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បុគគលិក្សរគប់ថ្នា ក់្សណដលបាន             បាំរពញមុេងារភារកិ្សចចរបក្សបរោយសាម ររីទទួល
េុរររូវេពរ់ និងរររមចបាន                               ជាពិរររ
          អភិវឌ្ឍរបព័នធធនាគ្នរឱ្យរកី្សចររមើននិងមានលក្សខែៈរមាហរែក្សមមរៅ
ក្សាុងរាំបន់                                                           ។ 

 

        ឯ ឧ                              
  

          រយើងនថ្ងរនេះ ររូវបានររៀបចាំរ ើងររកាមបរយិាការរបាយរកី្សរាយបាំផុរ 
បនាា ប់ពី                       បានរបារពធពិធី       បុែយចូលឆ្ា ាំរក្សល
ឆ្ា ាំ២០១៤ និងអបអរសាទរ   អនុរាវរយ៍ី  ៣៥         ជមាេះ ៧     ឆ្ា ាំ១៩៧៩- ៧ មក្សរា 
ឆ្ា ាំ២០១៤ ។ រឆលៀរក្សាុងឱ្ការរនេះ េញុាំរូមជរមាបពីរគ្នលបាំែងននរនាិបាររបរ់រយើង
នថ្ងរនេះ គឺរដើមបី                  ណដលធនាគ្នរជារិននក្សមពុជាបានចូលរមួចាំណែក្ស
អភិវឌ្ឍររដឋកិ្សចចជារិក្សាុង   ២០១៣ ដូចខាងររកាម ៖ 

 

            I/-                                                           ២០១៣ 
 

រៅឆ្ា ាំ២០១៣ ររដឋកិ្សចចពិភពរោក្សបានបនារងើបរ ើងជាវជិជមានក្សាុងអរតាក្សាំរែើ នយឺរ 
េែៈណដលររដឋកិ្សចចរាំបន់អារីុរៅណរមានក្សាំរែើ នេពរ់ ។ ការរក្សើនយឺររនេះ រោយសារការ
ថ្យចុេះក្សាំរែើ នររដឋកិ្សចចរបរទរក្សាំពុងរងើបរ ើងនិងរបរទរក្សាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ េែៈណដល
ក្សាំរែើ នររដឋកិ្សចចននរបរទរអភិវឌ្ឍន៍ររូវបានពរងឹងជាលាំោប់ ដូចជាររដឋកិ្សចចរហរដឋ
អារមរកិ្សនិងជប ុន បានបនារងើបរ ើងណដលមានការគ្នាំរទរោយររមូវការឯក្សជន និងការ
អនុវរារគ្នលនរយាបាយវតិាែ រក្សមម រហើយររដឋកិ្សចចរាំបន់អឺរ   ូបានរងើបរ ើងក្សាុងសាែ នភាពទន់
រេាយរៅរ ើយ ។ 

 

                                    (IMF) បានបងាា ញថ្ន      ២០១៣ 
               នឹងមានក្សាំរែើ ន  ២,៩% ទបជាងឆ្ា ាំ២០១២ ណដលមានក្សាំរែើ ន ៣,២% 
ក្សាុងរនាេះ ររដឋកិ្សចចរបរទរអភិវឌ្ឍន៍មានអរតាក្សាំរែើ ន ១,២% និងរបរទរក្សាំពុងរងើបរ ើង
និងរបរទរក្សាំពុងអភិវឌ្ឍន៍មានអរតាក្សាំរែើ ន ៤,៥% ។ ចាំរ េះ ររដឋកិ្សចចអារីុរៅណរមាន
មូលោឋ នរងឹមាាំ ជាក្សាលមា រីុនននក្សាំរែើ នររដឋកិ្សចចពិភពរោក្ស រទេះបីជាក្សាំរែើ នមាន
រលបឿនទបជាងឆ្ា ាំក្សនលងរៅបនាិចក៏្សរោយ ។ ក្សាំរែើ នររដឋកិ្សចចរៅរាំបន់អារីុ ររូវបាន
ពាក្សរថ្នរែិររៅក្សរមិរេពរ់ របមាែ ៦,៣% ក្សាុងរនាេះររដឋកិ្សចចរបរទរចិន មានអរតា
ក្សាំរែើ នរបមាែ ៧,៦% ររដឋកិ្សចចអាសា៊ា ន-៥ រក្សើនរ ើង ៥% និងររដឋកិ្សចចរបរទរឥណ្តា
អាចរក្សើនរ ើងដល់ ៣,៨% ។  
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                   ក្សាុងរយៈរពលប ុនាម នឆ្ា ាំចុងររកាយរនេះ បានបនាអភិវឌ្ឍយា ង
ឆ្ប់រហ័ររបក្សបរោយភាពរងឹមាាំ ។ ររដឋកិ្សចចក្សមពុជារៅឆ្ា ាំ២០១៣ រនេះ មានអរតាក្សាំរែើ ន 
៧,៦% ណដលគ្នាំរទជាចមបងរោយការរកី្សចររមើនននវរ័ិយក្សរិក្សមម ការនាាំរចញររមលៀក្សបាំ ក់្ស 
រទរចរែ៍ និងរាំែង់ ។ ផលិរផលក្សាុងស្រុក្សររបុជាមធយមររមាប់របជាជនមាា ក់្ស  ៗបាន
រក្សើនពី ៧៦០ ដុោល រ ក្សាុងឆ្ា ាំ២០០៨ ដល់របមាែ ១.០៣៦ដុោល រ រៅឆ្ា ាំ២០១៣ ណដលរធវើឱ្យ
ក្សមពុជា នឹងរចញផុរពីរបរទរមានចាំែូលទប រៅជារបរទរមានចាំែូលមធយមក្សរមិរ
ទបក្សាុងរពលដ៏ឆ្ប់ៗខាងមុេរនេះ ។ អរតាននភាពរកី្សរក្សររូវបានការ់បនែយរៅររកាម ១៩% 
រោយរររមចបានតាមរយៈការការ់បនែយភាពរកី្សរក្សជាង ១% ក្សាុង១ឆ្ា ាំ ។ បចចុបបនា សាែ នភាព
មា រក្សូររដឋកិ្សចចមានរែិរភាពលអរបររើរ រោយអរតាអរិផរណ្តរែិរក្សាុងក្សរមិរទបអាចរគប់រគង
បាន រហើយអរតាបាូររបាក់្សមានរែិរភាព ។ ក្សមពុជា     ក្សាំពុងរធវើពិពិធក្សមមមូលោឋ ន         
អភិវឌ្ឍរហោឋ រចនារមព័នធរបូវនា និងបនាអនុវរាក្សមមវធីិក្សាំណែទរមង់រាំខាន់នានា រដើមបគី្នាំរទ
ក្សាំរែើ នររដឋកិ្សចចរបក្សបរោយចីរភាព ។ 

 

វឌ្ឍនភាពរនេះ អាចឆលុេះបញ្ច ាំងតាមរយៈដាំរែើ រទរសនកិ្សចចផលូវការរបរ់គែៈរបរិភូ
ជាន់េពរ់អងគការមូលនិធិរបិូយវរែុអនារជារិ (IMF) ដឹក្សនាាំរោយរោក្សជាំទវ Christine Lagarde 
កាលពីចុងឆ្ា ាំ២០១៣ ។ បនាា ប់ពីបានមក្សជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ សពមេចអគ្គមហាពសនាបតី
ពតពជា ហ ុន សសន នាយករដ្ឋមន្រនេីននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា និងមន្រនាីជាន់េពរ់រាជរោឋ ភិបាល
រចួមក្ស រោក្សជាំទវ Christine Lagarde បានអបអរសាទរចាំរ េះការរកី្សចររមើនយា ងរហ័រ
ណដលក្សមពុជារររមចបានក្សាុងទរសវរសរក៍្សនលងមក្ស រពមទាំងបានរការររររើរចាំរ េះកិ្សចចេិរេាំ
របឹងណរបងអនុវរារគ្នលនរយាបាយពរងឹងរែិរភាពមា រក្សូររដឋកិ្សចចបានលអរបររើរ និងអភិវឌ្ឍ
វរ័ិយធនាគ្នរនិងហិរញ្ដវរែុឱ្យរបរពឹរារៅរបក្សបរោយភាពរងឹមាាំនិងមានរុវរែិភាព គួបផសាំ
នឹងក្សមមវធីិក្សាំណែទរមង់ររដឋកិ្សចចនានាណដលបានជាំរញុរលបឿនននការអភិវឌ្ឍររដឋកិ្សចចជារិ
និងរងគមរបក្សបរោយចីរភាព ។ រោក្សជាំទវ Christine Lagarde បានបញ្ជ ក់្សថ្នក្សមពុជា
រែិរក្សាុងដាំណ្តក់្សកាលថ្មីននការអភិវឌ្ឍ (Cambodia at the New Frontier) ។ របរទរក្សមពុជា
មានរកាា នុពលមូលោឋ នររដឋកិ្សចចរងឹមាាំ និងមានរមបរាិវបបធម៌និងអរយិធម៌ដ៏លអរបនពណដល
ជាអចឆរយិវរែុគ្នម នពីររលើពិភពរោក្ស និងក្សមពុជាក្សាំពុងរបើក្សទាំព័រររដឋកិ្សចចថ្មីរបក្សបរោយ
រកាា នុពលរៅក្សាុងរាំបន់អារីុ ណដលក្សមពុជាររូវេិរេាំទញយក្សផលចាំរែញរនាេះឱ្យខាន
ណរបាន ។ រនេះគឺជាទរសនថ្មីរបរ់រមដឹក្សនាាំសាែ ប័នហិរញ្ដវរែុពិភពរោក្ស រហើយក៏្សជារមាទនភាព
រួមរបរ់រយើងទាំងអរ់គ្នា ផងណដរ ចាំរ េះដាំរែើ រអភិវឌ្ឍរកី្សចររមើនរបរ់រងគមក្សមពុជាក្សាុង
រយៈរពលជាងមួយទរសវរសរចុ៍ងររកាយរនេះ ។ 
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II/- សមទិធផល                                   ២០១៣          

ជារមួរៅឆ្ា ាំ២០១៣                   ជារិ មាន          រោយរក្សាបាន
អរតា               ។ ភាពលអរបររើររនេះ ធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា បានរួមចាំណែក្ស
បាំរពញមុេងារភារកិ្សចចរបរ់េលួន ក្សាុងការរក្សារែិរភាពនថ្លតាមរយៈការអនុវរារគ្នលនរយាបាយ
របិូយវរែុរោយរបុងរបយ័រានិងទន់ភលន់ ។ ជាក់្សណរាង អរតាអរិផរណ្តររូវបានរគប់រគងឱ្យ
រែិរក្សាុងក្សរមិរទបរបមាែ ៣% និង            មាន              រោយអរតា
បាូររបាក់្សររៀលរធៀបនឹងដុោល រ បានណរបរបលួបនាិចបនាួចជាមធយមក្សាុងអរតារបមាែ ២% ។  
ររៅពីរនេះ រយើងបានេិរេាំពរងឹងរបរិទធភាពននការររបើរបារ់របាក់្សររៀលឱ្យកាន់ណរទូលាំទូោយ 
និងអភិវឌ្ឍឧបក្សរែ៍នរយាបាយរបិូយវរែុរោយណផអក្សរលើទីផារ រដើមបីរឆលើយរបនឹងការរកី្សចររមើន
ននររដឋកិ្សចច រពមទាំងរគប់រគងទុនបរមុងអនារជារិរបរ់របរទរ ឱ្យមានការរក្សើនរ ើងជា
លាំោប់ណដលអាចធានាការនាាំចូលបានចាំនួន៤ណេ របក្សបរោយរបរិទធភាព ។ 

 

                                                               
                                       ២០១១-២០២០                    
                               ៖              
 

១/-           : បចចុបបនា ការរកី្សចររមើនននវរ័ិយហិរញ្ដវរែុណដលរគបដែា ប់រោយ
វរ័ិយធនាគ្នរ ររូវបានចរ់ទុក្សថ្ន បានរដើររួនាទីរាូលក្សាុងការរមួចាំណែក្សអភិវឌ្ឍររដឋកិ្សចចជារិ 
និងជាក្សតាា ចមបងក្សាុងការជាំរញុក្សាំរែើ នររដឋកិ្សចចនិងររមលួដល់របរិបរាិការររដឋកិ្សចចនិង
ហិរញ្ដវរែុឱ្យរបរពឹរារៅរបក្សបរោយរបរិទធភាពនិងរុវរែិភាព ។ ការរកី្សចររមើនននវរ័ិយ
ធនាគ្នររៅក្សមពុជា អាចឆលុេះបញ្ច ាំងតាមរយៈការរក្សើនរ ើងននភាពរីុជររៅណផាក្សហិរញ្ដវរែុ 
និងអនារការយិក្សមមហិរញ្ដវរែុ ។ រទពយរក្សមមរបរ់វរ័ិយធនាគ្នរ របាក់្សបរញ្ដើ និងឥែទន 
ចាំរ េះវរ័ិយឯក្សជនបានបនារក្សើនរ ើងគួរឱ្យក្សរ់រមាគ ល់ ។ ក្សាំរែើ នរនេះ បានបងាា ញនូវ
ទាំនុក្សចិរារលើរបព័នធធនាគ្នរ របរិទធភាពននការរក្សៀរគរ និងការររបើរបារ់របភពហិរញ្ដវរែុ 
ររមាប់គ្នាំរទដល់រក្សមមភាពររដឋកិ្សចច ។ តាមរយៈការរកី្សចររមើនទាំងរនេះ វរ័ិយធនាគ្នរ
រៅក្សមពុជា រៅណរបនាទក់្សទញការវនិិរយាគរបរ់ធនាគ្នរបររទរធាំៗ ណដលមានវជិាជ ជីវៈ 
និងបទពិរសាធន៍េពរ់ចូលមក្សវនិិរយាគរៅក្សមពុជាជាបនាបនាា ប់ ក្សាុងរយៈរពលប ុនាម នឆ្ា ាំ
ចុងររកាយរនេះ ។  
 

២/-                    :                        ធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា 
បានបនាអភិវឌ្ឍនិងពរងឹងរែិរភាពវរ័ិយធនាគ្នរ ស្របតាមយុទធសាស្ររាអភិវឌ្ឍន៍វរ័ិយ
ហិរញ្ដវរែុរយៈរពលណវងរបរ់រាជរោឋ ភិបាល តាមរយៈការពរងឹងការររួរពិនិរយដល់ទីក្សណនលង
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និងការររួរពិនិរយរលើឯក្សសារ ទាំងក្សាុងរក្សបេ័ែា មីរក្សូនិងមា រក្សូរបងុរបយ័រា រហើយវធីិសាស្ររា
ររួរពិនិរយររូវបានរធវើរ ើងរោយណផអក្សរលើហានិភ័យនិងទរសនវរ័ិយអនាគរ រោយររបើ
របារ់របព័នធររួរពិនិរយរលើឯក្សសារ ។ ចាំរ េះរក្សបេ័ែា បទបបញ្ដរាិវញិ បទបបញ្ដរាិមួយចាំនួន
ររូវបានពិនិរយនិងណក្សររមួល រចួោក់្សឱ្យអនុវរាស្របតាមការរកី្សចររមើនននវរ័ិយធនាគ្នររៅ
ក្សមពុជា ការណរបរបួលនននិមាម បនក្សមមហិរញ្ដវរែុអនារជារិ និងរាង់ោរអភិរក្សមអនារជារិផងណដរ ។ 

 

បចចុបបនារបព័នធធនាគ្នរនិងហិរញ្ដវរែុ ក្សាំពុងឈានដល់យុគរម័យននឯក្សរទរក្សមម
ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍឈានរ ើងននទីផារហិរញ្ដវរែុ និងការរធវើពិពិធក្សមមណផាក្សសាែ ប័ននិង
ឧបក្សរែ៍ហិរញ្ដវរែុ ។ រក្សបេ័ែា ននទីផាររបិូយវរែុ ទីផារអនារធនាគ្នរ និងទីផារបាូររបាក់្ស
ក្សាំពុងររូវបានអភិវឌ្ឍ រហើយធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា ក៏្សបានរបាេះផាយមូលបររអាចជួញដូរបាន 
(NCD) និងបានរិក្សារលើការអភិវឌ្ឍទីផារបាូររបាក់្សដុាំរៅក្សមពុជា រដើមបីរលើក្សក្សមពរ់ការរគប់រគង
ហានិភ័យរនានីយភាព និងហានិភ័យបាូររបាក់្សឱ្យកាន់ណររបររើររ ើង ។ 

 

ជារមួ រៅឆ្ា ាំ២០១៣ រយើងរក្សាបានរែិរភាពហិរញ្ដវរែុយា ងលអរបររើរ រទេះជារែិរ
ក្សាុងបរកិារណដលទីផារហិរញ្ដវរែុ និងសាែ នភាពរនានីយភាពរក្សលក្សាំពុងរបឈមហានិភ័យ
ននភាពមិនរបាក្សដរបជាក៏្សរោយ ។ វរ័ិយធនាគ្នររៅក្សមពុជាបានបនារកី្សចររមើនទាំងវសិាលភាព 
ទាំហាំរបរិបរាិការ និងផលិរផលនិងររវាហិរញ្ដវរែុថ្មីៗ ។ 

  

៣/-                     : ជាចក្សខុវរ័ិយគនលឹេះ ណដលមានណចងក្សាុងយុទធសាស្ររាចរុរកាែ 
ដាំណ្តក់្សកាលទី៣ របរ់រាជរោឋ ភិបាល ររមាប់រធវើជាឧបក្សរែ៍រដើមបី            នែ 
                      ។                               ទាំងរក្សបេ័ែា
បទបបញ្ដរាិ                 រងឹមាាំដល់ជនបទ ។ ជាក់្សណរាង     ណដលបាន    
   រគឹេះសាែ ន               និងរបាក់្សបរញ្ដើរបរ់រគឹេះសាែ នមីរក្សូហិរញ្ដវរែុទទួលរបាក់្សបរញ្ដើ 
បានបនា           ឱ្យ         ។ របជាជនរកី្សរក្សបានទទួលររវាហិរញ្ដវរែុក្សាុងរនមល
រមស្របររមាប់យក្សរៅររបើរបារ់របក្សបអាជីវក្សមមរបរ់េលួន ។               
បងាា ញពីការ                                                         
        ឱ្យ    អាំពី        កាន់ណររបររើររ ើងរបរ់               
                                         ក្សាុងការចូលរមួការ់បនែយភាពរកី្សរក្ស ។  
 

៤/- ការងារ                              :  មានការរកី្សចររមើនគួរឱ្យក្សរ់រមាគ ល់
ទាំងក្សាុងរក្សបេ័ែា ជារិនិងរក្សបេ័ែា រហរបរិបរាិការអនារជារិ ។ រៅក្សាុងរក្សបេ័ែា ជារិ 
រយើងបានពរងឹងការងារនផាក្សាុងនិងយនាការអនុវរាចាប់ជាមួយអាជាញ ធរ ក់្សព័នធ ។ ជាក់្សណរាង 
រៅឆ្ា ាំ២០១៣ រដឋរភាបានរធវើវរិសាធនក្សមមចាប់រាីពីការរបឆ្ាំងការរមាអ ររបាក់្សនិង
ហិរញ្ដបបទនរភរវក្សមម ឱ្យស្របតាមយនាការអនុវរាជាអនារជារិ និងបានរហការជាមួយ
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រក្សរួង-សាែ ប័ន ក់្សព័នធជារិ និងអនារជារិនានាក្សាុងការពរងឹងការអនុវរាចាប់ ។ ចាំរ េះ
កិ្សចចរហរបរិបរាិការអនារជារិវញិ អងគភាពររុើបការហ៍ហិរញ្ដវរែុក្សមពុជា បានរហការជាមួយ
របរទរជាមិរា រដើមបីពរងឹងរបរិទធភាពននការរបឆ្ាំងការរមាអ ររបាក់្សនិងហិរញ្ដបបទន
រភរវក្សមម និងជាមួយធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អារីុ រដើមបរីរៀបចាំឯក្សសារវធីិសាស្ររា ររចក្សាីណែនាាំ 
និងនីរិវធីិវាយរនមលហានិភ័យននការរមាអ ររបាក់្សនិងហិរញ្ដបបទនរភរវក្សមម ។ ក្សាុងការងារ
កិ្សចចរហរបរិបរាិការអនារជារិ អងគភាពររុើបការហ៍ហិរញ្ដវរែុក្សមពុជា ក៏្សបានបនាចុេះ        
   គ្នា                                          ជាពិរររថ្មីៗរនេះ 
រយើងបានចុេះហរែរលខារលើអនុរសរែៈយល់គ្នា ជាមួយអងគភាពររុើបការហិរញ្ដវរែុរបរ់
របរទរនថ្ ផងណដរ ។  

 

៥/-                     :                                        
                ជាប់ជារបចាំ រដើមបីធានានូវរបរិទធភាពនិងរុវរែិភាពធនាគ្នរក្សណ្តា ល ។ 
     ២០១៣                                                          
      រគប់រគងការបាូររបាក់្ស នាយក្សោឋ នរបរិបរាិការ                
                                 ៤    សាខារេរារកាេះកុ្សង រេរាបនាា យមានជ័យ 
រេរាក្សាំពង់រពឺ និងរេរា        រពមទាំងបានោក់្សរចញនូវអនុសារន៍ណក្សលមអ រដើមបីពរងឹង
របរិទធភាពរបរិបរាិការធនាគ្នរក្សណ្តា ល និងការ់បនែយហានិភ័យផងណដរ ។   

 

                      បានអនុវរាចាំរ េះ                    
      ១១ រោយ                                                      
និងការពរងឹងវន័ិយការងាររបរ់មន្រនាីបុគគលិក្ស រដើមបីពរងឹងការរគប់រគងនិងកិ្សចចដាំរែើ រការ 
ការងារឱ្យរបរពឹរារៅកាន់ណររបររើររ ើង។  

 

៦/-               ផាត់ទាត់ជាតិ : ជាយនាការណដលរយើងអនុវរាជាក់្សណរាងក្សាុងរពល
បចចុបបនាផង និងជារគ្នលនរយាបាយរបរ់រយើងរៅរពលអនាគរផង ។ ការអនុវរាការងាររនេះ 
               បានររៀបចាំរបព័នធទូទរ់រងរបាក់្សណដលមានលក្សខែៈមជឈការ       
                ែិជជក្សមម                             តាមរយៈការ
ររបើរបារ់ឧបក្សរែ៍ទូទរ់រផសងៗ ដូចជាមូលបបទនបររ និងការរផាររអ ិចររូនិក្សជារដើម ។ 
                     រនេះ                 បាំ ក់្ស Client Module ដល់រមាជិក្ស
រភាផ្លរ់ទរ់ចាំនួន ៣៨រគឹេះសាែ ន និងសាខាធនាគ្នរជារិននក្សមពុជាណដលមានរភាផ្លរ់ទរ់ ។ 
គររមាងអភិវឌ្ឍរបព័នធ Shared Switch ក្សាំពុងររូវបានររៀបចាំរ ើង រដើមបីររមួលនិងបរងកើន
របរិទធភាពននការដក្សសាច់របាក់្សតាមមា រីុន ATM របរ់អនារធនាគ្នរ និងការទូទរ់តាមទូរ័ពា
ចល័រ និងអីុនរធើណែរ ។  
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ររៅពីរនេះ រយើងបានររៀបចាំ                                            
                         ទូររ័ពា                                     
                                   រដើមបី                                 
                           ផងណដរ  ។ 

 

៧/-                                       -     : គឺជាការងារអទិភាព
របរ់រយើងក្សាុងការពរងឹងជាំរនឿទុក្សចិរាមក្សរលើរបាក់្សររៀល ការរលើក្សក្សមពរ់និងការជាំរុញ
ការររបើរបារ់របាក់្សររៀលឱ្យកាន់ណរទូលាំទូោយ ។ សាខាធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា មានរួនាទី
ររមបររមួល និងោក់្សឱ្យចរាចរសាច់របាក់្សរៅទូទាំងរបរទរ រពមទាំងរដើររួនាទីជាអាក្ស
របមូលរក្សោររបាក់្សទក់្ស រណហក្ស ចរ់រឹក្សរចិរលឹ រហើយោក់្សជាំនួររក្សោររបាក់្សថ្មីក្សាុង
ចរាចរវញិ ។                                                       
          -                                                           
                   ឱ្យ                និងបនាតាមោនការអនុវរា
ក្សមមវធីិរបព័នធបរចចក្សវទិាព័រ៌មាន Core Banking រៅតាមសាខារាជធានី-រេរា រដើមបីពរងឹង
ការអនុវរាឱ្យកាន់ណរមានរបរិទធភាពនិងរុវរែិភាព ។                         
                        ជាបនាបនាា ប់       ពរងឹង        ររវាធនាគ្នរ
ក្សណ្តា លផងណដរ ។ 

 

៨/-                                 :      ២០១៣                
                                                             
     ៖ 

 

ជាមយួ                        (IMF) : ក្សាុងឆ្ា ាំរនេះ                                    
បានបាំរពញរបរក្សក្សមមរៅធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា ចាំនួន ៥ រលើក្ស ។ រលើក្សទី១ ចប់ពីនថ្ងទី 
១១-១៨ ណេមីនា ឆ្ា ាំ២០១៣ ជារក្សុមរបរក្សក្សមមជាំនួយបរចចក្សរទរនននាយក្សោឋ នទីផារទុន
និងរបិូយវរែុ ណដលមានបាំែងរិក្សានិងវាយរនមលពីសាែ នភាពហិរញ្ដវរែុរៅក្សមពុជាបចចុបបនា ។ 
រលើក្សទី២ ចប់ពីនថ្ងទី២២ ណេរមសា ដល់នថ្ងទី៣ ណេឧរភា ឆ្ា ាំ២០១៣ មានរគ្នលរៅពរងឹង
គុែភាពចងរក្សងរែិរិជញ្ជ ីងទូទរ់ និងសាែ នភាពវនិិរយាគអនារជារិតាមវធីិសាស្ររាចងរក្សង
ថ្មីរបរ់មូលនិធិរបិូយវរែុអនារជារិ ណដលបានរបាេះពុមពផាយរលើក្សទី៦ ។ រលើក្សទី៣ ចប់ពីនថ្ងទី
៦-១០ ណេឧរភា ឆ្ា ាំ២០១៣ រផ្លា ររលើសាែ នភាពររដឋកិ្សចច និងពិភាក្សារគ្នលនរយាបាយ
មា រកូ្សររដឋកិ្សចច ។ រលើក្សទី៤ ចប់ពីនថ្ងទី៤-១៥ ណេវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០១៣ ជារបរក្សក្សមមពិររគ្នេះ
រយាបល់មារតាIV ណដលរាំរៅបនាតាមោនការវវិរាន៍និងវភិាគពីសាែ នភាពររដឋកិ្សចចនិង
ហិរញ្ដវរែុរៅក្សមពុជា ។ រលើក្សទី៥ ចប់ពីនថ្ងទី២៥ ណេវចិឆិកា ដល់នថ្ងទី៦ ណេធាូ  ឆ្ា ាំ២០១៣ 
ជារបរក្សក្សមមជាំនួយបរចចក្សរទរដល់រក្សមុការងាររែិរភាពហិរញ្ដវរែុ រាីពីការពរងឹងការរបមូល
ទិនាន័យ រដើមបីវភិាគរលើហានិភ័យរបព័នធហិរញ្ដវរែុ ។  
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នារដើមណេធាូ ឆ្ា ាំ២០១៣ រោក្សជាំទវ Christine Lagarde របធាន IMF បានដឹក្សនាាំ 
គែៈរបរិភូជាន់េពរ់ មក្សបាំរពញទរសនកិ្សចចផលូវការរៅក្សមពុជា ក្សាុងរគ្នលបាំែងរដើមបី 
រិក្សាណរវងយល់រោយផ្លា ល់អាំពីការរកី្សចររមើនររដឋកិ្សចចនិងរងគមក្សមពុជា រហើយរោក្សជាំទវ 
ក៏្សបានបញ្ជ ក់្សពីការគ្នាំរទនិងបានអបអរសាទរចាំរ េះរមិទធផលណដលក្សមពុជាទទួលបាន 
និងបានវាយរនមលេពរ់ចាំរ េះកិ្សចចេិរេាំរបឹងណរបងរបរ់រាជរោឋ ភិបាលក្សមពុជា ។  

 
 

ជាមយួ             (ADB):                                          
រួ                                  ។                           ADB 
           អនុម័រ           យុទធ          ន៍                 ២០១១-២០២០ 
              រដើមបីអនុវរាយុទធសាស្ររារនេះរបក្សបរោយរបរិទធភាព ក្សមមវធីិឥែទន
ររមាប់អភិវឌ្ឍវរ័ិយហិរញ្ដវរែុជាំហានទី៣ ររូវបានដក្សមក្សររបើរបារ់រៅតាមមុេរញ្ដ របរ់
រក្សរួង-សាែ ប័ន ក់្សព័នធ ។                           ADB            ព័នធ 
                                    ឱ្យ                       ។ 

 

ជាមួយ        SEACEN : កិ្សចចរហរបរិបរាិការជាមួយមជឈមែា ល SEACEN 
មានការរកី្សចររមើនគួរឱ្យក្សរ់រមាគ ល់ ក្សាុងរក្សបេ័ែា ននការបែាុ េះបណ្តា លធនធានមនុរស 
និងស្សាវរជាវ ។ ធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា ក៏្សបានបញ្ជូ នមន្រនាីចូលរមួវគគបែាុ េះបណ្តា ល រិកាខ សាោ 
និងកិ្សចចរបជុាំនានា រពមទាំងចរ់តាាំងមន្រនាីជាំនាញចូលរួមក្សាុងគររមាងស្សាវរជាវនានារបរ់
មជឈមែា លសា៊ា រិន រៅតាមបណ្តា របរទរជារមាជិក្ស ។ ទនាឹមរនេះ ធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា 
ក៏្សបានរហការជាមួយមជឈមែា លសា៊ា រិន រដើមបីទទួលរធវើជាមាច រ់ផាេះររៀបចាំរិកាខ សាោចាំនួន
ពីរផងណដររៅរេរាររៀមរាប ។ គែៈ                                  
     រកុ្សមរបឹក្សារទសាភិបាលធនាគ្នរក្សណ្តា លសា៊ា រិនរលើក្សទី៣៣ និងរិកាខ សាោជាន់េពរ់
ថ្នា ក់្សរទសាភិបាលរលើក្សទី៤៩ រៅទីរកុ្សងការ់មា ន់ឌូ្ របរទររនបា ល់  ចប់ពីនថ្ងទី២១-២៣ 
ណេវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០១៣ ។  

 

ជាមួយ    ពិភពពោក (WB): រដើមបីបនាគ្នាំរទដល់ការអភិវឌ្ឍវរ័ិយហិរញ្ដវរែុរៅ
ក្សមពុជា ធនាគ្នរពិភពរោក្សបានផាល់ជាំនួយបរចចក្សរទរ FIRST INTIATIVES រដើមបីពិនិរយ
រ ើងវញិនូវរក្សបេ័ែា ចាប់បចចុបបនា ឱ្យស្របតាមការរកី្សចររមើនរបរ់វរ័ិយធនាគ្នរ និងការ
អនុវរាជាអនារជារិ រហើយរកុ្សមការងារជាំនួយបរចចក្សរទរបានមក្សបាំរពញរបរក្សក្សមមរៅធនាគ្នរ
ជារិននក្សមពុជាចាំនួន ៦រលើក្ស រដើមបីអនុវរាគររមាងខាងរលើ ។   

 

                  ៣:  ធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា បានបនាចូលរមួយា ងរក្សមម 
ក្សាុងកិ្សចចរហរបរិបរាិការហិរញ្ដវរែុអាសា៊ា ននិងអាសា៊ា ន+៣ តាមរយៈការេិរេាំរបឹងណរបងបាំរពញ
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តាមលក្សខេែា និងរគ្នលការែ៍អាសា៊ា ន+៣ បនារដើមបីរួមចាំណែក្សរររមចរគ្នលរៅរមា
ហរែក្សមមរហគមន៍ររដឋកិ្សចចអាសា៊ា ននាឆ្ា ាំ២០១៥ រហើយបានចូលរមួក្សាុងកិ្សចចរបជុាំនានាដូចជា 
កិ្សចចរបជុាំថ្នា ក់្សរទសាភិបាលធនាគ្នរក្សណ្តា លអាសា៊ា នរលើក្សទី៩ កិ្សចចរបជុាំថ្នា ក់្សរទសាភិបាលរង
ធនាគ្នរក្សណ្តា លនិងថ្នា ក់្សអនុរដឋមន្រនាីហិរញ្ដវរែុអាសា៊ា នរលើក្សទី២១ និងកិ្សចចរបជុាំ ក់្សព័នធរផសងៗ 
រៅរបរទររបុយរែ ណដលជាមាច រ់ផាេះក្សាុងឆ្ា ាំ២០១៣ ។  
 

ក្សាុងរក្សបេ័ែា កិ្សចចរហរបរិបរាិការហិរញ្ដវរែុអាសា៊ា ន របរទរជារមាជិក្សក្សាំពុងជាំរញុ 
ការរធវើរមាហរែក្សមមនិងការអភិវឌ្ឍនានា រឆ្ព េះរៅរក្សរររភីាវបូនីយក្សមមររវាហិរញ្ដវរែុ (FSL) 
រររភីាវបូនីយក្សមមគែនីមូលធន (CAL) ការអភិវឌ្ឍទីផារទុន (CMD) ការអភិវឌ្ឍរបព័នធទូទរ់
អាសា៊ា ន (PSS) ការអភិវឌ្ឍរក្សបេ័ែា រមាហរែក្សមមវរ័ិយធនាគ្នរអាសា៊ា ន (ABIF) និងការ
ក្សសាងរមរែភាពធនធានមនុរស (SCCB) រៅក្សាុងរាំបន់ ។  

 

ជាមួយ                              (Francophone)  : 
                                                               
                      (Francophone)             រដើមបីផ្លល រ់បាូររយាបល់ 
និងបទពិរសាធន៍ ក្សាុងការរគប់រគងរបរិបរាិការធនាគ្នរក្សណ្តា ល ការដឹក្សនាាំរគ្នលនរយាបាយ
របិូយវរែុ និងការពរងឹងកិ្សចចរហរបរិបរាិការរបិូយវរែុ ។                         
                                                             
                 ២០ ររកាមរបធានបទ ការចក្សរចញពីវបិរាិបញ្ា របឈមនិងហានិភ័យ
ចាំរ េះធនាគ្នរក្សណ្តា ល កាលពីនថ្ងទី៨-១១ ណេឧរភា ឆ្ា ាំ២០១៣ រៅទីរកុ្សងណវក្សនរ រប   បារាាំង ។  

 

ជាមយួសមាគ្មឥណទានកសិកមមជនបទននប្កមុប្បពទសអាសីុប៉ា សីុហវិក (APRACA) : ក្សាុងនាម
ជារបធានរមាគមឥែទនក្សរិក្សមមជនបទននរកុ្សមរបរទរអារីុបា រីុហវិក្ស (APRACA) ធនាគ្នរ 
ជារិននក្សមពុជា បានរមួចាំណែក្សជាមួយរមាគមក្សាុងការររៀបចាំគររមាងររាើរុាំជាំនួយឥែទនឥរ 
រាំែងពីមូលនិធិអនារជារិររមាប់អភិវឌ្ឍន៍ក្សរិក្សមម (IFAD) គិរជាទឹក្សរបាក់្សចាំនួន ១,១ ោន
ដុោល រអារមរកិ្ស ។ តាមរយៈគររមាងរនេះ រមាគម APRACA បានររៀបចាំវគគបែាុ េះបណ្តា លរាីពី 
មីរកូ្សហិរញ្ដវរែុររមាប់ក្សរិក្សមម ណដលបានរបរពឹរារៅរៅទីរកុ្សងររៀមរាប ចប់ពីនថ្ងទី១១-១៥ ណេ 
វចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០១៣ ររមាប់រិកាខ កាមមក្សពីរបរទរណដលជារគ្នលរៅននគររមាងខាងរលើ ។  

 

                        មានការរកី្សចររមើនជាលាំោប់ ។                
                                                                 
ម ុងរហាគ លី រឆកូ្ស                                              និង 
អាសា៊ា ន+៣ រលើណផាក្សបែាុ េះបណ្តា លធនធានមនុរសនិងផ្លល រ់បាូរបរចចក្សរទរ ។ ធនាគ្នរជារិ
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ននក្សមពុជា បានររៀបចាំកិ្សចចរបជុាំរទវភាគីជាមួយធនាគ្នរក្សណ្តា លឡាវ ចប់ពីនថ្ងទី៥-៧ ណេធាូ ឆ្ា ាំ
២០១៣ រដើមបីពរងឹងកិ្សចចរហរបរិបរាិការរទវភាគី និងផ្លល រ់បាូ របទពិរសាធន៍និងព័រ៌មាន
ថ្មីៗរាីពី វឌ្ឍនភាពមា រកូ្សររដឋកិ្សចច ការអនុវរានរយាបាយរូបិយវរែុ  និងការររួរពិនិរយ
ធនាគ្នរននរបរទរទាំងពីរ រៅរេរាររៀមរាប របរទរក្សមពុជា ។  

ថ្មីៗរនេះ រយើងបានដឹក្សនាាំគែៈរបរិភូធនាគ្នរជារិននក្សមពុជារៅចូលរមួកិ្សចចរបជុាំរទវភាគី
ជាមួយធនាគ្នររដឋរវៀរណ្តម រៅទីរកុ្សងហាែូយ ចប់ពីនថ្ងទី១៥-២១ ណេមក្សរា ឆ្ា ាំ២០១៤ រដើមបី
ពិភាក្សាអាំពីការអនុវរារគ្នលនរយាបាយរបិូយវរែុ ការររួរពិនិរយធនាគ្នរ ការជាំរញុការទូទរ់
 ែិជជក្សមមឆលងណដន និងក្សមមវធីិអាហារបូក្សរែ៍ ។ ធនាគ្នរដឋរវៀរណ្តមបានផាល់អាហារបូក្សរែ៍
ចាំនួន ១៥ក្សណនលង របរ់រោឋ ភិបាលរវៀរណ្តម ជូនចាំរ េះមន្រនាីបុគគលិក្សធនាគ្នរជារិននក្សមពុជា រៅ
រិក្សាថ្នា ក់្សបរញិ្ដ បរររៅរក្សលវទិាល័យបរចចក្សរទរធនាគ្នរទីរកុ្សងហូជីមិញ ។ 
  

៩/-                                :              យា ង         
រោយ                                                ។         
                                                                    
                                                     ។  

 

រៅឆ្ា ាំ២០១៤ ដល់រវនររូវរបាេះរឆ្ា រររជើរររ ើរ របធាន អនុរបធាន និងរមាជិក្ស
រមាគមរលើក្សទី៥ មាងរទៀរ ។ េញុាំររាើរុាំឱ្យររៀបចាំការរបាេះរឆ្ា ររលើក្សរនេះ របរពឹរារៅរោយ
រររ ីររឹមររូវ យុរាិធម៌ ររមើភាព រោយចាំរ េះនិងរមាង រ់ ។ េញុាំរងឃឹមថ្ន ថ្នា ក់្សដឹក្សនាាំរមាគម
ថ្មីរបរ់រយើង នឹងបនានិរនាភាពការងាររនេះឱ្យកាន់ណរមានរបរិទធភាពនិងបាំររ ើផលរបរយាជន៍
ជាអរិបរមាបាំផុរជូនមន្រនាីបុគគលិក្សរយើង ។ 
 

         ឯ ឧ                              
 

                                                         
                                                             
         -                   ។                                 
                                                              
                                         ។  

 

                                                        កិ្សចច      
                                                                  
                 ឱ្យ                               ។          
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                         ។                                      
ពីរ                                                         
                                                           វរា 
             ឱ្យ                      ។  

                                                            
                                                                 
                                                   ឱ្យ              
                                  ។ 

 

                                               ។ 
      

 

 

  

        ! 
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