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១. ទស្សនៈ នងិ បេស្កកម្ម 

 

ទស្សនៈ 

ជាស្ថា បន័មីក្រូហរិញ្ញវត្ាុន ាំមខុ រនងុការផ្តលស់ស្វារមមហរិញ្ញវត្ាលុ អបាំផ្តុ្ 
ជូនដលស់្ថធារណជនក្រប់មជឈដ្ឋា នរនងុស្ហរមនស៍្កាត នពុល នងិជាធាត្ុ
អភិវឌ្ឍនម៍ិនស េះរងីស្ងតួ្រនងុក្បសទស្រមពជុា ។ 

 
 

 

សបស្ររមម 

ផ្តលជ់ូនស្ហក្រនិខ្នន ត្ត្ូ បាំផ្ុត្ ខ្នន ត្ត្ូ  ខ្នន ត្មធ្យម នងិ
ស្ថធារណជន នវូក្បភពទនុ និងមសធ្ោបាយរនងុការក្រប់ក្រងចាត្់ច ង
ធ្នធានហរិញ្ញវត្ាឲុ្យមានក្បស្ទិធភាពខពស្ ់ សដើមបសីលើរស្ទយួជីវភាពរស្ស់ៅ
ឲ្យកាន់ចត្ក្បសស្ើរស ើង សដ្ឋយអនុវត្តឲ្យបាននូវនិរនតរភាព និងបសងកើននូវ
អត្ាក្បសោជន៍ជនូដលម់ាា ស្ទ់នុ រមមររនិសោជិត្ ក្ពមទាំងស្ហរមន៍ទ ាំង
អស្ ់។ សយើងក្បកានខ់្នា ប់ជានិ ានវូសោលការណ៍ស្លីធ្ម៌វិជាា ជីវៈ ភាព
សស្ថម េះក្ត្ង់ ស្ងគម  ាប ់និងបរសិ្ថា ន ក្ពមទាំងក្បារ់ ាំសណញ ក្បរបសដ្ឋយ
ក្បស្ទិធភាពបាំផ្តុ្។ 
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២- ស្នុទរកថារេស្់ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 

 គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ បនតគបកាន់ខ្ជា ប់នូវទសសនៈ
របស់ខ្លួនរនុងនាមជាគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុមួយ ដដលមានត្មាល ភាព រមួជា   
មូយនរងភាពដររនាាំដ៏រ រងមាាំ និងមានការប្បតជាា ចិត្តខ្ពស់រនុងការបាំប្ពញការងារ
របស់ថ្នន រ់ដររនាាំ និងបុ្គលិរគ្ប់លាំដាប់ថ្នន រ់។ 
 រនុងរយៈប្ពលជាងមូយទសវត្សររ៍នលងមរប្នឹះ គបប្ទសរមពុជាមាន  
សនតិភាព សាិរភាពនប្ោបាយ សនតិសុខ្ ចាប់ទមាល ប់សងគម និងការអភិវឌ្ឍ
គបរបប្ដាយនិរនតរភាព។ គបភពននរាំប្ ើ នប្សដឋរិចចបានមរពីវស័ិយធាំៗ
ចាំនួន៤ រមួមានវស័ិយកាត់្ប្ដរ សាំ ង់ រសិរមម និងប្ទសចរ ៍។ វស័ិយ 
វាយនភ័ ឌ គ្បដ ត ប់ប្លើវស័ិយ ផលិត្រមម និងមានទាំហាំនាាំប្ចញសរបុ
គបមា ជាជិត្៨០% ននការនាាំប្ចញសរបុ និង វស័ិយប្ទសចរ ៍សាិត្រនុង
លាំដាប់ទី២ននរាំប្ ើ ត្ប្សដឋរិចចជាតិ្ ប្ ឹះបីជាមានរាំប្ ើ នប្ភាៀវប្ទសចរ ៍ 
ចូលទសសនាគបាស្ថទអងគរវត្ត ឬ គបាស្ថទបុរា ប្ផសងៗប្ទៀត្រតី។ ប្សដឋរិចច
រមពុជាសប្គមចបានរាំប្ ើ នពីរខ្ទង់ សគមាប់រយៈប្ពលជាងមួយទសវត្សររ៍នលង
ប្ៅប្នឹះវស័ិយហិរញ្ញវត្ាុរ៏បានរមួចាំដ រោ៉ាងធាំរនុងរាំប្ ើ នប្នឹះផងដដរ។ 
ប៉ាុដនតសគមាប់ឆ្ន ាំ២០២០ប្នឹះផងដដលដដលមានផលប៉ាឹះពាល់ប្ដាយប្ដាយស្ថរ
ការររីរាលដាលននជាំងឺរូវដី-១៩ដដលបានប្ធវើឲ្យរាំប្ ើ នប្សដឋរិចចរ ាំងមូល
រនុងគបប្ទសរអាស្ថ៊ា ន ាំងមូលដដលប្ៅរនុងប្នឹះមានគបប្ទសរមពុជាផងដដរ
មានការធ្លល រ់ចុឹះដល់ប្ៅដរ៤,៤% ប៉ាុដនតប្្នរងមានការរ ាំពរងទុរថ្ននរងមាន 
រាំប្ ើ នប្សដឋរិចចប្រើនប្ ើងប្ៅឆ្ន ាំ២០២១រនុងអគា៥,២% ប្ដើមបីប្ធវើការស្ថត រ
ប្សដឋរិចចប្ ើងវញិផងដដល។  
 ប្ដាយចាប់ប្ផតើមពីចាំ ុចសូនយ វស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុបានប្ដើរតួ្
ោ៉ាងសាំខ្ជន់រនុងការអភិវឌ្ឍប្សដឋរិចច ាមរយៈការបងកឲ្យគបជាពលរដឋមាន
លទធភាពទទួលបាននិងប្គបើគបាស់ប្សវារមមហិរញ្ញវត្ាុ។បណ្តត ប្សដឋរិចចវទូិ និង 
ធនាគាររិននគបប្ទសរមពុជាប្ពាលថ្ន ធនាគារជាតិ្ននរមពុជាបានទទួលស្ថគ ល់ 
ថ្នវស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុប្ៅរមពុជា បាននរងរាំពុងដត្មានការររីចប្គមើន 
្ួរឲ្យរត់្សមាគ ល់ និងបានចូលរមួអភិវឌ្ឍោ៉ាងប្លឿន ប្បើប្គបៀបប្ធៀបជាមួយ
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គបប្ទសមួយចាំនួនជាសមាជិររបស់សមា្មគបជាជាតិ្ ត្ាំបន់អាសីុអាប្្នយ៍ 
(ASEAN) ដូចជាស្ថធ្លរ រដឋគបជាមានិត្ឡាវ និងសហព័នធមីោ៉ា ន់មា៉ា  ជា
ប្ដើម។ 
 ប្គាលនប្ោបាយប្សដឋរិចចប្បើរចាំហររបស់រាជរដាឋ ភិបាលរមពុជា បាន
 រ់ ញវនិិប្ោ្្ិនមរ ពីបណ្តត គបប្ទសប្ផសងៗប្ៅប្លើពិភពប្ោរ និង
អនុញ្ញញ ត្ឲ្យវនិិប្ោ្ិនមានសិទធិកាន់កាប់គរុមហ៊ាុន១០០% ប្ៅរនុងគបប្ទស
រមពុជា។ ាមរយៈការគប្ល់សិទធិប្នឹះ គត្ូវបានប្្ប្មើលប្ ើញថ្ន វាជា្នលរឹះដ៏
ចមបងននរាំប្ ើ នប្សដឋរិចចដដលជគមុញលទធភាពរនុងការទទួល និងប្គបើគបាស់ 
ហិរញ្ញបប នសគមាប់ការអភិវឌ្ឍប្សដឋរិចច ដដលបណ្តត គបប្ទសមួយចាំនួនជា
សមាជិររបស់សមា្មគបជាជាតិ្អាសីុអាប្្នយ៍មិន ន់បានអនុញ្ញញ ត្នូវសិទធិ
កាន់កាប់ដបបប្នឹះប្ៅប្ ើយ។ ចាំប្ពាឹះបទបញ្ញត្តិសគមាប់គ្ប់គ្ងគ រ្ឹះស្ថា ន
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុវញិ ធនាគារជាតិ្ននរមពុជាបាននរងរាំពុងប្ដើរតួ្នាទីរនុង
ការគ្ប់គ្ងគត្ួត្ពិនិត្យ និងផតល់អាជាា ប័ ណគបតិ្បត្តិការធនាគារ និង
គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ាុ គពម ាំងស្ថា ប័ន រអឺងគភាពដដលបប្គមើប្សវារមមហិរញ្ញវត្ាុ
 ាំងអស់។ ប្លើសពីប្នឹះប្ៅប្ទៀត្ ធនាគារជាតិ្ននរមពុជា បានគត្ួត្ពិនិត្យរាល់
គបតិ្បត្តិការហិរញ្ញវត្ាុរបស់ធនាគារ និងគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ គពម ាំង  
អងគការដដលគបរបធុររិចចដផនរវស័ិយធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ។ 
 ប្ដើមបីពគងរងការអនុវត្ត និងបប្ងកើនជាំប្នឿទុរចិត្ត ពីស្ថធ្លរ ជនមរ
ប្លើវស័ិយហិរញ្ញវត្ាុ ធនាគារជាតិ្ននរមពុជាបាននរងរាំពុងដារ់ប្ចញនូវបទ
បញ្ញត្តិនិងគបកាសថ្មីៗមួយចាំនួនបដនាមប្ទៀត្រនុងប្គាលបាំ ងបប្ងកើនបទបញ្ញា  
និងការគត្ួត្ពិនិត្យឲ្យកាន់ដត្គបប្សើរ។ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ 
បនតផតល់ជាអាទិភាព ដល់ការអនុវត្តដ៏លអគបប្សើរប្លើដផនរអភិបាលរិចច និង
ទទួលការផតល់គបររាពីគរុមគបររសគបររាភិបាលរបស់ខ្លួន អាំពីអភិបាលរិចចប្លើ
ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងដររនាាំគបរបប្ដាយយុទធស្ថស្រសត។  
សគមាប់អនា្ត្ ប្យើងយល់ប្ ើញថ្ន គ រ្ឹះស្ថា នមីគរហិូរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ 
នរងប្ធវើគបតិ្បត្តិការរនុងបរោិកាសគបរបប្ដាយការគបរួត្គបដជង ដត្ប្ ឹះជា
ោ៉ាងប្នឹះរតី គរុមគបររាភិបាលមានទាំនុរចិត្តប្ៅប្លើអនរគ្ប់គ្ង និងបុ្គលិរ
គ្ប់លាំដាប់ថ្នន រ់ នរងជួយឲ្យគ រ្ឹះស្ថា ន បនតគបតិ្បត្តិការរបស់ខ្លួនទទួលបាន
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លទធផល ប្រើនប្ ើងជាលាំដាប់ គពម ាំងផតល់ប្សវារមមហិរញ្ញវត្ាុជូនដល់ អតិ្ថិ្ជន 
របស់ខ្លួនបានោ៉ាងលអគបប្សើរ។ 
 ខ្ាុាំសូមទទួលស្ថគ ល់ និងប្កាត្សរប្សើរប្ដាយប្ស្ថម ឹះ ចាំប្ពាឹះរិចចខិ្ត្ខ្ាំ
គបរងដគបងរបស់បុ្គលិរគ្ប់លាំដាប់ថ្នន រ់ ដដលបានរមួចាំដ រប្ធវើឲ្យគ រ្ឹះស្ថា ន 
ដាំប្ ើ រការបានលអ  ប្ហើយសងឃរមថ្នការប្បតជាា ចិត្តដ៏ប្មាឹះមុត្របស់បុ្គលិរជា 
រាត លីររដ៏សាំខ្ជន់ រនុងការសប្គមចបាននូវភាពប្ជា្ជ័យប្លើគបតិ្បត្តិការ។ 
          ការប្រើនប្ ើងននប្សដឋរិចចគបរបប្ដាយនិរនតរភាព និងប្សារភាពននវស័ិយ
ហិរញ្ញវត្ាុរនុងឆ្ន ាំ២០២០ ប្នឹះជាសមិទធផលសប្គមចបានរបស់រាជរដាឋ ភិបាល និង 
ជារបស់ជាតិ្ ាំងមូល។ សមិទធផល ាំងប្នឹះរ៏ជាដផនរមួយដដលបានចូលរមួ
ប្ដាយគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ ផងដដរ។  
 
 គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ ប្តត ត្សាំខ្ជន់ចាំប្ពាឹះការផតល់
ជូនអតិ្ថិ្ជនឲ្យមានលទធភាព កាន់ដត្ប្គចើនរនុងការទទួលបានប្សវាឥ  ន 
ប្ដើមបីបាំប្ពញបាននូវត្គមវូការអតិ្ថិ្ជនរបស់ខ្លួន ាមរយៈការផតល់ប្សវារមមដ៏
លអប្ដាយប្ធវើឲ្យអតិ្ថិ្ជនមានទាំនុរចិត្ត ប្ពញចិត្ត និងប្គបើគបាស់ប្សវារមមរបស់ 
គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ បនតប្ទៀត្។ 
 
 ប្គាលប្ៅរបស់គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ មិនគត្រមដត្ដសវង
ររគបារ់ចាំប្ ញ ប្ដើមបីគទគទង់គ រ្ឹះស្ថា នឲ្យមានប្សារភាពប៉ាុប្ណ្តណ ឹះប្ទ ប៉ាុដនតដថ្ម
 ាំងផតល់នូវភាពប្សមើៗគាន ចាំប្ពាឹះអតិ្ថិ្ជនគ្ប់របូ រមួ ាំងសហគ្ិនខ្ជន ត្តូ្ច 
និងខ្ជន ត្តូ្ចបាំផុត្ ឲ្យទទួលបាននូវប្សវារមមគបរបប្ដាយត្មាល ភាព ជាំប្នឿ
ទុរចិត្ត ាមរយៈការទទួលខុ្សគត្ូវខ្ពស់របស់បុ្គលិរវជិាា ជីវ។គ រ្ឹះស្ថា នបាន
គបតិ្បត្តិការអាជីវរមមរបស់ខ្លួន ប្ដាយស្ថម រតី្ទទួលខុ្សគត្ូវ ដដលជាទិសប្ៅ
សាំខ្ជន់រនុងការរមួចាំដ រ ប្លើររមពស់រគមិត្ជីវភាពរស់ប្ៅរបស់គបជាពលរដឋ 
ជាពិប្សសពលរដឋដដលមិនមានការចាប់អារមម ៍ ពីធនាគារពា ិជា។ 
 
 ជាំនួសមុខ្ឲ្យគរុមគបររាភិបាលរបស់គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដភី      
អិលសីុ ខ្ាុាំសូមដថ្លងអាំ រ្ុ  ោ៉ាងគជាលប្គៅចាំប្ពាឹះថ្នន រ់គ្ប់គ្ង និង
បុ្គលិរ ាំងអស់ដដលបានខិ្ត្ខ្ាំបាំប្ពញការងារាមមុខ្ងារ តួ្នាទី គបរប 
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៣. ស្ុនទរកឋា រេស្អ់គ្គនាយិកា 
   
 ប្យើងខ្ាុាំមានប្សចរតីររីរាយោ៉ាងខ្ជល ាំង ដដលបានរមួចាំដ ររនុងការ
អភិវឌ្ឍប្សដឋរិចចគបប្ទសជាតិ្ាមរយៈការផតល់ប្សវារមមឥ  ន ប្ដើមបីរមួ
ចាំដ ររនុងការប្លើររមពស់រគមិត្ជីវភាពរបស់គបជាជនរមពុជា ឲ្យកាន់ដត្
គបប្សើរប្ ើងពីមួយឆ្ន ាំប្ៅមួយឆ្ន ាំ។ វស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុ ាំងមូលប្ៅ
រមពុជាបានគបឈមនរងបញ្ញា ជាប្គចើនរនុងរយៈប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងប្គកាយប្នឹះ ស្សប
ប្ពលនរងការចាប់ប្ផតើមដាំប្ ើ រការរបស់គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ 
ប្យើងខ្ាុាំ។ ប៉ាុដនតប្ ឹះជាមានបញ្ញា គបឈមជាប្គចើនោ៉ាងណ្តរ៏ប្ដាយ គ រ្ឹះស្ថា ន 
មីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ បានចាត់្វធិ្លនការ ៍សាំខ្ជន់ៗជាប្គចើន ប្ដើមបី
ជាំរញុឲ្យធុររិចចរបស់ខ្លួន ដាំប្ ើ ការប្ៅមុខ្ជានិចច និង ប្គត្ៀមលរខ ៈឲ្យបាន
លអគបប្សើររនុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននាប្ពលអនា្ត្។ 

បុ្គលិររបស់គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ បានប្បតជាា ចិត្តថ្ន
នរងរៈិររយុទធស្ថស្រសតលអៗ  និងថ្មីៗ គបរបប្ដាយត្មាល ភាព ប្ដើមបីធ្លនាឲ្យបាន
នូវនិរនតរភាព ប្ដាយប្ធវើការពគងីរបរមិា  និងពគងរង្ុ ភាពឥ  ន
ាម រយៈការពគងរងសមត្ាភាពដល់ថ្នន រ់ដររនាាំគ្ប់ជាន់ថ្នន រ់ ជាពិប្សស
បុ្គលិរ បប្គមើអតិ្ថិ្ជនតទ ល់ ប្ដើមបីឲ្យពូរប្្មានចាំប្ ឹះ ជាំនាញ បទ
ពិប្ស្ថធន៍គ្ប់គគាន់រនុងការបាំប្ពញការងារ គបរបប្ដាយគបសិទធភាពខ្ពស់។ 
ដផនរាមជាំនាញវជិាា ជីវដដលបានប តុ ឹះបណ្តត ល ប្យើងបប្គមើអតិ្ថិ្ជនរបស់
ប្យើងប្ដាយការយរចិត្តទុរដារ់ និងផតល់ត្នមលខ្ពស់ដល់អតិ្ថិ្ជនគ្ប់គបប្ភទ 
ដដលបាននរងរាំពុងគាាំគទប្សវារមមរបស់ប្យើង ដដលជាមូលដាឋ នននការ រ់
 ញអតិ្ថិ្ជនឲ្យមរប្គបើគបាស់ប្សវារបស់ប្យើងកាន់ដត្ប្គចើនប្ ើងៗ។ 

ប្លើសពីប្នឹះប្ៅប្ទៀត្ប្ដើមបីពគងរង្ុ ភាពឥ  ន និងទប់ស្ថគ ត់្
ហានិភ័យគបតិ្បត្តិការ ប្យើងបានបប្ងកើត្្ ៈរមមការគត្តួ្ពិនិត្យនផទរនុងប្ៅ
ថ្ន្ ៈរមមការ គត្តួ្ពិនិត្យនិងវាយត្នមលហានិភ័យប្ដាយខ្លួនឯង (RCSA) 
ដដលត្គមូវឲ្យគត្ួត្ពិនិត្យប្លើការងារដដលរាំពុងអនុវត្ត និងការងារដដលបាន
អនុវត្តន៍ រនលងមរប្ដើមបីដសវងររចាំ ុចខ្វឹះចប្នាល ឹះរនុងគបតិ្បត្តិររធុររិចច និង
ចាត់្វធិ្លនការឲ្យបាន ន់ប្ពល និងប្ធវើបចចុបបននរមម។ 



 

7 
 

ាមរយៈ្ ៈរមមការប្នឹះប្យើងបានដារ់ប្ចញនូវសូចនាររ ៍ហាន
ហានិភ័យ្នលរឹះ (Key risk indicator) ជាគបចាាំឆ្ន ាំ និងប្ធវើបចចុបបននរមម សគមាប់
ជាមូលដាឋ នរនុងការាមដាននិងគត្ួត្ពិនិត្យ និងចាត់្វធិ្លនការ។ 
 ាមរយៈគរមុគបររាភិបាលដដលប្ពារប្ពញ ប្ដាយបទពិប្ស្ថធន៍រនុង  
វស័ិយហិរញ្ញវត្ាុ និងធនាគារ គពម ាំងវស័ិយពារ់ព័នធ បានផតល់នូវបទ
ពិប្ស្ថធន៍ចាំប្ ឹះដរងអាំពីភាពជាអនរដររនាាំដ៏មានត្នមល ដល់ថ្នន រ់ដររនាាំនន
គ រ្ឹះស្ថា ន និងចាំ ុចដដលជាហានិភ័យ្នលរឹះសាំខ្ជន់ៗ និងវធិ្លនការសគមាប់
ទប់ស្ថក ត់្វបិត្តិ បញ្ញា  រនុងយនតការននការដាំប្ ើ រការធុររិចច និងឪកាសធុររិចច
ប្លើវស័ិយចមបងដដលមិនសូវមានបញ្ញា គបឈម។ ប្លើសពីប្នឹះប្ៅប្ទៀត្គរុម
គបររាភិបាល ្ឺជាអនរដដលបរបូិរ ៍ ប្ដាយបទពិប្ស្ថធន៍ចាស់ោស់ប្លើ  
វស័ិយហិរញ្ញវត្ាុ និងធនាគារ និងការអភិវឌ្ឍនសងគម នរងបានជួយវភិា្ថ្លរង
ដថ្លងប្លើការគបឈម និងឱកាសននទីផារហិរញ្ញវត្ាុដដលជាឧសសហ៍រមមឥត្
ដផសងប្នឹះ ។  

ប្ដើមបីធ្លនាឲ្យបាននូវនិរនតរភាពយូរអដងវង  ាំងគ រ្ឹះស្ថា ន និងអតិ្ថិ្ជន 
គពម ាំងដផអរប្លើរាត  ប្សដឋរិចច និងសងគមផងប្នាឹះ គ រ្ឹះស្ថា នបានាាំងចិត្ត
ោ៉ាងមុត្មាាំប្លើការផតល់ប្សវារមមឥ  នជូនអតិ្ថិ្ជនឲ្យកាន់ដត្គបប្សើរនិង 
អនុវត្តគបរបប្ដាយត្មាល ភាព រវាងស្ថា ប័នជាមួយបុ្គលិរនិងអតិ្ថិ្ជន ប្ដាយ 
គបកាន់ខ្ជា ប់នូវប្គាលការ ៍ ការពារវបិត្តិ រាំចាត់្បញ្ញា  បប្ងកើនសុខ្ជ ចប្គមើន
លូត្ោស់។ 
  គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ មានរចនាសមព័នធចាស់ោស់ 
និង្ប្គមាងអាជីវរមមមួយគបរបប្ដាយនិរនតរភាព ដដលផតល់ប្សវារមមឥ  ន 
ដល់អតិ្ថិ្ជនទូប្ៅ ាំងប្ៅត្ាំបន់ទីជនបទ និងទីគបជុាំជនប្ខ្ត្តគរងុ រាជធ្លនី។ 
គ រ្ឹះស្ថា នមាន្ប្គមាងនរងសហការជាមួយគ រ្ឹះស្ថា នទូ ត់្សងគបារ់ ប្ដើមបី
ឲ្យការបប្គមើប្សវារមមសាិត្ប្ៅប្រៀរជាមួយនរងអតិ្ថិ្ជន ប្ដាយបងកភាពងាយ
ស្សួល និងប្្លើយត្បាមត្គមវូការទីផារ គពម ាំងបនតប្លើររមពស់ដរលមអប្សវា
រមម និងផលិត្ផលរបស់ខ្លួនឲ្យបានសមស្សបប្ៅរនុងបរបិទគប្ួត្គបដជង 
ប្ដាយដារ់ប្ចញនូវយុទធស្ថស្រសតជាអាទិភាពដូចខ្ជងប្គកាម៖ 
- ពគងីរគបតិ្បត្តិការប្ៅត្ាំបន់សកាត នុពល និងធុររិចចមិនសូវមានការគបឈម 





 

9 
 

៤. ប្រវត្តិរេស្់ប្គ្ឹឹះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលស្ុី  

គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ បានចាប់បដិសនធិប្ ើងរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ 
ប្គកាមការផតួចប្ផតើម និង ទទួលបានមូលនិធិ ពីគរុមវនិិប្ោ្ិនរនុងស្សុរ រនុង
ប្គាលបាំ ងគាាំគទដល់ការររីចប្គមើនដផនរប្សដឋរិចច ដដលរាំពុងដត្វវិឌ្ឍនប្ៅ
ោ៉ាងលអ និងឲ្យកាន់ដត្គបប្សើរដថ្មប្ទៀត្ គពម ាំងរមួចាំដ រកាត់្បនាយភាព
គរីគររនុងគបប្ទសឲ្យបានទូលាំទូោយ ស្សបាមប្គាលនប្ោបាយយុទធ    
ស្ថស្រសតរបស់រាជរដាឋ ភិបាល គពម ាំងគបសិទធភាពទុនរបស់គរុមវនិិប្ោ្ិន
តទ ល់ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ ទទួលបានអាជាា ប័ ណគបរប
អាជីវរមមជាផលូវការពីធនាគារជាតិ្ននរមពុជាប្ៅរនុងដខ្មិថុ្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ និង
ចាប់ប្ផតើមប្ធវើគបតិ្បត្តិការ ប្ៅរនុងដខ្ររកដា ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្ហើយនិងបនតទទួល
អាជាា ប័ ណគបរបអជីវរមមសគមាប់ឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០២០ផងដដរ។  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
គបតិ្បត្តិការអាជីវរមមចមបងរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន ្ឺផតល់ប្សវារមមឥ  ន

ដល់ គបជាពលរដឋប្ៅាម ត្ាំបន់សកាត នុពល ទីគបជុាំជន ជាយគរុង ប្ខ្ត្ត-គរុង 
និងរាជធ្លនី ាមរយៈទីស្ថន រ់ការរណ្តត លប្ៅរាជធ្លនីភនាំប្ពញ និង
ការោិល័យស្ថខ្ជគរុងភនាំប្ពញ និងមាន្ប្គមាងបប្ងកើត្ការោិល័យថ្មីបដនាម
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សាិត្ប្ៅាមបណ្តត ស្សុរ-ខ្ ឌ  ប្ខ្ត្ត-គរុង ទូ ាំងគពឹះរាជាណ្តគចរមពុជាស្សប
ាមវឌ្ឍភាពរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្ដើមបីបាំប្ពញឲ្យបាននូវការផតល់ប្សវារមមដ៏លអ ជូនអតិ្ថិ្ជនរបស់ខ្លួន 
គ រ្ឹះស្ថា នបានសប្គមច បាំពារ់នូវគបព័នធបប្ចចរវជិាា សនូល ដដលមានអាជាា ប័ ណ
គត្រមគត្ូវ និងមានលរខ ៈទាំប្នើបដដលអាចបប្គមើឲ្យអាជីរមមធនាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុ។ គបព័នធប្នឹះផតល់ភាពងាយស្សួល រនុងគ្ប់គ្ងទិននន័យគបរប
ប្ដាយសុវត្ាិភាព និងដាំប្ ើ រការគបតិ្បត្តិការគបរបប្ដាយ្ុ ភាពខ្ពស់ 
ប្ដើមបីកាត់្យរចាំដ រទីផារហិរញ្ញវត្ាុ និងស្ថងនូវប្ររ តិ៍ប្ ម្ ឹះាមរយៈការ  
ផតល់នូវប្សវារមមឥ  នជូនអតិ្ថិ្ជនប្គាលប្ៅរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់ដត្មានភាព 
លអគបប្សើរប្ ើង។ ជាមួយគាន ប្នឹះដដរ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ 
បានជួយសគមលួបនទុររាជរដាឋ ភិបាល ប្ដាយបានផតល់ឱកាសការងារប្ដាយ
តទ ល់ដល់យុវជនយុវនារជីាប្គចើននារ់ បានចូលបប្គមើការងារប្ៅរនុងគ រ្ឹះ 
ស្ថា ន និងបានផតល់ការងារប្ដាយតទ ល់ និងគបប្ោលដល់ពលរដឋរមពុជា ជា
ប្គចើននារ់ ាមរយៈការផតល់ទុនបប្ងកើត្ និងបគងីរអាជីវរមម គពម ាំងបាន
បប្គមើការងារប្ៅាមសហគគាស ធុនតូ្ច និងមធយម ដដលទទួលបានឥ  ន 
ពីគ រ្ឹះស្ថា នមីគរហិូរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ។  
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 ប្លើសពីប្នឹះប្ៅប្ទៀត្ គ រ្ឹះស្ថា ន លីដ រ៏បានជួយដល់គបជារសិររឲ្យ
ទទួលបានចាំ ូលខ្ពស់ពីការលរ់  រសិផល ប្ៅប្ពលដដលសហគគាសធុន
តូ្ច និងមធយម ដាំប្ ើ រការគបរបប្ដាយប្ជា្ជ័យ។ 
 
៥. រចនាស្ម្ព័នធ  

 

៦.បដើម្ទុន 

 ប្ដើមទុនវនិិប្ោ្ដាំបូង្ឺ ៦០០,០០០ដុោល រ (គបាាំមួយរយពាន់ដុោល រ
អាប្មររិ្ត់្) នរងបប្ងកើនដល់ ១,៥០០,០១៦ដុោល រ (មួយោនគបាាំរយពាន់និង
ដប់គបាាំមួយដុោល រអាប្មររិ្ត់្) ដដលបានសប្គមចប្ដាយ ធនាគារជាតិ្នន   
រមពុជានថ្ៃទី០៧ ដខ្ររកដា ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 

៧.ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល  

 គរុមគបររាភិបាលមានសមាជិរ ាំងអស់ចាំនួន ៩នារ់ ដដលជាមូល
ដាឋ នរនុងការផតល់ជា ា្ំនិត្អភិវឌ្ឍ និងបទពិប្ស្ថធន៍លអៗ ប្ដើមបីគបសិទធិភាពខ្ពស់
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រនុងគ្ប់គ្ង និងការដររនាាំ។ គរុមគបររាភិបាល ដាំប្ ើ រការគបជុាំប្ៅប្រៀង
រាល់បីដខ្មតង។ សមាជិរគរុមគបររាភិបាល មានសមាសភាពដូចខ្ជងប្គកាម៖ 
 

• លោក លី ឆាយ 

• លោកស្រី រំរិត លេង 

• លោក រ ៊ឹម ធី 

• លោក វ៉ា ន់ ថូ 

• លោក លេង លី 

• លោកស្រី ស្រុន រ និមល 

• លោក ររ់ ល៊ឹមហ ី 

• លោក លស្រន វនត 

• កញ្ញា  វ៉ា ន់ រ គន្ធា វ ី

 
៨.គ្ណៈកម្មម ធិការប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
រ- ្ ៈរមាម ធិការសវនរមមនផទរនុង 
្ ៈរមាម ធិការសវនរមមគត្ូវបានបប្ងកើត្ និងដត្ងាាំងប្ ើងប្ដាយ

គរុមគបររាភិបាល  និងមានសមាស ភាពដូចត្ប្ៅ៖  
• រញ្ញញ  វា៉ាន់ សុ្នាធ វ ី  ជាគបធ្លន 
• ប្ោរស្សី សាំរតិ្ ប្ចង  ជាសមាជិរ 
• ប្ោរ សុរម ធី   ជាសមាជិរ 
• ប្ោរ ប្ខ្ង លី  ជាសមាជិរ 
• ប្ោរ រស់ លរម ហីុ  ជាសមាជិរ 
 
ការងារសវនរមម  
• ការពារគទពយសមបត្តិរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន 
• ពិនិត្យប្ ើងវញិនូវគបព័នធាមដាននផទរនុង និងយុទធស្ថស្រសតគ្ប់គ្ង   
ហានិភ័យ 
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• ពិនិត្យប្ ើងវញិរាល់ការររប្ ើញ និង អនុស្ថសន៍របស់សនងការ
្ ប្នយយ 

• ធ្លនាការអនុវត្តអនុប្ោមាមចាប់ បទបញ្ញត្តិ ប្គាលនប្ោបាយ 
និងនិតិ្វធីិរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន 

• បញ្ញា រ់ពីភាពគត្រមគត្ូវននគបតិ្បត្តិការហិរញ្ញវត្ាុ 
• ផតល់អនុស្ថសន៍ប្ផសងៗ សគមាប់វឌ្ឍនភាពការងារ និងធុររិចច ។ 
• ពិនិត្យប្លើបចចុបបននរមមននរគមងហានិភ័យ្នលរឹះ 
 

លទធផលសវនរមមរនុងឆ្ន ាំ២០២០ 
• ពិនិត្យប្ ើងវញិនូវរបាយការ ៍សនងការ្ ប្នយយ 
• ពិនិត្យនិងដរសគមលួប្គាលនប្ោបាយសវនរមមសគមាប់ការគ្ប់គ្ង
គបព័នធបប្ចចរវទិា 

• ពិនិត្យប្ ើងវញិពីរបរ ា្ំប្ហើញននចាំ ុចសាំខ្ជន់ៗរបស់អនរគត្ួត្ពិនិត្យ 
និងផតល់ជាអនុស្ថសន៍សគមាប់្ ៈគ្ប់គ្ង និងការដារ់ប្ចញ
វធិ្លនការសគមាប់អនុវត្ត 

• ពិនិត្យប្ ើងវញិ និងពិភារាអាំពីររ ីប្រងបនលាំប្ៅរនុងគ រ្ឹះស្ថា ន 
• ពិនិត្យប្ ើងវញិអាំពីការអនុវត្តអនុប្ោមាមចាប់ បទបញ្ញតិ្ត និង   
ប្សចរតីដ នាាំប្ផសងៗ។ 

 

ខ្- ្ ៈរមាម ធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ 
  ្ ៈរមាម ធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ គត្ូវបានដត្ងាាំងប្ ើងប្ដាយ
គរុមគបររាភិបាល  ប្ដើមបីជួយ ពគងរងដល់ការងារគ្ប់គ្ងហានិភ័យ
គបតិ្បត្តិការរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។ 

 

សមាសភាពនន្ រមាម ធិការរមួមាន៖ 
• ប្ោរស្សី គជុនសុនិមល ជាគបធ្លន  
• ប្ោរស្សី សាំរតិ្ ប្ចង  ជាសមាជិរ 
• ប្ោរ វា៉ាន់ ថូ្   ជាសមាជិរ 
• ប្ោរ ប្គជន វនត  ជាសមាជិរ 
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្ ៈរមាម ធិការប្នឹះ ទទួលខុ្សគត្ូវប្លើការគ្ប់គ្ងហានិភ័យទូប្ៅ
របស់គ រ្ឹះស្ថា ន ដដលបានជួបគបទឹះ និងរាំ ត់្រគមិត្ដបងដចរហានិភ័យប្ៅ
ាមវស័ិយនិមួយៗ គពម ាំងរាំ ត់្ប្គាលការ ៍ជាយុទធស្ថស្រសត ប្ដើមបី
ការពារហានិភ័យននគបតិ្បត្តិការធុររិចចជាបនតបនាទ ប់ រនុងវស័ិយធនាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុ។ 
 
លទធផលរបស់្ ៈរមមការគ្ប់គ្ងហានិភ័យនរងគបតិ្បត្តិាមរនុងឆ្ន ាំ២០២០ 

• បានប្ធវើការដរសគមលួប្គាលនប្ោបាយឥ  ន 
• បានគត្តួ្ពិនិត្យប្ ើងវញិ អាំពីនិតិ្វធីិននការផតល់ឥ  ន 
• បានគត្តួ្ពិនិត្យបដនាមប្លើគពរត្តិការ ៍សាំខ្ជន់ៗដូចជា ហានិភ័យ
គបតិ្បត្តិការ ហានិភ័យឥ  ន ហានិភ័យទីផារ  និងប្គាលការ ៍
និរនតភាពធុររិចច។ល។ 

• បានពិនិត្យ និងចាត់្ដចងប្ ើងវញិនូវបុ្គលិរទទួលខុ្សគត្ូវហានិភ័យ
ឥ  ន។ 

• ផតល់អនុស្ថសន៍ប្លើរគមងហានិភ័យ្នលរឹះ ដដលជាមូលដាឋ នននការគត្ួត្
ពិនិត្យនផទរនុង។ 

៩.អនគុ្ណៈគ្ម្មម ធិការ 

 អនុ្ ៈរមាម ធិការគបតិ្បត្តិ គត្ូវបានបប្ងកើត្ និងដត្ងាាំងប្ដាយអ្គ
នាយិកា ដដលរនុងប្នាឹះរមួមានសមាសភាពដូចត្ប្ៅ៖ 
• អ្គនាយិកា     ជាគបធ្លន  
• នាយរឥ  ន    ជាសមាជិរ 
• នាយរហិរញ្ញវត្ាុ        ជាសមាជិរ    
• នាយរធនធ្លនមនុសយ និងរដឋបាល  ជាសមាជិរ    
• នាយររត្នាភិបាល    ជាសមាជិរ    
 
 អនុ្ ៈរមាម ធិការរាំ ត់្នថ្ល យុទធស្ថស្រសតរាំ ត់្នថ្ល គត្ូវបាន
គ្ប់គ្ងប្ដាយអនុ្ ៈរមាម ធិការរាំ ត់្នថ្លប្លើផលិត្ផល និងប្សវារមម 
ប្ដាយធ្លនាដល់និរនតរភាពរបស់ស្ថា ប័ន។ ម៉ាាងប្ទៀត្នថ្លគត្ូវបានបត់្ដបនប្ៅ
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ាមស្ថា នភាពជារ់ដសតង ឬរាំ ត់្នថ្លាមយុទធស្ថស្រសត រ់ ញ    អតិ្ថិ្ជន 
និងគបសិទធភាពននគបារ់ចាំប្ ញ។ 

អនុ្ ៈរមាម ធិការប្នឹះ រ៏មានភាររិចចគត្ួត្ពិនិត្យ គ្ប់គ្ងគទពយ
សមបត្តិ និងបាំ ុល គពម ាំង ប្តត ត្ការយរចិត្តទុរដារ់ប្ៅប្លើការគ្ប់គ្ង 
ស្ថច់គបារ់ ប្ដើមបធី្លនាបាននូវនិរនតភាព គទពយសរមម និងអរមម របស់
គ រ្ឹះស្ថា ន គពម ាំងគបសិទធិភាពននការគ្ប់គ្ង និងចាត់្ដចង។ 

អនុ្ ៈរមាម ធិការប្នឹះ ប្ធវើការគបជុាំាមកាលរាំ ត់្របស់ខ្លួន។ 
 

អនុ្ ៈរមាម ធិការឥ  ន អនុ្ ៈរមាម ធិការឥ  ន មានតួ្
នាទីរនុងការគត្តួ្ពិនិត្យប្លើដាំប្ ើ រននការអនុម័ត្ឥ  ន អនុម័ត្ឥ  ន
ដដលមានទាំហាំធាំៗ ការគ្ប់គ្ង្ុ ភាពឥ  ន អនុមតិ្ប្គាលការ ៍
ឥ  ន លរខខ្ ឌ ឥ  នដដលផតល់ជូនអតិ្ថិ្ជន និងរាយការ ៍ជូន
្ រមាម ធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ គពម ាំងទទួលនូវរាល់អនុស្ថសន៍ពី      
្ ៈរមាម ធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ ប្ដើមបីចាត់្ដចងឲ្យការផតល់ប្សវារមម 
ឥ  នជូនអតិ្ថិ្ជនគបរបប្ដាយ្ុ ភាព ត្មាល ភាព និងធ្លនាបាននូវ
និរនតភាពយូរអដងវង។ 

ថ្វីត្បិត្ដត្គ រ្ឹះស្ថា នប្យើងខ្ាុាំប្ទើបដត្ចាប់ប្ផតើមគបតិ្បត្តិការបានរយៈប្ពល
ជាងបួនឆ្ន ាំរតី ប្យើងមានអតិ្ថិ្ជន និងផលប័គត្រមចីប្រើនប្ ើងជាគបចាាំ ប្ហើយ   
អគាឥ  នដដលមិនដាំប្ ើ រការសាិត្រនុងបទដាឋ នបប្ចចរប្ទស។ 

១០. អត្ិថិជនបោលបៅ 

ប្ោងាមទសសនៈវស័ិយ និងប្បសររមមរបស់ខ្លួន គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូ
ហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភិអិលសីុ បានប្តត ត្ជាចមបងប្ៅប្លើអតិ្ថិ្ជនដដលមាន    
ធុររិចចតទ ល់ខ្លួនដដលជាសហគគាសខ្ជន ត្តូ្ចបាំផុត្ ខ្ជន ត្តូ្ច ឬ មធយម មាន
្ប្គមាងជាំនួញចាស់ោស់ និងស្ថធ្លរ ៈជនទូប្ៅដដលគបរបរបរស្សប
ចាប់ និងទទួលបានគបារ់ប្បៀវត្ស ជារសិររ គពម ាំងបុ្គលដដលបានចូល
រមួប្ៅរនុងសរមមភាពនានាមិនដមនរសិរមម គពម ាំងមានលទធភាពគ្ប់គគាន់
ប្ដើមបីសងគត្ ប់។ 
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 អាជីវរមមខ្ជន ត្តូ្ចបាំផុត្  
អាជីវរមមខ្ជន ត្តូ្ចបាំផុត្ ឬ សគគាសខ្ជន ត្តូ្ច បាំផុត្ជាអាជីវរមមដបប

គ្ួស្ថរ ឬ អងគភាពធុររិចចដដល មានសមាជិរគ្ួស្ថរ ជាអនរគបរបអាជីវរមម
ប្ដាយ ខ្លួនឯង ឬ មានរមមររមិនប្លើសពី១០នារ់ និងមានគទពយសមបត្តិមិន
ប្លើសពី៥មឺុនដុោល រ។ ភា្ប្គចើនគរុមប្នឹះ មានទីាាំងសាិត្ប្ៅទីគបជុាំជន ភូមិ 
 ុាំននស្សុរនីមួយៗ និងប្ៅាមជាយគរុង ឬ ទីជនបទ។ 

 

 អាជីវរមមខ្ជន ត្តូ្ច 
អាជីវរមមខ្ជន ត្តូ្ច ឬសហគគាសខ្ជន ត្តូ្ច ជាអាជីវរមមដបបគ្ួស្ថរ ឬ

អងគភាពធុររិចច ដដលមានសមាជិរគ្ួស្ថរ ជាអនរគបរបអាជីវរមមប្ដាយខ្លួន
ឯង ឬមានរមមររមិនប្លើសពី៥០នារ់ និងមានគទពយសមបត្តិមិនប្លើសពី ២៥
មឺុនដុោល រ។ ភា្ប្គចើនសហគគាសខ្ជន ត្តូ្ច មានទីាាំងសាិត្ប្ៅទីរមួស្សុរ-
ខ្ ឌ ននប្ខ្ត្ត គរងុនីមួយៗ។ 

 
 

អាជីវរមមខ្ជន ត្មធយម 
អាជីវរមមខ្ជន មធយម ឬសហគគាសខ្ជន ត្មធយម ជាអាជីវរមមដបបគ្ួស្ថរ 

ឬអងគភាពធុររិចច ដដលមានសមាជិរ គ្ួស្ថរជាអនរគបរបអាជីវរមមប្ដាយខ្លួន
ឯង ឬ មានរមមររមិនប្លើសពី១0០នារ់ និងមានគទពយសមបត្តិមិន ប្លើសពី
៥០មឺុនដុោល រ។ ភា្ប្គចើនគរុមប្នឹះមានទីាាំងសាិត្ប្ៅទីគបជុាំជន ដូចជាទីរមួ
ស្សុរ-ខ្ ឌ ឬទីរមួប្ខ្ត្តគរុង។ 

 

១១. ផលតិ្ផលឥណទាន 

១. ឥណទានខ្នា ត្ត្ូចេផំុត្ 

ជាឥ  នគត្ូវបានបប្ងកើត្ប្ ើងជាពិប្សស សគមាប់អនរខ្ចីជារបូវន័ត
បុ្គល ននទីផាររបស់អនរ ដដលមានអាជីវរមមខ្លួនឯង និងអនរដដលប្ធវើការងារ
មានគបារ់ប្បៀវត្សរ ៍ ដដលគបភពចាំ ូល ាំងប្នាឹះ មានតិ្ចតួ្ចស្សបាម
លរខខ្ ឌ ននការខ្ចី-សង និងមានគទពយសមបត្ដិធ្លនាសុវត្ាិភាពឥ  ន គ្ប់
គគាន់។ 
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២. ឥណទានខ្នា ត្ត្ចូ 

ជាឥ  នគត្ូវបានបប្ងកើត្ប្ ើងជាពិប្សស សគមាប់អនរខ្ចីននទីផារ 
របស់អនរដដលមានអាជីវរមមខ្លួនឯង និងអនរដដលប្ធវើការងារមានគបារ់ប្បៀវត្សរ ៍
ដដលគបភពចាំ ូល ាំងប្នាឹះមានរគមិត្មធយមស្សបាមលរខ ខ្ ឌ ននការ
ខ្ចី-សង និងមានគទពយសមបត្ដិធ្លនាសុវត្ាិភាពឥ  នគ្ប់គគាន់។  

៣. ឥណទានខ្នា ត្ម្ធយម្ 

ជាឥ  នគត្ូវបានបប្ងកើត្ប្ ើងជាពិប្សសសគមាប់អនរខ្ចី ននទីផាររបស់អនរ
ដដលមានអាជីវ រមមខ្លួនឯង និងអនរដដលប្ធវើការងារមានគបារ់ប្បៀវត្សរ ៍ ដដល
គបភពចាំ ូល ាំងប្នាឹះមានរគមិត្ បងគួរស្សបាមលរខខ្ ឌ ននការខ្ចី-សង 
និងមានគទពយសមបត្ដិធ្លនាសុវត្ាិភាពឥ  ន។ 

១២. លទធផលអនុវត្តកាងុឆ្ា ២ំ០២០ 

 
      គបមា ជារយៈប្ពលពីរឆ្ន ាំ្ិត្គត្រមបាំណ្តច់ឆ្ន ាំ២០២០គ រ្ឹះស្ថា ន   មីគរូ
ហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ   បាននរងរាំពុងប្ធវើគបតិ្បត្តិការប្ៅទីគរុងភនាំប្ពញ ដត្
ប៉ាុប្ណ្តណ ឹះ ដដលរនុងប្នាឹះរមួមានស្សុរ/ខ្ ឌ ចាំនួន១៦  ុាំ / សងាក ត់្ចាំនួន២៣ 
និងភូមិចាំនួន៣៣។ គ រ្ឹះស្ថា នបានផតល់ឥ  នដដលមានផលបគត័្ប្ៅរនុង
នដអតិ្ថិ្ជន គបមា ជាជាង ៣,១ោនដុោល អាប្មររិ រនុងប្នាឹះភា្ប្គចើនជា
ឥ  នពគងីរអាជីវរមម  និងជាឯរត្តជន និងមានការធ្លល រ់ចុឹះជាងឆ្ន ាំ 
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២០១៩ ប្ដាយស្ថមានផលប៉ាឹះពាល់ខ្លឹះពីប្រា្រាត្ាត្ Covid 19 ដដលរនុងឆ្ន ាំ
២០២០។  

១៣. ផលេ័ប្ត្ឥណទានតាម្ប្របភទជំនួញ 

ផលប័គត្ឥ  ន ាមគបប្ភទមុខ្ជាំនួញរបស់ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ
វត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ ភា្ប្គចើន ជាគបប្ភទជាំនួញប្សវារមម ដដលស្សបូយររហូត្
ដល់២១,៥៤%។ សូចនាររ ៍ប្នឹះបងាា ញថ្ន ប្យើងប្លើរទររចិត្ត ដល់អតិ្ថិ្
ជនដដលមាន ធុររិចចគបប្ភទពា ិជារមម និងការប្គបើគបាស់តទ ល់ខ្លួន ដដល
បានស្សបូយរគបមា ជា៧៩,៤៦%។ 

 
១៤. ការអភិវឌ្ឍស្ម្ត្ាភាព នងិចំបណឹះដឹង   

 គ្ប់បុ្គលិរ ាំងមុនប្ពលអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបប្គមើអតិ្ថិ្ជនតទ ល់ គត្ូវបាន
ប តុ ឹះបណ្តត លអាំពីការងារជាំនាញ ាំងគទរសតី និងការអនុវត្តការងារជារ់ដសតង 
ដដល ាំងប្នាឹះរមួមាន ដផនរគបតិ្បត្តិាម ដផនររដឋបាល ប្បឡាធិការ 
្ ប្នយយររ បប្គមើអតិ្ថិ្ជន ទាំនារ់ទាំនង និងដររនាាំគ្ប់គ្ង ស្សបប្ៅ
ាមជាំនាញ និងមុខ្ងារតួ្នាទី។ ាមរយៈការប តុ ឹះ្នទៈ និងបាំពារ់បាំប៉ាននូវ
ចាំប្ ឹះនិងចាំប្ ឹះប្ធវើប្លើការងារជាំនាញ បុ្គលិរ ាំងអស់សុទធដត្មានការ
ាាំងចិត្តខ្ពស់រនុងការបាំប្ពញការងារ និងប្បតជាា ចិត្តបប្គមើប្សវារមមជូនអតិ្ថិ្ជន
ឲ្យបានលអ និងមានត្មាល ភាព។ 

បុ្គលិរថ្មីគត្ូវអនុញ្ញញ ត្ឲ្យចុឹះហវររហាត់្ការងារជាំនាញជារ់ដសតង រហូត្
ដល់ពួរប្្មានសត្ាភាពគ្ប់គគាន់អាចបាំប្ពញការងារបាន ាមរយៈអនុ

Services
21%

Household
/Family

79%

Loan By Ownership
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ស្ថសន៍របស់គ្ូបប្ងាគ ល ដដលមានបទពិប្ស្ថធន៍ជាប្គចើនឆ្ន ាំប្លើវស័ិយ
មុខ្ជាំនាញហិរញិ្ញវត្ាុ ប្ទើបអនុញ្ញញ ត្ឲ្យពួរប្្បាំប្ពញការងារប្ដាយខ្លួនឯង 
ដូចប្នឹះពួរប្្ស្ថទ ត់្ និងស្ថាំជាមួយជាំនាញដដលគត្ូវបាំប្ពញការងារ និងស្ថង
បាននូវវបបធម៌ការងារមួយដដលពួរប្្គប ិបត្តិោ៉ាងគបប្សើរ គបរបប្ដាយ
ការទទួលខុ្សគត្ូវខ្ពស់ាមមុខ្ងារតួ្នាទី។ 

ការបប្ងកើនសមត្ាភាពបុ្គលិរ និងប តុ ឹះ្នទៈមនសិការការងារជា
រាត ចមបង ដដលត្គមូវឲ្យមានការទទួលខុ្សគត្ូវខ្ពស់ ត្មាល ភាព និង
្ ប្នយយភាព ប្ដាយបនតពគងរងការហវររហវឺនប្ធវើឲ្យគបប្សើរប្ ើង នូវសមត្ា
ភាព និងគបសិទធភាពការងារ ប្ដើមបីផតល់ជូនអតិ្ថិ្ជន ឲ្យទទួលបាននូវ
រាំប្ ើ នប្សដឋរិចចរនុងគ្សួ្ថរ ស្សបាមទសសនៈ និងប្បសររមមរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន
មីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ និងចូលរមួចាំដ ររនុងការអភិវឌ្ឍប្សដឋរិចច   
គ្ូស្ថររបស់គបជាជនប្ៅាមទីគបជុាំជន និងជនបទផងដដរ។ 

បុ្គលិរមានជាំនាញពិត្គបារដ រនុងការវភិា្អាំពីត្គមូវការទុនពិត្
គបារដននធុររិចច និងរាត ដដលជឹះឥទធិពលដល់ធុររិចច ប្ដើមបផីតល់ជូនជា
ប្ោបល់ដល់មាច ស់ធុររិចច រនុងការចាត់្ដចង និងគ្ប់គ្ងហានិភ័យដដលប្រើត្
ប្ ើងជាយថ្នប្ហតុ្ ដល់ធុររិចចដដលប្គបើគបាស់ទុន។ 

ប្លើសពីប្នឹះប្ៅប្ទៀត្បុ្គលិរជាំនាញ បានផតល់គបររាប្ោបល់ប្លើ
ា្ំនិត្ប្រៀបចាំ្ប្គមាងធុររិចច និងគបសិទធភាពននការគ្ប់គ្ងធុររិចច និងការ
គបសិទធភាពននការប្គបើគបាស់ទុន ជូនអតិ្ថិ្ជនជនប្ដាយឥទធ្ិត្នថ្ល។ 

ប្ដើមបីធ្លនាបាននូវការផតល់ប្សវារមមគបរបប្ដាយភាព រ់ ញ និង
មានត្មាល ភាពជាមួយអតិ្ថិ្ជនប្ៅ រនុងឆ្ន ាំ២០២០ ការស្ថងសមត្ាភាព និង
ការអភិវឌ្ឍចាំប្ ឹះដរង ស្សបាមវឌ្ឍនភាពននធុររិចច ជារកាត សាំខ្ជន់ និង
ចាាំបាច់សគមាប់គ រ្ឹះស្ថា ន ប្ដើមបីបនតរាំប្ ើ នផលប័គត្ឥ  ន គបរបប្ដាយ
្ុ ភាពឲ្យកាន់ដត្គបប្សើរ។ 

គ រ្ឹះស្ថា នបានចូលរមួអភិវឌ្ឍការងារសងគម ាមរយៈការផតល់ឪកាស
ការងារជូននិសសិត្រាំពុងបនតការសិរា អាចមានលទធភាពដារ់ពារយប្សនើសុាំ
ចូលបប្គមើការងារអាំ ុងប្ពលមានការប្គជើសប្រ ើសបុ្គលិរថ្មីបដនាម ប្ដាយប្បរខ 
ជនគ្ប់របូគត្ូវ្លងកាត់្ការសមាា សន៍ប្ដាយយុត្តិធម៌ និងគត្រមគត្វូបាំផុត្ជាមួយ
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នរង្ រមាម ធិការប្គជើសប្រ ើស និងសមាា ស។ រនុងឆ្ន ាំគបតិ្បត្តិការប្នឹះគ រ្ឹះស្ថា ន 
មានបុ្គលិរជានិសសិត្រាំពុងសិរាផង និងបប្គមើការងារផងដដរ ប្យើងបាន  
ផតល់នូវចាំប្ ឹះដរង បទពិសធន៍ការងារជារ់ដសតង ប្លើវស័ិយធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ាុ ាំងបុ្គលិរប្ពញសិទធ បុ្គលិរបប្គមើការរនុងកាងារហាត់្ការ និង 
និសិត្សសិរាស្ស្ថវគជាវផងដដរ ។ 
 ការស្ថរលបង ការសម័គ្ចិត្ត  និងការសិរាស្ស្ថវគជាវ ប្ៅរនុងឆ្ន ាំ
គបតិ្បត្តិការធុររិចច២០២០ប្នឹះគ រ្ឹះស្ថា នបានរមួចាំដ ររនុងការបាំប្ពញការងារ 
សងគម ប្ដាយបុ្គលិរ ាំងអស់បានសហការគាន សមាអ ត្ទីស្ថធ្លរ ៈ ស្សប
ាមសុភាសិត្ បរសិ្ថា នលអ អនាម័យលអ ទីគរុងស្ថអ ត្ គពម ាំងប្ធវើការងារ
សងគមដផនរធមម ន ប្ដាយអនុញ្ញញ ឲ្យនិសសិត្ចុឹះប្ធវើរមមសិរា បុ្គលិរសម័គ្
ចិត្ត បុ្គលិរហាត់្ការ ប្ដើមបីប្លើរទររចិត្តដល់យុវនិសសិត្ដដលខិ្ត្ខ្ាំគបរង
ដគបងសិរាឲ្យទទួលបានចាំប្ ឹះដរងបដនាមប្លើការងារជារ់ដសតង ផារភាា ប់
ជាមួយនរងគទរសតីដដលបានសិរាស្ថោ។ និសសិត្ ាំងប្នាឹះទទួលបាន
ចាំប្ ឹះដរង បទពិប្ស្ថធន៍ជាប្គចើនពីគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ លីដ ភីអិលសីុ 
រនុងប្នាឹះនិសសិត្សម័គ្ចិត្ត ដដលមានការយរចិត្តទុរដារ់បាំប្ពញការងារបាន
លអគត្ូវបានប្គជើសប្រ ើស ប្ដើមបីឲ្យបប្គមើការងារជាមួយគ រ្ឹះស្ថា នដត្មតង។  

និសសិត្សិរាស្ស្ថវគជាវ បានសិរាស្ស្ថវគជាវ និងសរប្សរជា
និប្រខបបទប្ដើមបីបញ្ច ប់ការសិរារបស់ខ្លួនគបរបប្ដាយប្ជាជ័យាមរយៈការ
ផតល់ប្ោបល់ប្លើចាំ ុចដដលពារ់ព័នធននគបធ្លនបទដដលគត្ូវសរប្សរនិប្រខប
បទនីមួយៗរបស់និសិត្ស។ 
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 ១៥. របាយការណ៍ស្វនកម្មឯករាជយ 
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➢ របាយការណ៍ តារាងស្ម្ត្ុលយ បប្កាយស្វនកម្ម 
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➢ របាយការណ៍ ចំបណញខ្នត្ បប្កាយស្វនកម្ម 
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➢ របាយការណ៍ េម្ប្ម្េប្ម្ួលម្ូលធនបប្កាយបធវើស្វនកម្ម 
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➢ របាយការណ៍ ចរនតស្ថច់ប្ាក់បប្កាយបធវើស្វនកម្ម 
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