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ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៤ក ើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំខាល្ ចត្វា ស័្  រ.ស្. ២៥៦៦ 

 រាជធានីភ្នាំករញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២៣ 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 
េតពី ី

ការចុុះអនេុសរណៈសោគយលេ់ដពី ី
“ក្ិចចេហប្រតរិតតកិារក្នងុផ្ននក្នវានវុតតន៍ហរិញ្ញវតថនុិងប្រព័នធទូទាតេ់ងប្ាក្់” 

រវាង 
ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា និងធនាគារក្ណ្ដដ លសកាុះេឡូមូ្ ូន 
និង ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា នងិធនាគារក្ណ្ដដ លហវជី ី

នាថ្ងៃទី២៣ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២៣ ធនាគារជាតិថ្ន ម្ពុជា បានចុុះហតថកល្ខាកល្ើអនុស្សរណៈ
កោគយល់្ (MoU) ចាំនួនរីរ ក ើម្បរីព្រឹរ ិចចស្ហព្រតិរតតិការខផន នវានុវតតន៍ហិរញ្ញវតថុ និរព្ររ័នធទូទាត់
ជាមួ្យធនាគារ ណ្តត ល្ថ្នកកាុះសូ្ឡូម្ ូន និរធនាគារ ណ្តា ល្ហាីជី។ រិធីចុុះហតថកល្ខាកនុះកធាើកឡើរ
កៅរាជធានីភ្នាំករញ កោយ ឯ ឧតាម្ ជា ចាន់តូ កទសាភិ្បាល្ ធនាគារជាតិថ្ន ម្ពុជា បានចុុះហតថកល្ខា
កល្ើអនុស្សរណៈកោគយល់្ជាមួ្យឯ ឧតាម្ Luke Forau កទសាភិ្បាល្ ធនាគារ ណ្តត ល្ថ្ន
កកាុះសូ្ឡូម្ ូន និរ ឯ ឧតាម្ Esala Masitabua កទសាភិ្បាល្ររថ្នធនាគារ ណ្តា ល្ហាីជី។ 

ខងែរ នុរសុ្នទរ ថាសាា គម្ន៍ ឯ ឧតាម្ ជា ចាន់តូ បានកល្ើ កឡើរថា ការចុុះហតថកល្ខាកល្ើ
អនុស្សរណៈកោគយល់្កនុះ គឺជាព្រឹតតិការណ៍ ៏ស្ាំខាន់មួ្យស្ព្ារ់ធនាគារ ណ្តត ល្ទាាំររី ក ើម្បី
ស្កព្ម្ចបាននូវ ិចចស្ហព្រតិរតតិការ នុរខផន ហិរញ្ញវតថុឱ្យបានកាន់ខតល្អមួ្យ ព្មិ្តកទៀត ត្វម្រយៈ
ការកព្រើព្បាស់្រកចច វទិា ក ើម្បីផតល់្ផល្ព្រកោជន៍ ល់្ព្រជាជន នុរព្រកទស្នីមួ្យៗ។ 

ឯ ឧតាម្ ជា ចាន់តូ បានានព្រសាស្ន៍ថា “កគាល្រាំណរស្ាំខាន់ថ្នអនុស្សរណៈកោគយល់្
កនុះគឺការរព្រឹរ ិចចស្ហព្រតិរតតិការ នុរការអភិ្វឌ្ឍកល្ើខផន នវានុវតតន៍ហិរញ្ញវតថុ និរព្ររ័នធទូទាត់ 
ព្រម្ទាាំរក ើម្បីខច រ ាំខល្ រ័ត៌ានពា ់រ័នធស្តីអាំរីនវានុវតតន៍ និរការទូទាត់ត្វម្ខររឌី្ជីងល្ស្ព្ារ់
កស្វា ម្មហិរញ្ញវតថុ។ អនុស្សរណៈកោគយល់្កនុះនឹរផតល់្ជាព្ រែ័ណឌ ជាំរុញ ិចចស្ហព្រតិរតតិការ 
ត្វម្រយៈការផ្លែ ស់្រតូរចាំកណុះ ឹរ និររទរិកសាធន៍  ល់្គាន កៅវញិកៅម្ ”។ 

ឯ ឧតាម្ Luke Forau កទសាភិ្បាល្ ធនាគារ ណ្តត ល្កកាុះសូ្ឡូម្ ូន បានស្ខម្ារនូវ
អារម្មណ៍រ ីរាយោ រខាែ ាំរកល្ើ ិចចស្ហព្រតិរតតិការជាមួ្យធនាគារជាតិថ្ន ម្ពុជា ក ើម្បីសិ្ ាអាំរី
រទរិកសាធន៍ររស់្ ម្ពុជា នុរការកព្រើព្បាស់្រកចច វទិាក ើម្បីទាញយ ផល្ព្រកោជន៍ស្ព្ារ់ព្រជាជន
កកាុះសូ្ឡូម្ ូន។ 

ប្ពុះរាជាណ្ដចប្ក្ក្ម្ពជុា 
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្សព្ត 
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ឯ ឧតាម្ Luke Forau បានានព្រសាស្ន៍ថា “ព្រកទស្ ម្ពុជាបានផតល់្ឱ្កាស្ឱ្យកយើរ
ខស្ារយល់្រីការ ឹ នាាំររស់្ធនាគារជាតិថ្ន ម្ពុជាកល្ើការអភិ្វឌ្ឍរកចច វទិាហិរញ្ញវតថុ ព្រម្ទាាំរបាន
ផតល់្ការគាាំព្ទរខនថម្ ត្វម្រយៈការចុុះអនុស្សរណៈថ្នការកោគយល់្ នុរ ិចចស្ហព្រតិរតតិការ
អភិ្វឌ្ឍព្ររ័នធទូទាត់ ខ ល្អាចឱ្យសាធារណជនកធាើការទូទាត់ និរទទួល្បានមូ្ល្និធិងាយស្ស្ួល្
និរភ្លែ ម្ៗ”។ ទនទឹម្កនុះ ឯ ឧតាម្ Luke Forau  បានកគាររអកញ្ជ ើញ ឯ ឧតាម្ ជា ចាន់តូ រាំករញទស្សន ិចច
កៅកកាុះសូ្ឡូម្ ូន ក ើម្បីចូល្រួម្ ិចចព្រជុាំថាន  ់កទសាភិ្បាល្ធនាគារ ណ្តត ល្បា សីុ្ហាិ ខារតបូរ
កល្ើ ទី៣៨ ខ ល្នឹរព្រព្រឹតតកៅកៅទីព្ ុរហូនីអារា  កកាុះសូ្ឡូម្ ូន ក ើម្បីខច រ ាំខល្ រទរិកសាធន៍
ររស់្ ម្ពុជា ល់្ព្រកទស្ជាស្ាជិ  ថ្ទកទៀតខ ល្ម្ រីតាំរន់បា សីុ្ហាិ ខារតបូរ។ 

ឯ ឧតាម្ Esala Masitabua កទសាភិ្បាល្ររ ធនាគារ ណ្តា ល្ហាីជី បានខងែរអាំណរគុណ
ោ រព្ជាល្កព្ៅ ល់្ធនាគារជាតិថ្ន ម្ពុជាចាំកពាុះទឹ ចិតត នុរការខច រ ាំខល្ រទរិកសាធន៍ និរ
ចាំកណុះ ឹរ នុរការកព្រើព្បាស់្រកចច វទិាក ើម្បអីភិ្វឌ្ឍព្ររ័នធទូទាត់។ 

ឯ ឧតាម្ Esala Masitabua បានានព្រសាស្ន៍ថា “អនុស្សរណៈថ្នការកោគយល់្កនុះ
បានផតល់្នូវព្ រែ័ណឌ ស្ព្ារ់ការខច រ ាំខល្ រ័ត៌ាន និរ ិចចស្ហព្រតិរតតិការកោយករើ ចាំហ ខ ល្
នឹរជួយ ល់្ព្រកទស្ហាីជី នុរ ាំកណើ រការអភិ្វឌ្ឍព្ររ័នធទូទាត់ឌី្ជីងល្ខ ល្ទាំកនើរ ានព្រសិ្ទធភ្លរ 
និរអាចទុ ចិតតបាន ស្ព្ារ់គាាំព្ទ ល់្តព្ម្ូវការររស់្ព្រជាជនហាីជី។  ិចចស្ហព្រតិរតតិការកនុះ
 ៏នឹរគាាំព្ទរខនថម្កទៀត ល់្ការខ ទព្ម្រ់ព្ររ័នធទូទាត់ជាតិខ ល្ ាំរុរ ាំកណើ រការ និរអនុញ្ញញ តឱ្យហាីជី
អាចរ ីចកព្ម្ើនបានកល្ឿន នុរការកព្រើព្បាស់្រកចច វទិាក ើម្បីគាាំព្ទ ល់្ការអភិ្វឌ្ឍវស័ិ្យហិរញ្ញវតថុ។” 

ព្ររ័នធបាគរររស់្ធនាគារជាតិថ្ន ម្ពុជា គឺជាគកព្ារខ ល្បានកព្រើព្បាស់្កផែតហាម្រកចច វទិា
ក ើម្បីកល្ើ  ម្ពស់្ការតភ្លជ រ់ និរការកធាើព្រតិរតតិការឆ្ែរព្គឹុះសាថ ន ក ើម្បីរព្រឹរព្រសិ្ទធភ្លរ ព្ររ័នធទូទាត់ 
និរក ើម្បីរួម្ចាំ ខណ កល្ើ  ម្ពស់្ររោិរននហិរញ្ញ វតថុ  និរការកព្រើ ព្បាស់្ព្បា ់ករៀល្។ រចចុរបនន 
ព្ររ័នធបាគរានព្គឹុះសាថ នជាស្ាជិ ចាំនួន ៧០។  
 
ទាំនា ់ទាំនរ ៖  
ខផន ទាំនា ់ទាំនរ ធនាគារជាតិថ្ន ម្ពុជា 
ទូរស្័រទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩០ ១៩៦ 
អីុខម្ ល្ ៖ nbccommunication@nbc.gov.kh 

រណ្តត ញសាររ័ត៌ានផែូវការររស់្ធនាគារជាតិថ្ន ម្ពុជា ៖ 

www.nbc.gov.kh , www.facebook.com/nationalbankofcambodiaofficial , www.twitter.com/nbccambodia , 

www.instagram.com/nationalbankofcambodia , www.linkedin.com/company/national-bank-of-cambodia , 

www.youtube.com/channel/UC3GoCm_QGSSLjXZXvbcATfA 

mailto:nbccommunication@nbc.gov.kh
http://www.nbc.gov.kh/
http://www.facebook.com/nationalbankofcambodiaofficial
http://www.twitter.com/nbccambodia
http://www.instagram.com/nationalbankofcambodia
http://www.linkedin.com/company/national-bank-of-cambodia

