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ដែលបានយក្ចិតដទ ក្ោក់្ក្ន ងក្ខរនលើក្ក្មពស់ររយិារននហិរញ្ញវតថ សប្មារ់សហប្គាសធ នតូចនិងធមយម 
ដែលជា្អឹងខ្នងម្ននសែាកិ្ចចជាតិ។ 

ន េះជាយា៉ាងននេះក៏្នោយ ក្ខរសិក្ាបានរង្ហា ញថា សហប្គាសធ នតូចនិងមធយមប្រឈមនឹង
ឧរសគ្គមួយចាំនួនដែលតប្មូវឱ្យនយើងប្តូវយក្ចិតដទ ក្ោក់្នែើមប៊ីដសែងរក្ែាំនណ្ឋេះស្រសាយ និងជាំរ ញ
វស័ិយននេះឱ្យក្ខន់ដតរ ៊ីក្ចនប្មើននិងអាចមានសមតថភាព្យ ញយក្ក្ខលាន វតដភាព្យបាន។ ក្ន ងន េះ ក្ខរទទួល
បាននសវាហិរញ្ញវតថ គឺ្ជាឧរសគ្គមួយររស់ សហប្គាសធ នតូចនិងមធយម នោយសារក្ខរខ្ែេះប្ទព្យយធា  
ក្ខររាំនព្យញលក្ាខ្ ឌ ម្នក្ខរទទួលឥ  ន ក្ខរខ្ែេះនូវរបាយក្ខរ ៍ហិរញ្ញវតថ  និងក្ខរខ្ែេះនូវចាំន េះែឹង
ដននក្ហិរញ្ញវតថ  ជានែើម។ មា៉ាងវញិនទៀត ចារ់ព្យ៊ីនែើមឆ្ន ាំ២០២០មក្ វរិតដិកូ្វ ៊ីែ១៩ បានជេះឥទធិព្យលយា៉ាងខ្ល ាំង
មក្នលើនសែាកិ្ចច នហើយក៏្រ៉ាេះ ល់មក្ែល់ែាំន ើ រក្ខរអាជ៊ីវក្មមររស់សហប្គាសធ នតូចនិងមធយមនងដែរ 
ែូចជា ក្ខរធាល ក់្ច េះនូវប្បាក់្ចាំ ូល ក្ខរក្ក្សទេះនូវសង្ហែ ក់្នលិតក្មម និងលទធភាព្យម្នក្ខររាំនព្យញក្ខតព្យែកិ្ចច
តាមកិ្ចចសនាឥ  នជាមួយប្គឹ្េះសាថ នធ គារនិងហិរញ្ញវតថ  ខ្ ៈដែលសហប្គាស ាំងននេះប្តវូក្ខរ
ធនធានហិរញ្ញវតថ រនត និងព្យប្ងឹងែាំន ើ រក្ខរអាជ៊ីវក្មម។    

 

ឯកឧតដម លោកជំទាេ លោកឧកញ៉ា  គោក គោកស្សី និងគភ្ៀវក៉ិត្តយសជាទីលមប្តី! 

ររយិរននហិរញ្ញេតថុ ប្តូេបានទទួលស្គា ល់ថាបានល ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់កនុងការរួមចំណែក
កាត់រនថយភាពប្កីប្កលៅកមពុជា ការរប្ងួមរមាា តសងាម ការរលងកើននវានុេតដន៍លៅកនុងសងាម ណ លជា
កាតាលីករយ៉ាងសំខាន់ននការេភិេឌ្ឍលស ឋកិចចជាតិ។ ជាក់ណសដង ការរលងកើនលទធភាពទទួលបានលសវា
ហិរញ្ញេតថុ ល់ប្រជាជនជាពិលសសសហប្គាសធុនតូចនិងមធយម នឹងផ្ដល់ប្រលយជន៍ជាលប្ចើនទំាងណផ្នក
សងាម និងលស ឋកិចច  ូចជា ការជួយសប្មួល ល់ជីេភាពរស់លៅ ការផ្តល់លទធភាពឱ្យមានការសនសំ
ហិរញ្ញេតថុ និងការរលងកើនឱកាសធុរកិចច ណ លនំាឱ្យប្រជាជនកាន់ណតមានលទធភាពលប្ចើនជាងមុនកនុងការ
ទទួលបានលសវាចំបាច់នានា (រមួមាន ការលលើកកមពស់ការេរ់រ ំលសវាសុេភាព េនាម័យ និងទឹកស្គា ត) 
លហើយសហប្គាសធុនតូចនិងមធយម ក៏ទទួលបានផ្លប្រលយជន៍ផ្ងណ រ  ូចជា ការរលងកើនលទធភាព
េនិិលយរ ការទទួលបានលសវាប្រឹកា និងការពប្ងីកទីផ្ារ ជាល ើម។  

កនុងររកិារែ៍លនេះ យុទធស្គស្តសតជាតិ សតីពី ររយិរននហិរញ្ញេតថុ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ ប្តូេបានលរៀរចំ
ល ើងកនុងប្ករេ័ែឌ ជាលគាលនលយបាយជាតិ និងជាណផ្នកមួយននយុទធស្គស្តសតេភិេឌ្ឍន៍េស័ិយហិរញ្ញេតថុ 
ឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ ណ លមានណផ្នការសកមមភាពប្ររ់ប្ជុងលប្ជាយនិងចាស់ោស់ និងប្ទប្ទង់ ល់ការ
េនុេតតប្រករលោយប្រសិទធភាព ល ើមបីសលប្មចបាននូេប្រព័នធហិរញ្ញេតថុមួយមានសថិរភាព ប្រសិទធភាព និង
ពិពិធកមមទីផ្ារហិរញ្ញេតថុប្រករលោយររយិរនន។ យុទធស្គស្តសតជាតិ សដីពី ររយិរននហិរញ្ញេតថុឆ្ន ំ២០១៩-
២០២៥ ប្តេូបានេនុម័តលោយរាជរោឋ ភិបាល លោយមានលគាលលៅ រលងកើនលទធភាពទទួលបានលសវា
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ហិរញ្ញេតថុផ្ាូេការណ លមានរុែភាព កាត់រនថយេប្តាស្រសីតណ លមិនទាន់ទទួលបានលសវាហិរញ្ញេតថុឱ្យបាន
ពាក់កណាត លពី ២៧% មក ១៣% និងពប្ងីកការលប្រើប្បាស់លសវាហិរញ្ញេតថុផ្ាូេការពី ៥៩% លៅ ៧០% 
ប្តឹមឆ្ន ំ២០២៥ ប្ពមទំាងលធវើឱយប្រលសើរលទបើងនូេសុេុមាលភាពប្រសួ្គរ និងគំាប្ទកំលែើ នលស ឋកិចច តាមរយៈ 
សកមមភាពអាទិភាពចំនួន ៦ រមួមាន៖  

១- លលើកទឹកចិតតឱ្យមានការសនសលំៅតាមប្រឹេះស្គថ នហិរញ្ញេតថុផ្ាូេការ 

២- ជំរញុនវានុេតតន៍លសវាឥែទាន សប្មារ់សហប្គាសធុនតូចនិងមធយម 

៣- ពប្ងីកសមតថភាពប្រព័នធទូទាត់ 

៤- ពប្ងីកការផ្ដល់លសវាធានារា៉ា រ់រងឱ្យបានទូលំទូោយ 

៥- ពប្ងឹងសមតថភាពនិយ័តករេស័ិយហិរញ្ញេតថុ និង 

៦- លលើកកមពស់សិទធិនិងរលងកើនកិចចការពារេតិថិជន ប្ពមទំាងរលងកើនតមាា ភាពកនុងេស័ិយហិរញ្ញេតថុ។ 

 
កនុងន័យលនេះ េស័ិយសហប្គាសធុនតូចនិងមធយមប្តេូបានទទួលការយកចិតដទុកោក់និងលប្ជាមណប្ជងពី
រាជរោឋ ភិបាល ក៏ ូចជាធនាគារជាតិននកមពុជា។ ជាក់ណសដង លៅឆ្ន ំ២០២០ ធនាគារសហប្គាសធុនតូច 
និងមធយមបានលលចររូរាងល ើង ល ើមបជួីយសប្មួលនីតិេធីិកនុងការទទួលហិរញ្ញរបទាន កាត់រនថយនថាល ើម 
ជំរញុ ល់ផ្លិតភាពនិងប្រសិទធភាព និងផ្ដល់ការប្រឹកាលយរល់ណផ្នកហិរញ្ញេតថុ ល់សហប្គាសធុនតូច-
និងមធយម។ កនុងឆ្ន ំ២០២០លនេះ ណ ល ស្គជីេកមមធានាឥែទានកមពុជាប្តេូបានរលងកើតល ើងល ើមបជំីរញុ
ការទទួលបានឥែទាន ល់សហប្គាសធុនតូចនិងមធយមណ លេវេះប្ទពយធានា តាមរយៈការធានាលលើ
ឥែទានណ លផ្ដល់លោយប្រឹេះស្គថ នធនាគារនិងហិរញ្ញេតថុ។ លហើយកាលពីសបាដ ហ៍មុន ស្គជីេកមមធានា
ឥែទានកមពុជា ក៏បានោក់លចញនូេរលប្មាងធានាឥែទានសប្មារ់សហប្រិនស្តសតី (CGCC Women 
Enterprise Guarantee Scheme) ល ើមបីគំាប្ទ ល់សហប្រិនស្តសតី ជាពិលសស សហប្រិនស្តសតីណ លេវេះប្ទពយធានាលៅ
លពលលសនើសំុកមចី ឱ្យមានលទធភាពទទួលបានហិរញ្ញរបទានផ្ាូេការលប្ចើនជាងមុន និងងាយស្រសួលជាងមុន
សប្មារ់ទុនរងវិល និងពប្ងីកអាជីេកមម។ ជាមួយគាន លនេះណ រ ធនាគារជាតិននកមពុជាបានចុេះអនញសារណៈ 
គោគយល់ជាមួយស្គជីេកមមហិរញ្ញេតថុេនតរជាតិ (IFC) លលើការេនុេតតរលប្មាងសតីពី ការេភិេឌ្ឍទីផ្ារណេស
ចងាវ ក់ផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញេតថុលៅកមពុជា (Cambodia Supply Chain Finance Market Development) កនុងលគាលរំែង
េភិេឌ្ឍទីផ្ារណេសចងាវ ក់ផ្ាត់ផ្ាង់ហិរញ្ញេតថុ ល ើមបពីប្ងឹងលទធភាព ល់ការទទួលបានហិរញ្ញរបទានសប្មារ់
អាជីេកមមលៅកមពុជា ជាពិលសស សហប្គាសធុនតូចនិងមធយម ប្ពមទំាងពប្ងឹងណេសចងាវ ក់ផ្លិតកមមលៅ
កមពុជា។ 
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ឯកឧតដម លោកជំទាេ លោកឧកញ៉ា  គោក គោកស្សី និងគភ្ៀវក៉ិត្តយសជាទីលមប្តី! 

នលរ៉ាេះ ល់ជាអវជិជមានព្យ៊ីក្ខររាលោលជាសក្លម្នជាំងឺកូ្វ ៊ីែ-១៩ បានរនតអូសរ ល យមក្ែល់
រចច របនន។ ក្ន ងក្ខរចូលរមួចាំដ ក្ជាមួយរាជរោា ភិបាល ធ គារជាតិម្នក្មព ជា បានោក់្នចញនូវវធិានក្ខរ
ចាាំបាច់ជារនតរ ទ រ់ នែើមប៊ីទរ់សាក ត់និងក្ខត់រនថយឱ្យបានជាអតិររមានូវនលរ៉ាេះ ល់  មក្នលើ
ប្រព័្យនធធ គារ ាំងមូល។ តាមរយៈកិ្ចចខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងននេះ ប្រព័្យនធធ គារនៅក្មព ជាអាចរនតរក្ាបាន
នូវភាព្យរងឹមាាំ ភាព្យធន់ និងជាំននឿទ ក្ចិតតររស់សាធារ ជន ដែលសររញ្ជជ ក់្នោយប្ទព្យយសក្មមររស់
ប្គឹ្េះសាថ នធ គារនិងហិរញ្ញវតថ  ក្ខរនក្ើនន ើងម្នក្ខរោក់្ប្បាក់្រនញ្ញើ ក្ខរនប្រើប្បាស់នសវាទូ ត់នោយ
ក្ខរូរនអ ិចប្តូនិក្ (e-Wallet) ជានែើម។ ជាក់្ដសដង គិ្តប្តឹមែាំណ្ឋច់ឆ្ន ាំ២០២១ ប្ទព្យយសក្មមររស់
ប្រព័្យនធធ គារមានក្ាំន ើ ន ១៧,២% ឥ  នអតិថិជនមានក្ាំន ើ ន ២២,៧% និងប្បាក់្រនញ្ញើអតិថិជន
មានក្ាំន ើ ន ១៦,៥% ដែលរង្ហា ញអាំព្យ៊ីជាំននឿទ ក្ចិតតររស់សាធារ ជនមក្នលើប្រព័្យនធធ គារ។ ទនទឹមលនេះ 
ចំនួនរែនីប្បាក់រលញ្ញើេតិថិជននិងរែនីឥែទានេតិថិជនបានលកើនល ើង ល់ ១២,៧ ោនរែនី 
និង ៣,៤ ោនរែនីលរៀងគាន  ណ លបានឆាុេះរញ្ច ំងពីកំលែើ នននការទទួលបានលសវាហិរញ្ញេតថុររស់
ប្រជាជនកមពុជា។ 

ជាមួយគាន ផ្ងណ រ លសវាទូទាត់សងប្បាក់មានការរកីចលប្មើនរួរឱយកត់សមាា ល់ និងបានេេិឌ្ឍន៍លៅ
រកការទូទាត់ណររឌី្ជីថល ល ើមបីលឆាើយតរលៅនឹងតប្មេូការររស់េតិថិជន ជាពិលសសសហប្គាសធុនតូច
និងមធយម លលើលសវាទូទាត់ថមីៗប្រករលោយនវានុេតតន៍ ងាយស្រសួល សុេតថិភាព និងចំណាយតិច។  តាមរយៈ
ការទូទាត់ណររឌី្ជីថល េតិថិជនអាចលធវើប្រតិរតតិការលោយផ្ទទ ល់លោយលប្រើប្បាស់កមមេធីិទូទាត់ចល័ត ឬ
លៅតាមរញ្ជ រភាន ក់ងារ និងរណាត ញទូទាត់ជាលប្ចើនលៅទូទំាងប្រលទស ណ លជួយលលើកកមពស់ររយិរនន
ហិរញ្ញេតថុ ជំរញុការប្រកួតប្រណជង រលងកើនភាពនចនប្រឌិ្ត និងផ្តល់នូេជំលនឿទុកចិតត ល់ស្គធារែជនកនុង
ការលប្រើប្បាស់លសវាទូទាត់សងប្បាក់។ ជាក់ណសដង លៅកនុងរររិទននការរាលោលជំងឺកូេ ី-១៩ ការលប្រើប្បាស់
លសវាទូទាត់សងប្បាក់មានការលកើនល ើងរួរឱយកត់សមាា ល់ លោយេតិថិជនបានផ្ទា ស់រតូរឥរយិរទពីការ
ទូទាត់ជាស្គច់ប្បាក់ មកជាការទូទាត់ណររឌី្ជីថល។ រិតប្តឹម ំណាច់ឆ្ន ំ២០២១ េតិថិជនចុេះល ម្ េះ
រលងកើតរែនីការូរលេ ិចប្តូនិក (e-Wallet) មានចំនួន ១៣,៦ ោននាក់ និងភាន ក់ងារមានចំនួន 
៤៦.២៧៨ ទីតំាង។  

ជាលមាទនភាពជាតិផ្ងណ រ ប្រព័នធបារងណ លជាប្រព័នធទូទាត់លប្រើប្បាស់រលចចកេទិារាុកលឆនបាន
េនុញ្ញ តឱយេនកលប្រើប្បាស់អាចលធវើការទូទាត់ និងលផ្ទរប្បាក់ភាា មៗពីប្រឹេះស្គថ នមួយលៅប្រឹេះស្គថ នមួយ តាមរយៈ
កមមេធីិធនាគារលៅលលើទូរស័ពទន ប្រករលោយប្រសិទធភាពនិងសុេតថិភាព។ ការផ្តល់ភាពងាយស្រសួលកនុង
ការទទួលបានលសវាទូទាត់លនេះ បានរលងកើនចំនួនប្រជាជនលប្រើប្បាស់លសវាទូទាត់ ល់ប្រមាែ ៨ ោននាក់ 
លសមើនឹងប្រមាែ ៨០% ននប្រជាជនលពញេយ័សររុ។  ជាមួយគាន លនេះ ប្រព័នធលេមរូឌានណស៊ែសវីច (CSS) ក៏
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ប្តូេបានរលងកើតល ើងផ្ងណ រ ល ើមបីសប្មួលរាល់ការទូទាត់តាមកាតធនាគារលៅកនុងប្រព័នធទូទាត់កនុងស្រសកុ 
ទនទឹមគាន នឹងការលប្រើប្បាស់េសី្គ ឬមា៉ា លសទើកាត។ 

ស្រសរគាន នឹងការជំរញុការទទួលបានលសវាហិរញ្ញេតថុ ធនាគារជាតិននកមពុជា បានសហការោ៉ាងជ៉ិត្សន៉ិទធ
ជាមួយប្កសួង-ស្ថថ ប័ន និងន រូេភិេឌ្ឍន៍ កនុងការរលងកើនចំលែេះ ឹងហិរញ្ញេតថុ ល់ប្រជាជនទូលៅ 
ជាពិលសស សហប្គាសធុនតូចនិងមធយម  ូចជា៖  

- ក៉ិចចសហការជាមួយប្កសួងអប់រ ុំ យញវជន ន៉ិងកីឡា លោយោក់រញ្ចូ លចំលែេះ ឹងណផ្នកហិរញ្ញេតថុ
កនុងកមមេធីិសិកាចំលែេះ ឹងទូលៅ ចរ់ពីកប្មិតរឋមសិកា ល់មធយមសិកាទុតិយភូមិ  

- កិចចសហការជាមួយ ប្កសួងកិចចការនារ ី ល ើមបីអនញវត្តរលប្មាង “ការលលើកកមពស់ចំលែេះ ឹងណផ្នក
ហិរញ្ញេតថុសប្មារ់ស្តសតី និងសហប្រិនភាពស្តសតី” ណ លមានលគាលលៅកនុងការរែតុ េះរណាត លប្រូ
រលងាា លណ លជាស្តសតីលៅតាមស្គោលរៀន និងសហរមន៍ ល ើមបីអាចណចករណំលកចំលែេះ ឹងណផ្នក
ហិរញ្ញេតថុរនតលៅកនុងមូលោឋ នររស់េាួន 

- កិចចសហការជាមួយ េងាការ UNESCAP ល ើមបីេនុេតតរលប្មាង “ការជំរញុសហប្រិនភាពររស់
ស្តសតី (Catalyzing Women’s Entrepreneurship)” ល ើមបរីលងកើតនូេេរារែតុ េះរណាត ល ល់ស្តសតី និង
សហប្រិនជាស្តសតី កនុងលគាលលៅរលងកើនការយល់ ឹង លទធភាពទទួលបាននិងលប្រើប្បាស់លសវា
ហិរញ្ញេតថុផ្ាូេការ  

- ក៉ិចចសហការជាមួយអងគការ Good Return កនុងការលរៀរចំយុទធនាការផ្សពវផ្ាយចំលែេះ ឹងណផ្នក
ហិរញ្ញេតថុ “លតាេះ! និយយពីលុយ” និង  “លតាេះ! និយយពីលុយ៖ តក់ៗលពញរំពង់” និង 

- ការផ្សពវផ្ាយសតីពី “េស័ិយមីប្កូហិរញ្ញេតថុលៅកមពុជា” កនុងលគាលលៅរនតពប្ងឹងចំលែេះ ឹងពាក់ព័នធ
នឹងេស័ិយធនាគារនិងហិរញ្ញេតថុ ជូន ល់អាជាា ធរមូលោឋ ន និងប្រជាពលរ ឋ ល ើមបីលលើកកមពស់
ការយល់ ឹងកនុងការលប្រើប្បាស់លសវាមីប្កូហិរញ្ញេតថុ ការធានាឱយមានការរកីចលប្មើនប្រករលោយ
ប្រសិទធភាព សថិរភាព តមាា ភាព និងការពារេតថប្រលយជន៍ជូនប្រជាជន។ 

រណនថមលលើលនេះ ធនាគារជាតិននកមពុជា ណតងណតយកចិតដទុកោក់ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រងនិងគំាប្ទកិចចការពារ
េតិថិជនកនុងការលោេះស្រស្គយរែតឹ ងលោយការសប្មរសប្មួលរវាងេតិថិជន និងប្រឹេះស្គថ នធនាគារនិង
ហិរញ្ញេតថុ តាមរយៈលលេទូរស័ពទ Hotline ររស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ឱយកាន់ណតមានប្រសិទធភាព 
ទាន់លពលលេោ និងមានសងាតិភាព។ 

ឯកឧតដម លោកជំទាេ លោកឧកញ៉ា  គោក គោកស្សី និងគភ្ៀវក៉ិត្តយសជាទីលមប្តី! 
ជារមួ ក្ខរទទួលបានហិរញ្ញរប នររស់សហប្គាសធ នតូចនិងមធយម នប្រៀរបានជាក្ខរទទួល

ឱ្សថែ៏សាក្សិទធនែើមប៊ីរាំរ៉ានអាជ៊ីវក្មម និងនធែើឱ្យអាជ៊ីវក្មមក្ខន់រ ៊ីក្ធាំធាត់រដនថមនទៀត។ នរើន េះជាយា៉ាង
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ននេះក៏្នោយ ក្ខរនប្រើប្បាស់ហិរញ្ញរប នដែលទទួលបាន  ម រឱ្យមាននូវចាំន េះែឹងដននក្ហិរញ្ញវតថ ែ៏
សមស្រសរនែើមប៊ីនប្រើប្បាស់ហិរញ្ញរប ន ាំងននេះប្រក្រនោយគ្  ភាព្យ ប្រសិទធភាព្យ និងភាព្យម្វឆ្ល ត 
ស្រសរតាមទាំហាំម្នតប្មូវក្ខរ។ ក្ន ងឱ្ក្ខសននេះនងដែរ ខ្្ ាំក៏្សូមនលើក្ទឹក្ចិតដប្គឹ្េះសាថ នធ គារនិងហិរញ្ញវតថ 
ឱ្យយក្ចិតដទ ក្ោក់្នដល់ឥ  នែល់សហប្គាសធ នតូចនិងមធយម នោយពិ្យចារណ្ឋនលើលទធភាព្យម្ន
ក្ខរសង ជាជាងប្ទព្យយធា  ែូចជា ក្ខរនប្រើប្បាស់ទិននន័យររស់ក្ខរយិាល័យឥ  នក្មព ជា ក្ន ងក្ខរ
វភិាគ្និងវាយតម្មលគ្  ភាព្យអតិថិជន ដែលអាចជាំរ ញឱ្យអតិថិជនដែលព្យ ាំមានប្ទព្យយរញ្ជច ាំអាចមាន
លទធភាព្យទទួលបានហិរញ្ញរប ន នែើមប៊ីរនងកើនជ៊ីវភាព្យរស់នៅររស់ប្រជាជននិងគាាំប្ទក្ាំន ើ ននសែាកិ្ចច 
ក៏្ែូចជាក្ខររនងកើនឱ្ក្ខសែល់ប្គឹ្េះសាថ នក្ន ងក្ខរព្យប្ង៊ីក្ចាំដ ក្ទ៊ីនារឥ  នដែលមានភាព្យរងឹមាាំ។  

ែ្ុាំរ ឿជារ់ថា សិក្ខា សាលាតប្មង់ទិសសដ៊ីព្យ៊ី “ក្មមវធិ៊ីលទធភាព្យទទួលបានហិរញ្ញវតថ ” ននេះ នឹងផតល់្
ឱ្កាសែល់្សហប្គិ្នដែលជាមាច ស់សហប្គាសធ នតូច និងមធយម ជាពិ្យនសសសហប្គិ្នស្តសត៊ី ឱ្យយល់
ែឹងក្ខន់ដតចាស់អាំពីែុំគណើ រការ ន៉ិងលកាណឌ គែើមបីទទួល្បានហិរញ្ញរប នព្យ៊ីប្គឹ្េះសាថ នធ គារនិង

ហិរញ្ញវតថ ។ ជាចុងលប្កាយ ខ្្ ាំក៏្សូមនក្ខតសរនសើរសារជាថម៊ី ចាំន េះស គេសហក្គិនវយ័ររេងរេពុជា 
ស គេធនាោររៅរេពុជា និងស គេេីក្រូហិរញ្ញវរថុរេពុជា ដែលបាននដួចននដើមឱ្យមាននវទិក្ខននេះន ើង 
និងសូមដថលងអាំ រគ្  ែល់ឯក្ឧតដម នលាក្ជាំ វ នលាក្ឧក្ញ៉ា  នលាក្ នលាក្ស្រស៊ី និងនភៀ្វកិ្តតយស 
ដែលបានយក្ចិតដទ ក្ោក់្សាដ រ់ក្ខរនធែើរទអនតរាគ្មន៍ររស់ខ្្ ាំ។ ខ្្ ាំក៏្សូមជូនព្យរ ឯក្ឧតដម នលាក្ជាំ វ 
នលាក្ឧក្ញ៉ា  នលាក្ នលាក្ស្រស៊ី និងនភ្ៀវកិ្តតយស ដែលមានវតដមាន ាំងនៅទ៊ីននេះផ្ទទ ល់ និងតាមប្រព័្យនធ
អនឡញ សូេ នសុែភាពល្អ រ ល ាំង ាំេួន រជាគ ័យក្គប់ភាររិចច និងរ ៀសឆ្ៃ យពី ាំងឺរូវែី-១៩។ 

សមូ្អគុណ! 


