជាាក់ដែស់ដងស់ប្រាមាាប់ុប្រាបុធាានប្រាបុតូបិុតូិថិាន ាក់នាាយក នងិបុុគ្គគលិកប្រាបុតិូបុតូិគិោផ្ដំងគោទៀតូដែ�លមាានម្មខុ្ពតំូដែណូងខ្ពពស់់ ពបីុទពគិោសាាធ្យន៍នៃនភាាពជាា

អ្ននក�ឹកនាា�ស់ហិស់ម្មយ័លំ�ាប់ុពិភិពគោល្លាាក ដែ�លអាាចំនឹងបុនិអ្ននុវតូិគោ�ាម្មុខ្ពចំំគោពាាះកាារូងាារូរូបុស់់ពួកគោគ្គប្រាស់បុ�ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�អ្នពី

ឥរូ�ិាបុថិរូពំងឹទុករូបុស់់គោយីង។ 

ជំីរូញុយុទធសាាប្រាស់រិូ �កចំគោប្រាម្មនី៖ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានអ្ននវុតូកិាារូគោរូៀបុចំំរូចំនាាស់ម្មពន័ធ

អ្នងគភាាពគោ�ងីវញិ និង�ានគោប្រាជីីស់គោរូ �ស់បុុគ្គគលិកគោ�ីម្មី ��ា�ប្រាទកាារូអ្នភិិវឌ្ឍឍន៍អាាជីីវកម្មមរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។ គោយីង�ានគោ�ដ ាតូគោលីកាារូបុគោងើីន

ជំីនាាញ បុទពិគោសាាធ្យន៍ នងិស់ម្មតូេភាាពរូបុស់់នគិោ�ាជីតិូគោ�ាកន�ងកាារូស់ប្រាម្មបុខ្ពំ�នគោ�ានងឹកាារូ�ំាស់់បុដ�រូ នងិទទួលខុ្ពស់ក្រូតូវូចំំគោពាាះម្មតូគិោ�ាបុល់ជាាគោប្រាចំនី 

ជាាពិគោស់ស់និគោ�ាជិីតូដែ�លចំូលរូមួ្មជាាម្មួយកាារូពប្រាងីកអាាជីីវកម្មមគោ�ាកន�ងតំូបុន់ ទិនននយ័ និងកាារូវភិាាគ្គ និងកាារូបុគោងើីតូយុទធសាាប្រាស់។ិ គោលីស់ពីគោនះ 

ស់ម្មតូេភាាពរូបុស់់នគិោ�ាជីតិូ គ្គកឺ្រូតូវូ�ានពប្រាងងឹ គោ�មី្មី �ឱ្យយប្រាស់បុ�ាម្មរូគោបុៀបុរូបុបុគោធ្យែកីាារូងាារូរូហិស័់គោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃនកាារូ�ំាស់់បុដ�រូដែផ្ដនកបុគោចំចកវទិាា�៏

រូហិស័់គោនះ។ កាារូវាាយតូនៃមំ្មស់មិ្មទធផ្ដលកាារូងាារូក៏ក្រូតូូវ�ានដែកតូក្រូមូ្មវ គោ�ីម្មី �ស់ប្រាម្មបុ�ាម្មទប្រាម្មង់កាារូងាារូថិមីគោនះ។ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបុគោងើីតូ

គោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា� ស់ប្រាមាាប់ុរូគោបុៀបុគោធ្យែកីាារូងាារូរូហិស័់ ដែ�លមាានបុនួជំីហាានស់ប្រាមាាប់ុកាារូចំលូរូមួ្មរូបុស់់នគិោ�ាជីតិូ នងិប្រាកម្មប្រាបុតូបិុតូិគិោ�មី្មី �ធាានាា�ាន

នវូបុរូ�ិាកាាស់កាារូងាារូមាានលកខណូៈជាាប្រាបុពន័ធ នងិគោស់មភីាាព�ន ា។ 
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



៣) រពោះ�ៀ�ពោះធើ�កាារងាាររហិស័៊ី៖ 

៤) ស៊ីហិ�ម្ពុន៍ិនៃនិកាារអនីិវតិិ៖ 

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុ

នគិោ�ាជីតិូរូបុស់់គោយីងក្រូតូូវ�ានជំីរូញុឱ្យយអ្ននុវតូយិករូគោបុៀបុគោធ្យែកីាារូងាារូរូហិស័់ គោ�មី្មី �បុគោងើនីភាាពបុត់ូដែបុន នងិគោលី�ននៃនកាារូងាារូអ្ននរិូនាាយក�ឋ ានឱ្យយ�ល់កប្រាមិ្មតូអ្នតិូបុរូមិាា។ គោយីង

ក៏�ានគោរូៀបុចំំស់កម្មមភាាពផ្ដដល់រូងាែ ាន់បុគុ្គគលិក គោ�មី្មី �ទទួលសាគ ាល់នគិោ�ាជីតិូដែ�លមាានស់ម្មទិធផ្ដលកាារូងាារូលអបំុផ្ដតុូ នងិជំីរូញុទឹកចំតិូគិោ�ាកន�ងចំំគោណាាម្មស់ហិកាារូ �ផ្ដងដែ�រូ។ 

គោយីង�ានគោលីកទឹកចិំតូិឱ្យយនិគោ�ាជិីតូដែ�លមិ្មនមាានបុទពិគោសាាធ្យន៍គោលីរូគោបុៀបុគោធ្យែីកាារូងាារូរូហិស័់ ឱ្យយគោរូៀនសូ់ប្រាតូពីកាារូអ្ននុវតូិ និងពីអ្ននក�នៃទ �ូគោចំនះបុគោងើីតូជាាស់ហិគ្គម្មន៍នៃន

កាារូអ្ននុវតូ ិជាាកដែនងំដែ�លស់ហិកាារូ �ប្រាបុមូ្មលផ្ដដ�ំ�ន ា គោ�មី្មី �ដែចំករូដំែលកកាារូអ្ននុវតិូលអគោអាាយ�ន ាគោ�ាវញិគោ�ាម្មក។ គោ�មី្មី �គោលីកកម្មពស់់ស់ម្មតូេភាាពនិគោ�ាជិីតូដែ�លចូំលរូមួ្មជាាមួ្មយ

អាាជីវីកម្មមកន�ងតំូបុន់ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបុគោងើតីូកម្មមវធិ្យសំី់គោណូគុី្គណូតូនៃម្មនំគិោ�ាជិីតូ (កដែនំងលអបំុផ្ដតុូកន�ងកាារូគោធ្យែកីាារូងាារូ គោរូៀនសូ់ប្រាតូ នងិ�កឹនាា�) គោ�មី្មី ��ា�ប្រាទ�ល់កមំាា�ង

ជំីរូញុរូបុស់់គោយីងកន�ងកាារូគោប្រាជីៀតូចូំលទីផ្ដាារូកន�ងតំូបុន់ ប្រាស់បុ�ាម្មយុទធសាាប្រាស់ិរូបុស់់គោយីងកន�ងកាារូកំាាយជាាអ្ននក�ឹកនាា�កន�ងតំូបុន់។ គោលីស់ពីគោនះគោ�ាគោទៀតូ គោយីងក៏�ាន

គ្គសូ់បុញ្ហាជ ាក់អំ្នពកីាារូគោធ្យែអីាាជីវីកម្មមទផី្ដាារូគោស់រូ �នៃនកាារូលូតូល្លាាស់់ដែ�ល�ម ានដែ�នកំណូត់ូ គោ�ីម្មី �ផ្ដំពែផ្ដាាយ�ល់ម្មនសុ់ំជំីនាាន់គោប្រាកាាយអំ្នពី

ឱ្យកាាស់កំគោណូនី�ម ានប្រាពំដែ�ន គោ�ាយសាារូដែតូគោយីងមាានកាារូជំីរូញុទឹកចិំតិូកន�ងកាារូកំាាយជាា

អ្នងគភាាពដែ�លបុគោប្រាម្ម�ីល់ម្មលូ�ឋ ានប្រាគ្គះឹនៃនស់ងគម្មកម្មព�ជាា នងិស់ហិគ្គម្មន៍គោស់�ឋកចិំចអាាសុាានផ្ដងដែ�រូ។

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ គ្គជឺាាដែផ្ដនក�៏សំ់ខ្លាំាន់ម្មយួនៃនវបុីធ្យម្មប៌្រាកុម្មហុុិនរូបុស់់គោយីង។ 

គោយីងក្រូតូូវដែតូបុគោងើីតូគោ�ាលនគោ�ា�ាយប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិ័យ និងកាារូកំណូត់ូ

ហាានិភិយ័ គោហីិយកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ គ្គកឺ្រូតូូវ�ានយកម្មកពចិាារូណាាគោ�ាគោពល

បុគោងើតីូយុទធសាាប្រាស់ ិនងិស់កម្មមភាាពអាាជីវីកម្មមរូបុស់់គោយីង គោ�មី្មី ��ា�ប្រាទ�ល់កំគោណូនី

អាាជីីវកម្មម។ កិចំចកាារូគោនះ គ្គឺគោ�ីម្មី �ធាានាា�ាននូវលទធភាាពចំំគោណូញប្រាបុកបុគោ�ាយ

ចំីរូភាាព និងបុគោងើីនផ្ដលចំំគោណូញរូបុស់់ភាាគី្គពាាក់ពន័ធឱ្យយ�ល់កប្រាមិ្មតូអ្នតិូបុរូមិាា។ 

យុទធសាាប្រាស់បិ្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ក្រូតូូវ�ានបុគោងើតីូគោ�ងី

ប្រាស់បុ�ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា� និងគោ�ាលកាារូណ៍ូអ្ននិរូជាាតូិ និងអ្ននុវតូិគោ�ា

ទូទាា�ងធ្យនាា�ារូ។ គោយីងចំលូរូមួ្មគោ�ាកន�ងប្រាកបុខ្ពណូ័ូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ស់រូបុុដែ�ល

ស់ងើត់ូធ្យៃន់គោ�ាគោលីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ ឧទាាហិរូណ៍ូ ឥណូទាាន ទីផ្ដាារូ 

ស់នានីយភាាព 

ហាានិភិយ័ប្រាបុតិូបុតូិិកាារូ និងយុទធសាាប្រាស់ិ។ រូចំនាាស់ម្មពន័ធប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ 

កំណូត់ូ�ា ាងចំាាស់់អំ្នពភីាារូកចិំច នងិទំនលួខុ្ពស់ក្រូតូវូពាាក់ពន័ធនងឹអ្នងគភាាពពាាក់ពន័ធ 

រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងអ្នងគភាាពប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័

ឯករាាជីយ ខ្ពណូៈដែ�លកាារូវាាស់់ដែវងដែកតូក្រូមូ្មវហាានិភិយ័ក្រូតូវូ�ានអ្ននុវតូជិាាមួ្មយនឹង

អ្នងគភាាពអាាជីវីកម្មមនមី្មយួៗ។

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិ័យ ម្មូលធ្យន និងស់នានីយភាាព គ្គឺស់េិតូគោ�ាគោប្រាកាាម្ម

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងរូបុស់់ប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាា

ភិិ�ាល ដែ�លទទួលខ្ពុស់ក្រូតូូវចំំគោពាាះកាារូធាានាានូ វកប្រាម្មិតូម្មូលធ្យន និង

ស់នានីយភាាពស់ម្មប្រាស់បុ គោ�ីម្មី �ស់ប្រាម្មបុស់ក្រូមួ្មលប្រាបុតូិបុតិិូកាារូអាាជីីវកម្មមបុចំច�បុីនន 

នងិអ្ននាាគ្គតូរូបុស់់គោយីង។ ទនាមឹ្មនងឹគោនះ ធ្យនាា�ារូ 

កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ធាានាាថាា គោ�ាលនគោ�ា�ាយ �ំគោណីូរូកាារូ និងប្រាបុពន័ធស់ប្រាមាាប់ុ

ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង �ាម្ម�ានក្រូតូតួូ

ពិនិតូយ និងរាាយកាារូណ៍ូអំ្នពីហាានិភិយ័ ម្មូលធ្យន និងស់នានីយភាាព គ្គឺ�ាក់ឱ្យយ

អ្ននុវតូិ ចំំដែណូកឯកាារូដែបុងដែចំកតួូនាាទី និងដែខ្ពំរាាយកាារូណ៍ូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ

�ា ាងចំាាស់់ប្រាស់បុគោ�ានឹងគោ�ាលកាារូណ៍ូក្រូតួូតូពនិិតូយនៃផ្ដាកន�ងលអ។ គោយីងក៏ស់ងើត់ូធ្យៃន់

គោលីកាារូអ្ននវុតូកិាារូបុងាា ាញ ហាានភិិយ័ ម្មលូធ្យន នងិស់នានយីភាាពលម្មអតិូ សុ់ប្រាកតឹូ 

និងគោទៀងទាាត់ូ ចំំដែណូកឯកាារូដែបុងដែចំកតួូនាាទី និងដែខ្ពំរាាយកាារូណ៍ូ គ្គឺក្រូតូូវ�ាន

កំណូត់ូ�ា ាងចំាាស់់ប្រាស់បុគោ�ានឹងគោ�ាលកាារូណ៍ូក្រូតួូតូពនិិតូយនៃផ្ដាកន�ងលអ។  គោយីងក៏

ស់ងើត់ូធ្យៃន់គោ�ាគោលីកាារូបុងាា ាញអំ្នពីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិ័យ ម្មូលធ្យន និង

ស់នានីយភាាពលម្មអតិូ សុ់ប្រាកតឹូ នងិគោទៀងទាាត់ូ�ល់សាាធាារូណូជីនផ្ដងដែ�រូ។

កាារចំលូរមួ្ពុ និងិទំ្ធនាាក់ទំ្ធនិងកាារងាារ៖ គោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�ស់ប្រាមាាប់ុកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងធ្យនធាានម្មនសុ់ំគោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃនកាារូរាាតូតូាាតូនៃនជំីងកឺវូ �� 

១៩៖ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានផ្ដដល់ជីនូនូវជំីនយួ នងិកាារូ�ា�ប្រាទទឹកចិំតូ�ិល់នគិោ�ាជីតិូទាា�ងអ្នស់់ ទាា�ងនិគោ�ាជីតិូដែ�លគោធ្យែកីាារូងាារូជិីតូស់នទិធជាាមួ្មយ

អ្នតូថិិិជីន នងិបុុគ្គគលិកកាារូ�ិាលយ័ជីរួូគោប្រាកាាយរូបុស់់គោយីង។ គោយីង�ានផ្ដដល់ជីនូនគិោ�ាជីតិូមាន ាក់ៗនវូកាារូឈប់ុស់ប្រាមាាកមាានប្រា�ាក់ឈន�ល ជាាកាារូជំីរូញុ

ទកឹចំតិិូគោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃនវបិុតិិូជំីងកឺវូ �� ១៩ ខ្ពណូៈដែ�លគោរូៀបុចំំកាារូចាាក់�សូ់ជំីរូញុប្រាបុឆ្នាំា�ងជំីងកឺវូ �� ១៩ នងិផ្ដដល់ជីនូបុគុ្គគលិកនូវជំីនយួគោ�ាកន�ង

កាារូគោធ្យែគីោតូស់រិូហិស័់ នងិកាារូទាាម្មទាារូសំ់ណូងពី បុ.ស់.ស់។ គោលីស់ពីគោនះ ធាានាារាា ាប់ុរូងសុ់ខ្ពភាាពប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា� គ្គកឺ្រូតូូវ�ានផ្ដដល់ជីនូនគិោ�ាជីតិូជាាមួ្មយនងឹ

ជីគោប្រាម្មសី់គោ�ាកន�ងកាារូគោប្រាបុបី្រា�ាស់់គោស់វាាគោ�ាម្មនារីូគោពទយ ដែ�លគោរូៀបុចំំគោ�ាយធ្យនាា�ារូនៃ�គ្គរូូធាានាារាា ាប់ុរូងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ឬម្មនារីូគោពទយគោផ្ដំងគោទៀតូ�ាម្មបំុណូង

រូបុស់់ខ្ពំ�ន។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍ិសំ៊ីខាាន់ិៗពោះ��ម្ពុី �ព្យប្រងះងកាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុ

(ក)

(ខ្ព)

(គ្គ)

(�)

(ង)

�ពោះងើ�តិពោះគាាលកាារ�៍ណែ�នាា� និិង�ំពោះ��រកាារប្រ��់ប្រ�ងស៊ីប្រ�ា�់ប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុ�រសិាា ានិ ស៊ីងាម្ពុ និិងអភិិ�ាលកិចំច ប្រស៊ី�តាាម្ពុពោះគាាលកាារ�៍កម្ពុច�
ប្រ�ក�ពោះ�ាយុទ្ធទួ្ធលខសី៊ីម្រូតូិវ៖ ឥទធពិលនៃនកាារូ�ា�ប្រាទឥណូទាានរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ក្រូតូូវ�ានវាាយតូនៃម្មគំោ�ាទូទាា�ងទ�ិឋភាាពទាា�ងអ្នស់់ ប្រាស់បុគោពលដែ�ល

ហាានិភិយ័ ឱ្យកាាស់ នងិឥទធពិលពាាក់ពន័ធនឹងអាាកាាស់ធាាតុូ ក្រូតូូវ�ានវភិាាគ្គ នងិវាាយតូនៃម្មគំោ�ាគោប្រាកាាម្មកាារូស់នមតូជាាគោប្រាចំនី។ លទធផ្ដល ក្រូតូូវ�ានគោប្រាបុបី្រា�ាស់់គោ�ាកន�ង

កាារូបុគោងើីតូដែផ្ដនកាារូយុទធសាាប្រាស់ិ គោ�ាលនគោ�ា�ាយឥណូទាាន និងដែផ្ដនកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងផ្ដលបុប្រាតូ។ កាារូគោ�ដ ាតូ គ្គឺគោ�ាគោលីកាារូកាាត់ូបុនេយឥទធិពលអ្នវជិីជមាានឱ្យយ

�ល់កប្រាម្មតិូអ្នបុីបុរូមាា ខ្ពណូៈដែ�លបុគោងើនីឥទធពិលឱ្យយ�ល់កប្រាម្មតិូអ្នតូបិុរូមិាាគោ�ាគោលីបុរូសិាេ ាន ស់ងគម្ម នងិគោស់�ឋកចិំច ប្រាស់បុ�ាម្មគោ�ាលគោ�ារូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា 

អាាសីុ់ គោធ្យែ�ីគូោចំនះគោទបីុអាាចំស់គោប្រាម្មចំ�ាន�ាម្មគោ�ាលគោ�ា។

កាារ�ពោះងើ�តិកាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិភិិយ័ុលកខ�ៈ�ពីោះរស៊ីកម្ពុម ពោះ�ាកុ�ងអំ��ងពោះព្យលនៃនិកាាររាាតិតិាាតិជាាស៊ីកលនៃនិជំីងកឺវូ �� ១៩៖  ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានអ្ននវុតូិ

វធិាានកាារូទប់ុសាើ ាត់ូ នងិ�ាម្ម�ានក្រូតូតួូពិនតិូយស់ប្រាមាាប់ុកាារូស់ប្រាម្មបុខ្ពំ�នគោ�ានងឹជំីងកឺវូ �� ១៩ ដែ�លអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោយីងអាាចំបុនគិោស់វាាកម្មម នងិស់កម្មមភាាពគោបុស់កកម្មម

សំ់ខ្លាំាន់ៗប្រាបុកបុគោ�ាយសុ់វតូេភិាាព។ គោយីងផ្ដដល់អាាទិភាាព�ល់អ្ននាាម្មយ័ នងិកាារូ�ា�ប្រាទទឹកចំតិូបិុគុ្គគលិកគោ�ាយប្រាបុកាាន់ខ្លាំជ ាប់ុគោ�ានងឹវធិាានកាារូ នងិគោ�ាលកាារូណ៍ូ

ដែណូនាា�សុ់ខ្ពភាាពសាាធាារូណូៈចំំគោពាាះកាារូរូកាាគ្គមំាាតូ កាារូពាាក់មាា ាស់ កាារូល្លាាងស់មាអ ាតូនៃ� និងកាារូគោធ្យែីគោតូស់ិ។ ទនាឹម្មនឹងគោនះ គោយីង�ាន�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់នូវ

បុគោចំចកវទិាាកន�ងកាារូ�ា�ប្រាទនិគោ�ាជីិតូរូបុស់់គោយីងចំំគោពាាះកាារូគោធ្យែីកាារូងាារូពីផ្ដាះ ខ្ពណូៈដែ�លដែបុងដែចំកឱ្យយពួក�ាត់ូគោធ្យែីកាារូងាារូពីទី�ា�ង និងជាាន់�ាច់ំពី�ន ា គោ�ីម្មី �

កាាត់ូបុនេយហាានភិិយ័នៃនកាារូឆំ្លងជំីងជឺាាចំគោងាើ ាម្ម។ គោលីស់ពគីោនះ គោយីង�ានបុគោងើតីូយុទធសាាប្រាស់សិ់ប្រាមាាប់ុកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ហាានភិិយ័ជំីងកឺវូ �� ១៩ នងិអ្ននុវតូវិធិាានកាារូជំីនយួស់ប្រាមាាប់ុប្រាគ្គប់ុភាាគី្គពាាក់ពន័ធទាា�ងអ្នស់់ រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងអ្នតិូថិិជីន នគិោ�ាជីតិូ អ្ននកផ្ដគត់ូផ្ដគង់ ភាាគ្គហុុិនិក ស់ងគម្ម 

នងិស់ហិគ្គម្មន៍។

ព្យប្រងះង�ំពោះ��រកាារ និិងសំ៊ីវធិាានិធនិឱនិភាាព្យ រមួ្ពុ��ច�លទាា�ងកាារពោះធើ� ពោះប្រស៊ីិស៊ីពោះតិស៊ីិតាាម្ពុលកខខ�ឌ តិម្រូម្ពុូវនៃផទកុ�ង និិងលកខខ�ឌ តិម្រូម្ពុូវរ�ស់៊ី
ធនាាគាារជាាតិនិៃនិកម្ពុុ�ជាា៖  គំ្គរូហូាានភិិយ័ឥណូទាាន កាារូចាាត់ូថាន ាក់ប្រាទពយស់កម្មម សំ់វធិាានធ្យន ក�ិាគោស់�ឋកចិំច 

គោស់ណាារូ �យាកូរូណូអីាាជីវីកម្មម នងិសូ់ចំនាាករូគោស់�ឋកចិំច ក្រូតូូវ�ាន�ាក់បុញ្ញច�លគោ�ាកន�ងបុទ�ឋ ានរូបុស់់គោយីង។ ជាាម្មយួ�ន ាគោនះដែ�រូ គោយីង�ានអ្ននគុោល្លាាម្ម�ាម្មលកខខ្ពណូូ

តូក្រូម្មវូបុទបុីញ្ញញតូិ ិនងិ�ានផ្ដដល់នវូកាារូពាាករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� �ល់គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងជាាន់ខ្ពពស់់អំ្នពសីាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ� នងិយនិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងចំំណាាយរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ 

គោ�ីម្មី �កាាត់ូបុនេយឥទធិពលអ្នវជិីជមាាន ដែ�លអាាចំនឹងបុាះពាាល់�ល់ប្រាបុតិូបុតូិិកាារូអាាជីីវកម្មម និងដែផ្ដនកាារូវនិិគោ�ាគ្គរូបុស់់គោយីងរូយៈគោពលពីរូឆ្នាំន ា�បុនាា ាប់ុ។និង

ស់ហិគ្គម្មន៍។

កាារ�ំពោះ��ងស៊ីម្ពុតិាភាាព្យប្រ��់ប្រ�ងស៊ីនិិសីិ៊ីខព្យត័ិ�៌ានិជាា�និិ�នាទ ា�់ ពោះ��ម្ពុី ��ំពោះព្យញតាាម្ពុ�ទ្ធ�ា ានិស៊ីកល៖   ប្រាបុពន័ធប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងស់និិសុ់ខ្ពពត័ូម៌ាានរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា 

អាាសីុ់ ក្រូតូវូ�ាន�ំគោ�ងីស់ម្មតូេភាាព។

កាារព្យប្រងះងកាារកាារ�ារទ្ធនិិនុិយ័ុ និងិឯកជីនិភាាព្យរ�ស់៊ីអតិ�ិជិីនិ៖  ប្រាកុម្មកាារូងាារូ�ានអ្ននវុតូជំិីហាានកន�ងកាារូធាានាាកាារូគោប្រាតូៀម្មគោរូៀបុចំំ គោ�ាយអ្ននគុោល្លាាម្ម�ាម្មកាារូ

កាារូពាារូទិនននយ័ និងឯកជីនភាាព។ វធិាានកាារូរូមួ្មមាាន កាារូដែកតូក្រូម្មូវគោ�ាលនគោ�ា�ាយ ប្រាពម្មទាា�ងកាារូគោធ្យែីបុចំច�បុីននភាាព�ំគោណីូរូកាារូ និងបុគោចំចកវទិាា គោ�ាយ

ប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុគោលីវធិាានកាារូក្រូតួូតូពិនិតូយ នងិគោហិ�ឋ ារូចំនាាស់ម្មពន័ធពាាក់ពន័ធ គោ�មី្មី ��ា�ប្រាទ�ល់កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងកាារូអ្ននុញ្ហាញ ាតូ នងិកាារូអ្ននុវតូសិិ់ទធរិូបុស់់អ្នតូថិិជិីន។ គោលីស់

ពគីោនះ គោយីង�ានផ្ដំពែផ្ដាាយជាាបុនបិុនាា ាប់ុ�ល់នគិោ�ាជីតិូ នងិនៃ�គ្គសូាាជីវីកម្មម គោ�មី្មី �ធាានាាថាាពួក�ាត់ូទទួលសាគ ាល់អំ្នពសីាារូៈសំ់ខ្លាំាន់នៃនអ្ននុគោល្លាាម្មភាាព�ាម្មកាារូ

កាារូពាារូទនិននយ័ នងិឯកជីនភាាព ប្រាស់បុគោពលដែ�លរូ�ាយកាារូណ៍ូវឌ្ឍឍនភាាពក្រូតូវូ�ានក្រូតូតួូពនិតិូយ នងិបុងាា ាញជីនូគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ជាា

គោទៀងទាាត់ូ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ស់ងើត់ូធ្យៃន់ជាាខំ្លាំា�ងគោ�ាគោលីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាព នងិទាាន់គោពលគោវល្លាា។ គោ�ាលនគោ�ា�ាយ ឧបុករូណ៍ូ នងិ�ំគោណូរីូកាារូ

ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ ក្រូតូូវ�ានបុគោងើីតូគោ�ីង និងក្រូតួូតូពិនិតូយជាាគោទៀងទាាត់ូគោ�ីម្មី �កាារូពាារូប្រាបុឆ្នាំា�ងនឹងគោ�ានឹងកាារូប្រាបុថុិយប្រាបុថាានគោ�ានឹងនិនាន ាកាារូហាានិភិយ័ប្រាស់បុ�ាម្មភាាពឆ្នាំាប់ុ

ដែប្រាបុក្រូបុលួនៃនទផី្ដាារូ នងិធាានាាថាា គោ�ាលនគោ�ា�ាយទាា�ងគោនាាះស់ម្មប្រាស់បុស់ប្រាមាាប់ុកាារូដែប្រាបុក្រូបុលួចំំគោពាាះលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មវូបុទបុីញ្ញញតូិ ិរូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងគោ�ាលនគោ�ា�ាយគោស់�ឋកចិំច

កន�ងប្រាបុគោទស់ នងិស់កល។ វធិាានកាារូពាាក់ពន័ធដែ�ល�ានអ្ននវុតូ ិគ្គមឺាាន�ចូំតូគោ�ា៖
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានស់ងើត់ូធ្យៃន់គោ�ាគោលីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ប្រាគ្គប់ុប្រាជីងុគោប្រាជាាយ �ចូំជាាហាានភិិយ័ឥណូទាាន ហាានភិិយ័ទីផ្ដាារូ ហាានភិិយ័ស់នានយីភាាព ហាានភិិយ័

ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ នងិហាានភិិយ័យុទធសាាប្រាស់ ិដែ�លហាានភិិយ័ទាា�ងអ្នស់់គោនះគ្គកឺ្រូតូវូ�ានប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុ និងប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង�ាន�ា ាងស់ម្មប្រាស់បុ។

ហាានភិិយ័ឥណូទាានស់គោ�ដ ា�ល់ហាានភិិយ័ដែ�ល�ាម្មរូយៈហាានភិិយ័គោនះ ស់ម្មភាាគ្គ ីឬអ្ននកខ្ពចអីាាចំនឹងខ្ពកខ្លាំានម្មនិបំុគោពញ�ាម្មកាាតូពែកិចំចនៃនកិចំចស់នាា ឬកចិំចប្រាពម្មគោប្រាពៀង ឬ

មាានបំុណូងម្មនិគោ�ារូព�ាម្មកចិំចប្រាពម្មគោប្រាពៀង ដែ�លបុណាដ ាលឱ្យយមាានកាារូខ្លាំាតូបុង់�ល់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។ �គូោចំនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានស់ងើត់ូធ្យៃន់ជាាសំ់ខ្លាំាន់គោលី

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ឥណូទាានប្រាស់បុ�ាម្មបុទ�ឋ ានអ្ននរិូជាាតូ ិនងិលកខខ្ពណូូបុទបុីញ្ញញតូិ ិផ្ដលបុាះពាាល់បុរូសិាេ ាន នងិកាារូដែប្រាបុក្រូបុលួអាាកាាស់ធាាតុូ ដែ�លអាាចំនឹងបុងើគោ�ងីគោ�ាយ

ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូអាាជីវីកម្មមរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គោ�មី្មី �ធាានាា�ាននវូកំគោណូនីប្រាបុកបុគោ�ាយចំរីូភាាព នងិផ្ដលចំំគោណូញស់ម្មគោហិតូផុ្ដល�ល់ភាាគី្គពាាក់ពន័ធ។ 

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានគោ�ដ ាតូគោលីគោស់វាាអ្នតូថិិិជីន នងិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័

ឥណូទាានស់ប្រាមាាប់ុប្រាគ្គប់ុអ្នតូិថិិជីនគោ�ាលគោ�ាទាា�ងអ្នស់់ គោ�ីម្មី �ធាានាាថាា កប្រាម្មិតូហាានិភិយ័គ្គឺស់េិតូគោ�ាគោប្រាកាាម្មកាារូកំណូត់ូហាានិភិយ័ដែ�លអាាចំទទួលយក�ាន។ អាាជីីវកម្មមរូបុស់់

អ្នតូថិិិជីនគ្គកឺ្រូតូវូ�ានប្រាបុឈម្មម្មខុ្ពនឹងកាារូរាាតូតូាាតូនៃនជំីងកឺវូ �� ១៩ ដែ�លកំពងុដែតូជីតិូផ្ដតុូរូលត់ូ និងកាារូសាដ ារូគោស់�ឋកចិំច នងិពាាណូជិីជកម្មមស់កលម្មនិគោស់ម�ីន ា។

(ចំ)

(ឆ្ល)

(ជី)

(ឈ)

(ញ)

កាារព្យប្រងះងវ�ីធម្ពុសី៌៊ីវតិាភិាាព្យប្រ�ព្យន័ិធអី�និធ�ឺតិិ (cyber hygiene) ដែ�លរូមួ្មបុញ្ញច�លប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិិ�ាល គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង នគិោ�ាជីតិូ អ្នតូថិិជិីន នៃ�គ្គអូាាជីវីកម្មម 

នងិអ្ននកផ្ដគត់ូផ្ដគង់ �ាម្មរូយៈកាារូផ្ដំពែផ្ដាាយអំ្នពចំីំគោណូះ�ឹងគោ�ាកន�ងប្រាបុពន័ធផ្ដំពែផ្ដាាយជាាគោប្រាចំនី �ចូំជាាយុទធនាាកាារូយល់�ងឹអំ្នពសីាាយបុរ័ូស់ប្រាមាាប់ុអ្នតូថិិជិីន កាារូគោរូៀន

�ាម្មប្រាបុពន័ធគោអ្ន�ិចំក្រូតូូនិក ប្រាពឹតិិូបុប្រាតូពត័ូម៌ាានអំ្នពសីាាយបុរ័ូ កាារូជូីន�ំណូងឹ នងិរូបូុភាាពប្រាកាាហិែកិពត័ូម៌ាានអំ្នពសីាាយបុរ័ូ។ គោលីស់ពីគោនះ លំហាាត់ូអ្ននវុតូអំិ្នពកីាារូ

ដែកងំបុនំំ នឹងក្រូតូវូអ្ននវុតូ ិគោ�មី្មី �គោលីកកម្មពស់់កាារូយល់�ងឹរូបុស់់នគិោ�ាជីតិូអំ្នពកីាារូគ្គប្រាមាាម្មកំដែហិងនៃនកាារូដែកងំបុនំំ។

កាារ�ពោះងើ�តិប្រក�ខ�័ឌ ប្រ��់ប្រ�ងផលតិិផលពោះព្យញពោះលញ គោ�ីម្មី �ធាានាាថាា រាាល់ផ្ដលិតូផ្ដល និងគោស់វាាកម្មមសំ់ខ្លាំាន់ៗទាា�ងអ្នស់់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាបុកបុគោ�ាយ

ប្រាបុសិ់ទធភាាព គោ�ាយប្រាស់បុ�ាម្មតូក្រូម្មវូកាារូរូបុស់់អ្នតិូថិិជីន នងិប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោ�ាយកប្រាម្មតិូហាានភិិយ័ដែ�លអាាចំទទួលយក�ាន។

កាារ�ពោះងើ�តិពោះគាាលកាារ�៍ណែ�នាា�ប្រ�តិ�ិតិិកិាារ និងិកាារម្រូតិតួិព្យនិិតិិយស៊ីម្ពុប្រស៊ី�ស៊ីប្រ�ា�់កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិភិិយ័ុស៊ីម្ពុប្រស៊ី� និងិ�ទ្ធព្យពិោះសាាធន៍ិអតិ�ិជិីនិវជិីជ�ានិ
ពោះ�ាកុ�ងចំំពោះណ្ដាាម្ពុអងាភាាព្យ�ាក់ព្យន័ិធនិះងហាានិភិិយ័ុ ឱ្យយកាាន់ដែតូមាានស់មាាហិរូណូកម្មម នងិប្រាបុសិ់ទធភាាពគោ�ាយនាាយក�ឋ ាននីមួ្មយៗ ដែ�លក្រូតូូវ�ានក្រូតួូតូពនិតិូយគោ�ាយ

ប្រាបុធាាននាាយក�ឋ ានដែ�លជាាស់មាាជីកិនៃនគ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង។ កាារូពប្រាងឹងគោនះ គ្គគឺោ�មី្មី �ធាានាាថាា ធ្យនាា�ារូអាាចំផ្ដដល់នវូផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមជាាគោប្រាចំនី

គោ�មី្មី �ស់ប្រាម្មបុ�ាម្មតូក្រូម្មវូកាារូរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន នងិគោរូៀបុចំំស់ប្រាមាាប់ុកំគោណូនីអាាជីវីកម្មមគោ�ាកន�ងស់ម្មយ័ឌ្ឍជីីថីិលកាាន់ដែតូមាានប្រាបុសិ់ទធភាាព ប្រាស់បុគោពលដែ�លហាានភិិយ័

សំ់ខ្លាំាន់ៗ និងបុញ្ហាា ាអ្ននុគោល្លាាម្មភាាពគ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ និងប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាបុកបុគោ�ាយសុ់វតូេិភាាព និងស់ម្មប្រាស់បុ។ប្រាបុសិ់ទធភាាព គោ�ាយប្រាស់បុ�ាម្មតូក្រូមូ្មវកាារូរូបុស់់

អ្នតូថិិិជីន នងិប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោ�ាយកប្រាម្មតិូហាានភិិយ័ដែ�លអាាចំទទួលយក�ាន។

កាារព្យប្រងះងកាារប្រ��់ប្រ�ងនៃ��ូអាាជី�វកម្ពុម និិងកាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុភាា��ទ្ធ���  ដែ�លប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុគោលីកាារូវាាយតូនៃម្មំហាានិភិយ័ កាារូគោប្រាជីីស់គោរូ �ស់ �ំគោណីូរូកាារូ 

កាារូគោរូៀបុចំំកចិំចស់នាា កាារូ�ាម្ម�ានក្រូតូតួូពនិតិូយហាានភិិយ័ នងិកាារូបុញ្ញចប់ុគោស់វាាកម្មមជាាម្មយួនៃ�គ្គអូាាជីវីកម្មម នងិភាាគ្គទីបីុ ីគោ�មី្មី �ធាានាានវូកាារូពប្រាងងឹស់និសុិ់ខ្ពស់ប្រាមាាប់ុ

ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូអាាជីវីកម្មម នងិកាារូបុគោងើនីប្រាបុសិ់ទធភាាពគោ�ាគោលីកាារូចាាប់ុរូកកាារូដែកងំបុនំំកន�ងទប្រាម្មង់ជាាគោប្រាចីំន គោ�មី្មី �កាារូប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុកាាន់ដែតូទូល្លាាយ។

�ាក់ឱយ�ំពោះ��រកាារនិវូកាារប្រ��់ប្រ�ងប្រកម្ពុប្រ�តិ�ិតិិទិ្ធ�ផាារ   ប្រាស់បុ�ាម្មតូក្រូម្មវូកាារូ សាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ� នងិកាារូយល់�ងឹរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន គោ�មី្មី �ធាានាាថាាអ្នតូថិិិជីន

ទទួល�ានគោស់វាា នងិកាារូប្រាបុប្រាពតិឹូចំំគោពាាះប្រាបុកបុគោ�ាយយុតូិធិ្យម្មជ៌ាាម្មយួនងឹពត័ូម៌ាានគោពញគោលញ នងិសុ់ប្រាកតឹូអំ្នពផិ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មមស់ប្រាមាាប់ុបុទពគិោសាាធ្យន៍

អ្នតូថិិិជីនវជិីជមាាន។

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុ

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុឥ�ទាានិ

30

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ទនាមឹ្មនឹងគោនះ កាារូរូខំ្លាំានដែផ្ដនកឌី្ឍជីថីិលដែ�លជំីរូញុឱ្យយធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គោ�ដ ាតូកាារូយកចិំតូទុិក�ាក់កាាន់ដែតូគោប្រាចីំនគោលីលកខណូៈវនិចិំិយ័ក្រូតួូតូពនិិតូយអ្នតូថិិជិីនតឹូងរូុងឹ ប្រាស់បុ

គោពលដែ�លកំណូត់ូអាាទិភាាពគោលីវធិាានកាារូជំីនួយប្រាបុកបុគោ�ាយចីំរូភាាព ជាាពិគោស់ស់ស់ប្រាមាាប់ុអាាជីីវកម្មមធ្យុនតូូចំ និងម្មីក្រូកូ ក៏�ូចំជាាអាាជីីវកម្មមលក់រាាយដែ�លមាានសាេ ានភាាព

ហិិរូញ្ញញវតូេ�រូងឹមាា� នងិស់ម្មតូេភាាពស់ងបំុណុូលលអ។ គោលីស់ពគីោនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ មាានគោ�ាលនគោ�ា�ាយ គោ�មី្មី ��ាក់បុញ្ញច�លហាានិភិយ័ពាាក់ពន័ធនឹងសុ់ខ្ពភាាពសាាធាារូណូៈ 

ដែ�លអាាចំនងឹបុាះពាាល់�ល់ប្រាបុតូបិុតិិូកាារូអាាជីវីកម្មមរូបុស់់អ្នតិូថិជិីន�ាម្មរូយៈហាានភិិយ័រូបូុសាាប្រាស់ ិនងិហាានភិិយ័អ្ននិរូកាាល ដែ�លជាាក�ិាម្មយួកន�ងចំំគោណាាម្មក�ិានាានាាស់ប្រាមាាប់ុ

�ំគោណូរីូកាារូធាានាាឥណូទាាន នងិគោប្រាបីុប្រា�ាស់់គោ�ាលនគោ�ា�ាយគោនះជាាស់មាាស់ធាាតុូម្មយួកន�ងចំំគោណាាម្មស់មាាស់ធាាតុូនាានាាគោ�ាកន�ងកាារូវាាយតូនៃម្មផំ្ដលបុាះពាាល់ម្មកគោលីផ្ដលបុប្រាតូ

ឥណូទាានរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ក៏�ានគោ�ដ ាតូគោលីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងផ្ដលបុប្រាតូ គោ�មី្មី �រូកាាកាារូប្រាបុម្មលូផ្ដដ�ំឥណូទាានជាាម្មយួនងឹកប្រាម្មតិូកំណូត់ូដែ�ល�ានបុគោងើតីូ។ គោ�ាលគោ�ាកំគោណូនីឥណូទាាន

ក្រូតូូវ�ានបុគោងើតីូគោ�ងីគោ�ាយប្រាស់បុ�ាម្មសាេ ានភាាពគោស់�ឋកចិំចអំ្នគោណាាយផ្ដល គោ�ាយគ្គតិូគ្គរូូពចិាារូណាាគោ�ាគោលីអ្នតូថិិជិីនគោ�ាលគោ�ា វសិ់យ័ នងិឧស់ាាហិកម្មមផ្ដលិតូផ្ដល គោ�មី្មី �

បុគោងើនីផ្ដលចំំគោណូញឱ្យយ�ល់កប្រាម្មតិូអ្នតូបិុរូមិាាណូគោ�ាគោប្រាកាាម្មរូ �ស់អាាប់ុដែភិថាាយ (Risk Appetite)។ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានស់ងើត់ូធ្យៃន់គោ�ាគោលីកាារូរូកគោ�ញីស់ញ្ហាញ ាប្រាពមាាន

�ំបុងូរូបុស់់អ្នតូថិិជិីន នងិកាារូ�ាម្ម�ានក្រូតួូតូពិនតិូយឥរូ�ិាបុថិ គោ�មី្មី �ធាានាា�ាននវូ�ំគោណូរីូកាារូ�ាម្ម�ានក្រូតួូតូពនិតិូយ សាដ ារូគោ�ងីវញិ នងិប្រាបុមូ្មលប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាព។ គោលីស់

ពគីោនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ អាាចំរូកាាសំ់វធិាានធ្យនស់ម្មប្រាស់បុ�ាច់ំគោ�ាយដែ�ក គោ�មី្មី �ប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុគោលីកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំងឹទុក ដែ�លប្រាស់បុ�ាម្មប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ

អាាជីវីកម្មមប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូយកចំតិិូទុក�ាក់គោ�ាប្រា�ាមាានភាាពម្មនិចំាាស់់ល្លាាស់់ដែផ្ដនកគោស់�ឋកចិំចកំពងុបុនិ នងិកាារូរាាតូតូាាតូនៃនជំីងកឺវូ �� ១៩ ដែ�លអ្នសូ់បុនំាាយគោនះ។

គោ�ីម្មី �ស់គោប្រាម្មចំ�ាននូវកំគោណូីនប្រាបុកបុគោ�ាយចីំរូភាាព យុទធសាាប្រាស់ិឥណូទាានរូបុស់់

គោយីងគ្គគឺោ�ដ ាតូគោលីតុូលយភាាពរូវាាងកាារូបុគោងើតីូ នងិកាារូកាារូពាារូតូនៃម្មផំ្ដលបុប្រាតូគោ�ាកន�ងរូ �ស់

អាាប់ុដែភិថាាយរូបុស់់គោយីង។ គោ�ាលនគោ�ា�ាយឥណូទាាន និងនីតិូវធិ្យីឥណូទាាន

ពាាក់ព័នធ ក្រូតូូវដែតូអ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្មយុទធសាាប្រាស់ិគោនះ និងក្រូតូូវដែតូប្រាស់បុ�ាម្មចំាាប់ុ 

បុទបុីញ្ញញតូិ ិនងិគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងកម្មចយុីតូិធិ្យម៌្ម រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងរូគោបុៀបុ

ស់ប្រាម្មបុខ្ពំ�នគោ�ានឹងផ្ដលបុាះពាាល់នៃនកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលអាាកាាស់ធាាតូុដែ�លអាាចំមាានគោលី

ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូអាាជីវីកម្មមកន�ងនយ័ហាានភិិយ័ និងឱ្យកាាស់អាាជីវីកម្មម។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានក្រូតូតួូពិនតិូយគោលីគោ�ាលនគោ�ា�ាយប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័

ឥណូទាានគោ�ាដែខ្ពកញ្ហាញ ា ឆ្នាំន ា�២០២១ គោ�ាយគិ្គតូគូ្គរូគោ�ាគោលីផ្ដលបុាះពាាល់គោលីផ្ដលបុប្រាតូ

ឥណូទាាន និងអ្ននុវតូិ�ាម្មកាារូអ្ននុវតូិស់ិង់�ារូគោ�ាកន�ងចំំគោណាាម្មធ្យនាា�ារូលំ�ាប់ុ

កំពលូគោ�ាកន�ងវសិ់យ័ រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងកាារូ�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់នវូផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាា

កម្មមថិមីៗ  នងិប្រាបុតិូបុតូិកិាារូគោ�ាកន�ងកាាលៈគោទស់ៈដែប្រាបុក្រូបុលួ �ចូំជាា កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោ�មី្មី �

បុគោញ្ញច�ស់ផ្ដលបុាះពាាល់នៃនជំីងកឺវូ �� ១៩ ម្មកគោលីអ្នតិូថិជិីនរូបុស់់គោយីង គោ�មី្មី �ធាានាាថាា 

អ្នតូថិិជិីនទាា�ងអ្នស់់រូបុស់់គោយីង ជាាពិគោស់ស់ ស់ហិប្រា�ាស់ធុ្យនតូចូំ នងិម្មធ្យយម្ម អាាចំបុនិ

ប្រាបុតូិបុតិិូកាារូអាាជីីវកម្មមរូបុស់់ខ្ពំ�ន�ានជាាម្មួយនឹងកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគ្គុណូភាាពឥណូទាាន

ស់ម្មប្រាស់បុរូបុស់់គោយីង។

គោយីង�ានគោធ្យែីឱ្យយប្រាបុគោសី់រូគោ�ីងនូវបុទ�ឋ ាន និងគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�ស់ប្រាមាាប់ុកាារូ

ពនាារូឥណូទាាន ដែ�លបុចំច�បុីននគោនះគ្គកឺាាន់ដែតូអ្ននុគោប្រា�ាះ�ល់កំគោណូនីប្រាបុកបុគោ�ាយ

ចំីរូភាាពរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។ កាារូដែកតូក្រូម្មូវគោនះ គ្គឺក្រូតូូវ�ាន�ាម្ម�ាន

ក្រូតួូតូពិនិតូយរូកឥទធិពលម្មកគោលីផ្ដលបុប្រាតូ និង�ានគោធ្យែីបុចំច�បុីននភាាពស់ប្រាមាាប់ុជាាឯក

សាារូគោ�ាងគោ�ាកន�ងប្រាបុពន័ធប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងទិនននយ័រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ដែ�ល

មាាន�ល់អ្ននកគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ពាាក់ពន័ធ ប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុគោលីលកខណូៈវនិចិំិយ័ស់ប្រាមាាប់ុកាារូផ្ដដល់

ឥណូទាាន �ំគោណីូរូកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងឥណូទាាន និងឧបុករូណ៍ូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័

ឥណូទាាន។

ពោះគាាលនិពោះ�ា�ាយុប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុឥ�ទាានិ

31

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានអ្ននុវតិូកាារូក្រូតូួតូពិនិតូយគោ�ាលនគោ�ា�ាយ និង�ំគោណូីរូកាារូឥណូទាាន រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងកាារូបុងាា ាញអំ្នពីសំ់គោណូីឥណូទាាន កាារូធាានាាឥណូទាាន 

កាារូគោរូៀបុចំំកិចំចប្រាពម្មគោប្រាពៀង កាារូវាាយតូនៃមំ្មឥណូទាាន ប្រាពម្មទាា�ងកាារូ�ាម្ម�ាន និងក្រូតូួតូពិនិតូយគ្គុណូភាាពប្រាទពយស់កម្មម គោ�ីម្មី �ធាានាា�ាននូវស់ងគតូិភាាព និងប្រាបុសិ់ទធភាាពនៃន

គោ�ាលនគោ�ា�ាយ នងិ�ំគោណូរីូកាារូឥណូទាានប្រាស់បុ�ាម្មលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មវូបុទបុីញ្ញញតូិ។ិ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ក៏�ានគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ពត័ូម៌ាានពកីាារូក្រូតូតួូពនិតិូយគោនះគោ�មី្មី ��ា�ប្រាទ�ល់

កាារូអ្នភិវិឌ្ឍឍន៍បុទ�ឋ ានប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងឥណូទាានរូបុស់់គោយីង។

ហាានភិិយ័ទីផ្ដាារូ អាាចំគោកតីូគោ�ងីពីកាារូដែប្រាបុក្រូបុលួនៃនអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ កាារូបុដ�រូរូបូុយិបុណ័ូណបុរូគោទស់ នងិគ្គមំាាតូឥណូទាាន។ កាារូដែប្រាបុក្រូបុលួទាា�ងគោនះបុាះពាាល់�ល់ចំំណូូល ម្មលូធ្យន 

តូនៃម្មំនៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� និងប្រាទពយអ្នកម្មមក៏�ូចំជាាធាាតុូគោប្រា�ា�ារាាងតុូលយកាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូនាាគោពលបុចំច�បុីនន និងអ្ននាាគ្គតូ។ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ចំូលរូមួ្មគោ�ាកន�ង

ប្រាកបុខ្ពណូ័ូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ស់រូបុុ�ាម្មរូយៈកាារូអ្នភិវិឌ្ឍឍន៍គោហិ�ឋ ារូចំនាាស់ម្មពន័ធ នងិ�ំគោណូរីូកាារូសំ់ខ្លាំាន់ៗស់ប្រាមាាប់ុកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូនៃនផ្ដលិតូផ្ដលហិិរូញ្ញញវតូេ��ាន

ទាាន់គោពលគោវល្លាា និងស់ម្មប្រាស់បុ។ គោលីស់ពីគោនះ គោយីង�ានបុគោងើីតូ�ំគោណូីរូកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងផ្ដលិតូផ្ដលស់ប្រាមាាប់ុទាា�ងផ្ដលិតូផ្ដលមាានប្រាសាាប់ុ និងផ្ដលិតូផ្ដលថិមីគោ�ាយដែផ្ដអកគោលី

ដែផ្ដនកាារូអាាជីវីកម្មម គោ�ាយប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុគោលីគោ�ាលបំុណូង នងិ�ំគោណូរីូកាារូប្រាបុតិូបុតិិូកាារូ ក�ិាពាាក់ពន័ធហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូ កាារូវភិាាគ្គហាានភិិយ័ នងិផ្ដលបុាះពាាល់ដែ�លអាាចំគោកតីូមាាន 

ក៏�ចូំជាាគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�អំ្នពកីាារូវាាយតូនៃម្ម ំនងិប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ផ្ដងដែ�រូ។

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ គោស់�ឋកចិំចប្រាបុគោទស់�ានសាដ ារូគោ�ងីវញិពីកាារូរាាតូតូាាតូនៃនជំីងកូឺវ �� ១៩ គោហីិយអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់គោលីទផី្ដាារូ�ានចាាប់ុគោផ្ដដមី្មគោកីនគោ�ងី គោ�ាគោពលដែ�លហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូ

ហិិរូញ្ញញវតូេ�ស់កល�ានរូងផ្ដលបុាះពាាល់�ា ាងធ្យៃន់ធ្យៃរូពីជំីងរឺាាតូតូាាតូជាាស់កលគោនះ។ លំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ពបីុណាដ ាប្រាបុគោទស់នាានាាគ្គកឺ្រូតូូវ�ានទាាក់ទាាញចំលូម្មកកន�ងប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា 

គោហីិយធ្យនាា�ារូទាា�ងអ្នស់់គ្គកំឺពងុដែតូប្រាបុកតួូប្រាបុដែជីង�ន ាគោ�ាកន�ងបុរូ�ិាកាាស់ថិមគីោនះ គោ�មី្មី �ចាាប់ុយកចំំដែណូកទផី្ដាារូធំ្យជាាងគោគ្គបំុផ្ដតុូនៃនលំហូិរូចំលូនៃនប្រា�ាក់គោនះ។

ស់ប្រាមាាប់ុទស់ំនៈឆ្នាំន ា�២០២២ គោស់�ឋកចិំចស់កលជួីបុប្រាបុទះនឹងភាាពម្មនិចំាាស់់ល្លាាស់់ម្មដងគោទៀតូ ដែ�លបុងើគោ�ងីគោ�ាយវ �រូសុ់បុដែមំ្មងខំ្ព�នថិមនីៃនជំីងកូឺវ �� ១៨ គោ�ាប្រា�ាដែ�លមាានកាារូ

គោកនីគោ�ងីនវូអ្នតិូផ្ដរូណាា នងិកាារូគោកនីគោ�ងីនៃនតូនៃមំ្មដែ�លអាាចំគោកតីូមាានគោ�ាកន�ងអ្នប្រា�ាគោ�ាលនគោ�ា�ាយរូបុស់់ស់ហិរូ�ឋអាាគោម្មរូកិ។ កាារូយកចំតិូទុិក�ាក់�តិូ�ល់ គ្គរួូដែតូគោ�ដ ាតូ

គោលីជីគោមំាាះអាាគោម្មរូកិ-ចិំន ដែ�លអាាចំបុាះពាាល់�ល់គោស់�ឋកចិំចរូបុស់់បុណាដ ាប្រាបុគោទស់�នៃទគោទៀតូ បុា ដុែនមិ្មនិដែម្មនកម្មព�ជាា ទាា�ងគោ�ាយ�ា ាល់ ឬគោ�ាយប្រាបុគោ�ាល គោ�ាប្រា�ានៃនកាារូគោធ្យែឱី្យយគោ�ា

ជាាធ្យម្មម�ាជាាបុគោណូដ រីូៗនៃនស់កម្មមភាាពគោស់�ឋកចិំច នងិស់ងគម្មគោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា។

ហាានភិិយ័ស់នានយីភាាព គ្គកឺ្រូតូវូ�ានកំណូត់ូនយិម្មនយ័ថាាជាាហាានភិិយ័បុងើគោ�ងីគោ�ាយកាារូខ្ពកខ្លាំានម្មនិអាាចំទទួល�ានម្មលូនធិ្យបិ្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់គោ�ានៃថិចំំំណាាយស់ម្មប្រាស់បុ គោ�មី្មី �

បំុគោពញកាាតូពែកចិំចគោ�ាគោពលកាាលបុរូគិោចំទិកំណូត់ូ និង/ឬកាារូម្មនិមាានលទធភាាពគោ�ាកន�ងកាារូបុដែម្មងំប្រាទពយស់កម្មមគោ�ាជាាសាាច់ំប្រា�ាក់។

ស់នានយីភាាពគោ�ាកន�ងប្រាបុពន័ធធ្យនាា�ារូ គ្គមឺាានកាារូគោកីនគោ�ងីគោ�ាគោពលដែ�លកំគោណូនីឥណូទាានធំ្យជាាងកំគោណូនីប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ ីខ្ពណូៈដែ�លធ្យនាា�ារូ�ានយកប្រា�ាក់ចំំគោណូញរូកាាទុក 

នងិបំុណុូលរូបុស់់ខ្ពំ�នម្មកបុនធ�រូបុនេយស់មាព ាធ្យគោស់�ឋកចិំច នងិផ្ដដល់នវូកាារូបុនធ�រូបុនេយ�ល់ស់ហិប្រា�ាស់ធ្យនុម្មកី្រូក ូតូចូំ នងិម្មធ្យយម្ម (MSME) នងិអ្ននកគោប្រាបុបី្រា�ាស់់កន�ងកាារូពនាារូគោពល

បុង់ប្រា�ាក់ និងកំណូត់ូរូយៈគោពលឥណូទាានរូបុស់់ពួកគោគ្គគោ�ីងវញិ។ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់�ានបំុពាាក់ជាាម្មួយនូវឧបុករូណ៍ូ�ា ាងគោពញគោលញស់ប្រាមាាប់ុកាារូ ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ស់នានយីភាាពស់ម្មប្រាស់បុ គោ�មី្មីកាារូពាារូធ្យនាា�ារូរូបុស់់គោយីងពីកងែះស់នានយីភាាព។ គោប្រា�ាពកីាារូ�ាម្ម�ានក្រូតូតួូពនិតិូយហាានភិិយ័ស់នានយីភាាពប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាពគោ�ាកន�ង

សាេ ានភាាពដែ�លអាាចំទទួលរូងហាានភិិយ័គោ�ាយប្រាបុគោ�ាល គោយីងក៏�ានអ្ននមុ្មត័ូយកនវូដែផ្ដនកាារូបុនអិាាជីវីកម្មម គោ�មី្មី �កាារូពាារូពកីាារូរូខំ្លាំាន់�ល់ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ នងិប្រាបុពន័ធសំ់ខ្លាំាន់ៗ

ដែ�លអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោយីងបំុគោពញកាាតូពែកចិំចរូបុស់់គោយីង�ានគោ�ាកន�ងប្រា�ាអាាស់នន។

កាារម្រូតិួតិពិ្យនិិតិយពោះគាាលនិពោះ�ា�ាយុ និិង�ំពោះ��រកាារឥ�ទាានិ

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុទ្ធ�ផាារ

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុស៊ីនិទនិ�យុភាាព្យ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានអ្ននវុតូកិាារូវាាយតូនៃម្ម ំនងិកាារូវភិាាគ្គហាានភិិយ័ស់នានយីភាាពជាាគោទៀងទាាត់ូ គោ�មី្មី �ធាានាា�ាននវូស់នានយីភាាពប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ស់ប្រាមាាប់ុប្រាបុតូបិុតូិកិាារូអាាជីវីកម្មម

រូបុស់់គោយីង �ាម្មរូយៈកាារូវភិាាគ្គគ្គមំាាតូស់នានយីភាាព គោ�ាយប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុទាា�ងសាេ ានភាាពធ្យម្មម�ា នងិសាេ ានភាាពមាានវបិុតូិដិែ�លស់េតិូគោ�ាគោប្រាកាាម្មគោស់ណាារូ �យា ចំូំននួបុ ីឧទាាហិរូណ៍ូ 

វបិុតូិសិ់នានយីភាាពដែ�លជាាក់ល្លាាក់�ាម្មធ្យនាា�ារូ ទូទាា�ងទីផ្ដាារូ ឬជាាកាារូរូមួ្មផ្ដំនំៃនកាាលៈគោទស់ៈទាា�ងពរីូគោនះ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ក៏�ានបុគោងើតីូនូវឧបុករូណ៍ូគោ�មី្មី �វាាយតូនៃម្ម ំនងិវភិាាគ្គហាានភិិយ័ស់នានយីភាាពដែ�លបំុគោពញ�ាម្មបុទ�ឋ ានអ្ននរិូជាាតូ ិរូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងអ្នន�ុាតូប្រាកបុខ្ពណូ័ូ

ស់នានីយភាាព (LCR) និងអ្ននុ�ាតូម្មូលនិធិ្យស់េិរូភាាពសុ់ទធ (NFSR)។ គោលីស់ពីគោនះ ធ្យនាា�ារូ�ានបុគោងើីតូឧបុករូណ៍ូស់ប្រាមាាប់ុកាារូវាាយតូនៃម្មំ និងកាារូវភិាាគ្គហាានិភិយ័

ស់នានីយភាាពជាាបុនបិុនាា ាប់ុប្រាស់បុ�ាម្មបុទ�ឋ ានអ្ននរិូជាាតូ។ិ កចិំចកាារូគោនះអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោយីងអាាចំបុគោងើតីូដែផ្ដនកាារូប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាព ស់ប្រាមាាប់ុកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងស់នានយីភាាព

ទាា�ងម្មលូ អ្នម្មជាាមួ្មយនងឹកាារូក្រូតួូតូពនិតិូយ នងិដែកតូក្រូមូ្មវ�ំគោណូរីូកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ស់នានីយភាាព នងិដែកតូក្រូមូ្មវរូចំនាាស់ម្មពន័ធម្មលូនធិ្យរិូបុស់់គោយីងគោ�ាយគោឆំ្លយីតូបុគោ�ានងឹ

សាេ ានភាាពទីផ្ដាារូ និងស់នានីយភាាពដែ�លមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបួុលគោ�ាកន�ងប្រាបុពន័ធធ្យនាា�ារូ។ គោយីងកំណូត់ូនូវយុទធសាាប្រាស់ិស់ម្មប្រាស់បុ គោ�ីម្មី �រូកាាកប្រាមិ្មតូស់ម្មប្រាស់បុនៃនប្រាទពយស់កម្មម

ស់នានយីភាាពនៃនរូបូុយិបុណ័ូណបុរូគោទស់ ឱ្យយមាានស់ងគតូភិាាពជាាមួ្មយនងឹកំគោណីូនប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ ីនងិគោ�មី្មី �កាារូពាារូពីហាានិភិយ័ស់នានយីភាាពគោកនីគោ�ងីណាាមួ្មយដែ�លគោកតីូគោចំញពី

ភាាពឆ្នាំាប់ុដែប្រាបុក្រូបុលួគោ�ាកន�ងគោស់�ឋកចិំចស់កល នងិកាារូដែប្រាបុក្រូបុលួ�ា ាងឆ្នាំាប់ុរូហិស័់នៃនទផី្ដាារូហិិរូញ្ញញវតូេ� គោ�ាយពចិាារូណាាគោ�ាគោលីស់កាដ ានពុលរូ �កចំគោប្រាម្មនីនៃនអាាជីវីកម្មម។

ក�ិាដែ�ល�ាន�ាម្ម�ានក្រូតូតួូពិនតិូយ�តិូ�ល់ ដែ�លអាាចំបុាះពាាល់�ល់ហាានិភិយ័ស់នានយីភាាព នងិអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ រូមួ្មមាាន៖

ហាានភិិយ័ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ ស់គោ�ដ ាគោ�ាគោលីហាានិភិយ័នៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់គោ�ាយ�ា ាល់ ឬគោ�ាយប្រាបុគោ�ាលចំំគោពាាះចំំណូូល ឬម្មលូធ្យនគោកតីូគោចំញព�ំីគោណូរីូកាារូ បុុគ្គគលិក ប្រាបុពន័ធប្រាបុតិូបុតូិិ

កាារូ នងិ/ឬប្រាបុពន័ធបុគោចំចកវទិាាពត័ូម៌ាានមិ្មនប្រាតឹូម្មក្រូតូូវ ឬមិ្មនប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ ឬប្រាពឹតូិកិាារូណ៍ូខ្លាំាងគោប្រា�ា។ �គូោចំនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានគោ�ដ ាតូសំ់ខ្លាំាន់គោ�ាគោលីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័

ប្រាបុតិូបុតូិកិាារូ�ាម្មរូយៈកាារូបុគោងើតីូគោ�ាលនគោ�ា�ាយ នងិប្រាកបុខ្ពណូ័ូហាានិភិយ័ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ គោ�មី្មី �ពប្រាងងឹកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូជាាបុទ�ឋ ានឯកស់ណាឋ ាន ជំីរូញុ�ល់

កាារូពប្រាងងឹ ដែ�លអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោយីងវាាយតូនៃម្មហំាានភិិយ័ និងដែស់ែងរូកវធិាានកាារូទប់ុសាើ ាត់ូលកខណូៈបុុគោរូស់កម្មម។

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានគោ�ដ ាតូគោលីកាារូពប្រាងឹងកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ប្រាបុតិូបុតូិកិាារូគោ�ាកន�ងដែផ្ដនកសំ់ខ្លាំាន់ៗជាាគោប្រាចំនី គោ�មី្មី �ធាានាាថាាអ្នតិូថិជិីននងឹបុនទិទួល�ាន

គោស់វាា នងិកាារូប្រាបុប្រាពតឹូចំិំគោពាាះគោស់មភីាាព�ន ា នងិប្រាស់បុ�ាម្មលកខខ្ពណូូតូក្រូមូ្មវរូបុស់់អ្នតូថិិជិីនគោ�ាគោប្រាកាាម្ម�ំគោណូរីូកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ប្រាបុុងប្រាបុយត័ូន នងិមាានប្រាបុសិ់ទធផ្ដល។ ដែផ្ដនកគោ�ដ ាតូ

សំ់ខ្លាំាន់ៗប្រាគ្គប់ុ�ណូដ ប់ុគោលីកាារូបុគោងើីតូកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័លកខណូៈបុុគោរូស់កម្មមគោ�ាប្រា�ានៃនកាារូរាាតូតូាាតូនៃនជំីងឺកូវ �� ១៩ គោ�ីម្មី �ធាានាា�ាននូវកាារូបុនិអាាជីីវកម្មម កាារូពប្រាងឹង

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងផ្ដលិតូផ្ដលគោ�ាទូទាា�ងវ�ដផ្ដលិតូផ្ដល កាារូបុគោងើីតូនៃ�គូ្គអាាជីីវកម្មម និងកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ភាាគី្គទីបុី កាារូដែកលម្មអ�ា ា�ងគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ប្រាបុពន័ធ ឬកាារូចំូលគោប្រាបុីប្រា�ាស់់

ទិនននយ័រូបុស់់អ្នតូិថិិជីន ឬធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ពប្រាងឹងម្មុខ្ពងាារូពាាក់ពន័ធនឹងហាានិភិយ័គោ�ីម្មី �ឱ្យយកាាន់ដែតូមាានលកខណូៈរូមួ្មបុញ្ញច�ល�ន ា និងប្រាបុសិ់ទធភាាព ប្រាពម្មទាា�ងបុគោងើីន

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងកាារូអ្ននុវតូិទីផ្ដាារូ គោ�ីម្មី �ធាានាាថាាអ្នតូិថិិជីនទទួល�ានគោស់វាាកម្មមគោ�ាយគោស់មីភាាព�ន ា �ាម្មរូយៈ�ំគោណូីរូកាារូ និងកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធផ្ដល និងមាាន

លកខណូៈជាាក់ដែស់ដង។

(ក)

(ខ្ព)

(គ្គ)

(�)

(ង)

ទស់ំនៈវសិ់យ័គោស់�ឋកចិំចស់កល នងិកម្មព�ជាាគោ�ាកន�ងរូយៈគោពលខ្ពំ ីនងិម្មធ្យយម្ម រូមួ្មទាា�ងឥទធពិលនៃនស់�ងាគ ាម្មពាាណូជិីជកម្មមអាាគោម្មរូកិ-ចិំន នងិកាារូរាាតូតូាាតូនៃនជំីងកឺវូ �� 

១៩។

ទនិាន ាកាារូអ្នប្រា�ាគោ�ាលនគោ�ា�ាយសំ់ខ្លាំាន់ៗរូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា នងិធ្យនាា�ារូកណាដ ាលចំម្មីងៗ។

ចំលនាាម្មលូធ្យនបុរូគោទស់គោ�ាយ�ា ាល់ និងគោ�ាយប្រាបុគោ�ាលដែ�លជំីរូញុគោ�ាយហាានភិិយ័នៃផ្ដាកន�ង នងិហាានភិិយ័ខ្លាំាងគោប្រា�ា

កាារូប្រាបុកួតូប្រាបុដែជីងកាាន់ដែតូខំ្លាំា�ង គោ�ាកន�ងចំំគោណាាម្មប្រាគ្គះឹសាេ ានហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ាគោលីផ្ដលិតូផ្ដលបុគោញ្ញញសី់នំ ំនងិវនិគិោ�ាគ្គ ដែ�លអាាចំបុាះពាាល់�ល់ស់នានីយភាាពទាា�ងម្មលូ

គោ�ាកន�ងប្រាបុពន័ធធ្យនាា�ារូ។

តូក្រូម្មវូកាារូឥណូទាានគោកនីគោ�ងី ដែ�លអាាចំបុគោងើតីូឱ្យយមាានស់មាព ាធ្យគោ�ាគោលីស់នានយីភាាពគោ�ាកន�ងប្រាបុពន័ធ។

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុប្រ�តិិ�តិិិកាារ
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់�ាន�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់នវូ�ំគោណូរីូកាារូពចិាារូណាាគោលីហាានភិិយ័ពាាក់ពន័ធសុ់ខ្ពភាាពសាាធាារូណូៈគោ�ាទូទាា�ងធ្យនាា�ារូ មាាន�ចូំជាា កាារូកំណូត់ូ វាាយតូនៃម្ម ំនងិ

បុគោញ្ញច�ស់ផ្ដលបុាះពាាល់ពាាក់ពន័ធនឹងអាាកាាស់ធាាតូុម្មកគោលីធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គោ�ីម្មី �ធាានាា�ាននូវកាារូបុនិអាាជីីវកម្មម និងកាារូកាារូពាារូអាាយុជីីវតិូ និងប្រាទពយស់ម្មីតូិិរូបុស់់

អ្នតូថិិិជីន នគិោ�ាជីតិូ នងិភាាគ្គពីាាក់ពន័ធគោផ្ដំងៗគោទៀតូរូបុស់់គោយីង។ �ំគោណូរីូកាារូពរិូចាាណាាគោលីហាានភិិយ័ ក្រូតូវូ�ានអ្ននវុតូជិាាដែផ្ដនកម្មយួនៃននតីូវិធិ្យបី្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ទាា�ងម្មលូជាា

គោរូៀងរាាល់ឆ្នាំន ា� ឬគោលីស់ពមី្មដងកន�ងមួ្មយឆ្នាំន ា� គោ�មី្មី ��ាម្មទាាន់ននិាន ាកាារូថិមីៗ  គោ�ាយធាានាាថាា គោយីងអាាចំស់ប្រាម្មបុខ្ពំ�នគោ�ានងឹហាានភិិយ័ពាាក់ពន័ធនងឹអាាកាាស់ធាាតូ�ុានទាាន់គោពលគោវល្លាា។ 

ពត័ូម៌ាានលម្មអតិូ៖

ហាានិភិយ័យុទធសាាប្រាស់ិ ស់គោ�ដ ា�ល់ហាានិភិយ័ដែ�លគោកីតូគោចំញពីកាារូបុគោងើីតូ និង

កាារូអ្ននវុតូដិែផ្ដនកាារូយុទធសាាប្រាស់ ិនងិដែផ្ដនកាារូអាាជីវីកម្មមដែ�លម្មនិស់ម្មប្រាស់បុ នងិម្មនិ

មាានស់ងគតូភិាាពជាាម្មយួនងឹក�ិាខ្លាំាងកន�ង នងិបុរូ�ិាកាាស់ខ្លាំាងគោប្រា�ា ដែ�លអាាចំនងឹ

បុាះពាាល់�ល់កាារូរូកប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ម្មូលនិធិ្យគោ�ីម្មទុន ឬស់េិរូភាាពរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ 

កម្មព�ជាា អាាសីុ់។ �គូោចំនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ស់ងើត់ូធ្យៃន់គោ�ាគោលីស់មាាហិរូណូកម្មម

នៃន�ំគោណូីរូកាារូបុគោងើីតូ និងអ្ននុវតូិយុទធសាាប្រាស់ិ។ �ំគោណូីរូកាារូគោនះចាាប់ុគោផ្ដដីម្មពីកាារូ

ប្រាបុមូ្មល និងវភិាាគ្គទិននន័យលកខណូៈជាាប្រាបុព័នធស់ប្រាមាាប់ុគោប្រាបុីប្រា�ាស់់គោ�ាកន�ងកាារូ

ក្រូតួូតូពិនតិូយ នងិកំណូត់ូយុទធសាាប្រាស់ទូិទាា�ងធ្យនាា�ារូស់ម្មប្រាស់បុ ដែ�លបុនាា ាប់ុម្មកក្រូតូូវ

�ានបុកប្រាសាាយគោ�ាជាាយុទធសាាប្រាស់ិស់ប្រាមាាប់ុអ្នងគភាាពអាាជិីវកម្មម និងអ្នងគភាាព�ា�ប្រាទ 

គោ�ាលបំុណូង នងិលទធផ្ដលសំ់ខ្លាំាន់ៗ។ �ំគោណីូរូកាារូគោនះក៏រូមួ្មបុញ្ញច�លនវូកាារូដែបុងដែចំក

ធ្យនធាាន ឬកាារូផ្ដំពែផ្ដាាយគោ�ាទូទាា�ងធ្យនាា�ារូនៃនដែផ្ដនកាារូយុទធសាាប្រាស់បិ្រាបុកបុគោ�ាយ

ប្រាបុសិ់ទធភាាព កាារូបុគោងើីតូដែផ្ដនកាារូប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ និង�ំគោណូីរូកាារូ�ាម្ម�ានក្រូតូួតូពិនិតូយ

ចំាាស់់ល្លាាស់់ ក៏�ចូំជាាកាារូកំណូត់ូរូកបុញ្ហាា ា នងិ�ំគោណាាះប្រាសាាយផ្ដងដែ�រូ។

ស់ប្រាមាាប់ុឆ្នាំន ា�២០២១ ក�ិាសំ់ខ្លាំាន់ដែ�លមាានឥទធិពល�ា ាងខំ្លាំា�ងគោលីហាានិភិ័យ

យុទធសាាប្រាស់គឺិ្គម្មិនមាានភាាពចំាាស់់ល្លាាស់់គោនាាះគោទ បុណិាាលម្មកពីកាារូរាាតូតូាាតូជំីងឺ

អ្នសូ់បុនំាាយនៃនជំីងកឺវូ �� ១៩ ដែ�លអ្នសូ់បុនំាាយ នងិបុនិកាាន់ដែតូធ្យៃន់ធ្យៃរូជាាងកាាលពី

ឆ្នាំន ា�២០២០ ដែ�លជាាគោហិតុូនាា�គោអាាយស់កម្មមភាាពគោស់�ឋកចិំចគោ�ាទូទាា�ងវសិ់យ័ជាាគោប្រាចំនី

ថិយចំះុ នងិ�អ ាកប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ។ ទនាមឹ្មនងឹគោនះ ធ្យនាា�ារូ ក៏�ានប្រាបុឈម្មគោ�ានងឹ

ហាានិភិយ័ប្រាបុតិូបុតិិូកាារូដែ�លបុាះពាាល់ពីអ្ននុគោល្លាាម្មភាាព�ាម្មគោ�ាលនគោ�ា�ាយ

រូ�ឋ ាភិិ�ាល រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងវធិាាន និងបុទបុីញ្ញញតូិិ និងបុទ�ឋ ានថិមីៗពាាក់ពន័ធនឹង

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាគ្គះឹសាេ ានហិិរូញ្ញញវតូេ� គោធ្យែីគោ�ីងគោ�ីម្មី �ផ្ដិល់ជំីនួយឱ្យយ�ល់អាាជីីវកម្មម និង

អ្នតិូថិជិីនលក់រាាយដែ�លរូងកាារូបុាះពាាល់គោ�ាយកាារូរាាតូតូាាតូនៃនជំីងកឺន�ងកំ��ងគោពល

ដែ�លមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបួុលលំហូិរូម្មលូធ្យនស់កល បុងើគោ�ងីគោ�ាយកាារូសាដ ារូគោ�ងីវញិ

ខ្ពសុ់ៗ�ន ាគោ�ា�ាម្មបុណាដ ាប្រាបុគោទស់ជាាគោប្រាចំនី ជាាពិគោស់ស់កាារូសាដ ារូគោស់�ឋកចិំចគោ�ងីវញិ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ កំណូត់ូអាាទិភាាព�ល់កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័យុទធសាាប្រាស់ិ

គោ�ាប្រា�ានៃនភាាពមិ្មនចំាាស់់ល្លាាស់់គោនះ។ កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័យុទធសាាប្រាស់ិរូបុស់់

គោយីងអាាចំដែបុងដែចំកគោ�ាជាាពរីូដែផ្ដនក�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

(ក)

(ខ្ព)

(គ្គ)

កាារូកំណូត់ូហាានភិិយ័៖ កំណូត់ូប្រាពតឹូិកិាារូណ៍ូហាានភិិយ័ នងិ/ឬកាារូគ្គប្រាមាាម្មកំដែហិងចំម្មីងៗពាាក់ពន័ធនងឹអាាកាាស់ធាាតូ ុទាា�ងហាានភិិយ័រូបូុសាាប្រាស់ ិនងិអ្ននរិូកាាល 

គោ�ាយដែផ្ដអកគោលីទនិាន ាកាារូធំ្យៗ ប្រាពម្មទាា�ងវធិាាន នងិបុទបុីញ្ញញតូិពិាាក់ពន័ធ។

កាារូវាាយតូនៃមំ្មហាានិភិយ័៖ វាាយតូនៃម្មហំាានិភិយ័ទាា�ងមូ្មលជាាបីុកប្រាម្មតិូ ឧទាាហិរូណ៍ូ កប្រាម្មតិូខ្ពពស់់ ម្មធ្យយម្ម នងិទាាបុ �ាម្មរូយៈកាារូវាាយតូនៃម្មផំ្ដលបុាះពាាល់នៃនហាានភិិយ័ 

លទធភាាពគោកតីូគោ�ងី និងប្រាបុសិ់ទធភាាពនៃនកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង។

កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័៖ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ មាាននូវកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ គោ�ីម្មី �ទប់ុសាើ ាត់ូ �ាម្ម�ានក្រូតួូតូពិនិតូយ និងគោឆំ្លីយតូបុគោ�ានឹងហាានិភិយ័។ 

ពាាក់ពន័ធនងឹហាានិភិយ័កប្រាមិ្មតូខ្ពពស់់ កាារូវភិាាគ្គបុដែនេម្មនឹងក្រូតូូវអ្ននវុតូគិោ�មី្មី �ទប់ុសាើ ាត់ូ នងិដែកតូក្រូមូ្មវ ឬបុគោងើតីូវធិាានកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័បុដែនេម្មគោទៀតូ។ គោលីស់ពីគោនះ 

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានគោរូៀបុចំំដែផ្ដនកាារូបុនិអាាជីីវកម្មម (BCP) និងដែផ្ដនកាារូសាដ ារូគោប្រា�ាះម្មហិនិរាាយបុគោចំចកវទិាាពត័ូ៌មាាន គោ�ីម្មី �ស់ប្រាម្មបុ�ាម្មឧបុីតូិិគោហិតុូ

ហាានភិិយ័ដែ�លអាាចំនងឹបុាះពាាល់�ល់កាារូងាារូ នងិប្រាបុតូបិុតិិូកាារូអាាជីវីកម្មមរូបុស់់គោយីង។

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុយុីទ្ធធសាាប្រស៊ីិ
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(ក)

(ខ្ព)

i.

ii.

iii.

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិភិិយ័ុនៃនិយុទី្ធធសាាប្រស៊ី�ិា�ជិីជកម្ពុម៖ សូ់ចំនាាករូហាានភិិយ័សំ់ខ្លាំាន់ៗ (KRIs) ស់ប្រាមាាប់ុខ្ពំមឹ្មសាារូយុទធសាាប្រាស់ ិក្រូតូវូ�ានបុគោងើតីូគោ�ងីគោ�មី្មី �ជំីរូញុ

ឱ្យយគោយីងក្រូតូតួូពនិតិូយ នងិដែកតូក្រូម្មវូយុទធសាាប្រាស់ទូិទាា�ងធ្យនាា�ារូ ក៏�ចូំជាាដែផ្ដនកាារូយុទធសាាប្រាស់រិូបុស់់អ្នងគភាាពអាាជីវីកម្មមឱ្យយ�ានស់ម្មប្រាស់បុ នងិទាាន់គោពលគោវល្លាា គោ�ា

ប្រា�ាដែ�លមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបួុលបុរូ�ិាកាាស់ខ្លាំាងគោប្រា�ា នងិបុរូ�ិាកាាស់នៃផ្ដាកន�ងដែ�លបុាះពាាល់�ល់ប្រាបុតិូបុតូិកិាារូអាាជីីវកម្មម រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងកាារូ�ា ាន់សាម ានកាារូដែប្រាបុក្រូបួុល

ខ្លាំាងម្មខុ្ពស់ប្រាមាាប់ុកាារូគោប្រាតូៀម្មគោរូៀបុចំំកាាន់ដែតូលអប្រាបុគោសី់រូម្មនិថាាគោ�ាកាាលៈគោទស់ៈណាាក៏គោ�ាយ។

កាារូគោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូស់មិ្មទធផ្ដលហិិរូញ្ញញវតូេ�ប្រាបុចាា�ដែខ្ព នងិរូ�ាយកាារូណ៍ូ Balanced Scorecard (BSC) ប្រាបុចាា�ឆ្លមាាស់។ គោយីងក៏គោរូៀបុចំំ

កិចំចប្រាបុជីុំ ពាាក់ព័នធនឹងយុទធសាាប្រាស់ិរូបុស់់គោយីងកន�ងកាារូគោ�ាះប្រាសាាយ និងប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងបុញ្ហាា ាជាាក់ល្លាាក់ផ្ដងដែ�រូ គោ�ីម្មី �ស់គោប្រាម្មចំឱ្យយ�ាននូវ

�ំគោណាាះប្រាសាាយរូមួ្ម។

កាារូគោរូៀបុចំំ និងរាាយកាារូណ៍ូស់ម្មិទធផ្ដលនៃនអាាជីីវកម្មម និងអ្នងគភាាព�ា�ប្រាទ ប្រាពម្មទាា�ងគោ�ាលបំុណូង និងលទធផ្ដលសំ់ខ្លាំាន់ៗប្រាបុចាា�ប្រាតីូមាាស់ជាា

ឧបុករូណ៍ូវាាស់់ស់ាង់ស់ប្រាមាាប់ុគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�ជាាក់ដែស់ដង �គូោចំនះស់ប្រាម្មបុជាាម្មយួនងឹដែផ្ដនកាារូ

យុទធសាាប្រាស់ដិែ�ល�ានបុគោងើតីូគោ�ងី។

កាារូបុគោងើតីូសូ់ចំនាាករូហាានភិិយ័សំ់ខ្លាំាន់ៗ ស់ប្រាមាាប់ុកាារូអ្ននវុតូយុិទធសាាប្រាស់ដិែ�លប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុគោលីគោហិ�ឋ ារូចំនាាស់ម្មពន័ធ នងិធ្យនធាានរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ 

កម្មព�ជាា អាាសីុ់។

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិភិិយ័ុយីុទ្ធធសាាប្រស៊ីសិ៊ីប្រ�ា�់កាារអនិវីតិយិុទី្ធធសាាប្រស៊ី ិ
គ្គកឺ្រូតូវូ�ានអ្ននវុតូគិោ�ាយ៖

៤. យុីទ្ធធសាាប្រស៊ីិឌ្ឍ�ជី��លជាាចំម្ពុីង
កាារប្រ��់ប្រ�ង�ពោះចំចកវទិ្ធាាព្យត័ិ៌�ានិ

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានវនិគិោ�ាគ្គគោ�ាគោលីប្រាបុពន័ធគោស់វាាធ្យនាា�ារូស់ន�លថិមីៗ ដែ�ល�ំគោណូរីូកាារូគោ�ាយ Oracle Flexcube នងិ�ាន�ាក់ឱ្យយ�ំគោណូរីូកាារូនូវ

បុគោចំចកវទិាាបុណាដ ាញហិិរូញ្ញញវតូេ�ថិមីៗ គោឆីំ្លយតូបុគោ�ានងឹកាារូ�ំាស់់បុដ�រូគោ�ាកាាន់បុគោចំចកវទិាារូបូុយិបុណ័ូណឌ្ឍជីីីថិល គោ�ាយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់គោហិ�ឋ ារូចំនាា

ស់ម្មពន័ធបុគោចំចកវទិាាស់ម្មយ័ថិម ីប្រាពម្មទាា�ងប្រាសាាវប្រាជាាវរូកនវាានវុតិូន៍ប្រាស់បុជាាម្មយួនងឹទសិ់គោ�ាជាាយុទធសាាប្រាស់រិូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។ កចិំចខ្ពតិូខំ្ពដែប្រាបុងដែប្រាបុងទាា�ងគោនះ គ្គកឺ្រូតូូវ�ាន

អ្ននវុតូជិាាម្មយួនងឹ�ំគោណូរីូកាារូកាារូងាារូប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធផ្ដលគោ�ាគោប្រាកាាម្មបុទ�ឋ ានអ្ននរិូជាាតូ ិនងិប្រាបុពន័ធប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងស់និសុិ់ខ្ពប្រាបុពន័ធ

អ្នុនីធ្យណឺូតិូថិមចីំងុគោប្រាកាាយបុងអស់់។ គោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�អំ្នពកីាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាព ក៏ក្រូតូវូ�ាន�ាក់ឱ្យយគោប្រាបុបី្រា�ាស់់គោ�មី្មី �ស់ប្រាម្មបុគោ�ានងឹផ្ដលបុាះពាាល់រូយៈគោពល

ខ្ពំ ីម្មធ្យយម្ម នងិរូយៈគោពលដែវងគោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃនអ្ននរិូកាាលគោនះ គោ�មី្មី �ស់គោប្រាម្មចំ�ាននវូយុទធសាាប្រាស់រិូកាាលទធភាាពប្រាបុកួតូប្រាបុដែជីងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ នងិកាារូកំាាយជាា

ធ្យនាា�ារូនាា�ម្មខុ្ពគោគ្គកន�ងតំូបុន់ជាាទីទុកចិំតិូគោ�ាកន�ងស់ម្មយ័បុគោចំចកវទិាា។ គំ្គនតិូផ្ដដ�ចំគោផ្ដដមី្មចំម្មីងៗអាាចំស់គោងខបុ�ាន�ចូំតូគោ�ា៖

កាារូអ្នភិវិឌ្ឍឍន៍ផ្ដលិតូផ្ដល នងិគោស់វាាកម្មម៖ គោ�មី្មី �ស់គោប្រាម្មចំឱ្យយ�ល់បុគោចំចកវទិាា�៏ទំគោនបីុរូបុស់់គោយីងដែ�លអាាចំបំុគោពញ�ាម្ម នងិមាានស់ងគតូភិាាពជាាមួ្មយនងឹឥរូ�ិាបុថិអ្នតូថិិជិីន

ដែ�លមាានកាារូវវិឌ្ឍឍន៍ជាានិចំច នងិនវាានវុតូន៍ិបុគោចំចកវទិាា រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ង CSS. CMS. CBS. NBC Bakong. NCS ២.០ នងិ FAST ២.០។
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៥. ប្រ�ព្យន័ិធពោះស៊ី�ាកិចំច និិងភាាព្យជាានៃ��ូប្រ�ក�ពោះ�ាយុភាាព្យសី៊ីខ�ីម្ពុ
    ជាាមួ្ពុយុតួិអងាអនិិរជាាតិិ

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានចាាប់ុជាានៃ�គ្គូជាាមួ្មយតួូអ្នងគអ្ននិរូជាាតិូកន�ងប្រាសុ់កសំ់ខ្លាំាន់ៗ រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងប្រាកុម្មហុុិន  ហិែីលីព ឡាាយហិែ៍ អាាសួ់គោរូន ប្រាកុម្មហុុិន 

Bankograph Pte. Ltd. សាាជីីវកម្មមធាានាាឥណូទាានកម្មព�ជាា ប្រាកុម្មហុុិន Phillip General Insurance (Cambodia) Plc. �ាគ្គង ធ្យនាា�ារូ Bank of the 

Philippine Islands សាម ាយ ស់បុ ក្រូទូមាា ាន់ន ីនងិធ្យនាា�ារូស់ហិប្រា�ាស់ធ្យនុតូចូំ នងិម្មធ្យយម្ម ម្ម.ក។

ភាាពជាានៃ�គ្គរូូបុស់់គោយីង គ្គកឺ្រូតូូវ�ានបុគោងើនីជាាមួ្មយនងឹចំំគោណូះ�ឹង នងិកាារូអ្ននុវតិូលអដែ�លជាាសិ់លីៈនៃនកាារូគោធ្យែអីាាជីីវកម្មម នងិ�ានបុណូដ� ះបុណាដ ាល�ល់នគិោ�ាជីតិូនៃនធ្យនាា�ារូ 

កម្មព�ជាា អាាសីុ់ រូបុស់់គោយីង។
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កាារប្រ��់ប្រ�ងផល�ា ��ាល់ម្ពុកពោះល�ភាា���ាក់ព្យន័ិធជាាម្ពុួយុនិះងណែខសប្រចំវាាក់�ី�តិនៃម្ពុា

�ំរ�ូពោះងើ�តិ�ី�តិនៃម្ពុារ�ស់៊ីធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី�

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបុងាា ាញទិនននយ័អំ្នពកីាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង នងិកាារូបុគោងើតីូគុ្គណូតូនៃម្ម�ំាម្មរូយៈមូ្មលធ្យនរូបុស់់គោយីង។ បុញ្ហាា ាសំ់ខ្លាំាន់ដែ�លមាានឥទធពិលគោលីកាារូវាាយតូនៃម្មផំ្ដល

បុាះពាាល់ម្មកគោលីស់ម្មតូេភាាពរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ កន�ងកាារូបុគោងើតីូគ្គណុូតូនៃម្មកំន�ងរូយៈគោពលខ្ពំ ីម្មធ្យយម្ម នងិរូយៈគោពលដែវងគ្គកឺ្រូតូវូ�ានកំណូត់ូ។ កាារូវភិាាគ្គនងឹបុងាា ាញឱ្យយគោ�ញី

អំ្នពីប្រាបុធាានបុទហិិរូញ្ញញវតូេ�សំ់ខ្លាំាន់ៗ គោ�ីម្មី �ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងមូ្មលធ្យនមាានប្រាសាាប់ុឱ្យយប្រាស់បុគោ�ានឹងប្រាកបុខ្ពណូ័ូប្រាបុតិូបុតិិូកាារូ និងគោ�ាលនគោ�ា�ាយនៃនកាារូអ្នភិិវឌ្ឍឍន៍ប្រាបុកបុគោ�ាយចំីរូភាាព 

ប្រាពម្មទាា�ងយុទធសាាប្រាស់រិូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គោ�មី្មី �ធាានាាថាា ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ អាាចំស់គោប្រាម្មចំ�ាននវូប្រាបុសិ់ទធផ្ដលនៃនស់ម្មទិធផ្ដលខ្ពពស់់បំុផ្ដតុូប្រាស់បុ�ាម្មចំកខ�វសិ់យ័ នងិ

ទសិ់គោ�ាអាាជីវីកម្មមរូបុស់់គោយីង។
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កិចំចពិ្យភាាកាា និិងកាារវភិាា�រ�ស់៊ី��ៈប្រ��់ប្រ�ង
ពោះស៊ីចំកី�ស៊ីពោះងខ�ប្រ�តិិ�តិិិនៃនិកិចំចពិ្យភាាកាា និិងកាារវភិាា�រ�ស់៊ី��ៈប្រ��់ប្រ�ង

គោស់�ឋកចិំចកម្មព�ជាាស់ប្រាមាាប់ុឆ្នាំន ា�២០២១ �ានគោកនីគោ�ងី ២.២ ភាាគ្គរូយបុនាា ាប់ុពគីោ�ញីមាានកាារូធំាាក់ចំះុ ៣.១ ភាាគ្គរូយគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២០។ កាារូគោងបីុគោ�ងីវញិគឺ្គម្មនិគោស់ម�ីន ាគោនាាះគោទ

គោ�ាទូទាា�ងវសិ់យ័ទាា�ងអ្នស់់។ គោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់ គោស់�ឋកិចំចគោ�ាដែតូទទួលរូងស់មាព ាធ្យពីកាារូផ្ដា�ះជំីងឺកូវ �� ១៩ ជាាខំ្លាំា�ង ដែ�លកាារូប្រាបុប្រាពឹតូិគោ�ានៃនកាារូផ្ដា�ះជំីងឺគោនះ គ្គឺមាានភាាពមិ្មន

ចំាាស់់ល្លាាស់់ខំ្លាំា�ងគោ�ាប្រា�ាដែ�លមាានវ �រូសុ់បុដែម្មងំខ្ពំ�នថិម ី នៃនជំីងកឺវូ �� ១៩។ �គូោចំនះ កាារូផ្ដា�ះជំីងគឺោនះ�ានបុនិបុាះពាាល់�ល់អាាយុជីីវតិូ នងិស់កម្មមភាាពគោស់�ឋកិចំចរូបុស់់ប្រាបុជាាជីន។ 

ជំីងរឺាាតូតូាាតូអ្នសូ់បុនំាាយគោនះ ដែថិម្មទាា�ងរាារាា�ង�ល់កាារូសាដ ារូអាាជីវីកម្មមគោ�ងីវញិគោ�ាកន�ងដែខ្ពំស់ងាែ ាក់ផ្ដគត់ូផ្ដគង់ស់ប្រាមាាប់ុវសិ់យ័គោទស់ចំរូណ៍ូ នងិគោស់វាាកម្មម ក៏�ចូំជាាអាាជីវីកម្មមលក់រាាយ

ផ្ដងដែ�រូ។ កាារូផ្ដា�ះជំីងឺគោនះក៏�ានគោធ្យែីឱ្យយធំាាក់ចុំះនូវកាារូងាារូ និងគោធ្យែីឱ្យយចំំណូូលក្រូគ្គួសាារូកាាន់ដែតូប្រាទុឌ្ឍគោប្រាទាាម្មជាាងម្មុន។ កាារូផ្ដា�ះជំីងឺគោនះមាានផ្ដលវ�ិាក�ល់ជំីហិរូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់

អ្នតូថិិិជីន ដែ�លជីះឥទធពិលម្មនិអាាចំគោចំៀស់�ានម្មកគោលីស់ម្មទិធផ្ដលប្រាបុតូបិុតូិកិាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។

គោ�ាប្រា�ានៃនបុញ្ហាា ាប្រាបុឈម្មជាាគោប្រាចំនី នងិហាានភិិយ័គោស់�ឋកចិំចគោកនីគោ�ងីគោនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានគោធ្យែបី្រាបុតូបិុតូិកិាារូអាាជីវីកម្មមរូបុស់់ខ្ពំ�ន ប្រាស់បុនងឹគោ�ាលកាារូណ៍ូនៃនធ្យនាា�ារូ

ប្រាបុកបុគោ�ាយចំរីូភាាព គោ�ាយពចិាារូណាាគោ�ាគោលីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ស់ម្មប្រាស់បុ នងិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងចំំណាាយប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាព គោ�មី្មី �ពប្រាងឹងសិ់ទធអំិ្នណាាចំជីវីភាាពរូស់់គោ�ា 

នងិអាាជីវីកម្មមរូបុស់់អ្នតូថិិជិីនប្រាគ្គប់ុរូបូុ។ គោយីងផ្ដដល់អាាទិភាាព�ល់កាារូផ្ដដល់ជីនូនវូ�ំគោណាាះប្រាសាាយស់រូបុុជាាមួ្មយនងឹគោស់វាាប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូយកចិំតូទុិក�ាក់ នងិបុរូ�ិាបុន័នគោ�ាយ

ប្រាបុកាាន់ខ្លាំជ ាប់ុគោ�ានងឹយុទធសាាប្រាស់គិោ�ដ ាតូគោលីអ្នតូថិិិជីន ប្រាពម្មទាា�ង�ា�ងចិំតិូកន�ងកាារូផ្ដដល់ជីនូនវូបុទពគិោសាាធ្យន៍អ្នតូថិិិជីនលអឥតូគោខ្លាំច ាះ។ គោយីង�ានគោ�ដ ាតូគោលីកាារូផ្ដដល់ជំីនយួ�ល់ប្រាកមុ្ម

អ្នតូិថិិជីនរូបុស់់គោយីងដែ�លប្រាបុឈម្មនឹងផ្ដលបុាះពាាល់នៃនវបិុតូិិជំីងឺកូវ �� ១៩ ប្រាស់បុ�ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�បុគោណាដ ាះអាាស់ននរូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា គោ�ីម្មី ��ា�ប្រាទ�ល់

អ្នតូថិិិជីនរូបុស់់គោយីងឱ្យយគោងបីុផ្ដតុូពីវបិុតិិូគោនះ។

ទនាមឹ្មនងឹគោនះ គោយីង�ានបុនពិប្រាងឹងស់ម្មតូេភាាព នងិនវាានុវតូចំិំគោពាាះគោស់វាាកម្មមរូបុស់់គោយីង �ាម្មរូយៈកាារូអ្នភិិវឌ្ឍឍន៍បុគោចំចកវទិាាឌី្ឍជីីថិល ទាា�ងហិិរូញ្ញញវតូេ� នងិម្មនិដែម្មនហិិរូញ្ញញវតូេ� គោ�មី្មី �

ឱ្យយ�ាម្មទាាន់ឥរូ�ិាបុថិអ្នតិូថិជិីនដែ�លមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបួុល ប្រាស់បុគោពលដែ�លផ្ដដល់នវូឱ្យកាាស់អាាជីវីកម្មមថិមីៗ  បុរូបិុទអាាជីវីកម្មមដែ�លពិចាារូណាាគោលីកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័រូមួ្មបុញ្ញច�ល

ដែ�លមាានលកខណូៈបុគុោរូស់កម្មម ក៏�ចូំជាាវបុីធ្យម៌្មយល់�ងឹអំ្នពហីាានិភិយ័គោ�ាទូទាា�ងធ្យនាា�ារូ គោ�មី្មី �រូកាាគោករូ ៍�គោឈាម ាះរូបុស់់គោយីងជាាប្រាគ្គះឹសាេ ានហិិរូញ្ញញវតូេ�នាា�ម្មខុ្ពគោគ្គមួ្មយ ដែ�លដែតូងដែតូ

គោប្រាតូៀម្មលកខណូៈរូចួំរាាល់ស់ប្រាមាាប់ុកាារូដែប្រាបុក្រូបុលួគោស់�ឋកចិំចដែ�លអាាចំគោកតីូមាានគោ�ងីទាា�ងគោ�ាគោប្រាកាាម្មសាេ ានភាាពធ្យម្មម�ា នងិសាេ ានភាាពលំ�ាក។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានរាាយកាារូណ៍ូពកីាារូខ្លាំាតូបុង់សុ់ទធស់ប្រាមាាប់ុឆ្នាំន ា�២០២១ ចំំននួ ៩៧៥.៥៨៩ ដែ�លជាាកាារូថិយចំះុ ១៤៨.៦% ពឆី្នាំន ា�ម្មនុ។ កាារូខ្លាំាតូបុង់គោនះគ្គបឺុា ះពាាល់

គោ�ាយសាារូដែតូកាារូថិយចំះុនៃនចំំណូូលម្មិនដែម្មនកាារូប្រា�ាក់ និងចំំណាាយប្រាបុតូិបុតិិូកាារូកាាន់ដែតូខ្ពពស់់ស់ប្រាមាាប់ុជាាប្រាបុគោ�ាជីន៍�ល់សុ់ខ្ពុមាាលភាាពរូបុស់់និគោ�ាជីិតូរូបុស់់គោយីង និង

ចំំណាាយកាារូប្រា�ាក់ម្មធ្យយម្មចំំគោពាាះប្រា�ាក់បុគោញ្ញញអី្នតូថិិិជីន។

ពាាក់ពន័ធគោ�ានងឹសាេ ានភាាពម្មលូធ្យនរូបុស់់គោយីងគោ�ាប្រាតឹូម្មចំងុឆ្នាំន ា�២០២១ អ្នន�ុាតូសាាធ្យនភាាពម្មលូធ្យន (CAR) រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គ្គមឺាាន ៨៤.៧៥% ដែ�លអ្ននញុ្ហាញ ាតូ

ឱ្យយគោយីងបុគោងើនីប្រាទពយស់កម្មមដែ�ល�ានថិំងឹ�ាម្មកប្រាម្មតិូហាានភិិយ័�ល់ ៤៩១ ល្លាាន�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ នងិគោធ្យែឱី្យយប្រាបុគោសី់រូគោ�ងីនវូរូចំនាាស់ម្មពន័ធម្មលូធ្យនរូបុស់់គោយីង នងិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ម្មលូធ្យនមាានប្រាបុសិ់ទធភាាព។ 

�ូគោចំនះ ស់មិ្មទធផ្ដលប្រាបុតូិបុតិិូកាារូឆ្នាំន ា�២០២១ រូបុស់់ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបំុគោពញ�ាម្មគោ�ាលគោ�ាអាាជីីវកម្មមរូបុស់់គោយីង�ូចំ�ានរូពំឹងទុកប្រាស់បុជាាម្មួយនឹងលកខខ្ពណូូ

គោស់�ឋកិចំច។ ប្រាបុតិូបុតូិិកាារូរូបុស់់គោយីងទទួល�ានកាារូទទួលយក និងកាារូទទួលសាគ ាល់�ា ាងទូលំទូល្លាាយគោ�ាប្រាបុគោទស់កំគោណូីតូ និងគោភិ�ំវគោទស់ចំរូម្មកពីជីុំ វញិពិភិពគោល្លាាក 

�ាម្មរូយៈវតូមិាានរូបុស់់គោយីង គោ�ាម្មជីឈម្មណូូល�ឹកជីញ្ញជ�នអ្ននរិូជាាតូ ិទ�ីា�ងគោទស់ចំរូណ៍ូសំ់ខ្លាំាន់ៗ ម្មជីឈម្មណូូលកម្មាាន ិនងិគោវទកិាាស់ងគម្ម។
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�គូោចំនះ រាាល់កចិំចខ្ពតិូខំ្ពប្រាបុងឹដែប្រាបុង នងិស់មិ្មទធផ្ដលទាា�ងអ្នស់់ខ្លាំាងគោលីរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ក្រូតូវូ�ានអ្ននវុតូបិ្រាបុកបុគោ�ាយកាារូយកចំតិិូទុក�ាក់ នងិ�ាម្មទាាន់តូក្រូម្មវូកាារូរូបុស់់

អ្នតូថិិជិីនដែ�លមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបុលួជាានិចំច រូមួ្មជាាម្មយួនឹងកាារូយល់�ងឹអំ្នពភីាាពមិ្មនចំាាស់់ល្លាាស់់ដែផ្ដនកគោស់�ឋកចិំច ដែ�លកំពងុដែតូគោងបីុគោ�ងីវញិជាាបុគោណូដ រីូៗ�ាម្មរូយៈកាារូរូស់់គោ�ា

�ាម្មដែបុបុគ្គនងំថិម។ី កចិំចខ្ពតិូខំ្ពប្រាបឹុងដែប្រាបុងទាា�ងគោនះ នងឹអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយគោយីងបុគោងើតីូដែផ្ដនកាារូកន�ងកាារូស់ប្រាម្មបុខ្ពំ�នគោ�ានងឹផ្ដលបុាះពាាល់ដែ�លអាាចំគោកតីូគោ�ងីណាាម្មយួម្មកគោលីអាាជីវីកម្មម

រូបុស់់គោយីង ប្រាស់បុគោពលដែ�លផ្ដដល់ជីនូអ្នតិូថិិជីនរូបុស់់គោយីងនូវកាារូ�ា�ប្រាទប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាព នងិទាាន់គោពលគោវល្លាាផ្ដងដែ�រូ។

គោស់�ឋកិចំចកម្មព�ជាាទាា�ងមូ្មលគោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ គោ�ាដែតូទទួលរូងស់មាព ាធ្យពីកាារូរាាតូតូាាតូនៃន

ជំីងកឺវូ �� ១៩។ កាារូចំម្មងំនៃនវ �រូសុ់គោនះ�ានជីះឥទធពិល�ល់ស់កម្មមភាាពគោស់�ឋកិចំចទាា�ង

គោ�ាកន�ងនិងគោប្រា�ាប្រាបុគោទស់។ គោ�ាយសាារូដែតូជីីវតិូរូបុស់់ប្រាបុជាាជីនកម្មព�ជាាក្រូតូូវ�ានរូខំ្លាំាន

គោ�ាយសាារូដែតូវបិុតូិិគោនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានអ្ននុវតិូនូវវធិាានកាារូបុនធ�រូបុនេយ 

គោ�ីម្មី �ជីួយ�ល់អ្នតូិថិិជីនរូបុស់់គោយីងគោ�ាគោប្រាកាាម្មអ្នភិិប្រាកម្មប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិ័យរូមួ្ម

ប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូប្រាបុុងប្រាបុយត័ូន។ គោយីង�ានក្រូតួូតូពនិតិូយ�ា ាងស់កម្មមគោ�ាគោលីហាានិភិយ័

រូបុស់់អ្នតូថិិិជីន គោ�មី្មី �អ្ននវុតូនិវូវធិាានកាារូជំីនយួស់ម្មប្រាស់បុ ស់ប្រាមាាប់ុកាារូបុគោញ្ញច�ស់ផ្ដល

បុាះពាាល់ពកីាារូរាាតូតូាាតូនៃនជំីងគឺោនះ។ គោយីង�ានបុនអិ្ននមុ្មត័ូយកអ្នភិបិ្រាកម្មប្រាបុងុប្រាបុយត័ូន

គោ�ាកន�ងកាារូដែបុងដែចំកគោ�ាយដែ�កនូវកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំងឹទុក គោ�មី្មី �ធាានាា

ថាា សំ់វធិាានធ្យនរូបុស់់គោយីងគ្គមឺាានលកខណូៈបុុគោរូស់កម្មមប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់កន�ងកាារូស់ប្រាម្មបុ�ាម្ម

កាារូខូ្ពចំខ្លាំាតូ និងភាាពម្មិនចំាាស់់ល្លាាស់់ដែ�លអាាចំគោកីតូមាានគោ�ីង គោ�ាយពិចាារូណាា

គោ�ាគោលីសាេ ានភាាពគោស់�ឋកចិំចអំ្នគោណាាយផ្ដល។

ទនាមឹ្មនងឹគោនះ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ក៏�ាន�ឹងអំ្នពហីាានិភិយ័ នងិផ្ដលបុាះពាាល់នៃន

ជំីងកឺវូ �� ១៩ ម្មកគោលីជីវីតិូរូស់់គោ�ា នងិសុ់វតូេភិាាពរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន នងិនគិោ�ាជីតិូ កាារូ

បុនិប្រាបុតិូបុតិិូកាារូអាាជីីវកម្មម និងកាារូផ្ដដល់គោស់វាាកម្មម ប្រាពម្មទាា�ងអាាជីីវកម្មមដែ�ល

ទទួលខុ្ពស់ក្រូតូវូចំំគោពាាះអ្នតូថិិជិីន អ្ននកផ្ដគត់ូផ្ដគង់ នងិភាាគ្គពីាាក់ពន័ធគោផ្ដំងគោទៀតូរូបុស់់គោយីង

ផ្ដងដែ�រូ។ គោយីង�ានបុគោងើីតូកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិ័យលកខណូៈបុុគោរូស់កម្មម ដែ�ល

ប្រាគ្គបុ�ណូដ ប់ុ�ានប្រាគ្គប់ុប្រាជីងុគោប្រាជាាយគោ�ាគោលីកាារូទប់ុសាើ ាតូ �ាម្ម�ានក្រូតូតួូពនិតិូយ នងិកាារូ

គោឆីំ្លយតូបុជាាបុនិ

បុនាា ាប់ុ។ កាារូអ្ននវុតូគិោនះ�ានជំីរូញុឱ្យយគោយីងអាាចំប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងសាេ ានភាាព�ានប្រាបុកបុគោ�ាយ

ប្រាបុសិ់ទធភាាព នងិទាាន់គោពលគោវល្លាា។ �គូោចំនះ រូហូិតូម្មកទល់គោពលគោនះ គោយីងម្មនិគោ�ញី

មាានផ្ដលបុាះពាាល់ធំ្យ�ុំ ម្មកគោលីប្រាបុតូិបុតិិូកាារូអាាជីីវកម្មម ឬគ្គុណូភាាពជីីវតិូ និង

សុ់ខ្ពមុាាលភាាពរូបុស់់នគិោ�ាជីតិូគោយីងគោ�យី។

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់មាាននូវសាេ ានភាាពមូ្មលធ្យនរូងឹមាា�ស់ប្រាមាាប់ុ

កាារូស់ប្រាម្មបុខ្ពំ�នគោ�ានឹងហាានិភិ័យដែ�លអាាចំគោកីតូមាានគោ�ីង ប្រាពម្មទាា�ងប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ស់នានីយភាាពគោ�ាកប្រាមិ្មតូស់ម្មប្រាស់បុដែ�លមាានភាាពប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ស់ប្រាមាាប់ុកាារូផ្ដដល់

ឥណូទាាន និង�ា� ប្រាទ�ល់�គោស់�ឋកិចំចកន�ងប្រាសុ់ក ប្រាពម្មទាា�ងវសិ់័យសំ់ខ្លាំាន់ៗ

ជាាបុនបិុនាា ាប់ុ។

ផល�ា ��ាល់នៃនិកាាររាាតិតិាាតិនៃនិជំីងឺកូវ �� ១៩
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៣
ផ្នែ�ូក្ខុទីើ ៣
 
អភិិ�ាលកិចំចសាាជី�វកម្ពុម
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



អភិិបាា�ក្ខុិចចស្វាាជើវិក្ខុម្មម

ប្រកីម្ពុប្រ�ះកាាភិិ�ាល 

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ទទួលសាគ ាល់ចំំគោពាាះសាារូៈសំ់ខ្លាំាន់នៃនអ្នភិ�ិាលកចិំចសាាជីវីកម្មម នងិដែតូងដែតូអ្នភិវិឌ្ឍឍអ្នភិ�ិាលកចិំចលអគោ�ាកន�ងធ្យនាា�ារូ។ ភាារូកចិំច នងិទំនលួខ្ពសុ់ក្រូតូវូរូបុស់់

ប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិ�ិាលគ្គកឺ្រូតូូវ�ានក្រូតួូតូពនិិតូយ នងិបុគោងើតីូគោ�ងីជាាញឹកញាាប់ុ គោ�មី្មី �ធាានាា�ាននវូអ្នភិ�ិាលកចិំចប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាពគោ�ាកន�ងប្រាបុតិូបុតូិកិាារូធ្យនាា�ារូ នងិភាារូកិចំច

ស់ន�លស់ប្រាមាាប់ុភាាគ្គហុុិនិក អ្នតូិថិិជីន និគោ�ាជិីតូ និងភាាគី្គពាាក់ពន័ធគោផ្ដំងៗគោទៀតូ។ ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ មាានអ្នភិិ�ាលឯករាាជីយ។ ប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិិ�ាលមាានឱ្យកាាស់ និង

កាារូអ្ននញុ្ហាញ ាតូគោពញគោលញកន�ងកាារូអ្ននវុតូកិាារូពភិាាកាាស់គោប្រាម្មចំ នងិកាារូប្រាបុប្រាពតិឹូប្រាបុកបុគោ�ាយវជិាជ ាជីវីៈ។

ស់មាាជីកិប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល គ្គកឺ្រូតូវូ�ានគោប្រាជីសី់�ា�ងគោ�ាយភាាគ្គហុុិនិក កន�ងកាារូគោ�រីូតូនួាាទជីាាភាន ាក់ងាារូ។ ស់មាាស់ភាាពប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល គ្គមឺាាន�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ពោះ�ាក Va Dalot
ប្រាបុធាានប្រាកុម្មប្រាបុឹកាាភិិ�ាល

ពោះ�ាក Chan Peng Leong
អ្នភិិ�ាលឯករាាជីយ

ពោះ�ាក Rouer Jerome
អ្នភិិ�ាលឯករាាជីយ

ពោះ�ាកTop Ratheain
អ្នភិិ�ាល

ពោះ�ាកWong Tow Fock
អ្នភិិ�ាល និងនាាយកប្រាបុតិូបុតិិូ
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ស់ម្មទិធផ្ដលកាារូងាារូរូបុស់់ប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិិ�ាល គ្គកឺ្រូតូូវក្រូតួូតូពនិិតូយជាាគោរូៀងរាាល់ឆ្នាំន ា�។ គោ�ាចំងុបុញ្ញចប់ុអាាណូតិិូនមី្មយួៗ ស់មាាជិីកភាាពនងឹក្រូតូូវ�ានបុន ិនងិអ្ននមុ្មត័ូគោ�ាយដែផ្ដអកគោលី

ស់ម្មទិធផ្ដលកាារូងាារូរូបុស់់ស់មាាជីកិមាន ាក់ៗ។ 

ភាារូកចិំច នងិទំនលួខ្ពសុ់ក្រូតូវូរូបុស់់ប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល រូមួ្មមាាន៖

កិចំចប្រាបុជំុីប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិិ�ាលក្រូតូូវគោធ្យែីគោ�ីង�ា ាងតូិចំពីរូ(០២)�ងកន�ងមួ្មយឆ្នាំន ា�។ 

គោលីស់ពីគោនះ ប្រាបុធាាន ប្រាកុម្មប្រាបុឹកាាភិិ�ាលអាាចំគោកាាះគោ�ាប្រាបុជំុី �ាម្មករូណូី

ចាា��ាច់ំ។ អ្នភិ�ិាលមាន ាក់ៗ មាានឯករាាជីយភាាព កន�ងកាារូគោធ្យែគីោស់ចំកដសី់គោប្រាម្មចំចំតិូិ 

និងគោចំៀស់វាាងកាារូទទួល�ានអ្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍ (រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងសំ់ណូូក) ពី

តូតូយិភាាគ្គជីាា�ាច់ំខ្លាំាតូ។

ប្រាកុម្មប្រាបុឹកាាភិិ�ាល មាានគ្គណូៈកមាម ាធ្យិកាារូ�ា�ប្រាទចំំនួនបួុន៖ គ្គណូៈកមាម ាធ្យិកាារូ

ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ 

គ្គណូៈកមាម ាធ្យិកាារូស់វនកម្មម គ្គណូៈកមាម ាធ្យិកាារូដែតូង�ា�ង និងល្លាាភិកាារូ 

គ្គណូៈកមាម ាធិ្យកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាទពយ ស់កម្មម នងិប្រាទពយអ្នកម្មម ដែ�លក្រូតូូវ�ានបុគោងើតីូ

គោ�ីងគោ�ីម្មី �គោ�ីរូតូួនាាទីជំីនួយឱ្យយប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិិ�ាលកន�ងកាារូក្រូតួូតូពិនិតូយប្រាបុតិូបុតូិិ

កាារូគោស់វាាធ្យនាា�ារូ។ គ្គណូៈកមាម ាធិ្យកាារូទាា�ងគោនះ ទទួលខុ្ពស់ចំំគោពាាះកាារូ�ាម្ម�ាន 

នងិក្រូតូតួូពនិតិូយហាានភិិយ័ (ហាានភិិយ័ឥណូទាាន ហាានភិិយ័ទីផ្ដាារូ ហាានភិិយ័

ស់នានីយភាាព នងិ

ហាានភិិយ័ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ) គោ�ាកន�ងធ្យនាា�ារូ។

គោលីកកម្មពស់់កាារូអ្នភិវិឌ្ឍឍន៍ជាាលំ�ាប់ុ នៃនអាាជីវីកម្មមគោស់វាាធ្យនាា�ារូ ស់ប្រាមាាប់ុភាាគ្គហុុិនិកប្រាបុកបុគោ�ាយភាាពគោសាម ាះប្រាតូង់

ថិំងឹដែថំិងឱ្យយមាានតូលុយភាាព ចំំគោពាាះផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍រូបុស់់ភាាគ្គពីាាក់ពន័ធទាា�ងអ្នស់់ រូមួ្មមាាន 

ភាាគ្គហុុិនិក អ្ននក�ាក់ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ ីអ្ននកខ្ពចឥីណូទាាន នគិោ�ាជីតិូ នងិនៃ�គ្គវូនិគិោ�ាគ្គគោ�មី្មី �គោចំៀស់វាាងទំនាាស់់ផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍

កំណូត់ូ នងិអ្ននុម្មត័ូគោ�ាលនគោ�ា�ាយអំ្នគោណាាយផ្ដល កាារូពាារូប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ ីនងិអ្នតិូថិជិីន ប្រាពម្មទាា�ងកាារូពាារូផ្ដល ប្រាបុគោ�ាជីន៍រូបុស់់ភាាគ្គពីាាក់ពន័ធ

គោផ្ដំងគោទៀតូផ្ដងដែ�រូ

ធាានាាឱ្យយ�ាននវូកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហិមត់ូចំត់ូ នងិកាារូក្រូតួូតូពនិតិូយតូងឹរូុងឹ�ាម្មរូយៈកាារូសិ់កាា កាារូកំណូត់ូ កាារូក្រូតួូតូពនិតិូយ នងិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័

ដែ�លអាាចំគោកតីូមាានគោ�ងី

បុគោងើតីូ នងិអ្ននមុ្មត័ូដែផ្ដនកាារូអាាជីវីកម្មម កញ្ញចប់ុថិវកិាា គោ�ាលនគោ�ា�ាយប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ គោ�ាល នគោ�ា�ាយក្រូតូតួូពនិតិូយនៃផ្ដាកន�ង កាារូវនិគិោ�ាគ្គ

សំ់ខ្លាំាន់ៗ និងកប្រាម្មតិូហាានភិិយ័ដែ�លអាាចំទទួលយក�ាន

អ្ននមុ្មត័ូគោលីកាារូដែតូង�ា�ងស់វនករូឯករាាជីយ

គោរូៀបុចំំកចិំចប្រាបុជីុំជាាមួ្មយគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងជាាន់ខ្ពពស់់ នងិស់វនករូនៃផ្ដាកន�ង

ក្រូតូតួូពនិតិូយ នងិគោធ្យែគីោស់ចំកដសី់គោប្រាម្មចំគោលីអ្នភិ�ិាលកចិំចរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ នងិ

បុគោងើតីូម្មខុ្ពងាារូភាារូកចិំចចាា��ាច់ំគោផ្ដំងគោទៀតូដែ�លតូក្រូម្មវូគោ�ាយចំាាប់ុ និងបុទបុីញ្ញញតូិ។ិ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



��ៈក�ម ាធិកាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុ

��ៈក�ម ាធិកាារស៊ីវនិកម្ពុម

គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័មាានស់មាាជីកិចំំននួប្រា�ា�រូបូុ។ គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ក្រូតូូវអ្ននវុតូភិាារូកចិំច�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូស់វនកម្មម គ្គ�ឺកឹនាា�គោ�ាយអ្នភិ�ិាលឯករាាជីយ នងិមាានចំំននួបុរីូបូុ។គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូ ស់វនកម្មម ក្រូតូវូអ្ននវុតូភិាារូកចិំច�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ក្រូតួូតូពិនិតូយពិនិតូយស់កម្មមភាាពប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ដែ�លធ្យនាា�ារូអាាចំជីួបុប្រាបុទះ �ូចំជាាហាានិភិយ័ហិិរូញ្ញញវតូេ� ហាានិភិយ័ឥណូទាាន ហាានិភិយ័

ស់នានីយភាាព ហាានភិិយ័ប្រាបុតូបិុតិិូកាារូ ហាានភិិយ័គោករូ ៍�គោឈាម ាះ នងិហាានភិិយ័ដែផ្ដនកចំាាប់ុ ជាាគោ�មី្ម

ក្រូតូតួូពិនតិូយជាាគោទៀងទាាត់ូនវូគោ�ាលនគោ�ា�ាយ នងិនតីូវិធិ្យបី្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ ដែ�ល�ានកំណូត់ូ និង អ្ននវុតូគិោ�ាយគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងជាាន់ខ្ពពស់់

ក្រូតួូតូពិនិតូយគោម្មីលគុ្គណូវុឌ្ឍឍ ិ និងជីីវប្រាបុវតិិូលម្មអិតូ រូបុស់់ម្ម�នីិប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ជាាន់ខ្ពពស់់ និងធាានាាថាា និគោ�ាជិីតូនៃននាាយក�ឋ ានប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ហាានិភិយ័មាានគ្គណុូវុឌ្ឍឍបិ្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់កន�ងកាារូបំុគោពញកាារូងាារូ

ទទួលខុ្ពស់ចំំគោពាាះកាារូវាាយតូនៃម្មហំាានភិិយ័កន�ងប្រាសុ់ក ប្រាស់បុ�ាម្មយុទធសាាប្រាស់អិ្នភិវិឌ្ឍឍន៍រូមួ្មរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។

ក្រូតូតួូពិនតិូយរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ �ំគោណូរីូកាារូនៃនកាារូគោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ប្រាបុពន័ធគ្គណូគោនយយ ប្រាពម្មទាា�ងកាារូគោរូៀបុចំំ នងិ

ក្រូតូតួូពិនតិូយហិិរូញ្ញញវតូេ� ប្រាបុកបុគោ�ាយភាាពគោសាម ាះប្រាតូង់

ក្រូតូតួូពិនតិូយប្រាបុសិ់ទធភាាពនៃនតូនួាាទកី្រូតូតួូពិនតិូយនៃផ្ដាកន�ង នងិប្រាបុពន័ធប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័

ដែតូង�ា�ងស់វនករូនៃផ្ដាកន�ង និងក្រូតូតួូពិនតិូយជាាគោទៀងទាាត់ូគោលីតួូនាាទរីូបុស់់ស់វនកម្មមនៃផ្ដាកន�ង

គោធ្យែសី់វនកម្មមគោ�ាយឯករាាជីយប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា� គោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� រូមួ្មទាា�ងផ្ដល់ិអ្ននសុាាស់ន៍�ល់ ប្រាកុម្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាលពាាក់ពន័ធនងឹកាារូដែតូង�ា�ង

ស់វនករូឯករាាជីយ កាារូវាាយតូនៃម្មសំ់ម្មតូេភាាព ឯករាាជីយភាាព នងិកាារូអ្ននវុតូរិូបុស់់ស់វន ករូឯករាាជីយ ប្រាពម្មទាា�ងកាារូកំណូត់ូល្លាាភិកាារូ នងិរូយៈគោពល

បុគោងើីតូ និងអ្ននុវតូិគោ�ាលនគោ�ា�ាយជាាមួ្មយស់វនករូឯករាាជីយពាាក់ពន័ធនឹងកាារូផ្ដិល់គោស់វាាកម្មមគោផ្ដំងៗ គោប្រា�ាពីស់វនកម្មមឯករាាជីយប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា� និង

រាាយកាារូណ៍ូបុញ្ហាា ាគោនះគោ�ាប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល នងិស់ប្រាមាាប់ុស់វនករូឯករាាជីយ

ធាានាាឱ្យយ�ាននវូអ្ននគុោល្លាាម្មភាាពគោ�ា�ាម្មចំាាប់ុ និងបុទបុីញ្ញញតូិ ិរូមួ្មទាា�ងនតីូវិធិ្យ ីនងិកាារូក្រូតូតួូ

ពនិតិូយគោលីកាារូបុងាា ាញ ពត័ូម៌ាានហិិរូញ្ញញវតូេ�។
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



��ៈក�ម ាធិកាារណែតិងតាា�ង និិង�ាភិកាារ

��ៈក�ម ាធិកាារប្រ��់ប្រ�ង

��ៈក�ម ាធិកាារប្រ�តិិ�តិិិកាារ

��ៈក�ម ាធិកាារឥ�ទាានិ

គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូដែតូង�ា�ង នងិល្លាាភិកាារូ គ្គ�ឺកឹនាា�គោ�ាយអ្នភិ�ិាលឯករាាជីយ នងិមាានចំំននួប្រា�ា�រូបូុ។គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូដែតូង�ា�ង នងិល្លាាភិកាារូ ក្រូតូូវអ្ននវុតិូភាារូកចិំច�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូប្រាបុតូបិុតូិកិាារូមាានស់មាាជីកិចំំននួបីុរូបូុ។ គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ ទទួល ខុ្ពស់ក្រូតូវូ៖

គ្គណូៈកមាម ាធិ្យកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងចំំនួនពីរូ៖ គ្គណូៈកមាម ាធិ្យកាារូប្រាបុតិូបុតូិិកាារូ និង

គ្គណូៈកមាម ាធិ្យកាារូឥណូទាាន គ្គឺក្រូតូូវ�ានបុគោងើីតូគោ�ីង គោ�ីម្មី ��ា�ប្រាទ�ល់នាាយក

ប្រាបុតិូបុតូិ ិកន�ងកាារូ�ឹកនាា� នងិប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាបុតូបិុតូិកិាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ នងិអ្ននវុតូិ

កាារូងាារូគោផ្ដំងៗដែ�លចាាត់ូ�ា�ងគោ�ាយនាាយកប្រាបុតូិបុតិិូ និងរាាយកាារូណ៍ូជីូន

នាាយកប្រាបុតូបិុតូិ។ិ

កំណូត់ូល្លាាភិកាារូស់ប្រាមាាប់ុប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល នាាយកប្រាបុតូបិុតូិ ិគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងជាាន់ខ្ពពស់់ នងិនគិោ�ាជីតិូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ

វាាយតូនៃម្មំបុទពិគោសាាធ្យន៍ ចំំគោណូះ�ឹង និងជំីនាាញរូបុស់់ស់មាាជិីកប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិិ�ាល និងគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង ជាាន់ខ្ពពស់់ ប្រាពម្មទាា�ងកំណូត់ូទំនួល

ខ្ពសុ់ក្រូតូវូ រូបុស់់ស់មាាជិីកប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល ដែ�លក្រូតូវូ�ានដែតូង�ា�ង គោ�មី្មី �បំុគោពញតូនួាាទណីាាម្មយួ

វាាយតូនៃម្មកំាារូអ្ននវុតូភិាារូកចិំចរូបុស់់គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូទាា�ងអ្នស់់ នងិ�ាក់រូ�ាយកាារូណ៍ូជីនូប្រាកមុ្ម ប្រាបុកឹាាភិ�ិាល

បុគោងើតីូដែផ្ដនកាារូ នងិយុទធសាាប្រាស់លិ្លាាភិកាារូ ប្រាពម្មទាា�ងផ្ដល់ិផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍ជាាគោប្រាចំនី�ល់នគិោ�ាជីតិូ នងិ ធាានាា�ាននវូកាារូរូកាានគិោ�ាជីតិូដែ�ល

មាានគ្គណុូវុឌ្ឍឍ។ិ

ធាានាាកាារូអ្ននគុោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិពិាាក់ពន័ធនងឹប្រាបុតូបិុតូិកិាារូធ្យនាា�ារូ

ធាានាាថាា ធ្យនាា�ារូមាានដែផ្ដនកាារូអាាជីវីកម្មម នងិដែផ្ដនកាារូថិវកិាាប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា�

ក្រូតូតួូពនិតិូយកាារូអ្ននវុតូសិ់កម្មមភាាពអាាជីវីកម្មមឱ្យយ�ានគោទៀងទាាត់ូប្រាស់បុ�ាម្មដែផ្ដនកាារូអាាជីវីកម្មម នងិដែផ្ដនកាារូថិវកិាាដែ�ល�ានកំណូត់ូ និង

ក្រូតូតួូពនិតិូយបុញ្ហាា ានាានាា ដែ�លពាាក់ពន័ធនងឹប្រាបុតូបិុតូិកិាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។

អ្ននមុ្មត័ូ នងិផ្ដល់ិឥណូទាាន�ល់អ្នតូថិិិជីន

អ្ននុវតូិកាារូវភិាាគ្គសំ់ខ្លាំាន់ៗគោ�ាកន�ងកាារូផ្ដដល់ឥណូទាាន�ល់អ្ននកខ្ពចី គោ�ីម្មី �កំណូត់ូស់ម្មតូេភាាពទូទាាត់ូស់ងរូបុស់់អ្នតូិថិិជីនដែ�លអាាចំកាាត់ូបុនេយ

ហាានភិិយ័ឥណូទាាន�ាន 

ក្រូតូតួូពនិតិូយឥណូទាានគោ�ងីវញិ និងបុគោងើតីូយុទធសាាប្រាស់ចិំាាស់់ល្លាាស់់ គោ�មី្មី �ប្រាបុម្មលូឥណូទាានម្មនិ�ំគោណូរីូកាារូ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



កាារម្រូតិួតិព្យិនិិតិយនៃផទកុ�ង

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបុនិបុគោងើីតូប្រាស់ទាាប់ុកាារូពាារូជាាគោប្រាចីំនគោ�ាកន�ងធ្យនាា�ារូ 

គោ�មី្មី �ធាានាាថាាប្រាគ្គប់ុស់កម្មមភាាព �ំគោណីូរូកាារូ ប្រាបុពន័ធគោ�ាលនគោ�ា�ាយ នងិនតីូវិធិ្យី

ទាា�ងអ្នស់់ �ំគោណូកីាារូប្រាតឹូម្មក្រូតូូវគោ�ាយមិ្មនមាានកាារូបុរាាជីយ័នៃនកាារូក្រូតួូតូពិនតិូយនៃផ្ដាកន�ង 

ប្រាទពយស់កម្មមក្រូតូូវ�ានកាារូពាារូពី កាារូគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ម្មនិប្រាតឹូម្មក្រូតូូវ ឬកាារូ�ាត់ូបុង់ នងិកាារូ

ដែកងំបុនំំ  គោហីិយប្រាទពយអ្នកម្មមក្រូតូវូ�ានកំណូត់ូ និងប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង។ 

ធ្យនាា�ារូមាានគោ�ាលនគោ�ា�ាយ និងនីតូិវធិ្យីប្រាតឹូម្មក្រូតូូវ និងប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ពាាក់ពន័ធនឹង

ប្រាបុតូិបុតិិូកាារូធ្យនាា�ារូស់ប្រាមាាប់ុអ្ននុវតូិ។ �ូចំ�ន ាគោនះផ្ដងដែ�រូ ធ្យនាា�ារូមាានកាារូ

ដែបុងដែចំក�ាច់ំព�ីន ា រូវាាងម្មខុ្ពងាារូក្រូតូតួូពិនតិូយ នងិមុ្មខ្ពងាារូអ្ននវុតូ។ិ

ប្រាកុម្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាលមាានកចិំចប្រាបុជំុីជាាញកឹញាាប់ុជាាម្មយួគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង ម្ម�និបី្រាបុតូបិុតូិិ

�ាម្ម និងស់វនករូនៃផ្ដាកន�ង គោ�ីម្មី �ធាានាាថាា ប្រាគ្គប់ុគោ�ាលនគោ�ា�ាយ និងនីតូិវធិ្យី

ទាា�ងអ្នស់់ដែ�ល�ានអ្ននុម្ម័តូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានអ្ននុវតូិ�ាម្ម�ា ាងហិមត់ូចំត់ូ គោហីិយ 

ហាានិភិយ័នាានាាក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ និងប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង។ គ្គណូៈកមាម ាធិ្យកាារូស់វនកម្មម ក៏

ទទួលខ្ពុស់ក្រូតូូវចំំគោពាាះកាារូជីួយប្រាកុម្មប្រាបុឹកាាភិិ�ាលកន�ងកាារូក្រូតូួតូពិនិតូយគោលីសុ់ចំរូតិូ

ភាាពនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូនិងប្រាបុសិ់ទធភាាពនៃនកាារូក្រូតូួតូពិនិតូយ

នៃផ្ដាកន�ង។ គោប្រា�ាពគីោនះ នាាយក�ឋ ានស់វនកម្មមនៃផ្ដាកន�ងគោធ្យែកីាារូក្រូតួូតូពិនិតូយ�ា ាងគោទៀងទាាត់ូ

ថាាគោតូីគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង�ានកំណូត់ូ និងអ្ននុវតូិនីតូិវធិ្យីក្រូតួូតូពិនិតូយនៃផ្ដាកន�ង�ាន

ស់ម្មប្រាស់បុឬគោទ ដែ�លរូមួ្មមាាន កាារូក្រូតូតួូពិនតិូយគោលីប្រាបុពន័ធប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងពត័ូម៌ាាន (MIS) 

និងកាារូអ្ននុវតិូ�ាម្មអ្ននុសាាស់ន៍ស់ដីពីកាារូក្រូតួូតូពិនិតូយនៃផ្ដាកន�ងរូបុស់់ស់វនករូនៃផ្ដាកន�ង 

ស់វនករូឯករាាជីយ នងិធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា។

កំណូត់ូប្រា�ា នងិ�ំគោណូរីូកាារូទាា�ងអ្នស់់រូបុស់់ធ្យនាា�ារូក្រូតូូវ�ានរូកាាទុកប្រាតូមឹ្មក្រូតូូវដែ�ល

អ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយមាាន

លំហូិរូ ពត័ូ៌មាានទាាន់គោពលគោវល្លាា ពាាក់ពន័ធ និងទុកចិំតូិ�ានពីកន�ង និងគោប្រា�ា

ធ្យនាា�ារូ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ក៏មាានម្មខុ្ពងាារូប្រាបុតូបិុតិិូ�ាម្ម គោ�មី្មី �ធាានាា�ាននវូអ្ននគុោល្លាាម្ម

ភាាពគោ�ា�ាម្មគោ�ាលនគោ�ា�ាយនៃផ្ដាកន�ង ចំាាប់ុ នងិបុទបុីញ្ញញតូិជិាាធ្យរូមាានពាាក់ពន័ធ

នងឹកាារូប្រាបុកបុអាាជីវីកម្មម។
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុ

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុឥ�ទាានិ

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុទ្ធ�ផាារ

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុស៊ីនិទនិ�យុភាាព្យ

កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុប្រ�តិិ�តិិិកាារ

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានកត់ូស់មាគ ាល់�ា ាងចំាាស់់ថាា កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័កាាន់ដែតូប្រាបុគោសី់រូ ជីយួឱ្យយធ្យនាា�ារូស់ប្រាម្មបុរូ �ស់អាាប់ុដែភិថាាយ(risk appetite)  នងិយុទធសាាប្រាស់ ិ

កាាត់ូបុនេយកាារូខ្លាំាតូបុង់ពបី្រាបុតូបិុតិិូកាារូ នងិគោធ្យែឱី្យយលអប្រាបុគោសី់រូគោ�ងីនូវកាារូគោធ្យែគីោស់ចំកដសី់គោប្រាម្មចំចំតិិូគោឆំ្លយីតូបុគោ�ានងឹកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័។ បុនាា ាប់ុម្មក ធ្យនាា�ារូ�ានបុនបិុគោងើតីូ

ប្រាកបុខ្ពណូ័ូ នងិប្រាបុពន័ធប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាាន ិភិយ័ដែ�លមាានលកខណូៈប្រាបុគោសី់រូ នងិ អាាចំទទួលយក�ាន។ ធ្យនាា�ារូរូមួ្មបុញ្ញច�លទំនលួខ្ពសុ់ក្រូតូវូរូបុស់់ប្រាកុម្ម ប្រាបឹុកាាភិ�ិាល ដែ�លជាា

សាេ ាបុន័កំពលូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។ 

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបុគោងើីតូគ្គណូៈកមាម ាធ្យិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ និងគ្គណូៈកមាម ាធ្យិកាារូកប្រាម្មិតូប្រាបុតូិបុតូិិបុដែនេម្មគោទៀតូ �ូចំជាា គ្គណូៈកមាម ាធ្យិកាារូឥណូទាាន និង

គ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ ស់ប្រាមាាប់ុប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ឥណូទាាន ហាានភិិយ័ទីផ្ដាារូ ហាានភិិយ័ស់នានយីភាាព នងិហាានភិិយ័ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូ។ 

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបុគោងើតីូគោ�ាលនគោ�ា�ាយ នងិនីតូវិធិ្យឥីណូទាាន គោ�មី្មី �កាាត់ូបុនេយហាានភិិយ័កន�ងកាារូផ្ដល់ិឥណូទាាន�ល់សាាធាារូណូជីន នងិគោ�មី្មី �អ្ននគុោល្លាាម្ម�ាម្ម

ប្រាបុកាាស់រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃន

កម្មព�ជាាផ្ដងដែ�រូ។ គោ�ាលនគោ�ា�ាយ នងិនីតូវិធិ្យទីាា�ងគោនះកំណូត់ូបុទ�ឋ ានស់ប្រាមាាប់ុកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ឥណូទាាន នងិក្រូតូវូ�ានគោធ្យែបីុចំច�បុីននភាាពជាាគោរូៀងរាាល់ឆ្នាំន ា� ប្រាស់បុ�ាម្មសាេ ានភាាពគោស់�ឋកចិំចនាាគោពលបុចំច�បុីននរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។

ហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូគោនះពាាក់ពន័ធ នឹងហាានិភិយ័អ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ និងអ្នប្រា�ាបុដ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ (FX) ដែ�លធ្យនាា�ារូ�ានពិភាាកាាគោ�ាកន�ងកិចំចប្រាបុជីុំ រូបុស់់គ្គណូៈកមាម ាធិ្យកាារូ

ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាទពយស់កម្មម នងិប្រាទពយអ្នកម្មម គោ�មី្មី ��ាម្ម�ានអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ និងអ្នប្រា�ាបុដ�រូរូបូុយិបុណ័ូណ។ ក�ិាសំ់ខ្លាំាន់កន�ងកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង

ហាានភិិយ័ទីផ្ដាារូ រូមួ្មមាាន ប្រាទពយស់កម្មម នងិប្រាទពយអ្នកម្មម ដែ�លងាាយរូងឥទធពិលពអី្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់។ គោ�ាយសាារូដែតូធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ គ្គជឺាាប្រាគ្គះឹសាេ ានហិិរូញ្ញញវតូេ�ឈាាន ម្មខុ្ព

គោគ្គម្មយួកន�ងកាារូបុិ�រូរូបូុយិ

បុណ័ូណបុរូគោទស់ នងិគោផ្ដារូប្រា�ាក់ ធ្យនាា�ារូ�ានបុគោងើតីូនូវគោ�ាលនគោ�ា�ាយ នងិនតីូវិធិ្យ�៏ីមាានប្រាបុសិ់ទធភាាពកន�ងកាារូ ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងចាាត់ូដែចំង ក្រូតូតួូពនិតិូយ នងិ�ាម្ម�ានហាានភិិយ័អ្នប្រា�ា

បុដ�រូប្រា�ាក់។

ស់មាាជីកិគ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូប្រាបុតូបិុតិិូកាារូ ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង នងិ�ាម្ម�ានស់នានយីភាាព នងិមាានគោ�ាលបំុណូងអ្ននុគោល្លាាម្ម �ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា នងិ

គោ�មី្មី �រូកាាទំនកុចំតិូ ិនងិកាារូគោជីឿជាាក់រូបុស់់អ្នតិូថិជិីន។ ធ្យនាា�ារូក៏មាានដែផ្ដនកាារូយថាាភាាពស់ប្រាមាាប់ុប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងស់នានយីភាាព គោ�មី្មី �ទប់ុទល់នងឹកាារូ�លួ រូលំទផី្ដាារូគោ�ាកន�ងប្រាបុពន័ធ

ធ្យនាា�ារូ នងិបុញ្ហាា ាគោផ្ដំងៗគោទៀតូ ដែ�លនងឹបុាះពាាល់�ល់ប្រាបុតូបិុតិិូកាារូប្រាបុចាា�នៃថិៃរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ �ានបុគោងើតីូគោស់ៀវគោ�ាដែណូនាា�ប្រាបុតូបិុតូិកិាារូស់ប្រាមាាប់ុនគិោ�ាជីតិូ នងិអ្ននុវតូបិ្រាបុពន័ធក្រូតួូតូពនិតិូយនៃផ្ដាកន�ងដែ�លមាានគោ�ាលបំុណូងកំណូត់ូហាានភិិយ័ពាាក់ពន័ធ

នងឹប្រាបុតូបិុតូិកិាារូប្រាបុចាា�នៃថិៃ ក៏�ចូំជាាហាានភិិយ័ប្រាបុពន័ធគោ�ាកន�ងធ្យនាា�ារូផ្ដងដែ�រូ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



ប្រកម្ពុប្រ�តិិ�តិិិ

អនិីពោះ�ាម្ពុភាាព្យ

គោ�ីម្មី �រូកាា និងគោលីកកម្មពស់់សី់លធ្យម៌្មវជិាជ ាជីីវៈ ទាា�ងគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង និងនិគោ�ាជីិតូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានតូក្រូម្មូវឱ្យយបំុគោពញកាារូងាារូរូបុស់់ខ្ពំ�នប្រាបុកបុគោ�ាយកាារូយកចំិតូិទុក�ាក់ ភាាព

គោសាម ាះប្រាតូង់ តូមំាាភាាព និងសំ់ខ្លាំាន់បំុផ្ដុតូគោនាាះគ្គឺកាារូចាាត់ូទុកកាារូងាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាកាារូងាារូអាាទិភាាព។ គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង និងនិគោ�ាជីិតូ�ានទទួលសាគ ាល់ និងអ្ននុវតូិ�ាម្ម

ប្រាកម្មសី់លធ្យម៌្មរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ដែ�លមាាន�ចូំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ មាានម្មុខ្ពងាារូអ្ននុគោល្លាាម្មភាាពឯករាាជីយដែ�លក្រូតូូវ�ាន

ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងជាាចំម្មីងគោ�ាយនាាយក�ឋ ាន ប្រាបុតូបិុតិិូ�ាម្ម។ 

នាាយក�ឋ ានប្រាបុតូបិុតិិូ�ាម្ម ពនិតិូយគោ�ងីវញិជាាអ្នចំនិៃ�និយ៍ នងិទទួល�ានពត័ូម៌ាាន

បុចំច�បុីននភាាពជាាគោទៀងទាាត់ូពសី់វនកម្មមពាាក់ពន័ធនងឹអ្ននគុោល្លាាម្មភាាព�ាម្មចំាាប់ុដែ�ល

មាានឥទធិពលគោលីធ្យនាា�ារូ។ �ូចំ�ន ាគោនះដែ�រូ នាាយក�ឋ ានគោនះពិនិតូយគោ�ីងវញិនូវ

បុញ្ហាា ាម្មិនអ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្មដែ�លគោលីកគោ�ីងគោ�ាយ បុញ្ញញតូិិករូនាានាា និង

ធ្យនាា�ារូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាា នងិដែកតូក្រូមូ្មវបុញ្ហាា ាទាា�ងគោនាាះ។ គោលីស់ពីគោនះគោទៀតូ ពនិិតូយ

គោ�ីងវញិនូវប្រាបុសិ់ទធភាាពនៃនប្រាបុព័នធ �ាម្មរូយៈកាារូ�ាម្ម�ានអ្ននុគោល្លាាម្មភាាព

�ាម្មចំាាប់ុ នងិបុទបុីញ្ញញតូិ ិគោហីិយលទធផ្ដលនៃនកាារូ�ាម្ម�ានកាារូមិ្មនអ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្ម

នាានាា គ្គកឺ្រូតូវូ�ានគោធ្យែគីោ�ងីជាាគោទៀងទាាត់ូ។ 

ពាាក់ពន័ធនងឹកាារូប្រាបុឆ្នាំា�ងកាារូស់មាអ ាតូប្រា�ាក់ នងិហិិរូញ្ញញបុីទាានគោភិរូវកម្មម ប្រាកុម្មប្រាបុកឹាា

ភិ�ិាល�ានបុគោងើតីូ �ំគោណូរីូកាារូជាាប្រាបុចាា�ស់ប្រាមាាប់ុកំណូត់ូ វាាយតូនៃម្ម ំប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង នងិ

ទប់ុសាើ ាត់ូហាានិភិយ័សំ់ខ្លាំាន់ៗ។ 

ធ្យនាា�ារូមាាន គោ�ាលនគោ�ា�ាយ និងបុទ�ឋ ានប្រាបុឆ្នាំា�ងកាារូស់មាអ ាតូប្រា�ាក់ និង

ហិិរូញ្ញញបុីទាានគោភិរូវកម្មម ដែ�លក្រូតូវូ�ានអ្ននមុ្មត័ូគោ�ាយប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល។

គោ�ាលនគោ�ា�ាយ នងិបុទ�ឋ ានទាា�ងគោនះកំណូត់ូ តូនួាាទ ីទំនលួខ្ពសុ់ក្រូតូវូជាាក់ល្លាាក់ 

និងប្រាកបុខ្ពណូ័ូប្រាបុកបុគោ�ាយប្រាបុសិ់ទធភាាពគោលីកាារូប្រាបុឆ្នាំា�ងកាារូស់មាអ ាតូប្រា�ាក់ និង

ហិិរូញ្ញញបុីទាានគោភិរូវកម្មមដែ�ល ក្រូតូវូ�ានអ្ននវុតូជិាាចំម្មីងគោ�ាយនាាយក�ឋ ានប្រាបុតូបិុតូិិ

�ាម្ម។ គោលីស់ពីគោនះ ស់មាាជីកិម្មយួរូបូុនៃនគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង ជាាន់ខ្ពពស់់រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ 

ក្រូតូវូ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាអ្ននកជំីនាាញ

ឯកគោទស់ប្រាបុឆ្នាំា�ងនឹងកាារូស់មាអ ាតូប្រា�ាក់ គោ�ាយស់មាាគ្គម្មអ្ននកឯកគោទស់ខ្លាំាងកាារូ

ស់មាអ ាតូប្រា�ាក់ ដែ�លជាា

អ្នងគភាាពឈាានមុ្មខ្ពគោគ្គគោលីពិភិពគោល្លាាក កន�ងវសិ់យ័ប្រាបុឆ្នាំា�ងកាារូស់មាអ ាតូប្រា�ាក់។ 

ចំំណុូចំគោនះ ផ្ដដល់កាារូធាានាា�ល់ធ្យនាា�ារូ និងនៃ�គ្គូទូទាាត់ូរូបុស់់គោយីងថាា ពួកគោគ្គ

គោធ្យែកីាារូងាារូជាាមួ្មយនឹងប្រាកុម្មដែ�លមាាននូវចំំគោណូះ�ឹង នងិសាាវ�ាសំ់ខ្លាំាន់ៗគោ�ាកន�ង

វសិ់យ័ប្រាបុឆ្នាំា�ងកាារូស់មាអ ាតូប្រា�ាក់។

ផ្ដល់ិគោស់វាាកម្មមជីនូអ្នតូថិិជិីនប្រាបុកបុគោ�ាយភាាពយុតូិធិ្យម្ម ៌ គោសាម ាះប្រាតូង់ ម្មនិលំគោអ្នៀង នងិម្មនិអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយ ទទួលអំ្នគោណាាយ កនៃប្រាម្មគោជីីងសាារូ ឬវតូេ�
មាានតូនៃម្ម ំណាាម្មយួពីអ្នតិូថិិជីនគោ�យី គោ�ាយសាារូដែតូអំ្នគោណាាយ ឬកាារូកម្មាានអិាាចំជាាកាារូគ្គប្រាមាាម្មកំដែហិង�ល់ចំតិិូដែ�លមាានឯករាាជីយភាាព។

បុគុ្គគលិកមិ្មនក្រូតូវូចំលូរូមួ្មកន�ងស់កម្មមភាាពអាាជីវីកម្មមណាាម្មយួដែ�លមាានទំនាាស់់ផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍ ជាាម្មយួធ្យនាា�ារូគោ�យី។

បុគុ្គគលិកមិ្មនក្រូតូវូគោប្រាបុមី្មខុ្ពតំូដែណូងរូបុស់់ខ្ពំ�នគោ�ាកន�ងធ្យនាា�ារូ ស់ប្រាមាាប់ុផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍�ា ាល់ខ្ពំ�នគោ�យី។ 

បុគុ្គគលិកមិ្មនក្រូតូវូគោប្រាបុបី្រា�ាស់់ពត័ូម៌ាានស់មាៃ ាត់ូរូបុស់់អ្នតូថិិិជីន គោ�មី្មី �ទទួល�ានផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍�ា ាល់ខ្ពំ�នគោទ។
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



រ�ាយុកាារ�៍រ�ស់៊ីប្រកីម្ពុប្រ�ះកាាភិិ�ាល

ស៊ីកម្ពុមភាាព្យចំម្ពុីងៗកុ�ងឆុ្នាំា�២០២១

គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ប្រាកុម្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាលមាានកចិំចប្រាបុជីុំ ចំំននួបុនួ ដែ�ល�ានគោរូៀបុចំំគោ�ងីគោ�ាដែខ្ពម្មករាា គោម្មសាា កកើ�ា នងិតូលុ្លាាគោ�ាទសីាន ាក់កាារូកណាដ ាលរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់។

ប្រាកមុ្មប្រាបុកឹាាភិ�ិាល�ានពភិាាកាា នងិអ្ននមុ្មត័ូបុញ្ហាា ាខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ចាាប់ុគោផ្ដដមី្មប្រាបុពន័ធគោស់វាាធ្យនាា�ារូថិម ីគ្គ ឺOracle Flexcube នងិតំូដែហិទាា�ប្រាបុពន័ធ

eKYC ជាាកម្មមវធិ្យទូីរូស់ពានៃ�ដែ�លអ្ននញុ្ហាញ ាតូឱ្យយអ្នតូថិិិជីនទាា�ងអ្នស់់អាាចំគោបុកីគ្គណូនភំីាាម្មៗគោ�ា�ាម្មអ្ននឡាាញ

SWIFT (Bottomline)_កម្មមវធិ្យសី់និិសុ់ខ្ពអ្នតិូថិិជីន

ប្រាបុពន័ធ�ាគ្គង (ធ្យនាា�ារូជាាតូនិៃនកម្មព�ជាា)_ គោស់វាាទូទាាត់ូ និងគោស់វាាធ្យនាា�ារូគោលីទូរូស់ពានៃ�ជំីនាាន់ថិមី

�ាក់គោ�ាលគោ�ាគោលីប្រា�ាក់បុគោញ្ញញ ីនងិឥណូទាានកំពលូ�ាម្មសាាខ្លាំា (កាារូគោរូៀបុចំំសូ់ចំនាាករូស់ម្មទិធផ្ដលគ្គនំះឹ (KPI)

�ំាស់់បុដ�រូស់មាាជីកិគ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានភិិយ័ និងគ្គណូៈកមាម ាធ្យកិាារូដែតូង�ា�ង នងិល្លាាភិកាារូ

កាារូអ្ននមុ្មត័ូដែផ្ដនកាារូអាាជីវីកម្មមឆ្នាំន ា�២០២១ ជាាម្មយួនងឹកំគោណូនីប្រាទពយស់កម្មមស់រូបុុ បុគោងើនីប្រា�ាក់ចំំគោណូញសុ់ទធ។

អ្នភិវិឌ្ឍឍន៍បុណាដ ាញផ្ដដល់គោស់វាាកម្មម នងិកាារូអ្ននវុតូបិុគោចំចកវទិាាទំគោនបីុ

អ្ននុម្មត័ូគោលីគោ�ាលនគោ�ា�ាយស់ដពីកីាារូប្រាបុឆ្នាំា�ងកាារូស់មាអ ាតូប្រា�ាក់ នងិហិិរូញ្ញញបុីទាានគោភិរូវកម្មម (សំ់គោ�ាជាាភាាសាាអ្នង់គោគ្គសំ់) 

គោ�ាយអ្ននគុោល្លាាម្ម�ាម្មចំាាប់ុស់ដពីកីាារូប្រាបុឆ្នាំា�ងកាារូស់មាអ ាតូប្រា�ាក់ នងិហិិរូញ្ញញបុីទាានគោភិរូវកម្មមរូបុស់់រាាជីរូ�ឋ ាភិិ�ាលកម្មព�ជាា នងិ

ធ្យនាា�ារូគោឆីំ្លយឆំ្លងទាា�ងអ្នស់់គោ�ាគោប្រា�ាប្រាបុគោទស់។
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ថូ្នាាក់្ខុដ្ឋឹក្ខុនាា�

៤49

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



៤
ផ្នែ�ូក្ខុទីើ ៤
 
លទ្ធធផលហិិរ�ើវតិា� និិងសូ៊ីចំនាាករ
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គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ប្រាទពយស់កម្មមស់រូបុុ និងបំុណុូលស់រូបុុរូបុស់់ធ្យនាា�ារូមាានកាារូថិយចុំះបុនិិចំ ០.៩២% និង ០.៧៦% គោរូៀង�ន ា គោហីិយម្មូលធ្យនស់រូបុុមាានកាារូថិយចំះុបុនិិចំ 

១.១២%។

ឥណូទាានស់រូបុុមាានកាារូគោកីនគោ�ីង�ា ាងខំ្លាំា�ង�ល់ ២៥.០៣% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ដែ�លខ្ពពស់់ជាាងឆ្នាំន ា�២០២០ កន�ងអ្នប្រា�ា ២៥.០២% ដែ�លជាាលទធផ្ដលនៃនកាារូគោកីនគោ�ីង

ឥណូទាានពាាណូជិីជកម្មមរូយៈគោពលដែវង នងិរូយៈគោពលខ្ពំ ីប្រាស់បុគោពលដែ�លប្រា�ាក់បុគោញ្ញញសី់រូបុុមាានកាារូគោកនីគោ�ងីគ្គរួូឱ្យយកត់ូស់មាគ ាល់ ៨.៩៨% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ខ្ពពស់់ជាាងឆ្នាំន ា�២០២០ 

កន�ងអ្នប្រា�ា ១២.២៨%។ 

ចំំណូូលស់រូបុុមាានកាារូថិយចំះុ ៣៦.៧២% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១។ ចំំគោណូញសុ់ទធមាានកាារូថិយចំះុ ១៤៨.៦០% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ គោ�ាយសាារូដែតូផ្ដលបុាះពាាល់នៃនកាារូរាាតូតូាាតូជាាស់

កលនៃនជំីងកឺវូ �� ១៩។

ឥណូទាានម្មនិ�ំគោណូរីូកាារូមាានកាារូថិយចំះុ ៤៥.២០% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១ ដែ�លនាា�ឱ្យយមាានអ្នន�ុាតូ

ឥណូទាានម្មនិ�ំគោណូរីូកាារូ ២.១២% គោ�ាឆ្នាំន ា�២០២១។
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ប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិិ�ាលសូ់ម្ម�ាក់ជីូនរូ�ាយកាារូណ៍ូ និងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�ល�ានគោធ្យែីស់វនកម្មមរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ (គោ�ាកាាត់ូថាា “ធ្យនាា�ារូ”) 
ស់ប្រាមាាប់ុចំុងកាារូយិបុរូគិោចំិទនៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២១។

គោឈាម ាះរូបុស់់អ្នភិិ�ាលរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ដែ�ល�ានបុគោប្រាមី្មកាារូងាារូកន�ងអំ្ន��ងឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ�  និងរូហូិតូ�ល់កាាលបុរូគិោចំិទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូគោនះមាាន�ូចំ
ខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖ -

គោល្លាាក Va Dalot   ប្រាបុធាានប្រាកុម្មប្រាបឹុកាាភិិ�ាល
គោល្លាាក Wong Tow Fock  អ្នភិិ�ាល និងនាាយកប្រាបុតូិបុតូិិ
គោល្លាាក Top Ratheanin  អ្នភិិ�ាល
គោល្លាាក Chan Peng Leong  អ្នភិិ�ាលឯករាាជីយ
គោល្លាាក Rouer Jerome  អ្នភិិ�ាលឯករាាជីយ 

អ្នភិិ�ាលជាា មាានភាារូកិចំចទទួលខ្ពុស់ក្រូតូូវកន�ងកាារូអ្នះអាាងបុញ្ហាជ ាក់ថាា រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោនះ�ានបុងាា ាញនូវភាាពប្រាតឹូម្មក្រូតូូវនៃនសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់
ធ្យនាា�ារូ នាានៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២១ និងលទធផ្ដលហិិរូញ្ញញវតូេ� និងលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ ស់ប្រាមាាប់ុចំុងកាារូយិបុរូគិោចំិទ។ គោ�ាកន�ងកាារូគោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូ
ហិិរូញ្ញញវតូេ�ទាា�ងគោនះ អ្នភិិ�ាល គ្គឺចាា��ាច់ំក្រូតូូវ៖

អ្នភិិ�ាល ធាានាាអ្នះអាាងថាា ធ្យនាា�ារូ�ានអ្ននុវតូិនូវរាាល់តូក្រូមូ្មវកាារូ �ូចំ�ានរាាយកាារូណ៍ូខ្លាំាងគោលីកន�ងកាារូគោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�។

(i) អ្ននុម្មត័ូនូវគោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយដែ�លស់ម្មប្រាស់បុ គោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្មស់ដង់�ារូរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�អ្ននិរូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា  
 (CIFRSs) ដែផ្ដអកគោលីកាារូវនិិចំិយ័ និងកាារូ�ា ាន់ប្រាបុមាាណូ�ា ាងស់ម្មគោហិតូុផ្ដល និងប្រាបុុងប្រាបុយត័ូន គោហីិយគោធ្យែីកាារូអ្ននុវតិូប្រាបុកបុគោ�ាយ  
 ស់ងគតូិភាាព។  

(ii) អ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មស់ិង់�ារូរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�អ្ននិរូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា ឬគោបីុមាានកាារូប្រា�ាស់ចាាកពីគោនះ គោ�ីម្មី �បុងាា ាញនូវភាាពប្រាតូឹម្មក្រូតូូវ គ្គឺ 
 ក្រូតូូវបុងាា ាញ ពនយល់ និងកំណូត់ូបុរូមិាាណូឱ្យយ�ានចំាាស់់ល្លាាស់់ គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ។

(iii) រូកាាទុកនូវបុញ្ញជីគ្គណូគោនយយ ឱ្យយ�ានប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ និងប្រាបុពន័ធក្រូតួូតូពិនិតូយនៃផ្ដាកន�ងឱ្យយមាានប្រាបុសិ់ទធភាាព។

(iv) គោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� គោ�ាយដែផ្ដអកគោលីម្មូល�ឋ ាននិរូនិរូភាាពនៃន�ំគោណីូរូកាារូអាាជីីវកម្មម គោលីកដែលងដែតូមាានករូណូីមិ្មនស់ម្មប្រាស់បុកន�ង 
 កាារូស់នមតូថាា ធ្យនាា�ារូនឹងម្មិនបុនិគោធ្យែីប្រាបុតូិបុតូិិកាារូអាាជីីវកម្មម នាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ និង

(v) ក្រូតូួតូពិនិតូយ និង�ឹកនាា�ធ្យនាា�ារូឱ្យយមាានប្រាបុសិ់ទធភាាពគោលីរាាល់គោស់ចំកដីស់គោប្រាម្មចំសំ់ខ្លាំាន់ៗទាា�ងឡាាយណាាដែ�លបុា ះពាាល់�ល់ស់កម្មមភាាព  
 ប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ និង�ំគោណូីរូកាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ គោហីិយក្រូតូូវប្រា�ាក�ថាា កិចំចកាារូគោនះក្រូតូូវ�ានឆំ្ល�ះបុញ្ហាច ា�ង�ា ាងប្រាតូឹម្មក្រូតូូវគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូ 
 ហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ

របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� និងរបាាយកាារណ៍ស័វិនក្ខុរឯក្ខុរាាជយ
ស៊ីប្រ�ា�់�ំណ្ដាាច់ំឆុ្នាំា� នៃ�ៃទ្ធ�៣១ ណែខធុ� ឆុ្នាំា�២០២១

រ�ាយុកាារ�៍រ�ស់៊ីអភិិ�ាល 

អភិិ�ាល

ទំ្ធនិួលខីស៊ីម្រូតិូវរ�ស់៊ីអភិិ�ាល�ាក់ព្យន័ិធនិះងរ�ាយុកាារ�៍
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គោ�ាកន�ងកាារូគោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� អ្នភិិ�ាល�ានយកម្មកពិចាារូណាានូវបុញ្ហាា ា�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

អ្នភិិ�ាលសូ់ម្មគោធ្យែីកាារូអ្ននុម្មត័ូរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�ល�ានបុងាា ាញរូមួ្មជាាមួ្មយកំណូត់ូស់មាគ ាល់ �ានបុងាា ាញ�ា ាងប្រាតឹូម្មក្រូតូូវនូវសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់
ធ្យនាា�ារូនាានៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២១ ប្រាពម្មទាា�ងលទធផ្ដល ហិិរូញ្ញញវតូេ� និង លំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ស់ប្រាមាាប់ុចំុងកាារូយិបុរូគិោចិំទ គោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្ម 
គោ�ា�ាម្មស់ិង់�ារូរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�អ្ននិរូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា ។

គោល្លាាក Wong Tow Fock  
អ្នភិិ�ាល និងនាាយកប្រាបុតូិបុតូិិ

(i) រាាល់កាារូគោផ្ដារូជាាសាារូវនិទាា�ងអ្នស់់គោ�ា ឬម្មកពីទុនបុប្រាម្មុង ឬសំ់វធិាានធ្យនកន�ងឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ� ក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�
(ii) ប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈប្រា�ាប់ុប្រា�ាន់ស់ប្រាមាាប់ុកាារូខ្លាំាត់ូបុង់ឱ្យនភាាពគោលីគ្គណូនីក្រូតូូវទទួល និងប្រាទពយស់កម្មមរូយៈគោពលខីំ្ព និងប្រាទពយស់កម្មមរូយៈគោពល
 ដែវង ក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីង ប្រាបុសិ់នគោបុីចាា��ាច់ំ
(iii) បំុណុូលអ្នសាារូបុង់ដែ�ល�ាន�ឹង ក្រូតូូវ�ានលុបុគោចំញពីបុញ្ញជី ប្រាបុសិ់នគោបីុមាាន
(iv) វធិ្យីសាាប្រាស់ិដែ�លមាានប្រាសាាប់ុនៃនកាារូវាាយតំូនៃលប្រាទពយស់កម្មម ឬបំុណុូល គឺ្គមិ្មនបំុភាាន់ ឬមិ្មនស់ម្មរូម្មយ
(v) ម្មិនមាានកាាលៈគោទស់ៈណាាម្មួយ ដែ�ល�ាន�ឹងដែ�លនឹងគោធ្យែីឱ្យយចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ណាាមួ្មយដែ�ល�ានបុញ្ហាជ ាក់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� 
                                កំាាយជាាកាារូបំុភាាន់គោ�ីយ
(vi) គោ�ាកន�ងចំគោនំាាះគោពលរូវាាងបំុណាាច់ំឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ� និងកាាលបុរូគិោចិំទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូគោនះ ម្មិនមាានធាាតូុ ប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ ឬប្រាពឹតិិូកាារូណាាម្មួយ           
                                                        ដែ�លមាានលកខណូៈធ្យៃន់ធ្យៃរូ និងម្មិនប្រាបុប្រាកតូី ដែ�ល�ាម្មគំ្គនិតូរូបុស់់អ្នភិិ�ាល បុា ះពាាល់ធំ្យ�ំុ�ល់លទធផ្ដលនៃនប្រាបុតិូបុតិិូកាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ                     
                           ស់ប្រាមាាប់ុឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ�នៃនកាារូបុគោងើីតូរូ�ាយកាារូណ៍ូគោនះគោ�ីយ
(vii) �ាម្មគំ្គនិតូរូបុស់់អ្នភិិ�ាល លទធផ្ដលនៃនប្រាបុតូិបុតូិិកាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ាកន�ងកំ��ងគោពលនៃនឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ� ម្មិនក្រូតូូវ�ានបុា ះពាាល់ធំ្យ�ុំ ពី ធាាតូុ  
 ប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ ឬប្រាពឹតូិិកាារូណ៍ូដែ�លមាានលកខណូៈធ្យៃន់ធ្យៃរូ ឬម្មិនប្រាបុប្រាកតូីណាាមួ្មយគោ�ីយ
(viii) ម្មិនមាានយថាាគោហិតូុ រូបំឺុណុូលគោផ្ដំងគោទៀតូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូដែ�ល�ានកំាាយគោ�ាជាាអ្ននុវតិូ�ាន ឬទំនងជាាអាាចំអ្ននុវតិូ�ានគោ�ាកន�ងអំ្ន��ង 
 រូយៈគោពល�ប់ុពីរូដែខ្ពបុនាា ាប់ុពីបំុណាាច់ំឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ� គោ�ាយ�ាម្មគំ្គនិតូរូបុស់់អ្នភិិ�ាល នឹង ឬអាាចំនឹងបុា ះពាាល់�ល់ស់ម្មតូេភាាពរូបុស់់  
       ធ្យនាា�ារូកន�ងកាារូបំុគោពញកាាតូពែកិចំចរូបុស់់ខ្ពំ�នកាាលបុរូគិោចិំទកំណូត់ូគោ�ីយ។

កាារពោះរៀ�ចំំរ�ាយុកាារ�៍ហិិរ�ើវតិា�

កាារអនិីម្ពុត័ិរ�ាយុកាារ�៍ហិិរ�ើវតិា�
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របាាយកាារណ៍ស័ោើពើស័វិនក្ខុម្មមម្លៃនរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� 

ម្ពុតិិពោះ�ា�ល់

ម្ពុូល�ា ានិស៊ីប្រ�ា�់កាារផីល់ម្ពុតិិពោះ�ា�ល់

ឯករាាជីយភាាព្យ និិងទំ្ធនិួលខីស៊ីម្រូតិូវប្រកម្ពុស៊ី�លធម្ពុ៌ពោះផសងៗ

ព្យត័ិ៌�ានិពោះផសងៗពោះប្រ�ាព្យ�រ�ាយុកាារ�៍ហិិរ�ើវតិា� និិងរ�ាយុកាារ�៍រ�ស់៊ីស៊ីវនិករ

ទំ្ធនិួលខីស៊ីម្រូតិូវរ�ស់៊ីអភិិ�ាលចំំពោះ�ា�រ�ាយុកាារ�៍ហិិរ�ើវតិា�

គោយីងខ្ពំ�ំ�ានគោធ្យែីស់វនកម្មមគោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ ចំំកាាត់ូ (គោ�ាកាាត់ូថាា “ធ្យនាា�ារូ”) ដែ�លរូមួ្មមាានរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាព
ហិិរូញ្ញញវតូេ�  នាានៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន�  ឆ្នាំន ា�២០២០ និងរូ�ាយកាារូណ៍ូ ចំំគោណូញឬខ្លាំាតូ និង លទធផ្ដលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ រូ�ាយកាារូណ៍ូបុដែប្រាម្មបុក្រូម្មួលម្មូលធ្យន និង
រូ�ាយកាារូណ៍ូរូហូំិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ ស់ប្រាមាាប់ុចំុងកាារូយិបុរូគិោចិំទ និងកំណូត់ូស់មាគ ាល់ដែ�លរូមួ្មមាានគោស់ចំកិីស់គោងខបុ គោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយសំ់ខ្លាំាន់ៗ ដែ�ល
�ានបុងាា ាញគោ�ាទំព័រូទី ៦៣ �ល់ទំព័រូទី ១១៣។ ជាាម្មតូិរូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ  រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ��ានបុងាា ាញនូវភាាពប្រាតូឹម្មក្រូតូូវជាាសាារូវនិ នៃនសាេ ានភាាព
ហិិរូញ្ញញវតូេ� រូបុស់់ ធ្យនាា�ា រូ  នាា នៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន�  ឆ្នាំន ា�២០២១ ប្រាពម្មទាា�ងលទធផ្ដលហិិរូញ្ញញវតូេ�  និងរូ ំហូិ រូសាាច់ំ ប្រា�ា ក់  ស់ប្រាមាា ប់ុចំុងកាា រូយិបុរូ គិោចំិទ 
គោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មស់ិង់�ារូរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�អ្ននិរូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា (“CIFRSs”)។

គោយីងខ្ពំ�ំ �ានគោធ្យែីស់វនកម្មមគោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មស់ិង់�ារូស់វនកម្មមអ្ននដរូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាា (គោ�ាកាាត់ូថាា “CISA”)។ កាារូទទួលខ្ពុស់ក្រូតូូវរូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ
គោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មស់ិង់�ារូទាា�ងគោនះ គ្គឺក្រូតូូវ�ាន គោរូៀបុរាាប់ុគោ�ាកន�ងដែផ្ដនក កាារូទទួលខុ្ពស់ក្រូតូូវរូបុស់់ស់វនករូចំំគោពាាះកាារូគោធ្យែីស់វនកម្មម គោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូ
ហិិរូញ្ញញវតូេ� នៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូគោនះ។ គោយីងខ្ពំ�ំ គោជីឿជាាក់ថាាភិស់ិ��ាងស់វនកម្មមដែ�លគោយីង�ានទទួល គ្គឺមាានភាាពប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ និងស់ម្មរូម្មយ គោ�ីម្មី �គោធ្យែីជាាម្មូល�ឋ ាន
ស់ប្រាមាាប់ុកាារូផ្ដដល់ម្មតូិគោ�ាបុល់រូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ ។

គោយីងខ្ពំ�ំ ឯករាាជីយពីធ្យនាា�ារូ គោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មកាារូតូក្រូម្មូវប្រាកម្មសី់លធ្យម្ម៌ ដែ�លពាាក់ពន័ធនឹងកាារូគោធ្យែីស់វនកម្មមគោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ាប្រាបុគោទស់
កម្មព�ជាា ប្រាពម្មទាា�ង�ានបំុគោពញនូវកាារូទទួលខុ្ពស់ក្រូតូូវគោលីប្រាកម្មសី់លធ្យម៌្មគោផ្ដំងៗគោទៀតូ គោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មកាារូតូក្រូម្មូវទាា�ងគោនះ។

អ្នភិិ�ាលធ្យនាា�ារូ ទទួលខ្ពុស់ក្រូតូូវគោលីពត័ូ៌មាានគោផ្ដំងៗ។ ពត័ូ៌មាានគោផ្ដំងៗរូមួ្មមាានរូ�ាយកាារូណ៍ូអ្នភិិ�ាល បុា ុនិម្មិនរូមួ្មបុញ្ញច�លនូវរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់
ធ្យនាា�ារូ និងរូ�ាយកាារូណ៍ូរូបុស់់ស់វនករូគោនាាះគោទ។ ម្មតិូគោ�ាបុល់រូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ គោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ពុំ �ានប្រាគ្គបុ�ណិូប់ុគោលី
រូ�ាយកាារូណ៍ូរូបុស់់អ្នភិិ�ាល គោហីិយគោយីងខ្ពំ�ំ ពុំ�ានគោធ្យែីកាារូស់ននិ�ឋ ានអ្នះអាាងគោលីពត័ូ៌មាានគោផ្ដំងៗគោនះគោ�ីយ។ 
ទាាក់ទងនឹងកាារូគោធ្យែីស់វនកម្មមរូគោលី�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ គោយីងខ្ពំ�ំ ទទួលខុ្ពស់ក្រូតូូវកន�ងកាារូអាានរូ�ាយកាារូណ៍ូរូបុស់់អ្នភិិ�ាល គោ�ីម្មី �ពិចាារូណាា
ថាាគោតូីពត័ូ៌មាានគោផ្ដំងៗទាា�ងគោនះមាានភាាពផ្ដា�យ�ានជាាសាារូវនិពីរូ�ាយកាារូណ៍ូ ហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យន�ារូ ឬផ្ដា�យពីកាារូយល់�ឹងរូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ ដែ�លទទួល�ានពី
កាារូគោធ្យែីស់វនកម្មម ឬមាានកំហុិស់ឆ្លគងជាាសាារូវនិដែ�ល�ានគោកីតូគោ�ីង។ 
ប្រាបុសិ់នគោបុី ដែផ្ដអកគោ�ាគោលីកាារូគោធ្យែីស់វនកម្មម គោយីងខ្ពំ�ំស់ននិ�ឋ ានថាាមាាន កំហុិស់ឆ្លគងជាាសាារូវនិអំ្នពីពត័ូ៌មាានគោផ្ដំងៗ គោយីងខ្ពំ�ំ នឹងរាាយកាារូណ៍ូនូវភាាពជាាក់ដែស់ដង
គោនាាះ។ គោ�ាកន�ងនយ័គោនះ គោយីងខ្ពំ�ំ ពុំមាានអ្នែីក្រូតូូវរាាយកាារូណ៍ូគោ�ីយ។ 

អ្នភិិ�ាលរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ទទួលខុ្ពស់ក្រូតូូវគោលីកាារូគោរូៀបុចំំ និងបុងាា ាញរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ឱ្យយ�ានប្រាតូឹម្មក្រូតូូវគោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្ម CIFRSs អ្នភិិ�ាល
ក៏ទទួលខុ្ពស់ក្រូតូូវផ្ដងដែ�រូគោលីប្រាបុពន័ធក្រូតូួតូពិនិតូយនៃផ្ដាកន�ងដែ�លគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង កំណូត់ូថាាវាាមាានភាាពចាា��ាច់ំកន�ងកាារូគោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ឱ្យយគោជីៀស់
ផ្ដុតូពីកំហុិស់ឆ្លគងជាាសាារូវនិ ដែ�លបុណាដ ាលម្មកពីកាារូដែកំងបុនំំ  ឬកាារូភាាន់ប្រាចំ�ំ។
កន�ងកាារូគោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងទទួលខុ្ពស់ក្រូតូូវកន�ងកាារូវាាយតូនៃម្មំគោលីលទធភាាពរូបុស់់ធ្យនាា�ារូកន�ងកាារូបុនិនិរូនិរូភាាពអាាជីីវកម្មម និងក្រូតូូវ
បុងាា ាញបុញ្ហាា ាដែ�លពាាក់ព័នធនឹងកាារូបុនិនិរូនិរូភាាព ប្រាបុសិ់នគោបីុមាាន គោ�ាយកាារូគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ម្មូល�ឋ ាននិរូនិរូភាាពគ្គណូគោនយយ គោលីកដែលងដែតូគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង
មាានបំុណូងរូលំ្លាាយធ្យនាា�ារូ ឬបុញ្ញឈប់ុអាាជីីវកម្មម ឬពុំមាានជីគោប្រាម្មីស់ជាាក់ដែស់ដងណាាម្មួយគោប្រា�ាពីអ្ននុវតិូ�ូគោចំនះ។
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ទំ្ធនិួលខីស៊ីម្រូតូិវរ�ស់៊ីស៊ីវនិករចំំពោះ�ា�ស៊ីវនិកម្ពុមពោះ�ាពោះល�រ�ាយុកាារ�៍ហិិរ�ើវតិា�
គោ�ាលបំុណូងរូបុស់់គោយីងខំ្ព�ំ  គ្គឺគោ�ីម្មី �ទទួល�ានអំ្នណូះអំ្នណាាងដែ�លស់ម្មគោហិតូុផ្ដល ថាាគោតូីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ គ្គឺពុំមាានកំហុិស់ឆ្លគងជាា
សាារូវនិ ដែ�លអាាចំបុណាដ ាលម្មកពីកាារូដែកំងបុនំំ  ឬកាារូភាាន់ប្រាចំ�ំ និងគោ�ីម្មី �គោចំញរូ�ាយកាារូណ៍ូស់វនករូដែ�លរូមួ្មបុញ្ញច�លម្មតូិគោ�ាបុល់រូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ ។ 
អំ្នណូះអំ្នណាាងដែ�លស់ម្មគោហិតូុផ្ដល គ្គឺជាាអំ្នណូះអំ្នណាាងកប្រាម្មិតូខ្ពពស់់ បុា ុដែនិពំុដែម្មនជាាកាារូធាានាាថាាកាារូគោធ្យែីស់វនកម្មមដែ�ល អ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្ម ស់ិង់�ារូស់វនកម្មម
អ្ននដរូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា នឹងដែតូងដែតូរូកគោ�ីញជាានិចំចនូវកំហុិស់ឆ្លគងជាាសាារូវនិដែ�ល�ានគោកីតូគោ�ីងគោនាាះគោទ។ កំហុិស់ឆ្លគងអាាចំគោកីតូគោ�ីងពីកាារូដែកំងបុនំំ  ឬ
កាារូភាាន់ប្រាចំ�ំ គោហីិយក្រូតូូវ�ានពិចាារូណាាជាាកំហុិស់ឆ្លគង ជាាសាារូវនិ ប្រាបុសិ់នគោបុីកំហុិស់ឆ្លគងនីម្មួយៗ ឬរូមួ្មបុញ្ញច�ល�ន ា ក្រូតូូវគោគ្គរូពំឹងថាាមាានឥទធិពល�ល់
កាារូស់គោប្រាម្មចំចំិតូិគោស់�ឋកិចំចរូបុស់់អ្ននកគោប្រាបុីប្រា�ាស់់រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ជាាមូ្មល�ឋ ាន។
ជាាដែផ្ដនកម្មួយនៃនកាារូគោធ្យែីស់វនកម្មមគោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្ម CISA គោយីង�ានគោធ្យែីកាារូវនិិចិំយ័ និងរូកាាភាាពគោងឿងឆ្លៃល់ប្រាបុកបុគោ�ាយវជិាជ ាជីីវៈ កន�ងកាារូបំុគោពញកាារូងាារូ
ស់វនកម្មមរូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ ។ គោហីិយគោយីងខ្ពំ�ំ�ាន៖

គោយីងខ្ពំ�ំ រាាយកាារូណ៍ូជីូនអ្ននកដែ�លទទួលបុនា�កអ្នភិិ�ាលកិចំច ពាាក់ព័នធគោ�ានឹងបុញ្ហាា ាគោផ្ដំងៗ វសិាាលភាាព និងគោពលគោវល្លាានៃនកាារូគោធ្យែីស់វនកម្មម និងកាារូរូក
គោ�ីញសំ់ខ្លាំាន់ៗពីស់វនកម្មម រូមួ្មទាា�ងកងែះខ្លាំាតូសំ់ខ្លាំាន់ៗ នៃនកាារូក្រូតូួតូពិនិតូយនៃផ្ដាកន�ងដែ�ល�ានរូកគោ�ីញកន�ងគោពលគោធ្យែីស់វនកម្មមរូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ ។

កំណូត់ូ និងវាាយតូនៃម្មំគោលីហាានិភិ័យនៃនកំហុិស់ឆ្លគងជាាសាារូវនិនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ដែ�លអាាចំបុណាដ ាលម្មកពីកាារូដែកំងបុនំំ  ឬ
កាារូភាាន់ប្រាចំ�ំ គោ�ាយគោរូៀបុចំំ និងអ្ននុវតូិនីតូិវធិ្យីស់វនកម្មម ដែ�ល គោឆំ្លីយតូបុគោ�ានឹងហាានិភិ័យទាា�ងគោនាាះ និងគោ�ីម្មី �ទទួល�ានភិស់ិ��ាងស់វនកម្មម
ប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់និងស់ម្មរូម្មយ ស់ប្រាមាាប់ុជាាមូ្មល�ឋ ានកន�ងកាារូផ្ដិល់ម្មតូិគោ�ាបុល់រូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ ។ ហាានិភិយ័ដែ�លពំុ�ានរូក គោ�ីញកំហុិស់ឆ្លគងជាាសាារូវនិដែ�ល
បុណាដ ាលម្មកពីកាារូដែកំងបុនំំ  គ្គឺធំ្យជាាងហាានិភិយ័ដែ�លបុណិាាលម្មកពីកាារូភាាន់ប្រាចំ�ំ គោ�ាយសាារូដែតូកាារូដែកំងបុនំំអាាចំបុណាដ ាលម្មកពីកាារូ�ុបុ�ិតូ កាារូ
ដែកំងឯកសាារូកាារូលុបុគោចាាលគោ�ាយគោចំតូនាា កាារូដែថិំងខ្ពុស់ ឬកាារូបំុពាានគោលីប្រាបុពន័ធក្រូតួូតូពិនិតូយនៃផ្ដាកន�ង។

ទទួល�ានកាារូយល់�ឹងពីប្រាបុពន័ធក្រូតូួតូពិនិតូយនៃផ្ដាកន�ងដែ�លពាាក់ពន័ធនឹងកាារូគោធ្យែីស់វនកម្មម គោ�ីម្មី �គោរូៀបុចំំ នីតិូវធិ្យីស់វនកម្មមដែ�លស់ម្មប្រាស់បុ ទ �ា ម្ម កាា លៈ
គោទស់ៈ បុា ុដែនិពុំ ដែម្មនគោ�ីម្មី �បុគោញ្ញចញម្មតិូគោ�ាបុល់ គោ�ាគោលីប្រាបុសិ់ទធភាាពនៃនប្រាបុពន័ធក្រូតួូតូពិនិតូយនៃផ្ដាកន�ងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ីយ។

វាាយតូនៃម្មំភាាពប្រាតូឹម្មក្រូតូូវនៃនគោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយដែ�ល�ានគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ ភាាពស់ម្មគោហិតូុផ្ដលនៃនកាារូ�ា ាន់សាម ានគ្គណូគោនយយ និងកាារូបុងាា ាញ
ដែ�លពាាក់ពន័ធនាានាាគោ�ាយគ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង។

ស់ននិ�ឋ ានគោលីភាាពស់ម្មប្រាស់បុ នៃនកាារូគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ម្មូល�ឋ ានគ្គណូគោនយយនិរូនិរូភាាពអាាជីីវកម្មមរូបុស់់គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង និងដែផ្ដអកគោ�ាគោលីភិស់ិ��ាងស់វនកម្មម
ដែ�ល�ានទទួល ថាាគោតូីមាានភាាពមិ្មនប្រា�ាក�ប្រាបុជាាជាាសាារូវន័ិ ដែ�លពាាក់ពន័ធនឹងប្រាពឹតូិិកាារូណ៍ូ ឬលកខខ្ពណូ័ូ ដែ�លអាាចំមាានកាារូស់ងំយ័ជាាសាារូវន័ិ
គោ�ាគោលីលទធភាាពរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ីម្មី �បុនិនិរូនិរូភាាពអាាជីីវកម្មម។ ប្រាបុសិ់នគោបីុគោយីងខ្ពំ�ំស់ននិ�ឋ ានថាា មាានភាាព  ម្មិនប្រា�ាក�ប្រាបុជាាជាាសាារូវនិ័ គោនាាះគោយីងខ្ពំ�ំ
ក្រូតូូវគោធ្យែីកាារូបុងាា ាញគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូស់វនករូ គោ�ីម្មី �ទាាញចំំណាាប់ុអាារូម្មមណ៍ូអ្ននកគោប្រាបុីប្រា�ាស់់រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� គោ�ាគោលីកាារូបុងាា ាញពត័ូ៌មាាន
គោ�ាកន�ង �ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ឬប្រាបុសិ់នគោបុីកាារូបុងាា ាញពត័ូ៌មាានមិ្មនប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់គោយីងខ្ពំ�ំ ក្រូតូូវគោធ្យែីកាារូដែកដែប្រាបុគោ�ាកន�ងម្មតូិគោ�ាបុល់រូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ ។ គោស់ចំកិី
ស់ននិ�ឋ ានរូបុស់់គោយីងខំ្ព�ំ  ដែផ្ដអកគោ�ាគោលីភិស់ិ��ាងស់វនកម្មម ដែ�លទទួល�ានរូហូិតូ�ល់កាាលបុរូគិោចិំទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូស់វនករូរូបុស់់គោយីងខ្ពំ�ំ ។ 
គោទាាះជាា�ា ាងណាាក៏គោ�ាយ ប្រាពឹតូិិកាារូណ៍ូ ឬ លកខខ្ពណូូនាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ អាាចំបុណិាាលឱ្យយធ្យនាា�ារូបុញ្ញឈប់ុកាារូបុនិ និរូនិរូភាាពអាាជីីវកម្មម។

វាាយតូនៃម្មំកាារូបុងាា ាញជាាទូគោ�ា រូចំនាាស់ម្មពនធ និងខឹំ្ពម្មសាារូ កន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� រូមួ្មទាា�ងកាារូល្លាាតូប្រាតូ�ាង នឹងថាាគោតូីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� 
បុងាា ាញពីប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ និងប្រាពឹតូិិកាារូណ៍ូដែ�លពាាក់ពន័ធ គោ�ីម្មី �ស់គោប្រាម្មចំ�ាននូវកាារូបុងាា ាញដែ�លប្រាតូឹម្មក្រូតូូវ។

•

•

•

•

•
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�ញ្ញាា ាពោះផសងៗ

កាារូគោធ្យែីស់វនកម្មមរូបុស់់គោយីងខំ្ព�ំ  គ្គឺកន�ងគោ�ាលបំុណូងបុងាា ាញពីទស់ំនៈគោ�ាគោលីម្មូល�ឋ ានរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ទាា�ងម្មូលគោ�ាកន�ងរូបូុិយបុ័ណូណ�ំគោណូីរូកាារូ
គ្គិតូជាា �ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ (ស់រូគោស់រូកាាត់ូថាា “USD”)។ កាារូបំុដែលងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ពី�ុលំ្លាាអាាគោម្មរូចិំគោ�ាជាាដែខ្ពមរូគោរូៀលគោ�ាយគោប្រាបុីអ្នប្រា�ាបុិទ និងអ្នប្រា�ា
ម្មធ្យយម្ម គោ�ានៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២១ និងគោ�ាបំុណាាច់ំឆ្នាំន ា�គោរូៀង�ន ា �ានបុងាា ាញគោ�ីងកន�ងគោ�ាលបំុណូងវភិាាគ្គបុដែនេម្ម គោហីិយម្មិនដែម្មនជាាដែផ្ដនកសំ់ខ្លាំាន់នៃន 
ម្មូល�ឋ ានរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�ល�ានគោធ្យែីស់វនកម្មមគោនាាះគោទ។ កាារូបំុដែលងគោនះម្មិនក្រូតូូ វ�ានគោធ្យែីស់វនកម្មមគោ�ា�ាម្មនីតូិ វ ធិ្យី ដែ�ល�ានអ្ននុវតូិ គោលី
រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោនាាះគោទ គោហិតូុ�ូគោចំនះគោយីងខ្ពំ�ំ មិ្មន�ានបុគោញ្ញចញទស់ំនៈណាាម្មួយគោ�ាគោលីកាារូបំុដែលងគោនះគោ�ីយ។

គោល្លាាក Onn Kien Hoe
អ្នភិិ�ាល

ប្រកីម្ពុហិេីនិ ម្រូកូវ (ពោះខពោះអចំ) ឯ.ក
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របាាយកាារណ៍ចំផ្ដោណញ ឬខាាត និង�ទីធ���មិិ្មតផ្ដោ�េងៗ
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កំ្ខុណត់ស័ម្គាគ ា�់ផ្ដោ�ើរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� 
ស៊ីប្រ�ា�់ចំីងកាារយិុ�រពិោះចំេទ្ធ នៃ�ៃទ្ធ�៣១ ណែខធុ� ឆុ្នាំា�២០២១

១. ព្យត័ិ៌�ានិទូ្ធពោះ�ា 

២. ស៊ីកម្ពុមភាាព្យចំម្ពុីងៗ

៣. មូ្ពុល�ា ានិនៃនិកាារពោះរៀ�ចំំ

ធ្យនាា�ារូ កម្មព�ជាា អាាសីុ់ (គោ�ាកាាត់ូថាា “ធ្យនាា�ារូ”) គ្គឺជាាប្រាកុម្មហុុិនទទួលខុ្ពស់ក្រូតូូវមាានកប្រាម្មិតូ�ានចុំះបុញ្ញជីគោ�ាប្រាពះរាាជាាណាាចំប្រាកកម្មព�ជាា ដែ�ល�ានទទួល
អាាជំាាបុណ័ូណគោស់វាាធ្យនាា�ារូពីធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា (គោ�ាកាាត់ូថាា “NBC”) គោ�ានៃថិៃទី២៩ ដែខ្ពគោម្មសាា ឆ្នាំន ា�១៩៩២។ 
គោ�ានៃថិៃទី២២ ដែខ្ពម្មីនាា ឆ្នាំន ា�២០១៨ ធ្យនាា�ារូ�ានបំុគោពញលកខខ្ពណូូគោ�ីម្មទុនអ្នបុីបុរូមាាចំំនួន ៧៥ ល្លាាន�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ ពីគោ�ីម្មទុន ៣៦.៥ ល្លាាន�ុលំ្លាារូ
អាាគោម្មរូកិ ដែ�លកំណូត់ូគោ�ាយធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា។ គោ�ានៃថិៃទី២៥ ដែខ្ព វចិំិិកាា ឆ្នាំន ា�២០០៦ ធ្យនាា�ារូ�ានទទួលអាាជំាាបុណ័ូណគោស់វាាធ្យនាា�ារូអ្នចំិនៃ�និយ៍គោលខ្ព 
១០ ពីធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា។

ស់កម្មមភាាពចំម្មីងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូរូមួ្មមាាន កាារូគោធ្យែីប្រាបុតិូបុតិិូកាារូនៃនអាាជីីវកម្មមគោស់វាាធ្យនាា�ារូស់ន�ល និងកាារូផ្ដិល់គោស់វាាកម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លពាាក់ពន័ធគោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់
កម្មព�ជាា។ ម្មិនមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបុួល គោ�ាគោលីស់កម្មមភាាពចំម្មីងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោនាាះគោទ គោ�ាកន�ងកំ��ងកាារូយិបុរូគិោចិំទគោនះ។

រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ក្រូតូូវ�ានគោរូៀបុចំំគោ�ីង�ាម្មស់នមតូិកម្មមនៃថិំគោ�ីម្មប្រាបុវតូិិសាាប្រាស់ិ គោហីិយក្រូតូូវ�ានដែកតូក្រូម្មូវ គោ�ីម្មី �បុញ្ញច�លម្មូល�ឋ ានប្រាគ្គឹះគោផ្ដំងៗ 
នៃនកាារូវាាយតំូនៃល�ូចំដែ�ល�ានបុងាា ាញគោ�ាកន�ងដែផ្ដនក�នៃទគោទៀតូ គោ�ាគោប្រាកាាម្មគោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយសំ់ខ្លាំាន់ៗ និងអ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មស់ដង់�ារូ
រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�អ្ននិរូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា (“CIFRSs”)។

រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោនះ គ្គឺក្រូតូូវ�ានអ្ននុញ្ហាញ ាតូឱ្យយគោចំញផ្ដាាយគោ�ាយអ្នភិិ�ាលគោ�ានៃថិៃទី២៩ ដែខ្ពម្មីនាា ឆ្នាំន ា�២០២២។

កាារូ ��ាលយ័ចំុះបុញ្ញជី  ៖ កាារូ�ិាល័យគោលខ្ព ៧៥គោស់ ០៣ ម្មហាាវថិិីប្រាពះសី់ហិនុ ស់ងាើ ាត់ូវាាលវង់ ខ្ពណូូ ៧ ម្មករាា រាាជីធាានីភិនំ គោពញ 
ប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា។
ទី�ា�ងចំម្មីងនៃនអាាជីីវកម្មម ៖ កាារូ�ិាលយ័គោលខ្ព ៣៣៣ ម្មហាាវថិិីប្រាពះសី់ហិនុស់ងាើ ាត់ូវាាលវង់ ខ្ពណូូ ៧ ម្មករាា រាាជីធាានីភិនំ គោពញ ប្រាបុគោទស់
កម្មព�ជាា។
ទូរូស់ពា   ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៨០ ០០០ / +៨៥៥ ២៣ ៩៨០ ០០១
ទូរូសាារូគោលខ្ព  ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៨០ ០០៨
ម្មជីឈម្មណូូលបុណ័ូណ  ៖ +៨៥៥ ១៧ ៥០០ ៣០៣ / +៨៥៥ ៩៦ ៧៩៧ ៩១៩៩
គោលខ្ពកូ� SWIFT  ៖ CABCKHPP
អ្នុីដែម្មល   ៖ info@cab.com.kh
ដែវបុសាាយត៍ូ  ៖ https://www.cab.com.kh
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



កាារូអ្ននុម្មត័ូស់ិង់�ារូគ្គណូគោនយយខ្លាំាងគោលី និង/ឬកាារូបុកប្រាសាាយ (រូមួ្មទាា�ងកាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មម ដែ�លមាានលទធផ្ដលប្រាបុសិ់នគោបីុមាាន) ក្រូតូូវ�ានរូពំឹងថាា នឹងម្មិន
មាានផ្ដលបុា ះពាាល់ជាាសាារូវន័ិគោ�ាគោលី រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ាគោពលអ្ននុវតិូជាាគោលីក�ំបុូងគោ�ីយ។

(ក) ស៊ីិង់�ារ និិងកាារ�កប្រសាាយុណែ�ល�ានិប្រ�ស៊ីិទ្ធធភាាព្យស៊ីប្រ�ា�់កាារយិុ�រពិោះចំេទ្ធ�ចំច��ីនិុ

 គោ�ាកន�ងអំ្ន��ងគោពលនៃនឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ�បុចំច�បុីនន ធ្យនាា�ារូ�ានអ្ននុម្មត័ូយកស់ិង់�ារូ និងកាារូបុងាា ាញគ្គគោនយយថិមីៗខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

 CIFRSs និិង/ឬកាារ�កប្រសាាយុ IC (រមួ្ពុទាា�ងវពិោះសាាធនិកម្ពុមណែ�ល�ានិឥទ្ធធិព្យល)
 កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIFRS ១៦៖ ស់ម្មីទាានជីួលពាាក់ពន័ធនឹងជំីងឺកូវ �� ១៩
 កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIFRS ៩. CIAS ៣៩. CIFRS ៧. CIFRS ៤ និង CIFRS ១៦៖ កំដែណូទប្រាម្មង់គោ�ាគោលីគោ�ាលកាារូណ៍ូអ្នប្រា�ា 
 កាារូប្រា�ាក់ – �ំណាាក់កាាលទី ២

 កាារូអ្ននុម្មត័ូស់ិង់�ារូគ្គណូគោនយយខ្លាំាងគោលី និង/ឬកាារូបុកប្រាសាាយ (រូមួ្មទាា�ងកាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មម ដែ�លមាានលទធផ្ដលប្រាបុសិ់នគោបីុមាាន) ក្រូតូូវ�ានរូពំឹង 
 ថាា នឹងម្មិនមាានផ្ដលបុា ះពាាល់ជាាសាារូវន័ិគោ�ាគោលី រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ីយ។

(ខ) ស៊ីិង់�ារ��ពោះនិយុយ�ម�ស៊ីប្រ�ា�់កាារអនិីវតិិពោះ�ាពោះព្យលអនាា�តិ
 ធ្យនាា�ារូម្មិន�ានអ្ននុវតូិជាាម្មុននូវស់ិង់�ារូគ្គណូគោនយយជាាបុនិបុនាា ាប់ុ នឹង/ឬកាារូបុកប្រាសាាយ (រូមួ្ម បុញ្ញច�លទាា�ងលទធផ្ដលពីកាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មម.   
 ប្រាបុសិ់នគោបុីមាាន) ដែ�លក្រូតូូវ�ានគោចំញគោ�ាយប្រាកុម្ម ប្រាបុឹកាាភិិ�ាលស់ដង់�ារូគ្គណូគោនយយជាាតូិ (គោ�ាកាាត់ូថាា “NAC”) បុា ុដែនិគោ�ាម្មិនទាាន់  
 មាានប្រាបុសិ់ទធភាាពកន�ងអំ្ន��ងឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ�បុចំច�បុីននគោ�ាគោ�ីយ៖
 កាារូអ្ននុម្មត័ូស់ិង់�ារូគ្គណូគោនយយខ្លាំាងគោលី និង/ឬកាារូបុកប្រាសាាយ (រូមួ្មទាា�ងកាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មម ដែ�លមាានលទធផ្ដលប្រាបុសិ់នគោបីុមាាន) ក្រូតូូវ�ានរូពំឹង 
 ថាា នឹងម្មិនមាានផ្ដលបុា ះពាាល់ជាាសាារូវន័ិគោ�ាគោលី រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ាគោពលអ្ននុវតិូជាាគោលីក�ំបុូងគោ�ីយ។

CIFRS ១៧ កិចំចស៊ីនិាាធាានាារាា ា�់រង

កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIFRS ៣៖ គោ�ាង�ាម្មប្រាកបុខ្ពណូ័ូទស់ំនាាទាាន
កាារូគោធ្យែី វ គិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIFRS ១០ និង CIAS ២៨៖ កាារូលក់ ឬកាារូគោធ្យែី វភិាាគ្គទាាននៃន
ប្រាទពយស់កម្មមរូវាាងអ្ននកវនិិគោ�ាគ្គ និងញាាតូិស់ម្មពនធ ឬប្រាកុម្មហុុិនរូមួ្មទុន
កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIFRS ១៧ កិចំចស់នាាធាានាារាា ាប់ុរូង
កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIFRS ១៧៖ កាារូអ្ននុវតិូជាាគោលីក�ំបុូងនៃន CIFRS ១៧ និង CIFRS 
៩ – ពត័ូ៌មាានគោប្រាបុៀបុគោធ្យៀបុ
កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIAS ១៖ ចំំណាាត់ូថាន ាក់បំុណុូលជាារូយៈគោពលខំ្ពី ឬដែវង
កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIAS ១៖ កាារូបុងាា ាញអំ្នពីគោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយ
កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIAS ៨៖ និយម្មនយ័នៃនកាារូ�ា ាន់សាម ានគ្គណូគោនយយ
កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIAS ១២៖ ពនធពនាារូពាាក់ព័នធនឹងប្រាទពយស់កម្មម និងប្រាទពយអ្នកម្មមគោកីតូ
គោចំញពីប្រាបុតូិបុតូិិកាារូគោទាាល
កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIAS ១៦៖ ប្រាទពយស់ម្មីតូិិ អ្ន�ារូ និងបុរូកិាខ ារូ – ប្រា�ាក់កនៃប្រាម្មទទួល�ាន
ម្មុនគោពលកាារូ�ាក់គោប្រាបុីប្រា�ាស់់
កាារូគោធ្យែីវគិោសាាធ្យនកម្មមគោ�ាគោលី CIAS ៣៧៖ កិចំចស់នាាខ្លាំាតូបុង់ – នៃថំិគោ�ីម្មនៃនកាារូបំុគោពញកិចំចស់នាា
កាារូដែកតូក្រូម្មូវប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា�គោ�ាគោលីស់ិង់�ារូ CIFRS ឆ្នាំន ា�២០១៨ – ២០២០

កាាល�រពិោះចំេទ្ធ�ានិប្រ�ស៊ីិទ្ធធភាាព្យ

នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២៣
នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២២

�ានពនាារូ
នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២៣

នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២៣
នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២៣
នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២៣
នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២៣
នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២៣
នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២២

នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២២
នៃថិៃទី១ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំន ា�២០២២
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៤. ពោះគាាលនិពោះ�ា�ាយុ��ពោះនិយុយសំ៊ីខាាន់ិៗ

៤.១ កាារ�ា ាន់ិសាម ានិ និិងកាារវនិិិចំេយ័ុ��ពោះនិយុយសំ៊ីខាាន់ិៗ

៤.២ រ�ូិយុ��័ណម្ពុីខងាារ និិងរ�ូិយុ��័ណ�រពោះទ្ធស៊ី

គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោជីឿជាាក់ថាា �ម ានកាារូស់នមតូសំ់ខ្លាំាន់ៗណាាមួ្មយដែ�ល�ានអ្ននុវតូិទាាក់ទងនឹងកដី�ារូម្មៈគោ�ាអ្ននាាគ្គតូ និង ប្រាបុភិពគ្គនំឹះគោផ្ដំងគោទៀតូនៃន
ភាាពមិ្មនចំាាស់់ល្លាាស់់នៃនកាារូ�ា ាន់សាម ានគោ�ាកាាលបុរូគិោចំិទនៃនកាារូរាាយ កាារូណ៍ូ ដែ�លមាានហាានិភិយ័គ្គួរូឱ្យយកត់ូស់មាគ ាល់កន�ងកាារូបុងើឱ្យយមាានកាារូដែក
សំ់រូលួគោ�ានឹងតូនៃម្មំគោ�ាង នៃនប្រាទពយស់កម្មម និងប្រាទពយអ្នកម្មមកន�ងកំ��ងឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ�បុនាា ាប់ុ គោប្រា�ាពីកាារូបុងាា ាញខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

គោ�ាលកាារូណ៍ូគ្គណូគោនយយចំម្មីង ដែ�លក្រូតូូវ�ានអ្ននុម្ម័តូគោ�ាកន�ងកាារូគោរូៀបុចំំរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�  គ្គឹ ក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម។ 
គោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយទាា�ងគោនះ ក្រូតូូវ�ានអ្ននុវតិូ�ា ាងមាានស់ងគតិូភាាពគោ�ាយធ្យនាា�ារូគោ�ាកន�ងឆ្នាំន ា�។

គ្គណូៈ ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោជីឿជាាក់ថាា ម្មិនមាានករូណូីណាាម្មួយនៃនកាារូអ្ននុវតិូកាារូវនិិចិំយ័សំ់ខ្លាំាន់គោ�ាកន�ងកាារូអ្ននុវតិូ គោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយរូបុស់់
ធ្យនាា�ា ដែ�លនឹងជីះឥទធិពល�ា ាងខំ្លាំា�ងគោ�ាគោលីចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ ដែ�ល�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ីយ។

(ក)  ឱនិភាាព្យនៃនិឥ�ទាានិ និិង�ីពោះរប្រ�ទាានិ 
    សំ់វធិាានធ្យន�ាត់ូបុង់ ស់ប្រាមាាប់ុឥណូទាាន�ល់អ្នតូិថិិជីន គ្គឺក្រូតូូវ�ានដែផ្ដអកគោលីកាារូស់នមតូអំ្នពីហាានិ ភិយ័នៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានស់ង និងអ្នប្រា�ា 
 �ាត់ូបុង់ដែ�លរូពំឹងទុក។ ធ្យនាា�ារូគោប្រាបុីប្រា�ាស់់កាារូវនិិចិំយ័កន�ងកាារូគោធ្យែីកាារូស់នមតូទាា�ងគោនះ និងគោប្រាជីីស់គោរូ �ស់ធាាតូុចូំលស់ម្មប្រាស់បុគោ�ានឹង 
 កាារូគ្គណូនាាឱ្យនភាាពតូនៃម្មំ គោ�ាយដែផ្ដអកគោលី និនាន ាកាារូទូទាាត់ូកនំងម្មក លកខខ្ពណូូទីផ្ដាារូដែ�លមាានប្រាសាាប់ុ ក៏�ូចំជាាកាារូ �ា ាន់សាម ានទុក 
 ស់ប្រាមាាប់ុគោពលអ្ននាាគ្គតូ គោ�ាចំុងបុញ្ញចប់ុនៃនរូយៈគោពលរូ�ាយកាារូណ៍ូនីមួ្មយៗ។ 

(ខ) ព្យនិធពោះល�ប្រ�ាក់ចំំ�ូល
 មាានប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ និងកាារូគ្គណូនាាជាាក់ល្លាាក់ដែ�លកាារូកំណូត់ូពនធចុំងគោប្រាកាាយអាាចំខ្ពុស់�ន ាពីកាារូ�ា ាន់សាម ាន�ំបុូង។ ធ្យនាា�ារូ 
 ទទួលសាគ ាល់បំុណុូលពនធដែផ្ដអកគោលីចំំគោណូះ�ឹងរូបុស់់ខំ្ព�នអំ្នពីចំាាប់ុពនធ និងកាារូ�ា ាន់ប្រាបុមាាណូថាាគោតីូពនធគោនះគោកីតូមាាន គោ�ាកន�ង 
 �ំគោណូីរូកាារូធ្យម្មម�ារូបុស់់អាាជីីវកម្មមឬគោទ។ គោបីុគោ�ាចំុងប្រា�ា លទធផ្ដលចំុងគោប្រាកាាយនៃនធាាតូុទាា�ងគោនះខ្ពុស់�ន ាពីចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ដែ�លក្រូតូូវ 
 �ានទទួលសាគ ាល់�ំបុូងគោនាាះភាាពខ្ពុស់�ន ាគោនះនឹងជីះឥទធិពល�ល់ចំំណាាយពនធគោលីប្រា�ាក់ចំំណូូល និង
 ស់ម្មតុូលយពនធពនាារូគោ�ាកន�ងរូយៈគោពលនៃនកាារូគោធ្យែីកាារូកំណូត់ូពនធគោនះ។

  (ក) រ�ូិយុ��័ណម្ពុីខងាារ និិងរ�ូិយុ��័ណស៊ីប្រ�ា�់កាារ�ងាា ាញ
 រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញគោ�ាកន�ងរូបូុិយបុណ័ូណនៃនបុរូ�ិាកាាស់គោស់�ឋកិចំចបុឋម្ម ដែ�លធ្យនាា�ារូគោធ្យែី 
 ប្រាបុតូិបុតូិិកាារូដែ�លជាារូបូុិយបុណ័ូណម្មុខ្ពងាារូ។

 រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� គ្គឺក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញជាា�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ (“�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ”) ដែ�លជាារូបូុិយបុណ័ូណមុ្មខ្ពងាារូ និងជាារូបូុិយបុណ័ូណ 
 ស់ប្រាមាាប់ុកាារូបុងាា ាញរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។
 គោ�ីម្មី �ជាាគោ�ាលបំុណូង�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិដែតូម្មួយគ្គត់ូ នៃនកាារូអ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្មប្រាបុកាាស់គោលខ្ព ធ្យ៧-០៧-១៦៤ ចំុះនៃថិៃទី១៣ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�  
 ២០០៧ រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា

ប្រាបុភិពសំ់ខ្លាំាន់ៗនៃនកាារូ�ា ាន់សាម ានភាាពម្មិនប្រា�ាក�

កាារូវនិិចំិយ័សំ់ខ្លាំាន់ៗដែ�ល�ានគោធ្យែីគោ�ីងគោ�ាកន�ងកាារូអ្ននុវតិូគោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយ
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៤.៣ �រកិាខ ារ

កាារូដែប្រាបុស់ក្រូម្មួលគោ�ាជាាប្រា�ាក់គោរូៀល (“KHR”) គ្គឺក្រូតូូវ�ានផ្ដដល់ជីូនស់ប្រាមាាប់ុរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�  រូ�ាយកាារូណ៍ូ
ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ និងលទធផ្ដលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ រូ�ាយកាារូណ៍ូបុដែប្រាម្មបុក្រូម្មួលម្មូលធ្យន រូ�ាយកាារូណ៍ូលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ និង
កំណូត់ូស់មាគ ាល់គោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ាចំុងកាារូយិបុរូគិោចំិទនៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០១៩ គោ�ាយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់អ្នប្រា�ាបុិ�រូប្រា�ាក់ផ្ដំ�វកាារូ
ដែ�លគោចំញគោ�ាយធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាាគោ�ាកាាលបុរូគិោចិំទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូ។ ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ដែ�ល�ានដែប្រាបុស់ក្រូម្មូលគោនះគ្គឺម្មិន�ាន
គោធ្យែីស់វនកម្មមគោនាាះគោទ គោហីិយម្មិនគួ្គរូបុកប្រាសាាយជាាទឹកប្រា�ាក់តំូណាាងឱ្យយចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ជាា�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិដែ�ល�ានបុងាា ាញ ឬក្រូតូូវ�ាន 
ឬអាាចំនឹងបុដែមំ្មងគោ�ាជាាប្រា�ាក់គោរូៀលគោ�ាកន�ងអ្នប្រា�ាគោនាាះ ឬអ្នប្រា�ាណាាមួ្មយគោផ្ដំងគោទៀតូ។ ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�
គោនះ ដែ�ល�ានបុងាា ាញជាា ប្រា�ា ក់ គោរូៀល គ្គឺជាាកាា រូ ដែប្រាបុស់ក្រូមួ្មលនៃនទឹក ប្រា�ា ក់ជាា�ុលំ្លាា រូអាា គោម្ម រូ កិ គោ�ាអ្ន ប្រា�ា ដែ�លកំណូត់ូគោ�ាយ
ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា។

រូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�  គ្គឺក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញជាារូបូុិយបុ័ណូណប្រា�ាក់គោរូៀលគោ�ាយដែផ្ដអកគោលីអ្នប្រា�ាបុដ� រូប្រា�ាក់ដែ�លអាាចំអ្ននុវតូិ�ានកន�ង ១ 
�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ �ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ប្រាបុតិូបុតិិូកាារូជាារូបូុិយបុណ័ូណគោផ្ដំងៗគោប្រា�ាពីរូបូុិយបុណ័ូណមុ្មខ្ពងាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ (រូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់) គ្គឺក្រូតូូវ�ានកត់ូប្រា�ាជាារូបូុិយបុណ័ូណ
ម្មុខ្ពងាារូ �ាម្មអ្នប្រា�ាបុដ� រូប្រា�ាក់នាាកាាលបុរូគិោចំិទនៃនប្រាបុតិូបុតូិិកាារូគោនាាះ។ គោ�ាចំុងបុញ្ញចប់ុនៃនរូយៈគោពលរូ�ាយកាារូណ៍ូនីម្មួយៗ ធាាតូុនៃន
រូបូុិយវតូេ�នាាកាាលបុរូគិោចិំទរាាយកាារូណ៍ូដែ�លជាារូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានដែប្រាបុស់ក្រូមួ្មល�ាម្មអ្នប្រា�ាបុដ�រូប្រា�ាក់ គោ�ាចុំងកាាលបុរូគិោចំិទ
រាាយកាារូណ៍ូនីម្មួយៗ។ ធាាតូុម្មិនដែម្មនរូបូុិយវតូេ� ដែ�លក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវង�ាម្មតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុគោ�ាកន�ងរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានដែប្រាបុ
ស់ក្រូមួ្មល�ាម្មអ្នប្រា�ាបុដ�រូប្រា�ាក់គោ�ាកាាលបុរូគិោចិំទដែ�លតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ។ ធាាតូុមិ្មនដែម្មនរូបូុិយវតូេ� ដែ�លក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវង
គោ�ាកន�ងលកខខ្ពណូូនៃថិំគោ�ីម្មប្រាបុវតូិិសាាប្រាស់ិជាារូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ គ្គឺមិ្មនក្រូតូូវ�ានដែប្រាបុស់ក្រូម្មួលមិ្មងគោទៀតូគោទ។

បុរូកិាខ ា រូទាា�ងអ្នស់់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់�ំបុូង�ាម្មតូនៃម្មំគោ�ីម្ម។ នៃថិំគោ�ីម្ម រូមួ្មមាានចំំណាាយដែ�លក្រូតូូវ�ាន ចំំណាាយគោ�ាយ�ា ាល់គោ�ាគោលីកាារូទិញ
ប្រាទពយស់កម្មម និងនៃថិំគោ�ីម្មគោផ្ដំងគោទៀតូដែ�លចំំណាាយគោ�ាយ�ា ាល់កន�ងកាារូនាា�ប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះឱ្យយ�ំគោណូីរូកាារូ ស់ប្រាមាាប់ុគោ�ាលបំុណូងគោប្រាបុីប្រា�ាស់់
រូបុស់់ប្រាទពយស់កម្មមទាា�ងគោនាាះ។ 
បុនាា ាប់ុពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូង បុរូកិាខ ារូគឺ្គក្រូតូូវ�ានកត់ូប្រា�ា�ាម្មនៃថំិគោ�ីម្ម �ករូលំស់់បុងគរូ និងកាារូខ្លាំាតូបុង់ឱ្យនភាាពនាានាា។ 
ចំំណាាយបុនិបុនាា ាប់ុគោផ្ដំងៗ ក្រូតូូវ�ានកត់ូប្រា�ាបុញ្ញច�លគោ�ាកន�ងតូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះ ឬក្រូតូូវ�ានកត់ូប្រា�ាជាាប្រាទពយស់កម្មម�ាច់ំគោ�ាយដែ�ក 
�ាម្មកាារូស់ម្មប្រាស់បុ ដែតូគោ�ាគោពលដែ�លមាានភាាពប្រា�ាក�ប្រាបុជាាថាា ផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍គោស់�ឋកិចំចនាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ នៃនប្រាទពយគោនាាះនឹងហូិរូចំូលម្មកកន�ង
ធ្យនាា�ារូ គោហីិយនៃថិំគោ�ីម្មនៃនប្រាទពយគោនាាះអាាចំក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងប្រាបុកបុគោ�ាយភាាពគោជីឿជាាក់ដែតូបុា ុគោណាណ ាះ។ តូនៃមំ្មគោ�ាងដែផ្ដនកនៃនប្រាទពយដែ�ល�ានជំីនួស់
ក្រូតូូវ�ានដែលងទទួលសាគ ាល់។ កាារូចំំណាាយគោលីកាារូជួីស់ជុីល និងដែថិទាា�ប្រាបុចាា�នៃថិៃរូបុស់់បុរូកិាខ ារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូ
ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ�ាម្មកាារូគោកីតូគោ�ីង។ 

ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ក្រូតូូវ�ានបុងគត់ូស់ប្រាមាាប់ុប្រា�ាក់�ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ និងខ្ពាង់ពាាន់ស់ប្រាមាាប់ុប្រា�ាក់គោរូៀល។

(ខ)  ប្រ�តិិ�តិិិកាារ និិងស៊ីម្ពុតិីលយរ�ូិយុ��័ណ�រពោះទ្ធស៊ី
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រូលំស់់នៃនបុរូកិាខ ារូ ដែ�លកត់ូប្រា�ាចំូលគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានគ្គណូនាាគោ�ាយគោប្រាបុីវធិ្យីសាាប្រាស់ិរូលំស់់គោថិរូ និងវធិ្យីសាាប្រាស់ិ
រូលំស់់ថិយ គោ�ីម្មី �លុបុគោចំញនូវនៃថិំគោ�ីម្មរូបុស់់ប្រាទពយស់កម្មម ដែផ្ដអកគោលីអាាយុកាាលគោប្រាបុីប្រា�ាស់់�ា ា ន់សាម ានរូបុស់់ប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះ។ កាារូរូលំស់់
ប្រាទពយស់កម្មម នឹងក្រូតូូវបុនិគោធ្យែីរូហូិតូ�ល់ប្រាទពយគោនាាះ �ានរូលំស់់គោពញគោលញ គោបុីគោទាាះបុីជាាឈប់ុគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ ឬគោ�ាះគោចាាលក៏គោ�ាយ។ អ្នប្រា�ាប្រា�ាក់គោ�ីម្ម
ប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា�ដែ�លគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ស់ប្រាមាាប់ុគោ�ាលបំុណូងគោនះ គ្គឺ៖

តូនៃម្មំសំ់ណូល់ អាាយុកាាលគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ និងវធិ្យីសាាប្រាស់ិរូលំស់់ ក្រូតូូវ�ានពិនិតូយគោ�ីងវញិ គោ�ាចុំងបុញ្ញចប់ុនៃនរូយៈគោពលរូ�ាយកាារូណ៍ូនីម្មួយៗ គោ�ីម្មី �
ធាានាាថាា ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ វធិ្យីសាាប្រាស់ិ និងរូយៈគោពលរូលំស់់ គ្គឺមាានស់ងគតិូភាាពគោ�ានឹងកាារូ�ា ាន់សាម ានពីមុ្មន និងលំនាា�នៃនកាារូគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ដែ�លរូពំឹង
ទុកស់ប្រាមាាប់ុផ្ដលចំំគោណូញគោស់�ឋកិចំចនាាគោពលអ្ននាាគ្គតូដែ�លមាានគោ�ាកន�ងរូយៈគោពលនៃនកាារូគោប្រាបីុប្រា�ាស់់បុរូកិាខ ារូ។
ចំំណាាយបុនិបុនាា ាប់ុគោផ្ដំងៗ ក្រូតូូវ�ានកត់ូប្រា�ាបុញ្ញច�លគោ�ាកន�ងតូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះ ឬក្រូតូូវ�ានកត់ូប្រា�ាជាាប្រាទពយស់កម្មម�ាច់ំគោ�ាយដែ�ក 
�ាម្មកាារូស់ម្មប្រាស់បុ ដែតូគោ�ាគោពលដែ�លចំំណាាយគោនាាះគោកីតូគោ�ីង និងគោ�ាគោពលដែ�លមាានភាាពប្រា�ាក�ប្រាបុជាាថាា ផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍គោស់�ឋកិចំចនាាគោពល
អ្ននាាគ្គតូ នៃនប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះនឹងហូិរូចំូលម្មកកន�ងធ្យនាា�ារូ គោហីិយនៃថិំគោ�ីម្មនៃនប្រាទពយគោនាាះអាាចំក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងប្រាបុកបុគោ�ាយភាាពគោជីឿជាាក់
ដែតូបុា ុគោណាណ ាះ។ តូនៃម្មំគោ�ាងដែផ្ដនកនៃនប្រាទពយដែ�ល�ានជំីនួស់ក្រូតូូវ�ានដែលងទទួលសាគ ាល់។ កាារូចំំណាាយគោលីកាារូជួីស់ជីុល និងដែថិទាា�ប្រាបុចាា�នៃថិៃរូបុស់់
បុរូកិាខ ារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ�ាម្មកាារូគោកីតូគោ�ីង។ កាារូចំំណាាយ ក៏រូមួ្មមាានកាារូ�ា ាន់ប្រាបុមាាណូ�ំបុូងនៃន
កាារូរូុះគោរូ � កាារូ�កប្រាទពយគោចំញ និងកាារូគោរូៀបុចំំជីួស់ជុីលទី�ា�ងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ីងវញិ ដែ�លធ្យនាា�ារូមាានកាាតូពែកិចំចទទួលសាគ ាល់ចំំណាាយ
គោ�ាគោពលដែ�លប្រាទពយស់ម្មីតូិិគោនាាះក្រូតូូវ�ានទិញ ប្រាបុសិ់នគោបីុអាាចំអ្ននុវតិូគោ�ា�ាន។
បុរូកិាខ ារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានដែលងទទួលសាគ ាល់គោ�ាគោពលគោ�ាះគោចាាល ឬគោ�ាគោពលដែ�លម្មិនមាានផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍គោស់�ឋកិចំចនាាគោពលអ្ននាាគ្គតូពីកាារូគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ 
ឬកាារូគោចាាលនៃនបុរូកិាខ ា រូគោនាាះ។ កាារូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូណាាមួ្មយដែ�លគោកីតូគោ�ីង គោ�ាយសាារូកាារូមិ្មនទទួលសាគ ាល់ប្រាទពយស់កម្មមគោនះ គ្គឺក្រូតូូវ�ាន
�ាក់បុញ្ញច�លគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូចំំគោណូញ ឬគោ�ាខ្លាំាតូ។

បុរូកិាខ ារូកំុពយ�ទរ័ូ និងបុគោចំចកវទិាាពត័ូ៌មាាន
បុរូកិាខ ារូកាារូ�ិាលយ័ គោប្រាគ្គឿងស់ងាា ារូមិ្ម និងគោប្រាគ្គឿងបំុពាាក់  
មាា ាសីុ់នគោអ្នធី្យអឹ្នម្ម  
�ានយនិ 
កាារូដែកលម្មអគោលីប្រាទពយជីួល  
កាារូងាារូកំពុង�ំគោណីូរូកាារូ 

កម្មមវធិ្យីសូ់ហិែដែវរូកំុពយ�ទរ័ូ    
គោស់វាាធ្យនាា�ារូស់ន�ល 

៥០%
     ២៥%

១២.៥%
២៥%
២៥%

០%

៥០%
     ១០%

៤.៤ ប្រទ្ធព្យយស៊ីកម្ពុមអរ�ូ�

ប្រាទពយអ្នរូបូុីតំូណាាងឱ្យយកាារូចំំណាាយ�ំបុូងគោលីកាារូទិញកម្មមវធិ្យីសូ់ហិែដែវរូកំពយ�ទរ័ូ។
បុនាា ាប់ុពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូង ប្រាទពយស់កម្មមអ្នរូបូុីគ្គឺក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញ�ាម្មតូនៃម្មំគោ�ីម្ម �ករូលំស់់បុងគរូ និងកាារូខ្លាំាតូបុង់ពី ឱ្យនភាាពនៃនតូនៃម្មំបុងគរូ
ណាាមួ្មយ។
ប្រាទពយអ្នរូបូុី ក្រូតូូវ�ានវាាយតូនៃម្មំថាា មាានអាាយុកាាលគោប្រាបុីប្រា�ាស់់មាានកំណូត់ូ និងក្រូតូូវ�ានរូលំស់់កន�ងរូយៈគោពលនៃនអាាជំាាបុ័ណូណ គោ�ាយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់
វធិ្យីសាាប្រាស់ិរូលំស់់ថិយ។ ប្រាទពយអ្នរូបូុី ក៏ក្រូតូូវ�ានវាាយតូនៃម្មំស់ប្រាមាាប់ុឱ្យនភាាពផ្ដងដែ�រូ គោ�ាគោពលណាាដែ�លមាានកាារូចំងអ�លបុងាា ាញថាា ប្រាទពយស់កម្មម
ទាា�ងគោនាាះអាាចំនឹងមាានឱ្យនភាាព។ រូយៈគោពល និងវធិ្យីសាាប្រាស់ិរូលំស់់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានក្រូតូួតូពិនិតូយ�ា ាងតូិចំគោ�ាចំុងបុញ្ញចប់ុនៃនរូយៈគោពលរូ�ាយកាារូណ៍ូ
នីម្មួយៗ។ 

ប្រាទពយស់កម្មមអ្នរូបូុី គ្គឺក្រូតូូវ�ានរូលំស់់�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



៤.៥ ឧ�ករ�៍ហិិរ�ើវតិា�

ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� និងបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ� គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� គោ�ាគោពលដែ�លធ្យនាា�ារូកំាាយជាាភាាគី្គនៃន
សំ់វធិាានធ្យន�ាម្មកិចំចស់នាានៃនឧបុករូណ៍ូទាា�ងគោនះ។
ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� គ្គឺក្រូតូូវ�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាា ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� បំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ� ឬឧបុករូណ៍ូម្មូលធ្យន ប្រាស់បុ�ាម្មស់មាាស់ធាាតុូនៃនកិចំចស់នាា 
និងនិយម្មនយ័គោ�ាកន�ង CIAS ៣២។ កាារូប្រា�ាក់ ភាាគ្គល្លាាភិ ប្រា�ាក់ចំំគោណូញ និងខ្លាំាតូពាាក់ពន័ធនឹងឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�ល�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាា
បំុណុូល គ្គឺក្រូតូូវ�ានរាាយកាារូណ៍ូជាាចំំណាាយឬចំំណូូល។ កាារូដែបុងដែចំកគោ�ាកាាន់មាច ាស់់ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�ល�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាាមូ្មលធ្យន គ្គឺក្រូតូូវ
ទូទាាត់ូគោ�ាយ�ា ាល់គោ�ាកន�ងម្មូលធ្យន។

ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� គ្គឺក្រូតូូវ�ានកាាត់ូកង គោ�ាគោពលដែ�លធ្យនាា�ារូមាានសិ់ទធិអ្ននុវតិូ�ាម្មចំាាប់ុគោ�ីម្មី �កាាត់ូកង និងមាានបំុណូងទូទាាត់ូគោលីមូ្មល�ឋ ាន
សុ់ទធ ឬគោ�ីម្មី ��ឹងពីប្រាទពយស់កម្មម និងទូទាាត់ូបំុណុូលកន�ងគោពល�ំណាាល�ន ា។

ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�  គ្គឺ ក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ (គោប្រា�ាពីគ្គណូនីក្រូតូូវទទួលពីពាាណិូជីជកម្មម គោ�ាយម្មិនមាានស់មាាស់ធាាតូុ
ហិិរូញ្ញញបុីទាានសំ់ខ្លាំាន់ ដែ�លក្រូតូូវ�ានវាាស់់�ាម្មតូនៃម្មំប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ �ូចំ�ានកំណូត់ូគោ�ាកន�ង CIFRS១៥- ប្រា�ាក់ចំំណូូលពីកិចំចស់នាាជាាម្មួយនឹង
អ្នតូិថិិជីនគោ�ាគោពលចាាប់ុគោផីិ្ដម្ម)។ នៃថំិគោ�ីម្មប្រាបុតិូបុតូិិកាារូដែ�លកំណូត់ូថាាពាាក់ព័នធនឹងកាារូទិញ ឬកាារូគោចំញផ្ដាាយឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�  (គោប្រា�ាពី 
ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�កន�ងតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ �ាម្មរូយៈកាារូចំំគោណូញ) គ្គឺក្រូតូូវ�ានរូមួ្មបុញ្ញច�ល/�កគោចំញពីតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុគោ�ាគោលីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូង 
�ាម្មកាារូស់ម្មប្រាស់បុ។  នៃថំិគោ�ីម្មប្រាបុតូិបុតូិិកាារូគោ�ាគោលីឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�កន�ងតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈកាារូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់
ភំាាម្មៗ គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ។  

ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�  ដែ�ល�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�  គ្គឺក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាព
ហិិរូញ្ញញវតូេ�នីម្មួយៗដែ�លពាាក់ពន័ធនឹងឧបុករូណ៍ូនីម្មួយៗ។

រាាល់ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�ទាា�ងអ្នស់់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងគោពញគោលញជាាបុនិបុនាា ាប់ុ គោ�ាកន�ងកាារូចំំណាាយរូលំស់់ ឬ តូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ 
�ាម្មរូយៈប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ ឬប្រា�ាក់ចំំណូូលគោផ្ដំងៗគោទៀតូអាាប្រាស់យ័គោលី កាារូចាាត់ូថាន ាក់នៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�។

ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�ក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីង ស់ប្រាមាាប់ុកាារូប្រាបុម្មូលលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់�ាម្មកិចំច ស់នាា ដែ�លលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់
ទាា�ងគោនាាះតំូណាាងឱ្យយដែតូកាារូទូទាាត់ូប្រា�ាក់គោ�ីម្ម និងកាារូប្រា�ាក់បុា ុគោណាណ ាះ។ ចំំណូូលកាារូប្រា�ាក់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ 
�ាម្មរូយៈកាារូអ្ននុវតិូអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាពគោ�ាគោលីតូនៃម្មំគោ�ាង�ុលនៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�។  គោ�ាគោពលដែ�ល
ប្រាទពយស់កម្មម �ានកំាាយជាាឱ្យនភាាពឥណូទាានជាាបុនិបុនាា ាប់ុ ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់�ាម្មរូយៈ
កាារូអ្ននុវតូិអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព គោ�ាគោលីនៃថំិគោ�ីម្មរូលំស់់នៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�។

វ ធិ្យីសាា ប្រាស់ិកាា រូ ប្រា�ា ក់ ប្រាបុសិ់ទធភាាព គ្គឺជាា វ ធិ្យីសាា ប្រាស់ិ នៃនកាា រូគ្គណូនាានៃថំិ គោ�ីម្មរូ ំលស់់នៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�  និង
កាារូដែបុងដែចំកចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់គោ�ាកន�ងរូយៈគោពលពាាក់ព័នធ។ អ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព គ្គឺជាាអ្នប្រា�ា ដែ�លគោធ្យែី
អ្នបុីហាារូកាារូទទួលសាាច់ំប្រា�ាក់នាាគោពលអ្ននាាគ្គតូដែ�លរូពំឹងទុក (រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងកនៃប្រាម្ម និងពិនា�ទាា�ងអ្នស់់ដែ�ល�ាន
ទូទាាត់ូ ឬ�ានទទួល ដែ�លបុគោងើីតូ�ានជាាដែផ្ដនក�៏សំ់ខ្លាំាន់ម្មួយនៃនអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព នៃថំិគោ�ីម្មប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ និង
បុុពែល្លាាភិ ឬអ្នបុីហាារូគោផ្ដំងៗ) គោ�ាយម្មិនរូមួ្មបុញ្ញច�ល កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក�ាម្មរូយៈអាាយុកាាលរូពំឹង
ទុកនៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� ឬរូយៈគោពលខីំ្ពជាាងគោនះ (�ាម្មកាារូស់ម្មប្រាស់បុ)។

(ក)  ប្រទ្ធព្យយស៊ីកម្ពុមហិិរ�ើវតិា�

(i) នៃ�ាពោះ��ម្ពុរលំស់៊ី 

ឧបុករូណ៍ូបំុណុូល 
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ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�ក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីង ស់ប្រាមាាប់ុកាារូប្រាបុម្មូលលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់�ាម្មកិចំច ស់នាា និងកាារូលក់ប្រាទពយស់កម្មម
ហិិរូញ្ញញវតូេ�  ដែ�លលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់នៃនប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះតំូណាាងឱ្យយដែតូកាារូទូទាាត់ូប្រា�ាក់គោ�ីម្ម និងកាារូប្រា�ាក់បុា ុគោណាណ ាះ។  
កាារូដែប្រាបុក្រូបុួលគោ�ាគោលីតូនៃម្មំគោ�ាង គ្គឺក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីង�ាម្មរូយៈចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ និងបុូកបុងគរូគោ�ាកន�ងទុនបុប្រាម្មុង
តូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ គោលីកដែលងដែតូស់ប្រាមាាប់ុកាារូទទួលសាគ ាល់ឱ្យនភាាព ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់ និងលគោម្មអ�ងពីកាារូបុដ�រូរូបូុិយបុណ័ូណ 
ដែ�លក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាយ�ា ាល់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ។  ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់ គ្គឺក្រូតូូវ�ាន
គ្គណូនាាគោ�ាយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់វធិ្យីសាាប្រាស់ិអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព។

ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� គោផ្ដំងគោទៀតូទាា�ងអ្នស់់ ដែ�លម្មិនបំុគោពញ�ាម្មលកខណូៈវនិិចំិ ័យស់ប្រាមាាប់ុនៃថិំគោ�ីម្មរូលំស់់ ឬតូនៃម្មំ
ស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវង�ាម្មតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈកាារូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ។

តូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈប្រាបុគោភិទចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ មាាននូវបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�លក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីង ស់ប្រាមាាប់ុកាារូគោធ្យែី
ពាាណិូជីជកម្មម ឬក្រូតូូវ�ានកំនត់ូគោ�ីម្មី �លុបុបំុ�ាត់ូ ឬកាាត់ូបុនេយជាាខំ្លាំា�ងគោ�ាគោលីកាារូវាាស់់ដែវង ឬស់ងគតិូភាាពនៃនកាារូ
ទទួលសាគ ាល់ដែ�លនឹង គោកីតូគោ�ីង។ កាារូដែប្រាបុក្រូបួុលគោ�ាគោលីតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុនៃនបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ�ទាា�ងគោនះ គ្គឺក្រូតូូវ�ាន
ទទួលសាគ ាល់ជាាប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ។

(ii) តិនៃម្ពុាស៊ីម្ពុប្រស៊ី�តាាម្ពុរយុៈចំំ�ូលលម្ពុែិតិពោះផសងៗ 

(iii) តិនៃម្ពុាស៊ីម្ពុប្រស៊ី�តាាម្ពុរយុៈកាារចំំពោះ�ញ ឬខាាតិ

(i) �ំ�ីលហិិរ�ើវតិា�តាាម្ពុតិនៃម្ពុាស៊ីម្ពុប្រស៊ី�តាាម្ពុរយុៈកាារចំំពោះ�ញ ឬខាាតិ

ធ្យនាា�ារូចាាត់ូថាន ា ក់ឧបុករូណ៍ូបំុណុូលគោ�ីងវញិ ដែតូគោ�ាគោពលដែ�លគំ្គរូ ូអាាជីីវកម្មមរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ស់ប្រាមាាប់ុប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងប្រាទពយស់កម្មម
ទាា�ងគោនាាះមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលបុា ុគោណាណ ាះ។

កាារូវនិិ គោ�ាគ្គមូ្មលធ្យនទាា�ងអ្នស់់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងជាាបុនិបុនាា ា ប់ុ�ាម្មតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុជាាមួ្មយនឹងចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូដែ�ល�ាន
ទទួលសាគ ាល់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ គោលីកដែលងដែតូគោ�ាគោពលដែ�លធ្យនាា�ារូ�ានគោប្រាជីីស់�ា�ងឱ្យយបុងាា ាញកាារូ�ំាស់់បុដ�រូ
ជាាបុនិបុនាា ាប់ុ ជាាតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុគោ�ាកន�ងចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ និងបូុកបុងគរូគោ�ាកន�ងទុនបុប្រាមុ្មងតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុគោ�ាគោពលទទួលសាគ ាល់
�ំបុូង។
កាារូកំណូត់ូតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ គ្គឺម្មិនអ្ននុញ្ហាញ ាតូគោ�ីយ ប្រាបុសិ់ន គោបីុកាារូវនិិគោ�ាគ្គម្មូលធ្យនក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីង 
ស់ប្រាមាាប់ុកាារូគោធ្យែីពាាណិូជីជកម្មម ឬក្រូតូូវ�ានកំនត់ូគោ�ីម្មី �លុបុបំុ�ាត់ូ ឬកាាត់ូបុនេយជាាខំ្លាំា�ងគោ�ាគោលីកាារូវាាស់់ដែវង ឬស់ងគតូិភាាពនៃនកាារូ
ទទួលសាគ ាល់ដែ�លនឹង គោកីតូគោ�ីង។
ចំំណូូលភាាគ្គល្លាាភិពីប្រាបុគោភិទប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� គោនះ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូគោ�ាគោពលដែ�លសិ់ទធិ
ទទួលកាារូទូទាាត់ូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូក្រូតូូវ�ានបុគោងើីតូគោ�ីង លុះប្រា�ាដែតូភាាគ្គល្លាាភិគោនាាះបុងាា ាញ�ា ាងចំាាស់់ល្លាាស់់អំ្នពីកាារូប្រាបុមូ្មលប្រាតូលប់ុ
ម្មកវញិនូវដែផ្ដនកនៃននៃថិំគោ�ីម្មនៃនកាារូវនិិគោ�ាគ្គម្មូលធ្យន។

កាារវនិិិពោះ�ា�ម្ពុូលធនិ 

(ខ)  �ំ�ីលហិិរ�ើវតិា�
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បំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ� គោផ្ដំងៗ គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងជាាបុនិបុនាា ាប់ុ�ាម្មនៃថិំគោ�ីម្មរូលំស់់គោ�ាយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់វធិ្យីសាាប្រាស់ិកាារូប្រា�ាក់
ប្រាបុសិ់ទធភាាព។
វធិ្យីសាាប្រាស់ិកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព គ្គឺជាាវធិ្យីសាាប្រាស់ិនៃនកាារូគ្គណូនាានៃថិំគោ�ីម្មរូលំស់់នៃនបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ� និងកាារូដែបុងដែចំក
ចំំណាាយគោលីកាារូប្រា�ាក់គោ�ាកន�ងរូយៈគោពលពាាក់ពន័ធ។ អ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព គ្គឺជាា
អ្នប្រា�ាដែ�លគោធ្យែីអ្នបុីហាារូជាាក់ដែស់ដង គោ�ាគោលីកាារូទូទាាត់ូសាាច់ំប្រា�ាក់នាាគោពលអ្ននាាគ្គតូដែ�លរូពំឹងទុក (រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងកនៃប្រាម្ម 
និងពិនា�ទាា�ងអ្នស់់ដែ�ល�ានទូទាាត់ូ ឬ�ានទទួលដែ�លបុគោងើីតូ�ានជាាដែផ្ដនក�៏សំ់ខ្លាំាន់ម្មួយនៃនអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព 
នៃថំិគោ�ីម្មប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ និងបុុពែល្លាាភិ ឬអ្នបុីហាារូគោផ្ដំងៗ) �ាម្មរូយៈអាាយុកាាលរូពំឹងទុកនៃនបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ� ឬរូយៈគោពល
ខ្ពំីជាាងគោនះ (�ាម្មកាារូស់ម្មប្រាស់បុ)។

(ii) �ំ�ីលហិិរ�ើវតិា�ពោះផសងៗ

ឧបុករូណ៍ូម្មូលធ្យនដែ�ល�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាាម្មូលធ្យន គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងជាា�ំបុូង�ាម្មតូនៃម្មំគោ�ីម្ម គោហីិយម្មិនក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងជាាថិមី
ជាាបុនិបុនាា ាប់ុគោ�ីយ។

ភាាគ្គហុុិនធ្យម្មម�ា គ្គឺក្រូតូូវ�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាាម្មូលធ្យន និងកត់ូប្រា�ាចំូលគោ�ាសាាច់ំប្រា�ាក់�ានទទួល �កនឹងទឹកប្រា�ាក់សុ់ទធនៃននៃថិំគោ�ីម្ម
ប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ�ា ាល់។

ភាាគ្គល្លាាភិចំំគោពាាះភាាគ្គហុុិនធ្យម្មម�ា គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាបំុណុូលគោ�ាគោពលអ្ននុម្មត័ូឱ្យយដែបុងដែចំក។

ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� ឬដែផ្ដនកណាាម្មួយនៃនប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះ គ្គឺក្រូតូូវ�ានដែលងទទួលសាគ ាល់ ដែតូគោ�ាគោពលដែ�លសិ់ទធិគោ�ាកន�ងកិចំចស់នាា 
ចំំគោពាាះលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់គោចំញពីប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�ផ្ដុតូសុ់ពលភាាព ឬគោ�ាគោពលដែ�លកាារូគោផ្ដារូសិ់ទធិទទួលលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់�ាម្ម
កិចំចស់នាា ដែ�លរាាល់ហាានិភិយ័ និងផ្ដលចំំគោណូញគោស់ាីរូដែតូទាា�ងអ្នស់់នៃនភាាពជាាកម្មមសិ់ទធិនៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� ក្រូតូូវ�ានគោផ្ដារូគោ�ាឱ្យយ
ភាាគី្គទីបុី។ គោ�ាគោពលដែ�លមាានកាារូដែលងទទួលសាគ ាល់ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�ល�ានវាាស់់ដែវង�ាម្មនៃថំិគោ�ីម្មរូលំស់់ ភាាពលគោម្មអ�ង
រូវាាងតូនៃមំ្មគោ�ាងរូបុស់់ប្រាទពយស់កម្មមនិងផ្ដលបុូកនៃនតូនៃម្មំតូបុស់នងដែ�ល�ានទទួល និងក្រូតូូវទទួល គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាចំំគោណូញ 
ឬខ្លាំាតូ ។  គោលីស់ពីគោនះគោទៀតូ ចំំគោពាាះកាារូដែលងទទួលសាគ ាល់ឧបុករូណ៍ូបំុណុូល ដែ�ល�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាាតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈ
ចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ កាារូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូដែ�ល�ានប្រាបុមូ្មលពីមុ្មនគោ�ាកន�ងទុនបុប្រាមុ្មងតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុបុងគរូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីចាាត់ូថាន ាក់
គោ�ីងវញិពីម្មូលធ្យនគោ�ាជាាប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ។ ផ្ដា�យគោ�ាវញិ ម្មិនមាានកាារូចាាត់ូថាន ាក់គោ�ីងវញិជាាបុនិបុនាា ាប់ុនៃនទុនបុប្រាម្មុងតូនៃម្មំ
ស់ម្មប្រាស់បុគោ�ាជាាចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ បុនាា ាប់ុពីកាារូដែលងទទួល សាគ ាល់កាារូវនិិគោ�ាគ្គម្មូលធ្យនគោនាាះគោទ។

បំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ�  ឬដែផ្ដនកណាាម្មួយនៃនបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ�  គ្គឺក្រូតូូវ�ានដែលងទទួលសាគ ាល់ ដែតូគោ�ាគោពលដែ�លកាាតូ ពែកិចំចដែ�ល�ាន
បុញ្ហាជ ាក់គោ�ាកន�ងកិចំចស់នាាក្រូតូូវ�ានរូសំាាយ លុបុគោចាាល ឬផ្ដុតូសុ់ពលភាាពបុា ុគោណាណ ាះ។ ចំំគោពាាះកាារូដែលងទទួលសាគ ាល់បំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ� 
ភាាពលគោម្មអ�ងរូវាាងតូនៃម្មំគោ�ាងនៃនបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�ល�ានស់ង�ដ ាច់ំ ឬគោផ្ដារូគោ�ាកាាន់ភាាគ្គីគោផ្ដំងគោទៀតូ និងតូនៃម្មំតូបុស់នង�ានទូទាាត់ូ 
រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងប្រាទពយស់កម្មមម្មិនដែម្មនសាាច់ំប្រា�ាក់ដែ�ល�ានគោផ្ដារូ ឬបំុណុូលដែ�ល�ានស់នមតូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកជាាចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ។

(�) ឧ�ករ�៍ម្ពុូលធនិ

(ឃ) កាារណែលងទ្ធទួ្ធលសាា ាល់
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៤.៦                  សាាច់ំប្រ�ាក់ និិងសាាច់ំប្រ�ាក់ស៊ីម្ពុម្ពុូល

៤.៧                  ប្រ�ាក់�ពោះ�ើ�តាាម្ពុចំាា�់ពោះ�ាធនាាគាារជាាតិិនៃនិកម្ពុុ�ជាា

៤.៨                  ឱនិភាាព្យ

សាាច់ំប្រា�ាក់ និងសាាច់ំប្រា�ាក់ស់ម្មមូ្មល រូមួ្មមាានសាាច់ំប្រា�ាក់កន�ងនៃ� ស់ម្មតូុលយ គោ�ាធ្យនាា�ារូ ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញី�ាម្មតូក្រូម្មូវកាារូ និងកាារូវនិិគោ�ាគ្គរូយៈគោពល
ខ្ពំីដែ�លមាានភាាពងាាយប្រាសួ់លបិុ�រូគោ�ាជាាសាាច់ំប្រា�ាក់ គោ�ាយមាានហាានិភិយ័តូិចំតូួចំចំំគោពាាះកាារូ�ំាស់់បុដ�រូតំូនៃលដែ�លមាានរូយៈកំណូត់ូគោ�ីម្មបុីដែខ្ព ឬតិូចំ
ជាាងគោនះ។

ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញី�ាម្មចំាាប់ុតំូណាាងគោអាាយប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីទុនបុប្រាម្មុង និងសាាច់ំប្រា�ាក់ចាា��ាច់ំ ដែ�ល�ានរូកាាទុកគោ�ាធ្យនាា�ារូជាាតូិ នៃនកម្មព�ជាាប្រាស់បុ�ាម្ម
ចំាាប់ុស់ិីពីប្រាគឹ្គះសាេ ានធ្យនាា�ារូ និងហិិរូញ្ញញវតូេ�  (“LBFI”) គោហីិយសាាច់ំប្រា�ាក់គោនះម្មិនអាាចំគោប្រាបុីកន�ងហិិរូញ្ញញបុីទាាន�ល់ប្រាបុតិូបុតូិិកាារូប្រាបុចាា�នៃថិៃរូបុស់់ 
ធ្យនាា�ារូគោទ។ �ូគោចំនះគោហីិយម្មិនក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកថាាជាាដែផ្ដនកនៃនសាាច់ំប្រា�ាក់ និងសាាច់ំប្រា�ាក់ស់ម្មមូ្មលស់ប្រាមាាប់ុគោ�ាលបំុណូងនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូលំហូិរូ
សាាច់ំប្រា�ាក់គោនាាះគោទ។

ធ្យនាា�ារូទទួលសាគ ាល់ប្រា�ាក់សំ់វធិាានធ្យន ស់ប្រាមាាប់ុកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក (“ECL”) ចំំគោពាាះកាារូវនិិ គោ�ាគ្គគោលី
ឧបុករូណ៍ូបំុណុូលដែ�លក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវង�ាម្មនៃថំិគោ�ីម្មរូលំស់់ ឬ�ាម្ម តូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ

ELC ក្រូតូូវ�ាន�ា ាន់ប្រាបុមាាណូថាាជាាភាាពលគោម្មអ�ងរូវាាងលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់កិចំចស់នាាទាា�ងអ្នស់់ ដែ�លគោកីតូគោ�ីងគោ�ាយសាារូធ្យនាា�ារូ 
គោ�ាង�ាម្មកិចំចស់នាា និងលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ទាា�ងអ្នស់់ ដែ�លធ្យនាា�ារូរូពំឹងថាានឹងទទួល�ាន គោធ្យែី
អ្នបុីហាារូ�ាម្មអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់មាានប្រាបុសិ់ទធិភាាពគោ�ីម្ម។

កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុករូយៈគោពល ១២ ដែខ្ព គ្គឺជាាដែផ្ដនកនៃន ECL គោពញមួ្មយអាាយុកាាល ដែ�លបុណិាាលម្មកពីប្រាពឹតូិិ
កាា រូណ៍ូខ្ពកខ្លាំានស់ងប្រា�ាក់ចំំ គោពាាះឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� កន� ងរូយៈគោពល ១២ដែខ្ពដែ�លអាាចំគោកីតូគោ�ីង បុនាា ា ប់ុពីកាាលបុរូ គិោចំិទ
រាាយកាារូណ៍ូ។ ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លមាានកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុករូយៈគោពល១២ដែខ្ព គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ថាាជាា 
“ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ��ំណាាក់កាាលទី១”។ ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�លក្រូតូូវ�ានដែបុងដែចំកស់ប្រាមាាប់ុ�ំណាាក់កាាលទី១ ម្មិនមាានកាារូ
គោកីនគោ�ីងគួ្គរូឱ្យយកត់ូស់មាគ ាល់ នូវហាានិភិយ័ឥណូទាានចាាប់ុ�ា�ងពីមាានកាារូ ទទួលសាគ ាល់�ំបុូង និងម្មិនដែម្មនជាាឱ្យនភាាពឥណូទាាន
គោនាាះគោទ។

កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុកគោពញមួ្មយអាាយុកាាល (ECL) គ្គឺជាាកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក ដែ�លអាាចំ
បុណាដ ាលម្មកពីប្រាពឹតិិូកាារូណ៍ូខ្ពកខ្លាំានស់ងប្រា�ាក់ទាា�ងអ្នស់់ កន�ងរូយៈគោពលនៃនអាាយុកាាលរូពំឹងទុកនៃនឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� និងរូយៈគោពល
នៃនកាារូបុា ះពាាល់�ាម្មកិចំចស់នាា។ ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�ល�ានទទួលសាគ ាល់�ាម្ម កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុកគោពញម្មួយ
អាាយុកាាល បុា ុដែនិមិ្មនដែម្មនជាាឱ្យនភាាពឥណូទាានក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកជាា ‘ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ��ំណាាក់កាាលទី២’។ ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� 
ដែ�លក្រូតូូវ�ានដែបុងដែចំកស់ប្រាមាាប់ុ�ំណាាក់កាាលទី២ គ្គឺជាាឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�លមាានកាារូគោកីនគោ�ីងគ្គួរូឱ្យយកត់ូស់មាគ ាល់ នូវ
ហាានិភិយ័ឥណូទាានចាាប់ុ�ា�ងពីមាានកាារូ ទទួលសាគ ាល់�ំបុូង និងម្មិនដែម្មនជាាឱ្យនភាាពឥណូទាានគោនាាះគោទ។

(ក) �ំ�ីលហិិរ�ើវតិា�តាាម្ពុតិនៃម្ពុាស៊ីម្ពុប្រស៊ី�តាាម្ពុរយុៈកាារចំំពោះ�ញ ឬខាាតិ

71

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



ឥណូទាានរូយៈគោពលខីំ្ព(តូិចំជាាង ឬគោស់មីនឹងម្មួយឆ្នាំន ា�)៖
ធ្យម្មម�ា/ស់ិង់�ារូ
ឥណូទាានឃំ្លាំា�គោម្មីល
ឥណូទាានគោប្រាកាាម្មស់ិង់�ារូ
ឥណូទាានស់ងំយ័
ឥណូទាាន�ាត់ូបុង់

ឥណូទាានរូយៈគោពលដែវង(គោលីស់ពីម្មួយឆ្នាំន ា�)៖
ធ្យម្មម�ា/ស់ិង់�ារូ
ឥណូទាានឃំ្លាំា�គោម្មីល
ឥណូទាានគោប្រាកាាម្មស់ិង់�ារូ
ឥណូទាានស់ងំយ័
ឥណូទាាន�ាត់ូបុង់

០ គោ�ា ១៤ នៃថិៃ
១៥ នៃថិៃគោ�ា ៣០ នៃថិៃ
៣១ នៃថិៃគោ�ា ៦០ នៃថិៃ
៦១ នៃថិៃគោ�ា ៩០ នៃថិៃ
ពី ៩១ នៃថិៃ

០ គោ�ា ២៩ នៃថិៃ
៣០ នៃថិៃគោ�ា ៨៩ នៃថិៃ
៩០ នៃថិៃគោ�ា ១៧៩ នៃថិៃ
១៨០ នៃថិៃគោ�ា ៣៥៩ នៃថិៃ
ពី ៣៦០ នៃថិៃ

១%
៣%

២០%
៥០%

១០០%

១%
៣%

២០%
៥០%

១០០%

ចំំណ្ដាាត់ិថុ្នាាក់                                                                              ចំំនិួនិនៃ�ៃហួិស៊ីកាាលកំ�ត់ិស៊ីង        សំ៊ីវធិាានិធនិតាាម្ពុ�ទ្ធ�ី�ើតិិិ

ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�ល�ានទទួលសាគ ាល់�ាម្ម ECL គោពញមួ្មយអាាយុកាាល និងជាាឱ្យនភាាពឥណូទាានក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកជាា 
‘ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ��ំណាាក់កាាលទី៣’។

ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់នៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាាន ដែ�លរូពំឹងទុក គ្គឺក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីបុចំច�បុីននភាាពគោ�ាកាាលបុរូគិោចំិទរាាយកាារូណ៍ូនីម្មួយៗ គោ�ីម្មី �
ឆំ្ល�ះបុញ្ហាច ា�ងអំ្នពីកាារូ�ំាស់់បិុ� រូហាានិភិ័យឥណូទាានចាាប់ុ�ា�ងពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូងនៃនឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�នីម្មួយៗ។ ធ្យនាា�ារូ
ទទួលសាគ ាល់កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាាន ដែ�លរូពំឹងទុកគោពញម្មួយអាាយុកាាល គោ�ាគោពលដែ�លមាានហាានិ ភិយ័ឥណូទាានគោកីនគោ�ីងខំ្លាំា�ង 
ចាាប់ុ�ា�ងពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូង។ បុា ុដែនិ ប្រាបុសិ់នគោបីុហាានិភិយ័ឥណូទាានចំំគោពាាះឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ម្មិនមាានកាារូគោកីនគោ�ីងខំ្លាំា�ង
ចាាប់ុ�ា�ងពីរូកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូងគោទ គោនាាះធ្យនាា�ារូវាាស់់ដែវងសំ់វធិាានធ្យនស់ប្រាមាាប់ុកាារូខ្លាំាតូបុង់ចំំគោពាាះឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ��ាម្ម
ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់គោស់មីនឹង កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុករូយៈគោពល ១២ ដែខ្ព។

ធ្យនាា�ារូទទួលសាគ ាល់ឱ្យនភាាព គោលីប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូស់ប្រាមាាប់ុឧបុករូណ៍ូ ហិិរូញ្ញញវតូេ�ទាា�ងអ្នស់់ជាាមួ្មយនឹងកាារូដែកតំូរូវូ ដែ�លក្រូតូូវ�ន ា
គោ�ានឹងតូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ទាា�ងគោនាាះ�ាម្មរូយៈគ្គណូនីសំ់វធិាានធ្យនកាារូខ្លាំាតូបុង់ គោលីកដែលងដែតូកាារូវនិិគោ�ាគ្គគោលី
ឧបុករូណ៍ូ បំុណុូលដែ�លក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវង�ាម្មតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ �ាម្មរូយៈចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ ដែ�ល សំ់វធិាានធ្យនស់ប្រាមាាប់ុ
កាារូខ្លាំាតូបុង់ក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាកន�ងចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ និង ក្រូតូូវ�ានបុងគរូទុកគោ�ាកន�ងទុនបំុរូុងតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ គោហីិយម្មិន
កាាត់ូបុនេយតូនៃម្មំគោ�ាងនៃនប្រាទពយស់កម្មមគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ីយ។

សំ៊ីវធិាានិធនិតាាម្ពុ�ទ្ធ�ី�ើតិិិស៊ីប្រ�ា�់ឥ�ទាានិ និិង�ីពោះរប្រ�ទាានិ
គោ�ានៃថិៃ១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០១៧ ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា�ានគោចំញប្រាបុកាាស់ គោលខ្ព ធ្យ៧-០១៧-៣៤៤ ស់ិីពីចំំណាាត់ូថាន ាក់ហាានិភិ័យ
ឥណូទាាន និង សំ់វធិាានធ្យនគោលីអ្នុីម្មដែភិរូមិ្មន ដែ�ល�ានលុបុគោចាាលនូវប្រាបុកាាស់គោលខ្ព ធ្យ៧៧-០៩-០៧៤ ស់ដីពីកាារូចាាត់ូថាន ាក់
ប្រាទពយស់កម្មម និងសំ់វធិាានធ្យន ដែ�លមាានប្រាបុសិ់ទធិភាាពចាាប់ុពីកាាល បុរូគិោចិំទនៃនកាារូគោចំញប្រាបុកាាស់គោនះ។ ប្រាបុកាាស់គោនះតូក្រូមូ្មវឱ្យយ
ប្រាគ្គឹះសាេ ានធ្យនាា�ា រូ  និងហិិរូញ្ញញវតូេ�ចាា ត់ូថាន ា ក់ផ្ដលបុប្រាតូឥណូទាានរូបុស់់ខ្ពំ�នជាា ប្រា�ា�ថាន ា ក់។ ធ្យនាា�ា រូជាាតូិ នៃនកម្មព�ជាា�ានគោចំញ 
សាារាាចំរូដែណូនាា�គោលខ្ព ធ្យ៧៧-០១៨-០០១ ចំុះនៃថិៃទី១៦ ដែខ្ពកុម្មៈះ ឆ្នាំន ា�២០១៨ គោ�ីម្មី �បុញ្ហាជ ាក់អំ្នពីកប្រាមិ្មតូចាា��ាច់ំនៃនប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈទូគោ�ា 
និងជាាក់ល្លាាក់ដែ�លក្រូតូូវផ្ដដល់ជីូនគោ�ាយដែផ្ដអកគោលីចំំណាាត់ូថាន ាក់ឥនទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាាន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

72

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



តូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនប្រាទពយស់កម្មមគោប្រា�ាពីប្រាទពយស់កម្មមគោ�ាកន�ង CIFRS ៣៦ - ឱ្យនភាាពនៃនប្រាទពយស់កម្មម ម្មិនយកម្មកអ្ននុវតិូ គ្គឺក្រូតូូវ�ាន
ពិនិតូយគោ�ីងវញិគោ�ាចំុងបុញ្ញចប់ុនៃនរូយៈគោពលរូ�ាយកាារូណ៍ូនីមួ្មយៗ ស់ប្រាមាាប់ុឱ្យនភាាព គោ�ាគោពល ដែ�លកាារូវាាយតូនៃមំ្មគោលីឱ្យនភាាព
ប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា� គ្គឺក្រូតូូវអ្ននុវតូិគោ�ាយខ្លាំានម្មិន�ាន ឬមាានកាារូបុងាា ាញថាា ប្រាទពយស់កម្មមអាាចំនឹងមាានឱ្យនភាាព។  ឱ្យនភាាព គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវង
គោ�ាយកាារូគោប្រាបុៀបុគោធ្យៀបុតូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនប្រាទពយស់កម្មម ជាាម្មួយនឹងតូនៃម្មំដែ�លអាាចំប្រាបុម្មូល�ានវញិនៃនប្រាទពយស់កម្មមទាា�ងគោនាាះ។  គោ�ាគោពល
ដែ�លតូនៃម្មំគោ�ាងនៃនប្រាទពយស់កម្មមគោលីស់ពីតូនៃមំ្មដែ�លអាាចំប្រាបុម្មូល�ានវញិ ប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះគ្គឺក្រូតូូវ�ានកត់ូប្រា�ាចូំល�ាម្មតូនៃម្មំ ដែ�ល
អាាចំប្រាបុមូ្មល�ានវញិរូបុស់់ប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះ គោហីិយកាារូខ្លាំាតូបុង់គោលីឱ្យនភាាពក្រូតូូវដែតូទទួលសាគ ាល់។  តូនៃម្មំដែ�លអាាចំប្រាបុម្មូល�ានវញិ
នៃនប្រាទពយស់កម្មមខ្ពពស់់ជាាងតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុរូបុស់់ប្រាទពយស់កម្មម �កនៃថំិគោ�ីម្មលក់ និងតូនៃមំ្ម គោប្រាបីុ ប្រា�ាស់់រូបុស់់ប្រាទពយស់កម្មម ដែ�លក្រូតូូវ�ាន
វាាស់់ដែវង�ាម្មរូយៈកាារូគោ�ាងគោ�ា�ាម្មលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់នាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ ដែ�ល�ានគោធ្យែីអ្នបុីហាារូគោ�ាយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់អ្នប្រា�ាអ្នបុីហាារូ
ម្មុន�កពនធ ដែ�លឆំ្ល�ះបុញ្ហាជ ា�ងអំ្នពីកាារូវាាយតូនៃម្មំទីផ្ដាារូបុចំច�បុីនន និងហាានិភិយ័ជាាក់ល្លាាក់�ាម្មប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះ។ កន�ងករូណូីម្មិនអាាចំ
គោធ្យែីកាារូ�ា ាន់សាម ានតូនៃមំ្ម ដែ�លអាាចំប្រាបុម្មូល�ានវញិនៃនប្រាទពយស់កម្មមនីម្មួយៗ ធ្យនាា�ារូកំណូត់ូតូនៃម្មំដែ�លអាាចំប្រាបុម្មូល�ានវញិនៃន
អ្នងគភាាពបុគោងើីតូសាាច់ំប្រា�ាក់ដែ�លដែ�លកាាន់កាាប់ុប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះ។

កាារូខ្លាំាតូបុង់គោលីឱ្យនភាាព គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូភំាាម្មៗ។

គោ�ាគោពលមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលគោ�ាគោលីកាារូ�ា ា ន់សាម ាន ដែ�ល�ានគោប្រាបុីប្រា�ាស់់គោ�ីម្មី �តូនៃម្មំដែ�លអាាចំប្រាបុម្មូល�ានវញិ កាារូ គោ�ីងជាា
បុនិបុនាា ាប់ុនៃនតូនៃម្មំដែ�លអាាចំប្រាបុមូ្មល�ានវញិ គ្គឺក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកថាាជាាកាារូបុប្រាញ្ហាច ាស់នៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់គោលីឱ្យនភាាពពីម្មុន និងក្រូតូូវ�ាន
ទទួលសាគ ាល់�ាម្មតូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនប្រាទពយស់កម្មម ដែ�លនឹងក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ (�ករូលំស់់គោចំញ) ពុំមាានកាារូ ទទួលសាគ ាល់គោលីកាារូខ្លាំាតូបុង់
គោលីឱ្យនភាាពគោទ។ កាារូបុប្រាញ្ហាច ាស់គោនះ គ្គឺក្រូតូូវទទួលសាគ ាល់ជាាប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូភំាាម្មៗ។

(ខ) ឱនិភាាព្យនៃនិប្រទ្ធព្យយស៊ីកម្ពុមម្ពុិនិណែម្ពុនិហិិរ�ើវតិា�

សំ់វធិាានធ្យន�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិអ្ននុវតិូចំំគោពាាះហាែ ាសីុ់លីធ្យីគោ�ាកន�ង និងគោប្រា�ា�ារាាងតូុលយកាារូទាា�ងអ្នស់់រូបុស់់ប្រាគ្គឹះសាេ ានធ្យនាា�ារូ និង
ហិិរូញ្ញញវតូេ�។ ឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានដែ�ល�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាាគោប្រាកាាម្មស់ិង់�ារូ ស់ងំយ័ ឬ�ាត់ូបុង់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកថាាជាា 
ឥណូទាានម្មិន�ំគោណូីរូកាារូ។
ប្រាបុកាាស់គោនះ ក៏តូក្រូម្មូវឱ្យយមាានកាារូគោប្រាបុៀបុគោធ្យៀបុសំ់វធិាានធ្យន�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិ ជាាម្មួយនឹងសំ់វធិាានធ្យនឱ្យនភាាពដែ�ល�ានកំណូត់ូគោ�ាយ
ដែផ្ដអកគោលី CIFRS។ កន�ងករូណូីដែ�លសំ់វធិាានធ្យន�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិ ដែ�ល�ានគ្គណូនាាប្រាស់បុ�ាម្មប្រាបុកាាស់ ទាាបុជាាង ECL ដែ�ល
�ានកំណូត់ូគោ�ាយដែផ្ដអកគោលី CIFRS គោនាាះធ្យនាា�ារូក្រូតូូវទទួលសាគ ាល់ ECL ដែ�ល�ានគ្គណូនាាប្រាស់បុ�ាម្ម CIFRS។ កន�ងករូណីូ
ដែ�លសំ់វធិាានធ្យន�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិខ្ពពស់់ជាាង ECL គោនាាះធ្យនាា�ារូក្រូតូូវទទួលសាគ ាល់ ECL ប្រាស់បុ�ាម្ម CIFRS គោហីិយគោផ្ដារូទឹកប្រា�ាក់
លគោម្មអ�ងពីប្រា�ាក់ចំំគោណូញរូកាាទុកគោ�ាកន�ងទុនបុប្រាម្មុង�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិ។ ធ្យនាាកាារូ�ានបុងាា ាញអំ្នពីទុនបុប្រាម្មុង�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិគោ�ាកន�ង
រូ�ាយកាារូណ៍ូបុដែប្រាម្មបុក្រូម្មួលម្មូលធ្យន។
ឥណូទាានម្មិនអាាចំទាារូ�ាន ឬចំំដែណូកនៃនឥណូទាានដែ�ល�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាាឥណូទាានអ្នសាារូបុង់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានលុបុគោចំញពីបុញ្ញជី
បុនាា ាប់ុពី�ានពិចាារូណាាគោ�ាគោលីតូនៃមំ្មប្រាទពយធាានាាដែ�ល�ឹង�ាន ប្រាបុសិ់នគោបីុមាាន គោ�ាគោពលស់េិតូកន�ងកាារូវនិិចិំយ័រូបុស់់គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង 
ម្មិនមាានលទធភាាពនៃនកាារូប្រាបុម្មូលប្រាតូលប់ុម្មកវញិ។
កាា រូ ប្រាបុម្មូលប្រាតូលប់ុម្មកវញិនូ វឥណូទាានដែ�ល�ានលុបុគោចំញពីបុញ្ញជីពីម្មុន គ្គឺ ក្រូតូូ វបុងាា ាញជាា ប្រា�ា ក់ ចំំណូូលគោផ្ដំងៗគោ�ាកន� ង
រូ�ាយកាារូណ៍ូចំំគោណូញ ឬ ខ្លាំាតូ។ 
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៤.៩                 សំ៊ីវធិាានិធនិ

៤.១០                 អតិាប្រ�ពោះ�ាជីន៍ិនិិពោះ�ាជីិតិ

៤.១១                 ព្យនិធពោះល�ប្រ�ាក់ចំំ�ូល 

សំ់វធិាានធ្យន គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាគោពលដែ�លធ្យនាា�ារូមាានកាាតូពែកិចំច (�ាម្មផ្ដំ�វចំាាប់ុ ឬកាាតូពែកិចំចប្រាបុគោ�ាល) នាាគោពលបុចំច�បុីនន ដែ�លជាា
លទធផ្ដលនៃនប្រាពឹតូិិកាារូណ៍ូកនំងផ្ដុតូគោ�ា គោហីិយវាាមាានលទធភាាពដែ�លតូក្រូម្មូវឱ្យយមាានលំហូិរូគោចំញនូវអ្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍គោស់�ឋកិចំចកន�ងកាារូបំុគោពញនូវ
កាាតូពែកិចំចគោនាាះ គោហីិយទឹកប្រា�ាក់នៃនកាាតូពែកិចំចអាាចំក្រូតូូវ�ាន�ា ាន់សាម ានគោ�ាយភាាពគោជីឿជាាក់។។  សំ់វធិាានធ្យនក្រូតូូវ�ានពិនិតូយគោ�ីងវញិគោ�ា 
ចំុងបុញ្ញចប់ុនៃនរូយៈគោពលរាាយកាារូណ៍ូនីមួ្មយៗ និងក្រូតូូវ�ានដែកតូក្រូមូ្មវ គោ�ីម្មី �ឆំ្ល�ះបុញ្ហាច ា�ងអំ្នពីកាារូ�ា ាន់ សាម ាន�៏លអបំុផ្ដុតូនាាគោពលបុចំច�បុីនន។  កន�ងករូណីូ
ដែ�លឥទធិពលនៃនគោពលគោវល្លាានៃនកាារូគោប្រាបីុប្រា�ាស់់សាាច់ំប្រា�ាក់មាានលកខណូៈសាារូវន័ិ សំ់វធិាានធ្យនគ្គឺជាាតូនៃម្មំបុចំច�បុីនននៃនចំំណាាយ�ា ាន់សាម ានដែ�លតូក្រូម្មូវ
ឱ្យយបំុគោពញកាាតូពែកិចំច។  អ្នប្រា�ាអ្នបុីហាារូ ក្រូតូូវដែតូជាាអ្នប្រា�ាម្មុនគ្គិតូពនធ ដែ�លឆំ្ល�ះបុញ្ហាច ា�ងអំ្នពីកាារូវាាយតូនៃមំ្មទីផ្ដាារូបុចំច�បុីនននៃនគោពលគោវល្លាានៃនកាារូគោប្រាបុី
ប្រា�ាស់់សាាច់ំប្រា�ាក់ និងហាានិភិ័យដែ�លជាាក់ល្លាាក់�ាម្មបំុណុូលគោនាាះ។ កាារូ�កអ្នបុីហាារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាចំំណាាយគោលីកាារូប្រា�ាក់
គោ�ាកន�ងប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ។

ប្រា�ាក់ឈន�ល ប្រា�ាក់គោបុៀវតូំ៍ ប្រា�ាក់រូងាែ ាន់ និងភាាគ្គទាានស់និិសុ់ខ្ពស់ងគម្មក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាចំំណាាយគោ�ាកន�ងឆ្នាំន ា� ដែ�លគោ�ាកន�ងគោនាាះគោស់វាា
ពាាក់ពន័ធគ្គឺក្រូតូូវ�ានផ្ដដល់ជីូនគោ�ាយនិគោ�ាជីិតូ។ អ្នវតូិមាានដែ�លមាានសំ់ណូងបូុកបុងគរូរូយៈគោពលខ្ពំី�ូចំជាាកាារូឈប់ុស់ប្រាមាាកប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា� ដែ�លមាាន
ប្រា�ាក់ឈន�ល ក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាគោពល ដែ�លគោស់វាាកម្មមក្រូតូូវ�ានផិ្ដល់ជីូនគោ�ាយនិគោ�ាជីិក ដែ�លបុគោងើីនសិ់ទធិរូបុស់់និគោ�ាជីិតូកន�ងកាារូទទួល
�ានអ្នវតូិមាានដែ�លមាានសំ់ណូងនាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ។ អ្នវតិូមាានដែ�លមាានសំ់ណូងម្មិនបុូកបុងគរូរូយៈគោពលខីំ្ព �ូចំជាាកាារូឈប់ុស់ប្រាមាាកឈឺ គ្គឺក្រូតូូវ
�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាគោពលដែ�លអ្នវតូិមាានគោកីតូគោ�ីង។

ពនធចំរូនិជាាប្រាទពយស់កម្មម និងពនធចំរូនិជាាបំុណុូល គ្គឺជាាចំំនួនទឹកប្រា�ាក់រូពំឹងនៃនពនធគោលីប្រា�ាក់ចំំណូូលដែ�លអាាចំប្រាបុមូ្មលម្មកវញិ�ាន 
ឬក្រូតូូវបុង់ជីូនអាាជំាាធ្យរូពនធ�ារូ។  

ពនធចំរូនិ គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងគោ�ាយគោប្រាបុីអ្នប្រា�ាពនធ និងចំាាប់ុពនធដែ�លក្រូតូូវ�ានអ្ននុម្មត័ូ ឬ អ្ននុម្មត័ូ�ា ាងសំ់ខ្លាំាន់គោ�ាចំុងកាារូយិបុរូគិោចំិទ
នៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូ និងក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់កន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ គោលីកដែលងដែតូពនធដែ�លទាាក់ទងគោ�ា នឹងធាាតុូដែ�ល
�ានទទួលសាគ ាល់គោប្រា�ាពីប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ (គោ�ាកន�ងចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ ឬគោ�ាកន�ងម្មូលធ្យន�ា ាល់)។

ពនធពនាារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាយគោប្រាបីុប្រា�ាស់់វធិ្យីសាាប្រាស់ិបំុណុូលស់ប្រាមាាប់ុភាាពលគោម្មអ�ងបុ គោណិាាះអាាស់ននទាា�ងអ្នស់់ គោប្រា�ាពី
ភាាពលគោម្មអ�ងដែ�លគោកីតូគោ�ីងពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូងនៃនប្រាទពយស់កម្មម ឬបំុណុូលគោ�ាកន�ងប្រាបុតិូបុតិិូកាារូ ដែ�លមិ្មនដែម្មនជាាកាារូ
រូមួ្មបុញ្ញច�ល�ន ានៃនអាាជីីវកម្មម និងគោ�ាគោពលប្រាបុតិូបុតិិូកាារូគោនាាះ ម្មិនបុា ះពាាល់�ល់ប្រា�ាក់ចំំគោណូញគ្គណូគោនយយ និងប្រា�ាក់ចំំគោណូញជាាប់ុពនធ
គោ�ីយ។  
ពនធពនាារូជាាប្រាទពយស់កម្មម និង ពនធពនាារូជាាបំុណុូល គ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូគោ�ាយគោប្រាបីុប្រា�ាស់់អ្នប្រា�ាពនធ ដែ�លរូពំឹងថាានឹងក្រូតូូវអ្ននុវតិូន៍គោ�ាកន�ងរូយៈគោពល

ដែ�លប្រាទពយស់កម្មមក្រូតូូវ�ាន�ឹង ឬបំុណុូលក្រូតូូវ�ានគោ�ាះប្រាសាាយ គោ�ាយដែផ្ដអកគោលី

អ្នប្រា�ាដែ�ល�ានអ្ននុម្មត័ូ ឬក្រូតូូវ�ានអ្ននុម្ម ័តូគោ�ារាាល់ចំុងកាារូយិបុរូគិោចំិទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូ។

(ក)             ព្យនិធចំរនិ ិ

(ខ)             ព្យនិធព្យនិាារ 
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ពនធពនាារូជាាប្រាទពយស់កម្មម គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ចំំគោពាាះប្រាគ្គប់ុភាាពលគោម្មអ�ងបុគោណាដ ាះអាាស់ននដែ�លអាាចំកាាត់ូកង�ាន កាារូខ្លាំាតូពនធ
ម្មិនទាាន់�ានគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ និងឥណូទាានពនធដែ�លមិ្មនទាាន់�ានគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ ទាា�ងអ្នស់់ ប្រាតឹូម្មកប្រាមិ្មតូដែ�លប្រា�ាក់ចំំគោណូញជាាប់ុពនធនាា
គោពលអ្ននាាគ្គតូ អាាចំគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ស់ប្រាមាាប់ុកាាត់ូកង ជាាម្មួយភាាពលគោម្មអ�ងបុគោណាដ ាះអាាស់ននដែ�លអាាចំកាាត់ូកង�ាន កាារូខ្លាំាតូពនធម្មិនទាាន់
�ានគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ និងឥណូទាានពនធដែ�លមិ្មនទាាន់�ានគោប្រាបុីប្រា�ាស់់។ ពនធពនាារូជាាប្រាទពយស់កម្មម គ្គឺក្រូតូូវ�ានក្រូតួូតូពិនិតូយគោ�ាគោរូៀងរាាល់
កាាលបុរូគិោចំិទរាាយកាារូណ៍ូ និងក្រូតូូវ�ានកាាត់ូបុនេយកន�ងករូណូីមិ្មនអាាចំ គោប្រាបីុប្រា�ាស់់នូវអ្នតូេប្រាបុគោ�ាជីន៍ពនធទាា�ងគោនាាះ�ាន។

ធាាតូុនៃនពនធចំរូនិ និងពនធពនាារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ពាាក់ពន័ធគោ�ានឹងប្រាបុតូិបុតូិិកាារូម្មូល�ឋ ានទាា�ងគោ�ាកន�ងប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ 
ប្រា�ាក់ចំំណូូលគោផ្ដំងៗគោទៀតូ ឬកន�ងមូ្មលធ្យន�ា ាល់។ ពនធពនាារូគោកីតូ គោចំញពីកាារូរូមួ្មបុញ្ញច�លអាាជីីវកម្មមគ្គឺក្រូតូូវ�ានដែកតូក្រូម្មូវគោធ្យៀបុគោ�ានឹង
ម្មូលនិធ្យិពាាណូិជីជកម្មម ឬម្មូលនិធ្យិពាាណូិជីជកម្មមអ្នវជិីជមាាន។

ពនធចំរូនិជាាប្រាទពយស់កម្មម និងពនធពនាារូជាាបំុណុូល អាាចំកាាត់ូកង�ាន គោ�ាគោពលដែ�លមាានសិ់ទធិអ្ននុវតូិ�ាម្មចំាាប់ុ គោ�ីម្មី �កាាត់ូកង
រូវាាងពនធចំរូនិជាាប្រាទពយស់កម្មម ជាាម្មួយនឹងពនធចំរូនិជាាបំុណុូល និងគោ�ាគោពលជាាប់ុទាាក់ទងនឹងអ្នងគភាាពជាាប់ុពនធដែតូម្មួយ (ឬចំំគោពាាះ
អ្នងគភាាពពនធគោផ្ដំងៗ�ន ា បុា ុដែនដមាានបំុណូងគោ�ីម្មី �ទូទាាត់ូ ពនធចំរូនិជាាប្រាទពយស់កម្មម និងពនធចំរូនិជាាបំុណុូល�ាម្មមូ្មល�ឋ ានសុ់ទធ) និង
អាាជំាាធ្យរូពនធ�ារូ�ូចំ�ន ា។

៤.១២                  នៃ�ាពោះ��ម្ពុកម្ពុច�

៤.១៣               ភិតិិស៊ីនិាា

នៃថិំគោ�ីម្មកម្មចីដែ�លមិ្មនទាាក់ទងគោ�ាយ�ា ាល់គោ�ានឹងកាារូទិញ កាារូសាាងស់ង់ ឬផ្ដលិតូកម្មមនៃនប្រាទពយស់កម្មមស់ម្មប្រាស់បុមួ្មយ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់
ជាាប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ គោ�ាយគោប្រាបុីវធិ្យីសាាប្រាស់ិកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព។

ធ្យនាា�ារូគោធ្យែីកាារូវាាយតូនៃមំ្មថាាគោតីូ កិចំចស់នាាមាានភិតិូស់នាាដែ�រូឬគោទគោ�ាគោពលចាាប់ុគោផ្ដដីម្មកិចំចស់នាា។ ធ្យនាា�ារូទទួលសាគ ាល់សិ់ទធកន�ងកាារូគោប្រាបុី
ប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មម និងបំុណុូលភិតិូស់នាាពាាក់ព័នធចំំគោពាាះប្រាគ្គប់ុកិចំចស់នាាភិតិូស់នាាទាា�ងអ្នស់់ ដែ�លធ្យនាា�ារូ គ្គឺជាាភិតិូកៈ គោលីកដែលងដែតូ
ភិតូិស់នាាប្រាទពយស់កម្មមដែ�លមាានតូនៃម្មំទាាបុ និងកាារូជួីលរូយៈគោពលខីំ្ពដែ�លមាានរូយៈគោពលភិតិូស់នាា ១២ដែខ្ពឬតូិចំជាាងគោនះ។ ស់ប្រាមាាប់ុ
ភិតូិស់នាារូបុស់់ប្រាទពយស់កម្មមទាា�ងគោនះ ធ្យនាា�ារូទទួលសាគ ាល់កាារូទូទាាត់ូភិតូិស់នាាជាា ចំំណាាយប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ�ាម្មវធិ្យីសាាប្រាស់ិរូលំស់់គោថិរូ គោ�ាយ
ដែផ្ដអកគោ�ា�ាម្មរូយៈគោពលភិតូិស់នាា គោលីកដែលងដែតូម្មូល�ឋ ានប្រាគឹ្គះជាាប្រាបុពន័ធមួ្មយគោផ្ដំងគោទៀតូដែ�លមាានផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍គោស់�ឋកិចំច ពីប្រាទពយស់កម្មម
ភិតូិស់នាាដែ�ល�ានគោប្រាបុីប្រា�ាស់់។

ធ្យនាា�ារូទទួលសាគ ាល់សិ់ទធិគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មម និងបំុណុូលភិតិូស់នាាគោ�ាកាាលបុរូគិោចិំទចាាប់ុគោផីិ្ដម្មភិតិូស់នាា។ សិ់ទធិគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់ម្មីតិិូ 
និងបំុណុូលភិតិូស់នាាពាាក់ពន័ធក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញជាាធាាតូុ�ាច់ំគោ�ាយដែ�កម្មួយគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�។

សិ់ទធិគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មម ជាា�ំបុូងគឺ្គក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវង�ាម្មតូនៃម្មំគោ�ីម្ម។ នៃថិំគោ�ីម្មរូមួ្មបុញ្ញច�លចំំនួន ទឹកប្រា�ាក់�ំបុូងនៃនបំុណុូលភិតិូស់នាា
ពាាក់ពន័ធ ដែ�លក្រូតូូវ�ានដែកតូក្រូម្មូវស់ប្រាមាាប់ុកាារូទូទាាត់ូភិតិូស់នាាណាាមួ្មយដែ�ល�ានគោធ្យែីគោ�ីងគោ�ា ឬមុ្មនកាាលបុរូគិោចិំទចាាប់ុគោផ្ដិីម្ម បុូករូមួ្មនឹនៃថិំគោ�ីម្ម
�ា ាល់�ំបុូង ដែ�ល�ានគោកីតូគោ�ីង �កកាារូគោលីកទឹកចំិតិូភិតូិស់នាាណាាម្មួយដែ�លទទួល�ាន។

សិ់ទធិគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មម ក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងជាាបុនិបុនាា ាប់ុ�ាម្មនៃថិំគោ�ីម្ម �កចំំណាាយរូលំស់់បុងគរូ និងកាារូ ខ្លាំាតូបុង់គោលីឱ្យនភាាពណាាម្មួយ និង
កាារូដែកតូក្រូម្មូវ ចំំគោពាាះកាារូវាាស់់ដែវងជាាថិមីណាាម្មួយគោលីបំុណុូលភិតិូស់នាា។ រូលំស់់ចាាប់ុគោផីិ្ដម្មពីកាាលបុរូគិោចិំទចាាប់ុគោផីិ្ដម្មនៃនភិតូិស់នាា។ ប្រាបុសិ់នគោបុី
ភិតូិស់នាាគោផ្ដារូភាាពជាាមាច ាស់់កម្មមសិ់ទធិនៃនប្រាទពយស់កម្មមម្មូល�ឋ ានគោ�ាឱ្យយធ្យនាា�ារូ ឬ នៃថំិគោ�ីម្មនៃនសិ់ទធិគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មមឆំ្ល�ះបុញ្ហាច ា�ងថាាធ្យនាា�ារូ
រូពំឹងអ្ននុវតូិជីគោប្រាម្មីស់ទិញ គោនាាះសិ់ទធិគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មមពាាក់ពន័ធ គ្គឺក្រូតូូវ�ានរូលំស់់�ាម្មអាាយុកាាលគោប្រាបុីប្រា�ាស់់នៃនប្រាទពយស់ម្មីតិិូម្មូល�ឋ ាន។ 
គោបុីម្មិន�ូគោចាន ាះគោទ ធ្យនាា�ារូរូលំស់់សិ់ទធិគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មម រូហូិតូ�ល់គោ�ីម្ម�ំបុូងនៃនចំុងបុញ្ញចប់ុនៃនអាាយុកាាលគោប្រាបីុប្រា�ាស់នៃនសិ់ទធិគោប្រាបុីប្រា�ាស់់
ប្រាទពយស់កម្មម ឬ�ល់ចំុងបុញ្ញចប់ុនៃនរូយៈគោពលជីួល។ អាាយុកាាលគោប្រាបីុប្រា�ាស់់�ា ាន់សាម ាននៃនសិ់ទធិគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មម គ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូគោ�ាយ
ដែផ្ដអកគោលីម្មូល�ឋ ាន�ូចំ�ន ាគោ�ានឹងប្រាទពយស់ម្មីតូិិ និងបុរូកិាខ ារូដែ�រូ។
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តូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ គ្គឺជាាតូនៃមំ្មដែ�លនឹងក្រូតូូវទទួល គោ�ីម្មី �លក់ប្រាទពយស់កម្មម ឬទូទាាត់ូ គោ�ីម្មី �គោផ្ដារូបំុណុូលកន�ងប្រាបុតូិបុតិិូកាារូ�ាម្មលំ�ាប់ុលំគោ�ាយ រូវាាង
អ្ននកចូំលរូមួ្មទីផ្ដាារូ គោ�ាកាាលបុរូគិោចំិទនៃនកាារូវាាស់់ដែវង គោ�ាយម្មិនគ្គិតូអំ្នពីថាាគោតីូតូនៃមំ្មគោនាាះអាាចំអ្នគោងើតូ�ានគោ�ាយ�ា ាល់ ឬ�ា ាន់សាម ាន�ានគោ�ាយ
គោប្រាបុីប្រា�ាស់់បុគោចំចកគោទស់វាាយតូនៃម្មំឬគោទ។ កាារូវាាស់់ដែវងគោនះស់នមតូថាាប្រាបុតូិបុតូិិកាារូគោនះ គោកីតូគោ�ីងទាា�ងគោ�ាកន�ងទីផ្ដាារូគោ�ាល ឬ កន�ងករូណូី
អ្នវតូិមាានទីផ្ដាារូគោ�ាលគោ�ាកន�ងទីផ្ដាារូដែ�លមាានគុ្គណូស់ម្មីតិិូគោប្រាចីំនបំុផ្ដុតូ។  ចំំគោពាាះប្រាទពយស់កម្មម ម្មិនដែម្មនហិិរូញ្ញញវតូេ�  កាារូវាាស់់ដែវងតូនៃម្មំ
ស់ម្មប្រាស់បុក្រូតូូវគ្គិតូគ្គូរូពិចាារូណាាអំ្នពីស់ម្មតូេភាាពរូបុស់់អ្ននកចំូលរូមួ្មទីផ្ដាារូ កន�ងកាារូបុគោងើីតូផ្ដលប្រាបុគោ�ាជីន៍គោស់�ឋកិចំច គោ�ាយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មម
គោនាាះឱ្យយ�ល់កប្រាមិ្មតូខ្ពពស់់បំុផ្ដុតូ និងលអប្រាបុគោសី់រូបំុផ្ដុតូ ឬ�ាម្មរូយៈកាារូលក់់ប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះគោ�ាឱ្យយអ្ននកចំូលរូមួ្មទីផ្ដាារូគោផ្ដំងគោទៀតូ ដែ�លនឹងគោប្រាបុ ី
ប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះឱ្យយ�ល់កប្រាមិ្មតូខ្ពពស់់បំុផ្ដុតូ និងលអប្រាបុគោសី់រូបំុផ្ដុតូ។
ស់ប្រាមាាប់ុគោ�ាលបំុណូងនៃនកាារូគោធ្យែីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� កាារូវាាស់់ដែវងតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ គ្គឺក្រូតូូវ�ានវភិាាគ្គគោ�ាជាាកប្រាម្មិតូ ១ �ល់កប្រាមិ្មតូ ៣ �ូចំ
ខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

កប្រាម្មិតូ ១៖

កប្រាម្មិតូ ២៖

កប្រាម្មិតូ ៣៖

កាារូគោផ្ដារូតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុរូវាាង កប្រាមិ្មតូនាានាា គ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូប្រាតឹូម្មកាាលបុរូគិោចិំទ នៃនប្រាពឹតូិិកាារូណ៍ូ ឬកាារូដែប្រាបុក្រូបួុលកាាលៈគោទស់ៈដែ�លបុណាដ ាលឱ្យយ
មាានកាារូគោផ្ដារូ។

៤.១៤               កិចំចស៊ីនិាាពោះផសងៗ�ាក់ព្យន័ិធនិះងឥ�ទាានិ

៤.១៥                កាារវាាស់៊ីណែវងតិនៃម្ពុាស៊ីម្ពុប្រស៊ី�

គោ�ាកន�ង�ំគោណូីរូកាារូអាាជីីវកម្មមធ្យម្មម�ា ធ្យនាា�ារូ �ានចំុះកិចំចស់នាាពាាក់ពន័ធនឹងឥណូទាានគោផ្ដំងៗ រូមួ្មមាានកិចំចស់នាាឥណូទាាន លិខ្ពិតូឥណូទាាន 
និងលិខ្ពិតូធាានាាជាាគោ�ីម្ម។ គោ�ាលនគោ�ា�ាយគ្គណូគោនយយ និងសំ់វធិាានធ្យន�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិ ដែ�ល�ានអ្ននុវតិូ�ាម្មប្រាបុកាាស់គោលខ្ព ធ្យ៧-០១៧-
៣៤៤ និងសាារាាចំរូគោលខ្ព ធ្យ៧-០១៨-០០១ ស់.រូ.ចំ.ណូ រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាាគោ�ាកន�ងកំណូត់ូស់មាគ ាល់ ៤.៨ (ក) ខ្លាំាងគោលី។

ធាាតូុចូំល គ្គឺជាាស់ប្រាម្មង់តូនៃម្មំ (ម្មិនទាាន់ដែកតូក្រូម្មូវ) គោ�ាកន�ងទីផ្ដាារូស់កម្មមស់ប្រាមាាប់ុប្រាទពយស់កម្មម ឬបំុណុូលប្រាស់គោ�ៀង�ន ាដែ�ល
ធ្យនាា�ារូអាាចំទទួល�ានគោ�ាកាាលបុរូគិោចិំទវាាស់់ដែវង។

ធាាតុូចំូល គ្គឺជាាធាាតុូចំូលគោប្រា�ាពីស់ប្រាម្មង់តូនៃម្មំ ដែ�ល�ានរាាប់ុបុញ្ញច�លគោ�ាកន�ងកប្រាមិ្មតូ ១ ដែ�លអាាចំអ្នគោងើតូ�ានស់ប្រាមាាប់ុ
ប្រាទពយស់កម្មម ឬបំុណុូល ទាា�ងគោ�ាយ�ា ាល់ ឬគោ�ាយប្រាបុគោ�ាល។

ធាាតូុចំូល គ្គឺជាាធាាតូុចំូលដែ�លម្មិនអាាចំអ្នគោងើតូ�ានស់ប្រាមាាប់ុប្រាទពយស់កម្មម ឬបំុណុូល។

បំុណុូលភិតិូស់នាា គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់�ំបុូង�ាម្មតូនៃម្មំបុចំច�បុីនននៃនកាារូទូទាាត់ូភិតូិស់នាា ដែ�លម្មិនក្រូតូូវ�ានទូទាាត់ូគោ�ាកាាលបុរូគិោចិំទចាាប់ុគោផ្ដិីម្ម គោ�ាយ
ក្រូតូូវគោធ្យែីអ្នបុីហាារូគោ�ាយគោប្រាបុីអ្នប្រា�ាកាារូជាាក់ដែស់ិងគោ�ាកន�ងភិតូិស់នាា។ ប្រាបុសិ់នគោបីុអ្នប្រា�ាគោនះម្មិនអាាចំកំណូត់ូរូចួំជាាគោប្រាស់ចំ�ានគោទ គោនាាះធ្យនាា�ារូនឹង
គោប្រាបុីប្រា�ាស់់ អ្នប្រា�ាកម្មចីបុដែនេម្មរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។

បំុណុូលភិតូិស់នាា គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងជាាបុនិបុនាា ាប់ុ�ាម្មនៃថំិគោ�ីម្មរូលំស់់គោ�ាយគោប្រាបីុប្រា�ាស់់វធិ្យីសាាប្រាស់ិកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាព។ បំុណុូលភិតូិស់នាា
គោនះក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងជាាថិមីគោ�ាគោពលមាានកាារូ�ំាស់់បុដ�រូគោ�ាគោលីកាារូទូទាាត់ូភិតិូស់នាានាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ (គោប្រា�ាពីកាារូ �ំាស់់បុដ�រូកាារូជួីល ដែ�លមិ្មនក្រូតូូវ
�ានចាាត់ូទុកថាាជាាកាារូជួីល�ាច់ំគោ�ាយដែ�ក) ជាាមួ្មយនឹងកាារូដែកតូក្រូមូ្មវពាាក់ព័នធ គ្គឺក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីងតូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនសិ់ទធិគោប្រាបីុប្រា�ាស់់ប្រាទពយស់កម្មម 
ឬក៏ក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាប្រា�ាក់ចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូ ប្រាបុសិ់នគោបីុតូនៃមំ្មគោ�ាងក្រូតូូវ�ានកាាត់ូបុនេយម្មក�ល់សូ់នយ។
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៤.១៦         ចំំ�ូលព្យ�កិចំចស៊ីនិាាជាាម្ពុួយុអតិិ�ិជីនិ 

ប្រា�ាក់ចំំណូូលពីកិចំចស់នាា ជាាមួ្មយអ្នតិូថិិជីន គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវងគោ�ាយដែផ្ដអកគោលីតូនៃម្មំតូបុស់នងដែ�ល�ានបុញ្ហាជ ាក់គោ�ាកន�ងកិចំចស់នាាជាាមួ្មយ
អ្នតូិថិិជីន ជាាថិន�រូនឹងកាារូគោផ្ដារូគោស់វាាគោ�ាឱ្យយអ្នតូិថិិជីន �កពនធគោលីគោស់វាាកម្មម និងកាារូលក់ ចំំណូូល ប្រា�ាក់បុងែិលម្មកវញិ និងអ្នបុីហាារូ។ ធ្យនាា�ារូ
ទទួលសាគ ាល់ ប្រា�ាក់ចំំណូូលគោ�ាគោពលដែ�លធ្យនាា�ារូ�ានបំុគោពញគោស់វាាកម្មមរូចួំរាាល់គោ�ាអ្នតិូថិិជីន។ អាាប្រាស់័យគោលីខ្ពំឹម្មសាារូនៃនកិចំចស់នាា 
ប្រា�ាក់ចំំណូូល គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ គោ�ាគោពលដែ�ល�ានបំុគោពញកាាតូពែកិចំច�ាម្មកប្រាមិ្មតូគោពញចំិតូិ ដែ�លអាាចំជាាចំំណុូចំណាាម្មួយគោ�ាកន�ង
គោពលគោវល្លាាឬពីគោពលម្មួយគោ�ាគោពលម្មួយ។

ចំំណូូល និងចំំណាាយកាារូប្រា�ាក់ពាាក់ពន័ធនឹងឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ក្រូតូូវដែ�ល�ានវាាស់់ដែវង�ាម្មនៃថិំគោ�ីម្មរូលំស់់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់
ជាាគ្គណូនីចំំគោណូញ ឬខ្លាំាតូគោ�ាយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់វធិ្យីសាាប្រាស់ិអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធិភាាព (EIR)។ អ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធិភាាព (EIR) 
គ្គឺជាាអ្នប្រា�ាដែ�លធាានាាតូនៃម្មំអ្នបុីហាារូនៃននៃនលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់�ា ា ន់សាម ាននាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ �ាម្មរូយៈអាាយុកាាលរូពំឹងទុករូបុស់់
ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�។ កាារូវាាស់់ដែវង EIR គ្គួរូដែតូពិចាារូណាាគោ�ាគោលីនៃថំិឈន�ល និងកនៃប្រាម្មគោជីីងសាារូទាា�ងអ្នស់់ប្រាបុសិ់នគោបីុសំ់ខ្លាំាន់ ដែ�ល
�ានទទួល ឬទូទាាត់ូ ដែ�លជាាដែផ្ដនកម្មួយនៃន EIR នៃនកិចំចស់នាា និងនៃថំិគោ�ីម្មប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ។
ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានគ្គណូនាាគោ�ាយអ្ននុវតិូអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាពគោ�ាគោលី តូនៃមំ្មគោ�ាង�ុលនៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�
ម្មិនដែម្មនឱ្យនភាាព
ឥណូទាាន (ឧទាាហិរូណ៍ូ �ាម្មនៃថំិគោ�ីម្មរូ ំលស់់គោលីប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� គោ�ាម្មុនគោពលគោធ្យែីកាារូដែកស់ក្រូម្មួល ចំំគោពាាះសំ់វធិាានធ្យន
កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក) គោលីកដែលងដែតូ៖

នៃថិំគោស់វាាគោរូៀបុចំំឥណូទាាន និងកនៃប្រាម្មគោជីីងសាារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាយដែផ្ដអកគោលីកាារូគោកីតូគោ�ីង គោ�ាគោពលដែ�លគោស់វាាកម្មមក្រូតូូវ
�ានផ្ដដល់ជីូន គោហីិយតូនៃម្មំតូបុស់នង�ានទទួល។ 
នៃថំិកិចំចស់នាា និងនៃថំិធាានាាគោលីគោស់វាាកម្មម និងហាែ ាសីុ់លីធ្យីដែ�លផ្ដដល់ជីូន�ល់អ្នតូិថិិជីន គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាចំំណូូល គោ�ាយ
ដែផ្ដអកគោលីកាារូដែបុងដែចំកគោពលគោវល្លាា។កាារូគ្គិតូនៃថំិគោស់វាា និងនៃថំិ�ំគោណីូរូកាារូ គ្គឺ ក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាាចំំណូូលគោ�ាគោពលគោចំញ
ឥណូទាាន។

ចំំណាាយគោលីកាារូប្រា�ាក់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ �ាម្មរូយៈកាារូអ្ននុវតូិអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាពគោ�ាគោលីតូនៃម្មំគោ�ាង�ុលនៃនបំុណុូល
ហិិរូញ្ញញវតូេ�។ 

ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�មាានឱ្យនភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�ល�ានទិញ ឬមាានប្រាសាាប់ុ (‘POCI’) ដែ�លចំំគោពាាះប្រាទពយស់កម្មមគោនះ អ្នប្រា�ា
កាា រូ ប្រា�ា ក់ ប្រាបុសិ់ទធិភាាពដែ�ល�ានដែកស់ក្រូម្មួលឥណូទាានគោ�ីម្ម គ្គឺ ក្រូតូូ វ�ានអ្ននុ វតូិ ចំំ គោពាាះ នៃថិំ គោ�ីម្មរូ ំលស់់នៃនប្រាទពយស់កម្មម
ហិិរូញ្ញញវតូេ�។

ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លមិ្មនដែម្មនជាា ‘POCI’ បុា ុដែនិជាាបុនិបុនាា ាប់ុកំាាយគោ�ាជាាមាានឱ្យនភាាពឥណូទាាន (ឬ ‘�ំណាាក់កាាល
ទី ៣’) ដែ�លចំំគោពាាះប្រាទពយស់កម្មមគោនះ ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់គ្គឺក្រូតូូវ�ានគ្គណូនាាគោ�ាយកាារូអ្ននុវតិូអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធិភាាព
គោ�ាគោលីនៃថិំគោ�ីម្មរូលំស់់ (ឧទាាហិរូណ៍ូ តូនៃមំ្មគោ�ាង�ុល �ក សំ់វធិាានធ្យនគោលីកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក)។

.

.

(ក) ចំំ�ូលព្យ�កាារប្រ�ាក់សី៊ីទ្ធធ

(ខ) ចំំ�ូលព្យ�កនៃប្រម្ពុ និិងកនៃប្រម្ពុពោះជី�ងសាារ 
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៥. សាាច់ំប្រ�ាក់កុ�ងនៃ�

៦. ប្រ�ាក់�ពោះ�ើ� និិងប្រ�ាក់តិម្ពុើល់ពោះ�ាប្រ�ះ�សាា ានិហិិរ�ើវតិា�នាានាា
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កាារូដែប្រាបុក្រូបុួលគោ�ាគោលីសំ់វធិាានធ្យនស់ប្រាមាាប់ុកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក គឺ្គមាាន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីស់នំ ំនិងប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីមាានកាាលកំណូត់ូគ្គឺស់េិតូគោ�ាប្រាគឹ្គះសាេ ានហិិរូញ្ញញវតូេ�នាានាា។

ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ខ្លាំាងគោលី គ្គឺក្រូតូូវ�ានវភិាាគ្គ�ូចំតូគោ�ា៖
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៧. ប្រ�ាក់�ពោះ�ើ�ពោះ�ាធនាាគាារជាាតិិនៃនិកមុ្ពុ�ជាា

៨. ឥ�ទាានិ និិង�ីពោះរប្រ�ទាានិ
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កាារូដែប្រាបុក្រូបុួលគោ�ាគោលីប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈស់ប្រាមាាប់ុកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក គឺ្គមាាន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖
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ឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានគ្គឺក្រូតូូវ�ានវភិាាគ្គ�ូចំតូគោ�ា៖
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៩. កាារវនិិិពោះ�ា� 

តូួគោលខ្ពគោនះតំូណាាងឱ្យយ ១០០% នៃនកាារូវនិិគោ�ាគ្គម្មូលធ្យនគោ�ាកន�ងប្រាកុម្មហុុិន គោខ្ពបុសីុ់�យ�រូធឹ្យីលីម្មីធ្យីតូ ដែ�លជាាប្រាកុម្មហុុិន បុុប្រាតូស់ម្មពន័ធប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងទាា�ងប្រាសុ់ង 
ដែ�លគោ�ាលបំុណូងរូបុស់់ប្រាកុម្មហុុិនគ្គឺពាាក់ពន័ធគោ�ានឹងកាារូធាានាាម្មូលបុប្រាតូ កាារូគោ�ាះប្រាសាាយ និងអាាជីីវកម្មមឈម�ញគោជីីងសាា។ ប្រាកុម្មហុុិន គោខ្ពបុសីុ់�យ�រូធឹ្យី
លីម្មីធ្យីតូ ទទួល�ានអាាជំាាបុណ័ូណពីគ្គណូៈកម្មមកាារូម្មូលបុប្រាតូកម្មព�ជាា។
កាារូវនិិគោ�ាគ្គម្មូលធ្យន តំូណាាងឱ្យយ កាារូវនិិគោ�ាគ្គ ១% នៃនគោ�ីម្មទុនកន�ងប្រាកុម្មហុុិនគោប្រាកឌ្ឍីតូ បុយ�រូ ា ូ (គោខ្ពម្មបុូឌាា) ខ្ពូ អ្និលធ្យីឌី្ឍ គោ�ីម្មី �បុគោងើីតូកាារូ�ិាលយ័
ឥណូទាានឯកជីនគោ�ាកម្មព�ជាា។ ធ្យនាា�ារូ�ានចាាត់ូដែចំងកាារូវនិិគោ�ាគ្គគោនះជាាភាាគ្គហុុិនមូ្មលធ្យន �ាម្មតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗ។

(១). 

(២).
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១០. ប្រទ្ធព្យយស៊ីកម្ពុមពោះផសងៗ 

១១. ប្រ�ាក់�ពោះ�ើ�តាាម្ពុចំាា�់ពោះ�ាធនាាគាារជាាតិិនៃនិកម្ពុុ�ជាា

គោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្មគោ�ា�ាម្មប្រាបុកាាស់រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាាគោលខ្ព ធ្យ៧-០១-១៣៦ ចំុះនៃថិៃទី១៥ ដែខ្ពតុូល្លាា ឆ្នាំន ា�២០០១ ប្រាគ្គឹះសាេ ាន
ធ្យនាា�ារូ ចាា��ាច់ំក្រូតូូវរូកាាប្រា�ាក់តូម្មើល់ធាានាាគោ�ីម្មទុនឱ្យយ�ាន ១០% នៃនគោ�ីម្មទុនចុំះបុញ្ញជីជាាម្មួយធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា។ ប្រា�ាក់
តូម្មើល់គោនះម្មិនអាាចំគោប្រាបុីប្រា�ាស់់�ានកន�ងប្រាបុតូិបុតូិិកាារូប្រាបុចាា�នៃថិៃរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ�ានគោនាាះគោទ បុា ុដែនិគឺ្គក្រូតូូវបុងែិលឱ្យយធ្យនាា�ារូវញិ គោ�ាគោពល
ដែ�លធ្យនាា�ារូស់មប័្រាគ្គចំិតូិបុញ្ញចប់ុអាាជីីវកម្មមរូបុស់់ខំ្ព�នគោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា។

(ក)      ប្រ�ាក់តិម្ពុើល់ធាានាាពោះល�ពោះ��ម្ពុទី្ធនិ
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គោ�ាង�ាម្មប្រាបុកាាស់គោលខ្ព ធ្យ៧-០២០-២៣០ ចុំះនៃថិៃទី១៨ ដែខ្ពម្មីនាា ឆ្នាំន ា�២០២០ ធ្យនាា�ារូចាា��ាច់ំក្រូតូូវរូកាាទុន បុប្រាម្មុងកាាតូពែកិចំចគោធ្យៀបុនឹង
ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីរូបុស់់អ្នតូិថិិជីន�ាម្មស់ម្មតូុលយប្រាបុចាា�នៃថិៃជាាម្មធ្យយម្មគោស់មីនឹងប្រា�ា�ពីរូភាាគ្គរូយ (៧%) ស់ប្រាមាាប់ុទាា�ងរូបូុិយបុ័ណូណកន�ងប្រាបុគោទស់ និង
រូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ជាាមួ្មយធ្យនាា�ារូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាា (“NBC”)។ ប្រាបុកាាស់គោនះ គ្គឺជាាបុទបុីញ្ញញតូិិ និងវធិាានកាារូថិមីរូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាា 
ដែ�លអ្ននុញ្ហាញ ាតូឱ្យយប្រាគ្គឹះសាេ ានធ្យនាា�ារូ និងហិិរូញ្ញញវតូេ�គោផ្ដំងៗមាានស់នានីយភាាពកាាន់ដែតូរូងឹមាា� និងគោ�ីម្មី �កាាត់ូបុនេយផ្ដលបុា ះពាាល់ពី ជំីងឺកូវ �� 
១៩ ម្មកគោលីវសិ់យ័ ធ្យនាា�ារូ និងហិិរូញ្ញញវតូេ� ប្រាពម្មទាា�ងគោស់�ឋកិចំចទាា�ងម្មូល។

(ខ)      ទី្ធនិ�ប្រមី្ពុងកាាតិព្យើកិចំចពោះល�ប្រ�ាក់�ពោះ�ើ�រ�ស់៊ីអតិិ�ិជីនិ

១២. ប្រទ្ធព្យយស៊ីកម្ពុមអរ�ូ� 
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១៣. សិ៊ីទ្ធធិពោះប្រ��ប្រ�ាស់៊ីប្រទ្ធព្យយស៊ីកម្ពុម
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១៤. �រកិាខ ារ
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១៤. �រកិាខ ារ(តិ)
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១៥. ប្រ�ាក់�ពោះ�ើ�រ�ស់៊ីអតិិ�ិជីនិ និិងប្រ�ះ�សាា ានិហិិរ�ើវតិា�

(ក)     តាាម្ពុរយុៈពោះព្យលកាាលកំ�ត់ិ៖
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(ខ)    តាាម្ពុប្រ�ពោះភិទ្ធអតិិ�ិជីនិ៖

(�)    តាាម្ពុសាា ានិភាាព្យនិិវាាស៊ី�ា ានិ៖

(ឃ)    តាាម្ពុតិនៃម្ពុារ�ូិយុ��័ណ៖

(ង)    តាាម្ពុទំ្ធនាាក់ទំ្ធនិង៖

93

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



១៦. �ំ�ីលពោះផសងៗ

១៧. �ំ�ីលភិតិិស៊ីនិាា

កាារូវភិាាគ្គ�ាម្មអាាយុកាាល – លំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ពុំ�ានគោធ្យែីអ្នបុីហាារូ�ាម្មកិចំចស់នាា៖
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១៨. ពោះ��ម្ពុទី្ធនិ

១៩.    ប្រ�ាក់ចំំពោះ�ញរកាាទី្ធក

២០. ចំំ�ូលព្យ�កាារប្រ�ាក់

គោ�ីម្មទុនចំុះបុញ្ញជី�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគ្គិតូប្រាតឹូម្មនៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២១ មាានចំំនួន ៧៥០.០០០ ហុុិន ដែ�លកន�ងម្មួយហុុិនមាានតូនៃម្មំ 
១០០ �ុលំ្លាារូអាាគោម្មរូកិ។ ភាាគ្គហុុិនទាា�ងអ្នស់់គ្គឺក្រូតូូវ�ានបុង់ជីូនគោពញគោលញ�ាម្មភាាគ្គហុុិនិក និងកាារូប្រា�ាក់រូបុស់់ភាាគ្គហុុិនិកមាន ាក់ៗគោ�ាកន�ងធ្យនាា�ារូ
�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ប្រា�ាក់ចំំគោណូញរូកាាទុក គ្គឺអាាចំដែចំក�ានទាា�ងប្រាសុ់ង�ាម្មវធិ្យីសាាប្រាស់ិនៃនកាារូដែចំកភាាគ្គល្លាាភិ។ គោ�ាយមាានប្រាបុសិ់ទធិភាាពចាាប់ុពីនៃថិៃទី ១ ដែខ្ពម្មករាាឆ្នាំន ា� ២០១២ 
កាារូដែបុងដែចំកភាាគ្គល្លាាភិ�ល់ភាាគ្គហុុិនិក បុរូគោទស់ គ្គឺក្រូតូូវបុង់ពនធកាាត់ូទុកកន�ងអ្នប្រា�ា ១៤%។

ប្រាបុភិពចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់មាាន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្មគោនះ៖
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២១. ចំំណ្ដាាយុ�ី�ាលិក

២២. ចំំណ្ដាាយុរលំស់៊ី

២៣. ចំំណ្ដាាយុរ�ា�ាល និិងចំំណ្ដាាយុទូ្ធពោះ�ា
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២៤. សំ៊ីវធិាានិធនិស៊ីប្រ�ា�់ ECL 

២៥. ចំំណ្ដាាយុព្យនិធពោះល�ប្រ�ាក់ចំំ�ូល 

ពនធគោលីប្រា�ាក់ចំំណូូលក្រូតូូវទូទាាត់ូ

គោ�ាង�ាម្មចំាាប់ុស់ដីពីពនធ�ារូរូបុស់់កម្មព�ជាា ធ្យនាា�ារូមាានកាាតូពែកិចំចបុង់ពនធគោលីប្រា�ាក់ចំំណូូលសាាជីីវកម្មមទាា�ងពនធគោលីប្រា�ាក់ចំំគោណូញកន�ងអ្នប្រា�ា ២០% 
នៃនប្រា�ាក់ចំំគោណូញជាាប់ុពនធ ឬពនធអ្នបុីបុរូមាា ១% នៃន ប្រា�ាក់ចំំណូូល�ុល គោ�ាយយក�ាម្មអ្នប្រា�ាណាាម្មួយខ្ពពស់់ជាាង។
កាា រូ ដែកស់ក្រូម្មួលចំំណាាយពនធ គោលី ប្រា�ា ក់ ចំំណូូលអ្ននុ វ តិូ ចំំ គោពាាះ ប្រា�ា ក់ ចំំ គោណូញមុ្មន�កពនធ�ាម្មអ្នប្រា�ាពនធសាាជីី វកម្មម  ចំំ គោពាាះកាា រូ ចំំណាាយ
ពនធគោលីប្រា�ាក់ចំំគោណូញ�ាម្មពនធមាានប្រាបុសិ់ទធិភាាពរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ គ្គឺមាាន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖
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គោ�ាង�ាម្មចំាាប់ុស់ដីពីពនធ�ារូរូបុស់់កម្មព�ជាា ធ្យនាា�ារូមាានកាាតូពែកិចំចបុង់ពនធគោលីប្រា�ាក់ចំំណូូលសាាជីីវកម្មមទាា�ងពនធគោលីប្រា�ាក់ចំំគោណូញកន�ងអ្នប្រា�ា ២០% នៃន
ប្រា�ាក់ចំំគោណូញជាាប់ុពនធ ឬពនធអ្នបុីបុរូមាា ១% នៃន ប្រា�ាក់ចំំណូូល�ុល គោ�ាយយក�ាម្មអ្នប្រា�ាណាាម្មួយខ្ពពស់់ជាាង។ 

ប្រាបុពន័ធពនធ�ារូគោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា មាានលកខណូៈថិមី និងកំណូត់ូលកខណូៈគោ�ាយពនធជាាគោប្រាចំីន និងបុញ្ញញតូិិមាានកាារូ�ំាស់់បុិ�រូញឹកញាាប់ុ ដែ�លជាាគោរូឿយ
មាានភាាពម្មិនចំាាស់់ល្លាាស់់ និងអាាប្រាស់យ័គោ�ាគោលីកាារូបុកប្រាសាាយ។ ជាាគោរូឿយៗ យុ�ិាធិ្យកាារូ និងអាាជំាាធ្យរូពនធ�ារូភាាគ្គគោប្រាចំីន ដែតូងដែតូមាានកាារូបុកប្រាសាាយ
គោផ្ដំងៗពី�ន ា។ ពនធ គ្គឺក្រូតូូវស់េិតូគោប្រាកាាម្មកាារូក្រូតូួតូពិនិតូយ និងកាារូគោសីុ់បុអ្នគោងើតូគោ�ាយអាាជំាាធ្យរូជាាគោប្រាចំីនដែ�ល�ានផ្ដិល់សិ់ទធិគោ�ាយ ចំាាប់ុកន�ងកាារូ�ាក់ពិនយ័ 
�ាក់ទណូូកម្មម និងគ្គិតូកាារូប្រា�ាក់ធ្យៃន់ធ្យៃរូ។
កាារូពិតូទាា�ងគោនះអាាចំបុគោងើីតូឱ្យយមាានហាានិភិ័យពនធ�ា ាងខំ្លាំា�ងគោ�ាកន�ងប្រាបុគោទស់កម្មព�ជាា ដែ�លខ្ពពស់់ជាាងគោគ្គគោបីុគោធ្យៀបុនឹងបុណាដ ាប្រាបុគោទស់�នៃទគោទៀតូ។ 
អ្ននកប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោជីឿជាាក់ថាា បំុណុូលពនធគ្គឺក្រូតូូវ�ានផ្ដដល់ជីូនប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់គោ�ាយដែផ្ដអកគោលីកាារូបុកប្រាសាាយនៃននីតូិកម្មមពនធ។ បុា ុដែនិ អាាជំាាធ្យរូពាាក់ពន័ធ អាាចំនឹងមាាន
បំុណូកប្រាសាាយខ្ពុស់ៗ�ន ា គោហីិយផ្ដលបុា ះពាាល់អាាចំមាានទំហំិធំ្យគោ�ាយសាារូដែតូកាារូបុកប្រាសាាយគោនះគ្គឺអំ្នពីធ្យនាា�ារូ។

កាារណែកស៊ីម្រូម្ពុួលព្យនិធពោះល�ប្រ�ាក់ចំំ�ូលចំរនិិ 

ពនធពនាារូ 

២៦. យុថ្នាាភាាព្យនៃនិព្យនិធ 
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២៧. ព្យត័ិ៌�ានិអំព្យ�លំហូិរសាាច់ំប្រ�ាក់ 

២៨. កាារ�ងាា ាញអំព្យ�ស៊ីមុ្ពុន័ិធញាាតិិ

សាាច់ំប្រា�ាក់ និងសាាច់ំប្រា�ាក់ស់ម្មមូ្មល មាាន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

ភាាគី្គនាានាាក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកថាាមាានទំនាាក់ទំនងជាាម្មួយធ្យនាា�ារូ ប្រាបុសិ់នគោបុីធ្យនាា�ារូមាានស់ម្មតូេភាាពគោ�ាយ�ា ាល់ឬគោ�ាយប្រាបុគោ�ាលកន�ង
កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង ឬប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងរូមួ្ម�ន ាគោលីភាាគ្គី ឬគោធ្យែីស់កម្មមភាាពដែ�លមាានឥទធិពល�ា ាង សំ់ខ្លាំាន់គោ�ាគោលីកាារូស់គោប្រាម្មចំចំិតូិដែផ្ដនកហិិរូញ្ញញវតូេ�និងប្រាបុតូិបុតូិិ
កាារូរូបុស់់ស់ម្មពន័ធញាាតិូ ឬប្រាចាាស់ម្មកវញិ ឬកន�ងករូណូីដែ�លធ្យនាា�ារូ និងស់ម្មពន័ធញាាតិូ គ្គឺជាាកម្មមវតូេ�នៃនកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងរូមួ្ម។
បុដែនេម្មពីគោលីពត័ូ៌មាាន ដែ�ល�ានគោរូៀបុរាាប់ុលម្មអិតូ គោ�ាចំំណុូចំគោផ្ដំងគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ធ្យនាា�ារូមាានទំនាាក់ទំនងស់ម្មពន័ធញាាតូិ
ជាាម្មួយអ្នភិិ�ាល បុុគ្គគលិកដែផ្ដនកប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងសំ់ខ្លាំាន់ៗ និងអ្នងគភាាពគោ�ាកន�ងប្រាកុម្មដែតូម្មួយនៃនធ្យនាា�ារូ។

(ក)    អតិិស៊ីញ្ញាើ ា�រ�ស់៊ីស៊ីមុ្ពុន័ិធញាាតិិ
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



២៩. កិចំចស៊ីនិាា និិងយុថ្នាាភាាព្យ

គោប្រា�ាពីប្រាបុតូិបុតូិិកាារូដែ�ល�ានបុងាា ាញគោ�ាចំំណុូចំគោផ្ដំងគោទៀតូគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោនះ ធ្យនាា�ារូ�ានអ្ននុវតូិប្រាបុតូិបុតូិិកាារូសំ់ខ្លាំាន់ៗ 
�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្មជាាម្មួយភាាគ្គីពាាក់ពន័ធកន�ងឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ�៖

(ខ)    ប្រ�តិិ�តិិិកាារសំ៊ីខាាន់ិៗជាាម្ពុួយុស៊ីម្ពុុន័ិធញាាតិិ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



៣០. ឧ�ករ�៍ហិិរ�ើវតិា�

ហាានិភិយ័ចំម្មីងៗ ដែ�លគោកីតូគោ�ីងពីឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� រូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ាកន�ង�ំគោណូីរូកាារូអាាជីីវកម្មមធ្យម្មម�ា គ្គឺហាានិភិយ័ប្រាបុតូិបុតិិូកាារូ ហាានិភិយ័
ឥណូទាាន ហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូ និងហាានិភិយ័ស់នានីយភាាព។
ធ្យនាា�ារូគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�និស់ំនា �ូចំជាាកិចំចស់នាាបុិ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ និងកិចំចស់នាាកាារូពាារូអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ គោ�ីម្មី �ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងកាារូ
ប្រាបុឈម្មនឹងហាានិភិយ័រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។
ហាានិភិយ័ទាា�ងគោនះ គ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូគោ�ាយគោ�ាលនគោ�ា�ាយ និងកាារូអ្ននុវតូិកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហិិរូញ្ញញវតូេ� រូបុស់់ធ្យនាា�ារូដែ�ល�ានគោរូៀបុរាាប់ុខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម។

ហាានិភិ័យប្រាបុតូិបុតិិូកាារូ គ្គឺជាា�ហាានិភិ័យនៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់គោផ្ដំងៗគោ�ាយ�ា ាល់ ឬគោ�ាយប្រាបុគោ�ាលដែ�លគោកីតូគោចំញពី�ំគោណូីរូកាារូនៃផ្ដាកន�ង 
ធ្យនធាានម្មនុស់ំ បុគោចំចកវទិាា គោហិ�ឋ ារូចំនាាស់ម្មពន័ធដែ�លម្មិនប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ ឬមិ្មន�ំគោណូីរូកាារូ ប្រាពម្មទាា�ងម្មកពីក�ិា
ហាានិភិយ័ ខ្លាំាងគោប្រា�ាគោផ្ដំងគោទៀតូ គោប្រា�ាពីហាានិភិយ័ឥណូទាាន ហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូ និងហាានិភិយ័ស់នានីយភាាព មាាន�ូចំជាាហាានិភិយ័ដែ�លគោកីតូ
គោចំញពីលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មូវដែផ្ដនកចំាាប់ុ និងបុទបុីញ្ញញតូិិ ប្រាពម្មទាា�ងស់ិង់�ារូសាាជីីវកម្មមដែ�លទទួលសាគ ាល់ជាាទូគោ�ា។ 
កាារូខ្លាំាតូបុង់គោលីហាានិភិយ័ប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង�ាម្មរូយៈ�ំគោណូីរូកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ប្រាបុតូិបុតូិិកាារូដែ�ល�ានបុគោងើីតូគោ�ីង កាារូ
ក្រូតូួតូពិនិតូយ និងកាារូគោធ្យែីរូ�ាយកាារូណ៍ូអាាជីីវកម្មមឱ្យយ�ានប្រាតូឹម្មក្រូតូូវគោ�ាយអ្នងគភាាពប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង និង�ា�ប្រាទដែ�លជាាអ្នងគភាាពឯករាាជីយនៃនអ្នងគភាាពអាាជីីវកម្មម 
គោហីិយកាារូក្រូតូួតូពិនិតូយគ្គឺគោធ្យែីគោ�ីងគោ�ាយថាន ាក់�ឹកនាា�ជាាន់ខ្ពពស់់រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។ 
កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងហាានិភិយ័ប្រាបុតូិបុតូិិកាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ តូក្រូម្មូវឱ្យយមាានកាារូបុគោងើីតូរូចំនាាស់ម្មពន័ធ តូួ នាាទី និងគោ�ាលនគោ�ា�ាយប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងចំាាស់់ល្លាាស់់។ 
គោ�ាលនគោ�ា�ាយ និងវធិាានកាារូណ៍ូក្រូតួូតូពិនិ តូយនៃផ្ដាកន�ងជាាគោប្រាចំីនក្រូតូូវ�ានអ្ននុវតូិរូមួ្មមាានកាារូបុគោងើីតូអាាជំាាធ្យរូចំុះហិតូេគោលខ្លាំា កាារូកំណូត់ូកាារូ
ក្រូតួូតូពិនិតូយ�ា ារាា ាដែម្មា ប្រាតូប្រាបុពន័ធ ស់ប្រាម្មបុស់ក្រូម្មួលនីតូិវធិ្យី និងកាារូគោរូៀបុចំំឯកសាារូ និងអ្ននុគោល្លាាម្មភាាព�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិ និងលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មូវកាារូដែផ្ដនក
ចំាាប់ុគោផ្ដំងគោទៀតូ។

ហាានិភិ័យឥណូទាាន គ្គឺជាាកាារូខ្លាំាតូបុង់ដែ�លអាាចំគោកីតូមាានគោ�ីងនៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់ប្រា�ាក់ចំំណូូល និងកាារូខ្លាំាតូបុង់ប្រា�ាក់គោ�ីម្មកន�ងទប្រាម្មង់ជាា
សំ់វធិាានធ្យនជាាក់ល្លាាក់ដែ�លជាាលទធផ្ដលនៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានស់ងគោ�ាយអ្ននកខ្ពចី ឬស់ម្មភាាគ្គី�ាម្មរូយៈ �ាម្មរូយៈស់កម្មមភាាពផិ្ដល់ប្រា�ាក់កម្មចី និង
វនិិគោ�ាគ្គ។
កាារូបុា ះពាាល់ចំម្មីងគោ�ានឹងហាានិភិយ័ឥណូទាាន គោកីតូគោចំញពីកាារូផ្ដដល់ឥណូទាានរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ�ល់អ្នតូិថិិជីន។ ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់នៃនកាារូបុា ះពាាល់
ឥណូទាានគោ�ាកន�ងនយ័គោនះ គ្គឺតំូណាាងគោ�ាយតូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនប្រាទពយស់កម្មមគោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�។ ស់កម្មមភាាពផ្ដដល់កម្មចី គ្គឺក្រូតូូវ
�ាន�ឹកនាា�គោ�ាយគោ�ាលនគោ�ា�ាយឥណូទាានរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ គោ�ីម្មី �ធាានាាថាា គោ�ាលបំុណូងរូមួ្មគោ�ាដែផ្ដនកផ្ដដល់កម្មចី គ្គឺអាាចំស់គោប្រាម្មចំគោ�ា�ាន 
ឧទាាហិរូណ៍ូថាា ផ្ដលបុប្រាតូឥណូទាានគ្គឺរូងឹមាា� និងមាានសាេ ានភាាពលអ គោហីិយហាានិភិយ័ឥណូទាាន គ្គឺ�ានគោធ្យែីពិពិធ្យកម្មម�ាន�ា ាងលអប្រាបុគោសី់រូ។ 
គោ�ាលនគោ�ា�ាយឥណូទាានកត់ូប្រា�ាជាាឯកសាារូនូវគោ�ាលនគោ�ា�ាយផ្ដដល់កម្មចី គោ�ាលនគោ�ា�ាយប្រាទពយធាានាា និង�ំគោណូីរូកាារូអ្ននុម្មត័ូឥណូទាាន 
ប្រាពម្មទាា�ងនីតូិវធិ្យីដែ�ល�ានអ្ននុវតិូ គោ�ីម្មី �ធាានាា�ាននូវអ្ននុគោល្លាាម្មភាាព�ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា។ 
ធ្យនាា�ារូ�ានរូកាាទុកប្រាទពយបុញ្ហាច ា� គោធ្យៀបុនឹងឥណូទាានដែ�លផ្ដដល់ឱ្យយអ្នតូិថិិជីនគោ�ាកន�ងទប្រាម្មង់ជាាកាារូប្រា�ាក់បុញ្ហាច ា�គោលីប្រាទពយស់ម្មីតូិិ និងកាារូធាានាា។ 
កាារូ�ា ាន់សាម ានតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ គ្គឺដែផ្ដអកគោលីតូនៃមំ្មនៃនប្រាទពយបុញ្ហាច ា�ដែ�ល�ានវាាយតូនៃម្មំគោ�ាគោពលខ្ពចី និងជាាទូគោ�ាគ្គឺម្មិនក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីបុចំច�បុីននភាាពគោ�ីយ 
គោលីកដែលងដែតូគោ�ាគោពលដែ�លឥណូទាាន គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាយតូនៃម្មំ�ាច់ំគោ�ាយដែ�កថាាជាា ឥណូទាានស់ងំយ័។

គោ�ាលនគោ�ា�ាយរូបុស់់ធ្យនាា�ារូពាាក់ពន័ធនឹងដែផ្ដនកសំ់ខ្លាំាន់ៗនៃនស់កម្មមភាាពរូតូនាា�ារូ គ្គឺមាាន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

៣០.១ ពោះគាាលនិពោះ�ា�ាយុប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុហិិរ�ើវតិា�

(ក) ហាានិិភិយ័ុប្រ�តិិ�តិិិកាារ

(ខ) ហាានិិភិយ័ុឥ�ទាានិ

កាារូវាាស់់ដែវងប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈគោ�ាគោលី ECL គោ�ាគោប្រាកាាម្មវធិ្យីសាាប្រាស់ិបុី�ំណាាក់កាាលរូបុស់់ CIFRS ៩ គ្គឺក្រូតូូវទទួលសាគ ាល់ប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈ គោលី ECL គោពញ
ម្មួយអាាយុកាាលស់ប្រាមាាប់ុឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�លមាានហាានិភិយ័ឥណូទាានគោកីនគោ�ីងខំ្លាំា�ងចាាប់ុ�ា�ងពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូង ឬមាានឱ្យនភាាព
ឥណូទាានគោ�ាកាាលបុរូគិោចំិទរាាយកាារូណ៍ូ។ ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�លម្មិន�ានទទួលរូងភាាពម្មិនប្រាបុប្រាកតូីចំំគោពាាះហាានិភិ័យឥណូទាាន ក្រូតូូវដែតូ
ទទួលសាគ ាល់ជាាមួ្មយនឹងប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈគោលី ECL រូយៈគោពល ១២ ដែខ្ព។ គោ�ាគោប្រាកាាម្មវធិ្យីសាាប្រាស់ិបីុ�ំណាាក់កាាល ឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គ្គឺក្រូតូូវ�ាន
ដែបុងដែចំកគោ�ាជាាបុី�ំណាាក់កាាល គោ�ាយដែផ្ដអកគោលីកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលពាាក់ពន័ធចំំគោពាាះហាានិភិយ័ឥណូទាាន។

(i)   កាារវាាស់៊ីណែវងហាានិិភិយ័ុឥ�ទាានិ 
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កាារូវនិិចំិយ័ និងកាារូ�ា ាន់សាម ានសំ់ខ្លាំាន់ៗដែ�លអ្ននុម្មត័ូគោ�ាយធ្យនាា�ារូគោ�ាកន�ងកាារូគោ�ាះប្រាសាាយ ចំំគោពាាះលកខខ្ពណូូតូក្រូមូ្មវនៃនស់ិង់�ារូស់ដីពីកាារូវាាស់់ដែវងប្រា�ាក់
ឧបុករូណ៍ូគ្គឺ៖

(១)    កាារពោះក�និពោះ��ងជាាសំ៊ីខាាន់ិនិូវហាានិិភិយ័ុឥ�ទាានិ(“SICR”)

(២)    និយម្មនយ័ម្លៃនឱនភាាពឥណទាាន

ដំ្ឋណាាក់្ខុកាា�ទីើម្មួយ រូមួ្មមាាននូវឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លម្មិនមាានហាានិភិយ័ឥណូទាានគោកីនគោ�ីងខំ្លាំា�ង ចាាប់ុ�ា�ងពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូង និងម្មិនមាាន
ឱ្យនភាាពឥណូទាាន គោ�ាប្រាតឹូម្មកាាលបុរូគិោចិំទរាាយកាារូណ៍ូ។ ចំំគោពាាះប្រាទពយស់កម្មមទាា�ងគោនះ ប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈស់ប្រាមាាប់ុ ECL រូយៈគោពល១២ ដែខ្ព គ្គឺក្រូតូូវ�ាន
ទទួលសាគ ាល់។
ដំ្ឋណាាក់្ខុកាា�ទីើពើរ រូមួ្មមាាននូវឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លមាានហាានិភិយ័ឥណូទាានគោកីនគោ�ីងខំ្លាំា�ងចាាប់ុ�ា�ងពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូង បុា ុដែនិមិ្មនមាាន
ភិស់ិ��ាងបុញ្ហាជ ាក់អំ្នពីឱ្យនភាាព។ ចំំគោពាាះប្រាទពយស់កម្មមទាា�ងគោនះ ប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈស់ប្រាមាាប់ុ ECL គោពញម្មួយអាាយុកាាល គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់។
ដំ្ឋណាាក់្ខុកាា�ទីើបើ រូមួ្មមាាននូវឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លម្មិនភិស់ិ��ាងបុញ្ហាជ ាក់អំ្នពីឱ្យនភាាពគោ�ាកាាលបុរូគិោចិំទរាាយកាារូណ៍ូ។ ចំំគោពាាះប្រាទពយស់កម្មមទាា�ងគោនះ 
ប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈស់ប្រាមាាប់ុ ECL គោពញម្មួយអាាយុកាាល គ្គឺក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់។
ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�មាានឱ្យនភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�ល�ានទិញ ឬមាានប្រាសាាប់ុ គ្គឺជាាប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លមាានឱ្យនភាាពឥណូទាាន គោ�ាគោពលទទួលសាគ ាល់
�ំបុូង។ ប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈស់ប្រាមាាប់ុ ECL នៃនប្រាទពយស់កម្មមគោនះ គ្គឺដែតូងដែតូវាាស់់ដែវងគោពញម្មួយអាាយុកាាល (�ំណាាក់កាាលទី ៣)។

កាារូវាាយតូនៃម្មំ SICR ក្រូតូូវដែតូជាាកាារូវភិាាគ្គលកខណូៈពហុិម្មុខ្ពងាារូ និងមាានលកខណូៈរូមួ្ម គោហីិយដែផ្ដអកគោលីបុនំនំៃនពត័ូ៌មាានដែបុបុបុរូមិាាណូនិង/ឬគុ្គណូភាាព។ 
គោ�ីម្មី �កំណូត់ូថាាគោតីូហាានិភិយ័នៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានស់ងឥណូទាានមាានកាារូគោកីនគោ�ីងខំ្លាំា�ង ចាាប់ុ�ា�ងពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូងដែ�រូឬគោទ ហាានិភិយ័បុចំច�បុីនន នៃនកាារូ
ខ្ពកខ្លាំានស់ងគោ�ាកាាលបុរូគិោចិំទរូ�ាយកាារូណ៍ូ គឺ្គក្រូតូូវ�ានគោប្រាបុៀបុគោធ្យៀបុជាាម្មួយហាានិភិយ័នៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានស់ង គោ�ាគោពលទទួលសាគ ាល់�ំបុូង។

ប្រា�ាក់គោ�ីម្ម ឬកាារូប្រា�ាក់ ឬទាា�ងពីរូនៃនឥណូទាាន គ្គឺហួិស់កាាលកំណូត់ូស់ងគោលីស់ពីរូយៈគោពល ៣ ដែខ្ព ស់ប្រាមាាប់ុឥណូទាានរូយៈគោពលខ្ពំី និង ១ ឆ្នាំន ា�
ស់ប្រាមាាប់ុឥណូទាានរូយៈគោពលដែវង
ឥណូទាានក្រូតូូវ�ានបុងខំ ឱ្យយមាានឱ្យនភាាព គោ�ាយសាារូដែតូម្មូលគោហិតូុជាាគោប្រាចំីន �ូចំជាាកំយ័ធុ្យនជាាគោ�ីម្ម 
ឥណូទាានក្រូតូូវ�ានចាាត់ូថាន ាក់ជាា “ឥណូទាាន�ាត់ូបុង់” �ាម្មកាារូតូក្រូម្មូវរូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា។

ឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាាន
ធ្យនាា�ារូ�ានចាាត់ូថាន ាក់ឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានថាាមាានឱ្យនភាាពគោ�ាគោពលដែ�លឥណូទាានគោនាាះបំុគោពញ�ាម្មលកខណូៈវនិិចិំយ័ម្មួយ ឬគោលីស់ពីម្មួយ�ូចំ
ខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

.

.

.

.

.

.

.

កាារូវនិិចំិយ័ និងកាារូ�ា ាន់សាម ានសំ់ខ្លាំាន់ៗដែ�លអ្ននុម្មត័ូគោ�ាយធ្យនាា�ារូគោ�ាកន�ងកាារូគោ�ាះប្រាសាាយ ចំំគោពាាះលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មូវនៃនស់ិង់�ារូស់ដីពីកាារូវាាស់់ដែវងប្រា�ាក់
ឧបុករូណ៍ូគ្គឺ (តូ)៖

(៣)   និយម្មនយ័ម្លៃនកាារខក្ខុខាានស័ង

ឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាាន
ធ្យនាា�ារូកំណូត់ូឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ថាាខ្ពកខ្លាំានស់ងគោ�ាគោពលដែ�លឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោនាាះបំុគោពញ�ាម្មលកខណូៈវនិិចំិយ័ម្មួយ ឬគោលីស់ពីម្មួយ�ូចំ
ខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖

កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក គ្គឺក្រូតូូវ�ានវាាស់់ដែវង�ាម្មម្មូល�ឋ ាន ១២ ដែខ្ព ឬគោពញម្មួយអាាយុកាាលអាាប្រាស់យ័គោ�ាគោលីថាាគោតូីហាានិភិយ័ឥណូទាាន
មាានកាារូគោកីនគោ�ីងខំ្លាំា�ងឬគោទ ចាាប់ុ�ា�ងពីកាារូទទួលសាគ ាល់�ំបុូង ឬថាាគោតូីប្រាទពយស់កម្មមគោនាាះក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកថាាមាានឱ្យនភាាពឥណូទាានឬគោទ។ កាារូខ្លាំាតូបុង់
ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុករូយៈគោពល ១២ ដែខ្ព ឬគោពញម្មួយអាាយុកាាល ឆំ្ល�ះបុញ្ហាច ា�ងអំ្នពីគោស់ណាារូ �យា ូពាាករូណ៍ូទុកស់ប្រាមាាប់ុអ្ននាាគ្គតូជាាគោប្រាចំីន គោហីិយក្រូតូូវ�ាន
ថិំឹងដែថិំងគោ�ាយដែផ្ដអកគោលីក្រូបុូ�ាបីុុលីគោតូនៃនកាារូគោកីតូគោ�ីងស់ប្រាមាាប់ុគោស់ណាារូ �យា ូនីម្មួយៗ។ កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុកអាាចំវាាយតូនៃម្មំ និងវាាស់់ដែវងរូមូ្ម
�ន ា ឬ�ាច់ំគោ�ាយដែ�កពី�ន ា�ាន។

ឱ្យនភាាពឥណូទាាន
គ្គណូនីលុបុគោចំញពីបុញ្ញជី/លុបុគោចាាល

.

.

(៤)     កាារវាាស់័ផ្នែវិង ECL – ធាាតុចូ� បផ្ដោចចក្ខុផ្ដោទីស័ស័នមត និងបាា ាន់ស្វាម ាន
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(៥)   ពត័៌ម្គាានផ្នែដ្ឋ�រពំឹងទុីក្ខុផ្ដោ�ាម្លៃថិៃខាាងមុ្មខផ្នែដ្ឋ�បាាន�ាក់្ខុបញ្ញច��ផ្ដោ�ាកូ្ខុ�ងគំុរកូាារខាាតបង់ឥណទាានរពំឹងទុីក្ខុ

ចំំគោពាាះកាារូវាាយតូនៃម្មំរូមួ្ម�ន ា កាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក គ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ�ាម្មរូយៈកាារូពាាករូណ៍ូអំ្នពីក្រូបូុ�ាបុុីលីគោតូនៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ង 
(“PD”) អ្នប្រា�ាខ្លាំាតូបុង់គោ�ាយសាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ង (“LGD”) និងឥណូទាានគោ�ាគោពលខ្លាំាតូបុង់ (“EAD”) ស់ប្រាមាាប់ុដែខ្ពអ្ននាាគ្គតូនីម្មួយៗ និង
ស់ប្រាមាាប់ុដែផ្ដនកដែ�លបុា ះពាាល់�ាច់ំគោ�ាយដែ�ក ឬរូមួ្ម�ន ា។ ស់មាាស់ធាាតូុទាា�ងបុីគោនះ គ្គឺក្រូតូូវ�ានគ្គុណូបុញ្ញច�ល�ន ាគោ�ីម្មី �គ្គណូនាារូក ECL ស់ប្រាមាាប់ុដែខ្ព
អ្ននាាគ្គតូនីម្មួយៗ ដែ�លបុនាា ាប់ុម្មកក្រូតូូវគោធ្យែីអ្នបុីហាារូចូំលគោ�ាកន�ងកាាលបុរូគិោចំិទរូ�ាយកាារូណ៍ូវញិ គោហីិយបុូកបុញ្ញច�ល�ន ា។ អ្នប្រា�ាអ្នបុីហាារូ ដែ�ល�ាន
គោប្រាបុីប្រា�ាស់់គោ�ាកន�ងកាារូគ្គណូនាាកាារូខ្លាំាតូបុង់
ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក គឺ្គជាាអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ប្រាបុសិ់ទធភាាពគោ�ីម្ម ឬជាាកាារូ�ា ាន់សាម ាន។
ចំំគោពាាះកាារូវាាយតូនៃម្មំ�ាច់ំគោ�ាយដែ�ក ប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈគោលីកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក គ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ�ាម្មរូយៈកាារូគោប្រាបុៀបុគោធ្យៀបុតូតូនៃម្មំ
បុា ះពាាល់ដែ�លគោ�ាស់ល់ ជាាម្មួយនឹងតូនៃមំ្មបុចំច�បុីនននៃនលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ដែ�លក្រូតូូវ�ានរូពំឹងថាានឹងទទួល�ានពីអ្ននកខ្ពចី។

ចំំគោពាាះផ្ដលិតូផ្ដលមិ្មនមាានកាារូធាានាាវញិ អ្នប្រា�ាខ្លាំាតូបុង់គោ�ាយសាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ងជាាទូគោ�ា គ្គឺកំណូត់ូ�ាម្មកប្រាមិ្មតូផ្ដលិតូផ្ដល គោ�ាយសាារូដែតូ
ភាាពខុ្ពស់�ន ាមាានកប្រាមិ្មតូចំំគោពាាះកាារូប្រាបុម្មូលប្រាតូលប់ុម្មកវញិដែ�លស់គោប្រាម្មចំ�ាន�ាម្មអ្ននកខ្ពចីខុ្ពស់ៗ�ន ា។ អ្នប្រា�ាខ្លាំាតូបុង់គោ�ាយសាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ង 
គ្គឺទទួលរូងឥទធិពលពីយុទធសាាប្រាស់ិប្រាបុម្មូលប្រា�ាក់ រូមួ្មបុញ្ញច�លទាា�ងកាារូលក់ និងតូនៃម្មំបំុណុូលជាាប់ុកិចំចស់នាា។

.

.

ឥ�ទាានិពោះ�ាពោះព្យលខាាតិ�ង់
ឥណូទាានគោ�ាគោពលខ្លាំាតូបុង់ (EAD) គ្គឺជាាចំំនួនទឹកប្រា�ាក់ស់រូបុុដែ�លធ្យនាា�ារូក្រូតូូវ�ានបុា ះពាាល់គោ�ាគោពលដែ�លអ្ននកខ្ពចីខ្ពកខ្លាំានស់ង។
ឥណូទាានគោ�ាគោពលខ្លាំាតូបុង់រូយៈគោពល ១២ ដែខ្ព និងគោពញមួ្មយអាាយុកាាល គ្គឺក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូគោ�ាយដែផ្ដអកគោលីទប្រាម្មង់ទូទាាត់ូដែ�លរូពំឹងទុក។ចំំគោពាាះ
ផ្ដលិតូផ្ដលរូលំស់់ និងឥណូទាានទូទាាត់ូស់ង់�ដ ាច់ំ គ្គឺដែផ្ដអកគោលីកាារូទូទាាត់ូស់ង�ាម្មកិចំចស់នាាដែ�លអ្ននកខ្ពចីជំីពាាក់រូយៈគោពល ១២ ដែខ្ព ឬកាាលកំណូត់ូដែ�ល
គោ�ាស់ល់។

អប្រតាាខាាតិ�ង់ពោះ�ាយុសាារខកខាានិកុ�ងកាារស៊ីង
អ្នប្រា�ាខ្លាំាតូបុង់គោ�ាយសាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ង (LGD) តំូណាាងឱ្យយកាារូរូពំឹងទុករូបុស់់ធ្យនាា�ារូអំ្នពីកប្រាមិ្មតូនៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់គោលីកាារូបុា ះពាាល់គោ�ាយសាារូ
កាារូខ្ពកខ្លាំានស់ង។ អ្នប្រា�ាខ្លាំាតូបុង់គោ�ាយសាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ង មាានលកខណូៈខុ្ពស់�ន ា�ាម្មប្រាបុគោភិទនៃនស់ម្មភាាគី្គ ប្រាបុគោភិទ និងអ្នតូីតូភាាពនៃនកាារូ
ទាាម្មទាារូ និងអ្នតូេិភាាពនៃនប្រាទពយបុញ្ហាច ា� ឬកាារូ�ា�ប្រាទឥណូទាានគោផ្ដំងគោទៀតូ។ អ្នប្រា�ាខ្លាំាតូបុង់គោ�ាយសាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ង គ្គឺក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញជាាភាាគ្គរូយ
នៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់កន�ងមួ្មយឯក�ា នៃនកាារូបុា ះពាាល់គោ�ាគោពលខ្ពកខ្លាំានស់ង។

ម្រូ�ូ�ា�េ�ល�ពោះតិនៃនិកាារខកខាានិកុ�ងកាារស៊ីង
ក្រូបូុ�ាបុុីលីគោតូនៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ង (PD) តំូណាាងឱ្យយលទធភាាពរូបុស់់អ្ននកខ្ពចីដែ�លអាាចំនឹងបំុគោពញ�ាម្មកាាតូពែកិចំចហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ខ្ពំ�នគោ�ាកន�ង
រូយៈគោពល ២១ ដែខ្ពបុនាា ាប់ុ (PD ១២ដែខ្ព) ឬគោ�ាកន�ងគោពញម្មួយអាាយុកាាលដែ�លគោ�ាស់ល់ (PD គោពញម្មួយអាាយុកាាល) នៃនកាាតូពែកិចំច។
ក្រូបូុ�ាបុុីលីគោតូនៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ង គ្គឺក្រូតូូវ�ានទាាញយកម្មកគោ�ាយដែផ្ដអកគោលីវធិ្យីសាាប្រាស់ិបុគោងើីតូគំ្គរូ ូដែ�លគោ�ាកន�ងវធិ្យីសាាប្រាស់ិគោនះ កាារូវភិាាគ្គស់េិតូិ និង
កាារូវនិិចំិយ័រូបុស់់ជំីនាាញកាារូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានអ្ននុវតូិគោ�ីម្មី �កំណូត់ូ�ា ារាា ាដែម្មា ប្រាតូហាានិភិយ័ដែ�លពាាក់ពន័ធគោ�ានឹងប្រាបុវតូិិនៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានស់ងដែ�ល�ានអ្នគោងើតូ។ គំ្គរូ ូ
គោនះពឹងដែផ្ដអកគោលី�ា ារាា ាដែម្មា ប្រាតូហាានិភិយ័ និងទំនាាក់ទំនងជាាម្មួយនឹងប្រាបុវតូិិនៃនកាារូស់ងដែ�ល�ានអ្នគោងើតូ គោ�ីម្មី �ពាាករូណ៍ូក្រូបុូ�ាបុុីលីគោតូនៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ង
កាារូស់ងរូយៈគោពល ១២ ដែខ្ព។ ក្រូបូុ�ាបុុីលីគោតូនៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ងគោពញម្មួយអាាយុកាាល គ្គឺក្រូតូូវ�ានបុគោងើីតូគោ�ីងគោ�ាយគោប្រាបីុប្រា�ាស់់អ្នគោថិរូមាា ាក្រូកូ
គោស់�ឋកិចំច (MEV) ដែ�ល�ានពាាករូណ៍ូជាាមួ្មយនឹងកាារូអ្ននុវតូិក្រូបុូ�ាបុុីលីគោតូលទធភាាពស់ងរូហូិតូ�ល់កាាលកំណូត់ូនៃនហាែ ាសីុ់លីធ្យីឥណូទាាន។

កាារូស់នមតូដែ�លជាាម្មូល�ឋ ានប្រាគឹ្គះ ស់ប្រាមាាប់ុកាារូគ្គណូនាាកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានដែ�លរូពំឹងទុក គ្គឺក្រូតូូវ�ាន�ាម្ម�ាន និងក្រូតូួតូពិនិតូយ�ាម្មកាាលកំណូត់ូ។ 
ម្មិនមាានកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលសំ់ខ្លាំាន់ៗគោ�ាគោលីបុគោចំចកគោទស់�ា ាន់សាម ាន ឬកាារូស់នមតូសំ់ខ្លាំាន់ៗក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីងគោ�ាកន�ងរូយៈគោពលនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូគោ�ីយ។

ចំំគោពាាះផ្ដលិតូផ្ដលដែ�ល�ានធាានាា វាាដែផ្ដអកជាាចំម្មីងគោ�ាគោលីប្រាបុគោភិទនៃនប្រាទពយបុញ្ហាច ា� និងតូនៃមំ្មប្រាទពយបុញ្ហាច ា�ពាាករូណ៍ូ ប្រាបុវតិិូអ្នបុីហាារូចំំគោពាាះតូនៃម្មំទីផ្ដាារូ/
បុញ្ញជី គោ�ាយសាារូដែតូកាារូបុងខំលក់ រូយៈគោពលដែ�លក្រូតូូវយកម្មកគោធ្យែីជាាកម្មមសិ់ទធិវញិ និងចំំណាាយគោលីកាារូប្រាបុម្មូលប្រាតូលប់ុម្មកវញិដែ�ល�ានអ្នគោងើតូ។

កាារូ�ា ាន់សាម ាននៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានរូពំឹងទុក មាានរូមួ្មបុញ្ញច�លនូវពត័ូ៌មាានដែ�លរូពំឹងទុកគោ�ានៃថិៃខ្លាំាងម្មុខ្ព។ ធ្យនាា�ារូ�ានអ្ននុវតូិកាារូវភិាាគ្គស់េិតិូ គោ�ាយ
ដែផ្ដអកគោលីប្រាបុវតូិិបុទពិគោសាាធ្យន៍ និង�ានកំណូត់ូអ្នគោថិរូគោស់�ឋកិចំចសំ់ខ្លាំាន់ៗដែ�លមាានឥទធិពលគោលីហាានិភិយ័ឥណូទាាន និងកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានរូពំឹងទុក
ស់ប្រាមាាប់ុផ្ដលបុប្រាតូនីម្មួយៗ។ ទំនាាក់ទំនងនៃនអ្នគោថិរូគោស់�ឋកិចំចទាា�ងគោនះគោ�ាគោលី PD. EAD និង LGD ក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូគោ�ាយកាារូវភិាាគ្គស់េិតូិនិនាន ាកាារូ 
គោ�ីម្មី �យល់�ឹងអំ្នពីកាារូដែប្រាបុក្រូបួុលនៃនផ្ដលបុា ះពាាល់គោ�ាកន�ងអ្នគោថិរូទាា�ងគោនះ ដែ�លធំាាប់ុមាានប្រាបុវតិិូគោ�ាគោលីអ្នប្រា�ាខ្ពកខ្លាំានស់ង និងគោ�ាគោលីស់មាាស់ធាាតុូនៃន 
PD និង LGD។
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អ្នគោថិរូគោស់�ឋកិចំចទាា�ងគោនះ និងផ្ដលបុា ះពាាល់រូបុស់់អ្នគោថិរូទាា�ងគោនះគោ�ាគោលី PD. EAD និង LGD មាានភាាពខ្ពុស់�ន ា�ាម្មឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�។ កាារូវនិិចំិយ័
រូបុស់់ជំីនាាញកាារូក៏ក្រូតូូវ�ានអ្ននុវតូិគោ�ាកន�ង�ំគោណូីរូកាារូគោនះផ្ដងដែ�រូ។ �ូចំ�ន ាគោ�ានឹងកាារូពាាករូណ៍ូគោស់�ឋកិចំចនាានាាដែ�រូ កាារូពាាករូណ៍ូ និងលទធភាាពនៃន
កាារូគោកីតូគោ�ីង គ្គឺស់េិតូគោ�ាគោប្រាកាាម្មកប្រាម្មិតូនៃនភាាពម្មិនចំាាស់់ល្លាាស់់នៃនលទធផ្ដល គោហីិយ�ូគោចំនះ លទធផ្ដលជាាក់ដែស់ិងអាាចំនឹងខ្ពុស់�ន ាពីអ្នែីដែ�ល�ាន
គោប្រា�ាងទុក។ ធ្យនាា�ារូពិចាារូណាាគោលីកាារូពាាករូណ៍ូទាា�ងគោនះ គោ�ីម្មី �បុងាា ាញអំ្នពីកាារូ�ា ាន់សាម ាន�៏លអបំុផ្ដុតូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ អំ្នពីលទធផ្ដលដែ�លអាាចំគោកីតូមាាន 
និងជាាលទធផ្ដលតំូណាាងស់ម្មប្រាស់បុនៃនគោស់ណាារូ �យា ូដែ�លអាាចំគោកីតូមាាន។ កាារូថិំឹងដែថិំងគោស់ណាារូ �យា ូ ចំំនួន និងលកខណូៈនៃនគោស់ណាារូ �យា ូ គ្គឺក្រូតូូវ�ាន
វាាយតូនៃម្មំគោ�ីងវញិ�ាម្មកាាលកំណូត់ូ។

(៦)    កាារចាំាត់ជាាប្រកុ្ខុម្មម្លៃន��បា �ពាា�់ស័ប្រម្គាាប់ ECL ផ្នែដ្ឋ�បាានវាាស់័ផ្នែវិងរមួ្មគូ្នាា

ចំំគោពាាះសំ់វធិាានធ្យនគោលីកាារូខ្លាំាតូបុង់ឥណូទាានរូពំឹងទុក ដែ�ល�ានបុគោងើីតូជាាគំ្គរូ�ូាម្មលកខណូៈរូមួ្ម�ន ា កាារូចាាត់ូជាាប្រាកុម្មនៃនផ្ដលបុា ះពាាល់ គ្គឺក្រូតូូវ�ានអ្ននុវតូិ
�ាម្មលកខណូៈហាានិភិយ័រូមួ្ម �ូគោចំនះកាារូបុា ះពាាល់ហាានិភិយ័គោ�ាកន�ងប្រាកុម្មគឺ្គគោស់មី�ន ា។ គោ�ាកន�ងកាារូអ្ននុវតូិកាារូចាាត់ូប្រាកុម្មគោនះ ចាា��ាច់ំក្រូតូូវដែតូមាានពត័ូ៌មាាន
ប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ស់ប្រាមាាប់ុប្រាកុម្ម គោ�ីម្មី �ឱ្យយមាានលកខណូៈជាាស់េិតូិគោជីឿជាាក់�ាន។ គោ�ាគោពលដែ�លម្មិនមាានពត័ូ៌មាានប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់នៃផ្ដាកន�ងគោទ ធ្យនាា�ារូ�ានគោធ្យែីកាារូ
ពិចាារូណាាគោលីកាារូកំណូត់ូចំំណុូចំគោ�ាលគោលីទិនននយ័បំុគោពញបុដែនេម្មនៃផ្ដាកន�ង/ខ្លាំាងគោប្រា�ា គោ�ីម្មី �គោប្រាបីុប្រា�ាស់់ស់ប្រាមាាប់ុគោ�ាលបំុណូងបុគោងើីតូគំ្គរូ។ូ ភាាពស់ម្មប្រាស់បុ
នៃនកាារូចាាត់ូជាាប្រាកុម្ម គឺ្គក្រូតូូវ�ាន�ាម្ម�ាន និងក្រូតូួតូពិនិតូយ�ាម្មកាាលកំណូត់ូ។

(ii)     កាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងកប្រាម្មិតូកំណូត់ូ និងគោ�ាលនគោ�ា�ាយកាាត់ូបុនេយហាានិភិយ័

ធ្យនាា�ារូគោធ្យែីប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ និងផ្ដដល់ឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាាន�ល់បុុគ្គគល ឬស់ហិប្រា�ាស់គោ�ាកន�ងប្រាពះរាាជាាណាាចំប្រាកកម្មព�ជាា។ ធ្យនាា�ារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង �ាក់កប្រាម្មិតូ 
និងក្រូតួូតូពិនិតូយបុណូដ�ំ ហាានិភិយ័ឥណូទាាន គោ�ាគោពលដែ�លហាានិភិយ័ទាា�ងគោនះក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូ។ ធ្យនាា�ារូ�ាក់ឱ្យយអ្ននុវតិូនូវគោ�ាលនគោ�ា�ាយ និង
កាារូអ្ននុវតូិជាាគោប្រាចីំនគោ�ីម្មី �កាាត់ូបុនេយហាានិភិយ័ឥណូទាាន។ ទមំាាប់ុនៃនកាារូអ្ននុវតូិទាា�ងគោនះ គ្គឺជាាកាារូយកម្មូលបុប្រាតូគោ�ាកន�ងទប្រាម្មង់ជាាប្រាទពយបុញ្ហាច ា�ស់ប្រាមាាប់ុ
ឥណូទាាន�ល់អ្នតូិថិិជីន ដែ�លជាាកាារូអ្ននុវតិូទូគោ�ា។ ធ្យនាា�ារូអ្ននុវតូិគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា�ស់ដីពីភាាពអាាចំទទួលយក�ានចំំគោពាាះប្រាបុគោភិទជាាក់ល្លាាក់នៃន
ប្រាទពយបុញ្ហាច ា� ឬកាារូកាាត់ូបុនេយហាានិភិយ័ឥណូទាាន។ ប្រាបុគោភិទប្រាទពយបុញ្ហាច ា�ចំម្មីងៗដែ�ល�ានធាានាាស់ប្រាមាាប់ុឥណូទាាន�ល់អ្នតិូថិិជីនមាាន៖

អ្នុីបុា ូដែតូកគោលីប្រាទពយស់ម្មីតូិិជាាលំគោ�ា�ឋ ាន (�ី អ្ន�ារូ និងប្រាទពយស់ម្មីតូិិគោផ្ដំងៗ)
កាារូគ្គិតូកនៃប្រាម្មគោលីប្រាទពយស់កម្មមអាាជីីវកម្មម �ូចំជាា �ី និងអ្ន�ារូ ជាាគោ�ីម្ម និង
សាាច់ំប្រា�ាក់កន�ងទប្រាម្មង់ជាាប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីមាានកប្រាម្មិតូ។

.

.

.

(iii)    គោ�ាលនគោ�ា�ាយឱ្យនភាាព និងសំ់វធិាានធ្យន

ធ្យនាា�ារូចាា��ាច់ំក្រូតូូវអ្ននុវតូិ�ាម្មកាារូចាាត់ូថាន ាក់ឥណូទាាន និងសំ់វធិាានធ្យនជាាកាាតូពែកិចំច គោ�ាង�ាម្មប្រាបុកាាស់ គោលខ្ព ធ្យ៧-០១៧-៣៤៤ និង ធ្យ៧-០១៨-
០០១ ចំុះនៃថិៃទី១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០១៧ និងនៃថិៃទី១៦ ដែខ្ពកុម្មៈៈ ឆ្នាំន ា�២០១៨ គោរូៀង�ន ា ស់ដីពីកាារូចាាត់ូថាន ាក់ឥណូទាាន និងសំ់វធិាានធ្យន។ គោ�ាលនគោ�ា�ាយស់ដីពី
ឱ្យនភាាព គ្គឺក្រូតូូវ�ានដែចំងគោ�ាកន�ងកំណូត់ូស់មាគ ាល់ ៤.៨(ក)។
គោ�ាកាាលបុរូគិោចំិទរូ�ាយកាារូណ៍ូនីមួ្មយៗ ធ្យនាា�ារូវាាយតូនៃម្មំគោម្មីលថាាគោតូីប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�នាានាា�ាម្មនៃថិំគោ�ីម្មរូលំស់់មាានឱ្យនភាាពឥណូទាានឬគោទ។
ឥ�ទាានិ និិង�ីពោះរប្រ�ទាានិ 
ធ្យនាា�ារូអ្ននុវតិូវធិ្យីសាាប្រាស់ិទូគោ�ាបីុ�ំណាាក់កាាលគោ�ីម្មី �វាាស់់ដែវង ECL ស់ប្រាមាាប់ុឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាាន។ កាារូគ្គណូនាាអ្នប្រា�ាខ្លាំាតូបុង់ដែ�លរូពំឹងទុក 
គ្គឺដែផ្ដអកគោលីបុគោចំចកគោទស់�ា ាន់សាម ានដែ�ល�ានគោលីកគោ�ីងគោ�ាកន�ងកំណូត់ូស់មាគ ាល់ ៣០.១(ខ្ព)(i)។ ជាាទូគោ�ា ធ្យនាា�ារូចាាត់ូទុកឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាាន
ដែ�លផ្ដដល់ជីូនស់ម្មពន័ធញាាតូិថាាមាានហាានិភិយ័ឥណូទាានទាាបុ។ ធ្យនាា�ារូស់នមតូថាា ម្មិនមាានកាារូគោកីនគោ�ីងខំ្លាំា�ងចំំគោពាាះហាានិភិយ័ឥណូទាានគោនាាះគោទ 
គោ�ាគោពលដែ�លសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ស់ម្មពន័ធញាាតូិមាានភាាពម្មិនប្រាបុប្រាកតីូខំ្លាំា�ង។ គោ�ាគោពលដែ�លធ្យនាា�ារូអាាចំមាានលទធភាាពកំណូត់ូរូយៈគោពលនៃនកាារូ
ទូទាាត់ូនៃនឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានរូបុស់់ស់ម្មពន័ធញាាតិូគោ�ាគោពលដែ�លក្រូតូូវបុង់ គោនាាះធ្យនាា�ារូចាាត់ូទុកឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានគោនាាះជាាកាារូខ្ពកខ្លាំាន
ស់ងគោ�ាគោពលដែ�លស់ម្មពន័ធញាាតិូម្មិនអាាចំទូទាាត់ូ�ានគោ�ាគោពលទាាម្មទាារូឱ្យយគោធ្យែីកាារូទូទាាត់ូ។ ធ្យនាា�ារូចាាត់ូទុកឥណូទាាន ឬបុុគោរូប្រាបុទាានរូបុស់់ស់ម្មពន័ធញាាតិូ
ថាាមាានឱ្យនភាាពឥណូទាាន គោ�ាគោពលដែ�លស់ម្មពន័ធញាាតូិទំនងជាាម្មិនទូទាាត់ូស់ងឥណូទាាន ឬបុុគោរូប្រាបុទាានរូបុស់់ខំ្ព�នប្រាគ្គប់ុចំំនួន ឬស់ម្មពន័ធញាាតូិមាានកាារូ
ខ្លាំាតូបុង់ជាាបុនិបុនាា ាប់ុ ឬស់ម្មពន័ធញាាតិូមាានឱ្យនភាាពចំំគោពាាះមូ្មលធ្យនស់រូបុុរូបុស់់ខ្ពំ�ន។  ធ្យនាា�ារូកំណូត់ូក្រូបូុ�ាបុុីលីគោតូ នៃនកាារូខ្ពកខ្លាំានកន�ងកាារូស់ងចំំគោពាាះ
ឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានទាា�ងគោនះ�ាច់ំគោ�ាយដែ�កពី�ន ា គោ�ាយគោប្រាបុីប្រា�ាស់់ពត័ូ៌មាាននៃផ្ដាកន�ង និងពត័ូ៌មាានពីខ្លាំាងគោប្រា�ាដែ�លមាាន។ ពត័ូ៌មាានអំ្នពីកាារូបុា
ពាាល់គោ�ានឹងហាានិភិយ័ឥណូទាាន និងប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈស់ប្រាមាាប់ុកាារូខ្លាំាតូបុង់ដែ�ល�ានគ្គណូនាាគោ�ាគោប្រាកាាម្ម CIFRS ៩ ចំំគោពាាះឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាាន 
គ្គឺស់គោងខបុជីូន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖
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កាារូដែប្រាបុក្រូបុួលគ្គឺសំ់វធិាានធ្យនពាាក់ពន័ធនឹងឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានដែ�ល�ានបុងាា ាញគោ�ាកន�ងកំណូត់ូស់មាគ ាល់ ៨។
ប្រាទពយស់កម្មមគោផ្ដំងៗ 
ប្រាទពយស់កម្មមគោផ្ដំងៗក៏ក្រូតូូវស់េិតូគោប្រាកាាម្មលកខខ្ពណូូតូក្រូមូ្មវឱ្យនភាាពនៃន CIFRS ៩ ផ្ដងដែ�រូ ដែ�លកាារូខ្លាំាតូបុង់គោលីឱ្យនភាាពដែ�ល�ានកំណូត់ូ គ្គឺម្មិនមាានភាាព
សំ់ខ្លាំាន់ គោហីិយ�ូគោចំនះ កាារូខ្លាំាតូបុង់គោនះគ្គឺមិ្មនក្រូតូូវ�ានផ្ដដល់ជីូនគោនាាះគោទ។
ប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីគោ�ាប្រាគ្គឹះសាេ ានហិិរូញ្ញញវតូេ�នាានាា និងសាាច់ំប្រា�ាក់ធ្យនាា�ារូចាាត់ូទុកប្រាគ្គឹះសាេ ានធ្យនាា�ារូ និងហិិរូញ្ញញវតូេ�ទាា�ងគោនះថាាមាានហាានិភិយ័ឥណូទាានទាាបុ 
គោហីិយសំ់វធិាានធ្យនស់ប្រាមាាប់ុ ECL គ្គឺក្រូតូូវ�ានគោធ្យែីគោ�ីង�ាម្មម្មូល�ឋ ានគោនះដែ�រូ។

(iv) កាារូបុា ះពាាល់អ្នតិូបុរូមិាាគោ�ានឹងហាានិភិយ័ឥណូទាានគោ�ាម្មុនគោពល�ាក់ប្រាទពយធាានាា ឬកាារូគោលីកកម្មពស់់ឥណូទាានគោផ្ដំងៗ។

កាារូបុា ះពាាល់នៃនឥណូទាានដែ�លគោកីតូគោចំញពីកន�ង និងគោប្រា�ាស់កម្មមភាាព�ារាាងតូុលយកាារូគ្គឺមាាន�ូចំខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម៖
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ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



គោ�ាចំុងកាារូយិបុរូគិោចិំទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូ កាារូបុា ះពាាល់អ្នតិូបុរូមិាាគោ�ានឹងហាានិភិយ័ ឥណូទាាន គ្គឺក្រូតូូវ�ានតំូណាាងគោ�ាយតូនៃម្មំគោ�ាងនៃនប្រាបុគោភិទ
ប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ�នីមួ្មយៗ ដែ�លក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ បុនាា ាប់ុពី�កប្រា�ាក់ឧបុតូេម្មៈ
ណាាម្មួយស់ប្រាមាាប់ុកាារូខ្លាំាតូបុង់គោលីឱ្យនភាាពន (ប្រាបុសិ់នគោបុីអាាចំអ្ននុវតូិ�ាន)។

ឥណូទាានមាានលកខណូូចំរូចាាគោ�ីងវញិ/ឥណូទាានដែ�ល�ានគោរូៀបុចំំគោ�ីងវញិ 
ឥណូទាានដែ�លមាានលកខខ្ពណូូចំរូចាាគោ�ីងវញិ�ាន គ្គឺជាាឥណូទាានដែ�លក្រូតូូវ�ានកំណូត់ូកាាលវភិាាគ្គជាាថិមី ឬគោធ្យែីហិិរូញ្ញញបុីទាានជាាថិមី គោ�ាង�ាម្ម
កិចំចប្រាពម្មគោប្រាពៀង ដែ�ល�ានកំណូត់ូកាាលវភិាាគ្គទូទាាត់ូស់ងថិមី�ាម្មកាាលកំណូត់ូដែ�លគោកីតូគោ�ីងគោ�ាយសាារូភាាពទន់គោខ្ពាាយចំំគោពាាះសាេ ានភាាព
ហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់អ្ននកខ្ពចីនិង/ឬអ្នស់ម្មតូេភាាពកន�ងកាារូស់ងឥណូទាាន�ូចំដែ�ល�ានប្រាពម្មគោប្រាពៀង�ន ាពី�ំបុូង។ ឥណូទាានដែ�លក្រូតូូវគោរូៀបុចំំគោ�ីងវញិ គ្គឺ
ក្រូតូូវ�ានវភិាាគ្គ�ាម្មម្មូល�ឋ ាននៃនទិ�ឋភាាពអាាជីីវកម្មម និងស់ម្មតូេភាាពទូទាាត់ូស់ងរូបុស់់អ្ននកខ្ពចី ប្រាស់បុ�ាម្មកាារូពាាករូណ៍ូលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ថិមី ដែ�ល
�ា�ប្រាទគោ�ាយទិ�ឋភាាពអាាជីីវកម្មមបុចំច�បុីននភាាពណាាម្មួយ និងលកខខ្ពណូូទីផ្ដាារូទាា�ងមូ្មលដែ�លដែផ្ដអកគោលីកាារូស់នមតូជាាក់ដែស់ដង និងប្រាបុុងប្រាបុយត័ូន។ 
គោ�ាគោពលដែ�លឥណូទាានក្រូតូូវ�ានគោរូៀបុចំំគោ�ីងវញិរូចួំរាាល់ ឥណូទាានគោនាាះគោ�ាដែតូស់េិតូកន�ងប្រាបុគោភិទឯករាាជីយនៃនកាារូអ្ននុវតូិជាាទីគោពញចិំតូិ បុនាា ាប់ុពី
កាារូគោរូៀបុចំំគោ�ីងវញិ។ កាារូចាាត់ូថាន ាក់ គ្គឺម្មិនមាានកាារូដែកលម្មអគោ�ីតូ គោលីកដែលងដែតូម្មិនមាានបំុណុូលចំំគោពាាះកាារូទូទាាត់ូស់ងប្រា�ាក់គោ�ីម្ម និងកាារូប្រា�ាក់
គោ�ាកន�ងរូយៈគោពលរូលំស់់ ៣ គោលីក គោហីិយគោ�ាកន�ងរូយៈគោពលម្មិនគោលីស់ពី ៣ ដែខ្ព។

គោ�ាលនគោ�ា�ាយលុបុគោចំញពីបុញ្ញជ ី
គោ�ាយអ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្មគោ�ាលកាារូណ៍ូដែណូនាា� រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា ធ្យនាា�ារូក្រូតូូវលុបុគោចាាលនូវឥណូទាាន / ប្រា�ាក់បុុគោរូប្រាបុទាាន ឬចំំដែណូក
ណាាមួ្មយនៃនឥណូទាានពី �ារាាងតុូលយកាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ គោ�ាគោពលដែ�លធ្យនាា�ារូ�ាត់ូបុង់សិ់ទធិប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង�ាម្មកិចំចស់នាាគោលីឥណូទាាន ឬគោ�ា
គោពលដែ�ល
ឥណូទាានទាា�ងអ្នស់់ ឬដែផ្ដនកខំ្ពះក្រូតូូវ�ានចាាត់ូទុកថាាម្មិន អាាចំទាារូ�ាន ឬម្មិនមាានកាារូរូពំឹងទុកពិតូប្រា�ាក�នៃនកាារូប្រាបុម្មូលប្រាតូលប់ុម្មកវញិ�ាន។

ប្រាទពយធាានាា 
ធ្យនាា�ារូ�ានរូកាាទុកប្រាទពយបុញ្ហាច ា�គោធ្យៀបុនឹងឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានគោ�ាកន�ងទប្រាម្មង់ជាាកាារូប្រា�ាក់បុញ្ហាច ា�គោលីប្រាទពយស់ម្មីតូិិ និង/ឬកាារូធាានាា។ កាារូ
�ា ាន់សាម ាននៃនតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ គ្គឺដែផ្ដអកគោលីតូនៃមំ្មនៃនប្រាទពយបុញ្ហាច ា�ដែ�ល�ានវាាយតូនៃម្មំជាាប្រាបុចាា�ឆ្នាំន ា�។ ពុំមាានប្រាទពយស់កម្មមម្មិនដែម្មនហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�ល
ធ្យនាា�ារូទទួល�ានកន�ងឆ្នាំន ា�គោនាាះគោទ �ាម្មរូយៈកាារូកាាន់កាាប់ុប្រាទពយបុញ្ហាច ា�ដែ�ល�ាន រូកាាជាាកាារូធាានាាស់ប្រាមាាប់ុឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាាន។ 
ប្រាទពយស់ម្មីតិិូដែ�ល�ានរូបឹុអ្នូស់ក្រូតូូវលក់កន�ងរូយៈគោពលមួ្មយឆ្នាំន ា��ាម្មកាារូតូក្រូមូ្មវនៃនគោ�ាលកាារូណ៍ូ ដែណូនាា�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូជាាតិូនៃនកម្មព�ជាា និងក្រូតូូវ
ចាាត់ូថាន ាក់គោ�ាកន�ងរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិរូញ្ញញវតូេ� ជាាប្រាទពយដែ�ល�ានរូបឹុអ្នូស់។

កាារូប្រាបុម្មូលផ្ដដ�ំហាានិភិយ័ឥណូទាាន 
កាារូវភិាាគ្គនៃនកាារូប្រាបុម្មូលផ្ដិ�ំ ហាានិភិ័យឥណូទាានពីប្រា�ាក់ឥណូទាាន និងបុុគោរូប្រាបុទាានគោ�ាកាាលបុរូគិោចំិទស់ម្មតុូលយ គ្គឺមាានបុងាា ាញគោ�ាកន�ង
កំណូត់ូស់មាគ ាល់ ៧ គោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�។

(v)   កាារប្រ�ឈម្ពុនិះងហាានិិភិយ័ុឥ�ទាានិ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២១



(�) ហាានិិភិយ័ុទ្ធ�ផាារ

(i)                                         ហាានិភិយ័គោលីកាារូបុដ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់

(ii) ហាានិភិយ័អ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់

(iii)  ហាានិភិយ័តូនៃមំ្មគោ�ីម្មទុន 

ធ្យនាា�ារូម្មិនមាានកាារូវនិិគោ�ាគ្គម្មូលបុប្រាតូគោ�ីយ គោហិតូុ�ូគោចំនះម្មិនក្រូតូូវ�ានប្រាបុឈម្មគោ�ានឹងហាានិភិយ័តូនៃម្មំម្មូលធ្យនគោទ។

ហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូ គ្គឺជាាហាានិភិយ័នៃនកាារូខ្លាំាតូបុង់ដែ�លគោកីតូគោ�ីងពីកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលចំំគោពាាះកប្រាម្មិតូតូនៃមំ្ម ឬអ្នប្រា�ាទីផ្ដាារូ ដែ�លស់មាាស់ធាាតូុសំ់ខ្លាំាន់ៗ
ចំំនួនពីរូ គ្គឺ  ហាានិភិយ័គោលីកាារូបុដ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ និងហាានិភិយ័អ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់។ 
ហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូដែ�លគោកីតូគោ�ីងពីស់កម្មមភាាព ជីួញ�ូរូ គ្គឺក្រូតូូវ�ានប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោ�ាយកាារូស់មាគ ាល់ទីផ្ដាារូនូវសាេ ានភាាពពាាណូិជីជកម្មម គោធ្យៀបុនឹងកប្រាម្មិតូ
កំណូត់ូហាានិភិយ័ទីផ្ដាារូ ដែ�ល�ានកំណូត់ូទុកជាាម្មុន។

ហាានិភិយ័នៃនកាារូបិុ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ ស់គោ�ដ ាគោ�ាគោលីកាារូដែប្រាបុក្រូបួុលអ្នប្រា�ាបុដ�រូប្រា�ាក់ម្មិនលអគោ�ាគោ�ាគោពលមាានប្រាបុតិូបុតិិូកាារូបុិ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ពី
គោពលម្មួយគោ�ាគោពលមួ្មយ។ ធ្យនាា�ារូរូកាាគោ�ាលកាារូណ៍ូម្មិនគោធ្យែីឱ្យយធ្យនាា�ារូប្រាបុឈម្មនឹងសាេ ានភាាពបុដ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ប្រាទង់ប្រាទាាយធំ្យ។ រាាល់កាារូ
បុដ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់នាានាាក្រូតូូវ�ាន�ាម្ម�ានក្រូតួូតូពិនិតូយ គោធ្យៀបុគោ�ានឹងលកខខ្ពណូូតូក្រូមូ្មវប្រាបុតិូបុតិិូកាារូ កប្រាមិ្មតូកំណូត់ូនៃនកាារូបុដ�រូរូបូុិយបុណ័ូណដែ�ល
�ានកំណូត់ូទុកជាាម្មុន និងកប្រាម្មិតូកំណូត់ូនៃនកាារូកាាត់ូបុនេយកាារូខ្លាំាតូបុង់។ 
ហាានិភិយ័បុិ�រូរូបូុិយបុណ័ូណ គោកីតូគោ�ីងពីប្រាបុតូិបុតូិិកាារូពាាណូិជីជកម្មមនាាគោពលអ្ននាាគ្គតូ និងប្រាទពយស់ម្មីតូិិ និងបំុណុូលដែ�លក្រូតូូវ�ានទទួលសាគ ាល់ជាា
រូបូុិយបុណ័ូណ ដែ�លម្មិនដែម្មនជាារូបូុិយបុណ័ូណមុ្មខ្ពងាារូរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ។ 
កាារូបុា ះពាាល់រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ចំំគោពាាះហាានិភិយ័អ្នប្រា�ាបុដ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់គោ�ានៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២១ និងគោ�ានៃថិៃទី៣១ ដែខ្ពធ្យន� ឆ្នាំន ា�២០២០ គ្គឺ
ក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញគោ�ាកន�ងកំណូត់ូស់មាគ ាល់គោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�គោរូៀង�ន ា។
រាាល់កាារូដែប្រាបុក្រូបុួលអ្នប្រា�ាបុិ�រូរូបូុិយបុណ័ូណបុរូគោទស់ នាានាាដែ�លអាាចំគោកីតូមាានគោ�ាចំុងកាារូយិ បុរូគិោចំិទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូគោធ្យៀបុនឹងរូបូុិយបុណ័ូណម្មុខ្ពងាារូ
រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ម្មិនមាានផ្ដលបុា ះពាាល់ធ្យៃន់ធ្យៃរូ�ល់ប្រា�ាក់ចំំគោណូញ/ខ្លាំាតូគោ�ីយ បុនាា ាប់ុពីកាារូបុង់ពនធ និងចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ គោហិតូុ
�ូចំគោនះម្មិនមាានកាារូវភិាាគ្គភាាពដែប្រាបុក្រូបុួលក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញជីូនគោនាាះគោទ។

ហាានិភិ័យអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ ស់គោ�ដ ាគោ�ាគោលីភាាពដែប្រាបុក្រូបុួលនៃនចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់សុ់ទធ ដែ�លជាាលទធផ្ដលនៃនកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលគោ�ាគោលីកប្រាម្មិតូអ្នប្រា�ា
កាារូប្រា�ាក់ និងកាារូ�ំាស់់បិុ�រូស់ មាាស់ភាាពប្រាទពយស់កម្មម និងបំុណុូល។ ហាានិភិយ័អ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ក្រូតូូវ�ានប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គង �ាម្មរូយៈកាារូក្រូតូួតូពិនិតូយ�ា ាង
�ិតូ�ល់នូវប្រា�ាក់ចំំគោណូញពីកាារូវនិិគោ�ាគ្គ កាារូកំណូត់ូតូនៃម្មំទីផ្ដាារូ កាារូចំំណាាយនៃនម្មូលនិធ្យិ និង�ាម្មរូយៈកាារូវភិាាគ្គគ្គមំាាតូដែប្រាបុក្រូបុួលនៃនអ្នប្រា�ា
កាារូប្រា�ាក់។ កាារូកាាត់ូបុនេយដែ�លអាាចំគោកីតូមាាននៃនប្រា�ាក់ចំំណូូលពីកាារូប្រា�ាក់សុ់ទធ ពីកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលម្មិនអំ្នគោណាាយផ្ដលគោ�ាគោ�ីអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់ គ្គឺក្រូតូូវ
�ានក្រូតូួតូពិនិតូយគោធ្យៀបុនឹងកប្រាម្មិតូកំណូត់ូទប់ុទល់នឹងហាានិភិយ័ដែ�ល�ានកំណូត់ូ។
កាារូប្រាបុឈម្មនឹងហាានិភិ័យនៃនអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់រូបុស់់ធ្យនាា�ារូដែ�លដែផ្ដអកគោលីតូនៃម្មំគោ�ាងនៃនឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� គោ�ាចុំងកាារូយិបុរូគិោចំិទនៃន
រូ�ាយកាារូណ៍ូ គឺ្គក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញគោ�ាកន�ងកំណូត់ូប្រា�ាគោផ្ដំ ងៗ�ន ាគោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�។

កាារូវភិាាគ្គភាាពដែប្រាបុក្រូបុួលនៃនតូនៃមំ្មស់ម្មប្រាស់បុ ស់ប្រាមាាប់ុឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លមាានអ្នប្រា�ាគោថិរូ 
ធ្យនាា�ារូម្មិន�ានគោប្រា�ាងទុកចំំគោពាាះប្រាទពយស់កម្មម និងបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លមាានអ្នប្រា�ាគោថិរូណាាម្មួយ�ាម្មតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុ�ាម្មរូយៈប្រា�ាក់ចំំគោណូញ 
ឬខ្លាំាតូគោ�ីយ គោហីិយធ្យនាា�ារូមិ្មនមាាននិស់ំនាគោ�ា�ំណាាច់ំឆ្នាំន ា�គោនាាះគោទ។ �ូគោចំនះ កាារូដែប្រាបុក្រូបុួលអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់គោ�ាកាាលបុរូគិោចំិទរូ�ាយកាារូណ៍ូនឹងម្មិន
បុា ះពាាល់�ល់ប្រា�ាក់ចំំគោណូញឬខ្លាំាតូគោទ។ 

កាារូវភិាាគ្គកាារូដែប្រាបុក្រូបុួលស់ប្រាមាាប់ុឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លមាានអ្នប្រា�ាអ្នគោថិរូ 
ធ្យនាា�ារូមិ្មនមាានបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ដែ�លមាានអ្នប្រា�ាអ្នគោថិរូគួ្គរូឱ្យយកត់ូស់មាគ ាល់គោនាាះគោទ។ រាាល់កាារូដែប្រាបុក្រូបួុលអ្នប្រា�ាកាារូប្រា�ាក់នាានាានៃនឧបុករូណ៍ូ
ហិិរូញ្ញញវតូេ�ដែ�លមាានអ្នប្រា�ាអ្នគោថិរូដែ�លអាាចំគោកីតូមាាន គោ�ាចំុងកាារូយិបុរូគិោចំិទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូ ម្មិនមាានផ្ដលបុា ះពាាល់ធ្យៃន់ធ្យៃរូ�ល់ប្រា�ាក់ចំំគោណូញ
បុនាា ាប់ុពីកាារូបុង់ពនធ និងចំំណូូលលម្មអិតូគោផ្ដំងៗរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ីយ គោហិតុូ�ូចំគោនះមិ្មនមាានកាារូវភិាាគ្គភាាពដែប្រាបុក្រូបួុលក្រូតូូវ�ានបុងាា ាញជូីនគោនាាះគោទ។
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(ឃ) ហាានិិភិយ័ុស៊ីនិទនិ�យុភាាព្យ

ហាានិភិយ័ស់នានីយភាាព ពាាក់ពន័ធគោ�ានឹងស់ម្មតូេភាាពកន�ងកាារូរូកាាប្រាទពយស់កម្មមដែ�លមាានស់នាីយភាាពប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ គោ�ីម្មី �បំុគោពញ�ាម្មកិចំចស់នាា និង
កាាតូពែកិចំចហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ាគោពលដែ�ល�ល់កាាលកំណូត់ូ�ាម្មចំំណាាយស់ម្មប្រាស់បុ។

បុដែនេម្មពីគោលីអ្ននុគោល្លាាម្មភាាពគោពញគោលញ នៃនលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មូវស់នានីយភាាពទាា�ងអ្នស់់ គ្គណូៈប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ�ាម្ម�ានក្រូតួូតូពិនិតូយ�ា ាង
�ិតូ�ល់គោ�ាគោលីលំហូិរូចូំល និងលំហូិរូគោចំញទាា�ងអ្នស់់ ប្រាពម្មទាា�ងគ្គមំាាតូកាាលកំណូត់ូ�ាម្មរូយៈកាារូរាាយកាារូណ៍ូ�ាម្មកាាលកំណូត់ូ។ កាារូដែប្រាបុក្រូបុួល
គោ�ាគោលីឥណូទាាន និងប្រា�ាក់បុគោញ្ញញីរូបុស់់អ្នតិូថិិជីន គ្គឺក្រូតូូវ�ាន�ាម្ម�ានក្រូតូួតូពិនិតូយ គោហីិយលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មូវស់នានីយភាាពគ្គឺក្រូតូូវ�ានដែកតូក្រូម្មូវ គោ�ីម្មី �
ធាានាា�ាននូវប្រាទពយស់កម្មមស់នាីយភាាពប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់កន�ងកាារូបំុគោពញ�ាម្មកិចំចស់នាា និងកាាតូពែកិចំចហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ាគោពល�ល់កាាលកំណូត់ូ។

កាារូវភិាាគ្គ�ាម្មអាាយុកាាល
�ារាាងខ្លាំាងគោប្រាកាាម្ម ដែចំងអំ្នពីទប្រាម្មង់កាាលកំណូត់ូនៃនបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ាចំុងកាារូយិបុរូគិោចំិទរូ�ាយកាារូណ៍ូ គោ�ាយដែផ្ដអកគោលីលំហូិរូសាាច់ំប្រា�ាក់ពុំ�ាន
គោធ្យែីអ្នបុីហាារូ�ាម្មកិចំចស់នាា (រាាប់ុបុញ្ញច�លទាា�ងកាារូទូទាាត់ូ កាារូប្រា�ាក់ដែ�ល�ានគ្គណូនាាគោ�ាយគោប្រាបុីអ្នប្រា�ាកិចំចស់នាា ឬប្រាបុសិ់នគោបុីជាាអ្នប្រា�ាអ្នគោថិរូ ក្រូតូូវ
ដែផ្ដអកគោលីអ្នប្រា�ាគោ�ាចំុងកាារូយិបុរូគិោចិំទនៃនរូ�ាយកាារូណ៍ូ)៖-

 • ហាានិភិយ័ស់នានីយភាាព ពាាក់ពន័ធគោ�ានឹង

ស់ម្មតូេភាាពកន�ងកាារូរូកាាប្រាទពយស់កម្មមដែ�ល

មាានស់នាីយភាាពប្រាគ្គប់ុប្រា�ាន់ គោ�ីម្មី �បំុគោពញ

�ាម្មកិចំចស់នាា និងកាាតូពែកិចំចហិិរូញ្ញញវតូេ�
គោ�ា គោពលដែ�ល�ល់កាាលកំណូត់ូ�ាម្ម

ចំំណាាយស់ម្មប្រាស់បុ។

 •

 • បុដែនេម្មពីគោលីអ្ននុគោល្លាាម្មភាាពគោពញគោលញ 
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(ក) ពោះ��ម្ពុទី្ធនិតាាម្ពុ�ទ្ធ�ី�ើតិិិ

(ខ) កាារណែ�ងណែចំកពោះ��ម្ពុទី្ធនិ

៣០.២ កាារប្រ��់ប្រ�ងហាានិិភិយ័ុពោះ��ម្ពុទី្ធនិ

គោ�ាលបំុណូងរូបុស់់ធ្យនាា�ារូគោ�ាគោពលប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោ�ីម្មទុន ដែ�លជាាទស់ំនាាទាានទូលំទូល្លាាយជាាង ‘មូ្មលធ្យន’ គោ�ាគោលីរូ�ាយកាារូណ៍ូសាេ ានភាាព
ហិិរូញ្ញញវតូេ� គ្គឺគោ�ីម្មី �៖

កាារូដែបុងដែចំកគោ�ីម្មទុនរូវាាងប្រាបុតូិបុតូិិកាារូ និងស់កម្មមភាាពជាាក់ល្លាាក់ �ាម្មវសិាាលភាាពប្រាទង់ប្រាទាាយធំ្យ គ្គឺជំីរូុញគោ�ាយកាារូបុគោងើីនប្រាបុសិ់ទធិភាាពនៃន
ប្រា�ាក់ចំំគោណូញដែ�លស់គោប្រាម្មចំ�ានគោលីគោ�ីម្ម ទុនដែ�ល�ានដែបុងដែចំក។ ចំំនួនទឹកប្រា�ាក់នៃនគោ�ីម្មទុនដែ�ល�ានដែបុងដែចំកស់ប្រាមាាប់ុប្រាបុតិូបុតិិូកាារូ ឬ
ស់កម្មមភាាពនីមួ្មយៗ គ្គឺដែផ្ដអកគោ�ាគោលីគោ�ីម្មទុន�ាម្មបុទបុីញ្ញញតូិិ ។

ពុំមាានកាារូ�ំាស់់បុដ�រូគោ�ាគោលីវធិ្យីសាាប្រាស់ិរូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ចំំគោពាាះកាារូប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោ�ីម្មទុនគោ�ាកន�ងអំ្ន��ងឆ្នាំន ា�ហិិរូញ្ញញវតូេ�គោ�ីយ។

 • គោ�ាលបំុណូងរូបុស់់ធ្យនាា�ា រូ គោ�ា គោពល

ប្រាគ្គប់ុប្រាគ្គងគោ�ីម្មទុន ដែ�លជាាទស់ំនាាទាាន

ទូលំទូល្លាាយជាាង ‘មូ្មលធ្យន’ គោ�ាគោលី

រូ�ាយកាា រូណ៍ូសាេ ានភាាពហិិ រូញ្ញញ វតូេ�  គ្គឺ

គោ�ីម្មី �៖

អ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្មលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មូវគោ�ីម្មទុន កំណូត់ូគោ�ាយធ្យនាា�ារូជាាតូិ នៃនកម្មព�ជាា
រូកាាស់ម្មតូេភាាពរូបុស់់ធ្យនាា�ារូកន�ងកាារូបុនិនិរូនិរូភាាពអាាជីីវកម្មម គោធ្យែី�ូគោចំនះគោទីបុធ្យនាា�ារូអាាចំបុនិផ្ដដល់ប្រា�ាក់ចំំគោណូញ�ល់ភាាគ្គហុុិនិក និងអ្នតូេ
ប្រាបុគោ�ាជីន៍ស់ប្រាមាាប់ុភាាគី្គពាាក់ពន័ធគោផ្ដំងៗ និង
រូកាាម្មូល�ឋ ានគោ�ីម្មទុនរូងឹមាា� គោ�ីម្មី ��ា�ប្រាទ�ល់កាារូអ្នភិិវឌ្ឍឍន៍អាាជីីវកម្មម។

ធ្យនាា�ារូជាាតូិនៃនកម្មព�ជាា តូក្រូម្មូវឱ្យយធ្យនាា�ារូទាា�ងអ្នស់់ (i) បំុគោពញ�ាម្មលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មូវគោ�ីម្មទុនអ្នបុីបុរូមាា និង (ii) អ្ននុគោល្លាាម្ម�ាម្មសាាធ្យនភាាព 
ស់នានីយភាាព និងលកខខ្ពណូូតូក្រូម្មូវគោផ្ដំងៗគោទៀតូ។

.

.

.

 • (ខ្ព) កាារូដែបុងដែចំកគោ�ីម្មទុន

111

ធនាាគាារ កម្ពុុ�ជាា អាាសី៊ី� ចំំកាាត់់



៣០.៣ កាារចាាត់ិថុ្នាាក់ឧ�ករ�៍ហិិរ�ើវតិា�

៣០.៤ ប្រ�ាក់ចំំពោះ�ញ ឬខាាតិពោះក�តិពោះចំញព្យ�ឧ�ករ�៍ហិិរ�ើវតិា�
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៣០.៥ ព្យត័ិ៌�ានិអំព្យ�តិនៃម្ពុាស៊ីម្ពុប្រស៊ី� 

ពត័ូ៌មាានអំ្នពីតូនៃម្មំស់ម្មប្រាស់បុនៃនប្រាទពយស់កម្មមហិិរូញ្ញញវតូេ� និងបំុណុូលហិិរូញ្ញញវតូេ�រូបុស់់ធ្យនាា�ារូ ដែ�លក្រូតូូវ�ល់កាាលកំណូត់ូគោ�ាកន�ងរូយៈគោពល១២ដែខ្ពបុនាា ាប់ុ
ប្រាបុហាាក់ដែហិលនឹងតូនៃមំ្មគោ�ាងនៃនប្រាទពយទាា�ងគោនាាះ គោ�ាយសាារូដែតូកាាលកំណូត់ូរូយៈគោពលខីំ្ពនៃនឧបុករូណ៍ូហិិរូញ្ញញវតូេ� ឬប្រា�ាក់ដែ�លក្រូតូូវស់ង�ាម្មលកខខ្ពណូូ
តូក្រូម្មូវកាារូ។

ស្វាាខាា

រាាជធាានើ
 • សាាខ្លាំាចំម្មីង  
 • សាាខ្លាំាផ្ដាារូកណាដ ាល 
 • សាាខ្លាំា Naga City Walk 

ផ្ដោខតត
 • សាាខ្លាំាគោខ្ពតិូ�ាត់ូ�ំបុង  
 • សាាខ្លាំាគោខ្ពតិូប្រាពះសី់ហិនុ 
 • សាាខ្លាំាគោខ្ពតិូគោស់ៀម្មរាាបុ  
 • សាាខ្លាំាគោខ្ពតិូកំពង់ចាាម្ម 
 • សាាខ្លាំាគោខ្ពតិូកំពតូ

បញ្ញជរ  

រាាជធាានើ   
 • បុញ្ញជរូណាាហាគ ាគោវ �ល�៍ ២
 • បុញ្ញជរូ Chinese Grand Garden
 • បុញ្ញជរូអាាកាាស់�ាន�ឋ ានអ្ននិរូជាាតូិភិនំ គោពញ
 • បុញ្ញជរូមាាត់ូទគោនំ ២
 • បុញ្ញជរូសុ់វណាណ ា
 • បុញ្ញជរូគោពាាធ្យ៍ចំិនតូុង
 • បុញ្ញជរូឡាាក់គ្គី
 • បុញ្ញជរូដែកងផំ្ដ�វមុ្មននីវងំ
 • បុញ្ញជរូ Grand Garden
 • បុញ្ញជរូទួលគោ�ាក
 • បុញ្ញជរូស់ាឹងមាានជីយ័

 • បុញ្ញជរូមាាត់ូទគោនំ ១
 • បុញ្ញជរូ�ឹប្រាបីុុ�
 • បុញ្ញជរូម្មហាាវថិិីស់ហិពន័ធរូសុ់ំុ �

ផ្ដោខតត
 • បុញ្ញជរូប្រាកុងគោស់ៀម្មរាាបុ ២
 • បុញ្ញជរូអាាកាាស់�ាន�ឋ ានអ្ននិរូជាាតូិប្រាពះសី់ហិនុ
 • បុញ្ញជរូអាាកាាស់�ាន�ឋ ានអ្ននិរូជាាតូិគោស់ៀម្មរាាបុ
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