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អំពីធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�

ចក��វ�ស័យ

ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� (ធ.អ.ជ.ក.) ្រត�វបាានបេង��តេឡ�ងេដយអនុ្រកឹត្យេលខ ១២៤ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៧
ែខសីហា� ឆាဧ� ំ២០១៩។ ធ.អ.ជ.ក.្រត�វបាានកំណត់ជសហ្រគាាសសា�ធា�រណៈ េ្រកា奔មទ្រមង់ជ្រក�មហ៊ុនរដ� ែដលមាានឧបនិស្ស័យ
ជធនគាារពាាណិជ� និងមាានស�័យភា�ពបរ�បូរណ៍ក��ងកា奔រដឹកនំ និង្រគប់្រគងសកម�ភា�ពរបស់ខ�� ន។ ធ.អ.ជ.ក.ស�ិតេ�េ្រកា奔ម
ឣណព្យោបាាលបេច�កេទស និងហិរ��វត��ៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងស�តិេ�េ្រកា奔មកា奔រ្រត�តពិនិត្យរបស ់ធនគាារជតិ
ៃនកម��ជ។

ចក��វ�ស័យៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� គឺជសា�� ប័នហិរ��វត��ឈាဧនមុខ ែដលេផ� តេល�កា奔រអភិវឌ្ឍវ�ស័យកសិកម�
និងជនបទ េ�្របេទសកម��ជ។

ធ.អ.ជ.ក.មាានេបសកកម�ដូចតេ�៖

បំេពញតួនទីជធនគាារពាាណិជ�ផង និងជធនគាារេគាាលនេយបាាយផង
ផ�ល់ហិរ��ប្បទាាន និងេសវធនគាារពាាក់ព័ន� រួមមាាន េសវឥណទាាន េសវទូទាាត់ និងេសវទទួល្របាាក់បេ���ដល់
អតិថិជនេគាាលេ�ក��ងែខ្ស្រចវក់ផលិតកម�កសិកម� និងេសដ�កិច�ជនបទ
ផ�ល់កា奔រគំាា្រទជេគាាលនេយបាាយេល�ែផ�កហិរ��វត�� និងបេច�កេទស រួមមាាន កា奔រស្រមបស្រម�ល និងេដះ្រសា�យប��
ក��ងែខ្ស្រចវក់ផលិតកម� វ�ស័យកសិកម� និងេសដ�កិច�ជនបទ តា�មរយៈកា奔រែស�ងរកទីផ្សោរ កា奔រផ�ល់េយបល់ និងកា奔រ
កសា�ងសមត�ភា�ពជេដ�ម

េល�កកម�ស់កា奔រេ្រប�្របាាស់បេច�កវ�ទ្យោ និងភា�ពៃច�្របឌិត េដ�ម្បីព្រងឹង្របសិទ�ភា�ពៃនកា奔រផ�ល់េសវ និងបេង��នឧត�មភា�ព
្របកួត្របែជងរបស់អតិថិជនក��ងទីផ្សោរ
សហកា奔រ និង/ឬ េធ��សហជីវកា奔រជមួយ្រគឹះសា�� នហិរ��វត��ជតិ និងអន�រជតិ ក��ងកា奔រផ�ល់ហិរ��ប្បទាាន ឬ អនុវត�គេ្រមាាង
ពាាក់ព័ន�នឹងវ�ស័យកសិកម� និងេសដ�កិច�ជនបទ

អនុវត�គេ្រមាាងហិរ��ប្បទាាន ឬ ្រគប់្រគងមូលនិធិេផ្សងេទៀត ក��ង្រកបខណ� ៃនកិច�សហកា奔រ ជមួយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង
វ�ស័យឯកជន
្រគប់្រគងកម�វ�ធី ឬ គេ្រមាាងអន�រគមន៍របស់រជរដ� ភិបាាល
េកៀរគរទុន និងហិរ��ប្បទាាន ស្រមាាប់ព្រងីកសកម�ភា�ពរបស់ ធ.អ.ជ.ក.
ផ�ល់េសវធនគាារេផ្សងេទៀត ពាាក់ព័ន�នឹងកា奔រ្រគប់្រគង និងចាាត់ែចងធនធា�នហិរ��វត��្របកបេដយ្របសិទ�ភា�ព ជូន
អតិថិជនេគាាលេ� ្រពមទាាំង្របកា奔ន់ខា� ប់នូវេគាាលកា奔រណ៍អភិបាាលកិច�ល� និងកា奔រទទួលខុស្រត�វសង�មនិងបរ�សា�� ន 
សហកា奔រជមួយ្រកសួង-សា�� ប័នពាាក់ព័ន�នន ក��ងកា奔របំេពញតួនទីភា�រកិច�របស់ ធ.អ.ជ.ក.ឱ្យមាាន្របសិទ�ភា�ព។

��សកកម�
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សា奔រលិខិតរបស់ឯកឧត�មអគ�នយក

-២ -

“េដយទទួលបាានទំនុកចិត�កា奔ន់ែតខា� ំងពី                                                   នយករដ�ម�ន�ីៃន
្រពះរជណច្រកកម��ជ និងតា�មរយៈ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�
(ធ.អ.ជ.ក.) បាានទទួលេដ�មទុនបែន�ម ពីរជរដ� ភិបាាលចំនួន ៥០ (ហា�សិប) លា�នដុលា�� រឣេមរ�ក េដ�ម្ីប
ែ្របកា奔� យ “ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ” េ�ជ “ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�” ែដលបំេពញមុខងរ
ជធនគាារពាាណិជ�ផង និងធនគាារបេ្រម�េគាាលនេយបាាយផង េហ�យឣចបេំពញនវូកង�ះខាតរវងត្រម�វកា奔រ
និងកា奔រផ�ត់ផ�ង់ែផ�កហិរ��វត��”

សេម�ចអគ�មហា�េសនបតីេតេជ ហ៊ុនែសន

ក��ងឆាဧ� ំ២០១៩ កន�ងេនះ ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម� សេ្រមចបាាននវូសមទិ�ផិលល�គាាប់
្របេស�រគរួឱ្យកត់សមាា� ល់ ទាាងំលទ�ផល្របតិបត�កិា奔រឣជវីកម� និងលទ�ផលហិរ��វត��។

ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម� (ធ.អ.ជ.ក.) សេ្រមចបាាននវូកា奔រែ្របកា奔� យធនគាារអភវិឌ្ឍន៍
ជនបទ ជ “ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�” ែដលបំេពញមុខងរជធនគាារពាាណិជ�ផង 
និងធនគាារបេ្រម�េគាាលនេយបាាយផង និងទទលួេដ�មទនុបែន�មពី រជរដ� ភបិាាល ចនំនួ ៥០ (ហា�សបិ)
លា�នដុលា�� រឣេមរ�ក តា�មរយៈ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��។ កា奔របំេពញមុខងរជធនគាារណិជ�
ផង និងធនគាារបេ្រម�េគាាលនេយបាាយផង ឣចឱ្យធ.អ.ជ.ក. ផ�ល់េសវធនគាារេពញេលញ
្របកបេដយ្របសិទ�ភា�ព និងចីរភា�ព សំេ�គំាា្រទេគាាលនេយបាាយរបស់រជរដ� ភិបាាល ពាាក់ព័ន�
នឹងវ�ស័យកសិកម� េដ�ម្បីរួមចំែណកកា奔រអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជតិ។

គិត្រតឹមែខធ�� ឆាဧ� ំ២០១៩ ធ.អ.ជ.ក.សេ្រមចបាាននវូឥណទាាននិងបេុរ្របទាានសរុប្របមាាណ ១៧៣
លា�នដុលា�� រឣេមរ�ក  ក��ងេនះសេម��តឥណទាានគំាា្រទដល់វ�ស័យ្រស�វ និងអង�រ រួមទាាងំ ឃា�� ងំស��ក

 ឯកឧត�ម េ�  ថច
អគ�នយកធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�



និងឡសម��ត្រស�វ ចនំនួ ៧៦,៤១% អនុវ�សយ័ រមួមាាន៖ េ�ស៊ ូេ្រមច កា奔េហ� ដឡំ�ងម ីអេំ� េពាាតចនំនួ
១៤,០៧% និងម្ីរក�ហិរ��វត�� កា奔រច�ិ�មឹសត�និងេផ្សងៗចនំនួ ៩,៥២%។ ទហំំឣជវីកម�ក៏បាានឆ��ះប�� ងំ
នឹងភា�ពរ�ងមំាាៃនលទ�ផលសេ្រមចបាានែផ�កហិរ��វត��ផងែដរ។ ធ.អ.ជ.ក. ទទួលបាានកំេណ�នេល�្រទព្យ
សកម�សរុប្របមាាណ២២% ្របាាក់ចំេណញសុទ�េក�ន្របមាាណ១៦០% ្រពមទាាងំេដ�មទុនេក�ន្របមាាណ
១២១% េធៀបនឹងឆាဧ� ំ២០១៨។

េ្រ�ពីកា奔រអនុវត�ទទលួបាានសមិទិ�ផល ៃន្របតិបត�កិា奔រឣជីវកម�គរួកត់សមាា� ល់ ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ 
និងកសិកម� បាាន្របឹងែ្របងយ៉ងសកម� ក��ងឆន�ៈយ៉ងមុតមំាា ចូលរួមេដះ្រសា�យប�� ្របឈមក��ងកា奔រ
អភវិឌ្ឍវ�សយ័កសកិម� និងេសដ�កិច�ជនបទ ក��ង្រកបខ័ណ� េគាាលនេយបាាយអភវិឌ្ឍន៍េសដ�កិច�ជតិរបស ់
រជរដ� ភិបាាល តា�មរយៈកា奔រអនុវត�កម�វ�ធីពិេសសរបស់រជរដ� ភិបាាល រួមមាាន៖ កា奔រអនុវត�គេ្រមាាង
ឥណទាានពិេសសរបសរ់ជរដ� ភបិាាលក��ងកា奔ររក្សោស�រិភា�ពតៃម�្រស�វ និងកា奔រអនុវត�គេ្រមាាងវ�និេយគរបស់
រជរដ� ភបិាាលេល�មជ្ឈមណ� ល្របមលូទញិ្រស�វ។ ទន�មឹនឹងកា奔រអនុវត�បាានេជគជ័យេល�គេ្រមាាងស��ក និង
ឡសម��ត្រស�វេ�ទតំីា�ងេខត�បាាត់ដបំង កំពងធំ់ ៃ្រពែវង និងតា�ែកវ ក��ងទហំំទកឹ្របាាក់សរុប 
                        និងបាានចូលរួមចំែណកបេង��នសមត�ភា�ពស��ក និងកិនែកៃច�្រស�វ និងអង�រេ�ក��ង
តំបន់ផលិត្រស�វសខំាន់ៗៃន្របេទស ជចម្បងបេ្រម�ឱ្យកា奔រនំេចញ ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម�
បាាននិងកំពុងអនុវត�កម� វ�ធីជំរុញផលិតកម�្រស�វ និងកា奔រនំេចញអង�រ (Climate Resilient Rice 
Commercialization Sector Development Program) េ្រកា奔មកម�សីម្បទាានសរុបចនំនួ 
                                              ពីធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ឣសុី ស្រមាាប់គេ្រមាាងសា�ងសង់ឃា�� ងំស��ក 
និងឡសម��ត្រស�វេ�េខត�េគាាលេ�ចនំនួ ០៣ រមួមាាន៖ េខត�បាាត់ដបំង កំពងធំ់ និងៃ្រពែវង។  គេ្រមាាង
សា�ងសង់ឃា�� ងំស��ក និងឡសម��ត្រស�វេនះនឹងបេង��នលទ�ភា�ព្របមូលទិញ្រស�វពី្របជកសិករេ�តំបន់
ផលិត្រស�វសខំាន់ៗទាាងំេនះបែន�មេទៀត រមួចែំណកកា奔រនំេចញអង�រ ្រសបតា�មេគាាលនេយបាាយរបស់
រជរដ� ភបិាាល។

េ្រ�ពីវ�សយ័្រស�វ និងអង�រ ក��ងេគាាលេ�ជំរុញផលិតកម�បែន�របស្់របជកសកិរ ធា�នបាាននវូសខុុមាាលភា�ព
ដល់្របជជនហបូបែន� ធា�នបាានទផី្សោរដល់កសកិរផលិតបែន�សវុត�ភិា�ព និងជយួកា奔ត់បន�យកា奔រនំចលូ
បែន� ធ.អ.ជ.ក.បាានសហកា奔រជមួយែផ�កឯកជន ែដលជ្រក�មហ៊ុន្របមូលទិញបែន� បេង��តបាានជផ្សោរ
បែន�សវុត�ភិា�ព ែដលមាានេឈាဧ� ះថ                              ។ តា�មរយៈយន�កា奔រេនះ ធ.អ.ជ.ក. ជអ�ក
ផ�ល់ហិរ��ប្បទាានក��ងអ្រតា�កា奔រ្របាាក់អនុេ្រគាាះដល់បណ� កសិករ សហគមនដ៍បំែន� ្រពមទាាងំដល្់រក�ម-
ហ៊ុន្របមូលទិញបែន�ផងែដរ។ 

ជយទុ�សា��ស�ស្រមាាបឆ់ាဧ� ំបន� ប ់ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម� នឹងព្រងកីវ�សា�លភា�ព្របតិបត�កិា奔រ
របសខ់�� ន ឱ្យកា奔ន់ែត្របេស�រ តា�មរយៈកា奔របេង��តសា�ខា និងកា奔រ�យល័យចល័តធនគាារបែន�ម ក៏ដចូជកា奔រ
អភវិឌ្ឍន៍ផលិតផល និងេសវកម�ថ� ីនិងែបបឌជីថីល េដ�ម្ីបផ�ល់េសវេពញេលញ រហ័ស ដល់អតិថជិន។
ជមយួគាា� េនះ ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម�នឹងអនុវត�គេ្រមាាងពិេសសរបសរ់ជរដ� ភបិាាល និង
គេ្រមាាងអភវិឌ្ឍន៍នន ែដលេឆ��យតបនឹងេគាាលនេយបាាយរបសរ់ជរដ� ភបិាាល េដ�ម្ីបេដះ្រសា�យប��
្របឈម ពាាក់ព័ន�នឹងវ�ស័យកសិកម� និងេសដ�កិច�ជនបទ និងេដ�ម្បីអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�ជតិ។ 

ដំេណ�រេឆាg� ះេ�មុខ

-៣  -

៤៥ (ែសសិប្របំាា)

១០ ៥០០ ០០០

លា�នដុលា�� រឣេមរ�ក

(ដប់លា�នហា�សិបមឺុន) ដុលា�� រឣេមរ�ក

“ផ្សោរបែន�សុវត�ិភា�ពែខ� រ ”



ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម� មាានឆន�ៈនិងក�សីង្ឈមឹយ៉ងមតុមំាា ខា� ំងកា奔�  េដ�ម្ីបបេំពញនវូេបសក-
កម�របសខ់�� ន ក��ងេគាាលេ�អភវិឌ្ឍន៍វ�សយ័កសកិម� និងេសដ�កិច�ជនបទ ក��ង្រកបខ័ណ� េគាាលនេយបាាយ
អភវិឌ្ឍន៍េសដ�កិច�ជតិរបសរ់ជរដ� ភបិាាល ្រពមជមយួនឹងទស្សនៈសទុដិ�និិយមខ�សក់��ងកា奔រសេ្រមចបាាន
តា�មទិសេ�កា奔រងរក��ងឆាဧ� ំ២០២០ ជ្របាាកដ។

ជទីប��ប់ ខ�� ំសូមែថ�ងនូវកា奔រេកា奔តសរេស�រយ៉ងេសា�� ះ និងអំណរគុណចំេពាាះ្រក�ម្របឹក្សោភិបាាលែដល
ែតងែតគំាា្រទនិង ផ�ល់អនុសា�សន៍ដឹកនំកិច�ដំេណ�រកា奔ររបស់ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� និង
សមូអរគុណចេំពាាះនិេយជតិ  ធ.អ.ជ.ក. ទាាងំអសែ់ដលបាានខិតខំបេំពញកា奔រងរអសពី់កំលំា�ងកា奔យចតិ�
្រពមទាាងំអរគុណចំេពាាះអតិថិជននិងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នន ែដលបាានចូលរួមសហកា奔រជមួយ ធ.អ.ជ.ក.
េល�កស��យកា奔រអភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យកសិកម� ៃន្របេទសកម��ជ។ 

ខ��សំមូសែម�ងនវូកា奔រេគាារពនិងអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រ�ចេំពាាះ                           ្រកសងួេសដ�កិច�
និងហិរ��វត�� និងធនគាារជតិៃនកម��ជ ែដលែតងែតគំាា្រទនិងផ�ល់ទនុំកចតិ�មក ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ
 និងកសិកម�។

អគ�នយកធនគាារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ នងិកសិកម�

រជរដ� ភបិា�លកម��ជ

េ� ថច

- ៤ -



ទិន�ន័យហិរ��វត��សេង�ប

- ៥ -

9,391,151

34.10



្រពឹត�ិកា�រណ៍ៃនធនគា�រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�

- ៦ -

 ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វ ៖ េ�្រពឹកៃថ�ទី០៣ ែខក��  ឆាា� ំ២០១៩ េ�
ទីស�ីកា奔រ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� មា�នេរៀបចំកិច�្របជុំពិនិត្យ និងផ�ល់
េយបល់ េល�ទិដ�ភា捬ពែផ�កច្បោប់អំពីវ�ធា�នកា奔រេដ�ម្ីបរួមចំែណកេដះ្រសា奔យ
ប�� ្របឈមេល�ទីផ្សោរបែន�សុវត�ិភា捬ព េ្រកា奔មអធិបតីភា捬ពដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ 
                             រដ�េលខាធិកា奔រ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
                        រដ� េលខាធិកា奔រ និងជ្របធា�ន្រក�ម្របឹក្សោភិបាាល
ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម�                      អគ�នយកៃនធនគាារ
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� និងមា�នកា奔រអេ���ញចូលរួមផងែដរ ពីខាង
តំណងអគ�នយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលមិនែមនសា奔រេព�ពន� 
និង ម�ន�ីជំនញរបស់ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍បទ និងកសិកម�ផងែដរ។

េលា�កជំទាាវ ងួន សុខា
ឯកឧត�ម រស ់សលីវ�

ឯកឧត�ម េ� ថច

កិច�្របជំុពិនិត្យ និងផ�ល់េយបល់េល�
ទិដ�ភា捬ពែផ�កច្បោប់អំពីវ�ធា�នកា奔រេដ�ម្ីប
រួមចំែណកេដះ្រសា奔យប�� ្របឈម
េល�ទីផ្សោរបែន�សុវត�ិភា捬ព



- ៧ -

ពិធីចុះហត�េលខាេល�កិច�្រពមេ្រព�ង
៣ភា捬គី េ្រកា奔មកម�សីម្បទាាន និងជំនយួ
ឥតសំណងពី ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ឣសុី
ស្រមា�បគ់េ្រមា�ងសា奔ងសងនិ់ង្របតិបត�-ិ
កា奔រឃា�� ងំស��ក និងឡសម��ត្រស�វ

ឧត�ម្រក�ម្របកឹ្សោេសដ�កិច�ជតិ៖ ន្រពឹកៃថ�ទ៣ី០ ែខសហីា� ឆាា� ំ២០១៩
េ្រកា奔មអធិបតីភា捬ព ឯកឧត�ម រស ់សលីវ� រដ�េលខាធិកា奔រ្រកសងួេសដ�កិច�
និងហិរ��វត�� និងជនយកកម� វ�ធីជំរុញផលិតកម�្រស�វ និងកា奔រនំ
េចញអង�រ (Climate Resilient Rice Commercialization Sector
 Development Program) ឯកឧត�ម េ� ថច អគ�នយកធនគាារ
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� បាានអេ���ញចូលរួមក��ងពិធីចុះហត�
េលខាេល�កិច�្រពមេ្រព�ង ៣ ភា捬គី (អង�ភា捬ពអនុវត�គេ្រមា�ងៃនកម�វ�ធី
ជំរុញផលិតកម�្រស�វ និងកា奔រនំេចញអង�រ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និង 
ហិរ��វត�� ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� និងេរងម៉ា�សុីនកិន
្រស�វែដលបាានេ្រជ�សេរ�ស) េ្រកា奔មកម�ីសម្បទាាន និងជំនួយឥតសំណង
ពីធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ឣសុី ស្រមា�ប់គេ្រមា�ងសា奔ងសង់ និង្របតិបត�ិកា奔រ
ឃា�� ងំស��ក និងឡសម��ត្រស�វ ែដលមា�នទឹក្របាាក់សរុប្របមា�ណ ១០
លា�នដុលា�� រឣេមរ�ក ស្រមា�ប់ទីតំា�ងេខត�ចំនួន ៣ គឺេខត�បាាត់ដំបង 
កំពង់ធំ និងៃ្រពែវង។



ទសី�កីា奔រគណៈរដ�ម�ន�៖ី ្រពឹកៃថ�ទ១ី៩ ែខធ�� ឆាg� ំ២០១៩ 
           អគ�នយក ៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�
បាានអេ���ញ ចលូរមួជវគ�និក��ងសន�សិទីសា�រព័ត៌មាានស�ពីី វ�ធា�ន
កា奔ររក្សោតៃម�បាានសមរម្យក��ងរដូវ្របមូលផល្រស�វ។

ឯកឧត�ម

ឯកឧត�ម េ� ថច

េ� ថច

សន�ិសីទេនះមាានទិសេ� និងេគាាលបំណង បង� ញពីកា奔រខិតខំ
្របឹងែ្របងរបស់ រជរដ� ភិបាgល ក��ងកិច�ចូលរួមស្រម�លស�ិរភា捬ព
តៃម�្រស�វ នរដូវ្របមូលផល។

ក��ងឱកា奔សេនះផងែដរ                       បាានេល�កេឡ�ងពីយន�-
កា奔រេឆ��យតបរបស ់រជរដ� ភបិាgល ក��ងកា奔ររក្សោេស�រភា捬ពតៃម�្រស�វ
េ្រកា奔យពីធា�� ក់ចះុតៃម� អឡំ�ងរដវូ្របមលូផល។ ក��ងេនះ រជរដ� -
ភបិាgល បាានសេ្រមចផ�ល់ថវ�កា奔ជតិជបន�បន� ប ់េដ�ម្ីបអន�រគមន៍
ក��ងកា奔រ្របមលូទញិ្រស�វ និងស្រមាាបេ់ធ��ឃា�� ងំស��ក និងឡសម��ត្រស�វ។
កា奔រអន�រគមន៍េនះ បាានេធ��ឱ្យតៃម�្រស�វេឡ�ងរហតូដល់ជង ១ ០០០
េរៀល  េហ�យតៃម�មុនេពលេធ��អន�រគមន៍ តៃម�ទីផ្សោរគឺទាាបជង
៩០០េរៀល។

សន�ិសីទសា�រព័ត៌មាានស�ីពី វ�ធា�នកា奔ររក្សោតៃម�
្រស�វបាានសមរម្យក��ងរដូវ្របមូលផល្រស�វ
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កិច�្របជំុបូកសរុបលទ�ផលកា奔រងរ
ឆាg� ២ំ០១៩ និងេល�កទសិេ�កា奔រងរ
ស្រមាាប់អនុវត�ឆាg� ំ២០២០

េខត�មណ� លគីរ�៖ េ�្រពឹកៃថ�ទ១ី៤ ែខធ�� ឆាg� ២ំ០១៩ ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ
និងកសិកម� បាានេរៀបចំកិច�្របជុំបូកសរុបលទ�ផលកា奔រងរឆាg� ំ២០១៩ និង
េល�កទិសេ�កា奔រងរស្រមាាប់អនុវត�ឆាg� ំ២០២០ ែដល្រប្រពឹត�េ�េ�ភូមិ
ដំណក់នគ េខត�មណ� លគីរ�។  

បន� ប់ពីកា奔រេធ��បទបង� ញរយកា奔រណ៍លទ�ផលរបស់េលា�កអគ�នយករង 
និង្របធា�ននយកដ� ន អំពីកា奔រអនុវត�កា奔រងរសេ្រមចបាានក��ងឆាg� ំ២០១៩
និងេល�កទិេ�កា奔រងរស្រមាាប់អនុវត�ឆាg� ំ២០២០                        បាាន
អបអរសា�ទរនិងវយតៃម�ខ�ស់ ចំេពា�ះសមិទ�ផលែដលសេ្រមចបាានដ៏ល�
្របេស�ររបស់នយកដ� ននិងអង�ភា捬ព្រគប់ែផ�កទាាងំអស់ ែដលបាានខិតខំ
បេំពញកា奔រងរបាានល�្របេស�រ េហ�យសមទិ�ផលសេ្រមចបាានទាាងំអសេ់នះ
គជឺកា奔រឆ��ះប�� ងំឱ្យេឃ�ញពីកា奔ររ�កចេ្រម�នរបសធ់នគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ 
និងកសកិម�ពីមយួឆាg� ំេ�មយួឆាg� ំ េ្រកា奔មកា奔រដកឹនំរបស្់រក�ម្របកឹ្សោភបិាាល 
នងិថ� កដ់កឹនំរបស់ធនគាារអភិវឌ្ឍជនបទ និងកសិកម�។

ឯកឧត�ម េ� ថច
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េខត�ៃ្រពែវង៖ រេសៀល ៃថ�ទ២ី៥ ែខកក�ដ ឆាg� ២ំ០១៩
អគ�នយក ៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� និងសហកា奔រ� បាាន
អេ���ញចលូរមួជសង�ភីា捬ពក��ងពិធីចះុកិច�្រពមេ្រព�ងផលិតកម�ដណំំ្រស�វ
តា�មកិច�សន្យោរវងសហគមន៍កសិកម�ចំនួន១៦ ជមួយេរងម៉ាាសុីនកិន
្រស�វ ឈុន ធំ េល�    ផលិតកម�្រគាាប់ពូជ្រស�វចំណី ពូជ្រស�វែសន្រកអូប
និងផ� រ�ដួល េល�ៃផ�ដី៧១៨ ហិកតា� េដយមាានកា奔រជួយេ្រជមែ្រជងពី
កម�វ�ធីជំរុញផលិតកម�្រស�វ និងនំេចញអង�រ (Rice SDP) និងគំាា្រទគេ្រមាាង
េដយធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម� េល�កា奔រផ�ល់ទនុកម�ដីល់េរង
ម៉ាាសុីនស្រមាាប់ទិញពូជ្រស�វពីសហគមន៍កសិកម�។ េឆ��តក��ងឱកា奔សេនះ
                         ក៏បាានសំណូមពរ ដល់បងប��ន សហគមន៍ផលិត
ពូជ្រស�វ សូមេធ��កា奔រផលិត្របកបេដយគុណភា捬ពខ�ស់ និងមាានបទដ� ន
ច្បោស់លា�ស់ េដយក��ងេនះ                         េស��សុំឱ្យមាាន ជំនួយ
បេច�កេទសពីមន�រីកសកិម�េខត� េដ�ម្ីប្រត�តពិនិត្យេម�លគុណភា捬ពពជូ្រស�វ
មនុេធ��កា奔រផ�ត់ផ�ងច់លូទផី្សោរ និងបន�េស��សុកំា奔រគំាា្រទគេ្រមាាងេនះ ពីសណំក់
ឣជ� ធរមូលដ� នថ� ក់្រស�ក និងថ� ក់េខត�ផងែដរ។ ឯកឧត�មមាានជំេនឿ
ជក់ថ តា�មរយៈកិច�្រពមេ្រព�ងេនះនឹងនំឱ្យមាានកា奔រផ� ស់ប��រវ�ជ�  េល�
កា奔រដដំុះ្រស�វ កា奔ត់បន�យបាានៃថ�េដ�មផលិត និងបេង��នទិន�ផលខ�ស់ក��ង
ដំេណ�រកា奔រែខ្ស្រចវក់ផលិតកម�របស់កសិករផងែដរ។

ឯកឧត�ម េ� ថច
ពិធីចុះកិច�្រពមេ្រព�ងផលិតកម�
ដំណំ្រស�វតា�មកិច�សន្យោរវង
សហគមន៍កសិកម�ចំនួន១៦ ជ
មយួ េរងម៉ាាសុនីកិន្រស�វ ឈុន ធំ
 េល�ផលិតកម�្រគាាបព់ជូ្រស�វចណីំ
 ពជូ្រស�វែសន្រកអបូ និងផ� រ�ដលួ

ឯកឧត�ម េ� ថច

ឯកឧត�ម េ� ថច
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ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� ្រត�វបាានដឹកនំេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាាល ែដល
មាានសមាាសភា捬ព ដូចតេ�៖ 

  គណៈកម�កា奔រ្រគប្់រគងហា�និភយ័គជឺគណៈកម�កា奔រេ្រកា奔ម្រក�ម្របកឹ្សោភបិាាលផ� ល់។
 គណៈកម�កា奔រេនះមាានតួនទីទទួលខុស្រត�វចំេពា�ះ្រក�ម្របឹក្សោភិបាាលេល�កា奔រ្រគប់្រគង
ហា�និភ័យដូចខាងេ្រកា奔ម៖

ពិនិត្យ និងសេ្រមចេល�យុទ�សា��ស�េគាាលនេយបាាយ េគាាលកា奔រណ៍ នីតិវ�ធី 
និងប៉ាារ�ែម្រតសម្រសប ស្រមាាប់្រគប់្រគងរល់ហា�និភ័យែដលឣចេក�តេឡ�ង
ចំេពា�ះធនគាារ េហ�យេធ��កា奔រែកស្រម�លក��ង   ករណីចំាាបាាច់។ 

ពិនិត្យទិន�ន័យហា�និភ័យែដលរយកា奔រណ៍េដយថ� ក់ដឹកនំ្របតិបត�ិេហ�យ
េ្រប�បេធៀបជមយួយុទ�សា��ស�េគាាលនេយបាាយ េគាាលកា奔រណ៍ នីតិវ�ធី និង
ប៉ាារ�ែម្រតែដលបាានកំណត់េដយធនគាារ។ 

ផ�ល់អនុសា�សន៍ជនូថ� ក់ដកឹនំ្របតិបត�និិង ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាាលពា�ក់ព័ន�នឹងប��
្រគប់្រគងហា�និភ័យ ក��ងករណីចំាាបាាច់។

ធា�នភា捬ពសម្រសបៃនរចនសម�ន័�្រគប្់រគងហា�និភយ័ េហដ� រចនសម�ន័� ្របព័ន�
និងធនធា�នេផ្សងៗេទៀតែដលគំាា្រទកា奔រងរ្រគប្់រគងហា�និភយ័។

១. ឯកឧត�ម រស់ សីលវ�    (្របធា�ន)
២. ឯកឧត�ម សា�ន វ�សា�ល   (សមាាជិក)
៣. ឯកឧត�ម េ� ថច   (សមាាជិក និងជអគ�នយក)
៤. េលា�ក សរ ចិ្រតា�    (សមាាជិក)
៥. េលា�ក ទាាន សុេសរ�   (សមាាជិក)
៦. េលា�ក េឣម េសងបូរ�   (សមាាជិក)
៧. េលា�ក ចាាន់ សីហា�   (សមាាជិកតំណងបុគ�លិក)

អភិបាgលកិច�សា奔ជីវកម�

�រ��ប់��ង�និភ័យ និង�រ���តពិនិត�����ក��ង
��ុម��ឹក��ភិ�ល

គណៈកម��រ��ប់��ង�និភ័យ

- ១១ -



គណៈកម�កា奔រសវនកម�គឺជគណៈកម�កា奔រឯករជ្យ ែដលស�ិតេ�េ្រកា奔ម្រក�ម្របឹក្សោភិបាាលផ� ល់។គណៈ
កម�កា奔រសវនកម�មាានតនួទពី្រងឹងអភបិាាលកិច�សា�ជីវកម� និងកា奔រ្រគប្់រគងហា�និភយ័ ដចូខាងេ្រកា奔ម៖ 

្រក�ម្របឹក្សោវ�ន័យគឺជគណៈកម�កា奔រពិេសសមួយស�ិតេ�េ្រកា奔មសមត�កិច�របស់ថ� ក់ដឹកនំ្របតិបត�ិ។
គណៈកម�កា奔រេនះមាានតួនទីដូចខាងេ្រកា奔ម៖

ពិនិត្យ និងេសុ�បអេង�តអពីំករណីខុសឆ�ងរបសប់គុ�លិក្រគបថ់� ក់ េហ�យចាាត់វ�ធា�នកា奔រេប�
ចំាាបាាច។់

ធា�ន្របសិទ�ភា捬ពៃននីតិវ�ធីេធ��របាាយកា奔ណ៍ហិរ��វត�� និងនីតិវ�ធីសវនកម�។

ធា�ន្របសិទ�ភា捬ពៃន្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង និង្របព័ន�្រគប់្រគងហា�និភ័យ។

អនុម័តែផនកា奔រកា奔រងរសវនកម�ៃផ�ក��ង និងលទ�ផលៃនកា奔រេធ��សវនកម�ៃផ�ក��ងេដ�ម្ីបដក់
ជូន្រក�ម្របឹក្សោភិបាាលពិនិត្យ និងសេ្រមច។

កា奔រធា�នភា捬ព្រតឹម្រត�វៃនរបាាយកា奔រណ៍្របចំាាឆាg� ំរបស់ធនគាារ។

ពិនិត្យនិងវយតៃម�េល�សេំណ�សុែំតងតំា�ង និងដេំឡ�ងឋាានៈ េដយែផ�កេល�គុណសម្បត�។ិ

ពិនិត្យអំពីភា捬ពសម្រសបៃនក្រមិត្របាាក់េបៀវត្ស និងលា�ភកា奔រេផ្សងៗរបស់បុគ�លិក។

ពិនិត្យនិងវយតៃម�េល�កា奔រេល�កទឹកចិត� និង ផ�ល់រង� ន់ជូនបុគ�លិក េដយែផ�កេល�លទ�
ផលកា奔រងរ វ�េសសវ�សា�ល។

ពិនិត្យនិងវយតៃម�េល�កា奔រដក់ទណ� កម�ចំេពា�ះបុគ�លិកែដលមិនេគាារពវ�ន័យ ដូចបាាន
ែចងក��ងលក�ន�ិកៈបុគ�លិក។

គណៈកម��រសវនកម�

��ុម��ឹក��វ�ន័យ

- ១២ -



រច�សម�័ន�ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ និងកសិកម�

- ១៣ -



��វត�ិរូបស���បរបស់��ុម��ឹក��ភិ�ល

រដ����ធិ�រ��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��
���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

ឯកឧត�ម រស់ សីលវ�

បច��ប្បន�                           ជរដ�េលខាធិកា奔រ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� សមាាជិកៃនឧត�ម
្រក�ម្របកឹ្សោេសដ�កិច�ជតិ និងជ្របធា�ន្រក�ម្របកឹ្សោភបិាាល ៃនធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម�។

ឯកឧត�ម រស់ សីលវ�

ឆាg� ំ១៩៨៥ ដល់ឆាg� ំ១៩៨៧ ឯកឧត�មបាានបេំពញកា奔រងរជអ�កបេច�កេទសមន�រីពិេសា�ធន៍ៃន ្រកសងួ
ឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពល។ េ�ឆាg� ំ១៩៩៣ ឯកឧត�មបាានបំេពញកា奔រងរ ជសា��សា�� ចាារ្យេ�
វ�ទ្យោសា�� នបេច�កវ�ទ្យោភ�ំេពញ ៃន្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ។

ចាាបតំ់ា�ងពីឆាg� ១ំ៩៩៤ ឯកឧត�មបេំពញកា奔រងរេ�្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជអ�ក្រត�តពិនិត្យហិរ��វត��។

ពីឆាg� ំ២០០៥ ដល់ឆាg� ំ២០០៦ ឯកឧត�មជនយកៃននយកដ� នេសដ�កិច� និងេគាាលនេយបាាយ
ហិរ��វត��សា�ធា�រណៈ។

ឯកឧត�ម ្រត�វបាានែតងតំា�ងជអគ�េលខាធិកា奔ររងៃន ្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� បន� បពី់ឯកឧត�ម
វ�ល្រតឡបម់កពីបេំពញកា奔រងរជទ្ីរបកឹ្សោនយក្របតិបត�ធិនគាារពិភពេលា�ក អឡំ�ងឆាg� ំ២០០៦ ដល់
ឆាg� ំ២០០៨េហ�យឯកឧត�ម្រត�វបាានែតងតំា�ងជអនុរដ�េលខាធិកា奔រ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��េ�
ឆាg� ំ២០១៣។

ឯកឧត�មក៏ជអ�ករមួចែំណកក��ងកា奔រតា�ក់ែតងេគាាលនេយបាាយរបសរ់ជរដ� ភបិាាល និងទាាក់ទងកា奔រ
េបាាះពុម�ផ្សោយអត�បទ្រសា�វ្រជវ។ 

ឯកឧត�ម ទទួលបាានបរ��� ប័្រតែផ�កវ�ទ្យោសា��ស�សង�ម ពីវ�ទ្យោសា�� នគរុេកា奔សល្យេប៉នហ្សោ (BA in
Social Science from Penzas Institute of Pedagogy) អតីតសហភា捬ពសេូវៀត េ�ឆាg� ំ១៩៩២។
េ�ឆាg� ំ២០០២ ឯកឧត�មទទួលបាានបរ��� ប័្រតជន់ខ�ស់ែផ�កកិច�កា奔រអន�រជតិ្រគប់្រគងនេយបាាយ
េសដ�កិច�ពី សា�កលវ�ទ្យោល័យកូឡ�មប៊� ទី្រក�ងញ៉�វយ៉ក សហរដ�ឣេមរ�ក។

ពីឆាg� ំ២០០២ ដល់ឆាg� ំ២០០៥ ឯកឧត�ម ជនយករងែផនកា奔រេគាាលនេយបាាយេសដ�កិច�ជតិ និង
ហិរ��វត�� និង្រត�តពិនិត្យ។

- ១៤ -



រដ����ធិ�រ��សួងអភិវឌ��ន៍ជនបទ
ស�ជិក��ុម��ឹក��ភិ�ល

ឯកឧត�ម សា奔ន វ�សា奔ល

បច��ប្បន�                             ជរដ�េលខាធិកា奔រ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជសមាាជិក្រក�ម្របឹក្សោ
ភិបាាល ៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�។

ឯកឧត�ម សា�ន វ�សា�ល

ពីឆាg� ំ១៩៩០ ដល់ ឆាg� ំ២០០៥ ឯកឧត�មបាានបេំពញកា奔រងរ ជម�ន�បីេច�កេទសេ� នយកដ� នេ្រគ�ងយន�
កសកិម� នយកដ� នេក្ស្រតសា��ស� និងកា奔រ�យល័យបមាាណីយសភំា捬រៈកសកិម� ៃន្រកសងួកសកិម� រុកា奔� ្របមាាញ់
និងេនសា�ទ។

ពី ឆាg� ំ២០០៥ ដល់ឆាg� ំ២០០៨ ឯកឧត�មជ្របធា�នមន�ីរសា�លា�ខ័ណ� មាានជ័យ រជធា�នីភ�ំេពញ។

េ្រ�ពីបេំពញកា奔រងររដ� ឯកឧត�មមាានបទពិេសា�ធន៍កា奔រងរក��ងវ�សយ័ឯកជន ក៏ដចូជអង�កា奔រេ្រ�រដ� ភបិាាល
ផងែដរ។ ចាាប់ពីឆាg� ំ១៩៩៤ មកដល់បច��ប្បន� ឯកឧត�មជអគ�េលខាធិកា奔រ ៃនសហព័ន�និស្សិតប��វ�ន�
្របជធិបេតយ្យកម��ជ (្រក�ម២២)។

ឯកឧត�មទទួលបាានបរ��� ប័្រតជន់ខ�ស់ ពីសា�កលវ�ទ្យោល័យចំេរ�នពហុបេច�កវ�ទ្យោ េ�ឆាg� ំ២០០៥ េហ�យ
ឯកឧត�មបាានបំេពញវគ�បណ�� ះបណ� លសំខាន់ៗផងែដរ៕

- ១៥ -



អគ��យក ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ និងកសិកម�
ស�ជិក��ុម��ឹក��ភិ�ល

ឯកឧត�ម េ� ថច

- ១៦ -

ឯកឧត�មបណ� ិត្រត�វបាានែតងតំា�ងេដយរជរដ� ភិបាាលៃន្របេទសកម��ជ ជអគ�នយកៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ និងកសកិម� (ធ.អ.ជ.ក.) េ�ៃថ�ទ៤ី ែខកក�ដ ឆាg� ២ំ០១៤ និងជសមាាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាាលៃនធ.អ.ជ.ក.។
ឯកឧត�មក៏ជសមាាជិកឧត�ម្រក�ម្របកឹ្សោេសដ�កិច�ជតិ មាានឋា�នៈេស��អនុរដ�េលខាធិកា奔រ និងធា�� បជ់មជ្ឈត�ករៃន
្រក�ម្របឹក្សោឣជ� កណ� ល ចាាប់តំា�ងពីឆាg� ំ២០០៣។

មុនទទួលតំែណងជអគ�នយកៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� ឯកឧត�មធា�� ប់បំេពញកា奔រងរជអគ�-
នយករងៃនគណៈកម�កា奔រមូលប្រតកម��ជ មាានឋា�នៈេស��អនុរដ�េលខាធិកា奔រ និងជ្របធា�នកា奔រ�យល័យទីផ្សោរ
ហិរ��វត�� េ�នយកដ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត�� ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��។ កា奔រងរក��ងែផ�កច្បោប់ ឯក
ឧត�មធា�� ប់ជម�ន�ីច្បោប់េ�្រកសួងយុត�ិធម៌ និងេ�តុលា�កា奔រផងែដរ។

ឯកឧត�មគឺជសមាាជិក្រក�មកា奔រងរក��ងកា奔រេរៀបចំបេង��តគណៈកម�កា奔រមូលប្រតកម��ជ និងទីផ្សោរមូលប្រតេ�
កម��ជ។ ជមយួគាា� េនះែដរ ឯកឧត�មបាានបេំពញកា奔រងរជេ្រច�នពា�ក់ព័ន�នឹងកា奔រអភវិឌ្ឍវ�សយ័ហិរ��វត��េ�កម��ជ
ែដលរួមមាាន កា奔រចូលរួមេរៀបចំេសចក�ី្រពា�ងច្បោប់ស�ីពីមូលប្រតរដ� និងេសចក�ី្រពា�ងច្បោប់ស�ីពីកា奔រេបាាះផ្សោយ 
និងកា奔រជញួដរូមលូប្រតមហា�ជន និងជសមាាជកិ្រក�មកា奔រងរែដលទទលួបន��កេរៀបចយំទុ�សា��ស�អភវិឌ្ឍន៍វ�សយ័
ហិរញវត��ឆាg� ំ២០០៦-២០១៥ និងឆាg� ំ២០១១-២០២០។

ក��ងនមជតំណង្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ឯកឧត�មគជឺសមាាជកិ្រក�មកា奔រងរ្រកបខ័ណ� ឣស៊ា�នពា�ក់ព័ន�
នឹងកា奔រអភិវឌ្ឍទីផ្សោរទុនដូចជ ACMF, ABMI, CMI,  WG-FSL, WG-CAL ជេដ�ម។

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា奔រសិក្សោ ឯកឧត�មទទួលបាានបរ��� ប្រតនីតិសា��ស�ពីមហា�វ�ទ្យោល័យនីតិសា��ស� និងវ�ទ្យោសា��ស�
េសដ�កិច� េ�ឆាg� ំ១៩៩៨  និងទទួលបាានបរ��� ប្រតជន់ខ�ស់ ែផ�កនីតិសា��ស�ពី សា�កលវ�ទ្យោល័យ Bond ៃន
្របេទសអូ�សា�� លី េ�ឆាg� ំ២០០២ ែដលកា奔រសិក្សោក��ងបរ��� ប្រតជន់ខ�ស់េនះេផ� តេល�្របព័ន�ច្បោប់ពា�ណិជ�កម�
អន�រជតិ ្រកបខ័ណ� គតិយុត�ៃនអង�កា奔រពា�ណិជ�កម�ពិភពេលា�ក និងកា奔រេដះ្រសា�យវ�វទេ្រ�្របព័ន�តុលា�កា奔រ។ 
ក��ងឆាg� ២ំ០១៩ ឯកឧត�ម ទទលួបាានស�� ប្រតបណ� តិែផ�កពា�ណិជ�សា��ស� (Doctor of Business Administration)
ពី EU Business School។ និេក�បបទថ� ក់បណ� តិរបសឯ់កឧត�មគ ឺ
សិក្សោេ�្របេទសកម��ជ”។ 



អគ����ធិ�ររង ��សួងកសិកម�រុ������ញ់ និង���ទ
ស�ជិក��ុម��ឹក��ភិ�ល

េលាាក សរ ចិ្រតា�

បច��ប្បន� េលា�ក សរ ច្ិរតា� ជអគ�េលខាធិកា奔ររង ្រកសងួកសកិម� រុកា奔� ្របមាាញ ់និងេនសា�ទ េហ�យជសមាាជកិ
្រក�ម្របឹក្សោភិបាាលធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�។
េលា�ក សរ ចិ្រតា� បាានបេ្រម�កា奔រងរ និងមាានបទពិេសា�ធន៍ជេ្រច�ន េ�្រកសួងកសិកម� រុកា奔� ្របមាាញ់ និង
េនសា�ទ    តំា�ងពីឆាg� ំ២០០៥ មកេម�៉ះ ក��ងេនះគឺ៖

េលា�ក សរ ចិ្រតា� បាានប��ប់កា奔រសិក្សោបណ� ិតែផ�កវ�ទ្យោសា��ស�សត� ពីសា�កលវ�ទ្យោល័យអុីវ� េត ្របេទស
ជប៉នុក��ងឆាg� ំ២00៥ និង បាានទទលួស�� ប្រត អនុបណ� តិវ�ទ្យោសា��ស�សត� ពី   សា�កលវ�ទ្យោល័យ Iwate
 ្របេទសជប៉ុនក��ងឆាg� ំ ២00២៕

ែខមិថុន ឆាg� ំ១៩៩៥ ដល់ែខេមសា� ឆាg� ំ១៩៩៩: ជម�ន�ីកា奔រ�យល័យផលិតកម�ៃននយកដ� ន
ផលិតកម� និងបសុព្យោបាាល

ែខតុលា� ឆាg� ំ២០០៥ ដល់ែខធ�� ឆាg� ំ២០០៧:  ជអនុ្របធា�នកា奔រ�យល័យផលិតកម� ៃននយក
ដ� នផលិតកម�និងបសុព្យោបាាល

ែខធ�� ឆាg� ំ២០០៧ ដល់ ែខមថិនុ ឆាg� ំ២០១១: ជ្របធា�នកា奔រ�យល័យផលិតកម� ៃននយកដ� ន
ផលិតកម�និងបសុព្យោបាាល

ែខមិថុន ឆាg� ំ២០១១ ដល់ែខមីន ឆាg� ំ២០១៤: ជអនុ្របធា�ននយកដ� នផលិតកម� និងបសុ
ព្យោបាាល

មនី ឆាg� ំ២០១៤ ដល់ែខធ�� ឆាg� ំ២០១៦:  ជអគ�េលខាធិកា奔ររង ទទលួបន��កនយកដ� នែផនកា奔រ
និងស�ិតិ និងនយកដ� នកិច�កា奔ររដ�បាាល។

- ១៧ -



អគ��យករង ��អគ��យក���នស��បស���លកិច��រ���ក��ង
ទីស�ី�រគណៈរដ�ម���ី
ស�ជិក��ុម��ឹក��ភិ�ល

ឯកឧត�ម��ក �ន សុ��រ�

បច��ប្បន�េនះ ឯកឧត�ម គជឺជំនយួកា扬រឯកឧត�ម កិត�នីិតិេកា扬សលបណ� តិ ប៊�ន ឈិន ឧបនយករដ�ម�ន�្ីរបចំាាកា扬រ
ដ�ម�ន�ីទទួលបន��កទីស�ីកា扬រគណៈរដ�ម�ន�ី និងជអគ�នយករង ៃនអគ�នយកដ� នស្រមបស្រម�លកិច�កា扬រៃផ�ក��ង
និងជសមាាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាាល ៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម�។

ឯកឧត�មធា�� ប់បំេពញកា扬រងរជ ្របធា�នែផ�ករដ�បាាល និងបុគ�លិក ៃននយកដ� នរដ�បាាល ចាាប់ពីឆា奔� ំ២០០៧ 
ដល់ឆា奔� ំ២០០៩ និងជ្របធា�នែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ធនធា�នមនុស្ស និងអប់រ� ៃននយកដ� នកា扬រពា�រនិងអប់រ� ក��ងឆា奔� ំ
២០០៩ េ�ឣជ� ធរែដនដីជតិ “គណៈរដ�ម�ន�ី” ផងែដរ។

ឯកឧត�ម ទាាន សុេសរ� កំពុងសិក្សោបរ��� ប័្រតជន់ខ�ស់ែផ�ករដ�បាាលសា�ធា�រណៈ េ�រជបណ� ិតសភា捬កម��ជ។

- ១៨ -



     តំ�ងអភិ�លឯក�ជ��
     ស�ជិក��ុម��ឹក��ភិ�ល

េលា�ក េឣម េសងបូរ�

បច��ប្បន� េលា�ក េឣម េសងបូរ� ជតំណងអភិបាាលឯករជ្យ និងជសមាាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាាល ៃនធនគាារ
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� េហ�យេលា�កក៏ជអភិបាាលឯករជ្យ ៃនរដ� ករទឹកស�យ័ត្រក�ងភ�ំេពញ និងជ
សមាាជិកៃនសភា捬ពា�ណិជ�កម�កម��ជផងែដរ។

េ្រ�ពីកា扬របំេពញកា扬រងររដ� េលា�កមាានមុខតំែណង និងបទពិេសា�ធន៍ទាាងំែផ�កឯកជន ក៏ដូចជអង�កា扬រេ្រ�  
រដ� ភិបាាលផងែដរ។ ពីឆា奔� ំ២០០៤ ដល់ឆា奔� ំ២០០៩ េលា�កជអគ�នយក្របតិបត�ិៃនអង�កា扬រ Vision Fund 
កម��ជ។ ពឆីា奔� ២ំ០១០ មកដល់បច��ប្បន� េលា�កគជឺ្របធា�ន្រក�មហុ៊ន Aplus Counsulting and Aplus School
 for Professionals និងជ្របធា�ន្រក�ម្របឹក្សោភិបាាលវ�ទ្យោសា�� ន្រគឹះសា�� នមី្រក�ហិរ��វត��កម��ជ។ ឆា奔� ំ២០១៣ 
ដល់បច��ប្បន� េលា�កជសមាាជិកសា�� បនិក និង្រក�ម្របកឹ្សោភបិាាលៃន ក�បឹវ�និេយគិនកម��ជ និងជសមាាជិក្រក�ម
្របឹក្សោភិបាាលៃនបណ� ញចាាប់េផ��មឣជីវកម�។ ឆា奔� ំ២០១៤ ដល់បច��ប្បន� េលា�កជអភិបាាលឯករជ្យៃនអង�កា扬រ 
Teuk Saat 1001 និងជសា�� បនិកនិងជ្របធា�ន្រក�ម្របកឹ្សោភបិាាលៃន្រក�មហុ៊ន Cambodia Empire Group។

េលា�កបាានប��ប់កា扬រសិក្សោស�� ប័្រតជន់ខ�ស់្រគប់្រគងឣជីវកម� េ�សា�កលវ�ទ្យោល័យ Preston ្របេទស
កម��ជ ក��ងឆា奔� ំ២០០៨ និង បរ��� ប្័រត្រគប្់រគង ជំនញគណនីពីសា�កលវ�ទ្យោល័យ Maharishi Vedic កម��ជ
 ក��ងឆា奔� ំ១៩៩៨៕

- ១៩ -



តំ�ងបុគ�លិក
ស�ជិក��ុម��ឹក��ភិ�ល

េលា�ក ចាាន់ សីហា�

បច��ប្បន� េលា�ក ចាាន់ សហីា� គជឺអគ�នយករងទទលួបន��កនយកដ� នឥណទាាន និងនយកដ� នអភវិឌ្ឍន៍
ឣជីវកម� និងយុទ�សា��ស� និងជសមាាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាាល ៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� 
តំណងបុគ�លិក។

េលា�កបាានបំេពញកា扬រងរេ�ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចាាប់ពីែខមករ ឆា奔� ំ១៩៩៩ ជ្របធា�ននយកដ� ន
្របតិបត�ិកា扬រ និង្រត�វបាានែតងតំា�ងជអគ�នយករងទទួលបន��កេ�ែខកក�ដ ឆា奔� ំ២០១២។ 

ពីឆា奔� ំ១៩៩១ ដល់ឆា奔� ំ១៩៩៩ េលា�កបាានបេ្រម�កា扬រងរជអនុ្របធា�នកា扬រ�យល័យ្រគប់្រគងគណនី និងជ
្របធា�នែផ�ក ៃនកា扬រ�យល័យសភា捬ផត់ទាាត់ នយកដ� ន្របតិបត�កិា扬រនិងជបគុ�លិកគណេនយ្យៃននយកដ� ន
គណេនយ្យ ៃនធនគាារជតិៃនកម��ជ។ 

េលា�កបាានទទួលបរ��� ប័្រតជន់ខ�ស់ែផ�កហិរ��វត�� ពីសា�កលវ�ទ្យោល័យជតិ្រគប់្រគងេ�ឆា奔� ំ២០០៤ និង
បរ��� ប័្រតែផ�កធនគាារ ពីសា�កលវ�ទ្យោល័យធនគាារ ្របេទសេវៀតណម ក��ងឆា奔� ំ១៩៩១។

- ២០ -



្របវត�ិរូបសេង�បរបស់គណៈ្រគប់្រគង

ឯកឧត�មបណ� តិ្រត�វបាានែតងតំា�ងេដយរជរដ� ភបិាាលៃន្របេទសកម��ជ ជអគ�នយកៃនធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ
និងកសិកម� (ធ.អ.ជ.ក.) េ�ៃថ�ទី៤ ែខកក�ដ ឆា奔� ំ២០១៤ និងជសមាាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាាលៃនធ.អ.ជ.ក.។ 
ឯកឧត�មក៏ជសមាាជិកឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច�ជតិ មាានឋា�នៈេស��អនុរដ�េលខាធិកា扬រ និងធា�� ប់ជមជ្ឈត�ករៃន
្រក�ម្របឹក្សោឣជ� កណ� ល ចាាប់តំា�ងពីឆា奔� ំ២០០៣។

មុនទទួលតំែណងជអគ�នយកៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� ឯកឧត�មធា�� ប់បំេពញកា扬រងរជអគ�-
នយករងៃនគណៈកម�កា扬រមូលប្រតកម��ជ មាានឋា�នៈេស��អនុរដ�េលខាធិកា扬រ និងជ្របធា�នកា扬រ�យល័យទីផ្សោរ
ហិរ��វត�� េ�នយកដ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត�� ៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��។ កា扬រងរក��ងែផ�កច្បោប ់ឯកឧត�ម
ធា�� ប់ជម�ន�ីច្បោប់េ�្រកសួងយុត�ិធម៌ និងេ�តុលា�កា扬រផងែដរ។

ឯកឧត�មគជឺសមាាជិក្រក�មកា扬រងរក��ងកា扬រេរៀបចបំេង��តគណៈកម�កា扬រមលូប្រតកម��ជ និងទផី្សោរមលូប្រតេ�កម��ជ។ 
ជមយួគាា� េនះែដរ ឯកឧត�មបាានបេំពញកា扬រងរជេ្រច�នពា�ក់ព័ន�នឹងកា扬រអភវិឌ្ឍវ�សយ័ហិរ��វត��េ�កម��ជ ែដល
រួមមាាន កា扬រចលូរមួេរៀបចេំសចក�្ីរពា�ងច្បោបស់�ពីីមលូប្រតរដ� និងេសចក�្ីរពា�ងច្បោបស់�ពីីកា扬រេបាាះផ្សោយ និងកា扬រ
ជួញដូរមូលប្រតមហា�ជន និងជសមាាជិក្រក�មកា扬រងរែដលទទួលបន��កេរៀបចំយុទ�សា��ស�អភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យ
ហិរញវត��ឆា奔� ំ២០០៦-២០១៥ និងឆា奔� ំ២០១១-២០២០។ 

ក��ងនមជតំណង្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ឯកឧត�មគជឺសមាាជិក្រក�មកា扬រងរ្រកបខ័ណ� ឣស៊ា�នពា�ក់ព័ន�
នឹងកា扬រអភិវឌ្ឍទីផ្សោរទុនដូចជ ACMF, ABMI, CMI,  WG-FSL, WG-CAL ជេដ�ម។

ពា�ក់ព័ន�នឹងកា扬រសិក្សោ ឯកឧត�មទទួលបាានបរ��� ប្រតនីតិសា��ស�ពីមហា�វ�ទ្យោល័យនីតិសា��ស� និងវ�ទ្យោសា��ស�
េសដ�កិច� េ�ឆា奔� ំ១៩៩៨  និងទទួលបាានបរ��� ប្រតជន់ខ�ស់ ែផ�កនីតិសា��ស�ពី សា�កលវ�ទ្យោល័យ Bond ៃន
្របេទសអូ�សា�� លី េ�ឆា奔� ំ២០០២ ែដលកា扬រសិក្សោក��ងបរ��� ប្រតជន់ខ�ស់េនះេផ� តេល�្របព័ន�ច្បោប់ពា�ណិជ�កម�
អន�រជតិ ្រកបខ័ណ� គតិយុត�ៃនអង�កា扬រពា�ណិជ�កម�ពិភពេលា�ក និងកា扬រេដះ្រសា�យវ�វទេ្រ�្របព័ន�តុលា�កា扬រ។
ក��ងឆា奔� ២ំ០១៩ ឯកឧត�ម ទទលួបាានស�� ប្រតបណ� តិែផ�កពា�ណិជ�សា��ស� (Doctor of Business Administration) 
ពី EU Business School។ និេក�បបទថ� ក់បណ� តិរបសឯ់កឧត�មគ ឺ“ែ្របកា扬� យធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ: ករណី
សិក្សោេ�្របេទសកម��ជ”។ 

- ២១ -
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ឯកឧត�មបណ� ិត សឹង េរត
អគ��យករងធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ និងកសិកម�

ឯកឧត�មជទី្របឹក្សោផ� ល់សេម�ចអគ�មហា�េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជណច្រក
កម��ជ និងទី្របឹក្សោឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច�ជតិ មាានឋា�នៈេស��រដ�េលខាធិកា扬រផងែដរ។ ជមួយគាា� េនះែដរ 
ឯកឧត�មបណ� ិត គឺជសមាាជិកៃនមហា�វ�ទ្យោល័យធុរៈកិច� និងវ�ទ្យោសា��ស�េសដ�កិច�ៃនសា�កលវ�ទ្យោល័យ Antwerp
ៃន្របេទសែប៊លហ្សិក និងជអ�ក្រសា�វ្រជវជន់ខ�ស់ែផ�កេសដ�កិច� (Research Follow) េ�មជ្ឍមណ� លស្រមាាប់
កា扬រសិក្សោ ASEAN (Centre for ASEAN Studies)។ ឯកឧត�មធា�� ប់ជសា��សា�� ចាារ្យបេ្រង�នេសដ�កិច� េ�រដ� 
Massachusetts សហរដ�ឣេមរ�ក េ្រកា扬មកម�វ�ធី Fulbright Lecturing Program ៃន U.S Department of 
department។ អឡំ�ងកម�វ�ធី Fullbright េ�សហរដ�ឣេមរ�ក ឯកឧត�ម ្រត�វបាានអេ���ញជញកឹញបម់កបេ្រង�ន
េ� D’Amore-McKim School of Business ៃនសា�កលវ�ទ្យោល័យ Northeastern ្រក�ង Boston រដ� 
Massachusetts សហរដ�ឣេមរ�ក។  ឯកឧត�មក៏ជសា��សា�� ចាារ្យែផ�កេសដ�កិច�ៃនសា�លា�ភូមិន�រដ�បាាល និងជ
សា��សា�� ចាារ្យជន់ខ�ស ់ក��ងេដប៉ាាេតមង៉ស់កិ្សោអន�រជតិ ៃនសកលវ�ទ្យោល័យភមូនិ�ភ�េំពញ។ ជមយួគាា� េនះែដរ ឯកឧត�ម
ធា�� ប់ជសមាាជិកគណៈវ�និច�័យស្រមាាប់កា扬រកា扬រពាារនិេក�បបទបរ��� ប្រតជន់ខ�ស់ េ�សកលវ�ទ្យោល័យ Antwerp 
និងជសមាាជិកពិនិត្យកា扬រកា扬រពាារនិេក�បបទបរ��� ប្រតជន់ខ�ស់េ�្របេទសកម��ជ។
ចាាប់ពីែខកុម�ៈ ឆាဧ� ំ២០០៩ ដល់ែខមករ ឆាဧ� ំ២០១១ ឯកឧត�ម បាានប��ប់កិច�កា扬រ្រសា�វ្រជវថ� ក់េ្រកា扬យបណ� ិតេ�
 Flemish Center for International Policy សា�កលវ�ទ្យោល័យ Antwerp ែដលជកែន�ងែដលឯកឧត�មបាាន
េធ��កា扬រេល�គេ្រមាាង្រសា�វ្រជវរួមគាា� ជមួយធនគាារជតិៃន្របេទសែប៊លហ្ស�ិក េ្រកា扬ម្របធា�នបទ ឥទ�ិពលៃនសកល
ភា�ហូបនីយកម�េល�ទីផ្សោរកា扬រងរក��ង្របេទសែប៊លហ្ស�ិក។ ឯកឧត�មធា�� ប់ជអ�ក្រត�តពិនិត្យេល�ឯកសា�រស្រមាាប់
ទិន� នុប្បវត�ិជេ្រច�ន ដូចជ Journal of Asian Economics, International Trade Journal, Economics 
Bulletin, International Journal of Commerce and ManagementJournal of International Trade 
and Economic Development, Journal of Asian Economics, International Journal of Manpower, 
Journal of International Trade Law and Policy។ កា扬រងរ្រសា�វ្រជវរបស់ឯកឧត�ម ក៏្រត�វបាានទទួលឱ្យេធ��
បទបង� ញេ�សហរដ�ឣេមរ�ក ្របេទសចិន ្របេទសហ�ីលីពីន ្របេទសែប៊លហ្ស�ិក ្របេទសកូេរ� ្របេទសឥណ�� េនសុី
្របេទសសិង�បុរ� និង្របេទសៃថផងែដរ។ បច��ប្បន� ឯកឧត�មក៏ជសមាាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យៃន Journal of 
Business and Management េហ�យក៏ជសមាាជិក (Council of Fellows) ៃន East Asian and Economic 
Association (EAEA)។
ស្រមាាប់កា扬រសិក្សោ ឯកឧត�មទទួលបាានស�� ប័្រតថ� ក់បរ���ប័្រតវ�ទ្យោសា��ស�គណិតវ�ទ្យោ បរ��� ប័្រតជន់ខ�ស់ែផ�ក
ហិរ��វត�� និងបណ� ិតេសដ�កិច�ពីសា�កលវ�ទ្យោល័យ Antwerp ្របេទសែប៊លហ្ស�ិក េ្រកា扬ម កម�វ�ធីឣហា�រូបករណ៍
របស់រជរដ� ភិបាាលែប៊លហ្ស�ិក។ និេក�បបទថ� ក់បណ� ិតរបស់ឯកឧត�ម គឺ “Foreign Direct Investment in 
Cambodia: Determinants and Impacts on Domestic Labor Productivity and International Trade”។

បច��ប្បន� ឯកឧត�មបណ� តិ សងឹ េរត ជអគ�នយករង ៃនធនគាារ
អភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម� ទទលួបន��កនយកដ� ន្របតិបត�កិា扬រ 
និងហិរ��ប្បទាានពាាណិជ�កម� នយកដ� នកិច�កា扬ររតនគាារ និង្រគឹះ-
សា�� នហិរ��វត�� និងនយកដ� នពត៌័មាានវ�ទ្យោ និងយទុ�សា��ស�្របតិបត�ិ
កា扬រធនគាារែបបឌធីីថល។ ឯកឧត�ម្រត�វបាានែតងតំា�ងជអគ�នយករង
 ៃនធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម� ចាាបពី់ែខកក�ដ ឆាဧ� ២ំ០១៩។ 

-២២-
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អគ��យករងធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ និងកសិកម�

េលាgក ចាាន់ សីហាា

េលាgក ម៉ក់ សុផល

េលា�ក ចាាន់ សហីា� គជឺអគ�នយករងទទលួបន��កនយកដ� នឥណទាាន
នយកដ� ន្រគប់្រគងសា�ខា និង្របតិបត�ិកា扬រចល័ត និងនយកដ� ន
អភវិឌ្ឍន៍ឣជវីកម� និងយទុ�សា��ស� និងជសមាាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាាល 
ៃនធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម� តំណងបគុ�លិក។
េលា�កបាានបំេពញកា扬រងរេ�ធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចាាប់ពីែខមករ
ឆាဧ� ំ១៩៩៩ ជ្របធា�ននយកដ� ន្របតិបត�ិកា扬រ និង្រត�វបាានែតងតំា�ងជ
អគ�នយករងទទួល   បន��កេ�ែខកក�ដ ឆាဧ� ំ២០១២។ 

ពីឆាဧ� ំ១៩៩១ ដល់ឆាဧ� ំ១៩៩៩ េលា�កបាានបេ្រម�កា扬រងរជអនុ្របធា�ន
កា扬រ�យល័យ្រគប្់រគងគណនី និងជ្របធា�នែផ�ក ៃនកា扬រ�យល័យសភា�
ផត់ទាាត់ នយកដ� ន្របតិបត�កិា扬រនិងជបគុ�លិកគណេនយ្យៃននយក
ដ� នគណេនយ្យ ៃនធនគាារជតិៃនកម��ជ។ 

េលា�កបាានទទួលបរ��� ប្រតជន់ខ�ស់ែផ�កហិរ��វត�� ពីសា�កលវ�ទ្យោ
ល័យជតិ្រគប់្រគងេ�ឆាဧ� ំ២០០៤ និងបរ��� ប័្រតែផ�កធនគាារ ពី
សា�កលវ�ទ្យោល័យធនគាារ ្របេទសេវៀតណម ក��ងឆាဧ� ំ១៩៩១។

គជឺអគ�នយករងទទលួបន��កនយកដ� ន្រគប្់រគងហា�និភយ័ នយក-
ដ� នកិច�កា扬រគតិយុត� និង្របតិបត�ិតា�ម និងនយកដ� នតា�មដនកា扬រ
្របមលូ និងេ្រប�្របាាសប់ណំលុ ៃនធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម�។
េលា�កបាានចលូបេំពញកា扬រងរេ�ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម�
ក��ងែខមករ ឆាဧ� ំ ១៩៩៩ ជ្របធា�ននយកដ� នឥណទាាន និង្រត�វបាាន
ែតងតំា�ងជអគ�នយករង ៃនធនគាារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ េ�ែខេមសា� 
ឆាဧ� ំ២០១៨។ 
ពីឆាဧ� ១ំ៩៩៣ ដល់ឆាဧ� ១ំ៩៩៨ េលា�កបាានបេ្រម�កា扬រងរជម�ន�ៃីននយក-
ដ� ន្រត�តពិនិត្យេ�ធនគាារជតិៃនកម��ជ និងបេ្រម�កា扬រងរេ្រ�េម៉ាាង
េ�ធនគាារសន�ិភា�ពពាាណិជ�ចំកា扬ត់។

េលា�កបាានទទួលបរ��� ប្រតែផ�កធនគាារពីសា�កលវ�ទ្យោល័យបេច�ក
េទសធនគាារេ�ទី្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀតណមេ�ឆាဧ� ំ១៩៩៣។

-២៣-



េលាgក បុិច សា奔នី
អគ��យករងធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ និងកសិកម�

េលា�ក បុចិ សា�នី គជឺអគ�នយករងទទលួបន��កនយកដ� នគណេនយ្យ និងហិរ��វត�� នយកដ� នធនធា�នមនុស្ស និង
បណ�� ះបណ� ល និងនយកដ� នរដ�បាាលទេូ� និងទនំក់ទនំងសា�ធា�រណៈៃនធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសកិម�។

េលា�ក បុិច សា�នី មាានបទពិេសា�ធន៍កា扬រងរក��ងវ�ស័យធនគាារជង២០ឆាဧ� មំកេហ�យ។ មនុនឹងចលូបេ្រម�កា扬រងរេ�
ធនគាារអភវិឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសកិម� ក��ងឆាဧ� ំ២០០១ េលា�កបាានបេ្រម�កា扬រងរក��ងបទពិេសា�ធន៍និងមខុនទកីា扬រងរជ
េ្រច�នេ�ធនគាារជតិ ៃនកម��ជ និងេ�ធនគាារពាាណិជ�។ 

េលា�កបាានទទលួបរ��� ប្រតជនខ់�សែ់ផ�កហរិ��វត�� ពសីា�កលវ�ទ្យោលយ័ជតិ្រគប់្រគង ក��ងឆាဧ� ំ២០០៤ និងបរ��� ប្រត
ែផ�កធនគាារ ពីសា�កលវ�ទ្យោល័យធនគាារ ្របេទសេវៀតណម ក��ងឆាဧ� ំ១៩៩១។

-២៤-
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