នស្ដឌក្ិចចស្ហរដឌអានមរ ិក្។ ប៉ាុ ដនថ នស្ដឌក្ិចចតុំបន់អាស្ុី ជាពិនស្ស្របនទស្អាោ៊ាន នៅបនថ
រក្ាបានស្នធុេះក្ុំនណើនរ ឹងមាុំនធៀបនឹងតុំបន់ដថ្ទ។
នោយដ

ក្ នស្ដឌក្ិចចក្មពុជាបនថមានក្ុំ នណើនគួ រជាទី នពញចិ តថ ក្បុងអរាខពស្់របមាណ

៧% ដដលគាុំរទនោយក្ុំនណើនរ ឹងមាុំថ្នការនាុំនចញផលិតផលស្នមលៀក្បុំ

ក្់និងដស្ផក្នជើង

ក្ុំនណើនក្បុងវ ិស្័យស្ុំណង់ និងអចលនរទពយ និងវ ិស្័យនទស្ចរណ៍ ស្ស្បនពលដដលវ ិស្័យ
ក្ស្ិក្មមបាននក្ើនន

ើងជាងមុនបនថិច។ ក្មពុជាក្៏ រក្ាបានស្ទិរភាពមា៉ា រក្ូនស្ដឌក្ិចច និ ងស្ទិរភាព

ិ ័ យ នស្ដឌ ក្ិ ចច បនថ មា នភាពវ ជ
ិ ជ មា ន
ហិ រ ញ្ដ វ តទុ របក្បនោយភាពរ ង
ឹ មាុំ ដដលនធវើ ឱ្យទស្សនវ ស្
នានពលអនាគត។ ស្មិ ទន ផ លដ៏ លអរបនស្ើ រ ននេះ របស្ូ ត នចញពី ក្ិ ចច ខិ ត ខុំ របឹ ង ដរបងរបស្់

រាជរោឌភិបាល ក្បុងការោក្់ នចញនូវនគាលននយបាយដ៏ រតឹមរតូវក្បុងការជុំរញ
ុ ក្ុំនណើននស្ដឌក្ិចច
និងកាត់បនទយភាពរក្ីរក្ និងការរួមចុំដណក្របស្់ថ្ដគូ អភិវឌណន៍ វ ិស្័យឯក្ជននិងភាគី

ក្់ព័នន

នានា។ គួរបញ្ញ
ជ ក្់ថា ស្មិទនផលទាុំងននេះ ស្នរមចបាននោយោរក្មពុជាធានាបានស្នថិភាព

ស្ទិរភាពននយបាយ ស្នថិស្ុខ ស្ណ្ត
ថ ប់ធាបប់ោធារណៈនិងភាពស្ុខដុមរមនារបស្់របជាជន
នរកាមការដឹ ក្ នាុំ រ បស្់ ស្នមថចអគគមហានស្នាបតី នតនជា ហ៊ាុន ដស្ន នាយក្រដឌ ម ន្រនថី ថ្ន
រពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា។

ក្បុងនាមជាធនាគារក្ណ្ត
ថ ល ដដលនដើរតួនាទីជាអាជាញធររូបិយវតទុ និងអាជាញធររតួត

ពិនិតយនិងបញ្ដ តិ ក្
ថ មមវ ិស្័យធនាគារ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជាបានបនថចូលរួមយ៉ា ងស្ក្មមក្ុងការ
ប

គាុំរទនិងជុំរញ
ុ ក្ុំនណើននស្ដឌក្ិចន
ច ិងកាត់បនទយភាពរក្ីរក្ ាមរយៈការរួមចុំដណក្រក្ាស្ទិរភាព
មា៉ា រក្ូនស្ដឌក្ិចន
ច ិងអភិវឌណរបព័នធ
ន នាគារ។ ខញុំុស្ូមជរមាបជូ ននូ វលទនផលចមផងៗដូចតនៅ៖

I/- ច្ាំស ោះការរកាេថិរភាពនងៃ៖ អរាអតិ ផរណ្តបានបនថស្ិត
ទ ក្បុងក្រមិ តទាបជាមធយម

២,៩% នៅឆ្បុំ២០១៦ននេះ ជាចមផងនោយោរក្រមិតទាបថ្នតថ្មលនរបង និងការអនុវតថនគាល
ននយបាយោរនពើ ព នន រូបិ យ វតទុ និ ង អរាបថូ ររបាក្់ ស្មស្ស្បនៅនឹ ង ក្ុំ នណើនស្ក្មម ភា ព

នស្ដឌក្ិចច។ តថ្មលរបាក្់នរៀលមានស្ទិរភាពលអរបនស្ើរ នោយអរាបថូររបាក្់មានក្រមិ តជាមធយម
៤.០៥០ នរៀលក្បុងមួយដុោលរអានមរ ិក្ ជាមួ យនឹ ងការដរបរបួលនៅក្បុងដខនី មួយៗក្បុងគមាលត
តូចជាង ១% ប៉ាុនណ្តតេះ។ គួររ ុំនលចថា តរមូវការរបាក្់នរៀលបាននក្ើនន

ើងជាលុំោប់ នហើយ

រតូវបានបុំនពញនោយការផគត់ផគង់ក្ុងក្រមិ
ប
តស្មស្ស្ប ដដលជាលទនផលនធវើឱ្យអរាបថូ ររបាក្់
មានស្ទិរភាពលអរបនស្ើរ។ ការបនថនក្ើ នន

ើងតរមូវការននេះឆលុេះបញ្ញ
ច ុំងពី ក្ុំនណើនជុំ ននឿទុ ក្ចិ តថ

របស្់ោធារណជនមក្នលើរបាក្់នរៀល ដដលជាដផលផ្កាទទួលបានពីការអនុវតថនគាលននយបាយ
នលើក្ក្មពស្់ការនរបើរបាស្់របាក្់នរៀលនានពលក្នលងមក្។ ម៉ាាងនទៀត ឧបក្រណ៍និងទីផារអនថរ

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានបសច្ចកសេេ
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ធនាគារនិងរូបិយវតទុ ដដលជាមូលោឌនថ្នការអនុវតថនគាលននយបាយរូបិយវតទុដផអក្នលើយនថការ
ទី ផារក្៏ រតូវ បានអភិ វ ឌណជាបនថ ប នាធ ប់ ជាពិ នស្ស្ ការោក្់ ឱ្យដុំ នណើ រការរបតិ ប តថិ កា រផថ ល់

ស្នធនីយភាពនោយមានការធានា (LPCO)។ របតិបតថិការថមីននេះបានដុំនណើរការរបក្បនោយ
ភាពនជាគជ័ យ នោយបានផថ ល់ នូ វ ស្នធ នី យ ភាពជារបាក្់ នរៀលដល់ រគឹេះ ោទនធនាគារនិ ង
ហិរញ្ដ វតទុដដលមានតរមូវការរបាក្់ នរៀលក្បុងរបតិ បតថិការ ជាពិនស្ស្នដើមផីយក្នៅនរបើរបាស្់

ស្រមាប់ការផថល់ក្មចីដល់វ ិស្័យក្ស្ិក្មម និ ងរបជាជននៅាមជនបទ។ អរាការរបាក្់ថ្ន
របតិបតថិការននេះ ក្៏រតូវបានរគឹេះោទនមួយចុំនួនចប់ នផថើមយក្នធវើជាមូលោឌន ស្រមាប់ការខចី
ជារបាក្់នរៀលបនណើ ថ រៗផងដដរ។ នានពលខាងមុខ ការអភិវឌណរបតិបតថិការននេះនឹងអនុញ្ញដតឱ្យ
ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាអាចក្ុំណត់បានអរាការរបាក្់នគាលមួយដដលមានឥទនិពលដល់អរា
ការរបាក្់ទីផារ។

ការរួម ចុំ ដណក្រក្ាស្ទិរ ភាពថ្ថល និ ង អរាបថូររបាក្់ មា នោរៈស្ុំ ខា ន់ ណ្តស្់ ចុំ ន

េះ

ស្ទិរភាពមា៉ា រក្ូនស្ដឌក្ិចច ដដលបនងាើនភាពចាស្់ោស្់របស្់នស្ដឌក្ិចជា
ច តិ ទាក្់ ទាញការវ ិនិ នយគ
បនងាើនការនរបើរបាស្់ និងបងាបរ ិយកាស្អុំនណ្តយផលដល់ការរ ីក្ចនរមើនស្ក្មមភាពនស្ដឌក្ិចច។
II/- ច្ាំស ោះការស្រគ្ប់ស្រគ្ងេុនបស្រមុងអនតរាត៖
ិ លុំហូរចូ លវ ិនិនយគផ្កធល់បរនទស្ គួបផសុំ

នឹ ង ភាពរបនស្ើ រ ថ្នឱ្នភាពជញ្ជី ង

ណិជជ ក្ មម

បាននធវើ ឱ្យជញ្ជី ង ទូ ទា ត់ ក្ មពុជាទទួ ល បាន

អតិ នរក្ ដដលរួម ចុំ ដណក្គរពូ ន ទុ ន បរមុងអនថរជាតិ ឱ្យនក្ើ ន ន

ើ ង ជាលុំ ោ ប់ ។ ធនាគារជាតិ

ថ្នក្មពុជាបានរគប់រគងទុនបរមុងអនថរជាតិរបក្បនោយរបស្ិទនភាព

នដើមផីធានាបាននូវការ

គរពូ ន រទពយស្មផតថិ ជា តិ ដដលនដើ រ តួ នា ទី យ៉ាងស្ុំ ខា ន់ ក្ុប ងការបនរមើ ដ ល់ កា រអនុ វ តថ នគាល
ននយបាយរូបិ យ វតទុ ក្៏ ដូ ច ជានគាលននយបាយអរាបថូ ររបាក្់ ការពរងឹ ង ភាពនជឿទុ ក្ ចិ តថ

របស្់វ ិនិនយគិ ន និ ងក្ិតិនា
ថ មរបស្់ក្មពុជានលើឆ្ក្អនថរជាតិ។ គិតរតឹមចុងឆ្បុំ២០១៦ ទុនបរមុង
អនថរជាតិបាននក្ើនដល់ ៦,៤ ប៊ាី ោនដុោលរអានមរ ិក្ ដដលអាចធានាដល់ការទូទាត់ការនាុំចូល
ទុំនិញនិងនស្វាបានរបមាណ ៥ដខ។
III/-

ច្ាំស

ោះវឌ្ឍនភាពកនុងវេ័
ិ យធនាគារ៖

ិ ័ យ ធនាគារក្មពុ ជាបានបនថ រ ក្
វ ស្
ី ចនរមើ ន

របក្បនោយភាពរ ឹងមាុំ មានលក្ខណៈរបក្ួតរបដជង និងបរ ិយប័ន។
ប ាមរយៈតួនាទីអនថរការ ិយក្មមហិរញ្ដ វតទុ រគឹ េះោទនធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុបាននក្ណឍរបមូ លរបភពធនធានទាុំងក្បុងស្ស្ុក្
និងនរតស្ស្ុក្ នដើមផីយក្នៅផថល់ហិរញ្ដ បផទានដល់ការវ ិនិ នយគចមផងៗ ជាពិ នស្ស្វ ិស្័យ

ផលិតក្មម។ នៅឆ្បុំ២០១៦ននេះ របាក្់បនញ្ដើបាននក្ើនដល់ ៦៤% ថ្នផ.ស្.ស្ នហើយឥណទាន
នៅកាន់ វ ិស្័យឯក្ជនបាននក្ើនដល់ ៧១% ថ្នផ.ស្.ស្ ន

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានបសច្ចកសេេ
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លគឺ មានក្ុំនណើន ១៨% និង

២២% នរៀងគាបនធៀបនឹងឆ្បុំ២០១៥។ ក្ុំនណើនអនថរការ ិយក្មមហិរញ្ដ វតទុននេះបានរួមចុំ ដណក្គាុំរទ
ក្ុំ នណើនស្ក្មម ភា ពនស្ដឌ ក្ិ ចច និ ង កាត់ ប នទ យ ភាពរក្ី រក្ ស្ស្បាមនគាលននយបាយរបស្់

រាជរោឌភិបាល។ គួរបញ្ញ
ជ ក្់ថា នយងាមរបាយការណ៍ Doing Business 2017 របស្់ធនាគារ
ពិភពនោក្ ដដលបាននចញផាយនៅចុងឆ្បុំ២០១៦ននេះ របនទស្ក្មពុជាទទួលបានចុំ ណ្តត់
ថាបក្់នលខ៧ទូទាុំងពិភពនោក្ ចុំន

េះ “ភាពងាយស្ស្ួលក្បុងការទទួលបានឥណទាន”។

នលើស្ពីននេះ ទាក្់ ទងនឹងការរ ីក្ចនរមើននៅក្បុងវ ិស្័យធនាគារ ខញុំុស្ូមនលើក្យក្នូ វ

បញ្ញ
ា គួរឱ្យក្ត់ស្មាគល់បី ដូចខាងនរកាម៖
េ១
ី - កាំស

ើ នឥ

ទាន៖ ក្នលងមក្ មានការនលើក្ន

ើងជានរចើន

ក្់ព័នន
ន ឹងក្ុំនណើន

ឥណទានខពស្់ នហើយដថមទាុំងមានោទប័ នជាតិនិងអនថរជាតិមួយចុំនួនបានស្ដមថងការរពួយ
បារមភអុំពីហានិភ័យដដលភាជប់ជាមួយនឹងក្ុំនណើនឥណទានននេះ។ ជាការពិ ត ក្បុងរយៈនពល
របមាណជាងមួយទស្វតសរ ៍ក្នលងមក្ននេះ ឥណទានចុំ ន

េះវ ិស្័យឯក្ជនបាននក្ើនន

ើងក្បុង

អរាខពស្់ នបើ នធៀបនៅនឹងរបនទស្ក្បុងតុំ បន់ ។ ប៉ាុដនថនលផឿនក្ុំនណើនឥណទានក្៏មាននិនាបការ
ថយចុេះជាលុំោប់ផងដដរ។ ដផអក្នលើការវ ិភាគអនថរជាតិ ជានរចើ នបងាាញថា ក្ុំ នណើនឥណទាន
ិ ័ យ មិ ន ដមន
ខព ស្់ មា នហានិ ភ័ យ នៅនពលដដល i/- ឥណទានរតូវ បានគរពូ ន នៅក្បុ ងវ ស្

ផលិតក្មម ii/- គុណភាពថ្នឥណទានធាលក្់ចុេះ និង iii/- ការផថល់ឥណទាននោយដផអក្នលើរបភព
មូលនិធិមិនមានស្ទិរភាព។ នៅក្មពុជា ក្ុំនណើនឥណទានមិ នមានភាពរបមូលផថុំុនទ នោយ

បានដបងដចក្នៅកាន់វ ិស្័យនានារបស្់នស្ដឌក្ិចច, ភាគនរចើនថ្នរបភពទុនមានស្ទិរភាព, នហើយ
ស្ុំនពៀតឥណទានមានគុណភាពលអ

ដដលឆលុេះបញ្ញ
ច ង
ុំ ាមរយៈក្រមិ តទាបថ្នឥណទានមិ ន

ដុំនណើរការ។ ក្ុំ នណើនឥណទាននៅក្មពុជាជាចមផងបណ្ត
ថ លមក្ពី មូលោឌនឥណទានស្ទិតនៅ
ក្រមិ ត ទាប ចុំ ណូលរបជាជននិ ង ចុំ នួ ន របជាជនដដលអាចទទួ ល បាននស្វាហិ រ ញ្ដ វ តទុ នក្ើ ន
ន

ិ ័ យធនាគារនិ ង
ើងយ៉ា ងឆ្ប់ រហ័ស្ ក្បុងោទនភាពដដលទី ផារហិ រញ្ដ វតទុរបមូ លផថុំុ នលើ វស្

មិនមានឧបក្រណ៍ហិរញ្ដវតទុស្មផូរដបបនៅន
នស្វារគឹេះោទនធនាគារនិ ងហិរញ្ដ វតទុនក្ើនន

ើយ។ ដូនចបេះ របជាពលរដឌមាននិនាបការនរបើរបាស្់

ើង

នដើមផីបុំនពញនស្ចក្ថីរតូវការហិរញ្ដ បផទាន

ក្បុងការពរងី ក្ការវ ិនិនយគនិងអាជីវក្មម និងស្ក្មមភាពនស្ដឌក្ិចចនានា រាប់ បញ្ូច លទាុំងតរមូវការ
ហិរញ្ដ បផទានរបស្់របជាជននពញវ ័យស្រមាប់ ការទិ ញលុំនៅោឌនផងដដរ។

េ២
ប ិស្័យធនាគារនៅមានក្រមិតខពស្់នៅន
ី - អស្រាការស្រាក់៖ អរាការរបាក្់ ក្ុងវ

ជាពិនស្ស្ចុំន

ើយ

េះនស្វាមីរក្ូហិរញ្ដ វតទុ។ ក្ាថននេះគឺនោយោរដតរគឹ េះោទនហិរញ្ដ វតទុនៅក្មពុជា

ភាគនរចើនទទួលហិរញ្ដ បផទានពី វ ិនិ នយគិ នក្បុងនិ ងនរតរបនទស្ដដលមានអរាការរបាក្់ខពស្់
នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានបសច្ចកសេេ
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គួបផសុំនឹងចុំណ្តយរបតិបតថិការខពស្់

ជាពិនស្ស្ចុំន

េះឥណទានខាបតតូចនិងរបតិបតថិការ

ឥណទាននៅជនបទ។ ស្ុំខាន់ជាងននេះ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជានៅមិ នទាន់អាចក្ុំណត់អរា
ការរបាក្់ នគាលដដលមានឥទនិពលនលើអរាការរបាក្់ទីផារបាន នោយោរក្រមិតដុោលរូប-

នីយក្មមខពស្់។ នទាេះយ៉ា ងណ្ត អរាការរបាក្់មាននិនាបការថយចុេះជាលុំោប់ ។ នារយៈនពល
ក្នលងមក្ នដើ មផីរម
ួ ចុំដណក្កាត់បនទយអរាការរបាក្់ឥណទាន ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជាបានបនថ
ធានានូវបរ ិោទនរបក្ួតរបដជងរបក្បនោយតមាលភាពនិងស្មភាព រពមទាុំងបាននលើក្ទឹក្ចិតថ

ដល់រគឹេះោទនមី រក្ូហិរញ្ដ វតទុឱ្យដស្វងរក្លទនភាពបននូរបនទយអរាការរបាក្់ ជាបនថបនាធប់ ។ នៅ
ឆ្បុំ២០១៦ននេះ របតិបតថិការផថល់ស្នធនីយភាពនោយមានការធានា (LPCO) បានចប់នផថើមផថល់
លទនភាពឱ្យរគឹេះោទនធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុ

ដដលមានតរមូវការរបាក្់ នរៀលក្បុងរបតិបតថិការ

ទទួលបានស្នធនីយភាពជារបាក្់នរៀលក្បុងអរាការរបាក្់ ទាបស្មរមយ។

យ៉ា ងណ្តមិ ញ ក្ិ ចច ខិ ត ខុំ របឹ ង ដរបងរបស្់ ធ នាគារជាតិ ថ្នក្មពុជាក្បុងការបននូ របនទ យ

អរាការរបាក្់ ក្៏ ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមចុំដណក្ពីរគឹេះោទនធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុផងដដរ
ដូចជាការផថល់នស្វានិងផលិតផលដដលស្មស្ស្បនៅាមតរមូវការ និងលទនភាពស្ងរបស្់

អតិថិជន។ នានពលថមីៗននេះ ការោក្់ឱ្យអនុវតថនូវអនុស្សរណៈនយគយល់ស្ីព
ថ ីនស្ចក្ថីដណនាុំ
ការផថល់ឥណទាន បានស្របញ្ញ
ជ ក្់ ពីការនបឋជាញចិតថរបស្់ស្មាគមមី រក្ូហិរញ្ដ វតទុក្បុងការបនញ្ចៀស្
បុំណុលវ ័ណឍក្របស្់អតិថិជន កាត់បនទយហានិភ័យឥណទាន និងរួមចុំដណក្កាត់បនទយអរា
ការរបាក្់ឥណទាន ាមរយៈការពរងឹងគុណភាព និងភាពនពញនលញថ្នការផថល់ព័ត៌មាន
ឥណទានដល់រក្ុមហ៊ាុននរក្ឌី តបយួរក្
ូ ៉ា មពុជា, ការស្ិក្ាកាន់ដតលអិតលអន់នលើលទនភាពស្ងរបាក្់

របស្់អតិថិជន, ការនលើក្ក្មពស្់ការរបក្ួតរបដជងរបក្បនោយវ ិជាជជីវៈនិងរក្មស្ីលធម៌, និង
ការជុំរញ
ុ ការអនុវតថនគាលការណ៍គាុំ

រអតិថិជន។

េ៣
នហ
ន រិ ញ្ា វតថុ៖ វ ិស្័យមី រក្ូហិរញ្ដ វតទុនៅក្មពុជារតូវបានទទួ ល
ី - ការសលើកកមពេ់បរយាប័
ិ

ោគល់ពីមជឈោឌនជាតិនិងអនថរជាតិ ថា

បាននលើក្ក្មពស្់បរ ិយប័នបហិរញ្ដ វតទុនិងរួមចុំដណក្

កាត់បនទយភាពរក្ីរក្របស្់របជាពលរដឌក្មពុជាជាលុំោប់។ ក្បុងឆ្បុំ២០១៦ននេះ ធនាគារជាតិ

ថ្នក្មពុជាបាននរៀបចុំស្នបិស្ីទថាបក្់ ជាតិ ស្ឋីពីការអភិវឌណវ ិស្័យមី រក្ូហិរញ្ដ វតទុនៅក្មពុជា នរកាម
អធិបតីភាពដ៏ខពង់ខស្
ព ់របស្់ ស្នមឋចអគគមហានស្នាបតីនតនជា ហ៊ាុន ដស្ន នាយក្រដឌមន្រនថីថ្ន
រពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា។ ស្នបិស្ីទននេះរតូវបាននរៀបចុំន

ើង នដើមផីអបអរោទរការរ ីក្ចនរមើន

ថ្នវ ិស្័យមីរក្ូហិរញ្ដវតទុក្បុងរយៈនពល ១០ឆ្បុំចុងនរកាយននេះ ក្៏ដូចជានដើមផីនលើក្ក្មពស្់ការ

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានបសច្ចកសេេ
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យល់ដឹងរបស្់ោធារណជនអុំ ពីការអភិ វឌណវ ិស្័យមី រក្ូហិរញ្ដ វតទុនៅក្មពុជា និ ងតួ នាទីដ៏ស្ុំខាន់

របស្់វ ិស្័យននេះក្បុងការរួមចុំ ដណក្អភិ វឌណនស្ដឌក្ិចចជាតិ និ ងកាត់ បនទយភាពរក្ី រក្នៅក្មពុជា។
នដើមផីនលើក្ក្មពស្់បរ ិយប័នបហិរញ្ដ វតទុឱ្យបានទូលុំទូោយ

និងកាត់បនទយចុំណ្តយ

របតិបតថិការ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានយក្ចិតថទុក្ោក្់យ៉ាងខាលុំងនៅនលើការោក្់ឱ្យនរបើរបាស្់

បនចចក្វ ិទាថមីៗ ដដលអាចនធវើឱ្យការផឋល់នស្វាកាន់ដតមានរបស្ិទភា
ន ពនិងចុំណ្តយទាប។ ក្បុង
ទិស្នៅននេះ របព័ននស្រមាប់នស្វាទូទាត់រហ័ស្ (Fast Payment) រតូវបានោក្់ឱ្យនរបើរបាស្់

ដដលមិនរតឹមដតជួយជុំរញ
ុ ការនរបើរបាស្់របាក្់នរៀលប៉ាុនណ្តតេះនទ ដតដថមទាុំងផឋល់លទនភាពឱ្យ
របជាពលរដឌអាចនផធររបាក្់ពីគណនី ធនាគារមួយ

នៅគណនីធនាគារអបក្ទទួលមួយនទៀត

បានភាលមៗ។ នៅឆ្បុំ២០១៧ននេះ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជានឹងោក្់ឱ្យនរបើរបាស្់របព័នន Central
Shared Switch ដដលនឹងផឋល់លទនភាពឱ្យអតិថិជន ធនាគារអាចនរបើប័ណតឥណពនន ដក្របាក្់
និងទូទាត់ាមទីផារ

នទាេះជាមា៉ា ស្ុីនននាេះមិនដមនជាមា៉ា ស្ុីនរបស្់រគឹ េះោទនធនាគារខលួនក្៏

នោយ។ នលើស្ពីននេះ ការទូទាត់ាមរយៈទូរស្័ពធ និងទិញទុំនិញអនឡាញ នឹងអាចនធវើន

ើង

នោយងាយស្ស្ួល មានស្ុវតទិភាព និងរបស្ិទភា
ន ពខពស្់។
ម៉ាាងនទៀត ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបាននលើក្ក្មពស្់ចុំនណេះដឹងហិរញ្ដ វតទុ ាមរយៈ

ការនធវើយុទននាការ “នាេះ!និយយពីលុយ” ឱ្យកាន់ដតទូលុំទូោយ ជាពិនស្ស្ ដល់ស្ិស្ា-

នុស្ិស្សថាបក្់ បឋមស្ិក្ានិ ងវ ិទាល័យ ស្ុំនៅធានានិរនថរភាពថ្នក្ុំនណើនបរ ិយប័ នបហិរញ្ដ វតទុ។
យុ ទន នា ការននេះមាននគាលបុំ ណងអប់ រ រុំ បជាជន

ឱ្យយល់ កា ន់ ដតចាស្់ អុំ ពី កា ររគប់ រគង

ហិរញ្ដ វតទុរគួោរ ការខចី និងការឱ្យខចី របក្បនោយភាពទទួលខុស្រតូវ និងយល់ដឹងអុំពីលក្ខណៈ
ថ្នការខចី នដើមផីធានានិរនថរភាពថ្នបរ ិយប័ នហ
ប ិរញ្ដ វតទុ។

IV- ច្ាំស ោះការរកាេថិរភាពហរិ ញ្ា វតថុ៖ ាមរយៈការរតួតពិនិតយទាុំងក្រមិតមីរក្ូនិងមា៉ា រក្ូ

និងការាមោនហានិភ័យនានាជារបចុំ ស្ទិរភាពវ ិស្័យធនាគារបនថរក្ាបានយ៉ា ងរ ឹងមាុំ ដដល
បានរួមចុំ ដណក្ជាចមផងដល់ស្ិរទ ភាពហិរញ្ដ វតទុទាុំងមូល នោយោរភាពរគបដណថប់ ថ្នវ ិស្័យ
ធនាគារក្បុងវ ិស្័យហិរញ្ដវតទុ។ នៅឆ្បុំ២០១៦ននេះ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជាបានពរងឹ ងបទបផញ្ដ តិ ថ

នលើអនុបាតរក្បខ័ណឍស្នធនីយភាព (LCR) ស្ស្បាមនគាលការណ៍រគឹេះបាដស្ល III និងការ
បនងាើននដើមទុនចុេះបញ្ជីអបផបរមារបស្់រគឹ េះោទនធនាគារនិ ងហិរញ្ដ វតទុ

បដនទមនលើវ ិធានការ

ដដលមានស្ោប់។ វ ិធានការទាុំងននេះ គួបផសុំនឹងោទនភាពទីផារនិងការរបុងរបយ័តបរបស្់

រគឹេះោទន បាននាុំឱ្យក្ុំនណើនឥណទានថយចុ េះ នហើយរ ុំពឹងថានឹងបនថថមថយនានពលខាងមុខ

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានបសច្ចកសេេ
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ដដលនឹងជួយពរងឹ ងស្ទិរភាពហិរញ្ដ វតទុឱ្យកាន់ ដតរ ឹងមាុំ។ បដនទមនលើននេះ វ ិធានការមា៉ា រក្ូរបុង
របយ័តម
ប ួយចុំនួននទៀតក្៏ក្ុំពុងរតូវបានស្ិក្ា និងនរគាងោក្់ឱ្យអនុវតថនាឆ្បុំ២០១៧ននេះ។

V- ច្ាំស ោះការស្របឆ្ាំងការេម្អាតស្រាក់នង
ិ ហរិ ញ្ា បបទានសភរវកមម៖ ស្មតទភាពាមោននិង

វាយតថ្មលរបតិបតថិការហិរញ្ដ វតទុរតូវបានបនថនលើក្ក្មពស្់ជាប់ជារបចុំ និងបានពរងឹងការទប់

ោាត់ការស្មាអតរបាក្់និងហិរញ្ដ បផទាននភរវក្មមបានយ៉ា ងមានរបស្ិទនភាព។ អងគភាពនស្ុើបការណ៍
ហិរញ្ដ វតទុក្មពុជាបានស្នរមចនោយនជាគជ័យនូវការវាយតថ្មលហានិភ័យថាបក្់ជាតិ ដដលលទនផល
រតូវបានទទួលោគល់នោយរក្ុមអបក្វាយតថ្មល APG នហើយក្៏បានស្ហការជាមួយរក្ុមអបក្
វាយតថ្មល APG ក្បុងការទទួលការចុេះវាយតថ្មលអញ្ដ មញ្ដ នលើរក្បខ័ ណឍចាប់និងរបស្ិទភា
ន ព
ថ្នការអនុវតថក្ុងការរបឆ្ុំ
ប
ងការស្មាអតរបាក្់និងហិរញ្ដ បផទាននភរវក្មម ជាោទពរ។
VI-

ច្ាំស ោះការពស្រងង
ច ហស្របតប
ឹ កច្
ិ េ
ិ តតកា
ិ រអនតរាត៖
ិ

ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជានឹ ងបនថរម
ួ

ចុំដណក្ក្បុងការពរងឹ ងក្ិចចស្ហរបតិ បតថិការថាបក្់តុំបន់ និងពិ ភពនោក្ ជាពិនស្ស្នលើ i/- ការ
នលើក្ក្មពស្់តួនាទីរបស្់អាោ៊ានឱ្យកាលយជាប៉ាូ ល

ណិជជក្មមដ៏នលចនធាលមួយ

ស្ុំនៅពរងឹង

ទុំនាក្់ ទុំនងនស្ដឌក្ិចចជាមួយមហាអុំណ្តចនស្ដឌក្ិចចនានាក្បុងពិ ភពនោក្ ាមរយៈក្ិ ចចស្ហរបតិបតថិការបនងាើតស្ហគមន៍នស្ដឌក្ិចអា
ច ោ៊ាន ii/- ការពរងឹងបណ្ត
ថ ញស្ុវតទិភាពហិរញ្ដ វតទុ

ក្បុងតុំបន់ នរកាមពហុភាវូបនី យក្មមគុំនិតផថួចនផថើមនឈៀងថ្ម៉ា (CMIM) របស្់អាោ៊ាន+៣ និ ង
iii/- ការផ្កលស្់បូរបទពិ
ថ
នោធន៍និងព័ ត៌មានក្បុងរក្បខ័ ណឍនទវភាគី និងពហុភាគី ។

VII- ច្ាំស ោះការពស្រងង
ច ង
ប
វបានពរងឹង
ឹ អភា
ិ លកច្
ិ ន
ិ ធនធានមនុេស៖ ការរគប់រគងថ្ផធក្ុងរតូ

នហើ យ ស្មតទ ភា ពធនធានមនុ ស្សនលើ ដផបក្ ឯក្នទស្ក្មម ចុំ នណេះដឹ ង បនចច ក្ នទស្

រតូវ បាន

អភិវឌណជាលុំោប់ ក្បុងនគាលនៅនលើក្ក្មពស្់របស្ិទនភាពការងាររបស្់មន្រនថីបុគគលិក្ធនាគារជាតិ
ថ្នក្មពុជា។ ជាក្់ដស្ថង នឆលើយតបនឹងការដរបរបួលថ្ននិមាមបនក្មមហិរញ្ដ វតទុនិ ងស្ថង់ោរអនថរជាតិ

ទាក្់ទងនឹងការរតួតពិនិតយធនាគារ ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាបានបនងាើនការបណុថ េះបណ្ត
ថ លមន្រនថី
បុគគលិក្ាមរបព័នន Online នរកាមក្មមវ ិធី FSI Connect របស្់វ ិទាោទនស្ទិរភាពហិរញ្ដ វតទុថ្ន

ធនាគារស្រមាប់ការទូទាត់អនថរជាតិ ។ នលើស្ពីននេះ ចុំនួនមន្រនថីដដលទទួលបានស្ញ្ញដបរត
ជុំ នា ញទទួ ល ោគល់ ជា អនថ រ ជាតិ បា ននក្ើ ន ន

ើ ង ជាលុំ ោ ប់ ជាពិ នស្ស្

ក្់ ព័ នន នឹ ង ជុំ នា ញ

គណននយយ (ស្ញ្ញដបរត CPA) និងជុំនាញវ ិភាគហិរញ្ដ វតទុ (ស្ញ្ញដបរត CFA) ស្ស្បនពលដដល
មន្រនថីបុគគលិក្រតូវបានបញ្ូជ នឱ្យនៅស្ិក្ាថាបក្់ បរ ិញ្ញដបរត
របនទស្អភិ វឌណន៍កាន់ដតនរចើនន

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានបសច្ចកសេេ

អនុបណិ ឍ ត

និងបណិ ឍ ត

នៅ

ើង។ នាឆ្បុំ២០១៧ននេះ ធនាគារជាតិ ថ្នក្មពុជានរគាងនឹង
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បនងាើតឱ្យមានឋានៈនស្ដឌវ ិទូ និងនស្ដឌវ ិទូ ជាន់ ខស្
ព ់ ក្បុងនគាលនៅពរងឹងឯក្នទស្ក្មមជុំនាញ
ដផបក្នស្ដឌក្ិចប
ច ដនទមនទៀត។

ាំ វ សោក សោកស្រេី នាងកញ្ញា ាេសី មស្រតី!
ឯកឧតតម សោកជទា

េះទស្សនវ ិស្័យឆ្បុំ២០១៧ ក្ុំនណើននស្ដឌក្ិចចពិភពនោក្រតូវបានពាក្រថានឹង

ចុំន

មានអរា ៣,៤% ន

លគឺ ខពស្់ជា ងឆ្បុំ២០១៦។ នោយក្មពុជាមានភាពនបើ ក្ ទូ ោយ និ ង

ស្មាហរណក្មមខស្
ព ់នៅក្បុងតុំបន់ និងពិភពនោក្ នស្ដឌក្ិចចក្មពុជានឹងអាចទទួ លបានភាព
អុំនណ្តយផលពីការនក្ើនន

ើងថ្នក្ុំនណើននស្ដឌក្ិចព
ច ិភពនោក្ដដរ។ ោទប័ នហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ

ធុំ ៗ ក្៏ ដូចជារាជរោឌភិបាលបានពាក្រថា នស្ដឌក្ិចចក្មពុជានឹ ងបនថស្ិ ត
ទ នលើ គនលងថ្នក្ុំ នណើន

រយៈនពលដវង ក្បុងអរាខពស្់របមាណ ៧% នៅឆ្បុំ២០១៧ នោយោរភាពរ ឹងមាុំថ្នវ ិស្័យ
កាត់នដរស្នមលៀក្បុំ

ក្់និងដស្ផក្នជើង ក្ុំ នណើនក្បុងវ ិស្័យស្ុំណង់ និងអចលនរទពយ ជាមួយ

នឹងការនក្ើនន

ើងថ្នវ ិស្័យនទស្ចរណ៍និ ងក្ស្ិក្មម។ ចុំន

ថានឹងនក្ើនន

ើងបនថិចនធៀបនឹងឆ្បុំ២០១៦ នោយោរនិនាបការក្ុំនណើនថ្ថលនរបងនិងអតិផរណ្ត

េះអរាអតិផរណ្ត រតូវបានបា៉ា ន់ោមន

នាុំចូលពីរបនទស្ជិតខាង ខណៈដដលអរាបថូររបាក្់ នឹងបនថមានស្ទិរភាពលអរបនស្ើរក្បុងរងវង់
៤.០៥០ នរៀលក្បុងមួយដុោលរអានមរ ិក្។

នទាេះជាយ៉ា ងននេះក្ថី ស្កាថនុពលថ្នក្ុំនណើននស្ដឌក្ិចចខាងនលើក្៏របឈមនឹងហានិភ័យ

ថ្នការថមថយផងដដរ ដូចជា៖ i/- ផលប៉ា េះ
អានមរ ិក្ចុំន

ល់អវ ិជជមានពីនិនាបការន

ើងថ្ថលថ្នរបាក្់ ដុោលរ

េះការនាុំនចញនិ ងវ ិស្័យនទស្ចរណ៍របស្់ក្មពុជា ដដលមាននស្ដឌក្ិចចដុោលរូបនីយ-

ក្មមខពស្់ ii/- ភាពរ ឹតតផិតថ្នោទនភាពហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ ដដលអាចកាត់ បនទយលុំហូរមូលធន

ចូលក្បុងតុំបន់ នឹងអាចមានឥទនិពលបនថមក្នលើក្មពុជា ាមរយៈការបនទយលុំហូរវ ិនិ នយគ
និងោក្់ស្មាពធនលើការបនងាើនអរាការរបាក្់ នៅក្មពុជា បនាធប់ពីគណៈក្មាមធិការទីផារចុំហ
របស្់ធនាគារក្ណ្ត
ថ លអានមរ ិក្ បានស្នរមចដុំន
ក្នលងនៅ iii/- ការនក្ើ នន
និង iv/- និនាបការនក្ើនន
អភិវឌណន៍

ើងអរាការរបាក្់ នគាលនាដខធបូ ឆ្បុំ២០១៦

ើងភាពរបក្ួ តរបដជងនៅនលើទីផារនាុំនចញជាមួ យរបនទស្ក្បុងតុំ បន់

ើងថ្នការអនុវតថនគាលននយបាយ

ណិជជក្មមគាុំ

ដដលអាចោក្់ស្មាពធនលើការនាុំនចញរបស្់ក្មពុជា។

ចុំន

រនិយមនៅរបនទស្

េះហានិ ភ័យខាងក្បុង

នស្ដឌក្ិចក្
ច មពុជាអាចរបឈមនឹ ងហានិ ភ័យថ្នការថយចុ េះនលផឿនក្ុំនណើនក្បុងវ ិស្័យស្ុំណង់ និង
អចលនរទពយ ក្ុំ នណើនឥណទានយ៉ា ងឆ្ប់ រហ័ស្នៅវ ិស្័យននេះ និងការថយចុេះថ្នឧតថមភាព
របក្ួតរបដជងដផបក្ថ្ថល នោយោរក្ុំនណើនរបាក្់នបៀវតសនិនយជិត។ ទនធឹមននេះ ក្មពុជាក្៏ នៅបនថ

មានបញ្ញ
ា របឈមរចនាស្មព័នច
ន មផងៗមួយចុំនួនផងដដរ រួមមាន៖ ក្រមិតដុោលរូបនីយក្មមខពស្់,

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានបសច្ចកសេេ
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តថ្មលខពស្់ថ្នថាមពលនិ ងដឹក្ជញ្ូជ ន, ក្ងវេះខាតដផបក្នហោឌរចនាស្មព័នរន ប
ូ វនថ និងក្ងវេះធនធាន
មនុស្សមានជុំនាញ។

ាំ វ សោក សោកស្រេី នាងកញ្ញា ាេសី មស្រតី!
ឯកឧតតម សោកជទា

នដើមផីរជាបពីស្មិ ទផ
ន លលមអិតដដលធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាស្នរមចបាន និងទិស្នៅ

ការងារស្ុំខាន់ៗ ខញុំុស្ូមអងគស្នបិបាតនមាថរតងរាប់ ោថប់ បទឧនទធស្នាមរបស្់ថាបក្់ ដឹក្នាុំ
នយើង ដដលនឹងរាយការណ៍ជូនអងគស្នបិបាតនានពលបនថិចនទៀតននេះ។
ជាថមីមថងនទៀត ខញុំុស្ូមដថលងអុំណរគុ ណជាភិ នយាភាព ចុំន

េះរក្ុមរបឹក្ាភិបាល និង

មន្រនថីបុ គគលិ ក្ រគប់ ជា ន់ ថាប ក្់ រ បស្់ ធ នាគារជាតិ ថ្នក្មពុ ជា ដដលបានខិ ត ខុំ របឹ ង ដរបងក្បុងការ

បុំនពញមុខងារ-ភារក្ិចច របក្បនោយោមរតីទទួលខុស្រតូវខពស្់ នដើមផីស្នរមចបានស្មិទនផល
ដ៏របនស្ើរជាបនថបនាធប់នារយៈនពលក្នលងមក្។ ខញុំុក្៏ស្ូមដថលងអុំ ណរគុ ណជាអននក្ចុំ ន

េះរគប់

រក្ស្ួង-ោទប័ននានា នៅក្បុងវ ិស្័យោធារណៈនិ ងឯក្ជន រពមទាុំងថ្ដគូអភិវឌណន៍ទាុំងអស្់
ដដលបានគាុំរទនិ ងរួមចុំ ដណក្នៅក្បុងស្មិ ទផ
ន លននេះ។

ជាបរ ិនយោន ខញុំុស្ូមជូនពរដល់ ឯក្ឧតថម នោក្ជុំទាវ នោក្ នោក្ស្ស្ី និង នាងក្ញ្ញដ

ឱ្យជួបរបទេះដតពុទនពរទាុំងបួនរបការ គឺ អាយុ វណត ៈ ស្ុខៈ ពលៈ ក្ុុំបីនឃលៀងឃ្លលតន
ខញុំុស្ូមឱ្យអងគស្នបិបាតរបស្់នយើងរបរពឹតថនៅរបក្បនោយនជាគជ័ យ និងដផលផ្កា។
ែ្ុេ
ាំ ូ មស្របកាេសបក
ើ អងគេននា
ិ តាផៃូវការប់ប់ពសី ពលសនោះតស ។
សូមអរគុណ!

នាយកដ្ឋានស្រាវស្រាវសេដ្ាកិច្ចនិងេហស្របតិបតតិការអនតរាតិ/អគ្គនាយកដ្ឋានបសច្ចកសេេ
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ើ យ។

