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�ំ�ងការផ្លាា ស់ប់តូរប៊ែផ្តនការអាជីិវ�មីមមីយួូច�នួនរប់ស់ពីួ�ញ្ញើ�។ ញ្ញើ��ំ�ង
យូ�ទធស្ថាស្ត្រសតញ្ញើនា�ប៊ែ�រ វាបាននា�ឱ្យយមានរល�នៃនការនៃចំគ្រឹះប់ឌិ្ឍត្ថុថិមីជិ�រ�ញ
ឱ្យយមានទិ�ឋភាពីគ្រឹះប់�ួត្ថុគ្រឹះប់ប៊ែជិងថិមី ទ�ញ្ញើន�ប់�មីម និងប់ញ្ញើងើ�នញ្ញើលូ�ននៃន
ការលូត្ថុលាស់ប៊ែផ្តំ�ញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�តាមីប៊ែប់ប់ឌី្ឍជិីថិល។

ញ្ញើយ៉ាងតាមីរបាយូការណ៍្ណ រប់ស់ធនាគារជាត្ថុិនៃន�មុី�ជា  គ្រឹះទពីយ 
ស�មីមសរ�ប់រប់ស់វស័ិយូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�បានញ្ញើ��នញ្ញើ��ង�ល់  59.4 

 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិញ្ញើ�ច�ងឆំ្នាំ�មី�ន ប៊ែ�លញ្ញើ��នញ្ញើ��ង 15.7% 

ស្ថារពីីប្រប័ធាន 
ប្រកុម្មប្រប័ឹក�សាភិិបាល
ញ្ញើ��ំ�ងឆំ្នាំ�2020 ញ្ញើន�ញ្ញើពារញ្ញើពីញញ្ញើ�ញ្ញើដាយូភាពី 
មីនិគ្រឹះបា��គ្រឹះប់ជា ញ្ញើដាយូស្ថារ�តាត ខាងញ្ញើគ្រឹះ�ជាញ្ញើគ្រឹះច�ន 
ជាពិីញ្ញើសសការរងផ្តលប់��ពាល់នៃនការរ�ីរាលដាលនៃន 
ជិ�ង�ូឺវ�ី-19 ជាញ្ញើ��មី។   ញ្ញើយ៉ាងតាមីរបាយូការណ៍្ណ រប់ស់ 
ធនាគារពិីភិពីញ្ញើលា� ញ្ញើស�ឋ�ិចូរប់ស់គ្រឹះប់ញ្ញើទស�មីុ�ជា
អាចនះងធាា ��់ល់ -2% ប៊ែ�លញ្ញើន�ជាការធាា �ច់��ជា 
ញ្ញើល����ប់ងូ�ំ�ងរយូៈញ្ញើពីលប់ទីសវត្ថុសរច៍�ងញ្ញើគ្រឹះកាយូញ្ញើន�។ 
មីូលនិធិរបូ់ិយូវត្ថុា�អ៊ូនដរជាតិ្ថុ (IMF) មានការផ្លាា ស់ប់តូរ 
ច�នួន��ញ្ញើណ្ណ� នញ្ញើស�ឋ�ចូិពិីភិពីញ្ញើលា�ពីី  3.3% ញ្ញើ� -3%  
ញ្ញើហិ�យូញ្ញើស�ឋ�ិចូ �មុី�ជានះងគ្រឹះតូ្ថុវរងការធាា �ច់��ផ្តងប៊ែ�រ 

 
ញ្ញើដាយូស្ថារគ្រឹះ�ះ�ស�ខាន់ៗមីួយូច�នួននៃន��ញ្ញើណ្ណ� ន 
ញ្ញើស�ឋ� ិចូ រមួីមាន ញ្ញើទសចរណ៍្ណ ការនា�ញ្ញើចញ នងិស�ណ្ណង ់ 
បានរងការប់��ពាល់យ៉ា� ងខាា �ង។

ដា�ប់់ប៊ែនាមីញ្ញើ��មីទ�ន ញ្ញើ��មីូពីីញ្ញើនា�នសនះ��នៃនការ 
រ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�នរប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន 

100 លានដុុលាា�អាបេម្មរិក

ផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំនញ្ញើ�ឆំ្នាំ�2020 ប៊ែ�លញ្ញើ��ន 
ញ្ញើ��ងរហូិត្ថុ�ល់ 86% ញ្ញើធៀប់នះងឆំ្នាំ�មី�ន

623 លានដុុលាា�រអាបេម្មរិក

125 លានដុុលាា�រអាបេម្មរិក
គ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �រសរ�ប់គ្រឹះត្ថុះមីច�ងឆំ្នាំ� 2020 ប៊ែ�លញ្ញើ��ន 
ញ្ញើ��ងរហូិត្ថុ�ល់  88% ញ្ញើធៀប់នះងឆំ្នាំ�មី�ន

យ�ន ហិ្�យន់ ស់ង់់
គ្រឹះប់ធានគ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល



7ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័

ញ្ញើធៀប់នះងច�ងឆំ្នាំ�2019។ គ្រឹះបា��់មូីសី�មីម ញ្ញើ��ំ�ងវស័ិយូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� 
 (ធនាគារពាណិ្ណជិជ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ទទួលគ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ � និង

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ) បានញ្ញើ��នញ្ញើ��ង 14.8% មានច�នួន
 សរ�ប់រហូិត្ថុ�ល់ 37.3 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិញ្ញើ�ច�ងឆំ្នាំ�មី�ន 

ខណ្ណៈញ្ញើពីលប៊ែ�លគ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �បានញ្ញើ��នញ្ញើ��ង 15.4% មានច�នួន 
�ល់ 33.8 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ។

ញ្ញើទាំ�ប់ីជាយ៉ា� ងណ្តា ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ�ប៊ែត្ថុប់នតទទួល 
បានសមីទិធផ្តល��៏ួរឱ្យយ�ត្ថុស់មាគ ល់។ ញ្ញើយូ�ងសូមីអ៊ូរ��ណ្ណ�ល់ 
ធនាគារជាត្ថុិនៃន�មុី�ជា សគ្រឹះមាប់់ការប៊ែណ្ណនា��នាងមី� និងការ 
គា�គ្រឹះទយ៉ា� ងញ្ញើពីញទ�ហិះងពីី ធនាគារ អ៊ូែូរ ី គ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ � �៏�ូចជា 
�ណ្ណៈគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង�ជ៏ិ�នាញរប់ស់ញ្ញើយូ�ង និងសូមីញ្ញើកាត្ថុសរញ្ញើស�រនូវ 
លទធផ្តលការងារ�អ៏៊ូសូ្ថារយរប់ស់ប់��គលិ�គ្រឹះ�ប់រ់បូ់ប៊ែ�លបានប់�ញ្ញើពីញ 
ការងារគ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូការញ្ញើប់តជាា ខុស់។ តាមីរយូៈការញ្ញើគ្រឹះប់� គ្រឹះបាស់ 
ញ្ញើទពីញ្ញើកាសលយឱ្យយអ៊ូស់ពីីលទធភាពី និងការអ៊ូន�វត្ថុតតាមីយូ�ទធស្ថាស្ត្រសត 
រប់ស់គ្រឹះ�ុមីហិែ�នបានយ៉ា� ងខាជ ប់ខ់ជួន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន អាច
ឈាន�ល់ញ្ញើគាលញ្ញើ�ចមីូងៗ ញ្ញើហិ�យូធានាបាននូវគ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ
ខុស់ និង��ញ្ញើណ្ណ� នគ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូចីរភាពី។

ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�2020 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី ហ្វាា យូប៊ែនន បានប់ញ្ញើងើ�នផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុ
ឥណ្ណទាំនរប់ស់ខាួន�ល់ 623 ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិប៊ែ�លញ្ញើសម�នះង��ញ្ញើណ្ណ� ន 

 86% ញ្ញើធៀប់នះងផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំនច�នួន 336 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ 
កាលពីីឆំ្នាំ�មី�ន។  ញ្ញើយូ�ងទទួលបានគ្រឹះបា�់ច�ញ្ញើណ្ណញសរ�ប់ច�នួន  
26.6  លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ�ំ�ងរយូៈញ្ញើពីលមីយួូឆំ្នាំ� �ញឺ្ញើ��នញ្ញើ��ង 107% 
ញ្ញើធៀប់នះងគ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញច�នួន 12.8 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិកាលពីី 
ឆំ្នាំ�មី�ន។  គ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �រប់ស់ញ្ញើយូ�ង មានការញ្ញើ��នញ្ញើ��ងជា��ហិ��
រហូិត្ថុ�ល់ 88% ប៊ែ�លញ្ញើធា�ឱ្យយគ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �សរ�ប់ញ្ញើសម�នះង 125 លាន
��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ �ិត្ថុគ្រឹះត្ថុះមី��ណ្តាចឆំ់្នាំ�ញ្ញើន�។ គ្រឹះទពីយសមីូត្ថុតិសរ�ប់មាន
ច�នួនសរ�ប់ 774  លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ញ្ញើ��នញ្ញើ��ង 104% ញ្ញើប់�
ញ្ញើគ្រឹះប់ៀប់ញ្ញើធៀប់នះងច�ងឆំ្នាំ�2019។ ទនះះមីនះងញ្ញើន� គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញស�ទធ
ញ្ញើធៀប់នះងញ្ញើ��មីទ�ន (ROE) មានច�នួន 16.9% �ំ�ងឆំ្នាំ� 2020 ញ្ញើប់�
ញ្ញើគ្រឹះប់ៀប់ញ្ញើធៀប់ញ្ញើ�នះង 20.9% កាលពីីឆំ្នាំ�មី�ន ញ្ញើដាយូស្ថារការប់ញូូ្ញល
ញ្ញើ��មីទ�នប់ប៊ែនាមីញ្ញើដាយូភា�ទ�និ�រប់ស់ញ្ញើយូ�ង។ អ៊ូាីប៊ែ�ល�ួរឱ្យយ
�ត្ថុស់មាគ ល់ញ្ញើនា��ឺ ញ្ញើយូ�ងអាចសញ្ញើគ្រឹះមីចបានញ្ញើគាលញ្ញើ�ទាំ�ងញ្ញើន��ំ�ង
����ងញ្ញើពីលមានជិ�ងរឺាត្ថុត្ថុាត្ថុ ញ្ញើដាយូរ�ាបាននូវ ផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំន
មានហ្វានិភិយ័ូ >30នៃថិៃ ញ្ញើ�គ្រឹះត្ថុះមី 0.29% ញ្ញើប់�ញ្ញើគ្រឹះប់ៀប់ញ្ញើធៀប់ញ្ញើ�នះង 
0.30% នៃនឆំ្នាំ�មី�ន។ សរ�ប់មី�ញ្ញើយូ�ងបានទទួល��ញ្ញើណ្ណ� ននៃន
គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ គ្រឹះបា��់មូី ីនិងគ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ � ខណ្ណៈញ្ញើពីលប៊ែ�លរ�ា

បាននូវ��ណ្ណភាពីគ្រឹះទពីយស�មីមបានល។ិ ភាពីញ្ញើជា�ជិយ័ូនៃនគ្រឹះ�ុមីហិែ�ន
រប់ស់ញ្ញើយូ�ង ទទួលបានញ្ញើដាយូការខិត្ថុខ�គ្រឹះប់ះងប៊ែគ្រឹះប់ងឥត្ថុឈប់ឈ់រ 
ទះ�ចិត្ថុត�ម៏ី��មី�ត្ថុ នងិការពីាយ៉ាមី�ួរឱ្យយ�ត្ថុស់មាគ ល់រប់ស់នញិ្ញើយ៉ាជិិត្ថុ
រប់ស់ញ្ញើយូ�ង។

សមីទិធផ្តលទាំ�ងញ្ញើន� �ឺជាអ៊ូាីប៊ែ�លជិ�រ�ញឱ្យយ ធនាគារ អ៊ូែូរ ី  ញ្ញើ� 
គ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ � ប់នតប់ងាា ញការគា�គ្រឹះទយ៉ា� ងញ្ញើមា�មី�ត្ថុ ញ្ញើដាយូបានប់ប៊ែនាមី 
ញ្ញើ��មីទ�នច�នួន 100 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុ  ញ្ញើ��មីូ ី
ពីញ្ញើនា�នសនះ��នៃនការរ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�នរប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។ 
ការប់ប៊ែនាមីញ្ញើ��មីទ�នញ្ញើន�ជួិយូឱ្យយញ្ញើយូ�ងពីគ្រឹះងី�ខាួនតាមីយូ�ទធស្ថាស្ត្រសត 
រប់ស់ញ្ញើយូ�ង �ំ�ងការផ្តតល់ជូិនផ្តលិត្ថុផ្តល និងញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ថិមីៗ

 ប់ប៊ែនាមី ការប់ញ្ញើងើ�នធនធានមីន�សសប៊ែ�លលិប់�ផ្ត�ត្ថុ និងការផ្តតល់ 
ជូិននូវប់ទពីិញ្ញើស្ថាធន៍ញ្ញើសវា�មីមហិិរញ្ញញ វត្ថុា�កាន់ប៊ែត្ថុគ្រឹះប់ញ្ញើស�រជូិន�ល់
អ៊ូតិ្ថុថិជិិនរប់ស់ញ្ញើយូ�ង។ �ចូិការទាំ�ងញ្ញើន� នះងនា�ឱ្យយញ្ញើយូ�ងឈានញ្ញើ�កាន់
ប៊ែត្ថុជិិត្ថុញ្ញើ�រ� ញ្ញើប់ស��មីមរប់ស់ញ្ញើយូ�ង �ំ�ងការគា�គ្រឹះទ�ល់គ្រឹះប់ជាជិន
�មុី�ជាទាំ�ងអ៊ូស់តាមីរយូៈការផ្តតល់ជូិនញ្ញើសវា�មីមហិរិញ្ញញ វត្ថុា�លគិ្រឹះប់ញ្ញើស�រ។

�ំ�ងនាមីគ្រឹះប់ធានគ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល  ខា� �សូមីប៊ែថិាងអ៊ូ�ណ្ណរ��ណ្ណ�ល់
 អ៊ូតិ្ថុថិជិិន ភា�ទ�ន�ិ អាជាា ធរពា�ព់ីន័ធ នងិប់��គលិ�ទាំ�ងអ៊ូស់ប៊ែ�ល

បានខិត្ថុខ�អ៊ូន�វត្ថុតយូ�ទធស្ថាស្ត្រសត  ��ូ៏ចជាការប៊ែណ្ណនា�ញ្ញើផ្តសងៗញ្ញើល�
គ្រឹះប់សិទធភាពីគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតកិាររប់ស់ញ្ញើយូ�ង នងិការផ្តតល់ទ�ន��ចិត្ថុតទាំ�ងគ្រឹះសុង
ច�ញ្ញើពា�ច�ំ�វស័ិយូញ្ញើ��មីូសីញ្ញើគ្រឹះមីចបាននូវញ្ញើគាលប់�ណ្ណង នងិ ញ្ញើគាលញ្ញើ�

 
រប់ស់ញ្ញើយូ�ង។ ខា� �សូមីប៊ែថិាងអ៊ូ�ណ្ណរ��ណ្ណ�ញ៏្ញើស្ថាម � និងការ�ះង��ណ្ណ
ច�ញ្ញើពា�អំ៊ូ�ទាំ�ងអ៊ូស់គំា ញ្ញើគ្រឹះពា�សមីទិធផ្តលទាំ�ងអ៊ូស់ញ្ញើន�នះងមីនិអាច 
សញ្ញើគ្រឹះមីចបានញ្ញើនា�ញ្ញើទ គ្រឹះប់សិនញ្ញើប់�គាម នពីួ�អ៊ូំ� ។ ខា� �ប់នតញ្ញើប់តជាា ចិត្ថុត�ំ�ង
ការ�ះ�នា� នងិគា�គ្រឹះទ�ល់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន គ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូ 
គ្រឹះប់សិទធភាពី នងិនិរនតរភាពី ខណ្ណៈញ្ញើពីលញ្ញើយូ�ងគ្រឹះតូ្ថុវឈាន�ល់ស�រាជិ
ថិមីញ្ញើ��មីូកីាា យូជាស្ថាា ប់ន័ហិរិញ្ញញ វត្ថុា�ឈានមី�ខញ្ញើ�រប់ស់គ្រឹះប់ញ្ញើទស�មុី�ជា

 នាញ្ញើពីលអ៊ូនា�ត្ថុ�ខ៏ាី។

យ�ន ហិ្�យន់ ស់ង់់
គ្រឹះប់ធានគ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល



8 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័

ខា� �បាទមានញ្ញើសច�តីញ្ញើស្ថាមីនសសរ�ីរាយូយ៉ា� ងនៃគ្រឹះ�ប៊ែលង �ំ�ងការជិគ្រឹះមាប់ជូិនពីី

លទធផ្តលការងាររប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ�ឆំ្នាំ� 2020 ញ្ញើន� ប៊ែ�ល

វា�ឺជាឆំ្នាំ�ប៊ែ�លញ្ញើយូ�ងបានសញ្ញើគ្រឹះមីចនូវគ្រឹះពីះត្ថុតិការណ៍្ណ និងសមីទិធផ្តល ស�ខាន់ៗ

ជាញ្ញើគ្រឹះច�នប៊ែ�លផ្តតល់ផ្តលជាវជិិជមាន�ល់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ទាំ�ង

ខាង�ំ�ង នងិខាងញ្ញើគ្រឹះ�។ ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�2020 ញ្ញើន�ផ្តងប៊ែ�រ វា�ជឺាឆំ្នាំ�ប៊ែ�លញ្ញើយូ�ងទទលួ

បាន��ញ្ញើណ្ណ� នញ្ញើសះ�រគ្រឹះ�ប់ប់៊ែផំ្ត�ទាំ�ងអ៊ូស់រមួីមានគ្រឹះទពីយស�មីមសរ�ប់ គ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ � 

នងិគ្រឹះបា��់មូី ី��ូ៏ចជាច�នួនអ៊ូតិ្ថុថិជិិន។ ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�2020 គ្រឹះទពីយស�មីមសរ�ប់រប់ស់  
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ��ន�ល់ 104% ប៊ែ�លញ្ញើធា�ឱ្យយគ្រឹះទពីយស�មីមសរ�ប់

មានច�នួន 774  លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ។  ញ្ញើល�សពីីញ្ញើន�ញ្ញើ�ញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើយូ�ងបានញ្ញើ��ញ 
គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញសរ�ប់ញ្ញើ��នញ្ញើ��ង�ល់ 26.6 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិញ្ញើពីញមីយួូឆំ្នាំ� 

ញ្ញើ��នញ្ញើ��ង 107% ញ្ញើធៀប់នះង 12.8 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិកាលពីឆំី្នាំ��នាងមី�។ 

�តាត មីយួូប៊ែ�លជិគ្រឹះមីញុ�ល់ការញ្ញើ��នញ្ញើ��ងញ្ញើន� �ញឺ្ញើដាយូស្ថារ��ញ្ញើណ្ណ� នផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុ

ឥណ្ណទាំនរប់ស់ញ្ញើយូ�ងប៊ែ�លមានច�នួនសរ�ប់ 623 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ 
ញ្ញើ�ច�ងឆំ្នាំ�2020  ញ្ញើ��នញ្ញើ��ងរហូិត្ថុ�ល់ 86% ញ្ញើប់�ញ្ញើធៀប់នះងផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំន 
ច�ននួ 336 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិកាលពីីឆំ្នាំ�មី�ន។ គ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �សនស �រប់ស់ញ្ញើយូ�ង 
បានញ្ញើ��នញ្ញើ��ងយ៉ា� ងលិរហូិត្ថុ�ល់ 125 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិញ្ញើ�ឆំ្នាំ�2020 

ប៊ែ�លញ្ញើ��នញ្ញើ��ង 88%  ញ្ញើធៀប់នះងគ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �សនស �ច�នួន 66 លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ
 

�ំ�ងឆំ្នាំ�2019។ ប៊ែផំ្ត��ស៏�ខានម់ីយួូញ្ញើទៀត្ថុញ្ញើនា��ឺដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន 

ញ្ញើ�ប៊ែត្ថុប់នតរ�ាបាននូវ��ណ្ណភាពីនៃនគ្រឹះទពីយស�មីម  ញ្ញើដាយូផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំន 

មានហ្វានិភិយ័ូ> 30នៃថិៃ រប់ស់ញ្ញើយូ�ង�ឺ 0.29% �ំ�ងឆំ្នាំ� 2020 ញ្ញើប់�ញ្ញើគ្រឹះប់ៀប់ញ្ញើធៀប់

នះង 0.30% នៃនឆំ្នាំ�មី�ន។ គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញស�ទធញ្ញើធៀប់នះងញ្ញើ��មីទ�ន (ROE)  បាន

ធាា �ច់��ញ្ញើ�គ្រឹះត្ថុះមី 16.9% �ំ�ងឆំ្នាំ�2020  ញ្ញើដាយូស្ថារប៊ែត្ថុការដា�ប់់ញូូ្ញលញ្ញើ��មីទ�ន

ប់ប៊ែនាមីរប់ស់ភា�ទ�និ�ប៊ែត្ថុមីយួូ�ត្ថុរ់ប់ស់ញ្ញើយូ�ង� ឺធនាគារ អ៊ូែរូ ីនៃនគ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ �។ 

ការដា�ប់់ញូូ្ញលញ្ញើ��មីទ�នញ្ញើន�ប់ងាា ញនូវទ�ន��ចិត្ថុតខុស់ប់�ផ្ត�ត្ថុញ្ញើល� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី

ហ្វាា យូប៊ែនន នងិវស័ិយូហិរិញ្ញញ វត្ថុា�ញ្ញើ��មីុ�ជា ពីសី�ណ្តា�ភ់ា�ទ�និ�រប់ស់ញ្ញើយូ�ង។

ធនាគារ អ៊ូែរូ ីនៃនគ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ � បានប់ញូ្ញប់ក់ារទញិភា�ហិែ�នញ្ញើ�ឆំ្នាំ� 2018 ញ្ញើហិ�យូ 
បានចាំប់ញ់្ញើផ្តត�មីគ្រឹះចបាចប់់ញូូ្ញលគំានូវគ្រឹះ�ុមីហិែ�នប់�គ្រឹះត្ថុសមីុន័ធពីីរ�ឺ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី

ហ្វាា យូប៊ែនន នងិ អ៊ូែរូ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើខមីបូ់ឌា �ំ�ងឆំ្នាំ�2019។ ញ្ញើយូ�ងសូមីអ៊ូរ��ណ្ណ

ច�ញ្ញើពា�ការគា�គ្រឹះទជាប់នតប់នាះ ប់ព់ីទីសំី្ថា�ក់ារ�ណ្តាត ល  នងិការប៊ែណ្ណនា�ពីនីយិូត័្ថុ

�រ ញ្ញើយូ�ងអាចប់ញូ្ញប់ក់ាររមួីប់ញូូ្ញលគំាញ្ញើ�ញ្ញើ��មីឆំ្នាំ� 2020  ញ្ញើហិ�យូបានពីគ្រឹះងី�

ប់ណ្តាត ញស្ថាខារប់ស់ញ្ញើយូ�ង�ល់ 136 ស្ថាខាញ្ញើ�ទូទាំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស។ ជាមីយួូនះង

ការពីគ្រឹះងី�ប់ណ្តាត ញស្ថាខា នងិការត្ថុ�ញ្ញើ��ងញ្ញើ��មីទ�នញ្ញើន� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន 

នះងមានមូីលដាឋ នគ្រឹះ�ះ��រ៏ ះងមា�មីយួូ �ំ�ងការពីគ្រឹះងី�វសិ្ថាលភាពីប់ប៊ែនាមី និង

ពីញ្ញើនា�នការពីគ្រឹះងី�អាជិីវ�មីមកានប់៊ែត្ថុឆ្នាំប់រ់ហ័ិសប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុ។ គ្រឹះសប់ជាមីយួូ

ការពីគ្រឹះងី�ខាួនញ្ញើន� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានញ្ញើគ្រឹះជិ�សញ្ញើរ �សប់��គលិ�ប់ប៊ែនាមី
 

ញ្ញើដាយូប់ញ្ញើងើ�ត្ថុការងារថិមីៗជាង 1000  ប់ប៊ែនាមី ប៊ែ�លញ្ញើធា�ឱ្យយច�នួនប់��គលិ�សរ�ប់

រប់ស់ញ្ញើយូ�ងញ្ញើ��នញ្ញើ��ងជិិត្ថុ�ល់ 3000 នា�។់ ទនះះមីនះងញ្ញើន� ញ្ញើយូ�ងបានប់នត

ញ្ញើផ្លាត ត្ថុញ្ញើល�ស្ថារៈស�ខានន់ៃនការ�ស្ថាងសមីត្ថុាភាពីប់��គលិ�ញ្ញើដាយូផ្តតល់នូវឱ្យកាស 

ស្ថារពីីអំគ្គគនាយកប្រប័ត្ថុិប័ត្ថុតិ
រយូៈញ្ញើពីលមីយួូឆំ្នាំ�ញ្ញើពារញ្ញើពីញញ្ញើដាយូប់ញ្ហាា គ្រឹះប់ឈមីប៊ែ�លមីនិបានរ �ពីះង 
ទ��ជាញ្ញើគ្រឹះច�ន បានប់ណ្តាត លឱ្យយញ្ញើស�ឋ�ិចូ�មុី�ជារងផ្តលប់��ពាល់ជា 
ប់នតប់នាះ ប់។់ ញ្ញើយូ�ង�ះងថា�ំ�ងកាលៈញ្ញើទសៈថិមីញ្ញើន� ញ្ញើយូ�ងនះងជួិប់នូវ

 ឧប់ស�គជាញ្ញើគ្រឹះច�នប៊ែ�លទាំមីទាំរឱ្យយញ្ញើយូ�ងមានការយូ�ចតិ្ថុតទ��ដា�ខុ់ស់  
និងការខិត្ថុខ�គ្រឹះប់ះងប៊ែគ្រឹះប់ងកានប់៊ែត្ថុខាា �ងញ្ញើ��ង។    �ំ�ងកាលៈញ្ញើទសៈញ្ញើន�
ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូប៊ែនន បានញ្ញើធា�ការសគ្រឹះមីប់ខាួននិងអ៊ូន�វត្ថុត 
យូ�ទធស្ថាស្ត្រសតថិមីៗយ៉ា� ងឆ្នាំប់រ់ហ័ិស ញ្ញើ��មីូធីានាថាអ៊ូតិ្ថុថិិជិនរប់ស់ញ្ញើយូ�ង 
ញ្ញើ�ប៊ែត្ថុប់នតទទលួបានញ្ញើសវា�មីម�ល៏ ិប់��គលិ�ញ្ញើ�ប៊ែត្ថុប់នតមានសមីទិធផ្តល 
ការងារខុស់ មូាស់ភា�ហិែ�នញ្ញើ�ប៊ែត្ថុមានភាពីរ�ីរាយូ និងនិយូត័្ថុ�រញ្ញើ� 
ប៊ែត្ថុមានទ�ន��ចិត្ថុតខុស់មី�ញ្ញើល�ញ្ញើយូ�ង។ ខណ្ណៈប៊ែ�ល�ំ�ងឆំ្នាំ�2020 ជាឆំ្នាំ�

 
ប៊ែ�លមានឧប់ស�គជាញ្ញើគ្រឹះច�នសគ្រឹះមាប់ញ់្ញើយូ�ង វា�ជ៏ាឱ្យកាសមីយួូប៊ែ�ល
អាចឱ្យយញ្ញើយូ�ងបានញ្ញើ��ញអ៊ូ�ពីីភាពីអ៊ូ�ណ្ណត្ថុន់ិងការខិត្ថុខ�រប់ស់ប់��គលិ�
ញ្ញើយូ�ង ប៊ែ�លពី�ួញ្ញើ�បានញ្ញើប់តជាា ចតិ្ថុតញ្ញើ��មីូជីិ�ន�ឧប់ស�គ នងិញ្ញើ��មីូសីញ្ញើគ្រឹះមីច
បានតាមីញ្ញើគាលញ្ញើ�យូ�ទធស្ថាស្ត្រសតអាជីិវ�មីមរយូៈញ្ញើពីលប៊ែវងរប់ស់ញ្ញើយូ�ង។ 
ខា� �បាទសូមីញ្ញើកាត្ថុសរញ្ញើស�រ�ល់ប់��គលិ�ទាំ�ងអ៊ូស់ ញ្ញើល�សមីត្ថុាភាពី�៏
អ៊ូសូ្ថារយរប់ស់ពីួ�ញ្ញើ� �ំ�ងការអ៊ូន�វត្ថុតការងារ�ម៏ានគ្រឹះប់សិទធភាពីប៊ែ�លជា
លទធផ្តលញ្ញើធា�ឱ្យយ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី ហ្វាា យូប៊ែនន ទទួលបាន��ញ្ញើណ្ណ� ន
សមីទិធផ្តល��៏ួរឱ្យយ�ត្ថុស់មាគ ល់។ 

គ្គីម្ម ស់ូុនឃ្�យូ
អ៊ូ�គនាយូ�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ



9ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័

ប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លជាញ្ញើគ្រឹះច�ន។ ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�2020 ញ្ញើយូ�ងបានផ្តតល់វ�គប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត ល

ជិិត្ថុ 300 ប៊ែ�លញ្ញើសម�នះងគ្រឹះប់មាណ្ណជា 14,000  ញ្ញើមា� ងនៃនការប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត ល។

យូ�ទធស្ថាស្ត្រសតនៃនការពីគ្រឹះងី�ខាួនរប់ស់ញ្ញើយូ�ង �មឺីនិស�ញ្ញើ�ញ្ញើល�ការពីគ្រឹះងី�ប់ណ្តាត ញ

ស្ថាខាប៊ែត្ថុមីយួូមី�ខញ្ញើនា�ញ្ញើទ  �ឺញ្ញើយូ�ងបានប់ញ្ញើងើ�ត្ថុប់ណ្តាត ញញ្ញើសវា�មីមកានប់៊ែត្ថុ 
ទូល�ទូលាយូប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើដាយូចាំប់ន់ៃ��ូជាមីយួូ លីហិួរញ្ញើផ្តគ្រឹះប់�ូ ប៊ែ�លជាអ៊ូំ�

ផ្តតល់ញ្ញើសវាទូទាំត្ថុឈ់ានមី�ខញ្ញើ�មីយួូ ញ្ញើ��មុី�ជា ញ្ញើ��មីូអី៊ូន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយអ៊ូតិ្ថុថិិជិន

រប់ស់ញ្ញើយូ�ងប់ងគ់្រឹះបា��់មូីរីប់ស់ពីួ�ញ្ញើ�យ៉ា� ងងាយូគ្រឹះសួល តាមីរយូៈទីភំា�ង់ារ

រប់ស់លីហិួរជាង 4,500 ទូទាំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស។

ញ្ញើដាយូគ្រឹះប់កានខ់ាជ ប់នូ់វញ្ញើគាលការណ៍្ណ  នៃនការផ្តតល់ញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប៊ែ�លមាន 
ភាពីងាយូគ្រឹះសួល�ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន �ប៏ានដា�ឱ់្យយ 
ញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ញ្ញើសវាញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមី��ប់ូងប៊ែ�លអ៊ូតិ្ថុថិិជិនអាចញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ញ្ញើសវាញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមី

 ប៊ែ�លជាសមាជិិ� CSS ទាំ�ងអ៊ូស់ញ្ញើ�ទូទាំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស�មុី�ជា។  ញ្ញើល�សពីីញ្ញើន� 
ញ្ញើ�ញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើយូ�ងបានចាំប់ន់ៃ��ូ ជាមីយួូគ្រឹះប់ពីន័ធទូទាំត្ថុគ់្រឹះបា�ប់ា�ង ប៊ែ�លប់ញ្ញើងើ�ត្ថុ

ញ្ញើ��ងញ្ញើដាយូធនាគារជាត្ថុិនៃន�មុី�ជា ប៊ែ�លអ៊ូត្ថុិថិិជិនអាចញ្ញើធា�ការញ្ញើផ្តះរ និង

ទូទាំត្ថុគ់្រឹះបា�ប់ានកានប់៊ែត្ថុទូល�ទូលាយូជាងមី�ន។

�ូចប៊ែ�លបានប់ញ្ហាជ � ់ពីីភាពីនៃចំគ្រឹះប់ឌ្ឍិត្ថុនៃនគ្រឹះប់ពីន័ធឌ្ឍីជិីថិល �ឺជាអ៊ូាីមីយួូប៊ែ�ល 

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី ហ្វាា យូប៊ែនន បានញ្ញើផ្លាត ត្ថុស�ខាន ់នងិប៊ែត្ថុងប៊ែត្ថុញ្ញើធា�ការជិ�រ�ញប់ប៊ែនាមី។ 

ញ្ញើ�ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�2020 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានដា�ឱ់្យយញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់�មីមវធិ
 ី

ធនាគារចល័ត្ថុថិមីប៊ែ�លមានញ្ញើឈាម �ថា WB WON Mobile ប៊ែ�លមានមី�ខងារ  

និងល�ំណ្ណៈពីិញ្ញើសសៗជាញ្ញើគ្រឹះច�ន ប៊ែ�លនា�យូ�ញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ឌ្ឍីជិីថិលរប់ស់ 
 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ឈានញ្ញើ�កានម់ីយួូ�គ្រឹះមីតិ្ថុញ្ញើទៀត្ថុ។ ញ្ញើគាលប់�ណ្ណង 

ស�ខានន់ៃន WB WON Mobile  �ឺញ្ញើ��មីូផី្តតល់នូវប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនហ៍ិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប៊ែ�ល

លិប់�ផ្ត�ត្ថុ �ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនរប់ស់ញ្ញើយូ�ង។

ខណ្ណៈញ្ញើពីលប៊ែ�លអាជិវី�មីមរប់ស់ញ្ញើយូ�ងប់នតរ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�ន ស�មីមភាពីទ�នួលខ�សគ្រឹះតូ្ថុវ

សងគមីរប់ស់ញ្ញើយូ�ង�ឺជាប៊ែផំ្ត�មីយួូ�ស៏�ខានញ់្ញើ��ំ�ងប៊ែផ្តនការអាជីិវ�មីមរប់ស់ញ្ញើយូ�ង 

�ំ�ងការជួិយូគា�គ្រឹះទ�ល់អំ៊ូ�ប៊ែ�លមានទ��ំល�បា�។ �ំ�ងញ្ញើនា�ផ្តងប៊ែ�រ  
ញ្ញើ��មីូញី្ញើ�ា�យូត្ថុប់នះងការរងញ្ញើគ្រឹះគា�ញ្ញើដាយូទះ�ជិ�នន ់ញ្ញើយូ�ងបានផ្តតល់អ៊ូ�ញ្ញើណ្តាយូជា

ញ្ញើសូៀងអាហ្វារ�ល់គ្រឹះ�ួស្ថារប៊ែ�លរងញ្ញើគ្រឹះគា�ញ្ញើដាយូទះ�ជិ�ននញ់្ញើ�ញ្ញើខត្ថុតបាត្ថុ�់�ប់ង 

និងបានចូលរមួីវភិា�ទាំនជាស្ថាចគ់្រឹះបា�ប់់ប៊ែនាមី�ល់គ្រឹះ�ួស្ថារប៊ែ�លរងផ្តល 
ប់��ពាល់ញ្ញើ�ទូទាំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស។ ញ្ញើល�សពីីញ្ញើន�ញ្ញើទៀត្ថុ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន 

បានប់ញ្ញើងើ�ត្ថុ�មីមវធិីពីិញ្ញើសសមីយួូប៊ែ�លមានញ្ញើឈាម �ថា “�មីមវធិី��មារលិប់�ផ្ត�ត្ថុ” 

ញ្ញើ��មីូឧីប់ត្ថុាមីភ�ល់�ូនៗរប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិជិិនញ្ញើ�ំ�មី ញ្ញើល�ការសិ�ារប់ស់ពី�ួញ្ញើ�។ ញ្ញើល�ស

ពីីញ្ញើន� ញ្ញើ��មីូញី្ញើ�ា�យូត្ថុប់នះងជិ�ងឺ�ូវ�ី-19 ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូប៊ែនន 
 

បានញ្ញើធា�ការប់រចូិាំ�ជាស្ថាច់គ្រឹះបា�់�ល់គ្រឹះ�សួងស� ខាភិិបាល ញ្ញើ��មីូ ី
ញ្ញើ�ា�យូត្ថុប់ញ្ញើ�នះងការផ្តះ��ញ្ញើ��ង��ប់ូង ញ្ញើហិ�យូបានប់រចូិាំ�សមាភ រៈញ្ញើពីទយ�ល់

មីនះីរញ្ញើពីទយ ប៊ែ�លរងប់��ពាល់ញ្ញើដាយូជិ�ងឺ�៏កាចស្ថាហ្វាវញ្ញើន�  តាមីរយូៈ

ធនាគារជាត្ថុិនៃន�មុី�ជា        និងបានចូលរួមីវភិា�ទាំនប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុ�ល់

រាជិរដាឋ ភិបិាល�មុី�ជា�ំ�ងការទិញវា� �ស់្ថា�ងសគ្រឹះមាប់គ់្រឹះប់ញ្ញើទស�មុី�ជា ញ្ញើ�មី�ន

��ណ្តាចឆំ់្នាំ�។

�ូចប៊ែ�លញ្ញើយូ�ងបានញ្ញើល��ញ្ញើ��ងពីីសមីទិធផ្តលស�ខាន់ៗ ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�2020 ញ្ញើយូ�ង

�ប៏ានញ្ញើមី�លញ្ញើ��ញអ៊ូ�ពីីប់ញ្ហាា គ្រឹះប់ឈមីប៊ែ�លអាចនះងញ្ញើ��ត្ថុមានញ្ញើ��ងនាញ្ញើពីល
 

អ៊ូនា�ត្ថុ។ ការគ្រឹះប់�ួត្ថុគ្រឹះប់ប៊ែជិងញ្ញើ�ប៊ែត្ថុប់នតញ្ញើ��នញ្ញើ��ងខណ្ណៈប៊ែ�លគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន 
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�កានប់៊ែត្ថុញ្ញើគ្រឹះច�ន�ួប់ផ្តស �ជាមីយួូគ្រឹះ�ុមីហិែ�ន FinTech បានចូលមី�កាន ់

ទីផ្តារ�មីុ�ជា។ ការផ្តះ��ញ្ញើ��ងនូវជិ�ងឺ�ូវ�ី--19 ផ្តលប់��ពាល់នៃន EBA និងការ 
ធាា �ច់��ញ្ញើស�ឋ�ិចូ អាចរារា �ងស�មីមភាពីអាជិវី�មីមរប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិជិិនរប់ស់ញ្ញើយូ�ង។ 

ខណ្ណៈញ្ញើពីលប៊ែ�លផ្តលប់��ពាល់ពីិត្ថុគ្រឹះបា��ញ្ញើល�ញ្ញើស�ឋ�ិចូពិីបា�នះងបា� ន់
 

ស្ថាម ន ផ្តលប់��ពាល់ញ្ញើន��ឺ ប់ញ្ហាា គ្រឹះប់ឈមីប៊ែ�ល��ពី�ងញ្ញើ��ត្ថុញ្ញើ��ងសគ្រឹះមាប់ ់
ញ្ញើស�ឋ�ិចូ�ំ�ងរយូៈញ្ញើពីលខាី។ ញ្ញើទាំ�បី់ជាញ្ញើយូ�ងមីនិអាចទាំយូទ��ជាមី�នបាន

�ញ៏្ញើដាយូ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ�ប៊ែត្ថុមានភាពីវជិិជមានច�ញ្ញើពា�អ៊ូនា�ត្ថុ 
រប់ស់គ្រឹះប់ញ្ញើទស�មុី�ជា និងញ្ញើប់តជាា គា�គ្រឹះទ�ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនរប់ស់ញ្ញើយូ�ងញ្ញើ�គ្រឹះ�ប់់

 
កាលៈញ្ញើទសៈ។ ញ្ញើយូ�ងញ្ញើផ្លាត ត្ថុស�ខាន់ញ្ញើល�ប់��គលិ��៏ជិ�នាញ និងមាន 
ប់ទពីិញ្ញើស្ថាធនខុ៍ស់រប់ស់ញ្ញើយូ�ង ការគា�គ្រឹះទយ៉ា� ងខាា �ងពីីភា�ទ�និ�រប់ស់ញ្ញើយូ�ង 

 
និងយូ�ទធស្ថាស្ត្រសត�ល៏ិិត្ថុលិនញ់្ញើ��មីូញី្ញើដា�គ្រឹះស្ថាយូនូវប់ញ្ហាា គ្រឹះប់ឈមីនានាខណ្ណៈ

ញ្ញើពីលប៊ែ�លញ្ញើយូ�ងនះងចាំប់យ់ូ�ឱ្យកាសឱ្យយអ៊ូស់ពីីលទធភាពី។

�ំ�ងនាមីអ៊ូ�គនាយូ�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ ខា� �បាទសូមីប៊ែថិាងអ៊ូ�ណ្ណរ��ណ្ណយ៉ា� ងគ្រឹះជាលញ្ញើគ្រឹះ� 

និងសូមីញ្ញើកាត្ថុសរញ្ញើស�រយ៉ា� ងញ្ញើស្ថាម �ច�ញ្ញើពា�និយូត័្ថុ�រ ភា�ទ�និ� គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ា

ភិបិាល ប់��គលិ� និងអ៊ូតិ្ថុថិិជិនទាំ�ងអ៊ូស់។ សូមីអ៊ូរ��ណ្ណ ច�ញ្ញើពា�និយូត័្ថុ�រ 

សគ្រឹះមាប់ក់ារគា�គ្រឹះទនងិការប៊ែណ្ណនា��ម៏ានត្ថុនៃមីារប់ស់ពី�ួញ្ញើ�។ សូមីអ៊ូរ��ណ្ណ�ល់

មូាស់ភា�ហិែ�ន និងគ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល ច�ញ្ញើពា�ការញ្ញើជិឿជា�ញ់្ញើល�យូ�ទធស្ថាស្ត្រសត

និងការគា�គ្រឹះទឥត្ថុឈប់ឈ់រ។ សូមីអ៊ូរ��ណ្ណច�ញ្ញើពា� ច�ញ្ញើពា�ប់��គលិ� នូវការ

ល�ប់ងក់ារចូលរមួីស្ថាទរ និងការត្ថុសែូ។ សូមីអ៊ូរ��ណ្ណច�ញ្ញើពា�អ៊ូតិ្ថុថិិជិន នូវ

ការញ្ញើជិឿជា� ់នងិញ្ញើធា�ឱ្យយ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ជាជិ�ញ្ញើរ �សញ្ញើសវា�មីមហិរិញ្ញញ វត្ថុា�
រប់ស់ញ្ញើលា�អំ៊ូ�។ ខា� �ទនះះងរងច់ាំ�នូវ ការផ្តតល់ជូិនផ្តលិត្ថុផ្តល និងញ្ញើសវា�មីម

ហិរិញ្ញញ វត្ថុា�ញ្ញើ�ំ�មីគ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូភាពីនៃចំគ្រឹះប់ឌិ្ឍត្ថុថិមីៗ  នងិសមីទិធផ្តលស�ខាន់ៗ ជាញ្ញើគ្រឹះច�ន

ញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�ប់នតប់នាះ ប់។់ 

គ្គីម្ម ស់ូុនឃ្�យូ
អ៊ូ�គនាយូ�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ



ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័

1990s

2011

2000

2017

2019

2003

2004

2016

2018

 
  
 

្រត�វបនបេង�ើតេឡើងជសកម�ភពមយួ
របស់កម�វធិីអភវិឌ្ឍនត៍ំបនរ់បស់អង�ការ
ទស្សនៈពិភពេលាកកម�ុជ។ 

្រត�វបនដាកេ់ឈា� ះថ កម�វធិីអភវិឌ្ឍនស៍ហ្រគស
ខា� តតូចែដលជកម�វធិីឥណទានមយួ
របស់អង�ការទស្សនៈពិភពេលាក។

បនកា� យជ្រក�មហុ៊នមយួបនចុះប�� ីេដាយមន
េឈា� ះថ វសិីនហា� ន ់(េខមបូឌា) អិលធីឌី 

េន្រកសួងពាណិជ�កម�។

បនទទួលអាជ� បណ័� ពីធនគរជតិកម�ុជ 
េដាយមនេឈា� ះថ
វសិីនហា� ន ់(េខមបូឌា) អិលធីឌី។

បនទទួលអាជ� បណ័� ្របកប
អាជីវកម�ទទួល្របកប់េ�� ើពី

ធនគរជតិៃនកម�ុជ។

• ការសេម� ធជផ�ូវការអគរការយិល័យកណ� លថ�ី 
• ទទួលបនការទទួលសា� ល់ថសា� បន័បនេគរពតាម
   េគលការ ការពារអតិថិជន យ៉ងខា� បខ់ា� ន ់និង្រត�វតាម
   ស�ងដ់ារអន�រជតិពី Smart Campaign 

• ទទួលបនវ�ិ� បនប្រតអនុេលាមភព
 សារេពើពន� ្របេភទមស ពីអគ�នយកដា� ន
 ពន�ដារៃន្រពះរាជណច្រកកម�ុជ។
• ជសមជិកសា� បនិកៃនគេ្រមង NBC FAST េហើយបន
 ប��បក់ារេធ�ើសមហរណកម� យ៉ងេពញេលញ។

ផ� ស់ប�ូរម� ស់ភគហុ៊ន (មថុិន2018) 
េទជធនគរអ៊ូរ ីៃន្របេទសកូេរ ៉ខាងត្បងូ។  • បនទទួលការអនុមត័ជេគលការណ៍ពីធនគរជតិៃនកម�ុជ 

 េលើសំេណើ សំុគួបប��ូ លគ� ជមយួនឹង្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុអ៊ូរ ី
 ហា� យែនន េខមបូឌា ភអីិលសីុ។

• ែខកុម�ៈ ឆ� 2ំ020ដំេណើ រការគួបប��ូ លគ� េដាយ
 េជគជយ័រវាង្រគឹះសា� ន ដាបែ់បល៊យូប៊ ីហា� យែនន ឯ.ក  
 និង្រគឹះសា� ន អ៊ូរ ីហា� យែនន េខមបូឌា ភអីិលសីុ។ 
• ែខវចិ�ិកា ឆ� 2ំ020 ប��ូ លេដើមទុន 100 លានដុលា� រ
 បែន�មពីម� ស់ភគហុ៊ន ធនគរ អ៊ូរ។ី

• គិត្រតឹម ែខធ�ូ ឆ� 2ំ020 ដាបែ់បល៊យូប៊ ីហា� យែនន មន
 ឥណទានចំនួន 623លានដុលា� រ (អ្រតាកំេណើ ន 86%)
 ្របកប់េ�� ើចំនួន 125លានដុលា� រ (អ្រតាកំេណើ ន88%)
 ្រទព្យសកម�សរបុចំនួន 774លានដុលា� រ (អ្រតាកំេណើ ន 104%)

2020

ប្រពីឹត្ថុតិការណ៍៍ស់ំខាន់ៗប្រប័ចាំំឆ្នាំំ�ំ



ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័

1990s

2011

2000

2017

2019

2003

2004

2016

2018

 
  
 

្រត�វបនបេង�ើតេឡើងជសកម�ភពមយួ
របស់កម�វធិីអភវិឌ្ឍនត៍ំបនរ់បស់អង�ការ
ទស្សនៈពិភពេលាកកម�ុជ។ 

្រត�វបនដាកេ់ឈា� ះថ កម�វធិីអភវិឌ្ឍនស៍ហ្រគស
ខា� តតូចែដលជកម�វធិីឥណទានមយួ
របស់អង�ការទស្សនៈពិភពេលាក។

បនកា� យជ្រក�មហុ៊នមយួបនចុះប�� ីេដាយមន
េឈា� ះថ វសិីនហា� ន ់(េខមបូឌា) អិលធីឌី 

េន្រកសួងពាណិជ�កម�។

បនទទួលអាជ� បណ័� ពីធនគរជតិកម�ុជ 
េដាយមនេឈា� ះថ
វសិីនហា� ន ់(េខមបូឌា) អិលធីឌី។

បនទទួលអាជ� បណ័� ្របកប
អាជីវកម�ទទួល្របកប់េ�� ើពី

ធនគរជតិៃនកម�ុជ។

• ការសេម� ធជផ�ូវការអគរការយិល័យកណ� លថ�ី 
• ទទួលបនការទទួលសា� ល់ថសា� បន័បនេគរពតាម
   េគលការ ការពារអតិថិជន យ៉ងខា� បខ់ា� ន ់និង្រត�វតាម
   ស�ងដ់ារអន�រជតិពី Smart Campaign 

• ទទួលបនវ�ិ� បនប្រតអនុេលាមភព
 សារេពើពន� ្របេភទមស ពីអគ�នយកដា� ន
 ពន�ដារៃន្រពះរាជណច្រកកម�ុជ។
• ជសមជិកសា� បនិកៃនគេ្រមង NBC FAST េហើយបន
 ប��បក់ារេធ�ើសមហរណកម� យ៉ងេពញេលញ។

ផ� ស់ប�ូរម� ស់ភគហុ៊ន (មថុិន2018) 
េទជធនគរអ៊ូរ ីៃន្របេទសកូេរ ៉ខាងត្បងូ។  • បនទទួលការអនុមត័ជេគលការណ៍ពីធនគរជតិៃនកម�ុជ 

 េលើសំេណើ សំុគួបប��ូ លគ� ជមយួនឹង្រគឹះសា� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុអ៊ូរ ី
 ហា� យែនន េខមបូឌា ភអីិលសីុ។

• ែខកុម�ៈ ឆ� 2ំ020ដំេណើ រការគួបប��ូ លគ� េដាយ
 េជគជយ័រវាង្រគឹះសា� ន ដាបែ់បល៊យូប៊ ីហា� យែនន ឯ.ក  
 និង្រគឹះសា� ន អ៊ូរ ីហា� យែនន េខមបូឌា ភអីិលសីុ។ 
• ែខវចិ�ិកា ឆ� 2ំ020 ប��ូ លេដើមទុន 100 លានដុលា� រ
 បែន�មពីម� ស់ភគហុ៊ន ធនគរ អ៊ូរ។ី

• គិត្រតឹម ែខធ�ូ ឆ� 2ំ020 ដាបែ់បល៊យូប៊ ីហា� យែនន មន
 ឥណទានចំនួន 623លានដុលា� រ (អ្រតាកំេណើ ន 86%)
 ្របកប់េ�� ើចំនួន 125លានដុលា� រ (អ្រតាកំេណើ ន88%)
 ្រទព្យសកម�សរបុចំនួន 774លានដុលា� រ (អ្រតាកំេណើ ន 104%)

2020



12 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័

ធនាគារ អ៊ូែរូ ី  �ជឺាភា�ទ�និ�ប៊ែត្ថុមីយួូ�ត្ថុរ់ប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី            
ហ្វាា យូប៊ែនន ប៊ែ�លមានទីសំ្ថា�ក់ារ�ណ្តាត លញ្ញើ�ទីគ្រឹះ�ុង ញ្ញើសអ៊ូែូល 
គ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ �ខាងត្ថុូងូ  គ្រឹះតូ្ថុវបានប់ញ្ញើងើ�ត្ថុញ្ញើ��ង�ំ�ងឆំ្នាំ�1899 ជា

 
ធនាគារពាណិ្ណជិជឈានមី�ខញ្ញើ� មីយួូញ្ញើ�គ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ � ប៊ែ�លមាន 
ប់ណ្តាត ញអ៊ូនតរជាតិ្ថុ�ធ៏�ទូលាយូ ញ្ញើ�ទូទាំ�ងពិីភិពីញ្ញើលា� ផ្តតល់ជូិន 
នូវការវនិញិ្ញើយ៉ា�ញ្ញើល�វស័ិយូពាណិ្ណជិជ�មីម នងិវស័ិយូធនាគារយ៉ា� ង

 
ទូល�ទូលាយូតាមីរយូៈប់ណ្តាត ញគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតកិារញ្ញើ��ំ�ងគ្រឹះស�ុ ច�នួន 
747ស្ថាខា នងិញ្ញើគ្រឹះ�គ្រឹះស�ុ ច�នួន 451ស្ថាខា ញ្ញើ��ំ�ង 26 គ្រឹះប់ញ្ញើទស។ 

�ំ�ងឆំ្នាំ�2020 ញ្ញើន� ធនាគារអ៊ូែូរ ីអ៊ូប់អ៊ូរស្ថាទរខួប់ទី121 ប៊ែ�ល 
ខាួនបានរ�ស្ថាងគ្រឹះប់វត្ថុតិស្ថាស្ត្រសតរប់ស់ខាួនញ្ញើ�ញ្ញើល�ទីផ្តារហិរិញ្ញញ វត្ថុា�

 អ៊ូស់រយូៈញ្ញើពីលជាងមីយួូសត្ថុវត្ថុសម៍ី�ញ្ញើហិ�យូ។  ធនាគារ អ៊ូែរូ ីនះង
ប់នតរ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�នញ្ញើ�សត្ថុវត្ថុសប់នតប់នាះ ប់ញ់្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើ��មីូកីាា យូជាស្ថាា ប់ន័
ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប៊ែ�លប៊ែត្ថុងប៊ែត្ថុញ្ញើ�ជិិត្ថុញ្ញើលា�អ៊ូំ�ប់�ផ្ត�ត្ថុ។ 

ញ្ញើដាយូអាជីិវ�មីមរប់ស់ខាួនមានការរ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�នជាល�ដាប់ ់តាមីរយូៈ
ការទ��ចិត្ថុតរប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន និងភា�ទ�និ� ធនាគារ អ៊ូែូរ ីធានា
ត្ថុប់សំងញ្ញើល�ទ�ន��ចិត្ថុតរប់ស់ពីួ�ញ្ញើ� ញ្ញើដាយូផ្តតល់ ជូិននូវផ្តល 
ច�ញ្ញើណ្ណញកានប់៊ែត្ថុធ�ជាងមី�ន និង�គ្រឹះមីតិ្ថុនៃនការញ្ញើពីញចិត្ថុត កានប់៊ែត្ថុ 
គ្រឹះប់ញ្ញើស�រជាងមី�ន។ �តិ្ថុគ្រឹះត្ថុះមីច�ងឆំ្នាំ�2020 ធនាគារ អ៊ូែរូ ីមានគ្រឹះទពីយ
ស�មីមសរ�ប់ច�នួន 344 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុ
ឥណ្ណទាំនសរ�ប់ 276 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ 
គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ 1.8 ពាន់លាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ និងគ្រឹះបា� ់
ច�ញ្ញើណ្ណញ 1.3 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ។

អំំពីីធនាគារ អំូ�រី

ស្ថាខា ញ្ញើ��ំ�ង 26 
គ្រឹះប់ញ្ញើទស

ស្ថាខា�ំ�ងគ្រឹះសុ�747 

451

�ិត្ថុគ្រឹះត្ថុះមីច�ងឆំ្នាំ�2020

មានប្រទពី�យស់កម្មមស់រុប័ចំំនួន

344 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ 

ផលប័័ប្រត្ថុឥណ៍ទានស់រុប័

276 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ

ប្របាក់ចំំបេណ៍ញប្រប័ត្ថុិប័ត្ថុតិការ

1.8 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ

ប្របាក់ចំំបេណ៍ញ 

1.3 ពានល់ាន��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ



13ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័

ៃច��បឌិតេ�ៃថ�េនះ
�នែផ����ៃថ�ែស�ក

[ ជេ�មើសដំបូងេ�េលើេស�ហិរ��វត�� ]

[ អតិថិជន ]
ធ��រអ៊ូរ� គិតពីអតិថិជននិងសហគមន៍របស់ខ��ន�ចម��ង។

[ ទំនុកចិត� ]
ធ��រអ៊ូរ� បេង�ើតទំនុកចិត�ដល់អតិថិជនេ�យែផ�កេលើេ�ល�រណ៍។

[ ជំ�ញ ]
អ៊ូរ� ���យែននស៊ល �គុប �នជំ�ញេលើ�រដឹក�ំទីផ��រ។

[ ៃច��បឌិត]

ធ��រអ៊ូរ� េធ�ើឱ��អ�គតរ�កចេ�មើន�មរយៈ�រៃច��បឌិត។



គណៈក���ធិ�រ
អភិ�លកិច� និង តៃម��រ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

អគ��យក
�បតិបត�ិ

្របធនេលខាធិការដា� ន

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម�ៃផ�ក��ង

គណៈកម� ធិការ
គណៈ្រគប្់រគង

គណៈកម� ធិការក្រមតិគណៈ្រគប្់រគង

គណៈកម� ធិការ
្រគប្់រគងហានិភយ័

គណៈកម� ធិការ
ទំនួសខុស្រត�វសង�ម

គណៈកម� ធិការ
្រគប្់រគង ្រទព្យ-បំណុល

គណៈកម� ធិការ
ធនធនមនុស្ស

គណៈកម� ធិការ
អនុមត័ឥណទាន

គណៈកម� ធិការ
ពត័ម៌នវទិ្យោ

គណៈកម� ធិការ
វនិិេយគពត័ម៌នវទិ្យោ

អគ�នយកពត័ម៌នវទិ្យោ

្របធននយកដា� ន
្របតិបត�ិការ

្របធននយកដា� ន
វភិគឥណទាន

្របធននយកដា� ន
ហិរ�� វត�ុ & គណេនយ្យ

្របធននយកដា� ន
រតនគរ

្របធននយកដា� ន
កិច�ការទូេទ

្របធននយកដា� ន
្រគប្់រគងហានិភយ័

្របធននយកដា� ន
្របតិបត�ិតាម

្របធននយកដា� ន
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

្របធននយកដា� ន
យុទ�សា�ស� & ែផនការ

្របធននយកដា� ន
ធនធនមនុស្ស

្របធននយកដា� ន
្រគប្់រគងគេ្រមង

្របធននយកដា� ន
េដាះ្រសាយបំណុល

្របធននយកដា� ន
អភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវកម�

្របធននយកដា� ន
្របកប់េ�� ើ

្របធននយកដា� ន
បំេ្រមើអតិថិជន

នយកៃនអគ�នយកដា� ន 
្រគប្់រគង & ែផនការ

នយកៃន
អគ�នយកដា� ន ហិរ�� វត�ុ

នយកៃនអគ�នយកដា� ន
្របតិបត�ិការ

អគ�នយកហិរ�� វត�ុអគ�នយកឥណទាន

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

អគ��យក
សវនកម�

អគ�នយក
្រគប្់រគងហានិភយ័ ម�ន�ី្របតិបត�ិតាមអគ�នយិកា្របតិបត�ការ

រចំនាស់ម្ម័័នធប្រកុម្មហិូុន

14 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័



គណៈក���ធិ�រ
អភិ�លកិច� និង តៃម��រ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

អគ��យក
�បតិបត�ិ

្របធនេលខាធិការដា� ន

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម�ៃផ�ក��ង

គណៈកម� ធិការ
គណៈ្រគប្់រគង

គណៈកម� ធិការក្រមតិគណៈ្រគប្់រគង

គណៈកម� ធិការ
្រគប្់រគងហានិភយ័

គណៈកម� ធិការ
ទំនួសខុស្រត�វសង�ម

គណៈកម� ធិការ
្រគប្់រគង ្រទព្យ-បំណុល

គណៈកម� ធិការ
ធនធនមនុស្ស

គណៈកម� ធិការ
អនុមត័ឥណទាន

គណៈកម� ធិការ
ពត័ម៌នវទិ្យោ

គណៈកម� ធិការ
វនិិេយគពត័ម៌នវទិ្យោ

អគ�នយកពត័ម៌នវទិ្យោ

្របធននយកដា� ន
្របតិបត�ិការ

្របធននយកដា� ន
វភិគឥណទាន

្របធននយកដា� ន
ហិរ�� វត�ុ & គណេនយ្យ

្របធននយកដា� ន
រតនគរ

្របធននយកដា� ន
កិច�ការទូេទ

្របធននយកដា� ន
្រគប្់រគងហានិភយ័

្របធននយកដា� ន
្របតិបត�ិតាម

្របធននយកដា� ន
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

្របធននយកដា� ន
យុទ�សា�ស� & ែផនការ

្របធននយកដា� ន
ធនធនមនុស្ស

្របធននយកដា� ន
្រគប្់រគងគេ្រមង

្របធននយកដា� ន
េដាះ្រសាយបំណុល

្របធននយកដា� ន
អភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវកម�

្របធននយកដា� ន
្របកប់េ�� ើ

្របធននយកដា� ន
បំេ្រមើអតិថិជន

នយកៃនអគ�នយកដា� ន 
្រគប្់រគង & ែផនការ

នយកៃន
អគ�នយកដា� ន ហិរ�� វត�ុ

នយកៃនអគ�នយកដា� ន
្របតិបត�ិការ

អគ�នយកហិរ�� វត�ុអគ�នយកឥណទាន

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

អគ��យក
សវនកម�

អគ�នយក
្រគប្់រគងហានិភយ័ ម�ន�ី្របតិបត�ិតាមអគ�នយិកា្របតិបត�ការ

15ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័



16 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័

អំំពីី
ប្រកុម្មប្រប័ឹក�សាភិិបាល



17ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័

ញ្ញើលា� យូូន ហិយ �នសង ់ទទួលបានប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុប៊ែផ្តំ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងពាណិ្ណជិជ�មីមញ្ញើ�ស្ថា�ល
វទិាល័យូជាត្ថុិញ្ញើសអ៊ូែូល។  ប់ចូ�ប់ូនំញ្ញើលា�ជាសមាជិិ�នៃនវទិាស្ថាា ន�ូញ្ញើរ �   ប៊ែផំ្ត�វញិ្ហាញ
ប់នប់គ្រឹះត្ថុ�ណ្ណញ្ញើនយូយ�រស្ថាធារណ្ណៈ (KICPA)។ ញ្ញើលា�បានចូលប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការងារញ្ញើ�ធនាគារ 
អ៊ូែូរ ី�ំ�ងប៊ែខឧសភា ឆំ្នាំ�2012។    មី�នញ្ញើន� ញ្ញើលា�បានញ្ញើធា�ការញ្ញើ�គ្រឹះ�ុមីហិែ�ន�ណ្ណញ្ញើនយូយ
ស្ថាធារណ្ណៈធ�ៗ តា�ងពីីឆំ្នាំ�2000 មី�ញ្ញើមីា��។ អាជីិពីរប់ស់ញ្ញើលា�បានចាំប់់ញ្ញើផ្តត�មី 
ជាមីយួូ PwC ប៊ែ�លជាគ្រឹះ�ុមីហិែ�ន�ណ្ណញ្ញើនយូយពិីភិពីញ្ញើលា�។ អ៊ូ���ងញ្ញើពីលញ្ញើលា�ញ្ញើធា�ការ
ញ្ញើ�គ្រឹះ�ុមីហិែ�ន�ណ្ណញ្ញើនយូយ ញ្ញើលា�មានប់ទពីញិ្ញើស្ថាធនញ៍្ញើល�មី�ខជិ�នាញញ្ញើផ្តសងៗ�ូចជាសវន�មីម 
គ្រឹះប់ះ�ាញ្ញើយ៉ាប់ល់ និងជាទីគ្រឹះប់ះ�ាញ្ញើល�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការគ្រឹះ�ុមីហិែ�នជាមីួយូនះងគ្រឹះ�ុមីហិែ�ន

 សវន�មីម Ernst & Young ។ ប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនទ៍ាំ�ងញ្ញើនា�បានជួិយូញ្ញើលា�ឱ្យយមានទសសនៈ 
គ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូត្ថុ�លយភាពីពីីគ្រឹះ�ប់ប់៊ែផ្តំ� �ំ�ងការ��ណ្ណត្ថុប់់ញ្ហាា សកាត ន�ពីល វភិា�មីូលញ្ញើហិត្ថុ� 
នងិផ្តលប់��ពាល់។  ញ្ញើលា���ពី�ងញ្ញើធា�ការជានាយូ�រងគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងទូញ្ញើ� ញ្ញើ��ំ�ងនាយូ�ដាឋ ន 
យូ�ទធស្ថាស្ត្រសតធ�រ�ចូិស�ល ញ្ញើ�ធនាគារអ៊ូែរូ។ី ប់ចូ�ប់ូនំ ញ្ញើលា� យូូន ហិយ �នសង ់បាននងិ

 
��ពី�ងប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការជាគ្រឹះប់ធានគ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល ញ្ញើគ្រឹះកាយូពីីការគ្រឹះចបាចប់់ញូូ្ញលគំារវាង

 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ឯ.�  និងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន អ៊ូែូរ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើខមីប់ូឌា 
ភិអី៊ូិលស�ី។

ញ្ញើលា�គ្រឹះសី ហិាីអ៊ូូណ្តា វា� យូត្ថុ ៍ ប៊ែ�លមានសញ្ហាជ តិ្ថុនូប៊ែវលញ្ញើស�ង ់  បានកាា យូជា 
សមាជិិ�គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាលរប់ស់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន  (រមួីទាំ�ង 
អ៊ូតី្ថុត្ថុវសិីនហ្វាា ន ់ញ្ញើខមីប់ូឌា) តា�ងពីីប៊ែខមី�រា ឆំ្នាំ�2013។ ញ្ញើលា�គ្រឹះសីមានប់ទពិីញ្ញើស្ថាធន៍

 8ឆំ្នាំ� ទាំ�ទ់ងនះងការញ្ញើរៀប់ច�ប់ទប់ូញ្ញញ ត្ថុតិញ្ញើ�គ្រឹះប់ញ្ញើទសនូប៊ែវលញ្ញើស�ង ់ ប៊ែ�លមី�នការងារ
ញ្ញើន� ញ្ញើលា�គ្រឹះសីមានប់ទពិីញ្ញើស្ថាធន ៍23ឆំ្នាំ� ញ្ញើល�ប៊ែផ្តំ�ធនាគារញ្ញើ�គ្រឹះប់ញ្ញើទសនូប៊ែវលញ្ញើស�ង ់
ប៊ែ�លប់ូ�រមួីទាំ�ងប់ទពិីញ្ញើស្ថាធន៍ 12ឆំ្នាំ� ទាំ�់ទងនះងការងារគ្រឹះ�ប់់គ្រឹះ�ងហ្វានិភិ័យូ 
របូ់ិយូប់ណ័្ណណ អ៊ូនតរជាត្ថុិ។ ញ្ញើលា�គ្រឹះសី វា� យូត្ថុ ៍ បានសិ�ាប៊ែផំ្ត�ធ�រ�ិចូ និងការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង

 អ៊ូនតរជាតិ្ថុ ញ្ញើ�ស្ថា�លវទិាល័យូ Massey �ំ�ងឆំ្នាំ�2007។

ញ្ញើលា�គ្រឹះសី វា�យូត្ថុ ៍ប់ចូ�ប់ូនំញ្ញើធា�ការជាអ៊ូំ��ះ�នា�ឯ�ញ្ញើទស  ប៊ែផ្តំ�គ្រឹះប់ពីន័ធហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប់ញូូ្ញល
គំាញ្ញើ��ំ�ងអាជាា ធរទីផ្តារហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �ំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទសនូប៊ែវលញ្ញើស�ង ់ញ្ញើហិ�យូមី�នញ្ញើន�ប់នតិច
ញ្ញើលា�គ្រឹះសីធាា ប់ញ់្ញើធា�ជាប់រធិនបាលទាំយូ�រយូៈញ្ញើពីលមីយួូអាណ្ណត្ថុត ិជូិនគ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល
រប់ស់អ៊ូងគការទសសនៈពិីភិពីញ្ញើលា�នូប៊ែវលញ្ញើស�ង។់

ញ្ញើលា� យូូន ហិយ �នសង់
គ្រឹះប់ធានគ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល

ញ្ញើលា�គ្រឹះសី ហិាីអ៊ូូណ្តា វា�យូត្ថុ៍
សមាជិិ�គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាលឯ�រាជិយ



18 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័

ញ្ញើលា� �ី ប់ែ�នគ្រឹះទាំន បានចូលរមួីជាមីយួូដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន �ំ�ងនាមីជា 
សមាជិិ�គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាលឯ�រាជិយ។ ញ្ញើលា�ទទួលបានប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុជ័ានខុ់ស់ ប៊ែផំ្ត� 
នីត្ថុិស្ថាស្ត្រសត និងវទិាស្ថាស្ត្រសតនញ្ញើយ៉ាបាយូ គ្រឹះពីមីទាំ�ងសញ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុពីី�ណ្ណៈញ្ញើមីធាវនីៃន

 
គ្រឹះពី�រាជាណ្តាចគ្រឹះ��មុី�ជា។ មី�នញ្ញើន� ញ្ញើលា�ជាសមាជិិ�គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាលឯ�រាជិយនៃន

 
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន អ៊ូែូរ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើខមីប់ូឌា ចាំប់ព់ីីឆំ្នាំ�2018 �ល់គ្រឹះត្ថុះមីញ្ញើ��មីឆំ្នាំ�2020។ ញ្ញើគ្រឹះ�ពីី

 ញ្ញើន�ញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើលា��ជ៏ាសមាជិ�ិមីយួូរបូ់នៃន�ណ្ណៈញ្ញើមីធាវគី្រឹះពី�រាជាណ្តាចគ្រឹះ��មុី�ជា នងិជា
ស្ថាស្ត្រស្ថាត ចាំរយប់ញ្ញើគ្រឹះងៀនញ្ញើគ្រឹះ�ញ្ញើមា� ងញ្ញើ�ស�លវទិាល័យូភិមូីនិះនីត្ថុសិ្ថាស្ត្រសត នងិវទិាស្ថាស្ត្រសត

 
ញ្ញើស�ឋ�ិចូផ្តងប៊ែ�រ។

ប់នាះ ប់ពី់ីការ�ួប់ប់ញូូ្ញលគំាញ្ញើដាយូញ្ញើជា�ជិយ័ូរវាងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន 
និងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន អ៊ូែូរ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើខមីបូ់ឌា  ញ្ញើលា� �ី ប់ែ�នគ្រឹះទាំន គ្រឹះតូ្ថុវបានប៊ែត្ថុងតា�ងជា 
សមាជិិ�គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាលឯ�រាជិយនៃនគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។

ញ្ញើលា� �មីី សែ�ន �យ ូបានចូលរមួីនះងដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន �ំ�ងនាមីជាអ៊ូ�គនាយូ�
 គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតញិ្ញើ��ំ�ងប៊ែខ��មីភៈ ឆំ្នាំ� 2019។ ញ្ញើលា�មានប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនជ៍ាញ្ញើគ្រឹះច�ន�ំ�ងប៊ែផំ្ត�ធនាគារ
 ពាណិ្ណជិជ ញ្ញើ�ធនាគារ អ៊ូែូរ ី�ំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ �។ ចាំប់ត់ា�ងពីីញ្ញើលា�ចូលរមួីជាមីយួូធនាគារ 

អ៊ូែូរ ី ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�1979 ញ្ញើលា�បានទទួលច�ញ្ញើណ្ណ��ះង និងប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនយ៍៉ា� ងទូល�ទូលាយូ
ញ្ញើល�ញ្ញើសវា�មីមហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។  ញ្ញើលា�បានទទួលប់នះ��ញ្ញើល�ប៊ែផំ្ត�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការញ្ញើ�តាមីស្ថាខា

 មីយួូច�នួនប៊ែ�លញ្ញើផ្លាដ ត្ថុញ្ញើល�ការល�ផ់្តលិត្ថុផ្តលឥណ្ណទាំន។ ញ្ញើលា��ប៏ានទទួលប់នះ��
ញ្ញើល�ប៊ែផំ្ត�ឥណ្ណទាំនឯ�ជិន  និងឥណ្ណទាំនស្ថាជីិវ�មីម គ្រឹះពីមីទាំ�ងប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការជាអំ៊ូ�វភិា� 
ឥណ្ណទាំនស្ថាជីិវ�មីមអ៊ូស់រយូៈញ្ញើពីល 8ឆំ្នាំ�។ ប់នាះ ប់ញ់្ញើលា�បានប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការងារជាអំ៊ូ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង
ទូញ្ញើ�ញ្ញើ�ប់ណ្តាដ ស្ថាខាជាញ្ញើគ្រឹះច�នអ៊ូស់រយូៈញ្ញើពីល5 ឆំ្នាំ� ញ្ញើលា�គ្រឹះតូ្ថុវបានត្ថុ�ញ្ញើ��ងត្ថុ�ប៊ែណ្ណង 
ជាអ៊ូ�ំគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងជានខ់ស់ុ ប៊ែ�លទទលួខ�សគ្រឹះត្ថុវូញ្ញើល�ការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងឥណ្ណទាំនឯ�ជិន និង
ឥណ្ណទាំនស្ថាជិីវ�មីមរយូៈញ្ញើពីល 2ឆំ្នាំ�។ មី�នចូលប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការញ្ញើ� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូ
ប៊ែនន ញ្ញើលា�បានញ្ញើធា�ការញ្ញើ�ធនាគារ អ៊ូែូរ ីទីគ្រឹះ�ុង ញ្ញើសអ៊ូែូល ជាអ៊ូ�គនាយូ�រងគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ។ 
ញ្ញើលា��ធ៏ាា ប់ញ់្ញើធា�ជានាយូ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងនៃនអ៊ូ�គនាយូ�ដាឋ នឥណ្ណទាំនអាជិវី�មីមញ្ញើរៀប់ច�ញ្ញើ��ង
វញិផ្តងប៊ែ�រ។  ញ្ញើ�ប៊ែខធូំ ឆំ្នាំ�2015 ញ្ញើលា�បានទទួលត្ថុ�ប៊ែណ្ណងថិមីជានាយូ�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុត

 ិ
ឥណ្ណទាំនអាជិីវ�មីមញ្ញើរៀប់ច�ញ្ញើ��ងវញិ គ្រឹះពីមីទាំ�ងបានញ្ញើរៀប់ច�ញ្ញើ��ងវញិឥណ្ណទាំនជាញ្ញើគ្រឹះច�ន 
និងគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការទិញល�ភ់ា�ហិែ�ន សគ្រឹះមាប់គ់្រឹះ�ុមីហិែ�នធ�ៗជាញ្ញើគ្រឹះច�ន។ ចាំប់ពី់ីឆំ្នាំ�2016 
�ល់ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�2018 ញ្ញើលា�បានទទួលត្ថុ�ប៊ែណ្ណងជាអ៊ូ�គនាយូ�រងប៊ែផ្តំ�ឥណ្ណទាំន។

គាត្ថុប់ានទទលួប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុពាណិ្ណជិជ�មីមប៊ែ�លញ្ញើចញពី ីស�លវទិាល័យូញ្ញើសជិ�ង។ ញ្ញើហិ�យូ 
ញ្ញើលា��ប៏ានទទួលវញិ្ហាញ ប់នប់គ្រឹះត្ថុប់ញ្ហាជ �ពី់ីសមីត្ថុាភាពីប់ញ្ហាជ �ពី់ី��ណ្ណវឌ្ឍឍវិជិាជ ជីិវៈពីីទី

 គ្រឹះប់ះ�ាវនិិញ្ញើយ៉ា�មីូលនិធិ �ំ�ងនាមីជាមីស្ត្រនតីឥណ្ណទាំន និង វភិា�ឥណ្ណទាំន។

ញ្ញើលា� �ី ប់ែ�នគ្រឹះទាំន
សមាជិិ�គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាលឯ�រាជិយ

ញ្ញើលា� �ីមី សែ�ន �យូ
សមាជិិ�គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល



19ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័

បេលាក ប្រគ្គិស់ ប្របាយអាន
ប្រប័ធានប្រកុម្មប្រប័ឹក�សាភិិបាល

(ប់ញូ្ញប់អ់ាណ្ណត្ថុតញិ្ញើ�នៃថិៃទ1ី0 ប៊ែខ��មីភៈ ឆំ្នាំ�2020)

បេលាក ចំ� ប៊ែប័ូក ហិុី យ្ុន
ស់មាជីិកប្រកុម្មប្រប័ឹក�សាភិិបាល

(ប់ញូ្ញប់អ់ាណ្ណត្ថុតញិ្ញើ�នៃថិៃទ1ី0 ប៊ែខ��មីភៈ ឆំ្នាំ�2020)

បេលាក គ្គីម្ម ឆ្នាំង់ យ្ុន
ស់មាជីិកប្រកុម្មប្រប័ឹក�សាភិិបាល

(ប់ញូ្ញប់អ់ាណ្ណត្ថុតញិ្ញើ�នៃថិៃទី10 ប៊ែខមីនីា ឆំ្នាំ�2021)

អ៊ូតី្ថុត្ថុសមាជិិ� គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាលរប់ស់ញ្ញើយូ�ង
ប៊ែ�លបានប់ញូ្ញប់អ់ាណ្ណត្ថុតិរប់ស់ខាួន

សូមីអ៊ូរ��ណ្ណ



20 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័

អំំពីី
គ្គណ៍ៈប្រគ្គប័់ប្រគ្គង់ជាន់ខ្ព័ស់់ 



21ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័

ញ្ញើលា� �ីមី សែ�ន �យ ូ បានចូលរមួីជាមីួយូ  ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន �ំ�ងនាមីជាអ៊ូ�គនាយូ�គ្រឹះប់ត្ថុិប់ត្ថុតិញ្ញើ��ំ�ងប៊ែខ��មីភៈ 
ឆំ្នាំ�2019។ ញ្ញើលា�មានប់ទពីិញ្ញើស្ថាធន៍ជាញ្ញើគ្រឹះច�ន�ំ�ងប៊ែផំ្ត�
ធនាគារពាណិ្ណជិជ ញ្ញើ�ធនាគារ អ៊ូែរូ ី�ំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ �។ ចាំប់ត់ា�ងពីី
ញ្ញើលា�ចូលរមួីជាមីយួូធនាគារ អ៊ូែូរ ី ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�1979 ញ្ញើលា�បាន
ទទួលច�ញ្ញើណ្ណ��ះង និងប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនយ៍៉ា� ងទូល�ទូលាយូញ្ញើល�
ញ្ញើសវា�មីមហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ញ្ញើលា�បានទទួលប់នះ��ញ្ញើល�ប៊ែផំ្ត�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ
ការញ្ញើ�តាមីស្ថាខាមីយួូច�នួនប៊ែ�លញ្ញើផ្លាដ ត្ថុញ្ញើល�ការល�ផ់្តលិត្ថុផ្តល
ឥណ្ណទាំន។ ញ្ញើលា��ប៏ានទទលួប់នះ��ញ្ញើល�ប៊ែផំ្ត�ឥណ្ណទាំនឯ�ជិន  
និងឥណ្ណទាំនស្ថាជីិវ�មីម គ្រឹះពីមីទាំ�ងប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការជាអំ៊ូ�វភិា�
ឥណ្ណទាំនស្ថាជីិវ�មីមអ៊ូស់រយូៈញ្ញើពីល 8ឆំ្នាំ�។  ប់នាះ ប់ញ់្ញើលា�បាន
ប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការងារជាអំ៊ូ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងទូញ្ញើ�ញ្ញើ�ប់ណ្តាដ ស្ថាខាជាញ្ញើគ្រឹះច�នអ៊ូស់
រយូៈញ្ញើពីល 5ឆំ្នាំ�, ញ្ញើលា�គ្រឹះតូ្ថុវបានត្ថុ�ញ្ញើ��ងត្ថុ�ប៊ែណ្ណងជាអំ៊ូ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង
ជានខុ់ស់ ប៊ែ�លទទលួខ�សគ្រឹះតូ្ថុវញ្ញើល�ការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងឥណ្ណទាំនឯ�ជិន 
និងឥណ្ណទាំនស្ថាជីិវ�មីមរយូៈញ្ញើពីល 2ឆំ្នាំ�។ 

ញ្ញើលា� �ីមី សែ�ន �យ ូ
អ៊ូ�គនាយូ�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ

មី�នចូលប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការញ្ញើ� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើលា�បាន 
ញ្ញើធា�ការញ្ញើ�ធនាគារ អ៊ូែូរ ី ទីគ្រឹះ�ុង ញ្ញើសអ៊ូែូល ជាអ៊ូ�គនាយូ�រង
គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ។ ញ្ញើលា��ធ៏ាា ប់ញ់្ញើធា�ជានាយូ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងនៃនអ៊ូ�គនាយូ�
ដាឋ នឥណ្ណទាំនអាជិីវ�មីមញ្ញើរៀប់ច�ញ្ញើ��ងវញិផ្តងប៊ែ�រ។  ញ្ញើ�ប៊ែខធូំ 
ឆំ្នាំ�2015 ញ្ញើលា�បានទទួលត្ថុ�ប៊ែណ្ណងថិមីជានាយូ�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ
ឥណ្ណទាំនអាជិីវ�មីមញ្ញើរៀប់ច�ញ្ញើ��ងវញិ គ្រឹះពីមីទាំ�ងបានញ្ញើរៀប់ច�ញ្ញើ��ង
វញិឥណ្ណទាំនជាញ្ញើគ្រឹះច�ន និងគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការទិញល�ភ់ា�ហិែ�ន 
សគ្រឹះមាប់គ់្រឹះ�ុមីហិែ�នធ�ៗជាញ្ញើគ្រឹះច�ន។   ចាំប់ព់ីីឆំ្នាំ�2016  �ល់ប៊ែខធំូ 
ឆំ្នាំ�2018  ញ្ញើលា�បានទទួលត្ថុ�ប៊ែណ្ណងជាអ៊ូ�គនាយូ�រងប៊ែផំ្ត�
ឥណ្ណទាំន។ គាត្ថុប់ានទទលួប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុពាណិ្ណជិជ�មីមប៊ែ�លញ្ញើចញពីី 
ស�លវទិាល័យូញ្ញើសជិ�ង។ ញ្ញើហិ�យូញ្ញើលា��៏បានទទួល
វញិ្ហាញ ប់នប់គ្រឹះត្ថុប់ញ្ហាជ �់ពីីសមីត្ថុាភាពីប់ញ្ហាជ �់ពីី��ណ្ណវឌ្ឍឍវិជិាជ ជីិវៈ
ពីីទីគ្រឹះប់ះ�ាវនិិញ្ញើយ៉ា�មូីលនិធិ�ំ�ងនាមីជាមីស្ត្រនតីឥណ្ណទាំន និង
វភិា�ឥណ្ណទាំន។



22 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័

ញ្ញើលា�គ្រឹះសី ត្ថុ�ប់ ស� គ្រឹះ�សមាភ រ បានចូលរមួីការងារជាមីួយូគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន 
ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូប៊ែននញ្ញើ��ំ�ងឆំ្នាំ�2002 �ំ�ងតួ្ថុនាទីជានាយូិកា

 ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�  និង�ិចូការរ�ឋបាល។ ញ្ញើលា�គ្រឹះសីបានទទួលត្ថុ�ប៊ែណ្ណងជា
 អ៊ូ�គនាយូិកាគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ�ំ�ងឆំ្នាំ�2008។ មី�នញ្ញើពីលញ្ញើលា�គ្រឹះសីបាន
 ចូលរមួីនះងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើលា�គ្រឹះសីបានប់ញ្ញើគ្រឹះមី� 

ការងារជាសវន�រជានខុ់ស់ញ្ញើ�គ្រឹះ�ុមីហិែ�ន Ernst & Young នងិ Price water 
house Coopers។ ប់ចូ�ប់ូនំញ្ញើលា�គ្រឹះសី�ឺជាសមាជិិ�គ្រឹះ�ុមីគ្រឹះប់ះ�ាភិបិាល

 នៃនសមា�មីមីគី្រឹះ�ូហិរិញ្ញញ វត្ថុា��មុី�ជា។  ញ្ញើលា�គ្រឹះសីមានប់ទពីញិ្ញើស្ថាធនញ៍្ញើគ្រឹះច�នជាង 
20 ឆំ្នាំ�ញ្ញើល�ប៊ែផំ្ត�ហិរិញ្ញញ វត្ថុា� �ណ្ណញ្ញើនយូយ ការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង យូ�ទធស្ថាស្ត្រសត នងិ ប៊ែផ្តនការ

 ធ�រ�ិចូ សវន�មីម រ�ឋបាល និងគ្រឹះបាគ្រឹះស័យូទាំ�ទ់ង។

ញ្ញើលា�គ្រឹះសីបានប់ញូ្ញប់ក់ារសិ�ាថំា�ប់់រញិ្ហាញ ប់គ័្រឹះត្ថុ និងថំា�អ់៊ូន�ប់ណិិ្ណត្ថុ
 ប៊ែផំ្ត�គ្រឹះ�ប់់គ្រឹះ�ងពីីស�លវទិាល័យូជាត្ថុិគ្រឹះ�ប់់គ្រឹះ�ងញ្ញើ�គ្រឹះប់ញ្ញើទស�មុី�ជា។ 

ញ្ញើលា�គ្រឹះសីបានទទួលវញិ្ហាញ ប់នប់គ្រឹះត្ថុថំា�ជ់ិ�នាញប់ញ្ញើចូ�ញ្ញើទសជានខ់ុស់ 
ប៊ែផំ្ត��ណ្ណញ្ញើនយូយ និងរ�ឋបាលពីីមីហ្វាវទិាល័យូ Noisy Le Grand នៃន 
គ្រឹះប់ញ្ញើទសបារា �ង។

ញ្ញើលា�គ្រឹះសី ត្ថុ�ប់ ស�គ្រឹះ�សមាភ រ
អ៊ូ�គនាយូិកាគ្រឹះប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការ

ញ្ញើលា� �ីមី ហិ�ង ជូិ បានញ្ញើរៀនយូ�ជិ�នាញប៊ែផំ្ត�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងពាណិ្ណជិជ�មីម 
ញ្ញើ�ស្ថា�លវទិាល័យូជាត្ថុិញ្ញើសអ៊ូែូលនៃនគ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ �។ ញ្ញើលា�បាន 
ចូលរមួីប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការងារជាមីយួូធនាគារ អ៊ូែូរ ី និងមាននូវប់ទពីិញ្ញើស្ថាធន ៍
យ៉ា� ងញ្ញើគ្រឹះច�នញ្ញើល�វស័ិយូធនាគារ និងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ជាពិីញ្ញើសសញ្ញើលា�មាន

 ឯ�ញ្ញើទសពា�់ពី័នធនះងពាណិ្ណជិជ�មីមស�ល។ ញ្ញើលា�បានញ្ញើធា�ការញ្ញើ� 
នាយូ�ដាឋ នយូ�ទធស្ថាស្ត្រសតស�លគ្រឹះប់មាណ្ណជាង 8ឆំ្នាំ�។ ញ្ញើលា�បានចូលរមួី 
ច�ប៊ែណ្ណ��ំ�ងគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការទិញល�ភ់ា�ហិែ�នគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� 

 មីា�ិហ្វាា យូប៊ែនន �ំ�ងឆំ្នាំ�2014 និងការ�ួប់ប់ញូូ្ញលគំារវាងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន 
 អ៊ូែូរ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើខមីបូ់ឌា និងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន  

ញ្ញើ�ញ្ញើ��មីឆំ្នាំ�2020។ ញ្ញើពីលញ្ញើនា�ផ្តងប៊ែ�រ ញ្ញើលា�គ្រឹះតូ្ថុវបានប៊ែត្ថុងតា�ងជា 
អ៊ូ�គនាយូ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�នៃនដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។

ញ្ញើលា� �ីមី ហិ�ង ជូិ
អ៊ូ�គនាយូ�ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�



23ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័

ញ្ញើលា� ហិែ�ន ស� ភិ័ស្ត្រ�ដ   �ឺជាអ៊ូ�គនាយូ�ឥណ្ណទាំននៃនគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន 
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។ ញ្ញើលា�មានប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនរ៍យូៈញ្ញើពីល 16ឆំ្នាំ�
�ំ�ងវស័ិយូធនាគារ និងមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ញ្ញើលា�ទទួលបានប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុ
ប៊ែផំ្ត�គ្រឹះ�ប់់គ្រឹះ�ង   និងថំា�់អ៊ូន�ប់ណិិ្ណត្ថុប៊ែផំ្ត�ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ពីីស�លវទិា
ល័យូជាត្ថុិគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង គ្រឹះពីមីទាំ�ងបានចូលរមួីវ�គប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លជាញ្ញើគ្រឹះច�ន
ប៊ែ�លទាំ�ទ់ងនះងការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង និងអ៊ូភិវិឌ្ឍឍនស៍្ថាា ប់ន័មីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ំ�ង
គ្រឹះប់ញ្ញើទស�មីុ�ជា។ ប់នាះ ប់ពី់ីទទួលបានប់ទពិីញ្ញើស្ថាធន ៍4ឆំ្នាំ� ញ្ញើ�ធនាគារ 
ញ្ញើអ៊ូស�ីលីដា �ំ�ងត្ថុួនាទីជានាយូ�រងឥណ្ណទាំនស្ថាជីិវ�មីម  ញ្ញើលា�បាន
ប់ញ្ញើងើ�ត្ថុគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�មីួយូញ្ញើដាយូញ្ញើជា�ជិ័យូញ្ញើគ្រឹះកាមីញ្ញើឈាម �ថា 
ស្ត្រហិគីន ញ្ញើសនគ្រឹះត្ថុល់ ចាំប់់តា�ងពីីប៊ែខញ្ញើមីស្ថា ឆំ្នាំ�2008 �ល់ ប៊ែខវចិិិកា 
ឆំ្នាំ�2010។ ញ្ញើហិ�យូគាត្ថុ់�ឺជាស្ថាា ប់និ�នៃនគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន  មីាិ�         ហ្វាា យូប៊ែនន 
ចាំប់ព់ីបី៊ែខវចិិកិា ឆំ្នាំ�2010   និងបានប៊ែគ្រឹះប់ខាួនញ្ញើដាយូញ្ញើជា�ជិយ័ូជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន 
អ៊ូែូរ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើខមីប់ូឌា ប៊ែ�លជាប៊ែផ្តំ�មីយួូនៃនធនាគារ អ៊ូែូរ ី  ប៊ែ�លគ្រឹះត្ថុូវ
បានស្ថាគ ល់ថាជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ស�ល  ញ្ញើហិ�យូញ្ញើលា�មានត្ថុួនាទី
ជានាយូ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងទូញ្ញើ�។

ចាំប់់តា�ងពីីមានការផ្លាា ស់ប់តូ រជាមីួយូនះងធនាគារ អ៊ូែូរ  ីពីីឆំ្នាំ�2014 
 ញ្ញើលា� ហិែ�ន ស�ភិស័្ត្រ�ត  ញ្ញើ��រត្ថុួនាទីយ៉ា� ងស�ខានជ់ាជានាយូ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង 

ទូញ្ញើ� និង�ះ�នា�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការអាជិីវ�មីមទាំ�ងមីូលញ្ញើ��នញ្ញើ��ងជាល�ដាប់់
 ទាំ�ងប់រមិាណ្ណ និង��ណ្ណភាពីនៃនឥណ្ណទាំនប៊ែ�លញ្ញើធា�ឱ្យយគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន  

អ៊ូែូរ ីហ្វាា យូប៊ែនន កាា យូជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិរញិ្ញញ វត្ថុា�ញ្ញើលខ1  ពីីឆំ្នាំ�2018 
ប៊ែផ្តិ�ញ្ញើល���ណ្ណភាពីឥណ្ណទាំន គ្រឹះទពីយស�មីម និងគ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ។

ញ្ញើលា� ហិែ�ន ស�ភិស័្ត្រ�ដ
អ៊ូ�គនាយូ�ឥណ្ណទាំន

ញ្ញើលា� សូរនិ បានចូលរមូីជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន �ំ�ងឆំ្នាំ� 
2015 ញ្ញើដាយូញ្ញើលា�បានទទួលប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុជានខុ់ស់ប៊ែផំ្ត�វទិាស្ថាស្ត្រសតពីត័្ថុម៌ាន
វទិាពីីស�លវទិាល័យូ KMUT ប៊ែ�លញ្ញើ�ភា�ខាងញ្ញើជិ�ងនៃនទីគ្រឹះ�ុងបាង�� 
�ំ�ងឆំ្នាំ� 2009។ ញ្ញើលា� សូរនិ ជាអំ៊ូ��ះ�នា�ប៊ែផំ្ត�យូ�ទធស្ថាស្ត្រសតពីត័្ថុម៌ានវទិា
ជាមីយួូនះងប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនជ៍ាង15 ឆំ្នាំ� ញ្ញើល�ការគា�គ្រឹះទញ្ញើដាយូញ្ញើជា�ជិយ័ូជាញ្ញើគ្រឹះច�ន
ខាងប់ញ្ញើចូ�វទិា ការអ៊ូន�វត្ថុត និងការរមួីច�ប៊ែណ្ណ�ញ្ញើល���ញ្ញើន�នធ�រ�ិចូតាមីរយូៈការ
ញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ប់ញ្ញើចូ�វទិាឱ្យយមានគ្រឹះប់ញ្ញើយ៉ាជិនក៍ារកាត្ថុប់់នាយូការច�ណ្តាយូគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ
ការ ការប់ញ្ញើងើ�ន��ណ្ណត្ថុនៃមីានៃនអាជិី�មីមនិងមូាស់ហិែ�ន។ ប់ទពិីញ្ញើស្ថាធន�ំ៍�ង
សហិគ្រឹះគាសពីត័្ថុម៌ានវទិានៃនគ្រឹះ�ុមីហិែ�នអ៊ូភិវិឌ្ឍឍន ៍software Telco, ISP, Tech 

startup និងវស័ិយូធនាគារ គ្រឹះពីមីទាំ�ងគ្រឹះ�ុមីហិែ�នពីហិ�ជាត្ថុិប៊ែ�លមានវប់ូធមី៌
ចគ្រឹះមីុ�។ ជិ�នាញសំូលរប់ស់ញ្ញើលា�សូរនិរមួីមាន៖ ការផ្លាា ស់ប៊ែគ្រឹះប់ប៊ែផ្តំ�ឌ្ឍីជិីថិល 
ការអ៊ូភិវិឌ្ឍឍ Agile Software និង Enterprise Architecture អ៊ូភិបិាល�ចូិ
នៃនសហិគ្រឹះគាសពីត័្ថុម៌ានវទិា ការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង�ញ្ញើគ្រឹះមាងពីត័្ថុម៌ានវទិា គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ
ពីត័្ថុម៌ានវទិា ការអ៊ូភិវិឌ្ឍឍនព៍ីត័្ថុម៌ានវទិា ប់ញ្ញើចូ�វទិាសនតសិ�ខ ការនៃចំញ្ញើ��ងវញិ 
និងប់ញ្ញើងើ�ត្ថុ��ញ្ញើណ្ណ� រការអាជិីវ�មីមតាមីប៊ែប់ប់សា័យូគ្រឹះប់វត្ថុតិ និងញ្ញើរៀប់ច�ប៊ែផ្តនការថិវកិា
និងការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងថិវកិា។ ញ្ញើលា� សូរនិបានចូលរមួី និងទទួលបានការ
ប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លយ៉ា� ងលញិ្ញើ��ំ�ងវ�គប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លប់ញ្ញើចូ�ញ្ញើទស នងិមីនិប់ញ្ញើចូ�
ញ្ញើទសញ្ញើផ្តសងៗទាំ�ង�ំ�ងនងិញ្ញើគ្រឹះ�គ្រឹះស�ុ�ូចជាគ្រឹះប់ពីន័ធទូទាំត្ថុគ់្រឹះបា� ់គ្រឹះប់ពីន័ធ�ិត្ថុគ្រឹះបា�់
នងិដា�អ់៊ូគ្រឹះតា ការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងហ្វានភិិយ័ូ នងិគ្រឹះប់ពីន័ធគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង��ណ្ណភាពីសតងដ់ា
ISO ៩០០១: ២០០០ ប៊ែផ្តនការនៃនភាពី�ះ�នា� ការគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងនិរនតរភាពីអាជិវី�មីម 
ប់ញ្ញើចូ�វទិាសនតិស�ខ និងសវន�មីមពីត័្ថុម៌ានវទិា  ITIL ការប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត ល
ប់ញ្ញើចូ�ញ្ញើទស T24 ។ ញ្ញើលា� សូរនិ �គ៏្រឹះតូ្ថុវបានអ៊ូញ្ញើញ្ញជ �ញឱ្យយញ្ញើធា�ការប់ញ្ញើគ្រឹះងៀនញ្ញើ�
ស្ថា�លវទិាល័យូ�ំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស�មុី�ជា។ ប់ប៊ែនាមីញ្ញើល�ការប៊ែត្ថុងតា�ងត្ថុួនាទីជា
អ៊ូ�គនាយូ�ពីត័្ថុម៌ានវទិានាញ្ញើពីលប់ចូ�ប់ូនំ ញ្ញើលា��ទ៏ទួលប់នះ��តួ្ថុនាទីជា
អ៊ូ�គនាយូ�សនតសិ�ខពីត័្ថុម៌ានវទិា ត្ថុនួាទជីាគ្រឹះប់ធាន�ណ្ណៈ�មាម ធិការពីត័្ថុម៌ាន
វទិា និង�ណ្ណៈ�មាម ធិការយូ�ទធស្ថាស្ត្រសតពី័ត្ថុ៌មានវទិា និងជាសមាជិិ�
�ណ្ណៈ�មាម ធិការខណ្ណៈគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងញ្ញើ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។ 

ញ្ញើលា� វា�  លួង សូរនិ 
អ៊ូ�គនាយូ�ពីត័្ថុម៌ានវទិា



24 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័

ញ្ញើលា� �ីមី �ី ជិ�ន បានទទួលប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុអ៊ូ�សរស្ថាស្ត្រសតអាលាឺមីង ់និង ប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុជាន់ខុស់ប៊ែផំ្ត�ញ្ញើស�ឋ�ិចូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ញ្ញើ�ស�លវទិាល័យូ 
 យូ��នញ្ញើស។ គាត្ថុប់ានចូលរមួីជាមីយួូគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី ហ្វាា យូប៊ែនន  

កាលពីបី៊ែខមីនីា ឆំ្នាំ�2019 ជាទីគ្រឹះប់ះ�ាប៊ែផំ្ត�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងនៃផ្តះ�ំ�ង។ ជាមីយួូនះង
 ប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនញ៍្ញើ�ធនាគារ អ៊ូែូរ ីរយូៈញ្ញើពីល 26ឆំ្នាំ� ញ្ញើលា�ធាា ប់ប់ាន�ះ�នា�

នាយូ�ដាឋ នស�ខានពី់ីរ�ឺ Retail banking ញ្ញើហិ�យូប់នាះ ប់ម់ី��គ៏្រឹះតូ្ថុវបាន 
ត្ថុ�ញ្ញើ��ងត្ថុ�ប៊ែណ្ណងឱ្យយគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងនាយូ�ដាឋ នឥណ្ណទាំនសហិគ្រឹះគាសខំាត្ថុតូ្ថុច 
និងមីធយមី។ ជាមីយួូនះងរយូៈញ្ញើពីលជាង 3ឆំ្នាំ�ប៊ែ�លញ្ញើលា�បានគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង 
នាយូ�ដាឋ នទាំ�ងពីីរញ្ញើនា�ប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនរ៍ប់ស់គាត្ថុទ់ាំ�ទ់ងនះងហ្វានិភិយ័ូ 
ឥណ្ណទាំនការប់ញ្ញើងើ�ត្ថុញ្ញើគាលនញ្ញើយ៉ាបាយូ វាយូត្ថុនៃមីាឥណ្ណទាំន ប៊ែ�លញ្ញើលា� 
ជាមីន�សសស�ខាន់�ំ�ងការគ្រឹះ�ប់់គ្រឹះ�ងការប់ញ្ញើងើ�ត្ថុញ្ញើនា�។ ញ្ញើលា��៏ធាា ប់ ់
បានញ្ញើធា�ការ�ំ�ងប៊ែផ្តំ�វនិិញ្ញើយ៉ា�ធនាគារញ្ញើល��ញ្ញើគ្រឹះមាង Social Overhead  
Capital (SOC) នាយូ�ដាឋ នពាណិ្ណជិជ�មីមរបូ់ិយូប់ណ័្ណណ ទាំ�ទ់ងនះងការ 
គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងហ្វានិភិយ័ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�  ញ្ញើធា�ជាគ្រឹះប់ធានស្ថាខា និងនាយូ�ដាឋ ន

 ធនធានមីន�សសផ្តងប៊ែ�រ។

ញ្ញើលា� �ីមី �ី ជិ�ន
អ៊ូ�គនាយូ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងហ្វានិភិយ័ូ

ញ្ញើលា� �ីមី បានចូលប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការញ្ញើ� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ��ំ�ង 
ប៊ែខ មីថិិ�នា ឆំ្នាំ� 2018 ជាមីយួូនិងប់ទពិីញ្ញើស្ថាធន�៍ទូ៏ល�ទូលាយូជាង  
33ឆំ្នាំ� ញ្ញើល�ប៊ែផំ្ត�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងហិរិញ្ញញ វត្ថុា� នងិគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតកិារ ញ្ញើ��ំ�ងញ្ញើសវាធនាគារ

 ពាណិ្ណជិជ�មីម វនិិញ្ញើយ៉ា�ទ�ន រត្ថុនាគារ និងញ្ញើសវាពាណិ្ណជិជ�មីមអ៊ូនតរជាតិ្ថុ។ 
 មី�នចូលប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការងារញ្ញើ� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើលា�ធាា ប់ប់ាន 

ប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការងារជាមីយួូធនាគារ  អ៊ូែរូ ីទគី្រឹះ�ុងញ្ញើសអ៊ូែលូ �ំ�ងមី�ខត្ថុ�ប៊ែណ្ណងជាគ្រឹះប់ធាន
 មីជិឈមីណិ្ណលញ្ញើសវាពាណិ្ណជិជ�មីមអ៊ូនតរជាត្ថុិ។  ញ្ញើលា��ប៏ានប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការជា 

គ្រឹះប់ធានគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងទូញ្ញើ�នៃននាយូ�ដាឋ នរត្ថុនាគារផ្តងប៊ែ�រ។

ញ្ញើលា�មានប់រញិ្ហាញ ប់គ្រឹះត្ថុគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងពាណិ្ណជិជ�មីមពីីស�លវទិាល័យូ Sogang 
�ំ�ងទីគ្រឹះ�ុងញ្ញើសអ៊ូែូល។ ញ្ញើលា��ទ៏ទួលបានងារជាអំ៊ូ�វភិា�ហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ពីី 
វទិាស្ថាា ន C.F.A ញ្ញើ��ំ�ងឆំ្នាំ�2005 ផ្តងប៊ែ�រ។

ញ្ញើលា� �ីមី ឆ្នាំង យូ��ន
អ៊ូ�គនាយូ�សវន�មីម

24 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័



25ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

ចំំណ៍ុចំស់ំខាន់ៗ 
អំំពីីអាជីីវកម្មម2020



26 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

28.75%

71.25%

កម�ឯីកត�បុគ�ល កម��ី�មុ កម�ឯីកត�បុគ�ល កម��ី�មុ

2.91%

97.09%

វ�ធី�������ក់កម�ី�មរយៈ
ចំនួនអតិថិជន

វ�ធី�������ក់កម�ី�ម
ទំហំផលប័��ឥណ�ន

ចំនួនអតិថិជនកម�ី

និ����រកំ�ើន

155,467
ផលប័��ឥណ�ន ចំនួនអតិថិជនប��ើសន��ំ

263,083

សមតុល�����ក់ប��ើ-សន��ំ 

US$ 125
សរុប��ព��សកម�

US$ 774

US$ 623
គិត��នដុ���រ���រ�ក

គិត��នដុ���រ���រ�ក គិត��នដុ���រ���រ�ក

ទិនំនយ័ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ស�ខាន់ៗ  

ការពពិណន៌ា

ច�នួនអ៊ូតិ្ថុថិិជិនគ្រឹះបា��់មីូសី�មីម 155,467 133,284

ភា�រយូ អ៊ូតិ្ថុថិិជិនគ្រឹះបា��់មីូជីាស្ត្រសតី 77% 83%

ភា�រយូ អ៊ូតិ្ថុថិិជិនគ្រឹះបា��់មីូតីាមីជិនប់ទ 74% 79%

ភា�រយូ អ៊ូតិ្ថុថិិជិនគ្រឹះបា��់មីូបី៊ែផ្តំ��សិ�មីម 42.40% 48.55%

ច�នួនញ្ញើខត្ថុតគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ 18 15

ច�នួនគ្រឹះសុ�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ 197 193

ច�នួនប់��គលិ�សរ�ប់ 2,984 1,682

ផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំន $623,139,156 $335,527,505 

ផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំន  ជាមីធយមីសគ្រឹះមាប់អ់៊ូតិ្ថុថិិជិនគ្រឹះបា��់មីូមំីា�់ $4,008 $2,517 

ផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំន  ជាមីធយមីសគ្រឹះមាប់ម់ីស្ត្រនតីឥណ្ណទាំនមំា�់ $359,573 $407,194 

ផ្តលប់គ័្រឹះត្ថុឥណ្ណទាំន មានហ្វានិភិយ័ូ > 30 នៃថិៃ 0.29% 0.30%

គ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �រប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន $124,508,666 $66,268,862 

ច�នួនអ៊ូំ�ដា�គ់្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ � 263,083 193,458

សរ�ប់គ្រឹះទពីយស�មីម $774,215,427 $379,942,841 

មីូលនិធិមូាស់ហិែ�នសរ�ប់ $232,232,647 $82,842,901 

គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញញ្ញើធៀប់ញ្ញើ��មីទ�ន 16.86% 20.90%

គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញញ្ញើធៀប់គ្រឹះទពីយស�មីម 4.60% 4.12%

ទិននន័យស់ំខាន់ៗ 

26 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

ធំូ-2020 ធំូ-2019



27ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

28.75%

71.25%

កម�ឯីកត�បុគ�ល កម��ី�មុ កម�ឯីកត�បុគ�ល កម��ី�មុ

2.91%

97.09%

វ�ធី�������ក់កម�ី�មរយៈ
ចំនួនអតិថិជន

វ�ធី�������ក់កម�ី�ម
ទំហំផលប័��ឥណ�ន

ចំនួនអតិថិជនកម�ី

និ����រកំ�ើន

155,467
ផលប័��ឥណ�ន ចំនួនអតិថិជនប��ើសន��ំ

263,083

សមតុល�����ក់ប��ើ-សន��ំ 

US$ 125
សរុប��ព��សកម�

US$ 774

US$ 623
គិត��នដុ���រ���រ�ក

គិត��នដុ���រ���រ�ក គិត��នដុ���រ���រ�ក

27ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជិីវ�មីម



28 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

2016 2017 2018 2019 2020

ផលប័��ឥណ�ន
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020  
 (គិត��នដុ���រ���រ�ក)

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

អតិថិជនប��ើ-សន��ំ
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020

សមតុល�����ក់ប��ើ-សន��ំ
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020  
 (គិត��នដុ���រ���រ�ក)

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

ចំនួន��ព��សកម�
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020  
 (គិត��នដុ���រ���រ�ក)

143.70 169.73 
218.26 

335.53 

623.14 

238,990

144,881 137,017 133,284
155,467

71,083
78,451

117,478

193,458

263,083

36.10
46.39

61.79
66.27

124.51

166.70 198.96
 242.89

379.94

774.22

អតិថិជនកម�ីសកម�
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020

28 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម



29ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

2016 2017 2018 2019 2020

ផលប័��ឥណ�ន
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020  
 (គិត��នដុ���រ���រ�ក)

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

អតិថិជនប��ើ-សន��ំ
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020

សមតុល�����ក់ប��ើ-សន��ំ
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020  
 (គិត��នដុ���រ���រ�ក)

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

ចំនួន��ព��សកម�
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020  
 (គិត��នដុ���រ���រ�ក)

143.70 169.73 
218.26 

335.53 

623.14 

238,990

144,881 137,017 133,284
155,467

71,083
78,451

117,478

193,458

263,083

36.10
46.39

61.79
66.27

124.51

166.70 198.96
 242.89

379.94

774.22

អតិថិជនកម�ីសកម�
ពី��ធ�����ំ 2016 ដល់��ធ�����ំ 2020

29ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជិីវ�មីម



30 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

របាយូការណ៍្ណប់ងព់ីនធ

ញ្ញើ��ំ�ងនាមីជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប៊ែ�លមានត្ថុមាា ភាពីមីយួូញ្ញើយូ�ងខា� �សូមីញ្ញើធា�ការផ្តសពីាផ្តាយូជូិនញ្ញើលា�អំ៊ូ�នូវរបាយូការណ៍្ណពីនធ
 ប៊ែ�លបានប់ង�ូ់ចមានប់ងាា ញជូិនញ្ញើ�តារាងខាងញ្ញើគ្រឹះកាមី៖

គ្គិត្ថុជាដុុលាា�រអាបេម្មរិក 2016 2017 2018 2019 2020

ពីនធបា� ត្ថុង់ $18,500  $18,500  $18,500  18,500 $18,500 

ពីនធប៊ែត្ថុមីស្ថារញ្ញើពី�ពីនធញ្ញើល�ផ្លាះ �ង 
   ផ្តាយូពាណិ្ណជិជ�មីម $47,391  $70,042 

 
$81,755  64,790 $69,185 

�នៃគ្រឹះមីអាជាា ប់ណ័្ណណ ប់ងជូ់ិនធនាគារជាត្ថុិ $324,033  $319,774  $305,125  297,500 $308,750 

ពីនធញ្ញើល�មីញ្ញើធាបាយូ�ះ�ជិញ្ញជូ ន និង
 

   យ៉ានជិ�និ�គ្រឹះ�ប់គ់្រឹះប់ញ្ញើភិទ $4,041 
 

$3,670  $1,788 
 

2,278 $2,301 

អា�រញ្ញើល�ត្ថុនៃមីាប់ប៊ែនាមី $691  $2,777  $2,325  2,266 $17,767 

គ្រឹះបា�រ់ �ញ្ញើដា�ពីនធញ្ញើល�គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ $404,178  $390,145  $391,678  500,668 $843,090 

ពីនធញ្ញើល�គ្រឹះបា�ច់�ណូ្ណល $739,049  $1,113,913  $728,045  3,457,620 $6,876,812 

ពីនធញ្ញើល�គ្រឹះបា�ញ់្ញើប់ៀវត្ថុស $640,287  $464,239  $937,310  696,947 $1,029,252 

ពីនធកាត្ថុទ់��ញ្ញើល�និវាសជិន   
   �ណ្ណនីសនស �មានកាល��ណ្ណត្ថុ់ $117,103  $149,201  $194,655  204,791 $226,698 

ពីនធកាត្ថុទ់��ញ្ញើល�និវាសជិន  
   �ណ្ណនីសនស �គាម នកាល��ណ្ណត្ថុ់ $7,280  $8,360 

 
$10,384  13,954 $19,723 

ពីនធកាត្ថុទ់��ញ្ញើល�និវាសជិន នៃថិាឈំួល $158,997  $183,169  $204,772  252,800 $330,297 

ពីនធកាត្ថុទ់��ញ្ញើល�និវាសជិន ញ្ញើសវា�មីមនានា $219,099  $124,042  $56,964  82,451 $68,456 

ពីនធកាត្ថុទ់��ញ្ញើល�អ៊ូនិវាសជិន ញ្ញើសវា�មីមនានា $231,987  $181,208  $275,755  170,383 $71,872 

ពីនធកាត្ថុទ់��ញ្ញើល�អ៊ូនិវាសជិន ការគ្រឹះបា�់ $1,195,994  $1,100,021  $895,329  1,084,350 $1,094,005 

ពីនធកាត្ថុទ់��ញ្ញើល�អ៊ូនិវាសជិន ការប៊ែប់ងប៊ែច�   
     ភា�លាភិ

 
$-    $-   

 
$1,384,017 

 
$-    $-   

ស់រុប័  $4,108,630  $4,129,061  $5,488,402  $6,849,297 $10,976,708 

សរ�ប់ប់ងើរទ��* $16,211,877 $20,340,938 $25,829,340 $32,678,637 $43,655,345 

* សរ�ប់ និងសរ�ប់ប់ងើរទ�� �ិត្ថុចាំប់ត់ា�ងពីីឆំ្នាំ� 2003។



31ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

ញ្ញើ�ឆំ្នាំ�2020 ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូប៊ែនន គ្រឹះតូ្ថុវបានទទួល 
ការញ្ញើកាត្ថុសរញ្ញើស�រល�ដាប់ទ់ី 44 ញ្ញើល�ការគ្រឹះប់កាសពីនធទាំនញ់្ញើពីល
ញ្ញើវលានិងការអ៊ូន�វត្ថុតលិតាមីកាត្ថុពីា�ិចូពីនធ  ពីីគ្រឹះ�សួងញ្ញើស�ឋ�ិចូ 
និងហិិរញ្ញញ វត្ថុា�។ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានខិត្ថុខ�យ៉ា� ង
ខាា �ងញ្ញើ��មីូអី៊ូន�វត្ថុតតាមីការប់ងព់ីនធ�ំ�ងការចូលរមួីច�ប៊ែណ្ណ��ល់
សងគមី នងិការរ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�នរប់ស់ញ្ញើស�ឋ�ចូិជាត្ថុញិ្ញើអាយូបានទាំនញ់្ញើពីល
ញ្ញើវលា។

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន មាន�ិត្ថុតិយូសទទួលបាន
វញិ្ហាញ ប់នប់គ្រឹះត្ថុអ៊ូន�ញ្ញើលាមីភាពីស្ថារញ្ញើពី�ពីនធ   គ្រឹះប់ញ្ញើភិទមាស 
សគ្រឹះមាប់ក់ារគ្រឹះប់កាសពីនធទាំនញ់្ញើពីលញ្ញើវលា និងការអ៊ូន�វត្ថុត
លិតាមីកាត្ថុពីា�ិចូពីនធ ពីីអ៊ូ�គនាយូ�ដាឋ នពីនធដារ ប៊ែ�ល
មានស�ពីលភាពីរយូៈញ្ញើពីល 2ឆំ្នាំ� សគ្រឹះមាប់ឆំ់្នាំ�2020 នងិ
ឆំ្នាំ�2021។



32 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

គ្គួប័ប័ញ្ញូូលគាំ�បេដាយបេជាគ្គជី័យរវាង់ដាប័់ប៊ែប័ូលយ�ប័ូ� ហ្វាា�យប៊ែនន និង់ 
អំូ�រី ហ្វាា�យប៊ែនន

នៃថិៃទ ី17 ប៊ែខ��មីភៈ ឆំ្នាំ� 2020 រាជិធានីភិំ�ញ្ញើពីញ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិរិញ្ញញ វត្ថុា� 
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ឯ.� និង គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�  អ៊ូែូរ ីហ្វាា យូប៊ែនន (ញ្ញើខមីបូ់ឌា) ភិអី៊ូិលស�ី បាន�ួប់ប់ញូូ្ញលគំាញ្ញើដាយូ

 ញ្ញើជា�ជិយ័ូ ជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ប៊ែត្ថុមីយួូញ្ញើគ្រឹះកាមីញ្ញើឈាម � “គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន 
មីគី្រឹះ�ូហិរិញ្ញញ វត្ថុា� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ឯ.�” នងិបានទទួលការ 
អ៊ូន�មីត័្ថុពីី ធនាគារជាត្ថុិនៃន�មុី�ជា និង គ្រឹះ�សួងពាណិ្ណជិជ�មីម នៃន

 គ្រឹះពី�រាជាណ្តាចគ្រឹះ��មីុ�ជា។ 

ការ�បួ់ប់ញូូ្ញលញ្ញើន� �ជឺាជិ�ហ្វានយូ�សមីយួូញ្ញើទៀត្ថុ សគ្រឹះមាប់ដ់ាប់ប់៊ែប់ែល 
យូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន �ំ�ងការញ្ញើធា�ឱ្យយខាួនកានប់៊ែត្ថុធ�ទូលាយូ និងរ ះងមា�
ញ្ញើដាយូមាន ភា�ទ�និ�ជា ធនាគារ អ៊ូែូរ ី ប៊ែ�លជាធនាគារពាណិ្ណជិជ
ធ�ជាងញ្ញើ�មីយួូញ្ញើ� គ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ � �ំ�ងឆំ្នាំ�2018។

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានដា�រ់មួីប់ញូូ្ញល ផ្តលិត្ថុផ្តល និង 
ញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ញ្ញើផ្តសងៗ រមួីមាន ញ្ញើសវាគ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �-សនស � គ្រឹះបា��់មីូ ី

ញ្ញើសវាធនាគារចល័ត្ថុ និងញ្ញើសវាញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�់។ �ណ្ណនីទាំ�ងអ៊ូស់ 
រប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនរប់ស់ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� អ៊ូែូរ ីហ្វាា យូប៊ែនន  នះង

 គ្រឹះតូ្ថុវញ្ញើផ្តះរញ្ញើ�កាន់ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�  ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូ
ប៊ែនន ញ្ញើដាយូរ�ាប់ញ្ញញត្ថុតិនិងល�ំខណិ្ណ�ូចមី�ន�ប៊ែ�ល។

"ដាប័់ប៊ែប័ូលយ�ប័ូ� ហ្វាា�យប៊ែនន និង់ អំូ�រី ហ្វាា�យប៊ែនន បានគ្គួប័ប័ញ្ញូូលគាំ�បេដាយបេជាគ្គជី័យ  
បេ�ជាប្រគ្គឹ�ស្ថាា�នម្មីប្រកូហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទទួលប្របាក់ប័បេញ្ញញ�ម្មួយ ប៊ែដុលកាន់ប៊ែត្ថុធំ និង់រឹង់មាំ"

ហ្វាា យូប៊ែនន នា�មី�នូវទសសនវស័ិយូវជិិជមាន�ល់ ប់��គលិ�  និង 
គ្រឹះ�ប់់គ្រឹះ�ងទាំ�ងអ៊ូស់      ច�ញ្ញើពា�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ប៊ែត្ថុមីួយូប៊ែ�ល  
នះងប់នតរ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�នកាន់ប៊ែត្ថុខាា �ងនិង កាន់ប៊ែត្ថុមានភាពីគ្រឹះប់ញ្ញើស� រ 
ញ្ញើ��ង         និងពា�នា�មី�នូវ��ញ្ញើណ្តា�គ្រឹះស្ថាយូញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ប៊ែ�ល

 
ងាយូគ្រឹះសួល  ជាមីួយូនះងញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�    ឌ្ឍីជិីថិល ភាពីនៃ�ំគ្រឹះប់ឌិ្ឍត្ថុ
ខុស់ញ្ញើល�ផ្តលិត្ថុផ្តល និងញ្ញើសវា�មីម ញ្ញើ��មីូញី្ញើ�ា�យូត្ថុប់ញ្ញើ�នះងប៊ែប់ប់ប់ទ
រស់ញ្ញើ�ប៊ែប់ប់ស�ីវល័ិយូរប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន នាសមីយ័ូ�ទ៏�ញ្ញើន�ប់ញ្ញើន�  � ។

“  ការ�ួប់ប់ញូូ្ញលគំារវាង ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី  ហ្វាា យូប៊ែនន  និង អ៊ូែូរ ី



33ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

របាយការណ៍៍អំភិិវឌ្�ឍន៍ធនធានម្មនុស់�ស

ធនធានមីន�សស�ឺជា�មាា �ងចល�រ�៏ស�ខាន់ប៊ែ�លជិគ្រឹះមុីញញ្ញើ�រ� 
ភាពីញ្ញើជា�ជិយ័ូ។ ញ្ញើ��មីូជីិួយូប់��គលិ�ឱ្យយអ៊ូភិវិឌ្ឍឍសមីត្ថុាភាពីប៊ែផំ្ត� 
វជិាជ ជីិវៈ និងសមីត្ថុាភាពីផ្លាះ ល់ខាួនផ្តង និងជិគ្រឹះមុីញឱ្យយមានការរ�ី

 ចញ្ញើគ្រឹះមី�នប៊ែផំ្ត�ការងារផ្តង ញ្ញើយូ�ងបានចាំត្ថុទ់��ការប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត ល
ជាអាទភិាពីនៃនយូ�ទធស្ថាស្ត្រសតអ៊ូភិវិឌ្ឍឍនស៍មីត្ថុាភាពី�ល់ប់��គលិ�រប់ស់
ញ្ញើយូ�ងញ្ញើ� ដាប់ប៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។ �ំ�ងនយ័ូញ្ញើន� ញ្ញើយូ�ងបាន
ញ្ញើប់តជាា ញ្ញើធា�យ៉ា� ងណ្តាប់ញ្ញើងើ�ត្ថុឱ្យយមានការចូលរមួីពីីប់��គលិ� គ្រឹះ�ប់រ់បូ់ភាពី
ញ្ញើ��មីូទីទួលបាននូវប់ទពិីញ្ញើស្ថាធនញ៏្ញើផ្តសងៗគំាញ្ញើល�ការប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត ល។

ញ្ញើ��មីូគីា�គ្រឹះទ�ល់��ញ្ញើណ្ណ� នអាជិីវ�មីម នាយូ�ដាឋ នទទួលប់នះ��ប៊ែផំ្ត�
 

ញ្ញើគ្រឹះជិ�សញ្ញើរ �សប់��គលិ�បានញ្ញើធា�ការយ៉ា� ងយូ�ចិត្ថុតទ��ដា�ញ់្ញើ��មីូទីាំ�ទ់ាំញ
 ញ្ញើប់�ំជិនប៊ែ�មានជិ�នាញ និងសកាត ន�ពីលជាអំ៊ូ��ះ�នា� គ្រឹះពីមីទាំ�ង 

ញ្ញើគ្រឹះជិ�សញ្ញើរ �សប់��គលិ�ថិមីប់ប៊ែនាមីបានច�នួនសរ�ប់ 1,440នា� ់�ំ�ងឆំ្នាំ�
 

2020 ញ្ញើន�។ �ិត្ថុគ្រឹះត្ថុះមី��ណ្តាចប់៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�2020 ញ្ញើន� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន មានប់��គលិ�សរ�ប់ច�នួន 2,984នា� ់�ំ�ងញ្ញើនា�មាន 
ប់��គលិ�ជាស្ត្រសតីច�នួន  632នា�។់ ត្ថុួញ្ញើលខញ្ញើន�ប់ងាា ញពីី��ញ្ញើណ្ណ� ន
ច�នួន 1,300នា� ់ញ្ញើប់�ញ្ញើគ្រឹះប់ៀប់ញ្ញើធៀប់កាលពីីឆំ្នាំ��នាងញ្ញើ�។

ញ្ញើ��ំ�ងឆំ្នាំ�2020 ញ្ញើន�ប៊ែ�រ ញ្ញើប់�ញ្ញើទាំ�បី់ជាមានការរាត្ថុត្ថុាត្ថុនៃនជិ�ងឺ 
�ូវ�ី-19 �ញ៏្ញើដាយូ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានញ្ញើរៀប់ច�ផ្តតល់វ�គ 
ប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លច�នួន 255វ�គ �ល់សិកំាកាមីជាប់��គលិ�សរ�ប់
ច�នួន46,499នា� ់តាមីរយូ�ស�មីមភាពីប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លជាញ្ញើគ្រឹះច�ន
�ូចជា៖    វ�គត្ថុគ្រឹះមីង់ទិស�ល់ប់��គលិ�ថិមីច�នួន 24�ង វ�គ
ប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លខាង�ំ�ងស្ថាា ប់័នច�នួន 178�ង និងវ�គ
ប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លខាងញ្ញើគ្រឹះ�ស្ថាា ប់័នច�នួន 53�ង។ វ�គសិ�ា
ទាំ�ងញ្ញើនា�បានញ្ញើធា�ញ្ញើ��ងតាមីរយូៈវធីិស្ថាស្ត្រសតជាញ្ញើគ្រឹះច�នញ្ញើផ្តសងៗគំា
�ូចជា ញ្ញើធា�ញ្ញើ��ំ�ងថំា�់ញ្ញើរៀន តាមីអ៊ូនឡាញ និងតាមីគ្រឹះប់ពី័នធនិមីមិត្ថុ 
(តាមី zoom ឬ Microsoft Team) ជាញ្ញើ��មី។

ញ្ញើយ៉ាងតាមីការរ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�ននៃនគ្រឹះប់ពីន័ធប់ញ្ញើចូ�វទិា និងការប់នតនូវវធិ
 ី

ស្ថាស្ត្រសតប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លតាមីអ៊ូនឡាញ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន 
បានកាត្ថុប់់នាយូច�ណ្តាយូជាញ្ញើគ្រឹះច�នញ្ញើប់�ញ្ញើធៀប់ជាមីយួូឆំ្នាំ��នាងញ្ញើ� ញ្ញើហិ�យូ 
ប៊ែថិមីទាំ�ងអាចប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លបានប់��គលិ�ញ្ញើគ្រឹះច�នជាងឆំ្នាំ�មី�នផ្តង
ប៊ែ�រ (ច�នួនសិកំាកាមីសរ�ប់ឆំ្នាំ�2019៖18,600នា� ់និង ឆំ្នាំ�2020៖  
46,499នា�)់។ ជាលទធផ្តល តាមីរយូៈសាិត្ថុពិីនីាយូ�ដាឋ នធនធាន 
មីន�សសបានប់ងាា ញអ៊ូគ្រឹះតាប់��គលិ�លាឈប់ញ់្ញើដាយូសម័គ្រឹះ�ចិត្ថុតបាន 
ថិយូច��មី�គ្រឹះត្ថុះមី15.5% ពីី18%ពីីឆំ្នាំ��នាងញ្ញើ� និងការញ្ញើ��នញ្ញើ��ង

នៃនការត្ថុញ្ញើមីា�ង��ប៊ែណ្ណងពីី137 ឆំ្នាំ�2019 ញ្ញើ��ល់ 189 ញ្ញើ�
ឆំ្នាំ�2020ញ្ញើន�។

សគ្រឹះមាប់ឆំ់្នាំ�2021 �ឺជាឆំ្នាំ�ប៊ែ�លមានញ្ញើគាលញ្ញើ���៏�ញ្ញើណ្ណ� នអាជិីវ�មីម
�៏ធ� ញ្ញើហិ�យូការប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លញ្ញើ��រត្ថុួនាទីយ៉ា� ងស�ខាន់�ំ�ងការ
ញ្ញើល���មុីស់សមីត្ថុាភាពីប់��គលិ��ំ�ងការប់�ញ្ញើពីញត្ថុួនាទីរប់ស់ខាួន។ 
ញ្ញើ��មីូគី្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងការ�ស្ថាងសមីត្ថុាភាពីប់��គលិ�ឱ្យយមានគ្រឹះប់សិទធភាពី
ខុស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានផ្លាត ចម់ី�ខងារប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត ល 
សមីត្ថុាភាពីប់��គលិ�ឱ្យយដាច់ញ្ញើដាយូប៊ែ��ពីីនាយូ�ដាឋ នធនធាន 
មីន�សស    និងញ្ញើគ្រឹះជិ�សញ្ញើរ �សប់��គលិ�ជិ�នាញៗប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុញ្ញើ��មីូធីានា

 
បាននូវការញ្ញើរ ៀប់ច� ប៊ែផ្តនការនិងការផ្តតល់ការប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត ល
សមីត្ថុាភាពី�ល់ប់��គលិ�ឱ្យយកានប់៊ែត្ថុគ្រឹះប់ញ្ញើស�រញ្ញើ��ង។

នាយូ�ដាឋ នធនធានមីន�សសញ្ញើ�ប៊ែត្ថុប់នតផ្តតល់ជូិនប់��គលិ�ទាំ�ងអ៊ូស់
នូវប់ទពិីញ្ញើស្ថាធន៍ការងារ�៏លិគ្រឹះប់ញ្ញើស� រតាមីរយូៈការញ្ញើល���មុីស់
ឱ្យកាសញ្ញើ��ង��ប៊ែណ្ណង ការញ្ញើល��ទះ�ចិត្ថុត ការយូ�ចិត្ថុតទ��ដា� ់ការ
ផ្តតល់រងាា ន ់ការ�ិត្ថុ�ូរពីីត្ថុ�លយភាពីជិីវតិ្ថុនិងការងារនិងការអ៊ូភិវិឌ្ឍឍ
អាជិីពីការងារ�ល់ប់��គលិ�គ្រឹះ�ប់រ់បូ់។

ធនធានម្មនុស់�សគ្គឺជាកមាា�ំង់ចំលករដុ៏ស់ំខាន់ប៊ែដុល 
ជីប្រម្មុញបេ�រកភាពីបេជាគ្គជី័យ។

គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹម្មដុំណ្តាចំ ់
ប៊ែខ្ពធនូឆ្នាំំ�ំ 2020

បេ�កន�ង់ឆ្នាំំ�ំ 2020

មានប់��គលិ� 
សរ�ប់ច�នួន 2,984នាក់

ប័ុគ្គគលិកជាស្ត្រីស់តីចំំនួន

632 នាក់
ត្ថុួញ្ញើលខប់ងាា ញពីី��ញ្ញើណ្ណ� នច�នួន 1,300នា� ់
ញ្ញើប់�ញ្ញើគ្រឹះប់ៀប់ញ្ញើធៀប់កាលពីីឆំ្នាំ��នាងញ្ញើ�។

ញ្ញើប់�ញ្ញើទាំ�បី់ជាមានការ 
រាត្ថុត្ថុាត្ថុនៃនជិ�ងឺ�ូវ�ី-19

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានញ្ញើរៀប់ច� 
ផ្តតល់វ�គប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លច�នួន 255វ�គ 
�ល់សិកំាកាមី



34 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

ពី័ត្ថុ៌មានស់ំខាន់ៗ
គ្រឹះពីះត្ថុតិការណ៍្ណ�ំ�ងសងគមី

ញ្ញើ�នៃថិៃទី 03 ប៊ែខញ្ញើមីស្ថា ឆំ្នាំ�2020 ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូប៊ែនន 
រមួីសហិការ ញ្ញើ��មីូគី្រឹះប់យូ�ទធគ្រឹះប់ឆ្នាំ�ង ជិ�ង�ឺាង COVID-19 ញ្ញើ��មុី�ជា
ញ្ញើដាយូបានចូលរមួីប់រចូិាំ�ថិវកិារច�នួន 10,000 ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ 
ជូិន�ល់គ្រឹះ�សួងស�ខាភិិបាល ញ្ញើ��មីូចូីលរមួីគ្រឹះប់យូ�ទធគ្រឹះប់ឆ្នាំ�ង និង
ទប់់ស្ថាើ ត្ថុ់ការ�ាងរ�ីរាលដាល នៃនជិ�ងឺ�ាង COVID-19។ 

ញ្ញើល�សពីីញ្ញើន� ញ្ញើយូ�ង�ប៏ានឧប់ត្ថុាមីភសមាភ រៈប់រកំិារញ្ញើពីទយ ជូិន�ល់ 
សហិ�មីន�៍មុី�ជាប៊ែ�លគ្រឹះតូ្ថុវការជិ�នួយូប់ប៊ែនាមី រមួីមាន ប៊ែជិលលាង 
នៃ�ច�នួន 1,250�ប់ អាល់��លច�នួន 390លីគ្រឹះត្ថុ និងមា� ស់ច�នួន 
9,500។ ការចូលរមួីប់រចូិាំ�ញ្ញើន� នះងជាច�ប៊ែណ្ណ�ស�ខានម់ីយួូ�ំ�ងការ 
ជិួយូញ្ញើគ្រឹះជាមីប៊ែគ្រឹះជិង និងជា��លា�ងចិត្ថុត�ល់គ្រឹះ�ុមីការងារប៊ែ�ល��ពី�ង 
ញ្ញើធា�គ្រឹះប់ត្ថុិប់ត្ថុតិការគ្រឹះប់យូ�ទធគ្រឹះប់ឆ្នាំ�ងនះងជិ�ងឺ�ាងញ្ញើន� ��ូ៏ចជាផ្តតល់ជិ�នួយូ 
�ល់សហិ�មីនន៍ានា�ំ�ងគ្រឹះគាល�បា�ញ្ញើន�។

អ៊ូ�ញ្ញើណ្តាយូជាថិវកិា ជូិន�ល់គ្រឹះ�សួងស�ខាភិបិាល ញ្ញើ��មីូចូីលរមួី
គ្រឹះប់យូ�ទធគ្រឹះប់ឆ្នាំ�ងនះងជិ�ងឺ�ាង COVID-19 

អ៊ូ�ញ្ញើណ្តាយូជាថិវកិាជូិន�ល់ រាជិរដាឋ ភិបិាល�មុី�ជា ញ្ញើ��មីូទីិញ
វា��ស់្ថា�ងការពារជិ�ងឺ�ាង COVID-19 

យូ�ទធនាការគ្រឹះប់មីូលថិវកិាប់រចូិាំ� ទិញវា� �ស់្ថា�ងការពារជិ�ងឺ�ាង 
COVID-19

ញ្ញើ�នៃថិៃទី 15 ប៊ែខធូំ ឆំ្នាំ�2020 ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូប៊ែនន  
បានប់រចូិាំ�ថិវកិាច�ននួ  5 មី�នឺ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ជូិន�ល់រាជិរដាឋ ភិបិាល

 
�មីុ�ជាញ្ញើ��មីូទីិញវា��ស់្ថា�ងការពារជិ�ងឺ�ូវ�ី-19 ។  ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន  ញ្ញើប់តជាា ចិត្ថុត�ំ�ងការចូលរមួីច�ប៊ែណ្ណ� និងទ�នួលខ�សគ្រឹះតូ្ថុវ
�ំ�ងសងគមីញ្ញើ��មីូជីិួយូ�ល់គ្រឹះប់ជាជិន�មុី�ជា�ំ�ងញ្ញើពីលរាត្ថុត្ថុាត្ថុនៃន

 ជិ�ងឺ�ាងញ្ញើន�។

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានផ្តតួចញ្ញើផ្តត�មីយូ�ទធនាការប់រចូិាំ� ប៊ែ�ល 
អ៊ូត្ថុថិិជិិន នងិប់��គលិ�អាចចូលរមួី ញ្ញើដាយូញ្ញើផ្តះរច�ននួទះ�គ្រឹះបា� ់ប់រចូិាំ�
ញ្ញើ��ំ�ង�ណ្ណនីរប់ស់ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។ ញ្ញើ�ច�ងប់ញូ្ញប់ន់ៃន 
យូ�ទធនាការ�ិត្ថុគ្រឹះត្ថុះមីប៊ែខធូំ ឆំ្នាំ�2020 អ៊ូ�ញ្ញើណ្តាយូសរ�ប់ប៊ែ�លទទលួបាន
ពីបី់��គលិ�  នងិអ៊ូតិ្ថុថិជិិន មានច�នួន 4,419 ��លាា រ នងិ 1,318,100  
ញ្ញើរៀល ប៊ែ�លបានគ្រឹះប់�ល់ជូិនគ្រឹះ�សួងស�ខាភិបិាល។

34 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម



35ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

ញ្ញើ�នៃថិៃទ2ី1 ប៊ែខត្ថុ�លា ឆំ្នាំ�2020 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិរិញ្ញញ វត្ថុា� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូ
ប់ែី ហ្វាា យូប៊ែនន ស្ថាខាបាត្ថុ់��ប់ង បានចូលរួមីឧប់ត្ថុាមីភ 
ជាញ្ញើសូៀងអាហ្វារមីួយូច�នួនរមួីមាន៖ អ៊ូងើរច�នួន 2,200�ី�ូ 
គ្រឹះត្ថុីខ��ប់��ង ច�នួន 100យូួរ ទះ�ស�ីអ៊ូ�ីវ ច�នួន 150យូួរ ទះ�គ្រឹះតី្ថុច�នួន 
150យូួរ ជូិន�ល់គ្រឹះប់ជាពីលរ�ឋប៊ែ�លរងផ្តលប់��ពាល់ញ្ញើដាយូស្ថារ 
ញ្ញើគ្រឹះគា�ទះ�ជិ�នន�ំ់�ងញ្ញើខត្ថុតបាត្ថុ�់�ប់ង តាមីរយូៈធនាគារជាត្ថុិស្ថាខា 
ញ្ញើខត្ថុតបាត្ថុ�់�ប់ង ញ្ញើ��មីូចូីលរមួីជាមីយួូស្ថាលាញ្ញើខត្ថុតបាត្ថុ�់�ប់ង �ំ�ង
ការប៊ែច�ជូិនប់ងបូិ់នគ្រឹះប់ជាពីលរ�ឋ ញ្ញើ�តាមីត្ថុ�ប់នញ់្ញើផ្តសងៗប៊ែ�លរងផ្តល
ប់��ពាល់ញ្ញើដាយូទះ�ជិ�នន។់

អ៊ូ�ញ្ញើណ្តាយូសគ្រឹះមាប់ញ់្ញើគ្រឹះគា�ទះ�ជិ�នន់
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី ហ្វាា យូប៊ែនន បានចូលរមួីស�មីមភាពីសប់ូ�រសធមី៌
រប់ស់  ធនាគារជាត្ថុិនៃន�មុី�ជា  �ំ�ងការញ្ញើ�ា�យូត្ថុប់ញ្ញើ�នះងញ្ញើគ្រឹះគា�
ទះ�ជិ�នន់នាញ្ញើពីលថិមីៗញ្ញើន� ប៊ែ�លបានប់��ពាល់�ល់គ្រឹះ�ួស្ថារនិង
សហិ�មីន៍ជាញ្ញើគ្រឹះច�ន ទូទាំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស�មុី�ជា ញ្ញើដាយូបានប់រចូិាំ�
ទះ�គ្រឹះបា�ច់�នួន 10,000 ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ។ 

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើប់តជាា ចិត្ថុតប់នតការចូលរមួីច�ប៊ែណ្ណ��ំ�ង 
សងគមី�ំ�ងការជិួយូគ្រឹះប់ជាជិន�មីុ�ជា�ំ�ងគ្រឹះគាល�បា�។

35ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជិីវ�មីម



36 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

ញ្ញើ� នៃថិៃទី25 ប៊ែខសីហ្វា ឆំ្នាំ�2020 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បាន
��ញ្ញើ��ង�គ័្រឹះត្ថុធ�ៗញ្ញើ�តាមីញ្ញើភិា�ងសត�ប់ និងតាមី�ងផ្តាូវស�ខាន់ៗ មីយួូ

 ច�នួន�ំ�ងរាជិធានីភិំ�ញ្ញើពីញ ញ្ញើ��មីូចូីលរមួីច�ប៊ែណ្ណ�អ៊ូភិវិឌ្ឍឍសហិ�មីន ៍
នងិជួិយូសគ្រឹះមីលួ�ល់អំ៊ូ�ញ្ញើធា���ញ្ញើណ្ណ� រញ្ញើ�មី�។  អំ៊ូ�ញ្ញើធា���ញ្ញើណ្ណ� រទាំ�ងអ៊ូស់ 
នះងគ្រឹះប់ទ�ញ្ញើ��ញ�គ័្រឹះត្ថុរប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន  ញ្ញើ�តាមី 
�ងផ្តាូវមាត្ថុទ់ញ្ញើនា នងិផ្តាូវធ�ៗ មីយួូច�នួនញ្ញើទៀត្ថុ�ំ�ងទគី្រឹះ�ុងភិំ�ញ្ញើពីញខណ្ណៈ
ញ្ញើពីលប៊ែ�លពីួ�ញ្ញើ���ពី�ងរងច់ាំ�ញ្ញើភិា�ងសត�ប់ញ្ញើ��មីូ�ីាងផ្តាូវ។ �គ័្រឹះត្ថុធ�ញ្ញើន�

 មានទ�ហិ� 3 ប៊ែមី�គ្រឹះត្ថុ ញ្ញើធា�ញ្ញើ��ង យ៉ា� ងរ ះងមា� ប៊ែ�លអាចផ្តតល់ជាមីាប់ន់ា 
រ�ូវញ្ញើ�ត  និងជារបា�ងទះ�ញ្ញើភិាៀងនារ�ូវវសា។

បានប់ញ្ញើងើ�ត្ថុញ្ញើ��ង�ំ�ងញ្ញើគាលប់�ណ្ណងជិួយូ�ល់ប់��គលិ�តាមីរយូៈការ
ប់រចូិាំ�ញ្ញើដាយូប់��គលិ�សម័គ្រឹះ�ចិត្ថុតជាញ្ញើរៀងរាល់ប៊ែខ។ មីូលនិធិញ្ញើន�គ្រឹះត្ថុូវ

 បានប់ញ្ញើងើ�ត្ថុញ្ញើ��ងនាប៊ែខធូំ ឆំ្នាំ�2012 និងគ្រឹះតូ្ថុវបានញ្ញើគ្រឹះប់�ញ្ញើ��មីូផី្តតល់ជា
 អ៊ូ�ញ្ញើណ្តាយូ�ល់ប់��គលិ� និងគ្រឹះ�ុមីគ្រឹះ�ួស្ថារ �ំ�ងគ្រឹះគាល�បា�នានា។

�ំ�ងឆំ្នាំ� 2020 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានចូលរមួីវភិា�ទាំន 
“មីូលនិធិជិួយូសញ្ញើស្ត្រងាគ �រប់ស់ប់��គលិ� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន” 
ច�នួន 85 �រណី្ណប៊ែ�លគ្រឹះប់ឈមីនះងប់រចូិាំ�ថិវកិាច�នួន 73,000,000 
ញ្ញើរៀល និង 7,000 ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ សគ្រឹះមាប់ចូ់លរមួី�ំ�ង ពីិធីប់�ណ្ណយ
សពី ញ្ញើគ្រឹះគា�មីហិនតរាយូ នងិ រមួីទាំ�ង�ចូិការសងគមីជាញ្ញើគ្រឹះច�នញ្ញើទៀត្ថុផ្តង
ប៊ែ�រ។

��ញ្ញើ��ង�គ័្រឹះត្ថុធ�ៗញ្ញើ�តាមីញ្ញើភិា�ងសត�ប់ និង�ងផ្តាូវស�ខាន់ៗ
ញ្ញើ�រាជិធានីភិំ�ញ្ញើពីញ 

មីលូនិធជិិយួូសញ្ញើស្ត្រងាគ �រប់ស់ប់��គលិ� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន

36 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម



37ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

ស�មីមភាពីប់��គលិ� 
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន

ញ្ញើ�នៃថិៃទី 05-06 ប៊ែខមីនីាឆំ្នាំ� 2020  �ណ្ណៈគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ង ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូ
ប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន មានញ្ញើសច�តញី្ញើស្ថាមីនសសរ�ីរាយូ ប៊ែច�រ �ប៊ែល��តគី្រឹះសឡាញ់
ជាមីួយូផ្លាើ �៏គ្រឹះសស់សិ្ថាត្ថុ�ល់ប់��គលិ� និងអ៊ូតិ្ថុថិិជិននារ ីៗ ញ្ញើ��មីូ ី

 ប៊ែថិាងអ៊ូ�ណ្ណរ��ណ្ណយ៉ា� ងគ្រឹះជាលញ្ញើគ្រឹះ��ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនប៊ែ�លបានញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ 
ញ្ញើសវា�មីមហិិរញ្ញញ វត្ថុា� �ំ�ងឱ្យកាសទិវាសិទធិនារអី៊ូនតរជាតិ្ថុឆំ្នាំ� 2020។

រងាា ន ់និងការទទួលស្ថាគ ល់

ទិវាសិទធិនារ ី

ញ្ញើ��មីូអី៊ូប់អ៊ូរនូវសមីទិធផ្តល�ួរឱ្យយ�ត្ថុស់�គាល់រប់ស់   ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន  ញ្ញើលា� �ីមី សែ�ន�យ ូ អ៊ូ�គនាយូ�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិ   នៃនដាប់ប់៊ែប់ែល
យូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានគ្រឹះប់�ល់រងាា នន់ងិប់ណ័្ណណ សរញ្ញើស�រ�ល់គ្រឹះប់ធានត្ថុ�ប់ន ់
នងិគ្រឹះប់ធានស្ថាខាញ្ញើ�ំ�មី ញ្ញើ��ំ�ង�ិចូគ្រឹះប់ជិ��ថំា�គ់្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតកិារ។

37ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជិីវ�មីម



38 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

ស្ថាខាការយិ៉ាល័យូ�ណ្តាត លរប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បាន 
ផ្លាា ល់ប់តូ ររូប់រាងថិមីគ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូគ្រឹះប់ណិ្ណត្ថុភាពីជាមីួយូនះងរចនា

 
ប់ទទ�ញ្ញើន�ប់ �ួរឱ្យយទាំ�ទ់ាំញ និងញ្ញើគ្រឹះត្ថុៀមីជាញ្ញើគ្រឹះសច�ំ�ងការស្ថាា �មីន ៍
អ៊ូតិ្ថុថិិជិន ចាំប់ពី់ីនៃថិៃទី 13 ប៊ែខ��ើដា ឆំ្នាំ�2020។ ការប៊ែ�លមីិជាមីយួូ 
រចនាថិមបី៊ែប់ប់ទ�ញ្ញើន�ប់ញ្ញើន� �ញឺ្ញើ��មីូផី្តតល់ជូិនញ្ញើសវាហិរិញ្ញញ វត្ថុា�ប៊ែ�លកានប់៊ែត្ថុ
គ្រឹះប់ញ្ញើស� រ និងមានភាពីងាយូគ្រឹះសួល�ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនទាំ�ងអ៊ូស់� ៏
�ូចជាផ្តតល់ជូិននូវប់រយិ៉ាកាសការងារគ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូផ្លាស�ខភាពី�ល់ 
ប់��គលិ�រប់ស់ញ្ញើយូ�ងផ្តងប៊ែ�រ។

ញ្ញើ�នៃថិៃទី 03 ប៊ែខសីហ្វា ឆំ្នាំ�2020  ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី  ហ្វាា យូប៊ែនន 
ប៊ែ�លជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ទទួលគ្រឹះបា�់ប់ញ្ញើញ្ញញ �ឈានមី�ខញ្ញើ�
មីួយូញ្ញើ��មីុ�ជា និងគ្រឹះ�ុមីហិែ�ន លី ហួិរ ញ្ញើផ្តគ្រឹះប់�ូ (លី ហួិរ ញ្ញើវរល�យូ) 
ប៊ែ�លជាគ្រឹះ�ុមីហិែ�នផ្តតល់ញ្ញើសវាទូទាំត្ថុគ់្រឹះបា��់ធ៏�មីយួូញ្ញើ��មីុ�ជា បាន
ច��ហិត្ថុាញ្ញើលខាញ្ញើល�អ៊ូន�សសរណ្ណៈញ្ញើយ៉ា�យូល់ នៃនការសហិការគំាជា
ផ្តាូវការ ប៊ែ�លអ៊ូន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយអ៊ូតិ្ថុថិិជិនទាំ�ងអ៊ូស់រប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន ទូទាំត្ថុ់គ្រឹះបា�់�មូីីគ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូភាពីងាយូគ្រឹះសួលតាមី 
រយូៈភំា�ង់ារ លី ហិួរ ញ្ញើវរល�យូ ទូទាំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស ញ្ញើដាយូមីនិ�ិត្ថុ�នៃគ្រឹះមី
ញ្ញើសវា។

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានផ្លាា ល់ប់តូររបូ់រាងថិមីគ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូ 
គ្រឹះប់ណិ្ណត្ថុភាពីរប់ស់ ស្ថាខាការយិ៉ាល័យូ�ណ្តាត ល 

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ច��អ៊ូន�សារណ្ណៈញ្ញើយ៉ា�យូល់នៃនការ
សហិការគំា ជាផ្តាូវការជាមីយួូនះង លី ហិួរ ញ្ញើផ្តគ្រឹះប់�ូ 

38 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម



39ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

នាគ្រឹះពីះ�នៃថិៃទ2ី8 ប៊ែខ�ញ្ហាញ  ឆំ្នាំ�2020 - �ណ្ណៈគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះ�ងរប់ស់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន 
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើលា� �មីី ហិ�ងជូិ អ៊ូ�គនាយូ�ហិរិញ្ញញ វត្ថុា� 
និង ញ្ញើលា�គ្រឹះសី  ត្ថុ�ប់ ស�គ្រឹះ�សមាភ រ អ៊ូ�គនាយូិកាគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ បាន
អ៊ូញ្ញើញ្ញជ �ញចូលរមួី�ំ�ង�មីមវធិី អ៊ូប់អ៊ូរស្ថាទរ ទិវាគ្រឹះបា�ញ់្ញើរៀលខួប់ញ្ញើល��
ទ4ី0 នៃនការដា�ឱ់្យយចរាចរគ្រឹះបា�ញ់្ញើរៀលញ្ញើ��ងវញិ (20 មីនីា 1980 - 20 
មីនីា 2020) ញ្ញើគ្រឹះកាមីអ៊ូធិប់តី្ថុភាពី�ខុ៏ងខុ់ស់រប់ស់ឯ�ឧត្ថុតមី ជា ចាំនតូ់្ថុ
ញ្ញើទស្ថាភិបិាល ធនាគារជាត្ថុិនៃន�មីុ�ជា និងមានការអ៊ូញ្ញើញ្ញជ �ញចូលរមួី
ពីសី�ណ្តា�ថំ់ា��់ះ�នា�ត្ថុ�ណ្តាងគ្រឹះ�សួង-ស្ថាា ប់ន័នានា ��ូ៏ចជាវស័ិយូ 
ឯ�ជិនផ្តងប៊ែ�រ។

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ចូលរមួី�ំ�ង�មីមវធិ ីអ៊ូប់អ៊ូរស្ថាទរទិវា
 

គ្រឹះបា�់ញ្ញើរៀលខួប់ញ្ញើល��ទី៤០ នៃនការដា�់ឱ្យយចរាចរគ្រឹះបា�់ញ្ញើរៀល 
ញ្ញើ��ងវញិ

ញ្ញើ�នៃថិៃទី22 ប៊ែខ�ញ្ហាញ  ឆំ្នាំ�2020 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បាន
ចូលរមួី�ំ�ងពីីធីសញ្ញើមាភ ធ  និងសនំិបាត្ថុគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ�ញ្ញើល����ប់ូង នៃន
សមា�មីវារវីប់ូ�រញ្ញើ��មុី�ជា សតីពីី�ិចូពិីភា�ាអាជិីវ�មីម ទសសនៈ       
�ចូិសិ�ាវ�គប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លសតីពីចី�ណី្ណ  នងិការផ្តតល់ច�ណី្ណគ្រឹះតី្ថុញ្ញើ��មីូ ី
សប៊ែមីតងការគា�គ្រឹះទ�ល់ស�មីមភាពីសហិ�មីន ៍��ូ៏ចជា គា�គ្រឹះទ�ល់
ការផ្តតួចញ្ញើផ្តត�មី�ម៏ានគ្រឹះប់ញ្ញើយ៉ាជិនស៍គ្រឹះមាប់ប់់ងបូិ់នគ្រឹះប់ជា�សិ�រទូទាំ�ង
គ្រឹះប់ញ្ញើទស។ 

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានចូលរមួី�ំ�ងពីិធីសញ្ញើមាភ ធ 
និងសនំិបាត្ថុគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ�ញ្ញើល����ប់ូង នៃនសមា�មីវារវីប់ូ�រ

39ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជិីវ�មីម



40 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

អំំពីីភាពីបេជាគ្គជី័យរប័ស់់អំត្ថុិថិិជីន

មី�នញ្ញើពីលប៊ែ�លគាត្ថុស់ញ្ញើគ្រឹះមីចចិត្ថុតយូ��មូីគី្រឹះបា�ពី់ី ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន គាត្ថុប់ានញ្ញើប់��អាជិីវ�មីម��ប់ូងរប់ស់គាត្ថុប់៊ែ�លមាន 
ឃ្លាំា �ងសត��ស័ងើសីតូ្ថុចមីយួូញ្ញើ�ប៊ែខមីថិិ�នា ឆំ្នាំ�2020។ អាជីិវ�មីមរប់ស់

 
គាត្ថុម់ីនិអាចផ្តគត្ថុផ់្តគងប់់រមិាណ្ណប់ញ្ហាជ ទិញបានញ្ញើគ្រឹះច�នញ្ញើនា�ញ្ញើទ។ �ូញ្ញើចំ� 
គាត្ថុ់អាចរ�គ្រឹះបា�់ច�ណូ្ណលបានគ្រឹះប់មាណ្ណ 3,000 ��លាា រ 
�ំ�ងមីយួូប៊ែខ។

ញ្ញើដាយូញ្ញើមី�លញ្ញើ��ញពីីត្ថុគ្រឹះមូីវការ�រួញ្ញើអាយូ�ត្ថុស់មាគ ល់ពីីអ៊ូតិ្ថុថិជិិន�ំ�ង
គ្រឹះសុ� ពីួ�គាត្ថុប់ានសញ្ញើគ្រឹះមីចចិត្ថុតទិញមា� ស�ីន ញ្ញើ��មីូផី្តលិត្ថុ��ប់ូល

 
គ្រឹះប់�ស័់ងើសីជាមីយួូនះង�មូីញី្ញើល����ប់ូងច�នួន 30,000 ��លាា រ  
ញ្ញើ�ប៊ែខសីហ្វា ឆំ្នាំ�2020 ពីី ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។ គាត្ថុអ់ាច
ផ្តគត្ថុផ់្តគង�់�ប់ូលស័ងើសីបានកានប់៊ែត្ថុញ្ញើគ្រឹះច�ន និងប់ញ្ញើងើ�នគ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ 
ពីី 4,000 ��លាា រ ញ្ញើ� 9,000 ��លាា រ �ំ�ងមីយួូប៊ែខ។

ញ្ញើលា�បានអ៊ូ�អាងញ្ញើដាយូញ្ញើមាទនភាពី ថា “ប់នាះ ប់ពី់ីខា� �មានមា� ស�ីន
ផ្តលិត្ថុញ្ញើដាយូខាួនឯង ខា� �អាចផ្តគត្ថុផ់្តគង�់�ប់ូលស័ងើសីមីនិគ្រឹះត្ថុះមីប៊ែត្ថុញ្ញើ�

 �ំ�ងញ្ញើខត្ថុត��ពីងស់ុឺប់��ញ្ញើណ្តាណ �ញ្ញើទ ប់��ប៊ែនតញ្ញើ��ល់ញ្ញើខត្ថុតញ្ញើផ្តសងញ្ញើទៀត្ថុ�ូចជា 
ញ្ញើខត្ថុត��ពីងឆំ់្នាំ�ង ញ្ញើខត្ថុត�ណ្តាត ល និងញ្ញើខត្ថុតញ្ញើ�ប៊ែ�ូរៗ ញ្ញើផ្តសងញ្ញើទៀត្ថុ។  
ខា� �អាចផ្តលិត្ថុនូវស័ងើសីប៊ែ�លញ្ញើធា�ញ្ញើ��ងគ្រឹះ�ប់ទ់�ហិ�ញ្ញើ�តាមីត្ថុគ្រឹះមូីវការ 
នងិការប់ញ្ហាជ ទិញរប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិជិិន ញ្ញើហិ�យូអាចផ្តគត្ថុផ់្តគងស់មាភ រៈទាំ�ងញ្ញើនា�

 
�ល់�ញ្ញើគ្រឹះមាងស្ថាងសងធ់�ៗ បានញ្ញើទៀត្ថុផ្តង”។

ញ្ញើ�ប៊ែខវចិិិកា ឆំ្នាំ�2020 គាត្ថុប់ានញ្ញើសំ�ស��គ្រឹះបា��់មូីញី្ញើល��ទី2 ញ្ញើ��មីូ ី
 ទិញមា� ស�ីនផ្តលិត្ថុស័ងើសីពីណ៌្ណញ្ញើ��មីូញី្ញើ�ា�យូត្ថុប់នះងត្ថុគ្រឹះមូីវការរប់ស់
 អ៊ូតិ្ថុថិជិិន ញ្ញើហិ�យូបានចាំប់ញ់្ញើផ្តត�មីប់ប៊ែនាមីសមាភ រៈញ្ញើគ្រឹះ��ងស�ណ្ណង ់រមួីមាន 

ញ្ញើគ្រឹះ��ងសមាភ រៈប់នះប់ទ់ះ� នងិសមាភ រៈស�ណ្ណងញ់្ញើផ្តសងៗញ្ញើទៀត្ថុផ្តង។  គ្រឹះបា� ់
ច�ណូ្ណលរប់ស់ញ្ញើលា�បានប់នតញ្ញើ��នញ្ញើ��ង�ល់ 10,000 ��លាា រ ញ្ញើ� 
13,000 ��លាា រ �ំ�ងមីយួូប៊ែខ។

ញ្ញើលា�មានប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុថា “ខា� �ពីិត្ថុជាសប់ាយូចិត្ថុតណ្តាស់ ញ្ញើគ្រឹះពា�ខា� �
អាចរ�ច�ណូ្ណលបានកានប់៊ែត្ថុញ្ញើគ្រឹះច�នញ្ញើហិ�យូជាពិីញ្ញើសសខា� �អាចផ្តលិត្ថុ
��ប់លូស័ងើសី ឱ្យយគ្រឹះត្ថុវូនះងត្ថុគ្រឹះមូីវការរប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិជិិនជាល�ំណ្ណៈគ្រឹះ�ួស្ថារ
និងគ្រឹះ�ុមីហិែ�នសគ្រឹះមាប់�់ញ្ញើគ្រឹះមាងស្ថាងសងតូ់្ថុច និងធ�” ។

គាត្ថុម់ានការញ្ញើពីញចិត្ថុតច�ញ្ញើពា�ការរ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�នយ៉ា� ងខាា �ងនៃនអាជីិវ�មីម
រប់ស់គាត្ថុ ់នងិផ្តលវជិិជមាន�ល់ជិវីភាពីគ្រឹះ�ួស្ថាររប់ស់គាត្ថុជ់ាមីយួូនះង
គ្រឹះបា��់មីូពីីីរញ្ញើល�� ពីី ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។

ញ្ញើ�ញ្ញើពីលអ៊ូនា�ត្ថុ ញ្ញើលា� ផ្តះង ស�ផ្លានណ់្តារា�  និងភិរយិ៉ាចងព់ីគ្រឹះងី�
អាជិវី�មីមរប់ស់ខាួនញ្ញើដាយូទិញមា� ស�ីនផ្តលិត្ថុស័ងើសីមីយួូប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុ 
នងិស្ថាងសងឃ់្លាំា �ងមីយួូញ្ញើផ្តសងញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើគ្រឹះពា�ពួី�ញ្ញើ�ញ្ញើមី�លញ្ញើ��ញថាវាជា 
ឱ្យកាសមីយួូ�ំ�ងការរ�គ្រឹះបា�ច់�ណូ្ណលបានកានប់៊ែត្ថុញ្ញើគ្រឹះច�ន។

មាា�ស់់បេដុប័្�ស់ង់័័ស់ី និង់ស់មាា�រៈស់ំណ៍ង់់

ញ្ញើ�ញ្ញើខត្ថុត��ពីងស់ុឺ ញ្ញើលា� ផ្តះង ស�ផ្លានណ់្តារា�  មានអាយូ�  
33 ឆំ្នាំ�  បានគ្រឹះប់�ប់មី�ខរប់រញ្ញើដាយូញ្ញើជា�ជិយ័ូជាមីយួូ
ភិរយិ៉ារប់ស់គាត្ថុ ់�ឺញ្ញើលា�គ្រឹះសី ប៊ែ�វ ល�ិំណ្តា ប៊ែ�ល
មានអាយូ� 33 ឆំ្នាំ� ប់នាះ ប់ពី់ីបានទទួល គ្រឹះបា��់មីូពីីីរ
ញ្ញើល��ពីី ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។ ពី�ួគាត្ថុម់ាន�ូន
ពីរីនា� ់�ូនគ្រឹះសីអាយូ� 3 ឆំ្នាំ� នងិ�ូនគ្រឹះបុ់សអាយូ� 1 ឆំ្នាំ�។

បេលាក ខ្ពឹង់ ស់ុផាន់ណ្តារ៉ាា�

40 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម



41ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

អំ៊ូ�គ្រឹះសី បានប៊ែថិាងអ៊ូ�ណ្ណរ��ណ្ណច�ញ្ញើពា�  ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន 
ប៊ែ�លបានផ្តតល់គ្រឹះបា��់មូីទីាំ�ង៣ញ្ញើល�� ឱ្យយគ្រឹះ�ួស្ថារពី�ួគាត្ថុ។់ តាមីរយូៈ 
គ្រឹះបា��់មូីទីាំ�ងញ្ញើន� វាបានជិួយូ�ល់ការលូត្ថុលាស់អាជីិវ�មីមរប់ស់ 
គ្រឹះ�ួស្ថារពីួ�គាត្ថុ ់ និង រ�គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញបានញ្ញើគ្រឹះច�ន ញ្ញើហិ�យូញ្ញើធា�ឱ្យយ 
ជិីវភាពីរស់ញ្ញើ�រប់ស់ពីួ�គាត្ថុគ់្រឹះប់ញ្ញើស�រញ្ញើ��ងប៊ែ�លអាចធានាអ៊ូនា�ត្ថុ
លិ�ល់គ្រឹះ�ួស្ថារជាពិីញ្ញើសស�ូនៗរប់ស់ពីួ�គាត្ថុ។់

អំ៊ូ�គ្រឹះសី បាននិយ៉ាយូញ្ញើដាយូ�ដីរ �ញ្ញើភិ�ប់ថា “តាមីរយូៈគ្រឹះបា��់មូីរីប់ស់ 
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ពីិត្ថុជាបានផ្លាា ស់ប់តូរជីិវតិ្ថុ និងគ្រឹះ�ួស្ថារ

 
រប់ស់ខា� �។ ឥ�ូវញ្ញើន� ញ្ញើយូ�ង��ពី�ងរស់ញ្ញើ��ំ�ងស្ថាា នភាពីលិគ្រឹះប់ញ្ញើស�រ 

 ញ្ញើហិ�យូ�ូនគ្រឹះបុ់សរប់ស់ខា� �ពីីរនា�់អាចទទួលបានការសិ�ាអ៊ូប់់រ �
 

ញ្ញើ�ស្ថាលា”។

ញ្ញើ�ញ្ញើពីលអ៊ូនា�ត្ថុ អំ៊ូ�គ្រឹះសី ចងល់�ស់ញ្ញើមីាៀ�ប់�ពា�ប់់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើ��មីូ ី
ទទលួបានគ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញកានប់៊ែត្ថុញ្ញើគ្រឹះច�ន។ ញ្ញើល�សពីញី្ញើន�ញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើលា�គ្រឹះសី 
មានប់�ណ្ណងចងស់្ថាងសងផ់្តះ�មីយួូខំង ប៊ែ�លមាន 4 ប់នះប់ញ់្ញើ�ង 
សគ្រឹះមាប់គ់្រឹះ�ួស្ថារទាំ�ងមីូល។

មាា�ស់់ហ្វាង់លក់បេប្រគ្គឿង់បេទស់ និង់ផលិត្ថុផល 
ប៊ែថិរក�សាស់ម្មផស់�ស

អំ៊ូ�គ្រឹះសី មា� ន ់ហ្វាន ីមានគ្រឹះស�ុ��ញ្ញើណ្ណ� ត្ថុញ្ញើ�ញ្ញើខត្ថុត�ណ្តាត ល។ 
អំ៊ូ�គ្រឹះសី មានអាយូ� 30ឆំ្នាំ� នងិស្ថាា មីរីប់ស់ញ្ញើលា�គ្រឹះសី ញ្ញើឈាម � 
ការនី �រីសី�ិន មានអាយូ� 37ឆំ្នាំ� រស់ញ្ញើ�ជាមីយួូ�ូនគ្រឹះបុ់ស 
3 នា�។់

អំនកប្រស់ី មាា�ន់ ហ្វានី

អំ៊ូ�គ្រឹះសីបានញ្ញើល��ញ្ញើ��ងថាមី�នញ្ញើពីលទទួលគ្រឹះបា��់មូីពីី ីដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន គ្រឹះ�ួស្ថាររប់ស់ញ្ញើលា�គ្រឹះសីរស់ញ្ញើ��ំ�ងស្ថាា នភាពីល�បា� 
ញ្ញើហិ�យូអំ៊ូ�គ្រឹះសី មីនិមានញ្ញើ��មីទ�នគ្រឹះ�ប់គ់្រឹះគានញ់្ញើ��មីូពីីគ្រឹះងី�ហ្វាងល�់

 ញ្ញើគ្រឹះ��ងញ្ញើទសញ្ញើ��យូ។ ប់នាះ ប់ពី់ីទទលួបានគ្រឹះបា��់មូីចី�នួន 3 ញ្ញើល��មី� 
ញ្ញើលា�គ្រឹះសីបាន�ត្ថុ់សមាគ ល់ញ្ញើ��ញថាអាជិីវ�មីមរប់ស់ញ្ញើលា�គ្រឹះសី 
អាចរ�ច�ណូ្ណលបានកានប់៊ែត្ថុញ្ញើគ្រឹះច�ន។

�ំ�ងឆំ្នាំ�2018 អំ៊ូ�គ្រឹះសី  បានទទួលគ្រឹះបា��់មូី�ី�ប់ងូច�នួន 10,000��លាា រ 
ញ្ញើដាយូបានស្ថាងសងហ់្វាងល�ញ់្ញើគ្រឹះ��ងញ្ញើទសញ្ញើ�តាមីផ្តាូវធ�។ ញ្ញើលា�គ្រឹះសី     
ទទួលបានគ្រឹះបា�់ច�ញ្ញើណ្ណញគ្រឹះប់មាណ្ណ 140��លាា រ   �ំ�ងមីយួូសបាត ហ៍ិ
ញ្ញើដាយូល�ញ់្ញើគ្រឹះ��ងញ្ញើទសញ្ញើ�ត្ថុ�ប់នញ់្ញើនា�។    �ំ�ងឆំ្នាំ�2019 ញ្ញើលា�គ្រឹះសី 
បានទទួល�មូីជីាញ្ញើល��ទី2 ច�នួន 11,000 ��លាា រ ញ្ញើ��មីូទីិញ
ញ្ញើគ្រឹះ��ងញ្ញើទសប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុ ញ្ញើ��មីូពីីគ្រឹះងី�ហ្វាងប់ចូ�ប់ូនំ និងចាំប់ញ់្ញើផ្តត�មី
មី�ខរប់រជាអំ៊ូ�ល�ផ់្តលិត្ថុផ្តលប៊ែថិរ�ាសមីផសស។  អំ៊ូ�គ្រឹះសីអាចរ�បាន
គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញស�ទធគ្រឹះប់ប៊ែហិល 500 ��លាា រ �ំ�ងមីយួូសបាត ហ៍ិ។

អ៊ូ�ំគ្រឹះសី  មា� ន ់ហ្វានី ប់ញ្ហាជ �ថ់ា “ញ្ញើគ្រឹះកាយូមី� ខា� �និងប់តីខា� �សញ្ញើគ្រឹះមីចចិត្ថុត
ខូគី្រឹះបា�ញ់្ញើល��ទី3 ច�នួន 20,000��លាា រ �ំ�ងឆំ្នាំ�2020 ញ្ញើ��មីូសី្ថាងសង់
ផ្តះ� និងពីគ្រឹះងី�ហ្វាងរប់ស់ពីួ�ញ្ញើយូ�ង ញ្ញើដាយូល�ប់៊ែសូ�ញ្ញើជិ�ងប់ប៊ែនាមី
ញ្ញើទៀត្ថុផ្តងប៊ែ�រ។ ញ្ញើយូ�ងអាចរ�គ្រឹះបា�ច់�ណូ្ណលបាន 1,000 ��លាា រ�ំ�ង
មីយួូសបាត ហ៍ិ”។

41ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជិីវ�មីម



42 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

មី�នញ្ញើពីលទទួលបានគ្រឹះបា��់មូីពីី ីដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន អំ៊ូ�គ្រឹះសី 
�នួ ស�ផ្លានណ់្តា ��ពី�ងរស់ញ្ញើ��ំ�ងស្ថាា នភាពីល�បា� ញ្ញើទាំ�បី់ អំ៊ូ�គ្រឹះសី 
ខិត្ថុខ�ល�ប់់ប៊ែនារាល់នៃថិៃញ្ញើ��មីូផី្តគត្ថុផ់្តគងខ់ាួនឯង និងគ្រឹះ�ួស្ថារ� ៏ញ្ញើដាយូ។ 
អំ៊ូ�គ្រឹះសី អាចរ�ច�ណូ្ណលបានចញ្ញើនាា �ពីី 35 ��លាា រញ្ញើ� 50 ��លាា រ
ប៊ែត្ថុមីយួូសបាត ហ៍ិប់��ញ្ញើណ្តាណ �។

ញ្ញើដាយូស្ថារខា�ញ្ញើ��មីទ�ន�ំ�ងការពីគ្រឹះងី�អាជិីវ�មីមរប់ស់គាត្ថុ ់អំ៊ូ�គ្រឹះសី 
�នួស�ផ្លានណ់្តា បានសញ្ញើគ្រឹះមីចចតិ្ថុតខីូគ្រឹះបា�ញ់្ញើល����ប់ងូច�នួន 10,000 
��លាា រញ្ញើ��មីូទីិញ�ី និងពីគ្រឹះងី�ហ្វាងប់ប៊ែនាញ្ញើ�ផ្តារ។ ប់នាះ ប់ពី់ីទទួល
បានគ្រឹះបា��់មូីញី្ញើល����ប់ងូ  គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញរប់ស់គាត្ថុប់ានញ្ញើ��នញ្ញើ��ង
ពីី 100 ��លាា រញ្ញើ� 200 ��លាា រ�ំ�ងមីយួូសបាត ហ៍ិ។

អំ៊ូ�គ្រឹះសី �ួនស�ផ្លានណ់្តា បានប់ប៊ែនាមីថា “ញ្ញើ�ឆំ្នាំ� 2020 ខា� �បាន 

ញ្ញើសំ�ស���មូីញី្ញើល��ទី 2 ច�នួន 11,000 ��លាា រញ្ញើ��មីូទីញិហ្វាងផ្លាះ ល់ខាួន
 ញ្ញើ�ផ្តារញ្ញើ��មីូលី�់កាត មី។ ខា� �សប់ាយូចិត្ថុតណ្តាស់ពីីញ្ញើគ្រឹះពា�គ្រឹះបា�់
 ច�ញ្ញើណ្ណញរប់ស់ខា� �ញ្ញើ��ន�ល់គ្រឹះប់មាណ្ណពីី 300 ��លាា រញ្ញើ� 400 ��លាា រ 

�ំ�ងមីយួូសបាត ហ៍ិ។ ”

“ខា� �អាចរស់ញ្ញើ��ំ�ងស្ថាា នភាពីគ្រឹះប់ញ្ញើស�រឥ�ូវញ្ញើន� ញ្ញើហិ�យូខា� �សូមីប៊ែថិាង
 អ៊ូ�ណ្ណរ��ណ្ណ�ល់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី ហ្វាា យូប៊ែនន ប៊ែ�លបានផ្តតល់ 

ឱ្យកាសឱ្យយខា� �ទទួលបានញ្ញើជា�ជិយ័ូញ្ញើល�អាជិីវ�មីមរប់ស់ខា� �។” អ៊ូំ�គ្រឹះសី 
�ួន ស�ផ្លានណ់្តា បាននិយ៉ាយូថា ញ្ញើ�ញ្ញើពីលអ៊ូនា�ត្ថុ អំ៊ូ�គ្រឹះសី  
ចងព់ីគ្រឹះងី�អាជិីវ�មីមរប់ស់គាត្ថុញ់្ញើដាយូប់ប៊ែនាមីកាត មីប់ប៊ែនាមីញ្ញើទៀត្ថុញ្ញើ��មីូ ី
ល��ំ់�ងប់រមិាណ្ណកានប់៊ែត្ថុញ្ញើគ្រឹះច�ន។ ញ្ញើល�សពីីញ្ញើន�ញ្ញើទៀត្ថុ អំ៊ូ�គ្រឹះសី �ួន
ស�ផ្លានណ់្តា ចងស់្ថាងសងផ់្តះ�កានប់៊ែត្ថុធ�សគ្រឹះមាប់គ់្រឹះ�ួស្ថាររប់ស់គាត្ថុ។់

អំនកលក់កាា�ម្មនិង់ប័ប៊ែនែ

អំ៊ូ�គ្រឹះសី �ួន ស�ផ្លាន់ណ្តា មានអាយូ� 35 ឆំ្នាំ� 
ជាអំ៊ូ�ល�់កាត មី និងប់ប៊ែនា �ំ� ងគ្រឹះសុ� ញ្ញើ� 
ញ្ញើខត្ថុតបាត្ថុ�់�ប់ង។ អ៊ូំ�គ្រឹះសី មាន�ូនគ្រឹះសីពីីរនា� ់មំា�់
អាយូ� 13 ឆំ្នាំ� និងមំា�ញ់្ញើទៀត្ថុអាយូ� 5 ឆំ្នាំ�។

អំនកប្រស់ី  ឃ្ួន ស់ុផាន់ណ្តា

42 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម



43ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

ផលិតផល និង
េស�កម�របស់េយើង 

��ក់សន��ំ 

��ក់កម�ី
េស�េផ�រ��ក់ 

េស�េផ�រ��ក់
ពីេ���បេទស

េស�ទូ�ត់�គង

េស� និងប័ណ�េអធីអឹម

េស�កម�
ហិរ��វត��ឌីជីថល



44 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

គ្គណ៍នីចំបេប្រម្ម�នប្រទពី�យ   �ឺជាគ្រឹះប់ញ្ញើភិទ�ណ្ណនីសនស � ប៊ែ�លទទួល
បានអ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា�ខ់ុស់ និងមានល�ំណ្ណៈជា�ិចូសនាប៊ែ�ល
ត្ថុគ្រឹះមីូវឱ្យយរ�ាទ��នូវសមីត្ថុ�លយ�ណ្ណនី   �ំ�ងរយូៈញ្ញើពីល��ណ្ណត្ថុ់
ជា�ល់ា�ម់ីយួូរហូិត្ថុ�ល់កាលប់រញិ្ញើចិទ��ណ្ណត្ថុ។់

គ្គណ៍នីស់ង់�ឈឹឹម្ម �ឺជាគ្រឹះប់ញ្ញើភិទ�ណ្ណនីសនស �សម័គ្រឹះ�ចិត្ថុត ប៊ែ�ល 
ប់ញ្ញើងើ�ត្ថុញ្ញើ��ងសគ្រឹះមាប់ស់ហិគ្រឹះ�ិន ប់��គលិ�គ្រឹះ�ុមីហិែ�ន ស្ត្រសតីញ្ញើមីផ្តះ�  

 
ប៊ែ�លមានប់�ណ្ណងដា�់គ្រឹះបា�់សនស �រប់ស់ពីួ�ញ្ញើ�     ជាមីួយូ 
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�មីយួូប៊ែ�ល�ួរឱ្យយញ្ញើជិឿទ��ចិត្ថុត និងមាន

 ស�វត្ថុាិភាពីខុស់។

�ណ្ណនីចញ្ញើគ្រឹះមី�នគ្រឹះទពីយ

�ណ្ណនីសងឈ ះមី

ប្របាក់ស់ន�សំ

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល, ដុុលាា�រ និង់ បាត្ថុ

សមីត្ថុ�លយ 
អ៊ូប់ូប់រមា

100,000 ញ្ញើរៀល 

25 ��លាា រ

1,000 បាត្ថុ

រយូៈញ្ញើពីល 01 – 36 ប៊ែខ

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ�

3.50% - 8.25%

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល ដុុលាា�រ និង់ បាត្ថុ 

សមីត្ថុ�លយ 
អ៊ូប់ូប់រមា

20,000ញ្ញើរៀល 

5 ��លាា រ

200 បាត្ថុ

រយូៈញ្ញើពីល មីនិមានរយូៈញ្ញើពីល��ណ្ណត្ថុ់

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ�

3.០០% - 4.០០%



45ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

គណនី ចេ�មើន �ទព�� គណនី សង��ឹម គណនី កូនល�

គណនី សន��ំ �ម ែផន�រ

គណនី 
ចេ�មើន �ទព��

គណនី សង��ឹម

គណនី កូនល�

គណនី សន��ំ �មែផន�រ

សមតុល�� ��ក់
 បេ��ើ សន��ំ80.6%

17.7% 1.5%

0.2%

6.3%0.1%

6.3%

87.3%

អតិថិជន

គ្គណ៍នីក�នលអ �ឺជាគ្រឹះប់ញ្ញើភិទ�ណ្ណនីសនស �សម័គ្រឹះ�ចិត្ថុត ប៊ែ�លប់ញ្ញើងើ�ត្ថុ
ញ្ញើ��ងញ្ញើ��មីូញី្ញើ�ា�យូត្ថុប់ញ្ញើ�នះងត្ថុគ្រឹះមូីវការរប់ស់ឪពី��មាត យូ ឬ

 
ស្ថាចញ់ាតិ្ថុ ប៊ែ�លមានប់�ណ្ណងសនស �គ្រឹះបា�ស់គ្រឹះមាប់�ូ់នៗរប់ស់ 
ពីួ�ញ្ញើ� ប៊ែ�លមានអាយូ�ញ្ញើគ្រឹះកាមី ១៨ ឆំ្នាំ�។

គ្គណ៍នីស់ន�សំតាម្មប៊ែផនការ �ឺជាគ្រឹះប់ញ្ញើភិទ�ណ្ណនីសនស �មាន
ល�ំណ្ណៈជា�ិចូសនា ប៊ែ�លត្ថុគ្រឹះមូីវឱ្យយមានការដា�គ់្រឹះបា�ចូ់ល�ំ�ង
�ណ្ណនីនូវច�នួនញ្ញើសម�ៗគំាជាញ្ញើរៀងរាល់ប៊ែខ។  �ណ្ណនីញ្ញើន�គ្រឹះត្ថុូវបាន
ប់ញ្ញើងើ�ត្ថុញ្ញើ��ងសគ្រឹះមាប់់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនឯ�ត្ថុតជិនប៊ែ�លមានច�ណូ្ណល
ញ្ញើទៀងទាំត្ថុ ់ និងមានប់�ណ្ណងញ្ញើគ្រឹះជិ�សញ្ញើរ �សវធិីស្ថាស្ត្រសតសនស �ប់ងគរ 
សគ្រឹះមាប់ក់ារវនិិញ្ញើយ៉ា� ឬត្ថុគ្រឹះមីូវការអ៊ូនា�ត្ថុ�ូចជា វនិិញ្ញើយ៉ា��ំ�ង
អាជិីវ�មីម ទិញសមាភ រៈ ឬ ប៊ែផ្តនការចូលនិវត្ថុតនជ៍ាញ្ញើ��មី។

�ណ្ណនី�ូនលិ

�ណ្ណនីសនស �តាមីប៊ែផ្តនការ

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល និង់ ដុុលាា�រ 

សមីត្ថុ�លយ 
អ៊ូប់ូប់រមា

20,000ញ្ញើរៀល  

5��លាា រ

រយូៈញ្ញើពីល រហូិត្ថុ�ល់��មារមានអាយូ� 18 ឆំ្នាំ�

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ�

5.50% សគ្រឹះមាប់រ់បូ់ិយូប់ណ័្ណណ ញ្ញើរៀល

5.00% សគ្រឹះមាប់រ់បូ់ិយូប់ណ័្ណណ ��លាា រ

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល និង់ ដុុលាា�រ

សមីត្ថុ�លយ 
អ៊ូប់ូប់រមា

40,000 ញ្ញើរៀល 

10 ��លាា រ

រយូៈញ្ញើពីល 03 – 36 ប៊ែខ

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ�

4.00% - 7.25%



46 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

កមីូ្មអាជីីវកម្មម  �ឺជា�មូីបី៊ែ�លគ្រឹះតូ្ថុវបានញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់សគ្រឹះមាប់ជ់ា 
ទ�នប់ងាិល ញ្ញើ��មីទ�នវនិិញ្ញើយ៉ា�សគ្រឹះមាប់អ់ាជីិវ�មីម ការទិញគ្រឹះទពីយ 
អាជិវី�មីម ការជួិញ�ូរអាជីិវ�មីម រមួីប់ញូូ្ញលទាំ�ង ការជួិញ�ូរប៊ែផំ្ត� 
�សិ�មីម និងញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ផ្តងប៊ែ�រ សគ្រឹះមាប់់ស�មីមភាពីរ�គ្រឹះបា�់
ច�ណូ្ណលប៊ែ�លទទួលផ្តលច�ណូ្ណលជាគ្រឹះប់ចាំ�នៃថិៃ  គ្រឹះប់ចាំ�សបាត ហ៍ិ 
ជាញ្ញើរៀងរាល់២ សបាត ហ៍ិ ឬ គ្រឹះប់ចាំ�ប៊ែខ។

កមីូ្មកស់ិកម្មម  �ឺជា�មូីបី៊ែ�លគ្រឹះតូ្ថុវបានញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់សគ្រឹះមាប់ក់ារ 
ច�ណ្តាយូញ្ញើល�វត្ថុា�ធាត្ថុ�ញ្ញើ��មី គ្រឹះទពីយស�មីមនៃនអាជិីវ�មីម�សិ�មីម ឬ

 
ស�មីមភាពីរ�គ្រឹះបា�ច់�ណូ្ណលទាំ�ងឡាយូប៊ែ�លទទលួផ្តលច�ណូ្ណល 
តាមីរ�ូវកាល �ូចជា ការដា���ណ្តា� ការចិញូ្ញះមីសត្ថុា ។ល។

�មីូអីាជិីវ�មីម

�មីូ�ីសិ�មីម 

ប្របាក់កម្មូី

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល ដុុលាា�រ និង់ បាត្ថុ

ទ�ហិ��មីូី រហូិត្ថុ�ល់ 400,000,000 ញ្ញើរៀល

រហូិត្ថុ�ល់ 100,000 ��លាា រ

រហូិត្ថុ�ល់ 400,000 បាត្ថុ

រយូៈញ្ញើពីល�មីូី 03 – 84 ប៊ែខ

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ប៊ែខ

1.00% – 1.50%

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល ដុុលាា�រ និង់ បាត្ថុ

ទ�ហិ��មីូី រហូិត្ថុ�ល់ 200,000,000 ញ្ញើរៀល

រហូិត្ថុ�ល់ 50,000 ��លាា រ

រហូិត្ថុ�ល់ 400,000 បាត្ថុ

រយូៈញ្ញើពីល�មីូី 03 – 72 ប៊ែខ

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ប៊ែខ

1.00% – 1.50%



47ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

កម្មូីបេប្រប័�ប្របាស់់ផាា�ល់ខ្ពែ�ន    �ឺជា�មូីីប៊ែ�លគ្រឹះត្ថុូវបានញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់
សគ្រឹះមាប់ទ់ញិសមាភ រៈញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ផ្លាះ ល់ខាួន ឬគ្រឹះទពីយសមីូត្ថុតគិ្រឹះ�ួស្ថារ 

 
�៏�ូចជាផ្តតល់ហិិរញ្ញញ ប់ូទាំនសគ្រឹះមាប់ក់ារញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់�ំ�ងគ្រឹះ�ួស្ថារ 
�ំ�ងញ្ញើគាលប់�ណ្ណងញ្ញើធា�ឲ្យយជីិវភាពីរស់ញ្ញើ�ជាមីលូដាឋ នមានភាពីលិ
គ្រឹះប់ញ្ញើស�រ។

កមីូ្មបេគ្គហិដាា�ន �ជឺាគ្រឹះប់ញ្ញើភិទ�មូីបី៊ែ�លគ្រឹះតូ្ថុវបានញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់សគ្រឹះមាប់់
ទិញ/ស្ថាងសងផ់្តះ�ថិមី ឬ ប៊ែ�លមីិផ្តះ�ប៊ែ�លមានគ្រឹះស្ថាប់ ់ ឬ ពីគ្រឹះងី�  
និងជួិសជិ�លផ្តះ�ប៊ែ�លមានគ្រឹះស្ថាប់។់ �មូីញី្ញើន� �អ៏ាចញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់
សគ្រឹះមាប់ក់ារទិញ�ីញ្ញើ��មីូសី្ថាងសងផ់្តះ�ផ្តងប៊ែ�រ។

កមីូ្មការស់ិក�សា  �ឺជាគ្រឹះបា��់មូីផី្តលិត្ថុផ្តលសងគមី ប៊ែ�លគ្រឹះតូ្ថុវ
បានញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់សគ្រឹះមាប់ជ់ាជិ�នួយូប៊ែផំ្ត�ហិិរញ្ញញ វត្ថុា��ល់ប់��គល ឬ  
ឪពី��មាត យូ/អាណ្តាពីាបាល ប៊ែ�លមានប់�ណ្ណងចងឲ់្យយ�ូនបាន 
ញ្ញើរៀនសូគ្រឹះត្ថុនូវ�មីមវធិសិី�ាអ៊ូប់រ់ �ច�ញ្ញើណ្ណ��ះងទូញ្ញើ� ឬ សគ្រឹះមាប់ប់់នត
ការអ៊ូប់រ់ �ជានខ់ុស់ ឬ សិ�ាជិ�នាញវជិាជ ជីិវៈ សគ្រឹះមាប់គ់្រឹះប់�ប់រប់រ 
ចិញូ្ញះមីជីិវតិ្ថុ។ 

�មីូញី្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ផ្លាះ ល់ខាួន

�មីូញី្ញើ�ហិដាឋ ន

�មីូកីារសិ�ា

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល ដុុលាា�រ និង់ បាត្ថុ

ទ�ហិ��មីូី រហូិត្ថុ�ល់ 200,000,000 ញ្ញើរៀល

រហូិត្ថុ�ល់ 50,000 ��លាា រ

រហូិត្ថុ�ល់ 400,000 បាត្ថុ

រយូៈញ្ញើពីល�មីូី 03 – 72 ប៊ែខ

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ប៊ែខ

1.00% – 1.50%

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល ដុុលាា�រ និង់ បាត្ថុ

ទ�ហិ��មីូី រហូិត្ថុ�ល់ 400,000,000 ញ្ញើរៀល

រហូិត្ថុ�ល់ 100,000 ��លាា រ

រហូិត្ថុ�ល់ 400,000 បាត្ថុ

រយូៈញ្ញើពីល�មីូី 03 – 120 ប៊ែខ

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ប៊ែខ

1.00% – 1.50%

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល និង់ ដុុលាា�រ

ទ�ហិ��មីូី រហូិត្ថុ�ល់ 20,000,000 ញ្ញើរៀល

រហូិត្ថុ�ល់ 5,000 ��លាា រ

រយូៈញ្ញើពីល�មីូី �គ្រឹះមីតិ្ថុសិ�ាអ៊ូប់រ់ �ច�ញ្ញើណ្ណ��ះងទូញ្ញើ� ៖ 
03 – 12 ប៊ែខ

ប់រញិ្ញញ ប់គ្រឹះត្ថុរង ៖ 03 – 48 ប៊ែខ

ប់រញិ្ញញ ប់គ្រឹះត្ថុ៖ 03 – 84 ប៊ែខ

�គ្រឹះមីតិ្ថុអ៊ូន�ប់ណិិ្ណត្ថុ ៖ 03 – 48 ប៊ែខ

វ�គប់ណ្ណត� �ប់ណ្តាត លជិ�នាញវជិាជ ជីិវៈ ៖ 
03 – 24 ប៊ែខ

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ប៊ែខ

1.30% – 1.50%



48 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

ផលប័�តឥណ�ន

0.00%
កម�្ីរគាអសន�

កម�េីគហដ� ន

កម�កីរសិក្សោ

កម�កីសិកម�
កម�អីជីវកម�

កម�េី្របើ្របាស់
ផា� ល់ខ�ួន

0.00%

24.58%

43.07%

0.01%

39.47% 24.93%

9.82%

15.43%

16.55%

26.12%

0.00%

អតិថិជន

កម�្ីរគាអសន�

កម�កីសិកម�

កម�អីជីវកម�

កម�េី្របើ្របាស់
ផា� ល់ខ�ួន

កម�េីគហដ� ន

កម�កីរសិក្សោ

កម្មូីប្រគាអាស់នន ជាគ្រឹះប់ញ្ញើភិទ�មីូផី្តលិត្ថុផ្តលសងគមី ប៊ែ�លគ្រឹះត្ថុូវបាន 
ញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ញ្ញើ��មីូធីានាបាននូវការញ្ញើ�ា�យូត្ថុប់ទាំនញ់្ញើពីលញ្ញើវលាញ្ញើ�  
នះងត្ថុគ្រឹះមូីវការហិិរញ្ញញ វត្ថុា� រប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន ញ្ញើ��ំ�ងញ្ញើពីលមាន

 ញ្ញើហិត្ថុ�ការណ៍្ណប់នាះ ន់ និង/ឬគ្រឹះពីះត្ថុតិការណ៍្ណប៊ែ�លមីិនអាច
�ិត្ថុទ��ជាមី�ន ទាំ�ងញ្ញើគ្រឹះគា�ធមីមជាត្ថុិ ឬ ញ្ញើគ្រឹះគា�ថំា�ផ់្លាះ ល់ខាួន។ 

�មីូគី្រឹះគាអាសនំ
រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ បេរៀល ដុុលាា�រ និង់ បាត្ថុ

ទ�ហិ��មីូី រហូិត្ថុ�ល់ 4,000,000 ញ្ញើរៀល

រហូិត្ថុ�ល់ 1,000 ��លាា រ

រហូិត្ថុ�ល់ 40,000 បាត្ថុ

រយូៈញ្ញើពីល�មីូី 03 – 24 ប៊ែខ

អ៊ូគ្រឹះតាការគ្រឹះបា� ់
គ្រឹះប់ចាំ�ប៊ែខ

1.50%



49ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
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បេស់វាបេផេរប្របាក់អំនតរស្ថាខា �ឺជាគ្រឹះប់ញ្ញើភិទញ្ញើសវាមីយួូគ្រឹះប់ញ្ញើភិទ ប៊ែ�លអ៊ូន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយអ៊ូតិ្ថុថិិជិនអាចញ្ញើផ្តា�/ញ្ញើផ្តះរ ឬទទួលគ្រឹះបា� ់ជាមីយួូស្ថាខា 
ទាំ�ងអ៊ូស់រប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ��ំ�ងត្ថុ�ប់នប់៊ែត្ថុមីយួូ ឬញ្ញើផ្តសងគំា ញ្ញើ�តាមីញ្ញើគាលប់�ណ្ណងរប់ស់ពីួ�ញ្ញើ�។

ប្រប័បេភិទនៃន ប្រប័ត្ថុិប័ត្ថុតិការ ស្ថាចំ់ប្របាក់ បេ� ស្ថាចំ់ប្របាក់ ឬ
គ្គណ៍នី បេ� ស្ថាចំ់ប្របាក់

ស្ថាចំ់ប្របាក់ បេ� គ្គណ៍នី ឬ
គ្គណ៍នី បេ� គ្គណ៍នី

របូ់ិយូប់ណ័្ណណ ញ្ញើរៀល ��លាា រ បាត្ថុ ញ្ញើរៀល ��លាា រ បាត្ថុ

អ៊ូគ្រឹះតាត្ថុនៃមីាញ្ញើសវា 0.10% 0.10% 0.10% 0.08% 0.08% 0.08%

ត្ថុនៃមីាញ្ញើសវាអ៊ូប់ូប់រមា 4,000 1 40 3,000 1 40

បេស់វាបេផេរប្របាក់

ញ្ញើសវាញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�អ់៊ូនតរស្ថាខា

បេស់វាបេផេរប្របាក់អំនតរធនាគារ �ឺជាញ្ញើសវាញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�ម់ីយួូគ្រឹះប់ញ្ញើភិទ 
ប៊ែ�លញ្ញើធា�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតកិាររវាងស្ថាា ប់ន័ហិរិញ្ញញ វត្ថុា�  (ធនាគារ នងិគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា ន

 មីគី្រឹះ�ូហិរិញ្ញញ វត្ថុា�ទទលួគ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �) ញ្ញើ��មីូផី្តតល់នូវភាពីងាយូគ្រឹះសួល 
និងញ្ញើសវា�មីមរហ័ិសញ្ញើ��ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន  �ំ�ងញ្ញើគាលប់�ណ្ណងញ្ញើផ្តះរ

 
គ្រឹះបា�រ់ប់ស់ពីួ�ញ្ញើ�ញ្ញើ�កាន�់ណ្ណនីអ៊ូំ�ទទួល។

ចំំនួនទឹកប្របាក់បេផេរ
(ជាប្របាក់បេរៀល)

ត្ថុនៃម្មែបេស់វា (ជាប្របាក់បេរៀល)

ត្ថុិចជាង ឬញ្ញើសម� ៤លាន 4,000

ចាំប់់ពីី ៤លាន �ល់ 
២០លាន

8,000

ចាំប់់ពីី ២០លាន �ល់ 
៤០លាន

12,000

ញ្ញើសវាញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�អ់៊ូនតរធនាគារ
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ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

បេស់វាបេផេប្របាក់ 
ពីីបេប្រ�ប្រប័បេទស់

ញ្ញើសវាញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�ពី់ី ធនាគារ អ៊ូែូរ ីញ្ញើ�គ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ � មី�កានគ់្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ�គ្រឹះប់ញ្ញើទស�មីុ�ជា �ឺជា
គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតកិារញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា��់ាងគ្រឹះប់ញ្ញើទសប៊ែ�លមានភាពីងាយូគ្រឹះសលួ ស�វត្ថុាភិាពី នងិទ�ន��ចិត្ថុតខុស់។ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ផ្តតល់ញ្ញើសវា
ញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�់ញ្ញើន� �ំ�ងញ្ញើគាលប់�ណ្ណងញ្ញើ��មីូសីគ្រឹះមួីល�ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនទាំ�ងអ៊ូស់ប៊ែ�លមានត្ថុគ្រឹះមូីវការទូទាំត្ថុ់នៃថិាទ�និញ ឬញ្ញើផ្តា�គ្រឹះបា�់

 មី�កានគ់្រឹះ�ុមីគ្រឹះ�ួស្ថារ ឬស្ថាចញ់ាតិ្ថុរប់ស់ខាួន�ំ�ងគ្រឹះប់ញ្ញើទស�មីុ�ជា។

ញ្ញើសវាញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�ពី់ីគ្រឹះប់ញ្ញើទស�ូញ្ញើរ �

ល�ំណ្ណៈពិីញ្ញើសស

រ�ប័ិយប័័ណ៍ណ ដុុលាា�រអាបេម្មរិក ប៊ែត្ថុប័្ុបេណ្តាះ��

ការទទួលគ្រឹះបា�់ តាមីរយូៈ�ណ្ណនីរប់ស់អ៊ូំ�ទទួលញ្ញើ� 
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន

ពីត័្ថុម៌ានត្ថុគ្រឹះមីូវ
សគ្រឹះមាប់ ់
អ៊ូំ�ញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�់

ញ្ញើឈាម ��ណ្ណនី ញ្ញើលខ�ណ្ណនី 
អាសយូដាឋ ន និងញ្ញើលខទូរស័ពីះ 

រប់ស់អ៊ូំ�ទទួល

�នៃគ្រឹះមីញ្ញើសវា

ទះ�គ្រឹះបា�គ់្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ 
≤ USD 5,000

USD 5.00

ទះ�គ្រឹះបា�គ់្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ 
> USD 5,000

0.1% នៃនច�នួនទះ�គ្រឹះបា�ញ់្ញើផ្តះរ
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ញ្ញើសវាធនាគារចល័ត្ថុ  �ឺជាការផ្តតល់ជូិននូវញ្ញើសវាធនាគារ    ឬញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�មីយួូ   ជាមីយួូនះងជិ�នួយូទូរ�មីនា�មីនច៍ល័ត្ថុ ប៊ែ�ល
អ៊ូន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយអ៊ូតិ្ថុថិិជិនញ្ញើធា�គ្រឹះប់តិ្ថុប់តិ្ថុតការធនាគារញ្ញើដាយូខាួនឯង តាមីរយូៈឧប់�រណ៍្ណចល័ត្ថុរប់ស់គាត្ថុ។់

ញ្ញើ��មីូផី្តតល់ជូិនអ៊ូតិ្ថុថិជិិននូវញ្ញើសវាធនាគារឌ្ឍជីិថីិល �មីមវធិធីនាគារចល័ត្ថុរប់ស់ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន គ្រឹះតូ្ថុវបាន ដា�ជូ់ិនអ៊ូតិ្ថុថិជិិន 
ញ្ញើ��មីូចូីលញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់�ណ្ណនីបានគ្រឹះប់�ប់ញ្ញើដាយូស�វត្ថុាិភាពី រហ័ិស និងាយូគ្រឹះសួលជាមីយួូមី�ខងារជា�ប់៊ែសតងជាញ្ញើគ្រឹះច�ន។ �មីមវធិីធនាគារ
ចល័ត្ថុរប់ស់ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន អាចប៊ែសាងរ�បានទាំ�ងញ្ញើ��ំ�ង App Store និង Play Store ញ្ញើហិ�យូអ៊ូន�ញ្ហាញ ត្ថុឱ្យយអ៊ូតិ្ថុថិិជិន 
ញ្ញើធា�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ�ូចមាន�ំ�ងតារាង។

ញ្ញើសវាធនាគារចល័ត្ថុ

បេស់វាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� 
ឌ្ីជីីថិល

ម្មុខ្ពងារ ប្រប័ត្ថុិប័ត្ថុតិការ
ការញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�់  y  ញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�ញ់្ញើ�កាន�់ណ្ណនី     

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន
 y  ញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�ញ់្ញើ�កាន�់ណ្ណនីធនាគារ ឬ 
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ញ្ញើផ្តសងញ្ញើទៀត្ថុ

 y  ញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�ញ់្ញើ�កាន ់
�ណ្ណនីបា�ង

ប់ងវ់�ិើយូប់គ្រឹះត្ថុ  y ប់ងគ់្រឹះបា��់មីូ ីដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន  y ប់ងន់ៃថិាញ្ញើសវា ញ្ញើភិា�ង,ទះ�,ស�រាមី
ប់ញូូ្ញលទះ�គ្រឹះបា�ទូ់រស័ពីះ  y ប់ញូូ្ញលទះ�គ្រឹះបា��់ំ�ងទូរស័ពីះនៃ�ញ្ញើដាយូ មីនិមានញ្ញើលខ�ូ� ឬមានញ្ញើលខ�ូ�
ញ្ញើសំ�ស���មីូី  yដា�ព់ា�យញ្ញើសំ�ស��គ្រឹះបា��់មីូបី៊ែ�លញ្ញើលា�អ៊ូំ�គ្រឹះត្ថុូវការ
ពីិនិត្ថុយ�ណ្ណនី  y គ្រឹះត្ថុួត្ថុពិីនិត្ថុយសមីត្ថុ�លយ ឬរបាយូការណ៍្ណ�ណ្ណនី

គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការញ្ញើផ្តសងៗជាញ្ញើគ្រឹះច�នញ្ញើទៀត្ថុ នះងគ្រឹះត្ថុូវបានប់ប៊ែនាមីជាប់នតប់នាះ ប់�់ំ�ង�មីមវធិីធនាគារចល័ត្ថុរប់ស់ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ��មីូ ី
ផ្តតល់ញ្ញើសវាហិិរញ្ញញ វត្ថុា�ឌ្ឍីជិីថិលឱ្យយលិប់�ផ្ត�ត្ថុ�ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនរប់ស់ ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន។
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គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ជាសមាជិិ��ំ�ងគ្រឹះប់ពីន័ធបា�ង ប់ចូ�ប់ូនំញ្ញើន� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បាន
ប់ញូូ្ញល�មីមវធិបីា�ងចូលញ្ញើ��ំ�ង WB WON Mobile ប៊ែ�លអ៊ូតិ្ថុថិជិិនអាចញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់�ណ្ណនបីា�ង ញ្ញើ�ញ្ញើល� WB WON Mobile រប់ស់
អ៊ូំ�បានញ្ញើដាយូភាពីងាយូគ្រឹះសួល។ អ៊ូត្ថុិថិិជិនអាចញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់ញ្ញើសវាបា�ងតាមីរយូៈ WB WON Mobile និងប់ញ្ញជ រ៖

ញ្ញើសវាទូទាំត្ថុប់ា�ង

បេស់វាទ�ទាត្ថុប់ាគ្គង់

តាម្មរយៈប័ញ្ញជរ
 y គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការដា�ស់្ថាចគ់្រឹះបា� ់
 y គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ��ស្ថាចគ់្រឹះបា�់
 y  គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការញ្ញើផ្តះរ ពីី�ណ្ណនីសនស � ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន ញ្ញើ�កាន ់�ណ្ណនីបា�ង

WB WON Mobile

 y  គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការញ្ញើផ្តះរ ពីី�ណ្ណនីសនស �  
ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន  
ញ្ញើ�កាន ់�ណ្ណនីបា�ង
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ចំំណុ៍ចំសំំខា�់ៗ អំំពី�អាជី�វកម្មម

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�  ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូប៊ែនន បានញ្ញើគ្រឹះត្ថុៀមីខាួនរចួរាល់ ញ្ញើ��មីូផី្តតល់ជូិនញ្ញើសវា�មីមញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមីញ្ញើ�កាន់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន

 រប់ស់ខាួនជាមីយួូភាពីងាយូគ្រឹះសួលប់ត្ថុប់៊ែប់ន និង មានស�វត្ថុតិភាពីខុស់ទូទាំ�ងត្ថុ�ប់នគ់្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការ�ំ�ងគ្រឹះពី�រាជាណ្តាចគ្រឹះ��មីុ�ជា។  
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា�  ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន  ទទួលបានការអ៊ូន�ញ្ហាញ ត្ថុ និងបានភាជ ប់គ់្រឹះប់ពីន័ធញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមីរប់ស់ខាួនជាមីយួូគ្រឹះប់ពីន័ធ 
Cambodia Share Switch (CSS) រប់ស់ធនាគារជាត្ថុិនៃន�មីុ�ជាបានញ្ញើដាយូញ្ញើជា�ជិយ័ូ។ ទាំ�ងអ៊ូស់ញ្ញើន�បានផ្តតល់ភាពីងាយូគ្រឹះសួល
�ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិនរប់ស់ ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែី ហ្វាា យូប៊ែនន អាចញ្ញើធា�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការរប់ស់ខាួន ញ្ញើ�ញ្ញើល�មា� ស�ីនញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមី រប់ស់ ដាប់់ប៊ែប់ែលយូូប់ែ ី
ហ្វាា យូប៊ែនន ឬ មា� ស�ីនញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមី ឬ មា� ស�ីន POS រប់ស់សមាជិិ�គ្រឹះប់ពី័នធ Cambodia Share Switch (CSS) �នៃទញ្ញើទៀត្ថុ បាន
គ្រឹះ�ប់ញ់្ញើពីលញ្ញើវលា និង គ្រឹះ�ប់ទ់ី�ប៊ែនាង។ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា នមីគី្រឹះ�ូហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន ផ្តតល់ជូិននិងគា�គ្រឹះទមី�ខងារញ្ញើផ្តសងៗសគ្រឹះមាប់់
អ៊ូតិ្ថុថិិជិន ប៊ែ�លអាចញ្ញើធា�គ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការហិិរញ្ញញ វត្ថុា� និងគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការមីនិប៊ែមីនហិិរញ្ញញ វត្ថុា� ញ្ញើ�ញ្ញើល�មា� ស�ីនញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមីដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន 
និង មា� ស�ីនញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមី ឬ មា� ស�ីនPOS រប់ស់ធនាគារប៊ែ�លជាសមាជិិ� គ្រឹះប់ពីន័ធ Cambodia Share Switch (CSS) �ូចខាងញ្ញើគ្រឹះកាមី៖

បេស់វា និង់        
ប័័ណ៍ណបេអំធីអំឹម្ម

ញ្ញើសវា និង ប់ណ័្ណណ ញ្ញើអ៊ូធីអ៊ូះមី

មាា�ស់ុីន ATM

 y ��ស្ថាចគ់្រឹះបា�់
 y ពីិនិត្ថុយសមីត្ថុ�លយស្ថាចគ់្រឹះបា�់
 y របាយូការណ៍្ណសញ្ញើងំប់
 y ប់តូរញ្ញើលខសមាៃ ត្ថុ់
 y  ញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�ញ់្ញើ�កាន�់ណ្ណនីញ្ញើ� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ី ហ្វាា យូប៊ែនន
 y ញ្ញើផ្តះរគ្រឹះបា�ញ់្ញើ�កានស់្ថាា ប់ន័ញ្ញើផ្តសងៗ

មាា�ស់ុីន POS

 yការទិញទ�និញ
 y ពីិនិត្ថុយសមីត្ថុ�លយស្ថាចគ់្រឹះបា�់
 y ��គ្រឹះបា�់
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របាយការណ៍៍ស់តីពីីនិរនតរភាពីប័រិស្ថាា�ន និង់ស់ង់គម្ម
ច�នួនមីធយមីនៃន�មីម�រនិញ្ញើយ៉ាជិិ� ប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការងារញ្ញើពីញញ្ញើមា� ង�ំ�ងមីយួូឆំ្នាំ�

2020 2019 2018 2017 2016

ស់�ចំនាករបេល�ការ 
អំនុវត្ថុតប៊ែផនកប័រិស្ថាា�ន

ស់មាា�រ

ប្រកដាស់ បេប្រប័�គ្គិត្ថុជាគី្គឡូូប្រកាម្ម /FTE (1) 18.82 21.27 19.80 23.83 33.64

   ទគ្រឹះមីងគ់្រឹះបា��់មីូ ីញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជា�ី�ូគ្រឹះកាមី/FTE 5.10 5.25 5.77 5.76 11.06 

   គ្រឹះ�ដាសញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់�ំ�ងការយិ៉ាល័យូ ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជា
�ី�ូគ្រឹះកាមី /FTE

13.73 16.03 14.03 18.07 22.58

ស់ំណ៍ល់

ស់ំណ៍ល់ប្រកដាស់ គ្គិត្ថុជាគ្គីឡូូប្រកាម្ម /FTE 2.10 2.45 3.12 2.01 1.00 

   គ្រឹះ�ដាសជូិត្ថុមាត្ថុ ់ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជា�ី�ូគ្រឹះកាមី 2,973.78 2,304.51 2,360.23 1,490.98 1,451.86 

   គ្រឹះ�ដាសជូិត្ថុនៃ� ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជា�ី�ូគ្រឹះកាមី 1,162.64 938.35 809.20 673.20 32.15 

   គ្រឹះ�ដាសប់ងគន ់ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជា�ី�ូគ្រឹះកាមី 846.94 658.11 1,152.26 618.74 66.26 

ថាម្មពីល

ចំរនតអំគ្គគិស់នី បេប្រប័�គ្គិត្ថុជាគ្គីឡូូវាា�ត្ថុ់បេមាា�ង់ /FTE 549.59 607.07 617.00 668.11 493.92

បេប្រប័ង់ស្ថាំង់ បេប្រប័�គ្គិត្ថុជាលីប្រត្ថុ /FTE 264.92 259.51 222.81 394.81 248.90 

   ញ្ញើគ្រឹះប់ងស្ថា�ងសគ្រឹះមាប់ញ់្ញើទាំចគ្រឹះ�យ៉ានយូនត ញ្ញើគ្រឹះប់�
�ិត្ថុជាលីគ្រឹះត្ថុ 627,846.08 411,685.15 306,716.76 544,565.35 384,342.65 

   ញ្ញើគ្រឹះប់ងស្ថា�ងសគ្រឹះមាប់រ់ថិយូនត ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជាលីគ្រឹះត្ថុ 1,063.74 1,717.28 1,648.71 2,248.30 1,207

បេប្រប័ង់មាា�ស់ូ�ត្ថុ បេប្រប័�គ្គិត្ថុជាលីប្រត្ថុ /FTE 25.21 39.64 48.23 67.01 50.90

   ញ្ញើគ្រឹះប់ងមា� សែូត្ថុសគ្រឹះមាប់ម់ា� ស�ីនញ្ញើភិា�ង ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជា
លីគ្រឹះត្ថុ 6,185.40 5,820.91 2,294.04 3,784.92 4847.22

   ញ្ញើគ្រឹះប់ងមា� សែូត្ថុសគ្រឹះមាប់រ់ថិយូនត ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជាលីគ្រឹះត្ថុ 53,656.07 57,327.37 64,451 89,026 74,005

បេប្រប័ង់មាា�ស់ុីន បេប្រប័�គ្គិត្ថុជាលីប្រត្ថុ /FTE N/A N/A N/A N/A N/A
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FTE (Full Time Equivalent): ច�នួនមីធយមីនៃន�មីម�រនិញ្ញើយ៉ាជិិត្ថុ ប់ញ្ញើគ្រឹះមី�ការញ្ញើពីញញ្ញើមា� ង�ំ�ងមីយួូឆំ្នាំ�។

សមីមីូលឧសម័នកាប់ូនិ�គ្រឹះត្ថុូវបាន�ណ្ណនាញ្ញើយ៉ាងតាមីញ្ញើគាលការណ៍្ណរប់ស់ Greenhouse Gas Protocol។

2020 2019 2018 2017 2016

ការប័បេញ្ញូញបេចាំលន�វឧស់ម័នកាប័�និក (ស់ម្មម្ម�ល 
គ្គិត្ថុជាពាន់គ្គីឡូូប្រកាម្ម)(2)

  ចរនតអ៊ូ�គិសនី 717.59 531.88 469.66 508.93 420.79

  ញ្ញើគ្រឹះប់ងស្ថា�ង 1,509.38 992.17 740.08 1,312.35 925.32 

  ញ្ញើគ្រឹះប់ងមា� សែូត្ថុ 164.56 173.66 183.55 255.23 216.84

ទឹក

ទឹក បេប្រប័�គ្គិត្ថុជាប៊ែម្ម្ប្រត្ថុគ្គ�ប័ /FTE 10.43 12.90 14.25 24.03 24.63

  ទះ� ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជាប៊ែមី�គ្រឹះត្ថុ�ូប់ 24,294.76 20,163.30 19,413.06 32,463.44 37,660.03

   ទះ�ប់រសិ�ទធ ញ្ញើគ្រឹះប់��ិត្ថុជាប៊ែមី�គ្រឹះត្ថុ�ូប់ 465.81 391.43 304.74 818.31 489.02

ការបេធើ�ដុំបេណ៍�រ

   ញ្ញើដាយូរថិយូនត �ិត្ថុ 
ជា�ី�ូប៊ែមី�គ្រឹះត្ថុ /FTE

235.27 427.17 545 757 531

   ញ្ញើដាយូញ្ញើទាំចគ្រឹះ�យ៉ានយូនត  
�ិត្ថុជា�ី�ូប៊ែមី�គ្រឹះត្ថុ /FTE

10,579.71 9,791.05 9,223.70 9,913.52 10,205.45 

ស់�ចំនាករបេល�ការ 
អំនុវត្ថុតប៊ែផនកស់ង់គម្ម

ការប័បេប្រម្ម�ការងារ

  ចំំនួនប័ុគ្គគលិក 2,984 1,682 1,429 1,389 1,489

  គ្រឹះសី 632 462 445 466 554

  គ្រឹះប់ុស 2,352 1,220 984 923 935

      ច�នួនប់��គលិ� (FTE) 2,374 1,593 1,384 1,385 1,549

ការប័ណ៍ះ��ប័ណ្តាា�ល និង់ការអំប័់រំ Provided by 
Training



58 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ច�ណ្ណ� ចស�ខាន់ៗ អ៊ូ�ពីីអាជីិវ�មីម

AORAL

KRANG CHEK

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)
KANDAL
STEUNG

PONHEA LUEU

KHSACH KANDAL

CHRAOY CHONGVAR

KOH THOM

TUOL KOUK

PREK PNOV

KONG PISEI

AREYKSAT

PHNUM SRUOCH

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

CHAMKAR MON

HEAD OFFICE

TOUL KORK 2

PSHAR DEYHUY

CHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MON

PRAMPIR
MEAKRA

TOUL KORK

�រ��ល័យ��
136

17 �� ក��ង 
�ជ�នីភ�ំេពញ

ទូ�ំង�ជ�នី
េខត�/�កុង

24
203 �សុក/ខណ�

ឃុំ/ស���ត់1,733
ភូមិ ទូ�ំង
�បេទសកម���11,401

�រ��ល័យ�ប�ំតំបន់
18

ប័ណ្តាា�ញស្ថាខា និង់ ត្ថុំប័ន់ប្រប័ត្ថុិប័ត្ថុតិការ 

�ិត្ថុគ្រឹះត្ថុះមី ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�2020 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន មានការយិ៉ាល័យូគ្រឹះប់ចាំ�ត្ថុ�ប់នច់�នួន 18 ការយិ៉ាល័យូស្ថាខា ច�នួន 136 គ្រឹះ�ប់
�ណ្ណត ប់ទូ់ទាំ�ង 24 ញ្ញើខត្ថុត/គ្រឹះ�ុង 203 គ្រឹះសុ�/ខណិ្ណ  1,733 ���/សងាើ ត្ថុ ់និង 11,401 ភិូមី។ិ

�ូសប់ញ្ហាជ �អ់៊ូ�ពីកីាររ�ីចញ្ញើគ្រឹះមី�ននៃនគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតកិារ ញ្ញើគ្រឹះប់ៀប់ញ្ញើធៀប់ជាមីយួូឆំ្នាំ��នាងញ្ញើ� ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន បានញ្ញើប់��ការយិ៉ាល័យូស្ថាខា
គ្រឹះប់ចាំ�ត្ថុ�ប់នថ់ិមចី�នួនមីយួូ នងិពីគ្រឹះងី�ត្ថុ�ប់នគ់្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតកិារញ្ញើដាយូគ្រឹះ�ប់�ណ្ណត ប់ប់់ប៊ែនាមីច�នួន 13 គ្រឹះស�ុ/ខណិ្ណ 84 ���/សងាើ ត្ថុ ់នងិ 1,504 ភិមូី។ិ
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(PAOY PAET)
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PREAH NETR PREAH 

CHONG KAL (SAMRAONG)

SREI SNAM

BAVEL

SAMLOUT
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 VEAL VEAENG 

PHNUM KRAVANH
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(                              ) (                    )
 BAR KAEV

KAOH ANDAET

CHHOUK
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(KAMPONG SOM)
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KANDAL
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PREK PNOV

MEAN CHEY 2

MEAN CHEY
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CHBAR AMPOV

CHAMKAR MON
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17 �� ក��ង 
�ជ�នីភ�ំេពញ

ទូ�ំង�ជ�នី
េខត�/�កុង

24
203 �សុក/ខណ�

ឃុំ/ស���ត់1,733
ភូមិ ទូ�ំង
�បេទសកម���11,401

�រ��ល័យ�ប�ំតំបន់
18



របាយការណ៍៍ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�



របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ វត្ថុា�សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទនៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០២០

នៃថិៃទី៣១ ប៊ែខ្ពធនូ ឆ្នាំំ�ំ២០២០ នៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០១៩

ដុុលាា�រអាបេម្មរិក ពាន់បេរៀល ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល

ប្រទពី�យស់កម្មម

ស្ថាចគ់្រឹះបា��់ំ�ងនៃ� 6,954,406 28,130,572  1,364,666  5,561,014 

សមីត្ថុ�លយញ្ញើ�ធនាគារជាត្ថុិ 57,185,983 231,317,301  11,848,839  48,284,019 

សមីត្ថុ�លយញ្ញើ�ធនាគារញ្ញើផ្តសងៗ 76,328,347 308,748,164  21,809,492  88,873,680 

ឥណ្ណទាំនផ្តតល់�ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន 618,702,108 2,502,650,027  333,737,738  1,359,981,282 

វនិិញ្ញើយ៉ា�ញ្ញើល�មីូលប់គ្រឹះត្ថុ 15,353 62,103  15,353  62,563 

គ្រឹះទពីយសមីូត្ថុតិ និងប់រកំិារ 3,880,691 15,697,395  2,056,267  8,379,288 

គ្រឹះទពីយស�មីមអ៊ូរបូ់ិយូ 1,846,936 7,470,856  1,728,260  7,042,660 

សិទធិ�ំ�ងការញ្ញើគ្រឹះប់�គ្រឹះបាស់គ្រឹះទពីយស�មីម 5,663,578 22,909,173  4,949,550  20,169,416 

គ្រឹះទពីយស�មីមពីនធពីនារ 2,233,267 9,033,565 1,463,963 5,965,650 

គ្រឹះទពីយស�មីមញ្ញើផ្តសងៗ 1,404,758 5,682,246  968,713  3,947,506 

ប្រទពី�យស់កម្មមស់រុប័ 774,215,427 3,131,701,402 379,942,841 1,548,267,078 

ម្ម�លធន និង់ប័ំណ៍ុល
មីូលធន
ញ្ញើ��មីទ�ន 175,895,100 703,580,400  60,000,000  240,000,000 

ទ�នប់គ្រឹះមីុងតាមីប់ទប់ូញ្ញញ ត្ថុតិ 3,344,256 13,527,516 2,157,785 8,792,974

គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញរ�ាទ�� 47,036,791 191,768,996  20,685,116 83,521,934

ទ�នប់គ្រឹះមីុងប់ញូូ្ញលគំា 5,956,500 24,284,651 - -

លញ្ញើមីិៀងនៃនការប់តូររបូ់ិយូប់ណ័្ណណ - 6,219,494 - 5,269,914 

ម្ម�លធនស់រុប័ 232,232,647 939,381,057 82,842,901 337,584,822

ប័ំណ៍ុល
គ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �រប់ស់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន 124,508,666 503,637,554  66,268,862  270,045,613 

ប់�ណ្ណ� លពីនធចរនត 6,508,449 26,326,676  3,442,078  14,026,468 

គ្រឹះបា��់មីូី 76,238,196 308,383,503  5,859,415  23,877,116 

សមីត្ថុ�លយជិ�ពា�ញ់្ញើ�ប់��គលទាំ�ទ់ិន 324,335,204 1,311,935,900  213,214,331  868,848,399 

ប់�ណ្ណ� លភិត្ថុិសនា 5,684,395 22,993,378  4,835,174  19,703,334 

ប់�ណ្ណ� លញ្ញើផ្តសងៗ 4,707,870 19,043,334  3,480,080  14,181,326 

ប័ំណ៍ុលស់រុប័ 541,982,780 2,192,320,345 297,099,940 1,210,682,256

ម្ម�លធន និង់ប័ំណ៍ុលស់រុប័ 774,215,427 3,131,701,402 379,942,841 1,548,267,078

61ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



របាយការណ៍៍ចំំណ៍ូលលម្មអិត្ថុ
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ វត្ថុា�សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទនៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០២០

សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទ
នៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០២០

សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទ
នៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០១៩

��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល

ច�ណូ្ណលការគ្រឹះបា�់ 85,201,273 347,365,590 48,954,717   198,364,513

ច�ណ្តាយូការគ្រឹះបា�់ (18,133,968) (73,932,188) (12,046,089)  (48,810,753)

ចំំណ៍ូលពីីការប្របាក់ស់ុទធ 67,067,305 273,433,402 36,908,628 149,553,760

�នៃគ្រឹះមីញ្ញើសវា និងច�ណូ្ណល�នៃគ្រឹះមីញ្ញើជិ�ងស្ថារ 207,822 847,290 1,574,728 6,380,798 

ច�ណូ្ណលញ្ញើផ្តសងៗ 1,979,687 8,071,184 1,009,047 4,088,658

ច�ណ្តាយូប់��គលិ� (20,561,390) (83,828,787) (13,347,625) (54,084,577)

ច�ណ្តាយូរ �លស់ (3,192,302) (13,015,015) (2,180,411) (8,835,025)

ច�ណ្តាយូគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុតិការញ្ញើផ្តសងៗ (8,748,066) (35,665,865) (6,677,566) (27,057,497)

ការខាត្ថុប់ងស់�ទធញ្ញើល�ឱ្យនភាពីត្ថុនៃមីានៃន
   ឧប់�រណ៍្ណហិិរញ្ញញ វត្ថុា� (3,422,546) (13,953,720) (1,170,944) (4,744,665)

ប្របាក់ចំំបេណ៍ញម្មុនដុកពីនធ 33,330,510 135,888,489 16,115,857 65,301,452

ច�ណ្តាយូពីនធញ្ញើល�គ្រឹះបា�ច់�ណូ្ណល (6,774,268) (27,618,691) (3,277,149) (13,279,008)

ប្របាក់ចំំបេណ៍ញស់ុទធស់ប្រមាប័់ការិយប័រិបេចំេទ 26,556,242 108,269,798 12,838,708 52,022,444 

ចំំណ៍ូលលម្មអិត្ថុបេផ�សង់ៗ

   លញ្ញើមីិៀងនៃនការប់តូររបូ់ិយូប់ណ័្ណណ - (25,420) - 4,729,914 

លទធផលលម្មអិត្ថុស់រុប័កន�ង់ឆ្នាំំ�ំ 26,556,242 108,244,378 12,838,708 56,752,358

62 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



របាយការណ៍៍ប័ប៊ែប្រម្មប័ប្រម្មួលម្ម�លធន
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ វត្ថុា�សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទនៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០២០

ញ្ញើ��មីទ�ន ទ�នប់គ្រឹះមីុង
តាមី

ប់ទប់ូញ្ញញត្ថុតិ

គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ
រ�ាទ��

ទ�នប់គ្រឹះមីុង 
ប់ញូូ្ញលគំា

លញ្ញើមីិៀងពីីការប់តូរ
របូ់ិយូប់ណ័្ណណ

មីូលធនសរ�ប់

��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ

នានៃថិៃទី០១ ប៊ែខ្ពម្មករ៉ា ឆ្នាំំ�ំ២០២០ 60,000,000 2,157,785 20,685,116 - 5,269,914 82,842,901 

គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ�ំ�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទ - 26,556,242 - - 26,556,242

លញ្ញើមីិៀងនៃនការប់ដូររបូ់ិយូប់ណ័្ណណ - - - - 949,580 -

ចំំណ៍ូលលម្មអិត្ថុស់រុប័ -- -- 26,556,24226,556,242 -- 949,580949,580 26,556,24226,556,242

ញ្ញើ��មីទ�នប៊ែ�លបានញ្ញើបា�ផ្តាយូ 
សគ្រឹះមាប់ក់ាររមួីប់ញូូ្ញលគំា 15,895,100 981,904 5,956,500 - 22,833,503

ការញ្ញើផ្តះរញ្ញើ�ទ�នប់គ្រឹះមីុងតាមី
ប់ទប់ូញ្ញញត្ថុតិ - 204,567 (204,567) - - -

ញ្ញើ��មីទ�នញ្ញើបា�ផ្តាយូប់ប៊ែនាមី 100,000,000 - - - - 100,000,000

នានៃថិៃទី៣១ ប៊ែខ្ពធនូ ឆ្នាំំ�ំ២០២០ 175,895,100 3,344,256 47,036,791 5,956,500 - 232,232,647

ស់ម្មម្ម�លពាន់បេរៀល 703,580,400 13,527,516 191,768,996 24,284,651 6,219,494 939,381,057

ញ្ញើ��មីទ�ន ទ�នប់គ្រឹះមីុង
តាមី

ប់ទប់ូញ្ញញត្ថុតិ

គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ
រ�ាទ��

ទ�នប់គ្រឹះមីុង 
ប់ញូូ្ញលគំា

លញ្ញើមីិៀងពីីការប់តូរ
របូ់ិយូប់ណ័្ណណ

មីូលធនសរ�ប់

��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ

នានៃថិៃទី០១ ប៊ែខ្ពម្មករ៉ា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ 30,000,000 1,352,546 8,651,647 - 540,000 40,004,193

គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញ�ំ�ងឆំ្នាំ� - -   12,838,708 -  -   12,838,708

លញ្ញើមីិៀងនៃនប់ដូររបូ់ិយូប់ណ័្ណណ -  -   - - 4,729,914 

ចំំណ៍ូលលម្មអិត្ថុស់រុប័ - -   12,838,708 - 4,729,914 12,838,708   

ការញ្ញើផ្តះរញ្ញើ�ជាទ�នប់គ្រឹះមីុងតាមី
ប់ទប់ូញ្ញញត្ថុតិ -    805,239 (805,239) -

 

-    -   
ការញ្ញើផ្តះរមីូលធន 30,000,000  -   - -  -   30,000,000

នានៃថិៃទី៣១ ប៊ែខ្ពធនូ ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ 60,000,000 2,157,785  20,685,116 - - 82,842,901 

ស់ម្មម្ម�លពាន់បេរៀល 240,000,000 8,792,974 83,521,934 - 5,269,914 337,584,822 

63ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទ
នៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០២០

សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទ
នៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០១៩

��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល

លំហិ�រស្ថាចំ់ប្របាក់ពីីស់កម្មមភាពីប្រប័ត្ថុិប័ត្ថុិិការ

គ្រឹះបា�ច់�ញ្ញើណ្ណញមី�នប់ងព់ីនធញ្ញើល�គ្រឹះបា�ច់�ណូ្ណល 33,330,510 135,888,489 16,115,857 65,301,452

និយូត័្ថុ�មីមសគ្រឹះមាប់៖់

ច�ណ្តាយូរ �លស់ 3,192,302 13,015,015 2,180,411 8,835,025

ការខាត្ថុប់ងស់�ទធញ្ញើល�ឱ្យនភាពីត្ថុនៃមីានៃន 
       ឧប់�រណ៍្ណហិិរញ្ញញ វត្ថុា� 3,422,546 13,953,720 1,170,944 4,744,665

ខាត្ថុពីីការល�គ់្រឹះទពីយសមីូត្ថុតិ និងប់រកំិារ 2,770 11,294 8,319 33,709

គ្រឹះទពីយស�មីមអ៊ូរបូ់ិយូប៊ែ�លបានល�ប់ញ្ញើចាំល 55 224 - -

លញ្ញើមីិៀងនៃនការប់តូររបូ់ិយូប់ណ័្ណណ (1,333,231) (5,435,583) 30,706 124,421

ច�ណូ្ណលការគ្រឹះបា�់ (85,201,273) (347,365,590) (48,954,717) (198,364,513)

ច�ណ្តាយូការគ្រឹះបា�់ 18,133,968 73,932,188 12,046,089 48,810,753

(28,452,353) (116,000,243) (17,402,391) (70,514,488)

ប់ប៊ែគ្រឹះមីប់គ្រឹះមីួលនៃនទ�នប់ងាិល៖

សមីត្ថុ�លយញ្ញើ�ធនាគារជាត្ថុិនៃន�មីុ�ជា (15,990,065) (65,191,495) (3,898,021) (15,794,781)

ឥណ្ណទាំនផ្តតល់�ល់អ៊ូតិ្ថុថិិជិន (182,411,623) (743,692,187) (118,330,295) (479,474,355)

គ្រឹះទពីយស�មីមញ្ញើផ្តសងៗ 1,482,512 6,044,218 190,846 773,308

គ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �សនស �ពីីអ៊ូតិ្ថុថិិជិន 56,160,998 228,968,389 4,458,778 18,066,968

ប់�ណ្ណ� លញ្ញើផ្តសងៗ 889,827 3,627,825 (435,361) (1,764,083)

ស្ថាចគ់្រឹះបា��់ំ�ងស�មីមភាពីគ្រឹះប់តិ្ថុប់ត្ថុដិការ (168,320,704) (686,243,493) (135,416,444) (548,707,431)

ការគ្រឹះបា�ទ់ទួលបាន 83,438,949 340,180,595 48,325,343 195,814,290

ការគ្រឹះបា�ប់ានប់ង់ (15,206,751) (61,997,924) (11,663,767) (47,261,584)

ពីនធញ្ញើល�គ្រឹះបា�ច់�ណូ្ណលប៊ែ�លបានទូទាំត្ថុ់ (5,319,498) (21,687,593) (1,189,093) (4,818,205)

ស្ថាចំ់ប្របាក់ស់ុទធបេប្រប័�កន�ង់ ស់កម្មមភាពីប្រប័ត្ថុិប័ត្ថុិិការ (105,408,004) (429,748,415) (99,943,961) (404,972,930)

របាយការណ៍៍លំហិ�រស្ថាចំ់ប្របាក់
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ វត្ថុា�សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទនៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០២០

64 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទ
នៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០២០

សគ្រឹះមាប់ច់�ងការយិូប់រញិ្ញើចិទ
នៃថិៃទី៣១ ប៊ែខធំូ ឆំ្នាំ�២០១៩

��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល ��លាា រអាញ្ញើមីរ�ិ ពានញ់្ញើរៀល

លំហិ�រស្ថាចំ់ប្របាក់ពីីស់កម្មមភាពីវិនិបេ�គ្គ

ស្ថាចគ់្រឹះបា�ប់៊ែ�លបានទទួលពីីការរមួីប់ញូូ្ញលគំា 11,102,431 45,264,603 - -

ច�ណូ្ណលពីីការល�គ់្រឹះទពីយសមីូត្ថុតិ និងប់រកំិារ 78,724 320,958 1,256 5,089

ទិញគ្រឹះទពីយស�មីមអ៊ូរបូ់ិយូ (425,762) (1,735,832) (867,519) (3,515,187)

ទិញគ្រឹះទពីយសមីូត្ថុតិ និងប់រកំិារ (1,736,298) (7,078,887) (1,111,059) (4,502,011)

គ្រឹះបា�ប់់ញ្ញើញ្ញញ �មានកាល��ណ្ណត្ថុ់ (54,291,625) (221,346,955) - -

ស្ថាចំ់ប្របាក់ស់ុទធប៊ែដុលបានបេប្រប័�កន�ង់ស់កម្មមភាពី 
      វិនិបេ�គ្គ (45,272,530) (184,576,113) (1,977,322) (8,012,109)

លំហិ�រស្ថាចំ់ប្របាក់ពីីស់កម្មមភាពីហិិរញ្ញញប័�បទាន

ច�ណូ្ណលពីីគ្រឹះបា��់មីូី 116,455,141 474,787,610 981,595 3,977,423

ការទូទាំត្ថុស់ងគ្រឹះបា��់មីូី (53,932,925) (219,884,535) (16,113,696) (65,292,696)

ច�ណូ្ណលពីីគ្រឹះបា��់មីូបី់��គលទាំ�ទ់ិន 52,500,000 214,042,500 102,000,000 413,304,000

ការទូទាំត្ថុស់ងញ្ញើ�ប់��គលទាំ�ទ់ិន (27,179,127) (110,809,301) - -

ការទូទាំត្ថុប់់�ណ្ណ� លភិតិ្ថុសនា (1,990,818) (8,116,565) (1,714,095) (6,945,513)

ច�ណូ្ណលពីីការញ្ញើបា�ផ្តាយូភា�ហិែ�នថិមី 100,000,000 407,700,000 30,000,000 121,560,000

ស្ថាចំ់ប្របាក់ស់ុទធពីីស់កម្មមភាពីហិិរញ្ញញប័�បទាន 185,852,271 757,719,709 115,153,804 466,603,214

ការបេក�នបេឡូ�ង់ស់ុទធនៃនស្ថាចំ់ប្របាក់ និង់ស្ថាចំ់ប្របាក ់
      ស់ម្មម្ម�ល 35,171,737 143,395,173 13,232,521 53,618,175

ស្ថាចគ់្រឹះបា� ់និងស្ថាចគ់្រឹះបា�ស់មីមីូលញ្ញើ�ញ្ញើ��មី 
      ការយិូប់រញិ្ញើចិទ 23,467,448 95,629,851 10,234,927 41,123,941

លញ្ញើមីិៀងនៃនការប់ដូររបូ់ិយូប់ណ័្ណណ - (1,829,530) - 887,735

ស្ថាចំ់ប្របាក់ និង់ស្ថាចំ់ប្របាក់ស់ម្មម្ម�លបេ� 
      ចំុង់ប័ញ្ញូប័់ការិយប័រិបេចំេទ 58,639,185 237,195,502 23,467,448 95,629,851

65ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



របាយការណ៍៍រប័ស់់ស់វនករឯករ៉ាជី

66 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



67ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



68 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



69ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
របាយូការណ៍្ណហិិរញ្ញញ រវត្ថុា�



70 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័



71ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ� ហ្វាា យូប៊ែ�� របាយូការណ៍៍ប្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ2020 
អំំពី�ស្ថាា ប់�័



747ប���ញ�បតិបត�ិ�រ
ក��ង�សុក 451 ប���ញ�បតិបត�ិ�រ

ក��ង 26 �បេទស 

ប���ញ�� 

គិត�តឹមចុង���2ំ020

�ន�ទព��សកម�សរុបចំនួន

344 �ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

ផលប័�តឥណ�នសរុប

276 �ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

��ក់ចំេណញ�បតិបត�ិ�រ

1.8 �ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

��ក់ចំេណញ

1.3 �ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

2020 
គ�មប់ខួបទី

���ំ

(3)

(21)

(1)

(36)

(3)

(106)

(23)

(21)

(2)

(154)

ប័ណ្តាា�ញអំនតរជាត្ថុិរប័ស់់ធនាគារ អំូ�រី

72 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ប់ណ្តាត ញអ៊ូនតរជាត្ថុិ



73

747ប���ញ�បតិបត�ិ�រ
ក��ង�សុក 451 ប���ញ�បតិបត�ិ�រ

ក��ង 26 �បេទស 

ប���ញ�� 

គិត�តឹមចុង���2ំ020

�ន�ទព��សកម�សរុបចំនួន

344 �ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

ផលប័�តឥណ�នសរុប

276 �ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

��ក់ចំេណញ�បតិបត�ិ�រ

1.8 �ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

��ក់ចំេណញ

1.3 �ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

2020 
គ�មប់ខួបទី

���ំ

(3)

(21)

(1)

(36)

(3)

(106)

(23)

(21)

(2)

(154)

ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
ប់ណ្តាត ញអ៊ូនតរជាត្ថុិ



74 ដាប់ប់៊ែប់ែលយូូប់ែ ីហ្វាា យូប៊ែនន របាយូការណ៍្ណគ្រឹះប់ចាំ�ឆំ្នាំ� 2020 
អ៊ូ�ពីីស្ថាា ប់ន័


