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វឌ្ឍនភាពម៉ា ក្រូសេដ្ឋរចិ្ចនិងវិេយ័ធនាគារឆ្ន ាំ២០១៧ និងទេសនវេិយ័ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ររៀបចំរោយ ធនាគារជាតិនៃកមពុជា 

ស្ថថ ៃភាពរេដឋកិចចពិភពរោករៅឆ្ន ំ២០១៧រៃេះ បាៃបៃតរកីចររមើៃលអរបរេើរ ដដលគំាររ
រោយភាពរងឹមំនៃកំរ ើ ៃរេដឋកិចចរៅរបររេអភិវឌ្ឍៃ៍ ដូចជា េហរដឋអារមរកិ តំបៃ់អឺរ  ូ ៃិង
ជប ុៃ ៃិងការបរងកើៃរលបឿៃកំរ ើ ៃរេដឋកិចចរៅរបររេកំពុងលូតោេ់ៃិងរបររេកំពុងអភិវឌ្ឍៃ៍ 
ជាពិរេេ រៅកនុងតំបៃ់អាេីុដដលបៃតរមួចំដ ករបម ពីរភាគបីកនុងកំរ ើ ៃរេដឋកិចចពិភពរោក។  

ភាពអំរោយផលនៃរេដឋកិចចពិភពរោកៃិងតំបៃ់ គួបផសៃឹំងការអៃុវតតរគាលៃរោបាយ
រេដឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុរបកបរោយរបេិរធភាព រពមទំងវឌ្ឍៃភាពនៃការរធវើកំដ ររមង់េីុជររៅ
កនុងស្េុក បាៃរមួចំដ កគំាររការរកីចររមើៃវេ័ិយរេដឋកិចចចមបងៗរបេ់កមពុជា ជាពិរេេវេ័ិយ 
កាត់រដរ (៧%) េំ ង់ (១៨%) ៃិងររេចរ ៍ (៥%)។ កនុងបរកិារ ៍រៃេះ រៅឆ្ន ំ២០១៧ 
រេដឋកិចចកមពុជាបៃតមៃកំរ ើ ៃលអរបរេើរកនុងអរា ៦,៩% ជាមួយៃឹងការរកាបាៃេថិរភាពម រកូ-
រេដឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុរងឹមំ។ ជញ្ជ ីងរូទត់កមពុជាបៃតមៃអតិររក រហើយបាៃគរពូៃរុៃបរមុង
អៃតរជាតិឱ្យរកើៃរ ើងរោយអាចធានាការនំាចូលរំៃិញៃិងរេវាបាៃរបម  ៦ដែ ដដលជាករមិត
មួយែពេ់ចំរ េះរបររេកំពុងអភិវឌ្ឍៃ៍។ អរាអតិផរោជាមធយមមៃករមិត ២,៩% ដដលជាករមិត
អាចរគប់រគងបាៃ ៃិងឆលុេះបញ្ច ំងពីការរកាបាៃេថិរភាពនលលកនុងករមិតេមស្េបេរមប់ការរកីចររមើៃ
នៃេកមមភាពរេដឋកិចច។ ការេររមចបាៃេថិរភាពនលលជារមួ គឺរោយស្ថរការរមួចំដ កនៃការអៃុវតត
រគាលៃរោបាយរបិូយវតថុរបកបរោយភាពរបងុរបយ័តន ៃិងមៃេងគតិភាពជាមួយរគាលៃរោបាយ
ស្ថររពើពៃធ ាមរយៈការរការលបឿៃកំរ ើ ៃការផគត់ផគង់របិូយវតថុេមស្េប (របម  ២៣%) ៃិង
ការរកាេថិរភាពអរាបតូររបាក់របម  ៤.០៥០ ររៀលកនុងមួយដុោល រអារមរកិ រទេះកនុងបរបិរ
ដុោល រូបៃីយកមមែពេ់កតី។ មយ ងររៀត ធនាគារជាតិនៃកមពុជាបាៃែិតែំរលើកកមពេ់របេិរធភាព
រគាលៃរោបាយរបិូយវតថុ ាមរយៈការពរងឹងឧបករ ៍រគាលៃរោបាយរបិូយវតថុៃិងការររបើរបាេ់
របាក់ររៀល រោយបាៃបៃតអភិវឌ្ឍមូលបរតអាចជួញដូរបាៃ (NCD) ៃិងបៃតោក់ឱ្យដំរ ើ រការៃូវ
របតិបតតិការផតល់េៃទៃីយភាពរោយមៃការធានា (LPCO)។ របតិបតតិការ LPCO បាៃផតល់ៃូវ
ដផលផ្កក របកបរោយភាពវជិជមៃ រោយបាៃរួមចំដ កផតល់េៃទៃីយភាពជារបាក់ររៀលកនុងតនមលមួយ
ទបេមរមយដល់រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារៃិងហិរញ្ញវតថុ ដដលមៃកងវេះខាតរបាក់ររៀលរៅកនុងរបតិបតតិការ
របេ់ែលួៃ ដដលរៃេះបាៃរមួចំដ កកនុងការកាត់បៃថយគមល តអរាការរបាក់ជាររៀលៃិងដុោល រអារមរកិ
គួរឱ្យកត់េមគ ល់។ រៃទឹមរៃេះការោក់ពិោៃអរាការរបាក់ ១៨% ចំរ េះរគឹេះស្ថថ ៃមីរកូហិរញ្ញវតថុ
ៃិងឥ ទៃជៃបរ ក៏បាៃរមួចំដ កកាត់បៃថយអរាការរបាក់ឥ ទៃខាន តតូចៃិងមធយម រហើយ
បាៃរមួចំដ ករលើកេទួយជីវភាពរបជាជៃរកីរករៅាមជៃបរ ដដលមៃតរមូវការឥ ទៃរបកប
អាជីវកមម។ គួរបញ្ជ ក់ថា ការកំ ត់ពិោៃអរាការរបាក់បាៃជំរុញឱ្យរគឹេះស្ថថ ៃមីរកូហិរញ្ញវតថុៃិង
ឥ ទៃជៃបររធវើរំរៃើបកមមរេវាហិរញ្ញវតថុរបេ់ែលួៃផងដដរ រដើមបីកាត់បៃថយចំោយរបតិបតតិការ
នានា។  
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រៃទឹមរៃេះ វេ័ិយធនាគាររៅកនុងឆ្ន ំ២០១៧ បៃតមៃវឌ្ឍៃភាពរងឹមំៃិងបរោិប័ៃន ដដលឆលុេះ 
បញ្ច ងំាមរយៈកំរ ើ ៃររពយេកមមរបេ់រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារៃិងហិរញ្ញវតថុ ២០,២% កំរ ើ ៃរបាក់បរញ្ញើ
អតិលិជៃ ២៤,៥% ៃិងកំរ ើ ៃឥ ទៃ ១៨%។ គួរបញ្ជ ក់ថា អរាកំរ ើ ៃឥ ទៃបាៃលយចុេះ 
ជាបៃតបនាទ ប់ររកាយពីបាៃរកើៃរ ើងែពេ់កនុងរយៈរពលប ុនាម ៃឆ្ន ំកៃលងមករៃេះ (របម  ៣០%) 
ស្េបាមវដតនៃកំរ ើ ៃដដលរផតើមរចញពីមូលោឋ ៃតូច ស្ថថ ៃភាពរីផារ ៃិងឥរធិពលនៃវធិាៃការ 
ម រកូរបុងរបយ័តន។ រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារៃិងមីរកូហិរញ្ញវតថុមៃេុែភាពលអ រោយអៃុបាតស្ថធៃភាព
ជាមធយមមៃរបម  ២៣% ៃិង ២២% ររៀងគាន  ែពេ់ជាងករមិតអបបបរម ១៥% ៃិងអៃុបាត   
េៃទៃីយភាពរបម  ១៣៩% (រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារ  ិជជ) ៃិង ១៧២% (រគឹេះស្ថថ ៃមីរកូហិរញ្ញវតថុ
ររួលរបាក់បរញ្ញើ) ែពេ់ជាងករមិតអបបបរម ៧០% ែ ៈដដលឥ ទៃមិៃដំរ ើ រការេថិតកនុង 
ករមិតេមស្េបរបម  ២,៤% (រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារ) ៃិង ២% (រគឹេះស្ថថ ៃមីរកូហិរញ្ញវតថុ)។ ការរកីចររមើៃ
នៃវេ័ិយធនាគារៃិងជំរៃឿរុកចិតតរលើការអភិវឌ្ឍរបកបរោយចីរភាពរបេ់កមពុជា បាៃនំាមកៃូវ
ការរបាេះរីាំងអាជីវកមមរបេ់ធនាគារធំៗបរររេមួយចំៃួៃរៅកមពុជាកនុងឆ្ន ំ២០១៧ ដូចជា 
ធនាគារ BRED, MIZUHO ៃិង Bank of Canada។  របព័ៃធរូទត់រតូវបាៃរធវើរំរៃើបកមមជាបៃតបនាទ ប់ 
ឆលុេះបញ្ច ងំាមរយៈការរកីចររមើៃនៃរបតិបតតិការរូទត់ាមរអ ិចរតៃិូក ដូចជាការរិញ-លក់អៃឡាញ 
(E-commerce) ៃិងការរកើៃរ ើងការររបើរបាេ់ QR code េរមប់ការរូទត់។ តួោ ង របព័ៃធ
េរមប់រេវារូទត់រហ័េ (Fast Payment) ដដលជារបព័ៃធរូទត់រាយរអ ិចរតូៃិកភាល មៗ រតូវបាៃ
ររបើរបាេ់រពញរលញរោយរគប់រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារៃិងហិរញ្ញវតថុ កាលពីដំោច់ឆ្ន ំ២០១៧ រហើយ
របព័ៃធ Cambodian Shared Switch រតូវបាៃចាប់រផតើមោក់ឱ្យររបើរបាេ់ រដើមបអីៃុញ្ញ តឱ្យអតិលិជៃ
នៃរគឹេះស្ថថ ៃធនាគារមួយររបើរបាេ់ប័ ណរូទត់ឥ ពៃធជាមួយម េីុៃ ATM ៃិងម េីុៃ POS របេ់
រគឹេះស្ថថ ៃដនរររៀត។ រលើេពីរៃេះ ស្េបាមការរកីចររមើៃនៃបរចចកវរិយរូទត់រអ ិចរតូៃិក 
ធនាគារជាតិនៃកមពុជាបាៃេររមចរលើកកមពេ់ការរគប់រគងរគឹេះស្ថថ ៃផតល់រេវារូទត់ រោយបាៃផតល់
អាជាា ប័ ណដល់រគឹេះស្ថថ ៃទំងរៃេះឱ្យរធវើរបតិបតតិការអៃុរោមាមចាប់ៃិងបរបបញ្ញតតិ ដដលការ ៍រៃេះ
ៃឹងផតល់លរធភាពឱ្យរគឹេះស្ថថ ៃអាចអភិវឌ្ឍៃិងោក់ឱ្យររបើរបាេ់រេវាកមមលមីៗ រោយេថិតររកាម
ការរគប់រគងរគប់រជុងររជាយជាងមុៃ។ វេ័ិយធនាគារជារមួបាៃបៃតរមួចំដ កគំាររកំរ ើ ៃេកមមភាព
រេដឋកិចចៃិងកាត់បៃថយភាពរកីរក រោយបាៃបរងកើៃបរោិប័ៃនហិរញ្ញវតថុដល់របម  ៥៦% (ចំៃួៃ
របជាជៃរពញវយ័ដដលកំពុងររបើរបាេ់រេវាហិរញ្ញវតថុ  រធៀបៃឹងចំៃួៃរបជាជៃរពញវយ័េរុប)។ 
រៃទឹមរៃេះ រដើមបីឱ្យវេ័ិយធនាគារអភិវឌ្ឍរបកបរោយចីរភាពកនុងរយៈរពលដវង ធនាគារជាតិនៃកមពុជា
បាៃេហការជាមួយរកេួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា បញ្ចូ លការអប់រដំផនកហិរញ្ញវតថុរៅកនុងកមមវធីិ
អប់រចំំរ េះដឹងរូរៅរបេ់រាជរោឋ ភិបាល េំរៅរលើកកមពេ់ចំរ េះដឹងរបេ់ស្ថធារ ជៃរលើការ
ររបើរបាេ់រេវាហិរញ្ញវតថុឱ្យចំរគាលរៅ ៃិងមៃរបេិរធភាព។ រដើមបចូីលរមួការ រផលរបរោជៃ៍
អតិលិជៃមួយករមិតដលមររៀត ធនាគារជាតិនៃកមពុជាបាៃោក់ឱ្យររបើរបាេ់ Hotline ចំៃួៃ ២៦ ដែស 
ៃិងបាៃរោេះស្ស្ថយបញ្ា ជាបៃតបនាទ ប់។  

ចំរ េះរេសៃវេ័ិយអនាគតរៅឆ្ន ំ២០១៨រៃេះ រេដឋកិចចកមពុជារពឹំងថាៃឹងេររមចបាៃ
កនុងកំរ ើ ៃែពេ់ រោយរោងាមការបា ៃ់ស្ថម ៃរបេ់រាជរោឋ ភិបាល កំរ ើ ៃរេដឋកិចចៃឹងអាច
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បៃតររួលបាៃអរាែពេ់របម  ៦,៩% រេមើៃឹងឆ្ន ំ២០១៧ដដរ រៃទឹមៃឹងការពយកររបេ់មូលៃិធិ
របិូយវតថុអៃតរជាតិកនុងអរា ៦,៨% ធនាគារពិភពរោក ៦,៩% ៃិងធនាគារអភិវឌ្ឍៃ៍អាេីុ ៧,១% 
រោយដផអករលើកមល ំងគំាររពីកនុងស្េុកៃិងខាងររៅ។ កាត ខាងររៅដដលគំាររការរកីចររមើៃ
េកមមភាពរេដឋកិចចកមពុជារមួមៃ៖ i/- ការបៃតរងើបរ ើងនៃកំរ ើ ៃរេដឋកិចចរបររេអភិវឌ្ឍៃ៍ដូចជា
របររេនំារំៃិញចូលពីកមពុជា ៃិងភាពរងឹមំនៃកំរ ើ ៃកនុងតំបៃ់ដដលៃឹងគំាររដល់ការវៃិិរោគ 
ការនំារចញ ៃិងវេ័ិយររេចរ ៍ ii/- កំរ ើ ៃការនំារចញេរមលៀកបំ ក់ៃិងដេបករជើងដដលគំាររ
រោយការបៃតររួលបាៃរបព័ៃធអៃុររគាេះពៃធពីេហភាពអឺរ  បុៃិងេហរដឋអារមរកិ ៃិងកំរ ើ ៃការនំា
រចញរៅកាៃ់របររេជប ុៃៃិងកាោោ ដដលរធវើឱ្យកមពុជាអាចកាត់បៃថយការពឹងដផអកការនំារចញ
រៅតំបៃ់ដតមួយចំៃួៃតូច ៃិង iii/- ការរធវើពិពិធកមមផលិតផលនំារចញ ដូចជាការបរងកើៃការនំារចញ
អងករ ររគឿងរអ ិចរតូៃិក ៃិងររគឿងបនាល េ់រលយៃត ជារដើម។ រៃទឹមរៃេះ កាត ថាមវៃតខាងកនុងចមបងៗ
ជំរញុកំរ ើ ៃរេដឋកិចចមៃដូចជា៖ i/- ការបៃតរកាបាៃេថិរភាពម រកូរេដឋកិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ ii/- ការរកី
ចររមើៃវេ័ិយធនាគាររបកបរោយបរោិប័ៃន iii/- កំរ ើ ៃនៃចំ ូលលវកិារដឋៃិងការបរងកើៃរបាក់ដែ
របេ់មន្តៃតីរាជការ ៃិង iv/- ការបៃតររួលបាៃដផលផ្កក នៃការដកររមង់េីុជររៅៃិងការអៃុវតតរគាល-
ៃរោបាយគំាររនានារលើរគប់វេ័ិយ។ 

េថិរភាពម រកូរេដឋកិចចបៃតមៃភាពរងឹមំ រោយដផអករលើការរពឹំងពីស្ថថ ៃភាពលអរបរេើរនៃ 
ជញ្ជ ីងរូទត់ៃិងេថិរភាពនលល។ ជញ្ជ ីងរូទត់កមពុជារតវូបាៃរពឹំងថាបៃតមៃអតិររក រោយស្ថរការលយចុេះ
នៃឱ្ៃភាពគ ៃីចរៃតដដលគំារររោយការរកើៃរ ើងនៃការនំារចញេរមលៀកបំ ក់ ៃិងផលិតផល
មិៃដមៃកាត់រដរ រពមទំងការបៃតហូរចូលនៃវៃិិរោគផ្កទ ល់បរររេ ដដលទក់ទញរោយភាពរងឹមំ
នៃកំរ ើ ៃរេដឋកិចចៃិងការរកីចររមើៃរបេ់កមពុជា។ ការបៃតមៃអតិររកជញ្ជ ីងរូទត់ៃឹងគរពូៃ 
រុៃបរមុងអៃតរជាតិដល់របម  ៦,៥ ដែនៃការនំាចូលរំៃិញៃិងរេវា ដដលៃឹងរមួចំដ កពរងឹង
ជំរៃឿរុកចិតតរបេ់វៃិិរោគិៃបរររេមករលើកមពុជាផងដដរ។ អរាអតិផរោមធយមេរមប់ឆ្ន ំ២០១៨ 
រតូវបាៃរពឹំងថាៃឹងបៃតមៃករមិតទប អាចរគប់រគងបាៃរបម  ៣% ដដលធានាឱ្យមៃេថិរភាព 
នលលលអរបរេើរ។ ករមិតទបនៃអរាអតិផរោគឺរោយស្ថរការពយករពីកំរ ើ ៃយឺតនៃការរ ើងនលល
មាូបអាហារៃិងររបងឥៃធៃៈ េថិតកនុងស្ថថ ៃភាពដដលតនមលរបាក់ររៀលរតូវបាៃរពឹំងថាៃឹងេថិតកនុងរងវង់
របម  ៤.០៣៧ ររៀលកនុងមួយដុោល រអារមរកិ រហើយកំរ ើ ៃឥ ទៃរៅកាៃ់វេ័ិយឯកជៃ
មៃករមិតរបហាក់របដហលៃឹងឆ្ន ំ២០១៧។ ការផគត់ផគង់រូបិយវតថុ (M2) រតូវបាៃរពឹំងថាៃឹងមៃ
កំរ ើ ៃរបម  ១៩% ដដលមិៃបងកឱ្យមៃេមព ធដល់អតិផរោ កនុងរនាេះរបិូយវតថុកនុងចរាចរ ៍
ៃិងរបាក់បរញ្ញើជាររៀលរតូវបាៃរពឹំងថាមៃកំរ ើ ៃ ២១% ៃិង ២៧% ររៀងគាន  រហើយរបាក់បរញ្ញើជា
របិូយប័ ណ (FCD) មៃកំរ ើ ៃ ១៩%។  

រទេះោ ងោក៏រោយ រេដឋកិចចកមពុជាអាចរបឈមៃឹងហាៃិភ័យមួយចំៃួៃ ជាពិរេេ 
ហាៃិភ័យពីខាងររៅ រមួមៃ៖ i/- កំរ ើ ៃរេដឋកិចចតំបៃ់អឺរ  អូាចៃឹងលយរលបឿៃមកវញិ រោយស្ថរ
ហាៃិភ័យនៃភាពមិៃរបាកដរបជានៃជំហររគាលៃរោបាយចំរ េះនដគូ  ិជជកមម ររកាយពីការចាក
រចញរបេ់អង់រគលេ (Brexit) ៃិងហាៃិភ័យកនុងវេ័ិយធនាគារៃិងបំ ុលស្ថធារ ៈដដលមិៃទៃ់
បាៃបញ្ច ប់រៅរ ើយ។ ការលយចុេះកំរ ើ ៃតំបៃ់អឺរ  ៃឹូងអាចមៃផលប េះ ល់ដល់ការនំារចញរបេ់
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កមពុជា ជាពិរេេផលិតផលកាត់រដរ រោយស្ថរកមពុជានំារចញរៅរីផារអឺរ  បុរលើេពីមួយភាគបីនៃ
ការនំារចញេរបុ ii/- ភាពមិៃចាេ់ោេ់រលើការអៃុវតតរគាលៃរោបាយរបេ់េហរដឋអារមរកិ ដដល
បងកឱ្យមៃភាពមិៃរបាកដរបជាកនុងរីផារហិរញ្ញវតថុអៃតរជាតិៃិងតំបៃ់ ដដលជារបភពលំហូរមូលធៃ
េរមប់កមពុជា iii/- ការរពឹំងរុកថារបាក់ដុោល រអារមរកិៃឹងរកើៃនលល ដដលអាចប េះ ល់ដល់ភាពរបកួត
របដជងនៃផលិតផលនំារចញរបេ់កមពុជា រោយស្ថរដតកមពុជាមៃករមិតដុោល រូបៃីយកមមែពេ់ 
iv/- ការរកើៃរ ើងភាពគំរាមកំដហងរលើរីផារនំារចញកនុងវេ័ិយកាត់រដររបេ់កមពុជា រោយស្ថរ
រគាលៃរោបាយគំា រៃិយម ៃិងកិចចរពមររពៀងររវភាគីរបេ់េហភាពអឺរ  បុៃិងេហរដឋអារមរកិ 
ជាមួយរបររេដដលនំារចញផលិតផលកាត់រដរ រហើយរបេិៃរបើកិចចរពមររពៀងអៃតរបា េីុហវិកមិៃ
មៃេហរដឋអារមរកិ (TPP minus US) អាចៃឹងរតូវអៃុវតតនារពលអនាគត រនាេះការគំរាមកំដហងអាច
ៃឹងរកើៃរ ើងដលមររៀត ៃិង v/- ហាៃិភ័យនៃការលយចុេះរលឿៃជាងការរពឹំងរុកនៃកំរ ើ ៃរេដឋកិចច
ចិៃ ដដលអាចបងកផលប េះ ល់មួយចំៃួៃដល់រេដឋកិចចកមពុជា ដូចជា វេ័ិយររេចរ ៍   ិជជកមម 
ៃិងវៃិិរោគ ជារដើម។ ម យងររៀត កមពុជាក៏បៃតមៃបញ្ា របឈមៃឹងហាៃិភ័យខាងកនុងផងដដរ រមួមៃ៖ 
i/- ការអាចបៃតលយរលបឿៃកំរ ើ ៃវេ័ិយេំ ង់ បនាទ ប់ពីមៃកំរ ើ ៃការផគត់ផគង់ែពេ់កនុងរយៈរពល
ប ុនាម ៃឆ្ន ំចុងររកាយ ii/- ការដំរ ើងរបាក់ដែកនុងវេ័ិយកាត់រដរ ដដលអាចមៃផលប េះ ល់ដល់ការ
របកួតរបដជងការនំារចញរបេ់កមពុជា iii/- កងវេះរីផារផលិតផលកេិកមម ដដលអាចរធវើឱ្យតនមលកេិផល
ចុេះទបខាល ំង ៃិង iv/- ដូចដដលបាៃេរងកតរ ើញរាល់រពលមុៃការរបាេះរឆ្ន តេកល ការវៃិិរោគ
អាចមៃការលយចុេះរោយស្ថរ “អតតចរតិរបេ់វៃិិរោគិៃរង់ចំារមើលមុៃៃឹងេររមចបរងកើៃការវៃិិរោគ 
(Wait and See Attitudes of Investors)” ដូរចនេះរៅរដើមឆ្ន ំ២០១៨រៃេះ ការវៃិិរោគក៏អាចរបឈមៃឹង
ហាៃិភ័យលយចុេះផងដដរ។ រៃទឹមរៃេះ រេដឋកិចចកមពុជាក៏បៃតមៃបញ្ា របឈមរចនាេមព័ៃធ ដូចជា៖ 
i/- រហោឋ រចនាេមព័ៃធរៅដតទមទរការអភិវឌ្ឍបដៃថម ii/- នលលែពេ់នៃអគគិេៃីរធៀបៃឹងរបររេកនុងតំបៃ់ 
ដដលរធវើឱ្យនលលរដើមផលិតកមមែពេ់ iii/- ដុោល របូៃីយកមមេថិតកនុងករមិតែពេ់ ដដលបៃតោក់កំហិតរលើ
របេិរធភាពរគាលៃរោបាយរបិូយវតថុ ៃិង iv/- កងវេះេមតថភាពជំនាញដដលចំាបាច់កនុងការរធវើពិពិធកមម
ផលិតកមម។ 

រដើមបីរមួចំដ កគំាររកំរ ើ ៃរបកបរោយចីរភាពៃិងបរោិប័ៃន ស្េបាមរគាលៃរោបាយ
ចតុរកា ដំោក់កាលរី៣ ៃិងយុរធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍៃ៍វេ័ិយហិរញ្ញវតថុឆ្ន ំ ២០១៦-២០២៥ របេ់រាជ-
រោឋ ភិបាល ធនាគារជាតិនៃកមពុជាៃឹងបៃតអៃុវតតរគាលៃរោបាយរូបិយវតថុរោយភាពរបុងរបយ័តន
ៃិងអភិវឌ្ឍវេ័ិយធនាគារ េំរៅរកាេថិរភាពម រកូរេដឋកិចច េថិរភាពហិរញ្ញវតថុ ៃិងការរធវើអៃតរការយិ-
កមមហិរញ្ញវតថុរបកបរោយរបេិរធភាព។ កនុងរិេរៅរៃេះ ធនាគារជាតិនៃកមពុជាៃឹងបៃតអៃុវតតវធិាៃការ
រលើកកមពេ់របេិរធភាពឧបករ ៍រគាលៃរោបាយដដលមៃស្ស្ថប់ ៃិងអភិវឌ្ឍឧបករ ៍លមីៗដផអករលើ
យៃតការរីផារ។ រីផាររបិូយវតថុៃិងអៃតរធនាគារៃឹងរតូវបៃតអភិវឌ្ឍរោយពរងឹងការររបើរបាេ់មូលបរត
អាចជួញដូរបាៃ (NCD) ជាពិរេេ េរមប់រធវើជាឧបករ ៍ធានាកនុងរបតិបតតិការអៃតរធនាគារ
ៃិងការអភិវឌ្ឍរបព័ៃធេរមួលរបតិបតតិការអៃតរធនាគារ ដូចជា ដផលតហវមធនាគារជាតិនៃកមពុជា 
(NBCP) ៃិងរបព័ៃធធនាគារអៃឡាញ (Online Banking System) ជារដើម ដដលអៃុញ្ញ តឱ្យ
រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារៃិងហិរញ្ញវតថុមួយរធវើរបតិបតតិការ ជាមួយរគឹេះស្ថថ ៃមួយររៀតកាៃ់ដតងាយស្េួលៃិង
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ឆ្ប់រហ័េ។ របតិបតតិការផតល់េៃទៃីយភាពរោយមៃការធានា (LPCO) ៃឹងបៃតររៀបចំរ ើងរដើមបីផតល់
េៃទៃីយភាពជារបាក់ររៀលដល់រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារៃិងហិរញ្ញវតថុ  េរមប់បរងកើៃរបតិបតតិការជា
របាក់ររៀល េំរៅរួមចំដ កបនាទ បអរាការរបាក់ជាររៀលៃិងជួយដល់របជាកេិករ។ ររៅពីរៃេះ 
ធនាគារជាតិនៃកមពុជាៃឹងបៃតរលើករឹកចិតតដល់រគប់វេ័ិយ ជាពិរេេវេ័ិយឯកជៃរលើការរលើកកមពេ់
ការររបើរបាេ់របាក់ររៀលឱ្យកាៃ់ដតរូលំរូោយ បដៃថមរលើវឌ្ឍៃភាពដដលររួលបាៃកៃលងមក ដូចជា
ការបិរស្ថល កតនមលជារបាក់ររៀល ការរូទត់ៃិងការរបើករបាក់ដែជារបាក់ររៀល ជារដើម។ 

ធនាគារជាតិនៃកមពុជាៃឹងបៃតរលើកកមពេ់ៃិងពរងឹងរកបែ័ ឌ បរបបញ្ញតតិ ទំងមីរកូៃិងម រកូ
របងុរបយ័តន រដើមបរីកាេុវតថិភាពវេ័ិយធនាគារ កនុងរគាលរៅគំាររការរកីចររមើៃេកមមភាពរេដឋកិចច 
ស្េបាមយុរធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍៃ៍វេ័ិយហិរញ្ញវតថុឆ្ន ំ ២០១៦-២០២៥ ាមរយៈការបៃតរលើកកមពេ់បរោិប័ៃន
ហិរញ្ញវតថុ ៃិងរកាេថិរភាពវេ័ិយធនាគារឱ្យបាៃរងឹមំ។ ររពយេកមមរបេ់រគឹេះស្ថថ ៃធនាគារៃិង
ហិរញ្ញវតថុកនុងឆ្ន ំ២០១៨រៃេះ រពឹំងថាៃឹងបៃតរកើៃរ ើងរបម  ២០% ដដលគំារររោយកំរ ើ ៃរដើមរុៃ 
កំរ ើ ៃមូលៃិធិកមចី ៃិងកំរ ើ ៃរបាក់បរញ្ញើអតិលិជៃ។ ឥ ទៃរៅកាៃ់វេ័ិយឯកជៃរពឹំងមៃ
កំរ ើ ៃេមស្េបជាមធយមរបម  ១៧% ស្េបរពលដដលរបាក់បរញ្ញើអតិលិជៃៃឹងមៃកំរ ើ ៃ
របម  ២៤%។ ស្ថថ ៃភាពរដើមរុៃៃឹងបៃតពរងឹងដលមររៀត រោយរដើមរុៃៃឹងរតូវដំរ ើងរគប់ចំៃួៃ
តរមូវរោយបរបបញ្ញតតិរៅរតឹមដែមីនា ឆ្ន ំ២០១៨។  

ធនាគារជាតិនៃកមពុជាៃឹងគំាររការពរងីកវសិ្ថលភាពនៃការដចករដំលកព័ត៌មៃឥ ទៃ រមួ
បញ្ចូ លទំងព័ត៌មៃឥ ទៃរបេ់រកុមហ ុៃ-េហរគាេផងដដរ។ រហោឋ រចនាេមព័ៃធវេ័ិយធនាគារ
ៃឹងរតូវបៃតអភិវឌ្ឍ ជាពិរេេ ការរធវើរំរៃើបកមមរបព័ៃធរូទត់រៅកមពុជា ស្េបាមការរកីចររមើៃនៃ 
បរចចកវរិយហិរញ្ញវតថុ (FinTech)។ របព័ៃធេរមប់រេវារូទត់រហ័េ (Fast Payment) ៃិងរបព័ៃធ 
Cambodian Shared Switch (CSS) ៃឹងរតូវបៃតពរងឹងជាមួយៃឹងការេិកាពីលរធភាពនៃការ
បរងកើតរបព័ៃធរូទត់ដុលភាល មៗ រពមទំងររៀបចំយុរធស្ថស្តេតេតីពីការអភិវឌ្ឍរបព័ៃធរូទត់រៅកមពុជា។ 
ការរធវើរំរៃើបកមមរបព័ៃធរូទត់កាៃ់ដតេមបូរដបប ៃឹងជួយឱ្យការរូទត់រធវើរ ើងរបកបរោយេុវតថិភាព 
ឆ្ប់រហ័េ ៃិងចំោយេមស្េប រពមទំងរមួចំដ កជំរញុបរោិប័ៃនហិរញ្ញវតថុឱ្យរកើៃបដៃថមររៀត។ 
រៃទឹមរៃេះ រកបែ័ ឌ បរបបញ្ញតតិ ៃិងយៃតការរគប់រគងៃិងរតួតពិៃិតយៃឹងរតូវរលើកកមពេ់ េំរៅ
រគប់រគងហាៃិភ័យដដលអាចបោត លមកពីការរូទត់។ មយ ងររៀត ធនាគារជាតិនៃកមពុជាៃឹងបៃត
ពរងឹងេមហរ កមមវេ័ិយធនាគារកមពុជារៅកនុងតំបៃ់ ក៏ដូចជាពរងឹងបោត ញេុវតថិភាពហិរញ្ញវតថុ
តំបៃ់ ាមរយៈកិចចេហរបតិបតតិការកនុងរកបែ័ ឌ ររវភាគី អាស្ថ ៃ ៃិងអាស្ថ ៃ+៣ រដើមបីរធវើឱ្យវេ័ិយ
ធនាគាររៅកមពុជាកាៃ់ដតអភិវឌ្ឍរបកបរោយភាពរងឹមំៃិងេមហរ កមម។ 




