


Governor’s Office :Annual Conference on 8-9 Feb 2014 -2- 
 

                                         !  
 

                    កនុង្      ពីរ   ដនេះ          របស់ដយើង្បាន
របរពឹតាដ យ៉ាង្សកមម ដោយដតា តដលើចំ្ែុច្សំខាន់ៗ ដូច្តដ  ៖ 

១/- សមទិធផលការងាររបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា និងស្ថា នភាពពសដ្ឋកិច្ចជាតិ ៖ ោលពី
មសិលមិញដនេះ    ជំទាវ ជា សិរ ី                   ពីសមិទធផលណដលធនគ្នរ
ោតិននកមពុោបានរមួចំ្ណែកអភិវឌ្ណដសដឌកិច្ច                             និង្
រគប់រគង្ដគ្នល                                           របព័នធ       
                                                                     
          ោរងារធនគ្នរកណ្ដឋ ល                                      
   កិច្ចសហរបតិបតាិោរ              ។ សមិទធផល              បាន        
                                                                   
                                                       កំដែើ ន         
                            ៣               ។  
 

ោទិសដៅដៅដពលខាង្មុខ្ ដដើមបីសដរមច្បាននូវដគ្នលដៅចី្រភាពននកំដែើ ន 
                           តរមូវឱ្យ                        
បនឋពរងឹ្ង្សថិរភាពមា៉ា រកូដសដឌកិច្ច                                        
                                                     ។                
                                                                   
       -                                                      ៖ 

 

២/- ចំ្ព ោះ                             ៖ ដូច្                       
ហ ើយ                            ជាលំដាប់ពីមួយឆ្ន ំហៅមួយឆ្ន ំ ហររោះថាការងារ
បហចេកហេសគឺតរមូវឱ្យហយើងហរៀនបហ ត្ើ រហ្វើការងារបហ ត្ើ រ ។                       
        ហ ោះបីជាជួបការលំបាកក៏ហដាយ ក៏       មនោះ      បាន ហដាយអហនលើ
និងហជាគជ័យជាប់ជារបចំ ។              ការអនុវតតរបព័នធ Flexcube កនលងមកបាន
បហរងៀនមន្រនតីហយើងពីរហបៀបហ្វើការងារថ្មី ដែលមានលកខ្ៈវេិាសាស្តសតជាងមុន ហរលគឺ 
បានបដូរពីរហបៀបហ្វើការពី Manual ហៅហរបើរបព័នធកំុពយូេ័រ ំងអស់ ។ បចេុបបននហនោះ ហយើងកំពុង
ែំហ ើ្ រការការរងាររគប់រគងរបព័នធេូ ត់ ដែលជាតួនាេីសំខាន់របស់្នាគារជាតិននកមពុជា 
ហ ើយក៏ជាការងារថ្មី ដែលហយើងកំពុងែំហ ើ្ រការសរមាប់េូ ត់ដតមូលបប នបរតផងដែរ ។ 
ប                                                             
                                                                         
                                                              ។ 
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ថ្មីៗហនោះ ហយើងបានដាក់ឱ្យែំហ ើ្ រការមូលបរតរបាក់បហ ញ្ើអាចជួញែូរបាន (NCD) ហ ើយ
នឹង                                     ប ណ្            ជាហែើម ។ ហែើមបី
ពរងឹងរបតិបតតិការេូ ត់ហនោះ ហយើងបានបំរក់របព័នធ Client Module សរមាប់របព័នធេូ ត់ 
ដែលមានលកខ្ៈមជឈការ និងប ត្ុ ោះបណ្តត លមន្រនតីជំនាញពីវ ិ្ ីហរបើរបាស់របព័នធហនោះ ែល់
្នាគារជាសមាជិកសភាផាត់ ត់ជាប់ជារបចំ ។ 

 

                   ឱ្យ     មានរបសិេធភាពដថ្មហេៀត                    
ជំនាញែូចជា នាយកដាឋ ន                                          
នាយកដាឋ នរគប់រគងការបដូររបាក់ និងនាយកដាឋ នរក់ព័នធហផេងហេៀត ហែើមបបី           
         របស់ខ្លួន  ំងហៅេីសាន ក់ការកណ្តត ល និង         -    ជាប់ជារបចំ 
                          (User guides)                                 
            ្នាគារជាតិននកមពុជា រគឹោះសាថ ន្នាគារនិង ិរ ញ្វតថុ និងភាន ក់ងាររបតិបតតិ
ហផេងហេៀត ។ 

 

៣/- ការពប្ងឹងនិងអភវិឌ្ឍ           ៖ ឯកឧតតម គិម វ៉ាដា       ជូនអង្គសននិបាត 
រួច្ដហើយ អំពីោររកីច្ដរមើនននវស័ិយធនគ្នរនិង្មីរកូហិរញ្ដវតថុ                   
វធិានោរនិង្                                                           
            ។ សុវតថិភាព                         ណដល             
        តាមរយៈោរោក់ដច្ញនូវវធិានោរទំាង្ណផនកមា៉ា រកូនិង្មីរកូរបុង្របយ័តន ដដើមបី
រតួតពិនិតយរគឹេះសាថ នធនគ្នរនិង្មីរកូហិរញ្ដវតថុ ោពិដសស រគឹេះសាថ នណ្ដណដលមានហានិភ័យ
ោរបព័នធ ។                    ឱ្យ        ធនគ្នរោតិននកមពុោបានដធវើបច្ចុបបនន-
កមមរបព័នធវភិាគរបាយោរែ៍របស់ខ្លួន ដ ោរបព័នធរតួតពិនិតយដលើឯកសារ (OSSS) តាម
របព័នធកំុពយូទ័រវញិ ។  

 

ដនេះោ របព័នធរតួតពិនិតយថ្មីណដលោយុទធសាស្តសារតតួពិនិតយណផអកដលើមូលោឌ នហានិភ័យ 
(Risk-based) ណដលដតា តោសំខាន់ដ ដលើោររតួតពិនិតយទិននន័យហិរញ្ដវតថុ ោរបញ្ជូ ន
របាយោរែ៍តាមរបព័នធ internet ោរវភិាគសាថ នភាពហិរញ្ដវតថុនិង្ហានិភ័យ សាវតារធនគ្នរ 
និង្វធិានោរណកតរមូវោបនា ន់ ។ ទនាឹមោមួយគ្នន ដនេះ     ក៏                      
                           និង្                                           
             -                        ដោយណផអកដលើហានិភ័យ (Risk-Based 
                                             កនុង្      ណដលវស័ិយធនគ្នរ
មានោររកីច្ដរមើនខាល ំង្ទំាង្វសិាលភាពនិង្ទំហំរបតិបតាិោរ រពមទំាង្វស័ិយហិរញ្ដវតថុមិន
ណមនធនគ្នរកំពុង្ដលច្ដច្ញោរបូរាង្ដឡើង្ផង្ណដរ ។  
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ចំ្ដ េះវស័ិយមីរកូហិរញ្ដវតថុវញិ មានោរអភិវឌ្ណរកីច្ដរមើនយ៉ាង្ខាល ំង្ ដហើយរតូវបាន
រាជរោឌ ភិបាលទទួលសាគ ល់ថ្នោតួនទីដ៏សំខាន់ននវស័ិយមីរកូហិរញ្ដវតថុ កនុង្ោរអភិវឌ្ណ
ដសដឌកិច្ចសង្គម ោពិដសសកនុង្ោរចូ្លរួមចំ្ណែកោត់បនថយភាពរកីរក ។ កមពុោគឺោ
របដទសមួយកនុង្ចំ្ដណ្ដមរបដទសោង្ ៣០ ណដលបានបដង្កើតយុទធសាស្តសាោតិសាីពីមីរកូ
ហិរញ្ដវតថុ ។ កនុង្ចំ្ដណ្ដមរបដទសទំាង្ដនេះ វស័ិយមីរកូហិរញ្ដវតថុកមពុោមានោររកីច្ដរមើនយ៉ាង្
ឆ្ប់រហ័សនិង្រតវូបានទទួលសាគ ល់ោអនារោតិ ដោយសារកមពុោមានរកបខ័្ែឍ បទបបញ្ដតាិ 
និង្ោររតួតពិនិតយដលើោររគប់រគង្អនកផាល់ដសវាហិរញ្ដវតថុរបកបដោយរបសិទធភាព ។ 
បច្ចុបបននដនេះ ចំ្នួនរគឹេះសាថ នមីរកូហិរញ្ដវតថុបានដកើនដឡើង្ និង្បានពរងី្កសកមមភាពរបស់
ខ្លួនរហូតដល់អាច្ទទួលរបាក់បដញ្ដើ សរមាប់បដរមើរបោពលរដឌណដលមានចំ្ែូលទាប
ដទៀតផង្ ។ ដរៅពីោរពរងឹ្ង្ោរងាររតួតពិនិតយោប់ោរបចំដនេះ           ណផនោរ
សកមមភាពឱ្យស្រសបតាម                                             ៖  

 

១/-               តួ          ព័ត៌មាន      
២/-                                                            

                
៣/-                                                        
៤/-           ទទួលបាន                             

                   និង្ 
៥/- សរមបសរមួលដគ្នលនដយបាយអភិវឌ្ណវស័ិយហិរញ្ដវតថុោមួយរកសួង្ សាថ ប័ន
 ក់ព័នធ ោពិដសស ោមួយរកសួង្ដសដឌកិច្ចនិង្ហិរញ្ដវតថុ ។ 

 

៤/-                               :                                 
                                       ។                  
   ជំទាវ ប្សី សីុយុត    បាន                     ។                    
                                                  ឱ្យ             
                                                          
                     ក                                        
          -     បនា     ។               ោរងារដនេះមានសារៈសំខាន់ណ្ដស់
សរមាប់វាយតនមលពីភាពរងឹ្មំា សុវតថិភាព និង្របសិទធភាពននរបតិបតាិោរ               
ស្រសបតាមដគ្នលោរែ៍អភិបាលកិច្ចលអ ។ ចំ្ែុច្ណដល    បានដលើកដឡើង្ដនេះ គឺទាក់ទង្នឹង្
        របតិបតាិោរ            ធនគ្នរកណ្ដា ល       ។ 
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ខិ្តខំ្អភិវឌ្ណខ្លួនតាមរយៈោរសិកាណសវង្យល់ពីោរណរបរបលួននរកបខ័្ែឍ និង្ដគ្នលោរែ៍
រតួតពិនិតយនផាកនុង្ ដហើយមយ៉ាង្ដទៀតរតូវខិ្តខំ្ដគ្នរពវន័ិយោរងារ ដគ្នរពោរចត់តំាង្ និង្
ជំនញមុខ្ងារភារកិច្ចរបស់ខ្លួនរបកបដោយសាម រតីទទួលខុ្សរតូវខ្ពស់បំផុត ។  

 

៥/-                                       : ពោកជំទាវ ស្ថយ សំអាត  
                          ។                    ឱ្យ                
        ខិ្តខំ្បែាុ េះបណ្ដា លមន្តនាីដយើង្ដលើណផនកជំនញឯកដទសច្ាប់ោតិផង្ ច្ាប់
អនារោតិផង្ សនធិសញ្ហដ ោតិននផង្ និង្ោពិដសស ពរងឹ្ង្យនាោរសហោរ          
                                                             -
                                                                  
                                                   ។  

 

ទនាឹមដពលោមួយគ្នន  ដយើង្            កិច្ច                      
                                                                    
               មម                                                 
                                                            
                    ។  

 

៦/-            : ឯកឧតតម ថា យ៉ា វ   ជរមាបជូនអង្គសននិបាត           
  រគប់រគង្ដបឡារបតិបតាិោរ ោរផគត់ផគង់្ធនបរត              ឃ្ល ងំ្រទពយសមបតាិ 
និង្ោរដឹកជញ្ជូ នធនបរត ។                                        
                                                          
         ។               ទាមទារ                                        
ភាព           ោរ                     ។  

 

ចំ្ដ េះោរពរងឹ្ង្វន័ិយោរងារ ខ្ញុំសូមឯកភាពតាមមតិណែនំរបស់ ឯកឧតតម ថា យ៉ា វ 
ផង្ណដរ ។ ោរងាររបស់ដយើង្រកីច្ដរមើននិង្ដោគជ័យកនលង្មក គឺតរមូវឱ្យមន្តនាី   ពវន័ិយ
ោរងារ មានភាពដសាម េះរតង់្ និង្មានោរទទួលខុ្សរតូវ ។ ដូដច្នេះ ខ្ញុំដសនើសំុឱ្យរបធាននយកោឌ ន
និង្អង្គភាពដរោមឱ្វាទធនគ្នរោតិននកមពុោទំាង្អស់ រតូវពរងឹ្ង្វន័ិយោរងារ កនុង្ដមា៉ាង្
ោរងារ ោពិដសស ោរដច្ញ-ចូ្លកនុង្ដពលបំដពញោរងារសនូល ដដើមបីបដង្កើននូវរបសិទធភាព
ោរងារ ។ 
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៧/-                                    ៖                     
                              តំាង្             ធនគ្នរោតិននកមពុោដយើង្ ។ 
ោលទធផល អង្គសននិបាតបានដរជើសតំាង្ដបកខជនចំ្នួន ១៧ របូ ។                 
                          ដោ     ។ ោថ្មីមាង្ដទៀត ខ្ញុំសូមអបអរសាទរនិង្ជូនពរ
ដល់ថ្នន ក់ដឹកនំនិង្សមាជិកសមាគមទំាង្អស់ ។ ោមួយគ្នន ដនេះណដរ ខ្ញុំក៏សូមណថ្លង្អំែរគុែ
ចំ្ដ េះ ឯកឧតតម ថា យ៉ា វ ណដលបានដឹកនំសមាគមមន្តនាីបុគគលិកដយើង្កនុង្រយៈដពល៤អែតាិ
កនលង្មក បានទទួលដោគជ័យនិង្បានបដរមើផលរបដយជន៍រមួ ចំ្ដ េះមន្តនាីបុគគលិកដយើង្ ។ 
ដដើមបីោរងារដនេះមាននិរនារភាព និង្មានរបសិទធភាពណថ្មដទៀត        សមាគមអាែតាិ
ទី៥ដនេះ បនាោរងារនិង្ពិនិតយលទធភាព         មន្តនាីបុគគលិក ដពលណដល         
                                                  របស់មន្តនាីបុគគលិក
          ។       ោា              ទុកខធុរៈ និង្សាថ នភាព                    
ធងន់ឬស្រសាល            ឱ្យ          ឱ្យ                            
                             រចួ្រាយោរែ៍មកគែៈកមាម ធិោរសមាគម
ដយើង្របចំណខ្ ។ 
 

៨/-                                     ៖ ឯកឧតតម ស ុ ៊ុំ សននិសិទធ បានជរមាប
ជូនសមាជិកសមាជិោននអង្គសននិបាតរួច្ដហើយថ្ន ោររគប់រគង្ធនធានមនុសស ោរ
បែាុ េះបណ្ដា លកមាល ំង្បនាដវន និង្ោរដធវើឯកដទសកមមដលើមុខ្ជំនញសរមាប់គំ្នរទរបតិបតាិោរ
ធនគ្នរកណ្ដា ល គឺោ                                 ដរ េះោរអភិវឌ្ណ
                                                     ។         
                                                             
                                       ខ្ែៈណដលថ្នន ក់ដឹកនំនិង្មន្តនាី
បុគគលិករបស់ដយើង្កំពុង្ចូ្លនិវតាន៍ោបដែាើ រៗ ។ ោរបែឋុ េះបណ្ដឋ ល របស់ដយើង្មានរគប់
របូភាព ទំាង្ដៅកនុង្និង្ដរៅរបដទស ដលើណផនកជំនញឯកដទសកមមនិង្ណផនកគុែធម៌ ។  

 

កនុង្របដទស ដយើង្បានដរៀបចំ្ដរោមរបូភាពននោរដផារនិង្ណច្ករណំលកចំ្ដែេះដឹង្ និង្ 
វគគបែាុ េះបណ្ដា លដផសង្ៗ ។ ដៅដរៅរបដទស                                     
                      IMF, ADB, WB, មជឈមែឍ ល SEACEN និង្ ASEAN 
និង្                                                      
                                   ដហើយ                      
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         និង្             ។ ោលទធផល ដយើង្ទទួលបានមន្តនាីណដលមានសមតថភាព
ជំនញោបនឋបនា ប់និង្បានជួយោរងាររបស់ដយើង្សដរមច្បានសមិទធផលលអរបដសើរ ។ 

 

                                                                 
                                                        ោពិដសស វគគ
បាគង្សាីពីោររតួតពិនិតយធនគ្នរ និង្វគគ Leadership ជូនដល់មន្តនាីបុគគលិករបស់ដយើង្ 
ដហើ    ឱ្យ                                                 ឱ្យ           
                                                                
                  ឱ្យ                     ។ 

 

៩/-  ពប្ងឹង                                   -     ៖ រតូវបាន
ណកលមអ និង្ណកសរមលួឱ្យស្រសបតាមោរអភិវឌ្ណរកីច្ដរមើនននសកមមភាពដសដឌកិច្ចកនុដខ្តាដនេះ ។ 
           និង្ោដគ្នលនដយបាយជំរញុោរដរបើរបាស់របាក់ដរៀលរបស់ដយើង្ តាមរយៈ
                 ោរសរមបសរមួលោរោក់ឱ្យ            ោរដធវើ          
            និង្                                                ។ 
              ដសនើសំុឱ្យសាខាធនគ្នរោតិននកមពុោរាជធានី-ដខ្តា រតូវ                  
                  និង្សហោរោមួយអាោញ ធរ ក់ព័នធកនុង្ណដនដីរដឌបាល            
                                                             ។ 

 

១០/-                         :                           
                                                                      
                                                           ។ 
កិច្ចសហរបតិបតាិោរអនឋរោតិ ដយើង្មានោររកីច្ដរមើនយ៉ាង្ខាល ំង្ កនុង្រយៈដពលប៉ាុនម នឆ្ន ំ 
ចុ្ង្ដរោយដនេះ ។  

                                                                      
               ដដើមបីោរងារបែាុ េះបណ្ដា លជំនញ ពរងី្កបណ្ដា ញោរងារ និង្
ដលើកកមពស់សមតថិភាពោរងារបណនថមដទៀត ។  

 

- គណៈអធិបតី 
-                                         !  
 

សរបុមក                                                    
                                                               

                           ឱ្យរបរពឹតាដ ដោយរលូននិង្           ។       
                                            ៖ 
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        ! 

១/-                                                       
                                                                      
ឱ្យ                     

 

២ -                                                                   
                                                     និង្ 

 

៣/-                                               ២០១១-២០២០     
                                                                       
                                                     
        ។ 
 

                                                            
                                                                
                               ឱ្យ                          
              ។                                                ឱ្យ     
                                                                  
                                        ឱ្យ                     
                                                              
              ។ 

 

                                                            
                                                              
     ឱ្យ                                                                 ។ 
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