ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុ ជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត

លេខ................................................
សុន្ទរកថា
ឯកឧត្តម ជា ចាន្់ត្ូ ទេសាភិបាលធនាគារជាត្ិនន្កមពជា
ុ

ថ្លែងកនងឱកាសទបើ
កសន្និបាត្បូកសរ ុបលេធផលការងារប្បចា ាំឆ្ន ាំ២០១៧
ុ
ន្ិងេិសទៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ របស់ធនាគារជាត្ិនន្កមពជា
ុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣លោច ខខបុស្ស ឆ្នាំរកា នរវស្័ក រ.ស្. ២៥៦១
ខខព្តកាំរង់ចាម ថ្ងៃទី៤ ខខមកោ ឆ្នាំ២០១៨


ស្ូមលោររ៖
ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក លោកស្ស្ី នាងកញ្ញាទាាំងអស្់ ជាទីលមព្តី!
ថ្ងៃលនេះ ខ្ាំុមានកតីលោមនស្សរ ីកោយជាអលនក ខែេបានចូេរួមកនុងស្ននិបាតបូកស្រុប
េទធផេការងារព្បចាាំឆ្នាំ២០១៧និងទិស្លៅការងារឆ្នាំ២០១៨ របស្់ធនាោរជាតិថ្នកមពុជា។
ស្ននិបាតរបស្់លយើងព្តូវបានលធវើល
ទូេាំទូោយ

ើងកនុងលោេបាំណងអបអរោទរ និ ងផសរវផាយឱ្យបាន

អាំរីេទធផេការងារខែេធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជាស្លព្មចបានកនុងឆ្នាំ២០១៧

និងទិស្លៅការងារស្ព្មាប់ ឆ្នាំ២០១៨
លទៀត។ ការលរៀបចាំ ស្ននិបាតលនេះល

លែើមបីឈានលៅស្លព្មចឱ្យបាននូវលជាគជ័យងមីៗបខនែម

ើង ក៏ លែើមបីផតេ់ឱ្កាស្ និងបងកេកខណៈឱ្យមន្តនតីលយើងទាាំង

ោនក់ការកណ្ត
ត េនិងោខាោជធានី -ខខព្ត បានជួបជុាំ ោនលព្កាមបរ ិយាកាស្រ ីកោយ ស្ាំលៅ
បលងកើនោមរតី ស្ហការោន ោមគគីភារ និ ងភាតរភារ កនុងនាមជាស្មាជិ កព្គួោរធនាោរ
ជាតិ ថ្នកមពុជាខតមួយ។ ខ្ាំុស្ូមោវគមន៍ យា៉ាងកក់លតតចាំល

េះ ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក

លោកស្ស្ី នាងកញ្ញាទាាំងអស្់ ខែេកនុងលនាេះក៏មានព្កុមលស្ែឋវ ិទូ វ ័យលកមងនិ ងមន្តនតីវ ័យលកមង
ផងខែរ។
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នាឆ្នាំលនេះ លយើងបានលព្ជើស្លរ ើស្យកខខព្តកាំរង់ចាមមកព្បាររធកមមវ ិធី ស្ននិបាតោរជាងមី
លែើមបីផ្លាស្់បូរបរ
ត
ិយាកាស្និងអនុញ្ញាតឱ្យស្មាជិកស្មាជិកា ជារិលស្ស្យុវជនលយើងបាន
ខស្វងយេ់ រីព្បវតតិ ោស្រស្តក មពុជា

ក់ រ័ នធនឹង ខខព្តកាំ រ ង់ ចាម

ព្រមទាាំង ស្កាតនុ រេនិ ង

ការរ ក
ី ចលព្មើ ន របស្់ ខខព្ត។ ខខព្តកាំ រ ង់ ចា មស្មបូ រលោយស្មបតតិ វ បបធម៌ ព្បវតតិ ោ ស្រស្ត ែ៏
មានោរៈស្ាំ ខា ន់ រ បស្់ ក មពុ ជា រួម មាន៖ i/- ព្បាោទហាន់ជ័យ មានទីតាំងស្ែិតលៅឃុាំហាន់
ជ័យ ស្ស្ុកកាំរង់លស្ៀម កោងល
ស្ម័យលចនឡា

ើងលោយព្រេះបាទភវវរនទី
័ ម ១ ខែេបានបព្ងួបបព្ងួមទឹកែីនា

និងបានោក់លឈាមេះព្បលទស្លយើងថា

ព្បាោទខបបរុទធោស្នា
លហើយព្តូវបានកោងល

“កមពជា”
ុ

ii/-

ព្បាោទវតតនគរ

ខុស្ខបាករីព្បាោទែថ្ទខែេលោររតមោស្នាព្

ជា

ហមណ៍

ើងលោយព្រេះបាទជ័យវរនទី
័ ម ៧ កនុងស្ម័យអងគរែ៏ រង
ុ លរឿង iii/- ខខព្ត

កាំរង់ចាមក៏ជាអតីតោជធានីកមពុជា កនុងរជជកាេព្រេះស្ស្ីលជោឋ លៅលស្តចកន ខែេព្ទង់បាន
ោក់លឈាមេះោជធានី លនេះថា “ព្កុងស្ស្

ប់រិជ័យថ្ព្រនគរ”។ ព្រេះអងគក៏ជាព្រេះោជាទីមួយខែេ

មានទស្សនវ ិស្័យខវងឆ្ៃយ លោយបានលបាេះរុ មពរប
ូ ិ យវតែុជាតិ “ព្បាក់ស្ឹង
ា ” ខែេមានរូបនាគ
ស្ព្មាប់ជាមលធោបាយលោេះែូរ
ទូោយ

ណិជជកមម

និងបានលរៀបចាំព្បរ័នរ
ធ នធោរ

ព្រមទាាំងលបើក

ណិជជកមមជាមួយបរលទស្ ែូ ចជា ជនជាតិ លអស្ប៉ា ញ រ័ រ ទុ យហាគេ់ និ ងចិ នជា

លែើ ម។ លែើ មបីជាំ រុញស្កមមភារលស្ែឋកិចចនិងរព្ងីកឫទាធនុភារព្បលទស្កមពុជាលទៀតផង។ គួរ
រ ាំលេចថា ខខព្តកាំរង់ចាមមានការអភិ វ ឌ្ឍរ ក
ី ចលព្មើ ន គួ រ ឱ្យកត់ ស្ មាគ េ់ ទាាំ ង ស្មិ ទធ ផ េរូប វ ័
នត និ ង ភារព្បលស្ើ រ ល

ើ ង ថ្នជីវភាររស្់លៅរបស្់ព្បជាជន។ ព្បរ័នធធនាោរបានលែើរតួនាទីែ៏

ស្ាំខាន់កុងការរួ
ន
មចាំខណកជាំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍទាាំងលនេះ។
ណិជជបានលកើនល

ជាក់ខស្តង

ចាំនួនព្គឹេះោែនធនាោរ

ើងែេ់ ១៦ោខា និ ង ព្គឹ េះ ោែនមី ព្កូ ហិ រ ញ្ា វ តែុ លកើ ន ែេ់ ១៣ោខា

ខែេកាំ រុ ង លធវើព្បតិ ប តតិ កា រលៅខខព្តកាំរង់ចាម។
ស្ននិ បា តរបស្់ លយើ ង ថ្ងៃលនេះ ក៏ លធវើ ល

ើ ង លែើ មបីចូ េ រួម ជាមួ យ នឹ ង ព្បជារេរែឋ ទូ ទាាំ ង

ព្បលទស្ អបអរោទរខួបអនុស្ាវរ ីយ៍លេើកទី ៣៩ ថ្នទិវាជ័យជមនេះ ៧មកោ (៧ មកោ ១៩៧៩
- ៧ មកោ ២០១៨) ខែេនឹងឈានមកែេ់នាលរេខាងមុខ។ ព្បជាជនកមពុជាទាាំងអស្់ព្តូវ
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បានរ ាំលោេះឱ្យរួចផុតរីការកាប់ស្មាាប់ ថ្នរបបព្បេ័យរូជោស្ន៍ ប៉ាុេ រត នាថ្ងៃ៧ ខខមកោ ឆ្នាំ
១៩៧៩ និងបាននាាំមកវ ិញនូវស្ិទិធលស្រ ីភារនិងវឌ្ឍនភាររហូតែេ់ស្រវថ្ងៃ ខែេលយើងទាាំង
អស្់ោនព្តូវចូេរួមោមគគីខងរកាស្មិទធផេែ៏ថ្ងាថាាលនេះឱ្យបានគង់វងស។
ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក លោកស្ស្ី នាងកញ្ញា ជាទីលមព្តី!
កនុងឱ្កាស្ែ៏ ឱ្ឡារ ិកលនេះ ខ្ាំុស្ូមជព្មាបជូនអងគស្ននិបាតរី ោែនភារលស្ែឋកិចរ
ច ិភរលោក
តាំបន់ និងកមពុជា ព្រមទាាំងការរួមចាំខណករបស្់ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជាកនុងការោាំព្ទការអភិ វឌ្ឍ
លស្ែឋកិចចលៅឆ្នាំ២០១៧លនេះ ែូចតលៅ៖
I/- ោែនភារលស្ែឋកិចរ
ច ិភរលោក តាំបន់ និងកមពជា
ុ
លស្ែឋកិចរ
ច ិភរលោកនិងតាំបន់ នាឆ្នាំ២០១៧ បានបនតរ ីកចលព្មើនេអព្បលស្ើរ ខែេោាំព្ទ
លោយកាំ លណើនលស្ែឋ កិ ចច លៅព្បលទស្អភិ វ ឌ្ឍន៍ ែូ ច ជា ស្ហរែឋ អា លមរ ក
ិ
តាំ ប ន់ អឺ រូ ៉ា និ ង
ជប៉ាុ ន

កនុងលរេខែេកាំ លណើនលស្ែឋកិចចចិនបានលងើ ប ល

ិ
ើ ង បនតិច មកវញ

បនាាប់ រីបាន

ងមងយកនុងរយៈលរេ៥ឆ្នាំកនាងលៅ។ លៅតាំបន់អាោ៊ាន លស្ែឋកិចចបនតរកាលេបឿនកាំលណើន
ខពស្់លធៀបនឹងតាំ ប ន់ ែ ថ្ទលេើ រិ ភ រលោក លោយោរភាររ ង
ឹ មាាំ ថ្នតព្មូវ ការកនុ ងស្ស្ុក េាំ
ហូ រ មូ េ ធន និ ង កាំលណើនតព្មូវការខាងលព្ត។ ស្ែិតកនុងបរ ិការណ៍លនេះ លស្ែឋកិចក
ច មពុជានាឆ្នាំ
២០១៧ ព្តូវបានបា៉ា ន់ ោមនថាបនត លកើ ន ល

ើ ង កនុ ងអព្ត ៦,៩% ខែេោាំ ព្ទលោយកាំ លណើន

ិ ័ យ កាត់ លែរ ស្ាំណង់ និងលទស្ចរណ៍។
កនុងវ ស្
ជារួ ម ស្មិ ទធ ផ េខែេបនត ស្ លព្មចបានខាងលេើ អា ស្ស្័ យ លេើ ក តត ចមបង ៣ គឺ ៖
i/- ស្នតិភារនិងស្ែិរភារនលយាបាយ ii/- លោេនលយាបាយទាក់ទាញការវ ិនិលយាគនិ ងលទស្ចរណ៍
និ ង

iii/-

ស្ែិ រ ភារមា៉ា ព្កូ លស្ែឋ កិ ចច ។

ស្នតិ ភា រលៅទូ ទាាំ ង ព្បលទស្និ ង ស្ែិ រ ភារ

នលយាបាយចាប់ តាំងរីឆ្នាំ១៩៩៩មក

គឺជាមូេោឋនយា៉ា ងរ ឹងមាាំស្ព្មាប់ការអភិវឌ្ឍ

លោយោរការរព្ងឹងបានជាំ លនឿទុ កចិ តតនិងស្ុ ទិែិឋនិយមរី ស្ាំណ្តក់ វ ិនិ លយាគិ នទាាំងកនុងនិ ង
លព្តព្បលទស្ និ ងលភ្ៀវលទស្ចរ មកលេើការអភិវឌ្ឍនិ ងស្ុវតែិភារលៅកមពុជា។
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II/- ការរួមចាំខណករបស្់ធនាោរជាតិថ្នកមពជាកន
ងការោាំ
ព្ទការអភិវឌ្ឍនិងកាំលណើន
ុ
ុ
នាឆ្នាំ២០១៧លនេះ ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាបានរួមចាំខណកោាំព្ទការអភិវឌ្ឍលស្ែឋកិចច លោយ
ស្លព្មចបាននូវេទធផេវ ិជជមានចមបងៗែូ ចខាងលព្កាម៖
១. ការរកាស្ែិរភារមា៉ា ព្កូលស្ែឋកិច៖ច លោេនលយាបាយរូបិយវតែុព្តូវបានអនុវតតព្បកប
លោយភារព្បុងព្បយ័តន បត់ខបន និងមានស្ងគតិភារជាមួយលោេនលយាបាយោរលរើរនធ
លហើយបានរួមចាំខណករកាស្ែិរភារមា៉ា ព្កូលស្ែឋកិចចយា៉ាងរ ឹងមាាំ។ អព្តបតូរព្បាក់ព្តូវបានរកា
ឱ្យមានស្ែិរភារកនុងរងវង់ ៤.០៥០ លរៀេ កនុងមួយែុ ោារអាលមរ ិក តមរយៈការលធវើអនតោគមន៍
លេើទីផារបតូរព្បាក់ខផអកតមតព្មូវការនិងមូេោឋនលស្ែឋកិចច។

ស្ែិរភារអព្តបតូរព្បាក់ គួបផសាំ

នឹងការផគត់ផគង់រប
ូ ិយវតែុកនុងកព្មិ តស្មស្ស្បបានរួមចាំ ខណកយា៉ា ងស្ាំខាន់ កនុងការរកាស្ែិរភារ
ថ្ងា។ ជាក់ខស្តង អព្តអតិផរណ្តជាមធយមលៅឆ្នាំ២០១៧ មានកព្មិតទាបអាចព្គប់ព្គងបាន
ព្បមាណ ២,៩% ព្បហាក់ ព្បខហេនឹ ងអព្តមធយមកនុងរយៈលរេ៥ឆ្នាំចុងលព្កាយ (២,៨%)
ខែេបងាាញរី ការបនតស្លព្មចបានការរកាស្ែិរភារថ្ងាបានយា៉ា ងេអព្បលស្ើរ។ ស្ែិរភារថ្ងានិង
អព្តបតូរព្បាក់បា នការ

រអាំ ណ្តចទិ ញ របស្់ ព្បជារេរែឋ

ជារិ លស្ស្អន ក ខែេមាន

ចាំ ណូេទាប និ ង រព្ងឹងជាំលនឿទុកចិតតោធារណជនមកលេើរប
ូ ិយវតែុជាតិ។
២. ការអភិវឌ្ឍវ ិស្័យធនាោរនិងការរកាស្ែិរភារហិរញ្ាវតែុ៖ លៅឆ្នាំ២០១៧ លោេលៅ
ចមបងកនុងការអភិវឌ្ឍវ ិស្័យធនាោរ គឺការបនតរព្ងឹងតុេយភាររវាងការលេើកកមពស្់បរ ិយាប័នន
ហិ រ ញ្ា វ តែុ និ ង ការរកាស្ែិរ ភារហិ រ ញ្ា វ តែុ

ិ ័យ
ម៉ា ោ ងលែើ មបី ប នត រួម ចាំ ខណកកនុ ងការអភិ វ ឌ្ឍវ ស្

លស្ែឋ កិ ចច ច មបងៗ ខែេបានលបាេះជាំ ហានលៅមុ ខ ឥតឈប់ ឈរនិ ង មានតព្មូវ ការធនធាន
ហិរញ្ា វតែុ និងម៉ាោងលទៀតលែើមបីរព្ងឹងស្ែិរភារថ្នព្បរ័នធធនាោរនិងហិរញ្ា វតែុ ខែេជាបរ ិោែន
រកានិរនតរភារថ្នកាំលណើនលស្ែឋកិចច។

លនេះគឺជាបញ្ញ
ា ព្បឈមែ៏ស្ស្ួចស្ោេ់មួយ

ខែេ

ព្បលទស្នានាលេើរិភរលោកនិងតាំបន់ កាំរុងជមនេះផងខែរ ជារិលស្ស្កនុងព្បលទស្កាំ រុងេូត
ោស្់និងព្បលទស្កាំរុងអភិ វឌ្ឍន៍។

ជាេទធផេ
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ព្បរ័នធធនាោរលៅកមពុជាស្លព្មចបាន

លោេលៅទាាំ ង រី រ ខាងលេើ គួ រ ជាទី លមាទនៈ។
ល

ការខបងខចកធនធានហិ រ ញ្ា វ តែុព្តូ វ បានលធវើ

ើ ង លោយព្បុង ព្បយ័ តនលៅតមតព្មូវ ការទី ផារ លោយបានលជៀស្ផុ ត រី កា រគររូ ន ព្ជុេ

ថ្នឥណទានលៅកាន់ វ ិស្័យណ្តមួយ ជារិ លស្ស្ចាំ ល

េះវ ិស្័យមិ នខមនផេិតកមម។ ឥណទាន

លៅកាន់វ ិស្័យឯកជនបានបនែយលេបឿនកាំលណើនមកព្តឹមកព្មិតស្មស្ស្ប
បលងកើនលែើមទុនរបស្់ព្គឹ េះោែនធនាោរនិ ងហិរញ្ា វតែុជាេាំោប់

ទនាឹមនឹងការ

លែើមបីរព្ងឹងស្ែិរភារហិរញ្ា វ

តែុ។ ព្បរ័នធ
ធ នាោរក៏ព្តូវបានរព្ងឹងភារធន់នឹងហានិភ័យស្នានីយភារ លោយបានបលងកើន
គុណភារនិងកព្មិតស្នានីយភាររបស្់ព្គឹេះោែនធនាោរនិងហិរញ្ា វតែុលៅតមែាំណ្តក់ កាេ
ជាមួយនឹងការរព្ងឹងយនតការព្គប់ព្គងស្នានីយភារ

អនុ លោមតមលោេការណ៍បាខស្េ

III ខែេមានេកខណៈព្បុងព្បយ័តនខស្
ព ់។ ម៉ាោងលទៀត លោេការណ៍តមាាភារ ការព្បកួត
ព្បខជងលោយស្មភារ និងកិចចការ

រអតិងិជន ក៏ព្តូវបានលេើកកមពស្់ផងខែរ តមរយៈ

ការព្តួតរិនិតយ និ ងតមោនលេើការអនុវតតតមព្កមស្ីេធម៌ វ ិជាជជី វៈរបស្់ព្គឹ េះោែនធនាោរ
និងហិរញ្ា វតែុ។
ិ ័ យ មី ព្កូ ហិ រ ញ្ា វ តែុ ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុ ជាបានោក់ ឱ្យអនុ វ តត រិ ោ នអព្ត
លៅកនុងវ ស្
ការព្បាក់ចាំល

េះព្គឹេះោែនមី ព្កូហិរញ្ា វតែុនិ ងឥណទានជនបទ កនុងអព្ត ១៨% ខែេបានបងក

េកខណៈអាំលណ្តយផេែេ់ព្បជាកស្ិករ និងស្ហព្ោស្ធុនតូចនិងមធយម ឱ្យទទួេបាន
ហិរញ្ា បបទានកនុងតថ្មាទាបជាងមុ ន

ស្ព្មាប់ បលងកើនស្កមមភារអាជី វកមម។

អនុវតតតមអនុ

ោស្ន៍ែ៏ ខព ង់ ខព ស្់ រ បស្់ ស្លមតច អគគ ម ហាលស្នាបតី លតលជា ហ៊ាុ ន ខស្ន នាយករែឋ ម ន្តនតីថ្ន
ព្រេះោជា-ណ្តចព្កកមពុជា

កនុងលោេបាំ ណងរព្ងឹ ងនិ រនតរភាររបស្់ព្គឹ េះោែនធនាោរនិង

័ ច និ ង លបាកព្បាស្់ ព្បជារេរែឋ រី ស្ាំ ណ្តក់ ជ ន
ហិរញ្ា វតែុ និងបាំ បា ត់ កា រលោស្នាលកងព្បវ ញ្
ល្ាៀ តឱ្កាស្មួ យចាំនួន ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជាបានបលងកើនការយេ់ែឹងរបស្់ោធារណជន
លេើកមមស្ិទិភា
ធ ររបស្់ព្គឹេះោែនធនាោរនិងហិរញ្ាវតែុទាាំងអស្់

ជារបស្់ឯកជន

មិនខមនជា

របស្់រែឋ ព្បកបលោយលជាគជ័យ តមរយៈការផសរវផាយែេ់ោធារណជន ការបតូរនិមិតត
ស្ញ្ញា និងកិចចស្ហការជាមួយព្គឹេះោែនធនាោរនិ ងហិរញ្ា វតែុ លែើមបីរព្ងីកការផសរវផាយ
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ឱ្យកាន់ខតទូេាំទូោយ។ ែូលចនេះ លែើមបីលជៀស្វាងការលបាកបលញ្ញ
ោ ត និងរួមចាំខណករព្ងឹង
ព្បស្ិទភា
ធ រថ្នការលព្បើព្បាស្់ លស្វាហិរញ្ា វតែុ ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជាបាននិ ងកាំ រុងលេើកកមពស្់
ការយេ់ែឹងរីលស្វាហិរញ្ា វតែុរបស្់ោធារណជននិងអាជា្ធរមូេោឋនជាបនតបនាាប់

តមរ

យៈការចុេះរនយេ់តមមូេោឋន ព្បរ័នផ
ធ សរវផាយ បណ្ត
ត ញស្ងគម និងការោក់ឱ្យលព្បើព្បាស្់
នូវទូរស្័រាថ្ែស្ព្មាប់ជូនែាំណឹងមកធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជារី បញ្ញ
ា នានាខែេលកើ តល

ើង

ក់

រ័នធនឹងការលព្បើព្បាស្់លស្វាហិរញ្ា វតែុរបស្់អតិងិជន។ ស្ព្មាប់រយៈកាេខវង ធនាោរជាតិថ្ន
កមពុជាបានស្ហការជាមួយព្កស្ួងអប់ រ ាំ យុ វ ជន និ ង កី ឡា លែើ មបី ោ ក់ ប ញ្ូច េចាំ លណេះែឹ ង
ិ ី ស្ិ កាចាំលណេះែឹ ងទូ លៅ។ ម៉ា ោងលទៀត ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាក៏
ខផន ក ហិ រ ញ្ា វ តែុ លៅកនុ ងកមម វ ធ
កាំរុងបញ្ចប់ការលរៀបចាំយុទធោស្រស្ត ស្តីរីបរ ិយាប័ នហ
ន ិរញ្ា វតែុស្ព្មាប់ កមពុជា ខែេនឹ ងកាាយជា
ខផនទីមគគុលទាស្ក៍ស្ព្មាប់ការបលងកើនបរ ិយាប័ននហិរញ្ា វតែុព្បកបលោយចីរភារ។
ជាេទធផេថ្នកិចចខិតខាំព្បឹងខព្បងទាាំងអស្់ខាងលេើ លៅឆ្នាំ២០១៧ វ ិស្័យធនាោរ
បានបលព្មើ លស្វាហិរញ្ា វតែុែេ់ព្បជាជនលរញវ ័យបខនែមព្បមាណ ៦០ មុឺននាក់

ខែេលធវើឱ្យ

អព្តបរ ិយាប័ ននហិរញ្ា វតែុលកើនែេ់ ៥៦% លស្មើនឹងចាំ នួនព្បជាជនលរញវ ័យព្បមាណ ៦,២ ោន
នាក់។ កាំលណើនបរ ិយាប័ននហិរញ្ា វតែុស្លព្មចបានកនុងបរ ិការណ៍ខែេការទទួ េបានលស្វាហិរញ្ា
វតែុមានភារកាន់ ខតងាយស្ស្ួេ ែូ ច ខែេរបាយការណ៍ថ្នការលធវើធុ រ កិ ចច ឆ្នាំ ២ ០១៧ របស្់
ធនាោររិ ភ រលោកបានផត េ់ ចាំ ណ្តត់ ថាន ក់ ទី ៧ ែេ់ ក មពុ ជា

ជាព្បលទស្ខែេមានភារ

ងាយស្ស្ួេ ជាងលគលេើរិភរលោកកនុងការទទួេបានហិរញ្ា បបទាន។ លេើស្រីលនេះ លែើមបីលេើក
កមពស្់ខយនឌ្័រ

ធនាោរជាតិថ្នកមពុជា

លបតជា្បនតកាត់បនែយនូវអព្តស្រស្តីខែេមិនទាន់លព្បើ

ព្បាស្់លស្វាហិរញ្ា វតែុផាូវការ រី ២៧% កនុងចាំ លណ្តមស្រស្តីស្រុប មក ១៣% នាឆ្នាំ២០២៥។
៣. ការអភិវឌ្ឍលហោឋរចនាស្មព័នហ
ធ ិរញ្ាវតែុ
ព្បរ័នធទូទាត់ ជាខផនកមួយែ៏ ស្ាំខាន់ ថ្នលហោឋរចនាស្មព័នធហិរញ្ា វតែុ លហើយលព្បៀបែូ ចជា
ិ ័ យ ហិ រ ញ្ា វ តែុ
ស្រថ្ស្ឈាមថ្នវ ស្

លោយោរតួ នា ទី ែ៏ មា នោរៈស្ាំ ខា ន់ ចាំ ល

ការលស្ែឋកិចច។ ោេ់ការលធវើព្បតិបតតិការ

េះព្បតិ ប តតិ

ណិជជកមមព្គប់ជាន់ថានក់ តាំងរីអាជីវកមមខានតតូច
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រហូតែេ់ធាំៗ

ទាមទារនូវការលព្បើព្បាស្់ការទូទាត់ ។

ែាំលណើរការព្បកបលោយស្ុវតែិភារ

ែូលចនេះ

ការលធវើឱ្យព្បរ័នធទូទាត់មាន

ឆ្ប់រហ័ស្ និងចាំណ្តយតិច នឹងរួមចាំខណកជាំរញ
ុ ឱ្យ

ស្កមមភារលស្ែឋកិចចព្បព្រឹតតលៅលោយព្បស្ិទធភារផងខែរ

និ ងរកាស្ែិរភារហិរញ្ា វតែុឱ្យបានរ ឹង

មាាំ។ កនុងលោេលៅលនេះ ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជាបានបនតអភិវឌ្ឍព្បរ័នទ
ធ ូទាត់ លោយខផអកលេើប
លចចកវ ិទោទាំលនើប ែូចជា ការរព្ងឹងលស្វាទូទាត់រហ័ស្ (Fast Payment) ការោក់ឱ្យលព្បើព្បាស្់
ព្បរ័នធ Cambodian Shared Switch (CSS) ព្រមទាាំងកាំរុងស្ិកាបលងកើតព្បរ័នធទូទាត់ែុេភាាមៗ
(Real Time Gross Settlement-RTGS)។
ម៉ាោងលទៀត ការផតេ់លស្វាធនាោរកណ្ត
ត េែេ់ព្កស្ួង-ោែប័នរបស្់ោជរោឋភិបាេ
និងព្គឹេះោែនធនាោរនិងហិរញ្ា វតែុក៏ព្តូវបានលធវើទាំលនើបកមមជាបនតបនាាប់ លោយបានលរៀបចាំឱ្យ
មានព្បរ័នធអនឡាញ
លធវើការលផារព្បាក់

លែើមបីស្ព្មួេែេ់ការរិ និតយលមើេស្មតុេយកនុងគណនី បានភាាមៗ

និងទូទាត់នានាព្បកបលោយព្បស្ិទភា
ធ រ។

ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជាក៏ បាន

លព្តៀមេកខណៈរួចជាលស្ស្ច លែើ មបីផតេ់ លស្វាធនាោរកណ្ត
ត េលរញលេញផងខែរជូ នែេ់
បណ្ត
ត ព្កស្ួ ង -ោែ ប័ ន

ិ ី ខកទព្មង់ កា រព្គប់ ព្គង
ស្ាំ លៅរួ ម ចាំ ខណកកនុ ងការអនុ វ តត ក មម វ ធ

ហិ រ ញ្ា វតែុ ោធារណៈរបស្់ោជរោឋភិបាេ។
ចាំ ល

េះរ័ ត៌មានឥណទាន

រ័ ត៌មា នឥណទានបុគេ
គ

បនាាប់ រីទ ទួ េបានលជាគជ័ យលេើ ការខចករ ខាំ េក

ព្កុមហ៊ាុនលព្កឌ្ី តបយួរក
ូ ៉ា មពុជាលព្ោងនឹងោក់ឱ្យែាំលណើរការនូវការ

ខចករ ាំខេករ័ ត៌ មា នឥណទានរបស្់ ព្កុ ម ហ៊ាុ ន ោជី វ កមម នា នា។

ការខចករ ខាំ េករ័ ត៌ មា ន

កាន់ ខតព្គប់ ព្ជុងលព្ជាយនឹងអនុ ញ្ញាតឱ្យព្គឹ េះោែនធនាោរនិ ងហិរញ្ា វតែុ

អាចព្គប់ព្គងហានិ

ភ័យឥណទានព្បកបលោយព្បស្ិទធភារ។
ល្ាៀតកនុងឱ្កាស្លនេះ ខ្ាំុក៏ស្ូមជព្មាបផងខែរថា កនាងមកមានការលេចឮអាំរីបញ្ញ
ា
ការលព្បើ ព្បាស្់ រូបិ យ ប័ ណណ Crypto Currencies លៅកមពុ ជា។ ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុ ជាក៏ បា ន
លចញលស្ចកតី ជូ ន ែាំ ណឹ ងចាំ ល

េះការទប់ ោក ត់ កា រលព្បើ ព្បាស្់ ចោចរ ទិ ញ េក់ ទូ ទា ត់

និ ង ផសរវផាយរូបិយវតែុ Crypto Currencies លោយលហតុថា Crypto Currencies ជា
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ឧបករណ៍ងមីមិនមានការព្គប់ព្គងចបស្់ោស្់

ែូលចនេះអាចនាាំមកនូវហានិភ័យខពស្់ចាំល

េះ

អនកលព្បើព្បាស្់ និងអាចជាមលធោបាយមួ យកនុងការស្មាអតព្បាក់ ។
៤. អងគភារលស្ុប
ើ ការណ៍ហិរញ្ាវតែុកមពជា
ុ
ល្ាើយតបនឹងការរ ីកចលព្មើនវ ិស្័យធនាោរ អងគភារលស្ុើបការណ៍ហិរញ្ា វតែុកមពុជាបាន
រព្ងឹ ង ស្មតែ ភា រធនធានមនុ ស្សជាេាំ ោ ប់ និ ង បានបលងកើន កិ ចច ស្ ហព្បតិ ប តតិ កា រជាមួ យ
ព្កស្ួង-ោែប័ននិ ងភាគី

ក់ រ័នទា
ធ ាំងកនុងនិ ងលព្តព្បលទស្ លែើមបីបងាករនិងទប់ោកត់ព្បតិបតតិការ

ស្មាអតព្បាក់និងហិរញ្ា បបទានលភរវកមមព្បកបលោយព្បស្ិទធភារ។
លព្តរី លនេះ ខ្ាំុ ក៏ស្ូមជព្មាបជូ នអងគស្ ននិបាតលយើ ង ឱ្យបានព្ជាបផងខែរថា ោរមនាីរ
លស្ែឋកិចចនិងរូបិយវតែុរបស្់ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជា នឹងព្តូវស្លមាពធលបើ កែាំលណើរការជាផាូវការ
នាលែើមឆ្នាំ២០១៨លនេះ។ ោរមនាីរលនេះលៅកាត់ថា ស្.ស្.រ ខែេមានលឈាមេះលរញថា ោរមនាីរ
លស្ែឋ កិ ចច និ ង រូបិ យ វតែុ ព្រេះស្ស្ី ឦ ោនវរ ន
័ ម ព្តូ វ បានោងស្ង់ ត មការខណនាាំ ែ៏ ខព ង់ ខព ស្់
របស្់ស្លមតចអគគមហាលស្នាបតី លតលជា ហ៊ាុន ខស្ន នាយករែឋមន្តនតីថ្នព្រេះោជាណ្តចព្កកមពុជា
កាេរី ថ្ងៃទី៨ ខខតុោ ឆ្នាំ២០០៩ កនុងឱ្កាស្ព្បាររធខួបអនុស្ាវរ ីយ៍លេើកទី ៣០ ថ្នការ
បលងកើតធនាោរជាតិថ្នកមពុជាល

ើងវ ិញ។ ោរមនាីរ ស្.ស្.រ ព្តូវបានបលងកើតល

បងាាញរីព្បវតតិថ្នការរ ីកចលព្មើនព្បរ័នធធនាោរនិងហិរញ្ា វតែុ

ើងកនុងលោេបាំ ណង

ព្រមទាាំងតួនាទី ធនាោរកណ្ត
ត

េនិងរូបិយវតែុ កនុងការរួមចាំខណកអភិវឌ្ឍលស្ែឋកិចចនិងស្ងគមលៅកមពុជា ចាប់តាំងរី ស្ម័យហវូ
ណនរហូតែេ់បចចុបបនន។
ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក លោកស្ស្ី នាងកញ្ញា ជាទីលមព្តី!
លែើ មបីព្ជាបរី េ ទធផេេមអិត ខែេធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជាស្លព្មចបាន និ ងទិ ស្ លៅ
ការងារស្ាំខាន់ៗ ខ្ាំុស្ូមអងគស្ននិបាតលមតតព្តងព្តប់ ោតប់ បទឧលទាស្នាមរបស្់ថានក់ ែឹកនាាំ
លយើង ខែេនឹងោយការណ៍ជូនអងគស្ននិបាតនាលរេបនតិចលទៀតលនេះ។
ជាងមីមតងលទៀត

ខ្ាំុស្ូមខងាងអាំ ណរគុ ណយា៉ា ងព្ជាេលព្ៅ

និងមន្តនតីបុគគេិករបស្់ធនាោរជាតិ ថ្នកមពុជា

ចាំល

េះព្កុមព្បឹកាភិបាេ

ខែេបានខិ តខាំព្បឹ ងខព្បងកនុងការបាំលរញមុ ខ
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ងារ-ភារកិ ចច

ព្បកបលោយោមរតី ទទួ េ ខុ ស្ ព្តូ វខពស្់

ព្បលស្ើ រជាបនតបនាាប់ នារយៈលរេកនាងមក។

លែើ មបីស្ លព្មចបានស្មិ ទធផេែ៏

ខ្ាំុ ក៏ស្ូមខងាងអាំ ណរគុ ណជាអលនកចាំ ល

េះ

ិ ័ យ ោធារណៈនិ ងឯកជន ព្រមទាាំ ង ថ្ែគូ អ ភិ វ ឌ្ឍន៍
ព្គប់ ព្កស្ួង-ោែប័ ន នានា លៅកនុងវស្
ទាាំ ងអស្់ ខែេបានបនតោាំព្ទនិងរួមចាំ ខណកលៅកនុងស្មិទធផេលនេះ។
ជាទីបញ្ចប់ ខ្ាំុស្ូមជូនររែេ់ ឯកឧតតម លោកជាំ ទាវ លោក លោកស្ស្ី និ ង នាង
កញ្ញា ឱ្យជួបព្បទេះខតរុទធររទាាំងបួនព្បការ គឺ អាយុ វណណ ៈ ស្ុខៈ រេៈ កុាំបីលឃាៀងោាតល
យ។ ខ្ាំុស្ូមឱ្យអងគស្ននិបាតរបស្់លយើងព្បព្រឹតតលៅព្បកបលោយលជាគជ័យ និងខផាផ្លក។
ខ្ាំុស្ម
ូ ព្បកាស្លបើកអងគស្ននិបាតជាផាូវការចាប់រីលរេលនេះតលៅ។
សូមអរគុណ!
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