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លទ�ផលៃនករសិក្សោវិភាគេលឥណទនមី្រក�ហរិ��វត�ុ 
 

១. េសចក�ីេផ�ម 

ក�ុងរយៈេពលជាេ្រចនឆា� ំកន�ងេទេនះ ្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម៌ (ECOSOCC) 

ែតងែតទទួលបានពត៌មានជាេ្រចនអំពីភាពអវជិ�មានៃន្របជាពលរដ�ជាអ�កខ�ី្របាក់មី្រក�ហិរ��វត�ុ ែដល

មិនមានលទ�ភាពសងបំណុលបាន េហយ្របឈមនឹងកររបឹអូស្រទព្យធានា មានដូចជាផ�ះសែម្បងដីធ�ីនិង

្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងេទៀត និងរងករជំពក់បំណុលវណ័� កេដះខ�ួនមិនរួច។  

ECOSOCC បានេធ�ករសិក្សោ�សវ្រជាវចំនួនពីរេលក គឺេលកទីមួយេនឆា� ំ២០១២េដយែផ�កេល

ទិន�ន័យនិងព័ត៌មាន្រតឹមដំណាច់ឆា� ២ំ០១០ និងេលកទីពីរេនេដមឆា� ២ំ០១៦េដយែផ�កេលទិន�ន័យនិង

ព័ត៌មាន្រតឹមដំណាច់ឆា� ២ំ០១៤។ 

េយាងតមករសិក្សោទំងពីរខងេល ECOSOCCយល់េឃញថា អ្រតករ្របាក់ខ�ស់គឺជាកត� ចម្បងៃន

ភាពអវជិ�មានទំងេនាះ េហយជាមួយគា� េនះ ក៏មានកត� រួមផ្សេំផ្សងេទៀតបានចូលរួមចំែណកផងែដរ។  

ទិន�ន័យនិងព័ត៌មានែដលបានេលកយកមកសិក្សោ គឺជាទិន�ន័យផ�ូវករេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា ្រគឹះស� នធនាគារនិងមី្រក�ហិរ��វត�ុចំនួនដប់ែដលមានអជា� បណ� និងព័ត៌មានែដលទទួលបានពី

មជ្ឈដ� នេផ្សងេទៀត។ 

២.រចនាសម�័ន�និងចរតិលក�ណៈវស័ិយមី្រក�ហិរ��វត�ុ 

េដម្បីមានមូលដ� នងយ�ស�លក�ុងករពិនិត្យពិចរណារកមូលេហតុៃនភាពអវជិ�មាន ECOSOCC 

សូមបង� ញជូនអំពីរចនាសម�័ន�និងចរតិលក�ណៈៃនវស័ិយមី្រក�ហិរ��វត�ុកម�ុជានាេពលបច�ុប្បន�ដូចខង

េ្រកម៖ 

ក. មី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� 

 ១. ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ផ�ល់ឥណទននិងមានសិទ�ិទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណ

ជន ជា្របេភទ្រគឹះស� ន ស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

២. ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ផ�ល់ឥណទន ែតគា� នសិទ�ិទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណ

ជន ្រគឹះស� នេនះក៏ស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដរ។  

ខ.មី្រក�ហិរ��វត�ុគា� នអជា� បណ� 

១. ្របតិបត�ិករឥណទនែដលបានចុះប�� ីេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជា្របេភទមី្រក�ហិរ��វត�ុ
ែដលមានករ្រគប់្រគងធូរ�សលនិងមិនមានទិន�ន័យជាផ�ូវករ ែដល្រត�វបានចង្រកងស្រមាប់

្របតិបត�ិករឥណទន្របេភទេនះេទ។  
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២. ឈ�ួញចងករ្របាក់និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល េដយតំងខ�ួនជា្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ 

ឬឈ�ួញលក់វត�ុេ្រប្របាស់បង់រលំស់ េធ�្របតិបត�ិករឲ្យខ�ីេនេ្រកច្បោប់ែដលយកករ្របាក់េកង

្របវ�័� ហួសេហតុ និងេពលខ�ះអនុវត�វធីិៃ្រពៃផ្សេដម្បីរបឹអូសយក្រទព្យធានា េដយមិនអនុវត�

តមនីតិវធីិច្បោប់្រតឹម្រត�វេនេពលែដលអ�កខ�ីមិនអចសងបំណុលបាន។  

៣.អ�កខ�ី្របាក់មី្រក�ហិរ��វត� ុ

េយាងតមព័ត៌មាននិងស� នភាពបច�ុប្បន� េយងអចេធ�ចំណាត់ថា� ក់អ�កខ�ី្របាក់មី្រក�ហិរ��វត�ុ ជាបួន

្របេភទ៖ 

១. អ�កខ�ី្របាក់យកេទ្របកបរបរអជីវកម� េពលគឺយក្របាក់េទបេង�តចំណូល មានដក់វត�ុធានា 

មាន្របវត�ិល�ក�ុងករខ�ីេដយេគារពបានយ៉ាងល�នូវកិច�សន្យោឥណទន និងមានចំេណញស្រមាប់

ជីវតិរស់េនកន់ែត្របេសរេឡង។ អ�កខ�ី្របាក់្របេភទេនះមានលទ�ភាពេពញេលញក�ុងករខ�ីពី

្រគឹះស� នមី្រក�ហិ��វត�ុមានអជា� បណ�ែដលមានអ្រតករ្របាក់ទប។ 

២.  អ�កខ�ីយកេទ្របកបរបរអជីវកម� េពលគឺយក្របាក់េទបេង�តចំណូល គា� នដក់វត�ុធានា ក៏

បុ៉ែន�មានអ�កធានាជា្រក�ម។ អ�កខ�ី្របាក់្របេភទេនះក៏អចខ�ី្របាក់ពី្រគឹះស� នមី្រក�ហិ��វត�ុមាន

អជា� បណ�បានែដរ បុ៉ែន�អ្រតករ្របាក់អចមានក្រមិតខ�ស់ជាង្របេភទខងេល។ 

៣. អ�កខ�ី្របាក់ែដលពំុមានមុខរបរ ឬខ�ីេទសងបំណុលមួយេទៀត ឬជំពក់បំណុលេគវណ័� ក ឬខ�ី

យកេទេ្រប្របាស់គា� នចំណូលមកវញិ ឬេដម្បីេដះទល់ អ�កខ�ី្របាក់្របេភទេនះមិនអចខ�ីពី្រគឹះ

ស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�បានេទ។ ជេ្រមសែតមួយរបស់គាត់ គឺខ�ីពីមី្រក�ហិរ��វត�ុគា� ន

អជា� បណ� េដយមិនគិតអំពីអ្រតករ្របាក់ខ�ស់និងលទ�ភាពសងបំណុលេទ។ អ�កខ�ី្របាក់្របេភទ

េនះងយរងេ្រគាះបំផុតេដយកររបឹអូស្រទព្យធានាពីមា� ស់បំណុល។ 

 

៤. ្របភពមូលធន 
្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� មាន្របភពមូលធនបង� ញតមតរងដូចខងេ្រកម៖ 

គិតជា លន ដុល� រ 

 
2011 2012 2013 2014 

១. ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ផ�ល់ឥណទន

និងមានសិទ�ិទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណជន 
    

• េដីមទុនែដលបានបង ់  41  58   60  100  

• ្របាកប់េ��ីទទួលបាន 115 274 436 905 

• ្របាកក់ម� ី 331 457 686 836 
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សរុប(១) 487 789 1,182 1,841 

២. ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ផ�ល់ឥណទន 

ែតគា� នសិទ�ិទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណជន 
    

េដីមទុនែដលបានបង ់ 32  46  59  69  

សរុប (១+២) 519 835 1,241 1,910 

្របភព:  របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ្របចំឆា� រំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  និងរបាយករណ៍្របចំឆា� ំរបស់ 

  ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ទទួល្របាក់បេ�� 

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុែដលមិនអចទទួល្របាក់បេ��មានលទ�ភាពតិចតួចក�ុងករខ�ីបុលពីបរេទស។ 

្រគឹះស� នទំងេនះភាគេ្រចនពឹងែផ�កេស�រែតទំង�ស�ងេលេដមទុនផា� ល់ខ�ួនេដម្បផី�ល់ឥណទន ែដល

េដមទុនេនាះមានទំហំតូចេបេ្រប�បេធៀបនឹងទំហំឥណទនសរុបរបស់វស័ិយមី្រក�ហិរ��វត�ុ។ 

 
 

ទិន�ន័យេនះឆ�ុះប�� ំងអំពីស� នភាពមូលធនរបស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ផ�ល់ឥណទន

និងមានសិទ�ិទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណជនចប់ពីឆា� ំ២០១១ដល់ឆា� ំ២០១៤ ែដលមានករវវិត�គួរឲ្យកត់

សំគាល់ េពលគឺេដមទុនែដលបានបង់មានករេកនេឡង ែតតិចជាងកំេណ នៃន្របាក់បេ��ពីសធារណជន 

និងកំេណ នៃន្របាក់កម�ីែដលភាគេ្រចនជា្របាក់កម�ីពីអង�ករហិរ��វត�ុេ្រក្របេទស។ លក�ណៈែបបេនះបាន

បង� ញអំពីទំនុកចិត�របស់សធារណជននិងអង�ករទំងេនាះ មកេល្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុែដលមានសិទ�ិ

ទទួល្របាក់បេ��។ 
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៥. អ�កខ�ី្របាក់ពី្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� 

ខងេ្រកមេនះ ជាតរងទិន�ន័យបង� ញពីកំេណ នចំនួនអ�កខ�ី្របាក់សរុបពី្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ
មានអជា� បណ� ពីឆា� ២ំ០០៥ដល់ឆា� ២ំ០១៤។  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
351,096 446,489 601,691 825,238 871,401 992,452 1,151,339 1,316,265 1,565,526 1,779,171 

្របភព:  របាយករណ៍្របចំឆា� ំ២០១៤របស់សមាគមមី្រក�ហិរ��វត�ុកម�ុជា 

 

 

៦. ឥណទន្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� 

ខងេ្រកមេនះជាតរងទិន�ន័យៃនករវវិត�ចំនួនទឹក្របាក់ឥណទនសរុបៃន្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ
មានអជា� បណ� គិតជាលនដុល� រ។ 

គិតជាលនដុល� រ 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
សមតុល្យឥណទន 50 87 154 277 299 426 645 893 1,325 2,029 

កំេណ នឥណទន - 37 67 123 22 127 219 248 433 703 

កំេណ នឥណទន 

(គិតជាភាគរយ) 
- 73% 78% 80% 8% 43% 51% 38% 48% 53% 

្របភព:   របាយករណ៍្របចំឆា� ំ២០១៤របស់សមាគមមី្រក�ហិរ��វត�ុកម�ុជា 
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ឆ�ងតមទិន�ន័យេនះ េយងសេង�តេឃញអំពីកំេណ នយ៉ាងខ� ំងៃនឥណទន ក៏ដូចជាចំនួនអ�កខ�ី្របាក់ 

ែដលបានជំរុញផលិតកម�និងេសវកម�ខ� តតូច។ 

៧. កត� កំណត់អ្រតករ្របាក់ 

ខងេ្រកមេនះ ជាករវភិាគអំពីករវវិត�ៃនអ្រតករ្របាក់ េដយេយាងេលទិន�ន័យផ�ូវកររបស់្រគឹះស� ន

មី្រក�ហិ��វត�ុមានអជា� បណ�ចំនួន១០។ មានកត� សំខន់ៗចំនួនបួនែដលបានចូលរួមចំែណកនំាឲ្យអ្រត

ករ្របាក់មានក្រមិតខ�ស់ឬទប រួមមាន (១)ៃថ�េដមមូលធន (២)ចំណាយ្របតិបត�ិករ (៣)ហនិភ័យ និង(៤)

្របាក់ចំេណញ។ កត� ចូលរួមចំែណកមួយេទៀត គឺអ្រតអតិផរណា្រត�វបាន្រគឹះស� នមី្រក�ហិ��វត�ុមានអជា�

បណ�ប��ូ លេទក�ុងៃថ�េដមមូលធនរចួេហយ។ 

១. េប្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានលទ�ភាពេកណ� ្របមូលទុន(្របាក់កម�ីឬ្របាក់បេ��)បានក�ុងតៃម� 

ទប េនាះអ្រតករ្របាក់ក៏នឹងអចមានក្រមិតទបតមេនាះែដរ េ្រពះថាៃថ�េដមេនះ គឺអ�ស័យ

េទេលករសេ្រមចរបស់មា� ស់មូលធន េដយមិនទក់ទងនឹងេចតនារបស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ
េនាះេទ។ 

២. ចំណាយ្របតិបត�ិករ គឺជាកត� ែដល្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុអចកត់បន�យបាន េដយករេ្រប

្របាស់បេច�កវទិ្យោទំេនប ករបេង�នផលិតភាពតមរយៈករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិកជា្របចំ ឬករ

សន្សំសំៃចឲ្យបានជាអតិបរមាតមែដលអចេធ�បានេនក�ុង្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន។ 

៣. ហនិភ័យេនទីេនះ សំេដដល់ហនិភ័យៃនករមិនអច្របមូលបំណុលបានវញិ។ ហនិភ័យ

អចេកតេឡងេដយកត� ជាេ្រចន ដូចជាកូនបំណុលមិនអចសងបំណុលេដយសរែតករខតបង់

ក�ុងអជីវកម�ែដលមកពីករ្រគប់្រគងមិនល�(ខ�ះសហ្រគិនភាព) ឬេ្រគាះធម�ជាតិ ឬករធា� ក់ៃថ�ផលិត
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ផល។ ជាករពិត រល់ករ្របកបអជីវកម�ែតងែតជួបនឹងហនិភ័យ មិនអចេជៀសផុតេទះតិចក�ី

េ្រចនក�ី គឺអ�ស័យេលសមត�ភាពៃនករយល់ដឹងអំពីមូលេហតុែដលនំាឲ្យេកតហនិភ័យ ករ

្រគប់្រគងហនិភ័យ ្រពមទំងដំេណាះ�សយប�� ែដលេកតេឡងពីហនិភ័យ។ ហនិភ័យេន

េពលែដលេកតេឡងេហយ វប៉ះពល់ទំងសងខងរវងភាគីអ�កខ�ី្របាក់និងភាគីអ�កឲ្យខ�ី គឺភាគីអ�កខ�ី

្របាក់្របឈមនឹងកររបឹអូស្រទព្យធានា និងវធិានករតមផ�ូវតុលករ និងអចធា� ក់ខ�ួន្រកី្រក រឯីភាគីអ�ក

ឲ្យខ�ី្របឈមនឹងករបាត់បង់េដមទុនែដលជារបស់អ�កេផ�្របាក់ ជា្របាក់កម�ីនិងជារបស់ភាគទុនិក 

េហយអចឈនដល់ករក្ស័យធន បិទទ� រែលងេធ�អជីវកម� និងនំាឲ្យមានផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រដល់

សធារណជន អ�កេផ�្របាក់និងវនិិេយាគិន។ ផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រជាងេនះេទេទៀត គឺអចបាត់បង់ទំនុក

ចិត�េល្របព័ន�ហិ��វត�ុទំងមូលពីសំណាក់សធារណជន អ�កេផ�្របាក់និងពីវនិិេយាគិន។ 

៤. ្របាក់ចំេណញ គឺជាលទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ។  ក�ុងខណៈែដលមានករ្របកួត្របែជងខ� ំង ្រគឹះស� ន

មី្រក�ហិរ��វត�ុអចបន�យ្របាក់ចំេណញរបស់ខ�ួនឲ្យេន្រតឹមក្រមិតសមរម្យ ែដលវនិិេយាគិនជា

ភាគទុនិកអចទទួលយកបាន។ េប្រគឹះស� នមិនមាន្របាក់ចំេណញសមរម្យេទេនាះ វនិិេយាគិនជា

ភាគទុនិកអចនឹងបិទទ� រ្រគឹះស� ន ែដលនំាឲ្យ្របជាពលរដ�បាត់បង់ឱកសក�ុងករខ�ីទុនយក

េទ្របកបអជីវកម� េដម្បេីលកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់ខ�ួន។ 

ករកំណត់អ្រតករ្របាក់ គឺជាករគិតគូរព្យោករជាមុនេដយែផ�កេលកត� ទំងបួនខងេល និង

អ�ស័យេទេលភាពសម្ូបរែបបៃន្របភពទុននិង្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ែដលបង�លក�ណៈឲ្យមានករ 

្របកួត្របែជងកន់ែតខ� ំងក� េឡងក�ុងទីផ្សោរនិងទញអ្រតករ្របាក់ឲ្យថយចុះ។  

៨. ករវភិាគទិន�ន័យៃនកត� កំណត់អ្រតករ្របាក់ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាតរងេ្រប�បេធៀបៃនករវវិត�កត� កំណត់អ្រតករ្របាក់របស់្រគឹះស� ន

ធនាគារពណិជ�ចំនួន១០ និងមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ចំនួន១០ ក�ុងរយៈេពល៥ឆា� ំ គិតពីឆា� ២ំ០១០ 

ដល់ឆា� ២ំ០១៤៖ 

ក. ្រគឹះស� នធនាគារពណិជ� 

កត� ចូលរមួ 2010 2011 2012 2013 2014 

ៃថ�េដីមមូលធន 4.7% 4.1% 3.9% 3.7% 3.3% 

ចំណាយ្របតិបត�ិករ 5.3% 4.3% 3.9% 4.0% 3.7% 

ហនិភយ័ 3.8% 2.2% 2.3% 2.7% 2.1% 

្របាកចំ់េណញ 3.0% 3.6% 3.7% 2.8% 3.4% 

សរុប 16.8% 14.2% 13.8% 13.2% 12.5% 
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្របភព:  របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ្របចំឆា� ំ២០១០-២០១៤ របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងរបាយករណ៍

្របចំឆា� ២ំ០១០-២០១៤របស់្រគឹះស� នធនាគារពណិជ�ទំង១០ គឺ (១)ធនាគារកណាឌីយ៉ា (២)

ធនាគារេអអិុនេហ្សតរ ៉ូយ៉ាល (៣)ធនាគារេអសីុលីដ (៤)ធនាគារកម�ុជាសធារណៈ (៥)ធនាគារ

ពណិជ�កម�េ្រក្របេទស (៦)ធនាគារវឌ្ឍនៈអសីុ(ABA) (៧)ធនាគារវឌ្ឍនៈ(Vattanac) (៨)ធនាគារ

សហពណិជ� (៩)ធនាគារវនិិេយាគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា និង (១០)ធនាគារេមយែប៊ងកម�ុជា 

 
 

ទិន�ន័យេនក�ុងតរងខងេលេនះបង� ញថា អ្រតករ្របាក់ឲ្យខ�ីជាមធ្យមរបស់្រគឹះស� នធនាគារ

ពណិជ�ទំង១០ បានថយចុះពី១៦,៨%េនឆា� ២ំ០១០ មក្រតឹម១២,៥%េនឆា� ២ំ០១៤។  
 

ខ. ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� 
 

កត� ចូលរមួ 2010 2011 2012 2013 2014 

ៃថ�េដីមមូលធន 6.4% 5.7% 6.4% 6.2% 6.2% 

ចំណាយ្របតិបត�ិករ 13.3% 11.6% 11.9% 10.7% 9.5% 

ហនិភ័យ 1.0% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 

4.7% 4.1% 3.9% 3.7% 3.3% 

5.3% 

4.3% 3.9% 4.0% 
3.7% 

3.8% 

2.2% 
2.3% 2.7% 

2.1% 

3.0% 

3.6% 
3.7% 2.8% 

3.4% 

16.8% 

14.2% 13.8% 
13.2% 

12.5% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2010 2011 2012 2013 2014

អ្រតករ្របាកត់មឆា�  ំ

ៃថ�េដីមមូលធន ចំណាយ្របតិបត�ិករ ហនិភ័យ ្របាក់ចំេណញ 
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្របាក់ចំេណញ 3.5% 4.3% 4.4% 4.0% 4.3% 

សរុប 24.4% 22.0% 23.1% 21.3% 20.5% 

្របភព:  របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ្របចំឆា� ំ២០១០-២០១៤របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងរបាយករណ៍

្របចំឆា� ២ំ០១០-២០១៤របស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ទំង១០ គឺ (១)ស� បនា 

(២)្របាសក់ (៣)វសិីនហ� ន់30 (៤)អ្រមឹត (៥)ហត� កសិករ (៦)េអអឹមេខ (៧)េ្រកឌីត (៨)ធនាគារភូមិ 

(៩)សំរទឹ�ិស័ក និង (១០)ហ�ឺសហ� យែនន 

 

 
 

ទិន�ន័យេនក�ុងតរងខងេលេនះបង� ញថា អ្រតករ្របាក់ឲ្យខ�ីជាមធ្យមរបស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ
មានអជា� បណ�ទំង១០ បានថយចុះពី២៤,៤%េនឆា� ំ២០១០មក្រតឹម២០,៥%េនឆា� ២ំ០១៤។ 

គ. ករេ្រប�បេធៀបអ្រតករ្របាក់របស់្រគឹះស� នធនាគារពណិជ�និងមី្រក�ហិរ��វត�ុមាន

អជា� បណ� 

េយាងតមករសិក្សោវភិាគេទេលព័ត៌មាននិងទិន�័យខងេល ECOSOCCមានេសចក�ីសន�ិដ� នដូច

ខងេ្រកម៖ 

្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� នធនាគារពណិជ�និងមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� បាន្រប្រពឹត�េទ

យ៉ាងល�្របេសរ េដយសរែត្រគឹះស� នទំងេនាះស�ិតេនេ្រកមច្បោប់និងបទប��ត�ិ្រត�តពិនិត្យ្រតឹម្រត�វ។ 

6.4% 5.7% 6.4% 6.2% 6.2% 

13.3% 
11.6% 11.9% 10.7% 9.5% 

1.0% 

0.4% 
0.5% 

0.4% 
0.5% 

3.5% 

4.3% 
4.4% 

4.0% 
4.3% 

24.4% 
22.0% 

23.1% 
21.3% 20.5% 
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10%

15%

20%

25%

30%

2010 2011 2012 2013 2014

អ្រតករ្របាកត់មឆា�  ំ

ៃថ�េដីមមូលធន ចំណាយ្របតិបត�ិករ ហនិភ័យ ្របាក់ចំេណញ 
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េលសពីេនះ ្រគឹះស� នទទួលបានទំនុកចិត� អចេកណ� ្របមូល្របភពមូលធនជាេ្រចនេដម្បផី�ល់្របាក់កម�ី

ដល់សធារណជន យកេទេ្រប្របាស់េដម្ប្ីរបកបអជីវកម� េលកកម�ស់ជីវភាពរស់េន និងរួមចំែណក

បេង�នកំេណ នេសដ�កិច�។ គួរកត់សមា� ល់ថា្របជាពលរដ�ែដលមានលទ�ភាពទទួលេសវហិ��វត�ុពី្រគឹះស� ន

ទំងេនាះ មានកន់ែតេ្រចនេឡងជាេរៀងរល់ឆា� ំ។ 

អ្រតករ្របាក់មធ្យមរបស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិ��វត�ុមានអជា� បណ� បានថយចុះពី២៤,៤%េនឆា� ំ២០១០ 

មក្រតឹម២០,៥%េនឆា� ំ២០១៤ ែដលជាលទ�ផលៃនករថយចុះចំណាយ្របតិបត�ិករ។ ECOSOCCយល់

េឃញថា អ្រតេនះនឹងថយចុះែថមេទៀត េនេពលែដលៃថ�េដមមូលធននិងចំណាយ្របតិបត�ិករ្រត�វបាន

កត់បន�យ  តមរយៈពិពិធកម�្របភពមូលធននិងករេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោទំេនបេដម្បបីេ្រមឲ្យ្របតិបត�ិករ

ដូចជាករផ�ល់ឥណទននិងករ្របមូលបំណុលជាេដម។ 

ទិន�ន័យខងេលបង� ញថា អ្រតករ្របាក់របស់្រគឹះស� នធនាគារពណិជ�និង្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ
មានអជា� បណ� មាននិនា� ករថយចុះដូចគា� ។ បុ៉ែន�អ្រតករ្របាក់របស់្រគឹះស� នធនាគារពណិជ� មានក្រមិត

ទបជាងអ្រតករ្របាក់របស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� េដយមូលេហតុៃថ�េដមមូលធននិង

ចំណាយ្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� នធនាគារពណិជ� ទបជាងរបស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិ��វត�ុមានអជា� បណ�។ 

៩.េសចក�ីសន�ិដ� ននិងសំេណ វធិានករ 

ករវភិាគខងេលបានបង� ញថា េនដំណាច់ឆា� ំ២០១៤ ហនិភ័យរបស់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមាន

អជា� បណ� មានក្រមិតេ្រកម១% ែដលជាអ្រតទបបំផុត រឯី្របាក់ចំេណញវញិមានក្រមិត៤.៣%។  

េដយែឡក ទិន�ន័យបានបង� ញថា អ្រតករ្របាក់បច�ុប្បន�េនមានក្រមិតខ�ស់េនេឡយ េទះបីជា

មានករថយចុះជាលំដប់ពីមួយឆា� ំេទមួយឆា� ំក៏េដយ។ អ្រតករ្របាក់ខ�ស់េនះជាមូលេហតុមួយនំាឲ្យៃថ�

េដមផលិតផលកសិកម� េសវកម� និងឧស្សោកម�ធុនតូចនិងមធ្យមមានក្រមិតខ�ស់ មិនអច្របកួត្របែជង

េលទីផ្សោរជាតិនិងអន�រជាតិបាន។ 

ECOSOCCយល់េឃញថា អ្រតករ្របាក់នឹងថយចុះបានេទៀត ្របសិនេបៃថ�េដមមូលធននិង

ចំណាយ្របតិបត�ិករ្រត�វបានកត់បន�យែថមេទៀត៖  

ក. ៃថ�េដមមូលធន 

មូលេហតុែដលនំាឲ្យៃថ�េដមមូលធនខ�ស់ គឺបណា� លមកពីកង�ះ្របភពមូលធនសម្បទនែដល

មានតៃម�ទប េដយសរថា្របេទសកម�ុជាជា្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ដូេច�ះចំណាត់ថា� ក់ហនិភ័យ

ឥណទនមានក្រមិតខ�ស់ នំាឱ្យអ្រតករ្របាក់កម�ីពីេ្រក្របេទសមានក្រមិតខ�ស់ផងែដរ រឯីលទ�ភាព

េកៀរគរ្របាក់សន្សកំ�ុង្របេទសមានទំហំតូច  ៗេហយមានអ្រតករ្របាក់ខ�ស់ជាងធនាគារពណិជ�។ 

ដូេច�ះ េដម្បីឲ្យៃថ�េដមមូលធនថយចុះបាន គួរែតមានវធិានករមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
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១. បេង�នករេកណ� ្របមូលធនធាន តមរយៈពិពិធកម�្របភពធនធាន ករេលកកម�ស់អន�រ

ករយិកម�ធនាគារក�ុងករែបងែចកធនធាន និងស្រម�លករសន្សំនិងវនិិេយាគ។ 

២. ជំរុញឲ្យមានករ្របកួត្របែជងេនក�ុងវស័ិយធនាគារនិងហិរ��វត�ុ ក�ុងេគាលបំណងកត់

បន�យអ្រតករ្របាក់ និងជំរុញនវនុវត�ន៍ហិរ��វត�ុនិងកំេណ នេសដ�កិច�។ 

៣. ជំរុញដំេណ រករទីផ្សោរអន�រធនាគារ េដយផ្សោរភា� ប់្រគឹះស� នធនាគារនិង្រគឹះស� នមី្រក�

ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� េដម្បីឲ្យ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�អចខ�ីទុនពី្រគឹះស� ន

ធនាគារកន់ែតេ្រចនេឡង។ 

៤. ប��� បករយល់ដឹងជាទូេទដល់សធារណជនឲ្យមានចំេណះដឹងក�ុងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ
និងមានចំេណះដឹងជាមូលដ� នក�ុងករេ្រប្របាស់េសវហិរ��វត�ុ ដូចជាករដក់្របាក់សន្សនិំង

ករខ�ី្របាក់ជាេដម។ ករងរេនះអច្រត�វេធ�េឡងេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិង្រគឹះស� នមី្រក�

ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� តមរយៈ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ឬតមមេធ្យោបាយអប់រសំម�សបេផ្សងេទៀត។ 

៥. គួរមានអន�រគមន៍របស់រជរដ� ភិបាលក�ុងកររក្របភពធនធាន ែដលមានអ្រតករ្របាក់

សម្បទនពីេ្រក្របេទស េដម្បីឲ្យមានទុនសម្ូបរែបប និងទញឲ្យអ្រតករ្របាក់ថយចុះ។ 

ខ. ចំណាយ្របតិបត�ិករ 

េដម្បីឲ្យចំណាយ្របតិបត�ិករថយចុះបាន គួរែតមានវធិានករមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

១. បេង�នផលិតភាព តមរយៈករេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោទំេនបនិងករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក

ជា្របចំ។ 

២.  េ្រប្របាស់ភា� ក់ងរេដម្បេីផ�រ្របាក់កម�ីនិង្របមូលបំណុល។ 

៣. សន្សំសំៃចឲ្យបានជាអតិបរមាតមែដលអចេធ�បាន។  

១០. ផលប៉ះពល់អវជិ�មានៃនមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�និងគា� នអជា� បណ�  និងសំេណ វធិានករ 

ក. មី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� 

ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន៖ 

១. េបេ្រប�បេធៀបព័ត៌មាននិងទិន�ន័យៃនអ្រតករ្របាក់មធ្យមែដលECOSOCCទទួលបាន 

េយងសេង�តេឃញថា្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ខ�ះ បានអនុវត�យកអ្រតករ្របាក់

ឲ្យខ�ីេលសពីអ្រតមធ្យមេនះ។ 

២. ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ខ�ះ មិនបានសិក្សោតមដននិងវយតៃម�ឲ្យបាន

ហ�ត់ចត់េទេលទិសេដេ្រប្របាស់ឥណទននិងលទ�ភាពសង្របាក់របស់អ�កខ�ី្របាក់ េដយ
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ពឹងែផ�កែតេទេល្រទព្យធានា។ េនេពលែដលកូនបំណុលមិនអចសងបំណុលបាន ក៏មាន

វធិានកររបឹអូស្រទព្យ្រទព្យធានា។ 

សំេណ វធិានករ  

វធិានករែដល្រត�វយកមកេដះ�សយប�� អវជិ�មាន គឺករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ឲ្យកន់

ែតមាន្របសិទ�ភាពេឡង េដយេហតុថាមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� ស�ិតេនេ្រកមបទប្ប��ត�ិ

ច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ។  

ខ. មី្រក�ហិរ��វត�ុគា� នអជា� បណ� 

ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន 

ECOSOCCមិនមានទិន�ន័យៃនទំហំមូលធនរបស់មី្រក�ហិរ��វត�ុគា� នអជា� បណ� ែដលបាន

េធ�្របតិបត�ិករឲ្យខ�ី្របាក់ ្រគាន់ែតបានព័ត៌មានថា ទំហំៃនមូលធនេនាះមិនធំេទ បុ៉ែន�អ្រតករ

្របាក់ខ�ស់េកង្របវ�� ហួសេហតុ េទះជាយកេទ្របកបរបរបានចំណូលយ៉ាងណាក៏េដយ ក៏

មិនអចសងករ្របាក់រចួែដរ ែដលជាេហតុនំាឲ្យមានភាពអវជិ�មានេកតេឡងជាេ្រចន។ 

ផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដលេកតេចញពីមី្រក�ហិរ��វត�ុគា� នអជា� បណ�រួមមាន៖ 

១. ករេធ�សកម�ភាពធនាគារេដយខុសច្បោប់ នំាឲ្យខូចសណា� ប់ធា� ប់ទីផ្សោរ។   

២. ករផ�ល់កម�ីេដយធូររលុង បណា� លឲ្យ្របជាពលរដ�ជំពក់បំណុលវណ� ក។ 

 ៣. ករបន�ំខ�ួនជាមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�ឬអង�កររដ� ែដលករពិតអង�ករេនះមិន

មានទល់ែតេសះ ជាេហតុបង�ឲ្យមតិសធារណជនមានករភន�្រចឡំ។ 

 ៤. ករអនុវត�អ្រតករ្របាក់ខ�ស់ ករេកង្របវ�� ហួសេហតុ និងករគិតគូរករ្របាក់

េដយបន�ំគា� នតមា� ភាព។  

៥. ករអនុវត�របឹអូស្រទព្យធានាតមវធីិអមនុស្សធម៌ េដយមិនេគារពតមនីតិវធីិច្បោប់។ 

សំេណ វធិានករ 

េដម្បីកត់បន�យឲ្យបានជាអតិបរមានូវប�� អវជិ�មាន ែដលបង�េឡងេដយមី្រក�ហិរ��វត�ុ
គា� នអជា� បណ�េទេល្របជាពលរដ�្រកី្រកដូចេពលបច�ុប្បន�េនះ ECOSOCCយល់ថាគួរែតមាន

វធិានករដូចខងេ្រកម៖ 

១. អនុវត�ច្បោប់ស�ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិ��វត�ុ ជាពិេសសមា្រត៥៥ ចំណុចទី១- 

“បុគ�លណា ជាឯកត�ជនក�ីឬក�ុងនាមអង�ភាពក�ី ែដលយក្របតិបត�ិករធនាគារជាវជិា� ជីវៈជា
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្រប្រកតីនិងស្រមាប់សធារណជនេដយគា� នករអនុ�� ត ្រត�វផ�នា� េទសដក់ពន�នាគារពី

មួយឆា� ំ(១ឆា� ំ) ដល់្របំាឆា� ំ(៥ឆា� ំ) និងពិន័យជា្របាក់ពី្របំាលនេរៀល (៥,០០០,០០០៛) ដល់

ពីររយហសិបលនេរៀល(២៥០,០០០,០០០៛) ឬទណ� កម�ែតមួយក�ុងទណ� កម�ទំងពីរ 

េដយមិនទន់គិតដល់ករបិទ្រគឹះស� នផង។” េដយអនុ�� តឲ្យេធ�្របតិបត�ិករឥណទន

ចំេពះ្រគឹះស� នហិរ��វត�ុណា ែដលមានអជា� បណ�ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែតបុ៉េណា� ះ 

និងបំបាត់េចលអ�កែដលេធ�្របតិបត�ិករធនាគារេដយគា� នអជា� បណ�។ 

២. ចំេពះ្របតិបត�ិករឥណទនែដលចុះប��  ី ្រត�វែតែ្របក� យខ�ួនេទជា្រគឹះស� នមី្រក�

ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ� េហយលុបបំបាត់េចល្របតិបត�ិករឥណទនចុះប�� ីេនះេចញពី

្របព័ន� េ្រពះថា ្របតិបត�ិករឥណទនេនះមិនបានស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យហ�ត់ចត់ពី

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូច្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុមានអជា� បណ�េឡយ។ 

១១. កត� រមួផ្សេំផ្សងេទៀតែដលនំាឲ្យមានផលប៉ះពល់អវជិ�មានក�ុងវស័ិយមី្រក�ហិរ��វត�ុ និង

សំេណ វធិានករ 

េយាងតមករសិក្សោនិងវភិាគេទេលទិន�ន័យនិងព័ត៌មានជាក់ែស�ង ECOSOCCបានកត់សមា� ល់

េឃញមានភាពអវជិ�មានខ�ះេទៀតក�ុងវស័ិយមី្រក�ហិរ��វត�ុ ែដលេកតេឡងពីកត� រួមផ្សំមួយចំនួនដូច

ខងេ្រកម៖ 

១. កង�ះករយល់ដឹងរបស់អ�កខ�ី្របាក់អំពីកតព�កិច�របស់ខ�ួនក�ុងកិច�សន្យោខ�ី្របាក់ េដយមិន

បានពិចរណាល�ិតល�ន់អំពីលក�ខណ� របស់អ�កឲ្យខ�ី និងមិនបានគិតថា េពលចុះកិច�សន្យោខ�ី

េហយ្រត�វែតមានកតព�កិច�សងវញិ ខ�ីេដះទល់ឲ្យរួចមួយេពលៗ មិនយកេទ្របកបរបររកចំ

ណូល។ 

២. កររកសីុខតក�ុងមុខរបរេដយអត់សមត�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគង ឬគា� នមុខជំនាញ ឬខ�ះ

សហ្រគិនភាព ឬរងឥទ�ិពលៃនវបិត�ិេផ្សងៗ ឬេដយេ្រគាះធម�ជាតិដូចជាទឹកជំនន់ ភាពរងំ

ស�ួត សត�ល�ិតបំផា� ញផលដំណំា។ល។ 

៣. ករចុះប�� ីដីធ�ីឲ្យេទជាកម�សិទ�ិ�សបច្បោប់មិនទន់បាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េដយភាគេ្រចន

េនែតជាលិខិតកន់កប់ដីធ�ីែដលេចញេដយអជា� ធរឃំុសង� ត់  ងយ�ស�លែក�ងបន�ំដូចជា

ដីឬផ�ះែតមួយអចេធ�បានលិខិតកន់កប់ពីរឬបីច្បោប់ អចយកេទដក់ប�� ំខ�ី្របាក់ជាេ្រចន

កែន�ង េធ�ឲ្យអ�កខ�ី្របាក់ជំពក់បំណុលវណ� ក ្រពមទំងបង�លក�ណៈងយ�ស�លដល់មា� ស់

បំណុលងយរបឹអូសយក្រទព្យធានា។  

៤. អជា� ធរឃំុសង� ត់ខ�ះប�� ក់េលកិច�សន្យោខ�ី្របាក់ និងជួយ្របមូលបំណុលឲ្យមា� ស់បំណុល 

ជួនកលអចគាបសង�ត់ឲ្យអ�កខ�ី្របាក់េផ�រសិទ�ិកន់កប់្រទព្យធានា ឲ្យមា� ស់បំណុលេទៀតផង។ 
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សំេណ វធិានករ 

េដម្បីគំា្រទនិងករពរ្របជាពលរដ�ឲ្យេជៀសផុតពីផលប៉ះពល់អវជិ�មានខងេល គួរមានវធិានករ

្រទ្រទង់មួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

១. បន�ករផ្សព�ផ្សោយនិងអប់រ្ំរបជាពលរដ�អំពីចំេណះដឹងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�ុមូលដ� នសំខន់  ៗ

ែដលអចមានឥទ�ិពលេលមុខរបរនិងជីវភាព្របចំៃថ�របស់្របជាពលរដ�។ 

២. ពេន��នករចុះប�� ីដីធ�ី។  

៣. អប់រអំជា� ធរមូលដ� នឲ្យបានយល់ច្បោស់អំពីតៃម�ខងផ�ូវច្បោប់ៃនលិខិតបទដ� នគតិយុត� និង

អំពី្រពំែដនៃនករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនក�ុងករចុះហត�េលខប�� ក់េលលិខិតស� មខ�ី្របាក់

េដម្បីកំុឲ្យក� យខ�ួនជាអ�កចូលរួមចំែណកជួយមា� ស់បំណុល ក�ុងករទរបំណុលនិងគាបសង�ត់

អ�កខ�ី្របាក់ឲ្យ្របគល់្រទព្យធានាេដយខុសពីនីតិវធីិច្បោប់។ 

៤. បន�រក្សោៃថ�កសិផលតមតៃម�ទីផ្សោរេនរដូវ្របមូលផល េជៀសវងកំុឲ្យឈ�ួញបេនា� កតៃម�

តមចិត� េដយរដ�ចូលអន�រគមន៍ក�ុងករ្របមូលទិញ ឬេដយែស�ងរកទីផ្សោរស្រមាប់កសិផល។ 

៥. ព្រងឹងករេ្រប្របាស់ផលិតផលក�ុង�ស�ក។ 
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