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- គណៈអធបិត ី
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជទីេម្រត!ី 
 

វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជ ្រតូវបនមជឈ ្ឋ នជតិ-អន្តរជតិ ជពិេសស ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ បនចត់ទុកថជវស័ិយគន្លឹះ កនុងកររមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក និងគំ្រទកំេណើ ន
េសដ្ឋកិចច ្រសប មយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុំសូម
ជ្រមបជូនអងគសិកខ  ពី្របវត្តិៃនករអភិវឌ រកីចេ្រមើនៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជ 
ដូចតេទ ៖ 
 

១/. ្របវត្តៃិនករខចឥីណទន នងិករផ្តល់ឥណទនរបស់ែខមរេយើង 
 

ករខចីបុល គឺជសកមមភពមួយែដលេកើតមនេឡើង ំងពីបុ ណកល ំងពី 
យូរយរ ស់មកេហើយ កនុង្រគប់សងគមមនុស  ។ ករខចីបុល េកើតមន ំងពីសងគម 
មនុស េចះផលិតេដើមបីជួញដូរ ។ េនកនុងសងគមមនុស  ែតងែតមនមនុស  ែដលសល់ 
លុយជបេ ្ត ះ សនន និងអនកែដលខ្វះលុយជបេ ្ត ះ សនន េ យ រមូលេហតុ 
េផ ងៗ ។ េនេពលេនះេហើយ ែដលមនត្រមូវករកនុងករខចីបុលេដើមបីយកមកេ្របើ្របស់។ 

 

ករខចីបុលមនមុខសកមមផង និងអសកមមផង ។ ្របព័នធខចីបុលែដលមន ំងពី 
បុ ណមកែដលគម នករ្រគប់្រគងនិងែដលេកើតេឡើងឯកឯងែដលេយើងេ ថ “ករខចី 
បុលពីឈមួញ ឬខចីបុលេ្រកផ្លូ វករ” ្រតូវបនេគទទួល គ ល់ថជមូលេហតុេធ្វើឱយមនករ 
េកង្របវញ័ច  ។ 

 

េនកនុងសងគមែខមរេយើងពីបុ ណ ធ្ល ប់មនពកយេគនិយយថ “កររដូវវស  ១
កន្ត ងំ ដល់រដូវ្របងំ ១ េ ” ។ េន្របេទសែខមរ ក៏ដូចជេន្របេទសជេ្រចើនេលើសកលេ ក 
រ ្ឋ ភិបល្រគប់របបែតងែតពយយមចង់្រគប់្រគង្របព័នធខចីបុលេនះ េដើមបីេជៀស ងកំុឱយ
មនករេកង្របវញ័ច ហួសេហតុ េហើយផ្តល់ជផលវជិជមនឱយបនេ្រចើនដល់អនកខចីបុលឱយ
បនកន់ែតេ្រចើន ។ កលេនសម័យសងគម ្រស្តនិយម រ ្ឋ ភិបលពយយមបេងកើត្របព័នធ
ឥណទនជនបទ មរយៈករបេងកើត“ ជមនទីរសហករណ៍េយើង” ករបេងកើតសហករណ៍
ផ្តល់ទុន និងករបេងកើតសហករណ៍ឧបេភគបរេិភគជេដើម ។ល។ េនះជ្របព័នធែដល
្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ ។ រដ្ឋបនលូកៃដចូលេ្រជេទេធ្វើអន្ត គមន៍ េទកនុងករ្រគប់្រគង ។ 
េ្រកយពីដំេណើ រករមួយរយៈ ្របព័នធេនះេដើរេទមិនរួច េហើយទីបំផុតក៏ប ជ័យ មិន ច
ដំេណើ រករេធ្វើហិរញញបបទនជនបទបន ។ 

 

េនឆន ំ១៩៨០ ្របព័នធធនគរថមីមួយ្រតូវបេងកើតេឡើង ជ្របព័នធធនគរមួយថន ក់ ។
្របព័នធឥណទនទំងមូល្រតូវបន្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ ។ បរមិណទុននិងអ្រ ករ្របក់
្រតូវបនកំណត់េ យរដ្ឋ េដើមបីេជៀស ងពីករេកង្របវញ័ច ពីអនកខចី ។ េនទីបំផុត ្របព័នធ
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េនះក៏ដំេណើ រករេ យមិនមន្របសិទធភព តម្ល ភព និងសមធម៌ ។ អនកខចីបនេចះែត
បន អនកមិនបនខចីេនែតមិនបនខចី ទីបំផុត អនកខចីេកង្របវញ័ច ពីរដ្ឋេទវញិ ។ បំណុលជ
េ្រចើនក្ល យជបំណុល ្រកក់ ទរវញិមិនបន ែដលេធ្វើឱយរដ្ឋបត់បង់ទុនយ៉ងេ្រចើន ។ 

 

េនទសវត រឆ៍ន ំ១៩៩០ ្របព័នធឥណទនជនបទថមីមួយបនេកើតេឡើង កនុងរូបភព
ជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងមនលកខណៈជ្របព័នធឯកជន ទទួលបនទុនពីេ្រក
្របេទសយកមកដំេណើ រករជដំបូង េ្រកមរូបភពមនុស ធម៌ ។ េ្រកយមកបន្តិចម្តងៗ 
បនដំេណើ រករជ្របព័នធរកសីុមនចំេណញខតទំង្រសុង ។ 

 

េនចុងទសវត រឆ៍ន ំ១៩៩០ “គណៈកមម ធិករឥណទនស្រមប់អភិវឌ ន៍ជនបទ” រួម
ជមួយធនគរជតិៃនកមពុជ បនពយយម្រគប់្រគងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលទំងេនះ 
េ យត្រមូវឱយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលទំងេនះចុះបញជ ី និងទទួល ជញ បណ្ណពីធនគរ
ជតិៃនកមពុជ េ យ្រតូវេគរព មវធិនេធ្វើ្របតិបត្តិករ និងវធិនករ្របុង្របយ័តន េហើយ
ខ្លះ ចទទួល្របក់បេញញើពីអតិថិជនែថមេទៀត ។ ្របព័នធេនះឈរេលើេគលករណ៍ទីផ រ 
និងករ្របកួត្របែជង បុ៉ែន្តមនករ្រគប់្រគងេ យរដ្ឋែដលេដើរតួនទីជបញញត្តិករ ។ 

 

២/. កររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញ វតថុកមពុជ ចប់ពីទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៨០ មក   

 វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជ ្រតូវបនកេកើតេឡើងចប់ពីទសវត ឆន ំ១៩៨០ េហើយ
បនវវិត្តខ្ល ំងនេដើមទសវត ឆន ំ១៩៩០ ។ វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ្រតូវបនអភិវឌ េ យ
ដំបូងចប់េផ្តើមេចញពីរូបភពជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មរយៈករទទួលជំនួយ
មជឈ ្ឋ នជតិនិងអន្តរជតិ េដើមបីបេ្រមើសកមមភពមនុស ធម៌ េ យេធ្វើសកមមភពផ្តល់
្របក់កមចីខន តតូចដល់្របជជនេន មតំបន់ជនបទ កនុងេគលបំណងផ្តល់ឱយ្របជជន
ទំងេនះនូវេដើមទុនស្រមប់ករបេងកើតនិងករបេងកើនមុខរបរ ជីវកមមរបស់ខ្លួន ។ េន
ដំ ក់កលេនះ សកមមភពៃនករផ្តល់ឥណទនរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលពំុទន់
សថិតេ្រកមបទបបញញត្តិ និងករ្រតួតពិនិតយេ យ្របុង្របយ័តនរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ
េនេឡើយេទ ។ 
 

 ជមួយនឹងចំ ប់ រមមណ៍កនុងករព្រងីកេស ហិរញញវតថុ្របកបេ យនិរន្តរភព
ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ និងេ យយល់េឃើញថ លទធភពផ្តល់ជំនួយស្រមប់គេ្រមងមី្រកូ
ឥណទនកន់ែតថមថយេទៗ ករកម្ល យខ្លួនពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េទជ

ថ ប័នែស្វងរក្របក់ចំេណញគឺជករចំបច់ កនុងន័យថ ថ ប័ន ចមនលទធភពេធ្វើ
្របតិបត្តិករផ្តល់ឥណទន្របកបេ យឯក ជយភពនិងនិរន្តរភព េ យមិនពឹងែផ្អក
េលើ្របភពជំនួយែដលមនលកខណៈមិនសថិតេសថរេនះេទៀតេទ ។ 
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 េ យយល់េឃើញពីភពចំបច់េនះ អនកគំ្រទវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជ បន
ចប់េផ្តើម្របជំុពិភក ជបន្តបនទ ប់ េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មននិងបទពិេ ធន៍ឱយ្រសប ម
េគលេ  និងកំណត់បននូវចកខុវស័ិយរួម ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេន
កមពុជ ្រពមទំងបនបេងកើតេវទិកពិភក ជបន្តបនទ ប់ េដើមបីកំណត់យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ 
វស័ិយហិរញញវតថុជនបទ ្រសបេពលែដលគណៈកមម ធិករឥណទនស្រមប់អភិវឌ ន៍
ជនបទ (គជទន) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករផ្តល់ជកមមវធីិ
នេយបយ និងកិចចពិភក ឱយកន់ែតទូលំទូ យេដើមបីអភិវឌ ន៍វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ ។ 
  

 ្រសបនិងករវវិឌ េនះ ចបប់ស្តីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃនធនគរជតិៃន
កមពុជ ែដល្រសប មេសដ្ឋកិចចទីផ រ ្រតូវបនអនុម័តេនឆន ំ១៩៩៦ ជ្រកបខណ្ឌ ចបប់
ដំបូងស្រមប់ធនគរជតិៃនកមពុជ កនុងករអនុវត្តតួនទីជ ជញ ធររូបិយវតថុនិង ជញ ធរ
្រតួតពិនិតយ ។ ទនទឹមេនះ ចបប់ស្តី្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុែដល្រតូវបនអនុម័តេន
ឆន ំ១៩៩៩ បនបេងកើតេឡើងនូវ្រកបខណ្ឌ ចបប់ស្រមប់្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ
ផ្តល់េស ហិរញញវតថុ េហើយបនផ្តល់អំ ចដល់ធនគរជតិៃនកមពុជកនុងករេចញ
បទបបញញត្តិ និងករ្រតួតពិនិតយ្របព័នធធនគរ្របកបេ យ្របសិទធភព ។ 
  

 ជមួយេនះែដរ ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនអនុម័តជបន្តបនទ ប់នូវយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍
វស័ិយហិរញញវតថុ ឆន ំ២០០១-២០១០ ឆន ំ២០០៦-២០១៥ និង ឆន ំ២០១១-២០២០ ែដលកនុង
េនះ ក៏េផ្ត តសំខន់េលើករអភិវឌ និងករបេងកើត្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ចំេពះវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ 
កនុងករេកណ្ឌ ្របមូលនិងែបងែចកធនធន េដើមបី្រទ្រទង់កំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យ
ចីរភព និងរួមចំែណកព្រងឹងបរយិប័ននហិរញញវតថុឱយកន់ែតទូលំទូ យ និងកិចចគំពរ
អតិថិជន  ។ 
  

 ែផ្អកេលើចបប់េគលទំងពីរ និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុខងេលើេនះ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ បនចប់េផ្តើមព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ មរយៈ
ករ ក់េចញនូវបទបបញញត្តិ បទបញជ ្របុង្របយ័តន និង ចរែណនំនន េដើមបីែ្រប 
ក្ល យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលេទជ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុមន ជញ បណ្ណ  និងចុះបញជ ី 
េយងេទ មទំហំ្របតិបត្តិកររបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលទំងេនះ ។ បនទ ប់ពីទទួល
បន ជញ បណ្ណនិងចុះបញជ ី ្រគឹះ ថ នទំងេនះ្រតូវសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយជប់ជ
្របចំពីធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 
  

 េ្រកពីករេចញបទបបញញត្តិនិងករ្រតួតពិនិតយ េ យទទួលបនកិចចសហករពី
ៃដគូអភិវឌ ន៍នន ធនគរជតិៃនកមពុជបនេរៀបចំសននិសីទជតិស្តីពីមី្រកូហិរញញវតថុ
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កមពុជ សននិសីទតំបន់ស្តីពីមី្រកូហិរញញវតថុ និងេវទិកមី្រកូហិរញញវតថុ ជបន្តបនទ ប់ចប់ ំងពី 
ឆន ំ២០០៦ េដើមបីផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋ ជញ ធរែដនដី និងភគីពក់ព័នធេផ ងេទៀត 
ឱយបន្រជួត្រជបអំពីតួនទី សកមមភព ផល្របេយជន៍ និងករ្របឈមៃនវស័ិយមី្រកូ 
ហិរញញវតថុ កនុងកររួមចំែណកអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជតិ និងកត់បនថយភព្រកី្រក ្រសប ម 
យុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ 
  

 ្របករែដលគួរឱយកត់សមគ ល់កនុង្របវត្តិៃនករអភិវឌ រកីចេ្រមើនៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ 
េនកមពុជេនះគឺ កលពីៃថងទី១១-១៣ ែខមក  ឆន ំ២០០៦ កន្លងមក ធនគរជតិៃន
កមពុជ សហករជមួយកមមវធីិអភិវឌ ន៍សហ្របជជតិ (UNDP) បនេរៀបចំសននិសីទ
ជតិស្តីពីមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជ េ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យមនករចូលរួមពីសំ ក់
្រពឹទធសភ រដ្ឋសភ ជរ ្ឋ ភិបល មច ស់ជំនួយ ធនគរពណិជជ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងមជឈ ្ឋ នេផ ងៗេទៀត ។ សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី បន
សំែដងករេកតសរេសើរចំេពះករវវិត្តន៍ៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជ និងបន្របកស
្របសិទធនមជផ្លូវករេនៃថងទី១១ ែខមក  ឆន ំ២០០៦ ថ “ឆន ំ២០០៦ ជឆន ំមី្រកូហិរញញវតថុ 
កមពុជ” ្រពមទំងបន ក់េចញនូវអនុ សន៍មួយចំនួន េដើមបីព្រងឹង្របតិបត្តិករមី្រកូ 
ហិរញញវតថុេនកមពុជឱយមនសុខភពល្អនិង្របសិទធភព េដើមបីរួមចំែណកអនុវត្តកមមវធីិ 
កត់បនថយភព្រកី្រករបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ អនុ សន៍ទំងេនះរួមមន ៖ 
 

 ទី១ ៖ ចំេពះធនគរជតិៃនកមពុជ កនុងនមជ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ ្រតូវបន្ត
ករងរសម្អិតសម្អ ងនូវបទបញជ ្របុង្របយ័តន ស្រមប់្រតួតពិនិតយឱយកន់ែតសុ្រកឹតេឡើង 
និង ក់ឱយអនុវត្តឱយមន្របសិទធភព េដើមបីករពរ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុឱយបនរងឹមំ
ជទីទុកចិត្តពី ធរណជន ។ បទបញជ ្របុង្របយ័តនទំងេនះ ក៏្រតូវមនភពទន់ភ្លន់ 
មិនតឹងែតងេពក ែដល ច ក់បនទុកេទេលើ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ និងក៏មិន្រតូវធូរ
រលុងេពក ជេហតុេធ្វើឱយមន និភ័យខពស់ និយយរួម គឺបទបញជ ទំងេនះ្រតូវេគរព

មបទ ្ឋ នែដល្រតូវេ្របើ្របស់ជសកល កនុងទិសេ េធ្វើឱយ្រគឹះ ថ នទំងេនះេធ្វើ
្របតិបត្តិករផ្តល់េស មននិរន្តរភព និងករពរបននូវផល្របេយជន៍របស់្របជ
ពលរដ្ឋ្រកី្រក ។ 
 

 ទី២ ៖ ចំេពះអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមិនទន់ទទួល ជញ បណ្ណ  ្រតូវខិតខំ
ព្រងឹងខ្លួនឯង េដើមបី ចែ្របក្ល យខ្លួនេទជ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុមន ជញ បណ្ណ  
េ យេធ្វើ្របតិបត្តិករេនេ្រកមចបប់្រតឹម្រតូវ ។ 
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 ទី៣ ៖ ចំេពះ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលមន ជញ បណ្ណរួចេហើយ គបបីព្រងឹង
ករ្រគប់្រគង ព្រងឹង្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន េ យបេងកើតេឡើងនូវផលិតផលហិរញញវតថុថមីៗ
សម្រសបជមួយត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបែនថមេទៀត និងព្រងីកប ្ត ញឱយ
កន់ែតទូលំទូ យចូលេ្រជដល់ទីជនបទ ច់្រសយលៃន្របេទស េដើមបីផ្តល់េស
ហិរញញវតថុដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកឱយកន់ែតេ្រចើនេឡើង ។ 
 

 ទី៤ ៖ ផ រភជ ប់ជមួយករផ្តល់េស ហិរញញវតថុេនះ កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លដល់
្របជពលរដ្ឋេដើមបីឱយយល់ដឹងអំពីករេ្របើ្របស់េស ហិរញញវតថុ ក៏គួរ្រតូវបនយកចិត្តទុក

ក់ផងែដរ ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លករយល់ដឹងជមូល ្ឋ ន ចេធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋ
្រកី្រកយល់ដឹងពីករខចីឥណទន ករសន ំ្របក់ និងករេ្របើ្របស់្របក់ែដលបនខចីឱយ
មនផល្របេយជន៍កនុងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ បេងកើន្របក់ចំណូលេដើមបីេលើកសទួយ
ជីវភពរស់េនឱយកន់ែត្របេសើរេឡើង ។ 
 

 ទី៥ ៖ ចំេពះអ្រ ករ្របក់ឱយខចី ជរ ្ឋ ភិបលេនែត្របកន់យកេគល
នេយបយអ្រ ករ្របក់ទីផ រ ក៏បុ៉ែន្ត េទះបីជមនករថយចុះអ្រ ករ្របក់ជបន្ត
បនទ ប់កនុងរយៈេពលកន្លងមកក្តី ក៏គួរគបបីភគីពក់ព័នធទំង យកនុងវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ 
ជពិេសស សហគមន៍អន្តរជតិែដលបនផ្តល់កមចីដល់ ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជ 
ពិចរ រះិរកមេធយបយយ៉ង  េធ្វើឱយអ្រ ករ្របក់កន់ែតចុះទបជងេនះេទ 
េទៀត េដើមបីជួយដល់អនកខចី្រកី្រករបស់េយើង ។ 
 

 ទី៦ ៖ អនុ សន៍បែនថមចំនួន ៤ ចំនុចរបស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តីគឺ (១) 
រក ឱយបនសថិរភពនេយបយ សន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់សងគមឱយបនល្អ (២) ្រតូវ
រក កំេណើ នេសដ្ឋកិចចឱយេកើនបន ៦%-៧% (៣) េធ្វើករែបងែចកកំេណើ នេសដ្ឋកិចច
្របកបេ យសមធម៌ និង (៤) ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ្របកបេ យចីរភពនិង
និរន្តរភព ។ 
  

 ទនទឹមនឹងកររកីចេ្រមើនកនុងវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ ជរ ្ឋ ភិបលក៏េនែតបន្តជំរុញ
ករអភិវឌ នូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ ជពិេសសផ្លូវលំជនបទ ្របព័នធធ ្រស្ត និង
ដឹកនំេគលនេយបយរូបិយវតថុ និង រេពើពនធសម្រសប េដើមបីេធ្វើឱយមនសថិរភព្របក់
េរៀល សថិរភពៃថ្ល សថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងរក សន្តិសុខសុវតថិភពសងគមឱយកន់ែត
្របេសើរេឡើង ។ ទនទឹមេនះ ជញ ធរែដនដី្រគប់ជន់ថន ក់្រតូវជួយស្រមួលនិងបងកលកខណៈ
អំេ យផល្រសបចបប់ ដល់្របតិបត្តិករមី្រកូហិរញញវតថុែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករកនុងែដនដី
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ៃនរដ្ឋអំ ចរបស់ខ្លួន្របកបេ យសុវតថិភព េដើមបីឱយ្របតិបត្តិករមី្រកូហិរញញវតថុព្រងីក
សកមមភពឱយកន់ែតទូលំទូ យេឡើង្រគបដណ្ត ប់ទូទំង្របេទស ។  
  

 េយង មអនុ សន៍ដ៏ៃថ្លថ្ល និងមនអតថន័យដ៏្រជលេ្រជទំងេនះ ធនគរជតិ
ៃនកមពុជ មច ស់ជំនួយ និងសមគមមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជ បនឯកភពគន យកអនុ សន៍
ដ៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបីព្រងឹងវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុឱយកន់ែត
រកីចេ្រមើនតេទមុខេទៀត ។ អនុវត្តន៍ ម ម រតីេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជ បនេរៀបចំ
នូវសននិសីទតំបន់េន មប ្ត េខត្តមួយចំនួន ដូចជេនេខត្តបត់ដំបងកលពីៃថងទី២ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០០៦ េនេខត្តកំពតកលពីៃថងទី២៧ ែខតុ  ឆន ំ២០០៦ និងេន
េខត្តកំពង់ចមកលពីៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ំ២០០៦ ្រពមទំងបនេរៀបចំសិកខ និងេវទិក
ថន ក់ជតិនិងថន ក់តំបន់ ពក់ព័នធនឹង្របធនបទនិងករផ ព្វផ យស្តីពីមី្រកូហិរញញវតថុេន
កមពុជ ។ េលើសពីេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជ បនបន្តេរៀបចំកមមវធីិនិងសិកខ ផ ព្វ 
ផ យននជូន ធរណជនឱយបន្រជួត្រជបបែនថមេទៀត អំពីតួនទីរបស់ធនគរ 
ជតិៃនកមពុជ និងករវវិត្តៃន្របតិបត្តិកររបស់វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ ដូចេនៃថងេនះ្រ ប់ 
ន្រកុងសិរេី ភ័ណ និងបន្តអនុវត្តកមមវធីិេនះេន មប ្ត េខត្តេផ ងៗជបនទ ប់េទៀត ។ 
  

 វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជ បនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករជួយអភិវឌ
េសដ្ឋកិចចជនបទ មរយៈ្របតិបត្តិករសនូល គឺករផ្តល់ឥណទនដល់្របជជនេដើមបី
បេងកើតនិងព្រងីកមុខរបរ ជីវកមម ។ កររកីចេ្រមើនយ៉ងទូលំទូ យនិងពសេពញៃផទ
្របេទសៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជ បនេធ្វើឱយវស័ិយេនះទទួលបនករចប់ រមមណ៍
យ៉ងខ្ល ំងពីសំ ក់វនិិេយគិន ៃដគូអភិវឌ ន៍ អនកសិក ្រ វ្រជវ និងអនកេរៀបចំ
េគលនេយបយជេដើម ទំងេនកនុងនិងេ្រក្របេទស ។ កន្លងមក វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ
កមពុជ ្រតូវបនទទួល គ ល់យ៉ងេ្រចើនេនេលើឆកអន្តរជតិ ទំងេលើ្រកបខណ្ឌ បទបបញញត្តិ 
ភពៃចន្របឌិត និងភពទន់ភ្លន់ៃន្របតិបត្តិករមី្រកូហិរញញវតថុ ។ ជឧទហរណ៍ កនុង 
របយករណ៍ែដលេចញផ យេ យអងគភពេសុើបអេងកតេសដ្ឋកិចច ្របេទសកមពុជបន
ទទួលចំ ត់ថន ក់េលខ១ កនុងចំេ ម្របេទសចំនួន ៥៥ េលើករ ក់េចញបទបបញញត្តិ 
និងករ្រតួតពិនិតយ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ស្រមប់ពីរឆន ំជប់គន  គឺឆន ំ២០០៩ និង 
ឆន ំ២០១០ ។ ករទទួល គ ល់ជលកខណៈអន្តរជតិែបបេនះ ក៏្រតូវបនផ្តល់ចំេពះ
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជផងែដរ កនុងេនះរួមមនករទទួល គ ល់េលើតម្ល ភព
ហិរញញវតថុែដលផ្តល់េ យ ថ ប័នពិេ្រគះេយបល់ស្រមប់ជួយជន្រកី្រក (CGAP) និង
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ករសេ្រមចបនលទធផលែផនកសងគម ែដលផ្តល់េ យ ថ ប័នេ ះដូរព័ត៌មនមី្រកូ
ហិរញញវតថុ (MIX Market) ។ 

 

- គណៈអធបិត ី
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជទីេម្រត!ី 
 

មរយៈកររកីចេ្រមើនេនះ វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជ បនក្ល យជចំណុចចប់
រមមណ៍របស់អន្តរជតិ កនុងទិសេ សិក ែស្វងយល់ ែចករែំលកបទពិេ ធន៍ និង

ក ្ត េជគជ័យននែដលកមពុជទទួលបនកន្លងមក ។ មន្របេទសមួយចំនួន កនុងតំបន់
និងអន្តរជតិ ក៏បនមកេរៀនសូ្រតនិងបនអេញជ ើញគណៈ្របតិភូពីកមពុជ េទែចករែំលក
បទពិេ ធន៍ែដលនំឱយមនេជគជ័យកនុងករអភិវឌ វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជ ។ អ្វី
ែដលអន្តរជតិទទួល គ ល់ជពិេសស គឺកមពុជអនុវត្តយន្តករទីផ រ និងេលើកទឹកចិត្ត
ករ្របកួត្របែជងេសមើភពគន  េ យមិនកំណត់ពិ នអ្រ ករ្របក់េឡើយ ។  

 

ក ្ត ពេន្ល នកំេណើ នវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជ ្រតូវបនគំ្រទេ យក ្ត សំខន់ 
ចំនួន ៤ គឺ ទី១- ករកំណត់ចកខុវស័ិយដ៏ែវងឆង យ និងេគលនេយបយគំពរនិងេលើក
ទឹកចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន ជ
្របមុខ ទី២- ្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្តិនិងករ្រតួតពិនិតយេ យ្របុង្របយ័តនរបស់ធនគរ
ជតិៃនកមពុជ ទី៣- ភពរស់រេវ ើកនិងករៃចន្របឌិតរបស់្របតិបត្តិករមី្រកូហិរញញវតថុ និង
ទី៤- ត្រមូវករនិងករគំ្រទរបស់អតិថិជន ។ 

 

បចចុបបនន ្របជជនកមពុជមនករយល់ដឹងេ្រចើនកនុងករែស្វងរក្របភពហិរញញបបទន 
ពីធនគរពណិជជ និង្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ េ យ រមនករផ ព្វផ យ ករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល ករបងកភពងយ្រសួល និងមនករ្របក់ទបជងអ្រ ករ្របក់កមចីរបស់
អនកឱយខចីចងករឯកជនេ្រកផ្លូវករ ។ អតិថិជនមី្រកូហិរញញវតថុ ជពិេសស្របជជនែដល
រស់េន មតំបន់ជនបទ មិន្រតឹមែតទទួលបនផល្របេយជន៍ែតខ្លួនឯងបុ៉េ ្ណ ះេទ 
ែថមទំងបនផ្តល់ដល់សមជិក្រកុម្រគួ ររបស់គត់ផងែដរ មរយៈករបេងកើតឱយ
មនករគំពរេលើម្ហូប រ សុខភព កររស់េនរបស់កូនេច និងករចូលរួមកនុង
កមមវធីិសងគមនន ។ លទធភពៃនករទទួលបនេស មី្រកូហិរញញវតថុេ យផទ ល់របស់
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនះេហើយ បនេធ្វើឱយវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជ រក បននូវ
តួនទីដ៏ចំបច់របស់ខ្លួនកនុងករជួយកត់បនថយភព្រកី្រក បុ៉ែន្តតួនទីេនះក៏្រតូវបញជ ក់
ឱយចបស់ផងែដរឬថ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ពំុែមនេធ្វើសកមមភពកនុងរូបភពជអងគករ
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មនុស ធម៌ មរយៈករទទួលបនមូលនិធិឥតសំណងពី ជរ ្ឋ ភិបល ឬមច ស់ជំនួយ
េនះេទ ។ ្របតិបត្តិកររបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុមនលកខណៈជ ជីវកមម ែដល
ចំបច់្រតូវែស្វងរកចំណូលកនុងករ្រទ្រទង់ និងរក និរន្តរភព្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន ។ 
និរន្តរភពរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុក៏ផ រភជ ប់នឹងនិរន្តរភព្រគួ រអតិថិជនផងែដរ ។ 
 

 ៣/. ថ នភពទូេទៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញ វតថុកមពុជ 
 

ជមួយនឹងករអនុវត្ត មេគលនេយបយដ៏្រតឹម្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និង
ករអនុវត្តយន្តករទីផ រ វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជ បនបន្តកររកីចេ្រមើនគួរឱយកត់
សមគ ល់ ទំងទំហំនិងវ ិ លភព ្រពមទំងករព្រងីកបរយិប័ននហិរញញវតថុផងែដរ ។ 
ជរួម ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលមន ជញ បណ្ណពីធនគរជតិៃនកមពុជ បនេគរព
យ៉ងខជ ប់ខជួន មចបប់ជធរមន និងបទបបញញត្តិេផ ងៗ ែដលធនគរជតិៃនកមពុជ
បន ក់ឱយអនុវត្ត ដូចជអភិបលកិចច ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង កតព្វកិចចេដើមទុន 
េគលករណ៍កិចចករពរអតិថិជន និងបទបបញញត្តិ្របុង្របយ័តនជេដើម ។ 

 

គិត្រតឹមែខធនូ ឆន ំ២០១៤ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុសរុបមនចំនួន ៣៩ កនុងេនះ 
្រគឹះ ថ នចំនួន ៧ ្រតូវបនអនុញញ តឱយទទួល្របក់បេញញើពី ធរណជន និង្របតិបត្តិករ
ឥណទនជនបទែដលចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃនកមពុជមនចំនួន ៣៨ ។ ឥណទន
ផ្តល់េ យ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុមនទឹក្របក់សរុប ២ ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ 
ែដល្រតូវបនផ្តល់ដល់អតិថិជន ១,៨០ ននក់ កនុងេនះ្រស្តីមនចំនួន ៨១% ។ 
ទនទឹមេនះ ្របក់បេញញើសរុបមនចំនួន្របមណ ៩០០ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលទទួល
បនពីអតិថិជនជង ១ ននក់ ។ បែនថមពីេនះ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុបនកំពុងេធ្វើ
្របតិបត្តិករទូទំង ២៥ េខត្ត-្រកុង េ យមនប ្ត ញតំបន់្របតិបត្តិករេនថន ក់្រសុក
ចំនួន ២.៣៣៨ ថន ក់ឃំុចំនួន ១៦.១៧៣ និងថន ក់ភូមិចំនួន ១០០.៣៤២ ។ 

 

េ្រកពីេស ឥណទន ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ក៏មនេស មួយចំនួនេទៀតដូចជ 
េស ្របក់សន ំ េស េផទរ្របក់ េស ម៉សីុនដក្របក់ស្វ័យ្របវត្តិ និងេស ធន ៉ ប់រង
ខន តតូចជេដើម ។ េស ទំងអស់េនះ្រតូវបនផ្តល់ឱយអតិថិជន កនុងេគលបំណងជួយ
ស្រមួលនិងបេងកើន ថ នភពហិរញញវតថុ្រគួ រ ក៏ដូចជ ជីវកមមរបស់គត់ឱយកន់ែត
្របេសើរេឡើង ។ បចចុបបនន កនុងចំេ ម្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុទំង ៣៩ ្រគឹះ ថ នមី្រកូ
ហិរញញវតថុទទួល្របក់បេញញើចំនួន ៤ បនផ្តល់េស កមមម៉សីុនដក្របក់ស្វ័យ្របវត្តិសរុប
ចំនួន ១៨៩ ម៉សីុន កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ្រប ក់មន ៨១ ម៉សីុន ្រគឹះ ថ ន
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ហ ថ កសិករមន ៧២ ម៉សីុន ្រគឹះ ថ នេអអឹមេខមន ២៥ ម៉សីុន និង្រគឹះ ថ ន
ថ បនមន ១១ ម៉សីុន ។ 

  

 ៤/. បញ្ហ អ្រ ករ្របក់ៃនករផ្តល់ឥណទន 
 

 ករណីអ្រ ករ្របក់ គឺជបញ្ហ សំខន់មួយេទៀតែដល្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ្រតូវ
្របឈម គឺអ្រ ករ្របក់ឱយខចី ។ កន្លងមក អ្រ ករ្របក់ឱយខចីកនុងវស័ិយហិរញញវតថុេន
កមពុជ គឺជបញ្ហ មួយ្រតូវេលើកយកមកពិចរ  េ យ រអ្រ ករ្របក់េនះមន
ក្រមិតខពស់ជងអ្រ ករ្របក់ឱយខចីរបស់ធនគរពណិជជ ក៏បុ៉ែន្តេនទបជងអ្រ
ករ្របក់េ្រកផ្លូវករ ។ ភពកង្វល់របស់េយើងទំងអស់គន  គឺ្រតូវេធ្វើយ៉ង េដើមបីឱយ
អ្រ ករ្របក់េនះកន់ែតចុះទប េដើមបីជួយដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ។ បុ៉ែន្ត ម
បទពិេ ធន៍និងករសិក កន្លងមក ករេធ្វើឱយអ្រ ករ្របក់ចុះទប មិនែមនជករ

ក់កំហិតពិ នអ្រ ករ្របក់េនះេឡើយ ។ ករេធ្វើែបបេនះ នឹងនំឱយអនកវនិិេយគេលើ
វស័ិយេនះមនករ ែរក េហើយ ចនឹងមិនវនិិេយគ ឬដកទុនរបស់េគេទវញិ ែដលជ
េហតុេធ្វើឱយពលរដ្ឋ្រកី្រកបត់បង់ឱកសទទួលេស ឥណទនពី្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ។ 
មេធយបយែដល ចេធ្វើឱយអ្រ ករ្របក់ចុះទប គឺករបងកបរ ិ ថ នអំេ យផលឱយ
្របតិបត្តិករហិរញញវតថុកន់ែតកុះករេឡើង ៊ នមកប ្ត ក់ទុនវនិិេយគ េ យមិនមន
ករ្រពួយបរមភអំពីករេគៀបសងកត់ មួយ និងព្រងីកែដន្របតិបត្តិកររបស់េគឱយកន់
ែតទូលំទូ យ ។ ដូចេនះ នឹងនំឱយមនករ្របកួត្របែជងេនេលើទីផ ររ ង្រគឹះ ថ ន
មី្រកូហិរញញវតថុទំងេនះ ែដលជេហតុនំឱយអ្រ ករ្របក់ចុះទប ។ 
 

 ក ្ត កំណត់អ្រ ករ្របក់ឱយខចីរួមមន តៃម្លៃនេដើមទុន អតិផរ  េ ហុ៊យ
ចំ យកនុងករឱយខចី និង្របក់ចំេណញសម្រសបកនុងក្រមិតមួយែដល ច្រទ្រទង់ឱយ
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុមនដំេណើ រករេ យនិរន្តរភព ។ បញ្ហ សំខន់ គឺេធ្វើឱយតៃម្លៃន
េដើមទុនចុះទប រក សថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងកត់បនថយចំ យ ដូចជ ករបេងកើត
ឱយមនប ្ត ញេហ ្ឋ រចនសមព័នធងយ្រសួលដល់ទីជនបទឆង យៗជេដើម ។  
 

 ក ្ត មួយេទៀតែដលជះឥទធិពលផងែដរដល់អ្រ ករ្របក់មី្រកូហិរញញវតថុ គឺវធីិ
គណនអ្រ ករ្របក់ ។ ជ្រទឹស្តី មនវធីិជេ្រចើនែដល្រតូវយកមកេ្របើ េដើមបីគណន
អ្រ ករ្របក់ េហើយលទធផលៃនករគណនបនបង្ហ ញឱយេឃើញពីអ្រ ករ្របក់ឱយខចី
ពិត្របកដ្របចំឆន ំខុសៗគន  ។ រហូតដល់បចចុបបនន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលេធ្វើឱយ
្របតិបត្តិករវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុបន្របកន់យកវធីិគណនអ្រ ករ្របក់ខុសៗគន  ។ 
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វធីិគណនខ្លះបនេធ្វើឱយអនកខចី្រតូវខតបង់េលើសពីវធីិគណនខ្លះេទៀត ដូចជករគណន
អ្រ ករ្របក់េលើ្របក់េដើមដំបូងែដលបនឱយខចីេដើមបីសងរលំស់ ជជងករគណនេលើ
សមតុលយៃនឥណទនជេដើម េហើយជេរឿយៗ អនកខចីមិនែដលទទួលបននូវ ង
ស្រមប់សងរលំស់ឥណទនរបស់ខ្លួនេឡើយ ។ 
 

 េ យ្រ វ្រជវរកេឃើញភពមិន្រប្រកតីៃនករគណនអ្រ ករ្របក់េនះ ធនគរ 
ជតិៃនកមពុជ បនេចញជ្របកសែណនំឱយ្របតិបត្តិករមី្រកូហិរញញវតថុទំងអស់្របកន់
យកនូវវធីិគណនែដលេចញជអ្រ ករ្របក់ពិត្របចំឆន ំទបបំផុត គឺវធីិៃនករសង
រលំស់ និងករគណនអ្រ ករ្របក់ែផ្អកេលើសមតុលយែដលេនសល់ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ 
វធិនករេនះបននំឱយអនកខចីទទួលបននូវផលចំេណញជេ្រចើន េ យករសងបំណុល
ទបជងពីមុនកនុងតៃម្លឥណទនដូចគន  ។ 
 

 អ្រ ករ្របក់កមចីកំណត់េ យ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលទទួលបន ជញ បណ្ណ 
ពីធនគរជតិៃនកមពុជ មនករថយចុះជលំ ប់ ។ មករសិក របស់ធនគរជតិ
ៃនកមពុជបង្ហ ញថ អ្រ ករ្របក់ពិតៃនឥណទន្របចំឆន ំរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ
បនថយចុះពី ៣២% កនុងឆន ំ២០០៩ មក្រតឹម ២៧,៥% កនុងឆន ំ២០១២ និងរហូតដល់
២៤% កនុងឆន ំ២០១៤ េហើយរពឹំងថនឹងបន្តថយចុះជបន្តបនទ ប់េទៀត ។ ករថយចុះេនះ
គឺប ្ត លមកពីករអនុវត្តយន្តករទីផ រ ែដលេលើកទឹកចិត្តឱយមនករ្របកួត្របែជង
្របកបេ យតម្ល ភព សំេ ព្រងឹងគុណភពៃនេស និងផលិតផលហិរញញវតថុ ។  
 

 េទះបីជអ្រ ករ្របក់របស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុមនករថយចុះជបន្តបនទ ប់
ក៏េ យ ក៏ធនគរជតិៃនកមពុជេនមនករបរមភពីអ្រ ករ្របក់ខពស់ែដលប ្ត លឱយ
កូនបំណុលជំពក់បំណុលេរ ើខ្លួនមិនរួច ហិនេ ច្រទពយសមបត្តិ និងចំ ក្រសុក ។ 
មូលេហតុចមបងៃនអ្រ ករ្របក់កមចីេនែតមនក្រមិតខពស់េនះ គឺប ្ត លមកពី
សកមមភព្របតិបត្តិកររបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សមគម និងឈមួញឱយខចីចងករ
្របក់េ្រក្របព័នធ ែដលមិនសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយនិងមិនចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃន
កមពុជ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណងេដើមបីែស្វងរក្របក់ចំេណញ មរយៈ
ករេធ្វើ្របតិបត្តិករមី្រកូឥណទនជនបទ ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សមគម និង
ឈមួញឱយខចីចងករ្របក់េ្រក្របព័នធទំងេនះ បនចត់ទុកខ្លួនឯងជ្រគឹះ ថ នមី្រកូ
ហិរញញវតថុ្រសបចបប់ និងបនកំណត់យកអ្រ ករ្របក់កមចីខពស់ និងករគណនរេបៀប
សងជរេបៀបេកងចំេណញពី្របជពលរដ្ឋ ជមួយនឹងករផ្តល់ភពងយ្រសួលកនុងករ
ទទួលបន្របក់កមចី និងមិនបនវភិគលទធភពសងរបស់អតិថិជនឱយបន្រតឹម្រតូវ ។ 
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ភពងយ្រសួលេនះ បនេលើកទឹកចិត្តឱយ្របជពលរដ្ឋទទួលបន្របក់កមចីពី្របភពេ្រចើន 
េហើយជលទធផល នឹងេធ្វើឱយពួកគត់ជប់បនទុកបំណុលវន័្តក និងគម នលទធភពសង
បំណុលវញិ េហើយ្រទពយបញច ំរួមមនដីធ្លី ផទះសែមបង ដីែ្រសរបស់ពួកគត់្រតូវបន
សមគម ឈមួញ ឬអងគករែស្វងរក្របក់ចំេណញទំងេនះរបឹអូស ។ 
 

 េដើមបីទប់ ក ត់បញ្ហ ែដលបនេកើតេឡើងេនះ ក៏ដូចជកនុងេគលបំណងេដើមបីជួយ
ករពរ្របជពលរដ្ឋ ឱយេចៀសផុតពីករេកង្របវញ័ច ពីសំ ក់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
សមគម និងឈមួញឱយខចីចងករ្របក់មិន្រសបចបប់ទំងេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង
ហិរញញវតថុនិងធនគរជតិៃនកមពុជ បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍រួមមួយ កលពី
ៃថងទី០២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៥ េដើមបីបំភ្លឺមតិ ធរណៈ្រជបថ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ
ែដលមន ជញ បណ្ណពំុែមនជរបស់រដ្ឋេទ ្រពមទំងេថក លេទសចំេពះអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល សមគម និងឈមួញឱយខចីចងករ្របក់ទំងេនះ ឱយបញឈប់ជបនទ ន់នូវ
សកមមភពេកង្របវញ័ច េនះ ។ កនុងករណីែដលចង់បន្តសកមមភពឱយខចី្របក់ អងគករមិន 
ែមនរ ្ឋ ភិបល សមគម ឬបុគគលទំងេនះ ្រតូវែតេធ្វើេឡើងកនុង្រកបខណ្ឌ ចបប់ េ យ 
្រតូវចូលខ្លួនមកសំុចុះបញជ ីឬ ជញ បណ្ណពីធនគរជតិៃនកមពុជ ។ ធនគរជតិៃនកមពុជ 
នឹងពិនិតយគុណវុឌ ិចបស់ ស់ ្រតឹម្រតូវ ្រពមទំងចុះ្រតួតពិនិតយដល់ទីកែន្លងជមុន 
េដើមបីជមូល ្ឋ នកនុងករសេ្រមចផ្តល់ឬមិនផ្តល់ ជញ បណ្ណ  ឬចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃន 
កមពុជ ។  

 

 

៥/. ធនគរជតិៃនកមពុជ ជ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយនិងបញញ ត្តិករេលើ្របព័នធធនគរ 
 

្រកបខណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិបចចុបបនន បនផ្តល់សិទធិដល់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ េ យ ចបញឈប់នូវ្របតិបត្តិករ
របស់រូបវន្តបុគគលឬនីតិបុគគលែដលមិនមន ជញ បណ្ណ  ឬមិនចុះបញជ ី េដើមបីធនបននូវ 
ភព្រតឹម្រតូវនិងយុត្តិធម៌ចំេពះ្រគឹះ ថ នែដលមន ជញ បណ្ណនិងចុះបញជ ី ្រពមទំង 
ធនបននូវករ្រតួតពិនិតយេលើ្របព័នធហិរញញវតថុឱយកន់ែត្របេសើរេឡើង ។ 

 

បចចុបបនន ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលទទួល ជញ បណ្ណ្រតូវេគរព មចបប់ និង
បទបបញញត្តិជេ្រចើនរួមមន ៖ ១- កតព្វកិចចេលើេដើមទុនអបបបរម ២- ករគណននូវ 
អនុបតសនទនីយភព ៣- ករគណននូវអនុបត ធនភព ៤- ករគណនអ្រ  
ករ្របក់ ៥- ករត្រមូវឱយមនករតមកល់្របក់ធនេលើេដើមទុន ៦- កតព្វកិចចស្ដីពី 
អភិបលកិចច ៧- កតព្វកិចចកនុងករេផញើរបយករណ៍្របុង្របយ័តន របយករណ៍ហិរញញវតថុ 
និងរបយករណ៍សវនកមមឯក ជយជេដើម ។ ករត្រមូវមួយចំនួនខងេលើេនះ ក៏្រតូវបន 
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ក់ឱយ្របតិបត្តិករឥណទនជនបទែដលចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃនកមពុជអនុវត្តផងែដរ 
ខណៈែដល្រគឹះ ថ នមិនមន ជញ បណ្ណឬមិនចុះបញជ ីរួចផុតពីកតព្វកិចចទំងអស់េនះ ។ 
បែនថមពីេនះ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលមន ជញ បណ្ណនិងចុះបញជ ី្រតឹម្រតូវ ក៏្រតូវរង 
នូវករ្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និង្រតូវអនុវត្តេគលករណ៍សីលធម៌ 
វជិជ ជីវៈ ្រពមទំង្រតូវមនកតព្វកិចចបង់ពនធជូនរ ្ឋ ភិបលផងែដរ ។  ដូេចនះេហើយ 
្រគឹះ ថ នែដលមន ជញ បណ្ណទំងេនះ ក៏្រតូវរកចំណូលកនុងក្រមិតសម្រសប មួយ 
េដើមបីរក និរន្តរភពៃន្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនផងែដរ ។ 

 

៦/. ថ នភពអនុវត្តជក់ែស្តងៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញ វតថុកមពុជ 
 

ថ នភពអនុវត្តជក់ែស្តងៃនវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជនេពលបចចុបបននក៏
កំពុង្របឈមនូវបញ្ហ មួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

- មនមតិមួយចំនួនបនរះិគន់ថ េទះបីជវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជមន 
ករអភិវឌ ក្តី ក៏វស័ិយេនះពំុមនករអភិវឌ ជវជិជមនបុ៉នម នេទ េ យ រែត 
្រគន់ែតជអនទ ក់េធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកកន់ែតជំពក់បំណុលវន័្តកបែនថម 

េទៀត ។ ខញុំសូមបញជ ក់ជថមីម្តងេទៀតថ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជ គឺ 
ជរបស់ឯកជន ជ្រគឹះ ថ នែស្វងរក្របក់ចំេណញេដើមបីរក និរន្តរភព 
្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន េពលគឺមិនែមនជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬអងគករ 
មនុស ធម៌ែដលផ្តល់ជំនួយដល់អតិថិជន្រកី្រក េ យពំុចំបច់មនសំណង 
េនះេទ ។ ដូេចនះ ល់សកមមភព្របតិបត្តិករ រួមទំងករផ្តល់្របក់កមចីផង 
គឺ្រតូវផ្តល់េទអតិថិជនែដលមនលទធភពបេងកើតចំណូលនិងសង្រតឡប់វញិ។ 
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ពំុែមនជអនទ ក់េធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋមនបំណុលវន័្តក 
េនះេទ ផទុយេទវញិ គឺជជំនួយឱយ្របជពលរដ្ឋេនតំបន់ជនបទមនលទធភព 
ទទួលបននិងេ្របើ្របស់េស មី្រកូហិរញញវតថុ ្រសបចបប់ ែដលជ្របភពេដើម 
ទុនស្រមប់ព្រងីកមុខរបរ ជីវកមម និងេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េន 
េដើមបីែ្របក្ល យក្តី្រសៃមរបស់ខ្លួនឱយេទជករពិតជក់ែស្តង ។ មនែតសម័យ
េនះេទ ែដល្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុបនព្រងីក្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនយ៉ង 
ទូលំទូ យទូទំងៃផទ្របេទស ។ ជករពិត ស់ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ 
មិន ចផ្ល ស់ប្តូរភព្រកី្រកបនទំង្រសុងេទ េ្រពះជកតព្វកិចចរបស់្របជ 
ពលរដ្ឋខ្លួនឯង ែដលចង់ែ្របក្ល យខ្លួនឯងឱយរួចផុតពីភព្រកី្រក មរយៈករ 
េ្របើ្របស់្របភពទុនទទួលបនពី្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុឱយបនចំទិសេ  ។ 
ឧទហរណ៍ជក់ែស្តងថ បងប្អូន ចខចី្របក់ពី្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុយក 
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េទេ្របើ្របស់េដើមបីព្រងីកៃផទដី ំដុះ ឬបេងកើនផលដំ ំែដលនឹង ចផ្តល់ 
ចំណូល្រតលប់វញិ េហើយយក្របក់ចំណូលេនះមួយែផនកសងបំណុល្រតលប់ 
េទ្រគឹះ ថ នវញិ េហើយមួយែផនកេទៀតេ្របើ្របស់ស្រមប់ផគត់ផគង់ករសិក របស់ 
កូនេច េហើយ្របក់េនសល់ ចយកេទសន ំេន្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ 
្រសបចបប់ែដល ចនឹងទទួលបនករ្របក់បែនថមេទៀត ។ ករេ្របើ្របស់ 
្របក់កមចី្រតឹម្រតូវចំេគលេ ែបបេនះ នឹងជួយេធ្វើឱយកររស់េនរបស់បងប្អូន 
កន់ែត្របេសើរេឡើង េហើយអនគតកូនេចរបស់បងប្អូនក៏នឹងមនកររកី 
ចេ្រមើនផងែដរ ។ ផទុយេទវញិ េបើបងប្អូនយក្របក់កមចីែដលទទួលបនេនះ 
េទ្រប្រពឹត្តែលបងសីុសង ជករពិត ស់ នឹងេធ្វើឱយបងប្អូនមិន ចរក 
ចំណូលសងបំណុលេទ្រគឹះ ថ នវញិ េធ្វើឱយបងប្អូនគម នលទធភពព្រងីក  

ជីវកមមែដលផ្តល់្របក់ចំណូលមកវញិ និងេធ្វើឱយបងប្អូនចំ យេពលេវ  
េ យឥត្របេយជន៍។ 

- មនករេកើនេឡើងនូវចំនួនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល សមគម និងឈមួញឱយខចី 
ចងករ្របក់េ្រក្របព័នធែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករមិន្រសបចបប់ និងមិនសថិតេ្រកម 
ករ្រគប់្រគងនិងចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

- មនជនខិលខូចមួយចំនួនបនេធ្វើករេបក្របស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈករ
េឃសនឱយ្របជពលរដ្ឋយក្របក់េទ ក់សន ំជមួយពួកេគ េ យសនយ
ឱយករ្របក់ខពស់ ែដលេនះគឺជសកមមភពមិន្រសបចបប់ទំង្រសុង ។ េ យ 
រពឹំងថទទួលបនករ្របក់ខពស់ ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនបនតបិតេតប តករ 
ចំ យសំខន់ៗ្របចំៃថងរបស់ខ្លួន េហើយក៏មន្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនេទៀត 
បនខចីលុយពី្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឬពី ច់ញតិបងប្អូន េហើយយកេទ 
សន ំជមួយជនខិលខូចទំងេនះ ។ ទីបំផុត ជនខិលខូចទំងេនះបន 
្របមូល្របក់សន ំេនះរត់បត់ ែដលជេហតុេធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋ្រតូវទទួល 
៉ ប់រង្របក់កមចីែដលបនខចីេនះ។ 

- មន ជញ ធរែដនដីមួយចំនួន កំពុងចូលរួមសហករជមួយ្រគឹះ ថ នមី្រកូ 
ហិរញញវតថុ ទំងជមួយ្រគឹះ ថ ន្រសបចបប់និងមិន្រសបចបប់ មរយៈករ 
ជួយេចញលិខិតបញជ ក់ជូន្របជពលរដ្ឋេ យេសរ ី ឬេ្រចើនសន្លឹក េដើមបីេ្របើ 
្របស់កនុងករខចី្របក់ និងចូលរួមជួយេដើរទរ្របក់បំណុលពី្របជពលរដ្ឋ 
ជមួយ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ។ ្របករេនះេធ្វើឱយមតិ ធរណៈយល់ 
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្រចឡំថ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុទំងេនះជ្រគឹះ ថ នរបស់រដ្ឋ ដូេចនះេហើយ 
ខចី្របក់គឺពំុបច់មនកតព្វកិចចសងវញិេនះេទ ។ 

- មនគណបក នេយបយ និងបុគគលមួយចំនួន បននិងកំពុងេកងយកផល 
ចំេណញែផនកនេយបយ មរយៈករេដើរេឃសនឱយ្របជពលរដ្ឋយល់ 
្រចឡំថ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុជ្រគឹះ ថ នរបស់រដ្ឋ ដូេចនះ្របក់ែដលខចីជរបស់ 
រដ្ឋ េហើយ្របជពលរដ្ឋខចី្របក់មិនចំបច់សង្របក់កមចីេនះ្រតលប់វញិេទ ។ 
្របសិនេបើពួកេគឈនះេឆន តេន ណត្តិេ្រកយ េនះពួកេគនឹងលុបេចល 
្របក់កមចីទំងេនះ ។ 

- មនបុគគលិកឥណទនមួយចំនួនរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ទំង្រសបចបប់
និងមិន្រសបចបប់ បនេឃសនលួងេ ម ទក់ទញ និងបងខំឱយ្របជ 
ពលរដ្ឋខចី្របក់ េដើមបីបំេរ ើផល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន ។    

 

 ៧/. ទិសេ របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបអីភិវឌ វស័ិយមី្រកូហិរញញ វតថុ េនកមពុជ 
 

 រួមមក ចកខុវស័ិយរបស់េយើងចំេពះករអភិវឌ វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ គឺបេងកើត 
បរយិប័ននហិរញញវតថុ (Financial Inclusion) េ យ្រតូវបេងកើតទីផ រមី្រកូហិរញញវតថុឯកជន 
ែដល ចដំេណើ រករបននិង្របកបេ យនិរន្តរភព រួមជមួយករគំ្រទរបស់ ជរ ្ឋ ភិ- 
បល និង្រកបខ័ណ្ឌ ្រគឹះ ថ ន្រតឹម្រតូវស្រមប់ទីផ រេនះ ។ មគ៌េឆព ះេទមុខកនុង
រយៈេពលខ្លីេទរយៈេពលមធយម េដើមបីសេ្រមចបននូវចកខុវស័ិយេនះ គឺជសំណំុយុទធ ្រស្ត 
ចក់េ្រសះែដលត្រមូវឱយយកចិត្តទុក ក់ពីអនកចូលរួមេផ ងៗ ។ ទក់ទិននឹងបញ្ហ េនះ 
បញ្ហ មួយចំនួនគបបីេលើកេឡើងស្រមប់ករអភិវឌ មី្រកូហិរញញវតថុ ៖ បេងកើនលទធភព
េ្របើ្របស់េស េ្របើ្របស់េស មី្រកូហិរញញវតថុរបស់ពលរដ្ឋ្រកី្រក បេងកើនភពសមបូរែបប
របស់្រគឹះ ថ ន េលើកសទួយនិរន្តរភពហិរញញវតថុស្រមប់មី្រកូហិរញញវតថុ ព្រងឹងមី្រកូហិរញញវតថុ 
េធ្វើ ជីវកមម បទបញជ  និងករ្រតួតពិនិតយ ។ 
 

 ចំេពះ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុវញិ អតថ្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីករសថិតេន
េ្រកមបទបញជ ្រតួតពិនិតយ គឺករព្រងឹងករ្រគប់្រគងឱយបនរងឹមំ និងេគរព ម
បទបញជ ទំងេនះឱយបន្រតឹម្រតូវ េនះគឺ្រគឹះ ថ ននឹងមនដំេណើ រករល្អ ចទក់ទញ
បននូវទំនុកចិត្តពី ធរណជនមកេលើ្របព័នធមី្រកូហិរញញវតថុ ។ ករេគរពចបប់និង
បទបញជ ែដលបន ក់េចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជេ យហមត់ចត់ ជក ្ត នំឱយ
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ចដំេណើ រករបនេ យ្របសិទធភពនិងនិរន្តរភព ។ 
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 ម៉យងេទៀត េទះបីជមនករវវិត្តរកីចេ្រមើនគួរឱយេពញចិត្តយ៉ង ក្តី ក៏េនះ
្រគន់ែតជករចប់េផ្តើមបុ៉េ ្ណ ះ ដូចេនះ េនមនករងរជេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវយកចិត្ត
ទុក ក់បំេពញជបន្តេទៀត ដូចជករេលើកទឹកចិត្តឱយ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុព្រងីក
ប ្ត ញរបស់ខ្លួនេទទី ច់្រសយល ករខិតខំេកណ្ឌ ្របមូល្របក់សញជ ័យជេដើម ។ 
 

 លទធផលនិងេជគជ័យែដលទទួលបនមកេនះ មិន ចកត់ផ្ត ច់ពីករជួយ
េ្រជមែ្រជងពីសំ ក់អនកផ្តល់ជំនួយអន្តរជតិ ែដលជនិចចកលបនផ្តល់នូវករឧបតថមភ
វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនះ ទំងែផនក ម រតី បេចចកេទស និងមូលនិធិ េដើមបីរួមចំែណកេធ្វើ
ឱយវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនកមពុជមនករេជឿនេលឿន ។ 
 

 ជងេនះេទៀត េគលនេយបយដឹកនំដ៏្រតឹម្រតូវ និងឈ្ល សៃវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
ែដលមនែចងេនកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ក៏ជក ្ត គន្លឹះែដលនំឱយមននូវេជគជ័យ
ដ៏ធំេធងកនុងករអភិវឌ វស័ិយហិរញញវតថុ ជពិេសសវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនះ ែដលជក ្ត
សំខន់កនុងកររួមចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក ។  
 

 ៨/. វធិនករណ៍េ ះ្រ យ 
 

 េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមខងេលើ វធិនករណ៍ដូចខងេ្រកមនឹង្រតូវបន
ក់ឱយអនុវត្ត រួមមន ៖ 
  

 ធនគរជតិៃនកមពុជ 
 

- បន្តផ ព្វផ យេសចក្តីែថ្លងករណ៍រួមរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ និង 
ធនគរជតិៃនកមពុជ កលពីៃថងទី០២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៥ ។ 

- េបះពុមពេសចក្តីែថ្លងករណ៍រួមេនះ ស្រមប់ែចកជូនដល់្រគប់ ខេខត្ត-្រកុង
របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរពណិជជ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ជញ ធរ
ែដនដី្រគប់ជន់ថន ក់ ភគីពក់ព័នធ និង ធរណជនទូេទ េដើមបី្រជបជ
ព័ត៌មន ។ 

- បន្តេធ្វើយុទធនករផ ព្វផ យជូនដល់ ធរណជនទូេទ ពិេសស ្របជពល
រដ្ឋេនតំបន់ជនបទ ឱយបន្រជួត្រជបអំពីតួនទីរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
កតព្វកិចចខចី្របក់ ចំេណះដឹងមូល ្ឋ នែផនកហិរញញវតថុ និងករជ្រមុញករេ្របើ
្របស់្របក់េរៀល ជេដើម ។ 

- បន្តេធ្វើយុទធនករផ ព្វផ យជូនដល់ ជញ ធរែដនដី្រគប់ជន់ថន ក់ ្របជពលរដ្ឋ
ទូេទ និងភគីពក់ព័នធទំងអស់ ឱយយល់ដឹងកន់ែតចបស់ ស់អំពីេស មី្រកូ 
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ហិរញញវតថុ ករជំពក់បំណុល និងករទទួលខុស្រតូវរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ 
្រពមទំងកតព្វកិចចរបស់អនកខចី្របក់ និងកិចចករពរអតិថិជនជេដើម ។ 

- បន្តេគៀងគរអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សមគម និងឈមួញឱយខចីចងករ្របក់
េ្រក្របព័នធ ែដលេធ្វើករឱយខចី្របក់េ យពំុទន់មនចបប់អនុញញត ឱយមកេសនើសំុ 

ជញ បណ្ណឬចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 
- បន្តសហករជមួយ្រកសួងនិង ថ ប័នពក់ព័នធ សមតថកិចច និង ជញ ធរែដនដី 

្រគប់ជន់ថន ក់ េដើមបីបញឈប់សកមមភពរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សមគម 
ឬឈមួញឱយខចីចងករ្របក់េ្រក្របព័នធ ែដលពំុទន់មនចបប់អនុញញ ត្រតឹម្រតូវ ។ 

- ព្រងឹងបែនថមេលើករអនុវត្តន៍និងករ្របតិបត្តិ មចបប់ បទបបញញត្តិ និង
្របកសននែដលបន ក់ឱយអនុវត្តកន្លងមក ។ 

- បន្តបេងកើន្របសិទធភពអនុវត្តរបស់ករយិល័យព័ត៌មនឥណទនកមពុជ (Credit 
Bureau) េដើមបីេជៀស ងបំណុលជន់គន  និងបំណុលវណ័្ឌ ក ។ 

- បន្ត ក់េចញនូវ្របកសពក់ព័នធនឹងកិចចករពរអតិថិជន (Consumer 
Protection) ្រសបេពលែដល្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុមួយចំនួនកំពុងអនុវត្ត
គេ្រមងកមមវធីិកិចចករពរអតិថិជន អនុេ ម មេគលករណ៍ៃនកិចចករពរ
អតិថិជនរបស់ SMART Campaign ។ 

- ជំរុញករអនុវត្ត្រកមស្តីពីករ្របតិបត្តិេស ធនគរ (Code of Banking 
Practice) ែដលេទើបែត ក់ឱយេ្របើ្របស់កលពីៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៥ 
និងេគលករណ៍កិចចករពរអតិថិជន សំេ ករពរផល្របេយជន៍និងសិទធិ
របស់អតិថិជន ។ 

- បន្ត ម ននិនន ករៃនអ្រ ករ្របក់កមចី និងេលើកទឹកចិត្តឱយ្រគឹះ ថ នមី្រកូ
ហិរញញវតថុែដលទទួល ជញ បណ្ណពីធនគរជតិៃនកមពុជ បន្តបនធូរបនថយអ្រ
ករ្របក់េនះ បុ៉ែន្តទនទឹមេនះ ក៏្រតូវយកចិត្តទុក ក់េលើកររក ្របក់ចំេណញ
របស់្រគឹះ ថ នឱយ្របកបេ យនិរន្តរភពផងែដរ ។ 

- េលើកទឹកចិត្តឱយសមគមមី្រកូហិរញញវតថុកមពុជសិក អំពីលទធភពកនុងករបនថយ 
ករ្របក់បែនថមេទៀត ។ 

 

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញ វតថុ ែដលមន ជញ បណ្ណ  
 

- ្រតូវបន្តជ្រមុញនូវករយល់ដឹងរបស់ ធរណជន ពិេសសអតិថិជនរបស់
្រគឹះ ថ ន អំពីផលិតផលនិងេស ហិរញញវតថុ និងចរកិលកខណៈរបស់វស័ិយ
ទំងមូល េដើមបីេចៀស ងករយល់្រចឡំ ។ 
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- ្រតូវបែនថមករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លេនកនុងករផ ព្វផ យពណិជជកមមរបស់ខ្លួន 
ជជងករផ ព្វផ យពណិជជកមមែដលមនលកខណៈទក់ទញអតិថិជន ដូចជ
ករផ ព្វផ យលក់ទំនិញេ្របើ្របស់ ។ 

- ្រតូវគិតគូរពីគុណភពជចមបង ជជងគិតែតពីបរមិណ េដើមបីេចៀស ង
បំណុល ្រកក់ែដលមនករេកើនេឡើង េទះបីទីផ រមនករ្របកួត្របែជង
ខ្ល ំងយ៉ង ក៏េ យ និងបេងកើនករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគម ។ 

- ្រតូវព្រងឹងបែនថមេលើករអនុវត្តន៍ មខ្លឹម រៃន្របកសរបស់ធនគរជតិៃន
កមពុជស្តីពីករគណនករ្របក់ចំេពះឥណទនមី្រកូហិរញញវតថុ េលខធ៧.០១.១១៥ 
ចុះៃថងទី១៤ ែខសី  ឆន ំ២០០១ ។ 

- ្រតូវេ្របើ្របស់ និងបង្ហ ញដល់អតិថិជននូវ ងតម្ល ភពេលើករផ្តល់ឥណទន 
ែដលកំណត់េ យ្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ស្តីពីតម្ល ភពកនុងករ
ផ្តល់េស ឥណទនរបស់្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ េលខធ៧.០១១.២៤៣ 
ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ ។ 

  

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុំសូមចូលរួមមតិមួយចំនួនក៏ដូចជករេសនើសំុផងែដរ 
ស្រមប់ជជំនួយកនុងករអនុវត្តវធិនករណ៍ខងេលើដូចតេទ ៖ 

- ជញ ធរែដនដី្រគប់ជន់ថន ក់ និង្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ េន មប ្ត េខត្ត
្រកុង ្រសុក ភូមិ ឃំុ េធ្វើករផ ព្វផ យបន្តនូវខ្លឹម រៃនេសចក្តីែថ្លងករណ៍រួម
រ ង្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ និងធនគរជតិៃនកមពុជ ជូន្របជពលរដ្ឋ
េនកនុងែដនដីរបស់ខ្លួន ។ 

- ជញ ធរែដនដី្រគប់ជន់ថន ក់ គួរបញឈប់ករេចញលិខិតបញជ ក់កមមសិទធិដីធ្លីេ្រចើន 
សន្លឹកឬេ យេសរ  ីជូន្របជពលរដ្ឋេដើមបីយកេទេ្របើ្របស់កនុងករខចី្របក់ ។ 

- ជញ ធរែដនដី្រគប់ជន់ថន ក់ គួរពិចរ បញឈប់សកមមភពសហករជមួយ 
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ និង្របតិបត្តិករឥណទនជនបទនន កនុងករេដើរទរ
ឬ្របមូល្របក់កមចីពី្របជពលរដ្ឋ ែដលនំឱយមនករយល់្រចឡំថ ្រគឹះ ថ ន
មី្រកូហិរញញវតថុឬ្របតិបត្តិករឥណទនជនបទទំងេនះជរបស់រដ្ឋ ។ 

- ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលមន ជញ បណ្ណ  និង្របតិបត្តិករឥណទនជនបទ 
ែដលបនចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃនកមពុជ ្រតូវកំណត់នូវេគលនេយបយ 
ចបស់ ស់ និង ក់េចញនូវវធិនករណ៍តឹងរងឹ ចំេពះម្រន្តីនិងបុគគលិក
្រគប់រូប ែដលមិនេគរព មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រគឹះ ថ ន និង្រកមសីលធម៌
វជិជ ជីវៈ ។ 



19 
 

- អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សមគម ្របតិបត្តិករឥណទនជនបទ និងបុគគល 
ែដលេធ្វើករឱយខចី្របក់ ្រតូវែតេធ្វើេឡើងកនុង្រកបខណ្ឌ ចបប់ គឺ្រតូវចូលខ្លួនមកសំុ

ជញ បណ្ណ  ឬចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលនឹងពិនិតយគុណវុឌ ិ
ចបស់ ស់្រតឹម្រតូវ មុននឹងផ្តល់ ។ កររងឹរូស មួយែដលផទុយពីករ
អនុញញ តេ យចបប់ នឹង្រតូវទទួលេទសទណ្ឌ មចបប់ជធរមន ។ 

 

ទនទឹមេនះែដរ ខញុំសូមេលើកទឹកចិត្ត្រគឹះ ថ នធនគរ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ និង 
្របតិបត្តិករឥណទនជនបទទំងអស់ ឲយព្រងីក្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនជ្របក់េរៀលបែនថមេទៀត 
េដើមបីរួមចំែណកេលើកកមពស់ករេ្របើ្របស់្របក់េរៀលឲយកន់ែតទូលំទូ យ ្រសប ម 
េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ ករេ្របើ្របស់្របក់េរៀលមន រៈសំខន់ ស់ 
ចំេពះេសដ្ឋកិចចជតិនិងសងគមទំងមូល េ យ រករបេងកើនករេ្របើ្របស់្របក់េរៀល 
នឹងរួមចំែណកបេងកើនចំណូលជតិ រក សថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ េហើយេលើស 
ពីេនះ ្របក់េរៀលគឺតំ ងឲយអត្តសញញ ណជតិេយើងទំងអស់គន  ។ ជរ ្ឋ ភិបល និង 
ធនគរជតិៃនកមពុជ បននិងកំពុងខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ំងកនុងករព្រងឹង និងេលើក 
កមពស់ជំេនឿទុកចិត្តរបស់ ធរណជនមកេលើ្របក់េរៀល ។ ជក់ែស្តង កនុងពីរទសវត រ  ៍
ចុងេ្រកយេនះ ត្រមូវករ្របក់េរៀលបនេកើនេឡើងជបន្តបនទ ប់ែដលឆ្លុះបញច ំង មរយៈ 
កំេណើ នៃនរូបិយវតថុកនុងច ចរណ៍ គិតជមធយម្របមណ ១៧% និង្របក់បេញញើជេរៀល 
្របមណ ២៤% ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ដុ ្ល រូបនីយកមមេនកមពុជបន្ត សថិតកនុង 
ក្រមិតខពស់េនេឡើយ ដូចេនះករចូលរួមរបស់ភន ក់ងរេសដ្ឋកិចចទំងអស់មន រៈសំខន់ 

ស់ េដើមបីបេងកើនករេ្របើ្របស់្របក់េរៀលឲយបនកន់ែតទូលំទូ យកនុង្រគប់វស័ិយ 
សំេ បេ្រមើផល្របេយជន៍ដល់េសដ្ឋកិចច សងគម និង្របជជនេយើងទំងអស់គន  ។ 

ជទីបញច ប់ ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណជថមីម្តងេទៀតចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជញ ធរែដនដី្រគប់ជន់ថន ក់ និងភគីពក់ព័នធទំងអស់ 
ែដលបនចំ យេពលេវ ចូលរួមជមួយេយើងខញុំ និងកិចចសហករខិតខំ្របឹងែ្របង
េធ្វើឱយវស័ិយេនះមនករអភិវឌ ជទីេមទនៈ និងសូមជូនពរ ឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ទំងអស់ សូមជួបពុទធពរ ៤ ្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ 
ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ។ 

ខញុំសូម្របកសេបើកសិកខ ផ ព្វផ យ អំពីេសចក្តីែថ្លងករណ៍រួមរ ង្រកសួង 
េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុនិងធនគរជតិៃនកមពុជ និងមុខងរភរកិចចរបស់ធនគរជតិៃន 
កមពុជ ចប់ពីេពលេនះតេទ ។ 

សមូអរគុណ! 
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