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 លេខ................................................ 

សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តម ជា ចាន្់ត្ូ ទេសាភិបាលធនាគារជាត្ិនន្កមពុជា 

ថ្លែងកនងុឱកាសទបើកសន្និបាត្បូកសរបុលេធផលការងារប្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៧  
ន្ិងេិសទៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ របសធ់នាគារជាត្ិនន្កមពុជា 
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣លោច ខខបុស្ស ឆ្ន ាំរកា នរវស័្ក រ.ស្. ២៥៦១  

ខខព្តកាំរង់ចាម ថ្ងៃទី៤ ខខមកោ ឆ្ន ាំ២០១៨  
  

សូ្មលោររ៖ 

ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក លោកស្សី្ នាងកញ្ញា ទាាំងអស់្ ជាទីលមព្តី! 

 ថ្ងៃលនេះ ខ្ុាំមានកតីលោមនស្សរកីោយជាអលនក ខែេបានចូេរមួកនុងស្ននិបាតបូកស្របុ

េទធផេការងារព្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៧និងទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ របស់្ធនាោរជាតិថ្នកមពុជា។ 

ស្ននិបាតរបស់្លយើងព្តូវបានលធវើល ើងកនុងលោេបាំណងអបអរោទរ និងផសរវផាយឱ្យបាន

ទូេាំទូោយ អាំរីេទធផេការងារខែេធនាោរជាតិថ្នកមពុជាស្លព្មចបានកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ 

និងទិស្លៅការងារស្ព្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ លែើមបឈីានលៅស្លព្មចឱ្យបាននូវលជាគជ័យងមីៗបខនែម

លទៀត។ ការលរៀបចាំស្ននិបាតលនេះល ើង ក៏លែើមបីផតេ់ឱ្កាស្ និងបងកេកខណៈឱ្យមន្តនតីលយើងទាាំង

ោន ក់ការកណ្តត េនិងោខាោជធានី-ខខព្ត បានជួបជុាំោន លព្កាមបរយិាកាស្រកីោយ ស្ាំលៅ

បលងកើនោម រតីស្ហការោន  ោមគគីភារ និងភាតរភារ កនុងនាមជាស្មាជិកព្គួោរធនាោរ

ជាតិថ្នកមពុជាខតមួយ។ ខ្ុាំសូ្មោវ គមន៍យា៉ាងកក់លតត ចាំល េះ ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក 

លោកស្សី្ នាងកញ្ញា ទាាំងអស់្ ខែេកនុងលនាេះក៏មានព្កមុលស្ែឋវទូិវយ័លកមងនិងមន្តនតីវយ័លកមង

ផងខែរ។ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត ិសាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 
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 នាឆ្ន ាំលនេះ លយើងបានលព្ជើស្លរ ើស្យកខខព្តកាំរង់ចាមមកព្បាររធកមមវធីិស្ននិបាតោរជាងមី

លែើមបីផ្លា ស់្បតូរបរយិាកាស្និងអនុញ្ញា តឱ្យស្មាជិកស្មាជិកា ជារិលស្ស្យុវជនលយើងបាន

ខស្វងយេ់រីព្បវតតិោស្រស្តកមពុជា ក់រ័នធនឹងខខព្តកាំរង់ចាម ព្រមទាាំងស្កាត នុរេនិង

ការរកីចលព្មើនរបស់្ខខព្ត។ ខខព្តកាំរង់ចាមស្មបូរលោយស្មបតតិវបបធម៌ព្បវតតិោស្រស្តែ៏

មានោរៈស្ាំខាន់របស់្កមពុជា រួមមាន៖ i/- ព្បាោទហាន់ជ័យ មានទីតាំងស្ែិតលៅឃុាំហាន់

ជ័យ ស្ស្ុកកាំរង់លស្ៀម កោងល ើងលោយព្រេះបាទភវវរ មន័ទី១ ខែេបានបព្ងួបបព្ងួមទឹកែីនា

ស្ម័យលចនឡា និងបានោក់លឈាម េះព្បលទស្លយើងថា “កមពជុា” ii/- ព្បាោទវតតនគរ ជា

ព្បាោទខបបរុទធោស្នា ខុស្ខបាករីព្បាោទែថ្ទខែេលោររតមោស្នាព្ ហមណ៍ 

លហើយព្តូវបានកោងល ើងលោយព្រេះបាទជ័យវរ មន័ទី៧ កនុងស្ម័យអងគរែ៏រងុលរឿង iii/-  ខខព្ត

កាំរង់ចាមក៏ជាអតីតោជធានីកមពុជា កនុងរជជកាេព្រេះស្សី្លជោឋ  លៅលស្តចកន ខែេព្ទង់បាន

ោក់លឈាម េះោជធានីលនេះថា “ព្កុងស្ស្ ប់រិជ័យថ្ព្រនគរ”។ ព្រេះអងគក៏ជាព្រេះោជាទីមួយខែេ

មានទស្សនវស័ិ្យខវងឆ្ៃ យ លោយបានលបាេះរុមពរបិូយវតែុជាតិ “ព្បាក់ស្ាឹង” ខែេមានរបូនាគ 

ស្ព្មាប់ជាមលធោបាយលោេះែូរ ណិជជកមម និងបានលរៀបចាំព្បរ័នធរនធោរ ព្រមទាាំងលបើក

ទូោយ ណិជជកមមជាមួយបរលទស្ ែូចជា ជនជាតិលអស្ប៉ាញ រ័រទុយហាគ េ់ និងចិនជា

លែើម។ លែើមបីជាំរុញស្កមមភារលស្ែឋកិចចនិងរព្ងីកឫទាធ នុភារព្បលទស្កមពុជាលទៀតផង។ គួរ

រ ាំលេចថា ខខព្តកាំរង់ចាមមានការអភិវឌ្ឍរកីចលព្មើនគួរឱ្យកត់ស្មាគ េ់ ទាាំងស្មិទធផេរូបវ ័

នត និងភារព្បលស្ើរល ើងថ្នជីវភាររស់្លៅរបស់្ព្បជាជន។ ព្បរ័នធធនាោរបានលែើរតួនាទីែ៏

ស្ាំខាន់កនុងការរមួចាំខណកជាំរញុការអភិវឌ្ឍទាាំងលនេះ។ ជាក់ខស្តង ចាំនួនព្គឹេះោែ នធនាោរ

 ណិជជបានលកើនល ើងែេ់ ១៦ោខា និងព្គឹេះោែ នមីព្កូហិរញ្ាវតែុលកើនែេ់ ១៣ោខា 

ខែេកាំរុងលធវើព្បតិបតតិការលៅខខព្តកាំរង់ចាម។ 

 ស្ននិបាតរបស់្លយើងថ្ងៃលនេះ ក៏លធវើល ើងលែើមបីចូេរួមជាមួយនឹងព្បជារេរែឋទូទាាំង

ព្បលទស្ អបអរោទរខួបអនុស្ាវរយ៍ីលេើកទី៣៩ ថ្នទិវាជ័យជមនេះ ៧មកោ (៧ មកោ ១៩៧៩ 

- ៧ មកោ ២០១៨) ខែេនឹងឈានមកែេ់នាលរេខាងមុខ។ ព្បជាជនកមពុជាទាាំងអស់្ព្តវូ
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បានរ ាំលោេះឱ្យរចួផុតរីការកាប់ស្មាា ប់ថ្នរបបព្បេ័យរូជោស្ន៍ ប៉ាុេ រត នាថ្ងៃ៧ ខខមកោ ឆ្ន ាំ

១៩៧៩ និងបាននាាំមកវញិនូវសិ្ទធិលស្រភីារនិងវឌ្ឍនភាររហូតែេ់ស្រវថ្ងៃ ខែេលយើងទាាំង

អស់្ោន ព្តូវចូេរមួោមគគីខងរកាស្មិទធផេែ៏ថ្ងាថាា លនេះឱ្យបានគង់វងស។ 

ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក លោកស្សី្ នាងកញ្ញា  ជាទីលមព្តី! 

 កនុងឱ្កាស្ែ៏ឱ្ឡារកិលនេះ ខ្ុាំសូ្មជព្មាបជូនអងគស្ននិបាតរីោែ នភារលស្ែឋកិចចរិភរលោក 

តាំបន់ និងកមពុជា ព្រមទាាំងការរមួចាំខណករបស់្ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាកនុងការោាំព្ទការអភិវឌ្ឍ

លស្ែឋកិចចលៅឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ ែូចតលៅ៖ 

I/- ោែ នភារលស្ែឋកិចចរិភរលោក តាំបន់ និងកមពុជា 

លស្ែឋកិចចរិភរលោកនិងតាំបន់នាឆ្ន ាំ២០១៧ បានបនតរកីចលព្មើនេអព្បលស្ើរ ខែេោាំព្ទ

លោយកាំលណើ នលស្ែឋកិចចលៅព្បលទស្អភិវឌ្ឍន៍ ែូចជា ស្ហរែឋអាលមរកិ តាំបន់អឺរ ៉ាូ និង

ជប៉ាុន កនុងលរេខែេកាំលណើ នលស្ែឋកិចចចិនបានលងើបល ើងបនតិចមកវញិ បនាា ប់រីបាន

ងមងយកនុងរយៈលរេ៥ឆ្ន ាំកនាងលៅ។ លៅតាំបន់អាោ៊ា ន លស្ែឋកិចចបនតរកាលេបឿនកាំលណើ ន

ខពស់្លធៀបនឹងតាំបន់ែថ្ទលេើរិភរលោក លោយោរភាររងឹមាាំថ្នតព្មូវការកនុងស្ស្ុក េាំ

ហូរមូេធន និងកាំលណើ នតព្មូវការខាងលព្ត។ ស្ែិតកនុងបរកិារណ៍លនេះ លស្ែឋកិចចកមពុជានាឆ្ន ាំ

២០១៧ ព្តូវបានបា៉ា ន់ោម នថាបនតលកើនល ើងកនុងអព្ត ៦,៩% ខែេោាំព្ទលោយកាំលណើ ន

កនុងវស័ិ្យកាត់លែរ ស្ាំណង់ និងលទស្ចរណ៍។  

ជារួម ស្មិទធផេខែេបនតស្លព្មចបានខាងលេើអាស្ស័្យលេើកតត ចមបង ៣ គឺ៖ 

i/- ស្នតិភារនិងស្ែិរភារនលយាបាយ ii/- លោេនលយាបាយទាក់ទាញការវនិិលយាគនិងលទស្ចរណ៍ 

និង ii i/- ស្ែិរភារមា៉ា ព្កូលស្ែឋកិចច។ ស្នតិភារលៅទូទាាំងព្បលទស្និងស្ែិរភារ

នលយាបាយចាប់តាំងរីឆ្ន ាំ១៩៩៩មក គឺជាមូេោឋ នយា៉ាងរងឹមាាំស្ព្មាប់ការអភិវឌ្ឍ 

លោយោរការរព្ងឹងបានជាំលនឿទុកចិតតនិងសុ្ទិែឋិនិយមរីស្ាំណ្តក់វនិិលយាគិនទាាំងកនុងនិង

លព្តព្បលទស្ និងលភៀ្វលទស្ចរ មកលេើការអភិវឌ្ឍនិងសុ្វតែិភារលៅកមពុជា។  
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II/- ការរមួចាំខណករបស់្ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាកនុងការោាំព្ទការអភិវឌ្ឍនិងកាំលណើ ន  

នាឆ្ន ាំ២០១៧លនេះ  ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាបានរមួចាំខណកោាំព្ទការអភិវឌ្ឍលស្ែឋកិចច លោយ

ស្លព្មចបាននូវេទធផេវជិជមានចមបងៗែូចខាងលព្កាម៖  

១. ការរកាស្ែិរភារមា៉ា ព្កលូស្ែឋកិចច៖ លោេនលយាបាយរបិូយវតែុព្តវូបានអនុវតតព្បកប

លោយភារព្បងុព្បយ័តន បត់ខបន និងមានស្ងគតិភារជាមួយលោេនលយាបាយោរលរើរនធ 

លហើយបានរមួចាំខណករកាស្ែិរភារមា៉ា ព្កូលស្ែឋកិចចយា៉ាងរងឹមាាំ។ អព្តបតូរព្បាក់ព្តូវបានរកា

ឱ្យមានស្ែិរភារកនុងរងវង់ ៤.០៥០ លរៀេ កនុងមួយែុោា រអាលមរកិ តមរយៈការលធវើអនតោគមន៍

លេើទីផារបតូរព្បាក់ខផអកតមតព្មូវការនិងមូេោឋ នលស្ែឋកិចច។ ស្ែិរភារអព្តបតូរព្បាក់គួបផសាំ

នឹងការផគត់ផគង់របិូយវតែុកនុងកព្មិតស្មស្ស្បបានរមួចាំខណកយា៉ាងស្ាំខាន់ កនុងការរកាស្ែិរភារ

ថ្ងា។ ជាក់ខស្តង អព្តអតិផរណ្តជាមធយមលៅឆ្ន ាំ២០១៧ មានកព្មិតទាបអាចព្គប់ព្គងបាន 

ព្បមាណ ២,៩% ព្បហាក់ព្បខហេនឹងអព្តមធយមកនុងរយៈលរេ៥ឆ្ន ាំចុងលព្កាយ (២,៨%) 

ខែេបងាា ញរីការបនតស្លព្មចបានការរកាស្ែិរភារថ្ងាបានយា៉ាងេអព្បលស្ើរ។ ស្ែិរភារថ្ងានិង

អព្តបតូរព្បាក់បានការ រអាំណ្តចទិញរបស់្ព្បជារេរែឋ ជារិលស្ស្អនកខែេមាន

ចាំណូេទាប និងរព្ងឹងជាំលនឿទុកចិតតោធារណជនមកលេើរបិូយវតែុជាតិ។  

២. ការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យធនាោរនិងការរកាស្ែិរភារហិរញ្ាវតែុ៖ លៅឆ្ន ាំ២០១៧ លោេលៅ

ចមបងកនុងការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យធនាោរ គឺការបនតរព្ងឹងតុេយភាររវាងការលេើកកមពស់្បរយិាប័នន

ហិរញ្ាវតែុនិងការរកាស្ែិរភារហិរញ្ាវតែុ ម៉ាោងលែើមបីបនតរួមចាំខណកកនុងការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យ

លស្ែឋកិចចចមបងៗ ខែេបានលបាេះជាំហានលៅមុខឥតឈប់ឈរនិងមានតព្មូវការធនធាន

ហិរញ្ាវតែុ និងម៉ាោងលទៀតលែើមបីរព្ងឹងស្ែិរភារថ្នព្បរ័នធធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុ ខែេជាបរោិែ ន

រកានិរនតរភារថ្នកាំលណើ នលស្ែឋកិចច។ លនេះគឺជាបញ្ញា ព្បឈមែ៏ស្ស្ចួស្ោេ់មួយ ខែេ

ព្បលទស្នានាលេើរិភរលោកនិងតាំបន់ កាំរុងជមនេះផងខែរ ជារិលស្ស្កនុងព្បលទស្កាំរុងេូត

ោស់្និងព្បលទស្កាំរុងអភិវឌ្ឍន៍។ ជាេទធផេ ព្បរ័នធធនាោរលៅកមពុជាស្លព្មចបាន
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លោេលៅទាាំងរីរខាងលេើគួរជាទីលមាទនៈ។ ការខបងខចកធនធានហិរញ្ាវតែុព្តូវបានលធវើ

ល ើងលោយព្បុងព្បយ័តនលៅតមតព្មូវការទីផារ លោយបានលជៀស្ផុតរីការគររូនព្ជុេ

ថ្នឥណទានលៅកាន់វស័ិ្យណ្តមួយ ជារិលស្ស្ចាំល េះវស័ិ្យមិនខមនផេិតកមម។ ឥណទាន

លៅកាន់វស័ិ្យឯកជនបានបនែយលេបឿនកាំលណើ នមកព្តឹមកព្មិតស្មស្ស្ប ទនាឹមនឹងការ

បលងកើនលែើមទុនរបស់្ព្គឹេះោែ នធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុជាេាំោប់ លែើមបីរព្ងឹងស្ែិរភារហិរញ្ាវ

តែុ។ ព្បរ័នធធនាោរក៏ព្តវូបានរព្ងឹងភារធន់នឹងហានិភ័យស្នានីយភារ លោយបានបលងកើន

គុណភារនិងកព្មិតស្នានីយភាររបស់្ព្គឹេះោែ នធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុលៅតមែាំណ្តក់កាេ 

ជាមួយនឹងការរព្ងឹងយនតការព្គប់ព្គងស្នានីយភារ អនុលោមតមលោេការណ៍បាខស្េ 

III ខែេមានេកខណៈព្បុងព្បយ័តនខពស់្។ ម៉ាោងលទៀត លោេការណ៍តមាា ភារ ការព្បកួត

ព្បខជងលោយស្មភារ និងកិចចការ រអតិងិជន ក៏ព្តូវបានលេើកកមពស់្ផងខែរ តមរយៈ

ការព្តួតរិនិតយ និងតមោនលេើការអនុវតតតមព្កមសី្េធម៌វជិាជ ជីវៈរបស់្ព្គឹេះោែ នធនាោរ

និងហិរញ្ាវតែុ។ 

លៅកនុងវស័ិ្យមីព្កូហិរញ្ាវតែុ ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាបានោក់ឱ្យអនុវតតរិោនអព្ត

ការព្បាក់ចាំល េះព្គឹេះោែ នមីព្កហិូរញ្ាវតែុនិងឥណទានជនបទ កនុងអព្ត ១៨% ខែេបានបងក

េកខណៈអាំលណ្តយផេែេ់ព្បជាកសិ្ករ និងស្ហព្ោស្ធុនតូចនិងមធយម ឱ្យទទួេបាន

ហិរញ្ាបបទានកនុងតថ្មាទាបជាងមុន ស្ព្មាប់បលងកើនស្កមមភារអាជីវកមម។  អនុវតតតមអនុ

ោស្ន៍ែ៏ខពង់ខពស់្របស់្ ស្លមតចអគគមហាលស្នាបតីលតលជា ហ៊ាុន ខស្ន នាយករែឋមន្តនតីថ្ន

ព្រេះោជា-ណ្តចព្កកមពុជា កនុងលោេបាំណងរព្ងឹងនិរនតរភាររបស់្ព្គឹេះោែ នធនាោរនិង

ហិរញ្ាវតែុ និងបាំបាត់ការលោស្នាលកងព្បវញ័្ច និងលបាកព្បាស់្ព្បជារេរែឋ រីស្ាំណ្តក់ជន

ល្ាៀតឱ្កាស្មួយចាំនួន ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាបានបលងកើនការយេ់ែឹងរបស់្ោធារណជន 

លេើកមមសិ្ទធិភាររបស់្ព្គឹេះោែ នធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុទាាំងអស់្ ជារបស់្ឯកជន មិនខមនជា

របស់្រែឋ ព្បកបលោយលជាគជ័យ តមរយៈការផសរវផាយែេ់ោធារណជន ការបតូរនិមិតត

ស្ញ្ញា  និងកិចចស្ហការជាមួយព្គឹេះោែ នធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុ លែើមបីរព្ងីកការផសរវផាយ
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ឱ្យកាន់ខតទូេាំទូោយ។ ែូលចនេះ លែើមបីលជៀស្វាងការលបាកបលញ្ញោ ត និងរមួចាំខណករព្ងឹង

ព្បសិ្ទធភារថ្នការលព្បើព្បាស់្លស្វាហិរញ្ាវតែុ ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាបាននិងកាំរុងលេើកកមពស់្

ការយេ់ែឹងរីលស្វាហិរញ្ាវតែុរបស់្ោធារណជននិងអាជ្ាធរមូេោឋ នជាបនតបនាា ប់ តមរ

យៈការចុេះរនយេ់តមមូេោឋ ន ព្បរ័នធផសរវផាយ បណ្តត ញស្ងគម និងការោក់ឱ្យលព្បើព្បាស់្

នូវទូរស័្រាថ្ែស្ព្មាប់ជូនែាំណឹងមកធនាោរជាតិថ្នកមពុជារីបញ្ញា នានាខែេលកើតល ើង  ក់

រ័នធនឹងការលព្បើព្បាស់្លស្វាហិរញ្ាវតែុរបស់្អតិងិជន។ ស្ព្មាប់រយៈកាេខវង ធនាោរជាតិថ្ន

កមពុជាបានស្ហការជាមួយព្កសួ្ងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា លែើមបីោក់បញ្ចូ េចាំលណេះែឹង

ខផនកហិរញ្ាវតែុលៅកនុងកមមវធីិសិ្កាចាំលណេះែឹងទូលៅ។ ម៉ាោងលទៀត ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាក៏

កាំរុងបញ្ច ប់ការលរៀបចាំយុទធោស្រស្ត ស្តីរីបរយិាប័ននហិរញ្ាវតែុស្ព្មាប់កមពុជា ខែេនឹងកាា យជា

ខផនទីមគគុលទាស្ក៍ស្ព្មាប់ការបលងកើនបរយិាប័ននហិរញ្ាវតែុព្បកបលោយចីរភារ។ 

ជាេទធផេថ្នកិចចខិតខាំព្បឹងខព្បងទាាំងអស់្ខាងលេើ លៅឆ្ន ាំ២០១៧ វស័ិ្យធនាោរ

បានបលព្មើលស្វាហិរញ្ាវតែុែេ់ព្បជាជនលរញវយ័បខនែមព្បមាណ ៦០ មឺុននាក់ ខែេលធវើឱ្យ

អព្តបរយិាប័ននហិរញ្ាវតែុលកើនែេ់ ៥៦% លស្មើនឹងចាំនួនព្បជាជនលរញវយ័ព្បមាណ ៦,២ ោន

នាក់។ កាំលណើ នបរយិាប័ននហិរញ្ាវតែុស្លព្មចបានកនុងបរកិារណ៍ខែេការទទួេបានលស្វាហិរញ្ា

វតែុមានភារកាន់ខតងាយស្ស្ួេ ែូចខែេរបាយការណ៍ថ្នការលធវើធុរកិចចឆ្ន ាំ២០១៧ របស់្

ធនាោររិភរលោកបានផតេ់ចាំណ្តត់ថាន ក់ទី៧ែេ់កមពុជា ជាព្បលទស្ខែេមានភារ

ងាយស្ស្ួេជាងលគលេើរិភរលោកកនុងការទទួេបានហិរញ្ាបបទាន។ លេើស្រីលនេះ លែើមបីលេើក

កមពស់្ខយនឌ័្រ ធនាោរជាតិថ្នកមពុជា លបតជ្ាបនតកាត់បនែយនូវអព្តស្រស្តីខែេមិនទាន់លព្បើ

ព្បាស់្លស្វាហិរញ្ាវតែុផាូវការ រី ២៧% កនុងចាំលណ្តមស្រស្តីស្របុ មក ១៣% នាឆ្ន ាំ២០២៥។ 

៣. ការអភិវឌ្ឍលហោឋ រចនាស្មព័នធហិរញ្ាវតែុ 

ព្បរ័នធទូទាត់ជាខផនកមួយែ៏ស្ាំខាន់ថ្នលហោឋ រចនាស្មព័នធហិរញ្ាវតែុ លហើយលព្បៀបែូចជា

ស្រថ្ស្ឈាមថ្នវស័ិ្យហិរញ្ាវតែុ លោយោរតួនាទីែ៏មានោរៈស្ាំខាន់ចាំល េះព្បតិបតតិ

ការលស្ែឋកិចច។ ោេ់ការលធវើព្បតិបតតិការ ណិជជកមមព្គប់ជាន់ថាន ក់ តាំងរីអាជីវកមមខាន តតូច 



    -7-  

 

រហូតែេ់ធាំៗ ទាមទារនូវការលព្បើព្បាស់្ការទូទាត់។ ែូលចនេះ ការលធវើឱ្យព្បរ័នធទូទាត់មាន

ែាំលណើ រការព្បកបលោយសុ្វតែិភារ  ឆ្ប់រហ័ស្ និងចាំណ្តយតិច នឹងរមួចាំខណកជាំរញុឱ្យ

ស្កមមភារលស្ែឋកិចចព្បព្រឹតតលៅលោយព្បសិ្ទធភារផងខែរ និងរកាស្ែិរភារហិរញ្ាវតែុឱ្យបានរងឹ

មាាំ។ កនុងលោេលៅលនេះ ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាបានបនតអភិវឌ្ឍព្បរ័នធទូទាត់ លោយខផអកលេើប

លចចកវទិោទាំលនើប ែូចជា ការរព្ងឹងលស្វាទូទាត់រហ័ស្ (Fast Payment) ការោក់ឱ្យលព្បើព្បាស់្

ព្បរ័នធ Cambodian Shared Switch (CSS) ព្រមទាាំងកាំរុងសិ្កាបលងកើតព្បរ័នធទូទាត់ែុេភាា ម  ៗ

(Real Time Gross Settlement-RTGS)។  

ម៉ាោងលទៀត ការផតេ់លស្វាធនាោរកណ្តត េែេ់ព្កសួ្ង-ោែ ប័នរបស់្ោជរោឋ ភិបាេ

និងព្គឹេះោែ នធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុក៏ព្តូវបានលធវើទាំលនើបកមមជាបនតបនាា ប់ លោយបានលរៀបចាំឱ្យ

មានព្បរ័នធអនឡាញ លែើមបីស្ព្មួេែេ់ការរិនិតយលមើេស្មតុេយកនុងគណនីបានភាា មៗ 

លធវើការលផារព្បាក់ និងទូទាត់នានាព្បកបលោយព្បសិ្ទធភារ។ ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាក៏បាន

លព្តៀមេកខណៈរួចជាលស្ស្ច លែើមបីផតេ់លស្វាធនាោរកណ្តត េលរញលេញផងខែរជូនែេ់

បណ្តត ព្កសួ្ង-ោែ ប័ន ស្ាំលៅរួមចាំខណកកនុងការអនុវតតកមមវធីិខកទព្មង់ការព្គប់ព្គង

ហិរញ្ាវតែុោធារណៈរបស់្ោជរោឋ ភិបាេ។ 

ចាំល េះរ័ត៌មានឥណទាន បនាា ប់រីទទួេបានលជាគជ័យលេើការខចករ ាំខេក

រ័ត៌មានឥណទានបុគគេ ព្កុមហ៊ាុនលព្កឌី្តបយួរ ៉ាកូមពុជាលព្ោងនឹងោក់ឱ្យែាំលណើ រការនូវការ

ខចករ ាំខេករ័ត៌មានឥណទានរបស់្ព្កុមហ៊ាុនោជីវកមមនានា។ ការខចករ ាំខេករ័ត៌មាន

កាន់ខតព្គប់ព្ជុងលព្ជាយនឹងអនុញ្ញា តឱ្យព្គឹេះោែ នធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុ អាចព្គប់ព្គងហានិ

ភ័យឥណទានព្បកបលោយព្បសិ្ទធភារ។ 

ល្ាៀតកនុងឱ្កាស្លនេះ ខ្ុាំក៏សូ្មជព្មាបផងខែរថា កនាងមកមានការលេចឮអាំរីបញ្ញា

ការលព្បើព្បាស់្រូបិយប័ណណ Crypto Currencies លៅកមពុជា។ ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាក៏បាន

លចញលស្ចកតី ជូនែាំណឹងចាំល េះការទប់ោក ត់ការលព្បើព្បាស់្ ចោចរ ទិញ េក់ ទូទាត់ 

និងផសរវផាយរបិូយវតែុ Crypto Currencies លោយលហតុថា Crypto Currencies ជា
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ឧបករណ៍ងមីមិនមានការព្គប់ព្គងចបស់្ោស់្ ែូលចនេះអាចនាាំមកនូវហានិភ័យខពស់្ចាំល េះ

អនកលព្បើព្បាស់្ និងអាចជាមលធោបាយមួយកនុងការស្មាអ តព្បាក់។ 

៤. អងគភារលសុ្ើបការណ៍ហិរញ្ាវតែុកមពុជា 

ល្ាើយតបនឹងការរកីចលព្មើនវស័ិ្យធនាោរ អងគភារលសុ្ើបការណ៍ហិរញ្ាវតែុកមពុជាបាន

រព្ងឹងស្មតែភារធនធានមនុស្សជាេាំោប់ និងបានបលងកើនកិចចស្ហព្បតិបតតិការជាមួយ

ព្កសួ្ង-ោែ ប័ននិងភាគី ក់រ័នធទាាំងកនុងនិងលព្តព្បលទស្ លែើមបបីងាក រនិងទប់ោក ត់ព្បតិបតតិការ

ស្មាអ តព្បាក់និងហិរញ្ាបបទានលភរវកមមព្បកបលោយព្បសិ្ទធភារ។  

លព្តរីលនេះ ខ្ុាំក៏សូ្មជព្មាបជូនអងគស្ននិបាតលយើងឱ្យបានព្ជាបផងខែរថា ោរមនាីរ

លស្ែឋកិចចនិងរបិូយវតែុរបស់្ធនាោរជាតិថ្នកមពុជា នឹងព្តូវស្លមាព ធលបើកែាំលណើ រការជាផាូវការ

នាលែើមឆ្ន ាំ២០១៨លនេះ។ ោរមនាីរលនេះលៅកាត់ថា ស្.ស្.រ ខែេមានលឈាម េះលរញថា ោរមនាីរ

លស្ែឋកិចចនិងរូបិយវតែុ ព្រេះស្សី្ឦោនវរ មន័ ព្តូវបានោងស្ង់តមការខណនាាំែ៏ខពង់ខពស់្

របស់្ស្លមតចអគគមហាលស្នាបតីលតលជា ហ៊ាុន ខស្ន នាយករែឋមន្តនតីថ្នព្រេះោជាណ្តចព្កកមពុជា 

កាេរីថ្ងៃទី៨ ខខតុោ ឆ្ន ាំ២០០៩ កនុងឱ្កាស្ព្បាររធខួបអនុស្ាវរយ៍ីលេើកទី៣០ ថ្នការ

បលងកើតធនាោរជាតិថ្នកមពុជាល ើងវញិ។ ោរមនាីរ ស្.ស្.រ ព្តូវបានបលងកើតល ើងកនុងលោេបាំណង

បងាា ញរីព្បវតតិថ្នការរកីចលព្មើនព្បរ័នធធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុ ព្រមទាាំងតួនាទីធនាោរកណ្តត

េនិងរបិូយវតែុ កនុងការរមួចាំខណកអភិវឌ្ឍលស្ែឋកិចចនិងស្ងគមលៅកមពុជា ចាប់តាំងរីស្ម័យហវូ
ណនរហូតែេ់បចចុបបនន។ 

 ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក លោកស្សី្ នាងកញ្ញា  ជាទីលមព្តី! 

 លែើមបីព្ជាបរីេទធផេេមអិតខែេធនាោរជាតិថ្នកមពុជាស្លព្មចបាន និងទិស្លៅ

ការងារស្ាំខាន់ៗ ខ្ុាំសូ្មអងគស្ននិបាតលមតត ព្តងព្តប់ោត ប់បទឧលទាស្នាមរបស់្ថាន ក់ែឹកនាាំ

លយើង ខែេនឹងោយការណ៍ជូនអងគស្ននិបាតនាលរេបនតិចលទៀតលនេះ។  

 ជាងមីមតងលទៀត ខ្ុាំសូ្មខងាងអាំណរគុណយា៉ាងព្ជាេលព្ៅ ចាំល េះព្កុមព្បឹកាភិបាេ 

និងមន្តនតីបុគគេិករបស់្ធនាោរជាតិថ្នកមពុជា ខែេបានខិតខាំព្បឹងខព្បងកនុងការបាំលរញមុខ
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ងារ-ភារកិចច ព្បកបលោយោម រតីទទួេខុស្ព្តូវខពស់្ លែើមបីស្លព្មចបានស្មិទធផេែ៏

ព្បលស្ើរជាបនតបនាា ប់នារយៈលរេកនាងមក។ ខ្ុាំក៏សូ្មខងាងអាំណរគុណជាអលនកចាំល េះ

ព្គប់ព្កសួ្ង-ោែ ប័ននានា លៅកនុងវស័ិ្យោធារណៈនិងឯកជន ព្រមទាាំងថ្ែគូអភិវឌ្ឍន៍

ទាាំងអស់្ខែេបានបនតោាំព្ទនិងរមួចាំខណកលៅកនុងស្មិទធផេលនេះ។ 

 ជាទីបញ្ច ប់ ខ្ុាំសូ្មជូនររែេ់ ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក លោកស្សី្ និង នាង

កញ្ញា  ឱ្យជួបព្បទេះខតរុទធររទាាំងបួនព្បការ គឺ អាយុ វណណៈ សុ្ខៈ រេៈ កុាំបីលឃាៀងោា តល ើ

យ។ ខ្ុាំសូ្មឱ្យអងគស្ននិបាតរបស់្លយើងព្បព្រឹតតលៅព្បកបលោយលជាគជ័យ និងខផាផ្លក ។ 

 ខ្ុាំសូ្មព្បកាស្លបើកអងគស្ននិបាតជាផាូវការចាប់រីលរេលនេះតលៅ។ 

           សមូអរគុណ! 
  


