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 ប្រវត្តិររសប់្្រឹះស្ថា នមីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី

ពិធីបបើកសបពោ ធបនេះពនការចូលរមួ បរកាមអធិបតីភាពដខ៏្ោងខ់្ោស់របស់ឯកឧតតមគតបិណ្ឌិ តបសដ្ឋា  ចម ប្រសិទ្ធ ិ បេសរដាមន្រនត ី រដាមន្រនតីរកសួង
ឧសាហកមម វេិាសាន្រសតបបចេកវេិា នងិនវានុវតតន ៍បោកជទំាវ អ ៊ុក ម៉ា លី បេសាភបិាលរង ធនាគារជាតនិនកមោុជា បោកឧកញ៉ា  តែ តាំងប៉ា 
និងបោកជំទាវ  ទ្ឹម គឹមហ ៀង រពមទាងំមន្រនតីអនកមុខ្អនកការ និងបភញៀវកិតតិយសបសេងបេៀត និងមន្រនតីរបស់ធនាគារជាតិននកមោុជា ដដលបាន
ចូលរមួ។ 

រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្ម សហប្ាសធុនត្ូចនិងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី គឺជា
រគរេះសាា នដដលបានបបងកើតប ើង ដដលពនេីតងំបៅសទេះបលខ្ ១៦៦បត មហាវថីិរពេះនបោតតម សង្កក តេ់បនេបាសាក ់ ខ្ណ្ឌ
ចំការមន រកុងភនបំពញ រតូវបានអនុញ្ញញ តិឲ្យដំបណ្ើ រការបធវើអាជីវកមមមរីកូហិរញ្ញ វតាុ បហើយបយើងេេលួបានអាជាញ បណ័្ណ ពី
ធនាគារជាតិ ននកមោុជា បៅនថៃេី០៥ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ បហើយរគរេះសាា នបានចុេះបញ្ជ ីជាមយួរកសួងពាណិ្ជជកមមនិង
េេលួបានវញិ្ញញ បនបរ័តអាជីវកមមបៅនថៃេី០៦ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥  ភាេ មភាេ មៗបនាេះ រគរេះសាា នមរីកូហរិញ្ញ វតាុ សមោន័ធ
សពគម សហរគាសធុនតូចនិងមធយមកមោុជា ភអិីលសីុ បានបបើកសបពោ ធជាសេូវការបហើយបានចាបប់សតើមរបតិបតតិការបៅ
នថៃេី០៧ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ បៅនថៃដដដល។ បគាលបៅរបស់បយើងកនុងការបបងកើត រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ បនេះគឺបដើមប ី
សតល់នូវកមេដីេូ៏លំេូោយដល់របជាជនកមោុជាទាងំអស់ដដលរតូវការបដើមេុន ជាពិបសសបៅកនុងសហរគាសធុនតូច និង
មធយមទាងំបៅភនបំពញនិងបៅជនបេ។ បលើសពីបនេះបៅបេៀតរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ  បានពិនិតយបមើលប ើញចកខុវស័ិយ
របស់ខ្េួនថារគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុបនេះនរងកាេ យជារគរេះសាា នមយួ ដដលសតល់នូវបសវាកានដ់តបរចើន និងពនសាខា និង
អតិថិជនកានដ់តបរចើនខ្ណ្ៈបពលដដលរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ និងរកីចបរមើន នាបពលអនាគត ពននយ័ថាសាា បន័របស់
បយើងបានរមួចំដណ្កដល់ការអភវិឌ្ឍនស៍ងគម។ បៅកនុងវស័ិយបសដាកិចេ និងជួយ ដល់យុវជនកមោុជាកនុងការរកការង្ករបធវើ
បៅតមតំបន ់ និងបដើមបបីបងកើនរបាកចំ់ណូ្លរបស់អនកពនរបាកចំ់ណូ្លទាប និងបដើមបបីលើកកមោស់វស័ិយមរីកូហិរញ្ញ វតាុ
ជាអនកជិតខាងរបស់បយើង។ 
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        ចរខវុិសយ័ បរសររមម និង ្ុណត្ម្មៃ 

១. ចកខ៊ុវិសយ័  
រគរេះសាា នមរីកហូរិញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី 

ជាអនកសតល់ហរិញ្ញ វតាុខាន តតូចដដលពននិរនតរភាពលអរបបសើរ កនុងការជយួ អតិថិជនឱ្យេេលួបានបជាគជយ័ 

កនុងអាជីវកមមរបស់ពកួគាតប់ដ្ឋយការសតល់បសវាកមមហរិញ្ញ វតាុសមរមយ បដើមបចូីលរមួចំដណ្កកនុងការអភវិឌ្ឍន ៍

របបេសកមោុជា។ 

២. ហបសកកមម 

រគរេះសាា នមរីកហូរិញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី 

បាន ជាញ ចិតតចំបពាេះនិរនតរភាពសងគម និងហរិញ្ញ វតាុយូរអដងវង និងការបបងកើនរបាកចំ់ណូ្លដល់អតិថិជន 

របស់បយើង។ រគរេះសាា ន និងសតល់របាកក់មេ ីនិងបសវាកមមហរិញ្ញ វតាុេូទាងំរបបេស ជាពិបសសដល់រគសួារ 

ដដលពនរបាកចំ់ណូ្លទាបបៅតមជនបេបេ។ 
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        ចរខវុិសយ័ បរសររមម និង ្ុណត្ម្មៃ 

៣. គ៊ុណែម្មៃ 
រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្ម សហប្ាសធុនត្ូចនិងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី ពន
រកុមគណ្ៈរគបរ់គង និងបុគគលិក ដដលពនបេពិបសាធន ៍ ចំបណ្េះដរង និងជំនាញ បៅកនុងវស័ិយមរីកូហិរញ្ញ
វតាុជាបរចើន បហើយរគរេះសាា នបានបបតជាញ យ៉ា ងបពញេំហរងកនុងការសតល់បសវាកមមដសនកហិរញ្ញ វតាុ និងសលិតសល 
ជូនដល់អតិថិជនដដលរតូវការបសវាហិរញ្ញ វតាុ រគរេះសាា នបជឿជាកថ់ាបសវាកមមរបស់បយើងរតូវបានយកចិតត
េុកដ្ឋក ់ និងបគារពបៅតមចាបប់ៅកនុងវស័ិយហិរញ្ញ វតាុបៅកនុងរបបេសកមោុជា បហើយរគរេះសាា នបានកំណ្ត់
បចញនូវគុណ្តនមេសរពបអ់នុវតតនព៍នដូចខាងបរកាម៖ 

១. វជិាជ ជីវៈ  

២.េំនួលខុ្សរតូវ 

៣. តពេ ភាព 

៤. សុចរតិភាព 

៥. ការតងំចិតត 

 

គុណ្តនមេ 
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រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ីគឺជារគរេះសាា នមរីកូ
ហិរញ្ញ វតាុរសបចាបម់យួកនុងចំបោមរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុបសេងបេៀតបៅកនុងរបបេសកមោុជា ដដលបានេេលួអាជាញ   
បណ័្ណ របកបអាជីវកមមមរីកូហិរញ្ញ វតាុ ពីធនាគារជាតិននកមោុជា ដដលពនបញ្ជ ីបលខ្បរៀងេី M.F-៥៩ ចុេះនថៃេី០៤ ដខ្កញ្ញញ  
ឆ្ន ២ំ០១៥ េនទរមនរងបនាេះរគរេះសាា នបានេេួលបានវញិ្ញញ បនបរ័តបញ្ញជ កក់ារចុេះប ម្ េះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម ននរកសួង
ពាណិ្ជជកមម ដដលពនបលខ្ចុេះបញ្ជ ីជាសេូវការរបស់រកសួងពាណិ្ជជកមមបលខ្ MOC ៤៧៣៤៥៤៩៦ ពណ្.ចបព ចុេះនថៃ
េី០៦ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ បហើយបនាទ បម់ករគរេះសាា នេេលួបានបណ័្ណ បា៉ា តងប់ធវើអាជីវកមម និងបានចុេះបញ្ជ ីបៅអគគនាយក
ដ្ឋា នពនធដ្ឋរចាបត់ងំពីរគរេះសាា នបានបធវើរបតិបតតិការមរីកូហិរញ្ញ វតាុរបស់បយើង។ រគរេះសាា នបានបង្កា ញពីជំបនឿេុកចិតត
ដល់អតិថិជនថាជារគរេះសាា នមយួរសបចាបដ់ដលកំពុងរបតិបតដិការ បៅកនុងវស័ិយមរីកូហិរញ្ញ វតាុ ដដលបយើងកំពុងដតបធវើ
របតិបតតិការបៅោជធានីភនបពញ និងជំុវញិជាយរកុងភនបំពញ និងជនបេជាពិបសសបយើងបតត តបៅបលើ សហរគាសធុនតូច
និងមធយម។ 

       ទ្ិដ្ឋភាពប្សបចាបរ់បស ់FASMEC 
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       ទ្ិដ្ឋភាពប្សបចាបរ់បស ់FASMEC 
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       ទ្ិដ្ឋភាពប្សបចាបរ់បស ់FASMEC 
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          សហងខបរបាយការណប៍្រតិបតិកិារ និងរបាយការណ ៍ិរញ្ញវែថ៊ុ 

សមិទ្ធិផលប្រតិបតិិការ ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ចំននួសាខា ២ ២ 

ចំននួភូមដិដលរបតិបតតិការ ១០៥ ៨៤ 

ចំននួ ុំដដលរបតិបតតិការ ៨៤ ៧៥ 

ចំននួរសុកដដលរបតិបតតិការ ៣២ ៣០ 

ចំននួបខ្តតដដលរបតិបតតិការ ១២ ១៦ 

សលបរ័តឥណ្ទានសរុប ( គិតជាដុោេ រអាបមរកិ )  
CIFRS for SMEs 

២,៥៦៨,៩០៣ ២,៣០៩,១២៨ 

អតិថិជនសកមម ១៩១ ១៤៩ 

សលបរ័តកមេសីាិតកនុងហានិភយ័បលើសពី៣០នថៃ ៧.០១% ៤.២៦% 

ចំននួបុគគលិកសរុប ៣៦ ៣៣ 

រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូច 

និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី ដដលពនេីតងំសាខា៖ 

 សាខាការយិល័យកោត លៈ អគារបលខ្ បត១៦៦ មហាវថិីរពេះ
នបោតតម សង្កក តេ់បនេបាសាក់ ខ្ណ្ឌ ចំការមន ោជធានីភនបំពញ។  

 សាខារកុងតប ម្ ៈ អគារបលខ្១៥EoE1 សេូវហាយបវ ៉ាបលខ្២១ ភូមិ
សំបោ៉ា ងមយួ សង្កក តត់ប ម្  រកុងតប ម្  បខ្តតកោត ល។ 

 សាខាកួររសូវៈ អគារបលខ្១១-១៣ សេូវជាតិបលខ្២ ភូមកិំពង់សាវ យ 
សង្កក តដ់រពកកំពរស ខ្ណ្ឌ ដបង្កក  ោជធានីភនបំពញ (និងចាបដ់ំបណ្ើ រការ
បៅបដើមឆ្ន ២ំ០២១)។ 

រគរេះសាា នបានសតល់របាកក់មេដីល់អតិថិជនសរុបចំនួន១២បខ្តត ដូចជា៖ 
ោជធានីភនបំពញ បខ្តតកោត ល បខ្តតកំពងស់ោឺ បខ្តតកំពង់ចាម បខ្តតតដកវ 
បខ្តតបាតដ់ំបង បខ្តតបនាទ យពនជយ័ បខ្តតសាវ យបរៀង បខ្តតបពាធិ៍សាត ់
បខ្តតកំពងធ់ំ បខ្តតបសៀមោប បខ្តតរពេះសីហនុ ដដលពនសលបរ័តឥណ្
ទានសរុប ២,៥៦៨,៩០៣ ដុោេ រអាបមរកិ ។ 
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          សហងខបរបាយការណប៍្រតិបតិកិារ និងរបាយការណ ៍ិរញ្ញវែថ៊ុ 

សមិទ្ធិផល ិរញ្ញវែថ៊ុ ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចំណូ្លសរុប(គិតជាដុោេ រអាបមរកិ ) CIFRS for SMEs ៦៤២,៩២២ ៣៣៥,១០៣ 

ចំោយសរុប ( គិតជាដុោេ រអាបមរកិ ) CIFRS for SMEs (៤៦៥,១៣១) (៣០៨,១៩៩) 

ការខាតបងប់លើឪនភាពននរេពយសកមមហិរញ្ញ វតាុរលំស់       
CIFRS for SMEs 

៤៤,៥១២ ៤,០៤៨ 

ចំបណ្ញសុេធបរកាយការបងព់នធ ( គិតជាដុោេ រ )          
CIFRS for SMEs 

១៦៨,៣៦៦ (៤៩,៣៧៧) 

សរុបកមេ ី( គិតជាដុោេ រអាបមរកិ ) CIFRS for SMEs ៧៦៥,៣១១ ៦៩៦,០០០ 

រេពយសកមមសរុប(គិតជាដុោេ រអាបមរកិ ) CIFRS for SMEs ២,៨៤០,៨១៧ ២,៥៩៤,៣៦៤ 

មូលធនសរបុ ( គិតជាដុល្លា រអាមមរកិ ) CIFRS for SMEs ២,០១៥,០៤១ ១,៨៤២,១៣៨ 

មដើមទុនចុុះបញ្ជ ី ( គិតជាដុល្លា រអាមមរកិ ) ១,៥០០,០០០ ១,៥០០,០០០ 

មដើមទុនបន្នែម ៦០០,០០០ ៦០០,០០០ 

អនុបាត្សមិទ្ធិផលហរិញ្ញវត្ាុ ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចំណូលមធៀបនិងទ្ទព្យសកមម CIFRS for SMEs ៥.៩៣% (១.៩០%) 

ចំណូលមធៀបនិងមូលធន ៨.៣៦% (២.៦៨%) 

អនុបាតសាចទ់្បាកង់ាយទ្សួល ១០០% ១០០% 

អនុបាតមសាធនភាព្ ៦៩% ៨១% 
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          ទ្ីតាំងការិយាលយ័កណិ្តល 

អាសយដ្ឋា នរបស់រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមោន័ធសពគមសហរគាសធុនតូចនិងមធយមកមោុជា ភអិីលសីុ ពនេីតងំបៅ
អគារបលខ្ បត១៦៦ មហាវថីិរពេះនបោតតម សង្កក តេ់បនេបាសាក ់ ខ្ណ្ឌ ចំការមន ោជធានីភនបំពញ េល់មុខ្រកសួង
កសិកមម រុកាខ របពញ់ និងបនសាេ ជិតសតុបចំការមន។ ភាគេុនិករបស់បយើងគឺជាអនកជំនញួធំពន កប់ៅកនុងរបបេស    
កមោុជា រពមទាងំពនអនកវនិិបយគេុនជនជាតិដខ្មរជាបរចើនបេៀតដដលបានចូលរមួជាភាគេុនិកកនុងសាា បន័បនេះសងដដរ។  
បគាលបំណ្ងរបស់បយើងកនុងការបបងកើតរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុបនេះ គឺបយើងពនបំណ្ងចូលរមួចំដណ្កកនុងការអភវិឌ្ឍន៍
សងគម ជាពិបសសបយើងបតត តយកចិតតេុកដ្ឋកស់តល់បសវាកមមដល់សហរគាសខាន តតូច និងមធយម សរពបរ់គួសារដដល
ខ្វេះខាត លេាភាពបធវើអាជីវកមម និងជាការជរមុញអាជីវកមមរបស់របជាពលរដាបអាយលអរបបសើរ តមរយៈការសតល់បសវា
កមមរបស់បយើង របកបបដ្ឋយសាន មញញរម រសួោយោកទ់ាក ់និងសំដីរសេនដ់ល់អតិថិជនរបស់បយើង។ 
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        បណិ្តញសាខាប្រតិបតិិការ 

ស្ថខាប្រុងតាបមម  
រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ីសាខារកុងតប ម្  
បានបបើកដំបណ្ើ រការបបរមើបសវាសតល់របាកក់មេជូីនអតិថិជន ចាបត់ងំពីឆ្ន ២ំ០១៩ មកដល់បចេុបបននបនេះ សាខារកុង    
តប ម្  ពនេីតងំបៅអគារបលខ្១៥EoE1 សេូវហាយបវ ៉ាបលខ្២១ ភូមសំិបោ៉ា ងមយួ សង្កក តត់ប ម្  រកុងតប ម្                
បខ្តតកោត ល ននរពេះោជាោចរកកមោុជា។  
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        បណិ្តញសាខាប្រតិបតិិការ 
ស្ថខាររួប្សូវ 
កនុងចុងឆ្ន ២ំ០២០ រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូចនិងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី
បានបរៀបចំបបងកើតសាខាថមីមយួបេៀតបៅដប៉ាកខាងតបូងោជធានីភនបំពញ។ បនាទ បពី់បរៀបចំរចួោល់បៅចុងឆ្ន ២ំ០២០ 
រគរេះសាា ននរងបបើកដំបណ្ើ រការសាខាករួរសូវបៅបដើមឆ្ន ២ំ០២១ ដដលពនេីតងំបៅអគារបលខ្ ១១-១៣ សេូវជាតិបលខ្
២ ភូមកំិពងស់ាវ យ សង្កក តដ់រពកកំពរស ខ្ណ្ឌ ដបង្កក  ោជធានីភនបំពញ។ រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ បានកំពុងពាយមជួយ 
សរមួលដល់អតិថិជនរបស់បយើងដដលចងប់សនើសំុសលិតសលរបាកក់មេ ី និងកាតប់នាយបៅបលើចំោយបពលបវោ បហើយ
ពកួគាតអ់ាចបងរ់បាកត់មសាខាដដលបៅជិតៗេីតងំដដលគាតរ់ស់បៅបាន។ 
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  ហសវាកមមរបសហ់យីង  

១.  ភាន កង់្ករ រេូព៉ា នី                       ២. ភាន កង់្ករ វងី                       ៣.  ភាន កង់្ករ អីុព៉ា នី 

 

 

 

បដើមបជីួយ សរមួល និងកាតប់នាយបពលបវោដល់អតថិិជន  រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្ម សហប្ាសធនុត្ូច 
និងមធយមរមពុជា ភីអលីសុ ីពននដគូរបសទររបាក ់និងដករ់បាកជ់ាមយួភាន កង់្ករ រេូព៉ា នី ភាន កង់្ករ វងី នងិភាន កង់្ករ អុពី៉ា នី ជានដ
សំខានរ់បស់បយើង ។                       

រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្ម សហប្ាសធនុត្ូច នងិមធយមរមពុជា ភីអលីសុ ីពនសលិតសលជាបរចើន
សរពបត់ំរវូការរបស់អតិថិជនបហើយបយើងកំពុងរងច់ាសំាវ គមនដ៍ល់អតិថជិនរគបប់ពលបវោ របកបបដ្ឋយបគុគលិកពនជំនាញ 
និងសុចរតិភាព។ បយើងខ្ញុ ំសាវ គមនេ៍េួលយកការរេិះគន ់នងិអនុសាសនរ៍បស់អស់បោកអនក បហើយបយើងនរងបធវើការដកដរប បធវើឲ្យ
របបសើរប ើងនូវបសវាកមម និងសលិតសលរបស់បយើងចំបពាេះការការប្េើយតបរបស់អតិថិជនទាងំអស់ ។ 

       ហសវាកមម និងផលិែផល 
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       ហសវាកមម នងិ  ផលែិផល 

ប្្រឹះស្ថា នមីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី 

ពនសតល់របាកក់មេសីរពបក់ឥណ្ទានកសិកមម ឥណ្ទានអាជីវកមម ឥណ្ទានេូបៅ ឥណ្ទានបុគគល និងឥណ្ទាន
សំណ្ង ់ ដដលពកួគាតរ់តូវការបដើមេុនបដនាមកនុងការពរងីកអាជីវកមម នរងបរបើរបាស់តមបគាលបៅចាស់ោស់បដើមបី
បបងកើនចំណូ្លរគួសារ ឫអាជីវកមមបអាយពនការរកីចបរមើន។ រគរេះសាា នពនការសតល់ឥណ្ទានជារបាកប់រៀល និង
ដុោេ រសហរដាអាបមរកិ ដដលកនុងបនាេះរគរេះសាា នដតងដតបលើកេរកចិតតដល់អតិថិជន បដើមបេីេួលបានកមេជីារបាកប់រៀល 
ដដលជាយុេធសាន្រសតរបស់ធនាគារជាតិននកមោុជា កនុងការបរបើរបាស់រូបិយវតាុកនុងរសុកបអាយបានេូលំេំោយ បដើមបី
បលើកសទួយបសដាកិចេជាតិដខ្មរ។ 
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ផលតិ្ផល 
របបភេសលិតសលឥណ្ទានពនបី៖ 
ក. ឥណ្ទានអាជីវកមម (Business Loan): 
បដើមបគីារំេដល់ការដំបណ្ើ រការអាជីវកមមថមី និង ការពរងីកអាជីវកមម ។ 
ខ្. ឥណ្ទានខាន តតូច និងមធយម (Small & Medium Loan): 
គឺជាដំបោេះរសាយសរពបត់រមូវការបដើមេុនរបស់បោកអនក កនុងការពរងីកមុខ្ជំនញួ ឬការបញ្ញា រេិញបរកិាខ រ ឬជា
េុនបងវិលកនុងអាជីវកមម ។ ឥណ្ទានខាន តតូច និងមធយមរតូវបានសតល់ជបរមើសឥណ្ទាន និងបសវាជាបរចើនរបបភេ ។ 
រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមោន័ធសពគមសហរគាសធុនតូច នរងមធយម កមោុជា ភអិីលសីុ បានគារំេ យ៉ា ងបពញេំហរង
ដល់ សហរគាសខាន តតូច និងមធយមជាមយួទានរបាកប់រៀល និងដុោេ ដដលពនអរតការរបាកទ់ាបសមរមយ និងពន
លកខខ្ណ្ឌ ង្កយរសួល ។ 
គ. ឥណ្ទានេូបៅ (General Loan): 
គឺជារបបភេសលិតសលឥណ្ទានសរពបអ់តិថិជនជាលកខណ្ៈបុគគល សហរគាសខាន តតូចបំសុត ខាន តមធយម និងសហ
រគាសខាន តធំ ដដលពនបគាលបំណ្ងបរបើរបាស់ឥណ្ទានចាស់ោស់កនុងការបបងកើត អាជីវកមមថមី និង ពរងីកអាជីវកមម
ដដលពនរសាប។់ 

       ហសវាកមម នងិ  ផលែិផល 
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          សារលិខែិរបសប់្រធានប្កុមប្រឹកាភិបាល 

បោរ រស ់បហងរ ុន 
ប្រធានប្រុមប្រររាភិបាល 

 ចាបត់ងំពីខ្ញុ ំបានចូលរមួបធវើអាជីវកមមជាមយួ រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុហិរញ្ញ វតាុបៅកនុងរបបេសកមោុជា ជាមយួ
រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្ម សហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី កនេងមក ខ្ញុ ំ
ពនការបពញចិតត សរពបស់មេិធិសលដដលេេួលបានបៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០បនេះ បដ្ឋយរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមោន័ធ
សពគម សហរគាសធុនតូចនិងមធយមកមោុជា ភអិីលសីុ គឺជារគរេះសាា នដដលកំពុង រកីលូតោស់ យ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស 
ជាកដ់សតងសមេិធិសលរបតិបតតិការបានបង្កា ញថា តំបនរ់បតិបតតិការ ពនការបកើនប ើង បបើបធៀបជាមយួនរងឆ្ន ២ំ០១៩  
បដ្ឋយបៅចុងឆ្ន ២ំ០២០បនេះ ចំននួភូមដិដលរបតិបតតិការពន១០៥ ភូម ិ ចំននួ ុំដដលរបតិបតតិការពន ៨៤ ុំ  
ចំននួរសុកដដលរបតិបតតិការពន ៣២រសុក និងបខ្តតរបតិបតតិការពនចំននួ ១២បខ្តត សរពបស់លបរ័តឥណ្ទាន
សរុបតមការអនុវតតរបាយការណ៍្ CIFRS សរពប ់ SMEs ពនចំននួ២,៥៦៨,៩០៣ ដុោេ រសហរដាអាបមរកិ 
ដដលគិតជាកំបណ្ើ នពនការបកើនប ើង១១% បដ្ឋយបធៀបបៅហនរងឆ្ន មុំន អតិថិជនសកមមភាពចំននួ១៩១នាក ់គឺបកើន
ប ើង២៨% សលបរ័តកមេសីាិតកនុងហានិភយ័បលើសពី៣០នថៃ ពនចំននួ៧% បបើបរបៀបនរងឆ្ន មុំនគឺពនការបកើនប ើង 
ដូចបយើងបានដរងរសាបប់ហើយថាការរកីោលដ្ឋលននជំងឺកូវដី១៩ បានបធវើបអាយប៉ាេះពាល់ដល់បសដាកិចេជាតិយ៉ា ងខាេ ងំ 
អាជីវកមមដំបណ្ើ រការមនិបានលអ អតិថិជនពិបាកកនុងការរកចំណូ្លដដលបធវើបអាយការសងរត បព់នការយតឺយ៉ា វ
បកើនប ើង។  

 សរពបស់មេិធិសលហិរញ្ញ វតាុបានបង្កា ញថារគរេះសាា នេេលួបានការចំបណ្ញសុេធបរកាយបងព់នធ បានចំននួ 
១៦៨,៣៦៦ ដុោេ រសហរដាអាបមរកិ សរុបកមេ ី ៧៦៥,៣១១ ដុោេ រសហរដាអាបមរកិ រេពយសកមមសរុប 
២.៥៩៤,៣៦៤ ដុោេ រសហរដាអាបមរកិ  មូលធនសរុប ២,០១៥ ០៤១ ដុោេ រសហរដាអាបមរកិ បដើមេុនចុេះបញ្ជ ី 
១,៥០០,០០០ ដុោេ រសហរដាអាបមរកិ  បដើមេុនបដនាម ៦០០,០០០ ដុោេ រសហរដាអាបមរកិ។ បបើពិនិតយបមើលបលើ 
អនុបាតននចំណូ្លបធៀបនរងរេពយសកមម ៥.៩៣% ចំនូលបធៀបនរងមូលធន ៨.៣៦% អនុបាតសាចរ់បាកង់្កយ
រសួល ១០០% អនុបាតសធនភាព៦៩%។  
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          សាលិខែិរបសប់្រធានប្កមុប្រកឹាភិបាល 

 តងនាមខ្ញុ ំជារបធានរកុមរបរកាភបិាល និងជាពេ ស់ភាគេុនិកននរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមពន័ធសមា្ម
សហប្ាស ធុនត្ូចនងិមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ីខ្ញុ ំពនបសចកតីបសាមសនេរកីោយកនុងការេេលួយកនូវលេធ
សលដដលបយើងសបរមចបានកនុងឆ្ន ២ំ០២០បនេះ  បហើយខ្ញុ ំសំដដងអំណ្រគុណ្យ៉ា ងរជាលបរៅដល់ថាន កដ់រកនា ំ និង
ថាន ករ់គបរ់គង កដូ៏ចជាបុគគលិកទាងំអស់ ដដលបានខិ្តខំ្របរងដរបងយកចិតតេុកដ្ឋកក់ារង្ករកនេងមក និងចូលរមួ
ចំដណ្កគំនិតដព៏នតំនលបដើមបអីភវិឌ្ឈនរ៍គរេះសាា នបយើង បហើយខ្ញុ ំកសូ៏មអរគុណ្ដល់អតិថិជនរបស់រគរេះសាា នដដល
បានសតល់បសចកតីេុកចិតត និងសូមអរគុណ្ដល់នដគូរពាណិ្ជជករ អាជីវករ រពមទាងំសពគមមរីកូហិរញ្ញ វតាុកមោុជា ក៏
ដូចជាធនាគារជាតិននកមោុជា ដដលដតងដតជយួ សហការនិងសតល់បយបល់លអដល់រគរេះសាា នបយើងខ្ញុ ំ ។  

 បយើងនរងរបរងដរបងអស់ពីសមតាភាពបដើមបរីមួចំដណ្កដល់កំបណ្ើ នបសដាកិចេកមោុជា បហើយនរងបនតគារំេដល់
របជាជនកមោុជាតមរយៈអាជីវកមមរបស់បយើង បដ្ឋយសតល់កមេបីៅដល់សហរគាសខាន តតូចនិងមធយម និងដសវងរកការ
អភវិឌ្ឍនស៍លិតសលសំបូរដបបឲ្យសមរសបបៅតមតរមូវការអតិថិជន បសវាកមមរហ័សនិងង្កយរសួលសរពបអ់តិថិ
ជន អនុបោមតមបគាលការណ៍្គាពំារអតិថិជន ដដលបានកំណ្តប់ដ្ឋយធនាគារជាតិននកមោុជា បដ្ឋយបតត តបលើការ
យកចិតតេុកដ្ឋកខ់្ោស់ចំបពាេះអតិថិជន បដ្ឋយសតល់នូវតនមេការរបាកស់មរមយ ចាស់ោស់ និងរកាការសពៃ តជូ់នអតិថិ
ជន បដើមបេីេលួបានការរកីចបរមើន និងចូលរមួអភវិឌ្ឍនជី៍វភាពជាមយួគាន ។  

 

 

 

      បោរ រស ់បហងរ ុន 
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       សារលខិិែរបសហ់ោកអគគនាយក 

បោរឧរញ៉ា  តត្ តា ាំងរ៉ា 
សមាជិរប្រុមប្រររាភបិាលនិងជាអ្គនាយរ 

 រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ីបាន
បបើកបបរមើបសវាកមមហិរញ្ញ វតាុជូនដល់អតិថិជន និងសាធារណ្ជនបនាទ បពី់រគរេះសាា នេេលួបានអាជាញ បណ័្ណ ពី
ធនាគារជាតិននកមោុជា បៅនថៃេី ០៧ ដខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥។ ការបបងកើតរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុបនេះប ើង គឺ
បដ្ឋយសារការ បមើលប ើញនូវ តនួាេីដសំ៏ខានរ់បស់សហរគាសធុនតូច និងមធយមបៅកនុង រចនាសមោន័ធបសដាកិចេ
របស់កមោុជា ដដលបានជួយ ដល់ការអភវិឌ្ឍទាងំដសនកបសដាកិចេ និងសងគម។ សហរគាសធុនតូច និងមធយមបាន
ជយួ  (១) បបងកើតការង្ករ បៅនរងកដនេងដល់របជាពលរដាកមោុជា (២)បបងកើនរបាកចំ់ណូ្ល សរពបអ់នកដដលពន
ចំណូ្លទាប និងជនង្កយរងបរគាេះ (៣) ជរមុញកំបណ្ើ នបសដាកិចេរកាបសារភាពសងគម និងចូលរមួការរកីដុេះដ្ឋល
ននវស័ិយឯកជនយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សបេៀតសងដដរ។ បញ្ញា របឈមដធំ៏របស់សហរគាសធុនតូច និងបញ្ញា របឈមដធំ៏
របស់សហរគាសធុនតូច និងមធយម គឺបញ្ញា ការេេួលបាននូវហិរញ្ញបបទាន តមការសិកាកនេងបៅរបស់ IFC 
(International Finance Cooperation) កដូ៏ចជា CDRI (Cambodia Development Resource Institute) 
បានបង្កា ញជាពិបសស មរីកូសហរគាស សហរគាសខាន តតូចបៅដតបនដជបួការ លំបាកជាបរចើនកនុង ការេេលួ
បានកមេពីីធនាគារ នរងរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ បដ្ឋយសារដតលកខខ្ណ្ឌ  តរមូវឲ្យពន រេពយ បញ្ញេ ំខ្ោស់បពក យនដ
ការណ៍្កនុងការេេលួរបាកក់មេបីៅពនលកខណ្ៈសមុគសាម ញ និងបញ្ញា ដសនក ខាងកនុង របស់ មរីកូសហរគាស និង
សហរគាស ខាន តតូចខ្េួនឯងតទ ល់ ដូចជាមនិបានបរៀបចំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុចាស់ោស់គាម ន ដសនការអាជីវ
កមម ការបរៀបចំខ្េួនឲ្យរសបតមចាប ់ (ការចុេះបញ្ជ ី) ។ល។ បដ្ឋយបមើលប ើញបញ្ញា បនេះដតមនិទានរ់តូវបានបដ្ឋេះ
រសាយ ដូចបនេះរកុមរបរកាភបិាល នន សមព័នធសមា្ម សហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា បានរបជំុ
ពិភាកាគាន  ថាគរួដតបបងកើត រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ បដើមបអីាចសដល់ជាកមេបីៅឲ្យសពជិក កដូ៏ចជាសហរគាសធុន
តូច និងមធយមបសេងបេៀត ដដលបាននរងកំពុងជបួនូវបញ្ញា ទាងំបនេះ។ បរកាយពីសបរមចបបងកើតឲ្យពនរគរេះសាា នមី
រកូហិរញ្ញ វតាុបនេះបហើយ បយើងបានចាបប់សដើម បកៀងគរេុនវនិិបយគពីសពជិករកុមរបរកាភបិាលជាបលើកដំបូងចំនូន
១ោនដុោេ រ។   
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       សាលខិិែរបសហ់ោកអគគនាយក(ែ) 

  រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនតូ្ចនរងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី និង
បរបើរបាស់ ឲ្យអស់ពីសមាភាពរបស់ខ្េួនបៅកនុងយុគៈសមយ័ននការតេ ស់បដូរ ដដលោជរដ្ឋា ភបិាលបាននរងកំពុងបធវើ
ឲ្យរបបសើរប ើងនូវ បរសិាា នធុរៈកិចេបៅកមោុជា បធវើយ៉ា ងោឲ្យការបធវើអាជីវកមមរបស់សហរគាស ធុនតូច និង
មធយមបៅកមោុជាកានដ់តពនភាពរបបសើរប ើង និងអភវិឌ្ឍនប៍ៅមុខ្ជានិរនតន។៍ 

រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមោន័ធសពគមសហរគាសធុនតូចនរងមធយមកមោុជា ភអិីលសីុបនេះ ពនសតល់នូវ
សលិតសល និង បសវាកមមហិរញ្ញ វតាុជាបរចើនដូចជា  ឥណ្ទានេូបៅ ឥណ្ទានសហរគាសខាន តតូច និងមធយម 
ឥណ្ទានសរពប ់សពជិករបស់សមោន័ធសពគមសហរគាសធុនតូច និង មធយមកមោុជា និង ពនបសវាកមមហិរញ្ញ
វតាុបសេងៗបេៀត។ 

េនទរមនរងបនេះដដរ រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនតូ្ចនរងមធយមរមពជុា 
ភីអិលសុ ីពន ២ សាខា បហើយនរងពនគបរពងពរងីកសាខាតមបោត បខ្តតនានាបៅេូទាងំ រពេះោជាោចរក
កមោុជា។ បដនាមពីបនេះបៅបេៀត រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូចនរងមធយម
រមពុជា ភីអិលសុ ី នរងបបងកើនបសវាបសេងៗ នាបពលអនាគតបដើមបបំីបពញតរមូវការរបស់អតិថិជន។ បគាល
បំណ្ងរបស់រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូចនរងមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី
គឺ បដើមបកីាេ យជា រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ្នមុខ្បគដដលពនសុវតាិភាព បជឿេុកចិតត បសវារហ័ស ឯកសារង្កយ
រសួល និងពនភាពបតដ់បនដដលសតល់ជូនរគបត់មតរមូវការរបស់អតិថិជន។ 

គុណ្តនមេរបស់រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ចូនរងមធយមរមពុជា ភី
អិលសុគឺី សតល់េំនុកចិតតខ្ោស់ជូនអតិថិជន សតល់នូវភាពបជឿជាក ់ សតល់នូវេំនាកេំ់នងលអ ជាមយួបសវាកមមរហ័ស
ទានចិ់តត។ បចេុបបនន រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូចនរងមធយមរមពុជា ភីអិ
លសុ ី បាននរងកំពុងយកចិតតេុកដ្ឋកក់នុងការសដល់បសវាកមមហិរញ្ញ វតាុជូនដល់សហរគាសធុនតូច និងមធយមបៅ
កមោុជា ។  ដូចបនេះបហើយ រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូចនរងមធយមរមពុ
ជា ភីអិលសុ ី នរងបរបើរបាស់សកាត នុពលដសនកហិរញ្ញ វតាុ និងពៃរកីបោត ញសាខាឱ្យបានបរចើន និងបបចេកវេិា
េំបនើបរបស់រគរេះសាា ន កនុងការពរងីករបតិបតតិការ បដើមបបំីបពញតរមូការដសនកហិរញ្ញ វតាុជូនអតិថិជនបៅកនុងរបបេស
កមោុជា។ 

 
 
 
 
 

បោរឧរញ៉ា  តត្ តា ាំងរ៉ា 
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         រចនាសមពន័ធរបស ់FASMEC 
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       មា សភ់ាគទ្៊ុនិករបស ់FASMEC 

 

បោរ រស ់បហងរ ុន 

 

បោរឧរញ៉ា  តត្ តា ាំងរ៉ា 

 

បោរប្ស ីតអត្ដា ឡងុធិតាវី 

 

បោរប្ស ីតត្ រលកិា 
 

បោរប្ស ីឌរម សភុាវ័នត 
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                   សមសភាពប្កមុប្រឹកាភិបាល របស ់FASMEC 

បោរ រស ់បហងរ ុន 
ប្រធានប្រុមប្រររាភបិាល 

បោរឧរញ៉ា  តត្ តា ាំងរ៉ា 
សមាជិរប្រុមប្រររាភបិាល 

បោរប្ស ីតអត្ដា ឡងុធិតាវី 
សមាជិរប្រុមប្រររាភបិាល 

បោរ ផុននី សវុណ្ណា រទិ្ធ 
សមាជិរប្រុមប្រររាភបិាលឯររាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  22  

        ប្រវតិិថ្នន កប់្គបប់្គងជានខ់ពស ់ 

បោរឧរញ៉ា  តត្ តា ាំងរ៉ា 
អ្គនាយរ  

 បោរឧរញ៉ា  តត្ តា ាំងរ៉ា បោកបកើតបៅឆ្ន  ំ ១៩៥៨ 
បហើយគាតអ់ាចនិយយ ៥ ភាសាដូចជាដខ្មរ ចិន នថ បវៀតោម និង
អងប់គេស ។ គាតជ់ាពាណិ្ជជករដដលពនេំនិញជាបរចើនដូចជា អងករ 
ដំ ូងម ី និងបសុសតវដនេបេៀតសរពបស់គតស់គង ់ កនុងរបបេស និង
របបេសជិតខាងដូចជា របបេសនថ និងបវៀតោមជាបដើមតងំពីឆ្ន  ំ
១៩៨៦ ។ បនាទ បម់កគាតប់ានតេ ស់បតូរមុខ្ជំនួញរបស់គាតប់ៅជាអនក
បធវើជំនួញពស និងរូបិយបណ័្ណ  ចាបត់ងំពីឆ្ន  ំ១៩៨៤ ។ គាតប់ានចាប់
បសតើមបបងកើតរកុមហ ុន បដើមបសីគតស់គងស់ាប ូដល់រដ្ឋា ភបិាលរហូតដល់ឆ្ន  ំ
១៩៩៣ បហើយបនាទ បម់កគាតក់ប៍ានចូលរមួកនុងវស័ិយអចលនរេពយ
សងដដរ ។ ចាបត់ងំពីឆ្ន  ំ ១៩៩៩ មក បោរឧរញ៉ា  តត្ តា ាំង
រ៉ា បានបធវើជាសហរបធានននរកុមការង្ករសហរគាសធុនតូច និងមធយម 
ឯកជនរបស់រដ្ឋា ភបិាល (GPSF) ជាមយួសមភាគីរបស់បោកគឺរដាម
ន្រនតីរកសួងឧសាហកមម និងសិបបកមមកមោុជា ។ បចេុបបននបនេះបោរ
ឧរញ៉ា  តត្ តា ាំងរ៉ា ជាសពជិករកុមរបរកាភបិាល ភាគេុនិក និង
ជាអគគនាយករបតិបតតិរបស់ រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុសមព័នធសមា្ម
សហប្ាសធុនត្ូចនរងមធយមរមពុជា 

 បោរប្ស ី តត្ រលកិា បចេុបបនន ជាភាគេុនិកនិងជា
នាយរគបរ់គងេូបៅរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុសមព័នធសមា្ម
សហប្ាសធុនត្ូចនងិមធយមរមពុជា ភីអលិសុ ី ចាបពី់
ឆ្ន  ំ២០១៥ ដល់បចេុបបនន។ បហើយបោករសីបានកានដំ់ដណ្ងជា 
អនកចាតក់ារេូបៅចាបត់ងំពីដខ្ធនូឆ្ន  ំ ២០១៦ មកបម៉ាេេះ ដដល
បោករសីេេលួបនទុករគបរ់គង រគបន់ាយក ដ្ឋា នហិរញ្ញ វតាុ និង
គណ្បនយយ នាយកដ្ឋា នធនធានមនុសេ និងរដាបាល នាយក
ដ្ឋា នឥណ្ទាន និងនាយកដ្ឋា ន ពត័ព៌នវេិា។ បោករសីេេលួ
បានបរញិ្ញញ បរតជានខ់្ោស់ដសនកហិរញ្ញ វតាុ និងធនាគារ បៅសាកល 
វេិាល័យនរ័តុនកនុងឆ្ន  ំ ២០១៥  និងបរញិ្ញញ បរតដសនកហិរញ្ញ វតាុ 
និងធនាគារ ពីសាកលវេិាល័យជាតិរគបរ់គងកនុងឆ្ន  ំ២០១១ ។ 
បោករសីជាអតីតរបធានដសនករគបរ់គងននរកុមហ ុន Real Goal 

Event Management ពីឆ្ន  ំ ២០១១ ដល់ឆ្ន  ំ ២០១៥ ។ ជា
ពិបសសបោករសីពនសមាភាពពិបសសដដលអាចនិយយបាន
ពីរភាសាគឺភាសា អងប់គេស និងភាសាចិនយ៉ា ងសាទ តជំ់នាញ។ 

បោរប្ស ីតត្ កាលកិា 
ប្រធាននាយរប្្រ់ប្្ងទ្ូបៅ  
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       ប្រវតិិថ្នន កប់្គបប់្គង 

បោរ រន វចិបិ្ត្ 
អនបុ្រធានប្្រប់្្ងទ្បូៅ 

 បោរ រន វិចិប្ត្  បកើតកនុងឆ្ន ១ំ៩៧៥ បហើយចាបប់សតើមជាអាជីពរបស់គាត់
កនុងវស័ិយធនាគារជាបលើកដបំូងបៅកនុងឆ្ន  ំ ១៩៩៥ ដដលពនតួនាេីជា បគុគលិកបបឡា
ករ ននធនាគារមយួ បហើយបនាទ បម់កគាតប់ានបញ្េបវ់គគបណ្តុ េះបោត លដសនក គណ្បនយយ 
និង វគគកុពំយូេរ័ បៅអងគការ ីដូ  (Kydo) បហើយរហូតដល់ចុងឆ្ន ១ំ៩៩៧ គាតប់ានោ
ឈបព់ធីនាគារបនាេះ  បដ្ឋយគាតប់ានចាបអ់ាជពីជារគបូបរងៀនថាន កភ់ាសាអងប់គេសបៅ
វេិាសាា នមយួបៅឯរសុកកំបណ្ើ ត។ បៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៣ គាតប់ានមកបធវើការជាមយួ       
វស័ិយធនាគារវញិ ដដលពនមុខ្ង្ករជា បុគគលិកធនាគារ បហើយបៅឆ្ន  ំ២០០៥ គាតរ់តវូ
បានតបមេើងតួនាេីជាគណ្បនយយករ បហើយបនាទ បម់ករតូវបានតំប ើងជាជំនួយការនាយក
ហិរញ្ញ វតាុននធនាគារបនាេះ គាតេ់េួលខុ្សរតូវជាអនកបរៀបចំរបាយណ៍្ការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ  

កដូ៏ចជារបាយការណ៍្របស់ធនាគារជាតិសងដដរ  និងបរៀបចំរបកាសពនធ បហើយជាអនកបណ្តុ េះបោត លបុគគលិកជនំានប់រកាយ។ 
គាតប់ានបញ្េបថ់ាន កប់រញិ្ញញ បរតជំនាញគណ្បនយយនិងហិរញ្ញ វតាុ បៅសកលវេិាល័យបបៀលរបាយកនុងឆ្ន ២ំ០០៧ បហើយគាត់
បានចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ េះបោត លខ្េីៗជាបរចើនបេៀតទាកេ់ងនរង   វស័ិយធនាគារនិងមរីកូហិរញ្ញ វតាុ ពនធដ្ឋរ និងរបពន័ធរគបរ់គង
Softwareបសេងៗបេៀត។ កនុងឆ្ន  ំ២០១០ គាតប់ានសំបរចចិតតបតូរ ពីវស័ិយ ធនាគារ បៅ វស័ិយមរីកូហិរញ្ញ វតាុវញិ គាតព់នតួនាេី
ជារបធានរគបរ់គងដសនកហិរញ្ញ វតាុនិងគណ្បនយយ ននរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុថមមីយួរបស់ជនជាតិកូបរ ៉ា អស់រយៈបពល៧ឆ្ន  ំ បៅេី
បនាេះគាតប់ានេេួលខុ្សរតូវបលើការង្ករជាបរចើនរបស់នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញ វតាុទាងំមូល ។ បរៅពបីនាេះគាតប់ានចូលរមួបបងកើតបគាល
ការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ គបរពងចំោយថវកិារ រយៈ៥ឆ្ន  ំ និងចូលរមួបបងកើតសាខារបស់រគរេះសាា នរបកបបដ្ឋយបជាគជយ័ និង ការង្ករ
បសេងៗបេៀត។ រហូតមកដល់ដខ្បមសាឆ្ន  ំ២០១៨ គាតប់ានបតូរមកបបរមើការង្កររគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ    សមព័នធសមា្ម 
សហប្ាសធុនត្ូច នងិមធយមរមពុជា ភីអិលសុ ី កនុងនាមជានាយកនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញ វតាុ នងិរគបរ់គងដំបណ្ើ រការ
គណ្បនយយ  បោកេេួលខុ្សរតូវបរៅពីការង្ករហិរញ្ញ វតាុរបស់រគរេះសាា ន ដដលថាន ករ់គបរ់គងជានខ់្ោស់បានដ្ឋកប់អាយបធវើ និង
ការង្ករមយួចំនួនបេៀតកនុងនាយកដ្ឋា នបនេះ។ បៅឆ្ន ២ំ០១៩ គាតរ់តូវបានដតងតងំជា អនុរបធានរគបរ់គងេូបៅ ននរគរេះសាា ន 
មកដល់បចេុបបននបនេះ។ 

 បោរ បៅ ប្រសុ បានចូលបបរមើការង្ករជាមយួរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ   
សមពន័ធ សមា្មសហប្ាសធុនត្ចូ និង មធយមរមពជុា ភអីលិសុ ី កនុងឆ្ន  ំ
២០១៩ ដដលពនតួនាេជីារបធានមុខ្ង្កររបតិបតតិតម។ គាតប់ានបញ្េបថ់ាន ក់
បរញិ្ញញ បរតរគបរ់គងអាជីវកមម បៅសាកល់វេិាល័យធនធានមនុសេ និងថាន ក់
បរញិ្ញញ បរតជានខ់្ោស់ដសនកវេិាសាន្រសតអបរ់បំៅវេិាសាា នដខ្មរជំនានថ់មរីបបេសកមោុជា។ 
បោក បៅ របុស បានចូលរមួវគគបណ្តុ េះបោត លជាបរចើនដដលទាកេ់ងនរងបេបបញ្ញតត ិ
និងបគាលការនរ៍បតិបតតិតមរបស់ធនាគារ និងរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ បៅវេិាសាា ន
ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុ ការរគបរ់គងរដាបាល និងធនធានមនុសេ, រដាបាលសាធារណ្ៈ 
គរបុកាសយករមតិវេិាល័យ និងឧតតមសិការបស់វេិាសាា នជាតិអបរ់។ំ មុនគាតចូ់ល
បបរមើ ការង្ករកនុង FASMEC គាតធ់ាេ បប់ានបបរមើការង្ករជារបធានដសនករដាបាល និង
ធនធានមនុសេបៅរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុសំរ រេធិស័ក។ បចេុបបននជាសាន្រសាត ចារយ 
បបរងៀនបរៅបព៉ា ងដសនកវេិាសាន្រសតអបរ់ ំ និងរគបរ់គង ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុបៅ
សាកលវេិយល័យ CUS សាកលវេិាល័យវេិាសាន្រសត និងវេិាសាា នដខ្មរជំនានថ់មីតងំ
ពីឆ្ន  ំ២០១០ មក ។ 

បោរ បៅ ប្រុស 
ប្រធាននាយរដាា ន ប្រត្ិរត្តតិាម 
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បោរ ឈរម វាសនា បានចូលបបរមើការង្ករជាមយួរគរេះសាា នមរីកូ
ហិរញ្ញ វតាុ សមោន័ធ សពគមសហរគាសធុនតូច នងិមធយមកមោុជា ភអីិលសីុ កនុងដខ្ធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ដដលពនតួនាេជីារបធានសវនកមមនសទកនុង។ កនុងឆ្ន ២ំ០១២ គាតប់ាន
បញ្េបក់ារសិកាថាន កប់រញិ្ញញ បរត ដសនកហិរញ្ញ វតាុ និងធនាគារ ពីសាកលវេិាល័យ
ធនធានមនុសេ បៅោជធានភីនបំពញ របបេសកមោុជា បហើយបចេុបបនន គាតក់ក៏ំពុង
សិកាថាន កប់រញិ្ញញ បរតជានខ់្ោស់ ឯកបេសសវនកមម ឆ្ន េីំ១ បៅវេិាសាា នវា៉ា នដ់្ឋ
គណ្បនយយ សាខាភនបំពញ ននរពេះោជាោចរកកមោុជា។ បោក ឈរម វាសនា បាន
ចូលរមួវគគបណ្តុ េះបោត លជនំាញសវនកមមនសទកនុង និងរបពន័ធរគបរ់គង ពីវេិាសាា ន
ហិរញ្ញ វតាុ និងគណ្បនយយ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ ជាមយួនិងអតីតភាពការង្ករ គាតព់ន
បេពិបសាធនក៍ារង្ករ ៥ឆ្ន កំនុងវស័ិយបសេងៗដូចជា៖ របធានដសនកសវនកមមនសទកនុង នន
សាា បន័អបរ់ ំអុនិធីសីុ រគុប, អនុរបធានសវនកមមនសទកនុង ននរកុមហ ុន សុនិន ខ្ប បីសេឺ
នីសេ បអន អុនិបវសេបមន។ 

បោរ ឈរម វាសនា 
ប្រធានសវនរមមម្ផៃរនងុ 

បោរ ឡាំ រម្វ  
ប្រធាននាយរដាា នធនធាន
មនុសស និងរដ្ាបាល 

បោរ ឡាំ រម្វ បកើតបៅឆ្ន ១ំ៩៧៩ បខ្តតកពំងធ់។ំ បោកបានបញ្ជបស់ញ្ញញ បរត
បរញិ្ញញ បរតជានខ់្ោស់ ជំនាញរគបរ់គងហានិភយ័ ននធានាោ៉ា បរ់ង ធនាគារនិងហិរញ្ញ វតាុ
(RMIBF) ពីសាកលវេិាល័យ NANTES របបេសបាោងំ និងវញិ្ញញ បនបរត Regulatory 
Compliance Certification ពីវេិាសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វតាុ បៅចុងឆ្ន ២ំ០១៩ និង
បរញិ្ញញ បរតជានខ់្ោស់ ជំនាញរគបរ់គងេូបៅ ឆ្ន ២ំ០១១ រពមទាងំេេួលបានបរញិ្ញញ បរត ដសនក
ធនាគារនិងហិរញ្ញ វតាុ បៅវេិាសាា នជាតិពាណិ្ជជសាន្រសត កនុងឆ្ន ២ំ០០៩ នងិបរញិ្ញញ បរតរង 
ជំនាញធនាគារ ពមីណ្ឌ លសិកាបបចេកបេសធនាគារ របស់ធនាគារជាតិននកមោុជា កនុងឆ្ន ំ
២០០៧។  

បចេុបបននបោកបបរមើការង្ករ បៅរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ FASMEC ដដលពនតួនាេី
ជា របធាននាយកដ្ឋា នធនធានមនុសេ និងរដាបាល មុននរងចូលបបរមើការង្ករបៅរគរេះសាា ន 
បោកពនបេពិបសាធន ៍ កនុងការបំបពញតួនាេីជាបរចើនដូចជា របធានរគបរ់គងធនធាន
មនុសេ និងរដាបាល ននរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ ធី&ហគូ ហាវ យដនន ភអីិលសីុ និងរបធានអាជីវ
កមមនិងអភវិឌ្ឍន ៍ របធានបណ្តុ េះបោត លនិងអភវិឌ្ឍន ៍ មន្រនតីបណ្តុ េះបោត លនិងអភវិឌ្ឍន ៍
ជំនួយការរដាបាលនិងបណ្តុ េះបោត ល ននសពគមមរីកូហិរញ្ញ វតាុកមោុជា ពីឆ្ន ២ំ០០៨ ដល់ឆ្ន ំ
២០១៩។ បោកពនបេពិបសាធនជ៍ាង១០ឆ្ន  ំ បៅកនុងវស័ិយមរីកូហិរញ្ញ វតាុ បដ្ឋយបានចូល
រមួកនុងសននិសីេ សិកាខ សាោ វគគបណ្តុ េះ បោត ល និងការរបជុំបសេងៗ ជាមយួសាា បន័ពាកព់ន័ធ 
ជាពិបសសកនុងវស័ិយមរីកូហិរញ្ញ វតាុ ទាងំកនុងនងិបរៅរបបេសមយួចំនួន បៅកនុងបៅតំបនអ់ុឺរ ៉ាបុ 
និងអាសីុអាបគនយ ៍ ដូចជារបបេស លុចហេបំរួ ជប៉ានុ ហវលីីពីន ព៉ា ប សីុ សរងាបុរ ី នថ បវៀត  
ោម និងឡាវ។  
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រញ្ញញ  ម៉ាម សភុា  
អនបុ្រធាននាយរដាា ន្ណបនយយ 

រញ្ញញ  ម៉ាម សភុា បកើតបៅឆ្ន  ំ ១៩៨៩ បៅោជធានីភនបំពញ។ កញ្ញញ បានបញ្េប់
ការសិកាថាន កប់រញិ្ញញ បរត ដសនកគណ្បនយយ ននវេិាសាា នវា៉ា នដ្ឋគណ្បនយយ កនុងឆ្ន  ំ
២០១៤ សាខាភនបំពញ ននរពេះោជាោចរកកមោុជា និងបញ្េបក់ារសិកាវគគភាន កង់្ករពនធដ្ឋ 
ននសាោជាតិពនធដ្ឋ កនុងឆ្ន  ំ ២០១៩។ ជាមយួនិងអតីតភាពការង្ករ កញ្ញញ ពនតនួាេ ី
មន្រនតីរគបរ់គងដ់សនកហិរញ្ញ វតាុ បៅ BAYTANG Credit Organization ដដលពនេួនាេី
េេួលខុ្សរតូវចំបពាេះការរគបរ់គងដ់សនកហិរញ្ញ វតាុ និង ការបដ្ឋេះរសាយបញ្ញា បសេងៗរបស់
សាខា នងិ ការយិល័យកោដ ល ។  កញ្ញញ ពនបេពិបសាធនក៍ារង្ករជាង ៦ ឆ្ន កំនុងវស័ិយ
ធនាគារបដ្ឋយ េ្ងកាតមុ់ខ្ង្ករជាបរចើនដូចជា៖ បបឡាករ របធានបបឡាករ គណ្បនយយករ 
មន្រនតីរគបរ់គងដ់សនកហិរញ្ញ វតាុ ។ បចេុបបននកញ្ញញ បានចូលរមួបបរមើការង្ករកនុងរគរេះសាា នមរីកូ
ហរញិ្ញ វតាុ សមោន័ធសពគម សហរគាសធុនតូច នងិមធយមកមោុជា ភអីលិសីុ កនុងតួនាេីអនុ
របធាននាយកដ្ឋា នគណ្បនយយ។ 

បោរ ស្ថា យ ញុលិ  បោក សាវ យ ញិុល បកើតបៅឆ្ន ១ំ៩៨០ 
បៅបខ្តតតដកវ។ បានបញ្េបថ់ាន កប់រញិ្ញញ បរ័តដសនករគបរ់គងធនធាន
មនុសេ បៅសាលកវេិាល័យបវេ មហាឫសីបខ្តត នរពដវងបៅឆ្ន ំ
២០០៥។បដ្ឋយបញ្ញា ជីវភាព មនិបានបនតបៅសិកាថាន កប់រញិ្ញញ បរ័ត
ជានខ់្ោស់បេ បហើយបានចូលរបលូកកនុងការង្ករជាមន្រនតីឥណ្ទាន បៅ
អងគកាសុខ្ភាពរបជាជនកមោុជា សីុ បអជ សីុ (CHC= Cambodian 
Health Committee) កនុងឆ្ន ២ំ០០៦-២០៧ របចាកំារបៅសាខា វាល
រញិ បខ្តតរពេះសីហនុ។ បដ្ឋយការង្ករពនការរកីចបរមើន គណ្ៈ
រគបរ់គងបានតំប ើងតនួាេីជា របធានមន្រនតីឥណ្ទាន របចាកំារបៅ
សាខារកុងរពេះសីហនុ ឆ្ន ២ំ០០៨-២០១០។ បៅកនុងឆ្ន ២ំ០១១ ដល់
២០១៤ ពនតនួាេីជារបធានអនុសាខារកុងចារមន បខ្តតកំពងស់ោឺ 
ជាមយួរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សាមកិ ភអិីលសីុ។ ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់
២០១៩ ពនតនួាេីជារបធានសាខា របស់សពគមអាេិតយកមោុជា ពន
េីតងំបៅរសុកបបសដា បខ្តតកំពងស់ោឺ។ នថៃេី២៥ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
បានចូលបំបរ ើការង្ករជាមយួរគួសារ សពគម សហរគាស ធុនតូចនិង
មធយមកមោុជា ភអិីលសីុ កនុងតនួាេីជារបធានសាខារកុងតប ម្ ។ 

បោរ ស្ថា យ  ញុលិ  
ប្រធានស្ថខាប្រុងតាបមម  
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       ប្រវតិិថ្នន កប់្គបប់្គង 

បោរ ឡច ភារៈ   
ប្រធានមន្តនតីឥណទានជាន់ខ្ពស ់

បោរ ឡច ភារៈ  បកើតបៅឆ្ន  ំ១៩៩៥  បោកបានបញ្េប់
បរញិ្ញញ បរតបេសចរណ៍្និងបដិសោា រកិចេបៅសាកលវេិាល័យភូមនិទ
នីតិសាន្រសតនិងវេិាសាន្រសតបសដាកិចេឆ្ន  ំ ២០១៧ និងថាន កភ់ាសា
អងប់គេសេូបៅបៅមជឈមណ្ឌ លភាសា បអអាយ។ បដ្ឋយសារ បោក
ឡាច ភារៈ  ពនការចាបអ់ារមមណ៍្បៅកនុងអាជីពរបស់គាតប់ៅកនុង      
វស័ិយធនាគារនិងហិរញ្ញ វតាុ។ គាតក់ប៏ានចាបយ់កការង្ករដំបូងរបស់
គាត ់ បហើយគាតប់ានចូលបបរមើការង្ករជាមយួរគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ
សមព័នធសមា្មសហប្ាសធុនត្ូច និងមធយមរមពុជា ភីអិ
លសុ ីចុងឆ្ន ២ំ០១៥ ដំបូងគាតចាបប់សតើមជាមន្រនតីឥណ្ទានពន ក ់បដ្ឋយ
ថាន កដ់រកនាបំានបមើលប ើញថា ការង្កររបស់គាតព់នភាពរបបសើរប ើង 
ជាមយួនរងករមតិគុណ្ភាពការង្ករ បៅបលើការវាយតនមេនិងវភិាគឥណ្
ទានបានចាស់ោស់ បរកាយមកករ៏តូវបានបគដំប ើងជាមន្រនតីវភិាគ
ឥណ្ទានកនុងឆ្ន ២ំ០១៩និងបានបដើរតនួាេីយ៉ា ងសំខានក់នុងការជយួ 
បលើកកំពស់គុណ្ភាព ននការបសនើសំុឥណ្ទាននិងបធវើការវភិាគហានិ
ភយ័ដដកកំពុងបកើតពនកនុងបពលបចេុបបនន។ 

បោរ ជនួ រង  
ប្រធានមន្តនតីឥណទាន 

បោរ ជនួ រង  បកើតបៅឆ្ន  ំ ១៩៨៦ បៅបខ្តតនរពដវង។ បោក
បានបញ្េបក់ារសិកាថាន កប់រញិ្ញញ បរត ដសនករគបរ់គងអាជីវកមម បៅសាកលវេិា
ល័យ អាសីុ អឺរ ៉ាបុ កនុងឆ្ន  ំ២០១០ សាខាភនបំពញ ននរពេះោជាោចរកកមោុជា ។ 
ជាមយួនិងអតីតភាពការង្ករ បោកពនតួនាេី របធានសាខា បៅ 
MONGKUL PHNOM PENH FINANCE Plc. ដដលពនេតួនាេេីេួលខុ្ស
រតូវចំបពាេះការង្កររគបរ់គងបៅកនុងសាខា នងិ ការបដ្ឋេះរសាយបញ្ញា បសេងៗ
របស់សាខា។  បោកពនបេពិបសាធនក៍ារង្ករជាង៩ឆ្ន  ំ កនុងវស័ិយធនាគារ  
បដ្ឋយ្េងកាតម់ុខ្ង្ករជាបរចើនដូចជា៖មន្រនតីឥណ្ទាន របធានមន្រនតីឥណ្ទាន 
និង របធានសាខា។ បចេុបបនន បោកបានចូលរមួបបរមើការង្ករកនុងរគរេះសាា នមី
រកូហរញិ្ញ វតាុ សមោន័ធសពគម សហរគាសធុនតូច នងិមធយមកមោុជា ភអីលិសីុ 
កនុងតួនាេី របធានមន្រនតីឥណ្ទាន ។ 
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រញ្ញញ  បោ សាំណយ បកើតបៅឆ្ន  ំ ១៩៩៣ បៅបខ្តតនរពដវង។ 
កញ្ញញ បានបញ្េបក់ារសិកាថាន កប់រញិ្ញញ បរត ដសនកគណ្បនយយ ននសកលវេិាល័
យ ធនធានមនុសេននកមោុជា កនុងឆ្ន  ំ ២០១៥ សាខាភនបំពញ ននរពេះោជាោ
ចរកកមោុជា ។ ជាមយួនិងអតតីភាពការង្ករ កញ្ញញ ពនតួនាេីជា បបឡាករ បៅ 
Prime MF Microfinance ដដលពនេួនាេេីេួលខុ្សរតូវចំបពាេះការេេួល
សាចរ់បាកព់អីតិថជិន និង បានវវិឌ្ឍនខ៍្េួនកាេ យជា ជំនយួការគណ្នរយយករ 
របចាបំៅសាខារសុកអងគសនួល ។  កញ្ញញ ពនបេពិបសាធនក៍ារង្ករជាង ៤ ឆ្ន ំ
កនុងវស័ិយធនាគារ  បដ្ឋយ េ្ងកាតមុ់ខ្ង្ករជាបរចើនដូចជា៖ បបឡាករ ជំនួយ
ការគណ្បនយយករ។ ដដលបចេុបបនន កញ្ញញ បានចូលរមួបបរមើការង្ករកនុង
រគរេះសាា នមរីកូហរញិ្ញ វតាុ សមោន័ធសពគម សហរគាសធុនតូច នងិមធយមកមោុជា ភី
អលិសីុ កនុងតួនាេីជារបធានបបឡាករ របចាកំារយិល័យកោដ ល ។ 

រញ្ញ បោ សាំណយ 
ប្រធានបរឡររ 

 បោរ រូណ្ណ មននី បានចូលបបរមើការង្ករជាមយួរគរេះសាា នមរីកូ
ហិរញ្ញ វតាុ សមោន័ធ សពគមសហរគាសធុនតូច និងមធយមកមោុជា ភអីិលសីុ កនុង
ដខ្ធនូ ឆ្ន  ំ ២០២០ ដដលបចេុបបននពនតួនាេីជាមន្រនតីពត័ព៌នវេិាជានខ់្ោស់។  
បហើយបចេុបបនន គាតក់ំពុងសិកាថាន កប់រញិ្ញញ បរត ដសនកពត័ព៌នវេិា ឆ្ន េំី៤ 
បៅសកលវេិាល័យភូមនិទភនបំពញ ននរពេះោជាោចរកកមោុជា។ ជាមយួអតីត
ភាពការង្ករ គាតព់នបេពបិសាធនក៍ារង្ករ១ឆ្ន កំនុងវស័ិយ Core-Baking 

system តួនាេីជា System Support បៅកនុងរកុមហ ុន TriCube Cambo-

dia ដដលពនេំនួលខុ្សរតូវចំបពាេះការរគបរ់គងបញ្ញា ដដលបកើតពនប ើង
បលើរបពន័ធ Core-Banking System បហើយជួយ សរមួលបអាយកានដ់ត
របបសើរប ើងនូវលំហូររបតិបតតិការង្ករបៅកនុងរបពន័ធ។  

បោរ រូណ្ណ មននី 
មន្តនតីព័ត្៌មានវិទ្ាជាន់ខ្ពស ់
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         កិចាប្រជ៊ុាំថ្នន កប់្គបប់្គង និងប៊ុគគលិក 

កិចេរបជុំរបចាឆំ្ន  ំ ២០២០ បរកាមអធិបតីភាពបដ្ឋយ បោករសី តត្ រលកិា របធាននាយករគបរ់គងេូបៅ ននរគរេះសាា នមរីកូ
ហិរញ្ញ វតាុ សមព័នធសមា្មសហប្ាសធនុត្ចូ នងិមធយមរមពុជា ភីអលីសុ។ី កិចេរបជុំបនេះគឺបដើមបបីង្កា ញអំពីលេធសល
ឆ្ន ២ំ០២០ នងិកណំ្តេ់ិសបៅដសនការនិងយុេធសាន្រសតថមសីរពបឆ់្ន ២ំ០២១ កនុងការដសវងរកដំបោេះរសាយលអៗ  បដើមបដីសវងរក
អតិថិជនថមី និងបដ្ឋេះរសាយអតិថិជនចាស់។ បោករសី តត្ រលកិា បានដណ្នាដំល់បុគគលិកនិងថាន ករ់គបរ់គងទាងំអស់ឱ្យ
ខ្ិតខ្ំរបរងដរបងបធវើឱ្យរបបសើរប ើង និងពរងរងរគបន់ាយកដ្ឋា នទាងំអស់ជាពិបសសដសនករបតិបតតិការ គឺជាដសនកសំខានម់យួកនុងការ
ដសវងរករបាកច់ំណូ្ល បហើយបយើងពាយមកាតប់នាយអតិថិជនសាិតកនុងកំរតិហានិភយ័បៅឆ្ន បំរកាយឆ្ន ២ំ០២១។ រគបន់ាយក
ដ្ឋា នទាងំអស់រតូវដតរបកានខ់ាជ បន់ិងបគារពចាប ់និងរកមសីលធមរ៌បស់រគរេះសាា នរបកបបដ្ឋយរបសិេធភាព។ 
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            កិចាប្រជ៊ុាំរបសគ់ណៈប្គបប់្គង 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  30  

            កិចាប្រជ៊ុាំរបសគ់ណៈប្គបប់្គង 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  31  

            កិចាប្រជ៊ុាំរបសគ់ណៈប្គបប់្គង និងប៊ុគគលិក 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  32  

            កិចាប្រជ៊ុាំរបសគ់ណៈប្គបប់្គង និងប៊ុគគលិក 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  33  

            ការបហងកីនសមែថភាពប៊ុគគលកិ 

រគរេះសាា នបយើងបានបបងកើនសមតាភាពបុគគលិកគឺជាជំហរដរ៏ រងពំ
មយួបដើមបជីរមុញនិងបលើកកមោស់យុេធសាន្រសតអាជីវកមម បហើយ
បយើងបានបបងកើតចំបណ្េះដរងដសនកវបបធមក៌ារបយគយល់គាន  និង
ជំនាញបសេងៗបេៀត សរពបប់ុគគលិករបស់បយើងកនុងការប្េើយ
តបបៅនរងតរមូវការរបស់អតថិិជន។ រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ 
FASMEC ដតងដតពនកមមវធិីបណ្តុ េះបោត លដដលបបរងៀន
បដ្ឋយអនករគបរ់គងបតត តសំខានប់លើបសវាកមមអតថិិជន ការរតួត
ពិនិតយនសទកនុង បគាលនបយបាយនានា ចំបណ្េះដរងអំពីសលិតសល
និងគំនតិរគបរ់គងហានភិយ័។ 

ការកសាងសមតាភាពបុគគលិក គឺបដើរតួនាេីយ៉ា ងសំខាន់
សរពបម់រីកូហិរញ្ញ វតាុរបស់បយើង បដើមបរីេរេងន់ិង
អភវិឌ្ឍធនធានមនុសេ។បយើងបានបណ្តុ េះបោត ល មនិ
រតរមដតបុគគលិកថមីឬ បគុគលិកកមមសិកាប៉ាុបោណ េះបេប៉ាុដនត
ដថមទាងំដល់បគុគលិកដដលបានបំបរ ើង្ករយូរ ឬបុគគលិក
ោដដលមនិពនចំបណ្េះដរង និងបេពិបសាធនល៍អបៅ
កនុងវស័ិយមរីកូហិរញ្ញ វតាុបនេះ។ បនាទ បព់ីបានបញ្េបន់ិង
ការសាកលបងបហើយ រគរេះសាា ននិងសតល់ជូនវញិ្ញ បរ័ត
ដល់សិកាខ កាម។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  34  

 

ការបណិ៊ុ ុះបណិ្តលសិីពីការហប្រីប្ាសប់្រពន័ធធនាគារថ្មី TRICUBE ប្រកបហោយ
ប្រសិទ្ធិភាពខពស ់

           ការបហងកីនសមែថភាពប៊ុគគលកិ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  35  

 

ការបណិ៊ុ ុះបណិ្តលសិីពី លាំ រូការងារហដី្មបីឲ្យប្រតិបតិិការលអប្រហសីរ 

           ការបហងកីនសមែថភាពប៊ុគគលកិ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  36  

            ការបហងកីនសមែថភាពប៊ុគគលកិ 

កិចាប្រជ៊ុាំមលូនិធិអភិវឌ្ឍនប៍៊ុគគលិក របសស់មគមមីប្កូ ិរញ្ញវែថ៊ុកមព៊ុជា 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  37  

         កមមវិធីចលូរមួរបសថ់្នន កប់្គបប់្គងជានខ់ពសត់ផនកខាងហប្ៅ 

រគរេះសាា នមរីកូហិរញ្ញ វតាុ សមពន័ធសមា្ម សហប្ាសធុនត្ចូ និងមធយមរមពជុា ភីអលីសុ ី បរកាមការដរកនាដំ៏្ េ សនវ
របស់ បោកឧកញ៉ា  ដត តងំប៉ា ជាអគគនាយក បរៅពីការង្កររគបរ់គងនិងដរកនារំគរេះសាា នេេួលបានលេធសលលអរបបសើរ បោក
ឧកញ៉ា  កប៏ានចូលរមួកនុងការបកៀគរវនិិបយេុនទាងំខាងកនុងរបបេស នងិបរៅរបបេស បដើមបបីធវើ ការវនិិបយគបៅរសុកដខ្មរ បដ្ឋយ
បបងកើតជាសលិតសលសរពបប់របើរបាស់កនុងរសុក និងនាបំចញ បហើយកជ៏ួយ ដល់របជាពលរដាឲ្យពនការង្ករបធវើ បដើមបេីេួលបាន
ចំណូ្លសគតស់គងរ់គួសារ និងជួយ ជរមុញឲ្យបសដាកិចេជាតិពនការរកីចបរមើន កាតប់នាយភាពរកីរកតមយុេធសាន្រសតរបស់ោជរដ្ឋា     
ភបិាល។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  38  

 កមមវិធសីិកាខ សាោ នងិសកមមភាពកិចាការងារសងគម  



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  39  

 
ហោកឧកញ៉ា  អគគនាយក និងជាំទាវ បានឧបែថមភទ្ឹកស៊ុីអីវ ដ្លប់៊ុគគលិក របសប់្គឹុះសាថ ន 

        កមមវិធីជបួជ៊ុាំអាហារសាមគ្គគ របសប់៊ុគគលិក 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  40  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  41  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  42  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  43  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  44  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  45  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  46  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  47  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 
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        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  49  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  50  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  51  

         របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  52  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  53  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  54  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  55  

 
        របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០   ទាំព័រ  56  
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