
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំប្រ�ីមាសទីី៤
គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

 ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ អាសីី ចំំកា�់
(ធ្នូនាគារ ABA)
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ព័័�៌មានៈ ហិិរញ្ញញវ�ុ� សង្ខេ�េ�

ស្ថាា�នភាព ហិិរញ្ញញវតុ� (លានរៀរៀល) ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩ ឆ្នាំំ��២០១៨

ត្រឹទីព�យសកមមសរុ� ១៧.៩០៩.១៧០ ១១.០២០.៥០៣

��ណ៍ុលសរុ� ១៥.៨៨៦.៤២១ ៩.៧៣៨.៨៨៧

មូលធ្នូនសរុ� ២.០២២.៧៤៩ ១.២៨១.៦១៧

 លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ�  (លានរៀរៀល) ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹតីមាស ទីី៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៨

ចំ�ណ៍ូលសរុ� ៣៦១.៣៧១ ២៣៩.៥២១

ចំ�រៀណ៍ញ/(ខាត)មុន�ង់់ពនធ ១៥៦.៨៥៤ ៩៦.២២៣

ចំ�រៀណ៍ញ/(ខាត) សុទីធកូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី ១៧១.២៨២ ៧២.៧៣២

លទីធផលលមិិតកូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី ១៧១.៧៨៧ ៧២.៤០៧

អនុបាត ហិិរញ្ញញវតុ� (%)
(សត្រឹមា�់ ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�ន ធ្នូនាគារ និង់ ហិិរញ្ញញវតុ�)

ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩ ឆ្នាំំ��២០១៨

អនុបាតរៀស្ថាធ្នូនភាព [១] ១៩,៩៤ ១៩,៩៥

អនុបាត��ណ៍ុលរៀធ្នូៀ�នឹង់មូលធ្នូន ៧៨៥,៣៩ ៧៥៩,៨៩

អនុបាតសនទនីយភាព ១៦២,៣២ ១៣២,៥១

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំ�រៀណ៍ើរការ ០,៧០ ០,៧៨

អនុបាត�រៀញ្ញញើឥណ៍ទាន ៨១,៤២ ៨៣,៩១

អនុបាតផលចំ�រៀណ៍ញ (%) ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹតីមាស ទីី៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៨

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធ្នូៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមមធ្នូ�យម  [២] ០,៩៨ ០,៧០

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធ្នូៀ�នឹង់មូលធ្នូនមធ្នូ�យម  [២] ៨,៧៩ ៦,១៧

អនុបាតលទីធភាព�ង់់ការត្រឹបាក់ [២] ៣៩៤,៣៣ ២៨៤,៩៦

ចំ�រៀណ៍ញកូ�ង់មួយឯកតាមូល�ត្រឹតកមមសិទីធ ិ
(ករណ៍ីចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹតកមមសិទីធ)ិ

គាា�ន គាា�ន

ភាគិលាភកូ�ង់មួយឯកតាមូល�ត្រឹតកមមសិទីធ ិ
(ករណ៍ីចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹតកមមសិទីធ)ិ

គាា�ន គាា�ន

អនុបាតហិិរញ្ញញវតុ�ស�ខាន់ៗរៀផ��ង់រៀទីៀត (ត្រឹ�សិនមាន) គាា�ន គាា�ន

[ ១] ថ្ងៃ�ៃទីី ២១ ខែ�វិចំេិកា ឆ្នាំំ��២០១៩ ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ បានរៀធ្នូើើការរៀសូើរសុ�រៀ�ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា រៀដំើម�បីី�រៀង់ើើនរៀដំើមទីុន�ខែនុមចំ�នួន ១២០ លានដំុលាា�រអារៀមរិក រៀសមើនឹង់ ៤៨០ ពាន់លានរៀរៀល និង់ បានទីទីួលលិ�ិតអនុញ្ញាា�ត ចំុ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ ពី 
 ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃន កមុ�ជារៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២ ខែ�មករា ឆ្នាំំ��២០២០។ �នាា��់ពីទីទីួលបានលិ�ិតអនុញ្ញាា�ត ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនកាណាដាបាន�រៀង់ើើនរៀដំើមទីុនរៀ�ថ្ងៃ�ៃខែតមួយ ខែដំលជំ�រុញឱ្�យអនុបាតរៀស្ថាធ្នូនភាពរ�ស់ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ រៀកើនរៀ�ើង់ដំល់ ២១,១១% រៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២  
 ខែ�មករា ឆ្នាំំ��២០២០។
[ ២] អនុបាតទា�ង់រៀន�មិនខែមនជាអនុបាតត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ��រៀនា�រៀទី រៀហិើយត្រឹតូវបានគិណ៍នារៀដាយរៀត្រឹ�ើតួរៀល�ចំ�រៀណ៍ញ ឬខាត រយៈរៀពល ៣ខែ� ចាំ�់ពីថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ�តុលា ឆ្នាំំ��២០១៩ ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ ។
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ប្រកាហិិិកអំំព័ីព័័�៌មានៈហិិរញ្ញញវ�ុ�សង្ខេ�េ� 

ទ�ព�យសកមម សរុ�ទ�ព�យសកមម សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

៦២,៥
រៀកើនរៀ�ើង់ពីឆ្នាំំ�� ២០១៨

១៧១៧..៩០៩៩០៩..១៧០១៧០
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩

១១១១..០២០០២០..៥០៣៥០៣
ឆ្នាំំ�� ២០១៨

��ណ៍ុល សរុ���ណ៍ុល សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

៦៣,១
រៀកើនរៀ�ើង់ពីឆ្នាំំ�� ២០១៨

១៥១៥..៨៨៦៨៨៦..៤២១៤២១
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩

៩៩..៧៣៨៧៣៨..៨៨៧៨៨៧
ឆ្នាំំ�� ២០១៨

មូលធ្នូន សរុ�មូលធ្នូន សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

៥៧,៨
រៀកើនរៀ�ើង់ពីឆ្នាំំ�� ២០១៨

២២..០២២០២២..៧៤៩៧៤៩
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩

១១..២៨១២៨១..៦១៧៦១៧
ឆ្នាំំ�� ២០១៨

អនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ ទ�ព�យសកមម មធ្នូ�យមអនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ ទ�ព�យសកមម មធ្នូ�យម
គិិតជាភាគិរយ

៤០,០
រៀកើនរៀ�ើង់ពីឆ្នាំំ�� ២០១៨

០០,,៩៨៩៨
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩

០០,,៧០៧០
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៨

អនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ មូលធ្នូនមធ្នូ�យមអនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ មូលធ្នូនមធ្នូ�យម
គិិតជាភាគិរយ

៤២,៥
រៀកើនរៀ�ើង់ពីឆ្នាំំ�� ២០១៨

៨៨,,៧៩៧៩
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩

៦៦,,១៧១៧
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៨

លទីធផល លមិិត កូ�ង់លទីធផល លមិិត កូ�ង់   ការិយ�រិចេ�ទី ការិយ�រិចេ�ទី
គិិតជាលាន រៀរៀល

១៣៧,៣
រៀកើនរៀ�ើង់ពីឆ្នាំំ�� ២០១៨

១៧១១៧១..៧៨៧៧៨៧
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩

៧២៧២..៤០៧៤០៧
ឆ្នាំំ�� ២០១៨
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សមាសភាព័ប្រកីមប្រ�ឹក្សាភិិបាល

Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

Dominic Jacques
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Christian St-Arnaud

អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Lionel Pimpin
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Martin Ouellet
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Yves Jacquot
ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល

Guy Quaden
អភិបាលឯករាជំ�យ

Henri Calvet
អភិបាលឯករាជំ�យ

Etienne Chenevier
អភិបាលឯករាជំ�យ
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ង្ខេសចំកីីថ្លែ�ែ�រ�ស់ប្រ�ធានៈប្រកីមប្រ�ឹក្សាភិិបាល 

�ំ��បាទី មាន រៀសចំកីី រៀស្ថាមនស��រកីរាយ សមូ ជំត្រឹមា� ជំនូ អ�ព ីលទីធផល ត្រឹ�ត�ិតិកិារ ហិរិញ្ញញវតុ� រ�ស ់ធ្នូនាគារ ABA សត្រឹមា�់ ត្រឹតមីាស ទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩ 
ត្រឹស� រៀ� តាម លកខ�ណ៍ឌ ក�ណ៍ត់ រ�ស់ គិណ៍ៈកមមការ មូល�ត្រឹត កមុ�ជា (គិ.ម.ក)។

ធ្នូនាគារ ABA ជា �ម ីមីង់ រៀទីៀត �ង្ហាា�ញ ព ីក�រៀណ៍ើន ដ៏ំ រងឹ់មា� រៀលើ ត្រឹគិ�់ បាា�រាា� ខែមែត្រឹត ទា�ង់ អស់ ខែដំល រមួ មាន ត្រឹទីព�យ សកមម សរ�ុ ត្រឹបាក់ �រៀញ្ញញើ នងិ់ ឥណ៍ទាន
ក៏ ដំូចំ ជា មូលដាា�ន អតិ�ិជំន ផង់ ខែដំរ។ គិិត ត្រឹតឹម ថ្ងៃ�ៃ ទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹទីព�យសកមម សរុ� រៀកើន បាន ៦០% រៀសមើ នឹង់ ៤.៣៩ �ី�លាន ដំុលាា�រ
អារៀមរកិ រៀធ្នូៀ� រៀ� នឹង់ ដំ�ណាច់ំ ឆ្នាំំ��២០១៨ �ណ៍ៈ រៀពល ខែដំល ផល�ត្រឹត �រៀញ្ញញើ រៀកើន បាន ៥៥% មាន តថ្ងៃមៃ រៀសមើ នឹង់ ៣.៤០ �ី�លាន ដុំលាា�រ អារៀមរកិ 
រៀហិើយ ផល�ត្រឹត ឥណ៍ទាន រៀកើន ដំល់ ២.៧៦ �ី�លាន ដំុលាា� អារៀមរិក ខែដំល គិិត ជា ភាគិរយគិឺ ៥០% ចាំ�់ពីថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៨។

មូលធ្នូន រ�ស់ ភាគិហុីិនិក ថ្ងៃន ធ្នូនាគារ ក៏ រៀកើន រៀ�ើង់ ផង់ ខែដំរ រៀដាយ សរៀត្រឹមចំ បាន ៤៩៦លាន ដុំលាា�រ អារៀមរិក កូ�ង់ អ���ង់ រៀពល ថ្ងៃន របាយការណ៍៍
រៀន�។ ធ្នូនាគារជាតិ កាណាដា ខែដំល ជា ភាគិហិីុនិក បាន �ង្ហាា�ញ ពី ការ រៀ�ីជាា� ចំិតិ រៀដាយ ដាក់ �ខែនុម ទីុន ចំ�នួន ១២០លាន ដំុលាា�រ អារៀមរិក ខែដំល
ដំ�រៀណ៍ើរ ការ នឹង់ ត្រឹតូវ �ញ្ញច�់ រចួំរាល់ កូ�ង់ ខែ� មករា ឆំ្នាំ��២០២០។ ការ ដាក ់ទុីន �ខែនុម រៀន� ទីទីលួ បាន ការ អនមុត័ ពី ធ្នូនាគារជាត ិថ្ងៃន កមុ�ជា រៀ� កូ�ង់ ខែ�
ធូ្នូ� ឆ្នាំំ��២០១៩។ ចំ�ខែណ៍ក ទុីន �ខែនុម រៀន� នឹង់ ជួំយ គា�ត្រឹទី ដំល់ ក�រៀណ៍ើន �ខែនុម រ�ស់ ធ្នូនាគារ រៀដាយ រក�សា បាន អនបុាត ស្ថាធ្នូនភាព ជា មួយ កិចំចត្រឹ�តិ
�តិ តាម រៀពញរៀលញ ខែដំល ត� តាម លកខ�ណ៍ឌ តត្រឹមូវ ខែផូក និយ័តកមម ឬ �ញ្ញញតិិចំ�បា�់។

ABA ធានា បាន ត្រឹបាក ់ចំ�រៀណ៍ញ សទុីធ ដំ ៏រងឹ់ មា� ចំ�ននួ ៤២.២លាន ដំលុាា�រ អារៀមរកិ រៀ� កូ�ង់ ត្រឹតមីាស ទី៤ី នងិ់ ចំ�ននួ ១២៧.៤១លាន ដំលុាា�រ អារៀមរកិ
សត្រឹមា�់ មួយ ឆំ្នាំ�� រៀពញ ថ្ងៃន ឆ្នាំំ�� ហិិរញ្ញញវតុ� ២០១៩។ ធ្នូនាគារ រៀយើង់ �ំ�� រៀ� ខែត នា� មុ� រៀគិ ខែផូក ផល ចំ�រៀណ៍ញ រៀដាយ មាន អនុបាត ROAE (អនុបាត
ចំ�រៀណ៍ញ រៀធ្នូៀ� នឹង់ មូលធ្នូន) ៣១.៣% គិិត ត្រឹតឹម ដំ�ណាចំ់ ត្រឹតីមាស ទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩។

កូ�ង់ ទិីដំឋភាព ទូីរៀ� ធ្នូនាគារ ABA រៀ� ខែត �និ រៀដាយ រៀជាគិជ័ំយ កូ�ង់ ការ អនុវតិ យុទីធស្ថាស្ត្រសិ ធុ្នូរកិចំច រ�ស់ �ៃ�ន រៀដាយ រៀ�ោ�ត រៀលើ ផលិតផល ហិិរញ្ញញវតុ�
ឌ្ជីំ�ីល ក ៏ដូំចំ ជា ឥណ៍ទាន ត្រឹ�ក� រៀដាយ ផលិតភាព ដំល ់អាជំវីកមម ខែដំល សិុត រៀ� កូ�ង់ វសិយ័ ពតិ ថ្ងៃន រៀសដំឋកចិំច។ ធ្នូនាគារ ABA ក�ពងុ់ អនវុតិ វ��បីធ្នូម៌
ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ហានិភ័យ ដំ៏ រឹង់មា� ខែដំល ត្រឹតូវ បាន ពត្រឹង់ឹង់ រៀដាយ សវនកមម និង់ កិចំចការ ត្រឹ�តិ�តិិ តាម រៀពញរៀលញ រៀលើ ត្រឹគិ�់ សកមមភាព ធ្នូុរកិចំច រ�ស់ �ៃ�ន។

កូ�ង់ អ���ង់ របាយការណ៍៍ ធ្នូនាគារ ABA សរៀត្រឹមចំ បាន ជំ�ហាន រៀជាគិជ័ំយ គួិរ ឲ្�យ កត់ សមាា�ល់ ជា រៀត្រឹចំើន ខែដំល រៀ�ើក ទី�ព័រ ត្រឹ�វតិិស្ថាស្ត្រសិ �មី រ�ស់ �ៃ�ន។ 
រៀ� កូ�ង់ ខែ� តុលា ធ្នូនាគារជាតិកាណាដា បាន ទីិញ យក ភាគិហុីិន ចំុង់ រៀត្រឹកាយ រ�ស់ ABA រៀដាយ ឥ��វ រៀន� កាន់ កា�់ ភាគិហុីិន សរុ� ៩៩.៩៩។
ជា �មី មីង់ រៀទីៀត តាម រយៈ លទីធកមម រៀន� ធ្នូនាគារ ជាតិកាណាដា �ង្ហាា�ញ ពី ជំ�រៀនឿចំិតិ រ�ស់ �ៃ�ន មក រៀលើ ធ្នូនាគារ ABA និង់ វិស័យ ធ្នូនាគារ ទា�ង់ មូល
រៀ� កមុ�ជា ផង់ ខែដំរ។

ក�រៀណ៍ើន ដ៏ំ រងឹ់មា� ទូីទា�ង់ ត្រឹ�តិ�តិិការ ធ្នូរុកចិំច រ�ស់ �ៃ�ន រៀធ្នូើើ ឲ្�យ ចំ�ណាត់ ថ្នាំ�ក់ លទីធភាព សង់ រ�ស ់ABA ត្រឹតូវ បាន ដំ�រៀ�ើង់ រៀដាយ ភាំ�ក់ង្ហារ វាយ តថ្ងៃមៃ S&P 
Global Ratings ដំល ់កត្រឹមតិ ‘B+’ រយៈ រៀពល ខែវង់ ជា មយួ ទីស��នវិសយ័ “សុរិភាព” រៀ� កូ�ង់ ខែ� ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩។ ត្រឹស� រៀពល ជា មយួ គាំ� រៀនា� ខែដំរ 
កូ�ង់ អ���ង់ រៀពល របាយការណ៍៍ ធ្នូនាគារ ABA ទីទីួល បាន ពានរង្ហាា�ន់ កត្រឹមិត �ុស់ មួយ ចំ�នួន �ី ពី ទីស��នាវដំីី ថ្ងៃន វិស័យ រៀន� ខែដំល រួមមាន ពាន រង្ហាា�ន់ 
“ធ្នូនាគារ រៀ�ូើម ជាង់ រៀគិ កូ�ង់ ឆ្នាំំ�� ២០១៩ រៀ� កមុ�ជា” និង់ “ធ្នូនាគារ ឌ្ីជំី�ល រៀ�ូើម ជាង់ រៀគិ កូ�ង់ ឆ្នាំំ��២០១៩ រៀ� កមុ�ជា”។

ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភបិាល ពតិ ជា មាន រៀសចំកី ីរៀស្ថាមនស�� ជា មួយ លទីធផល ត្រឹ�តិ�តិកិារ ដ៏ំ រងឹ់មា� រ�ស់ ធ្នូនាគារ រៀ� កូ�ង់ ត្រឹតមីាស ចុំង់ រៀត្រឹកាយ ថ្ងៃន ឆំ្នាំ��២០១៩ 
និង់ �និ រៀដំើរ តួនាទីី យ៉ាា�ង់ សកមម កូ�ង់ ការ ពិនិត�យ តាមដាន ការ អនុវតិ យុទីធស្ថាស្ត្រសិ រ�ស់ ធ្នូនាគារ ខែផិក រៀលើ វិធ្នូីស្ថាស្ត្រសិ អនុវតិ លិ ត្រឹ�រៀសើរ និង់ ត្រឹស� តាម
�ទីដាា�ន។ ត្រឹតង់់ រៀន� ត្រឹកុម ត្រឹ�ឹក�សាភិបាល មាន សមតុភាព រៀពញ រៀលញ ជា មួយ សមាជិំក រ�ស់ �ៃ�ន ខែដំល យក �ទីពិរៀស្ថាធ្នូ និង់ ជំ�នាញ ឯករៀទីស រៀ�
កូ�ង់ វិស័យ ហិិរញ្ញញវតុ� ការ ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ហានិភ័យ និង់ អភិបាលកិចំច ស្ថាជំីវកមម មក អនុវតិ សត្រឹមា�់ ធ្នូនាគារ។

តាង់ នាម ឲ្�យ ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល �ំ�� សូម ខែ�ៃង់ អ�ណ៍រគុិណ៍ ដំល់ ត្រឹកុម ការង្ហារ ត្រឹ�តិ�តិិ រ�ស់ ធ្នូនាគារ ABA សត្រឹមា�់ ការ រៀ�ីជាា� ចំិតិ យ៉ាា�ង់ មុតមា� និង់
ភាព ជា អូក ដឹំកនា� ដ៏ំ រៀលចំរៀធាា� រ�ស់ �ៃ�ន។ �ំ��បាទីក៏សូមអនុញ្ញាា�តស�ខែដំង់កិចំចខែ�ៃង់អ�ណ៍រគុិណ៍ដំល់ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា និង់ គិណ៍ៈ កមមការ
មលូ�ត្រឹត កមុ�ជា សត្រឹមា�់ ការ �និ ផីល់ មគុិ�រៀទីទសក៍ និង់ ការ គា�ត្រឹទី។ កូ�ង់ នាម ជា ធ្នូនាគារពាណ៍ជីិំ ទីីមួយ ខែដំល រៀបា�ផ�សាយ សញ្ញាា��ណ៍ណ ស្ថាជីំវកមម កូ�ង់
ទីកឹ ត្រឹបាក ់សរ�ុ ៨៤.៨២១ �ី�លានរៀរៀល ធ្នូនាគារ ABA សមូ �ង្ហាា�ញ ការ រៀ�ជីាា�ចិំតិ យ៉ាា�ង់ មតុមា� ចំ�រៀពា� កចិំចការ អភិវឌ្�ឍ �និ ថ្ងៃន ទីីផ�សារ មូល�ត្រឹត និង់
ការ រៀលើក កមុស់ ការ រៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ ត្រឹបាក់រៀរៀល។

ជា ចុំង់ រៀត្រឹកាយ �ំ��សមូខែ�ៃង់អ�ណ៍រគុិណ៍យ៉ាា�ង់ត្រឹជាលរៀត្រឹ�ចំ�រៀពា�អត�ិជិំន នងិ់ភាគិពីាកព់ន័ធទា�ង់អសស់ត្រឹមា�់ការរៀជំឿជាកម់ករៀលើធ្នូនាគារ ABA។

ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ� មករា ឆ្នាំំ��២០២០
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រៀសចំកិីខែ�ៃង់រ�ស់ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល  V

ថ្លែនែកទីី 1. ព័័�៌មានៈទីូង្ខេ�ពាក់ព័័នៈធ�ីគ្គគលចំី��ញ្ញីីលក់មូល�ប្រ� ២

a. អតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិុល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត ៣

b. លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធ្នូុរកិចំច  ៣

c. ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ ស�ខាន់ៗ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស រ�ស់ �ុគិុល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត ៤

ថ្លែនែកទីី 2. ព័័�៌មានៈ អំំព័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីិការ ធីរកិចំច  ៥

a. លទីធផល ត្រឹ�តិ�តិិការ ធ្នូុរកិចំច រៀដាយ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ខែផូក ៦

b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណូ៍ល ៦

ថ្លែនែកទីី 3. របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថ្លែ�ល បានៈ ប្រ�ួ�ព័ិនៈិ�្យ ង្ខេ�ើ� វិញ ង្ខេ�យ សវនៈ ករ ឯករាជ្្យ ៧

ថ្លែនែកទីី ៤. ការ ព័ិភាក្សា  នៈិ� ការ វិភាគ្គ រ�ស់ គ្គណ៍ៈ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គ�  ៩

a. ទីិដំឋភាព ទីូរៀ� ថ្ងៃន ត្រឹ�តិ�តិិការ ១០

b.  កតាា� ស�ខាន់ៗ ខែដំល �ែ�ពាល់ រៀលើ ផល ចំ�រៀណ៍ញ ១២

c. ការ ខែត្រឹ�ត្រឹ�ួល ស�ខាន់ៗ រៀលើ ការ លក ់និង់ ចំ�ណ៍ូល ១៣

d. ផល �ែ�ពាល់ ថ្ងៃន ការ �ិ�រ រូ�ិយ�័ណ៍ណ អត្រឹតា ការ ត្រឹបាក់ និង់ ថ្ងៃ�ៃ ទី�និញ ១៣

e. ផល �ែ�ពាល់ ថ្ងៃន អតិផរណា ១៣

f. រៀគាលនរៀយ៉ាបាយ រៀសដំឋកិចំច ស្ថាររៀពើពនធ និង់ រូ�ិយ វតុ� រ�ស់ រាជំរដាា�ភិបាល ១៣

ហិតុរៀលខា អភិបាល រ�ស់ �ុគិុល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត  ១៣
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ថ្លែនែកទីី 1 

ព័័�៌មានៈទីូង្ខេ�ពាក់ព័័នៈធ�ីគ្គគលចំី��ញ្ញីីលក់មូល�ប្រ�
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a. a. អតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិុល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត�អតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិុល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត�

រៀ�ា�� ត្រឹកុមហិីុន ជា អក��រ ខែ�មរ ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់

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

រៀល� កូដំ សិង់់ដារ KH  ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីស្ថាំ�ក់ការ
រៀល� ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង់ ១៤៨ ABCD វិ �ី ត្រឹព� សីហិ នុ សង្ហាា�ត់ �ឹង់
រៀកង់កង់ ១ �ណ៍ឌ�ឹង់ រៀកង់កង់ រាជំធានី ភូ�រៀពញ ត្រឹព�រាជាណាចំត្រឹក កមុ�ជា

រៀល� ទីូរស័ពទ (+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

រៀល� ទីូរស្ថារ (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

រៀគិហិទី�ព័រ www.ababank.com

អុីខែមល info@ababank.com

រៀល� វិញ្ញាា��ន�ត្រឹត ចំុ��ញ្ញីី ពាណ៍ិជំីកមម ០០០១០៥៩៣ ចំុ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២៩ ធ្នូូ� ២០១០

រៀល� អាជាា� �ណ៍ណ អាជំីវកមម B១៤ រៀចំញ រៀដាយ ធ្នូនាគារជាតិថ្ងៃន កមុ�ជា ចំុ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២២ តុលា ២០១៨

រៀសចំកិីសរៀត្រឹមចំ អនុញ្ញាា�ត និង់ ចំុ��ញ្ញីី ឯកស្ថារ ផិល់
ព័ត៌មាន រៀល�

១៥៥/១៩ គិ.ម.ក. ចំុ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ០៧ សីហា ២០១៩

រៀ�ា�� �ុគិុល ត�ណាង់ �ុគិុល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត រៀលាក Askhat Azhikhanov

b. b. លកខណ៍ៈ ន� ធ្នូុរកិចំច លកខណ៍ៈ ន� ធ្នូុរកិចំច 
 ធ្នូនាគារ ABA គិជឺា ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិរិញ្ញញវតុ� ឯកជំន �នមុ� មួយ រ�ស់ កមុ�ជា (សហិត្រឹគាស ឯកជំន) ខែដំល ត្រឹតូវ បាន �រៀង់ើើត រៀ�ើង់ កូ�ង់ ឆ្នាំំ�� ១៩៩៦ មាន
រៀ�ា�� ថ្នា ធ្នូនាគារ វឌ្�ឍនៈ អាសីុ ចំ�កាត។់ �ៃង់ កាត ់ការ អភិវឌ្�ឍ និង់ ក�រៀណ៍ើន ជាង់ ២០ ឆ្នាំំ�� កនៃង់ មក រៀន� ABA បាន ពត្រឹង់ងឹ់ ជំ�ហិរ រ�ស់ �ៃ�ន យ៉ាា�ង់ រងឹ់
មា� កូ�ង់ ទីីផ�សារ និង់ កាា�យជា ធ្នូនាគារ មួយ កូ�ង់ ចំ�រៀណាម ធ្នូនាគារពាណ៍ិជំី ក�ពូល ទា�ង់ �ី រៀ� កូ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស។ សពើ ថ្ងៃ�ៃរៀន� ABA មាន �រៀត្រឹមើរៀសវា ជំូន
ដំល់ �ណាា� អតិ�ិជំន ជា រៀត្រឹចំើន ដំូចំ ជា សហិត្រឹគាស ធ្នូុន តូចំ និង់ មធ្នូ�យម, អាជំីវកមម ខាំ�ត តូចំ, និង់ រូ�វនិ�ុគិុល។

 ធ្នូនាគារ ABA គិជឺា �ុត្រឹត សមុនធ រ�ស់ ធ្នូនាគារជាត ិកា ណា ដា (www.nbc.ca) ខែដំល ជា ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិរិញ្ញញវតុ� មួយ មានត្រឹទីព�យ សកមម ជាង់ ២០៩.១ 
�ី�លាន ដុំលាា�រ អារៀមរិក គិិត ត្រឹតមឹ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ៣១ ខែ�កកើដា ឆ្នាំំ�� ២០១៩ នងិ់ មាន �ណាា�ញ ធ្នូនាគារ សមុនធ ហិរិញ្ញញវតុ� រៀ� ទូី ទា�ង់ ពិភពរៀលាក។ កូ�ង់ នាម ជា
ភាគិហិីុនិក មួយ រ�ស់ ធ្នូនាគារ ABA តា�ង់ពី ឆ្នាំំ�� ២០១៤  មក ធ្នូនាគារជាតិ កា ណា ដា បាន កាា�យជា ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� អារៀមរិក ខាង់រៀជំើង់ ទីី មួយ 
ខែដំល �ន រៀជំើង់ ចំូល វិស័យ ធ្នូនាគារ រៀ� កមុ�ជា។ រៀដាយ មាន ស្ថាំ�ក់ ការ កណាា�ល សុិត រៀ� ទីីត្រឹកុង់ មែុង់ រៀរ� អាល់ ធ្នូនាគារជាតិ កា ណា ដា បាន ពត្រឹង់ីក
ស្ថាខា រៀ� រៀសទើរខែត ត្រឹគិ�់ រៀ�តិ ថ្ងៃន ត្រឹ�រៀទីស ជាមួយនឹង់ អត�ិិជំន កូ�ង់ ថ្ងៃដំ ២.៥លាន នាក់។ នាម ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិរិញ្ញញវតុ� ធ្នូ� ជាង់រៀគិ ល�ដា�់ ទីី ៦ កូ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស
កា ណា ដា និង់ នា�មុ� រៀគិ រៀ� រៀក �ិ ចំ ធ្នូនាគារជាតិ កា ណា ដា ជា ជំរៀត្រឹមើស ថ្ងៃន �ណាា� សហិត្រឹគាស ធ្នូុន តុ ចំ និង់ មធ្នូ�យម នានា រៀ� ទីីរៀនា�។

 គិិត ត្រឹតមឹ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ៣១ ខែ�ធូ្នូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩ ធ្នូនាគារ ABA ត្រឹគិ�ត់្រឹគិង់ ត្រឹទីព�យ សកមម សរ�ុ ៤.៤១ �ី�លាន ដុំលាា�រ អារៀមរកិ នងិ់ �រៀត្រឹមើ អតិ�ិជំន ជាង់ ៧៣០,០០០
 ជាមួយ �ណាា�ញ ទីូល�ទីូលាយ មាន ស្ថាខា ៧៧ មាា�សុីន សើ័ យ រៀសវា ជាង់ ៥៥០+ និង់ ធ្នូនាគារ អនឡាញ និង់ ធ្នូនាគារ តាម ទីូរស័ពទ ដំ៏ ទី�រៀនើ�។

 ធ្នូនាគារ ABA ទីទួីល បាន ចំ�ណាត ់ថ្នាំ�ក ់លទីធភាព សង់ ‘B+’ រយៈរៀពល ខែវង់ ព ីភំា�ក ់ង្ហារ វាយ តថ្ងៃមៃ ឥណ៍ទាន Standard & Poor’s (S&P) Global 
Ratings។ កត្រឹមិត ឥណ៍ទាន ត្រឹតូវ បាន ដំ�រៀ�ើង់ ពី កត្រឹមិត 'B' កូ�ង់ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩។
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c. c. ព�ឹតិិការណ៍៍ ស�ខាន់ៗ ប�ចាំ�ត�ីមាស រ�ស់ �ុគិុល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត�ព�ឹតិិការណ៍៍ ស�ខាន់ៗ ប�ចាំ�ត�ីមាស រ�ស់ �ុគិុល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត�
 កូ�ង់ ត្រឹតមីាស ចុំង់ រៀត្រឹកាយ ថ្ងៃន ឆ្នាំំ�� ២០១៩ ធ្នូនាគារ ABA បាន ទីទួីល បាន ពាន ជា រៀត្រឹចំើន ដំចូំ ជា ពាន ធ្នូនាគារ រៀ�ូើម ត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ�� ២០១៩ រ�ស់ កមុ�ជា ពី
ទីស��នាវដីិំ ហិរិញ្ញញវតុ� The Banker ពាន ធ្នូនាគារ ឌី្ ជីំ � ល រៀ�ូើម ត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ�� ២០១៩ រ�ស់ កមុ�ជា ពី ទីស��នាវដីិំ Asiamoney ខែដំល ជា �ុត្រឹត សមុនធ រ�ស់
ទីស��នាវដីិំ Euromoney នងិ់ ពាន ចំ�ននួ ពីរ រៀទីៀត សត្រឹមា�់ ត្រឹ�ព័នធ ទូីទាត ់អន ឡាញ PayWay រ�ស់ ធ្នូនាគារ ABA ព ីទីស��នាវដីិំ Marketing។

 កូ�ង់ ត្រឹតមីាស ដំូចំ គាំ� ខែដំរ ធ្នូនាគារ បាន ពត្រឹង់ីក �ណាា�ញ ស្ថាខា រ�ស់ �ៃ�ន តាម រយៈ ការ �ខែនុម ស្ថាខា �មី ចំ�នួន ៦ រៀទីៀត ខែដំល រៀធ្នូើើ ឱ្�យ ស្ថាខា សរុ� ទីូ ទា�ង់
ត្រឹ�រៀទីស មាន ចំ�នួន ដំល់ ៧៧។ 

 កូ�ង់ ខែ�តុលា ធ្នូនាគារជាតិ កា ណា ដា បាន ទីិញ យក ភាគិហិីុន ទា�ង់អស់ រ�ស់ ធ្នូនាគារ ABA រៀដាយ មាន ភាគិហិីុន សរុ� កូ�ង់ ធ្នូនាគារ ABA ដំល់ 
៩៩.៩៩%។ ជាមួយ ការ ទិីញ យក រៀន� ធ្នូនាគារជាតិ កា ណា ដា �ង្ហាា�ញ ទី�នុកចិំតិ កត្រឹមិត �ុស់ ��ផុត រៀលើ ធ្នូនាគារ ABA នងិ់ ទីីផ�សារ ធ្នូនាគារ កមុ�ជា។

 កូ�ង់ ខែ�ធូ្នូ� ភំា�ក់ង្ហារ វាយតថ្ងៃមៃ ឥណ៍ទាន Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings ក ៏បាន ដំ�រៀ�ើង់ ចំ�ណាតថ់្នាំ�ក ់លទីធភាព សង់ រយៈរៀពល ខែវង់
រ�ស ់ធ្នូនាគារ ABA ពី កត្រឹមិត 'B' រៀ� ‘B+’ ជាមួយ ទីស��នវិស័យ “សុិរភាព” រៀដាយស្ថារ ចំ�ខែណ៍ក ទីីផ�សារ ឥណ៍ទាន និង់ �រៀញ្ញញើ កាន់ខែត រៀកើនរៀ�ើង់
រ�ស់ ធ្នូនាគារ ABA រៀដាយ មាន ផល ចំ�រៀណ៍ញ រៀលើស ពី មធ្នូ�យម។

"ធ្នូនាគារ ឆូើម  រ�ស់ កមុ�ជា ឆ្នាំំ�� 2019""ធ្នូនាគារ ឆូើម  រ�ស់ កមុ�ជា ឆ្នាំំ�� 2019"
ពីទីស��នាវដំិី  The  Banker 

""BestBest  eCommerceCommercee  brbrandand""
និង់ "និង់ "BestBest  eCommerceeCommerce  plaplatformtform  inin  CamCambodiabodia""

ពីទីស��នាវដំិី  Asia Marketing 

"ធ្នូនាគារ ឆូើម ជាង់ គ� នៅ កមុ�ជា 2019""ធ្នូនាគារ ឆូើម ជាង់ គ� នៅ កមុ�ជា 2019"
ពី ទីស��នាវដំីី Euromoney



5ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៩

ថ្លែនែកទីី 2 

ព័័�៌មានៈ អំំព័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីិការ ធីរកិចំច



6 ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៩

a. a. លទីធផល ប�តិ�តិិការ ធ្នូុរកិចំច លទីធផល ប�តិ�តិិការ ធ្នូុរកិចំច   ដោយ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ផូ�កដោយ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ផូ�ក

លទីធផល សរៀត្រឹមចំ បាន ស�ខាន់ៗ ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩   ឆ្នាំំ�� ២០១៨

  ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន 

គិណ៍នីកមចី ៦៦.៥១៣ ៤៩.២៩៥

ឥណ៍ទានដំុលសរុ� (លានរៀរៀល) ១១.២៦៥.០៣៧ ៧.៣៧៣.៨០៦

  ផូ�ក ស�វា ប��ក់ �ញញើរ ផូ�ក ស�វា ប��ក់ �ញញើរ 

គិណ៍នី�រៀញ្ញញើ ៨២៨.៦៥១ ៤២៦.០៨៩

ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើសរុ� (លានរៀរៀល) ១៣.៨៣៦.០២៥ ៨.៧៨៧.២៩៦

 ព័ត៌មាន ទីូទៅ  ព័ត៌មាន ទីូទៅ 

ចំ�នួនស្ថាខារៀ�ើកដំ�រៀណ៍ើការ ៧៧ ៦៦

ចំ�នួន�ុគិុលិកសរុ� ៦.៤១០ ៤.២១៣

ចំ�នួនមាា�សុីន រៀអធ្នូីអឹម ៤១៨ ២៧៤

ចំ�នួនមាា�សុីនទីូទាត់ ១.២១៤ ៧៧៧

b. b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូលរចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូល

 ល. រ  ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល
ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩  ត្រឹតីមាស ទីី៤  ឆ្នាំំ�� ២០១៨

ចំ�នួន (លាន រៀរៀល) ភាគិរយ ចំ�នួន (លាន រៀរៀល) ភាគិរយ

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៣០៥.០៣៤ ៨៤,៤១ ២១០.៣៧៩ ៨៧,៨៣

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម 
និង់រៀជំើង់ស្ថារ

៥៤.៥០២ ១៥,០៨ ២៦.៧៥៣ ១១,១៧

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ  ១.៨៣៥ ០,៥១ ២.៣៨៩ ១,០០

ចំ�ណ៍ូលសរុ�ចំ�ណ៍ូលសរុ� ៣៦១.៣៧១ ៣៦១.៣៧១ ១០០១០០ ២៣៩.៥២១ ២៣៩.៥២១ ១០០១០០
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ថ្លែនែកទីី 3 

របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថ្លែ�ល បានៈ ប្រ�ួ�ព័ិនៈិ�្យ
ង្ខេ�ើ� វិញ ង្ខេ�យ សវនៈ ករ ឯករាជ្្យ



8 ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៩

សូមរៀយ៉ាង់ឧ�សមុនធរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យរៀ�ើង់វិញរៀដាយសវនករឯករាជំ�យ
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ថ្លែនែកទីី ៤ 

ការ ព័ិភាក្សា នៈិ� ការ វិភាគ្គ រ�ស់ គ្គណ៍ៈ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គ�



10 ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៩

ការពភិាក�សា និង់វភិាគិខាង់រៀត្រឹកាមរៀន� រៀ�ា�តស�ខាន់រៀលើ លទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការ និង់ស្ថាា�នភាពហិរិញ្ញញវតុ� ខែផិករៀលើរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�គិិតត្រឹតមឹ
កាល�រិរៀចំេទីថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធូ្នូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យរួចំរាល់ រៀដាយសវនករឯករាជំ�យ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ត្រឹតូវបានរៀរៀ�ចំ�
ត្រឹស�តាមសិង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�អនិរជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា (“CIFRS”) នងិ់អនុរៀលាមរៀ�តាម�ទី�ញ្ញញតិិគិណ៍រៀនយ�យពាក់ពន័ធនងិ់រៀគាលការណ៍៍
ខែណ៍នា�នានាខែដំលរៀចំញរៀដាយ ធ្នូនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជា។ ធ្នូនាគាររៀធ្នូើើការពភិាក�សានងិ់វភិាគិរៀ�រៀលើ សមាសធាតសុ�ខាន់ៗ ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ� 
និង់ កតាា�ស�ខាន់ៗខែដំល�ែ�ពាល់ដំល់ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរ�ស់ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់។

a. a. ទីិដំឋភាព ទីូទៅ ន� ប�តិ�តិិការទីិដំឋភាព ទីូទៅ ន� ប�តិ�តិិការ
១. ការ វិភាគិ ចំ�ណ៍ូល

ធ្នូនគារ វឌ្�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ មានត្រឹ�ភពចំ�ណ៍ូលធ្នូ�ៗចំ�នួន៣ គិឺ ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក,់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជំើង់ស្ថារ និង់ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ។

 ■ ចំ�ណូ៍លមកពីការត្រឹបាក់ រួមមាន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជំន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការដាក់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើររៀ�ធ្នូនាគារ 
និង់ ចំ�ណ៍ូលមកពីមូល�័ត្រឹតវិនិរៀយ៉ាគិនានា។

 ■ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជំើង់ស្ថារ រួមមាន ការសន�យាឥណ៍ទាន ចំ�ណ៍ូលពីការរៀផទរត្រឹបាក់និង់រៀវរត្រឹបាក់ ចំ�ណ៍ូលពី�័ណ៍ណរៀផ��ង់ៗ។

 ■ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ រួមមាន ចំ�ណ៍ូលពីអត្រឹតា�ី�រត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗរៀទីៀត។

២. ការ វិភាគិ ចំ�ណ៍ូល តាម ខែផូក

ល.រ ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល
ត្រឹតីមាស ទីី៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៩ ត្រឹតីមាស ទីី៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៨

ចំ�នួន (លាន រៀរៀល) % ចំ�នួន (លាន រៀរៀល) %

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៣០៥.០៣៤ ៨៤,៤១ ២១០.៣៧៩ ៨៧,៨៣

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជំើង់
ស្ថារ ៥៤.៥០២ ១៥,០៨ ២៦.៧៥៣ ១១,១៧

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ  ១.៨៣៥ ០,៥១ ២.៣៨៩ ១,០០

 ចំ�ណ៍ូល សរុ�  ចំ�ណ៍ូល សរុ� ៣៦១.៣៧១ ៣៦១.៣៧១ ១០០១០០ ២៣៩.៥២១ ២៣៩.៥២១ ១០០១០០

ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត ់ទីទួីលបានចំ�ណ៍លូដ៏ំធ្នូ�មកពីការត្រឹបាក ់ខែដំលមានចំ�នួន ៨៤% ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�ណ៍លូសរុ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩ 
ខែដំលរៀ�កូ�ង់រៀនា� ៩៦%បានមកពីចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជំន។

៣. ការ វិភាគិ គិមាា�ត ចំ�រៀណ៍ញ ដំុល

ធ្នូនាគារ វឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ បានរៀរៀ�ចំ�របាយការណ៍៍លទីធផលរ�ស់�ៃ�នកូ�ង់ទីត្រឹមង់់ជារបាយការណ៍៏ខែដំលមិន�ង្ហាា�ញពីត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញដំុល។ 
�ែខុែនិ ទីត្រឹមង់់របាយការណ៍៍រៀន�អាចំ�ង្ហាា�ញរៀលើត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញពីត្រឹ�តិ�តិិការ ខែដំលទីទួីលបានមកពីចំ�ណ៍លូសរ�ុ ដំកនឹង់ចំ�ណាយត្រឹ�តិ�តិិការ 
ខែដំលនឺង់ត្រឹតូវយកមកពិភាក�សារៀ�កូ�ង់ចំ�ណ៍ុចំ ការវិភាគិចំ�រៀណ៍ញ/(ខាត) មុន�ង់់ពនធ។
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៤. ការ វិភាគិ ចំ�រៀនញ /(ខាត)  មុន �ង់់ពនធ

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ចំ�រៀណ៍ញ ខាត 
(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាស ទីី៤ ឆ្នាំំ��
២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាស ទីី៤ ឆ្នាំំ��
២០១៨ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(ភាគិរយ)

ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៣០៥.០៣៤ ២១០.៣៧៩ ៩៤.៦៥៥ ៤៤,៩៩

ចំ�ណាយរៀលើការត្រឹបាក់ (៥៣.២៩២) (៥២.០២៤) (១.២៦៨) ២,៤៤

ចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធ ២៥១.៧៤២២៥១.៧៤២ ១៥៨.៣៥៥១៥៨.៣៥៥ ៩៣.៣៨៧៩៣.៣៨៧ ៥៨,៩៧៥៨,៩៧

ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជំើង់ស្ថារ ៥៤.៥០២ ២៦.៧៥៣ ២៧.៧៤៩ ១០៣,៧២

ចំ�ណាយកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជំើង់ស្ថារ (១៧.០៨៩) (១០.៣៧២) (៦.៧១៧) ៦៤,៧៦

ចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថារសុទីធចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថារសុទីធ ៣៧.៤១៣៣៧.៤១៣ ១៦.៣៨១១៦.៣៨១ ២១.០៣២២១.០៣២ ១២៨,៣៩១២៨,៣៩

ចំ�ណ៍ូលត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗ ១.៨៣៥ ២.៣៨៩ (៥៥៤) -២៣,១៩

ចំ�ណាយ�ុគិុលិក (៧៨.៨០៦) (៤៦.៧៥០) (៣២.០៥៦) ៦៨,៥៧

ចំ�ណាយត្រឹ�តិ�តិិការ (៣៥.៥៥៥) (១៩.៩១៧) (១៥.៦៣៨) ៧៨,៥២

ចំ�ណាយរំលស់ (១៦.៩១១) (១១.៧៧៨) (៥.១៣៣) ៤៣,៥៨

ប��ក់ចំ�ណ�ញពីប�តិ�តិិការប��ក់ចំ�ណ�ញពីប�តិ�តិិការ ១៥៩.៧១៨១៥៩.៧១៨ ៩៨.៦៨០៩៨.៦៨០ ៦១.០៣៨៦១.០៣៨ ៦១,៨៥៦១,៨៥

ការខាត�ង់់រៀលើឱ្នភាពខែនតខែមៃរៀលើឧ�ករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ�

(២.៨៦៤) (២.៤៥៧) (៤០៧) ១៦,៥៦

ប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធ ១៥៦.៨៥៤១៥៦.៨៥៤ ៩៦.២២៣៩៦.២២៣ ៦០.៦៣១៦០.៦៣១ ៦៣,០១៦៣,០១

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធមានចំ�នួន ១៥៦.៨៥៤លានរៀរៀល ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់ ៦៣% រៀសមើនឹង់ ៦០.៦៣១
 លានរៀរៀល រៀត្រឹ�ៀ�រៀធ្នូៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ�� ២០១៨ ។ ការរៀកើនរៀ�ើង់ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរៀន� គិឺ�ណាា�លមកពីការរៀកើនរៀ�ើង់ ៤៥%ថ្ងៃន
ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជំើង់ស្ថារ ១០៤% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធ្នូៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៨។
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៥. ការ វិភាគិ ចំ�រៀនញ /(ខាត)  កូ�ង់ ការិយ�រិរៀចំេទី 

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ចំ�រៀណ៍ញ ខាត
ត្រឹតីមាស ទីី៤ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាស ទីី៤ 
ឆ្នាំំ��២០១៨ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(ជា ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ ១៥៦.៨៥៤ ៩៦.២២៣ ៦០.៦៣១ ៦៣,០១

ចំ�ណាយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូល ១៤.៤២៧ (២៣.៤៩២) ៣៧.៩១៩ -១៦១,៤១

ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ��ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ�� ១៧១.២៨១១៧១.២៨១ ៧២.៧៣១៧២.៧៣១ ៩៨.៥៥០៩៨.៥៥០ ១៣៥,៥០១៣៥,៥០

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៩ ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ បានទីទួីលត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ�នាា��់ពី�ង់់ពនធ ចំ�នួន ១៧១.២៨១លានរៀរៀល ខែដំលបាន
រៀកើនរៀ�ើង់ចំ�ននួ ១៣៥,៥០% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធ្នូៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ��២០១៨ �ង្ហាា�ញអ�ពកីារលតូលាសយ់៉ាា�ង់ខាា��ង់រ�សធ់្នូនាគារ។ កតាា�មយួរៀទីៀត
ខែដំលចំូលរួមចំ�ខែណ៍កកូ�ង់ការរៀកើនរៀ�ើង់ដំ៏កត់សមាា�ល់រៀន� គិឺការរៀលើកទីឹកចំិតិពនធដារ ខែដំលបានអនុញ្ញាា�តពីអគិុនាយកដាា�នពនធដារកមុ�ជា រៀ�
ថ្ងៃ�ៃទីី ១១ ខែ�មនីា ឆ្នាំំ��២០២០ រៀដាយអនញុ្ញាា�តឲ្�យធ្នូនាគារ�នុយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍លូចំ�នួន ៥០% (ហាស�ិភាគិរយ) ថ្ងៃនពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍លូ
ត្រឹតូវ�ង់់សត្រឹមា�់ឆ្នាំំ��២០១៩ រៀដាយស្ថារធ្នូនាគារបានចុំ��ញីី្ញរៀ�រៀលើផ�សារមូល�ត្រឹតកមុ�ជា សត្រឹមា�់ការរៀបា�ផ�សាយលកស់ញ្ញាា��ណ៍ណស្ថាជីំវកមមរៀ�
ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ�សីហា ឆំ្នាំ��២០១៩ ។ ជាលទីធផល ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត ់ទីទួីលបានអនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធ្នូៀ�នងឹ់មូលធ្នូនចំ�ននួ ៣១,២៥% 
និង់ អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធ្នូៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមចំ�នួន ៣,៥៧% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩។

៦. ការ វិភាគិ លទីធផល លមិិត កូ�ង់ ការិយ�រិរៀចំេទី

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ចំ�រៀណ៍ញ ខាត
ត្រឹតីមាស ទីី ៤ ឆ្នាំំ��

២០១៩ 
(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាស ទីី ៤ ឆ្នាំំ��
២០១៨ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(ជា ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ត្រឹគា ១៧១.២៨១ ៧២.៧៣១ ៩៨.៥៥០ ១៣៥,៥០

ការចំ�រៀណ៍ញ/ខាតលមិិតរៀផ��ង់ៗ ៥០៦ (៣២៤) ៨៣០ -២៥៦,១៧

ប��ក់ចំ�ណ�ញលមិិតសរុ�ប��ក់ចំ�ណ�ញលមិិតសរុ� ១៧១.៧៨៧១៧១.៧៨៧ ៧២,៤០៧៧២,៤០៧ ៩៩.៣៨០៩៩.៣៨០ ១៣៧,២៥១៣៧,២៥

៧. ការ វិភាគិ កតាា�  និង់ និនាំ�ការ ខែដំល �ែ�ពាល់ ស្ថាា�នភាព  និង់ លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ� 

គិិតត្រឹតមឹថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធូ្នូ� ឆំ្នាំ��២០១៩ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�ល់ថ្នា ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ មនិមានកតាា�ស�ខាន់ៗ នងិ់និនំា�ការ ស�ខាន់ៗ 
ណាខែដំលអាចំ�ែ�ពាល់ដំល់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវតុ� និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ រៀ�ើយ។

b. b.  កតាា� ស�ខាន់ៗ ដ�ល �ែ�ពាល់ លើ ផល ចំ�ណ�ញ កតាា� ស�ខាន់ៗ ដ�ល �ែ�ពាល់ លើ ផល ចំ�ណ�ញ
១. ការ វិភាគិ ពី លកខ�ណ៍ឌ ថ្ងៃន តត្រឹមូវការ  និង់ ការ ផុត់ផុង់់  

ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ គិជឺាស្ថាា��័នហិរិញ្ញញវតុ�ឯកជំនខែដំល�នម�ុរៀគិ ជាមួយនឹង់ចំ�ណាតថ់្នាំ�ក់ឥណ៍ទាន រយៈរៀពលខែវង់ នងិ់រយៈរៀពល�ៃ ីB+ 
ខែដំលមានចំកខ�វសិយ័កាា�យជាអូកផុតផុ់ង់់រៀល�មយួរៀ�កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជា ខែដំលផិលទ់ី�នកុចំតិិ នងិ់ផិលឱ់្�យអត�ិិជំនទីទីលួយកនវូ�ទីពរិៀស្ថាធ្នូន៍ 
�រៀចំចកវិទី�យាទី�រៀនើ�រៀ�កូ�ង់រៀសវាកមមធ្នូនាគាររ�ស់រៀយើង់។

កូ�ង់រយៈរៀពល�ែនុាា�នឆ្នាំំ��រៀន� ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត ់បានទីទីលួការគា�ត្រឹទីគួិរឱ្�យកតស់មាា�ល់ពអីត�ិជិំនរ�សរ់ៀយើង់ រៀដាយស្ថារខែតការដាក់�ញ្ញច�ល
ត្រឹ�ពន័ធឌ្ជីំ�ីល ត្រឹ�ក�រៀដាយភាពថ្ងៃចូំត្រឹ�ឌ្តិលិ��ផតុ ដំល់អត�ិជិំនរ�សរ់ៀយើង់។ រៀយើង់បានពត្រឹង់ងឹ់ នងិ់ រៀធ្នូើើឱ្�យត្រឹ�រៀសើររៀ�ើង់នវូត្រឹ�ពន័ធធ្នូនាគាររ�ស់
រៀយើង់ ខែដំលអាចំឱ្�យរៀយើង់�រៀត្រឹមើដំល់អត�ិជិំន នងិ់ ជំ�រុញកមុ�ជារៀឆ្នាំះ��រៀ�រកសង់មុឌ្ជីំ�ីល ខែដំលអាចំឱ្�យអត�ិជិំន�ង់ត់្រឹបាកស់ត្រឹមា�់ទី�នញិ នងិ់
រៀសវាកមមរៀដាយរៀត្រឹ�ើទីូរស័ពទរៀសើនរៀល�កូដំQR ខែដំលមានសុវតុិភាព និង់រហិ័សទាន់ចំិតិ។
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២. ការ វិភាគិ ពី ការ រៀ�ើង់ ចំុ� ថ្ងៃន ថ្ងៃ�ៃ វតុ�ធាតុរៀដំើម 

ធ្នូនាគារ វឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ គិឺជាស្ថាា��័នខែដំលផិល់រៀសវាកមមជំូនអតិ�ិជំន ដំូចំរៀន�រៀហិើយ ធ្នូនាគារមិនត្រឹតូវបានទីទីួលផល�ែ�ពាល់ចំ�រៀពា�
ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលថ្ងៃនតថ្ងៃមៃរ�ស់វតុ�ធាត់រៀដំើមរៀនា�រៀទី។

៣. ការ វិភាគិ រៀលើ ពនធ 

ធ្នូនាគារ វឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ សិុតរៀ�រៀត្រឹកាមចំ�បា�ថ់្ងៃនត្រឹកុមហុីិនពាណិ៍ជីំកមមកូ�ង់វស័ិយពនធដារថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាដូំរៀចូំ� ធ្នូនាគារ មានកាតពើកិចំចកូ�ង់
ការ�ង់់ពនធ រៀដាយអនរុៀលាមរៀ�តាមចំ�បា� ់នងិ់រៀគាលការណ៍៍ខែណ៍នា�ពាកព់ន័ធនានា ខែដំលបានក�ណ៍ត់រៀដាយអគុិនាយកដាា�នពនធដារថ្ងៃនកមុ�ជា។ 
ការ�ង់់ពនធរ�ស់ធ្នូនាគារ គិឺជាការរួមចំ�ខែណ៍កកូ�ង់ការអភិវឌ្�ឍន៏ ក៏ដំូចំជារៀធ្នូើើឲ្�យមានក�រៀណ៍ើនរៀសដំឋកិចំចនូវកូ�ង់ត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាផង់ខែដំរ។ សត្រឹមា�់
អនុរៀលាមភាពលិរៀលើកតពើកិចំចពនធដារ ធ្នូនាគារ ABA ទីទួីលបានវិញ្ញាា��ន�ត្រឹតអនុរៀលាមភាពស្ថាររៀពើពនុត្រឹ�រៀភទី “មាស” ពីអគុិនាយកដាា�ន
ពនធដារ រៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០១៩ ខែដំលមានសុពលភាព ២ ឆ្នាំំ��សត្រឹមា�់ឆ្នាំំ��ជា�់ពនធ ២០១៩ និង់ ២០២០។

៤. ការ វិភាគិ រៀលើ ធាតុ ខែដំល �ុស ពី ធ្នូមមតា  និង់ ធាតុ វិស្ថាមញ្ញញ

គិិតត្រឹតមឹថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធូ្នូ�ឆំ្នាំ�� ២០១៩ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�លថ់្នាធ្នូនាគារ វឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត ់មនិមានផល�ែ�ពាលជ់ាស្ថារវនិរៀដាយសកមមភាព
ត្រឹ�តិ�តិិការ ឬ ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ណាមួយខែដំលមានលកខណ៍ៈជាស្ថារវនិ និង់ មិនត្រឹ�ត្រឹកតីរៀនា�រៀទី។

c. c. ការ ប��ប�ួល ស�ខាន់ៗ លើ ការ លក់ ការ ប��ប�ួល ស�ខាន់ៗ លើ ការ លក់   និង់ ចំ�ណ៍ូលនិង់ ចំ�ណ៍ូល
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធូ្នូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់បានទីទួីលស្ថាា�លថ់្នា ធ្នូនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុចំ�កាត ់មនិមានការ�ា�ស�ិ់�រគិរួឱ្�យកតស់មាា�លណ់ាមួយ
រៀ�កូ�ង់ការលក់និង់ត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូលរៀទី។

d. d. ផល �ែ�ពាល់ ន� ការ �ិ�រ រូ�ិយ�័ណ៍ណ ផល �ែ�ពាល់ ន� ការ �ិ�រ រូ�ិយ�័ណ៍ណ   អត�� ការ ប��ក់ អត�� ការ ប��ក់   និង់ ថៃ� ទី�និញនិង់ ថៃ� ទី�និញ
ធ្នូនាគារមានរៀគាលនរៀយ៉ាបាយមួយ រៀដាយមិន�ង់ើឲ្�យមានហានិភ័យរៀលើស្ថាា�នភាពរូ�ិយ�័ណ៍ណ�ររៀទីសចំ�ហិរៀត្រឹចំើនរៀនា�រៀទី។ ស្ថាា�នភាពចំ�ហិថ្ងៃន
រូ�ិយ�ណ៍ណ�ររៀទីស ត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យ និង់ចាំត់ខែចំង់ជាត្រឹ�ចាំ� ជាមួយនឹង់តត្រឹមូវការត្រឹ�តិ�តិិការ�ិ�ររូ�ិយ�ណ៍ណរ�ស់អតិ�ិជំន និង់តត្រឹមូវការ
ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ចាំត់ខែចំង់ត្រឹទីព�យសកមម និង់អកមមរ�ស់ធ្នូនាគារ រៀដាយថ្ងៃលយ៉ាា�ង់ណាធានាបាននូវនិរនិភាព ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញជំូនដំល់ធ្នូនាគារ។

e. e. ផល �ែ�ពាល់ ន� អតិផរណាផល �ែ�ពាល់ ន� អតិផរណា
អត្រឹតាអតផិរណារៀ�កមុ�ជាកូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០១៩ មានកត្រឹមិតត្រឹតមឹ ១,៩% រៀយ៉ាង់តាមរៀសចំកីិជូំនដំ�ណឹ៍ង់រ�ស់ធ្នូនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជារៀ�កូ�ង់ពិធ្នូរីៀ�ើក
កចិំចត្រឹ�ជុំ�ត្រឹ�ចាំ�ឆំ្នាំ��រៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�� ២០២០ ។ រៀទា�ជាយ៉ាា�ង់ណាករ៏ៀដាយអត្រឹតាអតផិរណារៀន� មិនបានជំ�ឥទីធពិល ដំល់ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ
ហិរិញ្ញញវតុ�រ�សធ់្នូនាគាររៀនា�រៀទី រៀដាយស្ថារខែតធ្នូនាគារមនិបានខែកខែត្រឹ�អត្រឹតាការត្រឹបាក់ខែផិករៀលើអតិផរណា។ រៀយើង់រៀធ្នូើើការខែកតត្រឹមូវអត្រឹតាការត្រឹបាក់
រៀដាយខែផិករៀលើ�រិយ៉ាកាសត្រឹ�កួតត្រឹ�ខែជំង់រៀ�កូ�ង់ទីីផ�សារ រៀដាយថ្ងៃលយ៉ាា�ង់ណា ធានាបាននូវនិរនិភាព ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញជំូនដំល់ធ្នូនាគារ។

f. f. គោលនយោបាយ ស�ដំឋកិចំច គោលនយោបាយ ស�ដំឋកិចំច   ស្ថារពើពនធ ស្ថារពើពនធ   និង់ រូ�ិយ វតុ� រ�ស់ រាជំរដាា�ភិបាលនិង់ រូ�ិយ វតុ� រ�ស់ រាជំរដាា�ភិបាល
រាជំរដាា�ភិបាលបានមានរៀគាលនរៀយ៉ាបាយរូ�ិយវតុ� ខែដំលស�រៀ�រក�សាសិុរភាពថ្ងៃ�ៃ រៀដំើម�បីីរួមចំ�ខែណ៍កជំ�រុញការអភិវឌ្�ឍន៍រៀសដំឋកិចំច កូ�ង់ត្រឹក��័ណ៍ឌ
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