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សមហរណកមមេនះ កមពុជបនព្រងឹងខ្លួនជលំ ប់ មរយៈករអនុវត្តកមមវធីិកំែណទ្រមង់សីុជេ្រម 
និងេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចចមបងៗ្របកបេ យទស នវស័ិយែវងឆង យ ។ ជក់ែស្តង េសដ្ឋកិចច 
កមពុជ្រតូវបនប៉ន់ ម នថ នឹងបន្តមនកំេណើ នរងឹមំេនឆន ំ២០១៥េនះ ែដលគំ្រទេ យកំេណើ ន 
ៃនករនំេចញផលិតផល យនភ័ណ្ឌ  ករធ្ល ក់ចុះៃនៃថ្លេ្របង និងកំេណើ នត្រមូវករកនុង្រសុក ជពិេសស 
កនុងវស័ិយសំណង់ អចលន្រទពយ និងករេ្របើ្របស់ ។ ករបន្តរក បននូវអ្រ កំេណើ ន្របកបេ យ 
ចីរភពេនះ បនេធ្វើឱយឆន ំ២០១៥ ក៏ជឆន ំែដលកមពុជបនេ្រត មខ្លួនរចួ ល់ក្ល យជ្របេទសែដលមន 
ចំណូលមធយមក្រមិតទបេនឆន ំ២០១៦ ។ សមិទធផលដ៏ៃថ្លថ្ល ែដលមនអតថន័យជ្របវត្តិ ្រស្តេនះ 
្របសូ្រតេចញពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករធនបននូវសុខសន្តិភព សថិរភព
នេយបយ និងភពេជគជ័យៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិជបន្តបនទ ប់ ។ េនកនុងរយៈេពល
ខ្លីនិងមធយម េសដ្ឋកិចចកមពុជរពឹំងថនឹងទទួលបនកំេណើ នរងឹមំបន្តេទៀត េទះបីជ្របឈមនឹង

និភ័យមួយចំនួនដូចជ ៖ i- ករប៉ះពល់ដល់ភព្របកួត្របែជងែដលប ្ត លមកពីករេឡើងៃថ្ល
ៃន្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ, ករេកើនេឡើងៃថ្លឈនួលកម្ល ំងពលកមមកនុងវស័ិយកត់េដរ, និងករេកើនេឡើង
ៃនៃដគូ្របកួត្របែជង រមួមនករបេងកើតតំបន់ពណិជជកមមអន្តរប៉សីុហ្វិក2 (TPP)   និងកិចច្រពមេ្រព ង
ពណិជជកមមេសររី ងេវៀត មនិងតំបន់អឺរ ៉,ូ និងករេបើកចំហេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសមីយ៉ន់ម៉, ii- 
ឥទធិពលៃនករធ្ល ក់ចុះេសដ្ឋកិចចចិននិងកំេណើ នទន់េខ យៃនេសដ្ឋកិចចតំបន់អឺរ ៉ ូ និង iii- លំហូរទុន
េចញពីតំបន់និង ថ នភពរតឹតបិតៃនទីផ រហិរញញវតថុ ។ 

 

េដើមបីគំ្រទនិងរួមចំែណកកនុងករសេ្រមចឱយបននូវេគលេ ចមបងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គឺ 
កំេណើ ន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភព ដូចមនែចងកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ 
ធនគរជតិៃនកមពុជបននិងបន្តអនុវត្តេគលនេយបយនិងវធិនករនន សំេ រក សថិរភពៃថ្ល 
និងតៃម្ល្របក់េរៀល, អភិវឌ វស័ិយធនគរ, អភិវឌ ធនធនមនុស , ជំរុញសមហរណកមមវស័ិយ 
ហិរញញវតថុកនុងតំបន់, និងព្រងឹងប ្ត ញសុវតថិភពហិរញញវតថុតំបន់ ។  នរយៈេពលកន្លងមក សថិរភព
ៃថ្ល្រតូវបនរក យ៉ងល្អ្របេសើរ េ យបនរមួចំែណករក សថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចចែដលជបរ ិ ថ ន
អំេ យផលដល់ករជំរញុត្រមូវករេ្របើ្របស់ និងេលើកទឹកចិត្តករវនិិេយគ ។ កររក បនសថិរភព
ៃថ្លេនឆន ំ២០១៥េនះ គឺេ យ រករអនុវត្តេគលនេយបយរបិូយវតថុ្របកបេ យករ្របុង្របយ័តន 
េ យថ្លឹងែថ្លងពីបរមិណសនទនីយភព្រគប់្រគន់ស្រមប់គំ្រទកររកីចេ្រមើនសកមមភពេសដ្ឋកិចចនិង
ករ្រគប់្រគងសមព ធអតិផរ , សថិរភពតៃម្ល្របក់េរៀល និងក ្ត អំេ យផលពីខងេ្រក រមួមន
សមព ធទបៃនអតិផរ នំចូល និងករធ្ល ក់ចុះៃនៃថ្លេ្របងពិភពេ ក ។ េនកនុង ថ នភពែដល
ករផគត់ផគង់េ្របង្រតូវបនពយករថនឹងមនបរមិណេថរ េហើយត្រមូវករេ្របងបន្តមនភពទន់េខ យ 
ៃថ្លេ្របង្រតូវបនរពឹំងថនឹងបន្តសថិតកនុងក្រមិតទបេនឆន ំ២០១៦ ែដលនឹងរួមចំែណកបនទ បអ្រ
អតិផរ តំបន់និងកមពុជ ។ កនុងឆន ំេនះ  របិូយប័ណ្ណកនុងតំបន់បនធ្ល ក់ៃថ្លគួរឱយកត់សមគ ល់េធៀបនឹង
ដុ ្ល រ េមរកិ ជពិេសស ្របក់បតៃថ ្របក់រងីហគីតម៉េឡសីុ ្របក់ដុងេវៀត ម ជេដើម េហើយករ

                                                 
 
2
 កិចច្រពមេ្រព ងតំបន់ពណិជជកមមអន្តរប៉សីុហ្វិកជកិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមេសរ ីែដលបចចុបបននមន្របេទសជសមជិកចំនួន ១២ រមួមន 
អូ្រ ្ត លី ្របុ៊យេណ ក  ឈីលី ជបុ៉ន ម៉េឡសីុ មិុកសិុក នូែវលេសឡង់ េប៉រ ូសិង្ហបុរ ីសហរដ្ឋ េមរកិ និងេវៀត ម រពឹំងថនឹងចុះ
ហតថេលខ នេដើមែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៦ ។ 
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ធ្ល ក់ចុះេនះបនបងកជសមព ធេធ្វើឱយ្របក់េរៀលថយៃថ្លេធៀបនឹងដុ ្ល រ េមរកិផងែដរ ។ េឆ្លើយតប
នឹងសមព ធេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជបនេធ្វើអន្ត គមន៍កនុងទីផ រប្តូរ្របក់កនុងក្រមិតសម្រសប ែដល

ច្រគប់្រគងអ្រ ប្ដូរ្របក់េរៀលេធៀបនឹងដុ ្ល រ េមរកិឱយមនសថិរភពបនយ៉ងល្អ្របេសើរ ។ ករ
រក បននូវសថិរភពតៃម្ល្របក់េរៀលកនុងបរយិកសេនះ មិន្រតឹមែតបនករពរអំ ចទិញរបស់
្របជជនែដលទទួលបនចំណូលជ្របក់េរៀលបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទំងបនបេងកើនជំេនឿទុកចិត្តរបស់

ធរណជនមកេលើ្របក់េរៀលមួយក្រមិតែថមេទៀតផងែដរ ។ គួរបញជ ក់ផងែដរថ េគលនេយបយ
រក សថិរភពអ្រ ប្តូរ្របក់េនែតេដើរតួនទីចំបច់េ្រប បបនដូចជយុថក ែថរក សថិរភពៃថ្លេនកមពុជ
ដូេចនះែដរ ។  

 
ករេ្របើ្របស់របិូយវតថុជតិយ៉ងទូលំទូ យេនកនុងេសដ្ឋកិចច គឺជក ្ត ចំបច់បំផុតកនុងករ 

បេងកើន្របសិទធភពេគលនេយបយរូបិយវតថុ ។ កនុងន័យេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជបនគំ្រទនិង
ចូលរួមអនុវត្តេគលនេយបយេលើកកមពស់្របក់េរៀលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលេធ្វើេឡើងេ យ 
្របុង្របយ័តននិងែផ្អកេលើយន្តករទីផ រ មរយៈករ ក់េចញនូវវធិនករេលើកទឹកចិត្តករេ្របើ្របស់ 
្របក់េរៀល, ព្រងឹងករ្រគប់្រគងច ចរណ៍រូបិយវតថុេនទូទំង្របេទស, េលើកកមពស់គុណភពនិង
សុវតថិភពធនប្រត, និងបេងកើនករយល់ដឹងរបស់ ធរណជនពី រៈសំខន់របស់្របក់េរៀល ។ 
ជរមួ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេលើកកមពស់ករេ្របើ្របស់្របក់េរៀលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល បនបេងកើនត្រមូវ
ករ្របក់េរៀលកនុងេសដ្ឋកិចចជលំ ប់ ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី បរមិណ្របក់េរៀលកនុងច ចរណ៍និង
្របក់បេញញើជេរៀលេនមនក្រមិតទបេនេឡើយ េធៀបនឹងដុ ្ល រ េមរកិ េនកនុងសមសភគៃន
រូបិយវតថុ ទូេទ ែដលបញ្ហ េនះទមទរឱយ្រគប់ភគីពក់ព័នធទំងអស់បន្តរួមចំែណកឱយកន់ែត
ខ្ល ំងកនុងករជំរញុករេ្របើ្របស់្របក់េរៀល ។ ្រសបេពលែដលត្រមូវករ្របក់េរៀលបនេកើនេឡើង 
ធនគរជតិៃនកមពុជបនបន្ត្រសូបយក្របក់ដុ ្ល រ េមរកិចូលកនុង្របព័នធធនគរជលំ ប់ សំេ
រក សថិរភពអ្រ ប្តូរ្របក់ និងបនគរពូនទុនប្រមុងអន្តរជតិឱយមនក្រមិតខពស់សម្រសប ែដល
បេ្រមើដល់ករអនុវត្តេគលនេយបយរូបិយវតថុ និងព្រងឹងជំេនឿទុកចិត្តរបស់វនិិេយគិនមកេលើភព
រងឹមំៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ ។ កនុងនមជ ថ ប័ន្រគប់្រគងទុនប្រមុងអន្តរជតិែដលជ្រទពយសមបត្តិជតិ 
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អតិផរ ្រកុមម្ហូប រ (ឆន ំេលើឆន ំ) អតិផរ រមួ (ឆន ំេលើឆន ំ) បែ្រមប្រមួលៃថ្លម្ហួប រ (ឆន ំេលើឆន ំ)- ្ត ំៃដ

ឥទធិពលៃនៃថ្លម្ហួប រនិងៃថ្លេ្របងកនងុ្រសុកមកេលើអតិផរ



4 
 

ធនគរជតិៃនកមពុជបនេធ្វើករវនិិេយគទុនប្រមុងេនះេ យភព្របុង្របយ័តនបំផុត េហើយែបងែចក
ជសំេពៀតវនិិេយគនិងសមសភគ វនិិេយគរបិូយប័ណ្ណសំខន់ៗ េដើមបី្រគប់្រគង និភ័យឱយមន
្របសិទធភព ។  គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ នេពលថមីៗេនះ មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិបនសេ្រមច ក់
បញចូ ល្របក់យ៉ន់ចិន (RMB) េទកនុងក្រន្តក SDR  េហើយករបញចូ លេនះនឹងចប់េផ្តើមអនុវត្តេនចុង
ឆន ំ២០១៦ ។ ករណ៍េនះនឹងផ្តល់លទធភពឱយធនគរជតិៃនកមពុជ ក៏ដូចជធនគរក ្ត លនន  
ចបេងកើនករេធ្វើពិពិធកមមទុនប្រមុងអន្តរជតិ េដើមបី្រគប់្រគង និភ័យអ្រ ប្តូរ្របក់បនកន់ែត

្របេសើរ ។  
 

ចំេពះករអភិវឌ វស័ិយធនគរវញិ ែផ្អកេលើេគលនេយបយអភិវឌ វស័ិយហិរញញវតថុ  
ចបស់ ស់ និង្រគប់្រជុងេ្រជយ វស័ិយធនគរបនបន្តរកីចេ្រមើនយ៉ងឆប់រហ័ស មនលកខណៈ
្របកួត្របែជង ្របសិទធភព និងសមហរណកមមខពស់េទកនុងតំបន់និងពិភពេ ក និងបនេដើរតួនទី
សនូលកនុងករជំរុញកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភពនិងបរយិប័នន ។ ្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្តិនិង 
្រតួតពិនិតយ្រតូវបនព្រងឹងជបន្តបនទ ប់ ្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិ េដើមបីរក ឱយបនភពរងឹមំ និង 
សុវតថិភព្របព័នធធនគរ ។ ទនទឹមេនះ េហ ្ឋ រចនសម័ពនធហិរញញវតថុក៏្រតូវបនអភិវឌ កន់ែត្របេសើរ 
កនុងេនះរួមមន ៖ ករអភិវឌ ទីផ រអន្តរធនគរ មរយៈករជំរុញត្រមូវករមូលប្រត ចជួញដូរ 
បន េដើមបីព្រងឹងករ្រគប់្រគងសនទនីយភពឱយបនល្អ, ករអភិវឌ ្របព័នធទូទត់ស្រមប់ស្រមួលដល់ 
ករទូទត់ឱយកន់ែតមនសុវតថិភពនិង្របសិទធភព េហើយែដលនឹង ចទទួលបនមូលនិធិភ្ល ម  ៗ និង
េធ្វើករទូទត់អន្តរធនគរ ។ ម៉យងេទៀត កនុងេពលែដលវស័ិយធនគរបនរកីចេ្រមើនយ៉ងឆប់រហ័ស 

អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជ
3 (សហក) បននិងកំពុងព្រងឹងសមតថភពវភិគនិង ម ន 

្របតិបត្តិករសង ័យរបស់បុគគល យករណ៍ េដើមបីធនថវស័ិយធនគរកមពុជេគចផុតពីេគលេ
ៃនករេធ្វើសកមមភព សម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ ្របសិទធភពៃនករងរ្រតូវបនទទួល
ករ យតៃម្លខពស់េ យ្រកុមករងរហិរញញវតថុ FATF4 េហើយអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុកមពុជបន 
ចូលជសមជិកៃន្រកុម EGMONT5 ែដលជសហគមន៍អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុអន្តរជតិ ។ 

េដើមបីគំ្រទេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករសេ្រមចកត់បនថយភព្រកី្រកឱយ 
បនេលើសពី ១% កនុងមួយឆន ំ និង្រសប មគំនិតផ្តួចេផ្តើមថមីរបស់ ៊ នេ្រកយឆន ំ២០១៥ ធនគរ 
ជតិៃនកមពុជបនបន្តអនុវត្តេគលនេយបយជំរុញបរយិប័ននហិរញញវតថុ ែដលសំេ បេងកើនករ
េ្របើ្របស់េស ហិរញញវតថុផ្លូវករកន់ែតទូលំទូ យនិងមនតៃម្លសមរមយ ។ បចចុបបននេនះ ្របជជន
េពញវយ័ែដលបននិងកំពុងេ្របើ្របស់េស ហិរញញវតថុមនបរមិណេសមើនឹងពក់ក ្ត លៃន្របជជន
េពញវយ័សរបុ ។  

 

                                                 
 
3
 សហក ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យចបប់ស្តីពីករ្របឆំងករសម្អ ត្របក់និងហិរញញបបទនេភរវកមម ែដល្របកសឱយេ្របើេនឆន ំ២០០៧ ។ 

4
 ្រកុមករងរហិរញញវតថុ FATF ជ ថ ប័នអន្តររ ្ឋ ភិបល ែដលបនបេងកើតេឡើងេនឆន ំ១៩៨៩ េ យរដ្ឋម្រន្តីៃនសមជិកទំង ៣៤ ែដលមន
សមតថកិចច ។  េគលបំណងៃនករបេងកើត FATF គឺេដើមបីកំណត់ពីបទ ្ឋ ន និងេលើកកមពស់ករអនុវត្តចបប់ បទបបញញត្តិ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិករ
ឱយមន្របសិទធភព សំេ ្របឆំងករសម្អ ត្របក់ ហិរញញបបទនេភរវកមម និងករគំ មកំែហងេផ ងេទៀតពក់ព័នធនឹងភពសុចចរតិៃន្របព័នធ
ហិរញញវតថុអន្តរជតិ ។ 
5
 សហគមន៍អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុអន្តរជតិ EGMONT ផ្តល់ជេវទិកស្រមប់អងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុជំុវញិពិភពេ ក
ឱយបេងកើនកិចចសហ្របតិបត្តិករ កនុងករ្របយុទធ្របឆំងនឹងករសម្អ ត្របក់ និងហិរញញបបទនេភរវកមម ។ ្រកុម EGMONT បនវវិត្តខ្លួន
ជលំ ប់ េហើយបចចុបបននមនអងគភពេសុើបករណ៍ហិរញញវតថុ ែដលជសមជិកចំនួន ១៥១ ។ 
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កររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចនិងធនគរ និងកំេណើ ន្របជជនេពញវយ័ជលំ ប់ បន
ជំរុញឥណទនេកើនេឡើងយ៉ងឆប់រហ័ស ជពិេសសេទេលើវស័ិយសំណង់និងអចលន្រទពយ និង 
វស័ិយផលិតកមម ។ កនុងបរកិរណ៍េនះ គួបផ ំនឹងបញ្ហ ្របឈមនឹង និភ័យៃនករែ្រប្របួលកនុងទីផ រ 
ហិរញញវតថុអន្តរជតិ ធនគរជតិៃនកមពុជបន ក់ឱយអនុវត្តនូវវធិនករម៉្រកូ្របុង្របយ័តនបុេរសកមម
ចមបងៗ ជបន្តបនទ ប់ េដើមបី្រគប់្រគង និភ័យឱយបនទន់េពលេវ និងមន្របសិទធភព ដូចជករ
ព្រងឹង ថ នភពសនទនីយភពនិងេដើមទុន និងករ ក់្របក់ប្រមុងកតព្វកិចចេលើកមចីអនិ សជន 
ជេដើម ្រពមទំងកំពុងសិក វធិនដៃទេទៀតចំបច់ស្រមប់ព្រងឹងសថិរភពហិរញញវតថុឱយបនរងឹមំ ។ 
ទនទឹមេនះ ្របព័នធែចករែំលកព័ត៌មនឥណទនក៏្រតូវបនព្រងឹង េដើមបីបេងកើនតម្ល ភពនិងរមួចំែណក
កត់បនថយ និភ័យឥណទនកនុងវស័ិយធនគរ ។ មយ៉ងេទៀត គណៈកមម ធិករសថិរភពហិរញញវតថុ 
ែដលធនគរជតិៃនកមពុជបនបេងកើតេឡើង ំងពីឆន ំ២០១១ មក បន ម ននិង យតៃម្លជ្របចំ
កនុងក្រមិតម៉្រកូ េលើ និភ័យននែដល ចមនផលប៉ះពល់ដល់សថិរភពហិរញញវតថុកមពុជ ។ 

 

 


