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នាយកដ្ឋា នស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នបសច្ចកសេេ 

នស្ដឌកិ្ចចស្ហរដឌអានមរកិ្។ ប៉ាុដនថ នស្ដឌកិ្ចចតុំបន់អាសីុ្ ជាពិនស្ស្របនទស្អាោ៊ា ន នៅបនថ
រក្ាបានស្នធុេះក្ុំនណើ នរងឹមាុំនធៀបនឹងតុំបន់ដថ្ទ។  
 នោយដ ក្ នស្ដឌកិ្ចចក្មពុជាបនថមានក្ុំនណើ នគួរជាទីនពញចិតថ ក្បុងអរាខពស់្របមាណ 
៧% ដដលគាុំរទនោយក្ុំនណើ នរងឹមាុំថ្នការនាុំនចញផលិតផលស្នមលៀក្បុំ ក់្និងដស្ផក្នជើង 
ក្ុំនណើ នក្បុងវស័ិ្យស្ុំណង់និងអចលនរទពយ និងវស័ិ្យនទស្ចរណ៍ ស្ស្បនពលដដលវស័ិ្យ
ក្សិ្ក្មមបាននក្ើនន ើងជាងមុនបនថិច។ ក្មពុជាក៏្រក្ាបានស្ទិរភាពមា៉ា រក្ូនស្ដឌកិ្ចច និងស្ទិរភាព
ហិរញ្ដវតទុ របក្បនោយភាពរងឹមាុំ ដដលនធវើឱ្យទស្សនវស័ិ្យនស្ដឌកិ្ចចបនថមានភាពវជិជមាន
នានពលអនាគត។ ស្មិទនផលដ៏លអរបនស្ើរននេះ របសូ្តនចញពីកិ្ចចខិតខុំរបឹងដរបងរបស់្
រាជរោឌ ភិបាល ក្បុងការោក់្នចញនូវនគាលននយបាយដ៏រតឹមរតូវក្បុងការជុំរញុក្ុំនណើ ននស្ដឌកិ្ចច 
និងកាត់បនទយភាពរកី្រក្ និងការរមួចុំដណក្របស់្ថ្ដគូអភិវឌណន៍ វស័ិ្យឯក្ជននិងភាគី ក់្ព័នន
នានា។ គួរបញ្ញជ ក់្ថា ស្មិទនផលទាុំងននេះ ស្នរមចបាននោយោរក្មពុជាធានាបានស្នថិភាព 
ស្ទិរភាពននយបាយ ស្នថិសុ្ខ ស្ណ្តថ ប់ធាប ប់ោធារណៈនិងភាពសុ្ខដុមរមនារបស់្របជាជន 
នរកាមការដឹក្នាុំរបស់្ ស្នមថចអគគមហានស្នាបតីនតនជា ហ៊ាុន ដស្ន នាយក្រដឌមន្រនថី ថ្ន
រពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា។  
 ក្បុងនាមជាធនាគារក្ណ្តថ ល ដដលនដើរតួនាទីជាអាជាញ ធររបិូយវតទុ និងអាជាញ ធររតតួ
ពិនិតយនិងបញ្ដតថិក្មមវស័ិ្យធនាគារ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានបនថចូលរមួយ៉ាងស្ក្មមក្បុងការ
គាុំរទនិងជុំរញុក្ុំនណើ ននស្ដឌកិ្ចចនិងកាត់បនទយភាពរកី្រក្ ាមរយៈការរមួចុំដណក្រក្ាស្ទិរភាព
មា៉ា រក្ូនស្ដឌកិ្ចចនិងអភិវឌណរបព័ននធនាគារ។ ខញុុំសូ្មជរមាបជូននូវលទនផលចមផងៗដូចតនៅ៖ 
 I/- ច្ាំស ោះការរកាេថិរភាពនងៃ៖ អរាអតិផរណ្តបានបនថស្ទិតក្បុងក្រមិតទាបជាមធយម 
២,៩% នៅឆ្ប ុំ២០១៦ននេះ ជាចមផងនោយោរក្រមិតទាបថ្នតថ្មលនរបង និងការអនុវតថនគាល
ននយបាយោរនពើពនន រូបិយវតទុនិងអរាបថូររបាក់្ ស្មស្ស្បនៅនឹងក្ុំនណើ នស្ក្មមភាព
នស្ដឌកិ្ចច។ តថ្មលរបាក់្នរៀលមានស្ទិរភាពលអរបនស្ើរ នោយអរាបថូររបាក់្មានក្រមិតជាមធយម 
៤.០៥០ នរៀលក្បុងមួយដុោល រអានមរកិ្ ជាមួយនឹងការដរបរបលួនៅក្បុងដខនីមួយៗក្បុងគមាល ត
តូចជាង ១% ប៉ាុនណ្តត េះ។ គួររ ុំនលចថា តរមូវការរបាក់្នរៀលបាននក្ើនន ើងជាលុំោប់ នហើយ
រតូវបានបុំនពញនោយការផគត់ផគង់ក្បុងក្រមិតស្មស្ស្ប ដដលជាលទនផលនធវើឱ្យអរាបថូររបាក់្
មានស្ទិរភាពលអរបនស្ើរ។ ការបនថនក្ើនន ើងតរមូវការននេះឆលុេះបញ្ញច ុំងពីក្ុំនណើ នជុំននឿទុក្ចិតថ
របស់្ោធារណជនមក្នលើរបាក់្នរៀល ដដលជាដផលផ្កា ទទួលបានពីការអនុវតថនគាលននយបាយ
នលើក្ក្មពស់្ការនរបើរបាស់្របាក់្នរៀលនានពលក្នលងមក្។ ម៉ាាងនទៀត ឧបក្រណ៍និងទីផារអនថរ
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នាយកដ្ឋា នស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នបសច្ចកសេេ 

ធនាគារនិងរបិូយវតទុ ដដលជាមូលោឌ នថ្នការអនុវតថនគាលននយបាយរបិូយវតទុដផអក្នលើយនថការ
ទីផារក៏្រតូវបានអភិវឌណជាបនថបនាធ ប់ ជាពិនស្ស្ ការោក់្ឱ្យដុំនណើ រការរបតិបតថិការផថល់
ស្នធនីយភាពនោយមានការធានា (LPCO)។ របតិបតថិការថមីននេះបានដុំនណើ រការរបក្បនោយ
ភាពនជាគជ័យ នោយបានផថល់នូវស្នធនីយភាពជារបាក់្នរៀលដល់រគឹេះោទ នធនាគារនិង
ហិរញ្ដវតទុដដលមានតរមូវការរបាក់្នរៀលក្បុងរបតិបតថិការ ជាពិនស្ស្នដើមផយីក្នៅនរបើរបាស់្
ស្រមាប់ការផថល់ក្មចីដល់វស័ិ្យក្សិ្ក្មម និងរបជាជននៅាមជនបទ។ អរាការរបាក់្ថ្ន
របតិបតថិការននេះ ក៏្រតូវបានរគឹេះោទ នមួយចុំនួនចប់នផថើមយក្នធវើជាមូលោឌ ន ស្រមាប់ការខចី
ជារបាក់្នរៀលបនណថើ រៗផងដដរ។ នានពលខាងមុខ ការអភិវឌណរបតិបតថិការននេះនឹងអនុញ្ញដ តឱ្យ
ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាអាចក្ុំណត់បានអរាការរបាក់្នគាលមួយដដលមានឥទនិពលដល់អរា
ការរបាក់្ទីផារ។  

ការរួមចុំដណក្រក្ាស្ទិរភាពថ្ថល និងអរាបថូររបាក់្មានោរៈស្ុំខាន់ណ្តស់្ចុំន េះ 
ស្ទិរភាពមា៉ា រក្ូនស្ដឌកិ្ចច ដដលបនងាើនភាពចាស់្ោស់្របស់្នស្ដឌកិ្ចចជាតិ ទាក់្ទាញការវនិិនយគ 
បនងាើនការនរបើរបាស់្ និងបងាបរយិកាស្អុំនណ្តយផលដល់ការរកី្ចនរមើនស្ក្មមភាពនស្ដឌកិ្ចច។
  II/- ច្ាំស ោះការស្រគ្បស់្រគ្ងេុនបស្រមងុអនតរាតិ៖ លុំហូរចូលវនិិនយគផ្កធ ល់បរនទស្ គួបផសុំ
នឹងភាពរបនស្ើរថ្នឱ្នភាពជញ្ជ ីង ណិជជក្មម បាននធវើឱ្យជញ្ជ ីងទូទាត់ក្មពុជាទទួលបាន
អតិនរក្ ដដលរួមចុំដណក្គរពូនទុនបរមុងអនថរជាតិឱ្យនក្ើនន ើងជាលុំោប់។ ធនាគារជាតិ
ថ្នក្មពុជាបានរគប់រគងទុនបរមុងអនថរជាតិរបក្បនោយរបសិ្ទនភាព នដើមផីធានាបាននូវការ
គរពូនរទពយស្មផតថិជាតិ ដដលនដើរតួនាទីយ៉ាងស្ុំខាន់ក្បុងការបនរមើដល់ការអនុវតថនគាល
ននយបាយរូបិយវតទុ ក៏្ដូចជានគាលននយបាយអរាបថូររបាក់្ ការពរងឹងភាពនជឿទុក្ចិតថ
របស់្វនិិនយគិន និងកិ្តថិនាមរបស់្ក្មពុជានលើឆ្ក្អនថរជាតិ។ គិតរតឹមចុងឆ្ប ុំ២០១៦ ទុនបរមុង
អនថរជាតិបាននក្ើនដល់ ៦,៤ ប៊ាីោនដុោល រអានមរកិ្ ដដលអាចធានាដល់ការទូទាត់ការនាុំចូល
ទុំនិញនិងនស្វាបានរបមាណ ៥ដខ។ 
 III/- ច្ាំស ោះវឌ្ឍនភាពកនុងវេ័ិយធនាគារ៖ វស័ិ្យធនាគារក្មពុជាបានបនថរកី្ចនរមើន
របក្បនោយភាពរងឹមាុំ មានលក្ខណៈរបកួ្តរបដជង និងបរយិប័នប។ ាមរយៈតួនាទីអនថរ-
ការយិក្មមហិរញ្ដវតទុ រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុបាននក្ណឍ របមូលរបភពធនធានទាុំងក្បុងស្ស្កុ្
និងនរតស្ស្ុក្ នដើមផីយក្នៅផថល់ហិរញ្ដបផទានដល់ការវនិិនយគចមផងៗ ជាពិនស្ស្វស័ិ្យ
ផលិតក្មម។ នៅឆ្ប ុំ២០១៦ននេះ របាក់្បនញ្ដើបាននក្ើនដល់ ៦៤% ថ្នផ.ស្.ស្ នហើយឥណទាន
នៅកាន់វស័ិ្យឯក្ជនបាននក្ើនដល់ ៧១% ថ្នផ.ស្.ស្ ន លគឺមានក្ុំនណើ ន ១៨% និង 
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នាយកដ្ឋា នស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នបសច្ចកសេេ 

២២% នរៀងគាប នធៀបនឹងឆ្ប ុំ២០១៥។ ក្ុំនណើ នអនថរការយិក្មមហិរញ្ដវតទុននេះបានរមួចុំដណក្គាុំរទ
ក្ុំនណើ នស្ក្មមភាពនស្ដឌកិ្ចចនិងកាត់បនទយភាពរកី្រក្ ស្ស្បាមនគាលននយបាយរបស់្
រាជរោឌ ភិបាល។ គួរបញ្ញជ ក់្ថា នយងាមរបាយការណ៍ Doing Business 2017 របស់្ធនាគារ
ពិភពនោក្ ដដលបាននចញផាយនៅចុងឆ្ប ុំ២០១៦ននេះ របនទស្ក្មពុជាទទួលបានចុំណ្តត់
ថាប ក់្នលខ៧ទូទាុំងពិភពនោក្ ចុំន េះ “ភាពងាយស្ស្ួលក្បុងការទទួលបានឥណទាន”។ 
 នលើស្ពីននេះ ទាក់្ទងនឹងការរកី្ចនរមើននៅក្បុងវស័ិ្យធនាគារ ខញុុំសូ្មនលើក្យក្នូវ
បញ្ញា គួរឱ្យក្ត់ស្មាគ ល់បី ដូចខាងនរកាម៖  

េី១- កាំស ើ នឥ ទាន៖ ក្នលងមក្ មានការនលើក្ន ើងជានរចើន ក់្ព័នននឹងក្ុំនណើ ន
ឥណទានខពស់្ នហើយដថមទាុំងមានោទ ប័នជាតិនិងអនថរជាតិមួយចុំនួនបានស្ដមថងការរពួយ
បារមភអុំពីហានិភ័យដដលភាជ ប់ជាមួយនឹងក្ុំនណើ នឥណទានននេះ។ ជាការពិត ក្បុងរយៈនពល
របមាណជាងមួយទស្វតសរក៍្នលងមក្ននេះ ឥណទានចុំន េះវស័ិ្យឯក្ជនបាននក្ើនន ើងក្បុង
អរាខពស់្ នបើនធៀបនៅនឹងរបនទស្ក្បុងតុំបន់។ ប៉ាុដនថនលផឿនក្ុំនណើ នឥណទានក៏្មាននិនាប ការ
ថយចុេះជាលុំោប់ផងដដរ។ ដផអក្នលើការវភិាគអនថរជាតិជានរចើនបងាា ញថា ក្ុំនណើ នឥណទាន
ខពស់្មានហានិភ័យ នៅនពលដដល i/- ឥណទានរតូវបានគរពូននៅក្បុងវស័ិ្យមិនដមន
ផលិតក្មម ii/- គុណភាពថ្នឥណទានធាល ក់្ចុេះ និង iii/- ការផថល់ឥណទាននោយដផអក្នលើរបភព
មូលនិធិមិនមានស្ទិរភាព។ នៅក្មពុជា ក្ុំនណើ នឥណទានមិនមានភាពរបមូលផថុុំនទ នោយ
បានដបងដចក្នៅកាន់វស័ិ្យនានារបស់្នស្ដឌកិ្ចច, ភាគនរចើនថ្នរបភពទុនមានស្ទិរភាព, នហើយ
ស្ុំនពៀតឥណទានមានគុណភាពលអ ដដលឆលុេះបញ្ញច ុំងាមរយៈក្រមិតទាបថ្នឥណទានមិន
ដុំនណើ រការ។ ក្ុំនណើ នឥណទាននៅក្មពុជាជាចមផងបណ្តថ លមក្ពីមូលោឌ នឥណទានស្ទិតនៅ
ក្រមិតទាប ចុំណូលរបជាជននិងចុំនួនរបជាជនដដលអាចទទួលបាននស្វាហិរញ្ដវតទុនក្ើន
ន ើងយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស្ ក្បុងោទ នភាពដដលទីផារហិរញ្ដវតទុរបមូលផថុុំនលើវស័ិ្យធនាគារនិង
មិនមានឧបក្រណ៍ហិរញ្ដវតទុស្មផូរដបបនៅន ើយ។ ដូនចបេះ របជាពលរដឌមាននិនាប ការនរបើរបាស់្
នស្វារគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុនក្ើនន ើង នដើមផីបុំនពញនស្ចក្ថីរតូវការហិរញ្ដបផទាន 
ក្បុងការពរងីក្ការវនិិនយគនិងអាជីវក្មម និងស្ក្មមភាពនស្ដឌកិ្ចចនានា រាប់បញ្ចូ លទាុំងតរមូវការ
ហិរញ្ដបផទានរបស់្របជាជននពញវយ័ស្រមាប់ការទិញលុំនៅោឌ នផងដដរ។  

េី២- អស្រាការស្រាក៖់ អរាការរបាក់្ក្បុងវស័ិ្យធនាគារនៅមានក្រមិតខពស់្នៅន ើយ 
ជាពិនស្ស្ចុំន េះនស្វាមីរក្ូហិរញ្ដវតទុ។ ក្ាថ ននេះគឺនោយោរដតរគឹេះោទ នហិរញ្ដវតទុនៅក្មពុជា
ភាគនរចើនទទួលហិរញ្ដបផទានពីវនិិនយគិនក្បុងនិងនរតរបនទស្ដដលមានអរាការរបាក់្ខពស់្ 
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គួបផសុំនឹងចុំណ្តយរបតិបតថិការខពស់្ ជាពិនស្ស្ចុំន េះឥណទានខាប តតូចនិងរបតិបតថិការ
ឥណទាននៅជនបទ។ ស្ុំខាន់ជាងននេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានៅមិនទាន់អាចក្ុំណត់អរា
ការរបាក់្នគាលដដលមានឥទនិពលនលើអរាការរបាក់្ទីផារបាន នោយោរក្រមិតដុោល របូ-
នីយក្មមខពស់្។ នទាេះយ៉ាងណ្ត អរាការរបាក់្មាននិនាប ការថយចុេះជាលុំោប់។ នារយៈនពល
ក្នលងមក្ នដើមផីរមួចុំដណក្កាត់បនទយអរាការរបាក់្ឥណទាន ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានបនថ
ធានានូវបរោិទ នរបកួ្តរបដជងរបក្បនោយតមាល ភាពនិងស្មភាព រពមទាុំងបាននលើក្ទឹក្ចិតថ
ដល់រគឹេះោទ នមីរក្ហិូរញ្ដវតទុឱ្យដស្វងរក្លទនភាពបននូរបនទយអរាការរបាក់្ជាបនថបនាធ ប់។ នៅ
ឆ្ប ុំ២០១៦ននេះ របតិបតថិការផថល់ស្នធនីយភាពនោយមានការធានា (LPCO) បានចប់នផថើមផថល់
លទនភាពឱ្យរគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ ដដលមានតរមូវការរបាក់្នរៀលក្បុងរបតិបតថិការ 
ទទួលបានស្នធនីយភាពជារបាក់្នរៀលក្បុងអរាការរបាក់្ទាបស្មរមយ។  

យ៉ាងណ្តមិញ កិ្ចចខិតខុំរបឹងដរបងរបស់្ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាក្បុងការបននូរបនទយ
អរាការរបាក់្ ក៏្ទាមទារឱ្យមានការចូលរមួចុំដណក្ពីរគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុផងដដរ 
ដូចជាការផថល់នស្វានិងផលិតផលដដលស្មស្ស្បនៅាមតរមូវការ និងលទនភាពស្ងរបស់្
អតិថិជន។ នានពលថមីៗននេះ ការោក់្ឱ្យអនុវតថនូវអនុស្សរណៈនយគយល់ស្ថីពីនស្ចក្ថីដណនាុំ
ការផថល់ឥណទាន បានស្របញ្ញជ ក់្ពីការនបឋជាញ ចិតថរបស់្ស្មាគមមីរក្ូហិរញ្ដវតទុក្បុងការបនញ្ច ៀស្
បុំណុលវណ័ឍ ក្របស់្អតិថិជន កាត់បនទយហានិភ័យឥណទាន និងរមួចុំដណក្កាត់បនទយអរា
ការរបាក់្ឥណទាន ាមរយៈការពរងឹងគុណភាព និងភាពនពញនលញថ្នការផថល់ព័ត៌មាន
ឥណទានដល់រក្ុមហ៊ាុននរក្ឌីតបយួរ ៉ាកូ្មពុជា, ការសិ្ក្ាកាន់ដតលអិតលអន់នលើលទនភាពស្ងរបាក់្
របស់្អតិថិជន, ការនលើក្ក្មពស់្ការរបកួ្តរបដជងរបក្បនោយវជិាជ ជីវៈនិងរក្មសី្លធម៌, និង
ការជុំរញុការអនុវតថនគាលការណ៍គាុំ រអតិថិជន។ 
 េី៣- ការសលើកកមពេ់បរយិាបន័នហរិញ្ា វតថុ៖ វស័ិ្យមីរក្ូហិរញ្ដវតទុនៅក្មពុជារតូវបានទទួល
ោគ ល់ពីមជឈោឌ នជាតិនិងអនថរជាតិថា បាននលើក្ក្មពស់្បរយិប័នបហិរញ្ដវតទុនិងរមួចុំដណក្
កាត់បនទយភាពរកី្រក្របស់្របជាពលរដឌក្មពុជាជាលុំោប់។ ក្បុងឆ្ប ុំ២០១៦ននេះ ធនាគារជាតិ
ថ្នក្មពុជាបាននរៀបចុំស្នបិសី្ទថាប ក់្ជាតិ ស្ឋីពីការអភិវឌណវស័ិ្យមីរក្ូហិរញ្ដវតទុនៅក្មពុជា នរកាម
អធិបតីភាពដ៏ខពង់ខពស់្របស់្ ស្នមឋចអគគមហានស្នាបតីនតនជា ហ៊ាុន ដស្ន នាយក្រដឌមន្រនថីថ្ន
រពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា។ ស្នបិសី្ទននេះរតូវបាននរៀបចុំន ើង នដើមផីអបអរោទរការរកី្ចនរមើន
ថ្នវស័ិ្យមីរក្ហិូរញ្ដវតទុក្បុងរយៈនពល ១០ឆ្ប ុំចុងនរកាយននេះ ក៏្ដូចជានដើមផីនលើក្ក្មពស់្ការ
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នាយកដ្ឋា នស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នបសច្ចកសេេ 

យល់ដឹងរបស់្ោធារណជនអុំពីការអភិវឌណវស័ិ្យមីរក្ូហិរញ្ដវតទុនៅក្មពុជា និងតួនាទីដ៏ស្ុំខាន់
របស់្វស័ិ្យននេះក្បុងការរមួចុំដណក្អភិវឌណនស្ដឌកិ្ចចជាតិ និងកាត់បនទយភាពរកី្រក្នៅក្មពុជា។  
 នដើមផីនលើក្ក្មពស់្បរយិប័នបហិរញ្ដវតទុឱ្យបានទូលុំទូោយ និងកាត់បនទយចុំណ្តយ
របតិបតថិការ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានយក្ចិតថទុក្ោក់្យ៉ាងខាល ុំងនៅនលើការោក់្ឱ្យនរបើរបាស់្
បនចចក្វទិាថមីៗ ដដលអាចនធវើឱ្យការផឋល់នស្វាកាន់ដតមានរបសិ្ទនភាពនិងចុំណ្តយទាប។ ក្បុង
ទិស្នៅននេះ របព័ននស្រមាប់នស្វាទូទាត់រហ័ស្ (Fast Payment) រតូវបានោក់្ឱ្យនរបើរបាស់្ 
ដដលមិនរតឹមដតជួយជុំរញុការនរបើរបាស់្របាក់្នរៀលប៉ាុនណ្តត េះនទ ដតដថមទាុំងផឋល់លទនភាពឱ្យ
របជាពលរដឌអាចនផធររបាក់្ពីគណនីធនាគារមួយ នៅគណនីធនាគារអបក្ទទួលមួយនទៀត
បានភាល មៗ។ នៅឆ្ប ុំ២០១៧ននេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានឹងោក់្ឱ្យនរបើរបាស់្របព័នន Central 
Shared Switch ដដលនឹងផឋល់លទនភាពឱ្យអតិថិជន ធនាគារអាចនរបើប័ណតឥណពនន ដក្របាក់្ 
និងទូទាត់ាមទីផារ នទាេះជាមា៉ា សីុ្នននាេះមិនដមនជាមា៉ា សីុ្នរបស់្រគឹេះោទ នធនាគារខលួនក៏្
នោយ។ នលើស្ពីននេះ ការទូទាត់ាមរយៈទូរស័្ពធ និងទិញទុំនិញអនឡាញ នឹងអាចនធវើន ើង
នោយងាយស្ស្ួល មានសុ្វតទិភាព និងរបសិ្ទនភាពខពស់្។  
 ម៉ាាងនទៀត ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបាននលើក្ក្មពស់្ចុំនណេះដឹងហិរញ្ដវតទុ ាមរយៈ
ការនធវើយុទននាការ “នាេះ!និយយពីលុយ” ឱ្យកាន់ដតទូលុំទូោយ ជាពិនស្ស្ ដល់សិ្ស្ា-
នុសិ្ស្សថាប ក់្បឋមសិ្ក្ានិងវទិាល័យ ស្ុំនៅធានានិរនថរភាពថ្នក្ុំនណើ នបរយិប័នបហិរញ្ដវតទុ។ 
យុទននាការននេះមាននគាលបុំណងអប់រ ុំរបជាជន ឱ្យយល់កាន់ដតចាស់្អុំពីការរគប់រគង
ហិរញ្ដវតទុរគួោរ ការខចី និងការឱ្យខចី របក្បនោយភាពទទួលខុស្រតូវ និងយល់ដឹងអុំពីលក្ខណៈ
ថ្នការខចី នដើមផីធានានិរនថរភាពថ្នបរយិប័នបហិរញ្ដវតទុ។ 
 IV- ច្ាំស ោះការរកាេថិរភាពហរិញ្ា វតថុ៖ ាមរយៈការរតួតពិនិតយទាុំងក្រមិតមីរក្ូនិងមា៉ា រក្ូ 
និងការាមោនហានិភ័យនានាជារបចុំ ស្ទិរភាពវស័ិ្យធនាគារបនថរក្ាបានយ៉ាងរងឹមាុំ ដដល
បានរមួចុំដណក្ជាចមផងដល់ស្ទិរភាពហិរញ្ដវតទុទាុំងមូល នោយោរភាពរគបដណថ ប់ថ្នវស័ិ្យ
ធនាគារក្បុងវស័ិ្យហិរញ្ដវតទុ។ នៅឆ្ប ុំ២០១៦ននេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានពរងឹងបទបផញ្ដតថិ
នលើអនុបាតរក្បខ័ណឍ ស្នធនីយភាព (LCR) ស្ស្បាមនគាលការណ៍រគឹេះបាដស្ល III និងការ
បនងាើននដើមទុនចុេះបញ្ជ ីអបផបរមារបស់្រគឹេះោទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ បដនទមនលើវធិានការ
ដដលមានស្ោប់។ វធិានការទាុំងននេះ គួបផសុំនឹងោទ នភាពទីផារនិងការរបុងរបយ័តបរបស់្
រគឹេះោទ ន បាននាុំឱ្យក្ុំនណើ នឥណទានថយចុេះ នហើយរ ុំពឹងថានឹងបនថថមថយនានពលខាងមុខ 
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នាយកដ្ឋា នស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នបសច្ចកសេេ 

ដដលនឹងជួយពរងឹងស្ទិរភាពហិរញ្ដវតទុឱ្យកាន់ដតរងឹមាុំ។ បដនទមនលើននេះ វធិានការមា៉ា រក្ូរបុង
របយ័តបមួយចុំនួននទៀតក៏្ក្ុំពុងរតវូបានសិ្ក្ា និងនរគាងោក់្ឱ្យអនុវតថនាឆ្ប ុំ២០១៧ននេះ។ 
 V- ច្ាំស ោះការស្របឆ្ាំងការេម្អា តស្រាកនិ់ងហរិញ្ាបបទានសភរវកមម៖ ស្មតទភាពាមោននិង
វាយតថ្មលរបតិបតថិការហិរញ្ដវតទុរតវូបានបនថនលើក្ក្មពស់្ជាប់ជារបចុំ និងបានពរងឹងការទប់
ោា ត់ការស្មាអ តរបាក់្និងហិរញ្ដបផទាននភរវក្មមបានយ៉ាងមានរបសិ្ទនភាព។ អងគភាពនសុ្ើបការណ៍
ហិរញ្ដវតទុក្មពុជាបានស្នរមចនោយនជាគជ័យនូវការវាយតថ្មលហានិភ័យថាប ក់្ជាតិ ដដលលទនផល
រតូវបានទទួលោគ ល់នោយរក្ុមអបក្វាយតថ្មល APG នហើយក៏្បានស្ហការជាមួយរក្មុអបក្
វាយតថ្មល APG ក្បុងការទទួលការចុេះវាយតថ្មលអញ្ដមញ្ដនលើរក្បខ័ណឍ ចាប់និងរបសិ្ទនភាព
ថ្នការអនុវតថក្បុងការរបឆ្ុំងការស្មាអ តរបាក់្និងហិរញ្ដបផទាននភរវក្មម ជាោទ ពរ។ 
 VI- ច្ាំស ោះការពស្រងឹងកិច្ចេហស្របតិបតតកិារអនតរាតិ៖ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានឹងបនថរមួ
ចុំដណក្ក្បុងការពរងឹងកិ្ចចស្ហរបតិបតថិការថាប ក់្តុំបន់និងពិភពនោក្ ជាពិនស្ស្នលើ i/- ការ
នលើក្ក្មពស់្តួនាទីរបស់្អាោ៊ា នឱ្យកាល យជាប៉ាូល ណិជជក្មមដ៏នលចនធាល មួយ ស្ុំនៅពរងឹង
ទុំនាក់្ទុំនងនស្ដឌកិ្ចចជាមួយមហាអុំណ្តចនស្ដឌកិ្ចចនានាក្បុងពិភពនោក្ ាមរយៈកិ្ចចស្ហ-
របតិបតថិការបនងាើតស្ហគមន៍នស្ដឌកិ្ចចអាោ៊ា ន ii/- ការពរងឹងបណ្តថ ញសុ្វតទិភាពហិរញ្ដវតទុ
ក្បុងតុំបន់ នរកាមពហុភាវបូនីយក្មមគុំនិតផថួចនផថើមនឈៀងថ្ម៉ា (CMIM) របស់្អាោ៊ា ន+៣ និង 
iii/- ការផ្កល ស់្បថូរបទពិនោធន៍និងព័ត៌មានក្បុងរក្បខ័ណឍ នទវភាគីនិងពហុភាគី។ 
 VII- ច្ាំស ោះការពស្រងឹងអភាិលកិច្ចនិងធនធានមនុេស៖ ការរគប់រគងថ្ផធក្បុងរតូវបានពរងឹង 
នហើយស្មតទភាពធនធានមនុស្សនលើដផបក្ឯក្នទស្ក្មមចុំនណេះដឹងបនចចក្នទស្ រតូវបាន
អភិវឌណជាលុំោប់ ក្បុងនគាលនៅនលើក្ក្មពស់្របសិ្ទនភាពការងាររបស់្មន្រនថីបុគគលិក្ធនាគារជាតិ
ថ្នក្មពុជា។ ជាក់្ដស្ថង នឆលើយតបនឹងការដរបរបលួថ្ននិមាម បនក្មមហិរញ្ដវតទុនិងស្ថង់ោរអនថរជាតិ 
ទាក់្ទងនឹងការរតតួពិនិតយធនាគារ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានបនងាើនការបណថុ េះបណ្តថ លមន្រនថី
បុគគលិក្ាមរបព័នន Online នរកាមក្មមវធីិ FSI Connect របស់្វទិាោទ នស្ទិរភាពហិរញ្ដវតទុថ្ន
ធនាគារស្រមាប់ការទូទាត់អនថរជាតិ។ នលើស្ពីននេះ ចុំនួនមន្រនថីដដលទទួលបានស្ញ្ញដ បរត
ជុំនាញទទួលោគ ល់ជាអនថរជាតិបាននក្ើនន ើងជាលុំោប់ ជាពិនស្ស្ ក់្ព័នននឹងជុំនាញ
គណននយយ (ស្ញ្ញដ បរត CPA) និងជុំនាញវភិាគហិរញ្ដវតទុ (ស្ញ្ញដ បរត CFA) ស្ស្បនពលដដល
មន្រនថីបុគគលិក្រតូវបានបញ្ជូ នឱ្យនៅសិ្ក្ាថាប ក់្បរញិ្ញដ បរត អនុបណឍិ ត និងបណឍិ ត នៅ
របនទស្អភិវឌណន៍កាន់ដតនរចើនន ើង។ នាឆ្ប ុំ២០១៧ននេះ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានរគាងនឹង
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នាយកដ្ឋា នស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នបសច្ចកសេេ 

បនងាើតឱ្យមានឋានៈនស្ដឌវទូិនិងនស្ដឌវទូិជាន់ខពស់្ ក្បុងនគាលនៅពរងឹងឯក្នទស្ក្មមជុំនាញ
ដផបក្នស្ដឌកិ្ចចបដនទមនទៀត។ 
 ឯកឧតតម សោកជាំទាវ សោក សោកស្រេី នាងកញ្ញា  ាេីសមស្រតី! 
 ចុំន េះទស្សនវស័ិ្យឆ្ប ុំ២០១៧ ក្ុំនណើ ននស្ដឌកិ្ចចពិភពនោក្រតូវបានពាក្រថានឹង
មានអរា ៣,៤% ន លគឺខពស់្ជាងឆ្ប ុំ២០១៦។ នោយក្មពុជាមានភាពនបើក្ទូោយ និង
ស្មាហរណក្មមខពស់្នៅក្បុងតុំបន់និងពិភពនោក្ នស្ដឌកិ្ចចក្មពុជានឹងអាចទទួលបានភាព
អុំនណ្តយផលពីការនក្ើនន ើងថ្នក្ុំនណើ ននស្ដឌកិ្ចចពិភពនោក្ដដរ។ ោទ ប័នហិរញ្ដវតទុអនថរជាតិ
ធុំៗ ក៏្ដូចជារាជរោឌ ភិបាលបានពាក្រថា នស្ដឌកិ្ចចក្មពុជានឹងបនថស្ទិតនលើគនលងថ្នក្ុំនណើ ន
រយៈនពលដវង ក្បុងអរាខពស់្របមាណ ៧% នៅឆ្ប ុំ២០១៧ នោយោរភាពរងឹមាុំថ្នវស័ិ្យ
កាត់នដរស្នមលៀក្បុំ ក់្និងដស្ផក្នជើង ក្ុំនណើ នក្បុងវស័ិ្យស្ុំណង់និងអចលនរទពយ ជាមួយ
នឹងការនក្ើនន ើងថ្នវស័ិ្យនទស្ចរណ៍និងក្សិ្ក្មម។ ចុំន េះអរាអតិផរណ្ត រតូវបានបា៉ា ន់ោម ន
ថានឹងនក្ើនន ើងបនថិចនធៀបនឹងឆ្ប ុំ២០១៦ នោយោរនិនាប ការក្ុំនណើ នថ្ថលនរបងនិងអតិផរណ្ត
នាុំចូលពីរបនទស្ជិតខាង ខណៈដដលអរាបថូររបាក់្នឹងបនថមានស្ទិរភាពលអរបនស្ើរក្បុងរងវង់ 
៤.០៥០ នរៀលក្បុងមួយដុោល រអានមរកិ្។ 
 នទាេះជាយ៉ាងននេះក្ថី ស្កាថ នុពលថ្នក្ុំនណើ ននស្ដឌកិ្ចចខាងនលើក៏្របឈមនឹងហានិភ័យ
ថ្នការថមថយផងដដរ ដូចជា៖ i/- ផលប៉ាេះ ល់អវជិជមានពីនិនាប ការន ើងថ្ថលថ្នរបាក់្ដុោល រ
អានមរកិ្ចុំន េះការនាុំនចញនិងវស័ិ្យនទស្ចរណ៍របស់្ក្មពុជា ដដលមាននស្ដឌកិ្ចចដុោល របូនីយ-
ក្មមខពស់្ ii/- ភាពរតឹតផិតថ្នោទ នភាពហិរញ្ដវតទុអនថរជាតិដដលអាចកាត់បនទយលុំហូរមូលធន
ចូលក្បុងតុំបន់ នឹងអាចមានឥទនិពលបនថមក្នលើក្មពុជា ាមរយៈការបនទយលុំហូរវនិិនយគ
និងោក់្ស្មាព ធនលើការបនងាើនអរាការរបាក់្នៅក្មពុជា បនាធ ប់ពីគណៈក្មាម ធិការទីផារចុំហ
របស់្ធនាគារក្ណ្តថ លអានមរកិ្ បានស្នរមចដុំន ើងអរាការរបាក់្នគាលនាដខធបូ ឆ្ប ុំ២០១៦
ក្នលងនៅ iii/- ការនក្ើនន ើងភាពរបកួ្តរបដជងនៅនលើទីផារនាុំនចញជាមួយរបនទស្ក្បុងតុំបន់ 
និង iv/- និនាប ការនក្ើនន ើងថ្នការអនុវតថនគាលននយបាយ ណិជជក្មមគាុំ រនិយមនៅរបនទស្
អភិវឌណន៍ ដដលអាចោក់្ស្មាព ធនលើការនាុំនចញរបស់្ក្មពុជា។ ចុំន េះហានិភ័យខាងក្បុង 
នស្ដឌកិ្ចចក្មពុជាអាចរបឈមនឹងហានិភ័យថ្នការថយចុេះនលផឿនក្ុំនណើ នក្បុងវស័ិ្យស្ុំណង់ និង
អចលនរទពយ ក្ុំនណើ នឥណទានយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស្នៅវស័ិ្យននេះ និងការថយចុេះថ្នឧតថមភាព
របកួ្តរបដជងដផបក្ថ្ថល នោយោរក្ុំនណើ នរបាក់្នបៀវតសនិនយជិត។ ទនធឹមននេះ ក្មពុជាក៏្នៅបនថ
មានបញ្ញា របឈមរចនាស្មព័ននចមផងៗមួយចុំនួនផងដដរ រមួមាន៖ ក្រមិតដុោល របូនីយក្មមខពស់្, 
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នាយកដ្ឋា នស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋា នបសច្ចកសេេ 

តថ្មលខពស់្ថ្នថាមពលនិងដឹក្ជញ្ជូ ន, ក្ងវេះខាតដផបក្នហោឌ រចនាស្មព័ននរបូវនថ និងក្ងវេះធនធាន
មនុស្សមានជុំនាញ។  
  ឯកឧតតម សោកជាំទាវ សោក សោកស្រេី នាងកញ្ញា  ាេីសមស្រតី! 
 នដើមផីរជាបពីស្មិទនផលលមអិតដដលធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាស្នរមចបាន និងទិស្នៅ
ការងារស្ុំខាន់ៗ ខញុុំសូ្មអងគស្នបិបាតនមាថ រតងរាប់ោថ ប់បទឧនទធស្នាមរបស់្ថាប ក់្ដឹក្នាុំ
នយើង ដដលនឹងរាយការណ៍ជូនអងគស្នបិបាតនានពលបនថិចនទៀតននេះ។  
 ជាថមីមថងនទៀត ខញុុំសូ្មដថលងអុំណរគុណជាភិនយាភាព ចុំន េះរក្ុមរបឹក្ាភិបាល និង
មន្រនថីបុគគលិក្រគប់ជាន់ថាប ក់្របស់្ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា ដដលបានខិតខុំរបឹងដរបងក្បុងការ
បុំនពញមុខងារ-ភារកិ្ចច របក្បនោយោម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់្ នដើមផីស្នរមចបានស្មិទនផល
ដ៏របនស្ើរជាបនថបនាធ ប់នារយៈនពលក្នលងមក្។ ខញុុំក៏្សូ្មដថលងអុំណរគុណជាអននក្ចុំន េះរគប់
រក្សួ្ង-ោទ ប័ននានា នៅក្បុងវស័ិ្យោធារណៈនិងឯក្ជន រពមទាុំងថ្ដគូអភិវឌណន៍ទាុំងអស់្
ដដលបានគាុំរទនិងរមួចុំដណក្នៅក្បុងស្មិទនផលននេះ។ 
 ជាបរនិយោន ខញុុំសូ្មជូនពរដល់ ឯក្ឧតថម នោក្ជុំទាវ នោក្ នោក្ស្សី្ និង នាងក្ញ្ញដ  
ឱ្យជួបរបទេះដតពុទនពរទាុំងបួនរបការ គឺ អាយុ វណតៈ សុ្ខៈ ពលៈ កុ្ុំបីនឃលៀងឃ្លល តន ើយ។ 
ខញុុំសូ្មឱ្យអងគស្នបិបាតរបស់្នយើងរបរពឹតថនៅរបក្បនោយនជាគជ័យ និងដផលផ្កា ។ 

 ែ្ុ ាំេូមស្របកាេសបើកអងគេននាិតាផៃូវការប់បពី់សពលសនោះតស ។ 
           
 សមូអរគុណ! 

  


