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ធនាាគាារ អូ៊ូ�រី (ខេេមបូ�ឌាា) ម.ក គាជឺាាធនាាគាារពាាណិជ្ិាជាឈាានាមុខេ
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ហិរិញ្ញ្្វាតថុ្ុយាាងសេម្បូ�របូែបូដែលប់ូរ្ជាាជានាកម្ពាជុាាអ៊ូសេរ់យៈពាេល
ជាាង 30 ឆ្្នាា�មកហិើយ។ ធនាាគាារអ៊ូូ�រី (ខេេមបូ�ឌាា) ម.ក ជាា 
សេមាជាិករបូសេ់ធនាាគាារ អូ៊ូ�រី ដែែលជាាធនាាគាារឈាានាមុខេគាេ
មយួនាៅបូរ្ទេេសេក�រាេ នាងិតរ្�វាបូានាបូង្កើតឡើើងតា�ងពាឆ្ី្នាា�1899 

មកម្លាេ�។ គាតិតរ្មឹថុង្ៃទេ3ី1 ខេែឧសេភាា ឆ្្នាា�2022 ធនាាគាារ  
អូ៊ូ�រី (ខេេមបូ�ឌាា) ម.ក បូានាពាង្រកីសេាខេាបូរ្តិបូត្តិការរបូស់េខ្េលនួា
រហិ�តដែល់138 សេាខេាទេ�ទេា�ងបូ្រទេេសេកម្ពាុជាា។
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ធនាគារ អូ៊ូ�រ ី (ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក មានបូទពិិខេ�ធន៍
ខេ�ើខេ�វាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ខេ�កមុ�ជាជិិត្ថុ30 ឆំ្នាំ� និងបាន
ពិង្រីងើកបូណ្តាា ញង្រីបូតិ្ថុបូត្ថុាិការដ�់138�ខាទ�ទាំ�ង
ង្រីបូខេទ�។



I អំំពីីស្ថាា ប័័ន





ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី (ខេ�មបូ�ឌាា) ម.ក បាានាបូខេ�មើខេ�វាាហិិរញ្ញញវាត្ថុុ�ជាាង30ឆ្នាំំា� ទូ�ទូា�ង�បូខេទូ�។
ធនាាគាារ អូ៊ូ�រី (ខេ�មបូ�ឌាា) ម.ក គាឺជាាធនាាគាារពាាណិិជាជ ដែ�លឈាានាមុ�ខេគាកំ�ង�បូខេទូ�កមុ�ជាា 
ខេហិើយក៏ជាា�មាជាិក�គាួ�ាររបូ�់ធនាាគាារពាាណិិជាជ អ៊ូូ�រី ដែ�លជាាធនាាគាារឈាានាមុ�ខេគាមួយ
ខេនាៅ�បូខេទូ�ក�ខេរ� �ត្ថុ�វាបាានាបូខេងើើត្ថុខេ�ើងខេនាៅឆ្នាំំា�1899។

ធានាគ្ារអូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ប្ានប្េត្ិជ្ាញ្ាធាវ្ើឱ្្យើជាវីតិិអតិិថែជិាន.ក្ានត់ិែប្្រសាើរ.តិាមរយើៈដំំណាោ�សារ្ាយើហារិញ្ញ្្វតិថ្ែងុាយើៗ.និងវៃឆ្្លាតិ
ដំោយើភិជ្ាាប្ជ់ាាមយួើប្ចាំច្ាំេក្វទិៃយ្ើាទៃាន់សាមយ័ើ.ជាាមយួើក្ារផ្្តិលជ់ា�នន�វផ្លតិិផ្ល.និងសាេវាដំែលឆ្្លើយើតិប្នងឹតិមរ្�វក្ារអតិិថែជិានគ្ោលដំៅ
រប្សា់យើើង។.

យើើងកំ្ពីុងតិែជាំរុញ្ឱ្្យើមានក្ំណាើនល�តិលាសា់.ជួាយើប្ង្ក្ើតិក្ារងារ.អភិិវឌា្ឍន៍សាហាគ្មន៍.ជំារុញ្ក្ារប្ំលាសា់ប្្តិ�រសាេដំ្ឋកិ្ចាំ្ចាំ. 
នងិដំណំាោ�សា្រាយើប្ញ្្ហាាប្្រឈមមុខាធាំៗនៅក្្នុងសាង្គ្ម.ខាណា:ពីេលដំែលប្ន្តិក្ារគ្្រប្់គ្្រងហាានិភិ័យើ.និងក្ារផ្្តិល់តិ្រឡប្់ 
សាងទៃៅវិញ្ជា�នអតិិថែិជាន. និងភិាគ្ទុៃនិក្រប្ស់ាយើើង។. យើើងជាឿជាាក់្ថែា. យើើងអាចាំទៃទួៃលប្ានជាោគ្ជ័ាយើនៅពីេលដំែល 
អតិិថែជិានមន្ាក់្ៗ.ក្្រុមហាូនុនានា.សាហាគ្មន.៍និងប្គ្ុ្គ្លកិ្ដំែលយើើងប្ានប្ម្រើសាេវាក្ម្មជា�នអាចាំឈានដំលទ់ៃស្ាសានៈវសិាយ័ើជាោគ្ជ័ាយើ
រប្សា់ពីួក្គ្េ។.

គិិត្ថុង្រីតឹ្ថុមខែ�ធំ� ឆំ្នាំ�2021 ធនាគារ អូ៊ូ�រ ីបាន 
ពិង្រីងើកបូណ្តាា ញង្រីបូតិ្ថុបូត្ថុាិការរបូ�់�ួ�នដ�់ 138 �ខាទ�ទាំ�ងង្រីបូខេទ�។

ដែ�វាិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំា�2021 ធនាាគាារ អូ៊ូ�រី (ខេ�មបូ�ឌាា) ម.ក បាានាទូទូួល
អ៊ូាជាាាបូណិណជាាផ្លូូ�វាការកំ�ងនាាមជាា ធនាាគាារពាាណិិជាជ 
ពាីធនាាគាារជាាត្ថុិនៃនាកមុ�ជាា នាិង�ក�ួងពាាណិិជាជកមម នៃនាកមុ�ជាា។

ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី (ខេ�មបូ�ឌាា) ម.ក

8 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា
ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី8



ធនាគារ អូ៊ូ�រ ីខេ�ា ត្ថុ��ខាន់ខេ�ើការផ្តា�់បូទពិិខេ�ធន៍ធនាគារដ៏�អង្រីបូខេ�ើរ 
�ង្រីមាប់ូអ៊ូតិ្ថុថិិជិនរបូ�់�ួ�ន តាមរយៈៈ�ខាខែដ�ង្រីត្ថុវូបានរចនាខេ�ើង
យ៉ាា ងទ�ខេនើបូ និងង្រីបូកបូខេ�យៈ���កភាពិ�ុ�់ជាម�យៈនឹងបូ�គិគ�ិកជិ�នាញ
ង្រីបូកបូខេ�យៈ�ំមញញឹម និងរ ��រាយៈរាក់ទាំក់។ 

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា
ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី 9



ខេ�ក យៈ�ន ហិ ា៉ន�ង់
ប្្រធាានក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាល.នៃធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្

យើោងទៃៅលើផ្ែនក្ារស្ាតិារសាេដ្ំឋក្ច្ិាំចាំ.យើទ្ុៃធានាក្ារចាំាក់្វាាក់្សាាងំ.

គ្ោលក្ារណា៍ណាែនាំរឹតិប្ន្តឹិងពីីក្្រសួាងសាុខាាភិិប្ាល. និង

អនត្ិរាគ្មនស៍ាហាគ្មនដ៍ំើម្បី្សាម្រប្ខ្ាលនួទៃៅនឹង.“ប្្រក្្រតីិភិាពី

តិាមគ្ន្លងថែម្”ី.ធានាគ្ារអភិិវឌាឍ្នអ៍ាសាូបី្ានព្ីយើាក្រណាថ៍ែា.ក្ម្ពីជុាា

នឹងមានកំ្ណាើនផ្លិតិផ្លក្្នុងសា្រុក្សារុប្នឹងក្ើនឡើង. 

5.3%.ក្្នុងឆ្្នាំ.2022.និង.6.5%.ក្្នុងឆ្្នាំ.2023.។

ក្ាររីក្ចាំម្រើនជាាប្ន្តិប្ន្ទៃាប់្នៃលទ្ៃធាផ្លក្ារងាររប្ស់ាយើើង. 

គ្ដឺំោយើសាារក្ារធា្វើសាក្ម្មភិាពីយើាាងសាក្ម្ម.និងប្តិ់ប្ែនក្ារ 

អនវុត្ិតិភ្ិលាមៗក្្នុងក្្រុមហាូនុ.ដំើម្បី្ឆ្្លើយើតិប្ទៃៅនងឹសាថ្ែានភិាពី

ជាាក់្សាត្ិែង.ដំែលប្្រែប្្រលួឥតិឈប់្ឈរ។.ឆ្្នា.ំ2021នេ�.ប្ាន

ផ្្លាសាប្់្តិ�រ.ទៃាងំសារ្ងុន�វទៃសាស្ានៈរប្សាយ់ើើងចំាំពីោ�ប្ែប្ប្ទៃនៃ

ដំំណាើរក្ារអាជាវីក្ម្ម.ក្ារប្ងក្្ើតិទំៃនាក្ទ់ៃនំងជាាមួយើអតិិថិែជាន.

នងិក្ារថែែរក្្សាាសុាខាភិាពីផ្ងដំែរ។.ជាាមួយើគ្្នានេ�ដំែរ.ធានាគ្ារ.

អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ប្ានចាំាប្យ់ើក្ឱ្ក្ាសាក្្នងុក្ារធាវ្ើឱ្្យើប្្រសាើរ

ឡើងន�វប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ារសាន្�ល.និងដំំណាើរក្ារអាជីាវក្ម្មឱ្្យើឈរ 

នៅចាំំណាុចាំក្ំពី�លក្្នុងទៃីផ្្សាារហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ។

រប្ាយើក្ារណាពី៍ីសាមាគ្មមក្ី្រ�ហិារញ្ញ្្វត្ិថុែក្ម្ពុីជាានាខាែធ្ាន�.ឆ្្នា.ំ2021.

ប្ានប្ង្ហាាញ្ថែា.សាំពីៀតិឥណាទៃានសារុប្ប្ានក្ើនឡើងដំល់.

18,760.លានដំលុល្ារអាមេរកិ្.ពីីគ្្រឹ�សាថ្ែានហារិញ្ញ្្វតិថ្ែដុំែលមាន.

ធានាគ្ារ.ចំាំននួ.7.មីក្្រ�ហារិញ្ញ្្វតិថ្ែទុៃទួៃលប្្រាក្ប់្ញ្ញ្្ើចាំនំនួ.5.

គ្្រ�ឹសាថ្ែានមក្ី្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថែចុាំនំនួ.65.គ្្រ�ឹសាថ្ែានឥណាទៃានជានប្ទៃ

ចាំនួំន9.និងក្្រុមហាូនុភិតិិសាន្យើាហារិញ្ញ្្វត្ិថុែចំាំនួន7។.ទិៃន្ននយ័ើ 

នេ�.ប្ង្ហាាញ្ឱ្្យើឃើើញ្ថែា.សាំពីៀតិឥណាទៃានសារុប្ក្ើនឡើង 

24.5%. ប្ើធាៀប្នឹងឆ្្នាំ. 2020. នៅពីេលដំែលចំាំនួនប្្រាក់្ 

ប្ញ្ញ្្ើក្ើនឡើង.25.2.%.ធាៀប្ជាាមួយើនងឹរយើៈពីេលដំ�ចាំគ្្នា។

សាារពីី
�បូធានា�កុម�បូឹកាាភិិបាាល

10 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា



ទៃោ�ប្ជីាាសាថ្ែតិិក្្នងុសាថ្ែានភិាពីដំែលមនិធ្ាលាប្ម់ានពីីមុនមក្

ក្ដ៏ំោយើ.ក៏្ក្្រមុហាូនុរប្ស់ាយើើងនៅតិែប្ន្តិប្ោ�ជំាហាានសាខំាាន់ៗ 

ឆ្្ពីោ�ទៃៅរក្ក្ារក្្លាយើជាាសាថ្ែាប្ន័ហារិញ្ញ្្វតិថុ្ែកំ្ពី�លនៅក្ម្ពុីជាា។. 

គ្តិិត្ិរមឹខាែធ្ាន�.ឆ្្នា.ំ2021.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ទៃទៃលួ

ប្ានប្្រាក្់ចាំំណាេញ្សាុទៃ្ធាចាំំនួន.44.8.លានដំុល្លារអាមេរិក្.

ប្្រាក្ច់ាំណំាេញ្សាទុៃធ្ាធាៀប្នងឹទៃរ្ពីយ្ើសាក្ម្មសាម្ើនងឹ.4.6%.នងិ

ប្្រាក្់ចាំំណាេញ្សាុទៃ្ធាធាៀប្នឹងដំើមទៃុនសា្មើនឹង17.6%។.

សាមទិៃធ្ាផ្លនេ�គឺ្ជាាលទៃធ្ាផ្លប្្រក្ប្ដំោយើផ្្លែផ្្ក្ានៃកំ្ណាើន

សាពំីៀតិឥណាទៃាន.ដំែលមានចំាំននួ.928.លានដុំលល្ារអាមេរកិ្.

ក្ើនឡើង. 48.9%. ធាៀប្នឹងឆ្្នាំ. 2020. រួមជាាមួយើនឹង 

ក្ំណាើនប្្រាក្់ប្ញ្្ញ្ើឥតិឈប្់ឈររប្សា់យើើងដំល់.217.លាន

ដំលុល្ារអាមេរកិ្។.សាមិទៃធ្ាផ្លគ្រួឱ្្យើក្តិស់ាមគ្្ាលដ់ំែលយើើងទៃទៃលួ

ប្ានរហា�តិមក្ដំល់ពីេលនេ�.គ្ឺដំោយើសាារតិែធានធាានមនុសា្សា

ដំប៏្ានិប្្រសាប់្.នងិរងឹមារំប្សាយ់ើើង.ដំែលប្ានប្្តិេជាញ្្ាចាំតិិត្ិយើាាង

មតុិមាក្ំ្នងុក្ារនាមំក្ន�វទៃនិន្ផ្ល.និងលទៃធ្ាផ្លជាាវជិាជ្ាមាន

ជាាប្ន្តិប្ន្ទៃាប្់។

ជាាមួយើនឹងក្ារប្្តិេជ្ាញ្ាចិាំត្ិតិយើាាងមុតិមាំប្ែប្នេ�.យើើងអាចាំ 

សាម្រេចាំប្ានន�វលទៃ្ធាផ្លសាំខាាន់មួយើទៃៀតិ.ដំោយើទៃទៃួលប្ាន.

អាជាញ្្ាប្ណាណ្ាធានាគ្ារពីាណាជ្ិាជាពីីធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពុីជាា.និង 

ក្្រសាងួពីាណាជិាជ្ាក្មម្។.ក្ារប្ប្ំ្លែងទៃៅជាាធានាគ្ារពីាណាជិាជ្ា.

ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).នឹងអាចាំផ្្តិល់ន�វផ្លិតិផ្ល.និង

សាេវាក្ម្មក្ាន់តិែច្ាំរើន.ធ្ាវើឱ្្យើក្ារប្្រើប្្រាសា់ធានាគ្ារក្ាន់តិែ 

មានភិាពីងាយើសា្រួលជាាងមុន។

ប្្រទៃេសាក្មព្ីជុាា.ត្ិរ�វប្ានប្ានទៃទៃលួសាគ្្ាលថ់ែាជាាប្្រទៃេសាមយួើ

ក្្នុងចាំំណាោមប្្រទៃេសាដំែលមានក្ាររីក្ចាំម្រើនលឿនប្ំផ្ុតិ. 

ដំោយើប្ានចាំាប្ផ្់្តិើមប្្រើប្្រាសាន់�វប្្រព័ីន្ធាឌីាជីាថែលផ្្សាេងៗ.ដំើម្បី្

ក្ាត់ិប្ន្ថែយើភិាពីលំប្ាក្រប្ស់ាអតិិថែជិាន.និងក្ចិាំច្ាំក្ារដំែលធ្ាវើ

ដំោយើដំៃ។.ក្ារឆ្្ពីោ�ទៃៅរក្ក្ាររកី្ចាំមរ្ើនសាេដ្ំឋក្ចិាំច្ាំនៅឆ្្នា.ំ2022.

ទៃសិាដំៅយើទុៃធ្ាសាាសាត្ិរ្រប្សាយ់ើើងនឹងផ្្តិោតិលើក្ារផ្្តិលប់្ទៃពិីសាោធាន៍ 

ដំល៏អ្ឥតិខ្ាចាំោ�.នៅលើប្្រព័ីន្ធាធានាគ្ារចាំលត័ិ.ក្ារទៃទួៃលសាគ្្ាល់

មាាក្យើីហាោយើាាងទៃ�លំទៃ�លាយើ.ក្ារក្ាន់ក្ាប្់ចំាំណាែក្ទីៃផ្្សាារ.

នងិក្ារជារ្ើសារើសាប្គ្ុ្គ្លកិ្វ័យើក្្មេងដំែលមានទៃេពីក្ោសាលយ្ើ

មក្ចាំ�លរួមប្ំពីេញ្ក្ារងារជាាមួយើយើើង។

ក្្នុងនាមខាញ្្ុជំាាប្្រធាានក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាល.ខ្ាញ្ុសំា�មគ្ោរពីយើាាង

ជារ្ាលជារ្ៅចំាំពីោ�និយើត័ិក្រ.និងអាជាញ្្ាធារម�លដ្ំឋានសាមរ្ាប្ក់្ារ

គ្ាំទៃ្រឥតិងាក្រេ.និងក្ារខាិតិខំាប្្រឹងប្្រែងឥតិឈប្់ឈរក្្នុង

ក្ារជំារញុ្ឧសាស្ាាហាក្ម្ម.និងសាេដ្ំឋក្ច្ិាំចាំក្្នុងអឡំងុពីេលសាថ្ែានភិាពី

ដំ៏លំប្ាក្នេ�។.សា�មថែ្លែងអំណារគ្ុណាយើាាងជា្រាលជា្រៅចាំំពីោ�.

ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីនៃប្្រទៃេសាក្�រាេ.នងិមច្ាំាសាភ់ិាគ្ហាូនុទៃាងំអសាស់ាម្រាប្់.

ទៃនុំក្ចិាំត្ិតិមក្លើយើទ្ុៃធាសាាសាត្្ិរ.និងទៃសិាដំៅអាជាវីក្ម្មរប្សាយ់ើើង។.

ខាញ្្ុសំា�មថែល្ែងអណំារគ្ណុាយើាាងជារ្ាលជារ្ៅចំាំពីោ�អន្ក្គ្្រប្គ្់្រង.

និងប្ុគ្្គ្លិក្.ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.រប្សា់យើើងដំែល

ល�ប្ង់ក្ារខាតិិខាប្ំ្រងឹប្្រែងឥតិឈប្ឈ់រដំើមប្្ជីារំញុ្ឱ្្យើមានក្ារ

រកី្ល�តិលាស់ានៃក្្រុមហាូនុរប្សាយ់ើើង។.សា�មថែល្ែងអណំារគុ្ណា

យើាាងជារ្ាលជារ្ៅចំាំពីោ�អតិិថិែជានរប្សាយ់ើើង.ដំែលប្ង្ហាាញ្ពីីក្ារ

គ្ាទ្ំៃរជាារៀងរហា�តិ។.ខ្ាញ្ុមំានក្ារជាឿជាាក់្.និងប្្តិេជាញ្្ាចាំតិិត្ិយើាាងខាល្ាងំ

ក្្នុងក្ារផ្្តិលន់�វអនសុាាសាន៍.នងិក្ារណាែនាដំំល៏អ្ប្ផំ្តុិក្្នុងក្ារ

ក្សាាង.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ឱ្្យើក្្លាយើជាាស្ាថែាប័្ន

ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុក្ំពី�លនៅក្ម្ពីុជាា។

លោ�ោក យូូន ហ្យ៉៉�នសាង់់ 
បូ្រធានាក្រុមបូ្រឹក្សេាភាិបូាល

ចំ�នាួនាទេ្រពា្យសេកម្មសេរុបូ

1,162 លានដំុល្លារអាមេរិក្
(ក�ណិើនា 50.1%)

ចំ�នាួនាឥណិទេានាសេរុបូ

928 លានដំុល្លារអាមេរិក្
(ក�ណិើនា 48.9%)

ចំ�នាួនាបូ្រាក់បូញ្្ញ្ើសេរុបូ

217 លានដំុល្លារអាមេរិក្
(ក�ណិើនា 74.7%)

11ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021   អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា   



ក្ារសាទុ្ៃ�ឡើងគ្រួឱ្្យើក្តិស់ាម្គ្ាលន់ៃសាេដ្ំឋក្ចិាំច្ាំពិីភិពីលោក្ប្ាន

ប្ើក្ឱ្ក្ាសាសាម្រាប្់ប្្រទៃេសាក្ម្ពីុជាាយើើង. ដំើម្ប្ីប្ំពីេញ្ន�វ

តិម្រ�វក្ារយើាាងចាំរ្ើននៃឧសាស្ាាហាក្ម្មធាំៗ ដំែលវសិាយ័ើចាំម្ប្ង

រមួមាន.ផ្្នែក្វាយើនភិណាឌ្ា.(សាម្លៀក្បំ្ពីាក់្.នងិសាម្ភិារៈធាវ្ើដំំណាើរ.

សា្ប្ែក្ជាើង.និងក្ារផ្លតិិទៃោចាំក្្រយើាន).ក្៏ដំ�ចាំជាាក្សាិក្ម្ម។.

យើោងតិាមរប្ាយើក្ារណា៍រប្សា់ធានាគ្ារអភិិវឌ្ាឍន៍អាសាូីប្ាន

ប្ង្ហាាញ្ថែា.សាេដំឋ្កិ្ចាំច្ាំរប្ស់ាប្្រទៃេសាក្មពុ្ីជាានៅក្្នុងឆ្្នា2ំ021. 

ប្ានក្ើនឡើងដំល.់3.0%.ប្ន្ទៃាប់្ពីីក្ារធ្ាលាក់្ចុាំ�.3.1%.នៅក្្នុង 

ឆ្្នា.ំ2020។.សាមទិៃធ្ាផ្លនេ�ប្ានមក្ពីីក្ារអនុវត្ិតិយើាាងសាក្ម្ម.

ដំើមប្្កី្ាតិប់្នថ្ែយើឥទ្ៃធាពិីលនៃជាងំកឺ្�វដីំ19.មក្លើផ្្នែក្ពីាណាជ្ិាជាក្ម្ម.

នងិចាំណំា�លរប្សា់ប្្រជាាជាន។.យើុទៃ្ធានាក្ារចាំាក្់វាាក្់សាាំងយើាាង

សាសា្រាក្់សាសា្រាំនៅទៃ�ទៃាំងប្្រទៃេសា.ប្ានរៀប្ចាំំប្្រទៃេសាក្ម្ពីុជាា

ឱ្្យើទៃទួៃលយើក្ន�វភិាពីរីក្ចាំម្រើនផ្្នែក្សាេដំឋ្កិ្ច្ាំចាំនៅឆ្្នា.ំ2022។

ខាញ្្ុពិំីតិជាាមានក្ារពីេញ្ចាំត្ិិតិ.និងមានក្ម្លាងំចាំត្ិិតិជាាខ្ាលាងំដំែល

ប្ានឃើើញ្ថែា.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).រក្្សាាប្ានន�វសាមិទ្ៃធាផ្ល

ដំល៏អ្រប្សាយ់ើើង.នងិនៅតិែដំើរតួិយើាាងសាខំាាន់សាម្រាប់្សាេដ្ំឋក្ចិាំច្ាំ

ក្ម្ពីជុាា.នៅឆ្្នា.ំ2021.នេ�.ដំោយើខ្ាលនួប្ានទៃទួៃលក្ារគ្ាទ្ំៃរយើាាង

ពីេញ្ទៃហំាងឹ.ពីីភិាគ្ពីីាក្ព់ីន័ធ្ាសាខំាាន់ៗទៃាងំអសា។់.ក្ារសាមរ្េចាំ

ប្ានក្្នុងឆ្្នានំេ�.រួមមានទៃាងំក្ារក្ើនឡើងន�វផ្្នែក្ហារិញ្ញ្្វត្ិថែុ.

ក្ដ៏ំ�ចាំជាា.ក្ារទៃទួៃលប្ានអាជាញ្្ាប្ណាណ្ាជាាផ្្ល�វក្ារជាាធានាគ្ារពីាណាជិាជ្ា។

នៅ.ក្្នុងឆ្្នា.ំ2021.ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ទៃទួៃលប្ាន

ក្ណំាើនរហា�តិដំល់.50.1%.លើទ្ៃរព្ីយើសាក្ម្មសារុប្.ដំែលឈាន

ដំល់.1,162.លានដំុល្លារអាមេរិក្។.លើសាពីីនេ�.យើើងប្ាន

ប្ង្ក្ើនប្្រាក់្ចំាំណាេញ្សាទ្ុៃធា.រប្សាយ់ើើង.ដំល.់44.8.លានដំលុល្ារ.

អាមេរកិ្ក្្នងុឆ្្នានំេ�.ក្ើនរហា�តិដំល.់68.4%.ពីី.26.6.លានដំលុល្ារ

អាមេរកិ្ក្ាលពីីឆ្្នាមុំន។.សាពំីៀតិឥណាទៃាន.រប្សាយ់ើើងមានក្ារ

ក្ើនឡើង.48.9%.ពីី.623.លានដំលុល្ារអាមេរកិ្ក្ាលពីីឆ្្នាមំនុ.

ដំែលសាម្ើនងឹ.928.លានដំលុល្ារអាមេរកិ្។.ប្្រាក្ប់្ញ្ញ្្ើរប្សាយ់ើើង

ប្ានក្ើនឡើងយើាាងមានសាថិ្ែរភិាពីលអ្ដំល.់217.លានដំលុល្ារ 

អាមេរចិាំក្្នុងឆ្្នា.ំ2021.កំ្ណាើនប្្រមាណា.74.7%.ពីី.124.លាន

ដំុល្លារអាមេរិចាំក្្នុងឆ្្នាំ.2020។.

ដំោយើផ្្តិោតិសំាខាាន់ទៃៅលើអតិ្ថែប្្រយើោជាន៍អតិិថិែជានជាាចាំម្ប្ង.

យើើងប្ានសា្នើសាុំ. និងទៃទួៃលប្ានក្ារអនុម័តិជាាផ្្ល�វក្ារពីី.

ខេ�ក គិើម  ហិ�ងជិ�
អគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្តិ្តិិ.នៃធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា)..ម.ក្

សាារពីី
អ៊ូគាគនាាយក�បូត្ថុិបូត្ថុិិ

12 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា



ធានាគ្ារជាាតិិនៃក្មព្ីជុាា.និងក្្រសាងួពីាណាជ្ិាជាក្ម្ម.(MOC).ទៃៅជាា

ធានាគ្ារពីាណាជ្ិាជាដំោយើប្្តិ�រឈ្មោ�ពីីដំាប្បូ់្ែលយើ�បីូ្.ហ្ាវាយើនែន.

ទៃៅជាា.ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ដំើម្ប្ីធា្វើឱ្្យើប្្រសាើរឡើងន�វ

ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ាររប្សាយ់ើើង។.ជាាមយួើនឹងអាជាញ្្ាប្ណាណ្ាប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ារ

ថែមី្នេ�.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).នឹងអាចាំផ្្តិល់ន�វផ្លិតិផ្ល.និង 

សាេវាក្ម្មប្្រក្ប្ដំោយើភិាពីចាំ្នៃប្្រឌាិតិខា្ពីសា់។.សា្រប្តិាមក្ារ 

រីក្ចាំម្រើននេ�.ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).មានប្ុគ្្គ្លិក្ឆ្្នើម

ប្្រមាណាជាាង.3,700.នាក្់.ដំែលក្ំពីុងប្ម្រើក្ារយើាាងសាក្ម្ម. 

ហាើយើផ្្តិោតិខ្ាលាំងទៃៅលើក្ារអភិិវឌ្ាឍជំានាញ្ក្ារងារ. និង 

សាមតិថ្ែភិាពីផ្្ទៃាល់ខ្ាលនួរប្ស់ាពួីក្គ្េ.តិាមរយើៈក្ារផ្្តិល់ជា�នវគ្្គ្

ប្ណាតុ្ិ�ប្ណ្ាតិាល.ពីង្រងឹសាមតិថ្ែភិាពីបុ្គ្្គ្លកិ្ផ្្សាេងៗ។

អាទៃិភិាពីសាំខាាន់មួយើទៃៀតិសាម្រាប្់.ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា). 

គ្កឺ្ារផ្្តិលជ់ា�នន�វ.ផ្្នែក្ហារិញ្ញ្្វតិថ្ែ.ុនិងក្ារពីងរ្កី្វសិាាលភិាពីតំិប្ន់

ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ.រប្សា់យើើងប្ន្ថែែមទៃៀតិដំល់.138.សាាខាា.ហាើយើ

ប្ានក្្លាយើជាាសាមាជិាក្នៃ.សាេវាផ្្ទៃេរម�លនិធាភិិល្ាម .ៗ(RFT).និង.

ប្្រពីន្័ធាប្ាគ្ង.2.0។.លើសាពីីនេ�.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.

ប្ានពីង្រកី្ផ្លិតិផ្ល.និងសាេវាក្ម្មរប្ស់ាខ្ាលនួ.ដំោយើប្ន្ថែែម

សាេវាប្ញ្ជ្ាាអចាំនិត្ិរ្ៃយើ.៍ក្ារដំាក្ប្់្រាក់្ប្ញ្ញ្្ើសាប្្ប្រុសា.ក្ារសាន្សាំ

តិាមផ្ែនក្ារ.ប្្រាក្់ក្ម្ចីាំក្�នក្ាតិ់ពិីសាេសា.និងសាេវាប្ើក្ប្្រាក្់

ប្ៀវតិ្សារ៍.និងក្ារប្ន្តិអភិិវឌា្ឍន៍សាេវាធានាគ្ារចាំល័តិ.។

ជាាមួយើនឹងក្ំណាើនឥតិឈប្់ឈរនៃអាជាីវក្ម្ម.រប្សា់.ធានាគ្ារ.

អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).យើើងនៅតិែផ្្តិោតិក្ារយើក្ចិាំត្ិតិទុៃក្ដំាក្ខ្់ាពីស់ាទៃៅ

លើសាក្ម្មភិាពីសាង្គ្ម.ដំោយើរមួប្ញ្ច្ាំ�លន�វសាក្ម្មភិាពីសាង្គ្ម

ជាាច្ាំរើនក្្នុងក្ារធាវ្ើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ.ដំើម្បី្គ្ាទ្ំៃរដំលស់ាហាគ្មន.៍និង

ប្រសិាថ្ែាន។.ក្្នុងចាំណំាោមសាក្ម្មភិាពីសាងគ្្មជាាចាំរ្ើននេ�.ធានាគ្ារ.

អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ប្ានប្រិចាំច្ាំាគ្ថែវិក្ា.ដំើមប្្សីាាងសាង់មណាឌ្ាល 

ថែែទៃាសំាខុាភិាពីមួយើក្ន្លែងនៅសារ្កុ្សាន្ទៃកុ្.ខាេតិត្ិកំ្ពីង់ធា.ំនិង 

ប្រិច្ាំចាំាគ្ទៃឹក្ប្្រាក្់ទៃៅដំល់ពីុទៃ្ធាិក្វិទៃ្យើាល័យើរាជាប្�ណា៌ខាេតិ្តិ 

សាៀមរាប្។. លើសាពីីនេ�. យើើងក៏្ប្ានចាំ�លរួមចាំំណាែក្ក្្នុង

ក្ារទិៃញ្មាាសា.អាលក់្លុសាម្លាប់្មេរោគ្.និងក្ាប្�ប្ប្រិសាថ្ែាន.

ដំល់ប្្រជាាពីលរដ្ំឋខា្មែរដំែលនឹងទៃៅធា្វើក្ារនៅប្្រទៃេសាក្�រាេ. 

ដំោយើផ្្តិលជ់ា�នតិាមរយើៈក្្រសាងួក្ារងារនងិប្ណ្ាតុិ�ប្ណាត្ិាល

វជ្ិាជាាជីាវៈ។.ក្្នុងខាែក្ញ្ញ្្ា.ឆ្្នា.ំ2021.យើើងប្ានប្ង្ក្ើតិ.គ្ណានី

ប្្រាក្ប់្ញ្ញ្្ើសាប្្ប្រុសាធាម៌ដំំប្�ងគ្េ.គឺ្.គ្ណានីសាប្្ប្រុសា.ដំែលផ្្តិល់

ជា�នអតិិថិែជានន�វជាម្រើសាក្្នុងក្ារប្រិច្ាំចាំាគ្ទៃៅអងគ្្ក្ារសាប្្បុ្រសាធាម៌

ដំែលពីួក្គ្េពីេញ្ចាំិតិ្តិ.នៅពីេលពីួក្គ្េដំាក្់ប្្រាក្់.ដំោយើមាន

ដំៃគ្�សាប្្បុ្រសាធាម៌ចំាំនួន.5.រួមមាន.ម�លនិធិាគ្ន្ធាបុ្ប្្ផ្ាក្ម្ពុីជាា.

ម�លនិធិាកុ្មារក្ម្ពុីជាា.ម�លនិធិាដុំនប្�សាក្្�ក្ម្ពុីជាា.មនទី្ៃពីេទៃយ្ើក្មុារ
អង្គ្រ.និង.ម�លនិធាិធាម្មឱ្សាថែ.។

ក្ារឆ្្ពីោ�ទៃៅរក្ក្ំណាើន.ផ្លិតិផ្លក្្នុងសា្រុក្.(GDP).ដំែល 
រំពីឹងទុៃក្ថែានឹងក្ើនដំល់.5.3%.នៅក្្នុងឆ្្នាំ.2022.ធានាគ្ារ. 
អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ប្ាននឹងក្ពំីងុធាវ្ើក្ារយើាាងខាជ្ាាប្ខ់ាជ្ានួ.និងរៀប្ចាំំ
យើាាងល្អ.ដំើម្បី្ប្ម្រើប្្រជាាជានក្ម្ពុីជាារប្ស់ាយើើងជាាមួយើនឹង.
សាេវាក្ម្ម.ដ៏ំសាមប្្�រប្ែប្។.ផ្ែនក្ារយើទ្ុៃធាសាាស្ារ្តិរប្សាយ់ើើង. 
យើើងប្ានដំាក្់ឱ្្យើប្្រើប្្រាសា់.ឥណាទៃានសាាជាីវក្ម្ម.ឥណាទៃាន
សាហាគ្្រាសាខាន្ាតិតិ�ចាំ.និង.មធាយ្ើម.សាេវាផ្្ទៃេរប្្រាក្.់អនត្ិរជាាតិិ.
គ្ណានពីីាណាជិាជ្ាក្រពីសិាេសា.KHQR.ដំែលអាចាំទៃទៃលួយើក្ក្ារ
ទៃ�ទៃាតិ់នៅប្ានពីីគ្្រប់្ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្ប្ាគ្ង.ក្្នុង
ឆ្មាសាទីៃមយួើនៃឆ្្នា.ំ2022.នេ�។.យើើងនងឹប្ន្តិដំាក់្ឱ្្យើប្្រើប្្រាសា់
ផ្លតិិផ្ល.នងិសាេវាក្ម្មជាាច្ាំរើនទៃៀតិ.ដំែលរមួមានផ្លតិិផ្ល
ពីាណាជ្ិាជាក្មម្អនត្ិរជាាតិិ.មាាសាូនី.ATM/CRMs.និង.មុខាងារទៃ�ទៃាតិ់
តិាមអេឡចិាំត្ិរ�និក្ជាាច្ាំរើនទៃៀតិនៅក្្នងុក្ម្មវធិា.ីធានាគ្ារចាំល័តិ.
(WOORI WON Cambodia).ប័្ណាណ្ាឥណាទៃាន.និងសាេវា
ជាាចាំ្រើនទៃៀតិ។

អវ្ដីំែលសាខំាានផ់្ងដំែរនោ�.ខាញ្្ុសំា�មថ្ែលែងអណំារគ្ណុាយើាាងជារ្ាល 
ជា្រៅចំាំពីោ�និយើ័តិក្ររប្ស់ាយើើងសាម្រាប់្ក្ារផ្្តិល់ដំំប្�ន្មាន 
ដំម៏ានតិម្លៃ.និងក្ារគ្ាទ្ំៃរឥតិឈប្ឈ់រ។.ខ្ាញ្ុសំា�មថែល្ែងអណំារគ្ណុា
ដំលម់ច្ាំាសាភ់ិាគ្ហាូនុ.នងិក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាលរប្សាយ់ើើងចំាំពីោ� 
ទៃនំកុ្ចាំតិិត្ិ.នងិក្ារជាឿជាាក្.់រប្សាអ់ន្ក្ចាំពំីោ�ទៃសិាដំៅអាជាវីក្មម្
រប្សាយ់ើើង។.សា�មអរគុ្ណាចំាំពីោ�ក្ារប្្តិេជាញ្្ាចាំត្ិិតិ.និងក្ារល�ប្ង់
ដំ៏មោ�មុតិរប្សា់បុ្គ្្គ្លិក្.និងអ្នក្គ្្រប់្គ្្រងរប្ស់ាយើើង។.ជាា 
ចាំងុក្្រោយើ.ខ្ាញ្ុសំា�មថែល្ែងអណំារគុ្ណាដំល់អតិិថិែជាន.ដំែលតិែងតិែ 
គ្ាទ្ំៃរ.នងិជាឿជាាក្ម់ក្លើយើើងខាញ្្ុ។ំ.ខាញ្្ុរំងច់ាំាសំាវ្ាគ្មន.៍អន្ក្
ទៃាងំអសាគ្់្នា.ចំាំពីោ�ក្ារចាំ�លមក្ដំលន់�វសាក្រាជាថែម្នីេ�គ្.ឺធានាគ្ារ.
អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា)។

លោ�ោក គីីម ហ្យ៉ុង់ជូូ 
អ៊ូគា្គានាាយកបូ្រតិបូត្តិ នាៃធនាាគាារ អ៊ូូ�រី (ខេេមបូ�ឌាា) ម.ក 

13ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021   អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា   



�ត�វ�នបេង�ើតេឡើង�
សកម��ពមួយរបស់
កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍តំបន់របស់
អង��រទស��នៈ
ពិភពេ�កកម���

�ត�វ�ន�ក់េ���ះ� 
កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍ សហ��ស���តតូច 
ែដល�កម�វ�ធីឥណ�នមួយរបស់
អង��រទស��នៈពិភពេ�កកម���

�ន���យ��កុមហ៊ុន 
មួយ�នចុះប��ីេ�យ�ន
េ���ះ�� វ�សិន���ន់ 
(េខមបូ�) អិលធីឌ ី
េ��កសួង�ណិជ�កម�

�នទទួល����បណ�ពី
ធ��រ�តិ ៃនកម���
េ�យ�នេ���ះ�� 
វ�សិន���ន់ (េខមបូ�) 
អិលធីឌី

• ែខកុម�ៈ ���ំ2020 ដំេណើរ�រគួបប���ល���
 េ�យេ�គជ័យរ�ង�គឹះ���ន �ប់ែប៊លយូប៊� 
 ���យែនន ឯ.ក និង�គឹះ���ន អ៊ូរ� ���យែនន 
 (េខមបូ�) ភីអិលសុី
• ែខធ�� ���ំ2020 ប���លេដើមទុន 100 �ន
 ដុ���រ�េមរ�ក បែន�មពី���ស់�គហ៊ុន 
 ធ��រអ៊ូរ�

• �រសេ���ធ�ផ��វ�រអ�រ
 �រ��ល័យក���លថ�ី
• ទទួល�ន�រទទួល���ល់��
 ���ប័ន�នេ�រព�មេ�ល�រណ៍
 �រ�រអតិថិជន ���ង���ប់ខ��ន 
 និង �ត�វ�មស�ង់�អន�រ�តិពី 
 Smart Campaign

• ទទួល�នវ����បនប�តអនុេ�ម
 �ព�រេពើពន� �បេភទ�ស 
 ពីអគ��យក���នពន��រ 
 ៃន�ពះ���ច�កកម���
• �ស�ជិក���បនិកៃនគេ��ង
 េស�េផ�រមូលនិធិ���មៗ របស់
 ធ��រ�តិៃនកម���

• ���ស់ប��រ���ស់�គហ៊ុន 
 (មិថុ� 2018) េ��
 ធ��រអ៊ូរ� ៃន�បេទស
 កូេរ� �ងត���ង
• ប��រេ���ះេ�� 
    �ប់ែប៊លយូប៊� ���យែនន ឯ.ក
 

• �នទទួល�រអនុម័ត�េ�ល�រណ៍
 ពីធ��រ�តិៃនកម��� េលើសំេណើសុំ
 គួបប���ល����មួយនឹង�គឹះ���ន
 មី�ក�ហិរ��វត�� អ៊ូរ� ���យែនន 
 េខមបូ� ភីអិលសុី

• ែខវ�ច�ិ� ���ំ2021 ទទួល�ន
 ����បណ���ធ��រ�ណិជ�ពី
 ធ��រ�តិៃនកម��� និងែខធ�� 
 ���ំ2021 ទទួល�នសិទ�ិក��ង�រ
 ���យខ��នេ��ធ��រ�ណិជ� 
 េហើយ���ស់ប��រេ���ះេ��
 ធ��រអ៊ូរ� (េខមបូ�) ម.ក 
• គិត�តឹមែខធ�� ���ំ2021 ធ��រអ៊ូរ� 
 (េខមបូ�) �ន៖ 

�នទទួល����បណ�
�បកប�ជីវកម�ទទួល��ក់បេ��ើ
ពីធ��រ�តិៃនកម���

2000

2021

2017
2011

1990s

2003
2004 2016

2019 2020

2018

ចំនួន�ទព��សកម�សរុប 
1,162 �នដុ���រ�េមរ�ក
(កំេណើន 50.1%)

ចំនួន��ក់បេ��ើសរុប 

217 �នដុ���រ�េមរ�ក 
(កំេណើន 74.7%)

ចំនួនឥណ�នសរុប

928 �នដុ���រ�េមរ�ក 
(កំេណើន 48.9%)

�ពាឹត្ថុិិការណិ៍���ានា់ៗ�បូច្ឆិា�ឆ្នាំំា�

14 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា



�ត�វ�នបេង�ើតេឡើង�
សកម��ពមួយរបស់
កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍តំបន់របស់
អង��រទស��នៈ
ពិភពេ�កកម���

�ត�វ�ន�ក់េ���ះ� 
កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍ សហ��ស���តតូច 
ែដល�កម�វ�ធីឥណ�នមួយរបស់
អង��រទស��នៈពិភពេ�កកម���

�ន���យ��កុមហ៊ុន 
មួយ�នចុះប��ីេ�យ�ន
េ���ះ�� វ�សិន���ន់ 
(េខមបូ�) អិលធីឌ ី
េ��កសួង�ណិជ�កម�

�នទទួល����បណ�ពី
ធ��រ�តិ ៃនកម���
េ�យ�នេ���ះ�� 
វ�សិន���ន់ (េខមបូ�) 
អិលធីឌី

• ែខកុម�ៈ ���ំ2020 ដំេណើរ�រគួបប���ល���
 េ�យេ�គជ័យរ�ង�គឹះ���ន �ប់ែប៊លយូប៊� 
 ���យែនន ឯ.ក និង�គឹះ���ន អ៊ូរ� ���យែនន 
 (េខមបូ�) ភីអិលសុី
• ែខធ�� ���ំ2020 ប���លេដើមទុន 100 �ន
 ដុ���រ�េមរ�ក បែន�មពី���ស់�គហ៊ុន 
 ធ��រអ៊ូរ�

• �រសេ���ធ�ផ��វ�រអ�រ
 �រ��ល័យក���លថ�ី
• ទទួល�ន�រទទួល���ល់��
 ���ប័ន�នេ�រព�មេ�ល�រណ៍
 �រ�រអតិថិជន ���ង���ប់ខ��ន 
 និង �ត�វ�មស�ង់�អន�រ�តិពី 
 Smart Campaign

• ទទួល�នវ����បនប�តអនុេ�ម
 �ព�រេពើពន� �បេភទ�ស 
 ពីអគ��យក���នពន��រ 
 ៃន�ពះ���ច�កកម���
• �ស�ជិក���បនិកៃនគេ��ង
 េស�េផ�រមូលនិធិ���មៗ របស់
 ធ��រ�តិៃនកម���

• ���ស់ប��រ���ស់�គហ៊ុន 
 (មិថុ� 2018) េ��
 ធ��រអ៊ូរ� ៃន�បេទស
 កូេរ� �ងត���ង
• ប��រេ���ះេ�� 
    �ប់ែប៊លយូប៊� ���យែនន ឯ.ក
 

• �នទទួល�រអនុម័ត�េ�ល�រណ៍
 ពីធ��រ�តិៃនកម��� េលើសំេណើសុំ
 គួបប���ល����មួយនឹង�គឹះ���ន
 មី�ក�ហិរ��វត�� អ៊ូរ� ���យែនន 
 េខមបូ� ភីអិលសុី

• ែខវ�ច�ិ� ���ំ2021 ទទួល�ន
 ����បណ���ធ��រ�ណិជ�ពី
 ធ��រ�តិៃនកម��� និងែខធ�� 
 ���ំ2021 ទទួល�នសិទ�ិក��ង�រ
 ���យខ��នេ��ធ��រ�ណិជ� 
 េហើយ���ស់ប��រេ���ះេ��
 ធ��រអ៊ូរ� (េខមបូ�) ម.ក 
• គិត�តឹមែខធ�� ���ំ2021 ធ��រអ៊ូរ� 
 (េខមបូ�) �ន៖ 

�នទទួល����បណ�
�បកប�ជីវកម�ទទួល��ក់បេ��ើ
ពីធ��រ�តិៃនកម���

2000

2021

2017
2011

1990s

2003
2004 2016

2019 2020

2018

ចំនួន�ទព��សកម�សរុប 
1,162 �នដុ���រ�េមរ�ក
(កំេណើន 50.1%)

ចំនួន��ក់បេ��ើសរុប 
217 �នដុ���រ�េមរ�ក 
(កំេណើន 74.7%)

ចំនួនឥណ�នសរុប
928 �នដុ���រ�េមរ�ក 
(កំេណើន 48.9%)

15ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021   អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា   



អំំពីី 
ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីគឺ្ជាាមច្ាំាសាភ់ិាគ្ហាូនុតិែមយួើគ្តិរ់ប្សា.់ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ដំែលមានទីៃសាន្ាក្ក់្ារក្ណាត្ិាលនៅទៃក្ី្រងុ.សាេអូ�ល.
ប្្រទៃេសាក្�រាេខាាងតិ្ប្�ង. ត្ិរ�វប្ានប្ង្ក្ើតិឡើងក្្នុងឆ្្នាំ1899. ជាាធានាគ្ារពីាណាិជ្ាជាឈានមុខាគ្េមួយើ. នៅប្្រទៃេសាក្�រាេ. 
ដំែលមានប្ណា្តិាញ្អន្តិរជាាតិិដំ៏ធាំទៃ�លាយើ.នៅទៃ�ទៃាំងពិីភិពីលោក្. ផ្្តិល់ជា�នន�វក្ារវិនិយើោគ្លើវិសា័យើពីាណាិជា្ជាក្ម្ម. និង 
វសិាយ័ើធានាគ្ារយើាាងទៃ�លទំៃ�លាយើតិាមរយើៈប្ណាត្ិាញ្ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារនៅក្្នុងសារ្កុ្ចំាំនួន.747.សាាខាា.និងក្្រៅស្ារកុ្ចំាំនួន.451.សាាខាា.
នៅក្្នុង.23.ប្្រទៃេសា។.ក្្នុងឆ្្នា2ំ021នេ�.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីអប្អរសាាទៃរខួាប្ទីៃ.122.ដំែលខាល្នួប្ានរក្សាាងប្្រវត្ិតិិសាាស្ារត្ិរប្សាខ្់ាលនួនៅលើ
ទៃផ្ី្សាារហារិញ្ញ្្វត្ិថុែអសារ់យើៈពីេលជាាងមយួើសាតិវតិស្ារម៍ក្ហាើយើ។.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីនឹងប្ន្តិរកី្ចាំម្រើននៅសាតិវតិស្ាប្ន្តិប្ន្ទៃាប្ទ់ៃៀតិ.ដំើម្បី្
ក្្លាយើជាាសា្ថែាប្័ន.ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុដំែលតិែងតិែនៅជាិតិលោក្អ្នក្ប្ំផ្ុតិ។.

16 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា



បូណិ្តាញ្បូ្រតិបូត្តិការ 
នាៅក្នាុងសេ្រុក

បូណិ្តាញ្បូ្រតិបូត្តិការ

អ៊ូនា្តរជាាតិនាៅ 23 បូ្រទេេសេ

747 

451

សេាខេា 

សេាខេា 

ឆ្នាំំា� 2021 

គាឺជាា�ួបូទូី 122
របូ�់ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
 រកាា បាាន នូវ ប្រ�វត្តិិ� សាា ប្រសាិ កនលង់ មក
ជូាង់មួយូរយូឆ្នាំំាំ។ ធនាគីារមាន�ំណង់
�និរីក�ូត្តិ�ាសា់សាប្រមា�់សាត្តិវត្តិា 
មួយូលោ�ៀត្តិ �និលោ�ៅមុខលោ�ៀត្តិ លោ�ើមីីកលាយូជូា
ម�ាកយូីលោហ្យ៉ោហ្យ៉�រញ្ញញវត្តិុ�ដែ��ដែត្តិង់ដែត្តិលោនៅ
�ីលោនះសាប្រមា�់លោ�ោកអំំក។

17ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021   អ៊ូ�ពាីសេ្ថុាបូ័នា   



II អំភិិបាលកិិច្ចច
ស្ថាជីីវកិម្មម





្រក �ម្របឹក�ភិ�ល

គណៈកមា� ធិការអភិ�លកិច� និងផ�ល់តៃម�ការ

គណៈកមា� ធិការក្រមិតគណៈ្រគប់្រគង

គណៈកមា� ធិករវនិិេយាគពត័ម៌ានវទិ្យោ គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័

គណៈកមា� ធិករអនុមត័ឥណទាន

គណៈកមា� ធិករគណៈ្រគប្់រគង

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ1

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ2

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ3

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�ពត័ម៌ានវទិ្យោ

េដះ្រសយបំណុល

វភិគ និងអនុមត័
ឥណទាន១ អភវិឌ្ឍនព៍ត័ម៌ានវទិ្យោ

្របតិបត�ិករពត័ម៌ានវទិ្យោ

យុទ�ស�ស�
និងេរៀបចំែផនករ

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�្រគប្់រគង

បណ�ុ ះបណា� ល

ធនធនមនុស្ស

កិច�ករទូេទ

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�ហិរ�� វត�ុ

ហិរ�� វត�ុ
និងគណេនយ្យ

្រគប្់រគងហនិភយ័

ម�ន�ី
្របតិបត�ិតម

សវនកម�
ៃផ�ក�ុង

្រត�តពិនិត្យេ្រកយ
បេ��ញ្របាកក់ម�ីរតនគារ

្របតិបត�ិករ

អភវិឌ្ឍនអ៍ជីវកម�

េសវកម�អតិថិជន

ធុរកិច�ឌីជីថល

ពាណិជ�កម�អន�រជតិ

ធនគារសរជីវកម�

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ4

គណៈកមា� ធិការក្រមិត
្រក �ម្របឹក�ភិ�ល្រគប់្រគងហានិភ័យ

អគ�នាយក្របតិបត�ិ

អគ�នាយក
្របតិបត�ិការ1

អគ�នាយក
្របតិបត�ិការ2

អគ�នាយក
គា្ំរទ្របតិបត�ិការ

អគ�នាយក
ឥណទាន

អគ�នាយក
ហិរ��វត�ុ

អគ�នាយក
ព័ត៌មានវ�ទ�

អគ�នាយិកា
្រគប់្រគងហានិភ័យ

គណៈកមា� ធិការ
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

វភិគ និងអនុមត័
ឥណទាន2

េគាលនេយាបាយ
្របាកក់ម�ី

គណៈកមា� ធិករធនធនមនុស្ស

រចនាសាម័�នធរ�សា់
ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី (ខេ�មបូ�ឌាា) ម.ក
គ្ិតិតិ្រឹមថែ្ងៃទៃី03.ខាែមក្រា.ឆ្្នាំ2022

20 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូភាិបូាលកិចំ្ចំសេាជាីវាកម្ម



្រក �ម្របឹក�ភិ�ល

គណៈកមា� ធិការអភិ�លកិច� និងផ�ល់តៃម�ការ

គណៈកមា� ធិការក្រមិតគណៈ្រគប់្រគង

គណៈកមា� ធិករវនិិេយាគពត័ម៌ានវទិ្យោ គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័

គណៈកមា� ធិករអនុមត័ឥណទាន

គណៈកមា� ធិករគណៈ្រគប្់រគង

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ1

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ2

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ3

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�ពត័ម៌ានវទិ្យោ

េដះ្រសយបំណុល

វភិគ និងអនុមត័
ឥណទាន១ អភវិឌ្ឍនព៍ត័ម៌ានវទិ្យោ

្របតិបត�ិករពត័ម៌ានវទិ្យោ

យុទ�ស�ស�
និងេរៀបចំែផនករ

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�្រគប្់រគង

បណ�ុ ះបណា� ល

ធនធនមនុស្ស

កិច�ករទូេទ

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�ហិរ�� វត�ុ

ហិរ�� វត�ុ
និងគណេនយ្យ

្រគប្់រគងហនិភយ័

ម�ន�ី
្របតិបត�ិតម

សវនកម�
ៃផ�ក�ុង

្រត�តពិនិត្យេ្រកយ
បេ��ញ្របាកក់ម�ីរតនគារ

្របតិបត�ិករ

អភវិឌ្ឍនអ៍ជីវកម�

េសវកម�អតិថិជន

ធុរកិច�ឌីជីថល

ពាណិជ�កម�អន�រជតិ

ធនគារសរជីវកម�

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ4

គណៈកមា� ធិការក្រមិត
្រក �ម្របឹក�ភិ�ល្រគប់្រគងហានិភ័យ

អគ�នាយក្របតិបត�ិ

អគ�នាយក
្របតិបត�ិការ1

អគ�នាយក
្របតិបត�ិការ2

អគ�នាយក
គា្ំរទ្របតិបត�ិការ

អគ�នាយក
ឥណទាន

អគ�នាយក
ហិរ��វត�ុ

អគ�នាយក
ព័ត៌មានវ�ទ�

អគ�នាយិកា
្រគប់្រគងហានិភ័យ

គណៈកមា� ធិការ
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

វភិគ និងអនុមត័
ឥណទាន2

េគាលនេយាបាយ
្របាកក់ម�ី

គណៈកមា� ធិករធនធនមនុស្ស

21ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូភាិបូាលកិចំ្ចំសេាជាីវាកម្ម



អំំពីី 
�កុម�បូឹកាាភិិបាាល

លោក្.យើ�ន.ទៃទួៃលប្ានប្រិញ្ញ្្ាប្ត្ិរផ្្នែក្គ្្រប់្គ្្រងពីាណាជិាជ្ាក្ម្ម
នៅសាាក្លវិទៃ្យើាល័យើជាាតិិសាេអូ�ល។.ប្ច្ាំចាំុប្្ប្ន្នលោក្ជាា 
សាមាជាកិ្នៃវទិៃយ្ើាសាថ្ែានក្�រាេផ្្នែក្វញិ្ញ្្ាប្នប្ត្ិរគ្ណានេយើយ្ើក្រ
សាាធាារណាៈ.(KICPA)។

លោក្ប្ានចាំ�លប្ម្រើក្ារងារនៅ.ធានាគ្ារ. អូ�រី. ក្្នុងខាែឧសាភិា.
ឆ្្នាំ2012។.មុនពីេលនោ�ដំែរ.លោក្ប្ានធ្ាវើក្ារនៅក្្រុមហាូុន
គ្ណានេយើយ្ើសាាធាារណាៈធាំៗ .តិាងំពីីឆ្្នា2ំ000.មក្ម្លាេ�។.អាជាពីី
រប្សា់លោក្ប្ានចាំាប់្ផ្្តិើមជាាមួយើ.PwC. ដំែលជាាក្្រុមហាូុន
គ្ណានេយើ្យើពិីភិពីលោក្។. អំឡុងពីេលលោក្ធ្ាវើក្ារនៅ
ក្រ្ុមហាូុនគ្ណានេយើ្យើ.លោក្មានប្ទៃពីិសាោធាន៍លើមុខាជាំនាញ្
ផ្្សាេងៗដំ�ចាំជាាសាវនក្ម្ម.ប្្រក្ឹ្សាាយើោប្ល.់និងជាាទីៃប្្រក្ឹ្សាាលើ
ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារក្្រុមហាូនុជាាមួយើនឹងក្្រុមហាូនុសាវនក្ម្ម.Ernst & 

Young ។.ប្ទៃពិីសាោធាន៍ទៃាំងនោ�ប្ានជាួយើលោក្ឱ្្យើមាន
ទៃសាស្ានៈប្្រក្ប្ដំោយើតិលុយ្ើភិាពីពីីគ្្រប្ផ្់្នែក្.ក្្នងុក្ារក្ណំាត់ិប្ញ្ហ្ាា
ចាំំប្ង. វិភិាគ្ម�លហាេតុិ. និងផ្លប្ា�ពីាល់ប្ានយើាាងសា្ទៃាត់ិ 
ជានំាញ្។.ប្ចាំច្ាំប្ុ្ប្ន្ន.លោក្ជាានាយើក្រងគ្្រប្គ្់្រងទៃ�ទៃៅ.នៅក្្នងុ
នាយើក្ដំឋ្ានយើទុៃធ្ាសាាស្ាតិរ្ធារុក្ចិាំច្ាំសាក្ល.នៅធានាគ្ារ.អូ�រ។ី

ប្ច្ាំចាំុប្្ប្ន្ន.លោក្.យើ�ន.ប្ាននិងកំ្ពីុងប្ម្រើក្ារជាាប្្រធាាន
ក្្រមុប្្រឹក្្សាាភិិប្ាល.ក្្រោយើពីីក្ាររមួប្ញ្ច្ាំ�លគ្្នារវាងគ្្រ�ឹសាថ្ែាន. 
អូ�រ.ីហាវ្ាយើនែន.ខាេមប្�ឌាា.និង.គ្្រឹ�សាថ្ែាន.ដំាប្បូ់្ែលយើ�បីូ្.ហាវ្ាយើ
នែន.ឯ.ក្.។

លោក្.គី្ម.ហាងុ.ជា�.ប្ានប្ញ្ច្ាំប់្ជានំាញ្ផ្្នែក្គ្្រប់្គ្្រងពីាណាជិាជ្ាក្ម្ម
នៅសាាក្លវិទៃ្យើាល័យើជាាតិិ.សាេអូ�លនៃប្្រទៃេសាក្�រាេ។.លោក្
ប្ានចាំ�លរួមប្ម្រើក្ារងារជាាមួយើធានាគ្ារ. អូ�រី. និងមានន�វ
ប្ទៃពិីសាោធាន៍យើាាងចាំ្រើនលើវិសា័យើធានាគ្ារ.និងហាិរញ្្ញ្វត្ិថុែ.
ជាាពិីសាេសាលោក្មានឯក្ទៃេសាពីាក្់ព័ីន្ធានឹងពីាណាិជ្ាជាក្ម្ម
សាក្ល។.លោក្ប្ានធាវ្ើក្ារនៅនាយើក្ដ្ំឋានយើទ្ុៃធាសាាសាត្្ិរសាក្ល
ជាាង.8.ឆ្្នា។ំ.លោក្ប្ានចាំ�លរមួចាំណំាែក្ក្្នុងប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារទៃញិ្
លក់្ភិាគ្ហាូនុគ្្រ�ឹសាថ្ែានមក្ី្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថែ.ុម្ល�ិហាវ្ាយើនែន.ក្្នងុឆ្្នាំ.
2014.និងក្្រោយើមក្ប្ានរមួប្ញ្ច្ាំ�លគ្្នាជាាមយួើនងឹគ្្រ�ឹសាថ្ែាន.
អូ�រ.ីហាវ្ាយើនែន.ខាេមប្�ឌាា.និង.គ្្រឹ�សាថ្ែាន.ដំាប្បូ់្ែលយើ�បីូ្.ហាវ្ាយើ
នែន.ឯ.ក្.នៅដំើមឆ្្នាំ.2020។.ប្ន្ទៃាប្់មក្.លោក្ក្៏តិ្រ�វប្ាន
តិែងតិាងំជាាអគ្្គ្នាយើក្ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែនៃ.គ្្រឹ�សាថ្ែានដំាប្បូ់្ែលយើ�បីូ្.
ហាវ្ាយើនែន.ឯ.ក្។.នៅចាំងុឆ្្នា2ំ021.ក្្រោយើទៃទៃលួប្ានអនមុតិ័ិ
ពីីធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពុីជាា.និងក្្រសាងួពីាណាជ្ិាជាក្ម្ម.លោក្ក៏្ប្ាន
ក្្លាយើជាាភិាគ្ទុៃនិក្.រប្ស់ាធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.(ពីីមុន
ឈ្មោ�ថែា.ដំាប្់ប្ូែលយើ�ប្ូី.ហា្វាយើនែន.ឯ.ក្)។

នៅដំើមឆ្្នាំ2022.លោក្.គ្ីម.ហាុង.ជា�.តិ្រ�វប្ានតិែងតិាំងជាា
អគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្តិ្តិិថែ្មីនៃធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្។

ប្រ�ធានប្រកុមប្រ�ឹកាាភិ�បាា�

ខេលោក យ�នា ហិ៉�នា�ង់
មាាសា់ភិាគី�ុន�ក សាមាជូ�កប្រកុមប្រ�ឹកាាភិ�បាា� 

ន�ង់ជូាអំគីគនាយូកប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�

ខេលោក គាីម ហិុង ជា�

22 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូភាិបូាលកិចំ្ចំសេាជាីវាកម្ម



លោក្សា្រី. វាាយើត៍ិ.ដំែលមានសាញ្្ជាាតិិន�វែលសាេឡង់. ប្ាន
ក្្លាយើជាាសាមាជិាក្ក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាលរប្សាធ់ានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេម
ប្�ឌាា).ម.ក្.(រួមទៃាំងអតិីតិវីសាិនហា្វាន់.ខាេមប្�ឌាា).តិាំងពីី
ខាែមក្រា.ឆ្្នា2ំ013។.លោក្ស្ារីមានប្ទៃពិីសាោធាន៍.8ឆ្្នា.ំទៃាក្ទ់ៃង
នឹងក្ាររៀប្ចាំបំ្ទៃប្ប្្ញ្្ញ្តិត្ិនិៅប្រ្ទៃេសាន�វែលសាេឡង.់ដំែល 
មុនក្ារងារនេ�ផ្ងដំែរ.លោក្ស្ារីមានប្ទៃពិីសាោធាន៍.23ឆ្្នាំ. 
លើផ្្នែក្ធានាគ្ារ.នៅប្្រទៃេសាន�វែលសាេឡង់.ដំែលប្�ក្រួមទៃាំង
ប្ទៃពិីសាោធាន៍12ឆ្្នាំ.ទៃាក្់ទៃងនឹងក្ារងារគ្្រប្់គ្្រងហាានិភិ័យើ
រ�បិ្យើប័្ណាណ្ាអនត្ិរជាាតិិ។.លោក្ស្ារី.វាាយើត៍ិ.ប្ានសាក្ិ្សាាផ្្នែក្ធុារកិ្ច្ាំចាំ.
នងិក្ារគ្្រប្គ្់្រងអន្តិរជាាតិិ.នៅសាាក្លវទ្ិៃយើាលយ័ើ.Massey ក្្នុង
ឆ្្នា2ំ007។.លោក្សារី្.វាាយើត៍ិ.ប្ច្ាំចុាំប្្ប្ន្នធាវ្ើក្ារជាាអ្នក្ដឹំក្នាំ
ឯក្ទៃេសា.ផ្្នែក្ប្្រព័ីន្ធាហារិញ្ញ្្វត្ិថុែប្ញ្ច្ាំ�លគ្្នា.នៅក្្នុងអាជាញ្្ាធារទៃផ្ី្សាារ
ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.ក្្នុងប្្រទៃេសាន�វែលសាេឡង.់ហាើយើមុននេ�ប្ន្តិិចាំ
លោក្ស្ារធ្ីាលាប្ធ្់ាវើជាាប្រធិានប្ាលទៃាយើក្រយើៈពីេលមយួើអាណាត្ិតិិ
ជា�នក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលរប្សាអ់ង្គ្ក្ារទៃសាស្ានៈពិីភិពីលោក្ន�វែល
សាេឡង់។

លោក្.គី្. បុូ្នទៃ្រាន.ប្ានចាំ�លរួមជាាមួយើធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�
ឌាា).ម.ក្.ក្្នុងនាមជាាសាមាជាកិ្ក្្រមុប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលឯក្រាជាយ្ើ។.
លោក្ទៃទួៃលប្ានប្រិញ្ញ្្ាប្ត្ិរជាាន់ខាព្ីស់ា.ផ្្នែក្នីតិិសាាសាត្ិរ្និង
វទ្ិៃយើាសាាស្ាត្ិរនយើោប្ាយើ.ព្ីរមទៃាងំវញិ្ញ្្ាប្នប្ត្ិរប្្រក្ប្វីជ្ាជាាជីាវៈ
មេធាាវនីៃពីរ្�រាជាាណាាចាំក្្រក្ម្ពីជុាា។.មនុនេ�.លោក្ជាាសាមាជាកិ្ 
ក្្រុមប្ឹ្រក្្សាាភិិប្ាលឯក្រាជាយ្ើនៃគ្្រ�ឹសាថ្ែាន.អូ�រ.ីហាវ្ាយើនែន.ខាេមប្�ឌាា. 
ចាំាប្់ពីីឆ្្នាំ.2018.ដំល់តិ្រឹមដំើមឆ្្នាំ.2020។.ក្្រៅពីីនេ�ទៃៀតិ.
លោក្ក៏្ជាាសាមាជាិក្មួយើរ�ប្នៃគ្ណាៈមេធាាវីព្ីរ�រាជាាណាាចាំក្្រ
ក្ម្ពីុជាា. និងជាាសាាសា្តិ្រាចាំារ្យើប្ង្រៀនក្្រៅមាោងនៅសាក្ល 
វទ្ិៃយើាលយ័ើភិ�មិន្ទៃនីតិិសាាស្ាត្ិរ.និងវទ្ិៃយើាសាាសាត្្ិរសាេដ្ំឋក្ច្ិាំចាំផ្ងដំែរ។

ប្ន្ទៃាប់្ពីីក្ារគួ្ប្ប្ញ្ច្ាំ�លគ្្នាដំោយើជាោគ្ជ័ាយើរវាងគ្្រ�ឹសាថ្ែាន.អូ�រី.
ហាវ្ាយើនែន.ខាេមប្�ឌាា.នងិគ្្រឹ�សាថ្ែាន.ដំាប្បូ់្ែលយើ�បីូ្.ហាវ្ាយើនែន.
ឯ.ក្.លោក្.គី្. បុូ្នទៃ្រាន.ត្ិរ�វប្ានតិែងតិាំងជាាសាមាជិាក្ក្្រុម 
ប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលឯក្រាជា្យើនៃធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្។

សាមាជូ�កប្រកុមប្រ�ឹកាាភិ�បាា�ឯករាជូ៉

ខេលោក��ី ហិីីអ៊ូ�ណិា វា�ាយត្ថុ៍
សាមាជូ�កប្រកុមប្រ�ឹកាាភិ�បាា�ឯករាជូ៉

ខេលោក គាី បូូុនា�ទូានា

23ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូភាិបូាលកិចំ្ចំសេាជាីវាកម្ម



អំំពីី 
គាណិៈ�គាបូ់�គាងជាានា់�ុ�់

លោក្.គី្ម.ហាងុ.ជា�.ប្ានប្ញ្ច្ាំប់្ជានំាញ្ផ្្នែក្គ្្រប់្គ្្រងពីាណាជ្ិាជាក្ម្ម
នៅសាាក្លវិទៃ្យើាល័យើជាាតិិ.សាេអូ�លនៃប្្រទៃេសាក្�រាេ។.លោក្
ប្ានចាំ�លរួមប្ម្រើក្ារងារជាាមួយើធានាគ្ារ. អូ�រី. និងមានន�វ
ប្ទៃពិីសាោធាន៍យើាាងចាំ្រើនលើវិសា័យើធានាគ្ារ.និងហាិរញ្្ញ្វត្ិថុែ.
ជាាពិីសាេសាលោក្មានឯក្ទៃេសាពីាក្់ព័ីន្ធានឹងពីាណាិជ្ាជាក្ម្ម
សាក្ល។.លោក្ប្ានធាវ្ើក្ារនៅនាយើក្ដ្ំឋានយើទ្ុៃធាសាាសាត្្ិរសាក្ល
ជាាង.8.ឆ្្នា។ំ.លោក្ប្ានចាំ�លរមួចាំណំាែក្ក្្នុងប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារទិៃញ្
លក់្ភិាគ្ហាូនុគ្្រ�ឹសាថ្ែានមក្ី្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថែ.ុម្ល�ិហាវ្ាយើនែន.ក្្នងុឆ្្នាំ.
2014.និងក្្រោយើមក្ប្ានរមួប្ញ្ច្ាំ�លគ្្នាជាាមយួើនងឹគ្្រ�ឹសាថ្ែាន.
អូ�រ.ីហាវ្ាយើនែន.ខាេមប្�ឌាា.និង.គ្្រឹ�សាថ្ែាន.ដំាប្បូ់្ែលយើ�បីូ្.ហាវ្ាយើ
នែន.ឯ.ក្.នៅដំើមឆ្្នាំ.2020។.ប្ន្ទៃាប្់មក្.លោក្ក្៏តិ្រ�វប្ាន
តិែងតិាងំជាាអគ្្គ្នាយើក្ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែនៃ.គ្្រឹ�សាថ្ែានដំាប់្បូ្ែលយើ�បីូ្.
ហាវ្ាយើនែន.ឯ.ក្។.នៅចាំងុឆ្្នា2ំ021.ក្្រោយើទៃទៃលួប្ានអនុមតិ័ិ
ពីីធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពុីជាា.និងក្្រសាងួពីាណាជ្ិាជាក្ម្ម.លោក្ក៏្ប្ាន
ក្្លាយើជាាភិាគ្ទុៃនិក្.រប្ស់ាធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.(ពីីមុន
ឈ្មោ�ថែា.ដំាប្់ប្ូែលយើ�ប្ូី.ហា្វាយើនែន.ឯ.ក្)។

នៅដំើមឆ្្នាំ2022.លោក្.គ្ីម.ហាុង.ជា�.តិ្រ�វប្ានតិែងតិាំងជាា
អគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្តិ្តិិថែ្មីនៃធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្។

លោក្.ឃើ�.ខ្ាវាងហាូ.ីប្ានចាំ�លរមួជាាមួយើធានាគ្ារ.អូ�រ.ីម.ក្.(អតីិតិ.
ដំាប្បូ់្ែលយើ�បីូ្.ហាវ្ាយើនែន.ឯ.ក្).ចាំាប្ត់ិាងំពីីឆ្្នា.ំ2020.ក្្រោយើ
ក្ារគួ្ប្ប្ញ្ច្ាំ�លគ្្នា.ក្្នុងតិនួាទីៃជាានាយើក្គ្្រប់្គ្្រងយើទ្ុៃធាសាាសារ្ត្ិ.
ហាើយើក្្រោយើមក្ជាាប្្រធាានអគ្្គ្នាយើក្ដ្ំឋានយើុទ្ៃធាសាាសា្រ្តិ
គ្្រប់្គ្្រង។.ប្ន្ទៃាប់្ពីីប្ានក្ម្លាយើខាលួ្នទៃៅជាាធានាគ្ារពីាណាជ្ិាជា.
លោក្តិ្រ�វប្ានតិែងតិាំងជាា.អគ្្គ្នាយើក្គ្ាំទៃ្រប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ។

លោក្ធ្ាលាប្ក់្ានត់ិនួាទៃជីាានាយើក្សាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នុង.ខាណាៈលោក្
ក្ពុំីងធាវ្ើក្ារឱ្្យើ.អូ�រ.ីហ្ាវាយើនែន.(ខាេមប្�ឌាា).ភីិអិលសាូ។ី.មុននងឹ
ធា្វើក្ារនៅប្្រទៃេសាក្ម្ពីុជាា. លោក្មានប្ទៃពិីសាោធាន៍ជាាចាំ្រើន
ប្្រមាណាជាិតិ16ឆ្្នាំ.ជាាមួយើនឹងធានាគ្ារ.អូ�រី..រប្សា់ក្�រាេ.ហាើយើ
ប្ទៃពិីសាោធាន៍ដ៏ំលេចាំធ្ាលោរប្សាល់ោក្មួយើផ្ងដំែរនោ�.គឺ្នៅក្្នុង
វសិាយ័ើយើទ្ុៃធាសាាសារ្ត្ិប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ.ទៃាក្ទ់ៃងនងឹធានាគ្ារសាាជីាវក្ម្ម..
និងធាុរក្ិចាំ្ចាំខា្នាតិតិ�ចាំនិងមធា្យើម។

លោក្ទៃទួៃលប្ានសាញ្ញ្្ាប្ត័ិរ្ថែន្ាក្អ់នបុ្ណាឌ្ាតិិផ្្នែក្គ្្រប់្គ្្រង
ពីាណិាជាជ្ាក្មម្.ពីីសាាក្លវទិៃយ្ើាលយ័ើ.Sungkyunkwan ក្្នុង
ប្្រទៃេសាក្�រាេ។

មាាសា់ភិាគី�ុន�ក សាមាជូ�កប្រកុមប្រ�ឹកាាភិ�បាា� 
ន�ង់ជូាអំគីគនាយូកប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�

ខេលោក គាីម ហិុង ជា�
លោ�កខភិាពីសាមាជូ�កប្រកុមប្រ�ឹកាាភិ�បាា� 
ន�ង់ជូាអំគីគនាយូកគីាំប្រ�ប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�ការ

ខេលោក ឃូ� �ីាងហិុី
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លោក្.ខាាង.មា្ញ្ុងណាាម.ប្ានចាំ�លរួមជាាមួយើនឹង.ធានាគ្ារ.អូ�រី..
ហាើយើធាល្ាប្ទ់ៃទួៃលប្នទ្ៃកុ្ផ្្នែក្ជាាច្ាំរើនដំ�ចាំជាាពីាណាជិាជ្ាក្ម្ម
អនត្ិរជាាតិិ.ធារុក្ចិាំច្ាំ.Fintech.យុើទៃធ្ាសាាសារ្ត្ិឌីាជាថីែល.ក៏្ដំ�ចាំជាាផ្្នែក្
ប្ណ្ាតុិ�ប្ណាត្ិាលអសារ់យើៈពីេលជាតិិ.19.ឆ្្នា។ំ.លោក្ប្ានចាំ�លរមួ
ជាាមួយើ.ធានាគ្ារ. អូ�រី. (ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.(អតីិតិ.ដំាប្់បូ្ែល 
យើ�បីូ្.ហាវ្ាយើនែន.ឯ.ក្).ចាំាប្ត់ិាងំពីីខាែមថុិែនា.ឆ្្នា.ំ2018.ហាើយើ
ទៃទួៃលប្នទ្ៃកុ្ជាានាយើក្ផ្្នែក្យុើទៃធ្ាសាាសារ្ត្ិហារិញ្ញ្្វតិថ្ែ.ុដំែល
ក្្រោយើមក្ក៏្ក្្លាយើជាាប្្រធាានអគ្្គ្នាយើក្ដ្ំឋានយើទ្ុៃធាសាាសារ្ត្ិ
ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.ដំែលត្ិរ�វរាយើក្ារណាទ៍ៃៅអគ្្គ្នាយើក្ហិារញ្ញ្្វត្ិថុែ។

ប្ន្ទៃាប់្ពីីប្ានក្មល្ាយើខ្ាលនួទៃៅជាាធានាគ្ារពីាណាជិាជ្ាប្្រក្ប្ដំោយើ
ភិាពីជាោគ្ជ័ាយើ. លោក្ក៏្ត្ិរ�វប្ានតិែងតិាំងជាាអគ្្គ្នាយើក្
ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ.រប្សា់ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្។

លោក្ប្ានប្ញ្ច្ាំប់្ក្ារសាក្ិ្សាាថ្ែនាក់្ប្រិញ្ញ្្ាប័្ត្ិរផ្្នែក្ភិាសាា.នៅ
សាក្លវទិៃយ្ើាលយ័ើក្�រាេ.នៅក្្នុងឆ្្នា.ំ2003.ហាើយើលោក្ក៏្តិរ្�វប្ាន
គ្េទៃទួៃលសាគ្្ាលថ់ែាជាាអ្នក្ឯក្ទៃេសាផ្្នែក្ប្្តិ�រប្្រាក្ប់្រទៃេសា.និង
ជាាទៃីប្្រឹក្្សាាវិនិយើោគ្ម�លនិធាិផ្ងដំែរ។

លោក្.ហាូនុ.សាភុិក្័្រដ្ំ.គឺ្ជាាអគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ារ.ក្្រមុធារុក្ចិាំច្ាំ1.នៃ
ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្។.លោក្មានប្ទៃពីិសាោធាន៍រយើៈពីេល.
18ឆ្្នា.ំក្្នុងវសិាយ័ើធានាគ្ារ.និងមក្ី្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ។.ប្នទ្ៃាប្ពី់ីទៃទួៃលប្ាន
ប្ទៃពិីសាោធាន៍11ឆ្្នា.ំនៅធានាគ្ារ.អេសាូលីដីំា.ក្្នុងតួិនាទៃជីាានាយើក្
រងឥណាទៃានសាាជីាវក្ម្ម.លោក្ប្ានប្ង្ក្ើតិគ្្រ�ឹសាថ្ែានមក្ី្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថែុ
មយួើដំោយើជាោគ្ជ័ាយើក្្រោមឈម្ោ�ថែា.ហ្ាគ្្រីន.សាេនតិរ្ល់.ចាំាប្ត់ិាងំពីី
ខាែមេសាា.ឆ្្នាំ2008.ដំល់.ខាែវិចាំ្ឆ្ិក្ា.ឆ្្នាំ.2010។.ហាើយើគ្ាតិ់គ្ឺជាា
សាថ្ែាប្និក្នៃគ្្រឹ�សាថ្ែាន.ម្ល�ិ.ហាវ្ាយើនែន.ចាំាប្ពី់ីខាែវច្ិាំឆិ្ក្ា.ឆ្្នា.ំ2010.
នងិប្ានក្ម្លាយើខាល្នួដំោយើជាោគ្ជ័ាយើជាា.គ្្រឹ�សាថ្ែាន.អូ�រ.ីហាវ្ាយើនែន.
ខាេមប្�ឌាា.ដំែលជាាផ្្នែក្មួយើនៃធានាគ្ារ.អូ�រី.ប្្រទៃេសាក្�រាេ.ដំែលតិ្រ�វ
ប្ានសាគ្្ាលថ់ែាជាាគ្្រ�ឹស្ាថែានហារិញ្ញ្្វត្ិថុែសាក្ល.ហាើយើលោក្មានតិនួាទីៃ
ជាានាយើក្គ្្រប្់គ្្រងទៃ�ទៃៅ។

ចាំាប់្តិាងំពីីមានក្ារគ្បួ្ប្ញ្ច្ាំ�លជាាមួយើនងឹធានាគ្ារ.អូ�រ.ីពីីឆ្្នា2ំ014. 
លោក្.ហាូុន.សាុភិ័ក្្រ្តិ.ដំើរតិួនាទីៃយើាាងសាំខាាន់ជាានាយើក្គ្្រប្់គ្្រង
ទៃ�ទៃៅ.និងដំកឹ្នាប្ំ្រតិិប្តិតិ្ិក្ារអាជាវីក្មម្ទៃាងំម�លក្ើនឡើងជាាលដំំាប្់
ទៃាងំប្រិមាណា.នងិគុ្ណាភិាពីនៃឥណាទៃានដំែលធាវ្ើឱ្្យើគ្្រឹ�សាថ្ែាន.អូ�
រ.ីហាវ្ាយើនែន.ក្្លាយើជាាគ្្រ�ឹសាថ្ែានមក្ី្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថែលុេខា1.ចាំាប់្តិាងំពីី
ឆ្្នាំ.2018.ផ្្អែក្លើគ្ុណាភិាពីឥណាទៃាន.ទ្ៃរពី្យើសាក្ម្ម.និង
ប្្រាក្ចំ់ាំណាេញ្។.លោក្ទៃទួៃលប្ានប្រញិ្ញ្្ាប្ត្ិរផ្្នែក្គ្្រប់្គ្្រង.និង
ថែន្ាក្អ់នបុ្ណ្ាឌិាតិផ្្នែក្ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែពីីសាក្លវទ្ិៃយើាល័យើជាាតិិគ្្រប់្គ្្រង.
នៅក្ម្ពីជុាា.ព្ីរមទៃាងំប្ានចាំ�លរមួវគ្្គ្ប្ណ្ាតុិ�ប្ណាត្ិាលជាាចាំរ្ើនដំែល
ទៃាក្ទ់ៃងនឹងក្ារគ្្រប្គ្់្រង.និងអភិិវឌ្ាឍន.៍.សាាថ្ែប័្នមីក្្រ�ហារិញ្ញ្្វតិថ្ែក្ុ្នុង
ប្្រទៃេសាក្ម្ពីុជាា។

អំគីគនាយូកហ្យ៉�រញ្ញញវត្តិុ�

ខេលោក �ាង ម�ា�ងណិាម
អំគីគនាយូកប្រ�ត្តិ��ត្តិិ�ការ ប្រកុមធុរក�ចា 1

ខេលោក ហិូុនា �ុភិ័ក្រ្ដកដ
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ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី



មានសា្រុក្កំ្ណាើតិនៅខាេតិ្តិក្ណ្ាតិាល.លោក្.ព្ីរាប្.ពិីសាិដំ្ឋ.
មានប្ទៃពិីសាោធាន៍ច្ាំរើនជាាងមយួើទៃសាវត្ិសារល៍ើវសិាយ័ើអភិិវឌ្ាឍន៍.
ប្ម្រើអតិិថែិជាន.ក្ារគ្្រប់្គ្្រងក្ម្មវិធាីឧប្ត្ិថែម្ភិ.ទំៃនាក់្ទៃំនង
សាាធាារណាៈ.និងរដំ្ឋប្ាល.ពី្រមទៃាំង.ក្ារគ្្រប្់គ្្រង.និងភិាពីជាា
អន្ក្ដំកឹ្នា.ំមុនពីេលដំែលគ្ាតិច់ាំ�លខាល្នួប្្រល�ក្ក្្នងុវសិាយ័ើ
ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ។.អាជីាពីរប្សាល់ោក្មានជាាមួយើធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេម
ប្�ឌាា).ម.ក្.គ្ឺចាំាប្់ផ្្ដំើមតិាំងពីីឆ្្នាំ.2008។..ក្ាលពីីមុនមក្.
លោក្ប្ានប្ម្រើក្ារងារឱ្្យើអងគ្្ក្ារទៃសាស្ានៈពិីភិពីលោក្អនត្ិរជាាតិិ.
(ក្ម្ពុីជាា).និងលេខាាធិាក្ារដំ្ឋានមុខាងារសាាធាារណាៈរប្សា់
រាជារដំ្ឋាភិិប្ាលក្ម្ពីុជាា។

លោក្.ព្ីរាប្.ពិីសាដ្ិំឋ.ទៃទួៃលប្ានសាញ្ញ្្ាប័្ត្ិរថ្ែនាក្អ់នបុ្ណាឌិ្ាតិ
គ្្រប់្គ្្រងពីាណាជិាជ្ាក្ម្មពីីសាាក្លវទិៃយ្ើាលយ័ើ.Anglia Ruskin, 

Global FTMS Campus.នៅប្្រទៃេសាសាង្ឹហាប្�រី.។.លោក្ក៏្មាន
ប្រញិ្ញ្្ាប្ត្ិរ.ផ្្នែក្សាេដំឋ្កិ្ចាំច្ាំ.ក្្នុងក្ារគ្្រប្គ្់្រងសាហាគ្្រាសា.នងិ
វញិ្ញ្្ាប្តិរ្រងនៃវជិាជ្ាាជាវីៈចាំប្្ាប្.់មក្ពីីសាក្លវទិៃយ្ើាលយ័ើភិ�មនិទ្ៃនីតិិ
សាាសារ្ដ្ំ.និងវទ្ិៃយើាសាាសារ្ដ្ំសាេដំឋ្ក្ច្ិាំចាំ.នៅក្្នុងប្្រទៃេសាក្ម្ពុីជាា 
ផ្ងដំែរ។

លោក្សា្រី. សាម្ភិារ. ប្ានចាំ�លរួមក្ារងារជាាមួយើធានាគ្ារ. អូ�រី. 
(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.នៅក្្នងុឆ្្នា.ំ2002.ក្្នុងតិនួាទៃជីាានាយើកិ្ា
ហារិញ្ញ្្វត្ិថែ.ុនិងក្ចិាំច្ាំក្ាររដ្ំឋប្ាល។.លោក្ស្ារបី្ានទៃទួៃលតំិណាែង
ជាាអគ្្គ្នាយើកិ្ាប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារក្្នងុឆ្្នា.ំ2008.ក្្រោយើមក្ក៏្ផ្្លាសាប្់្តិ�រ 
តិនួាទៃទីៃៅជាាអគ្្គ្នាយើកិ្ាគ្្រប្គ្់្រងហាានភិិយ័ើនៅក្្នងុខាែមេសាា.
ឆ្្នាំ2021។.មុនពីេលលោក្សា្រីប្ានចាំ�លរួមនឹងធានាគ្ារ.អូ�រី.
(ខាេមប្�ឌាា). ម.ក្. លោក្សា្រីប្ានប្ម្រើក្ារងារជាាសាវនក្រ
ជាានខ់ា្ពីសា់នៅក្្រុមហាូុន.Ernst & Young.និង.Price Water 

House Coopers។.ប្ច្ាំចាំុប្្ប្ន្នលោក្សា្រីគ្ឺជាាសាមាជាិក្
ក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលនៃសាមាគ្មមីក្្រ�ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុក្ម្ពីុជាា។.

លោក្សារ្មីានប្ទៃពិីសាោធាន៍ច្ាំរើនជាាង.20.ឆ្្នាលំើផ្្នែក្ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.
គ្ណានេយើយ្ើ.ក្ារគ្្រប់្គ្្រង.យុើទ្ៃធាសាាសារ្ត្ិ.និងផ្ែនក្ារធុារកិ្ច្ាំចាំ.
សាវនក្ម្ម.រដំ្ឋប្ាល.និងប្្រាសា្រ័យើទៃាក្់ទៃង។

លោក្ស្ារបី្ានប្ញ្ច្ាំប់្ក្ារសាក្ិ្សាាថ្ែនាក់្ប្រិញ្ញ្្ាប័្ត្ិរ.និងថែន្ាក់្ 
អនបុ្ណ្ាឌាតិិផ្្នែក្គ្្រប់្គ្្រងពីាណាជិាជ្ាក្ម្មពីីសាក្លវទិៃយ្ើាលយ័ើជាាតិិ
គ្្រប់្គ្្រងនៅប្្រទៃេសាក្ម្ពីជុាា។.លោក្ស្ារបី្ានទៃទួៃលវញិ្ញ្្ាប្នប្ត្ិរ 
ថែន្ាក់្ជំានាញ្ប្ច្ាំចាំេក្ទៃេសាជាាន់ខ្ាពីស់ាផ្្នែក្គ្ណានេយើយ្ើ.និងរដ្ំឋប្ាល
ពីីមហាាវិទៃ្យើាល័យើ.Noisy Le Grand.នៃប្្រទៃេសាប្ារាំង។
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លោក្.សាុផ្ាតិ.ប្ានចាំ�លប្ម្រើក្ារងារនៅធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�
ឌាា).ម.ក្.នៅឆ្្នា.ំ2018.ក្្នុងនាមជាាប្្រធាានផ្្នែក្វភិិាគ្ឥណាទៃាន
មនុពីេលក្្លាយើជាាអគ្្គ្នាយើក្ឥណាទៃាន.នៅខាែមនីា.ឆ្្នា2ំ021។.
មុនពីេលលោក្ចាំ�លរួមនឹង. ធានាគ្ារ. អូ�រី. (ខាេមប្�ឌាា). ម.ក្.
លោក្.សាុផ្ាតិ.ប្ានប្ម្រើក្ារជាាអគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ.និង
ឥណាទៃាននៅធានាគ្ារឯក្ទៃេសាខ្ាមែរ.ប្្រធាានផ្្នែក្ឥណាទៃាន.នៅ
ធានាគ្ារជាប្ានុមាារា�ហាាន់.និងជាាអ្នក្គ្្រប់្គ្្រងផ្្នែក្ឥណាទៃាន.នៅ
ធានាគ្ារអេសាូីលីដំាភិីអិលសាូី។

លោក្មានប្ទៃពិីសាោធាន៍ក្ាងារជាាង20ឆ្្នា.ំក្្នុងវសិាយ័ើធានាគ្ារ
ដំោយើប្មរ្ើសាេវាក្មម្ក្្នងុផ្្នែក្ផ្្សាេងៗដំ�ចាំជាាទៃផ្ី្សាារ.ឥណាទៃាន.
ប្្រតិិប្តិ្ដំិក្ារ.និងដំោ�សា្រាយើប្ំណាុល។

លោក្ទៃទួៃលប្ានប្រញិ្ញ្្ាប្ត្ិរផ្្នែក្វភិិាគ្សាេដំឋ្ក្ច្ិាំចាំពីីសាាក្ល
វទិៃយ្ើាលយ័ើភិ�មនិទ្ៃនីតិិសាាសាត្ិរ្នងិវទិៃយ្ើាសាាសាត្ិរ្សាេដ្ំឋកិ្ចាំច្ាំ.និង
ប្រញិ្ញ្្ាប្តិរ្ជាានខ់ាព្ីសាផ្់្នែក្គ្្រប្គ្់្រងធុារក្ចិាំច្ាំពីីសាាក្លវទិៃយ្ើាលយ័ើ
ន័រតុិន.នៅក្ម្ពុីជាា. និងសាាក្លវិទ្ៃយើាល័យើ.Ateneo de 

Zamboanga នៅប្្រទៃេសា.ហា្វីលីប្ពីីន។

លោក្.សា�រិន.ប្ានចាំ�លរ�មជាាមួយើធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ក្្នុងឆ្្នាំ.
2015។.លោក្.សា�រិនជាាអ្នក្ដឹំក្នាផ្ំ្នែក្យុើទ្ៃធាសាាសារ្ត្ិព័ីត៌ិមានវទ្ិៃយើា
ជាាមួយើនឹងប្ទៃពិីសាោធាន៍ជាាង15ឆ្្នាំ. លើក្ារគ្ាំទៃ្រដំោយើជាោគ្ជ័ាយើ
ជាាច្ាំរើនខាាងប្ច្ាំចាំេក្វទិៃយ្ើា.ក្ារអនវុតិត្ិ.និងក្ាររមួចំាំណាែក្លើក្ណំាើនធុារក្ចិាំច្ាំ
តិាមរយើៈក្ារប្្រើប្្រាសាប់្ចាំេច្ាំក្វិទ្ៃយើាឱ្្យើមានប្្រយើោជាន៍.ក្ារក្ាត់ិប្ន្ថែយើក្ារ
ចាំណំាាយើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ.ក្ារប្ង្ក្ើនគ្ណុាតិម្លៃនៃអាជីាវក្ម្មនងិមច្ាំាសាហ់ាូនុ។.
ប្ទៃពិីសាោធាន៍ក្្នុងសាហាគ្្រាសាពី័តិ៌មានវិទៃ្យើានៃក្្រុមហាូុនអភិិវឌ្ាឍន៍.
Software Telco, ISP, Tech startup និងវិសា័យើធានាគ្ារ.ពី្រមទៃាំង
ក្្រុមហាូុនពីហាុជាាតិិដំែលមានវប្្ប្ធាម៌ចាំម្រុ�។.ជាំនាញ្គ្ោលរប្សា់លោក្
សា�រនិរមួមាន៖.ក្ារផ្្លាសាប្់្រែផ្្នែក្ឌាជីាថីែល.ក្ារអភិិវឌាឍ្.Agile Software 
នងិEnterprise Architecture.អភិិប្ាលក្ចិាំច្ាំនៃសាហាគ្្រាសាពីត័ិម៌ាន
វទ្ិៃយើា.ក្ារគ្្រប់្គ្្រងគ្ម្រោងពីត៌័ិមានវទ្ិៃយើា.ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារព័ីត៌ិមានវទ្ិៃយើា.
ក្ារអភិិវឌ្ាឍនព៍ីត័ិម៌ានវទិៃយ្ើា.ប្ច្ាំចាំេក្វទិៃយ្ើាសានតិ្ិសាខុា.ក្ារចាំន្ៃឡើងវញិ្.និង
ប្ងក្្ើតិដំំណាើរក្ារ...អាជាវីក្មម្តិាមប្ែប្សាវ្យ័ើប្្រវតិតិ្ិ.នងិរៀប្ចាំផំ្ែនក្ារ
ថែវិក្ានិងក្ារគ្្រប្់គ្្រងថែវិក្ា។.

សា�រនិប្ានចាំ�លរមួនងិទៃទៃលួប្ានក្ារប្ណាតុ្ិ�ប្ណាត្ិាលយើាាងលអ្នៅក្្នងុ 
វគ្្គ្ប្ណ្ាតុិ�ប្ណ្ាតិាលប្ច្ាំចាំេក្ទៃេសា.និងមនិប្ច្ាំចាំេក្ទៃេសាផ្្សាេងៗទៃាងំក្្នុង 
នងិក្្រៅសារ្កុ្ដំ�ចាំជាាប្្រពីន័ធ្ាទៃ�ទៃាតិប្់្រាក្.់ប្្រពីន័ធ្ាគ្តិិប្្រាក្ន់ងិដំាក្អ់តិរ្ា.
ក្ារគ្្រប្់គ្្រងហាានិភិ័យើ.និងប្្រពី័ន្ធាគ្្រប្់គ្្រងគ្ុណាភិាពីសា្តិង់ដំា. ISO 
9001:.2000.ផ្ែនក្ារនៃភិាពីដឹំក្នា.ំក្ារគ្្រប់្គ្្រងនិរនត្ិរភិាពីអាជាវីក្ម្ម.
ប្ច្ាំចាំេក្វិទៃយ្ើាសាន្តិិសុាខានិងសាវនក្ម្មពីត៌័ិមានវទិៃយ្ើា.ITIL.ក្ារប្ណ្ាតុិ�ប្ណ្ាតិាល
ប្ច្ាំចាំេក្ទៃេសា.T24.។.លោក្សា�រនិក៏្តិរ្�វប្ានអញ្ជ្ាើញ្ឱ្្យើធាវ្ើក្ារប្ង្រៀន 
នៅសាាក្លវទិៃយ្ើាលយ័ើមយួើចាំនំនួនៅក្្នងុប្្រទៃេសាក្មព្ីជុាា។.ប្ន្ថែែមលើ 
ក្ារតិែងតិាងំតិនួាទីៃជាាអគ្្គ្នាយើក្ព័ីតិម៌ានវទិៃយ្ើានាពីេលប្ច្ាំចាំប្ុ្ប្ន្ន. 
លោក្ក្ទ៏ៃទៃលួប្ន្ទៃកុ្តិនួាទៃជីាាអគ្្គ្នាយើក្សាន្តិិសាខុាពីត័ិម៌ានវទិៃយ្ើា.តិនួាទៃី
ជាាប្្រធាានគ្ណាៈក្ម្មាធិាក្ារព័ីត៌ិមានវទ្ិៃយើា.និងគ្ណាៈក្ម្មាធិាក្ារយើទ្ុៃធា
សាាសារ្ត្ិព័ីតិម៌ានវទិៃយ្ើា.និងជាាសាមាជាកិ្គ្ណាៈក្មម្ាធាកិ្ារប្្រតិិប្តិតិ្ិនៅ
ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្។

លោក្ប្ានទៃទៃលួប្រញិ្ញ្្ាប្តិរ្ជាានខ់ាព្ីសាផ្់្នែក្វទិៃយ្ើាសាាសារ្ត្ិពីត័ិម៌ាន 
វិទ្ៃយើាពីីសាក្លវិទ្ៃយើាល័យើ.KMUT.ដំែលនៅភិាគ្ខាាងជាើងនៃទៃីក្្រុង 
ប្ាងក្ក្.ក្្នុងឆ្្នាំ.2009។

អំគីគនាយូកឥណ�ាន

ខេលោក �ុផ្លូល �ុផ្លូាត្ថុ
អំគីគនាយូកពី�ត្តិ៌មានវិ�៉ា

ខេលោក វា�ា លួង ��រិនា
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ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី



ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.កំ្ពីងុប្ន្តិ.និងប្ង្ក្ើនប្្រព័ីន្ធា

គ្្រប់្គ្្រងហាានិភ័ិយើ.ដំើម្បី្ប្ង្ក្ើនប្្រសិាទ្ៃធាភិាពីនៃក្ារគ្្រប់្គ្្រង
ហាានិភិយ័ើ.និងមខុាងារត្ិរតួិពិីនតិិយ្ើ.សាន្តិិសាខុា.និងសាវុត្ិថែភិិាពី
ទៃៅលើគ្្រប្់ផ្្នែក្រប្សា់ធានាគ្ារ។

ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ប្ានអនុវតិ្តិប្្រពី័ន្ធាគ្្រប្់គ្្រង
ហាានិភិយ័ើរប្ស់ាខាល្នួដំោយើផ្្អែក្លើគ្ោលក្ារណា.៍“ខាស្ាែក្ារពីារ
ប្”ី.ដំើមប្្គី្ាទ្ំៃរដំលរ់ចាំនាសាមព្ីន័ធ្ាអភិិប្ាលក្ចិាំច្ាំហាានិភិយ័ើ។

រចាំនាសាម្ពីន័ធ្ាអភិិប្ាលក្ចិាំច្ាំរមួមាន.គ្ណានេយើយ្ើភិាពី.ទំៃនួល
ខាុសាតិ្រ�វ.ឯក្រាជា្យើភិាពី.ក្ាររាយើក្ារណា៍.ក្ារទៃំនាក្់ទៃំនង.និង
តិម្លាភិាពី.ទៃាងំខាាងក្្នុង.ព្ីរមទៃាងំជាាមួយើភិាគី្ពីាក់្ព័ីន្ធាខាាងក្្រៅ
រប្សា់យើើង។

វាិធានាការ�គាបូ់�គាងហិានាិភិ័យ
គ្ណាៈគ្្រប្់គ្្រងរប្សា់ធានាគ្ារជាឿជាាក្់ថែា.ក្តិ្តិាហាានិភិ័យើអាចាំតិ្រ�វប្ានគ្្រប្់គ្្រងប្្រក្ប្ដំោយើប្្រសាិទៃ្ធាិភិាពី.និងក្ាតិ់ប្ន្ថែយើ.ដំើម្ប្ី
ប្ន្ថែយើក្ម្រិតិសាក្្តិានុពីលនៃក្ារប្ាតិ់ប្ង់ទៃាំងផ្្នែក្ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ.និងមិនមែនហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ។

វិធីាសាាសា្រ្តិគ្្រប់្គ្្រងហាានិភ័ិយើរប្សា់ធានាគ្ាររួមមាន. ក្ារ 

ក្ណំាត់ិអតិត្ិសាញ្ញ្្ាណា.ក្ារវាយើតិម្លៃ.ក្ារក្ាតិប់្ន្ថែយើ.និង
តិរ្តួិពិីនតិិយ្ើហាានភិិយ័ើសាខំាាន់ៗ .ដំែលតិរ្�វប្ានអនុវតិត្ិនៅគ្្រប្់
ផ្្នែក្ទៃាំងអសា់នៃអាជាីវក្ម្មរប្សា់ធានាគ្ារ។

ទៃំនួលខាុសាតិ្រ�វចាំំពីោ�ក្ារគ្្រប្់គ្្រងហាានិភិ័យើ. មាននៅគ្្រប្់
ក្ម្រតិិក្ារងារទៃាងំអសា.់រប្សាធ់ានាគ្ារ។.បុ្គ្្គ្លកិ្គ្្រប់្រ�ប្មាន
ទៃនំលួខាសុាតិរ្�វលើក្ារគ្្រប្គ្់្រងហាានិភិយ័ើទៃៅតិាមផ្្នែក្នីមយួើៗ. 
ក្្នុងក្ារប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារងារ។.ពីួក្គ្េតិ្រ�វតិែយើល់.និងគ្្រប្់គ្្រង
ទៃៅលើហាានភិិយ័ើសាខំាាន់ៗ ដំែលអាចាំក្ើតិមាននៅក្្នងុអាជាវីក្មម្។. 
វធិាសីាាសារ្ត្ិនេ�ត្ិរ�វប្ានអនវុត្ិតិដំើមប្្ពីីងរ្ងឹប្្រសាទិៃធ្ាភិិាពីនៃក្ារ 
គ្្រប់្គ្្រងហាានិភិយ័ើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ.ដំែលត្ិរ�វពឹីងផ្្អែក្លើទៃនំលួ
ខាុសាត្ិរ�វរប្ស់ាបុ្គ្្គ្លិក្នីមួយើៗ.និងក្ារត្ិរួតិពិីនិត្ិយើដំោយើ
ឯក្រាជា្យើ។

 វធិានការ 
��ប់័��ងហានិភ័ិយ 

ឥណុទាន

វធិានការ 
��ប់័��ងហានិភ័ិយ

សនទនីយភាពី

វធិានការ 
��ប់័��ងហានិភ័ិយ

�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុការ
1 2 3

ការប្រគី�់ប្រគីង់
ហិានាិភិ័យ
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វធិានការ��ប់័��ង
ហានិភ័ិយឥណុទាន

• អនវុត្ិតិដំោយើប្្រុងប្្រយ័ើត្ិនន�វគ្ោលក្ារណាណ៍ាែនារំប្ស់ា
ធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីជុាា.សាតី្ិអំពីីសាពំីៀតិឥណាទៃានរៀប្ចាំំ
សាារឡើងវិញ្.ក្្នុងអំឡុងពីេលក្ាររីក្រាលដំាលនៃជំាងឺ 
ក្�វីដំ-19.ដំោយើប្ង្ក្ើតិយុើទ្ៃធាសាាសារ្ត្ិ.និងប្ង្ក្ើតិក្្រុមក្ារងារ 
ឯក្រាជ្ាយើមួយើ.ដំើមប្្វីាយើតិម្លៃលើសាណំាើរប្សាអ់តិិថែជិាន
ដំែលរងផ្លប្ា�ពីាល់ដំោយើក្ាររីក្រាលដំាលនៃជំាងឺ 
ក្�វីដំ-19.មុននឹងប្ញ្្ជា�នទៃៅក្ាន់គ្ណាៈគ្្រប្់គ្្រង.ដំើម្ប្ី
ធា្វើក្ារពីិនិតិ្យើ.និងក្ារអនុម័តិ។

• ធានាគ្ារគ្្រប់្គ្្រងយើាាងសាក្ម្មទៃៅលើហាានិភ័ិយើទៃៅលើ
ផ្លប្ត្័ិរឥណាទៃាន.ដំើម្បី្ធាានាប្ានន�វក្ារធាវ្ើពិីពិីធាក្ម្ម 

ផ្លប្័តិ្រឥណាទៃាន.ហាើយើថែែមទៃាំងត្ិរួតិពិីនិតិ្យើយើាាង
តិងឹរាងឹ.នងិធាវ្ើសាត្ិរ្េសាតិេសាត្ិទៃៅលើសាពំីៀតិឥណាទៃានដំែល
ប្ានរៀប្ចាំំសាារឡើងវិញ្ផ្ងដំែរ។

• ធានាគ្ារមានគ្ោលនយើោប្ាយើគ្្រប្់គ្្រងឥណាទៃាន.
សាៀវភិៅណាែនា.ំនិងក្ារណាែនាដំំើម្បី្ក្ាតិប់្ន្ថែយើហាានិភ័ិយើ 
ឥណាទៃាន។.ជាាពិីសាេសា.ធានាគ្ារមានក្្រមុក្ារងារជំានាញ្.
ដំែលធា្វើក្ារដំោយើឯក្រាជ្ាយើក្្នុងក្ារវិភិាគ្ឥណាទៃាន.
ពី្រមទៃាំងអនុម័តិប្្រាក្់ក្ម្ចាំី។.លើសាពីីនេ�ទៃៅទៃៀតិ.យើើង
ក្៏ប្ានដំាក្់ក្្រុមក្ារងារតិ្រួតិពីិនិតិ្យើក្្រោយើប្ញ្្ចាំេញ្
ប្្រាក់្ក្ម្ចីាំ.ដំើម្ប្ពីីនិតិិយ្ើមើលភិាពីសាមសារ្ប្នៃប្្រាក់្ក្ម្ចីាំ
ក្្រោយើក្ារអនុម័តិ. គុ្ណាភិាពីឯក្សាារ. ក្ារកំ្ណាត់ិន�វ
ប្ញ្ហ្ាាឱ្្យើទៃាន់ពីេលវេលា.និងផ្្តិលអ់នសុាាសាន៍ដំល់
ប្ុគ្្គ្លិក្ក្្នុងក្ារធា្វើក្ារក្ែលម្អ។.
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• ធានាគ្ារប្ានធាវ្ើសារ្ត្ិេសាតិេស្ាដំលើសាថ្ែានភិាពីសាន្ទៃនីយើភិាពី.
ដំើម្ប្វីាយើតិម្លៃសាម្មតិិក្ម្មរប្សាហ់ាានិភិយ័ើតិាមសាេណាារីយើា�.
ឆ្្ពីោ�ទៃៅក្ានក់្ារក្ែសាមរ្លួ.និងរៀប្ចំាំផ្ែនក្ារសាក្ម្មភិាពី
គ្្រប់្គ្្រងម�លនិធិា.និងសានទ្ៃនីយើភិាពីឱ្្យើប្ានលអ្។
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វធិានការ��ប់័��ងហានិភ័ិយ
សនទនីយភាពី

• ធានាគ្ាររក្្សាាប្ានន�វ.ភិាពីចាំាបំ្ាចាំ.់និងសាថ្ែរិភិាពីនៃអនបុ្ាតិ 
សានទ្ៃនីយើភិាពីដំោយើរក្្សាាប្ានន�វសាពំីៀតិទ្ៃរព្ីយើសាក្ម្ម

សា្រប្តិាមគ្ោលក្ារណា៍ណាែនាំរប្សា់រាជារដំ្ឋាភិិប្ាល.និង
ក្្រសាងួសាខុាាភិិប្ាល.សាតី្ិអំពីីក្ារប្ង្ក្ារ.និងទៃប់្សាក្្ាតិក់្ារ
រាតិត្ិប្ាតិនៃជាងំកឺ្�វដីំ-19.ធានាគ្ារប្ានអនវុតិត្ិ.និងដំាក្ច់ាំេញ្
ន�វវធិាានក្ារ.សាេចាំក្្តិណីាែនាយំើាាងប្្រងុប្្រយើត័ិន្.ដំើមប្្ទីៃប្ស់ាក្្ាត់ិ
ក្ាររាតិត្ិប្ាតិនៃជាំងឺក្�វីដំ-19.និងធាានាប្ានន�វនិរន្តិភិាពី
អាជាីវក្ម្ម.ដំ�ចាំជាា៖
• ពីង្រងឹ.និងយើក្ចាំតិិត្ិទុៃក្ដំាក់្.លើក្ារទៃប្ស់ាក្្ាតិក់្ារចាំមល្ង
មេរោគ្ក្�វដីំ-19.ជាាយើថែាហាេតិដុំលប់្គ្ុ្គ្លកិ្.និងអតិិថែជិាន.
សា្រប្តិាមក្ារកំ្ណាត់ិរប្ស់ាក្្រសួាងសាុខាាភិិប្ាល. និង
ធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីុជាា។

• រៀប្ចាំ.ំនងិអនុញ្ញ្្ាតិឱ្្យើបុ្គ្្គ្លកិ្ពីាក្ព់ីន័ធ្ាធាវ្ើក្ារពីីផ្្ទៃ�.អនុវតិត្ិ
សា្រប្តិាមក្ារណាែនាំរប្ស់ាក្្រសួាងសាុខាាភិិប្ាល. និង
ធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីុជាា។

• ប្ង្ក្ើតិផ្ែនក្ារគ្្រាអាសានន្.ដំើមប្្ធីាានាប្ានន�វដំំណាើរក្ារ
នៃប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ាររប្សាធ់ានាគ្ារ.ក្្នុងក្រណាដីំែលក្ារយិើាលយ័ើ
សាាខាាត្ិរ�វប្ានប្ិទៃដំោយើសាារជំាងឺរាតិត្ិប្ាតិ. មេរោគ្ 
ក្�វដីំ-19.ដំ�ច្ាំនេ�ធានាគ្ារនៅតិែអាចាំប្នត្ិប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារប្ាន
ដំោយើគ្្មានឧប្សាគ្្គ្។

• ណាែនាសំាេវាទៃ�ទៃាត់ិដំោយើមិនប្្រើប្្រាសាស់ាាច់ាំប្្រាក់្ផ្្ទៃាល់
ដំល់អតិិថិែជានដំ�ចាំជាា.សាេវាប្ាគ្ង.សាេវាផ្្ទៃេរម�លនិធា ិ
ភិល្ាមៗ.ប្្រពីន័ធ្ាអនឡាញ្.ក្ារទៃ�ទៃាតិវ់ក្ិ្ក្យើប្ត្ិរ.(សាេវា
សា្វ័យើប្្រវតិ្តិិ).នៅក្្នុងសាេវាធានាគ្ារចាំល័តិ.ដំែលអាចាំ
ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារពីីផ្្ទៃ�.គ្្រប់្ទៃកី្ន្លែង.និងគ្្រប់្ពីេលវេលា។
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លើសាពីីនេ�.ធានាគ្ារ.ក្ប៏្ានផ្្តិោតិក្ារយើក្ចិាំត្ិតិទុៃក្ដំាក្យ់ើាាងខាល្ាងំក្្នុងក្ារក្ណំាត់ិ.ក្ារវាយើតិម្លៃ.នងិក្ាតិប់្ន្ថែយើហាានិភ័ិយើ
ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ.ដំើម្ប្កី្ាតិប់្ន្ថែយើក្ារខាាតិប្ង់ចាំបំ្ង .ៗនិងធាានាប្ានន�វភិាពីរល�ននៃប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារអាជាវីក្ម្ម។.ហាានិភិយ័ើតិាមអីុនធាណឺាែតិ. 
នងិហាានិភិយ័ើផ្្នែក្ប្ច្ាំចាំេក្វិទៃយ្ើាផ្្សាេងទៃៀតិកំ្ពីងុតិែក្ើនឡើងឥតិឈប់្ឈរ.ដំ�ច្ាំនេ�ធានាគ្ារប្ានប្ងក្្ើតិន�វគ្ោលនយើោប្ាយើ.
សាៀវភិៅណាែនាំ.គ្ោលក្ារណា៍ណាែនាំសាម្រាប្់គ្្រប់្គ្្រងហាានិភិ័យើទៃាំងនោ�។..ទៃាំងសាៀវភិៅណាែនាំ. និងគ្ោលក្ារណា៍ណាែនាំ
ទៃាំងនោ�តិ្រ�វប្ានអនុវតិ្តិសា្រប្តិាមគ្ោលក្ារណា៍គ្្រប្់គ្្រងហាានិភិ័យើផ្្នែក្ប្ចាំ្ចាំេក្វិទៃ្យើារប្សា់ធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីុជាា។

វធិានការ��ប់័��ងហានិភ័ិយ
�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុការ
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ផ្តល់ដែ�បូ�នា្មានា

ផ្តល់ការណិែនាា� នាិងការអ៊ូបូ់រ�

ក�ណិត់ វាាសេ់វាែង នាិងវាាយតម្លៃហិានាិភា័យ 
នាៃការបូ្រតិបូត្តិតាម

ការត្រួតពាិនាិត្យ ការធ្វាើតេសេ្ត នាិងរាយការណិ៍

ទេ�នាួលខេុសេត្រ�វាផ្នាែកចំ្បូាបូ់ នាិងទេ�នាាក់ទេ�នាង

កម្មវាិធីបូ្រតិបូត្តិតាម

មខុាងារប្្រតិិប្ត្ិតិិតិាម.គឺ្ជាាខ្ាសាែរក្ារពីារទៃ.ី2..ដំែលដំកឹ្នាដំំោយើប្្រធាាននាយើក្ដ្ំឋានមខុាងារប្្រតិិប្ត្ិតិិតិាម.និងរាយើក្ារណាដ៍ំោយើផ្្ទៃាល់
ទៃៅសាមាជាកិ្ក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាលឯក្រាជាយ្ើ។.មុខាងារប្្រតិិប្ត្ិតិិតិាមជាាក្ន្លែងដំែលមានប្្រព័ីនធ្ាគ្្រប់្គ្្រងគ្្រប់្ជារ្ងុជ្ារោយើដំោយើមាន
ចាំាប់្ពីីគ្ោលក្ារណ៍ា.សាៀវភិៅណាែនា.ំក្ារណាែនា.ំរប្ាយើក្ារណា.៍និងឧប្ក្រណាត្៍ិរតួិពិីនិត្ិយើ.និងក្ារធ្ាវើតិេសាត្ិ.ដំើម្បី្គ្្រប់្គ្្រងហាានិភ័ិយើ
ទៃាក្់ទៃងនឹងមុខាងារប្្រតិិប្តិ្តិិតិាមរប្សា់ធានាគ្ារ។

មុខាងារនេ�មានក្ារគ្ាំទ្ៃរយើាាងខា្លាំងពីីគ្ណាៈគ្្រប់្គ្្រងក្្រុម 
ប្្រឹក្្សាាភិិប្ាល.ជាាមួយើនឹងក្ារណាែនាំពីិសាេសាពីីធានាគ្ារជាាតិ ិ
នៃក្ម្ពីជុាា.អង្គ្ភិាពីសាូើប្ក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែកុ្មព្ីជុាា.នងិនយិើតិក្រ
ផ្្សាេងៗទៃៀតិ។.លើសាពីីនេ�.ក្ារណាែនា.ំនិងលក្្ខាខាណាឌ្ាសាម្រាប្់
មខុាងារប្្រតិិប្ត្ិតិិតិាមពីីក្្រមុហាូនុមេក្ដ៏ំើរតិយួើាាងសាខំាាន់ក្្នុងក្ារ 
ប្ង្ក្ើនប្្រសាិទៃ្ធាភិាពីនៃមុខាងារនេ�ផ្ងដំែរ។

ឆ្្នា.ំ2021.គឺ្ជាាឆ្្នាដំំែលមានក្ារផ្្លាសាប្់្តិ�រ.
នងិជាាឆ្្នាដ៏ំំរំភិើប្សាម្រាប្អ្់នក្រាលគ្់្នា!

នាយើក្ដ្ំឋានមុខាងារប្្រតិិប្តិ្តិិតិាមប្ានគ្ាំទ្ៃរគ្ម្រោងក្ារ 
ផ្្លាសាប្់្តិ�រនេ�ដំោយើជាោគ្ជាយ័ើ.រមួមានក្ារពីនិតិិយ្ើឡើងវញិ្ន�វ
ប្ទៃប្្ប្ញ្ញ្្តិតិ្ិផ្្ទៃៃក្្នងុរប្សាធ់ានាគ្ារទៃាងំអសាដ់ំែលមានប្្រហាែល
ជាាង.200..ក្ារប្ោ�ពីមុព្ីផ្្សាាយើទៃាងំអសា.់និងគ្ម្រោងផ្្សាេងៗ 
ផ្្សាេងទៃៀតិពីាក្ព់ីន័ធ្ានងឹផ្លតិិផ្ល.និងសាេវាក្មម្ថែម្ីៗ .ដំើមប្្ ី
គ្ាទំៃរ្ដំលអ់ាជាវីក្មម្ឱ្្យើដំំណាើរក្ារដំ�ចាំធាមម្តិា។.ជាាចាំងុក្្រោយើ.
នាយើក្ដ្ំឋានមុខាងារប្្រតិិប្តិតិ្ិតិាមក៏្ធាវ្ើក្ារពីាក្ព់ីន័ធ្ានងឹរៀប្ចាំ ំ

ផ្ែនក្ារយើថែាភិាពីក្្នុងអឡំងុពីេលក្ារផ្្ទុៃ�ឡើងនៃមេរោគ្ក្�វីដំ.
19.ផ្ងដំែរ.ជាាពីិសាេសាក្្នុងអំឡុងពីេលនៃក្ារប្ិទៃខា្ទៃប្់។

ការ�បូត្ថុិបូត្ថុិិត្ថុាម
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មខុាងារសាវនក្មម្ផ្្ទៃៃក្្នងុមានឯក្រាជាយ្ើភិាពីពីេញ្លេញ្លើ
ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារប្្រចាំាថ្ំែងៃរប្សាធ់ានាគ្ារ.នងិមុខាងារតិរួ្តិពិីនត្ិិយើ
អចាំនិត្ិរ្ៃយើ.៍ដំែលដឹំក្នាដំំោយើប្្រធាានសាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នងុ.“HIA”។.
ដំើម្បី្ធាានាន�វឯក្រាជ្ាយើភិាពីរប្ស់ាសាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នុង.HIA.ត្ិរ�វ
រាយើក្ារណ៍ាដំោយើផ្្ទៃាល់ទៃៅប្្រធាានគ្ណាៈក្ម្មាធិាក្ារសាវនក្ម្ម
ក្្រោយើមក្ហាៅថែា.“AC”.ហាើយើ.AC.នឹង
• អនុមត័ិផ្ែនក្ារសាវនក្មម្ផ្្ទៃៃក្្នងុផ្្អែក្លើហាានភិិយ័ើ.និង
អនមុត័ិគ្ម្រោងថែវកិ្ា.និងធានធាានរប្សាស់ាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នងុ

• ទៃទួៃលរប្ាយើក្ារណាពី៍ី.HIA.អំពីីលទ្ៃធាផ្លនៃសាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នុង.
ដំែលទៃាក្ទ់ៃងនឹងសាថ្ែានភិាពីនៃក្ារប្ពំីេញ្ផ្ែនក្ារសាវនក្មម្
ផ្្ទៃៃក្្នងុប្្រចាំាឆ្ំ្នា.ំរប្ាយើក្ារណា.៍នងិប្ញ្ហ្ាាផ្្សាេងទៃៀតិដំែល
ទៃាក្់ទៃងនឹងក្ារធា្វើសាវនក្ម្ម

• វាយើតិម្លៃសាមទ្ិៃធាផ្លក្ារងារប្្រចាំាឆ្ំ្នារំប្ស់ាសាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នុង
• ផ្្តិលអ់នសុាាសាន៍ដំលក្់្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាលសាម្រាប់្ក្ារសាម្រេចាំ
ចាំតិិត្ិលើក្ារអនមុត័ិទៃាក្ទ់ៃងនឹងក្ារតិែងតិាងំ.និងក្ារដំក្ហា�តិ
តិំណាែង.HIA

ប្េសាក្ក្មម្រប្សាស់ាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នុងគ្ដឺំើម្បី្លើក្ក្ម្ពីសា.់និងក្ារពីារ
តិម្លៃរប្សា.់ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ដំោយើផ្្តិលន់�វក្ារធាានា.
ក្ារប្្រក្ឹ្សាាដំោយើឯក្រាជាយ្ើ.មិនលអំៀង.ដំែលផ្្អែក្លើហាានភ័ិិយើ។.
សាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នងុជាយួើឱ្្យើ.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.សាមរ្េចាំ
ប្ានន�វគ្ោលបំ្ណាងរប្ស់ាខ្ាលួន.ដំោយើនាំមក្ន�វវិធីាសាាស្ារ្តិ 
ជាាប្្រព័ីនធ្ា.និងប្្រក្ប្ដំោយើវនិយ័ើ.ដំើមប្្វីាយើតិម្លៃ.និងក្ែលម្អ
ប្្រសាិទ្ៃធាភិាពីនៃអភិិប្ាលក្ិច្ាំចាំ.ក្ារគ្្រប់្គ្្រងហាានិភ័ិយើ.និង
ដំំណាើរក្ារតិ្រួតិពីិនិតិ្យើ។

សាវនក្រផ្្ទៃៃក្្នងុប្ង្ក្ើតិវធិាសីាាសារ្ត្ិសាវនក្ម្មដំោយើផ្្អែក្លើ
ហាានិភិយ័ើដំើម្ប្កី្ណំាត់ិអាទៃភិិាពីសាម្រាប្ស់ាក្ម្មភិាពីសាវនក្ម្ម 
ផ្្ទៃៃក្្នុងសា្រប្តិាមគ្ោលដំៅរប្សា់ធានាគ្ារ។.នាយើក្ដ្ំឋាន
សាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នុង.ធ្ាវើសាវនក្ម្មដំោយើផ្្អែក្លើផ្ែនក្ារសាវនក្ម្ម
ប្្រចាំាឆ្ំ្នាផ្ំ្អែក្លើហាានិភិយ័ើ.ដំែលតិរ្�វប្ានអនុមត័ិដំ�ចាំខាាងក្្រោម:
• ធាវ្ើសាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នុងរប្សាស់ាាខាា.និងក្ារយិើាល័យើក្ណ្ាតិាល
• ធាវ្ើសាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នងុ.ព័ីតិម៌ានវទិៃយ្ើា.“IT”.ស្ារប្តិាមផ្ែនក្ារ
• ធា្វើសាវនក្ម្ម/ក្ារសាូើប្អង្ក្េតិពីិសាេសា

នៅឆ្្នា.ំ2021.នាយើក្ដ្ំឋានសាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នងុ.ប្ានអនុវតិត្ិក្ារធាវ្ើ 

សាវនក្ម្មចាំនួំន.240.ដំែលក្្នុងនោ�រមួមានសាវនក្ម្មសាាខាា.
ចាំំនួន.87.នាយើក្ដំ្ឋានក្ារិយើាល័យើក្ណា្តិាលចាំំនួន.17.ក្ារ
ធា្វើសាវនក្ម្មដំោយើមិនមានក្ារជា�នដំំណាឹងចាំំនួន.109.ក្ារធា្វើ 
សាវនក្ម្មចាំាបំ្ាច់ាំចំាំនួន.2.និងសាវនក្ម្មសាូើប្អងក្្េតិពិីសាេសា
ចាំំនួន.25.។

លទៃ្ធាផ្លនៃសាក្ម្មភិាពីសាវនក្ម្ម.តិ្រ�វប្ានរាយើក្ារណា៍ជាា 
រៀងរាល់ប្្រចាំាំត្ិរីមាសាទៃៅក្ាន់.AC.និងជា�នដំំណាឹងលទៃ្ធាផ្ល
សាវនក្មម្ក្្នងុទៃមរ្ងជ់ាារប្ាយើក្ារណាស៍ារសាេរជា�នអន្ក្គ្្រប្គ្់្រង។

ក្ាររក្ឃើើញ្. និងអនុសាាសាន៍សាវនក្ម្មទៃាំងអសា់ដំែលក្ើតិ
ចាំេញ្ពីីសាវនក្ម្មតិរ្�វប្ានធាវ្ើប្ច្ាំចុាំប្្ប្ន្នភិាពីជាាប្ន្តិប្ន្ទៃាប្.់និងក្ារ
តិាមដំានសា្ថែានភិាពីនៃក្ារអនុវត្ិតិអនុសាាសាន៍ជាាមួយើអ្នក្ 
គ្្រប់្គ្្រងជាារៀងរាលត្់ិរមីាសា។.អ្នក្គ្្រប់្គ្្រងតិម្រ�វឱ្្យើអនវុត្ិតិ
អនុសាាសាន៍សាវនក្ម្ម.និងរាយើក្ារណា៍ពីីសា្ថែានភិាពីនៃក្ារ 
អនវុត្ិតិអនសុាាសាន៍ទៃៅនាយើក្ដ្ំឋានសាវនក្ម្មផ្្ទៃៃក្្នុងជាារៀងរាល់
តិ្រីមាសា។

�វានាករនៃផ្លូៃកំ�ង
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ខេែវាចិំឆ្្កិា ឆ្ន្ាា�2021 ភាន្ា�ពាេញ្ – យើងបូានាប្ូរែខេល្នួាក្លាយទេៅជាា 
ធនាាគាារពាាណិជ្ិាជាដែោយជាោគាជ័ាយក្រោមឈាម្ោ�ថ្ុមីថុា ធនាាគាារ 
អូ៊ូ�រ ី(ខេេមបូ�ឌាា) ម.ក ដែែលនាេ�ជាាពារ្ត្ឹតិការណ៍ិនាៃការផ្លាសេ់
បូត្�រដ៏ែសេ�ខេានាមួ់យក្នុាងអ៊ូ�ឡើងុពាេល 30ឆ្្នាា�ចុំងករ្ោយនាៃប្ូរវាត្តិ
សេាសេរ្ត្របូសេស់េថ្ុាបូន័ាកន្ាងុការបូម្រើសេេវាាហិរិញ្ញ្្វាតថុ្ុជា�នាដែល់
បូ្រជាាជានាកម្ពាុជាាទេ�ទេា�ងបូ្រទេេសេ។  

ធនាាគាារ អូ៊ូ�រី (ខេេមបូ�ឌាា) ម.ក បូានាទេទួេលបូានាអ៊ូាជ្ាញ្ាបូណិណ្ិ 
ធនាាគាារជាាតនិាៃកម្ពាជុាា នាងិករ្សេងួពាាណិជិាជ្ាកម្ម ដែើមប្ូធីវ្ាើ
បូ្រតិបូត្តិការធនាាគាារពាាណិិជ្ាជាពាេញ្លេញ្។ ជាាមួយនាឹង
មខុេមាតថ់ុម្នីាេ� យើងមានាកត្រី�ភាើបូរកីរាយ នាងិទេនាទ្េងឹរងច់ំា�កន្ាងុ
ការផ្តល់ជា�នានា�វាសេេវាា នាិងផលិតផលធនាាគាារប្ូរកបូដែោយ
ភាាពាច្ំនាៃបូរ្ឌាតិសេរ្បូជាាមយួនាងឹការពាង្រកីវិាសេាលភាាពាអ៊ូាជាវីាកមម្
របូសេយ់ើងយាាងទេ�ល�ទេ�លាយនាៅកន្ាងុទីេផស្េារហិរិញ្ញ្្វាតថុ្ុ នាងិ
ធនាាគាារ នាៅក្នាុងបូ្រទេេសេកម្ពាុជាា។
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# មុ�ងារ

1 ប្ន្ថែែមប្្រពី័ន្ធាសាុវតិ្ថែិភិាពី

2 ប្ន្ថែែមមខុាងារផ្្ទៃេរប្្រាក្ត់ិាមរយើៈ.RFT

3 ប្ន្ថែែមមុខាងារប្ង្ក្ើតិក្�ដំ.QR

4 សា្គ្េនក្�ដំ.QR.ដំើម្ប្ីផ្្ទៃេរ.ឬ.ទៃ�ទៃាតិ់

5 ប្ន្ថែែមមុខាងារសា្នើសាុំប្្រាក្់ក្ម្ចាំី

6 ប្ន្ថែែមមុខាងារឧប្ក្រណា៍៍គ្ណានា

7 ប្ន្ថែែមសាេវាទៃ�ទៃាតិ់វិក្្ក្យើប្តិ្រឯក្ជាន.

8 ប្ង្ក្ើនល្ប្ឿននៃប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ

9 ប្ន្ថែែមមុខាងារប្ើក្គ្ណានីមានក្ាល
ក្ំណាតិ់

ដំោយើសា្រប្តិាមទៃីផ្្សាារប្្រក្ួតិប្្រជាែង.ក្៏ដំ�ចាំជាាប្ំពីេញ្តិម្រ�វក្ារអតិិថែិជានដំៃគ្�សាហាក្ារតិាមរយើៈឌាីជាីថែលតិ្រ�វប្ានសាហាក្ារជាាមួយើ
ដំៃគ្�ដំ�ចាំខាាងក្្រោម៖

ល.រ នៃ�គា��ហិការ អ៊ូ�ពាីខេ�វាាកមមជាាមួយនៃ�គា��ហិការ

1 Bill24
អតិិថិែជានអាចាំទៃ�ទៃាត់ិវក្ិ្ក្យើប្ត្ិរទឹៃក្.ភិល្ើង.សារំាម.និងវក្ិ្ក្យើប្ត្ិរទៃ�ទៃៅ.រប្ស់ាសាេវាឯក្ជាន
ប្ានទៃ�ទៃាំងប្្រទៃេសា។

2 �ា�ាអ៊ូគាគិ�នាីកមុ�ជាា អតិិថែជិានអាចាំទៃ�ទៃាត់ិវក្ិ្ក្យើប្ត្ិរភ្ិលើងរដ្ំឋ.ទៃៅ.5.ខាេត្ិតិប្ន្ថែែមទៃៀតិដំ�ចាំជាា.ប្ាត់ិដំំប្ង, 
ប្ន្ទៃាយើមានជា័យើ,.សាៀមរាប្,.ក្ំពីតិ,.ក្ំពីង់សា្ពីឺ។

ការ�ដែនុមមុខង់ារថ្មីីីលោ�ើលោសាវាកមីធនាគីារច��ត្តិ

ដៃ�គីូអំាជូីវកមីថ្មីីី 
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លោ�ើក�ំលោណើរការសាាខាថ្មីីីចំនួន3
ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីប្ានប្ើក្សាមព្ីោធាជាាផ្្ល�វក្ារន�វសាាខាាថែមី្ចំាំនួន.3.ប្នថ្ែែមទៃៀតិ.ជាាមយួើនងឹរចាំនាប្ទៃដំទ៏ៃាក្ទ់ៃាញ្.ដំើមប្្ផ្ី្តិលន់�វប្រយិើាក្ាសា
រកី្រាយើ.និងសាេវាក្ម្មហារិញ្ញ្្វត្ិថុែដំែលមានភិាពីងាយើសារ្លួជា�នដំលអ់តិិថិែជានចាំាស់ា.និងថែមី្រប្ស់ាយើើង។.សាាខាាផ្្សាារថ្ែមីទីៃ3.សាាខាា
ទៃលួសាវ្ាយើព្ីរៃទីៃ2.និងសាាខាាទួៃលសាង្ក្ែ.ត្ិរ�វប្ានរចាំនាទៃាងំផ្្នែក្ខាាងក្្នងុ.និងខាាងក្្រៅយើាាងសារ្សាស់ាអ្ាតិ.និងមានភិាពីទៃាក់្ទៃាញ្.
រួមទៃាំងប្រិក្្ខាារទៃំនើប្សាម្រាប្់ប្ម្រើជា�នអតិិថែិជាន។.ដំោយើមានក្ារគ្ាំទៃ្រយើាាងខា្លាំង.និងតិម្រ�វក្ារក្ាន់តិែក្ើនឡើងរប្សា់អតិិថែិជាន.
ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីប្ន្តិពីង្រកី្ប្ណ្ាតិាញ្ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ាររប្សាខ្់ាលនួ.ទៃាងំនៅរាជាធាានីភ្ិនំពីេញ្.នងិតិាមប្ណាត្ិាខាេតិត្ិ.ទៃ�ទៃាងំប្្រទៃេសាក្មព្ីជុាា។

ផ��ត្តិផ� ន�ង់លោសាវាកមីថ្មីីី

គាណិនីាសេបូ្បុូរសេ. គ្ឺជាាប្្រភិេទៃគ្ណានីមានក្ាលក្ំណាត់ិ
មយួើទៃៀតិ.ដំែលមានរមួប្ញ្ច្ាំ�លក្ម្មវធីីាសាប្្បុ្រសាធាម៌.ឬក្ម្មវធីិា
ជាយួើសាងគ្្ម។.តិាមរយើៈផ្លតិិផ្លថែម្នីេ�.អតិិថែជិានត្ិរ�វប្ានផ្្តិល់
ជាម្រើសាអោយើធ្ាវើក្ារជ្ារើសារើសាប្្រភិេទៃអង្គ្ក្ារសាប្្បុ្រសាធាម៌
ដំើម្ប្ីអាចាំប្រិចាំ្ចាំាគ្។

សេេវាាបូើកបូ្រាក់បូៀវាត្សេរ៍ គ្ឺជាាផ្លិតិផ្លមួយើក្្នុងចំាំណាោម
ផ្លិតិផ្លជាាចាំ្រើនទៃៀតិរប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី. ត្ិរ�វប្ានរៀប្ចាំំឡើង
ដំើមប្្បី្ពំីេញ្តិាមតិម្រ�វក្ាររប្ស់ាអតិិថែជិាន.ដំែលជាាជាានិយើោជាក្.
តិាមរយើៈប្្រព័ីនធ្ាគ្្រប់្គ្្រងច្ាំប្ាសាល់ាសា.់នងិមានភិាពីងាយើសារ្លួ
ក្្នុងក្ារទៃ�ទៃាត់ិដំ�ចាំជាា(ប្្រាក្ប់្ៀវតិស្ារ.៍ប្្រាក្ល់ើក្ទៃកឹ្ចាំតិិត្ិ.និង
ប្្រាក្់រង្វាន់ផ្្សាេងៗ).ដំល់ប្ុគ្្គ្លិក្រប្សា់ពីួក្គ្េ។

ឥណិទេានាក�នាកាត់ពិាសេេសេ. គឺ្សាំដំៅទៃៅលើឥណាទៃានដំែល
មានរប្ៀប្ប្ង់សាងពីសិាេសា.ដំែល50%នៃឥណាទៃានប្ញ្ច្ាំេញ្
សារបុ្.អាចាំរក្្សាាទៃកុ្ប្ង់សាងនៅចាំងុវគ្្គ្.និង50%.ទៃៀតិ.តិរ្�វប្ង់
សាងរំលសា់ប្្រាក្់ដំើមប្្រចាំាំខាែ។

សេេវាាបូញ្្ជាាអ៊ូចំិនា្ត្រៃយ៍ ជាាសាេវាដំែលអតិិថែិជានអាចាំក្ំណាតិ ់
ក្ាលវភិិាគ្សាម្រាប់្ក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក់្ទៃៅក្ាន់គ្្រួសាារ.ដំៃគ្�ជំានួញ្.ឬ.
ដំៃគ្�ទៃ�ទៃាត់ិ.ដំោយើសា្វ័យើប្្រវត្ិតិិ.ជាារៀងរាល់.ប្្រចាំាំសាប្្តិាហា៍.
ប្្រចាំាំខាែ.ឬ.ប្្រចាំាំតិ្រីមាសា.ក្្នុងពីេលវេលា.និងចាំំនួនទៃឹក្ប្្រាក្់
ជាាក្់លាក្់ណាាមួយើតិាមតិម្រ�វក្ារលោក្អ្នក្។
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IV ចំ្ចណុុច្ចសំខាន់ៗ 
អំំពីីអាជីីវកិម្មម





��នំន�យូ
ហិិរញ្ញញវាត្ថុុ����ានា់ៗ 

ទូិនាំនា័យ���ានា់ៗ 

ឆ្្នាា� 2021 ឆ្្នាា� 2020

ចាំំនួនអតិិថែិជានប្្រាក្់ក្ម្ចាំីសាក្ម្ម 177,256 155,467

ភិាគ្រយើ.អតិិថែិជានប្្រាក្់ក្ម្ចាំីជាាសា្តិ្រី 73% 77%

ភិាគ្រយើ.អតិិថែិជានប្្រាក្់ក្ម្ចាំីតិាមជានប្ទៃ 73% 74%

ភិាគ្រយើ.អតិិថែិជានប្្រាក្់ក្ម្ចាំីផ្្នែក្ក្សាិក្ម្ម 40.63% 42.40%

ចាំំនួនតិំប្ន់ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ 18 18

ចាំំនួនសា្រុក្ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ 201 197

ចាំំនួនប្ុគ្្គ្លិក្សារុប្ 3,780 2,984

ផ្លប្័តិ្រឥណាទៃាន $927,833,487 $623,139,156 

ផ្លប្័តិ្រឥណាទៃាន..ជាាមធា្យើមសាម្រាប្់អ្នក្ខា្ចាំីម្នាក្់ $5,234 $4,008 

ផ្លប្័តិ្រឥណាទៃាន..ជាាមធា្យើមសាម្រាប្់មន្តិ្រីឥណាទៃានម្នាក្់ $448,879 $359,573 

ផ្លប្័តិ្រឥណាទៃាន.មានហាានិភិ័យើ.>.30.ថែ្ងៃ 0.78% 0.29%

ប្្រាក្់ប្ញ្្ញ្ើរប្សា់អតិិថែិជាន $217,455,161 $124,508,666 

ចាំំនួនអ្នក្ដំាក្់ប្្រាក្់ប្ញ្្ញ្ើ 330,607 263,083

ទៃ្រពី្យើសាក្ម្មសារុប្ $1,162,460,491 $774,215,427 

ម�លនិធាិម្ចាំាសា់ហាូុនសារុប្ $277,027,042 $232,232,647 

ប្្រាក្់ចាំំណាេញ្ធាៀប្ដំើមទៃុន 17.59% 16.86%

ប្្រាក្់ចាំំណាេញ្ធាៀប្ទៃ្រពី្យើសាក្ម្ម 4.63% 4.60%
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80.55%

98.33%

1.67%

19.45%

$928 177,256

$217 $1,162330,607
ចំនួនអតិថិជន
បេ��ីសន្ំស

តាមរយៈចំនួនអតិថិជន

វ�ធីសា្រស�្រ�ក់កម�ី
តាមទំហំផលប័្រតឥណទាន

វ�ធីសា្រស�្រ�ក់កម�ី

កម�ី្រក �ម

កម�ី្រក �មកម�ីឯកត�បុគ�ល 

កម�ីឯកត�បុគ�ល 

និនា� ការកំេណីន ផលប័្រតឥណទាន
(គិតជាលានដុលា� រអាេមរ�ក)

សមតុល្យ្រ�ក់បេ��ី-សន្ំស
(គិតជាលានដុលា� រអាេមរ�ក)

ចំនួនអតិថិជនកម�ី
ែខធ�ូឆា�  ំ2021

សរបុ្រទព្យសកម�
(គិតជាលានដុលា� រអាេមរ�ក)
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អតិថិជន
កម�ីសកម�

2017

2018

2019

2020

2021

144,881 

137,017 

133,284 

155,467 

177,256 

អតិថិជន
បេ��ី-សន្ំស

2017

2018

2019

2020

2021

 78,451 

 117,478 

 193,458 

 263,083 

 330,607 

ចំនួន្រទព្យ
សកម�

2017

2018

2019

2020

2021

 198.96 

 242.89 

 379.94 

 774.22 

 1,162.46 

ពីែខធ�����ំ 2017 ដល់ែខធ�����ំ 2021   (គិត��នដុ���រ�េមរ�ក)

សមតុល្យ
្រ�ក់បេ��ី-សន្ំស

2017

2018

2019

2020

2021

 46.39 

 61.79 

 66.27 

 124.51 

 217.46 

សំេព�ត 
ឥណទាន

2017

2018

2019

2020

2021

 169.73 

 218.26 

 335.53 

 623.14 

 927.83 
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របាាយូការណ៍�ង់់ពីនធ 

នៅក្្នុងនាមជាាធានាគ្ារពីាណាជ្ិាជាដំែលមានតិម្លាភិាពីមួយើយើើងខាញ្្ុសំា�មធាវ្ើក្ារផ្្សាពីវ្ផ្្សាាយើជា�នលោក្អ្នក្ន�វរប្ាយើក្ារណាព៍ីន្ធាដំែលប្ាន
ប្ង់ដំ�ចាំមានប្ង្ហាាញ្ជា�ននៅតិារាងខាាងក្្រោម៖

គាិតជាាដែុល្លារអ៊ូាមេរិក 2017 2018 2019 2020 2021

ពីន្ធាប្ាាតិង់  $18,500  $18,500 $18,500 $18,500 $18,500 

ពីន្ធាតិែមសាារពីើពីន្ធាលើផ្្ទៃាងំផ្្សាាយើ
ពីាណាិជា្ជាក្ម្ម  $70,042  $81,755 $64,790 $69,185 $115,098 

ក្ម្រៃអាជាញ្្ាប្ណាណ្ាប្ង់ជា�នធានាគ្ារជាាតិិ  $319,774  $305,125 $297,500 $308,750 $382,500 

ពីន្ធាលើមធា្យើោប្ាយើដំឹក្ជាញ្្ជា�ន.និង
យើានជាំនិ�គ្្រប្់ប្្រភិេទៃ  $3,670  $1,788 $2,278 $2,301 $3,593 

អាក្រលើតិម្លៃប្ន្ថែែម  $2,777  $2,325 $2,266 $17,767 $0 

ប្្រាក្់រំដំោ�ពីន្ធាលើប្្រាក្់ចាំំណាេញ្  $390,145  $391,678 $500,668 $843,090 $1,252,193 

ពីន្ធាលើប្្រាក្់ចាំំណា�ល  $1,113,913  $728,045 $3,457,620 $6,876,812 $11,756,722 

ពីន្ធាលើប្្រាក្់ប្ៀវតិ្សារ៍  $464,239  $937,310 $696,947 $1,029,252 $1,324,151 

ពីន្ធាក្ាតិ់ទៃុក្លើនិវាសាជាន. 
គ្ណានីសាន្សាំមានក្ាលក្ំណាតិ់  $149,201  $194,655 $204,791 $226,698 $428,021 

ពីន្ធាក្ាតិ់ទៃុក្លើនិវាសាជាន. 
គ្ណានីសាន្សាំគ្្មានក្ាលក្ំណាតិ់  $8,360  $10,384 $13,954 $19,723 $28,874 

ពីន្ធាក្ាតិទ់ៃកុ្លើនវិាសាជាន.ថែល្ៃឈន្លួ  $183,169  $204,772 $252,800 $330,297 $455,512 

ពីន្ធាក្ាតិ់ទៃុក្លើនិវាសាជាន. 
សាេវាក្ម្មនានា  $124,042  $56,964 $82,451 $68,456 $38,510 

ពីន្ធាក្ាតិ់ទៃុក្លើអនិវាសាជាន. 
សាេវាក្ម្មនានា  $181,208  $275,755 $170,383 $71,872 $236,046 

ពីនធ្ាក្ាតិ់ទៃុក្លើអនិវាសាជាន.ក្ារប្្រាក់្ $1,100,021  $895,329 $1,084,350 $1,094,005 $725,590 

ពីន្ធាក្ាតិ់ទៃុក្លើអនិវាសាជាន.
ក្ារប្ែងចាំែក្ភិាគ្លាភិ  $-    $1,384,017  $-    $-    $-   

សារុប្ $4,129,061 $5,488,402 $6,849,297 $10,976,708 $16,765,310 

សារុប្ប្ង្គ្រទៃុក្* $20,340,938 $25,829,340 $32,678,637 $43,655,345 $60,420,655 

*.សារុប្.និងសារុប្ប្ង្គ្រទៃុក្.គ្ិតិចាំាប្់តិាំងពីីឆ្្នាំ.2003។
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ធានធាានមនសុាស្ា.គឺ្ជាាក្ម្លាងំចាំលក្រដ៏ំសាខំាាន់ដំែលជាម្រញុ្ទៃៅ
រក្ភិាពីជាោគ្ជ័ាយើ។.ដំើមប្្ជីាយួើប្គ្ុ្គ្លកិ្ឱ្្យើអភិិវឌ្ាឍនស៍ាមតិថ្ែភិាពី
ផ្្នែក្វិជ្ាជាាជីាវៈ.និងសាមតិថ្ែភិាពីផ្្ទៃាលខ្់ាលនួផ្ង.និងជាម្រញុ្ឱ្្យើមានក្ារ
រកី្ចាំម្រើនផ្្នែក្ក្ារងារផ្ង.យើើងប្ានចាំាតិទុ់ៃក្ក្ារប្ណាតុ្ិ�ប្ណាត្ិាល 
ជាាអាទិៃភិាពីនៃយុើទ្ៃធាសាាសារ្ត្ិអភិិវឌ្ាឍន៍សាមតិថ្ែភិាពីដំលបុ់្គ្្គ្លកិ្
រប្សា់យើើងនៅធានាគ្ារ.អូ�រី។.ដំើម្ប្ីគ្ាំទៃ្រដំល់ក្ំណាើនអាជាីវក្ម្ម.
នាយើក្ដ្ំឋានទៃទួៃលប្ន្ទុៃក្ផ្្នែក្ជ្ារើសារើសាបុ្គ្្គ្លកិ្ប្ានធាវ្ើក្ារ
យើាាងយើក្ចិាំត្ិតិទុៃក្ដំាក់្ដំើម្បី្ទៃាក់្ទៃាញ្ប្េក្្ខាជានដំែមានជានំាញ្.
នងិសាក្្តិានពុីលជាាអន្ក្ដឹំក្នា.ំព្ីរមទៃាងំជ្ារើសារើសាប្គ្ុ្គ្លកិ្ថ្ែមី
ប្ន្ថែែមប្ានចាំនំនួសារបុ្.1,009.នាក់្ក្្នុងឆ្្នា.ំ2021.នេ�។.គ្តិិ
តិរ្មឹខាែធាន្�ឆ្្នា.ំ2021.នេ�.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីមានប្គ្ុ្គ្លកិ្សារបុ្ចំាំនួន.
3,780.នាក់្.ក្្នុងនោ�មានប្គ្ុ្គ្លិក្ជាាសាត្្ិរចំីាំនួន.872.នាក់្។.
តិួលេខានេ�ប្ង្ហាាញ្ពីីក្ំណាើនបុ្គ្្គ្លិក្ចំាំនួន.796.នាក្់.ប្ើ
ប្្រៀប្ធាៀប្ក្ាលពីីឆ្្នាំក្ន្លងទៃៅ។

ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ប្ានក្ំណាតិ់យើក្ក្ារប្ណា្តុិ� 
ប្ណាត្ិាលជាាធាាតិសុាខំាានម់យួើនៃយើទុៃធ្ាសាាសាត្្ិរអភិិវឌាឍ្នធ៍ានធាាន 
មនសុាស្ា។.យើើងប្ានខាតិិខាប្ំ្រងឹប្្រែងយើាាងខាល្ាងំក្្នងុក្ារប្ណាតុ្ិ� 
ប្ណាត្ិាល.និងក្ារអភិិវឌ្ាឍប្គ្ុ្គ្លិក្រប្សាយ់ើើង.ដំើម្បី្ឱ្្យើពួីក្គ្ាត់ិ.
មានសាមតិ្ថែភិាពីគ្្រប់្គ្្រាន់សាម្រាប្់ក្ារងារប្ច្ាំចុាំប្្ប្ន្ន.និង

ឆ្្លើយើតិប្ទៃៅនឹងតិម្រ�វក្ារក្ារងារនាពីេលអនាគ្តិ។.ក្្នុងនយ័ើ
នេ�យើើង.ប្្តិេជាញ្្ាក្្នងុក្ារប្ងក្្ើតិន�វប្ទៃពីសិាោធានរ៍ៀនសា�ត្ិរដំែល
មានភិាពីទៃាក្ទ់ៃាញ្.ឆ្្លើយើតិប្តិាមតិមរ្�វក្ារ.នងិអាចាំអនញុ្ញ្្ាតិ
ឱ្្យើបុ្គ្្គ្លកិ្ទៃាងំអសាច់ាំ�លរៀនសា�ត្ិរប្ានតិាមរយើៈក្មម្វធិា.ីនិង
វិធាីសាាសា្រ្តិប្ណា្តិុ�ប្ណា្តិាលផ្្សាេងៗ។

តិាមរយើៈក្ារប្្តិេជាញ្្ាចាំតិិត្ិយើាាងមតុិមាចំាំពំីោ�ឌាជីាថីែលនយីើក្មម្.
យើើងប្ានប្ណាតុ្ិ�ប្ណាត្ិាលប្គ្ុ្គ្លកិ្រប្សាយ់ើើងតិាមរយើៈក្មម្វធិាី
ប្ណាតុ្ិ�ប្ណ្ាតិាលផ្្សាេងៗ.និងផ្្តិល់ជា�នន�វវេទៃកិ្ាររៀនសា�ត្ិរលើ
ប្្រព័ីន្ធាឌីាជាថីែលជាាច្ាំរើនដំ�ចាំជាាក្ាររៀនតិាមប្្រព័ីន្ធានិម្មតិិ.និង
តិាមប្្រព័ីន្ធាអនឡាញ្.ប្នថ្ែែមលើក្ារប្ណាតុ្ិ�ប្ណ្ាតិាលតិាមរយើៈ
ថែន្ាក់្រៀន.ដំើមប្្ធីាានាថែាពួីក្គ្េប្ន្តិរៀនសា�តិរ្.និងពីង្រងឹជានំាញ្
រប្សា់ពីួក្គ្េទៃៅតិាមពីេលវេលាដំ៏ងាយើសា្រួល.និងសាមសា្រប្ 
រៀងៗខា្លួន។

ក្្នងុឆ្្នា.ំ2021.យើើងប្ានផ្្តិលន់�វវគ្្គ្ប្ណាតុ្ិ�ប្ណាត្ិាលចាំនំនួ.616.
វគ្្គ្ដំល់បុ្គ្្គ្លកិ្រប្សាយ់ើើង។.ក្្នុងនោ�មានចាំនួំន.559..ជាាវគ្្គ្
ប្ណ្ាតុិ�ប្ណាត្ិាលដំែលរៀប្ចំាំឡើងក្្នុងសាថ្ែាប្ន័.35.ជាាវគ្្គ្ប្ណាតុ្ិ� 
ប្ណាត្ិាលខាាងក្្រៅសាថ្ែាប្ន័.នងិ.22..ជាាវគ្្គ្ប្ណាតុ្ិ�ប្ណាត្ិាលតិមរ្ង់
ទៃសិាដំលប់្គ្ុ្គ្លកិ្ថែម្ីៗ .ដំែលមានអន្ក្ចាំ�លរមួសារបុ្ចាំនំនួ.80,857.
នាក្.់(96%.តិាមរយើៈថែន្ាក្និ់ម្មិតិ.និងប្្រព័ីន្ធាអនឡាញ្.ហាើយើ
មានតិែ.4%.ទៃេតិាមរយើៈថែន្ាក្រ់ៀន).។.ត្ិរមឹខាែមក្រា.ឆ្្នា.ំ2022.
យើើងមានគ្ម្រោងប្ញ្្ចាំប់្ក្ាររៀប្ចំាំ. និងដំាក្់ឱ្្យើដំំណាើរក្ារ
មជ្ាឈមណាឌ្ាលប្ណាតុ្ិ�ប្ណាត្ិាលរប្សាយ់ើើងដំែលមានប្ន្ទៃប់្
ប្ណ្ាតុិ�ប្ណ្ាតិាល.ប្ន្ទៃប់្អនវុត្ិតិជាាក់្សាត្ិែង.(ប្ន្ទៃប់្ពិីសាោធាន៍).
នងិ.ប្ន្ទៃប្ស់ាន្នសិាទីៃ.ឬ.ប្ន្ទៃប្ប្់្រជំុា.ដំែលប្ពំីាក្ដ់ំោយើឧប្ក្រណ៍ា.
និងសាម្ភិារៈប្ណា្តុិ�ប្ណ្ាតិាលជាាច្ាំរើនដំើម្បី្ធាានាថែាប្ានន�វ.
ដំំណាោ�សា្រាយើរៀនសា�ត្ិរ. ដំែលមានភិាពីងាយើស្ារួលបំ្ផ្ុតិ
សាម្រាប្់ប្ុគ្្គ្លិក្រប្សា់យើើង។

ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ប្ានកំ្ណាតិ់យើក្គ្ោលដំៅដ៏ំធាំ
មយួើទៃៀតិនៅឆ្្នា.ំ2022.ដំើមប្្ពីីងរ្កី្អាជាវីក្មម្រប្សាខ់ាល្នួនៅលើ
ទៃផ្ី្សាារធានាគ្ារពីាណាជិាជ្ាដ៏ំប្្រក្តួិប្្រជាែងនៅក្ម្ពីជុាា។.ក្ារប្្តិេជាញ្្ា
ចាំតិិត្ិរប្សាយ់ើើងគឺ្រក្្សាាក្ារប្ណាតុ្ិ�ប្ណាត្ិាល.និងក្ារអភិិវឌាឍ្
ប្ុគ្្គ្លិក្ជាាអាទៃិភិាពីរប្សា់យើើង.ដំើម្ប្ីធាានាថែាយើើងនឹងប្ន្តិ
ប្ង្ក្ើនសាមតិថ្ែភិាពីបុ្គ្្គ្លកិ្រប្ស់ាយើើងឱ្្យើពី�ក្ែក្្នុងតិនួាទីៃប្ច្ាំចុាំប្្ប្ន្ន
រប្ស់ាពួីក្គ្េ.ក៏្ដំ�ចាំជាារៀប្ចំាំពួីក្គ្េឱ្្យើឆ្្លើយើតិប្ទៃៅនឹងតិម្រ�វក្ារ
នាពីេលអនាគ្តិផ្ងដំែរ។

ក្ើនចាំនួំន.796.នាក្.់ប្ើធាៀប្នឹងឆ្្នាមុំន។

ផ្្តិលវ់គ្្គ្ប្ណ្ាតុិ�ប្ណ្ាតិាលសារបុ្.616.វគ្្គ្

មានាបូុគា្គាលិកសេរុបូចំ�នាួនា

ចំ�នួានាបុូគ្ាគាលកិដែែលឡើើងឋាានា:សេរបុូ

3,780

305

របាាយូការណ៍
អ៊ូភិិវាឌាឍនា៍ធនាធានាមនាុ�ា

44 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម



ខាញ្្ុបំ្ានចាំាប្ផ្់្តិើមក្ារងារដំំប្�ងនៅទៃនីេ�.ជាាអ្នក្ប្ញ្ច្ាំ�លទិៃនន្ន័យើ.
នៅសាាខាាខាេតិត្ិក្ពំីងឆ្់្នាងំ.តិាងំពីីខាែវច្ិាំឆិ្ក្ា.ឆ្្នា.ំ2005.ប្ើគិ្តិទៃៅ 
វាជាាង.16.ឆ្្នាហំាើយើ។.ធាវ្ើក្ារនៅទីៃនេ�ខ្ាញ្ុបំ្ានអភិិវឌ្ាឍនជ៍ានំាញ្ 
ក្ារងារ.ជាាហា�ហាែហាើយើប្ានឡើងតិំណាែងជាាប្ន្តិប្ន្ទៃាប្់។.
តិនួាទៃបី្នទ្ៃាប្រ់ប្សាខ្់ាញ្ុគំ្.ឺជំានួយើក្ារគ្ណានេយើយ្ើប្្រចាំាសំាាខាា 
តិែជាាងមួយើខាែក្្រោយើប្ាណុាណ្ាោ�.ខ្ាញ្ុក៏ំ្ប្ានផ្្លាសាម់ក្ទីៃសាន្ាក្ក់្ារ
ក្ណ្ាតិាល.នៅរាជាធាានីភ្ិនំពីេញ្។.នៅភិនំ្ពីេញ្ខ្ាញ្ុបំ្ានឡើងតិណំាែង
ជាាចាំរ្ើន.រហា�តិមក្ដំល់សាពីវ្ថែង្ៃគ្ជឺាា.អន្ក្គ្្រប់្គ្្រងជាានខ់ាព្ីសា។់

 “ធានាគ្ារ.អូ�រី.ប្ានផ្្តិលឱ់្ក្ាសាឱ្្យើនាងខ្ាញ្ុជំាាចាំរ្ើន.ទៃាងំគ្្រសួាារ.
ទៃាងំក្ារងារ.មានឱ្ក្ាសាប្ានអភិិវឌ្ាឍន៍ខ្ាលនួពីីតំិណាែងមយួើទៃៅ
តិំណាែងមួយើ.ព្ីរមទៃាំងទៃទួៃលប្ានក្ារគ្ោរពីសា្រលាញ្់ពីីមិត្ិតិ
រួមក្ារងារ.និង.ថែ្នាក្់ដំឹក្នា”ំ 

ធា្វើក្ារនៅទៃីនេ�.ថែ្ងៃដំែលប្ញ្្ចាំប្់គ្ម្រោងថែ្មីៗ.និងដំាក្់ឱ្្យើ
ដំំណាើរក្ារ.ប្ានជាោគ្ជ័ាយើ.គឺ្ជាាថ្ែងៃដ៏ំលអ្ប្ផុំ្តិរប្ស់ាខ្ាញ្ុ។ំ.ខ្ាញ្ុមំាន
អារមម្ណាក៍្ក់្ក្្តិៅជាាពិីសាេសានោ�គឺ្នៅទីៃនេ�ប្ានផ្្តិលឱ្់្យើខ្ាញ្ុមំាន.
សាថិ្ែរភិាពីផ្្នែក្ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ..និង.ផ្្តិលន់�វស្ាថិែរភិាពីក្ារងារ។.ធានាគ្ារ.
អូ�រី. ប្្រៀប្ដំ�ចាំជាាគ្្រួសាារទីៃពីីររប្សា់ខា្ញ្ុំ. ជាាពិីសាេសាមានក្ារ

លើក្ទឹៃក្ចិាំតិ្តិពីីក្្រុមគ្្រួសាារ.មានក្ារគ្ាំទៃ្រពីីក្្រុមក្ារងារ.និង.
អន្ក្គ្្រប្គ្់្រង.មានប្្រាក្ប់្ៀវតិស្ារស៍ាមរមយ្ើ.ដំែលអាចាំគ្ាទំៃរ្ដំល់
ជាីវភិាពីរសា់នៅ.នៅទៃីនេ�។.

ខា្ញ្ុំពិីតិជាាមានមោទៃនភិាពីចំាំពីោ�ក្ាររីក្ចាំម្រើនរប្សា់.ធានាគ្ារ.
អូ�រ.ីនិងមោទៃនភិាពីចំាំពីោ�ខ្ាលនួឯងដំែលប្ានរមួចាំណំាែក្ជាាផ្្នែក្
មួយើ.ជាាមួយើក្្រុមក្ារងារ។.មក្ទៃល់ពីេលនេ�.នាងខា្ញ្ុំប្ាន
ចាំ�លរួមចាំំណាែក្ជាាចាំ្រើនជាាមួយើក្្រុមក្ារងារ.ក្្នុងក្ារអភិិវឌា្ឍ
ប្្រពីន្័ធាដំ�ចាំជាា.ក្មម្វធិាធីានាគ្ារចាំលត័ិ.ក្មម្វធិាផ្ី្តិលប្់្រាក្ក់្មច្ាំ.ីក្មម្វធិាី
ប្្រម�លឥណាទៃាន.រប្ាយើក្ារណា៍.Web Portal.និងប្្រព័ីន្ធា
ធានាគ្ារសា្ន�ល.ជាាដំើម។..

មក្ធ្ាវើក្ារនៅទៃីនេ�.មិនមែនទៃទួៃលប្ានប្ៀវតិ្សារ៍សាមរម្យើតិែ 
មួយើមុខានោ�ទៃេ. តិែយើើងមានឱ្ក្ាសាប្ានសាិក្្សាារៀនសា�ត្ិរ. 
និង. ទៃទួៃលប្ានប្ទៃពិីសាោធាន៍ក្ារងារជាាច្ាំរើន. ជាាមួយើនឹង 
ប្ចាំេច្ាំក្វទ្ិៃយើាថ្ែមីៗ.ដំែលទៃាក់្ទៃងទៃៅនងឹវសិាយ័ើធានាគ្ារ។.ធានាគ្ារ.
អូ�រី.ជាាធានាគ្ារពីាណាិជា្ជាមួយើដំែលឈានមុខាគ្េដំែលតិ្រ�វប្ាន
គ្្រប់្គ្្រងដំោយើ.ធានាគ្ារ. អូ�រី.នៅប្្រទៃេសាក្�រាេ. និងជាាធានាគ្ារ 
ដំគួ៏្រឱ្្យើទៃកុ្ចិាំតិត្ិដំែលមានវត្ិតិមាន.30.ឆ្្នានំៅក្្នុងប្្រទៃេសាក្មព្ីជុាា។

ធនាគីារ អំូូរី បាានផិ�់ឱកាសាឱ៉នាង់ខំ� ំ
ជូាលោប្រចើន �ាំង់ប្រគីួសាារ �ាំង់ការង់ារ មានឱកាសាបាាន 
អំភិ�វឌ្ឍឍន៍ខល�នពីីត្តិំដែណង់មួយូលោ�ៅត្តិំដែណង់មួយូ  
ប្រពីម�ាំង់��ួ�បាានការលោគីោរពីប្រសា�ាញ់់ពីីម�ត្តិិរួម 
ការង់ារ ន�ង់ ថ្មីំាក់�ឹកនាំ

ការដែចករំដែ�ក��ពី�លោសាោធន៍ពីី�ុគីគ��ក

អ៊ូំក��ី ជាួនា ឌាីណិា
ប្្រធាានគ្្រប្់គ្្រងជាាន់ខា្ពីសា់.ផ្្នែក្គ្ាំទៃ្រក្ម្មវិធាីអាជាីវក្ម្ម.
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ខាញ្្ុបំ្ានចាំាប្ផ្់្តិើម.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីដំំប្�ងនៅខាែក្ក្្ក្ដំា.ឆ្្នា2ំ008. 
ដំែលក្ាលនោ�ជាាគ្្រឹ�សាថ្ែានមក្ី្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែនៅឡើយើ។.ចាំ�ល
មក្ដំំប្�ងចំាំពីេលមានវបិ្តិតិ្ិសាេដំឋ្ក្ចិាំច្ាំពិីភិពីលោក្លម្ម.ដំ�ចាំន្េ� 
តិរ្�វតិរ្ដំាប្តិរ្ដំសួាដំោ�សារ្ាយើប្ញ្ហ្ាាដំែលជាាប្គ់្ាងំជាាចាំរ្ើន។.
ជាាង.13.ឆ្្នាមំក្នេ�ខ្ាញ្ុបំ្ានប្្រឡ�ក្ក្ារងារនៅក្្នុងផ្្នែក្ជាាច្ាំរើន.
ដំោយើមានទៃាងំ.មនរ្តី្ិសាេវាក្ម្មអតិិថិែជាន,.មនរ្តី្ិផ្្នែក្ហាានិភ័ិយើ.
និងតិ្រួតិពិីនិត្ិយើគុ្ណាភិាពីឥណាទៃាន.ប្្រធាានសាាខាា.ប្្រធាាន
សាាខាាជាាន់ខ្ាពីស់ា.អនុប្្រធាានប្្រចាំាំតំិប្ន់.ប្្រធាានប្្រចាំាំតំិប្ន់.
អន្ក្គ្្រប់្គ្្រងជាាន់ខាព្ីស់ា.ផ្្នែក្វិភិាគ្ឥណាទៃាន.នងិក្ារអនមុត័ិ.
រហា�តិមក្ដំល់សាពី្វថ្ែងៃជាា.ប្្រធាានផ្្នែក្វិភិាគ្.និងអនុម័តិ
ឥណាទៃាន។

ក្ារសាមរ្េចាំចិាំត្ិតិធ្ាវើក្ារនៅ.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីពិីតិជាាក្ារសាមរ្េចាំចិាំត្ិតិ
ដំត្៏ិរមឹតិរ្�វ.ជាាក្ារងារទីៃពីីរនៅក្្នងុវសិាយ័ើក្ារងាររប្ស់ាខ្ាញ្ុ.ំប្ន្ទៃាប់្ពីី
ក្ារងារគ្្រ�ប្ងរ្ៀន។.មក្ដំលទ់ៃនីេ�ខាញ្្ុបំ្ានអភិិវឌ្ាឍខាល្នួ.ហាើយើ
ប្ានក្ាន់តំិណាែងសាំខាាន់ៗជាាច្ាំរើន. ហាើយើដំោយើសាារក្ារងារ
នេ�ហាើយើ.ក៏្ប្ានជាួយើជ្ារោមជា្រែងជាីវភិាពីគ្្រួសាារ.ឱ្្យើក្ាន់តិែ
រកី្ចាំម្រើនផ្ងដំែរ។.ប្ើនិយើាយើឱ្្យើចំាំទៃៅគ្ជឺាាក្ន្លែងផ្្តិលស់ាេចាំក្្តីិ.
សាុខាមួយើចាំំណាែក្ធាំឱ្្យើខា្ញ្ុំប្ន្ទៃាប្់ពីីគ្្រួសាារ។.

ខេ្ញ្ុ�មានាមោនាទេភាាពាទេៅលើធនាាគាារ អូ៊ូ�រី ទេៅលើ បូណិ្តាញ្
អ៊ូនា្តរជាាតិ បូើបូ្រៀបូធៀបូទេៅលើបូណិ្តាញ្ ធនាាគាាអ៊ូូ�រី (ខេេមបូ�
ឌាា) មានាបូណិត្ាញ្ ចំរ្ើនាជាាងគាេកន្ាងុចំ�ណិោមធនាាគាារពាាណិជិាជ្ា
នាៅកមព្ាជុាា។ ពាសិេេសេជាាងនាេ�ទេៅទេៀតនាោ� គាកឺារវិាវាត្តនាខ្េលនួា
ពាីគា្រឹ�សេ្ថុានាមីក្រ�ហិិរញ្្ញ្វាត្ថុុទេៅជាា ធនាាគាារពាាណិិជា្ជា។ 

ប្របិ្ទៃក្ារងារលអ្.ទំៃនាក្ទំ់ៃនងក្ារងារ.អ្នក្គ្្រប់្គ្្រងលអ្.និង
ក្្រមុក្ារងារលអ្.គឺ្ជាាក្មល្ាងំចាំតិិត្ិដំច៏ាំមប្្ងរប្សាខ់ាញ្្ុនំៅក្នល្ែង
ធាវ្ើក្ារ។.ពួីក្គ្ាត់ិមានក្ារទៃទួៃលខុាសាត្ិរ�វខ្ាពីស់ា.ធ្ាវើឱ្្យើក្ារងារជាា
ក្្រុម.ក្៏ដំើរទៃៅមុខារល�នដំ�ចាំគ្្នាដំែរ។.

ប្ើចំាំពីោ�គ្្រួសាារវិញ្. គឺ្គ្ាតិ់មានមោនទៃភិាពីចំាំពីោ�ខ្ាញ្ុំ. ព្ីរោ�
យើើងជាាអ្នក្សារ្ែសុាទ្ៃធាសាាធាតិែមត្ិង.ហាើយើមានឱ្ក្ាសាប្ានមក្
ធាវ្ើក្ារនៅក្្នុងសាថ្ែាប្ន័.ដ៏ំធំានិងមានសាត្ិង់ដំាក្ារងារតិរ្មឹតិរ្�វ.ប្ាន
ទៃទៃួលតិំណាែង.គ្ួរជាាទៃីគ្ាប្់ចាំិតិ្តិទៃៀតិ។.ឱ្ក្ាសាដំែលប្ានរៀន
ប្នត្ិ.ក៏្ទៃើប្តិែចាំាប្ផ្់្តិើមក្្រោយើពីេលប្ានធ្ាវើក្ារនៅទៃនីេ�ដំែរ។.

ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីចាំាប្ផ្់្តិើមមានក្េរត៍ិ្ិឈម្ោ�នៅក្្នុងទីៃផ្្សាារ.ជាាមួយើ
ប្រយិើាក្ាសាក្ារងារដំល្៏អប្្រសាើរ.ក៏្លើក្ទឹៃក្ចិាំត្ិតិឱ្្យើប្ងប្្អ�ន
ក្�នក្្មយួើទៃាងំឡាយើដំែលចាំង់មានជានំាញ្ក្ារងារច្ាំប្ាសាល់ាសា់
អាចាំសាមរ្េចាំចាំត្ិិតិមក្ធាវ្ើក្ារទៃកី្ន្លែងក្ារងារនៅទៃនីេ�ប្ាន។.

�រិ��ការង់ារ�អ �ំនាក់�ំនង់ការង់ារ អំំកប្រគី�់ប្រគីង់�អ  
ន�ង់ប្រកុមការង់ារ�អ គីឺជូាកមលាំង់ច�ត្តិិ�៏ចមីង់រ�សា់ខំ�ំ
លោនៅកដែនលង់លោធើើការ។ ពីួកគីាត្តិ់មានការ��ួ�ខុសាប្រត្តិូវ 
ខ័សា់ លោធើើឱ៉ការង់ារជូាប្រកុមក៏លោ�ើរលោ�ៅមុខរ�ូន 
�ូចគីំាដែ�រ។

ម� ច្ឆិានា់ខេ�ត្ថុ
ប្្រធាានចាំាតិ់ក្ារទៃ�ទៃៅ 
ប្្រធាាននាយើក្ដំ្ឋានវិភិាគ្.និងអនុម័តិឥណាទៃាន
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ខាញ្្ុបំ្ានចាំ�លធ្ាវើក្ារនៅធានាគ្ារ.អូ�រ.ីតិាងំពីីខាែមេសាាឆ្្នា.ំ2006. 
ប្ើគិ្តិទៃៅជាាង16.ឆ្្នាមំក្ហាើយើ។.ក្ាលនោ�ខ្ាញ្ុជំាានិសាស្ាតិិឆ្្នាំ 
ទៃីមួយើ.ដំែលមិនទៃាន់យើល់ពីីក្ារងារ.អ្វីប្ានសាូីជាម្រៅទៃាក្់ទៃង
នងឹ.វសិាយ័ើហារិញ្ញ្្វត្ិថែនុៅឡើយើ.ដំោយើគ្្រាន់តិែប្ានយើលខ់ាល្�ៗ.
ខាាងផ្្នែក្គ្ណានេយើយ្ើទៃ�ទៃៅ។.ពីេលនោ�ចាំង់ធ្ាវើក្ារនៅធានាគ្ារ.
អូ�រ.ីខាល្ាងំណាាសា.់ដំែលក្ាលនោ�គឺ្ជាាគ្្រឹ�សាថ្ែានមីក្្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថែុ
មយួើនៅឡើយើ។.តិណំាែងដំំប្�ងរប្សាខ់ាញ្្ុគឺំ្ជាា.អន្ក្ប្ញ្ច្ាំ�លទៃនិន្ន័យើ.
(Data Encoder)។

ថែង្ៃដំែលខាញ្្ុបំ្ានឈានចាំ�លធាវ្ើក្ារនៅ.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីលើក្ដំំប្�ង
គ្ជឺាាថែង្ៃដំែលលអ្ប្ផំ្តុិសាមរ្ាប្ខ់ាញ្្ុ។ំ.វាពីតិិជាាមនិអាចាំភ្ិលេចាំប្ាន.
ខាណាៈពីេលដំែល.យើើងជាាបុ្គ្្គ្លិក្ថ្ែមីម្នាក្់ហាើយើត្ិរ�វប្ាន
ទៃទួៃលសាវ្ាគ្មន.៍យើាាងក្ក់្ក្្តិៅពីីមិត្ិតិរួមក្ារងារ.និងរៀមចាំប្្ង.
ថែែមទៃាងំរកី្រាយើនៅក្្នុងក្ារ.ណាែនា.ំនិងប្ង្ហាាត់ិឱ្្យើយើើងចាំេ�ពីី
ក្ារងារ.តិាងំពីីសា�នយ្ើរហា�តិដំលមួ់យើរយើ។.លើសាពីីនេ�ទៃៅទៃៀតិ.
ក្ារប្ានចាំ�លរមួក្ារងារសាងគ្្មជាាមួយើធានាគ្ារ.ពិីតិជាាធ្ាវើឱ្្យើខ្ាញ្ុំ
ក្ាន់តិែពីេញ្ចាំិតិ្តិក្ន្លែងធា្វើក្ារ.ក្ាន់តិែខា្លាំង។.

ក្ារផ្្តិល់ឱ្ក្ាសាក្ារងារ.គ្ឺជាាក្ារប្ើក្ទៃំពី័រថែ្មីមួយើសាម្រាប្ ់
ជាិវិតិនៅក្្នុងវិសា័យើក្ារងារក្្រោយើពីីប្ានទៃទួៃលក្ារហា្វឹក្ហ្ាវឺន.
រៀនសា�តិរ្ក្ារងារជាាចាំរ្ើន.ធ្ាវើឱ្្យើខាញ្្ុគំ្តិិថែា.វាជាាក្ារសាម្រេចាំចាំត្ិិតិ
ដំ៏ត្ិរឹមតិ្រ�វ. និងសាំខាាន់មួយើនៅក្្នុងជាីវិតិ។.ដំោយើសាារក្ារងារ
នៅ.ទីៃនេ�មានភិាពីសាម្ប្�រប្ែប្.ខាញ្្ុបំ្ានផ្្លាសាប្់្តិ�រតិនួាទៃតីិាមផ្្នែក្

ផ្្សាេងៗជាាច្ាំរើន.ដំែលរមួមានទៃាងំផ្្នែក្.មន្រត្ិពីីត័ិម៌ានផ្្នែក្
អាជីាវក្ម្ម.រហា�តិមក្ដំល់ប្ច្ាំចុាំប្្ប្ន្នជាា.ជំានួយើក្ារប្្រធាាន,.
ពីាណាជ្ិាជាក្ម្មអន្តិរជាាតិិ.ហាើយើប្ានក្្លាយើជាាផ្្នែក្មួយើ.នៃភិាពី
ជាោគ្ជ័ាយើរប្សាស្់ាថែាប្ន័.តិាងំពីីគ្្រឹ�សាថ្ែានមីក្្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថែ.ុរហា�តិ
ក្្លាយើជាាធានាគ្ារ.ពីាណាជិាជ្ា.ដំែលមានក្ារទៃទៃលួសាគ្្ាលទ់ៃ�ទៃាងំ
ពីិភិពីលោក្.ធា្វើឱ្្យើខា្ញ្ុំមានមោទៃនភិាពីយើាាងខា្លាំង។

“អាចាំរៀនជានំាញ្ជាាចាំរ្ើននៅក្្នងុសាថ្ែាប្ន័..ប្រិយើាក្ាសានៅក្នល្ែង
ក្ារងារល្អ.ជាាពិីសាេសា.អ្នក្គ្្រប់្គ្្រងម្នាក្់ៗពីោរពីេញ្ទៃៅ 
ដំោយើសាមតិថ្ែភិាពី.និងភិាពីជាាអ្នក្ដឹំក្នាខ្ំាពីសា.់ជាាក្ត្ិតិាដំែល 
ជាមរ្ញុ្ទៃកឹ្ចាំតិិត្ិខាញ្្ុ.ំឱ្្យើធ្ាវើក្ារនៅទៃនីេ�ប្ានយើ�រអងវ្ែងរហា�តិដំល់
សាពី្វថែ្ងៃនេ�”

ចាំពំីោ�ប្ងប្្អ�ន.ជាាពិីសាេសាប្្អ�នៗនសិាស្ាតិិដំែលចាំង់ចាំាប់្ផ្្តិើម
ក្ារងារនៅក្្នុងវិសា័យើធានាគ្ារ. ហាើយើប្ើសាិនមិនទៃាន់មាន.
ជាំនាញ្ក្ារងា រ . ទៃីនេ�គ្ឺប្្ រៀប្ប្ានដំ�ចាំជាាសាាលារៀន
ប្ណ្ាតុិ�ប្ណាត្ិាលជានំាញ្មយួើ.ជាាមួយើគ្ណុាភិាពីក្ារងារសាត្ិង់
ដំា។.សាម្រាប់្អ្នក្ដំែលមានជានំាញ្ហាើយើចាំង់ប្ន្តិអាជីាពីនៅធា
នាគ្ាអូ�រី។.នៅទៃីនេ�មានប្រិយើាក្ាសាក្ារងារល្អ.ក្ារិយើាល័យើ
ប្្រក្ប្ដំោយើសាត្ិង់ដំា.នងិមានសាខុាមុាលភិាពី.មានក្្រមុក្ារងារ
ប្្រក្ប្ដំោយើគុ្ណាភិាពី.ថែែមទៃាងំរីក្រាយើក្្នងុ.ក្ារផ្្លាសាប្់្តិ�រ
ចាំែក្រំលែក្ជាំនាញ្ឱ្្យើគ្្នាទៃៅវិញ្ទៃៅមក្។

អំាចលោរៀនជូំនាញ់ជូាលោប្រចើនលោនៅកំ�ង់សាុា��ន �រិយូាកាសា
លោនៅកដែនលង់ការង់ារ�អ ជូាពី�លោសាសា អំំកប្រគី�់ប្រគីង់មំាក់ៗ
លោពីោរលោពីញ់លោ�ៅលោ�ោយូសាមត្តិុភិាពី ន�ង់ភិាពីជូាអំំក�ឹកនា ំ
ខ័សា់ ជូាកត្តិិាដែ��ជូប្រមុញ់�ឹកច�ត្តិិខំ�ំ ឱ៉លោធើើការលោនៅ�ីលោនះ
បាានយូូរអំដែង់ើង់រហ្យ៉ូត្តិ��់សាពីើដៃថ្មីៃលោនះ

ដែកវា ខេ�ងខេ�ោភិា
ជាំនួយើក្ារប្្រធាាន,.ពីាណាិជា្ជាក្ម្មអន្តិរជាាតិិ
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�ំលោ�ើង់ឆ្នាំ�ប្រត្តិធំៗលោនៅត្តិាមលោភិលើង់សាិ��ន�ង់ត្តិាម�ង់ផល�វ 
សាំខាន់ៗលោនៅរាជូធានីភិំំលោពីញ់ 
ភិន្ពំីេញ្-.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ប្ានដំំឡើងឆ័្តិរ្ធាំៗ នៅតិាម
ភិល្ើងសាតុ្ិប្និងតិាមដំងផ្្ល�វសំាខាាន់ៗ មយួើចំាំនួនក្្នុងរាជាធាានីភ្ិនំពីេញ្.
ដំើមប្្ចីាំ�លរមួចាំណំាែក្អភិវិឌាឍ្នស៍ាហាគ្មន.៍នងិជាយួើសាមរ្លួ
ដំល់អ្នក្ធ្ាវើដំំណាើរទៃៅមក្។. អ្នក្ធ្ាវើដំំណាើរទៃាំងអសា់នឹង
ប្្រទៃ�ឃើើញ្ឆ្័តិ្ររប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.នៅតិាម
ដំងផ្្ល�វមាតិទ់ៃន្លេ.និងផ្្ល�វធំាៗមួយើចំាំនួនទៃៀតិក្្នុងទៃក្ី្រុងភិនំ្ពីេញ្
ខាណាៈពីេលដំែលពីកួ្គ្េក្ពុំីងរង់ចាំាភ្ំិលើងសាតុ្ិប្ដំើម្បី្ឆ្្លងផ្្ល�វ។. 
ឆ្័តិ្រធាំនេ�មានទៃំហាំ.3.គ្ុណា.3មាែតិ្រ.ធា្វើឡើង.យើាាងរឹងមាំ.ដំែល
អាចាំផ្្តិល់ជាាម្លប្ន់ារដំ�វក្្តិៅ.និងជាារប្ាងំទៃកឹ្ភ្ិលៀងនារដំ�វវសាស្ាា។

ធនាគីារ អំូូរី បាាន�រិចាាគីសាមាារ�រិកខារការពីារ 
ជូំង់ឺកូវី�-19

ក្្នុងខាែក្ញ្ញ្្ា.និងតុិលា.ឆ្្នា.ំ2022.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).
ម.ក្.ប្ានប្រចិាំច្ាំាគ្សាមភ្ិារប្រក្ិ្ខាារក្ារពីារជាងំកឺ្�វដីំ-19.ដំល់
ពីលក្រដំែលនឹងទៃៅធា្វើក្ារនៅប្្រទៃេសាក្�រាេ. តិាមរយើៈ
ក្្រសាងួក្ារងារ.និងប្ណាតុ្ិ�ប្ណ្ាតិាលវជ្ិាជាាជីាវៈ.សារុប្ទឹៃក្ប្្រាក់្
ចាំនួំន.6,842.ដំលុល្ារអាមេរកិ្.សាម្រាប្ស់ាម្ភិារមានដំ�ចាំជាា. 
មាាសាចាំនួំន.6,150.ដំប្ចំាំនួន.1,230.(150មល).និងក្ាប្�ប្
ប្រិសា្ថែានចាំំនួន.1,230។

ពា័ត្ថុ៌មានា���ានា់ៗ

សាកមីភិាពី�ំនួ�ខុសាប្រត្តិូវសាង់គម
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សាកមីភិាពី�ុគីគ��កធនាគីារ អំូូរី
រង្វាានា់ នាិងការទេទេួលសេ្គាាល់
ដំើម្ប្អីប្អរន�វសាមិទៃធ្ាផ្លគ្រួឱ្្យើក្ត់ិសាគំ្ាល.់រប្ស់ា.ធានាគ្ារ. 
អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.លោក្.គី្ម.ហាងុជា�.អគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្ត្ិតិិ.
នៃធានាគ្ារ.អូ�របី្ានប្្រគ្ល់រង្វាន់និងប្ណ័ាណ្ាសារសាើរដំល់ប្្រធាាន
តិបំ្ន់.និងប្្រធាានសាាខាាឆ្្នើម.នៅក្្នុងក្ច្ិាំចាំប្្រជំុាថ្ែនាក់្គ្្រប់្គ្្រង
ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ.។

ទេិវាាសេិទេ្ធិនាារី
នៅថែ្ងៃទៃី.05.ខាែមីនាឆ្្នាំ.2021..គ្ណាៈគ្្រប្់គ្្រង.ធានាគ្ារ.អូ�រី.
(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.មានសាេចាំក្្តិសីាោមនសាស្ារកី្រាយើ.ចាំែក្រលំែក្
ក្្តីិសារ្ឡាញ្ជ់ាាមួយើផ្្ក្ាដំស៏ារ្សាស់ាអ្ាតិដំលបុ់្គ្្គ្លកិ្.និងអតិិថិែជាន
នារីៗដំើម្ប្ី.ថែ្លែងអំណារគ្ុណាយើាាងជា្រាលជា្រៅដំល់អតិិថែិជាន
ដំែលប្ានប្្រើប្្រាសាស់ាេវាក្ម្មហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.ក្្នុងឱ្ក្ាសាទៃវិាសាទ្ិៃធិានារី
អន្តិរជាាតិិឆ្្នាំ.2021។

ឧ�ត្តិុមាវិភិាគី�ាន��់ពីុ�ធ�កវិ�៉ា��យូរាជូ�ូណ៌ 
លោខត្តិិលោសាៀមរា�
ខាែក្ុម្ភិៈ. ឆ្្នាំ.2021.ធានាគ្ារ. អូ�រី.ប្ានចាំ�លរួមចាំំណាែក្ជាា
សាាច់ាំប្្រាក់្ចំាំនួន.3,000.ដុំលល្ារអាមេរកិ្.ក្្នុងក្ារសាាងសាង់
អគ្ារ.4.ជាាន់.នៃវិទៃ្យើាល័យើរាជាប្�ណា៌.ខាេតិ្តិសាៀមរាប្។

មូ�ន�ធ�ជូួយូសាលោ�ង់គោះរ�សា់�ុគីគ��ក ធនាគីារ អំូូរី 
(លោខម�ូឌ្ឍា) ម.ក
ប្ានប្ង្ក្ើតិឡើងតិាមរយើៈក្ារចាំ�លរួមចាំណំាែក្ប្រចិាំាច្ាំក្ជាាប្្រចាំាខំាែ
ពីីបុ្គ្្គ្លិក្រប្ស់ាធានាគ្ារ.អូ�រ.ីទៃាងំអសា.់និងក្្នុងគ្ោលបំ្ណាង
ជាយួើប្គ្ុ្គ្លកិ្វញិ្។.ម�លនធិានិេ�តិរ្�វប្ានប្ង្ក្ើតិឡើងនាខាែធាន្�.
ឆ្្នា2ំ022.នងិតិរ្�វប្ានប្្រើប្្រាសាដ់ំើមប្្ជីាយួើដំលប់្គ្ុ្គ្លកិ្.រមួទៃាងំ
ក្្រុមគ្្រួសាារប្ុគ្្គ្លិក្.ក៏្ដំ�ចាំជាាសាហាគ្មន៍មួយើចំាំនួនក្្នុង
គ្្រាលំប្ាក្នានា។

ក្្នុងឆ្្នា2ំ021.ម�លនិធិាជួាយើសាង្រោ�រប្ស់ាបុ្គ្្គ្លកិ្ធានាគ្ារ.អូ�រី..
(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.ត្ិរ�វប្ានប្្រើប្្រាសា់សារុប្ចាំំពីោ�.186.ក្រណាី
សាមរ្ាប្បុ់្គ្្គ្លកិ្ដំែលប្្រឈមនងឹក្ារលបំ្ាក្ជាាមួយើនងឹថែវកិ្ារ
ចាំណំាាយើសារបុ្ចំាំននួ.45,725ដុំលល្ារអាមេរកិ្.សាម្រាប្ច់ាំ�លរមួ
ក្្នុង.ពីធីិាប្ណុាយ្ើសាពី.គ្្រោ�មហាន្តិរាយើ.នងិរមួទៃាងំក្ចិាំច្ាំក្ារសាងគ្្ម
ជាាចាំ្រើនទៃៀតិផ្ងដំែរ។

49ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម         



អ្នក្សា្រី.ភិ�.ខាាំហា្វាន់.ភិេទៃ.សា្រី.អាយើុ.33.ឆ្្នាំ.មានមុខារប្រជាា
អន្ក្លក្ដ់ំ�រចាំាប្ហ់ាួយើ.រសា់នៅជាាមយួើនងឹប្ដ្ំ.ីនងិក្�ន.ពីរីនាក្់.
ក្�នប្្រសុាអាយើ.ុ18.ឆ្្នា.ំរៀនថែន្ាក្ទី់ៃ.11.នឹងក្�នសារ្អីាយើ.ុ16.ឆ្្នាំ.
រៀនថែន្ាក់្ទៃ.ី9។.លោក្សារ្មីានទៃលីនំៅ.សាថ្ែតិិនៅភិ�មិ.ភ្ិន.ំសាង្ក្ាត់ិ.
យើក្្យើឡោម.ក្្រុង.ប្ានលុង.ខាេតិ្តិ.រតិនៈគ្ិរី។

លោក្ស្ារីប្ានទៃទួៃលប្្រាក្់ក្ម្ចីាំពីីធានាគ្ារ.អូ�រី. ពីីរវគ្្គ្រួចាំមក្
ហាើយើ។.វគ្្គ្ទីៃមយួើគ្ាតិយ់ើក្មក្ជាសួាជាលុផ្្ទៃ�សាមរ្ាប្ក់្នល្ែង
សាន្ាក្ន់ៅប្្រសាើរជាាងមុន.នឹងវគ្្គ្ទីៃពីីរដំើម្បី្ទិៃញ្អីវាានប់្ន្ថែែម។.
គ្ាតិ់ទៃទៃ�លប្ានចាំំណា�លចាំ្រើនជាាងមុនរហា�តិដំល់.50%។.គ្ាតិ់
រក្ប្្រាក់្ចាំណំា�លប្ាន.60.មានឺរៀលក្្នងុមយួើថ្ែងៃប្ន្ទៃាប្ពី់ីខ្ាចីាំប្្រាក្់
នៅវគ្្គ្ទៃី.2។

មុនពីេលគ្ាតិ់មិនទៃាន់ប្ានប្្រើប្្រាសា់ប្្រាក្់ក្ម្ចាំីពីីធានាគ្ារ.អូ�រី.
ជាីវភិាពីរប្សា់គ្ាត់ិ.គ្ឺលំប្ាក្ជាាងនេ�.ដំោយើមានប្ញ្្ហាាខា្វ�
ដំើមទៃនុក្្នុងក្ាររក្សាូ.ីនិងមនិទៃានម់ានផ្្ទៃ�សាមរម្យើសាមរ្ាប្់
សា្នាក្់នៅទៃេ។.ជាាមួយើនឹងមុខា.រប្រលក្់ចាំាប្់ហាួយើ.គ្ាតិ់អាចាំ
រក្ចាំំណា�លប្ានតិែ.30មាឺនរៀល.ឬចាំំណាេញ្សាុទៃ្ធា.ប្្រហាែល.6.
មានឺរៀលប្ាណុាណ្ាោ�.ដំែលសាទ្ៃើតិែមនិគ្្រប្គ្់្រានស់ាមរ្ាប្ជ់ាវីភិាពី
នៅប្្រចាំាថ្ំែងៃ។.ស្ាវាមីរប្ស់ាអ្នក្សារ្ធ្ីាវើក្ារជាាអ្នក្.ចាំម្រៀងតិាម 
ក្ម្មវិធាីផ្្សាេងៗនៅក្្នុងតិំប្ន់។.

ពីីមុនផ្្ទៃ�រប្ស់ាគ្ាតិត់ិ�ចាំ.និងមិនមានក្ន្លែងគ្្រប់្គ្្រានស់ាម្រាប្់
ដំាក្ឥ់វាានប់្ានចាំរ្ើននោ�ទៃេ។.ប្នទ្ៃាប្ពី់ីក្ែលម្អ.និងពីង្រកី្ប្ន្ថែែម. 

ផ្្ទៃ�រប្សា់គ្ាតិ់អាចាំដំាក្់ឥវាាន់លក្់ដំ�រប្ានចាំ្រើនជាាងមុន។.

ប្្រៀប្ធាៀប្មក្ដំលប់្ច្ាំចុាំប្្ប្ន្ននេ�.ជីាវភិាពីគ្ាតិស់ាព្ីវថែង្ៃឃើើញ្ 
ថែាធា�ធាារជាាងមនុ.ជាាមួយើនឹងប្្រាក់្ក្ម្ចីាំរប្ស់ាធានាគ្ារ.អូ�រ.ីទៃាងំពីីរ
វគ្្គ្។.គ្ាតិថ់ែែមទៃាងំអាចាំផ្្គ្តិផ្់្គ្ងក់្�នៗ.ឱ្្យើប្ានរៀនសា�ត្ិរគ្្រប្ ់
គ្្នាទៃៀតិផ្ង។.

អន្ក្សារ្បី្ន្តិថែា.ប្ើគ្្មានក្ម្ចាំពីីីធានាគ្ារ.អូ�រ.ីនោ�ទៃេ.ជាវីភិាពីរប្សា់
គ្ាតិន់ងឹលំប្ាក្ជាាងនេ�.ដំោយើសាារតិែគ្ម្ានដំើមទៃនុគ្រ្ប្គ់្រ្ាន់
ពីង្រីក្ក្ន្លែងរប្ររក្សាូី។.

រឿងដំែលធ្ាវើអោយើគ្ាត់ិសាប្្ប្ាយើចិាំត្ិតិ.ហាើយើមានមោទៃនភិាពី
ចាំពំីោ�ខ្ាលនួគ្ាតិផ្់្ទៃាលគ់្.ឺគ្ាតិអ់ាចាំសាមរ្េចាំក្្ដីំប្ណំាងដំែលគ្ាតិ់
ចាំង់ប្ានគ្មឺានផ្្ទៃ�មួយើដំែលសាមរមយ្ើនងឹរសាន់ៅជាាមយួើក្្រមុ
គ្្រសួាាររប្ស់ាគ្ាត់ិដំោយើមានក្្ដំសីាខុា.នឹងមានអាជីាវក្ម្មផ្្ទៃាលខ់ាល្នួ
មយួើដំែលអាចាំរក្ប្្រាក់្ចំាំណា�លជួាយើផ្្គ្ត់ិផ្្គ្ង់ក្្រុមគ្្រួសាាររប្ស់ា
គ្ាតិ។់.លោក្សារ្មីានប្ណំាងនងឹសាន្ើឥណាទៃានប្ន្ថែែមទៃៀតិនៅ
ថែង្ៃអនាគ្តិ.ដំើមប្្បី្ន្តិក្ាររក្សាូលីក្ដ់ំ�រ.នងិដំើមប្្ពីីង្រកី្មុខារប្រ
រប្សាខ់ាញ្្ុ។ំ.ទៃៅថែង្ៃអនាគ្តិគ្ាតិព់ីង្រកី្មុខារប្ររប្សាគ់្ាតិ.់ឱ្្យើ.
ក្ានត់ិែចាំរ្ើនដំើម្បី្រក្ប្្រាក្ចំ់ាំណា�លប្ានច្ាំរើនក្្នងុក្ារដំែលអាចាំ
ជាយួើសាម្រាលប្ន្ទុៃក្.រប្ស់ាគ្ាត់ិ.នឹងជាយួើឱ្្យើ.ជីាវភិាពីរប្ស់ាក្ាន់តិែ
ប្្រសាើរជាាងនេ�.និងចាំង់អោយើក្�នៗរៀនប្ានខ្ាពីង់ខា្ពីស់ា.នឹង
មានក្ារងារមួយើល្អធា្វើ។

លោប្រ�ៀ�លោធៀ�មក��់�ចា��ីនំលោនះ ជូីវភិាពីគីាត្តិ ់
សាពីើដៃថ្មីៃលោ�ើញ់ថ្មីាធូធារជូាង់មុន ជូាមួយូនឹង់
ប្របាាក់កមាីរ�សា់ធនាគីារ អំូូរី �ាំង់ពីីរវគីគ។ គីាត្តិ់
ដែថ្មីម�ាំង់អំាចផគត្តិ់ផគង់់កូនៗ ឱ៉បាានលោរៀនសាូប្រត្តិ
ប្រគី�់គីំាលោ�ៀត្តិផង់។ 

អំំពីីភិាពីលោជូោគីជូ�យូ
របូ�់អ៊ូត្ថុិ�ិជានា

អ៊ូត្ថុិ�ិជានាខេឈាមោ� ភិ� �ា�ហិីានា់
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លោក្.អាំ. ឆ្េងអូាង. និងប្្រពីន្ធាឈ្មោ�.ក្ែវ. ថុែនា.មានទៃ ី
លនំៅនៅ.ភិ�មិមឈាយើ.ឃើុសំំាពីរ្ោជា.សារ្កុ្ស្ាទៃោង.ខាេត្ិតិកំ្ពីង់ធា។ំ.
សាព្ីវថែ្ងៃលោក្នៅជាាមួយើ.គ្្រួសាារដំែលមានក្�នពីីរនាក្់.ក្�ន
ទៃ1ីប្រ្ុសា.ទៃ2ីសា្រ.ីដំោយើក្�នប្ងរៀនថែន្ាក្ទ់ៃ2ី.ក្�នសា្រីរៀនថែន្ាក្់
ទៃី1. ។.លោក្. ឆ្េងអូាង. មានមុខារប្រជាាជាាងជាួសាជាុល. និង 
ជាាអ្នក្លក្់ទៃ�រសា័ពី្ទៃ។.

លោក្.អាំ.ឆ្េងអូាង.ទៃទួៃលប្្រាក់្ក្ម្ចីាំពីីធានាគ្ារ. អូ�រី. ចំាំនួន.
5,400ដុំលល្ារអាមេរិក្.ពីីធានាគ្ារ.អូ�រី.ដំើម្បី្យើក្មក្ពីង្រីក្មុខា 
រប្រ.ជួាសាជុាល.និងលក់្ទៃ�រសាព័ីទ្ៃ។.ក្្រៅពីីនេ�.លោក្ក៏្ប្ាន.ទៃាញ្
យើក្ក្មច្ាំ.ី2,000.ដំលុល្ារប្នថ្ែែមពីីគ្ណានីពីាណាជិាជ្ាក្រពិីសាេសា 
មក្ប្្រើប្្រាសា់ផ្ងដំែរ។.ក្្រោយើពីីទៃទួៃលប្ានប្្រាក់្ក្ម្ចីាំ.លោក្
ក្៏ប្ានយើក្ធ្ាវើជាាដំើមទៃុន. យើក្ទៃៅទិៃញ្ឧប្ក្រណា៍ជួាសាជាុល.
គ្្រឿងប្ន្លាសា់.និងទៃ�រសា័ពី្ទៃប្ន្ថែែម។.

ក្ាលពីីមនិទៃានប់្ានទៃទួៃលប្្រាក្ក់្មច្ាំ.ីដំើមទៃនុ.និងលយុើប្ងវ្លិ
រក្សាូី.ជាីវភិាពីប្្រចាំាំថែ្ងៃមានសាភិាពីខា្វ�មុខាខា្វ�ក្្រោយើ.

ដំោយើមនិមានសាត្ិកុ្ទៃ�រសាព័ីទ្ៃគ្្រប្គ្់្រាន.់ខ្ាវ�ខាាតិគ្្រឿងប្ន្លាសា់.
នងិឧប្ក្រណាជួ៍ាសាជាលុជាាចាំរ្ើន.ដំែលធាវ្ើឱ្្យើហាាងរប្សាគ់្ាត់ិមិន
អាចាំទៃាក្ទ់ៃាញ្អតិិថែជិានឱ្្យើចាំ�លមក្ប្្រើប្្រាសាស់ាេវាក្មម្ប្ាន
ចាំ្រើននោ�ទៃេ។.

លោក្ឆ្េងអូាង.ប្ានប្ញ្្ជាាក្់ពីីចាំំណា�ល.ក្្រោយើពីីទៃទួៃលប្ាន
ប្្រាក្ក់្ម្ចីាំពីី.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីថែានាពីេលប្ចាំច្ាំប្ុ្ប្ន្ននេ�.ចំាំណា�ល.
រប្សាខ់ាញ្្ុកំ្ន្ងុរយើៈពីេល.1ទៃៅ2ថែង្ៃ.ទៃទៃលួប្ានប្រ្ហាែល1លាន
រៀល។.នេ�គឺ្រមួប្ញ្ច្ាំ�លទៃាងំ.ក្ារជួាសាជុាល.លក្គ្់្រឿងប្ន្លាសា់.
នងិលក់្ទៃ�រសាព័ីទ្ៃខ្ាល�ផ្ងដំែរ។.ភិញ្្ៀវដំែលចាំ�លមក្ហាើយើ.ក្ម្រនងឹ
មានអ្នក្ដំែរដំើរចាំេញ្ទៃៅវិញ្ណាាសា់។.ពី្រោ�ថែា.ថែាសាេវាក្ម្ម.
និងគ្្រឿងប្ន្លាសា់នៅទៃីនេ�.មានគ្្រប្់តិាមតិម្រ�វក្ារ.អតិិថែិជាន
តិែម្តិង។

នៅថែ្ងៃអនាគ្តិ.លោក្ឆ្េងអូាង.មានប្ំណាងសា្នើឥណាទៃាន.ពីី.
ធានាគ្ារ.អូ�រី.មួយើចាំំនួនទៃៀតិ.ដំើម្ប្ីពីង្រីក្មុខារប្រប្្រចាំាំថែ្ងៃនេ�
ឱ្្យើក្ាន់តិែប្្រសាើរប្ន្ថែែមទៃៀតិ។.

លោ�ោកលោឆ្នាំង់អំូាង់ បាាន�ញ្ញាាក់ពីីចំណូ� លោប្រកោយូពីី
��ួ�បាានប្របាាក់កមាីពីី ធនាគីារ អំូូរី ថ្មីានាលោពី�
�ចា��ីនំលោនះ ចំណូ� រ�សា់ខំ�ំកំ�ង់រយូៈលោពី�មួយូ
លោ�ៅពីីរដៃថ្មីៃ ��ួ�បាានប្រ�ដែហ្យ៉�មួយូ�ានលោរៀ�។ 
លោនះគីឺរួម�ញ្ញា���ាំង់ ការជូួសាជូុ� �ក់
លោប្រគីឿង់�នលាសា់ ន�ង់�ក់�ូរសា�ពីទខលះផង់ដែ�រ។ អ៊ូត្ថុិ�ិជានាខេឈាមោ� អ៊ូា� ខេឆ្នាំងអ៊ូូាង
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ប្ងប្្រុសា.ក្ៅ.ញិ្ម.មានអាយើុ.28.ឆ្្នាំ. និងប្្រពីន្ធាឈ្មោ�. 
ឡែម.យើឿ.អាយើ.ុ26.ឆ្្នា.ំមានទៃលីនំៅប្ច្ាំចាំប្ុ្ប្ន្នសាថ្ែតិិនៅក្្នុង 
ភិ�មិមោងខាាងជាើង.ឃើុំមោង.សា្រុក្សា្រីសា្នំ.ខាេតិ្តិសាៀមរាប្។.
សាពី្វថែ្ងៃប្ងប្្រុសាប្្រក្ប្មុខារប្រ.លក្់អីវាាន់ចាំម្រុ�.ប្ោ�ដំុំ.និង.
លក្រ់ាយើនៅក្្នុងភិ�មិ។.ប្ច្ាំចុាំប្្ប្ន្នគ្្រសួាាររប្សាគ់្ាតិម់ានក្�នចាំនួំន.
2.នាក់្គឺ្.ប្្រសុាម្នាក្.់និងសារី្ម្នាក្។់.ក្�នសារ្ច្ីាំប្ង.អាយើ.ុ9.ឆ្្នាំ.
រៀននៅសាាលាប្ឋមសាិក្្សាា.ថែ្នាក្់ទៃី3.និងក្�នប្្រុសាពីៅ.អាយើុ.
5.ឆ្្នាំមិនទៃាន់គ្្រប្់អាយើុចាំ�លរៀននៅឡើយើទៃេ។

ប្ងប្្រុសាប្ានរៀប្រាប់្ថែា.ក្ាលពីីឆ្្នាំ.2019.មុនទៃទួៃលប្ាន
ប្្រាក្ក់្មច្ាំពីីីធានាគ្ារ.អូ�រ.ីគ្ាត់ិ.នងិគ្្រសួាារប្ានប្្រក្ប្រប្រលក្ដ់ំ�រ
អវីាាន់ប្នតិ្ិចាំប្នត្ិចួាំនៅផ្្ទៃ�ដំែលទៃទៃលួប្ានចំាំណា�លដំលុជាាមធ្ាយើម
ក្្នុងមយួើថ្ែងៃពីី.25.ទៃៅ.30ដំលុល្ារ.នងិមានមុខារប្រក្សាកិ្ម្ម.ធាវ្ើសារ្ែ.
2.ហាចិាំតិា.និងឆ្្លៀតិដំើរសាូឈីន្លួគ្េក្្នងុភិ�មិពីេលទំៃនេរទៃៀតិផ្ង។

ប្ងប្្រុសា.ក្ៅ.ញ្ិម.ប្ានទៃទួៃលក្ម្ចីាំលើក្ដំំប្�ងពីីធានាគ្ារ.អូ�រី.
នៅក្្នុងឆ្្នា.ំ2020.ជាាមួយើនឹងចាំនួំនទៃកឹ្ប្្រាក្.់40លានរៀល.ក្្នុង
គ្ោលប្ំណាងពីង្រីក្តិ�ប្លក់្អីវាាន់. និងប្ន្ថែែមសា្តិុក្អីវាាន ់
ចាំាប្់ហាួយើចាំម្រុ�ដំើម្ប្ីលក្់ប្ោ�ដំុំ.និងលក្់រាយើ។.នៅចាំុងវគ្្គ្ 
ទៃមីយួើនេ�ប្ងប្្រសុាប្ានចាំណំា�លប្្រចាំាថ្ំែងៃក្ើនឡើងរហា�តិដំល់.
150.ទៃៅ.200ដុំលល្ារ.ក្្នុងមយួើថ្ែងៃដំែលក្្នុងនោ�ប្្រាក់្ចំាំណាេញ្
សាទុៃធ្ាចាំន្លោ�ពីី.35.ទៃៅ.40ដំល្ុលារក្្នងុមួយើថែង្ៃ។.ចាំណំា�លនេ�ប្ាន
ធា្វើអោយើជាីវភិាពីគ្្រួសាាររប្ស់ាគ្ាត់ិមានក្ារប្្រសាើរឡើងជាាង
មនុជាាលំដំាប់្.និងប្ានទៃញិ្សាម្ភិារ:ផ្្គ្ត់ិផ្្គ្ង់អាជីាវក្ម្មរប្សាគ់្ាត់ិ
ប្នថ្ែែមដំ�ចាំជាា.ឡានដឹំក្អវីាាន់.ប្្រភិេទៃ.SANYONG.មួយើគ្្រឿង
តិម្លៃប្្រហាែលជាាង.7,000ដំុល្លារ។

នៅក្្នុងឆ្្នាំ.2021..ដំោយើមើលឃើើញ្ក្ាររីក្ចាំម្រើនជាាលំដំាប់្
នៃមុខារប្រលក្់ដំ�ររប្សា់គ្ាតិ់ប្ងប្្រុសា. ក្ៅ.ញ្ិម. និងភិរិយើា.
ប្ានសាមរ្េចាំចាំតិិត្ិសាន្ើក្មច្ាំថីែម្ចីាំនំនួ.15,000ដំលុល្ារ.ប្នថ្ែែម.ដំើម្បី្
ពីង្រីក្មុខារប្រ។.

នៅក្្នុងវគ្្គ្ក្ម្ចាំនីេ�ប្ងប្្រុសាទៃទៃលួប្ានចាំណំា�លប្្រចាំាថ្ំែងៃប្្រហាែល.

400.ទៃៅ.500ដុំលល្ារក្្នុងមយួើថ្ែងៃដំែលក្្នុងនោ�សាាច់ាំប្្រាក្ ់
ចាំណំាេញ្ញ្សាទ្ុៃធាប្្រហាែល..60.ដុំល្លារក្្នុងមយួើថ្ែងៃដំែលធ្ាវើឱ្្យើ.
គ្្រួសាាររប្សា់គ្ាតិ់មានជាីវភិាពីរឹតិតិែប្្រសាើរឡើងពីីមួយើវគ្្គ្ទៃៅ
មួយើវគ្្គ្។

គ្ាត់ិប្ានប្ន្តិថែា“តិាមរយើៈប្្រាក់្ក្ម្ចីាំរប្ស់ាធានាគ្ារ.ទៃាងំពីីរវគ្្គ្
ប្ានជាយួើឱ្្យើគ្្រសួាារគ្ាត់ិមានជាវីភិាពីធា�រធាារ.និងធាានាអនាគ្តិ
សាម្រាប្់ក្ារអប្់រំរប្សា់ក្�នគ្ាតិ់.ដំែលពីីមុនគ្្រួសាារគ្ាតិ់មាន
ជាវីភិាពីក្្រីក្្រ.មិនមានទៃនុរក្សាូគ្ី្រប់្គ្្រាន់.គ្្មានផ្្ទៃ�ផ្្ទៃាលខ្់ាលនួ.
ហាើយើមិនមានលយុើគ្្រប់្គ្្រានស់ាមរ្ាប្ផ្់្គ្ត់ិផ្្គ្ង់អនាគ្តិក្�នៗ
ឡើយើ”។.

ក្ៅ. ញិ្ម. និង. ភិរិយើា. ប្ានក្ោតិសារសាើរចាំំពីោ�. ធានាគ្ារ. អូ�រី.
ដំែលជាឿជាាក្ល់ើពីកួ្គ្េ.នងិផ្្តិលប្់្រាក្ក់្មច្ាំ.ីធ្ាវើឱ្្យើគ្្រសួាាររប្សា់
ពីួក្គ្ាតិ់ប្្រសាើជាាងមុន។.នៅថែ្ងៃខាាងមុខាប្ងប្្រុសា.និងភិរិយើា
មានគ្ម្រោងពីង្រីក្មុខារប្រលក្់ដំ�រអីវាាន់ប្ោ�ដំុំផ្្តិាចាំ់មុខា.និង
ទៃញិ្ដំដីំើមប្្ពីីង្រកី្តិ�ប្ប្ន្ថែែមសាត្ិកុ្អីវាានឱ្់្យើប្ានច្ាំរើន.និងឈាន
ទៃៅប្ើក្សាាខាាថែ្មីប្ន្ថែែមទៃៀតិប្្រសាិនប្ើគ្ាតិ់អាចាំរក្ចំាំណា�ល
ប្ានរតឹិតិែចាំរ្ើនប្ន្ថែែមទៃៀតិ។គ្ាត់ិប្ានប្ន្ថែែមទៃៀតិថែា.”គ្្រសួាារ
លោក្នឹងប្្រើប្្រាក់្ក្ម្ចីាំរប្សាធ់ានាគ្ារ.អូ�រ.ីវគ្្គ្ទីៃ.3.ដំើម្បី្ពីង្រកី្
អាជីាវក្ម្មប្ច្ាំចាំប្ុ្ប្ន្ននេ�ឱ្្យើក្ាន់តិែធំាជាាងមនុក្្នងុរយើ:ពីេល
ប្្រហាែល1ឆ្្នាខំាាងមខុាទៃៀតិដំោយើគ្ាតិម់ានបំ្ណាងទៃញិ្ដំជីាាប្់
ផ្្ទៃ�ដំើម្បី្ពីង្រកី្តិ�ប្.និងថែែមសាតុ្ិក្អីវាាន់សាម្រាប់្លក់្ប្ោ�ដំុំ”។

សាម្រាប្់អនាគ្តិក្�នៗរប្សា់គ្ាត់ិប្ងប្្រុសា. និងភិរិយើាប្ាន
លើក្ឡើងប្ែប្នេ�ថែា.”ពីួក្គ្ាតិ់ចាំង់ឃើើញ្ក្�នៗរៀនប្ានខា្ពីសា់
ក្ម្រិតិប្រិញ្្ញ្ាប្ត្ិរ.និងមានក្ារងារធា្វើល្អដំ�ចាំជាាក្ារងារនៅ
គ្្រឹ�សា្ថែានធានាគ្ារ.ឬក្ារងារ. វិសា័យើឯក្ជាននានាដំែលមាន
ប្្រាក្ខ់ាែសាមរមយ្ើអាចាំរក្ចំាំណា�លប្ានច្ាំរើនដំើមប្្ជីាវីភិាពីរប្សា់
ពីកួ្គ្េនាពីេលអនាគ្តិ។.គ្ាតិស់ាងឃ្ើមឹ.និងមានទៃនំកុ្ចិាំតិត្ិយើាាង
មុតិមាំជាាមួយើ.ធានាគ្ារ. អូ�រី. គឺ្ជាាដំៃគ្�ដ៏ំល្អប្្រសាើរសាម្រាប្់
សាម្រេចាំក្្តិីសា្រមៃក្�នជាាទៃីសា្រឡាញ្់រប្សា់គ្ាតិ់។

អ៊ូត្ថុិ�ិជានាខេឈាមោ�  ខេកៅ ញិិម

“ត្តិាមរយូៈប្របាាក់កមាីរ�សា់ធនាគីារ �ាំង់ពីីរវគីគបាាន
ជូួយូឱ៉ប្រគីួសាារគីាត្តិ់មានជូីវភិាពីធូធារ ន�ង់ធានា
អំនាគីត្តិសាប្រមា�់ការអំ�់រំរ�សា់កូនគីាត្តិ់ ដែ��ពីីមុន
ប្រគីួសាារគីាត្តិ់មានជូីវភិាពីប្រកីប្រក ម�នមាន�ុនរកសាុី
ប្រគី�់ប្រគីាន់ គីីានផទះផទា�់ខល�ន លោហ្យ៉ើយូម�នមាន�ុយូ
ប្រគី�់ប្រគីាន់សាប្រមា�់ផគត្តិ់ផគង់់អំនាគីត្តិកូនៗលោ�ើយូ“

52 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម



្រ�ក់សន្ំស

្រ�ក់កម�ី

េសវាេផ�រ្រ�ក់

េសវាធនាគារ
ឌីជីថល

េសវាេអធីអឹម
និងប័ណ�ឥណពន�
 

េសវាធនាគារ
េផ្សងៗេទ�ត

ហិរ��វត�ុ
និងេសវាកម�

ផលិតផល
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម

ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី



គិណនើ�ងឹឹម
គ្ណានីសាង្ឈមឹ.គឺ្ជាាប្្រភិេទៃគ្ណានីសាន្សាសំាម័្គ្្រចិាំត្ិតិ.ដំែលប្ង្ក្ើតិ
ឡើងសាមរ្ាប្ស់ាហាគ្្រនិ.បុ្គ្្គ្លកិ្ក្្រមុហាូនុ.សាត្ិរ្មីេផ្្ទៃ�.ដំែល
មានប្ំណាងដំាក្់ប្្រាក្់សាន្សាំរប្សា់ពីួក្គ្េ.ជាាមួយើគ្្រឹ�សា្ថែាន
មក្ី្រ�ហារិញ្ញ្្វត្ិថែមុយួើដំែលគួ្ឱ្្យើជាឿទុៃក្ចាំតិិត្ិ.និងមានសាវុត្ិថែភិិាពី
ខា្ពីសា់។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

ការដែាក់បូ្រាក់
តម្កល់ដែ�បូ�ង

20,000.រៀល

5.ដំុល្លារ

200.ថែៃប្ាតិ

រយៈពាេល មិនក្ំណាតិ់

គិណនើចខេង្រីមើនង្រីទពិ៉ 
គ្ណានីចាំម្រើនទ្ៃរពីយ្ើ.គឺ្ជាាប្្រភិេទៃគ្ណានីសានស្ា.ំដំែលទៃទួៃលប្ាន
អតិរ្ាក្ារប្្រាក្ខ្់ាពីស់ា.និងមានលក្្ខាណាៈជាាកិ្ច្ាំចាំសាន្យើាដំែលតិម្រ�វ.
ឱ្្យើរក្្សាាទៃកុ្ន�វសាមតិលុយ្ើគ្ណាន.ីក្្នងុរយើៈពីេលក្ណំាតិជ់ាាក្ល់ាក្់
មួយើរហា�តិដំល់ក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃក្ំណាតិ់។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

ការដែាក់បូ្រាក់
តម្កល់ដែ�បូ�ង

10,000.រៀល

25.ដំុល្លារ

1,000.ថែៃប្ាតិ

រយៈពាេល 01.-.36.ខាែ

ង្រីបាក់�ន �ំ

54 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម



គិណនើក�ន�អ 
គ្ណានកី្�នលអ្.គ្ជឺាាប្្រភិេទៃគ្ណានសីានស្ាសំាម្គ្័្រចាំតិិត្ិ.ដំែលប្ង្ក្ើតិ
ឡើងដំើម្បី្ឆ្្លើយើតិប្ទៃៅនឹងតិម្រ�វក្ាររប្ស់ាឪពីុក្ម្តិាយើ.ឬ
សាាច់ាំញ្ាតិិ.ដំែលមានប្ណំាងសានស្ាប្ំ្រាក្ស់ាមរ្ាប្ក់្�នៗរប្សា់
ពីួក្គ្េ.ដំែលមានអាយើុក្្រោម.១៨.ឆ្្នាំ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�  និង ដ��ួរ

ការដែាក់បូ្រាក ់
តម្កល់ដែ�បូ�ង

20,000.រៀល

5.ដំុល្លារ

រយៈពាេល រហា�តិដំល់ក្ុមារមានអាយើុ១៨ឆ្្នាំ

គិណនើ�ន �ំតាមខែផ្តនការ
គ្ណានីសាន្សាំតិាមផ្ែនក្ារ.គឺ្ជាាប្្រភិេទៃគ្ណានីសាន្សាំមាន
លក្្ខាណាៈជាាក្ចិាំច្ាំសាន្យើា.ដំែលតិម្រ�វឱ្្យើមានក្ារដំាក្ប្់្រាក្ច់ាំ�លក្្នងុ
គ្ណានីន�វចំាំនួនសាម្ើៗ គ្្នាជាារៀងរាល់ខាែ។.គ្ណានីនេ�.ត្ិរ�វប្ាន
ប្ង្ក្ើតិឡើងសាម្រាប្់អតិិថិែជានឯក្ត្ិតិជានដំែលមានចាំំណា�ល
ទៃៀងទៃាតិ់.និងមានប្ំណាងជា្រើសារើសាវិធីាសាាសា្ត្ិរសាន្សាំប្ង្គ្រ.
សាម្រាប្់ក្ារវិនិយើោគ្.ឬតិម្រ�វក្ារអនាគ្តិ.ដំ�ចាំជាា.វិនិយើោគ្ក្្នុង
អាជាីវក្ម្ម.ទៃិញ្សាម្ភិារៈ.ឬ.ផ្ែនក្ារចាំ�លនិវតិ្តិន៍.ជាាដំើម។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�  និង ដ��ួរ

ការដែាក់បូ្រាក ់
តម្កល់ដែ�បូ�ង

40,000.រៀល

10.ដំុល្លារ

រយៈពាេល 03.-.36.ខាែ

គិណនើ�បូ �ុរ�
គ្ណានីសាប្្ប្ុរសា. ហាៅក្ាតិ់ថែា SDA. គ្ឺជាាប្្រភិេទៃគ្ណានី
មានក្ាលក្ំណាតិ់មួយើទៃៀតិ.ដំែលមានរួមប្ញ្្ចាំ�លក្ម្មវីធាី
សាប្្បុ្រសាធាម៌.ឬក្ម្មវធីិាជួាយើសាង្គ្ម។.តិាមរយើៈផ្លិតិផ្លថ្ែមីនេ�.
អតិិថិែជានអាចាំជារ្ើសារើសាអង្គ្ក្ារសាប្្បុ្រសាធាមដ៌ំែលខាល្នួពីេញ្ចាំតិិត្ិ
ដំើម្បី្ប្រច្ិាំចាំាគ្។.នៅថ្ែងៃក្ាលប្រច្ិាំឆ្េទៃកំ្ណាតិ.់អតិិថិែជាននងឹទៃទួៃល
ប្ានក្ារប្្រាក់្គ្ោល.ហាើយើចំាំនួនទៃកឹ្ប្្រាក់្ដំែលត្ិរ�វប្រិច្ាំចាំាគ្នឹង
តិរ្�វប្ានក្ាត់ិចាំេញ្ពីីក្ារប្្រាក់្ដំែលទៃទួៃលប្ាន.រចួាំផ្្ទៃេរទៃៅគ្ណានី
រប្សាអ់ងគ្្ក្ារសាប្្បុ្រសាធាម៌ដំែលប្ានជារ្ើសារើសាដំោយើប្ង្ហាាញ្
ឈ្មោ�រប្សា់អតិិថែិជាន។.

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�  និង ដ��ួរ

ការដែាក់បូ្រាក ់
តម្កល់ដែ�បូ�ង

100,000.រៀល

25.ដំុល្លារ

រយៈពាេល 03.-.12.ខាែ
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម

ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី



គណនីសប���រស គណនី សង��ឹម 

72.48%

12.27% 14.17%

0.85%

0.23%

សមតុល្យ ្រ�ក់
 បេ��ី សន្ំស

88.37%

4.24%

6.89%

0.11% 0.37%

អតិថិជន គណនី

Best Child

4.61%

6.92%
0.11%

0.27%

88.08%

គណនី កូនល�

គណនី កូនល�

គណនី សន��ំ�មែផន�រ

គណនី ចេ�មើន �ទព��

គណនីសប���រស

គណនី
សប���រស

គណនី សង��ឹម គណនី សង��ឹម 

គណនី កូនល�

គណនី ចេ�មើន �ទព��

គណនី សន��ំ�មែផន�រ
គណនី សន��ំ
�មែផន�រ

គណនី 
ចេ�មើន �ទព��
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម
ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី



កមចើអាជិើវកមម
ក្ម្ចីាំអាជីាវក្ម្ម.គឺ្ជាាក្ម្ចីាំដំែលត្ិរ�វប្ានប្្រើប្្រាសាស់ាម្រាប់្ជាាទុៃន
ប្ង្វិល.ដំើមទៃុនវិនិយើោគ្សាម្រាប់្អាជីាវក្ម្ម.ក្ារទិៃញ្ទ្ៃរព្ីយើ.
អាជាវីក្មម្.ក្ារជាញួ្ដំ�រអាជាវីក្មម្.រមួប្ញ្ច្ាំ�លទៃាងំ.ក្ារជាញួ្ដំ�រផ្្នែក្ 
ក្សាិក្ម្ម.និងប្្រើប្្រាសា់ផ្ងដំែរ.សាម្រាប្់សាក្ម្មភិាពីរក្ប្្រាក្ ់
ចាំណំា�លដំែលទៃទួៃលផ្លចាំណំា�លជាាប្្រចាំាថ្ំែងៃ.ប្្រចាំាសំាប្្តិាហា៍.
ជាារៀងរាល់.2សាប្្តិាហា៍.ឬ.ប្្រចាំាំខាែ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

ទេ�ហិ�កម្ចំី

រហា�តិដំល់.400,000,000.រៀល

រហា�តិដំល់.100,000.ដំុល្លារ

រហា�តិដំល់.400,000ប្ាតិ

រយៈពាេលកម្ចំី 03.-.84.ខាែ

កមចើក�ិកមម 
ក្ម្ចាំីក្សាិក្ម្ម.គ្ឺជាាក្ម្ចាំីដំែលតិ្រ�វប្ានប្្រើប្្រាសា់សាម្រាប្់ក្ារ
ចាំណំាាយើលើវត្ិថុែធាាតុិដំើម.ទ្ៃរព្ីយើសាក្ម្មនៃអាជីាវក្ម្មក្សាកិ្ម្ម.ឬ
សាក្ម្មភិាពីរក្ប្្រាក្់ចាំំណា�លទៃាំងឡាយើដំែលទៃទៃួលផ្ល
ចាំំណា�លតិាមរដំ�វក្ាល.ដំ�ចាំជាា.ក្ារដំាំដំំណាាំ.ក្ារចាំិញ្្ចាំឹមសាតិ្វ. 
។ល។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

ទេ�ហិ�កម្ចំី

រហា�តិដំល់.200,000,000រៀល

រហា�តិដំល់.50,000.ដំុល្លារ

រហា�តិដំល់.400,000.ប្ាតិ

រយៈពាេលកម្ចំី 03.-.72.ខាែ

កមចើខេង្រីបូើង្រីបា�់�ា �់�ួ�ន
ក្ម្ចាំប្ី្រើប្្រាសាផ្់្ទៃាលខ់ាល្នួ.គឺ្ជាាក្ម្ចាំដីំែលត្ិរ�វប្ានប្្រើប្្រាសា ់
សាមរ្ាប់្ទិៃញ្សាម្ភិារប្្រើប្្រាសាផ្់្ទៃាលខ្់ាលនួ.ឬទៃរ្ព្ីយើសាម្ប្ត្ិតិិ 
គ្្រសួាារ.ក៏្ដំ�ចាំជាាផ្្តិលហ់ារិញ្ញ្្ប្្ប្ទៃានសាម្រាប្ក់្ារប្្រើប្្រាសាក្់្នងុ
គ្្រសួាារ.ក្្នុងគ្ោលប្ណំាងធាវ្ើឱ្្យើជាវីភិាពីរសាន់ៅជាាម�លដំឋ្ាន 
មានភិាពីល្អប្្រសាើរ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

ទេ�ហិ�កម្ចំី

រហា�តិដំល់.200,000,000.រៀល

រហា�តិដំល់.50,000.ដំុល្លារ

រហា�តិដំល់.400,000.ប្ាតិ

រយៈពាេលកម្ចំី 03.-.72.ខាែ

ង្រីបាក់កមចើ

57ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម         



កមចើខេគិហិ�ា ន
ក្ម្ចីាំគ្េហាដំឋ្ាន.គឺ្ជាាប្្រភិេទៃក្ម្ចីាំដំែលតិរ្�វប្ានប្្រើប្្រាសាស់ាម្រាប្់
ទៃញិ្/សាាងសាង់ផ្្ទៃ�ថ្ែម.ីឬ.ក្ែលម្អផ្្ទៃ�ដំែលមានសារ្ាប់្.ឬ.ពីង្រកី្.
នងិជាសួាជុាលផ្្ទៃ�ដំែលមានសារ្ាប់្។.ក្ម្ចាំនីេ�.ក៏្អាចាំប្្រើប្្រាសា់
សាម្រាប្់ក្ារទៃិញ្ដំីដំើម្ប្ីសាាងសាង់ផ្្ទៃ�ផ្ងដំែរ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ទេ�ហិ�កម្ចំី

រហា�តិដំល់.400,000,000.រៀល

រហា�តិដំល់.100,000.ដំុល្លារ

រហា�តិដំល់.400,000ប្ាតិ

រយៈពាេលកម្ចំី 03.-.84.ខាែ

កមចើការ�ិកា
ក្ម្ចីាំក្ារសាក្ិ្សាា.គឺ្ជាាប្្រាក្ក់្ម្ចីាំផ្លតិិផ្លសាង្គ្ម.ដំែលតិរ្�វប្ាន
ប្្រើប្្រាសាស់ាម្រាប្ជ់ាាជានំយួើផ្្នែក្ហារិញ្ញ្្វតិថ្ែដុំលប់្គ្ុ្គ្លឬឪពុីក្
មត្ិាយើ/អាណាាព្ីយើាប្ាល.ដំែលមានបំ្ណាងចាំង់ឱ្្យើក្�នប្ាន
រៀនសា�ត្ិរន�វក្ម្មវធីិាសាក្ិ្សាាអប្រ់ចំំាំណាេ�ដឹំងទៃ�ទៃៅ.ឬ.សាម្រាប់្ប្ន្តិ
ក្ារអប់្រជំាានខ់ាព្ីសា.់ឬ.សាក្ិ្សាាជានំាញ្វជិាជ្ាាជាវីៈ.សាមរ្ាប្ប្់្រក្ប្រប្រ
ចាំិញ្្ចាំឹមជាីវិតិ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ� និងដ��ួរ

ទេ�ហិ�កម្ចំី
រហា�តិដំល់.20,000,000.រៀល

រហា�តិដំល់.5,000.ដំុល្លារ

រយៈពាេលកម្ចំី

ក្ម្រិតិសាក្ិ្សាាអប្រំ់ចំាំណាេ�ដឹំងទៃ�ទៃៅ.៖.
03.-.12.ខាែ

ក្ម្រិតិប្រិញ្្ញ្ប្តិ្ររង.៖.03.-.48.ខាែ

ក្ម្រិតិប្រិញ្្ញ្ប្តិ្រ.៖.03.-.84.ខាែ

ក្ម្រិតិអនុប្ណា្ឌាិតិ.៖.03.-.48.ខាែ

វគ្្គ្ប្ណាតុ្ិ�ប្ណាត្ិាលជានំាញ្វជិាជ្ាាជាវីៈ.៖.
03.-.24ខាែ

កមចើង្រីគាអា�នំ
ក្ម្ចាំគ្ី្រាអាសានន្.ជាាប្្រភិេទៃក្ម្ចាំផី្លតិិផ្លសាង្គ្ម.ដំែលតិរ្�វប្ាន
ប្្រើប្្រាសា់ដំើម្ប្ីធាានាប្ានន�វក្ារឆ្្លើយើតិប្ទៃាន់ពីេលវេលា.ទៃៅ
នងឹតិម្រ�វក្ារហារិញ្ញ្្វត្ិថុែរប្ស់ាអតិិថិែជាន.នៅក្្នុងពីេលមានហាេតុិ
ក្ារណាប៍្នទ្ៃាន.់និង/ឬព្ីរតឹិតិ្ិក្ារណាដ៍ំែលមនិអាចាំគិ្តិទៃកុ្ជាាមនុ.
ទៃាំងគ្្រោ�ធាម្មជាាតិិ.ឬ.គ្្រោ�ថែ្នាក្់ផ្្ទៃាល់ខា្លួន។.

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ទេ�ហិ�កម្ចំី

រហា�តិដំល់.4,000,000.រៀល

រហា�តិដំល់.1,000.ដំុល្លារ

រហា�តិដំល់.40,000ប្ាតិ

រយៈពាេលកម្ចំី 03.-.24.ខាែ

អតិថិជន

33.51%

30.95% 27.23%

8.31%

0.00%

កម�ី�ជីវកម�កម�ីេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន

កម�ីេគហ���ន កម�ីកសិកម�

កម�ី�រសិក��

ផលប័្រត
ឥណទាន

22.24% 41.30%

13.28%

0.00%

0.00%

កម�ី�ជីវកម� 23.18%

កម�ីេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន

កម�ីេគហ���ន កម�ីកសិកម�

កម�ី���សន�

0.00%
កម�ី���សន�

កម�ី�រសិក��

58 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម



អតិថិជន

33.51%

30.95% 27.23%

8.31%

0.00%

កម�ី�ជីវកម�កម�ីេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន

កម�ីេគហ���ន កម�ីកសិកម�

កម�ី�រសិក��

ផលប័្រត
ឥណទាន

22.24% 41.30%

13.28%

0.00%

0.00%

កម�ី�ជីវកម� 23.18%

កម�ីេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន

កម�ីេគហ���ន កម�ីកសិកម�

កម�ី���សន�

0.00%
កម�ី���សន�

កម�ី�រសិក��

កមចើក�នកាត់្ថុពិិខេ��
ក្ម្ចាំីក្�នក្ាត់ិពីិសាេសា. គឺ្សាំដំៅទៃៅលើក្ម្ចាំីដំែលមានរប្ៀប្ 
ប្ងស់ាងពីសិាេសា.ដំែល50%.នៃក្មច្ាំសីារបុ្.អាចាំរក្្សាាទៃកុ្ប្ង់
សាងនៅចុាំងវគ្្គ្. និង50%ទៃៀតិ. ត្ិរ�វប្ង់សាងរំលស់ាប្្រាក្ ់
ដំើមប្្រចាំាំខាែ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ទេ�ហិ�កម្ចំី

រហា�តិដំល់.400,000,000.រៀល
រហា�តិដំល់.100,000.ដំុល្លារ
រហា�តិដំល់.400,000.ប្ាតិ

រយៈពាេលកម្ចំី រហា�តិដំល់.60.ខាែ

កមចើ�ហិង្រីគា�ខំាត្ថុត្ថុ�ច និងមធ៉ម
ក្មចី្ាំសាហាគ្្រាសាខ្ានាតិតិ�ចាំ.និងមធ្ាយើម.ត្ិរ�វប្ានទៃទួៃលសាគ្្ាល់ 
ថែាជាាក្ម្ចាំសីាមរ្ាប្ស់ាហាគ្្រាសាធានុតិ�ចាំ.និងមធ្ាយើម។.ក្ម្ចាំនីេ�.
ផ្្ដំលជ់ា�នសាមរ្ាប្អ់តិិថិែជានជាារ�ប្វន្តិបុ្គ្្គ្ល.នងិនីតិិបុ្គ្្គ្ល./.
សាហាគ្្រាសា។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ទេ�ហិ�កម្ចំី
ក្មច្ាំទីៃហំាំធា.ំដំែលសាាក្សាមនងឹគ្្រប្់
ប្្រភិេទៃអាជាីវក្ម្មទៃាំងអសា់។

រយៈពាេល រហា�តិដំល់.120.ខាែ។
អ៊ូត្រាការបូ្រាក់
បូ្រចំា�ឆ្្នាា�

អតិ្រាក្ារប្្រាក្់ប្្រក្ួតិប្្រជាែង។

របូៀបូបូង់សេង ជាម្រើសានៃក្ារប្ង់សាងប្តិ់ប្ែន

ទេ្រពា្យធានាា 
ដែែលអ៊ូាចំទេទេួល 
យកបូានា 

• គ្្រប់្ប្្រភិេទៃអចាំលនវត្ិថុែទៃាងំអសា់
ដំែលមានទៃតីិាងំគ្្រប់្ក្ន្លែងក្្នុង
រាជាធាានភ្ីិនំពីេញ្.នងិគ្្រប់្ប្ណាដ្ំា
ខាេតិ្តិ/ក្្រុង។

• គ្ណានីមានក្ាលក្ំណាតិ់រប្សា់
ធានាគ្ារអូ�រី។

• ក្ារធាានាដំោយើភិាគ្ីទៃី3។
• ប្័ណា្ណាធាានាពីីធានាគ្ារ

កមចើ�ជិើវកមម 
ជាាឥណាទៃានដំែលផ្្តិលជ់ា�នអតិិថិែជានដំែលជាា.ម្ចាំាសាស់ាហាគ្្រាសា
ធានុតិ�ចាំ.ឬ.មធាយ្ើម.នងិ.ក្្រុមហាូនុចុាំ�ប្ញ្ជី្ា.ដំែលមានតិម្រ�វក្ារ
ហារិញ្ញ្្វតិថ្ែសុាមរ្ាប្ជ់ាាដំើមទៃនុប្ងវ្លិក្្នុងក្ារគ្ាទំៃរ្ដំលប្់្រតិិប្តិតិ្ិ
ក្ារអាជីាវក្ម្មប្្រចាំាំថ្ែងៃ.និង.ជាាទុៃនចាំំណាាយើលើក្ារទិៃញ្.ឬ.
តិំហាែទៃាំទ្ៃរព្ីយើសាក្ម្មរយើៈពីេលវែងដំ�ចាំជាា.អចាំលនទៃ្រព្ីយើ.
គ្្រឿងប្រិក្្ខាារ.និង.ហាេដ្ំឋារចាំនាសាម្ព័ីន្ធាជាាដំើម.ដំើម្បី្ប្ង្ក្ើន
ប្្រសាិទៃិ្ធាភិាពី.និងសាមតិ្ថែភិាពីរប្សា់ក្្រុមហាូុន។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ទេ�ហិ�កម្ចំី
ក្មច្ាំទីៃហំាំធា.ំដំែលសាាក្សាមនងឹគ្្រប្់
ប្្រភិេទៃអាជាីវក្ម្មទៃាំងអសា់។

រយៈពាេល រហា�តិដំល់.120.ខាែ។
អ៊ូត្រាការបូ្រាក់
បូ្រចំា�ឆ្្នាា�

អតិ្រាក្ារប្្រាក្់ប្្រក្ួតិប្្រជាែង។

របូៀបូបូង់សេង ជាម្រើសានៃក្ារប្ង់សាងប្តិ់ប្ែន

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម
59ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី



ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់អ៊ូនារធនាគារ
សាេវាផ្្ទៃេរប្្រាក្អ់ន្តិរធានាគ្ារ.គ្ជឺាាសាេវាផ្្ទៃេរប្្រាក្មួ់យើប្្រភិេទៃ.
ដំែលធាវ្ើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ាររវាងសាថ្ែាប្ន័ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.(ធានាគ្ារ.និង
គ្្រឹ�សាថ្ែានមីក្្រ�ហារិញ្ញ្្វតិថ្ែទុៃទៃលួប្ញ្ញ្្ើ).ដំើម្បី្ផ្្តិលន់�វភិាពី
ងាយើសា្រួល.និងសាេវាក្ម្មរហា័សា.ទៃៅដំល់អតិិថែិជាន.ក្្នុង
គ្ោលប្ណំាងផ្្ទៃេរប្្រាក្រ់ប្សាព់ីកួ្គ្េទៃៅក្ាន់គ្ណានអ្ីនក្ទៃទួៃល។

ច�ន�នទឹកង្រីបាក់ខេផ្តារ  
(ជាង្រីបាក់ខេរៀ�)

ត្ថុថៃមួខេ�វា  
(ជាង្រីបាក់ខេរៀ�)

≤ 4 លានា 4,000

> 4 លានា ដែល់ 20 លានា 8,000

> 20 លានា ដែល់ 40 លានា 12,000

ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់ឆួ្លង�ខា 
សាេវាផ្្ទៃេរប្្រាក្់ឆ្្លងសាាខាា.គ្ឺជាាប្្រភិេទៃសាេវាផ្្ទៃេរប្្រាក្់ដំែលអតិិថែិជានអាចាំប្្រើដំើម្ប្ីផ្្ទៃេរប្្រាក្់ពីីសាាខាាមួយើ.ទៃៅសាាខាាមួយើទៃៀតិ 
រប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី។.ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្់អាចាំតិ្រ�វប្ានធា្វើឡើងតិាមរយើៈសាាចាំ់ប្្រាក្់.ឬតិាមរយើៈគ្ណានីប្ញ្្ញ្ើសាន្សាំ។

ង្រីបូខេ�ទង្រីបូតិ្ថុបូត្ថុាិការ ពិើ�ច់ង្រីបាក់ខេ��ច់ង្រីបាក់ ឬ 
ពិើគិណនើខេ��ច់ង្រីបាក់

�ច់ង្រីបាក់ខេ�គិណនើ ឬ 
ពិើគិណនើខេ�គិណនើ

រ�ប្ិយើប្័ណា្ណា រៀល ដំុល្លារ ថែៃប្ាតិ រៀល ដំុល្លារ ថែៃប្ាតិ

អតិ្រាក្ម្រៃសាេវា 0.10% 0.08%

ក្ម្រៃសាេវាអប្្ប្រមា 4,000 1 40 3,000 1 40

ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់

60 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម



ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់អ៊ូនារជាតិ្ថុ
ម្រេសវាម្រេផទរ�បាក់ិចូ្ចលពីីម្រេ���ប័ម្រេទ្ធស 

ក្ារទៃទៃលួប្្រាក្ដ់ំែលផ្្ទៃេរចាំ�លមក្ក្្នងុប្្រទៃេសាតិាមរយើៈធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.មានភិាពីឆ្ាប្រ់ហាស័ា.សាវុតិថ្ែភិិាពី.និងមាន
ភិាពីងាយើសារ្លួ។.អតិិថិែជានដំែលមានគ្ណានីសាន្សាជំាាមយួើ.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.អាចាំទៃទៃលួប្ានទៃកឹ្ប្្រាក្ដ់ំែលផ្្ទៃេរចាំ�ល
មក្ក្្នងុប្្រទៃេសា.ជាាមួយើនងឹភិាពីងាយើសារ្លួប្ន្ថែែមទៃៀតិដំែលអាចាំឆ្ែក្ទឹៃក្ប្្រាក់្ដំែលផ្្ទៃេរចាំ�ល.និងសាមតិលុយ្ើទៃកឹ្ប្្រាក់្ក្្នុងគ្ណានី.

តិាមរយើៈ.ក្ម្មវីធាីធានាគ្ារចាំល័តិក្្នុងទៃ�រសា័ពី្ទៃដំៃ.ដំែលផ្្តិល់ជា�នដំោយើមិនគ្ិតិថែ្លៃ.។

ង្រីបូខេ�ទព័ិត៌្ថុមាន ព័ិត៌្ថុមានខែដ�ង្រីត្ថុវូបូ�ខេពិញ

ឈ្មោ�អ្នក្ទៃទៃួលផ្ល ប្ំពីេញ្ឈ្មោ�ដំែលមានជាាមួយើធានាគ្ារ.អូ�រី

អាសាយើដំ្ឋានអ្នក្ទៃទៃួលផ្ល ប្ំពីេញ្អាសាយើដំ្ឋានប្ចាំ្ចាំុប្្ប្ន្ន

លេខាគ្ណានីអ្នក្ទៃទៃួលផ្ល ប្ំពីេញ្លេខាគ្ណានី8ខា្ទៃង់ដំែលមានជាាមួយើធានាគ្ារ.អូ�រី

ឈ្មោ�ធានាគ្ារអ្នក្ទៃទៃួលផ្ល ធានាគ្ារ..អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្

អាសាយើដំ្ឋានធានាគ្ារអ្នក្ទៃទៃួលផ្ល
អគ្ារលេខា.398.មហាាវិថែីពី្រ�មុនីវង្សា.សាង្ក្ាតិ់ប្ឹងក្េងក្ង1.ខាណា្ឌាប្ឹងក្េងក្ង. 
រាជាធាានីភិ្នំពីេញ្

SWIFT ក្�ដំធានាគ្ារអ្នក្ទៃទៃួលផ្ល HVBKKHPP

កថៃង្រីមខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់ច��

គ្្រប្់ទៃំហាំទៃឹក្ប្្រាក្់នៃប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ 0.07%.នៃចាំំនួនទៃឹក្ប្្រាក្់ដំែលទៃទៃួល.ឬ.អប្្ប្ប្រមា.USD10

ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់ខេង្រី�ង្រីបូខេទ�
ជាាមួយើវសិាាលភិាពីនៃប្ណ្ាតិាញ្ធានាគ្ារដ៏ំធំាធាេងនៅជំុាវិញ្.ពិីភិពីលោក្រប្សាធ់ានាគ្ា.រអូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.អតិិថិែជានអាចាំផ្្ទៃេរប្្រាក្់
ទៃៅប្្រទៃេសាជាាច្ាំរើននៅលើពិីភិពីលោក្តិាមរយើៈប្្រព័ីន្ធា.SWIFT.ដំែលជាាប្្រព័ីន្ធាសាវុត្ិថិែភិាពីមួយើដំែលធានាគ្ារលដំំាប្ថ្់ែនាក្ពិ់ីភិពីលោក្
ប្ានប្្រើប្្រាសាក្់្នុងក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្ជ់ាាលក្្ខាណាៈអន្តិរជាាតិិ។.អតិិថិែជានអាចាំផ្្ញ្ើប្្រាក្អ់ោយើក្្រមុគ្្រួសាារ.ទៃ�ទៃាតិថ់ែល្ៃទៃនំញិ្.និងគ្ោលប្ណំាង
ផ្្សាេងទៃៀតិ.នៅគ្្រប្់.138.សាាខាារប្សា់ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្។

រ �បិូយៈប័ូណណ USD ខែត្ថុបូា�ខេណ្តាណ �

ពា័ត៌មានារបូសេ់អ៊ូ្នាកទេទេួល

ឈ្មោ�ធានាគ្ារ

ឈ្មោ�គ្ណានី

លេខាគ្ណានី

SWIFT.ក្�ដំ

61ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម         



សាេវាធានាគ្ារចាំល័តិ.គឺ្ជាាក្ារផ្្តិល់ជា�នន�វសាេវាធានាគ្ារ.ឬសាេវាហារិញ្ញ្្វត្ិថុែមួយើ.ជាាមួយើនឹងជានួំយើទៃ�រគ្មនាគ្មនច៍ាំល័តិ.ដំែលអនញុ្ញ្្ាតិ
អោយើអតិិថែិជានធា្វើប្្រតិិប្តិិ្តិក្ារធានាគ្ារដំោយើខា្លួនឯងតិាមរយើៈឧប្ក្រណា៍.ចាំល័តិរប្សា់អតិិថែិជាន។

ការបូខែនមុម��ងារថិមើ
ដំោយើសារ្ប្តិាមទៃផ្ី្សាារប្្រក្តួិប្្រជាែង.ក្ដ៏ំ�ចាំជាាបំ្ពីេញ្តិម្រ�វក្ារអតិិថែជិាន.សាេវាក្មម្ធានាគ្ារចាំលត័ិត្ិរ�វប្ានអភិិវឌាឍ្នឥ៍តិឈប់្ឈរ។.
មុខាងារទៃាំងនោ�មានដំ�ចាំជាា៖

# ម��ងារ ខេ�ចកីើខេរៀបូរាប់ូពិើម��ងារ
1 ប្ន្ថែែមប្្រពី័ន្ធាសាុវតិ្ថែិភិាពី ពីង្រងឹប្្រព័ីនធ្ាក្ារសាវុតិថ្ែភិិាពីរប្ស់ាក្ម្មវធិាធីានាគ្ារចាំលត័ិសាមរ្ាប្អ់តិិថិែជាន។
2 ប្ន្ថែែមមុខាងារផ្្ទៃេរប្្រាក្់តិាមរយើៈ.

សាេវាផ្្ទៃេរម�លនិធាិភិ្លាមៗ.
អតិិថែិជានអាចាំប្្រើប្្រាសា់ក្ម្មវិធាីធានាគ្ារចាំល័តិដំើម្ប្ីផ្្ទៃេរប្្រាក្់ទៃៅក្ាន់
គ្ណានីរប្សា់ធានាគ្ារផ្្សាេង.ឬទៃៅក្ាន់លេខាទៃ�រសា័ពី្ទៃរប្សា់.អ្នក្ទៃទៃួល
តិាមរយើៈប្្រពី័ន្ធាម�លនិធាិភិ្លាមៗរប្សា់ធានាគ្ារជាាតិិ។

3 ប្ន្ថែែមមុខាងារប្ង្ក្ើតិក្�ដំ.QR អតិិថែិជានអាចាំប្ង្ក្ើតិក្�ដំ.QR.ដំើម្ប្ីទៃទៃួលប្្រាក្់ពីីអ្នក្ដំទៃៃប្ាន។
4 សា្គ្េនក្�ដំ.QR.ដំើម្ប្ីផ្្ទៃេរ.ឬទៃ�ទៃាតិ់ អតិិថិែជានអាចាំសាគ្្េនក្�ដំ.QR.ដំើមប្្ផ្ី្ទៃេរប្្រាក្ទ់ៃៅពីីអ្នក្ដំទៃៃ.ឬទៃ�ទៃាតិទ់ៃនំញិ្

តិាមហាាងនានាដំែលជាាដំៃគ្�រប្សា់ធានាគ្ារអូ�រី.ឬប្ាគ្ង។

5 ប្ន្ថែែមមុខាងារសា្នើសាុំប្្រាក្់ក្ម្ចាំី អតិិថែិជានអាចាំសា្នើសាុំក្ម្ចាំីតិាមរយើ:ក្ម្មវិធាីធានាគ្ារចាំល័តិ

 6 ប្ន្ថែែមមុខាងារឧប្ក្រណា៍គ្ណានា អតិិថែិជានអាចាំគ្ណានា.ក្ម្ចាំី.ក្ារប្្រាក្់ប្ញ្្ញ្ើ.និង.អតិ្រាប្្ដំ�រប្្រាក្់។
7 ប្ន្ថែែមសាេវាទៃ�ទៃាតិ់វិក្្ក្យើប្តិ្រឯក្ជាន អតិិថិែជានអាចាំទៃ�ទៃាតិវ់ក្ិ្ក្យើប្ត្ិរឯក្ជាន.និងវក្ិ្ក្យើប្ត្ិរទៃ�ទៃៅប្នថ្ែែមទៃៀតិ។
8 អភិិវឌា្ឍល្ប្ឿន ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារលើក្ម្មវិធាីធានាគ្ារចាំល័តិមានល្ប្ឿនក្ាន់តិែលឿន។
8 ប្ន្ថែែមមុខាងារប្ើក្គ្ណានីមានក្ាល

ក្ំណាតិ់
អតិិថែិជានអាចាំប្ើក្គ្ណានីមានក្ាលក្ំណាតិ់តិាមរយើៈក្ម្មវិធាីធានាគ្ារ 
ចាំល័តិប្ាន។

ខេ�វាធនាគារឌីើជិើថិ�

62 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម



ខេ�វាទ�ទាំត់្ថុបាគិង
ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីគឺ្ជាាសាមាជាកិ្ក្្នងុប្្រពីន័ធ្ាប្ាគ្ង.ហាើយើប្ចាំច្ាំប្ុ្ប្នន្នេ�.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីប្ានប្ញ្ច្ាំ�លក្មម្វធិាបី្ាគ្ងចាំ�លទៃៅក្្នងុ.WOORI WON 

Cambodia.ដំែលអតិិថែិជានអាចាំប្្រើប្្រាសា់.គ្ណានីប្ាគ្ង.នៅលើ.WOORI WON Cambodia.ដំោយើភិាពីងាយើសា្រួល.។

អ៊ូត្ថុបូរ្យោជានាន៍ាៃការបូរ្ើបូរ្ាសេប់ូាគាងនាៅលើ WOORI WON 

Cambodia ក្ារចុាំ�ឈម្ោ�គ្ណានបី្ាគ្ងតិាមរយើៈ.WOORI 
WON Cambodia

• ផ្្ទៃេរ.នងិទៃទួៃលប្្រាក្ភ់ិល្ាម .ៗប្្រក្ប្ដំោយើសាវុត្ិថែភិិាពី.ពីីគ្ណានី
សាន្សា.ំធានាគ្ារ.អូ�រ.ីទៃៅក្ាន់.គ្ណានីរប្សាស់ាមាជិាក្នៃប្្រព័ីនធ្ា
ប្ាគ្ងដំោយើឥតិគិ្តិថ្ែលៃសាេវារហា�តិដំលថ្់ែងៃ31.ខាែធ្ាន�.ឆ្្នា2ំ022.
លើ WOORI WON Cambodia

• ក្ារដំាក្់ប្្រាក្់ចាំ�លគ្ណានីធានាគ្ាររប្សា់សាមាជាិក្ប្ាគ្ង
• ក្ារទៃ�ទៃាតិ់តិាមរយើៈ.QR

• ប្ងក្្ើតិQRក្�ដំថ្ែម.ីក្្នងុក្រណាបី្ាត់ិលេខាក្�ដំសាម្ងាត់ិដំើមប្្ី
ប្្រើប្្រាសា់គ្ណានីប្ាគ្ងឡើងវិញ្

• ក្ារចាំ�លប្្រើគ្ណានីប្ាគ្ងចាំាសា់ឡើងវិញ្លើ. WOORI 

WON Cambodia

• ពីនិតិិយ្ើសាមតិល្ុយើគ្ណាន.ីនិងប្្រវត្ិតិិប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារប្ាគ្ងលើ.
WOORI WON Cambodia

• ពីនិិត្ិយើពីត៌័ិមានគ្ណានីប្ាគ្ងរប្សាអ្់នក្លើ.WOORI WON 
Cambodia

ការបូរ្ើបូរ្ាស់េសេេវាាកមម្ តាមរយៈ WOORI WON Cambodia 

• ធាវ្ើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារហិារញ្ញ្្វត្ិថុែ៖.ផ្្ញ្ើ;.ទៃទួៃល;.ក្ារដំាក់្ប្្រាក់្;.ទៃ�ទៃាត់ិ
តិាមរយើៈ.QR

• ប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្.់ពីីគ្ណានីសានស្ាធំានាគ្ារ.អូ�រ.ីទៃៅក្ាន់.
គ្ណានចីាំរន្តិ.ឬ.គ្ណានសីានស្ា.ំរប្សាស់ាមាជាកិ្នៃប្្រពីន័ធ្ាប្ាគ្ង.

• ក្ារចាំុ�ឈ្មោ�គ្ណានីប្ាគ្ង
• ក្ារសា្តិារចាំ�លប្្រើគ្ណានីប្ាគ្ងឡើងវិញ្
• ក្ារសាង្គ្្រោ�គ្ណានីប្ាគ្ង
• ប្ង្ក្ើតិក្�ដំសាង្គ្្រោ�ថែ្មី.QR 
• មើលសាមតិុល្យើគ្ណានីនិងប្្រវតិ្តិិប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារប្ាគ្ង
• មើលពី័តិ៌មានគ្ណានីប្ាគ្ង

តាមរយៈបូញ្្ជាររបូសេ់ ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
• ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារដំាក្់សាាចាំ់ប្្រាក្់.
• ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារដំក្សាាចាំ់ប្្រាក្់
• ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារផ្្ទៃេរ.ពីីគ្ណានីសានស្ាធំានាគ្ារ.អូ�រ.ីទៃៅក្ាន.់គ្ណានី
ប្ាគ្ង

• ប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្.់ពីីគ្ណានីសានស្ាធំានាគ្ារ.អូ�រ.ីទៃៅក្ាន់.
គ្ណានីចាំរន្តិ.ឬគ្ណានីសាន្សំា.រប្ស់ាសាមាជិាក្នៃប្្រព័ីន្ធាប្ាគ្ង.

ខេ�វាខេផ្តារម��និធិភួាមៗ
ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីប្ានក្្លាយើជាាសាមាជិាក្នៃសាេវាផ្្ទៃេរម�លនិធិាភ្ិលាមៗ.(RFT)។.ឥឡ�វនេ�អតិិថិែជានរប្សា.់ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីទៃាងំអសាអ់ាចាំ
រីក្រាយើប្្រើប្្រាសា់ជាាមួយើសាេវាក្ម្មផ្្ទៃេរប្្រាក្់ប្ន្ថែែមថែ្មីមួយើទៃៀតិ.ប្្រក្ប្ដំោយើភិាពីងាយើសា្រួល.និងមានសាុវតិ្ថែិភិាពី។

អ៊ូត្ថុបូ្រយោជានា៍ដែែលទេទេួលបូានា

• អតិិថិែជានអាចាំផ្្ទៃេរប្្រាក់្ទៃៅធានាគ្ារផ្្សាេងៗ.(ដំែលជាា 
សាមាជាិក្រប្សា់.RFT).ភិ្លាមៗ

• អតិិថិែជានអាចាំផ្្ទៃេរប្្រាក្ប់្ានគ្្រប់្ពីេលវេលា.និងគ្្រប់្ទីៃក្ន្លែង

ដំោយើប្្រើប្្រាសា់.WOORI WON Cambodia

• វាមានភិាពីរហា័សា.សាុវតិ្ថែិភិាពី. និងងាយើសា្រួលសាម្រាប្់
អតិិថែិជានក្្នុងក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្់ឆ្្លងធានាគ្ារ។

ការបូរ្ើប្ូរាសេស់េេវាាកម្មតាមរយៈ WOORI WON Cambodia

• ផ្្ទៃេរប្្រាក្់តិាមគ្ណានី
• ផ្្ទៃេរប្្រាក្់តិាមលេខាទៃ�រសា័ពី្ទៃ

តាមរយៈបូញ្្ជាររបូសេ់ ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី

• ផ្្ទៃេរប្្រាក្់តិាមគ្ណានី
• ក្ារលុប្ចាំោលក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្់តិាមគ្ណានី
• ផ្្ទៃេរប្្រាក្់តិាមលេខាទៃ�រសា័ពី្ទៃ
• ក្ារលុប្ចាំោលផ្្ទៃេរប្្រាក្់តិាមលេខាទៃ�រសា័ពី្ទៃ
• ក្ារទៃ�ទៃាត់ិសាម្រាប់្ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក់្ពីីគ្ណានីទៃៅ
លេខាទៃ�រសាព័ីទ្ៃ.

• ក្ារសាាក្សាួរអំពីីក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្់

63ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម         



សាេវាក្ម្ម.អេធាអីមឹ.និង.ប័្ណាណ្ាឥណាពីន្ធា.ប្ានតិរ្ៀមខ្ាលនួរចួាំជាាសារ្េចាំដំើមប្្បី្ម្រើអតិិថិែជានជាាមួយើនងឹភិាពីងាយើសារ្លួ.ភិាពីប្ត់ិប្ែន.និង
សាវុត្ិថិែភិាពីនៅទៃ�ទៃាងំតិបំ្ន់ក្្នុងប្្រទៃេសាក្ម្ពុីជាា។.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីក៏្ប្ានភិជ្ាាប់្ប្្រព័ីន្ធាអេធីាអឹម.រប្សាខ្់ាលនួដំោយើជាោគ្ជ័ាយើទៃៅនឹងប្្រព័ីន្ធា.Cambodian 

Shared Switch (CSS).ដំែលត្ិរ�វប្ានរៀប្ចាំ.ំនិងគ្ាទ្ំៃរដំោយើធានាគ្ារជាាតិិនៃក្មព្ីជុាា។.នេ�ក្ពំីងុតិែផ្្តិលន់�វភិាពីប្ត់ិប្ែននងឹភិាពីងាយើសារ្លួ.
សាម្រាប់្អតិិថិែជានដំើម្ប្ីធា្វើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារលើមាាសាូីន.អេធាីអឹម.រប្សា់ធានាគ្ារ.អូ�រី.ឬ.សាេវាក្ម្ម.អេធាីអឹម.និង.POS. រប្សា់ធានាគ្ារដំែលជាា 
សាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា.Cambodian Shared Switch.តិាមតិម្រ�វក្ារដំោយើមិនគ្ិតិពីីពីេលវេលា.និងទៃីតិាំង។.ធានាគ្ារ.អូ�រី.តិ្រៀមខា្លួន
ជាាសារ្េចាំដំើម្បី្គ្ាទ្ំៃរជាាមួយើនងឹមខុាងារផ្្សាេងៗរួមទៃាងំប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.និងមនិមែនហារិញ្ញ្្វត្ិថុែនៅលើមាាសាូនីអេធាអឹីម.និង.POS.ដំ�ចាំ
ខាាងក្្រោម។.

សេេវាាកម្មមាាសេូីនា អ៊ូេធីអ៊ូឹម របូសេ់ធនាាគាារ អូ៊ូ�រី ឬ ធនាាគាារដែែលជាាសេមាជាិករបូសេ់បូ្រពា័នា្ធ Cambodian Shared Switch (CSS)

# ង្រីបូត្ថុាិបូត្ថុាិការ ខេ�ចកីើខេរៀបូរាប់ូពិើង្រីបូត្ថុាិបូត្ថុាិការ
1 ក្ារដំក្ប្្រាក្់ អតិិថែិជានអាចាំធា្វើប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារដំក្សាាចាំ់ប្្រាក្់.តិាមរយើៈមាាសាូីន.អេធាីអឹម.រប្សា់ធានាគ្ារ.អូ�រី.ឬ.

ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា.Cambodian Shared Switch

2 ក្ារពីិនិតិ្យើសាមតិុល្យើភិាពី អតិិថិែជានអាចាំធ្ាវើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារពីនិិត្ិយើសាមតិលុយ្ើភិាពី.តិាមរយើៈមាាសាូនី.អេធាអឹីម.រប្សាធ់ានាគ្ារ.អូ�រ.ីឬ.
ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា.Cambodian Shared Switch

3 រប្ាយើក្ារណា៍សាង្ខាេប្ អតិិថែជិានអាចាំធាវ្ើប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ារពីនិតិិយ្ើរប្ាយើក្ារណាស៍ាងខ្ាេប្.តិាមរយើៈមាាសាូនី.អេធាអីមឹ.រប្សាធ់ានាគ្ារ.
អូ�រី.ឬ.ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា.Cambodian Shared Switch

4 ក្ារប្្ដំ�រលេខាសាម្ងាតិ់ អតិិថិែជានអាចាំធ្ាវើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារប្្ដំ�រលេខាសាមង្ាតិរ់ប្សាប់្ណ័ាណ្ា.តិាមរយើៈមាាសាូនី.អេធាអីមឹ.រប្សាធ់ានាគ្ារ.
អូ�រី.ឬ.ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា Cambodian Shared Switch

5 ក្ារផ្ទ្ៃេរប្រ្ាក្់ក្ន្ងុធានាគ្ារតិែមយួើ ក្ារធា្វើប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារនេ�.គ្ឺអនុញ្្ញ្ាតិសាម្រាប្់តិែអតិិថែិជានរប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី.តិែប្ាុណា្ណាោ�
6 ក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្់អន្តិរធានាគ្ារ អតិិថិែជានអាចាំធាវ្ើប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក្អ់ន្តិរធានាគ្ារ.តិាមរយើៈមាាសាូនី.អេធាអីមឹ.រប្សាធ់ានាគ្ារ.អូ�រ.ីឬ.

ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា.Cambodian Shared Switch

តាមរយៈសេេវាាកម្មរបូសេ់មាាសេូីនា POS ធនាាគាារដែែលជាាសេមាជាិករបូសេ់បូ្រពា័នា្ធ Cambodian Shared Switch (CSS)

# ង្រីបូត្ថុាិបូត្ថុាិការ ខេ�ចកីើខេរៀបូរាប់ូពិើង្រីបូត្ថុាិបូត្ថុាិការ
1 ក្ារពីិនិតិ្យើសាមតិុល្យើ អតិិថិែជានរប្សា.់ធានាគ្ារ.អូ�រី.អាចាំធ្ាវើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារពិីនិត្ិយើសាមតិលុយ្ើភិាពី.តិាមរយើៈមាាសាូនី.POS.រប្សា់

ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា.Cambodian Shared Switch

2 ក្ារទៃ�ទៃាតិ់ អតិិថែិជានរប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី.អាចាំធា្វើប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារទៃ�ទៃាតិ់ក្ារទៃិញ្ទៃំនិញ្.តិាមរយើៈមាាសាូីន.POS.រប្សា់
ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា.Cambodian Shared Switch

3 ក្ារដំក្ប្្រាក្់ អតិិថែិជានរប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី.អាចាំធា្វើប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារដំក្សាាចាំ់ប្្រាក្់.តិាមរយើៈមាាសាូីន.POS.រប្សា់
ធានាគ្ារដំែលជាាសាមាជាិក្រប្សា់ប្្រពី័ន្ធា.Cambodian Shared Switch

ខេ�វាខេអ៊ូធើអឹ៊ូម និងប័ូណណឥណពិនធ

64 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម



ខេ�វាខេបូើកង្រីបាក់ខេបូៀវត្ថុំរ៍
សាេវាប្ើក្ប្្រាក្់ប្ៀវតិ្សារ៍.គ្ឺជាាផ្លិតិផ្លមួយើក្្នុងចាំំណាោមផ្លិតិផ្ល
ជាាចាំ្រើនទៃៀតិរប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី.តិ្រ�វប្ានរៀប្ចាំំឡើងដំើម្ប្ីប្ំពីេញ្តិាម
តិម្រ�វក្ាររប្ស់ាអតិិថែជិាន.ដំែលជាាជាានិយើោជាក្.តិាមរយើៈប្្រព័ីនធ្ាគ្្រប់្គ្្រង
ចាំ្ប្ាសា់លាសា់.និងមានភិាពីងាយើសា្រួលក្្នុងក្ារទៃ�ទៃាត់ិដំ�ចាំជាា.(ប្្រាក់្ 
ប្ៀវតិស្ារ.៍ប្្រាក្ល់ើក្ទៃកឹ្ចិាំត្ិតិ.នងិប្្រាក់្រងវ្ានផ្់្សាេងៗ).ដំលប់្គ្ុ្គ្លកិ្រប្សា់
ពីួក្គ្េ។.សាេវានេ�នឹងតិ្រ�វប្ានអនុវតិ្តិដំោយើយើោងតិាមសាំណាើរលើសាេវា
ប្ើក្ប្្រាក្់ប្ៀវតិ្សារ៍.ដំែលតិ្រ�វប្ានផ្្តិល់ដំោយើនិយើោជាក្។.សាេវានេ�.នឹង
អនុញ្ញ្្ាតិឱ្្យើនិយើោជាក្អាចាំធាវ្ើក្ារទៃ�ទៃាត់ិប្្រាក់្ប្ៀវត្ិសារឱ្៍្យើប្គ្ុ្គ្លកិ្រប្សា់
ពីកួ្គ្េ.ដំោយើក្ារផ្្ទៃេរប្្រាក់្ចាំេញ្ពីីគ្ណានទីៃ�ទៃាតិរ់ប្សាខ់ាល្នួទៃៅក្ានគ់្ណានី
ប្ុគ្្គ្លិក្តិាមរយើៈ.ធានាគ្ារ.អូ�រី. ប្្រក្ប្ដំោយើភិាពីងាយើសា្រួល.រហា័សា.
នងិសាវុតិថ្ែភិិាពី។.សាេវា.នេ�ក៏្នឹងផ្្តិលន់�វឱ្ក្ាសា.និងអតិថ្ែប្្រយើោជាន៍
ជាាច្ាំរើនផ្្សាេងទៃៀតិដំល់ប្ុគ្្គ្លិក្រប្សា់ពីួក្គ្េ.តិាមរយើៈក្ារប្្រើប្្រាសា់
ផ្លិតិផ្ល.និងសាេវា.ផ្្សាេងទៃៀតិរប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី.ដំ�ចាំជាាទៃទៃួលប្ាន 
តិរ្ាក្ារប្្រាក្ខ្់ាពីសាពី់ីប្្រាក្ស់ានសំ្ា.ទៃទៃលួប្ានសាេវាអេធីាអមឹ.សាេវាធានាគ្ារ
ចាំល័តិជាាដំើម.។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

កម្រៃសេេវាា

1,000.រៀល

0.25.ដំុល្លារ

7.50.ថែៃប្ាតិ

រយៈពាេល
គ្ណានីមេ.និងគ្ណានីក្�ន.តិម្រ�វ
មានគ្ណានីសាង្ឃើឹម

ខេ�វាបូ�ខេពិញត្ថុ��៉ភាពិ គិណនើរបូ�់ភំាក់ងារ
សាេវាក្ម្មប្ពំីេញ្សាមតិលុយ្ើគ្ណានីរប្ស់ាភ្ិនាក់្ងារ.គឺ្ជាាសាេវាមួយើរប្ស់ា.
ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីដំែលប្ង្ក្ើតិឡើងដំើម្បី្ជួាយើសាម្រួលដំលភ្់ិនាក្ង់ារដំែលជាា
ដំៃគ្�រប្សា់.ធានាគ្ារ.អូ�រី.ដំើម្ប្ីចាំាតិ់ចាំែង.Wallet.ឬគ្ណានីរប្សា់ពីួក្គ្េ។.
សាេវាក្ម្មនេ�អនញុ្ញ្្ាតិឱ្្យើភ្ិនាក្ង់ារធាវ្ើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារដំាក្ប្់្រាក្ច់ាំ�ល.និង
ដំក្ប្្រាក់្ចាំេញ្ពីី.Wallet.ឬគ្ណានីតិាមរយើៈប្ញ្ជ្ាររប្ស់ា.ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីឬ
មធ្ាយើោប្ាយើផ្្សាេងទៃៀតិរប្សា.់ធានាគ្ារ.អូ�រ.ីជាាមយួើនឹងសាេវាក្មម្យើាាង
ឆ្ាប្់រហា័សា.សាុវតិ្ថែិភិាពី.និងមានភិាពីងាយើសា្រួល។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ� និងដ��ួរ

វាិសេាលភាាពានាៃ
សេេវាាកម្ម

1..ក្ារដំាក្់ប្្រាក្់ចាំ�ល
1.1..ដំាក្់សាាច់ាំប្្រាក្់ចាំ�លគ្ណានី.Wallet 
រប្សា់ភិ្នាក្់ងារ
1.2..ផ្្ទៃេរប្្រាក្ពី់ីគ្ណានីសាងឃ្ើមឹ.ទៃៅគ្ណានី.
Wallet.រប្សា់ភិ្នាក្់ងារ

2..ក្ារដំក្ប្្រាក្់ចាំេញ្
2.1..ដំក្សាាច់ាំប្្រាក់្ចាំេញ្ពីីគ្ណាន.ីWallet 
រប្សា់ភិ្នាក្់ងារ

កម្រៃសេេវាា
តិ្រ�វប្ានក្ំណាតិ់ដំោយើមានក្ារព្ីរមពី្រៀង
រវាង.ធានាគ្ារ.អូ�រី.និងដំៃគ្�ដំែលសាហាក្ារ

ខេ�វាធនាគារខេផ្តំងៗខេទៀត្ថុ

65ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំសេ�ខេានា់ៗអ៊ូ�ពាីអ៊ូាជាីវាកម្ម         



2021 2020 2019 2018 2017

��ច្ឆិនាាករ ខេលើ ការអ៊ូនាុវាត្ថុិ ដែផ្លូំក បូរិ�ុានា

សេម្ភាារ

ក្្រដំាសា.ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.គ្ីឡ�ក្្រាម./FTE  (1) 10.74 18.83 21.27 19.80 23.83

ទៃម្រងប្់្រាក្ក់្ម្ចាំ.ីប្្រើ.គិ្តិ.ជាា.គី្ឡ�ក្្រាម./
FTE 3.18 5.10 5.25 5.77 5.76 

ក្្រដំាសាប្្រើប្្រាសា់ក្្នុងក្ារិយើាល័យើ. 
ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.គ្ីឡ�ក្្រាម./FTE 7.56 13.73 16.03 14.03 18.07

សេ�ណិល់

សាំណាល់.ក្្រដំាសា.គ្ិតិជាា.គ្ីឡ�ក្្រាម /

FTE 1.13 2.10 2.45 3.12 2.01 

ក្្រដំាសាជា�តិមាតិ់.ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.គ្ីឡ�ក្្រាម 2,767.95 2,973.78 2,304.51 2,360.23 1,490.98 

ក្្រដំាសាជា�តិដំៃ.ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.គ្ីឡ�ក្្រាម 329.79 1,162.64 938.35 809.20 673.20 

ក្្រដំាសាប្ង្គ្ន់.ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.គ្ីឡ�ក្្រាម 830.88 846.94 658.11 1,152.26 618.74 

ថុាមពាល

ចំរនា្ត អ៊ូគា្គាិសេនាី បូ្រើ គាិត ជាា គាីឡើ�វាាាត ់
មាោង/FTE 428.14 549.59 607.07 617.00 668.11 

បូ្រេងសេា�ង បូ្រើ គាិត ជាា លីត្រ /FTE 244.47 264.92 259.51 222.81 394.81 

ប្្រេងសាាំងសាម្រាប្់ទៃោចាំក្្រយើានយើន្តិ.
ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.លីតិ្រ 844,931.15 627,846.08 411,685.15 306,716.76 544,565.35 

ប្្រេងសាាំងសាម្រាប្់រថែយើន្តិ.ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា
លីតិ្រ 4,863.87 1,063.74 1,717.28 1,648.71 2,248.30 

បូ្រេងមាាសេូ�ត បូ្រើ គាិត ជាា លីត្រ /FTE 15.12 25.21 39.64 48.23 67.01

ប្្រេងមាាសាូ�តិសាម្រាប្់មាាសាូីនភិ្លើង. 
ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.លីតិ្រ 2,717.90 6,185.40 5,820.91 2,294.04 3,784.92 

របាាយូការណ៍
�ិីពាីនាិរនាិរភិាពាបូរិ�ុានា នាិង�ងគម
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2021 2020 2019 2018 2017

ប្្រេងមាាសាូ�តិសាម្រាប្់រថែយើន្តិ. 
ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.លីតិ្រ 49,855.94 53,656.07 57,327.37 64,451 89,026 

បូ្រេង មាាសេូីនា បូ្រើ គាិត ជាា លីត្រ /FTE N/A N/A N/A N/A N/A

ការ បូញ្្ចំេញ្ ចំោល នា�វា ឧសេ្ម័នា កាបូ�នាិក (សេមម�ល គាិត ជាា ពាានា់ គាីឡើ�ក្រាម)(2)

ចាំរន្តិ.អគ្្គ្ិសានី 818.51 717.60 531.88 469.66 508.93

ប្្រេងសាាំង 2,039.50 1,509.41 992.17 740.08 1,312.35 

ប្្រេងមាាសាូ�តិ 144.58 164.56 173.66 183.55 255.23

ទេឹក

ទេឹក បូ្រើ គាិត ជាា មាែត្រ គា�បូ /FTE 6.02 10.43 12.90 14.25 24.03

ទៃឹក្.ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.មាែតិ្រ.គ្�ប្. 20,580.32 24,294.76 20,163.30 19413.06 32463.44

ទៃឹក្ប្រិសាុទៃ្ធា.ប្្រើ.គ្ិតិ.ជាា.មាែតិ្រ.គ្�ប្. 339.20 465.81 391.43 304.74 818.31

ការ ធ្វាើ ដែ�ណិើរ

ដំោយើ.រថែយើន្តិ.គ្ិតិជាា.គ្ីឡ�មាែតិ្រ./FTE 160.68 235.27 427.17 545 757

ដំោយើ.ទៃោចាំក្្រយើានយើន្តិ.គ្ិតិជាា 
.គ្ីឡ�មាែតិ្រ./FTE 9,764.89 10,579.71 9,791.05 9,223.70 9,913.52 

��ច្ឆិនាាករ ខេលើ ការអ៊ូនាុវាត្ថុិ ដែផ្លូំក បូរិ�ុានា

ក្ារ.ប្ម្រើ.ក្ារងារ

ចាំំនួន.ប្ុគ្្គ្លិក្ 3,780 2,984 1,682 1,429 1,389

សា្រី 872 632 462 445 466

ប្្រុសា 2,908 2,352 1,220 984 923

ចាំំនួន.ប្ុគ្្គ្លិក្..(FTE) 3,476 2,374 1,593 1,384 1,385

(1)  FTE (Full Time Equivalent):.ចាំំនួន.មធា្យើម.នៃ.ក្ម្មក្រ.និយើោជាិតិ.ប្ម្រើ.ក្ារ.ពីេញ្.មាោង.ក្្នុង.មួយើ.ឆ្្នាំ។

(2)..សាមម�លឧសា្ម័នក្ាប្�និក្ត្ិរ�វប្ានគ្ណានាយើោងតិាមគ្ោលក្ារណា៍រប្សា់ Greenhouse Gas Protocol។
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AORAL

ODONG 
KRANG CHEK

ODONG 
Khsem Khsan

CHBAR MORN

SRAE AMBEL

KOH NHEAEK

RUM LONG

CHOL KIRI

KAOK SOUTIN

ROTONAK MONDOL

MOUNG RUESSEI

OU CHROV
(PAOY PAET)

TMA PUOK

PREAH NETR PREAH 

CHONG KAL (SAMRAONG)

SREI SNAM

BAVEL

SAMLOUT

 TUEK PHOS

 VEAL VEAENG 

PHNUM KRAVANH

BARIBOURKRAKOR

(                                      ) (                    )

 BAR KAEV

KAOH ANDAET

CHHOUK

CHEUNG PREY

(KAMPONG SOM)

TA KHMAO

PONHEA LUEU

PONHEA LUEU KHSACH KANDAL

KHSACH KANDAL2

SREI SANTHOR

KOH THOM

PREK PNOV

PHNUM SRUOCH

DANGKAO

PUR SENCHEY
(CC2)

PUR SENCHEY
CC3

PUR SENCHEY
(Kakab 2)

MEAN CHEY
(Stueng Meanchey)

Toul Svay Prey 2

Chbar Ampov

KIEN SVAY 2

KIEN SVAYTA KHMAU

TA KHMAU 2

KANDAL STEUNG

KANDAL STEUNG2

ANG SHNOUL

MUKH KAMPUL
Prek Anhchanh

MUKH KAMPUL
PD

SUSSEY KEO2

SUSSEY KEO

SAENSOKh

BAVET

2

(Kampong Phnum)

(S'ang - Preaek Koy)

(Preaek Roka)

(Kokir)

(Kiri Voan) (Saen Dei)

(Preaek Ta Meak)(Vihear Luong)

(KL Prammuoy)

(Kouk Khleang)

(Phsar Daek)

(Preaek Ta Kov)

(Kraol Kou)

(Sangkae Satob)

(Prambei Mum)

(Chheu Kach)
(Kampong Chak)

(Nhor)

(Chi Phoch)

(Kampong Trach)

(Chrak Mtes)

(Angkor Reach)

(Prasat)

(Prey Kri)

(Kaong Kang

(Peam Prathnuoh)

(Soutib)

(Preak Kak)

(Chrey Vien)

(Preaek Thmei)

CHAOY CHNGVAR

MEAN CHEY
Stueng Meanchey2

PRAMPIR MEAKRA (RO)
(Veal Vong)

PHNOM OENH 2
(Chamkar Morn)

TOUL SONGKAE 1

RUSSEY KEO 2

CHRAOY CHONGVAR

RUSSEY KEO

POR SENCHEY 1 

POR SENCHEY 2 

CHAOM CHAU

PREK PNOV

MEAN CHEY 2

MEAN CHEY

DANKAO

CHBAR AMPOV

CENTRAL
MARKET 

PHSAR DAEM THKOV

TOUL SVAY
 PREY 2

HEAD OFFICE

TOUL KORK 2

PSHAR DEYHUY

PRAMPIR
MEAKRA

TOUL 
SONGKAE 1

ខណ�ច��រអំេ�
ខណ�ដេ���

ខណ��នជ័យ
ខណ�ែសនសុខ
ខណ�ទួលេ�ក
ខណ�ដូនេពញ
ខណ� 7មក�

ខណ�េ�ធ�ែសនជ័យ
ខណ�េ��យច���រ

ខណ�ែ�ពកេ���
ខណ�ឬស��ីែកវ
ខណ�ចំ�រមន

Svay Antor

Peam Chor

Lvea Aem

TUOL KOUK2

CENTRAL MARKET

តំបន់
្របតិបត�ិការ

ប���ញ��

�ជ�នី/េខត�

�រ��ល័យ
�ប�ំតំបន់

ភ�ំេពញ

�ណាាញ់សាាខា
នាិងត្ថុ�បូនា់�បូត្ថុិបូត្ថុិិការ
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AORAL

ODONG 
KRANG CHEK

ODONG 
Khsem Khsan

CHBAR MORN

SRAE AMBEL

KOH NHEAEK

RUM LONG

CHOL KIRI

KAOK SOUTIN

ROTONAK MONDOL

MOUNG RUESSEI

OU CHROV
(PAOY PAET)

TMA PUOK

PREAH NETR PREAH 

CHONG KAL (SAMRAONG)

SREI SNAM

BAVEL

SAMLOUT

 TUEK PHOS

 VEAL VEAENG 

PHNUM KRAVANH

BARIBOURKRAKOR

(                                      ) (                    )

 BAR KAEV

KAOH ANDAET

CHHOUK

CHEUNG PREY

(KAMPONG SOM)

TA KHMAO

PONHEA LUEU

PONHEA LUEU KHSACH KANDAL

KHSACH KANDAL2

SREI SANTHOR

KOH THOM

PREK PNOV

PHNUM SRUOCH

DANGKAO

PUR SENCHEY
(CC2)

PUR SENCHEY
CC3

PUR SENCHEY
(Kakab 2)

MEAN CHEY
(Stueng Meanchey)

Toul Svay Prey 2

Chbar Ampov

KIEN SVAY 2

KIEN SVAYTA KHMAU

TA KHMAU 2

KANDAL STEUNG

KANDAL STEUNG2

ANG SHNOUL

MUKH KAMPUL
Prek Anhchanh

MUKH KAMPUL
PD

SUSSEY KEO2

SUSSEY KEO

SAENSOKh

BAVET

2

(Kampong Phnum)

(S'ang - Preaek Koy)

(Preaek Roka)

(Kokir)

(Kiri Voan) (Saen Dei)

(Preaek Ta Meak)(Vihear Luong)

(KL Prammuoy)

(Kouk Khleang)

(Phsar Daek)

(Preaek Ta Kov)

(Kraol Kou)

(Sangkae Satob)

(Prambei Mum)

(Chheu Kach)
(Kampong Chak)

(Nhor)

(Chi Phoch)

(Kampong Trach)

(Chrak Mtes)

(Angkor Reach)

(Prasat)

(Prey Kri)

(Kaong Kang

(Peam Prathnuoh)

(Soutib)

(Preak Kak)

(Chrey Vien)

(Preaek Thmei)

CHAOY CHNGVAR

MEAN CHEY
Stueng Meanchey2

PRAMPIR MEAKRA (RO)
(Veal Vong)

PHNOM OENH 2
(Chamkar Morn)

TOUL SONGKAE 1

RUSSEY KEO 2

CHRAOY CHONGVAR

RUSSEY KEO

POR SENCHEY 1 

POR SENCHEY 2 

CHAOM CHAU

PREK PNOV

MEAN CHEY 2

MEAN CHEY

DANKAO

CHBAR AMPOV

CENTRAL
MARKET 

PHSAR DAEM THKOV

TOUL SVAY
 PREY 2

HEAD OFFICE

TOUL KORK 2

PSHAR DEYHUY

PRAMPIR
MEAKRA

TOUL 
SONGKAE 1

ខណ�ច��រអំេ�
ខណ�ដេ���

ខណ��នជ័យ
ខណ�ែសនសុខ
ខណ�ទួលេ�ក
ខណ�ដូនេពញ
ខណ� 7មក�

ខណ�េ�ធ�ែសនជ័យ
ខណ�េ��យច���រ

ខណ�ែ�ពកេ���
ខណ�ឬស��ីែកវ
ខណ�ចំ�រមន

Svay Antor

Peam Chor

Lvea Aem

TUOL KOUK2

CENTRAL MARKET

តំបន់
្របតិបត�ិការ

ប���ញ��

�ជ�នី/េខត�

�រ��ល័យ
�ប�ំតំបន់

ភ�ំេពញ
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VI របាយការណ៍ុ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុាុ





របាាយូការណ៍�ុានាភិាពាហិិរញ្ញញវាត្ថុុ�

នៃ�ៃទូី31 ដែ�ធំ� ឆ្នាំំា�2021 នៃ�ៃទូី31 ដែ�ធំ� ឆ្នាំំា�2020

�ុលូារអ៊ូាខេមរិក ពាានា់ខេរៀល �ុលូារអ៊ូាខេមរិក ពាានា់ខេរៀល

ទេ្រពា្យសេកម្ម

សាាចាំ់ប្្រាក្់ក្្នុងដំៃ 11,469,663 46,727,407 6,954,406 28,130,572

សាមតិុល្យើជាាមួយើធានាគ្ារជាាតិិ 83,355,538 339,590,462 57,185,983 231,317,301

សាមតិុល្យើជាាមួយើធានាគ្ារផ្្សាេងៗ 122,652,452 499,686,089 76,328,347 308,748,164

ឥណាទៃានផ្្ដំល់អតិិថែិជាន 918,491,190 3,741,933,108 618,702,108 2,502,650,027

វិនិយើោគ្លើម�លប្តិ្រ 15,353 62,548 15,353 62,103

ទៃ្រពី្យើសាម្ប្តិ្តិិ.និងប្រិក្្ខាារ 5,785,138 23,568,652 3,880,691 15,697,395

ទៃ្រពី្យើសាក្ម្មអរ�ប្ី 3,753,609 15,292,203 1,846,936 7,470,856

សាិទៃ្ធាិប្្រើប្្រាសា់លើទៃ្រពី្យើសាក្ម្ម 9,840,596 40,090,588 5,663,578 22,909,173

ពីន្ធាពីន្យើាលើទៃ្រពី្យើសាក្ម្ម 3,674,847 14,971,327 2,233,267 9,033,565

ទៃ្រពី្យើសាក្ម្មផ្្សាេងៗ 3,422,105 13,941,656 1,404,758 5,682,246

ទេ្រពា្យសេកម្មសេរុបូ 1,162,460,491 4,735,864,040 774,215,427 3,131,701,402

ម�លធនា នាិងបូ�ណិុល

ម�លធនា

ដំើមទៃុន 175,895,100 703,580,400 175,895,100 703,580,400

ទៃុនប្ម្រុងតិាមប្ទៃប្្ប្ញ្្ញ្តិ្តិិ 4,534,996 18,475,574 3,344,256 13,527,516

ប្្រាក្់ចាំំណាេញ្រក្្សាាទៃុក្ 90,640,446 368,725,334 47,036,791 191,768,996

ទៃុនប្ម្រុងប្ញ្្ចាំ�លគ្្នា 5,956,500 24,284,651 5,956,500 24,284,651

លម្អៀងពីីក្ារប្្ដំ�ររ�ប្ិយើប្័ណា្ណា - 13,542,210 - 6,219,494

ម�លធនាសេរុបូ 277,027,042 1,128,608,169 232,232,647 939,381,057

បូ�ណិុល

ប្្រាក្់ប្ញ្្ញ្ើរប្សា់អតិិថែិជាន 217,455,161 885,912,326 124,508,666 503,637,554

ប្ំណាុលពីន្ធាចាំរន្តិ 11,664,774 47,522,289 6,508,449 26,326,676

ប្្រាក្់ក្ម្ចាំី 100,308,125 408,655,301 76,238,196 308,383,503

សាមតិុល្យើតិ្រ�វសាងទៃៅភិាគ្ីពីាក្់ពី័ន្ធា 539,505,568 2,197,945,684 324,335,204 1,311,935,900

ប្ំណាុលភិតិិសាន្យើា 9,764,532 39,780,703 5,684,395 22,993,378

ប្ំណាុលផ្្សាេងៗ 6,735,289 27,439,568 4,707,870 19,043,334

បូ�ណិុលសេរុបូ 885,433,449 3,607,255,871 541,982,780 2,192,320,345

ម�លធនា នាិងបូ�ណិុលសេរុបូ 1,162,460,491 4,735,864,040 774,215,427 3,131,701,402
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របាាយូការណ៍ច្ឆិ�ណិូលលមិិត្ថុ

��មាបូ់ការិយបូរិខេច្ឆិិទូបាានាបូញ្ញចបូ ់
នៃ�ៃទូី31 ដែ�ធំ� ឆ្នាំំា�2021

��មាបូ់ការិយបូរិខេច្ឆិិទូបាានាបូញ្ញចបូ់  
នៃ�ៃទូី31 ដែ�ធំ� ឆ្នាំំា�2020

�ុលូារអ៊ូាខេមរិក ពាានា់ខេរៀល �ុលូារអ៊ូាខេមរិក ពាានា់ខេរៀល

ចាំំណា�លក្ារប្្រាក្់ 128,706,507 523,578,070 85,201,273 347,365,590

ចាំំណាាយើក្ារប្្រាក្់ (22,773,077) (92,640,877) (18,133,968) (73,932,188)

ចំ�ណិ�លការបូ្រាក់សេុទេ្ធ 105,933,430 430,937,193 67,067,305 273,433,402

ចាំំណា�លសាេវា.និងក្ម្រៃជាើងសាារ 15,219 61,911 207,822 847,290

ចាំំណា�លផ្្សាេងៗ 963,158 3,918,127 1,979,687 8,071,184

ចាំំណាាយើប្ុគ្្គ្លិក្ (29,089,757) (118,337,131) (20,561,390) (83,828,787)

រំលសា់ទៃ្រពី្យើរ�ប្ី.និងរំលសា់ទៃ្រពី្យើអរ�ប្ី (3,827,607) (15,570,701) (3,192,302) (13,015,015)

ចាំំណាាយើប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារផ្្សាេងៗ (12,070,787) (49,103,966) (8,748,066) (35,665,865)

ក្ារខាាតិប្ង់លើឱ្នភិាពីនៃតិម្លៃសាុទៃ្ធា 
លើឧប្ក្រណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ (5,798,219) (23,587,155) (3,422,546) (13,953,720)

បូ្រាក់ចំ�ណិេញ្មុនាបូង់ពានា្ធលើ
បូ្រាក់ចំ�ណិ�ល 56,125,437 228,318,278 33,330,510 135,888,489

ចាំំណាាយើពីន្ធាលើប្្រាក្់ចាំំណា�ល (11,331,042) (46,094,679) (6,774,268) (27,618,691)

បូ្រាក់ចំ�ណិេញ្សេុទេ្ធក្នាុងការិយបូរិចំ្ឆ្េទេ 44,794,395 182,223,599 26,556,242 108,269,798

ចំ�ណិ�លលម្អ៊ូិតផ្សេេងៗ 

លម្អៀងពីីក្ារប្្ដំ�ររ�ប្ិយើប្័ណា្ណា - 7,322,716 - 949,580

ចំ�ណិ�លលមអិ្៊ូតសេរបុូក្នុាងការយិបូរចិំឆ្្េទេ 44,794,395 189,546,315 26,556,242 109,219,378

73ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021      របូាយការណិ៍ហិិរញ្្ញ្វាត្ថុុ  



របាាយូការណ៍បូដែ�មបូ�មួលម�លធនា
ក�ណិ

ត្ថុ់ 
�

មគា
ល

់
ខេ�

ើមទូ
ុនា

ទូនា
បូ�

មុង
បូទូ

បូប
ញ្ញ

ញត្ថុ
ច្ឆិ�ណិ

ូល
រក

ាាទូ
ុក

ទូនា
បូ�

មុង
បូញ្ញ

ច�ល
គាា

ល
ខេម

ិ�ង
ពាីក

ារបូ
ដ�រ 

រ�បូ
ិយ

បូ័ណិ
ណ

ម�ល
ធនា

�
រុបូ

�ុល
ូារអ៊ូ

ាខេម
រិក

�ុល
ូារអ៊ូ

ាខេម
រិក

�ុល
ូារអ៊ូ

ាខេម
រិក

�ុល
ូារអ៊ូ

ាខេម
រិក

ពាា
នា់ខេ

រៀល
�ុល

ូារអ៊ូ
ាខេម

រិក

នាា
ថុ្ង

ៃទេ
0ី1

 ខេ
ែម

ករ
ា ឆ្

្នាា
�20

21
17

5,
89

5,
10

0
3,

34
4,

25
6

47
,0

36
,7

91
5,

95
6,

50
0

6,
21

9,
49

4
23

2,
23

2,
64

7

ប្្រ
ាក្
់ចាំំណា

េញ្
ក្្ន

ុងក្
ារិយើ

ប្រ
ិចាំ្ឆ្

េទៃ
-

-
44

,7
94

,3
95

-
-

44
,7

94
,3

95

ល
ម្អ

ៀង
ពីីក្

ារប្
្ដំ�រ
រ�ប្
ិយើ
ប្័ណា

្ណា
-

-
-

-
7,

32
2,

71
6

-

ចាំំណា
�ល
ល
ម្អ

ិតិសា
រុប្
.

-
-

44
,7

94
,3

95
-

7,
32

2,
71

6
44

,7
94

,3
95

ក្ា
រផ្
្ទៃេ
រទៃ
ៅជា
ាទៃ
ុនប្

ម្រ
ុងតិ

ាម
ប្ទៃ

ប្្ប្
ញ្
្ញ្
តិ្តិ

ិ
22

-
1,

19
0,

74
0

(1
,1

90
,7

40
)

-
-

-

នាា
ថុ្ង

ៃទេ
3ី1

 ខេ
ែធ

្នា� 
ឆ្្នា

ា�2
02

1
17

5,
89

5,
10

0
4,

53
4,

99
6

90
,6

40
,4

46
5,

95
6,

50
0

-
27

7,
02

7,
04

2

សេ
មម

�ល
ជាា

ពាា
នា់រ

ៀល
70

3,
58

0,
40

0
18

,4
75

,5
74

36
8,

72
5,

33
4

24
,2

84
,6

51
13

,5
42

,2
10

1,
12

8,
60

8,
16

9

នាា
ថុ្ង

ៃទេ
0ី1

 ខេ
ែម

ករ
ា ឆ្

្នាា
�20

20
60

,0
00

,0
00

2,
15

7,
78

5
 2

0,
68

5,
11

6 
-

   
 5

,2
69

,9
14

 
   

82
,8

42
,9

01
 

ប្្រ
ាក្
់ចាំំណា

េញ្
ក្្ន

ុងក្
ារិយើ

ប្រ
ិចាំ្ឆ្

េទៃ
-

-
26

,5
56

,2
42

-
-

26
,5

56
,2

42

ល
ម្អ

ៀង
ពីីក្

ារប្
្ដំ�រ
រ�ប្
ិយើ
ប្័ណា

្ណា
-

-
-

-
94

9,
58

0
-

ចាំំណា
�ល
ល
ម្អ

ិតិសា
រុប្
.

-
-

26
,5

56
,2

42
-

94
9,

58
0

26
,5

56
,2

42

ដំើម
ទៃុន

ដំែ
ល
ប្ា
នប្

ោ�
ផ្្សា

ាយើ
. 

សា
ម្រ
ាប្
់ក្ា
ររួម

ប្ញ្
្ចាំ�ល

គ្្ន
ា

21
15

,8
95

,1
00

98
1,

90
4

-
5,

95
6,

50
0

-
22

,8
33

,5
03

ក្ា
រផ្
ទៃេ
រទៃ
ៅជា
ាទៃ
នប្

ម្រ
ងុតិ

ាម
ប្ទៃ

ប្ប្
ញ្
ញ្
តិតិ

22
-

20
4,

56
7

(2
04

,5
67

)
-

-
-

ចាំេ
ញ្
ផ្្សា

ាយើ
ភិា
គ្ហា

ូុនប្
ន្ថែ

ែម
21

10
0,

00
0,

00
0

-
-

-
-

10
0,

00
0,

00
0

នាា
ថុ្ង

ៃទេ
3ី1

 ខេ
ែធ

្នា� 
ឆ្្នា

ា�2
02

0
17

5,
89

5,
10

0
3,

34
4,

25
6

47
,0

36
,7

91
5,

95
6,

50
0

-
23

2,
23

2,
64

7

សេ
មម

�ល
ជាា

ពាា
នា់រ

ៀល
70

3,
58

0,
40

0
13

,5
27

,5
16

19
1,

76
8,

99
6

24
,2

84
,6

51
6,

21
9,

49
4

93
9,

38
1,

05
7

74 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     របូាយការណិ៍ហិិរញ្្ញ្វាត្ថុុ



របាាយូការណ៍ល�ហិ�រ�ាច្ឆិ់�បាាក់
��មាបូ់ការិយបូរិខេច្ឆិិទូបាានាបូញ្ញចបូ ់

នៃ�ៃទូី31 ដែ�ធំ� ឆ្នាំំា�2021
��មាបូ់ការិយបូរិខេច្ឆិិទូបាានាបូញ្ញចបូ់  

នៃ�ៃទូី31 ដែ�ធំ� ឆ្នាំំា�2020

�ុលូារអ៊ូាខេមរិក ពាានា់ខេរៀល �ុលូារអ៊ូាខេមរិក ពាានា់ខេរៀល
ល�ហិ�រសេាចំ់បូ្រាក់ពាីសេកម្មភាាពាបូ្រតិបូត្តិការ
ចាំំណាាញ្មុនប្ង់ពីន្ធាលើប្្រាក្់ចាំំណា�ល 56,125,437 228,318,278 33,330,510 135,888,489

និយើ័តិក្ម្មសាម្រាប្់៖
ចាំំណាាយើក្ារប្្រាក្់ 22,773,077 92,640,877 18,133,968 73,932,188

ក្ារខាាងប្ង់លើឱ្នភិាពីនៃតិមល្ៃសាទុៃធ្ាលើឧប្ក្រណ៍ា
ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ 5,798,219 23,587,155 3,422,546 13,953,720

រំលសា់លើទៃ្រពី្យើរ�ប្ី.និងរំលសា់លើទៃ្រពី្យើអរ�ប្ី 3,827,607 15,570,701 3,192,302 13,015,015

ខាាតិពីីក្ារលក្់ទៃ្រពី្យើសាម្ប្តិ្តិិ.និងប្រិក្្ខាារ 1,169 4,755 2,770 11,295

ចាំំណា�លក្ារប្្រាក្់ (128,706,507) (523,578,070) (85,201,273) (347,365,590)

លម្អៀងពីីក្ាប្្ដំ�ររ�ប្ិយើប្័ណា្ណា (22,218) (90,383) (1,333,231) (5,435,583)

ក្ារជាំរ�ប្ញ្្ជាីលើទៃ្រពី្យើសាក្ម្មអរ�ប្ី - - 55 224

ខាាតិប្ង់ប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារមុនប្ម្រែប្ម្រួលទៃុនប្ង្វិល (40,203,216) (163,546,687) (28,452,354) (116,000,247)

ប្ម្រែប្ម្រួលទៃុនប្ង្វិល៖
សាមតិុល្យើជាាមួយើធានាគ្ារជាាតិិ (40,028,641) (162,836,512) (15,990,065) (65,191,495)

ឥណាទៃានផ្្ដំល់ដំល់អតិិថែិជាន (305,498,343) (1,242,767,259) (182,411,623) (743,692,187)

ទៃ្រពី្យើសាក្ម្មផ្្សាេងៗ 1,559,731 6,344,989 1,482,515 6,044,214

ប្្រាក្់ប្ញ្្ញ្ើសាន្សាំពីីអតិិថែិជាន 91,118,877 370,671,592 56,160,998 228,968,389 

ប្ំណាុលផ្្សាេងៗ 857,052 3,486,488 889,827 3,627,825

សាាចាំ់ប្្រាក្់ប្ានប្្រើក្្នុងប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ (292,194,540) (1,188,647,389) (168,320,702) (686,243,501)

ក្ារប្្រាក្់ដំែលប្ានទៃទៃួល 125,129,429 509,026,517 83,438,949 340,180,595

ក្ារប្្រាក្់ប្ានប្ង់ (19,150,331) (77,903,547) (15,206,751) (61,997,924)

ពីន្ធាលើប្្រាក្់ចាំំណា�លប្ានទៃ�ទៃាតិ់ (7,616,297) (30,983,096) (5,319,498) (21,687,593)

សេាចំប់ូរ្ាក់សេទុេធ្បូានាប្ូរើក្នាងុសេកមម្ភាាពាប្ូរតិបូត្តកិារ (193,831,739) (788,507,515) (105,408,002) (429,748,423)

ល�ហិ�រសេាចំ់បូ្រាក់ពាីសេកម្មភាាពាវាិនាិយោគា
សាាចាំ់ប្្រាក្់ប្ានទៃទៃួលពីីក្ាររួមប្ញ្្ចាំ�ល - - 11,102,431 45,264,603

ចាំំណា�លពីីក្ារលក្់ទៃ្រពី្យើសាម្ប្តិ្តិិ.និងប្រិក្្ខាារ 386 1,570 78,724 320,958

ទៃិញ្ទៃ្រពី្យើសាក្ម្មអរ�ប្ី (2,359,152) (9,597,030) (425,762) (1,735,832)

ទៃិញ្ទៃ្រពី្យើសាម្ប្តិ្តិិ.និងប្រិក្្ខាារ (3,288,697) (13,378,419) (1,736,298) (7,078,887)

ក្ារប្ន្ថែែមទៃៅប្្រាក្់ប្ញ្្ញ្ើមានក្ាលក្ំណាតិ់ (49,809,350) (202,624,436) (54,291,625) (221,346,955)

សេាចំប់ូរ្ាកស់េទុេធ្បូានាប្ូរើកន្ាងុសេកម្មភាាពាវិានិាយោគា (55,456,813) (225,598,315) (45,272,532) (184,576,113)

ល�ហិ�រសេាចំ់បូ្រាក់ពាីសេកម្មភាាពា 
ហិិរញ្្ញ្បូ្បូទេានា
ចាំំណា�លពីីប្្រាក្់ក្ម្ចាំី 95,238,095 387,428,570 116,455,141 474,787,610

ក្ារទៃ�ទៃាតិ់សាងប្្រាក្់ក្ម្ចាំី (71,168,539) (289,513,617) (53,932,925) (219,884,535)

ចាំំណា�លពីីប្្រាក្់ក្ម្ចាំីទៃៅឱ្្យើភិាគ្ីពីាក្់ពី័ន្ធា 468,700,000 1,906,671,600 52,500,000 214,042,500

ក្ារទៃ�ទៃាតិ់លើសាមតិុល្យើតិ្រ�វសាងទៃៅភិាគ្ីពីាក្់ពី័ន្ធា (253,529,633) (1,031,358,547) (27,179,127) (110,809,301)

ក្ារទៃ�ទៃាតិ់ប្ំណាុលភិតិិសាន្យើា (2,691,487) (10,948,969) (1,990,818) (8,116,565)

ចាំំណា�លពីីក្ារប្ោ�ផ្្សាាយើ 
ភិាគ្ហាូុនថែ្មី - - 100,000,000 407,700,000

សេាចំ់បូ្រាក់សេុទេ្ធពាីសេកម្មភាាពាហិិរញ្្ញ្បូ្បូទេានា 236,548,436 962,279,037 185,852,271 757,719,709

ការកើនាឡើើងសេុទេ្ធនាៃសេាចំ់បូ្រាក់ នាិងសេាចំ់បូ្រាក់
សេមម�ល (12,740,116) (51,826,793) 35,171,737 143,395,173

សាាចាំ់ប្្រាក្់.និងសាាចាំ់ប្្រាក្់សាមម�លដំើមគ្្រា 58,639,185 237,195,502 23,467,448 95,629,851

លម្អៀងពីីក្ាប្្ដំ�ររ�ប្ិយើប្័ណា្ណា - 1,624,098 - (1,829,530)

សេាចំ់បូ្រាក់ នាិងសេាចំ់បូ្រាក់សេមម�លចំុងគា្រា 45,899,069 186,992,808 58,639,185 237,195,502
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របាាយូការណ៍ 
របូ�់�វានាករឯករាជា៉

ជា�នាច្ឆិ�ខេពាោ�ភិាគាហិូុនានាិករបូ�់ 

ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.(ពីីមុនតិ្រ�វប្ានគ្េសា្គ្ាល់ជាាដំាប្់ប្ូែលយើ�ប្ូី.ហា្វាយើនែន.ឯ.ក្)

មត្ថុិខេយោបូល់
យើើងខ្ាញ្ុបំ្ានធ្ាវើសាវនក្ម្មទៃៅលើរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែរុប្សា.់ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.(ពីីមុនត្ិរ�វប្ានគ្េសាគ្្ាលជ់ាា.ដំាប្បូ់្ែល 
យើ�បីូ្.ហាវ្ាយើនែន.ឯ.ក្)..(ហាៅក្ាត់ិថែា“ធានាគ្ារ”).ដំែលរមួមាន.រប្ាយើក្ារណាស៍ាថ្ែានភិាពីហិារញ្ញ្្វតិថ្ែនុាថែង្ៃទៃ៣ី១.ខាែធាន្�.ឆ្្នា២ំ០២១.
នងិរប្ាយើក្ារណាចំ៍ាំណា�លលម្អិតិ.រប្ាយើក្ារណាប៍្ម្រែប្ម្រលួម�លធាន.និងរប្ាយើក្ារណា.៍លហំា�រសាាច់ាំប្្រាក្.់សាម្រាប្ក់្ារយិើប្រិច្ាំឆ្េទៃ
ដំែលប្ានប្ញ្ច្ាំប់្.និងក្ណំាត់ិសាម្គ្ាលល់ើរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.ព្ីរមជាាមួយើសាេចាំក្្តីិសាង្ខាេប្នៃគ្ោលនយើោប្ាយើគ្ណានេយើយ្ើ 
សាំខាាន់ៗ.ដំ�ចាំដំែលប្ានប្ង្ហាាញ្នៅក្្នុងក្ំណាតិ់សាម្គ្ាល់នៃរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ។

តិាមមតិិយើោប្ល់រប្ស់ាយើើងខាញ្្ុ.ំរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែដំែលភិជ្ាាប់្ជាាមួយើ.ប្ង្ហាាញ្ន�វទិៃដ្ំឋភិាពីពិីតិប្្រាក្ដំ.និងតិរ្មឹតិរ្�វលើសាថ្ែានភិាពី
ហារិញ្ញ្្វតិថ្ែរុប្សាធ់ានាគ្ារ.នាថែៃង្ទីៃ៣១.ខាែធាន្�.ឆ្្នា២០២១.ពីរ្មទៃាងំលទ្ៃធាផ្លហារិញ្ញ្្វតិថ្ែ.ុហាើយើនងិលហំា�រសាាចាំប្់្រាក្.់សាមរ្ាប្ច់ាំងុប្ញ្ច្ាំប់្
ក្ារយិើប្រច្ិាំឆ្េទៃ.ដំោយើអនលុោមទៃៅតិាមសាដ្ំង់ដំាររប្ាយើក្ារណ៍ាហារិញ្ញ្្វត្ិថុែអនត្ិរជាាតិិនៃក្ម្ពុីជាា.(”CIFRSs”).ព្ីរមជាាមួយើសាេចាំក្្ដីំណាែនាំ
រប្សា់ធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីុជាា.(“NBC”)។

ម�ល�ឋានានៃនាការបូខេញ្ញចញិមត្ថុិខេយោបូល់
យើើងខ្ាញ្ុបំ្ានធ្ាវើសាវនក្ម្ម.ដំោយើអនុលោមតិាមសាត្ិង់ដំារសាវនក្ម្មអនត្ិរជាាតិិនៃក្ម្ពីជុាា.(“CISAs”)។.ក្ារទៃទួៃលខាសុាតិរ្�វរប្សាយ់ើើងខាញ្្ុំ
សាថិ្ែតិក្្រោមសាត្ិង់ដំារទៃាងំនោ�.គឺ្ត្ិរ�វប្ានរៀប្រាប្ប់្ន្ថែែមនៅក្្នុងផ្្នែក្ក្ារទៃទួៃលខាសុាតិរ្�វរប្សាស់ាវនក្រសាមរ្ាប្ក់្ារធាវ្ើសាវនក្ម្មលើ
រប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែ។.យើើងខាញ្្ុ.ំគឺ្ឯក្រាជាយ្ើពីីធានាគ្ារ.អនលុោមតិាមក្្រុមប្្រឹក្្សាាសាត្ិង់ដំារវជ្ិាជាាជីាវៈគ្ណានេយើយ្ើអនត្ិរជាាតិិ.ក្្រមសាលីធាម៌.
រប្សាគ់្ណានេយើយ្ើក្រជានំាញ្.(“IESBA Code”).រមួជាាមយួើនងិតិមរ្�វក្ារ.ក្្រមសាលីធាម.៌ដំែលពីាក្ព់ីន័ធ្ាទៃៅនងឹក្ារធាវ្ើសាវនក្ម្មរប្សា់
យើើងខាញ្្ុទំៃៅលើ.រប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថែក្ុ្នុងប្្រទៃេសាក្ម្ពីជុាា.ហាើយើយើើងខាញ្្ុបំ្ានប្ពំីេញ្ក្ារទៃទួៃលខុាសាតិរ្�វទៃៅតិាមតិម្រ�វក្ារក្្រមសាលីធាម៌

ខេ�ហិគនា �នា�ុនា (ខេ�មបូ�ឌាា) លីមីធីត្ថុ

ជាាន់ទៃី២០.អគ្ារក្ាណាាឌាីយើាា

៣១៥.ផ្្ល�វពីរ្�អងគ្្ឌា�ង.(ក្ែងមហាាវថិែពីីរ្�មនុវីងស្ា)
សាងក្្ាតិវ់តិត្ិភ្ិន.ំខាណាឌ្ាដំ�នពីេញ្.រាជាធាានីភិន្ពំីេញ្
ពី្រ�រាជាាណាាចាំក្្រក្ម្ពីុជាា

លេខាទៃ�រសា័ពី្ទៃ.+៨៥៥.២៣.៩៦៦.៥២០
www.grantthornton.com.kh
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ទៃាងំនោ�.និង.IESBA Code។.យើើងខ្ាញ្ុ.ំជាឿជាាក្ថ់ែាភិសាតុ្ិតិាងសាវនក្ម្ម.ដំែលយើើងខាញ្្ុទំៃទួៃលប្ាន.គឺ្គ្្រប្គ្់្រាន់.នងិសាមសារ្ប្.ដំើមប្្ី
ផ្្តិល់ម�លដំ្ឋានសាម្រាប្់មតិិយើោប្ល់រប្សា់យើើងខា្ញ្ុំ។

ពា័ត្ថុ៌មានាខេ�កៅពាីរបាាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវាត្ថុុ� នាិងរបាាយការណិ៍របូ�់�វានាករ
ក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលមានទៃំនួលខាុសាតិ្រ�វទៃាំងសា្រុងទៃៅលើក្ាររៀប្ចាំំពី័តិ៌មានផ្្សាេងៗ។.ពី័តិ៌មានផ្្សាេងៗរួមមានរប្ាយើក្ារណា៍រប្សា់
ក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាល.ដំែលប្ានផ្្ដំលជ់ា�នយើើងខាញ្្ុ.ំមនុក្ាលប្រច្ិាំឆ្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែ.ុប្ានុត្ិែមនិរាប្ប់្ញ្ច្ាំ�លន�វរប្ាយើក្ារណា៍
ហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.ដំែលភិជ្ាាប់្ជាាមួយើនងឹរប្ាយើក្ារណាស៍ាវនក្ររប្សាយ់ើើងខាញ្្ុឡំើយើ។.ព័ីត៌ិមានផ្្សាេងៗ.រមួប្ញ្ច្ាំ�លទៃាងំរប្ាយើក្ារណ៍ាប្្រចាំាឆ្ំ្នាំ.
ដំែលរំពីឹងទៃុក្ថែាប្ានរៀប្ចាំំរួចាំរាល់.សាម្រាប្់យើើងខា្ញ្ុំប្ន្ទៃាប្់ពីីក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃនោ�។

មតិិយើោប្ល់រប្ស់ាយើើងខាញ្្ុនំៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.មិនប្ានគ្្រប្ដំណ្ាដំប់្ទៃាងំសារ្ងុទៃៅលើព័ីត៌ិមានផ្្សាេងៗ.ហាើយើយើើងខាញ្្ុមិំន
ប្ង្ហាាញ្ពីីទៃម្រង់ប្ែប្ប្ទៃនៃក្ារធាានាណាាមួយើ.ឬធា្វើសាេចាំក្្តិីសាន្និដំ្ឋានណាាមួយើឡើយើ។

ពីាក់្ពីន័ធ្ានឹងក្ារធាវ្ើសាវនក្ម្មរប្សាយ់ើើងខ្ាញ្ុលំើរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែ.ុក្ារទៃទៃលួខាសុាតិរ្�វរប្សាយ់ើើងខ្ាញ្ុ.ំគឺ្តិរ្�វអានព័ីតិម៌ានផ្្សាេងៗ.
ហាើយើពិីចាំារណាាថែាតិើព័ីត៌ិមានផ្្សាេងៗនោ�.មានវសិាមភិាពីជាាសាារវន្តិជាាមួយើនឹងរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែឬទៃេ.ឬចាំណំាេ�ដឹំងរប្ស់ា
យើើងខា្ញ្ុំ.ដំែលទៃទៃួលប្ានពីីក្ារធា្វើសាវនក្ម្ម.ថែាតិើពី័តិ៌មានទៃាំងនោ�អាចាំមានក្ំហាុសាឆ្្គ្ងជាាសាារវន្តិឬទៃេ។

ប្្រសិានប្ើ. យើោងតិាមក្ារងារដំែលយើើងប្ានអនុវត្ិតិ. យើើងខា្ញ្ុំសាន្និដ្ំឋានថែា. ប្ើមានក្ំហាុសាឆ្្គ្ងជាាសាារវន្ដំក្ើតិឡើងលើ 
ពីត៌័ិមានផ្្សាេងៗនេ�.យើើងខ្ាញ្ុតំិរ្�វរាយើក្ារណាទ៍ៃៅតិាមសាថ្ែានភិាពីជាាក្ស់ាដ្ំែង។.យើើងខ្ាញ្ុពំុំីមានអវ្ដីំែលតិរ្�វរាយើក្ារណាព៍ីាក្ព់ីន័ធ្ានងឹពីត័ិម៌ាន
ផ្្សាេងៗនេ�ទៃេ។

នៅពីេលដំែលយើើងខាញ្្ុអំានរប្ាយើក្ារណាប្៍្រចាំាឆ្ំ្នា.ំប្្រសានិប្ើយើើងខាញ្្ុសំាន្និដ្ំឋានថែាមានក្ហំាសុាឆ្្គ្ងជាាសាារវន្តិណាាមួយើក្ើតិមានឡើង.
យើើងខ្ាញ្ុត្ំិរ�វធ្ាវើក្ារទៃាក្ទ់ៃងជាាមួយើក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាល.នងិឆ្្លើយើតិប្ទៃៅលើប្ញ្ហ្ាាទៃាងំនេ�ដំោយើអនលុោមតិាមក្ារតិមរ្�វរប្សា.់CISA 
៧២០.(ប្ានធា្វើក្ារក្ែតិម្រ�វ)។

ការទូទូួល�ុ��ត្ថុ�វារបូ�់គាណិៈ�គាបូ់�គាងខេលើរបាាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវាត្ថុុ�
គ្ណាៈគ្្រប្គ្់្រងទៃទៃលួខាសុាតិរ្�វក្្នងុក្ាររៀប្ចាំ.ំនងិក្ារប្ងហ្ាាញ្រប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែទុៃាងំនេ�ឱ្្យើប្ានត្ិរមឹតិរ្�វដំោយើអនលុោម 
ទៃៅតិាម.សាត្ិងដ់ំាររប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថែអុនត្ិរជាាតិិនៃក្ម្ពីជុាា.នងិទៃទួៃលខាសុាត្ិរ�វលើក្ារតិរ្តួិពីនិតិិយ្ើផ្្ទៃៃក្្នងុ.ដំែលគ្ណាៈគ្្រប្គ្់្រង
ក្ណំាត់ិថែា.វាមានភិាពីចាំាបំ្ាច់ាំក្្នងុក្ាររៀប្ចំាំរប្ាយើក្ារណ៍ាហារិញ្ញ្្វត្ិថែ.ុមិនឱ្្យើមានក្ាររាយើក្ារណាខ៍ាសុាជាាសាារវន្តិ.ដំែលប្ណ្ាតិាលមក្ 
ពីីក្ារក្្លែងប្ន្លំ.ឬក្ំហាុសាឆ្្គ្ងផ្្សាេងៗ។

ក្្នុងក្ាររៀប្ចាំរំប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថែ.ុគ្ណាៈគ្្រប្គ្់្រងមានទំៃនលួខាសុាតិរ្�វចាំពំីោ�ក្ារវាយើតិមល្ៃទៃៅលើ.នរិនត្ិរភិាពីអាជាវីក្មម្រប្សា់
ធានាគ្ារ.និងធាវ្ើក្ារលាតិតិរ្ដំាង.(ប្្រសានិជាាមាន).ន�វប្ញ្ហ្ាាទៃាក្ទ់ៃងនឹងនិរនត្ិរភិាពីអាជាវីក្មម្.និងក្ារប្្រើប្្រាសាម់�លដំឋ្ាននិរនត្ិរភិាពី
អាជាវីក្មម្.នៅក្្នងុក្ារក្តិត់ិរ្ាគ្ណានេយើយ្ើ.លុ�តិរ្ាតិែគ្ណាៈគ្្រប្គ្់្រងមានគ្ោលប្ណំាងរលំាយើ.ឬប្ញ្ឈ្ប់្ប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ាររប្សាធ់ានាគ្ារ.
ឬក្៏គ្្មានជាម្រើសាជាាក្់សា្តិែងណាាមួយើក្្រៅពីីអនុវតិ្តិដំ�ចាំ្នេ�។

ក្្រមុប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលមានទៃនំលួខាសុាតិរ្�វក្្នុងក្ារតិរ្តួិពិីនតិិយ្ើទៃៅលើដំំណាើរក្ារនៃក្ាររៀប្ចំាំរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថុ្ែរប្សាធ់ានាគ្ារ។
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ការទូទូួល�ុ��ត្ថុ�វារបូ�់�វានាករខេទូៅខេលើការខេធីើ�វានាកមមរបាាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវាត្ថុុ�
គ្ោលបំ្ណាងរប្ស់ាយើើងខាញ្្ុ.ំគឺ្ដំើម្បី្ទៃទួៃលប្ានន�វក្ារធាានាអ�អាងដំស៏ាមហាេតុិផ្ល.ទៃៅលើរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែដំោយើពំុីមាន
លក្្ខាណាៈខុាសាឆ្្គ្ងជាាសាារវន្តិ.ដំែលប្ណ្ាតិាលមក្ពីីក្ារក្្លែងប្ន្ល.ំឬក្ហំាសុាឆ្្គ្ង.និងក្ារធ្ាវើរប្ាយើក្ារណាស៍ាវនក្ម្មដំែលរមួមាន
មតិិយើោប្លរ់ប្សាយ់ើើងខ្ាញ្ុផំ្ងដំែរ។.ក្ារធាានាអ�អាងដំែលសាមហាេតិផុ្ល.គឺ្ជាាក្ារធាានាមយួើ.ដំខ៏ាព្ីសា.់ប្ាន្ុតិែវាមនិប្ានធាានាថែា.ក្ារ
ធាវ្ើសាវនក្មម្ដំោយើផ្្អែក្ទៃៅលើសាត្ិង់ដំារសាវនក្មម្អន្តិរជាាតិិនៃក្ម្ពីជុាា.នងឹតិែងតិែរក្ឃើើញ្ន�វក្ាររាយើក្ារណាខ៍ាសុាជាាសាារវនដ្ំដំែលមាន
ឡើយើ។.

ក្ាររាយើក្ារណា៍ខាុសាអាចាំក្ើតិមានឡើងពីីក្ារក្្លែងប្ន្លំ.ឬក្ំហាុសាឆ្្គ្ងដំែលអាចាំចាំាតិ់ទៃុក្ថែាជាាសាារវន្ដំ.នៅពីេលដំែលក្ំហាុសា 
មយួើ.ឬកំ្ហាសុារមួគ្្នាប្ានធាវ្ើឱ្្យើប្ា�ពីាលដ់ំលស់ាេចាំក្្ដីំសាមរ្ចាំចិាំតិត្ិផ្្នែក្សាេដំឋ្កិ្ចាំច្ាំរប្ស់ាអន្ក្ប្្រើប្្រាសារ់ប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែនុេ�។

ជាាផ្្នែក្មយួើនៃក្ារធាវ្ើសាវនក្មម្ដំោយើយើោងទៃៅតិាមសាត្ិងដ់ំារសាវនក្ម្មអនត្ិរជាាតិិនៃក្មព្ីជុាា.យើើងខ្ាញ្ុបំ្ានធាវ្ើក្ារវនិចិាំឆ្្យ័ើ.និងរក្្សាារន�វ
ចាំម្ងល់ប្្រក្ប្ដំោយើវិជា្ជាាជាីវៈក្្នុងដំំណាើរក្ារសាវនក្ម្ម។.យើើងខា្ញ្ុំក្៏ប្ាន៖

• ក្ណំាត់ិ.និងវាយើតិម្លៃហាានិភ័ិយើនៃក្ហំាសុាឆ្្គ្ងជាាសាារវន្ដំ.នៃរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែថែាតិើវាក្ើតិឡើងដំោយើក្ារក្្លែងប្ន្ល.ំឬ
ក្ហំាសុាឆ្្គ្ង.រៀប្ចាំ.ំនិងអនវុតិត្ិនតិិិវធិាសីាវនក្មម្ដំែលឆ្្លើយើតិប្ទៃៅនងឹហាានភិិយ័ើទៃាងំនោ�.រមួទៃាងំក្ារប្្រម�លយើក្ភិសាត្ិតុិាង
សាវនក្ម្មឱ្្យើប្ានគ្្រប់្គ្្រាន់.និងសាមសារ្ប្ដំើម្បី្ជាាម�លដ្ំឋានសាមរ្ាប់្ប្ញ្ច្ាំេញ្មតិិយើោប្ល់រប្ស់ាយើើងខាញ្្ុ។ំ.ហាានិភ័ិយើដំែលមិន
អាចាំរក្ឃើើញ្ដំោយើក្ាររាយើក្ារណាខ៍ាសុាជាាសាារវនត្ិដំែលប្ណាត្ិាលមក្ពីីក្ារក្្លែងប្ន្ល.ំគឺ្ធាជំាាងក្ហំាសុាឆ្្គ្ងដំោយើអចាំេតិនា
ដំោយើសាារតិែក្ារក្្លែងប្ន្ល.ំរមួប្ញ្ច្ាំ�លទៃាងំក្ាររមួគ្និំតិ.ក្ារក្្លែងប្នល្ដំំោយើចាំេតិនា.ក្ារលបុ្ចាំោលដំោយើចាំេតិនា.ក្ារប្ងហ្ាាញ្
ខាុសា.ឬក្ារលើ្មសាទៃៅលើក្ារតិ្រួតិពីិនិតិ្យើផ្្ទៃៃក្្នុង។

• សាវ្ែងយើលអ់ពីំីក្ារគ្្រប្គ្់្រងផ្្ទៃៃក្្នងុដំែលទៃាក្ទ់ៃងទៃៅនងឹក្ារធាវ្ើសាវនក្ម្ម.ដំើមប្្បី្ងក្្ើតិន�វនតិិិវធិាសីាវនក្ម្មដំែលសាមសារ្ប្ទៃៅនងឹ
ក្ាលៈទៃេសាៈ.ប្ាន្ុតិែមិនមែនជាាគ្ោលបំ្ណាងក្្នុងក្ារប្ង្ហាាញ្ន�វមតិិយើោប្លល់ើប្្រសិាទ្ៃធាភិាពីនៃក្ារត្ិរតួិពិីនិត្ិយើផ្្ទៃៃក្្នុងរប្ស់ា
ធានាគ្ារនោ�ទៃេ។

• វាយើតិម្លៃភិាពីសាមសា្រប្លើគ្ោលនយើោប្ាយើគ្ណានេយើ្យើដំែលប្ានប្្រើប្្រាសា់.និងភិាពីសាមហាេតិុផ្លនៃក្ារប្ាាន់សា្មាន
គ្ណានេយើ្យើ.និងក្ារប្ង្ហាាញ្ដំែលជាាប្់ទៃាក្់ទៃងផ្្សាេងទៃៀតិដំែលធា្វើឡើងដំោយើគ្ណាៈគ្្រប្់គ្្រង។

• សាេចាំក្្តិសីានន្ដិំឋ្ាន.ទៃៅលើភិាពីសាមសារ្ប្នៃក្ារប្្រើប្្រាសាម់�លដំឋ្ាននិរន្តិរភិាពីអាជាវីក្មម្.នៅក្្នងុប្្រពីន័ធ្ាគ្ណានេយើយ្ើដំោយើគ្ណាៈ
គ្្រប់្គ្្រង.និងតិាមរយើៈភិសាត្ិតុិាងសាវនក្ម្មដំែលទៃទៃលួប្ាន.យើើងខ្ាញ្ុធ្ំាវើក្ារសានន្ដិំឋ្ានថែាតិើមានវត្ិតិមាននៃភិាពីមិនប្្រាក្ដំប្្រជាា
ជាាសាារវនត្ិទៃាក្ទ់ៃងនងឹពីរ្តឹិត្ិក្ារណា.៍ឬក្ាលៈទៃេសាៈទៃាងំឡាយើណាាដំែលនាឱ្ំ្យើមានក្ារសាងស្ាយ័ើជាាសាារវនត្ិ.ទៃៅលើនរិនត្ិរភិាពីនៃ 
ដំំណាើរក្ារអាជាវីក្មម្រប្សាធ់ានាគ្ារឬទៃេ។.ប្្រសានិប្ើយើើងខ្ាញ្ុសំានន្ដិំឋ្ានថែាមានវតិត្ិមាននៃភិាពីមនិប្្រាក្ដំប្្រជាាជាាសាារវនត្ិ.យើើងខ្ាញ្ុំ
តិម្រ�វឱ្្យើទៃាញ្ចំាំណាាប់្អារម្មណា.៏ក្្នុងរប្ាយើក្ារណ៍ាសាវនក្រ.លើក្ណំាតិស់ាមគ្្ាលព់ីាក្ព់ីន្ធាន័ៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណាហិ៍ារញ្ញ្្វត្ិថែ.ុឬ
ប្្រសានិប្ើ.កំ្ណាតិស់ាម្គ្ាលន់េ�ពំុីមានលក្្ខាណាៈគ្្រប្គ្់្រានទ់ៃេនោ�.យើើងខ្ាញ្ុនឹំងធ្ាវើក្ារក្ែប្្រែមតិិយើោប្លរ់ប្សាយ់ើើងខ្ាញ្ុ។ំ.ក្ារ
សាន្នដិំឋ្ានរប្ស់ាយើើងខាញ្្ុ.ំគ្ពឺីងឹផ្្អែក្លើភិសាត្ិតុិាងសាវនក្ម្មដំែលទៃទួៃលប្ានរហា�តិដំលក់្ាលប្រចិាំឆ្្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណារ៍ប្សាស់ាវនក្រ។.
តិែទៃោ�ជាាយើាាងនេ�ក្្តីិ.ព្ីរតឹិតិ្ិក្ារណា.៍ឬក្ាលៈទៃេសាៈនាពីេលអនាគ្តិ.ក៏្អាចាំប្ង្ក្ឱ្្យើធានាគ្ារមនិអាចាំប្ន្តិនិរនត្ិរភិាពីអាជាវីក្ម្មប្ាន
ផ្ងដំែរ។

• វាយើតិម្លៃក្ារប្ង្ហាាញ្ទៃ�ទៃៅ.មាតិិក្ា.និងខាល្មឹសាារ.នៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.រួមប្ញ្ច្ាំ�លទៃាងំក្ណំាត់ិសាមគ្្ាលផ្់្សាេងៗ. 
នងិវាយើតិម្លៃថែារប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថុ្ែ.តិណំាាងឱ្្យើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ.នងិព្ីរតឹិតិ្ិក្ារណាដ៍ំែលជាាម�លដំឋ្ាន.ដំើមប្្សីាម្រេចាំប្ានន�វក្ារ
ប្ង្ហាាញ្ដំ៏តិ្រឹមតិ្រ�វ។
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យើើងខាញ្្ុទំៃាក់្ទៃងជាាមួយើអ្នក្ទៃទួៃលប្ន្ទៃកុ្អភិិប្ាលកិ្ចាំច្ាំពីាក់្ពីន័ធ្ាទៃៅនងឹប្ញ្ហ្ាាផ្្សាេងៗ.ដំ�ចាំជាា.វិសាាលភិាពី.និងពីេលវេលានៃក្ារ 
ធា្វើសាវនក្ម្ម.និងក្ាររក្ឃើើញ្ពីីសាវនក្ម្ម. រួមទៃាំងក្ង្វ�ខាាតិសាំខាាន់ៗនៃក្ារតិ្រួតិពិីនិតិ្យើផ្្ទៃៃក្្នុងដំែលប្ានរក្ឃើើញ្នៅក្្នុង 
ក្ំឡុងពីេលធា្វើសាវនក្ម្មរប្សា់យើើងខា្ញ្ុំ។

យើើងខាញ្្ុកំ្ផ៏្ត្ិលជ់ា�នក្រ្មុប្រ្កឹ្ស្ាាភិបិ្ាល.ន�វសាេចាំក្ត្ិថីែល្ែងក្ារណាម៍យួើដំែលយើើងខាញ្្ុបំ្ានអនវុតិត្ិទៃៅតិាមតិមរ្�វក្ារក្រ្មសាលីធាម ៌
ដំែលទៃាក្ទ់ៃងនឹងឯក្រាជ្ាយើភិាពី.ហាើយើយើើងខ្ាញ្ុធ្ំាវើក្ារប្្រាសារ្យ័ើទៃាក្ទ់ៃងជាាមួយើនងឹក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាលន�វប្ញ្ហ្ាាទៃាងំអសាដ់ំែល 
នឹងគ្ិតិថែាសាមហាេតិុផ្លទៃៅលើឯក្រាជា្យើភិាពីរប្សា់យើើងខា្ញ្ុំ.និងក្ារក្ារពីារដំែលអាចាំមាន។

79ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021      របូាយការណិ៍ហិិរញ្្ញ្វាត្ថុុ  



ក្្រមុប្្រឹក្្សាាភិិប្ាល.(“អភិិប្ាល”).សា�មដំាក្ជ់ា�នន�វរប្ាយើក្ារណារ៍ប្សាខ់ាល្នួ.និងរប្ាយើក្ារណ៍ាហារិញ្ញ្្វត្ិថែដុំែលប្ានធ្ាវើសាវនក្ម្ម 

រួចាំរប្សា់ធានាគ្ារ.អូ�រី.(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.(ពីីមុនតិ្រ�វប្ានគ្េសា្គ្ាល់ជាា.ដំាប្់ប្ូែលយើ�ប្ូី.ហា្វាយើនែន.ឯ.ក្)..(ហាៅក្ាតិ់ថែា.“ធានាគ្ារ”).
គ្ិតិតិ្រឹមថែ្ងៃទៃី៣១.ខាែធា្ន�.ឆ្្នាំ២០២១.និងសាម្រាប្់ក្ារិយើប្រិចាំ្ឆ្េទៃប្ានប្ញ្្ចាំប្់។

�កមមភិាពាច្ឆិមបង
សាក្ម្មភិាពីអាជីាវក្ម្មចាំម្ប្ងរប្សាធ់ានាគ្ារ.គឺ្ក្ារផ្្ដំលស់ាេវាក្ម្មហារិញ្ញ្្វត្ិថុែ.និងផ្លតិិផ្លហិារញ្ញ្្វត្ិថុែដំ�ចាំជាាប្្រាក់្ប្ញ្ញ្្ើ.ឥណាទៃាន.រទួៃាងំ 
សាេវាផ្្ទៃេរប្្រាក់្ក្្នងុសារ្កុ្.និងក្្រៅប្្រទៃេសា.សាេវាធានាគ្ារចាំលត័ិ.សាេវាទៃ�ទៃាតិប្់្រាក់្.និងសាេវាក្ម្មមាាសាូនីដំក្ប្្រាក់្សាវ្យ័ើប្្រវតិតិ្ិ.ដំល់
ប្្រជាាជានក្ម្ពីជុាា.តិាមរយើៈក្ារិយើាលយ័ើក្ណាដ្ំាល.និងសាាខាារប្សាខ់ាល្នួនៅក្្នុងរាជាធាានីភិន្ពំីេញ្.និងសាាខាាតិាមប្ណ្ាដំាខាេតិត្ិផ្្សាេងៗ
នៅក្្នុងប្្រទៃេសាក្ម្ពីុជាា។

លទូធផ្លូលហិិរញ្ញញវាត្ថុុ�
លទៃធ្ាផ្លហារិញ្ញ្្វត្ិថែដុំែលប្ានធាវ្ើសាវនក្ម្មរចួាំរប្ស់ាធានាគ្ារសាម្រាប់្ក្ារយិើប្រិចាំឆ្្េទៃប្ានប្ញ្ច្ាំប់្ថែង្ៃទីៃ៣១.ខាែធ្ាន�.ឆ្្នា២ំ០២១.គឺ្តិរ្�វប្ាន
ប្ង្ហាាញ្នៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ចាំំណា�លលម្អិតិ.នៅទៃំពី័រទៃី១០.ក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុដំែលអមមក្ជាាមួយើ។

ទូុនាបូ�មុង នាិង��វាិធានាធនា
ពីុំមានប្ម្រែប្ម្រួលជាាសាារវន្តិលើទៃុនប្ម្រុង.និងសាំវិធាានធាននៅក្្នុងអំឡុងក្ារិយើប្រិចាំ្ឆ្េទៃឡើយើ.លើក្លែងតិែប្ម្រែប្ម្រួលដំែល
តិ្រ�វប្ានប្ង្ហាាញ្ក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ។

ភិាគាលាភិ
មិនមានភិាគ្លាភិប្ានប្្រក្ាសា.ឬប្ានប្ង់នៅក្្នុងក្ារិយើប្រិចាំ្ឆ្េទៃនេ�ទៃេ.(ឆ្្នាំ២០២០៖.មិនមាន)។

ខេ�ើមទូុនា
ដំើមទៃនុប្ានប្ងរ់ប្សាធ់ានាគ្ារគ្តិិត្ិរមឹថែង្ៃទីៃ៣១.ខាែធ្ាន�.ឆ្្នា២ំ០២១.មានចំាំននួ.១៧៥.៨៩៥.១០០.ដំលុល្ារអាមេរកិ្.ឬប្្រហាែលសាម្ើនងឹ. 
៧០៣.ពីាន់លានរៀល.(ឆ្្នាំ២០២០៖.១៧៥.៨៩៥.១០០.ដំុល្លារអាមេរិក្.ឬប្្រហាែលសា្មើនឹង.៧០៣.ពីាន់លានរៀល)។

ឥណិទូានាអ៊ូា�កក់ នាិងជាាបូ់�ងា័យ
មនុពីេលដំែលរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថែរុប្សាធ់ានាគ្ារត្ិរ�វប្ានរៀប្ចំាំឡើង.អភិិប្ាលប្ានចាំាត់ិវធិាានក្ារសាមសារ្ប្.ដំើមប្្ឈីានដំល់
ក្ារអ�អាងថែា.នីតិិវិធីាពីាក់្ព័ីន្ធានឹងក្ារលបុ្ចាំេញ្ពីីប្ញ្ជី្ាន�វឥណាទៃានអាក្្រក់្.ឬក្ារធ្ាវើសាវំធិាានធានលើឥណាទៃានជាាប់្សាង្សាយ័ើ.ត្ិរ�វ
ប្ានយើក្មក្អនុវតិ្ដំ.ហាើយើជាឿជាាក្់ថែារាល់ឥណាទៃានអាក្្រក្់តិ្រ�វប្ានលុប្ចាំេញ្ពីីប្ញ្្ជាី. និងប្ានធ្ាវើសាំវិធាានធានគ្្រប់្គ្្រាន់ចាំំពីោ�
ឥណាទៃានជាាប្់សាង្សា័យើ។

របាាយូការណ៍ 
របូ�់�កុម�បូឹកាាភិិបាាល

80 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     របូាយការណិ៍ហិិរញ្្ញ្វាត្ថុុ



នាក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណា៍នេ�.និងផ្្អែក្លើក្ារយើល់ដំឹងចាំ្ប្ាសា់លាសា់ប្ំផ្ុតិ.អភិិប្ាលមិនប្ានយើល់ដំឹងពីីសា្ថែានក្ារណា៍
ណាាមួយើដំែលធ្ាវើឱ្្យើមានក្ារជាម្រ�ប្ញ្ជី្ាលើឥណាទៃានអាក្្រក់្.និងប្រុេប្្រទៃាន.ព្ីរមទៃាងំសាវំធិាានធាននៃសាមតិលុយ្ើសាាច់ាំប្្រាក្រ់ប្សា់
ប្ណំាុលអាក្្រក់្.និងឥណាទៃានជាាប្់សាង្សា័យើក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុរប្សា់ធានាគ្ារដំែលមានភិាពីខា្វ�ខាាតិជាាសាារវន្តិ។
 

�ទូពា៉�កមម
មនុពីេលដំែលរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថែរុប្សាធ់ានាគ្ារត្ិរ�វប្ានរៀប្ចំាំឡើង.អភិិប្ាលប្ានចាំាត់ិវធិាានក្ារសាមសារ្ប្.ដំើមប្្ឈីានដំល់
ក្ារអ�អាងថែា.ប្ណ្ាដំាទៃរ្ពីយ្ើសាក្មម្ដំែលទៃនំងជាាមនិអាចាំទៃទួៃលសាគ្្ាលក្់្នងុតិម្លៃដំើមក្្នងុប្្រតិិប្តិតិ្ិក្ារអាជាវីក្មម្ធាមម្តិា.ដំ�ចាំដំែលប្ាន
ក្តិត់ិរ្ាក្្នងុប្ញ្ជ្ាគី្ណានេយើយ្ើរប្សាធ់ានាគ្ារ.ត្ិរ�វប្ានក្ាតិប់្នថ្ែយើតិមល្ៃនៅតិរ្មឹតិម្លៃដំែលគ្េរពំីងឹទុៃក្ថែាអាចាំលក្យ់ើក្ប្ាន។

នាក្ាលប្រចិាំឆ្្េទៃនៃរប្ាយើក្ាណាន៍េ�.អភិិប្ាលពំុីប្ានដឹំងពីីពីរ្ត្ឹិដិំក្ារណាណ៍ាាមយួើដំែលអាចាំ.ប្ណ្ាដំាលឱ្្យើក្ារក្ណំាតិត់ិមល្ៃទៃរ្ពីយ្ើសាក្មម្
នៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុរប្សា់ធានាគ្ារ.មានភិាពីពីុំតិ្រឹមតិ្រ�វនោ�ទៃេ។

វាិធី�ា��ិក�ណិត្ថុ់ត្ថុនៃមូ
នាក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណា៍នេ�.អភិិប្ាលពីុំប្ានដំឹងពីីហាេតិុក្ារណា៍ណាាមួយើ.ដំែលប្ានក្ើតិឡើង.ដំែលធា្វើឱ្្យើប្ា�ពីាល់ដំល់
វិធាីសាាសា្ដំ្រវាយើតិម្លៃទៃ្រពី្យើសាក្ម្ម.និងប្ំណាុលនៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថុែរប្សា់ធានាគ្ារថែាមានភិាពីមិនតិ្រឹមតិ្រ�វ.ឬ 
មិនសាមសា្រប្នោ�ទៃេ។

បូ�ណិុលយ�ាខេហិត្ថុុ នាិងបូ�ណិុលខេផ្លូាងៗ
នាក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណា៍នេ�ពីុំមាន៖
(ក្).. .ក្ារដំាក្ប់្ន្ទៃកុ្លើទៃរ្ពីយ្ើសាក្មម្ណាាមួយើរប្សាធ់ានាគ្ារ.លើក្ារធាានាប្ណំាលុរប្សាប់្គ្ុ្គ្លណាាមន្ាក្ឡ់ើយើ.ចាំាប្ត់ិាងំពីី

សាម្រាប្់ក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃដំែលប្ានប្ញ្្ចាំប្់មក្.លើក្លែងតិែប្ង្ហាាញ្នៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ.និង
(ខា).. .បំ្ណាលុយើថែាហាេតិណុាាមួយើ.ប្ានក្ើតិមានឡើងចាំពំីោ�ធានាគ្ារតំិាងពីីចុាំងក្ារយិើប្រច្ិាំឆ្េទៃដំែលប្ានប្ញ្ច្ាំប់្.ក្្រៅពីីប្្រតិិប្ត្ិតិិ

ក្ារអាជាីវក្ម្មធាម្មតិារប្សា់ធានាគ្ារនោ�ទៃេ។

ផ្្អែក្តិាមទៃសាស្ានៈរប្សាអ់ភិិប្ាល.យើលឃ់ើើញ្ថែាពំុីមានប្ណំាលុយើថែាហាេតិ.ុឬប្ណំាលុផ្្សាេងៗ.រប្សាធ់ានាគ្ារ.ដំែលតិរ្�វប្ានទៃាមទៃារ
ឱ្្យើសាងក្្នុងអំឡងុក្ារយិើប្រិចាំឆ្្េទៃ.១២.ខាែនេ�ប្ន្ទៃាប់្ពីីប្ញ្ច្ាំប់្ក្ារយិើប្រចិាំឆ្្េទៃ.ថែាអាចាំនឹងមាន.ឬអាចាំមានផ្លប្ា�ពីាលគ់្រួឱ្្យើក្ត់ិសាមគ្្ាល់.
ដំល់លទៃ្ធាភិាពីរប្សា់ធានាគ្ារក្្នុងក្ារប្ំពីេញ្ក្ាតិពី្វក្ិចាំ្ចាំរប្សា់ខា្លួននៅពីេលប្ំណាុលនោ�ដំល់ក្ាលក្ំណាតិ់សាងឡើយើ។

ការដែ�បូ�បូួលនៃនាខេហិត្ថុុការណិ៍
នាក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណា៍នេ�.អភិិប្ាលពីុំប្ានដំឹងពីីហាេតិុក្ារណា៍ណាាមួយើ.លើក្លែងតិែហាេតិុក្ារណា៍.ដំែលប្ានលើក្ឡើង
នៅក្្នងុរប្ាយើក្ាណាន៍េ�.ឬក្រ៏ប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថុ្ែរប្សាធ់ានាគ្ារ.ដំែលនងឹប្ណាដ្ំាលឱ្្យើមានតួិលេខាណាាមយួើដំែលប្ានប្ង្ហាាញ្
នៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហារិញ្្ញ្វតិ្ថែុមានភិាពីមិនតិ្រឹមតិ្រ�វនោ�ទៃេ។

�មា�ធាត្ថុុមិនា�បូ�កត្ថុី
ផ្្អែក្តិាមទៃសាស្ានៈរប្សាអ់ភិិប្ាល.លទ្ៃធាផ្លនៃប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារប្្រចាំាឆ្ំ្នារំប្សាធ់ានាគ្ារ.មិនមានផ្លប្ា�ពីាលគួ់្រឱ្្យើក្ត់ិសាមគ្្ាលពី់ី
សាមាសាធាាតិុណាាមួយើ.ឬប្្រតិិប្តិ្តិិក្ារ.ឬពី្រឹតិ្តិិក្ារណា៍ណាាមួយើមានលក្្ខាណាៈមិនប្្រក្្រតិីនោ�ទៃេ។

81ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021      របូាយការណិ៍ហិិរញ្្ញ្វាត្ថុុ  



ផ្្អែក្តិាមទៃសា្សានៈរប្សា់អភិិប្ាល.នៅចាំន្លោ�ពីេលចាំាប្់ពីីក្ារិយើប្រិចាំ្ឆ្េទៃប្ញ្្ចាំប់្.ដំល់ក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណា៍នេ� 
ពំុីមានសាមាសាធាាតិណុាាមួយើ.ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ.ឬព្ីរតឹិតិ្ិក្ារណាណ៍ាាមួយើដំែលដំែលមានលក្្ខាណាៈជាាសាារវនត្ិ.និងមិនប្្រក្្រតីិក្ើតិមាន 
ឡើងដំែលអាចាំនាឱ្ំ្យើប្ា�ពីាលដ់ំល់លទ្ៃធាផ្លនៃប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ាររប្ស់ាធានាគ្ារ.ក្្នងុក្ារយិើប្រិចាំឆ្្េទៃដំែលរប្ាយើក្ារណាន៍េ�ប្ានរៀប្ចំាំ 
ឡើងនោ�ទៃេ។

�ពាឹត្ថុិិការណិ៍���ានា់ៗកំ�ងអ៊ូ���ងការិយបូរិខេច្ឆិិទូនៃនារបាាយការណិ៍
នៅថ្ែងៃទៃ១ី៦.ខាែវចិាំឆ្្កិ្ា.ឆ្្នា២ំ០២១.ធានាគ្ារប្ានទៃទួៃលក្ារអនុមត័ិជាាផ្្ល�វក្ារពីីធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីជុាា.និងថ្ែងៃទៃ០ី២.ខាែធាន្�.ឆ្្នា២ំ០២១.
ធានាគ្ារប្ានទៃទួៃលក្ារអនុមត័ិជាាផ្្ល�វក្ារពីីក្្រសាងួពីាណិាជាជ្ាក្ម្ម.ឱ្្យើធាវ្ើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារអាជាវីក្ម្មក្្រោមឈ្មោ�.“ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).

ម.ក្”។.លើសាពីីនេ�ទៃៀតិ.ធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីជុាា.និង.ក្្រសួាងពីាណិាជាជ្ាក្ម្ម.ក៏្អនមុត័ិក្្នងុក្ារផ្្ទៃេរ.១ហាូនុពីីធានាគ្ារ.Woori Bank 

Korea.ទៃៅឱ្្យើលោក្ Hong Ju Kim.ដំែលជាា.ជានជាាតិិក្�រាេ។.ធានាគ្ារប្ានប្្រក្ាសាជាាផ្្ល�វក្ារ.និងប្ានចាំាប់្ផ្្ដំើមធាវ្ើប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ
ក្្នុងនាមជាាធានាគ្ារពីាណាិជា្ជាជាាសាាធាារណាៈដំោយើជាោគ្ជា័យើនៅថែ្ងៃទៃី០៣.ខាែមក្រា.ឆ្្នាំ២០២២។

�ពាឹត្ថុិិការណិ៍ខេ�កោយការិយបូរិខេច្ឆិិទូនៃនារបាាយការណិ៍
នាក្ាលប្រចិាំឆ្្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណាន៍េ�.មនិមានព្ីរតឹិតិ្ិក្ារណាគ៍្រួឱ្្យើក្តិស់ាមគ្្ាលណ់ាាមួយើក្ើតិឡើងប្ន្ទៃាប្ពី់ីក្ាលប្រចិាំេឆ្្ទៃនៃរប្ាយើក្ារណា៍
នេ�ឡើយើ.មិនមានអវ្ដីំែលតិម្រ�វឱ្្យើមានក្ារក្ែតិម្រ�វ.ឬប្ង្ហាាញ្.ក្្រៅពីីអវ្ដីំែលប្ានប្ង្ហាាញ្នៅក្្នងុរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថែនុេ�ទៃេ។

�កុម�បូឹកាាភិិបាាល
សាមាជាិក្ក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលក្ាន់តិំណាែងក្្នុងក្ារិយើប្រិចាំ្ឆ្េទៃ.និងនាក្ាលប្រិចាំ្ឆ្េទៃនៃរប្ាយើក្ារណា៍នេ�មានដំ�ចាំជាា៖

ខេឈាមោ� មុ�ត្ថុ�ដែណិង កាលបូរិខេច្ឆិិទូដែត្ថុងត្ថុា�ង ឬកាលបូរិខេច្ឆិិទូលាឈាបូ់

លោក Hyun Seong Yoon ប្្រធាានក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាល តិែងតិាំងនៅថែ្ងៃទៃី១០.ខាែក្ុម្ភិៈ.ឆ្្នាំ២០២០

លោក Sun Kyu Kim សាមាជាិក្. 

នងិអគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្តិតិ្ិ
តិែងតិាំងនៅថែ្ងៃទៃី២៨.ខាែក្ុម្ភិៈ.ឆ្្នាំ២០១៩. 
និងប្ានលាឈប្់នៅថែ្ងៃទៃី២១.ខាែមក្រា.ឆ្្នាំ២០២២

លោកសេ្រី Fiona Michelle 
Whyte

សាមាជាិក្. តិែងតិាំងនៅថែ្ងៃទៃី១៨.ខាែតិុលា.ឆ្្នាំ២០១៣

លោក Chang Yeon Kim សាមាជាិក្. តិែងតិាំងនៅថែ្ងៃទៃី១៥.ខាែមិថែុនា.ឆ្្នាំ២០១៨. 
និងប្ានលាឈប្់នៅថែ្ងៃទៃី១០.ខាែមីនា.ឆ្្នាំ២០២១

លោក Ky Buntrean សាមាជាិក្. តិែងតិាំងនៅថែ្ងៃទៃី១០.ខាែក្ុម្ភិៈ.ឆ្្នាំ២០២០

លោក Hong Ju Kim សាមាជាិក្. 

នងិអគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្តិតិ្ិ
តិែងតិាំងនៅថែ្ងៃទៃី១០.ខាែមីនា.ឆ្្នាំ២០២១.ជាាអភិិប្ាល. 
និងតិែងតិាំងជាាអគ្្គ្នាយើក្ប្្រតិិប្តិ្តិិដំោយើទៃទៃួលប្ាន
អនុម័តិពីីធានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីុជាានៅថែ្ងៃទៃី១៨.ខាែមក្រា.
ឆ្្នា២ំ០២២.(ដំោយើមានប្្រសាទិៃធ្ាភិាពីពីីថែង្ៃទីៃ២៤.ខាែមក្រា.
ឆ្្នាំ២០២២.តិទៃៅ)

82 ធនាាគាារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     របូាយការណិ៍ហិិរញ្្ញ្វាត្ថុុ



ភិាគាហិូុនារបូ�់�កុម�បូឹកាាភិិបាាល
អភិិប្ាលមួយើរ�ប្ក្្នុងចាំំណាោមក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាល.លោក្ Hong Ju Kim.ប្ានក្ាន់ក្ាប្់ភិាគ្ហាូុន.១.ហាូុននៃម�លធានសារុប្រប្សា់
ធានាគ្ារ។.ពីុំមានក្ាររៀប្ចាំំដំែលក្ើតិឡើងដំោយើធានាគ្ារជាាភិាគ្ីមួយើ.ក្្នុងគ្ោលប្ំណាងធា្វើឱ្្យើអភិិប្ាលទៃទៃួលប្ានផ្លប្្រយើោជាន៍
នៅក្្នុងធានាគ្ារ.ឬអង្គ្ភិាពីសាាជាីវក្ម្មឡើយើ។

អ៊ូត្ថុុ�បូខេយោជានា៍របូ�់�កុម�បូឹកាាភិិបាាល
ក្្នុងអឡំងុ.នងិនាចុាំងក្ារយិើប្រិច្ាំឆ្េទៃនេ�.ពំុីមានក្ាររៀប្ចំាំណាាមួយើដំែលមានធានាគ្ារជាាភិាគី្.ក្្នុងគ្ោលបំ្ណាងជាយួើដំល់សាមាជិាក្
អភិិប្ាលធានាគ្ារ.ដំើម្ប្ីទៃទៃួលប្ានន�វអតិ្ថែប្្រយើោជាន៍.ដំោយើមធា្យើោប្ាយើទៃិញ្យើក្ភិាគ្ហាូុននោ�ទៃេ។

ចាំាប់្តិាងំពីីចុាំងក្ាលប្រិច្ាំឆ្េទៃមុន.ពំុីមានសាមាជិាក្ក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលណាាម្នាក់្ប្ានទៃទួៃល.ឬមានសាទ្ិៃធិា.ទៃទួៃលប្ានន�វអតិថ្ែប្្រយើោជាន៍
ណាាមួយើ.(ក្្រៅពីីអតិថ្ែប្្រយើោជាន៍ដំែលប្ានទៃទួៃលដំ�ចាំប្ានប្ង្ហាាញ្នៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែ).តិាមរយើៈក្ារចុាំ�កិ្ច្ាំចាំសាន្យើា
ធា្វើឡើងដំោយើធានាគ្ារ.ឬដំោយើធានាគ្ារពីាក្់ពី័ន្ធាមួយើជាាមួយើនឹងធានាគ្ារដំែលសាមាជាិក្ក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលនោ�ជាាសាមាជាិក្.ឬក្៏
ជាាមួយើធានាគ្ារដំែលសាមាជិាក្ក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលនោ�មានផ្លប្្រយើោជាន៍ផ្្នែក្ហាិរញ្្ញ្វត្ិថុែច្ាំរើននោ�ទៃេ.លើក្លែងតិែមានក្ារ 
ប្ង្ហាាញ្នៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ។

ការទូទូួល�ុ��ត្ថុ�វារបូ�់�កុម�បូឹកាាភិិបាាល នាិងគាណិៈ�គាបូ់�គាងកំ�ង  
ការខេរៀបូច្ឆិ�របាាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវាត្ថុុ�
គ្ណាៈគ្្រប់្គ្្រងមានទំៃនួលខុាសាតិរ្�វក្្នុងក្ាររៀប្ចំាំរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែដុំែលន�វប្ានប្ង្ហាាញ្ន�វគ្្រប្ទ់ៃដិំឋ្ភិាពីពិីតិជាាសាារវនត្ិ. 
នងិតិរ្មឹតិរ្�វ.អំពីីសាថ្ែានភិាពីហិារញ្ញ្្វត្ិថែរុប្សាធ់ានាគ្ារគិ្តិត្ិរមឹថែង្ៃទីៃ៣១.ខាែធ្ាន�.ឆ្្នា២ំ០២១.និងលទ្ៃធាផ្លហារិញ្ញ្្វត្ិថែ.ុព្ីរមទៃាងំលហំា�រ
សាាច់ាំប្្រាក់្រប្ស់ាធានាគ្ារសាម្រាប់្ចុាំងក្ារយិើប្រិច្ាំឆ្េទៃដំោយើអនលុោមតិាមសាត្ិង់ដំាររប្ាយើក្ារណ៍ាទៃាក់្ទៃងនងឹហារិញ្ញ្្វត្ិថុែអនត្ិរជាាតិិនៃ
ក្មពុ្ីជាា.និងសាេចាំក្្ដំណីាែនារំប្សាធ់ានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពីជុាា។.ក្្នងុក្ាររៀប្ចំាំរប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែទុៃាងំនេ�.គ្ណាៈគ្្រប្គ្់្រងតិមរ្�វឱ្្យើ៖

• អនុមត័ិគ្ោលនយើោប្ាយើគ្ណានេយើយ្ើសាមសារ្ប្.ដំោយើមានក្ារវនិិច្ាំឆ័្យើ.នងិក្ារប្ាានស់ាម្ាន.ដំោយើសាមហាេតិផុ្ល.និងប្្រុងប្្រយើត័ិន្.
ហាើយើធា្វើក្ារអនុវតិ្ដំប្្រក្ប្ដំោយើសាង្គ្តិិភិាពី។

• អនុវតិត្ិតិាមក្ារតិមរ្�វនៃសាត្ិងដ់ំាររប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថុ្ែអនត្ិរជាាតិិនៃក្មព្ីជុាា.(“CIFRSs”).ឬប្្រសានិប្ើមានគ្មល្ាតិនៃក្ារអនវុតិត្ិ
សាដ្ំង់ដំារ.ដំែលដំើមប្្ជីាាប្្រយើោជាន៍ដំលក់្ារប្ងហ្ាាញ្ន�វភិាពីពីតិិ.និងត្ិរមឹត្ិរ�វរប្សារ់ប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថ្ែនុោ�.គ្ម្លាតិទៃាងំនោ�
គ្ួរតិែតិ្រ�វប្ានប្ង្ហាាញ្.ពីន្យើល់.និងក្ំណាតិ់ប្រិមាណា.ក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុឱ្្យើប្ានសាមរម្យើ។

• រក្្សាាទៃុក្ប្ញ្្ជាីគ្ណានេយើ្យើឱ្្យើប្ានគ្្រប្់គ្្រាន់.និងធាានាថែាប្្រពី័ន្ធានៃក្ារគ្្រប្់គ្្រងផ្្ទៃៃក្្នុងមានប្្រសាិទៃ្ធាភិាពី។

• រៀប្ចាំរំប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វតិថុ្ែដំោយើឈរលើម�លដំឋ្ាននរិន្ដំរភិាពី.លើក្លែងតិែក្្នងុក្រណាដីំែលធានាគ្ារ.មនិអាចាំប្ន្ដំសាក្មម្ភិាពី
អាជាីវក្ម្មរប្សា់ខា្លួននាពីេលអនាគ្តិ។

• តិរ្តួិពិីនតិិយ្ើ.នងិដឹំក្នាធំានាគ្ារ.ឱ្្យើមានប្្រសាទិៃធ្ាភិាពី.នងិចាំ�លរមួរាលស់ាេចាំក្្តីិសាមរ្េចាំជាាសាារវនត្ិ.ដំែលប្ា�ពីាលដ់ំលស់ាក្មម្ភិាពី
ប្្រតិិប្ត្ិតិិក្ារ.និងដំំណាើរក្ាររប្សាធ់ានាគ្ារ.ហាើយើតិរ្�វប្្រាក្ដំថែាកិ្ច្ាំចាំក្ារនេ�ត្ិរ�វប្ានឆ្្ល�ុប្ញ្ច្ាំាងំយើាាងតិរ្មឹតិរ្�វនៅក្្នុងរប្ាយើក្ារណា៍
ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុ។
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គ្ណាៈគ្្រប្គ្់្រង.នងិក្្រមុប្្រក្ឹ្សាាភិិប្ាលសា�មប្ញ្ជ្ាាក្ថ់ែា.ធានាគ្ារប្ានអនុវត្ិដំតិាមលក្្ខាខាណាឌ្ាតិមរ្�វចាំាបំ្ាចាំន់ានា.ដំ�ចាំដំែលប្ានប្ញ្ជ្ាាក្់
ខាាងលើ.ក្្នុងក្ាររៀប្ចាំំរប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុនេ�។

គ្ណាៈគ្្រប្់គ្្រងមានទៃំនួលខាុសាតិ្រ�វក្្នុងក្ាររៀប្ចាំំ.ហាើយើក្្រុមប្្រឹក្្សាាភិិប្ាលមានទៃំនួលខាុសាតិ្រ�វក្្នុងក្ារអនុម័តិចាំុងក្្រោយើទៃៅលើ
រប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែដំោយើអនលុោមតិាមសាត្ិង់ដំាររប្ាយើក្ារណាទ៍ៃាក្ទ់ៃងនងឹហារិញ្ញ្្វត្ិថុែអនត្ិរជាាតិិនៃក្ម្ពុីជាា.និងសាេចាំក្្ដីំណាែនាំ
រប្សាធ់ានាគ្ារជាាតិិនៃក្ម្ពុីជាា.ព្ីរមទៃាងំប្្រព័ីន្ធាគ្្រប់្គ្្រងផ្្ទៃៃក្្នុងដំែលគ្ណាៈគ្្រប់្គ្្រងប្ានក្ណំាត់ិថែាវាសាមសារ្ប្នៅក្្នុងក្ាររៀប្ចំាំ
រប្ាយើក្ារណា៍ហាិរញ្្ញ្វតិ្ថែុដំោយើមិនមានក្ំហាុសាឆ្្គ្ងជាាសាារវន្តិ.មិនថែាក្ើតិឡើងពីីក្ារក្្លែងប្ន្លំ.ឬក្ំហាុសាឆ្្គ្ង។

ខេ�ច្ឆិកិីដែ�ូងការណិ៍របូ�់�កុម�បូឹកាាភិិបាាល
រប្ាយើក្ារណាហ៍ារិញ្ញ្្វត្ិថុែដំែលអមមក្ជាាមួយើ.ប្ានប្ង្ហាាញ្ន�វភិាពីត្ិរមឹតិរ្�វគ្្រប់្ទិៃដ្ំឋភិាពីជាាសាារវនត្ិ.នៃសាថ្ែានភិាពីហារិញ្ញ្្វត្ិថុែរប្សា់ 
ធានាគ្ារ.អូ�រ.ី(ខាេមប្�ឌាា).ម.ក្.(ពីីមុនមក្ត្ិរ�វប្ានគ្េសាគ្្ាលជ់ាា.ដំាប់្បូ្ែលយើ�បីូ្.ហាវ្ាយើនែន.ឯ.ក្).គិ្តិត្ិរមឹថ្ែងៃទៃ៣ី១.ខាែធាន្�.ឆ្្នា២ំ០២១.
នងិលទៃធ្ាផ្លហារិញ្ញ្្វត្ិថែ.ុព្ីរមទៃាងំលហំា�រសាាចាំប្់្រាក្ស់ាម្រាប្ក់្ារយិើប្រចិាំឆ្្េទៃដំែលប្ានប្ញ្ច្ាំប់្.ដំោយើអនុលោមទៃៅតិាមសាត្ិងដ់ំារ
រប្ាយើក្ារណាទ៍ៃាក្ទ់ៃងនឹងហារិញ្ញ្្វតិថុ្ែអន្តិរជាាតិិនៃក្ម្ពីជុាា.និងសាេចាំក្្ដីំណាែនារំប្សាធ់ានាគ្ារជាាតិិនៃក្មព្ីជុាា.ត្ិរ�វប្ានអនុមត័ិដំោយើក្្រមុ
ប្្រឹក្្សាាភិិប្ាល។
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