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I អំំពីីស្ថាា ប័័ន





ធនាគារ អូ៊ូ�រ ី(ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក បានបូខេ�មើខេ�វាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ជាង30ឆំ្នាំ� ទូ�ទាំ�ង�បូខេទូ�។
ធនាគារ អូ៊ូ�រ ី(ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក គឺឺជាធនាគារពាណិិជ្ជជ ដែ�លឈានម��ខេគឺកំ�ង�បូខេទូ�កមុ�ជា 
ខេហិើយក៏ជា�មាជិ្ជក�គឺសួាររបូ�់ធនាគារពាណិិជ្ជជ អូ៊ូ�រ ីដែ�លជាធនាគារឈានម��ខេគឺមួយ
ខេ��បូខេទូ�ក�ខេរ េ �ត្ថុវូបានបូខេងើើត្ថុខេ�ើងខេ�ឆំ្នាំ�1899។

ធនាគារអូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.បានយើ�ិជាា្យើធើើឱ្្យជ្ជីវិតិអតិិថ្មីិជ្ជន.កាន់ន្ថែតិប្រ�យើសំើរ.តាមរ�ៈដំំយើណាះប្រសា�ហិិរញ្ញញវតិែ�ងា�ៗ.និងផ្ទៃវឆ្នាំា្តិ
យើ��ភាា�់្ជាមួ��យើចេ�វិទ្ិយាទាន់សំម��.ជាមួ�ការ�ិល់ជ្ជ�នន�វ�លិតិ�ល.និងយើសំវាន្ថែដំលយើ�ួើ�តិ�នឹងតិប្រមូវការអតិិថិ្មីជ្ជនយើគាលយើ�
រ�សំ់យើ�ើង។.

យើ�ើង�ំពីុងន្ថែតិជំ្ជរុញឱ្្យមាន�ំយើណ៍ើនល�តិលាស់ំ. ជួ្ជ��យើងើើតិការងារ. អភិិវឌ្្ឍន៍សំហិគ្គមន៍. ជំ្ជរុញការ�ំលាសំ់�ិ�រយើសំដំឋ�ិចេ. 
និងដំំយើណាះប្រសា��ញ្ហាា្ប្រ�ឈមមុ�ធំៗយើ��ុ�ងសំងគម. �ណ៍:យើពីលន្ថែដំល�និការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��. និងការ�ិល់ប្រតិឡ�់ 
សំងយើ�វិញជ្ជ�នអតិិថិ្មីជ្ជន. និងភាគ្គទុិនិ�រ�សំ់យើ�ើង។. យើ�ើងយើជ្ជឿជា�់ថា. យើ�ើងអាចទិទួិលបានយើជាគ្គជ្ជ��យើ�យើពីលន្ថែដំល 
អតិិថិ្មីជ្ជនមាំ�់្ៗ.ប្រ�ុមហិូនុនានា.សំហិគ្គមន.៍និង�គុ្គគលិ�ន្ថែដំលយើ�ើងបាន�យើប្រមើយើសំវា�មីជ្ជ�នអាចឈានដំលទ់ិស្ំសនៈវិសំ��យើជាគ្គជ្ជ��
រ�សំ់ពីួ�យើគ្គ។.

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

ដែ�វចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�2021 ធនាគារ អូ៊ូ�រ ី(ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក បានទូទួូល
អាជាា បូណិណជាផូ្លូ�វការកំ�ងនាមជា ធនាគារពាណិិជ្ជជ 
ពីើធនាគារជាតិ្ថុនៃនកមុ�ជា និង�ក�ួងពាណិិជ្ជជកមម នៃនកមុ�ជា។

ធនាគារ អូ៊ូ�រ ី(ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក

8 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ��ីសាា�បូ័ន
ធនាគារ អ៊ូូ�រី8



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

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ��ីសាា�បូ័ន
ធនាគារ អ៊ូូ�រី 9



ខេ�ក យៈ�ន ហិ ា៉ន�ង់
ប្រ�ធានប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល.ផ្ទៃនធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�

យើ�ងយើ�យើលើន្ថែ�នការសាារ្យើសំដំឋ�ិចេ.�ទុិធនាការចាំ�វ់ាា�់្សាងំ.

យើគាលការណ៍៍ន្ថែណ៍នំារឹតិ�នឹិងពីីប្រ�សំួងសំុខាភិិបាល. និង

អនិរាគ្គមន៍សំហិគ្គមន៍យើដំើម្បីីសំប្រម��ួ�នយើ�នឹង.“ប្រ�ប្រ�តិីភាពី

តាមគ្គនួងថីី្មី”.ធនាគារអភិិវឌ្្ឍន៍អាសំុបីានពីយ្ា�រណ៍ថ៍ា.�ម័�ជា

នឹងមាន�ំយើណ៍ើន�លិតិ�ល�ុ�ងប្រសំុ�សំរុ�នឹងយើ�ើនយើឡើង. 

5.3%.�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2022.និង.6.5%.�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2023.។

ការរី�ចយើប្រមើនជា�និ�នាា្�់ផ្ទៃនលទិធ�លការងាររ�សំ់យើ�ើង. 

គ្គឺយើ��សារការយើធើើសំ�មីភាពី�ា្ងសំ�មី.និង�ត់ិន្ថែ�នការ 

អនុវតិិភាា្មៗ�ុ�ងប្រ�ុមហិូុន.យើដំើម្បីីយើ�ួើ�តិ�យើ�នឹងសាា្នភាពី

ជា�់ន្ថែសំិង.ន្ថែដំលន្ថែប្រ�ប្រ�ួលឥតិឈ�់ឈរ។.ឆ្នាំំ្ំ.2021យើនះ.បាន

ផ្លាា្សំ់�ិ�រ.ទាំងប្រសំុងន�វទិសំ្សនៈរ�ស់ំយើ�ើងចំយើពាះន្ថែ���ទិផ្ទៃន

ដំំយើណ៍ើរការអាជ្ជីវ�មី.ការ�យើងើើតិទិំនា�់ទិំនងជាមួ�អតិិថិ្មីជ្ជន.

និងការន្ថែថ្មីរ�្សាសំុ�ភាពី�ងន្ថែដំរ។.ជាមួ�គាំ្យើនះន្ថែដំរ.ធនាគារ.

អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.បានចាំ�់��ឱ្កាសំ�ុ�ងការយើធើើឱ្្យប្រ�យើសំើរ

យើឡើងន�វប្រ�តិិ�តិិិការសំុ�ល. និងដំំយើណ៍ើរការអាជ្ជីវ�មីឱ្្យឈរ 

យើ�ចំណ៍ុច�ំពី�ល�ុ�ងទិី�្សារហិិរញ្ញញវតិែ�។

របា�ការណ៍ពី៍ីសំមាគ្គមមបី្រ�ូហិរិញ្ញញវតិែ��ម័�ជានាន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្.ំ2021.

បាន�ងាា្ញថា.សំំយើពីៀតិឥណ៍ទានសំរុ�បានយើ�ើនយើឡើងដំល់.

18,760.លានដំុលាា្រអាយើមរិ�.ពីីប្រគ្គឹះសាា្នហិិរញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលមាន.

ធនាគារ. ចំនួន.7. មីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�ទិទួិលប្របា�់�យើញ្ញញើចំនួន.5.

ប្រគ្គឹះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�ចំនួន.65.ប្រគ្គឹះសាា្នឥណ៍ទានជ្ជន�ទិ

ចំនួន9.និងប្រ�ុមហិូុនភិតិិសំន្យាហិិរញ្ញញវតិែ�ចំនួន7។.ទិិនុន�� 

យើនះ.�ងាា្ញឱ្្យយើ�ើញថា.សំំយើពីៀតិឥណ៍ទានសំរុ�យើ�ើនយើឡើង 

24.5%. យើ�ើយើធៀ�នឹងឆ្នាំំ្ំ. 2020. យើ�យើពីលន្ថែដំលចំនួនប្របា� ់

�យើញ្ញញើយើ�ើនយើឡើង.25.2.%.យើធៀ�ជាមួ�នឹងរ�ៈយើពីលដំ�ចគាំ្។

សារពីី
�បូធាន�កមុ�បឹូកាភិិបាល

10 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ��ីសាា�បូ័ន



យើទាះ�ីជាសំែិតិ�ុ�ងសាា្នភាពីន្ថែដំលមិនធាា្�់មានពីីមុនម�

�យ៏ើ��.�៏ប្រ�ុមហិូនុរ�សំយ់ើ�ើងយើ�ន្ថែតិ�និយើបាះជ្ជហំានសំខំាន់ៗ  

យើឆ្នាំះ្ះយើ�រ�ការកាា្�ជាសាា្��នហិិរញ្ញញវតិែ��ំពី�លយើ��ម័�ជា។. 

គ្គិតិប្រតិឹមន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្ំ.2021.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.ទិទិួល

បានប្របា�់ចំយើណ៍ញសំុទិធចំនួន. 44.8.លានដុំលាា្រអាយើមរិ�.

ប្របា�់ចំយើណ៍ញសំុទិធយើធៀ�នឹងប្រទិព្ីយសំ�មីយើសំីើនឹង.4.6%.និង

ប្របា�់ចំយើណ៍ញសំុទិធ យើធៀ�នឹងយើដំើមទុិនយើសំីើ នឹង17.6%។.

សំមិទិធ�លយើនះគ្គឺជាលទិធ�លប្រ���យើ��ន្ថែ�ួផ្លាា្ផ្ទៃន�ំយើណ៍ើន

សំំយើពីៀតិឥណ៍ទាន.ន្ថែដំលមានចំនួន.928.លានដំុលាា្រអាយើមរិ�.

យើ�ើនយើឡើង. 48.9%. យើធៀ�នឹងឆ្នាំំ្ំ. 2020. រួមជាមួ�នឹង 

�ំយើណ៍ើនប្របា�់�យើញ្ញញើឥតិឈ�់ឈររ�សំ់យើ�ើងដំល់.217.លាន

ដំលុាារ្អាយើមរិ�។.សំមិទិធ�លគួ្គរឱ្្យ�ត់ិសំមាាល្ន់្ថែដំលយើ�ើងទិទួិល

បានរហិ�តិម�ដំល់យើពីលយើនះ.គ្គឺយើ��សារន្ថែតិធនធានមនុសំ្ស

ដំ៏�ិុនប្រ�សំ�់.និងរឹងមាំរ�សំ់យើ�ើង.ន្ថែដំលបានយើ�ិជាា្ចិតិិ�ា្ង

មុតិមាំ�ុ�ងការនាំម�ន�វទិិនុ�ល. និងលទិធ�លជាវិជ្ជជមាន

ជា�និ�នាា្�់។

ជាមួ�នឹងការយើ�ិជាា្ចិតិិ�ា្ងមុតិមំាន្ថែ��យើនះ. យើ�ើងអាច 

សំយើប្រមចបានន�វលទិធ�លសំំខាន់មួ�យើទិៀតិ.យើ��ទិទិួលបាន.

អាជាា្�ណ៍ណធនាគារពាណ៍ិជ្ជជពីីធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា. និង 

ប្រ�សំួងពាណ៍ិជ្ជជ�មី។. ការ�ំន្ថែ�ួងយើ�ជាធនាគារពាណ៍ិជ្ជជ.

ធនាគារ.អូ�រី. (យើ�ម��ឌា).នឹងអាច�ិល់ន�វ�លិតិ�ល.និង

យើសំវា�មីកាន់ន្ថែតិយើប្រចើន. យើធើើឱ្្យការយើប្រ�ើប្របាសំ់ធនាគារកាន់ន្ថែតិ 

មានភាពីងា�ប្រសំួលជាងមុន។

ប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា.ប្រតូិវបានបានទិទួិលសាា្ល់ថាជាប្រ�យើទិសំមួ�

�ុ�ងចំយើណាមប្រ�យើទិសំន្ថែដំលមានការរី�ចយើប្រមើនយើលឿន�ំ�ុតិ. 

យើ��បានចាំ�់យើ�ិើមយើប្រ�ើប្របាសំ់ន�វប្រ�ពី�នធឌ្ីជ្ជីថ្មីលយើ�្សងៗ.យើដំើម្បីី

កាតិ់�នែ�ភាពីលំបា�រ�សំ់អតិិថិ្មីជ្ជន.និង�ិចេការន្ថែដំលយើធើើ

យើ��ផ្ទៃដំ។.ការយើឆ្នាំះ្ះយើ�រ�ការរ�ីចយើប្រមើនយើសំដំឋ�ចិេយើ�ឆ្នាំំ្.ំ2022.

ទិិសំយើ��ទុិធសាស្ត្រសិំរ�ស់ំយើ�ើងនងឹយើផ្លាាត្ិយើលើការ�ិល់�ទិពិីយើសាធន ៍

ដំ៏លិឥតិយើខាះ្ះ. យើ�យើលើប្រ�ពី�នធធនាគារចល�តិ.ការទិទួិលសាា្ល់

មាា្��ីយើហា�ា្ងទិ�លំទិ�លា�.ការកាន់កា�់ចំន្ថែណ៍�ទីិ�្សារ.

និងការយើប្រជ្ជើសំយើរីសំ�ុគ្គគលិ�វ��យើ�ីងន្ថែដំលមានយើទិពីយើកាសំល្យ

ម�ច�លរួម�ំយើពីញការងារជាមួ�យើ�ើង។

�ុ�ងនាម�ំ�ំជាប្រ�ធានប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល.�ំ�ំសំ�មយើគារពី�ា្ង

ប្រជាលយើប្រ�ចំយើពាះនិ��តិ�រ.និងអាជាា្ធរម�ល�ា្នសំប្រមា�់ការ

គាំប្រទិឥតិងា�យើរ. និងការ�ិតិ�ំប្រ�ឹងន្ថែប្រ�ងឥតិឈ�់ឈរ�ុ�ង

ការជ្ជរំញុឧសំស្ាហិ�មី.និងយើសំដំឋ�ិចេ�ុ�ងអឡំ�ងយើពីលសាាន្ភាពី

ដំ៏លំបា�យើនះ។.សំ�មន្ថែថួ្មីងអំណ៍រគុ្គណ៍�ា្ងប្រជាលយើប្រ�ចំយើពាះ.

ធនាគារ.អូ�រ.ីផ្ទៃនប្រ�យើទិសំ��យើរ�.នងិមាះស្ំភ់ាគ្គហិូនុទំាងអសំស់ំប្រមា�់.

ទិនុំ�ចិតិិម�យើលើ�ទុិធសាស្ត្រសំ.ិនិងទិិសំយើ�អាជ្ជវី�មីរ�សំយ់ើ�ើង។.

�ំ�ំសំ�មន្ថែថួ្មីងអំណ៍រគុ្គណ៍�ា្ងប្រជាលយើប្រ�ចំយើពាះអុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.

និង�ុគ្គគលិ�.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.រ�សំ់យើ�ើងន្ថែដំល

លះ�ង់ការ�ិតិ�ំប្រ�ឹងន្ថែប្រ�ងឥតិឈ�់ឈរយើដំើម្បីជំី្ជរញុឱ្្យមានការ

រី�ល�តិលាសំ់ផ្ទៃនប្រ�ុមហិូុនរ�សំ់យើ�ើង។.សំ�មន្ថែថ្មីួងអំណ៍រគ្គុណ៍

�ាង្ប្រជាលយើប្រ�ចំយើពាះអតិិថ្មីជិ្ជនរ�ស់ំយើ�ើង.ន្ថែដំល�ងាាញ្ពីីការ

គាបំ្រទិជាយើរៀងរហិ�តិ។.�ំ�មំានការយើជ្ជឿជា�់.និងយើ�ជិាាចិ្តិិ�ាង្ខាា្ងំ

�ុ�ងការ�ិល់ន�វអនុសាសំន៍.និងការន្ថែណ៍នាំដ៏ំលិ�ំ�ុតិ�ុ�ងការ

�សាង.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.ឱ្្យកាា្�ជាសាា្��ន

ហិិរញ្ញញវតិែ��ំពី�លយើ��ម័�ជា។

លោ�ក យូូន ហ្យ៉៉�នសង់់ 
�បូធាន�កុម�បូឹក�សាភិិបាល

ចំ�នួន����យ�កមម�រុបូ

1,162 លានដំុលាា្រអាយើមរិ�
(ក�ខេណិើន 50.1%)

ចំ�នួនឥណិទាំន�រុបូ

928 លានដំុលាា្រអាយើមរិ�
(ក�ខេណិើន 48.9%)

ចំ�នួន�បាក់បូខេញ្ញញើ�រុបូ

217 លានដំុលាា្រអាយើមរិ�
(ក�ខេណិើន 74.7%)

11ធនាគារ អ៊ូូ�រី
 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021   អ៊ូ��ីសាា�បូ័ន   



ការសំៃ�ះយើឡើងគ្គួរឱ្្យ�ត់ិសំមាា្ល់ផ្ទៃនយើសំដំឋ�ិចេពិីភិពីយើលា�បាន

យើ�ើ�ឱ្កាសំសំប្រមា�់ប្រ�យើទិសំ�ម័�ជាយើ�ើង. យើដំើម្បីី�ំយើពីញន�វ

តិប្រមូវការ�ា្ងយើប្រចើនផ្ទៃនឧសំ្សាហិ�មីធំៗន្ថែដំលវិសំ��ចម្បីង

រមួមាន.ន្ថែ��ុវា�នភិណ៍ឌ.(សំយើមួ���ំពា�់.និងសំមាារ្ៈយើធើើដំំយើណ៍ើរ.

ន្ថែសំ្បី�យើជ្ជើង.និងការ�លិតិយើទាចប្រ��ន).�៏ដំ�ចជា�សំិ�មី។.

យើ�ងតាមរបា�ការណ៍៍រ�ស់ំធនាគារអភិិវឌ្្ឍន៍អាសំុីបាន

�ងាា្ញថា. យើសំដំឋ�ិចេរ�ស់ំប្រ�យើទិសំ�ម័�ជាយើ��ុ�ងឆ្នាំំ្ំ2021. 

បានយើ�ើនយើឡើងដំល.់3.0%.�នាា�់្ពីីការធាា�់្ចុះ.3.1%.យើ��ុ�ង 

ឆ្នាំំ្ំ.2020។.សំមិទិធ�លយើនះបានម�ពីីការអនុវតិិ�ា្ងសំ�មី.

យើដំើមប្ីកីាត់ិ�នែ�ឥទិធពិីលផ្ទៃនជំ្ជង�ឺ�វីដំ19.ម�យើលើន្ថែ��ុពាណ៍ជិ្ជជ�មី.

និងចំណ៍ូលរ�សំ់ប្រ�ជាជ្ជន។.�ុទិធនាការចាំ�់វាា្�់សាំង�ា្ង

សំប្រសា�ស់ំប្រសាំយើ�ទិ�ទាំងប្រ�យើទិសំ.បានយើរៀ�ចំប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា

ឱ្្យទិទិួល��ន�វភាពីរី�ចយើប្រមើនន្ថែ�ុ�យើសំដំឋ�ិចេយើ�ឆ្នាំំ្ំ.2022។

�ំ�ំពីិតិជាមានការយើពីញចិតិិ.និងមាន�មាា្ំងចិតិិជាខាា្ំងន្ថែដំល

បានយើ�ើញថា.ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).រ�ស្ាបានន�វសំមទិិធ�ល

ដំល៏រិ�សំយ់ើ�ើង.និងយើ�ន្ថែតិយើដំើរតិ�ួាង្សំខំានស់ំប្រមា�់យើសំដំឋ�ចិេ

�ម័�ជា.យើ�ឆ្នាំំ្.ំ2021.យើនះ.យើ���ួ�នបានទិទួិលការគាបំ្រទិ�ាង្

យើពីញទិំហិឹង.ពីីភាគ្គីពា�់ពី�នធសំំខាន់ៗទាំងអស់ំ។.ការសំយើប្រមច

បាន�ុ�ងឆ្នាំំ្ំយើនះ. រួមមានទាំងការយើ�ើនយើឡើងន�វន្ថែ�ុ�ហិិរញ្ញញវតិែ�.

�ដ៏ំ�ចជា.ការទិទិលួបានអាជាា�្ណ៍ណជា�ួ�វការជាធនាគារពាណ៍ជិ្ជជ។

យើ�.�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2021.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.ទិទិួលបាន

�យំើណ៍ើនរហិ�តិដំល់.50.1%.យើលើប្រទិពី្យសំ�មីសំរុ�.ន្ថែដំលឈាន

ដំល់.1,162.លានដំុលាា្រអាយើមរិ�។.យើលើសំពីីយើនះ.យើ�ើងបាន

�យើងើើនប្របា�់ចយំើណ៍ញសំទុិធ.រ�សំយ់ើ�ើង.ដំល.់44.8.លានដំលុាារ្.

អាយើមរិ��ុ�ងឆ្នាំំ្យំើនះ.យើ�ើនរហិ�តិដំល.់68.4%.ពីី.26.6.លានដុំលាារ្

អាយើមរ�ិកាលពីីឆ្នាំំ្មុំន។.សំយំើពីៀតិឥណ៍ទាន.រ�ស់ំយើ�ើងមានការ

យើ�ើនយើឡើង.48.9%.ពីី.623.លានដំុលាា្រអាយើមរិ�កាលពីីឆ្នាំំ្ំមុន.

ន្ថែដំលយើសំីើនឹង.928.លានដំលុាារ្អាយើមរិ�។.ប្របា�់�យើញ្ញញើរ�ស់ំយើ�ើង

បានយើ�ើនយើឡើង�ា្ងមានសំែិរភាពីលិដំល់.217.លានដំុលាា្រ 

អាយើមរិច�ុ�ងឆ្នាំំ្.ំ2021.�ំយើណ៍ើនប្រ�មាណ៍.74.7%.ពីី.124.លាន

ដំុលាា្រអាយើមរិច�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2020។.

យើ��យើផ្លាា្តិសំំខាន់យើ�យើលើអតិែប្រ�យើ�ជ្ជន៍អតិិថ្មីិជ្ជនជាចម្បីង.

យើ�ើងបានយើសំុើសំុំ. និងទិទួិលបានការអនុម�តិជា�ួ�វការពីី.

ខេ�ក គិើម  ហិ�ងជិ�
អគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិ.ផ្ទៃនធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា)..ម.�

សារពីី
អ៊ូគឺគនាយក�បូតិ្ថុបូតិិ្ថុ

12 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូ��ីសាា�បូ័ន



ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.នងិប្រ�សំងួពាណ៍ជិ្ជជ�មី.(MOC).យើ�ជា

ធនាគារពាណ៍ិជ្ជជយើ���ិ�រយើឈាះ្ះពីី��់ន្ថែ�ូល���ូ�.ហាា្�ន្ថែនន.

យើ�ជា.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).យើដំើម្បីីយើធើើឱ្្យប្រ�យើសំើរយើឡើងន�វ

ប្រ�តិិ�តិិិការរ�សំ់យើ�ើង។.ជាមួ�នឹងអាជាា្�ណ៍ណប្រ�តិិ�តិិិការ

ថីី្មីយើនះ.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).នឹងអាច�ិលន់�វ�លតិិ�ល.និង 

យើសំវា�មីប្រ���យើ��ភាពីផ្ទៃចុប្រ�ឌ្ិតិ�័សំ់។. ប្រសំ�តាមការ 

រី�ចយើប្រមើនយើនះ.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).មាន�ុគ្គគលិ�យើ�ុើម

ប្រ�មាណ៍ជាង.3,700.នា�់. ន្ថែដំល�ំពីុង�យើប្រមើការ�ា្ងសំ�មី. 

យើហិើ�យើផ្លាា្តិខាា្ំងយើ�យើលើការអភិិវឌ្្ឍជ្ជំនាញការងារ. និង 

សំមតិែភាពីផ្លាា្ល់�ួ�នរ�សំ់ពួី�យើគ្គ.តាមរ�ៈការ�ិល់ជ្ជ�នវគ្គគ

�ណ៍ះ�ះ�ណាា្ល.ពីប្រងឹងសំមតិែភាពី�ុគ្គគលិ�យើ�្សងៗ។

អាទិិភាពីសំំខាន់មួ�យើទិៀតិសំប្រមា�់.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា). 

គ្គកឺារ�ិលជ់្ជ�នន�វ.ន្ថែ��ុហិរិញ្ញញវតិែ�.និងការពីប្រងី�វិសាលភាពីតំិ�ន់

ប្រ�តិិ�តិិិការ.រ�សំ់យើ�ើង�ន្ថែនែមយើទិៀតិដំល់.138.សាខា.យើហិើ�

បានកាា�្ជាសំមាជិ្ជ�ផ្ទៃន.យើសំវាយើ�ៃរម�លនិធិភាាម្ៗ.(RFT).និង.

ប្រ�ពី�នធបាគ្គង.2.0។.យើលើសំពីីយើនះ.ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.

បានពីប្រងី��លិតិ�ល.និងយើសំវា�មីរ�សំ់�ួ�ន. យើ���ន្ថែនែម

យើសំវា�ញ្ហាា្អចិផ្ទៃស្ត្រនិ�៍.ការ��់ប្របា�់�យើញ្ញញើសំ�្បី�រសំ.ការសំន្សំ

តាមន្ថែ�នការ.ប្របា�់�មេី��នកាត់ិពីិយើសំសំ.និងយើសំវាយើ�ើ�ប្របា�់

យើ�ៀវតិ្សរ៍.និងការ�និអភិិវឌ្្ឍន៍យើសំវាធនាគារចល�តិ.។

ជាមួ�នឹង�ំយើណ៍ើនឥតិឈ�់ឈរផ្ទៃនអាជ្ជីវ�មី.រ�សំ់.ធនាគារ.

អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).យើ�ើងយើ�ន្ថែតិយើផ្លាាត្ិការ��ចិតិិទុិ���់�័សំយ់ើ�

យើលើសំ�មីភាពីសំងគម.យើ��រួម�ញ្ញេ�លន�វសំ�មីភាពីសំងគម

ជាយើប្រចើន�ុ�ងការយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការ.យើដំើមប្ីគីាបំ្រទិដំលស់ំហិគ្គមន៍.និង

�រសិាាន្។.�ុ�ងចយំើណាមសំ�មីភាពីសំងគមជាយើប្រចើនយើនះ.ធនាគារ.

អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).បាន�រិចាំះ្គ្គថ្មីវិកា.យើដំើម្បីីសាងសំង់មណ៍ឌល 

ន្ថែថ្មីទាំសំុ�ភាពីមួ��ន្ថែនួងយើ�ប្រសំុ�សំនៃ��.យើ�តិិ�ំពីង់ធំ.និង 

�រិចាំះ្គ្គទឹិ�ប្របា�់យើ�ដំល់ពីុទិធិ�វិទិ្យាល��រាជ្ជ��ណ៍៌យើ�តិិ 

យើសំៀមរា�។. យើលើសំពីីយើនះ. យើ�ើង�៏បានច�លរួមចំន្ថែណ៍��ុ�ង

ការទិិញមាា្សំ.អាល់�ុលសំមាា្�់យើមយើរាគ្គ.និងកា����រិសាា្ន.

ដំល់ប្រ�ជាពីលរដំឋន្ថែ�ីរន្ថែដំលនឹងយើ�យើធើើការយើ�ប្រ�យើទិសំ��យើរ�. 

យើ���ិល់ជ្ជ�នតាមរ�ៈប្រ�សំួងការងារនិង�ណ៍ះ�ះ�ណាា្ល

វិជាា្ជ្ជីវៈ។.�ុ�ងន្ថែ��ញ្ហាា្.ឆ្នាំំ្ំ.2021.យើ�ើងបាន�យើងើើតិ.គ្គណ៍នី

ប្របា�់�យើញ្ញញើសំ�្បី�រសំធមដំ៌ំ��ងយើគ្គ.គឺ្គ.គ្គណ៍នីសំ�្បី�រសំ.ន្ថែដំល�ិល់

ជ្ជ�នអតិិថិ្មីជ្ជនន�វជ្ជយើប្រមើសំ�ុ�ងការ�រចិាំះគ្្គយើ�អងគការសំ�ប្ី�រសំធម៌

ន្ថែដំលពីួ�យើគ្គយើពីញចិតិិ. យើ�យើពីលពីួ�យើគ្គ��់ប្របា�់. យើ��មាន

ផ្ទៃដំគ្គ�សំ�្បី�រសំធម៌ចំនួន.5. រួមមាន.ម�លនិធិគ្គនធ�ុបាា្�ម័�ជា.

ម�លនិធិ�ុមារ�ម័�ជា.ម�លនិធិដំុន��សំើ��ម័�ជា.មនៃីយើពីទ្ិយ�ុមារ
អងគរ.និង.ម�លនិធិធមីឱ្សំថ្មី.។

ការយើឆ្នាំះ្ះយើ�រ��ំយើណ៍ើន.�លិតិ�ល�ុ�ងប្រសំុ�.(GDP).ន្ថែដំល 
រំពីឹងទុិ�ថានឹងយើ�ើនដំល់.5.3%.យើ��ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2022.ធនាគារ. 
អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).បាននឹង�ពុំីងយើធើើការ�ាង្ខាា�់្�ជ�ន.និងយើរៀ�ចំ
�ា្ងលិ. យើដំើម្បីី�យើប្រមើប្រ�ជាជ្ជន�ម័�ជារ�សំ់យើ�ើងជាមួ�នឹង.
យើសំវា�មី. ដ៏ំសំម្បី�រន្ថែ��។. ន្ថែ�នការ�ុទិធសាស្ត្រសំិរ�ស់ំយើ�ើង. 
យើ�ើងបាន��់ឱ្្យយើប្រ�ើប្របាសំ់.ឥណ៍ទានសាជី្ជវ�មី.ឥណ៍ទាន
សំហិប្រគាសំខាំ្តិតិ�ច. និង.មធ្យម. យើសំវាយើ�ៃរប្របា�់.អនិរជាតិិ.
គ្គណ៍នីពាណ៍ិជ្ជជ�រពីិយើសំសំ.KHQR.ន្ថែដំលអាចទិទិួល��ការ
ទិ�ទាត់ិយើ�បានពីីប្រគ្គ�់ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�បាគ្គង.�ុ�ង
�មាសំទីិម�ួផ្ទៃនឆ្នាំំ្.ំ2022.យើនះ។.យើ�ើងនងឹ�និ��់ឱ្្យយើប្រ�ើប្របាស់ំ
�លិតិ�ល.នងិយើសំវា�មីជាយើប្រចើនយើទិៀតិ.ន្ថែដំលរមួមាន�លិតិ�ល
ពាណ៍ជិ្ជជ�មីអនិរជាតិិ.មាាស្ំុនី.ATM/CRMs.នងិ.មុ�ងារទិ�ទាត់ិ
តាមយើអឡិចប្រតូិន�ិជាយើប្រចើនយើទិៀតិយើ��ុ�ង�មីវិធ.ីធនាគារចល�តិ.
(WOORI WON Cambodia).��ណ៍ណឥណ៍ទាន.និងយើសំវា
ជាយើប្រចើនយើទិៀតិ។

អើនី្ថែដំលសំខំាន់�ងន្ថែដំរយើនាះ.�ំ�សំំ�មន្ថែថួ្មីងអណំ៍រគុ្គណ៍�ាង្ប្រជាល 
យើប្រ�ចំយើពាះនិ��តិ�ររ�ស់ំយើ�ើងសំប្រមា�់ការ�ិល់ដំំ��នាះ្ន 
ដំម៏ានតិផ្ទៃមួ.និងការគាបំ្រទិឥតិឈ�់ឈរ។.�ំ�សំំ�មន្ថែថួ្មីងអំណ៍រគ្គណុ៍
ដំល់មាះ្ស់ំភាគ្គហិូុន.និងប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលរ�សំ់យើ�ើងចំយើពាះ 
ទិំនុ�ចិតិិ.និងការយើជ្ជឿជា�់. រ�សំ់អុ�ចំយើពាះទិិសំយើ�អាជ្ជីវ�មី
រ�ស់ំយើ�ើង។.សំ�មអរគុ្គណ៍ចំយើពាះការយើ�ជិាាចិ្តិិ.និងការលះ�ង់
ដំ៏យើមាះមុតិរ�សំ់�ុគ្គគលិ�.និងអុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងរ�សំ់យើ�ើង។.ជា 
ចងុយើប្រកា�.�ំ�សំំ�មន្ថែថួ្មីងអណំ៍រគុ្គណ៍ដំលអ់តិិថិ្មីជ្ជន.ន្ថែដំលន្ថែតិងន្ថែតិ 
គាំប្រទិ. និងយើជ្ជឿជា�់ម�យើលើយើ�ើង�ំ�ំ។. �ំ�ំរង់ចាំំសាា្គ្គមន៍. អុ�
ទាងំអសំគ់ាំ.្ចំយើពាះការច�លម�ដំលន់�វសំ�រាជ្ជថី្មីយីើនះគឺ្គ.ធនាគារ.
អូ�រី.(យើ�ម��ឌា)។

លោ�ក គីីម ហ្យ៉ុង់ជូូ 
អ៊ូគឺគនាយក�បូតិបូតិិ ថ្ងៃនធនាគារ អ៊ូូ�រី (ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក 
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�ត�វ�នបេង�ើតេឡើង�
សកម��ពមួយរបស់
កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍តំបន់របស់
អង��រទស��នៈ
ពិភពេ�កកម���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000

2021

2017
2011

1990s

2003
2004 2016

2019 2020

2018

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

ចំនួន��ក់បេ��ើសរុប 

217 �នដុ���រ�េមរ�ក 
(កំេណើន 74.7%)

ចំនួនឥណ�នសរុប

928 �នដុ���រ�េមរ�ក 
(កំេណើន 48.9%)

�ពឹីតិិ្ថុការណ៍ិ��ខាន់ៗ�បូចាំ�ឆំ្នាំ�
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�ត�វ�នបេង�ើតេឡើង�
សកម��ពមួយរបស់
កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍តំបន់របស់
អង��រទស��នៈ
ពិភពេ�កកម���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000

2021

2017
2011

1990s

2003
2004 2016

2019 2020

2018

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

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

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

15ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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អំំពីី 
ធនាគារ អូ៊ូ�រី
ធនាគារ.អូ�រ.ីគឺ្គជាមាះស្ំភ់ាគ្គហិូនុន្ថែតិមួ�គ្គត់ិរ�សំ.់ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.ន្ថែដំលមានទិសីាំ�់្ការ�ណាាល្យើ�ទិបី្រ�ុង.យើសំអូ�ល.
ប្រ�យើទិសំ��យើរ�ខាងតិ្បី�ង. ប្រតូិវបាន�យើងើើតិយើឡើង�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ1899. ជាធនាគារពាណិ៍ជ្ជជឈានមុ�យើគ្គមួ�. យើ�ប្រ�យើទិសំ��យើរ�. 
ន្ថែដំលមាន�ណាា្ញអនិរជាតិិដំ៏ធំទិ�លា�. យើ�ទិ�ទាំងពិីភិពីយើលា�. �ិល់ជ្ជ�នន�វការវិនិយើ�គ្គយើលើវិសំ��ពាណ៍ិជ្ជជ�មី. និង 
វិសំ��ធនាគារ�ា្ងទិ�លំទិ�លា�តាមរ�ៈ�ណាា្ញប្រ�តិិ�តិិិការយើ��ុ�ងប្រសំុ�ចំនួន.747.សាខា.និងយើប្រ�ប្រសំុ�ចំនួន.451.សាខា.
យើ��ុ�ង.23.ប្រ�យើទិសំ។.�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ2021យើនះ.ធនាគារ.អូ�រី.អ�អរសាទិរ�ួ�ទិី.122.ន្ថែដំល�ួ�នបានរ�សាងប្រ�វតិិិសាស្ត្រសំិរ�សំ់�ួ�នយើ�យើលើ
ទិី�្សារហិិរញ្ញញវតិែ�អសំ់រ�ៈយើពីលជាងមួ�សំតិវតិ្សរ៍ម�យើហិើ�។.ធនាគារ.អូ�រី. នឹង�និរី�ចយើប្រមើនយើ�សំតិវត្ិស�និ�នាា្�់យើទិៀតិ.យើដំើម្បីី
កាា្�ជាសាា្��ន.ហិិរញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលន្ថែតិងន្ថែតិយើ�ជ្ជិតិយើលា�អុ��ំ�ុតិ។.

16 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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បូណ្តាា�ញ�បូតិបូតិិការ 
ខេ�កុ�ង��ុក

បូណ្តាា�ញ�បូតិបូតិិការ

អ៊ូនិរជាតិខេ� 23 �បូខេ��

747 

451

សាខា 

សាខា 

ឆំ្នាំ� 2021 

គឺឺជា�ួបូទូើ 122
របូ�់ធនាគារ អូ៊ូ�រី
 រកា បាន នូវ ប្រ�វតិ្តិ� សា ប្រស ិកនលង់ មក 
ជាង់មួយូរយូឆំ្នាំ។ំ ធនាគារមាន�ំណង់
�និរកីលូូត្តិ�ស់សប្រមា�់សត្តិវត្តិស 
មួយូលោ�ៀត្តិ �និលោ�មុខលោ�ៀត្តិ លោ�ីមីកី្លាល យូជា
មា� កយីូលោ�ហ្យ៉�រញ្ញញវត្តិុុដែ�លូដែត្តិង់ដែត្តិលោ�
�ីលោនះសប្រមា�់លោ�កអំំក។

17ធនាគារ អ៊ូូ�រី
 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021   អ៊ូ��ីសាា�បូ័ន   



II អំភិិបាលកិិច្ចច
ស្ថាជីីវកិម្មម





្រក �ម្របឹក�ភិ�ល

គណៈកមា� ធិការអភិ�លកិច� និងផ�ល់តៃម�ការ

គណៈកមា� ធិការក្រមិតគណៈ្រគប់្រគង

គណៈកមា� ធិករវនិិេយាគពត័ម៌ានវទិ្យោ គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័

គណៈកមា� ធិករអនុមត័ឥណទាន

គណៈកមា� ធិករគណៈ្រគប្់រគង

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ1

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ2

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ3

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�ពត័ម៌ានវទិ្យោ

េដះ្រសយបំណុល

វភិគ និងអនុមត័
ឥណទាន១ អភវិឌ្ឍនព៍ត័ម៌ានវទិ្យោ

្របតិបត�ិករពត័ម៌ានវទិ្យោ

យុទ�ស�ស�
និងេរៀបចំែផនករ

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�្រគប្់រគង

បណ�ុ ះបណា� ល

ធនធនមនុស្ស

កិច�ករទូេទ

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�ហិរ�� វត�ុ

ហិរ�� វត�ុ
និងគណេនយ្យ

្រគប្់រគងហនិភយ័

ម�ន�ី
្របតិបត�ិតម

សវនកម�
ៃផ�ក�ុង

្រត�តពិនិត្យេ្រកយ
បេ��ញ្របាកក់ម�ីរតនគារ

្របតិបត�ិករ

អភវិឌ្ឍនអ៍ជីវកម�

េសវកម�អតិថិជន

ធុរកិច�ឌីជីថល

ពាណិជ�កម�អន�រជតិ

ធនគារសរជីវកម�

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ4

គណៈកមា� ធិការក្រមិត
្រក �ម្របឹក�ភិ�ល្រគប់្រគងហានិភ័យ

អគ�នាយក្របតិបត�ិ

អគ�នាយក
្របតិបត�ិការ1

អគ�នាយក
្របតិបត�ិការ2

អគ�នាយក
គា្ំរទ្របតិបត�ិការ

អគ�នាយក
ឥណទាន

អគ�នាយក
ហិរ��វត�ុ

អគ�នាយក
ព័ត៌មានវ�ទ�

អគ�នាយិកា
្រគប់្រគងហានិភ័យ

គណៈកមា� ធិការ
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

វភិគ និងអនុមត័
ឥណទាន2

េគាលនេយាបាយ
្របាកក់ម�ី

គណៈកមា� ធិករធនធនមនុស្ស

រចនាសម័�នធរ�ស់
ធនាគារ អូ៊ូ�រ ី(ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក
គ្គិតិប្រតិឹមផ្ទៃថ្មីៃទិី03.ន្ថែ�ម�រា.ឆ្នាំំ្ំ2022

20 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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្រក �ម្របឹក�ភិ�ល

គណៈកមា� ធិការអភិ�លកិច� និងផ�ល់តៃម�ការ

គណៈកមា� ធិការក្រមិតគណៈ្រគប់្រគង

គណៈកមា� ធិករវនិិេយាគពត័ម៌ានវទិ្យោ គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងហនិភយ័

គណៈកមា� ធិករអនុមត័ឥណទាន

គណៈកមា� ធិករគណៈ្រគប្់រគង

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ1

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ2

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ3

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�ពត័ម៌ានវទិ្យោ

េដះ្រសយបំណុល

វភិគ និងអនុមត័
ឥណទាន១ អភវិឌ្ឍនព៍ត័ម៌ានវទិ្យោ

្របតិបត�ិករពត័ម៌ានវទិ្យោ

យុទ�ស�ស�
និងេរៀបចំែផនករ

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�្រគប្់រគង

បណ�ុ ះបណា� ល

ធនធនមនុស្ស

កិច�ករទូេទ

អគ�នយកដ� ន
យុទ�ស�ស�ហិរ�� វត�ុ

ហិរ�� វត�ុ
និងគណេនយ្យ

្រគប្់រគងហនិភយ័

ម�ន�ី
្របតិបត�ិតម

សវនកម�
ៃផ�ក�ុង

្រត�តពិនិត្យេ្រកយ
បេ��ញ្របាកក់ម�ីរតនគារ

្របតិបត�ិករ

អភវិឌ្ឍនអ៍ជីវកម�

េសវកម�អតិថិជន

ធុរកិច�ឌីជីថល

ពាណិជ�កម�អន�រជតិ

ធនគារសរជីវកម�

អគ�នយកដ� ន
្របតិបត�ិករ4

គណៈកមា� ធិការក្រមិត
្រក �ម្របឹក�ភិ�ល្រគប់្រគងហានិភ័យ

អគ�នាយក្របតិបត�ិ

អគ�នាយក
្របតិបត�ិការ1

អគ�នាយក
្របតិបត�ិការ2

អគ�នាយក
គា្ំរទ្របតិបត�ិការ

អគ�នាយក
ឥណទាន

អគ�នាយក
ហិរ��វត�ុ

អគ�នាយក
ព័ត៌មានវ�ទ�

អគ�នាយិកា
្រគប់្រគងហានិភ័យ

គណៈកមា� ធិការ
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

វភិគ និងអនុមត័
ឥណទាន2

េគាលនេយាបាយ
្របាកក់ម�ី

គណៈកមា� ធិករធនធនមនុស្ស

21ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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អំំពីី 
�កមុ�បឹូកាភិិបាល

យើលា�.��ន.ទិទិួលបាន�រិញ្ហាា្�ប្រតិន្ថែ�ុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងពាណ៍ិជ្ជជ�មី
យើ�សា�លវិទិ្យាល��ជាតិិយើសំអូ�ល។. �ចេ��្បីនុយើលា�ជា 
សំមាជិ្ជ�ផ្ទៃនវិទិ្យាសាា្ន��យើរ�ន្ថែ�ុ�វិញ្ហាា្�ន�ប្រតិគ្គណ៍យើន�្យ�រ
សាធារណ៍ៈ.(KICPA)។

យើលា�បានច�ល�យើប្រមើការងារយើ�.ធនាគារ.អូ�រី. �ុ�ងន្ថែ�ឧសំភា.
ឆ្នាំំ្ំ2012។.មុនយើពីលយើនាះន្ថែដំរ.យើលា�បានយើធើើការយើ�ប្រ�ុមហិូុន
គ្គណ៍យើន�យ្សាធារណ៍ៈធំៗ .តាងំពីីឆ្នាំំ្2ំ000.ម�យើមួ�ះ។.អាជ្ជពីី
រ�សំ់យើលា�បានចាំ�់យើ�ិើមជាមួ�.PwC. ន្ថែដំលជាប្រ�ុមហិូុន
គ្គណ៍យើន�្យពិីភិពីយើលា�។. អំឡ�ងយើពីលយើលា�យើធើើការយើ�
ប្រ�ុមហិូនុគ្គណ៍យើន�យ្.យើលា�មាន�ទិពីយិើសាធន៍យើលើម�ុជ្ជនំាញ
យើ�្សងៗដំ�ចជាសំវន�មី.ប្រ�ឹ�្សាយើ��ល់.និងជាទិីប្រ�ឹ�្សាយើលើ
ប្រ�តិិ�តិិិការប្រ�ុមហិូុនជាមួ�នឹងប្រ�ុមហិូុនសំវន�មី.Ernst & 

Young ។.�ទិពិីយើសាធន៍ទាំងយើនាះបានជ្ជួ�យើលា�ឱ្្យមាន
ទិសំស្នៈប្រ���យើ��តុិលយ្ភាពីពីីប្រគ្គ�់ន្ថែ��ុ.�ុ�ងការ�ណំ៍ត់ិ�ញ្ហាា្
ចំ�ង. វិភាគ្គម�លយើហិតិុ. និង�ល��ះពាល់បាន�ា្ងសាា្តិ ់
ជ្ជំនាញ។.�ចេ��្បីនុ.យើលា�ជានា��រងប្រគ្គ�់ប្រគ្គងទិ�យើ�.យើ��ុ�ង
នា���ា្ន�ុទិធសាស្ត្រសំិធុរ�ិចេសំ�ល.យើ�ធនាគារ.អូ�រី។

�ចេ��្បីនុ. យើលា�. ��ន. បាននិង�ំពីុង�យើប្រមើការជាប្រ�ធាន
ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល.យើប្រកា�ពីីការរួម�ញ្ញេ�លគាំ្រវាងប្រគឹ្គះសាា្ន. 
អូ�រ.ីហាា�្ន្ថែនន.យើ�ម��ឌា.និង.ប្រគឹ្គះសាាន្.��់ន្ថែ�លូ���ូ�.ហាា�្
ន្ថែនន.ឯ.�.។

យើលា�.គី្គម.ហិងុ.ជ្ជ�.បាន�ញ្ញេ�់ជ្ជនំាញន្ថែ��ុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងពាណ៍ជិ្ជជ�មី
យើ�សា�លវិទិ្យាល��ជាតិិ.យើសំអូ�លផ្ទៃនប្រ�យើទិសំ��យើរ�។.យើលា�
បានច�លរួម�យើប្រមើការងារជាមួ�ធនាគារ. អូ�រី. និងមានន�វ
�ទិពីិយើសាធន៍�ា្ងយើប្រចើនយើលើវិសំ��ធនាគារ. និងហិិរញ្ញញវតិែ�.
ជាពីិយើសំសំយើលា�មានឯ�យើទិសំពា�់ពី�នធនឹងពាណ៍ិជ្ជជ�មី
សំ�ល។.យើលា�បានយើធើើការយើ�នា���ាន្�ទុិធសាស្ត្រសំសិំ�ល
ជាង.8.ឆ្នាំំ្ំ។.យើលា�បានច�លរួមចំន្ថែណ៍��ុ�ងប្រ�តិិ�តិិិការទិិញ
ល�់ភាគ្គហិូុនប្រគ្គឹះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�.មួិះហាា្�ន្ថែនន.�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.
2014.និងយើប្រកា�ម�បានរួម�ញ្ញេ�លគាំ្ជាមួ�នឹងប្រគឹ្គះសាា្ន.
អូ�រ.ីហាា�្ន្ថែនន.យើ�ម��ឌា.និង.ប្រគឹ្គះសាាន្.��់ន្ថែ�លូ���ូ�.ហាា�្
ន្ថែនន.ឯ.�.យើ�យើដំើមឆ្នាំំ្ំ.2020។.�នាា្�់ម�.យើលា��៏ប្រតូិវបាន
ន្ថែតិងតាំងជាអគ្គគនា��ហិិរញ្ញញវតិែ�ផ្ទៃន.ប្រគឹ្គះសាា្ន��់ន្ថែ�ូល���ូ�.
ហាា�្ន្ថែនន.ឯ.�។.យើ�ចងុឆ្នាំំ្2ំ021.យើប្រកា�ទិទិលួបានអនុម�តិិ
ពីីធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.និងប្រ�សំងួពាណ៍ជិ្ជជ�មី.យើលា��ប៏ាន
កាា�្ជាភាគ្គទុិន�ិ.រ�ស់ំធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.(ពីីមនុ
យើឈាះ្ះថា.��់ន្ថែ�ូល���ូ�.ហាា្�ន្ថែនន.ឯ.�)។

យើ�យើដំើមឆ្នាំំ្ំ2022.យើលា�.គ្គីម.ហិុង.ជ្ជ�. ប្រតូិវបានន្ថែតិងតាំងជា
អគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិថ្មីីីផ្ទៃនធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�។

ប្រ�ធានប្រកមុប្រ�ឹកាភិ�បាលូ

ខេ�ក យ�ន ហិ �៉ន�ង់
មាា ស់ភាគី�ុន�ក សមាជូ�កប្រកមុប្រ�ឹកាភិ�បាលូ 

ន�ង់ជាអំគីគនាយូកប្រ�ត្តិ��តិ្តិ�

ខេ�ក គឺើម ហិ�ង ជ្ជ�

22 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូភិិបាលកិចំចសាជ្ជីវកមម



យើលា�ប្រសំី. វាា្�ត៍ិ. ន្ថែដំលមានសំញ្ហាា្តិិន�ន្ថែវលយើសំឡង់.បាន
កាា្�ជាសំមាជិ្ជ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលរ�ស់ំធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម
��ឌា).ម.�.(រួមទាំងអតិីតិវីសំិនហាា្ន់. យើ�ម��ឌា).តាំងពីី
ន្ថែ�ម�រា.ឆ្នាំំ្2ំ013។.យើលា�ប្រសំមីាន�ទិពិីយើសាធន.៍8ឆ្នាំំ្.ំទា�ទ់ិង
នឹងការយើរៀ�ចំ�ទិ�្បីញ្ញញតិិិយើ�ប្រ�យើទិសំន�ន្ថែវលយើសំឡង់. ន្ថែដំល 
មុនការងារយើនះ�ងន្ថែដំរ. យើលា�ប្រសីំមាន�ទិពិីយើសាធន៍.23ឆ្នាំំ្ំ. 
យើលើន្ថែ�ុ�ធនាគារ.យើ�ប្រ�យើទិសំន�ន្ថែវលយើសំឡង់.ន្ថែដំល���រួមទាំង
�ទិពិីយើសាធន៍12ឆ្នាំំ្ំ.ទា�់ទិងនឹងការងារប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��
រ��ិ���ណ៍ណអនិរជាតិិ។.យើលា�ប្រសំ.ីវាា�្ត៍ិ.បានសំ�ិស្ាន្ថែ��ុធរុ�ចិេ.
នងិការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងអនិរជាតិិ.យើ�សា�លវទិិយ្ាល��.Massey �ុ�ង
ឆ្នាំំ្ំ2007។. យើលា�ប្រសីំ.វាា្�ត៍ិ.�ចេ��្បីនុយើធើើការជាអុ�ដឹំ�នំា
ឯ�យើទិសំ.ន្ថែ��ុប្រ�ពី�នធហិរិញ្ញញវតិែ��ញ្ញេ�លគាំ.្យើ��ុ�ងអាជាាធ្រទីិ�្សារ
ហិិរញ្ញញវតិែ�. �ុ�ងប្រ�យើទិសំន�ន្ថែវលយើសំឡង់. យើហិើ�មុនយើនះ�និិច
យើលា�ប្រសំធីាា�់្យើធើើជា�រិធនបាលទា��រ�ៈយើពីលមួ�អាណ៍តិិិ
ជ្ជ�នប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលរ�ស់ំអងគការទិស្ំសនៈពិីភិពីយើលា�ន�ន្ថែវល
យើសំឡង់។

យើលា�.គ្គី.�ូុនប្រទាន.បានច�លរួមជាមួ�ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��
ឌា).ម.�.�ុ�ងនាមជាសំមាជ្ជិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលឯ�រាជ្្ជយ។.
យើលា�ទិទួិលបាន�រិញ្ហាា្�ប្រតិជាន់�័សំ់. ន្ថែ�ុ�នីតិិសាស្ត្រសំិនិង
វិទិ្យាសាស្ត្រសំិនយើ�បា�.ប្រពីមទាំងវិញ្ហាា្�ន�ប្រតិប្រ���វីជាា្ជ្ជីវៈ
យើមធាវផី្ទៃនប្រពីះរាជាណាចប្រ��ម័�ជា។.មុនយើនះ.យើលា�ជាសំមាជ្ជ�ិ 
ប្រ�ុមប្រ��្ឹសាភិិបាលឯ�រាជ្្ជយផ្ទៃនប្រគឹ្គះសាាន្.អូ�រី.ហាា�្ន្ថែនន.យើ�ម��ឌា. 
ចាំ�់ពីីឆ្នាំំ្ំ.2018.ដំល់ប្រតឹិមយើដំើមឆ្នាំំ្ំ.2020។.យើប្រ�ពីីយើនះយើទិៀតិ.
យើលា��ជ៏ាសំមាជ្ជ�ិម�ួរ��ផ្ទៃនគ្គណ៍ៈយើមធាវីប្រពីះរាជាណាចប្រ�
�ម័�ជា. និងជាសាស្ត្រសាា្ចាំរ្យ�យើប្រងៀនយើប្រ�យើមាា្ងយើ�សំ�ល 
វទ្ិិយាល��ភិ�មិនៃនីតិិសាស្ត្រសំ.ិនិងវទ្ិិយាសាស្ត្រសំយិើសំដំឋ�ិចេ�ងន្ថែដំរ។

�នាា្�់ពីីការគួ្គ��ញ្ញេ�លគាំ្យើ��យើជាគ្គជ្ជ��រវាងប្រគឹ្គះសាា្ន.អូ�រី.
ហាា�្ន្ថែនន.យើ�ម��ឌា.និងប្រគឹ្គះសាាន្.��់ន្ថែ�លូ���ូ�.ហាា�្ន្ថែនន.
ឯ.�.យើលា�.គី្គ. �ុូនប្រទាន.ប្រតូិវបានន្ថែតិងតាំងជាសំមាជ្ជិ�ប្រ�ុម 
ប្រ�ឹ�្សាភិិបាលឯ�រាជ្ជ្យផ្ទៃនធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�។

សមាជូ�កប្រកមុប្រ�ឹកាភិ�បាលូឯករាជូ៉

ខេ�ក��ើ ហិីើអ៊ូ�ណា វាេយត៍្ថុ
សមាជូ�កប្រកមុប្រ�ឹកាភិ�បាលូឯករាជូ៉

ខេ�ក គឺើ បូូ�ន�ទាំន

23ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     អ៊ូភិិបាលកិចំចសាជ្ជីវកមម



អំំពីី 
គឺណិៈ�គឺប់ូ�គឺងជាន់�ុ�់

យើលា�.គី្គម.ហិងុ.ជ្ជ�.បាន�ញ្ញេ�់ជ្ជនំាញន្ថែ��ុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងពាណ៍ជិ្ជជ�មី
យើ�សា�លវិទិ្យាល��ជាតិិ.យើសំអូ�លផ្ទៃនប្រ�យើទិសំ��យើរ�។.យើលា�
បានច�លរួម�យើប្រមើការងារជាមួ�ធនាគារ. អូ�រី. និងមានន�វ
�ទិពីិយើសាធន៍�ា្ងយើប្រចើនយើលើវិសំ��ធនាគារ. និងហិិរញ្ញញវតិែ�.
ជាពិីយើសំសំយើលា�មានឯ�យើទិសំពា�់ពី�នធនឹងពាណ៍ិជ្ជជ�មី
សំ�ល។.យើលា�បានយើធើើការយើ�នា���ាន្�ទុិធសាស្ត្រសំសិំ�ល
ជាង.8.ឆ្នាំំ្ំ។.យើលា�បានច�លរួមចំន្ថែណ៍��ុ�ងប្រ�តិិ�តិិិការទិិញ
ល�់ភាគ្គហិូុនប្រគ្គឹះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�.មួិះហាា្�ន្ថែនន.�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.
2014.និងយើប្រកា�ម�បានរួម�ញ្ញេ�លគាំ្ជាមួ�នឹងប្រគឹ្គះសាា្ន.
អូ�រ.ីហាា�្ន្ថែនន.យើ�ម��ឌា.និង.ប្រគឹ្គះសាាន្.��់ន្ថែ�លូ���ូ�.ហាា�្
ន្ថែនន.ឯ.�.យើ�យើដំើមឆ្នាំំ្ំ.2020។.�នាា្�់ម�.យើលា��៏ប្រតូិវបាន
ន្ថែតិងតាំងជាអគ្គគនា��ហិិរញ្ញញវតិែ�ផ្ទៃន.ប្រគឹ្គះសាា្ន��់ន្ថែ�ូល���ូ�.
ហាា�្ន្ថែនន.ឯ.�។.យើ�ចងុឆ្នាំំ្2ំ021.យើប្រកា�ទិទិលួបានអនុម�តិិ
ពីីធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.និងប្រ�សំងួពាណ៍ជិ្ជជ�មី.យើលា��ប៏ាន
កាា�្ជាភាគ្គទុិន�ិ.រ�ស់ំធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.(ពីីមនុ
យើឈាះ្ះថា.��់ន្ថែ�ូល���ូ�.ហាា្�ន្ថែនន.ឯ.�)។

យើ�យើដំើមឆ្នាំំ្ំ2022.យើលា�.គ្គីម.ហិុង.ជ្ជ�. ប្រតូិវបានន្ថែតិងតាំងជា
អគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិថ្មីីីផ្ទៃនធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�។

យើលា�.��.ខាាង្ហិុ.ីបានច�លរមួជាម�ួធនាគារ.អូ�រ.ីម.�.(អតីិតិ.
��់ន្ថែ�លូ���ូ�.ហាា�្ន្ថែនន.ឯ.�).ចាំ�់តាងំពីីឆ្នាំំ្.ំ2020.យើប្រកា�
ការគ្គួ��ញ្ញេ�លគាំ្.�ុ�ងតិួនាទិីជានា��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង�ុទិធសាស្ត្រសំ.ិ
យើហិើ�យើប្រកា�ម�ជាប្រ�ធានអគ្គគនា���ា្ន�ុទិធសាស្ត្រសំិ
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង។.�នាា្�់ពីីបាន�មាា្��ួ�នយើ�ជាធនាគារពាណ៍ិជ្ជជ.
យើលា�ប្រតិូវបានន្ថែតិងតាំងជា.អគ្គគនា��គាំប្រទិប្រ�តិិ�តិិិការ។

យើលា�ធាា�្ក់ានត់ិនួាទិជីានា��សំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង.�ណ៍ៈយើលា�
�ពុំីងយើធើើការឱ្្យ.អូ�រី.ហាា�្ន្ថែនន.(យើ�ម��ឌា).ភិអិីលសំុ។ី.មុននងឹ
យើធើើការយើ�ប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា.យើលា�មាន�ទិពិីយើសាធន៍ជាយើប្រចើន
ប្រ�មាណ៍ជ្ជិតិ16ឆ្នាំំ្ំ.ជាមួ�នឹងធនាគារ.អូ�រី..រ�សំ់��យើរ�.យើហិើ�
�ទិពិីយើសាធនដ៏៍ំយើលចយើធាារ្�ស់ំយើលា�មួ��ងន្ថែដំរយើនាះ.គឺ្គយើ��ុ�ង
វសិំ���ទុិធសាស្ត្រសំបិ្រ�តិិ�តិិកិារ.ទា�ទ់ិងនងឹធនាគារសាជ្ជវី�មី..
និងធុរ�ិចេខាំ្តិតិ�ចនិងមធ្យម។

យើលា�ទិទួិលបានសំញ្ហាា្��ប្រតិថាំ្�់អនុ�ណ៍ឌិតិន្ថែ�ុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
ពាណ៍ិជ្ជជ�មី.ពីីសា�លវិទិ្យាល��.Sungkyunkwan �ុ�ង
ប្រ�យើទិសំ��យើរ�។

មាា ស់ភាគី�ុន�ក សមាជូ�កប្រកមុប្រ�ឹកាភិ�បាលូ 
ន�ង់ជាអំគីគនាយូកប្រ�ត្តិ��តិ្តិ�

ខេ�ក គឺើម ហិ�ង ជ្ជ�
លោ�កខភាពីសមាជូ�កប្រកមុប្រ�ឹកាភិ�បាលូ 
ន�ង់ជាអំគីគនាយូកគាបំ្រ�ប្រ�ត្តិ��តិ្តិ�ក្លារ

ខេ�ក ឃូ� ខីាងហិ�ើ
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យើលា�.ខាង.ម�ំ�ងណាម.បានច�លរួមជាមួ�នឹង.ធនាគារ.អូ�រី..
យើហិើ�ធាា្�់ទិទិួល�នៃ��ន្ថែ�ុ�ជាយើប្រចើនដំ�ចជាពាណ៍ិជ្ជជ�មី
អនិរជាតិិ.ធុរ�ិចេ.Fintech.�ុទិធសាស្ត្រសំិឌ្ីជ្ជីថ្មីល.�៏ដំ�ចជាន្ថែ�ុ�
�ណ៍ះ�ះ�ណាាល្អសំរ់�ៈយើពីលជ្ជតិិ.19.ឆ្នាំំ្។ំ.យើលា�បានច�លរួម
ជាមួ�.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.(អតីិតិ.��់ន្ថែ�ូល 
���ូ�.ហាា�្ន្ថែនន.ឯ.�).ចាំ�់តាងំពីីន្ថែ�មិថ្មីនុា.ឆ្នាំំ្.ំ2018.យើហិើ�
ទិទួិល�នៃ��ជានា��ន្ថែ�ុ��ុទិធសាស្ត្រសំិហិិរញ្ញញវតិែ�. ន្ថែដំល
យើប្រកា�ម��៏កាា្�ជាប្រ�ធានអគ្គគនា���ា្ន�ុទិធសាស្ត្រសំិ
ហិិរញ្ញញវតិែ�.ន្ថែដំលប្រតិូវរា�ការណ៍៍យើ�អគ្គគនា��ហិិរញ្ញញវតិែ�។

�នាា្�់ពីីបាន�មាា្��ួ�នយើ�ជាធនាគារពាណិ៍ជ្ជជប្រ���យើ��
ភាពីយើជាគ្គជ្ជ��. យើលា��៏ប្រតូិវបានន្ថែតិងតាំងជាអគ្គគនា��
ហិិរញ្ញញវតិែ�.រ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�។

យើលា�បាន�ញ្ញេ�់ការសំិ�្សាថាំ្�់�រិញ្ហាា្��ប្រតិន្ថែ�ុ�ភាសា.យើ�
សំ�លវទិិយ្ាល����យើរ�.យើ��ុ�ងឆ្នាំំ្.ំ2003.យើហិើ�យើលា��ប៏្រតូិវបាន
យើគ្គទិទួិលសាា្ល់ថាជាអុ�ឯ�យើទិសំន្ថែ�ុ��ិ�រប្របា�់�រយើទិសំ.និង
ជាទិីប្រ�ឹ�្សាវិនិយើ�គ្គម�លនិធិ�ងន្ថែដំរ។

យើលា�.ហិូុន.សំុភិ�ស្ត្រ�ដ.គ្គឺជាអគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិការ.ប្រ�ុមធុរ�ិចេ1.ផ្ទៃន
ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�។.យើលា�មាន�ទិពិីយើសាធនរ៍�ៈយើពីល.
18ឆ្នាំំ្ំ.�ុ�ងវិសំ��ធនាគារ.និងមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�។.�នាា្�់ពីីទិទិួលបាន
�ទិពីិយើសាធន៍11ឆ្នាំំ្ំ.យើ�ធនាគារ.យើអសំុីលី�.�ុ�ងតិួនាទិីជានា��
រងឥណ៍ទានសាជី្ជវ�មី.យើលា�បាន�យើងើើតិប្រគឹ្គះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�
ម�ួយើ��យើជាគ្គជ្ជ��យើប្រកាមយើឈាះ្ះថា.ស្ត្រហិគនី.យើសំនប្រតិល.់ចាំ�់តាងំពីី
ន្ថែ�យើមសា.ឆ្នាំំ្ំ2008.ដំល់. ន្ថែ�វិចិិកា.ឆ្នាំំ្ំ.2010។.យើហិើ�គាតិ់គ្គឺជា
សាា្�និ�ផ្ទៃនប្រគ្គឹះសាា្ន.មួិះ.ហាា្�ន្ថែនន.ចាំ�់ពីីន្ថែ�វិចិិកា.ឆ្នាំំ្ំ.2010.
និងបាន�មាា្��ួ�នយើ��យើជាគ្គជ្ជ��ជា.ប្រគ្គឹះសាា្ន.អូ�រី.ហាា្�ន្ថែនន.
យើ�ម��ឌា.ន្ថែដំលជាន្ថែ�ុ�មួ�ផ្ទៃនធនាគារ.អូ�រី. ប្រ�យើទិសំ��យើរ�. ន្ថែដំលប្រតិូវ
បានសាាល្ថ់ាជាប្រគឹ្គះសាាន្ហិរិញ្ញញវតិែ�សំ�ល.យើហិើ�យើលា�មានតិនួាទិី
ជានា��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងទិ�យើ�។

ចាំ�់តាំងពីីមានការគ្គួ��ញ្ញេ�លជាមួ�នឹងធនាគារ.អូ�រី.ពីីឆ្នាំំ្ំ2014. 
យើលា�.ហិូុន.សំុភិ�ស្ត្រ�ិ. យើដំើរតួិនាទីិ�ា្ងសំំខាន់ជានា��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
ទិ�យើ�.និងដំ�ឹនំាប្រ�តិិ�តិិិការអាជី្ជវ�មីទំាងម�លយើ�ើនយើឡើងជាលំ��់
ទាំង�រិមាណ៍.និងគ្គុណ៍ភាពីផ្ទៃនឥណ៍ទានន្ថែដំលយើធើើឱ្្យប្រគ្គឹះសាា្ន.អូ�
រី.ហាា្�ន្ថែនន.កាា្�ជាប្រគឹ្គះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�យើល�1.ចាំ�់តាំងពីី
ឆ្នាំំ្ំ. 2018. ន្ថែ�ិ�យើលើគុ្គណ៍ភាពីឥណ៍ទាន. ប្រទិព្ីយសំ�មី. និង
ប្របា�់ចំយើណ៍ញ។.យើលា�ទិទួិលបាន�រិញ្ហាា្�ប្រតិន្ថែ�ុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.និង
ថាំ្�់អនុ�ណ៍ឌិតិន្ថែ�ុ�ហិិរញ្ញញវតិែ�ពីីសំ�លវិទិ្យាល��ជាតិិប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.
យើ��ម័�ជា.ប្រពីមទាំងបានច�លរួមវគ្គគ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លជាយើប្រចើនន្ថែដំល
ទា�់ទិងនឹងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.និងអភិិវឌ្្ឍន៍..សាា��នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ��ុ�ង
ប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា។

អំគីគនាយូកហ្យ៉�រញ្ញញវត្តិុុ

ខេ�ក ខាង ម� ា�ងណាម
អំគីគនាយូកប្រ�ត្តិ��តិ្តិ�ក្លារ ប្រកមុធុរក�ចា 1

ខេ�ក ហូិ�ន ��ភ័ិក្រ្ដកដ
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ធនាគារ អ៊ូូ�រី



មានប្រសំុ��ំយើណ៍ើតិយើ�យើ�តិិ�ណាា្ល. យើលា�. ប្រពា�. ពិីសំិដំឋ.
មាន�ទិពីយិើសាធនយ៍ើប្រចើនជាងម�ួទិសំវតិស្រយ៍ើលើវសិំ��អភិវិឌ្ឍ្ន៍.
�យើប្រមើអតិិថ្មីិជ្ជន. ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង�មីវិធីឧ�តិែមភ. ទំិនា�់ទិំនង
សាធារណ៍ៈ.និងរដំឋបាល.ប្រពីមទាំង.ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.និងភាពីជា
អុ�ដំឹ�នាំ. មុនយើពីលន្ថែដំលគាតិ់ច�ល�ួ�នប្រ�ល���ុ�ងវិសំ��
ហិិរញ្ញញវតិែ�។.អាជ្ជីពីរ�សំ់យើលា�មានជាមួ�ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម
��ឌា).ម.�.គឺ្គចាំ�់យើ�ដើមតំាងពីីឆ្នាំំ្ំ.2008។..កាលពីីមុនម�.
យើលា�បាន�យើប្រមើការងារឱ្្យអងគការទិសំស្នៈពិីភិពីយើលា�អនិរជាតិិ.
(�ម័�ជា). និងយើលខាធិការ�ា្នមុ�ងារសាធារណ៍ៈរ�សំ់
រាជ្ជរ�ា្ភិិបាល�ម័�ជា។

យើលា�.ប្រពា�.ពិីសំិដំឋ.ទិទិួលបានសំញ្ហាា្��ប្រតិថាំ្�់អនុ�ណ៍ឌិតិ
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងពាណ៍ិជ្ជជ�មីពីីសា�លវិទ្ិយាល��.Anglia Ruskin, 

Global FTMS Campus.យើ�ប្រ�យើទិសំសំងឹហ��រី.។.យើលា��៏មាន
�រិញ្ហាា្�ប្រតិ.ន្ថែ�ុ�យើសំដំឋ�ិចេ. �ុ�ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងសំហិប្រគាសំ.និង
វិញ្ហាា្�ប្រតិរងផ្ទៃនវិជាា្ជី្ជវៈច្បា�់.ម�ពីីសំ�លវិទ្ិយាល��ភិ�មិនៃនីតិិ
សាស្ត្រសំដ. និងវិទ្ិយាសាស្ត្រសំដយើសំដំឋ�ិចេ. យើ��ុ�ងប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា 
�ងន្ថែដំរ។

យើលា�ប្រសំី.សំមាា្រ. បានច�លរួមការងារជាមួ�ធនាគារ. អូ�រី. 
(យើ�ម��ឌា).ម.�.យើ��ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2002.�ុ�ងតិួនាទីិជានា�ិកា
ហិរិញ្ញញវតិែ�.និង�ចិេការរដំឋបាល។.យើលា�ប្រសំបីានទិទួិលតំិន្ថែណ៍ង
ជាអគ្គគនា�កិាប្រ�តិិ�តិិិការ�ុ�ងឆំ្ំ្នាំ.2008.យើប្រកា�ម��ផ៏្លាាស្ំ�ិ់�រ 
តិនួាទិយីើ�ជាអគ្គគនា�កិាប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានភិិ��យើ��ុ�ងន្ថែ�យើមសា.
ឆ្នាំំ្ំ2021។.មុនយើពីលយើលា�ប្រសំីបានច�លរួមនឹងធនាគារ.អូ�រី.
(យើ�ម��ឌា). ម.�. យើលា�ប្រសីំបាន�យើប្រមើការងារជាសំវន�រ
ជាន់�័សំ់យើ�ប្រ�ុមហិូុន.Ernst & Young.និង.Price Water 

House Coopers។. �ចេ��្បីនុយើលា�ប្រសំីគ្គឺជាសំមាជ្ជិ�
ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលផ្ទៃនសំមាគ្គមមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ��ម័�ជា។.

យើលា�ប្រសំមីាន�ទិពិីយើសាធនយ៍ើប្រចើនជាង.20.ឆ្នាំំ្យំើលើន្ថែ��ុហិរិញ្ញញវតិែ�.
គ្គណ៍យើន�្យ.ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.�ុទិធសាស្ត្រសំិ.និងន្ថែ�នការធុរ�ិចេ.
សំវន�មី.រដំឋបាល.និងប្របាប្រសំ��ទា�់ទិង។

យើលា�ប្រសំីបាន�ញ្ញេ�់ការសិំ�្សាថាំ្�់�រិញ្ហាា្��ប្រតិ. និងថាំ្�់ 
អន�ុណ៍ឌតិិន្ថែ��ុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងពាណ៍ជិ្ជជ�មីពីីសំ�លវទ្ិិយាល��ជាតិិ
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងយើ�ប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា។.យើលា�ប្រសំបីានទិទួិលវិញ្ហាា�្ន�ប្រតិ 
ថាំ�់្ជ្ជនំាញ�យើចេ�យើទិសំជាន�័់សំន់្ថែ��ុគ្គណ៍យើន�្យ.និងរដំឋបាល
ពីីមហាវិទិ្យាល��.Noisy Le Grand.ផ្ទៃនប្រ�យើទិសំបារាំង។
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ខេ�ក �ពាបូ ពិី�ិ�ឋ
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យើលា�.សំុផ្លាតិ.បានច�ល�យើប្រមើការងារយើ�ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��
ឌា).ម.�.យើ�ឆ្នាំំ្.ំ2018.�ុ�ងនាមជាប្រ�ធានន្ថែ��ុវិភាគ្គឥណ៍ទាន
មនុយើពីលកាា�្ជាអគ្គគនា��ឥណ៍ទាន.យើ�ន្ថែ�មនីា.ឆ្នាំំ្2ំ021។.
មុនយើពីលយើលា�ច�លរួមនឹង.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.
យើលា�.សំុផ្លាតិ.បាន�យើប្រមើការជាអគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិការ.និង
ឥណ៍ទានយើ�ធនាគារឯ�យើទិសំន្ថែ�រី.ប្រ�ធានន្ថែ��ុឥណ៍ទាន.យើ�
ធនាគារជ្ជ��នុមាារ្��ហាន.់នងិជាអុ�ប្រគ្គ�ប់្រគ្គងន្ថែ��ុឥណ៍ទាន.យើ�
ធនាគារយើអសំុីលី�ភិីអិលសំុី។

យើលា�មាន�ទិពិីយើសាធន៍កាងារជាង20ឆ្នាំំ្.ំ�ុ�ងវសិំ��ធនាគារ
យើ���យើប្រមើយើសំវា�មី�ុ�ងន្ថែ�ុ�យើ�្សងៗដំ�ចជាទិី�្សារ.ឥណ៍ទាន.
ប្រ�តិិ�តិដិការ.និងយើ�ះប្រសា��ំណ៍ុល។

យើលា�ទិទួិលបាន�រិញ្ហាា្�ប្រតិន្ថែ�ុ�វិភាគ្គយើសំដំឋ�ិចេពីីសា�ល
វិទិ្យាល��ភិ�មិនៃនីតិិសាស្ត្រសំិនិងវិទិ្យាសាស្ត្រសំិយើសំដំឋ�ិចេ. និង
�រិញ្ហាា្�ប្រតិជាន់�័សំ់ន្ថែ�ុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងធុរ�ិចេពីីសា�លវិទិ្យាល��
ន�រតិុន. យើ��ម័�ជា. និងសា�លវិទិ្យាល��. Ateneo de 

Zamboanga យើ�ប្រ�យើទិសំ.ហិើីលី�ពីីន។

យើលា�.សំ�រិន.បានច�លរ�មជាមួ�ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.
2015។. យើលា�. សំ�រិនជាអុ�ដឹំ�នំាន្ថែ�ុ��ុទិធសាស្ត្រសំិពី�ត៌ិមានវិទិ្យា
ជាមួ�នឹង�ទិពិីយើសាធន៍ជាង15ឆ្នាំំ្ំ. យើលើការគាំប្រទិយើ��យើជាគ្គជ្ជ��
ជាយើប្រចើនខាង�យើចេ�វិទិយ្ា.ការអនវុតិិ.និងការរមួចនំ្ថែណ៍�យើលើ�យំើណ៍ើនធរុ�ិចេ
តាមរ�ៈការយើប្រ�ើប្របាសំ�់យើចេ�វិទិយ្ាឱ្្យមានប្រ�យើ�ជ្ជន៍.ការកាតិ�់នែ�ការ
ចណំា�ប្រ�តិិ�តិិិការ.ការ�យើងើើនគ្គណុ៍តិផ្ទៃមួផ្ទៃនអាជ្ជវី�មីនិងមាះស្ំហ់ិូនុ។.
�ទិពិីយើសាធន៍�ុ�ងសំហិប្រគាសំពី�ត៌ិមានវិទិ្យាផ្ទៃនប្រ�ុមហិូុនអភិិវឌ្្ឍន៍.
Software Telco, ISP, Tech startup និងវិសំ��ធនាគារ.ប្រពីមទាំង
ប្រ�ុមហិូនុពីហិជុាតិិន្ថែដំលមានវ�្បីធមច៌ប្រមុះ។.ជំ្ជនាញយើគាលរ�ស់ំយើលា�
សំ�រិនរមួមាន៖.ការផ្លាាស្ំន់្ថែប្រ�ន្ថែ��ុឌី្ជី្ជថ្មីល.ការអភិិវឌ្្ឍ.Agile Software 
និងEnterprise Architecture.អភិិបាល�ិចេផ្ទៃនសំហិប្រគាសំពី�តិ៌មាន
វិទ្ិយា. ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងគ្គយើប្រមាងពី�ត៌ិមានវិទ្ិយា. ប្រ�តិិ�តិិិការពី�ត៌ិមានវិទ្ិយា.
ការអភិិវឌ្្ឍន៍ពី�ត៌ិមានវិទិ្យា.�យើចេ�វិទិ្យាសំនិិសំុ�.ការផ្ទៃចុយើឡើងវិញ.និង
�យើងើើតិដំំយើណ៍ើរការ.. .អាជ្ជីវ�មីតាមន្ថែ��សំើ��ប្រ�វតិិិ.និងយើរៀ�ចំន្ថែ�នការ
ថ្មីវិកានិងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងថ្មីវិកា។.

សំ�រិនបានច�លរួមនិងទិទួិលបានការ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្ល�ា្ងលិយើ��ុ�ង 
វគ្គគ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្ល�យើចេ�យើទិសំ.និងមិន�យើចេ�យើទិសំយើ�្សងៗទាំង�ុ�ង 
និងយើប្រ�ប្រសំុ�ដំ�ចជាប្រ�ពី�នធទិ�ទាត់ិប្របា�់.ប្រ�ពី�នធគ្គិតិប្របា�់និង��់អប្រតា.
ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��. និងប្រ�ពី�នធប្រគ្គ�់ប្រគ្គងគ្គុណ៍ភាពីសំិង់�. ISO 
9001:.2000.ន្ថែ�នការផ្ទៃនភាពីដំឹ�នាំ.ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងនិរនិរភាពីអាជ្ជីវ�មី.
�យើចេ�វទិិយ្ាសំនិសិំ�ុនិងសំវន�មីពី�តិម៌ានវទិិយ្ា.ITIL.ការ�ណ៍ះ�ះ�ណាាល្
�យើចេ�យើទិសំ.T24.។.យើលា�សំ�រិន�៏ប្រតូិវបានអយើញ្ញជើញឱ្្យយើធើើការ�យើប្រងៀន 
យើ�សា�លវិទ្ិយាល��មួ�ចំនួនយើ��ុ�ងប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា។.�ន្ថែនែមយើលើ 
ការន្ថែតិងតាំងតួិនាទិីជាអគ្គគនា��ពី�តិ៌មានវិទិ្យានាយើពីល�ចេ��្បីនុ. 
យើលា��៏ទិទួិល�នៃ��តួិនាទិជីាអគ្គគនា��សំនិសិំ�ុពី�ត៌ិមានវទិិយ្ា.តួិនាទិី
ជាប្រ�ធានគ្គណ៍ៈ�មាះ្ធិការពី�តិ៌មានវិទិ្យា. និងគ្គណ៍ៈ�មាះ្ធិការ�ុទិធ
សាស្ត្រសំិពី�ត៌ិមានវិទ្ិយា. និងជាសំមាជ្ជិ�គ្គណ៍ៈ�មាះ្ធិការប្រ�តិិ�តិិិយើ�
ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�។

យើលា�បានទិទួិល�រិញ្ហាា្�ប្រតិជាន់�័សំ់ន្ថែ�ុ�វិទិ្យាសាស្ត្រសំិពី�ត៌ិមាន 
វិទិ្យាពីីសំ�លវិទិ្យាល��. KMUT. ន្ថែដំលយើ�ភាគ្គខាងយើជ្ជើងផ្ទៃនទីិប្រ�ុង 
បាង��.�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2009។

អំគីគនាយូកឥណទាន

ខេ�ក ��ផ្លូល ��ផាត្ថុ
អំគីគនាយូកពី�ត៌្តិមានវ�ិា

ខេ�ក វាេ លួង ��រនិ
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ធនាគារ អ៊ូូ�រី



ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.�ំពុីង�និ.និង�យើងើើនប្រ�ពី�នធ

ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��.យើដំើម្បីី�យើងើើនប្រ�សំិទិធភាពីផ្ទៃនការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
ហានិភិ��.និងមុ�ងារប្រតួិតិពិីនិតិ្យ.សំនិិសំុ�.និងសំុវតិែិភាពី
យើ�យើលើប្រគ្គ�់ន្ថែ�ុ�រ�សំ់ធនាគារ។

ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.បានអនុវតិិប្រ�ពី�នធប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
ហានិភិ��រ�សំ់�ួ�នយើ��ន្ថែ�ិ�យើលើយើគាលការណ៍៍.“ន្ថែ�្សការពារ
�ី”.យើដំើម្បីីគាំប្រទិដំល់រចនាសំម័�នធអភិិបាល�ិចេហានិភិ��។

រចនាសំម័�នធអភិិបាល�ិចេរួមមាន.គ្គណ៍យើន�្យភាពី. ទំិនួល
�ុសំប្រតូិវ.ឯ�រាជ្ជ្យភាពី.ការរា�ការណ៍៍.ការទិំនា�់ទិំនង.និង
តិមាាភ្ាពី.ទាងំខាង�ុ�ង.ប្រពីមទាងំជាមួ�ភាគី្គពា�់ពី�នធខាងយើប្រ�
រ�សំ់យើ�ើង។

វធិានការ�គឺប់ូ�គឺងហានិភ័ិយ
គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងរ�សំ់ធនាគារយើជ្ជឿជា�់ថា.�តាា្ហានិភិ��អាចប្រតូិវបានប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រ���យើ��ប្រ�សិំទិធិភាពី.និងកាតិ់�នែ�.យើដំើម្បីី
�នែ��ប្រមិតិសំកាា្នុពីលផ្ទៃនការបាតិ់�ង់ទាំងន្ថែ�ុ�ហិិរញ្ញញវតិែ�.និងមិនន្ថែមនហិិរញ្ញញវតិែ�។

វិធីសាស្ត្រសំិប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��រ�សំ់ធនាគាររួមមាន. ការ 

�ំណ៍តិ់អតិិសំញ្ហាា្ណ៍. ការវា�តិផ្ទៃមួ. ការកាតិ់�នែ�. និង
ប្រតួិតិពិីនិត្ិយហានិភិ��សំំខាន់ៗ.ន្ថែដំលប្រតូិវបានអនុវតិិយើ�ប្រគ្គ�់
ន្ថែ�ុ�ទាំងអសំ់ផ្ទៃនអាជ្ជីវ�មីរ�សំ់ធនាគារ។

ទិំនួល�ុសំប្រតិូវចំយើពាះការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��.មានយើ�ប្រគ្គ�់
�ប្រមិតិការងារទាំងអសំ់.រ�សំ់ធនាគារ។.�ុគ្គគលិ�ប្រគ្គ�់រ��មាន
ទិនំលួ�សុំប្រតូិវយើលើការប្រគ្គ�ប់្រគ្គងហានិភិ��យើ�តាមន្ថែ��ុនីមួ�ៗ. 
�ុ�ងការប្រ�តិិ�តិិិការងារ។.ពីួ�យើគ្គប្រតូិវន្ថែតិ�ល់.និងប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
យើ�យើលើហានភិិ��សំខំាន់ៗ ន្ថែដំលអាចយើ�ើតិមានយើ��ុ�ងអាជ្ជវី�មី។. 
វិធីសាស្ត្រសំិយើនះប្រតូិវបានអនុវតិិយើដំើម្បីីពីប្រងឹងប្រ�សំិទិធិភាពីផ្ទៃនការ 
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��ប្រ�តិិ�តិិិការ.ន្ថែដំលប្រតិូវពីឹងន្ថែ�ិ�យើលើទិំនួល
�ុសំប្រតូិវរ�សំ់�ុគ្គគលិ�នីមួ�ៗ. និងការប្រតួិតិពិីនិត្ិយយើ��
ឯ�រាជ្ជ្យ។

 វធិានការ 
��ប់័��ងហានិភ័ិយ 

ឥណុទាន

វធិានការ 
��ប់័��ងហានិភ័ិយ

សនទនីយភាពី

វធិានការ 
��ប់័��ងហានិភ័ិយ

�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុការ
1 2 3

ក្លារប្រគី�់ប្រគីង់
ហានិភ័ិយ
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វធិានការ��ប់័��ង
ហានិភ័ិយឥណុទាន

• អនុវតិិយើ��ប្រ�ុងប្រ���តុិន�វយើគាលការណ៍៍ន្ថែណ៍នំារ�ស់ំ
ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.សំិីអំពីីសំំយើពីៀតិឥណ៍ទានយើរៀ�ចំ
សារយើឡើងវិញ.�ុ�ងអំឡ�ងយើពីលការរី�រាល�លផ្ទៃនជំ្ជង ឺ
��វដីំ-19.យើ���យើងើើតិ�ទុិធសាស្ត្រសំ.ិនងិ�យើងើើតិប្រ�ុមការងារ 
ឯ�រាជ្្ជយមួ�.យើដំើម្បីីវា�តិផ្ទៃមួយើលើសំំយើណ៍ើរ�សំ់អតិិថិ្មីជ្ជន
ន្ថែដំលរង�ល��ះពាល់យើ��ការរី�រាល�លផ្ទៃនជំ្ជង ឺ
��វីដំ-19.មុននឹង�ញ្ញជ�នយើ�កាន់គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.យើដំើម្បីី
យើធើើការពីិនិតិ្យ.និងការអនុម�តិ។

• ធនាគារប្រគ្គ�់ប្រគ្គង�ា្ងសំ�មីយើ�យើលើហានិភិ��យើ�យើលើ
�ល��ប្រតិឥណ៍ទាន.យើដំើម្បីីធានាបានន�វការយើធើើពិីពីិធ�មី 

�ល��ប្រតិឥណ៍ទាន.យើហិើ�ន្ថែថ្មីមទាំងប្រតួិតិពីិនិតិ្យ�ា្ង
តិងឹរុងឹ.និងយើធើើយើស្ត្រសំសិំយើតិសំយិើ�យើលើសំយំើពីៀតិឥណ៍ទានន្ថែដំល
បានយើរៀ�ចំសារយើឡើងវិញ�ងន្ថែដំរ។

• ធនាគារមានយើគាលនយើ�បា�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងឥណ៍ទាន.
យើសំៀវយើ�ន្ថែណ៍នា.ំនិងការន្ថែណ៍នាយំើដំើម្បីកីាត់ិ�នែ�ហានិភិ�� 
ឥណ៍ទាន។.ជាពីយិើសំសំ.ធនាគារមានប្រ�ុមការងារជំ្ជនាញ.
ន្ថែដំលយើធើើការយើ��ឯ�រាជ្ជ្យ�ុ�ងការវិភាគ្គឥណ៍ទាន.
ប្រពីមទាងំអនុម�តិប្របា��់មេ។ី.យើលើសំពីីយើនះយើ�យើទិៀតិ.យើ�ើង
�៏បាន��់ប្រ�ុមការងារប្រតិួតិពិីនិត្ិយយើប្រកា��យើញ្ញេញ
ប្របា�់�មេី. យើដំើម្បីីពិីនិត្ិយយើមើលភាពីសំមប្រសំ�ផ្ទៃនប្របា�់�មេី
យើប្រកា�ការអនុម�តិ.គុ្គណ៍ភាពីឯ�សារ.ការ�ំណ៍ត់ិន�វ
�ញ្ហាា្ឱ្្យទាន់យើពីលយើវលា. និង�ិល់អនុសាសំន៍ដំល់
�ុគ្គគលិ��ុ�ងការយើធើើការន្ថែ�លមិ។.

1

• ធនាគារបានយើធើើយើស្ត្រសិំសំយើតិសំដយើលើសាាន្ភាពីសំនៃន�ីភាពី.
យើដំើម្បីវីា�តិផ្ទៃមួសំមីតិិ�មីរ�ស់ំហានភិិ��តាមយើសំណារី���.
យើឆ្នាំះះ្យើ�កានក់ារន្ថែ�សំប្រមួល.និងយើរៀ�ចនំ្ថែ�នការសំ�មីភាពី
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងម�លនិធិ.និងសំនៃនី�ភាពីឱ្្យបានលិ។

2
វធិានការ��ប់័��ងហានិភ័ិយ
សនទនីយភាពី

• ធនាគាររ�្សាបានន�វ.ភាពីចាំបំាច់.និងសំែរិភាពីផ្ទៃនអនបុាតិ 
សំនៃន�ីភាពីយើ��រ�្សាបានន�វសំយំើពីៀតិប្រទិព្ីយសំ�មី

ប្រសំ�តាមយើគាលការណ៍៍ន្ថែណ៍នាំរ�សំ់រាជ្ជរ�ា្ភិិបាល.និង
ប្រ�សំួងសំុខាភិិបាល.សំិីអំពីីការ�ងាា្រ. និងទិ�់សាា្តិ់ការ
រាតិត្ិបាតិផ្ទៃនជំ្ជងឺ��វីដំ-19.ធនាគារបានអនវុតិិ.និង��យ់ើចញ
ន�វវធិានការ.យើសំច�ីិន្ថែណ៍នា�ំាង្ប្រ�ុងប្រ���តុិ.យើដំើម្បីទីិ�់សាាត់្ិ
ការរាតិតិ្បាតិផ្ទៃនជំ្ជងឺ��វីដំ-19. និងធានាបានន�វនិរនិភាពី
អាជ្ជីវ�មី.ដំ�ចជា៖
• ពីប្រងឹង.និង��ចិតិិទិុ���់.យើលើការទិ�់សាា្តិ់ការចមួង
យើមយើរាគ្គ��វីដំ-19.ជា�ថាយើហិតុិដំល់�ុគ្គគលិ�.និងអតិិថ្មីជិ្ជន.
ប្រសំ�តាមការ�ំណ៍ត់ិរ�សំ់ប្រ�សំួងសំុខាភិិបាល. និង
ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា។

• យើរៀ�ចំ.និងអនញុ្ហាាត្ិឱ្្យ�ុគ្គគល�ិពា�់ពី�នធយើធើើការពីី�ៃះ.អនវុតិិ
ប្រសំ�តាមការន្ថែណ៍នាំរ�សំ់ប្រ�សំួងសំុខាភិិបាល. និង
ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា។

• �យើងើើតិន្ថែ�នការប្រគាអាសំនុ.យើដំើមប្ីធីានាបានន�វដំំយើណ៍ើរការ
ផ្ទៃនប្រ�តិិ�តិិិការរ�សំធ់នាគារ.�ុ�ង�រណ៍នី្ថែដំលការ�ិល��
សាខាប្រតូិវបាន�ិទិយើ��សារជំ្ជងឺរាតិត្ិបាតិ. យើមយើរាគ្គ 
��វីដំ-19.ដំ�យើចុះធនាគារយើ�ន្ថែតិអាច�និប្រ�តិិ�តិិិការបាន
យើ��គាះ្នឧ�សំគ្គគ។

• ន្ថែណ៍នំាយើសំវាទិ�ទាត់ិយើ��មិនយើប្រ�ើប្របាសំស់ាច់ប្របា�់ផ្លាាល្់
ដំល់អតិិថិ្មីជ្ជនដំ�ចជា. យើសំវាបាគ្គង. យើសំវាយើ�ៃរម�លនិធិ 
ភាា្មៗ.ប្រ�ពី�នធអនឡាញ.ការទិ�ទាត់ិវិ�ើ��ប្រតិ.(យើសំវា
សំើ��ប្រ�វតិិិ). យើ��ុ�ងយើសំវាធនាគារចល�តិ. ន្ថែដំលអាច
ប្រ�តិិ�តិិិការពីី�ៃះ.ប្រគ្គ�់ទិី�ន្ថែនួង.និងប្រគ្គ�់យើពីលយើវលា។

3

យើលើសំពីីយើនះ.ធនាគារ.�៏បានយើផ្លាា្តិការ��ចិតិិទុិ���់�ា្ងខាា្ំង�ុ�ងការ�ំណ៍ត់ិ.ការវា�តិផ្ទៃមួ.និងកាត់ិ�នែ�ហានិភិ��
ប្រ�តិិ�តិិិការ.យើដំើម្បីកីាតិ�់នែ�ការខាតិ�ង់ចំ�ងៗ.និងធានាបានន�វភាពីរល�នផ្ទៃនប្រ�តិិ�តិិិការអាជ្ជវី�មី។.ហានភិិ��តាមអីុនធឺន្ថែណ៍តិ. 
និងហានិភិ��ន្ថែ�ុ��យើចេ�វិទ្ិយាយើ�្សងយើទិៀតិ�ំពុីងន្ថែតិយើ�ើនយើឡើងឥតិឈ�់ឈរ.ដំ�យើចុះធនាគារបាន�យើងើើតិន�វយើគាលនយើ�បា�.
យើសំៀវយើ�ន្ថែណ៍នា.ំយើគាលការណ៍ន៍្ថែណ៍នាសំំប្រមា�់ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��ទាងំយើនាះ។..ទាងំយើសំៀវយើ�ន្ថែណ៍នា.ំនិងយើគាលការណ៍ន៍្ថែណ៍នាំ
ទាំងយើនាះប្រតិូវបានអនុវតិិប្រសំ�តាមយើគាលការណ៍៍ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��ន្ថែ�ុ��យើចេ�វិទិ្យារ�សំ់ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា។

វធិានការ��ប់័��ងហានិភ័ិយ
�ប័តិ្ថុប័តិិ្ថុការ
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ផិល់��បូ�នាា�ន

ផិល់ការដែណិនា� និងការអ៊ូបូ់រំ

ក�ណិត់ វា�់ដែវង និងវាយតថ្ងៃមះហានិភិ័យ 
ថ្ងៃនការ�បូតិបូតិិតាំម

ការ�តួត�ិនិត�យ ការខេធើើខេត�ិ និងរាយការណិ៍

��នួល�ុ��តូវដែផុកចំ�បាបូ់ និង��នាក់��នង

កមមវិធី�បូតិបូតិិតាំម

ម�ុងារប្រ�តិិ�តិិិតាម.គឺ្គជាន្ថែ�្សរការពារទិ.ី2..ន្ថែដំលដំ�ឹនំាយើ��ប្រ�ធាននា���ាន្ម�ុងារប្រ�តិិ�តិិិតាម.និងរា�ការណ៍យ៍ើ��ផ្លាាល្់
យើ�សំមាជ្ជិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលឯ�រាជ្ជ្យ។.មុ�ងារប្រ�តិិ�តិិិតាមជា�ន្ថែនួងន្ថែដំលមានប្រ�ពី�នធប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រគ្គ�់ប្រជុ្ជងយើប្រជា�យើ��មាន
ចាំ�់ពីីយើគាលការណ៍.៍យើសំៀវយើ�ន្ថែណ៍នា.ំការន្ថែណ៍នា.ំរបា�ការណ៍.៍នងិឧ��រណ៍ប៍្រតួិតិពីនិតិិយ្.នងិការយើធើើយើតិសំ.ិយើដំើមប្ីបី្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��
ទា�់ទិងនឹងមុ�ងារប្រ�តិិ�តិិិតាមរ�សំ់ធនាគារ។

មុ�ងារយើនះមានការគាំប្រទិ�ា្ងខាា្ំងពីីគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រ�ុម 
ប្រ�ឹ�្សាភិិបាល.ជាមួ�នឹងការន្ថែណ៍នាំពីិយើសំសំពីីធនាគារជាតិិ 
ផ្ទៃន�ម័�ជា.អងគភាពីយើសំុើ�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ��ម័�ជា.និងនិ�តិ�រ
យើ�្សងៗយើទិៀតិ។.យើលើសំពីីយើនះ.ការន្ថែណ៍នា.ំនងិល�ខ�ណ៍ឌសំប្រមា�់
ម�ុងារប្រ�តិិ�តិិិតាមពីីប្រ�ុមហិូនុយើម�៏យើដំើរតួិ�ាង្សំខំាន់�ុ�ងការ 
�យើងើើនប្រ�សំិទិធភាពីផ្ទៃនមុ�ងារយើនះ�ងន្ថែដំរ។

ឆ្នាំំ្ំ.2021.គឺ្គជាឆ្នាំំ្ំន្ថែដំលមានការផ្លាា្សំ់�ិ�រ.
និងជាឆ្នាំំ្ំដំ៏រំយើភិើ�សំប្រមា�់អុ�រាល់គាំ្!

នា���ា្នមុ�ងារប្រ�តិិ�តិិិតាមបានគាំប្រទិគ្គយើប្រមាងការ 
ផ្លាា្សំ់�ិ�រយើនះយើ��យើជាគ្គជ្ជ��.រួមមានការពីិនិតិ្យយើឡើងវិញន�វ
�ទិ�្បីញ្ញញតិិិផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងរ�សំ់ធនាគារទាំងអស់ំន្ថែដំលមានប្រ�ន្ថែហិល
ជាង.200..ការយើបាះពីម័ុ�្សា�ទាងំអសំ.់នងិគ្គយើប្រមាងយើ�្សងៗ 
យើ�្សងយើទិៀតិពា�់ពី�នធនឹង�លិតិ�ល. និងយើសំវា�មីថី្មីីៗ. យើដំើម្បី ី
គាំប្រទិដំល់អាជ្ជីវ�មីឱ្្យដំំយើណ៍ើរការដំ�ចធមីតា។.ជាចុងយើប្រកា�.
នា���ា្នមុ�ងារប្រ�តិិ�តិិិតាម�៏យើធើើការពា�់ពី�នធនឹងយើរៀ�ច ំ

ន្ថែ�នការ�ថាភាពី�ុ�ងអំឡ�ងយើពីលការ�ៃ�ះយើឡើងផ្ទៃនយើមយើរាគ្គ��វីដំ.
19.�ងន្ថែដំរ.ជាពីិយើសំសំ�ុ�ងអំឡ�ងយើពីលផ្ទៃនការ�ិទិ�ៃ�់។

ការ�បូតិ្ថុបូតិិ្ថុតាម
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មុ�ងារសំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងមានឯ�រាជ្ជ្យភាពីយើពីញយើលញយើលើ
ប្រ�តិិ�តិិិការប្រ�ចាំំផ្ទៃថ្មីៃរ�សំ់ធនាគារ. និងមុ�ងារប្រតួិតិពិីនិតិ្យ
អចផិ្ទៃស្ត្រនិ�.៍ន្ថែដំលដឹំ�នាយំើ��ប្រ�ធានសំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង.“HIA”។.
យើដំើម្បីីធានាន�វឯ�រាជ្ជ្យភាពីរ�ស់ំសំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង.HIA. ប្រតិូវ
រា�ការណ៍៍យើ��ផ្លាា្ល់យើ�ប្រ�ធានគ្គណ៍ៈ�មាះ្ធកិារសំវន�មី
យើប្រកា�ម�យើ�ថា.“AC”.យើហិើ�.AC.នឹង
• អនុម�តិន្ថែ�នការសំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងន្ថែ�ិ�យើលើហានិភិ��. និង
អនុម�តិគ្គយើប្រមាងថ្មីវិកា.និងធនធានរ�សំ់សំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង

• ទិទួិលរបា�ការណ៍ពី៍ី.HIA.អំពីីលទិធ�លផ្ទៃនសំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង.
ន្ថែដំលទា�ទ់ិងនឹងសាាន្ភាពីផ្ទៃនការ�យំើពីញន្ថែ�នការសំវន�មី
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ្ំ. របា�ការណ៍៍.និង�ញ្ហាា្យើ�្សងយើទិៀតិន្ថែដំល
ទា�់ទិងនឹងការយើធើើសំវន�មី

• វា�តិផ្ទៃមួសំមិទិធ�លការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ្ំរ�សំ់សំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង
• �ិលអ់នសុាសំន៍ដំល់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលសំប្រមា�់ការសំយើប្រមច
ចតិិិយើលើការអនុម�តិទា�ទ់ិងនឹងការន្ថែតិងតាងំ.និងការដំ�ហិ�តិ
តិំន្ថែណ៍ង.HIA

យើ�សំ��មីរ�សំស់ំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងគ្គយឺើដំើម្បីយីើលើ��ម័សំ.់និងការពារ
តិផ្ទៃមួរ�សំ.់ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.យើ���ិលន់�វការធានា.
ការប្រ�ឹ�ស្ាយើ��ឯ�រាជ្ជយ្.មិនលយំើអៀង.ន្ថែដំលន្ថែ��ិយើលើហានិភិ��។.
សំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងជ្ជ�ួឱ្្យ.ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.សំយើប្រមច
បានន�វយើគាល�ំណ៍ងរ�សំ់�ួ�ន. យើ��នាំម�ន�វវិធីសាស្ត្រសំិ 
ជាប្រ�ពី�នធ.និងប្រ���យើ��វិន��.យើដំើម្បីីវា�តិផ្ទៃមួ.និងន្ថែ�លមិ
ប្រ�សំិទិធភាពីផ្ទៃនអភិិបាល�ិចេ. ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហានិភិ��. និង
ដំំយើណ៍ើរការប្រតិួតិពីិនិតិ្យ។

សំវន�រផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង�យើងើើតិវិធីសាស្ត្រសំិសំវន�មីយើ��ន្ថែ�ិ�យើលើ
ហានភិិ��យើដំើម្បី�ីណំ៍តិអ់ាទិភិាពីសំប្រមា�ស់ំ�មីភាពីសំវន�មី 
ផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងប្រសំ�តាមយើគាលយើ�រ�សំ់ធនាគារ។. នា���ា្ន
សំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង.យើធើើសំវន�មីយើ��ន្ថែ�ិ�យើលើន្ថែ�នការសំវន�មី
ប្រ�ចាំឆំ្នាំំ្នំ្ថែ��ិយើលើហានភិិ��.ន្ថែដំលប្រតូិវបានអនុម�តិដំ�ចខាងយើប្រកាម:
• យើធើើសំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងរ�សំ់សាខា.និងការិ�ល���ណាា្ល
• យើធើើសំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង.ពីតិ៌មានវិទិ្យា.“IT”.ប្រសំ�តាមន្ថែ�នការ
• យើធើើសំវន�មី/ការយើសំុើ�អយើងើតិពីិយើសំសំ

យើ�ឆ្នាំំ្ំ.2021.នា���ា្នសំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង.បានអនុវតិិការយើធើើ 

សំវន�មីចំនួន.240.ន្ថែដំល�ុ�ងយើនាះរួមមានសំវន�មីសាខា.
ចំនួន.87.នា���ា្នការិ�ល���ណាា្លចំនួន.17.ការ
យើធើើសំវន�មីយើ��មិនមានការជ្ជ�នដំំណ៍ឹងចំនួន.109.ការយើធើើ 
សំវន�មីចាំំបាច់ចំនួន.2.និងសំវន�មីយើសំុើ�អយើងើតិពិីយើសំសំ
ចំនួន.25.។

លទិធ�លផ្ទៃនសំ�មីភាពីសំវន�មី. ប្រតិូវបានរា�ការណ៍៍ជា 
យើរៀងរាល់ប្រ�ចាំំប្រតិីមាសំយើ�កាន់.AC.និងជ្ជ�នដំំណ៍ឹងលទិធ�ល
សំវន�មី�ុ�ងទិប្រមង់ជារបា�ការណ៍ស៍ំរយើសំរជ្ជ�នអុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង។

ការរ�យើ�ើញ.និងអនុសាសំន៍សំវន�មីទាំងអសំ់ន្ថែដំលយើ�ើតិ
យើចញពីីសំវន�មីប្រតូិវបានយើធើើ�ចេ��ប្ីនុភាពីជា�និ�នាា�្.់និងការ
តាម�នសាា្នភាពីផ្ទៃនការអនុវតិិអនុសាសំន៍ជាមួ�អុ� 
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងជាយើរៀងរាល់ប្រតីិមាសំ។.អុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងតិប្រមូវឱ្្យអនុវតិិ
អនុសាសំន៍សំវន�មី. និងរា�ការណ៍៍ពីីសាា្នភាពីផ្ទៃនការ 
អនុវតិិអនសុាសំនយ៍ើ�នា���ាន្សំវន�មីផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងជាយើរៀងរាល់
ប្រតិីមាសំ។

�វនករនៃផ្លូៃកំ�ង
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LAUN
  CHING

ដែ�វិចំិិកា ឆ្នាំំ��2021 ភិុ�ខេ�ញ – ខេយើងបានដែ�បូ�ះ�នកាា�យខេ�ជា 
ធនាគារពាណិជិ្ជជខេ�យខេជាគឺជ្ជយ័ខេ�កាមខេឈាា���មថីា ធនាគារ 
អូ៊ូ�រី (ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក ដែ�លខេន�ជា��ឹតិិការណិ៍ថ្ងៃនការផ្លាា��់
បូិូរ�៏��ខាន់មួយកុ�ងអ៊ូ���ងខេ�ល 30ឆ្នាំំ��ចំុងខេ�កាយថ្ងៃន�បូវតិិ
សាស្រ្ត�ិរបូ�់សាា�បូ័នកុ�ងការបូខេ�មើខេ�វាហិិរញ្ញញវតុ�ជ្ជ�ន�ល់
�បូជាជ្ជនកមុ�ជា��ទាំ�ង�បូខេ��។  

ធនាគារ អូ៊ូ�រី (ខេ�មបូ�ឌា) ម.ក បាន��ួលបានអាជាា�បូណិណ 
ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា និង�ក�ួងពាណិិជ្ជជកមម ខេ�ើម�បីូខេធើើ
�បូតិបូតិិការធនាគារពាណិិជ្ជជខេ�ញខេលញ។ ជាមួយនឹង
មុ�មាត់�មីខេន� ខេយើងមានកិីរំខេភិើបូរីករាយ និង�នឹឹងរង់ចាំ�កុ�ង
ការផិល់ជ្ជ�នន�វខេ�វា និងផលិតផលធនាគារ�បូកបូខេ�យ
ភា�ថ្ងៃចុំ�បូឌិិត��បូជាមយួនងឹការ��ងីកវសិាលភា�អាជ្ជវីកមម
របូ�់ខេយើងយ៉ាា�ង��ល���លាយខេ�កុ�ង�ីផ�សារហិិរញ្ញញវតុ� និង
ធនាគារ ខេ�កុ�ង�បូខេ��កមុ�ជា។

34
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# ម��ងារ

1 �ន្ថែនែមប្រ�ពី�នធសំុវតិែិភាពី

2 �ន្ថែនែមមុ�ងារយើ�ៃរប្របា�់តាមរ�ៈ.RFT

3 �ន្ថែនែមមុ�ងារ�យើងើើតិ��ដំ.QR

4 យើសំគន��ដំ.QR.យើដំើម្បីីយើ�ៃរ.ឬ.ទិ�ទាតិ់

5 �ន្ថែនែមមុ�ងារយើសំុើសំុំប្របា�់�មេី

6 �ន្ថែនែមមុ�ងារឧ��រណ៍៍៍គ្គណ៍នា

7 �ន្ថែនែមយើសំវាទិ�ទាតិ់វិ�ើ��ប្រតិឯ�ជ្ជន.

8 �យើងើើនយើល្បី�នផ្ទៃនប្រ�តិិ�តិិិការ

9 �ន្ថែនែមមុ�ងារយើ�ើ�គ្គណ៍នីមានកាល
�ំណ៍តិ់

យើ��ប្រសំ�តាមទិី�្សារប្រ��ួតិប្រ�ន្ថែជ្ជង.�៏ដំ�ចជា�ំយើពីញតិប្រមូវការអតិិថ្មីិជ្ជនផ្ទៃដំគ្គ�សំហិការតាមរ�ៈឌ្ីជ្ជីថ្មីលប្រតិូវបានសំហិការជាមួ�
ផ្ទៃដំគ្គ�ដំ�ចខាងយើប្រកាម៖

ល.រ នៃ�គឺ��ហិការ អ៊ូ�ពីើខេ�វាកមមជាមួយនៃ�គឺ��ហិការ

1 Bill24
អតិិថ្មីជិ្ជនអាចទិ�ទាតិវ់�ិើ��ប្រតិទិ�ឹ.យើភួិើង.សំរំាម.នងិវ�ិើ��ប្រតិទិ�យើ�.រ�សំយ់ើសំវាឯ�ជ្ជន
បានទិ�ទាំងប្រ�យើទិសំ។

2 សាខាអ៊ូគឺគិ�នើកមុ�ជា អតិិថិ្មីជ្ជនអាចទិ�ទាត់ិវិ�ើ��ប្រតិយើភួិើងរដំឋ. យើ�.5. យើ�តិិ�ន្ថែនែមយើទិៀតិដំ�ចជា.បាត់ិដំំ�ង, 
�នាា្�មានជ្ជ��,.យើសំៀមរា�,.�ំពីតិ,.�ំពីង់សំ័ឺ។

ក្លារ�ដែនមុមុខងារថ្មីីីលោលីូលោសវាកមធីនាគារចលូ�ត្តិ

ដៃ�គូីអាជីូវកមថី្មីីី 

36 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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លោ�ីក�ំលោណីរក្លារសាខាថ្មីីីចំនួន3
ធនាគារ.អូ�រ.ីបានយើ�ើ�សំយើមាះធ្ជា�ួ�វការន�វសាខាថី្មីចីនំនួ.3.�ន្ថែនែមយើទិៀតិ.ជាម�ួនងឹរចនា�ទិដ៏ំទា�ទ់ាញ.យើដំើមប្ី�ិីលន់�វ�រ�ិកាសំ
រី�រា�.និងយើសំវា�មីហិិរញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលមានភាពីងា�ប្រសំួលជ្ជ�នដំល់អតិិថិ្មីជ្ជនចាំស់ំ.និងថីី្មីរ�សំ់យើ�ើង។.សាខា�្សារថី្មីីទិី3.សាខា
ទិួលសាា្�ផ្ទៃប្រពីទិី2.និងសាខាទិួលសំន្ថែងើ.ប្រតិូវបានរចនាទាំងន្ថែ�ុ�ខាង�ុ�ង.និងខាងយើប្រ��ា្ងប្រសំសំ់សាា្តិ.និងមានភាពីទា�់ទាញ.
រួមទាំង�រិកាា្រទិំយើនើ�សំប្រមា�់�យើប្រមើជ្ជ�នអតិិថិ្មីជ្ជន។.យើ��មានការគាំប្រទិ�ា្ងខាា្ំង.និងតិប្រមូវការកាន់ន្ថែតិយើ�ើនយើឡើងរ�សំ់អតិិថិ្មីជ្ជន.
ធនាគារ.អូ�រី.�និពីប្រងី��ណាា្ញប្រ�តិិ�តិិិការរ�សំ់�ួ�ន.ទាំងយើ�រាជ្ជធានីភិុំយើពីញ.និងតាម�ណាា្យើ�តិិ.ទិ�ទាំងប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា។

ផលូ�ត្តិផលូ ន�ង់លោសវាកមថី្មីីី

គឺណិនី�បូ�បូ�រ�. គឺ្គជាប្រ�យើភិទិគ្គណ៍នីមានកាល�ំណ៍តិ់
មួ�យើទិៀតិ.ន្ថែដំលមានរួម�ញ្ញេ�ល�មីវីធីសំ�្បី�រសំធម៌.ឬ�មីវិធី
ជ្ជ�ួសំងគម។.តាមរ�ៈ�លតិិ�លថីី្មីយើនះ.អតិិថិ្មីជ្ជនប្រតូិវបាន�ិល់
ជ្ជយើប្រមើសំយើអា�យើធើើការយើប្រជ្ជើសំយើរីសំប្រ�យើភិទិអងគការសំ�្បី�រសំធម៌
យើដំើម្បីីអាច�រិចាំះ្គ្គ។

ខេ�វាខេបូើក�បាក់ខេបូៀវត�សរ៍ គ្គឺជា�លិតិ�លមួ��ុ�ងចំយើណាម
�លតិិ�លជាយើប្រចើនយើទិៀតិរ�សំ.់ធនាគារ.អូ�រី.ប្រតូិវបានយើរៀ�ចំយើឡើង
យើដំើម្បី�ំីយើពីញតាមតិប្រមូវការរ�ស់ំអតិិថិ្មីជ្ជន.ន្ថែដំលជាជានិយើ�ជ្ជ�.
តាមរ�ៈប្រ�ពី�នធប្រគ្គ�់ប្រគ្គងចប្ាស់ំលាសំ.់និងមានភាពីងា�ប្រសំលួ
�ុ�ងការទិ�ទាតិ់ដំ�ចជា(ប្របា�់យើ�ៀវត្ិសរ៍. ប្របា�់យើលើ�ទឹិ�ចិតិិ.និង
ប្របា�់រងាា្ន់យើ�្សងៗ).ដំល់�ុគ្គគលិ�រ�សំ់ពីួ�យើគ្គ។

ឥណិទាំនក�នកាត់�ិខេ��.គ្គឺសំំយើ�យើ�យើលើឥណ៍ទានន្ថែដំល
មានរយើ�ៀ��ង់សំងពីិយើសំសំ.ន្ថែដំល50%ផ្ទៃនឥណ៍ទាន�យើញ្ញេញ
សំរុ�.អាចរ�្សាទិ�ុ�ងស់ំងយើ�ចងុវគ្គគ.នងិ50%.យើទិៀតិ.ប្រតិវូ�ង់
សំងរំលសំ់ប្របា�់យើដំើមប្រ�ចាំំន្ថែ�។

ខេ�វាបូញ្ជាា�អ៊ូចំិថ្ងៃស្រ្តនិយ៍ ជាយើសំវាន្ថែដំលអតិិថ្មីិជ្ជនអាច�ំណ៍តិ ់
កាលវភិាគ្គសំប្រមា�់ការយើ�ៃរប្របា�់យើ�កាន់ប្រគួ្គសារ.ផ្ទៃដំគ្គ�ជំ្ជនញួ.ឬ.
ផ្ទៃដំគ្គ�ទិ�ទាត់ិ. យើ��សំើ��ប្រ�វតិិិ. ជាយើរៀងរាល់. ប្រ�ចាំំសំបាា្ហិ៍.
ប្រ�ចាំំន្ថែ�.ឬ.ប្រ�ចាំំប្រតិីមាសំ.�ុ�ងយើពីលយើវលា.និងចំនួនទិឹ�ប្របា�់
ជា�់លា�់ណាមួ�តាមតិប្រមូវការយើលា�អុ�។
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IV ចំ្ចណុុច្ចសំខាន់ៗ 
អំំពីីអាជីីវកិម្មម





��ននំ�យូ
ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ���ខាន់ៗ 

ទិូនំន័យ��ខាន់ៗ 

ឆ្នាំំ�� 2021 ឆ្នាំំ�� 2020

ចំនួនអតិិថ្មីិជ្ជនប្របា�់�មេីសំ�មី 177,256 155,467

ភាគ្គរ�.អតិិថ្មីិជ្ជនប្របា�់�មេីជាស្ត្រសំិី 73% 77%

ភាគ្គរ�.អតិិថ្មីិជ្ជនប្របា�់�មេីតាមជ្ជន�ទិ 73% 74%

ភាគ្គរ�.អតិិថ្មីិជ្ជនប្របា�់�មេីន្ថែ�ុ��សំិ�មី 40.63% 42.40%

ចំនួនតិំ�ន់ប្រ�តិិ�តិិិការ 18 18

ចំនួនប្រសំុ�ប្រ�តិិ�តិិិការ 201 197

ចំនួន�ុគ្គគលិ�សំរុ� 3,780 2,984

�ល��ប្រតិឥណ៍ទាន $927,833,487 $623,139,156 

�ល��ប្រតិឥណ៍ទាន..ជាមធ្យមសំប្រមា�់អុ��េីមាំ្�់ $5,234 $4,008 

�ល��ប្រតិឥណ៍ទាន..ជាមធ្យមសំប្រមា�់មស្ត្រនិីឥណ៍ទានមាំ្�់ $448,879 $359,573 

�ល��ប្រតិឥណ៍ទាន.មានហានិភិ��.>.30.ផ្ទៃថ្មីៃ 0.78% 0.29%

ប្របា�់�យើញ្ញញើរ�សំ់អតិិថ្មីិជ្ជន $217,455,161 $124,508,666 

ចំនួនអុ���់ប្របា�់�យើញ្ញញើ 330,607 263,083

ប្រទិពី្យសំ�មីសំរុ� $1,162,460,491 $774,215,427 

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

ប្របា�់ចំយើណ៍ញយើធៀ�យើដំើមទិុន 17.59% 16.86%

ប្របា�់ចំយើណ៍ញយើធៀ�ប្រទិពី្យសំ�មី 4.63% 4.60%
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80.55%

98.33%

1.67%

19.45%

$928 177,256

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

តាមរយៈចំនួនអតិថិជន

វ�ធីសា្រស�្រ�ក់កម�ី
តាមទំហំផលប័្រតឥណទាន

វ�ធីសា្រស�្រ�ក់កម�ី

កម�ី្រក �ម

កម�ី្រក �មកម�ីឯកត�បុគ�ល 

កម�ីឯកត�បុគ�ល 

និនា� ការកំេណីន ផលប័្រតឥណទាន
(គិតជាលានដុលា� រអាេមរ�ក)

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

ចំនួនអតិថិជនកម�ី
ែខធ�ូឆា�  ំ2021

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

2017

2018

2019

2020

2021

144,881 

137,017 

133,284 

155,467 

177,256 

អតិថិជន
បេ��ី-សន្ំស

2017

2018

2019

2020

2021

 78,451 

 117,478 

 193,458 

 263,083 

 330,607 

ចំនួន្រទព្យ
សកម�

2017

2018

2019

2020

2021

 198.96 

 242.89 

 379.94 

 774.22 

 1,162.46 

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

សមតុល្យ
្រ�ក់បេ��ី-សន្ំស

2017

2018

2019

2020

2021

 46.39 

 61.79 

 66.27 

 124.51 

 217.46 

សំេព�ត 
ឥណទាន

2017

2018

2019

2020

2021

 169.73 

 218.26 

 335.53 

 623.14 

 927.83 
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របាយូក្លារណ៍�ង់់ពីនធ 

យើ��ុ�ងនាមជាធនាគារពាណ៍ជិ្ជជន្ថែដំលមានតិមាាភ្ាពីម�ួយើ�ើង�ំ�សំំ�មយើធើើការ�ស្ពីើ�្សា�ជ្ជ�នយើលា�អុ�ន�វរបា�ការណ៍ព៍ីនធន្ថែដំលបាន
�ង់ដំ�ចមាន�ងាា្ញជ្ជ�នយើ�តារាងខាងយើប្រកាម៖

គឺិតជា�ុលាា�រអាខេមរិក 2017 2018 2019 2020 2021

ពីនធបាា្តិង់  $18,500  $18,500 $18,500 $18,500 $18,500 

ពីនធន្ថែតិមសារយើពីើពីនធយើលើផ្លាា្ំង�្សា�
ពាណ៍ិជ្ជជ�មី  $70,042  $81,755 $64,790 $69,185 $115,098 

�ផ្ទៃប្រមអាជាា្�ណ៍ណ�ង់ជ្ជ�នធនាគារជាតិិ  $319,774  $305,125 $297,500 $308,750 $382,500 

ពីនធយើលើមយើធ្យាបា�ដំឹ�ជ្ជញ្ញជ�ន.និង
�នជ្ជំនិះប្រគ្គ�់ប្រ�យើភិទិ  $3,670  $1,788 $2,278 $2,301 $3,593 

អា�រយើលើតិផ្ទៃមួ�ន្ថែនែម  $2,777  $2,325 $2,266 $17,767 $0 

ប្របា�់រំយើ�ះពីនធយើលើប្របា�់ចំយើណ៍ញ  $390,145  $391,678 $500,668 $843,090 $1,252,193 

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

ពីនធយើលើប្របា�់យើ�ៀវតិ្ស  $464,239  $937,310 $696,947 $1,029,252 $1,324,151 

ពីនធកាតិ់ទិុ�យើលើនិវាសំជ្ជន. 
គ្គណ៍នីសំន្សំមានកាល�ំណ៍តិ់  $149,201  $194,655 $204,791 $226,698 $428,021 

ពីនធកាតិ់ទិុ�យើលើនិវាសំជ្ជន. 
គ្គណ៍នីសំន្សំគាះ្នកាល�ំណ៍តិ់  $8,360  $10,384 $13,954 $19,723 $28,874 

ពីនធកាតិ់ទិុ�យើលើនិវាសំជ្ជន.ផ្ទៃថ្មីួឈុ�ល  $183,169  $204,772 $252,800 $330,297 $455,512 

ពីនធកាតិ់ទិុ�យើលើនិវាសំជ្ជន. 
យើសំវា�មីនានា  $124,042  $56,964 $82,451 $68,456 $38,510 

ពីនធកាតិ់ទិុ�យើលើអនិវាសំជ្ជន. 
យើសំវា�មីនានា  $181,208  $275,755 $170,383 $71,872 $236,046 

ពីនធកាតិ់ទិុ�យើលើអនិវាសំជ្ជន.ការប្របា�់ $1,100,021  $895,329 $1,084,350 $1,094,005 $725,590 

ពីនធកាតិ់ទិុ�យើលើអនិវាសំជ្ជន.
ការន្ថែ�ងន្ថែច�ភាគ្គលាភិ  $-    $1,384,017  $-    $-    $-   

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

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

*.សំរុ�.និងសំរុ��ងគរទិុ�.គ្គិតិចាំ�់តាំងពីីឆ្នាំំ្ំ.2003។

43ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំ��ខាន់ៗអ៊ូ��ីអាជ្ជីវកមម         



ធនធានមនុសំ្ស.គ្គឺជា�មាា្ំងចល�រដំ៏សំំខាន់ន្ថែដំលជ្ជប្រមុញយើ�
រ�ភាពីយើជាគ្គជ្ជ��។.យើដំើម្បីជួី្ជ��គុ្គគល�ិឱ្្យអភិិវឌ្្ឍន៍សំមតិែភាពី
ន្ថែ��ុវជិាាជ្្ជវីៈ.នងិសំមតិែភាពីផ្លាាល្�់ួ�ន�ង.និងជ្ជប្រមុញឱ្្យមានការ
រី�ចយើប្រមើនន្ថែ�ុ�ការងារ�ង.យើ�ើងបានចាំតិទុ់ិ�ការ�ណ៍ះ�ះ�ណាាល្ 
ជាអាទិិភាពីផ្ទៃន�ុទិធសាស្ត្រសំិអភិិវឌ្្ឍន៍សំមតិែភាពីដំល់�ុគ្គគលិ�
រ�សំយ់ើ�ើងយើ�ធនាគារ.អូ�រ។ី.យើដំើមប្ីគីាបំ្រទិដំល�់យំើណ៍ើនអាជ្ជវី�មី.
នា���ា្នទិទួិល�នៃ��ន្ថែ�ុ�យើប្រជ្ជើសំយើរីសំ�ុគ្គគលិ�បានយើធើើការ
�ាង្��ចិតិិទិ�ុ��យ់ើដំើម្បីទីា�ទ់ាញយើ��ខជ្ជនន្ថែដំមានជំ្ជនាញ.
និងសំកាា្នុពីលជាអុ�ដឹំ�នាំ.ប្រពីមទាំងយើប្រជ្ជើសំយើរីសំ�ុគ្គគលិ�ថី្មីី
�ន្ថែនែមបានចំនួនសំរុ�.1,009.នា�់�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2021.យើនះ។.គិ្គតិ
ប្រតិឹមន្ថែ�ធុ�ឆ្នាំំ្ំ.2021.យើនះ.ធនាគារ.អូ�រី.មាន�ុគ្គគលិ�សំរុ�ចំនួន.
3,780.នា�់.�ុ�ងយើនាះមាន�ុគ្គគលិ�ជាស្ត្រសំិីចំនួន.872.នា�់។.
តិួយើល�យើនះ�ងាា្ញពីី�ំយើណ៍ើន�ុគ្គគលិ�ចំនួន. 796.នា�់. យើ�ើ
យើប្រ�ៀ�យើធៀ�កាលពីីឆ្នាំំ្ំ�នួងយើ�។

ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.បាន�ំណ៍តិ់��ការ�ណ៍ះ�ះ 
�ណាាល្ជាធាតិសុំខំានមួ់�ផ្ទៃន�ទុិធសាស្ត្រសំអិភិិវឌ្្ឍនធ៍នធាន 
មនុសំ្ស។.យើ�ើងបាន�ិតិ�ំប្រ�ឹងន្ថែប្រ�ង�ា្ងខាា្ំង�ុ�ងការ�ណ៍ះ�ះ 
�ណាាល្.និងការអភិិវឌ្្ឍ�ុគ្គគលិ�រ�សំ់យើ�ើង.យើដំើមប្ីឱី្្យពីួ�គាតិ់.
មានសំមតិែភាពីប្រគ្គ�់ប្រគាន់សំប្រមា�់ការងារ�ចេ��្បីនុ. និង

យើ�ួើ�តិ�យើ�នឹងតិប្រមូវការការងារនាយើពីលអនាគ្គតិ។.�ុ�ងន��
យើនះយើ�ើង.យើ�ជិាា្�ុ�ងការ�យើងើើតិន�វ�ទិពីិយើសាធន៍យើរៀនសំ�ប្រតិន្ថែដំល
មានភាពីទា�ទ់ាញ.យើ�ួើ�តិ�តាមតិប្រមវូការ.និងអាចអនញុ្ហាាត្ិ
ឱ្្យ�ុគ្គគលិ�ទំាងអសំ់ច�លយើរៀនសំ�ប្រតិបានតាមរ�ៈ�មីវិធី. និង
វិធីសាស្ត្រសំិ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លយើ�្សងៗ។

តាមរ�ៈការយើ�ិជាា្ចិតិិ�ា្ងមុតិមំាចំយើពាះឌី្ជី្ជថ្មីលនី��មី.
យើ�ើងបាន�ណ៍ះ�ះ�ណាាល្�គុ្គគល�ិរ�សំយ់ើ�ើងតាមរ�ៈ�មីវិធី
�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លយើ�្សងៗ.និង�ិល់ជ្ជ�នន�វយើវទិិការយើរៀនសំ�ប្រតិយើលើ
ប្រ�ពី�នធឌី្ជី្ជថ្មីលជាយើប្រចើនដំ�ចជាការយើរៀនតាមប្រ�ពី�នធនិមិីតិ.និង
តាមប្រ�ពី�នធអនឡាញ.�ន្ថែនែមយើលើការ�ណ៍ះ�ះ�ណាាល្តាមរ�ៈ
ថាំ�់្យើរៀន.យើដំើមប្ីធីានាថាពី�ួយើគ្គ�និយើរៀនសំ�ប្រតិ.និងពីប្រងឹងជំ្ជនាញ
រ�ស់ំពួី�យើគ្គយើ�តាមយើពីលយើវលាដ៏ំងា�ប្រសួំល.និងសំមប្រសំ� 
យើរៀងៗ�ួ�ន។

�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2021.យើ�ើងបាន�ិល់ន�វវគ្គគ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លចំនួន.616.
វគ្គគដំល់�ុគ្គគលិ�រ�សំ់យើ�ើង។.�ុ�ងយើនាះមានចំនួន.559..ជាវគ្គគ
�ណ៍ះ�ះ�ណាាល្ន្ថែដំលយើរៀ�ចយំើឡើង�ុ�ងសាា�្�ន.35.ជាវគ្គគ�ណ៍ះ�ះ 
�ណាាល្ខាងយើប្រ�សាា�្�ន.និង.22..ជាវគ្គគ�ណ៍ះ�ះ�ណាាល្តិប្រមង់
ទិិសំដំល�ុ់គ្គគលិ�ថី្មីីៗ .ន្ថែដំលមានអុ�ច�លរួមសំរ�ុចំនួន.80,857.
នា�់.(96%.តាមរ�ៈថាំ្�់និមីិតិ.និងប្រ�ពី�នធអនឡាញ.យើហិើ�
មានន្ថែតិ.4%.យើទិតាមរ�ៈថាំ្�់យើរៀន).។.ប្រតឹិមន្ថែ�ម�រា.ឆ្នាំំ្ំ.2022.
យើ�ើងមានគ្គយើប្រមាង�ញ្ញេ�់ការយើរៀ�ចំ. និង��់ឱ្្យដំំយើណ៍ើរការ
មជ្ជ្ឈមណ៍ឌល�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លរ�ស់ំយើ�ើងន្ថែដំលមាន�នៃ�់
�ណ៍ះ�ះ�ណាា្ល.�នៃ�់អនុវតិិជា�់ន្ថែសំិង.(�នៃ�់ពីិយើសាធន៍).
នងិ.�នៃ�់សំនិុសីំទិ.ឬ.�នៃ�់ប្រ�ជំុ្ជ.ន្ថែដំល�ពំា�់យើ��ឧ��រណ៍.៍
និងសំមាា្រៈ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លជាយើប្រចើនយើដំើម្បីីធានាថាបានន�វ.
ដំំយើណាះប្រសា�យើរៀនសំ�ប្រតិ.ន្ថែដំលមានភាពីងា�ប្រសួំល�ំ�ុតិ
សំប្រមា�់�ុគ្គគលិ�រ�សំ់យើ�ើង។

ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.បាន�ណំ៍តិ់��យើគាលយើ�ដំ៏ធំ
ម�ួយើទិៀតិយើ�ឆ្នាំំ្.ំ2022.យើដំើម្បីពីីប្រងី�អាជ្ជវី�មីរ�សំ�ួ់�នយើ�យើលើ
ទិី�្សារធនាគារពាណិ៍ជ្ជជដ៏ំប្រ��ួតិប្រ�ន្ថែជ្ជងយើ��ម័�ជា។.ការយើ�ិជាា្
ចិតិិរ�សំ់យើ�ើងគឺ្គរ�្សាការ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្ល. និងការអភិិវឌ្្ឍ
�ុគ្គគលិ�ជាអាទិិភាពីរ�សំ់យើ�ើង.យើដំើម្បីីធានាថាយើ�ើងនឹង�និ
�យើងើើនសំមតិែភាពី�ុគ្គគល�ិរ�សំយ់ើ�ើងឱ្្យពី�ន្ថែ��ុ�ងតួិនាទិ�ីចេ��ប្ីនុ
រ�ស់ំពី�ួយើគ្គ.�៏ដំ�ចជាយើរៀ�ចំពី�ួយើគ្គឱ្្យយើ�ួើ�តិ�យើ�នឹងតិប្រមូវការ
នាយើពីលអនាគ្គតិ�ងន្ថែដំរ។

យើ�ើនចនួំន.796.នា�់.យើ�ើយើធៀ�នឹងឆ្នាំំ្មុំន។

�ិល់វគ្គគ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លសំរុ�.616.វគ្គគ

មានបូុគឺគលិក�រុបូចំ�នួន

ចំ�ននួបុូគឺគលកិដែ�លខេ�ើងឋាន:�រុបូ

3,780

305

របាយូក្លារណ៍
អ៊ូភិិវឌ្ឍឍន៍ធនធានមន��ស

44 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំ��ខាន់ៗអ៊ូ��ីអាជ្ជីវកមម



�ំ�បំានចាំ�់យើ�ិើមការងារដំំ��ងយើ�ទិយីើនះ.ជាអុ��ញ្ញេ�លទិិនុន��.
យើ�សាខាយើ�តិិ�ំពីង់ឆ្នាំំ្ងំ.តាងំពីីន្ថែ�វចិិិកា.ឆ្នាំំ្.ំ2005.យើ�ើគិ្គតិយើ� 
វាជាង.16.ឆ្នាំំ្ំយើហិើ�។.យើធើើការយើ�ទិីយើនះ�ំ�ំបានអភិិវឌ្្ឍន៍ជ្ជំនាញ 
ការងារ. ជាហិ�ន្ថែហិយើហិើ�បានយើឡើងតិំន្ថែណ៍ងជា�និ�នាា្�់។.
តិួនាទិី�នាា្�់រ�សំ់�ំ�ំគឺ្គ. ជំ្ជនួ�ការគ្គណ៍យើន�្យប្រ�ចាំំសាខា. 
ន្ថែតិជាងមួ�ន្ថែ�យើប្រកា���ុយើណាះ្ះ.�ំ�ំ�៏បានផ្លាា្សំ់ម�ទិីសាំ្�់ការ
�ណាាល្.យើ�រាជ្ជធានភំុីិយើពីញ។.យើ�ភំុិយើពីញ�ំ�បំានយើឡើងតិនំ្ថែណ៍ង
ជាយើប្រចើន.រហិ�តិម�ដំល់សំពីើផ្ទៃថ្មីៃគ្គឺជា.អុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងជាន់�័សំ់។

 “ធនាគារ.អូ�រី.បាន�ិល់ឱ្កាសំឱ្្យនាង�ំ�ំជាយើប្រចើន.ទាំងប្រគ្គួសារ.
ទាំងការងារ.មានឱ្កាសំបានអភិិវឌ្្ឍន៍�ួ�នពីីតិំន្ថែណ៍ងមួ�យើ�
តិំន្ថែណ៍ងមួ�.ប្រពីមទាំងទិទិួលបានការយើគារពីប្រសំលាញ់ពីីមិតិិ
រួមការងារ.និង.ថាំ្�់ដំឹ�នា”ំ 

យើធើើការយើ�ទិីយើនះ. ផ្ទៃថ្មីៃន្ថែដំល�ញ្ញេ�់គ្គយើប្រមាងថី្មីីៗ. និង��់ឱ្្យ
ដំយំើណ៍ើរការ.បានយើជាគ្គជ្ជ��.គ្គជឺាផ្ទៃថ្មីៃដំល៏�ិ�ំតុិរ�សំ់�ំ�។ំ.�ំ�មំាន
អារមីណ៍�៍�យ់ើ�ាជ្ាពីយិើសំសំយើនាះគ្គយឺើ�ទិយីើនះបាន�ិលឱ្់្យ�ំ�មំាន.
សំែរិភាពីន្ថែ��ុហិរិញ្ញញវតិែ�..និង.�ិលន់�វសំែរិភាពីការងារ។.ធនាគារ.
អូ�រី. យើប្រ�ៀ�ដំ�ចជាប្រគួ្គសារទិីពីីររ�សំ់�ំ�ំ. ជាពីិយើសំសំមានការ

យើលើ�ទឹិ�ចិតិិពីីប្រ�ុមប្រគួ្គសារ.មានការគាំប្រទិពីីប្រ�ុមការងារ.និង.
អុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.មានប្របា�់យើ�ៀវត្ិសសំមរម្យ. ន្ថែដំលអាចគាំប្រទិដំល់
ជ្ជីវភាពីរសំ់យើ�.យើ�ទិីយើនះ។.

�ំ�ំពិីតិជាមានយើមាទិនភាពីចំយើពាះការរី�ចយើប្រមើនរ�សំ់.ធនាគារ.
អូ�រ.ីនងិយើមាទិនភាពីចំយើពាះ�ួ�នឯងន្ថែដំលបានរួមចនំ្ថែណ៍�ជាន្ថែ��ុ
មួ�.ជាមួ�ប្រ�ុមការងារ។.ម�ទិល់យើពីលយើនះ.នាង�ំ�ំបាន
ច�លរួមចំន្ថែណ៍�ជាយើប្រចើនជាមួ�ប្រ�ុមការងារ.�ុ�ងការអភិិវឌ្្ឍ
ប្រ�ពី�នធដំ�ចជា.�មីវិធីធនាគារចល�តិ.�មីវិធី�ិល់ប្របា�់�មេ.ី�មីវិធី
ប្រ�ម�លឥណ៍ទាន.របា�ការណ៍៍.Web Portal.និងប្រ�ពី�នធ
ធនាគារសំុ�ល.ជាយើដំើម។..

ម�យើធើើការយើ�ទិីយើនះ. មិនន្ថែមនទិទួិលបានយើ�ៀវតិ្សសំមរម្យន្ថែតិ 
មួ�មុ�យើនាះយើទិ. ន្ថែតិយើ�ើងមានឱ្កាសំបានសំិ�្សាយើរៀនសំ�ប្រតិ. 
និង. ទិទួិលបាន�ទិពិីយើសាធន៍ការងារជាយើប្រចើន.ជាមួ�នឹង 
�យើចេ�វទិិយ្ាថី្មីីៗ .ន្ថែដំលទា�ទ់ិងយើ�នងឹវសិំ��ធនាគារ។.ធនាគារ.
អូ�រី.ជាធនាគារពាណ៍ិជ្ជជមួ�ន្ថែដំលឈានមុ�យើគ្គន្ថែដំលប្រតូិវបាន
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងយើ��.ធនាគារ.អូ�រី. យើ�ប្រ�យើទិសំ��យើរ�. និងជាធនាគារ 
ដំគួ៏្គរឱ្្យទុិ�ចិតិិន្ថែដំលមានវតិិមាន.30.ឆ្នាំំ្យំើ��ុ�ងប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា។

ធនាគារ អូូំរ ីបានផិល់ូឱក្លាសឱ៉នាង់ខំុំ 
ជាលោប្រចីន ទាងំ់ប្រគីសួារ ទាងំ់ក្លារងារ មានឱក្លាសបាន 
អំភិ�វឌ្ឍឍន៍ខលួនពីីតំ្តិដែណង់មួយូលោ�តំ្តិដែណង់មួយូ  
ប្រពីមទាងំ់��ួលូបានក្លារលោគារពីប្រស�ញ់់ពីីម�តិ្តិរមួ 
ក្លារងារ ន�ង់ ថំ្នាក់�ឹកនាំ

ក្លារដែចករដំែលូក��ពី�លោសាធន៍ពីី�ុគីគលូ�ក

អំ៊ូក��ើ ជួ្ជន ឌ្ឍើណា
ប្រ�ធានប្រគ្គ�់ប្រគ្គងជាន់�័សំ់.ន្ថែ�ុ�គាំប្រទិ�មីវិធីអាជ្ជីវ�មី.
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ធនាគារ អ៊ូូ�រី



�ំ�ំបានចាំ�់យើ�ិើម.ធនាគារ.អូ�រី. ដំំ��ងយើ�ន្ថែ���ើ�.ឆ្នាំំ្ំ2008. 
ន្ថែដំលកាលយើនាះជាប្រគឹ្គះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�យើ�យើឡើ�។.ច�ល
ម�ដំំ��ងចំយើពីលមានវិ�តិិិយើសំដំឋ�ិចេពិីភិពីយើលា�លីម.ដំ�យើចុះ 
ប្រតិូវប្រតិ��ប្រតិដំួសំយើ�ះប្រសា��ញ្ហាា្ន្ថែដំលជា�់គាំងជាយើប្រចើន។.
ជាង.13.ឆ្នាំំ្ំម�យើនះ�ំ�ំបានប្រ�ឡ��ការងារយើ��ុ�ងន្ថែ�ុ�ជាយើប្រចើន.
យើ��មានទាំង.មស្ត្រនិីយើសំវា�មីអតិិថ្មីិជ្ជន,.មស្ត្រនិីន្ថែ�ុ�ហានិភិ��.
និងប្រតួិតិពិីនិត្ិយគុ្គណ៍ភាពីឥណ៍ទាន.ប្រ�ធានសាខា.ប្រ�ធាន
សាខាជាន់�័ស់ំ.អនុប្រ�ធានប្រ�ចាំំតំិ�ន់. ប្រ�ធានប្រ�ចាំំតំិ�ន់.
អុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងជាន់�័ស់ំ.ន្ថែ�ុ�វិភាគ្គឥណ៍ទាន.និងការអនុម�តិ.
រហិ�តិម�ដំល់សំពីើផ្ទៃថ្មីៃជា. ប្រ�ធានន្ថែ�ុ�វិភាគ្គ. និងអនុម�តិ
ឥណ៍ទាន។

ការសំយើប្រមចចិតិិយើធើើការយើ�.ធនាគារ.អូ�រី.ពីិតិជាការសំយើប្រមចចិតិិ
ដំប៏្រតឹិមប្រតូិវ.ជាការងារទិពីីីរយើ��ុ�ងវសិំ��ការងាររ�សំ�់ំ�.ំ�នាា�្ពី់ី
ការងារប្រគូ្គ�យើប្រងៀន។.ម�ដំល់ទិីយើនះ�ំ�ំបានអភិិវឌ្្ឍ�ួ�ន.យើហិើ�
បានកាន់តិំន្ថែណ៍ងសំំខាន់ៗជាយើប្រចើន.យើហិើ�យើ��សារការងារ
យើនះយើហិើ�.�៏បានជួ្ជ�យើប្រជាមន្ថែប្រជ្ជងជី្ជវភាពីប្រគួ្គសារ.ឱ្្យកាន់ន្ថែតិ
រ�ីចយើប្រមើន�ងន្ថែដំរ។.យើ�ើនិ��ឱ្្យចយំើ�គ្គជឺា�ន្ថែនួង�ិលយ់ើសំច�ីិ.
សំុ�មួ�ចំន្ថែណ៍�ធំឱ្្យ�ំ�ំ�នាា្�់ពីីប្រគ្គួសារ។.

�ំ��មានខេមាន�ភា�ខេ�ខេលើធនាគារ អូ៊ូ�រី ខេ�ខេលើ បូណ្តាា�ញ
អ៊ូនរិជាត ិខេបូើខេ�បូៀបូខេធៀបូខេ�ខេលើបូណ្តាា�ញ ធនាគាអ៊ូូ�រ ី(ខេ�មបូ�
ឌា) មានបូណ្តាា�ញ ខេ�ចំើនជាងខេគឺកុ�ងចំ�ខេណ្តាមធនាគារពាណិជិ្ជជ
ខេ�កមុ�ជា។ �ិខេ��ជាងខេន�ខេ�ខេ�ៀតខេនា� គឺឺការវិវតិន�ះ�ន
�ី�គឺឹ�សាា�នមី�កូហិិរញ្ញញវតុ�ខេ�ជា ធនាគារពាណិិជ្ជជ។ 

�រិ�ទិការងារលិ.ទិំនា�់ទិំនងការងារ.អុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងលិ. និង
ប្រ�ុមការងារលិ. គឺ្គជា�មាា្ំងចិតិិដ៏ំចម្បីងរ�ស់ំ�ំ�ំយើ��ន្ថែនួង
យើធើើការ។.ពីួ�គាត់ិមានការទិទិួល�ុសំប្រតិូវ�័សំ់.យើធើើឱ្្យការងារជា
ប្រ�ុម.�៏យើដំើរយើ�មុ�រល�នដំ�ចគាំ្ន្ថែដំរ។.

យើ�ើចំយើពាះប្រគួ្គសារវិញ.គ្គឺគាតិ់មានយើមានទិភាពីចំយើពាះ�ំ�ំ. យើប្រពាះ
យើ�ើងជាអុ�ន្ថែប្រសំសំុទិធសាធន្ថែតិមិង.យើហិើ�មានឱ្កាសំបានម�
យើធើើការយើ��ុ�ងសាា�្�ន.ដំធ៏នំងិមានសំងិ�់ការងារប្រតឹិមប្រតូិវ.បាន
ទិទិលួតិនំ្ថែណ៍ង.គួ្គរជាទិគីា�ច់តិិិយើទិៀតិ។.ឱ្កាសំន្ថែដំលបានយើរៀន
�ន.ិ�យ៏ើទិើ�ន្ថែតិចាំ�់យើ�ិើមយើប្រកា�យើពីលបានយើធើើការយើ�ទិីយើនះន្ថែដំរ។.

ធនាគារ.អូ�រី.ចាំ�់យើ�ិើមមានយើ�រ៍�យើឈាះ្ះយើ��ុ�ងទីិ�្សារ.ជាមួ�
�រិ�កាសំការងារដំ៏លិប្រ�យើសំើរ. �៏យើលើ�ទឹិ�ចិតិិឱ្្យ�ង�ិ�ន
��ន�ី��ទាងំឡា�ន្ថែដំលចងម់ានជំ្ជនាញការងារចប្ាសំល់ាសំ់
អាចសំយើប្រមចចិតិិម�យើធើើការទិី�ន្ថែនួងការងារយើ�ទិីយើនះបាន។.

�រ�ិ�ក្លារងារលូអ �ំនាក់�ំនង់ក្លារងារ អំំកប្រគី�់ប្រគីង់លូអ  
ន�ង់ប្រកមុក្លារងារលូអ គឺីជាកមាល ងំ់ច�តិ្តិ�៏ចមីង់រ�ស់ខំុំ
លោ�កដែនលង់លោធើីក្លារ។ ពួីកគាត់្តិមានក្លារ��ួលូខុសប្រត្តិវូ 
ខ័ស់ លោធើីឱ៉ក្លារងារជាប្រកមុក៏លោ�ីរលោ�មុខរលូូន 
�ូចគំាដែ�រ។

ម� ចាំន់ខេ�ត្ថុ
ប្រ�ធានចាំតិ់ការទិ�យើ� 
ប្រ�ធាននា���ា្នវិភាគ្គ.និងអនុម�តិឥណ៍ទាន
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�ំ�ំបានច�លយើធើើការយើ�ធនាគារ.អូ�រី.តាំងពីីន្ថែ�យើមសាឆ្នាំំ្ំ.2006. 
យើ�ើគ្គិតិយើ�ជាង16.ឆ្នាំំ្ំម�យើហិើ�។.កាលយើនាះ�ំ�ំជានិសំ្សិតិឆ្នាំំ្ំ 
ទិីមួ�.ន្ថែដំលមិនទាន់�ល់ពីីការងារ.អើីបានសំុីជ្ជយើប្រ�ទា�់ទិង
នឹង.វិសំ��ហិិរញ្ញញវតិែ�យើ�យើឡើ�.យើ��ប្រគាន់ន្ថែតិបាន�ល់�ួះៗ.
ខាងន្ថែ��ុគ្គណ៍យើន�្យទិ�យើ�។.យើពីលយើនាះចងយ់ើធើើការយើ�ធនាគារ.
អូ�រី.ខាា្ំងណាសំ់.ន្ថែដំលកាលយើនាះគ្គឺជាប្រគ្គឹះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�
ម�ួយើ�យើឡើ�។.តិនំ្ថែណ៍ងដំំ��ងរ�សំ�់ំ�គំ្គជឺា.អុ��ញ្ញេ�លទិិនុន��.
(Data Encoder)។

ផ្ទៃថ្មីៃន្ថែដំល�ំ�ំបានឈានច�លយើធើើការយើ�.ធនាគារ.អូ�រី. យើលើ�ដំំ��ង
គ្គឺជាផ្ទៃថ្មីៃន្ថែដំលលិ�ំ�ុតិសំប្រមា�់�ំ�ំ។.វាពីិតិជាមិនអាចយើភួិចបាន.
�ណ៍ៈយើពីលន្ថែដំល. យើ�ើងជា�ុគ្គគលិ�ថី្មីីមាំ្�់យើហិើ�ប្រតូិវបាន
ទិទួិលសាា្គ្គមន៍.�ា្ង��់យើ�ា្ពីីមិតិិរួមការងារ.និងយើរៀមច្បីង.
ន្ថែថ្មីមទាំងរី�រា�យើ��ុ�ងការ.ន្ថែណ៍នាំ.និង�ងាា្តិ់ឱ្្យយើ�ើងយើចះពីី
ការងារ.តាងំពីីសំ�ន្យរហិ�តិដំល់មួ�រ�។.យើលើសំពីីយើនះយើ�យើទិៀតិ.
ការបានច�លរួមការងារសំងគមជាមួ�ធនាគារ.ពីិតិជាយើធើើឱ្្យ�ំ�ំ
កាន់ន្ថែតិយើពីញចិតិិ�ន្ថែនួងយើធើើការ.កាន់ន្ថែតិខាា្ំង។.

ការ�ិល់ឱ្កាសំការងារ. គឺ្គជាការយើ�ើ�ទិំពី�រថី្មីីមួ�សំប្រមា� ់
ជ្ជិវិតិយើ��ុ�ងវិសំ��ការងារយើប្រកា�ពីីបានទិទិួលការហិើឹ�ហិើឺន.
យើរៀនសំ�ប្រតិការងារជាយើប្រចើន.យើធើើឱ្្យ�ំ�ំគ្គិតិថា.វាជាការសំយើប្រមចចិតិិ
ដំ៏ប្រតឹិមប្រតូិវ.និងសំំខាន់មួ�យើ��ុ�ងជ្ជីវិតិ។.យើ��សារការងារ
យើ�.ទីិយើនះមានភាពីសំម្បី�រន្ថែ��.�ំ�បំានផ្លាាស្ំ�ិ់�រតិនួាទិតីាមន្ថែ��ុ

យើ�្សងៗជាយើប្រចើន. ន្ថែដំលរួមមានទាំងន្ថែ�ុ�. មស្ត្រនីិពី�ត៌ិមានន្ថែ�ុ�
អាជ្ជីវ�មី. រហិ�តិម�ដំល់�ចេ��្បីនុជា. ជំ្ជនួ�ការប្រ�ធាន,.
ពាណ៍ិជ្ជជ�មីអនិរជាតិិ.យើហិើ�បានកាា្�ជាន្ថែ�ុ�មួ�.ផ្ទៃនភាពី
យើជាគ្គជ្ជ��រ�សំ់សាា្��ន.តាំងពីីប្រគឹ្គះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�. រហិ�តិ
កាា្�ជាធនាគារ.ពាណ៍ិជ្ជជ. ន្ថែដំលមានការទិទួិលសាា្ល់ទិ�ទំាង
ពីិភិពីយើលា�.យើធើើឱ្្យ�ំ�ំមានយើមាទិនភាពី�ា្ងខាា្ំង។

“អាចយើរៀនជ្ជនំាញជាយើប្រចើនយើ��ុ�ងសាា�្�ន..�រិ�កាសំយើ��ន្ថែនួង
ការងារលិ. ជាពិីយើសំសំ. អុ�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងមាំ្�់ៗយើពារយើពីញយើ� 
យើ��សំមតិែភាពី.និងភាពីជាអុ�ដឹំ�នំា�័ស់ំ.ជា�តាា្ន្ថែដំល 
ជ្ជប្រមុញទិឹ�ចិតិិ�ំ�ំ.ឱ្្យយើធើើការយើ�ទិីយើនះបាន��រអន្ថែងើងរហិ�តិដំល់
សំពីើផ្ទៃថ្មីៃយើនះ”

ចំយើពាះ�ង�ិ�ន.ជាពិីយើសំសំ�ិ�នៗនិសំ្សិតិន្ថែដំលចង់ចាំ�់យើ�ិើម
ការងារយើ��ុ�ងវិសំ��ធនាគារ. យើហិើ�យើ�ើសំិនមិនទាន់មាន.
ជ្ជំនាញការងារ. ទិីយើនះគ្គឺយើប្រ�ៀ�បានដំ�ចជាសាលាយើរៀន
�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លជ្ជំនាញមួ�.ជាមួ�គុ្គណ៍ភាពីការងារសំិង់
�។.សំប្រមា�អុ់�ន្ថែដំលមានជំ្ជនាញយើហិើ�ចង់�និអាជ្ជពីីយើ�ធ
នាគាអូ�រី។.យើ�ទិីយើនះមាន�រិ�កាសំការងារលិ.ការិ�ល��
ប្រ���យើ��សំងិ�់.នងិមានសំ�ុមុាលភាពី.មានប្រ�ុមការងារ
ប្រ���យើ��គុ្គណ៍ភាពី. ន្ថែថ្មីមទាំងរី�រា��ុ�ង. ការផ្លាា្សំ់�ិ�រ
ន្ថែច�រំន្ថែល�ជ្ជំនាញឱ្្យគាំ្យើ�វិញយើ�ម�។

អាចលោរៀនជំូនាញ់ជាលោប្រចីនលោ�កំងុ់សុា��ន �រយិាក្លាស
លោ�កដែនលង់ក្លារងារលូអ ជាពី�លោសស អំំកប្រគី�់ប្រគីង់មំាក់ៗ
លោ�រលោពីញ់លោ�លោ�យូសមត្តិភុាពី ន�ង់ភាពីជាអំំក�ឹកនា ំ
ខ័ស់ ជាកតិ្តាដែ�លូជូប្រមញុ់�ឹកច�តិ្តិខំុំ ឱ៉លោធើីក្លារលោ��ីលោនះ
បានយូូរអំដែង់ើង់រហ្យ៉តូ្តិ�ល់ូសពីើដៃថ្មីៃលោនះ

ដែកវ ខេ�ងខេសាភា
ជ្ជំនួ�ការប្រ�ធាន,.ពាណ៍ិជ្ជជ�មីអនិរជាតិិ
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�ំលោ�ងី់ឆ័�ប្រត្តិធំៗលោ�ត្តាមលោភិលីង់សិុ�ន�ង់ត្តាម�ង់ផលូវ សំខាន់ៗលោ�រាជូធានីភិំំលោពីញ់ 
ភំុិយើពីញ-.ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).បានដំំយើឡើង��ប្រតិធំៗ យើ�តាម
យើភួិើងសំិ��និងតាមដំង�ួ�វសំខំាន់ៗ ម�ួចនំនួ�ុ�ងរាជ្ជធានីភំុិយើពីញ.
យើដំើម្បីីច�លរួមចំន្ថែណ៍�អភិិវឌ្្ឍន៍សំហិគ្គមន៍.និងជួ្ជ�សំប្រមួល
ដំល់អុ�យើធើើដំំយើណ៍ើរយើ�ម�។. អុ�យើធើើដំំយើណ៍ើរទាំងអសំ់នឹង
ប្រ�ទិះយើ�ើញ��ប្រតិរ�សំ.់ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.យើ�តាម
ដំង�ួ�វមាតិ់ទិយើនួ.និង�ួ�វធំៗមួ�ចំនួនយើទិៀតិ�ុ�ងទិីប្រ�ុងភំុិយើពីញ
�ណ៍ៈយើពីលន្ថែដំលពីួ�យើគ្គ�ំពីុងរង់ចាំំយើភួិើងសំិ��យើដំើម្បីី�ួង�ួ�វ។. 
��ប្រតិធំយើនះមានទំិហិ.ំ3.គ្គណុ៍.3ន្ថែម�ប្រតិ.យើធើើយើឡើង.�ាង្រងឹមំា.ន្ថែដំល
អាច�ិលជ់ាមួ�ន់ារដំ�វយើ�ា.្នងិជារបាងំទិ�ឹយើភួិ�ងនារដំ�វវសំស្ា។

ធនាគារ អូូំរ ីបាន�រចិ្ចាា គីសមាា រ�រកិ្លាខ រក្លារ�រ 
ជំូងឺ់កូវ�ី-19

�ុ�ងន្ថែ��ញ្ហាា្.និងតិុលា.ឆ្នាំំ្ំ.2022.ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).
ម.�.បាន�រិចាំះ្គ្គសំមាា្រ�រិកាា្រការពារជំ្ជងឺ��វីដំ-19.ដំល់
ពីល�រន្ថែដំលនឹងយើ�យើធើើការយើ�ប្រ�យើទិសំ��យើរ�. តាមរ�ៈ
ប្រ�សំួងការងារ.និង�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លវិជាា្ជ្ជីវៈ.សំរុ�ទិឹ�ប្របា�់
ចំនួន.6,842.ដុំលាា្រអាយើមរិ�.សំប្រមា�់សំមាា្រមានដំ�ចជា. 
មាាស្ំចំនួន.6,150.ដំ�ចំនួន.1,230.(150មល).នងិកា���
�រិសាា្នចំនួន.1,230។

ព័ីត៌្ថុមាន��ខាន់ៗ

សកមភីាពី�ំនួលូខុសប្រត្តិវូសង់គម

48 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំ��ខាន់ៗអ៊ូ��ីអាជ្ជីវកមម



CSR
សកមភីាពី�ុគីគលូ�កធនាគារ អូូំរ ី
រង្វាា�ន់ និងការ��ួលសាា�ល់
យើដំើម្បីីអ�អរន�វសំមិទិធ�លគ្គួរឱ្្យ�តិ់សំំគាល់. រ�សំ់.ធនាគារ. 
អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.យើលា�.គ្គីម.ហិុងជ្ជ�.អគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិ.
ផ្ទៃនធនាគារ.អូ�រីបានប្រ�គ្គល់រងាាន្ន់ងិ��ណ៍ណសំរយើសំើរដំលប់្រ�ធាន
តិំ�ន់. និងប្រ�ធានសាខាយើ�ុើម.យើ��ុ�ង�ិចេប្រ�ជំុ្ជថាំ្�់ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
ប្រ�តិិ�តិិិការ.។

�ិវា�ិ�ធិនារី
យើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី.05.ន្ថែ�មីនាឆ្នាំំ្ំ.2021..គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.ធនាគារ.អូ�រី.
(យើ�ម��ឌា).ម.�.មានយើសំច�ិីយើសាមនសំ្សរី�រា�.ន្ថែច�រំន្ថែល�
�ីិប្រសំឡាញជ់ាម�ួផ្លាាដ៏្ំប្រសំសំស់ាាត្ិដំល�ុ់គ្គគល�ិ.និងអតិិថិ្មីជ្ជន
នារីៗយើដំើម្បីី. ន្ថែថួ្មីងអំណ៍រគ្គុណ៍�ា្ងប្រជាលយើប្រ�ដំល់អតិិថិ្មីជ្ជន
ន្ថែដំលបានយើប្រ�ើប្របាសំយ់ើសំវា�មីហិរិញ្ញញវតិែ�.�ុ�ងឱ្កាសំទិិវាសំទិិធនិារី
អនិរជាតិិឆ្នាំំ្ំ.2021។

ឧ�ត្តិមុាវភិាគីទាន�ល់ូពុី�ធ�កវ�ិាលូ�យូរាជូ�ូណ៌ 
លោខតិ្តិលោសៀមរា�
ន្ថែ��ុមភៈ. ឆ្នាំំ្ំ. 2021. ធនាគារ. អូ�រី. បានច�លរួមចំន្ថែណ៍�ជា
សាច់ប្របា�់ចំនួន.3,000.ដុំលាា្រអាយើមរិ�.�ុ�ងការសាងសំង់
អគារ.4.ជាន់.ផ្ទៃនវិទិ្យាល��រាជ្ជ��ណ៍៌.យើ�តិិយើសំៀមរា�។

មូលូន�ធ�ជួូយូសលោ�ងាគ ះរ�ស់�ុគីគលូ�ក ធនាគារ អូូំរ ី
(លោខម�ូឌា) ម.ក
បាន�យើងើើតិយើឡើងតាមរ�ៈការច�លរមួចនំ្ថែណ៍��រចិាំះ�ជាប្រ�ចាំនំ្ថែ�
ពីី�ុគ្គគលិ�រ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.ទាំងអសំ់.និង�ុ�ងយើគាល�ំណ៍ង
ជ្ជួ��ុគ្គគលិ�វិញ។.ម�លនិធិយើនះប្រតូិវបាន�យើងើើតិយើឡើងនាន្ថែ�ធុ�.
ឆ្នាំំ្2ំ022.និងប្រតូិវបានយើប្រ�ើប្របាសំយ់ើដំើម្បីជួី្ជ�ដំល�ុ់គ្គគល�ិ.រមួទាងំ
ប្រ�ុមប្រគួ្គសារ�ុគ្គគលិ�. �៏ដំ�ចជាសំហិគ្គមន៍មួ�ចំនួន�ុ�ង
ប្រគាលំបា�នានា។

�ុ�ងឆ្នាំំ្ំ2021.ម�លនិធិជ្ជួ�សំយើប្រងាះរ�សំ់�ុគ្គគលិ�ធនាគារ.អូ�រី..
(យើ�ម��ឌា).ម.�.ប្រតិូវបានយើប្រ�ើប្របាសំ់សំរុ�ចំយើពាះ.186.�រណ៍ី
សំប្រមា��់គុ្គគល�ិន្ថែដំលប្រ�ឈមនឹងការលបំា�ជាម�ួនងឹថ្មីវិការ
ចំណា�សំរុ�ចំនួន.45,725ដំុលាា្រអាយើមរិ�.សំប្រមា�់ច�លរួម
�ុ�ង.ពិីធី�ុណ៍យ្សំពី.យើប្រគាះមហិនិរា�.និងរមួទាងំ�ចិេការសំងគម
ជាយើប្រចើនយើទិៀតិ�ងន្ថែដំរ។
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អុ�ប្រសំី.ភិ�.ខាំហាា្ន់. យើភិទិ.ប្រសំី.អា�ុ.33.ឆ្នាំំ្ំ.មានមុ�រ�រជា
អុ�ល�់ដំ�រចាំ�់ហិួ�.រសំ់យើ�ជាមួ�នឹង�ដី. និង��ន.ពីីរនា�់.
��នប្រ�ុសំអា�ុ.18.ឆ្នាំំ្ំ.យើរៀនថាំ្�់ទិី.11.នឹង��នប្រសំីអា�ុ.16.ឆ្នាំំ្ំ.
យើរៀនថាំ�្ទ់ិ.ី9។.យើលា�ប្រសំមីានទិលីយំើ�.សំែតិិយើ�ភិ�ម.ិភំុិ.សំងាាត្ិ់.
��្យយើឡាម.ប្រ�ុង.បានលុង.យើ�តិិ.រតិនៈគ្គិរី។

យើលា�ប្រសំីបានទិទិួលប្របា�់�មេីពីីធនាគារ. អូ�រី. ពីីរវគ្គគរួចម�
យើហិើ�។.វគ្គគទីិមួ�គាតិ់��ម�ជួ្ជសំជ្ជុល�ៃះសំប្រមា�់�ន្ថែនួង
សាំ្�់យើ�ប្រ�យើសំើរជាងមុន.នឹងវគ្គគទីិពីីរយើដំើម្បីីទិិញអីវាា្ន់�ន្ថែនែម។.
គាតិទ់ិទិ�លបានចំណ៍លូយើប្រចើនជាងមុនរហិ�តិដំល់.50%។.គាតិ់
រ�ប្របា�់ចណំ៍លូបាន.60.មឺុនយើរៀល�ុ�ងម�ួផ្ទៃថ្មីៃ�នាា�់្ពីី�េបី្របា�់
យើ�វគ្គគទិី.2។

មុនយើពីលគាតិ់មិនទាន់បានយើប្រ�ើប្របាសំ់ប្របា�់�មេីពីីធនាគារ.អូ�រី.
ជ្ជីវភាពីរ�សំ់គាត់ិ. គឺ្គលំបា�ជាងយើនះ. យើ��មាន�ញ្ហាា្�ើះ
យើដំើមទុិន�ុ�ងការរ�សំុី. និងមិនទាន់មាន�ៃះសំមរម្យសំប្រមា�់
សាំ្�់យើ�យើទិ។.ជាមួ�នឹងមុ�.រ�រល�់ចាំ�់ហិួ�.គាតិ់អាច
រ�ចំណ៍ូលបានន្ថែតិ.30មុឺនយើរៀល.ឬចំយើណ៍ញសំុទិធ. ប្រ�ន្ថែហិល.6.
មុឺនយើរៀល��ុយើណាះ្ះ. ន្ថែដំលយើសំៃើន្ថែតិមិនប្រគ្គ�់ប្រគាន់សំប្រមា�់ជ្ជីវភាពី
យើ�ប្រ�ចាំំផ្ទៃថ្មីៃ។.សាា្មីរ�សំ់អុ�ប្រសំីយើធើើការជាអុ�.ចយើប្រមៀងតាម 
�មីវិធីយើ�្សងៗយើ��ុ�ងតិំ�ន់។.

ពីីមុន�ៃះរ�សំ់គាតិ់តិ�ច.និងមិនមាន�ន្ថែនួងប្រគ្គ�់ប្រគាន់សំប្រមា�់
��់ឥវាាន្ប់ានយើប្រចើនយើនាះយើទិ។.�នាា�្ពី់ីន្ថែ�លមិ.និងពីប្រងី��ន្ថែនែម. 

�ៃះរ�សំ់គាតិ់អាច��់ឥវាា្ន់ល�់ដំ�របានយើប្រចើនជាងមុន។.

យើប្រ�ៀ�យើធៀ�ម�ដំល់�ចេ��្បីនុយើនះ.ជី្ជវភាពីគាតិ់សំពីើផ្ទៃថ្មីៃយើ�ើញ 
ថាធ�ធារជាងមនុ.ជាមួ�នឹងប្របា�់�មេរី�ស់ំធនាគារ.អូ�រ.ីទាងំពីីរ
វគ្គគ។.គាតិ់ន្ថែថ្មីមទំាងអាច�គតិ់�គង់��នៗ.ឱ្្យបានយើរៀនសំ�ប្រតិប្រគ្គ�់ 
គាំ្យើទិៀតិ�ង។.

អុ�ប្រសំ�ីនិរថា.យើ�ើគាះន្�មេពីីីធនាគារ.អូ�រ.ីយើនាះយើទិ.ជី្ជវភាពីរ�ស់ំ
គាតិន់ងឹលបំា�ជាងយើនះ.យើ��សារន្ថែតិគាះន្យើដំើមទុិនប្រគ្គ�់ប្រគាន់
ពីប្រងី��ន្ថែនួងរ�ររ�សំុី។.

យើរឿងន្ថែដំលយើធើើយើអា�គាត់ិសំ�្បា�ចិតិិ. យើហិើ�មានយើមាទិនភាពី
ចំយើពាះ�ួ�នគាត់ិផ្លាា្ល់គឺ្គ.គាតិ់អាចសំយើប្រមច�ដី�ំណ៍ងន្ថែដំលគាតិ់
ចង់បានគឺ្គមាន�ៃះមួ�ន្ថែដំលសំមរម្យនឹងរសំ់យើ�ជាមួ�ប្រ�ុម
ប្រគួ្គសាររ�ស់ំគាត់ិយើ��មាន�ដសីំ�ុ.នឹងមានអាជី្ជវ�មីផ្លាាល្�ួ់�ន
មួ�ន្ថែដំលអាចរ�ប្របា�់ចំណ៍ូលជ្ជួ��គតិ់�គង់ប្រ�ុមប្រគ្គួសាររ�សំ់
គាតិ។់.យើលា�ប្រសំមីាន�ណំ៍ងនងឹយើសំុើឥណ៍ទាន�ន្ថែនែមយើទិៀតិយើ�
ផ្ទៃថ្មីៃអនាគ្គតិ.យើដំើម្បីី�និការរ�សំុីល�់ដំ�រ.និងយើដំើម្បីីពីប្រងី�មុ�រ�រ
រ�សំ់�ំ�ំ។. យើ�ផ្ទៃថ្មីៃអនាគ្គតិគាត់ិពីប្រងី�មុ�រ�ររ�សំ់គាត់ិ. ឱ្្យ.
កាន់ន្ថែតិយើប្រចើនយើដំើម្បីរី�ប្របា�់ចំណ៍លូបានយើប្រចើន�ុ�ងការន្ថែដំលអាច
ជ្ជ�ួសំប្រមាល�នៃ��.រ�ស់ំគាត់ិ.នឹងជ្ជ�ួឱ្្យ.ជី្ជវភាពីរ�ស់ំកាន់ន្ថែតិ
ប្រ�យើសំើរជាងយើនះ.និងចង់យើអា���នៗយើរៀនបាន�័ង់�័សំ់.នឹង
មានការងារមួ�លិយើធើើ។

លោប្រ�ៀ�លោធៀ�មក�ល់ូ�ចាុ�ីនលំោនះ ជីូវភាពីគាត់្តិ 
សពីើដៃថ្មីៃលោ�ីញ់ថ្នាធូធារជាង់មុន ជាមួយូនឹង់
ប្របាក់កមាីរ�ស់ធនាគារ អូូំរ ីទាងំ់ពីីរវគីគ។ គាត់្តិ
ដែថ្មីមទាងំ់អាចផគត់្តិផគង់់កូនៗ ឱ៉បានលោរៀនសូប្រត្តិ
ប្រគី�់គំាលោ�ៀត្តិផង់។ 

អំំពីីភាពីលោជាគីជូ�យូ
របូ�់អ៊ូតិ្ថុ�ិជ្ជន
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យើលា�.អាំ. យើ�ងអាា្ង. និងប្រ�ពីនធយើឈាះ្ះ. ន្ថែ�វ. ថ្មីុនា.មានទីិ 
លយំើ�យើ�.ភិ�មិមឈា�.�ុសំំយំើប្រពាជ្ជ.ប្រសំ�ុយើសាាង្.យើ�តិិ�ំពីង់ធ។ំ.
សំពីើផ្ទៃថ្មីៃយើលា�យើ�ជាមួ�.ប្រគ្គួសារន្ថែដំលមាន��នពីីរនា�់.��ន
ទិី1ប្រ�ុសំ.ទិី2ប្រសំី.យើ����ន�ងយើរៀនថាំ្�់ទិី2.��នប្រសំីយើរៀនថាំ្�់
ទិី1.។. យើលា�.យើ�ងអាា្ង.មានមុ�រ�រជាជាងជ្ជួសំជុ្ជល.និង 
ជាអុ�ល�់ទិ�រសំ�ពីៃ។.

យើលា�.អាំ. យើ�ងអាា្ង.ទិទួិលប្របា�់�មេីពីីធនាគារ.អូ�រី. ចំនួន.
5,400ដំុលាា្រអាយើមរិ�.ពីីធនាគារ.អូ�រី.យើដំើម្បីី��ម�ពីប្រងី�មុ� 
រ�រ.ជួ្ជសំជ្ជលុ.និងល�ទ់ិ�រសំ�ពីៃ។.យើប្រ�ពីីយើនះ.យើលា��ប៏ាន.ទាញ
���មេី.2,000.ដំុលាា្រ�ន្ថែនែមពីីគ្គណ៍នីពាណ៍ិជ្ជជ�រពិីយើសំសំ 
ម�យើប្រ�ើប្របាសំ់�ងន្ថែដំរ។.យើប្រកា�ពីីទិទិួលបានប្របា�់�មេី. យើលា�
�៏បាន��យើធើើជាយើដំើមទិុន.��យើ�ទិិញឧ��រណ៍៍ជួ្ជសំជ្ជុល.
យើប្រគ្គឿង�នាា្សំ់.និងទិ�រសំ�ពីៃ�ន្ថែនែម។.

កាលពីីមនិទានប់ានទិទួិលប្របា�់�មេ.ីយើដំើមទិនុ.នងិល�ុ�ងើលិ
រ�សំុី.ជ្ជីវភាពីប្រ�ចាំំផ្ទៃថ្មីៃមានសំភាពី�ើះមុ��ើះយើប្រកា�.

យើ��មិនមានសំិ��ទិ�រសំ�ពីៃប្រគ្គ�់ប្រគាន់.�ើះខាតិយើប្រគ្គឿង�នាា្សំ់.
នងិឧ��រណ៍ជួ៍្ជសំជុ្ជលជាយើប្រចើន.ន្ថែដំលយើធើើឱ្្យហាងរ�ស់ំគាត់ិមិន
អាចទា�់ទាញអតិិថិ្មីជ្ជនឱ្្យច�លម�យើប្រ�ើប្របាសំ់យើសំវា�មីបាន
យើប្រចើនយើនាះយើទិ។.

យើលា�យើ�ងអាា្ង.បាន�ញ្ហាា្�់ពីីចំណ៍ូល.យើប្រកា�ពីីទិទិួលបាន
ប្របា�់�មេីពីី.ធនាគារ.អូ�រី.ថានាយើពីល�ចេ��្បីនុយើនះ. ចំណ៍ូល.
រ�ស់ំ�ំ�ំ�ុ�ងរ�ៈយើពីល.1យើ�2ផ្ទៃថ្មីៃ.ទិទួិលបានប្រ�ន្ថែហិល1លាន
យើរៀល។.យើនះគ្គឺរួម�ញ្ញេ�លទាំង.ការជ្ជួសំជ្ជុល.ល�់យើប្រគ្គឿង�នាា្សំ់.
នងិល�ទ់ិ�រសំ�ពីៃ�ួះ�ងន្ថែដំរ។.យើភំិ�វន្ថែដំលច�លម�យើហិើ�.�ប្រមនឹង
មានអុ�ន្ថែដំរយើដំើរយើចញយើ�វិញណាសំ់។.យើប្រពាះថា.ថាយើសំវា�មី.
និងយើប្រគ្គឿង�នាា្សំ់យើ�ទិីយើនះ.មានប្រគ្គ�់តាមតិប្រមូវការ.អតិិថ្មីិជ្ជន
ន្ថែតិមិង។

យើ�ផ្ទៃថ្មីៃអនាគ្គតិ.យើលា�យើ�ងអាា្ង.មាន�ំណ៍ងយើសំុើឥណ៍ទាន.ពីី.
ធនាគារ.អូ�រី. មួ�ចំនួនយើទិៀតិ.យើដំើម្បីីពីប្រងី�មុ�រ�រប្រ�ចាំំផ្ទៃថ្មីៃយើនះ
ឱ្្យកាន់ន្ថែតិប្រ�យើសំើរ�ន្ថែនែមយើទិៀតិ។.

លោ�កលោឆ័ង់អូាង់ បាន�ញ្ជាា ក់ពីីចំណូលូ លោប្រក្លាយូពីី
��ួលូបានប្របាក់កមាីពីី ធនាគារ អូូំរ ីថ្នានាលោពីលូ
�ចាុ�ីនលំោនះ ចំណូលូ រ�ស់ខំុំកំងុ់រយូៈលោពីលូមួយូ
លោ�ពីីរដៃថ្មីៃ ��ួលូបានប្រ�ដែហ្យ៉លូមួយូ�នលោរៀលូ។ 
លោនះគឺីរមួ�ញ្ញាូលូទាងំ់ ក្លារជួូសជុូលូ លូក់
លោប្រគីឿង់�នាល ស់ ន�ង់លូក់�ូរស�ពីទខលះផង់ដែ�រ។ អ៊ូតិ្ថុ�ិជ្ជនខេឈាម � អា� ខេ�ងអូាង
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�ងប្រ�ុសំ. យើ�.ញិម.មានអា�ុ. 28.ឆ្នាំំ្ំ. និងប្រ�ពីនធយើឈាះ្ះ. 
ន្ថែឡម.យើ�ឿ.អា�ុ.26.ឆ្នាំំ្ំ.មានទិីលំយើ��ចេ��្បីនុសំែិតិយើ��ុ�ង 
ភិ�មិយើមាងខាងយើជ្ជើង.�ុំយើមាង. ប្រសំុ�ប្រសីំសំុំ. យើ�តិិយើសំៀមរា�។.
សំពីើផ្ទៃថ្មីៃ�ងប្រ�ុសំប្រ���មុ�រ�រ.ល�់អីវាា្ន់ចប្រមុះ. យើបាះដំុំ.និង.
ល�រ់ា�យើ��ុ�ងភិ�មិ។.�ចេ��្បីនុប្រគ្គសួាររ�សំគ់ាតិម់ាន��នចំននួ.
2.នា�់គ្គឺ.ប្រ�ុសំមាំ្�់.និងប្រសំីមាំ្�់។.��នប្រសំីច្បីង.អា�ុ.9.ឆ្នាំំ្ំ.
យើរៀនយើ�សាលា�ឋមសំិ�្សា.ថាំ្�់ទិី3.និង��នប្រ�ុសំយើ�.អា�ុ.
5.ឆ្នាំំ្ំមិនទាន់ប្រគ្គ�់អា�ុច�លយើរៀនយើ�យើឡើ�យើទិ។

�ងប្រ�ុសំបានយើរៀ�រា�់ថា.កាលពីីឆ្នាំំ្ំ.2019.មុនទិទួិលបាន
ប្របា�់�មេពីីីធនាគារ.អូ�រ.ីគាតិ.់នងិប្រគួ្គសារបានប្រ���រ�រល�ដ់ំ�រ
អវីាាន្�់និិច�និ�ចយើ��ៃះន្ថែដំលទិទិលួបានចំណ៍លូដំលុជាមធ្យម
�ុ�ងមួ�ផ្ទៃថ្មីៃពីី.25.យើ�.30ដំលុាារ្.នងិមានមុ�រ�រ�សំ�ិមី.យើធើើន្ថែប្រសំ.
2.ហិចិតា.និងយើ�ួ�តិយើដំើរសំុឈុី�លយើគ្គ�ុ�ងភិ�មិយើពីលទំិយើនរយើទិៀតិ�ង។

�ងប្រ�ុសំ.យើ�.ញិម.បានទិទួិល�មេីយើលើ�ដំំ��ងពីីធនាគារ.អូ�រី.
យើ��ុ�ងឆ្នាំំ្.ំ2020.ជាម�ួនឹងចនួំនទិ�ឹប្របា�់.40លានយើរៀល.�ុ�ង
យើគាល�ំណ៍ងពីប្រងី�តិ��ល�់អីវាា្ន់. និង�ន្ថែនែមសំិ��អីវាា្ន ់
ចាំ�់ហិួ�ចប្រមុះយើដំើម្បីីល�់យើបាះដំុំ.និងល�់រា�។.យើ�ចុងវគ្គគ 
ទិមី�ួយើនះ�ងប្រ�ុសំបានចំណ៍លូប្រ�ចាំផំ្ទៃថ្មីៃយើ�ើនយើឡើងរហិ�តិដំល់.
150.យើ�.200ដំុលាា្រ.�ុ�ងមួ�ផ្ទៃថ្មីៃន្ថែដំល�ុ�ងយើនាះប្របា�់ចំយើណ៍ញ
សំទុិធចយើនាា្ះពីី.35.យើ�.40ដំលុាារ្�ុ�ងមួ�ផ្ទៃថ្មីៃ។.ចណំ៍លូយើនះបាន
យើធើើយើអា�ជី្ជវភាពីប្រគួ្គសាររ�ស់ំគាត់ិមានការប្រ�យើសំើរយើឡើងជាង
មនុជាល�ំ�.់នងិបានទិិញសំមាារ្:�គតិ�់គងអ់ាជ្ជវី�មីរ�សំគ់ាតិ់
�ន្ថែនែមដំ�ចជា.ឡានដំ�ឹអវីាាន្.់ប្រ�យើភិទិ.SANYONG.ម�ួយើប្រគ្គឿង
តិផ្ទៃមួប្រ�ន្ថែហិលជាង.7,000ដំុលាា្រ។

យើ��ុ�ងឆ្នាំំ្ំ.2021..យើ��យើមើលយើ�ើញការរី�ចយើប្រមើនជាលំ��់
ផ្ទៃនមុ�រ�រល�់ដំ�ររ�សំ់គាតិ់�ងប្រ�ុសំ. យើ�.ញិម. និងភិរិ�.
បានសំយើប្រមចចិតិិយើសំុើ�មេីថ្មីីីចំនួន.15,000ដំុលាា្រ.�ន្ថែនែម.យើដំើម្បីី
ពីប្រងី�មុ�រ�រ។.

យើ��ុ�ងវគ្គគ�មេយីើនះ�ងប្រ�ុសំទិទួិលបានចណំ៍លូប្រ�ចាំផំ្ទៃថ្មីៃប្រ�ន្ថែហិល.

400. យើ�. 500ដំុលាា្រ�ុ�ងមួ�ផ្ទៃថ្មីៃន្ថែដំល�ុ�ងយើនាះសាច់ប្របា� ់
ចំយើណ៍ញញសំុទិធប្រ�ន្ថែហិល..60.ដុំលាា្រ�ុ�ងមួ�ផ្ទៃថ្មីៃន្ថែដំលយើធើើឱ្្យ.
ប្រគួ្គសាររ�ស់ំគាត់ិមានជ្ជីវភាពីរឹតិន្ថែតិប្រ�យើសំើរយើឡើងពីីមួ�វគ្គគយើ�
មួ�វគ្គគ។

គាតិ់បាន�និថា“តាមរ�ៈប្របា�់�មេីរ�ស់ំធនាគារ.ទាំងពីីរវគ្គគ
បានជ្ជួ�ឱ្្យប្រគ្គួសារគាតិ់មានជ្ជីវភាពីធ�រធារ.និងធានាអនាគ្គតិ
សំប្រមា�់ការអ�់រំរ�សំ់��នគាតិ់. ន្ថែដំលពីីមុនប្រគួ្គសារគាតិ់មាន
ជ្ជីវភាពីប្រ�ីប្រ�.មិនមានទិុនរ�សំុីប្រគ្គ�់ប្រគាន់.គាះ្ន�ៃះផ្លាា្ល់�ួ�ន.
យើហិើ�មិនមានលុ�ប្រគ្គ�់ប្រគាន់សំប្រមា�់�គត់ិ�គង់អនាគ្គតិ��នៗ
យើឡើ�”។.

យើ�.ញឹម.និង.ភិរិ�.បានយើកាតិសំរយើសំើរចំយើពាះ.ធនាគារ.អូ�រី.
ន្ថែដំលយើជ្ជឿជា�់យើលើពីួ�យើគ្គ.និង�ិល់ប្របា�់�មេី.យើធើើឱ្្យប្រគ្គួសាររ�សំ់
ពីួ�គាតិ់ប្រ�យើសំើជាងមុន។.យើ�ផ្ទៃថ្មីៃខាងមុ��ងប្រ�ុសំ.និងភិរិ�
មានគ្គយើប្រមាងពីប្រងី�មុ�រ�រល�់ដំ�រអីវាា្ន់យើបាះដំុំផ្លាា្ច់មុ�.និង
ទិិញដំយីើដំើមប្ីពីីប្រងី�តិ���ន្ថែនែមសំិ��អវីាាន្ឱ្់្យបានយើប្រចើន.នងិឈាន
យើ�យើ�ើ�សាខាថី្មីី�ន្ថែនែមយើទិៀតិប្រ�សំិនយើ�ើគាតិ់អាចរ�ចំណ៍ូល
បានរតឹិន្ថែតិយើប្រចើន�ន្ថែនែមយើទិៀតិ។គាតិប់ាន�ន្ថែនែមយើទិៀតិថា.”ប្រគួ្គសារ
យើលា�នឹងយើប្រ�ើប្របា�់�មេីរ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.វគ្គគទីិ.3.យើដំើម្បីីពីប្រងី�
អាជ្ជីវ�មី�ចេ��្បីនុយើនះឱ្្យកាន់ន្ថែតិធំជាងមុន�ុ�ងរ�:យើពីល
ប្រ�ន្ថែហិល1ឆ្នាំំ្ខំាងម�ុយើទិៀតិយើ��គាត់ិមាន�ណំ៍ងទិិញដីំជា�់
�ៃះយើដំើម្បីីពីប្រងី�តិ��.និងន្ថែថ្មីមសំិ��អីវាា្ន់សំប្រមា�់ល�់យើបាះដំុ”ំ។

សំប្រមា�់អនាគ្គតិ��នៗរ�ស់ំគាត់ិ�ងប្រ�ុសំ. និងភិរិ�បាន
យើលើ�យើឡើងន្ថែ��យើនះថា.”ពី�ួគាត់ិចងយ់ើ�ើញ��នៗយើរៀនបាន�័ស់ំ
�ប្រមិតិ�រិញ្ហាា្�ប្រតិ. និងមានការងារយើធើើលិដំ�ចជាការងារយើ�
ប្រគឹ្គះសាា្នធនាគារ.ឬការងារ.វិសំ��ឯ�ជ្ជននានាន្ថែដំលមាន
ប្របា�់ន្ថែ�សំមរម្យអាចរ�ចំណ៍ូលបានយើប្រចើនយើដំើម្បីីជី្ជវភាពីរ�សំ់
ពី�ួយើគ្គនាយើពីលអនាគ្គតិ។.គាតិស់ំង្ឃឹមឹ.និងមានទិនុំ�ចិតិិ�ាង្
មុតិមាំជាមួ�. ធនាគារ. អូ�រី. គ្គឺជាផ្ទៃដំគ្គ�ដំ៏លិប្រ�យើសំើរសំប្រមា�់
សំយើប្រមច�ិីប្រសំផ្ទៃម��នជាទិីប្រសំឡាញ់រ�សំ់គាតិ់។

អ៊ូតិ្ថុ�ិជ្ជនខេឈាម � ភិ� ខា�ហីាន់

“ត្តាមរយូៈប្របាក់កមាីរ�ស់ធនាគារ ទាងំ់ពីីរវគីគបាន
ជួូយូឱ៉ប្រគីសួារគាត់្តិមានជីូវភាពីធូធារ ន�ង់ធានា
អំនាគីត្តិសប្រមា�់ក្លារអំ�់ររំ�ស់កូនគាត់្តិ ដែ�លូពីីមុន
ប្រគីសួារគាត់្តិមានជីូវភាពីប្រកីប្រក ម�នមាន�ុនរកសីុ
ប្រគី�់ប្រគាន់ គីានផទះផ្ទាទ ល់ូខលួន លោហី្យ៉យូម�នមានលុូយូ
ប្រគី�់ប្រគាន់សប្រមា�់ផគត់្តិផគង់់អំនាគីត្តិកូនៗលោ�យីូ”

52 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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្រ�ក់សន្ំស

្រ�ក់កម�ី

េសវាេផ�រ្រ�ក់

េសវាធនាគារ
ឌីជីថល

េសវាេអធីអឹម
និងប័ណ�ឥណពន�
 

េសវាធនាគារ
េផ្សងៗេទ�ត

ហិរ��វត�ុ
និងេសវាកម�

ផលិតផល
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ធនាគារ អ៊ូូ�រី



គិណនើ�ងឹឹម
គ្គណ៍នីសំងឈ្មឹ.គឺ្គជាប្រ�យើភិទិគ្គណ៍នីសំន្សសំំី�ប្រគ្គចិតិិ.ន្ថែដំល�យើងើើតិ
យើឡើងសំប្រមា�់សំហិប្រគ្គិន.�ុគ្គគលិ�ប្រ�ុមហិូុន.ស្ត្រសំិីយើម�ៃះ. ន្ថែដំល
មាន�ំណ៍ង��់ប្របា�់សំន្សំរ�សំ់ពីួ�យើគ្គ.ជាមួ�ប្រគឹ្គះសាា្ន
មីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�មួ�ន្ថែដំលគ្គួឱ្្យយើជ្ជឿទុិ�ចិតិិ.និងមានសំុវតិែិភាពី
�័សំ់។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ការ�ក់�បាក់
តមើល់��បូ�ង

20,000.យើរៀល

5.ដំុលាា្រ

200.ផ្ទៃថ្មីបាតិ

រយៈខេ�ល មិន�ំណ៍តិ់

គិណនើចខេង្រីមើនង្រីទពិ៉ 
គ្គណ៍នចីយើប្រមើនប្រទិព្ីយ.គឺ្គជាប្រ�យើភិទិគ្គណ៍នសីំន្ស.ំន្ថែដំលទិទួិលបាន
អប្រតាការប្របា�់�័ស់ំ.និងមានល�ខណ៍ៈជា�ិចេសំន្យាន្ថែដំលតិប្រមូវ.
ឱ្្យរ�្សាទិ�ុន�វសំមតិលុយ្គ្គណ៍នី.�ុ�ងរ�ៈយើពីល�ំណ៍ត់ិជា�់លា�់
មួ�រហិ�តិដំល់កាល�រិយើចិទិ�ំណ៍តិ់។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ការ�ក់�បាក់
តមើល់��បូ�ង

10,000.យើរៀល

25.ដំុលាា្រ

1,000.ផ្ទៃថ្មីបាតិ

រយៈខេ�ល 01.-.36.ន្ថែ�

ង្រីបាក់�ន �ំ

54 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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គិណនើក�ន�អ 
គ្គណ៍នី��នល.ិគឺ្គជាប្រ�យើភិទិគ្គណ៍នីសំន្សសំំី�ប្រគ្គចិតិិ.ន្ថែដំល�យើងើើតិ
យើឡើងយើដំើម្បីីយើ�ួើ�តិ�យើ�នឹងតិប្រមូវការរ�ស់ំឪពីុ�មាា្�. ឬ
សាច់ញាតិិ.ន្ថែដំលមាន�ំណ៍ងសំន្សំប្របា�់សំប្រមា�់��នៗរ�ស់ំ
ពីួ�យើគ្គ.ន្ថែដំលមានអា�ុយើប្រកាម.១៨.ឆ្នាំំ្ំ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

ការ�ក់�បាក់ 
តមើល់��បូ�ង

20,000.យើរៀល

5.ដំុលាា្រ

រយៈខេ�ល
Until his/her eighteen (18) 
years

គិណនើ�ន �ំតាមខែផ្តនការ
គ្គណ៍នីសំន្សំតាមន្ថែ�នការ. គឺ្គជាប្រ�យើភិទិគ្គណ៍នីសំន្សំមាន
ល�ខណ៍ៈជា�ចិេសំន្យា.ន្ថែដំលតិប្រមូវឱ្្យមានការ��ប់្របា�ច់�ល�ុ�ង
គ្គណ៍នីន�វចំនួនយើសំីើៗគាំ្ជាយើរៀងរាល់ន្ថែ�។.គ្គណ៍នីយើនះ.ប្រតិូវបាន
�យើងើើតិយើឡើងសំប្រមា�់អតិិថិ្មីជ្ជនឯ�តិិជ្ជនន្ថែដំលមានចំណ៍ូល
យើទិៀងទាតិ់. និងមាន�ំណ៍ងយើប្រជ្ជើសំយើរីសំវិធីសាស្ត្រសំិសំន្សំ�ងគរ.
សំប្រមា�ក់ារវនិយិើ�គ្គ.ឬតិប្រមូវការអនាគ្គតិ.ដំ�ចជា.វនិយិើ�គ្គ�ុ�ង
អាជ្ជីវ�មី.ទិិញសំមាា្រៈ.ឬ.ន្ថែ�នការច�លនិវតិិន៍.ជាយើដំើម។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ការ�ក់�បាក់ 
តមើល់��បូ�ង

40,000.យើរៀល

10.ដំុលាា្រ

រយៈខេ�ល 03.-.36.ន្ថែ�

គិណនើ�បូ �ុរ�
គ្គណ៍នីសំ�្បី�រសំ. យើ�កាតិ់ថា SDA. គឺ្គជាប្រ�យើភិទិគ្គណ៍នី
មានកាល�ំណ៍ត់ិមួ�យើទិៀតិ. ន្ថែដំលមានរួម�ញ្ញេ�ល�មីវីធី
សំ�ប្ី�រសំធម.៌ឬ�មីវិធជី្ជ�ួសំងគម។.តាមរ�ៈ�លតិិ�លថីី្មីយើនះ.
អតិិថិ្មីជ្ជនអាចយើប្រជ្ជើសំយើរសីំអងគការសំ�្បី�រសំធមន៌្ថែដំល�ួ�នយើពីញចតិិិ
យើដំើម្បី�ីរិចាំះគ្្គ។.យើ�ផ្ទៃថ្មីៃកាល�រយិើចិទិ�ំណ៍ត់ិ.អតិិថិ្មីជ្ជននងឹទិទួិល
បានការប្របា�យ់ើគាល.យើហិើ�ចនួំនទិ�ឹប្របា�់ន្ថែដំលប្រតូិវ�រិចាំះគ្្គនឹង
ប្រតូិវបានកាតិយ់ើចញពីីការប្របា�ន់្ថែដំលទិទួិលបាន.រចួយើ�ៃរយើ�គ្គណ៍នី
រ�ស់ំអងគការសំ�្បី�រសំធម៌ន្ថែដំលបានយើប្រជ្ជើសំយើរីសំយើ���ងាា្ញ
យើឈាះ្ះរ�សំ់អតិិថ្មីិជ្ជន។.

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

ការ�ក់�បាក់ 
តមើល់��បូ�ង

100,000.យើរៀល

25.ដំុលាា្រ

រយៈខេ�ល 03.-.12.ន្ថែ�
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ធនាគារ អ៊ូូ�រី



គណនីសប���រស គណនី សង��ឹម 

72.48%

12.27% 14.17%

0.85%

0.23%

សមតុល្យ ្រ�ក់
 បេ��ី សន្ំស

88.37%

4.24%

6.89%

0.11% 0.37%

អតិថិជន គណនី

Best Child

4.61%

6.92%
0.11%

0.27%

88.08%

គណនី កូនល�

គណនី កូនល�

គណនី សន��ំ�មែផន�រ

គណនី ចេ�មើន �ទព��

គណនីសប���រស

គណនី
សប���រស

គណនី សង��ឹម គណនី សង��ឹម 

គណនី កូនល�

គណនី ចេ�មើន �ទព��

គណនី សន��ំ�មែផន�រ
គណនី សន��ំ
�មែផន�រ

គណនី 
ចេ�មើន �ទព��
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ធនាគារ អ៊ូូ�រី



កមចើអាជិើវកមម
�មេីអាជ្ជីវ�មី.គ្គឺជា�មេីន្ថែដំលប្រតិូវបានយើប្រ�ើប្របាសំ់សំប្រមា�់ជាទិុន
�ងើិល. យើដំើមទិុនវិនិយើ�គ្គសំប្រមា�់អាជី្ជវ�មី. ការទិិញប្រទិព្ីយ.
អាជ្ជវី�មី.ការជួ្ជញដំ�រអាជី្ជវ�មី.រួម�ញ្ញេ�លទាងំ.ការជួ្ជញដំ�រន្ថែ��ុ 
�សំិ�មី.និងយើប្រ�ើប្របាស់ំ�ងន្ថែដំរ.សំប្រមា�់សំ�មីភាពីរ�ប្របា�់ 
ចំណ៍ូលន្ថែដំលទិទួិល�លចំណ៍ូលជាប្រ�ចាំំផ្ទៃថ្មីៃ. ប្រ�ចាំំសំបាា្ហ៍ិ.
ជាយើរៀងរាល់.2សំបាា្ហិ៍.ឬ.ប្រ�ចាំំន្ថែ�។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ� និង ដ��ួរ

��ហិ�កមចី

រហិ�តិដំល់.400,000,000.យើរៀល

រហិ�តិដំល់.100,000.ដំុលាា្រ

រហិ�តិដំល់.400,000បាតិ

រយៈខេ�លកមចី 03.-.84.ន្ថែ�

កមចើក�ិកមម 
�មេី�សិំ�មី. គឺ្គជា�មេីន្ថែដំលប្រតិូវបានយើប្រ�ើប្របាសំ់សំប្រមា�់ការ
ចំណា�យើលើវតិែ�ធាតិុយើដំើម.ប្រទិពី្យសំ�មីផ្ទៃនអាជី្ជវ�មី�សំិ�មី.ឬ
សំ�មីភាពីរ�ប្របា�់ចំណ៍ូលទាំងឡា�ន្ថែដំលទិទួិល�ល
ចំណ៍ូលតាមរដំ�វកាល.ដំ�ចជា.ការ�ំដំំណាំ.ការចិញ្ញេឹមសំតិើ. 
។ល។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ� និង ដ��ួរ 

��ហិ�កមចី

រហិ�តិដំល់.200,000,000យើរៀល

រហិ�តិដំល់.50,000.ដំុលាា្រ

រហិ�តិដំល់.400,000.បាតិ

រយៈខេ�លកមចី 03.-.72.ន្ថែ�

កមចើខេង្រីបូើង្រីបា�់�ា �់�ួ�ន
�មេីយើប្រ�ើប្របាសំ់ផ្លាា្ល់�ួ�ន. គ្គឺជា�មេីន្ថែដំលប្រតិូវបានយើប្រ�ើប្របាសំ់ 
សំប្រមា�់ទិិញសំមាា្រយើប្រ�ើប្របាសំ់ផ្លាា្ល់�ួ�ន. ឬប្រទិព្ីយសំម្បីតិិិ 
ប្រគួ្គសារ.�៏ដំ�ចជា�ិល់ហិិរញ្ញញ�្បីទានសំប្រមា�់ការយើប្រ�ើប្របាសំ់�ុ�ង
ប្រគួ្គសារ. �ុ�ងយើគាល�ំណ៍ងយើធើើឱ្្យជី្ជវភាពីរសំ់យើ�ជាម�ល�ា្ន 
មានភាពីលិប្រ�យើសំើរ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

��ហិ�កមចី

រហិ�តិដំល់.200,000,000.យើរៀល

រហិ�តិដំល់.50,000.ដំុលាា្រ

រហិ�តិដំល់.400,000.បាតិ

រយៈខេ�លកមចី 03.-.72.ន្ថែ�

ង្រីបាក់កមចើ
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កមចើខេគិហិ�ា ន
�មេយីើគ្គហិ�ាន្.គ្គជឺាប្រ�យើភិទិ�មេនី្ថែដំលប្រតូិវបានយើប្រ�ើប្របាសំស់ំប្រមា�់
ទិិញ/សាងសំង់�ៃះថ្មីីី.ឬ.ន្ថែ�លមិ�ៃះន្ថែដំលមានប្រសា�់.ឬ.ពីប្រងី�.
និងជ្ជួសំជុ្ជល�ៃះន្ថែដំលមានប្រសា�់។.�មេីយើនះ.�៏អាចយើប្រ�ើប្របាសំ់
សំប្រមា�់ការទិិញដំីយើដំើម្បីីសាងសំង់�ៃះ�ងន្ថែដំរ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

��ហិ�កមចី

រហិ�តិដំល់.400,000,000.យើរៀល

រហិ�តិដំល់.100,000.ដំុលាា្រ

រហិ�តិដំល់.400,000បាតិ

រយៈខេ�លកមចី 03.-.84.ន្ថែ�

កមចើការ�ិកា
�មេីការសំិ�្សា.គ្គឺជាប្របា�់�មេី�លិតិ�លសំងគម.ន្ថែដំលប្រតិូវបាន
យើប្រ�ើប្របាសំ់សំប្រមា�់ជាជ្ជំនួ�ន្ថែ�ុ�ហិិរញ្ញញវតិែ�ដំល់�ុគ្គគលឬឪពុី�
មាា្�/អាណាពី្យាបាល. ន្ថែដំលមាន�ំណ៍ងចង់ឱ្្យ��នបាន
យើរៀនសំ�ប្រតិន�វ�មីវធិសីំ�ិស្ាអ�់រចំយំើណ៍ះដំងឹទិ�យើ�.ឬ.សំប្រមា�់�និ
ការអ�់រំជាន់�័សំ់.ឬ.សំិ�្សាជ្ជំនាញវិជាា្ជ្ជីវៈ.សំប្រមា�់ប្រ���រ�រ
ចិញ្ញេឹមជ្ជីវិតិ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ� និងដ��ួរ

��ហិ�កមចី
រហិ�តិដំល់.20,000,000.យើរៀល

រហិ�តិដំល់.5,000.ដំុលាា្រ

រយៈខេ�លកមចី

�ប្រមិតិសិំ�្សាអ�់រំចំយើណ៍ះដឹំងទិ�យើ�.៖.
03.-.12.ន្ថែ�

�ប្រមិតិ�រិញ្ញញ�ប្រតិរង.៖.03.-.48.ន្ថែ�

�ប្រមិតិ�រិញ្ញញ�ប្រតិ.៖.03.-.84.ន្ថែ�

�ប្រមិតិអនុ�ណ៍ឌិតិ.៖.03.-.48.ន្ថែ�

វគ្គគ�ណ៍ះ�ះ�ណាា្លជ្ជំនាញវិជាា្ជី្ជវៈ.៖.
03.-.24ន្ថែ�

កមចើង្រីគាអា�នំ
�មេបី្រគាអាសំនុ.ជាប្រ�យើភិទិ�មេ�ីលតិិ�លសំងគម.ន្ថែដំលប្រតូិវបាន
យើប្រ�ើប្របាសំ់យើដំើម្បីីធានាបានន�វការយើ�ួើ�តិ�ទាន់យើពីលយើវលា.យើ�
នឹងតិប្រមូវការហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់អតិិថិ្មីជ្ជន.យើ��ុ�ងយើពីលមានយើហិតុិ
ការណ៍៍�នាា្ន់.និង/ឬប្រពីឹតិិិការណ៍៍ន្ថែដំលមិនអាចគ្គិតិទិុ�ជាមុន.
ទាំងយើប្រគាះធមីជាតិិ.ឬ.យើប្រគាះថាំ្�់ផ្លាា្ល់�ួ�ន។.

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

��ហិ�កមចី

រហិ�តិដំល់.4,000,000.យើរៀល

រហិ�តិដំល់.1,000.ដំុលាា្រ

រហិ�តិដំល់.40,000បាតិ

រយៈខេ�លកមចី 03.-.24.ន្ថែ�

អតិថិជន

33.51%

30.95% 27.23%

8.31%

0.00%

កម�ី�ជីវកម�កម�ីេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន

កម�ីេគហ���ន កម�ីកសិកម�

កម�ី�រសិក��

ផលប័្រត
ឥណទាន

22.24% 41.30%

13.28%

0.00%

0.00%

កម�ី�ជីវកម� 23.18%

កម�ីេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន

កម�ីេគហ���ន កម�ីកសិកម�

កម�ី���សន�

0.00%
កម�ី���សន�

កម�ី�រសិក��
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អតិថិជន

33.51%

30.95% 27.23%

8.31%

0.00%

កម�ី�ជីវកម�កម�ីេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន

កម�ីេគហ���ន កម�ីកសិកម�

កម�ី�រសិក��

ផលប័្រត
ឥណទាន

22.24% 41.30%

13.28%

0.00%

0.00%

កម�ី�ជីវកម� 23.18%

កម�ីេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន

កម�ីេគហ���ន កម�ីកសិកម�

កម�ី���សន�

0.00%
កម�ី���សន�

កម�ី�រសិក��

កមចើក�នកាត់្ថុពិិខេ��
�មេី��នកាត់ិពិីយើសំសំ. គឺ្គសំំយើ�យើ�យើលើ�មេីន្ថែដំលមានរយើ�ៀ� 
�ង់សំងពិីយើសំសំ.ន្ថែដំល50%.ផ្ទៃន�មេីសំរុ�.អាចរ�្សាទិុ��ង់
សំងយើ�ចុងវគ្គគ. និង50%យើទិៀតិ. ប្រតូិវ�ង់សំងរំលស់ំប្របា�់ 
យើដំើមប្រ�ចាំំន្ថែ�។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

��ហិ�កមចី

រហិ�តិដំល់.400,000,000.យើរៀល
រហិ�តិដំល់.100,000.ដំុលាា្រ
រហិ�តិដំល់.400,000.បាតិ

រយៈខេ�លកមចី រហិ�តិដំល់.60.ន្ថែ�

កមចើ�ហិង្រីគា�ខំាត្ថុត្ថុ�ច និងមធ៉ម
�មេីសំហិប្រគាសំខាំ្តិតិ�ច. និងមធ្យម. ប្រតិូវបានទិទួិលសាា្ល ់
ថាជា�មេីសំប្រមា�់សំហិប្រគាសំធុនតិ�ច.និងមធ្យម។.�មេីយើនះ.
�ដល់ជ្ជ�នសំប្រមា�់អតិិថ្មីិជ្ជនជារ��វនិ�ុគ្គគល. និងនីតិិ�ុគ្គគល. /.
សំហិប្រគាសំ។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

��ហិ�កមចី
�មេីទំិហិំធំ. ន្ថែដំលសា�សំមនឹងប្រគ្គ�់
ប្រ�យើភិទិអាជ្ជីវ�មីទាំងអសំ់។

រយៈខេ�ល រហិ�តិដំល់.120.ន្ថែ�។
អ៊ូ�តាំការ�បាក់
�បូចាំ�ឆ្នាំំ��

អប្រតាការប្របា�់ប្រ��ួតិប្រ�ន្ថែជ្ជង។

រខេបូៀបូបូង់�ង ជ្ជយើប្រមើសំផ្ទៃនការ�ង់សំង�តិ់ន្ថែ�ន

����យធានា 
ដែ�លអាចំ��ួល 
យកបាន 

• ប្រគ្គ�់ប្រ�យើភិទិអចលនវតិែ�ទាំងអស់ំ
ន្ថែដំលមានទិីតាំងប្រគ្គ�់�ន្ថែនួង�ុ�ង
រាជ្ជធានីភំុិយើពីញ. និងប្រគ្គ�់�ណាា្
យើ�តិិ/ប្រ�ុង។

• គ្គណ៍នីមានកាល�ំណ៍ត់ិរ�ស់ំ
ធនាគារអូ�រី។

• ការធានាយើ��ភាគ្គីទិី3។
• ��ណ៍ណធានាពីីធនាគារ

កមចើ�ជិើវកមម 
ជាឥណ៍ទានន្ថែដំល�ិលជ់្ជ�នអតិិថ្មីជិ្ជនន្ថែដំលជា.មាះស្ំស់ំហិប្រគាសំ
ធុនតិ�ច.ឬ.មធ្យម.និង.ប្រ�ុមហិូុនចុះ�ញ្ញជី. ន្ថែដំលមានតិប្រមូវការ
ហិិរញ្ញញវតិែ�សំប្រមា�់ជាយើដំើមទិុន�ងើិល�ុ�ងការគាំប្រទិដំល់ប្រ�តិិ�តិិិ
ការអាជី្ជវ�មីប្រ�ចាំំផ្ទៃថ្មីៃ. និង.ជាទុិនចំណា�យើលើការទិិញ.ឬ.
តិំន្ថែហិទាំប្រទិព្ីយសំ�មីរ�ៈយើពីលន្ថែវងដំ�ចជា. អចលនប្រទិព្ីយ.
យើប្រគ្គឿង�រិកាា្រ.និង.យើហិ�ា្រចនាសំម័�នធជាយើដំើម.យើដំើម្បីី�យើងើើន
ប្រ�សំិទិិធភាពី.និងសំមតិែភាពីរ�សំ់ប្រ�ុមហិូុន។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងបាត្ថុ

��ហិ�កមចី
�មេីទំិហិំធំ. ន្ថែដំលសា�សំមនឹងប្រគ្គ�់
ប្រ�យើភិទិអាជ្ជីវ�មីទាំងអសំ់។

រយៈខេ�ល រហិ�តិដំល់.120.ន្ថែ�។
អ៊ូ�តាំការ�បាក់
�បូចាំ�ឆ្នាំំ��

អប្រតាការប្របា�់ប្រ��ួតិប្រ�ន្ថែជ្ជង។

រខេបូៀបូបូង់�ង ជ្ជយើប្រមើសំផ្ទៃនការ�ង់សំង�តិ់ន្ថែ�ន

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំ��ខាន់ៗអ៊ូ��ីអាជ្ជីវកមម
59ធនាគារ អ៊ូូ�រី



ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់អ៊ូនារធនាគារ
យើសំវាយើ�ៃរប្របា�់អនិរធនាគារ.គឺ្គជាយើសំវាយើ�ៃរប្របា�់មួ�ប្រ�យើភិទិ.
ន្ថែដំលយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការរវាងសាា្��នហិិរញ្ញញវតិែ�. (ធនាគារ. និង
ប្រគឹ្គះសាា្នមីប្រ�ូហិិរញ្ញញវតិែ�ទិទួិល�យើញ្ញញើ). យើដំើម្បីី�ិល់ន�វភាពី
ងា�ប្រសំួល. និងយើសំវា�មីរហិ�សំ. យើ�ដំល់អតិិថ្មីិជ្ជន. �ុ�ង
យើគាល�ណំ៍ងយើ�ៃរប្របា�រ់�សំព់ី�ួយើគ្គយើ�កានគ់្គណ៍នីអុ�ទិទិលួ។

ច�ន�នទឹកង្រីបាក់ខេផ្តារ  
(ជាង្រីបាក់ខេរៀ�)

ត្ថុថៃមួខេ�វា  
(ជាង្រីបាក់ខេរៀ�)

≤ 4 លាន 4,000

> 4 លាន �ល់ 20 លាន 8,000

> 20 លាន �ល់ 40 លាន 12,000

ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់ឆួ្លង�ខា 
យើសំវាយើ�ៃរប្របា�់�ួងសាខា.គ្គឺជាប្រ�យើភិទិយើសំវាយើ�ៃរប្របា�់ន្ថែដំលអតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើប្រ�ើយើដំើម្បីីយើ�ៃរប្របា�់ពីីសាខាមួ�.យើ�សាខាមួ�យើទិៀតិ 
រ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី។.ប្រ�តិិ�តិិិការយើ�ៃរប្របា�់អាចប្រតិូវបានយើធើើយើឡើងតាមរ�ៈសាច់ប្របា�់.ឬតាមរ�ៈគ្គណ៍នី�យើញ្ញញើសំន្សំ។

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

�ច់ង្រីបាក់ខេ�គិណនើ ឬ 
ពិើគិណនើខេ�គិណនើ

រ��ិ���ណ៍ណ យើរៀល ដំុលាា្រ ផ្ទៃថ្មីបាតិ យើរៀល ដំុលាា្រ ផ្ទៃថ្មីបាតិ

អប្រតា�ផ្ទៃប្រមយើសំវា 0.10% 0.08%

�ផ្ទៃប្រមយើសំវាអ�្បីរមា 4,000 1 40 3,000 1 40

ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់

60 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំ��ខាន់ៗអ៊ូ��ីអាជ្ជីវកមម



ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់អ៊ូនារជាតិ្ថុ
ម្រេសវាម្រេផទរ�បាក់ិចូ្ចលពីីម្រេ���ប័ម្រេទ្ធស 

ការទិទួិលប្របា�់ន្ថែដំលយើ�ៃរច�លម��ុ�ងប្រ�យើទិសំតាមរ�ៈធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.មានភាពីឆ្នាំ�់រហិ�សំ.សុំវតិែិភាពី.និងមាន
ភាពីងា�ប្រសំលួ។.អតិិថិ្មីជ្ជនន្ថែដំលមានគ្គណ៍នីសំន្ស�ជំាមួ�.ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.អាចទិទួិលបានទិ�ឹប្របា�់ន្ថែដំលយើ�ៃរច�ល
ម��ុ�ងប្រ�យើទិសំ.ជាម�ួនងឹភាពីងា�ប្រសំលួ�ន្ថែនែមយើទិៀតិន្ថែដំលអាចន្ថែ��ទឹិ�ប្របា�ន់្ថែដំលយើ�ៃរច�ល.និងសំមតុិលយ្ទិ�ឹប្របា��់ុ�ងគ្គណ៍នី.

តាមរ�ៈ.�មីវីធីធនាគារចល�តិ�ុ�ងទិ�រសំ�ពីៃផ្ទៃដំ.ន្ថែដំល�ិល់ជ្ជ�នយើ��មិនគ្គិតិផ្ទៃថ្មីួ.។

ង្រីបូខេ�ទព័ិត៌្ថុមាន ព័ិត៌្ថុមានខែដ�ង្រីត្ថុវូបូ�ខេពិញ

យើឈាះ្ះអុ�ទិទិួល�ល �ំយើពីញយើឈាះ្ះន្ថែដំលមានជាមួ�ធនាគារ.អូ�រី

អាសំ��ា្នអុ�ទិទិួល�ល �ំយើពីញអាសំ��ា្ន�ចេ��្បីនុ

យើល�គ្គណ៍នីអុ�ទិទិួល�ល �ំយើពីញយើល�គ្គណ៍នី8�ៃង់ន្ថែដំលមានជាមួ�ធនាគារ.អូ�រី

យើឈាះ្ះធនាគារអុ�ទិទិួល�ល ធនាគារ..អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�

អាសំ��ា្នធនាគារអុ�ទិទិួល�ល
អគារយើល�.398.មហាវិថ្មីីប្រពីះមុនីវង្ស.សំងាា្តិ់�ឹងយើ�ង�ង1.�ណ៍ឌ�ឹងយើ�ង�ង. 
រាជ្ជធានីភិុំយើពីញ

SWIFT ��ដំធនាគារអុ�ទិទិួល�ល HVBKKHPP

កថៃង្រីមខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់ច��

ប្រគ្គ�់ទិំហិំទិឹ�ប្របា�់ផ្ទៃនប្រ�តិិ�តិិិការ 0.07%.ផ្ទៃនចំនួនទិឹ�ប្របា�់ន្ថែដំលទិទិួល.ឬ.អ�្បី�រមា.USD10

ខេ�វាខេផ្តារង្រីបាក់ខេង្រី�ង្រីបូខេទ�
ជាម�ួវសិាលភាពីផ្ទៃន�ណាាញ្ធនាគារដ៏ំធយំើធងយើ�ជំុ្ជវញិ.ពិីភិពីយើលា�រ�សំធ់នាគា.រអូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.អតិិថិ្មីជ្ជនអាចយើ�ៃរប្របា�់
យើ�ប្រ�យើទិសំជាយើប្រចើនយើ�យើលើពិីភិពីយើលា�តាមរ�ៈប្រ�ពី�នធ.SWIFT.ន្ថែដំលជាប្រ�ពី�នធសំវុតិែភិាពីម�ួន្ថែដំលធនាគារល�ំ�ថ់ាំ�់្ពិីភិពីយើលា�
បានយើប្រ�ើប្របាសំ�់ុ�ងការយើ�ៃរប្របា�ជ់ាល�ខណ៍ៈអនិរជាតិិ។.អតិិថិ្មីជ្ជនអាចយើ�ំើប្របា�់យើអា�ប្រ�ុមប្រគួ្គសារ.ទិ�ទាតិផ់្ទៃថួ្មីទិនិំញ.និងយើគាល�ណំ៍ង
យើ�្សងយើទិៀតិ.យើ�ប្រគ្គ�់.138.សាខារ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�។

រ �បិូយៈប័ូណណ USD ខែត្ថុបូា�ខេណ្តាណ �

�័ត៌មានរបូ�់អ៊ូុក��ួល

យើឈាះ្ះធនាគារ

យើឈាះ្ះគ្គណ៍នី

យើល�គ្គណ៍នី

SWIFT.��ដំ
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យើសំវាធនាគារចល�តិ.គឺ្គជាការ�ិលជ់្ជ�នន�វយើសំវាធនាគារ.ឬយើសំវាហិរិញ្ញញវតិែ�មួ�.ជាម�ួនងឹជ្ជនួំ�ទិ�រគ្គមនាគ្គមនច៍ល�តិ.ន្ថែដំលអនញុ្ហាាត្ិ
យើអា�អតិិថ្មីិជ្ជនយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការធនាគារយើ���ួ�នឯងតាមរ�ៈឧ��រណ៍៍.ចល�តិរ�សំ់អតិិថ្មីិជ្ជន។

ការបូខែនមុម��ងារថិមើ
យើ��ប្រសំ�តាមទិ�ីស្ារប្រ��ួតិប្រ�ន្ថែជ្ជង.�៏ដំ�ចជា�ំយើពីញតិប្រមូវការអតិិថ្មីជិ្ជន.យើសំវា�មីធនាគារចល�តិប្រតូិវបានអភិិវឌ្្ឍន៍ឥតិឈ�់ឈរ។.
មុ�ងារទាំងយើនាះមានដំ�ចជា៖

# ម��ងារ ខេ�ចកីើខេរៀបូរាប់ូពិើម��ងារ
1 �ន្ថែនែមប្រ�ពី�នធសំុវតិែិភាពី ពីប្រងឹងប្រ�ពី�នធការសំុវតិែិភាពីរ�សំ់�មីវិធីធនាគារចល�តិសំប្រមា�់អតិិថ្មីិជ្ជន។
2 �ន្ថែនែមមុ�ងារយើ�ៃរប្របា�់តាមរ�ៈ.

យើសំវាយើ�ៃរម�លនិធិភាា្មៗ.
អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើប្រ�ើប្របាសំ់�មីវិធីធនាគារចល�តិយើដំើម្បីីយើ�ៃរប្របា�់យើ�កាន់
គ្គណ៍នីរ�សំ់ធនាគារយើ�្សង.ឬយើ�កាន់យើល�ទិ�រសំ�ពីៃរ�សំ់.អុ�ទិទិួល
តាមរ�ៈប្រ�ពី�នធម�លនិធិភាា្មៗរ�សំ់ធនាគារជាតិិ។

3 �ន្ថែនែមមុ�ងារ�យើងើើតិ��ដំ.QR អតិិថ្មីិជ្ជនអាច�យើងើើតិ��ដំ.QR.យើដំើម្បីីទិទិួលប្របា�់ពីីអុ�ដំផ្ទៃទិបាន។
4 យើសំគន��ដំ.QR.យើដំើម្បីីយើ�ៃរ.ឬទិ�ទាតិ់ អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើសំគន��ដំ.QR.យើដំើម្បីីយើ�ៃរប្របា�់យើ�ពីីអុ�ដំផ្ទៃទិ.ឬទិ�ទាតិ់ទិំនិញ

តាមហាងនានាន្ថែដំលជាផ្ទៃដំគ្គ�រ�សំ់ធនាគារអូ�រី.ឬបាគ្គង។

5 �ន្ថែនែមមុ�ងារយើសំុើសំុំប្របា�់�មេី អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើសំុើសំុំ�មេីតាមរ�:�មីវិធីធនាគារចល�តិ

 6 �ន្ថែនែមមុ�ងារឧ��រណ៍៍គ្គណ៍នា អតិិថ្មីិជ្ជនអាចគ្គណ៍នា.�មេី.ការប្របា�់�យើញ្ញញើ.និង.អប្រតា�ដ�រប្របា�់។
7 �ន្ថែនែមយើសំវាទិ�ទាតិ់វិ�ើ��ប្រតិឯ�ជ្ជន អតិិថ្មីិជ្ជនអាចទិ�ទាតិ់វិ�ើ��ប្រតិឯ�ជ្ជន.និងវិ�ើ��ប្រតិទិ�យើ��ន្ថែនែមយើទិៀតិ។
8 អភិិវឌ្្ឍយើល្បី�ន ប្រ�តិិ�តិិិការយើលើ�មីវិធីធនាគារចល�តិមានយើល្បី�នកាន់ន្ថែតិយើលឿន។
8 �ន្ថែនែមមុ�ងារយើ�ើ�គ្គណ៍នីមានកាល

�ំណ៍តិ់
អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើ�ើ�គ្គណ៍នីមានកាល�ំណ៍តិ់តាមរ�ៈ�មីវិធីធនាគារ 
ចល�តិបាន។

ខេ�វាធនាគារឌីើជិើថិ�

62 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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ខេ�វាទ�ទាំត់្ថុបាគិង
ធនាគារ.អូ�រ.ីគឺ្គជាសំមាជិ្ជ��ុ�ងប្រ�ពី�នធបាគ្គង.យើហិើ��ចេ��្បីនុយើនះ.ធនាគារ.អូ�រ.ីបាន�ញ្ញេ�ល�មីវធីិបាគ្គងច�លយើ��ុ�ង.WOORI WON 

Cambodia.ន្ថែដំលអតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើប្រ�ើប្របាសំ់.គ្គណ៍នីបាគ្គង.យើ�យើលើ.WOORI WON Cambodia.យើ��ភាពីងា�ប្រសំួល.។

អ៊ូតុ�បូខេយ៉ាជ្ជន៍ថ្ងៃនការខេ�បូើ�បា�ប់ាគឺងខេ�ខេលើ WOORI WON 

Cambodia ការចុះយើឈាះ្ះគ្គណ៍នីបាគ្គងតាមរ�ៈ.WOORI 
WON Cambodia

• យើ�ៃរ.និងទិទួិលប្របា�់ភាាម្ៗ.ប្រ���យើ��សំវុតិែភិាពី.ពីីគ្គណ៍នី
សំនសំ្.ធនាគារ.អូ�រ.ីយើ�កាន.់គ្គណ៍នីរ�ស់ំសំមាជិ្ជ�ផ្ទៃនប្រ�ពី�នធ
បាគ្គងយើ��ឥតិគិ្គតិផ្ទៃថួ្មីយើសំវារហិ�តិដំល់ផ្ទៃថ្មីៃ31.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្2ំ022.
យើលើ WOORI WON Cambodia

• ការ��់ប្របា�់ច�លគ្គណ៍នីធនាគាររ�សំ់សំមាជ្ជិ�បាគ្គង
• ការទិ�ទាតិ់តាមរ�ៈ.QR

• �យើងើើតិQR��ដំថីី្មី. �ុ�ង�រណ៍ីបាតិ់យើល���ដំសំមាា្តិ់យើដំើម្បីី
យើប្រ�ើប្របាសំ់គ្គណ៍នីបាគ្គងយើឡើងវិញ

• ការច�លយើប្រ�ើគ្គណ៍នីបាគ្គងចាំសំ់យើឡើងវិញយើលើ. WOORI 

WON Cambodia

• ពីិនិត្ិយសំមតិុល្យគ្គណ៍នី.និងប្រ�វតិិិប្រ�តិិ�តិិិការបាគ្គងយើលើ.
WOORI WON Cambodia

• ពីនិតិិយ្ពី�តិម៌ានគ្គណ៍នីបាគ្គងរ�សំអុ់�យើលើ.WOORI WON 
Cambodia

ការខេ�បូើ�បា�ខ់េ�វាកមម តាំមរយៈ WOORI WON Cambodia 

• យើធើើប្រ�តិិ�តិិកិារហិរិញ្ញញវតិែ�៖.យើ�ំើ;.ទិទិលួ;.ការ��់ប្របា�់;.ទិ�ទាតិ់
តាមរ�ៈ.QR

• ប្រ�តិិ�តិិិការយើ�ៃរប្របា�់.ពីីគ្គណ៍នីសំន្សំធនាគារ.អូ�រី. យើ�កាន់.
គ្គណ៍នីចរនិ.ឬ.គ្គណ៍នីសំនស្.ំរ�សំស់ំមាជ្ជ�ិផ្ទៃនប្រ�ពី�នធបាគ្គង.

• ការចុះយើឈាះ្ះគ្គណ៍នីបាគ្គង
• ការសាា្រច�លយើប្រ�ើគ្គណ៍នីបាគ្គងយើឡើងវិញ
• ការសំយើស្ត្រងាា្ះគ្គណ៍នីបាគ្គង
• �យើងើើតិ��ដំសំយើស្ត្រងាា្ះថ្មីីី.QR 
• យើមើលសំមតិុល្យគ្គណ៍នីនិងប្រ�វតិិិប្រ�តិិ�តិិិការបាគ្គង
• យើមើលពី�តិ៌មានគ្គណ៍នីបាគ្គង

តាំមរយៈបូញ្ញជររបូ�់ ធនាគារ អ៊ូូ�រី
• ប្រ�តិិ�តិិិការ��់សាច់ប្របា�់.
• ប្រ�តិិ�តិិិការដំ�សាច់ប្របា�់
• ប្រ�តិិ�តិិិការយើ�ៃរ.ពីីគ្គណ៍នីសំនស្ធំនាគារ.អូ�រ.ីយើ�កាន់.គ្គណ៍នី
បាគ្គង

• ប្រ�តិិ�តិិិការយើ�ៃរប្របា�់.ពីីគ្គណ៍នីសំន្សំធនាគារ.អូ�រី. យើ�កាន់.
គ្គណ៍នីចរនិ.ឬគ្គណ៍នីសំន្ស.ំរ�ស់ំសំមាជិ្ជ�ផ្ទៃនប្រ�ពី�នធបាគ្គង.

ខេ�វាខេផ្តារម��និធិភួាមៗ
ធនាគារ.អូ�រី.បានកាា្�ជាសំមាជ្ជិ�ផ្ទៃនយើសំវាយើ�ៃរម�លនិធិភាា្មៗ.(RFT)។.ឥឡ�វយើនះអតិិថិ្មីជ្ជនរ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី.ទាំងអស់ំអាច
រី�រា�យើប្រ�ើប្របាសំ់ជាមួ�យើសំវា�មីយើ�ៃរប្របា�់�ន្ថែនែមថ្មីីីមួ�យើទិៀតិ.ប្រ���យើ��ភាពីងា�ប្រសំួល.និងមានសំុវតិែិភាពី។

អ៊ូតុ�បូខេយ៉ាជ្ជន៍ដែ�ល��ួលបាន

• អតិិថិ្មីជ្ជនអាចយើ�ៃរប្របា�់យើ�ធនាគារយើ�្សងៗ. (ន្ថែដំលជា 
សំមាជ្ជិ�រ�សំ់.RFT).ភាា្មៗ

• អតិិថិ្មីជ្ជនអាចយើ�ៃរប្របា�់បានប្រគ្គ�់យើពីលយើវលា.នងិប្រគ្គ�់ទីិ�ន្ថែនួង

យើ��យើប្រ�ើប្របាសំ់.WOORI WON Cambodia

• វាមានភាពីរហិ�សំ. សុំវតិែិភាពី. និងងា�ប្រសំួលសំប្រមា�់
អតិិថ្មីិជ្ជន�ុ�ងការយើ�ៃរប្របា�់�ួងធនាគារ។

ការខេ�បូើ�បា�់ខេ�វាកមមតាំមរយៈ WOORI WON Cambodia

• យើ�ៃរប្របា�់តាមគ្គណ៍នី
• យើ�ៃរប្របា�់តាមយើល�ទិ�រសំ�ពីៃ

តាំមរយៈបូញ្ញជររបូ�់ ធនាគារ អ៊ូូ�រី

• យើ�ៃរប្របា�់តាមគ្គណ៍នី
• ការលុ�យើចាំលការយើ�ៃរប្របា�់តាមគ្គណ៍នី
• យើ�ៃរប្របា�់តាមយើល�ទិ�រសំ�ពីៃ
• ការលុ�យើចាំលយើ�ៃរប្របា�់តាមយើល�ទិ�រសំ�ពីៃ
• ការទិ�ទាត់ិសំប្រមា�់ប្រ�តិិ�តិិិការយើ�ៃរប្របា�់ពីីគ្គណ៍នីយើ�
យើល�ទិ�រសំ�ពីៃ.

• ការសា�សំួរអំពីីការយើ�ៃរប្របា�់

63ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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យើសំវា�មី.យើអធីអឹម.នឹង.��ណ៍ណឥណ៍ពីនធ.បានយើប្រតិៀម�ួ�នរួចជាយើប្រសំចយើដំើម្បីី�យើប្រមើអតិិថិ្មីជ្ជនជាមួ�នឹងភាពីងា�ប្រសំួល.ភាពី�ត់ិន្ថែ�ន.និង
សំវុតិែភិាពីយើ�ទិ�ទាងំតំិ�ន់�ុ�ងប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា។.ធនាគារ.អូ�រ.ី�៏បានភាា�្ប់្រ�ពី�នធយើអធីអមឹ.រ�សំ�់ួ�នយើ��យើជាគ្គជ្ជ��យើ�នងឹប្រ�ពី�នធ.Cambodian 

Shared Switch (CSS).ន្ថែដំលប្រតូិវបានយើរៀ�ចំ.និងគំាប្រទិយើ��ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា។.យើនះ�ពំីងុន្ថែតិ�ិល់ន�វភាពី�ត់ិន្ថែ�ននឹងភាពីងា�ប្រសំលួ.
សំប្រមា�់អតិិថិ្មីជ្ជនយើដំើម្បីីយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការយើលើមាា្សំុីន. យើអធីអឹម.រ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.ឬ.យើសំវា�មី.យើអធីអឹម.នឹង.POS. រ�សំ់ធនាគារន្ថែដំលជា 
សំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ.Cambodian Shared Switch.តាមតិប្រមូវការយើ��មិនគ្គិតិពីីយើពីលយើវលា.និងទិីតាំង។.ធនាគារ.អូ�រី. យើប្រតិៀម�ួ�ន
ជាយើប្រសំចយើដំើម្បីីគំាប្រទិជាមួ�នឹងមុ�ងារយើ�្សងៗរួមទាំងប្រ�តិិ�តិិិការហិិរញ្ញញវតិែ�. និងមិនន្ថែមនហិិរញ្ញញវតិែ�យើ�យើលើមាា្សំុីនយើអធីអឹម.និង.POS.ដំ�ច
ខាងយើប្រកាម។.

ខេ�វាកមមមាា��ុីន ខេអ៊ូធីអឹ៊ូម របូ�់ធនាគារ អូ៊ូ�រី ឬ ធនាគារដែ�លជា�មាជិ្ជករបូ�់�បូ�័នធ Cambodian Shared Switch (CSS)

# ង្រីបូត្ថុាិបូត្ថុាិការ ខេ�ចកីើខេរៀបូរាប់ូពិើង្រីបូត្ថុាិបូត្ថុាិការ
1 ការដំ�ប្របា�់ អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការដំ�សាច់ប្របា�់.តាមរ�ៈមាា្សំុីន.យើអធីអឹម.រ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.ឬ.

ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ.Cambodian Shared Switch

2 ការពីិនិតិ្យសំមតិុល្យភាពី អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការពីិនិតិ្យសំមតិុល្យភាពី.តាមរ�ៈមាា្សំុីន.យើអធីអឹម.រ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.ឬ.
ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ.Cambodian Shared Switch

3 របា�ការណ៍៍សំយើងខ� អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការពីិនិតិ្យរបា�ការណ៍៍សំយើងខ�.តាមរ�ៈមាា្សំុីន.យើអធីអឹម.រ�សំ់ធនាគារ.
អូ�រី.ឬ.ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ.Cambodian Shared Switch

4 ការ�ដ�រយើល�សំមាា្តិ់ អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការ�ដ�រយើល�សំមាា្តិ់រ�សំ់��ណ៍ណ.តាមរ�ៈមាា្សំុីន.យើអធីអឹម.រ�សំ់ធនាគារ.
អូ�រី.ឬ.ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ Cambodian Shared Switch

5 ការយើ�ៃរប្របា�់�ុ�ងធនាគារន្ថែតិមួ� ការយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការយើនះ.គ្គឺអនុញ្ហាា្តិសំប្រមា�់ន្ថែតិអតិិថ្មីិជ្ជនរ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី.ន្ថែតិ��ុយើណាះ្ះ
6 ការយើ�ៃរប្របា�់អនិរធនាគារ អតិិថ្មីិជ្ជនអាចយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការយើ�ៃរប្របា�់អនិរធនាគារ.តាមរ�ៈមាា្សំុីន.យើអធីអឹម.រ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.ឬ.

ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ.Cambodian Shared Switch

តាំមរយៈខេ�វាកមមរបូ�់មាា��ុីន POS ធនាគារដែ�លជា�មាជ្ជិករបូ�់�បូ�័នធ Cambodian Shared Switch (CSS)

# ង្រីបូត្ថុាិបូត្ថុាិការ ខេ�ចកីើខេរៀបូរាប់ូពិើង្រីបូត្ថុាិបូត្ថុាិការ
1 ការពីិនិតិ្យសំមតិុល្យ អតិិថ្មីិជ្ជនរ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី.អាចយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការពីិនិតិ្យសំមតិុល្យភាពី.តាមរ�ៈមាា្សំុីន.POS.រ�សំ់

ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ.Cambodian Shared Switch

2 ការទិ�ទាតិ់ អតិិថ្មីិជ្ជនរ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី.អាចយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការទិ�ទាតិ់ការទិិញទិំនិញ.តាមរ�ៈមាា្សំុីន.POS.រ�សំ់
ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ.Cambodian Shared Switch

3 ការដំ�ប្របា�់ អតិិថ្មីិជ្ជនរ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី.អាចយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការដំ�សាច់ប្របា�់.តាមរ�ៈមាា្សំុីន.POS.រ�សំ់
ធនាគារន្ថែដំលជាសំមាជ្ជិ�រ�សំ់ប្រ�ពី�នធ.Cambodian Shared Switch

ខេ�វាខេអ៊ូធើអឹ៊ូម និងប័ូណណឥណពិនធ

64 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
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ខេ�វាខេបូើកង្រីបាក់ខេបូៀវត្ថុំរ៍
យើសំវាយើ�ើ�ប្របា�់យើ�ៀវត្ិសរ៍. គឺ្គជា�លិតិ�លមួ��ុ�ងចំយើណាម�លិតិ�ល
ជាយើប្រចើនយើទិៀតិរ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី.ប្រតិូវបានយើរៀ�ចំយើឡើងយើដំើម្បីី�ំយើពីញតាម
តិប្រមូវការរ�ស់ំអតិិថិ្មីជ្ជន.ន្ថែដំលជាជានយិើ�ជ្ជ�.តាមរ�ៈប្រ�ពី�នធប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
ច្បាស់ំលាសំ់.និងមានភាពីងា�ប្រសួំល�ុ�ងការទិ�ទាត់ិដំ�ចជា.(ប្របា�់ 
យើ�ៀវត្ិសរ.៍ប្របា�យ់ើលើ�ទឹិ�ចិតិិ.និងប្របា�់រងាាន់្យើ�្សងៗ).ដំល�ុ់គ្គគល�ិរ�សំ់
ពី�ួយើគ្គ។.យើសំវាយើនះនឹងប្រតូិវបានអនវុតិិយើ��យើ�ងតាមសំយំើណ៍ើរយើលើយើសំវា
យើ�ើ�ប្របា�់យើ�ៀវតិ្សរ៍.ន្ថែដំលប្រតិូវបាន�ិល់យើ��និយើ�ជ្ជ�។.យើសំវាយើនះ.នឹង
អនុញ្ហាា្តិឱ្្យនិយើ�ជ្ជ�អាចយើធើើការទិ�ទាតិ់ប្របា�់យើ�ៀវតិ្សរ៍ឱ្្យ�ុគ្គគលិ�រ�សំ់
ពី�ួយើគ្គ.យើ��ការយើ�ៃរប្របា�់យើចញពីីគ្គណ៍នីទិ�ទាត់ិរ�សំ�់ួ�នយើ�កាន់គ្គណ៍នី
�ុគ្គគលិ�តាមរ�ៈ.ធនាគារ.អូ�រី. ប្រ���យើ��ភាពីងា�ប្រសំួល.រហិ�សំ.
និងសំុវតិែិភាពី។.យើសំវា.យើនះ�៏នឹង�ិល់ន�វឱ្កាសំ.និងអតិែប្រ�យើ�ជ្ជន៍
ជាយើប្រចើនយើ�្សងយើទិៀតិដំល់�ុគ្គគលិ�រ�សំ់ពីួ�យើគ្គ.តាមរ�ៈការយើប្រ�ើប្របាសំ់
�លិតិ�ល.និងយើសំវា.យើ�្សងយើទិៀតិរ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី.ដំ�ចជាទិទិួលបាន 
ប្រតាការប្របា��័់សំពី់ីប្របា�់សំនស្.ំទិទួិលបានយើសំវាយើអធីអឹម.យើសំវាធនាគារ
ចល�តិជាយើដំើម.។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ�, ដ��ួរ និងថៃថិបាត្ថុ

កថ្ងៃ�មខេ�វា

1,000.យើរៀល

0.25.ដំុលាា្រ

7.50.ផ្ទៃថ្មីបាតិ

រយៈខេ�ល
គ្គណ៍នីយើម.និងគ្គណ៍នី��ន.តិប្រមូវ
មានគ្គណ៍នីសំង្ឃឹឹម

ខេ�វាបូ�ខេពិញត្ថុ��៉ភាពិ គិណនើរបូ�់ភំាក់ងារ
យើសំវា�មី�ំយើពីញសំមតុិល្យគ្គណ៍នីរ�សំ់ភាំ្�់ងារ.គ្គឺជាយើសំវាមួ�រ�សំ់.
ធនាគារ.អូ�រី.ន្ថែដំល�យើងើើតិយើឡើងយើដំើម្បីីជ្ជួ�សំប្រមួលដំល់ភាំ្�់ងារន្ថែដំលជា
ផ្ទៃដំគ្គ�ររ�សំ.់ធនាគារ.អូ�រ.ីយើដំើម្បីចីាំត់ិន្ថែចង.Wallet.ឬគ្គណ៍នីរ�សំពួ់ី�យើគ្គ។.
យើសំវា�មីយើនះអនុញ្ហាា្តិឱ្្យភាំ្�់ងារយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការ��់ប្របា�់ច�ល.និង
ដំ�ប្របា�់យើចញពីី.Wallet.ឬគ្គណ៍នីតាមរ�ៈ�ញ្ញជររ�សំ.់ធនាគារ.អូ�រ.ីឬ
មយើធ្យាបា�យើ�្សងយើទិៀតិរ�សំ់.ធនាគារ.អូ�រី.ជាមួ�នឹងយើសំវា�មី�ា្ង
ឆ្នាំ�់រហិ�សំ.សំុវតិែិភាពី.និងមានភាពីងា�ប្រសំួល។

រ �បិូយៈប័ូណណ ខេរៀ� និងដ��ួរ

វិសាលភា�ថ្ងៃន
ខេ�វាកមម

1..ការ��់ប្របា�់ច�ល
1.1..��់សាច់ប្របា�់ច�លគ្គណ៍នី.Wallet 
រ�សំ់ភាំ្�់ងារ
1.2..យើ�ៃរប្របា�ពី់ីគ្គណ៍នីសំងឃ្ឹមឹ.យើ�គ្គណ៍នី.
Wallet.រ�សំ់ភាំ្�់ងារ

2..ការដំ�ប្របា�់យើចញ
2.1..ដំ�សាច់ប្របា�់យើចញពីីគ្គណ៍នី.Wallet 
រ�សំ់ភាំ្�់ងារ

កថ្ងៃ�មខេ�វា
ប្រតូិវបាន�ំណ៍ត់ិយើ��មានការប្រពីមយើប្រពីៀង
រវាង.ធនាគារ.អូ�រី.និងផ្ទៃដំគ្គ�ន្ថែដំលសំហិការ

ខេ�វាធនាគារខេផ្តំងៗខេទៀត្ថុ
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2021 2020 2019 2018 2017

��ច្ឆិនាករ ខេលើ ការអ៊ូន�វតិ្ថុ ដែផំ្លូក បូរសុិាន

�មាា�រ

ប្រ��សំ.យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.គ្គីឡ�ប្រកាម./FTE  (1) 10.74 18.83 21.27 19.80 23.83

ទិប្រមង់ប្របា��់មេ.ីយើប្រ�ើ.គិ្គតិ.ជា.គ្គឡី�ប្រកាម./
FTE 3.18 5.10 5.25 5.77 5.76 

ប្រ��សំយើប្រ�ើប្របាសំ់�ុ�ងការិ�ល��. 
យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.គ្គីឡ�ប្រកាម./FTE 7.56 13.73 16.03 14.03 18.07

��ណិល់

សំំណ៍ល់.ប្រ��សំ.គ្គិតិជា.គ្គីឡ�ប្រកាម /

FTE 1.13 2.10 2.45 3.12 2.01 

ប្រ��សំជ្ជ�តិមាតិ់.យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.គ្គីឡ�ប្រកាម 2,767.95 2,973.78 2,304.51 2,360.23 1,490.98 

ប្រ��សំជ្ជ�តិផ្ទៃដំ.យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.គ្គីឡ�ប្រកាម 329.79 1,162.64 938.35 809.20 673.20 

ប្រ��សំ�ងគន់.យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.គ្គីឡ�ប្រកាម 830.88 846.94 658.11 1,152.26 618.74 

ថាម�ល

ចំរនិ អ៊ូគឺគិ�នី ខេ�បូើ គឺិត ជា គឺី�ូវាា�ត់  
ខេមាា�ង/FTE 428.14 549.59 607.07 617.00 668.11 

ខេ�បូងសា�ង ខេ�បូើ គឺិត ជា លី�ត /FTE 244.47 264.92 259.51 222.81 394.81 

យើប្រ�ងសាំងសំប្រមា�់យើទាចប្រ��ន�និ.
យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.លីប្រតិ 844,931.15 627,846.08 411,685.15 306,716.76 544,565.35 

យើប្រ�ងសាំងសំប្រមា�់រថ្មី�និ.យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.
លីប្រតិ 4,863.87 1,063.74 1,717.28 1,648.71 2,248.30 

ខេ�បូងមាា��ូ�ត ខេ�បូើ គឺិត ជា លី�ត /FTE 15.12 25.21 39.64 48.23 67.01

យើប្រ�ងមាា្សំូ�តិសំប្រមា�់មាា្សំុីនយើភិួើង. 
យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.លីប្រតិ 2,717.90 6,185.40 5,820.91 2,294.04 3,784.92 

របាយូក្លារណ៍
�ិើពីើនិរនិរភាពីបូរសុិាន និង�ងគម
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យើប្រ�ងមាា្សំូ�តិសំប្រមា�់រថ្មី�និ. 
យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.លីប្រតិ 49,855.94 53,656.07 57,327.37 64,451 89,026 

ខេ�បូង មាា��ុីន ខេ�បូើ គឺិត ជា លី�ត /FTE N/A N/A N/A N/A N/A

ការ បូខេញ្ញចញ ខេចាំល ន�វ ឧ�ម័ន កាបូ�និក (�មម�ល គឺិត ជា ពាន់ គឺី�ូ�កាម)(2)

ចរនិ.អគ្គគិសំនី 818.51 717.60 531.88 469.66 508.93

យើប្រ�ងសាំង 2,039.50 1,509.41 992.17 740.08 1,312.35 

យើប្រ�ងមាា្សំូ�តិ 144.58 164.56 173.66 183.55 255.23

�ឹក

�ឹក ខេ�បូើ គឺិត ជា ដែម��ត គឺ�បូ /FTE 6.02 10.43 12.90 14.25 24.03

ទិឹ�.យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.ន្ថែម�ប្រតិ.គ្គ��. 20,580.32 24,294.76 20,163.30 19413.06 32463.44

ទិឹ��រិសំុទិធ.យើប្រ�ើ.គ្គិតិ.ជា.ន្ថែម�ប្រតិ.គ្គ��. 339.20 465.81 391.43 304.74 818.31

ការ ខេធើើ ��ខេណិើរ

យើ��.រថ្មី�និ.គ្គិតិជា.គ្គីឡ�ន្ថែម�ប្រតិ./FTE 160.68 235.27 427.17 545 757

យើ��.យើទាចប្រ��ន�និ.គ្គិតិជា 
.គ្គីឡ�ន្ថែម�ប្រតិ./FTE 9,764.89 10,579.71 9,791.05 9,223.70 9,913.52 

��ច្ឆិនាករ ខេលើ ការអ៊ូន�វតិ្ថុ ដែផំ្លូក បូរសុិាន

ការ.�យើប្រមើ.ការងារ

ចំនួន.�ុគ្គគលិ� 3,780 2,984 1,682 1,429 1,389

ប្រសំី 872 632 462 445 466

ប្រ�ុសំ 2,908 2,352 1,220 984 923

ចំនួន.�ុគ្គគលិ�..(FTE) 3,476 2,374 1,593 1,384 1,385

(1)  FTE (Full Time Equivalent):.ចំនួន.មធ្យម.ផ្ទៃន.�មី�រ.និយើ�ជ្ជិតិ.�យើប្រមើ.ការ.យើពីញ.យើមាា្ង.�ុ�ង.មួ�.ឆ្នាំំ្ំ។

(2)..សំមម�លឧសំី�នកា��និ�ប្រតិូវបានគ្គណ៍នាយើ�ងតាមយើគាលការណ៍៍រ�សំ់ Greenhouse Gas Protocol។
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AORAL

ODONG 
KRANG CHEK

ODONG 
Khsem Khsan

CHBAR MORN

SRAE AMBEL

KOH NHEAEK

RUM LONG

CHOL KIRI

KAOK SOUTIN

ROTONAK MONDOL

MOUNG RUESSEI

OU CHROV
(PAOY PAET)

TMA PUOK

PREAH NETR PREAH 

CHONG KAL (SAMRAONG)

SREI SNAM

BAVEL

SAMLOUT

 TUEK PHOS

 VEAL VEAENG 

PHNUM KRAVANH

BARIBOURKRAKOR

(                                      ) (                    )

 BAR KAEV

KAOH ANDAET

CHHOUK

CHEUNG PREY

(KAMPONG SOM)

TA KHMAO

PONHEA LUEU

PONHEA LUEU KHSACH KANDAL

KHSACH KANDAL2

SREI SANTHOR

KOH THOM

PREK PNOV

PHNUM SRUOCH

DANGKAO

PUR SENCHEY
(CC2)

PUR SENCHEY
CC3

PUR SENCHEY
(Kakab 2)

MEAN CHEY
(Stueng Meanchey)

Toul Svay Prey 2

Chbar Ampov

KIEN SVAY 2

KIEN SVAYTA KHMAU

TA KHMAU 2

KANDAL STEUNG

KANDAL STEUNG2

ANG SHNOUL

MUKH KAMPUL
Prek Anhchanh

MUKH KAMPUL
PD

SUSSEY KEO2

SUSSEY KEO

SAENSOKh

BAVET

2

(Kampong Phnum)

(S'ang - Preaek Koy)

(Preaek Roka)

(Kokir)

(Kiri Voan) (Saen Dei)

(Preaek Ta Meak)(Vihear Luong)

(KL Prammuoy)

(Kouk Khleang)

(Phsar Daek)

(Preaek Ta Kov)

(Kraol Kou)

(Sangkae Satob)

(Prambei Mum)

(Chheu Kach)
(Kampong Chak)

(Nhor)

(Chi Phoch)

(Kampong Trach)

(Chrak Mtes)

(Angkor Reach)

(Prasat)

(Prey Kri)

(Kaong Kang

(Peam Prathnuoh)

(Soutib)

(Preak Kak)

(Chrey Vien)

(Preaek Thmei)

CHAOY CHNGVAR

MEAN CHEY
Stueng Meanchey2

PRAMPIR MEAKRA (RO)
(Veal Vong)

PHNOM OENH 2
(Chamkar Morn)

TOUL SONGKAE 1

RUSSEY KEO 2

CHRAOY CHONGVAR

RUSSEY KEO

POR SENCHEY 1 

POR SENCHEY 2 

CHAOM CHAU

PREK PNOV

MEAN CHEY 2

MEAN CHEY

DANKAO

CHBAR AMPOV

CENTRAL
MARKET 

PHSAR DAEM THKOV

TOUL SVAY
 PREY 2

HEAD OFFICE

TOUL KORK 2

PSHAR DEYHUY

PRAMPIR
MEAKRA

TOUL 
SONGKAE 1

ខណ�ច��រអំេ�
ខណ�ដេ���

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

ខណ�េ�ធ�ែសនជ័យ
ខណ�េ��យច���រ

ខណ�ែ�ពកេ���
ខណ�ឬស��ីែកវ
ខណ�ចំ�រមន

Svay Antor

Peam Chor

Lvea Aem

TUOL KOUK2

CENTRAL MARKET

តំបន់
្របតិបត�ិការ

ប���ញ��

�ជ�នី/េខត�

�រ��ល័យ
�ប�ំតំបន់

ភ�ំេពញ

�ណិ្តាញ់សាខា
និងត្ថុ�បូន់�បូតិ្ថុបូតិិ្ថុការ
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AORAL

ODONG 
KRANG CHEK

ODONG 
Khsem Khsan

CHBAR MORN

SRAE AMBEL

KOH NHEAEK

RUM LONG

CHOL KIRI

KAOK SOUTIN

ROTONAK MONDOL

MOUNG RUESSEI

OU CHROV
(PAOY PAET)

TMA PUOK

PREAH NETR PREAH 

CHONG KAL (SAMRAONG)

SREI SNAM

BAVEL

SAMLOUT

 TUEK PHOS

 VEAL VEAENG 

PHNUM KRAVANH

BARIBOURKRAKOR

(                                      ) (                    )

 BAR KAEV

KAOH ANDAET

CHHOUK

CHEUNG PREY

(KAMPONG SOM)

TA KHMAO

PONHEA LUEU

PONHEA LUEU KHSACH KANDAL

KHSACH KANDAL2

SREI SANTHOR

KOH THOM

PREK PNOV

PHNUM SRUOCH

DANGKAO

PUR SENCHEY
(CC2)

PUR SENCHEY
CC3

PUR SENCHEY
(Kakab 2)

MEAN CHEY
(Stueng Meanchey)

Toul Svay Prey 2

Chbar Ampov

KIEN SVAY 2

KIEN SVAYTA KHMAU

TA KHMAU 2

KANDAL STEUNG

KANDAL STEUNG2

ANG SHNOUL

MUKH KAMPUL
Prek Anhchanh

MUKH KAMPUL
PD

SUSSEY KEO2

SUSSEY KEO

SAENSOKh

BAVET

2

(Kampong Phnum)

(S'ang - Preaek Koy)

(Preaek Roka)

(Kokir)

(Kiri Voan) (Saen Dei)

(Preaek Ta Meak)(Vihear Luong)

(KL Prammuoy)

(Kouk Khleang)

(Phsar Daek)

(Preaek Ta Kov)

(Kraol Kou)

(Sangkae Satob)

(Prambei Mum)

(Chheu Kach)
(Kampong Chak)

(Nhor)

(Chi Phoch)

(Kampong Trach)

(Chrak Mtes)

(Angkor Reach)

(Prasat)

(Prey Kri)

(Kaong Kang

(Peam Prathnuoh)

(Soutib)

(Preak Kak)

(Chrey Vien)

(Preaek Thmei)

CHAOY CHNGVAR

MEAN CHEY
Stueng Meanchey2

PRAMPIR MEAKRA (RO)
(Veal Vong)

PHNOM OENH 2
(Chamkar Morn)

TOUL SONGKAE 1

RUSSEY KEO 2

CHRAOY CHONGVAR

RUSSEY KEO

POR SENCHEY 1 

POR SENCHEY 2 

CHAOM CHAU

PREK PNOV

MEAN CHEY 2

MEAN CHEY

DANKAO

CHBAR AMPOV

CENTRAL
MARKET 

PHSAR DAEM THKOV

TOUL SVAY
 PREY 2

HEAD OFFICE

TOUL KORK 2

PSHAR DEYHUY

PRAMPIR
MEAKRA

TOUL 
SONGKAE 1

ខណ�ច��រអំេ�
ខណ�ដេ���

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

ខណ�េ�ធ�ែសនជ័យ
ខណ�េ��យច���រ

ខណ�ែ�ពកេ���
ខណ�ឬស��ីែកវ
ខណ�ចំ�រមន

Svay Antor

Peam Chor

Lvea Aem

TUOL KOUK2

CENTRAL MARKET

តំបន់
្របតិបត�ិការ

ប���ញ��

�ជ�នី/េខត�
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     ចំ�ណិុចំ��ខាន់ៗអ៊ូ��ីអាជ្ជីវកមម         



VI របាយការណ៍ុ 
ហិិរញ្ញញវត្ថុាុ





របាយូក្លារណ៍សុានភាពីហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
នៃ�ៃទូើ31 ដែ�ធំ� ឆំ្នាំ�2021 នៃ�ៃទូើ31 ដែ�ធំ� ឆំ្នាំ�2020

���ូរអាខេមរកិ ពាន់ខេរៀល ���ូរអាខេមរកិ ពាន់ខេរៀល

����យ�កមម

សាច់ប្របា�់�ុ�ងផ្ទៃដំ 11,469,663 46,727,407 6,954,406 28,130,572

សំមតិុល្យជាមួ�ធនាគារជាតិិ 83,355,538 339,590,462 57,185,983 231,317,301

សំមតិុល្យជាមួ�ធនាគារយើ�្សងៗ 122,652,452 499,686,089 76,328,347 308,748,164

ឥណ៍ទាន�ដល់អតិិថ្មីិជ្ជន 918,491,190 3,741,933,108 618,702,108 2,502,650,027

វិនិយើ�គ្គយើលើម�ល�ប្រតិ 15,353 62,548 15,353 62,103

ប្រទិពី្យសំម្បីតិិិ.និង�រិកាា្រ 5,785,138 23,568,652 3,880,691 15,697,395

ប្រទិពី្យសំ�មីអរ��ី 3,753,609 15,292,203 1,846,936 7,470,856

សំិទិធិយើប្រ�ើប្របាសំ់យើលើប្រទិពី្យសំ�មី 9,840,596 40,090,588 5,663,578 22,909,173

ពីនធពីន្យាយើលើប្រទិពី្យសំ�មី 3,674,847 14,971,327 2,233,267 9,033,565

ប្រទិពី្យសំ�មីយើ�្សងៗ 3,422,105 13,941,656 1,404,758 5,682,246

����យ�កមម�រុបូ 1,162,460,491 4,735,864,040 774,215,427 3,131,701,402

ម�លធន និងបូ�ណិុល

ម�លធន

យើដំើមទិុន 175,895,100 703,580,400 175,895,100 703,580,400

ទិុន�ប្រមុងតាម�ទិ�្បីញ្ញញតិិិ 4,534,996 18,475,574 3,344,256 13,527,516

ប្របា�់ចំយើណ៍ញរ�្សាទិុ� 90,640,446 368,725,334 47,036,791 191,768,996

ទិុន�ប្រមុង�ញ្ញេ�លគាំ្ 5,956,500 24,284,651 5,956,500 24,284,651

លយើមិ�ងពីីការ�ដ�ររ��ិ���ណ៍ណ - 13,542,210 - 6,219,494

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

បូ�ណិុល

ប្របា�់�យើញ្ញញើរ�សំ់អតិិថ្មីិជ្ជន 217,455,161 885,912,326 124,508,666 503,637,554

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

ប្របា�់�មេី 100,308,125 408,655,301 76,238,196 308,383,503

សំមតិុល្យប្រតិូវសំងយើ�ភាគ្គីពា�់ពី�នធ 539,505,568 2,197,945,684 324,335,204 1,311,935,900

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

�ំណ៍ុលយើ�្សងៗ 6,735,289 27,439,568 4,707,870 19,043,334

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

ម�លធន និងបូ�ណិុល�រុបូ 1,162,460,491 4,735,864,040 774,215,427 3,131,701,402
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របាយូក្លារណ៍ច្ឆិ�ណិ� លលមិិត្ថុ

��មាប់ូការយិបូរខិេច្ឆិទិូបានបូញ្ញចប់ូ 
នៃ�ៃទូើ31 ដែ�ធំ� ឆំ្នាំ�2021

��មាប់ូការយិបូរខិេច្ឆិទិូបានបូញ្ញចប់ូ  
នៃ�ៃទូើ31 ដែ�ធំ� ឆំ្នាំ�2020

���ូរអាខេមរកិ ពាន់ខេរៀល ���ូរអាខេមរកិ ពាន់ខេរៀល

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

ចំណា�ការប្របា�់ (22,773,077) (92,640,877) (18,133,968) (73,932,188)

ចំ�ណិូលការ�បាក់�ុ�ធ 105,933,430 430,937,193 67,067,305 273,433,402

ចំណ៍ូលយើសំវា.និង�ផ្ទៃប្រមយើជ្ជើងសារ 15,219 61,911 207,822 847,290

ចំណ៍ូលយើ�្សងៗ 963,158 3,918,127 1,979,687 8,071,184

ចំណា��ុគ្គគលិ� (29,089,757) (118,337,131) (20,561,390) (83,828,787)

រំលសំ់ប្រទិពី្យរ��ី.និងរំលសំ់ប្រទិពី្យអរ��ី (3,827,607) (15,570,701) (3,192,302) (13,015,015)

ចំណា�ប្រ�តិិ�តិិិការយើ�្សងៗ (12,070,787) (49,103,966) (8,748,066) (35,665,865)

ការខាតិ�ង់យើលើឱ្នភាពីផ្ទៃនតិផ្ទៃមួសំុទិធ 
យើលើឧ��រណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ� (5,798,219) (23,587,155) (3,422,546) (13,953,720)

�បាក់ចំ�ខេណិញមុនបូង់�នធខេលើ
�បាក់ចំ�ណិូល 56,125,437 228,318,278 33,330,510 135,888,489

ចំណា�ពីនធយើលើប្របា�់ចំណ៍ូល (11,331,042) (46,094,679) (6,774,268) (27,618,691)

�បាក់ចំ�ខេណិញ�ុ�ធកុ�ងការិយបូរិខេចំិ� 44,794,395 182,223,599 26,556,242 108,269,798

ចំ�ណិូលលមិិតខេផ�សងៗ 

លយើមិ�ងពីីការ�ដ�ររ��ិ���ណ៍ណ - 7,322,716 - 949,580

ចំ�ណិូលលមិិត�រុបូកុ�ងការិយបូរិខេចំិ� 44,794,395 189,546,315 26,556,242 109,219,378
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របាយូក្លារណ៍ល�ហិ�រសាច់្ឆិ�បាក់
��មាប់ូការយិបូរខិេច្ឆិទិូបានបូញ្ញចប់ូ 

នៃ�ៃទូើ31 ដែ�ធំ� ឆំ្នាំ�2021
��មាប់ូការយិបូរខិេច្ឆិទិូបានបូញ្ញចប់ូ  

នៃ�ៃទូើ31 ដែ�ធំ� ឆំ្នាំ�2020

���ូរអាខេមរកិ ពាន់ខេរៀល ���ូរអាខេមរកិ ពាន់ខេរៀល
ល�ហិ�រសាចំ់�បាក់�ី�កមមភា��បូតិបូតិិការ
ចំណាញមុន�ង់ពីនធយើលើប្របា�់ចំណ៍ូល 56,125,437 228,318,278 33,330,510 135,888,489

និ��តិ�មីសំប្រមា�់៖
ចំណា�ការប្របា�់ 22,773,077 92,640,877 18,133,968 73,932,188

ការខាង�ង់យើលើឱ្នភាពីផ្ទៃនតិផ្ទៃមួសំុទិធយើលើឧ��រណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតិែ� 5,798,219 23,587,155 3,422,546 13,953,720

រំលសំ់យើលើប្រទិពី្យរ��ី.និងរំលសំ់យើលើប្រទិពី្យអរ��ី 3,827,607 15,570,701 3,192,302 13,015,015

ខាតិពីីការល�់ប្រទិពី្យសំម្បីតិិិ.និង�រិកាា្រ 1,169 4,755 2,770 11,295

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

លយើមិ�ងពីីកា�ដ�ររ��ិ���ណ៍ណ (22,218) (90,383) (1,333,231) (5,435,583)

ការជ្ជំរះ�ញ្ញជីយើលើប្រទិពី្យសំ�មីអរ��ី - - 55 224

ខាតិ�ង់ប្រ�តិិ�តិិិការមុន�ន្ថែប្រម�ប្រមួលទិុន�ងើិល (40,203,216) (163,546,687) (28,452,354) (116,000,247)

�ន្ថែប្រម�ប្រមួលទិុន�ងើិល៖
សំមតិុល្យជាមួ�ធនាគារជាតិិ (40,028,641) (162,836,512) (15,990,065) (65,191,495)

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

ប្រទិពី្យសំ�មីយើ�្សងៗ 1,559,731 6,344,989 1,482,515 6,044,214

ប្របា�់�យើញ្ញញើសំន្សំពីីអតិិថ្មីិជ្ជន 91,118,877 370,671,592 56,160,998 228,968,389 

�ំណ៍ុលយើ�្សងៗ 857,052 3,486,488 889,827 3,627,825

សាច់ប្របា�់បានយើប្រ�ើ�ុ�ងប្រ�តិិ�តិិិការ (292,194,540) (1,188,647,389) (168,320,702) (686,243,501)

ការប្របា�់ន្ថែដំលបានទិទិួល 125,129,429 509,026,517 83,438,949 340,180,595

ការប្របា�់បាន�ង់ (19,150,331) (77,903,547) (15,206,751) (61,997,924)

ពីនធយើលើប្របា�់ចំណ៍ូលបានទិ�ទាតិ់ (7,616,297) (30,983,096) (5,319,498) (21,687,593)

សាច់ំ�បាក�់�ុធបានខេ�បូើកុ�ង�កមមភា��បូតិបូតិិការ (193,831,739) (788,507,515) (105,408,002) (429,748,423)

ល�ហិ�រសាចំ់�បាក់�ី�កមមភា�វិនិខេយ៉ាគឺ
សាច់ប្របា�់បានទិទិួលពីីការរួម�ញ្ញេ�ល - - 11,102,431 45,264,603

ចំណ៍ូលពីីការល�់ប្រទិពី្យសំម្បីតិិិ.និង�រិកាា្រ 386 1,570 78,724 320,958

ទិិញប្រទិពី្យសំ�មីអរ��ី (2,359,152) (9,597,030) (425,762) (1,735,832)

ទិិញប្រទិពី្យសំម្បីតិិិ.និង�រិកាា្រ (3,288,697) (13,378,419) (1,736,298) (7,078,887)

ការ�ន្ថែនែមយើ�ប្របា�់�យើញ្ញញើមានកាល�ំណ៍តិ់ (49,809,350) (202,624,436) (54,291,625) (221,346,955)

សាចំ់�បាក់�ុ�ធបានខេ�បូើកុ�ង�កមមភា�វិនិខេយ៉ាគឺ (55,456,813) (225,598,315) (45,272,532) (184,576,113)

ល�ហិ�រសាចំ់�បាក់�ី�កមមភា� 
ហិិរញ្ញញបូ�បូទាំន
ចំណ៍ូលពីីប្របា�់�មេី 95,238,095 387,428,570 116,455,141 474,787,610

ការទិ�ទាតិ់សំងប្របា�់�មេី (71,168,539) (289,513,617) (53,932,925) (219,884,535)

ចំណ៍ូលពីីប្របា�់�មេីយើ�ឱ្្យភាគ្គីពា�់ពី�នធ 468,700,000 1,906,671,600 52,500,000 214,042,500

ការទិ�ទាតិ់យើលើសំមតិុល្យប្រតិូវសំងយើ�ភាគ្គីពា�់ពី�នធ (253,529,633) (1,031,358,547) (27,179,127) (110,809,301)

ការទិ�ទាតិ់�ំណ៍ុលភិតិិសំន្យា (2,691,487) (10,948,969) (1,990,818) (8,116,565)

ចំណ៍ូលពីីការយើបាះ�្សា� 
ភាគ្គហិូុនថ្មីីី - - 100,000,000 407,700,000

សាចំ់�បាក់�ុ�ធ�ី�កមមភា�ហិិរញ្ញញបូ�បូទាំន 236,548,436 962,279,037 185,852,271 757,719,709

ការខេកើនខេ�ើង�ុ�ធថ្ងៃនសាចំ់�បាក់ និងសាចំ់�បាក់
�មម�ល (12,740,116) (51,826,793) 35,171,737 143,395,173

សាច់ប្របា�់.និងសាច់ប្របា�់សំមម�លយើដំើមប្រគា 58,639,185 237,195,502 23,467,448 95,629,851

លយើមិ�ងពីីកា�ដ�ររ��ិ���ណ៍ណ - 1,624,098 - (1,829,530)

សាចំ់�បាក់ និងសាចំ់�បាក់�មម�លចំុង�គា 45,899,069 186,992,808 58,639,185 237,195,502
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របាយូក្លារណ៍ 
របូ�់�វនករឯករាជ្ជ៉

ជ្ជ�នច្ឆិ�ខេពា�ភាគឺហូិ�ននិករបូ�់ 

ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.(ពីីមុនប្រតិូវបានយើគ្គសាា្ល់ជា��់ន្ថែ�ូល���ូ�.ហាា្�ន្ថែនន.ឯ.�)

មតិ្ថុខេ�បូល់
យើ�ើង�ំ�បំានយើធើើសំវន�មីយើ�យើលើរបា�ការណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតិែ�រ�ស់ំ.ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.(ពីីមុនប្រតូិវបានយើគ្គសាាល្ជ់ា.��់ន្ថែ�លូ 
���ូ�.ហាា្�ន្ថែនន.ឯ.�)..(យើ�កាតិ់ថា“ធនាគារ”).ន្ថែដំលរួមមាន.របា�ការណ៍៍សាា្នភាពីហិិរញ្ញញវតិែ�នាផ្ទៃថ្មីៃទិី៣១.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្ំ២០២១.
និងរបា�ការណ៍៍ចំណ៍ូលលមិិតិ.របា�ការណ៍៍�ន្ថែប្រម�ប្រមួលម�លធន.និងរបា�ការណ៍៍.លំហិ�រសាច់ប្របា�់.សំប្រមា�់ការិ��រិយើចិទិ
ន្ថែដំលបាន�ញ្ញេ�់.និង�ំណ៍ត់ិសំមាា្ល់យើលើរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�. ប្រពីមជាមួ�យើសំច�ីិសំយើងខ�ផ្ទៃនយើគាលនយើ�បា�គ្គណ៍យើន�្យ 
សំំខាន់ៗ.ដំ�ចន្ថែដំលបាន�ងាា្ញយើ��ុ�ង�ំណ៍តិ់សំមាា្ល់ផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�។

តាមមតិិយើ��លរ់�សំយ់ើ�ើង�ំ�.ំរបា�ការណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលភាា�់្ជាមួ�.�ងាាញ្ន�វទិិដំឋភាពីពិីតិប្របា�ដំ.និងប្រតឹិមប្រតូិវយើលើសាាន្ភាពី
ហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារ.នាផ្ទៃថ្មីៃទិី៣១.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្២០២១.ប្រពីមទាំងលទិធ�លហិិរញ្ញញវតិែ�.យើហិើ�និងលំហិ�រសាច់ប្របា�់.សំប្រមា�់ចុង�ញ្ញេ�់
ការ�ិ�រយិើចិទិ.យើ��អនយុើលាមយើ�តាមសំដង�់ររបា�ការណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតិែ�អនិរជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.(”CIFRSs”).ប្រពីមជាមួ�យើសំច�ដនី្ថែណ៍នាំ
រ�សំ់ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.(“NBC”)។

ម�លដ្ឋាឋ ននៃនការបូខេញ្ញចញមតិ្ថុខេ�បូល់
យើ�ើង�ំ�បំានយើធើើសំវន�មី.យើ��អនយុើលាមតាមសំង់ិ�រសំវន�មីអនិរជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.(“CISAs”)។.ការទិទិលួ�ុសំប្រតូិវរ�សំយ់ើ�ើង�ំ�ំ
សំែិតិយើប្រកាមសំិង់�រទាំងយើនាះ.គឺ្គប្រតូិវបានយើរៀ�រា�់�ន្ថែនែមយើ��ុ�ងន្ថែ�ុ�ការទិទិួល�ុសំប្រតូិវរ�សំ់សំវន�រសំប្រមា�់ការយើធើើសំវន�មីយើលើ
របា�ការណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតិែ�។.យើ�ើង�ំ�.ំគឺ្គឯ�រាជ្ជយ្ពីីធនាគារ.អនយុើលាមតាមប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាសំង់ិ�រវិជាាជី្្ជវៈគ្គណ៍យើន�្យអនិរជាតិិ.ប្រ�មសំលីធម៌.
រ�ស់ំគ្គណ៍យើន�្យ�រជំ្ជនាញ.(“IESBA Code”).រមួជាមួ�និងតិប្រមូវការ.ប្រ�មសំលីធម.៌ន្ថែដំលពា�់ពី�នធយើ�នឹងការយើធើើសំវន�មីរ�ស់ំ
យើ�ើង�ំ�យំើ�យើលើ.របា�ការណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតិែ��ុ�ងប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា.យើហិើ�យើ�ើង�ំ�បំាន�យំើពីញការទិទិលួ�សុំប្រតិវូយើ�តាមតិប្រមូវការប្រ�មសំលីធម៌

ខេ�ហិគន �ន��ន (ខេ�មបូ�ឌា) លើមើធើត្ថុ

ជាន់ទិី២០.អគារកាណាឌ្ី�ា្
៣១៥.�ួ�វប្រពីះអងគឌ្�ង.(ន្ថែ�ងមហាវិថ្មីីប្រពីះមុនីវង្ស)
សំងាា្តិ់វតិិភិុំ.�ណ៍ឌដំ�នយើពីញ.រាជ្ជធានីភិុំយើពីញ
ប្រពីះរាជាណាចប្រ��ម័�ជា

យើល�ទិ�រសំ�ពីៃ.+៨៥៥.២៣.៩៦៦.៥២០
www.grantthornton.com.kh
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ទាំងយើនាះ.និង.IESBA Code។.យើ�ើង�ំ�ំ.យើជ្ជឿជា�់ថាភិសំិ�តាងសំវន�មី.ន្ថែដំលយើ�ើង�ំ�ំទិទិួលបាន.គ្គឺប្រគ្គ�់ប្រគាន់.និងសំមប្រសំ�.យើដំើម្បីី
�ិល់ម�ល�ា្នសំប្រមា�់មតិិយើ��ល់រ�សំ់យើ�ើង�ំ�ំ។

ព័ីត៌្ថុមានខេ��ពីើរបាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� និងរបាយការណ៍ិរបូ�់�វនករ
ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលមានទិំនួល�ុសំប្រតិូវទាំងប្រសំុងយើ�យើលើការយើរៀ�ចំពី�តិ៌មានយើ�្សងៗ។.ពី�តិ៌មានយើ�្សងៗរួមមានរបា�ការណ៍៍រ�សំ់
ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល.ន្ថែដំលបាន�ដល់ជ្ជ�នយើ�ើង�ំ�ំ. មុនកាល�រិយើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�.��ុន្ថែនិមិនរា�់�ញ្ញេ�លន�វរបា�ការណ៍៍
ហិរិញ្ញញវតិែ�.ន្ថែដំលភាា�្ជ់ាម�ួនងឹរបា�ការណ៍ស៍ំវន�ររ�សំយ់ើ�ើង�ំ�យំើឡើ�។.ពី�ត៌ិមានយើ�្សងៗ.រមួ�ញ្ញេ�លទាងំរបា�ការណ៍ប៍្រ�ចាំឆំ្នាំំ្ំ.
ន្ថែដំលរំពីឹងទិុ�ថាបានយើរៀ�ចំរួចរាល់.សំប្រមា�់យើ�ើង�ំ�ំ�នាា្�់ពីីកាល�រិយើចិទិយើនាះ។

មតិិយើ��លរ់�សំយ់ើ�ើង�ំ�យំើ��ុ�ងរបា�ការណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតិែ�.មិនបានប្រគ្គ�ដំណ៍ះ�់ទាងំប្រសំងុយើ�យើលើពី�ត៌ិមានយើ�្សងៗ.យើហិើ�យើ�ើង�ំ�មិំន
�ងាា្ញពីីទិប្រមង់ន្ថែ���ទិផ្ទៃនការធានាណាមួ�.ឬយើធើើយើសំច�ិីសំនុិ�ា្នណាមួ�យើឡើ�។

ពា�់ពី�នធនឹងការយើធើើសំវន�មីរ�សំ់យើ�ើង�ំ�ំយើលើរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�.ការទិទិួល�ុសំប្រតូិវរ�សំ់យើ�ើង�ំ�ំ. គឺ្គប្រតូិវអានពី�ត៌ិមានយើ�្សងៗ.
យើហិើ�ពីិចាំរណាថាយើតិើពី�ត៌ិមានយើ�្សងៗយើនាះ.មានវិសំមភាពីជាសារវនិជាមួ�នឹងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ឬយើទិ.ឬចំយើណ៍ះដឹំងរ�សំ់
យើ�ើង�ំ�ំ.ន្ថែដំលទិទិួលបានពីីការយើធើើសំវន�មី.ថាយើតិើពី�តិ៌មានទាំងយើនាះអាចមាន�ំហិុសំ�គងជាសារវនិឬយើទិ។

ប្រ�សិំនយើ�ើ. យើ�ងតាមការងារន្ថែដំលយើ�ើងបានអនុវតិិ. យើ�ើង�ំ�ំសំនិុ�ា្នថា. យើ�ើមាន�ំហិុសំ�គងជាសារវនដយើ�ើតិយើឡើងយើលើ 
ពី�ត៌ិមានយើ�្សងៗយើនះ.យើ�ើង�ំ�បំ្រតូិវរា�ការណ៍យ៍ើ�តាមសាាន្ភាពីជា�ន់្ថែសំដង។.យើ�ើង�ំ�ពំុំីមានអើនី្ថែដំលប្រតូិវរា�ការណ៍ព៍ា�់ពី�នធនឹងពី�ត៌ិមាន
យើ�្សងៗយើនះយើទិ។

យើ�យើពីលន្ថែដំលយើ�ើង�ំ�អំានរបា�ការណ៍ប៍្រ�ចាំឆំ្នាំំ្.ំប្រ�សំនិយើ�ើយើ�ើង�ំ�សំំនិុ�ាន្ថាមាន�ហុំិសំ�គងជាសារវនិណាមួ�យើ�ើតិមានយើឡើង.
យើ�ើង�ំ�បំ្រតូិវយើធើើការទា�់ទិងជាមួ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល.និងយើ�ួើ�តិ�យើ�យើលើ�ញ្ហាាទ្ាងំយើនះយើ��អនយុើលាមតាមការតិប្រមូវរ�សំ.់CISA 
៧២០.(បានយើធើើការន្ថែ�តិប្រមូវ)។

ការទូទួូល����ត្ថុវូរបូ�់គឺណិៈ�គឺប់ូ�គឺងខេលើរបាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងទិទួិល�ុសំប្រតូិវ�ុ�ងការយើរៀ�ចំ.និងការ�ងាា្ញរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ទាំងយើនះឱ្្យបានប្រតឹិមប្រតូិវយើ��អនុយើលាម 
យើ�តាម.សំិង់�ររបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�អនិរជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.និងទិទួិល�ុសំប្រតូិវយើលើការប្រតួិតិពិីនិតិ្យផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង.ន្ថែដំលគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
�ំណ៍តិ់ថា.វាមានភាពីចាំំបាច់�ុ�ងការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�.មិនឱ្្យមានការរា�ការណ៍៍�ុសំជាសារវនិ.ន្ថែដំល�ណាា្លម� 
ពីីការន្ថែ�ួង�នួំ.ឬ�ំហិុសំ�គងយើ�្សងៗ។

�ុ�ងការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�.គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងមានទិំនួល�ុសំប្រតូិវចំយើពាះការវា�តិផ្ទៃមួយើ�យើលើ.និរនិរភាពីអាជ្ជីវ�មីរ�ស់ំ
ធនាគារ.នងិយើធើើការលាតិប្រតិ�ង.(ប្រ�សិំនជាមាន).ន�វ�ញ្ហាាទ្ា�ទ់ិងនងឹនរិនិរភាពីអាជ្ជវី�មី.នងិការយើប្រ�ើប្របាសំម់�ល�ាន្និរនិរភាពី
អាជ្ជវី�មី.យើ��ុ�ងការ�ត់ិប្រតាគ្គណ៍យើន�យ្.លុះប្រតាន្ថែតិគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងមានយើគាល�ណំ៍ងរលំា�.ឬ�ញ្្ញឈ�់ប្រ�តិិ�តិិិការរ�សំធ់នាគារ.
ឬ�៏គាះ្នជ្ជយើប្រមើសំជា�់ន្ថែសំិងណាមួ�យើប្រ�ពីីអនុវតិិដំ�យើចុះ។

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលមានទិំនួល�ុសំប្រតិូវ�ុ�ងការប្រតិួតិពីិនិតិ្យយើ�យើលើដំំយើណ៍ើរការផ្ទៃនការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារ។

77ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021      របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�  



ការទូទួូល����ត្ថុវូរបូ�់�វនករខេ�ខេលើការខេធីើ�វនកមមរបាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
យើគាល�ំណ៍ងរ�ស់ំយើ�ើង�ំ�ំ. គឺ្គយើដំើម្បីីទិទួិលបានន�វការធានាអះអាងដំ៏សំមយើហិតុិ�ល.យើ�យើលើរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�យើ��ពំុីមាន
ល�ខណ៍ៈ�ុសំ�គងជាសារវនិ. ន្ថែដំល�ណាា្លម�ពីីការន្ថែ�ួង�នំួ.ឬ�ំហិុសំ�គង.និងការយើធើើរបា�ការណ៍៍សំវន�មីន្ថែដំលរួមមាន
មតិិយើ��ល់រ�សំ់យើ�ើង�ំ�ំ�ងន្ថែដំរ។.ការធានាអះអាងន្ថែដំលសំមយើហិតិុ�ល.គ្គឺជាការធានាមួ�.ដំ៏�័សំ់.��ុន្ថែនិវាមិនបានធានាថា.ការ
យើធើើសំវន�មីយើ��ន្ថែ��ិយើ�យើលើសំង់ិ�រសំវន�មីអនិរជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.នឹងន្ថែតិងន្ថែតិរ�យើ�ើញន�វការរា�ការណ៍�ុ៍សំជាសារវនដន្ថែដំលមាន
យើឡើ�។.

ការរា�ការណ៍៍�ុសំអាចយើ�ើតិមានយើឡើងពីីការន្ថែ�ួង�នំួ.ឬ�ំហិុសំ�គងន្ថែដំលអាចចាំត់ិទិុ�ថាជាសារវនដ. យើ�យើពីលន្ថែដំល�ំហិុសំ 
មួ�.ឬ�ំហិុសំរួមគាំ្បានយើធើើឱ្្យ��ះពាល់ដំល់យើសំច�ដីសំប្រមចចិតិិន្ថែ�ុ�យើសំដំឋ�ិចេរ�សំ់អុ�យើប្រ�ើប្របាសំ់របា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�យើនះ។

ជាន្ថែ�ុ�មួ�ផ្ទៃនការយើធើើសំវន�មីយើ��យើ�ងយើ�តាមសំិង់�រសំវន�មីអនិរជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.យើ�ើង�ំ�ំបានយើធើើការវិនិចិ��.និងរ�្សារន�វ
ចមៃល់ប្រ���យើ��វិជាា្ជ្ជីវៈ�ុ�ងដំំយើណ៍ើរការសំវន�មី។.យើ�ើង�ំ�ំ�៏បាន៖

• �ំណ៍ត់ិ.និងវា�តិផ្ទៃមួហានិភិ��ផ្ទៃន�ំហិុសំ�គងជាសារវនដ. ផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ថាយើតិើវាយើ�ើតិយើឡើងយើ��ការន្ថែ�ួង�នំួ.ឬ
�ំហិុសំ�គង.យើរៀ�ចំ.និងអនុវតិិនិតិិវិធីសំវន�មីន្ថែដំលយើ�ួើ�តិ�យើ�នឹងហានិភិ��ទាំងយើនាះ. រួមទាំងការប្រ�ម�ល��ភិសំិ�តាង
សំវន�មីឱ្្យបានប្រគ្គ�់ប្រគាន.់និងសំមប្រសំ�យើដំើមប្ីជីាម�ល�ាន្សំប្រមា�់�យើញ្ញេញមតិិយើ��លរ់�សំយ់ើ�ើង�ំ�។ំ.ហានភិិ��ន្ថែដំលមនិ
អាចរ�យើ�ើញយើ��ការរា�ការណ៍៍�ុសំជាសារវនិន្ថែដំល�ណាា្លម�ពីីការន្ថែ�ួង�នំួ.គឺ្គធំជាង�ំហិុសំ�គងយើ��អយើចតិនា
យើ��សារន្ថែតិការន្ថែ�ួង�នំួ.រួម�ញ្ញេ�លទាំងការរួមគំ្គនិតិ.ការន្ថែ�ួង�នំួយើ��យើចតិនា.ការលុ�យើចាំលយើ��យើចតិនា.ការ�ងាា្ញ
�ុសំ.ឬការយើលើីសំយើ�យើលើការប្រតិួតិពីិនិតិ្យផ្ទៃ�ៃ�ុ�ង។

• ន្ថែសំើង�លអ់ពីំីការប្រគ្គ�ប់្រគ្គងផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងន្ថែដំលទា�ទ់ិងយើ�នងឹការយើធើើសំវន�មី.យើដំើមប្ី�ីយើងើើតិន�វនតិិិវធិសីំវន�មីន្ថែដំលសំមប្រសំ�យើ�នងឹ
កាលៈយើទិសំៈ.��ុន្ថែនិមិនន្ថែមនជាយើគាល�ំណ៍ង�ុ�ងការ�ងាា្ញន�វមតិិយើ��ល់យើលើប្រ�សំិទិធភាពីផ្ទៃនការប្រតួិតិពីិនិតិ្យផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងរ�សំ់
ធនាគារយើនាះយើទិ។

• វា�តិផ្ទៃមួភាពីសំមប្រសំ�យើលើយើគាលនយើ�បា�គ្គណ៍យើន�្យន្ថែដំលបានយើប្រ�ើប្របាសំ់.និងភាពីសំមយើហិតុិ�លផ្ទៃនការបាា្ន់សាះ្ន
គ្គណ៍យើន�្យ.និងការ�ងាា្ញន្ថែដំលជា�់ទា�់ទិងយើ�្សងយើទិៀតិន្ថែដំលយើធើើយើឡើងយើ��គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង។

• យើសំច�ីិសំនិុ�ាន្.យើ�យើលើភាពីសំមប្រសំ�ផ្ទៃនការយើប្រ�ើប្របាសំម់�ល�ាន្នរិនិរភាពីអាជី្ជវ�មី.យើ��ុ�ងប្រ�ពី�នធគ្គណ៍យើន�យ្យើ��គ្គណ៍ៈ
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.និងតាមរ�ៈភិសំិ�តាងសំវន�មីន្ថែដំលទិទួិលបាន.យើ�ើង�ំ�យំើធើើការសំនិុ�ាន្ថាយើតិើមានវតិិមានផ្ទៃនភាពីមិនប្របា�ដំប្រ�ជា
ជាសារវនិទា�ទ់ិងនឹងប្រពឹីតិិការណ៍.៍ឬកាលៈយើទិសំៈទាងំឡា�ណាន្ថែដំលនាឱ្ំ្យមានការសំងស្��ជាសារវនិ.យើ�យើលើនរិនិរភាពីផ្ទៃន 
ដំំយើណ៍ើរការអាជ្ជវី�មីរ�សំធ់នាគារឬយើទិ។.ប្រ�សិំនយើ�ើយើ�ើង�ំ�សំំនិុ�ាន្ថាមានវតិិមានផ្ទៃនភាពីមិនប្របា�ដំប្រ�ជាជាសារវនិ.យើ�ើង�ំ�ំ
តិប្រមូវឱ្្យទាញចំណា�់អារមីណ៍៏.�ុ�ងរបា�ការណ៍៍សំវន�រ.យើលើ�ំណ៍តិ់សំមាា្ល់ពា�់ពីនធ�យើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�.ឬ
ប្រ�សំិនយើ�ើ. �ំណ៍តិ់សំមាា្ល់យើនះពំុីមានល�ខណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគាន់យើទិយើនាះ.យើ�ើង�ំ�ំនឹងយើធើើការន្ថែ�ន្ថែប្រ�មតិិយើ��ល់រ�សំ់យើ�ើង�ំ�ំ។.ការ
សំនិុ�ាន្រ�សំយ់ើ�ើង�ំ�.ំគឺ្គពីងឹន្ថែ��ិយើលើភិសំិ�តាងសំវន�មីន្ថែដំលទិទួិលបានរហិ�តិដំលក់ាល�រយិើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍រ៍�សំស់ំវន�រ។.
ន្ថែតិយើទាះជា�ាង្យើនះ�ីិ.ប្រពឹីតិិិការណ៍.៍ឬកាលៈយើទិសំៈនាយើពីលអនាគ្គតិ.�អ៏ាច�ងើឱ្្យធនាគារមនិអាច�និនិរនិរភាពីអាជ្ជវី�មីបាន
�ងន្ថែដំរ។

• វា�តិផ្ទៃមួការ�ងាា្ញទិ�យើ�.មាតិិកា.និង�ឹួមសារ. យើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�. រួម�ញ្ញេ�លទំាង�ំណ៍ត់ិសំមាា្ល់យើ�្សងៗ. 
និងវា�តិផ្ទៃមួថារបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�. តំិណាងឱ្្យប្រ�តិិ�តិិិការ.និងប្រពឹីតិិិការណ៍៍ន្ថែដំលជាម�ល�ា្ន.យើដំើម្បីីសំយើប្រមចបានន�វការ
�ងាា្ញដំ៏ប្រតិឹមប្រតិូវ។

78 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�



យើ�ើង�ំ�ំទា�់ទិងជាមួ�អុ�ទិទួិល�នៃ��អភិិបាល�ិចេពា�់ពី�នធយើ�នឹង�ញ្ហាា្យើ�្សងៗ.ដំ�ចជា.វិសាលភាពី.និងយើពីលយើវលាផ្ទៃនការ 
យើធើើសំវន�មី. និងការរ�យើ�ើញពីីសំវន�មី. រួមទាំង�ងើះខាតិសំំខាន់ៗផ្ទៃនការប្រតួិតិពិីនិត្ិយផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងន្ថែដំលបានរ�យើ�ើញយើ��ុ�ង 
�ំឡ�ងយើពីលយើធើើសំវន�មីរ�សំ់យើ�ើង�ំ�ំ។

យើ�ើង�ំ�ំ�៏�ិល់ជ្ជ�នប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល. ន�វយើសំច�ីិន្ថែថួ្មីងការណ៍៍មួ�ន្ថែដំលយើ�ើង�ំ�ំបានអនុវតិិយើ�តាមតិប្រមូវការប្រ�មសំីលធម ៌
ន្ថែដំលទា�់ទិងនឹងឯ�រាជ្្ជយភាពី.យើហិើ�យើ�ើង�ំ�ំយើធើើការប្របាប្រសំ��ទា�់ទិងជាមួ�នឹងប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលន�វ�ញ្ហាា្ទាំងអស់ំន្ថែដំល 
នឹងគ្គិតិថាសំមយើហិតិុ�លយើ�យើលើឯ�រាជ្ជ្យភាពីរ�សំ់យើ�ើង�ំ�ំ.និងការការពារន្ថែដំលអាចមាន។

79ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021      របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�  



ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល.(“អភិិបាល”).សំ�ម��់ជ្ជ�នន�វរបា�ការណ៍៍រ�ស់ំ�ួ�ន.និងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលបានយើធើើសំវន�មី 

រួចរ�សំ់ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).ម.�.(ពីីមុនប្រតិូវបានយើគ្គសាា្ល់ជា.��់ន្ថែ�ូល���ូ�.ហាា្�ន្ថែនន.ឯ.�)..(យើ�កាតិ់ថា.“ធនាគារ”).
គ្គិតិប្រតិឹមផ្ទៃថ្មីៃទិី៣១.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្ំ២០២១.និងសំប្រមា�់ការិ��រិយើចិទិបាន�ញ្ញេ�់។

�កមមភាពីច្ឆិមបង
សំ�មីភាពីអាជី្ជវ�មីចមប្ីងរ�សំធ់នាគារ.គឺ្គការ�ដលយ់ើសំវា�មីហិរិញ្ញញវតិែ�.និង�លតិិ�លហិរិញ្ញញវតិែ�ដំ�ចជាប្របា�់�យើញ្ញញើ.ឥណ៍ទាន.រទួាងំ 
យើសំវាយើ�ៃរប្របា�់�ុ�ងប្រសំុ�.និងយើប្រ�ប្រ�យើទិសំ.យើសំវាធនាគារចល�តិ.យើសំវាទិ�ទាតិ់ប្របា�់.និងយើសំវា�មីមាា្សំុីនដំ�ប្របា�់សំើ��ប្រ�វតិិិ.ដំល់
ប្រ�ជាជ្ជន�ម័�ជា.តាមរ�ៈការិ�ល���ណាា្ល.និងសាខារ�សំ់�ួ�នយើ��ុ�ងរាជ្ជធានីភំុិយើពីញ.និងសាខាតាម�ណាា្យើ�តិិយើ�្សងៗ
យើ��ុ�ងប្រ�យើទិសំ�ម័�ជា។

លទូធផ្លូលហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
លទិធ�លហិិរញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលបានយើធើើសំវន�មីរួចរ�សំ់ធនាគារសំប្រមា�់ការិ��រិយើចិទិបាន�ញ្ញេ�់ផ្ទៃថ្មីៃទិី៣១.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្ំ២០២១.គ្គឺប្រតិូវបាន
�ងាា្ញយើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ចំណ៍ូលលមិិតិ.យើ�ទិំពី�រទិី១០.�ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលអមម�ជាមួ�។

ទូ�នបូ�មងុ និង��វធិានធន
ពំុីមាន�ន្ថែប្រម�ប្រមួលជាសារវនិយើលើទុិន�ប្រមុង.និងសំំវិធានធនយើ��ុ�ងអំឡ�ងការិ��រិយើចិទិយើឡើ�.យើលើ�ន្ថែលងន្ថែតិ�ន្ថែប្រម�ប្រមួលន្ថែដំល
ប្រតិូវបាន�ងាា្ញ�ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�។

ភាគឺ�ភិ
មិនមានភាគ្គលាភិបានប្រ�កាសំ.ឬបាន�ង់យើ��ុ�ងការិ��រិយើចិទិយើនះយើទិ.(ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖.មិនមាន)។

ខេ�ើមទូ�ន
យើដំើមទុិនបាន�ង់រ�សំធ់នាគារគិ្គតិប្រតឹិមផ្ទៃថ្មីៃទីិ៣១.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្២ំ០២១.មានចំនួន.១៧៥.៨៩៥.១០០.ដំលុាារ្អាយើមរិ�.ឬប្រ�ន្ថែហិលយើសំីើនឹង. 
៧០៣.ពាន់លានយើរៀល.(ឆ្នាំំ្ំ២០២០៖.១៧៥.៨៩៥.១០០.ដំុលាា្រអាយើមរិ�.ឬប្រ�ន្ថែហិលយើសំីើនឹង.៧០៣.ពាន់លានយើរៀល)។

ឥណិទាំនអា�កក់ និងជាប់ូ�ងស័យ
មុនយើពីលន្ថែដំលរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារប្រតិូវបានយើរៀ�ចំយើឡើង.អភិិបាលបានចាំតិ់វិធានការសំមប្រសំ�.យើដំើម្បីីឈានដំល់
ការអះអាងថា.នីតិិវិធីពា�់ពី�នធនឹងការលុ�យើចញពីី�ញ្ញជីន�វឥណ៍ទានអាប្រ��់.ឬការយើធើើសំំវិធានធនយើលើឥណ៍ទានជា�់សំង្ស��.ប្រតូិវ
បាន��ម�អនុវតិដ. យើហិើ�យើជ្ជឿជា�់ថារាល់ឥណ៍ទានអាប្រ��់ប្រតូិវបានលុ�យើចញពីី�ញ្ញជី. និងបានយើធើើសំំវិធានធនប្រគ្គ�់ប្រគាន់ចំយើពាះ
ឥណ៍ទានជា�់សំង្ស��។

របាយូក្លារណ៍ 
របូ�់�កមុ�បឹូកាភិិបាល

80 ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021     របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�



នាកាល�រិយើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍យើនះ.និងន្ថែ�ិ�យើលើការ�ល់ដឹំងច្បាសំ់លាសំ់�ំ�ុតិ.អភិិបាលមិនបាន�ល់ដឹំងពីីសាា្នការណ៍៍
ណាមួ�ន្ថែដំលយើធើើឱ្្យមានការជ្ជប្រមះ�ញ្ញជីយើលើឥណ៍ទានអាប្រ��់.និង�ុយើរប្រ�ទាន.ប្រពីមទាំងសំំវិធានធនផ្ទៃនសំមតិុល្យសាច់ប្របា�់រ�សំ់
�ំណ៍ុលអាប្រ��់.និងឥណ៍ទានជា�់សំង្ស���ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារន្ថែដំលមានភាពី�ើះខាតិជាសារវនិ។
 

�ទូពី៉�កមម
មុនយើពីលន្ថែដំលរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារប្រតិូវបានយើរៀ�ចំយើឡើង.អភិិបាលបានចាំតិ់វិធានការសំមប្រសំ�.យើដំើម្បីីឈានដំល់
ការអះអាងថា.�ណាា្ប្រទិពី្យសំ�មីន្ថែដំលទិំនងជាមិនអាចទិទិួលសាា្ល់�ុ�ងតិផ្ទៃមួយើដំើម�ុ�ងប្រ�តិិ�តិិិការអាជ្ជីវ�មីធមីតា.ដំ�ចន្ថែដំលបាន
�តិ់ប្រតា�ុ�ង�ញ្ញជីគ្គណ៍យើន�្យរ�សំ់ធនាគារ.ប្រតិូវបានកាតិ់�នែ�តិផ្ទៃមួយើ�ប្រតិឹមតិផ្ទៃមួន្ថែដំលយើគ្គរំពីឹងទិុ�ថាអាចល�់��បាន។

នាកាល�រយិើចិទិផ្ទៃនរបា�កាណ៍យ៍ើនះ.អភិិបាលពំុីបានដំងឹពីីប្រពឹីតិដកិារណ៍ណ៍ាមួ�ន្ថែដំលអាច.�ណាាល្ឱ្្យការ�ំណ៍ត់ិតិផ្ទៃមួប្រទិព្ីយសំ�មី
យើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារ.មានភាពីពីុំប្រតិឹមប្រតិូវយើនាះយើទិ។

វធិើសា��ិក�ណិត់្ថុត្ថុនៃមូ
នាកាល�រិយើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍យើនះ.អភិិបាលពំុីបានដំឹងពីីយើហិតុិការណ៍៍ណាមួ�.ន្ថែដំលបានយើ�ើតិយើឡើង.ន្ថែដំលយើធើើឱ្្យ��ះពាល់ដំល់
វិធីសាស្ត្រសំដវា�តិផ្ទៃមួប្រទិពី្យសំ�មី. និង�ំណុ៍លយើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារថាមានភាពីមិនប្រតឹិមប្រតូិវ. ឬ 
មិនសំមប្រសំ�យើនាះយើទិ។

បូ�ណិ� លយថាខេហិត្ថុ� និងបូ�ណិ� លខេផ្លូសងៗ
នាកាល�រិយើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍យើនះពីុំមាន៖
(�).. .ការ��់�នៃ��យើលើប្រទិព្ីយសំ�មីណាមួ�រ�សំ់ធនាគារ.យើលើការធានា�ំណ៍ុលរ�សំ់�ុគ្គគលណាមាំ្�់យើឡើ�.ចាំ�់តាំងពីី

សំប្រមា�់កាល�រិយើចិទិន្ថែដំលបាន�ញ្ញេ�់ម�.យើលើ�ន្ថែលងន្ថែតិ�ងាា្ញយើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�.និង
(�).. .�ំណ៍លុ�ថាយើហិតុិណាមួ�.បានយើ�ើតិមានយើឡើងចយំើពាះធនាគារតាំង្ពីីចុងការិ��រិយើចិទិន្ថែដំលបាន�ញ្ញេ�់.យើប្រ�ពីីប្រ�តិិ�តិិិ

ការអាជ្ជីវ�មីធមីតារ�សំ់ធនាគារយើនាះយើទិ។

ន្ថែ��ិតាមទិសំស្នៈរ�ស់ំអភិិបាល.�ល់យើ�ើញថាពំុីមាន�ណំ៍លុ�ថាយើហិតុិ.ឬ�ណំ៍លុយើ�្សងៗ.រ�ស់ំធនាគារ.ន្ថែដំលប្រតូិវបានទាមទារ
ឱ្្យសំង�ុ�ងអឡំ�ងការិ��រិយើចិទិ.១២.ន្ថែ�យើនះ�នាា�់្ពីី�ញ្ញេ�ក់ារ�ិ�រិយើចិទិ.ថាអាចនងឹមាន.ឬអាចមាន�ល��ះពាល់គ្គរួឱ្្យ�ត់ិសំមាាល្់.
ដំល់លទិធភាពីរ�សំ់ធនាគារ�ុ�ងការ�ំយើពីញកាតិពីើ�ិចេរ�សំ់�ួ�នយើ�យើពីល�ំណ៍ុលយើនាះដំល់កាល�ំណ៍តិ់សំងយើឡើ�។

ការដែ�បូ�បូលួនៃនខេហិត្ថុ�ការណ៍ិ
នាកាល�រិយើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍យ៍ើនះ.អភិិបាលពំុីបានដំងឹពីីយើហិតុិការណ៍ណ៍ាម�ួ.យើលើ�ន្ថែលងន្ថែតិយើហិតុិការណ៍.៍ន្ថែដំលបានយើលើ�យើឡើង
យើ��ុ�ងរបា�កាណ៍៍យើនះ.ឬ�៏របា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារ.ន្ថែដំលនឹង�ណាា្លឱ្្យមានតិួយើល�ណាមួ�ន្ថែដំលបាន�ងាា្ញ
យើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតិែ�មានភាពីមិនប្រតិឹមប្រតិូវយើនាះយើទិ។

�មា�ធាត្ថុ�មិន�បូ�កត្ថុើ
ន្ថែ�ិ�តាមទិសំ្សនៈរ�សំ់អភិិបាល.លទិធ�លផ្ទៃនប្រ�តិិ�តិិិការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ្ំរ�សំ់ធនាគារ. មិនមាន�ល��ះពាល់គ្គួរឱ្្យ�ត់ិសំមាា្ល់ពីី
សំមាសំធាតិុណាមួ�.ឬប្រ�តិិ�តិិិការ.ឬប្រពីឹតិិិការណ៍៍ណាមួ�មានល�ខណ៍ៈមិនប្រ�ប្រ�តិីយើនាះយើទិ។

81ធនាគារ អ៊ូូ�រី
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021      របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�  



ន្ថែ�ិ�តាមទិសំ្សនៈរ�សំ់អភិិបាល. យើ�ចយើនាា្ះយើពីលចាំ�់ពីីការិ��រិយើចិទិ�ញ្ញេ�់. ដំល់កាល�រិយើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍យើនះ 
ពំុីមានសំមាសំធាតិុណាមួ�.ប្រ�តិិ�តិិិការ.ឬប្រពឹីតិិិការណ៍៍ណាមួ�ន្ថែដំលន្ថែដំលមានល�ខណ៍ៈជាសារវនិ.និងមិនប្រ�ប្រ�តីិយើ�ើតិមាន 
យើឡើងន្ថែដំលអាចនំាឱ្្យ��ះពាល់ដំល់លទិធ�លផ្ទៃនប្រ�តិិ�តិិិការរ�សំ់ធនាគារ.�ុ�ងការិ��រិយើចិទិន្ថែដំលរបា�ការណ៍៍យើនះបានយើរៀ�ច ំ
យើឡើងយើនាះយើទិ។

�ពឹីតិិ្ថុការណ៍ិ��ខាន់ៗកំ�ងអ៊ូ���ងការយិបូរខិេច្ឆិទិូនៃនរបាយការណ៍ិ
យើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី១៦.ន្ថែ�វិចិិកា.ឆ្នាំំ្ំ២០២១.ធនាគារបានទិទិួលការអនុម�តិជា�ួ�វការពីីធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.និងផ្ទៃថ្មីៃទិី០២.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្ំ២០២១.
ធនាគារបានទិទិួលការអនុម�តិជា�ួ�វការពីីប្រ�សំួងពាណ៍ិជ្ជជ�មី.ឱ្្យយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការអាជ្ជីវ�មីយើប្រកាមយើឈាះ្ះ.“ធនាគារ.អូ�រី.(យើ�ម��ឌា).
ម.�”។.យើលើសំពីីយើនះយើទិៀតិ.ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.និង.ប្រ�សំួងពាណ៍ិជ្ជជ�មី.�៏អនុម�តិ�ុ�ងការយើ�ៃរ.១ហិូុនពីីធនាគារ.Woori Bank 

Korea. យើ�ឱ្្យយើលា� Hong Ju Kim. ន្ថែដំលជា.ជ្ជនជាតិិ��យើរ�។.ធនាគារបានប្រ�កាសំជា�ួ�វការ.និងបានចាំ�់យើ�ដើមយើធើើប្រ�តិិ�តិិិការ
�ុ�ងនាមជាធនាគារពាណ៍ិជ្ជជជាសាធារណ៍ៈយើ��យើជាគ្គជ្ជ��យើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី០៣.ន្ថែ�ម�រា.ឆ្នាំំ្ំ២០២២។

�ពឹីតិិ្ថុការណ៍ិខេ�កាយការយិបូរខិេច្ឆិទិូនៃនរបាយការណ៍ិ
នាកាល�រយិើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍យ៍ើនះ.មិនមានប្រពឹីតិិិការណ៍គួ៍្គរឱ្្យ�ត់ិសំមាាល្ណ់ាមួ�យើ�ើតិយើឡើង�នាា�់្ពីីកាល�រយិើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍
យើនះយើឡើ�.មិនមានអើីន្ថែដំលតិប្រមូវឱ្្យមានការន្ថែ�តិប្រមូវ.ឬ�ងាា្ញ.យើប្រ�ពីីអើីន្ថែដំលបាន�ងាា្ញយើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�យើនះយើទិ។

�កមុ�បឹូកាភិិបាល
សំមាជ្ជិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលកាន់តិំន្ថែណ៍ង�ុ�ងការិ��រិយើចិទិ.និងនាកាល�រិយើចិទិផ្ទៃនរបា�ការណ៍៍យើនះមានដំ�ចជា៖

ខេឈាម � ម��ត្ថុ�ដែណិង កាលបូរខិេច្ឆិទិូដែត្ថុងតា�ង ឬកាលបូរខិេច្ឆិទិូ�ឈប់ូ

ខេលាក Hyun Seong Yoon ប្រ�ធានប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល ន្ថែតិងតាំងយើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី១០.ន្ថែ��ុមភៈ.ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ខេលាក Sun Kyu Kim សំមាជ្ជិ�. 
និងអគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិ

ន្ថែតិងតាំងយើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី២៨.ន្ថែ��ុមភៈ.ឆ្នាំំ្ំ២០១៩. 
និងបានលាឈ�់យើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី២១.ន្ថែ�ម�រា.ឆ្នាំំ្ំ២០២២

ខេលាក��ី Fiona Michelle 
Whyte

សំមាជ្ជិ�. ន្ថែតិងតាំងយើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី១៨.ន្ថែ�តិុលា.ឆ្នាំំ្ំ២០១៣

ខេលាក Chang Yeon Kim សំមាជ្ជិ�. ន្ថែតិងតាំងយើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី១៥.ន្ថែ�មិថ្មីុនា.ឆ្នាំំ្ំ២០១៨. 
និងបានលាឈ�់យើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី១០.ន្ថែ�មីនា.ឆ្នាំំ្ំ២០២១

ខេលាក Ky Buntrean សំមាជ្ជិ�. ន្ថែតិងតាំងយើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី១០.ន្ថែ��ុមភៈ.ឆ្នាំំ្ំ២០២០

ខេលាក Hong Ju Kim សំមាជ្ជិ�. 
និងអគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិ

ន្ថែតិងតាំងយើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី១០.ន្ថែ�មីនា.ឆ្នាំំ្ំ២០២១.ជាអភិិបាល. 
និងន្ថែតិងតាំងជាអគ្គគនា��ប្រ�តិិ�តិិិយើ��ទិទិួលបាន
អនុម�តិពីីធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជាយើ�ផ្ទៃថ្មីៃទិី១៨.ន្ថែ�ម�រា.
ឆ្នាំំ្ំ២០២២.(យើ��មានប្រ�សំិទិធភាពីពីីផ្ទៃថ្មីៃទិី២៤.ន្ថែ�ម�រា.
ឆ្នាំំ្ំ២០២២.តិយើ�)
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ភាគឺហូិ�នរបូ�់�កមុ�បឹូកាភិិបាល
អភិិបាលមួ�រ���ុ�ងចំយើណាមប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាល.យើលា� Hong Ju Kim.បានកាន់កា�់ភាគ្គហិូុន.១.ហិូុនផ្ទៃនម�លធនសំរុ�រ�សំ់
ធនាគារ។.ពំុីមានការយើរៀ�ចំន្ថែដំលយើ�ើតិយើឡើងយើ��ធនាគារជាភាគ្គមី�ួ.�ុ�ងយើគាល�ំណ៍ងយើធើើឱ្្យអភិិបាលទិទួិលបាន�លប្រ�យើ�ជ្ជន៍
យើ��ុ�ងធនាគារ.ឬអងគភាពីសាជ្ជីវ�មីយើឡើ�។

អ៊ូតុ្ថុ�បូខេ�ជ្ជន៍របូ�់�កមុ�បឹូកាភិិបាល
�ុ�ងអឡំ�ង.នងិនាចងុការ�ិ�រយិើចិទិយើនះ.ពំុីមានការយើរៀ�ចំណាមួ�ន្ថែដំលមានធនាគារជាភាគ្គ.ី�ុ�ងយើគាល�ណំ៍ងជួ្ជ�ដំលស់ំមាជ្ជ�ិ
អភិិបាលធនាគារ.យើដំើម្បីីទិទិួលបានន�វអតិែប្រ�យើ�ជ្ជន៍.យើ��មយើធ្យាបា�ទិិញ��ភាគ្គហិូុនយើនាះយើទិ។

ចាំ�ត់ាងំពីីចុងកាល�រយិើចិទិមុន.ពំុីមានសំមាជ្ជ�ិប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលណាមាំ�់្បានទិទួិល.ឬមានសំទិិធ.ិទិទួិលបានន�វអតិែប្រ�យើ�ជ្ជន៍
ណាមួ�.(យើប្រ�ពីីអតិែប្រ�យើ�ជ្ជន៍ន្ថែដំលបានទិទួិលដំ�ចបាន�ងាា្ញយើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�).តាមរ�ៈការចុះ�ិចេសំន្យា
យើធើើយើឡើងយើ��ធនាគារ.ឬយើ��ធនាគារពា�់ពី�នធមួ�ជាមួ�នឹងធនាគារន្ថែដំលសំមាជ្ជិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលយើនាះជាសំមាជ្ជិ�.ឬ�៏
ជាមួ�ធនាគារន្ថែដំលសំមាជ្ជិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលយើនាះមាន�លប្រ�យើ�ជ្ជន៍ន្ថែ�ុ�ហិិរញ្ញញវតិែ�យើប្រចើនយើនាះយើទិ.យើលើ�ន្ថែលងន្ថែតិមានការ 
�ងាា្ញយើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�។

ការទូទួូល����ត្ថុវូរបូ�់�កមុ�បឹូកាភិិបាល និងគឺណិៈ�គឺប់ូ�គឺងកំ�ង  ការខេរៀបូច្ឆិ�របាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងមានទិំនួល�ុសំប្រតូិវ�ុ�ងការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលន�វបាន�ងាា្ញន�វប្រគ្គ�់ទិិដំឋភាពីពិីតិជាសារវនិ. 
និងប្រតឹិមប្រតូិវ.អំពីីសាា្នភាពីហិិរញ្ញញវតិែ�រ�សំ់ធនាគារគ្គិតិប្រតឹិមផ្ទៃថ្មីៃទិី៣១.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្ំ២០២១.និងលទិធ�លហិិរញ្ញញវតិែ�. ប្រពីមទាំងលំហិ�រ
សាច់ប្របា�់រ�សំ់ធនាគារសំប្រមា�់ចុងការិ��រិយើចិទិយើ��អនុយើលាមតាមសំិង់�ររបា�ការណ៍៍ទា�់ទិងនឹងហិិរញ្ញញវតិែ�អនិរជាតិិផ្ទៃន
�ម័�ជា.និងយើសំច�ដីន្ថែណ៍នាំរ�សំ់ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា។.�ុ�ងការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ទាំងយើនះ.គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងតិប្រមូវឱ្្យ៖

• អនមុ�តិយើគាលនយើ�បា�គ្គណ៍យើន�្យសំមប្រសំ�.យើ��មានការវិនចិិ��.និងការបាាន់្សាះន្.យើ��សំមយើហិតុិ�ល.និងប្រ�ុងប្រ���តុិ.
យើហិើ�យើធើើការអនុវតិដប្រ���យើ��សំងគតិិភាពី។

• អនុវតិិតាមការតិប្រមូវផ្ទៃនសំិង់�ររបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�អនិរជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.(“CIFRSs”).ឬប្រ�សំិនយើ�ើមានគ្គមាា្តិផ្ទៃនការអនុវតិិ
សំដង់�រ.ន្ថែដំលយើដំើម្បីីជាប្រ�យើ�ជ្ជន៍ដំល់ការ�ងាា្ញន�វភាពីពីិតិ.និងប្រតិឹមប្រតិូវរ�សំ់របា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�យើនាះ.គ្គមាា្តិទាំងយើនាះ
គ្គួរន្ថែតិប្រតិូវបាន�ងាា្ញ.ពីន្យល់.និង�ំណ៍តិ់�រិមាណ៍.�ុ�ងរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ឱ្្យបានសំមរម្យ។

• រ�្សាទិុ��ញ្ញជីគ្គណ៍យើន�្យឱ្្យបានប្រគ្គ�់ប្រគាន់.និងធានាថាប្រ�ពី�នធផ្ទៃនការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងមានប្រ�សំិទិធភាពី។

• យើរៀ�ចំរបា�ការណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតិែ�យើ��ឈរយើលើម�ល�ាន្និរនដរភាពី.យើលើ�ន្ថែលងន្ថែតិ�ុ�ង�រណ៍នី្ថែដំលធនាគារ.មិនអាច�នដសំ�មីភាពី
អាជ្ជីវ�មីរ�សំ់�ួ�ននាយើពីលអនាគ្គតិ។

• ប្រតិួតិពីិនិតិ្យ.និងដំឹ�នាំធនាគារ.ឱ្្យមានប្រ�សំិទិធភាពី.និងច�លរួមរាល់យើសំច�ិីសំយើប្រមចជាសារវនិ.ន្ថែដំល��ះពាល់ដំល់សំ�មីភាពី
ប្រ�តិិ�តិិិការ.និងដំំយើណ៍ើរការរ�ស់ំធនាគារ.យើហិើ�ប្រតូិវប្របា�ដំថា�ិចេការយើនះប្រតូិវបាន�ួ�ះ�ញ្ហាះ្ងំ�ាង្ប្រតឹិមប្រតូិវយើ��ុ�ងរបា�ការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតិែ�។
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គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង.និងប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលសំ�ម�ញ្ហាា�់្ថា.ធនាគារបានអនវុតិដតាមល�ខ�ណ៍ឌតិប្រមូវចាំបំាច់នានា.ដំ�ចន្ថែដំលបាន�ញ្ហាា�់្
ខាងយើលើ.�ុ�ងការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�យើនះ។

គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងមានទិំនួល�ុសំប្រតិូវ�ុ�ងការយើរៀ�ចំ. យើហិើ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�្សាភិិបាលមានទិំនួល�ុសំប្រតិូវ�ុ�ងការអនុម�តិចុងយើប្រកា�យើ�យើលើ
របា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�យើ��អនុយើលាមតាមសំិង់�ររបា�ការណ៍៍ទា�់ទិងនឹងហិិរញ្ញញវតិែ�អនិរជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.និងយើសំច�ដីន្ថែណ៍នំា
រ�សំ់ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.ប្រពីមទាំងប្រ�ពី�នធប្រគ្គ�់ប្រគ្គងផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងន្ថែដំលគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងបាន�ំណ៍តិ់ថាវាសំមប្រសំ�យើ��ុ�ងការយើរៀ�ចំ
របា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�យើ��មិនមាន�ំហិុសំ�គងជាសារវនិ.មិនថាយើ�ើតិយើឡើងពីីការន្ថែ�ួង�នួំ.ឬ�ំហិុសំ�គង។

ខេ�ច្ឆិកិើដែ�ូងការណ៍ិរបូ�់�កមុ�បឹូកាភិិបាល
របា�ការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិែ�ន្ថែដំលអមម�ជាមួ�.បាន�ងាា្ញន�វភាពីប្រតឹិមប្រតូិវប្រគ្គ�់ទិិដំឋភាពីជាសារវនិ. ផ្ទៃនសាា្នភាពីហិិរញ្ញញវតិែ�រ�ស់ំ 
ធនាគារ.អូ�រ.ី(យើ�ម��ឌា).ម.�.(ពីីមុនម�ប្រតូិវបានយើគ្គសាាល្ជ់ា.��់ន្ថែ�លូ���ូ�.ហាា�្ន្ថែនន.ឯ.�).គិ្គតិប្រតឹិមផ្ទៃថ្មីៃទីិ៣១.ន្ថែ�ធុ�.ឆ្នាំំ្២ំ០២១.
និងលទិធ�លហិិរញ្ញញវតិែ�. ប្រពីមទាំងលំហិ�រសាច់ប្របា�់សំប្រមា�់ការិ��រិយើចិទិន្ថែដំលបាន�ញ្ញេ�់. យើ��អនុយើលាមយើ�តាមសំិង់�រ
របា�ការណ៍៍ទា�់ទិងនឹងហិិរញ្ញញវតិែ�អនិរជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.និងយើសំច�ដីន្ថែណ៍នាំរ�សំ់ធនាគារជាតិិផ្ទៃន�ម័�ជា.ប្រតិូវបានអនុម�តិយើ��ប្រ�ុម
ប្រ�ឹ�្សាភិិបាល។
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