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អធិបនតយយជាតិ និងការរេ់រានន ើងវញិថ្នប្របជាជន។ ការបនងកើតធនាគារក្ណ្តថ លន ើងវញិ

ននេះក៏្ជាប្រពឹតថិការឱ៍ប្របវតថិោស្រេថដ៏េុំខាន់ និងបានរមួចុំដឱក្ក្បុងការក្ោងមូលោឌ នប្រគឹេះថ្ន

ការអភិវឌ្ណនេដឌកិ្ចចជាតិ ជាបនថបនាធ ប់រហូតមក្ដល់េពែថ្ងង។ ដូនចបេះ ថ្ងងននេះ នយើងជួបជុុំគាប

នដើមផីអបអរោទរចុំន េះេមិទនផលដដលប្របព័ននធនាគារនយើងេនប្រមចបាន ក្បុងរយ្នពល

៣៨ឆាប ុំក្នលងមក្។ ខញុុំេូមយក្យមកាេននេះ នដើមផីេដមថងនូវការដឹងគុឱដ៏ប្រជាលនប្រៅបុំផុត

ចុំន េះ េនមថចអគគមហាធមាន ធិោល ជា េីុម, េនមថចអគគមហាពញចប្រកី្ នហង េុំរនិ, 

និងេនមថចអគគមហានេនាបតីនតនជា ហ ុន ដេន ប្រពមទុំងឥេសរជនដខារនយើងទុំងអេ់ 

ដដលបានបូជាអាយុ ជីវតិ និងក្មាល ុំងកាយចិតថ នដើមផីរ ុំនោេះប្របជាជននិងេនតងាគ េះប្របនទេជាតិ

នចញពីរបបប្របល័យពូជោេន៍ ប ុល ពត នហើយបានោថ រ ក្ោង និងអភិវឌ្ណនេដឌកិ្ចចនិង

េងគមជាតិយមយមានការរកី្ចនប្រមើនរហូតកាល យជាប្របនទេមានចុំឱូលមធយម និងការរក្ាបានដ៏

រងឹមាុំនូវេុខេនថិភាព េទិរភាពននយបាយ និងេណ្តថ ប់ធាប ប់ោធារឱ្។ ខញុុំក៏្េូមេដមថងការ

នកាតេរនេើរនិងអុំឱរគុឱយ ងខាល ុំងចុំន េះ អតីតនទោភិបាល ប្រក្ុមប្របឹក្ាភិបាល 

ថ្នប ក់្ដឹក្នាុំ និងមតនថីបុគគលិក្ទុំងអេ់ ដដលបានរួមចុំដឱក្ក្បុងកិ្ចចក្ោងប្របព័ននធនាគារ

ក្មពុជាយមយមានការអភិវឌ្ណដូចបចចុបផនប។ 

ក្បុងរយ្នពល៣៨ឆាប ុំចុងនប្រកាយននេះ ជាពិនេេបនាធ ប់ពីក្មពុជាទទួលបានេនថិភាព

នពញនលញ ចប់ពីឆាប ុំ១៩៩៩មក្ ប្របព័ននធនាគារបាននបាេះជុំហាននៅមុខយ ងរងឹមាុំទុំង

ដផបក្របូវនថនិងគុឱភាព នហើយបាននដើរតួនាទីយ ងេុំខាន់ក្បុងការរមួចុំដឱក្អភិវឌ្ណនេដឌកិ្ចច 

និងេងគម តមរយ្ការគាុំប្រទនិងជុំរញុក្ុំនឱើ ននេដឌកិ្ចច ការនលើក្ក្មពេ់បរយិប័នបហិរញ្ដវតទុ 

និងការកាត់បនទយភាពប្រកី្ប្រក្ នហើយេមិទនផលទុំងននេះប្រតូវបានទទួលោគ ល់នោយមជឈោឌ ន
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ជាតិនិងអនថរជាតិ។ ជាក់្ដេថង រាជរោឌ ភិបាលបានចត់ទុក្ប្របព័ននធនាគារថ្នបាននដើរតួនាទី

េបូលក្បុងការគាុំប្រទក្ុំនឱើ ននេដឌកិ្ចច េទិរភាពមា ប្រកូ្នេដឌកិ្ចចនិងហិរញ្ដវតទុ កាត់បនទយភាពប្រកី្ប្រក្ 

និងជុំរញុេមាហរឱក្មានេដឌកិ្ចចក្មពុជានៅក្បុងតុំបន់និងពិភពនលាក្។ ក្បុងរយ្នពល១៦ឆាប ុំ

ចុងនប្រកាយននេះ ប្រទពយេក្មាវេ័ិយធនាគារបាននក្ើនន ើងយ ងឆាប់រហ័េដល់ ១២៨ ប្រទីលាន

នរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៣២ ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្) នានពលបចចុបផនប គឺបាននក្ើនន ើង

ប្របមាឱ ៤១ដង នហើយនបើគិតជាក្ុំនឱើ នប្របចុំឆាប ុំវញិ គឺនក្ើនន ើង២,៥ដង ក្បុងមួយឆាប ុំៗ។ 

ឥឱទនវេ័ិយធនាគារចុំន េះវេ័ិយឯក្ជនបាននក្ើនន ើងដល់ ៧៧ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹង

ប្របមាឱ ១៨,៨ ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្) នក្ើនន ើង ៩៣ដង នហើយប្របាក់្បនញ្ដើបាននក្ើនន ើង

ដល់ ៦៧ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ១៦,៣ ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្) នក្ើនន ើង៥២ដង។ 

ទនធឹមននេះ ទុនបប្រមុងអនថរជាតិដុលបាននក្ើនន ើងពីក្ប្រមិតដតប្របមាឱ ៩៩ លានដុលាល រអានមរកិ្ 

នៅឆាប ុំ១៩៩៤ ដល់ ៨,២ ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្ ដដលអាចធានាការនាុំចូលបានប្របមាឱ ៦ដខ 

ខពេ់ជាងក្ប្រមិតអបផបរមាគួរមាន (៣ដខ) គឺនក្ើនន ើង៨០ដង ក្បុងរយ្នពល ២៣ឆាប ុំក្នលង

មក្ននេះ ឬនក្ើន៣,៥ដង ជាមធយមក្បុងមួយឆាប ុំៗ។ ក្បុងរយ្នពលពីរទេវតសរន៍នេះដដរ ក្មពុជារក្ា

បានេទិរភាពមា ប្រក្ូនេដឌកិ្ចចលអប្របនេើរ ដដលអុំនណ្តយផលដល់ការរកី្ចនប្រមើនេក្មាភាព

នេដឌកិ្ចច នោយអប្រតអតិផរណ្តមានក្ប្រមិតនប្រកាម ៥% នហើយតថ្មលប្របាក់្នរៀលមានេទិរភាព

នធៀបនឹងដុលាល រអានមរកិ្ក្បុងរងែង់ ៤.០០០ នរៀលក្បុង១ដុលាល រអានមរកិ្។ ទនធឹមននេះ តមការ

វាយតថ្មលរបេ់មជឈោឌ នអនថរជាតិ ដូចជា មូលនិធិរូបិយវតទុអនថរជាតិ ធនាគារពិភពនលាក្ 

និងភាប ក់្ងារចុំណ្តត់ថ្នប ក់្ Moody‟s បានបងាា ញថ្ន ប្របព័ននធនាគារក្មពុជាទទួលបានជុំននឿចិតថ

ខពេ់ពីវេ័ិយឯក្ជន និងជាប់ចុំណ្តត់ថ្នប ក់្ទី៧នលើភាពងាយស្េួលទទួលបាននេវាហិរញ្ដវតទុ 
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នហើយនារយ្នពលក្នលងមក្ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាជាប់ចុំណ្តត់ថ្នប ក់្លអក្បុងការរួមចុំដឱក្

រក្ាេទិរភាពនេដឌកិ្ចចនិងអប្រតបថូរប្របាក់្ ដដលគាុំប្រទដល់លុំហូរចូលថ្នការវនិិនយគផ្ទធ ល់

បរនទេមក្ក្មពុជា នទេះបីជាេទិតនប្រកាមក្ប្រមិតដុលាល របូនីយក្មាខពេ់ក៏្នោយ។  

 

ឯកឧតតម ពលាកជទំាវ ពលាក ពលាកស្សី នងិនាងកញ្ញា  ជាទពីមស្ត!ី 
 

មុននឹងឈានចូលដុំណ្តក់្កាលអភិវឌ្ណន៍រកី្ចនប្រមើនដូចេពែថ្ងងននេះ ប្របព័ននធនាគារក្មពុជា 

បានឆលងកាត់ដុំនឱើ រដ៏ដវងឆាង យន រនពញនោយឧបេគគនិងការផ្ទល េ់បថូរជានប្រចើនដុំណ្តក់្កាល។ 

នឆលៀតក្បុងយមកាេដ៏មនហាឡារកិ្ននេះ ខញុុំេូមជប្រមាបជូនអងគពិធីនយើងអុំពី៖ i/- ប្របវតថិប្របព័នន

ធនាគារក្មពុជា ii/- ការរកី្ចនប្រមើនរបេ់ប្របព័ននធនាគារនារយ្នពល ៣៨ឆាប ុំចុងនប្រកាយ និង 

iii/- ទិេនៅថ្នការអភិវឌ្ណប្របព័ននធនាគារក្បុងរយ្នពលដវង។ 
 

I- ប្ វត្តិប្ ព័ន្ធធនាគារកមពុជា 
 

 ការដេែងយល់ពីប្របវតថិនិងដក្ស្េង់បទពិនោធន៍ទុំងនជាគជ័យនិងបរាជ័យពីអតីតកាល 

ពិតជាមានការចុំបាច់ណ្តេ់េប្រមាប់មនុេសជុំនាន់នប្រកាយ ជាពិនេេ យុវជនដដលជា

ទុំ ុំងេបងឫេសី។ ការយល់ចាេ់ពីបញ្ហា ទុំងននេះ នឹងអាចយមយនយើងអនុវតថការងារ និងនរៀបចុំ 

ដផនការេក្មាភាពប្របក្បនោយភាពប្រតឹមប្រតូវនិងប្រគប់ប្រជុងនប្រជាយ េុំនៅឈាននៅេនប្រមចបាន

នជាគជ័យនានពលអនាគត។ ដូចេុភាេិតរបេ់ទេសនវទូិជនជាតិបារាុំងនិងជាអបក្និពននដ៏លផី

នលាក្ Victor Hugo បានន លថ្ន “La vieillesse bien comprise est l‟âge de l‟espérance” 

បានន័យថ្ន នៅនពលដដលនយើងយល់អុំពីនរឿងរា វប្របវតថិោស្រេថទុំងឡាយបានចាេ់លាេ់ 

នយើងនឹងអាចឈានដល់ដុំណ្តក់្កាលមួយ ដដលមានភាពចេ់ទុុំក្បុងការអនុវតថការងារ
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ប្របក្បនោយនជាគជ័យ។ នបើនយើងយល់មិនចាេ់ពីនរឿងរា វដដលបាននក្ើតន ើងននាេះនទ 

នយើងនឹងអាចប្របប្រពឹតថក្ុំហុេដដដលៗ ឬនដើរជាន់ោនចេ់ ដូចេុភាេិតមួយន លថ្ន 

“History repeats itself”។ 
 

១/- មនុសមយ័អាណាពាបាលបារាងំ  
 

ក្មពុជាមានប្របវតថិថ្នការនប្របើប្របាេ់រូបិយវតទុយឺត នបើនធៀបនឹងប្របនទេមួយចុំនួនក្បុង

តុំបន់និងនលើពិភពនលាក្។ នយងតមការេិក្ារបេ់នលាក្ Jean-Daniel Gardère 

បងាា ញថ្ន ភាពយឺតថ្នការនប្របើប្របាេ់ននេះអាចបណ្តថ លមក្ពី i/- នេដឌកិ្ចចក្មពុជាពឹងដផអក្

នប្រចើននលើវេ័ិយក្េិក្មា ជាមួយនឹងទុំននៀមទមាល ប់នោេះដូរទុំនិញនឹងទុំនិញ (Barter economy) 

និងការដចក្រ ុំដលក្យមយគាប នៅវញិនៅមក្  ii/- ក្មពុជាមិនមានការផលិតនលាហធាតុមានតថ្មល

នប្រចើនេប្រមាប់បុំនពញនេចក្ថីប្រតូវការក្បុងការនោេះដូរនទ និង iii/- រាជធានីដខារបានផ្ទល េ់ទីតុំង

បនថិចមថងៗពីតុំបន់ដដលនធែើ ឱិជជក្មាអនថរជាតិនៅតុំបន់ដដលអុំនណ្តយផលដល់ក្េិក្មា 

ដដលនធែើយមយតប្រមូវការរូបិយវតទុមានក្ប្រមិតទប។ តមភ័េថុតងក្ុំណ្តយប្របវតថិោស្រេថ បាន

បងាា ញថ្ន ក្មពុជាធាល ប់ជាប្របនទេដដលបាននប្របើប្របាេ់របិូយវតទុតិចតួចដដរ ដដលមានប្របភពមក្

ពីអឺរ  បុ អានមរកិ្ឡាទីន និងចិន ដដលបានចូលមក្នធែើ ឱិជជក្មានលើក្ុំពង់ដផក្មពុជា និងមក្

នធែើទេសនកិ្ចចនៅក្មពុជាចប់តុំងពីេតវតសរទី៍១មក្។ ក្ុំណ្តយមួយដដលនធែើន ើងនៅ

ដខប្រតតដក្វ ស្េុក្អងគរបូរ ីដក្ផរភបុំោ បានរក្នឃើញកាេមាេមួយដដលេរនេរថ្ន “ឦសានបរុៈ” 

នហើយការរក្នឃើញននេះបានកាល យជាេមាតិក្មាងាីមួយដដលបងាា ញថ្ន ក្មពុជាបានផលិត

កាេតុំណ្តងរូបិយវតទុជាតិ តុំងពីេម័យឦោនបុរ្មក្នមល េះ។ ខញុុំក៏្េូមរ ុំឭក្ផងដដរថ្ន 

កាលពីដខក្ក្កោងាីៗននេះ ប្របាោទេមផូរថ្ប្រពគុក្នៅស្េុក្ប្របាោទេុំបូរ ដខប្រតក្ុំពង់ធុំ  
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ដដលបានក្ោងន ើងនៅេតវតសរទី៍៧ ជារាជធានីថ្នឦោនបុរ្ ប្រតូវបានអងគការ UNESCO 

ចុេះបញ្ជ ីក្បុងនបតិក្ភឱឍ ពិភពនលាក្។ កាេប្របាក់្ដដលនគេនាតថ្នជារូបិយវតទុទីមួយរបេ់

ក្មពុជាគឺ ប្របាក់្េលងឹ (ជាមាេនិងប្របាក់្េុទន) ដដលនៅថ្ផធខាងមុខមានរបូនាគ និងប្រតូវបាន

នបាេះផាយនោយប្រពេះស្េីនជោឌ ធិរាជរាមាធិបតី នៅេតវតសរទី៍១៦។ នយងតមនលាក្ 

Adhémard Leclère ដដលបានេរនេរក្បុងនេៀវនៅ នៅឆាប ុំ១៩១៤ “ប្របវតថិោស្រេថប្របនទេក្មពុជា” 

នារជជកាលប្រពេះស្េីនជោឌ  ក្មពុជានយើងបាននបើក្ទូលាយ ឱិជជក្មាជាមួយបរនទេ នោយ

នគនឃើញវតថមានរបេ់ជនជាតិនអេា ញនិងព័រទុយហាគ ល់ បានចូលមក្នធែើ ឱិជជក្មា

នៅក្មពុជា។ េក្មាភាពនេដឌកិ្ចចនិង ឱិជជក្មាបានរកី្ចនប្រមើនគួរយមយក្ត់េមាគ ល់ នហើយ

ប្របព័ននពននោរក៏្ប្រតូវបាននរៀបចុំផងដដរ។ ប្រពេះស្េីនជោឌ បាននបាេះពុមពប្របាក់្េលឹង នដើមផី

បងាា ញពីអធិបនតយយភាពជាតិនិងធមាា នុរបូភាពរបេ់ប្រពេះអងគ។ 

បនាធ ប់មក្នៅអុំ ុងឆាប ុំ១៨៤៦ ប្រពេះបាទអងគឌួ្ង បាននបាេះពុមព “ ស្បាកស់្បាសាទ ” ដដល 

នៅថ្ផធមាៈ ងមានរ ុំនលចរូបហងស និងថ្ផធមាៈ ងនទៀតមានរូបប្របាោទអងគរវតថ នហើយនៅដផបក្

ខាងនប្រកាមមានចរកឹ្អក្សរ “ ស្កុងកមពូជា ”។ នៅឆាប ុំ១៨៦០ ប្រពេះបាទននរាតថមបាននបាេះពុមព

រូបិយវតទុនធែើពីេុំរទឹន មានចរកឹ្អក្សរដខារផងនិងអក្សរបារាុំងផង។ រូបិយវតទុជាតិននេះខលេះមាន

ឯក្តជា ពតៀន និងខលេះមានឯក្តជា ពរៀល នហើយននេះជាចុំឱុចចប់នផថើមថ្ននឈាា េះឯក្ត ពរៀល 

របេ់របិូយវតទុដខារនយើងរហូតមក្ដល់បចចុបផនប។  

នទេះបីជាប្រពេះរាជាដខារបាននបាេះផាយរូបិយវតទុជាបនថបនាធ ប់ក៏្នោយ ប ុដនថរូបិយវតទុ

ទុំងននាេះមិនបានចរាចរទូលុំទូលាយនទ នោយោរបរមិាឱផគត់ផគង់មានចុំនួនតិច ប្របជាជន 
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មិនមានទមាល ប់នោេះដូរ នហើយរបិូយវតទុទុំងននេះប្រតូវបាននគនប្របើប្របាេ់េប្រមាប់តុំណ្តងប្របនទេ

ដដលបងាា ញពីអធិបនតយយភាព ជាជាងេប្រមាប់នធែើជាមនធាបាយនោេះដូរ។ 
 

២/- សមយ័អាណាពាបាលបារាងំ (១៨៦៣ -១៩៥៣)  
  

នប្រកាមការប្រគប់ប្រគងរបេ់អាណ្តពាបាលបារាុំងរយ្នពល ៩០ឆាប ុំ ប្របនទេក្មពុជា 

បានទទួលអុំនណ្តយផលពីការការ រដផបក្ប្រពុំដដន និងការនធែើទុំននើបក្មានេដឌកិ្ចច។  នៅក្បុង

ឆាប ុំ១៨៧៥ ធនាគារឥឱឍូ ចិន (Banque de l‟Indochine) របេ់បារាុំង បានទទួលេិទនិ

ពិនេេក្បុងការនបាេះផាយរបិូយវតទុក្បុងតុំបន់ឥឱឍូ ចិន គឺប្របនទេក្មពុជា នវៀតណ្តម និងឡាវ។ 

៣ឆាប ុំនប្រកាយមក្ ធនាគារឥឱឍូ ចិនបាននបាេះពុមព “ប្របាក់្ពា េ (Piastres)” ជាកាេ 

េប្រមាប់ោក់្យមយប្របនទេឥឱឍូ ចិនទុំងបីនប្របើប្របាេ់ នហើយចប់ពីឆាប ុំ១៨៩១ ធនាគារឥឱឍូ ចិន 

បាននបាេះផាយប្រក្ោេប្របាក់្ពា េ។ បនាធ ប់ពីការនធែើក្ុំដឱទប្រមង់ប្របព័ននរូបិយវតទុឥឱឍូ ចិន 

ជាបនថបនាធ ប់ និងការទមទរយមយបារាុំងដក្អាជាញ ប័ឱតក្បុងការនបាេះពុមពពីធនាគារឥឱឍូ ចិន 

នោយប្របគល់អាជាញ ប័ឱតននេះនៅយមយរោឌ ភិបាលថ្នប្របនទេនីមួយៗនៅឥឱឍូ ចិនវញិ ចប់ពី

ឆាប ុំ១៩៣០មក្ បារាុំងបានឯក្ភាពនិងនចញចាប់ដក្អាជាញ ប័ឱតនបាេះពុមពរូបិយវតទុនចញពី

ធនាគារឥឱឍូ ចិន នៅដខក្ញ្ហដ  ឆាប ុំ១៩៤៤។ ការចរចនដើមផីបនងកើតវទិាោទ ននបាេះផាយប្របាក់្

េប្រមាប់ឥឱឍូ ចិន ក៏្ប្រតូវបាននធែើន ើងជាបនថបនាធ ប់ ដូចជា មានកិ្ចចប្រពមនប្រពៀងនាដខវចិឆិកា 

ឆាប ុំ១៩៥០ នៅទីប្រក្ុងប ូ និងការចុេះហតទនលខានលើអនុេញ្ហដ ចតុភាគី នាដខធបូ ឆាប ុំ១៩៥០ 

នៅទីប្រក្ុងបា រេី។ ទីបុំផុត នៅឆាប ុំ១៩៥២  “ វទិាោទ ននបាេះពុមពថ្នេមាគតរដឌឥឱឍូ ចិន” ប្រតូវ

បានបនងកើតន ើងនោយមានទីោប ក់្ការក្ណ្តថ លនៅទីប្រក្ុងភបុំនពញ និងបាននបាេះផាយរបិូយវតទុ

េប្រមាប់នប្របើប្របាេ់ក្បុងប្របនទេទុំងបី។ 
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៣/- សមយ័សងគមរាស្តសតនយិម (១៩៥៣ - ១៩៧០)  
 

បនាធ ប់ពីទទួលបានឯក្រាជយពីបារាុំង េហភាពេមាគតរដឌឥឱឍូ ចិន (L‟Union des 

États Associés d‟Indochine) បានជួបប្របជុុំចតុភាគី (បារាុំង ក្មពុជា នវៀតណ្តម និងឡាវ) 

នៅទីប្រកុ្ងបា រេី នដើមផីដេែងរក្ដុំនណ្តេះស្ោយក្បុងការទមទរឯក្រាជយដផបក្របិូយវតទុយមយប្របនទេ 

េមាគតរដឌនីមួយៗ។ ទីបុំផុត បារាុំងបានប្របគល់ឯក្រាជយដផបក្របិូយវតទុនៅយមយប្របនទេទុំងបី 

នៅក្បុងកិ្ចចប្របជុុំចតុភាគីនៅថ្ងង២៩ ធបូ ១៩៥៤ គឺប្របនទេនីមួយៗមានធនាគារក្ណ្តថ លនិង

រូបិយវតទុជាតិនរៀងខលួន នហើយធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាដដលបានបនងកើតន ើងកាលពីថ្ងង២៣ ធបូ 

១៩៥៤ បានចប់ដុំនឱើ រការនៅដខឧេភា ១៩៥៥ និងបាននបាេះផាយប្របាក់្នរៀលនៅដខក្ញ្ហដ  

នៅឆាប ុំដដដលននាេះ។  

ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា បានបនប្រមើយ ងេក្មាដល់នគាលននយបាយក្ោងជាតិ

ថ្នរបបេងគមរាស្រេថនិយម នហើយប្របាក់្នរៀលប្រតូវបានពប្រងឹងស្េបតមការវវិតថរកី្ចនប្រមើនថ្ន

នេដឌកិ្ចចជាតិ។ នៅចុងឆាប ុំ១៩៦៣ ប្របព័ននធនាគារក្មពុជាប្រតូវបាននធែើក្ុំដឱទប្រមង់នោយ

ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានដប្របកាល យពីទប្រមង់ជាោទ ប័ន ក់្ក្ណ្តថ លេែយ័តនៅជាធនាគាររដឌ 

នប្រកាមទប្រមង់ជាោទ ប័នោធារឱ  ្ដដលមានលក្ៈឱ្ជាឧេាហក្មាផងនិង ឱិជជក្មាផង។ 

ធនាគារឯក្ជនជាតិនិងបរនទេដដលក្ុំពុងនធែើប្របតិបតថិការ ប្រតូវបានដប្របកាល យ ជាធនាគារដដល

រដឌកាន់កាប់។ 
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៤/- របប លន ់នល់ (១៩៧០ - ១៩៧៥)   
 

បនាធ ប់ពីក្មពុជាមានេុខេនថិភាពមួយរយ្ លន់ នល់ បាននធែើរដឌប្របហារទមាល ក់្ 

េនមថច ប្រពេះននរាតថម េីហនុ ពីអុំណ្តចនៅថ្ងង១៨ មីនា ១៩៧០ និងបានបថូររបបនៅជា

ោធារឱរដឌដខារ។ រដឌប្របហារ លន់ នល់ ននេះ បាននធែើយមយប្របនទេជាតិធាល ក់្ក្បុងនភលើងេតងាគ ម 

អេទិរភាព និងចលាចល នហើយនេដឌកិ្ចចចប់នផថើមធាល ក់្ក្បុងវបិតថិយ ងធងន់ធងរ។ េតងាគ មបាន

នក្ើតន ើងនៅប្រគប់ទីក្ដនលង ប្របនទេប្រតូវបានកាត់ផ្ទថ ច់ជាក្ង់ៗ ផលិតក្មាបានងយចុេះដុនោប 

នហើយប្របនទេទុំងមូលប្រតូវពឹងដផអក្នលើជុំនួយបរនទេ។ ចុំន េះការនបាេះផាយរូបិយវតទុ  

ប្រក្ោេប្របាក់្ក្បុងេម័យេងគមរាស្រេថនិយម ប្រតូវបានអនុញ្ហដ តយមយនធែើចរាចរដដដល នហើយរបប 

លន់ នល់ បាននបាេះពុមពប្រក្ោេប្របាក់្បដនទម។ ប្របព័ននធនាគារបាននធែើនេរភីាវូបនីយក្មា

ោរជាងាី នដើមផីបងកលក្ៈឱ្យមយធនាគារឯក្ជន អាចនធែើេក្មាភាពទនធឹមនឹងធនាគាររដឌ

ទុំងឡាយ នប្រកាមការដឱនាុំនិងប្រតួតពិនិតយរបេ់ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា។ នទេះយ ងណ្ត 

ឯក្ជនភាវបូនីយក្មាប្រក្ុមហ ុនរដឌ និងនេរភីាវបូនីយក្មា ឱិជជក្មាបរនទេមានដុំនឱើ រការ 

យឺត នហើយេតងាគ មេីុវលិនិងការចុំណ្តយខពេ់នៅនលើថ្ងលដឹក្ជញ្ជូ នបាននធែើយមយនរាងចប្រក្និង

ប្រក្ុមហ ុនបិទទែ រជាបនថបនាធ ប់។ យមនភាពងវកិារដឌបាននក្ើនន ើងយ ងខាល ុំង នហើយនដើមផីបុំនពញ

យមនភាពងវកិារដឌ ធនាគារក្ណ្តថ លប្រតូវបានបងៈុំយមយនបាេះពុមពប្របាក់្បដនទមយ ងនប្រចើនេននឹក្េនាន ប់ 

ជាពិនេេេប្រមាប់នបើក្ប្របាក់្ដខយមយមតនថី-បុគគលិក្រដឌ និងចុំណ្តយដផបក្នយធា។ ប្របាក់្នរៀល

បានធាល ក់្ថ្ងលជាលុំោប់រហូតដល់ក្ប្រមិតមិនអាចប្រគប់ប្រគងបាន។ ជាក់្ដេថង មាេដដលធាល ប់

ដតមានតថ្មល១តមលឹង ៣.០០០នរៀល បាននក្ើនន ើងរហូតដល់ ៤០មឺុននរៀល។ 
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 នានពលននាេះ អប្រតអតិផរណ្តបាននក្ើនន ើងឥតឈប់ឈរពី ១២% នៅឆាប ុំ១៩៧០ នៅ 

៧១% នៅឆាប ុំ១៩៧២ និងរហូតដល់ ២២៨% នៅឆាប ុំ១៩៧៤។ ក្ុំនឱើ នខពេ់ថ្នអតិផរណ្ត

និងការបាត់បង់តថ្មលរូបិយវតទុជាតិនានពលននាេះ បានចប់នផថើមនធែើយមយប្របជាជនបាត់បង់ជុំននឿ

ទុក្ចិតថនលើរូបិយវតទុជាតិជាលុំោប់។ ថ្ងលមាូបអាហារ នប្របងឥននន្ និងរបេ់របរនានាដដល

ដតងដតមានេទិរភាព បានដប្របប្របួលនក្ើនន ើងមិនអាចប្រគប់ប្រគងបាន។ ថ្ងលមាូបអាហារប្រតូវបាន

ក្ត់េមាគ ល់ថ្ន បានន ើងថ្ងលខាល ុំងជាងនគ នោយោរមិនមានការផគត់ផគង់ប្រគប់ប្រគាន់ពីតម

បណ្តថ នខតថនានា។  ថ្ងលគុយទវ១ចន ដដលធាល ប់ដតមានតថ្មលប្រតឹម ៥នរៀល បាននក្ើនដល់ 

៥០០នរៀល និងរហូតដល់ ១.០០០នរៀល ក្បុង១ចន នៅឆាប ុំ១៩៧៤។ ថ្ងលោច់ប្រជូក្ នក្ើនពី 

១៥នរៀល ក្បុង១គី ូប្រកាម ដល់ ៤.០០០នរៀល ក្បុង១គី ូប្រកាម, ប្រតកួ្ន១បាច់ដដលធាល ប់ដតថ្ងល 

៥កាក់្ (០,៥នរៀល) ឬ១នរៀល ន ើងដល់ ៥០០នរៀល នហើយនប្របងោុំងបាននក្ើនន ើងពី ៧នរៀល 

ក្បុង១លីប្រត ដល់ ៧.០០០នរៀល ក្បុង១លីប្រត។  
 

៥/- ការលុបបបំាតព់ោលស្បពន័ធធនាោរនងិរូបយិវតថុ (១៩៧៥ -១៩៧៩) 
 

របប លន់ នល់ ដដលបានកាន់អុំណ្តចប្របមាឱ ៥ឆាប ុំ ប្រតូវបានផថួលរ ុំលុំ នៅថ្ងង១៧ 

នមោ ១៩៧៥។ របប ប ុល ពត បានចូលកាន់អុំណ្តចបនថ នហើយបានអនុវតថននយបាយ

ប្របល័យពូជោេន៍ នោយបានកាប់េមាល ប់ប្របជាជនេលូតប្រតង់ និងបុំផ្ទល ញនហោឌ រចនាេមព័នន

នេដឌកិ្ចចនិងេងគម ដូចជា ោលានរៀន មនធីរនពទយ ការយិល័យរដឌបាល អគារ ឱិជជក្មា 

និងវតថអារាម និងបានដប្របកាល យប្របនទេក្មពុជានៅជាេងគមទេភាពបុពែកាល “ហូបរមួ ពេករមួ”។ 

របប ប ុល ពត បានបុំបាត់ក្មាេិទនិឯក្ជន ទីផារ របិូយវតទុ និងេិទនិនេរភីាពប្រគប់ដបបយ ង 

េូមផីដតេិទនិជាមូលោឌ ន ដូចជា េិទនិក្បុងការរេ់នៅ នរៀនេូប្រត នធែើការងារ រហូតដល់គាា នេិទនិ
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ក្បុងការនប្រជើេនរ ើេគូស្េក្រដដលខលួននពញចិតថ គឺអងគការជាអបក្នរៀបចុំនោយបងៈុំទុំងអេ់។ 

ប្របជាជនបានកាល យជាឧបក្រឱ៍ោច់ថ្ងលរបេ់អងគការ នោយនធែើការយ ងនវទនាជាមួយនឹង

អាហារតិចតួចបុំផុត។ គួរបញ្ហជ ក់្ថ្ន ការលុបបុំបាត់របិូយវតទុមិនយមយចរាចរប្រតូវបានពួក្ ប ុល ពត 

យល់ថ្ន “លុយជាប្របភពថ្នការជិេះជាន់និងនក្ងប្របវញ័្ច ”។ ដូនចបេះ នដើមផីយមយេងគមមួយនេាើភាពគាប

ទុំងអេ់ គឺប្រតូវដតបុំបាត់លុយនិងទីផារនចល។ ការបុំបាត់ធនាគារក្ណ្តថ លនិងរបិូយវតទុរបេ់ 

ប ុល ពត បានរ ុំលាយឫេគល់ទុំងស្េុងនូវយនថការទីផារនិងការអភិវឌ្ណនេដឌកិ្ចចនិងេងគម

នៅក្មពុជា និងនធែើយមយប្របជាជនក្មពុជាទុំងអេ់ធាល ក់្ខលួនជាអបក្ប្រកី្ប្រក្។ 
 

II- ការរកីចបប្មើន្ប្ ព័ន្ធធនាគារនារយៈបពល ៣៨ឆ្ន ាំចុងបប្កាយ 
 

បទពិនោធន៍ដដលបានឆលងកាត់ដ៏ដវងឆាង យទុំងននេះបានផថល់នូវនមនរៀនជានប្រចើន 

ដល់ប្របជាជនក្មពុជាពីេតងាគ មនិងអេទិរភាពននយបាយ ដដលបណ្តថ លយមយធាល ក់្ចុេះថ្នវេ័ិយ

នេដឌកិ្ចចនិងហិរញ្ដវតទុ  និងតួនាទីដ៏េុំខាន់របេ់ធនាគារក្ណ្តថ លនិងរូបិយវតទុជាតិនៅ

ក្បុងការអភិវឌ្ណនេដឌកិ្ចចនិងេងគម។ របិូយវតទុបាននដើរតួនាទីេប្រមួលដល់េក្មាភាពនេដឌកិ្ចច 

និងដបងដចក្ក្មាល ុំងពលក្មាប្របក្បនោយប្របេិទនភាពនៅក្បុងនេដឌកិ្ចច តមរយ្មុខងារទុំងបី

របេ់របិូយវតទុ គឺបនងកើតនូវឯក្តថ្ងល មនធាបាយទូទត់ និងេនសុំ។ ទនធឹមននេះ របិូយវតទុក៏្តុំណ្តង

យមយប្របនទេមួយផងដដរ នហើយជាកាតលិក្រដ៏េុំខាន់ក្បុងការពប្រងឹងោា រតីជាតិនិយម និង

ោមគគីភាព នោយោររបិូយវតទុបានបងកប់នូវខលឹមោររ ុំឭក្ពីក្តថ ប្របវតថិោស្រេថ ការរកី្ចនប្រមើន 

និងតងភាពេងគម ដដលប្របជាជនក្បុងប្របនទេមួយជួបប្របទេះជាមួយគាប និងផថល់តថ្មលជារមួ។ 

អវតថមានរូបិយវតទុ ប្រតូវបានអបក្ប្របវតថិោស្រេថចត់ទុក្ថ្នជាក្តថ ចមផងមួយដដលបាននធែើយមយ

អាណ្តចប្រក្ដខារេម័យអងគរដដលបានរកី្ចនប្រមើនដល់ក្ុំពូលនិងរជជកាលបនថបនាធ ប់នទៀត
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កាលពីអតីតកាល ធាល ក់្ចុេះដុនោបជាលុំោប់ នោយោររដឌមិនមានប្របភពហិរញ្ដវតទុប្រគប់ប្រគាន់ 

នដើមផីដុំនឱើ រការកិ្ចចការប្របនទេេុំខាន់ៗ ជាពិនេេកិ្ចចការ រជាតិ នហើយប្របជាជនមិនអាច

អភិវឌ្ណេក្មាភាពនេដឌកិ្ចចទុំងក្បុងនិងនប្រៅប្របនទេបាន ដដលជាប្របភពចុំឱូលដ៏េុំខាន់

របេ់ប្របជាជននិងរដឌ។ នលើេពីននេះ អេទិរភាពតថ្មលរបិូយវតទុបានបណ្តថ លយមយមានអេទិរភាព

មា ប្រក្ូនេដឌកិ្ចច ដូចជាក្ុំនឱើ នអតិផរណ្ត និងការងយចុេះក្ុំនឱើ ននេដឌកិ្ចច។ 
  

១/- ការសាត រស្បពន័ធធនាោរនងិរូបយិវតថុពឡើងវញិ (១៩៧៩ - ១៩៨៦) 
 

ថ្ងង៧ មក្រា ១៩៧៩ ជាទិវាមហាជ័យជមបេះ ជាប្របវតថិោស្រេថ និងជាថ្ងងក្ុំនឱើ តទី២ 

របេ់ប្របជាជនក្មពុជា ដដលក្ងទ័ពរឱេិរសោមគគីេនតងាគ េះជាតិក្មពុជា ដឹក្នាុំនោយ 

េនមថចអគគមហាធមាន ធិោល ជា េីុម េនមថចអគគមហាពញចប្រកី្ នហង េុំរនិ និង

េនមថចអគគមហានេនាបតីនតនជា ហ ុន ដេន បានរ ុំនោេះប្របជាជននិងេនតងាគ េះប្របនទេជាតិ 

មាតុភូមិ និងអែីៗទុំងអេ់នចញពីរបបប្របល័យពូជោេន៍ ប ុល ពត។ នប្រកាយថ្ងងរ ុំនោេះ 

រឱេិរសោមគគីេនតងាគ េះជាតិក្មពុជា បានបុំនពញតួនាទីជាអបក្ការ រអាយុជីវតិប្របជាជនផង 

ទប់ោក ត់ការវលិប្រត ប់ថ្នរបបក្មពុជាប្របជាធិបនតយយផង ការ រទឹក្ដីផង នោេះស្ោយ 

នប្រគាេះទុរភិក្សជូនប្របជាជនទូទុំងប្របនទេផង និងបងកលក្ៈឱ្យមយប្របជាជនវលិប្រត ប់នៅ

ជួបជុុំប្រគួោរញតិមិតថ និងវលិនៅស្េុក្ក្ុំនឱើ តផង ជាពិនេេបាននរៀបចុំក្ោងរដឌអុំណ្តច 

ប្របជាជនប្រគប់ដផបក្និងប្រគប់ថ្នប ក់្ នដើមផីប្រគប់ប្រគងទឹក្ដី។ នពលននាេះ ោធារឱរដឌប្របជាមានិត

ក្មពុជាក៏្បានចប់បដិេននិន ើង នហើយភារកិ្ចចចមផងរបេ់រដឌអុំណ្តច គឺការការ រ និងក្ោង

មាតុភូមិក្មពុជាន ើងវញិនលើប្រគប់វេ័ិយ នដើមផីបងកលក្ៈឱ្យមយប្របជាជនរេ់នៅក្បុងេុខេនថិភាព 

និងការអភិវឌ្ណ។  



 -13-  

 

 

ក្បុងោទ នភាពដដលប្របនទេជាតិទុំងមូលប្រតូវនខធចខាធ ុំកាល យជាគុំនរនផេះផង់ នហោឌ រចនា-

េមព័នននេដឌកិ្ចចនិងេងគមប្រតូវបានបុំផ្ទល ញដល់ឫេគល់ ធនធានមនុេសប្រតូវបានបុំផ្ទល ញ នហើយ

អបក្ដដលរេ់រានមានជីវតិេទិតក្បុងោទ នភាពបាក់្ក្មាល ុំងកាយនិងោា រតី។ ដូនចបេះ នដើមផីក្ោង

ប្របនទេជាតិន ើងវញិនលើប្រគប់វេ័ិយ រោឌ ភិបាលបានបនងកើតធនាគារក្ណ្តថ ល នៅថ្ងៃ១០ 

តុលា ១៩៧៩ ដែលនានពលននាោះមានន ម្ ោះថា “ធនាគារជាតិថ្នរបជាជនកមពុជា”។ 

ធនាគារជាតិថ្នប្របជាជនក្មពុជាបានទទួលជុំនួយបនចចក្នទេនិងេមាា រពីប្របនទេ

ជាមិតថរួមមាន នវៀតណ្តមនិងអតីតេហភាពេូនវៀត។ ក្បុងរយ្នពលប្រតឹមដត៦ដខប ុនណ្តត េះ

នប្រកាយការបនងកើតធនាគារជាតិថ្នប្របជាជនក្មពុជា ប្របាក់្នរៀលងាីដដលតុំណ្តងយមយអធិបនតយយ-

ភាពជាតិ ប្រតូវបាននបាេះផាយនិងោក់្យមយចរាចរន ើងវញិ នៅថ្ងង២០ មីនា ១៩៨០ នដើមផីនធែើ

ជាខាប តវាេ់តថ្មល មនធាបាយនោេះដូរ និងជាឧបក្រឱ៍េនសុំ េប្រមាប់យមយប្របជាពលរដឌនប្របើប្របាេ់ 

ក្បុងជីវភាពប្របចុំថ្ងង។ ការោក់្យមយចរាចរប្របាក់្នរៀលន ើងវញិននេះ ប្រតូវបានប្របជាពលរដឌទូទុំង

ប្របនទេក្មពុជាអបអរោទរនិងោែ គមន៍យ ងខាល ុំង នហើយគឺជាប្រពឹតថិការឱ៍នជាគជ័យរបេ់

រោឌ ភិបាលក្បុងការអនុវតថនគាលននយបាយនេដឌកិ្ចចផងដដរ។ 

ការនបាេះប្របាក់្នរៀលនិងការោក់្យមយចរាចរន ើងវញិ បានជួយរមួចុំដឱក្នធែើយមយេក្មាភាព 

នេដឌកិ្ចចជាតិរេ់ន ើងវញិនលើប្រគប់វេ័ិយ និងបានអនុញ្ហដ តយមយ ឱិជជក្មារដឌចប់នផថើមនធែើ 

េក្មាភាពក្បុងលក្ៈឱ្ជាអាជីវក្មាចុំនឱញ-ខាត នធែើយមយ ឱិជជក្មាឯក្ជននិងទីផារមាន 

េក្មាភាពជាប្របប្រក្តីនិងរកី្ចនប្រមើនជាលុំោប់។ ប្របព័ននងវកិារដឌនិងនេវាធនាគាររដឌក៏្ប្រតូវ

បានរេ់រានមានជីវតិនិងមានេក្មាភាពជាងាីន ើងវញិ។ ក្បុងអុំ ុងនពលននាេះ ប្របព័ននធនាគារ 
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ក្មពុជាមានទប្រមង់ជាប្របព័ននមួយថ្នប ក់្ (Mono-banking system) ដដលធនាគារជាតិថ្នប្របជាជន 

ក្មពុជាបាននដើរតួនាទីេុំខាន់ៗបី គឺជាអាជាញ ធររបិូយវតទុ ជាធនាគារ ឱិជជ និងជារតនាគារជាតិ។ 
 

 

២/- េពំ ើ រការកខំ ទស្មងព់សេឋកចិ្ច (១៩៨៦ - ១៩៩៣) 
 

ចប់ពីឆាប ុំ១៩៨៦ េភាពការឱ៍នេដឌកិ្ចចក្មពុជាមានការវវិតថដប្របប្របួលជាវជិជមាន

គួរយមយក្ត់េមាគ ល់ នោយរោឌ ភិបាលបាននធែើក្ុំដឱទប្រមង់នេដឌកិ្ចចពីរបបនេដឌកិ្ចចដផនការ

ប្របមូលផថុុំយមយនៅជាយនថការនេដឌកិ្ចចដផនការផារភាជ ប់នឹងទីផារជាបនឱថើ រ  ៗនដើមផីឈាននៅរក្

នេដឌកិ្ចចទីផារនេរ។ី នានពលននាេះ រដឌបានទទួលោគ ល់ក្មាេិទនិឯក្ជន ដូចជាដីធលី  

មនធាបាយផលិតក្មានិងក្េិក្មា, បាននធែើឯក្ជនភាវបូនីយក្មានលើេហប្រគាេរដឌ នោយបាន

កាត់បនទយតួនាទីរបេ់ក្មាេិទនិរដឌ, ការបញ្ច ប់ភាពផ្ទថ ច់មុខរបេ់រដឌនលើការនធែើ ឱិជជក្មា 

នប្រៅប្របនទេ នោយបានបថូរពីតួនាទីផ្ទថ ច់មុខក្បុងការនាុំនចញ-នាុំចូល មក្ប្រគប់ប្រគងនិងចត់ដចង 

 ឱិជជក្មានប្រៅប្របនទេវញិ និងការអនុម័តចាប់េថីពីការវនិិនយគបរនទេ ដដលនបើក្ផលូវ

យមយវនិិនយគិនបរនទេមក្វនិិនយគនៅក្មពុជា។  

ទនធឹមនឹងក្ុំដឱទប្រមង់នេដឌកិ្ចចននេះ ប្របព័ននធនាគារក៏្បានចប់នផថើមនធែើក្ុំដឱទប្រមង់

ផងដដរ នហើយអគារោប ក់្ការធនាគារក្ណ្តថ លប្រតូវបានក្ោងន ើងវញិនៅឆាប ុំ១៩៩០។ 

នៅឆាប ុំ១៩៩១ នដើមផីបនប្រមើនេវានផធរប្របាក់្ ោក់្ប្របាក់្ និងនបើក្ប្របាក់្ដខ េប្រមាប់ការចុំណ្តយ

របេ់ប្របតិបតថិការអាជាញ ធរបនណ្តថ េះអាេនបរបេ់អងគការេហប្របជាជាតិនៅក្មពុជា (ដដល

នៅកាត់ថ្ន UNTAC) រោឌ ភិបាលបានអនុញ្ហដ តយមយធនាគារ ឱិជជបរនទេមួយ (CCB) មក្

នបើក្ោខានៅក្មពុជា។ នោយមានវតថមានធនាគារឯក្ជន ប ុដនថក្មពុជាមិនទន់មានចាប់
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េប្រមាប់ប្រគប់ប្រគង នហតុដូនចបេះ នៅឆាប ុំ១៩៩២ រោឌ ភិបាលបានេនប្រមចោក់្យមយនប្របើប្របាេ់

ចាប់ចុំនួនពីរ។ ទី១គឺ ចាប់េថីពីការដក្ដប្របនឈាា េះអងគការចត់តុំងនិងភារកិ្ចចរបេ់ធនាគារ

ជាតិថ្នប្របជាជនក្មពុជា បថូរនឈាា េះធនាគារជាតិថ្នប្របជាជនក្មពុជានៅជា”ធនាោរជាតថិ្នកមពុជា”  

ដូចេម័យេងគមរាស្រេថនិយមវញិ និងផថល់េិទនិយមយធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាប្រគប់ប្រគងនលើប្រគឹេះោទ ន

ធនាគារ។ ទី២គឺ ច្បាប់ស្តីពីការរគប់រគងស្ថថ ប័នរបិូយវតថុ (ដែលកាលននាោះសំ្នៅនលើរគឹោះស្ថថ ន

ធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុ) ដែលបានដច្បងពីែំន ើ រការសំុ្ការអនុញ្ញញ តនធវើអាជីវកមម និងការ

របរពឹតតនៅរបស់្ស្ថថ ប័នរូបិយវតថុ រពមទំងបទបផញ្ដតថិនានា។ នដើមផីពប្រងឹងការប្រតួតពិនិតយ

ធនាគារនិងមុខងារនានារបេ់ធនាគារក្ណ្តថ ល ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានបនងកើតនាយក្ោឌ ន

ប្រតួតពិនិតយ និងនាយក្ោឌ នចមផងៗមួយចុំនួននទៀតផងដដរ។ នានពលននាេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា 

បានចប់នផថើមក្ុំឱត់នដើមទុនអបផបរមារបេ់ប្រគឹេះោទ នធនាគារ ក្បុងចុំនួន ១០ ប ីលាននរៀល 

(នេាើនឹងប្របមាឱ ៥ លានដុលាល រអានមរកិ្)។ នទេះយ ងណ្ត ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានា

នពលននាេះមិនទន់មានធនធានមនុេសប្រគប់ប្រគាន់ និងវធីិោស្រេថប្រតួតពិនិតយដដលមានេថង់ោរ

អនថរជាតិដូចេពែថ្ងងនទ។ ទុំងននេះគឺជាអាទិភាពចមផងរបេ់ធនាគារក្ណ្តថ ល នោយោរ

ដតចុំនួនប្រគឹេះោទ នធនាគារចប់នផថើមនក្ើនន ើងជាបនថបនាធ ប់។  
 

៨/- ការកសាងពសេឋកចិ្ចទផីារនងិការពបើកទូលាយស្បពន័ធធនាោរ (១៩៩៣-១៩៩៨) 
 

ការអនុវតថននយបាយបប្រងួបបប្រងួមជាតិ ការនបាោះននន តស្កលទូទំងរបនទស្ដែល

នរៀបចំ្បន ើងនោយអងគការស្ហរបជាជាតិ បាននំាមកនូវបរយិាកាស្ងមីែល់របជាជាតិទំងមូល។ 

ក្មពុជាមានរោឌ ភិបាលងាី នហើយបានបនងកើតរដឌធមានុញ្ដថ្នប្រពេះរាជាណ្តចប្រក្ទី២។ កមពុជាបាន

នបើកទវ រទូលំទូលាយនៅកាន់ពិភពនលាក ទទួលការឧបតថមភគំារទពីស្ហគមន៍អនតរជាតិ 
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អនុវតតរបបនស្ែឋកិច្បចទីផារ អនុវតតលទធិរបជាធិបនតយយនស្រពីហុបកស កស្ថងនីតិរែឋ នគារព

សិ្ទធិមនុស្ស រពមទំងទទួលការវលិមកកស្ថងស្ងគមជាតិវញិថ្នរបជាជនកមពុជារគប់ទិស្ទី

និងរគប់និនាន ការននយាបាយ។  

ការរកីច្បនរមើនរបព័នធធនាគារ ក៏បាននែើរស្ស្បនឹងែំន ើ រការអភិវឌ្ឍនស្ែឋកិច្បចដែរ។  

ក្ុំនឱើ នថ្នប្របតិបតថិការរបេ់ប្រគឹេះោទ នធនាគារ បានតប្រមូវយមយធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាពប្រងឹងការ

ប្រគប់ប្រគងរបេ់ខលួនជាលុំោប់ ពិនេេការប្រតួតពិនិតយប្រគឹេះោទ នធនាគារ។ នៅនន ំ១៩៩៦ 

ច្បាប់ស្តីពីការនរៀបចំ្បនិងការរបរពឹតតនៅថ្នធនាគារជាតិថ្នកមពុជា រតូវបានអនុម័តនោយ

រែឋស្ភា នែើមបីពរងឹងរបសិ្ទធភាពរបតិបតតិការ និងតួនាទីរបស់្ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាកនុងការ

ែឹកនំានគាលននយាបាយរបិូយវតថុ និងជាអាជាា ធរអាណាពាបាលនលើរបព័នធធនាគារទំងមូល 

សំ្នៅរកាស្ថិរភាពថ្ងលនិងអភិវឌ្ឍវស័ិ្យធនាគារ ននព ោះនៅពរងឹងស្ថិរភាពមា៉ា រកូនស្ែឋកិច្បចនិង

ការអភិវឌ្ឍនស្ែឋកិច្បចជាតិ។ ដផអក្នលើចាប់ននេះនហើយ ដដលប្របព័ននធនាគារក្មពុជាបានដប្រប

កាល យពីធនាគារមួយថ្នប ក់្នៅប្របព័ននធនាគារពីរថ្នប ក់្ (two-tier banking system) ដដលក្បុងននាេះ

ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានបញ្ឈប់ការនបើក្និងរក្ាគឱនីយមយោធារឱជនទុំងស្េុង គឺអាច

នបើក្គឱនីបានេប្រមាប់ជូនរដឌ ប្រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ និងោទ ប័នហិរញ្ដវតទុអនថរជាតិ

ប ុនណ្តត េះ និងនផ្ទថ តតួនាទីជាអាជាញ ធរអាណ្តពាបាលនលើវេ័ិយធនាគារ និងទុក្តួនាទីផថល់

នេវាហិរញ្ដវតទុដល់ោធារឱជនជូនប្រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ។ បនាទ ប់មក នែើមបីជា

មូលោឋ នគតិយុតតកនុងការរគប់រគងទីផារបតូររបាក់ ច្បាប់ស្តីពីការរគប់រគងការបតូររបាក់ រតូវបាន

អនុម័តនៅនន ំ១៩៩៧។ 

នៅនន ំ១៩៩៨ នរកាមននយាបាយឈ្នោះ-ឈ្នោះ របស់្ ស្នមតច្បអគគមហានស្នាបតីនតនជា 

ហ នុ ដស្ន នាយករែឋមន្រនតីថ្នរពោះរាជាណាច្បរកកមពុជា អងគការចាត់តំងរបស់្ ប៉ាុល ពត ទំង
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ដផនកននយាបាយនិងនយាធា រតូវបានរលំាយទំងស្ស្ុង នហើយកមពុជាទទួលបានស្នតិភាព

និងឯកភាពទឹកែីនពញនលញ ១០០%។ ននោះគឺជានជាគជ័យមួយែ៏អស្ថច រយដែលមិនធាល ប់មាន

កនុងរបវតតិស្ថស្រស្តកមពុជា តំងពីនរកាយស្ម័យអងគរមក ដែលនៅនលើទឹកែីកមពុជាទំងមូល

មានរោឋ ភិបាលដតមួយ រែឋធមមនុញ្ញដតមួយ និងកងទ័ពជាតិដតមួយ។  
 

 ក/- ការអភវិឌ្ឍនងិការពធវើទពំនើបកមមស្បពន័ធធនាោរ (១៩៩៩-២០១៧) 
 

នរកាយនពលដែលវបិតតិហិរញ្ញវតថុអាសីុ្បានផទុោះន ើងនៅនន ំ១៩៩៧-៩៨ ឥទធិពលថ្ន

វបិតតិបានរកីរាលោលែល់របនទស្នៅតំបន់អាសីុ្។ នែើមបីពរងឹងភាពធន់និងអភិវឌ្ឍរបព័នធ

ធនាគារឱ្យបានរងឹមំា កមពុជាបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីរគឹោះស្ថថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុ  នៅ

ថ្ងៃ១៨ វចិ្បឆិកា ១៩៩៩ ស្រមាប់រគប់រគងស្កមមភាពរគឹោះស្ថថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុដែលនធវើ

របតិបតតិការនៅកមពុជា។ ទនទឹមននោះ ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាបានោក់នច្បញនូវកមមវធីិកំដ -

ទរមង់រគឹោះស្ថថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុនៅនន ំ១៩៩៩-២០០០។ ននោះគឺជាកំដ ទរមង់ទី១ែ៏មាន

ស្ថរៈសំ្ខាន់ ដែលបានពរងឹងស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យធនាគារែល់ស្ពវថ្ងៃ។ នៅអំ ុង

នន ំ២០០០ ចំ្បនួនរគឹោះស្ថថ នធនាគារមានរហូតែល់ ៣០ ដែលកនុងននាោះមានទំងរគឹោះស្ថថ ន

ធនាគារដែលមានបទពិនស្ថធន៍និងជំនាញតមស្តង់ោរអនតរជាតិ និងមានទំងរគឹោះស្ថថ ន

ដែលមិនមានគុ វឌុ្ឍិរគប់រគាន់។ ការនធវើកំដ ទរមង់ននោះបានតរមូវឱ្យរគឹោះស្ថថ នធនាគារ

និងហិរញ្ញវតថុទំងអស់្ នស្នើសំុ្អាជាា ប័ ណន ើងវញិជាមួយនឹងការបំនពញនែើមទុនអបបបរមា

ខ្ពស់្ជាងមុន គឺមានចំ្បនួន ៥០ ប ីលាននរៀល (នស្មើនឹងរបមា  ១២,៥ លានែុលាល រអានមរកិ) 

និងតរមូវឱ្យរគឹោះស្ថថ នទំងននាោះនរៀបចំ្បនិងពរងឹងរច្បនាស្មព័នធរគប់រគងថ្ផទកនុង នែើមបីកាត់បនថយ

នូវហានិភ័យនផសងៗ។ 

 ែំន ើ រការកំដ ទរមង់បានរបរពឹតតនៅនោយនជាគជ័យ។ នរកាយពីការនធវើកំដ -

ទរមង់ មានរគឹោះស្ថថ នធនាគារ ១៥ បានបិទទវ រ ដែលកនុងននាោះមានរគឹោះស្ថថ ន ១០ ស្ម័រគចិ្បតត
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ជរមោះបញ្ជ ីនោយមិនមាននែើមទុនរគប់រគាន់ និងមានរគឹោះស្ថថ នធនាគារ ៥នទៀត រតូវបងខំឱ្យ

ជរមោះបញ្ជ ីនិងស្ងអនកោក់របាក់បនញ្ញើ។ ចាប់ពីនន ំ២០០០មក រគឹោះស្ថថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុ 

ទំងអស់្បានទទួលអាជាា ប័ ណងមី ដែលកនុងននាោះធនាគារពា ិជជកមមនរៅរបនទស្ (FTB) 

ដែលធាល ប់ជាដផនកមួយថ្នធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ក៏រតូវបាននធវើឯកជនភាវូបនីយកមមនៅចុ្បង

នន ំ២០០០ និងបានទទួលអាជាា ប័ ណនៅនន ំ២០០១។  

នរៅពីការពរងឹងរគឹោះស្ថថ នធនាគារ របព័នធធនាគារក៏មិនទន់មានឯកភាពគាន នលើ

ការនរៀបចំ្បរបាយការ ៍ ជាពិនស្ស្បលង់គ នី (chart of account) នោយស្ថររគឹោះស្ថថ ន

ធនាគារនីមួយៗមានទរមង់បលង់គ នីខុ្ស្ៗគាន ។ ភាពខុ្ស្គាន ននោះបានបងកនូវការលំបាក

ែល់ការរតតួពិនិតយ និងការវាយតថ្មលស្ថថ នភាពវស័ិ្យធនាគារទំងមូល។ ែូនច្បនោះ ធនាគារជាតិ 

ថ្នកមពុជាបាននរៀបចំ្បន ើងវញិនូវបលង់គ នីដតមួយ និងទរមង់របាយការ ៍ឱ្យមានស្ងគតិភាព 

កនុងវស័ិ្យធនាគារ នហើយការងារននោះរតូវបានបញ្ច ប់នោយនជាគជ័យនៅនន ំ២០០៥។ 

បនាទ ប់មក ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាបានពរងឹងការរតួតពិនិតយឱ្យស្ស្បតមស្តង់ោរអនតរជាតិ

និងនគាលការ ៍រតួតពិនិតយទីរកុងបាដស្ល នោយបានបនងកើតឱ្យមានការរតួតពិនិតយនលើ

ឯកស្ថរនិងែល់ទីកដនលង។ នហើយនៅនន ំ២០១១ ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាបានពរងឹងរច្បនា-

ស្មព័នធនិងការរគប់រគងរបតិបតតិការរបស់្ខ្លួន នោយបានដរបកាល យនាយកោឋ នរតួតពិនិតយ

នៅជាអគគនាយកោឋ នរតួតពិនិតយ និងបានពរងឹងការងាររបតិបតតិការធនាគារកណាត លឱ្យកាន់ដត

រងឹមំា នរកាមអគគនាយកោឋ នបនច្បចកនទស្ និងអគគនាយកោឋ នច្បមបងែថ្ទនទៀតដែលមានស្ស្ថប់។  
ជារមួ វេ័ិយធនាគារបានវវិតថយ ងឆាប់រហ័េចប់ពីឆាប ុំ២០០០មក្ ដដលឆលុេះបញ្ហច ុំង 

តមរយ្ការនក្ើនន ើងថ្នទុំហុំប្របតិបតថិការនិងវោិលភាព ទនធឹមនឹងការបនងកើននដើមទុនអបផ-

បរមារបេ់ប្រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុជាបនថបនាធ ប់ ស្េបតមការរកី្ចនប្រមើនរបេ់

វេ័ិយធនាគារ ដូចជា នៅឆាប ុំ២០០៨ នដើមទុនអបផបរមារបេ់ប្រគឹេះោទ នធនាគារប្រតូវបាន
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ដុំន ើងដល់ ១៥០ ប ីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៣៧,៥ លានដុលាល រអានមរកិ្) បនាធ ប់មក្បាន

ដុំន ើងដងមនទៀតដល់ ៣០០ ប ីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៧៥ លានដុលាល រអានមរកិ្) 

នៅឆាប ុំ២០១៦ក្នលងមក្ននេះ។ ការបនងកើននដើមទុនទុំងននេះបាននធែើយមយមូលោឌ ននដើមទុន

របេ់ប្រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ នក្ើនន ើង និងពប្រងឹងភាពរងឹមាុំថ្នប្របព័ននធនាគារ

ក្មពុជាបដនទមនទៀត។  គួរក្ត់េមាគ ល់ផងដដរថ្ន នៅចុងឆាប ុំ២០០១ ប្របព័ននធនាគារមានចុំនួន 

២១ និងបានងយចុេះមក្ប្រតឹម ១៧ ចប់ពីឆាប ុំ២០០២ ដល់ ២០០៤ នោយមានប្រទពយេក្មា

ប្រតឹមដតប្របមាឱ ៣ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៧៥០ លានដុលាល រអានមរកិ្) ប ុនណ្តត េះ

នានពលននាេះ។ នៅដុំណ្តច់ឆាប ុំ២០០៥ ប្របព័ននធនាគារមានធនាគារ ឱិជជចុំនួន ១៥ 

ធនាគារឯក្នទេ ៤ និង ប្រគឹេះោទ នមីប្រកូ្ហិរញ្ដវតទុ ១៦ នោយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទ នធនាគារមាន

ចុំនួន ៥,៥ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ១,៤ ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្) នក្ើនន ើងជិតនទែដង 

នហើយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទ នមីប្រកូ្ហិរញ្ដវតទុមានចុំនួន ២៤៧ ប ីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ 

៦១,៧ លានដុលាល រអានមរកិ្)។ នៅនដើមឆាប ុំ២០១០ ចុំនួនប្រគឹេះោទ នធនាគារ ឱិជជបាននក្ើន

ដល់ ២៧ ធនាគារឯក្នទេ ៦ ប្រគឹេះោទ នមីប្រកូ្ហិរញ្ដវតទុទទួលប្របាក់្បនញ្ដើ ៨ និងប្រគឹេះោទ ន

មីប្រកូ្ហិរញ្ដវតទុមិនទទួលប្របាក់្បនញ្ដើ ១២ នោយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទ នធនាគារមានចុំនួន ២០,៨ 

ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៥,២ ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្) នក្ើនន ើងជិត៤ដង នហើយ

ប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទ នមីប្រកូ្ហិរញ្ដវតទុមានចុំនួន ១,៥ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ៣៧៥ 

លានដុលាល រអានមរកិ្) នក្ើនន ើងជិត៦ដង។  

 នៅចុងដខក្ក្កោ ឆាប ុំ២០១៧ ននេះ ចុំនួនប្រគឹេះោទ នធនាគារបាននក្ើនន ើងដល់ ៣៩  

ធនាគារឯក្នទេ  ១៥ ប្រគឹេះោទ នមីប្រកូ្ហិរញ្ដវតទុទទួលប្របាក់្បនញ្ដើ ៧ និងប្រគឹេះោទ នមីប្រក្ូ-
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ហិរញ្ដវតទុមិនទទួលប្របាក់្បនញ្ដើនក្ើនដល់ ៦៦ នហើយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទ នធនាគារមានចុំនួន 

១០៩,២ ប្រទីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ២៧,៣ ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្) នក្ើនន ើងជិត៥ដង 

នហើយប្រទពយេក្មាប្រគឹេះោទ នមីប្រកូ្ហិរញ្ដវតទុមានចុំនួន ១៨,៨ ប ីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ 

៤,៧ ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្) នក្ើនន ើងជិត១០ដង។ េរបុមក្ ប្រទពយេក្មាវេ័ិយធនាគារ 

(រួមមានប្រគឹេះោទ នធនាគារនិងមីប្រកូ្ហិរញ្ដវតទុ) នៅឆមាេទី១ ឆាប ុំ២០១៧ បាននក្ើនន ើង 

៤១ដង នបើនធៀបនឹងឆាប ុំ២០០១, នក្ើន២៣ដង នបើនធៀបនឹងឆាប ុំ២០០៥ និងនក្ើនជិត៥ដង នធៀបនឹង

ឆាប ុំ២០១០មក្។ 

មា ងនទៀត នៅជាងមួយទេវតសរចុ៍ងនប្រកាយននេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក៏្បាននធែើ

ទុំននើបក្មាប្របព័ននទូទត់ជាលុំោប់ នោយដផអក្នលើបនចចក្វទិានអ ិចប្រតូនិក្ នដើមផីកាត់បនទយ

ចុំណ្តយប្របតិបតថិការ ប្រពមទុំងទទួលបានការទូទត់ឆាប់រហ័េនិងេុវតទិភាព។ ការេិក្ា

នៅនលើឥទនិពលថ្នការនប្របើប្របាេ់កាតនអ ិចប្រតូនិក្ បានបងាា ញថ្ន ការនប្របើប្របាេ់កាន់ដតនប្រចើន 

ថ្នការទូទត់នអ ិចប្រតូនិក្បានបនងកើនការនប្របើប្របាេ់ (ជាមធយមប្របមាឱ ០,៧%) ប្រពមទុំង

បនងកើនក្ុំនឱើ នផលិតផលក្បុងស្េុក្េរុប (ជាមធយមប្របមាឱ ០,១៧%)។ ប្របព័ននទូទត់

នអ ិចប្រតូនិក្ដដលបាននិងក្ុំពុងអភិវឌ្ណទុំងននេះ រមួមាន៖  
 

 - ប្របព័ននទូទត់រាយនអ ិចប្រតូនិក្ជារបិូយវតទុជាតិ (FAST) ដដលអនុញ្ហដ តយមយអបក្

ប្រតូវនគទូទត់អាចទទួលបានមូលនិធិភាល មក្បុងក្ថ្ប្រមនេវាទបេមរមយនប្រកាយពី 

ការទូទត់។ 
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 - ការោក់្យមយនប្របើប្របាេ់ប្របព័នន “Cambodian Shared Switch” ដដលអនុញ្ហដ តយមយ

អបក្ដដលកាន់ប័ឱត ATM របេ់ធនាគារណ្តមួយ អាចដក្ប្របាក់្នៅមា េីុន 

ATM របេ់ធនាគារដថ្ទនផសងនទៀតបាន និង 

  - ក្ុំពុងអភិវឌ្ណប្របព័ននទូទត់ដុលភាល ម  ៗ នដើមផីនឆលើយតបនៅនឹងការអភិវឌ្ណក្បុងប្របនទេ

និងតុំបន់ ជាពិនេេការនធែើេមាហរឱក្មាប្របព័ននទូទត់ក្បុងតុំបន់អាោ ន។  

  នោយដ ក្ក្បុងរយ្នពល១៨ឆាប ុំចុងនប្រកាយននេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក៏្បានបនថ

ខិតខុំប្របឹងដប្របងក្បុងការពប្រងឹងការនប្របើប្របាេ់ប្របាក់្នរៀល តមរយ្ការោក់្នចញនូវវធិានការ

ដផអក្នលើយនថការទីផារនិងនោយេនសឹមៗ។ ជាលទនផល នៅក្បុងអុំ ុងនពលននេះ ចុំនួន

ប្របាក់្នរៀលក្បុងចរាចរបាននក្ើនន ើង១៦ដង ដល់ ៨,៧ ប ីលាននរៀល (នេាើនឹងប្របមាឱ ២,២ 

ប ីលានដុលាល រអានមរកិ្) នហើយប្របាក់្បនញ្ដើជានរៀលនក្ើនជាង៤ដង ដល់ ៣,៨ ប ីលាននរៀល (នេាើ

នឹងប្របមាឱ ៩៣៨,៥ លានដុលាល រអានមរកិ្)។ នបើនធៀបនឹងឆាប ុំ១៩៩៣ ចុំនួនប្របាក់្នរៀលក្បុង

ចរាចរនិងប្របាក់្បនញ្ដើជានរៀលេរបុបាននក្ើនន ើង៣០ដង ឬនក្ើនជាមធយម១,៣ដង ក្បុងមួយឆាប ុំៗ។ 

ទនធឹមនឹងក្ុំនឱើ នតប្រមូវការប្របាក់្នរៀល ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក៏្បាននបាេះផាយមូលបប្រតអាច

ជួញដូរបាន (Negotiable Certificate of Deposit -NCD) នៅឆាប ុំ២០១៣ និងោក់្យមយដុំនឱើ រការ

ប្របតិបតថិការផថល់េនធនីយភាពនោយមានការធានា (Liquidity Providing Collateralized 

Operation -LPCO) នៅឆាប ុំ២០១៦។ ការបនងកើត NCD មាននគាលបុំឱងផថល់ជាឧបក្រឱ៍

បុំឱុលរយ្នពលខលីជាប្របាក់្ដុលាល រអានមរកិ្និងប្របាក់្នរៀល នដើមផីេប្រមួលដល់ការប្រគប់ប្រគង

េនធនីយភាពរបេ់ប្រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ, េប្រមាប់នធែើជាវតទុធានាក្បុងទីផារអនថរធនាគារ 

និងនដើមផីយមយធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាអាចស្េូបយក្េនធនីយភាពនលើេពីវេ័ិយធនាគារ។ 
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ចុំដឱក្ឯប្របតិបតថិការ LPCO ក្នលងមក្បានផថល់ប្របាក់្ក្មចីជាប្របាក់្នរៀល ដដលធនាគារជាតិ

ថ្នក្មពុជាទទួលបានពីប្រគឹេះោទ នដដលមានេនធនីយភាពនលើេ តមរយ្ការនបាេះផាយ NCD។ 

ប្របតិបតថិការ LPCO បានរមួចុំដឱក្បនាធ បអប្រតការប្របាក់្ក្មចីជានរៀល និងបនងកើនលទនភាពយមយ

ប្រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុផថល់ឥឱទនជានរៀល ជាពិនេេ នដើមផីគាុំប្រទការអភិវឌ្ណវេ័ិយ

ក្េិក្មា ដដលក្ុំពុងនប្របើប្របាេ់ប្របាក់្នរៀលយ ងទូលុំទូលាយ ស្េបតមនគាលននយបាយ

របេ់រាជរោឌ ភិបាល។ 

 ការពប្រងឹងការនប្របើប្របាេ់ប្របាក់្នរៀល និងការអភិវឌ្ណទីផារអនថរធនាគារ បានរមួចុំដឱក្

ពប្រងឹងប្របេិទនភាពនគាលននយបាយរូបិយវតទុជាបនថបនាធ ប់។ នទេះយ ងណ្ត ការអនុវតថ

នគាលននយបាយរូបិយវតទុនៅដតមានក្ប្រមិត នោយោរបញ្ហា ដុលាល រូបនីយក្មាខពេ់។ ក្បុង

ោទ នភាពននេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានពឹងដផអក្នលើនគាលននយបាយអប្រតបថូរប្របាក់្

េប្រមាប់រក្ាេទិរភាពថ្ងល។ អប្រតបថូរប្របាក់្ប្រតូវបានរក្ាយមយមានេទិរភាពលអប្របនេើរក្បុងរយ្នពល

១៨ឆាប ុំចុងនប្រកាយននេះ នោយមានអប្រតជាមធយម ៤.០៣៥នរៀលក្បុងមួយដុលាល រអានមរកិ្ 

នោយដប្របប្របួលក្បុងក្ប្រមិតទបជាង ២%។ េទិរភាពអប្រតបថូរប្របាក់្បានរក្ាអុំណ្តចទិញ

របេ់ប្របាក់្នរៀល និងបានរមួចុំដឱក្នោយផ្ទធ ល់ក្បុងការរក្ាេទិរភាពថ្ងល។ ជាក់្ដេថង អប្រត

អតិផរណ្តក្បុងអុំ ុងនពលដូចគាប ននេះមានក្ប្រមិតប្របមាឱប្រតឹមដត ៣,២% ប ុនណ្តត េះ។ នលើេពីននេះ 

េទិរភាពប្របាក់្នរៀលក៏្បានរមួចុំដឱក្ពប្រងឹងជុំននឿទុក្ចិតថរបេ់ោធារឱជនមក្នលើប្របាក់្នរៀល 

បននូរបនទយអប្រតការប្របាក់្ឥឱទនជានរៀល និងអភិវឌ្ណេក្មាភាពនេដឌកិ្ចចនានាជាប្របាក់្នរៀល។ 

គួររ ុំនលចថ្ន ក្បុងរយ្នពលប ុនាា នឆាប ុំចុងនប្រកាយននេះ តួនាទីរបេ់ប្រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ

ក្បុងទីផារបថូរប្របាក់្បាននក្ើនន ើងគួរយមយក្ត់េមាគ ល់ នោយេមាមាប្រតទិញប្របាក់្នរៀលរបេ់
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ប្រគឹេះោទ នទុំងននាេះពីធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានក្ើនន ើងពីប្រតឹម ៣០% កាលពី៥ឆាប ុំមុន មក្ដល់ 

៦០% នានពលបចចុបផនប។ 

 ជារមួ ប្របព័ននធនាគារបានបនប្រមើដល់េក្មាភាពនេដឌកិ្ចចយ ងេក្មា និងបាននលើក្ក្មពេ់

បរយិប័នបហិរញ្ដវតទុជាលុំោប់ នហើយបានរួមចុំដឱក្ក្បុងការគាុំប្រទេទិរភាពមា ប្រកូ្នេដឌកិ្ចច 

េទិរភាពហិរញ្ដវតទុ និងក្ុំនឱើ ននេដឌកិ្ចចប្របក្បនោយចីរភាពនិងបរយិប័នប។ ការរមួចុំដឱក្

របេ់វេ័ិយធនាគារក្បុងេក្មាភាពនេដឌកិ្ចចននេះ ប្រតូវបានឆលុេះបញ្ហច ុំងតមរយ្ក្ុំនឱើ នថ្ន

ភាពេីុជនប្រៅដផបក្ហិរញ្ដវតទុ ដដលវាេ់នោយបរមិាឱផគត់ផគង់រូបិយវតទុនធៀបនឹង ផ.េ.េ 

ដដលបាននក្ើនន ើងដល់ប្របមាឱ ៧៧% គឺនក្ើនន ើងជាង៦ដង នធៀបនឹងក្ប្រមិតកាលពី

នដើមទេវតសរឆ៍ាប ុំ២០០០។ ទនធឹមននេះ ចុំនួនប្របជាជននពញវយ័ដដលក្ុំពុងនប្របើប្របាេ់នេវា

ហិរញ្ដវតទុ នៅក្មពុជាបាននក្ើនន ើងយ ងឆាប់រហ័េដល់ប្របមាឱ ៥៤% ថ្នប្របជាជន

នពញវយ័េរុប គឺនក្ើនន ើងជាង៥ដង នបើនធៀបនឹង១៦ឆាប ុំមុន ដដលមានក្ប្រមិតទបជាង 

១០% ប ុនណ្តត េះ។  

 ក្បុងបរកិារឱ៍ដដលនេដឌកិ្ចចក្មពុជាមានភាពនបើក្ទូលាយ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបាន

ពប្រងឹងេហប្របតិបតថិការអនថរជាតិទុំងក្បុងប្រក្បខ័ឱឍ នទែភាគីនិងពហុភាគី ជាមួយោទ ប័នហិរញ្ដវតទុ

អនថរជាតិ ធនាគារក្ណ្តថ ល និងថ្ដគូអភិវឌ្ណន៍នានា ទុំងក្បុងតុំបន់និងពិភពនលាក្។ តមរយ្

ការរមួចុំដឱក្ទុំងននេះ បចចុបផនប ក្មពុជាបានកាល យជាេមាជិក្េក្មារបេ់មូលនិធិរបិូយវតទុ

អនថរជាតិ (International Monetary Fund -IMF) ធនាគារពិភពនលាក្ (World Bank -WB) 

ធនាគារអភិវឌ្ណន៍អាេីុ (Asian Development Bank -ADB) បនាធ ប់ពីក្មពុជាបានបុំនពញតួនាទី

ជាេមាជិក្ោរន ើងវញិ ចប់តុំងពីនដើមទេវតសរឆ៍ាប ុំ១៩៩០មក្។ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក៏្
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ជាេមាជិក្របេ់មជឈមឱឍ លោ េិន (South-East Asia Training Center -SEACEN) 

ដដលជាមជឈមឱឍ លនធែើការបឱថុ េះបណ្តថ លជុំនាញេប្រមាប់មតនថីធនាគារក្ណ្តថ ល។ មា ងនទៀត 

ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានរមួចុំដឱក្យ ងេក្មា ក្បុងការងារជុំរញុេមាហរឱក្មាវេ័ិយ

ហិរញ្ដវតទុអាោ ន េុំនៅគាុំប្រទការអភិវឌ្ណថ្នេហគមន៍នេដឌកិ្ចចអាោ ន (ASEAN Economic 

Community -AEC) និងពប្រងឹងបណ្តថ ញេុវតទិភាពហិរញ្ដវតទុក្បុងប្រក្បខ័ឱឍ អាោ ន+៣ នដើមផី

ការ រវបិតថិហិរញ្ដវតទុដដលអាចនក្ើតន ើងជាយថ្ននហតុនៅក្បុងតុំបន់។ ខញុុំេូមរ ុំនលចផងដដរថ្ន 

ក្នលងមក្ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក៏្បាននដើរតួជាេហប្របធានក្បុងប្រកុ្មការងារេមាហរឱក្មា

អាោ ន ដដលជានមាទនភាពមួយេប្រមាប់មតនថី-បុគគលិក្ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានយើង។ ធនាគារ-

ជាតិថ្នក្មពុជាក៏្បានកាល យេមាជិក្ក្បុងោទ ប័នអនថរជាតិដថ្ទនទៀតដូចជា េមាជិក្េមាគម

ឥឱទនជនបទថ្នប្រក្ុមប្របនទេអាេីុបា េីុហែិក្ (Asia-Pacific Rural and Agricultural 

Credit Association -APRACA), ប្រកុ្មប្របឹក្ាពិនប្រគាេះនយបល់េទិរភាពហិរញ្ដវតទុប្របចុំតុំបន់ 

(Financial Stability Board (FSB) Regional Consultative Group (RCG) for Asia) , 

េហព័ននបរយិប័នបហិរញ្ដវតទុ (Alliance for Financial Inclusion -AFI), និងគឱ្ក្មាការ

េទិតិធនាគារក្ណ្តថ លថ្នធនាគារេប្រមាប់ការទូទត់អនថរជាតិ (Bank for International 

Settlements -BIS) ជានដើម។ 

 ទនធឹមននេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក៏្បានបនងកើនកិ្ចចេហប្របតិបតថិការនទែភាគីជាមួយ

ធនាគារក្ណ្តថ លនិងអាជាញ ធររបិូយវតទុនានា ទុំងក្បុងតុំបន់និងពិភពនលាក្ផងដដរ។ ខញុុំមាន

នមាទនភាពណ្តេ់ដដលបចចុបផនបេមតទភាពមតនថីធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានយើងបាននក្ើនន ើង
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ទុំងបរមិាឱនិងគុឱវុឌ្ណិជាលុំោប់ ប្រពមទុំងបានដចក្រ ុំដលក្បទពិនោធន៍នៅយមយ

ធនាគារក្ណ្តថ លមួយចុំនួនក្បុងតុំបន់។ 

III/- េិសបៅនន្ការអភិវឌ្ឍប្ ព័ន្ធធនាគារកនងុរយៈបពលវវង 
 

ការទទួលបាននជាគជ័យជាបនថបនាធ ប់ក្បុងការអភិវឌ្ណប្របព័ននធនាគារននេះ គឺនោយោរ 

រាជរោឌ ភិបាលបានោក់្យមយអនុវតថយុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយហិរញ្ដវតទុ េប្រមាប់រយ្នពលដវង 

ប្របក្បនោយនជាគជ័យ ចប់តុំងពីឆាប ុំ២០០១មក្ ដដលជាប្រតីវេ័ិយចាេ់លាេ់េប្រមាប់ការ

ក្ុំឱត់និងអនុវតថនគាលននយបាយនានា នៅក្បុងវេ័ិយហិរញ្ដវតទុ។ យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍

វេ័ិយហិរញ្ដវតទុប្រតូវបានបនងកើតន ើងនប្រកាមកិ្ចចេហការរវាងរោឌ ភិបាល និងធនាគារអភិវឌ្ណន៍ 

អាេីុ េប្រមាប់អនុវតថរយ្នពល ១០ឆាប ុំ។ យុទនោស្រេថននេះមានលក្ៈឱ្ជាដផនការរ ុំកិ្ល 

និងប្រតូវបាននធែើបចចុបផនបក្មាក្បុងរយ្នពល៥ឆាប ុំមថង។ ការនធែើតមដុំណ្តក់្កាលននេះគឺនដើមផីយមយ

ការអភិវឌ្ណវេ័ិយធនាគារប្របប្រពឹតថនៅនោយប្របេិទនភាពតមោទ នភាពជាក់្ដេថង ដូចអែីដដល

អតីតប្របធានាធិបតីបារាុំង នលាក្ François Mitterand បាននលើក្ន ើងថ្ន „‟Il faut donner 

du temps au temps‟‟ មានន័យថ្ន ការអភិវឌ្ណមិនប្រតូវយមយនលឿននពក្ ឫយឺតនពក្នទ គឺយមយស្េប

នឹងោទ នភាពនិងនពលនវលាជាក់្ដេថង។  

ចប់តុំងពីឆាប ុំ២០០១មក្ យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយហិរញ្ដវតទុប្រតូវបាននធែើបចចុបផនបក្មា 

៣ដង រចួមក្នហើយ រមួមាន៖ 

- “ចក្ៈុវេ័ិយនិងដផនការអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយហិរញ្ដវតទុ ឆាប ុំ២០០១-២០១០” 

- “យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយហិរញ្ដវតទុ ឆាប ុំ២០០៦-២០១៥” 

- “យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយហិរញ្ដវតទុ ឆាប ុំ២០១១-២០២០” 
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- “យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយហិរញ្ដវតទុ ឆាប ុំ២០១៦-២០២៥”។ 

 បចចុបផនប យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយហិរញ្ដវតទុដដលក្ុំពុងអនុវតថ ប្រគបដឱថ ប់នលើឆាប ុំ

២០១៦-២០២៥។  យុទនោស្រេថននេះមានចក្ៈុវេ័ិយចាេ់លាេ់នដើមផីអភិវឌ្ណវេ័ិយហិរញ្ដវតទុ

មួយដដលមានលក្ៈឱ្ប្របកួ្តប្របដជង េមាហរឱក្មា និងប្របេិទនភាព េុំនៅគាុំប្រទ

ក្ុំនឱើ ននេដឌកិ្ចចនិងកាត់បនទយភាពប្រកី្ប្រក្។ ក្បុងទិេនៅននេះ យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយ

ហិរញ្ដវតទុបានោក់្នចញនូវដផនការេក្មាចមផងៗនៅតមវេ័ិយដូចខាងនប្រកាម៖ 

i/-  ចំ្បនពាោះរគឹោះស្ថថ នធនាគារ៖ អាទិភាពចមផងៗ រមួមាន៖ ការរក្ាេទិរភាពរបិូយវតទុ 

េទិរភាពហិរញ្ដវតទុ ការជុំរញុបរយិប័នបហិរញ្ដវតទុ និងការនលើក្ក្មពេ់អនុនលាមភាព

តមនគាលការឱ៍ប្រគឹេះរបេ់គឱ្ក្មាា ធិការបាដេលនលើការប្រតួតពិនិតយធនាគារ។ 

ii/-  ចំ្បនពាោះរគឹោះស្ថថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ៖ ការងារអាទិភាព មានដូចជា៖ អនុម័តយុទនោស្រេថ 

េថីពីបរយិប័នបហិរញ្ដវតទុ បនថយុទននាការផសពែផាយដល់ោធារឱជន ជាពិនេេ 

ប្របជាពលរដឌនៅតុំបន់ជនបទ នដើមផីជុំរុញយមយមានការយល់ដឹងអុំពីដផបក្ហិរញ្ដវតទុ 

េិក្ាដេែងរក្ប្របភពទុនដដលមានតថ្មលទប និងេិក្ាពីក្តថ រមួផសុំទុំងឡាយ

ដដលនធែើយមយថ្ងលនដើមទុនខពេ់ និងរេិះរក្មនធាបាយនដើមផីបញ្ចុ េះអប្រតការប្របាក់្នោយ

នគារពតមយនថការទីផារ និងបនថពប្រងឹងការអនុវតថចាប់និងកិ្ចចការ រអតិងិជន។ 

iii/- ចំ្បនពាោះរបតិបតតិការបង់រលំស់្៖ បចចុបផនប ប្របតិបតថិការននេះក្ុំពុងរកី្ដុេះោលគួរយមយ

ក្ត់េមាគ ល់។ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបាននិងក្ុំពុងេហការជាមួយនឹងោទ ប័ន

 ក់្ព័នន នដើមផីនរៀបចុំយនថការនិងបទបផញ្ដតថិេប្រមាប់ប្រគប់ប្រគងយមយកាន់ដតមាន

ប្របេិទនភាព។  
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iv/- ចំ្បនពាោះភតិស្នាហិរញ្ញវតថុ៖ ចប់តុំងពីប្រក្បខ័ឱឍ បទបផញ្ដតថិបានពប្រងឹងចប់ពីឆាប ុំ

២០០៩មក្   ប្របតិបតថិការភតិេនាហិរញ្ដវតទុ  មានការរកី្ចនប្រមើនជាលុំោប់។ 

ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានឹងបនថពប្រងឹងបទបផញ្ដតថិប្របុងប្របយ័តបនានា នដើមផីកាត់បនទយ

ហានិភ័យក្បុងអាជីវក្មាននេះ និងដក្លមអទប្រមង់របាយការឱ៍ នដើមផីទទួលបានព័ត៌មាន 

ប្រគប់ប្រគាន់ក្បុងការវភិាគ និងតមោនការវវិតថថ្នប្របតិបតថិការននេះ នដើមផីនធែើយមយ

វេ័ិយននេះ កាន់ដតចូលរមួក្បុងការអភិវឌ្ណេហប្រគាេធុនតូចនិងមធយម ជាពិនេេ

ក្បុងវេ័ិយក្េិក្មានិងេិបផក្មា។ 

v/- ចំ្បនពាោះការអភិវឌ្ឍទីផារអនតរធនាគារនិងទីផាររបិូយវតថុ៖ ឧបក្រឱ៍នគាលននយបាយ 

របិូយវតទុនានានឹងប្រតូវបនថអភិវឌ្ណនិងបនងកើតងាី នដើមផីជុំរញុការអភិវឌ្ណទីផារននេះយមយ

ដុំនឱើ រការលអ ស្េបតមយនថការទីផារ។  

vi/-  ចំ្បនពាោះការរគប់រគងការដច្បករដំលកព័ត៌មានឥ ទន៖ បនថពប្រងឹងការប្រតួតពិនិតយ

ការយិល័យឥឱទនក្មពុជា នោយនផ្ទថ តការយក្ចិតថទុក្ោក់្នលើបនចចក្វទិា 

េមតទភាព េុវតទិភាព និងកិ្ចចការ រអបក្នប្របើប្របាេ់ និងនរៀបចុំរបាយការឱ៍

ព័ត៌មានឥឱទន ឱិជជក្មាដដលប្រគបដឱថ ប់នលើការផថល់ក្មចីទុំងអេ់នៅយមយ

ប្រក្ុមហ ុន និងបុគគលក្បុងនាមជាប្រកុ្មហ ុនឬោជីវក្មា។ 

vii/-  ចំ្បនពាោះរបព័នធទូទត់ស្ងរបាក់៖ បនថពប្រងឹងប្រក្បខ័ឱឍ បទបផញ្ដតថិ  វធិានការ និង

នីតិវធីិ នដើមផីេនប្រមចយមយបានការោក់្យមយនប្របើប្របាេ់បនចចក្វទិាងាីៗ ប្រពមទុំងតភាជ ប់

ប្របព័ននទូទត់េងប្របាក់្របេ់ក្មពុជា ជាមួយនឹងប្របព័ននទូទត់េងប្របាក់្របេ់ប្របនទេ

ដថ្ទនៅក្បុងតុំបន់និងទូទុំងេក្លនលាក្។ 
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នដើមផីនដើរយមយទន់ការរកី្ចនប្រមើនដ៏ឆាប់រហ័េថ្នវេ័ិយធនាគារ ការនក្ើនន ើងថ្ន

ចុំនួនមតនថី-បុគគលិក្ និងនលើក្ក្មពេ់ប្របេិទនភាពការងារ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានឹងេង់

អគារងាីនៅទីតុំងចេ់នៅឆាប ុំនប្រកាយននេះ។ នយើងេងឃឹមថ្ន អគារងាីធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា

ននេះនឹងរមួចុំដឱក្ផងដដរក្បុងការនលើក្នោភ័ឱឍ ភាពរាជធានីភបុំនពញ និងបងាា ញពីភាពរងឹមាុំ

ថ្នប្របព័ននធនាគារក្មពុជា។ នឆលៀតក្បុងយមកាេននេះ ខញុុំក៏្េូមជូនដុំឱឹងដល់ឯក្ឧតថម នលាក្ជុំទវ 

នលាក្ នលាក្ស្េី នាងក្ញ្ហដ ទុំងអេ់ថ្ន ោរមនធីរនេដឌកិ្ចចនិងរបិូយវតទុ “ស្ពះស្សីឦសានវរ មន័” 

នប្រគាងនឹងនបើក្ទែ រនៅនដើមឆាប ុំ២០១៨ ននេះ។ ោរមនធីរនេដឌកិ្ចចនិងរបិូយវតទុ “ស្ពះស្សីឦសានវរ មន័” 

នឹងោក់្បងាា ញពីប្របវតថិរកី្ចនប្រមើនថ្នប្របព័ននរបិូយវតទុក្មពុជា តុំងពីេម័យហែូឱន រហូតមក្

ដល់បចចុបផនប។ ោរមនធីរននេះ ក៏្មាននគាលបុំឱងផថល់ជូនយុវជននូវចុំនឱេះដឹងពីដុំនឱើ រ

និងការអភិវឌ្ណនេដឌកិ្ចច ធនាគារ និងរបិូយវតទុផងដដរ។ 
 

ឯកឧតតម ពលាកជទំាវ ពលាក ពលាកស្សី នាងកញ្ញា  ជាទពីមស្ត ី! 
 

េរបុមក្ េមិទនផលនេដឌកិ្ចចនិងេងគមក្បុងរយ្នពល ៣៨ឆាប ុំក្នលងមក្ននេះ នក្ើតន ើង 

នោយោរកិ្ចចខិតខុំប្របឹងដប្របងរបេ់រាជរោឌ ភិបាលក្បុងការរក្ាេនថិភាព េទិរភាពននយបាយ 

និងេណ្តថ ប់ធាប ប់េងគម និងនជាគជ័យក្បុងការអនុវតថនគាលននយបាយចតុនកាឱ និង

យុទនោស្រេថអភិវឌ្ណន៍វេ័ិយហិរញ្ដវតទុរបេ់រាជរោឌ ភិបាល ដដលមានេនមថចនតនជា ហ ុន ដេន 

ជាអគគមគគុនទេក៍្។ ទនធឹមននេះ ការអភិវឌ្ណវេ័ិយធនាគារក៏្ទទួលបានការរួមចុំដឱក្មិន

អាចខែេះបានរបេ់មតនថី-បុគគលិក្ប្រគប់លុំោប់ថ្នប ក់្របេ់ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា ដដលបាន

បុំនពញការងារប្របក្បនោយោា រតីទទួលខុេប្រតូវខពេ់ ប្រពមទុំងមានការចូលរមួេហការ

លអពីប្រក្េួង-ោទ ប័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ណន៍នានាផងដដរ។ 
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នដើមផីយមយអងគពិធីនាថ្ងងននេះប្របប្រពឹតថនៅនោយេក្មានិងមានការចូលរមួរបេ់យុវជននយើង 

នយើងក៏្បាននរៀបចុំកិ្ចចពិភាក្ាចុំនួនពីរ ៖ ទី១/- នលើប្របធានបទ ”ប្របាក់្នរៀលនិងការអភិវឌ្ណ

នេដឌកិ្ចចជាតិ” និងទី២/- នលើប្របធានបទ ”តថ្មលេនថិភាពក្បុងការអភិវឌ្ណនេដឌកិ្ចចជាតិ 

ជាពិនេេវេ័ិយធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ”។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខញុុំេូមដងលងអុំឱរគុឱយ ងប្រជាលនប្រៅចុំន េះ ឯក្ឧតថម នលាក្ជុំទវ 

នលាក្ នលាក្ស្េី នាងក្ញ្ហដ  ទុំងអេ់ដដលមានវតថមានក្បុងអងគពិធីននេះ។ ខញុុំេូមអបអរោទរ

ខួបអនុេាវរយ៍ីនលើក្ទី៣៨ថ្នការបនងកើតធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាន ើងវញិ និងជូនពរយមយពិធីនយើង

ប្របប្រពឹតថនៅនោយនជាគជ័យ។  

សមូអរគណុ! 
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