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សមិទធផលការងារ ខដលរយើងសររមចបានពិរជាបានរមួចាំខែរដល់ការពរងឹងជាំរនឿ

ទុរចិរតរបស់សាធារែជនមររលើរបព័នធធនាោរ ជាំរុញរាំរែើ នរសដឋរិចច និងការ់បនថយ

ភាពររីររ ស្សបាមយុទធសាស្តសតចរុរកាែដាំណារ់កាលទី៣ និងយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយ

ហិរញ្ាវរថុឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ របស់ោជរោឋ ភិបាល។ 

                                        !  

              រៅឆ្ន ាំ២០១៨រនោះ មូលនិធិរូបិយវរថុអនតរជារិបាន    ថ្ន 

រសដឋរិចចពិភពរោរ  ងរាំបន់បនតមានសាថ នភាពលអរបរសើរ និងររាបានរាំរែើ នរបហារ់

របខហលនឹងឆ្ន ាំ២០១៧។ រនុងបរកិារែ៍រនោះ រសដឋរិចចរមពុជានឹងបនតទទួល  អាំរណាយផល 

រហើយរ ាំពឹងថ្ននឹងមានរាំរែើ នរបមាែ ៦,៩% ដូចឆ្ន ាំ២០១៧ខដរ រទាោះបីជាមានបញ្ញា

របឈមមួយចាំនួនរ៏រោយ។ រាំរែើ នរងឹមាាំនឹងររូវបានោាំរទរោយការររាបានសថិរភាព

មា៉ា ររូរសដឋរិចចនិងហិរញ្ាវរថុលអរបរសើរ។ អរាអរិផរណាជាមធយមរបចាាំឆ្ន ាំ២០១៨ ររូវ

បានពាររថ្ននឹងបនតមានររមិរទាបអាចរគប់រគងបានរបមាែ ៣% រហើយអរាបតូររបារ់

នឹងររាបានសថិរភាពជាមធយមរបមាែ ៤.០៣៧ ររៀលរនុងមួយដុោល រអារមររិ។ ទនទឹមរនោះ 

វស័ិយធនាោរនឹងបនតររីចររមើនរបរបរោយបរយិាប័នន និងផតល់រសវាហិរញ្ាវរថុដល់វស័ិយ

ចមបងៗថ្នរសដឋរិចច ជាពិរសស រាំរែើ នឥែទាន              រ ាំពឹងថ្ននឹងមាន

រាំរែើ ន         សមស្សបរបហារ់របខហលនឹងឆ្ន ាំ២០១៧។ 

រដើមបីរួមចាំខែរសររមចឱ្យ  ាមរោលរៅខាងរលើ ធនាោរជារិថ្នរមពុជានឹង

បនតររាសថិរភាពថ្ងល ជាំរុញភាពសីុជររៅនិងបរយិាប័ននហិរញ្ាវរថុ ពរងឹងសថិរភាពហិរញ្ាវរថុ 

បរងកើនសមាហរែរមមវស័ិយហិរញ្ាវរថុរៅរនុងរាំបន់ និងអនុវរតរោលនរយាបាយរូបិយវរថុ 

ស្សបាមររបែ័ែឌ រោលនរយាបាយមា៉ា ររូរសដឋរិចចរបស់ោជរោឋ ភិបាល។ 
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រនុងទិសរៅរនោះ ែ្ុាំសូមផ្ត ាំរផ្ើដល់អងគសនិនបារនូវការងារចមបងៗខដលរយើងររូវអនុវរត

បនតរនុងឆ្ន ាំ២០១៨រនោះដូចររៅ ៖ 

១/- ែ្ុាំសូមោាំរទនូវការរលើររឡើងរបស់ អគគនាយរោឋ នបរចចររទស រលើការបនតអនុវរត

រោលនរយាបាយរបិូយវរថុ របរបរោយភាពរបងុរបយ័រននិងបរ់ខបន សាំរៅជាំរញុរាំរែើ ន

សរមមភាពរសដឋរិចច។  រនុងន័យរនោះ ការររាសថិរភាពអរាបតូ ររបារ់រៅខរជាជររមើស

រោលនរយាបាយសមស្សបសរមាប់ររាសថិរភាពថ្ងល រហើយការអភិវឌ្ឍឧបររែ៍រោល-

នរយាបាយរូបិយវរថុ រ៏ដូចជាការរលើររមពស់ការររបើរបាស់របារ់ររៀលនឹងបនតរធវើរឡើងជា

លាំោប់ខផអរាមយនតការទីផារ។ មា៉ាងរទៀរ របព័នធទូទារ់នឹងររូវរធវើទាំរនើបរមមស្សបាមកា 

ររីចររមើនថ្នបរចចរវទិាហិរញ្ាវរថុ ប៉ាុខនតរ៏ររូវរធវើរឡើងរោយរបុងរបយ័រននិងពរងឹងយនតការ

ការ រហានិភ័យនានាខដលអាចររើររឡើងជាយថ្នរហរុ ដូចជា ឧររិដឋរមមបរចចរវទិាជារដើម 

រៅរនុងយុគសម័យបរចចរវទិាទាំរនើបរនោះ។  

២/- ែ្ុាំសូមឯរភាព  មរិរបស់               ខដ រលើររឡើង      

                    ឃ្ល ាំងរទពយសមបរតិ  ការដឹរជញ្ជូ នធនបររ និង     ថ្នការ

                 ។ រនលងមរ                                    

រពមទាាំង                                  និងសរមួលដល់     សាច់របារ់

រនុងរបព័នធធនាោរ                                                          

                                                               

ចាំរ ោះការពរងឹងវន័ិយការងារនិងបទបញ្ញជ ថ្ផទរនុងធនាោរជារិថ្នរមពុជា ែ្ុាំសូម

ឯរភាពាម ឯរឧរតម របធានររុមរបឹរាវន័ិយ ខដល          ថ្ន រយើងររវូខររមួោន

សហការពរងឹងវន័ិយនិងបទបញ្ញជ ថ្ផទរនុង រដើមបរីលើររមពស់ខងមរទៀរនូវ        ការងារ

សនូល។ ជាមួយោន រនោះ ែ្ុាំសូមោាំរទចាំរ ោះវធិានការខដលបានរលើររឡើងពីចាំែុច     
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របស់មន្រនតី-បុគគលិរមួយចាំនួន ខដលររើរមានរនុងរពលបាំរពញការងារ ជាពិរសស ការមរ

រធវើការយឺរ,                              ,                    ញ

    , ការមិនរោរពវន័ិយនិងភាររិចច ខដ       ឱ្យប៉ាោះ ល់ដល់របសិទធភាពការងារ

                         -                         

៣/- ែ្ុាំសូមវាយរថ្មលែពស់ចាំរ ោះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស ខដលមានការររីចររមើន

គួរឱ្យររ់សមាគ ល់ដូចខដល ឯរឧរតម រទសាភិបាលរង បានរលើររឡើង                   

                                   “                      

                                                            ” 

                                                           “Invest 

more and more effectively, in people                               ”   រយើង

បាន               មន្រនតី-បុគគលិរ                              

                                 រលើរទឹរចិរត  ែិរែាំពរងឹងចាំរែោះដឹងនិង

ជាំនាញ    ការងាររនោះ           បខនថមរទៀរ រដើមបីបែតុ ោះបណាត លរមាល ាំងបនតរវន

របរបរោយគុែវុឌ្ឍិនិងសាម ររីទទួលែុសររូវ។ ដូរចនោះ ែ្ុាំ សូម            

                                            ឱ្យ ឯរឧរតម 

រទសាភិបាលរង និង ឯរឧរតម អគគរលខាធិការ បនតររៀបចាំវគគបែតុ ោះបណាត លជាំនាញ ស្សបាម

ការររីចររមើនថ្ន     ធនាោរ និងសមាហរែរមមរនុងរាំបន់។ 

៤/-                                                        

                                            ធនាោរសនូល Flexcube     

                             ចាំរ ោះ  រលើររឡើងថ្ន                        

              ធនាោរសនូល Flexcube                          
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                                                               -

                           

             ញ                                         បណាត

       -ខែររ                                            និង

រាំរែើ នជាំរនឿទុរចិរតមររលើរបព័នធធនាោរ។ ដូរចនោះ រដើមបបីនតពរងឹងរសវាធនាោររណាត ល

ឱ្យកាន់ខរមានរបសិទធភាព ែ្ុាំរសនើ   ឱ្យ       -ខែររទាាំងអស់បនតសរមួលចោចរែ៍

សាច់របារ់          ញ                              និងបនតរិចចសហការលអជាមួយ

អាជ្ាធរមូលោឋ ននិងសាថ ប័ន-មនទីរនានា                                     

                           ។ 

៥/- ែ្ុាំសូមោាំរទការរលើររឡើងរបស់ ឯរឧរតម អគគនាយរររួរពិនិរយ អាំពីវឌ្ឍនភាព

និងបញ្ញា របឈមរនុងវស័ិយធនាោរ ជាពិរសសរនុងសាថ នភាពខដលវស័ិយធនាោរមាន

ការររីចររមើននិងសមាហរែរមមយា៉ាងឆ្ប់រហ័សរៅរនុងរាំបន់។ រដើមបីបនតរធវើឱ្យវស័ិយ

ធនាោរ                              ែ្ុាំសូមឱ្យអគគនាយរោឋ នររួរពិនិរយ រលើររមពស់

យនតការររួរពិនិរយនិងបទបបញ្ារតិ ខផអរាមមូលោឋ នហានិភ័យនិងទសសនៈអនាគរ រពមទាាំង

បនតពរងឹងរបសិទធភាពថ្នអនតរការយិរមមហិរញ្ាវរថុ។ ម៉ាាងរទៀរែ្ុាំរ៏សូមឱ្យបនតរលើររមពស់

បរយិាប័ននហិរញ្ាវរថុ រោយគិរគូរពីការពរងឹងសថិរភាពហិរញ្ាវរថុ។ រនុងទិសរៅរនោះ អគគនាយរ-

ោឋ នររួរពិនិរយ ររូវបញ្ច ប់ការររៀបចាំយុទធសាស្តសតសតីពីបរយិាប័ននហិរញ្ាវរថុសរមាប់រមពុជា 

ពរងឹងរិចចោាំ រអរិងិជន រលើររមពស់ចាំរែោះដឹងខផនរហិរញ្ាវរថុរបស់សាធារែជន និង

អភិវឌ្ឍបណាត ញសុវរថិភាពហិរញ្ាវរថុនានា ដូចជា ការបរងកើររបព័នធការ ររបារ់បរញ្ាើ។ 
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                                Hotline            -                     

                                                   ែ្ុាំរ៏សូមឱ្យ

ពរងឹងការាមោននិងវាយរថ្មលហានិភ័យចាំរ ោះសថិរភាពហិរញ្ាវរថុឱ្យបានសីុជររៅ និងរគប់

រជុងររជាយ រដើមបីជាមូលោឋ នរនុងការោរ់រចញនូវរោលនរយាបាយមីររូនិងមា៉ា ររូរបុង-

របយ័រនរបរបរោយរបសិទធភាព។ 

៦/- ែ្ុាំសូមឯរភាពាម       ខដលបានរលើររឡើង    រោរជាំទាវ អគគពិនិរយ 

                                            ជាការងារសនូលរបស់រយើងរនុងការ

ពរងឹងសុវរថិភាពនិងរបសិទធភាពរបរិបរតិការធនាោររណាា ល                           

             ពរងឹង និងបរងកើនការយល់ដឹងអាំពីការរគប់រគងហានិភ័យរបរិបរតិការ 

និងាមោនការអនុវរតាមអនុសាសន៍ចាំរ ោះនាយរោឋ ន និងសាខាធនាោរជារិថ្ន

រមពុជាខដលបានរធវើសវនរមមរចួរហើយ។  

៧/- ែ្ុាំសូម                            អងគភាពរសុើបការែ៍ហិរញ្ាវរថុ

រមពុជារនុងការទប់សាក រ់ការសមាអ ររបារ់ និងហិរញ្ាបបទានរភរវរមម ខដលបានរធវើឱ្យរមពុជា

ទទួលបានចាំណារ់ថ្នន រ់ហានិភ័យររមិរទាបរលើការផតល់ហិរញ្ាបបទានរភរវរមម            

                                             អងគភាពរសុើបការែ៍ហិរញ្ាវរថុរមពុជា 

បនតពរងឹង   ការាមោននិងការវភិាគរបរិបរតិការសងស័យ បនត     រិចចសហរបរិបរតិការ

ទាាំងរនុងនិងររៅរបរទស និងបនតាមោនការអនុវរតាមអនុសាសន៍វាយរថ្មលអញ្ាមញ្ារបស់ 

APG។ 
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៨/-           ការងារសមាគមមន្រនតី-បុគគលិរធនាោរជារិថ្នរមពុជា         

                ហា                                    

                  -                      ( . . )             ៧ 

     ែ្ុាំសូម                                         -       

                         ២                                       

             រមួចាំខែរសរមាលទុរខលាំបាររបស់សមាជិរ និងរគួសារសមាជិរ 

             ។                  រសនើសុាំ      រធវើឱ្យរបរសើររឡើងនូវ

លរខែែឌ ថ្នការផតល់របារ់ឧបរថមភដល់សមាជិរឱ្យកាន់ខរចាស់ រដើមបីបនតពរងឹងការរគប់រគង 

និង  ររបើរបាស់មូលនិធិរបស់សមាគមឱ្យបានររឹមររូវ របរបរោយ       ៌   

    ៌។ 

                                   រមររី! 

 ែ្ុាំរជឿជារ់ថ្នសមាជិរ-សមាជិកា អងគសននិបាររបស់រយើងពិរជាកាត ប់បាននូវែលឹមសារ

សាំខាន់ៗថ្នសមិទធផលការងារ និងទិសរៅខដលបានរលើររឡើងរនុងអងគសននិបារ។  

                                                            

     “                                                

                               ”                            

                                                                  ញ

                                                           

                                         ៌        ៌      

     ៌                                                  

     ៌                                             ៌      
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                                      ៌               ៌           

                       
 

                                   រមររី! 

រដើមបីសររមចបាននូវរជាគជ័យងមីៗាមទិសរៅខដលបានរាំែរ់ ែ្ុាំសូម    ឱ្យថ្នន រ់

ដឹរនាាំាមនាយរោឋ ន-អងគភាពទាាំងអស់ ររូវយរសាម ររីរនោះរៅផសពវផាយបនតដល់មន្រនតី-

បុគគលិររបស់ែលួន រដើមបីឱ្យការអនុវរតការងាររបចាាំថ្ងៃរបរពឹរតរៅរោយរលូន និងសូមឱ្យ

     -       រយើង                                 ការទទួល       ែពស់

          សាំរៅ                        ឱ្យ                     

                   ាមយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយហិរញ្ាវរថុឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ 

និងយុទធសាស្តសតចរុរកាែដាំណារ់កាលទី៣ របស់ោជរោឋ ភិបាល  

ដូចអង្គសននិបាតបានជ្រាបរចួហ ើយថា ធនាគារាតិននកម្ពុានឹង្ចាប់ហផតើម្សាង្សង់

អគារសាន ក់ការកណ្តត លថ្មីហលើទីតាំងចាស់នៅកនុង្ឆ្ន ាំននេះ ស្សបតាម្កំហ ើ នម្ន្រនតី-បុគគលិក 

និង្ ការរកីចហជ្រម្ើនវសិ័យធនាគារបង្ហា ញពីភាពរងឹ្មំរបស់ជ្របព័នធធនាគារ ជ្រពម្ទំង្

ហលើកនោភ័ណភាពរាជធានីភនាំនពញ។ កនុង្រយៈហពលសាង្សង្់ហនេះ ម្ន្រនតី -បុគគលិក

ដដលហៅទីសាន ក់ការកណ្តត លហលើកដលង្ដតបញ្ជ រហបឡា នឹង្ហធវើការបហណ្តត េះអាសននហៅ

អគារដកបរអគារហោង្ពុម្ពហៅហលើផលូវ១០១៩ ខ ឌ ដសនសុខ។  

ជាទីបញ្ច ប់ ែ្ុាំសូមខងលងអាំែរគុែចាំរ ោះ ឯរឧរតម រោរជាំទាវ រោរ រោរស្សី
នាងរញ្ញា  ខដលបានអរញ្ជ ើញចូលរមួរនុងអងគសននិបារ និងរនុងឱ្កាសចូលឆ្ន ាំងមី ឆ្ន ាំសរល 
២០១៨រនោះ ែ្ុាំសូម             -           មានសុែភាពលអ ទទួលបាន
ជ័យជ   រគប់ភាររិចច    ជួបរបទោះខរពុទធពរទាាំងបួនរបការ គឺ អាយុ វែណៈ សុែៈ ពលៈ 
                   

ែ្ុាំសូមរបកាសបិទអងគសននិបាររបស់រយើងជាសាថ ពរ! 




