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បពុ្វកថ 

ករសម្អ ត្របក់ជសកមមភពទំង យែដលែ្របក្ល យ្រទពយសមបត្តិជផលៃនបទេលមើស េទជ 

្រទពយសមបត្តិ្រសបចបប់ េ្រកមរបូភពជករបំែប្លងឬករេផទរ ករបិទបំងឬករែក្លងសភវៈពិត ករេធ្វើ 

លទធកមម ករកន់កប់ឬករេ្របើ្របស់ េ យេ្របើ្របស់្របព័នធធនគរនិងហិរញញវតថុ ្របព័នធជួញដូរមូលប្រត 

្រកមុហុ៊ន ជីវកមម្រសបចបប់ និងវជិជ ជីវៈពិេសសេផ ងៗ ។ សកមមភពេនះបនរកី ល ល និងជះ

ឥទធិពលជអវជិជមនដល់េសដ្ឋកិចចជតិ តំបន់ និងសកលេ ក ។ មរបយករណ៍្រ វ្រជវរបស់ 

មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ (IMF) មូលនិធិែដល្រតូវបនយកមកសម្អ តេនេលើសកលេ ក ទទួលបន 

េ្រកមរបូភពេផ ងៗ ដូចជ ករជួញដូរមនុស  ករជួញដូរេ្រគ ងេញ ន អំេពើពុករលួយ ករែក្លងបន្លំ 

និងករចប់ជំរតិ ជេដើម មនចំនួន្របែហលពី ៣% េទ ៥% ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរបុរបស់សកលេ ក 

កនុងរយៈេពលមួយឆន ំៗ ។ ទនទឹមេនះ ្រពឹត្តិករណ៍ៃថងទី១១ ែខកញញ  ឆន ំ២០០១ េនសហរដ្ឋ េមរកិ បនឆ្លុះ

បញច ំងឲយេឃើញពីករគំ មកំែហងយ៉ងខ្ល ំងមួយេទៀត ែដលជសកមមភពផ្តល់ហិរញញបបទនដល់េភរវករ 

និងអងគករេភរវកមមែដលមនអងគករចត់ ំងជែខ ចង្វ ក់ឆ្លងែដន និងមនករគំ្រទហិរញញវតថុពី្របភព 

េផ ងៗ ។   

កនុងបរកិរណ៍េនះ ្របេទសកមពុជ ក៏ដូចជ ្របេទសជេ្រចើនេទៀតេនេលើសកលេ កបន និង

កំពុងទទួលរងនូវករគំ មកំែហង និងឥទធិពលពីសកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម របស់ 

ឧ្រកិដ្ឋជន េភរវករ និងអងគករេភរវកមមនន ។ េដើមបីធនឲយបននូវសន្តិសុខនិងសុវតថិភពសងគម េសចក្តី 

ៃថ្លថនូរ ភពសុខដុមរមនរបស់្របជជន និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព ជរ ្ឋ ភិបល

កមពុជ េ្រកមករដឹកនំ្របកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 

នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បន ក់េចញវធិនករចំបច់នន រមួមន វធិនករែផនក

ចបប់ ករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ជតិ តំបន់ និងអន្តរជតិ ។ 

បែនថមេលើកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងខងេលើ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏បនយកចិត្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ំងកនុង 

ករកំណត់េគលេ ជក់ ក់និងជយុទធ ្រស្ត មរយៈករបេងកើតែផនករយុទធ ្រស្តជតិមួយ ែដល 

មនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ និង្រគបដណ្ត ប់េលើទិដ្ឋភពទំងអស់ ។ សថិតេ្រកមទស នវស័ិយេនះ 

យុទធ ្រស្តជតិ ៥ឆន ំ ស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ស្រមប់រយៈេពលពី 
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ឆន ំ២០១៣ ដល់ ឆន ំ២០១៧ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង កនុងេគលបំណងព្រងឹងយន្តករអនុវត្តករ្របឆំងករ

សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ឲយកន់ែតមន្របសិទធភព និង្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ ។ 

យុទធ ្រស្តជតិេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធទំងអស់ 

និងបនបញចូ លែផនករសកមមភព មដំ ក់កល េ យមនករកំណត់េពលេវ  និងវធិនករ 

ចបស់ ស់ ្រសប មករអនុវត្តករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមជសកល ។ 

កិចចសហ្របតិបត្តិករ និងករស្រមបស្រមួលពី្រគប់ភគីពក់ព័នធទំងអស់េនកនុងវស័ិយ ធរណៈ 
និងឯកជនជក ្ត គន្លឹះ េដើមបីឲយករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិេនះទទួលបនេជគជ័យ និង ចទប់ ក ត់ 
សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមេនកមពុជ្របកបេ យ្របសិទធភព ។  

  ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី២១ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ   
 និងជ្របធនគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ 
្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមម 
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េសចកី្តែថ្លងអំណរគណុ 

 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សូមសែម្តងនូវអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជជូនចំេពះធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 

ែដលបនសហករេរៀបចំឯក រ “យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមម ឆន ំ២០១៣-២០១៧” ។ 

 ទនទឹមនឹងេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង

ហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងយុត្តិធម៌ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងករ

បរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ គណៈកមម ធិករជតិ្របឆំងេភរវកមម គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ 

្រកុមករងរបេចចកេទស េលខធិករ ្ឋ នអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ និង្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ 

នន ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំយុទធ ្រស្តជតិេនះ ្របកបេ យេជគជ័យ ។ 
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I. ទិដ្ឋភពរមួៃនយទុធ ្រស្តជ ្របឆំងករសម្អ ត្រ កនិ់ងហិរញញបបទនេភរវកមម 

១. ចកខុវិស័យ 

យុទធ ្រស្តជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ឆន ំ២០១៣-២០១៧ មនេគលេ  

រមួសំេ អភិវឌ ន៍្របព័នធ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និងឧ្រកឹដ្ឋកមមហិរញញវតថុេផ ង 

េទៀត ដ៏រងឹមំមួយេនកមពុជ និងមនសមហរណកមមេនកនុងតំបន់និងអន្តរជតិ េដើមបីរមួចំែណកធន 

សន្តិសុខសងគម សុខដុមរមន េសចក្តីៃថ្លថនូរ សមធម៌ និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព 

្រសប មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ 

២. េបសកកមម 

យុទធ ្រស្តជតិេនះ មនេបសកកមមចមបងកនុងករែស្វងរក ទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់សកមមភព

សម្អ ត្របក់ និងករផ្តល់ហិរញញបបទនេទដល់េភរវករនិងអងគករេភរវកមម កនុង្របេទស តំបន់ និងអន្តរជតិ 

មរយៈករធនករ្របតិបត្តិ មចបប់និងបទបបញញត្តិ ករបេងកើតរបយករណ៍េសុើបករណ៍ែដលមន

គុណភពខពស់ ករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ និង េលើកកមពស់កិចចសហ្របតិបត្តិករជតិនិងអន្តរជតិ ។ 

៣. េគលបំណងៃនយុទធ ្រស្តជតិ 

 យុទធ ្រស្តជតិេនះ មនេគលេ ជយុទធ ្រស្តចំនួន ៧ កនុងេគលបំណង ដូចខងេ្រកម ៖ 

 បញឈប់លំហូរទុនមិន្រសបចបប់ែដលបនពីករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

 រក សុចរតិភព និង្របតិបត្តិកររបស់វស័ិយហិរញញវតថុ 

 ព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយ និងយន្តករអនុវត្តចបប់និងបទបបញញត្តិ និង 

 ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុង្រសុកនិងអន្តរជតិ ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តទី ១ ៖ 

ក់ឲយដំេណើ រករគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមមេដើមបីេរៀបចំេគលនេយបយ និងផ្តល់ករែណនំកនុងករអភិវឌ របប្របឆំងករសម្អ ត្របក់ 

និងហិរញញបបទនេភរវកមមែដលមន្របសិទធភព ។ 
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ែផនករយុទធ ្រស្តទី ២ ៖ 

យតៃម្លភពគំ មកំែហងៃនសកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមេនកមពុជ ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តទី ៣ ៖ 

បេងកើនសមតថភពរបស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ និងព្រងឹងករអនុវត្តមុខងរ-ភរកិចច 

របស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ និងបុគគល យករណ៍ ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តទី ៤ ៖ 

សុខដុមនីយកមមចបប់ និងករបេងកើតនីតិវធីិ្រសប មបទបបញញត្តិចបស់ ស់ស្រមប់្រគឹះ ថ ន

ធនគរនិងហិរញញវតថុ និងមុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិនែមនហិរញញវតថុ េដើមបី យករណ៍្របតិបត្តិករសង ័យ 

និង្របតិបត្តិករ ច់្របក់ អនុវត្តវធិនករទប់ ក ត់សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម  

ម នករ្របតិបត្តិ មកតព្វកិចច និងរក ឯក រកត់្រ ឲយបន្រគប់្រគន់ ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តទី ៥ ៖ 

ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ ករស្រមបស្រមួល និងសហកររួមគន កនុងចំេ មភគីពក់ព័នធ 

កនុង្រសុកេដើមបីបេងកើន្របសិទធភព្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តទី ៦ ៖ 

ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ ករស្រមបស្រមួល និងសហកររមួគន កនុងតំបន់ និងអន្តរជតិ ្រពម 

ទំងចូលជសមជិក Egmont Group េនេពលខងមុខ ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តទី ៧ ៖ 

េលើកកមពស់ករយល់ដឹងពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម របស់បុគគល 

យករណ៍ និង ល់ភគីពក់ព័នធ រមួមន អងគភពរ ្ឋ ភិបល អនក ក់ែតងចបប់ និង ធរណជន 

ទូេទ ។ 
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II.   េសចកី្តេផ្តីម 

 សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបនពិភពេ កចត់ទុកជអំេពើឧ្រកិដ្ឋមួយ 

ែដលបងកអសន្តិសុខនិងស ្ត ប់ធន ប់សងគម បំផ្ល ញេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់្របជជន និងជឧបសគគដ៏ចមបង 

កនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច និងករកត់បនថយភព្រកី្រក ។ ជរមួ ្របភពមូលនិធិៃនករសម្អ ត្របក់ទទួល 

បនមកពីសកមមភពេលមើសចបប់នន ដូចជ ករជួញដូរមនុស និងេទសន្តរ្របេវសន៍ ករជួញដូរផ្លូវេភទ 

ករជួញដូរេ្រគ ងេញ ន ករជួញដូរ វធុខុសចបប់ អំេពើពុករលួយនិងសំណូក ករែក្លងបន្លំ បទេលមើស

បរ ិ ថ ន ករចប់ជំរតិនិងចំ ប់ខម ំង កររត់ពនធ និង បទេលមើសេផ ងៗេទៀត ។ ទនទឹមេនះ ករផ្តល់ជ 

មេធយបយនិងមូលនិធិដល់េភរវជន និងអងគករេភរវកមម េដើមបីបេ្រមើដល់មហិចឆិ  និងមេនគមវជិជ ជ 

សកមមភពមួយេទៀតែដលកំពុងគំ មកំែហងដល់សថិរភពសងគមនិងេសដ្ឋកិចចកនុងេពលបចចុបបនន ។ 

 សកមមភពទំងេនះបនរកីដុះ លយ៉ងខ្ល ំងេនេលើពិភពេ ក ្រសបេពលែដលវស័ិយហិរញញវតថុ 

មនករអភិវឌ យ៉ងឆប់រហ័សកនុងរយៈេពលបីទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ ។ វស័ិយហិរញញវតថុ្រតូវបន 

េ្របើ្របស់េដើមបីស្រមួលដល់ករបែង្វរ និងបំែប្លងមូលនិធិែដលទទួលបនពីសកមមភពខុសចបប់និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម ពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយឲយ្រប្រពឹត្តេទយ៉ងឆប់រហ័ស ។ ទនទឹមេនះ ្របេទសកំពុង 

អភិវឌ ន៍ែដលមន្របព័នធហិរញញវតថុមិនទន់មនករអភិវឌ េពញេលញេនេឡើយ ្រតូវបនឧ្រកិដ្ឋជនពយយម 

េ្របើ្របស់ជផ្លូវឆ្លងកត់ស្រមប់ករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

 ្របេទសកមពុជជ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍មួយែដលមនទំហំេសដ្ឋកិចចតូច េបើកចំហនិងមនទី ំង 

ភូមិ ្រស្តសថិតេន សីុ េគនយ៍ មន្រពំ្របទល់ជប់ឈូងសមុ្រទៃថ  ្រពះ ជ ច្រកៃថ ធរណរដ្ឋ 

សងគមនិយមេវៀត ម និង ធរណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិបេតយយ វ ។ នរយៈេពលពីរទសវត រ ៍

ចុងេ្រកយេនះ កមពុជសេ្រមចបនអ្រ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចខពស់គួរេ យកត់សមគ ល់ ែដល្រទ្រទង់ជ 

ចមបងេ យករ វនិិេយគបរេទស វស័ិយ យនភ័ណ្ឌ  វស័ិយេទសចរណ៍ និងវស័ិយសំណង់ ។ 

គួបផ ំនឹងក ្ត សថិរភពនេយបយនិងលំនឹងម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ្របព័នធហិរញញវតថុបនទទួលកររកីចេ្រមើន 

យ៉ងឆប់រហ័ស មនសមហរណកមមកនុងតំបន់និងអន្តរជតិ និងបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករ 

រមួចំែណកគំ្រទកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព ។ សថិតកនុងបរបិទេនះ កមពុជ ចក្ល យជ្របេទស

ទទួលរងករគំ មកំែហងៃនសកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 
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េឆ្លើយតបនឹងករគំ មកំែហងខងេលើ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនចូលរួមយ៉ងសកមមកនុងករ 

្របយុទធ្របឆំងនឹងសកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម សំេ ធនឲយបននូវសន្តិសុខសងគម 

េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់្របជជន និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព ។ អនុវត្ត ម ម រតីេនះ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនេផ្ត តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេលើករព្រងឹងនិងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករទំងកនុង 

្រកបខ័ណ្ឌ ជតិ តំបន់ និងអន្តរជតិ េដើមបីបេញច សករេ្របើ្របស់្របេទសកមពុជជយនចម្លងសកមមភព 

របស់ជនឧ្រកិដ្ឋ ។ ទនទឹមេនះ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ ថ ប័ន និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធជតិកនុងករទប់ ក ត់ ្រតួតពិនិតយ 

និងប្រងក បករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបនអភិវឌ ន៍ និងព្រងឹងជបន្តបនទ ប់ ។  

េដើមបីបន្តព្រងឹងករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមឲយកន់ែតមន្របសិទធភព ជ 

រ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនបេងកើតយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

ស្រមប់ឆន ំ២០១៣-២០១៧ េនះ េធ្វើជែផនករ្រគប់្រជុងេ្រជយមួយ ែដល ក់េចញយុទធ ្រស្តនន 

សំេ េលើកកមពស់គុណភព្របព័នធស្រមប់អនុវត្ត និងនិរន្តរភពៃនវធិនករទប់ ក ត់ករសម្អ ត្របក់ 

និងហិរញញបបទនេភរវកមមេន្របេទសកមពុជ ។ ឯក រេនះ កំណត់យ៉ងចបស់នូវេគលេ ទិភព ៃន 

េគលនេយបយ និងបង្ហ ញវធិនករែដល្រតូវអនុវត្តេនចំេពះមុខ និងនរយៈេពលែវង ។ 

១. េគលបំណង 

យុទធ ្រស្តជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម មនេគលបំណងដូចខងេ្រកម៖ 

- ម ន បង្អ ក់ និងទប់ ក ត់ឲយមន្របសិទធភពនូវសកមមភពៃនករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមម កនុង្របតិបត្តិករហិរញញវតថុៃនេខឿនេសដ្ឋកិចចកមពុជ 

- ព្រងឹងនិងអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ និងឧបករណ៍ស្រមប់ទប់ ក ត់និង្របឆំងករសម្អ ត្របក់ 

និងហិរញញបបទនេភរវកមមេនកមពុជ  

- រក សុចរតិភព និង្របតិបត្តិករហិរញញវតថុ្របកបេ យ្របសិទធភព និង 

- បន្តព្រងឹងនិងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ជតិ តំបន់ និងអន្តរជតិ ។ 
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២. សនិទន 

 យុទធ ្រស្តជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម េផ្ត តជចមបងេទេលើ្របព័នធ 

ហិរញញវតថុ េ យែផ្អកេលើករសនមតថវស័ិយហិរញញវតថុជមេធយយបយេ្របើ្របស់េដើមបីបិទបំង្របភពៃន 

្រទពយសកមមទទួលបនពីផលៃនបទឧ្រកិដ្ឋ ឬ្រតូវបនេ្របើស្រមប់គំ្រទសកមមភពេភរវកមម ។ េទះជ 

យ៉ង  សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម្រគបដណ្ត ប់េទេលើវស័ិយជេ្រចើន និង 

មនភពសមុគ ម ញ មិនមនែតកនុង្របតិបត្តិករហិរញញវតថុបុ៉េ ្ណ ះេទ េហតុដូេចនះ យុទធ ្រស្តជតិ ស្តីពី 

ករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ស្រមប់ឆន ំ២០១៣-២០១៧ េនះគឺជយុទធ ្រស្ត 

ែដលមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ និងអនុញញ តឲយភគីពក់ព័នធសហករែស្វងរក និងទប់ ក ត់ករសម្អ ត 

្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមេន្រគប់ទិដ្ឋភព ទំងសកមមភពេកើតមនេនកនុង្របេទសកមពុជ និង 

សកមមភពឆ្លងែដន ។ 
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III. ្របវ ្តៃនករ្របឆំងករសម្អ ត្រ កនិ់ងហិរញញ បបទនេភរវកមម 

្រសបេពលែដលេសដ្ឋកិចចពិភពេ កបនរកីចេ្រមើន កនុងរយៈេពលជង២ទសវត រចុ៍ងេ្រកយ 

េនះ សកមមភពសម្អ ត្របក់េនេ្រកមទ្រមង់េផ ងៗក៏បនេកើនេឡើងផងែដរ ។ មករប៉ន់ ម ន

របស់មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ (IMF) និង ធនគរពិភពេ ក (WB) ទឹក្របក់្របមណ ២.១៧០ េទ 

៣.៦១០ ពន់ នដុ ្ល េមរកិ េសមើនឹង ៣% េទ ៥% ៃនផលិតផលសរបុពិភពេ ក ្រតូវបន ង

សម្អ តជេរៀង ល់ឆន ំ ។ ទឹក្របក់ដ៏េ្រចើន ែដលមិនមន្របភពចបស់ ស់ និងទទួលបនពីសកមមភព 

ខុសចបប់ បនបងកនូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមនជេ្រចើនមកេលើ សន្តិសុខសងគម សថិរភពនេយបយ 

និងេសដ្ឋកិចច េ យ រទឹក្របក់េនះភគេ្រចើន្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ផ្តល់ហិរញញបបទនដល់សកមមភព 

េភរវកមម ។ 

បចចុបបននករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបនេគេលើកយកមកនិយយភជ ប់គន  

េហើយសកមមភពទំងេនះបន្តគំ មកំែហងដល់សុខដុមរមនរបស់សងគមនិងេសដ្ឋកិចច េនកនុង្របេទស 

ននេទេលើសកលេ ក ។ ្របព័នធធនគរនិងហិរញញវតថុ ្របព័នធជួញដូរមូលប្រត ជពិេសសេនកនុង

្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជមេធយបយចមបងស្រមប់សម្អ ត្របក់និងផ្តល់ហិរញញបបទន 

ដល់សកមមភពេភរវកមម េដើមបីបេ្រមើដល់មហិចឆិ  និងមេនគមន៍វជិជ របស់អងគករេភរវកមម ឬបុគគល 

្រជុលនិយមមួយចំនួន ។ 

កនុងេគលេ ទប់ ក ត់ និង្របឆំង ល់បទេលមើសសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រកុម

ករងរហិរញញវតថុ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យអន្តររ ្ឋ ភិបលៃន្រកុម្របេទសឧស ហកមមេជឿនេលឿន G7 

េនឆន ំ១៩៨៩ េនទី្រកុងប៉រសី ្របេទសប ងំ ែដលមនភរកិចចេចញនូវបទ ្ឋ នអន្តរជតិ និងវធិនករ 

ចបប់ ។ ្រកុមករងរេនះទទួលខុស្រតូវ ៖ (១) ្រតួតពិនិតយនិនន ករនិងបេចចកេទស (២) ្រតួតពិនិតយ 

េឡើងវញិនូវវធិនករែដលអនុវត្តេនក្រមិតជតិ ឬអន្តរជតិ និង (៣) បេងកើតវធិនករ្របឆំងករសម្អ ត 

្របក់ ។ បចចុបបនន ្រកុមករងរហិរញញវតថុមន្របេទសចំនួន ៣៤ និងអងគករតំបន់ចំនួន២ ជសមជិក 

និងមនសមជិកសមគត មកពីតំបន់ចំនួន ៨ រួមមន ៖ (១) ្រកុម្របេទស សីុប៉សីុហ្វិក ស្តីពី 

ករសម្អ ត្របក់ (APG) (២) ្រកុមករងរហិរញញវតថុតំបន់ក ៉ េប៊ៀន (CFTF) (៣) ្រកុម្របឹក អឺរ ៉បុ (CoE) 

(៤) ្រកុមទ្វីបអឺរ ៉បុនិង សីុស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម (The Eurasian Group 
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on Money Laundering and Terrorist Financing) (៥) ្រកុម្របឆំងករសម្អ ត្របក់្របចំតំបន់ ្រហ្វិក 

ខងតបូងនិងខងេកើត (The Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group) (៦) ្រកុម

ករងរហិរញញវតថុៃន េមរកិខងតបូង្របឆំងករសម្អ ត្របក់ (Financial Action Task Force of South 

America Against Money Laundering) (៧) ្រកុមករងរអន្តររ ្ឋ ភិបល្របឆំងករសម្អ ត្របក់កនុង

តំបន់ ្រហ្វិកខងលិច (Intergovernmental Anti-Money Laudering Group in West Africa) និង (៨) 

្រកុមករងរហិរញញវតថុ្របចំតំបន់ ្រហ្វិកខងេជើងនិងមជឈឹមបូព៌ (Middle East and North Africa 

Financial Action Task Force) ។ ែផ្អកេលើករទទួលខុស្រតូវេនះ ្រកុមករងរហិរញញវតថុបន ក់ឲយ 

េ្របើ្របស់នូវបទ ្ឋ នជសកលកនុងករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម គឺ “អនុ សន៍ 

៤០ របស់្រកុមករងរហិរញញវតថុ” េដើមបីឲយ្របេទសកនុងសកលេ កយកមកេធ្វើជមូល ្ឋ នកនុងករអនុវត្ត 

ករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

េនកនុងឆន ំ ១៩៩៥ េ្រកមកិចចផ្តួចេផ្តើមេ យកិចច្របជំុរបស់្រកុមអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុ 

ែដលបន្រប្រពឹត្តេឡើងេនកនុង ជ ងំេឈម ះ Egmont Arenbeg កនុងទី្រកុង្របុ៊យែស៊ល ្របេទស 

ែប៊លហ ិក ែដលចូលរមួពី្របេទសចំនួន២៤ កិចច្របជំុបនបេងកើត្រកុម Egmont ែដលជ្រកុមេ្រកផ្លូវករ

ៃនប ្ត ញអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុ េដើមបីែស្វងរកវធីិ ្រស្តព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងករ 

ផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងែចករែំលកបទពិេ ធន៍និងជំនញ ។ ្រកុម Egmont ្រតូវ 

បន្រគប់្រគងេ យ្រកុម្របធនអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុ (HoFIUs) មកពី្របេទសជសមជិក

ទំងអស់ ។ ្រកុមេនះមនតួនទីពិនិតយ និងសេ្រមចេលើសមជិកភព រចនសមព័នធ ថវកិ និងេគលករណ៍ 

របស់្រកុម Egmont េហើយ្រតូវជួប្របជំុគន ម្តងកនុងមួយឆន ំ ។ ្រកុម Egmont មនសមជិកចំនួន ១២៧ 

្របេទស េ យែបងែចកជ ៥ តំបន់ធំៗ រមួមន តំបន់ េមរកិចំនួន៣២្របេទស  តំបន់ ្រហ្វិកចំនួន ១០ 

្របេទស តំបន់អឺរ ៉បុចំនួន៥៥្របេទស តំបន់ សីុប៉សីុហ្វិកចំនួន២១្របេទស និងតំបន់អូេស នីចំនួន 

៩្របេទស ។ 

េដើមបីរមួចំែណកទប់ ក ត់ករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ជមួយអងគករ 

ថ ប័ន និង្របេទសនន េនកនុងតំបន់ និងសកលេ ក ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនសេ្រមចចូលជ

សមជិករបស់្រកុម្របេទស សីុប៉សីុហ្វិកស្តីពីករសម្អ ត្របក់ (APG) េនែខមិថុន ឆន ំ២០០៤ កនុង
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កិចច្របជំុម សននិបតនិងេវទិកជំនួយបេចចកេទសេលើកទី៧ ្របចំឆន ំ២០០៤ េនទី្រកុងេសអូ៊ល 

ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ។ APG ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុងឆន ំ១៩៩៧ េនទី្រកុងបងកក ្របេទសៃថ 

កនុងទ្រមង់ជអងគករអន្តរជតិស្វយ័ត និងសហករគន  េ យមនមុខងរ ៖ (១) យតៃម្លសមជិករបស់ខ្លួន 

អំពីករ្របតិបត្តិ មបទ ្ឋ នអន្តរជតិកនុងករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម (២) 

ស្រមបស្រមលួជំនួយបេចចកេទសនិងករបណ្តុ ះប ្ត ល (៣) ចូលរមួនិងសហ្របតិបត្តិករកនុងប ្ត ញ 

្របឆំងករសម្អ ត្របក់អន្តរជតិ (៤) ្រ វ្រជវនិងវភិគវធីិ ្រស្តនិងនិនន ករៃនករសម្អ ត្របក់និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម និង (៥) រមួចំែណកអភិវឌ ន៍េគលនេយបយជសកលកនុងករសម្អ ត្របក់និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម ។ បចចុបបនន APG មនសមជិកចំនួន ៤១ ្របេទស ។ 

េនែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៧ ្រកុមេបសកកមម APG និងធនគរពិភពេ ក បនមកេធ្វើករ យតៃម្ល

អញញមញញពី្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ និងយន្តករអនុវត្តជក់ែស្តងេនកមពុជ េលើករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់ 

និងហិរញញបបទនេភរវកមម េនេពលែដលកមពុជសថិតកនុងដំ ក់កលកំពុងអភិវឌ ន៍ ្រកបខ័ណ្ឌ  គតិយុតិ្ត 

និងយន្តករអនុវត្ត េនេឡើយ ។  

េ យយល់េឃើញពីត្រមូវករចំបច់ជក់ែស្តង និងជយន្តករសហ្របតិបត្តិករកនុងករេឆ្លើយ 

តបនឹងករ្របឈមេនះ ្របេទសកមពុជ បន ក់ឲយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករនូវចបប់ស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត 

្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម េនៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៧ ្រកម្រពហមទណ្ឌ  េនៃថងទី៣០ ែខវចិឆិក 

ឆន ំ២០០៩ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  េនៃថងទី៣០ ែខសី ឆន ំ២០០៧ ចបប់ស្តីពីករ្របឆំងនឹងេភរវកមម 

េនៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ំ២០០៧ និងចបប់ស្តីពីករ្របឆំងអំេពើពុករលួយេនៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ំ២០១០ ។ 

្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិទំងេនះ បនបេងកើតមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ទប់ ក ត់និង្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបប 

ទនេភរវកមម ។  

េលើសពីេនះ េដើមបីឈនេទសេ្រមចឲយបននូវេគលេ ទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់ករសម្អ ត្របក់ 

និងហិរញញបបទនេភរវកមមឲយមន្របសិទធភព ្រសប មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េនៃថងទី២៩ 

ែខមក  ឆន ំ២០០៨ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

បនបេងកើតអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ (ស.ហ.ក) េធ្វើជភន ក់ងរ្របតិបត្តិចបប់េនះ ែដលមន 
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សមសភព្រកុម្របឹក ភិបល ជ ថ ប័នតំ ងមកពី (១) ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី (២) ្រកសួងយុត្តិធម៌ 

(៣) ្រកសួងម ៃផទ (៤) ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ និង (៥) ធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

អងគភពេនះ មនមុខងរ និងភរកិចចសំខន់ៗ រមួមន ទទួលរបយករណ៍្របតិបត្តិករសង ័យ 

និងព័ត៌មនេផ ងៗពីបុគគល យករណ៍ វភិគ យតៃម្ល និង យករណ៍បន្តេទ ជញ ធរមនសមតថកិចច 

េដើមបីេសុើបអេងកត និងសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធកនុង្រសុកនិងអន្តរជតិកនុងករ្របឆំង

ករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

ទនទឹមេនះ េដើមបីព្រងឹងនិងព្រងីកវ ិ លភពៃនយន្តករអនុវត្តចបប់ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ

ជតិនិងអន្តរជតិ េនៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ំ២០១២ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 

នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនបេងកើតគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំង 

ករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ជយុ ្ត ធិករថន ក់ជតិជន់ខពស់មនលកខណៈអចិៃ្រន្តយ៍និង 

មនវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់ទូទំង្របេទស ស្រមប់ទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់ករសម្អ ត្របក់និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម ។ គណៈកមម ធិករេនះ មនសមសភព ៖ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួង 

េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ជ្របធន អគគេទ ភិបលធនគរជតិៃនកមពុជ ជអនុ្របធន្របចំករ 

តំ ងគណៈកមម ធិករជតិ្របឆំងអំេពើេភរវកមម ជអនុ្របធន ្រកុម្របឹក ភិបល ស.ហ.ក ទំងអស់ 

និងតំ ង្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ជសមជិក ។  

កនុង ម រតីបន្តព្រងឹង្របសិទធភព និងអភិវឌ ្របព័នធ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន

េភរវកមម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកើត “យុទធ ្រស្តជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន

េភរវកមម ស្រមប់ឆន ំ២០១៣-២០១៧” េ យមនករចូលរមួពី្រគប់ភគីពក់ព័នធទំងអស់ ។ យុទធ ្រស្តជតិ 

េនះបន ក់ចុះនូវវធិនករអនុវត្តនន សំេ ទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់សកមមភពសម្អ ត្របក់និង

ហិរញញបបទនេភរវកមម ស្រមប់ជផល្របេយជន៍ និងសុខសន្តិភពរបស់្របជជន និង្របេទសជតិ ។ 

ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិេនះ ត្រមូវឲយមនកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងករស្រមបស្រមួល រ ង ថ ប័ន

រ ្ឋ ភិបល ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនិង្រគឹះ ថ នមិនែមនហិរញញវតថុពក់ព័នធទំងអស់ និង ធរណជនទូេទ ។ 
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IV. ថ នភពបចចុបបនន 

 បនទ ប់ពីទទួលបននូវសន្តិភពទំង្រសុងេនឆន ំ ១៩៩៨ មក ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនខិតខំ 

្របឹងែ្របងជប់ជ្របចំកនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិសំេ កត់បនថយភព្រកី្រក ។ ជក់ែស្តង កំេណើ ន 

េសដ្ឋកិចចនរយៈេពល ២ទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ គិតជមធយម្របមណ ៦,៥ ភគរយ េហើយអ្រ ភព

្រកី្រកបនធ្ល ក់ចុះជមធយម ១ភគរយកនុងមួយឆន ំ ។ ទនទឹមនឹងេនះ វស័ិយធនគរនិងហិរញញវតថុ ក៏មន

កររកីចេ្រមើនយ៉ងឆប់រហ័សផងែដរ ទំងវ ិ លភពនិងទំហំ្របតិបត្តិករ ។ កនុង ថ នភពរកីចេ្រមើន

ទំងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ គួបផ ំនឹងក្រមិតដុ ្ល ររបូនីយកមមខពស់េនកមពុជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន

យកចិត្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ំងេទេលើករ្របយុទធ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

កនុង ម រតីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេប្តជញ ចិត្តយ៉ងមុតមំ កនុងករព្រងឹង្របព័នធ្របឆំង

ករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម មរយៈករព្រងឹងនិងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ 

្របេទសកនុងតំបន់និងពិភពេ ក ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ និងករបេងកើតឲយមន 

យន្តករអនុវត្តចបប់ ដូចជ ករ ក់ឲយេ្របើ្របស់ចបប់េគលនិងសំខន់ៗ ។ េលើសពីេនះ ្រកបខ័ណ្ឌ  

ថ ប័នក៏្រតូវបនបេងកើតនិងព្រងឹងជលំ ប់ រមួមន ករបេងកើតឲយមនអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ 

និងករបេងកើតគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

បចចុបបនន អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជបននិងកំពុងទទួលរបយករណ៍្របតិបត្តិករសង ័យ 

និង្របតិបត្តិករ ច់្របក់ ពីបុគគល យករណ៍ជ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ េហើយកនុងេនះក៏

មនករណីមួយចំនួន ្រតូវបនបញជូ នេទ ជញ ធរមនសមតថកិចច េដើមបីេសុើបអេងកតបន្ត មចបប់ ។ ជមួយគន េនះ 

ស.ហ.ក បនព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុង្រសកុ មរយៈករចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈយល់គន  

ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនជមួយអគគសនងករនគរបលជតិៃន្រកសួងម ៃផទ និងជមួយអគគនយក ្ឋ ន 

គយនិងរ ្ឋ ករកមពុជៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងតំបន់និងអន្តរជតិ មរយៈ 

ករចុះហតថេលខលកខណៈេទ្វភគីេលើអនុស រណៈយល់គន  ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនហិរញញវតថុេទវញិេទមក 

ជមួយអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុ្របេទសម៉េឡសីុ បង់ក្ល េដស ្រសីលងក  ជបុ៉ន និងេវៀត ម ។ 

ទនទឹមេនះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនយកចិត្តទុក ក់ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីអនុវត្តចបប់ផងែដរ េ យ 

បននិងកំពុងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីជំនញ និងបេចចកេទសៃនករេសុើបអេងកតពក់ព័នធនឹងករែស្វងរក 
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្របភព ទី ំង និងករេ្របើ្របស់ មូលនិធិខុសចបប់ ជមួយនឹងករជួយឧបតថមភ ទំងធនធនមនុស  

និងហិរញញវតថុ ពីប ្ត ្របេទសជមិត្ត និងអងគករៃដគូរអន្តរជតិនន ។  

ជមួយនឹងសមទធិផលខងេលើេនះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏េនែតបន្តករយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត 

េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងនិនន កររកីចេ្រមើនៃនបេចចកេទសនិងករគំ មកំែហងថមី  ៗ ៃនសកមមភពសម្អ ត្របក់ 

និងហិរញញបបទនេភរវកមម េ យបនេផ្ត តេទេលើ ៖      

១. ករពិនិតយនិងបំេពញបែនថម ល់ចំណុចខ្វះខត ែដល ចេកើតមនេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ 
និងបទបបញញត្តិ េដើមបីធនឲយករអនុវត្តវធិនករែស្វងរក ទប់ ក ត់ និងករ ក់េទសករ
សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ឲយកន់ែតមន្របសិទធភព 

២. ករជំរញុកិចចដំេណើ រករៃនគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ ្របឆំងករសម្អ ត្របក់ 
និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

៣. ករព្រងឹងករអនុវត្តវធិនករបងកក ឃត់ទុក និងរបឹអូស្រទពយសមបត្តិរបស់ឧ្រកិដ្ឋជន 

៤. ករព្រងឹងសមតថភពរបស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ និងភន ក់ងរអនុវត្តចបប់នន  

៥. ព្រងឹងនិងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុង្រសុក កនុងតំបន់ និងអន្តរជតិ និង 

៦. ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករគំ មកំែហង និងកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម ដល់អងគភព ថ ប័នពក់ព័នធនន របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកុមសងគម 

សីុវលិ និង ធរណជនទូេទ ។ 
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V. យទុធ ្រស្តជ ស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្រ កនិ់ងហិរញញបបទនេភរវកមម ២០១៣-២០១៧ 

 យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម បនបញចូ លេគលករណ៍ 

យន្តករនិងនិតិវធីិជក់ ក់ស្រមប់ករកំណត់ ទិភព និងអនុវត្ត មស្តង់ រ្របឆំងករសម្អ ត្របក់

និងហិរញញបបទនេភរវកមមរបស់្រកុមករងរហិរញញវតថុឲយមន្របសិទធភព ។ វធិនករ និងគំនិតផ្តួចេផ្តើម

េគលនេយបយេនកនុងយុទធ ្រស្តជតិេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យែផ្អកេលើភពងយរងេ្រគះ និង

ធនធនែដលកមពុជមន កនុងករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ េលើសពីេនះ ែផនករ

ៃនករអនុវត្តវធិនករ និងគំនិតផ្តួចេផ្តើមេគលនេយបយ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងជដំ ក់កល និង ម

លំ ប់លំេ យ្រសប មអនុ សន៍របស់្រកុមករងរហិរញញវតថុ (FATF) ។ 

 ថ នភពបចចុបបននបនបង្ហ ញថ ករអនុវត្តកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមមេនមនក្រមិតេនេឡើយ េ យ រករខ្វះខតករចូលរួមពីភគីពក់ព័នធនន ។ យុទធ ្រស្តជតិ 

េនះនឹងក្ល យជឯក រមួយដ៏សំខន់ េដើមបីជួយឲយភគីពក់ព័នធទំងអស់យល់អំពីតួនទី និងករទទួល

ខុស្រតូវរបស់ខ្លួនកនុងកររួមចំែណក្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមេនកមពុជ ។ 

្រស័យេហតុេនះ េដើមបីឲយករអនុវត្តវធិនករទប់ ក ត់ករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមមទទួលបនេជគជ័យ ត្រមូវឲយមនករចូលរមួ និងករេប្តជញ ចិត្តពី្រគប់ភន ក់ងរពក់ព័នធរបស់ 

ជរ ្ឋ ភិបល ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ មុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិនែមនហិរញញវតថុ និង ធរណជន ។ 

 យុទធ ្រស្តជតិេនះបន ក់េចញនូវែផនករសកមមភព ស្រមប់ឆន ំ២០១៣-២០១៧ េដើមបីបំេពញ

ករខ្វះខតែដលេនេសសសល់កនុងករអនុវត្តអនុ សន៍គន្លឹះ និងសនូលទំង ១៤ របស់្រកុមករងរ

ហិរញញវតថុ ក៏ដូចជសេ្រមចឲយបនករ្របតិបត្តិ មេពញេលញនូវអនុ សន៍េផ ងេទៀត ែដលបនេលើក

េឡើងេនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លអញញមញញឆន ំ២០០៧ ។ កនុង ម រតីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េប្តជញ  

អនុវត្តវធិនករននេនកនុងយុទធ ្រស្តជតិេនះ េដើមបីេធ្វើឲយកន់ែត្របេសើរេឡើងនូវ្របព័នធ្របឆំងករ

សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ ។  
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១. ែផនករយទុធ ្រស្តទី ១ ៖   ករងរគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន កជ់ ្របឆំងករ
សម្អ ត្រ កនិ់ងហិរញញបបទនេភរវកមម 

១.១. បញ្ហ ្របឈម 

មបទពិេ ធន៍អន្តរជតិ ករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ ជតិកនុងករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមម្របកបេ យ្របសិទធភព ត្រមូវឲយមនយន្តករស្រមបស្រមួល និងសហ្របតិបត្តិករពីសំ ក់ 

ថ ប័នពក់ព័នធរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ យន្តករេនះ ក៏នឹងអនុញញ តឲយករអនុវត្តេគលនេយបយជតិ 

្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រសបជមួយនឹងគំនិតផ្តួចេផ្តើមននេនកនុងតំបន់ 

និងពិភពេ កនិង ចបំេពញ មកតព្វកិចចអន្តរជតិ ។  

១.២. េគលបំណង 

 គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រតូវ ក់ 

ឲយដំេណើ រករេដើមបី ៖ 

- ្របមូលផ្តុំ្រកសួងនិង ថ ប័នរដ្ឋពក់ព័នធទំងអស់ ែដលសថិតកនុងរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម 

- អនកចូលរមួទំងេនះ្រតូវទទួល គ ល់តួនទីរបស់ខ្លួន និងមនកតព្វកិចចេ្របើ្របស់ធនធនេដើមបី

អនុវត្តកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម្របកបេ យ្របសិទធភព 

- ជំនះ ល់ករលំបកេនកនុងដំេណើ រករបេងកើតនិងអនុវត្តចបប់ និងបទបបញញត្តិស្តីពីករ្របឆំង

ករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម (ដូចជ ករស្រមបស្រមួលនិងសហ្របតិបត្តិករ

កនុងករែចករែំលកព័ត៌មន ករបេងកើតសកមមភពែកត្រមូវ និងគំនិតផ្តួចេផ្តើមអនុវត្ត) 

- បេងកើតយុទធ ្រស្តែដលទូលំទូ យេ យពិចរ ពីចំណុចេខ យរបស់កមពុជ កនុងករអនុវត្ត

អនុ សន៍អន្តរជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

- ក ងសមតថភពកនុង្រសុកកនុងកររក និរន្តរភពៃនរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់ និងហិរញញបបទន 

េភរវកមម្របកបេ យ្របសិទធភព 

- ធនឯក ជយភពៃន្របតិបត្តិករ និងករសមង ត់ៃនករងររបស់អងគភពេសុើបករហិរញញវតថុកមពុជ ។  
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១.៣. វធិនករ 

-  អនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់ និង

ហិរញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ំ២០១២ េដើមបីេលើកកមពស់ 

កិចចសហ្របតិបត្តិករនិងករស្រមបស្រមួលេគលនេយបយកនុងចំេ ម ជញ ធរមនសមតថកិចច ។ 

ករ ក់ឲយដំេណើ រករងររបស់គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់

និងហិរញញបបទនេភរវកមម មកមមវធីិែដលបនឯកភពស្រមប់ករ្របជំុកំណត់កមមវធីិករងរ

្របចំឆន ំ និងរយៈេពលមធយម េ យមនរេំលចចបស់អំពីធតុេចញេដើមបីសេ្រមចេគលបំណង

រមួៃនយុទធ ្រស្តជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម  

- ្រតូវសេ្រមចបញច ប់ែផនករសកមមភព និង ម នករអនុវត្តេដើមបីធនថអនកចូលរមួនីមួយៗ 

្របតិបត្តិ មជំ នសកមមភពេនកនុងែផនករសកមមភព ស្រមប់ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិ 

្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

- ្រតូវេធ្វើករងរេដើមបីឈនេទសេ្រមចកិចច្រពមេ្រព ងអំពីករែកែ្របចបប់ស្តីករសម្អ ត្របក់ និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម ចបប់ស្តីពីករ្របឆំងអំេពើរេភរវកមម ្រកម្រពហមទណ្ឌ  និងឧបករណ៍បទបបញញត្តិ 

េផ ងេទៀតេដើមបីព្រងឹងបទបបញញត្តិស្រមប់អនុញញ តឲយមនករបងកក្រទពយសកមម កររបឹអូស 

បតយប័ន ជំនួយអញញមញញែផនកចបប់ ករែចករែំលកព័ត៌មន្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិរបស់

្រកុមករងរហិរញញវតថុ និងត្រមូវកររបស់េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ-

្របជជតិ  

- សេ្រមចបញច ប់ករសមគ ល់អត្តសញញ ណបុគគល យករណ៍ េទ មត្រមូវករ្របឆំងករសម្អ ត

្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម រមួមនករព្រងីកករ្រគបដណ្ត ប់ចំេពះធនគរជតិៃនកមពុជ

ផង ។ ្រតូវបញជ ក់អះ ង តួនទីរបស់ ថ ប័នបញញត្តិកមមកនុងករ្រតួតពិនិតយបុគគល យករណ៍

កនុងែផនកហិរញញវតថុ និងមុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិនែមនហិរញញវតថុ ។ ្រតូវយល់្រពមជមួយ ថ ប័ន 

បញញត្តិកមម អំពីខ្លឹម រែដល្រតូវ យតៃម្លអំពីករ្របតិបត្តិ មត្រមូវករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់

និងហិរញញបបទនេភរវកមមរបស់បុគគល យករណ៍ ។ ្រតូវេធ្វើករងរេដើមបីបញចូ លករ យតៃម្ល

អំពីករ្របតិបត្តិ មករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម កនុងករ្រតួតពិនិតយជ

្របចំ/របប យតៃម្លរបស់បញញត្តិករេរៀងៗខ្លួន ។ ្រតូវអះ ងបញជ ក់ ឬបេងកើតទណ្ឌ កមម របបនិង
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យន្តករព្រងឹងករអនុវត្តស្រមប់ ម នករអនុវត្តសកមមភពែកត្រមូវ ច់ខចរបស់បុគគល

យករណ៍  

- ្រតូវធនថមនធនធន្រគប់្រគន់ស្រមប់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ថ ប័នបញញត្តិកមម 

ភន ក់ងរព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ភន ក់ងរេសុើបអេងកត និង ជញ ធរកត់េទស េដើមបីអនុញញ តឲយករ 

អនុវត្តវធិនករទប់ ក ត់ករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមមន្របសិទធភព  

- ្រតូវ ម នករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិនិងចត់វធិនករែកត្រមូវេដើមបីែកត្រមូវករែ្រប្របួល ឬ 

ករអភិវឌ ែដលមិន្រតូវបនរពឹំងទុកជមុន 

- ្រតូវ ម ន្របសិទធភពៃនករអនុវត្តវធិនករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម  

- ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍្របចំ្រគអំពី ថ នភពៃន្រកបខណ្ឌ  និងកររកីចេ្រមើនរបស់្របេទស 

កមពុជ កនុងករអនុវត្តត្រមូវករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

១.៤. ភគពីកព់ន័ធ 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រកសួងម ៃផទ 
្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងពណិជជកមម ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

ថ ប័នអយយក អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ អងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ គណៈកមម ធិករ
ជតិ្របឆំងអំេពើេភរវកមម អគគនយក ្ឋ នគយនិងរ ្ឋ ករកមពុជ និង ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន ។ 

២. ែផនករយុទធ ្រស្តទី ២៖ ករ យតៃម្លពីករគំ មកំែហងៃនករសម្អ ត្រ ក់និង
ហិរញញ បបទនេភរវកមម 

២.១. បញ្ហ ្របឈម 

 េសដ្ឋកិចចកមពុជែផ្អកជខ្ល ំងេលើ ច់្របក់និងដុ ្ល របូនីយកមម ក្រមិតខពស់ៃនវត្តមនេសដ្ឋកិចច 

េ្រកផ្លូវករ េធ្វើឲយមនករលំបក េដើមបីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់អំពីសកមមភព និង្របតិបត្តិករ 

ហិរញញវតថុ ។ ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិជមេធយបយទូទត់និងរក តៃម្ល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ្រចើនបំផុត ពិេសស 

ស្រមប់្របតិបត្តិករធំៗ ។ ទិភពៃនអនកផ្តល់េស ហិរញញវតថុេ្រកផ្លូវករ កង្វះ្រកបខ័ណ្ឌ ទូលំទូ យ

ស្រមប់្របតិបត្តិករអចលន្រទពយ វត្តមនៃន ជីវកមមេផទរ្របក់េ្រកផ្លូវករ និង្របតិបត្តិករកសីុណូ 

ែដលមនករ្រគប់្រគងតិចតួចបនបងកឱកសស្រមប់ឧ្រកិដ្ឋជនរេំ ភ្របព័នធេនះ េដើមបីបេ្រមើឲយ

សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ ថមីៗេនះ ជីវកមមអចលន្រទពយមន្របតិបត្តិករ
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រកីសុះ យ និងទូលំទូ យ្រតូវបន យករណ៍មកថ្រតូវបនទូទត់ជធមម ជ ច់្របក់េ យ

ផទ ល់រ ងអនកទិញនិងអនកលក់្រទពយសមបត្តិ ។ 

 ្របេទសកមពុជពំុទន់មនករប៉ន់ ម ន និងទិននន័យសកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន

េភរវកមមេទ ។ របយករណ៍ យតៃម្លអញញមញញឆន ំ២០០៧ បនបង្ហ ញចបស់ថ ផលៃនបទឧ្រកិដ្ឋទទួល

បនជចំបងពីករេកង្របវញ័ច និងច ចរមនុស  អំេពើពុករលួយ និង ច ចរេ្រគ ងេញ ន ។ ករយល់េឃើញ 

ជរួមអំពីបេចចកេទសសម្អ ត្របក់េនកមពុជ ចនិយយបនថ េនវលិជំុវញិ្របតិបត្តិករធនគរ 

ជីវកមមេផទរ្របក់េ្រកផ្លូវករ ករដឹកជញជូ ន ច់្របក់ឆ្លងែដនមិន្រសបចបប់ ករវនិិេយគអចលន្រទពយ 

និងករេលងែលបងកសីុណូ ។ អវត្តមនៃនភស្តុ ងជក់ែស្តងអំពីសកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបប-

ទនេភរវកមម បនអំពវនវឲយមនករ យតៃម្លជផ្លូវករអំពីករគំ មកំែហងនិង និភ័យទំងេនះ ។ 

២.២. េគលបំណង 

 ករ យតៃម្លករគំ មកំែហងពីករសម្អ ត្របក់មនេគលបំណង ស់ទំហំ និភ័យ និង 

សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមេនកមពុជ ។ ករ យតៃម្ល្រតូវបនសងឃឹមថ ជួយអនក

េចញេគលនេយបយ បញញត្តិករ និងភន ក់ងរព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ឲយយល់កន់ែតចបស់ពីវ ិ លភព 

ឧបបត្តិេហតុ និងមូលេហតុជឫសគល់ៃនសកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ លទធផល

ទទួលបនពីករ យតៃម្ល នឹងជួយែណនំ ជរ ្ឋ ភិបលេឆព ះេទរកករបេញច សកំហុសឆគងកនុង្រកប

ខ័ណ្ឌ ចបប់ស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ដំេណើ រកររដ្ឋបល និងជួយដល់

ករខិតខំ្របឹងែ្របងក ងយុទធ ្រស្តរយៈេពលមធយមេទអនគត េដើមបី្របយុទធ្របឆំងករសម្អ ត្របក់

និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ ្របករែដលពក់ព័នធជពិេសស គឺជករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករ

ចូលេ្រជេទកនុងែផនកហិរញញវតថុ េដើមបីជំរុញឲយឃ្ល តឆង យអំពីករក្រមិតេសដ្ឋកិចចែដលែផ្អកេលើ ច់

្របក់ និងករ មឃត់ៃនេសដ្ឋកិចចដុ ្ល របូនីយកមម ។  

២.៣. វធិនករ 

្របេទសកមពុជ្រតូវដឹកនំករ យតៃម្លជផ្លូវករៃនករគំ មកំែហង និង និភ័យៃនសកមមភព 

សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម េនដំ ក់កលទី១េនថន ក់ជតិសថិតេ្រកមករដឹកនំរបស់

គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម មរយៈ
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្រកុមករងរអន្តរ ថ ប័នរមួគន មួយ ។ ្រកុមករងរេនះ្រតូវស្រមបស្រមួលកិចចខំ្របឹងែ្របងនិងបញចូ លកនុង

បញជ ីេទពេកសលយ មុខជំនញនិងធនធនែដលបនត្រមូវេដើមបីអនុវត្តករ យតៃម្លេនះ ។ ្រកុមករងរ

េនះ្រតូវេផ្ត តេទេលើ ៖  

ក. កររកឲយេឃើញ និភ័យ ករគំ មកំែហងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ឬ

ភពរងេ្រគះថន ក់េន្រគប់ែផនកពក់ព័នធទំងអស់ 

ខ. ករងរ្រ វ្រជវនិងអេងកត េបើ ចអនុវត្តបន ្រតូវផ្តល់លទធផលរកេឃើញយ៉ងទូលំទូ យ 

និងគួរឲយេជឿទុកចិត្តបនអំពី្របេភទសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និងចំនួនទឹក្របក់ែដលបន

ប៉ន់ ម ន 

គ. ករយកចិត្តទុក ក់េទេលើករយល់ដឹង និងគំ តៃនព័ត៌មន កនុងរបបសម្អ ត្របក់និង

ហិរញញបបទនេភរវកមម  

ឃ. េលើកសំេណើ អនុ សន៍ស្រមប់េ ះ្រ យករខ្វះខតកនុងរបបបទបបញញត្តិ និងធនធនហិរញញវតថុ 

និងមនុស  

ង. េលើកសំេណើ និងកំណត់ ទិភពៃនវធិនករែដល្រតូវអនុវត្តេ យ ជញ ធរបញញត្តិកមម និង

ភន ក់ងរព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ េដើមបីេ ះ្រ យករគំ មកំែហង និភ័យនិងភពងយរងេ្រគះែដល 

បនរកេឃើញ ។ 

េនដំ ក់កលទី២ ករ យតៃម្លករគំ មកំែហង និភ័យៃនសកមមភពសម្អ ត្របក់និង

ហិរញញបបទនេភរវកមម្រតូវបនអនុវត្តេ យ ជញ ធរបញញត្តិកមមៃនបុគគល យករណ៍នីមួយ  ៗ េនថន ក់ែផនក ឬ 

ថន ក់ែផនករង េ យេផ្ត តេទេលើវស័ិយដូចគន  ដូចមនែចងេនចំណុច “ក” ដល់ “ង” កនុងករ យតៃម្ល 

និភ័យថន ក់ជតិខងេលើ ។ 

ចំេពះដំ ក់កលទី៣ បុគគល យករណ៍ទំងអស់ែដលមនកតព្វកិចច្រតូវ្របឆំងករសម្អ ត

្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម្រតូវបនត្រមូវឲយអនុវត្តករ យតៃម្លករគំ មកំែហង និង និភ័យៃន

សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកកមមរបស់ខ្លួន ។ ជងេនះេទៀត 

ករ យតៃម្លែបបេនះ្រតូវែតបនពិនិតយនិងេធ្វើបចចុបបននកមម្របចំ្រគ ។ ករ យតៃម្ល្រតូវេផ្ត តេទេលើ ៖ 
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ក. កររកឲយេឃើញ និភ័យ ករគំ មកំែហងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ឬ

ភពរងេ្រគះេន្រគប់ែផនកពក់ព័នធទំងអស់ 

ខ. េបើ ចអនុវត្តបន ករងរ្រ វ្រជវនិងអេងកត ផ្តល់លទធផលរកេឃើញយ៉ងទូលំទូ យ 

និងគួរឲយេជឿទុកចិត្តបនអំពី្របេភទសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និងចំនួនទឹក្របក់ែដល

បនប៉ន់ ម ន 

គ. ករយកចិត្តទុក ក់េទេលើករយល់ដឹង និងគំ តៃនព័ត៌មន កនុងរបបសម្អ ត្របក់និង

ហិរញញបបទនេភរវកមម  

ឃ. េលើកសំេណើ អនុ សន៍ស្រមប់េ ះ្រ យករខ្វះខតកនុងរបបបទបបញញត្តិ ។ 

២.៤. ភគពីកព់ន័ធ 

អនកចូលរមួទំងអស់ែដលសថិតេនេ្រកមរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់ និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

្រតូវចូលរមួអនុវត្តយុទធ ្រស្តេ យែឡកេនះ ។ ជងេនះេទៀត ទស នៈ និងករអនុវត្តល្ៗអ របស់អនក

ជំនញករ និង ថ ប័នខងេ្រកក៏្រតូវយកមកបញចូ លជែផនកៃនករ យតៃម្ល។ 

- ម្រន្តី ជករែដលមកពី្រកសួង និង ថ ប័នេផ ង  ៗដូចជ ធនគរជតិៃនកមពុជ អងគភពេសុើបករណ៍ 

ហិរញញវតថុកមពុជ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ្រកសួងយុត្តិធម៌ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួង

ម ៃផទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមមនិងសំណង់ ្រកសួងពណិជជកមម  អងគភព្របឆំង

អំេពើពុករលួយ ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន អគគនយក ្ឋ នគយនិងរ ្ឋ ករកមពុជ 

ភន ក់ងរអនុវត្តចបប់ និង ជញ ធរ្រតួតពិនិតយបុគគល យករណ៍ 

- តំ ងពីែផនកឯកជន េ យរមួមនធនគរ ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុមិនែមនធនគរ កសីុណូ 

ជីវកមមេស ច់្របក់ និង មុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិនែមនហិរញញវតថុេផ ងេទៀត  

- ជំនញករពីវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ េទ្វភគី អងគករអន្តរជតិនិងចំរះុជតិ សន៍ ដូចជ ធនគរ

អភិវឌ ន៍ សីុ ធនគរពិភពេ ក មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ ្រកុម្របេទស សីុប៉សីុហ្វិកស្តី

ពីករសម្អ ត្របក់ ករយិល័យេ្រគ ងេញ ននិងបទឧ្រកិដ្ឋៃនអងគករសហ្របជជតិ និង 

ករយិល័យជំនួយបេចចកេទស រតនគរសហរដ្ឋ េមរកិ ។ 
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៣. ែផនករយទុធ ្រស្តទី ៣ ៖ ករក ងសមតថភពរបសអ់ងគភពេសុីបករណហ៍ិរញញ វតថុ
កមពជុ 

៣.១. បញ្ហ ្របឈម 

ករអនុវត្តមុខងរនិងសមតថភព្របតិបត្តិកររបស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ្រតូវែតបន 

អភិវឌ ន៍ េដើមបីធន្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តវធិនករទប់ ក ត់ករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមម ។ ធនធនថវកិ និងធនធនមនុស ្រគប់្រគន់ ្រតូវែតបនផ្តល់ឲយអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញ 

វតថុកមពុជ េដើមបីក ងរចនសមព័នធមុខងរ្រសប មករអនុវត្តអន្តរជតិដ៏្របេសើរបំផុតរបស់អងគភពេសុើបករណ៍ 

ហិរញញវតថុកមពុជេ យ្រតូវព្រងឹងលទធភពចូលជសមជិក្រកុម Egmont ។ មុខងរសំខន់របស់អងគភព 

េសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ គឺ ១) ទទួល វភិគ និងបញជូ នព័ត៌មនស្តីពីសកមមភពសម្អ ត្របក់និង 

ហិរញញបបទនេភរវកមម និង ២) ស្រមបស្រមួលនិងសហ្របតិបត្តិករកនុង្រសុក និងអន្តរជតិេនក្រមិតនេយបយ 

និង្របតិបត្តិករកនុងករអនុវត្តកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមអន្តរជតិ ។ 

កនុងរយៈេពលអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត ្រតូវេផ្ត តេលើករក ង្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មនដ៏ទូលំ 

ទូ យមួយ និងសមតថភពបេងកើតរបយករណ៍េសុើបករណ៍និងវភិគដ៏ទូលំទូ យជបន្តបនទ ប់ ។ េន

េពលេនះ អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជពិតជសថិតកនុង ថ នភព្របេសើរ េដើមបីបេងកើនឲយកន់ែត

ទូលំទូ យនូវព័ត៌មនសថិតិ សំេ បងកភពសមបូរែបបនូវខ្លឹម រ ៃនរបយករណ៍របស់ខ្លួនេទឲយអនក

ចូលរមួទំងកនុង្រសុកនិងអន្តរជតិ េហើយកនុងករផ្តល់មតិេយបល់តបវញិេទបុគគល យករណ៍ មរយៈ

ករផ ព្វផ យ្របចំ្រគអំពី្របធនបទេនកនុងនិនន ករគំរសិូក  និងឧបបត្តិេហតុ្របឆំងករសម្អ ត្របក់

និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ្រតូវមនបំពក់សមភ រៈកន់ែត្របេសើរ

េដើមបីេចញេសចក្តីែណនំនិងបណ្តុ ះប ្ត ល្រគប់្រគន់េទភន ក់ងរបញញត្តិករ និងបុគគល យករណ៍ 

ស្តីពីករអនុវត្តវធិនករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម្របកបេ យ្របសិទធភព ។ 

សំខន់ជងេនះេទៀត ្រតូវ ក់ែតង្របធនបទបណ្តុ ះប ្ត លឲយកន់ែតរងឹមំេដើមបីេលើកកមពស់ករយល់ 

ដឹងស្តីពីកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមកនុងចំេ មអនកចូលរួម រួមមន 

ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ បុគគល យករណ៍ ្រកុមសងគមសីុវលិ និង ធរណជនទូេទ ។ 
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៣.២. េគលបំណង 

អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ្រតូវមនសមតថភពអនុវត្តមុខងរចំបង និងស្រមបស្រមួល 

យ៉ងមន្របសិទធភពជមួយអនកចូលរមួ ។ ករងរេនះត្រមូវឲយ ៖ 

- ផ្តល់ឲយបុគគលិកអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុនូវធនធន និងសមតថភព្រគប់្រគន់េដើមបីបំេពញ

ភរកិចច្របកបេ យ្របសិទធភពេឆ្លើយតបនឹងករគំ មកំែហង និង និភ័យសម្អ ត្របក់និង

ហិរញញបបទនេភរវកមម  

- ព្រងីក និងសេ្រមចឲយបនករបេងកើត្រកបខ័ណ្ឌ ្រតួតពិនិតយេលើឯក រនិងដល់ទីកែន្លងស្រមប់

បុគគល យកណ៍  

- បេងកើត្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មនដ៏ទូលំទូ យមួយេនអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ។ 

្របព័នធេនះនឹង្រគប់្រគងព័ត៌មន្របតិបត្តិករសង យ័និង ច់្របក់បនយ៉ងមន្របសិទធភព ។ 

ជក់ែស្តង ករវភិគនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ងហមត់ចត់ ករេសុើបករណ៍នឹង្រតូវបនបញជូ នេទ 

យ៉ងឆប់រហ័សដល់ ជញ ធរេសុើបអេងកត និង ជញ ធរព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ េហើយមតិេយបល់ 

្រតឡប់វញិដ៏មន រៈ្របេយជន៍នឹង្រតូវបនបញជូ នេទបុគគល យករណ៍ និងអនកចូលរួម 

េផ ងេទៀត  

- បន្តព្រងឹងករអនុវត្តទ្រមង់ យករណ៍្របតិបត្តិករជស្តង់ រ ស្រមប់របយករណ៍្របតិបត្តិករ 

សង ័យនិង្របតិបត្តិករ ច់្របក់ស្រមប់បុគគល យករណ៍ទំងអស់ ។ េ យមន្របព័នធ

េអឡិច្រតូនិកេននឹងកែន្លង ចឲយបុគគល យករណ៍ទំងអស់ យករណ៍យ៉ងឆប់រហ័សេទ 

អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ នូវ្របតិបត្តិករសង ័យនិង្របតិបត្តិករ ច់្របក់ និង 

ស្រមបស្រមួលករែចករែំលក ព័ត៌មនភ្ល មៗេទ ជញ ធរមនសមតថកិចចពក់ព័នធ  

- ធនថបុគគល យករណ៍ទំងអស់ទទួលបនករយល់ដឹងដ៏្របេសើរេលើ្របភពនិងផលប៉ះពល់

ៃនករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម េហើយចូលរមួ្របឆំងបទេលមើសសម្អ ត្របក់និង

ហិរញញបបទនេភរវកមម  

- ព្រងឹងករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ ថ ប័ន 

រ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធ និងបុគគល យករណ៍  
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- អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ពិេសសចំេពះករែកលម្អនិង

បេងកើតលំ ប់ថន ក់ៃនសថិតិ េដើមបីឆ្លុះបញច ំងករអនុវត្តកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់ និង

ហិរញញបបទនេភរវកមមឲយមន្របសិទធភព  

- ករេលើកកមពស់ករចូលរមួពី ធរណជន មរយៈយុទធនករ្របមូលផ្តុំ េដើមបីគំ្រទករអនុវត្ត

របប្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និងជួយបេងកើនករយល់ដឹង និងចំេណះដឹង 

សំេ អភិវឌ វបបធម៌ ទប់ ក ត់ករ្របឆំងបទេលមើសសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម

េនកនុងសងគម ។ 

៣.៣. វធិនករ 

សកមមភព្រតូវេផ្ត តជដំបូងេទេលើ អភិបលកិចច រចនសមព័នធ និងករបេងកើតអងគករចត់ ំង

របស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ។ បនទ ប់មក្រតូវចត់វធិនករជបន្តបនទ ប់េដើមបីក ង

សមតថភពអនុវត្ត្របតិបត្តិកររបស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ េ យ្រតូវ ៖ 

- បេងកើតករដឹកនំជយុទធ ្រស្តស្រមប់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ែដល្រតូវ ប់បញចូ ល 

ករបេងកើតែផនករចបស់ ស់ ដូចជ ត្រមូវករធនធន រចនសមព័នធ និងបេចចកវទិយព័ត៌មន ។ 

អភិបលកិចច និងរចនសមព័នធចត់ ំងរបស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ្រតូវែតបនបេងកើត

េឡើងឲយបនល្អ េដើមបីឲយតួនទីរបស់អងគភពេនកនុងរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន

េភរវកមម្រតូវបនកំណត់និយមន័យបន ។ សំខន់ជងេនះេទៀត សិទធិអំ ចនិងស្វ័យភព

របស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ កនុងករអនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួន្រតូវែតពំុមនករ

េ្រជ តែ្រជកពីសមជិក្រកុម្របឹក ភិបល និងអនកពក់ព័នធរបស់រ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតេនកនុង

របប្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

- បេងកើត្រកម្របតិបត្តិនិងសំណំុ បទបបញញត្តិ នីតិវធីិ និងេសចក្តីែណនំ ស្រមប់បុគគលិកអងគភព

េសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ  

- េ្រជើស ំងបុគគលិកបែនថមស្រមប់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ និងផ្តល់ឱកសឲយ

ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លេដើមបីសេ្រមចបនមុខជំនញ និងទទួលបនករយល់ដឹងអំពី

បេចចកេទស្រគប់្រគង វភិគ និងបញជូ នរបយករណ៍្របតិបត្តិករសង ័យនិង្របតិបត្តិករ ច់

្របក់ េដើមបីបែនថមតៃម្ល និងបេងកើតរបយករណ៍េសុើបករណ៍ែដលមន រៈ្របេយជន៍ ។ 
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- បញច ប់្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគង េដើមបីកំណត់ស្តង់ រៃនព័ត៌មនែដល្រតូវ យករណ៍ពីបុគគល 

យករណ៍ និងព្រងឹងសមតថភពដំេណើ រករវភិគនិងបេងកើតទិននន័យសថិតិែដលទក់ទងនឹង្រកប

ខ័ណ្ឌ ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម  

- ផ្តល់េសចក្តីែណនំចំេពះបុគគល យករណ៍ស្តីពីកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមម ។ អភិវឌ កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លរមួគន ជមួយបញញត្តិករ និងបុគគល យករណ៍ពក់ព័នធ 

េដើមបីព្រងឹងសមតថភពអនុវត្តវធិនករទប់ ក ត់ និងែកលម្អកររកុរក្រពមជមួយគុណភពៃន

របយករណ៍ស្តីពីសកមមភពជសក្ត នុពល ៃនករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ែដល 

្រតូវបនសង ័យ 

- មនកមមវធីិបន្តបនទ ប់េដើមបីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់ ធរណជន អំពីកិចចខំ្របឹងែ្របង 

្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមរបស់្របេទសកមពុជ សំេ បំេពញកតព្វកិចចជ

អន្តរជតិ និងករពរសុចរតិភព និងសថិរភពៃន្របព័នធហិរញញវតថុកនុងករគំ្រទកំេណើ នេសដ្ឋកិចច

ែដលមននិរន្តរភពេដើមបីបេងកើតក្រមិត្របក់ចំណូលជតិ 

- បេងកើតពិធី រ និងទំនក់ទំងជមួយ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ និងអងគភពព្រងឹងករអនុវត្តចបប់កនុង្រសុក 

េដើមបីអនុញញ តឲយបញជូ នេ យសម័្រគចិត្តនូវរបយករណ៍េសុើបករណ៍របស់អងគភពេសុើបករណ៍ 

ហិរញញវតថុកមពុជ ។ កិចចស្រមបស្រមួលេនះក៏្រតូវអនុញញ តឲយបញជូ នសំេណើ ែដលេរៀបចំ្រតឹម្រតូវ

េទ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ និងភន ក់ងរព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ស្រមប់ផ្តល់ព័ត៌មនបែនថម េដើមបីព្រងឹង 

និងេធ្វើឲយសីុជេ្រមនូវករវភិគរបស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ និងសំេ បេងកើតរបយ- 

ករណ៍េសុើបករណ៍ និងព័ត៌មនដ៏ល្អ្របេសើរស្រមប់ករបញជូ នេទអនកចូលរមួទំងេនះ 

- បេងកើតពិធី រ និងទំនក់ទំនង េដើមបីអនុញញ តឲយចូលយកព័ត៌មនែដលបនកន់កប់និងករពរ

េ យបុគគល យករណ៍ (បែនថមេលើរបយករណ៍្របតិបត្តិករសង ័យនិង្របតិបត្តិករ ច់្របក់) 

និង ភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលស្រមប់េគលបំណងអនុវត្តមុខងរ្រសបចបប់របស់អងគភពេសុើបករណ៍ 

ហិរញញវតថុ ។ 

៣.៤. ភគពីកព់ន័ធ 

អគគសវនកមមជតិ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ 
្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងពណិជជកមម អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ អគគនយក ្ឋ ន 
គយនិងរ ្ឋ ករកមពុជ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ្រកុម្របឹក  
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គណេនយយជតិ ្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី  បុគគល យករណ៍ ជញ ធរកនុង្រសុក សកលវទិយល័យ 
េរៀន ្របព័នធេឃសននិង ធរណជន ។ អងគករពហុជតិ និងអន្តរជតិ ដូចជ ធនគរ 

អភិវឌ ន៍ សីុ ធនគរពិភពេ ក មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ ករយិល័យអងគករសហ្របជជតិស្រមប់ 
្រតួតពិនិតយេ្រគ ងេញ ននិងបទឧ្រកិដ្ឋ និងអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុអន្តរជតិេផ ងេទៀត ។ 

៤. ែផនករយទុធ ្រស្តទី ៤ ៖ សខុដមុនីយកមមចបប ់និងករបេងកីតនី ធីបទបបញញ ្តចបស់ ស ់

៤.១. បញ្ហ ្របឈម 

របយករណ៍ យតៃម្លអញញមញញេនឆន ំ២០០៧ បនរកេឃើញចំណុចខ្វះខតកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ 

និង រចនសមព័នធបទបបញញត្តិែដល្រគប់្រគងរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមរបស់

្របេទសកមពុជ ។ សមម្រតដ៏ធំមួយៃនជំ នសកមមភពែដលបនត្រមូវេ យ្រកុមករងរហិរញញវតថុ 

្រកុម្រតួតពិនិតយអំពីកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និងដំេណើ រករព្រងឹងករ ម នរបស់្រកុម្របេទស

សីុប៉សីុហ្វិកស្តីពីករសម្អ ត្របក់ត្រមូវឲយមនវេិ ធនកមមនិងសុខដុមនីយកមមចបប់ពក់ព័នធ េដើមបី 

្របតិបត្តិ មអនុ សន៍របស់្រកុមករងរហិរញញវតថុ ។ បែនថមេលើេនះេទៀត េនមនគម្ល តកនុងរបប

បទបបញញត្តិែដលរមួមន ៖ 

- ពំុទន់មនទ្រមង់ស្តង់ រស្រមប់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុមិនែមនធនគរ និង បុគគល

យករណ៍េផ ងេទៀត ដូចជ កសីុណូ ករយិល័យប្តូរ្របក់ និងមុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិនែមន

ហិរញញវតថុ េដើមបី យករណ៍្របតិបត្តិករសង ័យនិង្របតិបត្តិករ ច់្របក់ 

- បទបញញត្តិស្តីពីកតព្វកិចចយកចិត្តទុក ក់ គ ល់អតិថិជនចំបច់្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ េហើយ្រតូវ

្របកន់យកវធិនករែកត្រមូវចំណុចខ្វះខត េដើមបីអនុវត្តឲយបន មស្តង់ ររបស់្រកុមករងរ

ហិរញញវតថុ ។ ចំបច់្រតូវ ក់េចញនូវវធិនករ ែដលបនព្រងឹងស្រមប់អតិថិជននិង្របតិបត្តិករ

ែដលមន និភ័យខពស់ ។ ចំបច់្រតូវកំណត់ដំេណើ រករចបស់ ស់មួយស្រមប់សមគ ល់

អត្តសញញ ណអតថគហក និង្របតិបត្តិករែដលបនអនុវត្តជំនួសតតិយភគី 

- បែនថមេលើេនះ េនមនករចំបច់្រតូវពិចរ អំពីបញ្ហ ជំុវញិផលប៉ះពល់ៃនបទបបញញត្តិេទេលើ 

ែផនកផ្លូវករ ឬែផនកែដល្រតូវបញញត្តិ (Regulated Sectors) េដើមបីកត់បនថយលទធភពៃនចលន

របស់្របតិបត្តិករេទវស័ិយេ្រកផ្លូវករ ក៏ដូចជធនសងគតភពជមួយវធិនករស្រមប់ព្រងឹង 
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ករេ្របើ្របស់េស ហិរញញវតថុកនុងចំេ ម ជីវកមមខន តតូច និង្រគួ រែដលមនចំណូលតិច មិន 

េ្របើ្របស់ធនគរ ។ 

៤.២. េគលបំណង 

បេងកើត្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ែដលទំេនើបនិងសម្រសប និង្របព័នធបញញត្តិកមមែដលមន្របសិទធភព ែដល

បំេពញេគលបំណងែស្វងរក ទប់ ក ត់ និងបងកករភ័យខ្ល ចដល់សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 

េភរវកមម្រសប មកតព្វកិចចៃនអនុសញញ អងគករសហ្របជតិ អនុ សន៍្រកុមករងរហិរញញវតថុ និង

កតព្វកិចចជសមជិក្រកុម្របេទស សីុប៉សីុហ្វិកស្តីពីករសម្អ ត្របក់ ។ 

៤.៣. វធិនករ 

្របេទសកមពុជ្រតូវមនវធិនករជបន្តបនទ ប់េនះ ែដល ច្រតូវបនអនុវត្តបន្តបនទ ប់គន  ឬ

ទនទឹមគន  ្រស័យេលើលទធភពធនធន និងក្រមិតៃនករស្រមបស្រមួលនិងកិចចសហ្របតិបត្តិករពីអនក

ចូលរមួទំងអស់ ៖ 

ក) ពិនិតយេឡើងវញិ និងសុខដុមនីយកមម បែនថមេទៀតនូវចបប់ស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់

និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ករ្រតួតពិនិតយេ្រគ ងេញ ននិងេភរវកមម េដើមបីេធ្វើឲយ្រសបគន

ជមួយស្តង់ រ និងកតព្វកិចចអន្តរជតិ ។ បទបបញញត្តិនិងនីតិវធីិអនុវត្តពក់ព័នធ និងនីតិវធីិេផ ងេទៀត ក៏

្រតូវជកមមវតថុៃនករពិនិតយេឡើងវញិ និងសុខដុមនីយកមម ។ ករេធ្វើវេិ ធនកមម និងករផ្ល ស់ប្តូរ េបើមន

ត្រមូវករ្រតូវមនករអនុមតិពីរដ្ឋសភ ឬ ជញ ធរពក់ព័នធស្រមប់ ក់ឲយអនុវត្ត ។ ធតុផ ំខងេ្រកម

្រតូវបនកំណត់ជ ទិភព ៖ 

- បំភ្លឺពីទស នៈខុសកនុងករសម្អ ត្របក់ ករ ក់េទសករសម្អ ត្របក់ និងភជ ប់េទសំ ងៃន

បទេលមើស 

- បំភ្លឺពីទស នៈខុសកនុងហិរញញបបទនេភរវកមម ករ ក់េទសហិរញញបបទនេភរវកមមនិងភជ ប់េទ

ករសម្អ ត្របក់  

- វធិនករបេ ្ត ះ សនននិងកររបឹអូស្រទពយសកមម និង្រទពយសមបត្តិ 

- ពិនិតយេឡើងវញិថ េតើករ ក់ទណ្ឌ កមមចំេពះករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមេ យ

មិនរញួ  ឬមនសមម្រត្រគប់្រគន់េទនឹងបទឧ្រកិដ្ឋធងន់ធងរសមមូលគន េន្របេទសកមពុជ និង
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េ្រប បេធៀបជមួយទណ្ឌ កមមែដលបនអនុវត្តេ យយុ ថ ធិករេផ ងេទៀតស្រមប់បទេលមើស

សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

ខ) ធនថ បទេលមើសសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម្រគបដណ្ត ប់្រគប់ ថ នភពទំង

អស់ ែដលបនបេងកើតេឡើង មអនុសញញ ្រកុងវែីយ៉ន និងអនុសញញ ប៉ឡឺមូ៉ និងេសចក្តីសេ្រមចអងគករ 

សហ្របជជតិ និង្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិែដលពក់ព័នធ និងអនុសញញ េផ ង េទៀត 

ដូចជ ករបំែប្លង ឬករេផទរ្រទពយសមបត្តិ ករេធ្វើលទធកមម ករកន់កប់ ឬេ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិ លំ ប់

ថន ក់ៃនសំ ងបទេលមើស ថេតើបន្រប្រពឹត្តេន្របេទសកមពុជ ឬទីកែន្លងេផ ងេទៀត កររត់ពនធ 

ពណិជជកមមជរនុកកនុងករែក្លងបន្លំទីផ រ ។ សិទធិតតិយភគី្រតូវែតបញជ ក់ឲយចបស់ ស់េនកនុងចបប់

េនះ ។ 

គ) ចបប់ស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រកម្រពហមទណ្ឌ  និង្រកម

នីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវែតបញជ ក់ឲយចបស់ ស់នូវសក្ត នុពលស្រមប់ករេ្របើ្របស់កនុងដំេណើ រករ ច់

េ យែឡក (Ex-parte process) េនេពល្រគប់្រគងបទេលមើសសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

ឃ) ពិនិតយេឡើងវញិ និងបេងកើតយន្តកររបឹអូស បងកក និងឃត់ទុក្រទពយសកមម រមួមនផលៃន

បទេលមើស និងផលទក់ទងនឹងបទេលមើសសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមេនកនុងចបប់ស្តីពីករ 

្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ឲយបនចបស់ ស់ ។ 

ផ្តល់ភពចបស់ ស់ចំេពះករឃត់ទុក និងករបងកក្រទពយសកមម ជពិេសស ជក់ែស្តងេនេពលមន

ករអំពវនវឲយជំរុញេលប នៃនសកមមភពេ យគម នករពនយរេពល ។ ចំបច់្រតូវមនទំនក់ទំនង 

និងេសចក្តីែណនំ ដ៏ល្អ្របេសើរចំេពះបុគគល យករណ៍អំពីករបងកកមូលនិធិេ យគម នករពនយរេពល 

ទនទឹមេនះ ្រតូវមនទណ្ឌ កមម សម្រសបស្រមប់ករខកខនមិនបនអនុវត្ត ។ 

ង) ក់ែតង និងផ ព្វផ យ មរយៈដំេណើ រករទំនក់ទំនងនិងពិភក កនុងចំេ មអនកចូល

រមួនូវបទបបញញត្តិពក់ព័នធ ចំេពះវធិនករទប់ ក ត់ករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

ស្រមប់្រគឹះ ថ នមិនែមនហិរញញវតថុ េស េផទរ្របក់ មេអឡិច្រតូនិក កសីុណូ ភន ក់ងរអចលន្រទពយ 

េមធវ ីគណេនយយករ និងមុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិនែមនហិរញញវតថុ េផ ងេទៀត ។ 
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៤.៤. ភគពីកព់ន័ធ 

អនកចូលរមួសកមម រមួមន អគគសវនកមមជតិ ្រកុម្របឹក អនកចបប់ ថ ប័នអយយក គណៈកមម ធិករ 
ជតិ្របឆំងេភរវកមម ្រកុម្របឹក គណេនយយជតិ អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល 
ពក់ព័នធេផ ងេទៀត ដូចជ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ 
គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ អគគនយក ្ឋ នគយនិងរ ្ឋ ករកមពុជ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងយុត្តិធម៌ 
្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ្រកសួងពណិជជកមម និងអងគករអន្តរជតិ ដូចជ ធនគរ 
អភិវឌ ន៍ សីុ មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ ធនគរពិភពេ ក ជញ ធរ្រតួតពិនិតយបុគគល យករណ៍ និង 
បុគគល យករណ៍ផទ ល់ ។  

៥. ែផនករយទុធ ្រស្តទី ៥ ៖ ករព្រងឹងកិចចសហ្រប ប ្តករកនងុ្របេទស 

៥.១.  បញ្ហ ្របឈម 

 កិចចសហ្របតិបត្តិករ ករស្រមបស្រមួល និងកររួបរួមគន មន រសំខន់កនុងចំេ មអនក 

ចូលរួម ជរ ្ឋ ភិបលកនុងរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមស្រមប់ករអនុវត្ត 

្របកបេ យ្របសិទធភពនូវវធិនករទប់ ក ត់ េដើមបីរះិរក ទប់ ក ត់ និងេធ្វើសកមមភព្របឆំងសកមមភព 

ករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

៥.២. េគលបំណង  

 បទបញញត្តិទំង យ្រតូវមនេនកនុងចបប់ ឬបទបបញញត្តិ េដើមបី្របគល់សិទធអំ ចកនុងកិចចសហ- 

្របតិបត្តិករ ករស្រមបស្រមួល និងកររបួរមួគន  កនុងចំេ ម ជញ ធរ ជរ ្ឋ ភិបលខុសៗគន  កនុងរបប 

្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមែដលទទួលភរកិចច ្រតួតពិនិតយព្រងឹងករអនុវត្ត និង

អនុវត្តកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ កិចចសហ្របតិបត្តិករ ករស្រមប

ស្រមួល និងកររបួរមួគន ្រតូវបនចូលរមួេ យ ថ ប័នកនុងក្រមិត្របតិបត្តិករផង និងក្រមិតេគលនេយបយ 

និងអនុវត្តផង ។  

 េ យ រមនតួនទីជ ថ ប័នក ្ត ល អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ្រតូវបនចត់ 

ំងនិងទទួល គ ល់ថ ជភន ក់ងរដឹកនំកនុងករអនុវត្តវធិនករ ម នកររកីចេ្រមើននិង យករណ៍ 

្របចំ្រគអំពីករអភិវឌ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម។ 
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៥.៣. វធិនករ 

- គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ្រតូវ 

កំណត់ ទិភពកនុងករេរៀបចំបទបបញញត្តិ េដើមបី្របគល់សិទធអំ ច កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករ 

និងករស្រមបស្រមួលកនុងចំេ ម ជញ ធរ ជរ ្ឋ ភិបលខុសៗគន  កនុងរបប្របឆំងករសម្អ ត

្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមែដលទទួលភរកិចច ្រតួតពិនិតយ ព្រងឹងករអនុវត្ត និង អនុវត្ត

កតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

- អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ្រតូវបនចត់ ំងនិងទទួល គ ល់ថជភន ក់ងរដឹកនំស្រមប់ 

្រគប់ករខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់របស់្របេទសកមពុជ េដើមបីសេ្រមចបន មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ 

កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

- េនេពល អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ និងអនក្រតួតពិនិតយ មែផនកៃនបុគគល យករណ៍ 

េរៀងខ្លួន្រតូវអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ក៏ដូចជ េន

េពលបនចត់ ំងអនក្រតួតពិនិតយ មែផនកេហើយេនះ ករទទួលខុស្រតូវេរៀងខ្លួន និងករទទួល 

ខុស្រតូវរបស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ្រតូវែតកំណត់ឲយបនចបស់ ។ ្របករទំង

េនះ្រតូវសម្រសប មករអនុវត្តល្អជអន្តរជតិ និងយន្តករសហ្របតិបត្តិករ្រតឹម្រតូវ ្រតូវបន

បេងកើតេឡើង ។ ជពិេសស ចំបច់្រតូវមនករបំភ្លឺអំពីបញ្ហ ជំុវញិករេបើកចំហ និងករអនុវត្ត

ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយ  

- នីតិវធីិ េសចក្តីែណនំ និងអនុស រណៈេយគយល់គន ែដល្រតូវបនត្រមូវ រ ងអងគភពេសុើបករណ៍ 

ហិរញញវតថុកមពុជ និងភន ក់ងរេសុើបអេងកត អងគភពព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ និង ថ ប័នអយយករ 

ចំបច់្រតូវែតមននិង ក់ឲយដំេណើ រករឲយបនរលូន ។ យន្តករល្អៗ ស្រមប់ៃដគូក្រមិត

្របតិបត្តិករនឹងជួយែកលម្អករងរវភិគរបស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ េ យរួម

ចំែណកព្រងឹងកម្ល ំងកនុងករេសុើបអេងកតបទេលមើសសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមេហើយ

បននំេទរកដំេណើ រករកត់េទសេ យរស់រេវ ើក និងករកំណត់េទសជចុងេ្រកយចំេពះ

បទេលមើសទំងេនះ ឬមនេទស មបទឧ្រកិដ្ឋជក់ែស្តង ។ 
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៥.៤. ភគពីកព់ន័ធ 

  ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រកសួងម ៃផទ  

្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងពណិជជកមម ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

ថ ប័នអយយករ អងគភពេសុើបអេងកតហិរញញវតថុកមពុជ អងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ គណៈកមម ធិករ

ជតិ្របឆំងអំេពើេភរវកមម និង ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន ។ 

៦. ែផនករយទុធ ្រស្តទី ៦ ៖ ករព្រងឹងកិចចសហ្រប ប ្តករអន្តរជ  

៦.១. បញ្ហ ្របឈម 

 ្របេទសកមពុជ្រតូវមនកិចចសហ្របតិបត្តិករ ករស្រមបស្រមួល និងកររបួរមួគន កនុងតំបន់និង 

អន្តរជតិ េដើមបីជយុទធ ្រស្ត្របឆំងឧ្រកិដ្ឋកមមមនករចត់ ំងឆ្លងែដនែដល ចមនផលប៉ះពល់

ជអវជិជមនដល់សថិរភពនិងកំេណើ នេសដ្ឋកិចចជតិេនេពលែដលឧ្រកិដ្ឋកមមេនះកំពុងបំផ្ល ញសុខមលភព 

និងសថិរភពសកលេ ក ។ កនុងនមជសមជិកែដលមនកិត្តិនម និងគួរឲយេជឿជក់របស់សហគមន៍

អន្តរជតិ ្របេទសកមពុជបនខិតខំពុះពរសហ្របតិបត្តិករ ស្រមបស្រមួល និង របួរមួគន េ យខិតខំ

្របឹងែ្របង ទំងេទ្វភគីនិងពហុភគីកនុងកររះិរក ទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់ឧ្រកិដ្ឋកមមនិងេភរវកមមឆ្លងែដន ។ 

 កនុងករផ រភជ ប់ជមួយ្របជពលរដ្ឋេលើសកលេ ក ្របេទសកមពុជសងឃឹមថ បនក្ល យជ 

សមជិករបស់្រកុម Egmont ្រសប មករត្រមូវរបស់្រកុមករងរហិរញញវតថុ និង្រសប មេគលករណ៍ 

្រកុម Egmont ស្រមប់ករែចករែំលកព័ត៌មនរ ងអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុអំពីករណីសម្អ ត្របក់ 

និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

៦.២. េគលបំណង 

 ្រតូវ្របតិបត្តិ មកតព្វកិចចអន្តរជតិ ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម អំពីករ

ផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន ជំនួយអញញមញញែផនកចបប់ សំេណើ សំុបងកក ឃត់ទុក និងរបឹអូប្រទពយសកមម ឬផលៃន

បទេលមើស និងបតយប័ន ។ 
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៦.៣. វធិនករ 

- បញច ប់ករពិភក  និងករពិចរ  អំពីករផ្តល់សចច ប័ន អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ 

ែដលេនេសសសល់ ពិធី រ និងសនធិសញញ ចំបច់េផ ងេទៀត ្រសប មកតព្វកិចច្របឆំងករ

សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម  

- ្រតូវចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈេយគយល់គន ជមួយ្របេទសែដលសម្រសបេផ ងេទៀត េដើមបី 

ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងតំបន់និងអន្តរជតិ (ពិេសស អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុ
បរេទស) កនុងករគស់រលំំឧ្រកិដ្ឋកមមឆ្លងែដន ែដលែណនំេ យលទធផលែដលបនរកេឃើញពី

ករ យតៃម្ល និភ័យ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម  

- ្រតូវ ក់ឲយអនុវត្ត េបើសម្រសបេនេ្រកមចបប់និងបទបញជ កមពុជ នូវបញជ ីបុគគល ឬ អងគករែដល

បនកំណត់ជេភរវករ េ យអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ និងរ ្ឋ ភិបលបរេទស ។ ទនទឹមេនះ 

នីតិវធីិ និង តួនទីរបស់អនកចូលរមួកនុង្រសុកនន ក៏្រតូវចង្រកងជឯក រឲយបន្រតឹម្រតូវ  

- ្រតូវែស្វងរកករគំ្រទជំនួយបេចចកេទសពី អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុបរេទស និងអងគករ

អន្តរជតិែដលមនបទពិេ ធន៍អំពីករវភិគ បញជូ ន និងរក ទុករបយករណ៍ និងទិននន័យ  

- ្រតូវេលើកកមពស់ និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ្រពមទំងបេងកើតយន្តករស្រមប់ែចក

រែំលកព័ត៌មនអំពីករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមទំងេទ្វភគីនិងអន្តរជតិ  

- ្រតូវេធ្វើករជមួយ្របេទសជិតខង េដើមបីព្រងឹង្របព័នធ្របតិេវទន៍ឆ្លងែដនេដើមបី្រគប់្រគង និភ័យ

ែដលេកើតេឡើងពីចលន ច់្របក់េ្រចើន និងករដឹកជញជូ ន ច់្របក់េ យ្រតូវសហ្របតិបត្តិករ

និងស្រមបស្រមួលជមួយភន ក់ងរគយ និងភន ក់ងរព្រងឹង្រពំែដននិង្រតូវបណ្តុ ះប ្ត លភន ក់ងរ 

គយអំពីគំរៃូនករគំ មកំែហងនិង និភ័យសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

៦.៤. ភគពីកព់ន័ធ 

 រដ្ឋសភ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ្រកសួង

ម ៃផទ ្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ គណៈកមមករមូលប្រត 

កមពុជ គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុបរេទស និងករយិល័យអងគករ 

សហ្របជជតិស្រមប់្រតួតពិនិតយេ្រគ ងេញ ននិងបទឧ្រកិដ្ឋ ។ 
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៧.ែផនករយទុធ ្រស្តទី ៧ ៖ ករបេងកីនករយលដឹ់ងអំពីករ្របឆំងករសម្អ ត្រ កនិ់ង
ហិរញញ បបទនេភរវកមមស្រមបប់គុគល យករណ ៍

៧.១. បញ្ហ ្របឈម 

 េនេពល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម េន

ឆន ំ២០០៧ បុគគល យករណ៍ភគេ្រចើន ែដលេនេ្រកមរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន

េភរវកមមមិនទន់ទទួលព័ត៌មនបនចបស់ ស់អំពីកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេនេឡើយ ។ ជលទធផល ក្រមិត

្របតិបត្តិ ម ត្រមូវករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម្រតូវបនរពឹំងថ ពិតជមិនបន

្រគប់្រគន់ ែដលបនឆ្លុះបញច ំងជអវជិជមនេទេលើ្របសិទធភពៃនករខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្តរបស់្របេទសកមពុជ ។ 

កនុងករបន្តអនុវត្តករផ្តួចេផ្តើមជយុទធ ្រស្តទី១ ដល់ទី៤ ចំបច់្រតូវមនកមមវធីិបន្តមួយេទៀតេដើមបីបេងកើន 

ករយល់ដឹងរបស់អនកចូលរមួទំងអស់ ពិេសស បុគគល យករណ៍ អំពីអ្វីែដលជកតព្វកិចច្របឆំងករ 

សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និងអំពីផលប៉ះពល់ជអវជិជមនចំេពះេសដ្ឋកិចចែដលមិន្របតិបត្តិ ម 

ត្រមូវករទំងេនះ ។ 

៧.២. េគលបំណង 

 អនកចូលរួមពក់ព័នធទំងអស់េនកនុង ជរ ្ឋ ភិបល ែផនកឯកជននិង ធរណជនភគេ្រចើន 

បនយល់ដឹងអំពីកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមអន្តរជតិ និង មុខងររបស់

ខ្លួនកនុងករ្របតិបត្តិ មត្រមូវករទំងេនះ ។ 

៧.៣. វធិនករ 

- ករបេងកើនករយល់ដឹង្រតូវែតបនអនុវត្តជបន្តបនទ ប់ េ យេផ្តើមេចញពីថន ក់ដឹកនំកំពូល ែដល

រួមមន គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន

េភរវកមម  និងចុះមកេ្រកមរហូតដល់ ធរណជន សងគមសីុវលិ និងពលរដ្ឋទូេទ 

- អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ្រតូវេរៀបចំសិកខ  អំពីករបេងកើនករយល់ដឹងឲយបន

េទដល់េគលេ ស្រមប់គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់ 

និងហិរញញបបទនេភរវកមម និងភន ក់ងរ ជរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតែដលមនតួនទីកនុង្រកបខណ្ឌ

្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម រមួទំង ្រកសួង ថ ប័នបញញត្តិកមម ភន ក់ងរ
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ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ថ ប័នអយយក អគគនយក ្ឋ នគយនិងរ ្ឋ ករកមពុជ និងអងគភពពក់ព័នធ 

េផ ងេទៀត  

- ្រតូវព្រងីកកមមវធីិយល់ដឹងអំពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ចំេពះបុគគលិក

្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ  ថ ប័នបញញត្តិកមម ជរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀត និង ថ ប័ន 

បញញត្តិកមមខ្លួនឯងរបស់បុគគល យករណ៍ 

- ករបេងកើនករយល់ដឹង្រតូវសេ្រមចឲយបនរហូតដល់បុគគល យករណ៍្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ និង 

មុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិនែមនហិរញញវតថុ 

- ជចុងេ្រកយ កមមវធីិយល់ដឹងមនេគលេ ស្រមប់ ធរណជនទូេទសងគមសីុវលិ អនកចូលរមួ 

និងអនកកែសត  

- ករបេងកើនករយល់ដឹងមិនែមនជ្រពឹត្តិករណ៍ែតម្តងចប់េនះេទ (one-off) និង្រតូវែតបនអនុវត្ត

មេពលេវ ែដលមននិរន្តភពស្រមប់េធ្វើបចចុបបននកមម បញជូ នព័ត៌មន និងទទួលមតិេយបល់

មកវញិពីអនកចូលរមួ ។ 

៧.៤. ភគពីកព់ន័ធ  

 រដ្ឋសភ ្រកុម្របឹក អនកចបប់ ថ ប័នអយយក គណៈកមម ធិករជតិ្របឆំងអំេពើេភរវកមម 

ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ភន ក់ងរ ជរ ្ឋ ភិបល 

ដូចជ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ គណៈកមមករ 

មូលប្រតកមពុជ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 

និងគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម អងគករ 

អន្តរជតិ ដូចជ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ អងគករមូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ ធនគរពិភពេ ក ជញ ធរ 

្រតួតពិនិតយបុគគល យករណ៍ និងបុគគល យករណ៍ផទ ល់ ។ 
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VI.  ករអនវុត្ត ករ យករណ ៍និងបញ្ហ ្របឈម 

គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និង 

អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ នឹងបញច ប់ករអនុវត្តែផនករសកមមភពដូចមនេនកនុង ងឧបសមព័នធ ។ 

អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ក៏្រតូវមនតួនទី ម នករអនុវត្តសកមមភពទំង យែដល 

មនបង្ហ ញកនុងយុទធ ្រស្តជតិ និងេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភព្របចំ្រគអំពីករវវិឌ ៃនែផនករេនះ ។  

១. ករអនុវត្ត 

 ករអនុវត្តែផនករសកមមភពនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង មវធិនករយុទធ ្រស្តែដលបន ក់ចុះទំង ៧ 

ែដលបនេរៀប ប់ខងេលើ ។ ករអនុវត្តលម្អិតចំេពះែផនករសកមមភពមួយចំនួន ទមទរឲយមន 

ករកំណត់ មរយៈករបេងកើតបទបបញញត្តិ នីតិវធីិ និងពិធី រេផ ងេទៀត ។ ចំេពះវធិនករមួយចំនួន 

ែដលទមទរឲយមនករអនុវត្ត មលំ ប់លំេ យ ្រតូវកំណត់ ទិភព  េដើមបីឲយករអនុវត្តវធិនករ 

មន្របសិទធភព។  

 អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជនឹងេដើរតួនទី្របមូលមតិេយបល់្រតឡប់វញិ (Feedback) 

ពី្រគប់ភគីពក់ព័នធអំពីវឌ នភព និងផលប៉ះពល់កនុងករអនុវត្តវធិនករ ។ មូលេហតុែដលនំឲយមន 

ករពនយរេពលកនុងករអនុវត្តវធិនករ ្រតូវកត់្រ ទុកជឯក រេហើយ្រតូវែកត្រមូវរយៈេពលកំណត់ ។ 

េនកនុងេពលអនុវត្ត ្របសិនេបើចំបច់្រតូវបែនថមវធិនករ មួយ ស្រមប់គំ្រទករអនុវត្តឲយមន្របសិទធភព 

្រតូវ ក់វធិនករបែនថមេនះ ជូនភគីពក់ព័នធ េដើមបីពិភក  និងសេ្រមច ។ 

២. ករ យករណ៍ 

 អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជទទួលខុស្រតូវ យករណ៍អំពីវឌ នភព ផលប៉ះពល់ និង 

្របសិទធភពៃនករអនុវត្តវធិនករយុទធ ្រស្ត ជូនគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករ 

សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម េន ល់កិចច្របជំុ ។ របយករណ៍្របចំ្រគអំពីវឌ នភពៃនករ 

អនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម នឹង្រតូវេបះផ យជព័ត៌មនជូន 

បុគគល យករណ៍ និង ធរណជនទូេទ និង្រតូវបនបញចូ លកនុងកមមវធីិបេងកើនករយល់ដឹង ឲយបន 

េទដល់ មេគលេ របស់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ ។ អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ 

ក៏ ច ក់ជូនរបយករណ៍វឌនភពេនះ េទសហគមន៍អន្តរជតិ្រសប មករអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់កមពុជ ។  
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៣. បញ្ហ ្របឈម 

 ែផនករអនុវត្ត ្រតូវកំណត់ពីឧបសគគនន និងករងរ្រតូវបំេពញជមួយភគីពក់ព័នធ េដើមបីជំនះ 

នូវបញ្ហ ្របឈមទំងេនះ ។ េនេពលែដលមិនមនករ្រពមេ្រព ងកនុងករអនុវត្តវធិនករ មួយ បញ្ហ េនះ 

្រតូវបញជូ នេទគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម េដើមប ី

ពិភក និងេ ះ្រ យ ។ 

 ្របេទសកមពុជនឹង្របឈមបញ្ហ គន្លឹះពីករខ្វះខតធនធនមនុស  និងហិរញញវតថុ េដើមបីបេងកើន 

្របសិទធភពៃនរបបករ្របឆំងសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ ជងេនះេទៀត ដំេណើ ករករៃន 

ករែស្វងរកករឯកភពនិងកិចច្រពមេ្រព ងកនុងចំេ មភគីពក់ព័នធ ជបញ្ហ ្របឈមកនុងករអនុវត្តែផនករ 

យុទធ ្រស្តជតិឲយមន្របសិទធភព ។ េទះយ៉ង ក៏េ យ ករេកើនេឡើងៃនករយល់ដឹងអំពីកតព្វកិចច 

្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមមរបស់ភគីពក់ព័នធ នឹងេធ្វើឲយកមពុជ ចេ ះ្រ យ 

បនបញ្ហ ្របឈមទំងេនះ និងសេ្រមចបនេគលេ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចនិងករកត់បនថយភព្រកី្រក ។ 
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VII.  ឧបសមព័នធ 

ែផនករសកមមភព ស្រមប់អនុវត្តយទុធ ្រស្តជតិ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមមឆន  ំ២០១៣-២០១៧ 

បញ្ហ ទិភព សកមមភព   លទធផល រយៈេពល
បញចប់ 

ភន ក់ងរ
អនុវត្ត 

ៃដគូ ្របភព
ធនធន 

យុទធ ្រស្តទ ី១ ៖ ករងរគណៈកមម ធកិរស្រមបស្រមួលថន កជ់ត ិ្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ងិហិរញញ បបទនេភរវកមម (NCC) 

ក. កិចចស្រមប
ស្រមួលថន ក់ជតិ 
មនក្រមិត 

 
 
 

 
 
ខ. ែផនករសកមម 
ភពេ យមន
កមមវធិីអនុវត្ត 

 
 
 

មរយៈអនុ្រកឹតយ ែខេម  ឆន ំ២០១២ 
រ ្ឋ ភិបលបនបេងកើត NCC េដើមបី ច
េធ្វើសហ្របតិបត្តិករ និង ស្រមបស្រមួល
េគលនេយបយ កនុងចំេ ម ជញ ធរ
មនសមតថកិចច ។ ជំ នបនទ ប់ គឺ្រតូវ
ដំេណើ រករករងរ NCC ។ 
 
 
្រតូវបញច ប់ែផនករសកមមភព និង ម- 
នករអនុវត្ត េដើមបីធនថ អនកចូលរមួ

មន ក់ៗ អនុវត្ត មសកមមភពេនកនុង
យុទធ ្រស្តជតិ។ 
 
 

យល់្រពមេលើេពលេវ ្របជុំ េដើមបីបេងកើត
កមមវធិីករងររយៈេពលមធយម និង្របចំ
ឆន ំ ជមួយនឹងករកំណត់អំពីលទធផល
សេ្រមចបនេគលេ ទូេទៃនយុទធ ្រស្ត
ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបប- 
ទនេភរវកមម។  
 
 
របយករណ៍ពីអនកចូលរួមមន ក់ៗ ស្តីពី
ករអនុវត្តសកមមភព ។ 
 
 
 
 

ែខមក  
ឆន ំ២០១៣  
 
 
 
 
 

 
ែផនករសកមម-
ភព ៖ ែខមក  
ឆន ំ២០១៣ 
របយករណ៍៖ 
ជ្របចំ 
 

MEF, NBC, 
SECC, 
MOI, MOJ, 
MoFA, CM, 
NCTC, 
CAFIU, 
ACU, 
CUSTOM 
ដូចខងេលើ
 
 
 
 
 

WB, IMF, 
ADB, APG 
 
 
 
 
 
 
ដូចខងេលើ 
 
 
 
 
 

NBC 
 
 
 
 
 
 
 
ភន ក់ងរ
អនុវត្ត 
នីមួយៗ 
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គ.កង្វះខតៃន
ភពចបស់ ស់
អំពីភពបនទ ន់និង
ណត្តិៃនករេធ្វើ

វេិ ធនកមមចបប់
និង្របកសស្តីពីករ 
្របឆំងករសម្អ ត 
្របក់និង 
ហិរញញបបទន 
េភរវកមម 

ឃ. បុគគល យ
ករណ៍ និង ជញ ធរ 
្រតួតពិនិតយ ទំងអស់
មិន្រតូវបនសមគ ល់
អត្តសញញ ណទំង
អស់េទ 

 

 
្រតូវអនុវត្តករងរេឆព ះេទករ្រពមេ្រព ង
ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរ េបើមនចបប់ស្តីពីករ
្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន
េភរវកមម ្រកម្រពហមទណ្ឌ និងឧបករណ៍
គតិយុត្តិេផ ងៗ េដើមបីព្រងឹងបទបបញញត្តិ
ែដលអនុញញ តឲយបងកក្រទពយសមបត្តិ  
របឹអូស បតយប័ន និង ជំនួយផ្លូវចបប់
អញញមញញ ផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន្រសប ម
ត្រមូវកររបស់បទ ្ឋ ន FATF និង
UNSCR ។   
 
 
្រតូវបញច ប់ករសមគ ល់អត្តសញញ ណ
បុគគល យករណ៍ទំងអស់ និង ជញ ធរ 
្រតួតពិនិតយរបស់ពួកេគ ចំេពះត្រមូវករ 
្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន
េភរវកមម ។ ព្រងីកករ្រគបដណ្ត ប់ដល់
ធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

 
អនុម័តវេិ ធនកមមចបប់ និងបទបបញញត្តិ
្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន
េភរវកមម ។ អនុម័តចបប់ និងបទបបញញត្តិ
អនុវត្តរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់និង 
ហិរញញបបទនេភរវកមម 
 
 
 
 
 
 
 
ស.ហ.ក ចេធ្វើសកមមភពរមួគន ជមួយ 
បុគគល យករណ៍និង ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ
របស់ពួកេគអំពីករអនុវត្តវធិនករទប់ 

ក ត់ករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទន 
េភរវកមមនិងអនុវត្តករ យតៃម្លករ 
្របតិបត្តិ ម ។ 

 
ផ្ល ស់ប្តូរ្រតឹមែខ
ធនូ ឆន ំ២០១៤ ។ 
ចបប់ និង បទ-
បបញញត្តិថមី ្រតឹម
ពក់ក ្ត ល ឆន ំ
២០១៣ 
 
 
 
 
 
 
ករសមគ ល់
អត្តសញញ ណ
្រតឹមែខ កុមភៈ 
ឆន ំ២០១៣ 
 
 

 

 
ដូចខងេលើ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ដូចខងេលើ 
រមួជមួយ 
បុគគល យ-
ករណ៍ 

 
ដូចខងេលើ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
មិនមន 
អនុវត្ត 

 
ដូចខងេលើ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NBC, 
CAFIU 
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យុទធ ្រស្ត ទី២ ៖ ករ យតៃម្លករគំ មកំែហងៃនករសម្អ ត្របកន់ិងហិរញញបបទនេភរវកមម 
ពុំមនព័ត៌មនេជឿ
ទុកចិត្ត ស្តពីីបេចចក
េទសសម្អ ត្របក់ 
និងហិរញញបបទន
េភរវកមម និងករ
ប៉ន់ ម នពីទំហំ
សកមមភពេនះ េន
្របេទសកមពុជ ។ 
 

ដំ ក់កលទី១: ្រតូវបេងកើត្រកុមករងរ 
អន្តរភន ក់ងររួមគន  េដើមបី្រពមេ្រព ង 
អំពីវធិី ្រស្តអនុវត្តករ យតៃម្លថន ក់
ជតិនូវ និភ័យនិងករគំ មកំែហង
ៃនសកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបប- 
ទនេភរវកមមកនុង្របេទសកមពុជ ។ 
 
 
 
 
ដំ ក់កលទី២: ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ 
្រតូវ យតៃម្ល និភ័យនិងករគំ ម 
កំែហងៃនសកមមភពសម្អ ត្របក់ និង
ហិរញញបបទនេភរវកមមមកេលើបុគគល 
យករណ៍ មវសិ័យ ឬ អនុវសិ័យ

នីមួយ ។ 
 
ដំ ក់កលទី៣: បុគគល យករណ៍

- និភ័យ ករគំ មកំែហង ឬភពងយ
រងេ្រគះៃនករសម្អ ត្របក់/ហិរញញបប
ទនេភរវកមមទូទំងវសិ័យពក់ព័នធទំង
អស់និងបុគគលរ យករណ៍នីមួយៗ 

 
- ករ យតៃម្លនឹងបង្ហ ញចំេណះដឹង 
និងគំ តព័ត៌មនយ៉ងចបស់ ស់ 
េនកនុងរបប្របឆំងករសម្អ ត្របក់/
ហិរញញបបទនេភរវកមម 

 
- ្រតូវមនអនុ សន៍ស្រមប់េ ះ្រ យ
ករខ្វះខតេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្តិ 
និងត្រមូវករធនធនមនុស  និង 
ហិរញញវតថុបែនថមេនថន ក់ជតិែផនកចបប់ 
និងក្រមិតបុគគល យករណ៍នីមួយៗ 
និង 

 
- សេ្រមចឲយបនករអនុវត្តែផ្អកេលើ

ដំ ក់ទី១ 
្រតឹម ែខមិន 
ឆន ំ២០១៣ 
 
 
 
 
 
 
 
ដំ ក់ទី២ 
្រតឹម ែខមិថុន 
ឆន ំ២០១៣ 
 
 
 
 
ដំ ក់ទី៣ 

NBC, 
CAFIU,  
CUSTOM 

ជញ ធរ 
្រតួតពិនិតយ 
និង REs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WB, IMF, 
ADB, APG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBC, 
CAFIU, 

ជញ ធរ 
្រតួតពិនិតយ 
និង REs 
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ទំងអស់្រតូវបនត្រមូវឲយ យតៃម្ល
និភ័យ និងករគំ មកំែហងៃន

សកមមភពសម្អ ត្របក់និងហិរញញបប
ទនេភរវកមមេនកនុង្របតិបត្តិករ

ជីវកមមរបស់ខ្លួន ។ 

និភ័យនិងករកំណត់ ទិភពៃន
វធិនករទប់ ក ត់    

  

្រតឹម ែខកញញ  
ឆន ំ២០១៣
្រតូវអនុវត្តជ
្របចំនូវវធិន
ករ ម ន 
េផ ងេទៀត 
 

យុទធ ្រស្តទ ី៣ ៖ ករក ងសមតថភពរបស់ស.ហ.ក 
ករកំណត់មុខងរ 
និងសមតថភព 
្របតិបត្តិកររបស់ 
ស.ហ.ក េនមិនទន់
មនកររកីចេ្រមើន 
ែដលជះឥទធិពល
ដល់្របសិទធភពៃន
ករអនុវត្តវធិនករ
ទប់ ក ត់ករសម្អ ត
្របក់/ ហិរញញបប
ទនេភរវកមមរបស់
្របេទសកមពុជ  

-  ្រតូវបេងកើតទិសេ ជយុទធ ្រស្ត
របស់ស.ហ.ក មរយៈែផនករចបស់

ស់ជមួយត្រមូវករ្របភពធនធន 
និងបេចចកវទិយព័ត៌មន ។ កំណត់ឲយ
បនចបស់ ស់នូវអភិបលកិចចនិង
រចនសមព័នធ ចត់ ំង េ យែផ្អកេលើ 
តួនទីរបស់ ស.ហ.ក េនកនុងរបប
្របឆំងករសម្អ ត្របក់/ហិរញញបបទន 
េភរវកមម 
 

-  ្រតូវចត់ ំងបុគគលិកបែនថមស្រមប់ 
ស.ហ.ក និងផ្តល់ឱកសបណ្តុ ះប ្ត ល 

ស.ហ.ក មនស្វ័យភពនិងសិទធិអំ ច
េពញេលញកនុងករបំេពញមុខងរនិង
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ។ 
 
  
 
 
 
 
 
ស.ហ.ក ចអនុវត្តភរកិចចជអងគភព
េសុើបករណ៍ហិរញញវតថុបនេពញេលញ 

ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០១៣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ផ្តល់បុគគលិក 
បែនថម្រតឹមែខ

NCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAFIU 
 

WB, IMF, 
ADB, APG 
and 
Egmont 
 
 
 
 
 
 
WB, IMF, 
ADB, APG 

NBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NBC 
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េដើមបីទទួលបនជំនញ និងករយល់
ដឹងសុីជេ្រមពី្របតិបត្តិករអងគភព
េសុើបករណ៍ហិរញញវតថុ ។ ក់ឲយេ្របើ
្របស់្រកមសីលធម៌ បទបបញញត្តិ 
នីតិវធិី និង េសចក្តីែណនំស្រមប់ 
បុគគលិក ស.ហ.ក ។ 
 

-  ្រតូវបញច ប់ករងរ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់
្រគងេដើមបីមនបទ ្ឋ ន យករណ៍
ព័ត៌មនពីបុគគល យករណ៍និងព្រងឹង 
សមតថភពដំេណើ រករវភិគនិងបេងកើត
ទិននន័យសថិតិពក់ព័នធនឹង្រកបខ័ណ្ឌ
ករងរ្របឆំងករសម្អ ត្របក់/
ហិរញញបបទនេភរវកមម ។  
 

- ផ្តល់ករែណនំដល់បុគគល យករណ៍
អំពីកតព្វកិចច ្របឆំងករសម្អ ត្របក់
/ហិរញញបបទនេភរវកមម ។ ្រតូវបេងកើត
រមួជមួយ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយពក់ព័នធ 
និងបុគគល យករណ៍នូវកមមវធិីបណ្តុ ះ
ប ្ត លេដើមបីព្រងឹងសមតថភពអនុវត្ត

្រសប មករអនុវត្តដ៏ល្អ្របេសើររបស់
អន្តរជតិ ។ 
 
 
 
 
 
មនត្រមូវរបយករណ៍ជបទ ្ឋ ន 
ស្រមប់របយករណ៍សង ័យនិង ច់
្របក់ ។ បនែចករែំលកព័ត៌មនភ្ល មៗ 
កនុងចំេ ម ជញ ធរមនសមតថកិចច ។ 
 
 
 
 
្រតូវអនុវត្តវធិនករទប់ ក ត់ឲយមន 
្របសិទធភព និងរបយករណ៍សង ័យ/ 

ច់្របក់្រតូវមនគុណភពខពស់ េដើមបី 
ជ្រមុញកររកុរក និងេសុើបអេងកត 
សកមមភពខុសចបប់ ។ 
 

មក  
ឆន ំ២០១៣ 
មនសមតថភព
េពញេលញ 
្រតឹមឆន ំ
២០១៧ 
 
 
បេងកើតេឡើង 
្រតឹមែខមិថុន 
ឆន ំ២០១៣ 
ែកលម្អករផ្ល ស់
ប្តូរព័ត៌មន 
្រតឹម ដំ ច់
ឆន ំ២០១៧ 
 
ដំ ច់ ឆន ំ
២០១៣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAFIU. 

ជញ ធរ
្រតួតពិនិតយ 
 
 
 
 
 
CAFIU, 

ជញ ធរ
្រតួតពិនិតយ 
, REs 
 
 

and 
Egmont 
 
 
 
 
 
WB, IMF, 
APG, 
Egmont, អនក
ផ្តល់ជំនួយ
េផ ង  ៗ
 
 
 
ដូចខងេលើ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NBC, 

ជញ ធរ
្រតួតពិនិតយ 
 
 
 
 
 
NBC, 

ជញ ធរ
្រតួតពិនិតយ  
, REs 
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វធិនករទប់ ក ត់ និងែកលម្អកររកុរក 
្រពមទំងគុណភពរបយករណ៍ 
សង ័យ / ច់្របក់ 

 
-  ្រតូវបេងកើតពិធី រនិងករជួបផទ ល់
ជមួយ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ និងអងគភព 
អនុវត្តចបប់ េដើមបី ចបញជូ នរបយ
ករណ៍េសុើបករណ៍របស់ស.ហ.ក ។   

 
 
 
 
្រតូវផ្តល់របយករណ៍េសុើបករណ៍ និង 
ករេឆ្លើយតបឲយមន្របសិទធភព។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
ដំ ច់  
ឆន ំ២០១៤ 
 

 
 
 
 
CAFIU, 
MOI, MOJ,
CUSTOM 
 

 
 
 
 
ដូចខងេលើ 
 
 
 

 
 
 
 
NBC, 
MOI, MOJ 

យុទធ ្រស្តទ ី៤ ៖ សុខដុមនីយកមមចបបន់ិងករបេងកើតនតីិវធិីគតិយុត្តិចបស់ ស់ 
្របេទសកមពុជមន
ចំណុចខ្វះខតេ្រចើន 
េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
ចបប់ និងរចន
សមព័នធបទបបញញត្តិ 
ែដល្រគប់្រគងេលើ
របប្របឆំងករ 
សម្អ ត្របក់/ហិរញញ 
បបទនេភរវកមម  
 

-  ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ និងបន្តសុខដុម
នីយកមមបែនថមនូវចបប់្របឆំងករ
សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 
្រកម្រពហមទណ្ឌ  ចបប់្រតតួពិនិតយេ្រគ ង
េញ ន  ចបប់្របឆំងអំេពើេភរវកមម 
ចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ េដើមបីឲយ 
្រសប មត្រមូវករនិងបទ ្ឋ នអន្តរ
ជតិ។ 
 
 

-  និយមន័យពក់ព័នធទំងអស់កនុងបទ
េលមើសសម្អ ត្របក់ ករ ក់េទសសម្អ ត
្របក់ និងទំនក់ទំនងជមួយសំ ងៃន
បទេលមើសបន្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ 

  
- និយមន័យទំងអស់ែដលអនុវត្តបនេន
កនុងបទេលមើសហិរញញបបទនេភរវកមម 
ករ ក់ទណ្ឌ កមម និងទំនក់ទំនងជ
មួយករសម្អ ត្របក់បន្រសប ម 
បទ ្ឋ នអន្តរជតិ  

ែខមិថុន 
ឆន ំ២០១៣  
 
 
 
 
ែខមិថុន 
ឆន ំ២០១៣  
 
 

NCC 
ACU 
CUSTOM 
 
 
 
NCC 
 
 
 

WB, IMF, 
ADB, APG 
 
 
 
 
ដូចខងេលើ 
 
 
 

រ ្ឋ ភិបល 
 
 
 
 
 
រ ្ឋ ភិបល 
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-  បទបបញញត្តិ និងនីតិវធិីអនុវត្ត្រតូវ្រសប 
មករពិនិតយេឡើងវញិ និងសុខដុមនីយ

កមម ។ 
 
 
-  ្របសិនេបើមនករេធ្វើវេិ ធនកមម 
និងករផ្ល ស់ប្តូរ ្រតូវបញជូ នេទសុំ 
ករអនុមតិពី ជញ ធរពក់ព័នធ ឬ 
ពីរដ្ឋសភជតិ  ។ 

 
 
-  ្រតូវធនថបទេលមើសសម្អ ត្របក់/
ហិរញញបបទនេភរវកមម្រគបដណ្ត ប់
្រគប់ ថ នភពេនកនុងអនុសញញ  
Vienna និង Palermo និង អនុសញញ
និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគករសហ
្របជជតិ និង្រកុម្របឹក សន្តិសុខ 
អងគករសហ្របជជតិ ។ 

 

-  វធិនករបេ ្ត ះ សនន និងកររបឹអូស
្រទពយសកមមនិង្រទពយសមបត្តិ ស្រមប់
បទេលមើសសម្អ ត្របក់/ហិរញញបបទន
េភរវកមម្រតូវបនអនុម័ត 

 
-  ទណ្ឌ កមមស្រមប់ករសម្អ ត្របក់/ 
ហិរញញបបទនេភរវកមម មិនរុញ  និង
សមម្រតមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ េសមើ
គន  ចំេពះបទេលមើស ធងន់ធងរទំងេនកនុង
្របេទសកមពុជ និងរដ្ឋបរេទស។ 

 
-  យន្តករចបស់ ស់ស្រមប់ករបងកក 
ឃត់ទុក និង របឹអូស្រទពយសមបត្តិ រមួ
មនផលៃនបទេលមើស ែដលទក់ទងនឹង
បទេលមើសសម្អ ត្របក់/ហិរញញបបទន 
េភរវកមម េនកនុងចបប់ស្តីពីករសម្អ ត
្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និង្រកម
នីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  

 
 
- ្រកបខ័ណ្ឌ ្របឆំងករសម្អ ត្របក់/

 
ែខមីន 
ឆន ំ២០១៣ 
 
 
 
ែខមីន 
ឆន ំ២០១៣ 
 

 
 
 
ែខមីន 
ឆន ំ២០១៣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
NCC 
 
 
 
 
NCC 
 
 
 
 
 
NCC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ដូចខងេលើ 
 
 
 
 
ដូចខងេលើ 
 
 
 
 
 
ដូចខងេលើ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រ ្ឋ ភិបល 
 
 
 
 
រ ្ឋ ភិបល 
 
 
 
 
 
រ ្ឋ ភិបល 
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-  ្រតូវ ក់ែតងនិងេចញផ យ បទបបញញត្តិ
ស្រមប់វធិនករទប់ ក ត់ករ្របឆំង
ករសម្អ ត្របក់/ហិរញញបបទនេភរវកមម
ស្រមប់ធនគរនិង្រគឹះ ថ ន មិនែមន
ែមនធនគរនិងមុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិន 
ែមនហិរញញវតថុ ។ 

ហិរញញបបទនេភរវកមមរបស់្របេទស
កមពុជ ្រតូវបន យតៃម្លថ ្របតិបត្តិ

មបទ ្ឋ នអន្តរជតិបនេពញេលញ 
និងអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព ។  

 

ដំ ច់ 
ឆន ំ២០១៧ 
 

NCC, 
CAFIU 

ដូចខងេលើ 
 
 

NBC 

យុទធ ្រស្តទ ី៥ ៖ ករព្រងឹងកិចចសហ្របតបិត្តកិរកនុង្របេទស 
យន្តករស្រមប់
កិចចសហ្របតិបត្តិ
ករ  ករស្រមប
ស្រមួល និងកររបួ
រមួគន  កនុងចំេ ម
អនកចូលរមួកនុងជួរ
រ ្ឋ ភិបល េនកនុង
របប្របឆំងករ
សម្អ ត្របក់/
ហិរញញបបទន 
េភរវកមម មិនទន់
បនដំេណើ រករជ

-  ្រតូវបេងកើត ណត្តិ មរយៈបទបបញញត្តិ
នូវយន្តករស្រមប់ កិចចសហ្របតិបត្តិ
ករ ករស្រមបស្រមួល និងកររបួរមួ 
កនុងចំេ ម ជញ ធររ ្ឋ ភិបលេផ ងៗ
គន េនកនុងរបប្របឆំងករសម្អ ត
្របក់/ ហិរញញបបទនេភរវកមម ែដល 
មនភរកិចច្រតួតពិនិតយ បងខំ និងអនុវត្ត
កតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត្របក់/ 
ហិរញញបបទនេភរវកមម 
 

-  ្រតូវចត់ ំង និងទទួល គ ល់ 
ស.ហ.ក ជផ្លូវករជភន ក់ងរដឹកនំ 

េចញផ យបទបបញញត្តិចំេពះអណត្តិ
កិចចសហ្របតិបត្តិករ ករស្រមបស្រមួល 
និងកររបួរមួគន  កនុងចំេ មអនកចូលរមួ 
្របឆំងករសម្អ ត្របក់/ហិរញញបបទន 
េភរវកមម  
 
 
 
 
 
កំណត់បនតួនទីដឹកនំរបស់ស.ហ.ក 
 

ែខកញញ  
ឆន ំ២០១៣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ែខកញញ  
ឆន ំ២០១៣ 

NCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NCC 
 

WB, IMF, 
ADB, APG 
 
 
 
 
 
 
 
 
ដូចខងេលើ 
 

NBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NBC 
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ផ្លូវករ 
 

ស្រមប់កិចច្របឹងែ្របងរបស់្របេទស 
កមពុជទំងអស់ កនុងករអនុវត្ត ម
បទ ្ឋ នអន្តរជតិកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្របឆំង
ករសម្អ ត្របក់/ហិរញញបបទន 
េភរវកមម  

 
-  ្រតូវបញច ប់នីតិវធិី េសចក្តីែណនំ និង
អនុស រណៈយល់គន រ ងស.ហ.ក 
និងភន ក់ងរេសុើបអេងកត អងគភព
អនុវត្តចបប់ និង ជញ ធរតុ ករេដើមបី
ដំេណើ រករកិចចសហ្របតិបត្តិករ ។ 

 

 
 
 
 
 
 
បេងកើតឲយមនអនុស រណៈយល់គន  
េសចក្តីែណនំ និងនីតិវធិី ស្រមប់ 
ដំេណើ រករយន្តករកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
េ យរលូន 
 

 
 
 
 
 
 
ែខមក  ឆន ំ 
២០១៤ 

 
 
 
 
 
 
NCC 

 
 
 
 
 
 
ដូចខងេលើ 
 

 
 
 
 
 
 
NBC 

យុទធ ្រស្តទ ី៦: ករព្រងឹងកិចចសហ្របតបិត្តិករអន្តរជត ិ
យន្តករេ្រកផ្លូវករ 
ស្រមប់កិចចសហ 
្របតិបត្តិករ  ករ
ស្រមបស្រមួល 
និងកររបួរមួគន ជ
មួយៃដគូអន្តរជតិ 
ពក់ព័នធ ស្តពីីបញ្ហ  

-  ្រតូវបញច ប់ករពិភក  និង ករពិចរ  
េលើករេធ្វើសចច ប័នអនុសញញ អងគករ 
សហ្របជជតិ ពិធី រ សនធិសញញ
សំខន់េផ ងៗ ែដលេនេសសសល់ 
្រសប មកតព្វកិចច្របឆំងករសម្អ ត
្របក់/ ហិរញញបបទនេភរវកមម  
 

-  កិចច្រពមេ្រព ងស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករ  ករស្រមបស្រមួល និងកររបួរមួ 
គន កនុងតំបន់និងអន្តរជតិ េដើមបីស្រមួល 
ដល់វធិនករែស្វងរក និងទប់ ក ត់បទ 
ឧ្រកឹដ្ឋមនករចត់ ំងឆ្លងែដន និង 
រក កំេណើ ននិងសថិរភពេសដ្ឋកិចច 
ជតិ។ 

ែខកកក  ឆន ំ 
២០១៣ 
 
 
 
 
 

NCC 
 
 
 
 
 
 

WB, IMF, 
ADB, APG, 
Egmont 
 
 
 
 

NBC 
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្របឆំងករសម្អ ត 
្របក់/ហិរញញបបទន 
េភរវកមម  
 
 

 
-  ្រតូវចុះអនុស រណៈយល់គន ជមួយ
្របេទសេផ ងៗ េដើមបីព្រងឹងកិចចសហ
្របតិបត្តិករកនុងតំបន់និងអន្តរជតិ 
(ជពិេសសអងគភពេសុើបករណ៍
ហិរញញវតថុអន្តរជតិ) កនុងករបញឈប់
បទឧ្រកឹដ្ឋឆ្លងែដន មរយៈលទធផល
ៃនករ យតៃម្ល និភ័យករសម្អ ត
្របក់/ហិរញញបបទនេភរវកមម ។ 

 
-  េបើ្រសប មចបប់និងបទបបញញតិ
កមពុជ្រតូវផ្តល់សុពលភពបញជ ីបុគគល 
ឬអងគករ ែដលបនកំណត់ជេភរវករ
្រសប មអនុសញញ អងគករសហ
្របជជតិ និងរ ្ឋ ភិបលបរេទស ។ 

 
-  ្រតូវជំរញុ និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករអន្តរជតិ និងបេងកើតយន្តករផ្ល ស់
ប្តូរព័ត៌មនសម្អ ត្របក់/ហិរញញបប
ទនេភរវកមមជេទ្វភគីនិងអន្តរជតិ ។ 

 

 
-  ្របតិបត្តិ មកតព្វកិចចអន្តរជតិ្របឆំង 
ករសម្អ ត្របក់/ហិរញញបបទនេភរវកមម 
ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន ជំនួយផ្លូវចបប់ 
អញញមញញ សំេណើ សុំបងកក  កន់កប់ 
និងរបឹអូស្រទពយសមបត្តិ ឬផលៃនបទ 
ឧ្រកឹដ្ឋ និង បតយប័ន ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ែខមក  ឆន ំ 
២០១៤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ដូចខងេលើ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NBC 
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-  េធ្វើករងរជមួយ្របេទសជិតខង 
េដើមបីព្រងឹង្របព័នធ្របតិេវទន៍ឆ្លងែដន 
េដើមបី្រគប់្រគង និភ័យពីករចលន
និងដឹកជញជូ ន ច់្របក់េ្រចើន ។ 

 
-  បំេពញ មត្រមូវករគុណវឌុ ិ 
ស្រមប់ករចូលជសមជិក្រកុម 
Egmont ។ 

 
 
 
 
 
-  សមជិក្រកុម Egmont 
 
 

 
 
 
 
 
ែខមក  
ឆន ំ២០១៤ 
 
 

 
 
 
 
 
CAFIU 

 
 
 
 
 
Egmont 

 
 
 
 
 
NBC 
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IIX- ពកយកត់ 

ACU  : អងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ 

ADB : ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 

AML  : ករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់ 

APG  : ្រកុម្របេទស សីុប៉សីុហ្វិកស្តីពីករសម្អ ត្របក់ 

CAFIU  : អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ 

CFT  : ករ្របឆំងហិរញញបបទនេភរវកមម 

CJ   : ្រកុម្របឹក ចបប់ 

CM   : ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

CTR  : ្របតិបត្តិករ ច់្របក់ 

CUSTOM : អគគនយក ្ឋ នគយនិងរ ្ឋ ករកមពុជ 

DNFBPs  : មុខរបរនិងវជិជ ជីវៈមិនែមនហិរញញវតថុ 

IMF  : អងគករមូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ 

MOC  : ្រកសួងពណិជជកមម 

MEF  : ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ 

ML   : ករសម្អ ត្របក់ 

MLTA  : ករ យតៃម្លករគំ មកំែហងៃនករសម្អ ត្របក់  

MoFA  : ្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 

MOI  : ្រកសួងម ៃផទ 

MOJ  : ្រកសួងយុត្តិធម៌ 

MOU  : អនុស រណៈៃនករេយគយល់គន  

MOEYS  : ្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី  

NA   : រដ្ឋសភ 
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NACD  : ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន 

NBC  : ធនគរជតិៃនកមពុជ 

NCC  : គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 

NCTC  : គណៈកមម ធិករជតិ្របឆំងអំេពើេភរវកមម 

OTA  : ករយិល័យជំនួយបេចចកេទស  រតនគរសហរដ្ឋ េមរកិ 

PG   : អគគ្រពះ ជ ជញ  

REs  : បុគគល យករណ៍ 

SECC  : គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ 

STR  : របយករណ៍្របតិបត្តិករណ៍សង ័យ 

TF   : ហិរញញបបទនេភរវកមម 

TOR  : ែបបបទករងរ 

UNODC  : ករយិល័យអងគករសហ្របជជតិស្រមប់្រតួតពិនិតយេ្រគ ងេញ ងនិងបទឧ្រកឹដ្ឋ 

WB : ធនគរពិភពេ ក 

 

 

 


