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ទស៊ី្រសនៈៈវិស៊ី្រស័យ

ចក្ខុុ�វិិស័័យ រ�ស័់ ធ្នូនាគារ គិឺ ដើ�ើម�បីី កាា�យ ជា ធ្នូនាគារ លំ�ដា�់ ដើលំ� ១ត្រឹ�ចាំ� ត្រឹ�ដើទីស័ ដើលំើ ខែ�ូក្ខុ �គត់�គង់់ដើស័វាធ្នូនាគារខែ�លំ អាច ពឹឹង់ពាក្ខុ់
បាន, ងាយ ត្រឹស័ួលំ ដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័់, មាន �ដើចេក្ខុវិិទី�យា ទី�ដើនើ� ឈាន មុ�, និង់ ងាយ ត្រឹស័ួលំ កូ្ខុ�ង់ ការ ដើ�ទីទីួលំ យក្ខុ។ ដើយើង់ មាន ��ណ៍ង់
កាា�យ ជា ធ្នូនាគារ មួយ ខែ�លំ ត្រឹ�ជាពឹលំរ�ឋ ក្ខុមុ�ជា ដើ�ឿទីកុ្ខុ ចិតត កូ្ខុ�ង់ ការ ��ដើពឹញ តត្រឹមូវិការ ដើស័វា ធ្នូនាគារ ស័ត្រឹមា� ់រ�ូ វិនត �គុិគលំ នងិ់ស័ត្រឹមា�់
អា�ីវិក្ខុមម។

បេ�ស៊ីកកម្មម

ដើ�ស័ក្ខុក្ខុមម រ�ស័់ ដើយើង់ គិឺដើ�ើម�បីី �ួយ �ល់ំ ត្រឹ�ដើទីស័ ក្ខុមុ�ជា, អា�ីវិក្ខុមម ក្ខុមុ�ជា, និង់ ពឹលំរ�ឋ ក្ខុមុ�ជា ក្ខុូ�ង់ ការ ក្ខុសាង់ អនាគិត កាន់ ខែត ទីូលំ�
ទីូលាយ និង់ ត្រឹតចះត្រឹតចង់់ ស័ត្រឹមា�់ �ួ�ន និង់ ត្រឹ�ដើទីស័ ជាតិ តាម រយៈ ការ �តល់ំ ដើស័វា ធ្នូនាគារ ត្រឹ�ក្ខុ� ដើដាយ ��នាញ វិិជាា��ីវិៈ �ុស់័ និង់
�ដើចេក្ខុវិិទី�យា ទី�ដើនើ� ���ុត ក្ខុូ�ង់ វិិស័័យ ធ្នូនាគារ ស័ត្រឹមា�់ ទាំ�ង់អស័់ គាំ�។

ដើយើង់ ចាំត់ ទីុក្ខុ �ួ�ន ឯង់ថា ជា ថ្ងៃ� គូិ �៏ លំអ មួយ ស័ត្រឹមា�់ ស័ហគិមន៍ ក្ខុមុ�ជា ក៏្ខុ�ូច ជា អា�ីវិក្ខុមមឯក្ខុ �ន និង់ រូ�វិនត �ុគិគលំ �ង់ ខែ�រ។ ដើយើង់
ដើ� ទីីដើនះ ដើ�ើម�បីី �ដើត្រឹមើ ដើស័វាក្ខុមម �ូន ត្រឹ�ដើទីស័ ក្ខុមុ�ជា។

គុីណត់ម្លៃម្មៃ

គិុណ៍ តថ្ងៃមួ រ�ស័់ ដើយើង់ បាន �ដើង់ើើត ជា ត្រឹគិឹះ �៏ ស័�ខាន់ ស័ត្រឹមា�់ អា�ីវិក្ខុមម រ�ស័់ ដើយើង់។ ដើយើង់ ដើ�ឿជាក្ខុ់ ដើលំើ សារៈ ស័�ខាន់ ថ្ងៃន៖

ស័ុចរិត ភាពឹ និង់ ដើស័ចក្ខុតី ដើគារពឹស័ុចរិត ភាពឹ និង់ ដើស័ចក្ខុតី ដើគារពឹ

ដើ� ធ្នូនាគារ ABA ដើយើង់ ចាំត ់ទុីក្ខុ ច�ណ៍ចុ ដើនះ ជា ការ ទីទួីលំ �ុស័
ត្រឹតូវិ �ុស័់ រ�ស់័ ធ្នូនាគារ ខែ�លំ ត្រឹតូវិ �ដើត្រឹមើ ដើស័វា �ូន រាលំ់ អតិ�ិ�ន
ត្រឹ�ក្ខុ� ដើដាយ ភាពឹ សុ័ចរតិ នងិ់ ដើស័ចក្ខុត ីដើគារពឹ។ ដើដាយ អនវុិតត តាម
គិណុ៍ តថ្ងៃមួ ដើនះ ដើដាយ ហមត ់ចត ់ដើយើង់ ទីទួីលំ បាន ការ ដើគារពឹ នងិ់
ទី�នុក្ខុ ចិតត ពឹី អតិ�ិ�ន រ�ស័់ ដើយើង់ វិិញ។

ទី�នុក្ខុ ចិតត និង់ ភាពឹ ជា ថ្ងៃ�គិូទី�នុក្ខុ ចិតត និង់ ភាពឹ ជា ថ្ងៃ�គិូ

ដើ� ធ្នូនាគារ ABA ដើយើង់ ដើ� ទីី ដើនះ ដើ�ើម�បីី �ួយ ស័ត្រឹមួលំ និង់ ជា
��នួយ ការ រ�ស់័ អតិ��ិន។ ដើយើង់ �ិត�� ដើធ្នូើើ ឲ្�យ �ួ�ន កាា�យ ជា ថ្ងៃ�គូិ
�៏ លំអ ខែ�លំ អតិ�ិ�ន រ�ស័់ ដើយើង់ អាច ដើ�ឿ ទីុក្ខុ ចិតត បាន។

ត្រឹក្ខុម ស័ីលំធ្នូម៌ និង់ ស័ុ�ីវិធ្នូម៌ត្រឹក្ខុម ស័ីលំធ្នូម៌ និង់ ស័ុ�ីវិធ្នូម៌

ដើ� ABA ដើយើង់ អនុវិតត ស័តង់់ដារ ត្រឹក្ខុម សី័លំធ្នូម៌ និង់ សុ័�ីវិធ្នូម៌
រវាង់ គំា� នឹង់ គំា� ដើពាលំ គឺិ ទាំ�ង់ ដើ� កូ្ខុ�ង់ នងិ់ ដើត្រឹ� ធ្នូនាគារ។ ដើគាលំ
ការ ណ៍ ៍ផ្ទាា�លំ ់�ួ�ន ដើនះ ដើហើយ ខែ�លំ �ដើង់ើើត បាន ជា មលូំ ដាា�ន ត្រឹគិឹះ
ស័ត្រឹមា�់ ទី�នាក្ខុ ់ទី�នង់ ត្រឹ�ចាំ� ថ្ងៃ�ៃ ជា មួយ អតិ��ិន នងិ់ ស័ហគិមន៍
ខែ�លំ ដើយើង់ ក្ខុ�ពុឹង់ �តលំ ់ដើស័វា �ូន ក្ខុ ៏�ចូ ជា ជា មួយ �គុិគលំកិ្ខុ រ�ស័់
ដើយើង់ �ង់ ខែ�រ។

គិុណ៍ភាពឹ ថ្ងៃន ដើស័វាក្ខុមមគិុណ៍ភាពឹ ថ្ងៃន ដើស័វាក្ខុមម

ដើ� ធ្នូនាគារ ABA ដើយើង់ �ិត�� ខែស័ើង់រក្ខុ ��ដើ�ះ ត្រឹសាយ ដើ�ើម�បីី
ដើ�ួើយត� ច�ដើពាះ រាលំ ់តត្រឹមូវិការ ដើស័វា ធ្នូនាគារ ទាំ�ង់ អស័។់ ដើយើង់
មាន ��ណ៍ង់ �តល់ំ ដើស័វាក្ខុមម ធ្នូនាគារ ត្រឹ�ក្ខុ� ដើដាយ ទី�នុក្ខុ ចិតត នងិ់
មាន �ដើចេក្ខុវិទិី�យា ទី�ដើនើ� ���ុត ស័ត្រឹមា�់ អតិ��ិន ក្ខុមុ�ជា ទាំ�ង់ អស់័
រ�ស់័ ដើយើង់ ដើពាលំ គឺិ កូ្ខុ�ង់ តួនាទីី ជា ��នយួការ ត្រឹគិ�ត់្រឹគិង់ គិណ៍នី
ផ្ទាា�លំ់ �ួ�ន ឬ គិណ៍នី អា�ីវិក្ខុមម រ�ស័់ អតិ�ិ�ន ។

វិិភាគិទាំនវិិភាគិទាំន

ដើ� ធ្នូនាគារ ABA ដើយើង់មានដើគាលំ ��ណ៍ង់ �ដល់ំ វិភិាគិទាំន ជា
វិិ�ជមាន �ល់ំ ត្រឹ�ដើទីស័ ក្ខុមុ�ជា។ ដើយើង់ ចង់់ ដើ�ើរ តួនាទីីមួយ ខែ�លំ
�តលំ ់សារ ត្រឹ�ដើ��ន៍  ស័ត្រឹមា�់  ការ  រស័់ ដើ�  រ�ស័់  អតិ�ិ�ន  ដើយើង់ 
ក្ខុ ៏ �ូច  ជា ស័ក្ខុមម ភាពឹ នា នា  ខែ�លំ រួម ច�ខែណ៍ក្ខុ នា� មក្ខុ នូវិ  អនាគិត �៏
លំអត្រឹ�ដើស័ើរ �លំ់  ត្រឹ�ដើទីស័  ជាតិ ទាំ�ង់ មូលំ �ង់ ខែ�រ។

និរនតរភាពឹ និង់ ក្ខុ�ដើណ៍ើននិរនតរភាពឹ និង់ ក្ខុ�ដើណ៍ើន

ដើ� ធ្នូនាគារ ABA ដើយើង់ ខែតង់ខែត គិិតគិូរ អ�ពីឹ អនាគិត រ�ស់័
ធ្នូនាគារ ដើយើង់ និង់ ត្រឹ�ជា�ន ក្ខុមុ�ជា ត្រឹពឹម ទាំ�ង់ ត្រឹ�ដើទីស័ ក្ខុមុ�ជា
�ង់ ខែ�រ។ ដើយើង់ សូ័ម �ងាា�ញ នូវិ ការ ដើ�តជាា� ចិតត �៏ ដើមាះ មុត �ូច
គា ំច�ដើពាះ �ុគិគលិំក្ខុ រ�ស់័ ដើយើង់ ក្ខុ ៏�ូចជា អត�ិិ�ន រ�ស់័ ដើយើង់ �ង់
ខែ�រ។ ដើនះ គិឺ ជា វិិធី្នូសាស្រ្តស័ត មួយ ខែ�លំ អាច ឲ្�យ ដើយើង់ ធានា បាន
នូវិ ក្ខុ�ដើណ៍ើន  ត្រឹ�ក្ខុ� ដើដាយ និរនតរភាពឹ រ�ស័់ ធ្នូនាគារ។
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ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ការិយ�រិដើចេទី  ៦១៧.២៩១ ៥១៦.៦៥៣ ៣០០.០២៩

ច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ�ក្ខុូ�ង់ការិយ�រិដើចេទី  ៥៩៤.៩០៥ ៥២៩.៩៣១ ២៩៦.៨៦០

អនុបាត ហិរញ្ញវិត្ថ� (%)អនុបាត ហិរញ្ញវិត្ថ� (%)

អនុបាត សាធ្នូនភាពឹ  ១៨,០៨ ១៩,៩៤ ១៩,៩៥

អនុបាត ��ណ៍ុលំ ដើធ្នូៀ� នឹង់ មូលំធ្នូន ៦៩៥,៨៦ ៧៨៥,៣៩ ៧៥៩,៨៩

អនុបាត ស័នទនីយ ភាពឹ ១៦៦,៦២ ១៦២,៣២ ១៣២,៥១

អនុបាត ឥណ៍ទាំន មិន ��ដើណ៍ើរការ ០,៨០ ០,៧០ ០,៧៨

អនុបាត�ដើញ្ញើដើធ្នូៀ�នឹង់ឥណ៍ទាំន ៧៨,៦៩ ៨១,៤២ ៨៣,៩១

អនុបាត �លំច�ណ�ញ (%)អនុបាត �លំច�ណ�ញ (%)

អនុបាតច�ដើណ៍ញដើធ្នូៀ�នឹង់ត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមមមធ្នូ�យម    (ROAA)  ២,៨៩ ៣,៥៧ ៣,៣៨

អនុបាតច�ដើណ៍ញដើធ្នូៀ�នឹង់មូលំធ្នូនមធ្នូ�យម  (ROAE)  ២៤,០៧ ៣១,២៧ ២៨,៤៦

អនុបាតលំទី្ធភាពឹ�ង់់ការត្រឹបាក្ខុ់  ៤២០,១៧ ៣៧៩,០៨ ២៩៣,១៥

ច�ដើណ៍ញក្ខុូ�ង់មួយឯក្ខុតាមូលំ�ត្រឹតក្ខុមមស័ិទី្ធិ 
(ក្ខុរណ៍ីចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹតក្ខុមមស័ិទី្ធ)ិ គាា�ន គាា�ន គាា�ន

ភាគិលាភក្ខុូ�ង់មួយឯក្ខុតាមូលំ�ត្រឹតក្ខុមមស័ិទី្ធិ
(ក្ខុរណ៍ីចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹតក្ខុមមស័ិទី្ធ)ិ គាា�ន គាា�ន គាា�ន

អនុបាតហិរញ្ញវិត្ថ�ស័�ខាន់ៗដើ���ង់ដើទីៀត (ត្រឹ�ស័ិនមាន) គាា�ន គាា�ន គាា�ន
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ក្រាកាហិិិកអំំព័�ព័័ត់៌មានៈហិិរញ្ញញវត់ុ�ស៊ីបេ�េ�

+ ១២,៣ 
ពឹីឆ្នាំំ��២០១ ៩

+ ៥៣,៥ 
ពឹីឆ្នាំំ��២០១ ៩

+៣៦,៥ 
ពឹីឆ្នាំំ��២០១ ៩

+   ៣៨,៤
ពឹីឆ្នាំំ��២០១ ៩

ទ�ពឹ�យស័ក្ខុមម ស័រុ�ទ�ពឹ�យស័ក្ខុមម ស័រុ�
គិិតជាលាន ដើរៀលំ

 ២៤.៧៨៨.៩០៥ ២៤.៧៨៨.៩០៥
ឆ្នាំំ��២០២០

១៧.៩០៩.១៧០១៧.៩០៩.១៧០
ឆ្នាំំ��២០១៩

១១.០២០.៥០៣១១.០២០.៥០៣
ឆ្នាំំ��២០១៨

��ណ៍ុលំ ស័រុ���ណ៍ុលំ ស័រុ�
គិិតជាលាន ដើរៀលំ

  ២១.៦៨៣.២០១  ២១.៦៨៣.២០១
ឆ្នាំំ��២០២០

១៥.៨៨៦.៤២១១៥.៨៨៦.៤២១
ឆ្នាំំ��២០១៩

៩.៧៣៨.៨៨៧៩.៧៣៨.៨៨៧
ឆ្នាំំ��២០១៨

មូលំធ្នូន ស័រុ�មូលំធ្នូន ស័រុ�
គិិតជាលាន ដើរៀលំ

 ៣.១០៥.៧០៤ ៣.១០៥.៧០៤
ឆ្នាំំ��២០២០

២.០២២.៧៤៩២.០២២.៧៤៩
ឆ្នាំំ��២០១៩

១.២៨១.៦១៧១.២៨១.៦១៧
ឆ្នាំំ��២០១៨

អនុបាត ច�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ ទ�ពឹ�យស័ក្ខុមម មធ្នូ�យមអនុបាត ច�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ ទ�ពឹ�យស័ក្ខុមម មធ្នូ�យម
គិិតជាភាគិរយ

- ៦៨ 
ពឹីឆ្នាំំ��២០១ ៩

 ២,៨៩ ២,៨៩
ឆ្នាំំ��២០២០

៣,៥៧៣,៥៧
ឆ្នាំំ��២០១៩

៣,៣៨៣,៣៨
ឆ្នាំំ��២០១៨

អនុបាត ច�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ មូលំធ្នូនមធ្នូ�យមអនុបាត ច�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ មូលំធ្នូនមធ្នូ�យម
គិិតជាភាគិរយ

-៧២០ 
ពឹីឆ្នាំំ��២០១ ៩

  ២៤,០៧  ២៤,០៧
ឆ្នាំំ��២០២០

 ៣១,២៧ ៣១,២៧
ឆ្នាំំ��២០១៩

 ២៨,៤៦ ២៨,៤៦
ឆ្នាំំ��២០១៨

លំទី្ធ�លំ លំមអិត ក្ខុូ�ង់ ការិយ�រិចេ�ទីលំទី្ធ�លំ លំមអិត ក្ខុូ�ង់ ការិយ�រិចេ�ទី
គិិតជាលាន ដើរៀលំ

 ៥៩៤.៩០៥ ៥៩៤.៩០៥
ឆ្នាំំ��២០២០

 ៥២៩.៩៣១ ៥២៩.៩៣១
ឆ្នាំំ��២០១៩

 ២៩៦.៨៦០ ២៩៦.៨៦០
ឆ្នាំំ��២០១៨

(ឯក្ខុតាមូលំដាា�ន)(ឯក្ខុតាមូលំដាា�ន)
BPSBPS
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ស៊ីមាស៊ីភាព័ក្រាកីម្មក្រា�ឹក្រសាភិិបាល

Madi Akmambet

អភិបាលំត្រឹ�តិ�តតិ

Dominic Jacques

អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ

Christian St-Arnaud

អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ

Martin Ouellet

អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ

Yves Jacquot

ត្រឹ�ធានត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ

Guy Quaden

អភិបាលំឯក្ខុរា��យ

Paolo Pizzuto

អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ

Henri Calvet

អភិបាលំឯក្ខុរា��យ

Etienne Chenevier

អភិបាលំឯក្ខុរា��យ
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សាររ�ស៊ី់ក្រា�ធានៈក្រាកីម្មក្រា�ឹក្រសាភិិបាល នៈិ�នាយកក្រា�ត់ិ�ត់ិិ

ដើយើង់�ំ��មានដើស័ចក្ខុដដីើសាមនស័��រីក្ខុរាយសូ័ម�ត្រឹមា��ូន អ�ពឹីលំទី្ធ�លំត្រឹ�តិ�តតិការហិរញ្ញវិត្ថ�រ�ស័់ធ្នូនាគារ ABA ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០ 
ត្រឹស័�ដើ�តាមលំក្ខុុ�ណ៍ឌក្ខុ�ណ៍ត់រ�ស័់និយ័តក្ខុរមូលំ�ត្រឹតក្ខុមុ�ជា (ន.ម.ក្ខុ)។

ដើទាំះ�ដីើនះជាឆ្នាំំ���ល៏ំ�បាក្ខុក្ខុដ៏ើដាយ ក្ខុធ៏្នូនាគារ ABA ទីទួីលំបានក្ខុ�ដើណ៍ើនគិរួឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�លំដ់ើលំើបាា�រាា�ខែមែត្រឹតស័�ខាន់ៗ ទាំ�ង់អស់័ រមួមាន 
ត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមមស័រុ� ត្រឹបាក្ខុ់�ដើញ្ញើ និង់ឥណ៍ទាំន ក្ខុ៏�ូចជា មូលំដាា�នអតិ�ិ�ន។

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមមស័រុ�ដើក្ខុើនបាន ៣៩% ដើស័មើនឹង់ ៦,១ �ី�លាន�ុលាា�រអាដើមរិក្ខុ �ណ៍ៈដើពឹលំខែ�លំ
�លំ�ត្រឹត�ដើញ្ញើ ដើក្ខុើនបាន ៤៣% ដើស័មើនងឹ់ ៤,៩ �ី�លាន�លុាា�រអាដើមរកិ្ខុ ដើហើយ�លំ�ត្រឹតឥណ៍ទាំន ដើក្ខុើនបាន ៣៨% ដើស័មើនងឹ់ ៣,៨ 
�ី�លាន�ុលាា�អាដើមរិក្ខុ។ ធ្នូនាគារ ABA ទីទីួលំបានត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធ�៏រឹង់មា� ច�នួន ១៥១,៤ លាន�ុលាា�រអាដើមរិក្ខុ ស័ត្រឹមា�់ឆ្នាំំ��
សារដើពឹើពឹន្ធ ២០២០ ដើលំើស័ខែ�នការ�វិិកា។ មូលំធ្នូនភាគិហីុនិក្ខុរ�ស័់ធ្នូនាគារ ដើក្ខុើនបាន ៥៥% ដើដាយស័ដើត្រឹមចបាន ៧៦៧,៨ 
លាន�ុលាា�រអាដើមរិក្ខុ ក្ខុូ�ង់អ�ឡុ�ង់ដើពឹលំថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ដើនះ។

ដើដាយសារត្រឹ�ជា�នកាន់ខែតដើត្រឹចើនបានដើត្រឹ�ើស័ដើរសី័ធ្នូនាគារ ABA ជាថ្ងៃ�គិដូើស័វាធ្នូនាគាររ�ស់័�ួ�ន មលូំដាា�នអត�ិិ�នរ�ស់័ធ្នូនាគារ
ដើ�ឆ្នាំំ�� ២០២០ ដើក្ខុើនដើឡុើង់គិួរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�លំ ់ត្រឹ�មាណ៍ ៧០% ខែ�លំស័ដើត្រឹមចឈាន�លំ ់១,៤លាននាក្ខុ់។

លំទី្ធ�លំស័ដើត្រឹមចបានទាំ�ង់ដើនះដើដាយសារដើជាគិ�័យក្ខុូ�ង់ការអនុវិតតយុទី្ធសាស្រ្តស័តធ្នូុរក្ខុិចេរ�ស័់�ួ�នដើដាយដើផ្ទាោ�តដើលំើ�លំិត�លំ
ហិរញ្ញវិត្ថ�ឌីី�ី�លំ ក្ខុ៏�ូចជាឥណ៍ទាំនត្រឹ�ក្ខុ�ដើដាយ�លិំតភាពឹ�លំ់អា�ីវិក្ខុមមមីត្រឹកូ្ខុ និង់ស័ហត្រឹគាស័ធុ្នូនតូច និង់មធ្នូ�យមកូ្ខុ�ង់វិិស័័យ
ពឹិតថ្ងៃនដើស័�ឋក្ខុិចេ។ ធ្នូនាគារ ABA ក្ខុ៏អនុវិតតវិ��បីធ្នូម៌ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ហានិភ័យ�៏រឹង់មា� ខែ�លំត្រឹតូវិបានពឹត្រឹង់ឹង់ដើដាយស័វិនក្ខុមម និង់ក្ខុិចេការ
ត្រឹ�តិ�តតិតាមដើពឹញដើលំញដើលំើត្រឹគិ�់ស័ក្ខុមមភាពឹធ្នូុរក្ខុិចេរ�ស័់�ួ�ន។

ធ្នូនាគារ ABA អនុដើលាមតាមដើគាលំការណ៍៍ខែណ៍នា�រ�ស់័ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនក្ខុមុ�ជាពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធនឹង់ក្ខុមមវិិធ្នូីដើរៀ�ច�ក្ខុមេីដើឡុើង់វិិញ ដើដាយ
�តលំក់ារអនដុើត្រឹគាះ��ណុ៍លំ�ល់ំអតិ��ិនក្ខុមេខីែ�លំ�ួ�ត្រឹ�ទីះភាពឹលំ�បាក្ខុកូ្ខុ�ង់ការ�ង់់ស័ង់ក្ខុមេរី�ស់័�ួ�ន។ ដើនះជាដើគាលំនដើ�បាយ
�៏ស័�ខាន់មួយកូ្ខុ�ង់ការគា�ត្រឹទីដើស័�ឋក្ខុិចេកូ្ខុ�ង់ត្រឹគាមានវិិ�តតិ�៏លំ�បាក្ខុដើនះ។ ត្រឹស័�គាំ�ដើនះខែ�រ ធ្នូនាគារបានពិឹនិត�យ�លំ�ត្រឹតក្ខុមេីដើដាយ
ត្រឹ�ុង់ត្រឹ�យ័ត ូនិង់�ដើង់ើើតស័�វិិធានធ្នូនក្ខុមេីឲ្�យត្រឹស័�តាមវិិធាន CIFRS និង់�ទី��បីញ្ញតតិនានារ�ស័់ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនក្ខុមុ�ជា។ 

ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០ ធ្នូនាគារ ABA បានអនវុិតតគិ�និត�ត�ចដើ�តើមយទុី្ធសាស្រ្តស័តកូ្ខុ�ង់ការ�ដើង់ើើនដើស័វាធ្នូនាគាររ�ស់័�ួ�ន នងិ់ដាក់្ខុឲ្�យអត�ិិ�ន
ដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័ន់វូិត្រឹ�ព័ឹន្ធធ្នូនាគារទី�ដើនើ�ៗរ�ស់័�ួ�ន។ ធ្នូនាគារបានពឹត្រឹង់កី្ខុវិតតមានភូមិសាស្រ្តស័តតាមរយៈការដើ�ើក្ខុសាខា�មចី�ននួពីឹរ �ដើង់ើើត
ភាពឹជាថ្ងៃ�គិូជាមួយត្រឹគិឹះសា្ថ�នហិរញ្ញវិត្ថ�ដើ���ង់ៗ និង់ដាក្ខុ់ឲ្�យ��ដើណ៍ើរការ��ា�ញ�មី គិឺទីីតា�ង់ស័ើ័យដើស័វា “ABA ២៤/៧”។

�លិំត�លំស័�ខាន់រ�ស័់ធ្នូនាគារកូ្ខុ�ង់ខែ�ូក្ខុរូ�វិនត គិឺក្ខុមមវិធ្នូី ABA Mobile �នតទីទួីលំបានដើស័វាក្ខុមម និង់មុ�ងារ�មីៗ�ខែន្ថមដើ�ើម�បីី
ដើធ្នូើើឲ្�យការដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័់ដើស័វាធ្នូនាគារជាមួយធ្នូនាគារ ABA កាន់ខែតងាយត្រឹស័ួលំ ខែ�មទាំ�ង់មានស័នតិសុ័� និង់ស័ុវិត្ថិភាពឹ�ង់ខែ�រ។ 
ស័មាស័ធាតតុ្រឹ�ព័ឹន្ធដើអកូ្ខុឌីី�ី�លំដើ���ង់ៗរ�ស់័ធ្នូនាគារ ក្ខុទ៏ីទួីលំបានការ��ដើឡុើង់ស័មត្ថភាពឹ នងិ់ខែក្ខុលំមអកានខ់ែតត្រឹ�ដើស័ើរក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ��ដើនះ
�ង់ខែ�រ រួមមាន ការដាក្ខុ់ឲ្�យ��ដើណ៍ើរការក្ខុមមវិិធ្នូីទីូរស័័ពឹទរ�ស័់ត្រឹ�ពឹ័ន្ធទីូទាំត់អនឡាញរ�ស័់ធ្នូនាគារ គិឺ PayWay ត្រឹពឹមទាំ�ង់ខែក្ខុលំមអ
ដើស័វាធ្នូនាគារអនឡាញស័ត្រឹមា�់អា�ីវិក្ខុមមរ�ស័់�ួ�នខែ�រ។

ក្ខុូ�ង់ការគា�ត្រឹទីគិ�និត�ត�ចដើ�តើមរ�ស័់រា�រដាា�ភិបាលំក្ខុមុ�ជា ធ្នូនាគារបានចូលំរួមក្ខុូ�ង់គិដើត្រឹមាង់ស័ហហិរញ្ញ��បីទាំនស័ហត្រឹគាស័ធុ្នូនតូច 
និង់មធ្នូ�យមឆ្នាំំ�� ២០២០។ គិិតត្រឹតឹមចុង់ឆ្នាំំ�� ២០២០ ធ្នូនាគារ ABA បាន�ដើញេញក្ខុមេីខែ�លំមានទីឹក្ខុត្រឹបាក្ខុ់ច�នួន ១,៤ លាន�ុលាា�រ
អាដើមរិក្ខុ តាមរយៈគិដើត្រឹមាង់ស័ហហិរញ្ញ��បីទាំនស័ហត្រឹគាស័ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូ�យមដើនះ។

ត្រឹស័�តាមដើ�ស័ក្ខុក្ខុមម�ដើត្រឹមើដើស័វា�ូនត្រឹ�ជា�នក្ខុមុ�ជា នងិ់អា�វីិក្ខុមមនានាខែ�លំមានតត្រឹមូវិការហរិញ្ញវិត្ថ� ធ្នូនាគារ ABA រមួច�ខែណ៍ក្ខុ
�ា�ង់ដើត្រឹចើនក្ខុូ�ង់ក្ខុ�ដើណ៍ើន និង់ការអភិវិឌី�ឍត្រឹ�ដើទីស័ តាមរយៈការ�ង់់ពឹន្ធដើដាយផ្ទាា�ល់ំ។ ជាពិឹដើស័ស័ ដើ�ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ��ហិរញ្ញវិត្ថ� ២០២០ 
ធ្នូនាគារ ABA ត្រឹតូវិបានទីទួីលំសាា�លំថ់ាជាស័ហត្រឹគាស័ខែ�លំបាន�ង់់ពឹន្ធដើត្រឹចើនជាង់ដើគិលំ�ដា�ទី់ី 12 ដើ�ក្ខុមុ�ជា នងិ់បានទីទួីលំលិំ�តិ
ស័រដើស័ើរពឹីអគិគមហាដើស័នា�តីដើតដើជា ហីុន ខែស័ន នាយក្ខុរ�ឋមស្រ្តនតីថ្ងៃនត្រឹពឹះរាជា�ចត្រឹក្ខុក្ខុមុ�ជា។

ក្ខុូ�ង់ខែ�ធ្នូូ� ភាំ�ក្ខុង់ារវាយតថ្ងៃមួ S&P Global Ratings បានរក្ខុ�សាច��ត់ថាំ�ក្ខុល់ំទី្ធភាពឹស័ង់រយៈដើពឹលំខែវិង់ ‘B+’ ជាមយួទីស័��នវិស័ិ័យ 
“ស័្ថរិភាពឹ” រ�ស់័ធ្នូនាគារ ABA ខែ�លំជាក្ខុត្រឹមិត�ុស់័���តុដើ�ក្ខុមុ�ជា។ ការណ៍៍ដើនះ�ងាា�ញពឹទីីស័��នៈរ�ស់័ភាំ�ក្ខុង់ារវាយតថ្ងៃមួ S&P 
ខែ�លំថា ធ្នូនាគារអាចត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ត្រឹ�ក្ខុ�ដើដាយចីរភាពឹនវូិក្ខុ�ដើណ៍ើនក្ខុមេ ីនងិ់�ដើញ្ញើ�ដ៏ើលំឿន ដើទាំះ�ីដើ�កូ្ខុ�ង់ត្រឹគាមិនត្រឹបាក្ខុ�ត្រឹ�ជាអ�ឡុ�ង់



VIIធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

ដើពឹលំការរកី្ខុរាលំដាលំថ្ងៃនវិរីសុ័ក្ខុវូិ�ី-១៩ នងិ់ការ�យចុះដើស័�ឋក្ខុចិេ។ អូក្ខុ��នាញក្ខុក៏្ខុតស់័មាា�លំថ់ា ដើក្ខុរ៍�ដើឈាា�ះអា�វីិក្ខុមមរ�ស័ធ់្នូនាគារ 
ABA មានភាពឹរឹង់មា�ដើដាយសារក្ខុ�ដើណ៍ើនគួិរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�លំ់ថ្ងៃនច�ខែណ៍ក្ខុទីី��សាររ�ស័់ធ្នូនាគារ។ 

ភាពឹដើ�ឿនដើលំឿនរ�ស់័ធ្នូនាគារក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០ ទីទីលួំបានការសាទីរពឹទីីស័��នាវិ�តជីាដើត្រឹចើនខែ�លំបានត្រឹ�ស័ទិី្ធនាមធ្នូនាគារ ABA 
ជា ”ធ្នូនាគារដើ�ូើមដើ�ក្ខុមុ�ជា ឆ្នាំំ��២០២០” និង់”ធ្នូនាគារឌីី�ី�លំដើ�ូើមដើ�ក្ខុមុ�ជា ឆ្នាំំ��២០២០”។

ត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ ពឹិតជាមានដើស័ចក្ខុដីដើសាមនស័��ជាមួយលំទី្ធ�លំត្រឹ�តិ�តតិការរួមរ�ស័់ធ្នូនាគារដើ�ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ��២០២០ ជាពឹិដើស័ស័
ដើទាំះ�ីជាមានការរីក្ខុរាលំដាលំវិីរុស័កូ្ខុវិី�-១៩ ក្ខុ៏ដើដាយ។ ធ្នូនាគារ�នតដើ�ើរតួនាទីី�ា�ង់ស័ក្ខុមមកូ្ខុ�ង់ការពឹិនិត�យតាមដានការអនុវិតត
យទុី្ធសាស្រ្តស័តរ�ស់័ធ្នូនាគារ ដើដាយអនវុិតតតាមវិធិ្នូសីាស្រ្តស័តអនវុិតតលំអត្រឹ�ដើស័ើរ នងិ់�ទីដាា�នលំអ���តុ។ ត្រឹតង់ដ់ើនះ ត្រឹកុ្ខុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភបិាលំ មាន
ស័មត្ថភាពឹដើពឹញដើលំញជាមយួស័មា�កិ្ខុរ�ស់័�ួ�នខែ�លំយក្ខុ�ទីពិឹដើសាធ្នូ នងិ់��នាញឯក្ខុដើទីស័ដើ�កូ្ខុ�ង់វិស័ិ័យហរិញ្ញវិត្ថ� ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់
ហានិភ័យ និង់អភិបាលំក្ខុិចេសា�ីវិក្ខុមមមក្ខុអនុវិតតស័ត្រឹមា�់ធ្នូនាគារ។

តាង់នាមឲ្�យត្រឹក្ខុមុត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភបិាលំ នងិ់គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ដើយើង់�ំ��ស័ូមខែ�ួង់អ�ណ៍រគិុណ៍�លំ់ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនក្ខុមុ�ជា និង់គិណ៍ៈក្ខុមមការ
មលូំ�ត្រឹតក្ខុមុ�ជាស័ត្រឹមា�់ការ�នត�ដល់ំមគិគ�ដើទីទស័ក៍្ខុ នងិ់ការគា�ត្រឹទី។ កូ្ខុ�ង់នាមជាធ្នូនាគារពាណិ៍�ជទីីមួយខែ�លំដើបាះ��សាយស័ញ្ញាា��ណ៍ណ
សា�វីិក្ខុមមកូ្ខុ�ង់ទឹីក្ខុត្រឹបាក់្ខុស័រុ� ៨៤,៨២១ �ី�លានដើរៀលំ ធ្នូនាគារ ABA សូ័ម�ងាា�ញការដើ�ដជាា�ចិតត�ា�ង់មុតមា�ច�ដើពាះក្ខុចិេការអភវិិឌី�ឍ
�នតថ្ងៃនទីី��សារមូលំ�ត្រឹត និង់ការដើលំើក្ខុក្ខុមុស័់ការដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័់ត្រឹបាក្ខុ់ដើរៀលំ។

ជាចុង់ដើត្រឹកាយ ដើយើង់�ំ��ស័ូមខែ�ួង់អ�ណ៍រគិុណ៍�ា�ង់ត្រឹជាលំដើត្រឹ��ល់ំអតិ�ិ�ន និង់ភាគិីពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធស័ត្រឹមា�់ការដើ�ឿទីុក្ខុចិតតមក្ខុដើលំើ
ធ្នូនាគារ ABA។

Yves Jacquot

ត្រឹ�ធានត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ

Askhat Azhikhanov

នាយក្ខុ ត្រឹ�តិ�តតិ

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ� មីនា ឆ្នាំំ��២០២១

ចុះហត្ថដើលំខារួច ចុះហត្ថដើលំខារួច
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មាតិកា

ទីស័��នៈវិិស័��័យ,ុ ដើ�ស័ក្ខុក្ខុមម, គិុណ៍តថ្ងៃមួ II

ពឹ័ត៌មានហិរញ្ញវិត្ថ�ស័ដើង់ុ� III

ត្រឹកាហើិក្ខុអ�ពឹីពឹ័ត៌មានហិរញ្ញវិត្ថ�ស័ដើង់ុ� IV

ស័មាស័ភាពឹត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ V

សាររ�ស័់ត្រឹ�ធានត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ និង់នាយក្ខុត្រឹ�តិ�តតិ VI

្នែកទ� 1. ព័័ត់៌មានៈទូបេ�ពាក់ព័័នៈធ�ីគុគលចំី��ញ្ញី�លក់ម្មូល�ក្រាត់ ១

a. អតតស័ញ្ញាា�ណ៍�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត  ២

b. លំក្ខុុណ៍ៈ ថ្ងៃន ធ្នូុរក្ខុិចេ  ២

c. ត្រឹពឹឹតតិការណ៍៍ស័�ខាន់ៗរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត ៣

d. សា្ថ�នភាពឹទីី��សារ ៣

e. សា្ថ�នភាពឹត្រឹ�ក្ខុួតត្រឹ�ខែ�ង់ ៤

f. ខែ�នការអនាគិត ៤

g. ក្ខុតាា�ហានិភ័យ ៤

្នែកទ� ២. ព័័ត់៌មានៈ អំំព័� លទធនល ក្រា�ត់ិ�ត់ិិការ ធីរកិចំច  ៦

a. លំទី្ធ�លំ ត្រឹ�តិ�តតិការ ធ្នូុរក្ខុិចេ  ដើដាយ រួម �ញេ�លំ ពឹ័ត៌មាន តាម ខែ�ូក្ខុ ៧

b. រចនាស័មុ័ន្ធ ច�ណ៍ូលំ ៧

្នែកទ� 3. ព័័ត់៌មានៈអំំព័�អំភិិបាលកិចំចសារជី�វកម្មម ៨

a. រចនាស័មុ័ន្ធ ៩

b. ត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ ១០

c. �ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់ ១០

្នែកទ� 4. ព័័ត់៌មានៈអំំព័�ការជីួញដូូរម្មូល�ក្រាត់ នៈិ�ភាគុហិុីនៈិករ�ស៊ី់�ីគុគលចំី��ញ្ញី�លក់ម្មូល�ក្រាត់ ១២

a. ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំ�ត្រឹត ១៣

b. ថ្ងៃ�ួ និង់�រិមាណ៍�ួញ�ូរមូលំ�ត្រឹត  ១៣

c. ភាគិ ហីុនិក្ខុ ខែ�លំកាន់កា�់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិដើបាះដើឆ្នាំំ�តច�នួនដើត្រឹចើនដើលំើស័លំ�់ (ចាំ�់ពឹី ៣០%ដើឡុើង់ដើ�) ១៤

d. ភាគិហីុននិក្ខុខែ�លំកាន់កា�់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិដើបាះដើឆ្នាំំ�តច�នួនដើត្រឹចើន (ចាំ�់ពឹី៥% �លំ់តិចជាង់៣០%) ១៤

e. ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីការខែ�ង់ខែចក្ខុភាគិលាភក្ខុូ�ង់រយៈដើពឹលំ៣(�ី)ឆ្នាំំ��ចុង់ដើត្រឹកាយ ១៤

្នែកទ� 5. របាយការណ៍ស៊ីវនៈកម្មមរ�ស៊ី់ស៊ីវនៈកម្មមម្លៃនៃកែ��បេលើការក្រាត់ួត់ព័ិនៈិត់្រយម្លៃនៃកែ�� ១៥

្នែកទ� 6. របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�្ដូលបេធិើស៊ីវនៈកម្មមបេ�យស៊ីវនៈករឯករាជី្រយ ១៩

្នែកទ� 7. ព័័ត់៌មានៈអំំព័�ក្រា�ត់ិ�ត់ិិការជាម្មួយភាគុ�ពាក់ព័័នៈធ ២០
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្នែកទ� 8. នៈិ�ទំនាស៊ី់នលក្រា�បេ�ជីនៈ៍ ២០

a. ត្រឹ�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយភាគិ ហីុនិក្ខុ ខែ�លំមានភាគិហីុនចាំ�់ពឹី ៥ (ត្រឹបា�)ភាគិរយដើឡុើង់ដើ� 
ថ្ងៃនមូលំ�ត្រឹតក្ខុមមស័ិទី្ធិក្ខុ�ពឹុង់ដើធ្នូើើចរាចរដើលំើទីី��សារ ២១

b. ត្រឹ�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំ និង់�ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់ ២១

c. ត្រឹ�តិ�តតិការជាមួយអភិបាលំ និង់ភាគិ ហីុនិក្ខុ ពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធនឹង់ការទីិញ - លំក្ខុ់ត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមម និង់ដើស័វាក្ខុមម ២១

d. ត្រឹ�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយស័មា�ិក្ខុត្រឹគិួសារផ្ទាា�លំ់រ�ស័់អភិបាលំ �ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់  
និង់ភាគិហីុនិក្ខុខែ�លំមានភាគិហីុនចាំ�់ពឹី៥(ត្រឹបា�) ភាគិរយដើឡុើង់ដើ� ២១

e. ត្រឹ�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយ�ុគិគលំខែ�លំមានទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ជាមួយអភិបាលំរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់ មូលំ�ត្រឹត 
ត្រឹក្ខុុមហីុន�ុត្រឹតស័មុ័ន្ធ ឬត្រឹក្ខុុមហីុនហូលំឌីីង់រ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត ខែ�លំទី�នាក្ខុ់ទី�នង់រ�ស័់�ុគិគលំទាំ�ង់ដើនាះ 
ដើក្ខុើតមានដើ�ក្ខុូ�ង់ត្រឹ�តិ�តតិការ ឬការចាំត់ខែចង់�មួយខែ�លំបានដើធ្នូើើដើឡុើង់ដើដាយ�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត ២១

f. ត្រឹ�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយ�ុគិគលំធាា��់ជាអភិបាលំ ឬ �ុគិគលំពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធជាមួយ�ុគិគលំធាា��់ជាអភិបាលំ ២១

g. ត្រឹ�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំខែ�លំកាន់មុ�ត�ខែណ៍ង់�មួយដើ�ក្ខុូ�ង់ស័មាគិម ឬអង់គភាពឹមិនខែស័ើង់រក្ខុ 
ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញ ឬដើ�ក្ខុូ�ង់ត្រឹក្ខុុមហីុន�មួយដើ���ង់ដើទីៀតដើត្រឹ�ពឹី�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត ២១

h. ត្រឹ�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំខែ�លំទីទីួលំបាន�លំត្រឹ�ដើ��ន៍ពឹី�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត 
ដើទាំះជាហិរញ្ញវិត្ថ� ឬ មិនខែមនហិរញ្ញវិត្ថ� ២១

្នែកទ� 9. ការព័ិភាក្រសា នៈិ�ការវិភាគុរ�ស៊ី់គុណៈក្រាគុ�់ក្រាគុ� ២២

a. ទីិ�ឋភាពឹទីូដើ�ថ្ងៃនត្រឹ�តិ�តតិការ ២៣

b. ក្ខុតាា�ស័�ខាន់ៗខែ�លំមានឥទី្ធិពឹលំដើលំើ�លំច�ដើណ៍ញ ២៧

c. ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលំស័�ខាន់ៗដើលំើការលំក្ខុ់ និង់ច�ណ៍ូលំ  ២៨

d. �លំ�ែះពាលំ់ថ្ងៃនការ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ អត្រឹតាការត្រឹបាក្ខុ់ និង់ថ្ងៃ�ួទី�និញ ២៨

e. �លំ�ែះពាលំ់ថ្ងៃនអតិ�រ� ២៨

f. ដើគាលំនដើ�បាយដើស័�ឋក្ខុិចេ សារដើពឹើពឹន្ធ និង់រូ�ិយវិត្ថ�រ�ស័់រា�រដាា�ភិបាលំ ២៨

g. ហត្ថដើលំខាអភិបាលំរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត ៣០
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្នែកទ� 1 

ព័័ត់៌មានៈទូបេ�ពាក់ព័័នៈធ�ីគុគល
ចំី��ញ្ញី�លក់ម្មូល�ក្រាត់
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a. a. អតតស័ញ្ញាា�ណ៍�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�អតតស័ញ្ញាា�ណ៍�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�  

ដើឈាា�ះ ត្រឹក្ខុុមហីុន ជា អក្ខុ��រ ខែ�មរ ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាស័ុី ច�កាត់

ជា អក្ខុ��រ ឡា តា�ង់ Advanced Bank of Asia Limited

ដើលំ� ក្ខុូ� ស័តង់់ដារ KH  ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីសាំ�ក្ខុ់ការ
អគារដើលំ�១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង់១៤៨ អា ដើ� ដើស័ ដើ� វិ�ីិត្រឹពឹះសី័ហនុ 
នងិ់អគារដើលំ�១៥  នងិ់១៥៣ អា ដើ� ដើស័  �ួ�វិដើលំ�២៧៨ ភមូ៤ិ ស័ងាា�ត់
�ងឹ់ដើក្ខុង់ក្ខុង់១ �ណ៍ឌ�ងឹ់ដើក្ខុង់ក្ខុង់ រា�ធានីភូ�ដើពឹញ ត្រឹពឹះរាជា�ចត្រឹក្ខុក្ខុមុ�ជា

ដើលំ� ទីូរស័័ពឹទ (+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

ដើលំ� ទីូរសារ (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

ដើគិហទី�ពឹ័រ www.ababank.com

អុីខែមលំ info@ababank.com

ដើលំ� វិិញ្ញាា��ន�ត្រឹត ចុះ�ញជី ពាណ៍ិ�ជក្ខុមម ០០០១០៥៩៣ ចុះ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២៩ ធ្នូូ� ២០១០

ដើលំ� អាជាា� �ណ៍ណ អា�ីវិក្ខុមម B១៤ ដើចញ ដើដាយ ធ្នូនាគារជាតថិ្ងៃន ក្ខុមុ�ជា ចុះ ថ្ងៃ�ៃ ទីី  ២៩  វិិចេិកា ២០១៩

ដើស័ចក្ខុតសី័ដើត្រឹមច អនញុ្ញាា�ត នងិ់ ចុះ�ញជ ីឯក្ខុសារ �តលំ់
ពឹ័ត៌មាន ដើលំ� ១៥៥/១៩ គិ.ម.ក្ខុ. ចុះ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ០៧ ស័ីហា ២០១៩

ដើឈាា�ះ �ុគិគលំ ត��ង់ �ុគិគលំ ចុះ�ញជ ីលំក្ខុ ់មូលំ�ត្រឹត ដើលាក្ខុ Askhat Azhikhanov

b. b. លំក្ខុុណ៍ៈ ន� ធ្នូុរក្ខុិចេ លំក្ខុុណ៍ៈ ន� ធ្នូុរក្ខុិចេ 

ធ្នូនាគារ ABA  គិឺជា ត្រឹគិឹះសា្ថ�ន ហិរញ្ញវិត្ថ� ឯក្ខុ�ន ឈានមុ� មួយ រ�ស័់ ក្ខុមុ�ជា ( ស័ហត្រឹគាស័ ឯក្ខុ�ន)  ខែ�លំ ត្រឹតូវិ បាន �ដើង់ើើត ដើឡុើង់ ក្ខុូ�ង់
ឆ្នាំំ�� ១៩៩៦ មានដើឈាា�ះ ថា ធ្នូនាគារ វិឌី�ឍនៈ អាស័ុី ច�កាត់ ។

 �ួង់កាត់ ការ អភិវិឌី�ឍ និង់ ក្ខុ�ដើណ៍ើន ជាង់ ២០ ឆំ្នាំ�� ក្ខុនួង់ មក្ខុដើនះ ABA  បាន ពឹត្រឹងឹ់ង់ ��ហរ រ�ស់័ �ួ�ន �ា�ង់ រឹង់ មា� កូ្ខុ�ង់ ទីី��សារ និង់ កាា�យជា
ធ្នូនាគារ មួយ កូ្ខុ�ង់ ច�ដើ�ម ធ្នូនាគារពាណិ៍�ជ ក្ខុ�ពូឹលំ ទាំ�ង់ �ី ដើ� កូ្ខុ�ង់ ត្រឹ�ដើទីស័ ។ ស័ពឹើ ថ្ងៃ�ៃដើនះ ABA  មាន �ដើត្រឹមើដើស័វា �ូន �ល់ំ ��ា�
អតិ�ិ�ន ជា ដើត្រឹចើន �ូច ជា ស័ហត្រឹគាស័ ធ្នូុន តូច និង់ មធ្នូ�យម,  អា�ីវិក្ខុមម ខាំ�ត តូច,  និង់ រូ�វិនត�ុគិគលំ ។

ធ្នូនាគារ ABA គិជឺា�ុត្រឹតស័មុន្ធរ�ស់័ធ្នូនាគារជាតិកា�ដា (www.nbc.ca) ខែ�លំជា ត្រឹគឹិះសា្ថ�នហរិញ្ញវិត្ថ� មួយ  មានត្រឹទីពឹ�យ ស័ក្ខុមម
ជាង់  ២៧៣  �ី� លាន �ុលាា�រ អា ដើម រ ិក្ខុ គិិត ត្រឹតមឹ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ៣១ ខែ�មក្ខុរា ឆ្នាំំ�� ២០២១ នងិ់ មាន ��ា�ញ ធ្នូនាគារ ស័មុន្ធ ហិរញ្ញវិត្ថ� ដើ� ទូី ទាំ�ង់
ពឹភិពឹដើលាក្ខុ ។  កូ្ខុ�ង់ នាម ជា ភាគិ ហី ុនិក្ខុ មួយ រ�ស់័ ធ្នូនាគារ ABA  តា�ង់ពឹ ីឆ្នាំំ�� ២០១៤ មក្ខុ ធ្នូនាគារជាត ិកា � ដា បាន កាា�យជា ត្រឹគឹិះសា្ថ�ន
ហរិញ្ញវិត្ថ� អា ដើម រិ ក្ខុ ខាង់ដើ�ើង់ ទីី មួយ ខែ�លំ ឈាន ដើ�ើង់ ចូលំ វិស័ិ័យ ធ្នូនាគារ ដើ� ក្ខុមុ�ជា ។  ដើដាយ មាន សំា�ក់្ខុ ការ ក្ខុ�ា�លំ ស័្ថតិ ដើ� ទីីត្រឹកុ្ខុង់
មែងុ់ ដើរ� អាលំ ់ធ្នូនាគារជាតិ កា � ដា បាន ពឹត្រឹងី់ក្ខុ សាខា ដើ� ដើស័ទើរខែត ត្រឹគិ�់ ដើ�តត ថ្ងៃន ត្រឹ�ដើទីស័ ជាមួយនឹង់ អត�ិិ�ន កូ្ខុ�ង់ ថ្ងៃ�  ២,៥ លាន នាក់្ខុ
។ ជាត្រឹគឹិះសា្ថ�ន ហរិញ្ញវិត្ថ� ធ្នូ� ជាង់ដើគិ លំ�ដា� ់ទីី ៦ កូ្ខុ�ង់ ត្រឹ�ដើទីស័ កា � ដា នងិ់ នា�មុ� ដើគិ ដើ� ដើក្ខុ�ី�ច ធ្នូនាគារជាត ិកា � ដា ជា �ដើត្រឹមើស័
ថ្ងៃន ��ា� ស័ហត្រឹគាស័ ធ្នូុន តុ ច និង់ មធ្នូ�យម នានា ដើ� ទីីដើនាះ ។

គិតិត្រឹតមឹថ្ងៃ�ៃទី ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ធ្នូនាគារ ABA ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមមស័រុ�ច�នួន ៦,១ �ី�លាន�លុាា�រ នងិ់មានអត�ិ�ិនជាង់ 
១,៤ លាននាក្ខុ ់តាមរយៈ��ា�ញសាខាទីូលំ�ទីូលាយច�នួន ៧៩ សាខា ទីីតា�ង់ស័ើ័យដើស័វាជាង់ ៦០០ ក្ខុខែនួង់ និង់ក្ខុមមវិិធ្នូីដើស័វា
ធ្នូនាគារតាមទីូរស័័ពឹទ និង់ត្រឹ�ពឹ័ន្ធដើស័វាធ្នូនាគារអនឡាញ �៏ទី�ដើនើ�ស័ម�បី�រខែ��ដើនះ។

ធ្នូនាគារទីទួីលំបានច��ត់ថាំ�ក់្ខុលំទី្ធភាពឹស័ង់រយៈដើពឹលំខែវិង់  "B+" ជាមួយទីស័��នវិិស័័យ "ស័្ថិរភាពឹ" ពឹីភាំ�ក់្ខុងារវាយតថ្ងៃមួ 
Standard&Poor's Global Rating Agency (S&P)។ ច��ត់ថាំ�ក់្ខុដើនះត្រឹតូវិបានរក្ខុ�សា�ខែ�លំដើ�ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០។
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c. c. ព�ឹតតិការណ៍៍ស័�ខាន់ៗរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�ព�ឹតតិការណ៍៍ស័�ខាន់ៗរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�

ធ្នូនាគារ ABA ទីទួីលំបានក្ខុ�ដើណ៍ើនគួិរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�លំ់ចាំ�់តា�ង់ពីឹ�ដើង់ើើតដើឡុើង់ដើ�ឆ្នាំំ�� ១៩៩៦។ ត្រឹពឹឹតតិការណ៍៍ស័�ខាន់ៗចាំ�់ពឹីឆ្នាំំ�� 
២០២០ មាន�ូចខាង់ដើត្រឹកាម៖

 ■ ធ្នូនាគារ ABA បានដើ�ើក្ខុសាខា�មីច�នួន ២ ដើធ្នូើើឲ្�យច�នួន សាខា ស័រុ� មាន ច�នួន ៧៩។

 ■ ធ្នូនាគារ ABA បានដាក្ខុ់ឲ្�យ��ដើណ៍ើរការទីីតា�ង់ស័ើ័យដើស័វាដាច់ដើដាយខែឡុក្ខុ គិឺ ABA ២៤/៧ ខែ�លំមានទីីតា�ង់យុទី្ធសាស្រ្តស័ត
ដើ�តាមត��ន់ខែ�លំមានចរាចរណ៍៍មមាញឹក្ខុដើ�ើម�បីីឲ្�យអតិ�ិ�នរ�ស់័�ួ�នអាចចូលំដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័់បានត្រឹគិ�់ដើពឹលំដើវិលាដើដាយ
មិនបាច់រង់់ចាំ�ដើ�តាមសាខាធ្នូនាគារដើឡុើយ។ 

 ■ ធ្នូនាគារ ABA កាា�យជាស័មា�ិក្ខុគិដើត្រឹមាង់បាគិង់ ដើ�ើម�បីីដើលំើក្ខុក្ខុមុស័់�រិ��័នូហិរញ្ញវិត្ថ� និង់ការដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័់រូ�ិយ�័ណ៍ណត្រឹបាក្ខុ់
ដើរៀលំ។

 ■ ធ្នូនាគារ ABA បានចូលំរួមក្ខុូ�ង់គិដើត្រឹមាង់ស័ហហិរញ្ញ��បីទាំនស័ហត្រឹគាស័ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូ�យមឆ្នាំំ�� ២០២០ ខែ�លំជាគិ�និត
�ត�ចដើ�តើម រ�ស់័ រា� រដាា�ភិបាលំ ក្ខុមុ�ជា ខែ�លំ មាន ដើគាលំ ��ណ៍ង់ �តលំ់ ក្ខុមេី ខែ�លំ មាន ការ ត្រឹបាក់្ខុ ស័មរម�យ ដើ�ើម�បីី គា�ត្រឹទី ស័ហត្រឹគាស័
ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូ�យមដើ�ក្ខុូ�ង់ត្រឹ�ដើទីស័។

 ■ ធ្នូនាគារ ABA រក្ខុ�សាបានច��ត់ថំា�ក្ខុ់លំទី្ធភាពឹស័ង់ “B+” ជាមួយទីស័��នវិិស័័យ “ស័្ថិរភាពឹ” ពឹីភាំ�ក្ខុ់ងារវាយតថ្ងៃមួ S&P 
Global Rating Agency។

 ■ PayWay ជាត្រឹ�ពឹ័ន្ធទីូទាំត់អនឡាញ ទីទីួលំបានពាន ត្រឹ�ពឹ័ន្ធទីូទាំត់ពាណិ៍�ជក្ខុមមដើអឡុិក្ខុត្រឹតូនិក្ខុ�៏ដើ�ូើម���ុតដើ�  ក្ខុមុ�ជាពឹ  ី
Asia eCommerce Award។

 ■ ក្ខុមមវិិធ្នូី ABA Mobile ឈ្នះូះពាន �៏មានក្ខុិតតិយស័ “ធ្នូនាគារតាមទីូរស័័ពឹទ និង់ នវានុវិតត ខែ�ូក្ខុ ទីូទាំត់ �៏ ដើ�ូើមត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ�� ដើ�ក្ខុមុ�ជា” 
ពឹីទីស័��នាវិ�តី Asian Banking and Finance។

 ■ ធ្នូនាគារ ABA  ទីទួីលំបានពាន  “ធ្នូនាគារដើ�ូើមដើ�ក្ខុមុ�ជាឆំ្នាំ��២០២០” ពីឹទីស័��នាវិ�តហិីរញ្ញវិត្ថ� Euromoney។

 ■ ធ្នូនាគារ ABA ត្រឹតូវិបានត្រឹ�ស័ិទី្ធនាមជា “ធ្នូនាគារដើ�ូើមដើ�ក្ខុមុ�ជាឆ្នាំំ�� ២០២០” ពឹីទីស័��នាវិ�តី Global Finance ត្រឹបា�មួយឆ្នាំំ��
ជា�់គាំ�។

d. d. សា្ថ�នភាពឹទីី��សារសា្ថ�នភាពឹទីី��សារ

តាមយទុី្ធសាស្រ្តស័តរ�ស់័ធ្នូនាគារ ដើយើង់មាន��ណ៍ង់កាា�យជាធ្នូនាគារ�ដើត្រឹមើស័រ�ស់័អត�ិិ�នដើ�កូ្ខុ�ង់ទីី��សារ នងិ់រក្ខុ�សាអតិ�ិ�នស័ត្រឹមា�់
ទី�នាក្ខុទ់ី�នង់រយៈដើពឹលំខែវិង់។ ត្រឹតង់ដ់ើនះ ធ្នូនាគារបាននងឹ់ក្ខុ�ពឹងុ់ដើផ្ទាា�តដើលំើការអភវិិឌី�ឍ�លិំត�លំ នងិ់ដើស័វាក្ខុមម�មីៗ �ចូខាង់ដើត្រឹកាម៖

 ■ �លំិត�លំក្ខុមេីងាយត្រឹស័ួលំស័ត្រឹមា�់អា�ីវិក្ខុមមខាំ�តតូច ស័ហត្រឹគាស័ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូ�យម ដើ�ក្ខុមុ�ជាខែ�លំជា�អឹង់�ូង់ដើស័�ឋក្ខុិចេ
ក្ខុមុ�ជា។

 ■ ការអភិវិឌី�ឍ�ខែន្ថមនូវិដើស័វាក្ខុមម�ដើចេក្ខុវិិទី�យាទី�ដើនើ� ជាពឹិដើស័ស័ក្ខុមមវិិធ្នូីធ្នូនាគារតាមទីូរស័័ពឹទដើពឹញ ដើលំញ ��ដើ�ះត្រឹសាយក្ខុូ�ង់ការ
ដើ�ើក្ខុគិណ៍នី���ូង់ ត្រឹ�ពឹ័ន្ធទីូទាំត់អនឡាញ PayWay និង់ដើស័វាក្ខុមមដើ���ង់ៗដើទីៀត។

 ■ ការអភិវិឌី�ឍ�ខែន្ថមនូវិ�លំិត�លំកាត និង់វិិធ្នូីសាស្រ្តស័តទីូទាំត់មិនដើត្រឹ�ើត្រឹបាក្ខុ់ផ្ទាា�លំ់�៏ទី�ដើនើ� ក្ខុិចេស័ហការកាន់ខែតខាា��ង់ជាមួយ
ត្រឹ�ពឹ័ន្ធ ទីូទាំត់នា�មុ�រ�ស័់ពឹិភពឹដើលាក្ខុដើ�ើម�បីីពឹត្រឹង់ីក្ខុឱកាស័នានាស័ត្រឹមា�់អតិ�ិ�ន។

 ■ ការពឹត្រឹង់ីក្ខុ ��ា�ញធ្នូនាគារជាមួយទីីតា�ង់ស័ើ័យដើស័វា ABA ២៤/៧។

 ■ ការខែក្ខុលំមអ�ខែន្ថមនូវិគិុណ៍ភាពឹដើស័វាដើ�ើម�បីី��ដើពឹញតត្រឹមូវិការរ�ស័់អតិ�ិ�ន និង់�តលំ់�ូនអតិ�ិ�ននូវិ�ទីពឹិដើសាធ្នូលំអឥតដើខាះ�ះ
ជាមួយធ្នូនាគារ ABA។

 ■ ការអភិវិឌី�ឍស័�ខាន់ៗនូវិដើស័វាធ្នូនាគារស័ត្រឹមា�់អតិ�ិ�នអា�ីវិក្ខុមមស័ត្រឹមា�់ស័ហត្រឹគាស័ខែ�លំមានច�នួនដើក្ខុើនដើឡុើង់ ត្រឹក្ខុុមហីុន
ធ្នូ�ៗ និង់សា�ីវិក្ខុមមអនតរជាតិខែ�លំ�ងាា�ញពឹីក្ខុ�ដើណ៍ើនដើស័�ឋក្ខុិចេក្ខុមុ�ជា។

ធ្នូនាគារបានក្ខុ�ណ៍ត់ស័ក្ខុមមភាពឹទីី��សារស័�ខាន់ៗទាំ�ង់អស័ដ់ើ�ើម�បី�ីដើង់ើើនការយល់ំ�ឹង់ ពីឹធ្នូនាគារ ABA ជាពិឹដើស័ស័ដើ�តាមដើ�តត នងិ់
ត��ន់�ន�ទី ដើ�ើម�បីពីឹត្រឹងឹ់ង់កិ្ខុតតនិាមកានខ់ែតរងឹ់មា� ខែក្ខុលំមអ�ដើង់ើើនគុិណ៍ភាពឹដើស័វាក្ខុមមរ�ស់័�ួ�នត្រឹស័�នឹង់ការអភវិិឌី�ឍ�លំតិ�លំ នងិ់
ការលំក្ខុ់�មីៗ។



4ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ�� ២០២០

e. e. សា្ថ�នភាពឹប�ក្ខុួតប�ជ�ង់សា្ថ�នភាពឹប�ក្ខុួតប�ជ�ង់

ទីី��សារក្ខុមុ�ជាដើ�ខែតមានស័កាា�នុពឹលំ�ុស់័ស័ត្រឹមា�់ត្រឹគឹិះសា្ថ�នហិរញ្ញវិត្ថ�ស័ត្រឹមា�់ក្ខុ�ដើណ៍ើន មិនត្រឹតឹមខែតដើ�ភូ�ដើពឹញ�ែុដើ�ះ�ះដើទី �ែុខែនត
ខែ�មទាំ�ង់ ដើ�តាមដើ�តត�ង់ខែ�រ។

�លិំត�លំ នងិ់ដើស័វាធ្នូនាគារ�មីៗ ត្រឹតវូិបាន�ដើង់ើើតដើឡុើង់ ដើដាយសារការអភវិិឌី�ឍថ្ងៃនវិស័ិ័យធ្នូនាគារ នងិ់ភាពឹចាំស័ទុ់ី�រ�ស់័វិស័ិ័យធ្នូនាគារ
�នតដើក្ខុើនដើឡុើង់។ ត្រឹ�ដើទីស័ក្ខុមុ�ជាដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័់មែូខែ�លំគិ�រូខែ�� ធ្នូនាគារជាចម�បីង់ និង់ទីូរស័័ពឹទថ្ងៃ�ជាចម�បីង់។

គិិតត្រឹតមឹអ�ឡុ�ង់របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ដើទីស័ក្ខុមុ�ជាមានធ្នូនាគារពាណ៍�ិជ ៥៣ ធ្នូនាគារឯក្ខុដើទីស័ ១៣ នងិ់ត្រឹគិឹះសា្ថ�នមតី្រឹក្ខុហូរិញ្ញវិត្ថ� ១០៨ 
ក្ខុ�ពុឹង់ខែត�ដើត្រឹមើដើស័វា�ូនត្រឹ�ជា�នក្ខុមុ�ជា ១៦ លាននាក់្ខុ។ ត្រឹស័�ដើពឹលំជាមួយគាំ�ដើនះ ការ�ស្រ្តញ្ញាា��ដើស័វាធ្នូនាគារដើ�ខែតមានលំកុ្ខុណ៍ៈ
មនិសូ័វិលំអដើដាយសារខែតច�ដើណ៍ះ�ងឹ់ហិរញ្ញវិត្ថ� នងិ់ការអភិវិឌី�ឍដើហដាា�រចនាស័ម័ុន្ធដើ�ទាំ�។ ដើហត�ុដូើចូះ ធ្នូនាគារក្ខុ�ពុឹង់ខែតខែស័ើង់រក្ខុ
មដើធ្នូ�យាបាយ�មី�ា�ង់ស័ក្ខុមមដើ�ើម�បីីពឹត្រឹង់ីក្ខុ�រិ��័នូហិរញ្ញវិត្ថ�។

�លិំត�លំ នងិ់ដើស័វាក្ខុមមរ�ស់័ធ្នូនាគារ ABA មាន គិណ៍នីដើពឹញដើលំញស័ត្រឹមា�ដ់ើគាលំ��ណ៍ង់ដើស័វាធ្នូនាគារ នងិ់ការស័ន���ជាត្រឹ�ចាំ� 
(�ដើញ្ញើមានកាលំក្ខុ�ណ៍ត ់�ដើញ្ញើ Flexi ខែ�លំអាច�ក្ខុ/ដាក្ខុ់ត្រឹបាក្ខុ់គាា�នការក្ខុ�ណ៍ត ់�ដើញ្ញើស័ន��� និង់គិណ៍នីចរនត) ត្រឹពឹមជាមួយកាត
ឥណ៍ទាំនពឹន្ធ និង់កាតឥណ៍ទាំន Visa, Mastercard, UnionPay International ដើស័វាដើ�ទរត្រឹបាក់្ខុរហ័ស័ និង់ដើស័វាដើ�ទរត្រឹបាក់្ខុ 
SWIFT និង់ឧ�ក្ខុរណ៍៍ហិរញ្ញ��បីទាំនពាណិ៍�ជក្ខុមម និង់ក្ខុមេីស័ត្រឹមា�់អា�ីវិក្ខុមមត្រឹគិ�់ធុ្នូន �ូចជា អា�ីវិក្ខុមមមីត្រឹកូ្ខុ ស័ហត្រឹគានធ្នូុនតូច 
និង់មធ្នូ�យម និង់ត្រឹក្ខុុមហីុនធ្នូ�ៗ។

កូ្ខុ�ង់ខែ�ូក្ខុធ្នូនាគាររូ�វិនត�ុគិគលំ ABA ត្រឹតូវិបានចាំត់ជាធ្នូនាគារនា�មុ�ខែ�លំ�តលំ់��ដើ�ះត្រឹសាយ និង់ត្រឹ�ពឹ័ន្ធហិរញ្ញវិត្ថ�ឌីី�ី�លំ
ងាយត្រឹសួ័លំ។ ក្ខុមមវិធីិ្នូទូីរស័័ពឹទ នងិ់ត្រឹ�ពឹន័្ធទូីទាំត់អនឡាញរ�ស់័ធ្នូនាគារទីទួីលំបានការដើកាតស័ដើស័ើរជាធ្នូនាគារដើ�ូើមដើ�កូ្ខុ�ង់ទីី��សារ
ដើត្រឹចើនដើលំើក្ខុពឹទីីស័��នាវិ�ត ីត្រឹគឹិះសា្ថ�នដើបាះពឹមុុ��សាយអនតរជាត។ិ ធ្នូនាគារឈ្នះរដើ�ើង់�៏រងឹ់មា� កូ្ខុ�ង់នាមជាធ្នូនាគារតាមទីរូស័័ពឹទថ្ងៃ�ទីីមួយ 
នងិ់ស័ត្រឹមា�់អនាគិត។ ��ហរដើនះ �ួ�ះ�ញ្ញាះ��ង់ពឹីត្រឹ�តិ�តតិការ និង់គិ�និត�ដ�ចដើ�ដើមខែ�លំដើយើង់បានដាក្ខុ់ឲ្�យដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័់ដើ�ក្ខុូ�ង់ទីី��សារ។

f. f. ផ�នការអនាគិតផ�នការអនាគិត

ដើដាយសារស័ក្ខុមមភាពឹហរិញ្ញវិត្ថ�កានក់ានខ់ែតទី�ដើនើ� ដើហើយអត�ិិ�នត្រឹតូវិការភាពឹអាច�តខ់ែ�ន នងិ់ត្រឹ�សិ័ទី្ធភាពឹកានខ់ែត�ុស័ ់ធ្នូនាគារ
ត្រឹតូវិខែតមានដើស័វា នងិ់�លំតិ�លំនវានវុិតតនជ៍ាដើត្រឹចើនដើ�ើម�បីអីនញុ្ញាា�តឲ្�យអត�ិ�ិនទីទីលួំបានឱកាស័ដើ���ង់ៗ។ ដើនះជាមលូំដើហតខុែ�លំ
ធ្នូនាគារ ABA នងឹ់ដើផ្ទាា�តការយក្ខុចតិតទីកុ្ខុដាក្ខុដ់ើលំើការអភវិិឌី�ឍ�ខែន្ថមនវូិអត្ថត្រឹ�ដើ��នស៍័�ខាន់ៗ  �ចូជាដើស័វាធ្នូនាគារ ឌីី��ីលំទី�ដើនើ� 
(ពឹីចមាា�យ) និង់គា�ត្រឹទីអតិ�ិ�ន ២៤/៧។

ច�ខែណ៍ក្ខុការ�តល់ំក្ខុមេ ីធ្នូនាគារត្រឹ�កាន់ខាា��់នូវិយទុី្ធសាស្រ្តស័តរ�ស់័�ួ�នកូ្ខុ�ង់ការ�តល់ំក្ខុមេ�ីលិំតភាពឹ �ែខុែនតដើផ្ទាា�តដើលំើក្ខុមេតី្រឹ�ត�ិតតកិារ ខែ�អក្ខុ
ដើលំើការវិិភាគិទី�ដើនើ� និង់គិ�រូអា�ីវិក្ខុមមឆ្នាំា�តថ្ងៃវិ។

g. g. ក្ខុតាា�ហានិភ័យក្ខុតាា�ហានិភ័យ

១. ១. ការវិិភាគិការវិិភាគិ

ដើយើង់ដើ�ឿជាក្ខុ់ថា ហានិភ័យ�៏ចម�បីង់ខែ�លំ�ះឥទី្ធិពឹលំមក្ខុដើលំើដើស័�ឋកិ្ខុចេក្ខុមុ�ជា និង់ធ្នូនាគារ ABA  ឆ្នាំំ�� ២០២០គឺិវិិ�តតិដើស័�ឋកិ្ខុចេ
ខែ�លំ�ង់ើដើឡុើង់ដើដាយវិីរុស័ក្ខុូវិី�-១៩។

២. ២. ទីស័��នៈ អូក្ខុត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ និង់ វិិធា នការ ទី�់សាា�ត់ទីស័��នៈ អូក្ខុត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ និង់ វិិធា នការ ទី�់សាា�ត់

ដើយើង់ដើ�ឿជាក្ខុ់ថា ហានិភ័យ�ូចបានដើលំើក្ខុដើឡុើង់ខាង់ដើលំើ ជា�ញ្ញាា�ខែ�លំអាចត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់បាន និង់អាចកាត់�ន្ថយបានតាមរយៈ
វិិធានការត្រឹគិ�់ត្រឹ�ុង់ដើត្រឹជាយខែ�លំត្រឹតូវិបានអនុវិតតដើ�ក្ខុូ�ង់ធ្នូនាគារ ៖
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ហានិភ័យត្រឹ�តិ�តតិការ និង់វិិធានការនិរនតរភាពឹអា�ីវិក្ខុមម៖

 ■ ចាំ�់តា�ង់ពឹីដើ�ើមឆ្នាំំ�� 2020 (ចាំ�់តា�ង់ពីឹការរីក្ខុរាលំដាលំថ្ងៃនវិីរុស័កូ្ខុវីិ�-១៩) ដើយើង់បានអភិវិឌី�ឍគួិរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់ំនូវិខែ�នការ
និរនតរភាពឹអា�ីវិក្ខុមមរ�ស័់ដើយើង់ និង់បានដើធ្នូើើដើតស័តខែ�នការដើនះដើដាយដើជាគិ�័យតាមដើស័�រីយែូដើនះ។

 ■ ធ្នូនាគារបានអនុវិតតដើពឹញដើលំញនូវិ វិិធានការ�ងាា�រវិីរុស័កូ្ខុវិី�-១៩ (ការអនុវិតតអនាម័យ ការរក្ខុ�សាគិមាា�តស័ុវិត្ថិភាពឹ ការវាស័់
ក្ខុដើ�ា� ការពាក្ខុ់មាា�ស័ ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ការចូលំទីីតា�ង់ដើដាយការខែស័គនក្ខុូ� QR ជាដើ�ើម)

 ■ ធ្នូនាគារបានដើរៀ�ច�ខែ�នការដើពឹញដើលំញរួចជាដើត្រឹស័ច ស័ត្រឹមា�់ការ�ិទីទីីតា�ង់ខែ�លំអាចដើក្ខុើតដើឡុើង់ដើដាយការដើធ្នូើើការពីឹទីីតា�ង់ ដើ���ង់ 
ឬពីឹដើគិហដាា�ន 

វិិធានការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ហានិភ័យឥណ៍ទាំន

 ■ ធ្នូនាគារបានគា�ត្រឹទីអតិ�ិ�នក្ខុមេីរ�ស័់�ួ�ន�ា�ង់ស័ក្ខុមមតាមរយៈក្ខុមមវិិធ្នូីដើរៀ�ច�ឥណ៍ទាំនដើឡុើង់វិិញខែ�លំត្រឹ�កាស័ដើដាយ
ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនក្ខុមុ�ជា។ អនុបាតក្ខុមេី�ូច និង់ក្ខុមេី�ង់់យឺត�ា�វិ គិឺអាចទីទួីលំយក្ខុបាន ដើដាយច�ខែណ៍ក្ខុថ្ងៃនក្ខុមេីខែ�លំបាន
ដើរៀ�ច�ដើឡុើង់វិិញដើនាះ បានមានស័្ថិរភាពឹ និង់ចាំ�់ដើ�តើម�យចុះ។ 

 ■ ធ្នូនាគារ�នតអនវុិតត�ា�ង់តឹង់រុងឹ់នូវិលំកុ្ខុ�ណ៍ឌតត្រឹមូវិថ្ងៃនដើគាលំនដើ�បាយឥណ៍ទាំនច�ដើពាះអត�ិិ�នក្ខុមេ ីនងិ់គិដើត្រឹមាង់ហិរញ្ញ��បីទាំន 
ត្រឹពឹមទាំ�ង់ច�ដើពាះត្រឹទីពឹ�យធានា�ង់ខែ�រ។

 ■ �លំ�ត្រឹតក្ខុមេីត្រឹតូវិបានដើធ្នូើើពឹិពឹិធ្នូក្ខុមម�ា�ង់លំអដើ�តាមអតិ�ិ�នក្ខុមេ ី(ការដើផ្ទាា�តជាយុទី្ធសាស្រ្តស័តដើលំើអា�ីវិក្ខុមមមីត្រឹក្ខុ)ូ។

វិិធានការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ហានិភ័យស័នទនីយភាពឹ

ធ្នូនាគារបាន�ដើង់ើើត និង់ដើ�ខែតមានត្រឹទីនា�់ស័នទនីយភាពឹចម�បីង់ (ត្រឹទីពឹ�យមានស័នទនីយ�ុស័់) ដើ�ើម�បីីកាត់�ន្ថយការ�ក្ខុត្រឹបាក្ខុ់�ដើញ្ញើ
ជាគិ�ហុក្ខុខែ�លំអាចដើក្ខុើតមាន។ ធ្នូនាគារក្ខុ៏មានខែ�នការទីុនយថាភាពឹ និង់ខែ�នការស័ក្ខុមមភាពឹស័ត្រឹមា�់វិិ�តតិស័នទនីយភាពឹលំមអិត 
និង់ត្រឹបាក្ខុ�និយម ដើ�ើម�បីីដើដាះត្រឹសាយ�ញ្ញាា�ស័នទនីយភាពឹ ក្ខុូ�ង់ក្ខុរណ៍ីមានវិិ�តតិ�មួយ។

ចដើនាា�ះដើនះ ទីុក្ខុទី�ដើនរ
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្នែកទ� ២ 

ព័័ត់៌មានៈ អំំព័� លទធនល ក្រា�ត់ិ�ត់ិិការ ធីរកិចំច
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a. a. លំទី្ធ�លំ ប�តិ�តតិការ ធ្នូុរក្ខុិចេ លំទី្ធ�លំ ប�តិ�តតិការ ធ្នូុរក្ខុិចេ   ដោយ រួម �ញេ�លំ ពឹ័ត៌មាន តាម ផូ�ក្ខុដោយ រួម �ញេ�លំ ពឹ័ត៌មាន តាម ផូ�ក្ខុ

លំទី្ធ�លំ ស័ម��ច បាន ស័�ខាន់ៗ លំទី្ធ�លំ ស័ម��ច បាន ស័�ខាន់ៗ ២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩ ២០១៨២០១៨

 ផូ�ក្ខុ ស�វា ឥណ៍ទាំន  ផូ�ក្ខុ ស�វា ឥណ៍ទាំន 

ច�នួនគិណ៍នីត្រឹបាក្ខុ់ក្ខុមេី ៨១.៥៦៨ ៦៦.៥១៣ ៤៩.២៩៥

 ឥណ៍ទាំន �ុលំ ស័រុ�  (លាន ដើរៀលំ) ១៥.៥០៥.៩៨៨ ១១.២៦៥.០៣៧ ៧.៣៧៣.៨០៦

 ផូ�ក្ខុ ស�វា ប��ក្ខុ់ �ញ្ញើ ផូ�ក្ខុ ស�វា ប��ក្ខុ់ �ញ្ញើ

ច�នួនគិណ៍នីត្រឹបាក្ខុ់�ដើញ្ញើ ១.៣៨២.៤០១ ៨២៨.៦៥១ ៤២៦.០៨៩

 ត្រឹបាក្ខុ់ �ដើញ្ញើស័រុ�  (លាន ដើរៀលំ) ១៩.៧០៥.០៩០ ១៣.៨៣៦.០២៥ ៨.៧៨៧.២៩៦

 ពឹ័ត៌មាន ទីូទៅ  ពឹ័ត៌មាន ទីូទៅ 

 ច�នួន សាខា ដើ�ើក្ខុ ��ដើណ៍ើ ការ ៧៩ ៧៧ ៦៦

 ច�នួន �ុគិគលំិក្ខុ ស័រុ� ៦.២៦៦ ៦.៤១០ ៤.២១៣

 ច�នួន មាា�ស័ុីន  ដើអ ធ្នូី អឹ ម ៤៧១ ៤១៨ ២៧៤

 ច�នួន មាា�ស័ុីន ទីូទាំត់ ១.៦២៧ ១.២១៤ ៧៧៧

b. b. រចនាស័មុ័ន្ធ ច�ណ៍ូលំរចនាស័មុ័ន្ធ ច�ណ៍ូលំ

 លំ . រ  លំ . រ  ប�ភពឹ ច�ណ៍ូលំ  ប�ភពឹ ច�ណ៍ូលំ 

ឆ្នាំំ��២០២០ឆ្នាំំ��២០២០ ឆ្នាំំ��២០១៩ឆ្នាំំ��២០១៩ ឆ្នាំំ�� ២០១៨ឆ្នាំំ�� ២០១៨

ច�នួន ច�នួន 
(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)

%%
ច�នួន ច�នួន 

(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)
%%

ច�នួន ច�នួន 
(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)

%%

១ ច�ណ៍ូលំពឹីការត្រឹបាក្ខុ់ ១.៤៤៦.៤៨៦ ៨៩,០១ ១.១០៨.១៥១ ៨៩,១១ ៧៨៤.០៥៤ ៩១,១៩

២ ច�ណូ៍លំក្ខុថ្ងៃត្រឹម និង់ដើ�ើង់សា ១៦៤.៨៧០ ១០,១៤ ១២៨.៤៨១ ១០,៣៣ ៦៩.៧៨០ ៨,១២

៣ ច�ណ៍ូលំដើ���ង់ៗ ១៣.៧៩៣ ០,៨៥ ៦.៩០៥ ០,៥៦ ៥.៩៤៩ ០,៦៩

 ច�ណ៍ូលំ ស័រុ� ច�ណ៍ូលំ ស័រុ� ១១..៦២៥៦២៥..១៤៩១៤៩ ១០០១០០ ១១..២៤៣២៤៣..៥៣៧៥៣៧ ១០០១០០ ៨៥៩៨៥៩..៧៨៣៧៨៣ ១០០១០០

ចដើនាា�ះដើនះ ទីុក្ខុទី�ដើនរ
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្នែកទ� 3 

ព័័ត់៌មានៈអំំព័�អំភិិបាលកិចំចសារជី�វកម្មម
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a. a. រចនាស័មុ័ន្ធរចនាស័មុ័ន្ធ

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារ�
ទព
្យស
កម
្ន
ិងប
ំណុ
ល

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារធ
នធ
ាន
មន
ុស
្ស

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារអ
នុវ
ត្ក
ារ�
បត
ិបត
្ិតា
ម

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារ�
បត
ិបត
្ិឥណ

ទា
ន

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារ�
ដ
ះ�ស

យ
បណ្ឹ

ង
គណ

ៈក
ម្ា
ធិក
ារអ
ភិវ
ឌ្ឍ
ន៍ព
ត័៌ម
ាន
វិទ
្
និង
ធន
ាគ
ារឌ
ីជីថ
ល

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារ�
គប
់�គ
ងហ
ាន
ភិ័យ
�ក
រ្ិ�ឈ
្ះ
នងិ
�ប
តិប
ត្ិក
ារ

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារផ
លិ
តផ
ល
ទូ�
ទ
នងិ
ដំ�
ណ
�រក
ារអ
ាជ
ីវក
ម្

*
គណ

ៈក
ម្
ធិក

រក
�ម
ិត�
បត

ិបត
្ិម
នដ

ូចខ
ង�
�ក
ម៖

គណ
ៈក
ម្
ធិក

រក
�ម
ិត�
បត

ិបត
្ិ*

ម្រ
ន្កី

�ម
ិតន

យ
ក

�ប
ធ
នអ

ង្ភ
ព

�ប
ធ
នន

យ
កដ

្ន

គណ
ៈក
ម្
ធិក

រអ
ភបិ

ល
កិច

្
គណ

ៈក
ម្
ធិក

រ�ប
តិប

ត្ិត
ម

គណ
ៈក
ម្
ធិក

រស
វន
កម

្
គណ

ៈក
ម្
ធិក

រឥ
ណ
ទ
ន

គណ
ៈក
ម្
ធិក

រ�គ
ប់�
គង

ហ
និភ

័យ

មុខ
ង
រ�ប
តិប

ត្ិត
ម

មុខ
ង
រស
វន
កម

្�ផ
ក្្ុង

មុខ
ង
រ�គ
ប់�
គង

ហ
និភ

័យ

�ល
ខ
ធិក

រស
ជីវ
កម

្

ម្
ស
់ភ
គហ

៊ុន

�ក
ុម�
បឹក

្ភ
ិប
ល

ន
យ
ក�
បត

ិបត
្ិ

�ប
ធ
នស

ខ
�ប
ធ
នស

ខ
�ខ
ត្

�ប
ធ
នត

ំបន
់
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b. b. ក�ុមប�ឹក្ខុ�សាភិបាលំក�ុមប�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ

ស័មាស័ភាពឹត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ

លំ.រលំ.រ ឈា�ះអភិបាលំឈា�ះអភិបាលំ ត�ណ�ង់ត�ណ�ង់
កាលំ�រិចេ�ទី កាាយ ជាកាលំ�រិចេ�ទី កាាយ ជា
អភិបាលំអភិបាលំ

កាលំ�រិចេ�ទី�ញេ�់កាលំ�រិចេ�ទី�ញេ�់
អាណ៍តតិអាណ៍តត[ិ១១]

១ ដើលាក្ខុ Yves Jacquot ត្រឹ�ធានត្រឹកុ្ខុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ ២៩ មីនា ២០១៦ ២៩ មីនា ២០២២

២ ដើលាក្ខុ Dominic Jacques អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ ២៩ មីនា ២០១៦ ២៩ មីនា ២០២២

៣ ដើលាក្ខុ Madi Akmambet អភិបាលំត្រឹ�តិ�តតិ ២៦ ក្ខុក្ខុើដា ២០១២ ២៦ ក្ខុក្ខុើដា ២០២១

៤ ដើលាក្ខុ Martin Ouellet អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ ០៤ វិិចេិកា ២០១៩ ០៤ វិិចេិកា ២០២២

៥ ដើលាក្ខុ Paolo Pizzuto អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ  ១២ វិិចេិកា ២០២០  ១២ វិិចេិកា ២០២៣

៦ ដើលាក្ខុ Christian St-Arnaud អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ ៣១ ធ្នូូ� ២០១៩ ៣១ ធ្នូូ� ២០២២

៧ ដើលាក្ខុ Etienne Chenevier អភិបាលំឯក្ខុរា��យ ២៦ មិ�ុនា ២០១៤ ២៦ មិ�ុនា ២០២៣

៨ ដើលាក្ខុ Henri Calvet អភិបាលំឯក្ខុរា��យ ២៩ មីនា ២០១៦ ២៩ មីនា ២០២២

៩ ដើលាក្ខុ Guy Quaden អភិបាលំឯក្ខុរា��យ ១៩ មិ�ុនា ២០១៩ ១៩ មិ�ុនា ២០២២

[១] តាម�ួឹមសារខែចង់ក្ខុូ�ង់លំកុ្ខុ�ណ៍ឌដើ�ង់ថ្ងៃនអភិបាលំក្ខុិចេត្រឹកុ្ខុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ ABA អាណ៍តតិថ្ងៃនស័មា�ិក្ខុនីមួយៗរ�ស័់ត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ ត្រឹតូវិមានរយៈដើពឹលំ �ី 

(៣)ឆ្នាំំ�� ដើហើយនឹង់ត្រឹតូវិ�នតដើដាយស័ើ័យត្រឹ�វិតត ិរហូត�លំ ់និង់លំុះត្រឹតាខែតមានការក្ខុ�ណ៍ត់ដើដាយការស័ដើត្រឹមចចិតតពឹីមាះ�ស័់ភាគិហីុនរ�ស័់ធ្នូនាគារ។

c. c. �ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់�ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់

ស័មាស័ភាពឹ�ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់

លំ.រលំ.រ ឈា�ះឈា�ះ ភ�ទីភ�ទី ត�ណ�ង់ត�ណ�ង់

១ ដើលាក្ខុ Askhat Azhikhanov ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុត្រឹ�តិ�តតិ

២ ដើលាក្ខុ Lee Young Ho ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុរង់ត្រឹ�តិ�តតិ

៣ ដើលាក្ខុ Babu Ram Gyawali ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុហិរញ្ញវិត្ថ�

៤ ដើលាក្ខុ Galymzhan Temirov ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុពឹ័ត៌មានវិិទី�យា

៥ ដើលាក្ខុ Bibhu Pandey ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុឥណ៍ទាំន

៦ ដើលាក្ខុ Sanzhar Abdullayev ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់កាត និង់ដើស័វាទីូទាំត់ដើអឡុិក្ខុត្រឹតូនិក្ខុ

៧ ដើលាក្ខុ Zokhir Rasulov ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុឌីី�ី�លំ

៨ ដើលាក្ខុ Zhiger Atchabarov ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុត្រឹ�តិ�តតិការអនតរជាតិ

៩ ដើលាក្ខុ មុី �ែូលំីន ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុអភិវិឌី�ឍន៍អា�ីវិក្ខុមម

១០ ដើលាក្ខុ Torsten Kleine Buning ត្រឹ�ុស័  នាយក្ខុហានិភ័យ និង់ត្រឹ�តិ�តតិតាម
(រង់់ចាំ�ការអនុម័តពឹីធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនក្ខុមុ�ជា)

  ១១ ដើលាក្ខុត្រឹស័ី គិង់់ ត្រឹ�ស័ិទី្ធ ត្រឹស័ី នាយក្ខុទីីត្រឹ�ឹក្ខុ�សាស័វិនក្ខុមម

 ១២ ដើលាក្ខុ Igor Zimarev ត្រឹ�ុស័ នាយក្ខុទីី��សារ និង់ដើលំខាធ្នូិការសា�ីវិក្ខុមម

 ១៣ ដើលាក្ខុ �ែូ ជាអីុយ ត្រឹ�ុស័ ត្រឹ�ធានអង់គភាពឹស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់

 ១៤ ដើលាក្ខុត្រឹស័ី លំី វិិទី�យា ត្រឹស័ី ត្រឹ�ធានអង់គភាពឹធ្នូនធានមនុស័��
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លំ.រលំ.រ ឈា�ះឈា�ះ ភ�ទីភ�ទី ត�ណ�ង់ត�ណ�ង់

 ១៥ ដើលាក្ខុត្រឹស័ី ឡុ�ង់ នីនលំីដា ត្រឹស័ី ត្រឹ�ធានអង់គភាពឹត្រឹ�តិ�តតិការសាច់ត្រឹបាក្ខុ់

 ១៦ ដើលាក្ខុ អាា�ង់ ស័ូរខែស័ន ត្រឹ�ុស័ ត្រឹ�ធាននាយក្ខុដាា�ននីតិក្ខុមម

 ១៧ ដើលាក្ខុ �ុិច គិឹមឃុុន ត្រឹ�ុស័ ត្រឹ�ធាននាយក្ខុដាា�នស័នតិស័ុ�

 ១៨ ដើលាក្ខុ អាត ដាខែឡុន ត្រឹ�ុស័ ត្រឹ�ធាននាយក្ខុដាា�នរ�ឋបាលំ

១៩ ដើលាក្ខុត្រឹស័ី លាង់ ស័ុដើពឹត្រឹ� ត្រឹស័ី ត្រឹ�ធាននាយក្ខុដាា�នដើលំខាធ្នូិការ

ពឹ័ត៌មានលំមអិតពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធអភិបាលំក្ខុិចេសា�ីវិក្ខុមមមានភាា��់ឧ�ស័មុ័ន្ធ។

ចដើនាា�ះដើនះ ទីុក្ខុទី�ដើនរ
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្នែកទ� 4 

ព័័ត់៌មានៈអំំព័�ការជីួញដូូរម្មូល�ក្រាត់ នៈិ�ភាគុហិុីនៈិក
រ�ស៊ី់�ីគុគលចំី��ញ្ញី�លក់ម្មូល�ក្រាត់
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a. a. ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំ�ត�ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំ�ត�

ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំ�ត្រឹត��ណ៍ុលំ (ក្ខុរណ៍ីចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត��ណ៍ុលំ)ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំ�ត្រឹត��ណ៍ុលំ (ក្ខុរណ៍ីចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត្រឹត��ណ៍ុលំ)

ពឹ័ត៌មានពឹ័ត៌មាន �រិ�យ�រិ�យ

ត្រឹ�ដើភទីមូលំ�ត្រឹត��ណ៍ុលំ ស័ញ្ញាា��ណ៍ណសា�ីវិក្ខុមម

 និមិតតស័ញ្ញាា�មូលំ�ត្រឹត��ណ៍ុលំ ABAA២២A

កាលំ�រិដើចេទីថ្ងៃនការដើបាះ��សាយ ១៤ ស័ីហា ២០១៩

តថ្ងៃមួស័រុ�ថ្ងៃនមូលំ�ត្រឹត��ណ៍ុលំ ៨៤.៨២១.០០០.០០០ ដើរៀលំ

តថ្ងៃមួស័រុ�ថ្ងៃនមូលំ�ត្រឹត��ណ៍ុលំខែ�លំក្ខុ�ពឹុង់ចរចាំ មិនមាន

ឥណ៍ត្រឹ�តិទាំន ១៤ ស័ីហា ២០២២

កាលំវិិភាគិទីូទាំត់គិូ�ែុង់ ត្រឹ�ចាំ��មាស័

អត្រឹតាគិូ�ែុង់ (%) ៧,៧៥% ក្ខុូ�ង់១ឆ្នាំំ��

តថ្ងៃមួស័រុ�ថ្ងៃនការទីូទាំត់គិូ�ែុង់ មិនមាន

ច��ត់ថាំ�ក្ខុ់លំទី្ធភាពឹស័ង់ B+

b. b. ថួ�ថួ�  និង់�រិមាណ៍�ួញ�ូរមូលំ�ត�និង់�រិមាណ៍�ួញ�ូរមូលំ�ត�  

មូលំ�ត���ណ៍ុលំមូលំ�ត���ណ៍ុលំ មក្ខុ
រា

មក្ខុ
រា

ក្ខុុម
្ភៈ

ក្ខុុម
្ភៈ

មីនាមីនា ម
�សា

ម
�សា

ឧស័
ភា

ឧស័
ភា

មិ�
ុនា

មិ�
ុនា

ក្ខុក្ខុ
ើដា

ក្ខុក្ខុ
ើដា

ស័
ីហា

ស័
ីហា

ក្ខុញ្ញា
ា�

ក្ខុញ្ញា
ា�

តុលាតុលា វិិច
េិកា

វិិច
េិកា ធ្នូូ�ធ្នូូ�

ថ្ងៃ�
ួ�ួញ

�ូរ
 (គិ

ិតជា
ត្រឹបា

ក្ខុ់ដើ
រៀលំ

)

អត
ិ�រ

មា

១
០

០
.៥

៨
៥

១
០

០
.៩

៣
០

មិន
មា

ន

១
០

០
.៥

០
០

មិន
មា

ន

១
០

០
.៥

០
០

មិន
មា

ន

មធ្នូ
�យម

១
០

០
.៥

៨
៥

១
០

០
.៩

៣
០

មិន
មា

ន

១
០

០
.៥

០
០

មិន
មា

ន

១
០

០
.៥

០
០

មិន
មា

ន

អ�
�បី�

រមា

១
០

០
.៥

៨
៥

១
០

០
.៩

៣
០

មិន
មា

ន

១
០

០
.៥

០
០

មិន
មា

ន

១
០

០
.៥

០
០

មិន
មា

ន

�រ
ិមា

ណ៍
�ួញ

�ូរ
 (ឯ

ក្ខុតា
) អត

ិ�រ
មា

៤
០

២
២

មិន
មា

ន

៤
០

០

មិន
មា

ន

៤
២

មិន
មា

ន

មធ្នូ
�យម

៤
០

២
២

មិន
មា

ន

៤
០

០

មិន
មា

ន

១
៩

មិន
មា

ន

អ�
�បី�

រមា

៤
០

២
២

មិន
មា

ន

៤
០

០

មិន
មា

ន

៨

មិន
មា

ន
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c. c. ភាគិ ហីុនិក្ខុ ដ�លំកាន់កា�់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិបោះឆំ�តច�នួនច�ើនលើស័លំ�់ភាគិ ហីុនិក្ខុ ដ�លំកាន់កា�់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិបោះឆំ�តច�នួនច�ើនលើស័លំ� ់( (ចាំ�់ពឹីចាំ�់ពឹ ី ៣០៣០%%ឡើង់ឡើង់
ទៅទៅ))

លំ.រលំ.រ ឈា�ះឈា�ះ ស័ញ្ញាា�តិស័ញ្ញាា�តិ ច�នួនមូលំ�ត�ច�នួនមូលំ�ត� ភាគិរយភាគិរយ

១ ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនកា�ដា �រដើទីស័  ៣៣៤.៩៩៩ ៩៩,៩៩

ស័រុ�ស័រុ� ៣៣៤៣៣៤..៩៩៩៩៩៩ ៩៩៩៩,,៩៩៩៩

d. d. ភាគិ ហីុនិក្ខុ ដ�លំកាន់កា�់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិបោះឆំ�តច�នួនច�ើនភាគិ ហីុនិក្ខុ ដ�លំកាន់កា�់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិបោះឆំ�តច�នួនច�ើន ( (ចាំ�់ពឹី៥ចាំ�់ពឹី៥% % �លំ់តិច�លំ់តិច
ជាង់៣០ជាង់៣០%)%)

លំលំ..ររ ដើឈាា�ះដើឈាា�ះ ស័ញ្ញាា�តិស័ញ្ញាា�តិ ច�នួនមូលំ�ត្រឹតច�នួនមូលំ�ត្រឹត ភាគិរយភាគិរយ

១ មិនមាន មិនមាន មិនមាន មិនមាន

ស័រុ�ស័រុ� មិនមាន មិនមាន

e. e. ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីការប�ង់ច�ក្ខុភាគិលាភក្ខុូ�ង់រយៈព�លំ៣ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីការប�ង់ច�ក្ខុភាគិលាភក្ខុូ�ង់រយៈព�លំ៣((�ី�)ី)ឆ្នាំំ��ចុង់ក��យឆ្នាំំ��ចុង់ក��យ

ពឹិពឹណ៍៌នាលំមអិតអ�ពឹីការប�ង់ច�ង់ភាគិលាភពឹិពឹណ៍៌នាលំមអិតអ�ពឹីការប�ង់ច�ង់ភាគិលាភ ២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩ ២០១៨២០១៨

ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធ

មិនមាន

ភាគិលាភជាសាច់ត្រឹបាក្ខុ់ស័រុ�

ភាគិលាភជាមូលំ�ត្រឹតក្ខុមមស័ិទី្ធិស័រុ�

ភាគិលាភដើ���ង់ដើទីៀត

អនុបាតថ្ងៃនការខែ�ង់ខែចក្ខុភាគិលាភ(%)

ទីិនូ�លំភាគិលាភ (%)

ភាគិលាភក្ខុូ�ង់ឯក្ខុតាមូលំ�ត្រឹតក្ខុមមស័ិទី្ធិ

ចដើនាា�ះដើនះ ទីុក្ខុទី�ដើនរ
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្នែកទ� 5

របាយការណ៍ស៊ីវនៈកម្មមរ�ស៊ី់ស៊ីវនៈកម្មម
ម្លៃនៃកែ��បេលើការក្រាត់ួត់ព័ិនៈិត់្រយម្លៃនៃកែ��
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របារបាយការណ៍៍ស័វិនក្ខុមមផទ�ក្ខុូ�ង់លើប�ពឹ័ន្ធគ��់គ�ង់ផទ�ក្ខុូ�ង់ស័ម���់���ច់ឆ្នាំំ��យការណ៍៍ស័វិនក្ខុមមផទ�ក្ខុូ�ង់លើប�ពឹ័ន្ធគ��់គ�ង់ផទ�ក្ខុូ�ង់ស័ម���់���ច់ឆ្នាំំ��  ២០២០ ២០២០   ធ្នូនាគារធ្នូនាគារ  វិឌី�ឍនៈអាស័ុីវិឌី�ឍនៈអាស័ុ ី ច�កាត់ច�កាត់

I. I. ស�ចក្ខុដីផដើមស�ចក្ខុដីផដើម

ស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទកូ្ខុ�ង់រ�ស័ធ់្នូនាគារ គិជឺា ម�ុងារវាយតថ្ងៃមឯួក្ខុរា��យពីឹត្រឹ�ត�ិតតកិារត្រឹ�ចាំ�ថ្ងៃ�ៃ ខែ�លំត្រឹតវូិបាន�ដើង់ើើតដើឡុើង់ដើ�ើម�បីីត្រឹតតួពឹនិតិ�យ 
នងិ់វាយតថ្ងៃមួស័ក្ខុមមភាពឹត្រឹ�ត�ិតតកិាររ�ស័ធ់្នូនាគារចាំ�ព់ឹទីីស័��នវិស័ិ័យត្រឹគិ�ត់្រឹគិង់ថ្ងៃ�ទកូ្ខុ�ង់ ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ហានភិយ័ នងិ់អភបិាលំក្ខុចិេ
សា�ីវិក្ខុមម។ 

ស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទកូ្ខុ�ង់ នឹង់�ួយគា�ត្រឹទីគិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ជាន់�ុស់័ កូ្ខុ�ង់ការ��ដើពឹញការទីទួីលំ�ុស័ត្រឹតូវិរ�ស់័�ួ�នត្រឹ�ក្ខុ�ដើដាយត្រឹ�ស័ិទី្ធភាពឹ 
តាមរយៈការ�ដលំ់នូវិ ការត្រឹតួតពឹិនិត�យ ការវាយតថ្ងៃមួ និង់ការ�ដលំ់អនុសាស័ន៍ត្រឹគិ�់ត្រឹ�ុង់ដើត្រឹជាយទាំក្ខុ់ទីង់់ដើ�នឹង់ស័ក្ខុមមភាពឹ និង់
ត្រឹ�តិ�តតិការរ�ស័់ធ្នូនាគារ ។ 

II. II. វិិសាលំភាពឹន�មុ�ងារស័វិនក្ខុមមផទ�ក្ខុូ�ង់វិិសាលំភាពឹន�មុ�ងារស័វិនក្ខុមមផទ�ក្ខុូ�ង់

វិសិាលំភាពឹចម�បីង់ថ្ងៃនស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទកូ្ខុ�ង់ គិដឺើ�ើម�បីតី្រឹតតួពឹនិតិ�យ នងិ់វាយតថ្ងៃមួដើលំើត្រឹ�ស័ទិី្ធភាពឹ នងិ់ត្រឹ�ស័ទិី្ធ�លំថ្ងៃនត្រឹ�ពឹន័្ធត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ថ្ងៃ�ទកូ្ខុ�ង់ 
នងិ់គុិណ៍ភាពឹ ថ្ងៃនការ��ដើពឹញការងារថ្ងៃនខែ�កូ្ខុធុ្នូរកិ្ខុចេរ�ស់័ធ្នូនាគារ ABA កូ្ខុ�ង់ការអនុវិតតដើគាលំដើ�ធ្នូរុក្ខុចិេ នងិ់យទុី្ធសាស្រ្តស័តរ�ស់័�ួ�ន ។

អ�ឡុ�ង់ឆ្នាំំ��ដើនះ នាយក្ខុដាា�នស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់អនុវិតតការវាស័់ស័ទង់់ដើលំើត្រឹ�ស័ិទី្ធភាពឹ និង់ត្រឹ�ស័ិទី្ធ�លំដើលំើខែ�ូក្ខុខាង់ដើត្រឹកាម៖

 ■ ដើគាលំនដើ�បាយ និង់�រិ�កាស័ថ្ងៃនការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់;

 ■ ភាពឹគិួរទីុក្ខុចិតត និង់ស័ុត្រឹក្ខុឹតភាពឹថ្ងៃនពឹ័ត៌មានហិរញ្ញវិត្ថ� និង់ពឹ័ត៌មានត្រឹ�តិ�តតិការ;

 ■ គិុណ៍ភាពឹត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមម និង់ក្ខុិចេការពារត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមម;

 ■ ការដើត្រឹ�ើត្រឹបាស័់ធ្នូនធាន;

 ■ ត្រឹ�តិ�តតិតាមច�បា�់ �ទី��បីញ្ញតតិ ដើគាលំនដើ�បាយ នីតិវិិធ្នូី និង់ក្ខុិចេត្រឹពឹមដើត្រឹពឹៀង់នានា;

 ■ ការដើស័ុើ�អដើង់ើតពឹិដើស័ស័ រួមមានការខែក្ខុួង់�នួ�ខាង់ក្ខុូ�ង់/ខាង់ដើត្រឹ� ឬ ការរំដើលាភដើស័ចក្ខុដីទីុក្ខុចិតតដើ���ង់ៗដើទីៀត ខែ�លំ�ង់ើដើឡុើង់
ដើដាយ�ុគិគលំិក្ខុថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់; 

 ■ ឧ�ក្ខុរណ៍៍ត្រឹ�ពឹ័ន្ធតាមដានថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់�ូចជានីតិវិិធ្នូី និង់��ដើណ៍ើរការថ្ងៃនការខែ�ក្ខុខែចក្ខុតួនាទីី និង់កាតពឹើក្ខុិចេ ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ដើទីើមុ� 
ការអនុញ្ញាា�ត ការអនុម័ត ដានស័វិនក្ខុមម ការរាយការណ៍៍ ស័ុវិត្ថិភាពឹពឹ័ត៌មាន និង់ដើ���ង់ៗ;

 ■ ត្រឹ�ពឹ័ន្ធត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ហានិភ័យរួមមាន ឧ�ក្ខុរណ៍៍ក្ខុ�ណ៍ត់ការវាស័់ខែវិង់ ការត្រឹតួតពឹិនិត�យ និង់ការកាត់ �ន្ថយស័ញ្ញាា�ហានិភ័យ;

 ■ អភិបាលំក្ខុិចេសា�ីវិក្ខុមម និង់មុ�ងារតាមដានការត្រឹ�តិ�តតិតាម រួមមានការដើគារពឹតាមត្រឹក្ខុមវិិជាា��ីវិៈ ឯក្ខុសារថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់ និង់
�ទី��បីញ្ញតតិនានា;

 ■ មុ�ងារត្រឹ�តិ�តតិតាម AML/CFT រួមមាន ឧ�ក្ខុរណ៍៍ក្ខុ�ណ៍ត់ស័ញ្ញាា�ត្រឹ�តិ�តតិការស័ង់��័យ និង់ត្រឹ�តិ�តតិការមានហានិភ័យ
�ុស័់ ការយក្ខុចិតតទីុក្ខុដាក្ខុ់សាា�លំ់អតិ�ិ�ន ស័ក្ខុមមភាពឹខែក្ខុខែត្រឹ� ឬ �ញេ�់ទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ជាមួយអតិ�ិ�នខែ�លំមានហានិភ័យ 
រាយការណ៍៍ដើ�និយ័តក្ខុរ និង់គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់់ជាន់�ុស័់ ។

III. III. ស�ចក្ខុដីស័ងុ��ន�ស័ក្ខុមមភាពឹស័វិនក្ខុមមផទ�ក្ខុូ�ង់ស�ចក្ខុដីស័ងុ��ន�ស័ក្ខុមមភាពឹស័វិនក្ខុមមផទ�ក្ខុូ�ង់  ឆ្នាំំ��ឆ្នាំំ��  ២០២០២០២០

 ■  អង់គភាពឹស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទកូ្ខុ�ង់អនុវិតតមុ�ងាររ�ស់័�ួ�នតាមខែ�នការស័វិនក្ខុមមត្រឹ�ចាំ�ឆំ្នាំ��ខែ�លំអនុម័តដើដាយ  គិណ៍ៈក្ខុមាា�ធិ្នូការ
ស័វិនក្ខុមម  ថ្ងៃន  ត្រឹក្ខុុម ត្រឹ�ឹក្ខុ�សា ភិបាលំ ។ របាយការណ៍៍ ស័វិនក្ខុមម ថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់ ត្រឹតូវិ បាន �ងាា�ញ �ូន គិណ៍ៈក្ខុមាា�ធ្នូិការ ស័វិនក្ខុមម ថ្ងៃ�ទ ក្ខុូ�ង់ដើរៀង់
រាលំ់ ត្រឹតីមាស័ ។ 

 ■ ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០ នាយក្ខុដាា�នស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់បានដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមមដើលំើ ២៩សាខា និង់ ១១ស័វិនក្ខុមម ដើ�ការិ�លំ័យក្ខុ�ា�លំ
តាមគិដើត្រឹមាង់ស័វិនក្ខុមម។ �ខែន្ថមដើលំើដើនះដើទីៀត ត្រឹក្ខុុមការងារក្ខុ៏បានដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមមមិនដើត្រឹគាង់ទីុក្ខុច�នួន ៧៧សាខា�ង់ខែ�រ ។ 
កាលំវិិភាគិស័វិនក្ខុមមត្រឹ�ចាំ�ខែ� និង់ច�នួនថ្ងៃនស័វិនក្ខុមមតាមគិដើត្រឹមាង់មាន�ូចខាង់ដើត្រឹកាម៖
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លំ.រលំ.រ ខ�ខ�
# ន�ស័វិនក្ខុមមសាខា# ន�ស័វិនក្ខុមមសាខា
(ស័វិនក្ខុមមតាមផ�នការ)(ស័វិនក្ខុមមតាមផ�នការ)

# ន�ស័វិនក្ខុមម ការិ�លំ័យ# ន�ស័វិនក្ខុមម ការិ�លំ័យ
ក្ខុ�ា�លំ (ស័វិនក្ខុមមតាមផ�នការ)ក្ខុ�ា�លំ (ស័វិនក្ខុមមតាមផ�នការ)

# ន�សាខា  # ន�សាខា  
(ស័វិនក្ខុមមមិនគ��ង់ទីុក្ខុ)(ស័វិនក្ខុមមមិនគ��ង់ទីុក្ខុ)

១ មក្ខុរា-២០២០

២ ក្ខុុម្ភៈ-២០២០ ៣ ១ ៥

៣ មីនា-២០២០ ២ ១

៤ ដើមសា-២០២០ ២

៥ ឧស័ភា-២០២០ ៣ ៣

៦ មិ�ុនា-២០២០ ៣ ៧

៧ ក្ខុក្ខុើដា-២០២០ ៤ ២ ១៣

៨ ស័ីហា-២០២០ ៣ ១៧

៩ ក្ខុញ្ញាា�-២០២០ ១ ១៦

១០ តុលា-២០២០ ៣ ៣

១១ វិិចេិកា-២០២០ ៣

១២  ធ្នូូ�-២០២០ ៣ ១៩

 ■ លំទី្ធ�លំថ្ងៃនស័វិនក្ខុមម ត្រឹតូវិបានដើ�ំើ�ូនខែ�ូក្ខុត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធ។ របាយការណ៍៍ស័វិនក្ខុមម មានពឹ័ត៌មានលំមអិតអ�ពឹី ការរក្ខុ
ដើឃុើញថ្ងៃនស័វិនក្ខុមម ហានិភ័យខែ�លំអាចដើក្ខុើតមាន អនុសាស័ន៍ស័វិនក្ខុមម ដើ�ើម�បីីកាត់�ន្ថយហានិភ័យ ត្រឹស័�ជាមួយខែ�នការ
ស័ក្ខុមមភាពឹច�បាស័់លាស័់ និង់កាលំ�រិដើចេទីក្ខុ�ណ៍ត់ជាក្ខុ់ខែស័ដង់ខែ�លំបានដាក្ខុ់�ូនដើដាយថ្ងៃ�គិូស័វិនក្ខុមមនានា។

 ■ នាយក្ខុដាា�នស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទកូ្ខុ�ង់ក្ខុ�ពុឹង់�នតតាមដានសា្ថ�នភាពឹថ្ងៃនការអនុវិតតខែ�នការស័ក្ខុមមភាពឹរហូត�ល់ំ ត្រឹគិ�់ ស័ក្ខុមមភាពឹ ទាំ�ង់
អស័់ ត្រឹតូវិ បាន អនុវិតត។ ស័ក្ខុមមភាពឹតាមដានសា្ថ�នភាពឹថ្ងៃនការអនុវិតតនឹង់ត្រឹតូវិដើធ្នូើើដើឡុើង់ជាដើរៀង់រាលំ់ខែ�ជាមួយ�ដើចេក្ខុដើទីស័វាស័់
ស័ទង់់ស័មត្រឹស័�មុនដើពឹលំ�ិទីខែ�នការស័ក្ខុមមភាពឹនីមួយ ៗ ។

IV. IV. ស�ចក្ខុដីស័នូិដាា�នស�ចក្ខុដីស័នូិដាា�ន

 ■  អង់គភាពឹស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់អនុវិតត�ា�ង់ហមត់ចត់ តាមនីតិវិិធ្នូីស័វិនក្ខុមម អាត្រឹស័័យដើលំើហានិភ័យ ស័ត្រឹមា�់ រាលំ់ ស័ក្ខុមមភាពឹ
ទាំ�ង់ អស័់ ដើពឹញ មួយ ឆ្នាំំ��។ មានត្រឹ�ដើភទីហានិភ័យជាដើត្រឹចើនខែ�លំនាយក្ខុដាា�ន ស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់បានដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមម និង់បាន
�ូន ��ណ៍ឹង់ ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០ �ូចជា ហានិភ័យឥណ៍ទាំន ហានិភ័យត្រឹ�តិ�តតិការ ហានិភ័យមិនត្រឹ�តិ�តតិតាម ហានិភ័យ
ដើក្ខុរ៍�ដើឈាា�ះ ហានិភ័យស័នតិស័ុ� IT និង់ហានិភ័យដើ���ង់ៗដើទីៀត ។ 

 ■ តាមលំទី្ធ�លំស័ក្ខុមមភាពឹស័វិនក្ខុមមថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់ ឆ្នាំំ�� ២០២០ ទាំ�ង់ដើ�សាខា និង់ដើ�ការិ�លំ័យក្ខុ�ា�លំ របាយការណ៍៍ថ្ងៃនការ
រក្ខុដើឃុើញ និង់អនុសាស័ន៍ជាដើត្រឹចើន ត្រឹតូវិបានដាក្ខុ់ដើចញ។ រាលំ់ខែ�ន ស័ក្ខុមមភាពឹខែក្ខុខែត្រឹ� ត្រឹតូវិបានដាក្ខុ់ឲ្�យអនុវិតតដើដាយត្រឹ�ធាន
សាខា និង់ត្រឹ�ធាននាយក្ខុដាា�ន ដើ� ការិ�លំ័យក្ខុ�ា�លំជា�នត�នាា��់ ។ 

 ■ ជាទីូដើ� ដើយើង់ស័នូិដាា�នថា ត្រឹ�ពឹ័ន្ធតាមដានការត្រឹតួតពឹិនិត�យថ្ងៃ�ទក្ខុូ�ង់ អភិបាលំក្ខុិចេ និង់ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ហានិភ័យ ត្រឹតូវិបាន
�ដើង់ើើតដើឡុើង់ត្រឹគិ�់ត្រឹគាន់ និង់ត្រឹតូវិបានអនុវិតត�ា�ង់មានត្រឹ�ស័ិទី្ធភាពឹដើ�ធ្នូនាគារ ABA ខែ�អក្ខុដើលំើវិិសាលំភាពឹថ្ងៃនស័ក្ខុមមភាពឹ និង់
ក្ខុមមវិត្ថ�ស័វិនក្ខុមមក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០ ។
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១៧ មីនា ២០២១

CheaUy Po
ត្រឹ�ធានអង់គភាពឹស័វិនក្ខុមម

១៧ មីនា ២០២១

Etienne Chenevier
ត្រឹ�ធានគិណ៍ៈក្ខុមាា�ធ្នូិការស័វិនក្ខុមម ថ្ងៃន
ត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ

ចដើនាា�ះដើនះ ទីុក្ខុទី�ដើនរ

បានដើឃុើញ និង់ឯក្ខុភាពឹ

ចុះហត្ថដើលំខារួច ចុះហត្ថដើលំខារួច
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្នែកទ� 6

របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�្ដូលបេធិើស៊ីវនៈកម្មម
បេ�យស៊ីវនៈករឯករាជី្រយ

ស័ូមដើមើលំឧ�ស័មុ័ន្ធស័ត្រឹមា�់របាយការណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ខែ�លំដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមមរួចរាលំ់ដើដាយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរា��យ
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្នែកទ� 7

ព័័ត់៌មានៈអំំព័�ក្រា�ត់ិ�ត់ិិការជាម្មួយភាគុ�ពាក់ព័័នៈធ

នៈិ�ទំនាស៊ី់នលក្រា�បេ�ជីនៈ៍
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�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក់្ខុមូលំ�ត្រឹតត្រឹតូវិ�ងាា�ញពីឹពឹ័ត៌មានត្រឹ�តិ�តតិការជាសារវិនតៗជាមួយភាគីិពាក់្ខុពឹ័ន្ធដើ� កូ្ខុ�ង់រយៈដើពឹលំ ២ (ពឹីរ) ឆ្នាំំ��
ចងុ់ដើត្រឹកាយ ដើដាយ�ញ្ញាា�ក្ខុព់ឹដីើឈាា�ះ ទី�នាក់្ខុទី�នង់រវាង់�ុគិគលំចុះ�ញជលីំក់្ខុមូលំ�ត្រឹត នងិ់ភាគីិពាក់្ខុព័ឹន្ធ ទី�ហ�ថ្ងៃនត្រឹ�ត�ិតតកិារ នងិ់ត្រឹ�ដើភទី
ថ្ងៃន�លំត្រឹ�ដើ��ន៍ខែ�លំដើក្ខុើតដើចញពឹីទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ដើនាះ �ូចខាង់ដើត្រឹកាម៖

a. a. ប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយភាគិ ហីុនិក្ខុ ដ�លំមានភាគិហីុនចាំ�់ពឹីប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយភាគិ ហីុនិក្ខុ ដ�លំមានភាគិហីុនចាំ�់ពឹ ី ៥៥ ( (ប���ប���))ភាគិរយឡើង់ទៅ ភាគិរយឡើង់ទៅ 
ន�មូលំ�ត�ក្ខុមមស័ិទី្ធិក្ខុ�ពឹុង់ធើើចរាចរលើទីី��សារន�មូលំ�ត�ក្ខុមមស័ិទី្ធិក្ខុ�ពឹុង់ធើើចរាចរលើទីី��សារ

ស័ត្រឹមា�់ពឹ័ត៌មានលំមអិត�ខែន្ថម ស័ូមពឹិនិត�យក្ខុ�ណ៍ត់ស័មាា�ល់ំ ៣០ "ស័មុ័ន្ធញាតិ" ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ខែ�លំបានដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមម
រួច និង់ត្រឹតូវិពឹិនិត�យដើដាយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរា��យ។

b. b. ប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំ  និង់�ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់និង់�ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់

ស័ត្រឹមា�់ពឹ័ត៌មានលំមអិត�ខែន្ថម ស័ូមពឹិនិត�យក្ខុ�ណ៍ត់ស័មាា�ល់ំ ៣០ "ស័មុ័ន្ធញាតិ" ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ខែ�លំបានដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមម
រួច និង់ត្រឹតូវិពឹិនិត�យដើដាយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរា��យ។

c. c. ប�តិ�តតិការជាមួយអភិបាលំប�តិ�តតិការជាមួយអភិបាលំ  និង់ភាគិ ហីុនិក្ខុ ពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធនឹង់ការទីិញ និង់ភាគិ ហីុនិក្ខុ ពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធនឹង់ការទីិញ -- លំក្ខុ់ទ�ពឹ�យស័ក្ខុមម លំក្ខុ់ទ�ពឹ�យស័ក្ខុមម  និង់ស�វាក្ខុមមនិង់ស�វាក្ខុមម

មិនមាន

d. d. ប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយស័មា�ិក្ខុគ�ួសារផ្ទាា�លំ់រ�ស័់អភិបាលំប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយស័មា�ិក្ខុគ�ួសារផ្ទាា�លំ់រ�ស័់អភិបាលំ  �ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័់�ុគិគលំិក្ខុជាន់�ុស័ ់   
និង់ភាគិហីុនិក្ខុដ�លំមានភាគិហីុនចាំ�់ពឹី៥និង់ភាគិហីុនិក្ខុដ�លំមានភាគិហីុនចាំ�់ពឹី៥((ប���ប���) ) ភាគិរយឡើង់ទៅភាគិរយឡើង់ទៅ

មិនមាន

e. e. ប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយ�ុគិគលំដ�លំមានទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ជាមួយអភិបាលំរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយ�ុគិគលំដ�លំមានទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ជាមួយអភិបាលំរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជី
លំក្ខុ់លំក្ខុ ់ មូលំ�ត�ក�ុមហីុន�ុត�ស័មុ័ន្ធមូលំ�ត�ក�ុមហីុន�ុត�ស័មុ័ន្ធ  ឬក�ុមហីុនហូលំឌីីង់រ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�ឬក�ុមហីុនហូលំឌីីង់រ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�  ដ�លំដ�លំ
ទី�នាក្ខុ់ទី�នង់រ�ស័់�ុគិគលំទាំ�ង់នោះកើតមាននៅក្ខុូ�ង់ប�តិ�តតិការទី�នាក្ខុ់ទី�នង់រ�ស័់�ុគិគលំទាំ�ង់នោះកើតមាននៅក្ខុូ�ង់ប�តិ�តតិការ  ឬការចាំត់ច�ង់�មួយដ�លំបានឬការចាំត់ច�ង់�មួយដ�លំបាន
ធើើឡើង់ដោយ�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�ធើើឡើង់ដោយ�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�

មិនមាន

f. f. ប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយ�ុគិគលំធាា��់ជាអភិបាលំប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយ�ុគិគលំធាា��់ជាអភិបាលំ  ឬ �ុគិគលំពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធជាមួយ�ុគិគលំធាា��់ជាអភិបាលំឬ �ុគិគលំពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធជាមួយ�ុគិគលំធាា��់ជាអភិបាលំ

មិនមាន

g. g. ប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំដ�លំកាន់មុ�ត�ណ�ង់�មួយនៅក្ខុូ�ង់ស័មាគិមប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំដ�លំកាន់មុ�ត�ណ�ង់�មួយនៅក្ខុូ�ង់ស័មាគិម  ឬអង់គភាពឹឬអង់គភាពឹ
មិនសើ�ង់រក្ខុប��ក្ខុ់ច�ណ�ញមិនសើ�ង់រក្ខុប��ក្ខុ់ច�ណ�ញ  ឬនៅក្ខុូ�ង់ក�ុមហីុន�មួយផ���ង់ទៀតក��ពឹី�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�ឬនៅក្ខុូ�ង់ក�ុមហីុន�មួយផ���ង់ទៀតក��ពឹី�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�

មិនមាន

h. h. ប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំដ�លំទីទីួលំបាន�លំប�យោ�ន៍ពឹី�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�ប�តិ�តតិការជាសារវិនតជាមួយអភិបាលំដ�លំទីទីួលំបាន�លំប�យោ�ន៍ពឹី�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�  
ទោះជាហិរញ្ញវិត្ថ�ទោះជាហិរញ្ញវិត្ថ�  ឬ មិនម�នហិរញ្ញវិត្ថ�ឬ មិនម�នហិរញ្ញវិត្ថ�

 ស័ត្រឹមា�់ពឹ័ត៌មានលំមអិត�ខែន្ថម ស័ូមពឹិនិត�យក្ខុ�ណ៍ត់ស័មាា�ល់ំ ៣០ "ស័មុ័ន្ធញាតិ" ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ខែ�លំបានដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមម
រួច និង់ត្រឹតូវិពឹិនិត�យដើដាយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរា��យ។
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្នែកទ� 8

ការព័ិភាក្រសា នៈិ�ការវិភាគុរ�ស៊ី់គុណៈក្រាគុ�់ក្រាគុ�
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ការពិឹភាក្ខុ�សា នងិ់វិភិាគិខាង់ដើត្រឹកាមដើនះ ដើផ្ទាា�តស័�ខានដ់ើលំើ លំទី្ធ�លំត្រឹ�តិ�តតកិារ នងិ់សា្ថ�នភាពឹហិរញ្ញវិត្ថ� ខែ�អក្ខុដើលំើរបាយការណ៍៍ហរិញ្ញវិត្ថ�
គិិតត្រឹតឹមកាលំ�រិដើចេទីថ្ងៃ�ៃទី ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ខែ�លំត្រឹតូវិបានដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមមរួចរាលំ់។ ដើដាយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរា��យ។ របាយការណ៍៍
ហរិញ្ញវិត្ថ�ដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមមរចួ ត្រឹតូវិបានដើរៀ�ច�ត្រឹស័�តាមស័តង់់ដាររបាយការណ៍៍ហរិញ្ញវិត្ថ�អនតរជាតថិ្ងៃនក្ខុមុ�ជា (“CIFRS”) នងិ់អនដុើលាម
ដើ�តាម�ទី�ញ្ញតតគិិណ៍ដើនយ�យពាក្ខុព់ឹន័្ធនិង់ដើគាលំការណ៍៍ខែណ៍នា�នានាខែ�លំដើចញដើដាយ ធ្នូនាគារជាតថិ្ងៃនក្ខុមុ�ជា។ ធ្នូនាគារដើធ្នូើើការ
ពឹភិាក្ខុ�សានងិ់វិភិាគិដើ�ដើលំើ ស័មាស័ធាតសុ័�ខាន់ៗ ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហរិញ្ញវិត្ថ�ដើធ្នូើើស័វិនក្ខុមមរចួ នងិ់ ក្ខុតាា�ស័�ខាន់ៗ ខែ�លំ�ែះពាលំ�់លំ់
ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញរ�ស័់ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាស័ុីច�កាត់។

a. a. ទីិ�ឋភាពឹទីូទៅន�ប�តិ�តតិការទីិ�ឋភាពឹទីូទៅន�ប�តិ�តតិការ

១. ១. ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំការវិិភាគិច�ណ៍ូលំ

ធ្នូនាគារ វិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត់ មានត្រឹ�ភពឹច�ណូ៍លំធ្នូ�ៗ ច�ននួ៣ គិ ឺច�ណ៍លូំមក្ខុពីឹការត្រឹបាក់្ខុ ច�ណ៍លូំក្ខុថ្ងៃត្រឹម នងិ់ដើ�ើង់សា នងិ់ច�ណ៍លូំ
ដើ���ង់ៗ។

 ■ ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការត្រឹបាក្ខុ ់ រួមមាន ច�ណ៍ូលំការត្រឹបាក្ខុ់ពឹីការ�តលំ់ឥណ៍ទាំន�លំ់អតិ�ិ�ន ច�ណ៍ូលំការត្រឹបាក្ខុ់ពឹីការដាក្ខុ់
ត្រឹបាក្ខុ់�ដើញ្ញើដើ�ធ្នូនាគារ និង់ ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីមូលំ�ត្រឹតវិិនិដើ�គិនានា

 ■ ច�ណ៍ូលំក្ខុថ្ងៃត្រឹម និង់ដើ�ើង់សា រួមមាន ការស័ន�យាឥណ៍ទាំន ច�ណ៍ូលំពឹីការដើ�ទរត្រឹបាក្ខុ់ដើចញចូលំត្រឹបាក្ខុ់ ច�ណ៍ូលំពឹី�័ណ៍ណដើ���ង់ៗ

 ■ ច�ណ៍ូលំដើ���ង់ៗ រួមមាន ច�ណ៍ូលំពឹីអត្រឹតា�ដ�រត្រឹបាក្ខុ់ និង់ ច�ណ៍ូលំដើ���ង់ៗដើទីៀត

២. ២. ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំតាមខែ�ូក្ខុការវិិភាគិច�ណ៍ូលំតាមខែ�ូក្ខុ

លំ.រលំ.រ ប�ភពឹច�ណ៍ូលំប�ភពឹច�ណ៍ូលំ

២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩ ២០១៨២០១៨

ច�នួន ច�នួន 
(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)

%%
ច�នួន ច�នួន 

(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)
%%

ច�នួន ច�នួន 
(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)

%%

១ ច�ណ៍ូលំពឹីការត្រឹបាក្ខុ់ ១.៤៤៦.៤៨៦ ៨៩,០១ ១.១០៨.១៥១ ៨៩,១១ ៧៨៤.០៥៤ ៩១,១៩

២ ច�ណូ៍លំក្ខុថ្ងៃត្រឹម និង់
ដើ�ើង់សា ១៦៤.៨៧០ ១០,១៤ ១២៨.៤៨១ ១០,៣៣ ៦៩.៧៨០ ៨,១២

៣ ច�ណ៍ូលំដើ���ង់ៗ ១៣.៧៩៣ ០,៨៥ ៦.៩០៥ ០,៥៦ ៥.៩៤៩ ០,៦៩

ច�ណ៍ូលំស័រុ�ច�ណ៍ូលំស័រុ� ១១..៦២៥៦២៥..១៤៩១៤៩ ១០០១០០ ១១..២៤៣២៤៣..៥៣៧៥៣៧ ១០០១០០ ៨៥៩៨៥៩..៧៨៣៧៨៣ ១០០១០០

ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត់ ទីទួីលំបានច�ណូ៍លំ�៏ធ្នូ�មក្ខុពីឹការត្រឹបាក់្ខុ ខែ�លំមានច�នួន ៨៩% ថ្ងៃនត្រឹបាក់្ខុច�ណូ៍លំស័រ�ុកូ្ខុ�ង់ ឆ្នាំំ��២០២០ 
ខែ�លំដើ�ក្ខុូ�ង់ដើនាះ ៩៧%បានមក្ខុពីឹច�ណ៍ូលំការត្រឹបាក្ខុ់ពឹីការ�តល់ំឥណ៍ទាំន�លំ់អតិ�ិ�ន។

៣. ៣. ការវិិភាគិគិមាា�តច�ដើណ៍ញ�ុលំការវិិភាគិគិមាា�តច�ដើណ៍ញ�ុលំ

ធ្នូនាគារ វិឌី�ឍនៈអាស័ុចី�កាត ់បានដើរៀ�ច�របាយការណ៍៍ច�ដើណ៍ញ ឬខាត នងិ់ច�ណ៍លូំដើ���ង់ៗក្ខុូ�ង់ទីត្រឹមង់ជ់ារបាយការណ៍ខ៍ែ�លំមនិ
�ងាា�ញពឹតី្រឹបាក់្ខុច�ដើណ៍ញ�លុំ។ �ែខុែនត ទីត្រឹមង់់របាយការណ៍៍ដើនះអាច�ងាា�ញដើលំើត្រឹបាក់្ខុច�ដើណ៍ញពឹតី្រឹ�ត�ិតតកិារ ខែ�លំទីទួីលំបានមក្ខុពីឹ
ច�ណូ៍លំស័រុ� �ក្ខុនឹង់ច��យត្រឹ�ត�ិតតកិារ ខែ�លំនឺង់ត្រឹតូវិយក្ខុមក្ខុពិឹភាក្ខុ�សាដើ�កូ្ខុ�ង់ច�ណុ៍ច ការវិភិាគិត្រឹបាក់្ខុច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធ។
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៤. ៤. ការវិិភាគិត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធការវិិភាគិត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធ

i) ការវិិភាគិត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ��

ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ប��ក្ខុ់ ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ប��ក្ខុ់ 
ច�ណ�ញមុន�ង់់ពឹន្ធច�ណ�ញមុន�ង់់ពឹន្ធ

២០២០ ២០២០ 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

២០១៩ ២០១៩ 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

គិមាា�ត គិមាា�ត 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

គិមាា�តគិមាា�ត
(%)(%)

ច�ណ៍ូលំពឹីការត្រឹបាក្ខុ់ ១.៤៤៦.៤៨៦ ១.១០៨.១៥១ ៣៣៨.៣៣៥ ៣០,៥៣

ច��យដើលំើការត្រឹបាក្ខុ់ (២៤០.៥០៨) (២០៦.៧៥០) (៣៣.៧៥៨) ១៦,៣៣

ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការត្រឹបាក្ខុ់ស័ុទី្ធច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការត្រឹបាក្ខុ់ស័ុទី្ធ ១១..២០៥២០៥..៩៧៨៩៧៨ ៩០១៩០១..៤០១៤០១ ៣០៤៣០៤..៥៧៧៥៧៧ ៣៣៣៣,,៧៩៧៩

ច�ណ៍ូលំក្ខុថ្ងៃត្រឹម និង់ដើ�ើង់សា ១៦៤.៨៧០ ១២៨.៤៨១ ៣៦.៣៨៩ ២៨,៣២

ច��យក្ខុថ្ងៃត្រឹម និង់ដើ�ើង់សា (៦៥.៦៧៦) (៥៦.៣៨៦) (៩.២៩០) ១៦,៤៨

ច�ណ៍ូលំក្ខុថ្ងៃត្រឹមច�ណ៍ូលំក្ខុថ្ងៃត្រឹម  និង់ដើ�ើង់សាស័ុទី្ធនិង់ដើ�ើង់សាស័ុទី្ធ ៩៩៩៩..១៩៤១៩៤ ៧២៧២..០៩៥០៩៥ ២៧២៧..០៩៩០៩៩ ៣៧៣៧,,៥៩៥៩

ច�ណ៍ូលំត្រឹ�តិ�តតិការដើ���ង់ៗ ១៣.៧៩៣ ៦.៩០៥ ៦.៨៨៨ ៩៩,៧៥

ច��យ�ុគិគលំិក្ខុ (២៩៣.១៩៣) (២៣៤.៥៧១)  (៥៨.៦២២)  ២៤,៩៩

ច��យត្រឹ�តិ�តតិការ (១១៩.៩១០) (១០០.៥៧០) (១៩.៣៤០) ១៩,២៣

ច��យរំលំស័់ (៧៩.៩៨៨) (៥៩.៦៦៦) (២០.៣២២) ៣៤,០៦

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញពឹីត្រឹ�តិ�តតិការត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញពឹីត្រឹ�តិ�តតិការ  ៨២៥ ៨២៥..៨៧៤៨៧៤ ៥៨៥៥៨៥..៥៩៤៥៩៤  ២៤០ ២៤០..២៨០២៨០ ៤១៤១,,០៣០៣

ការខាត�ង់់ស័ុទី្ធរំពឹឹង់ទីុក្ខុដើលំើ 
ឧ�ក្ខុរណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�  (៥៥.៨៤៧) (៨.៥៩៧)  (៤៧.២៥០)  ៥៤៩,៦១

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធ  ៧៧០ ៧៧០..០២៧០២៧ ៥៧៦៥៧៦..៩៩៧៩៩៧  ១៩៣ ១៩៣..០៣០០៣០ ៣៣៣៣,,៤៥៤៥

ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់បានពឹនិិត�យ នងិ់អនវុិតតគិ�រខូាត�ង់់រពឹំឹង់ទុីក្ខុ�មខីែ�លំបានខែក្ខុលំមអ (enhanced ECL model) ដើ�
ត្រឹតីមាស័ទីី�ួន និង់�ដើង់ើើត�ខែន្ថមនូវិ ECL ច�នួន ១៨.៨០៩ លានដើរៀលំ ស័ត្រឹមា�់ការខាត�ង់់រំពឹឹង់ទីុក្ខុកូ្ខុ�ង់ដើស្រ្តស័តស័ដើស័�រីយែូ 
ដើដាយសារភាពឹមនិត្រឹបាក្ខុ�ដើ�កូ្ខុ�ង់សា្ថ�នភាពឹកូ្ខុវិតី-១៩។ ការអនវុិតតគិ�រ�ូម ីនងិ់�ដើង់ើើត�ខែន្ថមនវូិ ECL ដើនះ ��ា�លំឲ្�យការខាត�ង់់
ស័ុទី្ធរំពឹឹង់ទុីក្ខុដើលំើឧ�ក្ខុរណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ដើក្ខុើនដើឡុើង់គួិរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�លំ់ដើ�ើដើត្រឹ�ៀ�ដើធ្នូៀ�ដើ�នឹង់ឆំ្នាំ��មុន។ ដើទាំះ�ីច��យដើក្ខុើនដើឡុើង់ 
ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធរ�ស័់ធ្នូនាគារដើ�ខែតស័ដើត្រឹមចបាន ៧៧០.០២៧ លានដើរៀលំ ដើក្ខុើន ៣៣% �ុស័់ជាង់ឆ្នាំំ��មុនខែ�លំមាន
ច�នួន ១៩៣.០៣០ លានដើរៀលំ។

ការដើក្ខុើនដើឡុើង់ត្រឹបាក់្ខុច�ដើណ៍ញគួិរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់ំដើនះភាគិដើត្រឹចើនបានមក្ខុពីឹច�ណូ៍លំការត្រឹបាក់្ខុខែ�លំដើក្ខុើនដើឡុើង់ ៣១% និង់ច�ណូ៍លំ
ថ្ងៃ�ួដើស័វា និង់ក្ខុថ្ងៃត្រឹមដើ�ើង់សាខែ�លំដើក្ខុើនដើឡុើង់ ២៨% ដើត្រឹ�ៀ�ដើធ្នូៀ�នឹង់ឆ្នាំំ��មុន។

ចដើនាា�ះដើនះ ទីុក្ខុទី�ដើនរ
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ii) ការវិិភាគិត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធពឹីឆ្នាំំ��មុន

ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ប��ក្ខុ់ ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ប��ក្ខុ់ 
ច�ណ�ញមុន�ង់់ពឹន្ធច�ណ�ញមុន�ង់់ពឹន្ធ

២០១៩ ២០១៩ 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

២០១៨ ២០១៨ 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

គិមាា�ត គិមាា�ត 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

គិមាា�តគិមាា�ត
(%)(%)

ច�ណ៍ូលំពឹីការត្រឹបាក្ខុ់ ១.១០៨.១៥១ ៧៨៤.០៥៤ ៣២៤.០៩៧ ៤១,៣៤

ច��យដើលំើការត្រឹបាក្ខុ់ (២០៦.៧៥០) (១៩៥.០៤៥) (១១.៧០៥) ៦,០០

ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការត្រឹបាក្ខុ់ស័ុទី្ធច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការត្រឹបាក្ខុ់ស័ុទី្ធ ៩០១.៤០១ ៥៨៩.០០៩ ៣១២.៣៩២ ៥៣៥៣,,០៤០៤

ច�ណ៍ូលំក្ខុថ្ងៃត្រឹម និង់ដើ�ើង់សា ១២៨.៤៨១ ៦៩.៧៨០ ៥៨.៧០១ ៨៤,១២

ច��យក្ខុថ្ងៃត្រឹម និង់ដើ�ើង់សា (៥៦.៣៨៦) (៣៣.៧៩៣) (២២.៥៩៣) ៦៦,៨៦

ច�ណ៍ូលំក្ខុថ្ងៃត្រឹមច�ណ៍ូលំក្ខុថ្ងៃត្រឹម  និង់ដើ�ើង់សាស័ុទី្ធនិង់ដើ�ើង់សាស័ុទី្ធ ៧២.០៩៥ ៣៥.៩៨៧ ៣៦.១០៨ ១០០១០០,,៣៤៣៤

ច�ណ៍ូលំត្រឹ�តិ�តតិការដើ���ង់ៗ ៦.៩០៥ ៥.៩៤៩ ៩៥៦ ១៦,០៧

ច��យ�ុគិគលំិក្ខុ (២៣៤.៥៧១) (១៤២.៧៦២) (៩១.៨០៩) ៦៤,៣១

ច��យដើ���ង់ៗ (១០០.៥៧០) (៦៤.៧១៣) (៣៥.៨៥៧) ៥៥,៤១

ច��យរំលំស័់ (៥៩.៦៦៦) (៣៦.៧១៥) (២២.៩៥១) ៦២,៥១

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញពឹីត្រឹ�តិ�តតិការត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញពឹីត្រឹ�តិ�តតិការ ៥៨៥.៥៩៤ ៣៨៦.៧៥៥ ១៩៨.៨៣៩ ៥១៥១,,៤១៤១

ការខាត�ង់់ស័ុទី្ធរំពឹឹង់ទីុក្ខុដើលំើ 
ឧ�ក្ខុរណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ� (៨.៥៩៧) (១០.០៣០) ១.៤៣៣ -១៤,២៩

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធ ៥៧៦.៩៩៧ ៣៧៦.៧២៥ ២០០.២៧២ ៥៣៥៣,,១៦១៦

កូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹបាក់្ខុច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធមានច�នួន ៥៧៦.៩៩៧ លានដើរៀលំ ខែ�លំបានដើក្ខុើនដើឡុើង់ ៥៣% ដើស័មើនងឹ់ ២០០.២៧២ 
លានដើរៀលំ ដើត្រឹ�ៀ�ដើធ្នូៀ�ដើ�នឹង់ឆ្នាំំ�� ២០១៨ ។ ការដើក្ខុើនដើឡុើង់ថ្ងៃនត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញដើនះ គិឺ��ា�លំមក្ខុពឹីការដើក្ខុើនដើឡុើង់ ៤១%ថ្ងៃន
ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការត្រឹបាក្ខុ ់និង់ ច�ណ៍ូលំក្ខុថ្ងៃត្រឹម និង់ដើ�ើង់សា ៨៤% ដើ�ើដើត្រឹ�ៀ�ដើធ្នូៀ�ដើ�នឹង់ ឆ្នាំំ��២០១៨។

៥. ៥. ការវិិភាគិត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធការវិិភាគិត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធ

i) ការវិិភាគិត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ��

ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ប��ក្ខុ់ច�ណ�ញស័ុទី្ធស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ប��ក្ខុ់ច�ណ�ញស័ុទី្ធ
២០២០ ២០២០ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
២០១៩ ២០១៩ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាា�ត គិមាា�ត 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាា�តគិមាា�ត
(%)(%)

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធ  ៧៧០.០២៧ ៥៧៦.៩៩៧  ១៩៣.០៣០  ៣៣,៤៥

ច��យពឹន្ធដើលំើត្រឹបាក្ខុ់ច�ណ៍ូលំ  (១៥២.៧៣៦) (៦០.៣៤៤)  (៩២.៣៩២)  ១៥៣,១១

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ត្រឹគាត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ត្រឹគា  ៦១៧ ៦១៧..២៩១២៩១ ៥១៦៥១៦..៦៥៣៦៥៣  ១០០ ១០០..៦៣៨៦៣៨ ១៩១៩,,៤៨៤៨

កូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំ��២០២០ ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត់ បានទីទួីលំត្រឹបាក់្ខុច�ដើណ៍ញ�នាា��់ពីឹ�ង់់ពឹន្ធ ច�នួន  ៦១៧.២៩១ លានដើរៀលំ ខែ�លំ
បានដើក្ខុើនដើឡុើង់ច�នួន  ១៩% ដើ�ើដើត្រឹ�ៀ�ដើធ្នូៀ�ដើ�នងឹ់ ឆ្នាំំ��២០១៩ �ងាា�ញអ�ពីឹការលំតូលាស់័�ា�ង់ខាា��ង់រ�ស័ធ់្នូនាគារ។ ជាលំទី្ធ�លំ 
ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត់ ទីទួីលំបានអនុបាតច�ដើណ៍ញដើធ្នូៀ�នឹង់មូលំធ្នូនច�នួន  ២៤,០៧% និង់ អនុបាតច�ដើណ៍ញដើធ្នូៀ�នឹង់
ត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមមច�នួន  ២,៨៩% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទី ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០។
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ii) ការវិិភាគិត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធពឹីឆ្នាំំ��មុន

ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ប��ក្ខុ់ច�ណ�ញស័ុទី្ធស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ប��ក្ខុ់ច�ណ�ញស័ុទី្ធ
២០១៩ ២០១៩ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
២០១៨ ២០១៨ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាា�ត គិមាា�ត 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាា�តគិមាា�ត
(%)(%)

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញមុន�ង់់ពឹន្ធ ៥៧៦.៩៩៧ ៣៧៦.៧២៥ ២០០.២៧២ ៥៣,១៦

ច��យពឹន្ធដើលំើត្រឹបាក្ខុ់ច�ណ៍ូលំ (៦០.៣៤៤) (៧៦.៦៩៦) ១៦.៣៥២ -២១,៣២

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ត្រឹគាត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ត្រឹគា ៥១៦៥១៦..៦៥៣៦៥៣ ៣០០៣០០..០២៩០២៩ ២១៦២១៦..៦២៤៦២៤ ៧២៧២,,២០២០

ក្ខុូ�ង់ ឆ្នាំំ��២០១៩ ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត់ បានទីទួីលំត្រឹបាក់្ខុច�ដើណ៍ញ�នាា��់ពឹី�ង់់ពឹន្ធ ច�នួន ៥១៦.៦៥៣ លានដើរៀលំ ខែ�លំ
បានដើក្ខុើនដើឡុើង់ច�នួន ៧២% ដើ�ើដើត្រឹ�ៀ�ដើធ្នូៀ�ដើ�នងឹ់ ឆំ្នាំ��២០១៨ �ងាា�ញអ�ពីឹការលូំតលាស់័�ា�ង់ខាា��ង់រ�ស់័ធ្នូនាគារ។ ជាលំទី្ធ�លំ 
ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាស័ុីច�កាត ់ទីទីួលំបានអនុបាតច�ដើណ៍ញដើធ្នូៀ�នឹង់មូលំធ្នូនច�នួន ៣១,២៧% និង់ អនុបាតច�ដើណ៍ញដើធ្នូៀ�នឹង់
ត្រឹទីពឹ�យស័ក្ខុមមច�នួន ៣,៥៧% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទី ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩។

៦. ៦. ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ�ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ�

i) ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ�ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ��

ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ច�ណ៍ូលំ លំមិអតស័រុ� ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ច�ណ៍ូលំ លំមិអតស័រុ� 
២០២០ ២០២០ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
២០១៩ ២០១៩ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាា�ត គិមាា�ត 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាា�តគិមាា�ត
(%)(%)

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ត្រឹគា  ៦១៧.២៩១ ៥១៦.៦៥៣  ១០០.៦៣៨  ១៩,៤៨

ច�ណ៍ូលំលំមអិតដើ���ង់ៗ  (២២.៣៨៦) ១៣.២៧៨  (៣៥.៦៦៤)  -២៦៨,៥៩

ច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ�ច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ�  ៥៩៤ ៥៩៤..៩០៥៩០៥ ៥២៩៥២៩..៩៣១៩៣១ ៦៤៦៤..៩៧៤៩៧៤ ១២១២,,២៦២៦

ii) ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ�ពឹីឆ្នាំំ��មុន

ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ច�ណ៍ូលំ លំមិអត ស័រុ� ស័ងុ��ន�របាយការណ៍៍ច�ណ៍ូលំ លំមិអត ស័រុ� 
២០១៩ ២០១៩ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
២០១៨ ២០១៨ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាា�ត គិមាា�ត 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាា�តគិមាា�ត
(%)(%)

ត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ត្រឹគា ៥១៦.៦៥៣ ៣០០.០២៩ ២១៦.៦២៤ ៧២,២០

ច�ណ៍ូលំលំមអិតដើ���ង់ៗ ១៣.២៧៨ (៣.១៦៩) ១៦.៤៤៧ -៥១៩,០០

ច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ�ច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុ� ៥២៩៥២៩..៩៣១៩៣១ ២៩៦២៩៦..៨៦០៨៦០ ២៣៣២៣៣..០៧១០៧១ ៧៨៧៨,,៥១៥១

៧. ៧. ការវិិភាគិក្ខុតាា� និង់និនាំ�ការខែ�លំ�ែះពាលំ់សា្ថ�នភាពឹ និង់លំទី្ធ�លំហិរញ្ញវិត្ថ�ការវិិភាគិក្ខុតាា� និង់និនាំ�ការខែ�លំ�ែះពាលំ់សា្ថ�នភាពឹ និង់លំទី្ធ�លំហិរញ្ញវិត្ថ�

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលំសាា�លំ់ថា ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត់ មិនមានក្ខុតាា�ស័�ខាន់ៗ និង់
ននំិា�ការស័�ខាន់ៗ �ខែ�លំអាច�ែះពាលំ�់លំស់ា្ថ�នភាពឹហរិញ្ញវិត្ថ� នងិ់លំទី្ធ�លំហរិញ្ញវិត្ថ�រ�ស័ធ់្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាតដ់ើឡុើយ។
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b. b. ក្ខុតាា�ស័�ខាន់ៗដ�លំមានឥទី្ធិពឹលំលើ�លំច�ណ�ញក្ខុតាា�ស័�ខាន់ៗដ�លំមានឥទី្ធិពឹលំលើ�លំច�ណ�ញ

១. ១. ការវិិភាគិពឹីលំក្ខុុ�ណ៍ឌថ្ងៃនតត្រឹមូវិការ និង់ការ�គត់�គង់់ការវិិភាគិពឹីលំក្ខុុ�ណ៍ឌថ្ងៃនតត្រឹមូវិការ និង់ការ�គត់�គង់់

ធ្នូនាគារ ABA ចាំត់ទីុក្ខុច�ណ៍ុចខាង់ដើត្រឹកាម ជាក្ខុតាា�ដើជាគិ�័យខែ�លំនា��មក្ខុនូវិ�លំច�ដើណ៍ញ ៖

 ■ ក្ខុ�ដើណ៍ើនមូលំនិធ្នូិ ដើដាយសារតត្រឹមូវិការ�ដើញ្ញើស័ត្រឹមា�់ធ្នូនាគារ រួមជាមួយ�លំិត�លំ និង់ដើស័វាក្ខុមមត្រឹ�តិ�តិតការដើ���ង់ៗដើទីៀត

 ■ ក្ខុ�ដើណ៍ើន�លំ�ត្រឹតឥណ៍ទាំន ដើដាយសារតត្រឹមូវិការ�ុស័់ដើ�ក្ខុូ�ង់ទីី��សារ មក្ខុដើលំើ�លំិត�លំក្ខុមេីរ�ស័់ធ្នូនាគារ ជាពឹិដើស័ស័វិិស័័យ 
MSME ។

ក្ខុតាា�ទាំ�ង់ពីឹរដើនះ ត្រឹតូវិបានរា��់ញេ�លំជាមួយការ�នតអភវិិឌី�ឍដើលំើត្រឹ�ពឹន័្ធឌីី�ី�លំរ�ស់័ធ្នូនាគារ ខែ�លំ�តល់ំ�ូនអត�ិិ�ននវូិ�លិំត�លំ 
និង់ដើស័វាក្ខុមមហិរញ្ញវិត្ថ��៏ទី�ដើនើ� និង់ត្រឹ�ក្ខុ�ដើដាយនវានុវិតត ។

ធ្នូនាគារក្ខុ៏បានវិិនិដើ�គិ�៏ស័�ខាន់ដើ�កូ្ខុ�ង់ការពឹត្រឹងឹ់ង់ឧ�ក្ខុរណ៍៍ស័័ើយដើស័វាធ្នូនាគារ ដើដាយដើធ្នូើើការ��ដើឡុើង់�ខែន្ថមនូវិមាា�សីុ័ន ATM 
មាា�ស័ុីនដាក្ខុ/់�ក្ខុត្រឹបាក្ខុ ់មាា�ស័ុីនដាក្ខុ់ត្រឹបាក្ខុ់ មាា�ស័ុីនទីូទាំត ់POS និង់ការពឹត្រឹង់ីក្ខុ��ា�ញទីូទាំត់តាមក្ខុូ� QR រ�ស័់�ួ�ន ។

២. ២. ការវិិភាគិពឹីការដើឡុើង់ចុះថ្ងៃនថ្ងៃ�ួវិត្ថ�ធាតុដើ�ើម ការវិិភាគិពឹីការដើឡុើង់ចុះថ្ងៃនថ្ងៃ�ួវិត្ថ�ធាតុដើ�ើម 

ធ្នូនាគារ ABA ត្រឹ�ត�ិតដកិារដើ�កូ្ខុ�ង់វិស័ិ័យដើស័វាក្ខុមម �ដូើចូះ ការដើឡុើង់ចុះថ្ងៃនតថ្ងៃមួរ�ស់័វិត្ថ�ធាត់ដើ�ើមមនិ�ែះពាលំ�់ល់ំធ្នូនាគារដើឡុើយ។

៣. ៣. ការវិិភាគិដើលំើពឹន្ធការវិិភាគិដើលំើពឹន្ធ

ធ្នូនាគារ វិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត់ ស័្ថិតដើ�ដើត្រឹកាមច�បា�់ថ្ងៃនត្រឹកុ្ខុមហីុនពាណិ៍�ជក្ខុមមកូ្ខុ�ង់វិិស័័យពឹន្ធដារថ្ងៃនត្រឹ�ដើទីស័ក្ខុមុ�ជា �ូដើចូះ ធ្នូនាគារ 
មានកាតពឹើក្ខុិចេកូ្ខុ�ង់ការ�ង់់ពឹន្ធ ខែ�លំបានក្ខុ�ណ៍ត់ដើដាយអគិគនាយក្ខុដាា�នពឹន្ធដារ។ ការ�ង់់ពឹន្ធនានា�ូនអគិគនាយក្ខុដាា�នពឹន្ធដារ 
ក្ខុ៏ជាការរួមច�ខែណ៍ក្ខុ�លំ់ស័ង់គម និង់ក្ខុ�ដើណ៍ើនដើស័�ឋក្ខុិចេត្រឹ�ដើទីស័ក្ខុមុ�ជា �ង់ខែ�រ។ ស័ត្រឹមា�់អនុដើលាមភាពឹលំអដើលំើកាតពឹើក្ខុិចេពឹន្ធដារ 
ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត់ ទីទួីលំបានវិិញ្ញាា��ន�ត្រឹតអនុដើលាមភាពឹសារដើពឹើពឹន្ធត្រឹ�ដើភទី “មាស័“ ពឹី អគិគនាយក្ខុដាា�នពឹន្ធដារ ដើ�
ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ខែ�លំមានស័ុពឹលំភាពឹ ២ឆ្នាំំ��ស័ត្រឹមា�់់ឆ្នាំំ��ជា�់ពឹន្ធ ២០២១ និង់ ២០២២។

៤. ៤. ការវិិភាគិដើលំើធាតុខែ�លំ�ុស័ពឹីធ្នូមមតា និង់ធាតុវិិសាមញ្ញការវិិភាគិដើលំើធាតុខែ�លំ�ុស័ពឹីធ្នូមមតា និង់ធាតុវិិសាមញ្ញ

គិតិត្រឹតមឹថ្ងៃ�ៃទី ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលំសាា�លំថ់ាធ្នូនាគារ វិឌី�ឍនៈអាសីុ័ច�កាត ់មនិមាន�លំ�ែះពាលំជ់ាសារវិនត
ដើដាយស័ក្ខុមមភាពឹត្រឹ�ត�ិតតកិារ ឬ ត្រឹពឹឹតតកិារណ៍៍�មួយខែ�លំមានលំកុ្ខុណ៍ៈជាសារវិនត នងិ់ មនិត្រឹ�ត្រឹក្ខុតដីើនាះដើទី ដើលំើក្ខុខែលំង់ខែត�លំ
�ែះពាលំ់ថ្ងៃនការរាតត�បាតវិីរុស័ក្ខុូរុ� (“ក្ខុូវិី� ១៩”) �ូចដើរៀ�រា�់ខាង់ដើត្រឹកាម៖

�លំ�ែះពាលំ់ថ្ងៃនក្ខុូវិី�-១៩

�លំ�ែះពាល់ំថ្ងៃនវិីរុស័កូ្ខុរុ� (“ក្ខុូវិី�-១៩”) បានរាតត�បាតភូមិសាស្រ្តស័តជាដើត្រឹចើនជាស័ក្ខុលំដើលាក្ខុ។ អង់គការសុ័�ភាពឹពិឹភពឹដើលាក្ខុ
បានត្រឹ�កាស័អាស័នូខែ�ូក្ខុស័�ុភាពឹជាអនតរជាតិខែ�លំ�ង់ើដើឡុើង់ដើដាយការរីក្ខុរាលំដាលំថ្ងៃនក្ខុូវិី�-១៩ ដើ�ក្ខុូ�ង់ខែ�មក្ខុរា ឆ្នាំំ��២០២០ 
និង់បានចាំត់ថាំ�ក្ខុ់វិីរុស័ដើនះជា��ងឺ់រាតត�បាតជាស័ក្ខុលំដើ�កូ្ខុ�ង់ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០។ ការរីក្ខុរាលំដាលំថ្ងៃន��ងឺ់ក្ខុូវិី�-១៩ មាន�លំ
�ែះពាលំ់ជាខាា��ង់ �លំ់ស័ុ�ភាពឹ និង់ការ�នតអា�ីវិក្ខុមម។

ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនក្ខុមុ�ជា នងិ់ រា�រដាា�ភិបាលំក្ខុមុ�ជាបានចាំត់វិធិានការជាដើត្រឹចើន ដើ�ើម�បី�ួីយស័ត្រឹមួលំ�ល់ំដើស័�ឋកិ្ខុចេ នងិ់វិស័ិ័យហិរញ្ញវិត្ថ� 
នងិ់ការដើធ្នូើើអា�ីវិក្ខុមមដើ�កូ្ខុ�ង់រយៈដើពឹលំខែ�លំមនិធាា��ម់ានពឹមីនុមក្ខុ ខែ�លំរមួមាន�ចូជាការអនញុ្ញាា�តឲ្�យដើធ្នូើើការដើរៀ�ច�ឥណ៍ទាំនដើឡុើង់វិញិ 
នងិ់ការ�ដើង់ើើតថ្ងៃនធ្នូនាគារស័ហត្រឹគាស័ធុ្នូនតូច នងិ់មធ្នូ�យម ដើ�ើម�បីសី័ត្រឹម�ស័ត្រឹមួលំគិដើត្រឹមាង់ស័ហហិរញ្ញ��បីទាំនត្រឹទីត្រឹទីង់់ស័ហត្រឹគាស័ធុ្នូន
តចូ និង់មធ្នូ�យម។ ធ្នូនាគារបានដើធ្នូើើការវិិនិចេ័យច�ដើពាះ�លំ�ែះពាលំ់ថ្ងៃន ក្ខុូវិី�-១៩ ដើ�តាមការខែណ៍នា�រ�ស័់ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនក្ខុមុ�ជា 
និង់ស័តង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាំក្ខុ់ទីង់នឹង់ហិរញ្ញវិត្ថ�អនតរជាតិ ដើហើយមានការរំពឹឹង់ទីុក្ខុថ្ងៃនការខាត�ង់់ឥណ៍ទាំនខែ�លំបានរំពឹឹង់ទីុក្ខុ 
(“ECL”) ដើដាយបានដើធ្នូើើការត្រឹតួតពឹិនិត�យដើ�ដើលំើមែូខែឌីលំ ECL។ ធ្នូនាគារនឹង់�នតការត្រឹតួតពឹិនិត�យពឹី�លំ�ែះពាលំ់ថ្ងៃន ក្ខុូវិី�-១៩ និង់
ចាំត់ត្រឹគិ�់វិិធានការទី�់សាា�ត់រាលំ់ឥទី្ធិពឹលំខែ�លំអាច�ែះពាលំ់�លំ់ត្រឹ�តិ�តតិការរ�ស័់ធ្នូនាគារ។
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ភាពឹមិនច�បាស័់លាស័់ទាំក្ខុ់ទីង់នឹង់ ការរាតត�បាតថ្ងៃនក្ខុូវិី�-១៩

ដើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០ អង់គការសុ័�ភាពឹពឹិភពឹដើលាក្ខុបានត្រឹ�កាស័អាស័នូជាស័ក្ខុលំ ស័ដីពឹីការរាតត�បាតថ្ងៃនកូ្ខុវិី�-១៩។ 
ភាពឹមិនច�បាស័់លាស័់ទាំក់្ខុទីង់ នឹង់ការរាតត�បាតថ្ងៃនកូ្ខុវីិ�-១៩ ខែ�លំមិនធាា��់មានពឹីមុនមក្ខុ បានដើធ្នូើើឱ�យមានការពិឹបាក្ខុ កូ្ខុ�ង់ការ
បាា�ន់សាា�ន និង់ការវិិនិចេ័យ។ ការគិណ៍នា ការខាត�ង់់ឥណ៍ទាំនខែ�លំបានរំពឹឹង់ទីុក្ខុ (“ECL”) កាន់ខែតមានភាពឹលំ�បាក្ខុនាដើពឹលំ
�ចេ���បីនូ នងិ់ទាំមទាំរឱ�យមានការវិនិិចេយ័�ុស់័។ មែខូែឌីលំ ថ្ងៃនខាត�ង់់ឥណ៍ទាំនខែ�លំបានរពឹំឹង់ទុីក្ខុ (“ECL”) ជាព័ឹត៌មានខែ�លំរពឹំឹង់
ទីុក្ខុដើ�ថ្ងៃ�ៃខាង់មុ� និង់ពឹឹង់ខែ�អក្ខុដើលំើការ�ឹួង់ខែ�ួង់ដើលំើត្រឹ�ូបា�ី�លីំដើត។ ការវាស់័ខែវិង់ថ្ងៃន ECLs ដើ�កូ្ខុ�ង់កាលំ�រិដើចេទីរបាយការណ៍៍ 
នមីយួៗ បាន�ងាា�ញពីឹពឹត័៌មានស័មត្រឹស័�នងិ់អាចទីុក្ខុចិតតបានអ�ពឹតី្រឹពឹឹតតិការណ៍៍ក្ខុនួង់មក្ខុ នាដើពឹលំ�ចេ���បីនូ និង់ការពឹ�យាក្ខុរណ៍៍ថ្ងៃន
ត្រឹពឹឹតតកិារណ៍៍នាដើពឹលំអនាគិត នងិ់សា្ថ�នភាពឹដើស័�ឋកិ្ខុចេ។ កូ្ខុ�ង់ក្ខុ�ឡុ�ង់ដើពឹលំខែ�លំដើស័�ឋកិ្ខុចេមានភាពឹមិនច�បាស័ល់ាស់័ វាមានការលំ�បាក្ខុ
ខាា��ង់កូ្ខុ�ង់ការពឹ�យាក្ខុរណ៍៍ត្រឹពឹតឹតកិារណ៍៍នាដើពឹលំអនាគិតនងិ់ក្ខុតាា�មាា�ត្រឹកូ្ខុដើស័�ឋក្ខុចិេ ខែ�លំត្រឹតូវិបានដើត្រឹ�ើកូ្ខុ�ង់ មែខូែឌីលំ ECL។ កូ្ខុ�ង់ការក្ខុ�ណ៍ត់
ដើស័�រយីែថូ្ងៃនមាា�ត្រឹក្ខុដូើស័�ឋក្ខុចិេ នងិ់ត្រឹ�ូបា�ី�លំដីើតច�ដើពាះដើស័�រីយែទូាំ�ង់ដើនះទាំមទាំរឱ�យមានការវិនិចិេយ័�ុស់័ ដើដាយការក្ខុ�ណ៍តដ់ើនះ
ត្រឹតូវិពិឹចាំរ�ដើ�ដើលំើ�លំ�ែះពាល់ំថ្ងៃន ក្ខុវូិ�ី-១៩ នងិ់វិធិានការការពាររ�ស់័រា�រដាា�ភបិាលំ។ ធ្នូនាគារអនុវិតតការវិនិចិេយ័ឥណ៍ទាំន
ដើដាយអូក្ខុ��នាញ ដើ�ើម�បីីខែក្ខុតត្រឹមូវិ លំទី្ធ�លំថ្ងៃនមែូខែឌីលំ ECL ខែ�លំ�ឹង់ថាក្ខុតាា�ហានិភ័យខែ�លំរំពឹឹង់ទុីក្ខុនិង់ព័ឹត៌មាន មិនត្រឹតូវិបាន
ចាំតទ់ីកុ្ខុ ក្ខុូ�ង់ការពឹចិាំរ�ក្ខុ�ណ៍ត់ច��តថ់ាំ�ក្ខុឥ់ណ៍ទាំននងិ់ការក្ខុ�ណ៍ត់មែខូែឌីលំដើឡុើយ។ ក្ខុតាា�ស័�ខាន់ៗ ថ្ងៃនការវាស័ខ់ែវិង់ភាពឹមនិ
ច�បាស័់លាស័់ដើ�ក្ខុូ�ង់ការក្ខុ�ណ៍ត ់និង់ការវាស័់ខែវិង់ ECLs គិឺអាត្រឹស័័យដើលំើការវិិនិចេ័យ�ុស័ ់ដើដាយសារការរីក្ខុរាតត�បាតថ្ងៃនក្ខុូវិី�-១៩ 
និង់វិិ�តតិដើស័�ឋក្ខុិចេនាដើពឹលំ�ចេ���បីនូ។

c. c. ការប��ប�ួលំស័�ខាន់ៗលើការលំក្ខុ់ការប��ប�ួលំស័�ខាន់ៗលើការលំក្ខុ ់ និង់ច�ណ៍ូលំនិង់ច�ណ៍ូលំ  

ក្ខុូ�ង់ ឆ្នាំំ��២០២០ ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ ទីទួីលំបានក្ខុ�ណ៍ត់ត្រឹតាក្ខុ�ដើណ៍ើនថ្ងៃនច�ណ៍ូលំគិួរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�លំ់ ដើដាយធានាបាននូវិ
ច�ណូ៍លំការត្រឹបាក់្ខុសុ័ទី្ធស័រុ� ១.២០៦ �ី�លានដើរៀលំ ខែ�លំដើស័មើនឹង់ក្ខុ�ដើណ៍ើន ៣៤% ដើធ្នូៀ�នឹង់រយៈដើពឹលំ�ូចគាំ�កូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំ��២០១៩។ 
ច�ដើណ៍ញត្រឹ�តិ�តតិការមានច�នួនស័រុ�  ៨២៦ �ី�លានដើរៀលំ ខែ�លំ�ុស័់ជាង់ ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹ�មាណ៍ ៤១%។

d. d. �លំ�ែះពាលំ់ន�ការ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�លំ�ែះពាលំ់ន�ការ�ត�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ  អត��ការប��ក្ខុ់អត��ការប��ក្ខុ់  និង់ថួ�ទី�និញនិង់ថួ�ទី�និញ

ធ្នូនាគារវិឌី�ឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ ត្រឹ�កាន់ភាា��់នូវិយុទី្ធសាស្រ្តស័តមិន�ដើ�ា�យឲ្�យទីទួីលំរង់ហានភ័ិយពីឹសា្ថ�នភាពឹរ�ិូយ�័ណ៍ណ�រដើទីស័ច�ហ
ដើត្រឹចើន។ សា្ថ�នភាពឹច�ហថ្ងៃនរូ�ិយ�័ណ៍ណ�រដើទីស័ ត្រឹតូវិបានត្រឹតួតពឹិនិត�យ និង់ចាំត់ខែចង់ជាត្រឹ�ចាំ� ដើដាយដើធ្នូៀ�នឹង់តត្រឹមូវិការត្រឹ�តិ�តដិការ
រូ�ិយ�័ណ៍ណរ�ស័់អតិ�ិ�ន និង់ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់តារាង់ស័មតុលំ�យរ�ស័់ធ្នូនាគារ ដើដាយធានាបាននូវិនិរនដរភាពឹថ្ងៃនត្រឹបាក្ខុ់ច�ដើណ៍ញ�ូន
ធ្នូនាគារ។

ពាក់្ខុព័ឹន្ធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់្ខុ ធ្នូនាគាររក្ខុ�សាបាននូវិដើគាលំនដើ�បាយអត្រឹតាការត្រឹបាក់្ខុដើ�រស័ត្រឹមា�់ត្រឹបាក់្ខុ�ដើញ្ញើ និង់ក្ខុមេីរ�ស់័�ួ�ន។ 
�ូដើចូះធ្នូនាគារមិនមានការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលំជាសារវិនដ�មួយពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក្ខុ់ក្ខុូ�ង់អ�ឡុ�ង់ដើពឹលំរបាយការណ៍៍ដើនះដើឡុើយ។ 
ឥទី្ធិពឹលំថ្ងៃនតថ្ងៃមួទី�និញ មិន�ង់ើ�លំ�ែះពាលំ់�លំ់ធ្នូនាគារដើឡុើយ។

e. e. �លំ�ែះពាលំ់ន�អតិ�រ��លំ�ែះពាលំ់ន�អតិ�រ�

អត្រឹតាអត�ិរ�រមួជាមធ្នូ�យមដើ�ក្ខុមុ�ជាគិិតត្រឹតមឹ ឆ្នាំំ��២០២០ មានក្ខុត្រឹមិតត្រឹតមឹ ២,៩% ដើ�ង់តាមរបាយការណ៍៍ត្រឹ�ចាំ�ឆំ្នាំ��២០២០ 
ខែ�លំដើចញដើដាយធ្នូនាគារជាតិ ថ្ងៃនក្ខុមុ�ជា។ �ូដើចូះដើ�ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំ��២០២០ មិនមាន�លំ�ែះពាល់ំជាសារវិនដថ្ងៃនអតិ�រ�មក្ខុដើលំើការ
ច��យត្រឹ�តិ�តតិការរ�ស័់ធ្នូនាគារ ABA ដើឡុើយ។

f. f. គោលំនយោបាយស��ឋក្ខុិចេគោលំនយោបាយស��ឋក្ខុិចេ  សារពើពឹន្ធសារពើពឹន្ធ  និង់រូ�ិយវិត្ថ�រ�ស័់រា�រដាា�ភិបាលំនិង់រូ�ិយវិត្ថ�រ�ស័់រា�រដាា�ភិបាលំ

ដើ�កូ្ខុ�ង់រយៈដើពឹលំថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ ដើស័�ឋក្ខុចិេក្ខុមុ�ជា�នតរង់�លំ�ែះពាល់ំពឹកីាររកី្ខុរាលំដាលំថ្ងៃនវិរីសុ័ក្ខុវូិ�ី-១៩។ វិស័ិ័យ ដើទីស័ចរណ៍៍ 
វិិស័័យក្ខុមមនដសាលំ វិិស័័យស័�ណ៍ង់ ់និង់វិិស័័យស័�ខាន់ៗស័ត្រឹមា�់ដើស័�ឋក្ខុិចេជាដើត្រឹចើនដើទីៀត ទីទីួលំរង់�លំ�ែះពាលំ់ខាា��ង់។

ដើ�ើម�បីកីាត�់ន្ថយ�លំ�ែះពាល់ំដើលំើស័ង់គម នងិ់ដើស័�ឋក្ខុចិេ រា�រដាា�ភបិាលំក្ខុមុ�ជាបានដាក់្ខុដើចញជា�នត�នាា��ន់វូិវិធិានការនានាដើ�ើម�បីី
គា�ត្រឹទី�លំ់វិិស័័យអាទីិភាពឹនានា៖
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 ■ គា�ត្រឹទីជាសាច់ត្រឹបាក្ខុ់ផ្ទាា�លំ់�ួយ�លំ់ក្ខុមមក្ខុរកាត់ដើ�រ និង់�ុគិគលំិក្ខុក្ខុូ�ង់វិិស័័យដើទីស័ចរណ៍៍ខែ�លំអត់ការងារដើធ្នូើើ និង់ត្រឹ�ជា�ន
ខែ�លំ�ួ�ការលំ�បាក្ខុ���ុត។

 ■ ដើលំើក្ខុខែលំង់ពឹន្ធស័ត្រឹមា�់វិិស័័យកាត់ដើ�រ វិិស័័យដើទីស័ចរណ៍៍ និង់វិិស័័យអាកាស័ចរណ៍៍ និង់ពឹន�យារដើពឹលំរហូត�លំ់ចុ ង់
ឆ្នាំំ��២០២០។

 ■ ដើធ្នូើើឲ្�យមានភាពឹងាយត្រឹស័ួលំនូវិវិិធាននានាស័ត្រឹមា�់ ភស័ត�ភារក្ខុមម ការនា�ចូលំ និង់ការនា�ដើចញ និង់�តលំ់ការ�ញេ�ះតថ្ងៃមួ២៥% 
ដើលំើវិិក្ខុើយ�ត្រឹតអគិគិស័នី ស័ត្រឹមា�់ឧស័�សាហក្ខុមមខែ�លំរង់�លំ�ែះពាលំ់���ុត។

 ■ ការ��រុញនូវិការដើរៀ�ច�ឥណ៍ទាំនដើឡុើង់វិិញដើ�ើម�បីី�តលំ់ក្ខុមេី�លំ់អតិ�ិ�នខែ�លំទីទួីលំរង់�លំ�ែះពាលំ់ដើដាយសារវិិ�តតិវិីរុស័ 
ក្ខុូវិី�-១៩។ 

 ■ ការគា�ត្រឹទីរ�ស័ ់ធ្នូនាគារ ដើដាយ ត្រឹ�ុង់ ត្រឹ�យ័តូ ដើ�ើម�បី ី��រញុ �ខែន្ថម ការ គា�ត្រឹទី ខែ�ូក្ខុ ហិរញ្ញ វិត្ថ� ច�ដើពាះ វិិស័័យ ដើស័�ឋក្ខុចិេ តាម រយៈអនបុាត 
ដើ�ើម ទីុន លំក្ខុុ�ណ៍ឌតត្រឹមូវិ ត្រឹបាក្ខុ់ �ត្រឹមុង់ ដើ�ើម ទីុន អ��បី�រមា និង់ ក្ខុមេី។ 

 ■ ដាក្ខុ់ឲ្�យ��ដើណ៍ើរការធ្នូនាគារស័ហត្រឹគាស័ធ្នូុនតូចនិង់មធ្នូ�យមក្ខុមុ�ជា ដើ�ើម�បីីគា�ត្រឹទីអតិ�ិ�នក្ខុមេីខែ�លំរង់�លំ�ែះពាលំ់តាមរយៈ
ការ�តលំ់ក្ខុមេីខែ�លំមានលំក្ខុុ�ណ៍ឌពឹិដើស័ស័។

វិិធានការទាំ�ង់ដើនះ ត្រឹពឹមជាមួយគិ�និត�ត�ចដើ�តើមដើ���ង់ៗរ�ស់័រា�រដាា�ភិបាលំក្ខុមុ�ជា មានដើគាលំ��ណ៍ង់គា�ត្រឹទីដើស័�ឋកិ្ខុចេ និង់ វិិស័័យ
ហិរញ្ញវិត្ថ� ជាពឹិដើស័ស័។ 

ចដើនាា�ះដើនះ ទីុក្ខុទី�ដើនរ
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បានអានបានអាន  និង់ឯក្ខុភាពឹនិង់ឯក្ខុភាពឹ
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ� មីនា ឆ្នាំំ��២០២១

g. g. ហត្ថល�ខាអភិបាលំរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�ហត្ថល�ខាអភិបាលំរ�ស័់�ុគិគលំចុះ�ញជីលំក្ខុ់មូលំ�ត�

ដើលាក្ខុ Yves Jacquot

ត្រឹ�ធាន ត្រឹក្ខុុមត្រឹ�ឹក្ខុ�សាភិបាលំ

ដើលាក្ខុ Martin Ouellet

អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ

ដើលាក្ខុ Madi Akmambet
អភិបាលំត្រឹ�តិ�តតិ

ដើលាក្ខុ Dominic Jacques

អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ

ដើលាក្ខុ Guy Quaden

អភិបាលំឯក្ខុរា��យ

ដើលាក្ខុ Christian St-Arnaud

អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ

ដើលាក្ខុ Etienne Chenevier

អភិបាលំឯក្ខុរា��យ

ដើលាក្ខុ Henri Calvet

អភិបាលំឯក្ខុរា��យ

ដើលាក្ខុ Paolo Pizzuto

អភិបាលំមិនត្រឹ�តិ�តតិ

ចុះហត្ថដើលំខារួច

ចុះហត្ថដើលំខារួច

ចុះហត្ថដើលំខារួច

ចុះហត្ថដើលំខារួច

ចុះហត្ថដើលំខារួច

ចុះហត្ថដើលំខារួច

ចុះហត្ថដើលំខារួច

ចុះហត្ថដើលំខារួច

ចុះហត្ថដើលំខារួច



ដើលំ� ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង់ ១៤៨ ABCD វិិ �ី ត្រឹពឹះ ស័ីហ នុ ស័ងាា�ត់ �ឹង់ ដើក្ខុង់ក្ខុង់ ១ 
�ណ៍ឌ�ឹង់ ដើក្ខុង់ក្ខុង់ រា�ធានី ភូ�ដើពឹញ ត្រឹពឹះរាជា�ចត្រឹក្ខុ ក្ខុមុ�ជា
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