
ឧបសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍បៃចាំឆ្នៃំ ២០១៩
របស់ ធនាគារវឌៃឍនៈអាស៊ីចំកាត់

របាយការណ៍អភិិបាលកិិចចសាជីីវកិមមប្របចាំឆ្នៃំ
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្នែកិទី ១ 

ភាគហ៊ុុ៊និកិ
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a. a. រចនាសម្ព័័�ន្ធធភាគហ៊ុន្ធិករចនាសម្ព័័�ន្ធធភាគហ៊ុន្ធិក ( (គិតត�ឹម្ព័ថ្ង�ទី៣១គិតត�ឹម្ព័ថ្ង�ទី៣១  ខ�ធ្នូឆ្នាំំ�ំ២០១៩ខ�ធ្នូឆ្នាំំ�ំ២០១៩))

១. ១. ព�ត៌មាន្ធភាគហ៊ុន្ធិកព�ត៌មាន្ធភាគហ៊ុន្ធិក

បរិយាយបរិយាយ សញ្ជ�តិសញ្ជ�តិ ប�ភ�ទភាគហ៊ុន្ធិកប�ភ�ទភាគហ៊ុន្ធិក ចំន្ធួន្ធភាគហ៊ុន្ធិកចំន្ធួន្ធភាគហ៊ុន្ធិក ចំន្ធួន្ធម្ព័ូលបត�ចំន្ធួន្ធម្ព័ូលបត� ភាគរយភាគរយ

តិចជាង៥%

សញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល ១ ១ ០.០១

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធសញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ចាំប់ពី៥%
ដល់តិច
ជាង៣០%

សញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធសញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ចាំប់ពី៣០%
ឡើ�ើងឡើ�

សញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធសញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល ១ ២១៤.៩៩៩ ៩៩,៩៩

b. b. សិទធិសិទធិ  ន្ធិងការការពារសិទធិភាគ ហ៊ុន្ធិកន្ធិងការការពារសិទធិភាគ ហ៊ុន្ធិក    

១. ១. សិទធិភាគហ៊ុន្ធិក  សិទធិភាគហ៊ុន្ធិក  

ភាគហ៊នុ្ធកិ មាន្ធសទិធកិ្ន�ងការសឡើប្រម្ព័ចចិតតឡើ�ក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្នបិាតភាគហ៊និុ្ធក  ឡើ�យម្ព័និ្ធអាប្រស�យឡើលើឋាន្ធៈ ន្ធងិចនំ្ធនួ្ធហ៊នុ្ធ។ ប្រកមុ្ព័ប្របកឹ�សា
ភិិបាលអាច ឡើធើើម្ព័ហាសន្ធ្នបិាតភាគហុ៊និ្ធក ឡើ�កខ្មែន្ធែងណាមួ្ព័យ ឡើ�ក្ន�ង ឬឡើប្រ�ប្របឡើទសកម័្ព័�ជា ឬតាម្ព័រយៈការជូូន្ធដំណ៍ងឹតាម្ព័អីុុីខ្មែម្ព័ល។

២. ២. ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិងការអុីន្ធុវតតការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិងការអុីន្ធុវតត

សិទធិម្ព័ូល�ា�ន្ធរបស់ភាគហ៊ុនិ្ធក រួម្ព័មាន្ធ៖

 ■ សិទធិក្ន�ងការខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិ

 ■ សិទធិក្ន�ងការទទួលបាន្ធព�ត៌មាន្ធពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងធនាគារ

 ■ សិទធិក្ន�ងការចូលរួម្ព័ ន្ធិងឡើបាះឡើឆ្នាំំ�តឡើ�ក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ។

សិទធិភាគហ៊ុនិ្ធក ប្រតូវបាន្ធការពារឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិង�ែឹម្ព័សារខ្មែចងឡើ�ក្ន�ងជូំពូកទីបីនៃន្ធលកខន្ធតិកៈរបស់ធនាគារ ABA។ 
ឡើយាងឡើ�តាម្ព័ប្របការ ១៦ (១) នៃន្ធលកខន្ធតិកៈធនាគារ ABA  “ភាគហុ៊និ្ធក មាំ�ក់ៗ ប្រតូវមាន្ធសំឡើ�ងឡើឆំ្នាំ�តម្ព័ួយ (១) សប្រមាប់ហ៊ុន្ធ 
ន្ធីម្ព័ួយៗខ្មែដល�ែ�ន្ធកាន្ធ់កាប់”។

៣. ៣. ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែដលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធភាគតិច ន្ធិងការអុីន្ធុវតតការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែដលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធភាគតិច ន្ធិងការអុីន្ធុវតត

ភាគហ៊និុ្ធកប្រតូវមាន្ធសិទធសិម្ព័មូ្ព័លឡើ�នឹ្ធងចនួំ្ធន្ធហ៊នុ្ធ ឡើដើម្ព័�បីឡីើបាះឡើឆំ្នាំ�តឡើ�យមិ្ព័ន្ធមាន្ធការបងខតិបងខ។ំ ភាគហុ៊និ្ធកភាគតចិ មាន្ធសិទធិ
ក្ន�ងការខ្មែសើងរកការខ្មែកតប្រម្ព័ូវ ឬការ�ូចខាតពីធនាគារ ក្ន�ងករណ៍ីមាន្ធការរំឡើលាភិបំពាកសិទធិឡើកើតមាន្ធឡើ�ើង។
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c. c. ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគ ហ៊ុន្ធិកម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគ ហ៊ុន្ធិក

១. ១. ន្ធីតិវិធី នៃន្ធការឡើរៀបចំម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិង ការ ឡើបាះឡើឆ្នាំំ�តន្ធីតិវិធី នៃន្ធការឡើរៀបចំម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិង ការ ឡើបាះឡើឆ្នាំំ�ត

នី្ធតិវិធីនៃន្ធម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហុ៊និ្ធក និ្ធងការឡើបាះឡើឆំ្នាំ�ត គឺអាប្រស�យតាម្ព័មាប្រតា ២២៤ នៃន្ធច�បាប់សីីពីសហប្រគាសពាណិ៍ជូជកម្ព័ែ 
ឆំ្នាំ�ំ២០០៥ ខ្មែដលខ្មែចងថា "អុីភិិបាលប្រតូវបង្ហាា�ញរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ឡើ�ក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាា�ស់ហ៊ុន្ធប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ។
 របាយការណ៍៍ឡើនាះប្រតូវមាន្ធទាំំង៖ "

a) របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ដ�លប�ៀបធៀបរវាងឆ្នាំំ�ំសារពើពន្ធធបច្ច�ប�បីន្ធ្ន ន្ធិងឆ្នាំំ�ំសារពើពន្ធធឆ្នាំំ�ំម្ព័ុន្ធ។

b) របាយការណ៍៍របស់សវន្ធករ។

c) ព�ត៌មាន្ធ ផ�ស�ងទៀត ដ�លធើើទៅតាម្ព័សា្ថ�ន្ធភាពហិរញ្ញញវតុ�របស់ក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធ ន្ធិងលទធផលដ�ល ទទួល បាន្ធ ពីប�តិបតតិការ របស់ 
ក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធ ដ�លតម�ូវដោយលកខន្ធតិកៈ បទបញ្ជ�ផ្ទ�ក្ន�ង ឬ កិច្ច ព�ម្ព័ ព�ៀង ជា ឯកច្ឆន្ធ្ទ ន �មាា�ស់ហ៊ុន្ធ។

ឡើហើយមាប្រតា ១២ នៃន្ធអុីន្ធសុ�សរណ៍ៈរបស ់ABA ន្ធងិលកខ�ន្ធតិកៈប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ បាន្ធខ្មែចងថាម្ព័ហាសន្ធ្និបាតសាម្ព័ញ្ញញរបសម់ាា�សភ់ាគហ៊នុ្ធ 
ប្រតូវឡើធើើឡើ�ើងក្ន�ងរយៈ ៦ខ្មែ�បនាា�ប់ពីដំណាច់ឆ្នាំំ�ំសារឡើពើពន្ធធន្ធីម្ព័ួយៗ។ 

២. ២. ព�ត៌មាន្ធម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិកព�ត៌មាន្ធម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក

ល.រល.រ កាល បរិច្ឆ�ទកាល បរិច្ឆ�ទ ប�ភ�ទកិច្ច ប�ជូុំប�ភ�ទកិច្ច ប�ជូុំ កូរ៉ុម្ព័ន� កិច្ច ប�ជូុំកូរ៉ុម្ព័ន� កិច្ច ប�ជូុំ របៀប វារៈរបៀប វារៈ ស�ចកតី សម��ចស�ចកតី សម��ច

១ ៣០ ឡើម្ព័សា 
២០១៩

ឡើសចកីសីឡើប្រម្ព័ច វតតមាន្ធ ការពិចាំរណា
នៃន្ធរបាយការណ៍៍
ហិរញ្ញញវតុ�ឆ្នាំំ�ំ
សារឡើពើពន្ធធ
ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់
ធនាគារ
 ABA សប្រមាប់
ដំណាច់ឆ្នាំំ� ំ៣១ 
ធ្នូ ២០១៨។ 

១. ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធ
ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ បាន្ធកត់សមាា�ល់ ន្ធិង
ចាំត់ទុកលទធផលហិរញ្ញញវតុ�ធនាគារ 
ABA សប្រមាប់ឆ្នាំំ�ំសារឡើពើពន្ធធ ២០១៨ 
ប្របកបឡើ�យភាពវិជូជមាន្ធ។

២. ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធ
ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ បាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តរបាយការណ៍៍
ហិរញ្ញញវតុ�ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើសវន្ធកម្ព័ែ
រួច របស់ធនាគារ ABA សប្រមាប់
ដំណាច់ឆ្នាំំ� ំ៣១ ធ្នូ ២០១៨។ 

d. d. ការប�ងច�កភាគលាភិការប�ងច�កភាគលាភិ

១. ១. ឡើគាល ន្ធឡើយាបាយខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិឡើគាល ន្ធឡើយាបាយខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិ

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិរបស់ធនាគារ ABA គឺអាប្រស�យតាម្ព័ ឡើសចកីីប្របកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃន្ធកម័្ព័�ជាឡើល� 
 ធ៧-០៤-០០៦ ចុះនៃ�្ងទី១៤ ខ្មែ�ម្ព័ករា ឆ្នាំំ�ំ២០០៤ ន្ធិងលកខន្ធតិកៈនៃន្ធធនាគារ ABA។ ធនាគារ ម្ព័ិន្ធបាន្ធខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិក្ន�ង
ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។
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្នែកិទី ២ 

ប្រកិ៊មប្របឹកិៃសាភិិបាល
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a. a. ក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាលក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាល

១. ១. សមាសភាពប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលសមាសភាពប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

ល.រល.រ ឈ្ម�ះ អុីភិិបាលឈ្ម�ះ អុីភិិបាល តំណ�ងតំណ�ង
កាល បរិច្ឆ�ទកា្ល�យជាកាល បរិច្ឆ�ទកា្ល�យជា
អុីភិិបាលអុីភិិបាល

កាលបរិច្ឆ�ទបញ្ញ្ចប់កាលបរិច្ឆ�ទបញ្ញ្ចប់
អាណ៍តតិអាណ៍តត[ិ១១]

១ ឡើលាក Yves Jacquot ប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាល ២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

២ ឡើលាក Dominic Jacques អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ ២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

៣ ឡើលាក Madi Akmambet អុីភិិបាលប្របតិបតតិ ២៦ កកក� ២០១២ ២៦ កកក� ២០២១

៤ ឡើលាក Martin Ouellet អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៩ ០៤ វិច្ឆកា ២០២២

៥ ឡើលាក Lionel Pimpin អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ
(លាខ្មែលង) ៧ ឧសភា ២០១៩ ៨  ម្ព័ករា ២០២០

៦ ឡើលាក Christian St-Arnaud អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ
(ខ្មែតងតាំង�ែ)ី ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០២២

៧ ឡើលាក Etienne Chenevier អុីភិិបាលឯករាជូ�យ ២៦ ម្ព័ិ�ុនា ២០១៤ ២៦ ម្ព័ិ�ុនា ២០២០

៨ ឡើលាក Henri Calvet អុីភិិបាលឯករាជូ�យ ២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

៩ ឡើលាក Guy Quaden អុីភិិបាលឯករាជូ�យ ១៩ ម្ព័ិ�ុនា ២០១៩ ១៩ ម្ព័ិ�ុនា ២០២២

[១] តាម្ព័�ែឹម្ព័សារខ្មែចងក្ន�ងលកខ�ណ៍ឌឡើយាងនៃន្ធអុីភិិបាលកិច្ចប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ABA អាណ៍តតិនៃន្ធសមាជូិកន្ធីម្ព័ួយៗរបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ប្រតូវមាន្ធរយៈឡើពល បី 

(៣)ឆ្នាំំ�ំ ឡើហើយន្ធឹងប្រតូវបន្ធតឡើ�យសើ�យប្របវតត ិរហូតដល ់ន្ធិងលុះប្រតាខ្មែតមាន្ធការកំណ៍ត់ឡើ�យការសឡើប្រម្ព័ចចិតតពីមាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធរបស់ធនាគារ។

២. ២. ជូីវប្របវតតិសឡើងខបរបស់អុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗជូីវប្របវតតិសឡើងខបរបស់អុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗ

ឡើលាកឡើលាក Yves Jacquot Yves Jacquot
ប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

ឡើលាក Yves Jacquot បាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិក�សាពីសាលា ESSEC ឡើ�ប្របឡើទសបារំាង។ ឡើ�ចឡើនា្ល�ះឆ្នាំំ�ំ១៩៨០ ដល់ឆំ្នាំ�ំ១៩៩៣ 
ឡើលាកបាន្ធកាន់្ធមុ្ព័�តំខ្មែណ៍ងឡើផ�សងៗជាឡើប្រចើន្ធខ្មែដលរមួ្ព័មាន្ធមុ្ព័�តំខ្មែណ៍ងជាអុីគគនាយកឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ន្ធងិប្រគឹះសា្ថ�ន្ធហរិញ្ញញវតុ�ឡើផ�សង
ៗឡើ�ប្របឡើទសបារាំង ក៏ដូចជាឡើ�ក្ន�ងវិស�យធនាគារលក់រាយ ទីផ�សារវិន្ធិឡើយាគ ន្ធិងហិរញ្ញញវតុ� ប្រពម្ព័ទាំំងឡើ�ក្ន�ងវិស�យប្រគប់ប្រគង
ប្រទព�យសកម្ព័ែផងខ្មែដរ។ឡើលាកបាន្ធចូលបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារឡើ� BRED Banque Populaire កាលពឆី្នាំំ�១ំ៩៩៣ ឡើហើយបនាា�ប់ម្ព័កឡើលាក
បាន្ធ កា្ល�យជាអុីគគនាយករងនៃន្ធធនាគារឡើន្ធះ ន្ធងិជាអុីគគនាយកនៃន្ធធនាគារ COFIBRED ជាប្រកមុ្ព័ហ៊នុ្ធខ្មែដលកាន់្ធកាបប់្រកុម្ព័ហ៊នុ្ធបបុ្រត
សម័្ព័�ន្ធធរបស់ប្រកុម្ព័ហុ៊ន្ធឡើម្ព័។ជាពិឡើសស ឡើលាកគឺជាប្របធាន្ធខ្មែផ្នកហិរញ្ញញវតុ� ព�ត៌មាន្ធវទិ�យា អុី្នកប្រគប់ប្រគងការយិាល�យនៃផ្ទក្ន�ងទំាំងអុីស់ ន្ធងិ
ជាប្របធាន្ធខ្មែផ្នករដឋបាលទឡូើ�របសធ់នាគារផងខ្មែដរ។ ឡើលើសពឡីើន្ធះឡើទៀត ឡើលាកបាន្ធទទួលតំខ្មែណ៍ងជាអុីនុ្ធប្របធាន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធកិារ
ឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងជាប្របធាន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការហិរញ្ញញវតុ� ប្រពម្ព័ទាំំងជាប្របធាន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យសប្រមាប់ប្រកុម្ព័ហុ៊ន្ធ
បុប្រតសម័្ព័�ន្ធធផងខ្មែដរ។ឡើលាកបាន្ធប្រគប់ប្រគងសកម្ព័ែភាពសំខាន់្ធៗរបស់ធនាគារឡើន្ធះឡើ�ក្ន�ងវិស�យទូទាំត់ ន្ធិងបាន្ធទទួលបន្ធ្ទ�កឡើលើ
ខ្មែផ្នកបទពិឡើសាធន្ធ៍នៃច្នប្របឌិិតផងខ្មែដរ។

ឡើលាក Jacquot ក៏បាន្ធឡើលើកកម័្ព័ស់ ន្ធងិប្រគប់ប្រគងកឡំើណ៍ើន្ធខាងឡើប្រ�របសប់្រកុម្ព័ហុ៊ន្ធឡើម្ព័ទំាំងឡើ�ក្ន�ងប្របឡើទសបារំាង ន្ធងិឡើប្រ�ប្របឡើទស
បារាំងផងខ្មែដរ ដូចជាឡើ�អុីឺរ៉ុប អាសីុបាា�សុីហើិក ន្ធិងអាហ្វ្រិហើិកជាឡើដើម្ព័។

ឡើលាក Yves បាន្ធចូលជាសមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលនៃន្ធធនាគារ ABA ឡើ�ឆ្នាំំ�ំ២០១៤។
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ឡើលាកឡើលាក Dominic Jacques Dominic Jacques
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ

ឡើលាក Dominic Jacques បាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិក�សាពីសាលា HEC ឡើ�ប្របឡើទសកាណា�។ គាត់គឺជាគណ៍ឡើន្ធយ�យករជាន់្ធ�័ស់ 
(CPA, CA) ន្ធិងជាអុី្នកវិជា្ជ�ជូីវៈ CFA ផងខ្មែដរ។

ឡើលាក Jacques កាន្ធ់មុ្ព័�តំខ្មែណ៍ងជាអុីនុ្ធប្របធាន្ធខ្មែផ្នកអុីភិិវឌិ�ឍន៍្ធអុីន្ធតរជាតិឡើ�ធនាគា រជាតិនៃន្ធកាណា�។ ក្ន�ងម្ព័ុ�តំខ្មែណ៍ងឡើន្ធះ 
គាត់ទទួលបន្ធ្ទ�កខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងផលបប្រតវិន្ធិឡើយាគអុីន្ធតរជាតិរបស់ធនាគារ ន្ធិងខ្មែផ្នកអុីភិិវឌិ�ឍន្ធ៍ឱកាសអាជូីវកម្ព័ែឡើផ�សងៗ។

ឡើលាក Jacques បាន្ធចាំប់ឡើផីើម្ព័អាជីូពជាសវន្ធករឡើ�ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ PriceWaterhouseCoopers។ គាត់ប្រតូវបាន្ធខ្មែតងតាំងជា
អុី្នកប្រគប់ប្រគងជាន់្ធ�័ស់ ខ្មែផ្នកឡើសវាប្របតិបតតិការក្ន�ងឆំ្នាំ�ំ២០០៨។ តាម្ព័រយៈមុ្ព័�តំខ្មែណ៍ងឡើន្ធះ គាត់ទទួលបន្ធ្ទ�កខ្មែផ្នកប្រតួតពិនិ្ធត�យ 
វាយតនៃម្ព័ែ ន្ធងិប្របឹក�សាឡើយាបលអ់ុីពំកីារបញ្ញ្ចលូ ន្ធងិទិញអាជូវីកម្ព័ែ (M&A)។ ឡើលាក Jacques បាន្ធចូលបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារឡើ�ធនាគារជាតិ
នៃន្ធកាណា�ក្ន�ងឆ្នាំំ�២ំ០១០ ក្ន�ងតខំ្មែណ៍ងជាអុី្នកប្រគប់ប្រគងជាន់្ធ�័ស់ក្ន�ងប្រកុម្ព័អុីភិិវឌិ�ឍន៍្ធយទុធសាហ្វ្រិសត ន្ធងិប្រកុម្ព័ហ៊នុ្ធ។ ក្ន�ងម្ព័�ុតំខ្មែណ៍ង
ឡើន្ធះ គាត់ជាអុី្នកផីល់ការប្របឹក�សាឡើយាបល់ដល់ថំា�ក់ដឹកនាំជាន្ធ់�័ស់របស់ធនាគារអំុីពីគំន្ធិតផី�ចឡើផីើម្ព័ជាយុទធសាហ្វ្រិសត ភាពជានៃដគូ 
ន្ធិងសកម្ព័ែភាព M&A ផងខ្មែដរ។

ឡើលាក Jacques មាន្ធចឡំើណ៍ះដងឹ�័ង់�័សឡ់ើលើវសិ�យធនាគារ ឡើ�យមាន្ធបទពឡិើសាធន៍្ធរយៈឡើពល១៥ឆំ្នាំ�ឡំើលើការង្ហារផីល់ឡើយាបល់
ខ្មែផ្នកប្របតិបតតិការ ន្ធិងភាពជានៃដគូដល់ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�ឡើផ�សងៗ។ ក្ន�ងរយៈឡើពលឡើនាះ គាត់បាន្ធបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារឡើ�ទីប្រកុងម្ព័ុុងឡើរ៉
អាល់ ទីប្រកុង��ងដ៍ ទីប្រកុងបាា�រីស ន្ធិងឡើ� Silicon Valley (សហរដឋអាឡើម្ព័រិក) ផងខ្មែដរ។

ឡើ�ក្ន�ងខ្មែ�ឡើម្ព័សា ឆ្នាំំ�ំ២០១៦ ឡើលាក Jacques ប្រតូវបាន្ធខ្មែតងតាំងជាសមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលនៃន្ធធនាគារ ABA។

ឡើលាកឡើលាក Madi Akmambet Madi Akmambet
អុីភិិបាលប្របតិបតតិ

ឡើលាក Madi Akmambet មាន្ធសញា�ប�ប្រតកប្រមិ្ព័ត MBA ចំណាតថ់ាំ�កល់អពសីាលា Cass Business School, សាកលវទិ�យាល�យ 
City University London ន្ធិងសញា�ប�ប្រតឡើសដឋកិច្ចព ីKazakh State Academy of Management ។

ឡើលាកបាន្ធចាំបឡ់ើផតើម្ព័អាជូពីការង្ហារឡើ�ឆ្នាំំ�១ំ៩៩៧ ក្ន�ងនាយក�ា�ន្ធរតនាគារនៃន្ធប្រកសួង ហរិញ្ញញវតុ�របសស់ាធារណ៍រដឋកាហ�សាកស់ា្ថ�ន្ធ 
ឡើហើយបនាា�ប់ម្ព័កឡើទៀត ឡើលាកដូរឡើ�នាយក�ា�ន្ធប្រតួតពិន្ធិត�យធនាគារក្ន�ងធនាគារជាតិនៃន្ធកាហ�សាក់សា្ថ�ន្ធ។

ចឡើនា្ល�ះពីឆ្នាំំ�ំ២០០៦ ដល់ឆំ្នាំ�ំ២០០៧ ឡើលាកបាន្ធកាន់្ធតួនាទីជាថាំ�ក់ដឹកនាំជាន្ធ់�័ស់ឡើ�តាម្ព័បណាា�ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ, សមាគម្ព័នៃន្ធ
ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធហរិញ្ញញវតុ� ន្ធងិធនាគារ JSC Tsesnabank ឡើ�កាហ�សាកស់ា្ថ�ន្ធ។ បទពឡិើសាធន្ធក៍ារង្ហារអុីន្ធតរជាតរិបស់ឡើលាក ចាំបឡ់ើផីើម្ព័
ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០០៧ជាម្ព័ួយការង្ហារម្ព័ូលធន្ធឯកជូន្ធក្ន�ងប្របឡើទសអុី៊ុយឡើបគីសា្ថ�ន្ធ។

ឡើ�ខ្មែ�ម្ព័នីា ឆ្នាំំ�២ំ០០៩ ឡើលាកប្រតូវបាន្ធខ្មែតងតាងំជានាយកប្របតិបតតរិបសធ់នាគារ ABA ឡើ�ប្របឡើទសកម័្ព័�ជា ខ្មែដលឡើលាកបាន្ធនំាម្ព័កន្ធវូ
ការផ្លា្ល�សបូី់រដសំ៏ខាន់្ធ។ តាងំពឆំី្នាំ�២ំ០១២ ម្ព័កឡើលាកបាន្ធកាន្ធត់នួាទជីានាយកប្របតិបតតនិៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលនៃន្ធធនាគារ ABA ។

ឡើលាកឡើលាក Martin Martin   Ouellet Ouellet    
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ

 ឡើ�យ បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិក�សា ពីសា លា École  des  Hautes  Études  Commerciales  ឡើ� ទីប្រកុង មុុ្ព័ង ឡើរ៉ អាល់ ឡើលាក Martin  
Ouellet  គជឺា អុី្នកឯកឡើទស ប្រគប់ប្រគង រតន្ធវតុ� មួ្ព័យ របូ ខ្មែដល បាន្ធ ចូលរមួ្ព័ យាា�ង សកម្ព័ែ ក្ន�ង ការ ប្រគប់ប្រគង សន្ធ្ទនី្ធយ ភាព ន្ធងិ ឥណ៍ទាំន្ធ 
រមួ្ព័ ទាំងំ ការ ប្រគប់ប្រគង ហានិ្ធភិ�យ ហិរញ្ញញវតុ� ពាក់ព�ន្ធធ នឹ្ធង អុីប្រតា ការ ប្របាក់ ន្ធងិ ឡើសវាកម្ព័ែ បូីរ របិូយប�ណ៍ណ បរឡើទស ។ បនាា�ប់ ពី បាន្ធ ចាំប់ឡើផីើម្ព័
អាជូពី ក្ន�ង ឆ្នាំំ� ំ១៩៧៧ ជាម្ព័យួ Crédit  Foncier  Franco-Canadien  ន្ធងិ ធនាគារ មុុ្ព័ង ឡើរ ៉អាល ់ឡើលាក បាន្ធ បឡើប្រម្ព័ើ ការង្ហារ រយៈឡើពល 
៣០ ឆ្នាំំ�ំ ឡើ� ធនាគារជាតិ កាណា � ជា កខ្មែន្ធែង ខ្មែដល ឡើលាក បាន្ធ ឡើ�ើង តំខ្មែណ៍ង ឡើ� កាន់្ធ តួនាទី ជា អុីគគនាយករង ជាន់្ធ�័ស់ និ្ធង ជា
ឡើហរញ្ញញិក សាជូីវកម្ព័ែ ។ ឡើលាក បាន្ធ កាន្ធ់ តំខ្មែណ៍ង ជា ឡើប្រចើន្ធ ឡើទៀត ឡើ� ម្ព័ុុង ឡើរ៉ អាល់,  តូ រ៉ុ ន្ធ តូ,  ន្ធិង ទីប្រកុង �� ង ដ៍ ។

បច្ច�ប�បីន្ធ្ន ឡើន្ធះ ឡើលាក Martin  កំពុង កាន់្ធ តំខ្មែណ៍ង ជា ប្របធាន្ធ សាជីូវកម្ព័ែ មួ្ព័យ រូប ។ ឡើ� ក្ន�ង សម្ព័តុភាព ឡើន្ធះ ឡើលាក កាន់្ធ តួនាទី ឡើ�
ក្ន�ង ប្របឹក�សា ភិិ បាល នៃន្ធ ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ ជា ឡើប្រចើន្ធ ខ្មែដល ក្ន�ង ឡើនាះ មាន្ធ Auditing  and  Assurance  Standards  Oversight  Council  
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( កា ណា�)  ន្ធិង Assurance-vie  Banque  Nationale ។ ឡើលាក គឺជា សមាជូកិ នៃន្ធ ប្របឹក�សា ភិ ិបាល ន្ធិង ប្របធាន្ធ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ម្ព័លូធន្ធ ន្ធងិ ហានិ្ធភិ�យ របស ់Haventree  Bank  ខ្មែដល ជា ធនាគារ មួ្ព័យ ឡើ� កា ណា � មាន្ធ ឯកឡើទស ក្ន�ង ការ ផីល ់ជូឡើប្រម្ព័ើស ឥណ៍ទាំន្ធ
ន្ធិឡើកខប ក្ន�ងប្រសុក ។ ឡើលាក ជា សមាជូិក ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ នៃន្ធ ប្របធាន្ធ សាជូីវកម្ព័ែ ( កា ណា �) ។

ឡើលាក Martin  ក ៏ជា សមាជូកិ អុីងគភាព Honour  Circle  របស់ ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ វប�បីធម្ព័ ៌Orchestre  Symphonique  de  Montréal ។
ឡើលាក Martin បាន្ធ ចូល ជា សមាជិូក ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ធនាគារ ABA  ក្ន�ង ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ។

 ឡើលាកឡើលាក Christian  St-Arnaud Christian  St-Arnaud
 អុីភិិបាល ម្ព័ិន្ធ ប្របតិបតតិ

 ឡើលាក Christian  St-Arnaud  បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិក�សា ពី សាកលវទិ�យាល�យ The  École  des  Hautes  Études  Commerciales  
ទីប្រកុង ម្ព័ុុង ឡើរ៉ អាល់ ប្របឡើទស កា ណា � ។ ចឡើនា្ល�ះ ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៣ ន្ធិង ២០០៩ គាត់ បាន្ធ កាន្ធ់ ម្ព័ុ� តំខ្មែណ៍ង ជា ឡើប្រចើន្ធ ឡើ� ក្ន�ង ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ
ហិរញ្ញញវតុ� កា ណា � ន្ធិង អុីន្ធតរជាត ិឡើ� ប្របឡើទស កា ណា � ឡើ�យ ឡើផ្លាោ�ត ឡើលើ ទីផ�សារ ឡើដើម្ព័ទុន្ធ ឥណ៍ទាំន្ធ ។

 ឡើលាក Christian  St-Arnaud  បាន្ធ ចូល បឡើប្រម្ព័ើ ការង្ហារ ឡើ� ធនាគារជាត ិកា ណា � ក្ន�ង ឆ្នាំំ� ំ២០០៩ ក្ន�ង តំខ្មែណ៍ង ជា អុីនុ្ធប្របធាន្ធ ខ្មែផ្នក
ទីផ�សារ ឡើដើម្ព័ទុន្ធ ឥណ៍ទាំន្ធ និ្ធង អុីចលន្ធប្រទព�យ ឡើហើយ ប្រតូវ បាន្ធ ខ្មែតងតំាង ជា អុីនុ្ធប្របធាន្ធ ជាន់្ធ�័ស់ ខ្មែផ្នក ឥណ៍ទាំន្ធ ក្ន�ង ឆ្នាំំ�ំ ២០១២ 
ទទួល បន្ធ្ទ�ក ខ្មែផ្នក ប្របតិបតតិការ បឡើប្រម្ព័ើឡើសវា ដល់ អុីតិ�ិជូន្ធ ជា រូប វន្ធត,  ពាណិ៍ជូជកម្ព័ែ,  និ្ធង ឥណ៍ទាំន្ធ ទីផ�សារ ហិរញ្ញញវតុ� របស់ ធនាគារ រួម្ព័
មាន្ធ ការ វាយតនៃម្ព័ែ,  ការ ប្រគប់ប្រគង ផលប ប្រត,  ន្ធងិ អុីភិិវឌិ�ឍន៍្ធ គំរ ូឥណ៍ទាំន្ធ ។ ឡើលាក ក៏ ធា្ល�ប់ ជា សមាជិូក នៃន្ធ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ជាន់្ធ�័ស់ ជា
ឡើប្រចើន្ធ របស ់ធនាគារ ផង ខ្មែដរ រមួ្ព័ មាន្ធ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ហាន្ធភិិ�យ សកល,  គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ប្រគប់ប្រគង ហានិ្ធភិ�យ,  ន្ធងិ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ប្រតួតពិន្ធិត�យ គំរូ ។

 ក្ន�ង ខ្មែ�ម្ព័ករា ឆ្នាំំ� ំ២០២០ ឡើលាក Christian  St-Arnaud  ប្រតូវ បាន្ធ ខ្មែតងតាងំ ជា សមាជិូក នៃន្ធ ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល របស ់ធនាគារ ABA ។

ឡើលាកឡើលាក Lionel Pimpin Lionel Pimpin
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ

ក្ន�ង នាម្ព័ ជា អុីគគ នាយ រង ជាន់្ធ�័ស់ ទទួល បន្ធ្ទ�ក ខ្មែផ្នក បណាា�ញ ឌីិ ជីូ � ល ន្ធិង យុទធសាហ្វ្រិសត P&C,  ឡើលាក Lionel  Pimpin  កាន់្ធការ
ប្រគប់ប្រគង,  ការ អុីនុ្ធវតត ការង្ហារ, ការ អុីភិិវឌិ�ឍ បណាា�ញ ឌីិ ជីូ � ល របស ់ធនាគារជាត ិកា ណា � ។ ឡើន្ធះ ជា ការ បញ្ញ្ចលូ ទិស ឡើ� យទុធសាហ្វ្រិសត
ច�បាស់លាស,់ ការ អុីភិិវឌិ�ឍ  ន្ធងិ ឌីិ ជីូ � ល ខ្មែដល កំពងុ អុីនុ្ធវតត យាា�ង ឡើជាគជូ�យ ជាម្ព័យួ យុទធសាហ្វ្រិសត ទូទាំត ់ខ្មែដល រកី ចឡើប្រម្ព័ើន្ធ ឡើ� ម្ព័�ុ រមួ្ព័ នឹ្ធង
ការ ប្រគប់ប្រគង ផលប ប្រត វិន្ធិឡើយាគ ឡើប្រចើន្ធ ឆ្នាំំ�ំ នៃន្ធ បណាា�ញ ឌិី ជូី � ល  ន្ធិង ខ្មែផ្នក សើ� យ ឡើសវា ។

 ចាំបព់ី ខ្មែ�ម្ព័ករា ឆ្នាំំ�ំ ២០១៤ ដល់ ខ្មែ�ម្ព័ិ�ុនា  ឆ្នាំំ�ំ ២០១៦ ឡើលាក Pimpin  បាន្ធ កាន្ធ់ តំខ្មែណ៍ង ជា អុីគគនាយករង  ទទួល បន្ធ្ទ�ក ខ្មែផ្នក បទ
ពឡិើសាធ អុីតិ�ិជូន្ធ, យទុធសាហ្វ្រិសត ន្ធងិ អុីនុ្ធវតត ការង្ហារ ជាម្ព័យួន្ធងឹ កិច្ចការ ឡើរៀបច ំរចនា សម័្ព័ន្ធធ,  ការ ប្រតួតពនិិ្ធត�យ ន្ធងិ រមួ្ព័ បញ្ញ្ចលូ សុទធ សាហ្វ្រិសត 
ន្ធងិ សកម្ព័ែភាព ឡើរៀបចំ ខ្មែផន្ធការ ហិរញ្ញញវតុ�, ការ ប្រគប់ប្រគង ផលប ប្រត នៃន្ធ ការ ចាំបឡ់ើផីើម្ព័ ធុរកចិ្ច, ការ អុីន្ធវុតត ការង្ហារ ជា ទឡូើ� ឡើ� ក្ន�ង ទីផ�សារ,  
ការ ប្រគប់ប្រគង បទ ពិឡើសាធ អុីតិ�ិជូន្ធ ន្ធិង ខ្មែផ្នក ប្រគប់ប្រគង កិច្ចការ ប្រសាវប្រជាវ ទីផ�សារ ។

 ជាមួ្ព័យ សម្ព័តុភាព របស់ ឡើលាក ក្ន�ង ការ ផ្លា្ល�ស់ បូីរ បរិយាកាស  និ្ធង ឯកឡើទស ឡើ� ក្ន�ង ការ ប្រគប់ប្រគង កម្ព័ែវិធី អុីភិិវឌិ�ឍ សំខាន្ធ់ៗ ជា ឡើប្រចើន្ធ 
 ឡើលាក Pimpin  មាន្ធ សាវតារ ការង្ហារ រឹង មំា ឡើលើ វិស�យ ឡើសវា ក្ន�ង កិច្ចការ ទទួល�ុស ប្រតូវជា ឡើប្រចើន្ធ រយៈឡើពល ១៥ ឆំ្នាំ�ំ ក្ន�ង នាម្ព័ ជា 
នា យក ប្រគប់ប្រគង នៃន្ធ ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ ប្របឹក�សា អុីន្ធតរជាត ិAccenture ។

 ឡើលាក Pimpin  មាន្ធ សញា�បប្រត ធុរកិច្ច កប្រមិ្ព័ត អុីនុ្ធ បណ៍ឌិត ពី EDHEC  Business  School  ឡើ� ប្របឡើទស បារំាង និ្ធង អុីនុ្ធ បណ៍ឌិត
វិទ�យាសាហ្វ្រិសត ខ្មែផ្នក ប្រគប់ប្រគង ទីផ�សារ ពី University  of  Aston  ឡើ� ចប្រកភិព អុីង់ឡើគែស ។

ឡើលាក Pimpin បាន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលនៃន្ធធនាគារ ABA នាខ្មែ�ឧសភាព ២០១៩។

ឡើលាកឡើលាក Etienne Chenevier Etienne Chenevier
អុីភិិបាល

ឡើ�យបាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិក�សាពីសាលា Ecole Polytechnique និ្ធងសាលា Ecole des Ponts et Chaussées ឡើ�ប្របឡើទស
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បារាំង ឡើលាក Etienne បាន្ធចាំប់ឡើផតើម្ព័អាជីូពរបស់គាត់ឡើ�ប្រកសួងឧស�សាហកម្ព័ែបារំាង (ជាពិឡើសសគឺជា ប្របធាន្ធការិយាល�យ
វិន្ធិឡើយាគបរឡើទស)។ បនាា�ប់ម្ព័ក ឡើលាក Etienne បាន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ Air Liquide Group ខ្មែដលឡើលាកបាន្ធបឡើងកើតឡើ�ើង
ឡើ�ក្ន�ងឆ្នាំំ�១ំ៩៩៣ ខ្មែដលជាប្របតិបតតកិារអាជីូវកម្ព័ែដំបូងឡើ�ក្ន�ងប្របឡើទសចនិ្ធ ម្ព័នុ្ធឡើពលឡើលាកប្រតូវបាន្ធប្របគលភ់ារកិច្ចចុះកិច្ចសន្ធ�យា
ផគត់ផគង់ឧសែ�ន្ធឧស�សាហកម្ព័ែប្រទង់ប្រទាំយធំដល់វិស�យខ្មែដរឡើ�ក្ន�ងតំបន្ធ់អាសុី។ បនាា�ប់ម្ព័កឡើទៀត ឡើលាក Etienne បាន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ង
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ Rio Tinto ខ្មែដលឡើ�ក្ន�ងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើនាះឡើលាកបាន្ធដឹកនាំការិយាល�យប្របចាំំតំបន្ធ់អាសុីមាន្ធប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធបុប្រតសម្ព័័�ន្ធធម្ព័ួយ 
ខ្មែដលឡើធើើឲ្�យឡើលាកមាន្ធឱកាសបឡើងកើត អុីភិិវឌិ�ឍ និ្ធងប្រគប់ប្រគងឡើលើប្របតិបតតិការជាឡើប្រចើន្ធឡើ�ក្ន�ងប្របឡើទសសិងហបុរី ប្របឡើទសអូុីហ្វ្រិសាោ�លី 
ប្របឡើទសចិន្ធ ន្ធិងប្របឡើទសជូបុុន្ធ។

បនាា�ប់ម្ព័ក ឡើលាកបាន្ធសហការជានៃដគូជាម្ព័ួយប្រកុម្ព័ហុ៊ន្ធមូ្ព័លធន្ធឯកជូន្ធបារំាង CityStar ឡើដើម្ព័�បីីបឡើងកើតការិយាល�យប្របចំាំតំបន់្ធ
អាសីុរបស់�ែ�ន្ធឡើ�ក្ន�ងឆំ្នាំ�ំ២០០៥ ខ្មែដលឡើលាកជានៃដគូ និ្ធងជានាយក។ បច្ច�ប�បីន្ធ្នប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ CityStar Private Equity Asia 
បឡើងកើតគឡើប្រមាងវិន្ធិឡើយាគធំៗជាឡើប្រចើន្ធឡើ�ប្របឡើទសកម្ព័័�ជាក្ន�ងវិស�យឡើទសចរណ៍ ៍ន្ធិងបដិសណាា�រកិច្ច។ ឡើលាក Etienne បាន្ធម្ព័ក
រស់ឡើ�អាសុីអុីស់រយៈឡើពល ២១ឆ្នាំំ�ំ ឡើហើយឡើលាកសាំ�ក់ឡើ�ប្របឡើទសសិងហបុរី ន្ធិងប្របឡើទសកម្ព័័�ជា។

ឡើ�នៃ�្ងទី២០ ខ្មែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�ំ២០១៤ ឡើលាក Etienne ប្រតូវបាន្ធខ្មែតងតាំងជាប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលនៃន្ធធនាគារ ABA។

ឡើលាកឡើលាក Henri Calvet Henri Calvet
អុីភិិបាលឯករាជូ�យ

គុណ៍វុឌិ�ឍន្ធ៍៖ ឡើលាកបាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិក�សាឡើ�សាកលវិទ�យាល�យ Ecole Normale Supérieure de Cachan ន្ធិងសញា�ប�ប្រត
ថាំ�ក់សកលវិទ�យាល�យ (ខ្មែផ្នកវិទ�យាសាហ្វ្រិសតឡើសដឋកិច្ចនៃន្ធសាកលវិទ�យាល�យ Paris-I Panthéon-Sorbonne)។

ឡើលាក Henri Calvet គឺជាសា្ថ�បន្ធិកប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ H២C CONSEIL ខ្មែដលផីល់ឡើសវាប្របឹក�សាឡើយាបល់ ន្ធិង បណ៍ះ�ះបណាា�លដល់
ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធមូ្ព័លបប្រតឡើ�ក្ន�ងវិស�យសំខាន់្ធៗដូចជា៖ គណ៍ឡើន្ធយ�យធនាគារ វិធាន្ធបង្ហាា�រ ការប្រតួតពិនិ្ធត�យ
នៃផ្ទក្ន�ង (រួម្ព័ទាំំងការ ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងការប្រគប់ប្រគងការអុីន្ធុវតតច�បាប់ផងខ្មែដរ)។

ម្ព័ុន្ធឡើពលឡើបើកអាជីូវកម្ព័ែផ្លាា�ល់�ែ�ន្ធ ឡើលាក Calvet បាន្ធបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារអុីស់រយៈឡើពល ១០ឆំ្នាំ�ំជាមួ្ព័យនឹ្ធង គណ៍ៈកម្ព័ែការធនាគារ
បារាំង ឡើហើយឡើប្រកាយម្ព័កឡើទៀតបាន្ធឡើធើើការឡើ�ក្ន�ងធនាគារជាឡើប្រចើន្ធដូចជា ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild Banque ន្ធិងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ Compagnie Parisienne de Reescompte ជាឡើដើម្ព័។

ឡើលាកឡើលាក Guy Guaden Guy Guaden
អុីភិិបាលឯករាជូ�យ

ឡើលាក Guy  Guaden  បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិក�សា ខ្មែផ្នក វិទ�យាសាហ្វ្រិសត ឡើសដឋកិច្ច ន្ធិង សងគម្ព័ ពី សាកលវិទ�យាល�យ Liège  ( ប្របឡើទស ខ្មែប ល
ហ�ស�ិ ក)  ន្ធិង La  Sorbonne  ( ប្របឡើទស បារាំង) ។ គាត់ បាន្ធ ទទួល សញា�ប�ប្រត បណ៍ឌិត ខ្មែផ្នក ឡើសដឋកិច្ច ឡើ� សាកលវិទ�យាល�យ Liège  
ក្ន�ង ឆ្នាំំ�ំ ១៩៧៣ ។

 ឡើលាក Quaden  បាន្ធ ចាំប់ឡើផតើម្ព័ អាជូពី ជា សាហ្វ្រិសាោ�ចាំរ�យ ឡើពញ ឡើមាា�ង ឡើ� សាកលវទិ�យាល�យ Liège  ក្ន�ង ១៩៧៧ ។ រវាង ឆំ្នាំ� ំ១៩៨៧ 
ដល់ ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៨ ឡើលាក បាន្ធ បឡើប្រម្ព័ើ ការ ជា ប្រពឹទធបុរស នៃន្ធ ម្ព័ហាវិទ�យាល�យ វិទ�យាសាហ្វ្រិសត ឡើសដឋកិច្ច ប្រគប់ប្រគង ន្ធិង សងគម្ព័ ។

 ចឡើនា្ល�ះ ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៨ ន្ធិង ឆ្នាំំ�ំ ១៩៩៦ ឡើលាក បាន្ធ កា្ល�យជា សមាជូិក ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល នៃន្ធ ធនាគារជាតិ ខ្មែប ល ហ�ស�ិ ក ន្ធិង ឡើប្រកាយម្ព័ក
ប្រតូវ បាន្ធ ខ្មែតងតាងំ ជា អុីគគស្នងការ ទទលួ បន្ធ្ទ�ក ខ្មែផ្នក ប្របាក់ អឺុី រ៉ ូរបស ់រ�ា�ភិិបាល ខ្មែប ល ហ�ស� ិក ។ បនាា�ប់ ពី ទទលួ បាន្ធ ឡើជាគជូ�យ ក្ន�ង តួនាទី
របស ់�ែ�ន្ធ ឡើលាក Quaden  ក៏ បាន្ធ កា្ល�យ �ែ�ន្ធ ជា អុីភិិបាល នៃន្ធ ធនាគារជាតិ ខ្មែប ល ហ�ស�ិ ក ( ធនាគារកណាា�ល របស់ ប្របឡើទស)  ចាំប់ពី ឆ្នាំំ�ំ 
១៩៩៩ ដល់ ឆ្នាំំ� ំ២០១១ ។ ក្ន�ងអំុី��ងឡើពល ជាមួ្ព័យ គាំ� ឡើនាះ ខ្មែដរ ឡើលាក ក៏ ជា សមាជិូក ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា អុីភិិបាល របស់ ធនាគារកណាា�ល
អុីឺរ៉ុប អុីភិិបាល IMF  ប្របចាំំ ប្របឡើទស ខ្មែប ល ហ�ស�ិ ក ន្ធិង ជា សមាជូិក ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា របស់ ធនាគារ ទូទាំត់ អុីន្ធតរជាតិ ផង ខ្មែដរ ។

   ឡើលាក Quaden  ទទួល បាន្ធ ឡើម្ព័�យ «Officier  de  la  Légion  d’honneur»  ពី ប្របធានាធិបតី បារាំង Chirac  (២០០១)  ន្ធិង
ទទួល បាន្ធការ ខ្មែតងតាំង ឋាន្ធៈ កិតតិយស ពី ប្រពះម្ព័ហាក�សប្រត Albert  II  របស់ ប្របឡើទស ខ្មែប ល ហ�ស�ិ ក(២០០៧) ។

 ឡើលាក Quaden  បាន្ធ ចូល ជា សមាជិូក ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល របស់ ធនាគារ ABA  ក្ន�ង ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ។
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៣. ៣. តួនាទី កាតពើកិច្ច ន្ធិងការទទួល�ុសប្រតូវ ន្ធិងការបំឡើពញការង្ហាររបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលតួនាទី កាតពើកិច្ច ន្ធិងការទទួល�ុសប្រតូវ ន្ធិងការបំឡើពញការង្ហាររបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល មាន្ធការទទួល�ុសប្រតូវជារួម្ព័សប្រមាប់ធនាគារ រួម្ព័មាន្ធការប្រតួតប្រតាឡើលើ ខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិ ឡើ�យ
អុីនុ្ធម្ព័�ត ន្ធិងតាម្ព័�ន្ធការអុីនុ្ធវតតឡើគាលឡើ�យុទធសាហ្វ្រិសត ប្រកប�ណ៍ឌអុីភិិបាលកិច្ច ន្ធិងវប�បីធម្ព័៌សាជីូវកម្ព័ែ។ ជាក់ខ្មែសីង ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
យាា�ងឡើហាចណាស ់ក៏ប្រតូវ៖ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ� យុទធសាហ្វ្រិសតធុរកិច្ចន្ធិងសាជូីវកម្ព័ែ ខ្មែផន្ធការធុរកិច្ច ន្ធិងកញ្ញ្ចប់�វិកាប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើប្រកម្ព័វិជា្ជ�ជូីវៈ ហាន្ធិភិ�យ ការប្របតិបតតិតាម្ព័ សវន្ធកម្ព័ែ ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយសំខាន្ធ់ៗឡើផ�សងៗឡើទៀតរបស់ធនាគារ

 ■ ខ្មែតងតាំងនាយកប្របតិបតតិ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តការខ្មែតងតាំងប្រកុម្ព័ការង្ហារប្របតិបតតិសំខាន្ធ់ៗ ជាពិឡើសសក្ន�ងខ្មែផ្នកតាម្ព័�ន្ធ
ការប្របតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ បឡើងកើតប្របព�ន្ធធព�ត៌មាន្ធប្រគប់ប្រគងខ្មែដលអុីន្ធុញា�តឲ្�យប្រកុម្ព័ការង្ហារអុីន្ធុវតតតួនាទីទាំន្ធ់ឡើពលឡើវលា ន្ធិងឡើពញឡើ�យការ 
យល់ដឹងច�បាស់

 ■ ទំនាក់ទំន្ធងប្របកបឡើ�យប្របសិទធភាព ន្ធិងឡើទៀងទាំត់ជាម្ព័ួយ ខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ វាយតនៃម្ព័ែយុទធសាហ្វ្រិសត ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយធនាគារតាម្ព័កាលកំណ៍ត់ ពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងការអុីន្ធុវតតជាក់ខ្មែសីង ន្ធិងការពប្រងឹង 
ន្ធិងអុីភិិវឌិ�ឍន្ធ៍បខ្មែន្ធុម្ព័។

៤. ៤. ប្របសិន្ធឡើបើអុីភិិបាលណាម្ព័ួយជាអុីភិិបាល ភាគហ៊ុន្ធិក ឬមាា�ស់រួម្ព័នៃន្ធប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើផ�សងប្របសិន្ធឡើបើអុីភិិបាលណាម្ព័ួយជាអុីភិិបាល ភាគហ៊ុន្ធិក ឬមាា�ស់រួម្ព័នៃន្ធប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើផ�សង

ល.រល.រ ឈ្ម�ះអុីភិិបាលឈ្ម�ះអុីភិិបាល ឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព�ន្ធធឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព�ន្ធធ អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាា�ស់រួម្ព័អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាា�ស់រួម្ព័

១ Etienne Chenevier

WYSH Holdings Pte Ltd មាា�ស់

Cuauhtli Resources CRF 
1 Pte Ltd មាា�ស់

Cuauhtli Resources 
Management Pte Ltd មាា�ស់

CityStar Group ភាគហ៊ុន្ធិកក្ន�ងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធពីរនៃន្ធប្រគុបឡើន្ធះ

CityStar Phnom Penh 
Condos Ltd ភាគហ៊ុន្ធិក

CityStar Phnom Penh 
Residences Ltd ភាគហ៊ុន្ធិក

CityStar Phnom Penh 
Properties Ltd ភាគហ៊ុន្ធិក

CityStar Phnom Penh 
Villas Ltd ភាគហ៊ុន្ធិក

CityStar Services Ream 
Co., Ltd ភាគហ៊ុន្ធិក

Koh Takiev Investment 
Co., Ltd ភាគហ៊ុន្ធិក

Koh Russey Resort Ltd ភាគហ៊ុន្ធិក

Asia Gourmet 
(Cambodia) Co., Ltd ភាគហ៊ុន្ធិកធំ

Project Alba Ltd អុីភិិបាលឯករាជូ�យ
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ល.រល.រ ឈ្ម�ះអុីភិិបាលឈ្ម�ះអុីភិិបាល ឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព�ន្ធធឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព�ន្ធធ អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាា�ស់រួម្ព័អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាា�ស់រួម្ព័

២ Guy Quaden
Bybloc Bank Europe អុីភិិបាលឯករាជូ�យ

Bybloc Bank Sal អុីភិិបាលឯករាជូ�យ

៣ Henri Calvet H2C Conseil អុីគគនាយក

៥. ៥. កិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលកិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

ល.រល.រ កាលបរិច្ឆ�ទកាលបរិច្ឆ�ទ ប�ភ�ទកិច្ចប�ជូុំប�ភ�ទកិច្ចប�ជូុំ ឈ្ម�ះអុីភិិបាលដ�លចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំឈ្ម�ះអុីភិិបាលដ�លចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

១ ២០-២១ ម្ព័ីនា ២០១៩ កិច្ចប្របជូុំផ្លាា�ល់

Yves Jacquot
Andre Berard
Damir Karassayev
Dominic Jacques
Madi Akmambet
Etienne Chenevier
Henri Calvet

២ ០៥ ម្ព័ិ�ុនា ២០១៩ កិច្ចប្របជូុំផ្លាា�ល់

Yves Jacquot
Andre Berard
Dominic Jacques
Madi Akmambet
Lionel Pimpin
Etienne Chenevier
Henri Calvet

៣ ១២ កញា� ២០១៩ កិច្ចប្របជូុំផ្លាា�ល់

Yves Jacquot 
Andre Berard
Dominic Jacques
Madi Akmambet
Lionel Pimpin
Henri Calvet
Guy Quaden

៤ ០៣-០៤ ធ្នូ ២០១៩ កិច្ចប្របជូុំផ្លាា�ល់

Yves Jacquot
Dominic Jacques
Madi Akmambet
Lionel Pimpin (via conference call)
Martin Ouellet
Etienne Chenevier
Henri Calvet
Guy Quaden
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b. b. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាលគណ៍ៈកមា្ម�ធិការក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាល

១. ១. រចនា សម្ព័័�ន្ធធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលរចនា សម្ព័័�ន្ធធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

១.១. ១.១. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែគណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាពចំន្ធួន្ធសមាសភាព
ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Etienne Chenevier ប្របធាន្ធ ៣

៤២ ឡើលាក Henri Calvet សមាជូិក ៤

៣ ឡើលាក Lionel Pimpin សមាជូិក ២

តួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែតួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

គណ៍ៈកមា្ម�ធកិារសវន្ធកម្ព័ែ ទទលួ�សុប្រតូវសប្រមាប់ការបឡំើពញមុ្ព័�ង្ហារសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទ ខ្មែដលចាំត់តាងំឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ខ្មែដល
រួម្ព័មាន្ធ៖ 

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធ នាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ន្ធិងពិន្ធិត�យឡើលើរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងជាម្ព័ួយការរកឡើ�ើញ
កំហុស ឡើហើយផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍

 ■ ប្របជូុំជាឡើទៀងទាំត់ជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិ ប្របធាន្ធអុីងគភាពសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ន្ធិងប្របធាន្ធអុីងគភាពឡើផ�សងៗឡើទៀត ពាក់ព�ន្ធធន្ធឹង
ការរកឡើ�ើញកំហុសសវន្ធកម្ព័ែ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើ�ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ខ្មែដលតប្រម្ព័ូវឲ្�យមាន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តពីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។ 

សវន្ធករឯករាជូ�យសវន្ធករឯករាជូ�យ  

 ■ ការយល់ប្រពម្ព័នៃន្ធខ្មែផន្ធការរបស់សវន្ធករឯករាជូ�យ សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធរបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយសវន្ធករឯករាជូ�យតាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ឡើស្នើឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់សវកម្ព័ែឯករាជូ�យ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តនៃ�ែឡើសវាសវន្ធកម្ព័ែប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តនៃ�ែឡើសវា ន្ធិងកិច្ចការឡើផ�សងៗម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធសវន្ធកម្ព័ែ។

សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ ការយល់ប្រពម្ព័ឡើលើខ្មែផន្ធការសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ បន្ធតតាម្ព័�ន្ធការខ្មែកខ្មែប្របកំហុសសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យអាណ៍តតិ ន្ធិងខ្មែដន្ធកំណ៍ត់នៃន្ធម្ព័ុ�ង្ហារសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកញ្ញ្ចប់�វិកាសប្រមាប់ម្ព័ុ�ង្ហារសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របក�សាភិិបាល

 ■ ការវាយតនៃម្ព័ែឡើលើការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់នាយក/ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យប្របចាំំឆ្នាំំ�ំឡើលើលាភិការប្របចាំំឆ្នាំំ�ំសប្រមាប់សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង
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 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយប្របធាន្ធអុីងគភាពសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងតាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់នាយកសវន្ធកម្ព័ែ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងឡើហុតផលខ្មែដលជាឫសគល់បងកឲ្�យមាន្ធការផ្លា្ល�ស់បីូរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី ន្ធិង
លាខ្មែលងរបស់នាយក/ប្របធាន្ធអុីងគភាពសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង។

ន្ធិយតកម្ព័ែន្ធិយតកម្ព័ែ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែពីន្ធិយតករ

 ■ បន្ធតតាម្ព័�ន្ធការខ្មែកខ្មែប្របកំហុសខ្មែដលន្ធិយតករបាន្ធរកឡើ�ើញ។

ហិរញ្ញញវតុ�ហិរញ្ញញវតុ�

 ■ ប្រតួតពិន្ធិតរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយកហិញ្ញញវតុ�តាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់នាយកហិរញ្ញញវតុ�។

អុី្នកទទួលការអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកអុីឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័កិច្ចប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូឡើ�ើយ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែលទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

ក្ន�ងឆ្នាំំ� ំ២០១៩ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ ប្របារពធកិច្ចប្របជូុ ំ៤ ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាពខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ពិភាក�សា ន្ធិងឡើ�ះប្រសាយការរកកំហុសពីសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ ពិន្ធិត�យការអុីន្ធុវតតតាម្ព័អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពីនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ន្ធិងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ 

 ■ ពិន្ធិត�យ ន្ធិងពិភាក�សាករណ៍ីខ្មែកែងបន្ធែំ  

 ■ ពិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍បណ៍ះ�ះបណាា�លសប្រមាប់សវន្ធករនៃផ្ទក្ន�ង 

 ■ វាយតនៃម្ព័ែ ការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង  

 ■ ឡើបើកកិច្ចប្របជូុំជាម្ព័ួយសវន្ធករនៃផ្ទក្ន�ង  

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តរបាយការណ៍៍ប្រតួតពិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ សប្រមាប់គណ៍ៈកម្ព័ែការម្ព័ូលបប្រតកម្ព័័�ជា (SECC) 

 ■ ពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផការការង្ហាររបស់សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង សប្រមាប់ឆ្នាំំ�ំ២០២០ 

 ■ ពិភាក�សារចនាសម្ព័័ន្ធធ�ែី ន្ធិងខ្មែដន្ធការង្ហាររបស់នាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង  

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តការខ្មែតងតាំងសវន្ធករឯករាជូ�យ។

១.២. ១.២. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ចគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាពចំន្ធួន្ធសមាសភាព
ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Etienne Chenevier ប្របធាន្ធ ៤

៤២ ឡើលាក Henri Calvet សមាជូិក ៤

៣ ឡើលាក Lionel Pimpin សមាជូិក ៣



14 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

តួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ចតួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ប្របកាសឡើល� ធ-៧-០៨-២១១ ប្របក. សីពីអីុីភិិបាលកចិ្ចឡើ�ក្ន�ងប្រគឹះសា្ថ�ន្ធធនាគារ ន្ធងិហរិញ្ញញវតុ� ឡើដើម្ព័�បីពីប្រងងឹប្រគឹះសា្ថ�ន្ធធនាគារ 
ឡើ�យឡើរៀបចឲំ្�យមាន្ធការប្រគប់ប្រគងតាម្ព័កប្រមិ្ព័តឡើផ�សងៗដូចជា ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលឯករាជូ�យ ន្ធងិសកម្ព័ែ ន្ធងិប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលប្របតិបតតិ 
ន្ធងិគណ៍ៈកម្ព័ែធិការឯកឡើទសជាមួ្ព័យគុណ៍ភាព សម្ព័តុភាព ន្ធងិសចុរតិភាពសប្រមាប់ប្រគប់ប្រគងប្រគឹះសា្ថ�ន្ធប្របកបឡើ�យប្របសិទធភាព
(មាប្រតា១)។

ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល តាម្ព័ឡើសចកីីសឡើប្រម្ព័ចកាលពីនៃ�្ងទី១៥ ខ្មែ�ម្ព័ីនា ឆំ្នាំ�ំ២០១៦ បាន្ធសឡើប្រម្ព័ច�ក់ឲ្�យដំឡើណ៍ើរការគណ៍ៈកម្ព័ែធិការ
អុីភិិបាលកចិ្ច។ គណ៍ៈកម្ព័ែធិការអុីភិិបាលកចិ្ចខ្មែណ៍នំាចាំត់តាងំសមាជិូកនៃន្ធគណ៍ៈកម្ព័ែធិការនី្ធមួ្ព័យៗរបសប់្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើដើម្ព័�បីី
ទទួលការអុីន្ធុម្ព័�តចុងឡើប្រកាយពីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលរបស់ធនាគារ។

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធឡើលើការប្របតិបតតិតាម្ព័របស់ធនាគារជាម្ព័ួយឡើគាលការណ៍៍អុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងន្ធីតិវិធី ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធបឡើងកើតឡើដើម្ព័�បីីផីល់ប្របសិទធភាព
អុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែ រួម្ព័មាន្ធសំឡើណ៍ើឡើរៀបចំរចនាសម្ព័័ន្ធធ ន្ធិងការបឡើងកើតគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ពាក់ព�ន្ធធបញា�នានា ខ្មែដលប្រតូវមាន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តពីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា។

អុីភិិបាលកិច្ចប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលអុីភិិបាលកិច្ចប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ អាណ៍តតិ ន្ធិងតួនាទីរបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ពិន្ធិត�យ ន្ធិងឡើស្នើសមាជូិកភាពគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ

 ■ វាយតនៃម្ព័ែ ឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់សមាជូិក�ែីរបស់ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យលាភិការសមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យទំនាស់ផលប្របឡើយាជូន្ធ៍សមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលខ្មែដលអាចឡើកើតមាន្ធ

 ■ ឡើស្នើ ន្ធិងបន្ធតតាម្ព័�ន្ធឡើលើការបណ៍ះ�ះបណាា�លសមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យការង្ហារ D&O។

នាយកប្របតិបតតិនាយកប្របតិបតតិ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តកម្ព័ែវតុ�របស់នាយកប្របតិបតតិ

 ■ ការវាយតនៃម្ព័ែការអុីន្ធុវតតរបស់នាយកប្របតិបតតិ

 ■ ការប្រតួតពិន្ធិត�យប្របចាំំឆ្នាំំ�ំនៃន្ធលាភិការរបស់របស់នាយកប្របតិបតតិ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ភាគីពាក់ព�ន្ធធភាគីពាក់ព�ន្ធធ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងបន្ធតតាម្ព័�ន្ធជូុំវិញប្របតិបតតិការភាគីពាក់ព�ន្ធធ។

លាភិការលាភិការ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការលាភិការប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ  ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការអុីតុប្របឡើយាជូន្ធ៍បុគគលិក ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តលាភិការប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តលាភិការសប្រមាប់កប្រម្ព័ិតនាយក ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។



15ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

ធន្ធធាន្ធម្ព័ន្ធុស�សធន្ធធាន្ធម្ព័ន្ធុស�ស

 ■ ខ្មែផន្ធការបន្ធតតំខ្មែណ៍ងខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងជាន្ធ់�័ស់

 ■ ការឡើប្រជូើសឡើរីសន្ធិឡើយាជូិត។

អុី្នកទទួលការអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកអុីឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័កិច្ចប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូឡើ�ើយ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ចលទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច ប្របារពធកិច្ចប្របជូុំចំន្ធួន្ធ៤ ខ្មែដលឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាពខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ពិភាក�សាឡើលើសមាសភាពនៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងសមាជូិកភាពរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ 

 ■ ពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តន្ធិយម្ព័ន្ធ�យកំណ៍ត់ឡើយាងនៃន្ធអុីភិិបាលកិច្ចប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល 

 ■ ពិន្ធិត�យព�ត៌មាន្ធឡើលើប្របតិបតតិការភាគីពាក់ព�ន្ធធ 

 ■ ពិភាក�សាឡើលើកាលវិភាគប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើ�ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ន្ធិង២០២០ 

 ■ ពិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើបកខជូន្ធចាំត់តាំងសប្រមាប់សមាជូិក�ែីនៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល  

 ■ ពិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តលាភិការសប្រមាប់សមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល 

 ■ ពិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តការខ្មែតងតាំងឡើលខាធិការសាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ 

 ■ ពិភាក�សារចនាសម្ព័័ន្ធធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិរបស់ធនាគារ។

១.៣. ១.៣. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង ចំន្ធួន្ធសមាសភាពចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចំន្ធួន្ធសមាសភាពចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Dominic Jacques ប្របធាន្ធ ៤

៤

២ ឡើលាក Martin Ouellet សមាជូិក ១

៣ ឡើលាក Etienne Chenevier សមាជូិក ២

៤ ឡើលាក Guy Quaden សមាជូិក ២

៥ ឡើលាក Damir Karassayev សមាជូិក ១

៦ ឡើលាក Andre Berard សមាជូិក ៣

តួនាទីតួនាទ ី ន្ធិងការទទួល�ុសត�ូវរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យន្ធិងការទទួល�ុសត�ូវរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យ

គណ៍ៈកមា្ម�ធកិារប្រតវូបាន្ធបឡើងកើតឡើ�ើងឡើ�យខ្មែផអកឡើលើប្របកាសឡើល� ធ-៧-០៨-២១១ ប្របក.  “់សីអីុីពំអីុីភិិបាលកិច្ចប្រគឹះសា្ថ�ន្ធធនាគារ 
ន្ធងិហរិញ្ញញវតុ” ចុះនៃ�្ងទ២ី៥ ខ្មែ�វចិ្ឆកិា ឆ្នាំំ�២ំ០០៨ ខ្មែដលតប្រមូ្ព័វឲ្�យប្រគឹះសា្ថ�ន្ធបឡើងកើតឡើ�ើងន្ធវូគណ៍ៈកមា្ម�ធិការហានិ្ធភិ�យ (មាប្រតា៧)។ 
គណ៍ៈកមា្ម�ធកិារហាន្ធភិិ�យ ប្រតូវដឹកនាឡំើ�យបុគគលខ្មែដលមាន្ធជំូនាញក្ន�ងខ្មែផ្នកហរិញ្ញញវតុ� ន្ធងិការប្រគប់ប្រគងហានិ្ធភិ�យ។ បគុគលឡើន្ធះ 
ប្រតូវខ្មែតឯករាជូ�យពីប្របតិបតតកិារប្របចាំនំៃ�្ង។ ជាអុីប�បីបរមា គណ៍ៈកមា្ម�ធិការហាន្ធភិិ�យ ប្រតូវទទលួ�សុប្រតូវសប្រមាប់ការតាម្ព័�ន្ធការអុីនុ្ធវតត
ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ដូចបាន្ធកំណ៍ត់ឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។ (មាប្រតា៩)

ខ្មែផអកឡើលើ�ែមឹ្ព័សារកណំ៍តក់្ន�ងមាប្រតាខាងឡើលើ ន្ធងិបទប�បីញ្ញញតពិាកព់�ន្ធធ ធនាគារ�កឲ់្�យដឡំើណ៍ើរការគណ៍ៈកមា្ម�ធកិារប្រគប់ប្រគងហាន្ធភិិ�យ 
ជាម្ព័ួយសមាជូិកខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើស្នើឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច ឡើហើយអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។



16 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ តាម្ព័�ន្ធឡើលើប្របព�ន្ធធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យរបស់ធនាគារ ន្ធិងប្រតួតពិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យ ជាម្ព័ួយកំហុសខ្មែដលបាន្ធ
រកឡើ�ើញ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ពីខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងប្របតិបតតិ

 ■ ប្របជូុំជាឡើទៀងទាំត់ជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិ នាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្របធាន្ធអុីងគភាពពាក់ព�ន្ធធន្ធឹង ជូុំវិញកំហុស
ហាន្ធិភិ�យខ្មែដលបាន្ធរកឡើ�ើញ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើលើបញា�ពាក់ព�ន្ធធ ខ្មែដលប្រតូវការការអុីន្ធុម្ព័�តពីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការវាយតនៃម្ព័ែប្របចាំំឆ្នាំំ�ំឡើលើ នាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ។

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់ប្របឡើទស

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់ឥណ៍ទាំន្ធសប្រមាប់ប្របតិបតតិការអុីន្ធតរធនាគារ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រកប�ណ៍ឌប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យសន្ធ្ទន្ធីយភាព

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយឡើតសតសុវតុិភាពប្របព�ន្ធធ (Pen Test)

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់កប្រម្ព័ិតឥណ៍ទាំន្ធ (ជាទូឡើ� ម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធកប្រម្ព័ិតផលិតផល)

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយ ALCO

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់តនៃម្ព័ែឡើសវាឡើផ្ទរប្របាក់

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិការ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើករ្តិ៍ឡើ្្ម�ះ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយសន្ធតិសុ� IT

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយឡើ�ះប្រសាយបញា� ន្ធិងការប្រគប់ប្រគងបណ៍ះឹង

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងសន្ធតិសុ�រូបវន្ធត

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយផលិតផល�ែី ន្ធិងការអុីភិិវឌិ�ឍដំឡើណ៍ើរការធុរកិច្ច

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយការវិន្ធិឡើយាគ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឯកសារពាក់ព�ន្ធធឡើផ�សងៗ។

ម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

ពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ប្រតូវ៖

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តរចនាសម្ព័័�ន្ធធម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ន្ធិងព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យតាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ផីល់ការខ្មែណ៍នាំចាំត់តាំងឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់នាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងឡើហុតផលខ្មែដលជាឫសគល់បងកឲ្�យមាន្ធការផ្លា្ល�ស់បីូរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី ន្ធិង
លាខ្មែលងរបស់នាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ។

ការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ  ការប្រតួតពិនិ្ធត�យតាម្ព័�ន្ធការប្រតួតពិនិ្ធត�យតាម្ព័�ន្ធ  ន្ធិងការខ្មែកតប្រម្ព័ូវន្ធិងការខ្មែកតប្រម្ព័ូវ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ របាយការណ៍៍ប្របចាំំប្រតីមាស ខ្មែដលរួម្ព័មាន្ធ ហាន្ធិភិ�យទីផ�សារ សន្ធ្ទន្ធីយភាព ហាន្ធិភិ�យឥណ៍ទាំន្ធន្ធិងភាគី
ប្របឈម្ព័ ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិការ ហាន្ធិភិ�យឡើករ្តិ៍ឡើ្្ម�ះ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល



17ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

 ■ ហាន្ធិភិ�យខ្មែដលអាចទទួលយកបាន្ធ (Risk Appetite) - ប្រតួតពិន្ធិត�យ (ប្របចាំំប្រតីមាស) ន្ធិងឡើធើើបច្ច�ប�បីន្ធ្នភាព (ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ)

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តបទប�បីញ្ញញតតិប្របព�ន្ធធពិន្ធ្ទ�សម្ព័តុល�យ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តម្ព័ូលន្ធិធិប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តសន្ធ្ទន្ធីយភាព ន្ធិងខ្មែផន្ធការម្ព័ូលន្ធិធិយថាភាព  ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល 

 ■ ពិន្ធិត�យ ការឡើតសតសម្ព័តុភាព (Stress-Tests) 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការ ឡើតសតសុវតុិភាពប្របព�ន្ធធ (Pen Test) ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ 

 ■ ពិភាក�សាប្របចាំំប្រតីមាសឡើលើ ការ ឡើតសតសុវតុិភាពប្របព�ន្ធធ  (Pen Tests)  ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�ក្ន�ងអុីំ��ងរបាយការណ៍៍ 
ន្ធិងសា្ថ�ន្ធភាពនៃន្ធខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាពខ្មែផអកឡើលើ ការ ឡើតសតសុវតុិភាពប្របព�ន្ធធ(Pen Tests) ពីម្ព័ុន្ធ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការធុរកិច្ចបន្ធត ន្ធិងការសឡើហ្វ្រិង្ហាា�ះពីម្ព័ហន្ធតរាយ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកប្រម្ព័ិតហាន្ធិភិ�យ (ឡើលើកខ្មែលងអុីើីខ្មែដលពាក់ន្ធឹងហាន្ធិភិ�យឥណ៍ទាំន្ធ) ពីឡើលើអាជា្�ធរ ALCO ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬ
ព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

អុី្នកខ្មែដលប្រតូវបាន្ធអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកអុីឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចួលរួម្ព័ក្ន�ងការប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យលទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យ

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ប្របារពធកិច្ចប្របជូុំចំនួ្ធន្ធ៤ ខ្មែដលឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាពខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ពិភាក�សាឡើលើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យ  

 ■ ពិភាក�សាឡើលើបច្ច�ប�បីន្ធ្នភាពប្របចាំំឆ្នាំំ�ំនៃន្ធ រង្ហា្�ស់ហាន្ធិភិ�យអាចទទួលយកបាន្ធ ( Risk Appetite Metrics)

 ■ ពិភាក�សា ខ្មែផន្ធការម្ព័ូលន្ធិធិឆ្នាំំ�ំ២០២០ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់ឥណ៍ទាំន្ធខ្មែដលឡើធើើបច្ច�ប�បីន្ធ្នភាពរួចសប្រមាប់ប្របតិបតតិការអុីន្ធតរធនាគារ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើខ្មែផន្ធការប្រគាអាសន្ធ្នធុរកិច្ច 

 ■ ពិភាក�សាឡើលើរបាយការណ៍៍ឡើតសតប្របព�ន្ធធសុវតុិភាព (Pen Test)

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការឡើតសតប្របព�ន្ធធសុវតុិភាព (Pen Test) ឆ្នាំំ�ំ២០២០

 ■ វាយតនៃម្ព័ែការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ។

១.៤. ១.៤. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាពចំន្ធួន្ធសមាសភាព
ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Henri Calvet ប្របធាន្ធ ៤

៤
២ ឡើលាក Lionel Pimpin សមាជូិក ២

៣ ឡើលាក Dominic Jacques សមាជូិក ៤

៤ ឡើលាក Guy Quaden សមាជូិក ២



18 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

តួនាទីតួនាទ ី ន្ធិងការទទួល�ុសត�ូវរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប�តិបតតិតាម្ព័ន្ធិងការទទួល�ុសត�ូវរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប�តិបតតិតាម្ព័

ប្របកាស ធ ៧-០៨-០៨៩ ប្របក.  “សីីអំុីពី ការប្របឆំ្នាំការលាងសមាា�តប្របាក់ និ្ធងហិញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ ” មាប្រតា៣៤ ការប្រគប់ប្រគង
ហាន្ធិភិ�យ ខ្មែដលខ្មែចងថាប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលរបស់ធនាគារ ប្រតូវបឡើងកើតប្របព�ន្ធធប្រតួតពិន្ធិត�យនៃផ្ទក្ន�ងប្របកបឡើ�យប្របសិទធភាព សប្រមាប់
ការប្របតិបតតិតាម្ព័ AML/CFT ជាម្ព័ួយច�បាប់ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិតប្រម្ព័ូវ។

ខ្មែផអកតាម្ព័�ែឹម្ព័សារខាងឡើលើ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិពាក់ព�ន្ធធឡើផ�សងៗ ឡើដើម្ព័�បីីពប្រងឹងប្របព�ន្ធធប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងខ្មែផ្នកប្របតិបតតិកតាម្ព័ ធនាគារបាន្ធ
�ក់ឲ្�យដំឡើណ៍ើរការគណ៍ៈកម្ព័ែការធិការប្របតិបតតិតាម្ព័ ជាម្ព័ួយសមាជូិកភាពខ្មែដលឡើស្នើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច
ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ អុីឡើងកតតាម្ព័�ន្ធម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិងប្រតួតពិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍ប្របតិបតតិតាម្ព័ ជាម្ព័ួយការរកឡើ�ើញកំហុស ន្ធិងការផីល់
អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពីខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិ។

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិ នាយកប្របតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិងប្របធាន្ធអុីងគភាពពាក់ព�ន្ធធ ជូុំវិញការរកឡើ�ើញកំហុសប្របតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិង
ការផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ 

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល សប្រមាប់បញា�នានាខ្មែដលប្រតូវការការអុីន្ធុម្ព័�តពីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិតាម្ព័ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�ត ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តប្រកុម្ព័សីលធម្ព័៌វិជា្ជ�ជូីវៈ 

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយអុីំឡើណាយ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�ត ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆ្នាំំងការសមាា�តប្របាក់ ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ 

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឯកសារពាក់ព�ន្ធធឡើផ�សងៗ។

 ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័ ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព AML ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ បន្ធតតាម្ព័�ន្ធខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព AML ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាពសវន្ធកម្ព័ែប្របតិបតតិតាម្ព័ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការប្រតួតពិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែប្របតិបតតិតាម្ព័ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ បន្ធតតាម្ព័�ន្ធខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាពឡើលើការខ្មែកខ្មែប្របកំហុសខ្មែដលបាន្ធរកឡើ�ើញពីសវន្ធកម្ព័ែប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការទទួលយកអុីតិ�ិជូន្ធមាន្ធហាន្ធិភិ�យ�័ស់។

ម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័ម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យអាណ៍តតិ ន្ធិងខ្មែដន្ធកំណ៍ត់នៃន្ធម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកញ្ញ្ចប់�វិកាសប្រមាប់ម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការវាយតនៃម្ព័ែការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់នាយក/ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្របតិបតតិតាម្ព័ 

 ■ ការប្រតួតពិន្ធិត�យប្របឆ្នាំំឆ្នាំំ�ំនៃន្ធលាភិការនាយកប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ចាំត់តាំងឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់តួនាទី នាយកប្របតិបតតិតាម្ព័



19ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

 ■ រួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងឡើហុតផលខ្មែដលជាឫសគល់បងកឲ្�យមាន្ធការផ្លា្ល�ស់បីូរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី ន្ធិងលាខ្មែលង
របស់នាយក/ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្របតិបតតិតាម្ព័ ។

អុី្នកខ្មែដលប្រតូវបាន្ធអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកអុីឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចួលរួម្ព័ក្ន�ងការប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប�តិបតតិតាម្ព័លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប�តិបតតិតាម្ព័

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័ ប្របារពធកិច្ចប្របជូុំចំន្ធួន្ធ៤ ខ្មែដលឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាពខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ពិភាក�សាឡើលើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័ 

 ■ ពិភាក�សាឡើលើប្រកប�ណ៍ឌការង្ហារប្រគប់ប្រគងការបីូរប្របាក់

 ■ ពិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយការប្របឆ្នាំំការសមាា�តប្របាក់ ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើ
បច្ច�ប�បីន្ធ្នភាពរបស់ធនាគារ 

 ■ វាយតនៃម្ព័ែការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ទីប្របឹក�សានាយកប្របតិបតតិតាម្ព័ ជូូន្ធនាយកប្របតិបតតិ ន្ធិងប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធ
ប្របតិបតតិតាម្ព័ 

 ■ ពិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើលើឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិតាម្ព័ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធខ្មែកសប្រម្ព័ួល 

 ■ ពិភាក�សាឡើលើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័ន្ធិយតករ

 ■ ពិភាក�សាឡើលើខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព អុីងគភាពឡើស៊ើបការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ� (FIU-Action Plan)

 ■ ពិភាក�សាឡើលើកប្រម្ព័ិតកំណ៍ត់អុី្នកផគត់ផគង់ឡើសវា (PSP volumes and limits)

 ■ ពិភាក�សាឡើលើរចនាសម្ព័័�ន្ធធ ន្ធិងខ្មែដន្ធកំណ៍ត់ការង្ហារនៃន្ធនាយក�ា�ន្ធន្ធិយតកម្ព័ែ។  

១.៥. ១.៥. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាពចំន្ធួន្ធសមាសភាព
ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Henri Calvet ប្របធាន្ធ ៣

៤

២ ឡើលាក Dominic Jacques សមាជូិក ៤

៣ ឡើលាក Martin Ouellet សមាជូិក ១

៤ ឡើលាក Andre Berard ៣

៥ ឡើលាក Damir Karassayev ១

ប្របកាសឡើល� ធ៧-០៥-០៥៤ ប្របក.   “សីពីីឡើគាលន្ធឡើយាបាយកម្ព័្ច ីនី្ធតិវធីិ  និ្ធងសទិធផីិល់កម្ព័្ច”ី ខ្មែដលខ្មែចងថាប្រគឹះសា្ថ�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�ទាំងំអុីស់
ប្រតូវសរឡើសរឡើគាលន្ធឡើយាបាយ និ្ធងនី្ធតវិធិខី្មែដលអុីនុ្ធម្ព័�តឡើ�យថាំ�កដ់កឹនា ំនិ្ធង/ឬប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល និ្ធងកំណ៍តក់ប្រមិ្ព័តសិទធផីិល់កម្ព័្ចី
របស់ម្ព័ហ្វ្រិន្ធតី ន្ធិង/ឬគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល(មាប្រតា២)។

ខ្មែផអកតាម្ព័�ែឹម្ព័សារខាងឡើលើ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិពាក់ព�ន្ធធដនៃទឡើទៀត ធនាគារបាន្ធ�ក់ឲ្�យដំឡើណ៍ើរការគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ ជាម្ព័ួយ
សមាជូិកភាពខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើស្នើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ អុីឡើងកតតាម្ព័�ន្ធ សកម្ព័ែភាពឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ ខ្មែផអកតាម្ព័យុទធសាហ្វ្រិសតឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយ



20 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិ ន្ធិងនាយកឥណ៍ទាំ ឡើដើម្ព័�បីិវាយតនៃម្ព័ែពីប្របសិទធភាពយុទធសាហ្វ្រិសតធុរកិច្ច ន្ធិងន្ធឡើយាបាយ
ឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ 

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើបញា�នានាខ្មែដលប្រតូវការការអុីន្ធុម្ព័�តពីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងចាំត់តាំងបុគគលមាន្ធសិទធិខ្មែដលប្រតូវបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�ត ឡើដើម្ព័�បីីប្រគប់ប្រគងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ឥណ៍ទាំន្ធ សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងប្រទព�យតម្ព័កល់ សប្រមាប់ សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តន្ធឡើយាបាយឡើ�ះប្រសាយបំណ៍ុល ន្ធិងការប្របម្ព័ូល សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ផលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធផលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យ ទំឡើនារផលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងការអុីន្ធុវតត 

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យផលបប្រត NPL 

 ■ ប្រតួតពិន្ធិត�យការផីល់ឥណ៍ទាំន្ធរូបវន្ធតបុគគល 

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ការឡើប្របើប្របាស់ឧបករណ៍៍សប្រមាប់ប្រតួតពិន្ធិត�យ ន្ធិងវាស់ខ្មែវងហាន្ធិភិ�យនៃន្ធឥណ៍ទាំន្ធ។

ការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធ តាម្ព័សិទធិអុីន្ធុញា�ត ប្រតូវបាន្ធកំណ៍ត់ក្ន�ងឡើគាលន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធ។

ម្ព័ុ�ង្ហារឥណ៍ទាំន្ធម្ព័ុ�ង្ហារឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ឡើធើើការប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយកឥណ៍ទាំន្ធតាម្ព័វីឡើដអុីូ 

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ចាំត់តាំងឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់តួនាទី នាយកឥណ៍ទាំន្ធ ។

អុី្នកខ្មែដលប្រតូវបាន្ធអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកអុីឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចួលរួម្ព័ក្ន�ងការប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធលទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ ប្របារពធកិច្ចប្របជូុំចំន្ធួន្ធ៤ ខ្មែដលឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាពខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ពិភាក�សាឡើលើម្ព័ូលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ 

 ■ ពិភាក�សាឡើលើតប្រម្ព័ូវការន្ធិយតករសប្រមាប់ឥណ៍ទាំន្ធជាប្របាក់ឡើរៀលចំន្ធួន្ធ ១០% នៃន្ធម្ព័ូលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធសរុប ប្រតឹម្ព័ដំណាច់
នៃ�្ងទី៣១ ខ្មែ�ធ្នូ ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើកប្រម្ព័ិតកំណ៍ត់ឥណ៍ទាំន្ធ�ែី សប្រមាប់ប្របតិបតតិការហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធពាណ៍ិជូជកម្ព័ែ

 ■ ពិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើលើឡើគាលន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធខ្មែដលប្រតូវបាន្ធខ្មែកសប្រម្ព័ួលរបស់ធនាគារ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកប្រម្ព័ិតកំណ៍ត់អុីន្ធតរធនាគារ។

២. ២. ការផ្លា្ល�ស់បីូរសមាជូិកគណ៍ៈកមា្ម�ធិការការផ្លា្ល�ស់បីូរសមាជូិកគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ

ល.រល.រ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ូលហ�តុម្ព័ូលហ�តុ

១ សវន្ធកម្ព័ែ គា្ម�ន្ធ គា្ម�ន្ធ

២ អុីភិិបាលកិច្ច គា្ម�ន្ធ គា្ម�ន្ធ
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ល.រល.រ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ូលហ�តុម្ព័ូលហ�តុ

៣ ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ
Damir Karassayev
Andre Berard
Martin Ouellet

លាខ្មែលង
លាខ្មែលង
ប្រតូវបាន្ធខ្មែតងតាំងជាសមាជូិក�ែី

៤ ប្របតិបតតិតាម្ព័ គា្ម�ន្ធ គា្ម�ន្ធ

៥ ឥណ៍ទាំន្ធ
Damir Karassayev
Andre Berard
Martin Ouellet

លាខ្មែលង
លាខ្មែលង
ប្រតូវបាន្ធខ្មែតងតាំងជាសមាជូិក�ែី

c. c. លាភិការលាភិការ  ឬប��ក់បំណាច់ឬប��ក់បំណាច់

១. ១. ឡើគាលន្ធឡើយាបាយសឡើងខបសតីពីលាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់សប្រមាប់អុីភិិបាល  ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់�័ស់ឡើគាលន្ធឡើយាបាយសឡើងខបសតីពីលាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់សប្រមាប់អុីភិិបាល  ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់�័ស់

លាភិការ ន្ធងិប្របាកប់ណំាច ់សុតិឡើប្រកាម្ព័ការទទលួ�សុប្រតវូទាំងំប្រសងុរបសគ់ណ៍ៈកមា្ម�ធកិារអុីភិបិាលកចិ្ច ន្ធងិប្រកមុ្ព័ប្របកឹ�សាភិបិាល។

២. ២. បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់

ឡើ�យសារខ្មែតការរក�សាការសមាា�ត់នៃផ្ទក្ន�ង ធនាគារ ABA នឹ្ធងបង្ហាា�ញខ្មែតលាភិការ និ្ធងប្របាក់បំណាច់របស់ភាគហុ៊និ្ធក អុីភិិបាល 
និ្ធងគណ៍ៈប្រគប់ប្រគងសំខាន្ធ់ៗ ជាសរុប ពីឡើប្រពាះតួឡើល�ប្រតូវបាន្ធអុីនុ្ធម្ព័�ត និ្ធងប្រសបជាមួ្ព័យន្ធឹងរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ខ្មែដលឡើធើើ 
សវន្ធកម្ព័ែរួចឡើ�យសវន្ធករឯករាជូ�យឡើ�ក្ន�ងកំណ៍ត់សមាា�ល់៣២។

ល.រល.រ បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប��ក់បំណាច់បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប��ក់បំណាច់ ចំន្ធួន្ធលាភិការ ឬប��ក់បំណាច់ចំន្ធួន្ធលាភិការ ឬប��ក់បំណាច់

១ មាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធ, អុីភិិបាល,  ន្ធិងថាំ�ក់ដឹកនាំសំខាន្ធ់ៗ ១៤.៤១៥.៩០៧ ដលុា្ល�រអាឡើម្ព័រកិ

d. d. ការវាយតមែ�លទធផលប�ចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាលការវាយតមែ�លទធផលប�ចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាល  អុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗអុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗ  គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ  ន្ធិងនាយកន្ធិងនាយក
ប�តិបតតិប�តិបតតិ

ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ដំណើរការន�ការវាយតមែ�ដំណើរការន�ការវាយតមែ� លកខណ៍ៈវិន្ធិច្ឆ�យលកខណ៍ៈវិន្ធិច្ឆ�យ

១ ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល
ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលប្រតូវបាន្ធ
វាយតនៃម្ព័ែឡើ�យភាគហ៊ុន្ធិក

 ■ សមាសភាពប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការយល់ដឹងពីធនាគារ ន្ធិងធុរកិច្ច
ធនាគារ

 ■ ការចូលរួម្ព័ក្ន�ងកិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាល

២ អុីភិិបាល
ការអុីន្ធវុតតការង្ហាររបសអ់ុីភិិបាលនៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល
ប្រតូវបាន្ធវាយតនៃម្ព័ែឡើ�យភាគហ៊ុន្ធិក

 ■ សម្ព័តុភាពស្នូល

 ■ ការយល់ដឹងពីធនាគារ ន្ធិងធុរកិច្ច
ធនាគារ

 ■ ការចូលរួម្ព័ក្ន�ងកិច្ចប្របជូុំ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងកិច្ចប្របជូុំ
គណ៍ៈកមា្ម�ធិការនៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាល
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ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ដំណើរការន�ការវាយតមែ�ដំណើរការន�ការវាយតមែ� លកខណ៍ៈវិន្ធិច្ឆ�យលកខណ៍ៈវិន្ធិច្ឆ�យ

៣ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការនៃន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលប្រតូវបាន្ធវាយតនៃម្ព័ែឡើ�យប្របធាន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ សិទធិរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការនៃន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ គុណ៍ភាពការអុីន្ធុវតតការង្ហារ

៤ នាយកប្របតិបតតិ

ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់នាយកប្របតិបតតិប្រតូវបាន្ធ
វាយតនៃម្ព័ែឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ចនៃន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលឡើ�យមាន្ធវតតមាន្ធរបស់នាយក
ប្របតិបតតិ។ បនាា�ប់ម្ព័ក ប្របធាន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
អុីភិិបាលកិច្ចប្របគល់ការវាយតនៃម្ព័ែជូូន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាលអុីន្ធុម្ព័�ត។

 ■ សូចនាករអុីន្ធុវតតការង្ហារ (KPIs)

 ■ សម្ព័តុភាពស្នូល

e. e. ការបណ៍ះ�ះបណាា�លសម��ប់អុីភិិបាលការបណ៍ះ�ះបណាា�លសម��ប់អុីភិិបាល  ន្ធិងម្ព័នត�ីជាន្ធ់�័ស់ន្ធិងម្ព័នត�ីជាន្ធ់�័ស់

ក្ន�ងឆ្នាំំ� ំ២០១៩ ម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីជាន្ធ់�័ស់របស់ធនាគារបាន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការបណ៍ះ�ះបណាា�លព ីគ.ម្ព័.ក ដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ុ�តំណ�ងម្ព័ុ�តំណ�ង វគគសិក�សាវគគសិក�សា

Gyawali Babu Ram នាយកហិរញ្ញញវតុ�
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

Zhiger Atchabarov នាយកប្របតិបតតិការអុីន្ធតរជាតិ
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

ម្ព័ុី បុូលីន្ធ នាយកអុីភិិវឌិ�ឍន្ធ៍អាជូីវកម្ព័ែ
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

Farkhad Mulyukov ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគង
ហាន្ធិភិ�យ

 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

Thim Weng NG ប្របធាន្ធខ្មែផ្នកប្របតិបតតិតាម្ព័
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

បុូ ជាអុី៊ុយ ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

គង់ សាមាន្ធ ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធរតនាភិិបាល
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

ធុល សុធា អុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធរតនាភិិបាល
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ
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ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ុ�តំណ�ងម្ព័ុ�តំណ�ង វគគសិក�សាវគគសិក�សា

តុល ភិីរិទធ ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

ជា បញ្ញ្ចន្ធៈ អុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

សំ សុធា ប្របធាន្ធខ្មែផ្នកទូទាំត់រតនាភិិបាល
 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

ហួត ពិសី ប្របធាន្ធខ្មែផ្នករបាយការណ៍៍ ន្ធិង
សប្រម្ព័បសប្រម្ព័ួល

 ■ ប្របកាសសតីពីអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែសប្រមាប់
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើបាះផ�សាយលក់ម្ព័ូលបប្រតជាសាធារណ៍ៈ

 ■ ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

ចឡើនា្ល�ះឡើន្ធះ ទុកទំឡើន្ធរ
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្នែកិទី 3 

ការអន៊វតតប្រកិមសីលធម៌សប្រ�ប់អនវ៊តតធ៊រកិិចច
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a. a. គោលន្ធយោបាយពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងក�ម្ព័សីលធម្ព័៌សម��ប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចរបស់អុីភិិបាលគោលន្ធយោបាយពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងក�ម្ព័សីលធម្ព័៌សម��ប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចរបស់អុីភិិបាល  បុគគលិកជាន្ធ់�័ស់បុគគលិកជាន្ធ់�័ស ់ ន្ធិងន្ធិង
ន្ធិយោជូិត៖ន្ធិយោជូិត៖

ឡើយើងមាន្ធការទទួល�ុសប្រតូវក្ន�ងការការពារសចុរតិភាព ន្ធងិភាពឡើជូឿជាកឡ់ើដើម្ព័�បីកីារពារផលប្របឡើយាជូន៏្ធ របស់អុីតិ� ិជូន្ធ�ក់ ប្របាក់បឡើញ្ញញើ
 ន្ធិងវិន្ធិឡើយាគិន្ធ ន្ធិងទំន្ធុកចិតតឡើលើអាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ។ ឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ABA វាជាការ ទទួល �ុសប្រតូវរបស់ អុី្នកប្រគប់គាំ�ក្ន�ង
ការធានាថាធនាគារ ប្រតូវបាន្ធប្រគប់ប្រគងប្របកបឡើ�យភាពប្រតឹម្ព័ប្រតូវ ន្ធិងប្របកប ឡើ�យវិជា្ជ� ជូីវៈ។

ដឡូើច្នះសមាជិូកនៃន្ធប្រគួសារ ABA ប្រគបរូ់បទាំងំអុីស់ប្រតូវខ្មែតឡើធើើអាជីូវកម្ព័ែរបសពួ់កឡើគឡើ�យសុចរតិភាព ន្ធងិឡើសចកត ីឡើគារពបផុំត កដូ៏ចជា
គុណ៍តនៃម្ព័ែសុជូីវធម្ព័៌�័ស់បំផុត ន្ធិងការប្របតិបតតិតាម្ព័ច�បាប់។ ធនាគាររំពឹងដូចគាំ�ឡើន្ធះពី ភាគីទាំំងអុីស់ខ្មែដល�ែ�ន្ធមាន្ធ ទំនាក់ទំន្ធង
ជាម្ព័ួយ។

ប្រកម្ព័ប្របតិបតត ិន្ធងិប្រកម្ព័សីលធម្ព័អ៌ាជូវីកម្ព័ែ "ប្រកម្ព័ប្របតិបតត"ិ ប្រតូវបាន្ធចងប្រកងជាឯកសារឡើដើម្ព័�បីកីណំ៍ត់នូ្ធវវធិាន្ធការ ន្ធងិបទ �ា�ន្ធ អុីពំី
រឡើបៀបខ្មែដលឡើយើងទំាំងអុីស់គាំ�ឡើធើើការឡើដើម្ព័�បីីអុីភិិវឌិ�ឍធនាគារ ABA និ្ធងផតល់ឡើសវាកម្ព័ែដល់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់ ឡើយើងរឡើបៀបខ្មែដល ឡើយើង
ការពារគណុ៍តនៃម្ព័ែរបស់ធនាគារ ABA ន្ធងិអុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធរបសភ់ាគទុន្ធកិរបស់ឡើយើង ន្ធងិ រឡើបៀប ខ្មែដល ឡើយើងប្របប្រពឹតតឡើ� ឡើលើបគុគលកិ 
ន្ធិងសហគម្ព័ន្ធ៍ឡើ�កខ្មែន្ធែងខ្មែដលឡើយើងឡើធើើអាជូីវកម្ព័ែ។

ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិឡើន្ធះកំណ៍ត់កប្រមិ្ព័ត�័ស់នៃន្ធវិធាន្ធ ន្ធិងបទ�ា�ន្ធនៃន្ធប្រកម្ព័ប្របតិបតតិ ន្ធិងប្រកម្ព័សីលធម៌្ព័អាជូីវកម្ព័ែ ឡើហើយ អុីនុ្ធវតត សប្រមាបប់
ប្រគប់គាំ�ឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ABA រួម្ព័ទាំំងប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលអុី្នកប្រគប់ប្រគង ន្ធិង បុគគលិក។ ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិឡើន្ធះ ក៏អុីនុ្ធវតតផងខ្មែដរចំឡើពាះ
បុគគលិកក្ន�ងរយៈឡើពលសាកល�បីងការង្ហារ អុី្នកហាត់ ការ ន្ធិងបុគគលិករបស់ភាគីទីបីខ្មែដល ផតល់ ឡើសវាកម្ព័ែហិរញ្ញញវតុ� ន្ធិងឡើសវាកម្ព័ែ
ឡើផ�សងៗ ឡើ�យខ្មែផអកឡើលើភាពជា នៃដគូពីខាងឡើប្រ�ជាម្ព័ួយធនាគារ។

 ■ ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិឡើន្ធះបញ្ជ�ក់ពីឡើគាល ការណ៍៍ប្របតិបតតិទាំំង ៥ របស់ឡើយើង៖

 ■ ឡើយើងសឡើប្រម្ព័ចឡើគាលឡើ�ឡើ�យប្របកាន្ធ់ខា្ជ�ប់ន្ធូវគុណ៍តនៃម្ព័ែសាជូីវកម្ព័ែរបស់ឡើយើង។

 ■ ឡើយើងទាំំងអុីស់គាំ�បឡើងកើតប្រគួសារ ABA ឡើហើយប្របប្រពឹតីចំឡើពាះគាំ�ឡើ�វិញឡើ�ម្ព័កឡើ�យយុតតិធម្ព័៌។

 ■ ឡើយើងមាន្ធបំណ៍ងផតល់អុីតុប្របឡើយាជូន្ធ៍ដល់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់ឡើយើង។

 ■ ឡើយើងការពារ ន្ធិងបឡើងកើន្ធតនៃម្ព័ែរបស់ភាគទុន្ធិករបស់ឡើយើង។

 ■ ជាចុងឡើប្រកាយ ឡើយើងចូលរួម្ព័ចំខ្មែណ៍កក្ន�ងឡើជាគវាសនារបស់ប្របឡើទសជាតិ។

យើងទាំំងអុីស់គាំ�បងកើតគ�ួសារយើងទាំំងអុីស់គាំ�បងកើតគ�ួសារ ABA  ABA ហើយ ប�ព�ឹតីចំពោះគាំ�ទៅវិញទៅម្ព័កដោយយុតតិធម្ព័៌ហើយ ប�ព�ឹតីចំពោះគាំ�ទៅវិញទៅម្ព័កដោយយុតតិធម្ព័៌

ការឡើប្រជូើសឡើរសីបគុគលិកការឡើប្រជូើសឡើរសីបគុគលិក  ន្ធងិន្ធងិ  ការឡើប្រជូើសឡើរសី៖ការឡើប្រជូើសឡើរសី៖ ធនាគារ ABA ឡើបតជា្�ចតិតឡើប្រជូើសឡើរីសបគុគលកិខ្មែដល មាន្ធគុណ៍ សម្ព័�បីតតសិ�កតសិម្ព័ ន្ធងិ
មាន្ធបទពិឡើសាធន្ធ ៍ន្ធិងអុី្នកខ្មែដលមាន្ធសម្ព័តុភាព ន្ធិងគុណ៍ភាពសម្ព័ប្រសបឡើដើម្ព័�បីី បំឡើពញ តួនាទ ីរបស់�ែ�ន្ធឡើ�ក្ន�ងប្រកុម្ព័។ 

ឡើសចកតីឡើគារពឡើសចកតីឡើគារព  និ្ធងការមិ្ព័ន្ធឡើរីសឡើអុីើងឡើ�ក្ន�ងឱកាសការង្ហារ៖និ្ធងការមិ្ព័ន្ធឡើរីសឡើអុីើងឡើ�ក្ន�ងឱកាសការង្ហារ៖ ឡើយើងផតល់តនៃម្ព័ែដល់ភាពចប្រមុ្ព័ះឡើ�ក្ន�ង កមា្ល�ំង ពល កម្ព័ែ របស់ឡើយើង 
ក៏ដូចជាឡើ�ក្ន�ងចំឡើណាម្ព័អុីតិ�ិជូន្ធ អុី្នកផគត់ផគង់ ន្ធិងអុី្នកឡើផ�សងឡើទៀត។ ឡើយើងផតល់ ឱកាសការង្ហារឡើសែើៗ គំា�សប្រមាប់ឡើបកខជូន្ធ ន្ធិង
បគុគលិកទាំងំអុីស់។ ឡើយើងម្ព័និ្ធឡើរសីឡើអុីើងឡើលើមូ្ព័ល�ា�ន្ធ ជាតិ សាសន្ធ ៍ពណ៍ស៌ម្ព័�បី�រ សាសនា ឡើភិទ ប្របឡើទសកឡំើណ៍ើត ពជូូពង�ស សា្ថ�ន្ធភាព
ប្រគួសារ ឬលកខណ៍ៈឡើផ�សង ឡើទៀតណាមួ្ព័យ ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធការពារឡើ�យច�បាប់ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិរបស់កម្ព័័�ជាឡើ�ើយ។

ការប្របឆ្នាំំងការឡើបៀតឡើបៀន្ធ៖ការប្របឆ្នាំំងការឡើបៀតឡើបៀន្ធ៖ ឡើយើងឡើបតជា្�ផតល់កខ្មែន្ធែងការង្ហារឡើ�យគា្ម�ន្ធការឡើបៀតឡើបៀន្ធឡើ�យខ្មែផអកឡើលើលកខណ៍ៈផ្លាា�ល់�ែ�ន្ធ។

ការជូួញដូរម្ព័នុ្ធស�សការជូួញដូរម្ព័នុ្ធស�ស  ពលកម្ព័ែកុមារពលកម្ព័ែកុមារ  ន្ធិងពលកម្ព័ែឡើ�យបងខំ៖ន្ធិងពលកម្ព័ែឡើ�យបងខំ៖ ឡើយើងម្ព័ិន្ធអុីត់ឱន្ធឡើ�ើយចំឡើពាះការអុីនុ្ធវតតការង្ហារ ឡើ�យបងខំ ឬការ
ជូញួដរូម្ព័នុ្ធស�ស។ ធនាគារ ABA ម្ព័និ្ធ អុីនុ្ធញា�តឱិ�យមាន្ធការប្របប្រពឹតតអំុីឡើពើឡើ�រឡើ� ឬអុីម្ព័នុ្ធស�សធម្ព័ឡ៌ើ�ើយ រមួ្ព័ទាំងំការ�ក់ទណ៍ឌកម្ព័ែឡើលើ
រាងកាយ ឬការគរំាម្ព័កំខ្មែហងនៃន្ធការ�ក់ឡើទាំសទណ៍ឌផែវូចតិតផងខ្មែដរ។ ឡើយើងន្ធងឹម្ព័និ្ធជូលួ ន្ធរណាមាំ�ក ់ខ្មែដលមាន្ធអាយឡុើប្រកាម្ព័១៨ឆំ្នាំ�ំ
ឡើ�ក្ន�ងម្ព័ុ�តំខ្មែណ៍ងណាម្ព័ួយឡើ�ើយ។

ស�ុភាពស�ុភាព  ន្ធងិសវុតិុភាពៈ៖ន្ធងិសវុតិុភាពៈ៖ ធនាគារ ABA ឡើបតជ្ា�យាា�ងឡើហាចណាសអ់ុីនុ្ធវតតតាម្ព័តប្រមូ្ព័វការអុីប�បីបរមាខ្មែដលបឡើងកើតឡើ�ើង ឡើ�យច�បាប់
ការង្ហាររបសប់្របឡើទសកម័្ព័�ជា ន្ធងិសា្ថ�ប�ន្ធបឡើងកើតបទ�ា�ន្ធអុីន្ធតរជាតិជាធរមាន្ធ (ឧ. ILO) ។ ឡើយើងផតល់ បរយិាកាសការង្ហារប្របកបឡើ�យ
ផ្លាសុកភាពជាម្ព័ ួន្ធឹងឧបករណ៍៍បឡើច្ចកវិទ�យា ទំឡើន្ធើបៗសប្រមាប់បុគគ លិកឡើ�ប្រគប់កប្រម្ព័ិត។



26 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

ការប្របាប្រស�យទាំកទ់ងឡើ�យឡើបើកចហំការប្របាប្រស�យទាំកទ់ងឡើ�យឡើបើកចហំ  ន្ធងិឡើសា្ម�ះប្រតង់៖ន្ធងិឡើសា្ម�ះប្រតង់៖ ឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ABA ឡើយើងផតល់តនៃម្ព័ែដល់លហំរូគនិំ្ធត ឡើយាបល់សំណ៍រួ 
ន្ធងិកងើលឡ់ើផ�សងៗ ឡើ�យ ឡើសរ។ី ឡើយើងជំូរញុទឹកចិតតដលប់គុគលកិឱ�យឡើលើកឡើ�ើងពីបញា�ទាំកទ់ង ន្ធងឹការង្ហារគនំ្ធតិផត�ចឡើផតើម្ព័ ឬ កងើល់
ឡើផ�សងៗតាម្ព័រយៈដំឡើណ៍ើរការខ្មែដលបាន្ធបឡើងកើតឡើ�ើងឡើ�ឡើពលខ្មែដលមាន្ធបញា� ឬការ ប្រពួយបារម្ព័ភ ឡើកើត ឡើ�ើង។

ការផគតផ់គងហ់រិញ្ញញវតុ�ការផគតផ់គងហ់រិញ្ញញវតុ�  ន្ធងិឥណ៍ទាំន្ធសប្រមាប់បុគគលកិរបស់ឡើយើង៖ន្ធងិឥណ៍ទាំន្ធសប្រមាប់បុគគលកិរបស់ឡើយើង៖ ធនាគារ ABA មាន្ធឡើគាលបំណ៍ងឡើបើកប្របាក់ ឈ្ន�លសម្ព័រម្ព័�យដល់
បគុគលកិរបស់ឡើយើងខ្មែដលជាទូឡើ� មាន្ធប្របាក់ឡើបៀវត�សរ៍ឡើ�រ ន្ធិងប្របាក់រង្ហា្�ន្ធ់ការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ ឬប្របចាំំ ប្រតីមាស។ បុុខ្មែន្ធតក្ន�ងករណ៍ីមាន្ធ
ភាព អាសន្ធ្ន បគុគលិករបសឡ់ើយើងអាច�កព់ាក�យសំុឡើ�នាយក�ា�ន្ធហរិញ្ញញវតុ�ឡើដើម្ព័�បី ីឡើស្នើសុបំ្របាកប់ឡុើរប្របទាំន្ធ សប្រមាប់ការឡើប្របើប្របាស់
បនាា�ន្ធ់ផ្លាា�ល់�ែ�ន្ធ ឬសប្រមាប់ប្រគួសារ។ ភាំ�ក់ង្ហារហិរញ្ញញវតុ�អាចយល់ប្រពម្ព័ ឡើលើ ប្របឡើភិទប្របាក់បុឡើរប្របទាំន្ធឡើន្ធះបាន្ធ លុះប្រតាខ្មែតបុគគលិក
ឡើនាះឡើធើើការឡើ�ធនាគារ ក្ន�ងរយៈឡើពលម្ព័ិន្ធតិច ជាង ៣ខ្មែ� ម្ព័ិន្ធមាន្ធការប្រពមាន្ធណាម្ព័ួយ ឡើហើយអាចទូទាំត់សងប្របាក់បុឡើរប្របទាំន្ធ
វិញពីប្របាក់ឡើបៀវត�សរ៍ ក្ន�ង រយៈឡើពល ៣ខ្មែ�ខាង ម្ព័ុ�។

តំណាងបុគគលិក៖តំណាងបុគគលិក៖ ឡើយាងឡើ�តាម្ព័ច�បាប់ការង្ហាររបស់កម័្ព័�ជា បុគគលិករបស់ឡើយើងមាន្ធសិទធិបឡើងកើតសា្ថ�ប�ន្ធវិជា្ជ�ជូីវៈ ឬខ្មែតង តាំង
អុី្នកតណំាងសប្រមាប់ឡើគាលបណំ៍ងផ្លាោ�ច់មុ្ព័�ក្ន�ងការសិក�សា ន្ធងិឡើលើកកម័្ព័ស់អុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធរបស ់បុគគលិក ការពារ សទិធរិបសពួ់កឡើគ 
ន្ធិងផតល់ឡើយាបល់ថាំ�ក់ប្រគប់ប្រគងរបស់ធនាគារ។

ចំឡើណ៍ះដងឹចំឡើណ៍ះដងឹ  ន្ធិងការង្ហារជាប្រកុម្ព័៖ន្ធិងការង្ហារជាប្រកុម្ព័៖ ឡើយើងឡើលើកទឹកចិតតដល់បុគគលិករបស់ឡើយើងឱ�យបន្ធតអុីប់រំ�ែ�ន្ធឯង ន្ធិងខ្មែចករំខ្មែលក ចំឡើណ៍ះដឹងឡើន្ធះ
ជាម្ព័យួអុី្នក ដនៃទឡើ�ឡើពលឡើយើងកំពងុរួម្ព័គាំ�ឡើឆ្នាំះ�ះឡើ�រកឡើគាលឡើ�រមួ្ព័។ ដឡូើច្នះការខ្មែចករំខ្មែលកចំឡើណ៍ះដងឹ ការបងើកឹ ន្ធងិ ការឡើប្របៀន្ធប្របឡើ� 
សិកាា�សាលា ន្ធិងការបណ៍ះ�ះ បណាា�លគឺជាខ្មែផ្នកនៃន្ធដំឡើណ៍ើរការអុីប់រំជាបន្ធត។

យើងមាន្ធគោលដៅផតល់អុីតុប�យោជូន្ធ៍ដល់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់យើងយើងមាន្ធគោលដៅផតល់អុីតុប�យោជូន្ធ៍ដល់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់យើង

ផតលអ់ុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធដលអ់ុីតិ�ជិូន្ធ៖ផតលអ់ុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធដលអ់ុីតិ�ជិូន្ធ៖ ឡើជាគជូ�យរបស់ឡើយើងគអឺាប្រស�យឡើលើប្រកុម្ព័ការង្ហារ ន្ធងិអុីតិ�ជិូន្ធរបសឡ់ើយើង។ ឡើយើងឡើ�ើញថា
ឡើបសក កម្ព័ែរបស់ឡើយើងបាន្ធសឡើប្រម្ព័ចឡើ�ឡើពលអុីតិ�ិជូន្ធរបស់ឡើយើងទទួលបាន្ធអុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធពីផលិត ផល និ្ធងឡើសវាកម្ព័ែរបស់ 
ឡើយើង។ ឡើនាះឡើហើយជាមូ្ព័លឡើហតុខ្មែដលក្ន�ងអុី�ំ�ងឡើពលឡើធើើអាជីូវកម្ព័ែការឡើផ្លាោ�ត ជា សំខាន់្ធរបស ់ឡើយើង គកឺារផតល់អុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធដល់
អុីតិ�ិជូន្ធ។

ប្រកម្ព័វនិ្ធ�យប្រកម្ព័វនិ្ធ�យ  ន្ធងិគណុ៍ភាព៖ន្ធងិគណុ៍ភាព៖ អាជីូវកម្ព័ែរបសឡ់ើយើងគខឺ្មែផអកឡើលើទំនាក់ទំន្ធង រងឹមានំៃន្ធការឡើគារពគាំ�ឡើ�វញិឡើ�ម្ព័ក ន្ធងិ ការឡើជូឿទកុចតិត គាំ�
ជាម្ព័យួអុីតិ�ជិូន្ធ អុី្នកផគតផ់គង ់ន្ធងិនៃដគរូបសឡ់ើយើង។ ឡើដើម្ព័�បីខី្មែ�រក�សាទំនាក់ទនំ្ធងដ៏រងឹមាទំំាំងឡើន្ធះ ឡើយើងប្របប្រពតឹតចឡំើពាះអុី្នកទាំងំអុីសគ់ាំ�
ថា ឡើយើងឡើ�ះប្រសាយន្ធូវអុីើីខ្មែដលឡើយើងរំពឹងថាន្ធឹងប្រតូវបាន្ធប្របប្រពឹតតឡើ�យ ភាពយុតតិធម្ព័ ៌សុចរិតភាព ន្ធិងឡើសចកតីឡើគារព។

អុីនុ្ធវតតតាម្ព័លិ�ិត ន្ធងិសា្ម�រតីច�បាប៖់ ក្ន�ងនាម្ព័ជាធនាគារឡើយើងប្រតូវខ្មែតឡើគារពតាម្ព័ច�បាប ់ន្ធងិបទប�បីញ្ញញតតកិ្ន�ងប្រសុក កដូ៏ចជាឧតតមានុ្ធ
វតតន្ធ៍ជា អុីន្ធតរជាតិឡើ�ក្ន�ងអាជូីវកម្ព័ែរបស់ឡើយើង។ ឡើយើងទទួល�ុសប្រតូវក្ន�ងការដឹងឮ ន្ធិងអុីន្ធុវតតតាម្ព័ ច�បាប់ ឬ បទប�បីញ្ញញតតិទាំំងអុីស់
ជាធរមាន្ធ។

ភាពប្រសបច�បាប់ភាពប្រសបច�បាប់  ន្ធងិសម្ព័តុភាព៖ន្ធងិសម្ព័តុភាព៖ ឡើយើងផតលជូ់ូន្ធអុីតិ�ជិូន្ធរបស់ឡើយើងនូ្ធវផលិតផល ន្ធងិឡើសវាកម្ព័ែខ្មែតបុឡុើណាះ�ះឡើ�ឡើពល ខ្មែដលឡើយើង
មាន្ធ អាជា្� ប�ណ៍ណប្រសបច�បាប ់ន្ធងិជូនំាញប្រគបប់្រគាន្ធខ់្មែដលពាកព់�ន្ធធ រមួ្ព័ទាំងំបគុគលកិខ្មែដលមាន្ធគណុ៍ វឌុិ�ឍបិ្រគប់ ប្រគាន្ធ ់បរឡិើវណ៍ ន្ធងិបរកិាា�រ
ប្រតឹម្ព័ប្រតូវ ម្ព័ុ�ង្ហារគាំប្រទចាំំបាច់ ន្ធិងសម្ព័តុភាពក្ន�ងការប្រតួតពិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធ ន្ធិងប្រគប់ប្រគង ហាន្ធិភិ�យខ្មែដលពាក់ព�ន្ធធ។

ការទនំាកទ់នំ្ធងការទនំាកទ់នំ្ធង  ន្ធងិភាសា៖ន្ធងិភាសា៖ ឡើយើងមាន្ធបំណ៍ងឡើដើម្ព័�បីឡីើធើើឱ�យឯកសារទាំងំអុីស់ខ្មែដលអាចឡើធើើបាន្ធរមួ្ព័ទាំងំការផ�សពើផ�សាយ ពាណិ៍ជូជកម្ព័ែ 
ន្ធិងកិច្ចប្រពម្ព័ឡើប្រពៀងនានាឡើ�ក្ន�ងប្របតិបតតិការរបស់ឡើយើងទាំំងពីរភាសា i) ភាសាអុីង់ឡើគែស ន្ធិង ii) ភាសាខ្មែ�ែរ ឡើដើម្ព័�បីីឡើចៀសវាង ន្ធិង
កាត់បន្ធុយឧបសគគភាសាសប្រមាប់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់ឡើយើង។

ម្ព័តិឡើយាបលរ់បសអ់ុីតិ�ិជូន្ធ៖ម្ព័តិឡើយាបលរ់បសអ់ុីតិ�ិជូន្ធ៖ រាលព់ាក�យតអញូខ្មែតអររបសអ់ុីតិ�ិជូន្ធទំាំងអុីស់ប្រតវូបាន្ធ�ក់ ឡើ�ក្ន�ងការឡើសុើបអុីឡើងកត នៃផ្ទក្ន�ងយាា�ងហែត
ចត់ ន្ធងិ តាម្ព័រយៈវធិាន្ធការយាា�ងសម្ព័ប្រសបឡើដើម្ព័�បីលុីបបំបាតគ់ណុ៍វបិតតខិ្មែដលឡើលចធា្ល�យ ឡើ�យការខ្មែក លម្ព័អ ឡើសវាអុីតិ�ជិូន្ធ ន្ធងិនាំ�
ម្ព័កន្ធូវការឡើពញចិតត�័ស់ពីអុីតិ�ិជូន្ធ។

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆ្នាំំងការសមាា�តប្របាក់ ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ៖ ធនាគារ ABA ឡើបតជា្�ចូលរួម្ព័ក្ន�ង កិច្ច�ិត�ំ ប្របឹងខ្មែប្របង
ជាអុីន្ធតរជាតិឡើដើម្ព័�បីីប្របយុទធប្របឆ្នាំំងន្ធឹងការសមាា�ត ប្របាក់ ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ (AML/CFT)។ ឡើដើម្ព័�បីី អុីន្ធុឡើលាម្ព័តាម្ព័ច�បាប់ក្ន�ង
ប្របឡើទស ន្ធងិច�បាប់ អុីន្ធតរជាតិ ធនាគារ ABA បាន្ធបឡើងកើត ន្ធងិអុីនុ្ធវតតឡើគាលន្ធឡើយាបាយ ប្របឆំ្នាំងការសមាា�តប្របាក់ ន្ធងិ ហរិញ្ញញប�បីទាំន្ធ
ឡើភិរវកម្ព័ែ ឡើ�យមាន្ធន្ធីតិវិធីឡើរៀងៗ�ែ�ន្ធ ន្ធិងយន្ធតការប្រតួតពិន្ធិត�យ។



27ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

អាជីូវកម្ព័ែខ្មែដលប្រតូវបាន្ធហាម្ព័�ត់៖អាជីូវកម្ព័ែខ្មែដលប្រតូវបាន្ធហាម្ព័�ត់៖ ប្រសបតាម្ព័គុណ៍តនៃម្ព័ែ ចកខ�វសិ�យ ន្ធងិឡើបសកកម្ព័ែរបសធ់នាគារ ABA ឡើយើង មាន្ធកមា្ល�ងំថាម្ព័ពល
សប្រមាប់កំឡើណ៍ើន្ធប្របកបឡើ�យន្ធិរន្ធតរភាពមួ្ព័យឡើ�យឡើហតុថាការការពារសងគម្ព័ ន្ធិងបរិសា្ថ�ន្ធគឺជា ខ្មែផ្នក ដ៏សំខាន់្ធក្ន�ងការអុីភិិវឌិ�ឍ
អាជូីវកម្ព័ែរបស់ឡើយើង។

ឯកជូន្ធភាពឯកជូន្ធភាព  ន្ធងិន្ធងិ  ការសមាា�ត់៖ការសមាា�ត់៖ ឡើយើងឡើបតជា្�ការពារការរំពឹងទកុ អុីពីំឯកជូន្ធភាពរបសម់្ព័នុ្ធស�សប្រគប់រូបខ្មែដលឡើយើង ឡើធើើអាជីូវកម្ព័ែជាមួ្ព័យ 
រមួ្ព័មាន្ធអុីត�ិជិូន្ធរបស់ឡើយើង អុី្នកផគតផ់គង ់ន្ធងិនៃដគូ ដចូខ្មែដលមាន្ធខ្មែចងឡើ�ក្ន�ង ច�បាប់សតពីធីនាគារ។ ឡើយើងឡើជូឿជាក់ថាការយកចតិត
ទុក�ក់ប្របកបឡើ�យទំន្ធួល�ុសប្រតូវចំឡើពាះព�ត៌មាន្ធ បុគគលជូួយខ្មែ�រក�សា ន្ធូវទំន្ធុកចិតត ម្ព័កឡើលើធនាគារ ABA ន្ធិងប្របព�ន្ធធហិរញ្ញញវតុ�
ឡើ�ក្ន�ងប្របឡើទសកម្ព័័�ជាជារួម្ព័។

ការប្របកួតប្របខ្មែជូងឡើសែើភាពន្ធិងការប្របឆំ្នាំងការប្របកួតប្របខ្មែជូងផ្លាោ�ច់មុ្ព័�៖ការប្របកួតប្របខ្មែជូងឡើសែើភាពន្ធិងការប្របឆំ្នាំងការប្របកួតប្របខ្មែជូងផ្លាោ�ច់មុ្ព័�៖ បទប�បីញ្ញញតតិសតិពីការប្របកួតប្របខ្មែជូងប្រគប់ប្រគងឡើលើ អាកប�បី
ករិយារបស់ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើ�ក្ន�ងទីផ�សារ។ ឡើ�ប្រគប់ សាខាទាំំងអុីស់ខ្មែដលឡើយើងឡើធើើអាជូីវកម្ព័ែ ឡើយើងឡើបតជា្�ថា ន្ធឹងប្របកួតប្របខ្មែជូងឱ�យមាន្ធ
ប្របសិទធិភាពឡើដើម្ព័�បីីអុី្នកផគត់ផគង ់ន្ធិងអុីតិ�ិជូន្ធបុុខ្មែន្ធតប្របកួតប្របខ្មែជូងឡើ�យ ឡើសែើភាព។

ការប្របឆ្នាំំងសំណ៍ូកការប្របឆ្នាំំងសំណ៍ូក  &&  ការប្របឆ្នាំំងអំុីឡើពើពុករលួយ៖ការប្របឆ្នាំំងអំុីឡើពើពុករលួយ៖ ឡើយើងន្ធឹងម្ព័ិន្ធផតល់ជូូន្ធ ឬទទួលយកសំណ៍ូក ឬប្របាក់ ទឹកខ្មែត ឡើហើយន្ធឹងម្ព័ិន្ធ
ចលូរមួ្ព័ ឬសប្រម្ព័បសប្រមួ្ព័ល សកម្ព័ែភាពអុីឡំើពើពុករលួយណាម្ព័យួឡើ�ើយ។ ឡើ�យសារសំណូ៍ក ន្ធងិអុីឡំើពើ ពកុរលួយ គជឺាការ គំរាម្ព័ កំខ្មែហង
យាា�ងធ្ងន់្ធធ្ងរដល់អុីភិិបាលកិច្ចលអការអុីនុ្ធវតតអាជីូវកម្ព័ែឡើសែើភាព ន្ធងិការអុីភិិវឌិ�ឍន្ធ ៍ប្របកបឡើ�យ និ្ធរន្ធតរភាព អុី្នកប្រគប់ប្រគងរបស់ធនាគារ 
ABA បាន្ធឡើបតជា្�ចតិត ចលូរមួ្ព័ចំខ្មែណ៍កក្ន�ងការប្របយទុធ ប្របឆ្នាំងំ អំុីឡើពើ ពុករលយួ ន្ធងិសណំ៍កូឡើ�ក្ន�ងវសិ�យសាធារណ៍ៈ ន្ធងិឯកជូន្ធ។

ឡើយើងការពារ ន្ធិងបឡើងកើន្ធតនៃម្ព័ែរបស់ភាគទុន្ធិករបស់ឡើយើង

ប្របឹងខ្មែប្របងឱ�យអុីស់ពីសម្ព័តុភាពឡើដើម្ព័�បីីជាផលប្របឡើយាជូន៍្ធដល់ធនាគារប្របឹងខ្មែប្របងឱ�យអុីស់ពីសម្ព័តុភាពឡើដើម្ព័�បីីជាផលប្របឡើយាជូន៍្ធដល់ធនាគារ ABA ABA៖៖ ឡើយើងនឹ្ធង�ិត�ំប្របឹងខ្មែប្របងឱ�យអុីស់ពី សម្ព័តុភាព
ឡើដើម្ព័�បីីរក�សា ន្ធិងបឡើងកើន្ធតនៃម្ព័ែរបស់ភាគទុន្ធិករបស់ធនាគារ ABA ។ ឡើន្ធះទាំម្ព័ទាំរឱ�យមាន្ធការប្របតិបតតិខ្មែដលលអ ឥតឡើខាា�ះឡើដើម្ព័�បីីជា
ផលប្របឡើយាជូន៍្ធដល់ធនាគារ ABA ឡើ�យគិតគូរដល់ផលប្របឡើយាជូន៍្ធរបស់អុីតិ�ិជូន្ធ ន្ធិងប្របឡើទស របស់ឡើយើងដូចខ្មែដលមាន្ធ
ខ្មែចងឡើ�ក្ន�ង ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិឡើន្ធះ។

សិទធិឡើប្របើប្របាស់ធន្ធធាន្ធរបស់ធនាគារសិទធិឡើប្របើប្របាស់ធន្ធធាន្ធរបស់ធនាគារ ABA ABA៖៖ ឡើយើងចំនាយធន្ធធាន្ធយាា�ងសន្ធធឹកសនាា�ប់ឡើដើម្ព័�បីីរក�សា ន្ធិងអុីភិិវឌិ�ឍអាជូីវកម្ព័ែ របស់
ធនាគារ ABA ។ ធន្ធ ធាន្ធរបសឡ់ើយើងរួម្ព័មាន្ធម្ព័ឡើធ�យាបាយ ឡើប្រគឿងបរិកាា�រ កុពំ�យទូ�រ ន្ធងិប្របព�ន្ធធទនំាកទ់នំ្ធង កម្ព័ែសិទធបិញា� ហរិញ្ញញវតុ� 
ន្ធិងប្រទព�យសកម្ព័ែឡើផ�សងៗឡើទៀត។

ការខ្មែ�រក�សាសុវតិុភាពពតម៌ាន្ធ៖ការខ្មែ�រក�សាសុវតិុភាពពតម៌ាន្ធ៖ ព�ត៌មាន្ធកម្ព័ែសិទធគឺិជាប្រទព�យដ៏មាន្ធតនៃម្ព័ែរបសធ់នាគារ ន្ធងិរមួ្ព័បញ្ញ្ចលូទាំងំការទំនាក់ ទនំ្ធងខាងក្ន�ង 
ន្ធិង ខាងឡើប្រ�។ ព�ត៌មាន្ធឌិីជូី�លខ្មែដលមាន្ធឡើ�ឡើលើកុំព�យូទ�រយួរនៃដ ឧបករណ៍៍ ឡើអុី�ិកប្រតូន្ធិកចល�ត កុំព�យូទ�រ ឡើលើត ុមាា�សុីន្ធ sever 
ឧបករណ៍៍បប្រមុ្ព័ងទនិ្ធ្នន្ធ�យ ន្ធងិឧបករណ៍៍ផ្ទ�កចល�ត ន្ធងិឯកសាររងឹ ការព ិភាក�សា ឡើ�យផ្លាា�លម់ាត ់ន្ធងិទនំាកទំ់ន្ធងតាម្ព័រយៈបណាា�ញ
ផ�សពើផ�សាយសងគម្ព័នានា។

ការការពារតនៃម្ព័ែឡើករ្តិ៍ឡើ្្ម�ះអាជីូវកម្ព័ែការការពារតនៃម្ព័ែឡើករ្តិ៍ឡើ្្ម�ះអាជីូវកម្ព័ែ ( (ឡើប្របន្ធឡើប្របន្ធ) ) ធនាគារធនាគារABAABA៖៖  ក្ន�ងចឡំើណាម្ព័ប្រទព�យដ៏មាន្ធតនៃម្ព័ែបផុំតរបស ់ឡើយើងគឡឺើ្្ម�ះ មាា�ករបស់
ធនាគារ ABA ។ ឡើដើម្ព័�បីកីារពារ គុណ៍ តនៃម្ព័ែ ន្ធងិការទទលួសាា�ល់នូ្ធវ ឡើ្្ម�ះមាា�ករបសឡ់ើយើង ឡើយើងបាន្ធ បឡើងកើតឡើគាលការណ៍៍ខ្មែណ៍នំា
ខ្មែដលបញ្ជ�ក់ថា ឡើតើរឡើបៀបណា ន្ធិងឡើ�ឡើពលណាខ្មែដលអាចឡើប្របើប្របាស់ឡើ្្ម�ះមាា�ក ន្ធិងលកខណ៍ៈ ចាំំ បាច់របស់វា។

ទនំាកទ់នំ្ធងសាធារណ៍ៈ៖ទនំាកទ់នំ្ធងសាធារណ៍ៈ៖ ប្រតូវប្របកាន់្ធខា្ជ�ប់នូ្ធវគុណ៍តនៃម្ព័ែនៃន្ធកិតតនិាម្ព័និ្ធងឡើករ្តិ៍ឡើ្្ម�ះរបសឡ់ើយើង ឡើ�ឡើពលណាខ្មែដលឡើយើង តណំាង ឱ�យ
ធនាគារ ABA ។ ប្របសិន្ធឡើបើអុី្នកទទួល�ុសប្រតូវក្ន�ងការឡើរៀបចំរបាយការណ៍៍ ឬការផតល់ព�តម៌ាន្ធ សប្រមាប់ ទនំាក់ទនំ្ធងសាធារណ៍ៈ
ឡើនាះ អុី្នកប្រតូវប្របាកដថាការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធឡើន្ធះមាន្ធ ភាពប្រតឹម្ព័ប្រតូវ ខ្មែដលអាចទុកចិតតបាន្ធ ន្ធិងមាន្ធភាពឡើពញឡើលញ។

ភាពប្រតឹម្ព័ប្រតវូភាពប្រតឹម្ព័ប្រតវូ  ន្ធងិតមា្ល�ភាពខ្មែផ្នកហិរញ្ញញវតុ�៖ន្ធងិតមា្ល�ភាពខ្មែផ្នកហិរញ្ញញវតុ�៖ ឡើយើងទទលួ�សុប្រតវូ ន្ធងិធានាថាសា្ថ�ន្ធភាព ន្ធិងកំណ៍ត់ប្រតាហិរញ្ញញវតុ� របស់ធនាគារ 
ABA មាន្ធ ភាពឡើពញឡើលញ ប្រតឹម្ព័ប្រតូវ យុតតិធម្ព័ ៌ន្ធិងឡើទៀងទាំត់ឡើពលឡើវលា ន្ធិងជាការឆ្លុះែ�ះបញ្ជ�ំង ខ្មែដលអាច យល់ បាន្ធអុីំពីប្របតិបតតិ
ការ ន្ធិងសកម្ព័ែភាពអាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ ABA។ 

ការឡើចៀសវាងទំនាសផ់លប្របឡើយាជូន៍្ធ៖ការឡើចៀសវាងទំនាសផ់លប្របឡើយាជូន៍្ធ៖ បគុគលកិរបស់ឡើយើងម្ព័និ្ធប្រតូវចលូរមួ្ព័ឡើ�យផ្លាា�ល ់ឬឡើ�យប្របឡើយាលឡើ�ក្ន�ង សកម្ព័ែភាពអាជីូវកម្ព័ែ
ណា មួ្ព័យខ្មែដលប្របកួតប្របខ្មែជូង ឬផ្ទ�យនឹ្ធងផលប្របឡើយាជូន៍្ធរបសធ់នាគារឡើ�ើយ។ ប្របសិន្ធឡើបើបុគគលិក របសឡ់ើយើងមាន្ធផលប្របឡើយាជូន៍្ធ
ហរិញ្ញញវតុ�ជាម្ព័យួចំឡើពាះអុីតិ�ិជូន្ធ ម្ព័និ្ធថាជាទំនាក់ទំន្ធង ប្រគួសារ នៃដគ ូភាគទុន្ធកិ ន្ធងិ/ឬឥណ៍ទាំន្ធយកឡើនាះឡើទ ផលប្របឡើយាជូន៍្ធឡើនាះ
គរួខ្មែតប្រតូវបាន្ធ លាតប្រត�ងភា្ល�ម្ព័ៗ ឡើ� អុី្នកប្រគប់ប្រគងផ្លាា�ល់របស ់បគុគលិកឡើដើម្ព័�បីរីាយការណ៍៍ឡើ�ថាំ�ក់ដឹកនាកំំពូល របសធ់នាគារ។



28 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

សកម្ព័ែភាពខាងឡើប្រ�៖សកម្ព័ែភាពខាងឡើប្រ�៖ មុ្ព័ន្ធឡើពលឡើធើើការលៈបង់ណាមួ្ព័យ ឧទាំហរណ៍៍ការទទួលយកការង្ហារឡើប្រ�ឡើមាា�ង ឬសកម្ព័ែភាព អាជីូវ កម្ព័ែ
ឡើផ�សងឡើទៀតឡើ�ខាងឡើប្រ�ឡើមាា�ងឡើធើើការរបសធ់នាគារ ប្រតូវមាន្ធការយលប់្រពម្ព័ជាលាយលកខណ៍៍ អុីក�សរ របស ់នាយក�ា�ន្ធធន្ធធាន្ធម្ព័នុ្ធស�ស 
ឬបុគគលខ្មែដលប្រតូវបាន្ធចាំត់តាំងឡើផ�សងឡើទៀតម្ព័ុន្ធឡើពល បុគគលិក ចាំប់ឡើផតើម្ព័ ឡើធើើការឡើប្រ�ឡើមាា�ង ឬសកម្ព័ែភាពអាជូីវកម្ព័ែឡើផ�សងឡើទៀត។

ការឡើធើើកំខ្មែណ៍ទប្រម្ព័ង៖ការឡើធើើកំខ្មែណ៍ទប្រម្ព័ង៖ ឡើដើម្ព័�បីឡីើលើកកម្ព័ស័ ់ឡើយើងឡើប្របើប្របាស់ការរកឡើ�ើញរបសឡ់ើយើងឡើលើគុណ៍វបិតត ិន្ធងិភាព�ើះខាត ឡើ�ក្ន�ង អាជីូវកម្ព័ែ
របស់ឡើយើងតាម្ព័រយៈម្ព័តិរបស់អុីតិ�ិជូន្ធ ការឡើធើើសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ការប្របតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិងន្ធីតិវិធី ប្រគប់ប្រគង ហាន្ធិភិ�យ សវន្ធករ ន្ធិង
ន្ធិយ�តករខាងឡើប្រ� ក៏ដូចជាទីប្របឹក�សា ន្ធិងពិឡើប្រគាះឯករាជូ�យ។

ទីបំផុតទីបំផុត  យើងរួម្ព័ចំណ�កចំពោះជោគវាសនារបស់ប�ទ�សយើងរួម្ព័ចំណ�កចំពោះជោគវាសនារបស់ប�ទ�ស

ការទទួល�ុសប្រតូវសងគម្ព័របស់ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ៖ការទទួល�ុសប្រតូវសងគម្ព័របស់ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ៖ ចំឡើពាះឡើយើងទំន្ធួល�ុសប្រតូវសងគម្ព័របស់សាជូីវកម្ព័ែ មាន្ធន្ធ�យថាសឡើប្រម្ព័ច បាន្ធន្ធូវភាព
ឡើជាគជូ�យក្ន�ងអាជីូវកម្ព័ែឡើ�យបង្ហាា�ញពីសចកកឡីើគារព ន្ធងិការចលូរមួ្ព័ចំខ្មែណ៍កដល់ប្របជាជូន្ធក្ន�ងប្របឡើទស ន្ធងិពិភិព ឡើលាក។ ឡើយើង
ឡើលើកកម័្ព័ស់ឡើគាលការណ៍៍សិទធិម្ព័នុ្ធស�សខ្មែដលទទួលយកជាទូឡើ� ន្ធិងគុណ៍តនៃម្ព័ែសាជីូវ កម្ព័ែរបស់ឡើយើង រួម្ព័ទំាំងបទ�ា�ន្ធសីលធម្ព័៌
�័ស់ផងខ្មែដរ។

ការប្រគប់ប្រគងបរិសា្ថ�ន្ធការប្រគប់ប្រគងបរិសា្ថ�ន្ធ  ន្ធិងការប្របតិបតតិតាម្ព័៖ន្ធិងការប្របតិបតតិតាម្ព័៖ ច�បាប់បរិសា្ថ�ន្ធ សតង់�រ តប្រមូ្ព័វការន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយបរិសា្ថ�ន្ធ ម្ព័ួយចំន្ធួន្ធ�ក់
ឡើធើើការ អុីនុ្ធវតតចំឡើពាះ ប្របតិបតតកិារ ការអុីនុ្ធវតត ន្ធងិផលិតផលនៃន្ធអាជីូវកម្ព័ែរបស់ឡើយើង។ បញ្ញជនីៃន្ធ ការម្ព័និ្ធរាប់បញ្ញជលូរបស់ឡើយើងឡើលើស
កម្ព័ែភាពផតល់ប្របាក់កម្ព័្ច ីន្ធងិបឡើញ្ញញើឡើលើសកម្ព័ែហាម្ព័�ត់ ហាម្ព័�ត់នាន្ធនៃន្ធ ធនាគារ ABA ក្ន�ងការឡើ�ះប្រសាយអាជីូវកម្ព័ែខ្មែដលមាន្ធ
ឡើប្រគាះថាំ�ក់ដល់បរិសា្ថ�ន្ធ ដូចជាការកាប់ឡើឈើ ន្ធិងការបូម្ព័��សាច ់ជាឡើដើម្ព័។

អាជីូវកម្ព័ែខ្មែដលម្ព័ិន្ធពាក់ព�ន្ធធន្ធឡើយាបាយ៖អាជីូវកម្ព័ែខ្មែដលម្ព័ិន្ធពាក់ព�ន្ធធន្ធឡើយាបាយ៖ �ណ៍ៈខ្មែដលឡើយើងគាំប្រទឡើសរីភាពន្ធឡើយាបាយរបស់បុគគលិក ឡើ�យខ្មែផអកឡើលើ ម្ព័ូល�ា�ន្ធ
បគុគល ក្ន�ងនាម្ព័ ជាធនាគារ ឡើយើងម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងសកម្ព័ែភាពន្ធឡើយាបាយណាម្ព័ួយដូចជាការផតល់ ហិរញ្ញញប�បី ទាំន្ធ ដល់យុទធនាការ
ឡើបាះឡើឆ្នាំំ�ត ការបញ្ញ្ច�ះបញ្ញ្ចលូ ឬ ផ�សពើផ�សាយការឡើពញចិតតខ្មែផ្នកន្ធឡើយាបាយ របស់ ឡើយើង តាម្ព័ម្ព័ឡើធ�យាបាយណាមួ្ព័យឡើនាះឡើទ។ ឡើយើងចង់ឱ�យ
មាន្ធការប្របកួតប្របខ្មែជូងន្ធឡើយាបាយ ប្រតឹម្ព័ប្រតូវ ន្ធិងយុតតិធម្ព័៌ឡើ�ក្ន�ង ប្រពំខ្មែដន្ធនៃន្ធច�បាប់កម្ព័័�ជា។ ឡើយើងន្ធឹងឡើគារពអុីំណាចន្ធឡើយាបាយ
ណាម្ព័ួយខ្មែដល ឈ្នះជាផែូវការក្ន�ងការប្របកួតប្របខ្មែជូង ឡើ�យចំហ ន្ធិងយុតតិធម្ព័៌។

b. b. ការផ�សពើផ�សាយក�ម្ព័សីលធម្ព័៌សម��ប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចដល់អុីភិិបាលការផ�សពើផ�សាយក�ម្ព័សីលធម្ព័៌សម��ប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចដល់អុីភិិបាល  បុគគលិកជាន្ធ់�័ស់បុគគលិកជាន្ធ់�័ស ់ ន្ធិងន្ធិយោជូិតន្ធិងន្ធិយោជូិត

ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តប្រកម្ព័ឡើន្ធះ ឡើហើយបាន្ធអុីន្ធុវតីចាំប់ពីឆ្នាំំ� ំ២០១៥។ 

c. c. យន្ធតការយន្ធតការ  ន្ធិងន្ធីតិវិធីតាម្ព័�ន្ធការអុីន្ធុវតតក�ម្ព័សីលធម្ព័៌សម��ប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចន្ធិងន្ធីតិវិធីតាម្ព័�ន្ធការអុីន្ធុវតតក�ម្ព័សីលធម្ព័៌សម��ប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ច

ឡើដើម្ព័�បីីធានាថាបុគគលិកទំាំងអុីស់បាន្ធយល់ដឹងអុីំពីប្រកម្ព័ឡើន្ធះ ធនាគារមាន្ធកម្ព័ែវិធីផ្លាា�ល់�ែ�ន្ធ គឺតប្រមូ្ព័វឡើអាយបុគគលិកទំាំងអុីស់ អាន្ធ 
ន្ធងិបញ្ជ�កថ់ាបាន្ធយលដឹ់ង ខ្មែដលវាប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងជាឡើរៀងរាល់ឆ្នាំំ�។ំ បខ្មែន្ធមុ្ព័ពឡីើលើឡើន្ធះឡើទៀត ធនាគារមាន្ធកម្ព័ែវធិបីណ៍ះ�ះបណាា�ល
ដល់បុគគលិកក្ន�ងអុីំ��ងឡើពល៣ខ្មែ�ដំបូងពីនៃ�្ងចាំប់ឡើផីើម្ព័ការង្ហារ ន្ធិងមាន្ធកម្ព័ែវិធីបណ៍ះ�ះបណាា�លរំលឹកឡើ�ើងវិញជាឡើរៀងរាល់ឆ្នាំំ�ំ។ 

d. d. ប�តិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធប�តិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធ

១. ១. ឡើគាលន្ធឡើយាបាយរបស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបប្រត សប្រមាប់ប្រគប់ប្រគងឡើលើប្របតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធឡើគាលន្ធឡើយាបាយរបស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបប្រត សប្រមាប់ប្រគប់ប្រគងឡើលើប្របតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធ

ល.រល.រ ភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធ គោលន្ធយោបាយគោលន្ធយោបាយ

១ ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធហូលឌិីង គា្ម�ន្ធ

២ កិច្ចប្រពម្ព័ឡើប្រពៀងវិន្ធិឡើយាគចប្រម្ព័ុះ គា្ម�ន្ធ

៣ ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធបុប្រតសម្ព័័�ន្ធធ គា្ម�ន្ធ

៤ ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែដលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធមាន្ធសិទធិឡើបាះឡើឆ្នាំំ�តចំន្ធួន្ធ
ឡើប្រចើន្ធ ន្ធិងឡើប្រចើន្ធឡើលើសលុប

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគី
ជាប់ពាក់ព�ន្ធធ



29ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០១៩

ល.រល.រ ភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធ គោលន្ធយោបាយគោលន្ធយោបាយ

៥ អុីភិិបាល ន្ធិងសមាជូិកប្រគួសារផ្លាា�ល់របស់អុីភិិបាល ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគី
ជាប់ពាក់ព�ន្ធធ

៦ បុគគលិក ន្ធិងសមាជូិកប្រគួសារផ្លាា�ល់របស់បុគគលិក ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគី
ជាប់ពាក់ព�ន្ធធ

៧ ឡើផ�សងៗ គា្ម�ន្ធ

ធនាគារ ABA ឡើគារពតាម្ព័និ្ធយម្ព័ន្ធ�យនៃន្ធភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធ ខ្មែដលមាន្ធឡើរៀបរាប់ឡើ�ក្ន�ងច�បាប់សតីពីប្រគឹះសា្ថ�ន្ធធនាគារ ន្ធិងហិរញ្ញញវតុ� 
ឡើហើយឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិការភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធប្រតូវបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ធនាគារ ABA ក៏បាន្ធឡើរៀបចំផងខ្មែដរន្ធូវឯកសារនៃ�ែឡើផ្ទរ (Transfer Pricing Documentation) ឡើដើម្ព័�បីីធានាថារាល់ប្របតិបតតិការ
របសភ់ាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធឡើគារពតាម្ព័ឡើគាលការណ៍៍ជំូឡើហាងនៃដ (Arm’s Length Principle) ប្រសបតាម្ព័តប្រមូ្ព័វការពអីុីគគនាយក�ា�ន្ធ
ពន្ធធ�រ។

២. ២. ប្របតិបតតិការសំខាន្ធ់ៗជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធប្របតិបតតិការសំខាន្ធ់ៗជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធឈ្ម�ះភាគីជាប់ពាក់ព�ន្ធធ ប�ភ�ទប�តិបតិតការប�ភ�ទប�តិបតិតការ ទំហំប�តិបតតិការទំហំប�តិបតតិការ សងខ�បអុីំពីប�តិបតតិការសងខ�បអុីំពីប�តិបតតិការ

១ ធនាគារជាតិនៃន្ធ
កាណា�

បំណ៍ុល
បនាា�ប់បន្ធ�សំ

១២៨.០០០.០០០ 
ដុលា្ល�ឡើអុីឡើម្ព័រិក

ធនាគារបាន្ធ�្ចីប្របាក់ចំន្ធួន្ធ ១២៨លាន្ធ
ដុលា្ល�អាឡើម្ព័រិកពីប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើម្ព័ (ខ្មែដល
មាន្ធឡើ្្ម�ះថា ធនាជាតិនៃន្ធ កាណា�) 
ខ្មែដលជាបំណ៍ុលបនាា�ប់បន្ធ�សំ

ចឡើនា្ល�ះឡើន្ធះ ទុកទំឡើន្ធរ
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្នែកិទី 4

ការប្រគប់ប្រគងហានិភិ័យ ការប្រតួតពិិនិតៃយផ្ទៃនៃកិែ�ង ការធ្វើធើ�សវនកិមម 
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a. a. សងខ�បអុីំពីប�ព�ន្ធធគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យសងខ�បអុីំពីប�ព�ន្ធធគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យ  ឬគោលន្ធយោបាយគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យឬគោលន្ធយោបាយគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យ

ធនាគារមាន្ធប្របព�ន្ធធប្រគប់ប្រគងហានិ្ធភិ�យឡើពញឡើលញខ្មែដលអុីនុ្ធឡើលាម្ព័តាម្ព័លកខ�ណ៍ឌបទប�បីញ្ញញតតតិប្រមូ្ព័វឡើ�យធនាគារជាតិនៃន្ធកម័្ព័�ជា 
សតង់�រប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យរបស់ធនាគារជាតិនៃន្ធកាណា� ន្ធិងការអុីនុ្ធវតតដ៏លអជាអុីន្ធតរជាតិ។

ឡើន្ធះជាឋានាន្ធុប្រកម្ព័នៃន្ធប្របព�ន្ធធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើ�ធនាគារឡើអុីប៊ើឡើអុី (ABA):

១. ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើរីសអាប់ខ្មែភិថាយ (Risk Appetite) ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយហាន្ធិភិ�យ។

២. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យជាន្ធ់�័ស់ ជាប្រកុម្ព័ខ្មែដលអុីន្ធុម្ព័�តម្ព័ុន្ធឡើគឡើលើរីសអាប់ខ្មែភិថាយ (Risk Appetite) ន្ធិង
ឡើគាល ន្ធឡើយាបាយហាន្ធិភិ�យ វិភាគឡើលើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្របចាំំប្រតីមាស ផតល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល
ពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងការ ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិង�ក់កប្រម្ព័ិតឡើលើគណ៍ៈប្របតិបតតិ។

៣. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័ ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើផ�សងៗគាំ� រាប់ចាំប់ពីគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ (ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ 
ឥណ៍ទាំន្ធ) គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រទព�យសកម្ព័ែ/ប្រទព�យអុីកម្ព័ែ (ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យទីផ�សារន្ធិងសន្ធ្ទន្ធីយភាព) គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ពត៌មាន្ធ វិទ�យា ន្ធិង បឡើច្ចកវិទ�យាឌិីជូី�ល (ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យសុវតុិភាពអុី៊ើន្ធធឺឡើន្ធត ន្ធិងពត៌មាន្ធវិទ�យា) គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ហាន្ធិភិ�យកិតតិស�ព្ទ ន្ធិងប្របតិបតតិការ (ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិការ)។ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការទាំំងឡើន្ធះអុីន្ធុម្ព័�តឡើលើ
ឡើគាលការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យ �ក់កប្រម្ព័ិត ន្ធិងទទួលយក ខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាពឡើដើម្ព័�បីីកាត់បន្ធុយហាន្ធិភិ�យ។

៤. នាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែទទួល�ុសប្រតូវឡើលើការវាយតនៃម្ព័ែឡើ�យឯករាជូ�យឡើ�ឡើលើប្របព�ន្ធធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើ�ធនាគារឡើអុីប៊ើឡើអុី 
(ABA) ក្ន�ងនាម្ព័ជាខ្មែ��សបនាា�ត់ការពារទី៣ ឡើហើយរាយការណ៍៍ជូូន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

៥. នាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យខ្មែដលមាន្ធខ្មែផ្នកឥណ៍ទាំន្ធ ហិរញ្ញញវតុ� ន្ធិងប្របតិបតតិការ ទទួល�ុសប្រតូវឡើលើដំឡើណ៍ើរការ
ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ក្ន�ងនាម្ព័ជាខ្មែ��សបនាា�ត់ការពារទី២ ឡើហើយរាយការណ៍៍ប្របចាំំប្រតីមាស ជូូន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគង
ហាន្ធិភិ�យ ជាន្ធ់�័ស់។

b. b. សងខ�បអុីំពីប�ព�ន្ធធត�ួតពិន្ធិត�យផ្ទ�ក្ន�ងសងខ�បអុីំពីប�ព�ន្ធធត�ួតពិន្ធិត�យផ្ទ�ក្ន�ង

 ■ ការប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងជាដំឡើណ៍ើរការម្ព័ួយមាន្ធប្របសិទធភាពចំឡើពាះប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល គណ៍ៈប្រគប់ប្រគងប្របតិបតតិ ន្ធិងបុគគលិក
ប្រគប់កប្រម្ព័ិតទាំំងអុីស់នៃន្ធធនាគារ ឡើហើយប្របតិបតតិការបន្ធតបនាា�ប់

 ■ ជាពិឡើសស វាជាប្របព�ន្ធធនៃន្ធន្ធីតិវិធី ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយនៃន្ធការប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងខ្មែដលផតល់ឲ្�យធនាគារន្ធូវភាពង្ហាយប្រសួល
ចំឡើពាះ៖ i) ការសឡើប្រម្ព័ចន្ធូឡើគាលឡើ�យុទធសាហ្វ្រិសតរបស់�ែ�ន្ធ ii) រក�សាការអុីន្ធុវតតហិរញ្ញញវតុ�រឹងមាំ iii) របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�
ន្ធិងរបាយការណ៍៍គណ៍ៈប្រគប់ប្រគងខ្មែដលអាចទុកចិតតបាន្ធ iv) ការប្របតិបតតិតាម្ព័ច�បាប់ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិនានា ប្រពម្ព័ទាំំង
បទប�បីញ្ញញតតិនៃផ្ទក្ន�ងរបស់ធនាគារផងខ្មែដរ v) ការកាត់បន្ធុយហាន្ធិភិ�យនៃន្ធការខាតបង់ ន្ធិងហាន្ធិភិ�យឡើករ្តិ៍ឡើ្្ម�ះ

 ■ ឡើ�ធនាគារ ABA  ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈប្រគប់ប្រគងជាន្ធ់�័ស់បឡើងកើតវប�បីធម្ព័៌សម្ព័ប្រសបឡើដើម្ព័�បីីសប្រម្ព័ួលដល់ដំឡើណ៍ើរ 
ការប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងប្របកបឡើ�យប្របសិទធភាព ន្ធិងឡើដើម្ព័�បីីប្រតួតពិន្ធិត�យប្របសិទធភាពនៃន្ធដំឡើណ៍ើរការឡើន្ធះជាបន្ធតបនាា�ប់។ ទន្ធ្ទឹម្ព័
ឡើន្ធះ ខ្មែដបុគគលន្ធីម្ព័ួយៗឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ABA ចូលរួម្ព័ក្ន�ងដំឡើណ៍ើរការឡើន្ធះខ្មែដរ

 ■ ឡើគាលន្ធឡើយាបាយសំខាន្ធ់ៗពាក់ព�ន្ធធន្ធឹងប្របព�ន្ធធប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងប្រតូវបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលខ្មែដលរួម្ព័បញ្ញ្ចូល
ទាំំងម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងអុីចិនៃហ្វ្រិន្ធតយ៍ ន្ធិងជាប្របចាំំ

 ■ ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការនានារបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលឡើន្ធះឡើធើើការប្របជូុំឡើទៀងទាំត់យាា�ងឡើហាចណាស់ឡើរៀង 
រាល់ប្រតីមាសម្ព័តង។

អុី�ំ�ងឡើពលកចិ្ចប្របជំុូ គណ៍កមា្ម�ធកិារឡើធើើការពិន្ធតិ�យ ន្ធងិអុីនុ្ធម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយម្ព័យួចនំ្ធនួ្ធខ្មែដលជាខ្មែផ្នកនៃន្ធប្របព�ន្ធធប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ង
របស់ធនាគារ។
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c. c. ការធើើសវន្ធកម្ព័ែការធើើសវន្ធកម្ព័ែ

១. ១. សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

១.១. ១.១. តួនាទី ន្ធិងការទទួល�ុសប្រតូវរបស់សវន្ធករនៃផ្ទក្ន�ងតួនាទី ន្ធិងការទទួល�ុសប្រតូវរបស់សវន្ធករនៃផ្ទក្ន�ង

នាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ទទួល�ុសប្រតវូឡើលើការអុីន្ធុវតតម្ព័ុ�ង្ហារសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងខ្មែដលប្រតវូបាន្ធចាំត់តាំងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
សវន្ធកម្ព័ែ ខ្មែដលរួមាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ការឡើរៀបចំ រួម្ព័មាន្ធការឡើធើើកម្ព័ែវិធីសវន្ធកម្ព័ែ ឡើធើើខ្មែផន្ធការ ខ្មែបងខ្មែចងធន្ធធាន្ធ ឡើរៀបចំ�វិការន្ធិងឡើស្នើសុំការអុីន្ធុម្ព័�តពី
គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

 ■ អុីន្ធុវតត ឡើតសតសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងខ្មែផអកតាម្ព័ខ្មែផន្ធការសវន្ធកម្ព័ែ ន្ធិងឡើសចកីីខ្មែណ៍នាំគណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

 ■ ឡើធើើឡើតសត វាយតនៃម្ព័ែ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើប្របសិទធភាព ន្ធិងប្របសិទធផលនៃន្ធប្របព�ន្ធធប្រតួតពិន្ធិត�យ ជាពិឡើសសវតតមាន្ធភាព ន្ធិង 
កម្ព័ែ វិធី នៃន្ធ ឧបករណ៍៍ ជា ដូច ជា ន្ធីតិវិធី ន្ធិងដំឡើណ៍ើរការនៃន្ធការខ្មែបកខ្មែចកតួនាទីន្ធិងកាតពើកិច្ច ការប្រគប់ប្រគងឡើទើម្ព័ុ� ការ
អុីន្ធុញា�ត ការ អុីន្ធុម្ព័�ត �ន្ធសវន្ធកម្ព័ែ ការរាយការណ៍៍ សុវតុិភាពព�ត៌មាន្ធ ន្ធិងឡើផ�សងៗ

 ■ ឡើតសត វាយតនៃម្ព័ែ ន្ធិង ផីល់ អុីន្ធុ សាសន្ធ៍ ឡើលើ ប្របសិទធភាព ន្ធិង ប្របសិទធផល នៃន្ធ ប្របព�ន្ធធ ប្រគប់ប្រគង ហាន្ធិភិ�យ ជា ពិឡើសស វតតមាន្ធ ភាព 
ន្ធិង កម្ព័ែវិធី នៃន្ធ ឧបករណ៍៍ ក្ន�ង ការ កំណ៍ត់ អុីតត សញា�ណ៍ ការ វាស់ ស្ទង់ ការ ប្រតួតពិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធ ន្ធិងការកាត់បន្ធុយ

 ■ ឡើតសត វាយតនៃម្ព័ែ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើប្របសិទធភាព ន្ធិងប្របសិទធផលនៃន្ធអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែ ន្ធិងម្ព័ុ�ង្ហារប្រតួតពិន្ធិត�យ
ការប្របតិបតតិតាម្ព័ ជាពិឡើសសបុគគលិក ន្ធិងដំឡើណ៍ើរការធុរកិច្ចរបស់ធនាគារ ប្រសបតាម្ព័ប្រកុម្ព័សីលធម្ព័៌វិជា្ជ�ជូីវៈ ឯកសារនៃផ្ទក្ន�ង 
ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិដនៃទឡើទៀត

 ■ ឡើតសត វាយតនៃម្ព័ែ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើប្របសិទធភាព ន្ធិងប្របសិទធផលនៃន្ធការប្របតិបតតិតាម្ព័ម្ព័ុ�ង្ហារ AML/CFT ជាពិឡើសស 
វតតមាន្ធភាព ន្ធិងកម្ព័ែវិធីនៃន្ធឧបករណ៍៍កំណ៍ត់អុីតតសញា�ណ៍ប្របតិបតតិការសង�ស�យ ន្ធិងប្របតិបតតិការហាន្ធិភិ�យ�័ស់ ការយកចិតត
ទុក�ក់សាា�ល់អុីតិ�ិជូន្ធ សកម្ព័ែភាពខ្មែកកំហុស ឬបញ្ញ្ចប់ទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយអុីតិ�ិជូន្ធហាន្ធិភិ�យ ឡើ�យរាយការណ៍៍ជូូន្ធឡើ�
ន្ធិយ�តករ ន្ធិងថាំ�ក់ដឹកនាំជាន្ធ់�័ស់

 ■ ការការពារការពីការខ្មែកែងបន្ធែំនៃផ្ទក្ន�ង ឬការរំឡើលាភិឡើសចកីីទុកចិតតឡើផ�សងៗឡើទៀតឡើ�យបុគគលិកនៃផ្ទក្ន�ងតាម្ព័រយៈសវន្ធកម្ព័ែ
ឡើទៀង ទាំត់ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែឥតឡើប្រគាងទុក។

១.២. ១.២. ការខ្មែតងតាំង�ែី ន្ធិងការដកឡើចញ/ការលាឈប់របស់ប្របធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងការខ្មែតងតាំង�ែី ន្ធិងការដកឡើចញ/ការលាឈប់របស់ប្របធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

ក្ន�ងឆ្នាំំ� ំ២០១៩ ម្ព័ិន្ធមាន្ធការលាឈប់ ឬការខ្មែតងតាំង�ែីន្ធូវប្របធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងឡើទ។

២. ២. សវន្ធកម្ព័ែខាងឡើប្រ�សវន្ធកម្ព័ែខាងឡើប្រ�

ល.រល.រ ឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធ កាលបរិច្ឆ�ទជ�ើសតាំងកាលបរិច្ឆ�ទជ�ើសតាំង តមែ�ស�វាសវន្ធកម្ព័ែតមែ�ស�វាសវន្ធកម្ព័ែ
តមែ�ស�វាម្ព័ិន្ធម�ន្ធតមែ�ស�វាម្ព័ិន្ធម�ន្ធ
សវន្ធកម្ព័ែសវន្ធកម្ព័ែ

១ Deloitte (Cambodia) 
Limited

៦  ម្ព័ិ�ុនា ២០១៩
(សវន្ធកម្ព័ែប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ២០១៩) ន្ធិង 
៩ ម្ព័ករា ២០២០ 
(ការពិន្ធិត�យប្រតីមាស ៤ ២០១៩)

៦២.០០០ដុលា្ល�រ អាឡើម្ព័រិក 
(ម្ព័ិន្ធទាំន្ធ់គិតពន្ធធ) គា្ម�ន្ធ
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្នែកិទី 5

ភាគីពាកិ់ពិ័ន្ធ
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a. a. បង្ហាា�ញពីគោលន្ធយោបាយបង្ហាា�ញពីគោលន្ធយោបាយ  ន្ធិងសកម្ព័ែភាពទាំក់ទងន្ធឹងចំណ៍ុចដូចខាងក��ម្ព័៖ន្ធិងសកម្ព័ែភាពទាំក់ទងន្ធឹងចំណ៍ុចដូចខាងក��ម្ព័៖

ល.រល.រ �ែឹម្ព័សារ�ែឹម្ព័សារ គោលន្ធយោបាយគោលន្ធយោបាយ សកម្ព័ែភាពសកម្ព័ែភាព

១
ការឡើប្រជូើសឡើរីស
អុី្នកផគត់ផគង/់
អុី្នកឡើ�ា�ការ

ន្ធីតិវិធីរដឋបាល ការឡើដញនៃ�ែឡើទៀងទាំត់ឡើដើម្ព័�បីីកំណ៍ត់រកភាគីផតត់ផគង់លអ
បំផុតសប្រមាប់ធនាគារ

២ ការប្រគប់ប្រគង និ្ធងការ
ការពារ ន្ធិឡើយាជូិត

 ■ កម្ព័ែវិធីធានារា៉�ប់រងអាយុជូីវិត
 ■ ការធានារា៉�ប់រង ប.ស.ស
 ■ ប្រកម្ព័សីលធម្ព័៌ ន្ធិងវិជា្ជ�ជូីវៈ

អាជូីវកម្ព័ែ
 ■ ឡើគាលការណ៍៍ខ្មែណ៍នាំអុីំពី

ទំនាស់ផលប្របឡើយាជូន្ធ៍
 ■ កម្ព័ែវិធីឡើលើកទឹកចិតត

សម្ព័តុភាពការង្ហារ
 ■ ន្ធីតិវិធីវីស�សលបុែូវីង
 ■ ឡើគាលការណ៍៍ខ្មែណ៍នាំកម្ព័្ចី

បុគគលិក

ការបណ៍ះ�ះបណាា�លបុគគលិកឡើទៀងទាំត់អុីំពី
ប្រកម្ព័សីលធម្ព័៌ ន្ធិងវិជា្ជ�ជូីវៈ ន្ធីតិវិធីវីស៊�សលបុែូវីង 
ឡើគាលការណ៍៍ខ្មែណ៍នាំអុីំពីកម្ព័្ចីបុគគលិក។ សកម្ព័ែភាព
នានាអុីំពីឡើគាលន្ធឡើយាបាយឡើផ�សងៗប្រតូវបាន្ធអុីន្ធុវតត
ប្របចាំំនៃ�្ង ន្ធិងឡើ�ឡើពលចាំំបាច់។

៣ ការគាំពារបរិសា្ថ�ន្ធ បញ្ញជីអាជូីវកម្ព័ែ ន្ធិងសកម្ព័ែភាពប្រតូវ
បាន្ធហាម្ព័�ត់ក្ន�ងការផតល់កម្ព័្ចី

ក្ន�ងអាជូីវកម្ព័ែរបស់�ែ�ន្ធ ធនាគារម្ព័ិន្ធផតល់កម្ព័្ចីដល់
អាជូីវកម្ព័ែម្ព័ួយចំន្ធួន្ធខ្មែដលប្រតូវបាន្ធធនាគារចាំត់ទុកថា
មាន្ធឡើប្រគាះថាំ�ក់ដល់បរិសា្ថ�ន្ធ ឬសុ�ុមាលភាពរបស់
ប្របជាជូន្ធកម្ព័័�ជា។ ការខ្មែសើងរកសកម្ព័ែភាពទាំំងឡើន្ធះ
ប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងជាឡើរៀងរាល់នៃ�្ងឡើ�ដំណាក់កាល
វិភាគការឡើស្នើសុំកម្ព័្ចី។

៤ អុីន្ធតរកម្ព័ែជាម្ព័ួយ
សហគម្ព័ន្ធ៍

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយទំន្ធួល�ុសប្រតូវ
របស់សាជូីវកម្ព័ែចំឡើពាះសងគម្ព័

សូម្ព័ឡើម្ព័ើលខ្មែផ្នក � សប្រមាប់បញ្ញជីសកម្ព័ែភាពទំន្ធួល
�ុសប្រតូវសាជូីវកម្ព័ែចំឡើពាះសងគម្ព័របស់ធនាគារ ក្ន�ង 
ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។

៥ កម្ព័ែវិធីប្របឆ្នាំំង
អុីំឡើពើពុករលួយ

ប្រកម្ព័សីលធម្ព័៌ ន្ធិងវិជា្ជ�ជូីវៈ
អាជូីវកម្ព័ែ

ខ្មែចងពីសិទធិ ន្ធិងកាតពើកិច្ចរបស់មាា�ស់សញា�
ប�ណ៍ណនៃន្ធសញា�ប�ណ៍ណខ្មែដលប្របតិបតតិតាម្ព័បញ្ញញតតិរបស ់
គ.ម្ព័.ក ឡើ�កាលបរិឡើច្ឆទទូទាំត់ រួម្ព័មាន្ធ ការខ្មែកខ្មែប្រប
ណាម្ព័ួយឡើផ�សងខ្មែដលអុីន្ធុឡើលាម្ព័តាម្ព័កិច្ចប្រពម្ព័ឡើប្រពៀង
ឡើន្ធះ។ ប្របសិន្ធឡើបើមាន្ធភាព�ុសគាំ�រវាងលកខន្ធតិកៈនៃន្ធ
សញា�ប�ណ៍ណ ន្ធិងកិច្ចប្រពម្ព័ឡើប្រពៀងអុី្នកតំណាងមាា�ស់
សញា�ប�ណ៍ណឡើនាះកិច្ចប្រពម្ព័ឡើប្រពៀងអុី្នកតំណាងមាា�ស់
សញា�ប�ណ៍ណន្ធឹងប្រតូវអុីន្ធុវតត។

៦
កម្ព័ែវិធីប្របយុទធ
ប្របឆ្នាំំង
អុីំឡើពើពុករលួយ 

ប្រកុម្ព័សីលធម្ព័៌វិជា្ជ�ជូីវៈ
ការបណ៍ះ�ះបណាា�លឡើទៀងទាំត់ដល់បុគគលិកទាំំងអុីស់
អុីំពីឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆ្នាំំងន្ធឹងការសូកបាា�ន្ធ់ ន្ធិង
អុីំឡើណាយរបស់ធនាគារ។
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b. b. ពិពណ៍៌នាអុីំពីទំន្ធួល�ុសត�ូវសងគម្ព័របស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបត�៖ពិពណ៍៌នាអុីំពីទំន្ធួល�ុសត�ូវសងគម្ព័របស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបត�៖

ល.រល.រ អុី្នកទទួលផលប�យោជូន្ធ៍អុី្នកទទួលផលប�យោជូន្ធ៍ គោលបំណ៍ងន�ការបរិចាំា�គគោលបំណ៍ងន�ការបរិចាំា�គ

១
អុី្នកភិូម្ព័ិក្ន�ងឡើ�តតកំពង់ឆ្នាំំ�ំង ន្ធិងត�បីូង�ែ�ំ ក្ន�ង
គឡើប្រមាង"ទឹកសាា�ត" របស់ CBN អុីងគការឡើប្រ�
រ�ា�ភិិបាលកម្ព័័�ជា

សាងសង់អុីណ៍ះ�ងទឹកក្ន�ងឡើ�តតទាំំងពីរខ្មែដលទទួលរងឡើប្រគាះរាំងស្ង�ត
ធ្ងន្ធ់ធ្ងរក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ ២០១៩

២

សិស�ស ន្ធិងទស�សន្ធិជូន្ធសាលាអាជូីវកម្ព័ែក្ន�ង
កម្ព័ែវិធីកម្ព័ែសិក�សាការយល់ដឹងខ្មែផ្នកហិរញ្ញញវតុ� 
(FLIP) សហការជាម្ព័ួយធនាគារជាតិ
កាណា� ការិយាល�យ UNAC ឡើ�
កាណា� ន្ធិងការិយាល�យ UNDP ឡើ�
កម្ព័័�ជា

កម្ព័ែវិធីឡើន្ធះមាន្ធសិកាា�សាលាជាឡើប្រចើន្ធខ្មែដលកម្ព័ែសិក�សាការីម្ព័កពី
កាណា�ខ្មែដលមាន្ធបទពិឡើសាធន្ធ៍ខ្មែផ្នកហិរញ្ញញវតុ�ប្រពម្ព័ជាម្ព័ួយ
បុគគលិក ABA ពិភាក�សាជាម្ព័ួយន្ធិស�សិតអុីំពីចំណ៍ុចសំខាន្ធ់ៗក្ន�ង
ការបឡើងកើត ន្ធិងប្រគប់ប្រគងអាជូីវកម្ព័ែ។ ន្ធិស�សិតចូលរួម្ព័សិកាា�សាលា
ទាំំងឡើន្ធះទទួលបាន្ធចំឡើណ៍ះដឹងខ្មែផ្នកសហប្រគិន្ធភាពប្រពម្ព័ទាំំង
ម្ព័ូល�ា�ន្ធនៃន្ធការយល់ដឹងខ្មែផ្នគហិរញ្ញញវតុ�សប្រមាប់ការប្របឹងខ្មែប្របងនា
ឡើពលអុីនាគតរបស់ពួកគាត់។

៣ ម្ព័ូលន្ធិធិគន្ធធបុបាា�កម្ព័័�ជា

ការបរិចាំា�គន្ធឹងប្រតូវឡើប្របើប្របាស់សប្រមាប់ពប្រងឹងការខ្មែ�ទាំំឡើវជូជសាហ្វ្រិសត
ឡើលើកុមារកម្ព័័�ជាខ្មែដលព�យាបាលឡើ�ម្ព័ន្ធ្ទីរឡើពទ�យចំន្ធួន្ធប្របាំឡើប្រកាម្ព័
ការប្រគប់ប្រគងរបស់ម្ព័ូលន្ធិធិគន្ធធបុបាា�កម្ព័័ូជាខ្មែដលប្រសបន្ធឹង
ឡើបសកកម្ព័ែ ន្ធិងគុណ៍តនៃម្ព័ៃ�សាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ។

៤ ប្រកុម្ព័បាល់ទាំត់ជូឡើប្រម្ព័ើសជាតិកម្ព័័�ជា
ធនាគារ ABA ផតល់�វិកាឡើដើម្ព័�បីីគាំប្រទការបណ៍ះ�ះបណាា�ល ប្របតិបតតិ
ការ ន្ធិងចំណាយទូឡើ�របស់ប្រកុម្ព័ជូឡើប្រម្ព័ើសជាតិឡើដើម្ព័�បីីប្របកួតប្របខ្មែជូង
ក្ន�ងការប្របកួតបាល់ទាំត់អុីន្ធតរជាតិក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ ២០១៩-២០២០។

៥ សហព�ន្ធធវាយកូន្ធបាល់កម្ព័័�ជា គាំប្រទការប្របកួត "ABA Bank ITF Junior Series ២០១៩" 
របស់សហព�ន្ធធវាយកូន្ធបាល់កម្ព័័�ជា ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។

ចឡើនា្ល�ះឡើន្ធះ ទុកទំឡើន្ធរ
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្នែកិទី 6

ការបង្ហាាៃញពិ័ត៌�ន និងត�ាៃភាពិ
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a. a. បង្ហាា�ញអុីំពីព�ត៌មាន្ធក្ន�ងរបាយការណ៍៍ប�ចាំំឆ្នាំំ�ំដូចខាងក��ម្ព័៖បង្ហាា�ញអុីំពីព�ត៌មាន្ធក្ន�ងរបាយការណ៍៍ប�ចាំំឆ្នាំំ�ំដូចខាងក��ម្ព័៖

ល.រល.រ ព�ត៌មាន្ធព�ត៌មាន្ធ មាន្ធ/គា្ម�ន្ធបង្ហាា�ញមាន្ធ/គា្ម�ន្ធបង្ហាា�ញ

១ ចកខ�វិស�យ/ឡើបសកកម្ព័ែ/ឡើគាលឡើ�អាជូីវកម្ព័ែ មាន្ធ

២ សូចនាករហិរញ្ញញវតុ� មាន្ធ

៣ សូចនាករម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធហិរញ្ញញវតុ� មាន្ធ

៤ កតាោ�ហាន្ធិភិ�យសំខាន្ធ់ៗ មាន្ធ

៥ ឡើគាលន្ធឡើយាបាយភាគលាភិ មាន្ធ

៦ ជូីវប្របវតតិរបស់អុីភិិបាល មាន្ធ

៧ ការបណ៍ះ�ះបណាា�លសប្រមាប់អុីភិិបាល គា្ម�ន្ធ*

៨ ចំន្ធួន្ធកិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល មាន្ធ

៩ វតតមាន្ធរបស់អុីភិិបាលក្ន�ងកិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល មាន្ធ

១០ លាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់សប្រមាប់អុីភិិបាល ន្ធិងបុគគលិក ជាន្ធ់�័ស់ មាន្ធ

* បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបប្រតប្រតូវបញ្ជ�ក់ពីម្ព័ូលឡើហត ុប្របសិន្ធឡើបើម្ព័ិន្ធបាន្ធបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធខាងឡើលើ។

b. b. ពិពណ៍៌នាអុីំពីយន្ធតការន�ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធពិពណ៍៌នាអុីំពីយន្ធតការន�ការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធ  ដោយរៀបរាប់ពីម្ព័ធ�យាបាយដោយរៀបរាប់ពីម្ព័ធ�យាបាយ  ន្ធីតិវិធីន្ធីតិវិធ ី ន្ធិង បុគគលិកទទួលបន្ធ្ទ�កន្ធិង បុគគលិកទទួលបន្ធ្ទ�ក
ផតល់ព�ត៌មាន្ធផតល់ព�ត៌មាន្ធ

ខ្មែផអកឡើលើប្របកាស ០០៧/១៨ គ.ម្ព័.ក/ប្រប.ក ចុះកាលបរិឡើច្ឆទនៃ�្ងទ ី៣០ ខ្មែ�តុលា ឆ្នាំំ�ំ ២០១៨ សតីពីការបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ 
ធនាគារ ABA បាន្ធខ្មែតងតាំងម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធ ន្ធិងជូំន្ធួយការម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធ ដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

ម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ុ�តំណ�ងម្ព័ុ�តំណ�ង

១ ឡើលាក Babu Ram Gyawali នាយកហិរញ្ញញវតុ�

២ ឡើលាក Zhiger Atchabarov នាយកប្របតិបតតិការអុីន្ធតរជាតិ

៣  ឡើលាក គង ់សាមាន្ធ ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធរតនាភិិបាល

៤ ឡើលាក តុល ភិីរិទធ ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�

ម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ុ�តំណ�ងម្ព័ុ�តំណ�ង

១ ឡើលាក ជា បញ្ញ្ចន្ធៈ អុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�

២ ឡើលាក ធុល សុធា អុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធរតនាភិិបាល

៣ កញា� ឡាយ ជូីវម្ព័ុី ប្របធាន្ធខ្មែផ្នកបង្ហាា�ញព�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ
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c. c. ទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិយោគិន្ធទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិយោគិន្ធ

១. ១. បង្ហាា�ញពីយន្ធតការ ន្ធិងន្ធីតិវិធីនៃន្ធការទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិឡើយាគិន្ធបង្ហាា�ញពីយន្ធតការ ន្ធិងន្ធីតិវិធីនៃន្ធការទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិឡើយាគិន្ធ

ធនាគារ ABA សា្�គម្ព័ន៍្ធវនិ្ធឡិើយាគិន្ធ ន្ធងិផតល់ព�តម៌ាន្ធចាំបំាច់អុីពំសីកម្ព័ែភាព ន្ធងិប្របតិបតតកិារហរិញ្ញញវតុ�របស់�ែ�ន្ធឡើ�ឡើលើវបិសាយ
សាជូីវកម្ព័ែរបស់�ែ�ន្ធ៖ https://www.ababank.com/about-aba/for-investors/     

២. ២. ពិពណ៍៌នាឡើ�យសឡើងខបអុីំពីទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយន្ធឹងវិន្ធិឡើយាគិន្ធក្ន�ងរយៈឡើពល១(ម្ព័ួយ)ឆ្នាំំ�ំចុងឡើប្រកាយពិពណ៍៌នាឡើ�យសឡើងខបអុីំពីទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយន្ធឹងវិន្ធិឡើយាគិន្ធក្ន�ងរយៈឡើពល១(ម្ព័ួយ)ឆ្នាំំ�ំចុងឡើប្រកាយ

ក្ន�ងឆ្នាំំ� ំ២០១៩ ធនាគារ ABA អុីនុ្ធវតតសកម្ព័ែភាពទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិឡើយាគិន្ធជាឡើប្រចើន្ធ។

ម្ព័ុន្ធន្ធឹងឡើចញសញ្ញញបណ៍ណសាជូីវកម្ព័ែ ABA ធនាគារបាន្ធសកម្ព័ែឡើលើកកម្ព័័ស់ ន្ធិងផ�សពើផ�សាយព�ត៌មាន្ធអុីំពីសញា�បណ៍ណក្ន�ងចំឡើណាម្ព័
វិន្ធិឡើយាគិន្ធជាប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ ន្ធិងរូបវន្ធតសកាោ�ន្ធុពលនានាតាម្ព័រយៈដំឡើណ៍ើរការកំណ៍ត់នៃ�ែភាគហ៊ុន្ធ (ប៊ុកឡើបៀលឌិីង) ន្ធិងរ៉ូដសូ។ ជា
លទធផល សញា�បណ៍ណ ABA ប្រតូវបាន្ធឡើចញឡើ�យឡើជាគជូ�យឡើ�នៃ�្ងទី ២៣ ខ្មែ�សីហា ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។

ឡើលើសពីឡើន្ធះ ធនាគារបាន្ធឡើបើកគណ៍នី្ធទំនាក់ទំន្ធងជាប្របាក់ដុលា្ល�រអូុីប្រសាោលី (JP Morgan, សីុដនី្ធ) ប្របាក់ដុលា្ល�រកាណា� 
(ធនាគារជាតិកាណា� ម្ព័ុុងឡើរ៉អាល់) ន្ធិងប្របាក់វ៉ុន្ធកូឡើរ៉ (ធនាគារ Woori សូល) ជាការឡើឆ្លុះែើយឆ្លុះែងន្ធឹងតប្រមូ្ព័វការឡើកើន្ធឡើ�ើងរបស់
អុីតិ�ិជូន្ធ�ែ�ន្ធ។

អុី្នកជំូនាញទំនាក់ទំន្ធងវិន្ធិឡើយាគិន្ធរបស់ធនាគារ ក៏ទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយអុី្នកផតល់កម្ព័្ចីសកាោ�ន្ធុពលសប្រមាប់ការ�្ចីអុីន្ធតរជាតិឡើពញ
ម្ព័ួយឆ្នាំំ�ំ។ 
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