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ពរច�ភរវឌ្បេភពេសពរច��់ាអភា់ពលអ�ពបក៍ ភង 

 

�់ាអឆន ��ុបគ (២០១១) ្បភេពព�មុុជបព�ភកំប     

ភពេសពរច�េមពោ ព�ភកំបភបះភឡំ៍េ ោ់គ ៧,១គ ពុគអ ពនុ៍     

គអៈភា់គ ៤គ ឆន �ភដអយគ�គភ៍ំបភឡំ៍វ រិ ញ ៍       

ឆបោគបហពសបវ រពហអពពរព�លគ បរ៍�គបភ៍�ំប�គន �ភចិគ       

�គវ របរភញុគបពោឯពជបគ បរ៍យគកៈគ ្ា�រ �៍ �គ

ភ្បំ្អពោាេ់ជប�គភពំបភឡំ៍នគ 

 

ព�ភកំបភ�ឆន �គ ២០១២គ ្រតវអបានពគកេ កុបក៍     

ភរវឌ្បេបន៍ភពំបភឡំ៍គបុាបនជបភ់្លបអ�រុ៍ាអ�ុបគពនុ៍

្រ្បជកុគ ៦,៦គ ពុគអគ (េូច�គានពគកេ គបពោ

ធនាគារភាភាពនាេគ ភ�យគ ឆន �គ ២០១២)នគ ភរះុ

ញ ៍ងពនអគ រភងនុរព�ភកំប្រតវអបភ�ំ់ភលំិក

ភ�ារជបយ បពា់ល ាេ់្រព�ភកំប�ធម�គអៈ

ភា់�ធម�ជបព្�ររ្បាប់គ ៧,០គ ពុគអពនុ៍�មអឆន �គ

ព្ជបោគអៈភា់្អ �ឆន �ា៍�ុេន 

 

�គន �ភចិេ�បរិពុភ្ចំបភង េអផ្គពបគេសេភ�គ រពគ

បរ៍េអផ្គពបពា�គ ុប ្រតវអបគ �ាន៍កបន៍ជបភ់្លប

អ�រុ៍�់ាអភា់�ុបគ ភធាំ�មព�ភកំបភ�ឆន �គ ២០១២គ

ជបព្�រររបុ៍នគ �គន �ភចិេ�បរិគបពោព�មុុគ ្រតវ

អបអ បោយល បកបន៍ភពំបភឡំ៍គ ១១គ ពុគអគ ភ�ឆន �ភបះគ

(ភធៀបបន៍គ ៣៤គ ពុគអភ�ឆន �គ ២០១១)នគ �គន �ភចិ

េ�បរិ្រតវអបអ បោយល បក ជបភ់្លបអនរុ៍ាអភា់

�ុបគ ភដអយគ�គក ពោចុះព�ភកំបន �ភចិភងេអផ្គ  

ពបគេសេភ�គ រពគ បរ៍េអផ្គពបពា�គ ុបពនុ៍គអៈភា់

្អ ��មអាេភេំ�ឆន �គ ភបំអភ�ារបបនជបព�ភកំបអ�រភ�

ឆជពេអាអគផ៍ាេគនគ �គន �ភចិពភ�កមពប�ពពោភង�បោ

ពបគេស  េភ�គ រពគ រ�ាររភពំបភឡំ៍គ ២,០គ ពុគអ

បុភងា ះគ ពនុ៍ឆជពេអ�មអសបឆន �គ ២០១២គ (ភធៀបបន៍គ ១៨គ

ពុគអគ ពនុ៍    គអៈភា់េូចាន គ �់ាអឆន ��ុប)គ េកៈ

ាេ់�គន �ភចិ      ពភ�កមពប�ពពោភង�បោពបពា�គ ុប 

អបភពំបភឡំ៍្រន�ារគ ២៩គ ពុគអបុភងា ះគ (ភធៀបបន៍គ

៦១គពុគអគពនុ៍គអៈភា់េូចាន គ�់ាអឆន ��ុប)នគផ់បះ

ព ោ់ភដអយ ោ់   �ពភ់ំវ រពហអឧព្បព�លគ្រតវអប�រោ

បបអភដអយគ       វ រពហអព�ក៍ោជប់េសផ់់ល

្បភពំគភ�ឆជពេអ�មអ សបឆន �គ ២០១២គជប្រព�ភកំប

ភពំបភឡំ៍បអេ៍គ (ុររុេុាក គ) បូវុ�ភរ៍ពលអាេ់អប      

បុ�ហរភ�ភន�ភាិគ បរ៍ព�ភកំបគ ៣៦គ ពុគអសបុ�ភរ៍

ាេ់អបឯពពាភ�      េូរ �៍ ្បភេពនគ ភបរុភបះគ

ព�ភកំប     វ រពហអឧព្បព�លគ(ុរររ �៍ ព�ក៍ោ) ្រតវអប

អ បោយល បកបន៍ក ពោចុះេ ោ់គ ៩,៧គ ពុគអព្ជបោឆន �គ

២០១២គ(ភធៀបបន៍គ១៤,៥គពុគអគ�់ាអឆន ��ុប)នគុ�មអ

ច�បមប្បុជប                                                        14.3 ាបនពោ 

ព�ភកំប្បុជប                                   1.2 ពុគអ 

ផពព (ុររុពបោាបេុាក គេភ�គ រពភ់ំ�ូ់

ដន ប PPP)គគគគ 

33.9 

ផពព ពន៍ ា់គេនជន ពោ (ភ់ំ�ូ់ដន ប PPP)គគគគ            2,372 

ផពព ពន៍ ា់គេនជន ពោ (ភ់ំ�ូ់ដន បPPP)គគគគ            2,372 

ាផយេអ                                         181,040 ុ.�២ 

រជបអ                                                                  ភន�ភាិ 

្បភា:  World  Development Indicators  

្បភេពព�មុ  
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ាន ភបះគ វ រពហអភពសព�លជបព�ភកំបេមពោុ៍�គគ �ាន៍េុព 

�រោបបអពជម ធភពេសពរច�គ ភបំអ្រតវអបានពគកេ ក

បន៍ភពំបភឡំ៍គ៦,៨គពុគអភ�ឆន �ភបះគ(ភធៀបបន៍គ៥,០គពុ

គអភ�ឆន �គ ២០១១)នគ ច�កុចាក �៍ សបវ រពហអភពសព�ល ្រតវ

អបូពរិភដអពបយុះគ អពចភ្�ំបាក �៍ សប វ រពហ

អភេពចគកេ គ បរ៍វ រពហអបរគ��វរុនគ �គ�ពេ ោ់សបភភភមវ

ភេពចគបនគុររ អបបពោភឡំ៍េមពោេ ោ់ ២៧គពុគអភ�

ឆជពេអ�មអសបឆន �គ ២០១២គ (ភធៀបបន៍គ ១៤គ ពុគអពនុ៍គ

អៈភា់េូចាន �់ាអឆន ��ុប)នគ ភុគ �ាន៍ក្បភេពព�មុុ

បន៍េេម់ភភភមវភេពចគ ៣,៤គ  ាបនពោភ�ឆន �ភបះគ ភព់

ុ�ភពំបភឡំ៍ច�បមបគ ១៨គ ពុគអនគ េបយន�បន៍ភបះគ វ រពហអ

បរគ��វរុជបពពាគពោគភវពំុាក �៍ គ េកៈាេ់្អពោ

បភ��ំ  ្រតវអបអ បោយល បកបន៍ភពំបភឡំ៍គ ២៤គ ពុគអគ

េ ោ់គ ៦,៤គពបោាបេុាក គ 0

1 ភបំអ�គផន់ ោ់ករប្រតវ

អបានពគកេ ក បន៍ភពំបភឡំ៍គ ៣៤ ពុគអគបូរេ ោ់គ

៥,៧គពបោាបេុាក គភ�ចុ៍ឆន �គ២០១២ន 

 

ភរះបអុអបជមប�គរ �៍ ពរមរគបរ៍ជ�បបោាេ់ជប់ពលកៈ

គេូវ�់េកះ�ពកភដអគ វ រពហអពពរព�ល្ រតវអបគ �ាន៍កភ�

ារជបេមពោពនុ៍ព្�ររគ ៣,០គ ពុគអភ�ឆន �គ ២០១២នគ

បគ រជកេនព្អពោ ុររុេុាក គសប៍�គន �ភចិអបភពំប

ភឡំ៍គ ១៥គ ពុគអភធៀបបន៍ឆជពេអ�មអសបឆន �គ ២០១១គ

ភរះុជប បគ រជកររចុ៍ច�ភពះបគ រជកន�ភចិ

៍�គភ�ឆជពេអ�មអសបឆន �គ ២០១២ពនអគ (៧៦គ ពបោភរបភ�

ឆជពេអ�មអសបឆន �គ ២០១២គ ភធៀបបន៍គ ៨៥គ ពបោភរបពនុ៍      

ព�ឡុ៍ភា់េូចាន ភ�ឆន �គ ២០១១) នគ �គជប់េសពា

ភ្ជមរចូ់េអផ្គពលអ� ភដអយគចរបគ (ព�មុុអបន �ភចិ

ជររគ ១.៣០០គ ភរប ពនុ៍គអៈភា់្អ ��មអាេភេំ�ឆន �គ

២០១២) បរ៍េបារពផន់ ោ��ពេ ោ់�គា្៍អពេអផ្គ៍�គ

គគបពោ្បភេពព�មុុនគពបក៍ �ពគ ្បភេពអរ �៍ ភ�ារុេអ

ផ្គភា់ភាព�ាបោប�ផុរារ�មអុរោ ាេ់្ពូប៍�គ    

                                                 
1 ្អពោេុាក គរ �៍ ពោ �ុុេុាក គេភ�គ រព ភវៀគា់៍ារជប�គបរប ពោភផេ៍ាអភបះ 

ន�ភចិ ្ពូបអពជររ�មអពុបអសប៍�គន �ភចិពគុបភ�

ឆជពេអ�មអសបឆន �គ២០១២ន 

 

ាផនពព�ាបោ�មអសបព�ភកំបគបពោព�មុុ ុ��គភ្បំ្អពោ

គបពោាផនពឯពជបាេ់បបនភពំបភឡំ៍គ ភពលំបន៍គ៨៧គពុគអ

សបផ រ់រផ់ព៍��ពគុបគ (ផពព)ភ�ឆន �គ ២០១១គ (ភពំប

ភឡំ៍ាអគ៨៤គពុគអសបគផពពគភ�ឆន �គ២០១០)នគច�ងអ

ឯពជបាររពនុ៍ជន ពោ�អបភពំបភឡំ៍គ ៩គ ពុគអពនុ៍គអៈ

ភា់ាអគឆន �គ ភបំអភពំបភឡំ៍ជររភេាេ៍គ ្បពរបភបំភ្បមប

ភធៀបុ�មអេពវរេពបក៍ ភងគ ាេ់ឆកុះបរ� �៍ �មភលំិបូវ

ពព�លពាឯពជបញ ៍ភ្ចំបន 

 

វ រពហអភ្រ្បភេព ្រតវអបគ �ាន៍ក បន៍ក ពោចុះបបនរចភ�  

ឆន �គ២០១២គភដអ�គ�គក ពោចុះបូវ�គន �ភចិនគ�បពា

សបព�រុ់មុកបអចគបន ្រតវអបានពគកេ កបន៍ភពំប

ភឡំ៍គ១០គពុគអសបគផពពគ(ាអគ៨,៧គពុគអសបគផពពគ

�់ាអឆន ��ុប)នគ ឆន �គ ២០១២គ ់�បូគវ របរភញុយ ោ់              

ាអបគភេព ្រតវអបគ �ាន៍កបន៍ជបេ�ប�្បជកុគ ៩,៣គ

ពុគអសបផពព នគុ�ភរ៍ពលអច�បមបចររពរបាអគ្រតវអបផន់ ោ

�គអ ោ់្ា�ភ�ពនុ៍ឆជពេអ�មអសបឆន �គ ២០១២ េនពន �

ភដអវ របរភញុរបចរបគ បរ៍ពូភគ គ (ភធៀបបន៍ុ�ភរ៍ច�បមបគ ៥៧គ

ាេ់អបឯពពា�់ាអឆន ��ុប)នគ ពនុ៍ភា់ុ�មអាន ភបះគ

ច�បមប្ពក�បហុបពលអាេ់អបចុះប�បអ គ បរ៍អបេេម់�គឯព

ពាភ�្ពពម៍ពករ ជបព�លពកអបភពំបភឡំ៍េ ោ់គ ១.៧១២គ

ភ�ឆជពេអ�មអសបឆន �គ ២០១២គ (ភធៀបបន៍គ ១.៥៦៣គ ពនុ៍     

គអៈភា់េូចាន គ�់ាអឆន ��ុប)នគ្អពោប�គុ៍បគភេពេុ់ប

បនភពំបភឡំ៍គ គបូរេ ោ់គ ៣.២គ ពបោាបេុាក គ�់ាអាេ

�រពុនឆន �គ ២០១២គ ភបំអ្រតវអបានពគកេ កបន៍ជប

ច�បមបគ៣.៥គពបោាបេុាក គភ�ចុ៍ឆន �គ ២០១២គ ាេ់េច

ភធាំ�គន �ចូ់អបច�បមបគ៤,៥គាេន 

ផ់បះព ោ់សប�គភពំបភឡំ៍បូវសពកភព្ម៍េ�គបនគុររ

�់ាអភា់ពលអ� �ពភ់ំររគងសពកេ�បរិភ្បំ្អពោគបពោ

ព�មុុភពយំគារាល បនគសពកភព្ម៍េ�គារភាភាពអបភពំប



ទំព័រ3 ធនាគារពាភាព បច�ុប្បនពាភពេសពរច�ភ�េពុអភុនអេគបរ៍េពុអអ ពុអបារព

 ឆន �គ២០១២គច្បោភ់េគ២ 
 

ភឡំ៍�់ាអបុនល បាេពបក៍ ភងភឡំ៍េ ោ់ព្�ររវ របរនរភព្ម៍ 

េ�គឆន �គ ២០០៨គ ភ�ាេពព�ដឆន �២០១២ ព�េ៍ភ់ំ      

ពបយពេបេសពកភព្ម៍េ�គគបពោធនាគារភាភាពគ ាេ់

សពោសពកបនគុររសបពបនពេ�បរិគ េូចុធ��ុររគ បាបកគ

ភ្ប៍គ បរ៍យចោគុភេំ� នគ ភរះុញ ៍ងពកភដអគ�គ

ភឡំ៍បូវសពកច�ប៍�ពបក៍ �ពភពំរជបច�ភពះគ ្ពូវយ អ់គ

ភពរគបរ៍ពាកន ពភពៀ៍គាេ់�របរ�ង៍ពុគអេមពោសប

ពបនពភ្បំ្អពោភព្ម៍េ�គភ�ព�មុុភឡំអនគ សពកេ�បរិ

ភ្បំ្អពោភ� ព�មុុ្រតវអបគព្ភពគពាពនុ៍ឆជពេអ

�មអសបឆន �ភបះគ េកៈាេ់សពក៍�គគ (េ�គព�ាបោ)ភពំប

ភឡំ៍បបនរចបបនមចបុភងា ះគ(ុ�ធម�គភពំបភឡំ៍គ៣គពុគអគ

ពនុ៍ព�ឡុ៍ភា់ភបះគ េកៈាេ់សពក្ ពូវុ�ធម�ភ�េអផ្គ

បនគុររអបភពំបភឡំ៍គ ១២គ ពុគអ)នគ ររផគងសពក

េ�បរិភ្បំ្អពោគ ាេ់អបក ពោចុះពនុ៍ឆជពេអ�មអសបឆន �គ

២០១២គ ្រតវអបអ បោយល បកបន៍ក ពោចុះ្បជកគ ុគ ៤គ

ពុគអភ�ចុ៍ឆន �គ ២០១២គ (ាអគ ៤,៩គ ពុគអគ �់ាអឆន �

�ុប) �ពភ់ំ�ុេេ�បរិភព្ម៍េ�គាេ់ជបភពគពាគ

ជបេ�ប�ជររពពោពងន ់ សបពបនពររផគងសពកេ�បរិ

ភ្បំ្អពោគបរ៍�ពភ់ំសពកក�ា់ន 

 

ពនុ៍ភា់ុ�មអាន ភនះគ ្រផនូ គ្អពោុពោាពន៍ ជប

ភពគពាគ េកៈាេ់សពក្ អពោភគៀ់អបភពំបភឡំ៍គ ១,៣គ

ពុគអភធៀបបន៍្អពោេុាក គពបគេស េភ�គ រពពនុ៍ាេ    

�រពុនគ ឆន �គ ២០១២គ (្រចុ៍្ា)នគ េូចាន ាេគគ ្របនូ គ

្អពោ្បពរេសគបពោព�មុុពកអបភពំបភឡំ៍គ៣គពុគអគភធៀប

បន៍ពបនព្ពក�្បភេពន �ភចិពភ�កមពប�ពពោ្អ �បមប ភផេ៍ 

ភេៀរគ ាេ់ភធាំ�មជប�បរភហអ�ាអ�គក ពោចុះបូវពា

្បពមរ្បាជ៍ពនុ៍�គន �ភចិគបពោព�មុុន ភា់

បភញអអ បនរុ�បេគបពោធនាគុររព�មុុអប     

បុវរនុ បបនៈគ ធនាគុររអបបភ��ិ្អពោភគៀ់ាេ់

ជបរស�កភពលំបន៍គ ១១៧គ ាបេុាក គភងពនុ៍េអផ្គគ ពនុ៍

ឆជពេអ�មអសបឆន �គ ២០១២នគ �គ់ពោឬេរិគូបរអបកា

បគភេពគ ្រតវអបភជេកជប្បពរេសពា ពនុ៍�គគព្

ភពគពា្អពោភគៀ់ភ�ព�មុុ      េកៈាេ់្អពោភគៀ់

ជបបគ រជកររចរមចភ�ពនុ៍ភពេសពរច�ន 

 

វ រពហអបរគ��វរុអបបបនភពំបភឡំ៍ពនុ៍បគ រយ បេុាក គូបបអអ

ព�លេមពោនគ វ របរនរ្អពោ�គ ូេ�ប៍ុជបផ់បះព ោ់ររចរមច

�ពភ់ំ្បាហបសធនាគគឬ�ពភ់ំ�គ  វ របរភញុភ់ំផ់បហ្រគ

ភដអយគ ពជបគកព�លបរគ��វរុ គបពោព�មុុភងពនុ៍

ារភាភាពជបព្�រររបនគ �គ រញ ហ់អ់ករប     

ព�មុុាេ់ភេំបេ�ភកំគ�គគ (្រតវអប្ប�ពដពោ�ម

េ�ភកំគ�គ�់ាអសពរេអគ ១៩គ ាេគ �អនគ ឆន �គ ២០១២) បន៍  

ភេំគរម�បោារព�ាបោពនុ៍�គជមអ�គពគ បរ៍�រោបបអគគគគគគគគគគ

�បរភហអ់ករបគ បរ៍ា �្ េព�ភកំបសប្បាហបសធនាគនគ

្រន�ាេ�រពុនគឆន �គ២០១២គជបធនាគពករ ជបច�បមបគ៣៩គ

ព�ាុ៍េ�ភកំគ�គភ�ពនុ៍្បភេពព�មុុគ (ពនុ៍គអៈភា់គ១២គ

ាេចុ៍ភ្�អគជបធនាគពលអច�បមបបមប អបចូ់�ពពនុ៍   េអ

ផ្គព�មុុ)ុ�មអបន៍�គបបនផន់ ោ់ករបគ ាេ់ជប

ព�ភកំបញ ៍េមពោនគ ព�ភកំបផន់ ោ់ករបសបធនាគុ

�ធម�អបភពំបភឡំ៍គ ៣៤គ ពុគអពនុ៍�មអាេគ ពនុ៍គអៈ

ភា់្អ ��មអាេចុ៍ភ្�អគ (�គផន់ ោ់ករបជររពពោ 

ពងន ់ ភន រភ់ំពករ ជបព�ល់ ពោេុ�ុ ់ពោរអគពព�លពា

ពពោាហបសវ រពហអភេពចគកេ គ បរ៍   ព�លបនយ់)គ ាេ់ព�ម

ភលំិបូវព�ភកំបញ ៍េមពោសបវ រពហអឯពជបគ បុាបនពកព�ម

ភលំិកេចជប    �បរភហអបរគ��វរុ គបរ៍បរ� ្បរ�

�ាអព�រពា្រររារបររមផ៍ាេគនគ ធនាគុររសបព�មុុគ

(ធនាគពងន ់) អបបភ៍�ំប្រ្អពោប�គុ៍�រាាពរច�ាអគ

១២គពុគអភងគ១២.៥គពុគអគុេ�ភកំគភឆម ះភងគព�គ

គ នរបបនន៍គ ភា់បភញអអគូបរអវរុ គ បរ៍ភេំ�្ អភដះ្យអ

បរ� ពបយុះាក �៍ �ក សប់ករប�់ាអបុនល បាេពបក៍ ភងនគ

ពនុ៍ាេ ពព�ដគ ឆន �គ ២០០៨គ ធនាគពងន ់អបបភ៍�ំប     

្រ្អពោប�គុ៍�រាពរច�ាអគ ៨គ ពុគអេ ោ់គ ១៦គ ពុគអគ

ភេំ�្ អបប� ផ់បះព ោ់សប វ របរនរបរគ��វរុារភាភាពនគ

ភ្�អ�ពភ�ាេគ �ពរគ ឆន �២០០៩ ធនាគពងន ់អប



ទំព័រ4 ធនាគារពាភាព បច�ុប្បនពាភពេសពរច�ភ�េពុអភុនអេគបរ៍េពុអអ ពុអបារព

 ឆន �គ២០១២គច្បោភ់េគ២ 
 

េជក ពោ   ្រភបះាអគ ១៦គ ពុគអ�ព្រន�គ ១២គ ពុគអ

បុភងា ះគភេំ�្ អជ្�កិពព�លពាភពេសពរច�ន 

 

ភ់ំាផនពយគភាំាបសវ រិ គ គដស ភរអ់បបនពរច�្ បន៍ា្ប៍គបពោ

េកមបភេំ�្ អា្៍ន៍�គ្ុបោ្ុ៍ច�កូ់ បរ៍ភ់ំពព�ាពោ

ព�ាកេ�គ៍ោ�គ្ុបោ្ុ៍បរគ��វរុយគកៈ នគ �គដពោ

�មភ្បំ្អពោ្បាហបសធនាគ�់ាអភា់ពលអ� ភដអ            

គដស ភរអ់ពនុ៍�គ្ប�ូ់ាបសគ �គបុវរន�ម�បោារជប

្បពរេសពាបូវ�គ្ប�ូ់ាបសច់ប្េាមគ បរ៍�គា្៍អព

្បាហបសពាហអ្បវរនរព�លុ អគ ភេំ�្ អ្ ុបេកន បោ�គ រញ ហ់អ

ុអបាប�ភេៀរបន៍ជមអបភ៍�ំប�គ្ប�ូ់ច�កូ់ព្ជបោ 

គអៈភា់�ធម�នគ�់ាអសពរគ េអគ៣គ ាេគ�ពរគឆន �គ ២០១២គ

គេសពពអបបុ�ហរច្បោពនអាអ់េសព�លយគកៈគ ភេំ�្ អ  

ជ្�កិ�គ្ុបោ្ុ៍ពវ រ�្បពបភដអជ�ភបេេុពចររនិគ អុេស

យពនភពៀគុច�កូ់្រតវអប្ព៍គ ភបំអគ �ាន៍កបន៍ដពោ

ជូបគដស ភរអ់ពភ្�ចភ�ឆន �ភ្�អនគ ភរះុញ ៍ងពនអគ

�គ្ប�ូ់ច�កូ់ភ�ឆន �គ ២០១១�របអបភពំបភឡំ៍ភ្ចំប

ភឡំអគ (១៣,២គពុគអសបគផពពគភ�ឆន �គ២០១១គ ភពលំបន៍

ឆន �គ ២០១០)ភបំអច�ងអេូភងគបពោគដស ភរអ់�របា្ប

្បរ់គ ភពលំបន៍គ ២០,៦គពុគអសបគ ផពពគ ភ�ឆន �គ ២០១១គ    

�បពាយគភាំាបសភ�ារជបព្�ររភពលំបន៍ឆន �គ២០១០គភពលំ

បន៍គ ៧,៤គ ពុគអសបគ ផពពគ ភ�ឆន �គ ២០១១គ (ភធៀបបន៍គ

៧,៥គ ពុគអសបគ ផពពគ ភ�ឆន �គ ២០១០គ ភ�ភា់ាេ់      

គដស ភរអ់ភធាំ�គ�រោច�ងអចគបន�របន �អចោញ ៍ភ្ចំប)

នគ   �បពាយគភាំាបស ភ�ារជបព្�ររេមពោុ៍ព្�ររ         

�បពាុ�ធម�ពនុ៍គអៈភា់្អ �ឆន �ចុ៍ភ្�អគ បុាបន

ពគុប�ពភុគ �ាន៍កគ បន៍្បភពំគុ៍�ុបពនុ៍គអៈភា់

�ធម�គ ភដអយគព�ាកេ�គ៍ោ�គ្ុបោ្ុ៍បរគ��វរុ         

យគកៈ្រតវអបា្៍ន៍គ្ា�រ �៍ ជបអុេសយពនភពៀគុ

្អពោច�កូ់នគ គដស ភរអ់ភ��របរបោជប់េសពាពបេ �

ភពលំបន៍ព្�ររ�ុបភា់ជបវ របរនរភ�ភឡំអគ ាេ់្រតវបភ៍�ំរ

�មជប្អពោប�គុ៍ន �អចោព្ជបោេបោេ ោ់វ របរនរ ាេ់េច

ភពំរភឡំ៍ុអកភបរុនគ ពនុ៍ាេ�រពុនគឆន �គ ២០១២្អពោប�

គុ៍  គដស ភរអ់ជបព្�ររគ៤,២គពុគអសបគផពពគ(ភធៀប

បន៍គ៦,៤គពុគអសបគផពពគភ�ាេ�រពុនគឆន �គ២០០៨)ន 

 

ច�ងអចគបនគ បរ៍ច�ងអ�ូ់ធបញ ៍ភ្ចំបគ (ពុភ្ចំប 

ច�ងអភ់ំ ុ�ភរ៍វ របរភញុភរវឌ្បេគបពោគដស ភរអ់)    

បបនុ �ុេច�ងអយគភាំាបស    ច�ប៍ភ�ឆន �គ ២០១១នគ

ច�ងអ�ូ់ធប សបុ�ភរ៍វ របរភញុយគកៈភ�ឆន �គ

២០១១គ្រតវអបអ បោយល បកភពលំបន៍គ៨,៧គពុគអសបគផព

ពគេមពោុ៍�ធម�ពុគអៈភា់្អ �ឆន �ពបក៍ ភងាេ់ជប

្រគ ៧,២គ ពុគអគ �មអាផនពធ�ុ បោពពោាហបសុ �មអព��អ

ព�្របគ ុរររ �៍ ច�ងអ់ករបគបពោចរបផ៍ាេគនគ

បរនន �គសបច�ងអវ របរភញុ�ូ់ធបភ្ចំប ្រតវអបគ �ាន៍

កបន៍បបនភពំបភឡំ៍ព្ជបោគ ឆន �គ ២០១២គ បរ៍គ ២០១៣នគ

ុ�មអាន ភនះគ ច�ងអបរគ��ប្របពនុ៍្ពុពច�ភពះ      

វ រពហអព៍��គ ភព់ុ� វ រពហអពុាភរអ់គ បរ៍វ រពហអបោគ �

ភ�បបនេេម់ េេរពាេមពោគ ភបំអ�គភបំពផន់ ោពវ រ�

�បោារ្ប្ានរភិងអបរបោភា់ភវាន 

 

់េសពាព្ជបោរុ់មពាយគភាំាបសឆន �ភបះគ បរ៍ឆន �

ភ្�អ្រតវអបគ �ាន៍ក ជប់ពលកៈ់ល្ បភពំគគ ភដអ

ភបរុក�គ្ប�ូ់ច�កូ់អបភពំបភឡំ៍នគ �គ្ប�ូ់

ច�កូ់អបភពំបគ ២៩គ ពុគអភ�ឆជពេអ�មអសបឆន �គ

២០១២គ ភធៀបបន៍គអៈភា់េូចាន សបឆន �ពបក៍ ភងគ ាេ់

ព�ភកំបភបះ ជបេ�នពោេ�ប៍ុ�មអព�ភកំបាបសយ ោ់ គបរ៍

ាបស្ បភញ់គ(៣៥គពុគអគបរ៍គ២៨គពុគអគពនុ៍ព�ឡុ៍

ឆជព  េអ�មអសបឆន �គ ២០១១)នគ េកៈាេ់�គ្ុបោ្ុ៍

យគភាំាបសពររពនុ៍ពពាេច្ុបោ្ុ៍អបគ �គផន់ ោ

បរគ��ប្របាអបគភេព ាេ់�របេចអ បោយល បុ�ុប

អបគ�បោារបអគ៍ផ់បះព ោ់គ ភបំអបភ៍�ំបពជម ធ�ព

ភ់ំ្បររបរនរ�គពវ រ�គបរ៍ �ពភ់ំ�គគព្េ�ប�ពវ រ�ន 

 

ភ�ាេ រុាគ ឆន �គ ២០១២គ យ បហបបអររ្បររបរនរអបភគៀបច�គ

បរ៍ផន់ ោ�គឯពពាភ់ំ ភពចពនអ្ព៍ច្បោពវ រ� ឆន �គ



ទំព័រ5 ធនាគារពាភាព បច�ុប្បនពាភពេសពរច�ភ�េពុអភុនអេគបរ៍េពុអអ ពុអបារព

 ឆន �គ២០១២គច្បោភ់េគ២ 
 

២០១៣ ាេ់ពាាសពរគ ព�ាុ៍្រតវអបប�បូ បភង�បោយ បហប

បអររប��រនរគ (គេសពព) ភេំ�្ អពុ��គអ ោ់្ា�ចុ៍ភ្�អនគ

ភពចពនអ្ព៍ច្បោពវ រ�ឆន �គ ២០១៣គ ានញ�បភ៍�ំប

ច�កូ់ពនុ៍្ពុពគ ០,៥គ ពុគអសបគ ផពពគ ុ�មអបន៍

ព្�ររច�ងអភពលំបន៍ឆន ��ុបគ(្បជកុគ២០គពុគអសបគ

ផពព)នគ ច�ងអ�ូ់ធបព្ជបោុ�ភរ៍វ របរភញុភរវឌ្

បេភ�ារុេេរពាគបពោគដស ភរអ់គ ាេ់េនព្អពោ

ច�ងអភ្ា៍េុព ភពលំបន៍ ព្�ររពវ រ�េូចឆន ��ុបគ

(្បជក ុគ៨គពុគអគ សបគផពព)នគ ភេំ�្ អភធាំបរគ��ប្

របភ់ំ�ុេច�ងអភបះគ យ បហបបអររ្បររបរនរគ (ពនុ៍ច្បោ

ពវ រ�ឆន �គ ២០១៣) ភពនំពុ�េ�អ្អពោគបូរេ ោ់គ ៦០០គ ាប    

ាពឌអ (SDR) ព្ជបោុ�ភរ៍វ របរភញុភរវឌ្បេឆន �គ

២០១៣នគ ុ�មអាន ភបះគ គដស ភរអ់ភ្ា៍បភ៍�ំប្អពោ

ភបៀវរេ�បនអរជ�គគ២០គពុគអភ�ឆន �គ២០១៣នគភបះុ�ុ

ឆន �េអ្អ �បអគ រភគៀ៍ាន សប�គបភ៍�ំបររ៍្អពោភបៀវរេនបោ

រ �៍ ាអឆន �គ២០០៥គ�ពន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំព័រ6 ធនាគារពាភាព បច�ុប្បនពាភពេសពរច�ភ�េពុអភុនអេគបរ៍េពុអអ ពុអបារព  
 ឆន �គ២០១២គច្បោភ់េគ២ 

 

 


