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េសចក�ី្របកាសព័ត៌មាន 
“សិកា� សាលាស�ីពីសកា� នុពលៃនគេ្រមាងធានឥណទានក��ងការេលើកស��យបរ�យបន�ហិរ��វត�� 

ស្រមាប់សហ្រគាសធុនតចូ និងមធ្យម េ�កម��ជ” 

  
 រជធានភី�េំពញ ៃថ�ទ១ី៨ ែខសហីា ឆា� ំ២០២២៖  ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងសាជីវកម�ធានឥណទាន

កម��ជ (CGCC) បានសហការេរៀបចំសិកា� សាលាស�ពី ី“សកា� នុពលៃនគេ្រមាងធានឥណទានក��ងការេលើកស��យ

បរ�យបន�ហិរ��វត��ស្រមាប់សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម េ�កម��ជ” េ្រកាមអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ 

ឯកឧត�ម រស់ សីលវ�  រដ�េលខាធកិារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងជ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល CGCC និង 

េលាកជំទាវបណ� តិ ជ សិរ� ឧបការ�េទសាភិបាល និងជអគ�នយកបេច�កេទស ធនគារជតិៃនកម��ជ េដយ

មានការចូលរួមពីតណំងសា� ប័នរដ� ៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ ្រគឹះសា� នធនគារ និងហិរ��វត�� សមាគមឣជីវកម� និងមា� ស់

ឣជីវកម� ជពិេសសសហ្រគាសធុនតចូនិងមធ្យម សរុបជង ១០០នក់។ េគាលបំណងៃនសិកា� សាលាេនះ គឺេដើម្បី

ពិភាក្សោអពំីការជំរុញការេ្របើ្របាស់គេ្រមាងធានឥណទាន ក��ងការេលើកស�� យបរ�យបន�ហិរ��វត��ស្រមាប់សហ្រគាស

ធុនតចូនិងមធ្យម និងែចករ�ែលកអពំីការផ�ល់កម�ីែដលមានការធាន និងបទពិេសាធន៍របស់មា� ស់ឣជីវកម�ក��ងការ

ទទលួបានកម�ីែដលមានការធានផងែដរ។ 

ឯកឧត�មរដ�េលខាធិការ បានវយតៃម�ខ�ស់េលើការេរៀបចំសិកា� សាលានៃថ�េនះ ែដលមានសារៈសំខាន់

ក��ងការចូលរួមេលើកកម�ស់ការយល់ដឹងអំពយីន�ការធានឥណទាន តាមរយៈការែចករ�ែលកបទពិេសាធន៍ល�ៗ និង

បំផុសគំនិតថ�ីៗពភីាគពីាកព់័ន�។ ឯកឧត�មរដ�េលខាធិការ បានមាន្របសាសន៍ថ ៖ “រជរដ� ភិបាលបានដកឱ់្យ
ដំេណើរការគេ្រមាងធានឥណទាន តាមរយៈសាជីវកម�ធានឥណទានកម��ជ ែដលមានរយៈេពលជងមួយឆា� ំេហើយ 
េដយគតិមក្រតឹមបំណច់ែខកក�ដ ឆា� ំ២០២២ េនះ សាជីវកម�ធានឥណទានកម��ជ បានគំា្រទេលើការបេ��ញ
កម�ីថ�ីៗចំនួន្របមាណ ៥៧លានដុលា� រ ជនូដល់្រក�មហ៊ុនឣជីវកម�ែដលខ�ះ្រទព្យប��  ំតាមរយៈ្រគឹះសា� នហិរ��វត��
ចូលរួម។ េទាះបីជ ៥៧លានដុលា� រេនះ គជឺចំនួនតិចតចួេ�េឡើយ បុ៉ែន�វជការចាប់េផ�ើមៃនការផ� ស់ប��រទមា� ប់
ៃនការផ�ល់កម� ីេដយមិនែផ�កេលើ្រទព្យប��  ំេ�ក��ងទផី្សោរឥណទានរបស់្របេទសកម��ជ។” 

េលាកជំទាវបណ� តិ ជ សិរ� បានែថ�ងសុន�រកថគន�ឹះអំពកីារចូលរួមរបស់ធនគារជតៃិនកម��ជ ែដល

ជនិយត័ករក��ងវ�ស័យធនគារ និងមានតនួទីសំខាន់ក��ងការ្រគប់្រគង និង្រត�តពិនិត្យទីផ្សោរឥណទានេ�កម��ជ។ 

េលាកជំទាវបណ� តិ បានមាន្របសាសន៍ថ ៖ “េដយយល់ពសីារៈសំខាន់របស់សហ្រគាសធុនតចូ និងមធ្យម 
(SMEs) និងឧបសគ�របស់ SMEs ក��ងការទទលួបានេសវហិរ��វត��ព្ីរគះឹសា� នធនគារ និងហិរ��វត�� ជពិេសស
ការទទលួបានឥណទាន រជរដ� ភិបាលបានសេ្រមចេរៀបចំយន�ការធានឥណទានដល់ SMEs ែដលខ�ះលទ�ភាព
ទទលួបានឥណទានេដយខ��នឯង។ ការផ�ល់ការធានតាមរយៈ CGCC ជដំេណះ្រសាយដ៏ល�ស្រមាប់ត្រម�វការ
បច��ប្បន� បុ៉ែន�មិនែមនបានន័យថ SMEs ឣចជិះេសះែលងៃដេទ។ បុ៉ែន� SMEs ្រត�វព្រងឹងសមត�ភាពេដើម្បីឣច
មានមា� ស់ការខ��នឯងនេពលអនគត ដូចជការទាញយកផល្របេយជន៍ពីបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗឱ្យបានេ្រចើន។” 
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េលាក Wong Keet Loong អគ�នយក CGCC បានែថ�ងអំណរគុណដល់រជរដ� ភិបាល តាមរយៈ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ែដលជឣណព្យោបាលបេច�កេទសនិងហរិ��វត��របស់ CGCC ែដលែតងែតផ�ល់នូវ

អនុសាសន៍ជយុទ�សា�ស�ដល់ CGCC ក��ងការបេង�ើនការធានឥណទាន េដើម្បីចូលរួមគំា្រទដល់េគាលនេយបាយ

អន�រគមន៍ហិរ��ប្បទានរបស់រជរដ� ភិបាល។ េលាកអគ�នយក បានមាន្របសាសន៍ថ៖ “ចាប់ពីេដើម្រតមីាស
ទី ៣ ឆា� ំ ២០២២ េនះ CGCC បានព្រងីកការធានឥណទានេ�កាន់ទទូាងំ្របេទស សូម្បីែតេ�ក��ងេខត�ដច់
្រសយលក៏េដយ េដយសារែតមានបណ� ញសាខាដ៏ទលំូទលូាយរបស់្រគះឹសា� នហិរ��វត��ចូលរួម (PFIs) របស់ 
CGCC េ�ទទូាងំ្របេទស។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ក៏ CGCCេ�ែត្រត�វេធ�ើបែន�មេទៀត េដើម្បីធានថបរ�យបន�
ហិរ��វត�� កាន់ែត្រត�វបានេលើកកម�ស់ស្រមាប់ជ្របេយជន៍ដល់្រក�មហ៊ុនឣជីវកម�ពាសេពញ្របេទស”។ 

តាមរយៈសិកា� សាលាេនះ តណំង្រគឹះសា� នហិរ��វត��ចូលរួមរបស់ CGCC រួមមាន ធនគារកាណឌីយ៉ 

និង ធនគារសា� បន បានបង� ញអំពកីារយល់េឃើញដូចគា� អំពភីាពចំាបាច់ៃនការធានឥណទាន ែដលឣចគំា្រទ

ដល់ធនគារ ក��ងការផ�ល់កម�ីេ្រចើនជងមុនដល់្រក�មហ៊ុនឣជីវកម� ជពិេសសឣជីវកម�ែដលខ�ះ្រទព្យប�� ំ។ 

បែន�មពីេនះ តណំងធនគារទាងំពរី កប៏ានែចករ�ែលកអពំយីុទ�សា�ស� ៃនការផ�ល់កម�ីែដលមានការធាន ក៏ដូចជ

នីតិវ�ធីៃនការដក់េស� ើកម�ីពធីនគារ ជនូអង�សិកា� សាលា េដើម្បីបានយល់កាន់ែតច្បោស់អំពលីក�ខណ�  និងការេរៀបចំ

ខ��នក��ងការទទលួបានកម� ី្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។  

តណំង ២រូប របស់សហ្រគិនែដលជមា� ស់ឣជីវកម� កប៏ានែចករ�ែលកអំពីបទពិេសាធន៍ជក់ែស�ង ក��ងការ

េស� ើសំុ និងទទលួបានកម�ីែដលមានការធានពី CGCC តាមរយៈ្រគឹះសា� នហិរ��វត��ចូលរួមរបស់ CGCC ផងែដរ។ 

ការធានឥណទាន បានជយួអ�កទាងំពីរ ែដលមិនមាន្រទព្យប��  ំ ឱ្យឣចទទលួបានកម�តីាមត្រម�វការេដើម្បយីក

េ�េ្របើ្របាស់ក��ងដំេណើរការឣជីវកម�។  

េលើសពីេនះ តណំងភាគពីាកព់័ន� រួមមាន ពរីជរដ� ភិបាល (តំណង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��) ពី

និយ័តករ (តណំងធនគារជតៃិនកម��ជ)  ពសីា� ប័នផ�ល់កម�ី (តំណងធនគារេមយែប៊ងកម��ជ) ពី្រក�មហ៊ុនឣជីវកម� 

(តំណងសមាគមសហ្រគិនវ�យេក�ងកម��ជ) និងពសីា� ប័នធានឥណទាន (តំណង CGCC) បានចូលរួមជែជកែវកែញក 

អំពី “តនួទៃីនការធានឥណទាន ក��ងការអភវិឌ្ឍវ�សយ័ធនគារ នងិឣជវីកម�” េដយេផ� តសំខាន់េលើប�� ្របឈម 

និងដំេណះ្រសាយ េដើម្បីបេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការផ�ល់កម�ីែដលមានការធាន ជនូដល់្រក�មហ៊ុនឣជីវកម�ឱ្យបាន

កាន់ែតទលំូទលូាយ សំេ�គំា្រទដល់ការអភិវឌ្ឍ វ�ស័យធនគារ និង្រក�មហ៊ុនឣជីវកម� ជពិេសស សហ្រគាសធុន

តចូនិងមធ្យម ែដលជឆ�ងឹខ�ងៃនេសដ�កិច�ជត។ិ  

CGCC ផ�ល់ការធានឥណទានេលើកម�ី ែដលបេ��ញេដយ្រគះឹសា� នហិរ��វត��ចូលរួម េដើម្បីគំា្រទដល់

្រក�មហ៊ុនឣជីវកម�ែដលមានលទ�ភាពសង បុ៉ែន�ខ�ះ្រទព្យប�� េំពលដក់េស� ើកម�។ី CGCC ចូលរួមចំែណកអនុវត�
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