
 

 
  



 

និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា (ន.ធ.ក.)       ទំព័រ ii  

 

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

 មាតិកា       

   3 
ទំព័រ 

អារម្ភកថា  iv 

សេចកតីេសងេប  vi 

១. សេចកតីស ត្ើម្  1 

២. ស្ថា នភាពបចចុបបនន  2 

 ២.១. ក្កបខណ្ឌ សោលនសោបាយមា៉ា ក្កូសេដ្ឋកិចច 2 

 ២.២. ក្កបខណ្ឌ សោលនសោបាយវិេ័យធានារ៉ា បរ់ង 2 

 ២.៣. ក្កបខណ្ឌ បញ្ញតតិកម្ម 2 

 ២.៤. ទី្ារធានារ៉ា ប់រង 4 

 ២.៤.១. ក្្រឹះស្ថា នធានារ៉ា ប់រង 5 

 ២.៤.១.១.ក្កមុ្ហ នុធានារ ប្រ់ង 5 

 ២.៤.១.២ ក្កមុ្ហ នុធានារ ប្រ់ងបនរ 6 

 ២.៤.១.៣. អនររការធីានារ ប្រ់ង 6 

 ២.៤.២. ការបណ្តុ ឹះបណ្តត លវិជាា ជីវៈធានារ៉ា ប់រង 7 

 ២.៤.៣. េមា្ម្វិជាា ជីវៈធានារ៉ា ប់រង 8 

 ២.៥. និយ័តករធានារ៉ា បរ់ង 8 

 ២.៥.១. ក្កបខណ្ឌ ស្ថា ប័ន 8 

 ២.៥.១.១. រចនា្ម្ពន័ធសាថប្ន័ 8 

 ២.៥.១.២. ធនធានម្នុ្ ស្ 9 

 ២.៥.១.៣. ធនធានហរិញ្ញវត្ថ ុ 9 

 ២.៥.២. ក្កបខណ្ឌ បសចចកសទេ 9 

 ២.៥.២.១. ការក្របក់្រងនងិក្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ហរិញ្ញវត្ថ ុ 9 

 ២.៥.២.២. ការក្របក់្រងនងិក្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ក្បត្បិត្រកិារទ្ែីា្រ 11 

 ២.៥.២.៣. កចិចការពារអត្ថិជិន 11 

 ២.៥.២.៤. ការែស្ពវែា្យ នងិការអបរ់សំាធារណជន 12 

 ២.៥.៣. ក្កបខណ្ឌ េហក្បតិបតតកិារ 13 



 

និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា (ន.ធ.ក.)       ទំព័រ iii  

 

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

 ២.៥.៣.១. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារកនងុក្បទទ្្ 13 

 ២.៥.៣.២. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារអនររជាត្ ិ 13 

 ២.៦. ការវភិា្ស្ថា នភាពបចចុបបនន (SWOT ANALYSIS) 14 

៣. ផ្នការយុទធស្ថស្តេត ឆ្ន ២ំ០២១-២០៣០ 15 

 ៣.១. ក្កបខណ្ឌ សោលនសោបាយមា៉ា ក្កូសេដ្ឋកិចច 15 

 ៣.២. ក្កបខណ្ឌ សោលនសោបាយវិេ័យធានារ៉ា បរ់ង 17 

 ៣.៣. ក្កបខណ្ឌ បញ្ញតតិកម្ម 18 

 ៣.៤. ទី្ារធានារ៉ា បរ់ង 19 

 ៣.៤.១. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលខលី (២០២១-២០២៣) 19 

 ៣.៤.២. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលម្ធយម្ (២០២៤-២០២៨) 22 

 ៣.៤.៣. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលផវង (២០២៩-២០៣០) 23 

 ៣.៥. និយ័តករធានារ៉ា ប់រង 25 

 ៣.៥.១. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលខលី (២០២១-២០២៣) 25 

 ៣.៥.២. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលម្ធយម្ (២០២៤-២០២៨) 31 

 ៣.៥.៣. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលផវង (២០២៩-២០៣០) 35 

៤. យនតការអនុវតត តាម្ដាននិងវាយតម្ម្លផ្នការយុទធស្ថស្តេត 39 

 ៤.១. យនតការអនុវតត 39 

 ៤.២. យនតការតាម្ដាននិងវាយតម្ម្ល 40 

៥. តារងមា៉ា ក្ទីេម្នផ្នការេកម្មភាពការងាររបេ់និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា 41 

ឧប្ម្ពន័ធ ១៖ អក្ាភារទានធានារ ប្រ់ងកនងុទ្ដ្ឋកចិច នងិដ្ង់្ ុទីត្ធានារ ប្រ់ងកនងុត្បំនអ់ាសា ន្ 54 

ឧប្ម្ពន័ធ ២៖ ចា្ប់្ រពីកីារទរៀបចនំងិការក្បក្ពតឹ្រទៅននអាជាញធ្រទ្វាហរិញ្ញវត្ថមុ្និផម្នធនាគារ 55 

 

 

 



 

និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា (ន.ធ.ក.)       ទំព័រ iv  

 

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

អារម្ភកថា 

រជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា បានដ្ក់ទចញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងទិ្្ទៅទគាលនទោបាយកនុងការជំរុញ
ពិពិធកម្មែលិត្ែលហិរញ្ញវត្ថុទៅកនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ  ាម្រយៈ “យុទធស្ថស្តេតចតុសកាណ្ដ្ំណ្តក់

កាលទី៤” “ផ្នការយុទធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣” និង “យុទធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍វិេ័យ

ហិរញ្ញវតាុ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៥”។ ទលើ្ពីទនេះ ទៅកនុងទគាលបំណងពក្ងឹងនិងធានាក្ប្ិទ្ធភាពននការ
ក្រប់ក្រង ការក្តួ្ត្ពិនិត្្យ និងការអភិវឌ្ឍវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ ក៏ដូ្ចជា ការទលើកកម្ព្់ការ
អភិវឌ្ឍបទចចកវិទ្្ាហិរញ្ញវត្ថុ អាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារក្តូ្វបានបទងកើត្ទ ើងទៅកម្ពុជា ាម្រយៈ 
ច្ាប់្រីពីការទរៀបចំនិងការក្បក្ពឹត្រិទៅននអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ ផដ្លបានចូលជាធរមាន
ទៅទដ្ើម្ឆ្្ំ២០២១។  

បនាទ្ប់ពី អាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារក្តូ្វបានបទងកើត្ និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាបាន
ផក្បកាល្យទៅជាសាថ្ប័ននិយ័ត្កម្មឯករជ្យ ផដ្លមានតួ្នាទី្ និងភារកិចចកនុងការទរៀបចំនិងអនុវត្រនូវ 
ទគាលនទោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការ្កម្មភាពននវិ្័យធានារ ្ប់រងនិងទសាធនឯកជន ្ំទៅ
រួម្ចំផណកកនុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងកំទណើនទ្ដ្ឋកិចចខ្ព្់ក្បកបទដ្យចីរភាព បរិោប័នន និងភាពធន់។ 
ទ្នទឹម្គា្្ទនេះ សាថ្ប័នមានតួ្នាទី្្ំខានក់នុងការរួម្ចំផណកក្ទ្ក្ទ្ង់ដ្ល់ក្បព័នធ្នរិ្ុខ្្ងគម្ ែងផដ្រ។ 
បផនថម្ទលើក្កបខ្ណឌទគាលនទោបាយ និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាផដ្លជាសាថ្ប័នទទ្ើបបទងកើត្ថមីទនេះក៏
មានតួ្នាទី្ចំបាច់មួ្យទទ្ៀត្រឺការាម្ដ្ននិងការវាយត្នម្ៃសាថ្នភាពអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរប្់
ក្បតិ្បត្រិករ ទដ្ើម្្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រង ឱ្យក្្បាម្និនា្្ការននដំ្ទណើរវិវត្រន៍តំ្បន់ និង
្កល ផដ្លម្្្ាងធានាបាននូវភាពរឹងមាំរប្់ក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រងនិងទសាធនឯកជន និងម្្្ាងទទ្ៀត្
រក្ាបាននូវ្ថិរភាពននក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ។  

កនុងទគាលបំណងចូលរួម្អនុវត្រទគាលនទោបាយរប្់រជរដ្ឋ្ភិបាល ជាពិទ្្ ការអនុវត្រ
“យុទ្ធសាស្ត្រអភវិឌឍ្នវ៍ិ្ យ័ហរិញ្ញវត្ថ ុ ឆ្្២ំ០១៦-២០២៥”  “ផែនការយទុ្ធសាស្ត្រអភវិឌឍ្នវ៍ិ្ យ័
ធានារ ប្រ់ងកម្ពជុា ឆ្្២ំ០២១-២០៣០”  ក្តូ្វបានទរៀបចំជាផែនទី្ចងអុលែៃូវ្ក្មាប់និយ័ត្ករធានា
រ ្ប់រងកម្ពុជា ទដ្ើម្្បីអនុវត្រ កនុងទគាលទៅធានាក្ប្ិទ្ធភាពននការបំទពញតួ្នាទី្រប្់ខ្ៃួន។ ផែនការទនេះ 
ក្តូ្វបានទរៀបចំនិងដ្ក់ឱ្យអនុវត្រកនុងបរិការណ៍ននវិបត្រិកូវីដ្-១៩ ផដ្លបានជេះឥទ្ធិពលអវិជជមានចំទពាេះ
ការអភិវឌ្ឍក្រប់ក្បទទ្្ទាំងអ្់ទៅទលើ្កលទោក រួម្ទាំងកម្ពុជាែងផដ្រ។ កនុងន័យទនេះ ផែនទី្
ចងអុលែៃូវទនេះ មិ្នក្តឹ្ម្ផត្បានរិត្រូរពីការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រងរយៈទពល១០ឆ្្ំប្ុទ ្្េះទទ្ បុ្ផនរក៏ 
បានយកចិត្រទុ្កដ្ក់ខ្ព្់ទលើការរក្ា្ថិរភាពក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ជាមួ្យការរិត្រូរឱ្យមានការទ ៃ្ើយ
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ត្បទាន់ទពលទវោនិងមានក្ប្ិទ្ធភាពចំទពាេះការទដ្េះក្សាយវិបត្រិជំងឺកូវីដ្-១៩និងវិបត្រិទែ្សងទទ្ៀត្កនុង
ទពលអនារត្។  

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិ្័យធានារ ្ប់រងរយៈទពល ១០ឆ្្ំទនេះ បាន ៃ្ុេះបញ្្ំងពី្ម្ិទ្ធែល, ការ
ក្បឈម្, វឌ្ឍនភាពការងារ និងទិ្្ទៅ្ំខាន់ៗផដ្លអាចអនុញញ្ត្ឱ្យកម្ពុជាអនុវត្រ្កម្មភាពការងារ
អាទិ្ភាពរប្់ខ្ៃួន ទាំងកនុងក្កបខ្ណឌសាថ្ប័ន ក្កបខ្ណឌបទចចកទទ្្ និងក្កបខ្ណឌ្ហក្បតិ្បត្រិការ ជា
ពិទ្្ ទក្ត្ៀម្ខ្ៃួនកនុងការចប់យកកាោនុវត្រភាពថមីៗទៅកនុងដំ្ទណើរបរិវត្រកម្មននបទចចកវិទ្្ា និងឌីជីថល
កនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូ្ចជាទ្ត្ត្្ំខាន់ែងផដ្រទៅទលើត្ក្មូ្វការននការទធវើ្មាហរណកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ទាំងកនុងតំ្បន់និង្កល និងកនុងក្កបខ្ណឌននអនុទោម្ភាពនឹងទគាលការណ៍ក្រឹេះធានារ ្ប់រងរប្់
្មារម្និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងអនររជាតិ្។  

ជាចុងបញ្ចប់ ាងនាម្ឱ្យក្កុម្ក្បឹក្ាអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារនិងរូបខំុ្្្ទ្ល់ ខំុ្្្ូម្
្ផម្រងនូវមូ្លវាចទកាត្្រទ្ើរ និងវាយត្នម្ៃខ្ព្់ ចំទពាេះកិចចខិ្ត្ខំ្ក្បឹងផក្បងរប្់និយ័ត្ករធានារ ្ប់រង 
កម្ពុជាផដ្លបានទរៀបចំ “ផ្នការយុទធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍វិេ័យធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០២១- ២០៣០” 
ទនេះ ក្បកបទដ្យសាម្រតី្ទ្ទួ្លខុ្្ក្តូ្វខ្ព្់។ ខំុ្្្ូម្ផថៃងអំណររុណចំទពាេះ ឯកឧត្រម្ រេ់ េីលវា៉ា  

រដ្ឋទលខាធិការននក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុក្បធានក្កុម្ក្បឹក្ាអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្ន 
ធនាគារ និងឯកឧត្រម្ មីុ្ វា៉ា ន់ រដ្ឋទលខាធិការននក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអរគទលខាធិការនន
អរគទលខាធិការដ្ឋ្ន អ.េ.ហ. ក្ពម្ទាំងថ្្្ក់ដឹ្កនាំបទចចកទទ្្នន អ.េ.ហ. និងជាពិទ្្ ឯកឧត្រម្ 

ប ៊ូ ច័នទភីរ៊ូ អរគនាយកនននិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ផដ្លបានដឹ្កនាំនិងត្ក្ម្ង់ទិ្្ក្កុម្ការងារទរៀបចំ
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ក្ពម្ទាំង្មាជិកននក្កុម្ការងារបទចចកទទ្្ 
និងភារីពាក់ព័នធទាំងអ្់ ផដ្លបានរួម្ចំផណកកនុងការទរៀបចំចត់្ផចងនិងែរល់ធាតុ្ចូលទលើឯកសារ 
ដ៏្មានសារ្ំខាន់ទនេះឱ្យ្ទក្ម្ចបានទជារជ័យ។  
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សេចកតីេសងេប 

 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោម្ោរដឹកនាំររករក្ដ្យគតិរណ្ឌិត និងចកខុវិស័យរបាកដនិយម្ររស់ 
សក្ម្េចអគគម្ហាក្សនរតីក្តក្ជា ហ ៊ុន សែន នយករដឋម្ន្តនេីននររះរាជាណាចរកកម្ពុជា បានដ្ក់ក្ចញ 
នូវយុទ្ធសាន្តសេចតុក្ោណ្ជាដាំណាក់ោលបនរបនាទ្ប់រួចម្កក្ ើយ ក្ដ្យសក្រម្ចបាននូវវឌាឍនភារគួរ 
ជាទី្ក្ោទ្នៈ និងរនេដ្ក់ឱ្យអនុវតេយុទ្ធសាន្តសេចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤ កនុងនីតិោលទ្ី៦ នន
រដឋសភារន្នែម្ក្ទ្ៀត ក្ដើម្ាបីរនេររងឹងនិង ររងីកសម្ិទ្ធផលននឱ្យោន់ន្តោនវឌាឍនភារក្លើរគរ់វិស័យ 
ររករក្ដ្យចីរភារ។ ចកខុវិស័យដ៏ន្វងឆ្ងាយររស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្ឆ្្ាះក្ៅរកកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចខ្ពស់ររករ 
ក្ដ្យររិយារនននិងសម្ធម៌្សាំក្ៅក្លើកកម្ព្់ជីវភារររជាជននិងោត់រនែយភាររកីរក បាននាំកម្ពុជា
ឈានចូលរបត់្ថ្មីននររវត្រិសាន្តសេក្ដ្យន្ររោលាយមុ្ខ្ោត់ រីររក្ទ្សោនចាំណូ្លទារក្ៅជាររក្ទ្សោន 
ចាំណូ្លម្ធាយម្ និងោលាយជាររក្ទ្សោនចាំណូ្លខ្ពស់កនុងឆ្្ាាំ២០៥០។ កនុងរយៈក្រលជិតរីទ្សវតាសរ៍ 
កនលងម្កក្នះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសក្រម្ចបាននូវសុខ្សនេិភារក្រញក្លញ រក្ាបានសែិរភារនក្យាបាយ 
និងសែិរភារោ ារកូក្សដឋកិចចទពញទលញ និងជំរុញការអភិវឌាឍវិស័យឯកជនឱ្យមានការរីចទក្ម្ើន ក្ដ្យ 
ោរក្លើកកម្ពស់ររិយាោសធុរកិចច និងវិនិក្យាគ ផដ្លជាក្បភពននការបទងកើត្ការងារទលើក្រប់វិ្័យ និង
ជាចលករជំរុញទ្ដ្ឋកិចច្ទក្ម្ចបានកំទណើនលអក្បទ្ើរកនុងអក្ាជាម្ធ្យម្ក្បចំឆ្្ំ ៧ ភាររយ។  

 សមិ្ទ្ធផលដ៏នថ្លថ្លាក្នះ គឺជាោររួម្ចាំន្ណ្ក្ំខាន់មួ្យរីវិស័យ ិរញ្ញវតែុន្ដលជាវិស័យមួ្យកាំរុង 
រីកចំទរីនយា ាងឆ្រ់រ ័ស រនទារ់រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដ្ក់ក្ចញនូវយុទ្ធសាន្តសេអភិវឌាឍន៍វិស័យ ិរញ្ញវតែុ 
ចប់តាំងពីឆ្្ំ២០០១និងក្តូ្វបានទធវើបចចុប្បននភាពជាបនរបនាទ្ប់កាល្យជា “ន្ផនោរយុទ្ធសាន្តសេអភិវឌាឍនវិ៍ស័យ 
 ិរញ្ញវតែ ុឆ្្២ំ០១៦-២០២៥”។ ជាមួ្យគ្្ាក្នះ វិស័យធានរា ារ់រងន្ដលជាន្ផនកមួ្យននវិស័យ ិរញ្ញវតែុមិ្នន្ម្ន 
ធនគ្រ បានក្ដើរតួនទី្យា ាងសកម្មកនុងោរជាំរុញកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចនិងរួម្ចំផណករទ្រទ្ង់វិស័យសនេិសុខ្សងគម្។  
វិស័យដ៏ក្កមងខ្ចីក្នះ បានក្ផេើម្ក្ចញរីទី្ែ្ារផដ្លមានរកុម្  ុនរដឋផត្១ និងរកុម្  ុនភ្ាាក់ងារធានរា ារ់រងចាំនួន ៣ 
កនងុទដ្ើម្ទ្សាសវតាសទី្៩០ និងបានន្ររោលាយជាវិស័យមួ្យដ៏ោនសោតានុរលផដ្លមានក្រឹេះសាថ្នធានរា ារ់រងរ ូត
ដល់ចំនួន ៨០ និងោនរុគគលជាភ្ាាក់ងារធានរា ារ់រងចាំនួនជាង ៥០០០នក់, មានរទ្រាយសកម្ម រ្ុបចាំនួន
ក្បមាណ ៧៤១ លានដុលាលារអាក្ម្រិក, និងោនមូ្លនិធិភាហ ុនិកចំនួនររោណ្ ៣៩៨ លានដុលាលារអាក្ម្រិក 
ជាមួ្យនិងរុរវលាភធានរា ារ់រងដុល ររោណ្ជាង ២៧២ លានដុលាលារអាក្ម្រិក កនុងឆ្្ំ២០២០។  

 ោ ្ង ក៏ទដ្យ ទបើទធៀបនឹងទំ្ហំទី្ែ្ារតំ្បន់ អក្ាភារទានធានារ ្ប់រងកនុងទ្ដ្ឋកិចច និង  
ដ្ង់្ុីទត្ធានារ ្ប់រងរប្់ក្បទទ្្កម្ពុជា ឈរទៅលំដ្ប់ទី្៧ កនុងតំ្បន់អាសា ្ន ផដ្លទនេះបញ្្ក់ថ្ទី្ែ្ារ
ធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ទៅមាន្កាត្នុពលធំទធង្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ។ ោ ្ង ក៏ទដ្យ វិ្័យធានារ ្ប់រង 
កម្ពុជា ទៅមានបញហ្ក្បឈម្មួ្យចំនួនផដ្លក្តូ្វទដ្េះក្សាយជាដំ្ ក់កាល  ៗដូ្ចជា ការពក្ងឹង្ម្ត្ថភាព
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សាថ្ប័ននិយ័ត្ករ, ការទលើកកម្ព្់ការយល់ដ្ឹងរប្់សាធារណជនអំពីសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រង, ការ
បទងកើត្សាថ្ប័នបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រង, ការពក្ងឹងកិចច្ហក្បតិ្បត្រិការកនុងការអនុវត្រការធានា
រ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច និងការវិនិទោរទលើក្បព័នធបទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង (InsurTech) ជាទដ្ើម្។  

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជាឆ្្ំ២០២១-២០៣០ កំណត់្យក្ូចនាករ
ផដ្លក្តូ្វ្ ទក្ម្ចឱ្យបាននូវអក្ាភារទានធានារ ្ប់រងកនុងទ្ដ្ឋកិចច ៥,៥%  និងដ្ង់្ុីទត្ធានារ ្ប់រង ១៣៥
ដុ្ោល្រអាទម្រិក ទៅឆ្្ំ២០៣០ ជាទគាលទៅចុងទក្កាយននការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រង។ ោ ្ង មិុ្ញ 
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទនេះ ទ្ត្ត្ជាអាទិ្ភាព្ំខាន់ទលើ “ការអភវិឌឍ្សាថប្័ននិយត័្ករ និងទហដ្ឋរ្ចនា្ម្ព័នធនន
វិ្ យ័ធានារ ប្រ់ងកម្ពជុា” ទដ្យទ្ត្ត្ទលើការបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងាម្រយៈបទងកើត្សាោ ឬ
វិទ្្ាសាថ្នជាតិ្ធានារ ្ប់រង។ 

កនុងក្កបខ្ណឌបញ្ញត្រិកម្ម ក្កុម្ក្បឹក្ាអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារផដ្លមានតួ្នាទី្ជា
បញ្ញត្រកិរកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងនិងទសាធនឯកជន ទោងាម្ច្ាប់្រីពីការទរៀបចំនិងការក្បក្ពឹត្រិទៅ
ននអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ នឹងដ្ក់ទចញនូវបទ្ប្បញ្ញត្រិចំបាច់ជាដំ្ ក់កាលៗដូ្ចជា 
អនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្ប់រង  អនុក្កឹត្្យ្ រីពីកាត្ពវកិចចធានារ ្ប់រងោនយនរក្រប់ក្បទភទ្  ក្បកា្្រីពី
ក្បាក់បក្មុ្ងបទចចកទទ្្ធានារ ្ប់រង ក្បកា្្រីពីទគាលការណ៍វិនិទោរ ក្្មាប់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង និង
ក្បកា្្រីពីការចុេះបញ្ជីភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រង ជាទដ្ើម្។  

 ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជាមាន្កាត្នុពលខ្ព្់និងចំនុចទាក់ទាញវិនិទោរទក្ចើន ទាម្ទារឱ្យមាន
ការយកចិត្រទុ្កដ្ក់ខ្ព្់ទលើការទក្ជើ្ទរី្វិនិទោរិន ផដ្លមានឧត្រម្ភាពននការក្បកួត្ក្បផជងទាំង
ផែនកហិរញ្ញវត្ថុនិងផែនកវិជា្្ជីវៈ ទដ្ើម្្បីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍមួ្យក្បកបទដ្យចីរភាព។ ជាក់ផ្រង កនុង       
រយៈទពលចប់ាំងពីការបទងកើត្រហូត្ទ្ល់បចចុប្បនន ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជាមានការរីកចទក្ម្ើនរួរឱ្យ
កត់្្មាគ្ល់ ទដ្យមានកំទណើនជាម្ធ្យម្ក្បចំឆ្្កំ្បមាណ ២៥% និង មានកំទណើន ៨% ទៅកនុងឆ្្ំ
២០២០ ទហើយក្តូ្វបានព្ាករថ្នឹងមានកំទណើនក្បមាណ ១៥% ទៅ ឆ្្ំ២០២១។  

 ទដ្ើម្្បីជំរុញឱ្យមានកំទណើនននទី្ែ្ារទនេះ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រម្ួយចំនួនក្តូ្វបានដ្ក់ទចញទដ្ើម្្បី
គាំក្ទ្ដ្ល់យនរការទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងដូ្ចជា កនុងរយៈទពលខ្ៃីចំទពាេះមុ្ខ្ បផនថម្ទលើការដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការនន
ក្បព័នធធានារ ្ប់រងោនយនរជាកាត្ពវកិចច ក្តូ្វជំរុញនិងទលើកទឹ្កចិត្រដ្ល់ការបទងកើត្ែលិត្ែលធានារ ្ប់រង
ថមី ផៗដ្លមានជាអាទ្ិ៍ ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផែនកក្ិកម្ម, ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទក្គាេះម្ហនររយធម្មជាតិ្ 
និងែលិត្ែលធានារ ្ប់រងខា្្ត្តូ្ច ក្្មាប់ស្ត្រីដូ្ចជា ធានារ ្ប់រង្ុខ្ភាព ធានារ ្ប់រងទលើការពរទពាេះនិង
ៃ្ងទ្ទនៃ និងការធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្មាត្យទពល ៃ្ងទ្ទនៃ ។ល។ ជាការចូលរួម្ែងផដ្រ ការបណ្តេះប ត្ល 
វិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងផដ្លទដ្ើរតួ្នាទី្ោ ្ង្ំខាន់កនុងការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ក្តូ្វបានកំណត់្កនុង
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទដ្យបទងកើត្ឱ្យមានកម្មវិធីបណ្តេះប ត្លែៃូវការ និងឈានដ្ល់ការបទងកើត្ “សាោឬ
វទិ្ា្សាថ្នជាត្ធិានារ ប្រ់ង” កនុងរយៈទពលខ្ៃី ផដ្លនឹងដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការកនុងរយៈទពលម្ធ្យម្ កនុងទគាលទៅ
បទងកើន្ម្ត្ថភាពដ្ល់កក្មិ្ត្តំ្បន់កនុងផែនការរយៈទពលផវង។ 

និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងផដ្លជាសាថ្ប័នឯករជ្យកនុងការបំទពញមុ្ខ្ងារ និងតួ្នាទី្្នូលកនុងការក្រប់ក្រង
និងក្តួ្ត្ពិនិត្្យ្កម្មភាពអាជីវកម្មធានារ ្ប់រង នឹងក្តូ្វបានបទងកើត្ទ ើងកនុងក្កបខ្ណឌអាជាញ្ធរទ្វា
ហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារកនុងរយៈទពលខ្ៃីផដ្លជាការងារអាទ្ិភាពកនុងការអភិវឌ្ឍសាថ្ប័ននិយ័ត្ករធានា- 
រ ្ប់រង ដូ្ចផដ្លបានកំណត់្កនុងក្កបខ្ណឌទគាលនទោបាយវិ្័យធានារ ្ប់រង។ តួ្នាទី្ក្រប់ក្រង និង      
ក្តួ្ត្ពិនិត្្យរប្់និយ័ត្ករ ក្តូ្វបានទរៀបចំជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាបីដំ្ ក់កាល្ក្មាប់រយៈទពល ១០ឆ្្ំ 
រឺរយៈទពលខ្ៃី (២០២១-២០២៣), រយៈទពលម្ធ្យម្ (២០២៤-២០២៨) និងរយៈទពលផវង (២០២៩- 
២០៣០) ទដ្យទ្ត្ត្ទលើយុទ្ធសាស្ត្រពក្ងឹងក្កបខ្ណឌសាថ្ប័ន,  ក្កបខ្ណឌ្ហក្បតិ្បត្រិការ និងក្កបខ្ណឌ
បទចចកទទ្  ្ ដូ្ចជា ការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ ការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ និង
ការែ្សពវែ្ាយអប់រំទដ្យមានការគាំក្ទ្ពីក្កបខ្ណឌបទ្ប្បញ្ញត្រិនិងក្បព័នធបទចចកវិទ្្ា ជាទដ្ើម្។ 

ការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ ក្តូ្វបានទ្ត្ត្ទលើការពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញរប្់
និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា និងវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យ កនុងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈទពលខ្ៃី ទដ្យដ្ក់ឱ្យអនុវត្រវិធី
សាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យផែអកទលើកក្មិ្ត្ ហានិភ័យ (Risk-Based Supervision) រប្់ក្កុម្ហ ុន, ដ្ក់ទចញនូវ
បទ្ប្បញ្ញត្រិអំពីការកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នរប្់ក្កុម្ហ ុនធានរ ្ប់រងាម្ទំ្ហហំានិភ័យកក្មិ្ត្១ (Solvency I or 

Risk-Based Capital- RBC I) និង្ិក្ាអំពីវិធីសាស្ត្រកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នរប្់ក្កុម្ហ ុនាម្កក្មិ្ត្ហានិភ័យ
កក្មិ្ត្២ (Solvency II or RBC II) កនុងរយៈទពលម្ធ្យម្  ទដ្ើម្្បីដ្ក់ឱ្យអនុវត្រវិធីសាស្ត រ្ទនេះទៅកនុង     
រយៈទពលផវង ឆ្្ំ២០២៩-២០៣០។ 

ការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ ក្តូ្វបានយកចិត្រទុ្កដ្ក់កនុងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈទពលខ្ៃី
ទលើការពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញរប្់និយ័ត្ករ, ការទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិអំពីក្កម្ក្បតិ្បត្រិទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង 
និងវិធីសាស្ត្រននការក្តួ្ត្ពិនិត្្យទី្ែ្ារ និងការបទងកើត្យនរការែ្សេះែ្ារវិវាទ្ទដ្ើម្្បីការពារអតិ្ថិជនធានារ ្ប់រង។ 
កនុងរយៈទពលម្ធ្យម្ ២០២៤-២០២៨ ការបទងកើន្កម្មភាពនិងក្ប្ិទ្ធភាពននការក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិការ    
ទី្ែ្ារ ទដ្យជំរុញការក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃង និងចត់្វិធានការចំទពាេះអំទពើទលមើ្នឹងបទ្ប្បញ្ញត្រិនន
ក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង ក្តូ្វបានកំណត់្ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ទហើយបនរជំរុញកនុងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈទពលផវង។ 

ការែ្សពវែ្ាយនិងការអប់រំសាធារណជន ក្តូ្វបានរំទលចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្ា្់ោ្់កនុង
ក្រប់ដំ្ ក់កាលទដ្ើម្្បីពក្ងីកការយល់ដ្ឹងរប្់សាធារណជនអំពីសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រងនិងការ
ធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច ទដ្យទរៀបចំការែ្សពវែ្ាយជាក្បចំាម្ក្បព័នធសារព័ត៌្មាន ក្បព័នធែ្សពវែ្ាយក្រប់
ក្បទភទ្ និង្ិកាខ្សាោអប់រំែ្សពវែ្ាយទែ្សង  ៗកនុងក្កបខ្ណឌទូ្ទាំងក្បទទ្្។ 
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១. សែចក្តីស ត្ើម 

 ចប់ពីចុងទ្្្សវត្្សទី្៨០ ក្បទទ្្កម្ពុជាបានចប់ទែរើម្ក្បកាន់យកទ្ដ្ឋកិចចទី្ែ្ារទ្រីទដ្យទបើក
ចំហរទី្ែ្ារែលិត្ែលរប្់ខ្ៃួនាម្រយៈការ្ ល្្់បររូពាណិជជកម្មជាមួ្យប ត្ក្បទទ្ ទ្លើ្កលទោក។ 
ការទធវើពាណិជជកម្មអនររជាតិ្ទនេះ ជាកាត្ត្ក្មូ្វឱ្យមានការធានារ ្ប់រងទលើការដឹ្កជញ្ជូនទំ្និញជាពិទ្្
ទំ្និញនាំចូលកម្ពុជា។ ជាកិចច្ក្មួ្លពាណិជជកម្ម រដ្ឋ្ភិបាលនា្ម័្យទនាេះបានបទងកើត្ក្កុម្ហ ុនរដ្ឋ
មួ្យទឈាម្េះថ្ ក្កុម្ហ ុនជាតិ្ធានារ ្ប់រងកម្ពុជា (កាមិ្នកូ)នាទដ្ើម្ទ្្្សវត្្សទី្៩០ ទដ្យទដ្ើរតួ្នាទី្ជា
ក្បតិ្បត្រិករែង និងជានិយ័ត្ករែង ទដ្យមានក្កុម្ហ ុនភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងឯកជន ចំនួន ៣ ផដ្លទដ្ើរ 
តួ្នាទី្ជាភា្្ក់ងារលក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងរប្់ក្កុម្ហ ុនកាមិ្នកូ។ ជាមួ្យនឹង្ថិរភាពនទោបាយ 
និងការរីកចទក្ម្ើនទ្ដ្ឋកិចចបនាទ្ប់ពីមានការទបាេះទឆ្្ត្ទដ្យទ្រីនិងយុត្រិធម៌្ ឆ្្ំ១៩៩៣ ទៅកម្ពុជា 
រជរដ្ឋ្ភិបាល បានទរៀបចំច្ាប់្រីពីការធានារ ្ប់រងផដ្លក្តូ្វបានអនុម័្ត្ទដ្យ្ភាជាតិ្ និងក្តូ្វ
បានឡាយក្ពេះហ្រទលខាក្បកា្ឱ្យទក្បើក្បា្់ទៅនថៃទី្២៥ ផខ្កកកដ្ ឆ្្ំ២០០០ និងដ្ក់ទចញនូវអនុ
ក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្ប់រងទៅឆ្្ំ ២០០១ ជាមួ្យនឹងបទ្ប្បញ្ញត្រិទែ្សងៗជាបនរបនាទ្ប់ទដ្ើម្្បីក្រប់ក្រង និង
ក្តួ្ត្ពិនិត្្យអាជីវកម្មធានារ ្ប់រងទៅកម្ពុជាទក្កាម្្ម្ត្ថកិចចរប្់ក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
ទ្នទឹម្នឹងទនាេះ ទដ្យមានជំនួយបទចចកទទ្្ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អា្ុី រជរដ្ឋ្ភិបាល ក៏បានទរៀបចំ 
“ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌឍ្ន៍វិ្័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្្ំ២០០១-២០១០” ផដ្លមានរួម្បញ្ចូលវិ្័យ
ធានារ ្ប់រង ទហើយក្តូ្វបានទធវើបចចុប្បននភាពទរៀងរល់ ៥ឆ្្ំម្រង រហូត្ម្កទ្ល់បចចុប្បនន ។  

កនុងរយៈទពលពីរទ្្វត្្សរ៍កនៃងម្កទនេះ ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍនិងមានការវិវត្រ
ជាដំ្ ក់កាលៗ រឺដំ្ ក់កាលដំ្បូងចប់ពីឆ្្ំ២០០០ ដ្ល់ឆ្្ំ២០០២ មានផត្វត្រមានក្កុម្ហ ុនធានា-
រ ្ប់រងរប្់រដ្ឋផត្មួ្យរត់្កនុងទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា។ ចប់ពីឆ្្ំ២០០៣រហូត្ ដ្ល់ឆ្្ំ២០១១ ទទ្ើប
មានការវិនិទោរពីវិ្័យឯកជនបទងកើត្ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅជាបនរបនាទ្ប់។ កនុងដំ្ ក់កាល 
ទាំងពីរទនេះ ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជាមានផត្ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទូ្ទៅបុ្ទ ្្េះផដ្លជាក្បទភទ្ែលិត្ែល 
ធានារ ្ប់រងទលើការការពារ្ុទ្ធសាធ (Pure Protection) ចំទពាេះហានិភ័យផដ្លប ត្លឱ្យមានការ
បាត់្បង់ ឬខូ្ចខាត្ទលើក្ទ្ព្យ្ម្្បត្រិ ្ ុខ្ភាព និងទក្គាេះថ្្្ក់ទែ្សងៗ។ ដំ្ ក់កាលចុងទក្កាយចប់ពីឆ្្ំ
២០១២ ទ្ល់ទពលបចចុប្បនន មានការវិនិទោរទលើអាជីវកម្មធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្ ផដ្លជា ែលិត្ែល
ធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្មានទាំងលកខណៈការពារនិងលកខណៈ្ន្សំ។  ទ្នទឹម្ទនេះែងផដ្រទៅឆ្្ំ២០១១ 
រជរដ្ឋ្ភិបាល បាន្ទក្ម្ចឱ្យមានការែរល់អាជាញ្បណណអាជីវកម្មធានារ ្ប់រងខា្្ត្តូ្ចបទ ត្េះអា្នន 
ទដ្ើម្្បីបទក្ម្ើទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ជាពិទ្្ ក្្មាប់ក្បជាពលរដ្ឋផដ្លមានចំណូលទាបទៅាម្ជនបទ្។ 
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 ២. ស្ថា នភាពបចចុបបនន 

២.១. ក្កបខណ្ឌ សោលនសោបាយមា៉ា ក្កូសេដ្ឋកិចច 

 ទ្ដ្ឋកិចច្កលទោកកនុងឆ្្ំ២០២០ ក្តូ្វបានសាម្នថ្ធាល្ក់ចុេះកនុងអក្ា ៣,៥% ផដ្លប ត្ល 
ម្កពីែលប្េះពាល់អវិជជមានននការរីករលដ្លននជំងឺកូវីដ្-១៩ ទលើ្កម្មភាពពាណិជជកម្ម វិនិទោរ
និងទទ្្ចរណ៍ជាទដ្ើម្ ក្ពម្ទាំងបងាអ្ក់ដ្ល់វឌ្ឍនភាពននការអភិវឌ្ឍទ្ដ្ឋកិចច ្ងគម្ និងហិរញ្ញវត្ថុកនុង
តំ្បន់និងទលើ្កលទោក។ ជាក់ផ្រង ទ្ដ្ឋកិចចកម្ពុជា ក្តូ្វបានព្ាករថ្នឹងមានកំទណើនអវិជជមាន 
(៣,១%) កនុងឆ្្ំ២០២០ ប ត្លម្កពី ចំនួនទភ្ៀវទទ្្ចរអនររជាតិ្ ការនាំទចញ្ទម្ៃៀកបំពាក់ 
្កម្មភាពកនុងវិ្័យ្ំណង់ និងទុ្នវិនិទោរបរទទ្្បានធាល្ក់ចុេះកនុងឆ្្ំ២០២០។ ទទាេះជាោ ្ងទនេះករី 
ការនាំទចញពីែលិត្ែលកាត់្ទដ្រ ជាពិទ្្ កង់ ទក្រឿងបងគុំទអ ិចក្តូ្និក ែលិត្ែលពីទឈើ មា្ និង
ែលិត្ែលក្ិកម្មដ្នទ្ទែ្សងទទ្ៀត្ បានបនររក្ាកំទណើនលអ ក្្បទពលផដ្លរដ្ឋ្ភិបាល បាននិងកំពុង
ចត់្វិធានការអនរររម្ន៍ជួយរក្ាលំនឹងជីវភាពក្បជាពលរដ្ឋនិងធុរកិចច កនុងដំ្ ក់កាលននការរីករលដ្ល 

ននជំងឺកូវីដ្-១៩ ក្ពម្ទាំងកំពុងទរៀបចំផែនការសាត្រនិងជំរុញកំទណើនទ្ដ្ឋកិចចទ ើងវិញបនាទ្ប់ពីវិបត្រិ។ 

២.២. ក្កបខណ្ឌ សោលនសោបាយវិេ័យធានារ៉ា ប់រង 

កនៃងម្ក កនុងក្កបខ្ណឌទគាលនទោបាយ្ក្មាប់វិ្័យធានារ ្ប់រង រជរដ្ឋ្ភិបាលមានទគាល- 
នទោបាយជំរុញឱ្យមានពិពិធកម្មែលិត្ែលហិរញ្ញវត្ថុទៅកនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ ដូ្ចមានផចងទៅកនុង 
យទុ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់ោលទ្ី ២, ទ្ី ៣ និង ទ្ី ៤; និងាម្រយៈ “ផែនការយទុ្ធ
សាស្ត្រអភិវឌឍ្ន៍ជាត្ិ ២០១៩-២០២៣”  និង “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌឍ្ន៍វិ្័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្្ំ
២០០១-២០១០” ផដ្លក្តូ្វបានទធវើបចចុប្បននភាពទរៀងរល់ ៥ឆ្្ំ និងបចចុប្បននកាល្យជា “ផែនការយទុ្ធសាស្ត្រ 
អភវិឌឍ្នវ៍ិ្ យ័ហរិញ្ញវត្ថ ុឆ្្ ំ២០១៦-២០២៥” ។  

២.៣. ក្កបខណ្ឌ បញ្ញតតិកម្ម 

ចប់ពីឆ្្ំ២០០០ ម្ក ក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ ផដ្លទដ្ើរតួ្នាទី្ជាបញ្ញត្រិករកនុងវិ្័យធានា-
រ ្ប់រង បានទរៀបចំក្កបខ្ណឌច្ាប់និងបទ្ប្បញ្ញត្រិមួ្យចំនួនទដ្ើម្្បីបក្រម្ើឱ្យការក្រប់ក្រង និងក្តួ្ត្ពិនិត្្យ
អាជីវកម្មធានារ ្ប់រងទៅកម្ពុជា មានដូ្ចខាងទក្កាម្៖ 

− ច្ាប់្រីពីការធានារ ្ប់រង ឆ្្ំ២០០០ ក្តូ្វបានជំនួ្ទដ្យច្ាប់្រីពីការធានារ ្ប់រងឆ្្ំ២០១៤ 
− អនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្ប់រងឆ្្ំ២០០១ កំពុងក្តូ្វបានទរៀបចំជំនួ្ទដ្យអនុក្កឹត្្យថមី្រីពីការ
ធានារ ្ប់រងផដ្លក្តូ្វបាន ៃ្ងកាត់្កិចចក្បជំុពិទក្គាេះទោបល់ជាម្ួយវិ្័យឯកជន និងកិចចក្បជំុ
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ក្កុម្បទចចកទទ្្អនររក្ក្ួងរួចទហើយ និងកំពុងទរៀបចំដ្ក់ ៃ្ងក្កុម្ក្បឹក្ាអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថ ុ
មិ្នផម្នធានាគារ 

− បទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធនឹងការែរល់អាជាញ្បណណអាជីវកម្មរួម្មាន៖ 
o ក្បកា្្រីពីការទចញអាជាញ្បណណធានារ ្ប់រងជូនក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងនិងសាខារប្់
ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងបរទទ្្ 

o ក្បកា្្រីពីការែរល់អាជាញ្បណណជូនក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ ឬអាយុជីវិត្ 
o ក្បកា្្រីពីការទចញអាជាញ្បណណធានារ ្ប់រងជូនភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រង ទជើងសាធានា-
រ ្ប់រងនិងក្កុម្ហ ុនក្តួ្ត្ពិនិត្្យហានិភ័យធានារ ្ប់រង 

o សារចរផណនាំ្រីពីការែរល់អាជាញ្បណណធានារ ្ប់រងខា្្ត្តូ្ចបទ ត្េះអា្នន 
− បទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុរួម្មាន៖ 

o ក្បកា្្រីពីការែ្សពវែ្ាយជាសាធារណៈនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បចំឆ្្ំ្ក្មាប់
អាជីវកម្មធានារ ្ប់រង 

o ក្បកា្្រីពីទគាលការណ៍ផណនាំផែនករណទនយ្យ្ក្មាប់អាជីវកម្មធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ 
o ក្បកា្្រីពីអភិបាលកិចចក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង 
o ក្បកា្្រីពីកក្មិ្ត្សាធនភាព្ក្មាប់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ 

− បទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងក្បតិ្បត្រិការទ្ីែ្ាររួម្មាន៖ 
o ក្បកា្្រីពីការទក្បើក្បា្ស់ាល្កយីទហារប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងនិងទជើងសាធានារ ្ប់រង 
o ក្បកា្្រីពីការកំណត់្ទូ្ទៅចំទពាេះក្បតិ្បត្រិករធានារ ្ប់រង 
o ក្បកា្្រីពីអក្ាបុពវោភននការធានារ ្ប់រងអរគីភ័យ 
o ក្បកា្្រីពីអាជីវកម្មធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្ 

− បទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធនឹងការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចរួម្មាន៖ 
o ក្បកា្អនររក្ក្ួង្រីពីកាត្ពវកិចចធានារ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខ្ុ្ក្តូ្វោនយនរ ឬធានា-
រ ្ប់រងត្តិ្យជន 

o ក្បកា្អនររក្ក្ួង្រីពីកាត្ពវកិចចធានារ ្ប់រងការដ្ឹកជញ្ជូនអនកដំ្ទណើរ 
o ក្បកា្អនររក្ក្ួង្រីពីកាត្ពវកិចចធានារ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខ្ុ្ក្តូ្វការដ្ឋ្ន 
o ក្បកា្្រីពីលាប័ក្ត្ធានារ ្ប់រងោនយនរជាកាត្ពវកិចច។ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 
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ដ្ង់េីុសតធានារ៉ា ប់រង អក្តាភា្ទានធានារ៉ា ប់រងកនុងសេដ្ឋកចិច

២.៤. ទី្ារធានារ៉ា ប់រង 

ចប់ាំងពីឆ្្ំ២០១២ ម្កដ្ល់បចចុប្បនន ទំ្ហំទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា រីកចំទរីនោ ្ងឆប់រហ័្
ទដ្យបុពវោភធានារ ្ប់រងដុ្ល្រុបមានកំទណើនក្បមាណ ២៨% ជាម្ធ្យម្ក្បចំឆ្្ំ។ ទទាេះបីជាមាន
វិបត្រិកូវីដ្-១៩ ក៏ទដ្យ ក៏បុពវោភធានារ ្ប់រងកម្ពុជាកនុងឆ្្ំ២០២០ ទកើនទ ើងដ្ល់ ២៧២ោនដុ្ោល្រ
អាទម្រិក ទដ្យមានកំទណើនក្បមាណ ៨%, បានធានាបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ(Sum Insured) ចំនួនក្បមាណ 
២៤៥ប ៊ីោនដុ្ោល្រអាទម្រិក ចំទពាេះហានិភ័យទាំងអ្់ និងបទងកើត្ការងារបានចំនួនក្បមាណ៣៥០០កផនៃង។ 

 
 

 

 

 

 

 
ជាមួ្យនិងការទកើនទ ើងននទំ្ហំទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា កនុងឆ្្ំ២០២០ វិ្័យធានារ ្ប់រងបាន

រួម្ភារទានកនុងទ្ដ្ឋកិចច(Insurance Penetration Rate) ជាអក្ា ១.០៤% ជាមួ្យដ្ង់្ុីទត្ធានា-
រ ្ប់រង (Insurance Density) ១៧.២៦ដុ្ោល្អាទម្រិក។ ោ ្ង មិុ្ញ ទបើទក្បៀបទធៀបនឹងក្បទទ្្កនុងតំ្បន់ 
អក្ាភារទានធានារ ្ប់រងកនុងទ្ដ្ឋកិចច(Insurance Penetration Rate) និងដ្ង់្ុីទត្ធានារ ្ប់រង 
(Insurance Density) រប្់កម្ពុជា ទាបជាងប ត្ក្បទទ្្នានាកនុងតំ្បន់ទលើកផលងក្បទទ្្មី្ោ ្មា ្ និង
ឡាវ ដូ្ចមានភា្្ប់ជូនជាឧប្ម្ព័នធ១ ។ ទនេះបញ្្ក់ថ្ ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជាទៅមាន្កាត្នុពលធំទធង
្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ផដ្លជាកាត្ទាក់ទាញវិនិទោរិនកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង ។ 
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កនុងការធានាបនទុកហិរញ្ញវត្ថុទាំងអ្់ទនេះ ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងបានទរៀបចំបទងកើត្ែលិត្ែល  
ធានារ ្ប់រងក្រប់ក្បទភទ្្ក្មាប់អតិ្ថិជនមានដូ្ចជា ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើក្ទ្ព្យ្ម្្បត្រិ ឬ អរគីភ័យ, 
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើភារៈទ្ទួ្លខុ្្ក្តូ្វ, ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងវិ្វកម្ម, ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងការ
ដឹ្កជញ្ជូនទំ្និញ, ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងោនយនរ, ែលិត្ែលធានារ ្ប់រង្ុខ្ភាព, ែលិត្ែលធានា-
រ ្ប់រងទក្គាេះថ្្្ក់បុរគល, ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្មានកាលកំណត់្, ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងអាយុ
ជីវិត្មួ្យជីវិត្កាល ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទាយជជទាន និងែលិត្ែលធានារ ្ប់រងខា្្ត្តូ្ចជាទដ្ើម្។  

ទ្នទឹម្នឹងទនាេះ ែលតិ្ែលធានារ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខ្ុ្ក្តូ្វោនយនរ ឬធានារ ្ប់រងត្តិ្យជន, 
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងការដ្ឹកជញ្ជូនអនកដំ្ទណើរ និងែលត្ិែលធានារ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខ្ុ្ក្តូ្វការដ្ឋ្ន 
ក្តូ្វបានដ្ក់ជាកាត្ពវកិចចទដ្យច្ាប់្រីពីការធានារ ្ប់រងឆ្្ំ២០០០ និងក្បកា្អនររក្ក្ួង្ក្មាប់
អនុវត្រកនុងឆ្្ំ២០០២ ប្ុផនរការអនុវត្រមានកក្មិ្ត្តិ្ចតួ្ចបំែុត្ ។ 

២.៤.១. ក្ រ្ឹះស្ថា នធានារ៉ា ប់រង 

២.៤.១.១.ក្កមុ្ហ នុធានារ ប្រ់ង 
ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងបចចុប្បនន មានក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង្ទ្ល់ចំនួន ៣៨ ផដ្លកនុងទនាេះក្កុម្ហ ុន

ធានារ ្ប់រងទូ្ទៅចំនួន ១៨, ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្ចំនួន ១៤, និងក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងខា្្ត្
តូ្ចចំនួន៦ កំពុងទធវើក្បតិ្បត្រិការអាជីវកម្មធានារ ្ប់រងទៅកនុងក្ពេះរជា ចក្កកម្ពុជា។ ចំនួនក្កុម្ហ ុន
ធានារ ្ប់រងមានការទកើនទ ើងោ ្ងរំហុកចប់ាំងពីឆ្្ំ២០១២ ផដ្លជាដំ្ ក់កាលឈានចូល      
ទី្ែ្ារកម្ពុជារប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្។ ថមីៗទនេះ រជរដ្ឋ្ភិបាលបានបទងកើត្   “សាជីវកម្ម
ធានាឥណទានកម្ពុជា” ទដ្យអនុក្កឹត្្យចុេះនថៃទី្០១ ផខ្កញញ្ ឆ្្ំ២០២០ ជា្ហក្គា្សាធារណៈ
ទក្កាម្អា ព្ាបាលបទចចកទទ្្រប្់ក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កនុងទគាលបំណងែរល់ែលិត្ែល
ធានារ ្ប់រងទលើការធានាឥណទានកនុងក្ពេះរជា ចក្កកម្ពុជា។ 
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ក្រុមហ ៊ុនរនងុក្ររុ
១៤

ក្រុមហ ៊ុនបរទេរ
២៣

ក្រុមហ ៊ុនចរំ៊ុុះរដ្ឋ-ឯរជន
២

ក្បភពទុនម្នក្កុម្ហ ុនធានារ៉ា ប់រង

ក្រុមហ ៊ុនធានារ៉ា បរ់ងេទូៅ
១៨

ក្រុមហ ៊ុនធានារ៉ា បរ់ង
អាយ៊ុជិវតិ
១៤

ក្រុមហ ៊ុនធានារ៉ា បរ់ង
ខ្នន តតូច
៦

ក្រុមហ ៊ុនធានារ៉ា បរ់ងបនត
១

ក្បសភទក្កុម្ហ ុនធានារ៉ា ប់រង

ក្កុម្ហ ុនទាំងទនេះ មានទាំងក្បទភទ្ក្កុម្ហ ុនបរទទ្្ចំនួន ២៣ ក្កុម្ហ ុនកនុងក្្ុក១៥ និង
ក្កុម្ហ ុនចំរុេះរដ្ឋ ២។ ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទាំងអ្់មានក្ទ្ព្យ្កម្ម ចំនួនក្បមាណ ៧៤១ោនដុ្ោល្រ
អាទម្រិក និងមូ្លនិធិភារហ ុនិកចំនួនក្បមាណជាង ៣៤២ ោនដុ្ោល្រអាទម្រិក កនុងឆ្្ំ២០២០ ។ 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

២.៤.១.២ ក្កមុ្ហ នុធានារ ប្រ់ងបនរ 
ចប់ាំងពីឆ្្ំ២០០២ ម្ក ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា មានផត្ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងបនរមួ្យរត់្

រឺក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងបនរកម្ពុជា “កម្ពុជារី” ផដ្លវិវត្រខ្ៃួនពីក្កុម្ហ ុនរដ្ឋ ម្កជាក្កុម្ហ ុនចំរុេះផដ្លមាន
ភារហ ុនរដ្ឋ ៨០% និងចុងទក្កាយបានទធវើឯកជនភាវូបនីយកម្មបនរ ទដ្យមានភារហ ុនរដ្ឋផត្ 
៦០.២១%។ ក្កុម្ហ ុនកម្ពុជារី បាននិងកំពុងទដ្ើរតួ្នាទី្ទ្ទួ្លការហានិភ័យក្បមាណ២០% ពីការទែទរ
ហានិភ័យធានារ ្បរ់ងទាំងអ្់រប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ្ទ្ល់កនុងក្្ុក និងរហូត្ដ្ល់ឆ្្ំ២០១៧ 
ក្កុម្ហ ុនទនេះ បានរីកធំធាត់្ទដ្យបានបទងកើនទដ្ើម្ទុ្នរប្់ខ្ៃួនទ្ទួ្លយកហានិភ័យធានារ ្ប់រង ២០% 
ពីក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្្ទ្ល់បផនថម្ទទ្ៀត្។ ក្កុម្ហ ុនកម្ពុជារី បានទ្ទួ្លទជារជ័យរួរឱ្យកត់្
្មាគ្ល់ទដ្យបានបទងកើនទដ្ើម្ទុ្នរប្់ខ្ៃួនពី ៧ ោនដុ្ោល្រអាទម្រិក ផដ្លភារទក្ចើនជា្ញញ្បណណរដ្ឋ 
នាទពលចប់ទែរើម្អាជីវកម្មនាឆ្្ំ២០០២ ដ្ល់ក្បមាណជាង ២៤ោនដុ្ោល្រអាទម្រិក ទដ្យមិ្នមាន
្ញញ្បណណរដ្ឋទទ្ៀត្ទទ្ កនុងឆ្្ំ២០២១ ជាមួ្យនិងក្ទ្ព្យ្កម្មក្បមាណ ៣៦.៥ ោនដុ្ោល្រអាទម្រិក។ 

២.៤.១.៣. អនររការធីានារ ប្រ់ង  

ក្បព័នធផចកចយែលិត្ែលធានារ ្ប់រង (Distribution Channel) ទៅកម្ពុជា ផែអកចំបងទលើ
ទ្ក្ម្ង់ធម្មារឺាម្អនររការីធានារ ្ប់រងផដ្លរួម្មាន ទជើងសាធានារ ្ប់រង ក្កុម្ហ ុនភា្្ក់ងារធានា-
រ ្ប់រង បុរគលជាភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រង និងរយៈទពលចុងទក្កាយយទនេះាម្រយៈធនាគារផដ្លជា្កល
ទៅថ្ “Bancassurance” និងក្តូ្វបានអនុញញ្ត្ទដ្យធនាគារជាតិ្ននកម្ពុជាផដ្លជានិយ័ត្ករ  
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

វិ្័យធនាគារទៅកម្ពុជា ឱ្យធនាគារឬក្រឹេះសាថ្នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថុអាចផណនាំែលិត្ែលធានារ ្ប់រង បុ្ផនរ
មិ្នអាចលក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងបានទទ្។ 

បចចុប្បនន ទោងាម្ច្ាប់្រីពីការធានារ ្ប់រង ផដ្លបានអនុញ្ញត្ឱ្យទជើងសាធានារ ្ប់រងអាច
លក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងរប្់ក្កុម្ហ ុនដូ្ចភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងផដ្រទនាេះ និងទដ្យមិ្នមានបទ្ប្បញ្ញត្រិ 
ច្ា្់ោ្់ កំណត់្អំពីចំនួនននការអនុញញ្ត្ឱ្យទជើងសាធានារ ្ប់រងចប់ជានដ្រូជាម្ួយក្កុម្ហ ុន
ធានារ ្ប់រងកនុងការលក់ែលតិ្ែលទនាេះទទ្ ទធវើឱ្យចំនួនទជើងសាធានារ ្ប់រងមានចំនួនទក្ចើនជាងក្កុម្ហ ុន
ភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រង។ បចចុប្បនន ក្កុម្ហ ុនទជើងសាធានារ ្ប់រងមានចំនួន១៥, ក្កុម្ហ ុនភា្្ក់ងារធានា
រ ្ប់រងចំនួន៥, ធនាគារជាភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងចំនួន២០ និងបុរគលភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងចំនួនជាង 
៥០០០នាក់។ 

២.៤.២. ការបណ្តុ ឹះបណ្តត លវិជាា ជីវៈធានារ៉ា ប់រង 

កនៃងម្ករហូត្ដ្ល់បចចុប្បនន មិ្នមានការបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈអនររការីធានារ ្ប់រងែៃូវការទៅ
ទ ើយទៅកម្ពុជា។ ការបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងរឺក្តូ្វបានទរៀបចំទ ើងទដ្យក្កុម្ហ ុនធានា-

រ ្ប់រង្ទ្ល់ ្ក្មាប់បុរគលិកទៅកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងផត្បុ្ទ ្្េះ ជាពិទ្្ ក្្មាប់ផត្បុរគលិករប្់
ក្កុម្ហ ុនខ្ៃួនបុ្ទ ្្េះ។ ការបណ្តេះប ត្លទាំងទនាេះ មិ្នមានកម្មវិធីច្ា្់ោ្់ ក្បកបទដ្យរុណភាព
ផដ្លអាចធានានិរនរភាពនិងការទ្ទួ្លសាគ្ល់ែៃូវការបានទទ្។ ឆ្្ំ២០០៥ ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង ហវ័រទត្ បាន
្ហការជាមួ្យវិទ្្ាសាថ្នធានារ ្ប់រងមា ្ទ ្ុី (Malaysian Insurance Institute) ទរៀបចំវរគបណ្តេះ- 
ប ត្លខ្ៃីៗ ្ក្មាប់បុរគលិកក្កុម្ហ ុនធានារ ្បរ់ង ទៅកម្ពុជា បុ្ផនរទក្កាយម្កក្តូ្វបរជ័យទដ្យសារ
មិ្នមានអនកចូលរួម្ក្រប់ក្គាន់។ ឆ្្ំ២០១៨ ម្កដ្ល់បចចុប្បនន ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងបនរកម្ពុជា(កម្ពជុារ)ី 
បាននិងកំពុង្ហការជាមួ្យវិទ្្ាសាថ្នធានារ ្ប់រងមា ្ទ ្ុី ែរល់វរគបណ្តេះប ត្លរយៈទពលខ្ៃីជូន
បុរគលិក ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទាំងអ្់កនុងកម្មវិធីទលើកទឹ្កចិត្រដ្ល់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងផដ្លជានដ្រូ
រប្់ក្កុម្ហ ុនកម្ពុជារី។  បុ្ផនរភាពមិ្នច្ា្់ោ្់ក៏ទៅផត្មាន ទដ្យសារមិ្នមានការចូលរួម្ និងការ
ទ្ទួ្លសាគ្ល់ជាែៃូវការនិងការែ្សពវែ្ាយទូ្លំទ្ូោយជូនសាធារណជន។  

ទដ្ើម្្បីគាំក្ទ្ដ្ល់អាជីវកម្មធានារ ្ប់រង អនកជំនាញវាយត្នម្ៃហានិភ័យធានារ ្ប់រង(Loss Adjuster)  
និងអនកជំនាញរណនាបុពវោភធានារ ្ប់រង (Actuary) បាននិងកំពុងទដ្ើរតួ្នាទី្ចំបាច់កនុងវិ្័យ
ធានារ ្ប់រងនិោយជារួម្ និង្ក្មាប់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងនិោយទដ្យផ ក។ ជាក់ផ្រង្ម្ត្ថភាព
ជំនាញវិជា្្ជីវៈទាំងទនេះ មិ្នមានធនធានកនុងក្្ុកទទ្នាទពលបចចុប្បនន រឺទក្បើក្បា្់ធនធានខាងទក្ៅ 
(Outsource) ទាំងអ្់ ទហើយក៏ជាកាត្ផដ្លទធវើឱ្យមានការបទងកើត្ក្កុម្ហ ុនអាជីវកម្មគាំក្ទ្ទនេះទៅកនុង
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ក្បទទ្្កម្ពុជា។ ទៅទលើពិភពទោក ធនធានទាំងទនេះក៏ទៅមានកក្មិ្ត្ផដ្រ ជាពិទ្្ធនធានផដ្ល
មានជំនាញរណនាបុពវោភធានារ ្ប់រង (Actuary)។ 

ចប់ពីឆ្្ំ២០១៥ ម្ក ទដ្យមាន្នទុេះននការរីកចក្រម្ើនននវិ្័យធានារ ្ប់រងទៅកម្ពុជា  បាន
ទាក់ទាញក្កុម្ហ ុនវាយត្នម្ៃហានិភ័យធានារ ្ប់រង (Loss Adjuster) ផដ្លជាក្កុម្ហ ុនវិជា្្ជីវៈផែនក  
ទ្វាគំាក្ទ្ដ្ល់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្បរ់ងជាពិទ្្ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ កនុងការវាយត្នម្ៃការខ្ូចខាត្
ទៅទពលហានិភ័យទកើត្ទ ើង។ បចចុប្បនន មានក្កុម្ហ ុនវាយត្នម្ៃហានិភ័យធានារ ្ប់រងបរទទ្្ចំនួន ៣ 
កំពុងទធវើក្បតិ្បត្រិការកនុងក្ពេះរជា ចក្កកម្ពុជា ផដ្លែរល់ទ្វាគំាក្ទ្ចំបាច់ដ្ល់វិ្័យធានារ ្ប់រង។ 

២.៤.៣. េមា្ម្វិជាា ជីវៈធានារ៉ា ប់រង 

ជាមួ្យនឹងការរីកចទក្ម្ើនននទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង ក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានជំរុញឱ្យទកើត្
មាន “្មារម្ធានារ ប្រ់ងទ្ទូៅកម្ពជុា” មួ្យ នាឆ្្ំ២០០៥ ផដ្លដឹ្កនាំទដ្យអរគនាយកក្កុម្ហ ុន 
ធានារ ្ប់រងបនរ “កម្ពុជារី” និងមាន្មាជិកជាក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទាំងអ្់ ផដ្លទពលទនាេះមានផត្
ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅបុ្ទ ្្េះទៅកនុងក្ពេះរជា ចក្កកម្ពុជា។ ្មារម្ទនេះបានផក្បកាល្យជា 
“្មារម្ធានារ ប្រ់ងកម្ពជុា” ទៅឆ្្ំ២០១៣ ទក្កាយពីវត្រមានក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្ទៅកម្ពុជា 
ទហើយរហូត្ដ្ល់បចចុប្បនន ្មារម្ មាន្មាជិកជាក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង
អាយុជីវិត្ ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងខា្្ត្តូ្ច និងក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងបនរ ចំនួន ៣៤ ក្កុម្ហ ុន។ ្ូម្
បញ្្ក់ែងផដ្រថ្ បចចុប្បនន ្មារម្វិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រង មានផត្្មារម្ធានារ ្ប់រងកម្ពុជាមួ្យរត់្ទៅ
កនុងក្បទទ្្កម្ពុជា។ ្មារម្ទនេះទដ្ើរតួ្នាទី្្ក្ម្ប្ក្មួ្លរវាងក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទាំងអ្់កនុងការ
កំណត់្នូវវិធាន និងការអនុវត្រលកខខ្ណឌននលកខនរិកៈរប្់្មារម្ និងជាតំ្ ងឱ្យទី្ែ្ារធានា-

រ ្ប់រងកនុងការ្ក្ម្ប្ក្មួ្ល និងទលើក្ំទណើជូនរជរដ្ឋ្ភិបាលាម្រយៈនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង។ 
ទទាេះជាោ ្ង  ្ម្ត្ថភាពនិងតួ្នាទី្រប្់្មារម្ទៅមានកក្មិ្ត្ទាំង ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និង
ធនធានម្នុ្្ស ជាពិទ្្កនុងការែរល់វរគបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រង។ 

២.៥. និយ័តករធានារ៉ា ប់រង 

២.៥.១. ក្កបខណ្ឌ ស្ថា ប័ន 

២.៥.១.១. រចនា្ម្ពន័ធសាថប្័ន 
ចប់ាំងពីឆ្្ំ២០០០ រហូត្ម្កទ្ល់បចចុប្បនន វិ្័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជាក្ត្ូវបានក្រប់ក្រងនិង

ក្តួ្ត្ពិនិត្្យទដ្យក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុផដ្លមានការិោល័យធានារ ្ប់រង ទក្កាយម្កបានផក្ប
កាល្យជានាយកដ្ឋ្នធានារ ្ប់រងនិងទសាធន ទដ្ើរតួ្នាទី្ជាទ្នាធិការរប្់និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងែង 
បញ្ញត្រកិរធានារ ្ប់រងែង និងជាសាថ្ប័នទរៀបចំទគាលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិ្័យធានារ ្ប់រងែង។ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

២.៥.១.២. ធនធានម្នុ្ ស្ 
នាយកដ្ឋ្នធានារ ្ប់រងនិងទសាធនមានការិោល័យចំណ េះចំនួន៤(បួន) រឺការិោល័យ

ក្តួ្ត្ពិនិត្្យ, ការិោល័យអភិវឌ្ឍន៍ទី្ែ្ារ, ការិោល័យនីតិ្កម្ម និងការិោល័យទសាធន និងមាន
បុរគលិក្រុបចំនួន ៣០រូប ផដ្លកនុងទនាេះបុរគលិកម្ស្តនរីរជការចំនួន ២០រូប និងបុរគលិកជាប់កិចច្ន្ា
ចំនួន ១០រូប។ ចំទពាេះ្ម្ត្ថភាពចំទណេះដឹ្ង បុរគលិក២៩រូប មានកក្មិ្ត្្ិក្ាចប់ពីបរិញញ្បក្ត្ទ ើង 
និង ១រូប ផដ្លបទក្ម្ើការងាររដ្ឋបាល មានកក្មិ្ត្្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្។ បុ្ផនរម្ស្តនរីទាំងអ្់ម្ិនមានមូ្លដ្ឋ្ន
្ិក្ាអំពីការធានារ ្ប់រងទនាេះទទ្ រឺទដ្យទធវើការែង-ទរៀនែង (On-job training)  ទក្ពាេះទៅក្បទទ្្
កម្ពុជា មិ្នមានកម្មវិធី្ិក្ាមូ្លដ្ឋ្ន កម្មវិធី្ិក្ាថ្្្ក់ឧត្រម្្ិក្ា ឬកម្មវិធី្ិក្ាវិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រង 
ក្រប់ក្គាន់ និងទូ្លំទ្ូោយទទ្។ 

ម្ស្តនរី ២១រូប រប្់នាយកដ្ឋ្នមានបទ្ពិទសាធន៍ការងារទៅកនុងនាយកដ្ឋ្នធានារ ្បរ់ងនិង
ទសាធន ទលើ្ពី   ២ឆ្្ំ និងម្ស្តនរី៩រូប មានបទ្ពិទសាធន៍ការងារតិ្ចជាង ២ឆ្្ំ។ ម្ស្តនរីចូលថមីភារទក្ចើន
ផត្ងផត្្ល្្់ទចញឬឈប់ពីនាយកដ្ឋ្នបនាទ្ប់ពីបានបំទពញការងារម្ួយរយៈទដ្យទហត្ុែលថ្ការងារ 
ទាម្ទារជំនាញខ្ព្់អំពីធានារ ្ប់រងផដ្លជាជំនាញថមី ទំ្ហំការងារធំនិងទកើនទ ើងាម្ការរីកចទក្ម្ើននន
ទី្ែ្ារ និងក្បាក់ផខ្តិ្ចមិ្ន្ម្នឹងទំ្ហំការងារនិង្ម្ត្ថភាពត្ក្មូ្វ។ 

២.៥.១.៣. ធនធានហរិញ្ញវត្ថ ុ
កនុងការដ្ំទណើរការនិងការក្បក្ពឹត្រិទៅរប្់នាយកដ្ឋ្នធានារ ្ប់រងនិងទសាធន មានក្បភព

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីថវិកាជាតិ្ ផដ្លមានចំនួនកក្មិ្ត្មិ្នអាចក្ទ្ក្ទ្ង់កិចចដ្ំទណើរការរប្់និយ័ត្ករ
ធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីបំទពញតួ្នាទី្ និងភារកិចចឱ្យមានក្ប្ិទ្ធភាពខ្ព្់បានទទ្។ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ 
ក្ទ្ក្ទ្ង់កិចចដំ្ទណើរការរប្់និយ័ត្ករធានារ ្ប់រង ជាអាទិ្ភាពចំបាច់ក្តូ្វទដ្េះក្សាយកនុងយុទ្ធសាស្ត្រ     
រយៈទពលខ្ៃីខាងមុ្ខ្ទនេះ។ 

២.៥.២. ក្កបខណ្ឌ បសចចកសទេ 

២.៥.២.១. ការក្របក់្រងនងិក្ត្តួ្ពិនតិ្យ្ហរិញ្ញវត្ថុ 
  ការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Supervision) រប្់ក្កុម្ហ ុនធានា-
រ ្ប់រង រឺជាការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យទដ្យក្បុងក្បយ័ត្ន(Prudential Supervision) ផដ្លជាកាត្
សាល្ប់រ្់្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងវិ្័យធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីធានាការអភិវឌ្ឍក្បកបទដ្យចីរភាពទក្ពាេះក្កុម្ហ ុន 
ធានារ ្ប់រងជានីតិ្បុរគលបទក្ម្ើក្បទោជន៍សាធារណៈ(Public Interest Entities-PIEs)។ និយ័ត្ករ 
ធានារ ្ប់រងជាតិ្នីមួ្យៗ ក្តូ្វមានក្កបខ្ណឌនិងយនរការក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បកបទដ្យការក្បុងក្បយ័ត្នខ្ព្់
និងត្មាល្ភាព ទដ្ើម្្បីចត់្វិធានការទាន់ទពលទវោក្្បាម្បទ្ប្បញ្ញត្រិផដ្លមានភាពក្រប់ក្គាន់ និងមាន
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

បចចុប្បននភាព។ ការក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្តូ្វទ្ត្ត្្ំខាន់ទលើផែនកហិរញ្ញវត្ថុនិងកិចចដំ្ទណើរការអាជីវកម្មរប្់      
ក្កុម្ហ ុន ផដ្លរួម្មាន ការបទងកើត្និងរំោយក្កុម្ហ ុន ការក្រប់ក្រងនិងអភិបាលកិចចក្កុម្ហ ុន ការទរៀបចំ
អនុវត្រ្រង់ដ្ររណទនយ្យនិង្វនកម្ម ការទរៀបចំផែនការវិនិទោរ ការទរៀបចំកិចចក្ពម្ទក្ពៀងធានា
រ ្ប់រងបនរ ការរក្ាទដ្ើម្ទុ្នត្ក្មូ្វនិងកក្មិ្ត្សាធនភាពរប្់ក្កុម្ហ ុន ជាទដ្ើម្។ 

 បចចុប្បនន ដំ្ទណើរការក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បុងក្បយ័ត្នក្តូ្វបានអនុវត្រ ទដ្យាម្ដ្នសាថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុជា
ក្បចទំលើរបាយការណ៍ក្បចំផខ្ និងក្តី្មា្ ផដ្លបានែរល់ជូនទដ្យក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទាំងអ្់។  
នាដំ្ ច់ឆ្្ំនីមួ្យ  ៗក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទាំងអ្់ ក្តូ្វបានត្ក្មូ្វឱ្យែរល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បចំឆ្្ំ
ផដ្លក្តូ្វបានទធវើ្វនកម្មទដ្យ្វនករឯករជ្យរួចទហើយ ម្កនាយកដ្ឋ្នទដ្ើម្្បីទធវើការក្តួ្ត្ពិនិត្្យទលើ  
ឯកសារ (Off-Site Examination) ទំាងទនាេះ កនុងទគាលបំណងវាយត្នម្ៃកក្មិ្ត្ហានិភ័យរប្់        
ក្កុម្ហ ុន និងឈានដ្ល់ការចុេះក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃង (On-Site Examination) ជាក្បចំឆ្្ំ។ 

 វិធីសាស្ត្រកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នរប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង ផដ្លក្តូ្វបាននិងកំពុងអនុវត្រ រឺវិធីសាស្ត្រ
កំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នាម្បទ្ប្បញ្ញត្រិ (Rule-Based Capital) ផដ្លត្ក្មូ្វឱ្យមានទដ្ើម្ទុ្នអប្បរិមា ៧ោន
ដុ្ោល្រអាទម្រិក កនុងទនាេះទឹ្កក្បាក់ ៣,៥ោន ដុ្ោល្រអាទម្រិក ក្តូ្វរក្ាជាសាច់ក្បាក់ទដ្ើម្្បីធានាកក្មិ្ត្
សាធនភាពរប្់ក្កុម្ហ ុន។  

បចចុប្បនន កនុងដំ្ទណើរការក្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុរប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងកម្ពុជាទៅមានកក្មិ្ត្
ទដ្យមានម្ស្តនរីទ្ទួ្លកិចចការទនេះ មានផត្ចំនួន ៨រូប និង្ម្ត្ថភាពមានកក្មិ្ត្ ទហើយក្តូ្វទ្ទួ្លខ្ុ្
ក្តូ្វទី្ែ្ារមួ្យផដ្លមានការរីកធំទលឿនទាំង ចំនួនក្កុម្ហ ុន និងត្ក្មូ្វការអនុវត្រវិធីសាស្ត្រថមីៗកនុងការ
ក្តួ្ត្ពិនិត្្យ ដូ្ចជាវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យផែអកទលើកក្ម្ិត្ហានិភ័យ (Risk-Based Supervision) រប្់
ក្កុម្ហ ុនផដ្លទ្ត្ត្ចំបងទលើការកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នរប្់ក្កុម្ហ ុនាម្ទំ្ហំហានិភ័យ (Risk-Based Capital)  
រប្់ក្កុម្ហ ុន។  

បទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធនឹងការក្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង បចចុប្បននរួម្មាន៖ 

o ក្បកា្្រីពីការែ្សពវែ្ាយជាសាធារណៈនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បចំឆ្្ំ្ក្មាប់
អាជីវកម្មធានារ ្ប់រង 

o ក្បកា្្រីពីទគាលការណ៍ផណនាំផែនករណទនយ្យ្ក្មាប់អាជីវកម្មធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ 
o ក្បកា្្រីពីអភិបាលកិចចក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង 
o ក្បកា្្រីពីកក្មិ្ត្សាធនភាព្ក្មាប់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

២.៥.២.២. ការក្របក់្រងនងិក្ត្តួ្ពិនតិ្យ្ក្បត្បិត្រកិារទ្ែីា្រ 

ការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ (Market Conduct Supervision) រឺជាកាត្ចបំាច់ 
មួ្យទទ្ៀត្្ក្មាប់ធានាបាននូវទំ្នុកចិត្រអនកទក្បើក្បា្់ទ្វាធានារ ្ប់រងរួម្មាន ការទរៀបចំែលិត្ែលធានា-
រ ្ប់រង ការលក់ែលិត្ែលក្បកបទដ្យវិជា្្ជីវៈ ការែ្សពវែ្ាយែលិត្ែល ការទធវើ្ំណងធានារ ្ប់រង 
និងការទដ្េះក្សាយបណឹ្ងរប្់អតិ្ថិជនធានារ ្ប់រង។ ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងមួ្យ អាចក្តូ្វបានចត់្ទុ្ក
ថ្ ជាទី្ែ្ារផដ្លមានភាពទំ្នុកចិត្រខ្ព្់ លគឹក ផត្មានបទ្ប្បញ្ញត្រិក្រប់ក្គាន់្ក្មាប់ក្បតិ្បត្រិការ    
ទី្ែ្ារផដ្លក្តូ្វអនុវត្រឱ្យបានខា្្ប់ខ្ជួននិងក្តឹ្ម្ក្តូ្វទដ្យក្បតិ្បត្រិករននទី្ែ្ារទនាេះ ទហើយអតិ្ថិជននន  
ទី្ែ្ារក្តូ្វបានការពារទាំងកនុងក្កបខ្ណឌបទ្ប្បញ្ញត្រិនិងក្កបខ្ណឌអនុវត្រ។  

បចចុប្បនន តួ្នាទី្កនុងការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិការទ្ីែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជាផដ្លមាន
ការរីកធំធាត់្ទលឿនទាំង ចំនួនក្កុម្ហ ុន ក្បទភទ្ែលត្ិែលថមី និងបទចចកទទ្្ថមីៗកនុងការផចកចយនិង
ែ្សពវែ្ាយែលិត្ែល ដូ្ចជាការលក់ែលិត្ែលាម្ក្បព័នធទអ ិចក្តូ្និច ជាទដ្ើម្ មិ្នក្តូ្វបានអនុវត្រ
ទូ្លំទ្ូោយទទ្ រឺទៅមានកក្មិ្ត្ ទដ្យកងវេះទាំងចំនួននិង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីអនុវត្រ។ ។ ជាែលវិបាក 
ភាពមិ្នក្រប់ក្ជុងទក្ជាយននការងារក្តួ្ត្ពិនិត្្យការអនុវត្របទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ ជា
ពិទ្្ ការក្តួ្ត្ពិនិត្្យជាក់ផ្រងជាក្បចំ ឬាម្ភាពចំបាច់មិ្នក្តូ្វបានទធវើទ ើងទនាេះទទ្។ ទលើ្ ពីទនេះ
ទទ្ៀត្ បទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងមានតិ្ចតួ្ច មិ្នក្រប់ក្គាន់ទដ្ើម្្បីធានាការ
ក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បកបទដ្យក្ប្ិទ្ធិភាពខ្ព្់ាម្និោម្អនររជាតិ្។ 

បទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ បចចុប្បននរួម្មាន៖ 

o ក្បកា្្រីពីការទក្បើក្បា្ស់ាល្កយីទហារប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងនិងទជើងសាធានារ ្ប់រង 
o ក្បកា្្រីពីការកំណត់្ទូ្ទៅចំទពាេះក្បតិ្បត្រិករធានារ ្ប់រង 
o ក្បកា្្រីពីអក្ាបុពវោភននការធានារ ្ប់រងអរគីភ័យ 
o ក្បកា្្រីពីអាជីវកម្មធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្ 

២.៥.២.៣. កចិចការពារអត្ថិិជន 

កិចចការពារអតិ្ថិជន រឺជាកាត្ចំបាច់ដ្ល់ការបទងកើនទំ្នុកចិត្ររប្់អតិ្ថិជនទលើទី្ែ្ារធានា-

រ ្ប់រងផដ្លជាកមាល្ំងជំរុញដ្ល់ការរីកចទក្ម្ើនននវិ្័យធានារ ្បរ់ង។ ទាក់ទ្ងនឹងកិចចការទនេះ ជាក្កបខ្ណឌ 
បទ្ប្បញ្ញត្រិ ច្ាប់្រីពីការធានារ ្ប់រងឆ្្ំ២០១៤ បានត្ក្មូ្វឱ្យក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុបទងកើត្
ការិោល័យែ្សេះែ្ារវិវាទ្ធានារ ្ប់រង ផដ្លរហូត្ម្កដ្ល់ពលបចចុប្បនន ការិោល័យទនេះមិ្នទាន់ក្តូ្វ
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

បានបទងកើត្ទៅទ ើយ។ ោ ្ង មិុ្ញ “ក្បកា្្រីពីនីតិ្វិធីននការទ្ទួ្លនិងទដ្េះក្សាយបណឹ្ងធានា-

រ ្ប់រង” ក្តូ្វបាន ដ្ក់ឱ្យអនុវត្រនានថៃទី្១១ ផខ្ធនូ ឆ្្ំ២០២០ ផដ្លែរល់នូវយនរការមួ្យច្ា្់ោ្់ កនុងការ
ទដ្េះក្សាយរល់បណឹ្ងទាក់ទ្ងនឹង្កម្មភាពធានារ ្ប់រងទៅកនុងក្ពេះរជា ចក្កកម្ពុជានិងបទងកើន 

នូវទំ្នុកចិត្ររប្់ក្បជាពលរដ្ឋចំទពាេះទ្វាធានារ ្ប់រង។ 

ថមីៗទនេះ ច្ាប់្រីពីកិចចការពារអនកទក្បើក្បា្់ក្តូ្វបានដ្ក់ឱ្យទក្បើក្បា្់ទដ្យក្ពេះរជក្កម្ ចុេះនថៃ
ទី្១ ផខ្វិចឆិកា ឆ្្ំ២០១៩ ្ក្មាប់ធុរកិចចលក់ទំ្និញ និងទ្វាក្រប់ក្បទភទ្ បុ្ផនរក្តូ្វបានទលើកផលងទ្វា
ហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ ទដ្យក្តូ្វកំណត់្ទដ្យបទ្ប្បញ្ញត្រិទដ្យផ ក។ 

២.៥.២.៤. ការែស្ពវែា្យ និងការអបរ់សំាធារណជន 

ទទាេះបីជា វិ្័យធានារ ្បរ់ងទៅក្បទទ្្កម្ពុជាក្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍន៍ទ ើងវិញាំងពីទដ្ើម្ទ្្វត្្សទី្
៩០ក៏ទដ្យក៏វិ្័យទនេះជាវិ្័យថមីមួ្យននវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ ផដ្លឋិត្ទៅកនុងដំ្ ក់កាលដំ្បូងនន
ការអភិវឌ្ឍផត្បុ្ទ ្្េះ ទហើយមិ្នក្តូ្វបានក្បជាពលរដ្ឋយល់ដ្ឹងនិងក្ជួត្ក្ជាបអំពី “អវទីៅទៅថ្ធានា
រ ប្រ់ង?” “អវជីាសារក្បទោជនន៍នការធានារ ប្រ់ង?” និងមិ្នដឹ្ងថ្ វិ្័យធានារ ្ប់រងបានបទងកើត្ទី្ែ្ារ 
ការងារ្ក្មាប់ក្បជាពលរដ្ឋទនាេះទទ្។ ទលើ្ពីទនេះ ការអប់រំនិងការបណ្តេះប ត្លអំពីការធានារ ្ប់រង 
មិ្នមានកម្មវិធីច្ា្់ោ្់ទាំងទៅាម្សាោបណ្តេះប ត្លនិងាម្ក្រឹេះសាថ្នឧត្រម្្ិក្ា។ កនុងបរិបទ្ 
ទនេះ ទី្ែ្ារការងារកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងមានលកខណៈតូ្ចចទងអៀត្ ទដ្យទក្បើក្បា្់ធនធានម្នុ្្សមិ្ន
មានមូ្លដ្ឋ្ន្ិក្ាជំនាញធានារ ្ប់រង រឺផែអកចំបងទលើការបណ្តេះប ត្លាម្រយៈការងារ (On-job 

Training) ផដ្លទធវើឱ្យមានកងវេះធនធានជំនាញ្ក្មាប់បំទពញត្ក្មូ្វការននទី្ែ្ារការងារបចចុប្បនន។ 

ការែ្សពវែ្ាយអប់រំជាសាធារណៈ រឺជាចលករចំបាច់ននការរីកចទក្ម្ើនននវិ្័យធានារ ្ប់រង។ 
ការជាវែលិត្ែលធានារ ្ប់រង ការទក្បើទ្វាធានារ ្បរ់ងនិងការចូលរួម្កនុងវិ្័យធានារ ្បរ់ង ទកើត្ទចញ
ពីកក្មិ្ត្យល់ដ្ឹងរប្់ក្បជាពលរដ្ឋអំពីសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រង ផដ្លការយល់ដ្ឹងទនាេះក្តូ្វ  
កសាងទ ើងាម្រយៈការែ្សពវែ្ាយជាសាធារណៈ និងការអប់រំសាធារណជន។ 

ការអប់រំែ្សពវែ្ាយដ្ល់សាធារណជនអំពីសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រង ក្តូ្វបានទរៀបចំ
ទ ើងតិ្ចតួ្ចបំែុត្ាម្រយៈសាថ្ប័ននិយ័ត្ករ ទដ្យកងវេះថវិកា និងធនធានម្នុ្្ស។ ោ ្ង ក៏ទដ្យ 
ការែ្សពវែ្ាយទនេះក្តូ្វបានចូលរួម្ទដ្យវិ្័យឯកជន ចប់ាំងពីការចូលម្កដ្ល់ននក្កុម្ហ ុនធានា-

រ ្ប់រងអាយុជីវិត្នាឆ្្ំ២០១២។ ជារួម្ ការអប់រំែ្សពវែ្ាយជាសាធារណៈ្រីពីសារក្បទោជន៍ននការ
ធានារ ្ប់រង ទៅមានកក្មិ្ត្តិ្ចតួ្ច ្់្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រងទៅកម្ពុជា។  
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ជាពិទ្្ កងវេះការែ្សពវែ្ាយនិងការអប់រំដ្ល់សាធារណជន រួម្ែ្សំនិងកងវេះការចូលរួម្ពីសាថ្ប័ន 

ពាក់ព័នធ ប ត្លឱ្យការអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចមិ្នមានក្ប្ិទ្ធភាព ផដ្លផ្រងទចញពីកងវេះ
ការយល់ដឹ្ងអំពីភាពចំបាច់និងសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចទាំងទនាេះ ទទាេះបីច្ាប់
ដ្ក់ឱ្យអនុវត្រចប់ាំងពីឆ្្ំ២០០០ និងក្បកា្អនររក្ក្ួងឆ្្ំ២០០២ ម្កក៏ទដ្យ។  

បទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធនឹងកាត្ពវកិចចធានារ ្ប់រងរួម្មាន៖ 

o ក្បកា្អនររក្ក្ួង្រីពីកាត្ពវកិចចធានារ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខ្ុ្ក្តូ្វោនយនរ ឬធានា-
រ ្ប់រងត្តិ្យជន 

o ក្បកា្អនររក្ក្ួង្រីពីកាត្ពវកិចចធានារ ្ប់រងការដ្ឹកជញ្ជូនអនកដំ្ទណើរ 
o ក្បកា្អនររក្ក្ួង្រីពីកាត្ពវកិចចធានារ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខ្ុ្ក្តូ្វការដ្ឋ្ន 
o ក្បកា្្រីពីលាប័ក្ត្ធានារ ្ប់រងោនយនរជាកាត្ពវកិចច 

ទទាេះបីជាមានក្កុម្ការងារអនររក្ក្ួងផដ្លរួម្មាន ក្ក្ួងម្ហានែទ ក្ក្ួងសាធារណៈការនិង
ដឹ្កជញ្ជូន ក្ក្ួងផដ្នដី្នរររូបនីយកម្មនិង្ំណង់ ក្ក្ួងទទ្្ចរណ៍ និងក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្តូ្វបានបទងកើត្ទ ើងាំងពីឆ្្ំ២០០៣ ម្កទម្្ៃេះ បុ្ផនរច្ាប់និងបទ្ប្បញ្ញត្រិ្រីពីការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច 
មិ្នទាន់ក្តូ្វបានអនុវត្រទូ្លំទូ្ោយទទ្ផដ្លទាម្ទារកិចចក្បឹងផក្បង្ហការរប្់សាថ្ប័នពាក់ព័នធទាំងអ្់ ។ 

២.៥.៣. ក្កបខណ្ឌ េហក្បតិបតតិការ 

២.៥.៣.១. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារកនុងក្បទទ្្ 
កនៃងម្ក ក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុផដ្លមានតួ្នាទី្ជានិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងបានបទងកើត្យនរការ

្ក្ម្ប្ក្មួ្លកនុងក្កបខ្ណឌ្ហក្បតិ្បត្រិការជាមួ្យនិយ័ត្ករនានាកនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូ្ចជាសាថ្ប័ន
ពាក់ព័នធ ទក្កាម្យនរការរួម្ននវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ។ ជាក់ផ្រង មិ្នមានយនរការដ្ច់ទដ្យផ ក 
្ក្មាប់និយ័ត្ករននវិ្័យធានារ ្ប់រងទនាេះទទ្ ទៅកនុងទវទិ្កានានា និងយនរការ្ក្ម្ប្ក្មួ្លទែ្សងៗដូ្ចជា 
កនុងទវទិ្ការជរដ្ឋ្ភិបាលនិងវិ្័យឯកជន ជាទដ្ើម្។ ោ ្ង ក៏ទដ្យ ភាពជានដ្រូរវាងនិយ័ត្ករធានា
រ ្ប់រង និងផែនកឯកជនននវិ្័យធានារ ្ប់រងក្តូ្វបានបទងកើត្ទ ើងាម្រយៈ្មារម្ធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ទទាេះបី 
ជា មិ្នមានលកខណៈជាយនរការទទ្ៀងទាត់្និងច្ា្់ោ្់។ 

២.៥.៣.២. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារអនររជាត្ិ 
រហូត្ដ្ល់ការបទងកើត្អាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ អរគនាយកដ្ឋ្នឧ្្ាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនន

ក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានទដ្ើរតួ្នាទី្ជាសាថ្ប័ននិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ទដ្យបានចូលរួម្រល់
កិចចក្បជំុ និងទំ្នាក់ទំ្នងជាមួ្យប ត្ក្បទទ្្នានាកនុងក្កបខ្ណឌតំ្បន់និងទលើ្កលទោក ក្្មាប់វិ្ ័យ
ធានារ ្ប់រង ដូ្ចជាកិចចក្បជំុនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងអាសា ្ន (ASEAN Insurance Regulators Meeting-AIRM) 
និងកិចចក្បជំុក្កុម្ការងារ្ក្ម្ប្ក្មួ្លអាសា ្ន ក្្មាប់ទ រ្ីភាវូបនីយកម្មទ្វាហិរញ្ញវត្ថុ (Working Group  
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on Financial Service Liberalization)  ជាទដ្ើម្។ និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា បានដ្ក្មាជិកភាពខ្ៃួនទចញ
ពី្មារម្និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងអនររជាតិ្ (International Association of Insurance Supervisor-IAIS)  ម្ក
ជា្មាជិក្ទងកត្ការ ចប់ាំងពីឆ្្ំ២០១០ ទដ្យបញហ្បទចចកទទ្  ្និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

២.៦. ការវិភា្ស្ថា នភាពបចចុបបនន (SWOT ANALYSIS) 

២.៦.១. ភាពខ្ល ងំ (Strengths) 

- ក្បទទ្្កម្ពុជាមាន្នរិភាពនិងទ្ថរភាពនទោបាយផដ្លទធវើឱ្យមានកំទណើនទ្ដ្ឋកិចចខ្ព្់ 

- ទគាលនទោបាយវិនិទោរទបើកចំហរទ្ីែ្ារ ជាពិទ្្ចំទពាេះវិ្័យធានារ ្ប់រង 

- កំទណើនខ្ព្់ននក្បជាជនផដ្លមានចំណូលម្ធ្យម្ផដ្លជាអតិ្ថិជន្កាត្នុពលរប្់ 
ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង។ 

២.៦.២. ភាពសខាយ (Weaknesses) 

- ការយល់ដឹ្ងរប្់សាធារណជនអំពីសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រងទៅមានកក្មិ្ត្ទាប 

- កងវេះក្បព័នធបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈទៅកនុងវិ្័យធានារ ្បរ់ង 

- ្ម្ត្ថភាពសាថ្ប័ននិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងមានកក្មិ្ត្ទាំង្ម្ត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុនិង
ធនធានម្នុ្្សមិ្នទ ៃ្ើយត្បនឹង្នទុេះននការរីកចទក្ម្ើនននទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង 

- ភាពមិ្នច្ា្់ោ្់រវាងតួ្នាទី្សាថ្ប័ននិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង និងតួ្នាទី្សាថ្ប័នទរៀបចំ
ទគាលនទោបាយ្ក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍វិ្័យធានារ ្ប់រង 

- កងវេះកិចច្ហការរប្់សាថ្ប័នពាក់ព័នធកនុងការដ្ក់ឱ្យអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច។ 

២.៦.៣. កាលានុវតតន៍ភាព (Opportunities) 

- ការទងើបទ ើងវិញននទ្ដ្ឋកិចចកម្ពុជាក្តូ្វបានព្ាករថ្នឹងមានកំទណើន ៤,០% កនុងឆ្្ំ២០២១ 

- ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងមាន្កាត្នុពលខ្ព្់ ទដ្យអក្ាភារទានធានារ ្ប់រងកនុងទ្ដ្ឋកិចច 
និងដ្ង់្ុីទត្ធានារ ្ប់រងទៅទាបទធៀបនឹងតំ្បន់ 

- សាថ្ប័ននិយ័ត្ករទទ្ើបបទងកើត្ថមីផដ្លជាសាថ្ប័នឯករជ្យកនុងការបំទពញការងារ 

- នវានុវត្រននក្បព័នធបទចចកវិទ្្ាហិរញ្ញវត្ថុជាពិទ្្ បទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង (InsurTech) 
ផដ្លនឹងជួយពក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាពននការក្រប់ក្រង និងជំរុញកំទណើនទី្ែ្ារ ដូ្ចជា ការ
លកែ់លិត្ែលធានារ ្ប់រងាម្ក្បព័នធទអ ិចក្តូ្និក ជាទដ្ើម្។ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

២.៦.៤. ភាពក្បឈម្ (Threats) 

- ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងមួ្យចំនួនផដ្លរងែលប្េះពាល់ខាល្ំងពីជំងឺកូវីដ្-១៩នឹងមិ្នទាន់ 

មានកំទណើនដូ្ចជា ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើការទធវើដំ្ទណើរ ែលិត្ែលធានារ ្ប់រង
ផែនកអាកា្ចរណ៍ ជាទដ្ើម្ 

- និនា្្ការននការទកើនទ ើងនូវការទាម្ទារែរល់ទ្វាធានារ ប់្រង ៃ្ងកាត់្ក្ពំផដ្ន ជាពិទ្្ 
កនុងតំ្បន់អាសា ្ន ផដ្លទធវើឱ្យមានការក្បកួត្ក្បផជងខ្ព្់អំពីរុណភាពទ្វានិង្ម្ត្ថភាព 
ននក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង 

- ធនធានម្នុ្្សក្បកបទដ្យវិជា្្ជីវៈមិ្នទាន់ទ ៃ្ើយត្បនឹងត្ក្មូ្វការទ្ីែ្ារការងារនន      
វិ្័យធានារ ្ប់រង ទាំងបរិមាណនិងរុណភាព។ 

៣. ផ្នការយុទធស្ថស្តេត ឆ្ន ២ំ០២១-២០៣០ 

៣.១. ក្កបខណ្ឌ សោលនសោបាយមា៉ា ក្កូសេដ្ឋកិចច 

ទ្ដ្ឋកិចចកម្ពុជាកនុងឆ្្ំ២០២១ ក្តូ្វបានព្ាករថ្នឹងទងើបទ ើងវិញកនុងអក្ាកំទណើនក្បមាណ ២.៤% 
ពីកំទណើនអវិជជមាន (៣,១%) កនុងឆ្្ំ២០២០ ទក្កាម្បរិការណ៍ននការអូ្បនាល្យននវិបត្រិជំងឺកូវីដ្-១៩ 
និងការរំពឹងទុ្កនូវការទងើបទ ើងវិញកនុងកក្មិ្ត្យឺត្ននត្ក្មូ្វការ្កល ការបនធូរបនថយនូវការរឹត្បនរឹងទលើ 
ការទធវើដំ្ទណើរ និងការ្ក្ម្បខ្ៃួនទៅនឹងក្បក្កតី្ភាពថមី ក្ពម្ទាំងរិត្បញ្ចូលនូវវិធានការអនរររម្ន៍រប្់
រជរដ្ឋ្ភិបាលផដ្លក៏ជាផែនក្ំខាន់កនុងការជំរុញកំទណើន។ ឈរទលើម្ូលដ្ឋ្នទនេះ វិ្័យឧ្្ាហកម្មក្តូ្វ
បានព្ាករថ្នឹងមានកំទណើនវិជជមានកនុងកក្មិ្ត្ទាប ទដ្យសារការរំពឹងទុ្កការទងើបទ ើងវិញយឺត្នន
អនុវិ្័យ្ំណង់ និងអនុវិ្័យកាត់្ទដ្រ ខ្ណៈអនុវិ្័យកម្មនរសាលមិ្នផម្នកាត់្ទដ្រនឹងរក្ាបាន
កំទណើនលអក្បទ្ើរ។ ទ្នទឹម្នឹងទនេះ វិ្័យទ្វាកម្ម ក្តូ្វបានរំពឹងថ្នឹងមាន្នទុេះកំទណើនទ ើងវិញ 
បុ្ផនរកនុងអក្ាយឺត្ជាងនិនា្្ការធម្មាទដ្យសារកំទណើនទាបននអនុវិ្័យ្ ឋ្គារនិងទភាជនីយដ្ឋ្ន, 
អនុវិ្័យអចលនក្ទ្ព្យនិងអនុវិ្័យគាំក្ទ្ទែ្សងទទ្ៀត្។ ចំផណកវិ្័យក្ិកម្ម ក្តូ្វបានព្ាករថ្នឹង
បនរកំទណើនក្បហាក់ក្បផហលគា្្ទៅនឹងនិនា្្ការធម្មា ក្តូ្វបានរំពឹងទុ្កនូវកំទណើនលអទ ើងវិញននអនុវិ្័យ 
ដំ្ ំនិងអនុវិ្័យទនសាទ្ ខ្ណៈអនុវិ្័យចិញ្ចឹម្្ត្វមានកំទណើនថម្ថយ។ 

្ក្មាប់ឆ្្ំ២០២២ ខាងមុ្ខ្ទនេះ ទ្ដ្ឋកិចចកម្ពុជាក្តូ្វបានព្ាករថ្នឹង្ទក្ម្ចបានកំទណើនកនុង
រងវង់ ៤,៨% ទដ្យសារការ្ក្ម្បខ្ៃួនទៅនឹងក្បក្កតី្ភាពថមី (New Normal) ក្ពម្ទាំងការធូរក្សាល
ននការរីករលដ្លននជំងឺកូវីដ្-១៩ បនាទ្ប់ពីការចក់វា ្ក់សំាងក្តូ្វបានអនុវត្រោ ្ងទូ្លំទូ្ោយទពញ
នែទក្បទទ្្ ផដ្លនឹងជំរុញការទងើបទ ើងវិញ្ន្សឹម្ៗននវិ្័យ និងអនុវិ្័យជំរុញកំទណើន្ំខាន់ៗ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ជាមួ្យនឹងភាពលអក្បទ្ើរទ ើងននកំទណើនទ្ដ្ឋកិចច្កល, ការ្ល្្់បរូរទី្ាំងទរងចក្កពីក្បទទ្្ជិត្
ខាងមួ្យចំនួនម្កកាន់កម្ពុជា និងការទងើបទ ើងវិញ្ន្សឹម្ៗននរំហូរម្នុ្្ស និងរំហូរទុ្នវិនិទោរ 
ក្្បទពលផដ្លការរីករលដ្លននជំងឺកូវីដ្-១៩ ក្តូ្វបានរំពឹងថ្នឹងអាចក្រប់ក្រងបាន។ ទាំង្កម្ម- 
ភាពែលិត្កម្ម ត្ក្មូ្វការការវិនិទោរ និងរំហូរម្នុ្្សផដ្លជំរុញដ្ល់ការទងើបទ ើងវិញននអនុវិ្័យ 
ជំរុញកំទណើន្ំខាន់ៗ ដូ្ចជា៖ អនុវិ្័យ្ ឋ្គារ និងទភាជនីយដ្ឋ្ន អនុវិ្័យកាត់្ទដ្រ អនុវិ្័យ
្ំណង់និងអចលនក្ទ្ព្យ និងអនុវិ្័យគាំក្ទ្ទែ្សងទទ្ៀត្។ កំទណើនទនេះក្តូ្វបានគាំក្ទ្ទដ្យកំទណើន
ននវិ្័យក្ិកម្មផដ្លអាច្ទក្ម្ចបានក្បមាណ ១,១% ទដ្យសារកំទណើនលអទ ើងវិញននអនុវិ្័យ 
ដំ្ ំ និងការបនរកំទណើនវិជជមានននអនុវិ្័យទនសាទ្ និងកំទណើនខ្ព្់ននវិ្័យឧ្្ាហកម្ម កនុងអក្ា
កំទណើនក្បមាណ ៨,២% ទដ្យសារការរំពឹងទុ្កនូវការទងើបទ ើងវិញជាបទណ្ើរៗនន្កម្មភាពែលិត្កម្ម
មានត្ក្មូ្វការ្កល និងរំហូរទ្ុនវិនិទោរ ក្ពម្ទាំងការទងើបទ ើងវិញននវិ្័យទ្វាកម្មកនុងអក្ា
កំទណើនក្បមាណ ៥,១% កនុងឆ្្ំ២០២២ ទដ្យសារការរំពឹងទុ្កភាពក្បទ្ើរទ ើងវិញយឺត្នន្កម្មភាព 
ទធវើដំ្ទណើរ និងរំហូរទុ្នវិនិទោរពីបរទទ្្ផដ្លនឹងជួយជំរុញដ្ល់អនុវិ្័យអចលនក្ទ្ព្យ ្ ឋ្គារ និង
ទភាជនីយដ្ឋ្ន និងអនុវិ្័យផដ្លគាំក្ទ្ដ្ល់្កម្មភាពទទ្្ចរណ៍។ 

ទ្្្សនវិ្័យផវងឆង្យរប្់កម្ពុជាទឆ្្េះទៅឆ្្ំ២០៣០ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុ្ទកាណដំ្ ក់កាល 
ទី្៣ បានចងអុលបងាហ្ញពីការផក្បក្បួលរចនា្ម្ព័នធទ្ដ្ឋកិចចកម្ពុជា ផដ្លកំពុងឈានទៅ្ទក្ម្ចឋានៈ
ក្បទទ្្មានចំណូលម្ធ្យម្កក្មិ្ត្ខ្ព្់ និងបានចត់្ទុ្កវិ្័យឧ្្ាហកម្មជាមូ្លដ្ឋ្នក្រឹេះននកំទណើន
ទ្ដ្ឋកិចចកម្ពុជា។ ោ ្ង មិុ្ញ វិ្័យធានារ ្ប់រងផដ្លជា្្រ រ្ម្ភមួ្យននវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុក៏ក្តូ្វ
បានយកចិត្រទុ្កដ្ក់ជាវិ្័យ្ំខាន់មួ្យកនុងការក្ទ្ក្ទ្ង់កំទណើនទ្ដ្ឋកិចចនិង្ងគម្កិចច។ 

ការផក្បក្បួលឆប់រហ័្នននិមាម្បនកម្មពិភពទោកនិងតំ្បន់ រួម្ទាំងភូមិ្សាស្ត្រនទោបាយ
បានរូ្បញ្្ក់ច្ា្់ពីកាោនុវត្រភាព្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍទ្ដ្ឋកិចចទៅកម្ពុជា។ ជាក់ផ្រង កនុងក្កបខ្ណឌ 
្មាហរណកម្មនិងទ្រីភាវូបនីយកម្មទ្ដ្ឋកិចចតំ្បន់ ពិទ្្ការបទងកើត្្ហរម្ន៍ទ្ដ្ឋកិចចអាសា ្ន 
និងភាពជានដ្រូក្រប់ក្ជុងទក្ជាយតំ្បន់ ក៏ដូ្ចជាការបទងកើត្នូវកិចចក្ពម្ទក្ពៀងពាណិជជកម្មទ្រីទទ្វភារី 
កម្ពុជា-ចិន និង កម្ពុជា-កូទរ៉េ កម្ពុជានឹង្ទក្ម្ចបាននូវការត្ភា្្ប់ទាំងផែនករូបវនរនិងសាថ្ប័ន រួម្ទាំង  
្មាហរណកម្មទូ្លំទ្ូោយទលើក្រប់វិ្័យ ផដ្លរួម្ចំផណកកនុងការទបើកក្ចកទី្ែ្ារថមីៗ ការទាក់ទាញ 
វិនិទោរ និងការហូរចូលនូវបទចចកវិទ្្ាថមីៗម្កកម្ពុជា។ កនុងន័យទនេះ វិ្័យធានារ ្ប់រងនឹងទ្ទួ្ល
ក្បទោជន៍ពី្កលភាវូបនីយកម្មជារួម្ ពិទ្្ការវិនិទោរពីក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងលំដ្ប់អនររជាតិ្ 
ផដ្លកំពុង្វេះផ្វងរកឱកា្ធុរកិចចកនុងទី្ែ្ារលូត្ោ្់ថមី ដូ្ចកម្ពុជា។ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

៣.២. ក្កបខណ្ឌ សោលនសោបាយ វិេ័យធានារ៉ា ប់រង 

 ទ្វាធានារ ្ប់រងមិ្នក្គាន់ផត្ជាការទធវើពិពិធកម្មននទ្វាហិរញ្ញវត្ថុននវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុបុ្ទ ្្េះទទ្ 
ផត្ទ្វាធានារ ្បរ់ងរឺជា្មា្ភារដ៏្្ំខាន់មួ្យផដ្លរួម្ចំផណកដ្ល់ការក្ទ្ក្ទ្ង់វិ្័យ្នរិ្ុខ្្ងគម្ 
និងវិ្័យទ្ដ្ឋកិចចដូ្ចជា៖ 

− ជំរុញកំទណើនទ្ដ្ឋកិចចាម្រយៈការទាក់ទាញវិនិទោរ ការបទងកើត្ទី្ែ្ារការងារ និង
ការបណ្តេះប ត្លធនធានម្នុ្្ស ជាទដ្ើម្ ម្ិនផត្បុ្ទ ្្េះបនទុករប្់រដ្ឋប ត្លម្ក
ពីទក្គាេះធម្មជាតិ្ក្តូ្វបានទែទរទៅឱ្យក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទដ្យការជាវែលិត្ែលធានា-
រ ្ប់រងទក្គាេះធម្មជាតិ្ 

− គាំក្ទ្ដ្ល់ការរីកចទក្ម្ើនននវិ្ ័យធុរកិចចផដ្លបនទុករប្់ធុរជនក្តូ្វបានទែទរទៅឱ្យក្កុម្ហ ុន 
ធានារ ្ប់រង ទដ្យការជាវែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើភារៈទ្ទួ្លខុ្្ក្តូ្វ្ក្មាប់ការ
ក្រប់ក្រងនិងវិជា្្ជីវៈកនុងវិ្័យធុរកិចច 

− ជា្មា្ភារ្ំខានមួ់្យក្ទ្ក្ទ្ង់ក្បព័នធ្នរិ្ុខ្្ងគម្ផដ្លបនទុក្ងគម្រប្់ក្បជា-
ពលរដ្ឋក្តូ្វបានទែទរទៅឱ្យក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទដ្យការជាវែលិត្ែលធានារ ្ប់រង 

− ទលើកកម្ព្់ចំទណេះដឹ្ងរប្់ក្បជាពលរដ្ឋអំពីការទរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ាម្រយៈការ
ជាវែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផដ្លមានទំាងលកខណៈការពារ និងលកខណៈ្ន្សំ 

− បទងកើត្្នរិភាពែៃូវចិត្ររប្់ក្បជាពលរដ្ឋមិ្នកងវល់អំពីបញហ្ហិរញ្ញវត្ថុទពលហានិភ័យ
ទកើត្ទ ើងទដ្យសារបានការពារាម្រយៈែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផដ្លខ្ៃួនបានជាវ 

− ការអប់រំនិង្ុខ្មាលភាពរប្់ក្បជាពលរដ្ឋក្តូ្វបានធានាទដ្យការជាវែលិត្ែល
ធានារ ្ប់រង។ 

ោ ្ង មិុ្ញ ការរួម្ចំផណកននវិ្័យធានារ ្ប់រងកនុងទ្ដ្ឋកិចចនិង្ងគម្ក្តូ្វបានកំណត់្ទដ្យ
្ូចនាកររនៃឹេះពីរ រឺ “អក្ាភារទានធានារ ប្រ់ងកនុងទ្ដ្ឋកិចច (Insurance Penetration Rate)” 
និង “ដ្ង់្ុទីត្ធានារ ប្រ់ង (Insurance Density)” ។ 

 ទៅកនុងឆ្្ំ២០២១ ទទាេះបីជាមានការអូ្បនាល្យននវិបត្រិជំងឺរលដ្លជា្កល កូវីដ្-១៩ 
ោ ្ង ក៏ទដ្យ ជាក្កបខ្ណឌទគាលនទោបាយ វិ្ យ័ធានារ ្ប់រងក្តូ្វ្ទក្ម្ចឱ្យបាននូវ អក្ាភារទាន 
ធានារ ្ប់រងកនុងទ្ដ្ឋកិចច ១,១%  និងដ្ង់្ុីទត្ធានារ ្ប់រង ចំនួន ១៨ ដ្ុោលរ្អាទម្រកិ ។  
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ទៅកនុងរយៈទពលផវង ជាមួ្យនឹងសាថ្នភាពអំទ យែលទដ្យសារការទបើកចំហទ្ដ្ឋកិចចនិង
រចនា្ម្ព័នធទ្ដ្ឋកិចចផដ្លកំពុង្ល្្់បរូរក្បកបទដ្យជវភាព រួម្ទាំងែលោភក្បជាសាស្ត្រនិង្កាត្នុ-
ពល្ំខាន់ៗទែ្សងទទ្ៀត្ ផដ្លអាចែរល់លកខខ្ណឌចំបាច់ក្រប់ក្គាន់្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការទធវើ
ទំ្ទនើបកម្ម  វិ្័យធានារ ្បរ់ង នឹងែរល់ភារទានកនុងទ្ដ្ឋកិចចកនុងអក្ា ៥,៥% និង ដ្ង់្ុីទត្ធានារ ្ប់រង
ចំនួន ១៣៥ ដុ្ោល្រអាទម្រិក  ទៅឆ្្ំ២០៣០ ។  

ោ ្ង ក៏ទដ្យ ទដ្ើម្្បី្ទក្ម្ចទគាលទៅ្ូចនាករទាំងទនេះ ការងារជាអាទិភាព រឺ “ការ
អភវិឌឍ្សាថ្បន័នយិត័្ករធានារ ប្រ់ង នងិទហដ្ឋរ្ចនា្ម្ព័នធននវិ្ យ័ធានារ ប្រ់ង” ផដ្លក្តូ្វ៖ 

1. ពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពសាថ្ប័ននិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ជាពិទ្្ធនធានម្នុ្្ស និងក្បព័នធ
បទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង (InsurTech) កនុងការក្រប់ក្រង និងក្តួ្ត្ពិនិត្្យអាជីវកម្មធានារ ្ប់រង 

2. ពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពនិងការចូលរួម្រប្់វិ្័យឯកជនកនុងការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រង  
3. បទងកើត្ “សាោ ឬវិទ្ា្សាថ្នជាត្ធិានារ ប្រ់ង” ផដ្លែរល់វរគបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈកនុងវិ្័យ
ធានារ ្ប់រង ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងត្ក្មូ្វការទកើនទ ើងោ ្ងរំហុកននទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

4. ដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការក្បព័នធធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច្ក្មាប់មាច្្់ោនយនរក្រប់ក្បទភទ្។ 

៣.៣. ក្កបខណ្ឌ បញ្ញតតិកម្ម 

ទដ្ើម្្បីអនុវត្រក្កបខ្ណឌនទោបាយវិ្័យធានារ ្ប់រងឱ្យបាន្ទក្ម្ច តួ្នាទី្រប្់បញ្ញត្រិករនឹង
ក្តូ្វបានកំណត់្ច្ា្់ោ្់ទដ្ើម្្បីជំរុញការអនុម័្ត្បទ្ប្បញ្ញត្រិចំបាច់ ក្្មាប់ក្រប់ក្រងទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង។  
ក្កុម្ក្បឹក្ាអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារផដ្លជាបញ្ញត្រិករកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង នឹងជំរុញការ
អនុម័្ត្បទ្ប្បញ្ញត្រិចំបាច់មួ្យចំនួនដូ្ចខាងទក្កាម្៖ 

− អនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្ប់រង ជំនួ្អនុក្កឹត្្យឆ្្ំ២០០១ 
− អនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះោនយនរក្រប់ក្បទភទ្ 
− អនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្ប់រងខា្្ត្តូ្ច 
− ក្បកា្្រីពីការបទងកើត្និងការក្រប់ក្រងមូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍វិ្័យធានារ ្ប់រង 
− ក្បកា្អនររក្ក្ួង្រីពីការធានារ ្បរ់ងជាកាត្ពវកិចច (ផក្ក្មួ្លក្បកា្ច្់ ៣ ) 
− ក្បកា្្រីពីការែរល់អាជាញ្បណណអាជីវកម្មរប្់ក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង(ផក ក្្មួ្លក្បកា្ច្)់ 
− ក្បកា្្រីពីអភិបាលកិចចក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង (ផក្ក្មួ្លក្បកា្ច្់) 
− ក្បកា្្រីពីទដ្ើម្ទុ្នអប្បបរិមានិងកក្មិ្ត្សាធនភាពរប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្បរ់ង(ផក ក្្មួ្ល) 
− ក្បកា្្រីពីទគាលការណ៍ផណនាំរណទនយ្យ្ ក្មាប់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង(ផក ក្្មួ្ល) 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

− ក្បកា្្រីពីការកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នអប្បបរិមានិងកក្មិ្ត្សាធនភាពរប្ ់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់ងខា្្ត្តូ្ច 
− ក្បកា្្រីពីក្បាក់បក្មុ្ងធានារ ្ប់រង 
− ក្បកា្្រីពីទគាលការណ៍ផណនាំ្ក្មាប់ការវិនិទោររប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង 
− ក្បកា្្រីពីការធានារ ្ប់រងបនរ 
− ក្បកា្្រីពីការចុេះបញ្ជីក្កុម្ហ ុន្វនករធានារ ្ប់រង 
− បទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងទសាធនឯកជន 
− បទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បព័នធបទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង 
− បទ្ប្បញ្ញត្រិក្បុងក្បយ័ត្នទាក់ទ្ងនឹងការក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ (ផក្ក្មួ្ល) 
− បទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្កម្ក្បតិ្បត្រិទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង (ផក្ក្មួ្ល) 
− បទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធទែ្សងទទ្ៀត្។ 

៣.៤. ទី្ារធានារ៉ា ប់រង 

៣.៤.១. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលខលី (២០២១-២០២៣) 

ទទាេះបីជាមានកំទណើនតិ្ចតួ្ចននចំនួនក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង ទំ្ហំទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជានឹង
បនរទកើនទ ើងរួរឱ្យកត់្្មាគ្ល់បនាទ្ប់ពីការថម្ថយននការរត្ត្្ាត្ជំងឺកូវីដ្-១៩ និងការដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរ
ការននក្បព័នធធានារ ្ប់រងកាត្ពវកិចច្ក្មាប់ោនយនរក្រប់ក្បទភទ្ ផដ្លទក្គាងដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការកនុងឆ្្ំ
២០២២។ បុពវោភធានារ ្ប់រង្រុបក្តូ្វបានព្ាករថ្ នឹងទកើនទ ើងដ្ល់ក្បមាណ ៣០០ោនដុ្ោល្រ
អាទម្រិក ទដ្យមានកំទណើនក្បមាណ ១០% កនុងឆ្្ំ២០២១ និង៣៥%កនុងឆ្្ំ២០២៣ ក្តូ្វជាបុពវោភដុ្ល 
ក្បមាណ ៥០០ោនដុ្ោល្រអាទម្រិក ទហើយនឹងបទងកើត្ការងារបានជាង ៦០០០កផនៃង កនុងលកខខ្ណឌ
ផដ្លមានការដ្ក់ឱ្យអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះោនយនរក្រប់ក្បទភទ្។ 

 
 2021 2022 2023 

បពុវលាភដលុសរបុ  $ 300,183,792   $ 375,229,740   $ 506,560,148  

ចនំនួបណ្ណសនារ៉ាបរ់ង        1,836,909         2,296,136         3,099,783  

ទកឹប្រាកធ់ានាសរបុ (លាន)  $       269,606   $       337,007   $       454,959  

ចនំនួបគុ្គលកិបមប្ររើការងារ 
 3,850   4,813   6,497  

 
៣.៤.១.១. ្លិត្លធានារ៉ា ប់រង 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងក៏ជាកាត្មួ្យដ៏្្ំខាន់កនុងការជំរុញកំទណើនទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង ជាពិទ្  ្
ក្បទភទ្ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផដ្លមានលកខណៈជាការធានារ ្ប់រងដ្ល់បនទុក្ងគម្ដូ្ចជា ែលិត្ែល
ធានារ ្ប់រង្ុខ្ភាព ែលិត្ែលធានារ ្ប់ជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះោនយនរក្រប់ក្បទភទ្ ែលិត្ែលធានារ ្ប់រង
ខា្្ត្តូ្ច្ក្មាប់ស្ត្រី ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផែនកក្ិកម្ម និងការធានារ ្ប់រងទក្គាេះម្ហនររយ្ក្មាប់ 
រជរដ្ឋ្ភិបាល ជាទដ្ើម្។ ទហតុ្ដូ្ទចនេះកនុងរយៈទពលខ្ៃីចំទពាេះមុ្ខ្ទនេះ ែលិត្ែលធានារ ្ប់រង្ុខ្ភាព
ផដ្លមានក្សាប់នឹងក្តូ្វបនរពក្ងីកបផនថម្ ក្ពម្ជាមួ្យនឹងការបទងកើត្ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងថមី ដូ្ចជា ៖ 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះោនយនរក្រប់ក្បទភទ្ ផដ្លនឹងក្តូ្វដ្ក់ឱ្យ
អនុវត្រ ទដ្យក្បព័នធធានារ ្ប់រងកាត្ពវកិចចោនយនរ ទដ្ើម្្បីទដ្េះក្សាយបនទុកហិរញ្ញវត្ថុបងក
ទ ើងទដ្យទក្គាេះថ្្្ក់ចរចរណ៍ ផដ្លជេះឥទ្ធិពលោ ្ងធៃន់ធៃរដ្ល់្នរិ្ុខ្្ងគម្ និង
ទ្ដ្ឋកិចច 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងខា្្ត្តូ្ចផដ្លទ្ត្ត្ទលើស្ត្រីផដ្លជាទម្ក្រួសារកនុង្ងគម្កម្ពុជា
ដូ្ចជា ការធានារ ្ប់រង្ុខ្ភាពស្ត្រី ការធានារ ្ប់រងទលើការពរទពាេះនិង ៃ្ងទ្ទនៃ និងការ
ធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្មាត្យ ជាទដ្ើម្ 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផែនកក្ិកម្ម ដូ្ចជា ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើកក្មិ្ត្ទឹ្កទភៃៀង 
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងអរគីភ័យចំទពាេះដំ្ ំក្ិកម្ម និងការធានារ ្ប់រងទក្គាេះម្ហនររយ
ធម្មជាតិ្ ្ក្មាប់ដំ្ ំក្្ូវ ឬដំ្ ំក្ិកម្ម និងការចិញ្ចឹម្្ត្វ ផដ្លរួម្ចំផណកដ្ល់
ការអភិវឌ្ឍវិ្័យក្ិកម្ម 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទក្គាេះម្ហនររយធម្មជាតិ្្ក្មាប់រជរដ្ឋ្ភិបាល ។ 

៣.៤.១.២. ក្បព័នធផចកចាយ្លិត្ល 

ក្បព័នធផចកចយែលិត្ែលធានារ ្ប់រង (Distribution Channel) ផដ្លទដ្ើរតួ្នាទី្ជា្រន្ឈាម្
ក្ទ្ក្ទ្ង់ការរីកចំទរីនននទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងក៏ដូ្ចជាវិ្័យធានារ ្ប់រង។ ទៅកនុងរយៈទពលខ្ៃីចំទពាេះមុ្ខ្ទនេះ 
ទទាេះជា ក្បព័នធផចកចយបចចុប្បនន ផែអកចំបងទលើការលក់ែលិត្ែលាម្អនររការីធានារ ្ប់រងជារូបវនរបុរគល 
និងនីតិ្បុរគលក៏ទដ្យ ក៏ក្បព័នធទនេះនឹងចប់យកនូវការវិវត្រថមីននក្បព័នធបទចចកវិទ្្ាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) 
និោយជារួម្ និងនិោយទដ្យផ ក នវានុវត្រននបទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង (InsurTech)។ ក្កុម្ហ ុនធានា-

រ ្ប់រង បាននិងកំពុងវិនិទោរទលើក្បព័នធបទចចកវិទ្្ា ទដ្ើម្្បីដ្ក់លក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផដ្លមាន
លកខណៈសាម្ញ្ញ ាម្ក្បព័នធបទចចកវិទ្្ារប្់ខ្ៃួន្ទ្ល់ ឬាម្ថ្្្ល់បទចចកវិទ្្ារប្់ក្កុម្ហ ុនដ្នទ្ កនុង
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ទគាលទៅែរល់ទ្វាលក់ែលតិ្ែលធានារ ្ប់រងដ្ល់អតិ្ថិជនឱ្យបានឆប់រហ័្និងងាយក្្ួល ទហើយអាច
ក្របដ្ណ្ប់បានទូ្លំទ្ូោយជាងការលក់្ទ្ល់ាម្បុរគលិករប្់ក្កុម្ហ ុន។  

ទលើ្ពីទនេះ ជាការអនុវត្រទៅប ត្ក្បទទ្្ភារទក្ចើន ្ក្មាប់ការលក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រង
ាម្រយៈសាថ្ប័នធនាគារ ឬមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថុ ក្តូ្វបានអនុញញ្ត្ឱ្យបុរគលិកធនាគារផណនាំទ្វាធានារ ្ប់រង 

(Referral Model) ឬលក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផត្ម្រង (Direct Sale Model) ទដ្យមិ្នក្គាន់ផត្ផណនាំ
បុ្ទ ្្េះទទ្។ អាក្្័យទហតុ្ទនេះ ទៅកនុងរយៈទពលខ្ៃីទនេះ នឹងមានការវវិត្រននទ្ក្ម្ង់លក់ែលិត្ែលធានា-

រ ្ប់រងាម្រយៈធនាគារពីមូ្្ផដ្លផណនាំែលិត្ែល(Referral Model) ទៅជាមូ្្ផដ្លលក់្ទ្ល់ (Direct 

Sale Model)។ 

៣.៤.១.៣. ការបណ្តុ ឹះបណ្តត លវិជាា ជវីៈ 

 ដូ្ចទៅកនុងប ត្ក្បទទ្្នានាទលើ្កលទោក ការបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈជាកាត្ចំបងកនុង
ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុ្្សទដ្ើម្្បីជំរុញដ្ល់ការអភិវឌ្ឍវិ្័យ មួ្យ។ ោ ្ង មិុ្ញ ទៅកនុងវិ្័យ
ធានារ ្ប់រងកម្ពុជា វរគបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រង នឹងក្តូ្វបានទរៀបចំឱ្យមានជាែៃូវការជាជំហាន  ៗ
ាម្កក្មិ្ត្ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរប្់និយ័ត្ករនិងត្ក្មូ្វការជាក់ផ្រងននទី្ែ្ារ ទហើយនឹងឈានដ្ល់
បទងកើត្ “សាោឬវិទ្ា្សាថ្នជាត្ិធានារ ប្់រង” ទដ្យមានតួ្នាទី្ែរល់វរគបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈកនុងវិ្័យ 
ធានារ ្ប់រង ដ្ូចផដ្លមានកនុងវិ្័យធនាគារ និងវិ្័យទែ្សងៗទទ្ៀត្ែងផដ្រ ។  

ទទាេះកនុងរយៈទពលខ្ៃី ឬម្ធ្យម្ ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជាក៏ទៅផត្ទក្បើក្បា្់ធនធានខាងទក្ៅ
្ក្មាប់ជំនាញវិជា្្ជីវៈវាយត្នម្ៃហានិភ័យធានារ ្ប់រង និងជំនាញវិជា្្ជីវៈរណនាបុពវោភធានារ ្ប់រង 
ទដ្យសារការវិនិទោរទលើធនធានផដ្លមានជំនាញទនេះ ទាម្ទាររយៈទពលផវងនិងធនធានម្នុ្្សមាន
្ម្ត្ថភាពខ្ព្់។ ដូ្ទចនេះ កនុងរយៈទពលខ្ៃីទនេះ ទដ្យមានការទកើនទ ើងននចំនួនក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងនិង
ត្ក្មូ្វការននទ្វាជំនាញវិជា្្ជីវៈទាំងទនេះ ្ំទណើ្ុំបទងកើត្ក្កុម្ហ ុនអាជីវកម្មែរល់ទ្វាវិជា្្ជីវៈគាំក្ទ្ទាំង
ទនេះ នឹងមានការទកើនទ ើងែងផដ្រ ។ 

៣.៤.១.៤. េមា្ម្វិជាា ជវីៈធានារ៉ា ប់រង 

ជាមួ្យនឹងកំទណើនននចំនួនទជើងសាធានារ ្ប់រង ្មារម្ទជើងសាធានារ ្ប់រងកម្ពុជា រួរក្តូ្វ
បានបទងកើត្ ទដ្ើម្្បីទដ្ើរតួ្នាទី្្ក្ម្ប្ក្មួ្លការែរល់ទ្វាទជើងសាធានារ ្ប់រងក្បកបទដ្យវិជា្្ជីវៈខ្ព្់
ធានាបានការក្បកួត្ក្បផជងទដ្យ្ុចរិត្និង្ម្ធម៌្។ ជាមួ្យទនេះែងផដ្រ អាចនឹងមានការបទងកើត្
្មារម្ដ្ច់ទដ្យផ កពីគា្្រវាង ្មារម្ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងអាយុជីវិត្ ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទូ្ទៅ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

និងក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងខា្្ត្តូ្ច ទដ្យមូ្លទហតុ្ននចំនួន្មាជិកកាន់ផត្ទក្ចើន និងបទក្ម្ើទគាល
បំណងបទចចកទទ្្ខ្ុ្គា្្។ 

៣.៤.២. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលម្ធយម្ (២០២៤-២០២៨) 

ទក្កាយពីការទងើបទ ើងវិញននទ្ដ្ឋកិចចពិភពទោក ក៏ដូ្ចជាទ្ដ្ឋកិចចកម្ពុជា ទី្ែ្ារធានារ ្បរ់ង
នឹងក្តូ្វបានព្ាករថ្ មានកំទណើនក្បមាណទថរកនុងរងវង់ ២៥% កនុងមួ្យឆ្្ំ ចប់ពីឆ្្ំ២០២៤ ផដ្លទធវើ
ឱ្យបុពវោភដុ្លទកើនដ្ល់ក្បមាណជាង ១,៥ ប ៊ីោនដុ្ោល្រអាទម្រិក កនុងឆ្្ំ២០២៨ នឹងអាចបទងកើត្
ការងារបានចំនួនជិត្ ២មឺុ្នកផនៃង។  

 
 2024 2025 2026 2027 2028 

បពុវលាភដលុសរបុ (លាន)  $633.2   $791.5   $989.3   $1,236.7   $1,545.8  

ចនំនួបណ្ណសនារ៉ាបរ់ង 3,874,729  4,843,412  6,054,265   7,567,831   9,459,788  

ទកឹប្រាកធ់ានាសរបុ (លាន)  $ 68,699   $710,874  $888,593  $1,110,741  $1,388,426  

ចនំនួបគុ្គលកិបមប្ររើការងារ      8,121    10,151   12,689      15,862        19,827  

 
៣.៤.២.១. ្លិត្លធានារ៉ា ប់រង 

ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងក៏ជាកាត្មួ្យដ៏្្ំខាន់កនុងការជំរុញកំទណើនទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង។ កនុង     
រយៈទពលម្ធ្យម្ទនេះ ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងមួ្យចំនួនដូ្ចខាងទក្កាម្រួរក្តូ្វបានជំរុញឱ្យមានទៅទលើទ្ីែ្ារ៖ 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផដ្លមានលកខណៈវិនិទោរ (Investment-linked Product) 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងក្បទភទ្ធនោភ (Annuity Insurance Products) 

− បនរជំរុញែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផែនកក្ិកម្ម ដូ្ចជា ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើកក្មិ្ត្ទឹ្ក
ទភៃៀង ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើអរគីភ័យ្ក្មាប់ដំ្ ំក្្ូវ ឬដំ្ ំក្ិកម្ម និង
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងការចិញ្ចឹម្្ត្វ ផដ្លរួម្ចំផណកដ្ល់ការអភិវឌ្ឍវិ្័យក្ិកម្ម 

− បនរការយកចិត្រទុ្កដ្ក់ទលើការទិ្ញែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើទក្គាេះម្ហនររយធម្មជាតិ្
្ក្មាប់រជរដ្ឋ្ភិបាល។ 

៣.៤.២.២. ក្បព័នធផចកចាយ្លិត្ល 



 

និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា (ន.ធ.ក.)       ទំព័រ 23  

 

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ទៅកនុងរយៈទពលទនេះ ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង នឹងជំរុញការលក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផដ្លមាន
លកខណៈទលើ្ពីសាម្ញ្ញ ទៅជាការលក់ាម្ក្បព័នធបទចចកវិទ្្ារប្់ខ្ៃួន្ទ្ល់ ឬ ាម្ថ្្្ល់បទចចកវិទ្្ា
រប្់ក្កុម្ហ ុនទែ្សងកនុងទគាលទៅែរល់ទ្វាលក់ែលិត្ែលដ្ល់អតិ្ថិជនឱ្យបានឆប់រហ័្ និងងាយ-

ក្្ួលទហើយអាចក្របដ្ណ្ប់បានទូ្លំទ្ូោយជាងការលក់្ទ្ល់ាម្បុរគលិករប្ក់្កុម្ហ ុន។  

ជាមួ្យទនេះែងផដ្រ ទ្ក្ម្ង់លក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងាម្រយៈធនាគារនឹងក្តូ្វទ្តត្្ចម្្បងទលើការ
លក់្ទ្ល់ (Direct Sale Model) និងលក់ាម្ថ្្្ល់បទចចកវិទ្្ា។ 

៣.៤.២.៣. ការបណ្តុ ឹះបណ្តត លវិជាា ជវីៈ 

 កនុងរយៈទពលម្ធ្យម្ទនេះ កម្ពុជាក៏ទៅផត្បនរទក្បើក្បា្់ធនធានខាងទក្ៅ ចំទពាេះជំនាញវិជា្្ជីវៈ
វាយត្នម្ៃហានិភ័យធានារ ្ប់រងនិងជំនាញវិជា្្ជីវៈរណនាបុពវោភធានារ ្ប់រងទដ្យទហតុ្ថ្ ការវិនិទោរ 

ទលើធនធានផដ្លមានជំនាញទាំងទនេះ ទាម្ទាររយៈទពលទលផវងនិងធនធានម្នុ្្សមាន្ម្ត្ថភាព   

ខ្ព្់។ ោ ្ង ក៏ទដ្យ “សាោឬវិទ្្ាសាថ្នជាតិ្ធានារ ្ប់រង” ផដ្លទទ្ើបបទងកើត្ថមី ក្តូ្វដំ្ទណើរការោ ្ង
្កម្ម និងបទងកើន្ម្ត្ថភាពកនុងការបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈអនររការីធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីធានាបាននូវរុណភាព 
ផដ្លអាចក្បកួត្ក្បផជងជាមួ្យទី្ែ្ារកនុងតំ្បន់។ ទ្នទឹម្នឹងទនាេះ វរគបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈវាយត្នម្ៃ
និងវិជា្-្ ជីវៈរណនាបុពវោភធានារ ្ប់រង ផដ្លជាវិជា្្ជីវៈចំបាច់មិ្នអាចខ្វេះបាន្ក្មាប់គាំក្ទ្ទី្ែ្ារ
ធានារ ្ប់រង នឹងក្តូ្វបាន្ិក្ាទរៀបចំែងផដ្រ។ 

៣.៤.២.៤. េមា្ម្វិជាា ជវីៈធានារ៉ា ប់រង 

កនុងរយៈទពលម្ធ្យម្ទនេះ ្មារម្វិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងមួ្យចំនួនទទ្ៀត្នឹងអាចក្តូ្វបានបទងកើត្
ាម្ភាពចំបាច់ ដ្ូចជា្មារម្ភា្្ក់ងារធានារ ្បរ់ង, ្មារម្អនកវាយត្នម្ៃហានិភ័យធានារ ្ប់រង និង
្មារម្អនករណនាបុពវោភធានារ ្ប់រងជាទដ្ើម្។ ្មារម្វិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងទាំងទនេះ នឹងទដ្ើរតួ្នាទី្
ោ ្ង្កម្មកនុងការកសាង្ម្ត្ថភាពវិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រង ទាំងកនុងក្កបខ្ណឌទូ្ទាំងក្បទទ្្ ក្កបខ្ណឌ
តំ្បន់ និងទលើ្កលទោក។ 

៣.៤.៣. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលផវង (២០២៩-២០៣០) 

កនុងរយៈទពលផវងទនេះ ក្ប្ិនទបើទ្ដ្ឋកិចចកម្ពុជារក្ាបាននូវកំទណើនទថរ ៥,៥% ទនាេះទី្ែ្ារ
ធានារ ្ប់រង នឹងក្តូ្វបានព្ាករមានកំទណើនទថរកនុងរងវង់ ២៥% កនុងមួ្យឆ្្ ំ ចប់ពីឆ្្ំ២០២៩ រហូត្
ដ្ល់ឆ្្ំ២០៣០ ជាមួ្យបុពវោភដុ្ល នឹងទកើនដ្ល់ក្បមាណ ២,៥ ប ៊ីោនដុ្ោល្រអាទម្រិចកនុងឆ្្ំ
២០៣០ ទហើយអាចបទងកើត្ការងារចំនួនក្បមាណ ៣មឺុ្នកផនៃង។ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

 2029 2030 

បពុវលាភដលុសរបុ (លាន)  $    1,932.3   $     2,415.4  

ចនំនួបណ្ណសនារ៉ាបរ់ង            11,824,735              14,780,919  

ទកឹប្រាកធ់ានាសរបុ (លាន)  $          1,735,533   $           2,169,416  

ចនំនួបគុ្គលកិបមប្ររើការងារ                24,784                30,980  

 

៣.៤.៣.១. ្លិត្លធានារ៉ា ប់រង 

ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងក៏ជាកាត្មួ្យដ៏្្ំខាន់កនុងការជំរុញកំទណើនទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង។ កនុង     
រយៈទពលទនេះ ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងមួ្យចំនួនដូ្ចខាងទក្កាម្រួរក្តូ្វបានបនរជំរុញឱ្យមានទៅទលើទ្ីែ្ារ៖ 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផដ្លមានលកខណៈវិនិទោរ (Investment-linked Product) 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងក្បទភទ្ធនោភ (Annuity Insurance Products) 

− ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងផែនកក្ិកម្ម ដូ្ចជា ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើកក្មិ្ត្ទឹ្កទភៃៀង 
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទលើអរគីភ័យ ្ក្មាប់ដំ្ ំក្្ូវ ឬដំ្ ំក្ិកម្ម និងែលិត្ែល
ធានារ ្ប់រងការចិញ្ចឹម្្ត្វ ផដ្លរួម្ចំផណកដ្ល់ការអភិវឌ្ឍវិ្័យក្ិកម្ម។ 

៣.៤.៣.២. ក្បព័នធផចកចាយ្លិត្ល 

ទៅកនុងរយៈទពលទនេះ ក្បព័នធផចកចយែលិត្ែលធានារ ្ប់រងទៅកនុងទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជានឹង
ក្របដ្ណ្ប់ ទដ្យការលក់ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងាម្អនឡាញ ទទាេះជាាម្រយៈធនាគារក៏ទដ្យ។ 

៣.៤.៣.៣. ការបណ្តុ ឹះបណ្តត លវិជាា ជវីៈ 

  “សាោឬវទិ្ា្សាថ្នជាត្ធិានារ ប្រ់ង” ក្តូ្វែរល់វរគបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងឱ្យបាន
ទូ្លំទ្ូោយក្បកបទដ្យរុណភាពនិងក្រប់ជំនាញ រួម្ទាំងជំនាញរណនាបុពវោភធានារ ្ប់រងែងផដ្រ 
ទាំងកនុងក្កបខ្ណឌក្បទទ្្កម្ពុជានិងក្កបខ្ណឌតំ្បន់។ ទលើ្ពីទនេះ សាោឬវិទ្្ាសាថ្ន ក្តូ្វមានលកខណៈ 
្ម្្បត្រិក្រប់ក្គាន់ ទដ្ើម្្បីក្បកួត្ក្បផជងជាមួ្យសាថ្ប័នបណ្តេះប ត្លឯកជនកនុងការែរល់ទ្វាបណ្តេះ-    
ប តល្វិជា្្ជីវៈកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងទៅកម្ពុជា និងជាមួ្យសាថ្ប័នបណ្តេះប ត្លកនុងតំ្បន់។ 

៣.៤.៣.៤. េមា្ម្វិជាា ជវីៈធានារ៉ា ប់រង 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

្មារម្វិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងនីមួ្យៗ ក្តូ្វទ្ទួ្លខ្ុ្ក្តូ្វទលើក្កម្វិជា្្ជីវៈាម្ជំនាញទរៀងៗខ្ៃួន
ទដ្យ្ហការជាម្ួយ“សាោឬវទិ្ា្សាថន្ជាត្ធិានារ ប្រ់ង” និងអាចឈានដ្ល់ការក្រប់ក្រងទដ្យ
ខ្ៃួនឯង(Self-Regulated) ទលើក្កម្្ីលធម៌្វិជា្្ជីវៈ។ 

៣.៥. និយ័តករធានារ៉ា ប់រង 

៣.៥.១. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលខលី (២០២១-២០២៣) 

៣.៥.១.១. ក្កបខណ្ឌ ស្ថា ប័ន 

១. រចនា្ម្ពន័ធសាថប្ន័ 

វិ្័យធានារ ្ប់រងផដ្លជា្្រ រ្ម្ភមួ្យរប្់វិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងរីកចទក្ម្ើនកនុង
្នទុេះមួ្យរួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ និងជាទី្ទមាទ្នៈ។ អាក្្័យទហតុ្ទនេះ រជរដ្ឋ្ភិបាលបានយកចិត្រទុ្កដ្ក់
ខ្ព្់ ទដ្យបានផក្បកាល្យនាយកដ្ឋ្នធានារ ្ប់រងនិងទសាធនននក្ក្ួងទ្ដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុទៅជា    
និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាននអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ ាម្ក្ពេះរជក្កម្ទលខ្ ន្/រកម្/
០១២១/០០៣ ចុេះនថៃទី្១៦ ផខ្ម្ករ ឆ្្២ំ០២១ ផដ្លក្បកា្ឱ្យទក្បើច្ាប់្ដីពីការទរៀបចំនិងការក្បក្ពឹត្រ
ទៅននអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ។ សាថ្ប័ននិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាថមីទនេះ ក្តូ្វមាន៖ 

តួនាទីេនូល (Roles) 

ជាសាថ្ប័នឯករជ្យកនុងការបំទពញមុ្ខ្ងារក្រប់ក្រង និងក្តួ្ត្ពិនិត្្យ ្កម្មភាពអាជីវកម្មធានារ ្ប់រង និង
ទសាធនឯកជន។ 

ចកេុ វិេ័យ (Vision) 

ធានាបាននូវភាពរឹងមាំ និងឧត្រម្ភាពក្បកួត្ក្បផជងក្បកបទដ្យចីរភាពរប្់ក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង 
ទាំងអ្់ ទដ្ើម្្បីបទក្ម្ើដ្ល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រប់រូប និងជំរុញកំទណើនទ្ដ្ឋកិចចជាតិ្។ 

សបេកកម្ម (Mission) 

ទបរជាញ្អនុវត្រទគាលការណ៍ក្រប់ក្រង និងក្តួ្ត្ពិនិត្្យាម្និោម្អនររជាតិ្ក្បកបទដ្យការយកចិត្រទុ្កដ្ក់
ខ្ព្់ និងមានវឌ្ឍនភាព។ 

្ុណ្តម្ម្លរួម្ (Shared Core Values) 
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េុចរិតភាព (Integrity) 

ក្បកាន់ខា្្ប់នូវភាពទសាម្េះក្ត្ង់និងត្មាល្ភាពកក្មិ្ត្ខ្ព្់បំែុត្កនុងការបំទពញមុ្ខ្ងារនិងតួ្នាទី្រប្់ខ្ៃួន។ 

ឆនទៈ (Commitment) 

្ទក្ម្ចឱ្យបានាម្្រង់ដ្រអនររជាតិ្កក្មិ្ត្ខ្ព្់បំែុត្និងឧត្រមានុវត្រកនុងការងារក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យ 
ទដ្ើម្្បីបទក្ម្ើអតិ្ថិជននិងឧ្្ាហកម្មធានារ ្ប់រងកម្ពុជា។ 

ការទទួលខុេក្តូវ (Responsibility) 

ក្តូ្វមានរណទនយ្យភាព ភាពលេះបង់និងភាពដឹ្កនាំផដ្លជាកាត្ចំបាច់ទលើ្ពីការែរល់ទ្វាសាធារណៈ។ 

២. ធនធានម្នុ្ ស្ 

កនុងរយៈទពលឆ្្ំ ២០២១-២០២៣  ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងកំទណើនននទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងទាំងចំនួន
ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងនិងែលិត្ែលធានារ ្ប់រង និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាក្តូ្វែរល់អាទិ្ភាពដ្ល់ការ
ទក្ជើ្ទរី្ ម្ស្តនរីបផនថម្ចំនួនក្បមាណ ៨០រូប ទដ្យមានផែនការលម្អិត្ច្ា្់ោ្់និងម្្ត់្ចត់្ ។ ម្ស្តនរី
ទាំងទនាេះក្តូ្វមាន្ម្ត្ថភាពខ្ព្់ខាង ផែនកទ្ដ្ឋកិចច ផែនកច្ាប់ ផែនកហិរញ្ញវត្ថុ ផែនករណទនយ្យ និងក្តូ្វ
មានចំទណេះដឹ្ងខ្ព្់ផែនកភាសាអង់ទរៃ្ ។  

៣. ធនធានហរិញ្ញវត្ថ ុ

ទដ្ើម្្បីទ្ទួ្លបានម្ស្តនរីមាន្ម្ត្ថភាពបំទពញការងារាម្ត្ក្មូ្វការជាក់ផ្រងក្បកបទដ្យក្ប្ិទ្ធភាព 
ខ្ព្់ាម្ផែនការទាំងកនុងការទក្ជើ្ទរី្ម្ស្តនរីថមី និងទដ្ើម្្បីរក្ាបាននូវម្ស្តនរីផដ្លមាន្ម្ត្ថភាព និយ័ត្ករ
ធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ក្តូ្វមានទគាលការណ៍ច្ា្់ោ្់្រីពីការែរល់ក្បាក់កនក្ម្និងក្បាក់អត្ថក្បទោជន៍
ទែ្សងៗ្ក្មាប់ម្ស្តនរីនននិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ទដ្ើម្្បីក្បកួត្ក្បផជងជាមួ្យវិ្័យឯកជន និងក្តូ្វ
មានផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្ា្់ោ្់ទដ្ើម្្បីក្ទ្ក្ទ្ង់កិចចដំ្ទណើរការរប្់ខ្ៃួនក្បកបទដ្យវឌ្ឍនភាព។ 

៤. ក្បពន័ធបទចចកវិទ្ា្ធានារ ប្រ់ង (InsurTech) 

ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងការរីកចក្រម្ើនោ ្ងរហ័្ននវិ្័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា និយ័ត្ករធានារ ្ប់រង
កម្ពុជា ក្តូ្វទធវើទំ្ទនើបកម្មវិធីសាស្ត្របំទពញការងាររប្់ខ្ៃួនទដ្យផក្បកាល្យពីការបំទពញការងារទដ្យនដ្
ទៅជាការទក្បើក្បា្់ក្បព័នធបទចចកវិទ្្ាព័ត៌្មាន ផដ្លមានោ ្ង្ម្្បូរផបបនាយុរ្ម្័យឌីជីថល ជា
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ពិទ្្ ក្បព័នធបទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង ។ ទហតុ្ដូ្ទចនេះ និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាក្តូ្វវិនិទោរទលើក្បព័នធ
បទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រងជាអាទិ្ភាពកនុងរយៈទពលខ្ៃីទនេះដូ្ចខាង ទក្កាម្៖ 

1. ក្បព័នធក្របក់្រងរដ្ឋបាល(Administration IT System) ្ ក្មាប់ក្រប់ក្រងចលនាឯកសារ
រប្់និយ័ត្ករទដ្ើម្្បីធានានូវភាពរលូនននដំ្ទណើរការននការែរល់ទ្វាសាធារណៈឱ្យ បាន 

ទាន់ទពល និងមានក្ប្ិទ្ធភាពខ្ព្់ រួម្ទាំងការែរល់ទ្វាអនឡាញ ការបទងកើត្ទរហទំ្ព័រ 
និងទំ្ព័រប ត្ញ្ងគម្រប្់និយ័ត្ករ 

2. ក្បព័នធចុេះបញ្ជបីុរគលភា្ក្ង់ារធានារ ប្រ់ង (Registration IT System) ្ក្មាប់ក្រប់ក្រង
និងរក្ាទុ្កទិ្ននន័យអំពីបុរគលភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រង 

3. ក្បព័នធក្បម្លូនិងក្របក់្រងទ្និនយ័ហរិញ្ញវត្ថ ុ ( Financial Data Collection and 

Management System) ្ ក្មាប់ក្បមូ្លនិងរក្ាទុ្កទិ្ននន័យហិរញ្ញវត្ថុរប្់ក្កុម្ហ ុន 

4.  ក្បពន័ធវភិារនងិែរល់្ ញញម្្ុន (Early Warning System) ្ក្មាប់វិភារទលើរបាយ-    
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់ក្កុម្ហ ុន និងែរល់ការក្ពមាន ទដ្ើម្្បីចត់្វិធានការទាន់ទពលចំទពាេះ 
ក្កុម្ហ ុនមានហានិភ័យខ្ព្់ 

5. ក្បព័នធក្របក់្រងទ្និននយ័ធានារ ប្រ់ង (Insurance Data Management System) ផដ្ល
មានកក្មិ្ត្តូ្ច ក្្មាប់ដំ្ ក់កាលដំ្បូងចំទពាេះទិ្ននន័យអំពីក្កុម្ហ ុន (Company Profile) 
និងែលិត្ែលរប្់ក្កុម្ហ ុនមួ្យចំនួនផត្បុ្ទ ្្េះាម្្ម្ត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងអាច
ពក្ងីកភា្្ប់ជាមួ្យក្បព័នធក្រប់ក្រងទិ្ននន័យការធានារ ្ប់រងោនយនរជាកាត្ពវកិចច។ 

៣.៥.១.២. ក្កបខណ្ឌ បសចចកសទេ 

១. ការក្របក់្រងនងិក្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ហរិញ្ញវត្ថ ុ

▪ ្ម្ត្ថភាពជំនាញ៖ ក្តូ្វបទងកើន្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញផែនក្រង់ដ្ររណទនយ្យ, ្រង់ដ្រ
្វនកម្ម, ការវិភារទលើផែនការវិនិទោរ និងការវាយត្នម្ៃកិចចក្ពម្ទក្ពៀងធានារ ្ប់រងបនរ
រប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង ទដ្យបទងកើនការបណ្តេះប ត្លជំនាញទាំងទនេះទាំងកនុងនិង
ទក្ៅក្បទទ្  ្ 
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▪ វិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យ៖ ក្តូ្វ្ល្្់បរូរពីវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យាម្បទ្ប្បញ្ញត្រិកំណត់្ (Rule- 
Based Supervision) ទៅជាវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យាម្កក្មិ្ត្ហានិភ័យ (Risk-Based 

Supervision) ផដ្លជាចម្្បងទ្ត្ត្ទលើការកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នត្ក្មូ្វាម្ទំ្ហំននហានិភ័យ
(Risk-Based Capital) រប្់ក្កុម្ហ ុននីមួ្យៗ ទដ្យចប់ទែរើម្កនុងកក្មិ្ត្១ ផដ្លក្តូ្វ
បានអនុវត្រទៅប ត្ក្បទទ្្អភិវឌ្ឍន៍ និងក្បទទ្្ភារទក្ចើនននក្បទទ្្កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ទៅ
ថ្ Solvency I ឬ Risk Based Capital I និងបទងកើនការក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃងឱ្យបាន  
ទទ្ៀងទាត់្និងក្រប់ក្កុម្ហ ុនទដ្យមានទពលទវោក្រប់ក្គាន់ 

▪ ឯកសាររតិ្យុត្រិ៖ ក្តូ្វទរៀបចំវិធីសាស្ត្រអនុវត្រច្ា្់ោ្់្ក្មាប់វភិារសាថ្នភាពហិរញ្ញ- 
វត្ថុក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង (Analysis Procedures Manual)   និងវិធីសាស្ត្រអនុវត្រ្ក្មាប់
ក្តួ្ត្ពិនិត្្យ (Examination Procedures and Policy Manual) ្ក្មាប់ម្ស្តនរីជំនាញ
ទក្បើក្បា្់។ ជាមួ្យទនេះក្តូ្វទរៀបចំនិងទធវើ បចចុប្បននភាពបទ្ប្បញ្ញត្រិក្បុងក្បយ័ត្នចំបាច់
មួ្យចំនួនដូ្ចជា បទ្ប្បញ្ញត្រិអំពីការកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នអប្បបរិមា និងកក្មិ្ត្ទសាធនភាព
រប្់ក្កុម្ហ ុនផដ្លដ្ក់ឱ្យអនុវត្រនូវវីធីសាស្ត្ររណនាទដ្ើម្ទុ្ននិងកក្មិ្ត្សាធនភាពាម្
ទំ្ហំហានិភ័យកក្មិ្ត្១ (Solvency I or RBC I), ការចុេះបញ្ជីក្កុម្ហ ុន្វនករធានា
រ ្ប់រង, ការកំណត់្ទគាលការណ៍វិនិទោរ្ក្មាប់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង, ការរណនា
ក្បាក់បក្មុ្ងធានារ ្ប់រង, ការធានារ ្ប់រងបនរ ជាទដ្ើម្ ។ 

២. ការក្របក់្រងនិងក្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ក្បត្ិបត្រកិារទ្ីែា្រ 

▪ ្ម្ត្ថភាពជំនាញ៖ ក្តូ្វពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញផែនកទី្ែ្ារកនុងការាម្ដ្ន និងវាយ- 
ត្នម្ៃក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ាររប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទដ្យបទងកើនការបណ្តេះប ត្លជំនាញ
ទាំងកនុងនិងទក្ៅក្បទទ្្ និងបទងកើនចំនួនម្ស្តនរីទ្ទួ្លបនទុកទដ្យមានផែនការច្ា្់ោ្់ 

▪ វិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យ៖ ក្តូ្វទរៀបចំវិធីសាស្ត្រអនុវត្រ្ក្មាប់ក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ 
(Market Conduct Examination Procedure Manual) និងចុេះក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃង
ទដ្យផ កពីការក្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ ទដ្ើម្្បីវាយត្នម្ៃនិងចត់្វិធានការទាន់ទពលចំទពាេះ
អំទពើទលមើ្នឹងបទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារធានារ ្បរ់ង 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

▪ ឯកសាររតិ្យុត្រិ៖ ក្តូ្វទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ ឱ្យបានក្រប់ក្គាន់ 
ដូ្ចជា ទ្ចករីផណនាំ្រីពីទគាលការណ៍អប្បបរិមាននកិចច្ន្ាធានារ ្ប់រង, ក្បកា្្រី
ពីក្កម្្ីលធម៌្វិជា្្ជីវៈរប្់ភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រង ទជើងសាធានារ ្បរ់ង និងក្កុម្ហ នធានា-
រ ្ប់រង, ក្បកា្្រីពីការចុេះបញ្ជីភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងជារូបវនរបុរគល និងក្បកា្រីពីកិចចការពារ
អនកទក្បើក្បា្់ទ្វាធានារ ្ប់រង ជាទដ្ើម្។ 

៣. កចិចការពារអត្ិថជិន 

បទងកើត្ការិោល័យែ្សេះែ្ាវិវាទ្ធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីទដ្ើរតួ្នាទី្្កម្មកនុងយនរការទី្ែ្ារទដ្ើម្្បីែ្សេះែ្ា 
និងទដ្េះក្សាយបណឹ្ងធានារ ្ប់រងឱ្យបានទូ្លំទ្ូោយទដ្ើម្្បីបទងកើនជំទនឿទុ្កចិត្ររប្់អតិ្ថិជន ។ 

៤. ការែរលអ់ាជាញប្ណណនងិការចេុះបញ្ជកី្រេឹះសាថន្ធានារ ប្រ់ង 

ទដ្យមានត្ក្មូ្វការទ្ីែ្ារធានារ ្ប់រងនូវក្បទភទ្ក្កុម្ហ ុនអាជីវកម្មធានារ ្ប់រងាម្ែលិត្ែល 
ដូ្ចជា ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង្ុខ្ភាព ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទក្គាេះថ្្្ក់បុរគល ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងឥណទាន 
និងក្កុម្ហ ុនទសាធនឯកជន ជាទដ្ើម្ អាក្្័យទហតុ្ទនេះ និយ័ត្ករក្តូ្វ្ិក្ានិងទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិអំពី
ការែរល់អាជាញ្បណណអាជីវកម្មាម្ក្បទភទ្ែលិត្ែលធានារ ្ប់រង, អំពីការកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្ន និងលកខខ្ណឌ
ក្តូ្វទដ្យផ ក្ក្មាប់ក្កុម្ហ ុនក្បទភទ្ទនេះ។ 

ជាមួ្យទនេះែងផដ្រ និយ័ត្ករក្តូ្វទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិ និងដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការនូវនីតិ្វិធីននការចុេះ
បញ្ជីអនររការីធានារ ្ប់រងផដ្លបាននិងកំពុងរីកធំធាត់្ោ ្ងឆប់រហ័្ទៅកនុងទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា
ផដ្លទ ៃ្ើយត្បនឹងការទកើនទ ើងននចំនួនក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង និងកក្មិ្ត្ននការក្បកួត្ក្បផជងទៅកនុង   
ទី្ែ្ារ។ ជាពិទ្្ ភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងជារូបវនរបុរគលផដ្លទាម្ទារនូវការទ្ទួ្លសាគ្ល់និងក្រប់ក្រង
ជាែៃូវការទដ្យសាថ្ប័ននិយ័ត្ករទដ្ើម្្បីធានាបាននូវរុណភាពននទ្វាអនររការីក្បកបទដ្យវិជា្្ជីវៈ។ 

៥. ការបណ្តេះប តល្វជិា្ជ្វីៈធានារ ប្រ់ង 

ការបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈបានទដ្ើរតួ្នាទី្ជាស្្ាន ៃ្ងរវាងក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងនិងអតិ្ថិជនផដ្ល
បានរួម្ចំផណកដ៏្ខាល្ំងកាល្កនុងការជំរុញកំទណើនទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង។ ទហតុ្ដូ្ទចនេះ ទដ្ើម្្បីបទងកើត្វរគបណ្តេះប ត្ល 
វិជា្្ជីវៈកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាក្តូ្វ ៖ 

▪ ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធទដ្ើម្្បីពក្ងឹងកម្មវិធី្ិក្ាមូ្លដ្ឋ្ន្ក្មាប់ជំនាញធានា-
រ ្ប់រងកនុងកក្មិ្ត្ឧត្រម្្ិក្ា 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

▪ ្ហការជាមួ្យ្មារម្វិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រង ទដ្ើម្្បី្ិក្ា និងទរៀបចំបទងកើត្វរគ         
បណ្តេះប ត្ល វិជា្្ជីវៈទជើងសានិងភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងជាែៃូវការ 

▪ ្ិក្ានិងទរៀបចំផែនការបទងកើត្ “សាោឬវិទ្ា្សាថន្ជាត្ធិានារ ប្រ់ង”  ទដ្ើម្្បីែរល់វរគ             
បណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងែៃូវការ  

▪ ទរៀបចំផក្ក្មួ្លបទ្ប្បញ្ញត្រិ្ រីពីការែរល់អាជាញ្បណណ ឬការចុេះបញ្ជីអនររការីធានារ ្ប់រងកនុង
ការទ្ទួ្លសាគ្ល់លទ្ធែល្ក្ិាទក្កាម្វរគបណ្តេះប ត្លែៃូវការផដ្លបានទរៀបចំ 

▪ ជំរុញការទរៀបចំបទងកើត្្មារម្ទជើងសាធានារ ្ប់រងកម្ពុជា។ 

៦. ការែស្ពវែា្យ នងិការអបរ់សំាធារណជន 

ការែ្សពវែ្ាយអប់រំសាធារណជនអំពីសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រង ក្តូ្វទធវើឱ្យបានទូ្លំទ្ូោយ
ដូ្ចខាងទក្កាម្៖ 

▪ ទរៀបចំ្្្បត្អប់រំនិងែ្សពវែ្ាយជាក្បចំាម្ទូ្រទ្្្សន៍ និងក្បព័នធែ្សពវែ្ាយក្រប់ក្បទភទ្ 
▪ ចូលរួម្កម្មវិធី កិចចពិភាក្ា និងក្ពឹត្រិការណ៍នានាផដ្លែ្សពវែ្ាយអំពីការធានារ ្ប់រង 
▪ ទរៀបចំ្ិកាខ្សាោែ្សពវែ្ាយទូ្ទាំងក្បទទ្្ជាក្បចំ 
▪ ្ហការជាមួ្យ្មារម្ និង ក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីជំរុញការែ្សពវែ្ាយអំពី
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងកនុងក្កបខ្ណឌទូ្ទាំងក្បទទ្្ 

▪ ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយអំពីទី្ែ្ារការងារននវិ្ ័យធានារ ្ប់រង
ផដ្លកំពុងមាន្កាត្នុពលទៅកនុងទី្ែ្ារការងារកនុងក្ពេះរជា ចក្កកម្ពុជា។ 

៧. ការធានារ ប្រ់ងជាកាត្ពវកិចច (Compulsory Insurance) 

▪ ទរៀបចំឯកសារ្រីពីក្បព័នធធានារ ្បរ់ងជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះោនយនរក្រប់ក្បទភទ្  
▪ ទរៀបចំអនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្បរ់ងជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះោនយនរក្រប់ក្បទភទ្ 
▪ បទងកើត្និងដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការមូ្លនិធិធានារ ្ប់រងជនរងទក្គាេះទដ្យសារទក្គាេះថ្្្ក់
ចរចរណ៍ 

▪ ទធវើបចចុប្បននភាពក្បកា្អនររក្ក្ួង្រីពីការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច 
▪ ពក្ងឹងយនរការក្កុម្ការងារអនររក្ក្ួង្ក្មាប់អនុវត្រការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច ទដ្យ
មានកិចចក្បជំុទទ្ៀងទាត់្ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

▪ ្ិក្ានិងែរល់ទោបល់ជាក្កបខ្ណឌទគាលនទោបាយអំពីែលិត្ែលធានារ ្ប់រងបផនថម្
ទដ្ើម្្បីដ្ក់ជាកាត្ពវកិចចកនុងទគាលទៅរួម្ចំផណកក្ទ្ក្ទ្ង់ដ្ល់ក្បព័នធ្នរិ្ុខ្្ងគម្។ 

៣.៥.១.៣. ក្កបខណ្ឌ េហក្បតបតតិការ 

១. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារកនុងក្បទទ្្ 

▪ បទងកើនក្ប្ិទ្ធភាព និងបទងកើត្យនរការ្ក្ម្ប្ក្មួ្លនិងផចករំផលកព័ត៌្មាននិងទិ្ននន័យ
ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងជាមួ្យនិយ័ត្ករកនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសាថ្ប័នពាក់ព័នធ 

▪ ជំរុញនិងទលើកកម្ព្់ភាពជានដ្រូរវាងរជរដ្ឋ្ភិបាលនិងវិ្័យឯកជនធានារ ្ប់រង ទដ្យ
្ក្ម្ប្ក្មួ្លឱ្យ្មារម្ធានារ ្ប់រងមានតំ្ ងកនុងទវទិ្ការវាងរជរដ្ឋ្ភិបាល និង     
វិ្័យឯកជន និងទវទិ្កាទែ្សងៗទទ្ៀត្រប្់រជរដ្ឋ្ភិបាល 

▪ ពក្ងឹងភាពជានដ្រូរវាងនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង និងក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង ទដ្យបទងកើត្ឱ្យ
មានទវទិ្កា និងរទបៀបវារៈច្ា្់ោ្់ជាក្បចំ ។ 

២. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារអនររជាត្ ិ

▪ ្កម្មចូលរួម្កនុងទវទិ្កាតំ្បន់និង្កលទោកកនុងក្កបខ្ណឌ្មាហរណកម្ម និង    
ទ្រីភាវូបនីយកម្មវិ្័យធានារ ្ប់រងនិងទសាធនឯកជន 

▪ ចូលជា្មាជិក្មារម្និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងអនររជាតិ្ (International Association of 

Insurance Supervisors-IAIS) ទដ្ើម្្បីជំរុញការអនុវត្រទគាលការណ៍ក្រឹេះននធានារ ្ប់រង
(Insurance Core Principles-ICPs)  ាម្រយៈការទធវើ្វយ័វាយត្នម្ៃជាក្បចំ និងាម្ដ្ន 
បចចុប្បននភាពននទគាលការណ៍ក្រឹេះ។ 

៣.៥.២. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលម្ធយម្ (២០២៤-២០២៨) 

៣.៥.២.១. ក្កបខណ្ឌ ស្ថា ប័ន 

១. រចនា្ម្ពន័ធសាថប្ន័ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាននអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ នឹងពិចរ ពក្ងីក
រចនា្ម្ព័នធសាថ្ប័នាម្ភាពចំបាច់ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រង កនុងទគាលទៅធានា
បាននូវក្ប្ិទ្ធភាពននការបំទពញមុ្ខ្ងារនិងតួ្នាទី្រប្់ខ្ៃួន។ 

២.ធនធានម្នុ្ ស្ 

កនុងរយៈទពលម្ធ្យម្ទនេះ ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងកំទណើនននទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង និយ័ត្ករធានារ ្ប់រង
កម្ពុជា រួរែរល់អាទិ្ភាពដ្ល់ការទក្ជើ្ទរី្ ម្ស្តនរីបផនថម្ចំនួនក្បមាណ ១០០រូប ផដ្លមាន្ម្ត្ថភាពខ្ព្់
ខាង ផែនកធានារ ្ប់រង ផែនកទ្ដ្ឋកិចច ផែនកច្ាប់ ផែនកហិរញ្ញវត្ថុ ផែនករណទនយ្យ និងក្តូ្វមានចំទណេះដឹ្ង ខ្ព្់
ផែនកភាសាអង់ទរៃ្ ។  

៣. ធនធានហរិញ្ញវត្ថ ុ

ទដ្ើម្្បីទ្ទួ្លបានម្ស្តនរីមាន្ម្ត្ថភាពបំទពញការងារាម្ត្ក្មូ្វការជាក់ផ្រងក្បកបទដ្យក្ប្ិទ្ធភាព 
ខ្ព្់ាម្ផែនការទាំងកនុងការទក្ជើ្ទរី្ម្ស្តនរីថមី និងរក្ាបាននូវម្ស្តនរីផដ្លមាន្ម្ត្ថភាព និយ័ត្ករធានា-
រ ្ប់រងកម្ពុជា ក្តូ្វយកចិត្រទុ្កដ្ក់ទលើការអនុវត្រទគាលការណ៍្រីពីការែរល់ក្បាក់កនក្ម្ និងក្បាក់អត្ថ-
ក្បទោជន៍ទែ្សងៗ ទដ្ើម្្បីរក្ាម្ស្តនរីមាន្ម្ត្ថភាពនិងទក្ជើ្ទរី្បានម្ស្តនរី្កាត្នុពលបផនថម្ាម្ផែនការ ។  

៤. ក្បពន័ធបទចចកវិទ្ា្ធានារ ប្រ់ង (InsurTech) 

កនុងរយៈទពលទនេះ និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជាក្តូ្វវិនិទោរបផនថម្ទលើក្បព័នធបទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង 
ដូ្ចខាងទក្កាម្៖ 

1. ក្បព័នធក្បម្លូនិងក្របក់្រងទ្និនយ័អពំែីលតិ្ែលធានារ ប្រ់ងោនយនរ ( MTPL Data 

Collection and Management System) ្ក្មាប់ដំ្ទណើរការក្រប់ក្រងក្បព័នធធានា-

រ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខុ្្ក្តូ្វោនយនរ ជាកាត្ពវកិចច ទហើយក្បព័នធទនេះអាចពក្ងីកបផនថម្
្ក្មាប់ក្រប់ក្រងការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចដ្នទ្ទែ្សងទទ្ៀត្ 

2. ក្បព័នធក្របក់្រងទ្និននយ័ធានារ ប្រ់ង (Insurance Data Management System) 

ដំ្ ក់កាលទី្២ ផដ្លពក្ងីក្ម្ត្ថភាពបផនថម្ទលើដ្ំ ក់កាលដំ្បូងាម្្ម្ត្ថភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

៣.៥.២.២. ក្កបខណ្ឌ បសចចកសទេ 

១. ការក្របក់្រងនងិក្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ហរិញ្ញវត្ថ ុ
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

▪ ្ម្ត្ថភាពជំនាញ៖ បនរបទងកើនចំនួននិង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញផែនក្រង់ដ្ររណទនយ្យ
ជាពិទ្្្រង់ដ្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអនររជាតិ្១៧ (IFRS17), ្រង់ដ្រ្វនកម្ម, ការ
វិភារទលើផែនការវិនិទោរ និងកិចចក្ពម្ទក្ពៀងបនររប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង ទដ្យបទងកើន
ការបណ្តេះប ត្លជំនាញទាំងទនេះទាំងកនុងនិងទក្ៅក្បទទ្្  

▪ វិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យ៖ ក្តូ្វទរៀបចំនីតិ្វិធីននការក្តួ្ត្ពិនិត្្យរួម្ (Groupwide Supervision) 

ទលើក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងផដ្លមានលកខណៈជាក្កុម្ (Group Companies) , ក្តូ្វ្ិកា្អំពី
វិធីសាស្ត្រកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នាម្ទំ្ហហំានិភ័យកក្មិ្ត្២ (Solvency II or Risk-Based 

Capital- RBC II) ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងទំ្ហំហានិភ័យរប្់ក្កុម្ហ ុន និងក្តូ្វបនរទក្បើក្បា្់ 
វិធីសាស្ត្រអនុវត្រ្ក្មាប់វិភារសាថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង  និងវិធីសាស្ត្រ
អនុវត្រ្ក្មាប់ក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង  

▪ ឯកសាររតិ្យុត្រិ៖ ពិនិត្្យទ ើងវិញទលើបទ្ប្បញ្ញត្រិក្បុងក្បយ័ត្នមួ្យចំនួនទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្ប
នឹងការវិវត្រថមីៗកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងដូ្ចជា ទគាលការណ៍រណទនយ្យ ទគាលការណ៍ 
វិនិទោរ ទគាលការណ៍អភិបាលកិចច និងទគាលការណ៍ធានារ ្ប់រងបនរ ជាទដ្ើម្។ 

២. ការក្របក់្រងនិងក្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ក្បត្ិបត្រកិារទ្ីែា្រ 

▪ ្ម្ត្ថភាពជំនាញ៖ ក្តូ្វបទងកើនចំនួន និងពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញផែនកទី្ែ្ារកនុងការ
ាម្ដ្ន និងវាយត្នម្ៃក្បតិ្បត្រិការទ្ីែ្ាររប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទដ្យបទងកើនការ         
បណ្តេះប ត្លជំនាញទាំងកនុងនិងទក្ៅក្បទទ្្  

▪ វិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យ៖ ក្តូ្វបទងកើនការក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទី្កផនៃងជាក្បចំ និងទទ្ៀងទាត់្ 
ទដ្យអនុវត្រាម្វិធីសាស្ត្រអនុវត្រ្ក្មាប់ចុេះក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិការទ្ីែ្ារធានារ ្ប់រង 
ទលើការអនុវត្របទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងរប្់ក្រឹេះសាថ្នធានា- 
រ ្ប់រង និងចត់្វិធានការឱ្យបានមឺុ្ងមា ្ត់្ចំទពាេះអំទពើទលមើ្  

▪ ឯកសាររតិ្យុត្រិ៖ ក្តូ្វពិនិត្្យទ ើងវិញទលើបទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ
ធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងការវិវត្រថមីៗននទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា តំ្បន់និង្កល។ 

៣. កចិចការពារអត្ិថជិន 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

បនរពក្ងឹងតួ្នាទី្ែ្សេះែ្ានិងទដ្េះក្សាយបណឹ្ងធានារ ្ប់រង និងបទងកើត្ឱ្យមានការទធវើបណឹ្ងាម្
អនឡាញ ទដ្ើម្្បីពក្ងីកទ្វាទ្ទួ្លពាក្យបណឹ្ងពីអតិ្ថិជន និង្ិក្ាទរៀបចំបទងកើត្ម្ជ្ឈត្រករធានារ ្ប់រង។ 

៤. ការបណ្តេះប តល្វជិា្ជ្វីៈធានារ ប្រ់ង 

កនុងរយៈទពលទនេះ ការបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈក្តូ្វទរៀបចំដូ្ចខាងទក្កាម្ ៖ 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធ ទរៀបចំនិងពក្ងឹងកម្មវិធី្ិក្ាជំនាញធានារ ្ប់រង
កនុងកក្មិ្ត្ឧត្រម្្ិក្ា ទដ្ើម្្បីបទក្ម្ើទី្ែ្ារការងារកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង 

▪ បនរជំរុញដំ្ទណើរការ “សាោ ឬវទិ្ា្សាថន្ជាត្ធិានារ ប្រ់ង”  ទដ្ើម្្បីែរល់វរគបណ្តេះប ត្ល
វិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងែៃូវការ ទដ្យចប់ទែរើម្ពីការែរល់វរគបណ្តេះ-   
ប ត្ល វិជា្្ជីវៈភា្្ក់ងារនិងទជើងសារធានារ ្ប់រង 

▪ ជំរុញការចូលរួម្វរគបណ្តេះប ត្លពីធនធានម្នុ្្សទៅកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងនិងធនធាន
ម្នុ្្សផដ្លផ្វងរកការងារទៅកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង។ 

៥. ការែស្ពវែា្យ នងិការអបរ់សំាធារណជន 

កនុងរយៈទពលទនេះ ការែ្សពវែ្ាយអប់រំសាធារណជនអំពីសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រង ក្តូ្វបនរ
ឱ្យបានទូ្លំទ្ូោយដូ្ចខាងទក្កាម្៖ 

▪ បនរទរៀបចំ្្ប្ត្ទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយជាក្បចំាម្ទូ្រទ្្្សន៍ និងក្បព័នធែ្សពវែ្ាយក្រប់ក្បទភទ្ 
▪ បនរចូលរួម្កម្មវិធី កិចចពិភាក្ា និងក្ពឹត្រិការណ៍នានាផដ្លែ្សពវែ្ាយអំពីការធានារ ្ប់រង 
▪ បនរទរៀបចំ្ិកាខ្សាោែ្សពវែ្ាយទូ្ទាំងក្បទទ្្ទរៀងរល់ក្តី្មា  ្
▪ បនរ្ហការជាមួ្យ្មារម្និងក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីជំរុញការែ្សពវែ្ាយអំពី
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងកនុងក្កបខ្ណឌទូ្ទាំងក្បទទ្្ 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធ ទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយអំពីទី្ែ្ារការងារននវិ្័យធានា-
រ ្ប់រងផដ្លកំពុងមាន្កាត្នុពលទៅកនុងទី្ែ្ារការងារកនុងក្ពេះរជា ចក្កកម្ពុជា។ 

៦. ការធានារ ប្រ់ងជាកាត្ពវកិចច (Compulsory Insurance) 

▪ ជំរុញការអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច ផដ្លបានកំណត់្ទៅកនុងច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញត្រិ
ពាក់ព័នធ ាម្យនរការនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង និងយនរការក្កុម្ការងារអនររក្ក្ួង 



 

និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា (ន.ធ.ក.)       ទំព័រ 35  

 

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

▪ ្ិក្ា និងទរៀបចំក្កបខ្ណឌការងារចំបាច់្ក្មាប់ការដ្ក់ជាកាត្ពវកិចចនូវែលិត្ែល
ធានារ ្ប់រងអរគីភ័យ និងែលិត្ែលធានារ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខុ្្ក្តូ្វសាធារណជនចំទពាេះ
អាគារធំៗ ផដ្លបាន្ិក្ានិងរកទ ើញទៅកនុងរយៈទពលខ្ៃីកនៃងម្ក។ 

៣.៥.២.៣. ក្កបខណ្ឌ កិចចេហក្បតបតតិការ 

១. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារកនុងក្បទទ្្ 

▪ បទងកើនក្ប្ិទ្ធភាពននយនរការ្ក្ម្ប្ក្មួ្លនិងផចករំផលក ព័ត៌្មាននិងទិ្ននន័យទី្ែ្ារ
ធានារ ្ប់រងជាមួ្យនិយ័ត្ករកនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសាថ្ប័នពាក់ព័នធ 

▪ បនរពក្ងឹងភាពជានដ្រូរវាងនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង និងក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង ទដ្យមានការ
បរូរម្ស្តនរីនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង និងបុរគលិកក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង ទដ្ើម្្បីបំទពញកម្ម្ិក្ា 

ការងារាម្រយៈទពលកំណត់្ មួ្យ ។ 

២. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារអនររជាត្ ិ

▪ បនរ្កម្មចូលរួម្កនុងទវទិ្កាតំ្បន់ និង្កលទោក កនុងក្កបខ្ណឌ្មាហរណកម្មនិង
ទ្រីភាវូបនីយកម្មវិ្័យធានារ ្ប់រងនិងទសាធនឯកជន 

▪ ចូលរួម្ និងាម្ដ្នបចចុប្បននភាពននទគាលការណ៍ក្រឹេះធានារ ្ប់បរង ទៅក្រប់ទវទិ្ការប្់
្មារម្និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងអនររជាតិ្ (IAIS) ។ 

៣.៥.៣. ផ្នការយុទធស្ថស្តេតរយៈសពលផវង (២០២៩-២០៣០) 

៣.៥.៣.១. ក្កបខណ្ឌ ស្ថា ប័ន 

១. រចនា្ម្ពន័ធសាថប្ន័ 

និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ននអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ នឹងពិចរ ពក្ងីករចនា
្ម្ព័នធសាថ្ប័នាម្ភាពចំបាច់ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រង កនុងទគាលទៅធានាបាននូវ
ក្ប្ិទ្ធភាពខ្ព្់ននការបំទពញមុ្ខ្ងារនិងតួ្នាទី្រប្់ខ្ៃួន។ 

២. ធនធានម្នុ្ ស្ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

កនុងរយៈទពលទនេះ និយ័ត្កររួរក្តូ្វែរល់អាទិ្ភាពដ្ល់ការពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញឱ្យបានដ្ល់
កក្មិ្ត្តំ្បន់ និង្កលទោក ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងយុរ្ម័្យ្កលភាវូបនីយកម្មទាំងកនុងវិ្័យធានា-
រ ្ប់រង និងវិ្័យធនធានម្នុ្្ស ។  

៣. ធនធានហរិញ្ញវត្ថ ុ

ទដ្ើម្្បីរក្ានិងទ្ទួ្លបានម្ស្តនរីមាន្ម្ត្ថភាពបំទពញការងារាម្កក្មិ្ត្តំ្បន់និង្កលទោក 
ទគាលការណ៍្រីពីការែរល់ក្បាក់កនក្ម្ និងក្បាក់អត្ថក្បទោជន៍ទែ្សងៗ ក៏ក្តូ្វបានបទងកើនឱ្យដ្ល់កក្មិ្ត្តំ្បន់
និង្កលទោកែងផដ្រ។   

៤. ក្បពន័ធបទចចកវិទ្ា្ធានារ ប្រ់ង (InsurTech) 

កនុងរយៈទពលទនេះ និយ័ត្ករក្តូ្វវិនិទោរបផនថម្ទលើក្បព័នធបទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង ដូ្ចខាងទក្កាម្៖ 

1. ក្បព័នធក្បម្លូនិងក្របក់្រងទ្និនយ័អពំែីលតិ្ែលធានារ ប្រ់ងោនយនរ ( MTPL Data 

Collection and Management System) ក្តូ្វបានពក្ងីកទៅជា “ក្បព័នធក្បម្លូនងិ
ក្របក់្រងទ្ិនននយ័ធានារ ប្រ់ងជាកាត្ពវកិចច (Compulsory Insurance Data Collection 

and Management System)” ទដ្យក្បមូ្លនិងក្រប់ក្រងទិ្ននន័យទាំងអ្់អំពី
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច ផដ្លក្តូ្វភា្្ប់ទំ្នាក់ទំ្នងជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធ
ទែ្សងៗទទ្ៀត្ ដូ្ចជា ក្ក្ងួម្ហានែទ (បូ្លី្), ក្ក្ួងសាធារណៈការនិងដឹ្កជញ្ជូន, 
ក្ក្ួង្ុខាភិបាល, ក្ក្ួងផដ្នដី្ នរររូបនីយកម្ម និង្ំណង់, ក្ក្ួងទទ្្ចរណ៍ និង
អាជាញ្ធរផដ្នដី្ ជាទដ្ើម្ ។ 

2. ក្បព័នធក្របក់្រងទ្និននយ័ធានារ ប្រ់ង (Insurance Data Management System) 

ដំ្ ក់កាលទ្ី៣ ផដ្លពក្ងីក្ម្ត្ថភាពបផនថម្ទលើដ្ំ ក់កាលម្ុនាម្្ម្ត្ថភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

៣.៥.៣.២. ក្កបខណ្ឌ បសចចកសទេ 

១. ការក្របក់្រងនងិក្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ហរិញ្ញវត្ថ ុ

▪ ្ម្ត្ថភាពជំនាញ៖ បនរបទងកើនចំនួននិង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញផែនក្រង់ដ្ររបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុអនររជាតិ្១៧ (IFRS17), ផែនក្រង់ដ្រ្វនកម្ម, ផែនកវិភារទលើផែនការវិនិទោរ, 
ផែនកវាយត្នម្ៃកិចចក្ពម្ទក្ពៀងបនររប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង, ជំនាញទលើវិធីសាស្ត្រកណំត់្
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ទដ្ើម្ទុ្នាម្ទំ្ហំហានិភ័យកក្មិ្ត្២ (Solvency II or Risk-Based Capital- RBC II) និង 
វិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យរួម្ (Groupwide Supervision) 

▪ វិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យ៖ ក្តូ្វអនុវត្រវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យរួម្ (Groupwide Supervision) 

និងវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យាម្កក្មិ្ត្ហានិភ័យរប្់ក្កុម្ហ ុន្ក្មាប់ការកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្ន 
ាម្ទំ្ហំហានិភ័យកក្មិ្ត្២ (Solvency II or Risk-Based Capital- RBC II ) 

▪ ឯកសាររតិ្យុត្រិ៖ ពិនិត្្យទ ើងវិញទលើបទ្ប្បញ្ញត្រិក្បុងក្បយ័ត្នមួ្យចំនួនទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្ប
នឹងការវិវត្រថមីៗកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា កនុងតំ្បន់ និងទលើ្កលទោក ។ 

២. ការក្របក់្រងនិងក្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ក្បត្ិបត្រកិារទ្ីែា្រ 

▪ ្ម្ត្ថភាពជំនាញ៖ ក្តូ្វបនរបទងកើនចំនួន និងពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរីជំនាញផែនកក្បតិ្បត្រិការ 
ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង ទដ្ើម្្បីាម្ដ្ន និងវាយត្នម្ៃក្បតិ្បត្រិការទ្ីែ្ាររប្់ក្កុម្ហ ុនធានា-
រ ្ប់រងទដ្យបទងកើនការបណ្តេះប ត្លជំនាញទាំងកនុងនិងទក្ៅក្បទទ្្  

▪ វិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យ៖ ក្តូ្វបនរក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃងជាក្បចំ និងទទ្ៀងទាត់្ទលើការ
អនុវត្របទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងរប្់ក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង
ទាំងអ្់ 

▪ ឯកសាររតិ្យុត្រិ៖ ក្តូ្វបនរពិនិត្្យទ ើងវិញនិងទរៀបចំបផនថម្ថមីនូវបទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹង
ក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងការវិវត្រថមីៗននទី្ែ្ារកម្ពុជា តំ្បន់និង
្កល។ 

៣. កចិចការពារអត្ិថជិន 

បនរពក្ងឹងតួ្នាទី្ែ្សេះែ្ានិងទដ្េះក្សាយបណឹ្ងធានារ ្ប់រង និងដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការម្ជ្ឈត្រករធានា-
រ ្ប់រង។ 

៤.  ការបណ្តេះប តល្វជិា្ជ្វីៈធានារ ប្រ់ង 

កនុងរយៈទពលទនេះ ការបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈក្តូ្វទរៀបចំដូ្ចខាងទក្កាម្ ៖ 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធទដ្ើម្្បីពក្ងឹងកម្មវិធីបណ្តេះប ត្ល្រីពីជំនាញធានា-
រ ្ប់រងកនុងកក្មិ្ត្ឧត្រម្្ិក្ាឱ្យមានរុណភាពធានាបាននូវភាពក្បកួត្ក្បផជងកនុងទី្ែ្ារ
ការងារននវិ្ ័យធានារ ្ប់រងរប្់ត្ំបន់ 
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

▪ បទងកើន្ម្ត្ថភាពបណ្តេះប ត្លរប្់ “សាោ ឬវិទ្ា្សាថ្នជាត្ធិានារ ប្រ់ង”  ទដ្ើម្្បីែរល់
វរគបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈបផនថម្ដូ្ចជា វិជា្្ជីវៈវាយត្នម្ៃហានិភ័យធានារ ្ប់រង និងវិជា្្ជីវៈ 
រណនាបុពវោភធានារ ្ប់រង ជាទដ្ើម្ និងទដ្ើម្្បីមានលទ្ធភាពែរល់វរគបណ្តេះប ត្ល
វិជា្្ជីវៈធានារ ្ប់រងផដ្លទ្ទួ្លសាគ្ល់កនុងក្កបខ្ណឌតំ្បន់ 

▪ បនរជំរុញការចូលរួម្វរគបណ្តេះប ត្លពីធនធានម្នុ្្សទៅកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង និង
ធនធានម្នុ្្សផដ្លផ្វងរកការងារទៅកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង។ 

៥. ការែស្ពវែា្យ នងិការអបរ់សំាធារណជន 

កនុងរយៈទពលទនេះ ការែ្សពវែ្ាយអប់រំសាធារណជនអំពីសារក្បទោជន៍ននការធានារ ្ប់រង ក្តូ្វបនរ
ឱ្យបានទូ្លំទ្ូោយដូ្ចខាងទក្កាម្៖ 

▪ បនរទរៀបចំ្្ប្ត្ទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយជាក្បចំាម្ទូ្រទ្្្សន៍ និងក្បព័នធែ្សពវែ្ាយក្រប់ក្បទភទ្ 
▪ បនរចូលរួម្កម្មវិធី កិចចពិភាក្ា និងក្ពឹត្រិការណ៍នានាផដ្លែ្សពវែ្ាយអំពីការធានារ ្ប់រង 
▪ បនរទរៀបចំ្ិកាខ្សាោែ្សពវែ្ាយទូ្ទាំងក្បទទ្្ជាក្បចំ 
▪ បនរ្ហការជាមួ្យ្មារម្និងក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីជំរុញការែ្សពវែ្ាយអំពីែលិត្- 
ែលធានារ ្ប់រងកនុងក្កបខ្ណឌទូ្ទាំងក្បទទ្្ 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយអំពីទី្ែ្ារការងារននវិ្័យធានា-
រ ្ប់រងផដ្លកំពុងមាន្កាត្នុពល ។ 

៦. ការធានារ ប្រ់ងជាកាត្ពវកិចច (Compulsory Insurance) 

 កនុងដំ្ ក់កាលទនេះ ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនិងទគាលនទោបាយដ្ក់ឱ្យអនុវត្រការធានារ ្ប់រងចំបាច់
មួ្យចំនួនជាកាត្ពវកិចច និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា ក្តូ្វ៖ 

▪ ជំរុញការអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចផដ្លបានកំណត់្ទៅកនុងច្ាប់និងបទ្ប្បញ្ញត្រិ
ពាក់ព័នធ ាម្យនរការនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងនិងយនរការក្កុម្ការងារអនររក្ក្ួង 

▪ ទរៀបចំនិងអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះការធានារ ្ប់រងអរគីភ័យ និងការធានា-
រ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខុ្្ក្តូ្វសាធារណជនចំទពាេះអាគារធំៗ ផដ្លបាន្ិក្ារួចរលក់នុងរយៈ
ទពលម្ធ្យម្។ 

៣.៥.៣.៣. ក្កបខណ្ឌ កិចចេហក្បតបតតិការ 
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១. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារជាត្ ិ

▪ បនរបទងកើនក្ប្ិទ្ធភាពននយនរការ្ក្ម្ប្ក្មួ្លនិងផចករំផលក ព័ត៌្មាន និង ទិ្ននន័យ    
ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងជាមួ្យនិយ័ត្ករកនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសាថ្ប័នពាក់ព័នធ 

▪ បនរពក្ងឹងភាពជានដ្រូរវាងនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង និងក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង ទដ្យមានការ
បរូរម្ស្តនរីនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង និងបុរគលិកក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង ទដ្ើម្្បីបំទពញកម្ម្ិក្ា 

ការងារកនុងរយៈទពលកំណត់្ មួ្យ ។ 

២. កចិច្ ហក្បត្បិត្រកិារអនររជាត្ ិ

▪ បនរ្កម្មចូលរួម្កនុងទវទិ្កាតំ្បន់និង្កលទោកកនុងក្កបខ្ណឌ្មាហរណកម្មនិង
ទ្រីភាវូបនីយកម្មវិ្័យធានារ ្ប់រងនិងទសាធនឯកជន 

▪ បនរចូលរួម្ និងាម្ដ្នបចចុប្បននភាពននទគាលការណ៍ក្រឹេះធានារ ្ប់រង ទៅក្រប់ទវទិ្កា
រប្់្មារម្និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងអនររជាតិ្ (IAIS)។ 

៤. យនតការអនុវតត តាម្ដាននិងវាយតម្ម្លផ្នការយុទធស្ថស្តេត  

 ៤.១. យនតការអនុវតត 

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្័យធានារ ្បរ់ងរយៈទពល ១០ឆ្្ំ (២០២១-២០៣០) ទនេះ 
ក្តូ្វបានទរៀបចំទ ើងទដ្យនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា (ន.ធ.ក.) កនុងបរិការណ៍ននកិចចខិ្ត្ខំ្ក្បឹងផក្បង 
ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រង ផដ្លពិភពទោកក៏ដូ្ចជាកម្ពុជា កំពុងក្បឈម្នឹងការលំបាកផែនក
ទ្ដ្ឋកិចចផដ្លប ត្លម្កពីការរីករលដ្លននជំងឺកូវីដ្-១៩។ បញហ្ក្បឈម្ទនេះ ែរល់បចច័យទធវើឱ្យការ
ទរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទនេះ មិ្នមានការ្ិក្ាបទចចកទទ្្វិទ្្ាសាស្ត្រលំអិត្ននវឌ្ឍនភាពវិ្័យធានា-

រ ្ប់រង ទនាេះទទ្។ ោ ្ង ក៏ទដ្យ ន.ធ.ក. បានទរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទនេះទដ្យឈរទលើម្ូលដ្ឋ្ន
ជាក់ផ្រងនិងក្បាកដ្និយម្ ទដ្យផែអកទលើទ្ិននន័យននទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងកម្ពុជា, ការ្ិក្ាដ្កបទ្
ពិទសាធន៍ពីប ត្ក្បទទ្្កនុងតំ្បន់និងទលើ្កលទោកនិងធាតុ្ចូលពីវិ្័យឯកជននិងសាថ្ប័នពាក់ព័នធ។ 

ន.ធ.ក. រឺជាសាថ្ប័នដឹ្កនាំអនុវត្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាំងទនេះ ទដ្យ្ហការ និង្ក្ម្ប្ក្មួ្ល
ជាមួ្យសាថ្ប័នដ្នទ្ដូ្ចជា អរគទលខាធិការដ្ឋ្នននអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ, ្មារម្
ធានារ ្ប់រង, ក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង, ក្ក្ួង សាថ្ប័ននិងនដ្រូពាក់ព័នធដ្នទ្ទែ្សងទទ្ៀត្។  ន.ធ.ក. ក្តូ្វទរៀបចំ
រទក្មាងលម្អិត្្ក្មាប់អនុវត្រផែនការ្កម្មភាពការងារកនុងដំ្ ក់នីមួ្យៗ (រយៈទពលខ្ៃី, រយៈទពល
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ម្ធ្យម្ និងរយៈទពលផវង) ទដ្ើម្្បីទ្នើ្ុំការផណនាំត្ក្ម្ង់ទិ្្ពីក្កុម្ក្បឹក្ាអាជាញ្ធរទ្វាហរិញ្ញវត្ថុមិ្នផម្ន 
ធនាគារ។  

 ៤.២. យនតការតាម្ដាននិងវាយតម្ម្ល 

 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្័យធានារ ្បរ់ង ២០២១-២០៣០ ទនេះ ជាឯកសាររ្់ ដូ្ទចនេះ
ទដ្ើម្្បីធានាក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវត្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទនេះ ទាម្ទារឱ្យមានយនរការពិនិត្្យ និងវាយ
ត្នម្ៃទ ើងវិញក្បចំឆ្្ំ និង/ឬពាក់ក ត្លអាណត្រិ និង/ឬាម្ភាពចំបាច់ននការវិវត្រននវិ្័យធានា-

រ ្ប់រងកម្ពុជា។ ក្កុម្ក្បឹក្ាអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ មានត្ួនាទ្ីកនុងការាម្ដ្ននិង
វាយត្នម្ៃលទ្ធែល និងក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវត្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទនេះ ទដ្យទោងាម្ច្ាប់្រីពីការ
ទរៀបចំនិងការក្បក្ពឹត្រទៅននអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារដូ្ចមានភា្្ប់ជា ឧប្ម្ព័នធ ២ ។ 

 ន.ធ.ក. មានតួ្នាទី្និងភារកិចចទរៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធែលននការអនុវត្រផែនការ្កម្មភាព
ការងារក្បចំឆ្្ ំ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រាម្ដំ្ ក់កាល ទដ្ើម្្បីទ្នើ្ុំការពិនិត្្យនិងវាយត្នម្ៃពីក្កុម្
ក្បឹក្ាអាជាញ្ធរទ្វាហិរញ្ញវត្ថុមិ្នផម្នធនាគារ។ លទ្ធែលផដ្លបានម្កពីការពិនិត្្យនិងវាយត្នម្ៃរប្់
ក្កុម្ក្បឹក្ា រឺជាមូ្លដ្ឋ្នទដ្ើម្្បីផក្ក្មួ្ល និងទធវើបចចុប្បននភាពននផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ទដ្ើម្្បីធានាបាន
នូវក្ប្ិទ្ធភាពនិង្ករិ្ិទ្ធភាព។ 
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៥. តារងមា៉ា ក្ទីេម្នផ្នការេកម្មភាពការងាររបេ់និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា 

្កម្មភាពការងារ 
រយៈទពលខ្ៃ ី

(២០២១-២០២៣) 
រយៈទពលម្ធយ្ម្ 

 (២០២៤-២០២៨) 
រយៈទពលផវង 

(២០២៩-២០៣០) 
ក្កបខណ្ឌ ស្ថា ប័ន 
រចនា្ម្ព័នធសាថ្បន័ ▪ បទងកើត្និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

ជាសាថ្ប័នឯករជ្យកនុងការបំទពញមុ្ខ្
ងារ និងតួ្នាទី្កនុងការក្រប់ក្រងនិង
ក្តួ្ត្ពិនិត្្យអាជីវកម្មធានារ ្ប់រង 

▪ ពិចរ ពក្ងីករចនា្ម្ព័នធសាថ្ប័ន
ាម្ភាពចំបាច់ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងការ
អភិវឌ្ឍវិ្័យធានារ ្ប់រង 

▪ ពិចរ ពក្ងីករចនា្ម្ព័នធ     
សាថ្ប័នាម្ភាពចំបាច់ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយ
ត្បនឹងការអភិវឌ្ឍវិ្័យធានា
រ ្ប់រង 

ការអភវិឌឍ្ធនធានម្នុ្ ស្ ▪ ទក្ជើ្ទរី្ ម្ស្តនរីបផនថម្ចំនួនក្បមាណ 
៨០រូប 

▪ បណ្តេះប ត្លពក្ងឹង្ម្ត្ថភាព
ម្ស្តនរីជំនាញផែនក្រង់ដ្ររណទនយ្យ
, ្រង់ដ្រ្វនកម្ម, ការវិភារទលើ
ផែនការវិនិទោរ និងកិចចក្ពម្ទក្ពៀង
ធានារ ្ប់រងបនររប្់ក្កុម្ហ ុនធានា
រ ្ប់រង ទដ្យបទងកើនការបណ្តេះប ត្

▪ ទក្ជើ្ទរី្ ម្ស្តនរីបផនថម្ចំនួនក្បមាណ
១០០រូប  

▪ បណ្តេះប ត្លពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរី
ជំនាញផែនក្រង់ដ្ររណទនយ្យជា
ពិទ្្្រង់ដ្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ-
វត្ថុអនររជាតិ្១៧ (IFRS17),     ្ រង់ដ្រ
្វនកម្ម, ការវិភារទលើផែនការវិនិ-
ទោរ និងកិចចក្ពម្ទក្ពៀងធានារ ្ប់រង

▪ បណ្តេះប ត្លជំនាញក្តួ្ត្ពិនិត្្យ
ាម្វិធីសាស្ត្រកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នាម្
ទំ្ហំហានិភ័យកក្មិ្ត្២( Solvency 

II or Risk-Based Capital- RBC II) 
និងជំនាញក្តួ្ត្ពិនិត្្យរួម្
(Groupwide Supervision) 

▪ បណ្តេះប ត្លពក្ងឹង្ម្ត្ថភាព
ម្ស្តនរីជំនាញផែនក្រង់ដ្រ
រណទនយ្យជាពិទ្្្រងដ់្រ



 

និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា (ន.ធ.ក.)               ទំព័រ 42 

 

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

លជំនាញទាំងទនេះទាំងកនុងនិងទក្ៅ
ក្បទទ្  ្

 

▪ បណ្តេះប ត្លពក្ងឹង្ម្ត្ថភាព
ម្ស្តនរីជំនាញផែនកអភិវឌ្ឍន៍ទី្ែ្ារកនុង
ការាម្ដ្ន និងវាយត្នម្ៃការអនុវត្រ
បទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្
ែ្ាររប្់ក្កុម្ហ ុនទាំងកនុងនិងទក្ៅ
ក្បទទ្្  

បនររប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទាំងកនុង
និងទក្ៅក្បទទ្្  

▪ បណ្តេះប ត្លពក្ងឹង្ម្ត្ថភាពម្ស្តនរី
ជំនាញផែនកអភិវឌ្ឍន៍ទី្ែ្ារកនុងការ
ាម្ដ្ននិងវាយត្នម្ៃការអនុវត្របទ្
ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ
រប្់ក្កុម្ហ ុនទាំងកនុងនិងទក្ៅ
ក្បទទ្្  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអនររជាតិ្
១៧ (IFRS17),     ្ រង់ដ្រ្វនកម្ម
,ការវិភារទលើផែនការ វិនិទោរ និង
កិចចក្ពម្ទក្ពៀងធានារ ្ប់រងបនរ
រប្់ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រងទាំងកនុង
និងទក្ៅក្បទទ្្  

▪ បណ្តេះប ត្លពក្ងឹង្ម្ត្ថភាព
ម្ស្តនរីជំនាញផែនកអភិវឌ្ឍន៍ទី្ែ្ារ
កនុងការាម្ដ្ន និងវាយត្នម្ៃការ
អនុវត្របទ្ប្បញ្ញត្រទិាក់ទ្ងនឹង
ក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ាររប្់ក្កុម្ហ ុន
ទាំងកនុងនិងទក្ៅក្បទទ្្ 

ក្បពន័ធបទចចកវទិ្ា្ធានារ ប្រ់ង 
(InsurTech) 

1. ក្បព័នធក្របក់្រងរដ្ឋបាល
(Administration IT System) 
្ក្មាប់ក្រប់ក្រងចលនាឯកសារ
រប្់និយ័ត្ករទដ្ើម្្បីធានានូវភាព
រលូនននដំ្ទណើរការននការែរល់ទ្វា

1. ក្បព័នធក្បម្លូនិងក្របក់្រងទ្និនយ័អពំី
ែលតិ្ែលធានារ ប្រ់ងោនយនរ ( 
MTPL Data Collection and 

Management System) ្ក្មាប់
ដំ្ទណើរការក្រប់ក្រងក្បព័នធធានារ ្ប់រង
ភារៈទ្ទួ្លខុ្្ក្តូ្វោនយនរ ជា

1. ក្បព័នធក្បម្លូនិងក្របក់្រងទ្និនយ័
អំពែីលតិ្ែលធានារ ប្រ់ងោន
យនរ ( MTPL Data Collection 

and Management System) ក្តូ្វ
បានពក្ងីកទៅជា “ក្បព័នធក្បម្លូ
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សាធារណៈឱ្យបានទាន់ទពល និង
មានក្ប្ិទ្ធភាពខ្ព្់រួម្ទាំងការែរល់
ទ្វាអនឡាញ និងការបទងកើត្ទរហ 
ទំ្ព័រនិងទំ្ព័រប ត្ញ្ងគម្រប្់   
និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

2. ក្បព័នធចុេះបញ្ជបីុរគលភា្ក្ង់ារធានា
រ ប្រ់ង (Registration IT System) 

្ក្មាប់ក្រប់ក្រងនិងរក្ាទុ្ក
ទិ្ននន័យអំពីបុរគលភា្្ក់ងារធានា
រ ្ប់រង 

3. ក្បព័នធក្បម្លូនិងក្របក់្រងទ្និនយ័
ហរិញ្ញវត្ថ ុ ( Financial Data 

Collection and Management 

System) ្ក្មាប់ក្បមូ្លនិងរក្ា
ទុ្កទិ្ននន័យហិរញ្ញវត្ថុរប្់ក្កុម្ហ ុន 

កាត្ពវកិចច ទហើយក្បព័នធទនេះអាចពក្ងីក
បផនថម្្ក្មាប់ក្រប់ក្រងការធានា
រ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចចដ្នទ្ទែ្សងទទ្ៀត្ 

2. ក្បព័នធក្របក់្រងទ្និននយ័ធានារ ប្រ់ង 
(Insurance Data Management 

System) ដំ្ ក់ទី្២ ផដ្លពក្ងីក
្ម្ត្ថភាពបផនថម្ទលើដ្ំ ក់ដំ្បូង
ាម្្ម្ត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

 

និងក្របក់្រងទ្និននយ័ធានារ ប្រ់ង
ជាកាត្ពវកចិច (Compulsory 

Insurance Data Collection and 

Management System)” ទដ្យ
ក្បមូ្លនិងក្រប់ក្រងទិ្ននន័យទាំង
អ្់អំពីែលិត្ែលធានារ ្ប់រងជា
កាត្ពវកិចចផដ្លក្តូ្វភា្្ប់ទំ្នាក់
ទំ្នង ជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធទែ្សង 
ទទ្ៀត្ដូ្ចជាក្ក្ួងម្ហានែទ(បូ្លី
្), ក្ក្ួងសាធារណៈការនិងដឹ្ក
ជញ្ជូន, ក្ក្ួង្ុខាភិបាល, 
ក្ក្ួងផដ្នដី្នរររូបនីយកម្ម និង
្ំណង់, ក្ក្ួងទទ្្ចរណ៍ និង
អាជាញ្ធរផដ្នដី្ ជាទដ្ើម្  

2. ក្បព័នធក្របក់្រងទ្និននយ័ធានា
រ ប្រ់ង (Insurance Data 

Management System) ដំ្ ក់
កាលបនាទ្ប់ទដ្យពក្ងីក្ម្ត្ថ
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4.  ក្បពន័ធវភិារនងិែរល់្ ញញម្្ុន 
(Early Warning System) 
្ក្មាប់វិភារទលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរប្់ក្កុម្ហ ុន និងែរល់ការ
ក្ពមាន ទដ្ើម្្បីចត់្វិធានការទាន់ទពល
ចំទពាេះ ក្កុម្ហ ុនមានហានិភ័យខ្ព្់ 

5. ក្បព័នធក្របក់្រងទ្និននយ័ធានារ ប្រ់ង 
(Insurance Data Management 

System) ផដ្លមានកក្មិ្ត្តូ្ច
្ក្មាប់ដំ្ ក់ដំ្បូងចំទពាេះ
ទិ្ននន័យអំពីក្កុម្ហ ុន (Company 

Profile) និងែលិត្ែលរប្់ក្កុម្
ហ ុនមួ្យចំនួនផត្បុ្ទ ្្េះាម្
្ម្ត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងអាចពក្ងីក
ភា្្ប់ជាមួ្យក្បព័នធក្រប់ក្រងទិ្ននន័យ
ការធានារ ្ប់រងោនយនរជា
កាត្ពវកិចច 

ភាពបផនថម្ទលើដ្ំ ក់មុ្នាម្
្ម្ត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ក្កបខណ្ឌ បសចចកសទេ 
ការក្របក់្រងនងិក្ត្ួត្ពនិិត្យ្
ហរិញ្ញវត្ថ ុ

▪ បរូរពីវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យាម្បទ្
ប្បញ្ញត្រិកំណត់្ (Rule-Based 

Supervision) ទៅជាវធីិសាស្ត្រ
ក្តួ្ត្ពិនិត្្យាម្កក្មិ្ត្ហានិភ័យ 
(Risk-Based Supervision)  

▪ កំណត់្ទដ្ើម្ទុ្នត្ក្មូ្វាម្ទំ្ហំនន
ហានិភ័យកក្មិ្ត្១ (Solvency I or 

Risk-Based Capital-RBC I) រប្់
ក្កុម្ហ ុននីមួ្យៗ  

▪ បទងកើនការក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃងឱ្យ
បានទទ្ៀងទាត់្និងក្រប់ក្កុម្ហ ុន
ទដ្យមានទពលទវោក្រប់ក្គាន់ 

▪ ទរៀបចំវិធីសាស្ត្រអនុវត្រច្ា្់ោ្់
្ក្មាប់វិភារសាថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង (Analysis 

▪ ្ិក្ានិងទរៀបចំវិធីអនុវត្រ្ក្មាប់ការ
ក្តួ្ត្ពិនិត្្យរួម្ (Groupwide Super- 

vision Manual)  

▪ ្ិក្ាអំពីវិធីសាស្ត្រកំណត់្ទដ្ើម្ទុ្ន
ាម្ទំ្ហំហានិភ័យកក្មិ្ត្២ 
(Solvency II or Risk-Based Capital- 

RBC II)  

▪ បនរទក្បើក្បា្់វិធីសាស្ត្រអនុវត្រ
្ក្មាប់វិភារសាថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុក្កុម្
ហ ុនធានារ ្ប់រង និងវិធីសាស្ត្រអនុវត្រ
្ក្មាប់ក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្កុម្ហ ុនធានា
រ ្ប់រង  

▪ ទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិ្រីពីការចុេះបញ្ជីអនក
ជក្ម្េះបញ្ជីក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង 

▪ ពិនិត្្យទ ើងវិញទលើបទ្ប្បញ្ញត្រិក្បុង
ក្បយ័ត្នមួ្យចំនួនទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹង

▪ អនុវត្រវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យរួម្ 
(Groupwide Supervision)  

▪ អនុវត្រវិធីសាស្ត្រក្តួ្ត្ពិនិត្្យាម្
កក្មិ្ត្ហានិភ័យរកក្មិ្ត្២ 

(Solvency II or Risk-Based 

Capital- RBC II ) 

▪ ពិនិត្្យទ ើងវិញទលើបទ្ប្បញ្ញត្រិក្បុង
ក្បយ័ត្នមួ្យចំនួនទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្ប
នឹងការវិវត្រថមីៗកនុងវិ្័យធានា
រ ្ប់រងកម្ពុជា កនុងតំ្បន់ និងទលើ 
្កលទោក  
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Procedures Manual)   និងវិធី
សាស្ត្រអនុវត្រ្ក្មាប់ក្តួ្ត្ពិនិត្្យ 
(Examination Procedures and 

Policy Manual)  
▪ ទរៀបចំនិងទធវើបចចុប្បននភាពបទ្ប្បញ្ញ- 
ត្រិក្បុងក្បយ័ត្នចំបាច់មួ្យចំនួនដូ្ច
ជា បទ្ប្បញ្ញត្រិអំពីការកំណត់្ទដ្ើម្
ទុ្នអប្បបរិមា និងកក្មិ្ត្ទសាធនភាព
រប្់ក្កុម្ហ ុន, ការចុេះបញ្ជីក្កុម្ហ ុន
្វនករធានារ ្ប់រង, ការកំណត់្
ទគាលការណ៍វិនិទោរ្ក្មាប់ក្កុម្
ហ ុនធានារ ្ប់រង, ការរណនាក្បាក់
បក្មុ្ងធានារ ្ប់រង, ការធានារ ្ប់រង
បនរ និងការចុេះបញ្ជីក្កុម្ហ ុន្វនករ
ធានារ ្ប់រងជាទដ្ើម្  

ការវិវត្រថមីៗកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង  
ដូ្ចជា ទគាលការណ៍រទណទនយ្យ   
ទគាលការណ៍វិនិទោរ ទគាលការណ៍
អភិបាលកិចច និងទគាលការណ៍ធានា
រ ្ប់រងបនរ ជាទដ្ើម្ 

 

ការក្របក់្រងនងិក្ត្ួត្ពនិិត្យ្
ក្បត្បិត្រិការទ្ែីា្រ 

▪ ទរៀបចំនិងដ្ក់ឱ្យអនុវត្រវិធីសាស្ត្រ
អនុវត្រ្ក្មាប់ក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិ

▪ បទងកើនការក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃងជា
ក្បចំនិងទទ្ៀងទាត់្ទលើការអនុវត្របទ្

▪ បនរក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃងជា
ក្បច ំនិងទទ្ៀងទាត់្ ទលើការអនុវត្រ
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ការទី្ែ្ារ (Market Conduct 

Examination Procedure Manual)  

▪ ចុេះក្តួ្ត្ពិនិត្្យដ្ល់ទ្ីកផនៃងទលើក្កុម្
ហ ុនមួ្យចំនួនទដ្យផ កពីការ
ក្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ  

▪ ទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្- 
បត្រិការទី្ែ្ារដូ្ចជា ទ្ចករីផណនាំ
្រីពីទគាលការណ៍អប្បបរិមាននកិចច
្ន្ាធានារ ្ប់រង, ក្បកា្្រីពី
ក្កម្្ីលធម៌្វិជា្្ជីវៈរប្់ភា្្ក់ងារ
ធានារ ្ប់រង ទជើងសាធានារ ្បរ់ង និង
ក្កុម្ហ ុនធានារ ្ប់រង និងក្បកា្្រី
ពីការចុេះបញ្ជីភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងជា
រូបវនរបុរគល ជាទដ្ើម្ 

ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារ
ធានារ ្ប់រង  

▪ ពក្ងឹងការអនុវត្រវិធីសាស្ត្រអនុវត្រ
្ក្មាប់ចុេះក្តួ្ត្ពិនិត្្យក្បតិ្បត្រិការ     
ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង  

▪ ពិនិត្្យទ ើងវិញទលើបទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់
ព័នធនឹងក្បតិ្បត្រិការទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង
ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្បនឹងការវិវត្រថមីៗននទី្
ែ្ារកម្ពុជា តំ្បន់និង្កល 

បទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិ
ការទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង 

▪ បនរពិនិត្្យទ ើងវិញនិងទរៀបចំថមីនូវ
បទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បតិ្បត្រិការ
ទី្ែ្ារធានារ ្ប់រង ទដ្ើម្្បីទ ៃ្ើយត្ប
នឹងការវិវត្រថមីៗននទី្ែ្ារកម្ពុជា 
តំ្បន់និង្កល 

កិចចការពារអត្ថិជិន ▪ បទងកើត្ការិោល័យែ្សេះែ្ាវិវាទ្ធានា
រ ្ប់រង 

▪ ពក្ងឹងតួ្នាទី្រប្់ការិោល័យែ្សេះែ្ា
វិវាទ្ធានារ ្ប់រង ទដ្យអនុញញ្ត្ឱ្យ
មានការទធវើបណឹ្ងាម្អនឡាញ  

▪ បនរពក្ងឹងតួ្នាទី្ការិោល័យ
ែ្សេះែ្ាវិវាទ្ធានារ ្ប់រង 
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▪ ទរៀបចំនិងដ្ក់ឱ្យអនុវត្រក្បកា្្រី
នីតិ្វិធីទដ្េះក្សាយបណឹ្ងនិង
ែ្សេះែ្ាវិវាទ្ធានារ ្ប់រង 

▪ ្ិក្ាទរៀបចំបទងកើត្ម្ជ្ឈត្រករធានា
រ ្ប់រង 

▪ ទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិ្រីពីកិចចការពារអនក
ទក្បើក្បា្់ទ្វាធានារ ្ប់រង 

▪ ដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការម្ជ្ឈត្រករធានា
រ ្ប់រង 
 

កិចចការនីត្កិម្ម ▪ ទរៀបចំអនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្ប់រង 
ជំនួ្អនុក្កឹត្្យឆ្្ំ២០០១ 

▪ ទរៀបចំអនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្ប់រង
ខា្្ត្តូ្ច 

▪ ទរៀបចំក្បកា្្រីពីការបទងកើត្និងការ
ក្រប់ក្រងមូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍វិ្័យ
ធានារ ្ប់រង 

▪ ទរៀបចំក្បកា្្រីពីការែរលអ់ាជាញ្         
បណណអាជីវកម្មរប្់ក្រឹេះសាថ្នធានា
រ ្ប់រង(ផក ក្្មួ្លក្បកា្ច្់) 

▪ ទរៀបចំក្បកា្្រីពីការែរលអ់ាជាញ ្     
បណណអាជីវកម្មាម្ែលិត្ែល 

▪ ទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងទសាធន
ឯកជន 

▪ ទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងក្បព័នធ  
បទចចកវិទ្្ាធានារ ្ប់រង 

▪ ទរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្រិចំបាច់ទែ្សងៗទទ្ៀត្ 

▪ ពិនិត្្យទ ើងវិញនិងទធវើបចចុប្បននភាព
បទ្ប្បញ្ញត្រិទាក់ទ្ងនឹងការ
ក្រប់ក្រងនិងក្តួ្ត្ពិនិត្្យវិ្័យ
ធានារ ្ប់រងនិងទសាធនឯកជន 
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ការបណ្តេះប តល្វជិា្ជ្វីៈ ▪ ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធ
ទដ្ើម្្បីពក្ងឹងកម្មវិធី្ិក្ាមូ្លដ្ឋ្ន
្ក្មាប់ជំនាញធានារ ្ប់រងកនុង
កក្មិ្ត្ឧត្រម្្ិក្ា 

▪ ្ិក្ានិងទរៀបចំផែនការបទងកើត្វរគ 
បណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈទជើងសា និង
ភា្្ក់ងារធានារ ្ប់រងជាែៃូវការ 

▪ ្ិក្ានិងទរៀបចំផែនការបទងកើត្ 
“សាោឬវទិ្ា្សាថ្នជាត្ធិានា
រ ប្រ់ង”   

▪ ជំរុញការទរៀបចំបទងកើត្្មារម្ទជើង
សាធានារ ្ប់រងកម្ពុជា 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធ 
ទរៀបចំពក្ងឹងកម្មវិធី្ិក្ាជំនាញ
ធានារ ្ប់រងកនុងកក្មិ្ត្ឧត្រម្្ិក្ា  

▪ ដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការ “សាោ ឬវិទ្ា្
សាថ្នជាត្ធិានារ ប្រ់ង”  ទដ្យទែរើម្ពី
ការែរល់វរគបណ្តេះប ត្លវិជា្្ជីវៈ 
ភា្្ក់ងារនិងទជើងសាធានារ ្ប់រង។  

▪ ជំរុញការចូលរួម្វរគបណ្តេះប ត្លពី
ធនធានម្នុ្្សទៅកនុងវិ្័យធានា
រ ្ប់រងនិងធនធានម្នុ្្សផដ្លផ្វងរក
ការងារទៅកនុងវិ្័យធានារ ្ប់រង 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់
ព័នធកនុងការពក្ងឹងកម្មវិធី្ិក្ា
ជំនាញធានារ ្ប់រងកនុងកក្មិ្ត្ឧត្រម្
្ិក្ាឱ្យមានរុណភាពធានាបាន
នូវភាពក្បកួត្ក្បផជងកនុងទី្ែ្ារ
ការងារននវិ្ ័យធានារ ្ប់រងរប្់
តំ្បន់ 

▪ បទងកើន្ម្ត្ថភាពបណ្តេះប ត្ល 
រប្់ “សាោ ឬវទិ្ា្សាថ្នជាត្ិ
ធានារ ប្រ់ង”  ទដ្ើម្្បីែរល់វរគបណ្តេះ
ប ត្លវិជា្្ជីវៈបផនថម្ដូ្ចជា វិជា្្
ជីវៈវាយត្នម្ៃហានិភ័យធានារ ្ប់រង
និងវិជា្្ជីវៈរណនាបុពវោភធានា
រ ្ប់រង ជាទដ្ើម្ 

▪ បនរជំរុញការចូលរួម្វរគបណ្តេះ         
ប ត្លពីធនធានម្នុ្្សទៅកនុង  
វិ្័យធានារ ្ប់រងនិងធនធាន
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ម្នុ្្សផដ្លផ្វងរកការងារទៅកនុង
វិ្័យធានារ ្ប់រង 

ការែស្ពវែា្យនងិការអបរ់ ំ ▪ ទរៀបចំ្្្បត្អប់រំនិងែ្សពវែ្ាយជា
ក្បចំាម្ទូ្រទ្្្សន៍ និងក្បព័នធ
ែ្សពវែ្ាយក្រប់ក្បទភទ្ 

▪ ចូលរួម្កម្មវិធី កិចចពិភាក្ា ឬ
ក្ពឹត្រិការណ៍នានាផដ្លែ្សពវែ្ាយ
អំពីការធានារ ្ប់រង 

▪ ទរៀបចំ្ិកាខ្សាោែ្សពវែ្ាយទូ្ទាំង
ក្បទទ្្ជាក្បច ំ

▪ ្ហការជាមួ្យ្មារម្និងក្រឹេះសាថ្ន
ធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីជំរុញការែ្សពវែ្ាយ
អំពីែលិត្ែលធានារ ្ប់រងកនុងក្កប
ខ្ណឌទូ្ទាំងក្បទទ្្ 

▪ ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធ
ទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយអំពីទី្ែ្ារការងារនន
វិ្័យធានារ ្ប់រងផដ្លកំពុងមាន

▪ បនរទរៀបចំ្្ប្ត្ទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយជា
ក្បចំាម្ទូ្រទ្្្សន៍ និងក្បព័នធ
ែ្សពវែ្ាយក្រប់ក្បទភទ្ 

▪ បនរចូលរួម្កម្មវិធី កិចចពិភាក្ា ឬ
ក្ពឹត្រិការណ៍នានាផដ្លែ្សពវែ្ាយអំពី
ការធានារ ្ប់រង 

▪ បនរទរៀបចំ្ិកាខ្សាោែ្សពវែ្ាយទូ្
ទាំងក្បទទ្្ជាក្បចំ 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យ្មារម្និង
ក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីជំរុញការ
ែ្សពវែ្ាយអំពីែលិត្ែលធានារ ្ប់រង
កនុងក្កបខ្ណឌទូ្ទាំងក្បទទ្្ 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់ព័នធ 
ទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយអំពីទី្ែ្ារការងារនន 
វិ្័យធានារ ្ប់រងផដ្លកំពុងមាន្កាត្

▪ បនរទរៀបចំ្្ប្ត្ទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយជា
ក្បចំាម្ទូ្រទ្្្សន៍ និងក្បព័នធ
ែ្សពវែ្ាយក្រប់ក្បទភទ្ 

▪ បនរចូលរួម្កម្មវិធី កិចចពិភាក្ាឬ
ក្ពឹត្រិការណ៍នានាផដ្លែ្សពវែ្ាយ
អំពីការធានារ ្ប់រង 

▪ បនរទរៀបចំ្ិកាខ្សាោែ្សពវែ្ាយ
ទូ្ទាំងក្បទទ្្ជាក្បច ំ

▪ បនរ្ហការជាមួ្យ្មារម្និង
ក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រងទដ្ើម្្បីជំរុញ
ការែ្សពវែ្ាយអំពីែលិត្ែលធានា
រ ្ប់រងកនុងក្កបខ្ណឌទូ្ទាំងក្បទទ្្ 

▪ បនរ្ហការជាមួ្យសាថ្ប័នពាក់
ព័នធទដ្ើម្្បីែ្សពវែ្ាយអំពីទី្ែ្ារ



 

និយ័តករធានារ៉ា ប់រងកម្ពុជា (ន.ធ.ក.)               ទំព័រ 51 
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្កាត្នុពលទៅកនុងទី្ែ្ារការងារកនុង
ក្ពេះរជា ចក្កកម្ពុជា 

នុពលទៅកនុងទី្ែ្ារការងារកនុងក្ពេះរជា
 ចក្ក កម្ពុជា 

ការងារននវិ្័យធានារ ្ប់រងផដ្ល
កំពុងមាន្កាត្នុពល  

កាត្ពវកិចចធានារ ប្រ់ង ▪ ទរៀបចំឯកសារ្រីពីក្បព័នធធានារ ្ប់ 
រងជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះោនយនរ
ក្រប់ក្បទភទ្  

▪ ទរៀបចំអនុក្កឹត្្យ្រីពីការធានារ ្បរ់ង
ជាកាត្ពវកិចចចំទពាេះោនយនរក្រប់
ក្បទភទ្ 

▪ បទងកើត្និងដ្ក់ឱ្យដំ្ទណើរការមូ្លនិធិ
ធានារ ្ប់រង្ក្មាប់ជនរងទក្គាេះ
ទដ្យសារទក្គាេះថ្្្ក់ចរចរណ៍ 

▪ ទធវើបចចុប្បននភាពក្បកា្អនររក្ក្ួង
្រីពីការធានារ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច 

▪ ពក្ងឹងយនរការក្កុម្ការងារអនររ
ក្ក្ួង្ក្មាប់អនុវត្រការធានា
រ ្ប់រងជាកាត្ពវកិចច ទដ្យមានកិចច
ក្បជំុទទ្ៀងទាត់្ 

▪ ជំរុញការអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជា
កាត្ពវកិចចផដ្លបានកំណត់្ទៅកនុង
ច្ាប់និងបទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធ ាម្យនរ
ការនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រង និងយនរការ
ក្កុម្ការងារអនររក្ក្ួង 

▪ ្ិក្ានិងទរៀបចំក្កបខ្ណឌការងារ
ចំបាច់ ក្្មាប់ការដ្ក់ជាកាត្ពវកិចច
នូវែលិត្ែលធានារ ្ប់រងអរគីភ័យ និង
ែលិត្ែលធានារ ្ប់រងភារៈទ្ទួ្លខុ្្
ក្តូ្វសាធារណជនចំទពាេះអាគារធំៗ 
ផដ្លបាន្ិក្ានិងរកទ ើញទៅកនុង    
រយៈទពលខ្ៃីកនៃងម្ក 

 

▪ ជំរុញការអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជា
កាត្ពវកិចចផដ្លបានកំណត់្ទៅកនុង
ច្ាប់និងបទ្ប្បញ្ញត្រិពាក់ព័នធ ាម្
យនរការនិយ័ត្ករធានារ ្ប់រងនិង
យនរការក្កុម្ការងារអនររក្ក្ួង 

▪ ទរៀបចំនិងអនុវត្រការធានារ ្ប់រងជា
កាត្ពវកិចចចំទពាេះការធានារ ្ប់រង   
អរគីភ័យ និងការធានារ ្ប់រងភារៈ
ទ្ទួ្លខុ្្ក្តូ្វសាធារណជន
ចំទពាេះអាគារធំៗ ផដ្លបាន្ិក្ា
រួចរល់កនុងរយៈទពលម្ធ្យម្ 
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▪ ្ិក្ានិងែរល់ទោបល់ជាក្កបខ្ណឌ
ទគាលនទោបាយអំពីែលិត្ែល
ធានារ ្ប់រងបផនថម្ទដ្ើម្្បីដ្ក់ជា
កាត្ពវកិចចកនុងទគាលទៅចូលរួម្
ក្ទ្ក្ទ្ង់ដ្ល់ក្បព័នធ្នរិ្ុខ្្ងគម្ 

ក្កបខណ្ឌ េហក្បតិបតតិការ 
្ហក្បត្ិបត្រកិារកនងុក្បទទ្្ ▪ បទងកើនក្ប្ិទ្ធភាព និងបទងកើត្យនរ

ការ្ក្ម្ប្ក្មួ្លនិងផចករំផលក
ទិ្ននន័យទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងជាមួ្យ  
និយ័ត្ករកនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ និង 
សាថ្ប័នពាក់ព័នធ 

▪ ជំរុញនិងទលើកកម្ព្់ភាពជានដ្រូ 
រវាងរជរដ្ឋ្ភិបាលនិងវិ្័យឯកជន
ធានារ ្ប់រង ទដ្យ្ក្ម្ប្ក្មួ្លឱ្យ
្មារម្ធានារ ្ប់រងមានតំ្ ង
កនុងទវទិ្ការវាងរជរដ្ឋ្ភិបាល និង      

▪ បទងកើនក្ប្ិទ្ធភាពននយនរការ្ក្ម្ប
្ក្មួ្លនិងផចករំផលកទិ្ននន័យទី្ែ្ារ 
ធានារ ្ប់រងជាមួ្យ និយ័ត្ករកនុង         
វិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសាថ្ប័នពាក់ព័នធ 

▪ បនរពក្ងឹងភាពជានដ្រូរវាងនិយ័ត្ករ
ធានារ ្ប់រងនិងក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង  

▪ បនរបទងកើនក្ប្ិទ្ធភាពននយនរការ
្ក្ម្ប្ក្មួ្លនិងផចករំផលក
ទិ្ននន័យទី្ែ្ារធានារ ្ប់រងជាមួ្យ
និយ័ត្ករកនុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ និង
សាថ្ប័នពាក់ព័នធ 

▪ បនរពក្ងឹងភាពជានដ្រូរវាងនិយ័ត្
ករធានារ ្ប់រងនិងក្រឹេះសាថ្នធានា
រ ្ប់រង  
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វិ្័យឯកជន និងទវទិ្កាទែ្សងៗ
ទទ្ៀត្រប្់រជរដ្ឋ្ភិបាល 

▪ ពក្ងឹងភាពជានដ្រូរវាងនិយ័ត្ករធានា
រ ្ប់រង និងក្រឹេះសាថ្នធានារ ្ប់រង 
ទដ្យបទងកើត្ឱ្យមានទវទិ្កា និងរទបៀប
វារៈច្ា្់ោ្់ជាក្បចំ  

្ហក្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ ិ ▪ ្កម្មចូលរួម្កនុងទវទិ្ការតំ្បន់និង
្កលទោកកនុងក្កបខ្ណឌ្មាហរ
ណកម្មនិងទ្រីភាវូបនីយកម្មវិ្័យ
ធានារ ្ប់រងនិងទសាធនឯកជន 

▪ ចូលជា្មាជិក្មារម្និយ័ត្ករ
ធានារ ្ប់រងអនររជាតិ្ 

(International Association of 

Insurance Supervisors-IAIS) ។ 

▪ បនរ្កម្មចូលរួម្កនុងទវទិ្ការរប្់
តំ្បន់និង្កលទោកកនុងក្កបខ្ណឌ
្មាហរណកម្មនិងទ្រីភាវូបនីយ
កម្មវិ្័យធានារ ្ប់រងនិងទសាធន  
ឯកជន 

▪ ចូលរួម្ និងាម្ដ្នបចចុប្បននភាពនន
ទគាលការណ៍ក្រឹេះធានារ ្ប់បរង ទៅ
ក្រប់ទវទិ្ការប្់្មារម្និយ័ត្ករ
ធានារ ្ប់រងអនររជាតិ្ ។ 

▪ បនរ្កម្មចូលរួម្កនុងទវទិ្ការរប្់
តំ្បន់និង្កលទោកទដ្ើម្្បីទធវើ   
្មាហរណកម្មនិងទ្រីភាវូបនីយ
កម្មវិ្័យធានារ ្ប់រងនិងទសាធន
ឯកជន 

▪ បនរចូលរួម្និងាម្ដ្នបចចុប្បនន 
ភាពននទគាលការណ៍ក្រឹេះធានារ ្ប់ 
រង ទៅក្រប់ទវទិ្ការប្់្មារម្   
និយ័ត្ករធានារ ្ប់រងអនររជាតិ្ ។ 

3 
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ឧប្ម្ពន័ធ ១៖ អក្ាភារទានធានារ ប្រ់ងកនុងទ្ដ្ឋកចិច នងិដ្ង់្ ុទីត្ធានារ ប្រ់ងកនុងត្ំបនអ់ាសា ន្ 
Insurance Penetration and Insurance Density of ASEAN 2019 

 

Countries GROSS 
PREMIUM  

(in Million US) 

GDP                 
(in Million 

US) 

Population  
(in Million) 

Penetration Density 

Brunei                  207.00         13,468.00   0.43  1.54%  $       447.75  

Cambodia      246.00          7,089.00                16.49  0.91%  $         14.92  

Indonesia               9,205.00   1,139,051.00             270.63  1.69%  $         70.97  

Laos  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Malaysia             15,908.00      364,700.00                31.95  4.36%  $       497.91  

Myanmar                   184.00         76,090.00                54.05  0.24%  $           3.40  

Philippines               6,420.00      385,433.00              108.12  1.67%  $         59.38  

Singapore             26,002.00       70,525.00                   5.70  7.02%  $   4,558.90  

Thailand             27,998.00        59,705.00                69.63  5.00%  $       402.12  

Vietnam               6,886.00      300,800.00                96.46  2.29%  $         71.39  

Note  

    

* Population Source from WB     
**Gross Premium and GDP source from ASEAN Insurance Council    
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ឧប្ម្ពន័ធ ២៖ ចា្ប់្ រពីកីារទរៀបចំនងិការក្បក្ពឹត្រទៅននអាជាញធ្រទ្វាហរិញ្ញវត្ថុម្និផម្នធនាគារ 
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