
ថ្ងៃអង្គរ ទី១៧ ែខឧសភា ឆ្នា២ំ០២២    www.postkhmer.com

របាយការណ៍ពិសៃស



២
 

 

អបអរសាទរខួប១០ឆ្មាំ  ថ្ងាអង្គារ ទី១៧ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២២ //  www.postkhmer.com



 ខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់និងសម្តៃងការ- 
អបអរសាទរជាអនៃកចំពោះថ្នាក់ដឹក- 
នាំនៃនិយតករមូលបតៃកម្ពុជានិង
ផៃសារមូលបតៃកម្ពុជា, រួមមានឯក-
ឧត្តមបណ្ឌតិសភាចារៃយហ៊ានសាហ៊ីប
ឯកឧត្តមស៊ូស៊ជាតិ,ឯកឧត្តមហ៊ង
ស៊ហួរពៃមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ,ប៊គ្គលិក
នងិភាគីពាកព់ន័្ធទាងំអស់,ដៃលបាន
ខិតខំបៃឹងបៃងព៊ះពារ ជម្នះរាល់
ឧបសគ្គដើមៃបីអភិវឌៃឍទីផៃសារមូលបតៃ
នៅកម្ពុជាឱៃយមានការរីកចមៃើន
គរួឱៃយកតស់មា្គាល់ដចូសព្វថ្ងៃនងិរពំងឹ
ថនឹងមានការរីកចមៃើនកាន់តៃ 
ខ្លាំងកា្លាថៃមទៀតតទៅអនាគត។
តាមទៃសឹ្ដីសៃដ្ឋកិច្ច វិស័យមូលបតៃ

អាចចូលរួមអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចជាតិតាម-
រយៈការបង្កើនបៃសិទ្ធភាពនៃការ-
កៀរគរ និងបៃងចៃកមូលធន ពីភា្នាក់-
ងារសៃដ្ឋកិច្ចដៃលមានសមត្ថភាព
ហិរញ្ញបៃបទាន(មានន័យថមាន
លទ្ធភាពសនៃសំបៃក់)ជូនទៅភា្នាក់ងារ
សៃដ្ឋកិច្ចដៃលមានតមៃវូការហិរញ្ញ-
បៃបទាន។
វសិយ័មលូបតៃដៃលរកីចមៃើននងឹ

ផ្ដល់នូវបៃភពទ៊នមួយដៃលមិនចៃះ
រីងស្ងួតសមៃប់មា្ចាស់អាជីវកម្ម
ជាទូទៅហើយបង្កើតឡើងនូវបៃភព
ចណំលូមយួសមៃប់បគ៊្គលនងិតអួង្គ
សៃដ្ឋកិច្ចផៃសៃងទៀតដៃលអាចធ្វើ
ពិពិធកម្មខ្ទង់វិនិយោគរបស់ខ្លួនបាន
កាន់តៃបៃសើរ។
ក្នុងន័យនៃះ,គមៃងអភិវឌៃឍន៍

ទីផៃសារមូលបតៃនៅកម្ពុជាបានចាប់-
ផ្ដើមកៃមគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
របស់សម្តៃចអគ្គមហសៃនាបតីតៃ-
ជោហ៊៊នសៃននាយករដ្ឋមន្តៃីនៃ
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុាដៃលសម្តៃច
បានចាត់ឱៃយមានការបង្កើតកៃ៊មការ-
ងារនៃកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ដើមៃបីសកិៃសាអពំីលទ្ធភាពនៃការបង្កើត
ទីផៃសារមូលបតៃនៃះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ
២០០៦កៃមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់
ឯកឧត្តមកតិ្តិបររិកៃសបណ្ឌតិគាតឈន់
អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃី-
កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
យ៉ាងណាក៏ដោយ,ជាផ្លវូការ,វិស័យ

មូលបតៃនៅកម្ពជុាតៃវូបានសន្មតថ
បានចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិឡើងជាមួយនឹង
ការដាក់ឱៃយបៃើនូវចៃបាប់ស្តពីីការបោះ-
ផៃសាយ និងជួញដូរមូលបតៃមហជន
ក្នងុឆ្នា២ំ០០៧និងការដាក់ឱៃយដំណើរ-
ការនូវគណៈកម្មការមូលបតៃកម្ពជុា
ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និងតួអង្គនានាក្នុង
វិស័យមូលបតៃជាបន្ដបនា្ទាប់។
ផៃសារមលូបតៃកម្ពជុាតៃវូបានបង្កើត

ឡើងកៃមរូបភាពជាកៃ៊មហ៊៊នចមៃ៊ះ
រដ្ឋរវាងរាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាតណំាង
ដោយកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
នងិកៃម៊ហ៊ន៊ផៃសារមលូបតៃករូ៉ៃក្នងុឆ្នា ំ
២០១០នងិបានបើកដណំើរការជញួ- 
ដូរមូលបតៃជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី

១៨ខៃមៃសាឆ្នា២ំ០១២ជាមយួនងឹ
ការច៊ះបញ្ជីជួញដូរមូលបតៃរបស់
សហគៃសសាធារណៈចំនួនមួយគឺ
រដា្ឋាករទឹកស្វយ័តកៃ៊ងភ្នំពៃញ។
ដើមៃបីអភិវឌៃឍវិស័យមូលបតៃ,

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា,ដៃលមាន
កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជា
សៃនាធិការ,តៃងយកចិត្តទ៊កដាក់
គាំទៃវិស័យមួយនៃះតាមរយៈការ-
លើកទកឹចតិ្តផ្នៃកពន្ធដារសមៃប់កៃម៊- 
ហ៊៊នបោះផៃសាយលក់មូលបតៃនិង
វិនិយោគិន,ការយកចិត្តទ៊កដាក់
ការពារផលបៃយោជន៍របស់សាធារ-
ណជននិងការរៀបចំបទបៃបញ្ញត្តិ
ដៃលមានលក្ខណៈអំណោយផល
ដល់សកម្មភាពមូលបតៃជាដើម។
រាជរដា្ឋាភបិាលនងឹបន្តការយកចតិ្ត-

ទ៊កដាក់នៃះក៏ដូចជាការគិតគូរអំពី
យន្តការនានាបន្ថៃមដើមៃបីឱៃយទីផៃសារ
មួយនៃះអាចបំពៃញតួនាទីរបស់ខ្លួន
ក្នុងការទាក់ទាញមូលធននិងជំរ៊ញ
ការវនិយិោគនៅក្នងុសកម្មភាពសៃដ្ឋ-
កិច្ចជាតិកាន់តៃទូលំទូលាយនិង
កាន់តៃមានបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នៃក

ពន្ធដារ,រាជរដា្ឋាភិបាលបានផ្ដល់
ការលើកទឹកចិត្តជាការកាត់បន្ថយពន្ធ
លើបៃក់ចំណូលសមៃប់សហគៃស
ដៃលច៊ះបញ្ជីលក់មូលបតៃ,ទំាងមូល-
បតៃកម្មសិទ្ធិ និងមូលបតៃបំណុល,
និងកាត់បន្ថយពន្ធកាត់ទ៊កលើការ-
បៃក់លើភាគលាភនិងលើការបៃក់
ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបតៃបំណុលតំាងពី
ទីផៃសារមូលបតៃកម្ពជុាបានចាប់ផ្ដើម

ដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០១២
រហូតមកដល់បច្ចបុៃបន្ន និងនៅតៃបន្ត
ការលើកទឹកចិត្តបៃបនៃះរហូតទាល់តៃ
ឈានដល់កមៃតិអភិវឌៃឍន៍ដៃលអាច
ទទួលយកបាន។
រាជរដា្ឋាភិបាលក៏គៃងនឹងចាប់-

ផ្ដើមបោះផៃសាយមូលបតៃរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ
២០២២នៃះដើមៃបីបង្កើតនូវបៃភព
ហិរញ្ញបៃបទានមួយថ្មីសមៃប់ការ-
កៀរគរទ៊នរបស់រដ្ឋ ក៏ដូចជាដើមៃបី
បង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីសមៃប់
វិនិយោគិននៅក្នុងទីផៃសារមូលបតៃ
ជាពសិៃសវនិយិោគនិសា្ថាបន័រមួមាន
ធនាគារ,កៃម៊ហ៊ន៊ធានារា៉ាបរ់ង,មលូ-
នធិិសោធននវិត្តន៍,មលូនធិិសន្តសិខ៊
សង្គមជាដើម។
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី រំពឹងថនឹង

ទទួលបានការពៃញនិយមសមៃប់
ការជួញដូរនៅក្នុងផៃសារមូលបតៃ-
កម្ពុជានិងផ្ដល់នូវទិន្នន័យBench-
markសមៃប់ការជួញដូរមូលបតៃ
សាជីវកម្ម និងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ
នានាដូចតៃូវបានអន៊វត្តនៅក្នុង
បៃទៃសដៃលមានវិស័យមូលបតៃ
រីកចមៃើន។
ម្លប់នៃសន្តិភាពក្នុងរយៈពៃលជាង

២ទសវតៃសរ៍កន្លងមកគឺជាសមិទ្ធផល
មិនអាចកាត់ថ្លៃបានដៃលតៃូវបាន
នាំមកជូនបៃជាជននិងបៃជាជាតិ
របស់យើងដោយសម្តៃចអគ្គមហ-
សៃនាបតីតៃជោហ៊៊នសៃននាយក-
រដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។
កៃពីការកសាងសមិទ្ធផលរូបវន្ត

ជាចៃើនឥតគណនា,រាជរដា្ឋាភិបាល

ក៏បាននិងកំព៊ងបន្តខិតខំរៀបចំនិង
ដាក់ចៃញនូវគោលនយោបាយនិង
វិធានការជាបន្តបនា្ទាប់ដើមៃបីដោះ-
សៃយរាល់បញ្ហាបៃឈមនានា,ទាងំ
ក្នុងផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម,សំដៅ
ធានាឱៃយបាននវូភាពអណំោយផលនៃ
បរិយកាសធ៊រកិច្ច និងស្ថិរភាព
មា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់
ទាក់ទាញការវិនិយោគនិងលើក-
កម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មជាពិសៃសសំដៅ
ពន្លឿនការធ្វើពពិធិកម្មនងិពងៃងឹភាព
បៃកួតបៃជៃងនៃសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា។
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាតៃងចាត់ទ៊ក

វសិយ័ឯកជនជាដៃគូមនិអាចខ្វះបាន
របស់ខ្លួននិងជាកមា្លាំងចលករក្នុង
ការជំរ៊ញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច។ក្នុង
ន័យនៃះ,បន្ថៃមលើយន្តការផៃសារ- 
មូលបតៃដៃលជាកម្មវត្ថុនៃសន្និសីទ
នៅថ្ងៃនៃះ, គំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាចៃើន
ទៀតតៃូវបានដាក់ឱៃយដំណើរការជា
បន្តបនា្ទាប់ដើមៃបីគាំទៃដល់វិស័យ
ឯកជន។
ទាំងនៃះរួមមានការបង្កើតមូលនិធិ

អភិវឌៃឍន៍សហគៃិនភាពនិងមជៃឈ-
មណ្ឌលបណ្តុះធ៊រកិច្ចថ្មីតៃជោដើមៃបី
ជួយគាំទៃដល់អាជីវកម្មបង្កើតថ្មីនានា,
ការបង្កើតធនាគារសហគៃសធ៊ន
តូចនិងមធៃយម កម្ពុជា,ការដាក់ឱៃយ
ដំណើរការ«គមៃងសហហិរញ្ញបៃប-
ទានទៃទៃង់សហគៃសធ៊នតូចនិង
មធៃយម»,និងការបង្កើតថ្នាលឌីជីថល
CamDXសមៃប់សមៃួលដល់ការ-
ច៊ះបញ្ជីអាជីវកម្មជាពិសៃសការ-
បង្កើតវៃទិការាជរដា្ឋាភិបាល ផ្នៃក

ឯកជននិងយន្តការពាក់ព័ន្ធនៅ 
កៃមវៃទិកានៃះ,ដើមៃបីធ្វើឱៃយបៃសើរ
ឡើងនូវភាពងាយសៃួលក្នុងការធ្វើ
ធ៊រកិច្ចនៅកម្ពុជា។
ជាការពតិណាស់,យើងបានឈាន

ដល់សា្ថានភាពធូរសៃបើយពីការរីក-
រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩តាមរយៈ
វិធានការនានាជាពសិៃសយទ៊្ធនាការ- 
ជាតិចាក់វា៉ាក់សំាងជំងឺកូវីដ-១៩ដ៏
មានបៃសិទ្ធភាពរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជានិងការចូលរួមពីគៃប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់
កៃមជាតិ។
កៃមការដឹកនាំដ៏តៃឹមតៃូវ,ហ្មត់-

ចត់,បៃកបដោយចក្ខវុសិយ័វៃងឆ្ងាយ
របស់សម្តៃចអគ្គមហសៃនាបតីតៃ-
ជោហ៊៊នសៃននាយករដ្ឋមន្តៃីនៃ
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាដៃលជា
ហៃត៊ធ្វើឱៃយកម្ពជុាអាចបើកដណំើរការ
សង្គមនិងសៃដ្ឋកិច្ចបានពៃញលៃញ
ឡើងវិញលើគៃប់វិស័យ។

 ទោះជាយ៉ាងនៃះក្តីភាពកាន់តៃតាន- 
តឹងនៃភូមិសាស្តៃនយោបាយជាពិ-
សៃសសង្គៃមរវាងរ៊សៃសីុនិងអ៊៊យកៃន
គឺជាហនិភ័យចំពោះម៊ខដៃលបាន
និងកំព៊ងនំាមកនូវបច្ច័យអវិជ្ជមាន
យ៉ាងសៃចួសៃល់និងបន្តដាក់សមា្ពាធ
លើមាគា៌ាងើបឡើងវិញ(Recovery
pathway)នៃសៃដ្ឋកិច្ចសកល
តាមរយៈការបងា្អាក់នូវដំណើរការតំណ
ភា្ជាប់សំខន់ៗនៃខៃសៃចងា្វាក់...
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ទីផ្សារមូលបត្របានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រប់កំណើនដ៏រឹងមាំ

តទៅទំព័រទី ៧



ក្រោមការដឹកនាំប្រោកបដោយគតិ-
បណ្ឌិតរបស់សម្ត្រោចអគ្គមហាស្រោនា- 
បតីត្រោជោហ៊ុនស្រោននាយករដ្ឋមន្ត្រោី
ន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពជុាវសិយ័មលូ-   
បត្រោត្រោូវបានបង្កើតឡើង។ដូចន្រោះ
ដើម្រោបីធានាបាននូវការអភិវឌ្រោឍទីផ្រោសារ-
មូលបត្រោប្រោកបដោយតម្លាភាព
ប្រោសិទ្ធភាពគណន្រោយ្រោយភាពនិង
សណា្តាប់ធា្នាប់ល្អ គណៈកម្មការមូល- 
បត្រោកម្ពុជា(គ.ម.ក.)ត្រោូវបាន
បង្កើតឡើងក្រោមច្រោបាប់ស្តពីីការបោះ-
ផ្រោសាយនិងជួញដូរមូលបត្រោមហាជន
ដ្រោលបានអនុម័តដាក់ឱ្រោយប្រោើប្រោស់
នៅថ្ង្រោទី១៩ខ្រោតុលាឆ្នាំ២០០៧
ដ្រោលមនឯកឧត្តមគតិស្រោដា្ឋាបណ្ឌិត
គាតឈន់ជាប្រោធាន។
តាមរយៈច្រោបាប់ស្តីពីការបោះផ្រោសាយ

និងការជួញដូរមូលបត្រោមហាជន 
ន.ម.ក.ត្រោូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខ្រោ
កក្កដាឆ្នាំ២០០៨នងិសម្ពោធដាកឱ់្រោយ
ប្រោើប្រោស់ជាផ្លូវការនៅថ្ង្រោទី២៩
ខ្រោម្រោសាឆ្នាំ២០០៩។
នៅថ្ង្រោទី១៦ខ្រោមករាឆ្នាំ២០២១ 

គ.ម.ក.ត្រោវូបានផ្លាស់ប្ដរូឈ្មោះទៅជា
និយតករមូលបត្រោកម្ពជុា(ន.ម.ក.)
ក្រោមច្រោបាប់ស្តពីីការរៀបចំ និងការ-
ប្រោព្រោតឹ្តទៅន្រោអាជា្ញាធរស្រោវាហិរញ្ញវត្ថុ

មិនម្រោនធនាគារដ្រោលបានអនុម័ត
ដាក់ឱ្រោយប្រោើប្រោស់ និងមនឯកឧត្ដម- 
អគ្គបណ្ឌតិសភាចារ្រោយ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រោី រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួង
ស្រោដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រោធាន។
ន.ម.ក.បានផ្តល់ការអនញុ្ញាតដល់

ក្រោុមហ៊ុនផ្រោសារមូលបត្រោកម្ពុជាធ្វើជា
ប្រោតបិត្តិករទផី្រោសារមលូបត្រោប្រោតបិត្តិករ
ប្រោព័ន្ធផត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រោ
និងប្រោតិបត្តិកររក្រោសាទុកមូលបត្រោ។
នៅថ្ង្រោទី១៨ខ្រោម្រោសាឆ្នាំ២០១២

រដា្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រោុងភ្នំព្រោញគឺជា
ក្រោុមហ៊ុនចុះបញ្ជីទីមួយក្នុងប្រោវត្តិ-
សាស្ត្រោទីផ្រោសារមូលបត្រោនៅកម្ពុជា។
គិតចាប់ពីព្រោលបង្កើតឡើងរហូត-

មកបច្ចុប្រោបន្នន្រោះយើងបានសម្រោច
បាននូវសមិទ្ធផលជាច្រោើនរួមមន៖
ក្របខ័ណ្ឌបទប្របញ្ញត្តិ៖ ន.ម.ក.

បានរៀបចំនូវច្រោបាប់ចំនួន២អនុក្រោឹត្រោយ
ចនំនួ៧នងិបានអនមុត័ប្រោកាសចនំនួ
៧៦នងិគោលការណ៍ណ្រោនាំកដ៏ចូជា
ទម្រោង់លិខិតផ្លូវការជាច្រោើនទៀត។
ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ/ការអនុញ្ញាត/

ការទទួលស្គាល់ដល់តួអង្គសំខាន់ៗ
នៅក្នុងទីផ្រសារ៖យើងបានផ្តល់ការ-
អនុញ្ញាត/អាជា្ញាប័ណ្ណ/ការទទួល-
សា្គាល់ដល់ក្រោុមហ៊ុនដ្រោលជាតួអង្គ

សំខាន់ៗនៅក្នុងទីផ្រោសារដល់ក្រោុមហ៊ុន
ចំនួន១២៣ដ្រោលក្នុងនោះរួមមន
ក្រោមុហ៊នុមលូបត្រោ,ក្រោមុហ៊នុទបី្រោកឹ្រោសា-
ហិរញ្ញវត្ថុ,ក្រោុមហ៊ុនទីប្រោឹក្រោសាវិនិយោគ,
ក្រោុមហ៊ុនច្រោកចាយលក់មូលបត្រោ,
ក្រោុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មឧបករណ៍- 
និស្រោសន្ត,ក្រោមុហ៊នុធ្វើអាជវីកម្មគម្រោង
វិនិយោគរួម,ភា្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់
មលូបត្រោបណំលុ,ភា្នាកង់ាររក្រោសាសវុត្ថ-ិ
ភាពមូលបត្រោ,ភា្នាក់ងារបញ្ជិកាចុះ-
បញ្ជីផ្ទ្រោរមលូបត្រោនងិទទូាត់,ភា្នាកង់ារ
ទូទាត់សាច់ប្រោក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូល- 
បត្រោ,ក្រោុមហ៊ុនផ្តល់ស្រោវាផ្ន្រោកច្រោបាប់,
ក្រោុមហ៊ុនផ្តល់ស្រោវាសវនកម្មនិង
ក្រោុមហ៊ុនផ្តល់ស្រោវាវាយតម្ល្រោ។
ការផ្តល់ការអនញុ្ញាតដល់ក្រមុហ៊នុ

បោះផ្រសាយ៖មកដល់សព្វថ្ង្រោន្រោះ
យើងមនក្រោុមហ៊ុនចំនួន៩បាន
បោះផ្រោសាយលក់មលូបត្រោកម្មសទិ្ធិនងិ
ចុះបញ្ជីនៅលើក្រោមុហ៊នុផ្រោសារមលូបត្រោ- 
កម្ពុជាដ្រោលក្នុងនោះក្រោុមហ៊ុន៧
បាននិងកំពុងចុះបញ្ជីនៅលើទីផ្រោសារ-
គោលដ្រោលជាទីផ្រោសារសម្រោប់សហ-
គ្រោសធនុធំដ្រោលមនដើមទនុចាបព់ី
7.5លានដុលា្លារអាម្រោរិកនិង.....

៤
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១ទសវត្រោសរ៍កន្លងមកន្រោះចាប់តំាងពី
ផ្រោសារមូលបត្រោកម្ពជុា(ផ.ម.ក)
ត្រោូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១២
យើងបានចលូរមួយ៉ាងសកម្មក្នងុការ-
ពង្រោឹងទីផ្រោសារមូលបត្រោនៅក្នុងព្រោះរា-
ជាណាចក្រោកម្ពុជា។ហើយក្នុងរយៈ-
ព្រោល១ទសវត្រោសរ៍កន្លងមកន្រោះយើង
បានសម្រោចនូវសមិទ្ធផលជាច្រោើន
ដ្រោលសមិទ្ធផលទំាងន្រោះផ្តល់ជា
ឧត្តមប្រោយោជន៍ដល់ក្រោុមហ៊ុននិង
វិនិយោគិននិងបានចូលរួមចំណ្រោក
ក្នុងការគាំទ្រោកំណើនស្រោដ្ឋកិច្ចជាតិ
ផងដ្រោរ។
ថ្ង្រោន្រោះ គឺជាថ្ង្រោដ៏ពិស្រោស និងជា

កិត្តយិសយ៉ាងធំធ្រោងបំផុតសម្រោប់
ផ្រោសារមូលបត្រោកម្ពជុាដោយបានរៀបចំ
នូវ«សន្នសីិទជាតិស្តពីីផ្រោសារមូលបត្រោ-
កម្ពជុា»ក្រោមប្រោធានបទ«១ទស-
វត្រោសរ៍ន្រោការអភិវឌ្រោឍទីផ្រោសារមូលបត្រោ-
កម្ពជុានិងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ»ខណៈ
យើងប្រោរព្ធខួប១០ឆ្នាំន្រោផ.ម.ក។
ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខគឺយើងគួរ

បង្កើតក្ដីស្រោម្រោរមួមយួហើយក្ដីស្រោម្រោ
រួមនោះគឺបង្កើតទីផ្រោសារមូលបត្រោមួយ
ដ្រោលមនទំហំជួញដូរ៥០លាន
ដុលា្លារក្នុង១ថ្ង្រោនៅក្នុងរយៈព្រោល
៦-៧ឆ្នាំក្រោយ។

ខ្ញុំជឿជាក់ថា តួល្រោខន្រោះនឹងអាច
សម្រោចបានប្រោសិនបើមនការខិតខំ
ប្រោងឹប្រោងរួមគា្នាពីភាគីពាក់ព័ន្ធទំាង-
អស់ដោយសហការធ្វើការសំដៅ
គោលដៅរួមដើម្រោបីសម្រោចបាននូវ
គោលដៅប្រោកបដោយមហិច្ឆតាន្រោះ
ដ្រោលកំណត់ដោយផ.ម.ក។
ថ្វបីើទីផ្រោសាររបស់យើងនៅមនទំហំ

តូចនៅឡើយបើប្រោៀបធៀបនឹង
ប្រោទ្រោសជិតខាងបុ៉ន្ត្រោទំហំជួញដូររបស់
យើងមនការកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំង

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩មកដ្រោលក្នុងឆ្នាំ
២០១៨និងឆ្នាមុំនៗនោះទំហំជួញដូរ
ប្រោចំាថ្ង្រោមនប្រោមណជាង១០០
លានរៀល(២មឺុនដុលា្លារ)ឬតិចជាង
ន្រោះហើយកើនឡើងដល់ប្រោមណ
៦៣០លានរៀល(ជិត១៦មឺុនដុលា្លារ) 
ក្នងុឆ្នា២ំ០១៩ត្រោបានធា្លាក់ចុះបន្តចិ
មកត្រោមឹប្រោមណ៤៧០លានរៀល 
(ជាង១១មឺុនដុលា្លារ)ក្នងុឆ្នា២ំ០២០
ដោយត្រោការមកដល់ន្រោជំងឺកូវីដ១៩។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ដោយសារត្រោ

ប្រោសិទ្ធភាពនិងភាពវ្រោឆ្លាតន្រោការ-
គ្រោប់គ្រោងសា្ថានការណ៍កូវីដបានល្អពី
សំណាក់រាជរដា្ឋាភិបាលយើងបាន
ត្រោឡប់ទៅរកផ្លូវកំណើនឡើងវិញ
ហើយដោយតម្ល្រោជួញដូរបានកើន
ដល់ជាង១ប៊ីលានរៀល(២៧មុឺន
ដុលា្លារ)។ដោយឡ្រោកក្នុងរយៈព្រោល
៤ខ្រោដំបូងន្រោឆ្នាំ២០២២ន្រោះយើង
សម្រោចបានលទ្ធផលគរួឱ្រោយភា្ញាកផ់្អើល
ដោយទហំំជញួដរូបានកើនឡើងដល់
ជាង៤ប៊ីលានរៀលក្នុង១ថ្ង្រោដោយ-
សារត្រោមនសកម្មភាពជួញដូរច្រោើន
លើភាគហ៊ុនធនាគារអ្រោសុីលីដា។
ចំពោះការចូលរួមក្នុងទីផ្រោសារវិញ

គឺមនវិនិយោគិនថ្មីដ្រោលបានបើក
គណនីជួញដូរ ចនោ្លាះពី២០០ទៅ

៥០០នាក់ជារៀងរាល់ខ្រោ រួមទាំង
ក្នងុអឡំងុព្រោលជងំកឺូវដីនងិអឡំងុព្រោល  
បិទខ្ទប់នានាផងដ្រោរ។
ជាការពតិណាស់ការរកីចម្រោើនន្រោះ

ពតិជាមនិអាចសម្រោចទៅបានឡើយ
ប្រោសិនបើគា្មោនការជួយជ្រោមជ្រោង
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលនិយតករមូល- 
បត្រោកម្ពុជានិងការចូលរួមរបស់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
បច្ចុប្រោបន្ន ផ.ម.កមនក្រោុមហ៊ុន

ចុះបញ្ជីចំនួន១៦ដ្រោលក្រោុមហ៊ុន
ចំនួន៩បានចុះបញ្ជីជាភាគហ៊ុននិង
ក្រោមុហ៊នុចនំនួ៧ទៀតបានចុះបញ្ជី
ជាសញ្ញាបណ្ណហើយក្រោុមហ៊ុនទាំង
១៥ន្រោះបានកៀរគរទុនពីទីផ្រោសារ- 
មូលបត្រោប្រោមណជា១,១២២ 
ប៊ីលានរៀល(២៨១លានដុលា្លារ)។ 
ដូច្ន្រោះការផ្លាស់ប្តូរដ៏គួរឱ្រោយកត់សម្គាល់
ទាំងន្រោះនឹងមិនអាចសម្រោចបា នទ្រោ
ប្រោសិនបើគា្មោនការគាំទ្រោពីថា្នាក់ដឹកនាំ
កំពូលរបស់យើងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់។
ខ្ញុំសមូថ្ល្រោងអណំរគណុយ៉ាងជ្រោល-

ជ្រោចំពោះឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត-
សភាចារ្រោយអនូពន័្ធមនុរីត័្នឧបនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រោី រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួងស្រោដ្ឋកិច្ច និង
ហរិញ្ញវត្ថុនងិជាប្រោធានអាជា្ញាធរស្រោវា- 

ហិរញ្ញវត្ថុមិនម្រោនធនាគារចំពោះ
ការដឹកនាំចង្អុលបងា្ហាញដោយផ្ទាល់
ប្រោកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុ-
វិស័យវ្រោងឆ្ងាយ។
ឆ្លៀតក្នងុឱកាសន្រោះខ្ញុំកស៏មូគោរព

ថ្ល្រោងអំណរគុណយ៉ាងជ្រោលជ្រោ
បផំតុចពំោះរាជរដា្ឋាភបិាលដ្រោលមន
សម្ត្រោចអគ្គមហាស្រោនាបតីត្រោជោ  
ហ៊ុនស្រោនជាប្រោមុខបានខិតខំ
ប្រោឹងប្រោងជំរុញនិងបង្កើតឱ្រោយមន
ទីផ្រោសារមូលបត្រោន្រោះឡើងនិងសូម
ថ្ល្រោងអំណរគុណឯកឧត្តមបរិរក្រោស-
បណ្ឌិតគាតឈន់អតីតឧបនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រោី រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួងស្រោដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រោប់ការដឹកនាំចង្អុល-
បងា្ហាញប្រោកបដោយគតិបណ្ឌិត។
រហូតមកដល់ព្រោលន្រោះគឺជាដំណើរ

ដ៏អសា្ចារ្រោយសម្រោប់ផ.ម.កហើយខ្ញុំមន
សុទិដ្ឋិនិយមថាយើងនឹងឈាន
ទៅដល់កម្រោតិខ្ពស់មួយបន្ថ្រោមទៀត
នៅក្នងុរយៈព្រោលបុ៉នា្មោនឆ្នាំខាងមុខ៕

 ឯកឧត្តមហុងសុហួរ
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជ
អគ្គនាយកន្រផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជ

ច្រករំល្រកក្តីស្រម្ររួមដើម្ីបកសាងទីផ្សារមូលបត្រ

ឯកឧត្តមហុងសុហួរ។ រូបថតSupplied
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អគារទីស្នាក់ការថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាត
ផ្សារមូលបត្កម្ពុជា(CSX)បានផ្លាស់ទៅអគារទីស្នាក់ការ

ថ្មីកម្ពស់៣ជាន់របស់ខ្លួនដោយការរចនាដោយស្ថាបត្យកម្មខ្ម្រដ៏
ស្ស់ស្អាតក្នងុឆ្នាំ២០១៥ដ្លជានិមិត្តរូបន្ការប្តជ្ា្ញាចិត្តយូរអង្វង្
របស់ខ្លួនចំពោះទីផ្សារមូលបត្ ដ្លកំពុងរីកចម្ើនរបស់ព្ះ-
រាជាណាចក្កម្ពជុា។ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្ើប្ស់អគារទីស្នាក់ការ
ថ្មីន្ះទទួលបានការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពងខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមគាត
ឈន់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ប្ីចំាការ ដ្លស្ថតិនៅផ្លវូល្ខ១០៦ក្នងុ
រាជធានីភ្នព្ំញកាលពីថ្ងទី្២៦ខ្កុម្ភៈឆ្នាំ២០១៥។ ពិធីដ៏មាន
សរៈសំខាន់ន្ះ ក៏ទទួលបានការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី
ឯកឧត្តមបណ្ឌតិសភាចារ្យអូនព័ន្ធមុន្នរ័ីត្នទ្សរដ្ឋមន្ត្ីរដ្ឋមន្ត្ីក្សួង
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,ឯកឧត្តមបណ្ឌតិហ៊ានសហីុបរដ្ឋល្ខាធិការ
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងជាប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាភិបាលCSX ព្មទំាង
ឯកឧត្តមសូ៊សុជាតិអគ្គនាយកន្និយតករមូលបត្កម្ពជុា(ន.ម.
ក.)និងលោកបណ្ឌតិហុងសុហួរអគ្គនាយកCSXក៏ដូចជាវត្តមាន
របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុវិស័យនះ្ជាច្ើនរូបទៀត។ឯកឧត្តមគាត
ឈន់បានមានប្សសន៍ថា៖«អគារន្ះគឺជាហ្ដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធរឹង
មួយបន្ថម្លើហ្ដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធរឹង និងទន់ជាច្ើននៅក្នងុវិស័យ
មូលបត្ ដ្លតូ្វបានបង្កើត និងអភិវឌ្ឍកន្លងមកស្បតាម
ការចង្អលុបង្ហាញនៅក្នងុយុទ្ធសស្ត្អភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា»៕

ផលិតកម្មសកលនិងការកើនឡើង
នូវថ្ល្ថាមពលព្មទំាងការថមថយន្
ស្ដ្ឋកិច្ចធំៗមួយចំនួន ដ្លជាលទ្ធ-
ផលបង្កឱ្យមានការកើនឡើងនូវថ្ល្
ទំនិញគ្ប់ប្ភ្ទ។
រាជរដា្ឋាភបិាលបន្តប្តជ្ា្ញាជរំញុពន្លឿន 

វឌ្ឍនភាពន្ការអនុវត្តការដា្ឋាន
ក្ទម្ង់ឱ្យកាន់ត្សុីជម្សំដៅ
កសងប្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឱ្យ
កានត់្រងឹមាំនងិមានភាពធន់ទៅនងឹ
វិបត្តិនាព្លអនាគតជាពិស្ស
ឆ្លើយតបបានទាន់ព្លទៅនឹង
និនា្នាការសំខាន់ៗនិងការវិវឌ្ឍយ៉ាង
ឆប់រហ័សន្ព្ឹត្តិការណ៍នានាក្នុង
តំបន់និងសកល។
ក្នងុន័យន្ះ,រាជរដា្ឋាភិបាលបាន

ដាក់ច្ញនូវ «ក្បខ័ណ្ឌយុទ្ធសស្ត្
និងកម្មវិធីស្តារ និងជំរុញកំណើន
ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាក្នងុការរស់នៅជាមួយ
នឹងកូវីដ-១៩តាមគន្លងប្ក្តីភាពថ្មី

ឆ្នា២ំ០២១-២០២៣»ក្នងុគោល-
បំណងស្តារស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាក្នងុព្ល
ចំពោះមុខនិងក្នងុរយៈព្លមធ្យមឱ្យ
ត្ឡប់ទៅរកមាគា៌ាន្កំណើនរបស់
ខ្លនួ និងពងឹ្ងភាពធន់សម្ប់ការ-
អភិវឌ្ឍសង្គម-ស្ដ្ឋកិច្ច ប្កបដោយ
ចីរភាព និងបរិយប័ន្នក្នងុរយៈព្ល
វ្ង ដ្លក្នងុនោះ ក៏មានការគូស
រំល្ចអំពីសរៈសំខាន់ន្ការធ្វើបរិវត្ត-
កម្មឌីជីថល(DigitalTransforma-
tion)ក្នុងវិស័យសធារណៈ និង
ឯកជនដើម្បីជំរុញល្បឿនន្ការស្ដារ
ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិឱ្យបានលឿន និងឆប់-
រហ័សផងដ្រ។

 ជាមួយនឹងការកត់សមា្គាល់លើការ-
វិវឌ្ឍធំធាត់របស់ផ្សារមូលបត្កម្ពុជា
និងវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗក្នុងរយៈព្ល
១០ឆ្នាំកន្លងទៅន្ះដូចដ្លឯក-

ឧត្តមហុងសុហួរនិងឯកឧត្តមស៊ូ
សុជាតិបានរាយការណ៍,ខ្ញុំសូមផ្តល់
អនុសសន៍មួយចំនួនសំដៅពន្លឿន
និងពងឹ្ងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្- 
កម្ពុជាថ្មទៀត។
បន្តបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបាន

កាន់ត្ទូលំទូលាយតាមរយៈយន្តការ
និងមធ្យោបាយថ្មីៗ ន្បច្ចក្វិទ្យោ អំពី
អត្ថប្យោជន៍ទំាងឡាយដ្លរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាបាន និងកំពុងផ្ដល់
ឱ្យកុ្មហុ៊នចុះបញ្ជីលក់មូលបត្
ជាពិស្សការលើកទឹកចិត្តផ្ន្ក
ពន្ធដារសម្ប់វិស័យមូលបត្ និង
ការអនុគ្ះបំណុលពន្ធចំពោះកុ្ម-
ហុ៊នដ្លបោះផ្សាយនិងចុះបញ្ជីលក់
មូលបត្ជាសធារណៈ។
ពិនិត្យ និងចាប់យកនូវកាលានុវត្ត-

ភាពថ្មីន្ប្ព័ន្ធបច្ចក្វិទ្យោហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍទីផ្សារតាម-
រយៈការធ្វើឌីជីថលភាវូនីយកម្មលើ
យន្តការរបស់ទីផ្សារមូលបត្កម្ពជុា
និងរបស់និយតករមូលបត្កម្ពុជា
សំដៅផ្ដល់ភាពងយសួ្លនិងភាព-
ឆប់រហ័ស, បុ៉ន្តអ្ាចគ្ប់គ្ងបាន,
សម្ប់វិនិយោគិន និងកុ្មហុ៊ន
ចុះបញ្ជីព្មទំាងការកា្ដាប់យកឱកាស
ន្ការអភិវឌ្ឍលឿនន្ប្ព័ន្ធបច្ចក្-
វិទ្យោហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្ម
ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសម្ប់ទីផ្សារ
និងការពងី្កស្វាកម្មរបស់ផ្សារមូល-
បត្កម្ពុជាទៅកុ្មហុ៊នមិនទាន់
ចុះបញ្ជីផងដ្រដូចជាយន្តការរក្សាទុក
មូលបត្ជាដើម។
គិតគូររៀបចំជាមួយគ្ប់តួអង្គ

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ន្ទីផ្សារមូលបត្
នវូសកម្មភាពលម្អតិក្នងុបរកិារណ៍ន្

ស្ថានភាពស្ដ្ឋកិច្ចសកលបច្ចុប្បន្ន
ព្មទាំងស្ថានភាពវិវឌ្ឍន៍លឿនន្
បច្ចក្វទិយ្ោហរិញ្ញវត្ថុន្ះសមប្់ការ-
អភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្១០ឆ្នាំទៅ
មខុទៀតតាមរយៈការរៀបចំនងិការ-
ដាក់ច្ញនូវផ្នការយុទ្ធសស្ត្
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យមូលបត្រយៈព្ល
១០ឆ្នាំដ្លខ្ញុំបានណ្នាំរួចហើយ
ទៅនយិតករមលូបត្កម្ពជុាឱយ្ដកឹនាំ
រៀបចំការងរន្ះ។
ការអភវិឌ្ឍវិស័យមលូបត្ទាមទារ

នូវព្លនិងការចូលរួមពីគ្ប់តួអង្គ
ទាងំអស់,ទាងំវសិយ័សធារណៈនងិ
វសិយ័ឯកជន។ដចូ្ន្ះខ្ញុំសងឃឹ្មយ៉ាង
មុតមាំថាគ្ប់តួអង្គទាំងអស់នឹង
សហការជាមួយផ្សារមូលបត្កម្ពុជា
និងនិយតករមូលបត្កម្ពុជាក្នុង
ការជំរុញការអភិវឌ្ឍទីផ្សារន្ះជា
បន្តទៀតសប្តាមគោលនយោបាយ
របស់រាជរដា្ឋាភិបាល,ផ្នការយុទ្ធ-
សស្ត្អភវិឌឍ្ន៍ទផីស្ារពម្ទាងំចប្ាប់
និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន៕

ទីផ្សារមូលបត្របានត្រៀមខ្លួន...តពីទំព័រទី ៣
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ក្រមុហ៊នុចនំនួ២បានចុះបញ្ជីនៅលើ
ទផី្រសារកណំើនដ្រលជាទផី្រសារសម្រប់
សហគ្រសធុនតូចនិងមធ្រយមដ្រល
មានដើមទុនចាប់ពី៥០មុឺនដុល្លារ
អាម្ររិកនិងមានក្រុមហ៊ុនចំនួន៧
បានបោះផ្រសាយលក់សញ្ញាបណ្ណចនំនួ
៩ដ្រលសរុបក្រុមហ៊ុនទាំង១៦ន្រះ
បានប្រមូលសាច់ប្រក់ពីទីផ្រសារចំនួន
281.8លនដុល្លារអាម្ររិក។
លេខអត្តសញ្ញាណវនិយិោគនិនងិ

ទិន្នន័យទីផេសារ៖ ន.ម.ក.បានផ្តល់
ល្រខអត្តសញ្ញាណវិនិយោគិនចំនួន
31.640ដ្រលក្នុងនោះមាន 
វិនិយោគិនស្ត្រីចំនួន៣៤%និង
វនិយិោគនិសញ្ជាតិខ្ម្ររចនំនួ៨៦%។
ចំនួនវិនិយោគិនមានការកើនឡើង 
យ៉ាងគំហុកក្នងុឆ្នាំ២០១៨ដ្រលក្នងុ 

ឆ្នាំ២០១៨យើងបានផ្តល់ល្រខអត្ត-
សញ្ញាណវិនិយោគិនចំនួន11.714។គិត
ត្រមឹថ្ង្រទី១៣ខ្រឧសភាឆ្នា២ំ០២១
យើងមានមូលធននូបនីយកម្មទីផ្រសារ
៧%ធៀបនឹងផលិតផលក្នងុស្រកុ
សរុបឆ្នាំ២០២០។
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិង

ការកសាងទនំកុចតិ្តក្នងុទផីេសារ៖ន.ម.ក 
បានរៀបចំកម្មវធិីបណ្តុះបណ្តាលនងិ
ផ្រសព្វផ្រសាយទូទាំងប្រទ្រសចំនួន
១៥០និងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ
ជា២មុឺននាក់។ទន្ទឹមនឹងន្រះន.ម.ក 
បានបង្កើតនវូChannelTelegram
ដ្រលមានឈ្មោះថានិយតករមូលបត្រ-
កម្ពជុា(ន.ម.ក.)ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយនវូ
ចំណ្រះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធ

នឹងវិស័យមូលបត្រនិងChannel
TelegramSERCAlertសម្រប់
ផ្រសព្វផ្រសាយនូវចំណ្រះដឹងនិងក្រើន-
រឭំកដល់វនិយិោគនិកដ៏ចូជាសាធារ-
ណជនឱ្រយមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ
ការឆបោកនានា។

 ការធ្វើពិពិធកម្មទីផេសារ៖នៅលើ
ទីផ្រសារបច្ចុប្របន្នយើងមានមូលបត្រ-
កម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុលឬ
សញ្ញាបណ្ណដ្រលក្នុងនោះសម្រប់
សា្ថានភាពទីផ្រសាររបស់យើងនាព្រល
បច្ចុប្របន្ន គឺយើងរួចរាល់សម្រប់
អនុញ្ញាតឱ្រយមានសញ្ញាបណ្ណប្រតង
នៅក្នុងទីផ្រសារផងដ្ររដោយមានការ-
ជួយគាំទ្រពី ADB,ហើយនាព្រល
ខាងមុខយើងនឹងមានអាជីវកម្ម

គម្រងវិនិយោគរួមនិងទីផ្រសារមូល- 
បត្រអនាគតផងដ្ររ។
តាមរយៈការដាក់ឱ្រយដំណើរការជា

ផ្លូវការនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុីអ្រសអិុក
ត្រដ(CSXTrade)នៅក្នុងថ្ង្រន្រះ
ដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយវិនិយោគិនកាន់ត្រ
ងាយស្រួលក្នុងការជួញដូរមូលបត្រ
តាមទូរស័ព្ទដ្រលវិនិយោគិនអាច
ទាញយកកម្មវិធី ឬAppន្រះតាម
ប្រព័ន្ធ IOSនិងAddroidនោះខ្ញុំ
ជឿជាក់ថាសកម្មភាពជួញដូរក្នុង
ទីផ្រសារន្រះនឹងមានការកើនឡើង។
ខ្ញុំសមូសម្ត្រងនវូអណំរសាទរចពំោះ

ដំណើរវិវឌ្រឍន៍សមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុង
រយៈព្រល១ទសវត្រសរ៍មកន្រះក្រម
ការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត-

សភាចារ្រយហ៊ានសាហុីបរដ្ឋល្រខា-
ធិការក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ- 
វត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 
ន្រផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តម
ហុងសុហួរប្រតិភូរាជរដា្ឋាភិបាល
ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកន្រផ.ម.ក។ 
ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប១០ឆ្នាំន្រ

ការដាក់ឱ្រយដំណើរការក្រុមហ៊ុនផ្រសារ-
មូលបត្រកម្ពុជាន្រះសូមឱ្រយក្រុមហ៊ុន
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាទទួលបាននូវ
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីកាន់ត្រច្រើននិង
សកម្មភាពជួញដូរក្នុងទីផ្រសាកាន់ត្រ
សកម្មដើម្របីទទលួបាននវូសមទិ្ធផល
ផ្ល្រផ្កាខ្ពស់តាមការរំពឹងទុកក៏ដូចជា
ឈានទៅប្រកតួប្រជ្រងជាមយួទផី្រសារ
ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន។
«ការអភវិឌ្រឍទផី្រសារមលូបត្រត្រវូការ

នូវការចូលរួមទាំងអស់គា្នា!ទាំងអស់
គា្នាដើម្របីវិស័យមូលបត្រ វិស័យមូល- 
បត្រដើម្របីទាំងអស់គា្នា!»៕

តពីទំព័រទី ៤ ទីផ្សារមូលបត្ររឹងមាំនិងទាក់...

កាលបរិច្ឆ្រទសំខាន់ៗ
២០១២

ចុះបញ្ជីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងក្នងុទីផ្រសារគោល
២០១៦  

បង្កើតប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទីយភាពក្នងុទីផ្រសារ

២០១៩ 

បន្ថ្រមម៉ាងជួញដូរពីត្រមឹ៣,៥ម៉ាង 

រហូតដល់៧ម៉ាងក្នងុ១ថ្ង្រ
បង្កើតឱ្រយមានការទូទាត់ការជួញដូរជារូបិយប័ណ្ណ

ប្រក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក

២០២១  
ចុះបញ្ជីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងក្នងុទីផ្រសារ

កំណើន

២០១៣
បង្កើនចំនួនដងន្រការផ្គផូ្គងបញ្ជាជួញដូរពី

២ទៅ៥ដងក្នងុ១ថ្ង្រ

២០១៧  
បង្កើតទីផ្រសារមូលបត្របំណុលសាជីវកម្ម

ដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់ប្រភ្រទបញ្ជាទីផ្រសារការជួញដូរ
តាមការចរចានិងបង្កើនកម្រតិបម្របម្រួលថ្ល្រប្រចំាថ្ង្រ 

សម្រប់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិពី៥%ទៅ១០%

 បង្កើតប្រព័ន្ធបងា្ហាញព័ត៌មាន 
(e-Disclosure)

  ២០១៥
បង្កើតទីផ្រសារកំណើន
បង្កើតវគ្គជួញដូរនិរន្តន៍

២០១៨  
ចុះបញ្ជីមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មលើកដំបូង

២០២២ 
បង្កើតកម្មវិធីជួញដូរតាមទូរស័ព្ទ

បង្កើតប្រព័ន្ធជួញដូរចល័ត 
ដោយប្រើគ្រហទំព័រ
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