
គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១០ខៃតុលា
ឆ្នាំ១៩៧៩មកធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាតៃូវបានបង្កើតឡើងវិញអស់
រយៈកាល៤១ឆ្នាំហើយនិងបានដើរ-
តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌៃឍ
បៃពន័្ធធនាគារបៃកបដោយបៃសទិ្ធ-
ភាពស្ថិរភាពនិងចីរភាព។ទោះ-
យ៉ាងណាសាធារណជនមួយចំនួន
នៅតៃមានចម្ងល់ថាតើធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជាមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
ធនាគារជាតិនៃកម្ពជុាគជឺាអាជា្ញា-

ធររូបិយវត្ថុ និងតៃួតពិនិតៃយបៃព័ន្ធ
ធនាគារនៅកម្ពុជា។ក្នុងនាមជា
អាជា្ញាធររូបិយវត្ថុ ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការ-
បោះផៃសាយបៃក់រៀលដៃលជា
រូបិយវត្ថុជាតិ និងមានតួនាទីរកៃសា
ស្ថិរភាពតម្លៃបៃក់រៀល។ក្នុងន័យ
នៃះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាអ្នក
រៀបចំតាក់តៃងនិងអនុវត្តគោល-
នយោបាយរូបិយវត្ថុ និងអតៃ
ប្តូរបៃក់ដោយពិគៃះជាមួយ
រាជរដ្ឋាភបិាលក្នងុកៃបខណ័្ឌគោល-
នយោបាយសៃដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។ក្នុង
នាមជាអាជា្ញាធរតៃួតពិនិតៃយ ធនា-
គារជាតិនៃកម្ពុជាជាអ្នកផ្តល់ និង
ដកហូតអាជា្ញាប័ណ្ណតាក់តៃងបទ

បៃបញ្ញត្តិ និងតៃួតពិនិតៃយគៃឹះសា្ថាន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។
លើសពីនៃះធនាគារជាតិនៃ

កម្ពុជាធ្វើការវិភាគសា្ថានភាពសៃដ្ឋ-
កិច្ច និងរូបិយវត្ថុជាបៃចាំចៃញ
ផៃសាយរបាយការណ៍និងពៃឹត្តបតៃ-
ផៃសៃងៗតៃួតពិនិតៃយបៃព័ន្ធទូទាត់-
ជាតិដឡំើងតារាងស្ថតិិជញ្ជងីទទូាត់
និងចូលរួមក្នុងការគៃប់គៃងបំ-
ណុលនិងឥណទៃយៃយកៃបៃទៃស។ 
ជារួមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមាន
តួនាទីចមៃបង៣៖
តួនាទីចមៃបងទី១ របស់ធនា-

គារជាតិនៃកម្ពជុាគឺរកៃសាស្ថរិភាពថ្លៃ
ដៃលបង្កបរយិកាសអំណោយផល
ដល់ការវនិយិោគការបៃើបៃស់នងិ
អាជវីកម្មនានា។ក្នងុរយៈពៃលជាង
២ទសវតៃសរ៍កន្លងមកនៃះតម្លៃបៃក-់
រៀលតៃូវបានរកៃសានូវស្ថិរភាពល្អ-
បៃសើរហើយបានរួមចំណៃករកៃសា
អតៃអតផិរណាដៃលជាសចូនាករ
បង្ហាញពីកមៃិតថ្លៃទំនិញបៃើបៃស់
ឱៃយស្ថិតនៅកមៃិតទាបបៃមាណ
២,៥%ជាមធៃយមបៃចាំឆ្នាំប៉ណុោ្ណោះ
ដៃលជួយរកៃសាបានអំណាចទិញនៃ
ចំណូលរបស់បៃជាពលរដ្ឋ។នៅ
ពៃលដៃលរូបិយវត្ថុជាតិបាត់បង់
តម្លៃ ឬបៃបៃួលថ្លៃខា្លាំងពៃក វិនិ-

យោគិនក្នុងសៃុកនិងអន្តរជាតិនឹង
បាត់បង់ទំនុកចិត្តលើសៃដ្ឋកិច្ចនិង
ការគៃប់គៃងរូបិយវត្ថុរបស់បៃទៃស។
តួនាទីចមៃបងទី២គឺតៃួតពិនិតៃយ

បៃព័ន្ធធនាគារ។បៃព័ន្ធធនាគារ
ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការ-
កៃណ្ឌបៃមលូបៃក់សនៃសំទៅផ្ដលឱ់ៃយ
អ្នកដៃលមានតមៃូវការឥណទាន។
ការធ្វើអន្តរការីកម្មបៃបនៃះពិតជា 
មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នងុការគំាទៃ 
និងជំរុញការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចរបស់
បៃទៃសមួយ។
កៃមុហ៊នុសហគៃសនានាដៃល

ចង់ពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតៃ
មិនមានដើមទុនគៃប់គៃន់អាច
ទទួលបានហិរញ្ញបៃបទានពីគៃឹះ-
សា្ថានធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុតាមរយៈ
ឥណទាន។ប៉ុន្តៃឥណទាននៃះ
អាចទទួលបានលុះតៃតៃសាធា-
រណជនមានទំនុកចិត្តលើបៃព័ន្ធ-
ធនាគារតាមរយៈការដក់បៃក់
សនៃសំរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងគៃឹះ-
សា្ថានធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុ។ដចូ្នៃះ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតៃូវធានា
ឱៃយបានថាគៃឹះសា្ថានធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុមានលក្ខណៈគៃប់គៃន់
ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការជឿ-
ទុកចិត្តពីបៃជាពលរដ្ឋតាមរយៈ

ការតៃួតពិនិតៃយជាបៃចាំនិងការធ្វើ
នយិតកម្មលើគៃឹះសា្ថានធនាគារនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ។បច្ចុបៃបន្នគៃឹះ-
សា្ថានធនាគារនងិមកីៃហូរិញ្ញវត្ថុបាន
បង្កើនចំនួនបៃក់បញ្ញើសរុបដល់
បៃមាណ១២៩,១ទៃីលានរៀល
និងឥណទានដល់បៃមាណជា
១៤១,៨ទៃីលានរៀលទៅដល់
សៃដ្ឋកិច្ច។
ការរីកចមៃើនឥតឈប់ឈរនៃ

បៃព័ន្ធធនាគារបានអនុញ្ញាតឱៃយ
បៃជាជនកម្ពុជាជាចៃើនបៃើបៃស់
សៃវាធនាគារកាន់តៃសមៃបូរបៃប
ដចូជាឥណទានទញិផ្ទះ,ឥណទាន
បង់រំលស់សមា្ភារបៃើបៃស់,ការដក់-
បៃក់បញ្ញើ,សៃវាផ្ទៃរ និងទូទាត់-
បៃក់,សៃវាទូរស័ព្ទចល័តកាន់តៃ
ងយសៃួលនិងគៃប់ទីកន្លៃង។
តនួាទីចមៃបងទី៣គឺការតៃតួពនិតិៃយ

បៃព័ន្ធទូទាត់តាមរយៈការធ្វើទំនើប-
កម្មហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជា
បន្តបនា្ទាប់ដៃលអនុញ្ញាតឱៃយបៃព័ន្ធ
ធនាគារអាចដំណើរការបានដោយ
រលូននិងបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព។
សៃវាធនាគារតាមបៃព័ន្ធអៃឡិច-
តៃូនិកជួយសមៃួលដល់ការទូទាត់
ការផ្ទៃរបៃក់ និងការដក់បៃក់-
បញ្ញើជាដើម។

ជាមយួគា្នានៃះបៃពន័្ធទទូាត់រហស័
ជយួសមៃលួដល់បៃតបិត្តិការទទូាត់
ទំនិញនិងសៃវានិងការវិនិយោគ
ទាំងក្នុងសៃុកនិងអន្តរជាតិបៃកប-
ដោយសុវត្ថិភាពនិងបៃសិទ្ធភាព
ខ្ពស់។ បច្ចុបៃបន្នបៃព័ន្ធទូទាត់តាម
ទរូសព័្ទចលត័នៅកម្ពជុាទទលួបាន
នវូអតៃនៃការបៃើបៃស់លឿនជាង
គៃនៅក្នងុតំបន់ហើយគណនីបៃពន័្ធ
ទទូាត់តាមទរូសព័្ទចលត័បានកើន-
ឡើងដល់បៃមាណ៨,២លាន-
គណនីដៃលបៃជាពលរដ្ឋអាច
ទូទាត់ និងផ្ញើបៃក់ទូទាំងបៃទៃស
និងឆ្លងដៃនបានផងដៃរ។សមៃប់
ពលកររោងចកៃបៃព័ន្ធទូទាត់តាម
ទូរស័ព្ទចល័តនៃះអាចជួយឱៃយពួក
គាត់ផ្ទៃរបៃក់ទៅគៃសួារនៅបណា្ដា-
ខៃត្តនានាបានដោយងយសៃួល
ឆប់រហ័សនិងចំណាយតិច។
សមៃប់រាជរដ្ឋាភិបាលបៃព័ន្ធ-

ទូទាត់បៃបនៃះតៃូវបានបៃើបៃស់
សមៃប់ការបើកបៃក់បៀវតៃសរ៍ជូន
មន្តៃីបុគ្គលិកសាធារណៈ,បៃមូល-
ពន្ធ,បងថ់្លៃសៃវាសាធារណៈដចូជា
ទឹកភ្លើងជាដើមដៃលជាលទ្ធផល
អាចបង្កើនបាននូវតមា្លាភាពនិង
បៃសិទ្ធភាពនៅក្នុងសា្ថាប័នសាធា-
រណៈឱៃយកាន់តៃបៃសើរឡើង៕  
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អត្ថបទដោយ៖ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា



ក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌា
ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុ-
ជីវិតអន្តរជាតិដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជា
បានឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិក្នងុនាម
ជា«ស្ថាប័នការងរឈានមុខគ្រនៅ
អាសុី»ពីស្ថាប័នAsiaCorporate
Excellence&Sustainability
(ACES)កាលពពី្រលថ្មីៗ ន្រះ។ន្រះ
គឺជាឆ្នាំទី២ហើយដ្រលក្រុមហ៊ុន
ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងកម្មវិធីពាន-
រង្វាន់លំដាប់អន្តរជាតិន្រះបនា្ទាប់ពី
បានឈ្នះពានរង្វាន់«ក្រមុហ៊នុឈាន-
មុខប្រចាំតំបន់អាសុីក្នុងសកម្មភាព
គាំទ្រសហគមន៍»កាលពីឆ្នាំមុន។
ម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌាជាក្រុមហ៊ុន
មួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន៦
នៅអាសុីនិងជាក្រុមហ៊ុនត្រមួយគត់
ពីប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលទទលួបានពាន
កិត្តិយសន្រះ។
ពានរង្វាន់ន្រះទទួលស្គាល់ស្ថាប័ន

ដ្រលប្រកាន់ខ្ជាប់យុទ្ធសស្ត្រដ្រល
យកបុគ្គលិកជាគោលនិងបង្ហាញពី
ការប្ត្រជា្ញាចតិ្តខ្ពស់ក្នងុការលើកកម្ពស់
នងិអភវិឌ្រឍសមត្ថភាពបគុ្គលកិ។ការ-
ទទួលស្គាល់ន្រះដើរស្របគា្នាយ៉ាងល្អ
ឥតខ្ចោះទៅនឹងប្រសកកម្មរបស់
ក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍ក្នុងការជួយ
ប្រជាជនក៏ដូចជាបុគ្គលិកយើងឲ្រយ
ធ្វើការសម្រចចិត្តបានកាន់ត្រងយ-
ស្រួលនិងជីវិតកាន់ត្រប្រសើរ។
លោកJustinHelferichអគ្គនា-

យកប្រតិបត្តិ និងនាយកចាត់ការ
ទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍
ខ្រមបូឌាបានមានប្រសសន៍ថា៖

«នៅក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍យើង
មានឆន្ទៈរួមគា្នាជាសកលក្នុងការ-
ទទួលយកភាពចម្រុះដើម្របីបង្កើត
បរយិកាសការងរដ្រលប្រកបដោយ
ភាពសម្របូរប្របចម្រុះគា្នានិងការ-
រួបរួមគា្នាមួយដ្រលបុគ្គលិកទាំងអស់
ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្រយធ្វើការទៅ
តាមជំនាញរបស់ខ្លួនដោយអស់ពី
សមត្ថភាព។ការធ្វើប្របន្រះផ្តល់
ឱកាសឲ្រយពួកគាត់រីកចម្រើនលូត-
លាស់ទាំងលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន
នងិវជិា្ជាជវីៈក្នងុការបម្រើអតថិជិនដ្រគូ
អាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់យើង
បានយ៉ាងល្អបំផុត»។

លោកបានបន្ថ្រមទៀតថា៖«យើង
មានកិត្តិយសណាស់ដ្រលក្រុមហ៊ុន
យើងទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មាន
កិត្រយានុភាពន្រះ។ការទទួលស្គាល់
ន្រះនឹងជំរុញយើងបន្ថ្រមទៀតក្នុង
ការបន្តនាយំកនវូបទពសិោធកានត់្រ
ល្អឥតខ្ចោះជូនបុគ្គលិករបស់យើង
ដ្រលជាលទ្ធផលអនុញ្ញាតឲ្រយយើង
ជួយកសងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុកាន់ត្រ
រឹងមាំនិងល្អប្រសើរជូនអតិថិជន។
យើងជឿជាក់ថាភាពរីករយរបស់
បុគ្គលិកនងឹនាមំកនវូភាពរកីរយដល់
អតិថិជន»។
លោកស្រី Shanggari Balak-

rishnanអគ្គនាយិកាប្រតិបត្តិរបស់
MORSGroupដ្រលជាអ្នករៀបចំ
កម្មវិធីពានរង្វាន់ន្រះមានប្រសស-
ន៍ថា៖«ក្រុមហ៊ុនម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រម-  
បូឌាយកចតិ្តទកុដាក់នងិទទលួយក
នវូរល់ការបញ្ច្រញមតយិោបលរ់បស់
បគុ្គលកិវាយតម្ល្រលើការចលូរមួរបស់
បុគ្គលិកនិងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍
ការងរដ្រលមានការប្រកួតប្រជ្រង។
យទុ្ធសស្ត្រន្រះបានរមួចណំ្រកយ៉ាង-
សំខន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណតម្ល្រ
របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
មួយន្រះ»។
លោកJayanthiDesanសមា-

ជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មការវាយ-
តម្ល្រក្នងុកម្មវធិីពានរង្វាន់ACESបាន
មានប្រសសនថ៍ា៖«ក្រមុហ៊នុម្រន-ូ
ឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌាផ្តោតសំខន់លើ
ការផ្តល់សិទិ្ធស្មើគា្នាក្នុងកន្ល្រងការងរ
ក៏ដចូជាខតិខំប្រងឹប្រងផ្តល់ការយក-
ចិត្តទុកដាក់ដល់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់-
ថា្នាក់ហើយសកម្មភាពទាំងអស់ន្រះ
បានធ្វើឲ្រយម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌា
កា្លាយជាស្ថាប័នដ្រលមានលក្ខណ-
ពិស្រសស័ក្ដិសមនឹងទទួលបានការ-
ទទួលស្គាល់ន្រះ។»
ក្នុងរយៈព្រលជាង៨ឆ្នាំកន្លងមក

ន្រះក្រមុហ៊នុម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌា
បានទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសនិង
លិខិតសរសើរជាច្រើនទាំងក្នុងនិង
ក្រប្រទ្រសរួមមាន៖

 ពានរង្វាន់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ
អតិថិជនប្រចាំឆ្នាំ(២០១៧ដល់
២០១៩)ទីក្រុងហុងកុង
 ពានរង្វាន់កិត្តិនាមក្រុមហ៊ុនឆ្នើម
ប្រចាឆំ្នាំ(២០១៨ដល់២០១៩)
ទីក្រុងហុងកុង
 ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដកឹនាំសកម្ម-
ភាពសង្គមប្រចាឆំ្នាំ(២០១៧ដល់
២០១៩)ទីក្រុងហុងកុង
 ពានរង្វាន់កិតិ្តនាមជាក្រមុហុ៊ន- 
ឆ្នើម(២០១៩ដល់២០២០) 
ប្រទ្រសថ្រ
 លិខិតសរសើរពីគណៈកមា្មាធិការ-
ជាតិសុវត្ថភិាពចរចរណ៍ផ្លវូគោកន្រ
ក្រសួងសធារណការនិងដឹកជញ្ជនូ
(២០១៨ដល់២០២០)៕
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ក្រុមហ៊ុន ម្រ នូ ឡាយ ហ្វ៍ ខ្រ ម បូ ឌា ឈ្នះ ពានរង្វាន់ អន្តរ -
ជាតិ ក្នុងនាម ជា «ស្ថាប័ន ការងរ ឈានមុខ គ្រ នៅ អាសុី »

កៃុមហ៊ុន មៃនូឡាយហ្វ៍ ខៃមបូឌា បានឈ្នះពានរង្វាន់ និងលិខិតសរសើរជាចៃើនទាំងក្នុងនិងកៃបៃទៃស នៅក្នុងរយៈពៃលជាង៨ឆ្នាំកន្លងមកនៃះ។ 

លោក Justin helferich អគ្គនាយកបៃតិបត្តិ និងនាយកចាត់ការទូទៅនៃកៃុមហ៊ុន មៃនូឡាយហ្វ៍ ខៃមបូឌា។



វិទ្រយាស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
(IBF)កាលពីថ្ង្រពុធបានចុះហត្ថ-
ល្រខលើអនុស្រសរណៈន្រការយោគ-
យល់គា្នា (MoU) ជាមួយសកល-
វិទ្រយាល័យអន្តរជាតិផរ៉ាហ្គនដើម្របី
លើកកម្ពស់កិច្ចសហការផ្រសារភា្ជាប់
គមា្លាតជំនាញរវាងកម្មវិធីសិក្រសារបស់
ស្ថាប័នអប់រំ និងតម្រូវការន្រឧស្រសា-
ហកម្មធនាគារ។
ពិធីចុះហត្ថល្រខន្រះ ត្រូវបានធ្វើ-

ឡើងក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តម
បណ្ឌតិហង់ជួនណារុ៉នរដ្ឋមន្ត្រកី្រសួង
អបរ់ំយវុជននងិកឡីានងិទទលួបាន
ការអញ្ជើញផ្តល់កិត្តិយសដោយ
លោកជំទាវជាសិរី ឧបការីទ្រស-
ភបិាលនងិជាអគ្គនាយកបច្ច្រកទ្រស
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។
ក្នុងនោះមានការចូលរួមពីក្រុម-

ប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈគ្រប់គ្រង
ជាន់ខ្ពស់ន្រវិទ្រយាស្ថានធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ(IBF)និងសកលវិទ្រយា-
ល័យអន្តរជាតិផរ៉ាហ្គនព្រមទាំង
មន្ត្រជីានខ់្ពស់ន្រសមាគមធនាគារនៅ
កម្ពុជា(ABC)និងសមាគមមីក្រូ-
ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(CMA)។
តាមរយៈMoUន្រះវទិ្រយាស្ថានIBF

និងសកលវិទ្រយាល័យផរ៉ាហ្គននឹង
សហការគា្នាក្នុងការផ្តួចផ្តើមគំនិត

ផ្រស្រងៗដើម្របីផ្រសារភា្ជាប់គមា្លាតរវាងតម្រវូ-
ការជំនាញដ្រលកំពុងវិវឌ្រឍន៍យ៉ាង
ឆប់រហ័សន្រវិស័យឧស្រសាហកម្ម
ធនាគារនងិអ្នកដ្រលបណ្តុះបណា្តាល
ដោយប្រព័ន្ធអប់រំឧត្តមសិក្រសា។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហង់ជួនណារ៉ុន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានមានប្រស-
សន៍ថា៖«កម្មវិធីអប់រំឧត្តមសិក្រសានៅ
កម្ពុជាបានពង្រីកយ៉ាងឆប់រហ័ស
ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការន្រ
កំណើននៅក្នុងវិស័យផ្រស្រងៗ ប៉ុន្ត្រ
កំណើនន្រះមិនមានភាពសុីចង្វាក់គា្នា
ជាមួយនឹងតម្រូវការន្រវិស័យឧស្រសា-
ហកម្មនោះទ្រដោយសរត្រមិនមាន
កិច្ចសហការរវាងអង្គភាពទាំង២»។
«ខ្ញុំសូមអបអរសទរគំនិតផ្តួចផ្តើម

ន្រះដ្រលដឹកនាំដោយIBFនិងមាន
ការគាំទ្រពីសំណាក់ABCនិងCMA
ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជា
វិជ្ជមានរបស់Paragon.Uដើម្របីចូល-
រួមក្នុងការសហការគា្នាជាផ្លូវការន្រះ។
ខ្ញុំទន្ទងឹរងច់ាំមើលការខតិខំប្រងឹប្រង
រួមគា្នាជាច្រើនទៀតរួមទាំងសកល-
វិទ្រយាល័យសធារណៈក្នុងស្រុករបស់
យើង»។
លោកជាកញ្ញរិទ្ធិ អ្នកគ្រប់គ្រង

ទទូៅន្រវទិ្រយាស្ថានធនាគារនងិហរិញ្ញ-
វត្ថុបានមានប្រសសនថ៍ា៖«គោល-

បណំងន្រMoUន្រះគឺដើម្របីផ្រសារភា្ជាប់
គមា្លាតទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរវាង
តម្រូវការឧស្រសាហកម្មន្រះនិងកម្មវិធី
របស់ស្ថាប័នអប់រំដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រកដ 
ថាស្ថាប័នអប់រំបណ្តុះបណា្តាលបាន
និស្រសិតស្របតាមតម្រូវការរបស់
ឧស្រសាហកម្មធនាគារ»។
លោកជំទាវជាសិរីមានប្រស-

សន៍ថា៖«នៅក្នុងការក្រលម្អការអប់រំ
មនសុ្រសគ្របគ់ា្នាគរួត្រដើរតួសខំន់មយួ
ជាពិស្រសក្នុងវិស័យឧស្រសាហកម្ម។
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាបានធ្វើការ
ជាមួយឧស្រសាហកម្មដើម្របីផ្តួចផ្តើម-

វិទ្រយាស្ថាន IBFនិងរីករយដ្រល
បានឃើញឥទ្ធពិលវជិ្ជមានរបស់IBF
ទៅលើប្រពន័្ធរមួន្រការកសងសមត្ថ-
ភាពខងធនាគារន្រនិស្រសិតបញ្ចប់
ការសិក្រសាទៅជាអ្នកជំនាញធនាគារ
រួមគា្នាឆ្ពោះទៅរកស្រដ្ឋកិច្ចផ្អ្រកលើ
ចំណ្រះដឹងនិងបម្រើគោលដំណង
ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
ប្រទ្រសនិងការរីកចម្រើនប្រកប-
ដោយចីរភាព»។
លោកបណ្ឌិតអិុនចាន់នីប្រធាន

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាមាន
ប្រសសន៍ថា៖«អនុស្រសរណៈយោគ-

យល់គា្នានៅថ្ង្រន្រះគឺជានិមិត្តសញ្ញា
ន្រព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខន់មួយដ្រល
យើងអាចទន្ទឹងរង់ចាំនូវការខិតខំ-
ប្រឹងប្រងបន្ថ្រមនិងបន្តទៅមុខទៀត
ឥតឈប់ឈរសម្រប់គ្រះឹស្ថានឧត្តម-
សិក្រសាដើម្របីរៀបចំនងិក្រលម្អកម្មវធិ-ី
សិក្រសាឡើងវិញជាពិស្រសទាក់ទង
នឹងតម្រូវការវិស័យធនាគារនិងធម្ម-
ជាតិដ្រលមានភាពប្រប្រលួន្រពភិព-
ធុរកិច្ចជំនួញ»។
ឯកឧត្តមអា៊ាងសុផល្ល្រតប្រធាន-

កិត្តិយសន្រសកលវិទ្រយាល័យអន្តរ-
ជាតិបារ៉ាហ្គនមានប្រសសន៍ថា៖ 
«ពធិីចុះហត្ថល្រខលើអនសុ្រសរណៈន្រ
ការយោគយល់គា្នាន្រះរវាងសកល-
វិទ្រយាល័យអន្តរជាតិផរ៉ាហ្គននិងវិទ្រយា- 
ស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា
សក្ខីភាពដ៏ល្អមួយន្រការប្ត្រជា្ញាចិត្ត
របស់សកលវទិ្រយាលយ័អន្តរជាតិផ-
រ៉ាហ្គនក្នុងការកសងភាពជាដ្រគូ
រវាងសកលវិទ្រយាល័យនិងវិស័យ
ឧស្រសាហកម្ម»។
អនុស្រសរណៈន្រការយោគយល់ន្រះ

ផ្តល់ជូននិស្រសិតនិងសមាជិកមហា-
វិទ្រយាល័យន្រសកលវិទ្រយាល័យនូវឱ-
កាសដើម្របីអភិវឌ្រឍបង្កើនជំនាញចំណ្រះ-
ដឹងនិងបណា្តាញរបស់ពួកគ្រនៅក្នុង
វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ៕
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ចំនួនអ្នកទទួលកម្ចីខ្នាតតូចដែល
រងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ១៩
មានការថយចុះក្នុងការស្នើសុំពនែយារ-
ពែលសងបែក់កម្ចី។
លោកផលវ៉ាន់ឌីនាយកបែតិបត្តិ

សមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាន
បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាននិា្នាការបច្ចបុែបន្ន
ពិតជា “សញ្ញាល្អ”ដោយសារ
ការជះឥទ្ធពិលរបស់កូវដី១៩ទៅលើ
សែដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះ។
“សមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

កតស់មា្គាល់ឃើញថាការកើនឡើងនែ
ការស្នើសុំរៀបចំបែក់កម្ចីឡើងវិញ
របស់អតិថិជននៅខែមែសានិង
ឧសភាដែលមានចំនួន២០០០០
នាក់រៀងរាល់សបា្តាហ៍ប៉នុ្តែកែយមក
បានធ្លាកច់ុះមកដល់តែមឹ១០០០០
នាក់ក្នុងខែមិថុនានិងកក្កដា។ក្នុង
រយៈពែលប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍ចុងកែយ
នែះចំនួនការស្នឹសុំបានធ្លាក់ចុះមក
តែមឹបែមាណ១០០០ក្នងុ១សបា្តាហ៍
ប៉ុណ្ណោះ។
"នែះពិតជាសញ្ញាល្អដែលបង្ហាញ

ថាផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវដី១៩
កំពុងថយចុះហើយសែដ្ឋកិច្ចកំពុង
ងើបឡើងវិញ។សមាគមមីកែូហិរ-
ញ្ញវត្ថុកម្ពុជាកំពុងពិភាកែសាជាមួយ
សមាជិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើមែបី
ពិនិតែយមើលលទ្ធភាពនែការបន្ត

ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញរហូត
ដល់ឆ្នា២ំ០២១ខណៈអតថិជិនមយួ
ចំនួនមកពីវិស័យទែសចរណ៍នៅតែ
រងផលប៉ះពាល់គួរឱែយកត់សមា្គាល់។
គិតតែឹមខែកញ្ញាអ្នកទទួលបែក់-

កម្ចីមីកែូហិរញ្ញវត្ថុជាង២៧០០០០
នាក់បានដាក់ស្នើសុំធ្វើការរៀបចំកម្ចី
ឡើងវិញពីគែឺះសា្ថានចំនួន១០៣
សា្ថានប័នដែលជាសមាជិកសមាគម
មីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។លោកថា
សំណើរសរុបចំនួន២៦០០០០ឬ
៩៤ភាគរយតែវូបានអនមុត័ឱែយរៀបចំ
ឡើងវិញជាមួយនឹងបែក់កម្ចីចំនួន
១២៧០លានដុលា្លារ។
គែឹះសា្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់

បែក់កម្ចីដែលមានតម្លែ៧២០០
លានដលុា្លារដល់អតថិជិនចនំនួ២,១
លាននាក់ខណៈដែលអ្នកដាក់បែក់
បញ្ញើចនំនួ២,៨លាននាក់ដែលមាន
ទឹកបែក់បញ្ញើចំនួន៣,៨ពាន់លាន
ដលុា្លារនៅតាមគែឹះសា្ថានមកីែហូរិញ្ញវត្ថុ
ដែលទទួលបែក់បញ្ញើចំនួន៦ក្នុង
បែទែសកម្ពុជា។
ក្នុងអំឡុងពែលនែការរីករាលដាល

នែជងំឺកូវដី១៩បែកក់ម្ចីមនិដណំើរ-
ការ(NPL)នៅក្នុងវិស័យមីកែូហិ-
រញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងពី១,៥ភាគរយ
ដល់២,៥ភាគរយដោយចាប់កើន
ឡើងក្នុងខែមីនានិងបានឡើងដល់

កពំលូនៅខែឧសភាប៉នុ្តែបានថយចុះ
បន្តិចម្តងៗនៅខែបន្តបនា្ទាប់។
នៅក្នុងខែសីហាបែក់កម្ចីមិន

ដំណើរការមានចំនួន២,៧ភាគរយ
នៅក្នុងវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ខណៈ
វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល
មានចនំនួ២,៣ភាគរយ។ទោះយ៉ាង
ណាកមែិតបែក់កម្ចីមិនដំណើរការ
តែូវបា នគែចាត់ទុកថាមាននិរន្តរភាព
ផ្អែកតាមស្តង់ដាសកល។នែះបើ
យោងតាមតួលែខរបស់សមាគម។
ដចូគា្នានងឹវសិយ័ផែសែងទៀតដែរគែឹះ-

សា្ថានមកីែហូរិញ្ញវត្ថុក៏រងផលប៉ះពាល់
ពីជំងឺរាតតែបាតផងដែរដោយតែូវ
ទទលួបន្ទកុជាមយួនងឹការកើនឡើង

ថ្លែដើមបែតបិត្តកិារនងិការធ្លាកច់ុះនែ
បែក់ចំណូលដោយសារតមែូវការ-
បែក់កម្ចីបានធ្លាក់ចុះ។
បើកែឡែកមើលភាពវិជ្ជមានវិញ

ជំងឺរាតតែបាតនែះគែន់តែជាវិញ្ញាសា
សាកលែបងមួយទៀតដើមែបីបង្ហាញពី
ភាពរឺងមាំនែវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅ
កម្ពុជា។ក្នុងគែដ៏លំបាកនែះគែឹះ-
សា្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ មិនតែឹមតែអាច
ទប់ទល់ប៉ះពាល់ហើយនៅបន្ត
ដំណើរការបានប៉ុណ្ណោះទែ ប៉ុន្តែថែម
ទាំងអាចកៀរគរធនធនរបស់ខ្លួន
ទៅជួយដល់អតិថិជននិងសហ-
គមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់។
សមាគមនិងសមាជិករបស់ខ្លួនបាន

ចាតវ់ធិនការយ៉ាងសកម្មដោយរៀបចំ
យុទ្ធសាស្តែសា្តារអាជីវកម្ម ដូចជា
ផែនការតែៀមអាជីវកម្មពែលមាន
ហានភ័ិយរមួទាងំផែនការបន្តអាជីវកម្ម
ចាប់តាំងពីខែមករាដើមែបីដឹកនាំវិស័យ
ហរិញ្ញវត្ថុនៅពែលដែលបានរខំនដល់
បែតិបត្តិការអាជីវកម្មដោយសារការ-
រាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩។
សមាជិកសមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ

កម្ពុជាបានតែៀមទប់ទល់ផលប៉ះ-
ពាល់ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនែះ។បែសិន
បើអតិថិជនណាមា្នាក់របស់គែឹះសា្ថាន
ដែលជាសមាជិកសមាគមមីកែូហិ-
រញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រងផលប៉ះពាល់ដោយ

ជំងឺកូវីដ១៩គាត់អាចស្នើសុំធ្វើការ
រៀបចំឥណទានឡើងវញិបានបែសនិ
បើគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពសង
តែឡប់ជាធម្មតា។សមាជិករបស់
សមាគមមកីែហូរិញ្ញវត្ថុកម្ពជុាជឿជាក់
ថាជោគជ័យរបស់អតិថិជនទើបជា
ភាពជោគជ័យពិតបែកដរបស់
គែឹះសា្ថាន។
“សមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

កំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយ
សមាជិកទាំងអស់របស់ខ្លួន, ដូចជា
ធនាគារជាតិនែកម្ពុជានិងការិយ-
លយ័ឥណទានកម្ពជុាដើមែបីតាមដាន
ដោយផ្ទាល់ជាកស់្តែងនវូការបែបែលួ
នែទីផែសារឥណទានដើមែបីជួយឱែយ
វិស័យនែះអាចទប់ទល់និងកាត់-
បន្ថយផលប៉ះពាល់សែដ្ឋកិច្ចពីការ-
រីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩មកលើ
អតិថិជនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកវ៉ានឌ់ីបានមានបែសាសនថ៍ា

“បែក់បមែុងទុកក្នុងចំណមគែឹះ-
សា្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុទាំងធំៗទាំង១០
នៅតែភាពរឹងមំា”។ សមាគមមីកែូ-
ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហៅកាត់ថាCMA
មានសមាជិករួមមានធនាគារចំនួន
៤,គែឹះសា្ថានមកីែហូរិញ្ញវត្ថុ៧៦,គែឹះ-
សា្ថានភតិសនែយាហិរញ្ញវត្ថុចំនួន១១
នងិបែតបិត្តិករឥណទានជនបទចនំនួ
១២៕

កាលពីឆ្នាំមុន៩៦ភាគរយនែនិ-
សែសិតចំនួន៣១៣នាក់របស់វិទែយា-
សា្ថានCamEdBusinessSchool
ដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបតែគណនែ-
យែយនងិហរិញ្ញវត្ថុទទលួបានការងរធ្វើ
ខណៈនៅសល់៤%ទៀតអ្នកខ្លះធ្វើ
អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអាជីវកម្មគែួសារ
ហើយមួយចំនួនទៀតនៅបន្តការ-
សិកែសារបស់ពួកគែ។
សមែប់និសែសិតដែលបញ្ចប់ការ-

សិកែសាថ្មីៗពួកគែទទួលបានការងរ
យ៉ាងឆបរ់ហស័នៅក្នងុទផីែសារការងរ
ដ៏ចង្អៀតដែលនែះជាមោទនភាព
មួយសមែប់វិទែយាសា្ថានCamEd។
តលួែខនែះបានបង្ហាញនវូលទ្ធផល

ដ៏គួរឱែយកត់សមា្គាល់ចំនួន២គឺតមែូវ
ការកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
សមែប់បុគ្គលិកដែលមានទែពកោ-
សលែយនងិសមត្ថភាពរបស់វទិែយាសា្ថាន
CamEdដែលបានបណ្តុះបណា្តាល
និសែសិតបែកបដោយគុណភាពសមែប់់
វិជា្ជាជីវៈគណនែយែយ។
និសែសិតដែលបញ្ចប់ការសិកែសានៅ

CamEdនងឹទទលួបានការងរយ៉ាង
ឆប់រហ័សពីធនាគារកែុមហ៊ុនវិនិ-
យោគនងិកែមុហ៊នុគណនែយែយករធំៗ 
ដូចជាPwC,KPMG,Deloitteនិង
Ernst&Youngដែលផ្តល់នូវ

ឱកាសដ៏អសា្ចារែយសមែប់ការរីកចមែើន
អាជីពបន្តទៀត។
លោកCaseyBarnettនាយក

វិទែយាសា្ថានCamEdបានឲែយភ្នំពែញ
ប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«នៅCamEdជា
រៀងរាលឆ់្នាំការបងែៀនជនំាញគណ-
នែយែយនងិហរិញ្ញវត្ថុរបស់យើងកានត់ែ
ល្អបែសើរឡើង។នែះបានកា្លាយជា
គុណសមែបត្តិដ៏ធំបំផុតរបស់យើងជា
កមា្លាងំដ៏ពតិបែកដរបស់យើងហើយ
យើងនាំមកនូវគុណតម្លែដ៏អសា្ចារែយ
ដល់និសែសិត។ដូច្នែះនែះជាទិសដៅ
ដែលយើងកំពុងអនុវត្ត»។

រយៈពែល២០ឆ្នាំកន្លងមកនែះ
វិទែយាសា្ថាន CamEdដែលតែូវបាន
បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០០០បាន
បណ្តះុបណា្តាលនិសែសិតជាចែើនឲែយមាន
សមត្ថភាព និងជំនាញខ្ពស់បំផុតនៅ
ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនែយែយ។
វគ្គសិកែសាដ៏មានបែជាបែិយបំផុត

មួយរបស់ CamEdគឺបរិញ្ញាបតែ
គណនែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចថា្នាក់
គណនែយែយករជំនាញ(ACCA)និង
សញ្ញាបតែជំនាញអ្នកបច្ចែកទែស
ផ្នែកគណនែយែយ(CAT)។វគ្គសិកែសា
ជនំាញទាងំនែះជយួបើកទា្វារសមែប់

អាជពីការងរដ៏ល្អនៅក្នងុពភិពគណ-
នែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
«ខ្ញុំគិតថាបច្ចុបែបន្នមានយុវជនជា-

ចែើនពកួគាត់ចង់ជោគជយ័ក្នងុអាជវី-
កម្មហើយគណនែយែយគឺពិតជាគែឹះដ៏
រឹងមាំ។នៅពែលអ្នកមានគែឹះគណ-
នែយែយរឹងមាំអ្នកអាចធ្វើការនៅក្នុង
អាជវីកម្មណាមយួកប៏ានពពីែះគែប់
អាជីវកម្មគឺតែូវការគណនែយែយ»។
លោកBarnettបានបន្ថែមថា៖

«បរិញ្ញាបតែគណនែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុ
គឺនៅតែជាគន្លឹះដ៏សំខន់នៅក្នងុការ-
អភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា»។
បរញិ្ញាបតែគណនែយែយនងិហរិញ្ញវត្ថុ

(Honours) គឺមានរយៈពែល៤ឆ្នាំ។
ទន្ទមឹនងឹនែះដែរនសិែសតិក៏អាចទទលួ
បានសញ្ញាបតែជំនាញអ្នកបច្ចែក-
ទែសគណនែយែយ(CAT)ហើយថែម
ទាំងអាចបន្តសិកែសាថា្នាក់គណនែយែយ-
ករជំនាញ(ACCA)បានទៀតផង។
ស្តង់ដាអន្តរជាតិទាំងនែះនិងអនុ-

លោមតាមតមែូវការរបស់សហព័ន្ធ
គណនែយែយករអន្តរជាតិកែសួងអប់រំ
យវុជននងិកឡីានងិកែបខណ័្ឌគណុ-
វុឌែឍិជាតិកម្ពុជា។
វគ្គសកិែសាទាងំនែះផ្តលន់វូមលូដា្ឋាន-

គែឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងវិស័យគណនែយែយ
ដែលជួយនិសែសិតដែលបញ្ចប់ការ-

សិកែសាឲែយបានយល់កាន់តែសុីជមែ
នែពិភពហិរញ្ញវត្ថុ។
«គែប់គា្នាដែលធ្វើអាជីវកម្មគឺដើមែបី

ស្វែងរកបែកច់ណំែញហើយអ្នកនងឹ
មិនអាចដឹងអំពីបែក់ចំណែញរបស់
អ្នកបានពិតបែកដទែដរាបណាអ្នក
មិនមានបែព័ន្ធគណនែយែយតែឹមតែូវ
ជាពិសែសនៅពែលអាជីវកម្មរបស់
អ្នកចាប់ផ្តើមរីកចមែើន»។
លោកBarnettមានបែសា-

សនថ៍ា៖«នៅពែលអ្នកមានអាជវី-
កម្មតូចវមិនមែនជាបញ្ហាទែអ្នក- 
អាចបា៉ាន់សា្មានបែក់ចំណូលនិង
ចំណាយរបស់អ្នកបាន ប៉ុន្តែនៅ-
ពែលអាជវីកម្មរបស់អ្នករកីចមែើន
កាន់តែធំ វិធីតែ១គត់ដើមែបីគែប់-
គែងចំណូលនិងចំណាយរបស់
អ្នកបានតែឹមតែូវនិងដើមែបីធ្វើវ
បែកបដោយនិរន្តរភាពគឺតែូវមាន
បែព័ន្ធគណនែយែយរឹងមាំ»។
ដោយមានសាស្តាែចារែយដែលពោរ-

ពែញទៅដោយជំនាញវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់
មកពីជុំវិញពិភពលោក វិទែយាសា្ថាន
CamEdផ្តល់ជូននូវការអប់រំបែកប
ដោយគុណភាពខ្ពស់និងសមសែប
បផំតុទៅនងឹតមែវូការទផីែសារហរិញ្ញវត្ថុ
បច្ចុបែបន្ននៅក្នុងពែះរាជាណាចកែ-
កម្ពុជា៕

លោក Casey Barnett នាយក វិទៃយាស្ថាន CamEd។

លោក ផល វ៉ាន់ឌី នាយក បៃតិបត្តិ 
សមាគម មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា។

វិទ្យាស្ថាន  CamEd បណ្តះុបណ្តាល និស្ិសត សម្រាប់ ពិភព ហិរញ្ញវត្ថុ
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ធនាគារសា្ថាបនាជាធនាគារជប៉ុន
ដែលទទួលបាននូវសែចក្តីទុកចិត្ត
យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បែជាជនកម្ពុជា
ដែលកំពុងផ្តល់នូវសែវហិរញ្ញវត្ថុ
បែកបដោយវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់និងភាព
តែឹមតែូវជាក់លាក់។ឆ្នាំ២០២០នែះ
ធនាគារអបអរសាទរនូវភាពជោគ-
ជ័យរយៈពែល២៥ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុង
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។
គតិតែមឹតែមីាសទី៣ឆ្នាំ២០២០

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារ
សា្ថាបនាបានកើនឡើងជាងUS$
៣០០លានពីUS$១,៦៧ពាន់
លានក្នុងឆ្នាំ២០១៩ដល់US$
១,៩៦ពាន់លាន។ចណំែកឯបែក់
បញ្ញើសរុបកើនឡើង១៩,៤%ពី
US$៩៤៧,៤លានក្នុងឆ្នាំ
២០១៩ដល់US$១,១៧ពាន់
លាន។ដោយឡែកធនាគារ
ក៏បានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន
US$១,៤៨ពាន់លាន។
ទោះបីមានផលប៉ះពាល់ពីវរីសុកូវដី

១៩ធនាគារសា្ថាបនាបានកត់តែ
កំណើនដ៏រឹងមាំលើបែក់បញ្ញើ និង
ឥណទានក៏ដូចជារកែសានូវភាពល្អ
បែសើរនែបែក់ចំណែញ។នែះជា
សក្ខីកម្មនែការវិវឌែឍបែកបដោយ
និរន្តរភាពរបស់ធនាគារសា្ថាបនា
ទោះបីស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពបែឈមក្តី។
ធនាគារសា្ថាបនាជាធនាគារដែល

មានបណា្តាញសាខធជំាងគែទី២ក្នងុ
ពែះរាជាណាចកែដោយមានសាខ
សរបុចនំនួ១៧០ទតីាងំនងិទូអែ-ធី
អឹមជាង២៣០កន្លែងនៅទូទាំង
បែទែស។បណា្តាញធនាគារដ៏ធំរបស់
ធនាគារសា្ថាបនាអនុញ្ញាតឱែយអតិថិ-
ជននៅគែប់ខែត្តកែុងនិងតំបន់
ដាច់សែយលអាចបែើបែស់សែវ
ហរិញ្ញវត្ថុនងិគែបគ់ែងហរិញ្ញវត្ថុរបស់

ពួកគែមានបែសិទ្ធភាពជាងមុន។
ឆ្នាំ២០២០ជាឆ្នាំបែកបដោយផ្លែផ្កា

របស់ធនាគារសា្ថាបនាដោយធនាគារ
បានអភវិឌែឍធនាគារឌជីថីលរបសខ់្លនួ
យ៉ាងឆប់រហ័សឱែយសែបទៅនឹង
ចក្ខុវិស័យយូរអង្វែងដើមែបីកា្លាយជា
ធនាគារឈានមខុលើវសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុ
ឌីជីថល។មុខងរសំខន់ៗដ៏សមែបូរ-
បែបក្នុងSathapanaMobileបាន
ដាក់ឱែយដំណើរការរួមមានដូចជាមុខ-
ងរដកសាចប់ែក់ដោយបែើលែខកដូ
បើកគណនីអនឡាញសា្ថាបនាផែ
បណ្ណនិម្មិតវីសាទូទាត់វិក្កយបតែ

សែវសាធរណៈរបស់កែសងួសាធ-
រណការនិងដឹកជញ្ជូននិងមុខងរ
ដទែទៀតជាចែើន។នៅចុងឆ្នាំនែះ
ធនាគារសា្ថាបនានឹងសមោ្ពោធសាខ
ថ្មីពែមទាំងបន្ថែមចំនួនទូអែធីអឹម
ជាចែើនទីតាំងទៀតសមែប់ភាព-
ងយសែួលរបស់អតិថិជន។
ការចាប់យកនូវការផ្លាស់ប្តូរជា

ចណំចុផ្តាតដ៏សខំន់មយួរបស់ធនា-
គារសា្ថាបនាដើមែបីធនាថាបចែ្ចក-
វទិែយាធនាគារចងុកែយបផំតុបានទៅ
ដល់ដែរបស់អតិថិជននិងធនាគារ
ស្ថិតនៅមុខដែគូបែកួតបែជែង។

 ទោះបីជាផលប៉ះពាល់នែវីរុសកូវីដ- 
១៩ចាប់ផ្តើមថមថយក្នុងពែះរាជា-
ណាចកែកម្ពុជាធនាគារអភិវឌែឍន៍-
អាសុីបានពែយាករថាផលិតផលក្នុង
សែុកសរុបរបស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះ
៤%ក្នងុឆ្នាំ២០២០។លើសពីនែះ
ធនាគារពិភពលោកបានចែញរបាយ-
ការណ៍ថាទែសចរណ៍ការផលិត
នាំចែញនិងសំណង់ជាវិស័យដែល
ទទួលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគែក្នុង
ពែះរាជាណាចកែកម្ពជុាដោយហែត-ុ
ថាវិស័យទាំងនែះបានរួមចំណែក
ចំនួន៣៩,៤%នែការងរសរុបនៅ

ទូទាំងបែទែសក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
 ក្នុងពែលវែលាដ៏លំបាកនែវីរុសកូវីដ- 

១៩ធនាគារសា្ថាបនាបានចូលរួម
ក្នុងការអនុវត្តនូវវិធនការដាក់ចែញ
របស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាដើមែបី
កាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជ-
មាននែវរីសុកូវដី១៩លើសែដ្ឋកចិ្ចជាតិ
ដោយធនាគារសា្ថាបនាបន្តជហំរក្នងុ
ការផ្តលន់វូឥណទានដល់វសិយ័អាទ-ិ
ភាពរកែសានូវឥរិយបថទន់ភ្លន់ចំពោះ
ការបង់ឥណទានយតឺយ៉ាវនងិកែបែ
លក្ខខណ្ឌឥណទានតាមលទ្ធភាព
ជាក់ស្តែង៕
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ស្នាក់ការកណ្តាលថ្មីរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា មានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្តាយមហាវិថីពៃះនរោត្តម ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ។



F ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ // www.postkhmer.com  បុ៉ស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ធានារ៉ាប់រង



ទោះបីជាត្រឹមត្រីមាសទី៣ន្រឆ្នាំ
២០២០ក៏ដោយត្រវាជាឆ្នាំដ៏មមាញឹក
១សម្រប់អម្រឹតដ្រលជាគ្រះឹស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រ១នៅ
កម្ពជុា។អម្រតឹនៅត្របន្តបង្ហាញការ-
ប្ត្រជា្ញាចិត្តជួយដល់ប្រជាជននៅកម្ពជុា
លើគ្រប់វិស័យ។
រយៈព្រលន្រះអម្រតឹក៏បានជួយដល់

អ្នកដ្រលងយរងគ្រះបំផុតពីផលប៉ះ-
ពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចពីការផ្ទះុឡើងន្រជំងឺកូវីដ
១៩ខណៈស្ថាប័នមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុកំពុង
ជួយផ្តល់ដល់កសិករ និងអាជីវកម្មស្ត្រី
នៅតាមជនបទ។
នាយកប្រតិបត្តិគ្រះឹស្ថានមីក្រូហិ-

រញ្ញវត្ថុអម្រតឹលោក ដុស ឌីន មាន
ប្រសសន៍ថា អម្រឹតបានយកចិត្ត-
ទុកដាក់ជាពិស្រសចំពោះអ្នកប្រើប្រស់
ស្រវាឥណទាននីមួយៗក្នុងវិស័យ
ធុរកិច្ចដ្រលត្រូវបានកំណត់អត្តស-
ញ្ញាណដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាថា
ជាអ្នកងយរងគ្រះបំផុតពីផល-
ប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចដោយសរវិបត្តិកូវីដ
១៩ដូចជាវិស័យទ្រសចរណ៍វាយន-
ភណ្ឌ សំណង់ និងដឹកជញ្ជនូក៏ដូចជា
វិស័យកសិកម្មផងដ្ររ។
អម្រឹតបាននិយាយថាខ្លួនកំពុង

ផ្តល់ជំនួយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន
ដោយផ្តល់រយៈព្រលអនុគ្រះសង

ប្រក់កម្ចី ឬបន្តការផ្តល់ប្រក់កម្ចីដល់
អតិថិជនចំនួន១២មឺុននាក់ដ្រលជីវ-
ភាពរបស់ពួកគ្រត្រវូបានរងផលប៉ះ-
ពាល់ដ្រលមិនធ្លាប់មានពីមុន។អម្រតឹ
ក៏បានផ្តល់ព្រលវ្រលាអនុគ្រះដល់អតិ- 
ថិជននីមួយៗខណៈអាជីវកម្ម និង
ការងរពួកគ្រត្រវូបានរងផលប៉ះពាល់
ដ្រលតំណាងឱ្រយជាង១០ភាគរយន្រ
ផលបត្រកម្ចីរបស់អម្រតឹ។
នៅក្នុងខ្រកក្កដានាយកអង្គភាព

ពាណិជ្ជកម្មរបស់អម្រតឹលោកAlan
Weeមានប្រសសន៍ថា«ការបង្កើត
កម្មវិធីកសិកម្មនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
ចល័តដ្រលត្រវូបានគ្រស្គាល់ថា ជា
កម្មវិធីCAMAgriMarketដ្រលនំា
កសិករអ្នកទិញអ្នកលក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ទំាងអស់ជួបគា្នានៅប្រព័ន្ធឌីជីថល

ត្រ១ដើម្របីទិញលក់ផលិតផលកសិកម្ម
និងធ្វើឱ្រយវិស័យកសិកម្មមាននិរន្តរភាព
និងរកប្រក់ចំណ្រញបាន។ទំាងអម្រតឹ
និងក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ និង
ន្រសទមានចក្ខវិុស័យរួមនិងកាតព្វកិច្ច
ក្នងុការជួយពង្រងឹសហគមន៍កសិកម្ម
នៅកម្ពជុាជាមួយនឹងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
និងមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុដ្រលចំាបាច់ដើម្របី
លើកកម្ពស់ជីវភាព និងប្រក់ចំណូល
គ្រសួរតាមរយៈផលិតភាពល្អប្រសើរ»។
«កម្មវិធីCAMAgriMarket គឺជា 
ច្រក១ដ៏ល្អសម្រប់បម្រើដល់វិស័យ
កសិកម្មហើយយើងជឿជាក់ថាកម្មវិធី
ន្រះមានសកា្តានុពលដ៏ធំធ្រងដ្រលផ្តល់
អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍កសិកម្ម
នៅទូទំាងប្រទ្រស»។
ក្នុងខ្រសីហាអម្រឹតបានបង្ហាញ

ផលិតផលថ្មី១ដ្រលជំរុញដល់ការអប់រំ
ផងដ្ររ។លោកAlanWeeបាន
និយាយថាការជួយកុមារឱ្រយសម្រចក្តី
សុបិន្តការសិក្រសាររបស់ពួកគ្រគឺជា
ការជំរុញដ៏សំខាន់តាមរយៈ«គណនី
ក្ម្រងឆ្លាត»។
ផលិតផលន្រះជាប្រភ្រទគណនី

សន្រសំរួមគា្នារវាងឪពុកមា្តាយ និងកូនក្នងុ
គោលបំណងបង្កើនទមា្លាប់សន្រសំ។យើង
សង្រឃឹមថា ផ្រនការសន្រសំន្រះនឹងជួយ
ឪពុកមា្តាយឬអាណាព្រយាបាលឱ្រយមាន
ប្រក់គ្រប់គ្រន់ក្នុងការទំនុកបម្រុង
ការសិក្រសាថា្នាក់ឧត្តមសិក្រសារបស់កូនៗ។
ទន្ទមឹនឹងន្រះយើងក៏សង្រឃឹមថាវាអាច-
ជួយកូនៗរបស់ពួកគ្រទទួលបាន
សញ្ញាបត្រដ្រលជាជំហានទី១ និង
បនា្ទាប់មកឆ្ពោះទៅកាន់ឆកដ៏ធំន្រ
វិស័យការងរ។អ្វីគ្រប់យា៉ាងអាចទៅរួច
ប្រសិនបើមនុស្រសមា្នាក់ៗមានគម្រង
និងខិតខំប្រឹងប្រងធ្វើវាឱ្រយបាន។
ដូចន្រះក្ម្រងឆ្លាតជាផលិតផលដ៏
ល្អឥតខ្ចោះ១ក្នុងការបំផុសគំនិតន្រ
ការខិតខំប្រងឹប្រងនោះ។
ទន្ទមឹនឹងន្រះអម្រតឹបាននូវពានរង្វាន់

"ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រក្នងុការ-
លើកម្ពស់និងគំាទ្រស្ត្រីក្នងុអាជីវកម្មនៅ
កម្ពុជាប្រចំាឆ្នាំ២០២០"ផងដ្ររ។
លោកស្រីEstelleDarieRous-

seauxអភិបាលប្រតិបត្តិរបស់អម្រតឹ
បានមានប្រសសន៍ថាវាពិតជាកិត្ត-ិ
យសណាស់សម្រប់អម្រឹតដ្រល
ទទួលបាននូវពានរង្វាន់ន្រះ។ចាប់តំាងពី 
ដំបូងមកម្រ្លះ៉អម្រតឹត្រងត្រទទួលស្គាល់
ពីសរៈសំខាន់របស់ស្ត្រីដ្រលដើរតួនាទី
យា៉ាងសំខាន់ក្នងុការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច
និងសង្គមរបស់គ្រសួរនៅកម្ពជុា។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖"ជាង៩០ភាគរយ

ន្រអតិថិជនរបស់យើងក្នងុអំឡុងព្រល
ន្រការចាប់ផ្តើមដំបូងនៅឆ្នា១ំ៩៩០
គឺជាស្ត្រីដ្រលយើងបានផ្តល់ប្រក់កម្ចី
ជាក្រមុតូចៗនៅតាមភូមិនិងជាពិស្រស
ស្ត្រីបានជឿជាក់លើស្រវាយើងមុន។
សព្វថ្ង្រអ្នកប្រើប្រស់ស្រវាឥណទាន
របស់អម្រតឹមាន៦៨ភាគរយគឺជាស្ត្រី
នៅគ្រប់ផ្ន្រក និងក្នុងអាជីវកម្មគ្រប់
ប្រភ្រទ"។
"អម្រឹតនឹងបន្តផ្តល់នូវដំណោះ-

ស្រយហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានតម្ល្រសម-
រម្រយដើម្របីលើកកម្ពស់និងគាំទ្រដល់
ស្ត្រីដ្រលមិនត្រឹមត្រជួយបង្កើត
ការងរប៉ុណោ្ណោះទ្រវាអាចថ្រមទាំង
អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហ-
គមន៍ផងដ្ររ។កតា្តាន្រះនឹងជួយ
លើកស្ទយួជវីភាពសហគមន៍កដ៏ចូជា
លើកកម្ពស់ភាពជាសហគ្រិនរបស់
ស្ត្រីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា"៕
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ឥឡូវន្រះសហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយមនៅកម្ពុជាអាចមានជម្រើសដ៏
ល្អ ក្នុងការជួលឬទិញគ្រឿងចក្រ
ដើម្របីយកទៅប្រើប្រស់សម្រប់
អាជីវកម្មបានយា៉ាងងយស្រួល។
ក្រុមហ៊ុនផ្គតផ់្គង់គ្រឿងចក្រធនុធ្ងន់

នៅកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុនផៅវ័រផ្លាសមា៉ា- 
សុីនើរីខ្រមបូឌា(Powerplus)
បានសហការជាមួយធនាគារអ្រសុី-
លីដាភីអិលសុីដោយបានចុះ
អនសុ្រសរណៈយោគយល់គា្នាដើម្របីផ្តល់
ហរិញ្ញប្របទានដល់សហគ្រសធនុតចូ
និងមធ្រយមដើម្របីប្រើប្រស់នៅក្នុង
វិស័យហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ្រលកំពុង
រីកចម្រើន។
ធនាគារអ្រសុីលីដាគឺជាធនាគារ

ធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជាដ្រលមាន
សខាចំនួន២៦២នៅទូទាំងព្រះរា-
ជាណាចក្រកម្ពុជា។
លោកThoDaប្រធនគ្រប់គ្រង

ក្រុមហ៊ុនផៅវ័រផ្លាសខ្រមបូឌាបាន
មានប្រសសន៍ថា៖ «យើងមាន
មោទនភាពដ្រលបានសហការជាមួយ

ធនាគារអ្រសុលីដីាដើម្របីផ្តល់ហរិញ្ញ-
ប្របទានដល់អាជីវកម្មកម្ពុជាដើម្របី
ពង្រីកការចំណាយដើមទុននិងវិនិ-
យោគបន្ថ្រមទៀតក្នុងការក្រលម្អ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទ្រស»។
«ខ្ញុំសង្រឃឹមថា អនុស្រសរណៈន្រការ-

យោគយល់គា្នារវាងអ្រសុីលីដានិង
ផៅវ័រផ្លាសនឹងធ្វើឱ្រយកាន់ត្រមាន
ភាពងយស្រួលសម្រប់ក្រុមហ៊ុន
ភាគីទាំង២ដើម្របីទំនាក់ទំនងនិង
ធ្វើការជាមួយគា្នាដើម្របីក្រលម្អហ្រដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា»។
ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវជម្រើស

ហិរញ្ញវត្ថុន្រះវាអនុញ្ញាតឱ្រយអតិថិជន
របស់ក្រមុហ៊នុផៅវរ័ផ្លាសទទលួបាន
ប្រកក់ម្ចីពីធនាគារនងិមានលទ្ធភាព
ពង្រីកដើមទុនដើម្របីបានគ្រឿងចក្រ
ធនុធ្ងន់មកប្រើប្រស់ដចូជាឡានដកឹ
ដីឡានស្ទចូអ្រស្កាវា៉ាទរ័ត្រកទ់រ័នងិ
ឡានឈូសឆយនិងគ្រឿងចក្រ
លើកដាក់ទំនិញជាដើម។គ្រឿងចក្រ
ទាំងន្រះជួយចូលរួមចំណ្រកក្នុង
ការកសងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់

ប្រទ្រសជាតិជាពសិ្រសនៅក្នងុវសិយ័
សំណង់។
«ការសហការគា្នាន្រះយើងអាចធ្វើ

អ្វីៗបានកាន់ត្រច្រើនដើម្របីជួយអភិ-
វឌ្រឍប្រទ្រសជាតិរបស់យើងហើយ
ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្រយ
ពាណិជ្ជករក្នុងស្រុកមានឧបករណ៍
ធុនធ្ងន់ដើម្របីសម្រួលដល់ដំណើរការ
ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគ្រ»។
យោងតាមស្ថិតិផ្លូវការឱ្រយដឹងថា

វិស័យសំណង់បានទាក់ទាញការវិនិ-
យោគសរុបចំនួន៨,៧ពាន់លាន
ដុលា្លារក្នុងរយៈព្រល១១ខ្រដំបូង
កាលពីឆ្នាំមុនគឺមានការកើនឡើង
៦៧ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រល
ដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ភាពជាដ្រគូ
រវាងក្រមុហ៊នុផៅវីផ្លាសនងិធនាគារ

អ្រសុីលីដានឹងអនុញ្ញាតឱ្រយមា្ចោស់
អាជីវកម្មខា្នាតតូចមានឱកាសកាន់ត្រ
ច្រើនដើម្របីបម្រើដល់វិស័យដ្រល
កំពុងរីកចម្រើន១ន្រះ។
ក្រុមហ៊ុនផៅវ័រផ្លាសជាក្រុមហ៊ុន

ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់សម្រប់
វិស័យដ្រលកំពុងរីកចម្រើនយា៉ាង
ឆប់រហ័សនៅកម្ពុជាន្រះ។
«យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផល

Powerplusឈានមុខគ្រនៅលើ
ទីផ្រសារដូចជាឡានដឹកទំនិញធុនធ្ងន់
ឡានដឹកសុីម៉ងត៍ឡានស្ទូចឡាន-
ឈូសឆយត្រក់ទ័រ និងគ្រឿងចក្រ
ជាច្រើនទៀត។អាជីវកម្មរបស់យើង
ផ្តាតលើគ្រឿងចក្រដ្រលអ្នកអាចជឿ
ទកុចតិ្តបានហើយការព្រញចតិ្តរបស់
អតិថិជនគឺមានសរៈសំខាន់ណាស់

សម្រប់ក្រុមហ៊ុនផៅវីផ្លាស»។
លោកDaបន្តថា៖«យើងផ្តល់ជូន

តម្រវូការជាច្រើនមនិត្រមឹត្រការលក់
ឧបករណ៍សំណង់ដ្រលមានគុណ-
ភាពប៉ុណោ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រយើងក៏ជួយ
អតិថិជនរបស់យើងដោយផ្តល់នូវ
ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការទិញឧបករណ៍ធុន
ធ្ងន់ហើយយើងគាំទ្រពួកគ្រយា៉ាង
ព្រញទំហឹង»។
លោកDennis Tanតំណាង

ក្រុមហ៊ុនPowerplusបានថ្ល្រងថា
ទន្ទមឹនងឹការលក់គ្រឿងចក្រក្រមុហ៊នុ
ក៏ផ្តល់ជូននូវស្រវាកម្មថ្រទាំជាមួយ
នងឹគ្រឿងបនា្លាសដ់្រលមានស្រប់ក្នងុ
ស្តុកដើម្របីគាំទ្របណា្តាញអ្នកច្រក-
ចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនផៅវីសផ្លាស។
លោកបន្ថ្រមថាមា្ចោស់សហគ្រសធនុ
តូច និងមធ្រយមភាគច្រើនចូលចិត្ត
បងថ់្ល្រជលួប្រចាខំ្រសម្រប់ប្រើប្រស់
ឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ជាជាងទិញជា
មា្ចោស់កម្មសិទ្ធិ។
«ជាមួយនឹងការអនុវត្តកាតព្វ-

កិច្ចបង់រំលស់ប្រចាំខ្រសម្រប់ប្រើ-
ប្រស់នូវឧបករណ៍ទាំងនោះយើង
សង្រឃឹមថា នឹងអាចជួយប្រជាជន
កម្ពជុាឱ្រយកា្លាយជាមា្ចោស់កម្មសទិ្ធិគ្រឿង- 
ចក្រព្រញល្រញនងិប្រើប្រស់គ្រឿង-
ចក្ររបស់យើងជាសម្របត្តិរបស់ពកួគ្រ
ដើម្របីបង្កើតប្រក់ចំណូលបន្ថ្រម។
យើងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហ-
ប្រតបិត្តកិារជាយទុ្ធសស្ត្ររបស់ធនា-
គារអ្រសុីលីដា»៕

ក្រមុហុ៊ន ផៅ វើ ផ្លាស និងធនាគារ 
អ្រសីុលីដា សហការគា្នា ដើម្ីប គំាទ្រ 
សហគ្រស ធុន តូច  និង មធ្យម 

 កៃុមហ៊ុន ផៅ វ័រ ផ្លាស ( ខៃ ម បូ ឌា ) ផ្គត់ផ្គង់ គៃឿង ចកៃ ធុន ធ្ងន់ នៅ កម្ពុជា ។

គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បន្ត យកចិត្តទុកដាក់ អតិថិជន ខ្ពស់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០

លោកសៃី estelle Darie rousseaux អភិបាល បៃតិបត្តិ របស់អមៃឹត។
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