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រមភកថ 
កនុងរយៈេពលមួយទសវត កន្លងមកេនះ េសដ្ឋកចិចកមពុជមនកររកីចេ្រមនីគរួកតស់មគ ល់េ យមនអ្រ

កំេណីនមធយម្របចឆំន ្ំរបមណ៨%។ ករអភិវឌ កន្លងមក សេ្រមចបន មរយៈករអនុវត្តេសដ្ឋកិចចទីផ រ
េបីកចំហេ យែផ្អកេលីឧត្តមភពេធៀបរបស់្របេទស និងករបងកបរ ិ ្ឋ នវនិិេយគអំេ យផលចំេពះវស័ិយ 
ឯកជន។  េសថរភពនេយបយនងិសងគមជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ករ្រគប់្រគងម៉្រកូេសដ្ឋកចិចដ៏សម្រសប ែដល 
្រទ្រទង់េ យេគលនេយបយរូបយិវតថុរងឹម ំនិងេគលនេយបយថវកិ្របុង្របយត័ន។ លទធផលេនះ ក៏ឆ្លុះបញច ងំ
ផងែដរនូវកររមួចំែណកពីករអភិវឌ វស័ិយហរិញញវតថុ បនទ បព់ី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនអនុម័ត “ចកខុវស័ិយ និង
ែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០0១-២០១០” ែដល្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននកមមជ “យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វ ិ
ស័យហរិញញវតថុឆន ២ំ០0៦-២០១៥” នេពលេ្រកយមក។ 

វបិត្តិហរិញញវតថុសកលនេពលថមីៗេនះ បនជះឥទធិពលដល់្របេទសកមពុជែដលេសដ្ឋកិចចេនមន្រទង់្រទយ 
តូច និងមនបញ្ហ ្របឈមែផនករចនសមព័នធមយួចំនួន េហយី “ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម ឆន ំ
២០០៩-២០១៣” ែដល្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននកមមរចួ កំពុងខតិខំេ ះ្រ យ។   ករេឆ្លីយតបទន់េពលេវ  និង
្របកបេ យ្របសិទធភពរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល បនកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តេិនះ និងបនរក សថិរភព
្របព័នធហរិញញវតថុកនុង្របេទសល្អ្របេសីរ។ េលីសពីេនះ ្របព័នធធនគរនិងហរិញញវតថុមនវឌ នភពជេ្រចីនកនុងរយៈ
េពលៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍វសិ័យហរិញញវតថុ។ ប៉ុែន្ត េនមនបញ្ហ ្របឈមមយួចនំួនេទៀតែដល្រតូវ
េ ះ្រ យ។ េដមីបេីឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករជក់ែស្តង មសំេណីរបស់គណៈកមម ធិករេគលនេយបយេសដ្ឋ
កចិច និងហរិញញវតថុ និងេ យមនករគ្ំរទពីសេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តៃីន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ជរ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចេធ្វបីចចុបបននកមម “យុទធ ្រស្តអភិវឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុ ឆន ២ំ០0៦-
២០១៥” េទជ “យុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុ ឆន ២ំ០១១-២០២០”។ មសំេណីរបស់ គណៈកមម ធិ
ករេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ ឯក រយុទធ ្រស្តេនះ ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភិបល អនុម័តេនៃថងទី២៥ 
ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១១ ជែផនទមីគគុេទទសក៍ស្រមបអ់ភិវឌ វសិ័យហរិញញវតថុរយៈកលែវង។ 

ករេធ្វបីចចុបបននកមមឯក រយុទធ ្រស្តេនះ ជករទទួលយកសននធិិៃនសមទិធផលៃនករអនុវត្ត “យុទធ-
្រស្ត អភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥” េ យបនេរៀបចំែកស្រមួល មរយៈេមេរៀនៃនករអនុវត្ត

កំែណទ្រមង់កន្លងមក បទពិេ ធន៍ពីវបិត្តិហរិញញវតថុសកល និងបែ្រមប្រមួលចបំច់ទងំ យែដល ចេកីត
េឡងីពីករវវិឌ ដ៏េលឿនៃនទីផ រហរិញញវតថុ។ ជពិេសស ករេលីកកមពស់វស័ិយហរិញញវតថុ្រតូវែផ្អកេលីេគលករណ៍
អភបិលកិចចល្អ កនុងបរ ិ ្ឋ នេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុែដលមនលកខណៈកន់ែតសមុគ ម ញ។ 

បចចុបបនន ្របព័នធហរិញញវតថុកំពុងឈនចូលយុគសម័យៃនឯកេទសកមម ជមួយនឹងករអភវិឌឈនេឡងី
ៃនទីផ រហិរញញវតថុ និងពិពិធកមម្របព័នធហិរញញវតថុ ែដលរួមមនពិពិធកមមែផនក ថ ប័ន និងឧបករណ៍ហិរញញវតថុ។ 
្រកបខណ័្ឌ ទីផ រអន្តរធនគរកំពុង្រតូវបនអភិវឌ  េហយីទីផ រេនះរពំងឹថនឹង ចដំេណីរករកនុងេពលឆប់ៗ 
ខងមុខ។ េលីសពីេនះ កនុងលកខខណ្ឌ សម្រសប ជរ ្ឋ ភិបលនងឹេបះផ យមូលប្រតរដ្ឋ េហយីទីផ រមូលប្រត
រដ្ឋ ចដំេណីរករេនេពលមនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ និង្រកបខ័ណ្ឌ គតយុិត្តិចបំច់្រគប់្រគន ់ែដលជបុេរលកខខណ្ឌ
ស្រមប់អភិវឌ ទីផ ររូបយិវតថុ។ ទផី រមូលប្រតរដ្ឋ ែដលមនមូល ្ឋ នទូលំទូ យ គឺជករសំខន់ស្រមប់ករ



     VIII | ទំ ព័ រ  

អនុវត្តេគលនេយបយរូបយិវតថុ េ យអនុវត្ត្រសបគន នឹងេគលនេយបយជំរុញករេ្របី្របស់្របក់េរៀល។្រកុម
ហុ៊នផ រមូលប្រតកមពុជ ែដលជ្របតិបត្តិករទីផ រ ្រតូវបនផ្តល់ ជញ បណ័្ណ េ យគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ
ឲយេធ្វី្របតិបត្តកិរនងិបនសេមព ធ កឲ់យដំេណីរករជផ្លូវកររចួេហយី។ វស័ិយធន ៉ ប់រងកំពុងេធ្វីពិពធិ-កមម
េលីេស ធន ៉បរ់ង យុជវីតិ និងធន ៉ ប់រងខន តតូច។ អន្តរករយិកមមធនគរ ្រតូវបនេធ្វីេឡងី មរយៈ 
មេធយបយថមីៗដូចជ ធនគរចល័ត និងរូបភពេផ ងៗេទៀតៃនករទូទត់ ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក ខណៈ
ជីវកមមទទួលបញច  ំនិងេស ប្តូរ្របក់ចបំច់្រតូវមនករ្រគប់្រគងសម្រសបផងែដរ។ កររកីចេ្រមនីេផ ងេទៀត

េនកនុងវសិ័យហរិញញវតថុ រមួមន វសិយ័បរធនបលកិចច ភតសិនយ េ ធន នងិគេ្រមងវនិេិយគរមួ។ 

េគលេ ៃនករអភិវឌ វស័ិយហិរញញវតថុ គឺេដីមបីអភិវឌ ្របព័នធហិរញញវតថុែដលមនភព្របកួត្របែជង 
សមហរណកមម និងមន្របសិទធភព ែដល្រតូវបន្រគប់្រគងនិង្រតួតពនិិតយសម្រសប សំេ េកៀគរករសន ំ
្របកបេ យ្របសិទធភពស្រមប់ផ្តល់ហរិញញបបទន េដីមប្ីរទ្រទង់កំេណីនេសដ្ឋកចិច្របកបេ យចីរភព។ ្រសប ម 
ទិភពេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍ត ិ វសិ័យហរិញញវតថុនឹងេឆ្លយីតបចេំពះត្រមូវករទីផ រ រមួទងំ

កំេណីនៃន្រសទប្់របជជនែដលមនក្រមិតចំណូលមធយម និងកររកីដុះ លៃនសហ្រគិនខន តតូចេនតំបន់
ច់្រសយល។ វសិ័យេនះក៏ចបំច់្រតូវគ្ំរទគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធសំខន់ៗ េដីមបបីេ្រមីដល់ករេកីនេឡងី

យ៉ងឆប់រហ័សៃនចំនួន្របជជន និងបនថយករពឹងែផ្អកេលីជំនួយបរេទស។ យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វសិ័យ
ហរិញញវតថុ ក៏្រតូវបនេរៀបចំេ យេផ្ត តផងែដរេទេលីត្រមូវករេធ្វីសមហរណកមមហរិញញវតថុកនុងតំបន់ ៊ ន កនុង 
នមកមពុជជសមជិកមួយៃនសហគមន៍េសដ្ឋកិចច ៊ ន។ 

“យុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍វសិយ័ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០” ្រតូវបនេរៀបចំ ពិនតិយ និងែកលម្អយ៉ង
ផចិតផចង់្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់របស់្រកុមករងរបេចចកេទស និងគណៈកមម ធកិរដកឹនសំ្រមបក់រ
អភវិឌ វស័ិយហរិញញវតថុ េ យមនករគ្ំរទពីជំនយួបេចចកេទសរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និងកររមួចំែណក
ពី្រកុមទី្របឹក ផ្តល់េយបល់របស់ Maxwell Stamp, Ltd.។ ្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករអភវិឌ វស័ិយ
ហរិញញវតថុ មនសមជិកពីប ្ត ្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធសំខន់ៗគឺ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ្រកសួងពណិ-
ជជកមម ្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ ្រកសួងសងគមកចិច អតតីយុទធជន និងយុវនីតិ-
សមបទ ធនគរជតិៃនកមពុជ ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ និងគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ។ ្រកុមករងរេនះ 
សថិតេ្រកមករដកឹនរំបស់ “គណៈកមម ធិករដឹកនសំ្រមប់ករអភិវឌ វស័ិយហរិញញវតថុ” ែដលមនឯកឧត្តមអគគ-
េទ ភិបលៃនធនគរជតិៃនកមពុជជ្របធន។ តួអងគពក់ពន័ធពីវស័ិយធនគរ វសិយ័មូលប្រត វសិយ័ធន
៉បរ់ង វសិយ័អចលន្រទពយ វស័ិយេ ធន វសិយ័ម្ីរកូហរិញញវតថុ និងតួអងគពក់ព័នធឯេទៀតទងំអស់សុទធែតបនផ្ត
ល់ធតុចូលដល់យុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍សិយ័ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ េនះ។ 

កនុងដំេណីរករៃនករេធ្វបីចចុបបននកមមេនះ គណៈកមម ធិករដឹកន ំ និង្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប ់
អនុវត្តយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុ ឆន ២ំ០១១-២០២០ បនេធ្វីករងរសិក ្រ វ្រជវ និងេធ្វកីរ្របជំុ 
្រកុមករងរបេចចកេទស រមួទងំករសំ តឯក រផង អស់រយៈេពល៨ែខ គឺចប់ ងំពីែខមក  ដល់ែខសី  
ឆន ២ំ០១១។ ជមួយគន េនះ សិកខ ពេិ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ្រតូវបនេរៀបចេំឡងីេនៃថងទ១ី៩ ែខក
កក  ឆន ២ំ០១១។ លទធផលៃនសិកខ ពេិ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ្រតូវបន កចូ់លេទកនុងកិចច- ្របជុំ
គណៈកមម ធិករដឹកន ំេនៃថងទី១៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ និងបនពិនិតយ និងអនុម័តេ យគណៈ- កមម ធិករ



 

េគលនេយ
្របជំុអន្តរ្រក

េយ
ស្រមបស្រ
ែដរចេំពះធ
បនចូលរមួ

      

រដ្ឋម្រន្តី្រ

 

 

 

 

យបយេសដ្ឋកិ
កសួង និងបន

យងីខញុ ំសូមែថ្លង
្រមួល និងផ្តល់
ធនគរអភវិឌ
ម កនុងកិចចករេរ

ឧបនយក

្រកសងួេសដ្ឋ

កិចច និងហរិញញវ
ក់ឆ្លងទីស្តីក

ងអណំរគុណចំ
លធតុចូលចំេព
ន៍ សីុ ែដល
រៀបចំចត់ែចង

ករដ្ឋម្រន្តី  

ដ្ឋកិចច និងហិ

តថុ េនៃថងទី២៤
ករគណៈរដ្ឋម្រន្តី
ចេពះ្រកសួង-
ពះឯក រយុទធ
លបនផ្តល់ជំនយួ
ងយុទធ ្រស្តអភ

     

     

រិញញវតថុ 

៤ ែខសី  ឆន ំ
ន្ត្ីរបជុអំនុមត័េន

ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិ
ទធ ្រស្តដម៏ន
យបេចចកេទស
ភិវឌ ន៍វសិ័យហ

    ជធនភីនំេព

            អគគ

  ធន

 

 

ឆ២ំ០១១ ែដល
នៃថងទី២៥ ែខ ិ

ភបិល ែដល
រៈសំខន់េន

សម្រសប ្រព
ហរិញញវតថុ ឆន ២ំ

ពញ, ៃថងទី២៩

គេទ ភិបល

នគរជតៃិ

លករ្របជុំេនះម
វចិឆិក ឆន ២ំ០១

លបនរមួចំែណ
នះ។ សូមែថ្លង
មទងំភគីព
០១១-២០២០

៩ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ

ល 

ៃនកមពុជ 
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មន លកខណៈជ
១១។ 

ណកកនុងករេរៀប
ងអំណរគុណផ
កព័់នធននែដល
០ េនះ៕ 

២០១១ 

រ  

ជ

បចំ 
ង
ល
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សូមែថ្លងអណំរគុណចំេពះ គណៈកមម ធិករដកឹនសំ្រមប់ករអភិវឌ វសិ័យហរិញញវតថុ 
្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករអភិវឌ វស័ិយហរិញញវតថុ ្រកុមេលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់
ករអភិវឌ វស័ិយហរិញញវតថុ និង្រកុមេបសកកមមធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ្រពមទងំ្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធទងំអស់ 
ែដលបនរមួចំែណកដល់ករងរេធ្វីបចចុបបននកមម “យុទធ ្រស្តអភវិឌ នហ៍រិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០” េនះ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏សូមែថ្លងអំណរគុណជពិេសសផងែដរចំេពះធនគរអភវិឌ ន៍ សុីែដលបន
ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និងផ្តល់ធតុចូលមនលកខណៈជយុទធ ្រស្តដល់ករងរេធ្វីបចចុបបននកមម “យុទធ ្រស្ត
អភវិឌ នហ៍រិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០” េនះ។ 
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ប្តូរ្របក់ 

(ៃថងទី៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១) 
 

ឯក រូបិយវតថុ  តៃម្លសមមូល 
១,០០ េរៀល = ០,០០០២៣៩៦២ ដុ ្ល រ 
១,០០ ដុ ្ល រ = ៤.០៩៩ េរៀល 

 

អក រកត់ 

ABC សមគមធនគរកិកមពុជ Association of Banks in Cambodia 

ABV េស អនកសម័្រគចតិ្ដអូ្រ ្ដ លី Australian Business Volunteers 

ADB ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ Asian Development Bank  

AFD ទីភន ក់ងរអភវិឌ ន៍ប ងំ Agence Française de 
Développement 

AML ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ Anti‐Money Laundering 

APG ្រកុម សីុប៉សុីហ្វកិស្តីពីករសម្អ ត្របក់ Asia/Pacific Group on Money 
Laundering 

ASSA សមគមសន្ដិសុខសងគម ៊ ន ASEAN Social Security Association   

AVA  សមគមអនក យតៃម្ល ៊ ន ASEAN Valuers Asociation 

CAM ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ Kingdom of Cambodia  

CAS ស្ដង់ គណេនយយកមពុជ Cambodian Accounting Standards 

CBS មណ្ឌ លសិក បេចចកេទសធនគរ Center for Banking Studies 

CCRD គណៈកមម ធិករឥណទនស្រមប់អភវិឌ
ជនបទ 

Credit Committee for Rural 
Development 

CIB វទិយ ថ នធនគរកមពុជ Cambodia Institute of Banking 

CIFRS ស្ដង់ របយករណ៍ទក់ទងនឹងហរិញញវតថុអ
ន្ដរជតិៃនកមពុជ 

Cambodia International Financial 
Reporting Standards 

CIS ្របព័នធព័តម៌នឥណទន Credit Information System 

CMA សមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ Cambodia Microfinance 
Association 

COBRA ករ យករណ៍េលីឯក ររបស់ធនគរកមពុ
ជស្រមប់វធិនករែកត្រមូវបនទ ន់ 

Cambodian offsite Bank Reporting 
for Prompt Corrective Action 
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COM ទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី Council of Ministers 

CPA គណេនយយករជំនញ Certified Public Accountant 

CSX ្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកមពុជ Cambodia Securities Exchange 

DFI ្រគះឹ ថ នហរិញញវតថុេដមីបអីភិវឌ ន៍ Development Finance Institution 

FATF ្រកុមករងរហរិញញវតថុ Financial Action Task Force 

FDI វនិេិយគផទ ល់ពីបរេទស Foreign Direct Investment 

FIU អងគភពេសុីបករណ៍ហរិញញវតថុ Financial Intelligence Unit 

FSAP កមមវធិី យតៃម្លវស័ិយហរិញញវតថុ Financial Sector Assessment 
Program  

FSB ចកខុវស័ិយអភវិឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុ Financial Sector Blueprint 

FT ហរិញញបបទនេភវរកមម Financing of Terrorism 

GDP ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប (ផសស) Gross Domestic Product  

GIAC សមគមធន ៉ប់រងទូេទកមពុជ General Insurance Association of 
Cambodia 

IAIS សមគមបញញត្តកិរធន ៉ប់រងអន្ដរជតិ International Association of 
Insurance Supervisors 

IAS ស្ដង់ គណេនយយអន្ដរជតិ International Accounting Standard 

IFAC សហពន័ធគណេនយយករអន្ដរជតិ International Federation of 
Accountants 

IFC ជីវកមមហរិញញវតថុអន្ដរជតិ International Finance Corporation 

IFRS ស្ដង់ របយករណ៍ទក់ទងនឹងហរិញញវតថុអ
ន្ដរជតិ 

International Financial Reporting 
Standards  

IMF មូលនិធិរូបយិវតថុអន្ដរជតិ International Monetary Fund 

IOSCO អងគករអន្ដរជតិៃនគណៈកមមករមូលប្រត International Organization of 
Securities Commissions 

ISA ស្ដង់ អន្ដរជតិស្ដីពីសវនកមម International Standards on 
Auditing 

ISAA ស្ដង់ សវនកមមនងិករអះ ងអន្ដរជតិ International Standards on 
Auditing and Assurance 

ISAE ស្ដង់ អន្ដរជតិស្ដីពីកិចចសនយផ្តល់ទំនុកចិត្ត International Standards on 
Assurance Engagements 

ISQC ស្ដង់ អន្ដរជតិស្ដីពីករ្រតួតពិនិតយគុណភព International Standards on Quality 
Control 

ISRE ស្ដង់ អន្ដរជតិស្ដីពីកិចចសនយ្រតួតពិនតិយ International Standards on Review 
Engagements 

ITC ឥណទនពនធវនិេិយគ Investment Tax Credit 

KR/KHR ្របកេ់រៀល Cambodian Riel 
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KICPAA វទិយ ថ នគណេនយយករនិងសវនករជំនញ
កមពុជ 

Kampuchea Institute of Certified 
Public Accountants and Auditors 

KRX ្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកូេរ ៉ Korea Exchange 

KYC េគលករណ៍ គ ល់អតថិិជន Know Your Customer 

LLR  អនកឲយខចីចុងេ្រកយ Lender of Last Resort 

L‐ MFI ្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុែដលបនទទួល  
ជញ បណ្ណ 

Licensed MFIs 

L‐ MDI ្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណទទួល
្របក់បេញញី 

Licensed Microfinance Deposit 
Institutions 

LTSF ្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្ដរយៈេពលែវង Long‐Term Strategic Framework 

MEF ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ Ministry of Economy and Finance  

MFI ្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ Microfinance Institutions  

MIS ្របព័នធព័តម៌នស្រមប់ករ្រគប់្រគង Management Information System  

MLMUPC ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណង់ 

Ministry of Land Management, 
Urban Planning and Construction 

MOC ្រកសួងពណិជជកមម Ministry of Commerce 

MOI ្រកសួងម ៃផទ Ministry of Interior 

MOJ ្រកសួងយុត្ដិធម៌ Ministry of Justice 

MOLVT ្រកសួងករងរនិងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ Ministry of Labour and Vocational 
Training 

MoSVY ្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន និង      យុវ
នីតសិមបទ 

Ministry of Social Affairs, Veterans 
and Youth Rehabilitation 

MOU អនុស រណៈៃនករេយគយល់ Memorandum of Understanding  

MPSDF កមមវធិីអភវិឌ ន៍វស័ិយឯកជនតំបន់េមគងគ Mekong Private Sector 
Development Facility 

MTF កមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ លមី្រកូហរិញញវតថុ Microfinance Training Facilities 

NAC ្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយ National Accounting Council 

NBC ធនគរជតិៃនកមពុជ National Bank of Cambodia  

NCDs វញិញ បនប្រត្របក់បេញញីែដល ចជួញដូរបន Negotiable Certificates of Deposit 

NFV េប ជតិអតីតយុទធជន National Fund for Veterans 

NGO អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល Non‐Government Organization 

NSDP ែផនករយុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍ជតិ National Strategic Development 
Plan 
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NSSF េប ជតិរបបសន្ដិសុខសងគម National Social Security Fund 

NSSFC េប ជតិសន្ដិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្ដី ជ
ករសីុវលិ 

National Social Security Fund for 
Civil Servants 

ODA ហរិញញបបទនសហ្របតិបត្តិករអភវិឌ ន៍ Official Development Assistance  

PFM ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ Public Financial Management 

PPTA ជំនយួបេចចកេទសស្រមប់េរៀបចំគេ្រមង Project Preparatory Technical 
Assistance  

PVPS េ ធនសម័្រគចតិ្ដពីែផនកឯកជន Private Voluntary Pension Scheme 

PWDF មូលនិធិជនពិករ Person with Disability Foundation 

R‐ NGO អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលបនចុះបញជ ី Registered NGOs 

RGC ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ Royal Government of Cambodia  

RIA ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ែផនកបទបបញញត្ដិ Regulatory Impact Assessment  

RTGS ្របព័នធទូទត់ដុលភ្ល ម Real Time Gross Settlement 
System 

SEACEN ធនគរក ្ដ លេន សីុ េគនយ ៍ South East Asia Central Banks 

SECC គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ Securities and Exchange 
Commission of Cambodia  

SMEs  សហ្រគសធុនតូចនងិមធយម Small and Medium Enterprises 

SOE សហ្រគសរដ្ឋ State‐owned Enterprise 

TA ជំនយួបេចចកេទស Technical Assistance  

UNSC ្រកុម្របឹក សន្ដិសុខអងគករសហ្របជជតិ United Nations Security Council 

UNSCR េសចក្ដសីេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សន្ដិសុខអងគ
ករសហ្របជជតិ 

United Nations Security Council 
Resolutions 

USAID ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដមីបអីភវិឌ ន៍ អ
ន្ដរជតិ 

United States Agency for 
International Development 

USD ្របក់ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ United States Dollar 

WB ធនគរពភិពេ ក World Bank 
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ខ្លឹម រសេងខប្របតិបត្តិ 

I. ចកខុវស័ិយនិងែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០១-២០១០ បនេផ្ត តេទេលីករអភិវឌ វស័ិយ
ហរិញញវតថុដ៏រងឹម ំនិងែផ្អកេលីយន្តករទីផ រែដលព្រងឹងករេកៀរគរនិងករែបងែចកធនធនស្រមប់្រទ្រទង់
កំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព។ បនទ ប់មក ចកខុវស័ិយនិងែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុឆន ំ
២០០១-២០១០ ្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននកមមេទជយុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥។ 

II. ទស នវស័ិយរយៈេពលែវងនិងយុទធ ្រស្ត ែដលមនែចងេនកនុងចកខុវស័ិយនងិែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយ
ហរិញញវតថុឆន ២ំ០០១-២០១០ និងេនកនុងយុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥ េនែត
ជបចចុបបននភពសម្រសបស្រមប់កមពុជ។ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបនវឌ នភពជេ្រចីនកនុងរយៈេពល
អនុវត្តកន្លងមក ប៉ុែន្តេនមនបញ្ហ ្របឈមែដល្រតូវេ ះ្រ យ។ េដមីបេីឆ្លីយតបេទនងឹត្រមូវករជក់-
ែស្តង ជរ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចេធ្វីបចចុបបននកមមឯក រយុទធ ្រស្តខងេលីឲយេទជយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍
វស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០។ 

III. យុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍វសិយ័ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ ឆ្លុះបញច ងំពសីមទិធផលនិងវឌ នភពមកទល់
បចចុបបនន ្រពមទងំ យតៃម្ល ថ នភពបចចុបបនន បញ្ហ ្របឈម ឧបសគគ និងសុពលភពៃនេគលេ យុទធ-
្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥ និងែផនករសកមមភពស្រមប់ដំេណីរករេទអ

នគត។ យុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ េធ្វីសំេយគនិងកំណតេ់គលេ ទិ
ភពស្រមប់អនុវសិ័យហរិញញវតថុនីមយួៗ។ ឯក រយុទធ ្រស្តេនះ បនស្រមបស្រមួលយុទធ ្រស្ត និងវ
ដ្តៃនករេរៀបចំែផនករសកមមភពអនុវស័ិយនន ្រសប មទស នវស័ិយរមួរយៈេពលែវងស្រមប់វស័ិយ
ហិរញញវតថុទងំមូល។ មយង៉េទៀត ឯក រយុទធ ្រស្តេនះមនេគលេ បង្ហ ញជូនៃដគូអភិវឌ េដីមបី
ស្រមបស្រមួលកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន សំេ េលីកកមពស់្របសិទធភពៃនករអនុវត្តជំនួយ
បេចចកេទសនិងករក ងធនធនមនុស ។ 

IV. ឯក រយុទធ ្រស្តេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីែផ្អកេលីលទធផល េមេរៀន បទពិេ ធ និងបញ្ហ ្របឈមកនុង
ករអនុវត្តកន្លងមក។ េគលេ នងិែផនករសកមមភពជក់ ក់ស្រមប់យុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍វស័ិយ
ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០  មនែចងលម្អិតេនកនុងម៉្រទសីែផនករសកមមភព។   

V. ឯក រយុទធ ្រស្តេនះ  ចែកលម្អបន្តេទៀតេ យែផ្អកេលី ថ នភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងនេយបយ 
កមពុជ ្រពមទងំេលប នៃនករអភិវឌ ទីផ រ និងបញ្ហ ្របឈមកនុងតំបន់នងិជសកល េដីមបេី ះ្រ យ 
និងេឆ្លយីតប្របកបេ យ្របសិទធភពចំេពះករវវិឌ និងបញ្ហ ្របឈមថមីៗ។ 

ក. សមិទធផលសខំន់ៗកនងុទសវត រក៍ន្លងមក 

VI. ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបនសមិទធផលជេ្រចីន និងអនុវត្តកមមវធិីកំែណទ្រមង់្របកបេ យេជគជ័យជ
បន្តបនទ ប់កនុងទសវត រក៍ន្លងមក។ សមិទធផលសំខន់ៗរមួមន៖  
 ករអនុម័តចបប់សំខន់ៗពក់ពន័ធនឹងវស័ិយពណិជជកមមនងិហរិញញវតថុ េដីមប្ីរទ្រទងវ់សិ័យហរិញញ-

វតថុឲយមនភពរងឹមនំិងែផ្អកេលីយន្តករទីផ រ។  
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 កំែណទ្រមង់រចនសមពន័ធធនគរនិងករព្រងងឹ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុគន្លឹះ។  
 ករបេងកីតេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រទ្រទង់វស័ិយហរិញញវតថុ សំេ ព្រងឹងសកមមភពទីផ រហរិញញវតថុនិង

ព្រងីកេស ហរិញញវតថុដល់ជនបទ។  
 ករក ងសមតថភពធនធនមនុស និងឯកេទសកមម។ 
 ករព្រងីកតួនទីវស័ិយហរិញញវតថុកនុងករេកៀរគរធនធនហរិញញវតថុកនុង្រសុក ស្រមប់បំេពញត្រមូវករ

េសដ្ឋកចិចែដលកន់ែតរកីចេ្រមីន។   

VII. ទនទឹមនឹងសមិទធផលសេ្រមចបនកន្លងមក ឯក រយុទធ ្រស្តេនះមនេគលេ េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម
ដូចខងេ្រកម៖  

 នភ័ិយនិងបញ្ហ ្របឈមែដលេកតីេចញពីវបិត្តិខងេ្រក ចបះ៉ពល់ដល់សមិទធផលកន្លងមក។ 
 និភ័យៃផទកនុងែដលប ្ត លមកពីភពយតឺយ៉វកនុងករអនុវត្តកំែណទ្រមង់ចមបងៗ ចប៉ះ-

ពល់ចំេពះសថិរភពហរិញញវតថុ។  
 ករស្រមបស្រមួលេគលនេយបយេនមនក្រមិត  ករយតឺយ៉វកនុងករេ ះ្រ យភពខ្វះចេន្ល ះ

ៃន្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្ត ិ  និងករព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ថ ប័នមនិទន់្រសប មេលប ន
ៃនករអភិវឌ ទផី រ។ 

 ត្រមូវករបន្តករក ងនិងករព្រងឹងសមតថភពធនធនមនុស ្របកបេ យចីរភព។ 
 ត្រមូវករេធ្វសុីខដុមនីយកមម្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់នងិបទបបញញត្តិពក់ព័នធជធរមនឲយ្រសប មករវវិឌ

រកីចេ្រមីនៃនវសិ័យហរិញញវតថុ។ 
 ត្រមូវករបេងកីនចំេណះដឹងនិងសមតថភពេឆ្លីយតបទន់េពលេវ ចេំពះ និភ័យកនុង្របពន័ធ

ហរិញញវតថុែដល្របទក់្រក និងមនឥទធិពលឆ្លង ល ល ទមទរនូវកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង
ជញ ធរពក់ព័នធ។ 

ខ. ករេ្រតៀមលកខណៈេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម 

VIII. េដមីបេី្រតៀមលកខណៈេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមែដល ចេកីតមនេឡងីកនុងេពលអនុវត្តយុទធ ្រស្តអភ-ិ វ
ឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ ទមទរនូវ៖ 

 ករយល់ដឹង ករេ្រតៀមលកខណៈ និងករស្រមបស្រមួលជិតសនិទធរ ងភគីពក់ព័នធសំខន់ៗ។  
 ករ ម នសមិទធផលជ្របចនិំងករកំណត់បញ្ហ ទន់េពលេវ  េដីមបេី ះ្រ យជបនទ ន់ 

និងសម្រសប។  
 ករផ្តល់ធនធនចបំច់ស្រមប្់រទ្រទង់ករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តឲយមន្របសិទធភព។ 
 ករេលីកកមពស់ភពជមច ស់ៃនគេ្រមងរបស់ ជញ ធរពក់ព័នធ។ 
 ករកណំតវ់ធិនពក់ព័នធនងឹគណេនយយភពនិងករទទួលខុស្រតូវចំេពះករអនុវត្តែផនករសកមម-

ភព។ 
 សហ្របតិបត្តិកររ ងអងគករអន្តរជតិនិងៃដគូអភិវឌ ែដលផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និងករគ្ំរទ

េផ ងៗ  មករចង្អុលទសិរបស់ ជញ ធរពកព់័នធ។  
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 វធិី ្រស្តអភិវឌ ជជំ នៗ េដីមបពី្រងឹងវឌ នភពនិងក ងសមតថភព។ 

IX. ទនទមឹនឹងបញ្ហ ្របឈមខងេលី េនមនបញ្ហ មួយចំននួេទៀតែដល្រតូវពិចរ ៖ 

 ករស្រមប មស្តង់ អន្តរជតិកនុងករអនុវត្តវធិី ្រស្ត្រតួតពិនតិយគបួសរុបនងិែផ្អកេលី នភិ័យ
(Consolidated and Risk-Based Supervision) ្រសប មករអភិវឌ ៃនទីផ រនិងករបេងកីត
្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិបត្តកិររ ង ជញ ធរពក់ពន័ធែដលទទលួបនទុកេលីវស័ិយហរិញញវតថុ។ 

 ករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័នស្រមបប់ញញត្តិកមមនិងករ្រតួតពនិិតយវសិ័យហរិញញវតថុទងំមូល េហយី
ករេធ្វីបចចុបបននកមម្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ជធរមនទមទររយៈេពលេ្រចីនឆន  ំ េដមីបទីទលួករអនុម័តពី
ថ ប័ននីតិបញញត្តិ។ 

 ត្រមូវករព្រងឹងសមតថភពជំនញថមសំីខន់ៗ េដីមបឈីនឲយទន់ករអភិវឌ ៃនទីផ រ េ យ រវ ិ
ស័យធនគរ វសិ័យមូលប្រត និងវសិ័យធន ៉បរ់ងកនែ់ត្របទក់្រក  នងិមន និភ័យថមីៗ
េនកនុង្របព័នធហរិញញវតថុែដល ចគំ មកំែហងដល់សថិរភពហរិញញវតថុ។ ដូេចនះ ទមទរឲយមនករ
្រតួតពនិិតយគួបសរុប ករយល់ដឹងនិងករ យតៃម្ល និភ័យថមីៗ ដូចជ និភយ័ទីផ រ នភិ័យ
្របតិបត្តិករ និង និភយ័សនទនីយភពជេដីម។ 

 ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងអំពី និភ័យនិងវធិី ្រស្តៃនករវនិចិឆ័យរបស់ម្រន្តី្រតួតពនិិតយេន្រគប់
ក្រមិត។ 

 ករេលីកទឹកចិត្តកនុងកររក ម្រន្តីជំនញឯកេទសែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លពី ជញ ធរ
បញញត្តកិមមននេនកនុងេពលែដលមនត្រមូវករខពស់ពីវស័ិយឯកជន។ 

 ករអនុវត្ត មស្តង់ អន្តរជតិ កនុងេគលបំណងេធ្វីសុខដុមនីយកមមនិងជំរុញសមហរណកមមវ ិ
ស័យហរិញញវតថុជមួយប ្ត ្របេទស ៊ ន។  

 ករអនុវត្តបទបបញញត្តជិធរមនឲយមន្របសិទធភព កនុងេគលបណំងេដមីបពី្រងងឹគុណភពទិននន័យ 
តម្ល ភព អភិបលកិចច ជីវកមមនិងសីលធម៌ ជីវកមម ករេបីកចំហពត័៌មនចំេពះទីផ រនិង
ធរណជន នងិករ្របកួត្របែជងេសមីភពកនុងវស័ិយហរិញញវតថុ។  

 ករស្រមបេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមន្រ ប់ ជមួយ្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មននិងករអភិវឌ  
មូល ្ឋ នទិននន័យថមី ជពិេសស មូល ្ឋ នទិននន័យ ជវីកមម េដមីបបីេងកីន្របសិទធភពៃនករ្រតួតពិ
និតយនិងកំណត់អត្តសញញ ណ ថ ប័នែដលពុំបនចុះបញជ ី ្រពមទងំទមទរឲយមនកិចចសហ្របតិ-ប
ត្តិកររ ង ជញ ធរបញញត្តកិមមនិង ជញ ធរពក់ព័នធ។  

 ករជរុំញតួនទរូីបិយវតថុជតិកនុងេសដ្ឋកិចចនិងករ ម ន និភ័យពក់ព័នធ។ 
 ករបេងកីតយន្តករសហ្របតិបត្តកិររ ង ជញ ធរពក់ពន័ធ ែដលមនតួនទីកនុងករ្រគប់្រគងវបិត្តិ។ 

គ. េគលេ និងយទុធ ្រស្ត 

X. ឯក រយុទធ ្រស្តេនះ មនេគលេ អភិវឌ វស័ិយហរិញញវតថុរងឹម ំ ែដល ច្រទ្រទង់កំេណីនេសដ្ឋកិចច 
និងផ្តល់ហរិញញបបទនកន់ែតទូលំទូ យជូន្របជពលរដ្ឋមនចំណូលទប រមួចំែណកកត់បនថយភព 
្រក្ីរក។ 
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XI. ្រកបខណ័្ឌ ថ បន័ ចបំច់្រតូវេលីកកមពស់ឲយកន់ែតសុ្រកឹត។ ចបបស់្តពីកីរេបះផ យនងិករជញួដូរ មូល
ប្រតម ជនបនបេងកីតគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ េដីមបេីដីរតួនទីជបញញត្តិករេលីទីផ រមូលប្រត នងិ
ទទលួភរៈ្រគប់្រគងអនកចូលរមួកនុងទីផ រេនះ។ េ យ រ្របតិបត្តិករ្របទក់្រក គន រ ងទីផ រ មូល
ប្រតនិងវសិ័យធនគរ ចបំច់្រតូវបេងកីតយន្តករសហ្របតិបត្តិកររ ង ជញ ធរបញញត្តិកមមវស័ិយហរិញញ
វតថុពក់ព័នធសំេ ធនករ្រតួតពិនតិយ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

XII. ករែកស្រមួល្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងសហ្របតិបត្តិករ : បចចុបបនន ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ជធរមនែដលមនអ
សងគតិភព ទមទរឲយមនករេរៀបចឲំយ្របេសីរ្រសប មស្តង់ អន្តរជតិ។ ្របករេនះក៏នងឹេ ះ្រ យ
ករទទលួខុស្រតូវ្រតួតគន េលីែផនកមួយចំននួ។  

XIII. ករេ្រតៀមលកខណៈេ ះ្រ យវបិត្ត ិ : ្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប្់រគងវបិត្តិចបំច់្រតូវបេងកីតនិង្រតូវមនករេធ្វីេតស្ត 
្របច្ំរគ ្រសប ម ថ នភពេសដ្ឋកចិចនងិហរិញញវតថុ ែដល ចេ ះ្រ យបននូវ្របតិបត្តិករ្របទក់ 
្រក និងមន នភិ័យថមីៗកនុងវសិ័យហរិញញវតថុ។ េ យ រក្រមិតដុ ្ល រូបនីយកមមខពស់ ចបំច់្រតូវយក
ចិត្តទុក ក់េទេលីសក្ត នុពលនិងករវវិឌ ៃនវបិត្តិែដលមនលកខណៈជ្របព័នធ។ ករបេងកីត្រកុមករងរ
សថិរភពហិរញញវតថុេនធនគរជតិៃនកមពុជនិង្របព័នធផ្តល់ព័ត៌មនជមុនេនកនុង្របព័នធធនគរ នឹងរមួ
ចំែណកកនុងករេ ះ្រ យវបិត្ត។ិ បុ៉ែន្តសថិរភពហរិញញវតថុនិង្របព័នធផ្តល់ពត័៌មនជមុនទមទរករចូល 
រមួពីសំ ក់ ជញ ធរពក់ព័នធ េដីមបសិីក អំពកីរបេងកីតគណៈកមមករជតសិថរិភពហរិញញវតថុ។ 

XIV. ែផ្អកេលីេគលេ រយៈេពលែវងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េគលនេយបយរូបិយវតថុនិងករបេងកីតេហ ្ឋ រច-
នសមពន័ធ្រទ្រទង់ទផី រ ជេគលេ ចមបងែដល្រតូវអនុវត្តេនកនុងរយៈមួយទសវត រខ៍ងមុខ េដមីបេីលីក
កមពស់ករេ្របី្របស់រូបិយវតថុជតិនិងសេ្រមចបនបដិដុ ្ល រូបនីយកមមរយៈេពលែវង។ េ យ រករ
អនុវត្តឧបករណ៍នេយបយរូបិយវតថុេនមនក្រមតិ ធនគរជតិៃនកមពុជចបំច់្រតូវអនុវត្តឧបករណ៍ថមីៗ 
េដមីប្ីរទ្រទង់សថិរភពហរិញញវតថុនិងកំេណីនេសដ្ឋកិចច ក ងសមតថភពៃផទកនុង និងបេងកីនស្វ័យភពែថម
េទៀតកនុងករេរៀបចំនងិអនុវត្តេគលនេយបយរូបិយវតថុ។  

XV. វស័ិយធនគរបន្តេដីរតនួទីចមបងនិងេនែតជែផនកសំខន់កនុងវស័ិយហរិញញវតថុ។ ទិភពកនុងវសិ័យ
ធនគររមួមន៖    

 រក សថិរភពរូបយិវតថុនងិហរិញញវតថុ។ 
 េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម សំេ បេងកីនេលប នអភវិឌ វស័ិយធនគរ។ 
 ព្រងឹង្របសិទធភពៃនករេកៀរគរនិងករែបងែចកធនធន មរយៈករអភិវឌ ទីផ ររូបយិវតថុ។ 

XVI. ចកខុវស័ិយៃនករអភិវឌ វស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុកន្លងមក សំេ ព្រងឹង្របព័នធមី្រកូហរិញញវតថុ េដីមបបីេ្រម្ីរបជ-
ពលរដ្ឋ្រកី្រកឲយទទួលបនេស ហរិញញវតថុកនុងតៃម្លសម្រសប បេងកីន្របក់ចំណូល និងកត់បនថយភព្រកី
្រក។ េនទសវត រខ៍ងមុខ េគលេ រមួ គឺជំរុញនិងអភវិឌ ្របព័នធមី្រកូហរញិញវតថុេដមីបផី្តល់េស ហរិញញវតថុឲយ
កន់ែតទូលំទូ យដល់្របជពលរដ្ឋែដលមនចំណូលទប។ 

XVII. យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយធន ៉ប់រង គឺបន្តអនុវត្តែផនករសកមមភពែដលមនែចងកនុងចកខុវស័ិយនងិ
ែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០១-២០១០  និងអនុវត្តសកមមភពថមីៗដូចជ ករបេងកីតផលិត-
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ផលថមីៗ ករព្រងឹងបញញត្តកិមម និងករបេងកីនសមតថភព្រតួតពិនិតយ្រសប មេគលករណ៍សនូលៃនវសិ័យ
ធន ៉ប់រងៃនសមគមបញញត្តកិរធន ៉ ប់រងអន្តរជត(ិIAIS) ែដល្របេទសកមពុជជសមជកិ។  

XVIII. ដំេណីរករអភិវឌ ទីផ រមូលប្រតមនកររកីចេ្រមីនេ្រចីន។  ទីផ រមូលប្រតកមមសិទធិ នឹងចប់េផ្តីម
្របតិបត្តិករនេពលឆប់ៗ។ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជនឹងអនុវត្តេគលករណ៍សនូលសំខន់ៗរបស់
អងគករអន្តរជតិៃនគណៈកមមករមូលប្រត(IOSCO)។ ករអភិវឌ ទីផ រមូលប្រត ចបំច់្រតូវមនេហ ្ឋ
រចនសមព័នធ្រទ្រទង់្របព័នធទូទត់សង្របក់ និងករស្រមួលករេ្រប្ីរបស់្របពន័ធេនះ។ 

XIX. ករអភិវឌ នងិដំេណីរករ្របព័នធទូទត់សង្របក់ ្រតូវផ រភជ ប់ជមយួនឹងត្រមូវករ ្រពមទងំផ្តល់ករគ្ំរទ 
និងស្រមួលដល់ករេ្រប្ីរបស់របស់្របតិបត្តកិរទីផ រ។  នអនគត ្រតូវគតិគូរដល់ករតភជ ប់ប ្ត ញទូ-
ទត់សង្របក់ចបំចេ់ដមីបសីេ្រមចេគលេ សមហរណកមមវស័ិយហរិញញវតថុរ ងប ្ត ្របេទស ៊ ន។ 

XX. ឯក រយុទធ ្រស្តេនះ ក៏មនែចងពែីផនករសកមមភពលម្អិតៃនវស័ិយពក់ព័នធេផ ងេទៀត ែដលទមទរ
ឲយមនកិចចសហ្របតិបត្តិករជិតសនិទធ ដូចជ៖ 

 ករក ងសមតថភព។ 
 ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមម។ 
 ភតសិនយ។ 
 អភបិលកិចច ជីវកមម គុណភពទិននន័យ គណេនយយ និងសវនកមម។ 
 េស កមម យតៃម្ល េស កមមអចលនវតថុ និង ជវីកមមអភិវឌ នលំ៍េន ន។ 

XXI. ជរមួ យុទធ ្រស្តនិងែផនករសកមមភពកំែណទ្រមង់ស្រមប់វស័ិយនីមួយៗ ដូចមនែចងកនុងយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ មន រៈសំខន់និងមនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធ។ 
ភពយតឺយ៉វកនុងករសេ្រមចេគលេ កំែណទ្រមង់វស័ិយ មួយ ចបនទចប់ង្អ ក់ដំេណីរករែកទ្រមង់
វសិ័យេផ ងេទៀត។ មរយៈបទពិេ ធកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វសិ័យហិរញញវតថុកន្លងមក 
ករស្រមបស្រមួលនិងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ជញ ធរមនសមតថកចិច អងគករអន្តរជត ិ និងៃដគូអភវិឌ
នន គឺជក ្ត សំខន់េដមីបសីេ្រមចេជគជ័យកនុងករេធ្វីកំែណទ្រមង់។ ដូចេនះ ជរ ្ឋ ភបិលេផ្ត តករ
យកចតិ្តទុក ក់េលីេលប នៃនដំេណីរករែកទ្រមង់និង ម នជ្របចេំលីករអនុវត្តជក់ែស្តងនូវកមមវធីិ
កំែណទ្រមង់ និងបញ្ហ ្របឈមែដល ចេកីតមនេឡីង េ យ រមនករវវិឌ យ៉ងឆប់រហ័សៃនទី
ផ រ េដមីបចីត់វធិនករសម្រសបនិងទន់េពលេវ ។ 
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ជំពូក១ 
ទិដ្ឋភពទូេទ 

I. េសចក្តីេផ្តើម 

1> ករេធ្វីពិពិធកមមនិងទំេនីបភវូបនីយកមមេសដ្ឋកិចច េដីមបី្រទ្រទង់កំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព 
ែដលជក ្ត គន្លឹះស្រមប់េលីកកមពស់ក្រមតិជីវភព្របជពលរដ្ឋនិងកត់បនថយភព្រក្ីរកេនកមពុជគឺជេគល-
េ ទិភពរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងរយៈេពល១០ឆន ខំងមុខ។ កនុងន័យេនះ “យុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយ
ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០” េ កត់ថ “យ.អ.វ.ហ. ២០១១-២០២០” គឺជឯក រយុទធ ្រស្តបចចុបបននកមម 
េដមីបបីន្ដអភិវឌ ្របព័នធហរិញញវតថុមួយរងឹមនិំងែផ្អកេលីេគលករណ៍ទីផ រែដលបេ្រមីឲយករេកៀរគរ និងេដមីបី
ែបងែចកធនធន្របកបេ យ្របសិទធភព សំេ រមួចំែណកគ្ំរទដល់កំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព។ 
ឯក រេនះ រក ទុកចកខុវស័ិយរយៈេពលែវង ដូចមនែចងកនុង “ចកខុវស័ិយនងិែផនករអភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុ
ឆន ២ំ០០១-២០១០” នងិ “យុទធ ្រស្ដអភិវឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥” េ យចត់ទុកថ េនមន
លកខណៈសម្រសបស្រមប់កមពុជ។ កនុងរយៈេពលមួយទសវត រៃ៍នករអនុវត្ដយុទធ ្រស្ដេនះ កមពុជសេ្រមច
បនសមិទធផលធំៗជេ្រចនី ប៉ុែន្ដទនទឹមេនះ ក៏េនមនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីន្រតូវបន្ដេ ះ្រ យ េដីមបបីន្ដជំរុញ
ពិពធិកមមវស័ិយហរិញញវតថុ អភវិឌ ្រកបខ័ណ្ឌ បញញត្ដកិមមនិងករ្រតួតពិនិតយឲយមនក្រមិតស្ដង់ អន្ដរជតិ េរៀបចំ
យន្តករ្រគប់្រគងេពលមនវបិត្តិ និងជំរុញវស័ិយេនះឲយក្ល យជមេធយបយ្របកបេ យ្របសិទធភពស្រមប់ 
គ្ំរទដល់ករអភិវឌ វសិ័យកសិកមម ឧស ហកមម និងវស័ិយរូបវន្តេផ ងេទៀតៃនេសដ្ឋកិចចជតិ។ េនកនុង 
“យុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វសិយ័ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០” េនះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនគិតគូរផងែដរអំពីបទ
ពិេ ធនិងេមេរៀនទទួលបនពីករអនុវត្ដយុទធ ្រស្ដមុនៗ ករេធ្វីសមហរណកមមវស័ិយហិរញញវតថុ ចូលកនុង
តំបន់ ្រពមទងំេមេរៀនពវីបិត្ដិហរិញញវតថុ សីុេនចុងសហស វត រក៍ន្លងមក នងិវបិត្ដិេសដ្ឋកិចចពិភពេ កថមីៗេនះ។ 

II. ករ្រគប់្រគងម៉្រកូេសដ្ឋកិចច 

2> ឯក របចចុបបននកមម “យ.អ.វ.ហ.២០១១-២០២០” ្រតូវបនេរៀបចំកនុងបរបិទសំខន់ចំនួនបី៖ ១. ករ
រកីចេ្រមីនេសដ្ឋកចិចកមពុជកនុងរយៈេពលជងមួយទសវត រក៍ន្លងមក រមួទងំសន្ដភិព សថិរភពនេយបយ និង
សន្ដិសុខសងគម ២. ករែ្រប្របួលៃននិមម បនកមមេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ជពិេសសពក់ព័នធនឹងវបិត្ដិេសដ្ឋកិចច
ពិភពេ កថមីៗេនះ និង ៣. ត្រមូវករអភិ្រកមអភិវឌ ន៍ថមីេដីមបកីំេណីនេសដ្ឋកិចចរងឹម ំ រមួមន អន្ដរកមមឬ
ចំណងទក់ទងអន្ដរវស័ិយរ ងែផនកេផ ងៗៃនេសដ្ឋកិចចជតិ ែដលត្រមូវឲយវសិ័យហរិញញវតថុេដរីតួនទគី្ំរទសំខន់
ជ្របព័នធនិង្របទក់្រក គន ។ 

3> កមពុជសេ្រមចបនវឌ នភពេសដ្ឋកចិចយ៉ងឆប់រហ័សចប់ ងំពចុីងទសវត រទ៍៩ីៃនសតវត រទ៍ី២០ ខ
ណៈែដល្របេទសជតិទទួលបនសន្ដិភពេពញេលញ េ្រកយពីស្រងគ មសីុវលិនិងវបិត្ដនិេយបយកន្លងមក។ 
ទំនុកចិត្ដនិងេមទនភពជតិកពុំងេកីតមនេឡងី ជថម ីស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់បេនទូទងំ្របេទស
ចំេពះចកខុវស័ិយ និងអនគតថមីរុងេរឿង ជពិេសសករទទលួបនករងរៃថ្លថនូរនិងក្រមិតជីវភពធូរធរ ែដលជ
លទធផលៃនករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព។ យុទធ ្រស្ដរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលគឺ ដឹកន ំ ្រគប់្រគង នងិ
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ស្រមបស្រមួលេដមីបសីេ្រមចេគលេ ៃនចកខុវស័ិយេនះ ជពេិសស មរយៈករេលីកកមពស់សមតថភព្របកួត
្របែជងរបស់កមពុជេនកនុងតំបន់នងិេលីឆកអន្ដរជតិ។  

4> សមិទធកមមកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជកនុងេពលថមីៗេនះ ្រតូវបន យតៃម្លថ មនក្រមិតខពស់សថិតកនុង
ចំេ ម្របេទសែដលសេ្រមចបនកំេណីនខ្ល ងំបំផុតេលីសកលេ ក។ េសដ្ឋកចិចជតិបនេចញផុតពីកលិយុគ
េសដ្ឋកចិចពិភពេ កឆន ២ំ០០៩ និងមនកររកីចេ្រមីនជថមីេឡងីវញិ ្រពមទងំក្ល យជ្របេទសមួយែដលទក់- 
ទញចំ ប់ រមមណ៍វនិេិយគនិ។ កររកីចេ្រមីនៃនេសដ្ឋកិចចេនះ គឺជលទធផលៃនករែ្រប្របួលរចនសមព័នធ 
េសដ្ឋកិចចមួយ្រជលេ្រជ ឆប់រហ័ស និង្របកបេ យជវភព ែដលេកីតមនេឡងីចប់ ងំពីករេបះេឆន ត
សកលឆន ១ំ៩៩៣។  ជរ ្ឋ ភិបល បនផ្ដួចេផ្ដីមកមមវធិកីំែណទ្រមង់ទូលំទូ យេលី្រគប់វសិ័យ េដីមបអីនុវត្ដ
េសរភីវូបនីយកមមេសដ្ឋកិចច មរយៈករលុបបបំត់ករ្រតួតពនិិតយេលីៃថ្ល និងករេលីកទឹកចិត្ដដល់ករអភិវឌ វ ិ
ស័យឯកជន ្រពមទងំករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស។ េសដ្ឋកិចចជតិែដលពីមុនធ្ល ប់ែតពឹងែផ្អកេលីវស័ិយ
កសិកមម បចចុបបននកំពុង្រតូវបនជំរុញេ យវស័ិយពរីេផ ងេទៀត គវឺស័ិយឧស ហកមមនិងេស កមម។  

5> េ្រកយឆន ១ំ៩៩៩ កមពុជបនេផ្ដ តកចិចខតិខំ្របឹងែ្របងេលីករពេន្ល នករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចែផ្អកេលីេគល
ករណ៍ទីផ រនិងករអភិវឌ វស័ិយឯកជន។ មកទល់ឆន ២ំ០១០ កំេណីនផលិតផលកនុង្រសុកសរុប កមពុជ
សេ្រមចបនជមធយម៩.៣ភគរយកនុងមួយឆន  ំ ែដលជំរុញេ យសមិទធកមមកំេណីនខ្ល ងំកនុងវស័ិយកត់េដរ 
សំណង់ និងេទសចរណ៍។ សមិទធកមមេសដ្ឋកិចចេនះ ្រតូវបនព្រងឹងកនុងចេន្ល ះឆន ២ំ០០៤-២០០៨ ្រសបគន
នឹងករ ក់េចញ “យុទធ ្រស្ដចតុេកណ” របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលេផ្ដ តេលីកមមវធិីកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគង
ហរិញញវតថុ ធរណៈ កមមវធិីកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ និងកមមវធីិវមិជឈករនិងសហវមិជឈករ េ យ
ចត់ទុកវស័ិយ៣េនះ ជករ ្ឋ នកំែណទ្រមង់ ទិភពរបស់ខ្លួន។ កនុងន័យេនះ ជរ ្ឋ ភបិលបនបន្ដវនិេិយគ
យ៉ងេ្រចីនសនធឹកសនធ ប់េលីករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ជពិេសសប ្ដ ញផ្លូវគមនគមន៍ មប ្ត េខត្ដនិង
ជនបទ។ ជលទធផល េគសេងកតេឃីញថ ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទសមននិនន ករេកីនេឡីងេ្រចីនកនុងរយៈ
េពលេនះ ជពិេសសមុនករេកីតេឡងីៃនកលិយុគេសដ្ឋកិចចពភិពេ ក។ 

6> វបិត្ដិេសដ្ឋកិចចពភិពេ ក មនផលប៉ះពល់តិចតចួដល់វស័ិយហរិញញវតថុេនកមពុជជពិេសសេលី្របព័នធ
ធនគរ ប៉ុែន្ដវស័ិយេសដ្ឋកិចចសំខន់ៗ ដូចជវសិ័យកតេ់ដរ សំណង ់ និងេទសចរណ៍បនទទួលរងផលប៉ះ-
ពល់េ យ្របេយល។ កំេណីនេសដ្ឋកិចចែដលធ្ល ក់ចុះខ្ល ងំេនឆន ២ំ០០៩ បនសទុះេងីបេឡងីជទ្រមង់អក រ V 
េនឆន ២ំ០១០និង២០១១។ ជរមួ សមិទធកមមេសដ្ឋកិចចបនឆ្លុះបញច ងំពីពិពិធកមមមូល ្ឋ នកំេណីនរមួពីវសិ័យ
កសិកមម វសិ័យកមមន្ដ ល (ជពិេសសវសិ័យកត់េដរ) វសិ័យសំណង់ និងេស កមម។ ករ្រគប្់រគង ថ នភព
ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច មរយៈករអនុវត្តេគលនេយបយរូបិយវតថុនិង រេពីពនធេ យ្របុង្របយត័ន គួបផ នំឹងកំែណ
ទ្រមង់ មវស័ិយ បនរមួចំែណកដល់េជគជ័យៃនសមិទធកមមេនះ។ េសដ្ឋកចិចកមពុជរពឹំងថនឹងមនកំេណីន
្របែហលពី៦េទ៧ភគរយកនុងមួយឆន ំៗ េនរយៈេពលមធយមខងមុខ ប៉ុែន្ដកំេណីនេនះ ចនឹងខពស់ជងេនះ 
េ្រកយពីកមពុជចប់េផ្ដមីផលិតកមមេ្របងជលកខណៈពណិជជកមមកនុងេពលអនគតខ្លីខងមុខ។ 

7> កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់កមពុជកនុងករេធ្វីសមហរណកមមកនុងតំបន់ បនរមួចំែណកជំរុញឲយមនកំេណីន
េសដ្ឋកចិចខពស់កនុងទសវត រក៍ន្លងមក។ បុ៉ែន្ដ កមពុជនឹង្របឈមករ្របកួត្របែជងកន់ែតតឹងែតង េ យ រចរន្ដ
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កលភវូបនីយកមម ជពិេសសករ្របកួត្របែជងជមយួ្របេទសជិតខងែដលមន នុភពេសដ្ឋកចិចខ្ល ងំជ
ង។ ករចូលជសមជិករបស់្របេទសៃដគូ្របកួត្របែជងកនុងអងគករពណិជជកមមពិភពេ ក និងករចំ យធុរ
កិចចខពស់ ជពិេសសពក់ព័នធនឹងៃថ្លអគគិសនីនិងដឹកជញជូ ន ចនឹងក្ល យជឧបសគគចមបងបនទច់បង្អ ក់
កំេណីនេសដ្ឋកចិចផងែដរ។ េឆ្លីយតបនឹងបញ្ហ ្របឈមេនះ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងេពលថមីៗេនះ បន ក់េចញឲយ
អនុវត្ដឯក រេគលនេយបយស្ដីពីករជំរុញផលិតកមម្រសូវនិងករនេំចញអងករ និងបនបន្ដគិតគូរអំពីេគល-
នេយបយអភវិឌ ន៍វស័ិយឧស ហកមម កនុងេគលេ េធ្វីទំេនីបភវូបនយីកមមរចនសមព័នធេសដ្ឋកិចច។ អភិ្រកម
ៃនករអភវិឌ ែផ្អកេលី “ភព្រគប់្រគន់ខ្លួនឯង” (Autarky) គឺមនិែមនជជេ្រមសីស្រមប់េសដ្ឋកចិចមួយតូចដូច
កមពុជេឡយី េដីមបរីក នូវកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់្របកបេ យចីរភព។ កនុងនយ័េនះ កមពុជ្រតូវេផ្ដ តករយកចិត្ត
ទុក ក់ែស្វងរកទផី រស្រមបផ់លិតផលរបស់ខ្លួននិងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្ដិករជមួយ្រគប់ៃដគូអភវិឌ  
េហយីព្រងឹងភពទក់ទញនិងភព្របកួត្របែជងរបស់ខ្លួន។ ដូេចនះ ករែកលម្អ្របព័នធហរិញញវតថុឲយមនក្រមិតស្ដ
ង់ អន្ដរជតិ គឺជ្របករចបំច់េដីមបទីញយក្របេយជន៍ជសក្ដ នុពលពីចរន្ដ កលភវូបនីយកមម។ 

8> ចំេពះេសដ្ឋកិចចកមពុជែដលមនក្រមិតដុ ្ល រូបនីយកមមខពស់ េគលនេយបយ រេពីពនធេដីរតួនទី
សំខនក់នុងករ្រគប់្រគងម៉្រកូេសដ្ឋកចិច។ េនចេន្ល ះឆន ១ំ៩៩៥-១៩៩៨ កមពុជធ្ល បជ់ួប្របទះអតិផរ ខពស់ 
ែដលេនឆន ១ំ៩៩៨ ឈនដល់១៤,៧ភគរយ។ អ្រ អតិផរ េនះ េកីតេចញពីករេបះផ យរូបយិវតថុេដមីបី
េធ្វីហរិញញបបទនឱនភពថវកិ។ ករអនុវត្ដវនិយ័ថវកិ ចេធ្វីឲយេយងីរក បននូវអ្រ អតិផរ ទប នងិ
ជួយបេញច សកមពុជពីវបិត្ដិេសដ្ឋកចិច មរយៈករេធ្វវីចិរណកមមចំ យ កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងេកៀរគរ្របមូល
ចំណូលនិងករបញឈបហ់រិញញបបទនដល់ឱនភពថវកិពីធនគរក ្ដ ល ្រពមទងំករែស្វងរកហរិញញបបទន
ែតពី្របភពកមចីសមបទន េ យេផ្ត តែតេលីត្រមូវករវនិិេយគែផនកេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ។ បចចុបបនន បរមិណ
បំណុលនិងបនទុកេស បណុំលរបស់កមពុជេនមនក្រមតិទបែដល ច្រគប់្រគងបនេនេឡយី។ កមមវធីិកំែណ
ទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈែដលបននិងកំពុងអនុវត្ដចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៤មក គឺជមេធយបយ
សំខន់មួយកនុងករេធ្វីទំេនីបភវូបនីយកមមនងិករបេងកនី្របសិទធភព្របព័នធ រេពីពនធ។ 

9> េគលនេយបយរូបិយវតថុ មនេគលេ ចមបងរក នូវសថិរភពៃថ្ល េដមីបចូីលរមួចែំណករក សថិរភពម៉
្រកូេសដ្ឋកិចច។ េដីមបសីេ្រមចេគលេ េនះ ធនគរជតិៃនកមពុជបននិងកំពុងអនុវត្តេគលនេយបយរូបយិ
វតថុ មរយៈករេធ្វីអន្ត គមនក៍នុងទីផ រប្តូរ្របក់េដីមបរីក សថិរភពអ្រ ប្តូរ្របកន់ិងករកណំតអ់្រ ្របក់
ប្រមុងកតព្វកិចចសម្រសបសំេ ្រគប់្រគងបរមិណសនទនីយភពកនុង្របព័នធធនគរនិងហរិញញវតថុ ្រពមទងំករ
ជំរុញេគលនេយបយបដិដុ ្ល រូបនីយកមមផងែដរ។ ធនគរជតិៃនកមពុជ បនផ្ដល់និទស ន៍ថ អ្រ អតិ
ផរ នឹង ចសថិតកនុងក្រមិតទបជង៥ភគរយ កនុងរយៈេពលខ្លនីិង្របែហល៣,៥ភគរយ កនុងរយៈេពលមធយ
ម។ េសដ្ឋកិចចកមពុជងយទទួលរងឥទធិពលពីខងេ្រក េ យ រកមពុជពឹងែផ្អកេលីករនចូំលទំនិញេ្របី
្របស់និងេ្របងឥនធនៈពីេ្រក្របេទស និងទីផ រប្តូរ្របក់ពំុទន់រកីចេ្រមីនេនេឡយី។ សថិតេ្រកមរបបរូបិយវតថុ
បចចុបបនន ករែ្រប្របួលអ្រ ប្ដូរ្របក់និងៃថ្លទំនិញេនទីផ រអន្ដរជតិនងឹជះឥទធិពលភ្ល មៗេទេលីៃថ្លកនុង្រសុក 
និងេសដ្ឋកិចចជតិ។ 

10> កមពុជ្របកន់យករបបអ្រ ប្ដូរ្របក់អែណ្ដ តមនករ្រគប់្រគង ែដលអំេ យផលចេំពះករគរពូនទុន
ប្រមុងអន្ដរជតិ។ កនុងបរបិទៃនេសដ្ឋកចិចដុ ្ល រូបនីយកមម ធនគរជតៃិនកមពុជពំុទន់មនឧបករណ៍េគល-
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នេយបយរូបិយវតថុ ្រគប់្រគន់េទ េ្រកពីអន្ដ គមន៍េលីទីផ រប្តូ រ្របក់និងទុនប្រមុងកតព្វកិចច ែដលកំណត់
េ យចបប់។ 

11> េដមីបរីក សិថរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចចេឆព ះេទគ្ំរទកំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចរីភព ចបំច់្រតូវមនករ
ស្រមបស្រមួលរ ងករអនុវត្តេគលនេយបយរូបយិវតថុនងិេគលនេយបយ រេពីពនធ។ ជរ ្ឋ ភិបលនឹង
បន្តអនុវត្តេគលនេយបយរូបយិវតថុេ យ្របុង្របយត័ន គួបផ នឹំងករអនុវត្តវនិ័យថវកិ។ 

III. វិសយ័ហរិញញវតថុ 

12> វស័ិយហរិញញវតថុកមពុជមនកររកីចេ្រមីនឆប់រហ័ស្របកបេ យថមភពនិងភព្របកួត្របែជងខពស់។ 
តៃម្លបែនថមរបស់វស័ិយេនះបនេកីនេឡងី២២.១ភគរយ ជមធយម្របចឆំន កំនុងរយៈេពលពីឆន ២ំ០០៤-២០០៨ 
ែដលឆ្លុះបញច ងំអំពីភពសីុជេ្រមនិងវ ិ លភពៃនអន្ដរករយិកមមហរិញញវតថុ។ េនេពលេរៀបចំឯក រចកខុវសិ័យ 
និងែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុ េនឆន ២ំ០០០ អនុបតរូបយិវតថុទូេទ(M2) េធៀបនឹងផលិតផលកនុង្រសុក
សរុបមនែត១២,៥ភគរយ។ អនុបតេនះបនេកីនដល់២០,៥ភគរយេនឆន ២ំ០០៦ កនុងេពលេធ្វបីចចុបបននកមម 
“យុទធ ្រស្ដអភិវឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥” និងបនេកីនដល់៣៨,៣ភគរយ នបចចុបបននេនះ។ 
ករេកីនេឡងីជ្របចៃំន្របក់បេញញីនិងឥណទនរបស់្របព័នធធនគរ ឆ្លុះបញច ងំពីករេកនីេឡងីនូវជំេនឿទុកចតិ្ដ
របស់ ធរណជនចំេពះវស័ិយធនគរ។ 

13> ្រគះឹ ថ នធនគរេនកមពុជ ជកមមសិទធិឯកជន េហយីភគេ្រចនីមនភគហុ៊នបរេទស។ វស័ិយធនគរ
មនកររកីចេ្រមីនខ្ល ងំេនទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ។ ធនគរជតៃិនកមពុជ ជ ជញ ធរ ពយបលេលី
្របព័នធធនគរេនកមពុជ ែដលបនែ្របក្ល យ្របព័នធធនគរពីមយួថន ក់េទពីរថន ក់។ េទះបីមនវឌ នភពៃនវស័ិ
យធនគរ ប៉ុែន្តវស័ិយហរិញញវតថុកមពុជកំពុងសថិតកនុងដំ ក់កលដំបូងៃនករអភិវឌ េនេឡយី េ យពុំទន់ 
មនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ្រគប់្រគន់អនុញញ តឲយទផី រហរិញញវតថុដំេណីរករេពញេលញ។ បញ្ហ ្របឈមែដល្រតូវ
េ ះ្រ យេនកនុង “យុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០” រមួមន ករពងឹែផ្អកខ្ល ងំេលី 
្របព័នធធនគរស្រមប់េកៀរគរធនធន ករ្របមូលផ្ដុ្ំរទពយសកមមហរិញញវតថុេនធនគរធំៗ មួយចំនួន ែដល ច 
នឲំយមន និភយ័ជ្របព័នធ ករចំ យអន្ដរករយិកមមខពស់ អវត្ដមន្របភពហរិញញបបទនរយៈេពលែវង កង្វះ 
ធនធនមនុស និងសមតថភព្រគប់្រគងនងិ្រតួតពនិិតយ កង្វះព័ត៌មនឥណទនទុកចិត្ដបន នងិេហ ្ឋ រចនសមព័នធ 
គ្ំរទ ករេ្រប្ីរបស់តចិតួចនូវ្របព័នធទូទត់ ករព្រងឹងយន្ដករ្រតួតពនិិតយវស័ិយហរិញញវតថុមិនែមនធនគរ កង្វះ 
យន្ដករស្រមបស្រមួលនិងផ្ល ស់ប្ដូរព័តម៌នរ ង ថ ប័នបញញត្តិករ នងិភពទនេ់ខ យៃនេស ហរិញញវតថុជនបទ។  

14> វសិ័យហរិញញវតថុកមពុជកំពុងឈនចូលដំ ក់កលឯកេទសកមម ែដលមនករអភិវឌ ទីផ រហរិញញវតថុ 
មរយៈពិពិធកមម ថ ប័ននិងឧបករណ៍ហរិញញវតថុ។ ជរ ្ឋ ភិបលេ្រគងនឹង ក់ឲយដំេណីរករទីផ រអន្ដរធនគរ

េនេពលឆប់ៗេនះ ្រពមទងំពិចរ េបះផ យលក់មូលប្រតរដ្ឋ េ្រកយពីបនេរៀបចេំហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង
្រកបខណ័្ឌ បញញត្ដកិមមរចួ ល់។ ្របករេនះ ជលកខខណ្ឌ ចមបងមយួស្រមប់ករបេងកីតទីផ ររូបិយវតថុកនុង្រសុក។ ទី
ផ រមូលប្រតរដ្ឋមនមូល ្ឋ នទូលំទូ យ នឹងអនុញញ តឲយ ជរ ្ឋ ភិបល ចអនុវត្ដ្របតិបត្ដកិរទីផ រចំហ។ 
ករងរេនះ្រតូវអនុវត្ដ្រសបគន នឹងករជរុំញករេ្រប្ីរបស់្របកេ់រៀលផងែដរ។ ទីផ រមូលប្រតកមពុជ ចប់េផ្តីម
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ដំេណីរករ េ្រកយពីតួអងគសំខន់ៗៃន្របតបិត្ដកិរទីផ រេនះទទលួបន ជញ បណ្ណឲយេធ្វី ជីវកមម។ វស័ិយ 
ធន ៉ប់រងបននងិកំពុងរកីចេ្រមនីឈនដល់ករបេងកីតេស ធន ៉បរ់ងជីវតិ ធន ៉ ប់រងយនយន្តជកតព្វ-
កិចច និងធន ៉ប់រងខន តតូច។ វធិី ្រស្តថមីៗៃនអន្តរករយិកមមធនគរនិងករេផទរនិងទូទត់សង្របក្់រតូវបន
ក់ឲយអនុវត្ដេនកនុងទីផ រធនគរចល័ត ដូចជករេផទរ្របក់ ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិកែដលកន់ែតេ្រចីនេឡងី 

ទនទមឹនឹងកររកីដុះ ល ជីវកមមទទលួបញច នំិងេស ប្ដូរ្របក់។ កររកីចេ្រមនីេផ ងេទៀតកនុងវស័ិយហរិញញវតថុ 
រមួមន វស័ិយបរធនបលកិចច ភតិសនយ េ ធន នងិគេ្រមងវនិិេយគរមួ។ 

IV. រចនសមព័នធនិងករេរៀបចំឯក រយទុធ ្រស្ត 

15> ករេរៀបចំឯក រយុទធ ្រស្ដេនះ មនករពេិ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ យរ ង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ
ៃន ជរ ្ឋ ភិបល រួមមន ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ ្រកសួងពណិជជកមម គណៈ
កមមករមូលប្រតកមពុជ ្រកសួងយុត្ដធិម៌ ្រកុម្របកឹ អនកចបប ់ ្រកសួងករងរនងិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ ្រកសួង
សងគមកចិច អតតីយុទធជន និងយុវនតិីសមបទ នងិ្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណង។់ វសិ័យឯក
ជនរមួមន ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុ ្រកុមហុ៊នធន ៉បរ់ង ្រកុមហុ៊នមូលប្រត និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិប
លក៏បនចូលរមួពិេ្រគះេយបល់ផងែដរ។ ៃដគូអភិវឌ សំខន់ៗ ដូចជ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មូលនិធរិបិូយវតថុ
អន្ដរជត ិធនគរពភិពេ ក នងិ ជីវកមមហរិញញវតថុអន្ដរជតិ បនចូលរមួស្រមបស្រមួល និងពិេ្រគះេយបល់
ផងែដរ។ 

16> ទិននន័យស្រមប់ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេនះទទួលបនពី្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ធនគរជតិៃន
កមពុជ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រកសងួពណិជជកមម និង្រកសួងេរៀបចែំដនដ ី នគរូបនីយកមម នងិសំណង ់
្រពមទងំ ថ ប័នពក់ព័នធដៃទេទៀតកនុងវសិ័យហរិញញវតថុ។ ធតុចូលស្រមប់ករវភិគនិងចង្រកងឯក រេនះ រួម
មន ករសិក អំពីវស័ិយហិរញញវតថុនិងឯក រស្ដីពីកិចចពិេ្រគះេយបល់ម្រ ៤ រ ង ជរ ្ឋ ភិបលនិងមូលនិ
ធិរូបិយវតថុអន្ដរជតិ។ េ្រកពេីនះ មនករេរៀបចំកមមសិកខ ពិេ្រគះេយបល់េ យមនករចូលរមួពី្រកសួង
ថ ប័នពក់ព័នធរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល បញញត្ដកិរ អនក្រតួតពិនិតយ អនកចូលរមួកនុងទីផ រហរិញញវតថុ និងៃដគូអភិវឌ

ែដលបនចូលរមួផ្តល់េយបល់កនុងករេធ្វីបចចុបបននកមម “យុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-
២០២០” ថមីេនះ។ 

17> ករេរៀបចំឯក រយុទធ ្រស្តេនះ គឺសំេ ឆ្លុះបញច ងំពីទំនកទំ់នងរ ងវសិ័យធនគរ វស័ិយហរិញញវតថុមិន
ែមនធនគរ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធគ្ំរទករអភិវឌ វស័ិយហរិញញវតថុ។ បចចុបបនន វសិ័យធនគរ និងមី្រកូ-ហរិញញ
វតថុមនករអភិវឌ ជងេគកនុងវស័ិយហរិញញវតថុ ែដលកំពុងផ្តល់េស អន្តរករយិកមមហរិញញវតថុដល់្រគប់វស័ិយ រួម
ទងំបន្តផ្តល់ហិរញញបបទនដល់សហ្រគសធុនតូចនិងដល់្រគួ រកសិករេនជនបទ។ ករអភិវឌ ទីផ រ
រូបិយវតថុនិងទីផ រទុនកនុង្រសុក ចផ្តល់៖ ១. ្របភពថមីបែនថមេទៀតកនុងករេកៀរគរមូលនិធិ    ២. ហរិញញបបទន
ស្រមប់ករវនិិេយគរយៈេពលែវងកនុងវស័ិយកមមន្ត ល ឧស ហកមម និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង ៣. ្របភព
ទុនស្រមប់សហ្រគសធំៗ ។ ករអភវិឌ វស័ិយហរិញញវតថុមិនែមនធនគរក៏ជ្របភពទុនមួយេទៀតស្រមប់ជំរុញ
ឲយអន្តរករយិកមមហរិញញវតថុកន់ែតមនទំហធំនិំងមន្របសិទធភព។ កនុងរយៈេពលែវង គំនតិផ្តួចេផ្តីមក ងេហ
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្ឋ រចនសមព័នធគ្ំរទករអភិវឌ វសិ័យហរិញញវតថុ និងករក ងសមតថភពនឹងជំរុញឲយមនកររកីចេ្រមីនទងំវស័ិ
យធនគរ ទងំវស័ិយហរិញញវតថុមនិែមនធនគរ។ 

18> យុទធ ្រស្តនិងែផនករសកមមភពែកទ្រមងម់ួយចំននួធំដូចមនែចងកនុងយុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍សិយ័
ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០  មនទំនកទ់ំនងគន យ៉ងជិតសនិទធ។ ដំេណីរករនិងករព្រងឹងេគលនេយបយ
កំែណទ្រមង់្រតូវករេពលេវ មួយសម្រសប។ េដមីបអីនុវត្តកមមវធីិកំែណទ្រមង់ឲយមន្របសិទធភព យុទធ ្រស្ត
ជក់ែស្តង្រតូវគិតគូរដល់បញ្ហ ្របឈមកនុងេពលអនុវត្ត ពីេ្រពះសកមមភពកំែណទ្រមង់មួយចំននួទមទរឲយមន
បុេរលកខខណ្ឌ សម្រសបេទ ម ថ នភពេសដ្ឋកិចចនិងនេយបយ។  ផទុយេទវញិ ភពយតឺយ៉វកនុងករសេ្រមច
េគលេ កំែណទ្រមង់វស័ិយ មួយ ចបនទចប់ង្អ ក់ដំេណីរករែកទ្រមង់វស័ិយេផ ងេទៀត។  េយង មបទ
ពិេ ធកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុកន្លងមក ករស្រមបស្រមួលនិងកិចចសហ្របតិ-បត្តិ
កររ ង ជញ ធរមនសមតថកចិច អងគករអន្តរជតិ និងៃដគូអភវិឌ នន គឺជក ្ត សំខន់េដមីបសីេ្រមចេជគជ័យ
កនុងករេធ្វកីំែណទ្រមង់។ ដូចេនះ ជរ ្ឋ ភបិលេផ្ត តករយកចតិ្តទុក ក់េលីេលប នៃនដំេណីរករែកទ្រមង់និង
ម នជ្របចកំរអនុវត្តជក់ែស្តងកមមវធិីកំែណទ្រមង់និងបញ្ហ ្របឈមែដល ចេកតីមនេឡងីេ យ រ

មនករវវិឌ យ៉ងឆប់រហ័សៃនទីផ រ េដមីបចីតវ់ធិនករសម្រសបនងិទន់េពលេវ ។ 

19> យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វសិយ័ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ មនរចនសមព័នធដូចតេទ៖ ជំពូក១ ស្តីពី
ទិដ្ឋភពទូេទ ជំពូក២ ស្តីពីវស័ិយធនគរែដលរមួមន្របព័នធធនគរ ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញ-បប
ទនេភរវកមម វស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុ នងិភតិសនយ ជំពូក៣ ស្តីពីវស័ិយហរិញញវតថុមិនែមនធនគរ ែដលរមួមនវស័ិ
យធន ៉ប់រង េ ធន និងទីផ រទុន  ជំពូក៤ ស្តីពីអភិបលកិចចនិងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ែដលរមួមន
្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិ គណេនយយ និងសវនកមម ្របព័នធទូទត់សង្របក់ ្របព័នធ្របតិេភគ និង
ករយិល័យព័ត៌មនឥណទន  ជំពូក៥ ស្តីពីករក ងសមតថភព និងជំពូក៦ ស្តីពីែផនករសកមមភព
ស្រមប់ករអភវិឌ ឆន ២ំ០១១-២០២០។ 
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ជំពូក២ 
វិសយ័ធនគរ 

I. ្របព័នធធនគរ 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

20> ធនគរជតិៃនកមពុជ គឺជ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយធនគរេនកមពុជ និងមនេបសកកមមចមបងកនុងករ 
េរៀបចំនិងអនុវត្តេគលនេយបយរូបិយវតថុសំេ រក សថិរភពៃថ្លនងិករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច។ មុខងរចមបងរបស់ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ រមួមន៖ ១. េដីរតជួ ជញ ធររូបិយវតថុនិងអនុវត្តេគលនេយបយរូបិយវតថុ( មករ
ចបំច់ ធនគរជតិៃនកមពុជេធ្វីអន្ត គមន៍កនុងទផី រប្តូរ្របក់ េដីមបេីធ្វីឲយអ្រ ប្តូរ្របក់មនសថិរភព និងធន
សថិរភពៃថ្ល) ២. មនសិទធិផ្ត ច់មុខជអនកេបះផ យរូបិយវតថុជតិ ៣. ជ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ្របព័នធធនគរ
និងហរិញញវតថុ និង ៤. ្រតួតពិនិតយ្របព័នធទូទត់សង្របក់។ 

21> េនឆន ២ំ០០៣ ធនគរចនំួន១៧ បនេធ្វី្របតិបត្តិករេនកមពុជ ែដលចំនួនេនះបនេកីនេឡងីដល់ ២០ 
េនឆន ២ំ០០៦។ បចចុបបនន ធនគរែដលទទលួបន ជញ បណ្ណបនេកីនេឡងីជង២ដង រហូតដល់៣៥ ធនគរ 
េធៀបនឹងឆន ២ំ០០៣។ េផ្តីមេចញពីដំ ក់កលមិនមន ខធនគរ ខណៈែដល្របព័នធធនគរ្រតូវបន
េរៀបចំរចនសមពន័ធេឡងីវញិេនឆន ២ំ០០០ ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ខធនគរសរុបបនេកនីដល់៣៦០(1)។ 
ទនទមឹេនះ ម៉សីុនដក្របក់ស្វ័យ្របវត្តិ(ATMs) ែដលកំពុងេធ្វី្របតបិត្តិករបនេកីនេឡងីដល់៥០១ម៉សីុន។ 

22> និនន ករេកីនេឡងីៃន្រទពយសកមមបនេដីរទនទឹមគន នឹងកំេណីន្រគឹះ ថ នធនគរ ែដល្រទពយសកមមសរុប
របស់ធនគរេធៀបនងឹផលិតផលកនុង្រសុកសរុបមន្របែហល២០ភគរយ នដំ ច់ឆន ២ំ០០០ ២៦ភគរយ 
កនុងឆន ២ំ០០៦  និងបនេកីនេឡីងដល់៥៣ភគរយ  កនុងដំ ច់ឆន ២ំ០១០។  ្របក់បេញញីអតិថិជនេធៀប
នឹងផលិតផលកនុង្រសុកសរុបក៏មននិនន ករដូចគន ែដរ ែដលកនុងឆន ២ំ០០០ មនចំនួន្រតមឹ១១ភគរយ េហយី
បនេកីនដល់ជិត១៨ភគរយ េនឆន ២ំ០០៦ និងបន្តេកីនដល់៣៤ភគរយ នដំ ច់ឆន ២ំ០១០។ ្រសបគន
េនះែដរ ឥណទនសរុបេធៀបនឹងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប ែដលមនចំនួន្របែហល៦ភគរយ កនុងឆន ២ំ០០០ 
បនេកីនេឡងីដល១់២ភគរយ នឆន ២ំ០០៦ និង២៨ភគរយ នដំ ច់ឆន ២ំ០១០។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

23>  កនុងនមជ ជញ ធររូបិយវតថុនិងជ ជញ ធរ្រតួតពនិិតយ្របព័នធធនគរ ធនគរជតៃិនកមពុជបនចូលរមួ
យ៉ងសកមមកនុងកររក សថិរភពហរិញញវតថុ មរយៈករបន្តេលីកកមពស់ភពរងឹមនំិង្របសិទធភពៃនវស័ិយធន-
គរ ្រពមទងំករអភិវឌ ទីផ រអន្តរធនគរនិងទផី រប្តូរ្របក់។ ធនគរជតៃិនកមពុជបនព្រងឹងជ្របចនូំវ
បញញត្តកិមម ករ្រតួតពិនិតយធនគរ អភិបលកិចចល្អនិងតម្ល ភពៃន្របព័នធធនគរ កដូ៏ចជសមតថភពរបស់ខ្លួន។ 

                                                            

(១) រមួទងំ ន ក់ករក ្ត ល 
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24> ធនគរជតៃិនកមពុជបន៖ ១. បេងកីតេហ ្ឋ រចនសមព័នធនិងឧបករណ៍ជួញដូរស្រមប់្របតិបត្តិករអន្តរ
ធនគរែដលនឹង្រតូវបន ក់ឲយេ្របី្របស់កនុងេពលឆប់ៗេនះ ២. ដំេឡងី្របព័នធគណេនយយរមួេនទី ន កក់រក
្ត លរបស់ខ្លួននិងែចកចយដល់្រគប់ ខ និង ៣. េចញ្របកសទក់ទងនឹង្របតិបត្តិករ្របព័នធទូទត់សង

្របក់ មទូរស័ពទចល័ត។ 

25> ្របព័នធ្រតួតពិនិតយេលីឯក រ្រតូវបន ក់ឲយេ្របី្របស់េ យេ្របី្របព័នធកូ្រប(COBRA)។ ធនគរ
អភិវឌ ន៍ សីុ បននិងកំពុងផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស េដីមបជីួយេលីកកមពស់សមតថភពម្រន្តី្រតួតពិនិតយរបស់
ធនគរជតៃិនកមពុជនិងព្រងឹងសមតថភព ម នរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

26> ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបន្តផ្តល់ជំនយួដល់ែផនក្រតួតពិនតិយដល់ទកីែន្លង រឯីមូលនធិរូិបយិវតថុអន្តរជត ិ
ផ្តល់ជំនញករេដីមបេីលីកកមពស់សមតថភពម្រន្ត្ីរតួតពិនិតយេលីឯក រេនធនគរជតិៃនកមពុជ។ ករេរៀបចំ
សហ្របតិបត្តិករ ្រតូវបនេធី្វេឡងីជមួយរតនគរៃនសហរដ្ឋ េមរកិេដីមបផី្តល់ជនំួយបេចចកេទសរយៈេពលែវង
ស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយធនគរ។ ធនគរជតៃិនកមពុជ ក៏បនបេងកនីផងែដរនូវក្រមិតកតព្វកចិចេដីមទុនអបប-
បរមរហូតដល់៣ដងស្រមប់្រគះឹ ថ នធនគរែដលជកមមសិទធរិបស់អងគភពមនិែមនធនគរ េហយីែដលមន
្របសិទធភពចប់ពែីខធនូ ឆន ២ំ០១០មក។ 

27> ធនធនមនុស េននយក ្ឋ ន្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតៃិនកមពុជ ្រតូវបនព្រងងឹេ យេនកនុងឆន  ំ
២០១០ មនបុគគលិកថមីចនំួន២០រូប ្រតូវបនេ្រជសីេរសី។ កនុងចំេ ម២០រូបេនះ ៣រូប្រតូវបនបញជូ នេទែផនក
ម នសថិរភពហរិញញវតថុ និងេផ ងេទៀតេទែផនក្រតួតពិនិតយធនគរ។ យ៉ង មិញ បុគគលិកថមីទមទរឲយ

មនករបង្ហ ត់បេ្រងៀននិងករ្រសូបយកជំនញចបំច់ េដមីបបីណ្តុ ះប ្ត លពួកេគឲយដល់ក្រមតិអនកជំនញវជិជ
ជីវៈ។ 

28> ជមួយនឹងករគ្ំរទពីធនគរជតិៃនកមពុជ ករយិល័យព័ត៌មនឥណទននឹង្រតូវបនបេងកីតេឡីង
កនុងឆន ២ំ០១១េនះ េ្រកមទ្រមង់មច ស់កមមសិទធរិមួគន រ ងសមគមធនគរកិកមពុជ សមគមម្ីរកូហរិញញវតថុកមពុជ 
និងអនកផ្តល់េស ឯកជន។ ករយិល័យព័ត៌មនឥណទន ជឃ្ល ងំផទុកព័ត៌មនអនកខចី្របក់េនកមពុជ េដីមបី
ជួយដល់ករទញយកពត័៌មនឥណទនេ យ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុ។ 

29> ជមួយនឹងកំេណីនៃនចំនួននិងទំហសំកមមភពរបស់ ជីវករប្តូរ្របក់ែដលបនចុះបញជ ី ធនគរជតិៃន
កមពុជបនេចញ្រកម្របតិបត្តិស្រមប់ ជីវករទងំេនះ។ ធនគរជតិៃនកមពុជ បនេរៀបចំកមមសិកខ មួយ
ចំនួនេដីមបីពនយល់ពីេគលបំណងៃន្រកម្របតិបត្តិ ្រពមទងំតួនទីនិងកតព្វកិចចរបស់ ជីវករប្តូ រ្របក់
នីមួយៗ។ ងំពីេពលេនះមក ជីវករប្តូរ្របក់ធំៗចំនួន១៤ បនទទួល ជញ បណ្ណ និងចំនួន២៥េទៀត
បនផ្តល់ព័ត៌មនដល់ធនគរជតៃិនកមពុជអំពី ខរបស់ពួកេគ។ 

30> កមពុជបនខិតខំយ៉ងសកមមេនកនុងសហ្របតបិត្តកិរហរិញញវតថុកនុងតំបន់ និងបនចូលរមួកនុងេវទិកេផ ងៗ 
ជមួយសមជិក ៊ ននិង ៊ នបូក៣។  កនុងែខកកក  ឆន ២ំ០០៦  ធនគរជតៃិនកមពុជបនចូលជ
សមជកិេពញសិទធៃិនសមគមធនគរក ្ត ល សីុ េគនយ(៍South East Asia Central Banks SEACEN)។  
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គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

31> េគលនេយបយរូបយិវតថុនិងសថរិភពហរិញញវតថុ : ដុ ្ល រូបនយីកមមមនផល្របេយជន៍មួយចំនួនដូចជ 
ករអនុវត្តេគលនេយបយ រេពីពនធ្របុង្របយត័ននិងកំេណីនវនិិេយគបរេទសជេដីម េ យមូលេហតុមិន
មនករ្របឈម និភ័យអ្រ ប្តូរ្របក់។ យ៉ង មិញ ករបត់បង់សីុេញីុ ៉ ហ (Seigniorage) និងករ
រតឹតបតឹករេ្របី្របស់ឲយបនទូលំទូ យនូវឧបករណ៍េគលនេយបយរូបិយវតថុកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ
រូបយិវតថុដូចជ ្របតិបត្តិករទផី រេបីកចំហ(2) និងករេបះពុមពរូបិយវតថុជេដីម គឺជករ្រពួយបរមភខ្ល ងំមួយ
ចំេពះលទធភពេ ះ្រ យវបិត្តិ ្របសិនមនវបិត្តិ មួយេកីតេឡីង។ បញ្ហ េនះ ចនឹងមនទំហធំំជងេនះ 
េ យ រសមតថភពេនមនក្រមតិរបស់ធនគរជតៃិនកមពុជ កនុងករេដរីតួជអនកឲយខចចុីងេ្រកយ និងជអនកផ្ត
ល់ករ្រទ្រទង់សនទនីយភពបនទ ន់ដល់្របព័នធហរិញញវតថុកនុងករណីមនបញ្ហ ជ្របព័នធ។ េលីសពេីនះ កង្វះករ
ស្រមបស្រមួលជិតសនិទធរ ង្រកសួងនន ជពិេសស្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ នងិ្រកបខ័ណ្ឌ ចបស់ ស់
ស្រមប់េ ះ្រ យវបិត្តិ គឺជភពខ្វះចេន្ល ះយ៉ងេ្រចីនែដល្រតូវេ ះ្រ យ។ ថ នភព រេពីពនធរបស់ ជរ
្ឋ ភិបលនិងធនធនែដល ចេ្របី្របស់បនដៃទេទៀត គឺជក ្ត សំខន់ចេំពះសមតថភពរបស់ ជរ ្ឋ - ភិប
លកនុងករផ្តល់ករ្រទ្រទង់េនេពលមនវបិត្តិ។ 

32> េទះមនករវវិឌ ជេ្រចនីេលីករ្រតួតពនិិតយេលីឯក រនិងដល់ទីកែន្លងក្តី រមួទងំវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់
េទដល់្រគប់្រគឹះ ថ នធនគរនងិ្រគះឹ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុ ករ្រតួតពិនតិយបចចុបបននសថិតេន្រតឹមក្រមតិករ្រតួត-ពិ
និតយ មបទបបញញតិ្តេនេឡយី និងមិនទនប់ំេពញឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ មេគលករណ៍សនូលរបស់បែសល។ 

33> ករេកៀរគរនិងែបងែចកធនធននិង្របក់សន  ំ : េទះជវស័ិយហរិញញវតថុេនកមពុជមនកររកីចេ្រមីន
យ៉ងឆបរ់ហ័សក៏េ យ ក៏ក្រមិតៃនករេកៀរគរ្របក់សន េំទវនិិេយគេនមនសភពទប េធៀបនឹង្របេទស
ជិតខងកនុងប ្ត សមជិក ៊ ន។ គម្ល តរ ងករសន នំិងករវនិិេយគបនេកីនេឡងីពី-០,៧ភគរយ កនុងឆន ំ
២០០៦ េទក្រមិតែដលបនរពំងឹទុកគឺ-៧ភគរយ នដំ ច់ឆន ២ំ០១០។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ ករវភិគរបស់ 
ធនគរពភិពេ កបនបង្ហ ញពីករពឹងែផ្អកខពស់េលីករសន រំបស់បរេទស ែដលជករមួយមិន ចធនបន
េនកនុង ថ នភពបចចុបបនន។ កនុងអំឡុងរយៈេពលមធយមេទរយៈេពលែវង កមពុជចបំច់្រតូវេលីកកមពស់ករ
េកៀរគរធនធនពី្របភពកនុង្រសុក។ 

34> ករបន្តខ្វះខត្របព័នធពត៌័មនឥណទនែដលទុកចិត្តបនែដលែផ្អកេលីស្តង់ គណេនយយ និងសវនកមម
អន្តរជតិ ្របព័នធេបីកចហំព័ត៌មន និងកង្វះមូល ្ឋ នទិនននយ័ឬ្របព័នធស្រមប់ផទុកទិនននយ័និងព័ត៌មនរបស់អនក
ខចី្របក់(សូមេមលីករយិល័យពត័៌មនឥណទន ជំពូក៤) េធ្វីឲយ ងំសទះចំេពះលំហូរកន់ែតេ្រចីនៃនឥណទន 
និងបនជំរុញឲយមនករឲយខចីេ យែផ្អកេលីវតថុបញច ។ំ បញ្ហ េនះក៏បនជំរុញឲយ្រគឹះ ថ នធនគរគិតៃថ្លបែនថម
េទេលី និភ័យេនះ។ 

                                                            

(២) េនេពល្របក់េរៀលក្ល យជរូបិយវតថុចមបង េហយីទីផ រមូលប្រតរដ្ឋមនករអភិវឌ ទូលំទូ យ។ 
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35> ចំណុចេខ យទងំេនះ រមួទងំកង្វះខតករ្របកួត្របែជង្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងចំេ ម្របព័នធ
ធនគរេធ្វឲីយចំ យស្រមប់អន្តរករយិកមមជរមួេកីនេឡងី។ 

36> វ ិ លភពៃនផលិតផលហរិញញវតថុេនមនក្រមតិ : វ ិ លភពៃនផលិតផលហរិញញវតថុេនបន្តេផ្ត តេលីវស័ិ
យតូចចេង្អ តគឺឥណទននិង្របក់បេញញី។ កនុងេពលែដល្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុមនិែមនធនគរមួយចំនួនចប់េផ្តមី
េលចេឡងី មនអងគភពជេ្រចនី ជពិេសស ជីវករប្តូរ្របកនិ់ង ជវីកមមទទួលបញច  ំបនបន្តសថិតេនជួរខង
េ្រកមបំផុតៃនរចនសមព័នធហរិញញវតថុ។ 

37> ទផី រមូលប្រតេនកមពុជមនិទនម់នករអភិវឌ  េ យ រមូលេហតុដូចតេទ៖ ១. កង្វះឧបករណ៍ ច
ជួញដូរបនដូចជមូលប្រតរដ្ឋ ្រកបខ័ណ្ឌ  និងទីកែន្លងស្រមប់ជួញដូរ ២. អវត្តមនៃនអនកបេងកតីទីផ រនិងប ្ត
ញអន្តរករ ីនិង ៣. កង្វះអ្រ េគលស្រមប់កំណត់ៃថ្លកនុងករេបះផ យលក់មូលប្រត (3)។ 

38> មយង៉េទៀត ត្រមូវករមូលនធិិរបស់អនក្រតូវករខចី្របក់ ចនងឹមិនមនទំហនំងិក្រមិតែដលចបំច់ឲយមន
ករខចីពី ធរណជន េហយីមូលនិធិែដល ចេ្របីបនកនុងទីផ រកនុង្រសុកេនមនលកខណៈ យេនេឡយី។ 

39> មនិមនទីផ ររូបយិវតថុនិងអន្តរធនគរដេំណីរករេនេឡយី : ធនគរជតៃិនកមពុជបនេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ
េដីមបីឲយទីផ រអន្តរធនគរដំេណីរករបន រួមទងំករេ្របី្របស់វញិញ បនប្រត្របក់បេញញី ចជួញដូរបន 
(Negotiable Certificate of Deposit)។ យ៉ង មញិ ឧបករណ៍ហរិញញវតថុេនះសថិតេនជលកខណៈប្រមុង
េនេឡយី េ យ របចចុបបនន្រគះឹ ថ នធនគរេនមនសនទនយីភពេ្រចីន ែដលមិនត្រមូវឲយមនករខចពីីទីផ រ
អន្តរធនគរ។ 

40> ភពមិនសីុគន ៃនកលវ នមូលនិធិ : ទីផ រឥណទននិង្របក់បេញញីបចចុបបននកនុង្របេទសជធមម
មនរយៈេពលខ្លីែដលមនកលវ នកនុងរយៈមួយឆន ។ំ ឥណទនខ្លះ្រតូវបនពនយរពី២ឆន េំទ៥ឆន  ំ និង
មួយចនំួនតូចែដលជឥណទនលំេន ន ចរហូតដល់២០ឆន  ំ បុ៉ែន្តេនះគឺជករណីេលីកែលង។ ភពមិនសីុ
គន ៃនកលវ នេនះ(ត្រមូវករឥណទនរយៈេពលែវង្រតូវបនផ្តល់ហរិញញបបទនេ យឥណទនរយៈេពលខ្លី
ចំេពះទិដ្ឋភពៃនអនកសំុខចី្របក់ឬ្របក់បេញញីរយៈេពលខ្លីែដល ចដកេ្របី្រគ កប៏ន ្រតូវបនយកេទេធ្វី
ហរិញញបបទនស្រមប់ត្រមូវកររយៈេពលែវងចំេពះទិដ្ឋភពៃនអនកឲយខច្ីរបក់) គឺជ នភ័ិយមួយេនេពល
ែដលឥណទនមនិ្រតូវបនពនយរជថមីេឡងីវញិឬក៏្របក់បេញញីេនះ្រតូវបនដកេ្របី(4)។ េនះគឺជមូលេហតុមួយ
ែដលបងកឲយមនវបិត្តិេសដ្ឋកិចច សុីបូព៌។ 

41> កនុងរយៈេពលមធយមេទរយៈេពលែវងចបំច្់រតូវមនមូលនធិិែដលមនរយៈេពលែវងស្រមប់េ្របី្របស់ 
ដូចជ ស្រមប់្របតិបត្តិករភតិសនយជេដីមឬ្រតូវមនទីផ របនទ ប់(Secondary Market)ដ៏រងឹមនិំង 

                                                            

(៣) ចំេពះ្របេទសេផ ងេទៀតែដលទីផ រមូលប្រតរដ្ឋមិនមនករអភិវឌ  ទីផ របនេ្របីអ្រ េគលេផ ងេទៀត  ដូចជ អ្រ អបប រ
របស់ធនគរក ្ត លឬអ្រ ករ្របក់អបបបរមែដលកំណត់េ យធនគរ។ 

(៤) ករសិក ពី្របេទសមយួចំនួនបនបង្ហ ញថ ជមធយម្របក់បេញញីកនុង្របព័នធធនគរ្រតូវបនរក កនុងអំឡុង្របមណ ២ ឆន ។ំ 
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សីុជេ្រមមួយស្រមប់មូលនិធិែដល ចផ្តល់លទធភពកន់ែតខពស់ស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ កលវ នៃនមូលនិធិ 
ចំេពះអនកេ្របី្របស់មូលនិធិ។ 

42> ទហំឥំណទនេធៀបនងឹត្រមូវករទផី រ : ចេំពះទំហឥំណទន ្រគឹះ ថ នធនគរខ្លះ យករណ៍ពីករពយ-
យមេរៀបចំ្របមូលផ្តុ ំរមួគន ជឥណទនដុំ(Syndication of Loans)ស្រមប់ត្រមូវករធំៗ របស់អតិថជិនកនុង្រសុក 
ប៉ុែន្តបនជួប្របទះករលំបកកនុងករ្របមូលផ្តុ ំឥណទន្របេភទេនះ េ យ រកង្វះទំនុកចិត្តរ ង្រគឹះ ថ ន
ធនគរនងិទំនងប ្ត លមកពភីពមិន គ ល់ចបស់ ស់នូវដំេណីរកររេបៀបេនះែដរ។ 

43> ទីផ រមនត្រមូវករពរី្របេភទចបស់ ស់ ែដលមនិបនបេំពញឲយបនសម្រសប េហយីនិនន ករេនះនឹង
បន្តេទមុខេទៀត ែដលជក ្ត ងំសទះដល់កេំណីនៃនវសិ័យេសដ្ឋកិចច ត្រមូវករេនះគជឺត្រមូវករមូលនធិិរយៈ
េពលមធយមេទរយៈេពលែវង និងត្រមូវករកនុងបរមិណធំៗែដលេលីសក្រមិតកំណតស់្រមប់អនកខចីែតមន ក់ពី
សំ ក់្រគឹះ ថ នធនគរ។ ត្រមូវករេនះ ចនឹងេកនីេឡងី េនេពលែដលេសដ្ឋកិចចរកីចេ្រមីនែថមេឡងី និង
េនេពល ែដលទីផ រកន់ែតសុ្រកឹតនិងមនពិពិធកមមខពស់។ 

44> ករ្រទ្រទង់សនទនីយភព : មេធយបយជេគលករណ៍ស្រមប់ផ្តល់ករ្រទ្រទង់សនទនីយភពចំេពះអនក
ខចីកនុង្រសុក គឺ មរយៈករផ្តល់ឥណទន េឡីងវញិេនេពលែដលកលវ នមកដល់ ែដលេ ថ 
evergreen loans កនុងេពលែដលមិនមនទីផ របនទ ប់ស្រមបមូ់លនិធិ។ មរេបៀបេនះ ្រគះឹ ថ នធនគរ
ចបន្ល យកលវ នៃនឥណទន េហយីអនកខចី ចមន ច់្របក់េដីមបបីំេពញត្រមូវកររយៈេពលែវងបន។ 

ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

45> អនុវត្តេគលនេយបយរបូយិវតថុនងិរក សថរិភព្របពន័ធហរិញញវតថុៈ កររក សថិរភពៃថ្លនិង្របព័នធហរិញញវតថុ
េនបន្តជករ្រពួយបរមភចមបងរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េដីមបកីរពរសមិទធផលកន្លងមកនិងេដីមបពី្រងឹង 
េលប នដេ៏លឿនៃនករអភិវឌ វស័ិយហរិញញវតថុ។ 

46> ជរុំញករេ្រប្ីរបស់្របកេ់រៀលនងិកតប់នថយដុ ្ល រូបនយីកមម : កនុងអំឡុងរយៈេពលខ្លីេទមធយម ករជរុំញ
ករេ្របី្របស់្របក់េរៀល្រតូវបនអនុម័តយកជេគលនេយបយ។ េគលនេយបយកត់បនថយដុ ្ល រូប-នី
យកមម ្រតូវបនកំណត់ជេគលេ រយៈេពលែវង។ យ៉ង មិញ េគលនេយបយេនះគួរែត្រតូវបន
្រទ្រទង់ជពិេសស មរយៈសថិរភពនិងជំេនឿទុកចិត្តេលីអ្រ ប្តូ រ្របក់ េហីយជលទធផលគឺទំនុកចិត្តរបស់
វនិិេយគិនេលីករេ្របី្របស់្របក់េរៀល។ ប៉ុែន្ត កររកីចេ្រមីនេលីករេ្របី្របស់រូបិយវតថុជតិេនមនក្រមិតេន
េឡយី េទះបីជអ្រ ប្តូរ្របកន់ិង្របព័នធហរិញញវតថុជទូេទមនសថិរភពកនុងអំឡុងទសវត រក៍ន្លងេទកេ៏ យ។ 
ដូេចនះ មនករចបំច់្រតូវជំរុញករេ្របី្របស់្របកេ់រៀលយ៉ងសកមម។ 

47> វធិនករជំរុញករេ្របី្របស់្របកេ់រៀលរមួមន ករត្រមូវឲយេ្រប្ីរបស់្របកេ់រៀលស្រមប់្របតិបត្តកិរដូចត
េទ៖ ១. ករកំណតៃ់ថ្លទំនិញនងិេស កនុងទីផ រកនុង្រសុក និង ២. ករទូទត់កនុង្រសុក។ ល់ករចំ យរបស់
ជរ ្ឋ ភិបលក្៏រតូវេធ្វេីឡងីជ្របក់េរៀល េលីកែលងែតកតព្វកចិចត្រមូវឲយទូទត់ជរូបយិបណ្ណបរេទស។ កនុង
អំឡុងេពលមធយម វធិនករេផ ងេទៀត ចមនជ ទិ៍ ករអនុវត្ត្រប្រពតឹ្តកមមេផ ងគន រ ង្របក់ដុ ្ល រនិង្របក់
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េរៀល ដូចជ្របកប់្រមុងកតព្វកិចចេលី្របក់បេញញី ព្រងីកករទូទត ់និងេស ធនគរេទដល់តបំន់ជនបទេ យ
េ្របី្របស់រូបិយវតថុជតិ ែដលទេីនះ្របក់េរៀល្រតូវបនេ្របី្របស់េ្រចីនជងរូបយិបណ្ណបរេទស។ 

48> មនករសេងកតេឃញីថ ្របក់េរៀល្រតូវបនេ្រប្ីរបស់េ្រចនីេន មតំបន់ជនបទ ពីេ្រពះ្របជពលរដ្ឋេន
ទីេនះ បនេ្របី្របស់្របក់េរៀល ងំពីមុនេពល្របក់ដុ ្ល រ្រតូវបនេ្រប្ីរបស់េ្រចីន។ មយង៉េទៀត ករេ្របី-
្របស់្របកេ់រៀលផ្តល់ភពងយ្រសួលស្រមប់ករជួញដូរតូច ចកនុងតបំនេ់នះ។ មួយវញិេទៀត កម៏នករភយ័
ខ្ល ចពីករទទលួយក្របកដុ់ ្ល រែក្លងក្ល យែដរ។ ្របសិនេបវីធិនករផ្តួចេផ្តីមមុនៗមនិទទលួបនលទធផលជ
វជិជមនេទេនះ ករកំណត់ពនធេលីករេផទរ្របក់កនុង្រសុកជរូបិយបណ្ណ ចនឹង្រតូវបនអនុវត្ត។ 

49> ឧបករណ៍វនិេិយគជ្របកេ់រៀលដូចជ បណ្ណរតនគរនិងបណ្ណែដលមនរយៈេពលែវង ចនងឹ្រតូវបេងកីត
េឡងី េដមីបផី្តល់នូវប ្ត ញមួយស្រមប់ករវនិិេយគរបស់ពលរដ្ឋកមពុជ។ 

50> តនួទៃីនករ្រតួតពនិតិយធនគរ : តនួទីៃនករ្រតួតពិនិតយធនគរនឹង្រតូវព្រងឹងបែនថមេទៀត មរយៈកិចច
ស្រមបស្រមួលកនុងចំេ មបញញត្តិករវស័ិយហិរញញវតថុ។ ្រកុមករងរច្រមុះែដលមនតំ ងមកពីបញញត្តិករ 
នីមយួៗចបំច់្រតូវបេងកតីេឡងីេដីមបដីឹកនកំរពភិក និងេរៀបចអំនុស រណៈៃនករេយគយល់រ ងបញញត្តិករវ ិ
ស័យហរិញញវតថុនន។ វធិី ្រស្ត្រតួតពិនតិយទូេទ រមួមន វធិី ្រស្ត្រតួតពិនតិយែផ្អកេលី នភ័ិយនិងករ្រតួត-ពិ
និតយគួបសរុប នឹង្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្ត េដីមបជីួយដល់ករ្រតួតពិនិតយ្រគឹះ ថ នធនគរ និងហរិញញវតថុែដល
មន្របតិបត្តិករេ្រចីន្របេភទកនុងទីផ រ។ ្របករេនះ បញជ ក់ពីតនួទីដ៏សំខន់ៃន ជញ ធរ្រតួតពិនតិយធនគរនិង
បញញត្តកិរេផ ងេទៀតកនុងកររក សិថរភព្របព័នធហរិញញវតថុនិងករករពរវបិត្តិជសក្ត នុពល។ 

51> ករអនុេ ម មេគលករណ៍សនូលបែសល(Basel)និងស្តង់ សកលថមីៗ  គឺជក ្ត ដ៏សំខន់កនុងករ
ព្រងឹង្របសិទធភពៃនករ្រតួតពិនតិយធនគរ។ បចចុបបននេនះ ធនគរជតៃិនកមពុជកំពុងេធ្វីដំេណីរ្របកបេ យ
វឌ នភពដ៏្របេសីរេទកន់ករអនុវត្តេពញេលញៃនេគលករណ៍ទងំ២៥។ ែផនកគន្លឹះមួយចំនួនមិន ទន់បន
អនុេ ម មេគលករណ៍និងស្តង់ ទងំេនះេនេឡីយ ដូចជ ករករពរែផនកចបប់ចំេពះ ជញ ធរ្រតួត-
ពិនិតយ(ជសំខន់គឺឯក ជយភពរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ) ករឈនេទអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយែផ្អកេលី និភ័យ
(ផទុយពីករ្រតួតពិនិតយែផ្អកេលីបទបបញញតិ្តនេពលបចចុបបនន) ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង(តួនទីនិងភរកិចចរបស់គ
ណៈ្រគប់្រគងនងិសមជិក្រកុម្របឹក ភិបល នងិករពិនិតយនិងករ យតៃម្លេនកនុង្របព័នធ) ករេធ្វីសវនកមម ករ
េ្របី្របស់ខុសនូវេស ហរិញញវតថុ ករ្រតួតពិនតិយគួបសរុប(ធនគរភគេ្រចីនមនភគទុនិកបរេទស) និងកិចច
សហ្របតិបត្តិកររ ង ជញ ធរ្រតួតពិនតិយកនុង្រសុក នងិ ជញ ធរ្របេទសេដីម(ករែចករែំលកព័តម៌នជមួយ
ជញ ធរ្រតួតពិនតិយនន)។ 

52> ករឈនេទរកករ្រតួតពិនិតយែផ្អកេលី និភយ័នងិករ្រតួតពិនិតយគួបសរុប ម្រកបខ័ណ្ឌ បែសល II 
េនកនុងបរ ិ ថ នែដលកន់ែតសមុគ ម ញនឹងត្រមូវឲយមនករផ្ល ស់ប្តូររចនសមព័នធចមបងៗ និងរេបៀប្រតួតពនិិតយ
ែដលកំពុងអនុវត្តនេពលបចចុបបនន។ ក ្ត សំខន់ៃនករ្រតួតពិនិតយ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរពីករ្រតួតពិនតិយែផ្អកេលីបទ- 
បបញញត្តិេទជករ្រតួតពនិិតយសងកត់ធងន់េលីអភិបលកិចច ្របសិទធភពៃន្របព័នធ្រគប់្រគង នភ័ិយ នងិករអនុវត្ត 
នីតវិធិីសវនកមម។ ្របករេនះបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីករេលីកកមពស់ដំេណីរករនិងនីតវិធិី្រតួតពិនតិយ នេពល
បចចុបបនន ជនំញនងិគុណវុឌ មិ្រន្តីកនុងករអនុវត្តភរកចិចថមី ស្តង់ បចចុបបននៃនករ យតៃម្ល្របព័នធ្រគប់្រគង និ- 
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ភ័យ ្រកបខ័ណ្ឌ របយករណ៍ ករ្របមូល កររក  និងករទញទិនននយ័មកេ្របី។ រចនសមពន័ធនិងអងគករចត់- 
ងំៃនករ្រតួតពិនិតយធនគរក៏្រតូវផ រភជ ប់យ៉ងជតិដិតេទនឹងករែ្រប្របួលជ ទិភពែដរ។ 

53> ករេ្រតៀមលកខណសមបត្តិជេ្រសចៃន្របព័នធធនគរនងិរចនសមពន័ធចបប់បចចុបបនន កនុងករបំេពញត្រមូវ
ករនន ចបំច្់រតូវ យតៃម្លយ៉ង្របុង្របយត័ន និង្រតូវេរៀបចំេទ មេពលេវ កំណត់ចបស់ ស់។ ករ
ពិភក យ៉ងទូលំទូ យកនុងចំេ មភគីពក់ព័នធចបំច្់រតូវេធ្វេីឡងី។ ជករសំខន ់ គបបមីនករអនុវត្ត
កលបងនូវករ្រតតួពនិិតយែផ្អកេលី និភ័យមុនេពលអនុវត្តេពញេលញ។ ចំេពះធនគរតូចៗ ចនឹងមន

ចំ យខពស់កនុងករអនុវត្ត មេគលករណ៍ទងំេនះ។ ទនទឹមនឹងេនះ និភយ័មួយចំនួនមិនទន់េកតីេឡងី
េនកនុងទីផ រកមពុជេនេឡយីេទ ជពិេសស នភិ័យទីផ រ។  

54> ករករពរនិងករេ ះ្រ យវបិត្តិ : េ យ រអវត្តមនៃន្របព័នធផ្តល់សញញ ទីផ រ ដូចជ ទីផ រមូល
ប្រតរដ្ឋដ៏ទូលំទូ យ ចបំច្់រតូវមន្របពន័ធឲយសញញ ជមុន នងិយន្តករផ្តល់មតិអំពី ថ នភពទីផ រេ យ
ែផ្អកេលីមេធយបយទំនកទ់ំនង២ផ្លូវ គឺេចញពីនងិេទកនធ់នគរជតិៃនកមពុជ។ ទនទឹមេនះ ជករសំខន់្រតូវ
ព្រងឹងសមតថភពកនុងករ្រតួតពិនតិយដេំណីរករអភិវឌ ទីផ រ មរយៈទិននន័យែដល ចេជឿជកប់ន ករ
ទទលួបនទិននន័យទន់េពលេវ  និងកចិចស្រមបស្រមួលយ៉ងជិតសនិទធកនុងចេំ មបញញត្តិករនន។ ្របព័នធេនះ 
េផ្ត តេលីសូចនករសំខន់ៗនិងឧបករណ៍ពយករណ៍និងវភិគសថិតិពក់ព័នធនឹង និភ័យទីផ រនិងករវវិត្ត 
ៃនករេកងចំេណញែដលមនលកខណៈជពពុះ ជពិេសសទីផ រអចលនវតថុនិងករ ក់ឲយដំេណីរករៃនទីផ រ 
ភគហុ៊ន។ 

55>  ធនគរជតៃិនកមពុជនិងភន ក់ងរហរិញញវតថុេផ ងេទៀត គបប្ីរតូវមន្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប្់រគង នភិ័យរមួ 
ែដលរមួមន៖ ១. សិទិធអំ ចគតិយុត្តសម្រសបកនុងករអនុវត្តតួនទនីិងេធី្វសកមមភពឆប់រហ័សកនុងករេ ះ-
្រ យវបិតិ្ត ២. ករករពរ្រសបចបប់ចំេពះម្រន្តីនិងនិេយជិតែដលមនតួនទីកនុងករេ ះ្រ យវបិត្តិ ដូចជ 
ករ្រគប់្រគងជំនួសេលី្របតិបតិ្តករធនគរ បុ៉ែន្ត្រតូវមនគណេនយយភពផងែដរ េដីមបេីចៀស ងករបំពន
មួយេនកនុងករអនុវត្តតួនទីរបស់ខ្លួន  ៣. ករេរៀបចំរចនសមព័នធនិងយន្តករស្រមបស្រមួលេនក្រមិតខពស់ 
បំផុត េដីមបេីឆ្លយីតបនិងធនឲយមនជេំនឿទុកចិត្តេលីករេឆ្លយីតបែដល ចេធ្វេីឡងី មរយៈអនុស រណៈៃន
ករេយគយល់ ៤. ែផនករសកមមភព្របកបេ យតម្ល ភពកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ឬ នភ័ិយជ្របព័នធៃន
្រគះឹ ថ នធនគរ  និង៥. ករកំណតអំ់ពបី ្ត ញសុវតថិភពែដល ចេធ្វីបន។ កិចចករទងំេនះ ចនឹង្រតូវ
បនេរៀបចំនិងចុះហតថេលខរមួគន មរយៈអនុស រណៈៃនករេយគយល់។ 

56> ប ្ត ញសុវតថិភព ចមនទ្រមង់ជទុនប្រមុងសនទនីយភពែដលធនគរជតិៃនកមពុជគរពូនជបន្ត
បនទ ប់។ ប ្ត ញេនះក៏ ចរមួបញចូ លទងំកញច ប់សនទនយីភពផងែដរ(ែដល្រគឹះ ថ នធនគរទងំអស់បេងកីត
ផទ ល់កនុងេគលបំណងជួយ្រគឹះ ថ នធនគរ ែដលជួបបញ្ហ សនទនីយភព ប៉ុែន្តេនរក ធនភព) 
និងកិចចសនយឥណទនេ្រតៀមទុកមុន(Standby credit line) ជមួយ ថ បន័ហរិញញវតថុបរេទសស្រមប់េពល
មនត្រមូវករបនទ ន់។ 

57> បែនថមពីេនះ មនកចិចស្រមបស្រមួលពិេសស ដូចជកិចចសនយស្វប់េទ្វភគី (Swaps) េ្រកមគំនិតផ្តួច-
េផ្តមីេឈៀងៃម៉នងិគំនិតផ្តួចេផ្តីមេផ ងេទៀតរបស់ ៊ នបូក៣ ដូចជ ពហុនីយកមមគំនិតផ្តួចេផ្តមីេឈៀងៃម៉ 
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កនុងទឹក្របក់១២០ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិែដលេទបីនងឹបេងកីតគំនិតផ្តួចេផ្តីមទីផ រសញញ បណ្ណ ៊ ន និង
ថមីៗេនះ យន្តករវនិិេយគ និងធនឥណទនកនុងទហំទំឹក្របក់៧០០ នដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមប់អនកេបះ-
ផ យសញញ បណ្ណ ជីវកមម និងឧបករណ៍សនទនីយភពេផ ងៗ ែដលកមពុជ ចទទួលបនពី ថ ប័នពហុភគី។ 

58> េនេពលមនលកខខណ្ឌ អំេ យផល ធនគរជតៃិនកមពុជ គួរពចិរ រកជេ្រមីសមួយេលីករបេងកីត
្រគះឹ ថ នធនេលី្របក់បេញញី ែដលមនតួនទីដូចជ៖ ១. ្រគប់្រគងេលី្របពន័ធធនេលី្របក់បេញញី ២. កំណត់
កៃ្រមេស  ៣. កណំត់ធនគរែដលមនបញ្ហ  ៤. ទូទតជូ់នអតិថជិនេផញី្របក់ែដលទទួលរងេ្រគះ នងិ ៥. េដីរ
តួនទីជរបងករពរដំបូងចំេពះ្របព័នធធនគរពកីរស្រមុកដក្របក់។ េគលបំណងរបស់្រគឹះ ថ នេនះ គឺបងក
ឥទធពិលល្អេទេលីកររក សថិរភពទីផ រ ពីេ្រពះអនក ក់្របក់បេញញីតូច ច ជពិេសស កនុងបរបិទបចចុបបនន 
មនទំេនរងយទទលួរងពកយចចម ម និងពុំមនលទធភពវភិគ និភ័យពក់ព័នធនឹង្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុ 
េហយីដូចេនះ ចេធ្វីឲយមនករស្រមុកដក្របក់ពី្របព័នធយ៉ងរហ័ស។ ្រគឹះ ថ នេនះ ក៏ ចជួយទក់ទញ
អតថិិជន ក់្របកប់េញញីេ្រចីនែថមេទៀត(5) ជពិេសស្របជពលរដ្ឋេន មជនបទ មរយៈករបេងកីនជំេនឿទុក
ចិត្តេលី្របព័នធហរិញញវតថុ។ ប៉ុែន្ត ្របករេនះ្រតូវថ្លឹងែថ្លងជមួយករបេងកីតេ្រគះថន ក់េ យសតិ រមមណ៍(Moral 
Hazard) ចំេពះធនគរ ដូចជករករពរធនគរេខ យជេដីម។ ថ្វីេបីដូេចនះ     ប ្ត ញសុវតថិភពធនេលី
្របក់បេញញីនងឹអនុញញ តឲយធនគរជតៃិនកមពុជដកខ្លួនពីធនគរែដលមនិ ចសងបំណុល េហយី មរយៈេនះ
ទប់ ក ត់ករឆ្លង ល ល។ 

59> ជចុងេ្រកយ ករបេងកតីទផី របនទ ប់េលី្រទពយសកមមនិងមូលប្រត បនផ្តល់ករគ្ំរទយ៉ងសំខនេ់លីលំហូរ
សនទនីយភពដល់្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុ ពីេ្រពះ្រទពយធន ច្រតូវបនលកក់នុងតៃម្លមួយែដលមិនរងករខតបង់
េ្រចីន េហយីមូលប្រតនិងសមព ធឥណទន ច្រតូវបនេធ្វមូីលប្រតនីយកមមឬជ្រមះេចញបនភ្ល មៗ។ 

60> សហ្របតិបត្តិករនិងសមហរណកមមជមួយ ៊ ន : ជករពិត ស់ កមពុជនឹងទទួលបនអតថ-
្របេយជន៍ជេ្រចីន មរយៈករជំរុញកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួ ៊ ន ពិេសសកនុងវស័ិយហរិញញវតថុ។ បនទ ប់
ពីមនវបិត្តិ សុីបូព៌ មនករយកចិត្តទុក កជ់េ្រចីនេទេលីករស្រមបស្រមួលកនុងតបំន់ េដីមបជួីយ្របេទស
នីមយួៗកនុងករទប់ ក ត់វបិត្តិហរិញញវតថុ។ ជមួយករចូលរមួដ៏សកមមកនុងេវទិក ៊ ន កមពុជ្រតូវេរៀបចំខ្លួន
ស្រមប់សមហរណកមមជយថេហតុជមួយ្របេទសជិតខងកនុងតបំន់ និង្រតូវជំរុញលំហូរឆ្លងែដនកន់ែតខ្ល ងំ។ 

61> ែផ្អកេលីែផនករសកមមភពេដីមបអីភវិឌ  ទសិេ កំែណទ្រមង់េដីមបបីន ុនីងិស្រមបស្រមួលេគលនេយ-
បយជមួយ ៊ ន គឺករអភិវឌ ទីផ រនិងេហ ្ឋ រចនសមព័នធចបប់ ដូចជគណេនយយនងិសវនកមម  ្របពន័ធ
ទូទតស់ង្របក់ ករផត់ទត់និងទូទត ់ បទបបញញត្តិ ស្រមប់ករចុះបញជ ីលកន់ិងករជួញដូរ ករយកពនធេលី
ឧបករណ៍ហរិញញវតថុ  ចំ ត់ថន ក់ឥណទន ក យ័ធន ្របតិបត្តិករែដលមនកិចចធន កមមសិទធិបញញ  និងបទ
បបញញត្តិពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ េគលបំណងសំខនចុ់ងេ្រកយ គឺករបេងកីតទផី ររមួមួយ ែដលវនិិេយគិន ចវនិិ
េយគកនុងទីផ ររបស់្របេទស មួយក៏បន កប់ីដូចជេនកនុង្របេទសខ្លួន។ េទះបីជដូេចនះក្តី ករសេ្រមច

                                                            

(៥) ចំននួអនក ក់្របក់បេញញីគឺេនទបេធៀបនឹងទំហៃំន្របជជនរបស់្របេទសែដលប៉ន់ ម ន្របែហលកន្លះ ននក់។ 
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បននូវសមហរណកមមេលីវសិ័យេផ ងៗ គឺជកចិចករឯកេទស ែដលទមទរជំនញេផ ងៗនិងត្រមូវឲយមន
ករយកចតិ្តទុក ក់ខពស់ េ យ រករងរេនះ្រគបដណ្ត ប់កនុងតំបន់ទងំមូល។ 

62> ករជរុំញឲយទផី រអន្តរធនគរដេំណីរករ : ខណៈត្រមូវករេ្របី្របស់ទផី រអន្តរធនគរេនមនក្រមិត
េនេឡយីេ យ រមនសំណល់សនទនីយភពរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ ែតក៏មនករចបំច់នឹងចប់េផ្តមីបេងកីត
ទីផ រេនះែដរ ពីេ្រពះ្រគឹះ ថ នធនគរមនករលំបកកនុងករ្រគប់្រគង ថ នភព្របក់ប្រមុងរបស់ខ្លួន ក៏ដូច
ជកនុងករែស្វងរកករវនិិេយគបេ ្ត ះ សននស្រមប់ ច់្របកែ់ដលេនសល់។ ធនគរជតៃិនកមពុជេ្រតៀម
នឹង ក់ឲយេ្របី្របស់វញិញ បនប្រត្របក់បេញញី ចជញួដូរបន េដមីបបីេំពញត្រមូវករេលីមូលប្រត។ 

63> មយង៉វញិេទៀត មុននឹងទីផ រេនះមនដំេណីរករល្អ ្រគឹះ ថ នធនគរទងំអស់្រតូវមនទំនុកចិត្តថ ទី
ផ រអន្តរធនគរ ចធនករផ្តល់សនទនីយភព េដីមបបីំេពញត្រមូវករសនទនីយភពរយៈេពលខ្ល ីេនេពលមន
ឱនភព្របក់ប្រមុង ែដលនងឹកត់បនថយករពងឹែផ្អករបស់ពួកេគ េលីសំណល់្របក់បេញញីស្រមប់បំេពញត្រមូវ
ករសនទនីយភពបេ ្ត ះ សនន។ 

64> ករអភវិឌ ទផី ររូបយិវតថុ : េដីមបសី្រមួលកនុងករអភវិឌ ទីផ ររូបយិវតថុនងិកនុងបរបិទែដលកមពុជអនុវត្ត
យន្តករទផី រ ជញ ធរពក់ពន័ធ្រតូវេរៀបច្ំរកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តទងំ យ េដមីបឲីយ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុឯកេទសមិន
ែមនធនគរឬមិនែមន្រគឹះ ថ នធនគរ ែដលមនសិទធេិធ្វី្របតបិត្តិករធនគរទូេទ ចេធ្វ្ីរបតិបត្តិករេបះ
ផ យនិងេ្របី្របស់ឧបករណ៍ែដល ចជួញដូរបនមួយចនួំនេនេលីទីផ រ ដូចជ ផលប្រតពណិជជកមម បណ្ណ
សង មបញជ  រមួទងំរូបិយណត្តិជេដីម េនេពល្របតិបត្តិករឥណទន្រតូវបនេ្របី្របស់ជទូេទេន កនុង
្របព័នធទីផ រ។ ្របតិបត្តិករកិចចសនយទិញយកវញិ(repos)ែដល្រគបដណ្ត ប់េលីឧបករណ៍ទងំេនះ្រតូវ បន
ពិភក រចួមកេហយី។ ចបំច់្រតូវមនករត្រមូវឲយកំណត់នងិ ម នេលីចំនួនេបះផ យជ ធរណៈ
េ យ្រកុមហុ៊ននីមួយៗឬេ យ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុខ្លួនឯង។ េនកនុងយុ ្ត ធិករខ្លះ ករេបះផ យ ចត្រមូវឲយ
មនករធនពីធនគរ(ឧទហរណ៍ : ១០ភគរយៃនករេបះផ យ)។ ្របករេនះ ចករពរវនិិេយគិន 
មួយភគ េ យ រករេចញផ យ្រតូវបន្រគបដណ្ត បម់ួយែផនកេ យករធនស្រមប់ករណីខតបង់ េហយី 
្រគះឹ ថ នធនគរក៏ ចេធ្វកីរ្រតួតពនិិតយមុននឹងេបះផ យេនេលីទីផ រផងែដរ។ េនេពលទីផ រកន់ែតរកីធំ 
េឡងីនិងកន់ែតសុីជេ្រម េនះភគីទផី រកនែ់តេ្រចីនេឡងីនឹងចូលរមួ ដ ប ពួកេគ ចរក្របក់ចេំណញ 
បន។ ប៉ុែន្តទំនងថ ទីផ រនឹងរកីចេ្រមីន មសនទុះមួយេ យខ្លួនឯង។ ជរ ្ឋ ភបិល ចពិចរ េលីកទកឹ- 
ចិត្តទក់ទញវនិេិយគនិ ជពេិសស ថ ប័នបរេទសែដល ចជួយពេន្ល នែផនកបេចចកវទិយ។ េនេពលទីផ រ 
មូលប្រតមនកររកីចេ្រមីនទូលំទូ យនិងសីុជេ្រមេន្រគ មួយេនះ ្រគះឹ ថ នហរិញញវតថុនឹងមនករចប់
រមមណ៍េលីមូលប្រតនីយកមមសមព ធឥណទនរបស់េគ។ 

65> ចំេពះអនកខចី្របកែ់ដលមនត្រមូវករឥណទនធេំលីសពីក្រមតិកណំតរ់បស់្រគះឹ ថ នធនគរ កនុងករផ្តល់
ជូនអតិថិជនែតមន ក់េនះ ករលក់មូលប្រតេ យផទ ល់េទវនិិេយគិននឹង ចបំេពញត្រមូវករេដីមទុនរបស់ 
ពួកេគបន។ មយង៉េទៀត ករបំេពញត្រមូវករេនះ ចនឹងេធ្វីរមួគន ជសហជីពេលីមូល ្ឋ ន ក់្របក់ឯកជន 
(កន់កប់េ យ្រកុមហុ៊នធនទញិខ្លួនឯងនិងមិនលកជ់ ធរណៈ) ឬេលីមូល ្ឋ នៃនករេបះផ យជ
ធរណៈែដលបនធនទិញ(លក់និងែចកចយេទកន់វនិិេយគិនេផ ង)។ េទះជដូេចនះក្តី ្រតូវមន្រកបខ័ណ្ឌ
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សម្រសបមួយស្រមប់ករផ្តល់ឥណទនរមួជសីុនឌីេខតនិងករេបះផ យមូលប្រត ែដលកំណត់ពីសិទធិនិង
កតព្វកិចចគតិយុត្តរបស់អនកចូលរួមកនុងសីុនឌីេខត លកខខណ្ឌ ៃនឥណទន ឬមូលប្រតែដល្រតូវេបះផ យ 
ទិននផលនិងៃថ្ល កល់ក់ េ ហុ៊យពក់ពន័ធ រេបៀបកនុងករែកៃចនដំេណីរករ និងដំេណីរករ ្រពមទងំនីតវិធិីែដល
្រតូវអនុវត្តកនុងករណីមនបណ្តឹ ង ទងំ្រកបខណ័្ឌ ថ បន័ ដូចជ អនក ជភន ក់ងរ្របមូលនិងទូទតស់ង អនក

ជអនកផ្តល់េយបល់កនុងករផ្តល់ឥណទនសីុនឌីេខត។ល។ េ យ រមនករពយយមដំេណីរករសុីនឌី
េខតរចួមកេហយី ែតករពយយមេនះេនមិនទន់ទទួលេជគជ័យ ពីេ្រពះ្រគឹះ ថ នធនគរនីមយួៗ មិនបន
ពឹងែផ្អកេលីគន េទវញិេទមក។ 

66> េដីមបីឲយទីផ របំណុល(ដូចជ សញញ បណ្ណនិងផលប្រតពណិជជកមមរយៈេពលែវង) មនករអភិវឌ  
្រតូវអភិវឌ ទីផ ររូបិយវតថុជមុន េ យ រទីផ ររូបិយវតថុេដីរតួនទីជទីផ របនទ ប ់ ែដលឧបករណ៍បណុំលរ
យៈេពលែវង ច្រតូវបនលក់នងិែ្របក្ល យេទជ ច់្របក់ដូចគន នឹងទីផ រភគហុ៊នែដលេដរីតជួទផី រ
បនទ ប់ស្រមប់ឧបករណ៍ជភគហុ៊ន។ 

II. ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមម 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

67> កនុងនមជសមជិកៃន្រកុម សីុប៉សុីហ្វិកអំពីករសម្អ ត្របក់ កមពុជបនេប្តជញ ្របតិបត្តិ មស្តង់  
អន្តរជតិ ជពិេសសអនុសញញ អន្តរជតិសំខន់ៗ ្រពមទងំអនុ សន៍របស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខៃនអងគករសហ
្របជជតិ និង្រកុមករងរហរិញញវតថុ។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

68> កមពុជទទួលយកករ យតៃម្លអញញមញញេលីកទ១ី កលពែីខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៧ ែដលេពលេនះ យន្តករ
្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ិងហរិញញបបទនេភរវកមមពុទំន់មនេនេឡយី។ េ្រកយមក កមពុជសេ្រមចបនលទធផល 
ជេ្រចីនកនុងករបំេពញ មអនុ សន៍៤០+៩របស់្រកុមករងរហរិញញវតថុ(6)។  

69> ចបបស់្តពីកីរ្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ងិហរិញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបនអនុមត័េនឆន ២ំ០០៧ េហយី
្របកស(បទបញជ នងិបទបបញញតិ្តអនុវត្តចបប់) ្រតូវបន កេ់ចញេដីមបកំីណត់ពរីចនសមព័នធមុខងរនិងភរកិចច។ 

70> បនទ បម់ក ្របកសស្តពីកីរ្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ងិហរិញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបនេចញផ យ 
ស្រមប់្រគះឹ ថ នធនគរនិងស្រមបបុ់គគល យករណ៍េផ ងេទៀត ែដលមិនសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ 
ធនគរជតៃិនកមពុជ។ ្របកសត្រមូវដល់បុគគល យករណ៍ទងំអស់ យករណ៍ជេទៀងទត់ នងិបនត្រមូវ
ដល់្រគះឹ ថ នធនគរ និងហរិញញវតថុបេងកីត្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងស្រមបន់ីតិវធីិៃនករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់

                                                            

(៦) បចចុបបនន ្រកុមករងរហរិញញវតថុមនសមជិកចំននួ ៣៦ កនុងេនះ មន្របេទស ៣៤ និង អងគករកនុងតំបន់ ២ ( ្រកុម្របឹក សហ្របតិបតិ្ត
ករឈូងសមុ្រទចំននួ ២ និងគណៈកមមករអឺរ ៉ុប។ មនអងគករកនុងតំបន់ និងអន្តរជតិចំនួន ២៧ េទៀតជសមជិកសមគម ឬអនកសេងកត
ករណ៍របស្់រកុមករងរហរិញញវតថុ និងជអនកចូលរមួករងរជមយួ្រកុមេនះ។ 
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និងហរិញញបបទនេភរវកមម េដីមបអីនុវត្តេពញេលញ មចបប់។ ្របកសស្តពីកីរ្របឆងំករសម្អ ត្របកនិ់ងហរិញញ-
បបទនេភរវកមម ស្រមប់បុគគល យករណ៍មនិសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតៃិនកមពុជ ្រតូវបន ក់
ឲយអនុវត្តកលពីៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០។ 

71> អងគភពេសុបីករណ៍ហរិញញវតថុកមពុជ(ស.ហ.ក.) ្រតូវបនបេងកតីេឡងីកលពឆីន ២ំ០០៨ េនធនគរជតិ
ៃនកមពុជ។ ចប់ពបីេងកីតអងគភពេនះេឡងី ្របកសមួយចំនួន្រតូវបនអនុម័ត េដីមបសី្រមួលដល់្របតិបត្តិករ
របស់ស.ហ.ក.។ េ្រកពីចបបស់្តពីកីរ្របឆងំករសម្អ ត្របក់នងិហរិញញបបទនេភរវកមម ចបប់មួយចំនួនេទៀត្រតូវ
បនអនុម័ត ដូចជចបបស់្តពីកីរ្របឆងំេភរវកមមែដល កេ់ទស្រពហមទណ្ឌ ដល់ករផ្តល់ហរិញញបបទនេភរវកមម
និងករគ្ំរទជសមភ រៈស្រមបស់កមមភពេភរវកមម ្រកមនីតវិធិ្ីរពហមទណ្ឌ  ្រកម្រពហមទណ្ឌ  នងិចបប់ស្តពីកីរ
្របឆងំអេំពីពុករលួយ។ ចបបស់្តពីីករ្រតួតពិនតិយេ្រគឿងេញ ន ែដលបន ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ស្រមប់ករ
សម្អ ត្របក់ទកទ់ងនងឹករជួញដូរេ្រគឿងេញ ន ្រតូវបនអនុម័តកលពេីដមីឆន ១ំ៩៩៦។  

72> ស.ហ.ក.កំពុងេធ្វីករជមួយ្រកសួងយុត្តធិម៌ ្រកសួងម ៃផទ នងិ្រកសួងពក់ព័នធននកនុងសកមមភពជ
ថ ប័នស្រមបស្រមួលសហ្របតិបត្តិករ។ ស.ហ.ក. បនសេ្រមចករ្រពមេ្រពៀងជមួយនគរបលជតិេនេ្រកម

្រកសួងម ៃផទេទេលីករផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងនឹងករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមម។ 

73> ស.ហ.ក .បនបណ្តុ ះប ្ត លជបេណ្តី រៗនូវសមតថភពរបស់ខ្លួន។ រតនគរសហរដ្ឋ េមរកិ កនុងកិចច-
សហករជមួយ្រកសួងម ៃផទ បនេរៀបចំវគគសិក ២េលីកស្តីពីបេចចកេទសេសីុបអេងកតហរិញញវតថុកនុង្រកបខណ័្ឌ  
្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ិងហរិញញបបទនេភរវកមមកលពីែខមិថុននងិែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨។ ធនគរក ្ត ល ម៉
េឡសីុក៏បនេរៀបចសិំកខ ចំននួ៣ េនេពលេវ ចេ់ យែឡកពីគន  ស្រមប់បេងកីតយុទធ ្រស្តអនុវត្ត
កមមវធិីជតនិិងស្រមប់សិកខ កមមកពវីសិ័យហរិញញវតថុឲយយល់ដឹងពីកតព្វកិចច យករណ៍អំពី្របតិបត្តិករ
សង យ័មកកន់ ស.ហ.ក.និងករ្រតួតពនិិតយករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមមស្រមប់្រគះឹ-
ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុ។ 

74> អនុស រណៈៃនករេយគយល់ស្តីពកីរផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន្រតូវបនចុះហតថេលខជមួយធនគរក ្ត លម៉
េឡសីុ បង់ក្ល ែដស និង្រសីលងក ។ 

75> កមពុជបនចូលជសមជិករបស់្រកុម សីុប៉សីុហ្វកិស្តីពីករសម្អ ត្របក់ និងបនេប្តជញ អនុវត្ត មស្ត
ង់ អន្តរជតិ ជពិេសស អនុសញញ អន្តរជតពិក់ព័នធ ដូចជ េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ សន្តសុិខអងគករ
សហ្របជជតនិិងអនុ សនរ៍បស់្រកុមករងរហរិញញវតថុ។  

76> នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិៃនគណៈកមមករ្របឆងំេភរវកមមអងគករសហ្របជជតិ បនេធ្វីទស នកិចចមកកមពុជ 
និងបនផ្តល់េយបល់ដល់ ជរ ្ឋ ភបិលពីវឌ នភពដសំ៏ខន់ ែដលសេ្រមចបនកនុងករបេងកីតឲយមនរបប្របឆងំ
ហរិញញបបទនេភរវកមម។ 
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គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

77> ខណៈកំពុងសេ្រមចបនវឌ នភពកនុងករអនុវត្ត មករេប្តជញ ជអន្តរជតិ ្របេទសកមពុជេនែត្រតូវបេំពញ
ឲយបន មករេប្តជញ របស់ខ្លួន្រសប មកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ និង្រតូវព្រងឹងមុខងរវនិិចឆយ័េទស និងមុខងរ
អន្តរករ។ី 

78> ែផ្អកេលីកចិច្របជុំ្របចឆំន ២ំ០១០ របស់្រកុម សីុប៉សីុហ្វកិស្តពីីករសម្អ ត្របក់ របយករណ៍វឌ នភពអ
ញញមញញបនបង្ហ ញថ កមពុជេនមនិទន់អនុវត្តបន មអនុ សន៍សនូលទងំ៦ េហយីបនទទួលចំ ត់-
ថន ក់អនុវត្ត មែផនកេលីអនុ សន៍គន្លឹះ៣ ប៉ុែន្តមនិទន់អនុវត្តបនេលីអនុ សន៍គន្លះឹ៧ និងទទលួចំ ត់-
ថន ក់អនុវត្ត មែផនកចំេពះអនុ សនេ៍ផ ងៗចនំួន១០ េហយីចំននួ២០េទៀតមិនទន់អនុវត្តបន។ 

79> ស.ហ.ក.េនមិនទន់មននេិយជិត្រគប្់រគន់េនេឡយី។ 

ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

80> ស.ហ.ក. បនេរៀបចំរបយករណ៍អញញមញញស្រមប់ឆន ២ំ០១១។ េលីកែលងែតចំណុចមួយចនួំន 
(ពិេសសករបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ យតៃម្ល និភ័យថន ក់ជតិ រមួនងឹែផនករអនុវត្តជយុទធ ្រស្តែដល្រតូវសេ្រមច 
ឲយបនចបបស់្តីពសីមគមនិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក នងិករព្រងឹងកិចចសហ្របតបិត្តិកររ ង ជញ ធរ
កមពុជជមយួនឹងអនក្រតួតពិនិតយអន្តរជតិ) ស.ហ.ក.បនសេ្រមចភគេ្រចីន មអនុ សន៍្រកុមករងរហរិញញវតថុ
។ ថ្វីេបីដូេចនះ ចបំច់្រតូវអនុវត្តករពិនតិយជកែ់ស្តងែថមេទៀត។  

81> ស.ហ.ក. ្រតូវមនបុគគលិក្រគប់្រគន់នងិ្រតូវព្រងឹងសមតថភពបុគគលិករបស់ខ្លួន។   

82> ស.ហ.ក. ្រតូវព្រងឹងករស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ 
្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងយុត្តធិម ៌និង ជញ ធរ្រតួតពនិិតយេផ ងេទៀត។ 

83> ស.ហ.ក. ្រតូវព្រងីកទំហៃំនករ្រតួតពនិិតយដល់្រគប់បុគគល យករណ៍នងិព្រងឹងកិចចសហ្របតិបតិ្តករកនុង
តំបន់និងអន្តរជតិ។ 

III. វិសយ័មី្រកូហរិញញវតថុ 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

84> រៈសំខន់ៃនវសិយ័ម្ីរកូហរិញញវតថុ : ជរ ្ឋ ភិបលបនទទួល គ ល់តួនទីដ៏សំខន់ៃនវសិ័យមី្រកូ-
ហរិញញវតថុកនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកចិចសងគម ជពិេសសកនុងករចូលរមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក។ កមពុជគឺជ
្របេទសមួយកនុងចំេ ម្របេទសជង៣០(7) ែដលបនបេងកីតយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីមី្រកូហិរញញវតថុ (8)។ កនុង
                                                            

(៧) ឯក រសេងខបរបស់ Consultative Group to Access the Poor: យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីមី្រកូហរិញញវតថុ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨។ 
(៨) យុទធ ្រស្តេនះមនេនកនុងចកខុវសិយ័និងែផនករអភិវឌ ន៍វសិ័យហរិញញវតថុឆន ២ំ០០១-២០១០ និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វសិយ័ហរិញញវតថុ
ឆន ២ំ០០៦-២០១៥។ 
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ចំេ ម្របេទសទងំេនះ វសិ័យមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជមនកររកីចេ្រមីនយ៉ងឆប់រហ័សនិង្រតូវបនទទួល គ ល់
ជអន្តរជតិ េ យ រកមពុជមន្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្តិ និងករ្រតួតពិនិតយេលីករ្រគប់្រគងអនកផ្តល់េស ហរិញញ-
វតថុ្របកបេ យ្របសិទធភព។ បចចុបបននេនះ ចនួំន្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុបនេកីនេឡងី នងិបនព្រងីកសកមម-
ភពរបស់ខ្លួនរហូតដល់ ចទទលួ្របក់បេញញី ស្រមប់បេ្រមី្របជពលរដ្ឋែដលមនចំណូលទបេទៀតផង(9)។  

85> ករវវិឌ ៃនវស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុ(10) : វសិ័យមី្រកូហរិញញវតថុេនកមពុជេកីតេចញពីគេ្រមងមី្រកូឥណទន 
មួយចំននួែដលផ្តួចេផ្តីមេឡងីេ យមច ស់ជំនយួអន្តរជត ិអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល នងិ ថ ប័នេផ ងៗេនេដីម 
ទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៩០(11)។ មកដល់បចចុបបនន ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុចំនួន៥៣ែដលសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនតិយ
របស់ធនគរជតៃិនកមពុជ បនក្ល យជែផនកមួយដសំ៏ខន់ៃនវស័ិយហរិញញវតថុផ្លូវករ។ 

86> សមសធតុៃនវស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុ : វស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុ រមួមនពីរ្រកុមសំខន់គឺ ១. ្រគះឹ ថ នមី្រកូ
ហរិញញវតថុផ្លូវករ ែដលមន្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណ និង្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុចុះបញជ ី និង២. 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល្របមណ៦០ែដលមនិបនចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃនកមពុជ។  

87> ក ្ត អេំ យផល : ក ្ត គន្លឹះែដលនឲំយវស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុមនកររកីចេ្រមីនយ៉ងឆប់រហ័សកនុងអំទបុ
ងទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះរមួមន ១. ត្រមូវករឥណទនខពស់ ២. ក នុវត្តភពកនុងករអភិវឌ េស ហរិញញវតថុ
ជនបទ ៣. ករគ្ំរទយ៉ងសកមមពីសំ ក់ៃដគូអភិវឌ  និង ៤. ករេប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករេរៀបចំ
យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីមី្រកូហរិញញវតថុ។  

88> ករវវិឌ ថមីៗ  : វបិត្តិហរិញញវតថុពភិពេ កថមីៗកន្លងេទេនះ មនផលប៉ះពល់េ យ្របេយលមកេលី្រគប់វ ិ
ស័យៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ កនុងេនះ វស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុកទ៏ទួលរងផលប៉ះពល់ផងែដរ ដូចជករេកនីេឡងីៃន
អ្រ ឥណទនែដលមន នភ័ិយកនុងចំេ ម្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុនិងកំេណីនៃនក្រមិតបណុំលធងនធ់ងរ
ហសួពីលទធភពសងរបស់អតិថិជន េ យ រ្របព័នធែចករែំលកពត័៌មនឥណទននិងករយល់ដងឹរបស់អតថិិជន
អំពវីស័ិយហរិញញវតថុេនមនក្រមិត(12)។ 

89> ជីវកមមទទួលបញច  ំ : េ្រកពី្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ជីវកមមទទួលបញច កំ៏ជ្របភពេស ហិរញញវតថុ
ខន តតូចមួយ ែដលេដីរតួនទីសំខន់ជួយបេំពញត្រមូវករចលន ច់្របក់បនទ ន់ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរក
េនកមពុជ។ េដីមបផី្តល់នីតិភពដល់អនុវសិ័យេនះ ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈ្រកសួងេសដ្ឋកនិងិហរិញញវតថុបនេចញ
្របកសេលខ០២៨ សហវ.្របក ចុះៃថងទ១ី២ ែខមក  ឆន ២ំ០១០ ស្តពីកីរផ្តល់ ជញ បណ្ណ ជវីកមមទទលួបញច ំ
នងិទញិលក្់រទពយបញច  ំនងិ ជវីកមមទទួល្របតេិភគេ យអនុបបទន នងិបនផ្តល់ ជញ បណ្ណចំននួ ៧៣ ជូន
្រកុមហុ៊ននងិ ងបញច  ំេដីមប្ីរបកប ជីវកមម្រសបចបប់។ 

                                                            

(៩) វសិ័យមី្រកូហរិញញវតថុេនកមពុជ: Taking the Sector to the Next Level; Business Issues Bulletin, No. 17, June 2009។ 
(១០) ករអភិវឌ វសិ័យេនះ្រតូវបនេរៀប ប់កនុងរបយករណ៍្របចឆំន ២ំ០០៩ របសស់មគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ ទំព័រទី ៥-៦ ។ 
(១១) អនកផ្តួចេផ្តីមអនុវត្តដំបូងេគមនដូចជ GRET (១៩៩១( អងគករជយួសេ្រងគ ះពិភពេ ក (១៩៩២( េអសុីលី និងCRS (១៩៩៣)។ 
(១២) «្របតិបត្តិកររបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុេនកមពុជ )ៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១០( » ទិននន័យេដីម សមគមមី្រកូហរិញញវតថុេនកមពុជ។ 
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90> បញ្ហ សំខន់ៗ : វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ ជួប្របទះបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីនកនុងអំទបុងទសវត រចុ៍ងេ្រកយ 
ែដលកនុងេនះមួយចំនួនធំ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យេជគជ័យ។ ប៉ុែន្តកេ៏នែតមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំននួេទៀត 
ែដលទមទរឲយមនករេ ះ្រ យជបន្ត។ បញ្ហ ្របឈមជចមបងៃនវស័ិយេនះ គកឺរែស្វងរកវធិី ្រស្តដ៏
មន្របសិទធភព េដីមបអីភិវឌ ្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុែដលពងឹែផ្អកេលីឥណទននិង្របក់បេញញីឲយក្ល យេទជ
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុែដលផ្តល់េស កន់ែតសមបូរែបប េហយី ចេឆ្លយីតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
ករងរេនះ ្រតូវអភិវឌ ទនទឹមនងឹករព្រងឹងបទបបញញតិ្ត និងសមតថភព្រតួតពិនិតយ េ យេផ្ត តសំខនេ់លី
តុលយភពរ ងផល្របេយជន៍ខងហរិញញវតថុ ករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគម និងកិចចករពរអតិថិជន មរយៈករ
រក តម្ល ភពកនុងករ យករណ៍ និងករកំណត់ៃថ្លេស ។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

91> វស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុបនសេ្រមចសមិទធផលជេ្រចីន េ យអនុវត្ត មចកខុវស័ិយនងិែផនករអភិវឌ នវ៍ ិ
ស័យហិរញញវតថុឆន ២ំ០០១-២០១០។ បចចុបបនន ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុមនចំនួន៥៦  កនុងេនះ២៨មន
ជញ បណ្ណ និង២៨បនចុះបញជ ីេបីេធៀបនងឹឆន ២ំ០០២ ែដលមន្រតឹមែត៣០បុ៉េ ្ណ ះ។ ជមួយគន េនះ 

ធនគរជតៃិនកមពុជបនផ្តល់ ជញ បណ្ណដល់្រគឹះ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុែដលមនលកខណសមបត្តិ្រគប្់រគន់ចំននួ 
៧ ចទទួល្របក់បេញញីពី ធរណជន។ 

92> ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកតីេវទិកស្រមបស្រមួលេគលនេយបយ និង ក់េចញនូវេគលនេយបយ
ឥណទនជនបទ មរយៈធនគរអភវិឌ ន៍ជនបទ េដីមបផី្តល់ឥណទនគ្ំរទដល់វស័ិយកសិកមម និងអនុវស័ិយ
េផ ងេទៀត។ េគលនេយបយេនះ កប៏នជំរុញឲយ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុចូលរមួចំែណកកនុងករផ្តល់ហរិញញបប-
ទនគ្ំរទដល់មី្រកូសហ្រគស និងសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម។ 

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

93> ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះកនុងករអភិវឌ វស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុ រមួមន៖ ១. ករព្រងឹង
្រកបខណ័្ឌ បទបបញញត្តិ ករ្រតួតពិនិតយ នងិសមតថភព ២. ករព្រងកីេស  ៣. ករែកលម្អប ្ត ញផ្តល់េស  ៤. 
ករបេងកីនកិចចករពរអតិថិជន ៥. ករព្រងឹង្របសិទធភព្របតិបត្តិករនិងភពរងឹមរំបស់្រគះឹ ថ នផ្តល់េស  និង 
៦. ករព្រងឹងវសិ័យគ្ំរទ។ 

94> ករព្រងងឹ្រកបខណ័្ឌ បទបបញញត្ត ិករ្រតួតពនិិតយ នងិសមតថភព : េទះប្ីរកបខ័ណ្ឌ បចចុបបននស្រមប់វសិ័យ
មី្រកូហរិញញវតថុ បនគ្ំរទដល់ករអភិវឌ ៃនវសិ័យេនះល្អកេ៏ យ ក៏េនមនត្រមូវករេ ះ្រ យភពខ្វះចេន្ល ះ
បែនថមេទៀតដូចជ ករក ងសមតថភពបញញត្តិករនិងអនក្រតួតពិនតិយ េដមីប្ីរគប្់រគង្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ 
ទងំ្រគឹះ ថ នមន ជញ បណ្ណ និង្រគះឹ ថ នទទួល្របក់បេញញី។ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តេផ្ត តេលីករអនុវត្តស្តង់
អន្តរជតិស្រមបប់ញញត្តិកមម ករ្រតួតពិនិតយវស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុ លកខខណ្ឌ ផ្តល់ ជញ បណ្ណស្រមប់ ្រគះឹ ថ នមី្រកូ
ហិរញញវតថុទទួល្របក់បេញញី ្រពមទងំអនុវត្តស្តង់ របយករណ៍មី្រកូហិរញញវតថុឲយ្រសប មស្តង់ របយ
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ករណ៍របស់្រគឹះ ថ នធនគរ ប៉ុែន្តចបំច់្រតូវពិចរ ផងែដរអំពចំី យនិងផល្របេយជន៍ចំេពះ្រគឹះ ថ ន
មី្រកូហរិញញវតថុពក់ពន័ធនឹងវធិនករេនះ។  

95> ករព្រងកីេស  : េដមីបពី្រងីកេស ជូនដល់្របជពលរដ្ឋឲយបនទូលំទូ យ ក៏ដូចជេដីមបពី្រងីក
វ ិ លភពៃនករ្របមូល្របកស់ន នំងិករផ្តល់ឥណទន ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមិន ចពឹងែផ្អកែតេទេលី
្របកប់េញញីនិងឥណទនេនះេទ។ ជមួយនឹងប ្ត ញេស ែដលមនេនទូទងំ្របេទសនិងជំនញរបស់ខ្លួន 
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករផ្តល់េស បនេ្រចីន្របេភទែថមេទៀត េ្រកពីករផ្តល់េស
្របក់សន  ំ និងឥណទនជូនដល់្របជពលរដ្ឋែដលពុំទន់មនលទធភពេ្រប្ីរបស់េស ធនគរឬបនេ្រប្ីរបស់
េស ធនគរពំុទន់េពញេលញ។ 

96> ករែកលម្អប ្ត ញផ្តល់េស  : េដីមបីធនលទធភពទទួលបនេស ហិរញញវតថុ របស់្របជពលរដ្ឋជ
ពិេសស្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនតបំន់ ច្់រសយលែដលមនឱកសនិងចំេណះដឹងតិចតួចអំពីេស ហរិញញវតថុ 
ទមទរឲយមនករសិក ែស្វងយល់អពំីវធិី ្រស្តចបស់ ស់កនុងករព្រងីកប ្ត ញផ្តល់េស េនះ។ កនុងករងរ 
េនះ ត្រមូវឲយមនករបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដងឹេលីវស័ិយហរិញញវតថុ ែដលជធតុផ ដ៏ំសំខន់មួយ។ 

97> ្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរកែដលេ្របី្របស់េស មី្រកូហរិញញវតថុ រមួមន ្របជពលរដ្ឋមនចំណូលទបបំផុតមួយ
ភគតូច ជពិេសស្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរកខ្ល ងំ ជនទុរគត ជនពិករ និង្របជពលរដ្ឋរស់េនតបំន់ ច់្រសយល។ 
ស្តង់ ែដលេ្របី្របស់ជអន្តរជតិស្រមប់ ស់លទធភពផ្តល់េស មី្រកូហរិញញវតថុគឺ២០ភគរយ ៃនអនុបតឥណទន
មធយមេធៀបនឹងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប។ ស្រមប់កមពុជ អនុបតេនះមនក្រមិត៥៤ភគរយ េ យឥណទន
មធយមមនចំនួន៤៣០ដុ ្ល រ េមរកិ នងិផលិតផលកនុង្រសុកសរុប ្របជពលរដ្ឋមន ក់ៗមនចំននួ៧៩៥ដុ ្ល រ
េមរកិ។ ទនិនន័យេនះ ចបង្ហ ញថ ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកពំុទនទ់ទួលេស មី្រកូហរិញញវតថុេនេឡយី ឬក៏អនកខចីមន
បនទុកបណុំលហសួក្រមិត។ 

98> េ យ រ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ពំុទន់បនផ្តល់េស ដល់តំបន់ជនបទនិងតំបន់ ច់្រសយល្រគប់ទី
កែន្លង អនកខចី្របក់ពឹងែផ្អកសំខនេ់លី្របភពហរិញញវតថុេ្រកផ្លូវករ ែដលមនអ្រ ករ្របក់ខពស់្របមណ១០ 
ភគរយកនុងមួយែខ េបីេធៀបនឹងអ្រ ១,៨ភគរយេទ៣ភគរយកនុងមួយែខពី្រគះឹ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុផ្លូ វករ 
្រស័យេលីកលវ ន និង នភិ័យៃន្របក់កមចីេនះ។ ្រគះឹ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុ មិនទន់មនលទធភពផ្តល់េស
ដល់តំបន់ជនបទនិងតបំន់ ច់្រសយលមួយចំននួេ យមូលេហតុ៖ ១. តំបន់ ច់្រសយលពិបកេធ្វដីំេណីរ
េទដល់ ២. បញ្ហ សុវតថិភពរបស់្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ៣. េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនមនក្រមតិ ៤. សកមមភព
េសដ្ឋកចិចេនមនក្រមិតទប ៥. កង្វះសកមមភពបេងកតីចណូំលឬករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ៦. កង្វះចំេណះ
ដឹងែផនកហរិញញវតថុ ឬចំេណះដឹងកនុងករចប់េផ្តីមឬ្រគប់្រគង ជីវកមម ៧. ពំុមនលទធភពខចី្របក់ជផ្លូវករ និង 
៨. ក្រមិត និភ័យឥណទនខពស់។ ក ្ត ទងំអស់េនះជឧបសគគចមបងចំេពះករផ្តល់េស ហរិញញវតថុេនតំបន់
ជនបទនិងតំបន់ ច់្រសយល។ 

99> ជីវកមមទទួលបញច ជំែផនកមួយគ្ំរទដល់ករព្រងកីប ្ត ញេស មី្រកូហរិញញវតថុ ែដលអនុវស័ិយេនះ
មនបញ្ហ ្របឈម្រសេដៀងគន េទនឹងបញ្ហ របស់្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុែដរ។ ែផ្អកេលី រជតិៃន ជីវកមមែដល
មនចនំួនេ្រចីន ទហំខុំសៗគន  និងមនលកខណៈជ្របតិបត្តកិរ្រទង់្រទយតូច អនុវសិ័យេនះបនបងកជបញ្ហ
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្របឈមចំេពះបញញត្តិករកនុងករ្រគប់្រគងនិងករគពំរដល់អនុវស័ិយេនះ។ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុបន
និងកំពុងេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ជីវកមមទទួលបញច នំិងទិញលក់្រទពយបញច  ំ និង
ជីវកមមទទួល្របតេិភគេ យអនុបបទន ក៏ដូចជបទបបញញត្តពិក់ព័នធ ្រពមទងំបេងកតីយន្តករគ្ំរទេផ ងេទៀត 

េដមីបជីំរុញករអភិវឌ អនុវស័ិយេនះឲយមនលកខណៈផ្លូវករនិង្រគប់្រគងបន្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ 

100> កនុងកិចច្របតបិត្តកិរ ្រគះឹ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុ្រតូវករព័ត៌មនឥណទន េស ទូទត់ និងេស ហរិញញវតថុ
េផ ងេទៀត ្រពមទងំ្រតូវព្រងឹង្របព័នធព័ត៌មនស្រមប់ករ្រគប្់រគង ែដលមនសមតថភព ម នបញជ ិក
គណេនយយនិងឥណទន។ ជមយួគន េនះ ក្៏រតូវព្រងឹងគុណភពរបយករណ៍របស់្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ឲយ
្រសបជមួយធនគរពណិជជផងែដរ។ ចំេពះសមតថភពរបស់អតិថិជន ចបំច់្រតូវព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ
ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ជពិេសសចំេពះសហ្រគិនខន តតូច ែដលរមួមនករផ្តល់មេធយបយនិងទីកែន្លង
ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករអភិវឌ កមមវធិីសិក  និងឯក រ ្រពមទងំករអភវិឌ ្រកុម្រគូបេងគ ល។ 

101> ករបេងកនីកិចចករពរអតថិជិន : កិចចករពរែផនកហរិញញវតថុស្រមបអ់តិថិជនរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញ-
វតថុេនមនកង្វះខត េ យពំុទន់មនេគលករណ៍ែណន ំ ស្រមប់េ ះ្រ យជេម្ល ះរ ងអតិថិជនជមួយ
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ និងនយិម្រតឹម្រតូវកនុងករ្របមូលបំណុល។ ចំេណះដងឹែផនកហរិញញវតថុរបស់អនកខចីនងិ
អនកឲយខចីជសក្ត នុពល ជទូេទេនមនក្រមិតទបេនេឡយី។ ករបេងកីតករយិល័យព័ត៌មនឥណទន
ស្រមប់វសិ័យហរិញញវតថុ រមួទងំវស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុ ្រតូវចត់ទុកជ ទភិព។ េលីសពីេនះេទៀត តម្ល ភពកនុង
ករកណំត់ៃថ្លេស និងសីលធម៌វជិជ ជវីៈរបស់បុគគលិក្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ែដលជែផនកមយួសំខនៃ់នកិចច-
ករពរអតិថិជន េនមនភពខ្វះចេន្ល ះេនេឡយី។ 

102> ករព្រងងឹ្របសទិធភព្របតបិត្តកិរនងិភពរងឹមរំបស់្រគះឹ ថ នផ្តលេ់ស  :  បចចុបបនន ្រគះឹ ថ នមី្រកូ-
ហរិញញវតថុេនកមពុជ មន្របព័នធព័ត៌មនស្រមប់ករ្រគប្់រគងខុសៗគន  ែដលេធ្វីឲយករ្រតួតពិនិតយរបស់បញញត្តិករ 
និង្របតិបត្តកិរ ្រតូវចំ យេពលេវ និងថវកិេ្រចីន។ មករសិក កន្លងមកបនបង្ហ ញថ មនករត្រមូវឲយ
មនស្តង់ ស្រមប់្របព័នធព័ត៌មនស្រមប់ករ្រគប្់រគង ែដលេធ្វីឲយ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុមួយចំនួន្រតូវចំ យ
ថវកិែថមេទៀត។ ្របករេនះ ទមទរឲយមនករសិក ជថម ីេដមីបែីស្វងរកដំេ ះ្រ យសម្រសប។ 

103> ករព្រងងឹវស័ិយគ្ំរទ : បចចុបបននមន្រគឹះ ថ នចំនួន៤កំពុងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លវសិ័យមី្រកូហរិញញ-
វតថុេនកមពុជ រមួមន វទិយ ថ នធនគរកមពុជែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់សមគមធនគរកិកមពុជ 
សមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ មណ្ឌ លសិក បេចចកេទសធនគររបស់ធនគរជតៃិនកមពុជ និងមជឈមណ្ឌ ល ប
ណ្តុ ះប ្ត លម្ីរកូហរិញញវតថុេអសុលីី - ៊ ន្របចតំបំន់ ។ េដីមបេីឆ្លីយតបនងឹត្រមូវករនិងករអនុវត្ត ម
វធិននិងបទបបញញត្តិថមីៗ េនកនុងវស័ិយេនះ ចបំច់្រតូវមនករ យតៃម្លសមតថភពបណ្តុ ះប ្ត លរបស់្រគឹះ-
ថ នទងំ៤។ 

104> ករព្រងឹងសមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ ជ ទិភពមយួេដីមបេីលីកសទួយតួនទរីបស់ ថ ប័នេនះកនុង 
ករស្រមបស្រមួលេគលនេយបយ ករពភិក រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងអនកផ្តល់េស មី្រកូហរិញញវតថុ ្រពមទងំ
ករ្រ វ្រជវនិងករែចករែំលកព័ត៌មនេនកនុងវសិ័យេនះ។  
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ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

105> ចកខុវស័ិយស្រមបវ់ស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥ គឺករបេងកីត្របព័នធមី្រកូហរិញញវតថុមួយរងឹ-
ម ំ មន្របសិទធភព នងិបេ្រម្ីរបេយជន៍្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក កនុងករផ្តល់េស ហរិញញវតថុកនុងតៃម្លសម្រសប ច
ទទលួយកបន បេងកីន្របក់ចណូំល និងកត់បនថយភព្រក្ីរក។ ចកខុវសិ័យេនះេនែតមនលកខណៈសម្រសប
ស្រមប់យុទធ ្រស្តអភិវឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ ែដលមនមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់ជមគគុេទទសក ៍កនុង
ករសេ្រមចេគលេ ៃនករអភិវឌ វស័ិយមី្រកូហរិញញវតថុជតិ។ 

106> ករ្រតួតពនិិតយ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុ : ធនគរជតៃិនកមពុជនឹងេធ្វកីរ យតៃម្លពីករ្របតិបត្តិ ម
ឯក ររបស់គណៈកមម ធិករបែសលស្តពីីករ្រតួតពិនិតយធនគរ េទេលីសកមមភពមី្រកូហរិញញវតថុ និង ម
េគលករណ៍សនូលស្រមប់ករ្រតួតពនិិតយធនគរ ្របកបេ យ្របសិទធភព កនុងេគលបំណងព្រងឹងវធិី ្រស្ត 
្រតួតពិនតិយនេពលបចចុបបនន។ 

107> ករខតិខំទងំេនះនឹង្រតូវេធ្វីេឡងីជ្របចេំ យែផ្អកេលីករអនុវត្ត្របេសីរបំផុតនិងសម្រសប មករ
ែ្រប្របួលយ៉ងេលឿនៃន្របតិបត្តិកររបស់្រគះឹ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុេនកនុងបរបិទកមពុជ។ េគលបំណង គឺេដីមបី
ចេធ្វកីរ្រតួតពិនិតយដល់ទីកែន្លងេលី្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុទងំអស់ចំននួមួយដងកនុងអំឡុងេពលពី១២េទ 

២៤ែខ។ 

108> ស្តង់ របយករណ៍រមួ :  ធនគរជតៃិនកមពុជនឹងពិចរ ក់ឲយអនុវត្តស្តង់ របយករណ៍រមួ 
េនេពលែដលស្តង់ របយករណ៍របស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ្រតូវបនែកលម្អ ចបន ុគីន បនេទនឹងស្តង់
របយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ធនគរ េ យែផ្អកេលីករគិតគូរអពំីករចំ យនិងផល្របេយជន៍ពី្របពន័ធស្តង់
រមួ។ 

109> ករែកលម្អបទបបញញត្តេិដមីប្ីរទ្រទងពិ់ពធិកមមផលិតផល : ជរ ្ឋ ភិបលនងឹបន្តែកលម្អវធិននិង បទ
បបញញត្តិ េដមីបគី្ំរទ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុកនុងករព្រងីកេស និងផលិតផលរបស់ខ្លួន រមួទងំករអនុញញ តឲយ
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ែដលមន ជញ បណ្ណទទួល្របក់បេញញីចូលជសមជកិសភផតទ់តរ់បស់ធនគរជតិ
ៃនកមពុជនិងករេលីកទឹកចិត្ត្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុឲយបេងកីតេស ៃចន្របឌិតថមីៗ ែថមេទៀត។ កន្លងមក្រគឹះ ថ ន
មី្រកូហរិញញវតថុេនកមពុជមនលទធភពផ្តល់្រតឹមឥណទននិងទទួល្របក់សន បំន្តចិបន្តួច។ ប៉ុែន្ត ្រគះឹ ថ នមី្រកូ
ហរិញញវតថុ ចផ្តល់ផលិតផលនងិេស េ្រចីនេទៀត ដូចជ ធន ៉ប់រងខន តតូច ភតិសនយខន តតូច េស ទូទត់
និងេផទរ្របក(់13) ហរិញញបបទនស្រមប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម ឥណទនស្រមប់ករអប់រ ំ និងហរិញញ
បបទនលំេន ន។ េ យែឡក ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេផ្ត តករយកចតិ្តទុក ក់េលីករវវិឌ ៃនករផ្តល់េស  
ធនគរ មទូរស័ពទចល័ត េ យគិតគូរផ្តល់វធិី ្រស្តស្រមប់ករអភិវឌ  និងកររកីចេ្រមនី ្រពមទងំបេងកតី
ឲយមនវធិននិងបទបបញញតិ្តសម្រសបស្រមប់្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុកនុងករផ្តល់េស េនះ។ េស ធនគរ មទូរស័ពទ
                                                            

(១៣)ផលិតផលហរិញញវតថុទងំេនះ្រតូវបនេលីកយកមកែវកែញកេនកនុងែផនកេផ ងេទៀតៃនរបយករណ៍េនះ។ ផលិតផលដែដល្រតូវ
បនេលីកេឡងីកនុង “្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុេនកមពុជ : េលីកកមពស់វសិ័យមី្រកូហរិញញវតថុមយួក្រមិតេទៀត” ្រពឹត្តបិ្រតស្តីពីបញ្ហ ជីវកមម
កមពុជ IFC No.17 ៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៩។ 
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ចល័ត ជក នុវត្តភពមួយស្រមប់ជរុំញករេផទរ្របកក់នុងនិងេ្រក្របេទស កដូ៏ចជស្រមប់ករព្រងីកេស
ទូទត់ជរូបយិវតថុជតិដល់តំបន់ជនបទ(14)។ 

110> ករេ្រប្ីរបស់ព័តម៌នឥណទន : ធនគរជតៃិនកមពុជ េ្រគងនឹង ក់ឲយដំេណីរករករយិល័យ
ពត័ម៌នឥណទនកមពុជ។ ករេ្រប្ីរបស់ករយិល័យព័ត៌មនឥណទនេ យ្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុផ្តល់គុណ- 
្របេយជន៍(15)ជេ្រចីន ដូចជ ផ្តល់ភពកន់ែតងយ្រសួលចំេពះអតិថិជនែដលគួរឲយទុកចិត្តកនុងករទទលួបន 
ឥណទន ពេន្ល នដំេណីរករនិងករអនុម័តឥណទន ែកលម្អករកណំតអ់្រ ករ្របក់របស់្រគះឹ ថ នមី្រកូ- 
ហរិញញវតថុ មក្រមិត នភិ័យ ករពរ្របពន័ធម្ីរកូហរិញញវតថុពីអតថិិជនែដលខច្ីរបកេ់្រចីនេលីសលុប កត់បនថយ 
អ្រ ករ្របក់ មរយៈករកត់បនថយករខតបង់ែដលេកតីេឡងីពីសំណំុែបបបទឥណទនមិន្រតឹម្រតូវ និង 
ចំ យកនុងករពិនិតយសំេណីសំុឥណទន។ 

111> ករបេងកីតយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ របស់អតថិិជនៃន្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ នឹងផ្តល់នូវក្រមិត
ករពរអតថិិជនកន់ែតខពស់។ ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធនឹងសហករជមួយសមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ េដមីប ី
កំណត់យុទធ ្រស្តនិង ថ បន័អនុវត្តយន្តករេនះ។ 

112> តម្ល ភពទផី រនិងករេបកីចហំពត័ម៌ន(16) : េដមីបកីរពរផល្របេយជន៍របស់្របជពលរដ្ឋ ជរ ្ឋ -
ភិបលនឹងកំណត់វធិនករដូចខងេ្រកម៖ 

 េរៀបចំនិងអនុវត្តកមមវធិីេលីកកមពស់ករយល់ដឹងែផនកហរិញញវតថុ ដល់អតថិិជនរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូ-
ហរិញញវតថុនិង ធរណជន។ 

 ក់េចញនិងអនុវត្តេសចក្តីែណនសំ្តីពីកិចចករពរអតិថិជន េ យែផ្អកេលីបទពេិ ធ និងករ-
អនុវត្ត្របេសីរបំផុត។ 

 សិក បញ្ហ ពកព់័នធនឹងបនទុកបណុំលេ្រចីនហួសេហតុ េដមីបកីំណត់ពីក្រមតិឥណទនព្ីរបភព
េផ ងៗគន  ែដលកពុំងបនផ្តល់េទឲយអតថិិជន។ 

113> ្របសិទធភពចំ យ : ជរ ្ឋ ភិបលនងឹបន្តេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លីករបេងកីន្របសិទធភពនិង 
កត់បនថយចំ យកនុង្របតិបត្តិករម្ីរកូហរិញញវតថុ មរយៈករេលីកទកឹចតិ្តកនុងករព្រងីកករេកៀរគរ្របកប់េញញី 
ករែកលម្អ្របព័នធ្រគប់្រគងបេចចកវទិយពត៌័មន ករពិចរ េលីេស ធនគរែដលគម ន ខ(branchless 
banking system) និងករេ្រប្ីរបស់ករយិល័យពត៌័មនឥណទន។ 

114> ជរ ្ឋ ភបិលនឹងពចិរ អពំជីេ្រមសីេផ ងៗកនុងករផ្តល់ហរិញញបបទន ដូចជ ១. ករផ្តល់ករធន
គម នចំណងចំេពះធនគរ េដមីបមីនលទធភពផ្តល់ឥណទនដល់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ និងអនកសំុខចីែដលមន
                                                            

(១៤) Meliza H. Agabin: ករែកែ្របបេចចកេទសស្រមប់ព្រងីកតំបន់្របតិបត្តិករ: Mobile Phone Banking េនកនុង្របេទសហ្វលីពីីន 
ែដលបនេធ្វីបទបង្ហ ញកនុងកិចច្របជំុពិភក េលីកទី ៣ ស្តពីី្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ Africa, Kampal, Uganda ចប់ពីៃថងទី២០-២៤ ែខ
សី  ឆន ២ំ០០៧។ 
(១៥)ចប់ពីទំព័រទី ៥ បទបង្ហ ញស្តីពីករបេងកីតករយិល័យព័ត៌មនឥណទន ៃថងទី៣០ ែខវចិឆិក រហូតដល់ៃថងទី៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១។ 
(១៦) េមីល CGAP Consumer Protection Policy Diagnostic Report Cambodia 2009។ 
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គុណវុឌ ្ិរគប់្រគនេ់នកនុងវសិ័យេសដ្ឋកិចចសំខន់ៗ  ២. ករអនុញញ តឲយ្រគឹះ ថ នធនគរេ្រប្ីរបស់មូលប្រត
របស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ េធ្វជី្របក់ប្រមុងកតព្វកិចចកនុងក្រមិតមយួសម្រសប េដមីបេីលីកទឹកចិត្តឲយ
្រគះឹ ថ នធនគរផ្តល់កមចជី្របក់េរៀលដល់្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ៣. ករបន្តផ្តល់មូលនិធលិក់ដុំេ យសហ
ករជមួយអនកផ្តល់មូលនិធិេផ ងៗ ដូចជ សហករជមួយ្រគះឹ ថ នធនគរស្រមប់ឲយខចីបន្តេទ្រគឹះ ថ នមី្រកូ
ហរិញញវតថុ ៤. ករពចិរ េលីវធិី ្រស្ត្រគប់្រជុងេ្រជយមួយ ដូចជករបេងកីត្រគះឹ ថ នហរិញញវតថុេដីមបអីភវិឌ ន៍
(DFI) ែដល ចេដីរតនួទីកនុងករេកៀរគរនិងផ្តល់មូលនិធិដុដំល់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ និង ៥. ករអនុវត្ត 
“កមមវធិែីចករែំលក និភយ័មី្រកូហរិញញវតថុ” (Microfinance Risk Participation Program) ែដលធនគរ
អភវិឌ ន៍ សុី បនអនុម័តផ្តលឧ់បករណ៍ឥណទនែដលមនទឹក្របក់ចនំួន២៥០ នដុ ្ល រ េមរកិ(្រគះឹ
ថ នហរិញញវតថុ ែដលចូលរមួអនុវត្តកមមវធិេីនះ ចទទួលបនករធនឥណទនរហូតដល់៥០ភគរយ ែដលផ្តល់

ជូនដល់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ)។  

115> ករែកលម្អ្របពន័ធព័តម៌នស្រមបក់រ្រគប់្រគងរបស់្រគះឹ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុ : េគលបំណងគឺ កឲ់យ
េ្របី្របស់នូវ្របព័នធព័ត៌មនស្រមប់ករ្រគប់្រគងែដល ចផ្តល់ព័ត៌មនដល់ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយនងិេលីកកមពស់
្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង្របតបិត្តិកររបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។ ករចំ យេលី្របព័នធេនះ ្រតូវសថិតកនុង
រង្វង់មួយែដល្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុតូចៗ ច ៉ ប់រងបន។ 

116> ករគ្ំរទនិងករេលីកកមពស់តនួទរីបស់សមគមម្ីរកូហរិញញវតថុកមពុជ : ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ 
និងធនគរជតិៃនកមពុជ សហករជមួយៃដគូពក់ព័នធ នឹងផ្តល់ករគ្ំរទដល់សមគមម្ីរកូហរិញញវតថុកមពុជ កនុង
ករបណ្តុ ះប ្ត លេលីមុខវជិជ ចបំច់នងិករអនុវត្តែផនករ ជីវកមម ស្រមប់ជួយក ងសមតថភពរបស់្រគះឹ
ថ ន។ សមគមម្ីរកូហរិញញវតថុកមពុជ នឹងេដរីតួនទកីនែ់តសកមមកនុងករជួយអភិវឌ និងផ ព្វផ យេគល-

នេយបយល្ៗអ  េលីកកមពស់ករពិភក  ករែស្វងរកករគ្ំរទ ករ្រ វ្រជវ និងករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនជមួយ
ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូពក់ពន័ធ។ ចំេពះករអភិវឌ សមគម ចបំច់្រតូវមនករខិតខំ្របងឹែ្របងបន្តកនុងករ
ព្រងឹងសមតថភព មរយៈករេលីកសទួយគុណភពអភិបលកិចច ្របតិបត្តិករ ភពរងឹមែំផនកហរិញញវតថុ  ធនធន
មនុស  ករទំនកទ់ំនង និងករផ្តល់េស កមម (17)។  

117> ជរុំញករេកៀរគរ្របកស់ន  ំ : ជរ ្ឋ ភិបលនងឹជរំុញករេកៀរគរ្របក់សន េំនតំបន់ជនបទែដល 
ចជ្របភពទុនបែនថមកនុងតៃម្លទបស្រមប់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ េដមីបផី្តល់ហរិញញបបទនដល់សកមមភព

ឥណទន។ 

118> ធនគរជតៃិនកមពុជនឹងជំរុញសកមមភពេកៀរគរ្របក់សន រំបស់្រគះឹ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុនិងអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលបនចុះបញជ ីេនធនគរជតិៃនកមពុជែដលមនក្រមិតទបេនេឡយី។ កនុងករងរេនះ 
ធនគរជតៃិនកមពុជ បនេចញបទបបញញត្តិអនុញញ តឲយ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុ ចេកៀរគរ្របក់សន ពំី ធរ-

                                                            

(១៧) េមីល the SEEP Network’s Network Capacity Assessment Tool (NCAT), 
 http://networks.seepnetwork.org/en/node/1256។ 
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ណជនបន បុ៉ែន្តត្រមូវឲយ្រគះឹ ថ នទងំេនះសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនតិយរបស់ធនគរជតៃិនកមពុជ េដមីបកីត់
បនថយ និភ័យបែនថមេទៀតចំេពះ្របកស់ន រំបស់ ធរណជន។ 

119> ្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុទទួល្របក់បេញញីពី ធរណជន នឹងេលីកទឹកចតិ្តដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲយ
េបកីគណន្ីរបក់បេញញីស្រមប់េធ្វី ជីវកមម(compensating business or collateral business)។ ករខចី
ឥណទនព្ីរគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុទទលួ្របកប់េញញីពី ធរណជនែបបេនះមនចំ យទប េ្រពះ្រគឹះ ថ ន
បនគណនផលចំណូលែផ្អកេលីសកមមភព ជីវកមមទងំមូល និងមិនែផ្អកែតេលីករផ្តល់ឥណទន។ 

120> ធនគរជតៃិនកមពុជេ្រតៀមេរៀបចំនងិ ក់ឲយអនុវត្ត្របកសស្តីពសីហគមន៍ឥណទនឬសហគមន៍
ហរិញញវតថុ។ ្របករេនះនឹង្របមូលផ្តុ ំគំនតិផ្តួចេផ្តមីេផ ងៗឲយសថិតេនេ្រកម្របេភទជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
ែដលបនចុះបញជ ីឬ្រគះឹ ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុែដលមន ជញ បណ្ណ។ បចចុបបនន មនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ
ចំនួនកំពុងេដីរតួនទីជសហគមន៍ហិរញញវតថុនិងេធ្វីសកមមភពេកៀរគរ្របក់សន ំ ប៉ុែន្ត ពុំបនចុះបញជ ីេន 
ធនគរជតៃិនកមពុជេនេឡយី។  

121> សិក និងអភិវឌ សមតថភព្របកតួ្របែជង : ជរ ្ឋ ភិបលនងឹជំរុញករែកលម្អេលីករវភិគសថិតនិិង
ករកំណត់និយមន័យទីផ រ មតំបន់ភូមិ ្រស្តនិង មវស័ិយទងំទំហំនិងវ ិ លភព ៃនជេ្រមីស្របភព
ធនធនហរិញញវតថុេទ មក្រមតិជក់ែស្តង(អនករកសីុចងករ ្រគួ រ មិត្តភក្តិ ធនគរភូមិ សហគមន។៍ល។)។  

122> ករព្រងកីលទធភពេ្រប្ីរបស់ឥណទន : ជរ ្ឋ ភិបលនងឹេរៀបចំយន្តករស្រមបស្រមួលរ ង្រគះឹ-
ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុនិងអងគករែដលបេ្រមីឲយផល្របេយជន្៍របជពលរដ្ឋ្រកី្រក កនុងេគលបណំងេរៀបចវំធិី ្រស្ត 

និងកមមវធិីសម្រសបស្រមប់ជួយជនទុរគតឲយទទលួបនេស ព្ីរគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។  

123> កនុងេគលេ រមួចំែណកផ្តល់ហរិញញបបទនខន តតូចជូន្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរក ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបេងកីត
្រកបខណ័្ឌ បញញត្តកិមម ករ្រតួតពនិិតយ និងយន្តករ្រគប់្រគង េដមីបអីភិវឌ វស័ិយទទួលបញច ឲំយមនលកខណៈផ្លូវករ 
និងអនុវត្តករ្រគប្់រគង្របកបេ យ្របសិទធភព។ ជមួយគន េនះ ជរ ្ឋ ភិបលនងឹជរុំញករេលីកកមពស់វជិជ -ជី
វកមមកនុង្របតិបត្តិករទទួលបញច  ំ មរយៈករ កឲ់យអនុវត្ត ម្របព័នធបេចចកវទិយពត៌័មនស្រមប់បញញត្តិករ 
្របតិបត្តិករ និង ជញ ធរមនសមតថកិចចពក់ព័នធ។ 

124> កនុងរយៈេពលមធយម សមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជគួរែតគ្ំរទករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីករៃចន្របឌិត
ផលិតផល រមួទងំករអភិវឌ ផលិតផលនិងេស កមមឯកេទស ្រពមទងំករបណ្តុ ះប ្ត លែដល ចជួយ 
ផ រភជ ប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបំផុតជមួយសកមមភព ចរកចំណូលបន។ បនទ ប់ពីករសិក ្រ វ្រជវេនះ គបបី
ពិចរ អនុវត្តេឡងីវញិនូវកមមវធិី កលបងផ្តល់េស មី្រកូហរិញញវតថុេនតបំន់ ច្់រសយល ែដលធ្ល បទ់ទួល
បនេជគជ័យ។ 

125> ករផ្តល់ជនំយួបណ្តុ ះប ្ត លជូនអតថិជិន : អតថិិជនរបស់្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ្រតូវករជំនួយ
េដមីបបីេងកនីចំេណះដឹងនិងជំនញែផនកផលិតកមម ហរិញញវតថុ និងករសិក ទីផ រស្រមប់សកមមភពរកចំណូល
របស់ខ្លួន។ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំេគលនេយបយសម្រសបេដមីបេីលីកទឹកចិត្តឲយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល
ផ្តល់េស អភវិឌ ន៍ ជវីកមមកនុងតៃម្លសមរមយនិងឲយ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុផ្តល់ជំនួយបណ្តុ ះប ្ត ល មរយៈ
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េស វនិចិឆ័យ ជីវកមម(Diagnostic Business Clinics)។ េលីសពីេនះេទៀត ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុនិង 
ធនគរពិភពេ កេ្រគងនឹងផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសនិងជំនួយឥតសំណងស្រមប់គេ្រមងតូចៗ ជូនដល់
អតថិិជនរបស់្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

IV. ភតិសនយ 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

126> ្របតិបត្តិករភតិសនយមនកររកីលូត ស់ និងមនករនិយមេ្រចីនេនកមពុជ។ ប៉ុែន្ត មជឈ ្ឋ នជ
េ្រចីនមិនទន់យល់ពពីកយបេចចកេទសេ្រប្ីរបស់េនកនុង ជីវកមមភតិសនយេនេឡយី(18)។ មជឈ ្ឋ នទងំេនះ
មិនទន់យល់អ្វេីទជភតសិនយ ផល្របេយជន៍ពីករអនុវត្តភតិសនយ ឬភពខុសគន រ ងភតិសនយ និងករជលួ
េនះេទ។  

127> េទះបី្រកបខ័ណ្ឌ គតយុិត្តមិនទនច់បស់ ស់កេ៏ យ ក៏ទីផ រភតិសនយែផ្អកេលីអនកផគត់ផគង់មនករ-
រកី យភយ។ ្រកុមហុ៊នមយួចនំួន បនផ្តល់ភតិសនយជយនយន្តដល់ ជវីកមមេនកនុងឧស ហកមមរុករក 
ធនធន។ ្រកុមហុ៊នរថយន្ត ក់សុីជេ្រចីនបនចប់ដេំណីរករ។ មន្រកុមហុ៊នមួយចំនួនកំពុងផ្តល់ភតសិនយ
ហរិញញបបទនឧបករណ៍ផលិតេ្របងរុកខជតិ។ ភន ក់ងរជួលរថយន្តលំ បអ់ន្តរជតិ មនគេ្រមងចប់ដំេណីរករ 
ជីវកមមេនកនុងឆន ២ំ០១១។  

128> ្របតិបត្តិករែដល ចចត់ទុកជភតសិនយមនដូចជ ករជួលដីកនុងរយៈេពលព៥ី០េទ៩៩ឆន  ំ
ស្រមប់ ងសងេ់ ងច្រក ករជួលករយិល័យរយៈេពល៥ឆន  ំ េ យមនជេ្រមីសបន្តកិចចសនយ ករជលួ
ឧបករណ៍េ ងច្រករយៈេពល៥ឆន  ំ េ យភតកិៈមនបំណងទិញផ្ត ច់េនេពលបញចបក់ិចចសនយជួល ករជួល
ឧបករណ៍ស្រមប់គេ្រមង ងសង់គិត មរយៈេពល្របតិបត្តកិរ ករជលួយនយន្ត មចំនួនៃថង ករជួល
និេយជិតបេ ្ត ះ សននេ យអនកផគតផ់គងទ់ទលួខុស្រតូវទងំ្រសុងកនុងករទូទតេ់បៀវត រ ៍ ករជួលម៉សីុនថត-
ចម្លងែដលភតិបតីផ្តល់ទឹកថន ថំតចម្លង ្រក ស និងករែថទ ំេហយីទូទត់េទ មចំនួនសន្លកឹទំពរ័ជេដមី។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

129> ចបបស់្តពី្ីរបតបិត្តកិរែដលមនកចិចធន្រតូវបនអនុមត័េនឆន ២ំ០០៧ ចបបស់្តពីីភតសិនយហរិញញវតថុ
្រតូវបនអនុម័តេនឆន ២ំ០០៩ េហយី្រកមរដ្ឋបបេវណីបនចូលជធរមន និងចបបអ់នុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី្រតូវបន
អនុម័តឆន ២ំ០១១េនះ។ 
 

 
                                                            

(១៨) អនកផគត់ផគង់គឺជអនកលក់្រទពយសកមម។ ភតិបតីគឺជមច សអ់ចលនវតថុឬមច សក់មមសិទធិៃន្រទពយសកមម។ ភតិកៈគឺជអនកេ្របី្របស់្រទពយ
សកមម។  
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គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

130> ករអនុវត្តភតិសនយ មិនទនម់នករឯកភពេនកនុង្របតិបត្តិករទងំ្រសុងេនេឡយីេទ។ ចបបស់្តពីី
្រគះឹ ថ នធនគរនងិហរិញញវតថុ បនកណំត់ភតិសនយជ្របតិបត្តិករមួយរបស់ធនគរ បុ៉ែន្តេ យ រភតិសនយ
មិនក្រមិតចំេពះែត្រគះឹ ថ នធនគរ េនះធនគរជតិៃនកមពុជ ចបំច់្រតូវកំណតអំ់ពី្របេភទៃនភតសិនយ 
ែដល្រតូវអនុវត្តចំេពះ្រគឹះ ថ នធនគរឬ្រគឹះ ថ នែដលទទួល ជញ បណ្ណពធីនគរជតិៃនកមពុជ។ 

131> អតថ្របេយជន៍ចមបងមួយៃនភតសិនយ គឺសមតថភពរបស់ភតិបតកីនុងករទទួលយកវញិយ៉ងឆប់
រហ័សនូវ្រទពយសកមម ្របសិនេបីអតិថិជនមិនេគរព មកិចចសនយ។ េ យមនចបប់បនែចងពសិីទធរិបស់ភតបិ
តីេផ ងគន  េនះគឺ ១. ្រកមរដ្ឋបបេវណីនិងចបបស់្តពី្ីរបតបិត្តកិរែដលមនកចិចធន បនត្រមូវឲយមនេសចក្តី
សេ្រមចពីតុ ករកនុងករកន់កប្់រទពយធន ែដលករត្រមូវេនះ ចពនយរេពលៃនករទទួលយកមកវញិនូវ
្រទពយសកមម និង ចេធ្វីឲយខូចខតឬបត់បង់តៃម្ល្រទពយសកមមេនះ និង ២. ចបបស់្តពីីភតសិនយហរិញញវតថុ 
អនុញញ តឲយទទលួយកវញិយ៉ងឆប់រហ័សនូវ្រទពយសកមមរបស់ខ្លួន នងិបននិ ករបញញត្តិេផ ងែដលផទុយពីចបប់
េនះ។ ចបបស់្តពី្ីរបតបិត្តកិរែដលមនកចិចធន បនែចងថ ល់ភតិសនយេសទីរែតទងំអស់ជ្របតិបត្តិករែដល
មនកិចចធន។ កនុងករណីមនភពផទុយគន រ ងបទបបញញត្តៃិនចបប់េនះ និងបទបប-ញញត្តិៃនចបប់ដៃទេទៀត ចបប់
ស្តពី្ីរបតបិត្តកិរែដលមនកិចចធនេនះ ្រតវូចត់ទុកជបញញត្តិេគល េលីកែលងែតចបប់េផ ងេនះែចងេយង
ជក់ ក់ឬេធ្វីវេិ ធនកមមេលីបទបបញញត្តិែដលផទុយនឹងចបបេ់នះ។ ចំេពះបញញត្តិ ែដលពុមំនែចងកនុងចបបេ់នះ
េទ ្រតូវអនុវត្ត ម្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

132> ចបបស់្តពីភីតិសនយហរិញញវតថុែចងថ ភតិបតី ចពឹងែផ្អកេលីភតកិៈកនុងករេ្រជសីេរសីឧបករណ៍និង
អនកផគតផ់គង់។ បុ៉ែន្តមជឈ ្ឋ នមួយចំនួនបក្រ យថ ភតិបតមីិនមនសិទិធកនុងករេ្រជីសេរសីអនកផគត់ផគង់ ពិនតិយៃថ្ល
ទិញឧបករណ៍ ឬេ្រជីសេរសីទីផ រស្រមប់បេញចញលកឧ់បករណ៍។ 

133> ្រកមរដ្ឋបបេវណីត្រមូវឲយភតិបតីែថទឧំបករណ៍ ែដលចណុំចេនះ្រគឹះ ថ នធនគរមនិមនជនំញ
េនះេទ។ ្រកមេនះមិនបនេលីកេឡងីពីតួនទីរបស់អនកផគត់ផគង់និងភតិកៈេឡយី ប៉ុែន្តជទូេទ អនកផគតផ់គង់ជអនក
ផ្តល់េ្រគឿងបន្ល ស់ ករធន និងករែថទ ំឬករជួសជុលជេដីម។ 

134> កិចចសនយទិញប ្ត ក់(Hire-Purchase) ជកិចចសនយលក់ មដំ ក់កលេនកនុង្របេទសជ
េ្រចីន។ អគគនយក ្ឋ នពនធ រយល់ថ កចិចសនយទិញប ្ត ក់េនះជឧបករណ៍ហរិញញបបទន្រទ្រទង់ដល់ករ
លក់របស់អនកផគត់ផគង។់ ធនគរជតៃិនកមពុជយល់ថ កចិចសនយទិញប ្ត ក់េនះជទ្រមងមួ់យ្របេភទៃនភតិ- 
សនយ។ 

135> ្រប្រពតឹ្តកមមពនធស្រមបឥ់ណទនធនគរនិងភតិសនយេលីឧបករណ៍មិនដូចគន េទ ជពេិសសពក់-
ព័នធនឹងពនធេលីតៃម្លបែនថមនិងពនធកត់ទុក។ ឥណទនធនគរ្រតូវបនេលីកែលងពីពនធេលីតៃម្លបែនថមនិងពនធ
កត់ទុក ប៉ុែន្តភតសិនយ្រតូវជប់កតព្វកិចចពនធេលីតៃម្លបែនថម១០ភគរយ និងពនធកត់ទុក១០ភគរយ ែដល្រតូវ
ទូទត់េ យភតិកៈជំនសួឲយភតបិតី។ 
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136> បចចុបបនន ករអនុវត្តពនធេលីតៃម្លបែនថមេនមិនទន់មនសងគតភិព។ ពនធេលីតៃម្លបែនថមចបំច់្រតូវ
ទូទត់ចំេពះឧបករណ៍ថមីែដលនចូំលមកកនុង្របេទស។ ពនធេលីតៃម្លបែនថមេនះនឹង្រតូវេផទរបន្តេទអនកេ្របី្របស់ 
មរយៈករ្របមូលពនធេលីតៃម្លបែនថមចំេពះេស ជួលឧបករណ៍ភតិសនយ ប៉ុែន្តជទូេទមិនមនករ្របមូលពនធ

េលីតៃម្លបែនថមចំេពះករទូទតភ់តិសនយេលីករជលួរថយន្តឬជលួករយិល័យជេដីម។ 

137> ពនធកត់ទុកជបញ្ហ មួយេផ ងេទៀត។ ជធមម  ពនធកត់ទុកជករបង់មុននូវពនធេលី្របកច់ំេណញ
របស់ភតបិតី។ ពនធកត់ទុកមនក្រមិត១០ភគរយៃនករទូទត់ភតិសនយ។ ភតកិៈ្រតូវបនត្រមូវឲយេរៀបចំឯក
រនងិទូទត់ពនធកត់ទុក១០ភគរយ េទកន់អគគនយក ្ឋ នពនធ រ។ ករអនុវត្តរេបៀបេនះ គឺជករបេងកីតឲយ

មនពនធ្រតួតគន ។ 

138> ្រកុមហុ៊នអន្តរជតិ ែដលកពុំងេធ្វីធុរកចិចកនុង្របេទសកំពុងអភវិឌ  មនេគលករណ៍កនុងករជួលជំនួស
ករកន់កប់ទព្វសមភ រៈករយិល័យ។ េ យ រេគលនេយបយពនធនងិសមព ធថវកិ ្រកុមហុ៊នអន្តរជតិទងំ
េនះ ្រតូវបងខំចិត្តជលួទព្វសមភ រៈែដលបនេ្របីេហយី។ ទព្វសមភ រៈែដលេ្របីេហយីេនះ គឺមនិសូវមន្របសិទធភព
និងមិនមនេ្រគឿងបន្ល ស់្រគប់្រគន់។ 

139> េសចក្ត្ីរពង្របកសស្តពីពីនធេលីភតសិនយហរិញញវតថុ េសនីេឡងី ងរលំស់ែតមយួស្រមប់ ល់្របតិ-ប
ត្តិករភតិសនយទងំអស់ េ យបង្ហ ញអំពីចំ យនិង្របកច់ំេណញ។ ករណីេនះមិន ចអនុវត្តបនេឡយី 
េ យករេ្របី្របស់ ងរលំស់ែតមួយស្រមប់្របតិបត្តិករភតិសនយនីមួយៗស្រមប់ភតិកៈផងនិងភតិបតីផ
ង។ អគគនយក ្ឋ នពនធ រ ្រតូវេ្រតៀមលកខណៈេរៀបចំេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករកំណត់ពនធេលី្របតិបត្តិករភ
តិសនយ  េ យបញជ កព់ីផលចំណូល ចំ យ ករដករលំស់ ពនធេលី្របក់ចំេណញ ពនធេលីតៃម្លបែនថម នងិ
ពនធកត់ទុកជេដមី។ 

140> មករត្រមូវរបស់ចបប់ ករបេងកតីសិទធិ្របតេិភគេលីចលនវតថុគឺជករផ ព្វផ យឬករបញជ ក់ជ
ធរណៈៃនអតថភិពរបស់គហកៃនសិទិធឃតទុ់ក។ កររលឹំកជ ធរណៈៃនអតថិភពរបស់គហកៃនសិទិធ

ឃតទុ់កគេឺដីមបកីរពរទងំមច ស់បណុំល/ភតបិតីនងិអនកទិញេ យសុចរតិនូវចលនវតថុេនកនុងទផី រចលនវតថុ
េ្របីេហយី។ ្រកសួងពណិជជកមមបនបេងកីត្របព័នធចុះបញជ ីខន តអន្តរជតិ ប៉ុែន្តមនិទន់បនេរៀបចំទទលួករចុះ
បញជ ីស្រមប់ភតសិនយេនេឡយីេទ។ 

141> ជរ ្ឋ ភិបលមននិនន ករករពរអតិថិជន មរយៈករេបីកចំហព័ត៌មនអំពីអ្រ ករ្របក់ពិតៃន
ឥណទន។ កនុង្របតិបត្តិករភតសិនយគឺមនភព្រប ក់្របែហលេទនឹង្របតិបត្តិករករពិត ែដលនឹងផ្តល់
ទំនុកចិត្តកនុងករឲយខចី(Truth-in-lending)េនះែដរ។ ប៉ុែន្ត ករចំ យពតិជក់ែស្តងស្រមប់្របតិបត្តិករភតិ
សនយ្រតូវបនគណនខុសគន រ ងភតិកៈនិងភតិបតី។ 

142> ជរ ្ឋ ភិបលបនបតប់ងច់ំណូលពនធជេ្រចីនព្ីរបតិបត្តិករភតិសនយមិនផ្លូវករ។ មយង៉េទៀត ករេធ្វី
្របតិបត្តិករភតិសនយមិនផ្លូវករេនះបនបងកឲយមនវសិមភពកនុងករ្របកតួ្របែជង្របតិបត្តិករផ្លូវករ។ េហតុេនះ 
ជរ ្ឋ ភិបលកំពុងេរៀបចំជំរុញ្របតិបត្តកិរភតសិនយមិនផ្លូវករមកកនុង្របព័នធផ្លូវករ។ 
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143> ជរ ្ឋ ភិបលកពុំងក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធេឡងីវញិ ប៉ុែន្តត្រមូវករមួយចនំួនមិនទន់បំេពញបន
េនេឡយី។ ឧទហរណ៍ ្រកសួងពណិជជកមមបនបេងកីត្របព័នធចុះបញជ ីស្រមប់្របតបិត្តិករមនកចិចធន ប៉ុែន្ត 
្រកសួងេរៀបចែំដនដ ី នគរូបនយីកមម នងិសណំង់មិនទន់បនេរៀបចំបេងកតី្របព័នធចុះបញជ ីស្រមប់ចលនវតថុ ងំ
ភជ ប់(Fixture)(19)េនេឡយី។ 

ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

144> េដមីបេីចៀស ងទំនស់េនកនុងបញញត្តិកមម ធនគរជតៃិនកមពុជនឹងេធ្វវីេិ ធនកមមចបបស់្តពីី្រគះឹ ថ ន
ធនគរនងិហរិញញវតថុ េដីមបបីញជ ក្់របតិបត្តិករភតិសនយស្រមប់ធនគរ ករផ្តល់ ជញ បណ្ណចំេពះ្រកុមហុ៊នភ
តិសនយនិងករ្រតួតពិនិតយ្របតបិត្តកិរភតិសនយឬ្រកុមហុ៊នភតិសនយ។ ធនគរជតៃិនកមពុជ មនតួនទីកនុង
ករផ្តល់ ជញ បណ្ណស្រមប់ ជីវកមមភតិសនយហរិញញវតថុ។ ជមយួគន េនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបញជ ក់ឲយបន
ចបស់ ស់អំពីតួនទរីបស់ ថ ប័នែដលទទួលបនទុកករេចញ ជញ បណ្ណនិង្រគប់្រគង ជវីកមមភតសិនយ មញញ 
ឬករជួលធមម ។ 

145> ជរ ្ឋ ភិបលនងឹពិនតិយេលីលទធភពកនុងករអនុវត្តចបបព់កព់័នធនឹងករអនុវត្តភតិសនយ ែដលរមួមន 
្រកមរដ្ឋបបេវណី ចបបស់្តពី្ីរបតិបត្តកិរែដលមនកចិចធននិងចបបស់្តពីភីតិសនយហរិញញវតថុ េ យេរៀបចំបទ
បបញញត្តិេដមីបបីញជ កេ់លីខែចងែដលមនលកខណៈ្រសេពច្រសពិលនឲំយមនករភន័្ត្រចឡេំនកនុងករអនុវត្តភតិ
សនយ និងេដីមបសី្រមប មត្រមូវករៃនស្តង់ និងនីតិវធិីគណេនយយ។ 

146> ជរ ្ឋ ភិបលនងឹពនិិតយលទធភពេរៀបចំេគលនេយបយពនធេលី្របតិបត្តិករភតិសនយ កនុងេគលេ
ជំរុញករអភិវឌ វស័ិយេនះ។ អគគនយក ្ឋ នពនធ រ្រតូវេរៀបចំនីតិវធីិែណន ំកនុងករអនុវត្តកតព្វកិចចពនធេលីវស័ិ
យភតសិនយ េ យបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់េលីកតព្វកិចចពនធេលីតៃម្លបែនថមនិងពនធកត់ទុក។ 

147> ករអភិវឌ ទីផ រទុនកនុង្រសុកនងិ្របភពទុនេផ ងៗេទៀត គឺជត្រមូវករចបំច់ស្រមប់ករអភិវឌ វស័ិ
យភតសិនយ េ យវស័ិយេនះមនត្រមូវករទុនរយៈេពលែវង។ 

148> ករបេងកីតេហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់្រទ្រទង់ដល់្របតបិត្តិករភតិសនយចបំច់ ្រតូវមនករេរៀបចែំផន-
ករសកមមភពអភិវឌ ន៍ឲយបនចបស់ ស់។ 

149> ជរ ្ឋ ភិបលនងឹជំរុញឲយភតិបតីែដលមនតួនទីជអនកផគតផ់គងខ់ន តធំចូលរមួេនកនុង្របតិបត្តិករភតិ
សនយ កនុងេគលេ ្រទ្រទង់ដល់កររកីចេ្រមនីេនកនុងឧស ហកមមមួយចំននួ ដូចជ ឧស ហកមមសំណង់ និង
កររុករកជេដីម។ 

150> ជរ ្ឋ ភិបលនងឹបន្តកិចចករពរអតិថិជន េ យត្រមូវឲយភតបិតីេបកីចំហព័ត៌មនចំេពះភតិកៈស្តីពី
្របតិបត្តិករភតិសនយ។ ករេបីកចំហព័ត៌មនេនះ ្រតូវ្រសបជមួយេគលករណ៍គណេនយយនិងរបយករណ៍
ហរិញញវតថុ។ 
                                                            

(១៩) Fixture គឺជចលនវតថុ ក់ភជ ប់ជមយួអចលនវតថុ(ដីនិងអគរ)។ 
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ជំពូក៣ 
វិសយ័ហរិញញវតថុមិនែមនធនគរ 

I. ធន ៉ ប់រង 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

151> ចបបស់្តពីកីរធន ៉បរ់ង ្រតូវបន្របកសឲយេ្របីេនឆន ២ំ០០០។ អនុ្រកឹតយស្តពីកីរធន ៉បរ់ង ្រតូវ
បនអនុម័តេនឆន ២ំ០០១ និងបទបបញញត្តមិួយចំននួ្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្ត េដមីបជីំរុញករអភិវឌ វស័ិយធន-
៉ ប់រងេនកមពុជ។ ទនទមឹេនះ យុទធ ្រស្តអភិវឌ នវ៍សិ័យេនះ មនែចងេនកនុងចកខុវស័ិយនងិែផនករអភវិឌ នវ៍សិ័
យហរិញញវតថុឆន ២ំ០០១-២០១០ ែដលជែផនទីមគគុេទទសកស៍្រមបក់រអភិវឌ វសិ័យហរិញញវតថុ ្របកបេ យចីរភ
ព។                                       

152> មរយៈករ ក់ឲយអនុវត្តចបប់និងបទបបញញត្តិខងេលី ធុរកចិចជេ្រចីនែដលធ្ល ប់បនេ្របីេស ធន-
៉ ប់រងេនេ្រក្របេទស បនបែង្វរមកេ្របីេស ធន ៉ ប់រងេនកមពុជវញិ។ ទំហបុំព្វ ភសរុបេនឆន ២ំ០១០ 
មនទកឹ្របក់ចំននួ២៤,៨ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលមនកំេណីន២៤ភគរយ េធៀបនឹងឆន ២ំ០០៩។ ប៉ុែន្ត 
បរមិណទឹក្របក់េនះមនអ្រ ្រតឹមែត០,២១ភគរយៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរុបប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រទពយសកមមសរុប
ស្រមប់វស័ិយធន ៉ប់រងេនឆន ២ំ០១០ មនចនំួន៧៧,១៧ នដុ ្ល រ េមរកិេសមីនឹង០,៦៦ភគរយ ៃន
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប។ េបីេ្របៀបេធៀបនឹងទីផ រៃនប ្ត ្របេទសកនុងតបំន់ ក៏ដូចជពិភពេ ក ទីផ រ
ធន ៉ប់រងកមពុជេនមនទំហតូំច។ 

153> វស័ិយធន ៉បរ់ងេនកមពុជ េនមិនទន់បនបេ្រមីផល្របេយជន៍េពញេលញេនកនុង្របព័នធហរិញញវតថុ 
ទងំមូលេនេឡយី េ យបចចុបបនន ឧស ហកមមធន ៉ប់រងបន្រគបដណ្ត ប់ែតេលីករធន ៉ប់រងទូេទប៉ុេ ្ណ ះ 
េហយីមនែត្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រងទូេទចំនួន៦ និង្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រងបន្តចំននួ១បនទទួល ជញ បណ្ណ 
េដមីបេីធ្វី ជីវកមមធន ៉ ប់រងេនកមពុជ។ ជក់ែស្តងេនឆន ២ំ០១០ ្រទពយសកមមសរុបៃនឧស ហកមមធន ៉ប់រង
មនចំននួ្រតឹមែត១,២ភគរយៃន្រទពយសកមមសរុបរបស់្របពន័ធហរិញញវតថុ។  

154> កនុងេគលេ បេងកីនេលប នអភិវឌ ឧស ហកមមធន ៉បរ់ងកមពុជ ជរ ្ឋ ភិបលបនេផ្ដ តករយក
ចិត្ដទុក កព់្រងីកទផី រធន ៉ ប់រងេនះ េ យបនេប្ដជញ ចិត្ដ ក់ឲយមនេស ធន ៉បរ់ង យុជីវតិ េនឆន  ំ
២០១១ ែដលជជំ នថមីមួយេទៀតៃនកររកីចេ្រមីនកនុងវស័ិយេនះ និង ចបេងកីនតួនទីនងិ រៈសំខន់កនុង
្របព័នធហរិញញវតថុ។ មូលធននិងទុនប្រមុងរបស់ ជវីកមមធន ៉ប់រង យុជីវតិ ជ្របភពទុនវនិិេយគសំខន់េន
កនុងទីផ រហរិញញវតថុ។  

155> ជរ ្ឋ ភិបលបនេរៀបចឲំយមនករធន ៉បរ់ងខន តតូច េដមីបផី្តល់េស ជូន្របជពលរដ្ឋេន ម
ជនបទែដលមនចំណូលទប។ ករផ្តល់េស ធន ៉ ប់រងខន តតូចជក ្ត ជំរុញបែនថមដល់កររកីលូត ស់និង
វ ិ លភពៃនទីផ រធន ៉បរ់ងេនកមពុជ។ 
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156> េទះបកីលិយុគហរិញញវតថុសកលេ កបនគំ មវស័ិយហរិញញវតថុកមពុជកេ៏ យ ក៏ឧស ហកមមធន-
៉ ប់រងេនកមពុជ បនេបះជំ នេទមុខយ៉ងរងឹម។ំ បនទ បព់ីបញញត្តិករធន ៉ ប់រងបន កេ់ចញបទបបញញត្តិ
្របុង្របយត័ន វស័ិយេនះេនបន្តមនសថិរភពនងិមនកររកីចេ្រមនីគរួជទីេមទនៈ។     

157> បញញត្ដកិរធន ៉ប់រងកមពុជជសមជិកសកមមៃន្រកុមបញញត្ដិករធន ៉បរ់ង ៊ ន។ ករ្របជំុនងិករ
្រប្រស័យទក់ទងជ្របចកំនុង្រកបខ័ណ្ឌ េនះ  ផ្តល់ រៈ្របេយជន៍ជខ្ល ងំចំេពះកមមវធិីអភិវឌ ន៍របស់បញញត្ដិករ។ 

158> សមគមធន ៉ប់រងទូេទកមពុជ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនឆន ២ំ០០៥ េដមីបជីតំ ងឲយ្របតិបត្តិករ
ធន ៉ប់រងទូេទទងំអស់ែដលេធ្វី ជីវកមមេនកមពុជ។ សមគមេនះបនេដីរតួនទីយ៉ងសកមមកនុងភពជៃដគូ 
ជិតសនិទធជមួយបញញត្ដកិរ េដីមបអីភិវឌ វស័ិយធន ៉ប់រងកមពុជឲយមនភពរងឹម។ំ ជលទធផល សមគមបន
កំណត់អ្រ តៃម្លបុព្វ ភៃនករធន ៉ ប់រងអគគីភ័យនងិអ្រ តៃម្លបុព្វ ភៃនករធន ៉ ប់រងយនយន្ដែដលជ
ករ ចប់េផ្តីមៃនស្វ័យ្រគប់្រគង។ ជមយួេនះ សមគមបននិងកពុំងពិភក ជមួយវទិយ ថ នធន ៉ប់រងម៉
េឡសីុ េដមីបេីរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្រមប់ព្រងឹងសមតថភពបុគគលិករបស់វស័ិយេនះ។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

159> ករ ក់េចញបទបបញញត្ដិទក់ទងនឹងករធន ៉ប់រងេនឆន ២ំ០០៧ ជកររមួចំែណកដ៏សំខនេ់នកនុង 
ករអភិវឌ វស័ិយធន ៉ប់រង។ បញញត្ដកិរធន ៉ប់រងបនេបះផ យរបយករណ៍្របចឆំន សំ្ដីពីករអភវិឌ ទីផ រ 
ធន ៉ប់រងេនកមពុជ េដមីបផី្ដល់ព័តម៌នអំពីទីផ រេនះនិងបទបបញញត្ដិេផ ងៗ។ ជមួយគន េនះ ្របកសស្ដីពីករ
ផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវរបយករណ៍ហរិញញវតថុ្របចឆំន សំ្រមប់ ជីវកមមធន ៉ប់រង បនផ្តល់ករធនឲយ 
មនតម្ល ភពកន់ែតខពស់េនកនុងទីផ រេនះ។ 

160> ចប់ ងំពឆីន ២ំ០០៧មក បញញត្តកិរធន ៉ប់រង បនេរៀបចំកមមវធីិក ងសមតថភពេដីមបេីលីកកមពស់
ក្រមិតសមតថភពម្រន្តរីបស់បញញត្ដកិរធន ៉បរ់ង ពិេសសករធន ៉ប់រងទូេទ។ 

161> បញញត្តកិរធន ៉ប់រងកមពុជ បនចូលជសមជកិៃនសមគមបញញត្តិករធន ៉បរ់ងអន្ដរជតិ(IAIS)
កលពឆីន ២ំ០០៩។ កនុងនមជសមជកិ បញញត្ដកិរធន ៉ប់រងបនទទួលនូវចំេណះដឹងថមីៗ មរយៈេគហ- 
ទំពរ័របស់សមគមេនះនិងបទពិេ ធរបស់អនកជំនញករលបីៗ  េដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមកនុងវស័ិយ 
ធន ៉ប់រង។ 

162> ចប់ពីឆន ២ំ០០៧ បញញត្ដិករធន ៉ ប់រង បនចប់េផ្ដីមេរៀបចនិំងអនុវត្តេគលករណ៍្រតួតពិនតិយេន 
នឹងកែន្លងនងិករចុះ្រតួតពិនិតយជក់ែស្តង។ ករអនុវត្តេគលករណ៍េនះ ្រតូវបនេលីកកមពស់ជបេណ្តី រៗ េដីមប ី
ធន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង។ 

163> បចចុបបនន ជរ ្ឋ ភិបលកពុំងេរៀបចចំបបស់្តពីីករធន ៉បរ់ង ជថមី េដមីបជីំនួសចបប់ជធរមន។ 
េសចក្ត្ីរពងចបប់ថមមីនេគលបំណងែកលម្អ្រកបខ័ណ្ឌ គតយុិត្ត េដមីបេីឆ្លីយតបេទនងឹេលប នៃនករវវិឌ ទីផ រ
ធន ៉ប់រង និងសមហរណកមមវស័ិយេនះ េទកនុងតំបន់និងពិភពេ ក។ 
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164> បញញត្ដកិរបនខិតខបំញចប់េសចក្ដី្រពងអនុ្រកតឹយស្ដីពីករធន ៉ប់រងខន តតូចស្រមប់្រគប់្រគង ជីវ- 
កមមធន ៉ប់រងខន តតូចេនកមពុជ។ ជមួយេនះ បញញត្តិករធន ៉បរ់ង បនេចញ ចរែណនសំ្តីពីករផ្តល់ 
ជញ បណ្ណធន ៉ ប់រងខន តតូចបេ ្ត ះ សនន េដីមបេីបីកឲយដំេណីរករធុរកិចចធន ៉បរ់ងខន តតូចេនះ។ 

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

165> ្រកបខណ័្ឌ ចបប់នងិបទបបញញត្ត ិ : ្រកបខ័ណ្ឌ ចបបនិ់ងបទបបញញត្តិធន ៉ប់រងែដលកមពុជកំពុងអនុវត្ត 
បចចុបបនន មនិទន់បនបេំពញ មេគលករណ៍្រគឹះធន ៉ ប់រងទងំ២៨របស់ IAIS ដូចជ េគលករណ៍្រគះឹស្តី
ពីករជ្រមះបញជ ីនិងស្វ័យភពៃនអំ ចរបស់បញញត្តិករជេដីម។ ភពខ្វះចេន្ល ះេនះ ទមទរនូវករយកចិត្ត
ទុក ក់ែកស្រមួល្រកបខ័ណ្ឌ ចបបន់ិងបទបបញញតិ្តធន ៉ ប់រងជបេណ្តី រៗ េដីមប្ីរបសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង និង
ករអភិវឌ វស័ិយធន ៉ប់រង។ 

166> ចបបន់ិងបទបបញញតិ្តធន ៉ប់រងបចចុបបនន បនកណំតល់កខខណ្ឌ តឹងែតងកនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណជូន 
ភន ក់ងរធន ៉ ប់រង េជីង ធន ៉ ប់រង និង្រកុមហុ៊ន្រតួតពិនតិយ និភ័យធន ៉ប់រង េ យមនែតភន ក់ងរ
ធន ៉ប់រងចំននួ២ នងិេជីង ធន ៉ ប់រងចំននួ១ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលទទួលបន ជញ បណ្ណ។ េដីមបេីលីកទកឹចិត្ត 
ភន ក់ងរធន ៉ប់រង េជងី ធន ៉ ប់រងនិង្រកុមហុ៊ន្រតួតពិនិតយ នភិ័យធន ៉បរ់ងឲយចូលរមួកនុងករអភិវឌ វ ិ
ស័យធន ៉ប់រង ចបំច់្រតូវែកស្រមួលលកខខណ្ឌ ទងំេនះ។ 

167> ជរ ្ឋ ភិបលកពុំងខិតខបំេងកីតទផី រធន ៉ ប់រង យុជីវតិនិងធន ៉បរ់ងខន តតូច េដីមបេីឆ្លីយតប
នឹងត្រមូវករជក់ែស្តង និងបេងកីនេលប នរកីចេ្រមីនៃនទីផ រធន ៉បរ់ងកមពុជ។ ទផី រេនះមនបញ្ហ ្របឈម
មួយចនំួន ដូចជ ករព្រងងឹសមតថភព្រគប់្រគងនិង្រតួតពនិិតយរបស់បញញត្តិករ យន្តករទីផ រ នងិករយល់ដឹង
អំពផីលិតផលធន ៉ប់រង យុជីវតិ។ មបទពិេ ធអន្ដរជត ិ ករ្រតួតពនិិតយ្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រង យុជីវតិ
មនករលំបកជងករ្រតួតពិនិតយ្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រងទូេទ។ 

168> ្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រងែដលកំពុងេធ្វី ជវីកមមេនកមពុជ មនជេ្រមីសតិចតួចកនុងករេ្រប្ីរបស់មូលធន
និងទុនប្រមុងរបស់ខ្លួនស្រមប់ជក នុវត្តភពវនិេិយគកនុង្រសុក។ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់ឲយដំេណីរករទី
ផ រមូលប្រត េដីមបផី្តល់ជេ្រមីសវនិេិយគដល់្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រងកនុងករេ្របី្របស់មូលធននិងទុនប្រមុង 
ែដល ចេធ្វីពិពិធកមមវនិិេយគឲយកន់ែតមនវ ិ លភពបែនថមេទៀត រមួចំែណកជំរុញវស័ិយហរិញញវតថុឲយកន់
ែតរកីចេ្រមីន។ េនរយៈេពលមធយម ករកំណតេ់ដីមទុន ជីវកមមធន ៉ ប់រង ចជបញ្ហ ្របឈមកនុងករធន
ក្រមិត ធនភពរបស់្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រង។ 

169> ្រកបខណ័្ឌ ថ ប័ន : េយង មេគលករណ៍្រគះឹធន ៉បរ់ងរបស់សមគមបញញត្តិករធន ៉បរ់ងអន្តរ-
ជតិ ករ្រគប់្រគងទីផ រធន ៉ប់រងឲយមន្របសិទធភព ្រតូវមន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ ្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័ន 
និង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងនិង្រតួតពិនតិយេលីវស័ិយធន ៉ប់រង។ ចំេពះ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយ-
បយ កមពុជមិនទន់បនេរៀបចំ ថ ប័នចបស់ ស់ស្រមប់េរៀបចំេគលនេយបយអភវិឌ ន៍េនេឡយី។ 
េ យែឡកកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័ន ស្វ័យភពរបស់បញញត្ដកិរធន ៉ ប់រងកមពុជ េនមនក្រមតិ។ 
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170> ទីផ រធន ៉ប់រងកមពុជមនករអភវិឌ យតឺ កនុងរយៈេពលកន្លងមក េ យ រយន្តករ្រគប់្រគងទី
ផ រមួយចនំួនេនមនបញ្ហ  ជពិេសសយន្តករផ ះផ វ ិ ទ។ បញ្ហ េនះ េកីតេឡងីេ យ រករេ ះ្រ យ
សំណងធន ៉ប់រងមិនបន្រតឹម្រតូវ និងមិនទន់េពលេវ  េហីយវ ិ ទមិន្រតូវបនផ ះផ មុនឈនដល់
ដំេ ះ្រ យ មផ្លូវតុ ករ។  

171> បទពិេ ធពីកលិយុគហរិញញវតថុកនុងេពលថមីៗកន្លងមកបង្ហ ញថ ជរ ្ឋ ភិបល្របឈមនឹងកង្វះ យន្ត
ករចបស់ ស់កនុងករស្រមបស្រមួលរ ង ថ ប័នពក់ព័នធេដមីបទីប់ ក តនិ់ងបងក រកររកី ល ល នភ័ិយៃនវ ិ
ស័យនមីួយៗកនុងវស័ិយហរិញញវតថុ។  

172> យន្ដករទផី រធន ៉បរ់ង : េទះបកីមពុជមនេស ធន ៉ ប់រងអស់រយៈេពលជងមួយទសវត រ ៍
េហយីក៏េ យ ក៏ករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋទូេទេនមនក្រមតិេនេឡយី។ បចចុបបនន ្របជពលរដ្ឋមួយ
ចំននួែដលរស់េនកនុងទី្រកុង និង្រកុមហុ៊នបរេទសបនទិញេស ធន ៉បរ់ង។     

173>  កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន េំ្រកយេនះ វត្តមនរបស់្រកុមហុ៊នធន ៉បរ់ងថមីៗ  បនបេងកីនភព្របកួត-
្របែជងេនកនុងទីផ រធន ៉ប់រងកមពុជ េទះជ្រកុមហុ៊ននីមួយៗបនពយយមេធ្វឲីយ្រកុមហុ៊នរបស់ខ្លួនមនលកខ
ណៈខុសែប្លកពីប ្ដ ្រកុមហុ៊នដៃទ មក្រមិតៃនករផ្តល់េស ឬន នុវត្តន៍ផលិតផលនងិករកំណត់ៃថ្លខុសគន
ក្តី។ ចំែណកទីផ ររបស់្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រង ែដលបនេធ្វី ជវីកមមកន្លងមកមនករធ្ល កចុ់ះ ខណៈែដលមន
្រកុមហុ៊នថមីៗ ឈនចូល្របែជងដេណ្ដី មទីផ រ។ 

174> ករអនុវត្តកតព្វកចិចធន ៉ប់រងចំេពះករ ្ឋ នសំណង់ យនយន្ដេធ្វី ជីវកមម នងិករដកឹជញជូ នអនក 
ដំេណីរ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០២ េនមនិទន់មន្របសិទធភពេនេឡយី េ យកង្វះវធិនករ និងកិចចសហ-
្របតិបត្តិកររងឹមរំ ង្រកសួង ថ បន័ពក់ព័នធ។ 

175> ករបេងកីតឲយមនករធន ៉ប់រងជកតព្វកចិចចេំពះកមមករនេិយជិត ស្រមប់ធន ៉ប់រងេ្រគះថន ក់
ករងរនិងធន ៉ប់រងសុខភពរបស់្រកសួងករងរនិងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ នឹងកត់បនថយក្រមិត ជីវកមម
របស់្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រងឯកជន។ 

176> បចចុបបនន មនករេធ្វីសកមមភព ជីវកមមឆ្លងវស័ិយ ដូចជ ធនគរពណិជជបនេដីរតួនទីជភន ក់ងរ 
ធន ៉ប់រង កនុងករផ្តល់េស ធន ៉បរ់ងដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ែដល្របករេនះនឲំយមនករកណំត់មិន 
ចបស់ ស់រ ងែដនសកមមភពរបស់ធនគរនិង្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រង។   

177> ករក ងសមតថភព : េទះបីជបញញត្ដិករធន ៉ ប់រងបនខិតខំបេងកីនចំននួបុគគលិករបស់ករយិ-ល័
យធន ៉ប់រង កនុងរយៈេពល៤ឆន ចុំងេ្រកយេនះយ៉ង កេ៏ យ ក៏ត្រមូវករធនធនមនុស ែដលមនសមតថ
ភព បទពិេ ធ និងជំនញ េនែតជបញ្ហ ្របឈមជខ្ល ងំចំេពះបញញត្ដកិរធន ៉ប់រងកមពុជ។ កររក ម្រន្តី
ែដលមនសមតថភព គឺជបញ្ហ ្របឈមចំេពះមុខរបស់បញញត្តិករ េ យ រមនករ្របកួត្របែជង នងិករ
ទក់ទញពីវស័ិយឯកជន។ 
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178> ទីផ រធន ៉ប់រងកមពុជ មិនទន់មនជំនញពិេសសមួយចនំួន ដូចជ ជំនញអភវិឌ ផលិតផល 
ធន ៉ប់រង ករេចញបណ្ណសនយ ៉ប់រង ករេ ះ្រ យសំណង និងករេរៀបចំនីតិវធីិទមទរសំណង អនក យ
តៃម្លសំណង ឬអនកចុះអេងកតសំណង ជំនញគណន យតៃម្ល និភ័យធន ៉ ប់រង ជំនញវភិគនិងពយករ
ថ នភពហរិញញវតថុ នងិជំនញស្រមប់បណ្តុ ះប ្ត លភន កង់រធន ៉បរ់ងេនេឡយីេទ។ ករបេងកីតជំនញ 

ទងំេនះេនកមពុជ្រតូវករេពលេវ េ្រចីន ែដលជេហតុេធ្វឲីយករអភវិឌ ផលិតផលថមីៗមនភពយតឺយ៉វ។ េបី
េធៀបនឹងទីផ រធន ៉ប់រងមួយចនួំនេនេលីឆកអន្ដរជតិ ែដលបនដំេណីរករអស់រយៈេពលជងមួយសតវត រ ៍
មកេហយីេនះ ឧស ហកមមធន ៉ប់រងកមពុជចត់ទុកថេនមនភពេកមងខចី ដូេចនះ កមពុជ្រតូវករមជឈមណ្ឌ ល 
និងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លជំនញធន ៉បរ់ងចបស់ ស់ និង្រតូវកររយៈេពលេ្រចីនឆន  ំ េដីមបអីភវិឌ ជំនញ
ពិេសសទងំេនះ ្រសប មកររកីចេ្រមីនរបស់ទផី រធន ៉ប់រង។ 

179> ករអភិវឌ ្របព័នធផ្តល់ពត័ម៌នជមុននងិ្របព័នធពត៌័មនវទិយ :  េនេពលែដលទីផ រធន ៉ ប់រងមន 
កររកីចេ្រមនី បញញត្ដិករធន ៉ប់រង្រតូវមនសមតថភពអនុវត្ត្របព័នធផ្តល់ព័ត៌មនជមុនែដល ច្របមូលព័ត៌មន
ពី្របតបិត្តិករធន ៉ប់រងេដីមបវីភិគ ថ នភពហរិញញវតថុ និងកំណត់ វ រ នភិ័យរបស់្របតិបត្តិករធន ៉ប់រង
ឲយបនទន់េពលេវ ។ 

ឃ. យទុធ ្រស្ដនិងែផនករអនគត 

180> កររក សថិរភពនងិករអភិវឌ វស័ិយធន ៉ប់រង នឹងចូលរមួចំែណកកនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកចិចនិង 
សងគម មរយៈករេ្របី្របស់មូលធននិងទុនប្រមុងរបស់្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រងេទវនិិេយគកនុងវសិ័យមូលប្រត វ ិ
ស័យអចលនវតថុ វសិ័យកសិកមម និងវស័ិយេផ ងៗេទៀត ែដលមនសក្ត នុពល។ ទនទឹមេនះ ករអភិវឌ វសិ័យ
ធន ៉ប់រងក៏នងឹរមួវភិគទនយ៉ងសេមបមីដល់វស័ិយសងគមកិចចរបស់កមពុជផងែដរ មរយៈករបេងកីតករងរ
ថមីៗ ករបេងកីតជំនញពេិសស នងិករបណ្ដុ ះប ្ដ លឯកេទស ្រពមទងំផ្ដល់សំ ញ់សុវតថិភពជូន្របជ-
ពលរដ្ឋេ យករធន ៉ប់រងសុខភពនងិកត់បនថយចំ យេលីេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ េ យករធន ៉ប់រង
កតព្វកិចចយនយន្ត។ 

181> ្រកបខណ័្ឌ ចបប់នងិបទបបញញត្ត ិ : ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្ដិស្ដីពីករធន ៉ប់រងបចចុបបនន ច
ទទលួយកបនកនុងដំ ក់កលៃនករអភវិឌ ឧស ហកមមធន ៉ប់រង ប៉ុែន្តេនមនចំណុចខ្វះខតជេ្រចនីេបី 
េធៀបនឹងេគលករណ៍្រគឹះធន ៉បរ់ងរបស់ IAIS។ េដីមបបីំេពញចំណុចខ្វះខតទងំេនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងអនុ
ម័តចបប់ថមីស្ដីពីករធន ៉ប់រង េដីមបី ក់ជូន ថ ប័ននីតិបញញត្តិ នេពលឆប់ៗ ខងមុខ េហយីបញញត្តកិរធន
៉ប់រងនឹងពិនិតយេឡងីវញិនូវបទបបញញត្តិែដលមនជធរមន េដីមបធីនបននូវសងគតិភពជមួយនឹងចបប់ថមី
េនះ។ េនកនុងយុទធ ្រស្តរយៈេពលែវង បញញត្តកិរធន ៉ប់រង្រតូវអនុវត្តេពញេលញេគលករណ៍្រគះឹធន- ៉ ប់
រងរបស់សមគមបញញត្តិករធន ៉ប់រងអន្ដរជតិ ែដលជស្ដង់ សំខន់មយួស្រមប់ករ្រគប់្រគងនិងករ្រតួតពិ
និតយេ យ្របុង្របយត័ន ស្រមប់វស័ិយធន ៉ប់រង។ 

182> បញញត្តកិរធន ៉ប់រង ្រតូវពិនិតយេឡងីវញិេលី្រកបខណ័្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តែិដលទក់ទងនឹងភន ក់ងរ 
និងេជងី ធន ៉ប់រង េដមីបជំីរុញករបេងកីត ជីវកមមអន្តរករទីងំេនះកនុងេគលេ េលីកកមពស់ករផ្តល់ពត័៌មន 
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ចបស់ ស់អំពីផលិតផលធន ៉បរ់ងដល់អតិថជិន។ េលីសពេីនះ កនុងរយៈេពលមធយម បញញត្តិករធន ៉ប់រង 
្រតូវជរុំញករបេងកីតសមគមភន ក់ងរធន ៉ ប់រងនងិសមគមេជីង ធន ៉ប់រង ែដលជចលករជរុំញករ
អភវិឌ វស័ិយធន ៉បរ់ងឲយមនសនទុះកន់ែតខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត។ 

183> ករេរៀបចំបេងកីតទីផ រធន ៉ប់រង យុជីវតិនិងធន ៉ប់រងខន តតូច នឹងបែនថមសមព ធនងិបញ្ហ
្របឈមចំេពះបញញត្ដកិរធន ៉ប់រងកមពុជ។ េដីមប្ីរគប់្រគងបញ្ហ េនះ បញញត្តិករធន ៉បរ់ង ្រតូវេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ
បទបបញញត្ដិឲយបន្រគប់្រគន់និងក ងធនធនមនុស ឲយមនសមតថភពេពញេលញ។  

184> មទំហនំងិរចនសមព័នធរបស់ទីផ រធន ៉ប់រងបចចុបបនន បញញត្តកិរធន ៉ ប់រងពុំទន់ ចអនុវត្តវធិី
្រស្តកំណត់េដីមទុន មទហំំ និភ័យ (Risk-based Capital) បនេឡយី។ បុ៉ែន្តកនុងរយៈេពលមធយម 

បញញត្តកិរនងឹពិនតិយេឡងីវញិេលី្របកសស្តីពីក្រមិត ធនភពស្រមប់្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រងទូេទេដីមបគីតិគូរ
េរៀបចំវធិី ្រស្តកំណត់េដីមទុន មទំហំ និភ័យេនះ កនុងេគលេ កំណត់ករ ក់វធិន្របុង្របយត័នឲយរងឹមំ
កនុងេពលទីផ រធន ៉ប់រងឲយមនករអភិវឌ ខ្ល ងំ។ 

185> ្រកបខណ័្ឌ ថ ប័ន : ជ ្ឋ ភិបលនឹងបេងកីតករយិល័យមួយទទលួបនទុកេរៀបចំេគលនេយបយ 
ស្រមប់វស័ិយធន ៉ប់រងកមពុជកនុងរយៈេពលខ្លីខងមុខ េដមីបពី្រងឹង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយស្រមប់ករ 
អភវិឌ វស័ិយធន ៉បរ់ងេនកមពុជ្របកបេ យចរីភព។ ករយិល័យេគលនេយបយធន ៉ ប់រងេនះ ្រតូវ
ទទលួខុស្រតវូេលីករេរៀបចំេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ដ និងសិក ្រ វ្រជវករអភវិឌ ឧស ហកមមធន- 
៉ ប់រងកមពុជ។ 

186> ្រកបខណ័្ឌ ថ បន័របស់បញញត្តិករធន ៉បរ់ងបចចុបបនន មនិមនសមតថភពនិងលទធភព្រគប់្រគន់កនុង 
ករ្រគប់្រគងឧស ហកមមធន ៉ប់រងែដលរកីចេ្រមីនយ៉ងឆបរ់ហ័សជមយួនឹងករបេងកីតទីផ រធន ៉ ប់រង 
យុជីវតិនិងធន ៉បរ់ងខន តតូចនេពលឆប់ៗ ខងមុខេនះបនេទ។ េហតុេនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបេងកីន 

សមតថភពនិងលទធភពរបស់ករយិល័យធន ៉ប់រងែដលជបញញត្តកិរធន ៉ប់រងបចចុបបននឲយមនស្វ័យភព 
និងអំ ច្រគប់្រគន់ េនេពលទីផ រធន ៉ប់រងមនវ ិ លភពធំជងេនះ ឬ ចបេងកីតជគណៈកមមករឯក
ជយមួយស្រមប់វសិ័យធន ៉បរ់ងកនុងរយៈេពលែវង។ 

187> បញញត្តកិរធន ៉ប់រង ្រតូវបេងកតីករយិល័យផ ះផ វ ិ ទ េដីមបេីធ្វីករផ ះផ វ ិ ទរ ងអនក្រតូវបន 
ធន ៉ប់រងនិង្របតបិត្តកិរធន ៉ ប់រង មុននឹងប្តឹងេទេវទិកមជឈត្តកមម ឬតុ ករមនសមតថកិចច េលីកែលងែត
េរឿង្រពហមទណ្ឌ ។ ករបេងកីតករយិល័យេនះ គមឺនេគលបំណងបេងកីនទំនុកចិត្តៃនករវនិេិយគរបស់អនក្រតូវ
បនធន ៉ប់រង និងទប់ ក ត់ករេកងបន្លំសំណងធន ៉បរ់ង ែដលេធ្វីឲយខូតខតដល់ទីផ រធន ៉បរ់ង។  

188> បញញត្តកិរធន ៉ប់រង ្រតូវសហករជមួយ ថ បន័ហរិញញវតថុពក់ពន័ធ រមួមន ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ និងគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ េដមីបទីប់ ក ត់និងបងក រ នភិ័យហរិញញវតថុ 
ែដលប ្ត លមកពកីររកី ល លៃនវបិត្តរិបស់វស័ិយនីមយួៗ មេគលករណ៍្រគះឹធន ៉បរ់ង។ 



    37 | ទំ ព័ រ  

189> យន្ដករទផី រធន ៉បរ់ង : េដមីបបីេងកីនករយល់ដឹងនិងព្រងកីទផី រធន ៉ ប់រង បញញត្តកិរធន- 
៉ ប់រង្រតូវេរៀបចំែផនករសកមមភព េដមីបជីំរុញករផ ព្វផ យអំពីអតថ្របេយជន៍ៃនករធន ៉ប់រងជូនដល់ 
្របជពលរដ្ឋ។ សកមមភពផ ព្វផ យេនះ ្រតូវអនុវត្តជបន្តបនទ ប់យ៉ងេ ច ស់ស្រមប់រយៈេពល៣ឆន ។ំ 

190> ជរ ្ឋ ភិបលនងឹជំរុញឲយមនករអនុវត្តកតព្វកិចចធន ៉ ប់រងចំេពះករ ្ឋ នសំណង់ យនយន្ដ 
្របកប ជវីកមម នងិករដឹកជញជូ នអនកដេំណីរ កនុងេគលេ ផ្ដល់នូវសំ ញ់សុវតថិភពដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជ 
ែដលកចិចករេនះនឹងជំរុញឲយមនករអភវិឌ វស័ិយធន ៉ប់រងផងែដរ។ ទនទមឹនឹងេនះ បញញត្ដកិរធន ៉ប់រង ្រតូវ
េរៀបចំដឹកនកំមមវធិីករងរនិងេធ្វទីំនក់ទំនងជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ពន័ធ េដីមបជំីរុញដំេណីរករៃនករអនុវត្ដ
កតព្វកិចចធន ៉ប់រងឲយកន់ែត្របេសីរេឡងី នងិពិនតិយលទធភពព្រងីកកតព្វកិចចធន ៉បរ់ងយនយន្ត ្រគប់្រប
េភទ។ 

191> បញញត្តកិរធន ៉ប់រង ្រតូវសហករជមួយ ថ បន័ពក់ព័នធ េដីមបេីរៀបចំអភ្ិរកមស្រមបស្រមួលចំេពះ
ផលិតផលធន ៉ ប់រងេ្រគះថន ក់ករងរនិងធន ៉ប់រងសុខភព េដីមបធីនបនថ កមមករនិេយជិតបនទទួល
ករធន ៉ប់រង ្របកបេ យ្របសិទធភពេលី និភ័យ្រគប់ែផនក េហយី្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រងេនែត ចលក់ផលិ
តផលធន ៉ប់រងសុខភពនងិធន ៉ប់រងេ្រគះថន ក់ករងរ មត្រមូវករទីផ របន។ 

192> បចចុបបនន មនធនគរពណិជជមួយចំនួនបននិងកំពុងេធ្វីសកមមភពធន ៉ ប់រង ដូេចនះ បញញត្តិករ 
ធន ៉ប់រង ្រតូវេរៀបចំេគលនេយបយនិងេសចក្ដីែណនអំំពី្របតិបត្ដិករធន ៉ ប់រងឆ្លងវសិ័យកនុងរយៈេពល 
មធយម។  

193> ជរ ្ឋ ភិបលបនជំរុញឲយមនករបេងកីតទផី រធន ៉ ប់រង យុជីវតិ េ យបននងិកំពុងេរៀបចំ 
បេងកីត្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រង យុជីវតិកមពុជ ជមយួ្រកុមហុ៊នៃដគូធន ៉ប់រងអន្ដរជតិ។ ជរ ្ឋ ភិបលនឹង 
សេ្រមចឲយបនឆប់នូវភពជៃដគូស្រមប់បេងកតី្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រង យុជីវតិ មេគលនេយបយរបស់
ជរ ្ឋ ភិបលចំេពះករធន ៉ប់រង យុជីវតិ េហយីកនុងរយៈេពលមធយម បញញត្តកិរធន ៉ ប់រង្រតូវជំរុញករ 
បេងកីតសមគមធន ៉បរ់ង យុជីវតិ។ 

194> ករក ងសមតថភព : បញញត្ដិករធន ៉ប់រង្រតូវេរៀបចេំគលនេយបយរក ទុកនិងអភិវឌ ម្រន្តី ៃន
ករយិល័យធន ៉បរ់ង។ កនុងរយៈេពលខ្លី េដីមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ ្រតូវេរៀបចំែផនករផ្តល់វគគបណ្តុ ះ-ប
្ត លជំនញឯកេទសធន ៉ប់រងនិងផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្តដល់ម្រន្តីធន ៉ប់រង ្របសិនេបីម្រន្តេីនះសេ្រមច

បននូវលកខខណ្ឌ ករងរែដលបនកណំត់។  

195> េនកនុងរយៈេពលខ្លី បញញត្ដិករធន ៉បរ់ង្រតូវសហករជមួយសមគមធន ៉បរ់ងទូេទកមពុជ េរៀបចំ 
កមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីធន ៉ប់រងនិងបុគគលិកៃន្របតិបត្តិករធន ៉ ប់រងនូវមុខជំនញឯកេទស ្រពមទងំ 
ជំនញទូេទកនុងវស័ិយធន ៉ ប់រង។ េលីសពីេនះេទេទៀត បញញត្តកិរធន ៉បរ់ង ្រតូវសហករជមយួ្រកសួង
អបរ់ ំយុវជន នងិកី  េរៀបចំកមមវធិសិីក ជំនញធន ៉ប់រងកនុងឧត្តមសិក  េដីមបកី ងចំេណះដឹងអំពី ធន
៉ប់រងជមូល ្ឋ នដល់និស តិកមពុជ មុននឹងឈនចូលទីផ រករងរកនុងវស័ិយធន ៉ប់រង។ 
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196> កនុងរយៈេពលមធយម ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបេងកតីវទិយ ថ នធន ៉ប់រងស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញ
ឯកេទសធន ៉ប់រង កនុងេគលេ ក្ល យជមជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវនិងអភិវឌ ធន ៉បរ់ងមួយែដល្រតូវបន 
ទទលួ គ ល់េនកនុងតំបន់និងសកលេ ក។ 

197> េស ធន ៉បរ់ង យុជវីតិភគេ្រចីននងឹ្រតូវបនផ្តល់េ យភន ក់ងរធន ៉ ប់រងេលីមូល ្ឋ នទិញ 
លក់ េ យផទ ល់មុខ “face to face”។ ្របករេនះ ចបងកឲយមនភពងយ្រសួលដល់ភន ក់ងរធន ៉ប់រង 
កនុងករ្រប្រពឹត្តសកមមភពេកងបន្លេំលីអតថិិជនរបស់ខ្លួន។ ដូេចនះ បញញត្តិករធន ៉ប់រង ្រតូវសហករជមួយ 
សមគមធន ៉ប់រងកមពុជ េរៀបចំករបណ្ដុ ះប ្ដ លនិងករអប់រសំម្រសបចំេពះភន ក់ងរធន ៉ប់រងទងំ- 
យ េដីមបផី្តល់េស ធន ៉ប់រង ម្រកមវជិជ ជីវៈ កនុងេគលេ េលីកកមពស់កិចចករពរអតិថិជន ពេិសសេលី 

បញ្ហ កំណត់ៃថ្ល(បុព្វ ភ)។ 

198> អភវិឌ ្របព័នធជូនដំណឹងជមុននងិ្របព័នធពត៌័មនវទិយ : បញញត្តកិរធន ៉ប់រង្រតូវបេងកតីឲយមន្របព័នធ
ព័តម៌នវទិយែដលមនសមតថភពែបបេនះកនុងរយៈេពល៣ឆន ខំងមុខ េដមីបគី្ំរទករងរ្រតួតពិនិតយ្រកុមហុ៊ន
ធន ៉ប់រងកនុងរយៈេពលពី៥េទ៧ឆន ខំងមុខ។ កនុងអំឡុងេពលេនះ ទីផ រធន ៉ប់រងទំនងនឹងមនទំហសំម
លមម េដីមបេីធ្វីយុត្ដិកមមចំ យស្រមប់្របព័នធពត័៌មនវទិយេនះ។ 

II. េ ធន 

199> ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកតីេប ជតិសន្ដិសុខសងគមស្រមបម់្រន្ដី ជករសីុវលិ េប ជតិអតតីយុទធ
ជន មូលនិធិជនពិករ និងេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម។ មូលនិធិេ ធនទងំេនះ បេងកីតេឡងីេដីមបជីែផនក
មួយៃនករគពំរសងគម និងេដមីបកី ងមេធយបយនន កនុងករបេងកតីកញច ប់ ច្់របក់ែដល ចយកេទវនិិ
េយគេនកនុងវស័ិយេសដ្ឋកចិចរយៈេពលែវង។ 

200> បចចុបបនន ្រកសួងករងរនងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ បនអនុវត្តរបបសន្តិសុខសងគមេ្រកមចបបស់្តពីី
របបសន្តសុិខសងគមស្រមបជ់នទងំ យែដលសថតិេ្រកមបទបបញញត្តៃិនចបបស់្តពីកីរងរ។ ្រកសួងសងគមកិចច 
អតតីយុទធជន នងិយុវនីតសិមបទ បនអនុវត្តរបបសន្តិសុខសងគមស្រមបវ់ស័ិយ ធរណៈ និងកពុំងេរៀបចំ
េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីរបបសន្ដិសុខសងគមស្រមប់្របជពលរដ្ឋទូេទៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េ យែឡក 
្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ កំពុងេរៀបចំចបប់ថមីស្តីពីករធន ៉បរ់ងែដលនឹងបេងកីតឲយមនេ ធនសម័្រគចិត្តពី
ែផនកឯកជន។ 

201> កនុងករអភវិឌ របបេ ធននីមួយៗ កមពុជេនមនបញ្ហ ្របឈមកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយ 
្រកបខណ័្ឌ ចបប ់សមតថភព និង ថ ប័ន។ ចំេពះករេរៀបចំ ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបលចបំច់បេងកីតឲយមនយន្តករ 
ស្រមបស្រមួល ថ ប័ន ែដលពកព់័នធនងឹករអភិវឌ មូលនិធិេ ធនេនះ េដីមបកីំណត់ទិសេ ៃនករអនុវត្តរបប
េ ធនេនកមពុជ ្របកបេ យចីរភពនិង្របសិទធភព ែដលកនុងេនះ ្រកសួង ពយបល្រតូវបេងកីនករ
យកចតិ្តទុក ក់បងកលកខណៈឲយរបបេ ធនទងំេនះ បំេពញករងររបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព ្រសប
មបទបបញញត្តិជធរមន។ 
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202> ទិភពកនុងករអភិវឌ របបេ ធន រមួមន៖ ១. ស្រមប់រយៈេពលខ្ល ី ករក ង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ 
ថ ប័ន េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងសមតថភពជំនញ ២. ស្រមប់រយៈេពលមធយម ករស្រមបស្រមួលអន្ដរ ថ បន័ 

េដមីបបីេងកតី្របព័នធេ ធនច្រមុះមយួ ែដលមនលកខណៈ្របមូលផ្ដុ ំ ទងំេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងករផ្ដល់េស  
កនុងេគលេ បេងកីន្របសិទធភពករងរនិងកត់បនថយចំ យ្របតបិត្តិករ និង ៣. ស្រមប់រយៈេពលែវង ករ
អភវិឌ ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ េរៀបចំកមមវធីីព័តម៌នវទិយ និង្របព័នធទំនកទ់ំនងេអឡចិ្រតូនិករងឹម ំ េដមីបឲីយករ
្រគប់្រគងរដ្ឋបលមន្របសិទធភពនងិមនតម្ល ភព ែដលកមមវធិីនិង្របព័នធេនះ ចផ្តល់លទធភពរក ទំនក់-
ទំនងជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធនិងៃដគូអភវិឌ  េដមីបធីនបនករ្រគប់្រគងទិននន័យនិងករផ្ដល់េស ។ 

១. េប ជតិសន្ដសិខុសងគមស្រមប់ម្រន្ដី ជករសុវិីល(ប.ជ.ស.) 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

203> អនុេ ម មយុទធ ្រស្ដចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន នងិយុវនតីិ
សមបទ បនកណំតរ់បបសន្ដិសុខសងគមជ ទិភពកនុងេគលេ េរៀបចំ្របព័នធគពំរសងគមេដមីបេីលីក កមពស់
សុខុមលភពនិងក្រមិតជីវភពរស់េនរបស់ម្រន្ដី ជករសីុវលិ និវត្ដជន ជនបត់បង់សមបទវជិជ ជវីៈ នងិ អនក
េនកនុងបនទុកឲយបនល្អ្របេសីរ។ 

204> ្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន នងិយុវនតីសិមបទ បនផ្ដួចេផ្ដមីបេងកីត ប.ជ.ស. ែដលជ្រគឹះ ថ ន 
ធរណៈរដ្ឋបលទទួលបនទុកផ្ដល់របបសន្ដិសុខសងគមជូនម្រន្ដី ជករសីុវលិ នវិត្ដជន ជនបត់បង់សមបទ 

វជិជ ជវីៈ នងិអនកេនកនុងបនទុក។ 

205> ប.ជ.ស.្រតូវបនបេងកតីេឡងីេ យអនុ្រកតឹយេលខ១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ០ី៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ ស្តី
ពីករបេងកីតេប ជតិសន្តិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសីុវលិ េ យអនុេ ម ម្រពះ ជ្រកឹតយេលខ 
នស/រកត/០១០៨/០៣៩ ចុះៃថងទ១ី៨ ែខមក  ឆន ២ំ០០៨ ស្ដពីរីបបសន្ដសុិខសងគមស្រមប់ម្រន្ដី ជករសីុវលិ។ 
ប.ជ.ស.ជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបលែដលសថិតេនេ្រកម ពយបលែផនកបេចចកេទសៃន្រកសួងសងគម
កចិច អតតីយុទធជន នងិយុវនតីសិមបទ នងិសថិតេនេ្រកម ពយបលែផនកហរិញញវតថុៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិច និង
ហរិញញវតថុ។ ប.ជ.ស. ទទលួបនទុកេបីកផ្ដល់ វកលិកចំននួ៦ រមួមន ករចូលនិវត្តន៍ ករបត់បង់សមបទវជិជ ជី
វៈ េ្រគះថន ក់ករងរ មតុភព មរណភព និងអនកេនកនុងបនទុក េ យអនុវត្ដ មេគលករណ៍អភបិលកិចចល្អ 
តម្ល ភព ្របសិទធភព និងករទទួលខុស្រតូវកនុង្របតិបត្ដិកររបស់ខ្លួន។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

206>  រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ របបសន្ដសុិខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសីុវលិ ្រតូវបនផ្ដល់ មរយៈ
្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតសិមបទ នងិ្រកសួង ថ ប័ននន េ្រកមករឧបតថមភកធនពី ជ-រ ្ឋ ភិ
បល។ ទនទមឹេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបននិងកំពុងេរៀបចំ ក់ឲយដំេណីរករ្រគប់្រគងនិងផ្តល់របបសន្តិសុខសងគម
ស្រមប់ម្រន្តី ជករសីុវលិឲយសថិតេនេ្រកម ប.ជ.ស. េ យេ្របី្របស់្របព័នធធនគរេដីមប្ីរបសិទធភព តម្ល ភព 
គណេនយយភព និងព្រងឹងករអនុវត្តចបបស់្តពី្ីរបពន័ធហរិញញវតថុ ធរណៈ។ 
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207> អនុ្រកតឹយស្ដីពីករកំណត់អ្រ ភគទនស្រមប្់រទ្រទង់េប ជតិសន្តិសុខសងគមស្រមបម់្រន្តី ជករ
សីុវលិ ្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទ២ី៩ ែខេម  ឆន ២ំ០១១។ ជមួយគន េនះ  េសចក្ដី្រពងអនុ្រកឹតយស្ដីពីករធន
៉ប់រងសុខភពសងគមស្រមប់់ម្រន្ដី ជករសីុវលិ កពុំង្រតូវបនេរៀបចំកនុងេគលេ េលីកកមពស់សុខុមល-ភព
ម្រន្តី ជករសីុវលិ។  

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

208> ប.ជ.ស. ែដលជ ថ បន័េទីបនឹងបេងកីតថមី េនមនបញ្ហ មួយចំនួន រមួមន ធនធនមនុស  សមភ រៈ 
្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យ និងកែន្លងេធ្វីករងរ។ ប.ជ.ស. ្រតូវករព្រងកីរចនសមព័នធករងរេន ជធនីនងិ មប
្ត េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលចបំច់្រតូវមនបុគគលិកនិងកែន្លងេធ្វីករងរ្រគប្់រគន់។ ករ្រគប់្រគងទិននន័យ
ម្របព័នធបចចុបបនន មនករពិបកកនុងករវភិគ ករេធ្វីែផនករ និងករេរៀបចេំគលនេយបយេផ ងៗ 

េ យ រែតមនិទន់មនករ្រគប់្រគងទិននន័យេ យ្របពន័ធព័ត៌មនវទិយ។ 

ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

209> េដមីបជីំរុញដំេណីរករ ប.ជ.ស. ករក ងសមតថភព ករព្រងកីរចនសមពន័ធករងរ និងទីកែន្លង  
ករងរ ្រតូវេធ្វីករអភិវឌ ជចបំច់។ 

210> ប.ជ.ស. ្រតូវេរៀបចំផ្តល់ វកលិកធន ៉ប់រងសុខភពសងគម និង វកលិកថមីេទៀត េដមីបពី្រងីក 
និងេលីកកមពស់សុខុមលភពរបស់ម្រន្ដី ជករសុីវលិ។ 

211> មូលនិធិ ប.ជ.ស. ្រតូវេធ្វីករវនិិេយគ មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងេគលេ រមួ
ចំែណកអភវិឌ វស័ិយហរិញញវតថុ។ 

212> ប.ជ.ស. ្រតូវពនិិតយលទធភពចូលជសមជកិៃនសមគមសន្ដិសុខសងគម ៊ ន  នងិេធ្វកីិចចសហ-
្របតិបត្តកិរជមួយ្រកសួង ថ ប័ន និងៃដគូអភវិឌ  េដីមបបីេងកីតប ្ដ ញករងរជមួយអនកជំនញបេចចកេទស
នន ្រពមទងំទទួលបនព័តម៌ន ចេំណះដឹង បទពេិ ធ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល ្របកបេ យគុណភព។ 

213> ប.ជ.ស. ្រតូវេរៀបចំ្របពន័ធព័ត៌មនវទិយេដីមប្ីរគប់្រគងទិននន័យមុខសញញ  និង្របតិបត្តកិរេស កមមន
ន។ 

២. េប ជតិអតីតយទុធជន(ប.ជ.អ.) 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

214> អនុេ ម មយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល របបសន្តិសុខសងគមស្រមប់អតីតយុទធជន 
គឺជ ទិភពមយួកនុងចេំ ម ទិភពជេ្រចីន កនុងេគលេ េលីកកមពស់ក្រមិតជវីភពរស់េនរបស់អតតីយុទធ
ជននិង្រគួ រអតីតយុទធជនឲយ្របេសីរេឡងី។ 
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215> ្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតសិមបទ បននងិកំពុងផ្តល់របបសន្តសុិខសងគមស្រមប់
អតតីយុទធជន េ យថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

216> ប.ជ.អ. បនបេងកីតេឡងីេ យ ្រពះ ជ្រកតឹយេលខ នស/រកត/០៧១០/៥៩៥ ចុះៃថងទី១៥ ែខកកក  
ឆន ២ំ០១០ នងិអនុ្រកតឹយេលខ៧៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ ស្តពីកីរបេងកតីេប ជតអិតតី
យុទធជន។ ប.ជ.អ. នឹងផ្តល់ វកលិក រមួមន ករចូលនវិត្តន៍ ករបត់បង់សមតថភពករងរ លំែហ-មតុភព 
ពហ៍ពិពហ៍្រគដបូំង ពលី មរណៈ ពិករភព នងិ្រគួ ររបស់ជនទងំេនះ។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

217>  ប.ជ.អ. កំពុងេរៀបចំ ក់ឲយដេំណីរករករផ្តល់របបសន្តិសុខសងគមស្រមប់អតីតយុទធជន មរយៈ
្របព័នធធនគរ មេគលករណ៍អភិបលកចិចល្អ តម្ល ភព ្របសិទធភព និងករទទួលខុស្រតូវ។ 

218>  ប.ជ.អ .កំពុងេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត បទបបញញត្តិ នងិករក ងធនធនមនុស ស្រមប់ដំេណីរ-
ករេប ជតិអតីតយុទធជន។ 

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

219> ប.ជ.អ. ជ្រគឹះ ថ នមយួែដលេទបីនឹងបេងកីត មិនទន់មន្រកបខណ័្ឌ ចបប់ ធនធនមនុស  សមភ រៈ 
ទីកែន្លងេធ្វកីរសម្រសប ែដលជក ្ត ចបំច់្រតូវបេំពញេដីមបធីនបន្របសិទធភពកនុងករផ្តល់របបសន្តិសុខ 
សងគម។  

220> ប.ជ.អ. មិនទន់មន្របពន័ធព័ត៌មនវទិយស្រមប់្រគប់្រគងទិនននយ័អតីតយុទធជននិង្រគួ រអតីត
យុទធជន។ ករវភិគនងិករ ម នទិននន័យេលី្របព័នធ្រគប្់រគងបចចុបបនន មនករលំបកកនុងករកំណត់េគល-
នេយបយ និងពយករណ៍េលីករផ្តល់របបសន្តសុិខសងគមស្រមប់អតីតយុទធជន។ 

ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

221> ប.ជ.អ. ្រតូវេរៀបចំែផនករ ទិភពស្រមប់ករអភវិឌ ្រគះឹ ថ ន េ យេផ្ត តសំខន់េលីករេរៀបចំ 
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ករក ងសមតថភពបុគគលិក ទកីៃន្លងេធ្វីករ ករបំពក់្របព័នធព័តម៌នវទិយ និងេធ្វកីចិច-
សហ្របតិបត្តិករជមួយៃដគូអភវិឌ េផ ងៗ។ 

222> ប.ជ.អ. ្រតូវេរៀបចំបេងីកតករយិល័យេន ជធននីិង មប ្ត េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េដមីបសី្រមួល
ដល់ករផ្តល់េស និងករ្រគប់្រគងអតីតយុទធជននិង្រគួ រអតតីយុទធជន។ 

223> ប.ជ.អ. នងឹេរៀបចំអនុ្រកតឹយស្តីពីករកំណត់អ្រ ភគទនចេំពះសមជិកស្រមប់្រទ្រទង់ ប.ជ.អ.។ 

224> មូលនិធ ិ ប.ជ.អ. ្រតូវេធ្វីករវនិិេយគ មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងេគលេ រមួ
ចំែណកអភវិឌ វស័ិយហរិញញវតថុ។ 
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225>  ប.ជ.អ. ្រតូវពិនិតយលទធភពចូលជសមជិកសមគមសន្តិសុខសងគម ៊ ន េដីមបែីចករែំលក បទ
ពិេ ធនិងចំេណះដងឹល្ៗអ កនុងករអភិវឌ ថ ប័នរបស់ខ្លួន។ 

៣. មូលនិធិជនពិករ(ម.ជ.ព.) 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

226> កមពុជបនឆ្លងកតស់្រងគ មនិងរបប្របល័យពូជ សន៍ ែដលបនបន ល់ទុកនូវផលវបិកជេ្រចីន 
ប់ទងំចនំួនជនពកិរជេ្រចីននក់ផងែដរ។ បែនថមេលីេនះ េនមនសំណល់្រគប់មីន េ្រគឿងផទុះ អនកេនរស់
នមនជវីតិពីស្រងគ ម េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ េ្រគះថន ក់ករងរ កង្វះ រូបតថមភ ជំងឺតមក ត់ និងមូលេហតុដៃទ
េទៀតែដលេធ្វីឲយជនពិករមនចំនួនខពស់។ េយង មរបយករណ៍ជតសិ្ដីពជីំេរឿនឆន ២ំ០០៨ ្របជជនកមពុជ
ចំននួ១,៤ភគរយ ជជនពិករ។ ជនពិករភគេ្រចីនជ្របជជន្រកី្រកនិងជ្របជជនងយរងេ្រគះេនកនុងស
ងគម។ 

227> ជរ ្ឋ ភិបលកពុំង្របឹងែ្របងជខ្ល ងំកនុងករេលីកកមពស់សុខុមលភពជនពិករ ្រសប មរដ្ឋធមម-នុ
ញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េគលនេយបយនន និងយុទធ ្រស្ដចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ
ណត្ដិទី៤្រពមទងំេគលេ អភិវឌ ន៍្របចសំហស វត រក៍មពុជ។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

228> ជរ ្ឋ ភិបល ពិេសស្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន នងិយុវនតីសិមបទ បន កេ់ចញនូវេគល-
នេយបយនិងបទបបញញត្ដិនន េដីមបេីលីកកមពស់និងព្រងកីសិទធិជមូល ្ឋ នរបស់ជនពកិរ។ ចបប់ស្ដពីកីរ
ករពរនងិករេលីកកមពស់សទិធរិបស់ជនពកិរ ្រតូវបនអនុមត័។ ករចុះហតថេលខេលីអនុសញញ របស់អងគករ 
សហ្របជជតិស្ដីពីសិទធិរបស់ជនពកិរ ករអនុមត័ែផនករសកមមភពជតិចំេពះជនពិករ ប់ទងំអនកេនរស់ 
នមនជវីតិពី្រគបម់ីន ករអនុម័តអនុ្រកឹតយស្ដីពី្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករ អនុ្រកតឹយស្ដីពកីរកំណត់ 
អ្រ  និងករេ្រជីសេរសីជនពិករឲយចូលបេ្រមីករងរ អនុ្រកឹតយស្ដីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពតឹ្ដេទៃន ម.ជ.ព. ករ
បេងកីតរដ្ឋបលសិទធិជនពិករ នងិអនុ្រកតឹយស្តីពីរបបេគលនេយបយឧបតថមភជនពិករ្រកី្រកេន មសហគមន៍ 
្រតូវបនបេំពញ។ 

229> ម.ជ.ព. ្រតូវបនបេងកីតេឡងីជ ថ ប័នរដ្ឋបល ធរណៈេដមីបអីនុវត្ដចបប់ ែផនករជត ិនិងេគល-
នេយបយពក់ព័នធនន ពិេសស គឺករផ្ដល់សំ ញ់សុវតថិភពសងគមដល់ជនពិករ។ 

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

230> ម.ជ.ព. ជ ថ ប័នមួយេទីបបនបេងកតី កំពុងជួបនឹងបញ្ហ នងិករលំបកមួយចំនួន រមួមន កង្វះ 
បុគគលិកជំនញ ថវកិ សមភ រៈ បរកិខ រ ្របព័នធ្រគប្់រគងទិននន័យ និង ខ ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
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ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

231> េដមីបជីំរុញនិងេលីកកមពស់សុខុមលភពរបស់ជនពិករ ែផនករ ទិភពស្រមប់មូលនិធិជនពកិរ
្រតូវេផ្ដ តជសំខន់េលីករអភិវឌ ថ ប័ន ករក ងសមតថភពបុគគលិក ករែកលម្អរចនសមព័នធមុខងរ និង តួ
នទីបុគគលិកេនថន ក់ក ្ដ ល និង ខមូលនិធិជនពិករេន្រគប់ថន ក់។ ម.ជ.ព. ្រតូវេរៀបចំែផនករសកមមភព
ឯក រគតយុិត្ដស្តីពីករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុៃនមូលនិធិជនពកិរ អនុវត្ដេគលនេយបយ គ្ំរទចំេពះ្របក់
ឧបតថមភ និងវភិជន៍ថវកិ និងអភិវឌ ្របព័នធពត៌័មនវទិយនិងមូល ្ឋ នទិននន័យ េ យសហករពិេ្រគះេយបល់ 
ជមួយ្រកសួង ថ បន័ពក់ព័នធ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 

៤. េប ជតិរបបសន្តិសខុសងគម(ប.ស.ស.) 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

232> របប្របកេ់ ធន មនែចងេនកនុងចបបស់្តពីរីបបសន្តសុិខសងគមស្រមបជ់នទងំ យែដលសថតិ
េ្រកមបទបបញញត្តៃិនចបបស់្តពីីករងរ ្រតូវបនអនុមត័និង្របកសឲយេ្របីេនកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០០២។ េគល-
បំណងៃនចបបេ់នះគឺបេងកីតឲយមនែផនកសន្តិសុខសងគម រមួមន ែផនក្របកេ់ ធន ែផនកធន ៉ប់រង និភ័យ
ករងរ និងែផនកដៃទេទៀតែដល្រតូវកណំតេ់ យអនុ្រកឹតយែផ្អក ម ថ នភពេសដ្ឋកចិច។ 

233> របប្របកេ់ ធនេនះ ្រតូវសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ប.ស.ស.  ែដលបនបេងកីតេឡងីេ យ 
អនុ្រកតឹយេលខ១៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ០ី២ ែខមីន ឆន ២ំ០០៧។ ប.ស.ស.  គឺជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 
ែដលមនេបសកកមមបេ្រមីេស ធរណៈមនលកខណៈសងគមនងិសថិតេនេ្រកម ពយបលបេចចកេទស 
ៃន្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ នងិសថិតេនេ្រកម ពយបលហរិញញវតថុៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិច និង
ហរិញញវតថុ។ ប.ស.ស.  បនចប់េផ្តីមដំេណីរករេនចុងឆន ២ំ០០៨ ែដលករអនុវត្តេនះ្រតូវបនែបងែចកជបី
ជំ នជបន្តបនទ ប់ដូចជ របបធន ៉ ប់រង នភិ័យករងរ របបធន ៉ប់រងសុខភព និងរបប្របកេ់ ធន។ 

234> ប.ស.ស.  មនតួនទផី្តល់េស សន្តសុិខសងគមស្រមប់កមមករនិេយជិតទងំអស់ែដលសថិតេ្រកម
ែដនអនុវត្តៃនចបបស់្តពីរីបបសន្តសុិខសងគមស្រមបជ់នទងំ យែដលសថតិេនេ្រកមបទបបញញត្តៃិនចបប់ស្តពីី
ករងរ កនុងេនះ ប.ស.ស.  មនកតព្វកិចចចុះបញជ ិកសមជិក ្របមូលភគទន ្រគប់្រគងថវកិ និងេរៀបចំ
ចត់ែចងផ្តល់ វកលិកចំេពះសមជិកឬអនកេនកនុងបនទុក។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

235> េនកនុងករអនុវត្តជំ នទីមួយ របបធន ៉បរ់ង និភ័យករងរ្រតូវបនអនុវត្តចប់ពែីខវចិឆិក ឆន  ំ
២០០៨។ បចចុបបននេនះ មនសហ្រគស្រគះឹ ថ នសរុប្របមណ១ ៩៦៤ ែដលមនកមមករនេិយជតិសរុប
្របមណ៥៣០ពន់នក់(កនុងេនះ្របមណ៤០០ពន់នក់ ជកមមករនិេយជតិសហ្រគសកត់េដរនិងែសបកេជីង) 
បនចុះបញជ ិកេន ប.ស.ស. េហយី ប.ស.ស. បនផ្តល់ វកលិក និភ័យករងរ្របមណ១១ពន់នក់។ 
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236> ប.ស.ស. បនផ្តល់ វកលិក្របមណ៣,៥ពន់ នេរៀលស្រមប់កមមករនិេយជិតែដលរងេ្រគះ- 
ថន ក់ករងរ េសមីនឹង១០,៩ភគរយៃនចំនួនភគទនសរុប។ 

237> បែនថមេលីករអនុវត្តករងរបេចចកេទស ប.ស.ស. បនយកចិត្តទុក កេ់ទេលីករងរេរៀបចំេគល- 
នេយបយនិងករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េដីមបេីលីកកមពស់ករអនុវត្តរបបធន ៉ប់រងេ្រគះថន ក់ករងរ 
េហយីក៏បនេរៀបចំឲយមនកិចចដំេណីរករស្រមប់របបេផ ងៗេទៀតែដរ ដូចជរបបធន ៉ ប់រងសុខភពនិងរបប
្របកេ់ ធនជេដមី។ 

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

238> េនកនុងករអនុវត្តរបបធន ៉ប់រង នភិ័យករងរេនះ ប.ស.ស. កត់សមគ ល់េឃញីមនបញ្ហ មួយ 
ចំននួែដល្រតូវបន្តេ ះ្រ យនិងែកលម្អេឡងីវញិបែនថមេទៀត។ បញ្ហ ្របឈមនិងឧបសគគចមបងៗ រមួមន 
និេយជកមួយចំននួមិនសហករកនុងករផ្តល់ព័តម៌នស្តីពីចំននួកមមករ ្របកែ់ខ និងចនួំន ខ ករបញជូ ន 
របយករណ៍្របចែំខអំពីចំនួនបុគគលិក និងករបងភ់គទនមនិទន់េពលេវ ។ កមមករនិេយជិតមយួចំនួន 
គម នអត្តសញញ ណបណ្ណសញជ តិែខមរនិងកមមករនិេយជិតមួយចំនួនេទៀត ែដលបនេរៀបករេហយីែតមិនទន់
មនសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍ ែដលជេហតុេធ្វីឲយពកួេគមិនមនសិទធកិនុងករទមទរនូវ វកលិកឧត្តរជវី ីករផ្តល់
របយករណ៍ និភ័យករងរមិន្រតឹម្រតូវនិងមិនទន់េពលេវ ។ បញ្ហ ទងំេនះ ចេធ្វីឲយមនផលប៉ះពល់
ដល់ករ ក់ឲយដេំណីរកររបបេ ធននិវត្តន៍នេពលអនគត។ 

239> អគរ ប.ស.ស. ែដលកំពុងដំេណីរករសព្វៃថង មនលទធភពស្រមប់ែតបុគគលិកបេ្រមកីរងរែផនក -
និភ័យករងរបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ឃ. យទុធ ្រស្ដនិងែផនករអនគត 

240> ប.ស.ស. េ្រគងនឹងអនុវត្តរបបធន ៉បរ់ងសុខភពេនឆន ២ំ០១២និងរបប្របក់េ ធនេនឆន ំ
២០១៥។ ែផនករស្រមប់អនុវត្តរបប្របកេ់ ធនពីឆន ២ំ០១១ដល់ឆន ២ំ០២០ មនដូចខងេ្រកម៖ 

 សិក លទធភពបេងកតីរបបេ ធន : ករវភិគេ យែផ្អកេលីទិននន័យៃនករអេងកតេសដ្ឋកិចចសងគម 
(Cambodia Socio-Economic Survey) ែដលលទធផលេនះមន រៈសំខន់កនុងករងរក ង
របប្របក់េ ធននិងករេរៀបចំបេងកីត្រកុមករងរស្រមបសិ់ក អំពតីួនទី ភរកិចច នងិលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ 

 ក ងសមតថភពស្រមប់ករអនុវត្តរបប្របក់េ ធនកនុងេគលេ ធនបន្របសិទធភពនិងករ
េជឿទុកចិត្តេលីករអនុវត្ត មរយៈករចូលរមួនិងេរៀបចំឲយមនសននិសីទ ទស នកិចចសិក  និងវគគ-
បណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗកនុងនងិេ្រក្របេទស។  

 េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលចបំច់ស្រមប់ករអនុវត្តរបប្របក់េ ធន រមួមន ករកំណត់ 
ែបបបទនិងនីតវិធិីៃនករចុះបញជ ិក  ករកំណតអ់្រ ភគទន  ករកណំត់ វកលិករបប្របក់
េ ធនជេដីម។ 
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 វភិគ យតៃម្លសន្តិសុខសងគមស្រមប់កញចប់ វកលិកនិងអ្រ ភគទនេលីរបប្របក់េ ធន 
េ យមនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអនកជំនញករសន្តិសុខសងគមអន្តរជតិ េ យែផ្អកេលីមូល-
្ឋ នទិននន័យែដលមននិងទិននន័យៃនករអេងកតេសដ្ឋកចិចសងគម។ 

 អភវិឌ ្របព័នធព័ត៌មនវទិយ រមួមន កររចន្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យនងិករបេងកីត្របព័នធប ្ត ញ 
ព័តម៌នវទិយែដលជគន្លឹះដ៏មន រៈសំខន្់របកបេ យ្របសិទធភព នឹង ចកត់បនថយចំ យ
ែផនករដ្ឋបលេល្ីរបតិបត្តិករននផងែដរ។ េលីសពីេនះេទេទៀត ករបំពក់ឧបករណ៍ពត័៌មនវទិយ 
េន មករយិល័យ ប.ស.ស. មប ្ត េខត្ត េដីមបឲីយមនភពងយ្រសួលស្រមប់ដំេណីរករ
បញចូ លទិននន័យេទកន់មជឈមណ្ឌ លទិននន័យ។ េនកនុងបរបិទែដលបេចចកវទិយព័ត៌មនវទិយមនករ
រកីចេ្រមីន ករអភិវឌ ្របព័នធ្រគប់្រគងរបប្របក់េ ធន្រតូវរចនេ យផ រភជ ប់នឹង្របព័នធ្រគប់្រគង
ធនគរ។ 

 ក់េចញយន្តករេផ ងៗដូចជ ្របព័នធ្រគប់្រគង ន ម្រមមៃដ និង្របពន័ធេផញី រនឹង្រតូវអនុវត្តកនុង
េគលេ កំណត់អត្តសញញ ណសមជិក េ យ្រតូវេធ្វីកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយៃដគូអភវិឌ  និង
ប ្ត ្របេទសននែដលធ្ល ប់ទទួលបនេជគជ័យកនុងករងរេនះ។  

 ព្រងីកឬ ងសង់អគរ ន ក់ករក ្ត លរបស់ ប.ស.ស.  ស្រមប់ដេំណីរកររបបធន ៉បរ់ងសុខភព
និងរបប្របក់េ ធន។ 

៥. េ ធនសម្័រគចិត្ដពីែផនកឯកជន 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

241> ជរ ្ឋ ភិបលបននិងកពុំងយកចិត្តទុក កផ់្តល់េស សន្តិសុខសងគមជូនចំេពះពលរដ្ឋកមពុជ ម រ
យៈករេរៀបចំផ្តល់នូវេ ធនស្រមប់ម្រន្តី ជករសុីវលិ នេិយជិត នងិពលរដ្ឋកមពុជ។ ជមួយគន េនះ ជរ ្ឋ -ភិ
បលកពុំងេរៀបច្ំរកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិេដមីបអីភិវឌ េ ធនសម័្រគចតិ្តពីែផនកឯកជនដល់បុគគលឬ ្រកុម
ហុ៊នឯកជន។ េ ធនសម័្រគចិត្តពីែផនកឯកជនេនះ ជផលិតផលមួយរបស់្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រង យុជីវតិ។ 

ខ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

242> ្រកបខណ័្ឌ បទបបញញត្ត ិ : ្រកសួងសងគមកចិច អតតីយុទធជន នងិយុវនតិីសមបទ បនេរៀបចំេសចក្ត្ីរពង
ចបបស់្តពីសីន្តសុិខសងគមស្រមបព់លរដ្ឋកមពុជ េហយីចបប់េនះ្រគបដណ្ត ប់ែតេលីេ ធនែដលផ្តល់េ យ ជ- រ
្ឋ ភិបល។ ចំេពះេ ធនសម័្រគចិត្តពីែផនកឯកជន មិនទនម់ន្រកបខណ័្ឌ ចបបនិ់ងបទបបញញត្តិ្រគប្់រគងេន 
េឡយីេទ។ 

243> ្រកបខណ័្ឌ ថ ប័ន : បចចុបបនន កមពុជមិនមន ថ ប័នស្រមប់្រគប់្រគងនងិ្រតួតពិនតិយករផ្តល់េ ធន 
សម័្រគចតិ្តពីែផនកឯកជន។ 

244> ករអភិវឌ និងយន្តករទីផ រ : ជទូេទ ចំេពះកមពុជ ករយល់ដឹងពីេសចក្តី្រតូវករៃនករសន  ំ
មរយៈផលិតផលហរិញញវតថុេផ ងៗ ដូចជ ករ ក់្របក់បេញញីេនធនគរ ករទិញធន ៉ប់រង និងករេ្របី-
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្របស់េស េ ធន ជេដីម េនមនក្រមតិ។ ទនទឹមេនះ កមពុជក៏មិនទន់មនទីផ រស្រមប់េ ធនស័ម្រគចិត្តពី
ែផនកឯកជនេនេឡយីែដរ។ 

245> ករក ងសមតថភព : ជំនញឯកេទសមួយចំនួនស្រមប់អភិវឌ វសិ័យេ ធនសម័្រគចិត្តពីែផនក 
ឯកជន រមួមន ករវភិគហរិញញវតថុ ករវភិគ និភ័យ ករអភិវឌ ផលិតផល ករជំរុញករលក់ផលិតផល ករវ ិ
និេយគ និងករ្រគប្់រគងទិននន័យ ជេដមី គឺជត្រមូវករបនទ នន់ិងចបំច។់  

គ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

246> ្រកបខណ័្ឌ បទបបញញត្ត ិ : ជរ ្ឋ ភិបលបននិងកំពុងេរៀបចបំេងកីតយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍េ ធនស័ម្រគ- 
ចិត្តពីែផនកឯកជន។ េនេពលែដលយុទធ ្រស្តេនះ្រតូវបនអនុម័ត បញញត្តកិរធន ៉ប់រងនងឹេរៀបចំេគលនេយ-
បយចបំច់នន ស្រមប់បេងកីតេ ធនសម័្រគចិត្តពែីផនកឯកជន និងេរៀបច្ំរកបខ័ណ្ឌ ចបប់នងិបទបបញញត្តិ 
េដមីប្ីរគប្់រគង។ 

247> ្រកបខណ័្ឌ ថ ប័ន : កនុងរយៈេពលខ្លី ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនងិហរិញញវតថុ ែដលជបញញត្តកិរធន ៉ប់រង ្រតូវ
បេងកីតករយិល័យ្រគប់្រគងមូលនធិិេ ធន េដមីបី ម ននិង្រគប់្រគង ថ នភពហរិញញវតថុ និងជពេិសស 
្រគប់្រគងេ ធនសម័្រគចិត្តពីែផនកឯកជន។ 

248> កនុងរយៈេពលមធយម ជរ ្ឋ ភិបលនឹងជំរុញករបេងកីត្រកុមហុ៊នឯកេទសេដមីបចីត់ែចងនិង្រគប់- 
្រគងមូលនិធិេ ធនសម័្រគចិត្តពីែផនកឯកជន។ 

249> ករអភិវឌ នងិយន្តករទផី រ : ជរ ្ឋ ភិបលនងឹេលីកកមពស់ទស នទនៃនករចប់េផ្តីមដំេណីរករ 
េ ធនសម័្រគចិត្តពែីផនកឯកជនេនកមពុជេនកនុងសហគមន៍អន្តរជតិ ជពិេសសសមគម ៊ នេដីមបទីក់-
ទញករចប់ រមមណ៍ពី្រកុមហុ៊នឯកេទសកនុងករចត់ែចងមូលនិធេិ ធនេនះ។ 

250> ករក ងសមតថភព : ជរ ្ឋ ភិបលនងឹេរៀបចំេ្រជសីេរសីម្រន្តបីែនថមស្រមប់បញញត្តិករធន ៉ប់រង 
និងេរៀបចវំគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញឯកេទសស្រមប់ម្រន្តីទងំេនះ េដមីបេីឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករជក់ែស្តងៃនទី
ផ រេ ធនសម័្រគចតិ្តពីែផនកឯកជនេនកមពុជ។ 

III. ទីផ រទុន 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

251> ករអភិវឌ ទីផ រមូលប្រតែដលរមួមនទីផ រទុននិងទីផ ររូបយិវតថុ ្រតូវបនែចងេនកនុងចកខុវស័ិយ 
នងិែផនករអភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០១-២០១០ និង យុទធ ្រស្តអភិវឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-
២០១៥។ បចចុបបនន ជរ ្ឋ ភិបលកំពុង ក់ឲយដំេណីរករទីផ រមូលប្រត។ កិចចករេនះទមទរេពលេវ េ្រចីន 
េដមីបេីធ្វីឲយទីផ រមនករអភិវឌ នងិភពចស់ទុំ។ 

252> ែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុរបស់កមពុជ ចទទួលបនផល្របេយជន៍ពីេគលេ រយៈេពលែវង
របស់ ៊ ន មរយៈករេធ្វសីហ្របតិបត្តិករឆ្លងែដនរ ងទីផ រទុនននកនុងតំបន់។ 
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ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

253> មរយៈករអនុវត្តយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥ ជរ ្ឋ ភិបលបន
បេងកីតគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជេនែខកកក  ឆន ២ំ០០៨។ 

254> គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ មនភរកិចច្រតួតពិនិតយ្របតិបត្តិករទផី រមូលប្រត។ ទនទមឹេនះ អនុ្រកតឹយ
ស្តីពីករេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត្តេទរបស់គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រតូវបនចុះហតថេលខឲយេ្របី្របស់និងចូល
ជធរមនេនៃថងទី២៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៨។ អនុ្រកតឹយេនះែចងអំពសីមសភពគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ 
ែដលមនសមជិក៨រូប ដឹកនេំ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ មុខងររបស់អគគនយក និងមុខងរ
របស់នយក ្ឋ នទងំ៦ែដលសថិតេ្រកមករដឹកនរំបស់អគគនយក ក៏ដូចជមុខងររបស់អងគភពសវនកមមៃផទ
កនុងែដលសថិតេ្រកមករដកឹននិំងបញជ ផទ ល់របស់គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ។ នយក ្ឋ នទងំ ៦េនះបេងកីត
បនជរចនសមពន័ធ្រគប់្រគងេពញេលញរបស់គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ។ 

255> ករអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប្់រគងនងិគតយុិត្ត : កនុងឆន ២ំ០០៧ ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុមត័ចបប់ពក់ព័នធ
នឹងមូលប្រត ែដលចបប់ទងំេនះផ្តល់មូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ករអភិវឌ ទីផ រមូលប្រតកមពុជ កនុងេនះរមួមន 
ចបបស់្តពីមូីលប្រតរដ្ឋ ចបប់ស្តពីកីរេបះផ យនងិករជញួដូរមូលប្រតម ជន និងចបបស់្តពីីក យ័ធន។ 

256> ចបបស់្តពីមូីលប្រតរដ្ឋ ្រតូវបន្របកសឲយេ្របេីនៃថងទី១០ ែខមក  ឆន ២ំ០០៧។ ចបបេ់នះអនុញញ តឲយ
ជរ ្ឋ ភិបល តំ ងេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ េបះផ យលក់មូលប្រតរដ្ឋជ ធរណៈ េដីមបេីធ្វី
ហរិញញបបទនឱនភពថវកិចរន្តឬេធ្វីហរិញញបបទនេលីគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធរយៈេពលែវង។ េនកនុងឆន  ំ
២០០៥ ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនងិហរិញញវតថុបនេបះផ យលកមូ់លប្រតរដ្ឋរយៈេពលខ្លី(៩១ៃថង) កនុងទឹក្របក់ 
៤៩,៩ ពន់ នេរៀល ែដលភគេ្រចីន្រតូវបនទិញេ យធនគរ។    

257> ចបបស់្តពីកីរេបះផ យនងិករជញួដូរមូលប្រតម ជន ្រតូវបន្របកសឲយេ្របេីនៃថងទី១៩ ែខ 
តុ  ឆន ២ំ០០៧ េដមីប្ីរគប់្រគង្របតិបត្តិករទីផ រមូលប្រត ្របតបិត្តិករ្របព័នធផត់ទត់នងិទូទត់ និង្របតិបត្តិ- 
កររក ទុកមូលប្រត ្រពមទងំ្រគប់្រគងអនកចូលរមួកនុងទីផ រមូលប្រតែដលជួញដូរមូលប្រត និងផ្តល់េស  មូល
ប្រតនងិ្រកុមហុ៊នម ជនទទួលខុស្រតូវមនក្រមតិឬនីតិបុគគល្របតិ្រសុតែដលេបះផ យលក់មូលប្រតជ
ធរណៈ។ 

258> ចបបស់្តពីកី យ័ធន ្រតូវបនអនុមត័េនែខធនូ ឆន ២ំ០០៧ េដមីបបីេងកតីជវធិន លកខខណ្ឌ  នីតវិធិី និង
ដំេណីរករ្រគប់្រគងអ ធនភព។ បទបបញញត្តិេនះ អនុវត្តចំេពះ ល់ធុរជននិងនីតិបុគគលទងំអស់ែដលមន
្រទពយសកមមេនកមពុជ និង្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដមីបអីនុញញ តឲយមច ស់បណុំលមនសិទធិប្តឹងទមទរសំណងពី
កូនបំណុល្របកបេ យតម្ល ភពនងិយុត្តធិម៌។ 

259> អនុ្រកតឹយស្តពីីករអនុវត្តចបបស់្តពីកីរេបះផ យនិងករជញួដូរមូលប្រតម ជន ្រតូវបនចុះហតថ-
េលខ ក់ឲយេ្របី្របស់នងិចូលជធរមនេនៃថងទី៨ ែខេម  ឆន ២ំ០០៩។ េគលបំណងៃនអនុ្រកតឹយេនះ គឺ
ែចងអពំី៖ ១. លកខខណ្ឌ សំេណីលកន់ិងករេបះផ យលក់មូលប្រតជ ធរណៈ ២. ឯក រផ្តល់ព័តម៌ន
ែដល្រតូវ ក់សំុករអនុញញ តនិងចុះបញជ ីេ យគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ៣. លកខខណ្ឌ ែដល្រតូវេគរព
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េ យបុគគល កព់កយេសនីសុំករអនុញញ តេដីមបេីធ្វី្របតិបត្តិករទផី រមូលប្រត ្របព័នធផតទ់ត់និងទូទត់ ឬ 
្របតិបត្តកិររក ទុកមូលប្រត ៤. ករផ្តល់ ជញ បណ្ណឲយ្រកុមហុ៊នមូលប្រតនងិភន ក់ងរ្រកុមហុ៊នមូលប្រត      ៥. 
ដំេណីរករគេ្រមងវនិេិយគរមួ និង ៦. អភបិលកចិច ជីវកមមស្រមប់អភិបលនិងបុគគលិកជន់ខពស់របស់្រកុម
ហុ៊នម ជនទទួលខុស្រតូវមនក្រមិតឬនីតិបុគគល្របត្ិរសុត។ 

260> ករអភិវឌ ទផី រមូលប្រតរដ្ឋ : ទផី រមូលប្រតរដ្ឋ ចជួយជំរុញករអភិវឌ ទីផ រអន្តរធនគរនិងផ្ត
ល់មូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់អភវិឌ ទីផ ររូបិយវតថុ។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ ទីផ រមូលប្រតរដ្ឋជមេធយបយដ៏មន រ-
្របេយជន៍របស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករេកៀរគរមូលនិធិកនុង្រសុកេដីមបេីធ្វីហរិញញបបទនឱនភពថវកិចរន្ត។ 

261> មូលប្រតរដ្ឋ ជឧបករណ៍សំខន់មួយស្រមប់ជំរុញករអនុវត្តេគលនេយបយរូបិយវតថុ េដីមបបីេងកីន
ករេ្របី្របស់្របក់េរៀល។ ទីផ រមូលប្រតរដ្ឋែដលមនមូល ្ឋ នទូលំទូ យមន រៈសំខន់ស្រមប់
ដំេណីរករ្របតិបត្តិករទីផ រេបីកចំហ។ មូលប្រតរដ្ឋចរកឹជ្របក់េរៀល ច្រតូវបនេបះផ យនិង ច
អនុញញ តឲយ ក់ជ្របកត់មកល់េទដល់ក្រមតិសម្រសប មួយ េដមីបកីត់បនថយករចំ យេលីករ ក់
តមកល់ជ ច់្របកែ់ដលមិនទទួលបនករ្របក់  និងជំរុញករទទួលយក្របកេ់រៀលកនុងករជួញដូរមូលប្រត។ 
មូលប្រតរដ្ឋនឹងផ្តល់នូវជេ្រមីសវនិេិយគមួយែដលគម ន និភ័យនិងកត់បនថយករទទលួយក និភ័យពីធន-
គរជូនវនិេិយគនិមិនែមនជធនគរ ដូចជ្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រងជេដីម។ ទនទឹមនឹងេនះ ្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រង
ចវនិេិយគេលីមូលប្រតរដ្ឋេដមីបកីត់បនថយករវនិេិយគគម នសុវតថិភព េ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀងទិញ្រតឡប់មកវញិ 

េចៀស ងករ ក្់របក់បេញញីទងំ្រសុងេន្រគះឹ ថ នធនគរ ែដល ចមន និភ័យកនុងករណីមនករដួល
រលំ្រគះឹ ថ នធនគរេនះ។ ករេបះផ យមូលប្រតរដ្ឋ្រតូវករចំ យថវកិ ប៉ុែន្ត ជរ ្ឋ ភិបលនងឹទទលួបន
អតថ្របេយជន៍ពីករបេងកនី្របភពហរិញញបបទនែដលគម នសមព ធេលីអតិផរ ។ 

262> ករេបះផ យមូលប្រតរដ្ឋ គបបផី រភជ ប់ឲយបនសម្រសបេទនឹងកមមវធិីខចរីបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដមីបី
បំេពញលកខខណ្ឌ ខចី។ នីតវិធិីនិង្របព័នធេដញៃថ្លគបបបីេងកីតេឡងីេដមីបជីំរុញករលកន់ិងករែបងែចក។ 

263> ្របតបិត្តកិរ : េនៃថងទ២ី០ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៦ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ បនចុះហតថេលខេលី
អនុស រណៈៃនករេយគយល់ជមួយ្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកូេរ ៉កនុងេគលេ បេងកីត្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកមពុ
ជ។ រ ្ឋ ភបិលកូេរ ៉ មរយៈទភីន កង់រសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតកូិេរ ៉ បនផ្តល់ករគ្ំរទដល់ករបណ្តុ ះប ្ត
លនិងករអប់រអំនគតអនកចូលរមួកនុងទីផ រេនកមពុជ ជមយួនឹងទកឹ្របក់ចំននួ១,៨ នដុ ្ល រ េមរកិ 
ស្រមប់កមមវធិីរយៈេពល៣ឆន  ំពីឆន ២ំ០០៧ដល់ឆន ២ំ០០៩។ 

264> េនៃថងទី២៣ ែខមីន ឆន ២ំ០០៩  ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហរិញញវតថុបនចុះកិចច្រពមេ្រពៀងជមួយ ្រកុម
ហុ៊នផ រមូលប្រតកូេរ ៉េដមីបបីេងកីត្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកមពុជែដលកនុងេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហរិញញវតថុ កន់
កប់ភគហុ៊ន៥៥ភគរយ េហយី្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកូេរ ៉កន់កប់៤៥ភគរយ។ ្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកមពុ
ជបនទទួលករអនុញញ តពីគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ េដមីបេីធ្វីជ្របតបិត្តិករទផី រមូលប្រត ្របតិបត្តិករ
្របព័នធផត់ទត់នងិទូទត់ និង្របតិបត្តកិររក ទុកមូលប្រត។ 
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265> អនកចូលរមួកនុងទផី រ : េនៃថងទ២ី០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១០ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ បនផ្តល់ ជញ
បណ្ណជូន្រកុមហុ៊នចំននួ១៥ឲយេធ្វជី្រកុមហុ៊នមូលប្រត ែដលកនុងេនះ្រកុមហុ៊នចនួំន៧ ្រតូវបនអនុញញ តឲយេធ្វី
ជីវកមមធនទិញមូលប្រត២ជពណិជជករមូលប្រត ៤ជឈមួញេជីង មូលប្រត និង២ជទី្របឹក វនិិេយ

គ។ ជមួយគន េនះ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ បនផ្តល់ករទទួល គ ល់ផងែដរជូនភន ក់ងរទូទត់ ច់្របក់
ពក់ពន័ធនឹងមូលប្រត ភន ក់ងរបញជ ិកមូលប្រត ភន ក់ងរចុះបញជ ីេផទរមូលប្រត ភន ក់ងរទូទត់ ្រកុមហុ៊ន
គណេនយយជំនញ នងិសវនករឯក ជយ និង្រកុមហុ៊នផ្តល់េស យតៃម្លេនកនុងវស័ិយមូលប្រត។ 

266> េនែខមក  ឆន ២ំ០១១ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ បនចុះហតថេលខេលីអនុស រណៈៃនករ
េយគយល់ជមយួវទិយ ថ នហរិញញវតថុកមពុជ េដីមបផី្តល់ករអប់រនំងិករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ ធរណជន។ 

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

267> ករតភជ បរ់ ង្របតបិត្តិករទីផ រមូលប្រតនងិ្របព័នធទូទត់ជតិ ្រតូវែតេធ្វីេឡងីេដីមបជីរុំញឲយមនទី
ផ រមូលប្រតមួយ្របកបេ យ្របសិទធភពនិងភពរលូន។ ករ កឲ់យអនុវត្តនូវនីតិវធីិទូទត់មូលប្រត េ យ
េ្របី្របស់វធិ ី “ករ្របគល់ទល់នឹងករទូទត”់ (Delivery vs. Payment) នងឹទមទរឲយមន្របព័នធស្វ័យ្របវត្តិ
មួយេននឹងកែន្លង។ ្របព័នធស្វ័យ្របវត្តិេនះនងឹលុបបំបត់ និភយ័ពក់ព័នធនងឹករេផទរមូលប្រតជរូបវន្ត។ ករ
ក់ឲយដំេណីរករជដំ ក់ៗនូវ្របពន័ធទូទតេ់ពញេលញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ េនដំ ច់ឆន ២ំ០១១ 

េនះនឹងអនុញញ តឲយមនករេផទរ ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនកិ េហយីករេផទរេនះ្រតូវបំេពញ មលកខខណ្ឌ របស់ទផី រ 
និងគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ។ 

268> តម្ល ភពទផី រ : េ្រកយពីបនេធ្វីករសិក រមួគន ជមួយគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រកុម្របឹក -
ជតិគណេនយយ បនអនុម័តស្តង់ គណេនយយបេ ្ត ះ សននស្រមប់្រកុមហុ៊នចុះបញជ ីលក់មូលប្រតមុននឹង
អនុវត្តស្ដង់ របយករណ៍ទកទ់ងនងឹហរិញញវតថុអន្ដរជតៃិនកមពុជ (CIFRS) កនុងឆន ២ំ០១២។ 

269> ករអភិវឌ ែផនកេផ ងៗេទៀតរបស់ទផី រមូលប្រត : េនេពលែដលទីផ រមូលប្រតកមមសិទធិបនេបះ
មួយជំ នមុនេគកនុងករអភិវឌ ទីផ រទងំមូល  ែផនកេផ ងេទៀតៃនទីផ រមូលប្រតក៏្រតូវអភវិឌ ជបេណ្តី រៗ
ផងែដរ េដមីបបីំេពញត្រមូវករទីផ រែដលេទីបេងីបេឡងី ជពិេសសទីផ របំណុលរយៈេពលែវង។ 

270> ករេធ្វពីពិធិកមមឧបករណ៍ហរិញញវតថុនងិយន្តករវនិេិយគ : ទីផ រមនិទន់អភិវឌ  េ យ រែតគម ន
ឧបករណ៍ ចជញួដូរបននិងគម នអន្តរករែីដលជអនកបេងកីតឲយមនទីផ រ ក៏ដូចជយន្តករវនិេិយគែដលនងឹ
្របមូលផ្តុ ំមូលនធិិពីវនិិេយគិនតូចៗនងិអនក្រគប់្រគងមូលនធិិវជិជ ជវីៈ។ 

271> ករអប់រនំងិកិចចករពរវនិេិយគនិ : េនកនុង្របតិបត្តិករទីផ រមូលប្រត ចមនសកមមភពេលមីស
ចបប់ ែដល្របករេនះទមទរឲយមនកិចចករពរវនិិេយគិនឲយបន្រគប់្រគន់។ ជមួយគន េនះ វនិេិយគិនភគ
េ្រចីនមិនទន់មនករយល់ដងឹអំពីភព ញុំៃំនករជួញដូរឧបករណ៍ហរិញញវតថុេនេឡយី ែដលត្រមូវឲយមនករ
អបរ់្ំរតមឹ្រតូវដល់វនិេិយគិនទងំេនះអំពីដំេណីរករទីផ រមូលប្រត។  
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ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

272> ្របតបិត្តកិរ : ភពចេន្ល ះ្របេ ងេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគងនិងគតិយុត្តបចចុបបននេនះត្រមូវឲយមន
ករបំេពញបែនថមជចបំច់ ដូចជបញ្ហ ពក់ពន័ធនឹងករក យ័ធនេនកនុងទីផ រមូលប្រតែដល ចនងឹេកីតមន
ជយថេហតុជេដមី។ េហ ្ឋ រចនសមព័នធគ្ំរទេផ ងៗ្រតូវបេងកីត ែដលរមួមន ្របព័នធរក ទុកមូលប្រត ្របព័នធ
ផត់ទត់នងិទូទតមូ់លប្រត និង្របព័នធទូទត់ ច់្របក់ េដមីបអីនុញញ តឲយមនករ្របគល់ទល់នឹងករទូទត់ 
(Delivery vs. Payment)។  កនុងករស្រមួលដល់្របតិបត្តិករទផី រ នីតិវធីិ នងិយន្តករស្រមប់ករឲយខចី និងករ
ខចីមូលប្រត្រតូវបេងកតីឲយមនផងែដរ។ សមតថភព យតៃម្ល្រទពយសកមមស្រមប់្របតិបត្តិករទីផ រមូលប្រត្រតូវ
ព្រងឹងឲយ្រសប មស្តង់ អន្តរជតិ ជពេិសស្រតូវត្រមឹម មស្តង់ ៊ ន។ ជងេនះេទៀត េនេពលែដលទី
ផ ររកីធំនិងមនភព ញុំ ំ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រតូវព្រងឹង្របព័នធព័ត៌មនវទិយរបស់ខ្លួនេដមីបេីលីក
កមពស់ករបង្ហ ញព័តម៌ននិងករអេងកត ម នទីផ រ។ 

273> េយងេទ មអភិ្រកមែដលមនេនកនុងប ្ត ្របេទសដៃទេទៀត ទមទរឲយគណៈកមមករមូលប្រត
កមពុជេធ្វសី្វ័យ យតៃម្លសុីជេ្រមមួយ េដីមបបីញជ កថ់ ្របព័នធែដលបេងកីតេឡងីេនះ្រសប មេគលករណ៍ជ
រវន្តរបស់អងគករអន្តរជតៃិនគណៈកមមករមូលប្រតនិងគណៈកមម ធិករស្តពី្ីរបពន័ធផតទ់តនិ់ងទូទត ់ ក៏ដូច

ជអនុ សន៍ែណនរំបស់អងគករអន្តរជតិៃនគណៈកមមករមូលប្រត ស្តីពី្របព័នធទូទត់មូលប្រត។ បនទ ប់ពីករ
េធ្វសី្វ័យ យតៃម្លរចួ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជនឹងពិចរ េសនីសំុចូលជសមជិកេពញសិទធរិបស់ អងគករ
អន្តរជតៃិនគណៈកមមករមូលប្រត និង ចភជ ប់ប ្ត ញករងរជមួយគណៈកមមករមូលប្រតេលីពិភពេ ក 
ក៏ដូចជទទលួបនករអនុវត្តល្ៗអ ទន់សភពករណ៍។ 

274> អភបិលកចិច ជវីកមម : ករអនុវត្តអភិបលកិចច ជីវកមមល្អ ្រតូវបណ្តុ ះបន្តិចម្តងៗេនកនុង្រកុមហុ៊ន
ចុះបញជ ីលកមូ់លប្រតនិង្រកុមហុ៊នមិនបនចុះបញជ ីលកមូ់លប្រត។ ដំបូង គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រតូវ ក់
ឲយអនុវត្ត្របកសស្តីពីអភិបលកចិច ជីវកមមស្រមប់្រកុមហុ៊នចុះបញជ ីលក់មូលប្រត និងបនទ បម់ក្រតូវព្រងីកករ
អនុវត្តេនះេទ្រកុមហុ៊នមិនបនចុះបញជ ីលក់មូលប្រត។ យុទធនករបណ្តុ ះប ្ត លមួយ្រតូវេធ្វីេឡងីជជំនយួ
ដល់ដំេណីរករអនុវត្តអភិបលកចិច ជីវកមមេនះ េ យសងកត់ធងន់េទេលីករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក -អភិ
បល េលខធិករ្រកុមហុ៊ន និងតនួទីរបស់អភិបលឯក ជយ និងគណៈ្រគប់្រគងទងំមូល។ 

275> កចិចករពរនងិករអប់រវំនិេិយគនិ : េដីមបបីេញច សនិងកត់បនថយជអតិបរមនូវកររេំ ភបំពនកនុង
ទីផ រ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ នឹងបន្តេរៀបចកំរអប់រវំនិិេយគិន និងេបីកផ្លូវឲយវនិិេយគិន ច ក់ពកយប
ណ្តឹ ងមកគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជបន។ ជមួយគន េនះ យន្តករនងិមជឈមណ្ឌ លេ ះ្រ យវ ិ ទនឹង្រតូវ
បេងកីតេឡងីេដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទកនុងទីផ រ។ 

276> ជរុំញករអបរ់និំងករយល់ដងឹរបស់ រពត័ម៌ន : ជមួយនងឹករទទួល គ ល់តនួទីគន្លះឹរបស់ រ
ព័តម៌នកនុងវស័ិយមូលប្រត កនុងករ យករណ៍ ក៏ដូចជករវភិគ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រតូវេរៀបចំប
ណ្តុ ះប ្ត លអនក រព័ត៌មនហរិញញវតថុនិង រពត័៌មនដៃទេទៀត និង្រតូវបេងកីតឲយមនករយិល័យទំនក់-
ទំនងស្រមប់ស្រមបស្រមួលជមួយអនក រពត័៌មន។ កិចចករេនះនឹងគ្ំរទដល់ករអភវិឌ ្រកមសីលធម៌វជិជ -ជី
វៈរបស់អនក រពត័៌មន។  
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277> អភវិឌ ែផនកេផ ងេទៀតៃនទផី រមូលប្រត : បនទ បពី់ករ ក់ឲយដេំណីរករទផី រមូលប្រតកមមសិទធិ ជ
រ ្ឋ ភបិលនឹងអភវិឌ ទីផ របំណុល ជពិេសស ទីផ រសញញ បណ្ណ ជីវកមម។ េដមីបជីំរុញករអភវិឌ ទីផ រេនះ 
្រតូវបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគង រមួទងំករបេងកីតភន ក់ងរ យតៃម្លលទធភពសង (Credit Rating Agency) េដមីបី
គ្ំរទដល់ករេបះផ យលក់មូលប្រតបណុំល។ េ្រកពីេនះ ចបំច់្រតូវសិក លទធភពបេងកីតទីផ រខុម៉ូឌីធី
អនគត សំេ ជំរុញករអភិវឌ ផលិតកមមកសិកមមនិងឧស ហកមម។ ទនទឹមេនះ កនុងរយៈេពលមធយម ្រតូវចប់េផ្តមី
គិតគូរ កឲ់យដំេណីរករឧបករណ៍នសិ នទឬេដរេីវទវី នងិឧបករណ៍កត់បនថយ នភិ័យនន(Hedging 
Instruments) េដីមបេីឆ្លយីតបេទនឹង និភ័យទផី រ។ 

278> ករេធ្វពីពិធិកមមឧបករណ៍ហរិញញវតថុនងិយន្តករវនិេិយគ : េដមីបអីភវិឌ ទីផ រឲយមនមូល ្ឋ ន 
ទូ យ គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជនឹងជំរុញ្របតបិត្តិកររបស់្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុមិនែមនធនគរ សថិតេ្រកម 
ចបបស់្តពីបីរធនបលកិចចហរិញញវតថុ ែដលរពំឹងថនងឹអនុម័តកនុងេពលខងមុខ កដូ៏ចជគេ្រមងវនិេិយគរមួ
ស្រមប់េកៀរគរមូលនិធិវនិេិយគនិងទ្រមង់េផ ងេទៀតៃនយន្តករវនិិេយគ។ 

279> ឧបករណ៍ហរិញញវតថុនងិយន្តករទផី រ : ជរ ្ឋ ភិបលនឹងពចិរ បេងកីតយន្តករេផ ងេទៀត ដូចជ 
យន្តករឲយខចីនិងខចមូីលប្រត នងិករបេងកីត្រកុមហុ៊នហរិញញបបទនមូលប្រត េដីមបគី្ំរទនិងជំរុញ្របតិបត្តិករទី
ផ រមូលប្រត។ ជមួយគន េនះ ចបំច់្រតូវសិក េលីករបេងកីតមូលនិធិ្រទពយអធិបេតយយ(Sovereign Wealth 
Fund) កនុងេគលេ ្រគប់្រគងចត់ែចងអតេិរក ឬសនទនីយភពេលីសែដល ច្រតូវបនចត់ែចងេទកនុងករវនិិ
េយគមនផលិតភព។ 

280> មណ្ឌ លអភវិឌ ន៍ហរិញញវតថុ : ជរ ្ឋ ភិបលនងឹបេងកីតមណ្ឌ លអភិវឌ នហ៍រិញញវតថុកនុងេគលបណំងរមួ
ចំែណកអភវិឌ វស័ិយហរិញញវតថុ្របកបេ យចរីភព។ មណ្ឌ លអភិវឌ ន៍ហរិញញវតថុេនះ នឹងផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្ត
ែផនកពនធដល់ ជីវកមមេស ហរិញញវតថុេនកនុង្របេទស េដមីបទីកទ់ញករវនិិេយគេលីវស័ិយេនះឲយកន់ែតទូលំ
ទូ យ ្រពមទងំគ្ំរទដល់ករអភិវឌ ទីផ រមូលប្រតែថមេទៀត។ 
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ជំពូក៤ 
អភិបលកិចចនិងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

I. ករ្រគប់្រគងដំេណើ រករែកទ្រមង់ : ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិ 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

281> ចកខុវស័ិយនងិែផនករអភវិឌ នវ៍ស័ិយហរិញញវតថុឆន ២ំ០០១-២០១០និងយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍វសិយ័
ហរិញញវតថុឆន ២ំ០០៦-២០១៥  គូសបញជ ក់ពីបុេរលកខខណ្ឌ សំខន់ៗ េដីមបអីភិវឌ ្របព័នធហរិញញវតថុរងឹមែំផ្អកេលី
យន្តករទផី រ។ បុេរលកខខណ្ឌ ទងំេនះរមួមន េគលនេយបយ ចបប ់និង ថ ប័ន ែដលគ្ំរទករអនុវត្តយន្ត
ករទីផ រៃនវសិ័យហរិញញវតថុនិងអភិបលកិចចឲយមន្របសិទធភព។ 

282> េគលនេយបយ ចបប់ និង ថ បន័ ជមូល ្ឋ ន្រគះឹស្រមប់ដំេណីរករទីផ រហរិញញវតថុ។ មូល ្ឋ ន
្រគះឹទងំ៣េនះ កំណត់េគលបំណងនិងទសិេ បេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ស្រមប់អនុវត្តេគលនេយបយនិង
បេងកីតបរ ិ ថ នអំេ យផលនិងអភិវឌ ថ ប័នែដលមន្របពន័ធ យន្តករ និងនតីិវធីិស្រមប់្របតិបត្តិករទីផ រ
ហរិញញវតថុឲយរងឹមនិំងមន្របសិទធភព។ 

283> ឯក រយុទធ ្រស្តេនះ គូសបញជ ក់ពី្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិស្រមប់្របតិបត្តិករពណិជជកមម 
និងហរិញញវតថុ រមួមន ចបបស់្តពីសីហ្រគសពណិជជកមម ចបបស់្តពីីក យ័ធន ចបប់ស្តពី្ីរបតបិត្តកិរែដលមនកចិច-
ធន ្រកមរដ្ឋបបេវណី ្រកមនតិីវធិរីដ្ឋបបេវណី និងចបបស់្តពីមីជឈត្តករែផនកពណិជជកមម។ សកមមភពគ្ំរទករអនុ
វត្តចបប់ រមួមន ករព្រងឹងជំេនឿទុកចិត្ត ធរណជន ករពិេ្រគះេយបល់ តម្ល ភព និងករផ ព្វផ យចបប់
និងបទបបញញត្តិជ ធរណៈ។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

284> ជរ ្ឋ ភិបល សេ្រមចបនវឌ នភពជេ្រចីន កនុងករអភវិឌ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិស្រមប់
្របតិបត្តិករពណិជជកមមនិងហរិញញវតថុ ្រសប មេគលេ ៃនយុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍សិ័យហរិញញវតថុ។ ចបបនិ់ងបទ
បបញញត្តិមួយចំនួន្រតូវបនអនុម័ត និងមយួចំនួនេទៀតរង់ចកំរអនុម័ត។  

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

285> សុខដុមនយីកមមៃនចបប់នងិបទបបញញត្តហិរិញញវតថុ : សកមមភពកំែណទ្រមងឆ់ប់រហ័ស បនបងកឲយមន
បញ្ហ ្របឈមកនុងករអនុវត្តចបប់ វធិន និងបទបបញញត្តិ ែដលនឲំយមនករបក្រ យខុសៗគន ។ បញ្ហ ្របឈម
រមួមន៖ ១. ករេរៀបចំចបប់និងបទបបញញត្តពឹិងែផ្អកេលីកមមវធិរីបស់អនកផ្តល់ជំនយួ ២. ថ ប័នពក់ព័នធកនុងករ
អនុវត្តយល់ខុសគន  ែដលទមទរឲយមនករស្រមបស្រមួលកនុងករអនុវត្តខ្លឹម រចបប់ ៣. ករពឹងែផ្អកេទេលី
ជំនញករបរេទសែផនកចបប់ េ យ រសមតថភពជនំញែផនកចបប់េនមនក្រមិត និង ៤. ជំនញករែដល
មនចំេណះដឹងេផ ងគន  ចេសនីវធិី ្រស្តខុសៗគន ។ កនុងន័យេនះ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវេធ្វីសុខដុមនយីកមមយន្ត
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ករអនុវត្តចបប់នងិបទបបញញត្តិហរិញញវតថុ ្រសប ម ថ នភពវស័ិយហរិញញវតថុកមពុជ េ យគតិគូរដល់ផល-ប៉ះ
ពល់ចំេពះករអភវិឌ វស័ិយហរិញញវតថុ។ 

286> បញ្ហ ្របឈមកនុងករអភវិឌ ចបបនិ់ងបទបបញញត្ត ិ : ភពខ្វះចេន្ល ះសំខន់ៗរមួមន៖ ១. កង្វះមជឈម-
ណ្ឌ លតមកល់ឯក រចបប់(Central Law Registry) េ យ រមិនទន់មនករ្របមូលផ្តុចំបប់ឬលិខិត
បទ ្ឋ នជធរមន ជេហតុប ្ត លឲយមនករលំបកដល់ម្រន្តីនិង ធរណជនកនុងករសិក ែស្វងយល់ពី
ចបប ់ និង ២. កង្វះអងគភពក ្ត លជំនញស្រមប់េរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់ែដលមនអនកឯកេទសចបប់មន
សមតថភពពិនិតយចបប់នងិបទបបញញត្តិហរិញញវតថុបន្រគប់្រជុងេ្រជយ។ 

287> ករអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបបព់ណិជជកមម : បញ្ហ ្របឈមរមួមន៖ ១. ករេរៀបចំបទបបញញត្តិអនុវត្ត ចបប់
ស្តពីកីចិចសនយពណិជជកមម ២.ករបេងកីតតុ ករពណិជជកមមកពុំងរង់ចកំរសេ្រមចពី ជរ ្ឋ ភិបល ៣. ករ
ក់ឲយអនុវត្តចបបស់្តពីីតុ ករពណិជជកមម ែដលត្រមូវឲយបេងកីតតុ ករឯកេទស ែដលជករេប្តជញ របស់កមពុ

ជកនុងករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រពៀងចូលជសមជកិអងគករពណិជជកមមពិភពេ ក នងិជេគលបំណងរបស់វសិ័យ
ឯកជនកនុងករព្រងងឹករអនុវត្តចបប់ពណិជជកមម និង ៤.ករបេងកីតមជឈមណ្ឌ លជតៃិនមជឈត្តករែផនកពណិជជ
កមមមួយ ែដលមន្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិឯក ជយកំពុងដំេណីរករ។ 

ឃ. យទុធ ្រស្តនិងែផនករអនគត 

288> ជរ ្ឋ ភិបលនងឹេរៀបចំយន្តករស្រមបស្រមួលេដីមបេីរៀបចំេគលនេយបយ េសចក្ត្ីរពងចបប ់បទ-
បបញញត្តិ វធិន និង ក់ឲយអនុវត្ត។ វធិនករសំខន់ៗ េដីមបបីេងកីន្របសិទធភពៃនដំេណីរករេរៀបចំចបប់និងេធ្វី
សុខដុមនីយកមមចបប់និងបទបបញញត្តិ រួមមន ករពិេ្រគះេយបល់ តម្ល ភពកនុងដំេណីរករេរៀបចំចបប់ ករ
េ្របី្របស់សម្រសបៃនជំនញបទពិេ ធអន្តរជតិ មជឈករេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់ និងករស្រមួលដល់ករ
ងយរកនងិេ្រប្ីរបស់ចបប់និងបទបបញញត្តិ។ កនុងរយៈេពលែវង ្រកសួងនិង ថ ប័នទទួលបនទុកេរៀបចំចបប ់ វធិន 
និងបទបបញញត្តិ ្រតូវ យតៃម្លផលបះ៉ពល់ពីែផនកបញញត្តិកមម មុននឹងសំុករអនុម័ត។ 

289> ករអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបបព់ណិជជកមម : ជរ ្ឋ ភិបលនឹង៖ ១. េរៀបចំបទបបញញត្តិអនុវត្តចបបស់្តពីី
កចិចសនយពណិជជកមម ២. បេងកីតតុ ករពណិជជកមម ៣. ក់ឲយអនុវត្តចបបស់្តពីីតុ ករពណិជជកមមែដល
ត្រមូវឲយបេងកីតតុ ករឯកេទស ែដលជករេប្តជញ របស់កមពុជកនុងករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រពៀងចូលជសមជកិ អងគ
ករពណិជជកមមពភិពេ ក និងជេគលបំណងរបស់វស័ិយឯកជនកនុងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ពណិជជកមម 
និង ៤. បេងកីតមជឈមណ្ឌ លជតៃិនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមមួយែដលមន្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិឯក ជយកពុំង
ដំេណីរករ។  

290> ជរ ្ឋ ភិបលនងឹេរៀបចំេគលនេយបយ្របកួត្របែជងេនកនុងវសិ័យហរិញញវតថុ េដមីបទីប់ ក ត់ករ 
្របកួត្របែជងមិន្រសប មវនិយ័ទីផ រ រមួមន ករបេងកតីចបប្់របកួត្របែជងនងិចបបក់រពរអនកេ្របី្របស់
ែដលនឹងផ្តល់ទំនុកចិត្តកនុងករឲយខចី(Truth-in-Lending)។ កនុងរយៈេពលមធយម ជរ ្ឋ ភបិលនឹងេរៀបចំចបប់
ភន កង់រ រមួជមយួនឹងបទបបញញតិ្តននស្រមប់អនុវត្ត។ កនុងរយៈេពលែវង ជរ ្ឋ ភបិលនងឹបេងកីត ជញ ធរ
អនុវត្តចបប់្របកួត្របែជងនិងចបប់ករពរអនកេ្របី្របស់។  
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291> េសចក្ត្ីរពងចបបស់្តពីីបរធនបលកិចចហរិញញវតថុ : ចបបស់្តពីបីរធនបលកចិចហរិញញវតថុែដល្រគបដណ្ត ប់វ ិ
ស័យធនគរនិងវស័ិយហរិញញវតថុមិនែមនធនគរ នឹង្រតូវបន ក់ឲយេ្រប្ីរបស់ រមួជមយួនងឹបទបបញញតិ្តនន
ស្រមប់អនុវត្ត។ ចបបេ់នះនឹងគ្ំរទករបេងកតីបរធនបលកចិចទូេទនិងឧបករណ៍វនិិេយគមូលនិធិ។ 

II. េហ ្ឋ រចនសមព័នធទីផ រ : គណេនយយនិងសវនកមម 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

292> វស័ិយគណេនយយនិងសវនកមម ផ្តល់្រកបខ័ណ្ឌ េដីមបបីេងកីតពត័៌មនហរិញញវតថុសំខន់ចបំច់េនកនុងវស័ិ
យននៃនេសដ្ឋកិចច។ ្រគប់អងគភព ជីវកមមពកព់័នធ ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ខ្លួន្រសប ម
្រកបខណ័្ឌ ៃនករ យករណ៍ហរិញញវតថុែតមួយ។ ្របករេនះ បងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករេ្របៀបេធៀបព័ត៌មន
ហរិញញវតថុចំេពះ្រគបវ់ស័ិយទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស។ 

293> ្រកបខ័ណ្ឌ គណេនយយែបបេនះ បនេកីតមន ងំពីេដីមឆន ២ំ០០០។ ចបប់ស្តីពីគណេនយយសហ
្រគស សវនកមមគណេនយយសហ្រគស នងិវជិជ ជវីៈគណេនយយ ្រតូវបនអនុម័តនិង ក់ឲយអនុវត្តេនែខ មិថុន 
ឆន ២ំ០០២។ ចបប់និងវធិនននរបស់្រកសួងេសដ្ឋកចិចនងិហរិញញវតថុបនត្រមូវឲយសហ្រគសទងំអស់ េរៀបចំ
របយករណ៍ហរិញញវតថុ្របចឆំន រំបស់ខ្លួន ្រសប មស្តង់ គណេនយយកមពុជ េ យែផ្អកេលីស្តង់ គណេនយយ
អន្តរជត។ិ ចបប់េនះ ក៏បនបេងកតីនងិកំណត់លកខខណ្ឌ ស្រមប់េធ្វីសវនកមមសហ្រគស ជីវកមមេនកមពុជផង
ែដរ។ េនែខមក  ឆន ២ំ០០៩ ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនងិហរិញញវតថុបន ក់េចញបទបបញញត្ដិឲយអនុវត្ដស្តង់ របយ
ករណ៍ហរិញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ ចេំពះ ល់សហ្រគសទងំអស់។ េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច
នងិហរិញញវតថុបន ក់ឲយេ្របសី្តង់ ទកទ់និនឹងសវនកមម នងិករអះ ងអន្តរជតៃិនកមពុជ (Cambodian 
International Standards on Auditing and Assurance)។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

294> ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ បន ក់ឲយអនុវត្តកតព្វកិចចគណេនយយ សវនកមម និងវជិជ ជីវៈគណ- 
េនយយេនកមពុជ ដូចជ ចបបស់្តពីគីណេនយយសហ្រគស សវនកមមគណេនយយសហ្រគស នងិវជិជ ជីវៈ
គណេនយយ ករបេងកតី ថ ប័ន ្រកុម្របកឹ ជតគិណេនយយ នងិវទិយ ថ នគណេនយយករជនំញនងិសវនករកមពុជ 
្រពមទងំបទបបញញត្តិនន។ 

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

295> ករអនុវត្តស្តង់  : េទះបីជកមពុជបនអនុមត័និងអនុវត្ត ស្តង់ របយករណ៍ទក់ទងនឹងហរិញញវតថុ
អន្តរជត(ិIFRS)េពញេលញក៏េ យ ក៏េនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនែដល្រតូវេ ះ្រ យឲយ្រសប មត
ថភពពិតៃនកមពុជ ែដលរមួមន៖ 

១. ករអនុវត្តនិងករ្រតួតពិនិតយ។ 
២. ករត្រមូវេទ មតថភពៃន ជីវកមម។ 
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៣. ភពែខ្វងគន ៃនករអនុវត្តបទបបញញត្តរិបស់ ថ បន័ពក់ពន័ធ។ នងិ 
៤. សមតថភពយល់ដឹងរបស់បញញត្តកិរនិង្របតបិត្តិករ។ 

296> ករអនុវត្តស្តង់ របយករណ៍ទកទ់ងនឹងហរិញញវតថុអន្តរជតិ(IFRS) ចមនផលប៉ះពល់មកេលី
របយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ធនគរនិង្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ជពិេសស ករកណំត់សំវធិនធនចំេពះឥណ
ទនេ្រកមស្តង់ ។ 

297> ករអភិវឌ ធនធនមនុស  : បញ្ហ ្របឈមចមបងកនុងករជំរុញគុណវុឌ គិណេនយយករជំនញកនុង្រសុក 
រមួមន៖ 

១. អសងគតិភពនិងកង្វះមុខវជិជ សម្រសប េន ម កលវទិយល័យ។ 
២. ករលំបកកនុងករេ្របីភ បេចចកេទសគណេនយយនងិសវនកមម។ និង 
៣. កង្វះកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លថន កជ់តិស្រមប់គណេនយយករជនំញ។ 

ឃ. យទុធ ្រស្ដនិងែផនករអនគត 

298> អន្ដរកលេឆព ះេទអនុវត្តស្ដង់ របយករណ៍ទកទ់ងនងឹហរិញញវតថុអន្តរជត(ិIFRS) : ថ ប័នបញញត្តកិរ 
ពក់ពន័ធ្រតូវេរៀបចំែផនករសកមមភពេដីមបឈីនេទអនុវត្តស្តង់ របយករណ៍ទក់ទងនងឹហរិញញវតថុអន្តរជតិ
(IFRS) ឲយបនេពញេលញស្រមប់្រគប់វស័ិយទងំអស់។ 

299> ករ ម នករអនុវត្តចបបន់ងិបទបបញញត្ដ ិ : ជរ ្ឋ ភិបលពចិរ ព្រងងឹករងរចុះបញជ ីពណិជជ-
កមមែដលត្រមូវឲយសហ្រគសទងំអស់ចុះបញជ ី( ចេលីកែលងសហ្រគសធុនតូច) នងិេធ្វបីចចុបបននកមមព័តម៌ន
លម្អិតរបស់ខ្លួន្របចឆំន ។ំ ្របពន័ធចុះបញជ ីថមីមួយែដលបញចូ លគន នូវ្របព័នធែដលមន្រ ប់ ្រតូវមនសមតថភព
បញចូ លទិននន័យពី្របព័នធបចចុបបននេទ្របព័នធថមី។ 

300> ចបំច់្រតូវពនិិតយេឡងីវញិនិងេធ្វីវេិ ធនកមមចបបស់្តពីគីណេនយយសហ្រគស សវនកមមគណេនយយ
សហ្រគស នងិវជិជ ជីវៈគណេនយយ ឬបេងកីតចបបស់្តីពគីណេនយយនិងសវនកមមថមី ្រពមទងំបទបបញញត្តិពកព់័នធ
ននេដីមប៖ី 

១. លុបបំបត់ចំណុចមិន្រសបគន ៃនទំហសំហ្រគសែដលត្រមូវឲយេធ្វីរបយករណ៍ហរិញញវតថុ មស្តង-់ 
របយករណ៍ទក់ទងនងឹហរិញញវតថុអន្តរជតិ(IFRS)។  

២. បេងកីតយន្តករ ម ន ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លករអនុវត្តចបប់និងស្តង់ គណេនយយ។ និង  
៣. ផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រកុម្របកឹ ជតគិណេនយយនិងវទិយ ថ នគណេនយយករជនំញនងិសវនករ
កមពុជ។ 

301> ករក ងសមតថភព : ជរ ្ឋ ភិបលពចិរ ពលីទធភព៖ 

១. ត្រមូវឲយ កលវទិយល័យនិង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  អនុវត្ដកមមវធីិសិក ែផនកគណេនយយនិងសវន-
កមម្រសប មស្តង់ របយករណ៍ទកទ់ងនងឹហរិញញវតថុអន្តរជតិ(IFRS)និងស្តង់ ពកព់័នធនន។  
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២. បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេងគ លនងិ្រគូឧេទទសែផនកគណេនយយនិងសវនកមម។ នងិ  
៣. បេងកីតសទទ នុ្រកមគណេនយយនិងសវនកមមជេខមរភ ។ 

302> ជំរុញករព្រងីកសមជិកភពរបស់វទិយ ថ នគណេនយយករជនំញនងិសវនករកមពុជ មរយៈករ
្របមូលផ្តុ ំគណេនយយករែដលមនគុណវុឌ េិន ម្រកុមហុ៊ន សហ្រគស ជីវកមម និងអងគភពនន កនុងេគល-
បំណងជំរុញករអនុវត្តស្ដង់ គណេនយយ និងសវនកមមឲយកន់ែតមន្របសិទធភពែថមេទៀត។ 

III. ្របព័នធទូទត់សង្របក់ 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

303> េសដ្ឋកចិចកមពុជេនែតពឹងែផ្អកេលីករេ្របី ច្់របក ់ េ យ រករេ្របី្របស់មូលបបទនប្រតេនមន
ក្រមិត និងពុំទន់មនឧបករណ៍ ចទូទតព់ណិជជកមមបន។ កររក ទុកនិងករេ្របី្របស់ ច់្របក់ ែតង
្របឈមនឹង និភ័យ។ កនុងេពលថមីៗេនះ ករទូទត់មិនេ្របី ច់្របក់កំពុងមនកររកីចេ្រមីន។ អនុេ ម
មបទបបញញត្តិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដលត្រមូវឲយបងព់នធនិង ករជ្របក់េរៀល ធនគរជតិៃនកមពុជបន

េចញេសចក្តីជូនដំណឹងកំណត់ករបង់ពនធែដលេសមីឬេលីសព៤ី នេរៀល្រតូវេ្របីជមូលបបទនប្រត។ ្របករ 
េនះបនបេងកីនករេ្របី្របស់មូលបបទនប្រតេនកនុង្របតិបត្តិករធុរកិចចគួរឲយកត់សមគ ល់។ 

304> ្របព័នធផតទ់ត់ ្របព័នធទូទត់ និង្របព័នធទូទត់សង្របក់ែដលមនសុវតថភិពនិង្របសិទធភពមន
រៈសំខន់ ស់ចំេពះ្របតិបត្តកិរវស័ិយហរិញញវតថុ។ ជរ ្ឋ ភិបលកពុំងអភិវឌ ្របព័នធជតិទូទត់សង្របក់
េដមីបគី្ំរទករបេងកីតឧបករណ៍ និងេស ទូទត់សង្របកថ់មីៗ។ បណ្ណឥណទននងិបណ្ណឥណពនធ្រតូវបន ក់
ឲយេ្របី្របស់េ យមនម៉សីុនដក្របក់ស្វ័យ្របវត្តិជង៥០០កែន្លងេនទូទងំ្របេទស។ ធនគរពណិជជចំននួ
៥បនបេងកីតកិចចស្រមបស្រមួលផត់ទតរ់ ងគន ស្រមប់្របតិបត្តិករម៉សីុនដក្របក់ស្វ័យ្របវត្តិ េ ថ អុីសីុ
ខស្ហ(Easy Cash)។ 

305> ធនគរជតិៃនកមពុជបនអនុញញ តឲយ្រគឹះ ថ នចំននួ៣ផ្តល់េស ធនគរ មទូរស័ពទចល័ត រមួមន 
្រកុមហុ៊នវងីដំេណីរករេ យធនគរេអអិុនេហ ត េអសីុលី យូនធីដីំេណីរករេ យធនគរេអសីុលី ភអីលិសុ ី
និងេសលខដ(Cellcard) ដេំណីរករេ យធនគរសហពណិជជ ក.អ.។ េស ធនគរ មទូរស័ពទចល័តបន
ព្រងីកេស េផទរ្របក់េទដល់ជនបទនិងតំបន់ ច់្រសយល ែដលពុំទន់មនេស ម្របព័នធផ្លូវករ។ ធនគរ
ជតិៃនកមពុជក៏បនេចញ្របកសស្តពីអីនកដេំណីរករតតយិភគី េដីមបកំីណត់ភរកិចចនិងករទទួលខុស្រតូវ ទហំំ
្របតិបត្តិករ និងកតព្វកិចច យករណ៍របស់អនកដំេណីរករតតយិភគី រមួទងំករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់ និង
ហរិញញបបទនេភរវកមម។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

306> បនទ បព់ីកំណត់ឲយេ្របីមូលបបទនប្រតស្តង់ េនែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ ធនគរជតិៃនកមពុជបន
បេងកីតនិង ក់ឲយេ្របី្របព័នធផត់ទត់មូលបបទនប្រតរយៈេពលមធយម(Interim Solution) កលពីែខឧសភ 
ឆន ២ំ០០៩។ មូលបបទនប្រតែដលេចញផ យេ យទី ន កក់រក ្ត លរបស់ធនគរ ្រតូវបនផត់ទត់េន
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សភផត់ទត់របស់ធនគរជតិៃនកមពុជបនេលឿនជងករអនុវត្តកលពីបុ៉នម នឆន មុំន។ មូលបបទនប្រត
ែដលេចញផ យេ យ ខធនគរ ្រតូវផត់ទតេ់នសភផត់ទត់របស់ ខធនគរជតិៃនកមពុជ ែដល
េនជិតបំផុត។ 

307> ធនគរជតិៃនកមពុជ បនេធ្វីបចចុបបននកមមែផនទីមគគុេទទសក៍ ស្រមប់ករអភិវឌ ្របពន័ធជតិទូទត់សង
្របកជ់បន្តបនទ ប់។ ជីវកមមហរិញញវតថុអន្តរជតិ(IFC)បនជួយេរៀបចេំសចក្ត្ីរពងចបបស់្តពីី្របព័នធជតិទូទត់
សង្របក។់ ធនគរជតិៃនកមពុជ បនស្រមបស្រមួលជមួយសមគមធនគរកិកមពុជ មរយៈអនុគណៈកមម
ករ្របពន័ធទូទត់សង្របករ់បស់សមគមេនះ េ យបនបេងកីត្រកុមករងរចំនួន៣ស្រមបក់រងរែផនក
បេចចកេទស ែផនក្របតិបត្តិករ ែផនក្រគប់្រគង និងែផនកគតយុិត្តស្រមប់អភវិឌ ្របព័នធទូទត់សង្របក់េពញ-េល
ញ។ 

គ. យទុធ ្រស្ដនិងែផនករអនគត 

308> េនេដីមឆន ២ំ០១២ (20) ធនគរជតិៃនកមពុជ នឹង ក់ឲយដំេណីរករ្របព័នធជតិផត់ទត់និងទូទត់
ែដលមនលកខណៈមជឈករេពញេលញ(Full Solution) ែដលផ្តល់ទងំករផត់ទត់មូលបបទនប្រតកនុង
្រសុក និងករទូទត់សង្របក់ មេអឡចិ្រតូនិករ ង ជធនី េខត្តកនុងៃថងែតមួយ។ 

309> វធិននិងនីតវិធីិសភផត់ទត់ នឹង្រតូវេធ្វីបចចុបបននកមមឲយ្រសប មត្រមូវករៃន្របព័នធទូទត់សង្របក់
េពញេលញ។ េសចក្ត្ីរពងចបប់ស្តពី្ីរបពន័ធជតទូិទត់សង្របក់ចបំច់្រតូវអនុម័ត េដមីបជីួយព្រងឹងដំេណីរករ
្របព័នធជតទូិទត់សង្របក់ឲយមន្របសិទធភព។ 

310> ករអភិវឌ ទផី រកនុង្រសុកទមទរករគ្ំរទព្ីរបពន័ធជតិទូទតស់ង្របក់ : ករ្របគល់ទល់ករទូទត់
សង្របក់(Delivery Vs Payment) េនកនុង្របតិបត្តិករមូលប្រត  ករបេងកីត្របតិបត្តិករទីផ ររូបិយវតថុ ដូច
ជ ករជញួដូរមូលប្រតរដ្ឋែដល្រតូវទូទតន់ិងផតទ់ត់េនធនគរជតិៃនកមពុជ និងករេលីកកមពស់េស  
ធនគរ មទូរស័ពទចល័ត និងករ ក់បទបបញញត្តិេលី្របតិបត្តិករថមីៗរបស់អនកដំេណីរករតតយិភគ។ី  

311> ធនគរជតិៃនកមពុជ ក់ឲយដំេណីរករ្របព័នធទូទត់ដុលភ្ល ម(RTGS) បនទ បព់ីដំេណីរករ្របព័នធ
ទូទត់សង្របកេ់ពញេលញ េដមីបេីឆ្លីយតបេទនងឹករេកីនេឡងីៃន្របតិបត្តិករផត់ទតន់ិងទូទត់ែដលមន 
ទឹក្របក់ធំេនកនុងទីផ រ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

312> េនកនុងរយៈេពលមធយមនិងរយៈេពលែវង កមពុជ្រតូវពិចរ តភជ ប់្របពន័ធទូទត់សង្របក់ជមួយ
្របេទសកនុងតំបន់និងពិភពេ ក។ ករតភជ ប់េទ្របព័នធស្វីហ្វ(SWIFT) បនផ្តល់លទធភពស្រមប់្របតិបត្តិ-
ករែដលមនទឹក្របក់ធំ។ បចចុបបនន េន្របេទសសឹង្ហបុរ ីហ្វលីីពនី ៃថ នងិឥណ្ឌូ េនសីុ ករេ្របី្របស់្របព័នធស្វីហ្វ
ជប ្ត ញចមបង(Backbone) ស្រមប់ទំនកទ់ំនងករេផញី រហរិញញវតថុអន្តរជតិ។ 

                                                            

 (២០) គេ្រមងេនះកំពុង្រតូវបនអនុវត្តេ្រកមជំនួញបេចចកេទសរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុីេលខ ៤៩៩៩។ 
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313> ធនគរជតិៃនកមពុជពិចរ យតៃម្ល្របព័នធទូទត់សង្របក់េ យខ្លួនឯង េធៀបនឹងេគលករណ៍
សនូលស្រមប់្របព័នធទូទត់សង្របក់ែដលមន រៈសំខនជ់្របពន័ធរបស់ធនគរស្រមប់ករទូទត់អន្តរជតិ
បនទ បព់ីបនអនុវត្ត្របព័នធទូទត់សង្របក់េពញេលញ និងបនអនុម័តចបបស់្តពី្ីរបព័នធជតិទូទតស់ង្របក។់ 

314> ធនគរជតិៃនកមពុជ បន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងនងិករ្រតួតពិនិតយេស ធនគរ មទូរស័ពទចល័ត(M-
Banking)ែដលផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់អងគភពខន តតូច និងអនកែដលមិនមនលទធភពេ្របី្របស់េស ធនគរ 
ប៉ុែន្តក៏មន និភយ័គួរឲយកត់សមគ ល់ែដរ។ វធិនករេទអនគតរមួមន៖ ១. ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត្រតូវមនែចងពី
ករេផទរ្របក់ មេអឡចិ្រតូនិកនិងករ្រគប់្រគង នភិ័យ ២. ្រតូវមនេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីស្តង់ ស្រមប់
រទូរស័ពទចល័ត ៣. អនកផ្តល់េស ្រតូវឈរេលីមូល ្ឋ នសងគតិភពែដល ចេជឿទុកចិត្តបន ទន់ េពលេវ  

និង្រតមឹ្រតូវ និង ៤. បញ្ហ ្របឈមកនុងករផ្តល់េស ធនគរ មេអឡចិ្រតូនិក រមួមន ករកណំត់្របតិបត្តិករ
ជ្របក់បេញញី ករេផទរ្របក់ មញញ ្របតិបត្តិករឆ្លងែដន និងករេ្របីេស ខងេ្រកេ យអនកផ្តល់េស ។      

315> កនុងនមជសមជកិរបស់សហគមន៍េសដ្ឋកិចច ៊ ន កមពុជ្រតូវេធ្វីសមហរណកមមជមួយសមជកិ
៊ នេផ ងៗេទៀត នងិេ្រតៀមលកខណៈចូលរមួកនុងប ្ត ញទូទត់សង្របក់ ៊ ន។  

IV. ករយិលយ័ព័ត៌មនឥណទន 

316> ធនគរជតិៃនកមពុជ បនបេងកីត្របព័នធែចករែំលកព័ត៌មនឥណទនដ៏េជឿទុកចិត្តបននិងទន់
េពលេវ កនុងចំេ ម្រគឹះ ថ នធនគរ េដីមបផី្តល់លទធភពដល់្រគះឹ ថ នធនគរកនុងករេ្របី្របស់ព័តម៌នពី
ករទូទត់សង្របក់ពក់ព័នធនឹងគណនីកមចីរបស់្រគះឹ ថ នធនគរនីមួយៗ ែដល ចេចៀស ងករឆ្លង ល
លៃនករមិនទូទតស់ងេនកនុង្របព័នធ។  

317> ធនគរជតិៃនកមពុជ បនបេងកីតករយិល័យពត័ម៌នឥណទននិង្របគល់េទឲយវសិ័យឯកជន្រគប់
្រគង។ ករយិល័យពត័ម៌នឥណទនេនះ មនភគហុ៊នរបស់្រកុមហុ៊នហូលឌីងកមពុជចំននួ៥១ភគរយ និង
ភគហុ៊នអនកផគត់ផគងឧ់បករណ៍ចំននួ៤៩ភគរយ។  ្រកុមហុ៊នហូលឌងីកមពុជ ជកមមសិទធរិមួរបស់្រគឹះ ថ ន
ធនគរនិងសមគមម្ីរកូហរិញញវតថុកមពុជ។   

318> ធនគរជតិៃនកមពុជបនេចញ្របកស េដីមប្ីរគប់្រគង្របតបិត្តិករករយិល័យព័ត៌មនឥណទន។ 

V. េស កមម យតៃម្ល េស កមមអចលនវតថុ និង ជីវកមមអភិវឌ លេំន ន 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

319> វស័ិយេស កមម យតៃម្ល េស កមមអចលនវតថុ និង ជីវកមមអភិវឌ លំេន ន គឺជវស័ិយែដលមន
សក្ត នុពលមួយេផ ងេទៀត ទមទរឲយមនករ្រគប់្រគងសម្រសប ម្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ និងស្តង់ អន្តរ
ជតិ។ ជរ ្ឋ ភិបលកំពុងព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគងចបស់ ស់ េដីមបរីមួចំែណកទប់ ក ត់សកមមភពសម្អ ត
្របក់កនុងធុរកិចចអចលនវតថុ បេងកីតវជិជ ជីវៈ យតៃម្ល្របកបេ យសុ្រកតឹភព រមួចំែណកបេងកីនករេកៀរគរ
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ចំណូលថវកិ មរយៈករបង់ពនធ្របកបេ យ្របសិទធភព បេងកីនទំនុកចិត្ត និងករពរផល្របេយជន៍អតថិិជន 
និងកត់បនថយ ជវីកមមនិងេស កមមគម នករអនុញញ ត។ 

ខ. វឌ នភពនិងសមិទធផល 

320> ចប់ ងំពឆីន ២ំ០០៧មក ជរ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់វញិញ បនប្រតវជិជ ជវីៈនងិ ជញ បណ្ណែផនកេស កមម
យតៃម្លនិងេស កមមអចលនវតថុដល់្រកុមហុ៊នចនួំន៨៧។ ចប់ពឆីន ២ំ០០៩ មកដល់បចចុបបនន ជរ ្ឋ ភិបល
បនផ្តល់ ជញ បណ្ណ ជីវកមមអភវិឌ អចលនវតថុដល់្រកុមហុ៊នចំនួន២០ និងេនឆន ២ំ០០៨ បនបេងកីតសមគម
អនក យតៃម្លនិងភន ក់ងរេស កមមអចលនវតថុកមពុជ េហយីេនឆន ២ំ០០៩ សមគមេនះបនចូលជសមជកិ
េពញសិទធិទី៨ៃនសមគមអនក យតៃម្ល ៊ ន(AVA)។ 

គ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

321> ទីផ រអចលនវតថុជឧស ហកមមមួយែដលរមួចែំណកកនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិឲយមនកររកី-
ចេ្រមនី។ កមពុជមិនទនម់ន្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត្រគប្់រគន់ស្រមប់្រគប់្រគងសកមមភពកនុងវសិ័យេនះ ែដល ច
នឲំយមនបញ្ហ ្របឈមមួយចនំួនដូចជ៖ ១. ករសម្អ ត្របក់ មរយៈសកមមភពធុរកិចចអចលនវតថុ ២. ករ
យតៃម្លអចលនវតថុមិនចបស់ ស់និងមិនឆ្លុះបញច ងំតៃម្លទីផ រ ៣. ករបត់បង់ជំេនឿទុកចិត្តរបស់អតថិិជន 
និងវនិេិយគិនេនកនុងទីផ រ ៤. ចំេណះដឹងរបស់បញញត្តិករ អនក្របកបវជិជ ជីវៈ និងអនកចូលរមួទីផ រកនុងវសិ័យ
េនះេនមនក្រមតិ ៥. មិនទន់មនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករ្របកតួ្របែជងជមួយៃដគូបរេទស និង ៦. មិន
ទន់មនវទិយ ថ នជំនញវជិជ ជីវៈ េដមីបផី្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនក យតៃម្ល និងអនកផ្តល់េស កមមអចល-
នវតថុ។ 

ឃ. យទុធ ្រស្ដនិងែផនករអនគត 

322> ជរ ្ឋ ភិបលនងឹបេងកីតេហ ្ឋ រចនសមព័នធែផនកចបប់ េដីមបគី្ំរទដល់វស័ិយេស កមម យតៃម្ល េស - 
កមមអចលនវតថុ និង ជីវកមមអភិវឌ លំេន នដូចជ៖ ១. ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងេស កមម យតៃម្ល និង
េស កមមអចលនវតថុ ២. ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង ជីវកមមលំេន ន ៣. ស្តង់ យតៃម្លអចលនវតថុ ៤. ស្តង់
េស កមមអចលនវតថុ ៥. ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈស្រមប់អនក យតៃម្លនិងអនកផ្តល់េស កមមអចលនវតថុ ៦ . ង
កៃ្រមេជីង ស្រមប់អនក យតៃម្លនិងអនកផ្តលេ់ស កមមអចលនវតថុ  និង ៧. បេងកីតកមមវធិសីិក និងករបណ្តុ ះប
្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ យតៃម្លនិងេស កមមអចលនវតថុេនកនុងវទិយ ថ នែដលមន្រ ប់។ 
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ជំពូក៥ 
ករក ងសមតថភព 

ក. ទិដ្ឋភពទូេទ 

323> ករក ងសមតថភពធនធនមនុស  គឺជ ទិភពៃនឯក រ យុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍សិយ័ហរិញញវតថុ
ឆន ២ំ០១១-២០២០ ។ ភពទន់េខ យជមូល ្ឋ នែដលបនទច់បង្អ កដ់ល់ករអភវិឌ វស័ិយហរិញញវតថុេន្របេទស
កមពុជ ក៏ដូចេសដ្ឋកចិចកំពុងអភិវឌ ដៃទសំខន់រមួមន : ្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័ននិងពណិជជកមមមិនទន់មនកររកី
ចេ្រមនី និងជំនញបេចចកេទសនិងសមតថភពធនធនមនុស េនមនក្រមតិ។ កមពុជេនែតមនបញ្ហ ្របឈម 
កនុងករែស្វងរកអនកមនជំនញនិងករបណ្តុ ះប ្ត លសម្រសប េដមីបបំីេពញត្រមូវករេកីនេឡងីៃនវសិ័យ
ហរិញញវតថុ។ កររកីចេ្រមនីៃនវស័ិយេនះបន ក់សមព ធេទេលីករផ្តល់េស  អតថិិជន និងបញញត្តិកមម ែដលត្រមូវ
ឲយមនករយកចិត្តទុក ក់កនុងករក ងសមតថភព។ 

324> េនកនុងដំ ក់កលដបូំងៃនករអភវិឌ វសិ័យហរិញញវតថុ េគលនេយបយេបកីចំហទផី ររបស់ ជ-រ
្ឋ ភិបល បនទក់ទញធនគរកិបរេទសជេ្រចីនែដលមនបទពិេ ធកនុងវស័ិយធនគរ។ អនក្រគប់្រគង
ថន ក់ខពស់ភគេ្រចនីជធនគរកិែដលមនបទពិេ ធនិងសមតថភព ប៉ុែន្ត្រគឹះ ថ នធនគរមួយចំននួេនមន
ករលំបកកនុងករែស្វងរកអនក្រគប់្រគងថន កក់ ្ត លនងិថន ក់េ្រកមែដលមនគុណវុឌ ្ិរគប់្រគន់។ ដូេចនះ បុគគ
លិកភគេ្រចីនេនថន ក់ក ្ត លនិងថន ក់េ្រកម ទមទរករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ្របតិបត្តិករធនគរជមូល
ន នបែនថមេទៀត។ េដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះ ្រគះឹ ថ នធនគរភគេ្រចីនបនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុង
របស់ខ្លួន េ្រកពីករបណ្តុ ះប ្ត លេ យវទិយ ថ នរបស់សមគមធនគរេនកមពុជ មណ្ឌ លសិក បេចចកេទស
ធនគររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងវទិយ ថ នកនុង្រសុកេផ ងេទៀត។   

325> ធនគរជតិៃនកមពុជ កពុំងេលីកកមពស់និងព្រងឹងសមតថភព្រតួតពនិិតយ្រគះឹ ថ នធនគរនិង្រគឹះ-
ថ នម្ីរកូហរិញញវតថុ មរយៈជំនួយបេចចកេទសរបស់ធនគរជតអិភិវឌ ន៍ សីុនិងមូលនធិិរបូយិវតថុអន្តរជត។ិ 

កនុងករណីេនះ អគគនយក ្ឋ ន្រតួតពនិិតយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ បនខតិខំ្របឹងែ្របងបណ្តុ ះប ្ត លនិង 
ក ងសមតថភពម្រន្តី្រតួតពិនិតយបែនថមេទៀត េដីមបឈីនេទអនុវត្តេពញេលញនូវេគលករណ៍្រគះឹបែសល I 
(Basel I) និងស្តង់ របយករណ៍ទក់ទងនឹងហរិញញវតថុអន្តរជតិ(IFRS) ្របកបេ យ្របសិទធភព។  

326> បញញត្តកិរនងិ្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រងបនបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកវស័ិយធន ៉ ប់រង េ យមនម្រន្តី
ជន់ខពស់មួយចំននួបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លេនេ្រក្របេទស។ វទិយ ថ នបរេទសមួយចំននួបនមកេបីក
វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវស័ិយេនះេនកមពុជ។ ចប់ពឆីន ២ំ០០៧មក ករយិល័យបញញត្តិករបនេរៀបចំកមមវធិី
ក ងសមតថភពស្រមប់ករធន ៉ប់រងទូេទ េដមីបរីមួចំែណកេលីកកមពស់សមតថភពបេចចកេទសរបស់
ករយិល័យបញញត្តកិរ មរយៈជំនយួបេចចកេទសរបស់ធនគរជតិអភិវឌ ន៍ សីុ។ ជលទធផល ករយិល័យ
បញញត្តកិរបនចប់េផ្តមីដំេណីរករ្រតួតពិនិតយេលីឯក របនកនែ់ត្របេសីរ។  
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ខ. ឧបសគគ បញ្ហ ្របឈម និងភពខ្វះចេន្ល ះ 

327> កនុងដំ ក់កលបនទ បៃ់នករអភវិឌ វសិ័យហរិញញវតថុ កមពុជចបំច់្រតូវបន្តគ្ំរទជ្របចដំល់ករ
ក ងសមតថភព។ ករេលីកកមពស់សមតថភពេន្រគប់វស័ិយមនកររកីចេ្រមីន ដូចជ ែផនកបញញត្តិកមមនិងករ
្រតួតពិនតិយ ្របព័នធទូទត់សង្របក់ ករបេងកីតមូល ្ឋ នទិននន័យ ករផ ព្វផ យសថិតិនិងព័តម៌ន ករេ្របី្របស់ប
េចចកវទិយព័ត៌មន ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមម និងករងរេផ ងៗេទៀត។  

328> ករេធ្វីបចចុបបននកមមនិងករេលីកកមពស់សមតថភពជនំញជករងរ ទិភព នងឹេនែតសំខន់ស្រមប់ 
អភវិឌ ្របព័នធហរិញញវតថុឲយកនែ់តសីុជេ្រមនងិេដមីបេី ះ្រ យ នភ័ិយែដល ចេកីតមនថមីៗេទៀត។ ជញ ធរ 
បញញត្តកិមមវសិ័យហរិញញវតថុ្រតូវបន្តព្រងឹងនិងេលីកកមពស់សមតថភពម្រន្តីបុគគលិករបស់ខ្លួនឲយមនសមតថភព ច
្រគប់្រគងករអភវិឌ ទងំេនះ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

329> េហតុផលសំខន់៣ែដលត្រមូវឲយបន្តអភិវឌ និងេលីកកមពស់សមតថភព រមួមន៖ 

១. ករេកីនេឡងីឆប់រហ័សៃនទំហនំងិចំននួ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុ ែដលសថិតេ្រកមករ
្រគប់្រគងនិងករ្រតួតពិនិតយរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ធនគរជតិៃនកមពុជ និងគណៈ
កមមករមូលប្រតកមពុជ។ 
២. ករ ក់ឲយេ្របី្របស់នូវ្របព័នធផលិតផលនងិឧបករណ៍ថមីៗ េនេពលទីផ រហរិញញវតថុចប់េផ្តីម
ដំេណីរករ នងិពិពធិកមម។ និង 
៣. ករបត់បង់ម្រន្តីបុគគលិកែដលបនបណ្តុ ះប ្ត ល េ យ រមនករផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្ត្របេសីរ
ជងពែីផនកឯកជន។ 

330> ្របករេនះមននយ័ថ អនកេរៀបចេំគលនេយបយនងិបញញត្តកិរ ្រតូវករសមតថភពនិងចំេណះដឹង 
ជំនញកន់ែតខពស់។ ដូេចនះ ចបំច់្រតូវមនជំនួយបេចចកេទសស្រមប់គ្ំរទសកមមភពដូចខងេ្រកម៖ 

 ករ ក់េចញនូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបន់ិងបទបបញញត្តិ ករេលីកកមពស់សមតថភព្រតួតពនិិតយ និងករបងក
ឲយមនបរ ិ ថ នអេំ យផលស្រមប់បេងកតី្រគះឹ ថ ននិងផលិតផលហរិញញវតថុថមីៗ  ដូចជ្រគឹះ-
ថ នហរិញញវតថុមិនែមនធនគរែដលនឹងចូលរមួេនកនុង្របតបិត្តិករភតិសនយ ករធន ៉ ប់រង 
យុជីវតិ ករធន ៉ប់រងខន តតូច េស ធនគរ មទូរស័ពទចល័ត(M-banking) ករជញួដូរ

មូលប្រតេនកនុងទីផ ររូបិយវតថុនងិទីផ រទុន ្របព័នធទូទតដុ់លភ្ល មស្រមប់្របតិបត្តិករទីផ រ
មូលប្រត ្របតបិត្តិករបរធនបលកិចចនងិវនិិេយគ និងករជួញដូរកនុងទីផ រប្តូរ្របក់េនេពល
្របកេ់រៀលមនករេ្រប្ីរបស់កន់ែតេ្រចីនេឡងី។ 

 ករេលីកកមពស់្របព័នធែដលមន្រ ប់ឲយ្រសប មករែ្រប្របួលៃនស្តង់ នងិករអនុវត្តល្អជអន្តរ
ជតិ ែដលទមទរជំនួយបេចចកេទសនិងករបណ្តុ ះប ្ត ល។  

 កំេណីនៃនទំហនំិង្របេភទ្របតបិត្តិករពក់ពន័ធ ត្រមូវឲយមនករេលីកកមពស់សមតថភពេនេលី 
ែផនកដូចជ បេចចកវទិយព័តម៌ន ករ្រ វ្រជវេសដ្ឋកិចច សុវតថិភព និងរដ្ឋបលជេដមី។     
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គ. យទុធ ្រស្ដនិងែផនករអនគត 

331> ជរ ្ឋ ភិបលចបំច់្រតូវក ងសមតថភពេន្រគបែ់ផនកៃនវស័ិយហរិញញវតថុ េ យេផ្ត តេទេលីករងរ
ដូចខងេ្រកម៖ 

 ករ យតៃម្លពីត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លនិងករវភិគអពីំភពខ្វះចេន្ល ះស្រមបវ់សិ័យហរិញញវតថុ
ទងំមូល ចប់ ងំពីក្រមិតជំនញដបូំងរហូតដល់ក្រមិតជំនញខពស់ ពីែផនកទូេទរហូតដល់ែផនក
ជំនញ ដូចជ វទិយ ្រស្តសថិតគិណនអបប រធន ៉ប់រង (actuarial science) េ យ្រតូវ
កំណត់ត្រមូវករៃន្របេភទជំនញ្រសប មយុទធ ្រស្ត និងជំ នៃនករអភវិឌ ទីផ រ។ 

 ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញែដលមនលកខណៈបេចចកេទសខ្ល ងំព្ីរបភពខងេ្រកឬ មរយៈកមម- 
វធិបីណ្តុ ះប ្ត លេនកនុង ថ ប័នផទ ល់ ករបណ្តុ ះប ្ត លេ យេរៀនផងេធ្វកីរផង និងករេរៀបចំ 
កមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធជមួយ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយេ្រក្របេទស។ 

 ករកណំត់ ទភិពត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល ករកណំត់ត្រមូវករធនធន និងករស្រមបស្រមួល
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករក ងសមតថភព េដមីបធីន្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ធនធន។  

 ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវធននរិន្តរភព មរយៈករវភិគនិងករថ្លឹងែថ្លងរ ងករចំ យនិងអតថ
្របេយជន៍របស់ ថ ប័ន។ 

 ករផ ព្វផ យចំេណះដឹងកនុង ថ ប័ននមួីយៗនិងករ្របមូលមតេិដមីបែីកលម្អកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល
េទអនគត េ យបេងកតីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរ ករែបងែចក និងករេលីកកមពស់សមតថភពកនុងជួរ 
ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈករេលីកទឹកចតិ្តឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរមុខតំែណង(Cross postings) ម
ករចបំច់។ 

332> ជរ ្ឋ ភិបលកណំត់ ទិភពនិងសកមមភពេគលនេយបយេនកនុងយុទធ ្រស្តរបស់្រកសួងនិង
ថ ប័ន ែដល្រតូវអនុវត្តេ យថវកិជតិ និងេ យមូលនិធពីិ្របភពខងេ្រក។ ចំេពះសកមមភពនងិេគល

នេយបយែដលទទលួបនមូលនិធិពីខងេ្រក ្រកសួងនិង ថ ប័ន្រតូវសិក ពីែផនករ្របតបិត្តិកររបស់ៃដគូ
អភវិឌ  េដមីបកីំណត់េគលេ យុទធ ្រស្តឲយ្រសប មត្រមូវករក ងសមតថភពរបស់វស័ិយហរិញញវតថុ។  

333> េយង មតួនទីសំខន់ៃនបញញត្តិកមមនិងករ្រតួតពិនិតយ ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធគួរពិចរ ពីករ
កំណត់្របក់េបៀវត ររ៍បស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយឲយ្រសប មករអនុវត្តេន្របេទសកនុងតំបន់។ េន្របេទសេផ ងៗ 
្របក់េបៀវត ររ៍បស់បញញត្តិករនិងអនក្រតួតពិនិតយ ទទួលបនពី្របភពឯក ជយ េដីមបជំីរុញឲយមនស្វ័យភពនិង
រក ឯក ជយភព។ ជងេនះេទៀត បញញត្តិករនិងអនក្រតួតពិនិតយបនទទួលករេលីកទឹកចិត្តេ យែផ្អកេលី
លទធផលៃនករបំេពញករងរ េដីមបេីលីកកមពស់ស្តង់ វជិជ ជីវៈរបស់ ជញ ធរ ពយបលកនុងវសិ័យទងំមូល 
និងព្រងឹងអភិបលកិចចសំេ រួមចំែណករក ្របព័នធហិរញញវតថុឲយមនសថិរភព តម្ល ភព និង្របសិទធភព។ 
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ងម៉្រទីស 
ជំពូក៦  

ែផនករសកមមភពស្រមប់ករអភិវឌ វិសយ័ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ 

I. វិសយ័ធនគរ 

សមទិធផលសំខន់ៗ  
 ្រគះឹ ថ នធនគរភគេ្រចីនជកមមសិទធិឯកជន ែដលជធនគរពណិជជមន ជញ បណ្ណនងិមនភគហ៊ុនបរេទស។ 
 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនបេងកីនេដមីទុនអបបបរមចំនួន៣ដងស្រមប់្រគះឹ ថ នធនគរ េ យមន្របសិទធភពពីែខធនូ ឆន ២ំ០១០។ 
 ករព្រងឹងបញញត្តិកមមនិងករ្រតួតពិនិតយធនគរ រមួមន ករែកស្រមួល្របកប់្រមុងកតព្វកិចច ករអនុវត្តអភិបលកិចច ជីវកមម កតព្វកិចចសម្រសបនងិ្រតឹម្រតូវកនុង
ករេសនីសុំ ជញ បណ្ណ និងករកំណត់វធិនស្រមប់េធ្វីចំ ត់ថន ក់្រទពយសកមមនិងសំវធិនធនចំេពះឥណទន។ 

 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនេចញបទបបញញត្ត ិេដមីបពី្រងងឹករចុះបញជ ីនិងករ្រគប់្រគង ជវីករប្តូរ្របកេ់នឆន ២ំ០១០។ 
 ធនគរជតិៃនកមពុជ បេងកីតេហ ្ឋ រចនសមព័នធនិងឧបករណ៍ជួញដូរស្រមប់្របតិបត្តិករអន្តរធនគរ។ 
 ករព្រងឹងសមតថភព្រតួតពិនិតយដល់ទកីែន្លងនងិេលីឯក រ។ 
 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនដេំឡងី្របព័នធគណេនយយកនុងកុំពយូទ័រ(Flexcube)េនឆន ២ំ០១០ ែដលកពំុង្រតូវបនព្រងីកេទដល់ ខរបស់ខ្លួនេទៀត។ 
 ករបេងកីនកិចចសហ្របតិបត្តិករហរិញញវតថុនិងរូបយិវតថុជមួយ្របេទសម៉េឡសុី េវៀត ម និង្របេទសេផ ងៗេទៀត និងករចូលរមួកនុងេវទិក ៊ ន។ 
 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនែកទ្រមង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធៃផទកនុងេនឆន ២ំ០១១ េដីមបពី្រងឹងតនួទីែផនក្រតួតពិនិតយនិង្របតិបត្តិករ និងករជំរុញ្របព័នធបេចចកវទិយ
ព័តម៌ន។ 
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កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 
េគលនេយបយ

អភិវឌ ន៍ 
េគលេ រយៈេពលខ្លី 

 ២០១១-២០១៤ 
េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករព្រងឹង្រកបខ័ណ្ឌ  
ថ ប័ន 

 បេងកីត្រកុមករងររមួេដីមបី យតៃម្លលម្អិតអំពី
្រកបខ័ណ្ឌ ថ បន័ កំណតែ់ផនកែដល្រតូវែកលម្អបែនថម 
និងព្រងឹងសហ្របតិបត្តិករ េដីមបរីក សថិរភពនិង
ករអភិវឌ វសិ័យហរិញញវតថុ កនុងេគលបំណង៖ 
១. ធនវ ិ លភពសម្រសបនិង្របសិទធភពៃនករ

យតៃម្ល។ 
២. កំណតែ់ផនកែដល្រតូវែកលម្អេ យពនិិតយ 
្រកបខ័ណ្ឌ ចបបព់ក់ពន័ធេឡងីវញិ។ 

៣. គ្រទករបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ កិចចសហ្របតិបត្តកិរ 
រ ង ជញ ធរទទលួបនទុកវសិយ័ហរិញញវតថុ។ 

 េរៀបចំយន្តករស្រមបស្រមួលនិងសហ្របតិបត្តិករ 
រ ង ជញ ធរបញញត្តិកមមេ យមនករយល្រពមពី ជ
រ ្ឋ ភិបល។  

 េផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លីចំណុចសំខន់ៗ  ដូច
ខងេ្រកម៖ 
១. សិថរភពហរិញញវតថុនិងករេ្រតៀមលកខណៈ េដីមបី
្រគប់្រគង ថ នភពៃនវបិត្តិ។ 

២. កិចចសហករកនុងករអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយ
្រគឹះ ថ នពហុផលិតផលហរិញញវតថុេនកនុងវសិ័
យធនគរ ទីផ រមូលប្រត និងធន ៉ ប់រង និង

 យតៃម្លភពសម្រសបនិង្របសិទធភពៃន
្រកបខ័ណ្ឌ ថ បន័េឡងីវញិ ឲយ្រសប ម   
្រកបខណ័្ឌ ចបប។់ 

 កំណតែ់ផនកែដលមិនមន្របសទិធភព។ 
 កំណតន់ិងេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេកីតេឡងីពី
ករអនុវត្តែផនករសកមមភពចបំច់សំេ
ឈនេទេធ្វីសមហរណកមមហរិញញវតថុកនុង
តំបន់ ៊ ន។ 

 យតៃម្លេឡងីវញិ ម្រគអំពី
្របសិទធភពៃន្រកបខ័ណ្ឌ ថ បន័ 
និងលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសហ្របតិ-
បត្តិករ រ ង ជញ ធរទទួលបនទុក
វសិយ័ហរិញញវតថុ។ 

 ចតវ់ធិនករស្រមបស្រមួល 
និងេ ះ្រ យចំណុចអ្របសិទធ
ភពនិងខ្វះចេន្ល ះេ យមេធយ
បយសម្រសប ។ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ   

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករឈនេទរកករអនុវត្ត មស្តង់ អន្តរជតិ
និងេគលេ សមហរណកមមហរិញញវតថុកនុងតំបន់
( ៊ ន)។ 

៣. ្រតួតពិនិតយ្រគឹះ ថ នពហុផលិតផលហរិញញវតថុ 
និងសហ្របតិបត្តិករចបំច់ស្រមបអ់នុវត្តករ
្រតួតពិនិតយ្រកុមធនគរនិង្រគះឹ ថ ន   ពហុ-
ផលិតផលហរិញញវតថុេនកមពុជ។  

៤.   េលីកកមពសក់ិចចករពរអតិថិជនចំេពះ្របតិបត្តិ
ករធនគរ ្រពមទងំផលិតផលនិងេស ហរិញញ
វតថុដៃទេទៀត។ 

ករបេងកតីគណៈ 
កមម ធកិរបញញត្តកិរ 
វសិយ័ហរិញញវតថុ 

 បេងកីត្រកុមករងរអន្តរ្រកសួង េដីមបពីិចរ បេងកីតគ
ណៈកមម ធិករបញញត្តិករវសិយ័ហរិញញវតថុ(ធនគរទីផ រ
មូលប្រតនិងធន ៉ ប់រង) សំេ គ្រទជំរុញករ្រតួតពិនិ
តយឲយមន្របសិទធភពនិង្រសប មស្តង់  តំបនន់ិងអន្តរ
ជតិ។  

 បេងកីតគណៈកមម ធិករបញញត្តិករវសិយ័ហរិញញ-
វតថុ មករចបំច។់ 

 ធនថ គណៈកមម ធិករបញញត្តិករវសិយ័
ហរិញញវតថុបនពិនិតយនិងេ ះ្រ យ និភយ័
េផ ងៗ ដូចជ និភយ័្របតិបត្តិករ េដីមបី
ឈនេទ អនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ ធនភព ៃនប
ែសល II។ 

 ពិចរ អនុវត្តកិចច្រពមេ្រពៀងអំពីករែកស្រមួល
េដីមទុន ែផ្អកេលី និភយ័ទីផ រ។ 

 យតៃម្លេឡងីវញិ ម្រគអំពី
្របសិទធភពករងររបសគ់ណៈ-
កមម ធិករបញញត្តិករវសិយ័ហរិញញ- 
វតថុ ្រសប មករអភិវឌ ទីផ រ 
និងស្តង់ អន្តរជតិ។ 

 ធនថ ករងររបសគ់ណៈកមម -ធិ
ករបញញត្តិករវសិយ័ហរិញញវតថុ្រសប
ម េគលករណ៍សមហ-រណ

កមមហរិញញវតថុ ៊ ន។ 

‐ ធនគរជតិៃន
កមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ   

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 

 

ករពិនិតយេឡងីវញិ 
នូវ និភយ័វសិយ័

 កំណតទ់ិដ្ឋភពចបប ់េគលនេយបយ នតីិវធិី យន្ត
ករសហ្របតិបត្តិករ ផលវបិក រេពីពនធ ជេដីម 

 អនុវត្តនិង ម ន ្រកបខ័ណ្ឌ ជតិ្រគប្រគង
វបិត្តិឲយមន្របសិទធភព ែផ្អកេលីករអភិវឌ ទី

 ‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ     
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ហរិញញវតថុកនុងបរបិទ
ៃនេសដ្ឋកិចចដុ ្ល រូប-
នីយកមមខពស់ 

ស្រមបេ់រៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ជតិ្រគប្រគងវបិត្តេិ យ
ែផ្អកេលីបទពិេ ធ្របេទសដៃទ។ 

 បេងកីត្រកបខណ័្ឌ ជតិ្រគប់្រគងវបិត្តិ ែដលេផ្ត តជ
សំខន់េលី៖ 
១. ឧបករណ៍ឲយខចីចុងេ្រកយ(LLR) និងករធន
ករគ្រទែផនក រេពីពនធកនុងបរបិទៃនេសដ្ឋកិចច
ដុ ្ល រូបនីយកមម និងចលនេដីមទុនខពស។់ 

២. ព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ សកមមភពែកត្រមូវបនទ ន។់ 
៣. េរៀបចំនិងបេងកីត្របព័នធផ្តល់ព័តម៌នជមុនកនុង
ចំេ ម ជញ ធរពក់ព័នធ។ 

៤. េរៀបចំែផនករេ ះ្រ យយថភពនិងយុទធ
្រស្តទំនក់ទំនង។ 

ផ រនិង និភយ័ថមីៗ។ ‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ   

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 

 

ករេរៀបចំ្រកបខណ័្ឌ  
ស្រមបស់ហ្របតិ- 
បត្តិករ ករកំណត់ 
ជមុន និងករ្រគប-់
្រគងវបិត្ត ិ

 បេងកីត្រកុមករងរអន្តរ្រកសួងេដីមបេីរៀបចំយន្តករ
សហ្របតិបត្តិករៃផទកនុង វធិនករអនុវត្ត្របពន័ធផ្តល់
ពត័៌មនជមុន និងស្រមបស្រមួលករ្រគប្រគងវបិត្តិ 
រមួទងំលទធភព្រទ្រទង់ែផនក រេពីពនធ និង្របភព
ហរិញញបបទន ែដលមិនបងកឲយមនអតិផរ កនុងករ
េ ះ្រ យវបិត្ត។ិ 

 បេងកីត្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិបត្តិករជផ្លូវកររ ង
ជញ ធរស្រមបេ់ ះ្រ យវបិត្ត។ិ 

 េរៀបចំករែចករែំលកពត័ម៌ននិង្របព័នធកំណត់

 បេងកីតនីតិវធិីៃនករ្រគប់្រគងវបិត្តិ មរយៈេម
េរៀនៃនវបិត្តិកន្លងមក និងករ យតៃម្ល្របសិទធ
ភពៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករ និង្រកបខ័ណ្ឌ
្រគប្រគងវបិត្តិ។ 

 ជញ ធរពក់ពន័ធបន្តព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្ត-ិ
ករ និងករេ្រតៀមលកខណៈជមុន។ 

 ចបេ់ផ្តីមអនុវត្តេ្រស្តសេតស្ត សំេ យតៃម្ល
្របសិទធភពៃនសហ្របតិបត្តិករ។ 

 េរៀបចំនិងអនុវត្តេ្រស្តសេតស្ត 
េ យ ែផ្អកេលីេស រយី៉ូវបិត្តិ
ែដលកនែ់តសមុគ ម ញ(ករដលួ
រលំរបស្រគឹះ ថ នមយួ ជ្រកុម 
ជ្របពន័ធ និងករដលួរលរំបស់
្រគះឹ ថ នេ្រចីនវសិយ័)។ 

 អភិវឌ សមតថភព ករេ្រតៀម
លកខណៈជមុន និងវធិនករ
េឆ្លីយតប។ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ  

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

សញញ ជមុនៃន ថ នភពវបិត្ត។ិ 
្រកបខណ័្ឌ ទប់ ក ត ់
និង្រគប្រគងវបិត្ត ិ
ចំេពះ្រគឹះ ថ ន 
ធនគរនិង 
ហរិញញវតថុ 
 

 រកឲយេឃញីនិងេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងចបបន់ិង
បទបបញញត្តិ េដីមបគី្រទ្រកបខណ័្ឌ ទប់ ក តន់ិង
្រគប្រគងវបិត្តិរបស់បញញត្តិករកនុងវសិយ័ហរិញញវតថុ។ 

 េរៀបចំ វ ររបស់្រគឹះ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុ
ែដលមន ជញ បណ្ណ េដីមបបីេងកីតមូល ្ឋ នទិនននយ័។ 

 បញច ប់ករេរៀបចំេសៀវេភែណនសំ្រមប្រគប្រគង
្រគះឹ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុ ែដលមនបញ្ហ និង
មិន ចសងបំណុលបន។ 

 េផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លី្រគះឹ ថ ន 
ធនគរនិងហរិញញវតថុ ែដលមន និភ័យ
ខពស់ជ្របពន័ធចំេពះវសិយ័ហរិញញវតថុ។ 

 េធ្វីបចចុបបននកមម វ ររបស្រគឹះ ថ នធនគរ 
និងហរិញញវតថុែដលមន ជញ បណ្ណកនុងមូល ្ឋ ន
ទិននន័យ។ 

 ពិចរ លទធភពបេងកីត្របព័នធធន ៉បរ់ង 
្របកប់េញញី។ 

 ពិនិតយនិងែកលម្អ្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប-់
្រគងវបិត្តិ្រសប មករវវិឌ  និង
ករែ្រប្របួលៃន្រកបខ័ណ្ឌ ចបប។់ 

 កំណតៃ់ដគូយុទធ ្រស្តេដីមប ីគំ
្រទករបេងកីត្របពន័ធធន ៉ ប់រង
្របកប់េញញី មករចបំច។់ 

‐ ធនគរជតិៃន
កមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ   

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 

 
 

ករ ម នធនគរ
ជ្របចនំិងករព្រងឹង
ករអនុវត្ត បទបញជ
្របុង្របយត័ន 
 
 

 ម ន្រគឹះ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុជ្របច ំនិង
ព្រងឹងករអនុវត្តបទបញជ ្របុង្របយត័នចំេពះ
្រគឹះ ថ នែដលមិនទនអ់នុវត្តបន។ 

 អនុវត្តករ្រតួតពិនិតយែផ្អកេលី និភ័យនិងែកលម្អ
គុណភពទិនននយ័ែដលទទលួបនពី្រគឹះ ថ ន
ធនគរនិងហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណ មរយៈករ
្រតួតពិនិតយ។ 

 កឲ់យដំេណីរករករយិល័យពត័៌មនឥណទន 
េ យមន្រកបខណ័្ឌ ចបបន់ិងបទបបញញត្តិសម្រសប។ 

 បេងកីនចំននួម្រន្តី្រតួតពិនិតយ្រសប មកំេណីន 
ចំនួន្រគឹះ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុមន ជញ
បណ្ណ។ 

 បញច ប់ករអនុវត្ត មេគលករណ៍សនូលៃនករ
្រតួតពិនិតយេ យ្របសិទធភពរបស់បែសល I។ 

 បេងកីតអនុស រណៈៃនករេយគយល់ស្រមប់
កិចចសហ្របតិបត្តិករ្រតួតពិនិតយ ជមយួនឹង
្របេទសែដលមន ខធនគរទទួល ជញ ប
ណ្ណេនកមពុជ។ 

 េលីកកមពសក់រ្រតួតពិនិតយ្រគឹះ ថ នមី្រកូ-
ហរិញញវតថុទទួល្របកប់េញញីពី ធរណជន។ 

 បន្ត ម ន្រគឹះ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុជ

 េធ្វីបចចុបបននកមម វ ររបស្រគឹះ-
ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុនីមួ

យៗ។ 
 បន្ត ម ន្រគឹះ ថ នធនគរ 
និងហរិញញវតថុជ្របចនំិងព្រងឹង
ករអនុវត្តបទបញជ ្របុង្របយត័ន 
ចំេពះ្រគះឹ ថ នែដលមិនទនអ់នុ
វត្តបន។ 

ធនគរជតិ     ៃន
កមពុជ 



    68 | ទំ ព័ រ  

េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

្របចនំិងព្រងឹងករអនុវត្តបទបញជ ្របុង្របយត័ន
ចំេពះ្រគឹះ ថ នែដលមិនទន ់អនុវត្តបន។ 

ជំរញុករេ្របី្របស់
្របកេ់រៀលជបជ់ 
្របចេំដីមបសីេ្រមច 
េគលេ រយៈេពល
ែវងរបស់ ជរ ្ឋ ភ-ិ 
បលស្តពីីបដិដុ ្ល  
របូនីយកមម និងឯក
ជយភពកនុងករ
េរៀបចំេគលនេយ-
បយរបូិយវតថុ 

ជំរញុករេ្របី្របស្របក់េរៀលកនុង្របតិបត្តកិរ េសដ្ឋកិចច
និងហរិញញវតថុ : 
 បេងកីត្រកុមករងររមួមយួេដីមបសីិក ពីយុទធ ្រស្ត
ជំរុញករេ្របី្របស់្របក់េរៀល។ 

 ផ្តល់មេធយបយស្រមប់ករពិនិតយេឡងីវញិនូវ
្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិេលីែផនកទងំ យ
ែដលគ្រទតនួទីរបស់្របកេ់រៀលែដលជរូបិយវតថុនី
តយនុកូល។ 

 បេងកីត្រកុមករងររមួ យតៃម្លទីផ រ ្របតិបត្តិករ  
និងឧបករណ៍ថមីៗ ែដល ចមន និភយ័ ងំសទះ
ដល់ករសេ្រមចបនេគលេ រយៈេពលែវង។ 

 កំណតន់ិង យតៃម្លពីករសេ្រមចចិត្តខង  
នេយបយ និងវធិនករជំរុញករេ្របី្របស្របក់
េរៀលែថមេទៀត។ 

 ធនថ្របេភទ្រក ស្របក់េរៀលកនុងច ចរណ៍      
េឆ្លីយតប មត្រមូវកររបស់អនកេ្របី្របស។់ 

ព្រងឹងករេ្រប្របស់្របកេ់រៀលែថមេទៀត : 
 េលីកកមពសស់មតថភព ម នករអភិវឌ   ទី
ផ រេដីមបធីនថ្របតិបត្តិករថមី ឧបករណ៍ថម ី
ឬករអភិវឌ ្របតិបត្តិកររលំងបញជ រមិនេធ្វីឲយ
ងំសទះដលក់រខំ្របឹងែ្របងជំរញុករេ្របី្របស់
្របកេ់រៀលស្រមប់្របតិបត្តិករហរិញញវតថុធំៗ។ 

 េរៀបចំនិងអនុវត្តែផនករសកមមភពសំេ  
កេ់ចញវធិនករ និងត្រមូវករេ្របី្របស់

្របកេ់រៀលេនកនុង្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចចនងិ
ហរិញញវតថុ។ 

 យតៃម្លេឡងីវញិជេទៀងទតន់ូវភពសមរមយ
និង្រតឹម្រតូវៃន ងសថិតិែដលចបំច់ េដីមបគីំ
្រទករសេ្រមចចតិ្តរបស់ធនគរជតិៃន កមពុជ
កនុងករេរៀបចំេគលនេយបយរូបិយវតថុ និងទី
ផ រប្តូរ្របក។់ 

 សិក វភិគេសដ្ឋកិចចជេទៀងទតន់ិងពិចរ-

ករេ្រតៀមខ្លួនអនុវត្តេគលនេយ-
បយរបូិយវតថុឲយកនែ់តឯក ជយ : 
 យតៃម្ល្រគប់្រជងុេ្រជយេលី  
ឧបករណ៍ ករអភិវឌ ទីផ រ 
សមិទធផល និងកររកីចេ្រមីន 
េធៀបនឹងេគលេ រយៈេពលែវង
ៃនបដិដុ ្ល រូបនីយកមម េដីមប៖ី 
 យតៃម្លករេ្រតៀមខ្លួនរបស ់
ធនគរជតិៃនកមពុជ 
(ពិេសសសមតថភព ងសថិ
តិ និងឧបករណ៍ស្រមបេ់រៀបចំ
េគលនេយបយ) េដីមបអីនុ
វត្តេគលនេយបយ រូបិយវតថុ
ែដលកនែ់តឯក ជយ។ 

 កំណត់និងបន្តអនុវត្តទសិេ
ខងេគលនេយបយ រយៈ

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ  

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 

 



    69 | ទំ ព័ រ  

េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

 អភិវឌ សមតថភពម្រន្តីជំនញនិងព្រងឹងលទធភព
្រតួតពិនិតយេសដ្ឋកិចច ជមយួនឹងករបេងកីតនូវ ងសថិ
តិ្រតឹម្រតូវកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ រូបិយវតថុឲយ
មន្របសិទធភព។ 

 

េលីករសេ្រមចេរៀបចំេគលនេយបយ 
( ្រសយ័ មចំនួនឧបករណ៍ែដលមន) ឬ
្របសិទធភពៃនករសេ្រមចចិត្តេរៀបចំេគល
នេយបយ ែដលកំណតេ់ យ ជញ ធររូបិយវ
តថុ។ 

េពលខ្លីនិងមធយមជមួយ
ឧបករណ៍ែដលមន្រ ប់។ 

 

្របតិបត្តកិរទីផ រ 
របូិយវតថុកនុង្រសុក 

បេងកតីទីផ ររបូយិវតថុែដលែផ្អកេលីវតថុធន 
 េបះផ យវញិញ បនប្រត្របកប់េញញី ចជញួដូរបន
រមួទងំេហ ្ឋ រចនសមពន័ធគ្រទករអភិវឌ ទីផ រអន្តរ
ធនគរ។ 

 េរៀបចំសិកខ ធរណៈេដីមបពីនយលន់ិងជំរុញ
ករចបេ់ផ្តីមទីផ រអន្តរធនគរែដលេ្របី្របស់
វញិញ បនប្រត្របកប់េញញី ចជញួដូរបន។ 

 បេងកីត្រកុមករងររមួមយួេដីមបសីិក អំពីករបេងកីត
ទីផ ររូបិយវតថុ។ 

 េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិសម្រសបេដីមបី
ស្រមួល្របតិបត្តិកររបស្រគឹះ ថ នេពញសិទធ ិ(រមួ
ទងំ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុមិនែមនធនគរ) កនុងករេធ្វី
្របតិបត្តិករេនកនុងទីផ ររូបិយវតថុនិងករេបះផ យ
្របេភទមូលប្រតវនិិេយគេផ ងៗ  ចរកឹជ្របកេ់រៀល
កនុងទីផ ររូបិយវតថុ(ផលប្រតពណិជជកមម រូបិយណត្ត ិ
ជេដីម) េនេពលែដលករេ្របី្របស្របក់េរៀល
ស្រមប់្របតិបត្តិករកនុង្រសុកេកីនេឡងី។ 

ម ននងិព្រងឹង្របតិបត្តកិរៃនទផី ររបូិយវតថុ 
 ព្រងឹងយន្តករ ម ននិងអេងកតេដីមបេីធ្វី
បញញត្តិកមមនិង្រតួតពិនិតយេ យ្របសិទធភពេលី
្របតិបត្តិកររបស្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុ ែដលចូល
រមួកនុង្របតិបត្តិករៃនទីផ ររូបិយវតថុ។ 

 
 

 ‐ ធនគរជតិៃន
កមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ   

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

 ផ្តល់ទ្រមងន់ិងឯក រែដល្រតូវេ្របី្របស។់ កំណត់
ទណ្ឌ កមមចំេពះកររេំ ភចបប់ រមួទងំករដកហូត
ជញ បណ្ណ កព់ិនយ័ នងិបញឈបស់កមមភព។ 

 បេងកីត្របពន័ធគណេនយយ ស្តង់ និងនីតិវធិីស្រមប់
្របតិបត្តិករទីផ ររូបិយវតថុ រមួមនករកំណតន់ិយម
នយ័ៃនពកយប្លងគ់ណនីស្តង់ និង្រប្រពឹត្តកមមៃន
្របតិបត្តិករទីផ ររូបិយវតថុ រមួទងំខទង់េ្រក ង
តុលយករ។ 

 កេ់ចញកតព្វកិចចរបយករណ៍ស្រមប្របតិបត្តិករ
ទីផ ររូបិយវតថុស្តីពីភព្រគប្រគនៃ់នេដីមទុន ទំហំ
្របតិបត្តិករ និភយ័ៃនករជញួដូរមូលប្រត 
(្របតិបត្តិករទទួលទិញយកវញិ បណ្ណសង មបញជ  
ជេដីម) ក្រមិតបំណុលជយថេហតុ ្របតិបត្តិករ
េ្រក ងតុលយករ អនុបតសនទនីយភព។ល។ 

 បេងកីត្រកុមករងរកនុងធនគរជតិៃនកមពុជ េដីមបី
្រតួតពិនិតយ្របតិបត្តិករទីផ ររូបិយវតថុរបស់ ថ បន័
ហរិញញវតថុែដលមនសិទធិ។ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

សថរិភពហរិញញវតថុ  បេងកីត្រកុមករងរ ម នសថិរភពហរិញញវត្តុេនកនុង 
ធនគរជតិៃនកមពុជ កំណត់ និភ័យចមបងៗកនុង
្របពន័ធធនគរផទ ល ់និងផលបះ៉ពល់ជសក្ត នុពល 
ែដល ចេកីតមនពីករអភិវឌ មិនអំេ យផល
េនកនុងេសដ្ឋកិចច។  បេងកីនករបណ្ដុ ះប ្ដ លនិង
ក ងសមតថភពបែនថមដល់្រកមុករងរ ម ន
សថិរភពហរិញញវតថុ។ 

 េរៀបចំវគគសិក េទៀងទតស់្តីពីសថិរភពហរិញញវតថុ ករ
កំណតអ់ត្តសញញ ណ និភយ័និងផលប៉ះពល់ជ
យថេហតុ។ ផ្តល់សញញ េទ ជញ ធរពកព់ន័ធនិង
េដីរតនួទីជ្របពន័ធឲយសញញ ជមុន េដីមបបីំេពញ
បែនថមនិងគ្រទករអនុវត្តករ្រតតួពិនិតយែផ្អកេលី
និភ័យេ យ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយធនគរ។ 

 បេងកីត្រកុមករងររមួមយួ េដីមបសីិក អំពីករបេងកីត
គណៈកមមករជតិសថិរភពហរិញញវតថុ។ 

 យតៃម្លពីភព្រតឹម្រតូវនិង្របសិទធភពៃន  សូ
ចនករសថិរភពហរិញញវតថុែដល្រតូវបន េ្របី
្របសស់្រមបដ់ំេណីរករ្រតួតពិនិតយ។ 

 កំណតន់ិងអនុវត្តែផនករសកមមភពេដីមបី
បេងកីន្របសិទធភព ករ ម នសថិរភពហរិញញ
វតថុនិង្របពន័ធផ្តលព់ត័ម៌នជមុន     មករ
ចបំច់។ 
 

 យតៃម្លេឡងីវញិពី្របសិទធភព
ៃនករ ម នសថិរភពហរិញញវតថុ 
និងសហ្របតិបត្តិកររ ង ជញ ធរ
ទងំ យ ែដលទទលួបនទុកែផនក
្រតួតពិនិតយធនគរ ទីផ រ និង វ ិ
សយ័ហរិញញវតថុ។ 

‐ ធនគរជតិៃន
កមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ   

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

បេងកតីទីផ រប្តូរ្របក់
ដុំ និងវធិី ្រស្ត
អន្ត គមនរ៍បស់
ធនគរជតិៃនកមពុជ
ដម៏ន្របសិទធភព 
(មនិរមួបញចូ លករ
ជញួដូរឧបករណ៍
និស នទន)៍ 

 យតៃម្លពីករេរៀបចំនិង្របតិបត្តកិរទីផ រប្តូរ្របក ់
សំេ េរៀបចំែផនករសកមមភពសម្រសបមយួេដីមបី
េរៀបចំនិងបេងកីតទីផ រប្តូរ្របក់ដុេំអឡចិ្រតូនិកមយួ
មន្របសិទធភព។ 

 េរៀបចំែផនទីមគគុេទទសក/៍ែផនករសកមមភពស្រមប់
គ្រទករបេងកីតនិង្របតិបត្តិករ្របកបេ យ្របសិទធ
ភពៃនទីផ រប្តូរ្របកដ់ុំកនុងរយៈេពលអន្តរកល៣ឆន  ំ
បនទ ប់ពីេនះករទូទត់្របតិបត្តិករកនុងទីផ រមូលប
្រតកមពុជនឹង្រតូវេធ្វីជ្របក់េរៀល។ 

  ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 

បេងីកតែផនករយុទធ-
្រស្តជយួដលក់រ

អនុវត្ត្រសប ម 
េគលករណ៍សនូល
បែសលស្រមបក់រ
្រតួតពិនិតយធនគរ
្របកបេ យ ្របសិទធ
ភព និង្រសប ម
បទបបញញត្ត ិ 

 បេងកីតែផនករយុទធ ្រស្តរយៈេពល៥ឆន រំមួទងំ 
ែផនករសកមមភពចបំច ់េដីមបអីនុវត្ត្រសប ម
េគលករណ៍សនូលបែសលទងំ២៥ េលកីរ្រតួត-ពិ
និតយធនគរ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេដីមបឲីយ 
្រសប មករអភិវឌ ៃនទីផ រ។ សកមមភពអនុវត្តគរួ 
េរៀបចំេឡងីជគេ្រមងេ យមន្របធនគេ្រមងនិង
្រកុមដឹកនែំដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបអីនុវត្ត 
ែផនករេនះ។ 

 េធ្វីបចចុបបននកមមជេរៀង ល់ឆន នំូវសមិទធផល 
ែដលសេ្រមចបននិងេរៀបចំបទបបញញត្តិ   ពក់
ពន័ធ យតៃម្លត្រមូវករធនធន និងត្រមូវករ
ក ងសមតថភព។ 

 អនុវត្តករ យតៃម្ល្រគប្រជុងេ្រជយ
ពីភពរកីចេ្រមីនៃនករអនុវត្ត 
ចំេពះ្រគឹះ ថ នធនគរនិង
្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។ ពិនិតយ
េឡងីវញិនិងេធ្វបីចចុបបននកមមេលី
សកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តបែនថម
េទៀត។ 

ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

្របសិទធភពៃនករ 
អនុវត្តករ្រតួត- ពិ
និតយែផ្អកេលី និ
ភយ័ 

 ករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភពនូវបទបបញញត្តិ 
ែដលបនេចញផ យកនុងបំណង្រទ្រទងដ់លក់រ្រតួត
ពិនិតយែផ្អកេលី និភ័យ។ 

 េរៀបចំឯក រអំពីចំេណះដឹងសនូលែផនក្រតួតពិនិតយ  
េដីមបផី្តល់ពត័ម៌ន/ទិនននយ័ចបំចស់្រមបគ់្រទដល់
យុទធ ្រស្តថមី។ 

 បេងកីត្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិបត្តិករ្របកបេ យ 
្របសិទធភពជមួយ្រកុមករងរសថិរភពហរិញញវតថុែផ្អក
េលី និភ័យ េដីមបបីំេពញបែនថមនិងគ្រទដល់ករ
យតៃម្ល និងកំណតអ់ត្តសញញ ណ        ភពផុយ
្រសួយ។ 

 ក ងសមតថភពេដីមបអីនុវត្តករវនិិចឆយ័ 
្របកបេ យវជិជ ជីវៈ ្រពមទងំ យតៃម្លេលី
ទ្រមង់ និភ័យឲយបនហមត់ចត(់ចំេពះ និ
ភយ័នីមួយៗែដលមនែចងេនកនុង េគល
ករណ៍សនូលបែសលទងំ២៥)។ 

 ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 

ករេលីកកមពស់ 
្រកបខណ័្ឌ  បទ
បបញញត្ត ិ 

  យតៃម្លេលី្រកបខណ័្ឌ បទបបញញត្តិបចចុបបនននិង
កំណតន់ូវែផនកចបំចស់្រមបវ់េិ ធនកមម/ 
ែកលម្អ ្រពមទងំកំណតត់្រមូវករបទបបញញត្តិ
ថមីៗេដីមប្របតិបត្តិ មេគលករណ៍អន្តរជតិ 
ឬេដីមបេីលីកកមពស់្របសិទធភព ជរមួៃនករ
្រតួតពិនិតយធនគរ។ 

 ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិ-
បត្តិករជមយួ ជញ
ធរបញញត្តកិមម កនុង
្រសុក 

 េរៀបចំជេ្រសចនូវ្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិបត្តិករជមួយ
ជញ ធរបញញត្តិកមមកនុង្រសុក។  

 បន្តករងរេរៀបចំជេ្រសចនូវអនុស រណៈជមយួ គ
ណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ បញញត្តិករកនុងវសិ័យធន
៉បរ់ង រមួទងំសហ្របតិបត្តិករពកព់័នធនឹងដំេណីរករ
ម នសថិរភពហរិញញវតថុកនុងេគលបំណង េ្រតៀម

លកខណៈស្រមបក់រ្រគប្រគងវបិត្តិ។ 

 ធន្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិបត្តិករ្រតូវបនអនុវត្ត
្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

 ‐ ធនគរជតិៃន
កមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ   

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 

 

្រកបខណ័្ឌ សហ្របតិ-
បត្តិករអន្តរជតិ 

 បន្តខិតខំេរៀបចំជេ្រសចនូវ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របតិបត្តិករ
ជមយួ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយបរេទសពកព់ន័ធនឹងករ្រតួត
ពិនិតយកនុង្រសុក េ្រក្រសុកចំេពះសកមមភព ្របតបិត្តិ
កររបស្រកុមធនគរែដលេធ្វី្របតិបត្តិករ េនកមពុជ។ 

 ពិចរ េលីករបេងកីនសហ្របតិបត្តិករជមយួអនក
្រតួតពិនិតយធនគរេនតំបន់ ៊ នេដីមបរីកជំនួយ 
បេចចកេទស។ 

 បេងកីតនិងេរៀបចំជេ្រសចនូវេគលនេយបយៃផទ
កនុងស្រមបអ់នុវត្តសហ្របតិបត្តកិររ ងអនក្រតួត
ពិនិតយកនុង្រសុក/េ្រក្រសុក(ឧទរហរណ៍៖ ករ
្រតួតពិនិតយរមួគន  ករផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នផ្លូវករជ
េទៀងទត់ ករផ្ល សប់្តូរទិនននយ័មិនផ្លូវករ ករ
បេងកីត នងិេធ្វីបចចុបបននកមមេលីឯក រ ចំេណះ
ដឹងសនូលេលីករ្រតួតពិនិតយ។ល។ 

 អនុវត្ត្របកបេ យសងគតិភពនូវេគលនេយ- 
បយសហ្របតបិត្តិកររ ងអនក្រតួតពិនិតយកនុង
្រសុក េ្រក្រសុក និង យតៃម្លេឡងីវញិជ   េទៀង
ទតេ់លី្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត។ 

 ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

្របព័នធផ្តលព់ត័ម៌ន
ជមុន សកមមភព 
ែកត្រមូវបនទ ន ់និង 
វធិនេ ះ្រ យ 
ធនគរេខ យ  

 បំេពញបែនថមនិងបេងកីត្របព័នធផ្តលព់ត័៌មនជមុនដ៏
មនលកខណៈ្រគប្រជុងេ្រជយនិង្របសិទធភព េ យ
ព្រងីកបែនថមនូវ្របេភទៃន និភ័យ (សនទនីយភព 
និភ័យទីផ រ និភយ័ករ្រគប្រគង និភ័យ

្របតិបត្តិករ...) េ ះ្រ យ និងបំេពញបែនថមេ យ
សូចនករ និភ័យ មទស នៈអនគត ដូចជ 
វធិនករ/សូចនករ   Stress-testing ជស្តង់ ជេដី
ម។ 

 ពិចរ េលីកររលំឹកជមុន ែដល្រតូវេធ្វីេឡងី 
េ យ្រកុម ម នសថិរភពហរិញញវតថុពក់ព័នធនឹង 
និភ័យ្របមូលផ្តុ ំ។ 

សកមមភពែកត្រមូវបនទ ន ់(PCA) 
 ែកលម្អេគលនេយបយសកមមភពែកត្រមូវបនទ ន់ 
និងេលីកកមពស់េគលនេយបយេនះ េ យែផ្អកេលី
និភ័យែដលបនរកេឃញី មរយៈ្របព័នធផ្តល់

ពត័៌មនជមុន។ 
វធិនេ ះ្រ យធនគរេខ យ/ធនគរមនបញ្ហ  
 កំណតអ់ត្តសញញ ណធនគរេខ យនិងធនគរមន
បញ្ហ ែផ្អកេលីលកខណវនិិចឆ័យសម្រសប។ ធន   
សងគតិភពៃនលកខណវនិិចឆយ័និងនិយមន័យេនេពល
េរៀបចំេសចក្តី្រពងវធិននិងេគលនេយបយ។ 

 កំណតជ់ំ នែដល្រតូវអនុវត្តេនេពលកំណត ់អត្ត

  ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

សញញ ណ ឬេ ះ្រ យ ថ នភពវបិត្តិជកែ់ស្តង ឬ
ជសក្ត នុពល(គន្លឹះែដលត្រមូវឲយអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ
្រគប្រគងវបិត្តិ)។ 

 េរៀបចំេសចក្តី្រពងនិងអនុមត័េគលនេយបយ វធិន
េ ះ្រ យធនគរមនបញ្ហ េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនបទ
បបញញតិ្តពកព់ន័ធេផ ងៗ។ 
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II. ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមម 

សមទិធផលសំខន់ៗ  
 ចបបស់្តពីកីរ្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ងិហរិញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបនអនុមត័េនឆន ២ំ០០៧ និងបន្រទ្រទង់ករអនុមត័ចបបេ់ផ ងៗេទៀត ែដលមន រ្រប-
េយជន៍ចំេពះ្របតិបត្តិករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់និងហរិញញបបទនេភរវកមមែដលរមួមន ចបបស់្តពីកីរ្របឆងំេភរវកមម ្រកមនតីវិធិ្រពហមទណ្ឌ  នងិចបបស់្តពីីករ
្របឆងំអំេពីពុករលួយ។    

 អងគភពេសុបីករណ៍ហរិញញវតថុ ្រតូវបនបេងកតីេនឆន ២ំ០០៩។ 
 ្របកសស្តពីកីរ្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ងិហរិញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបន កឲ់យ្រគឹះ ថ នធនគរអនុវត្ត។ 
 ្របកសស្តពីកីរ្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ងិហរិញញបបទនេភរវកមម ្រតូវបន កឲ់យ្រគឹះ ថ ន យករណ៍ែដលមិនចំណុះធនគរជតិៃនកមពុជអនុវត្ត។ 
 ្របេទសកមពុជបនចូលជសមជកិៃន្រកុម សុីប៉សុីហ្វកិអពំីករសម្អ ត្របក។់ 

 
កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 
េគលនេយបយ

អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

អនុវត្តអនុ សន៍ 
្រកុមករងរហរិញញវតថុ 
និងករ្រតួតពិនិតយ 
ករ្របឆងំករសម្អ ត
្របកន់ិង ហរិញញ
បបទន      េភរវកមម 
 

 ែផ្អក មរបយករណ៍ យតៃម្លអញញមញញបន្តអនុវត្ត
អនុ សន៤៍០+៩ របស្រកុមករងរហរិញញវតថុ។  

 អនុវត្តករ យតៃម្ល និភយ័របស្រគឹះ ថ នែដល 
្រតួតពិនិតយេ យធនគរជតិៃនកមពុជនិងរបស្រកុម
ហ៊ុនមូលប្រតស្រមបក់រងរពកព់័នធ្របឆងំករ
សម្អ ត្របកន់ិងហរិញញបបទនេភរវកមម។  

 េរៀបចំឲយមនករយលដ់ឹងដល់ ធរណជនពីករ
្របឆងំករសម្អ ត្របកន់ិងហរិញញបបទនេភរវកមម 
ស្រមប់កសុណីូ អងគករមិនែស្វងរក្របកច់ំេណញ 

 េរៀបចំករ្រតួតពិនិតយែផ្អកេលី និភយ័ 
ស្រមប់បុគគល យករណ៍អំពីករ្របឆងំករ
សម្អ ត្របកន់ិងហរិញញបបទនេភរវកមម។   

 អនុវត្តករ យតៃម្លអញញមញញអំពីករ្របឆងំ
ករសម្អ ត្របកន់ិងហរិញញបបទនេភរវកមម 
េដីមបអីនុវត្តេពញេលញ មអនុ សន ៍
្រកុមករងរហរិញញវតថុ។   

 ម នករអនុវត្ត មរបសប់ុគគល យ
ករណ៍ទងំអស់។ 

 បន្ត្រតួតពិនិតយ្រគឹះ ថ នេលី 
និភ័យពកព់ន័ធករសម្អ ត ្របក់
និងហរិញញបបទនេភរវកមម។         

 ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុង
តំបន់និងអន្តរជតិ។ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ     

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ   

‐ គណៈកមមករ
មូលប្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

និងអនកជញួដូរអចលនវតថុ។ 
 កព់កយេសនីសុចំូលជសមជិក Egmont Group។ 
 ពិចរ េធ្វីវេិ ធនកមមចបបស់្តីពីករ្របឆងំករ
សម្អ ត្របកន់ិងហរិញញបបទនេភរវកមម េដីមបបីញចូ ល 
គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ េទកនុង្រកុម្របឹក -ភិ
បលៃនអងគភពេសុីបករណ៍ហរិញញវតថុ។    

 ព្រងឹងសហ្របតិបត្តិករជមយួបញញតិ្តករជតិ
េផ ងេទៀត។ 
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III. វិសយ័មី្រកូហរិញញវតថុ 

សមទិធផលសំខន់ៗ  
 បេងកីតេវទកិស្រមប់ស្រមបស្រមួលេគលនេយបយ។ 
 បេងកីត្របពន័ធ្រតួតពនិិតយស្រមប់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណ្រសប ម្រកបខ័ណ្ឌ ទូេទៃនវសិ័យធនគរ។ 
 ក់ឲយអនុវត្តវធិន្របុង្របយត័នសម្រសបចំេពះ្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណ។ 
 ស្រមួលដល់ករែ្របក្ល យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលមយួចំនួនេទជ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណ។ 
 ជំរុញករសន នំងិឥណទនខន តតូច មរយៈ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណ។ 
 ព្រងឹងសមតថភពរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ កនុងករ្រតួតពនិិតយ្របព័នធហរិញញវតថុជនបទ/មី្រកូហរិញញវតថុ រមួទងំករយិល័យ្រតួតពិនិតយមី្រកូហរិញញវតថុ។ 
 ផ្តល់ករគ្រទករបេងកីត្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណទទលួ្របក់បេញញី។ 
 ព្រងីកកិចចករពរចំេពះ្របក់បេញញីរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក(វធិនករ្របុង្របយត័នស្រមប់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុមន ជញ បណ្ណនិង្រគឹះ ថ នទទលួ្របក់បេញញី)។ 
 ជួយបេងកីតនិងគ្រទដល់សមគមម្រកូហរិញញវតថុកមពុជ។ 
 សិក អំពីអនកផ្តល់េស ឥណទនេ្រកផ្លូវករ។ 
 សិក អំពីឥរយិបថកនុងករសន ្របកន់ិងកររពំងឹទុក។ 
 បេងកីនគុណភពវគគសិក អពំីម្រកូហរិញញវតថុេនមណ្ឌ លសិក បេចចកេទសធនគរ។ 
 ធនគរជតៃិនកមពុជេផ្តមីអភិវឌ ្របព័នធែចករែំលកព័ត៌មនឥណទននងិជួយបេងកីតករយិល័យពត័៌មនឥណទន។ 
 េចញបទបញជ ្របុង្របយត័នចំនួន២១ស្រមប់្របតិបត្តិករមី្រកូហរិញញវតថុ(ពី២០០១ដល់២០០៩)។ 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ េចញ្របកសេលខ០២៨ សហវ.្របក េនៃថងទ១ី២ ែខមក  ឆន ២ំ០១០ ស្តពីកីរផ្តល់ ជញ បណ្ណ ជវីកមមទទលួបញច នំងិទញិ លក់
្រទពយបញច  ំនងិ ជវីកមមទទលួ្របតេិភគេ យអនុបបទន  នងិបនជរំុញករយល់ដឹងជ ធរណៈអពំីករផ្តល់ ជញ បណ្ណ្របកប ជវីកមម្របេភទេនះ។ 
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កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 
េគលនេយបយ

អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

្រកបខណ័្ឌ ្រតួតពិនិតយ
និងបទបបញញត្តរិងឹម ំ
ករ យតៃម្លេ យ
ខ្លួនឯងនូវ្របសិទធ-
ភពៃន្រកបខណ័្ឌ បទ
បបញញត្តិនិងដំេណីរ
ករ្រតួត-     ពនិិតយ
្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញ
វតថុ 

 យតៃម្លករ្របតិបត្តិ ម BIS-BCBS ស្តីពី
សកមមភពមី្រកូហរិញញវតថុ និងេគលករណ៍សនូល
ស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយធនគរ្របកបេ យ្របសិទធភ
ព។ 

 កំណតន់ិយមនយ័ៃនែផនករសកមមភពេដីមបី
សេ្រមចបនេគលករណ៍សនូល BIS-BCBS 
ស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយសកមមភពមី្រកូហរិញញវតថុ
្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

 បន្តអភិវឌ យុទធ ្រស្ត្រតួតពិនិតយដលទ់ីកែន្លង 
និង្រតួតពិនិតយេលីឯក ររបសធ់នគរជតិ
ៃនកមពុជចំេពះ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

 អនុវត្តែផនករសកមមភព េដីមបសីេ្រមចករ
្របតិបត្តិ មេគលករណ៍សនូល BIS-BCBS 
ស្តីពី្របសិទធភព្រតួតពិនិតយសកមមភពមី្រកូ-
ហរិញញវតថុ។ 

 ្រតួតពិនិតយដំេណីរករវវិឌ េទេ្របី្របស ់វធិី
្រស្ត្រតួតពិនិតយែផ្អកេលី និភ័យ។ 

 ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិចំេពះ្រគប ់
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុទងំអស។់ 
ករ្រតួតពិនិតយដលទ់ីកែន្លង ម 
ទិសេ ្រតូវេធ្វីេឡងីរ ងចេន្ល ះ ពី
១២ែខេទ២៤ែខ ែផ្អកេលី ទំហំ
និភ័យរបស់្រគឹះ ថ ន។ 

 ទិភពគួរ្រតូវបនផ្តល់ចំេពះ
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុទទលួ
្របកប់េញញីពី ធរណជន 
េដីមបជីំរុញករអនុវត្តដល៏្អជអន្តរ
ជតិ(ពិេសសអភិបលកចិច ជី
វកមម ករេបីកចំហពត័ម៌ន ករ
្រគប្រគង និភយ័ និងករ ម
ននិងសវនកមមៃផទកនុង)។ 

ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករ យតៃម្លភព 
សម្រសបៃន្រកប-   
ខណ័្ឌ គតយិុត្តនិង 
លកខណវនិិចឆយ័កនុង
ករផ្តល់ ជញ បណ្ណ 

 យតៃម្លេ យខ្លួនឯងចំេពះករ្របតិបត្តិ ម BIS-
BCBS ស្តីពីសកមមភពមី្រកូហរិញញវតថុនិងេគលករណ៍
សនូលស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយធនគរ្របកបេ យ 
្របសិទធភព យតៃម្ល ភពសម្រសបៃន្រកបខណ័្ឌ  
និងលកខណវនិិចឆយ័កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណដូចខង
េ្រកម៖ 
 បែង្វរវសិយ័េ្រកផ្លូវករមកជវសិយ័ផ្លូវករ។ 
 យតៃម្លេឡងីវញិ ចំេពះលកខខណ្ឌ ហរិញញវតថុ 
និង្របតិបត្តកិររបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ
ទទួល្របកប់េញញីពី ធរណជនកនុងេគល
បំណង េដីមបកីំណត់ភពមិន្រគប្រគន់/ 
លកខណវនិចិឆយ័ពីត្រមូវករនន កនុងករផ្តល់
ជញ បណ្ណេដីមបបីំេពញលកខខណ្ឌ ទងំេនះ។ 

 ព្រងីកផលិតផលនិងេស កមមផ្តល់េ យ
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុដលអ់តិថិជន។ 

 អនុវត្តែផនករបែង្វរ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុេ្រកផ្លូវ
ករឬមិនទនច់ុះបញជ ីមកកនុង្របព័នធផ្លូវករ។ 

 អនុវត្តកមមវធិីផ ព្វផ យករយលដ់ឹងដល ់
ធរណជន េដីមបែីកលម្អករអនុវត្ត្របកស 

ស្តីពីសហគមនហ៍រិញញវតថុ។ 
 កំណតប់ញ្ហ សំខន់ៗ ែដល្រតូវេ ះ្រ យ 
និងែកលម្អលកខណវនិចិឆយ័កនុងករផ្តល់ ជញ ប
ណ្ណនិង្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្តិ ែផ្អកេលីលទធផល
ៃនករ យតៃម្ល។  

 បង្ហ ញមេធយបយជំរុញករអភិវឌ និងកំេណីន 
ផលិតផល និងេស ហរិញញវតថុរបស្រគឹះ ថ នមី
្រកូហរិញញវតថុ។  

 ែកែ្របនិងព្រងីកសមតថកិចចរបស្រគឹះ ថ នមី្រកូ
ហរិញញវតថុេ្រកម្រកបខណ័្ឌ ចបបន់ិងបទបបញញត្តិ  
េដីមបអីនុញញ តឲយ្រគឹះ ថ នមី្រកូ-ហរិញញវតថុផ្តល់
េស  និងផលិតផលបែនថម។ 

 ែកលម្អេស កមមេផ ងៗ(ករចុះ
បញជ ី ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករ
ព្រងីកេស កមម។ល។)និងផ្តល់
ករេលីកទឹកចិត្តេផ ងៗ ែដលនឹង
ទកទ់ញ្រគឹះ ថ នេ្រកផ្លូវករចូល
មកកនុងវសិ័យផ្លូវករ។ 

 ព្រងីកេស កមមរបស់្រគឹះ ថ ន មី
្រកូហរិញញវតថុេ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ
ចបបន់ិងបទបបញញត្តិសម្រសប។ 

 ធនថផលិតផលនិងេស កមម
ថមី ែដលបនផ្តល្រតូវបន្រតួត-ពិ
និតយ្រគប់្រគនេ់ យ ជញ ធរ េបី
ចបំច់្រតូវចតវ់ធិនករសម
្រសបេដីមបែីកត្រមូវដំេណីរករ
្រតួតពិនិតយ។  

‐ ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

ស្តង់        របយ
ករណ៍រមួ 

 ពិនិតយ្របពន័ធរបយករណ៍បចចុបបននរបស្រគឹះ ថ នមី
្រកូហរិញញវតថុ និងេធ្វីឲយមនលកខណៈជស្តង់ េ យ
េ្របី្របសវ់ធិី ្រស្តែផ្អកេលី និភយ័េបីចបំច់។ 

 សិក ពីលទធភពេធ្វីឲយមនស្តង់ របយ-
ករណ៍រមួរបស្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ្រសបគន
នឹងធនគរ។ 

 ផ្តល់ ទិភពដល្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុទទលួ
្របកប់េញញីពី ធរណជនស្រមបប់ន ុេីទនឹង
របយករណ៍ែដលត្រមូវេ យធនគរ។ 

 សិក អំពីលទធភពេធ្វីឲយមន លកខ
ណៈជស្តង់ របយករណ៍ រមួ
របស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ អនុ
វត្ត ម IFRS េបី ចេធ្វីបនែផ្អក
េលីករវវិឌ  របស់ធនគរពណិជជ 
និងបញ្ហ ្របឈមចំេពះេគល

ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

បំណង្រតួតពិនតិយ។ 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្រមបអ់នកេរៀបចំ
េគលនេយបយ
ហរិញញវតថុ 

 យតៃម្លត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លរបសម់្រន្តី្រកសួង
េសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ េ យេផ្ត តសំខនេ់លីករ
យល់ដឹងអំពី្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ។ 

 េរៀបចំែផនករស្រមបេ់លីកកមពសក់រក ង សមតថ
ភពម្រន្តីែផនកមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

 បន្តក ងសមតថភពម្រន្តី ែផនក្រគឹះ ថ នមី្រកូ- 
ហរិញញវតថុរបស់្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 
េ យែផ្អកេលីករ យតៃម្លត្រមូវករ          
ករបណ្តុ ះប ្ត ល។  

  ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ្រតូវ
េធ្វីករជមយួ ថ ប័នតំបនន់ិងអន្តរ
ជតិ េដីមបរីកករគ្រទ េគល
នេយបយនិងករក ង សមតថ
ភពេលីវសិ័យមី្រកូ-ហរិញញវតថុ។ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

បេងកនី្របសិទធភព 
និងបនថយៃថ្ល 
ចំ យេលី្របពន័ធ
្រគប់្រគងបេចចកវទិយ
ពត័៌មនរបស្រគឹះ-
ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ 

 រកមូលនិធិគ្រទដលល់ទធកមម្របព័នធ្រគប្រគង  ប
េចចកវទិយពត័៌មនសម្រសបរបស្រគឹះ ថ ន   មី្រកូ
ហរិញញវតថុែដលរមួបញចូ លគន នូវកមមវធិី្របពន័ធ ម ន
ឥណទននិងគណេនយយ។ 

 ផ្តល់ជំនយួបេចចកេទសដល្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុតូ
ចៗ េដីមបផី្តល់ដំេ ះ្រ យដល់ត្រមូវករ្របពន័ធ 
្រគប្រគងបេចចកវទិយព័ត៌មនរបស់្រគឹះ ថ ន។ 

 បន្ត កឲ់យេ្របី្របស់្របព័នធ្រគប្រគងបេចចកវទិយ 
ពត័៌មនរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ែដលរមួ
បញចូ លគន នូវកមមវធិី្របពន័ធ ម នឥណទន 
និងគណេនយយ រហូតដល់្រគប្រគឹះ ថ នមី្រកូ
ហរិញញវតថុទងំអស។់ 

 បន្តេធ្វីឲយមនលកខណៈជស្តង់  
្របពន័ធ្រគប់្រគងបេចចកវទិយ
ពត័៌មនរបស្រគឹះ ថ ន មី្រកូ
ហរិញញវតថុ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

‐ សមគមមី្រក-ូ
ហរិញញវតថុកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ :  
្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

ផ្តល់លទធភពឲយ 
្រគឹះ ថ នមី្រកូ-  
ហរិញញវតថុ ចទទួល
បនមូលនិធិលកដ់ុំ 

ពិនិតយ ថ នភពគនំិតផ្តួចេផ្តមីបចចុបបននកនុងករផ្តល់ មូល
និធិឥណទនដុំដល្របតបិត្តកិរ្រគឹះ ថ នម្រកូ-ហរិញញ
វតថុ និងមេធយបយផ្តលម់ូលនិធិលកដ់ុំដល់្រគឹះ ថ នមី
្រកូហរិញញវតថុ 
 យករណ៍ពី ថ នភពតនួទីរបស់ធនគរអភិវឌ ន ៍
ជនបទ កនុងករផ្តលហ់រិញញបបទនដល្រគឹះ ថ នមី្រកូ-

បេងកតីគេ្រមងេដីមបែីកលម្អលទធភពរបស់ 
្រគឹះ ថ ន មី្រកូហរិញញវតថុកនុងករទទលួបនមូលនិ
ធិជ្របកេ់រៀល ពីធនគរពណិជជ និងព្រងកី
េគលនេយបយគ្រទ 
 បេងកីតវធិី ្រស្តនិងយន្តករជួយឲយ្រគឹះ ថ ន មី
្រកូហរិញញវតថុទទលួបនមូលនិធិជ្របកេ់រៀល 

បេងកតីេគលនេយបយស្រមប ់ផ្ត
លល់ទធភពដល់្រគះឹ ថ នមី្រកូ-
ហរិញញវតថុ ទទួលបនមូលនធិិលកដ់ុំ 
 ពិចរ េគលនេយបយែដល
នឹងស្រមួលដលក់រគ្រទរបស់ វ ិ
សយ័ហរិញញវតថុកនុងករផ្តល់មូលនិ

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ  

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ :  
្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ហរិញញវតថុ និងផ្តលអ់នុ សន ៍ែផ្អកេលីអ្វីែដលបនរក
េឃញី។ 

 យករណ៍ពី ថ នភពគេ្រមងបន្តជមយួធនគរ
ពណិជជនិងផ្តលអ់នុ សន៍អំពីរេបៀបអនុវត្តេទមុខ។ 

 បង្ហ ញមេធយបយស្រមួលលទធភពដល្រគឹះ ថ ន មី
្រកូហរិញញវតថុ ចទទលួបនឥណទនជ្របក់េរៀល
េដីមបបីំេពញេសចក្តី្រតូវកររបសអ់តិថិជនបនកន ់
ែតល្អ។  
 

ស្រមប់ហរិញញបបទនពីវសិ័យធនគរពណិជជ 
ដូចជ មរយៈគេ្រមងធនឥណទន។ 

 បេងកីតេគលនេយបយែដលនឹងស្រមួលដល់
ករខចីជ្របកេ់រៀល។ 

ធិស្រមប់ព្រងីកសកមមភពរបស់
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

និងហរិញញវតថុ 
 
 

អនុញញ តឲយ្រគះឹ ថ ន
មី្រកូហរិញញវតថុកនុងករ
ព្រងីកលទធភព 
ទទួលបនករសន  ំ
េ យផទ ល ់

េលីកកមពសក់រេកៀរគរ្របក់សន េំ យ្រគឹះ ថ នម្រកូ
ហរិញញវតថុែដលទទលួ្របកប់េញញីពី ធរណជន 
 ពិនិតយេមីលឧបសគគកនុងករេកៀរគរ្របកស់ន ។ំ 
 សិក អំពីមេធយបយជំរុញករបេងកីត្រគឹះ ថ នមី្រកូ-
ហរិញញវតថុទទួល្របកប់េញញីពី ធរណជនឲយកនែ់ត
េ្រចីនែថមេទៀត េ យ្រសបនឹងសមតថភព្រតួតពិនិ
តយ។ 

បង្ហ ញមេធយបយជំរុញករសន  ំ
 ្រតូវចូលរមួជយួ្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុទទលួ
្របកប់េញញី ធរណជន េដីមបជីំរុញគេ្រមង
ថមីៗែដលនឹងេលីកកមពសក់រសន រំបស់
ធរណជនទូេទ។ 

 សិក ពីមេធយបយេធ្វីឲយអងគករមិនែមនរ ្ឋ -
ភិបល ែដលនមំុខខងសន  ំក្ល យជអនក
ែស្វងរកដរ៏ងឹមនំូវករសន នំិងសុវតថិភព។ 

ព្រងីកករគ្រទដល្រគះឹ ថ នមី្រកូ
ហរិញញវតថុទទលួ្របកប់េញញីពី ធ-
រណជន នងិ្រគឹះ ថ នសន  ំេផ ងៗ
េទៀត 
 បន្តជួយដល់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញ-
វតថុទទួល្របកប់េញញីពី ធរណ-
ជននិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
ែដលនមំុខខងសន ។ំ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

‐ សមគមមី្រក-ូ   
ហរិញញវតថុកមពុជ  

* ថ ប័ននមំុខ : 
ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
 

បេងកនីកររមួបញចូ ល
្របជពលរដ្ឋមកកនុង
វសិយ័ហរិញញវតថុ 

ពិចរ មេធយបយជំរុញឲយ្របជពលរដ្ឋរសេ់នតំបន់
ច់្រសយលចូលមកេ្រប្របស់េស ធនគរ 

 សិក ពីត្រមូវករនិងករផគតផ់គងរ់បស់មី្រកូហរិញញវតថុ

បេងកតីកមមវធិីឬផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្តែដលជយួ
្របជជន្រក្រកនិង្របជពលរដ្ឋរស់េនតំបន់ ច់
្រសយល ចទទួលបនេស ហរិញញវតថុ 

ព្រងីកេស ហរិញញវតថុដល្របជពល-
រដ្ឋែដលពីមុន្រកី្រក និង្របជពលរដ្ឋ
រសេ់នតំបន់ ច្រសយល 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

 
ករេធ្វឲីយសុីជេ្រម
េស ហរិញញវតថុ  
 
ព្រងីកេស ផលិត-
ផលនិងហរិញញវតថុដល់
្របជពលរដ្ឋេន
តំបន់ ច់្រសយល
(ជពិេសស ្របជ
ពលរដ្ឋ្រកី្រកនងិ្រកី
្រកបំផុត) 
 

ដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបំផុត និង្របជជនរស់េន
តំបន់ ច្រសយល។ 

 ែផ្អកេលីលទធផលសិក ខងេលី កំណតផ់លលំបក
កនុងករឈនេទដលអ់តិថិជនទងំេនះ និងផ្តល់
អនុ សនអ៍នុវត្តស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ 
ទងំ មរយៈេស កមមហរិញញវតថុ និងមិនែមនហរិញញ
វតថុ េបី ច។ 

 ភជ បយ់ុទធ ្រស្តេទនឹងករអបរ់ែំផនកហរិញញវតថុ និង
យុទធ ្រស្តបណ្តុ ះប ្ត លករអភិវឌ ជីវកមម 
ែដលមនែចងកនុងយុទធ ្រស្តេនះ។ 

 ពិចរ េលីកទឹកចិត្តែផនក រេពីពនធឬបទ- 
បបញញត្តិស្រមប្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ េដីមប ី
ព្រងីក្របតិបត្តកិរដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក
បំផុតនិង្របជពលរដ្ឋរសេ់នតំបន់ ច្រស
យល។ 

 េរៀបចំនិងអនុវត្តកមមវធិីែដលនឹងជំរុញលទធភព
ទទួលបនេស ហរិញញវតថុ(ភតិសនយខន តតូច 
ឥណទនខន តតូច និងករសន ខំន តតូច) 
របស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបំផុត េដីមបជីួយបេងកីន
សុខុមលភពរបសព់ួកេគ។ 

 េលីកទឹកចិត្តផ រភជ ប់្របតិបត្តិករ្រគឹះ ថ ន 
មី្រកូហរិញញវតថុនងិអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
និង ជញ ធរមូល ្ឋ នេ យ្របុង្របយត័ន។ 

 អនុវត្តគេ្រមង កលបងែដលទទលួបន 
េជគជយ័រចួេហយីេទកនុងតំបន់ ច្រសយល
េផ ងៗេទៀត។ 

 ម នករវវិឌ និងករព្រងីក
េស កមមដល្របជពលរដ្ឋែដលពី
មុន្រកី្រកបផំុត និងដល្របជ-
ពលរដ្ឋរស់េនតំបន់ ច្រសយល 
និង្របជពលរដ្ឋែដលពីមុនមិន
ធ្ល បទ់ទលួបនេស មី្រក-ូហរិញញវ
តថុ។ 

ៃនកមពុជ 
‐ សមគមមី្រក-ូ   
ហរិញញវតថុកមពុជ  

* ថ ប័ននមំុខ : 
ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
  

ព្រងឹងករ្របកតួ- 
្របែជងកនុងវសិយ័ មី
្រកូហរិញញវតថុ 

ពិនិតយករអភិវឌ វសិ័យមី្រកូហរិញញវតថុ កំណត់ទី ងំ
របស់វសិយ័មី្រកូហរិញញវតថុេនកនុង្របេទស បេំពញគម្ល ត
ចំេណះដឹង និងេមេរៀនែដលបនជបួ្របទះ 
 សិក ដ៏ទូលំទូ យ ស្តពីីមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ 
េ យេផ្ត តេលីករ យតៃម្ល ផលប៉ះពល់ និង
ផ ព្វផ យលទធផលសិក េនះដលភ់គីពកព់ន័ធ 

បេងកតី្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយនងិកញច ប់ជំនួយ
ស្រមបែ់កលម្អ្របតិបត្តកិររបស់វសិយ័មី្រកូហរិញញ
វតថុ 
 ែផ្អកេលីលទធផលៃនករសិក  ពិនិតយេឡងីវញិ
នូវករអភិវឌ េគលនេយបយស្រមប់វសិ័យ 
មី្រកូហរិញញវតថុនងិព្រងីកករអភិវឌ ជំនយួ។ 

បេងកតីេគលនេយបយរ ្ឋ ភិបល 
នងិជំនយួអភិវឌ ស្រមបែ់កលម្អ
្របតិបត្តកិររបសវ់សិយ័មី្រកូ-ហរិញញ
វតថុ 
 បេងកីតេគលនេយបយរបស់
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ េដីមបី

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

‐ សមគមមី្រក-ូ   
ហរិញញវតថុកមពុជ  
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ទងំអស។់ កំណត្របសិទធភពៃនេគលនេយបយនិង 
ជំនួយពីមុនផ្តលេ់ យវសិយ័មី្រកូហរិញញវតថុ។  

ជំរុញករអភិវឌ  និងបេងកីន
្របសិទធភព្របតិបត្តកិរេ យ
ែផ្អកេលីលទធផលៃនករសិក ។ 

 ជំរុញចំ ប់ រមមណ៍ៃនវសិយ័
ធរណៈ និងឯកជនស្រមប់

គ្រទដល់ករអភិវឌ របស់
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 
 
   

កិចចករពររងឹមំ
ចំេពះអតិថិជន 
 
ចំេណះដឹងែផនក   
ហរិញញវតថុនិងកចិច 
ករពរអតិថិជន 
របស់្រគឹះ ថ នមី្រកូ- 
ហរិញញវតថុ  

 េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ រមួេដីមបែីណនពំីករបង្ហ ញ 
លកខខណ្ឌ និងរយៈេពលឥណទន និងបញ្ហ ពកព់័នធ
េផ ងៗសំេ ករពរអតិថិជន។ 

 េរៀបចំកមមវធិីជំរញុចំេណះដឹងែផនកហរិញញវតថុទងំ
ស្រមប់អតិថិជនបចចុបបននរបស់្រគឹះ ថ នមី្រក-ូហរិញញ
វតថុ ប៉ុែន្តចំេពះែត្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបំផុតេនតបំន់
ជយ្រកុងនិងតំបនជ់នបទ។ 

 សិក ពីបញ្ហ បនទុកបណំុលេ្រចីនេលីសលប។់ 
 ផ ព្វផ យលទធផលសិក ដល់្រគបភ់គីពកព់័នធនិង
កំណតយ់ុទធ ្រស្តនិងែផនករេ ះ្រ យបញ្ហ
ែដលបនរកេឃញី។ 

 អនុវត្តេសចក្តីែណនសំ្តីពីកិចចករពរអតិថិជន 
របស្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

 អនុវត្តកមមវធិីជំរញុចំេណះដឹងែផនកហរិញញវតថុ។ 
 

 ែកលម្អេសចក្តីែណនសំ្តីពីកិចច 
ករពរអតិថិជន ែផ្អកេលីបទ
ពិេ ធនិងករអនុវត្តដ៏ល្អបំផុ
ត។ 

 ជំរុញករផ្តល់ចំេណះដឹងែផនក 
ហរិញញវតថុដល់វសិយ័ដៃទេទៀត។ 
 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

‐ សមគមមី្រក-ូ   
ហរិញញវតថុកមពុជ  

* ថ ប័ននមំុខ : 
ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ពត័៌មនែដលគរួឲយ
ទុកចតិ្តបននិង 
្រតឹម្រតូវ 

 បេងកីតករយិលយ័ពត័៌មនឥណទន។ 
 មរយៈករអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយែផ្អកេលី និភយ័ 
ធនថភព្រតមឹ្រតូវៃនទិនននយ័ក្ល យជបញ្ហ គន្លឹះ
ៃនដំេណីរករ្រតតួពិនិតយនិងធនថរបយករណ៍
ឆ្លុះបញច ងំយ៉ង្រតឹម្រតូវនូវ្របតិបត្តិករនិង ថ នភព
និភ័យរបស្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

 ម ន្រតួតពនិិតយដំេណីរករកនុងករ យ 
តៃម្ល ធនភពនិងឥណទនរបស់អតិថិជន
ស្រមប់េគលបំណងេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ត។ 

 ជំរុញជលំ បន់ូវករអនុវត្តល្អែផនកគណេនយយ
និងករបង្ហ ញពត័ម៌នហរិញញវតថុសំេ េឆព ះេទ
ករបន ុសី្តង់ អនុវត្តចំេពះវសិយ័ធនគរ។ 

 យតៃម្លសមិទធផលនិងគម្ល ត 
ែដល្រតូវបំេពញ េហយីេបី ច
កំណតន់ូវែផនករសកមមភព
សម្រសបេដីមបពី្រងឹងភពេជឿ
ជក ់និង្រតឹម្រតូវៃនពត័ម៌ន/ 
ទិននន័យែដលបនបង្ហ ញ និង
របយករណ៍្រតួតពិនិតយ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 

ករេ ះ្រ យករ
ត ៉ របសអ់តិថិជន  

 បេងកីតយន្តករេ ះ្រ យករត ៉ស្រមប្រគឹះ ថ ន
មី្រកូហរិញញវតថុ។ ពិចរ បេងកីតភន កង់រករពរ
អតិថិជនេដីមបទីទលួ ម ននិងបណ្តឹ ង។ 

 ម ន្របសិទធភពនិងផ្តលក់រែកលម្អ
ចបំច់ ស្រមប់យន្តករេ ះ្រ យករត ៉
របស់អតិថិជន។  

 ព្រងឹងយន្តករេ ះ្រ យ ករ
ត ៉ របសអ់តិថិជន។  

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

‐ សមគមមី្រក-ូ   
ហរិញញវតថុកមពុជ  

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

គ្រទករអភិវឌ
សមគមមី្រកូ-
ហរិញញវតថុកមពុជ 

 សមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ្រតូវទទួលករែណនពំី 
ធនគរជតិៃនកមពុជនិង្រកសួងេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញ
វតថុ េលីករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពី្របធនបទ ពកព់័នធ
(ពនធ រ ករ្របតិបត្តិ មករ្របឆងំករសម្អ ត្រប
ក។់ល។) េដីមបអីភិវឌ សមតថភព ឲយក្ល យជៃដគូ
អភិវឌ មី្រកូហរិញញវតថុ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

 សមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ េដរីតនួទីកនែ់ត
សំខន់កនុងករអភិវឌ មី្រកូហរិញញវតថុ។ 

 សមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ ព្រងីកសមជិក
ភពរហូត្រគបដណ្ដ បេ់លីវសិ័យ មី្រកូហរិញញវតថុ
ទងំមូល។ 

 សមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជេដីរ 
តនួទីជអងគភពរមួស្រមប ់វសិ័
យមី្រកូហរិញញវតថុ េ យរមួបញចូ ល
ទងំអងគភពពកព់ន័ធ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

‐ សមគមមី្រក-ូ   
ហរិញញវតថុកមពុជ  
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
សមគមមី្រកូ-   
ហរិញញវតថុកមពុជ 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្រមប្រគឹះ ថ ន មី
្រកូហរិញញវតថុ 

 សមគមមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ ្រតូវេធ្វីករ យតៃម្ល/ 
អេងកត អំពីត្រមូវករែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល េដីមបកីំណត់ 
ត្រមូវករពិត្របកដកនុងវសិយ័មី្រកូហរិញញវតថុ េ យ 
មនករស្រមបស្រមួល និងគ្រទពី ថ បន័សំខន់ៗ
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 េរៀបចំែផនករស្រមបអ់ភិវឌ សមតថភពរបសែ់ផនក 
មី្រកូហរិញញវតថុ នងិស្រមប់ ថ បន័េគលនេយបយ 
ឬបទបបញញត្តិ។ 

 ព្រងីកករផ្តលក់របណ្តុ ះប ្ត លៃនមណ្ឌ ល 
សិក បេចចកេទសធនគរ និងសមគមមី្រកូ- 
ហរិញញវតថុកមពុជ និងព្រងីកវ ិ លភពដល់
បុគគលិក្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ េ យែផ្អកេលី 
លទធផលៃនករ យតៃម្លត្រមូវករបណ្តុ ះ- ប ្ត
ល។  

 េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេលីករបេងកីតកែន្លងបណ្តុ ះ-
ប ្ត លស្រមប់្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ(េតីទី
កែន្លងបណ្តុ ះប ្ត លេ យែឡកៗដូច
បចចុបបននសម្រសបឬេទ ឬមនត្រមូវករបេងកីត
មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លមយួស្រមប់
្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ)។ 

 អនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចអំពីករ 
បេងកីតកែន្លងបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្រមប់មី្រកូហរិញញវតថុ។  

 កែន្លងបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ មី
្រកូហរិញញវតថុេនកមពុជ្រតូវមនប
្ត ញ ជមយួមជឈមណ្ឌ លប

ណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស កនុង
តំបន់/អន្តរជតិ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

‐ សមគមមី្រក-ូ   
ហរិញញវតថុកមពុជ  

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 
 

ជីវកមមទទលួបញច ំ
និងទញិ លក ់្រទពយ
បញច នំងិ ជីវកមម 
ទទួល្របតិេភគ 
េ យអនុបបទន 

បញចូ ល ជីវកមមទទលួបញច េំទកនុងវសិ័យផ្លូវករ 
 កេ់ចញេសចក្តីែណនេំដីមបអីនុវត្ត្របកសស្តពីី 
ករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ជីវកមមទទលួបញច  ំនិងទិញ-
លក្រទពយបញច  ំនិង ជីវកមមទទួល្របតិេភគ េ យ
អនុបបទនឲយមនសងគតិភពជមួយចបបន់ិងបទ
បបញញត្តិដៃទេទៀត។ 

 ព្រងឹងនិងអនុវត្តហមតច់ត់្របកសស្ដីពីករផ្តល់ ជញ

ព្រងឹងបញញត្តកិមមនិងករ្រគប្រគង្រតួតពិនិតយ
ជីវកមមទទួលបញច  ំ

 កេ់ចញនូវបទបបញញត្តិស្រមបអ់នុវត្តេផ ង
េទៀតេដីមបអីនុវត្តចបបស់្ដីពីករផ្ដល់ ជញ បណ្ណ
ជីវកមមទទលួបញច នំិងទិញ លក់្រទពយបញច  ំ

និង ជីវកមមទទលួ្របតិេភគេ យអនុបបទ
ន។ 

ក់ឲយេ្របី្របសន់ិងអនុវត្ត្របពន័ធប
េចចកវទិយព័តម៌នស្រមប់ ្របតិបត្តិ
ករ ជីវកមមទទួលបញច  ំ
 ករអនុវត្តេពញេលញៃន្របព័នធ ប
េចចកវទិយពត័ម៌នដូចែដលបន
ែណនំ មរយៈកមមវធិីបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លស្រមប់បញញត្តិករ ្របតិបត្តិ

្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

បណ្ណ ជីវកមមទទលួបញច នំិងទិញ លក់្រទពយបញច  ំ
និង ជីវកមមទទួល្របតិេភគេ យអនុបបទន។ 

 ព្រងឹងករអនុវត្ត្របកស មរយៈករទទលួយក 
្របតិកមមពីទីផ រនិងករអភិវឌ នន។ 

 េរៀបចំបេងកីត្រកមុករងរអន្តរ្រកសងួេដីមបី ក់
បញចូ ល ជីវកមមទទលួបញច ពំីវសិយ័េ្រកផ្លូវករ 
មកជវសិ័យផ្លូវករ។  

 អនុម័តចបបស់្តីពីករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ជីវកមម
ទទួលបញច នំិងទិញ លក់្រទពយបញច នំិង ជីវកមម
ទទួល្របតិេភគេ យអនុបបទន។   

 បេងកីតសមគម ជីវកមមទទលួបញច នំិងទិញ លក់
្រទពយបញច  ំនិងទទលួ្របតិេភគ េ យអនុបបទន
កមពុជ។  

 អភិវឌ ែផនករក ងសមតថភពរយៈេពល៣ឆន ំ
ស្រមប់បញញតិ្តករនិង្របតិបត្តិករទីផ រ។ 

 បេងកីនករយលដ់ឹងរបស់ ធរណជន     
មរយៈសិកខ  និងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល។ 

 ែណនអំំពីដំេណីរករ្របតិបត្តកិរែផ្អក ម 
្របពន័ធកុំពយូទ័រស្រមប់វសិ័យទទលួបញច ។ំ  

 ព្រងឹងនិងអនុវត្តចបបន់ិងបទបបញញត្តិែដល 
ពកព់័នធេផ ងៗ េដីមបធីននូវ្របសិទធភពៃន
្របតិបត្តិករ។ 

ករទីផ រនិង ជញ ធរ ពកព់័នធ។  
 បេងកីន្របសិទធភពករ្រគប្រគង 

ជីវកមមទទលួបញច ំ មរយៈករ
េ្របី្របសប់ ្ត ញ្របពន័ធបេចចក-
វទិយពត័ម៌នេដីមប្រតួតពិនិតយ 
្របតិបត្តិករទីផ រ។  

 បេងកីនតម្ល ភពៃនទីផ រទទលួ 
បញច នំិងកិចចករពរសងគមក្រមិត
ខពស់ មរយៈករលុបបំបតេ់ចល
នូវ្រទពយបញច ែំដលសង យ័និងេចរ
កមម។  
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IV. ភតិសនយ 

សមទិធផលសំខន់ៗ  
 ្រកមរដ្ឋបបេវណីែដលរមួបញចូ លទងំភតិសនយ ្រតូវបនអនុមត័េនឆន ២ំ០០៧ េហយីកំពុងរង់ចកំរអនុវត្ត។ 
 ចបប់ស្តពីកីរអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី ្រតូវបន កជ់ូនទសី្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្ត ីេហយីកំពុងសថិតកនុងករពភិក ។ 
 ចបបស់្តពី្របតបិត្តកិរែដលមនកចិចធន ្រតូវបនអនុមត័េនឆន ២ំ០០៧ និងមនខែចងអំពីភតិសនយ។ 
 ្របពន័ធចុះបញជ ី្របតបិត្តកិរែដលមនកចិចធន េន្រកសួងពណិជជកមមបនដេំណីរករេពញេលញ។ 
 ចបបស់្តពីភីតិសនយហរិញញវតថុ ្រតូវបនអនុម័តេនឆន ២ំ០០៩។ 

 
កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 

េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ភតិសនយហរិញញវតថុ   ពិនិតយេឡងីវញិនូវចបបស់្តីពីភតសិនយហរិញញវតថុ 
បញជ ក់ចបស់ សអ់ំពី្របេភទភតិសនយែដលពក់
ពន័ធនឹង្របតិបត្តកិរធនគរ េហយីេ ះ្រ យេលី
ភពផទុយគន ជមយួចបប់េផ ងៗ។ 

 ស្រមបស្រមួលវេិ ធនកមមែដលបនេសនីេឡងី 
ជមយួចបប់េផ ងៗែដលពកព់ន័ធនឹងភតិសនយ។ 

 អនុវត្តបញញត្តកិមមនិង្រតួតពិនិតយេលី្របតិបត្តិ
ករភតិសនយ។ 

 េ្របី្របសក់រ្រតួតពិនិតយរបស់ គ
ណៈកមមករេគលនេយបយ
អន្តរ្រកសួងពិនិតយេឡងីវញិេលី
បទបបញញត្តិឬ្រកបខណ័្ឌ ចបប់
ស្រមប់បំេពញភពខ្វះចេន្ល ះ
ែដលមន និងធនករអនុវត្តល្អ
បំផុត និងបទបបញញត្តិ្របុង្របយត័ន
សំេ ធនគុណភពឥណទន
របស់ធនគរនិង្រកុមហ៊ុនភតិ
សនយេន្របេទសកមពុជ។ 

ធនគរជតិ         
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

បទបបញញត្តសិ្រមប់
អនុវត្ត 
 
 
 

 
 
បទបបញញត្ត្របុង-
្របយត័ន 
 

 េរៀបចំបញចប់្របកសពក់ពន័ធនឹងករផ្តល ់ ជញ ប
ណ្ណនិងបញញត្តិកមម ចំេពះ្រកុមហ៊ុនភតិសនយ 
្រប្រពឹត្តកមមពនធេលីភតិសនយ និងកំណត្រប្រពឹត្តកមម
គណេនយយស្រមប់ភតិបតី និងភតិកៈ។ល។ 

 បេងកីតបទបបញញត្តិ្របុង្របយត័នស្រមប្របតិបត្តកិរភ
តិសនយ។ 

  ‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសួងពណិជជកមម  
‐ ្រកសួងយុត្តធិម៌   
‐ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី
នគរបូនីយកមម និង 
សំណង ់ 

‐ ធនគរជតិ       
ៃនកមពុជ  

* ថ ប័ននមំុខ : 
ធនគរជតិ ៃនកមពុ
ជ 

ព្រងីកករយិលយ័
ចុះបញជ ី្របតិបត្តកិរ
ែដលមនកិចចធន 

 ព្រងីកករយិលយ័ចុះបញជ ី្របតបិត្តិករែដលមន 
កិចចធនេដីមបរីមួបញចូ លទងំភតិសនយ។ 

 ពិចរ ព្រងីកករយិលយ័ចុះបញជ ី្របតិបត្តិ
ករែដលមនកិចចធន េដីមប ីរមួបញចូ លេស
េផ ងេទៀតដូចជ  ករចុះបញជ ីចលនវតថុ ងំ
ភជ ប(់Fixtures)។ 

 ‐ ្រកសួងពណិជជកមម 
‐ ្រកសួងយុត្តធិម៌   
‐ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម និង
សំណង ់ 

‐ ធនគរជតិ       
ៃនកមពុជ  

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសងួពណិជជកមម 
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V. ធន ៉ ប់រងនិងេ ធន 

ក. ធន ៉ ប់រង 

សមទិធផលសំខន់ៗ  : 
 បនបេងកីនសមតថភពជនំញ្រតួតពិនិតយដល់ម្រន្តីធន ៉ ប់រង(ករ្រតួតពិនតិយេលីឯក រនិងករ្រតួតពិនិតយដល់ទីកែន្លង)។ 
 បនេធ្វីកិចចសហ្របតិបត្ដិករកនុងតបំន់ េដីមបែីចករែំលក្របភពធនធនស្រមប់អភិវឌ វសិ័យធន ៉ ប់រង។ 
 បនេរៀបចំនិង ក់ឲយអនុវត្តបទបបញញតិ្តមួយចំននួស្តីពីករធន ៉ ប់រង ដូចជ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនគំណេនយយស្រមប់្រកុមហ៊ុនធន ៉ប់រងទូេទ។ 
 បនេរៀបចំចបប់ថមីស្តីពីករធន ៉ ប់រង។ 
 បនចូលជសមជកិៃនសមគមបញញត្តិករធន ៉ប់រងអន្តរជតិ(IAIS)។ 
 បនបេងកីតសមគមធន ៉ប់រងទូេទកមពុជ។ 
 បនបេងកីត្រកុមធន ៉ប់រង(Pool) ស្រមប់លក់ធន ៉ប់រងយនយន្តឆ្លងកត់្រពែំដន អនុេ ម មពិធី រ៥ស្តីពីករអនុវត្តកតព្វកិចចធន ៉ប់រងយនយន្ត 
ឆ្លងែដនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៊ ន។ 

 បនេបះផ យរបយករណ៍្របចឆំន សំ្តីពីករអភិវឌ វសិ័យធន ៉ប់រងកមពុជ។ 
 
កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 

េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

្រកបខណ័្ឌ ចបបន់ិង 
បទបបញញត្ដ ិ

 អនុមត័ចបបថ់មីស្ដីពីករធន ៉បរ់ង។ 
 ពិនិតយេឡងីវញិបទបបញញត្តិធន ៉បរ់ងជធរមននិង 
បេងកីតបទបបញញត្ដិថមី ែដលទកទ់ងនឹងករធន ៉បរ់ង
យុជីវតិនិងករធន ៉បរ់ងខន តតូចបនទ បព់ី អនុម័

តចបប។់  

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វសិ័យ
ធន ៉ប់រង េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងក្រមិតៃន
ករអភិវឌ ទីផ រ។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិបទបបញញត្តិធន ៉បរ់ង េដីមបី
េឆ្លីយតបេទនឹងក្រមិតៃនករអភិវឌ ទីផ រ

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវយុទធ ្រស្ដ
អភិវឌ ន៍វសិយ័ធន ៉បរ់ង 
េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងក្រមិតៃន
ករអភិវឌ ទីផ រ។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិបទបបញញត្តិធន-

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ       
ៃនកមពុជ  

‐ គណៈកមមករ មូល
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

 េរៀបចំនីតិវធិីផ្ដល់ ជញ បណ្ណ ជីវកមមធន ៉ ប់រង
យុជីវតិនិងធន ៉បរ់ងខន តតូច។ 

 េធ្វីករសិក វភិគ និភយ័េលីករធន ៉បរ់ង
យុជីវតិ េដីមបកីំណត់លទធភព ដំេណីរករ ក្រមិត
ធនភព និងជយួបេងកីត ងមរណភព

ស្រមប់កមពុជ។  
 បេងកីតេសចក្ដីែណនែំផនកគណេនយយ ស្រមបក់រ 
ធន ៉បរ់ង យុជីវតិ។ 

 បេងកីត្រកបខណ័្ឌ ្រតួតពិនិតយស្រមប់ករធន ៉បរ់ង
យុជីវតិ និងធន ៉បរ់ងខន តតូច។ 

 បេងកីតេគលករណ៍វនិិេយគស្រមប្រកុមហ៊ុនធន
៉បរ់ង។ 

 ក ងលកខណវនិិចឆយ័អំពីគុណវឌុ រិបស់ភន កង់រ 
និងេជីង ធន ៉បរ់ង។ 

និងេគលករណ៍្រគឹះធន ៉បរ់ងរបស ់IAIS។ 
 ពិនិតយេឡងីវញិេលី្រកបខ័ណ្ឌ ធនភព 
េ យពិចរ េរៀបចំវធិី ្រស្តកំណត់    
េដីមទុន មទំហំ និភយ័(Risk-base 
capital)។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវ ងមរណភពចំេពះ
ភពសម្រសបស្រមប់ទីផ រ។ 

 

៉ បរ់ង េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹង
ក្រមិតៃនករអភិវឌ ទីផ រ និង 
េគលករណ៍្រគឹះធន ៉បរ់ង 
របស់ IAIS។ 

 

ប្រតកមពុជ 
* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 

េគលករណ៍្រគឹះ
ធន ៉ ប់រង 

 បន្ដ យតៃម្លនិងកំណត់ភពខ្វះចេន្ល ះៃនករអនុវត្ត
េគលករណ៍្រគឹះធន ៉បរ់ងរបស ់IAIS េនកនុងទី
ផ រធន ៉បរ់ងកមពុជ។  

 ពិនិតយេឡងីវញិេលីករអនុវត្តេគលករណ៍្រគឹះ
ធន ៉បរ់ងរបស់ IAIS េនកនុងទីផ រធន-
៉ បរ់ងកមពុជ េ យពិេ្រគះេយបលជ់មយួ 
អនកជំនញ IAIS។ 

 អនុវត្តទងំ្រសុង មេគល- 
ករណ៍្រគឹះធន ៉បរ់ងរបស់ 
IAIS។ 

្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 

្រកបខណ័្ឌ ថ បន័  បេងកីតករយិលយ័េគលនេយបយធន ៉បរ់ង 
េដីមបេីរៀបចំេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ដ និង
្រ វ្រជវករអភិវឌ វសិយ័ធន ៉ ប់រង។ 

 បេងកីតករយិលយ័េ ះ្រ យវ ិ ទធន ៉បរ់ង។ 

 េលីកកមពសក់រយិល័យធន ៉បរ់ងពីក្រមិត
ករយិលយ័េទជនយក ្ឋ នេនកនុង ្រកសួង
េសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ េ យមនស្វយ័ភព 
និងអំ ចធំជងមុនឲយ្រសប មេគល

 បេងកីតគណៈកមមករធន ៉បរ់ង
ឯក ជយ។ 

 

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

 បេងកីត្រកុមករងរក ងែផនករនិងស្រមប-
ស្រមួលអន្ដរ្រកសួង េដីមបធីនឲយមនសងគតិភព 
រ ងេគលនេយបយនិងសកមមភពសេ្រមចបន 
នូវករ្របឹងែ្របងរមួគន  និងកតប់នថយ និភយ័ 
ចំេពះ្របតិបត្ដិករៃនវសិ័យធន ៉បរ់ងជមយួែផនក 
េផ ងេទៀតៃនវសិ័យហរិញញវតថុ។ 

ករណ៍្រគឹះធន ៉បរ់ងរបស ់IAIS។ 
 ពិចរ បេងកីតសមគមធន ៉បរ់ង យុជីវ ិ
ត។ 

 ពិចរ បេងកីតសមគមេជីង ធន ៉បរ់ង។ 
 ពិចរ បេងកីតសមគមភន ក់ងរធន ៉ប់រង។ 
 ព្រងឹងតនួទីរបស់្រកុមករងរក ងែផនករ 
និងស្រមបស្រមួលអន្ដរ្រកសងួ។ 

យន្តករទីផ រ   
ធន ៉បរ់ង 

 ក ងែផនករេដីមបេីធ្វីយុទធនករបេងកីនករយល-់
ដឹងអំពីករធន ៉ ប់រង េដីមបជីយួព្រងីកករេ្រជៀត
ចូលទីផ រ។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិេលី្រកុមករងរអន្តរ្រកសងួ េដីមបី
ព្រងឹងករអនុវត្តកតព្វកិចចធន ៉បរ់ងភរៈទទលួ
ខុស្រតូវយនយន្ត  ករ ្ឋ ន និងករដឹកជញជូ នអនកដំ
េណីរ។ 

 សហករជមយួសមគមធន ៉បរ់ង ពិនិតយេឡងី
វញិេលីបុព្វ ភធន ៉បរ់ងស្រមបក់រធន ៉បរ់ង
ជកតព្វកិចច េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភពទីផ រ 
េ យេ្របៀបេធៀបជមួយប ្ដ ្របេទសកនុងតំបន។់ 

 ពិនិតយលទធភពព្រងីកកតព្វកិចចធន ៉ ប់រងចំេពះ
យនយន្ត្រគប្របេភទ។ 

 សហករជមយួ្រកសងួករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជវីៈ និង្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវ

 បន្ដជំរុញផ ព្វផ យករងរធន ៉បរ់ងេ យ
វធិីេផ ងៗគន ។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវវឌ នភពរបស្រកុមហ៊ុន
ធន ៉ប់រង យុជីវតិ និងពិនិតយ្របតិបត្ដិករ
របស្រកុមហ៊ុនទងំេនះ ្រពមទងំែណនំ
ផលិតផលថមី ្របសិនេបីចបំច់។ 

 េរៀបចំរបយករណ៍សវនកមមស្តពីីករអនុវត្ត
កតព្វកិចចធន ៉បរ់ងជូន ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 ចបេ់ផ្តីមអនុវត្តកតព្វកិចចធន ៉ប់រងចំេពះ
យនយន្ត្រគប្របេភទ។ 

 សហករជមយួធនគរជតិៃនកមពុជេរៀបចំ
េគលនេយបយ និងេសចក្ដីែណនអំំពី
្របតិបត្ដិករធន ៉បរ់ងឆ្លងវសិយ័។ 
 

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវ្របសិទធភពៃន
កមមវធិីជំរុញករងរធន ៉បរ់ង
ផ្ដល់មតិ និងែកស្រមួលកមមវធិី
ជំរុញករងរធន ៉បរ់ង មករ
ចបំច់។ 

 សិក យតៃម្លេលីត្រមូវករ 
ែផនករជំរញុវសិ័យធន ៉បរ់ង។ 

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសួងករងរនិង 
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ
ជីវៈ  

‐ ្រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង 
យុវនីតិសមបទ 

‐ ធនគរជតិ ៃន
កមពុជ 

‐ សមគមធន- 
៉ បរ់ងទូេទកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិង
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

នីតិសមបទ េដីមបេីរៀបចអំភិ្រកមស្រមបស្រមលួ
ចំេពះផលិតផលធន ៉បរ់ងេ្រគះថន ក់ករងរនិង
ធន ៉បរ់ងសុខភព។ 

 បេងកីត្រកុមហ៊ុនធន ៉ប់រង យុជីវតិច្រមុះ (្រកុម
ហ៊ុនធន ៉បរ់ង យុជីវតិកមពុជ)។ 

ហរិញញវតថុ 

ករក ង សមតថ
ភព 

 បេងកីត្របពន័ធេលីកទឹកចិត្ដ េ យែផ្អកេលីលទធផល
ករងរស្រមប់ម្រន្តីធន ៉បរ់ង េដីមបធីនបននូវ 
ផលិតភពនិង្របសិទធភពករងរ។ 

 េរៀបចំនិងអនុវត្ដែផនករក ងសមតថភពចំេពះ
ម្រន្តីធន ៉បរ់ងេលីជំនញឯកេទស រមួមន 
ជំនញ យតំៃល និភយ័ធន ៉បរ់ង ជំនញ
គណន យតំៃល និភយ័ធន ៉បរ់ង យុជីវតិ។ 

 សហករជមយួសមគមធន ៉បរ់ងទូេទកមពុជ 
យតៃម្លអំពីត្រមូវករបណ្ដុ ះប ្ដ លស្រមប់
្របតិបត្តិករ និងម្រន្តីធន ៉បរ់ង និងបេងកីតវគគ
បណ្ដុ ះប ្ដ ល។ 

 សហករជមយួ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
េដីមបពីិនិតយលទធភពេរៀបចំកមមវធិីសិក ក្រមិតឧត្តម
សិក េលីជំនញធន ៉បរ់ង។ 

 សហករជមយួ សមគមធន ៉បរ់ងទូេទកមពុជ 
េរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេ យែឡកចំេពះភន កង់រ
ធន ៉បរ់ង េដីមបធីនបននូវករផ្តល់េស ធន- 

 ពិនិតយេឡងីវញិកមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ លស្រមប ់
ម្រន្តីធន ៉ ប់រងនិង្របតិបត្តិករេន្រគបក់្រមិ
ត។  

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវែផនករក ងសមតថភព
ស្រមប់ម្រន្តីធន ៉បរ់ង។ 

 សហករជមយួ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង
កី  េដីមបេីរៀបចំកមមវធិីសិក ក្រមិតឧត្តម
សិក េលីជំនញធន ៉ប់រង។ 

 បេងកីតវទិយ ថ នធន ៉បរ់ង េដីមបបីណ្តុ ះ- ប
្ត លជំនញឯកេទសធន ៉បរ់ង។ 

 
 

 បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល 
ជំនញធន ៉បរ់ង េដីមបធីន
និរន្តភព និងករអភិវឌ វសិយ័
ធន ៉បរ់ង។ 

 ព្រងីកសមតថភពវទិយ ថ ន ធន
៉បរ់ងេទជមជឈមណ្ឌ ល
្រ វ្រជវនិងអភិវឌ វសិយ័ធន
៉បរ់ងែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់
េនកនុងតំបនន់ិង សកលេ ក។ 

 សហករជមយួ្រកសួងអប់រ ំយុ
វជន នងិកី  េដីមបពីិនិតយេឡងី
វញិេលីកមមវធិីសកិ ក្រមិត ឧត្តម
សិក េលីជំនញ ធន ៉បរ់ង។ 

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសួងអបរ់ ំយុ
វជន និងកី  

‐ សមគមធន-
៉ បរ់ងទូេទកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

៉ បរ់ង ម្រកមវជិជ ជីវៈ និងេលីកកមពសក់ចិចករពរ 
អតិថិជន។ 

អភិវឌ ្របពន័ធ ជូន
ដំណឹងជមុន និង
្របពន័ធ ពត័៌មន
វទិយ 

 ក ង្របពន័ធព័តម៌នវទិយមយួ េដីមបគី្រទដល ់  
ករ្រគប្រគងនិង្រតួតពិនិតយទីផ រធន ៉ ប់រង។ 

 បេងកីតទិនននយ័ធុរកិចចស្រមប់្របពន័ធព័តម៌ន-
វទិយ េដីមបគី្រទដលក់រ ម ន និងករ្រគប់- 
្រគង និភ័យរបស្រកុមហ៊ុនធន ៉បរ់ង។ 

 បេងកីត្របពន័ធជូនដំណឹងជមុន កនុងជំ ន
ដំបូងៃនករអនុវត្ត្របពន័ធពត័៌មនវទិយ។ 

 េរៀបចំកមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ លស្តពីី្របពន័ធ 
ព័ត៌មនវទិយដលម់្រន្តីធន ៉បរ់ង និង ្របតិបត្តិ
ករធន ៉បរ់ង េដីមបឈីនដល់ករអនុវត្ដេពញ
េលញៃន្របពន័ធពត័៌មនវទិយថមីេនះ។ 

 េធ្វីទំេនីបកមម្របព័នធពត័ម៌នវទិយ 
េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករៃន 
ករ្រគប្រគងទីផ រធន ៉បរ់ង។ 

្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 
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ខ. េ ធន 

កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 
េគលនេយបយ

អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ែផនកទូេទស្រមប ់
មូលនធិិនមីយួៗ 

 េ្រជីសេរសីបុគគលិកនិងេរៀបចំកែន្លងេធ្វីករងរេន
ជធនីនិង មប ្ត េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 ចបេ់ផ្ដីមក ងសមតថភពេ យេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះ-
ប ្ដ ល េនកនុងនិងេ្រក្របេទសេដីមបទីទលួបន
ជំនញជក់ ក់ ដូចជ ជំនញបរធនបល 
គណេនយយ និង្រគប្រគង ចំេពះករវនិិេយគនិងធុ
រកិចច។ល។  

 េរៀបចំកមមសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ េដីមបី
ពិភក អំពីរចនសមពន័ធនិងលទធភពបេងកីតរបប
្របកេ់ ធនស្រមបវ់សិយ័ឯកជន។ 

 េរៀបចំ្របព័នធព័តម៌នវទិយចបំចស់្រមប់មូលនិធិ
ទងំអស។់ 

 អនុវត្ដដំ កក់លទី២ៃនែផនករក ង
សមតថភព េដីមបបីេងកីនជំនញស្រមប់អនុវត្ដ
របប្របក់េ ធន។ 

 បេងកីតមូល ្ឋ នទិនននយ័ស្រមបម់ូលនិធិទងំ
អស់និងសុវតថិភពពត័ម៌នវទិយ។ 

 អនុវត្ដ្របពន័ធព័តម៌នវទិយចំេពះ លម់ូលនិ
ធិ។ 

 បន្ដអនុវត្ដករក ងសមតថភព 
េដីមបអីភិវឌ ទីផ រនិងលកខខណ្ឌ
ននៃនកមមវធិីមូលនិធិេ ធន។ 

 ពិចរ អំពីមជឈមណ្ឌ ល
ទិននន័យថមី ចំេពះសុវតថិភព
របស់្របពន័ធ។ 

 េធ្វីបចចុបបននកមម្របពន័ធពត័៌មនវទិយ 
េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងលកខខណ្ឌ ៃន
មូលនិធិ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសងួសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង 
យុវនីតិសមបទ 

‐ ប.ស.ស. 
‐ ប.ជ.ស. 
‐ ប.ជ.អ. 
‐ ម.ជ.ព. 

ករសិក លទធភព
បេងកតីមូលនិធិ
េ ធន 

 េរៀបចំក្រមងសណំួរស្រមបក់រអេងកតេលីករ
ចំ យ្របចៃំថងរបស់កមមករ និេយជិតចំនួន 
២០០០នក។់ 

 េរៀបចំសិកខ ពិេ្រគះេយបលេ់ដីមបពីិភក ពី
រចនសមពន័ធនិងលទធភពបេងកីតរបប្របកេ់ ធន។ 

 បេងកីត្រកុម្រ វ្រជវរបប្របកេ់ ធន។     

  ពិនិតយេមីលនិង យតៃម្លករ អនុ
វត្ដរបប្របក់េ ធន។ 

 វភិគ ថ នភពហរិញញវតថុ។ 
 ព្រងីកវ ិ លភពទូទងំ្របេទ
ស។ 

ប.ស.ស. 

ករក ង សមតថ  ចូលរមួនិងេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ   េរៀបចំែផនករក ងសមតថភព។  បន្តេរៀបចំែផនករក ង ប.ស.ស. 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ភព  និងេធ្វីទស នកិចចសិក ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធកនុងនិង
េ្រក្របេទស។ 

 បញជូ នម្រន្តី ប.ស.ស.  សិក ពីករវភិគ យតៃម្ល
េលីទិននន័យែផនកសន្តិសុខសងគម។  

 េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុងេលីែផនករបបសន្តិ
សុខសងគម េដីមបពី្រងឹងសមតថភពម្រន្តី និង/
ឬបុគគលិក ប.ស.ស.។ 

 េ្រជីសេរសីបុគគលិកបែនថម។ 

សមតថភពម្រន្តីឬបុគគលិក។ 
 

េរៀបចំ្រកបខណ័្ឌ  
គតិយុត្ត 

 សហករជមយួ្រកសងួពកព់ន័ធនិងៃដគូអភិវឌ  
េដីមបេីរៀបចំនីតិវធិីករងរ។ 

 សិក យតំៃលេដីមបកីំណតក់ញច ប់ វកលិក និង
អ្រ ភគទនស្រមប់របប្របកេ់ ធន។  

 េធ្វីសិកខ ពិេ្រគះេយបល ់េដីមបេីរៀបចំលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ 

  បេងកីត្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តនិង 
យុទធ ្រស្តវនិិេយគ។ 

 បេងកីតគណៈកមម ធិករវនិិេយគ។ 
 សហករជមយួ ថ បន័ (ប.ជ.
ស. -ប.ជ.អ. -ម.ជ.ព.) េដីមបី
បេងកីតរបប្របក់េ ធនរយៈ
េពលែវង។ 

ប.ស.ស. 

អភិវឌ នងិ
្រគប់្រគង្របព័នធ
ពត័៌មនវទិយ 

 អភិវឌ ្របពន័ធពត័៌មនវទិយភជ បជ់មួយ្របពន័ធធ
នគរ។ 

 បេងកីត្របព័នធ្រគប់្រគង ន ម្រមមៃដនិង្របព័នធេផញី
រ(SMS)េដីមបកីំណត់ទិនននយ័សមជិក។ 

 រចននិងដំេឡងី្របព័នធស្រមបរ់បប្របកេ់ ធន។  
 បេងកីតប ្ត ញព័តម៌នវទិយ េដីមបភីជ បក់រយិលយ័ 
ប.ស.ស. និងធនគរ។ 

  អភិវឌ ជ្របច្របពន័ធពត័៌មន-
វទិយនិងេគហទំពរ័។ 

 ្រ វ្រជវនិងែកត្រមូវ្របពន័ធ
ពត័៌មនវទិយ។ 

ប.ស.ស. 

យុទធនករ 
ផ ព្វផ យជ 
ធរណៈ 

  េរៀបចំសិកខ ផ ព្វផ យស្តីពីរបប្របក់
េ ធនដលន់ិេយជក កមមករ និេយជិត និង
ែផនកេផ ងេទៀត។ 

 បេងកីតសពត័ពណិជជកមមខិត្តបណ្ណនិងករ

 ប.ស.ស. 



    98 | ទំ ព័ រ  

េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ផ ព្វផ យ មវទិយុនិងទូរទស ន។៍ 
ករអភិវឌ ថ ប័ន 
និងករក ង
សមតថភព 

 េ្រជីសេរសីបុគគលិក។ 
 េរៀបចំកែន្លងេធ្វកីរងរេន ជធនីនិង មប ្ត េខ
ត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 េរៀបចំរចនសមពន័ធចត់ ងំ។ 
 ក ងបទបញជ ៃផទកនុងនិងលកខន្តិកៈបុគគលិក។ 
 បេងកីត្រកបខណ័្ឌ បុគគលិកេនថន ក់ក ្ដ ល ជធនី 
និង មប ្ត េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 កំណតម់ុខងរ ភរកិចច និងករទទលួខុស្រតូវរបស់
បុគគលិកេនថន ក់ក ្ដ ល ជធនី និង មប ្ត
េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ដ។ 
 ក ងសមតថភពបុគគលិកេលីជំនញ្រគប្រគង 
គណេនយយ កុំពយូទរ័ ែផនករ និងេរៀបចសំំេណី
ថវកិ។ល។ 

 េរៀបចំកមមសិកខ ស្ដីពីករផ ព្វផ យចបប់និង
េគលនេយបយននអំពីកមមវធិីរបបសន្ដិសុខសងគ
ម។ 

 យតៃម្លបុគគលិកនិងពិនិតយេមីលែផនករក
ងសមតថភពរយៈេពល៣ឆន ។ំ 

 បន្ដេរៀបចំកែន្លងេធ្វីករងរេន ជធនី និង
មប ្ត េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 េ្រជីសេរសីបុគគលិកបែនថម។  
 បន្ដេរៀបចំែផនករសកមមភពយុទធ ្រស្ដ។ 
 ពិនិតយេឡងីវញិនិងបន្ដេរៀបចំកមមវធិីក ង 
សមតថភព។  

 បន្ដេរៀបចំកមមសិកខ ផ ព្វផ យចបប់និង
េគលនេយបយស្ដីពីរបបសន្ដសិុខសងគម។  

 យតៃម្លលទធផលករងររបស់បុគគលិក។ 

 បន្តក ងសមតថភពបុគគលិក។ 
 េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ដនិង 
ែផនករសកមមភពកនុងដំ ក់
កលទី៣។  

 េ្រជីសេរសីបុគគលិកបែនថម។  
 បន្តេរៀបចំកមមសិកខ    
ផ ព្វផ យចបបន់ិងេគលនេយ
បយ។ 

‐ ប.ជ.ស. 
‐ ប.ជ.អ. 
‐ ម.ជ.ព. 

ករព្រងឹងនិងករ
អភិវឌ របបសន្ដិ
សុខសងគម 

 េធ្វីបចចុបបននកមមសិទធិវន្ត។ 
 េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្ដិ។ 
 េរៀបចំនិងអភិវឌ វកលិកធន ៉បរ់ងសុខភព
សងគមស្រមបម់្រន្តី ជករសុីវលិ។ 

 បន្ដេធ្វីបចចុបបននកមមសិទធិវន្ត។ 
 អនុវត្ដនិងផ ព្វផ យឯក រគតិយុត្ដ។ 
 អនុវត្ដ វកលិកធន ៉ប់រងសុខភពសងគម
ស្រមប់ម្រន្ដី ជករសុីវលិ។ 

 ្រតួតពិនិតយេលី្របសិទធភពៃន
លទធផលអនុវត្ដ។ 

‐ ប.ជ.ស. 
‐ ប.ជ.អ. 
‐ ម.ជ.ព. 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

 េរៀបចំនិងអភិវឌ វកលិកៃនរបបសន្តិសុខសងគម
ស្រមប់អតីតយុទធជន។ 

 សិក យតៃម្ល និភយ័និងប៉ន្របមណពីនិរន្ដរ
ភពៃន្របពន័ធរបបសន្ដិសុខសងគម។ 

 ផ្តល់របបសន្ដិសុខសងគម ម្របពន័ធធនគរ។ 

 េរៀបចំេសចក្ដីែណនអំំពីអ្រ ភគទន
ស្រមប់សិទធិវន្ត េ យ ប.ស.ស. និង ម.ជ.ព
.។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវករក ងែផនកររយៈ
េពល៣ឆន ។ំ 

ករព្រងឹងកិចច សហ
្របតិបត្ដកិរ 
ជមួយៃដគូ 
អភិវឌ នក៍នុង និង
េ្រក្របេទស និង 
េធ្វសីមហរណកមម
កនុងតបំន់ និង 
ពិភពេ ក 

 ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្ដិករជមយួ្រកសួង/ ថ ប័ន 
ពកព់័នធ។ 

 សហករជមយួ្រកុមហ៊ុនឯកជននិងធនគរ។ 
 ចូលជសមជិកៃនសមគមសន្ដិសុខសងគម ៊
ន។ 

 ក ងភពជៃដគូជមយួអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិប
លជតិនិងអន្ដរជតិ្រពមទងំសបបុរសជន េដីមបី
ែស្វងរកករគ្រទបេចចកេទស សមភ រៈ និង ហរិញញវ
តថុ។ 

 បន្ដេធ្វីកិចចសហ្របតិបត្ដិករជមយួៃដគូ យុទធ
្រស្ដ។ 

 ព្រងឹងនិងព្រងីកភពជៃដគូជមយួអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិនិងអន្ដរជតិ និង
សបបុរសជន េដីមបែីស្វងរកករគ្រទែផនក
បេចចកេទស សមភ រៈ និងហរិញញវតថុ។ 

 ‐ ប.ជ.ស. 
‐ ប.ជ.អ. 
‐ ម.ជ.ព. 

េរៀបចំ្របពន័ធ
ពត័៌មនវទិយ 

 ក ង្របពន័ធព័តម៌នវទិយនិងមូល ្ឋ នទិននន័យ។ 
 បំពក់សមភ រៈពត័៌មនវទិយ។  
 បេងកីតមូល ្ឋ នទិនននយ័េនថន ក់ក ្ដ ល។ 
 េរៀបចំេគហទំពរ័។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិេលីករេរៀបចំ្របព័នធពត័៌មន
វទិយ។ 

 ្រគប្រគងនិងែថទ។ំ 

 េរៀបចំបេងកីតមជឈមណ្ឌ ល 
ទិននន័យ។ 

‐ ប.ជ.ស. 
‐ ប.ជ.អ. 
‐ ម.ជ.ព. 

ករវនិិេយគ មូលនិ
ធិ 

 េរៀបចំេគលនេយបយនិងេគលករណ៍ែណន ំ
ស្តីពីករវនិិេយគមូលនិធិ។ 

 អនុវត្តករវនិិេយគ។  ្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លករ   វនិិ
េយគ។ 

 សិក េលីករបេងកីតឥណទន 
ខន តតូចដលស់ិទធិវន័្ត។ 

‐ ប.ជ.ស. 
‐ ប.ជ.អ. 
‐ ម.ជ.ព. 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករបេងកតីេ ធន
សម្រគចតិ្ដពីែផនក 
ឯកជន 

 ក ង្រកបខណ័្ឌ ចបបន់ិងឯក រគតិយុត្តស្រមប ់
េ ធនសម័្រគចិត្ដពីែផនកឯកជន។ 

 បេងកីតករយិលយ័្រគប្រគងមូលនិធិេ ធន។ 
 េ្រជីសេរសីម្រន្តនីិងក ងសមតថភពជំនញ។ 
 េរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុងនិងេ្រក្របេទសេលី 
ជំនញឯកេទសចបំចស់្រមប់្រគប្រគងនិង ្រតតួ
ពិនិតយមូលនិធិេ ធនសម្រគចិត្ដពីែផនក ឯកជន។  

 ផ្តល់នីតិភពជូន្រកុមហ៊ុនឯកេទស េដីមប ី
ចតែ់ចងនិង្រគប្រគងមូលនិធិេ ធនសម្រគ
ចិត្តពីែផនកឯកជន។ 

 បន្តករក ងសមតថភពម្រន្តជីំនញស្រមប់
ករ្រគប្រគងមូលនិធិេ ធន។ 

 បេងកីតកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លេន ម 
្រគឹះ ថ នអប់រ ំ ធរណៈនិងឯកជន។ 

 េរៀបចំ្របព័នធពត័ម៌នវទិយចបំចស់្រមប់ 
េ ធនសម្រគចិត្ដពីែផនកឯកជន។ 

 បេងកីតេគហទំពរ័ផ ព្វផ យពត័ម៌នអំពីអតថ-
្របេយជន៍ៃនេ ធនសម័្រគចិត្ដពីែផនកឯកជន 
និងអតថ្របេយជនៃ៍នករសន េំ យេទៀងទ
ត។់ 

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវយុទធ ្រស្ដ
អភិវឌ ន៍េ ធនសម័្រគចិត្តពី 
ែផនកឯកជន េដីមបេីឆ្លីយតបេទ 
នឹងក្រមិតៃនករអភិវឌ ទីផ រ។ 

 បន្តករក ងសមតថភពម្រន្តី 
ជំនញស្រមបក់រ្រគប្រគង 
មូលនិធិេ ធន។ 

 អនុវត្តកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លេន 
ម្រគឹះ ថ នអបរ់ ំ ធរណៈ 

និងឯកជន។ 
 េធ្វីទំេនីបកមម្របព័នធពត័ម៌នវទិយ។ 

 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសងួសងគមកិចច 
អតីតយុទធជននិង
យុវនីតិសមបទ 

‐ ្រកសងួករងរនិង 
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជីវៈ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ 
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VI. ទីផ រទុន 

សមទិធផលសំខន់ៗ ៖ 
 ចបប់ស្តីពីមូលប្រតរដ្ឋ ្រតូវបន្របកសឲយេ្របីកនុងឆន ២ំ០០៧។ 
 ចបប់ស្តីពីករេបះផ យនិងករជួញដូរមូលប្រតម ជន ្រតូវបនអនុមត័កនុងឆន ២ំ០០៧។ 
 ចបប់ស្តីពីក យ័ធន ្រតូវបនអនុម័តកនុងឆន ២ំ០០៧។ 
 ចបប់ស្តីពីហរិញញវតថុស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០១០ បនអនុញញ តឲយ ជរ ្ឋ ភិបលបេងកីតមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍ហរិញញវតថុ។ 
 អនុ្រកឹតយស្តពីីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ ្រតូវបន កឲ់យអនុវត្តេនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៨។ 
 គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ (គ.ម.ក.) ្រតូវបនបេងកីតេទបងីេនែខកកក  ឆន ២ំ០០៨។ 
 ្រកុមហ៊ុនផ រមូលប្រតកមពុជ (ផ.ម.ក.) ែដលជ្រកុមហ៊ុនច្រមុះ ្រតូវបនបេងកីតេទបងីេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ រមួជមួយ្រកុមហ៊ុនផ រមូលប្រតកូេរ ៉
េនែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩។ 

 អនុ្រកឹតយស្តពីីករេលីកទឹកចិត្តពនធ រកនុងវសិ័យមូលប្រត ្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្តេនៃថងទី២២ ែខេម  ឆន ២ំ០១១។ 
 ្របកសមូល ្ឋ នេគលែដលអនុញញ តឲយបេងកីតនិងេធ្វី្របតិបត្តិករទីផ រមូលប្រត ្រតូវបន កឲ់យអនុវត្តេ យគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ កនុងឆន ២ំ០១០។ 
 ករផ្តល់ ជញ បណ្ណដល់្រកុមហ៊ុនចនំួន១៥ េនៃថងទី២០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១០ (្រកុមហ៊ុនធនទិញមូលប្រត៧ ្រកុមហ៊ុនឈមួញេជីង មូលប្រត៤ ្រកុមហ៊ុន
ពណិជជករមូលប្រត២ និង្រកុមហ៊ុនទ្របឹក វនិេិយគ២)។ 

 ករផ្តល់ករអនុញញ តដល់្របតិបត្តិករទីផ រមូលប្រត ្របតិបត្តិករ្របព័នធផត់ទត់នងិទូទតម់ូលប្រត នងិ្របតិបត្តិកររក ទុកមូលប្រត។ 
 ករផ្តល់ករទទួល គ ល់ដល់ភន កង់រទូទត់ ច់្របកព់កព់័នធនឹងមូលប្រត ភន ក់ងរបញជ ិកមូលប្រត ភន ក់ងរចុះបញជ ីេផទរមូលប្រត ភន ក់ងរទូទត់ ្រកុមហ៊ុន
គណេនយយជំនញសវនករឯក ជយ និង្រកុមហ៊ុនផ្តល់េស យតៃម្លេនកនុងវសិ័យមូលប្រត។ 

 ជរ ្ឋ ភិបលបន្របកសឲយ្រកុមហ៊ុនរដ្ឋចំននួ៣េធ្វីករចុះបញជ ី។ 
 គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ បនចុះអនុស រណៈៃនករេយគយល់ជមួយវទិយ ថ នហរិញញវតថុកមពុជ េដមីបផី្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លពក់ព័នធនឹងវសិ័យមូលប្រត 
េនែខមក  ឆន ២ំ០១១។ 
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កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 
េគលនេយបយ

អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករអភិវឌ ទីផ រ
សញញ បណ្ណរដ្ឋ 

្របតិបត្តកិរទីផ រ
មូលប្រតរដ្ឋ 

អភិវឌ ទផី រមូលប្រតរដ្ឋ 
 អភិវឌ ្រកបខណ័្ឌ ្រគប្រគងេដីមបគី្រទដល់ករ  
េបះផ យនិងករជញួដូរមូលប្រតរដ្ឋ។ 

 ពិចរ ករេបះផ យបណ្ណរតនគររយៈេពលខ្លី
ជ្របកេ់រៀលេ យែផ្អកេលីកមមវធិីខចីែដលកំណតទ់ុក
ជមុនជមយួធនគរជតិៃនកមពុជ េដីមបកីំណតរ់
យៈេពលៃនករែបងែចកេទកនុងទីផ រស្រមបក់រវនិិ
េយគនិងស្រមប់ករប្រមុងទុក។ 

 បេងកីតនីតិវធិីៃនករេដញៃថ្លនិង្របពន័ធេដញៃថ្ល
ស្រមប់ករេបះផ យមូលប្រតរដ្ឋ។ 

 បេងកីត្របពន័ធស្រមប់ទទលួ គ លព់ណិជជករទីផ រ
ដំបូងៃនមូលប្រតរដ្ឋ។ 

្រតួតពិនិតយនិងព្រងឹងដំេណីរករទផី រមូលប្រតរដ្ឋ 
 ពិនិតយេទបងីវញិេលីសមតថភពៃនពណិជជករ    
ទីផ រដំបូង និងបេងកីនសមតថភពែផ្អកេលនីីតិ
វធិីៃនករទទួល គ លេ់លីមូល ្ឋ នៃនករេលីក
ទឹកចិត្តនិងករ កទ់ណ្ឌ កមម។ 

 ពិចរ ចំេពះករេបះផ យបណ្ណរតនគរ
ែដលមនរយៈេពលែវងេលីសពី១ឆន ។ំ 

 

អភិវឌ សុជីេ្រមទផី រមូលប្រតរដ្ឋ 
 ពិចរ ចំេពះករេបះផ យ
សញញ បណ្ណរដ្ឋ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ  ៃន
កមពុជ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ
្រទ្រទង់ 

 បេងកីតេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រទ្រទងស់្រមបទ់ីផ រ    
មូលប្រតដូចជ ្របពន័ធរក ទុកមូលប្រត ្របពន័ធ 
ផតទ់តន់ងិទូទតម់ូលប្រត និង្របពន័ធទូទត់
េ យភជ បន់ឹង្របពន័ធទូទត់ជតិ។ 

 េធ្វីករអេងកតេលី្របពន័ធ្របតិបត្តកិរេដីមបធីនថ
្របពន័ធទងំេនះ្របតិបត្តិេ យរលូន សុវតថិភព 
ភពសមរមយ មនដំេណីរករ និងេននឹងកែន្លង។ 

 ពិនិតយេទបងីវញិនិងេធ្វីបចចុបបនន-
កមម មករចបំចៃ់នករអភិវឌ
ទីផ រ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : គ
ណៈកមមករមូលប្រត
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

កមពុជ 
ករ្របតិបត្តិ ម 
េគលករណ៍្រគឹះ 

 េធ្វីស្វយ័ យតៃម្លេដីមបបីញជ ក់ថ ្របពន័ធបចចុបបននសម
្រសប មេគលករណ៍ជ រវន្តរបស់IOSCO និងគ
ណៈកមម ធិករស្តីពី្របពន័ធផតទ់តន់ិងទូទត ់ក៏ដូច
ជអនុ សនរ៍បស ់IOSCO ស្តីពី្របពន័ធទូទត ់មូល
ប្រត។ 

 កប់ញចូ ល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយេទបងីវញិេនកនុង
FSAP បនទ ប់។ 

 ្រតួតពិនិតយេទបងីវញិនូវ្រកបខណ័្ឌ  
គតិយុត្ត និងរចនសមព័នធរបស់ គ
.ម.ក. េដីមបធីនឲយ្រសប ម
លកខខណ្ឌ របស់ទីផ រ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : គ
ណៈកមមករមូលប្រត
កមពុជ 

បទបបញញត្តសិ្រមប់
ទីផ របនទ ប ់

 វធិនចុះបញជ ីរបសផ់ រមូលប្រតកមពុជបនអនុម័ត
េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១១។ 

 ្របតិបត្តិេលីករផ្តល់ ជញ បណ្ណ/ករអនុញញ ត/ករ
ទទួល គ ល់ករ្របលងស្រមប់អនកចូលរមួកនុងទី
ផ រទងំអស់រមួបញជូ លទងំករេធ្វីេតស្តេទេលី
លកខណសមបត្តនិិងអត្តចរតិល្អ។ 

 ពិនិតយេលីករបន្ត ជញ បណ្ណដល់អនកចូលរមួកនុង  
ទីផ រទងំអស់។ 

 គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 

 

ករក យ័ធន  េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីក យ័ធនពកព់័នធនឹង
្របតិបត្តិករទីផ រមូលប្រត។ 

 អនុម័តនិង្របកសឲយេ្របីអនុ្រកឹតយស្តីពីក យ័ធន។ 

 ព្រងឹងករអនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តពីីក យ័ធន។  គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 

ភន ក់ងរ យតៃម្ល
លទធភពសង 

 ្រ វ្រជវនិងបេងកីតបទបបញញត្តសិ្តីពីភន កង់រ យ
តៃម្លលទធភពសង។ 

 អនុវត្តករ យតៃម្លលទធភពសងៃនមូលប្រត
ែដលបនេបះផ យជ ធរណៈ។ 

 គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

យន្តករនិង      
ឧបករណ៍ទីផ រ 

 ពិចរ េលីនីតិវធិីៃនករឲយខចីនិងខចីមូលប្រត។ 
 សិក លទធភពបេងកីតយន្តករហរិញញបបទនមូល
ប្រត(Securities finance mechanism)។ 

 សិក លទធភពបេងកីតមូលនិធិ្រទពយអធិបេតយយ។ 

 បេងកីតយន្តករៃនករឲយខចីនិងខចីមូលប្រត ម
លទធភពែដល ចេធ្វបីន។ 

 បេងកីត ជីវកមមហរិញញវតថុមូលប្រត មលទធ
ភពែដល ចេធ្វីបន។ 

 បេងកីតមូលនិធិ្រទពយអធិបេតយយ មលទធភព
ែដល ចេធ្វីបន។ 

 អនុវត្តយន្តករៃនករឲយខច ីនិង
ខចីមូលប្រត។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ     ៃន
កមពុជ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ 
និងគណៈកមមករ 
មូលប្រតកមពុជ 

អនក យតៃម្លកនុង     
វសិយ័មូលប្រត 

 បេងកីតឲយមនអនក យតៃម្លកនុងវសិ័យមូលប្រតវជិជ ជី
វៈ និងស្ដង់ យតៃម្លស្រមប់្របតិបត្តិករកនុងទី
ផ រមូលប្រត។ 

 ត្រមឹមស្ដង់ ជមួយបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។  បេងកីតកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
េដីមបពី្រងឹងចំេណះដឹងអនក 
យតៃម្លកនុងវសិ័យមូលប្រត
ជមយួអនក យតៃម្លកនុងតំបន់ 
និងអន្តរជតិ។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : គ
ណៈកមមករមូលប្រត
កមពុជ 

អភិបលកិចច ជី
វកមម 

 អនុវត្ត្របកសអភិបលកិចច ជីវកមមស្រមប់្រកុម
ហ៊ុនចុះបញជ ីលក់មូលប្រត។ 

 ជំរុញករអនុវត្តអភិបលកិចច ជីវកមមចំេពះ្រកុម
ហ៊ុនមិនបនចុះបញជ ីលកម់ូលប្រតនិងដឹកនយំុទធន

 ពិនិតយេទបងីវញិនូវករអនុវត្តអភបិលកិចច ជី
វកមមទងំស្រមប្រកុមហ៊ុនចុះបញជ ីលក់មូលប្រត 
និង្រកុមហ៊ុនមិនបនចុះបញជ ីលក់មូលប្រត។ 

  បេងកីតនិងដឹកនវំគគបណ្តុ ះប ្ដ លកនុងករណី

 បន្តអភិវឌ និងព្រងឹង្រកម
អភិបលកិចច ជីវកមមេ យ
ែផ្អកេលីត្រមូវករបនទ នន់ិងករ
អនុវត្ត្របេសីរបផំុត។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករអប់រអំភិបលកិចច ជីវកមមទងំស្រមប់្រកុម
ហ៊ុនចុះបញជ ីលក់មូលប្រត និង្រកុមហ៊ុនមិនបនចុះ
បញជ ីលកម់ូលប្រតជមយួករសងកតធ់ងនេ់ទេលីករ
ទទួលខុស្រតូវៃន្រកុម្របឹក ភិបល េលខ-ធិករ 
ជីវកមម និងគណៈ្រគប្រគង។ 

មនត្រមូវករ េដីមបពី្រងឹងេគលករណ៍ៃន
អភិបលកិចច ជីវកមមេ យ្រកុមហ៊ុនកំពុងេធ្វី
្របតិបត្តិករ។ 

‐ ធនគរជតិៃនកមពុ
ជ 

* ថ ប័ននមំុខ : គ
ណៈកមមករមូលប្រត
កមពុជ 

ករអប់រនំងិកិចច-     
ករពរវនិិេយគិន 

 េរៀបចំគេ្រមងស្រមបដ់ឹកនអំបរ់វំនិិេយគិនកនុង
្របេទស េ យ ប់បញជូ លទងំសមភ រៈសិក ែដល
ចបំច់ ករកំណត់ពីបុគគលិកែដល្រតូវផ្តលឲ់យ និង
បេងកីតយន្តករៃនករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប់មកវញិ។ 

 េរៀបចំអប់រវំនិិេយគិនកនុង្របេទស។ 
 ពិចរ បេងកីតមូលនិធិសំណងស្រមបវ់និិេយគិ
ន។ 

 បេងកីតមជឈមណ្ឌ លេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់អតិថិជន
កនុង្រកបខ័ណ្ឌ របស់ គ.ម.ក. េដីមបេី ះ្រ យ   
ករត ៉ របស់ ធរណជន។ 

 បេងកីតមជឈមណ្ឌ លេ ះ្រ យវ ិ ទស្រមប់ករណី
ទកទ់ងនឹងទីផ រែដល ចេកីតមនេទបងី។ 

  បន្តកមមវធិីអប់រវំនិិេយគិន និងេធ្វីឲយ្របេសីរេទបងី
មរយៈព័តម៌នទទលួបនវញិពីអតិថិជន និង

ករអភិវឌ ទីផ រ។ 
  បេងកីតមូលនិធិសំណងស្រមប់វនិិេយគិន
ជមយួនឹងត្រមូវករបទ ្ឋ នគតិយុត្តនិង េគល
ករណ៍ែណន្របតិបត្តិករ មលទធភពែដល
ចេធ្វីបន។ 

 

 បន្តនិងជំរុញកមមវធិីអប់រ។ំ 
 អនុវត្តមូលនិធិសំណងស្រមប់
វនិិេយគិន។ 

គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ជំរញុករអបរ់នំិងករ
យល់ដងឹស្រមប់
រព័តម៌ន 

 

 

 

 

 េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លអនកយកព័ត៌មនែផនក
ហរិញញវតថុ និង រពត័៌មនពកព់ន័ធនឹងករេធ្វី  ជីវ
កមមមូលប្រត។ 

 គ្រទករអភិវឌ ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈស្រមបអ់នក
រពត័ម៌នហរិញញវតថុ និងកែសត ជពិេសសករផ្ត

លព់ត័៌មនទីផ រែដលមនលកខណៈរេសីប។ 
 បេងកីតករយិលយ័ទំនក់ទំនងកនុង្រកបខណ័្ឌ   គ.ម.
ក.ស្រមប់ស្រមបស្រមួលជមយួអនក រពត័-៌មន
ហរិញញវតថុ កែសត ជពិេសសកែសតែដលផ ព្វ
ផ យពត័៌មនទកទ់ងនឹងទីផ រមូលប្រត។ 

  បេងកីនសមតថភពទកទ់ងនឹងករេ ះ្រ យ
បញ្ហ ករ ក់បង្ហ ញពត័៌មន្រគបក់្រមិតេទ
រពត័៌មន។ 

  អនុវត្តករ កប់ង្ហ ញព័តម៌ន
្រគបក់្រមិតេទ រពត័៌មន។ 

គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 

 

 

 

 

បេចចកវទិយ 
ពត័៌មន 

 ពិចរ េលី្របពន័ធព័តម៌នវទិយស្រមបក់រ ក់
បង្ហ ញព័តម៌ន។ 

 ពិចរ េលី្របពន័ធព័តម៌នវទិយស្រមប ់    
ករ្រតួតពិនិតយ្របតិបត្តិករទីផ រមូលប្រត។ 

 បេងកីត្របព័នធព័ត៌មនវទិយ
ស្រមប់ករ កប់ង្ហ ញពត័៌មន
និងករ្រតួតពិនិតយ្របតិបត្តិករ ទី
ផ រមូលប្រត។ 

គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 

 

ករេលីកកមពស ់
សមតថភពដល់ 
គ.ម.ក.និងអនកចូល
រមួកនុងទីផ រ 

 គ.ម.ក. េរៀបចំែផនករេលីកកមពស់សមតថភព្រគប់
មុខ្រពួញស្រមបម់្រន្តី ៃន គ.ម.ក.។ 

 គ.ម.ក. េធ្វីបចចុបបននកមមនិងអនុវត្តែផនករេលីក
កមពស់សមតថភពស្រមប់អនកចូលរមួកនុងទីផ រនិង
ធរណជន។ 

  គ.ម.ក. ពិចរ េលីត្រមូវករៃនករណ្តុ ះ-ប
្ត ល និងកំណត់ថ េតី ចបណ្តុ ះប ្ត ល 
មរយៈ ជរ ្ឋ ភិបលឬ មរយៈ្រគះឹ ថ នប

ណ្តុ ះប ្ត លេផ ងេទៀត  េ យ ្រសយ័េលី
កំេណីនៃនត្រមូវករែដលទមទរនូវករបណ្តុ ះ
ប ្ត លពខីងេ្រក។ 

  ពិនិតយេទបងីវញិនូវក្រមិត 
ជំនញែដលសេ្រមចបនកនុង រ
យៈេពលកំណត ់េហយីកំណត់ 
ថេតីសម្រសបេទ មត្រមូវករ 
ៃនទីផ រឬេន និងេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូ
រ រមួជមយួករេធ្វីបចចុបបននកមម
មករចបំច់។ 

គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

កិចចសហ្របតិបត្តកិរ 
ទីផ រហរិញញវតថុ 

 បន្តអភិវឌ ភពជៃដគូនិងកិចចសហ្របតិបត្តកិរ
រ ងគន េទវញិេទមកជមួយ ថ បន័និយត័ករ
បរេទសនិងទីផ រមូលប្រត។ 

 ពិចរ ករចូលជសមជិកៃនអងគករ 
IOSCO បនទ ប់ពីបនបញចបក់រ យតៃម្ល។ 

 ‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : គ
ណៈកមមករមូលប្រត
កមពុជ  

ករបេងកតីទីផ រ
សញញ បណ្ណ ជី
វកមម 

 

 បេងកីត្រកបខណ័្ឌ ្រគប្រគងស្រមបក់រអភិវឌ ទីផ រ 
សញញ បណ្ណ ជីវកមម។ 

 អនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមបក់រ
អភិវឌ ទីផ រសញញ បណ្ណ ជីវកមម។ 

 ពិនិតយផលប៉ះពលៃ់នបទ- 
បបញញត្តិកនុងករអភិវឌ ទីផ រ 
និងេធ្វីឲយ្របេសរីេឡងីនូវករ
ស្រមបស្រមូល និងពេន្ល នករ
េលីកទឹកចិត្ត និងករអភិវឌ ទី
ផ រសញញ បណ្ណ ជីវកមមឲយ
បនទូលំទូ យ។ 

គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 

 

ទីផ រខុម៉ូឌីធី 
អនគត 

 សិក លទធភពបេង្តីតទីផ រខុម៉ូឌីធីអនគត។ 
 សិក ្រកបខណ័្ឌ ្រគប្រគងនិង្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្ត
ស្រមប់ទីផ រខុម៉ូឌីធីអនគត។ 

 បេងកីតលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់ទីផ រខុម៉ូ
ឌីធីអនគត។ 

 

 បេងកីតទីផ រខុម៉ូឌីធីអនគត 
មលទធភពែដល ចេធ្វីបន។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

បរធនបលកិចច   
និង្របតិបត្តកិរវនិិ
េយគៃន ថ ប័ន
ហរិញញវតថុមនិែមន

 អភិវឌ ចំេណះដឹងនិងសមតថភពពកព់័នធនឹងបរធន
បលកិចចនិងកិចច្របតិបត្តិករវនិិេយគ។ 

 បេងកីតបទបបញញត្តិពក់ពន័ធនឹង្របតិបត្តិករៃន
មូលនិធិវនិេិយគ ែដល្រគប់្រគងេ យបរធនប
លកិចចរបស ់NBFIs ពកព់័នធនឹង ជីវកមមមូល
ប្រត។ 

 ពិនិតយេទបងីវញិនិងព្រងឹង 
្របពន័ធ្រតួតពិនិតយនិងលិខិត 
បទ ្ឋ នគតិយុត្តពកព់័នធនឹង
្របតិបត្តិករ្រគប្រគង         

គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ធនគរ(NBFIs) 
ែដលសថតិេនេ្រកម
ចបបស់្តពីីបរធន-ប
លកិចចហរិញញវតថុ 

 ធនឲយបនថ បរធនបលកិចច និងកិចច្របត-ិប
ត្តិករវនិិេយគៃន NBFIs នឹង្រតូវពឹងែផ្អកេលី
្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ្រគប្រគង និភ័យែដលមន
លកខណៈ្របុង្របយត័ន និងេគលករណ៍ែណន ំ
រមួជមួយនីតិវធិែីដលសម្រសប។ 

 បេងកីតលកខណវនិិចឆយ័និងនីតិវធិីស្រមបផ់្តល់ករ
អនុញញ តដលប់រធនបលកិចចនិងផលិតផល វនិិ
េយគេ យែផ្អកេលីករ យតៃម្ល និភ័យ និង
អនកេ្របី្របស/់ផល្របេយជនទ៍ីផ រ។ 

ករវនិិេយគៃន NBFIs ែដល
សថិតេ្រកមបរធនបលកិចច។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិនូវ្របពន័ធ្រគប-់
្រគង និភយ័ និងករអនុវត្ត
ៃន NBFIS ែដលពកព់័នធនឹង
្របតិបត្តិករវនិិេយគែដលសថិត
េ្រកមបរធនបលកិចច។ 

 

 

គេ្រមងវនិិេយគរមួ  អភិវឌ បទបបញញត្តិស្រមបគ់េ្រមងវនិិេយគរមួ។ 
 អនុវត្តបទបបញញត្តិរបសគ់េ្រមងវនិិេយគរមួ។ 

 ព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពកព់័នធ
នឹងគេ្រមងវនិិេយគរមួ។ 

 គណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 

អនកចូលរមួកនុង ទី
ផ រហរិញញវតថុ  រយៈ
េពលែវងេផ ងេទៀត 

 ជំរុញឲយមនករេកីនេទបងីនូវអនកចូលរមួកនុងទីផ រ  
ដៃទេទៀតឲយ្រសប មត្រមូវករទីផ រេ យករ
បេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប្រគងនិងគតិយុត្តស្រមបអ់នក
ចូលរមួទងំេនះកនុងករេធ្វ្របតិបត្តិករ េ យ បប់
ញជូ លទងំ្រកុមហ៊ុនមូលប្រត អនក្រគប្រគង ្របតិ- បត្តិ
ករវនិិេយគ ្រកុមហ៊ុនធនទិញមូលប្រត   ្រកុមហ៊ុន
ពណិជជករមូលប្រត និង្រកុមហ៊ុនឈមួញេជីង មូល
ប្រត មូលនិធិេវនឆឺ (Venture Capital) មូលនិធិស
ងគហៈ និង្របតិបត្តិករគេ្រមងវនិិេយគរមួេផ ងេទៀ
ត។ល។ ែដលទងំេនះ ្រតូវ បប់ញជូ លទងំករេបះ

 ធនថ ្របតិបត្តិករៃនអនកចូលរមួទីផ រថមី គឺជ
មុខសញញ ៃនករផ្តល់ ជញ បណ្ណេទ មនីតិវធិី 
លកខខណ្ឌ ត្រមូវ បទបបញញត្តិ និង       ករ្រតួត
ពិនិតយេ យ្របុង្របយត័ន និងករ កប់ង្ហ ញ
ពត័៌មនេទទីផ រេ យែផ្អកេលីគណេនយយ
ភពែដល ចទទួលយកបន និងរបយករណ៍
ែដលបនេធ្វីសវនកមមេទ មស្តង់ ែដលបន
បងគ ប់មក។ 

 បន្តអភិវឌ សមតថភពឃ្ល េំមីល 
និង្រតួតពិនិតយេលី្របតិបត្តិករ
ទីផ ររូបិយវតថុនិងទីផ រទុន។ 

 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ គណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : គ
ណៈកមមករមូលប្រត
កមពុជ  
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ផ យនិងករែចកចយឧបករណ៍ែដល ចជួញដូរ
បនេផ ងេទៀត ដូចជផលប្រតពណិជជកមម
(commercial paper) កិចចសនយទិញ្រតឡប់វញិ
(repurchase agreements) សញញ បណ្ណនិង
ឧបករណ៍ ចជួញដូរបនេផ ងេទៀត។ 

មណ្ឌ លអភិវឌ ន៍
ហរិញញវតថុ 

 សិក ម៉ូែដលៃនករបេងកីតមណ្ឌ លអភិវឌ នហ៍រិញញវ
តថុ។ 

 អភិវឌ ្រកបខណ័្ឌ បទបបញញត្តិេដីមបគី្រទដល ់
ករអភិវឌ មណ្ឌ លអភិវឌ ន៍ហរិញញវតថុ។ 

 បេងកីតមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍ហរិញញវតថុ
មលទធភពែដល ចេធ្វីបន។ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច   
និងហរិញញវតថុ 
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VII. អភិបលកិចចនិងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

ក. ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិ 
សមទិធផលសំខន់ៗ  : 

 ចបបស់្តពីគីណេនយយសហ្រគស សវនកមមគណេនយយសហ្រគសនងិវជិជ ជវីៈគណេនយយ ្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទ០ី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០០២។ 
 ចបបស់្តពីវីេិ ធនកមមម្រ ២នងិ១៥ ៃនចបបស់្តពីីសភពណិជជកមម ្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៣ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦។ 
 ចបបស់្តពីវីេិ ធនកមមម្រ ១៨ៃនចបប់សវនកមម ្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទ៣ី០ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦។ 
 ចបបស់្តពី្របតិបត្តកិរែដលមនកចិចធន ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទ២ី២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៧។ 
 ចបបស់្តពីសីមបទន ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទ១ី៩ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៧។ 
 ចបបស់្តពីកី យ័ធន ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧។ 
 ចបបស់្តពីភីតិសនយហរិញញវតថុ ្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទ២ី០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៩។ 

 
កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 
េគលនេយបយ

អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ពិនិតយេឡងីវញិ្រគប់
្រជុងេ្រជយនូវចបប់
ស្តពីីករេរៀបចនំិង 
ករ្រប្រពឹត្តេទៃន 
ធនគរជត ិ      
ៃនកមពុជនិងចបប់
ស្តពីី្រគឹះ ថ ន
ធនគរនិងហរិញញ

 ពិនិតយទនទឹមគន យ៉ងឆប់ មែដល ចេធ្វីេទបននូវ
ចបបស់្តីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃនធនគរជតិ
ៃនកមពុជនងិចបបស់្តពីី្រគះឹ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុ 
េ យ រមនទំនស ់ចេន្ល ះ្របេ ង និងករចបំច់
េលីកកមពសជ់រមួនូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបែ់ដលមន។  

 ករពិនិតយេឡងីវញិគឺជករចបំច់ សំេ បញជ ក ់
និងព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ថ បន័ បញជ កត់នួទី និងករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់ ជញ ធរទទលួបនទុក េដីមបគី្រទ

 កជ់ូនចបបែ់ដលបនែកលម្អរចួេទ គណៈ
រដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋសភ។ 

 េរៀបចំចត់ែចងស្រមបក់រអនុវត្ត្របកប 
េ យ្របសិទធភពនូវចបប់ែដលបន អនុមត័។ 

 ធនគរជតិ ៃនកមពុ
ជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

វតថុ និងជំរុញសហ្របតិបត្តិករ្របកបេ យ្របសិទធភព 
កដ៏ូចជេគលករណ៍គណេនយយភពចបស់ ស់ 
បញ្ហ ពក់ពន័ធនឹងករខិតខំរមួគន េដីមបរីក សថិរភព
ហរិញញវតថុ ករ្រទ្រទង់ ថ នភពសនទនីយភព កិចច
ករពរអតិថិជន អភយ័ឯកសិទធ។ិល។ 

 ែកលម្អចបបស់្រមប់ កជ់ូនេទគណៈរដ្ឋម្រន្តី នងិ
រដ្ឋសភ។ 

បំេពញបញច ប់ 
្រកបខណ័្ឌ ចបប ់
ពណិជជកមម  

 

 កជ់ូនរដ្ឋសភនូវេសចក្តី្រពងចបបស់្តពីីកិចចសនយ 
ពណិជជកមម  រមួទងំជំពូកអំពីកិចចសនយេ្រហ្វនឆយ 
(franchise)។  

 ពិនិតយេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីតុ ករពណិជជកមម។ 
 ្រពមេ្រពៀងេលីវធិនកររមួមយួេដីមបបីេងកីតតុ ករ
ឯកេទសមយួស្រមបេ់ ះ្រ យវ ិ ទពណិជជកមម។ 

 េចញ្របកសអនុវត្ត បនទ បព់ីចបប់្រតូវបនអនុមត័។ 

 កជ់ូនគណៈរដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋសភនូវេសចក្តី
្រពងចបបស់្តពីីតុ ករពណិជជកមម។ 

 េរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបស់្តពីីភន កង់រ ពណិជជ
កមម។ 

 

 បេងកីតគេ្រមងថវកិ រចនសមពន័ធ 
និង្របពន័ធរដ្ឋបលស្រមប ់
តុ ករឯកេទស និង កឲ់យ
ដំេណីរករ។ េរៀបចំករបណ្តុ ះ-ប
្ត លឲយម្រន្តីតុ ករេលីករ

េ ះ្រ យវ ិ ទពណិជជកមម រមួ
បញចូ ល ទងំទីផ រមូលប្រត បញ្ហ
េផ ងៗ និងេរឿងក្តីនន។ 

 កជ់ូនគណៈរដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋ
សភនូវេសចក្តី្រពងចបប ់ស្តពីី
ភន ក់ងរពណិជជកមម។ 

‐ ្រកសួងពណិជជកមម 
‐ ្រកសួងយុត្តិធម៌  
* ថ បន័នមំុខ : 
្រកសួងពណិជជកមម 

ចបបប់រធនបលកិចច 
ហរិញញវតថុ 

 េរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបស់្តពីីបរធនបលកិចចហរិញញវតថុ 
េហយី ក់ជូនគណៈរដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋសភ។ 

 កេ់ចញនូវបទបបញញត្តិអនុវត្តែដលទកទ់ង
នឹង បរធនបលកិចចនិងជំរុញករអនុវត្ត។ 

 េធ្វីឲយសុីជេ្រមករយលដ់ឹងអំព ី
្របតិបត្តិករបរធនបលកិចចេទ
េលីផលិតផលវនិិេយគននកនុង 
ទីផ រ។ 

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

‐ គណៈកមមករ     
មូលប្រតកមពុជ  

* ថ បន័នមំុខ : 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

ចបបគ់ណេនយយ 
និងសវនកមម 

 េរៀបចំចបបស់្តពីគីណេនយយនិងសវនកមមថមនីិងវធិន
ពកព់័នធ េដីមប៖ី១.លុបបំបតច់ំណុចមិន្រសបគន ៃន
ទំហសំហ្រគស ែដលត្រមូវឲយេធ្វីរបយករណ៍ហរិញញ
វតថុ មស្តង់  របយករណ៍ទកទ់ងនឹងហរិញញវតថុអន្តរ
ជតិ (IFRS)។ ២.បេងកីតយន្តករ ម ន ្រតតួពិនិ
តយ និង យតៃម្លករអនុវត្តចបបន់ិងស្តង់ គណេន
យយ។ និង៣.ផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រកុម្របឹក ជតិ
គណេនយយ និងវទិយ ថ នគណេនយយករជំនញ និង
សវនករ កមពុជ។  

 កជ់ូនគណៈរដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋសភនូវចបប់
គណេនយយនិងសវនកមមថមី។ 

 អនុមត័ចបបគ់ណេនយយនិងសវនកមមថមី េ យ    រដ្ឋ
សភ។  

 កេ់ចញបទបបញញត្តិបែនថមេដីមបអីនុវត្តចបប់
គណេនយយនិងសវនកមម។ 

 ‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ  

‐ ្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយ 

‐ វទិយ ថ នគណ-េន
យយករជំនញ និង
សវនករកមពុជ 

* ថ បន័នមំុខ : 
្រកុម្របឹក ជតិ   
គណេនយយ 

ចបបស់្តពីអីុី-
ពណិជជកមម  

 េសីេរេីឡងីវញិនូវចបបស់្តពីីករទូទតន់ិងករេផទរ្របក់
ម្របពន័ធេអឡចិ្រតូនិកែដលបនេសនីឬ ក់បញចូ ល

បទបបញញត្តិស្រមប់ករទូទត់ ម្របពន័ធេអឡចិ្រតូនិក 
ឲយសថិតេ្រកមចបបអ់ុ-ីពណិជជកមម។  

 អនុម័តចបបស់្តពីីករទូទតន់ិងករេផទរ្របក ់
ម្របពន័ធេអឡចិ្រតូនិកឬចបបអ់ុី-ពណិជជកមម 

ែដលមនខែចងអំពីករេផទរ ម្របពន័ធេអឡចិ
្រតូនិក។  

 ‐ ្រកសួងពណិជជកមម 
‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ 

‐ គណៈកមមករ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

 មូលប្រតកមពុជ 
* ថ បន័នមំុខ : 
ធនគរជតិៃនកមពុ
ជនិង 
្រកសួងពណិជជកមម 

ករេ ះ្រ យ 
ពណិជជកមម 

 បញច ប់ករ្របឡងមជឈត្តករដំបូង។ េបះេឆន ត   
េ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិេចញពីមជឈត្តករែដល
បនេជគជ័យ និងបេងកីតជផ្លូវករនូវមជឈមណ្ឌ ល
ជតិៃនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម។                         

 គ្រទករអភិវឌ វធិី ្រស្តេ ះ្រ យទំនស់ មប
្ត េខត្ត និងេនមជឈមណ្ឌ លជតិ។                        

 បន្តេ្រជីសេរសីនងិបណ្តុ ះប ្ត លមជឈត្តករថមីៗ។ 

 អភិវឌ ប ្ត ញមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម។ 
 គ្រទករអភិវឌ វធិី ្រស្តេ ះ្រ យទំនស់ 
េនក្រមិតថន កេ់ខត្តនិងក្រមិតេផ ងេទៀត។        

 ‐ ្រកសួងពណិជជកមម 
‐ ្រកសួងយុត្តិធម៌  
* ថ បន័នមំុខ : 
្រកសួងពណិជជកមម 

េគលនេយបយ
្របកតួ្របែជងនងិ 
ករពរអនក េ្របី
្របស ់

 អនុមត័េគលនេយបយ្របកតួ្របែជងនិងេរៀបច ំេស
ចក្តី្រពងចបបស់្តពីីករ្របកតួ្របែជង េ យគិត េលី
ត្រមូវករចបំចៃ់នវសិយ័ហរិញញវតថុ។ 

 អនុមត័េគលនេយបយករពរអនកេ្របី្របស ់      
និងេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបស់្តពីីកិចចករពរ អនកេ្រប្រប
ស់។ 

 បញជូ នេសចក្តី្រពងចបបស់្តពីីករ្របកតួ្របែជង 
េទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋសភ។ 

 បញជូ នេសចក្តី្រពងចបបស់្តពីីកិចចករពរ អនក
េ្របី្របសេ់ទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋស
ភ។ 

 េធ្វីបទបបញញត្តិេដមីបអីនុវត្តនិង 
បេងកីតគណៈកមមករ្របកួត្របែជង 
េដីមបី ក់ឲយអនុវត្តចបប់និងបទបប
ញញត្តិ។ 

 េធ្វីបទបបញញត្តិអនុវត្តនិងបេងកីតគ
ណៈកមមករករពរអនកេ្របី្របស់
េដីមបី ក់ឲយអនុវត្តចបប់និងបទបប
ញញត្តិ។            

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ  

‐ ្រកសួងពណិជជកមម 
‐ ្រកសួងយុត្តិធម ៌
* ថ បន័នមំុខ : 
្រកសួងពណិជជកមម 

វធិនៃនចបបន់ិង 
ដំេណីរករ ក់ែតង

 បន្តគ្រទវធិនៃនចបបេ់នកនុងវសិយ័ហរិញញវតថុ     
មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ចំេពះ

 ្របមូលផ្តុ ំេសចក្តី្រពងចបបេ់ យមន ករបក
ែ្របជផ្លូវករជភ អងេ់គ្លស។ 

 យតៃម្លេលីផលបះ៉ពលគ់តិយុត្ត
េនកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពង 

‐ ្រកុម្របឹក   អនក
ចបប ់ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន ៍

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ចបប ់ លក់រេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបន់ិងបទបបញញត្តពិក់
ពន័ធនឹងវសិយ័ហរិញញវតថុ។ 

 កជ់ូនជ ធរណៈ មអុិនធឺេណតនូវ លច់បប់ 
និងបទបបញញត្តិពកព់ន័ធនឹងវសិយ័ហរិញញវតថុ។ 

 េលីកកមពសស់មតថភព្រកុម្របឹក អនកចបប ់េ យផ្ត
លធ់នធនចបំច់ស្រមបព់ិនិតយេសចក្តី ្រពងចបប់
ទងំអស់ឲយសុ្រកឹត និងធនករេ ះ្រ យទំនស់
ជមយួចបបេ់ផ ងេទៀតឲយបនសម្រសបមុន កជ់ូន
គណៈរដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋសភ។  

 បេងកីតករយិលយ័ក ្ត លរក ឯក រេន្រកសួង
ពណិជជកមម ែដលទទលួបនទុកផ ព្វផ យ មអុីនធឺ-
េណតនូវចបបព់ណិជជកមម បទបបញញត្តិ  និងវធិនទងំ
យេនកនុង្របេទសកមពុជ េ យមនករបកែ្រប

្រតឹម្រតូវជភ អងេ់គ្លស និងែដល្រតូវបនអនុមត័ជ
ផ្លូវករេដីមបផី្តលភ់ពងយ្រសួលេ្របី្របស់ដលវ់និិេយ
គិន។           

 អភិវឌ សមតថភពកនុង្របេទសកនុងករេរៀបចំ
េសចក្តី្រពងចបប។់ 

ចបប ់បទបបញញត្តិ  និងវធិនថមីៗ។  ‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសួងយុត្តិធម៌  
‐ ្រកសួងពណិជជកមម 
‐ ធនគរជតិ    
ៃនកមពុជ  

‐ គណៈកមមករ 
មូលប្រតកមពុជ 

* ថ បន័នមំុខ : ទី
ស្តីករ      គណៈ
រដ្ឋម្រន្តី 
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ខ. គណេនយយនិងសវនកមម 
សមទិធផលសំខន់ៗ  : 

 េនែខេម  ឆន ១ំ៩៩៩ បេងកីតគណៈកមមករសិក ្រ វ្រជវស្តង់ គណេនយយអន្តរជតិ។ 
 េនែខមីន ឆន ២ំ០០៣ ក់េចញនូវអនុ្រកឹតយស្តពីីសមសភពនិងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយ។ 
 េនែខមីន ឆន ២ំ០០៣ ក់េចញនូវអនុ្រកឹតយស្តពីីសមសភពនិងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់វទិយ ថ នគណេនយយករជំនញនិងសវនករកមពុជ។ 
 េនែខតុ  ឆន ២ំ០០៣ ក់ឲយអនុវត្ដស្ដង់ គណេនយយចំនួន១៥និងស្តង់ សវនកមមចំនួន១០។ 
 េនែខមិថុន ឆន ២ំ០០៦ ក់ឲយេ្របីគរំូរបយករណ៍ហរិញញវតថុស្រមប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម។ 
 េនែខកកក  ឆន ២ំ០០៧ ក់េចញបទបបញញត្ដ(ិ្របកសេលខ៦៤៣)ត្រមូវឲយសហ្រគសនន ក់របយករណ៍ហរិញញវតថុឲយេធ្វីសវនកមម។ 
 េនែខមក  ឆន ២ំ០០៩ ក់ឲយអនុវត្ដេពញេលញនូវស្តង់ របយករណ៍ទក់ទងនឹងហរិញញវតថុអន្តរជតិ ចំេពះអងគភពទងំ យេនកមពុជ ប់ទងំករបក
្រ យនិងករេធ្វីទេំនីបកមមៃនស្ដង់ ទងំ យ ែដលេចញផ យេ យ ្រកុម្របឹក ស្តង់ គណេនយយអន្តរជតិ។ 

 េនែខសី  ឆន ២ំ០០៩ ក់េចញបទបបញញត្ដបិែនថម េ យែចងថស្ដង់ របយករណ៍ទកទ់ងនងឹហរិញញវតថុ្រតូវ កេ់ឈម ះថស្តង់ របយករណ៍ទក់ទងនឹង
ហរិញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ េហយីករអនុវត្ដនឹងចប់េផ្ដីមពៃីថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ ចំេពះសហ្រគសទទួលខុស្រតូវជ ធរណៈ េលីកែលងែតស្តង់ រ
បយករណ៍ទក់ទងនឹងហរិញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ ស្រមប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម ែដលបនអនុវត្ត ងំពីៃថងទ០ី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១០។ 

 េនែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ វទិយ ថ នគណេនយយករនងសវនករជំនញកមពុជ ្រតូវបនទទួល គ ល់ជសមជិកៃនសហព័នធគណេនយយករអន្តរជតិ។ 
 េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ ក់ឲយេ្របីស្តង់ ទក់ទងនឹងសវនកមមនិងកអះ ងអន្តរជតិៃនកមពុជ។ 
 ្រកមសីលធម៌របស់វទិយ ថ នគណេនយយករនិងសវនករជំនញកមពុជ(ែដលខុសគន ពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវរបស់សហព័នធគណេនយយករអន្ដរជតិ) កពំុង្រតូវបនជំនសួ
េ យ្រកមសីលធម៌ស្រមប់គណេនយយវជិជ ជីវៈែដលេចញផ យេ យសហព័នធគណេនយយករអន្តរជតិ។ លកខន្ដកិៈរបស់វទិយ ថ នគណេនយយករនិងសវនករ
ជំនញកមពុជ កក៏ំពុង្រតូវបនែកស្រមួលផងែដរ។ 

 កលពេីពលថមីៗកន្លងេទ មនករពិនិតយេឡងីវញិនូវ ថ នភពបចចុបបននៃនករអប់រគំណេនយយករនិងសវនករេនកមពុជ បទ់ងំករ យតៃម្លលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ៃន
ករអប់ររំបស់សហព័នធគណេនយយករអន្តរជតិផងែដរ។ 
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កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 
េគលនេយបយ

អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករ ម នករ 
អនុវត្តចបបន់ងិបទ
បបញញត្ត ិ

 បេងកីត្របព័នធចុះបញជ ីថមីស្រមបស់ហ្រគសពណិជជកមម
ទងំអស់ និងេធ្វីបចចុបបននកមម្របចឆំន នំូវទិនននយ័សំខ
ន់ៗ ៃនសហ្រគសឯកជន េដីមបផី្ដលព់ត័ម៌ន ដល់ ថ ប័
នបញញត្តិកមម និងដល់ ធរណជនទូេទ។ 

 េ្របី្របពន័ធចុះបញជ ីថមី េដីមបី ម ន អនុេ ម-
ភពជមួយបទបបញញត្ដិនន ចបប់ រេពីពនធ 
និងផ្ដលព់ត័៌មនសថិតិស្ដីពីសកមមភពៃនវសិយ័
ឯកជនេទកន់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

 ព្រងឹងសមតថភពបេចចកេទសរបសម់្រន្តី្រកុម
្របឹក ជតិគណេនយយកនុងករ ម ន ្រតួត
ពិនិតយនិង យតៃម្លករអនុវត្តស្តង់  េលី
របយករណ៍ហរិញញវតថុ។ 

 រក និងបន្ដអភិវឌ ្របព័នធ     ចុះ
បញជ ី។ 

‐ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសងួពណិជជកមម 
‐ ្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកសួងពណិជជកមម
និង្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយ 

ដំេ ះ្រ យ 
បញ្ហ ្របឈម ែដល 
េកីតមនេនកនុង 
ដំ កក់ល អន្តរ
កល 

 សិក អំពីភពខុសគន ែផនកបេចចកេទសរ ងស្តង់  
របយករណ៍ទកទ់ងនឹងហរិញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ 
ជមយួេគលករណ៍្របុង្របយត័នរបស់ធនគរជតិៃន
កមពុជស្រមប់ធនគរនិង្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ និង
ជមយួ ថ បន័បញញត្តិករពកព់័នធដៃទេទៀត។ 

 កេ់ចញវធិនករសម្រសបស្រមប់អនុវត្តចំេពះ
ធនគរ និង្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ និងវសិយ័ពិេសស
េផ ងេទៀតកនុងដំ កក់លអន្តរកល។ 

  ‐ ្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយ 

‐ ធនគរជតិ ៃន
កមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយនិង
ធនគរជតិៃនកមពុ
ជ 

ករព្រងឹងែផនក ថ
បន័នងិករក ង

 ព្រងឹងរចនសមពន័ធ ថ បន័របស្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយនងិវទិយ ថ នគណេនយយករជំនញ និងសិទធិ

  បន្តបេងកីននិងព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ្រកុម
្របឹក ជតិគណេនយយ កនុងករ ម ន ្រតួត

 ‐ ្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

សមតថភព អំ ចរបស់ ថ បន័ទងំពីរេនះ។ 
 បេងកីតយន្តករជកែ់ស្តងកនុងករ ម ន ្រតួតពិនិតយ
ករអនុវត្តចបប ់ស្តង់  និងវធិនពកព់ន័ធ េ យែផ្អក
េលីចបបគ់ណេនយយ និងសវនកមមថីម។ 

 បេងកីនសមតថភពម្រន្តី្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយ កនុង
ករអនុវត្តយន្តករ ម ន ្រតួតពិនិតយចបប់ ស្តង់  
និងវធិនពក់ព័នធ។  

 បេងកីតកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លគណេនយយករជំនញ
របស់កមពុជ។ 

 បេងកីតវធិនេដីមបពី្រងីកសមជិកភពរបស់វទិយ ថ ន
គណេនយយករជំនញនិងសវនករកមពុជ។ 

 សិក និងេរៀបចំសទទ នុ្រកមគណេនយយនិងសវនកមម 
េដីមបធីនសងគតិភពៃនករេ្របី កយសពទបេចចកេទស
កនុងវសិ័យេនះ។ 

ពិនិតយចបប ់ស្តង់  និងវធិនពកព់ន័ធ។ 
  អនុវត្តយន្តករ ម ន ្រតួតពិនិតយចបប ់ស្ត
ង់ និងវធិនពក់ព័នធ។  

  ្របកស ក់ឲយេ្របីកមមវធិីគណេនយយករ
ជំនញរបសក់មពុជ។ 

  បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លនិង្រគូឧេទទសែផនក
គណេនយយនិងសវនកមម។ 

  កឲ់យេ្របីសទទ នុ្រកមគណេនយយនិងសវនក
មម។ 

‐ វទិយ ថ នគណ-េន
យយករជំនញនិង
សវនករកមពុជ 
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គ. ្របព័នធទូទត់សង្របក់ 

សមទិធផលសំខន់ៗ  : 
 េធ្វបីចចុបបននកមមែផនទីមគគុេទទសក្របព័នធជតទិូទត់សង្របក់។ 
 ក់ឲយេ្របី្របស់្របព័នធទូទត់សង្របក់បេ ្ត ះ សននស្រមប់ផត់ទតម់ូលបបទនប្រត។ 
 បេងកីតកិចចស្រមបស្រមួលករផត់ទត់ មេអឡចិ្រតូនិករ ងធនគរពណិជជចំននួ៥។  
 េចញផ យ្របកសេដមីប្រគប្រគង្របតិបត្តិករអនកដេំណីរករតតិយភគី េនេ្រកម្របពន័ធទូទតស់ង្របក់ មទូរស័ពទចល័ត។  

 
កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 

េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

្របព័នធទូទត ់សង
្របក ់

 កដ់ំេណីរករគេ្រមងអភិវឌ ្របពន័ធទូទតស់ង្របក់
មនលកខណៈេពញេលញ (Full Solution) ៃន្របពន័ធ
ជតិទូទត់សង្របក ់រមួទងំករេផទរ មេអឡចិ្រតូនិក
េដីមបអីនុវត្តករ្របគល់ទលក់រទូទតស់ង្របក់ ដំេណីរ
ករសភផតទ់ត់េ យស្វយ័្របវត្តិករទូទតជ់ម
ជឈករ ករកំណត់ ច់្របកទ់ូទត ់ករ កឲ់យេ្របី
្របស្របតិបត្តកិរឥណទនផទ ល ់ករអភិវឌ ្របតិបត្តិ
ករទីផ ររូបិយវតថុ ច់្របកទ់ូទត់ស្រមបអ់នកជួញដូរ
្របកដ់ុ ្ល រ/េរៀល ករអនុវត្ត្របព័នធស្វីជជរមួ (Shared 
Switch) ករទូទត់កនុងៃថង និងករ កឲ់យេ្របី្របស់
្របតិបត្តិករឥណពនធផទ ល់។ 

 អនុមត័ចបបស់្តពីី្របព័នធជតិទូទត់សង្របក។់ 

 ពិចរ បេងកីតករទូទតដ់ុលភ្ល មៗ 
(RTGS) េ យែផ្អកេលីករអភិវឌ ទីផ រ។  

 អនុមត័អនុ្រកឹតយនិងបទបបញញត្តពិក់ពន័ធ េផ
ងៗស្រមបអ់នុវត្តចបប់ស្តីពី្របពន័ធជតិ 
ទូទត់សង្របក់។ 

 េរៀបចំេគលករណ៍្រតួតពិនិតយេគលនេយ-
បយេផ ងៗ និងេគលករណ៍ែណន ំេ យ
ែផ្អកេលីេគលករណ៍សនូលស្រមប់្របពន័ធ
ទូទត់សង្របកែ់ដលមន រៈសំខន់ជ
្របពន័ធែដលជអនុ សន៍របសធ់នគរ
ស្រមបក់រទូទត់អន្តរជតិ(BIS)។ 

 យតៃម្លេ យខ្លួនឯងេ យេធៀបនឹង េគល

 បេងកីត្របពន័ធទូទតដ់ុលភ្ល មៗ 
(RTGS) េបីទីផ រមនត្រមូវក
រ។ 

 ព្រងីកេស ទូទតេ់ទ្រគប់តំបន់
េនកនុង្របេទសនិងេលីកទឹកចិត្ត
ឲយមនករេ្របី្របសក់ន់ែតេ្រចីន
នូវករទូទត់សង្របក់ ម េអ
ឡចិ្រតូនិកេដីមបជីំនសួករេ្របី
្របស់ ច់្របក ់រមួទងំករេ្របី
្របស់ប ្ត ញរបស់អនកផ្តល់េស
តតិយភគី េស ធនគរ ម
ទូរសព័ទចល័ត បណ្ណបង្របក់ជ

‐ ធនគរជតិ    ៃន
កមពុជ 

‐ គណៈកមមករ មូល
ប្រតកមពុជ 

* ថ ប័ននមំុខ : 
ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

 ស្រមបស្រមួលករេរៀបចំ្របពន័ធទូទតស់ង្របក់ 
ជមយួគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជនិង  ចុះហតថេលខ
េលីអនុស រណៈៃនករេយគយល។់ 

ករណ៍សនូលស្រមប្របពន័ធទូទតស់ង្របក់
ែដលមន រៈសំខនជ់្របពន័ធរបស់ធនគរ 
BIS។ 

 ពិចរ េលីករេ្របី្របសប់ ្ត ញស្វីហ្វ 
(SWIFT) ស្រមប់្របតិបត្តិករែដល មន
ទឹក្របក់ធំ។ 

មុន កិចចស្រមបស្រមួលបង់
វកិកយប្រត ម រទូរស័ពទ។ល។ 

 េ្រតៀមលកខណៈេដីមបចីូលរមួកនុង 
ប ្ត ញ្របពន័ធទូទតស់ង្របក ់

៊ ន។ 

េស ធនគរ ម 
ទូរស័ពទចលត័ 
(M-Banking) 

 យតៃម្លអនកដំេណីរករតតិយភគីែដលបនទទលួ 
ជញ បណ្ណ េ យអនុវត្តេគលករណ៍្រគប់្រគង និ

ភយ័ ែដលជអនុ សនរ៍បសធ់នគរ BIS។ 
 បំពក់េស ្របពន័ធស្វីជជរមួ (Shared Switch)។ 
 េចញផ យ្របកសស្តពីីស្តង់ ស្រមប់ រទូរសព័ទ
ចលត័ ច្របកេ់អឡចិ្រតូនិក និងកបូបេអឡចិ្រតូនិ
ក។ 

 បន្តបេងកីនចំេណះដឹងេលីករអភិវឌ និង រេបៀប
ថមីៗ ចំេពះេស ធនគរ មទូរសព័ទចល័តនិង
េស ពកព់័នធេផ ងៗេទៀត។ 

 អភិវឌ កិចចស្រមបស្រមលួសហ-
្របតិបត្តិករហរិញញវតថុអំពីេស  
ធនគរ មទូរសព័ទចលត័និង 
េស េផ ងៗេទៀត។ 
 

ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ 
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ឃ. េស កមម យតៃម្ល េស កមមអចលនវតថុ និង ជីវកមមអភិវឌ លេំន ន 

សមទិធផលសំខន់ៗ  : 
 ឆន ២ំ០០៧-២០១១  បនផ្តល់ ជញ បណ្ណេស កមម យតៃម្លនិងេស កមមអចលនវតថុដល់្រកុមហ៊ុនចំននួ៨៧។ 
 ឆន ២ំ០០៨ បេងកីតសមគមែដលមនេឈម ះថ សមគមអនក យតៃម្លនិងភន កង់រេស កមមអចលនវតថុកមពុជ។ 
 ឆន ២ំ០០៩ ក្ល យជសមជិកទី៨ៃនសមគមអនក យតៃម្ល ៊ ន(ASEAN Valuers Association-AVA)។ 
 ឆន ២ំ០០៩-២០១១  បនផ្តល់ ជញ បណ្ណ ជីវកមមអភិវឌ លំេន នដល់្រកមហ៊ុនអភិវឌ លំេន នចំននួ១០។ 
 បនេរៀបចំបុេរសមជេលីកទី១៧និងចូលរមួសមជរបសស់មគមអនក យតៃម្ល ៊ នជបន្តបនទ ប។់ 
 បនេរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លពកព់ន័ធករ យតៃម្លេដីមបពី្រងឹងសមតថភពេលីអនកកន់ ជញ បណ្ណជេ្រចីនដង។ 
 បនចូលរមួកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លពកព់ន័ធករ យតៃម្លែដលេរៀបចំេឡងីេ យប ្ត ្របេទសកនុងតំបនជ់េ្រចីនេលីកេ្រចីន ។ 

 
កំែណទ្រមងន់េពលអនគត 

េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

បេងកតី្រកបខណ័្ឌ
គតិយុត្តស្រមបវ់សិ័
យេស កមម យ
តៃម្ល េស កមម
អចលនវតថុ និង
ជីវកមមអភិវឌ

លំេន ន 

 ក ង្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត/បទបបញញត្តិស្រមបវ់សិយ័
េស កមម យតៃម្ល េស កមមអចលនវតថុ និង ជីវកមម
អភិវឌ លំេន ន។ 

 អភិវឌ នូវ្របពន័ធសម្រសបស្រមបក់មពុជ ដូចជ 
បេងកីតស្តង់ យតៃម្ល ស្តង់ េស កមមអចលនវតថុ 
្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ និងវធិន្របតិបត្តិ និងក ង

ងកៃ្រមេជីង ស្រមបអ់នក យតៃម្លនិងអនកផ្តល់
េស កមមអចលនវតថុអនុវត្ត។ 

 េរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបស់្តពីីករ្រគប្រគង ជីវកមម
អភិវឌ លំេន ន រចួនឹង កជ់ូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម

 អនុម័តចបបស់្តពីី ជីវកមមអភិវឌ លេំន ន 
និងចបបស់្តពីីករ្រគប្រគងេស កមម យតៃម្ល 
និងេស កមមអចលនវតថុ។ 

 បេងកីតបទបបញញត្តិននេដីមបអីនុវត្តចបបស់្តីពីករ
្រគប់្រគង ជីវកមមអភិវឌ លំេន ន និងចបប់
ស្តីពីេស កមម យតៃម្លនិងេស កមមអចលនវតថុ។ 

 ពិនិតយេឡងីវញិេលីភពចបំច ់
និងេធ្វីបចចុបបននកមមេលី្រកបខណ័្ឌ
ចបបន់ិងបទបបញញត្តិននពកព់័នធ
នឹងករ យតៃម្ល និងទីផ រ
អចលនវតថុេដីមបឲីយ្រសប មស្តង់
អន្តរជតិ។ 

 ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់។ 

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសួងេរៀបច ំ
ែដនដី នគរូបនី
យកមម និង
សំណង ់
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

្រន្តីនិង រដ្ឋសភេដីមបពីិនិតយ។ 
 ្រតូវករជំនញករេដីមបេីរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពី
ករ្រគប្រគងេស កមម យតៃម្លនិងេស កមមអចលន
វតថុ។ 

ករក ង    
សមតថភពស្រមប់
អនកផ្តល់េស កមម
យតៃម្ល អនកផ្តល់
េស កមមអចលនវតថុ 
និងអនកអភវិឌ
លំេន ន 

 

 

 បេងកីតកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លនិងវទិយ ថ នស្រមបេ់ធ្វី
ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈដល់អនកផ្តល់េស កមម យ
តៃម្ល អនកផ្តល់េស កមមអចលនវតថុ និងអនកចូលរមួកនុងទី
ផ រអចលនវតថុេនកនុងវទិយ ថ នែដលមន្រ ប។់ 

 ព្រងឹងសមតថភពបញញត្តិករ អនក យតៃម្ល អនកផ្តល ់ េស
កមមអចលនវតថុ រមួទងំអនកអភិវឌ លំេន ន និងអនក
ពកព់័នធទីផ រអចលនវតថុ មរយៈកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត
លថន ក់ជតិនិងអន្តរជតិ។ 

 បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីនិងផ្តល់េស ស្រមប់អនក
េ្របី្របស់ខងេ្រក។ 

 បន្តក ងសមតថភពធនធនមនុស ។ 
 

 

 បេងកីនសមតថភពជំនញវជិជ ជីវៈ 
របស់អនក យតៃម្លេដីមបឲីយ ្រសប
មស្តង់ អន្តរជតិ។ 
 

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសួងេរៀបច ំ
ែដនដី នគរូបនី
យកមម និង
សំណង ់
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ង. ករក ងសមតថភព 

កែំណទ្រមងន់េពលអនគត 
េគលនេយបយ

អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករ យតៃម្ល្រគប ់
្រជុងេ្រជយពីត្រមូវ
ករក ង សមតថ
ភពស្រមប់ ថ ប័
ន្រគប្រគង វសិយ័
ហរិញញវតថុ 

 កំណតច់ំណុចសំខន់ៗ ស្រមបក់រក ងសមតថភព 
េនកនុង ថ បន័នីមួយៗេដីមបអីនុវត្តករ យតៃម្លេលី 
ត្រមូវករកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល។ េធ្វីករ យតៃម្ល ឬ
អេងកតអំពីត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លេលី្រគបវ់សិយ័ េន
ម្រកសួងនិង ថ បន័េដីមបកីំណតអ់ំពីត្រមូវករប

ណ្តុ ះប ្ត លពិត្របកដេនកនុងវសិយ័ហរិញញវតថុ។ 
 ផ្តល់ ទិភពេលីត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល និងេរៀបចំ
កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លឲយបន្រគប្រជុងេ្រជយ 
កំណតត់្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លែដលមនលកខណៈ 
រមួគន  និងត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លែដល្រតូវករ 
ជំនញករែដលមនឯកេទសកមម និងកំណតអ់ំពី   
វធិីកនុងករែចករែំលកករបណ្តុ ះប ្ត លេនះេ យ
មិនចំ យថវកិេ្រចីន  មេធយបយែដល្រតូវយក 
មកេ្របី្របស ់និងត្រមូវករមូលនិធិស្រមបវ់សិយ័ 
ហរិញញវតថុកនុងរយៈេពល៥ឆន ។ំ 

 កំណតែ់ផនកទងំ យ ែដល ចេរៀបចំករប
ណ្តុ ះប ្ត លនិងករក ងសមតថភពរមួគន  កនុងម
ជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លមយួ  និងេរៀបចំ ែផនទីម
គគុេទទសកស៍្រមប់ករក ងសមតថភព ្រពមទងំ

 បេងកីនសហ្របតិបត្តិកររ ង ជញ ធរ េដីមបី
ែចករែំលកករខិតខំបណ្តុ ះប ្ត ល និងករ
ក ងសមតថភព។ 

 អភិវឌ ករផ ព្វផ យែបងែចកពត័ម៌នពីករ
បណ្តុ ះប ្ត ល ករបណ្តុ ះប ្ត ល មរយៈ
ករអនុវត្តករងរជកែ់ស្តងស្រមបប់ុគគលិក
ែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសីែផ្អកេលីមូល ្ឋ នៃន
ករអនុវត្តករងរ និងសក្ត នុពលរបសេ់គ  
កនុងចំេ ម្រកសួងនិង ថ បន័ េដីមបេីលីក
កមពសក់របេងកីនសមតថភពរ ង ថ បន័េទ
វញិេទមក សំេ ព្រងីកជំនញរបសម់្រន្តី ជ
ករ និងបេងកីនករយល់ដឹងពីករងរ្រសប
មគន្លងករងរែដលបនរពំឹងទុក ស្រមប់

ម្រន្តីេនះ។  
 ធនឲយមនករស្រមបស្រមួលជិតសនិទធ និង
េរៀបចំែផនករបណ្តុ ះប ្ត លែដលផ្តល់
េ យៃដគូអភិវឌ  េដីមបធីនវ ិ លភព  
និងភព ចអនុវត្តបនទូលំទូ យ ម
ថ នភពរបស្របេទស។ 

 អភិវឌ កមមវធិីក ងសមតថភព រ
យៈេពលែវងស្រមបម់្រន្តី បុគគលិក
្រគបក់្រមិតទងំអស។់  

 េរៀបចំកិចចស្រមបស្រមួលសហ-
្របតិបត្តិករកនុងតំបនន់ិងអន្តរជតិ
ស្តីពីករក ងសមតថភព ដូចជ 
ករផ្ល សប់្តូរម្រន្ត ីបុគគលិក ករែចក
រែំលកព័តម៌នជរមួ។ល។ 

 ្រតូវ យតៃម្លេឡងីវញិជេទៀងទត់
េលីភព្រគប្រគនក់នុងករក ង
សមតថភពឲយ្រសប មសមិទធផល 
ឬកររកីចេ្រមីននិងករ្របឈមែផនក
បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ  ែដលេកីត
េឡងីពីករអភិវឌ ថមីៗៃនែផនក មួ
យ។  
 

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

‐ ្រកសួងពណិជជកមម 
‐ ធនគរជតិ      
ៃនកមពុជ  

‐ គណៈកមមករ   
មូលប្រតកមពុជ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

កំណតព់ីវធិីកនុងករេកៀរគរមូលនិធិនិងធនធនចបំ
ច។់ 
 

 បណ្តុ ះប ្ត លនិងក ងសមតថភពេលីែផនក
ស្តង់ គណេនយយនិងរបយករណ៍ ទកទ់ង
នឹងហរិញញវតថុអន្តរជតិ(IAS/IFRS)។ 

 បញចូ លករបណ្តុ ះប ្ត លនិងក ង សមតថ
ភពស្តីពីស្តង់ របយករណ៍ទកទ់ងនងឹ
ហរិញញវតថុអន្តរជតិ (IFRS), ស្តង់  
គណេនយយអន្តរជតិ(IAS) នងិស្តង់  អន្តរ
ជតិេផ ងៗស្តីពីករអនុវត្តជស្តង់ ចំេពះ
ធនគរនិង្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុ។ 

 ត្រមូវឲយបុគគលិកែដលទទលួបនករ បណ្តុ ះប
្ត លេផទរចំេណះដឹងេទបុគគលិក ដៃទេទៀត
មរយៈករបេ្រងៀននិងករ បណ្តុ ះប ្ត

ល។ 
 បេងកីតកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លចំេពះ្រគូ បណ្តុ ះ
ប ្ត លេដីមបអីភិវឌ ជំនញកនុង ថ ប័នផទ ល់
ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល   និងករអភិវ
ឌ ។ 
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

ករអនុវត្ត “េគល-
នេយបយបណ្តុ ះ- ប
្ត ល្រគូបេងគ ល” 

្របកបេ យ ្របសិទធ
ភពេនកនុង ថ ប័
នមន  សមតថកិចច 

 ថ ប័ននីមយួៗ្រតូវកំណត់អត្តសញញ ណេបកខជន សក្ត
នុពលែដលមនបទពិេ ធ/ វ រ្រគប្រគន់ និង
ចត់ ងំ្រគូបេងគ លែដលមនឆនទៈទទួលខុស្រតូវែផនក
បណ្តុ ះប ្ត ល។  

 ចបេ់ផ្តីមបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លេលីវគគបណ្តុ ះ- ប
្ត លសនូល ែដលេរៀបចំស្រមបប់ុគគលិកេ្រជីសេរសីថម ី

្រពមទងំបុគគលិកែដល្រតូវបនែតង ងំ ឬ ទទលួយក
តនួទីថមីេនកនុង ថ បន័( ជញ ធរ)។  

 ចបយ់កឱកសពីករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស ពី
សំ កអ់នកផ្តលជ់ំនួយបេចចកេទសកនុងករ បណ្តុ ះប
្ត លអនកឯកេទស ែដលអនកឯកេទស េនះ ច

ក្ល យជ្រគូបេងគ ល។ 

 បេងកីនករែចករែំលកចំេណះដងឹនិង សមតថ
ភពរ ងម្រន្តី បុគគលិកេ យែផ្អកេលី លទធ
ផលករងររបស់្រគូបង្ហ តៃ់ផទកនុងនិងេលីបទ
ពិេ ធផទ លខ់្លួនរបសេ់គ។  

 បេងកីតឲយមនករ ម នអំពីស្តង់  អន្តរ
ជតិ ្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្ត ិនិងជ ពិេសសក
រវវិឌ របសទ់ីផ រ និងេ្របី្របស្រគូបង្ហ ត់ខង
កនុងេដីមបែីចករែំលកព័តម៌នពីករផ្ល ស់ប្តូរ
និងករអភិវឌ ចំេណះដឹងឲយមនបចចុបបនន
ភព្រគប់ក្រមិតទូទងំ ថ ប័ន។ 

 បន្តអនុវត្តេគលេ រយៈេពលែវង
េលីករបេងកីនឯក ជយភពែដល 
ទក់ទងនឹងត្រមូវករបណ្តុ ះ- ប
្ត ល និងធនធនែដលមន 

ស្រមប់ករក ងសមតថភព 
(េ យសងកតធ់ងន់េទេលីករសិក  
និងបទពិេ ធ)។ 

‐ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ  

‐ ធនគរជតិ    ៃន
កមពុជ  

‐ គណៈកមមករ មូល
ប្រតកមពុជ  
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េគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍ 

េគលេ រយៈេពលខ្លី 
 ២០១១-២០១៤ 

េគលេ រយៈេពលមធយម 

២០១៤-២០១៧ 

េគលេ រយៈេពលែវង 

២០១៧-២០២០  ថ ប័នពក់ព័នធ 

គណេនយយនិង 
សវនកមម 

 ត្រមូវឲយ កលវទិយលយ័ទងំអស់ែដលផ្តល់ជំនញ
គណេនយយនិងសវនកមមេរៀបចំកមមវធិីសិក មស្តង់
របយករណ៍ទកទ់ងនឹងហរិញញវតថុអន្តរជតិ 

(IFRS)។  
 បន្តកមមវធិី រូបករណ៍ដល់និស តិែដលកំពុង 
សិក វគគអនកបេចចកេទសគណេនយយ(CAT)និង 
គណេនយយករជំនញ(CPA)។  

 េរៀបចំវគគសិក ស្រមប់្រគបូង្ហ តែ់ផនកគណេនយយ 
និងសវនកមម េដីមបអីភិវឌ សមតថភពទងំ្រគូ ម 
ម វទិយលយ័និង្រគូបង្ហ តវ់គគ CPA។  

 ក ងសមតថភពធនគរជតិៃនកមពុជ និង គណៈ
កមមករមូលប្រតកមពុជ អំពីរបយករណ៍ ហរិញញវតថុ
ែដលេរៀបចំ ម្រកបខ័ណ្ឌ គណេនយយ ទំេនីប និង
េដីមបេីលីកកមពស់សមតថភពរបសព់ួកេគឲយ ច ម
នករអនុវត្តកតព្វកិចច្របងុ្របយត័ន មរយៈករប

ណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសផ្លូវករ (េរៀនកនុងថន ក)់ 
និងករបណ្តុ ះប ្ត លេននឹងកែន្លង េ យ
គណេនយយករមនបទពិេ ធ។ 

 បន្តកមមវធិី រូបករណ៍ដល់និស តិែដល 
កំពុងសិក វគគ CAT និង គណេនយយករ 
ជំនញ (CPA)។   

 បន្តេរៀបចំវគគសិក ស្រមប្រគូបង្ហ តែ់ផនក 
គណេនយយនិងសវនកមម េដីមបអីភិវឌ  សមតថ
ភព្រគូបង្ហ ត ់ទងំេន កលវទិយ-លយ័ 
និង្រគូបង្ហ តវ់គគគណេនយយករជំនញ 
(CPA)។   

 បន្តអភិវឌ សមតថភពម្រន្តី បុគគលិក ្រកសងួ 
េសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ  ធនគរជតិៃនកមពុជ  
និងគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ អំពីរបយ
ករណ៍ហរិញញវតថុែដលេរៀបចំ ម្រកបខ័ណ្ឌ
គណេនយយទំេនីប និងេដីមបេីលីកកមពសស់មតថ
ភពរបសព់កួេគឲយ ច ម នករអនុវត្ត
កតព្វកិចច្របុង្របយត័ន មរយៈទងំករប
ណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសផ្លូវករ (េរៀនកនុង
ថន ក)់  និងករបណ្តុ ះប ្ត លេននឹងកែន្លង
េ យគណេនយយករមនបទពិេ ធ។ 

 ‐ ្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយ  

‐ ធនគរជតិ    ៃន
កមពុជ  

‐ គណៈកមមករ មូល
ប្រតកមពុជ 

‐ វទិយ ថ ន 
គណេនយយករ 
ជំនញនិង សវន
ករកមពុជ 

* ថ បន័នមំុខ : 
្រកុម្របឹក ជតិ 
គណេនយយ 
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ឧបសមព័នធ១ : ទិននន័យហរិញញវតថុសខំន់ៗ 

សូចនករ ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ែខធនូ ២០១០ 

រូបិយវតថុទូេទ/ផ.ស.ស. (%) ១៣,០ ១៥,៦ ១៦,៣ ១៨,៤ ១៨,៤ ២០,៥ ២៥,៨ ២៩,៣ ៣២,៤ ៣៨,៣

ចំនួនធនគរែដលបនចុះបញជ ី ៣៣ ៣២ ១៧ ១៧ ១៨ ២០ ២៤ ៣០ ៣៣ ៣៦

មធយមភគៃនអនុបតភព្រគប្រគនៃ់ន
េដើមទុន(%) ៥៨,៥ ៤៩,៣ ៤០,៦ ៣៤,៥ ៣២,០ ២៦,០ ២៤,០ ២៧,៦ ៣២,៣ ៣១,៤

អនុបតសនទនីយភព មធយមរបស់
ធនគរ(%) - - - - ១១៨ ១០៨,០

៣
១០៤,១៩ ៨១,៣១ ៩១ ៩០,៦

ឥណទនវសិ័យឯកជន/ផ.ស.ស. (%) ៦,០ ៦,៣ ៧,២ ៨,៥ ៩,៣ ១២,២ ១៨,៣ ២៣,៦ ២៤,៥ ២៨

ចំនួនគណនី្របកក់មច(ី០០០) ៦៨,២ ៨៦,៨ ១០៥,៣ ១២៣,៩ ១៤៥,២ ១៦៤,៩ ១៩៧,៣ ២៣០,១ ២៦៣,០ ២៨៦

្របកប់េញញ ើសរុប/ផ.ស.ស.(%) ១០,៤ ១២,៧ ១៣,១ ១៥,០ ១៤,៥ ១៧,៩ ២៦,៦ ២២,៨ ៣០,៧ ៣៤,៤

ចំនួនអតិថិជនេផញើ្របកេ់នធនគរ 
(០០០) ៦២ ៨៤ ១១៣ ១៤៩ ២០៦ ២៨៥ ៤៥៦ ៦៩៩ ៩២៧ ១.០៦៧

ចំនួន ខធនគរ - - - ៣៥ ៤៧ ១០៦ ១៥៥ ៣១១ ៣៤៧ ៣៦០

ចំនួននិេយជិតធនគរ(០០០) - - - - ៣ ៤ ៦ ៩ ១០ ១១
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សូចនករ ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ែខធនូ ២០១០ 

ឥណទនមនិដំេណើ រករ/ ឥណទន
សរុប(%) ៨,១ ១៤,៦ ១២,៧ ៩,៦ ៧,៣ ៩,៨ ៣,៤ ៣,៧ ៤,៣៧ ៣,០៥

ផលចំេណញមធយមៃន ្រទពយសកមម
ធនគរ(%) ០,៦ ១,១ ០,៩ ១,២ ១,៨ ២,៨ ២,៨ ២,៨ ១,២៦ ១,៤៤

គម្ល តករ្របកម់ធយមេនធនគរ(%) ១២,៥ ១៤,០ ១៣,៣ ១៥,៣ ១២,២ ១១,៨ ១១,១ ៩,៥ ១១,០៧ ១២,៧១

្រទពយសកមមរបស់ធនគរ្របធំំជងេគ/ 
្រទពសកមមសរុប(%) ៦២,៧ ៧០,៣ ៦៨,៦ ៦៦,៦ ៦៣,៣ ៦៦,៣ ៧០,០ ៧១,០ ៦៨,០២ ៦៥,៦៨

្របកប់េញញ ើសរុបរបស់ធនគរ្របធំំ 
ជងេគ/្របកប់េញញ ើសរុប ៨០,៨ ៨៣,៦ ៨០,៩ ៧៨,៣ ៧១,០ ៧០,០ ៧៣,០ ៧៣,០ ៧៥,៥៨ ៧៤,៨១

ចំនួនមូលបបទនប្រតែដលបនផតទ់ត ់
្របចៃំថង ៣៦២ ៥៥៨ ៦៤០ ៧៩៧ ៩២៣ ១.១៧៣ ១,៤៨៦ ១.៨៨០ ១៩៨៦ ២.១៩៥

ចំនួនម៉សុីនដក្របកស់្វ័យ្របវត្ដិ - - - - - ៦៤ ១១៨ ៣៣៨ ៤០៦ ៥០១

ចំនួនករបែង្វរេ យ្របពន័ធេអឡិច្រតូនិក 
េនកែន្លងលក ់ - - - - - - - ៣.២៩៥ ៣.៣០៥ ៣.៥២៩

ចំនួនបណ្ណ ឥណពនធ - - - - - - - ៣២២ ៤៥៣ ៥៩២

ចំនួន្រគឹះ ថ នម្រកូហរិញញ វតថុែដលមន 
ជញ បណ្ណ  ០,០ ៣០,០ ៣៤,០ ៣៨,០ ៣៩,០ ៤០,០ ៤២,០ ៤៤,០ ៤៦,០ ៥៣

ក្រមតិមធយមៃនអនុបតភព្រគប្រគនៃ់ន
េដើមទុនរបស់្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ(%) - - - - ៥៥ ៤៤ ២០ ២០ ២៤ ២២
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សូចនករ ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ែខធនូ ២០១០ 

ចំនួនសរុបៃនអតិថិជនខច្របកព់ី
្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ(០០០) ៤១០,០ ៣២៨,០ ២៦៥,០ ៣២២,០ ៣៦៨,០ ៤៧១,០ ៦២៤.១ ៨៥២,១ ៩០៤,៣ ១.០២០,៧

ឥណទនសរុបរបស់្រគឹះ ថ នម្រកូ
ហិរញញ វតថុ( នដុ ្ល រ) ៣៥,៩ ៥១,៣ ៣២,៦ ៤០,៩ ៤៩,២ ៩២,២ ១៦០,១ ២៨៤,៧ ៣០៨,៣ ៤៣៩,២

ឥណទនមនិដំេណើ រករ/ឥណទនសរុប 
(%) - - - - ០,៨ ០,៣ ០,២ ០,៤ ២,៨ ១,២

បរមិណ្របកប់េញញ ើសរុបេន្រគឹះ ថ ន 
ម្រកូហិរញញ វតថុ ៣,៨ ៧,១ ២,៥ ២,០ ១,៩ ២,៩ ៦,១ ៦,៤ ១០,៨ ៤២,៥

ចំនួនសរុបៃនអតិថិជនេផញើ្របកេ់ន 
្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ(០០០) ១៥៨,៦ ១០៧,២ ៨៨,៥ ១២៣,០ ១៣៧,៦ ១១៣,៣ ១៤៨,០ ១៥៥,៣ ១៧១,២ ២៤០,១

ចំនួន ខរបស់្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ 
(គិតទងំ ន កក់រក ្ដ ល) - ៧៩ ១៦៣ ៣៨២ ៤៨៨ ៧២៧ ៨៨២ ១.១០៥ ១.៣១៥ ១.៥៣៨

ចំនួននិេយជិតរបស់្រគឹះ ថ នម្រកូ- 
ហិរញញ វតថុ - ៣៨៤ ៥៦៨ ១.៤៣៧ ១.៨១៧ ២.៥០៣ ៣.៥១១ ៥.១៤៨ ៦.៧០៧ ៧.៧១៥

ចំនួន្រកុមហ៊ុនធន ៉ បរ់ង(គិតទងំ 
្រកុមហ៊ុនធន ៉ បរ់ងបន្ដ) ១ ២ ៥ ៤ ៤ ៤ ៦ ៦ ៧ ៧

បុព្វ ភធន ៉ បរ់ងសរុប ( ន
ដុ ្ល រ) ៣,៦ ៥,៥ ៨,៨ ១០,១ ១០,៨ ១៣,០ ១៧,៥ ២០,៧ ២០,១ ២៤,៨

ចំនួនបណ្ណ ធន ៉ បរ់ងសរុប - - ២៨.២៩៧ ២២.៣៤៤ ១៨.៤០៧ ២៤.២៧៧ ២៩.១២៤ ៣៣.១៨៣ ៣៩.៨៣១ ៤៨.០២៤

្របភព : ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ និងធនគរជតិៃនកមពុជ  
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ឧបសមព័នធ២ : សមសភពគណៈកមម ធិករេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 
និងគណៈកមម ធិករដឹកន ំនិង្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់អនុវត្តយទុធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍វិសយ័ហរិញញវតថុឆន ២ំ០១១-២០២០ 
 

គណៈកមម ធិករេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថ ុ
 
 
 
 

១ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហរិញញវតថុ ្របធន 
២ េទ ភិបលធនគរជតិៃនកមពុជ  អនុ្របធន 
៣ ្របធនឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ អនុ្របធន្របចកំរ 
៤ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ សមជកិ 
៥ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម នងិសំណង់ សមជកិ 
៦ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមម  សមជកិ 
៧ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ សមជកិ 
៨ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល  សមជកិ 
៩ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេទសចរណ៍  សមជកិ 
១០ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរនងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ សមជកិ 
១១ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ សមជកិ 
១២ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនយិម សមជកិ 
១៣ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង ធរណករនិងដឹកជញជូ ន សមជកិ 
១៤ រដ្ឋេលខធិករទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី  សមជកិ 
១៥ អគគេលខធិករ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ សមជកិ 

 
 

 
គណៈកមម ធិករេគលនេយបយេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថ ុ
(សមសភពចូលរមួ្របជុំៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ ែដលមនលកខណៈជអងគ្របជំុអន្តរ្រកសងួស្រមបេ់្រតៀមអងគ្របជំុ 
េពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី)  
 
 
 

១ ឯកឧត្តម គត ឈន ់ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ ្របធន 
២ ឯកឧត្តម ជ ចន់តូ អគគេទ ភិបលធនគរជតិៃនកមពុជ  អនុ្របធន 
៣ ឯកឧត្តម អូន ពន័ធមុនីរត័ន ្របធនឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ អនុ្របធន្របចកំរ 
៤ ឯកឧត្តម ឆយ ថន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ សមជកិ 
៥ ឯកឧត្តម េថង ខុន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេទសចរណ៍  សមជកិ 
៦ ឯកឧត្តម អុតិ សំេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ សមជកិ 
៧ ឯកឧត្តម ្រ  ំអុវីតកឹ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន សមជកិ 
៨ ឯកឧត្តម ប៉ន សូរសក័្ត ិ តំ ង្រកសួងពណិជជកមម  សមជកិ 
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៩ ឯកឧត្តម ឱម គមឹ ៊  តំ ង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ សមជកិ 
១០ ឯកឧត្តម កន ់មន៉ តំ ង្រកសួងករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ សមជកិ 
១១ ឯកឧត្តម ប៊ុន ៊ ន តំ ង្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនយិម សមជកិ 
១២ ឯកឧត្តម ហុងី ថូ ៉ កសីុ់ តំ ងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី  សមជកិ 
១៣ ឯកឧត្តម រត័ន រនិ តំ ង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ សមជកិ 
១៤ (អវត្តមន) តំ ង្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល  សមជកិ 
១៥ ឯកឧត្តម សុខ ចនិ្ត េ ភ អគគេលខធិករ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ សមជកិ 
១៦ ឯកឧត្តម វង  ីវសិ ុត អគគេលខធិករ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ អគគេលខធិករ 

 
 
 
 
 

គណៈកមម ធិករដឹកនសំ្រមប់ករអនុវត្តយទុធ ្រស្តអភិវឌ នវិ៍សយ័ហរិញញវតថឆុន ២ំ០១១-២០២០ 
 
 
 
 

១ ឯកឧត្តម ជ ចន់តូ អគគេទ ភិបល ធនគរជតៃិនកមពុជ ្របធន 
២ ឯកឧត្តម ជ េបង៉ឈង រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ អនុ្របធន 
៣ ឯកឧត្តម ហង ់ជនួ រ ៉ុន រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ អនុ្របធន 
៤ ឯកឧត្តម មុត េខៀវ រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ សមជកិ 
៥ ឯកឧត្តម េម៉ ថូ ៉  រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងពណិជជកមម សមជកិ 
៦ ឯកឧត្តម ឃនួ ៉ ននី រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ សមជកិ 
៧ ឯកឧត្តម សំុ៊ សននសិិទធ អគគេលខធិករ ធនគរជតិៃនកមពុជ សមជកិ 
៨ ឯកឧត្តម រស់ សីល ៉  អគគេលខធិកររង ្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ សមជកិ 

៩ ឯកឧត្តម ជ វុទធ ី
អគគេលខធិកររង គណៈកមម ធកិរតំបន់េសដ្ឋកិចចពេិសសកមពុជ ៃន
្រកុម្របឹក អភិវឌ នក៍មពុជ 

សមជកិ 

១០ ឯកឧត្តម េហង សួរ 
អគគនយករដ្ឋបលនិងហរិញញវតថុ ៃន្រកសួងករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជវីៈ 

សមជកិ 

១១ ឯកឧត្តម មុញិ បនកុសល អគគនយក គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ សមជកិ 
១២ ឯកឧត្តម ចន័ទ មេន អគគនយករដ្ឋបលនិងហរិញញវតថុ ៃន្រកសួងយុត្តធិម៌ សមជកិ 
១៣ ឯកឧត្តម េក ថច អគគនយករង ៃនគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ សមជកិ 

 

្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមបអ់នុវត្តយទុធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វិសយ័ហរិញញវតថឆុន ២ំ០១១-២០២០ 
 
 

១ ឯកឧត្តម រស់ សីល ៉  អគគេលខធិកររង ្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ ្របធន 

២ ឯកឧត្តម ផន ់ហូរ 
អគគេលខធិករអងគភពេសីុបករណ៍ហរិញញវតថុកមពុជ ធនគរជតិៃន
កមពុជ 

អនុ្របធន 

៣ ឯកឧត្តម េក ថច អគគនយករង ៃនគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ អនុ្របធន 

៤ ឯកឧត្តម មុ ី ៉ ន ់
្របធននយក ្ឋ នឧស ហកមមហរិញញវតថុ  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

អនុ្របធន 
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៥ េ ក្រសី ងនួ សុខ អគគនយកបេចចកេទស ៃនធនគរជតៃិនកមពុជ សមជកិ 
៦ េ ក្រសី ជ សិរ ី អគគនយករង្រតួតពិនិតយ ៃនធនគរជតិៃនកមពុជ សមជកិ 

៧ េ ក ែណត វឌ ន 
អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នបេចចកេទស ៃន្រកសួងសងគមកិចច 
អតតីយុទធជន នងិយុវនតិីសមបទ 

សមជកិ 

៨ េ ក ៃថ សភ ្របធននយក ្ឋ ន្រ វ្រជវេសដ្ឋកចិច ៃនធនគរជតៃិនកមពុជ សមជកិ 

៩ េ ក ែបន៉ ធរុីងគ 
្របធននយក ្ឋ នវនិិេយគ នងិសហ្របតិបត្តកិរ  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជកិ 

១០ េ ក ឱម រទិធ ិ ្របធននយក ្ឋ ននតីិកមម ៃន្រកសួងពណិជជកមម សមជកិ 
១១ េ ក កងំ សុជត ិ ្របធននយក ្ឋ នគណេនយយ នងិហរិញញវតថុ ៃន្រកសួងពណិជជកមម សមជកិ 

១២ េ ក សុខ ៉  
្របធននយក ្ឋ ន្រតួតពិនិតយអន្តរករមូីលប្រត ៃនគណៈកមមករមូល
ប្រតកមពុជ 

សមជកិ 

១៣ េ ក ឈុន សមបត្ត ិ
្របធននយក ្ឋ ន្រគប្់រគងករេបះផ យលក់មូលប្រត ៃនគណៈកមម
ករមូលប្រតកមពុជ 

សមជកិ 

១៤ េ ក ងំ តុ  
្របធននយក ្ឋ នហរិញញវតថុ នងិ្រទពយសមបត្តរិដ្ឋ  
ៃន្រកសួងករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

សមជកិ 

១៥ េ ក ឆន់ សុី  ្របធននយក ្ឋ នកចិចករហរិញញវតថុ ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ សមជកិ 

១៦ េ ក នង ពិសដិ្ឋ 
អនុ្របធននយក ្ឋ នឧស ហកមមហរិញញវតថុ  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជកិ 

១៧ េ ក ប៊ូ ច័នទភរូី 
អនុ្របធននយក ្ឋ នឧស ហកមមហរិញញវតថុ  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជកិ 

១៨ េ ក រស់ ភរីណុ 
អនុ្របធននយក ្ឋ នឧស ហកមមហរិញញវតថុ  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជកិ 

១៩ េ ក ជូ វណ្ណៈ 
អនុ្របធននយក ្ឋ នឧស ហកមមហរិញញវតថុ  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជកិ 

២០ េ ក សូរយ បូ៉ែលន 
្របធននយក ្ឋ ន្រតួតពិនិតយទផី រមូលប្រត ៃនគណៈកមមករមូលប
្រតកមពុជ 

សមជកិ 

២១ េ ក សុខ សូេកន 
អនុ្របធននយក ្ឋ នវភិគគេ្រមងនងិករេលីកទឹកចិត្ត ៃនគណៈកមម
ករវនិិេយគកមពុជ 

សមជកិ 

២២ េ ក ជរួ រតនៈ 
នយកេប ជតិសន្តិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសីុវលិ ៃន្រកសួង
សងគមកចិច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 

សមជកិ 

២៣ េ ក ែហម បូ ៉  
នយកេប ជតិអតីតយុទធជន ៃន្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតសិមបទ 

សមជកិ 

២៤ េ ក េចង គមឹ ៊ ង ្របធនករយិល័យគណេនយយ ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ សមជកិ 
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២៥ េ ក េចង សុខមន អនុ្របធននយក ្ឋ នកិចចករហរិញញវតថុ ៃន្រកសងួយុត្តិធម ៌ សមជិក 
២៦ េ ក ឆឹង ចនថ  ្របធនករយិល័យទីផ រហរិញញវតថុ ៃន្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ សមជិក 

២៧ េ ក ណី កល 
្របធនករយិល័យមី្រកូហរិញញវតថុ និងហរិញញបបទន SMEs  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជិក 

២៨ េ ក េម៉ េព 
្របធនស្តីទីករយិលយ័្រគប្់រគងករជួញដូរអចលន្រទពយ  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជិក 

២៩ េ ក េង៉ ែឡន 
្របធនស្តីទីករយិលយ័្រគប្់រគង ជីវកមមទទលួបញច  ំ 
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជិក 

៣០ េ ក្រសី ឈន លិះ អនុ្របធនករយិលយ័ធន ៉ប់រង ៃន្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ សមជិក 

៣១ េ ក ក់ ប៉ុ ្ណ រនិទ 
អនុ្របធនករយិលយ័ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ  
ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

សមជិក 

៣២ េ ក ប៊ូ ថរនិ េលខធិកររងៃន្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយ ៃន្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ សមជិក 
្រកុមេបសកកមមធនគរអភវិឌ ន៍ សុ ី
១ េ ក Samiuela Tukuafu អនកជំនញករជនខ់ពសែ់ផនកវសិ័យហរិញញវតថុ ្របធន 
២ េ ក Hiroyuki Aoki អនកជំនញករជនខ់ពសែ់ផនកវសិ័យហរិញញវតថុ សមជិក 
៣ េ ក្រសី Kelly Hattel អនកជំនញករែផនកវស័ិយហរិញញវតថុ (ហរិញញវតថុជនបទ និងមី្រកូហរិញញវតថុ) សមជិក 
៤ េ ក Poullang Doung បុគគលិកជំនញែផនកេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ សមជិក 
៥ េ ក្រសី Florissa V. Barot អនកជំនយួករែផនក្របតិបត្តកិរ សមជិក 

្រកុមករងរៃន្រកុមទី្របឹក ជំនួយបេចចកេទសេលខ ៧៥២០ របសធ់នគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
១ េ ក Renato M. Limjoco អនកជំនញករអន្តរជតិែផនកធនគរ ្របធន 

២ េ ក Desmond Robert 
Crane អនកជំនញករអន្តរជតិែផនកគណេនយយ សមជិក 

៣ េ ក Rusell Ivan Leith អនកជំនញករអន្តរជតិែផនកធន ៉បរ់ង និងេ ធន សមជិក 

៤ េ ក Rodolfo M. Matienzo អនកជំនញករអន្តរជតិែផនកមី្រកូហរិញញវតថុ សមជិក 

៥ េ ក្រសី Frederika P. 
Santos អនកជំនញករអន្តរជតិែផនកទីផ រទុន សមជិក 

៦ េ ក Shaan W. Stevens អនកជំនញករអន្តរជតិែផនកចបបព់ណិជជកមម សមជិក 
៧ េ ក James E. Swander អនកជំនញករអន្តរជតិែផនកភិតិសនយ សមជិក 

៨ េ ក Dy Davuth អនកជំនញករជតិែផនកវសិយ័ហរិញញវតថុ សមជិក 
៩ េ ក Norng Makara អនកជំនញករជតិែផនកធន ៉បរ់ង សមជិក 
១០ េ ក Sam Sokhom អនកជំនញករជតិែផនកទីផ រទុន សមជិក 
១១ េ ក Suon Visal អនកជំនញករជតិែផនកចបប ់ សមជិក 
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ឧបសមព័នធ៣: សទទ នុ្រកម 

ករ្រតួតពិនិតយេលីឯក រ 
Off-site inspection 

សំេ េលីករវភិគនូវ ថ នភពហរិញញវតថុរបស់្រកុមហុ៊ន េ យែផ្អកេលី 
របយករណ៍ហរិញញវតថុេទ មនតិីវធិីរបស់បញញត្តិករនីមយួៗ។ 

ករ្រតួតពិនិតយដល់ទីកែន្លង  
On-site inspection 

សំេ េលីករ្រតួតពនិិតយេទដល់ទកីែន្លងរបស់្រកុមហុ៊ននិង ខ ្រកុម
ហុ៊នកនុងេគលបំណងពនិិតយពី ថ នភពជក់ែស្តងៃន ជីវកមម របស់
្រកុមហុ៊ន។ 

ករធន ៉ប់រងខន តតូច 
Micro-Insurance 

សំេ ដល់កិចចសនយធន ៉ ប់រងខន តតូចែដលផ្តល់េស ធន ៉ប់រង 
ខន តតូចចំេពះជនែដលមនចណូំលទប េហយីជទូេទេស េនះមន 
ែដនកណំត ់និងផ្តល់េស កនុងតៃម្លទប។ 

ករធន ៉ប់រងទូេទ 
General Insurance 

សំេ ដល់កិចចសនយធន ៉ ប់រងទូេទ រ ងអនក្រតូវបនធន ៉ ប់រងនិង 
្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រង ែដលកនុងេនះករបង់បុព្វ ភធន ៉ ប់រង្រតូវ េធ្វី
េឡងី េដីមបធីន នភ័ិយេលី្រទពយសមបត្តិ ភរៈទទលួខុស្រតូវ និង 
សុខភពជេដីម។ ្របេភទផលិតផលធន ៉ ប់រងទូេទ រមួមន ករ 
ធន ៉ប់រង្រទពយសមបត្តិ ករធន ៉បរ់ងភរៈទទលួខុស្រតូវ និងករ 
ធន ៉ប់រងសុខភព។ 

ករធន ៉ប់រង យុជីវតិ 
Life Insurance 

សំេ ដល់កិចចសនយធន ៉ ប់រង យុជីវតិ ែដលេធ្វីេឡងីរ ងអនក្រតូវ 
បនធន ៉ប់រងនិង្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រង ែដលកនុងេនះករបង់បុព្វ- 
ភធន ៉ ប់រង្រតូវេធ្វេីឡងីេដីមបធីនេទេលីករ ្ល ប់ឬកររស់ ន 

មនជវីតិេ យ ចរមួបញចូ លករធន ៉បរ់ងេលីេ្រគះថន ក់បុគគល ជំង ឺ
ធងនធ់ងរឬជំងឺទូេទ។ ្របេភទផលិតផលធន ៉ ប់រង យុជីវតិមនករ 
ធន ៉ប់រងមនកលកណំត់ ករធន ៉ ប់រងមួយជីវតិ ករធន   
៉ ប់រងទយជជទន ករធន ៉បរ់ងធន ភ។ 

ករជរុំញករេ្របី្របស់្របក់េរៀល 
Promotion the Use of Riel 

សំេ ដល់េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលនិង ជញ ធររូបិយវតថុ 
កនុងេគលបំណងកត់បនថយដុ ្ល រូបនីយកមមេនកនុងេសដ្ឋកិចចេ យ
ជំរុញនិងព្រងីកករេ្របី្របស់្របកេ់រៀល  មរយៈវធិនករដូចជករ 
កំណត់ៃថ្លទនំិញនិងេស ្រគប្់របេភទរមួទងំករទូទត់េនេលីទផី រ 
កនុង្រសុកជ្របកេ់រៀល ករអនុវត្ត្រប្រពឹត្តិកមមេផ ងគន រ ង្របតិបត្តិករ 
ជ្របក់ដុ ្ល រនងិ្របកេ់រៀល ករពចិរ បេងកីតឧបករណ៍វនិិេយគ 
ជ្របក់េរៀល(ដូចជបណ្ណរតនគរនិងមូលប្រតរយៈកលែវង)។ល។ 

ករបេងកីតទីផ រប្តូរ្របក់ដុំ េអឡចិ្រតូ សំេ ដល់ទីផ រប្តូរ្របក់ែដល្រគះឹ ថ នធនគរជអនកលក់ដុនូំវ  រូបយិ
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និក 
Establishment of Wholesale 
Foreign Exchange Market 

ប័ណ្ណេផ ងៗ េហយីឈមួញប្តូរ្របក់ជអនកលក់ យែចកចយបន្ត។ 
្របតិបត្តិករលក់ដុេំនះនឹងេធ្វីេឡងី ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិកឬករេផទរ 
មគណន។ី បចចុបបនន ធនគរជតកំិពុងសិក បេងកីតទីផ រេនះ 

េដមីបសី្រមួលដល់្របតបិត្តិករប្តូរ្របក់ធំៗនិងេលីកកមពស់ករ្រគប្់រគង 
អ្រ ប្តូរ្របក់។ 

ករ្របគល់ទល់នឹងករទូទត ់
Delivery vs Payment 
 

សំេ ដល់ករភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ង្របព័នធេផទរមូលនិធនិិង្របព័នធេផទរ
មូលប្រត េដមីបធីនថមូលប្រតនឹងមិន្រតូវបន្របគល់ឲយរហូតដល់ 
េពលែដលមូលនិធិ្រតូវបនទទលួ េពលគឺករទទលួមូលប្រតនិងករ 
បង្់របក់ឱយេកីតេទបងី្រពមគន ។ 

ករយិល័យព័តម៌នឥណទន 
Credit Bureau  

សំេ ដល់្របព័នធមយួែដល្របមូល រក ទុក និងែបងែចកពត័៌មនឥណ
ទនរបស់អតិថិជនឲយដល់សមជកិរបស់ខ្លួន។ បចចុបបននសមជកិ របស់
ករយិល័យព័តម៌នឥណទនេនះ្រតូវកណំតស់្រមប់ែត្រគះឹ ថ ន
ែដលសថិតេ្រកម ពយបលរបស់ធនគរជតៃិនកមពុជ ែត
បុ៉េ ្ណ ះ។ ករយិល័យពត័៌មនឥណទនមន រៈសំខនក់នុងករ 
កត់បនថយ និភយ័ឥណទន។ 

កិចច្រពមេ្រពៀងទិញ្រតឡប់មកវញិ 
Repurchase Agreement 

សំេ ដល់្របតិបត្ដកិរៃនករលក់មូលប្រត ែដល្រតូវបនេធ្វេីឡងី្រពម
គន ជមួយនឹងកិចច្រពមេ្រពៀងទិញមូលប្រតទងំេនះ្រតឡប់មកវញិ   
នេពលអនគត។ ជទូេទ ករអនុវត្ដ្របតិបត្ដកិរែបបេនះ្រតូវបនេគ 
ចត់ទុកថជករឲយខចី្របកេ់ យយកមូលប្រតជវតថុបញច ។ំ 

កិចចសនយធន ៉បរ់ង 
Insurance Contract 

សំេ ដល់កិចច្រពមេ្រពៀងជ យលកខណ៌អក រ ែដលេធ្វីេឡងីេ យ
្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រង និងអនក្រតូវបនធន ៉បរ់ងែដល មរយៈេនះ 
្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រង្រពមទទួលនូវ នភិ័យជក់ ក់ មួយេ យ 
ទទលួមកវញិនូវករបង់បុព្វ ភធន ៉ប់រងពីអនកែដល្រតូវបន   
ធន ៉ប់រង។ 

េគលករណ៍្រគឹះធន ៉ប់រង 
Insurance Core Principle 

សំេ េលីេគលករណ៍ជស្តង់ អន្តរជតកិនុងករ្រតួតពិនតិយធន 
៉ ប់រងែដលេគលករណ៍េនះេរៀបចំនងិេចញឲយេ្រប្ីរបស់េ យ 
សមគមបញញត្តកិរធន ៉បរ់ងអន្តរជតិ(IAIS)។ 

េគលករណ៍សនូល BIS-BCBS 
Basle Comittee on Banking 
Supervision of Bank for 
International Settlement 

សំេ ដល់េគលករណ៍សនូលែណនឲំយអនក្រតួតពិនិតយអនុវត្ត សំេ  
ព្រងឹងសុខុមលភព្របព័នធធនគរ។ 
 

្រគះឹ ថ នពហុផលិតផលហរិញញវតថុ សំេ ដល់្រកុម្រគះឹ ថ នឯកជន ែដលេធ្វី ជវីកមមេលីវសិ័យេផ ងៗ 
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Financial Conglomerates ចទងំកនុងវស័ិយផលិតកមមផងនិងវសិ័យហរិញញវតថុផង បុ៉ែន្ត ជីវកមម 
កនុងវស័ិយហរិញញវតថុមនទំហធំំជង ឧទហរណ៍ ដូចជ ្រកុមហុ៊នេម 
ែដលមន្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធជេ្រចនីេធ្វី្របតិបត្តិករេលីវស័ិយធនគរ 
ផង មូលប្រតផង ធន ៉ប់រងផង និងមយួចំនួនតូចកនុងវសិ័យ   ផលិត
កមម។ 

វកលិក 
Benefit 

សំេ ដល់្របេយជន៍ឬរបបកំណត់ែដលរដ្ឋផ្តល់ដល់អតីតយុទធជន និង
្រគួ រអតីតយុទធជន។ 

ទីផ រខុមូ៉ឌីធីអនគត  
Commodity Futures Exchange 

សំេ ដល់ទីផ រស្រមប់ជួញដូរឧបករណ៍េដរេីវទីវខុមូ៉ឌធីីែដលជ
្របេភទឧបករណ៍ហរិញញវតថុមួយែដលេកតីេចញពីកិចចសនយ កសិផល 
ដូចជកិចចសនយេលីេពត សែណ្ត ក លងរ ្រសូវ កេហ្វ ជេដីម េហយីទី
ផ រេនះក៏អនុញញ តឲយមនករជួញដូរេ ហធតុ ដូចជមស ្របក ់
ព ន់ លង្ហិន និងេ្របងឥនទនៈផងែដរ។ 

ទីផ រមូលប្រត 
Securities Market 

សំេ ដល់ទីផ រឬទីកែន្លងជួញដូរមូលប្រត  ្របព័នធែដលផ្តល់          
មេធយបយៃនករេធ្វសំីេណីលក់ េផទរ ឬស្វីករទិញលក់មូលប្រត។ 

ទីផ ររូបិយវតថុ 
Money Market 

សំេ ដល់ទីផ រស្រមប់ជួញដូរមូលប្រតរយៈេពលខ្លី និងែដល ច 
េ ះដូរជ ច់្របក់បនយ៉ងឆប់រហ័ស។ 

ទីផ រអន្តរធនគរ 
Inter-bank Market 

សំេ ដល់ទីផ រែដលធនគរផ្តល់ឥណទនឲយគន េទវញិេទមក េន
េពលធនគរ មយួខ្វះ ច់្របក់ងយ្រសួលេ្រប្ីរបស់។ ករ ខចីគន
េទវញិេទមកេនះ្រប្រពឹត្តេទេនកនុងទីផ ររូបិយវតថុែដលជទីផ រ 
ឥណទនរយៈកលខ្លី េហយីែដល ចទមទរនូវឧបករណ៍បញច ។ំ 
ឧបករណ៍ចមបងគឺមូលប្រតរដ្ឋនិងមូលប្រតធនគរក ្ត ល េ យ 
រ ធរណជនមនជេំនឿេលីបណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋ។ 

បណ្ណសនយ ៉ប់រង 
Certificate of Insurance 

សំេ ដល់កិចចសនយធន ៉ ប់រងែដលេធ្វីេឡងីេ យ្រកុមហុ៊នធន- 
៉ ប់រងនិងអនកែដល្រតូវបនធន ៉ប់រង។ បណ្ណសនយ ៉បរ់ង្រតូវមន 
ភជ ប់ជមួយនូវវញិញ បនប្រតធន ៉ប់រងឬឯក រពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត។ 

បរធនបលកិចចហរិញញវតថុ 
Financial Trust 

ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិអនកដៃទ េហយីបនយកមកវនិិេយគកនុង វសិ័
យហរិញញវតថុ។ 

បុព្វ ភធន ៉ប់រង 
Insurance Premium 

សំេ ដល់ចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបង់េទឲយ្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រង ម
ករកណំត់របស់្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រងេនកនុងបណ្ណសនយ ៉ប់រង។ 

្របតិបត្តិករទីផ រមូលប្រត 
Securities Market Operator 

សំេ ដល់បុគគលែដលេធ្វី្របតបិតិ្តករទីផ រមូលប្រត ដូចជ ករផ្តល់
នូវេស ស្រមបស្រមួលដល់អនកចូលរមួកនុងទីផ រ េដមីបេីធ្វសីកមមភព 
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ជួញដូរមូលប្រត ឬេដមីបឱីយអនកចូលរមួកនុងទីផ រ ចទទួលបននូវករ
បន ុេីលី្របតិបតិ្តករបញជ ទិញលក់មូលប្រតរបស់ខ្លួន មរយៈ ទី
កែន្លង ្របព័នធ ឬមេធយបយស្រមប់ជួញដូរមូលប្រតជរូបវន្តឬេអឡចិ
្រតូនិក។ 

្របតិបត្តិកររក ទុកមូលប្រត 
Securities Depository 

សំេ ដល់បុគគលមយួយល់្រពមជមួយបុគគលមួយេផ ងេទៀត ែដលជ
អតថិិជនរបស់ខ្លួនថផ្តល់េស កមមដូចខងេ្រកមេនះ េទះបជី អតថិិ
ជន េនះេធ្វសីកមមភពកនុងនមខ្លួនឯងឬេធ្វីសកមមភពកនុងនមបុគគល
េផ ងេទៀតក៏េ យ៖ 
ក- កន់កប់ឬចុះបញជ ីសិទធិ្រសបចបប់េលីមូលប្រតឬឧបករណ៍ហរិញញ- 
វតថុដៃទេទៀតកនុងនមអតថិជនឬបុគគលេផ ងេទៀតែដលអតថិិជនែតង 
ងំ។ 

ខ- ទទលួរក ទុកនូវមូលប្រតឬឧបករណ៍ហរិញញវតថុដៃទេទៀត េទះបី
មនរូបភពជវញិញ បនប្រតកមមសិទធិឬជទ្រមងអ់រូបីក្តី េ យ្រសបេទ 
មវធិន្របតិបត្តិកររក ទុកមូលប្រតកនុងនមអតថិិជនឬបុគគល 

េផ ងេទៀតែដលអតថិិជនែតង ងំ។ 
គ- ផ្តល់េស កមមនងិលកខណៈងយ្រសួលេផ ងៗេទៀត ែដលទក់ទិន
នឹងករផ្តល់េស កមមដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ  (ក)និង(ខ)។ 

្របព័នធផតទ់ត់និងទូទត់ 
Clearance and Settlement 
Facility 

សំេ ដល់្របព័នធែដលផ្តល់លទធភពដល់ភគីេធ្វី្របតិបត្តិករជួញដូរ 
មូលប្រត បំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេទវញិេទមកបន េ យេធ្វកីរ 
េផទ ងផទ ត់្របតិបត្តិករឱយបនចបស់ ស់ និងធនឱយមនករទូទត់ 
ៃថ្លទិញជូនអនកលក ់ែដលជថនូរនឹងករេផទរកមមសិទធិមូលប្រតេទឱយអនក 
ទិញ។ 

្របព័នធធនេលី្របក់បេញញី 
Deposit Guarantee System 

សំេ ដល់ធតុមួយៃន្របព័នធសុវតថិភពហរិញញវតថុ សំេ ធនទំនុកចតិ្ត 
របស់មច ស់្របក់បេញញីេនធនគរថ្រទពយរបស់ខ្លួននឹងមិនបត់បង់ េន
េពលធនគរក យ័ធន។ ករធនេលី្របក់បេញញីេនះមនេគលេ  
ករពរករ្របែជងដក្របក់ពីធនគរ ែដល ចប ្ត លឲយធនគរ 
ែដល្រគន់ែតមនបញ្ហ ច់្របក់ងយ្រសួលេទជក យ័ធនបន។ 

្របព័នធផ្តល់ព័ត៌មនជមុន 
Early Warning System 

សំេ ដល់្របព័នធឲយសញញ ជមុនពីលទធភពៃនករ ចេកីតមនៃន 
វបិត្តិ េ យករេ្របីនូវវធិី ្រស្តវភិគេផ ងៗដូចជ ករវភិគេសដ្ឋកិចច 
សូចនករហរិញញវតថុ ករេធ្វេី្រស្តសេតស្ត (Stress test)។ល។ 

្របព័នធទូទត់ដុលភ្ល មៗ 
Real-Time Gross Settlement   – 

សំេ ដល់្របព័នធទូទត់សង្របក់ ែដលករទូទត់្របក់ឬមូលប្រត ្រតូវ
បនេធ្វីេឡងីភ្ល មៗនិងជដុល(Gross) មករបញជ េផទរនមីួយៗ 
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RTGS System) េ យពុំមនកររង់ចនំិងកតក់ងេឡយី(Netting)។ 

ផលប្រតពណិជជកមម  
Commercial Paper 

សំេ ដល់ឧបករណ៍ទូទតម់ួយែដលមិនមនករធននិងមនឥណ- 
្របតិទនចប់ពី១េទ២៧០ៃថង។ ឧបករណ៍េនះជមូលប្រត ទីផ រ 
រូបយិវតថុែដលេចញផ យេ យ្រគះឹ ថ នធនគរនិង ជីវកមមធំៗ 
េដមីបី ចេ ះ្រ យកតព្វកិចចសងបំណុលរយៈកលខ្លី និង្រតូវបន 
ទូទតស់ងវញិ មករសនយរបស់្រគឹះ ថ នេចញផ យ មតៃម្លចរកឹ 
និងេនៃថងឥណ្របតិទនែដលបនែចងេនេលីឧបករណ៍ទូទត់េនះ។ 

ពលី 
Sacrificed  

សំេ ដល់េយធិនឬម្រន្តីនគរបលជតិែដលបនបត់បង់ជីវតិេន 
េពលែដលបនទទលួបញជ េទ្របយុទធ បេ្រមីករ្របយុទធ ហ្វកឹ ត់ 
ជំនញេ្រគះថន ក់បំផុត េធ្វីករពេិ ធដ៏មនេ្រគះថន ក់នងិេ យ 
េ្រគះថន ក់ធមមជតិកនុងតំបន់េ្រគះថន ក់។ 

ពិករ 
Disability 

សំេ ដល់េយធិនឬម្រន្តីនគរបលជតិែដលបត់បង់សរ ី ងគ មួយ 
ឬេ្រចនីេនេលី ងកយេ យបនចូលរមួ្របយុទធ បេ្រមីករ្របយុទធ 
ហ្វកឹ តមុ់ខជំនញេ្រគះថន ក់ េធ្វីករពិេ ធដម៏នេ្រគះថន ក់ និង 
េ យ រេ្រគះថន ក់ធមមជតិ ឬកនុងេពលបេំពញករងរធមម ។ 

ភន ក់ងរ្រកុមហុ៊នមូលប្រត 
Securities Representative 

សំេ ដល់បុគគលែដលបំេពញនូវមុខងរឬសកមមភព មករឯកភព
របស់្រកុមហុ៊នមូលប្រតែដលត្រមូវឱយមននិង្រតូវមន ជញ បណ្ណ 
េ យអនុេ ម មចបប់ស្តីពីករេបះផ យនិងករជួញដូរមូលប្រត 
ម ជន។ ភន ក់ងរ្រកុមហុ៊នមូលប្រត្រតូវ ប់បញចូ លទងំអគគនយក 
នយក បុគគលិក ឬនេយជិតរបស់្រកុមហុ៊ន ឬសហកមមសិទធិករែដល
បំេពញមុខងរទងំេនះកនុងនម្រកុមហុ៊នមូលប្រត។ 

ភន ក់ងរចុះបញជ ីេផទរមូលប្រត
  Securities Transfer Agent 

សំេ ដល់បុគគលែដលទទួលបនករទទួល គ ល់ពី គ.ម.ក. ឲយ ផ្តល់
េស កនុងនម្រកុមហុ៊នេបះផ យ េ្រកយេពលមូលប្រត្រតូវបនែបង 
ែចកេទឱយអនកេធ្វីបរវិសិកមម ដូចខងេ្រកម៖ 
ក- រក និង្រគប្់រគងបញជ ីកមមសិទធិករមូលប្រតរមួទងំពត៌័មនលំអិត
របស់កមមសិទធិករមូលប្រតឱយមនសងគតិភពជមួយនឹងកំណត្់រ
របស់្របតិបត្តិកររក ទុកមូលប្រត។ 
ខ- រដ្ឋបលកិចចពក់ព័នធនឹងករផ្ល ស់ប្តូរកមមសិទធិ ករេធ្វីរបយករណ៍ 
សថិតិ និងព័ត៌មនេផ ងៗពក់ពន័ធនឹងសកមមភពរបស់ភន ក់ងរចុះបញជ ី
េផទរមូលប្រត។ 
គ- េរៀបចំករងរពកព័់នធនឹងសិទធិកមមសិទធិករមូលប្រត ែដល្រតូវផ្តល់
េ យ្រកុមហុ៊នេបះផ យ(Corporate actions) ដូចជករជូន
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ដំណឹងអំពីករែបងែចកភគ ភ ករបង់ករ្របក់ ជេដីម។ 

ឃ- បញជូ នរបយករណ៍និងពត័៌មនេផ ងៗរបស់្រកុមហុ៊នេបះផ យ
េទដល់កមមសិទធិករមូលប្រត នងិេ ះ្រ យបញ្ហ ទក់ទងនឹងភពជ 
មច ស់េលីមូលប្រតពក់ព័នធនឹងេស ភន កង់រចុះបញជ ីេផទរមូលប្រត។ 
ង- េស ពក់ពន័ធដៃទេទៀតែដលទទួលបនករអនុញញ តពី គ.ម.ក.។ 

ភន ក់ងរទូទត់ជំនួស   
Paying Agent 

សំេ ដល់បុគគលែដលទទួលបនករទទួល គ ល់ព ីគ.ម.ក. ឱយផ្តល់
េស កនុងនម្រកុមហុ៊នេបះផ យ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក- គណនភគ ភ ករ្របក់ ្របក់េដីម ឬករទូទត់េផ ងេទៀតែដល 
្រតូវផ្តល់ឱយដល់កមមសិទធកិរមូលប្រតឬភគពីក់ព័នធ មករែណន ំរបស់
្រកុមហុ៊នេបះផ យ។ 
ខ- េធ្វកីរទូទតជូ់នកមមសិទធិករមូលប្រតឬភគីពក់ពន័ធកនុងនម្រកុម-
ហុ៊នេបះផ យ។ 
គ- បញជូ នព័ត៌មនចបំចែ់ដលពក់ព័នធនងឹករទូទតឬ់ព័ត៌មនេផ ង 
េទៀតដល់កមមសិទធកិរមូលប្រត និងេរៀបចំរបយករណ៍ពក់ពន័ធនឹងករ 
ទូទត់ទងំេនះជូនេទ្រកុមហុ៊នេបះផ យ និង គ.ម.ក. មករចបំ
ច់។ 
ឃ- េស ពក់ពន័ធដៃទេទៀតែដលទទួលបនករអនុញញ តពី គ.ម.ក.។ 

ភន ក់ងរបញជ ិកមូលប្រត  
Securities Registrar 

សំេ ដល់បុគគលែដលទទួលបនករទទួល គ ល់ព ីគ.ម.ក. ឲយផ្តល់
េស កនុងនម្រកុមហុ៊នេបះផ យកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករេបះផ យលក់
មូលប្រតេលីកដំបូង(IPO)ដូចខងេ្រកម៖ 

ក- ្រគប់្រគងឱយបន្រតឹម្រតូវនូវដំេណីរករៃនករេធ្វីបរវិសិកមមនិងករ
ែបងែចកមូលប្រត(Securities Allotment) ្រសប មនីតិវធិីេបះ- 
ផ យលក់មូលប្រត។ 
ខ- កត្់រ បញជ ីកមមសិទធិករមូលប្រតេ្រកយេពលេធ្វីករែបងែចកមូល
ប្រត្រតូវបនបញច ប់េនទីផ រដបូំង។ 
គ- េធ្វរីបយករណ៍ស្តីពីករបញចប់និងេជគជយ័ៃនកររក ទុកមូលប្រត
េន្របតិបត្តិកររក ទុកមូលប្រត ជូន្រកុមហុ៊នេបះផ យ និង គ.ម.ក.។ 
ឃ- ជូនដំណឹងដល់កមមសិទធិករមូលប្រតេ យបញជ ក់ពីភពជមច ស់េលី
មូលប្រតែដលបនេធ្វីបរវិសិកមមមូលប្រតរបស់្រកុមហុ៊នេបះផ យ។ 

ង- េស ពក់ពន័ធដៃទេទៀតែដលទទួលបនករអនុញញ តពី គ.ម.ក.។ 
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មរណៈ 
Death or Decease 

សំេ ដល់េយធិនឬម្រន្តីនគរបលជតិែដលបនទទួលបញជ េទ 
បំេពញភរកិចចកនុងតំបន់ធមម  េហយី្រតូវទទួលេ្រគះថន កដ់ល់បត់បង់ 
ជីវតិេ យ រករងរទងំេនះឬេ យ រជំងឺ។ 

មូលប្រតកមមសិទធិ   
Equity Securities 

សំេ ដល់ផល្របេយជន៍ឬសិទធ្ិរសបចបប់េលីមូលប្រតៃន្រកុមហុ៊ន 
ម ជនទទួលខុស្រតូវមនក្រមតិឬនតិីបុគគលបរេទស្រប ក់
្របែហល េហយី ប់បញចូ លទងំភគហុ៊នែដលមនសិទធិេបះេឆន តនងិ
គម នសិទធិេបះេឆន ត ភគហុ៊នមនិបង់ៃថ្ល្រគប់ និងភគហុ៊នបុរមិ។ 

មូលនិធិ្រទពយអធិបេតយយ 
Sovereign Wealth Fund 

សំេ ដល់មូលនិធវិនិិេយគរបស់រដ្ឋ ែដលជទូេទ្រតូវបនបេងកតីេឡងី 
ស្រមប់េធ្វីករវនិិេយគេទេលីមូលប្រត(ភគហុ៊ននងិសញញ បណ្ណ) 
អចលនវតថុ និងឧបករណ៍ហរិញញវតថុដៃទេទៀតទងំកនុង្រសុកនងិ អន្តរជ
តិ។ 

មូលប្រតបំណុល  
Debt Securities 

សំេ ដល់ឧបករណ៍ហរិញញវតថុែដលេបះផ យេ យបុគគល មួយ 
េ យបញជ ក់ឬទទួល គ ល់នូវបណុំលរបស់ខ្លួនចំេពះបុគគលមួយ
េទៀត ែដលបនឱយ្របក់ខចីឬ ក់ជ្របក់បេញញីជមួយបុគគលេនះ ឬ 
បុគគលេនះជំពក់ មវធិេីផ ងពីេនះ េហយីេទះបីជមនឬគម ន្រទពយ 
ក់ធនក្តី។ 

មូលប្រតម ជន 
Non-government Securities 

សំេ ដល់មូលប្រតែដលេបះផ យេ យ្រកុមហុ៊នម ជនទទួល
ខុស្រតូវមនក្រមតិឬនីតិបុគគលេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនអនុញញ តឱយ
េបះផ យលក់មូលប្រតជ ធរណៈ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុ
ជេ យអនុេ ម មចបប់។ មូលប្រតទងំេនះមន៖ 
ក- មូលប្រតកមមសិទធិេ យ ប់បញចូ លទងំភគហុ៊ន។ 
ខ- មូលប្រតបំណុលេ យ ប់បញចូ លទងំសញញ បណ្ណ។ 
គ- ផល្របេយជន៍កនុងគេ្រមងវនិេិយគរមួ។ 
ឃ- ឧបករណ៍និស នទឬឧបករណ៍េដវេីវទីវ ែដលទក់ទងនឹងមូលប្រត
មួយគឺេយងេទេលីចំណុច (ក) (ខ) ឬ (គ) ខងេលី។ 
ង- ឧបករណ៍ហញិញវតថុដៃទេទៀតែដលកំណត់ថជមូលប្រត។ 

មូលប្រតរដ្ឋ 
Government securities 

សំេ ដល់បណ្ណ សញញ បណ្ណ និងឧបករណ៍ហរិញញវតថុេផ ងៗេទៀតែដល
បញជ ក់ពីករទទួល គ ល់បំណុល ែដលបនេបះផ យកនុងនម ជ-រ
្ឋ ភិបលេនេ្រកមចបបស់្តីពមូីលប្រតរដ្ឋេនះ រមួមន៖ 
ក- បណ្ណរតនគរែដលមនឥណ្របតិទនតិចជងមួយឆន ។ំ 
ខ- សញញ បណ្ណរតនគរែដលមនឥណ្របតិទនចប់ពីមួយឆន េំឡងី 
េទ។ 
គ- សញញ បណ្ណែដលផលចំណូលផ រភជ បន់ឹងអ្រ អតិផរ  ឬអ្រ  
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ប្តូរ្របក់ ឬអ្រ េផ ងៗ។ 
ឃ- មូលប្រតរដ្ឋែដលមិន ចជួញដូរបនេនេលីទីផ រ។ 
ង- មូលប្រតរដ្ឋេផ ងៗេទៀត។ 
មូលប្រតរដ្ឋទងំអស់ខងេលីេនះមិនរមួបញចូ លនូវមូលប្រតែដលេបះ-
ផ យេ យ ជញ ធរ ជធនីេខត្ត និងសហ្រគស ធរណៈ ឬករសំុខច ី
េផ ងៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដលមិន្រសបនឹងចបប់ស្តីពីមូលប្រតរដ្ឋ  
េនះេទ។ 

មច ស់បណ្ណសនយ ៉ប់រង 
Insurance Policy Holder 

សំេ ដល់បុគគលែដលមនសិទធ្ិរសបចបប់េលីបណ្ណសនយ ៉ ប់រង។ 

របបសន្តិសុខសងគម 
Social Security Scheme 

សំេ ដល់េគលនេយបយជតែិដលផ្តល់ វកលិកេផ ងៗដល់ 
អតតីយុទធជននិង្រគួ រអតីតយុទធជនេដីមបធីននូវសុខុមលភព ស
ងគម។ 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ
Annual Report 

សំេ ដល់របយករណ៍ធន ៉បរ់ងែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងីជេរៀង
ល់ឆន  ំេ យបញញត្តិករធន ៉បរ់ង េដីមបផី ព្វផ យឲយ ធរណជន
បនដងឹពីវឌ នភពៃនឧស កមមធន ៉ប់រងកមពុជ បែ្រមប្រមួលៃនបទ
បបញញត្តិធន ៉ប់រង ករេធ្វីបចចុបបននកមមយុទធ ្រស្តននរបស់ ជ-រ ្ឋ ភិ
បល និងសកមមភពករងររបស់បញញត្តិករធន ៉បរ់ង។ 

រូបយិណត្តិ 
Bill of Exchange 

សំេ ដល់លិខតិឬឯក រ ចជួញដូរបន ែដលឥណទយក(មច ស់
បំណុល) បញជ េទឥណទយកិ(កូនបំណុល) ឲយបង់្របក់្រតមឹ្រតូវ
និង្រគប់ចំននួេទ មឥណ្របតទិន(ៃថងសងបំណុល) ជូនចំេពះ 
បុគគល មួយ។ 

វជិជ ជវីៈគណេនយយ 
Accounting Profession 

សំេ ដល់មុខរបរែដលអនុវត្តវជិជ ជវីៈខងគណេនយយ សវនកមម េស
បងព់នធ រ េស ្របកឹ ែផនកគណេនយយនងិហរិញញវតថុ និងេស ពក់ពន័ធ
េផ ងៗេទៀត។ 

វញិញ បនប័្រត្របក់បេញញី ច     ជួញ
ដូរបន 
Negotiable Cetificate of 
Deposits 

ជបណ្ណតំ ង្របក់បេញញីេន្រគឹះ ថ នធនគរ ែដលអនកកនប់ណ្ណ 
ចយកេទលកឬ់េ្របី្របស់ជ្របតេិភគេនេពល្រតូវករឥណទន 

ឬសនទនយីភព។ 

វធិី ្រស្តកំណត់េដីមទុន មទំហ ំ
នភ័ិយ  

Risk-Based Capital 

សំេ ដល់វធិី ្រស្តកនុងករ ស់ែវងេលីតៃម្លអបបបរមៃនេដីមទុនេធៀប 
នឹង និភយ័ែដល្រកុមហុ៊នរក ទុក។ 

សនទនីយភព សំេ ដល់ (១) ភព ចទូទត់សងបំណុល មត្រមូវករឬ ម
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Liquidity កតព្វកិចច (២) ភពងយ្រសួលកនុងករែ្របក្ល យឧបករណ៍ហរិញញវតថុ
ជ ច់្របក់។ 

សុីេញីុ ៉ហ  
Seigniorage 

សំេ ដល់ករខុសគន រ ង តៃម្លចរកិ និងៃថ្លេដីមកនុងករផលិត ឬ េបះ
ពុមភសន្លឹកធនប្រត។ ្របសិនេបីសុីេញីុ ៉ហ វជិជមន មនន័យថ ជរ ្ឋ
ភិបលនឹងមនករចំេណញេសដ្ឋកិចច េហយីផទុយមកវញិចេំពះសុីេញីុ ៉
ហ ែដលអវជិជមន។ 

េ ធននិវត្តន៌ 
Retirement 

សំេ ដល់្របក់្របចែំខែដលរដ្ឋផ្តល់ដល់អតីតយុទធជនចូលនវិត្តន៍ 
ែដលកណំត់េ យចបប់។ 

េ ធនសម័្រគចិត្តពែីផនកឯកជន 
Private Voluntary Pension 

សំេ ដល់្របេភទេស ថមីមួយែដលបញញត្តិករធន ៉ ប់រងនឹងេរៀបចំ 
ស្រមប់បុគគលឬ្រកុមហុ៊នឯកជន។ េ ធនស័ម្រគចិត្តពីែផនកឯកជនជ
ផលិតផលមួយរបស់្រកុមហុ៊នធន ៉ ប់រង យុជីវតិ។ 

សំណងធន ៉ប់រង 
Insurance Claim 

សំេ ដល់សំណងជ្របក់ឬជវតថុ ឬសំណងរមួជ្របក់និងជវតថុែដល
្រតូវសងេ យ្រកុមហុ៊នធន ៉បរ់ង។ 

េ្រស្តសេតស្ត 
Stress Test 

សំេ ដល់វធិី ្រស្តស្រមប់េធ្វេីតស្តេលីសុខុមលភពរបស់្របព័នធ
ហរិញញវតថុឬ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុ ថេតី ចធន់នឹង ថ នភពែ្រប្របួលសំ
ខន់ៗឬផលប៉ះពល់សំខន់ៗបនកនុងក្រមិត ។ 

ហរិញញបបទនមូលប្រត 
Securities Finance 

សំេ ដល់្របតិបត្តកិរហរិញញបបទនពក់ព័នធនងឹមូលប្រតេនកនុងទីផ រ
ហរិញញវតថុែដលកនុងេនះរមួមន ករផ្តល់កមចីជមូលធនឬមូលប្រត 
េដមីបជីួញដូរមូលប្រត និងករេ្របី្របស់មូលប្រតជវតថុបញច កំនុងករ
ទទលួបនកមចី។ 

ឧត្តរជវី ី
Survivor 

សំេ ដល់អនកែដលរស់ នមនជីវតិនិងអនកេនកនុងបនទុករបស់ 
សមជកិេប ជតសិន្តិសុខសងគម េហយីទទលួេ្រគះថន ក់ដល់ ្ល ប់។ 

ឧបករណ៍នសិ នទឬឧបករណ៍េដរេីវទីវ 
Derivative Instrument 

សំេ ដល់កិចចសនយែដលផ្តល់សិទធឬិកតព្វកិចចៃនមូលប្រតេដមីេទឱយ
បុគគល មួយ េ យ ប់បញចូ លទងំសិទធិឬកតព្វកចិចទញិ លក់ ឬ
ក់ពកយសំុទិញមូលប្រតកនុងេពលអនគត េ យមិនគិតថបុគគល

េនះមនបំណងេ្របីសិទធិឬមិនេ្របី្របស់សិទធិេនះក៏េ យ។ 

ឧបករណ៍ឲយខចីចុងេ្រកយ 
Lender of Last Resort Facility 

សំេ ដល់ឥណទនផ្តល់េ យធនគរក ្ត លចំេពះ្រគឹះ ថ ន
ធនគរែដលមិន ចរកឥណទនពី្របភពេផ ងបនរមួទងំពីទីផ រ 
អន្តរធនគរ។ ជទូេទ ធនគរក ្ត លផ្តល់ឥណទនេនះែតចំេពះ 
ធនគរែដលមនេ ធនភព បុ៉ែន្តខ្វះ ច្់របក់ងយ្រសួលកនុងៃដ 
េដមីបេីចៀស ងករ្របែជងដក្របក់ពីធនគរនងិករបងកជវបិត្តិ ហរិញញ
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វតថុ។ 

ឯក រផ្តល់ព័ត៌មន 
Disclosure Document 

សំេ ដល់ឯក រ ឬលិខតិជូនដំណឹង ឬេសចក្តី្របកសជ យ-
លកខណ៍អក រែដលអធិបបយអំពី្របវត្តិ្រកុមហុ៊ន របយករណ៍ហរិញញវតថុ 
ឬជករអេញជ ីញឱយទិញ ឬសំេណីឱយេគ ក់ពកយសំុទិញ ឬទញិ មូល
ប្រត ឬ្របកសអំពកីរ ក់លក់ឬករលក់មូលប្រត និង ប់ បញចូ ល
ទងំឯក រផ្តល់ព័តម៌នជ្របច ំឬឯក ផ្តល់ព័តម៌នជំនសួ ផងែដ
រ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


