អធិបនតយយជាតិ និងការរេ់រានន

ើងវ ិញថ្នប្របជាជន។ ការបនងកើតធនាគារក្ណ្ត
ថ លន

ិ
ើ ងវ ញ

ននេះក្៏ជាប្រពឹតិកា
ថ រឱ៍ប្របវតថិោស្រេថដ៏េុំខាន់ និងបានរួមចុំដឱក្ក្បុងការក្ោងមូ លោឌនប្រគឹេះថ្ន
ការអភិ វឌ្ណនេដឌក្ិចចជាតិ ជាបនថបនាធប់ រហូ តមក្ដល់ េពែថ្ងង។ ដូ នចបេះ ថ្ងងននេះ នយើ ងជួ បជុុំ គាប
នដើមផីអបអរោទរចុំ ន

េះេមិ ទន ផ លដដលប្របព័ នន ធ នាគារនយើ ង េនប្រមចបាន ក្បុ ងរយ្នពល

៣៨ឆាបុំ ក្ នល ង មក្។ ខញុំុេូមយក្យមកាេននេះ នដើមផីេដមថងនូវការដឹងគុឱដ៏ ប្រជាលនប្រៅបុំ ផុ ត
ចុំ ន

េះ េនមថចអគគមហាធមាន

ធិ ោល ជា េុីម, េនមថចអគគមហាពញចប្រក្ី នហង េុំរន
ិ ,

និ ង េនមថ ច អគគ ម ហានេនាបតី នតនជា ហុ ន ដេន ប្រពមទុំ ង ឥេសរជនដខា រ នយើ ង ទុំ ង អេ់
ដដលបានបូជាអាយុ ជីវ ិត និងក្មាលុំងកាយចិតថ នដើមផីរ ុំនោេះប្របជាជននិងេនតងាគេះប្របនទេជាតិ
នចញពីរបបប្របល័យពូជោេន៍ បុល ពត នហើយបានោថរ ក្ោង និងអភិវឌ្ណនេដឌក្ិចចនិង
េងគមជាតិយមយមានការរ ីក្ចនប្រមើនរហូតកាលយជាប្របនទេមានចុំឱូលមធយម និងការរក្ាបានដ៏
រ ឹងមាុំនូវេុខេនថិភាព េទិរភាពននយបាយ និងេណ្ត
ថ ប់ធាបប់ោធារឱ្។ ខញុំុក្៏េូមេដមថងការ
នកាតេរនេើ រ និ ង អុំ ឱ រគុ ឱ យ ងខាលុំ ង ចុំ ន

េះ អតី ត នទោភិ បា ល ប្រក្ុ ម ប្របឹ ក្ាភិ បា ល

ថ្នបក្់ ដឹក្ នាុំ និ ងមតនថី បុគគលិក្ទុំ ងអេ់ ដដលបានរួមចុំ ដឱក្ក្បុងក្ិ ចចក្ោងប្របព័ ននធនាគារ
ក្មពុជាយមយមានការអភិវឌ្ណដូចបចចុបផនប។
ក្បុងរយ្នពល៣៨ឆាបុំចុងនប្រកាយននេះ ជាពិ នេេបនាធប់ ពីក្មពុជាទទួ លបានេនថិភាព
នពញនលញ ចប់ ពីឆាបុំ ១៩៩៩មក្ ប្របព័ ននធនាគារបាននបាេះជុំ ហាននៅមុ ខយងរង
ឹ មាុំ ទុំង
ដផបក្រូបវនថនិងគុឱភាព នហើយបាននដើរតួនាទីយងេុំខាន់ក្ុងការរួ
ប
មចុំដឱក្អភិវឌ្ណនេដឌក្ិចច
និងេងគម តមរយ្ការគាុំប្រទនិងជុំរញ
ុ ក្ុំនឱើននេដឌក្ិចច ការនលើក្ក្មពេ់បរ ិយប័នបហិរញ្ដ វតទុ
និងការកាត់បនទយភាពប្រក្ីប្រក្ នហើយេមិទនផលទុំងននេះប្រតូវបានទទួលោគល់នោយមជឈោឌន
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ជាតិនិងអនថរជាតិ។ ជាក្់ដេថង រាជរោឌភិបាលបានចត់ទុក្ប្របព័ននធនាគារថ្នបាននដើរតួនាទី
េបូលក្បុងការគាុំប្រទក្ុំនឱើននេដឌក្ិចច េទិរភាពមាប្រក្ូនេដឌក្ិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ កាត់ បនទយភាពប្រក្ីប្រក្
និងជុំរញ
ុ េមាហរឱក្មានេដឌក្ិចចក្មពុជានៅក្បុងតុំបន់ និងពិភពនលាក្។ ក្បុងរយ្នពល១៦ឆាបុំ
ចុងនប្រកាយននេះ ប្រទពយេក្មាវ ិេ័យធនាគារបាននក្ើនន

ើងយងឆាប់រហ័េដល់ ១២៨ ប្រទីលាន

នរៀល (នេាើ នឹ ង ប្របមាឱ ៣២ បី លា នដុ លាល រអានមរ ក្
ិ ) នានពលបចចុ បផនប គឺ បា ននក្ើ ន ន
ប្របមាឱ ៤១ដង នហើយនបើ គិតជាក្ុំ នឱើនប្របចុំឆាបុំវ ិញ គឺ នក្ើ នន
ឥឱទនវ ិេ័យធនាគារចុំន

េះវ ិេ័យឯក្ជនបាននក្ើនន

ប្របមាឱ ១៨,៨ បីលានដុលាលរអានមរ ិក្) នក្ើនន

ើង២,៥ដង ក្បុងមួ យឆាបុំៗ។

ើងដល់ ៧៧ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹង

ើង ៩៣ដង នហើយប្របាក្់បនញ្ដើបាននក្ើនន

ដល់ ៦៧ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ១៦,៣ បីលានដុលាលរអានមរ ិក្) នក្ើនន
ទនធឹមននេះ ទុនបប្រមុងអនថរជាតិដុលបាននក្ើនន

ើង

ើង

ើង៥២ដង។

ើងពីក្ប្រមិតដតប្របមាឱ ៩៩ លានដុលាលរអានមរ ិក្

នៅឆាបុំ១៩៩៤ ដល់ ៨,២ បីលានដុលាលរអានមរ ិក្ ដដលអាចធានាការនាុំចូលបានប្របមាឱ ៦ដខ
ខពេ់ជាងក្ប្រមិ តអបផបរមាគួ រមាន (៣ដខ) គឺ នក្ើ នន

ើ ង៨០ដង ក្បុងរយ្នពល ២៣ឆាបុំក្នលង

មក្ននេះ ឬនក្ើន៣,៥ដង ជាមធយមក្បុងមួយឆាបុំៗ។ ក្បុងរយ្នពលពីរទេវតសរ ៍ននេះដដរ ក្មពុជារក្ា
បានេទិរ ភាពមា ប្រក្ូ នេដឌ ក្ិ ចច លអប្របនេើ រ ដដលអុំ នណ្តយផលដល់ ការរ ក្
ី ចនប្រមើ នេក្មា ភា ព
នេដឌក្ិចច នោយអប្រតអតិផរណ្តមានក្ប្រមិតនប្រកាម ៥% នហើយតថ្មលប្របាក្់នរៀលមានេទិរភាព
នធៀបនឹ ងដុ លាលរអានមរក្
ិ ក្បុងរងែង់ ៤.០០០ នរៀលក្បុង១ដុ លាលរអានមរក្
ិ ។ ទនធឹមននេះ តមការ
វាយតថ្មល រ បេ់ ម ជឈោឌនអនថ រ ជាតិ ដូ ច ជា មូ លនិ ធិ រូបិ យវតទុ អនថ រ ជាតិ ធនាគារពិ ភ ពនលាក្
និងភាបក្់ងារចុំណ្តត់ថ្នបក្់ Moody‟s បានបងាាញថ្ន ប្របព័ននធនាគារក្មពុជាទទួលបានជុំននឿចិតថ
ខពេ់ពីវ ិេ័យឯក្ជន និងជាប់ចុំណ្តត់ថ្នបក្់ទី៧នលើភាពងាយស្េួលទទួលបាននេវាហិរញ្ដ វតទុ
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នហើយនារយ្នពលក្នលងមក្ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជាជាប់ ចុំណ្តត់ ថ្នបក្់ លអក្ុបងការរួមចុំ ដឱក្
ិ ិ នយគផ្ទធ ល់
រក្ាេទិរ ភាពនេដឌ ក្ិ ចចនិ ង អប្រតបថូ រប្របាក្់ ដដលគាុំ ប្រទដល់ លុំ ហូរ ចូ ល ថ្នការវ ន
បរនទេមក្ក្មពុជា នទេះបីជាេទិតនប្រកាមក្ប្រមិតដុលាលរូបនីយក្មាខពេ់ក្៏នោយ។
ំ វ ពលាក ពលាកស្សី នង
ឯកឧតតម ពលាកជទា
ិ នាងកញ្ញា ជាទពី មស្ត!ី
មុននឹងឈានចូលដុំណ្តក្់កាលអភិវឌ្ណន៍រ ីក្ចនប្រមើ នដូចេពែថ្ងងននេះ ប្របព័ននធនាគារក្មពុជា
បានឆលងកាត់ដុំនឱើរដ៏ដវងឆាងយន

រនពញនោយឧបេគគនិងការផ្ទលេ់បូរជានប្រចើ
ថ
នដុំណ្តក្់កាល។

នឆលៀ តក្បុ ងយមកាេដ៏ ម នហាឡារ ក្
ិ ននេះ ខញុំុ េូ មជប្រមាបជូ នអងគ ពិ ធី នយើ ង អុំ ពី ៖ i/- ប្របវតថិ ប្របព័ នន
ធនាគារក្មពុជា ii/- ការរក្
ី ចនប្រមើ នរបេ់ប្របព័ ននធនាគារនារយ្នពល ៣៨ឆាបុំចុងនប្រកាយ និ ង
iii/- ទិេនៅថ្នការអភិវឌ្ណប្របព័ននធនាគារក្បុងរយ្នពលដវង។
I- ប្ វត្តិប្ ព័ន្ធធនាគារកមពជា
ុ
ការដេែងយល់ពីប្របវតថិនិងដក្ស្េង់បទពិនោធន៍ទុំងនជាគជ័យនិងបរាជ័យពីអតីតកាល
ពិ ត ជាមានការចុំ បា ច់ ណ្ត េ់ េ ប្រមាប់ ម នុ េសជុំ នា ន់ នប្រកាយ ជាពិ នេេ យុ វ ជនដដលជា
ទុំ

ុំងេបងឫេសី។ ការយល់ចាេ់ពីបញ្ហ
ា ទុំងននេះ នឹងអាចយមយនយើងអនុវតថការងារ និងនរៀបចុំ

ដផនការេក្មាភាពប្របក្បនោយភាពប្រតឹមប្រតូវនិងប្រគប់ប្រជុងនប្រជាយ េុំនៅឈាននៅេនប្រមចបាន
នជាគជ័យនានពលអនាគត។ ដូចេុភាេិតរបេ់ទេសនវ ិទូជនជាតិបារាុំងនិងជាអបក្និពននដ៏លផី
នលាក្ Victor Hugo បានន

លថ្ន “La vieillesse bien comprise est l‟âge de l‟espérance”

បានន័យថ្ន នៅនពលដដលនយើងយល់អុំពីនរឿងរាវប្របវតថិោស្រេថទុំងឡាយបានចាេ់លាេ់
នយើ ង នឹ ង អាចឈានដល់ ដុំ ណ្ត ក្់ កា លមួ យ ដដលមានភាពចេ់ ទុុំ ក្ុប ងការអនុ វ តថ កា រងារ
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ប្របក្បនោយនជាគជ័ យ ។ នបើ នយើ ង យល់ មិ ន ចាេ់ ពី នរឿងរា វដដលបាននក្ើ ត ន

ើ ង ននាេះនទ

នយើ ង នឹ ង អាចប្របប្រពឹ តថ ក្ុំ ហុ េ ដដដលៗ ឬនដើ រ ជាន់ ោ នចេ់ ដូ ច េុ ភា េិ ត មួ យ ន

លថ្ន

“History repeats itself”។
១/- មុនសម័យអាណាពាបាលបារាំង
ក្មពុជាមានប្របវតថិថ្នការនប្របើ ប្របាេ់ រូបិយវតទុយឺ ត នបើ នធៀបនឹ ងប្របនទេមួ យចុំ នួនក្បុ ង
តុំ ប ន់ និ ង នលើ ពិ ភ ពនលាក្។ នយងតមការេិ ក្ារបេ់ នលាក្ Jean-Daniel Gardère
បងាា ញថ្ន ភាពយឺ ត ថ្នការនប្របើ ប្របាេ់ ននេះអាចបណ្ត
ថ លមក្ពី i/- នេដឌ ក្ិ ចច ក្ មពុ ជាពឹ ង ដផអ ក្
នប្រចើននលើវ ិេ័យក្េិក្មា ជាមួយនឹ ងទុំននៀមទមាលប់នោេះដូរទុំនិញនឹ ងទុំនិញ (Barter economy)
ិ នៅមក្ ii/- ក្មពុជាមិនមានការផលិតនលាហធាតុមានតថ្មល
និ ង ការដចក្រ ដុំ លក្យមយគាប នៅវ ញ
នប្រចើនេប្រមាប់បុំនពញនេចក្ថីប្រតូវការក្បុងការនោេះដូរនទ និង iii/- រាជធានីដខារបានផ្ទលេ់ទីតុំង
បនថិចមថងៗពី តុំបន់ ដដលនធែើ

ឱិជជក្មាអនថរជាតិ នៅតុំ បន់ ដដលអុំ នណ្តយផលដល់ក្េិក្មា

ដដលនធែើយមយតប្រមូវការរូបិយវតទុមានក្ប្រមិ តទប។ តមភ័ េុថតងក្ុំ ណ្តយប្របវតថិោស្រេថ បាន
បងាាញថ្ន ក្មពុជាធាលប់ ជាប្របនទេដដលបាននប្របើ ប្របាេ់រប
ូ ិយវតទុតិចតួចដដរ ដដលមានប្របភពមក្
ពីអឺរប
ុ អានមរ ិក្ឡាទីន និងចិន ដដលបានចូលមក្នធែើ

ឱិជជក្មានលើក្ុំពង់ ដផក្មពុជា និ ងមក្

នធែើទ េសនក្ិ ចច នៅក្មពុ ជាចប់ តុំ ង ពី េ តវតសរ ទ
៍ ី ១ មក្។

ក្ុំ ណ្ត យមួ យ ដដលនធែើ ន

ើ ង នៅ

ដខប្រតតដក្វ ស្េុក្អងគរបូរ ី ដក្ផរភបុំោ បានរក្នឃើញកាេមាេមួយដដលេរនេរថ្ន “ឦសានបុរៈ”
នហើ យ ការរក្នឃើ ញ ននេះបានកាល យជាេមា តិ ក្ មា ងីា មួ យ ដដលបងាា ញថ្ន ក្មពុ ជាបានផលិ ត
កាេតុំ ណ្ត ងរូបិ យវតទុ ជាតិ តុំ ង ពី េ ម័ យ ឦោនបុ រ្មក្នមលេះ។ ខញុំុ ក្៏ េូ ម រ ឭ
ុំ ក្ផងដដរថ្ន
កាលពី ដខក្ក្ក ោ ងាី ៗ ននេះ ប្របាោទេមផូ រថ្ប្រពគុ ក្ នៅស្េុ ក្ ប្របាោទេុំ បូ រ ដខប្រតក្ុំ ព ង់ ធុំ
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ដដលបានក្ោងន

ើងនៅេតវតសរ ៍ទី៧ ជារាជធានីថ្នឦោនបុរ្ ប្រតូវបានអងគការ UNESCO

ចុេះបញ្ជីក្ុបងនបតិ ក្ភឱឍពិ ភពនលាក្។ កាេប្របាក្់ ដដលនគេនាតថ្នជារូបិយវតទុទី មួយរបេ់
ក្មពុ ជាគឺ ប្របាក្់េង
ឹល (ជាមាេនិងប្របាក្់េុទន) ដដលនៅថ្ផធខាងមុខមានរូបនាគ និងប្រតូវបាន
នបាេះផាយនោយប្រពេះស្េី នជោឌ ធិ រា ជរាមាធិ ប តី នៅេតវតសរ ទ
៍ ី ១ ៦។ នយងតមនលាក្
Adhémard Leclère ដដលបានេរនេរក្បុងនេៀវនៅ នៅឆាបុំ១៩១៤ “ប្របវតថិោស្រេថប្របនទេក្មពុជា”
នារជជកាលប្រពេះស្េីនជោឌ ក្មពុជានយើងបាននបើ ក្ទូ លាយ

ឱិជជក្មាជាមួ យបរនទេ នោយ

នគនឃើ ញវតថមា នរបេ់ ជ នជាតិ នអេា ញនិ ង ព័ រ ទុ យ ហាគល់
នៅក្មពុជា។ េក្មាភាពនេដឌក្ិចចនិង

បានចូ ល មក្នធែើ

ឱិ ជជ ក្ មា

ឱិជជ ក្មាបានរក្
ី ចនប្រមើ នគួ រយមយក្ត់ េមាគល់ នហើ យ

ប្របព័ នន ព នន ោ រក្៏ ប្រតូ វ បាននរៀបចុំ ផ ងដដរ។ ប្រពេះស្េី នជោឌ បាននបាេះពុ មព ប្របាក្់ េឹល ង នដើ មផី
បងាាញពីអធិបនតយយភាពជាតិនិងធមាានុរប
ូ ភាពរបេ់ប្រពេះអងគ។
បនាធប់មក្នៅអុំ

ុងឆាបុំ១៨៤៦ ប្រពេះបាទអងគឌ្ួង បាននបាេះពុមព “ ស្បាក់ស្បាសាទ ” ដដល

នៅថ្ផធមាៈងមានរនុំ លចរូបហងស និ ងថ្ផធមាៈងនទៀតមានរូបប្របាោទអងគរវតថ នហើ យនៅដផបក្
ខាងនប្រកាមមានចរ ឹក្អក្សរ “ ស្កុងកមពូជា ”។ នៅឆាបុំ១៨៦០ ប្រពេះបាទននរាតថមបាននបាេះពុមព
រូបិយវតទុនធែើពីេុំរទ
ឹ ន មានចរក្
ឹ អក្សរដខារផងនិ ងអក្សរបារាុំងផង។ រូបិយវតទុជាតិ ននេះខលេះមាន
ឯក្តជា ពតៀន និងខលេះមានឯក្តជា ពរៀល នហើយននេះជាចុំឱុចចប់នផថើមថ្ននឈាាេះឯក្ត ពរៀល
របេ់រប
ូ ិយវតទុដខារនយើងរហូតមក្ដល់បចចុបផនប។
នទេះបី ជាប្រពេះរាជាដខា រ បាននបាេះផាយរូបិ យ វតទុ ជាបនថ ប នាធ ប់ ក្៏ នោយ បុ ដនថ រូបិយ វតទុ
ទុំងននាេះមិនបានចរាចរទូលុំទូលាយនទ នោយោរបរ ិមាឱផគត់ផគង់មានចុំនួនតិច ប្របជាជន
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មិនមានទមាលប់នោេះដូរ នហើយរូបិយវតទុទុំងននេះប្រតូវបាននគនប្របើប្របាេ់េប្រមាប់តុំណ្តងប្របនទេ
ដដលបងាាញពីអធិបនតយយភាព ជាជាងេប្រមាប់នធែើជាមនធាបាយនោេះដូរ។
២/- សម័យអាណាពាបាលបារាំង (១៨៦៣ -១៩៥៣)
នប្រកាមការប្រគប់ ប្រគងរបេ់ អា ណ្តពាបាលបារាុំង រយ្នពល ៩០ឆាបុំ ប្របនទេក្មពុ ជា
បានទទួលអុំនណ្តយផលពីការការ

រដផបក្ប្រពុំដដន និងការនធែើទុំននើបក្មានេដឌក្ិចច។ នៅក្បុង

ឆាបុំ១៨៧៥ ធនាគារឥឱូឍ ចិ ន (Banque de l‟Indochine) របេ់បារាុំង បានទទួ លេិទិន
ពិនេេក្បុងការនបាេះផាយរូបិយវតទុក្បុងតុំបន់ ឥឱូឍ ចិន គឺប្របនទេក្មពុជា នវៀតណ្តម និ ងឡាវ។
៣ឆាបុំ នប្រកាយមក្ ធនាគារឥឱូឍ ចិ ន បាននបាេះពុ មព “ប្របាក្់ ពា េ ( Piastres )” ជាកាេ
េប្រមាប់ោក្់យមយប្របនទេឥឱូឍ ចិនទុំងបីនប្របើប្របាេ់ នហើយចប់ពីឆាបុំ១៨៩១ ធនាគារឥឱូឍ ចិន
បាននបាេះផាយប្រក្ោេប្របាក្់ ពាេ។ បនាធប់ពីការនធែើក្ុំដឱទប្រមង់ ប្របព័ ននរូបិយវតទុឥឱូឍ ចិ ន
ជាបនថបនាធប់ និ ងការទមទរយមយបារាុំងដក្អាជាញប័ ឱតក្ុបងការនបាេះពុ មពពីធនាគារឥឱូឍ ចិ ន
ិ
នោយប្របគល់អាជាញប័ ឱតននេះនៅយមយរោឌភិ បាលថ្នប្របនទេនី មួយៗនៅឥឱូឍ ចិ នវញ
ចប់ ពី
ឆាបុំ ១ ៩៣០មក្ បារាុំង បានឯក្ភាពនិ ង នចញចាប់ ដ ក្អាជាញ ប័ ឱត នបាេះពុ មព រូបិយ វតទុ នចញពី
ធនាគារឥឱូឍ ចិន នៅដខក្ញ្ហដ ឆាបុំ១៩៤៤។ ការចរចនដើ មផីបនងកើតវ ិទាោទននបាេះផាយប្របាក្់
េប្រមាប់ ឥឱូឍ ចិ ន ក្៏ ប្រតូ វ បាននធែើន

ិ ិឆ កា
ើ ង ជាបនថ ប នាធ ប់ ដូ ចជា មានក្ិ ចចប្រពមនប្រពៀងនាដខវ ច

ឆាបុំ ១ ៩៥០ នៅទី ប្រក្ុ ង បូ និ ង ការចុេះ ហតទ នលខានលើ អ នុ េ ញ្ហដ ចតុ ភា គី នាដខធបូ ឆាបុំ ១ ៩៥០
នៅទីប្រក្ុងបារ ីេ។ ទី បុំផុត នៅឆាបុំ១៩៥២ “ វ ិទាោទននបាេះពុមថ្ព នេមាគតរដឌឥឱូឍ ចិន” ប្រតូវ
បានបនងកើតន

ើងនោយមានទីោបក្់ការក្ណ្ត
ថ លនៅទីប្រក្ុងភបុំនពញ និងបាននបាេះផាយរូបិយវតទុ

េប្រមាប់នប្របើប្របាេ់ក្ុងប្របនទេទុំ
ប
ងបី។
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៣/- សម័យសងគមរាស្តសតនយ
ិ ម (១៩៥៣ - ១៩៧០)
បនាធប់ពីទទួលបានឯក្រាជយពីបារាុំង េហភាពេមាគតរដឌឥឱូឍ ចិន (L‟Union des
États Associés d‟Indochine) បានជួបប្របជុុំចតុ ភាគី (បារាុំង ក្មពុជា នវៀតណ្តម និងឡាវ)
នៅទីប្រក្ុងបារ ីេ នដើមផីដេែងរក្ដុំនណ្តេះស្ោយក្បុងការទមទរឯក្រាជយដផបក្រូបិយវតទុយមយប្របនទេ
េមាគតរដឌនីមួយៗ។ ទីបុំផុត បារាុំងបានប្របគល់ឯក្រាជយដផបក្រូបិយវតទុនៅយមយប្របនទេទុំងបី
នៅក្បុងក្ិ ចចប្របជុុំ ចតុ ភាគី នៅថ្ងង២៩ ធបូ ១៩៥៤ គឺ ប្របនទេនីមួយៗមានធនាគារក្ណ្ត
ថ លនិ ង
រូបិយវតទុជាតិ នរៀងខលួន នហើយធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជាដដលបានបនងកើតន

ើងកាលពី ថ្ងង២៣ ធបូ

១៩៥៤ បានចប់ដុំនឱើរការនៅដខឧេភា ១៩៥៥ និងបាននបាេះផាយប្របាក្់នរៀលនៅដខក្ញ្ហដ
នៅឆាបុំដដដលននាេះ។
ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុ ជា បានបនប្រមើ យ ងេក្មា ដ ល់ នគាលននយបាយក្ោងជាតិ
ថ្នរបបេងគមរាស្រេថនិយម នហើយប្របាក្់ នរៀលប្រតូវបានពប្រងឹ ងស្េបតមការវវិ តថរក្
ី ចនប្រមើ នថ្ន
នេដឌ ក្ិ ចច ជា តិ ។ នៅចុ ង ឆាបុំ ១ ៩៦៣ ប្របព័ នន ធ នាគារក្មពុ ជាប្រតូ វ បាននធែើ ក្ុំ ដឱទប្រមង់ នោយ
ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានដប្របកាលយពីទប្រមង់ជាោទប័ន

ក្់ក្ណ្ត
ថ លេែយ័តនៅជាធនាគាររដឌ

នប្រកាមទប្រមង់ជាោទប័នោធារឱ្ ដដលមានលក្ៈឱ្ជាឧេាហក្មាផងនិង

ឱិជជក្មាផង។

ធនាគារឯក្ជនជាតិនិងបរនទេដដលក្ុំពុងនធែើប្របតិបតថិការ ប្រតូវបានដប្របកាលយ ជាធនាគារដដល
រដឌ កាន់កាប់។
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៤/- របប លន់ នល់ (១៩៧០ - ១៩៧៥)
បនាធ ប់ ពី ក្ មពុ ជាមានេុ ខ េនថិ ភា ពមួ យ រយ្ លន់ នល់ បាននធែើ រ ដឌ ប្របហារទមាល ក្់
េនមថ ច ប្រពេះននរាតថ ម េី ហ នុ ពី អុំ ណ្ត ចនៅថ្ងង ១ ៨ មី នា ១៩៧០ និ ង បានបថូ ររបបនៅជា
ោធារឱរដឌដខារ។ រដឌប្របហារ លន់ នល់ ននេះ បាននធែើយមយប្របនទេជាតិធាលក្់ក្ុងនភល
ប
ើ ងេតងាគម
អេទិរភាព និងចលាចល នហើយនេដឌក្ិចចចប់នផថើមធាលក្់ ក្ុងវ
ប ិបតថិយងធងន់ធងរ។ េតងាគមបាន
នក្ើតន

ើងនៅប្រគប់ទីក្ដនលង ប្របនទេប្រតូវបានកាត់ផ្ទថច់ជាក្ង់ៗ ផលិតក្មាបានងយចុេះដុនោប

នហើ យ ប្របនទេទុំ ង មូ ល ប្រតូ វ ពឹ ង ដផអ ក្ នលើ ជុំ នួ យ បរនទេ។ ចុំ ន

េះការនបាេះផាយរូ បិ យ វតទុ

ប្រក្ោេប្របាក្់ក្ុងេម័
ប
យេងគមរាស្រេថនិយម ប្រតូវបានអនុញ្ហដតយមយនធែើចរាចរដដដល នហើយរបប
លន់ នល់ បាននបាេះពុ មព ប្រក្ោេប្របាក្់ ប ដនទ ម ។ ប្របព័ នន ធ នាគារបាននធែើ នេរ ភា
ី វូ ប នី យ ក្មា
ោរជាងាី នដើ មផី ប ងក ល ក្ៈ ឱ្យមយធនាគារឯក្ជន អាចនធែើ េ ក្មា ភា ពទនធឹ ម នឹ ង ធនាគាររដឌ
ទុំ ងឡាយ នប្រកាមការដឱនាុំ និងប្រតួតពិ និតយរបេ់ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា។ នទេះយងណ្ត
ឯក្ជនភាវូបនីយក្មាប្រក្ុមហុនរដឌ និងនេរ ីភាវូបនីយក្មា

ឱិជជក្មាបរនទេមានដុំនឱើរការ

យឺត នហើយេតងាគមេុីវ ិលនិងការចុំ ណ្តយខពេ់នៅនលើថ្ងលដឹក្ជញ្ូជ នបាននធែើយមយនរាងចប្រក្និង
ប្រក្ុមហុនបិទទែរជាបនថបនាធប់។ យមនភាពងវ ិការដឌបាននក្ើនន

ើងយងខាលុំង នហើយនដើមផីបុំនពញ

យមនភាពងវ ិការដឌ ធនាគារក្ណ្ត
ថ លប្រតូវបានបងៈុំយមយនបាេះពុមពប្របាក្់បដនទមយងនប្រចើនេននឹក្េនានប់
ជាពិនេេេប្រមាប់នបើក្ប្របាក្់ដខយមយមតនថី-បុគគលិក្រដឌ និងចុំណ្តយដផបក្នយធា។ ប្របាក្់នរៀល
បានធាលក្់ថ្ងលជាលុំោប់រហូតដល់ក្ប្រមិតមិនអាចប្រគប់ប្រគងបាន។ ជាក្់ដេថង មាេដដលធាលប់
ដតមានតថ្មល១តមលឹង ៣.០០០នរៀល បាននក្ើនន
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ើងរហូតដល់ ៤០មុឺននរៀល។

នានពលននាេះ អប្រតអតិផរណ្តបាននក្ើនន

ើងឥតឈប់ឈរពី ១២% នៅឆាបុំ១៩៧០ នៅ

៧១% នៅឆាបុំ១៩៧២ និ ងរហូតដល់ ២២៨% នៅឆាបុំ១៩៧៤។ ក្ុំ នឱើនខពេ់ថ្នអតិ ផរណ្ត
និ ងការបាត់ បង់ តថ្មលរូបិយវតទុជាតិ នានពលននាេះ បានចប់ នផថើមនធែើយមយប្របជាជនបាត់ បង់ ជុំននឿ
ទុ ក្ចិ តថនលើ រូបិយវតទុជាតិ ជាលុំ ោប់ ។ ថ្ងលមូាបអាហារ នប្របងឥននន្ និ ងរបេ់ របរនានាដដល
ដតងដតមានេទិរភាព បានដប្របប្របួលនក្ើនន
ក្ត់ េ មាគ ល់ ថ្ន បានន

ើងមិនអាចប្រគប់ប្រគងបាន។ ថ្ងលមូបអាហារប្រតូ
ា
វបាន

ើ ង ថ្ងល ខាលុំ ង ជាងនគ នោយោរមិ នមានការផគ ត់ ផគង់ ប្រគប់ ប្រគាន់ ពី តម

បណ្ត
ថ នខតថនានា។ ថ្ងលគុយទវ១ចន ដដលធាលប់ ដតមានតថ្មលប្រតឹ ម ៥នរៀល បាននក្ើ នដល់
៥០០នរៀល និ ងរហូ តដល់ ១.០០០នរៀល ក្បុង១ចន នៅឆាបុំ១៩៧៤។ ថ្ងលោច់ ប្រជូក្ នក្ើ នពី
១៥នរៀល ក្បុង១គី

ូប្រកាម ដល់ ៤.០០០នរៀល ក្បុង១គី

៥កាក្់ (០,៥នរៀល) ឬ១នរៀល ន

ូប្រកាម, ប្រតក្ួន១បាច់ដដលធាលប់ដតថ្ងល

ើងដល់ ៥០០នរៀល នហើយនប្របងោុំងបាននក្ើនន

ើងពី ៧នរៀល

ក្បុង១លីប្រត ដល់ ៧.០០០នរៀល ក្បុង១លីប្រត។
៥/- ការលុ បបំបាត់ពោលស្បព័នធ
ធ នាោរនង
ិ រូបយ
ិ វតថុ (១៩៧៥ -១៩៧៩)
របប លន់ នល់ ដដលបានកាន់អុំណ្តចប្របមាឱ ៥ឆាបុំ ប្រតូវបានផថួលរ ុំលុំ នៅថ្ងង១៧
នមោ ១៩៧៥។ របប បុ ល ពត បានចូ លកាន់ អុំណ្តចបនថ នហើយបានអនុ វតថននយបាយ
ប្របល័យពូជោេន៍ នោយបានកាប់េមាលប់ ប្របជាជនេលូតប្រតង់ និងបុំផ្ទលញនហោឌរចនាេមព័នន
នេដឌក្ិចចនិងេងគម ដូចជា ោលានរៀន មនធីរនពទយ ការ ិយល័យរដឌបាល អគារ

ឱិជជក្មា

និងវតថអារាម និងបានដប្របកាលយប្របនទេក្មពុជានៅជាេងគមទេភាពបុពែកាល “ហូបរួម ពេករួម”។
របប បុល ពត បានបុំបាត់ក្មាេិទិនឯក្ជន ទីផារ រូបិយវតទុ និងេិទិនន េរ ីភាពប្រគប់ដបបយង
េូមផីដតេិទិនជាមូលោឌន ដូចជា េិទិនក្ុងការរេ់
ប
នៅ នរៀនេូប្រត នធែើការងារ រហូតដល់គាានេិទិន
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ក្បុងការនប្រជើ េនរេ
ើ គូ ស្េក្រដដលខលួននពញចិ តថ គឺ អងគការជាអបក្នរៀបចុំ នោយបងៈុំទុំងអេ់ ។
ប្របជាជនបានកាលយជាឧបក្រឱ៍ោច់ ថ្ងលរបេ់អងគការ នោយនធែើការយងនវទនាជាមួ យនឹ ង
អាហារតិចតួចបុំផុត។ គួរបញ្ហ
ជ ក្់ថ្ន ការលុបបុំបាត់រប
ូ ិ យវតទុមិនយមយចរាចរប្រតូវបានពួក្ បុល ពត
យល់ថ្ន “លុយជាប្របភពថ្នការជិេះជាន់និងនក្ងប្របវ ័ញ្ច”។ ដូនចបេះ នដើមផីយមយេងគមមួយនេាើភាពគាប
ទុំងអេ់ គឺប្រតូវដតបុំបាត់លុយនិងទីផារនចល។ ការបុំបាត់ធនាគារក្ណ្ត
ថ លនិងរូបិយវតទុរបេ់
បុល ពត បានរ ុំលាយឫេគល់ទុំងស្េុងនូ វយនថការទីផារនិងការអភិវឌ្ណនេដឌក្ិចចនិងេងគម
នៅក្មពុជា និងនធែើយមយប្របជាជនក្មពុជាទុំងអេ់ធាលក្់ខួនជាអប
ល
ក្ប្រក្ីប្រក្។
II- ការរ ីកចបប្មើន្ប្ ព័ន្ធធនាគារនារយៈបពល ៣៨ឆ្ន ាំចុងបប្កាយ
បទពិ នោធន៍ ដដលបានឆល ង កាត់ ដ៏ ដវងឆាង យទុំ ង ននេះបានផថ ល់ នូ វ នមនរៀនជានប្រចើ ន
ដល់ប្របជាជនក្មពុជាពីេតងាគមនិងអេទិរភាពននយបាយ ដដលបណ្ត
ថ លយមយធាលក្់ចុេះថ្នវ ិេ័យ
នេដឌ ក្ិ ចច និ ង ហិ រ ញ្ដ វ តទុ និ ង តួ នា ទី ដ៏ េុំ ខា ន់ រ បេ់ ធ នាគារក្ណ្ត
ថ លនិ ង រូ បិ យ វតទុ ជាតិ នៅ
ក្បុងការអភិវឌ្ណនេដឌក្ិចចនិងេងគម។ រូបិយវតទុបាននដើរតួនាទី េប្រមួលដល់េក្មាភាពនេដឌក្ិចច
និងដបងដចក្ក្មាលុំងពលក្មាប្របក្បនោយប្របេិទនភាពនៅក្បុងនេដឌក្ិចច តមរយ្មុខងារទុំងបី
របេ់រប
ូ ិយវតទុ គឺបនងកើតនូវឯក្តថ្ងល មនធាបាយទូទត់ និងេនសុំ។ ទនធឹមននេះ រូបិយវតទុក្៏តុំណ្តង
យមយប្របនទេមួ យផងដដរ នហើយជាកាតលិ ក្រដ៏ េុំខាន់ ក្ុបងការពប្រងឹ ងោារតី ជាតិ និយម និ ង
ោមគគីភាព នោយោររូបិយវតទុបានបងកប់នូវខលឹមោររ ុំឭក្ពីក្តថប្របវតថិោស្រេថ ការរ ីក្ចនប្រមើន
និងតងភាពេងគម ដដលប្របជាជនក្បុងប្របនទេមួយជួបប្របទេះជាមួយគាបនិងផថល់តថ្មលជារួម។
អវតថ មា នរូបិយ វតទុ ប្រតូ វ បានអប ក្ ប្របវតថិ ោ ស្រេថច ត់ ទុ ក្ ថ្នជាក្តថ ចមផងមួ យ ដដលបាននធែើ យមយ
អាណ្តចប្រក្ដខា រ េម័ យ អងគ រ ដដលបានរ ក្
ី ចនប្រមើ ន ដល់ ក្ុំ ពូ ល និ ង រជជ កា លបនថ ប នាធ ប់ នទៀត
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កាលពីអតីតកាល ធាលក្់ចុេះដុនោបជាលុំោប់ នោយោររដឌមិនមានប្របភពហិរញ្ដ វតទុប្រគប់ប្រគាន់
នដើមផីដុំនឱើរការក្ិចចការប្របនទេេុំខាន់ៗ ជាពិនេេក្ិចចការ

រជាតិ នហើយប្របជាជនមិនអាច

អភិ វឌ្ណេក្មាភាពនេដឌក្ិចចទុំងក្បុងនិ ងនប្រៅប្របនទេបាន ដដលជាប្របភពចុំ ឱូលដ៏ េុំខាន់
របេ់ប្របជាជននិងរដឌ។ នលើេពីននេះ អេទិរភាពតថ្មលរប
ូ ិយវតទុបានបណ្ត
ថ លយមយមានអេទិរភាព
មាប្រក្ូនេដឌក្ិចច ដូចជាក្ុំនឱើនអតិផរណ្ត និងការងយចុេះក្ុំនឱើននេដឌក្ិចច។
១/- ការសាតរស្បព័នធ
ធ នាោរនង
ិ (១៩៧៩ - ១៩៨៦)
ិ រូបយ
ិ វតថុពឡង
ើ វញ
ថ្ងង៧ មក្រា ១៩៧៩ ជាទិវាមហាជ័យជមបេះ ជាប្របវតថិោស្រេថ និងជាថ្ងងក្ុំនឱើតទី ២
របេ់ ប្របជាជនក្មពុ ជា ដដលក្ងទ័ ព រឱេិ រសោមគគី េ នតងាគេះជាតិ ក្ មពុ ជា ដឹ ក្ នាុំ នោយ
េនមថ ច អគគ ម ហាធមា ន

ធិ ោ ល ជា េុី ម េនមថ ច អគគ ម ហាពញចប្រក្ី នហង េុំ រ ន
ិ និ ង

េនមថចអគគមហានេនាបតីនតនជា ហុន ដេន បានរ ុំនោេះប្របជាជននិងេនតងាគេះប្របនទេជាតិ
មាតុ ភូ មិ និ ង អែី ៗ ទុំ ង អេ់ នចញពី រ បបប្របល័ យ ពូ ជ ោេន៍ បុ ល ពត។ នប្រកាយថ្ងង រ នុំ ោេះ
រឱេិរសោមគគីេនតងាគេះជាតិក្មពុជា បានបុំនពញតួនាទីជាអបក្ការ

រអាយុជីវ ិតប្របជាជនផង

ិ ប្រត
ទប់ ោក ត់ កា រវ ល

រទឹ ក្ ដី ផ ង នោេះស្ោយ

ប់ ថ្នរបបក្មពុ ជាប្របជាធិ ប នតយយផង ការ

ិ ប្រត
នប្រគាេះទុ រភិ ក្សជូ នប្របជាជនទូ ទុំងប្របនទេផង និ ងបងកលក្ៈឱ្យមយប្របជាជនវ ល

ប់ នៅ

ជួបជុុំប្រគួោរញតិមិតថ និងវ ិលនៅស្េុក្ក្ុំនឱើតផង ជាពិនេេបាននរៀបចុំ ក្ោងរដឌអុំណ្តច
ប្របជាជនប្រគប់ដផបក្និងប្រគប់ថ្នបក្់ នដើមផីប្រគប់ប្រគងទឹក្ដី។ នពលននាេះ ោធារឱរដឌប្របជាមានិត
ក្មពុជាក្៏បានចប់បដិេននិន
មាតុភូមិក្មពុជាន

ើង នហើយភារក្ិចចចមផងរបេ់រដឌអុំណ្តច គឺ ការការ

រ និងក្ោង

ើងវ ិញនលើប្រគប់វ ិេ័យ នដើមផីបងកលក្ៈឱ្យមយប្របជាជនរេ់នៅក្បុងេុខេនថិភាព

និងការអភិវឌ្ណ។
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ក្បុងោទនភាពដដលប្របនទេជាតិទុំងមូលប្រតូវនខធចខាធុំកាលយជាគុំនរនផេះផង់ នហោឌរចនាេមព័នននេដឌក្ិចចនិងេងគមប្រតូវបានបុំផ្ទលញដល់ឫេគល់ ធនធានមនុេសប្រតូវបានបុំផ្ទលញ នហើយ
អបក្ដដលរេ់រានមានជីវ ិតេទិតក្បុងោទនភាពបាក្់ក្មាលុំងកាយនិងោារតី។ ដូនចបេះ នដើមផីក្ោង
ប្របនទេជាតិ ន

ិ នលើ ប្រគប់ វ េ
ិ ័ យ រោឌ ភិ បា លបានបនងកើ ត ធនាគារក្ណ្ត
ើ ងវញ
ថ ល នៅថ្ងៃ ១ ០

តុលា ១៩៧៩ ដែលនានពលននាោះមានន្មោះថា “ធនាគារជាតិថ្នរបជាជនកមពុជា”។
ធនាគារជាតិ ថ្នប្របជាជនក្មពុ ជាបានទទួ ល ជុំ នួ យ បនចច ក្ នទេនិ ង េមាា រពី ប្របនទេ
ជាមិ តថ រួមមាន នវៀតណ្តមនិ ង អតី ត េហភាពេូ នវៀត។ ក្បុងរយ្នពលប្រតឹមដត៦ដខបុនណ្តតេះ
នប្រកាយការបនងកើតធនាគារជាតិថ្នប្របជាជនក្មពុជា ប្របាក្់នរៀលងាីដដលតុំណ្តងយមយអធិបនតយយិ នៅថ្ងង២០ មី នា ១៩៨០ នដើ មផីនធែើ
ើ ងវ ញ

ភាពជាតិ ប្រតូវបាននបាេះផាយនិ ងោក្់ យមយចរាចរន

ជាខាបតវាេ់តថ្មល មនធាបាយនោេះដូរ និងជាឧបក្រឱ៍េនសុំ េប្រមាប់យមយប្របជាពលរដឌនប្របើប្របាេ់
ក្បុងជីវភាពប្របចុំថ្ងង។ ការោក្់យមយចរាចរប្របាក្់ នរៀលន

ើងវ ិញននេះ ប្រតូវបានប្របជាពលរដឌទូទុំង

ប្របនទេក្មពុជាអបអរោទរនិ ងោែគមន៍យងខាលុំង នហើយគឺ ជាប្រពឹ តិថការឱ៍នជាគជ័ យរបេ់
រោឌភិបាលក្បុងការអនុវតថនគាលននយបាយនេដឌក្ិចចផងដដរ។
ើងវ ិញ បានជួយរួមចុំដឱក្នធែើយមយេក្មាភាព

ការនបាេះប្របាក្់នរៀលនិងការោក្់យមយចរាចរន
នេដឌក្ិចចជាតិ រេ់ន

ិ នលើប្រគប់ វេ
ិ ័យ និ ងបានអនុ ញ្ហដតយមយ
ើ ងវ ញ

េក្មាភាពក្បុងលក្ៈឱ្ជាអាជីវក្មាចុំនឱញ-ខាត នធែើយមយ

ឱិជជក្មារដឌចប់ នផថើមនធែើ

ឱិជជក្មាឯក្ជននិងទីផារមាន

ិ រដឌនិងនេវាធនាគាររដឌ ក្៏ប្រតូវ
េក្មាភាពជាប្របប្រក្តី និងរក្
ី ចនប្រមើ នជាលុំ ោប់ ។ ប្របព័ ននងវ កា
បានរេ់រានមានជីវ ិតនិ ងមានេក្មាភាពជាងាីន

ើងវ ិញ។ ក្បុងអុំ
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ុងនពលននាេះ ប្របព័ននធនាគារ

ក្មពុជាមានទប្រមង់ជាប្របព័ននមួយថ្នបក្់ (Mono-banking system) ដដលធនាគារជាតិថ្នប្របជាជន
ក្មពុជាបាននដើរតួនាទីេុំខាន់ៗបី គឺ ជាអាជាញធររូបិយវតទុ ជាធនាគារ ឱិជជ និងជារតនាគារជាតិ។
២/- េពំ

ើ រការកំខ

ទស្មង់ពសេឋកច្
ិ ច (១៩៨៦ - ១៩៩៣)

ិ ជ មា ន
ចប់ ពី ឆាបុំ ១ ៩៨៦ េភាពការឱ៍ នេដឌ ក្ិ ចច ក្ មពុ ជាមានការវ វិ តថ ដប្របប្របួ ល ជាវ ជ
គួ រយមយក្ត់ េមាគល់ នោយរោឌភិ បាលបាននធែើក្ុំដឱទប្រមង់ នេដឌក្ិចច ពីរបបនេដឌក្ិចចដផនការ
ប្របមូលផថុំុយមយនៅជាយនថការនេដឌក្ិចដច ផនការផារភាជប់នឹងទីផារជាបនឱើថ រៗ នដើមផីឈាននៅរក្
នេដឌ ក្ិ ចច ទី ផារនេរ ។
ី នានពលននាេះ រដឌ បា នទទួ ល ោគ ល់ ក្ មា េិ ទិន ឯ ក្ជន ដូ ច ជាដី ធលី
មនធាបាយផលិតក្មានិងក្េិក្មា, បាននធែើឯក្ជនភាវូបនីយក្មានលើេហប្រគាេរដឌ នោយបាន
កាត់ បនទយតួ នាទី របេ់ក្មាេិទិនរដឌ, ការបញ្ចប់ ភាពផ្ទថច់ មុខរបេ់រដឌនលើការនធែើ

ឱិជជក្មា

នប្រៅប្របនទេ នោយបានបថូរពីតួនាទីផ្ទថច់មុខក្បុងការនាុំនចញ-នាុំចូល មក្ប្រគប់ប្រគងនិងចត់ ដចង
ិ
ិ ិ នយគបរនទេ ដដលនបើក្ផលូវ
ឱិជជក្មានប្រៅប្របនទេវញ
និ ងការអនុ ម័តចាប់ េីថពីការវន
យមយវ ិនិនយគិនបរនទេមក្វ ិនិនយគនៅក្មពុជា។
ទនធឹមនឹ ងក្ុំ ដឱទប្រមង់ នេដឌក្ិចចននេះ ប្របព័ ននធនាគារក្៏ បានចប់ នផថើមនធែើក្ុំដឱទប្រមង់
ផងដដរ នហើ យ អគារោប ក្់ កា រធនាគារក្ណ្ត
ថ លប្រតូ វ បានក្ោងន

ិ នៅឆាបុំ ១ ៩៩០។
ើងវញ

នៅឆាបុំ១៩៩១ នដើមផីបនប្រមើនេវានផធរប្របាក្់ ោក្់ប្របាក្់ និងនបើក្ប្របាក្់ដខ េប្រមាប់ការចុំណ្តយ
របេ់ប្របតិ ប តថិ កា រអាជាញធរបនណ្ត
ថ េះអាេនប រ បេ់ អ ងគ កា រេហប្របជាជាតិ នៅក្មពុ ជា (ដដល
នៅកាត់ ថ្ន UNTAC) រោឌភិបាលបានអនុញ្ហដតយមយធនាគារ

ឱិជជបរនទេមួយ (CCB) មក្

នបើ ក្ ោខានៅក្មពុ ជា។ នោយមានវតថ មា នធនាគារឯក្ជន បុ ដនថ ក្ មពុ ជាមិ ន ទន់ មានចាប់
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េប្រមាប់ ប្រគប់ ប្រគង នហតុ ដូ នចបេះ នៅឆាបុំ ១ ៩៩២ រោឌ ភិ បាលបានេនប្រមចោក្់ យមយនប្របើ ប្របាេ់
ចាប់ចុំនួនពីរ។ ទី១គឺ ចាប់េីព
ថ ីការដក្ដប្របនឈាាេះអងគការចត់តុំងនិងភារក្ិចចរបេ់ធនាគារ
ជាតិថ្នប្របជាជនក្មពុជា បថូរនឈាាេះធនាគារជាតិថ្នប្របជាជនក្មពុជានៅជា”ធនាោរជាតថ្ិ នកមពុជា”
ដូចេម័យេងគមរាស្រេថនិយមវ ិញ និងផថល់េិទិយម
ន យធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាប្រគប់ប្រគងនលើប្រគឹេះោទន
ធនាគារ។ ទី ២គឺ ច្បាប់ ស្ីព
ត ីការរគប់រគងស្ថថប័ នរូបិយវតថុ (ដែលកាលននាោះស្ំនៅនលើរគឹោះស្ថថន
ធនាគារនិ ង ហិ រ ញ្ញ វ តថុ ) ដែលបានដច្បងពី ែំ ន

ើ រការស្ុំ កា រអនុ ញ្ញញតនធវើ អា ជី វ កមម និ ង ការ

របរពឹ តត នៅរបស្់ ស្ថថ ប័ នរូបិ យ វតថុ រពមទំ ង បទបផញ្ដ តិថ នា នា។ នដើ មផី ព ប្រងឹ ង ការប្រតួត ពិ និ តយ
ធនាគារនិងមុខងារនានារបេ់ធនាគារក្ណ្ត
ថ ល ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានបនងកើតនាយក្ោឌន
ប្រតួតពិនិតយ និងនាយក្ោឌនចមផងៗមួយចុំនួននទៀតផងដដរ។ នានពលននាេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា
បានចប់នផថើមក្ុំឱត់នដើមទុនអបផបរមារបេ់ប្រគឹេះោទនធនាគារ ក្បុងចុំនួន ១០ បីលាននរៀល
(នេាើនឹងប្របមាឱ ៥ លានដុ លាលរអានមរក្
ិ )។ នទេះយងណ្ត ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជានា
នពលននាេះមិនទន់ មានធនធានមនុ េសប្រគប់ប្រគាន់ និងវ ិធី ោស្រេថប្រតួតពិនិតយដដលមានេថង់ោរ
អនថរជាតិ ដូចេពែថ្ងងនទ។ ទុំងននេះគឺ ជាអាទិ ភាពចមផងរបេ់ ធនាគារក្ណ្ត
ថ ល នោយោរ
ដតចុំនួនប្រគឹេះោទនធនាគារចប់នផថើមនក្ើនន

ើងជាបនថបនាធប់ ។

៨/- ការកសាងពសេឋកច្
ច ផ
ធ នាោរ (១៩៩៣-១៩៩៨)
ិ ទ
ី ារនង
ិ ការពបក
ើ ទូលាយស្បព័នធ
ការអនុ វ តថ ន នយបាយបប្រងួ ប បប្រងួ ម ជាតិ ការនបាោះនននតស្កលទូទំងរបនទស្ដែល
នរៀបច្បំន

ើងនោយអងគការស្ហរបជាជាតិ បាននាំមកនូវបរ ិយាកាស្ងមីែល់របជាជាតិទំងមូល។

ក្មពុជាមានរោឌភិបាលងាី នហើយបានបនងកើតរដឌធមានុញ្ដថ្នប្រពេះរាជាណ្តចប្រក្ទី២។ កមពុជាបាន
នបើ ក ទវ រទូ លំ ទូ លា យនៅកាន់ ពិ ភ ពនលាក ទទួ ល ការឧបតថ មភ គាំ រទពី ស្ ហគមន៍ អ នត រ ជាតិ
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អនុ វ តត រ បបនស្ែឋ កិ ច្បច ទីផារ អនុ វតតលទធិរបជាធិ បនតយយនស្រ ីពហុបកស កស្ថងនីតិរែឋ នគារព
ស្ិទិម
ធ នុស្ស រពមទំងទទួលការវ ិលមកកស្ថងស្ងគមជាតិវ ិញថ្នរបជាជនកមពុជារគប់ទិស្ទី
និងរគប់និនានការននយាបាយ។
ការរក
ី ច្បនរមើ នរបព័ នធធនាគារ ក៏ បាននែើ រស្ស្បនឹ ងែំ ន

ើ រការអភិ វឌ្ឍនស្ែឋកិច្បចដែរ។

ក្ុំនឱើនថ្នប្របតិបតថិការរបេ់ប្រគឹេះោទនធនាគារ បានតប្រមូវយមយធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាពប្រងឹងការ
ប្រគប់ ប្រគងរបេ់ ខួល នជាលុំ ោ ប់ ពិ នេេការប្រតួ ត ពិ និ តយប្រគឹេះ ោទ នធនាគារ។ នៅននំ ១ ៩៩៦
ច្បាប់ ស្ីតពី កា រនរៀបច្បំ និ ង ការរបរពឹ តត នៅថ្នធនាគារជាតិ ថ្នកមពុ ជា រតូ វ បានអនុ ម័ ត នោយ
រែឋស្ភា នែើមបីពរងឹងរបស្ិទធភាពរបតិបតតិការ និ ងតួនាទីរបស្់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាកនុងការ
ែឹកនាំនគាលននយាបាយរូបិយវតថុ និងជាអាជាាធរអាណាពាបាលនលើរបព័នធធនាគារទំងមូ ល
ស្ំនៅរកាស្ថិរភាពថ្ងលនិងអភិ វឌ្ឍវ ិស្័យធនាគារ ននពោះនៅពរងឹ ងស្ថិរភាពមា៉ា រកូនស្ែឋកិច្បចនិង
ការអភិ វ ឌ្ឍនស្ែឋ កិ ច្បច ជា តិ ។ ដផអ ក្ នលើ ចាប់ ននេះនហើ យ ដដលប្របព័ នន ធ នាគារក្មពុជាបានដប្រប
កាលយពីធនាគារមួយថ្នបក្់នៅប្របព័ននធនាគារពីរថ្នបក្់ (two-tier banking system) ដដលក្បុងននាេះ
ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានបញ្ឈប់ការនបើក្និងរក្ាគឱនីយមយោធារឱជនទុំងស្េុង គឺអាច
នបើក្គឱនី បានេប្រមាប់ជូនរដឌ ប្រគឹ េះោទនធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុ និងោទប័នហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ
បុនណ្តតេះ និងនផ្ទថតតួនាទីជាអាជាញធរអាណ្តពាបាលនលើវ ិេ័យធនាគារ និងទុក្តួនាទីផថ ល់
នេវាហិរញ្ដ វតទុដល់ោធារឱជនជូនប្រគឹេះោទនធនាគារនិ ងហិរញ្ដ វតទុ។ បនាទប់មក នែើមបីជា
មូលោឋនគតិយុតតកុនងការរគប់រគងទីផារបតូររបាក់ ច្បាប់ស្ីព
ត ីការរគប់រគងការបតូររបាក់ រតូវបាន
អនុម័តនៅននំ១៩៩៧។
នៅននំ១៩៩៨ នរកាមននយាបាយឈ្នោះ-ឈ្នោះ របស្់ ស្នមតច្បអគគមហានស្នាបតីនតនជា
ហន
ុ ដស្ន នាយករែឋមន្រនតីថ្នរពោះរាជាណាច្បរកកមពុជា អងគការចាត់តំងរបស្់ ប៉ាុល ពត ទំង
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ដផនកននយាបាយនិ ងនយាធា រតូវបានរលា
ំ យទំ ងស្ស្ុង នហើ យកមពុជាទទួ លបានស្នតិភា ព
និងឯកភាពទឹកែីនពញនលញ ១០០%។ ននោះគឺជានជាគជ័យមួយែ៏អស្ថចរយដែលមិនធាលប់មាន
កនុងរបវតតិស្ថស្រស្តកមពុជា

តំងពីនរកាយស្ម័យអងគរមក

ដែលនៅនលើទឹកែីកមពុជាទំងមូល

មានរោឋភិបាលដតមួយ រែឋធមមនុញ្ញដតមួយ និងកងទ័ពជាតិដតមួយ។
ក/- ការអភវិ ឌ្ឍនង
ធ នាោរ (១៩៩៩-២០១៧)
ិ ការពធវទ
ើ ពំ នប
ើ កមមស្បព័នធ
ិ តតិ ហិ រ ញ្ញ វ តថុ អាស្ុី បា នផទុោះន
នរកាយនពលដែលវ ប

ើ ងនៅននំ ១ ៩៩៧-៩៨ ឥទធិ ពលថ្ន

ិ តតិបានរក
វប
ី រាលោលែល់របនទស្នៅតំបន់អាស្ុី។ នែើមបីពរងឹងភាពធន់និងអភិវឌ្ឍរបព័នធ
ធនាគារឱ្យបានរ ង
ឹ មាំ កមពុ ជាបានអនុ ម័ ត ច្បាប់ ស្ីត ពី រគឹោះ ស្ថថ នធនាគារនិ ង ហិ រ ញ្ញ វ តថុ នៅ
ថ្ងៃ ១៨ វ ិច្បឆិកា ១៩៩៩ ស្រមាប់រគប់ រគងស្កមមភាពរគឹោះស្ថថនធនាគារនិងហិរញ្ញ វតថុដែលនធវើ
ិ ី កំដ
របតិ បតតិការនៅកមពុជា។ ទនទឹមននោះ ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជាបានោក់ នច្បញនូ វកមមវធ
ទរមង់រគឹោះស្ថថនធនាគារនិងហិរញ្ញ វតថុនៅននំ១៩៩៩-២០០០។ ននោះគឺជាកំដ

-

ទរមង់ទី១ែ៏ មាន

ស្ថរៈស្ំខាន់ ដែលបានពរងឹងស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍវ ិស្័យធនាគារែល់ស្ពវថ្ងៃ។ នៅអំ

ុង

ននំ២០០០ ច្បំ នួនរគឹោះស្ថថនធនាគារមានរហូតែល់ ៣០ ដែលកនុងននាោះមានទំ ងរគឹោះស្ថថន
ធនាគារដែលមានបទពិ នស្ថធន៍ និងជំ នាញតមស្តង់ោរអនតរជាតិ និ ង មានទំ ង រគឹោះស្ថថន
ដែលមិនមានគុ

វុឌ្ឍិរគប់រគាន់។ ការនធវើកំដ

និ ងហិរញ្ញ វតថុទំងអស្់ នស្នើស្ុំអាជាាប័

ណន

ទរមង់ននោះបានតរមូវឱ្យរគឹោះស្ថថនធនាគារ

ើងវ ិញជាមួ យនឹ ងការបំនពញនែើ មទុនអបបបរមា

ខ្ពស្់ជាងមុន គឺមានច្បំនួន ៥០ បី លាននរៀល (នស្មើនឹងរបមា

១២,៥ លានែុលាលរអានមរ ិក)

និងតរមូវឱ្យរគឹោះស្ថថនទំងននាោះនរៀបច្បំនិងពរងឹងរច្បនាស្មព័នធរគប់រគងថ្ផទកុង
ន នែើមបីកាត់បនថយ
នូវហានិភ័យនផសងៗ។
ែំន

ើ រការកំដ

ទរមង់ បា នរបរពឹ តត នៅនោយនជាគជ័ យ ។ នរកាយពីការនធវើកំដ

-

ទរមង់ មានរគឹោះស្ថថនធនាគារ ១៥ បានបិទទវរ ដែលកនុងននាោះមានរគឹោះស្ថថន ១០ ស្ម័រគច្បិតត
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ជរមោះបញ្ជីនោយមិ នមាននែើ មទុ នរគប់ រគាន់ និងមានរគឹោះស្ថថនធនាគារ ៥នទៀត រតូវបងខំឱ្យ
ជរមោះបញ្ជីនិងស្ងអនកោក់របាក់បនញ្ញើ។ ចាប់ពីននំ២០០០មក រគឹោះស្ថថនធនាគារនិងហិរញ្ញ វតថុ
ទំ ង អស្់ បានទទួ ល អាជាា ប័

ណ ងីម ដែលកនុ ងននាោះធនាគារពា

ិ ជជ ក មមនរៅរបនទស្ (FTB)

ដែលធាលប់ ជាដផនកមួ យថ្នធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា ក៏ រតូវបាននធវើឯកជនភាវូបនី យកមមនៅច្បុ ង
ននំ២០០០ និងបានទទួលអាជាាប័

ណ នៅននំ២០០១។

នរៅពី កា រពរងឹ ង រគឹោះ ស្ថថ នធនាគារ
ការនរៀបច្បំ របាយការ

៍ ជាពិ នស្ស្បល ង់គ

ធនាគារនី មួយៗមានទរមង់ បលង់គ

របព័ នធ ធ នាគារក៏ មិ ន ទន់ មា នឯកភាពគាន នលើ
នី (chart of account) នោយស្ថររគឹោះស្ថថន

នី ខ្ុស្ៗគាន។ ភាពខ្ុ ស្គានននោះបានបងកនូវ ការលំ បាក

ែល់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលស្ថថនភាពវ ិស្័យធនាគារទំងមូល។ ែូនច្បនោះ ធនាគារជាតិ
ថ្នកមពុជាបាននរៀបច្បំន
ិ ័ យ ធនាគារ
កនុ ងវ ស្
បនាទ ប់ មក

ើងវ ិញនូវបលង់គ

នីដតមួយ និងទរមង់របាយការ

៍ ឱ្យមានស្ងគតិភាព

នហើ យ ការងារននោះរតូ វ បានបញ្ច ប់ នោយនជាគជ័ យ នៅននំ ២០០៥។

ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាបានពរងឹ ងការរតួតពិ និតយឱ្យស្ស្បតមស្តង់ោរអនតរជាតិ

និ ងនគាលការ

៍ រតួតពិ និតយទី រកុងបាដស្ល នោយបានបនងកើតឱ្យមានការរតួត ពិ និ តយនលើ

ឯកស្ថរនិ ង ែល់ ទី ក ដនល ង ។ នហើ យ នៅននំ ២០១១ ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុ ជាបានពរងឹ ងរច្បនាស្មព័នធនិងការរគប់ រគងរបតិ បតតិការរបស្់ ខ្ួលន នោយបានដរបកាលយនាយកោឋនរតួតពិ និតយ
នៅជាអគគនាយកោឋនរតួតពិនិតយ និងបានពរងឹងការងាររបតិបតតិការធនាគារកណា
ត លឱ្យកាន់ដត
រ ឹងមាំ នរកាមអគគនាយកោឋនបនច្បចកនទស្ និងអគគនាយកោឋនច្បមបងែថ្ទនទៀតដែលមានស្ស្ថប់ ។
ជារួម វ ិេ័យធនាគារបានវ ិវតថយងឆាប់រហ័េចប់ពីឆាបុំ២០០០មក្ ដដលឆលុេះបញ្ហ
ច ុំង
តមរយ្ការនក្ើនន

ើងថ្នទុំហុំប្របតិ បតថិការនិងវ ិោលភាព ទនធឹមនឹងការបនងកើននដើមទុនអបផ-

បរមារបេ់ ប្រគឹេះ ោទ នធនាគារនិ ង ហិ រ ញ្ដ វ តទុ ជាបនថ ប នាធ ប់ ស្េបតមការរ ក្
ី ចនប្រមើ ន របេ់
វ ិេ័យធនាគារ ដូចជា នៅឆាបុំ២០០៨ នដើមទុនអបផបរមារបេ់ប្រគឹេះោទនធនាគារប្រតូវបាន
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ដុំន

ើងដល់ ១៥០ បីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៣៧,៥ លានដុលាលរអានមរ ិក្) បនាធប់មក្បាន

ដុំន

ើងដងមនទៀតដល់ ៣០០ បី លា ននរៀល (នេាើនឹ ង ប្របមាឱ ៧៥ លានដុ លាល រអានមរ ក្
ិ )

នៅឆាបុំ ២ ០១៦ក្នល ង មក្ននេះ។

ការបនងកើ ន នដើ ម ទុ ន ទុំ ង ននេះបាននធែើ យមយមូ ល ោឌ ននដើ ម ទុ ន

របេ់ ប្រគឹេះ ោទ នធនាគារនិ ង ហិ រ ញ្ដ វ តទុ នក្ើ ន ន

ើ ង និ ង ពប្រងឹ ង ភាពរ ង
ឹ មាុំ ថ្នប្របព័ នន ធ នាគារ

ក្មពុជាបដនទមនទៀត។ គួ រក្ត់ េមាគល់ផងដដរថ្ន នៅចុ ងឆាបុំ២០០១ ប្របព័ ននធនាគារមានចុំ នួន
២១ និ ងបានងយចុេះមក្ប្រតឹ ម ១៧ ចប់ ពីឆាបុំ២០០២ ដល់ ២០០៤ នោយមានប្រទពយេក្មា
ប្រតឹមដតប្របមាឱ ៣ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៧៥០ លានដុលាលរអានមរ ិក្) បុ នណ្តតេះ
នានពលននាេះ។ នៅដុំ ណ្ត ច់ ឆាបុំ ២ ០០៥ ប្របព័ នន ធ នាគារមានធនាគារ

ឱិ ជជ ចុំ នួ ន ១៥

ធនាគារឯក្នទេ ៤ និង ប្រគឹេះោទនមីប្រក្ូហិរញ្ដ វតទុ ១៦ នោយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទនធនាគារមាន
ចុំនួន ៥,៥ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ១,៤ បីលានដុលាលរអានមរ ិក្) នក្ើនន

ើងជិតនទែដង

នហើយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទនមី ប្រក្ូហិរញ្ដ វតទុមានចុំ នួន ២៤៧ បី លាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ
៦១,៧ លានដុលាលរអានមរ ិក្)។ នៅនដើមឆាបុំ២០១០ ចុំនួនប្រគឹេះោទនធនាគារ

ឱិជជបាននក្ើន

ដល់ ២៧ ធនាគារឯក្នទេ ៦ ប្រគឹេះោទនមី ប្រក្ូហិរញ្ដ វតទុទទួ លប្របាក្់ បនញ្ដើ ៨ និ ងប្រគឹេះោទន
មីប្រក្ូហិរញ្ដ វតទុមិ នទទួ លប្របាក្់ បនញ្ដើ ១២ នោយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទនធនាគារមានចុំនួន ២០,៨
ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹ ង ប្របមាឱ ៥,២ បី លា នដុ លាល រអានមរ ក្
ិ ) នក្ើ ន ន

ើ ង ជិ ត ៤ដង នហើ យ

ប្រទពយេក្មាប្រគឹេះ ោទ នមីប្រក្ូហិរញ្ដ វតទុមានចុំនួន ១,៥ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៣៧៥
លានដុលាលរអានមរ ិក្) នក្ើនន

ើងជិត៦ដង។

នៅចុ ង ដខក្ក្ក ោ ឆាបុំ២ ០១៧ ននេះ ចុំ នួ ន ប្រគឹេះ ោទ នធនាគារបាននក្ើ ន ន

ើ ង ដល់ ៣៩

ធនាគារឯក្នទេ ១៥ ប្រគឹេះ ោទ នមី ប្រក្ូ ហិ រ ញ្ដ វ តទុ ទទួ ល ប្របាក្់ ប នញ្ដើ ៧ និ ង ប្រគឹេះ ោទ នមី ប្រក្ូ -
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ហិរញ្ដ វតទុមិនទទួលប្របាក្់បនញ្ដើនក្ើនដល់ ៦៦ នហើយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទនធនាគារមានចុំនួន
១០៩,២ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ២៧,៣ បីលានដុលាលរអានមរ ិក្) នក្ើនន

ើងជិត៥ដង

នហើយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទនមីប្រក្ូហិរញ្ដ វតទុមានចុំនួន ១៨,៨ បីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ
៤,៧ បីលានដុលាលរអានមរ ិក្) នក្ើនន

ើងជិត១០ដង។ េរុបមក្ ប្រទពយេក្មាវ ិេ័យធនាគារ

(រួមមានប្រគឹេះ ោទ នធនាគារនិ ង មី ប្រក្ូ ហិ រ ញ្ដ វ តទុ ) នៅឆមាេទី ១ ឆាបុំ ២ ០១៧ បាននក្ើនន

ើង

៤១ដង នបើនធៀបនឹងឆាបុំ២០០១, នក្ើន២៣ដង នបើនធៀបនឹងឆាបុំ២០០៥ និងនក្ើនជិត៥ដង នធៀបនឹង
ឆាបុំ២០១០មក្។
មាងនទៀត នៅជាងមួ យទេវតសរ ច
៍ ុ ងនប្រកាយននេះ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជាក្៏ បាននធែើ
ទុំននើបក្មាប្របព័ននទូទត់ ជាលុំោប់ នោយដផអក្នលើបនចចក្វ ិទានអ

ិចប្រតូនិក្ នដើមផីកាត់ប នទ យ

ចុំណ្តយប្របតិបតថិការ ប្រពមទុំងទទួលបានការទូទត់ឆាប់រហ័េនិងេុវតទិភាព។ ការេិក្ា
នៅនលើឥទនិពលថ្នការនប្របើប្របាេ់កាតនអ
ថ្នការទូទត់នអ

ិចប្រតូនិក្ បានបងាាញថ្ន ការនប្របើប្របាេ់កាន់ ដតនប្រចើន

ិចប្រតូនិក្បានបនងកើនការនប្របើប្របាេ់ (ជាមធយមប្របមាឱ ០,៧%) ប្រពមទុំង

បនងកើ ន ក្ុំ នឱើ នផលិ ត ផលក្បុ ងស្េុ ក្ េរុប (ជាមធយមប្របមាឱ ០,១៧%)។ ប្របព័ នន ទូ ទ ត់
នអ

ិចប្រតូនិក្ដដលបាននិងក្ុំពុងអភិវឌ្ណទុំងននេះ រួមមាន៖
- ប្របព័ននទូទត់រាយនអ

ិចប្រតូនិក្ជារូបិយវតទុជាតិ (FAST) ដដលអនុញ្ហដតយមយអបក្

ប្រតូវនគទូទត់អាចទទួលបានមូលនិធិភាលមក្បុងក្ថ្ប្រមនេវាទបេមរមយនប្រកាយពី
ការទូទត់។
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- ការោក្់យមយនប្របើប្របាេ់ប្របព័នន “Cambodian Shared Switch” ដដលអនុញ្ហដតយមយ
អប ក្ ដដលកាន់ ប័ ឱត ATM របេ់ ធ នាគារណ្តមួ យ អាចដក្ប្របាក្់ នៅមា េុី ន
ATM របេ់ធនាគារដថ្ទនផសងនទៀតបាន និង
- ក្ុំពុងអភិវឌ្ណប្របព័ននទូទត់ដុលភាលមៗ នដើមផីនឆលើយតបនៅនឹងការអភិវឌ្ណក្បុងប្របនទេ
និងតុំបន់ ជាពិនេេការនធែើេមាហរឱក្មាប្របព័ននទូទត់ ក្ុងតុំ
ប
បន់អាោន។
នោយដ

ក្ក្បុងរយ្នពល១៨ឆាបុំចុងនប្រកាយននេះ

ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុ ជាក្៏ បានបនថ

ខិតខុំប្របឹងដប្របងក្បុងការពប្រងឹងការនប្របើប្របាេ់ប្របាក្់នរៀល តមរយ្ការោក្់នចញនូវវ ិធានការ
ដផអក្នលើ យនថការទី ផារនិ ងនោយេនសឹមៗ។ ជាលទនផល នៅក្បុងអុំ
ប្របាក្់នរៀលក្បុងចរាចរបាននក្ើនន

ុ ងនពលននេះ ចុំ នួន

ើង១៦ដង ដល់ ៨,៧ បីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ២,២

បីលានដុលាលរអានមរ ិក្) នហើយប្របាក្់បនញ្ដើជានរៀលនក្ើនជាង៤ដង ដល់ ៣,៨ បី លាននរៀល (នេាើ
នឹងប្របមាឱ ៩៣៨,៥ លានដុលាលរអានមរ ិក្)។ នបើនធៀបនឹងឆាបុំ១៩៩៣ ចុំនួនប្របាក្់នរៀលក្បុង
ចរាចរនិងប្របាក្់បនញ្ដើជានរៀលេរុបបាននក្ើនន

ើង៣០ដង ឬនក្ើនជាមធយម១,៣ដង ក្បុងមួយឆាបុំៗ។

ទនធឹមនឹងក្ុំនឱើនតប្រមូវការប្របាក្់នរៀល ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក្៏បាននបាេះផាយមូលបប្រតអាច
ជួញដូរបាន (Negotiable Certificate of Deposit -NCD) នៅឆាបុំ២០១៣ និងោក្់យមយដុំនឱើរការ
ប្របតិ បតថិការផថល់េនធនីយភាពនោយមានការធានា (Liquidity Providing Collateralized
Operation -LPCO) នៅឆាបុំ២០១៦។ ការបនងកើត NCD មាននគាលបុំ ឱងផថល់ជាឧបក្រឱ៍
បុំ ឱុលរយ្នពលខលីជាប្របាក្់ ដុលាលរអានមរក្
ិ និ ងប្របាក្់ នរៀល នដើមផីេប្រមួលដល់ការប្រគប់ប្រគង
េនធនីយភាពរបេ់ប្រគឹេះោទនធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុ, េប្រមាប់នធែើជាវតទុធានាក្បុងទីផារអនថរធនាគារ
និងនដើមផីយមយធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាអាចស្េូបយក្េនធនីយភាពនលើេពីវ ិេ័យធនាគារ។
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ចុំដឱក្ឯប្របតិបតថិការ LPCO ក្នលងមក្បានផថល់ប្របាក្់ក្មចីជាប្របាក្់នរៀល ដដលធនាគារជាតិ
ថ្នក្មពុជាទទួលបានពីប្រគឹ េះោទនដដលមានេនធនីយភាពនលើេ តមរយ្ការនបាេះផាយ NCD។
ប្របតិបតថិការ LPCO បានរួមចុំដឱក្បនាធបអប្រតការប្របាក្់ក្មចីជានរៀល និងបនងកើនលទនភាពយមយ
ប្រគឹេះោទនធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុផថល់ឥឱទនជានរៀល ជាពិនេេ នដើមផីគាុំប្រទការអភិ វឌ្ណវ ិេ័យ
ក្េិ ក្ មា ដដលក្ុំ ពុ ង នប្របើ ប្របាេ់ ប្របាក្់ នរៀលយ ងទូលុំទូលាយ ស្េបតមនគាលននយបាយ
របេ់រាជរោឌភិបាល។
ការពប្រងឹងការនប្របើប្របាេ់ប្របាក្់នរៀល និងការអភិវឌ្ណទីផារអនថរធនាគារ បានរួមចុំដឱក្
ពប្រងឹ ង ប្របេិ ទន ភា ពនគាលននយបាយរូបិ យវតទុជាបនថ ប នាធ ប់ ។ នទេះយ ងណ្ត ការអនុ វ តថ
នគាលននយបាយរូបិយវតទុនៅដតមានក្ប្រមិ ត នោយោរបញ្ហ
ា ដុ លាលរូបនី យក្មាខពេ់។ ក្បុង
ោទ នភាពននេះ

ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុ ជាបានពឹ ង ដផអ ក្ នលើ នគាលននយបាយអប្រតបថូ រប្របាក្់

េប្រមាប់ រក្ាេទិរភាពថ្ងល។ អប្រតបថូរប្របាក្់ប្រតូវបានរក្ាយមយមានេទិរភាពលអប្របនេើរក្បុងរយ្នពល
១៨ឆាបុំ ចុ ង នប្រកាយននេះ នោយមានអប្រតជាមធយម ៤.០៣៥នរៀលក្បុ ងមួ យ ដុ លាល រអានមរ ក្
ិ
នោយដប្របប្របួ ល ក្បុ ងក្ប្រមិ ត ទបជាង ២%។ េទិរ ភាពអប្រតបថូ រប្របាក្់ បា នរក្ាអុំ ណ្ត ចទិ ញ
របេ់ប្របាក្់នរៀល និងបានរួមចុំដឱក្នោយផ្ទធល់ក្ុងការរក្ាេទ
ប
ិរភាពថ្ងល។ ជាក្់ដេថង អប្រត
អតិផរណ្តក្បុងអុំ

ុងនពលដូចគាបននេះមានក្ប្រមិតប្របមាឱប្រតឹមដត ៣,២% បុនណ្តតេះ។ នលើេពីននេះ

េទិរភាពប្របាក្់នរៀលក្៏បានរួមចុំដឱក្ពប្រងឹងជុំននឿទុក្ចិតថរបេ់ោធារឱជនមក្នលើប្របាក្់នរៀល
បននូរបនទយអប្រតការប្របាក្់ឥឱទនជានរៀល និងអភិវឌ្ណេក្មាភាពនេដឌក្ិចចនានាជាប្របាក្់នរៀល។
គួររ ុំនលចថ្ន ក្បុងរយ្នពលបុនាានឆាបុំចុងនប្រកាយននេះ តួនាទីរបេ់ប្រគឹេះោទនធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុ
ក្បុងទី ផារបថូរប្របាក្់ បាននក្ើ នន

ើងគួ រយមយក្ត់ េមាគល់ នោយេមាមាប្រតទិ ញប្របាក្់ នរៀលរបេ់
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ប្រគឹេះោទនទុំងននាេះពីធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានក្ើនន

ើងពីប្រតឹម ៣០% កាលពី៥ឆាបុំមុន មក្ដល់

៦០% នានពលបចចុបផនប។
ជារួម ប្របព័នធ
ន នាគារបានបនប្រមើដល់េក្មាភាពនេដឌក្ិចចយងេក្មា និងបាននលើក្ក្មពេ់
បរ យ
ិ ប័ នបហិ រ ញ្ដ វ តទុជាលុំ ោ ប់ នហើ យ បានរួម ចុំ ដឱក្ក្បុ ងការគាុំ ប្រទេទិរ ភាពមាប្រក្ូ នេដឌ ក្ិ ចច
េទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ និងក្ុំនឱើននេដឌក្ិចចប្របក្បនោយចីរភាពនិងបរ ិយប័នប។ ការរួមចុំដឱក្
ិ ័ យ ធនាគារក្បុ ងេក្មា ភា ពនេដឌ ក្ិចច ននេះ ប្រតូ វ បានឆលុេះបញ្ហ
របេ់ វ េ
ច ុំ ង តមរយ្ក្ុំ នឱើ នថ្ន
ភាពេុី ជនប្រៅដផបក្ហិ រញ្ដ វតទុ ដដលវាេ់ នោយបរមា
ិ ឱផគត់ផគង់រូបិយវតទុនធៀបនឹ ង ផ.េ.េ
ដដលបាននក្ើនន

ើងដល់ប្របមាឱ ៧៧% គឺនក្ើនន

ើងជាង៦ដង នធៀបនឹ ងក្ប្រមិ តកាលពី

នដើ មទេវតសរឆា
៍ ប ុំ ២០០០។ ទនធឹមននេះ ចុំ នួនប្របជាជននពញវ ័យដដលក្ុំពុងនប្របើប្របាេ់នេវា
ហិ រ ញ្ដ វតទុ នៅក្មពុ ជាបាននក្ើ ន ន
័ េរុប គឺ នក្ើ នន
នពញវយ

ើ ង យ ងឆាប់ រ ហ័ េ ដល់ ប្របមាឱ ៥៤% ថ្នប្របជាជន

ើងជាង៥ដង នបើ នធៀបនឹ ង១៦ឆាបុំមុន ដដលមានក្ប្រមិ តទបជាង

១០% បុនណ្តតេះ។
ក្បុងបរ ិការឱ៍ដដលនេដឌក្ិចចក្មពុជាមានភាពនបើក្ទូលាយ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបាន
ពប្រងឹងេហប្របតិ បតថិការអនថរជាតិទុំងក្បុងប្រក្បខ័ ឱឍនទែភាគី និងពហុភាគី ជាមួ យោទប័នហិរញ្ដ វតទុ
អនថរជាតិ ធនាគារក្ណ្ត
ថ ល និងថ្ដគូអភិវឌ្ណន៍នានា ទុំងក្បុងតុំ បន់ និងពិភពនលាក្។ តមរយ្
ការរួមចុំដឱក្ទុំងននេះ បចចុបផនប ក្មពុជាបានកាលយជាេមាជិក្េក្មារបេ់មូលនិធិរប
ូ ិយវតទុ
អនថរជាតិ (International Monetary Fund -IMF) ធនាគារពិភពនលាក្ (World Bank -WB)
ធនាគារអភិវឌ្ណន៍អាេុី (Asian Development Bank -ADB) បនាធប់ពីក្មពុជាបានបុំនពញតួនាទី
ជាេមាជិក្ោរន

ើងវ ិញ ចប់តុំងពីនដើមទេវតសរ ៍ឆាបុំ១៩៩០មក្។ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក្៏
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ជាេមាជិ ក្របេ់ មជឈមឱឍលោេិ ន (South-East Asia Training Center -SEACEN)
ដដលជាមជឈមឱឍលនធែើការបឱុថ េះបណ្ត
ថ លជុំនាញេប្រមាប់មតនថីធនាគារក្ណ្ត
ថ ល។ មាងនទៀត
ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានរួមចុំដឱក្យងេក្មា ក្បុងការងារជុំរញ
ុ េមាហរឱក្មាវ ិេ័យ
ហិរញ្ដ វតទុអាោន េុំនៅគាុំប្រទការអភិវឌ្ណថ្នេហគមន៍នេដឌក្ិចចអាោន (ASEAN Economic
Community -AEC) និងពប្រងឹងបណ្ត
ថ ញេុវតទិភាពហិរញ្ដ វតទុក្បុងប្រក្បខ័ឱឍអាោន+៣ នដើមផី
ការ

រវ ិបតថិហិរញ្ដ វតទុដដលអាចនក្ើ តន

ើងជាយថ្ននហតុនៅក្បុងតុំ បន់។ ខញុំុេូមរ ុំនលចផងដដរថ្ន

ក្នលងមក្ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក្៏ បាននដើរតួ ជាេហប្របធានក្បុងប្រក្ុមការងារេមាហរឱក្មា
អាោន ដដលជានមាទនភាពមួយេប្រមាប់មតនថី-បុ គគលិក្ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានយើង។ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក្៏ បានកាលយេមាជិ ក្ក្បុងោទប័នអនថរជាតិដថ្ទនទៀតដូចជា េមាជិក្េមាគម
ឥឱទនជនបទថ្នប្រក្ុមប្របនទេអាេុី បាេុីហិក្
ែ (Asia-Pacific Rural and Agricultural
Credit Association -APRACA), ប្រក្ុមប្របឹ ក្ាពិ នប្រគាេះនយបល់េិរទ ភាពហិរញ្ដ វតទុប្របចុំតុំបន់
(Financial Stability Board (FSB) Regional Consultative Group (RCG) for Asia) ,
េហព័ ននបរយ
ិ ប័ នបហិរញ្ដ វតទុ (Alliance for Financial Inclusion -AFI), និ ងគឱ្ក្មាការ
េទិតិ ធ នាគារក្ណ្ត
ថ លថ្នធនាគារេប្រមាប់ការទូទត់អនថរជាតិ

(Bank for International

Settlements -BIS) ជានដើម។
ទនធឹមននេះ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជាក្៏ បានបនងកើ នក្ិ ចចេហប្របតិ បតថិការនទែភាគី ជាមួ យ
ធនាគារក្ណ្ត
ថ លនិងអាជាញធររូបិយវតទុនានា ទុំងក្បុងតុំ បន់និងពិភពនលាក្ផងដដរ។ ខញុំុមាន
នមាទនភាពណ្តេ់ដដលបចចុបផនបេមតទភាពមតនថីធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានយើងបាននក្ើ នន
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ើង

ទុំ ង បរ មា
ិ ឱនិ ងគុ ឱវុ ឌ្ណិ ជា លុំ ោ ប់

ប្រពមទុំ ង បានដចក្រ ដុំ លក្បទពិ នោធន៍ នៅយមយ

ធនាគារក្ណ្ត
ថ លមួ យចុំ នួនក្បុងតុំ បន់ ។
III/- េិសបៅនន្ការអភិវឌ្ឍប្ ព័ន្ធធនាគារកនងរយៈបពលវវង
ុ
ការទទួលបាននជាគជ័យជាបនថបនាធប់ក្ុងការអភិ
ប
វឌ្ណប្របព័ននធនាគារននេះ គឺនោយោរ
រាជរោឌភិបាលបានោក្់យមយអនុវតថយុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុ េប្រមាប់ រយ្នពលដវង
ប្របក្បនោយនជាគជ័យ ចប់តុំងពីឆាបុំ២០០១មក្ ដដលជាប្រតីវ ិេ័យចាេ់លាេ់េប្រមាប់ការ
ិ ័យហិ រញ្ដ វតទុ។ យុ ទនោស្រេថអភិ វឌ្ណន៍
ក្ុំ ឱត់ និងអនុ វតថនគាលននយបាយនានា នៅក្បុងវេ
វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុប្រតូវបានបនងកើតន

ើងនប្រកាមក្ិចចេហការរវាងរោឌភិបាល និងធនាគារអភិវឌ្ណន៍

អាេុី េប្រមាប់ អ នុ វ តថរ យ្នពល ១០ឆាបុំ ។ យុ ទន ោ ស្រេថននេះមានលក្ៈឱ្ជាដផនការរ ក្
ុំ ិ ល
និងប្រតូវបាននធែើបចចុបផនបក្មាក្ុងរយ្នពល៥ឆា
ប
ប ុំមថង។ ការនធែើតមដុំណ្តក្់កាលននេះគឺនដើមផីយមយ
ការអភិវឌ្ណវ ិេ័យធនាគារប្របប្រពឹតថនៅនោយប្របេិទនភាពតមោទនភាពជាក្់ដេថង ដូចអែីដដល
អតីតប្របធានាធិបតីបារាុំង នលាក្ François Mitterand បាននលើក្ន

ើងថ្ន „‟Il faut donner

du temps au temps‟‟ មានន័យថ្ន ការអភិវឌ្ណមិនប្រតូវយមយនលឿននពក្ ឫយឺតនពក្នទ គឺយមយស្េប
នឹងោទនភាពនិងនពលនវលាជាក្់ដេថង។
ចប់តុំងពីឆាបុំ២០០១មក្

យុទោ
ន ស្រេថអភិវឌ្ណន៍វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុប្រតូវបាននធែើបចចុបផនបក្មា

៣ដង រួចមក្នហើយ រួមមាន៖
-

“ចក្ៈុវ ិេ័យនិងដផនការអភិវឌ្ណន៍វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុ ឆាបុំ២០០១-២០១០”

-

“យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍ វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុ ឆាបុំ២០០៦-២០១៥”

-

“យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍ វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុ ឆាបុំ២០១១-២០២០”
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-

“យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍ វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុ ឆាបុំ២០១៦-២០២៥”។

បចចុបផនប យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុដដលក្ុំពុងអនុវតថ ប្រគបដឱថប់នលើឆាបុំ
២០១៦-២០២៥។ យុទោ
ន
ស្រេថននេះមានចក្ៈុវ ិេ័យចាេ់លាេ់នដើមផីអភិវឌ្ណវ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុ
មួ យ ដដលមានលក្ៈ ឱ្ប្របក្ួ ត ប្របដជង េមាហរឱក្មា និ ង ប្របេិ ទន ភា ព េុំ នៅគាុំ ប្រទ
ក្ុំ នឱើននេដឌក្ិចចនិងកាត់ បនទយភាពប្រក្ី ប្រក្។ ក្បុងទិ េនៅននេះ យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វ ិេ័យ
ហិរញ្ដ វតទុបានោក្់នចញនូវដផនការេក្មាចមផងៗនៅតមវ ិេ័យដូចខាងនប្រកាម៖
i/-

ច្បំនពាោះរគឹោះស្ថថនធនាគារ៖ អាទិភាពចមផងៗ រួមមាន៖ ការរក្ាេទិរភាពរូបិយវតទុ
េទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ ការជុំរញ
ុ បរ ិយប័នបហិរញ្ដ វតទុ និងការនលើក្ក្មពេ់អនុ នលាមភាព
តមនគាលការឱ៍ប្រគឹេះរបេ់គឱ្ក្មាាធិការបាដេលនលើការប្រតួតពិនិតយធនាគារ។

ii/- ច្បំនពាោះរគឹោះស្ថថនមីរកូហរិ ញ្ញវតថុ៖ ការងារអាទិភាព មានដូចជា៖ អនុម័តយុទនោស្រេថ
េថីពីបរ ិយប័នបហិរញ្ដ វតទុ បនថយុទននាការផសពែផាយដល់ោធារឱជន ជាពិនេេ
ប្របជាពលរដឌនៅតុំ បន់ ជនបទ នដើមផីជុំរុញយមយមានការយល់ដឹងអុំ ពីដផបក្ហិរញ្ដ វតទុ
េិក្ាដេែងរក្ប្របភពទុនដដលមានតថ្មលទប

និងេិក្ាពីក្តថរួមផសុំទុំងឡាយ

ដដលនធែើយមយថ្ងលនដើមទុនខពេ់ និងរ ិេះរក្មនធាបាយនដើមផីបញ្ុច េះអប្រតការប្របាក្់នោយ
នគារពតមយនថការទីផារ និងបនថពប្រងឹងការអនុវតថចាប់និងក្ិចចការ

រអតិងិជន។

iii/- ច្បំនពាោះរបតិបតតិការបង់រ ំលស្់៖ បចចុបផនប ប្របតិបតថិការននេះក្ុំពុងរ ីក្ដុេះោលគួរយមយ
ក្ត់ េមាគល់ ។ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុ ជាបាននិ ងក្ុំ ពុងេហការជាមួ យនឹ ងោទប័ ន
ក្់ ព័ នន នដើ មផី នរៀបចុំ យ នថ កា រនិ ង បទបផញ្ដ តិថ េ ប្រមាប់ ប្រគប់ ប្រគងយមយកាន់ ដតមាន
ប្របេិទនភាព។

-26-

iv/- ច្បំនពាោះភតិស្នាហិរញ្ញវតថុ៖ ចប់តុំងពីប្រក្បខ័ឱឍបទបផញ្ដ តិថបានពប្រងឹងចប់ពីឆាបុំ
២០០៩មក្ ប្របតិ ប តថិ កា រភតិ េ នាហិ រ ញ្ដ វ តទុ មានការរ ក្
ី ចនប្រមើ ន ជាលុំ ោ ប់ ។
ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានឹងបនថពប្រងឹងបទបផញ្ដ តិប្រថ បុងប្របយ័តបនានា នដើ មផីកាត់បនទយ
ហានិភ័យក្បុងអាជីវក្មាននេះ និងដក្លមអទប្រមង់របាយការឱ៍ នដើមផីទទួលបានព័ត៌មាន
ិ គ និ ង តមោនការវ វិ តថ ថ្នប្របតិ ប តថិ កា រននេះ នដើ មផី នធែើ យមយ
ប្រគប់ ប្រគាន់ ក្ុប ងការវ ភា
វ ិេ័យននេះ កាន់ដតចូលរួមក្បុងការអភិវឌ្ណេហប្រគាេធុនតូចនិងមធយម ជាពិនេេ
ក្បុងវ ិេ័យក្េិក្មានិងេិបផក្មា។
v/- ច្បំនពាោះការអភិវឌ្ឍទីផារអនតរធនាគារនិងទីផាររូបិយវតថុ៖ ឧបក្រឱ៍នគាលននយបាយ
រូបិយវតទុនានានឹងប្រតូវបនថអភិវឌ្ណនិងបនងកើតងាី នដើមផីជុំរញ
ុ ការអភិវឌ្ណទីផារននេះយមយ
ដុំនឱើរការលអ ស្េបតមយនថការទីផារ។
vi/- ច្បំនពាោះការរគប់រគងការដច្បករដំ លកព័ត៌មានឥ

ទន៖ បនថពប្រងឹ ងការប្រតួតពិ និតយ

ិ ា
ការ យ
ិ ល័ យ ឥឱទនក្មពុ ជា នោយនផ្ទថ តការយក្ចិ តថទុ ក្ ោក្់ នលើ ប នចច ក្ វ ទ
េមតទ ភា ព េុ វ តទិ ភា ព និ ង ក្ិ ចច កា រ
ព័ ត៌មានឥឱទន

រអប ក្ នប្របើ ប្របាេ់ និ ង នរៀបចុំ រ បាយការឱ៍

ឱិជជក្មាដដលប្រគបដឱថប់ នលើ ការផថល់ក្មចីទុំងអេ់នៅយមយ

ប្រក្ុមហុន និងបុគគលក្បុងនាមជាប្រក្ុមហុនឬោជី វក្មា។
ិ នការ និ ង
vii/- ច្បំនពាោះរបព័នទ
ធ ូទត់ស្ងរបាក់៖ បនថ ព ប្រងឹ ង ប្រក្បខ័ ឱឍ បទបផញ្ដ តិថ វ ធា
នីតិវ ិធី នដើមផីេនប្រមចយមយបានការោក្់យមយនប្របើប្របាេ់បនចចក្វ ិទាងាីៗ ប្រពមទុំងតភាជប់
ប្របព័ននទូទត់េងប្របាក្់របេ់ក្មពុជា ជាមួយនឹងប្របព័ននទូទត់ េងប្របាក្់របេ់ប្របនទេ
ដថ្ទនៅក្បុងតុំបន់និងទូទុំងេក្លនលាក្។
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ិ ័យធនាគារ ការនក្ើ នន
នដើ មផីនដើ រយមយទន់ ការរក្
ី ចនប្រមើ នដ៏ ឆាប់ រហ័េថ្នវេ

ើងថ្ន

ចុំ នួ ន មតនថី - បុ គគ លិ ក្ និ ង នលើ ក្ ក្មពេ់ ប្របេិ ទនភា ពការងារ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជានឹ ង េង់
អគារងាីនៅទី តុំងចេ់ នៅឆាបុំនប្រកាយននេះ។ នយើងេងឃឹមថ្ន អគារងាីធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជា
ននេះនឹងរួមចុំដឱក្ផងដដរក្បុងការនលើក្នោភ័ឱឍភាពរាជធានីភុំនប ពញ និងបងាាញពីភាពរ ឹងមាុំ
ថ្នប្របព័ននធនាគារក្មពុជា។ នឆលៀតក្បុងយមកាេននេះ ខញុំុក្៏េូមជូ នដុំឱឹងដល់ឯក្ឧតថម នលាក្ជុំទវ
នលាក្ នលាក្ស្េី នាងក្ញ្ហដទុំងអេ់ថ្ន ោរមនធីរនេដឌក្ិចចនិងរូបិយវតទុ “ស្ពះស្សីឦសានវរន”
ម័
នប្រគាងនឹងនបើក្ទែរនៅនដើមឆាបុំ២០១៨ ននេះ។ ោរមនធីរនេដឌក្ិចចនិងរូបិយវតទុ “ស្ពះស្សីឦសានវរន”
ម័
នឹងោក្់បងាាញពីប្របវតថិរ ីក្ចនប្រមើ នថ្នប្របព័ននរប
ូ ិ យវតទុក្មពុជា តុំងពីេម័យហែូឱន រហូតមក្
ដល់បចចុបផនប។ ោរមនធីរននេះ ក្៏មាននគាលបុំឱងផថល់ជូនយុវជននូវចុំនឱេះដឹងពីដុំនឱើរ
និងការអភិវឌ្ណនេដឌក្ិចច ធនាគារ និងរូបិយវតទុផងដដរ។
ំ វ ពលាក ពលាកស្សី នាងកញ្ញា ជាទពី មស្តី !
ឯកឧតតម ពលាកជទា
េរុបមក្ េមិទនផលនេដឌក្ិចចនិងេងគមក្បុងរយ្នពល ៣៨ឆាបុំក្នលងមក្ននេះ នក្ើតន

ើង

នោយោរក្ិចចខិតខុំប្របឹងដប្របងរបេ់រាជរោឌភិបាលក្បុងការរក្ាេនថិភាព េទិរភាពននយបាយ
និ ង េណ្ត
ថ ប់ ធាប ប់ េ ងគម និ ង នជាគជ័ យ ក្បុ ងការអនុ វ តថ នគាលននយបាយចតុ នកាឱ និ ង
យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វ ិេ័យហិរញ្ដ វតទុរបេ់រាជរោឌភិបាល ដដលមានេនមថចនតនជា ហុន ដេន
ិ ័យធនាគារក្៏ ទទួ លបានការរួមចុំ ដឱក្មិ ន
ជាអគគមគគុនទេក្៍ ។ ទនធឹមននេះ ការអភិ វឌ្ណវេ
អាចខែេះ បានរបេ់ ម តនថី - បុ គគ លិ ក្ ប្រគប់ លុំ ោ ប់ ថ្នប ក្់ រ បេ់ ធ នាគារជាតិ ថ្នក្មពុ ជា ដដលបាន
បុំ នពញការងារប្របក្បនោយោារតី ទទួ លខុ េប្រតូវ ខពេ់
លអពីប្រក្េួង-ោទប័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ណន៍នានាផងដដរ។
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ប្រពមទុំងមានការចូលរួមេហការ

នដើមផីយមយអងគពិធីនាថ្ងងននេះប្របប្រពឹតថនៅនោយេក្មានិងមានការចូលរួមរបេ់យុវជននយើង
នយើងក្៏បាននរៀបចុំក្ិចចពិភាក្ាចុំនួនពីរ ៖ ទី ១/- នលើប្របធានបទ ”ប្របាក្់នរៀលនិងការអភិវឌ្ណ
នេដឌ ក្ិ ចច ជា តិ ” និ ង ទី ២ /- នលើ ប្របធានបទ ”តថ្មល េ នថិ ភា ពក្បុ ងការអភិ វ ឌ្ណនេដឌ ក្ិ ចច ជា តិ
ិ ័ យ ធនាគារនិ ង ហិ រ ញ្ដ វ តទុ ”។
ជាពិ នេេវ េ
ជាទី ប ញ្ច ប់ ខញុំុ េូ ម ដងល ងអុំ ឱ រគុ ឱ យ ងប្រជាលនប្រៅចុំ ន

េះ ឯក្ឧតថ ម នលាក្ជុំ ទ វ

នលាក្ នលាក្ស្េី នាងក្ញ្ហដ ទុំងអេ់ដដលមានវតថមានក្បុងអងគពិធីននេះ។ ខញុំុេូមអបអរោទរ
ខួបអនុេាវរ ីយ៍នលើក្ទី ៣៨ថ្នការបនងកើតធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាន

ើងវ ិញ និងជូនពរយមយពិធីនយើង

ប្របប្រពឹតថនៅនោយនជាគជ័យ។

សូមអរគុណ!
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