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ទស្សនវសិ្យ័ និងបេស្កកម្ម 

ទស្សៃវស័ិ្យ 

ក្រុមក្រសួារដែលស្ថិតនៅរក្មតិមូលដ្ឋា ៃពីរ៉ា មតីនៃនស្ែារិ្ចសស្្គម ទទួលបាៃស្ក្តា ៃុពលភាពនែើមបរីស់្នៅក្រររ 
នដ្ឋយជីវភាពនលៃលនូរ សុ្វតថិភាព នស្ែារិ្ចស សុ្វតថិភាពស្្គម ៃិ្ យុតាិធម។៌ 
 
នរស្ររមម 

អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ ៃមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ ដែលមាៃទស្សៃវស័ិ្យស្្គម ៃិ្ទិស្នៅអាជីវរមម 
ដែលផ្ាល់ឱ្យស្ហក្រៃិ ៃិ្ក្រុមក្រសួារដែលសិ្ថតនៅរក្មតិមូលដ្ឋា ៃពីរ៉ា មតីនៃនស្ែារិ្ចសស្្គមៃូវឱ្ក្តស្នស្ែារិ្ចសនែើមប ី
ផ្លៃ ស់្រាូរជីវភាពរស់្នៅ ៃិ្ស្ហរមៃរ៍រស់្ពួរនរឱ្យក្រនស្ើរន ើ្ តាមរយៈក្តរផ្ាល់ឱ្យអតិលជិៃៃូវនស្វារមមហិរញ្ញ វតថុ 
ក្រររនដ្ឋយក្រសិ្ទធភាព ៃិ្ៃិរៃារភាព។ 
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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្បងេេ 

ររយិាយ 
ក្តីមាស្ទី២ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ក្តីមាស្ទី២ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ក្តីមាស្ទី២ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

សាថ ៃភាពហរិញ្ញ វតថុ    
ក្ទពយស្រមមស្ររុ (លាៃនរៀល) ៣.២៦៧.០២៥ ១.៩២៦.៣៧២ ១.២៧១.៣៧៩ 
រំណុលស្ររុ (លាៃនរៀល) ២.៨២៥.៨៣៩ ១.៦៣២.៩៨៦ ១.០៥២.២៣២ 
មូលធៃស្ររុ (លាៃនរៀល) ៤៤១.១៨៦ ២៩៣.៣៨៦ ២១៩.១៤៧ 
លទធផ្លហរិញ្ញ វតថុ    
្ំណូលស្ររុ ១៣២.៨៧៥ ៨៧.៩៦៦ ៦៧.០៣៨ 
្ំនណញមុៃរ្ព់ៃធ ៤២.៧២២ ២៦.០៥១ ១៩.៨១៨ 
្ំនណញសុ្ទធនក្ក្តយរ្ព់ៃធ ៣៣.៩៧២ ២០.៧៥៥ ១៥.៨១៦ 
អៃុបាតហរិញ្ញ វតថុ    
អៃុបាតសាធៃភាព (ភាររយ) ១៥,៦៧% ១៥,៨២% ១៨,៦៤% 
អៃុបាតស្ៃទៃីយភាព (ភាររយ) ២៧៤,៦៧% ១៩០,៦២% ១៥០,៦១% 

អៃុបាត្ំនណញភាព 

ផ្ល្ំនណញរនុ្មយួ
ឯរតាក្ទពយស្រមម 
(ភាររយ) 

១,២១% ១,២០% ១,៤០% 

ផ្ល្ំនណញរនុ្
មយួឯរតាមូលធៃ 
(ភាររយ) 

៨,៩៤% ៧,៦១% ៧,៥៧% 

្ំនណញរនុ្មយួ 
ឯរតាមូលរក្ត 
រមមសិ្ទធិ(នរៀល) 

២៤.១២០ ១៧.២៩៦ ២២.០៦៣ 

ភារលាភរនុ្មយួឯរតាមូលរក្តរមមសិ្ទធិ 
(ក្រសិ្ៃមាៃ)  គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
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ក្រាហវកិអពំីពត័៌មានហរិញ្ញវតថសុ្បងេេ 
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ស្មាស្ភាពក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល 

 

 

 

 

 
នលារ ក្ររៃីលី នែ ហសុលីវា៉ា  
ក្រធាៃក្រុមក្រររាភបិាល 
 

 
 
 

     
         

 
 
 

នលារ េៃរ៉ាត ដ្ឋយអឺស្            នលារ ឌូលីរ រ៉ា សីុ្ក្ត សាមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  
អភបិាល        អភបិាល 

   
 

  
 

នលារ អុីៃក្ដ្ឋជតី វនីជសីុ្រវីា៉ាដ្ឋណា នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាៃ 
អភបិាលឯររជយ អភបិាលឯររជយ 
 



ទំពរ័ 5 នៃ 38 

 

 

សាររេស្ក់្រេធានក្រកុម្ក្រេឹកាភិបាល  

េ្ុ ំបាទមាៃនស្្រាីនសាមៃស្សររីរយរនុ្ក្តររង្ហា ញៃូវលទធផ្លស្នក្ម្បាៃររស់្អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ស្ក្មារ ់ 
ក្តីមាស្ទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ នែើមបអីៃុនលាមនៅតាមតក្មូវក្តរររស់្រណៈរមមក្តរមូលរក្តនៃរមពុជា (រ.ម.រ)។ រនុ្នាម 
ជាក្ររឹះសាថ ៃមកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើទី២ នៅរនុ្ក្រនទស្រមពុជា ដែលនបាឹះផ្ាយលរមូ់លរក្តរំណុល 
(ដែលមាៃទំហំ ៨០ ររលីាៃនរៀល ឬស្មមូលៃរ្្ំៃួៃ ២០លាៃែុលាៃ រអានមររិ) អិលអូអិលសីុ្នរាជ្ា្ិតារនុ្ក្តរផ្ាល់ 
ៃូវផ្លិតផ្លហិរញ្ញ វតថុលមីៗែល់វៃិិនយារិៃ ៃិ្អតិលិជៃ ក្ពមទំ្ នលើររមពស់្ក្តរនក្រើក្បាស់្ក្បារន់រៀលផ្្ដែរ។  

រិតក្តរមក្តីមាស្ទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) រៃាររាបាៃៃូវលទធផ្លហិរញ្ញ វតថុ ៃិ្ស្្គមរួរជាទីគ្មរ ់
្ិតា។ ជាមយួៃរ្ក្តរអៃុវតានគ្មលៃនយាបាយយុទធសាស្តស្ា ៃិ្ក្តរក្ររក់្រ្នផ្ទរនុ្យា៉ា ្មាៃក្រសិ្ទធភាព អិលអូអិលសីុ្ 
(នេមរូឌា) បាៃរន្កើៃផ្លរក័្តឥណទៃែល់្ំៃួៃ ៦២៥ លាៃែុលាៃ រអានមររិ ដែលមាៃរំនណើ ៃ ២៨% នធៀរៃរ្ 
្ុ្ឆ្ន ២ំ០១៨។ ហាៃិភយ័ផ្លរក័្តឥណទៃ ៣០នលៃ មាៃអក្តា ០,៩២% ដែលទរជា្អក្តាហាៃិភយ័ជាមធយម 
នៅរនុ្វស័ិ្យទំ្ មូល។ នៅរនុ្ក្តីមាស្ទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុ្ស្នក្ម្បាៃក្បារ់្ ំនណញសុ្ទធ្ ំៃួៃ ៨,៤ 
លាៃែុលាៃ រអានមររិ នរើៃជា្ក្តីមាស្ទី២ ឆ្ន ២ំ០១៨ ្ំៃួៃ ៣,៣ លាៃែុលាៃ រអានមររិ នស្មើៃរ្ ៦៤%។ ជាមយួៃរ្ 
រំនណើ ៃយា៉ា ្ឆ្ររ់ហ័ស្ ៃិ្ក្រររនដ្ឋយរុណភាព អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) បាៃក្តៃ យជា ក្ររឹះសាថ ៃមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ 
ទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើធំជា្នរលំដ្ឋរទី់៤ នៅរនុ្ក្រនទស្រមពុជា រិតនលើ្ំៃួៃផ្លរក័្តឥណទៃ ៃិ្ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើ 
ៃិ្ជាក្ររឹះសាថ ៃមកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើធំជា្នរលំដ្ឋរទី់៣ នរើរិតនលើ្ំៃួៃអតិលិជៃ េណៈដែលអក្តា្ំនណញ 
ពីក្ទពយស្រមមររស់្អិលអូអិលសីុ្ទទួលបាៃលទធផ្លលអឈាៃមុេនរ រនុ្្ំនណាមក្ររឹះសាថ ៃមកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បារ ់
រនញ្ញ ើដែលធំជា្នរទំ្ ៧ នហើយអក្តា្ំនណញពីមូលធៃភារទុៃិរ ររស់្អិលអូអិលសីុ្ ជារលំ់ដ្ឋរថ់្នន រន់លេ២ 
ពីរឆ្ន ជំារគ់្មន នៅរនុ្ឆ្ន ២ំ០១៧ ៃិ្ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

នយើ្សំ្ រ្នឃើញឆ្ន ២ំ០១៩ រឺជាឆ្ន ដំែលមាៃស្ក្តា ៃុពលរំនណើ ៃ ៃិ្ជាឱ្ក្តស្ែពិ៏នស្ស្ស្ក្មារអិ់លអូអិលសីុ្ 
រនុ្ក្តរពក្្ីរអាជីវរមម ៃិ្ក្រតិរតាិក្តរររស់្េៃួៃ ជាមយួៃរ្ផ្លិតផ្លដែលក្តូវបាៃរ្នាន ើ្ស្ក្មាររំ់នពញ 
តក្មូវក្តរស្ហក្រិៃ ៃិ្ក្រួសារដែលមាៃ្ំណូលមធយម ដែលមាៃក្តរររីលូតលាស់្យា៉ា ្ឆ្ររ់ហ័ស្។  

ក្តរររី្នក្មើៃរនុ្វស័ិ្យស្ហក្គ្មស្ធុៃមធយមនធវើឱ្យមាៃតក្មូវក្តរផ្លិតផ្លក្តៃដ់តទំនៃើរ ៃិ្ស្មបរូដររជា្មុៃ។ 
ជាមយួៃរ្ក្តរគ្មកំ្ទដផ្នររន្ចសរនទស្ពីអិលអូអិលសីុ្ក្រុរ អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ៃរ្រៃាដរលមអផ្លិតផ្ល ៃិ្   
នស្វារមមដែលមាៃក្សារ ់ នែើមបរំីនពញតាមតក្មូវក្តរររស់្អតិលិជៃ។ នលើស្ពីនៃឹះនៅនទៀត អិលអូអិលសីុ្ៃរ្រៃា 
ពក្ រ្្នស្វាអតិលិជៃ ៃិ្ផ្ាល់ផ្លិតផ្ល ក្ពមទំ្ នស្វារមមលមីៗស្មបរូដររនៅតាមតក្មូវក្តរររស់្អតិលិជៃ រមួមាៃ 
រណៃីស្ៃសសំ្ក្មារន់ក្រើក្បាស់្រនុ្រនក្មា្នពលអនារត រណៃីស្ៃសសំ្ក្មាររុ់ក្តធីតា ៃិ្ នស្វាទូទតវ់រិកយរក្ត។ 

អិលអូអិលសីុ្មាៃទស្សៃវស័ិ្យស្ក្មារឆ់្ន ២ំ០១៩ នៃឹះជាឆ្ន សំ្ក្មារន់ស្វាហិរញ្ញ វតថុឌីជីលលដែលនធវើឱ្យនស្វាអតិលិជៃ 
ររស់្នយើ្ក្តៃដ់តលអក្រនស្ើរន ើ្មយួរក្មតិនទៀត ៃិ្រន្កើៃក្រសិ្ទធភាពតាមរយៈក្តរនក្រើក្បាស់្នស្វាហិរញ្ញ វតថុឌីជីលល។  
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ផ្នែកទី ១: ព័ត៌មានពាកព់័នធនងឹេគុ្គលបបាោះនាយ 

១-ពត័ម៌ាៃទូនៅអពំរីរុគលនបាឹះផ្ាយ 
 នឈាម ឹះក្រុមហរុៃជាអរសរដេមរ៖ អលិអអូលិសីុ្ (នេមរឌូា) ភអីលិសីុ្ ជាអរសរឡាតាំ្ ៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
 អរសររូែ: LOLC 
 អាស្យដ្ឋា ៃ៖ អគ្មរនលេ ៦៦៦B ផ្ៃូវនលេ ២៧១ ស្ង្ហក តរ់រ្ ទពុំៃទ២ី េណឌ នពាធិ៍ដស្ៃជយ័ រជធាៃភីននំពញ 
 នលេទូរស័្ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ នលេទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
 នរហទំពរ័៖ www.lolc.com.kh អុីដម៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

 នលេវញិ្ញញ រៃរក្ត្ុឹះរញ្ា ីពាណិជារមម៖ ០០០១២៨២៩ ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី៨ ដេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ 
 នលេអាជ្ារណណ អាជីវរមម៖ M.F ០៤ ន្ញនដ្ឋយ៖ ធនាគ្មរជាតនិៃរមពុជា ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ១ី១ ដេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 នស្្រាីស្នក្ម្អៃុញ្ញញ ត ៃិ្្ុឹះរញ្ា ីឯរសារផ្ាល់ពត័ម៌ាៃ នលេ៖ ០៨៤/១៩ រ.ម.រ/ស្.ស្.រ.   
ក្តលររនិ្េទ៖ នលៃទ២ី២ ដេនមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 នឈាម ឹះរុរគលតណំា្ររុគលនបាឹះផ្ាយ៖ នលារ សុ្េ នវឿៃ 

២-ែនំណើ រក្តរធុររិ្ ចសស្ន្ខរ 

អិលអូអិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ ៃមកី្រូហិរញ្ញ វតថុទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើធំមយួនៅរនុ្ក្រនទស្រមពុជា ដែលទទួលបាៃអាជ្ារណ័ណ ពី 
ធនាគ្មរជាតិនៃរមពុជា ៃិ្ បាៃនធវើក្រតរិតាិក្តរជា្ ២៥ឆ្ន មំរនហើយ។ អិលអអូិលសីុ្បាៃៃរ្រពុំ្ផ្ាល់នស្វាហិរញ្ញ វតថុ 
យា៉ា ្ស្មបរូដររែល់អតិលជិៃែូ្ជា នស្វាឥណទៃ នស្វាក្បាររ់នញ្ញ ើ ៃិ្ នស្វាភតិស្ៃិហិរញ្ញ វតថុ តាមរយៈរណាា ញ 
សាខា្ំៃួៃ ៧៨សាខានៅទូទំ្ ក្រនទស្។ រិតក្តរមដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើររស់្អិលអូអិលសីុ្ មាៃ 
្ំៃួៃ ៣៤៧ លាៃែុលាៃ រអានមររិ ជាមយួៃរ្្ៃំួៃអតិលិជៃក្បាររ់នញ្ញ ើ ២៦៦.៨៣៥ នារ។់ ផ្លរក័្តឥណទៃស្ររុ 
មាៃក្រមាណ ៦២៥ លាៃែុលាៃ រអានមររិ ៃិ្មាៃអតលិិជៃ ២៦៤.៤២៧ នារ។់ 

៣-សាថ ៃភាពទផី្ារ 

វស័ិ្យមកី្រូហិរញ្ញ វតថុនៅរមពុជាស្នក្ម្បាៃរំនណើ ៃផ្លរក័្តឥណទៃ្ំៃួៃ ១៧% នធៀរៃរ្ែំណា្ឆ់្ន ២ំ០១៨ ដែល 
មាៃស្មតុលយជា្ ៦,៤ររលីាៃ ែុលាៃ រអានមររិ រតិក្តរមដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៃិ្ មាៃអតិលជិៃជា្ ២,១លាៃនារ ់
េណៈដែលហាៃិភយ័ឥណទៃ ៣០នលៃ មាៃ្ំៃៃួក្តរមដត ១,១៨%។ ្ំដណរអតលិិជៃក្បាររ់នញ្ញ ើមាៃ្ៃំួៃជា្ 
២,៥ លាៃនារ ់ ៃិ្មាៃស្មតុលយជិត ៣,៤ ររលីាៃែុលាៃ រអានមររិ។ ក្ររឹះសាថ ៃមកី្រហិូរញ្ញ វតថុនៅរមពុជាផ្ាល់នស្វា 
ហិរញ្ញ វតថុជូៃអតិលិជៃនៅទូទំ្ ក្រនទស្ ៃិ្មាៃផ្លិតផ្លស្មបរូដររជានក្្ើៃែូ្ជា ផ្លិតផ្លរមចសដីែលមៃិមាៃ 
ក្ទពយដ្ឋរធ់ានា ភតិស្ៃិហិរញ្ញ វតថុ ផ្លិតផ្លរមចសសី្មាា រនក្រើក្បាស់្ផ្លទ ល់េៃួៃដែលទទួលយរស្មាា រដែលទិញជាក្ទពយ 
ដ្ឋរធ់ានា ផ្លិតផ្លរមចសសី្ហក្គ្មស្ខាន តតូ្ ៃិ្ មធយម ៃិ្ផ្លិតផ្លរមចសសី្ក្មាររ់សិ្រមម ជានែើម។ នលើស្ពីនៃឹះ 
នៅនទៀត ៃិនាន ក្តរនៃរន្ចសរវជិាា ទំនៃើររម៏ាៃ ក្រជាក្រិយភាពផ្្ដែរនៅរនុ្វស័ិ្យនៃឹះ ែូ្ជានស្វាធនាគ្មរ្ល័ត នស្វា 
ទូទតវ់រិកយរក័្ត ៃិ្ នស្វាក្បាររ់មចសតីាមដររឌជីីលល។  

http://www.lolc.com.kh/
mailto:info@lolc.com.kh


ទំពរ័ 12 នៃ 38 

 

រ្ចសុរបៃន មាៃក្ររឹះសាថ ៃមកី្រហិូរញ្ញ វតថុដែលមាៃអាជ្ារណ័ណ ជា្ ៧០ក្ររឹះសាថ ៃ េណៈដែលក្ររឹះសាថ ៃមកី្រូហិរញ្ញ វតថុ 
ទទួលក្បាររ់នញ្ញ ើធំៗទំ្ ៧ ចរយ់រ្ំដណរទផី្ារជា្ ៨៦% នៃទំហំទីផ្ារស្ររុ នរើរិតនលើទំហំផ្លរក័្ត 
ឥណទៃ។ 

៤-សាថ ៃភាពក្ររតួក្រដជ្ 

អិលអូអិលសីុ្ (នេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ រឺជាក្ររឹះសាថ ៃមកី្រូហិរញ្ញ វតថុធំជា្នរលំដ្ឋរទ់ី៤ នៅរនុ្ក្រនទស្រមពុជា រិតនលើ 
្ំៃួៃផ្លរក័្តឥណទៃ ៃិ្ ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើ ៃិ្ ជាក្ររឹះសាថ ៃធំជា្នរលំដ្ឋរទ់ី៣ នរើរិតនលើ្ៃំួៃអតិលិជៃ។ 
អិលអូអិលសីុ្មាៃលរខណៈក្ររួតក្រដជ្នៅនលើទផី្ារ នដ្ឋយសារដតក្តរផ្ាល់ៃូវផ្លិតផ្លហិរញ្ញ វតថុយា៉ា ្ស្មបរូដររ 
មាៃរណាា ញសាខានៅទូទំ្ ក្រនទស្ មាៃក្រភពនែើមទុៃពីក្រភពជានក្្ើៃ ៃិ្មាៃធៃធាៃមៃុស្សដែលមាៃស្មតថភាព 
ៃិ្ជំនាញរន្ចសរនទស្។ 

នៅពាររ់ណាា លឆ្ន ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុ្ស្នក្ម្បាៃរំនណើ ៃផ្លរក័្តឥណទៃ្ំៃួៃ ២៨% ៃិ្រំនណើ ៃ 
ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើ្ំៃួៃ ៤៩% េណៈដែល្ំៃួៃអតិលជិៃក្បាររ់មចសនីរើៃន ើ្ ១២% ៃិ្អតិលិជៃក្បាររ់នញ្ញ ើនរើៃ 
ន ើ្ ៤៨%។ រ្ចសុរបៃន អិលអូអិលសីុ្ចរយ់រ្ំដណរទផី្ារ្ៃំួៃ ៩,៤% នៃទំហំទផី្ារស្ររុ ៃិ្ មាៃស្ក្តក ៃុពល 
រនុ្ក្តរររី្នក្មើៃនៅមុេនទៀត នដ្ឋយសារដតយុទធសាស្តស្ា្ មប្ររស់្អិលអូអិលសីុ្ រនុ្ក្តរនលើររមពស់្ក្តរររាអតិលិជៃ 
ក្តរពក្្ីរ ្ំៃួៃអតិលិជៃទំ្ នៅតំរៃជ់ៃរទ ៃិ្ទីក្រជុជំៃ ៃិ្ក្តរពក្្រ្រុណភាពឥណទៃតាមរយៈក្តរយរ្តិា 
ទុរដ្ឋរ ់នលើស្មតថភាពរ្ស់្្ររស់្អតលិិជៃ។ 

សាថ ៃភាពទីផ្ារហិរញ្ញ វតថុនៅរមពុជាមាៃលរខណៈចស់្ទុ ំ ដែលអនរវៃិិនយារលមីៗ ក្តូវដតមាៃនែើមទុៃយា៉ា ្រ រ្ មា ំ នែើមប ី
្ូលរមួក្ររតួក្រដជ្រនុ្ទីផ្ារនៃឹះបាៃ។  
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ផ្នែកទី ២ : ព័ត៌មានអំពលីទធនលក្រេតិេតតិារធុរកិច្ច  

១-លទធផ្លក្រតរិតាកិ្តរធុររិ្ ចស នដ្ឋយរមួរញ្ចសូលពត័ម៌ាៃធុររិ្ ចសតាមដផ្នរ 

លទធផ្លស្នក្ម្បាៃសំ្ខាៃ់ៗ  ដផ្ៃក្តរ លទធផ្លស្នក្ម្បាៃ 
ដផ្នរនស្វាឥណទៃ 
្ំៃួៃអតិលិជៃនស្វាឥណទៃ ២៥៨.៦៩៥ ២៦៤.៤២៧ 
ឥណទៃនៅរនុ្នែអតិលិជៃ (លាៃនរៀល) ២.៤៧៧.៨៦១ ២.៥៣៩.៧៣៤ 
ដផ្នរនស្វាក្បាររ់នញ្ញ ើស្ៃស ំ
្ំៃួៃអតិលិជៃក្បាររ់នញ្ញ ើស្ៃស ំ ២០០.៩១៨ ២៦៦.៨៣៥ 
ស្មតុលយក្បាររ់នញ្ញ ើស្ៃស ំ(លាៃនរៀល) ១.៣១៧.៣៨៦ ១.៤១២.១៩៦ 
ដផ្នរក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាៃន់ផ្ស្ៗនទៀត 
្ំៃួៃក្តរយិាល័យ ៧៩ ៧៨ 
្ំៃួៃរុរគលិរ ២.៦២០ ២.៤៦១ 

 

២-ក្តរដក្រក្រលួសំ្ខាៃ់ៗ ពារព់ៃ័ធៃរ្ ក្រតរិតាកិ្តរធុររិ្ ចស  

នែើមបរីំនពញតក្មូវក្តរររស់្អតិលិជៃ នៅរនុ្ក្តីមាស្ទី២នៃឹះ អិលអូអិលសីុ្បាៃដ្ឋរឱ់្យែំនណើ រក្តរសារលប្ផ្លិតផ្ល 
ឥណទៃនរហដ្ឋា ៃ ដែលផ្លិតផ្លនៃឹះផ្ាល់ភាពង្ហយក្សួ្លែល់អតិលជិៃ ដែលមាៃតក្មូវក្តរទិញ ៃិ្ស្្ ់
នរហដ្ឋា ៃលមីនៅតាមតក្មូវក្តរររស់្េៃួៃ។ នក្ៅពីនៃឹះ អិលអូអលិសីុ្បាៃៃរ្រពុំ្អភវិឌឍរមមវធិីធនាគ្មរ្ល័តររស់្េៃួៃរ ឺ
រមមវធិី iPay mobile application ដែលអៃុញ្ញញ តឱ្យអតលិជិៃអា្នធវើក្រតិរតាិក្តរបាៃនដ្ឋយេៃួៃឯ្នៅរនុ្ទូរស័្ពទនែ 
ែូ្ជា ពិៃិតយនមើលស្មតុលយរណៃ ី របាយក្តរណ៍រណៃសី្ន្ខរ នផ្ទរក្បារ ់ ទូទតក់្តរ្ំណាយ រញ្ចសូលទររក្បាររ់នុ្ 
ទូរស័្ពទនែ នរើររណៃីរនញ្ញ ើមាៃក្តលរំណត ់រញ្ញា ក្តរទូទតត់ាមក្តលរណំត ់រណនាក្បាររ់នញ្ញ ើ រណនាក្បាររ់មចស ី
ៃិ្រង្ហា ញទីតាំ្ ក្តរយិាល័យ ជានែើម។ រដៃថមនលើនៃឹះ អិលអូអិលសីុ្បាៃៃរ្ រំពុ្អភវិឌឍក្រពៃ័ធររស់្េៃួៃ នែើមប ី
តភាា រន់ៅក្រពៃ័ធ Cambodia Share Switch (CSS) ដែលអៃុញ្ញញ តឱ្យអតិលជិៃអា្នក្រើក្បាស់្ក្តត ATM 
ររស់្េៃួៃនៅក្ររម់ា៉ា សីុ្ៃ ATM ររស់្ក្ររឹះសាថ ៃដែលជាស្មាជិរក្រពៃ័ធ CSS។ ទៃទរមៃរ្នៃឹះ អិលអអូិលសីុ្ររ៏ពុំ្ 
អភវិឌឍក្រពៃ័ធធនាគ្មរ tablet banking ដែល អៃុញ្ញញ តឱ្យរុរគលិរឥណទៃអៃុវតាក្តរង្ហរ (ែូ្ជាក្តរវាយតនមៃ 
ឥណទៃ ក្តរក្រមូលរមចសយឺីតយា៉ា វ នរើររណៃរីនញ្ញ ើស្ៃស)ំ ពឧីរររណ៍ tablet device ដែលៃរ្ជួយ រន្កើៃ 
ផ្លិតភាព ៃិ្ ក្រសិ្ទធភាពក្តរង្ហរ។ 
៣-រ្នាស្មពៃ័ធ្ ណូំល                  

 
 
ល.រ 

 
 

ក្រភព្ណូំល 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

្ៃំៃួទររក្បារ ់
(លាៃនរៀល) 

ភាររយ ្ៃំៃួទររក្បារ ់
(លាៃនរៀល) 

ភាររយ ្ៃំៃួទររក្បារ ់
(លាៃនរៀល) 

ភាររយ 

១ ្ំណូលក្តរក្បារ ់ ៥៩.០១៨ ៨៨,០៤% ៧១.០៣៨ ៨០,៧៦% ១០៣.២៩០ ៧៧,៧៣% 
២ ្ំណូលនផ្ស្ៗ ៨.០២០ ១១,៩៦% ១៦.៩២៨ ១៩,២៤% ២៩.៥៨៥ ២២,២៧% 
្ំណូលស្ររុ ៦៧,០៣៨ ១០០% ៨៧,៩៦៦ ១០០% ១៣២.៨៧៥ ១០០% 
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ផ្នែកទី ៣ : អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម 

១ . ភារហរុៃរិ  

 រ-ក្តរក្តរពារសិ្ទធភិារហរុៃរិ  

ភារហរុៃិរជាអនរនក្ជើស្នរ ើស្ ៃិ្ដត្តាំ្ ក្រុមក្រររាភបិាល។ ភារហរុៃិរទទួលបាៃក្តរក្តរពារនដ្ឋយក្រុមក្រររា 
ភបិាល។ 

 េ-ក្តរដរ្ដ្រក្រនភទភារហរុៃរិ (រតិក្តរមនលៃទ៣ី០ ដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩) 

ររយិាយ ស្ញ្ញា ត ិ ក្រនភទភារហរុៃរិ ្ៃំៃួភារហរុៃរិ ្ៃំៃួមលូរក្ត ភាររយ 

តិ្ជា្ ០៥ % 
ស្ញ្ញា តិដេមរ 

ររូវៃារុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
ៃីតិរុរគល ១ ៤២.៦៧៤ ៣,០៣% 

មៃិមាៃ 
ស្ញ្ញា តដិេមរ 

ររូវៃារុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
ៃីតិរុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

ចរព់ី ០៥%ែល់
តិ្ជា្ ៣០ % 

ស្ញ្ញា តិដេមរ 
ររូវៃារុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
ៃីតិរុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

មៃិមាៃ 
ស្ញ្ញា តដិេមរ 

ររូវៃារុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
ៃីតិរុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

ចរព់ី ៣០ % 
ន ើ្នៅ 

ស្ញ្ញា តិដេមរ 
ររូវៃារុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
ៃីតិរុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

មៃិមាៃ 
ស្ញ្ញា តដិេមរ 

ររូវៃារុរគល គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
ៃីតិរុរគល ១ ១.៣៦៥.៧៩២ ៩៦,៩៧% 

 
 រ-អភបិាល ររុគលិរជាៃេ់ពស់្ ៃិ្ ៃនិយាជតិដែលក្តៃក់្តរម់លូរក្តរមមសិ្ទធរិរស់្ររុគលនបាឹះផ្ាយ 

ភារហរុៃរិ ្ៃំៃួភារហរុៃរិ ្ៃំៃួមលូរក្ត ភាររយ 
អភបិាល ០ ០ ០ 
រុរគលិរជាៃេ់ពស់្ ១ ១៤.៥១០ ១,០៣% 
ៃិនយាជតិ ១ ១៤.០៨២ ១,០០% 

ស្ររុ ២ ២៨.៥៩២ ២,០៣% 
 
ឃ-ក្តរផ្លៃ ស់្រាូរភារហរុៃរិក្តៃក់្តរភ់ារហរុៃមាៃសិ្ទធនិបាឹះនឆ្ន ត្ៃំៃួនក្្ើៃ ៃិ្ ភារហរុៃរិក្តៃក់្តរភ់ារហរៃុ 
មាៃសិ្ទធនិបាឹះនឆ្ន ត្ៃំៃួនក្្ើៃនលើស្លរ ់នដ្ឋយរញ្ញា រអ់ពំអីតាស្ញ្ញញ ណ៖ 

 រិតក្តរមនលៃទ៣ី០ ដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុ្ពុំមាៃក្តរផ្លៃ ស់្រាូរភារហរុៃិរនទ។  
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្-អតាស្ញ្ញញ ណភារហរុៃិរដែលក្តៃ់ក្តរ់ភារហរុៃចរ់ពី ០៥ (ក្បា)ំ ភាររយន ើ្នៅ ស្ថិតរនុ្សាថ ៃ
ភាពអសាធៃភាព រតិក្តរមនលៃទ៣ី០ ដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩៖ គ្មម ៃ ។  

្-រិ្ ចសក្រជុមំហាស្ៃនបិាតភារហរុៃរិ 

  នៅរនុ្ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ នៃឹះ ពុំមាៃក្តរក្រជុំមហាស្ៃនិបាតភារហរុៃរិនទ។  

្-នគ្មលៃនយាបាយភារលាភ 

 ្-១-នគ្មលៃនយាបាយភារលាភររស់្រុរគលនបាឹះផ្ាយ 

នគ្មលៃនយាបាយភារលាភររស់្អិលអូអិលសីុ្ រឺក្បារ់្ នំណញសុ្ទធទំ្ អស់្ក្តូវបាៃរញ្ចសូលនៅរនុ្េទ្ក់្បារ ់
្ំនណញររាទុរ។  

 ្-២-ពត័ម៌ាៃក្រវតាសិាស្តស្ាអពំីក្តរដរ្ដ្រភារលាភរនុ្រយៈនពល ០៣ (រ)ី ក្តីមាស្្ុ្នក្ក្តយ (ក្រសិ្ៃមាៃ) 

ពពិណ៌នាលមអតិអពំកី្តរដរ្ដ្្ភារលាភ 
ក្តមីាស្ទ៤ី 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ក្តមីាស្ទ១ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

្ំនណញសុ្ទធ (លាៃនរៀល) ១៦.៧៩៩ ៣២.០៩១ ៣៣.៩៧២ 

ភារលាភជាសា្ក់្បារស់្ររុ  គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

ភារលាភជាមូលរក្តរមមសិ្ទធិស្ររុ  គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

ភារលាភនផ្ស្នទៀត គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

អៃុបាត្ណំាយភារលាភ (%)  គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

ទិៃនផ្លភារលាភ (%) គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 

ភារលាភរនុ្មយួឯរតាមូលរក្តរមមសិ្ទធ ិ គ្មម ៃ គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
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២-អ្គក្តរនលេ 

 
៣-ក្រមុក្រររាភបិាល ៃិ្ រណៈរមាម ធកិ្តរនានា 
 រ-ស្មាស្ភាពក្រមុក្រររាភបិាល 

ល.រ នឈាម ឹះអភបិាល តំដណ្ 
ក្តលររនិ េ្ទ 
ក្តៃ យជាអភបិាល 

ក្តលររនិ េ្ទរញ្ចសរ ់
អាណតាិរ ច្សុរបៃន 

រុណវឌុឍ ិ

១ នលារ ក្ររៃីលី នែ ហសុលីវា៉ា  
ក្រធាៃក្រុម 
ក្រររាភបិាល 

១៥ តុលា ២០១៥ ១៥ តុលា ២០២៤ 
វញិ្ញញ រៃរក្តអររ់ទូំនៅរក្មតិឧតាម 
(ក្រនទស្ក្សី្លង្ហក ) 

២ នលារ េៃរ៉ាត ដ្ឋយអឺស្        អភបិាល ១២ រុមាៈ ២០១៨ ១២ រុមាៈ ២០២៧ 
ររញិ្ញញ រក្តជាៃេ់ពស់្ដផ្នរក្ររក់្រ្ 
ពាណិជារមម (ក្រនទស្ក្សី្លង្ហក ) 

៣ 
នលារ ឌូលីរ រ៉ា សីុ្ក្ត 
សាមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  

អភបិាល ០២ ររកដ្ឋ ២០១៨ ០២ ររកដ្ឋ ២០២៧ 
រញ្ចសរស់្ា្ដ់្ឋររណៃីក្ររក់្រ្ពី 
អ្ន់រៃស្ (Chartered of 
Management Account) 

៤ នលារ អីុៃក្ដ្ឋជីត 
វនីជសីុ្រវីា៉ាដ្ឋណា 

អភបិាលឯររជយ ០១ មររ ២០១៥ ០១ មររ ២០២៤ 
ររញិ្ញញ រក្តជាៃេ់ពស់្ដផ្នរក្ររក់្រ្ 
ពាណិជារមម ៃិ្ររញិ្ញញ រក្តជាៃេ់ពស់្ 
ដផ្នរនស្ែារិ ច្ស (ក្រនទស្ក្សី្លង្ហក ) 

៥ នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាៃ អភបិាលឯររជយ ០១ រុមាៈ ២០១៣ ០១ រុមាៈ ២០២២ 
ឌីរៃូមា៉ា ដផ្នរក្ររក់្រ្ពាណិជារមម 
(ក្រនទស្ហូ ្)់  

 

នឈាម ឹះនលខាធិក្តរររស់្ររុគលនបាឹះផ្ាយ៖ អនរក្សី្ នេ្ ណាវ ី។ 
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 េ-ក្រសិ្ៃនរើអភបិាលណាមាន រ់ ជាអភិបាល ជាភារហរុៃិរ ជារមមសិ្ទធិររ ឬស្ហរមមសិ្ទធិររររស់្ក្រមុហរៃុ 
ឬររស់្ស្ហក្គ្មស្នផ្ស្នទៀត ក្តវូរង្ហា ញនឈាម ឹះក្រមុហរុៃពារព់ៃ័ធទំ្ ននាឹះ ែូ្មាៃរនុ្តារ្ខា្នក្ក្តម៖   

ល.រ នឈាម ឹះររស់្អភបិាល នឈាម ឹះក្រមុហរុៃពារព់ៃ័ធ 
អភបិាល ឬភារហរុៃរិ ឬ រមមសិ្ទធរិរ 

ឬស្ហរមមសិ្ទធរិរ 

១ នលារ Brindley de Zylva 
 LOLC FINANCE PLC. 
 Browns Machinery 

(Cambodia) Co., Ltd. 

 អរគនាយរក្ររក់្រ្ / ក្រធាៃនាយរក្រតិរតាិ 
 ក្រធាៃក្រុមក្រររាភបិាល 

២ នលារ Dulip Rasika 
 LOLC Myanmar 

Microfinance Limited. 
 Browns Machinery 

(Cambodia) Co., Ltd. 

 អភបិាល 

៣ នលារ Conrad Dias 
 LOLC Group 
 LOLC Technologies 

Limited 

 អរគនាយររន្ចសរវជិាា ពត័ម៌ាៃ 
 អរគនាយរក្ររក់្រ្ / ក្រធាៃនាយរក្រតិរតាិ 

៤ នលារ Michael Moormann  RIEEF BV, Netherlands  អរគនាយរក្ររក់្រ្ 

៥ នលារ Indrajith 

Wijesirirwardana 
 UVADES Consulting Ltd  មាចស ស់្រមមសិ្ទធិ ៃិ្អនរក្ររក់្រ្ UVADES 

 រ-តនួាទី ភាររិ្ ចស ៃិ្ ក្តរទទលួេុស្ក្តវូររស់្ក្រមុក្រររាភបិាល 

 អៃុមត័ដផ្ៃក្តរអាជីវរមម ៃិ្យុទធសាស្តស្ាអាជីវរមមររស់្ក្រមុហរុៃ 
 អៃុមត័នលើរបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលបាៃនធវើស្វៃរមមក្រចឆំ្ន  ំ
 អៃុមត័នលើក្បាររ់មចសដីែលអិលអូអិលសីុ្េចសីពសីាថ រៃ័ខា្នក្ៅ 
 នលើរសំ្នណើ ជូៃភារហរុៃរិ នែើមបរីន្កើៃ ឬរៃថយនែើមទុៃ 
 នលើរសំ្នណើ ជូៃភារហរុៃរិនែើមបនីក្ជើស្នរ ើស្ ៃិ្ ដត្តាំ្ ស្ន្ ក្តររណនៃយយឯររជយ 
 អៃុមត័នគ្មលក្តរណ៍លាភក្តរររស់្ថ្នន រក់្ររក់្រ្ ៃិ្រមមររៃិនយាជតិ 

 ឃ-នស្្រាសី្នក្ម្ ៃិ្ លទធផ្លក្តរង្ហរររស់្ក្រមុក្រររាភបិាល 

នៅរនុ្ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រុមក្រររាភបិាលបាៃក្បារពធរិ្ចសក្រជុំររស់្េៃួៃ្ំៃៃួ ១នលើរ នដ្ឋយបាៃអៃុមត័ 
រិ្ចសក្តរសំ្ខាៃ់ៗ  ែូ្ខា្នក្ក្តម៖ 
 អៃុមត័នលើនគ្មលៃនយាបាយក្រពៃ័ធក្ររក់្រ្សុ្វតថិភាពពត័ម៌ាៃ (ISMS Policy) 
 អៃុមត័នលើក្តរដ្ឋរឱ់្យែំនណើ រក្តរសារលប្ផ្លិតផ្លឥណទៃនរហដ្ឋា ៃ 
ៃិ្ផ្លិតផ្លឥណទៃធានានដ្ឋយស្ៃនិធ ិ

្-ក្តររណាុ ឹះរណាា លអភបិាល  
 អភបិាលទទួលបាៃក្តររណាុ ឹះរណាា ល នែើមបនីធវើរ្ចសុរបៃនភាព្ំនណឹះជំនាញរនុ្ក្តរែររនា ំៃិ្ក្ររក់្រ្ក្រុមហរុៃ។  
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្-រណៈរមាម ធកិ្តរនានាររស់្ក្រមុក្រររាភបិាល 

 ្-១-រណៈរមាម ធកិ្តរស្វៃរមម 
 ្-១-១-ស្មាស្ភាព 
 

ល.រ នឈាម ឹះ 
តដំណ្ 

រនុ្ក្រមុហរុៃ រនុ្រណៈរមាម ធកិ្តរ 
១ នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាៃ អភបិាលឯររជយ ក្រធាៃរណៈរមាម ធិក្តរ 
២ នលារ ក្ររៃីលី នែ ហសុលីវា៉ា  ក្រធាៃក្រុមក្រររាភបិាល ស្មាជិរ 
៣ នលារ អុីៃក្ដ្ឋជតី វនីជសីុ្រវីា៉ាដ្ឋណា អភបិាលឯររជយ ស្មាជិរ 

  ្-១-២-ស្រមមភាពក្តរង្ហរ 

 នៅរនុ្ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ រណៈរមាម ធិក្តរស្វៃរមមបាៃក្បារពធរិ្ចសក្រជុំររស់្េៃួៃ្ៃំួៃ ១នលើរ (នរៀ្រល់ 
មយួក្តីមាស្មា្) ដែលបាៃពភិារា ៃិ្អៃុមត័ែូ្ខា្នក្ក្តម៖ 

 ពិភារានលើរបាយក្តរណ៍ស្វៃរមមនផ្ទរនុ្ក្រចកំ្តីមាស្ ររស់្អិលអូអិលសីុ្ 
 អៃុមត័នលើរបាយក្តរណ៍ក្រចឆំ្ន ២ំ០១៨ ររស់្អិលអអូិលសីុ្ 
 អៃុមត័នលើរបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុឆ្ន ២ំ០១៨ ដែលបាៃនធវើស្វៃរមមនដ្ឋយស្ន្ ក្តររណនៃយយឯររជយ 

 ្-១-៣-រញ្ញា ក្រឈម  

 នៅរនុ្ក្តីមាស្ទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ រណៈរមាម ធិក្តរស្វៃរមមពុមំាៃរញ្ញា ក្រឈមនទ។ 

  ្-២-រណៈរមាម ធកិ្តរក្ររក់្រ្ហាៃភិយ័   

 ្-២-១-ស្មាស្ភាព 

ល.រ នឈាម ឹះ 
តដំណ្ 

រនុ្ក្រមុហរុៃ រនុ្រណៈរមាម ធកិ្តរ 
១ នលារ នម៉ាឃឺល មរ័ដម៉ាៃ អភបិាលឯររជយ ក្រធាៃរណៈរមាម ធិក្តរ 
២ នលារ ក្ររៃីលី នែ ហសុលីវា៉ា  ក្រធាៃក្រុមក្រររាភបិាល ស្មាជិរ 
៣ នលារ េៃរ៉ាត ដ្ឋយអឺស្        អភបិាល ស្មាជិរ 

 

  ្-២-២-ស្រមមភាពក្តរង្ហរ 
 នៅរនុ្ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ រណៈរមាម ធិក្តរក្ររក់្រ្ហាៃិភយ័បាៃក្បារពធរិ្ ចសក្រជុំររស់្េៃួៃ្ៃំួៃ ១នលើរ 
(នរៀ្រល់មយួក្តីមាស្មា្) ដែលបាៃពិភារានលើរបាយក្តរណ៍ ៃិ្ យុទធសាស្តស្ារនុ្ក្តរក្ររក់្រ្ហាៃភិយ័ 
ដែលអា្នរើតមាៃនៅរនុ្ក្រតិរតាិក្តរអាជីវរមម។ 

   ្ -២-៣-រញ្ញា ក្រឈម  
  នៅរនុ្ក្តីមាស្ទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ រណៈរមាម ធិក្តរក្ររក់្រ្ហាៃិភយ័ ពុំមាៃរញ្ញា ក្រឈមនទ។ 
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 ច-៣-គណៈកមម ធកិរែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ 
 ច-៣-១-សមសភព 

ល.រ េឈម ះ 
តំែណង 

កនុង្រកុមហុ៊ន កនុងគណៈកមម ធកិរ 
១ េ ក អុនី្រ ជតី វេីជសីុរ ី ៉ អភបិលឯក ជយ ្របធនគណៈកមម ធិករ 
២ េ ក ឌូលីប ៉ សីុក ម៉ ៉ វ ី ៉  អភបិល សមជកិ 
៣ េ ក ខន ៉ត យអឺស        អភបិល សមជកិ 

   ច-៣-២-សកមមភពករងរ 

 េនកនុង្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៩ គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករបន្របរពធកិចច្របជុំរបស់ខ្លួនចំននួ 
១េលើក (េរៀង ល់មយួ្រតីមសម្តង) ែដលបនពិភក េលើរបយករណ៍្រគប្់រគងធនធនមនុស  និងបនផ្តល់ 
អនុ សនដ៍ល់្រកុម្របកឹ ភបិលេដើមបអីនុមត័េលើរចនសមពន័ធថមីរបស់្រកុមហុ៊ន។  

 ច-៣-៣-បញ្ហ ្របឈម 

 េនកនុង្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៩ គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ ពុំមនបញ្ហ ្របឈមេទ។  

៤-បុគគលិកជនខ់ពស់ 
 ក-សមសភពបុគគលិកជនខ់ពស់ 
 

ល.រ េឈម ះ តំែណង គុណវឌុ  ិ
១ េ ក សុខ េវឿន ្របធននយក្របតិបត្តិ បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ហិរញញ វតថុនិងធនគរ 

២ េ ក សុខ សុផល អនុ្របធននយក្របតិបត្តិ/្របធននយកហិរញញ វតថុ បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ហិរញញ វតថុនិងធនគរ 

៣ េ ក្រសី ឈង កញញ  
្របធននយិកឌីជីថល េស ហិរញញ វតថុ 
និង្របកប់េញញ ើសន  ំ

បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនក្រគប្់រគង 

៤ េ ក Romesh Perera ្របធននយកប ្ត ញែចកចយ សញញ ប្រត្រគប្់រគង 
៥ េ ក្រសី ស្វឺយ សុឌី  ្របធននយិក្រគប្់រគង និភយ័ ACCA 
៦ េ ក Duleep Liyanage ្របធននយកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនក្រគប្់រគងពណិជជកមម 
៧ េ ក បន ផលេឡង នយកនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម បរញិញ ប្រតែផនកេសដ្ឋកិចចពណិជជកមម 
៨ េ ក្រសី េឡង ថវ ី នយិកនយក ្ឋ នធនធនមនុស  បរញិញ ប្រតជនែ់ផនកខពស់្រគប្់រគងធនធនមនុស  
៩ េ ក េតង ភព នយកនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់្រគប្់រគងពណិជជកមម 
១០ េ ក ឈួន សុខចិត្ត នយកនយក ្ឋ នទីផ រ បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់្រគប្់រគងពណិជជកមម 
១១ េ ក េសៀម ក ់ នយកនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងធុរកិចច បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់្រគប្់រគងពណិជជកមម 
១២ េ ក នុត េថង នយកនយក ្ឋ ន ជីវកមម បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់្រគប្់រគបព់ណិជជកមម 
១៣ េ ក មុត ពិសី នយកនយក ្ឋ នឥណទន បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ហិរញញ វតថុនិងធនគរ 
១៤ េ ក្រសី ែកវ ទី នយិកនយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ បរញិញ ប្រតែផនកគណេនយយ 
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ល.រ េឈម ះ តំែណង គុណវឌុ  ិ
១៥ េ ក ហុ៊ល សុវុ ថ  នយកនយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន បរញិញ ប្រតែផនកវទិយ ្រស្តកំុពយទូរ័ 
១៦ េ ក្រសី ្រទី សូ  នយិកនយក ្ឋ នរតនគរ បរញិញ ប្រតែផនកគណេនយយ 
១៧ េ ក យិន ផល្លី នយកនយក ្ឋ នឥណទនសមភ រេ្របើ្របស់ បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ហិរញញ វតថុនិងធនគរ 
១៨ េ ក្រសី េខង វ ី េលខធិករកិ្រកុមហុ៊ន បរញិញ ប្រតែផនកេសដ្ឋកិចច 

 

ខ-តនួទ ីភរកចិច នងិករទទលួខុស្រតូវរបស់បុគគលិកជនខ់ពស់ 

េ ក សុខ េវឿន 
្របធននយក្របតិបត្តិ 
 កំណតទិ់សេ  និងេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តរបស់្រកុមហុ៊ន 
 ្រតួតពិនិតយ និងអនុវត្តែផនករ ជីវកមម ថវកិ្របចឆំន  ំ

ទិសេ យុទធ ្រស្តែដលបនកំណត ់
 ្រតួតពិនិតយករ្រគប្់រគងេលើែផនកហិរញញ វតថុ មូលនិធិ ្របតិបត្តិករ្របចៃំថង 

បុគគលិក និងករ្រគប្់រគងៃផទកនុង 
 ធនថ េគលនេយបយ និងនីតិវធីិេផ ងៗ ្រសបេទ មចបប ់
 យករណ៍អំពីលទធផល ជីវកមមេទ្រកុម្របឹក ភបិល 

េ ក សុខ សុផល 
អនុ្របធននយក្របតិបត្តិ/្របធននយកហិរញញ វតថុ 
 ចតែ់ចងដឹកន ំនិងស្រមបស្រមួលសកមមភពរបស់     

នយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ នយក ្ឋ នរតនគរ 
និងនយក ្ឋ នរដ្ឋបលែដលសថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវ 

 ទទលួខុស្រតូវករងរែដល្រតូវបនចត់ ងំេ យ្របធននយក 
្របតិបត្តិ 

 ្រគប្់រគងចតែ់ចងេលើករែស្វងរកមូលនិធីស្រមប្់រកុមហុ៊ន 
 ករ្រគប្់រគងទូេទកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ 

េ ក Romesh Perera 
្របធននយកប ្ត ញែចកចយ 
 េរៀបចំែផនករ្របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ ខ 
 ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តន ៍និងលទធផល្របតិបត្តិករ ជីវកមម របស់ ខ 

មនដូចជកំេណើ នឥណទនទូេទ និង ឥណទនសមភ រេ្របើ្របស់ 
 េរៀបចំយុទធ ្រស្តេដើមបបីេងកើន្របសិទធភព្របតិបត្តិករ េន ម ខ 

េ ក្រសី ស្វឺយ សុឌី  

្របធននយិក្រគប្់រគង និភយ័ 
 កំណតយុ់ទធ ្រស្ត្រគប្់រគង និភយ័ទូេទស្រមប្់រកុមហុ៊ន 
 កំណតយុ់ទធ ្រស្ត្រគប្់រគង និភយ័ឥណទនស្រមប ់

្រកុមហុ៊ន 
 ្រតួតពិនិតយេទេលើករ្រគប្់រគង និភយ័្របពន័ធបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន 

េ ក្រសី ឈង កញញ  
្របធននយិកឌីជីថលេស ហិរញញ វតថុ និង្របកប់េញញ ើសន  ំ
 អភវិឌ  និង្រគប្់រគងេស ឌីជីថល និងហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន  
 កំណតអ់ត្តសញញ ណ វភិគ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ជមយួ 

នឹងនយក ្ឋ នពកព់ន័ធេដើមបែីកលម្អ និងេធ្វើឱយផលិតផល 
និងេស កមមរបស់ LOLC កនែ់តល្អ្របេសើរ 

 អភវិឌ របយករណ៍ឌីជីថល និងហិរញញ វតថុ 
 កំណតយុ់ទធ ្រស្តកនុងករេកណ្ឌ ្របមូល្របកប់េញញ ើ 
 អភវិឌ ផលិតផលថមីេដើមបធីនបនករ្របកតួ្របែជងទីផ រ 

េ ក Duleep Liyanage 

្របធននយកបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន 
 ្រគប្់រគង្របពន័ធ្រគប្់រគងធនគរសនូល (Core Banking) 

្របកបេ យ្របសិទធភពស្រមបក់រអនុវត្តនៃ៍ន្របតិបត្តិករ 
ជីវកមម 

 អភវិឌ  និងេរៀបចំរចនសមពន័ធបេចចកវជិជ ពត័ម៌នែដល សម្រសប ម 
ត្រមូវករ ជីវកមម 

 ្រគប្់រគង្របតិបត្តិករ្របចៃំថង និងទប់ ក ត់ និភយ័ 
បេចចកវជិជ ពត័ម៌ន 

េ ក បន ផលេឡង 

នយកនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម 
 បេងកើត្របពន័ធ និងនីតិវធីិ្រគប្់រគង្របតិបត្តិ ម 
 ធនថ្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊នអនុេ មេទ មចបប ់
 កំណត់ ល់អត្តសញញ ណៃនករ ងលុយកខ្វក ់និង       

និភយ័ហិរញញ បបទនេភរវកមម 

េ ក េសៀម ក ់

នយកនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងធុរកិចច 
 ្រគប្់រគងរដ្ឋបលធុរកិចចនិងបញជ ី រេពើភណ័្ឌ របស់្រកុមហុ៊ន 
 ្រតួតពិនិតយទូេទកនុងករ្រគប្់រគងសន្តិសុខ ករជលួអគរនិងករ 

ជសួជុលឧបករណ៍សំភរៈ 
អនុវត្តេគលនេយបយសុវតថិភព និងសន្តិសុខ និងធនថអគរ 
LOLC និងបុគគលិកមនសុវតថិភព 
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េ ក ឈួន សុខចិត្ត 
នយកនយក ្ឋ នទីផ រ 
 បេងកើតយុទធ ្រស្តទីផ រ និង ្ល កយីេ ស្រមប្់រកុមហុ៊ន  
 បេងកើតយុទធ ្រស្ត និង្រគប្់រគងករផ ព្វផ យផលិតផល របស់្រកុមហុ៊ន 
 ្រគប្់រគងេស អតិថិជន េស អតិថិជន មទូរសពទ 
 ្រគប្់រគងករ្រ វ្រជវស្រមប់ ជីវកមម្រកុមហុ៊ន 

េ ក េតង ភព 

នយកនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង 
 េរៀបចំែផនករនិងយុទធ ្រស្តសវនកមមៃផទកនុង្របចឆំន  ំ
 ដឹកនកំរអនុវត្តសវនកមម 
 យតៃម្ល និភយ័ និង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់្រកុមហុ៊ន 
 យករណ៍ពីរបកគំេហើញសវនកមមៃផទកនុងេទ្រកុម្របឹក ភបិល

េ ក្រសី េឡង ថវ ី
នយិកនយក ្ឋ នធនធនមនុស  
 េរៀបចំយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគងធនធនមនុស  
 ធនថ្របតិបត្តិករ្រគប្់រគងធនធនមនុស ្រសបេទ មចបប ់
 ែដលពកព់ន័ធ  
 ដឹកនចំតែ់ចងេលើករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក ករបណ្តុ ះប ្ត ល បុគគលិក 

និងករ យតៃម្ល ន ៃដករងរបុគគលិក 
 អភវិឌ េគលនេយបយធនធនមនុស  
 េរៀបចំេគលនេយបយអតថ្របេយជន ៍និងសំណងទូទត ់

េ ក យិន ផល្លី 
នយកនយក ្ឋ នឥណទនសមភ រេ្របើ្របស់ 
 វភិគ និង ម នករលទធផលករងររបស់ែផនក ឥណទនសមភ រ 

េ្របើ្របស់េន ម ខ 
 បេងកើតៃដគូពណិជជកមមថមី និងរក ៃដគូែដលមន្រ បស់្រមប ់

ផលិតផលសមភ រេ្របើ្របស់ 
 បេងកើត/ែកែ្របេគលនេយបយផលិតផលសមភ រេ្របើ្របស់ និងទ្រមង ់
 ម នេលើែផនករទម្ល កទុ់ន និងករទម្ល កទុ់នពិត្របកដ 

េលើផលិតផលសមភ រេ្របើ្របស់េដើមបសីេ្រមចបននូវែផនករ 
ជីវកមម 

េ ក្រសី ្រទី សូ  

នយិកនយក ្ឋ នរតនគរ 
 ដឹកន ំនិងេរៀបចំែផនករសកមមភព្របចឆំន សំ្រមប ់  

នយក ្ឋ នរតនគរ 
 អភវិឌ េគលនេយបយ និងនីតិវធីិ្រគប្់រគង ច្់របក ់និងរតនគរ 
 ែស្វងមូលនិធិស្រមប្់រកុមហុ៊ន និង ម នជ្របចអំំពីករ្រគប្់រគង 

ច្់របក ់និង ករសង្រតលបេ់ទមច ស់មូលនិធិ។  

េ ក នុត េថង 

នយកនយក ្ឋ ន ជីវកមម 
 េរៀបចំេធ្វើគំេ ងែផនករ ជីវកមម និងកំណតយុ់ទធ ្រស្ត 

ព្រងីក ខ 
 ផ្តល់នូវទិសេ យុទធ ្រស្តដល់ ខេដើមបឱីយ្របតិបត្តិករ 

ជីវកមមទទលួបនេជគជយ័ 
 ដឹកនេំធ្វើគេ្រមង កលបង និង កលបងផលិតផល 

េ ក្រសី ែកវ ទី 

នយិកនយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ 
 ្រគប្់រគងេលើែផនកគណេនយយ និងែផនកហិរញញ វតថុ 
 ្រគប្់រគងករេធ្វើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 
 េរៀបចំេធ្វើែផនករហិរញញ វតថុ និងករ្រគប្់រគងៃផទកនុង 
 ្រតួតពិនិតយ និង ព្រងឹងករអនុវត្តករងរហិរញញ វតថុេន ម ខ 
 

េ ក ហុ៊ល សុវ ថ  
នយកនយក ្ឋ នបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន 
 ្រគប្់រគង្របពន័ធ Core Banking ្របកបេ យ្របសិទធភព។  
 េរៀបចំេគលនេយបយ IT / BCP នីតិវធីិ និងឯក រ IT 

េផ ងៗេទៀត។ 
 ្រគប្់រគងេលើែផនកតប ្ត ញ ករអភវិឌ នក៍មមវធីិ និង 

សន្តិសុខ្របពន័ធបេចចកវជិជ ពត័ម៌ន។ 
េ ក មុត ពិសី 

នយកនយក ្ឋ នឥណទន 
 ដឹកនកំរងរទូេទៃននយក ្ឋ នឥណទន (វភិគរបយករណ៍ 

ធនគុណភពឥណទន...) 
 អភវិឌ /ែកែ្របេគលនេយបយឥណទន នីតិវធីិ ទ្រមង ់្របពន័ធ ឬបទ ្ឋ ន 
 វភិគរបយករណ៍ឥណទនជ្របច ំ
 អភវិឌ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយគុណភពឥណទន 

និងករធនគុណភពឥណទន និងបទ ្ឋ ន 
 អនុវត្ត និងបេងកើតយុទធ ្រស្តទប់ ក ត់ និភយ័ឥណទន 

ព្រងឹងេគលនេយបយផលិតផលឥណទនែដលពកព់ន័ធ នីតិវធីិ 
និងទ្រមងែ់បបបទេផ ងៗ 

េ ក្រសី េខង វ ី
េលខធិករកិ្រកុមហុ៊ន 
 េរៀបចំរេបៀប រៈស្រមបកិ់ចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល 

និងកិចច្របជំុគណៈ្រគប្់រគង។ 
 ្រគប្់រគង ចតែ់ចង ្រតួតពិនិតយ និងេរៀបចំរបយករណ៍ កំណតេ់ហតុ 

្របជុំ និងឯក រសំខនេ់ផ ងៗេទៀតស្រមប ់
្របធន្រកុម្របឹក ភបិល និង្របធននយក្របតិបត្តិ។ 

 ចតែ់ចង និងេរៀបចំកលវភិគ តជ់ួបស្រមបេ់ភញ វ      អតិថិជន 
និងអនកវនិិេយគស្រមប្់របធន្រកុម្របឹក ភបិល 
និង្របធននយក្របតិបត្តិ។ 

 ផ រភជ បទំ់នកទំ់នងជមយួ ថ បន័រ ្ឋ ភបិល និង្រកុមហុ៊នចបប។់
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 រ-លទធផ្លក្តរង្ហរររស់្ររុគលិរជាៃេ់ពស់្ 

រុរគលិរជាៃេ់ពស់្បាៃអៃុវតាយា៉ា ្ស្រមមនៅតាមដផ្ៃក្តរអាជីវរមមររស់្ក្រុមហរុៃ ដែលក្តូវបាៃអៃុមត័នដ្ឋយ 
ក្រុមក្រររាភបិាល រនុ្ក្តរជក្មុញឱ្យក្រុមហរុៃក្តៃដ់តររី្នក្មើៃនៅមុេក្រររនដ្ឋយរុណភាព ៃិ្ៃរិៃារភាព។ 

 ឃ-ក្តររណាុ ឹះរណាា លរៃាស្ក្មាររ់រុគលិរជាៃេ់ពស់្ 

ល .រ  នឈាម ឹះ តដំណ្ 
វរគរណាុ ឹះរណាា លចរពី់ដេនមសា 
ែល់ដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

១ នលារ សុ្េ នវឿៃ ក្រធាៃនាយរក្រតិរតា ិ Enterprise Risk Analysis 

Retail Banking Forum 

២ នលារ សុ្េ សុ្ផ្ល អៃុក្រធាៃនាយរក្រតិរតាិ /ក្រធាៃនាយរហិរញ្ញ វតថុ  Enterprise Risk Analysis 

៣ នលារក្សី្ ឈា្ រញ្ញញ  
ក្រធាៃនាយិក្តឌីជីលលនស្វាហិរញ្ញ វតថុ 
ៃិ្ក្បាររ់នញ្ញ ើស្ៃស ំ

CSS Training 

៤ នលារ Romesh Perera ក្រធាៃនាយររណាា ញដ្រចយ Strategic Planning & Business 
Development 

៥ នលារក្សី្ ស្វឺយ សុ្ឌីណា ក្រធាៃនាយិក្តក្ររក់្រ្ហាៃិភយ័ Credit Scorecard Workshop 

៦ នលារ Duleep Liyanage ក្រធាៃនាយររន ច្សរវជិាា ពត័ម៌ាៃ T24 System Training, Phase1 

Temenos Community Forum 

៧ នលារ បាៃ ផ្លន ្ នាយរនាយរដ្ឋា ៃក្រតិរតាិតាម Regulatory Compliance 
Certification 

៨ នលារ នត្ ភាព នាយរនាយរដ្ឋា ៃស្វៃរមមនផ្ទរនុ្ Root Cause Analysis 
Reporting 

៩ នលារ ឈួៃ សុ្េ្ិតា នាយរនាយរដ្ឋា ៃទីផ្ារ Digital Marketing 

១០ នលារ មុត ពិសី្ នាយរនាយរដ្ឋា ៃឥណទៃ Credit Scorecard Workshop 

១១ នលារក្សី្ ដរវ តារទី នាយិក្តនាយរដ្ឋា ៃហិរញ្ញ វតថុ Leadership and Soft Skill 

១២ នលារ ហរុល សុ្វតុាថ  នាយរនាយរដ្ឋា ៃរន ច្សរវជិាា ពត័ម៌ាៃ 
ESB Training 

CSS Training 

T24 System Training 3 Phases 
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៥-ក្តរជារព់ារព់ៃ័ធររស់្អភបិាល ៃិ្ ររុគលិរជាៃេ់ពស់្រនុ្ែនំណើ រក្តរផ្ៃូវ្ារ ់

នៅរនុ្ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ពុំមាៃអភបិាល ឬរុរគលិរជាៃេ់ពស់្ណាមាន ររ់្ក្តរនចទក្រក្តៃ ់ ឬរារ្ផ្ាល់ 
រនុ្ែំនណើ រក្តរផ្ៃូវ្ារន់ ើយ។ 

៦-លាភក្តរ ឬក្បាររ់ណំា្រ់រស់្អភបិាល ៃិ្ ររុគលិរជាៃេ់ពស់្ 

ល .រ  នឈាម ឹះ តដំណ្ ្ណំាតថ់្នន រល់ាភក្តរ 
១ នលារ សុ្េ នវឿៃ ក្រធាៃនាយរក្រតិរតាិ រ 
២ នលារ សុ្េ សុ្ផ្ល អៃុក្រធាៃនាយរក្រតិរតាិ /ក្រធាៃនាយរហិរញ្ញ វតថុ  រ 

៣ នលារក្សី្ ឈា្ រញ្ញញ  ក្រធាៃនាយិក្តឌីជីលលនស្វាហិរញ្ញ វតថុ ៃិ្ក្បាររ់នញ្ញ ើស្ៃស ំ រ 

៤ នលារ Romesh Perera ក្រធាៃនាយររណាា ញដ្រចយ រ 

៥ នលារក្សី្ ស្វឺយ សុ្ឌីណា ក្រធាៃនាយិក្តក្ររក់្រ្ហាៃិភ័យ រ 

៦ នលារ Duleep Liyanage ក្រធាៃនាយររន្ចសរវជិាា ពត័ម៌ាៃ រ 

៧ នលារ បាៃ ផ្លន ្ នាយរនាយរដ្ឋា ៃក្រតិរតាិតាម េ 
៨ នលារក្សី្ ន ្ ថ្នវ ី នាយិក្តនាយរដ្ឋា ៃធៃធាៃមៃុស្ស េ 

៩ នលារ នត្ ភាព នាយរនាយរដ្ឋា ៃស្វៃរមមនផ្ទរនុ្ េ 

១០ នលារ ឈួៃ សុ្េ្ិតា នាយរនាយរដ្ឋា ៃទីផ្ារ េ 

១១ នលារ នស្ៀម ហារ់ នាយរនាយរដ្ឋា ៃរែាបាល ៃិ្ ធុររិ្ចស េ 

១២ នលារ ៃុត នល្ នាយរនាយរដ្ឋា ៃអាជីវរមម េ 

១៣ នលារ មុត ពិសី្ នាយរនាយរដ្ឋា ៃឥណទៃ េ 

១៤ នលារក្សី្ ដរវ តារទី នាយិក្តនាយរដ្ឋា ៃហិរញ្ញ វតថុ េ 

១៥ នលារ ហរុល សុ្វតុាថ  នាយរនាយរដ្ឋា ៃរន្ចសរវជិាា ពត័៌មាៃ េ 

១៦ នលារក្សី្ ក្ទី សូ្ឡា នាយិក្តនាយរដ្ឋា ៃរតនាគ្មរ េ 

១៧ នលារ យិៃ ផ្លៃី នាយរនាយរដ្ឋា ៃឥណទៃស្មាា រនក្រើក្បាស់្ េ 

១៨ នលារក្សី្ នេ្ ណាវ ី នលខាធិក្តរកិ្តក្រុមហរុៃ េ 

 

រ-នឈាម ឹះ តដំណ្អភបិាល ៃិ្ ររុគលិរជាៃេ់ពស់្ ៃិ្ ក្បាររ់ណំា្ ់ឬលាភក្តរដែលទទលួបាៃ 

តារ្្ណំាតថ់្នន រល់ាភក្តរ អរបររមា អតិររមា 
អភបិាល ២.៥០០ ែុលាៃ រអានមររិ ១១.៣៤២ ែុលាៃ រអានមររិ 
រ ៤.៤៤២ ែុលាៃ រអានមររិ ១២.៧៦២ ែុលាៃ រអានមររិ 
េ ១.៥៩៨ ែុលាៃ រអានមររិ ៣.៦៨៩ ែុលាៃ រអានមររិ 

 

 េ-្ៃំៃួក្បាររ់ណំា្ ់ឬលាភក្តរស្ររុដែលនរើរឱ្យអភបិាលមៃិក្រតរិតា ិ

អិលអូអិលសីុ្មាៃអភបិាល្ៃំួៃ ៥ររូ ដែលជាអភបិាលមៃិក្រតរិតាិ ៃិ្ទទួលបាៃក្បាររ់ំណា្ ់ ឬលាភក្តរ 
ស្ររុ្ំៃួៃ ៣០.២០៤ ែុលាៃ រអានមររិ។ 
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 រ-្ៃំៃួក្បាររ់ណំា្ ់ឬលាភក្តរជារញ្ចសរដ់ែលបាៃនរើរឱ្យអភបិាល ៃិ្ ររុគលិរជាៃេ់ពស់្ 

អិលអូអិលសីុ្មាៃអភបិាលស្ររុ្ំៃួៃ ៥ររូ ៃិ្ រុរគលិរជាៃេ់ពស់្្ៃំួៃ ១៨ររូ។ ខា្នក្ក្តម រឺជា្ំៃៃួស្ររុ 
(ក្បាររ់ណំា្ៃ់ិ្ លាភក្តរ មៃិរូររញ្ចសូ លក្បារន់រៀវតសៃិ្ក្បារន់សាធៃៃិវតាៃ)៍៖ អភបិាលទំ្ អស់្្ៃំៃួ 
៣០.២០៤ ែុលាៃ រអានមររិ ៃិ្ រុរគលិរជាៃេ់ពស់្ទំ្ អស់្្ំៃួៃ ៧០.៦៩២ ែុលាៃ រអានមររិ។  

 ឃ-្ៃំៃួក្បាររ់ណំា្ ់ ឬលាភក្តរស្ររុស្ក្មាររ់យៈនពល ០១ (មយួ) ឆ្ន ខំា្មេុដែលក្តវូផ្ាល់ជូៃអភបិាល 
ឬររុគលិរជាៃេ់ពស់្ 

 ក្បាររ់ំណា្ ់ឬលាភក្តរស្ររុស្ក្មាររ់យៈនពល ០១ (មយួ) ឆ្ន  ំខា្មេុដែលក្តូវផ្ាល់ជូៃអភបិាល ៃិ្ រុរគលិរ 
ជាៃេ់ពស់្ មាៃែូ្ខា្នក្ក្តម៖ អភបិាលទំ្ អស់្្ំៃៃួ ១២០.៨១៦ ែុលាៃ រអានមររិ ៃិ្ រុរគលិរជាៃេ់ពស់្ទំ្  
អស់្្ំៃួៃ ៦៨២.០៧១ ែុលាៃ រអានមររិ។ 

 ្-ក្តររន្កើៃក្បាររ់ណំា្ ់ ឬលាភក្តរស្ររុរនុ្្ៃំៃួនក្្ើៃែល់អភបិាល ឬររុគលិរជាៃេ់ពស់្ររស់្ក្រមុហរុៃ
នៅរនុ្ឆ្ន សំារនពើពៃធ ឬអនារត 

 ក្រុមក្រររាភបិាលបាៃអៃុមត័ ៃិ្ឯរភាពជានគ្មលក្តរណ៍រនុ្ក្តរតំន ើ្ក្បារន់រៀវតសជាមធយម្ៃំួៃ ៨% ជូៃ 
រុរគលិរជាៃេ់ពស់្ ៃិ្ៃិនយាជិតររស់្អិលអូអិលសីុ្ នានលៃទី១៨ ដេរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។  

៧ . ក្រមសី្លធមស៌្ក្មារអ់ភបិាល ៃិ្ ររុគលិរជាៃេ់ពស់្ 

 រ-នគ្មលក្តរណ៍នៃក្រមសី្លធម ៌
1. អាររបររិយិារវា្ររុគលិរ ៃិ្ ររុគលិរ 

 ឱ្យតនមៃនៅនលើជវីតិ ៃិ្ ក្តរពារសិ្ទធិររស់្មៃុស្សក្ររគ់្មន ។  
 រង្ហា ញក្តររួរស្ម ៃិ្នគ្មរព នៅនពលមាៃទំនារទ់ំៃ្ជាមយួគ្មន ។ 
 មៃិក្តូវនក្រើក្បាស់្ៃូវភាសា ”ក្រមាល“ សំ្នៅែល់ពារយស្មាដីែលក្តូវបាៃចតទុ់រថ្នជាក្តររំភតិរំភយ័    
រឹិះរៃ ់រំរមរំដហ្ ក្ទនគ្មឹះនបាឹះនបារ ៃិ្រំបារទ់ររ្ិតាអនរែនទ។ 

 មៃិក្តូវនក្រើអំនពើហិ្ា ែូ្ជាក្តរវាយែំរ្ក្តយ រញុ ខា ំ ដ្ឋល់ រំរិទសិ្ទធិនស្រភីាពដផ្នររ្ក្តយ ៃិ្  
ររវ់តថុអវមីយួដ្ឋរអ់នរែនទ។ល។  

 មៃិក្តូវក្រក្ពរតាិអនំពើរនំលាភរពំាៃទូនៅ ឬរនំលាភរំពាៃផ្ៃូវនភទ្ំនពាឹះអនរែនទ។ អំនពើរនំលាភរំពាៃទូនៅ 
សំ្នៅែល់ស្រមមភាពដែលនធវើឱ្យអនរែនទមៃិនពញ្ិតា ឬរខំាៃែល់អារមមណ៍ររស់្អនរែនទ ្ំដណរឯ 
អំនពើរនំលាភរំពាៃផ្ៃូវនភទសំ្នៅែល់ស្រមមភាពដែលរំពាៃផ្ៃូវនភទ ក្តរនស្នើសំុ្រមួនភទជាលនូរៃរ្ក្តរផ្ាល់     
ផ្លក្រនយាជៃអ៍វមីយួ ក្តរនក្រើពារយសំ្ែី ឬស្រមមភាពលូរលាៃផ់្ៃូវនភទ ដែលនធវើឱ្យររយិាក្តស្ក្តរង្ហរ 
មាៃភាពលអររ់ររ។  

 គ្មម ៃក្តរនរ ើស្នអើ្ ឬនរៀតនរៀៃែូ្ជា ក្តរក្រក្តៃពូ់ជសាស្ៃ ៍ពណ៌ស្មបរុ សាស្នា ជាតិសាស្ៃ ៍ជំនៃឿ 
អាយុ នភទ ស្ញ្ញា តិ ពិក្តរភាព សាថ ៃភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ៃិនាន ក្តរៃនយាបាយ ស្ហជីព ក្តរមាៃ 
នផ្ទនពាឹះ ពតម៌ាៃដែលទរទ់្នៅៃរ្ដស្សៃ (Gene) ឬលរខណៈនផ្ស្នទៀតដែលរណំតន់ដ្ឋយ្ារ។់ 
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2. ក្រមសី្លធមវ៌ជិាា ជវីៈ 
 រនក្មើក្តរង្ហរនៅរនុ្អាររបរិរយិាមយួដែលក្ស្រជាមយួៃរ្ រុណតនមៃររស់្អិលអូអិលសីុ្។ 
 អៃុវតាៃភ៍ាររិ្ចសយា៉ា ្មាៃក្រសិ្ទធភាព នសាម ឹះក្ត្ ់ៃិ្ឧស្ាហ៍ពិយាម។ 
 នស្ៃៀរពារឯ់រស្ណាា ៃររស់្អិលអូអិលសីុ្រនុ្រំ ុ្នពលនធវើក្តរ។ 
 ក្តូវររាក្តរយិាល័យ ៃិ្ររនិវណក្តរយិាល័យររស់្េៃួៃឱ្យសាអ តជាៃិ្ ចស រុំទមាៃ ររ់េវរ ់ៃិ្ រយបា៉ា យ។ 
 មរនធវើក្តរឱ្យបាៃនទៀ្ទតន់ពលនវលា ៃិ្ ក្តូវសំុ្ក្តរអៃុញ្ញញ តពិីក្រធាៃជាមុៃ នៅនពលចរន្ញព ី
ក្តរយិាល័យរនុ្នមា៉ា ្នធវើក្តរ នទឹះរីជារនុ្ររណីផ្ៃូវក្តរ ឬក្តរង្ហរផ្លទ ល់េៃួៃរន៏ដ្ឋយ។ 

 នគ្មរពជាៃិ្ចសតាមនគ្មលក្តរណ៍ ៃិ្ នស្្រាីដណនាសំ្ាីពី្ ារស់្ៃាិសុ្េ ៃិ្សុ្វតថិភាព។ រល់នពលដែល 
អនរជិឹះរលយៃាក្តូវពារដ់េសក្រវា៉ាត ់ ៃិ្រល់ក្តរនធវើែំនណើ រតាមនទ្ក្រយាៃយៃាក្តូវពារម់រួក្តរពារ សុ្វតថិភាព 
ៃិ្ធានាថ្នដេសក្រវា៉ាត់់្ ង្ហក ក្តូវបាៃពារយ់ា៉ា ្ក្តរមក្តូវ។ 

 ក្ររក់្រ្សាថ ៃភាពហិរញ្ញ វតថុផ្លទ ល់េៃួៃឱ្យបាៃក្តរមក្តូវ នែើមបនីជៀស្វា្ភាពលំបារដផ្នរហិរញ្ញ វតថុផ្លទ ល់ េៃួៃ។ 
នទឹះជាយា៉ា ្ននាឹះរា ី ក្រសិ្ៃជាផ្លវបិារនរើតមាៃន ើ្ អនរក្តូវពិភារារញ្ញា ននាឹះជាមយួៃរ្អនរក្ររក់្រ្ 
ផ្លទ ល់ររស់្អនរ។ 

 ក្តូវអៃុវតាតាមក្រររ់ទរញ្ញា  រទរញ្ញតាិ  ៃិ្ៃតីិវធិី ររស់្អិលអូអិលសីុ្ ទំ្ អស់្ ៃិ្អៃុវតាក្តរង្ហរ ដែល 
ផ្ាល់នដ្ឋយអនរក្ររក់្រ្ផ្លទ ល់ររស់្អនរជាក្រច។ំ 

 ក្រសិ្ៃនរើមាៃររណីណាមយួដែលអនរនជឿជារថ់្នរិ្ចសក្តរ ដែលផ្ាល់ឱ្យអនរនធវើរឺរ៉ាឹះពាល់ផ្លក្រនយាជៃរ៍រស់្ 
អិលអូអិលសីុ្ ឬេុស្្ារ ់អនររួរដតរនញ្ចសញមតិររស់្អនរនៅក្តៃអ់នរក្ររក់្រ្ ក្រសិ្ៃអនររិតថ្នចបំា្ក់្តូវ
រយក្តរណ៍នៅក្តៃន់ាយរ /នាយ ិិក្តនាយរដ្ឋា ៃ នាយរ /នាយិក្តនាយរដ្ឋា ៃធៃធាៃ  មៃុស្ស ឬក្រធាៃ 
នាយរ /នាយិក្តក្រតិរតាិ។ នរើនទឹះរីជាអនរក្តូវបាៃតក្មូវឱ្យអៃុវតាក្តរង្ហរដែលផ្ាល់ឱ្យ  ក្ររន់ពលនវលានៅ 
រនុ្ររណីធៃៃធ់ៃរណាមយួ អនរក្តូវបាៃរពំរ្ថ្នៃរ្ចតវ់ធិាៃក្តរនែើមបកី្តរពារផ្ល ក្រនយាជៃរ៍រស់្ 
អិលអូអិលសីុ្។  

 ក្តូវនគ្មរពតាមរទរញ្ញតា ិៃិ្្ារន់ៃក្ពឹះរជាណា្ក្ររមពុជា។ 
 មាៃ្ៃទៈរនុ្ក្តរស្ៃសសំំ្ន្ថ្នមពល ៃិ្ររសិាថ ៃដែលមាៃែូ្ជា៖ ក្តរនក្រើក្បាស់្ក្រដ្ឋស្ អរគីស្ៃី ៃិ្ ទររ។   
 មៃិក្តូវដស្វ្ ររផ្លក្រនយាជៃព៍ីនស្វាផ្ាល់ក្បាររ់មចសនីៅរនុ្អិលអូអិលសីុ្ ៃិ្មៃិអៃុញ្ញញ តឱ្យរុរគលិរនល្ 
តុ្ទីៃនៅរនុ្អិលអូអិលសីុ្ន ើយ។ 

 មៃិក្តូវរៃៃំឯរសារ  ដរឯរសារេុស្្ារ ់ ឬលារព់តម៌ាៃដែលអា្រ៉ាឹះពាល់ផ្លក្រនយាជៃរ៍រស់្ 
អិលអូអិលសីុ្នទ។     

 មៃិក្តូវនល្ដលប្សីុ្ស្្ ឬនស្ពនក្រឿ្ក្ស្វ រ្ នៅរនុ្នមា៉ា ្នធវើក្តរន ើយ។ 
 មៃិក្តូវនក្រើក្បាស់្សារជាតិនញៀៃ ឬឱ្ស្លេុស្្ារ ់រនុ្រំ ុ្នពល ឬនក្ៅនមា៉ា ្រំនពញក្តរង្ហរន ើយ។ 
 មៃិក្តូវយរអាវធុ នក្រឿ្ផ្ទុឹះ ៃិ្ទំៃិញដែលេុស្្ារែូ់្ជានក្រឿ្នញៀៃ ឬសារធាតុេុស្្ារន់ផ្ស្ៗ 
មរក្តរយិាល័យអិលអូអិលសីុ្ ឬរនុ្នពលរំពុ្រំនពញភាររិ្ចសន ើយ។ 

 មៃិក្តូវនធវើឱ្យេៃួៃឯ្ក្រឈមៃរ្ នក្គ្មឹះថ្នន រដ់ែលមៃិចបំា្ ់ ឬស្ថិតនៅរនុ្សាថ ៃភាពដែលអា្មាៃនក្គ្មឹះថ្នន រ ់
ែល់េៃួៃរនុ្នពលរពុំ្រំនពញក្តរង្ហរនទ។ 
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3. ក្តររៃៃ ំ

 អិលអូអិលសីុ្មៃិមាៃក្តរអតន់អាៃជាដ្ឋ្ខ់ាត្ំនពាឹះក្តរនរ្រៃៃំ។ ររណីដែលមាៃក្តរស្្សយ័ថ្នមាៃក្តរ 
នរ្រៃៃំ ននាឹះៃរ្មាៃក្តរនសុ្ើរអន្កតយា៉ា ្ហមត់្ ត ់ នហើយក្រសិ្ៃនរើររនឃើញថ្នមាៃក្តរនរ្រៃៃំពិតក្បារែ 
ដមៃ អនរក្រក្ពរតាៃរ្ក្តូវបាៃដ្ឋរន់ទស្វៃិយ័ ដែលរមួរញ្ចសូលទំ្ ក្តររញ្ឈរព់ីក្តរង្ហរ។ 

 អនរក្តូវបាៃតក្មូវឱ្យរយក្តរណ៍ពីក្តរនរ្រៃៃ ំ ៃិ្ររណីស្្សយ័ថ្នមាៃក្តរនរ្រៃៃំ។ អនរអា្រយក្តរណ៍ 
នៅអនរក្ររក់្រ្ផ្លទ ល់ររស់្អនរ ក្រធាៃភូមភិារ ក្រធាៃនាយរ/នាយិក្តក្រតិរតាកិ្តរ ឬក្រធាៃនាយរ/ 
នាយិក្តក្រតិរតាិ។  

4. ក្តរនក្រើក្បាស់្តនួាទេុីស្ 
 មៃិក្តូវនក្រើក្បាស់្តួនាទីររស់្េៃួៃនែើមបជីាក្រនយាជៃស៍្ក្មារេ់ៃួៃឯ្ ឬភារទីីរីនទ។ 

 អនរមៃិក្តូវដស្វ្ ររ ឬទទួលយរផ្លក្រនយាជៃណ៍ាមយួ នែើមបជីាលនូរៃរ្ក្តរជួយ ផ្ាល់ក្តរង្ហរស្ក្មារៃ់រណា 
មាន រ ់ ឬនក្្ើៃនារ ់ ឬផ្ាល់រិ្ ចសស្ៃិផ្គតផ់្គ្ ផ់្លិតផ្ល ឬនស្វារមមន ើយ។ ក្រសិ្ៃនរើមាៃៃរណាមាន រផ់្ាល់ 
ផ្លក្រនយាជៃអ៍វមីយួែល់អនរ អនរក្តូវដតរយក្តរណ៍នៅក្រធាៃក្ររក់្រ្ផ្លទ ល់ភាៃ ម។ 

 រុរគលិរមៃិក្តូវនស្នើសំុ្នក្រឿ្នលើរទររ្តិានដ្ឋយផ្លទ ល់ ឬក្រនយាល ជាក្បារ ់ ឬជាក្តរទររ្ិតា នែើមបផី្ាល់ភាព 
លនមអៀ្ែល់អតិលិជៃរនុ្ក្តរទទួលបាៃរមចស ីក្តរទទួលបាៃក្បាររ់នញ្ញ ើស្ៃស ំឬស្រមមភាពជំៃួញ នានា។ 

5. ក្តរនក្រើក្បាស់្នក្រឿ្ររកិ្តខ រ ៃិ្ ក្ទពយស្មបតារិរស់្អលិអអូលិសីុ្ 

 មៃិក្តូវនក្រើក្ទពយស្មបតាិររស់្អលិអូអិលសីុ្ ែូ្ជារុពំយទូរ័ ក្រពៃ័ធទំនារទ់ំៃ្ អគ្មរ ស្មាា រៈនក្រើក្បាស់្ក្ទពយ 
ស្មបតាិ/ររកិ្តខ រនានា ស្ក្មារន់គ្មលនៅអាជីវរមមផ្លទ ល់េៃួៃ ឬអាជីវរមមររស់្ជៃទរីីន ើយ។   

 នៅនពលដែលនក្រើក្បាស់្ក្ទពយស្មបតាិររស់្អិលអូអិលសីុ្ ឬនៅនពលដែលរំនពញក្តរង្ហរ ជាពិនស្ស្្ំនពាឹះក្តរ 
នក្រើក្បាស់្រន្ចសរវទិិតាមក្រពៃ័ធអុីៃធឺនណត រុរគលិរមៃិក្តវូនរើរនមើល ផ្លិត រង្ហា ញ ដ្រចយ ឬររាទុរ 
ស្មាា រៈដែលរង្ហា ញអពំីលរខណៈផ្ៃូវនភទ អាស្អាភាស្ៃ ៍រ្ខូ្នររ ិ៍ានឈាម ឹះ មាៃលរខណៈនរៀត នរៀៃ េុស្្ារ ់
ឬមៃិស្មក្ស្រនទ។ 

 អិលអូអិលសីុ្ៃរ្ នធវើក្តរនសុ្ើរអន្កត ៃិ្ ចតវ់ធិាៃក្តរស្មក្ស្រ្នំពាឹះរល់ក្តរលួ្រៃៃំ ឬក្តរបាតរ់្ ់
នៃក្ទពយស្មបតាិររស់្ក្រុមហរុៃ។ 

6. ក្តររនក្មើផ្លក្រនយាជៃឱ៍្យគ្មន នៅវញិនៅមរ 

រុរគលិរទំ្ អស់្មៃិក្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឱ្យនធវើក្តររនក្មើផ្លក្រនយាជៃឱ៍្យគ្មន នៅវញិនៅមរន ើយ។ ឧទហរណ៍នៃ 
ក្តររនក្មើផ្លក្រនយាជៃឱ៍្យគ្មន មាៃែូ្ជាអនរយល់ក្ពមនធវើអីវមយួ ឬសំុ្ៃរណាមាន រឱ់្យនធវើអីវមយួ នដ្ឋយរពំរ្ទុរៃូវ 
សំ្ណ្ ឬផ្លក្រនយាជៃន៍ៅនលៃនក្ក្តយ។ 
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7. ក្តរតណំា្សាធារណៈ 

រនុ្ររណីអិលអអូិលសីុ្្្ន់ធវើនស្្រាីដលៃ្ក្តរណ៍ជាសាធារណៈ ក្រតភិូតំណា្ៃរ្ក្តូវបាៃចតត់ាំ្ ។ នរើមៃិ 
មាៃក្តរដត្តាំ្ ជាផ្ៃូវក្តរពីក្រធាៃនាយរ/នាយិក្តក្រតរិតាិនទ រុរគលិរមៃិក្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឱ្យនធវើនស្្រាីដលៃ្  
ក្តរណ៍ជាសាធារណៈ នដ្ឋយផ្លទ ល់មាត ់ ឬតាមរយៈសារលិេិតនផ្ស្ៗអំពី៖ រញ្ញា ជាតិ រញ្ញា រនុ្ក្សុ្រ រញ្ញា ្ារ ់
ឬរញ្ញា  នផ្ស្នទៀតរនុ្នាមជាអនរតំណា្ឱ្យអិលអូអិលសីុ្ន ើយ។ ក្រសិ្ៃនរើរុរគលិរ្្ន់ធវើនស្្រាីដលៃ្ក្តរណ៍ែូ្ 
ខា្នលើ ររុគលិរក្តូវដតរញ្ញា រឱ់្យបាៃ្ាស់្ថ្ន ននាឹះជានយារល់ផ្លទ ល់េៃួៃររស់្គ្មត ់ នហើយមៃិមាៃពារព់ៃ័ធ 
ជាមយួៃរ្អិលអូអិលសីុ្ន ើយ។ 

8. ក្តរររាពត័ម៌ាៃស្មាៃ ត ់
 រុរគលិរក្តូវក្រុ្ក្រយត័នក្តរពារពត័ម៌ាៃស្មាៃ ត ់ៃិ្ក្រតិរតាកិ្តរររស់្ក្រុមហរុៃ 
 រនុ្រំ ុ្នពលរនក្មើក្តរង្ហរជាមយួអិលអូអិលសីុ្ ឬនៅនពល ៃិ្នក្ក្តយនពលរញ្ឈរព់ីក្តរង្ហរ រុរគលិរមៃិ 
ក្តូវៃិយាយពីពត័ម៌ាៃស្មាៃ តអ់ំពីក្រតរិតាិក្តរអាជីវរមមររស់្អិលអូអិលសីុ្ ក្តរ្រច ពត័ម៌ាៃររស់្អតិលិជៃ 
ក្តរន្ៃើយ្ៃ្ រ្នាស្មពៃ័ធក្ររក់្រ្ ៃីតិវធិ ី។ល។ ក្បារន់ៅជៃទីរ ី នដ្ឋយគ្មម ៃក្តរក្ពមនក្ពៀ្ជាលាយលរខណ៍ 
អរសរជាមុៃពីអតលិិជៃ ឬអិលអូអិលសីុ្ ឬនៅនពលមាៃតក្មវូក្តរដផ្នរ្ារន់ ើយ។ 

 រុរគលិរក្តូវបាៃហាមដ្ឋ្ខ់ាតមៃិឱ្យ្ូលនមើលរណៃី ៃិ្ឯរសារក្តលរបវតិាររស់្រុរគលិរែនទនទៀតន ើយ។  

9. អាររបររិយិា្នំពាឹះអតលិជិៃ 
 មៃិក្តូវនក្រើភាសា “ក្រមាល”។  
 មៃិក្តូវនក្រើរំលំា្បាយ។ 
 មៃិក្តូវររំិទសិ្ទធិនស្រភីាពដផ្នររ្ក្តយ។ 
 មៃិក្តូវដក្ស្រដ្ឋរអ់តលិិជៃ ឬ្ូលនៅរនុ្នរហដ្ឋា ៃររស់្អតិលិជៃនដ្ឋយមៃិមាៃក្តរអនញ្ា ើញ។ 
 មៃិក្តូវនធវើឱ្យអារន់អាៃរិតាិយស្ររស់្អតិលជិៃនៅទសីាធារណៈ។ 
 មៃិក្តូវក្រឆ្ំ្ ៃរ្សិ្ទិធររាក្តរស្មាៃ តរ់រស់្អតលិិជៃ។ 
 មៃិក្តូវនរ ើស្នអើ្ពូជសាស្ៃ ៍នភទ ជំនៃឿសាស្នា ៃិនាន ក្តរៃនយាបាយ ៃិ្ ពិក្តរភាព។ 
 មៃិក្តូវ្ូលរមួរនុ្អំនពើពុររលួយ ក្បារសំ់្ណូរ ៃិ្លួ្។ 
 មៃិក្តូវ្ូលរមួរនុ្ក្តរនរៀតនរៀៃផ្ៃូវនភទនៅនលើអតិលជិៃ។ 

10. អាររបររិយិា្នំពាឹះស្ហរមៃ ៍ៃិ្ ររសិាថ ៃ 

អិលអូអិលសីុ្វាយតនមៃ ៃិ្ នធវើក្តរក្តតរ់ៃថយផ្លរ៉ាឹះពាល់អវជិាមាៃដែលអា្នរើតន្ញអំពីស្រមមភាពររស់្េៃួៃ 
ដែលមាៃែូ្ជាផ្លរ៉ាឹះពាល់ែល់ររសិាថ ៃ (ឧទហរណ៍៖ េយល់ ទររ ែី) សុ្េភាព ៃិ្ សុ្វតថិភាព ៃិ្ពលរមម 
(ឧទហរណ៍៖ ពលរមមរុមារ)។ មស្តៃាីឥណទៃក្តូវវាយតនមៃក្រររ់មចសទីំ្ អស់្ឱ្យក្ស្រជាមយួ្ាររ់រសិាថ ៃក្តរង្ហរ      
រញ្ា ីមៃិអៃុញ្ញញ ត ្ារព់លរមមរុមារ ្ារសុ់្េភាព សុ្វតថិភាព ៃិ្រទរញ្ញតិាែនទនទៀត។  
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េ-ក្តរអៃុវតាក្រមសី្លធម ៌

ក្រមសី្លធមន៌ៃឹះក្តវូបាៃរន្កើតន ើ្ជាលាយលរខណ៍អរសរ ៃិ្មាៃលរខេណឌ ្ំនពាឹះក្តរក្រក្ពរតាិររស់្រុរគលិរ ៃិ្
នែើមបកី្ររក់្រ្ស្រមមភាពររស់្រុរគលិរនៅរនុ្អិលអូអិលសីុ្។ រុរគលិរតក្មូវឱ្យអាៃ យល់ ៃិ្អៃុវតាក្រមសី្លធម។៌ 
រុរគលិរៃរ្ក្តូវបាៃដ្ឋរវ់ៃិយ័ដែលរមួរញ្ចសូ លទំ្ ក្តរក្ពមាៃ ឬក្តររញ្ឈរព់ីក្តរង្ហរ ស្ក្មារក់្តរមៃិអៃុវតាឱ្យបាៃ 
ខាា រេ់ាួៃនៅតាមក្រមសី្លធម។៌  

៨-សិ្ទធភិារពីារព់ៃ័ធ ៃិ្ នគ្មលៃនយាបាយទនំាស់្ផ្លក្រនយាជៃ ៍

នែើមបរីរាបាៃៃូវតមាៃ ភាពរនុ្ក្តរនធវើក្រតិរតាិក្តរអាជីវរមម ដផ្ៃក្តរយុទធសាស្តស្ាអាជីវរមមររស់្ក្រុមហរុៃក្តូវទទួលក្តរ 
អៃុមត័ពីក្រុមក្រររាភបិាល។ នដ្ឋយដ រ ស្ក្មារក់្តរអៃុវតាក្រតិរតាិក្តរក្រចនំលៃ ក្តូវអៃុនលាមនៅតាមរក្មតិសិ្ទធ ិ
ដែលមាៃដ្្នៅរនុ្នគ្មលៃនយាបាយររស់្ក្រុមហរុៃ។  

 នគ្មលៃនយាបាយទនំាស់្ផ្លក្រនយាជៃ ៍

 រុរគលិរមៃិក្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឱ្យ្ូលរមួនៅរនុ្ស្រមមភាពដែលទទួលបាៃ្ំណូលខា្នក្ៅអិលអូអិលសីុ្ន ើយ 
ដែលរមួរញ្ចសូ លទំ្ ក្តរង្ហរនៅរនុ្ក្រុមហរុៃែនទនទៀត ្ូលរមួជាក្រុមក្រររាភបិាល ឬជាអនរក្ររក់្រ្នៅរនុ្ 
ក្រុមហរុៃនផ្ស្នទៀត លុឹះក្តាដតមាៃក្តរអៃុមត័ពរីណៈក្ររក់្រ្។  

 មៃិក្តូវនក្រើក្បាស់្តួនាទីររស់្េៃួៃនែើមបជីាក្រនយាជៃស៍្ក្មារេ់ៃួៃឯ្ ឬភារទីីរីនទ។ 
 មៃិក្តូវដស្វ្ ររ ឬទទួលយរផ្លក្រនយាជៃណ៍ាមយួ នែើមបជីាលនូរៃរ្ក្តរជួយ ផ្ាល់ក្តរង្ហរស្ក្មារៃ់រណាមាន រ ់ឬ 
នក្្ើៃនារ ់ ឬផ្ាល់រិ្ចសស្ៃិផ្គតផ់្គ្ផ់្លិតផ្ល ឬនស្វារមមន ើយ។ ក្រសិ្ៃនរើមាៃៃរណាមាន រផ់្ាល់ផ្ល 
ក្រនយាជៃអ៍វីមយួែល់អនរ អនរក្តូវដតរយក្តរណ៍នៅក្រធាៃក្ររក់្រ្ផ្លទ ល់ភាៃ ម។  

 រុរគលិរមៃិក្តូវនស្នើសំុ្នក្រឿ្នលើរទររ្តិានដ្ឋយផ្លទ ល់ ឬក្រនយាល ជាក្បារ ់ឬជាក្តរទញិទររ្ិតា នែើមបផី្ាល់ភាព 
លនមអៀ្ែល់អតិលិជៃរនុ្ក្តរទទួលបាៃរមចស ីក្តរទទួលបាៃក្បាររ់នញ្ញ ើស្ៃស ំឬស្រមមភាពជំៃួញនានា។  

 មៃិក្តូវនក្រើក្ទពយស្មបតាិររស់្អលិអូអិលសីុ្ ែូ្ជារុពំយទូរ័ ក្រពៃ័ធទំនារទ់ំៃ្ អគ្មរ ស្មាា រនក្រើក្បាស់្ ឬក្ទពយ 
ស្មបតាិ/ររកិ្តខ រនានា ស្ក្មារន់គ្មលនៅអាជីវរមមផ្លទ ល់េៃួៃ ឬអាជីវរមមររស់្ជៃទរីីន ើយ។ 

 រុរគលិរទំ្ អស់្មៃិក្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឱ្យនធវើក្តររនក្មើផ្លក្រនយាជៃឱ៍្យគ្មន នៅវញិនៅមរន ើយ។ ឧទហរណ៍នៃ 
ក្តររនក្មើផ្លក្រនយាជៃឱ៍្យគ្មន មាៃែូ្ជា អនរយល់ក្ពមនធវើអវីមយួ ឬសំុ្ៃរណាមាន រឱ់្យនធវើអវីមយួនដ្ឋយរពំរ្ទុរៃូវ 
សំ្ណ្ ឬផ្លក្រនយាជៃន៍ៅនលៃនក្ក្តយ។ 

 មៃិក្តូវ្ូលរមួរនុ្ស្រមមភាពមុេជំៃួញនក្ៅសាថ រៃ័ ដែលនមា៉ា ្នធវើក្តរក្តូវ្ំណាយនពល ៃិ្ក្តរចរអ់ារមមណ៍ 
ហួស្ក្រមាណពរីុរគលិរ ជានហតុនធវើឱ្យរ ំ្ ស្ទឹះែល់រិ្ចសេកំ្ររ្ ដក្រ្ររស់្រុរគលិរ្ំនពាឹះអលិអូអិលសីុ្។  

 មៃិក្តូវមាៃក្តរពារព់ៃ័ធនដ្ឋយផ្លទ ល់ ឬក្រនយាលជាមយួៃរ្ ស្រមមភាពអាជីវរមមែនទនទៀត ដែលក្ររួតក្រដជ្ 
ឬមាៃទំនាស់្ផ្លក្រនយាជៃជ៍ាមយួអិលអូអិលសីុ្។ 
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 ក្រសិ្ៃនរើររុគលិរររនឃើញថ្ន ផ្លក្រនយាជៃ ៍ ឬផ្លក្រនយាជៃជ៍ាហិរញ្ញ វតថុផ្លទ ល់េៃួៃ ឬផ្លក្រនយាជៃរ៍ាីក្រពៃធ 
ឬផ្លក្រនយាជៃរូ៍ៃររស់្េៃួៃ ដែលមាៃទំនាស់្ជាមយួផ្លក្រនយាជៃរ៍រស់្អិលអូអលិសីុ្ រុរគលិរក្តូវដត 
ក្រក្តស្ផ្លក្រនយាជៃទ៍ំ្ ននាឹះនៅអនរក្ររក់្រ្ររស់្េៃួៃៃិ្ផ្លា ្េ់ៃួៃពីស្រមមភាពដែលទំនាស់្ផ្លក្រនយាជៃ ៍
អា្នរើតមាៃ។  

 រុរគលិរ ៃិ្ សា្ញ់ាតិររស់្ពួរគ្មតដ់ែលជារព់ារព់ៃ័ធនៅរនុ្ែំនណើ រក្តរលរឡ់ាយ ុ្ក្ទពយស្មបតាិររស់្ 
អតិលិជៃរឺមៃិក្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឱ្យ្ូលរមួនែញនលៃ ឬទញិក្ទពយ ឬក្ទពយដ្ឋរធ់ានាររស់្អតិលជិៃន ើយ។ 
ពត័ម៌ាៃ ដែលពារព់ៃ័ធៃរ្ៃតីិវធិី ៃិ្ក្តលររនិ្េទនៃក្តរែរហូតទុរក្ទពយដ្ឋរធ់ានាររស់្អតិលិជៃ ក្តូវបាៃររា 
ក្តរស្មាៃ ត។់ 

 រុរគលិរមៃិក្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឱ្យទិញផ្លិតផ្ល ឬនស្វារមមររស់្អតលិិជៃរនុ្តនមៃមយួដែលនថ្នរ (នរើនក្រៀរ 
នធៀរនៅៃរ្តនមៃទផី្ារ) ជាលនូរៃរ្នស្វារមមររស់្គ្មតដ់ែលនធវើជាមយួអិលអូអិលសីុ្ននាឹះនទ។  
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ផ្នែកទី ៤៖ ព័ត៌មានអពំាីរជួញដូរម្លូេក្រតរេស្េ់គុ្គលបបាោះនាយ 

១ . ពត័ម៌ាៃអពំមីលូរក្តរណុំល 

នឈាម ឹះមលូរក្តរណុំល 
ស្ញ្ញញ រណ័ណ អលិអអូលិសីុ្ 

ដែលមាៃក្តរក្តរពារហាៃភិយ័អក្តា 
រាូរក្បារ ់២០១៩-២០២ នលេ ១ 

ស្ញ្ញញ រណ័ណ អលិអអូលិសីុ្ 
ដែលមៃិមាៃក្តរក្តរពារហាៃភិយ័អក្តា 
រាូរក្បារ ់២០១៩-២០២ នលេ ២ 

អរសររូែមូលរក្តរំណុល KH2000081953 KH2000082951 

្ំណាតថ់្នន រន់ៃមូលរក្តរំណុល គ្មម ៃ គ្មម ៃ 
តនមៃចរ រររនុ្មយួឯរតាមូលរក្តរំណុល ១០០.០០០ នរៀល ១០០.០០០ នរៀល 
នលៃលររ់នុ្មយួឯរតាមូលរក្តរំណុល ១០០.០០០ នរៀល ១០០.០០០ នរៀល 
ររមិាណមូលរក្តរំណុលស្ររុទំ្ អស់្ 
ដែលរំពុ្នធវើ្រ្រនលើទីផ្ារ (ឯរតា) 

៥៣៦.០០០ ២៦៤.០០០ 

មូលធៃូរៃីយរមមទីផ្ារ ៥៣.៦០០.០០០.០០០ នរៀល ២៦.៤០០.០០០.០០០ នរៀល 

នឈាម ឹះទីផ្ារមូលរក្តក្រតិក្សុ្ត 
ក្រុមហរុៃផ្ារមូលរក្តរមពុជា 
០៥ ធនូ ២០១៨ 

ក្រុមហរុៃផ្ារមូលរក្តរមពុជា 
០៥ ធនូ ២០១៨ 

ក្តលររនិ្េទនៃក្តរ្ុឹះរញ្ា ីលរម់ូលរក្ត នលៃទី១០ ដេឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ នលៃទី១០ ដេឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

២-នលៃ ៃិ្ ររមិាណជញួែូរ  

អំ ុ្ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្ន  ំ២០១៩ ពុំមាៃក្តរជួញែូរ មូលរក្តរំណុល ររស់្អិលអអូិលសីុ្នទ។ 



r;tJ.mLWJYQ.HJ~fJ~b~~fYfJ~y!J1§~nls~LjWlJU~~81LjrR~1~ruUlJSH~fJ~nLmlUYLnn!JS~l!:u~!UJ

:m!RllJsLnRiJ1nlJ:nrufhYlJU~tSru~!l!d~bsU;!ln~lstlUlJ1LjBn~SWLS!;3SLA~s~b~lfysLjy!J1§Ljnl _I~III,A'0'00'0~'0"0(I

UHj131?LO\P~~:lJU19SLAtyrut!Hrut!r;tJmBYt~LH!lJd~n~nl!Jjlj131~U;!1~~1~~:lJU19SLR~b~~!ystru

rurnrm:u.ihuUWfl!Jru I...

t,st[lRiJ1r;tJmsLODR11ruru~5ru!JjlR~YmLJ• I

~Y~lfysLjy!J1§Ljnlsmw5runl~ssU;!ln~lLjwfhYmLJ~sfYSLjy!J1• ~'0'0oc:.'0'QIIc:.'0'0'0

sltlstlruLOlnll!lJdS1LjW5runlrulfhYmLJ~s0JYlfilfYSLjy!J1• Iroc:.'0roc:.'0fWJ'0"0

tR1YSLOrurm:~f~lYWnBn~SntlbRuUlSH!lJdrulWR1!;3• C''0'0IfQ

tYlRY1~lJUn .,0

ruU;!mbruLOlnl1~s!W!lJdSLOtYlsLnRiJ1run!yfRrufLjB1UJLSltlfR~lfhYmLJ~SfYSLjy!J1• If:)'0.......I'0r=:::a,._,c:.'0'0'0

m!JsUJ1~~ln~1!lJdS1LjW5runlrulfhYmLJ• p'OIc:.'010c:.

!lJdynYnlS1ru~5runl~sLjw5runlLSltlfR~mb~lfysLjy!J1§LjnlrulfhYmLJ• '0'0c:.'0'0'0fQp;;;Jc:.'0'0('II10c:.

I

%RlJdl1~12D~SLA~Y~~BYtsrus~YmLSr;tJn!BYStruLjwruUlJL

flYBJruUunu1JlJ!
(..,BYStru!lJdtJLRy:lJU~~nlDY~bj..S1UYW~YRYmY!Jjl~fJBYStru!lJdtJLRY:lJU~~LAlru~!lJdmLO!

9nQlsLO~b~~BYSsrus~YmLSYmLSruLR~l~LmQl("'ruLO!Juy!}lRiJ1r;tJmBYStru!lJdtJLRY
:lJU~Sltlnlj131rutilmumrunurnu~b~lBYStruS~YmisurnLSt,~b~lBYStruS~urnisurnLS I,Ac:.c:.

rnUJ1LSY~!lJdRlJdl1Yfuru~1anuuiusnrnunnurflYLSWWSSDyru~hsLA~b~lBYStruS~YmLS o~'Q(",A'0I0'0c:.

t,uW5!}'rflrnUJlflynlfuSLODR11ruSWRiJ1r;tJnnrnruu;!l•
!rulfllfu:lJUyrusLAm!JsUJ1~~ln~l!lJd~sLA~mWSLA~b~lfysLjy!J1§Ljnl• 1'0(I'0I'Q0~c:.'Q'0(I'

Dlrufsru:lJUyruSLA~SLjw5runlsLAsltlstlruLOlnl1!lJd• c;.o0'0'0II'Q

!oanlfuytSHSLOtYlI:~f~l~wnBn~fJ~tJ'D~\;BRLjl~b~gn~~mLOLmlsruu;!l•
msnYlJd~srutBruYYSLOtYlsLnRiJ1rumm!JSUJ1• I'0II.......Ip'O

I

SLO!fU3!P1DLH~fJtYlR~lLjwsLA!lJd~n~nl~fJYSW!l[1SLR~~•

%UJLSltlfR~lst.PJ:~lrumBYt!;3LH!lJdYnYnlrulYL5 lOp:;:!~IfWJ'0'0f';J1

~(BlU3fYfJ~y!J1!lJd~ltyrut!~(LBnR81)tyrut!Hrutl~tw!l[1W1t!st.PJ:~ls~~b~~Byssrus~YmLS

ទំពរ័ 31 នៃ 38



-----------_._-- -

#

fmrummnru1SnW~qtl fillJ:fIumlr.utm1J9tg90~t3U:Jnn tHmg9mo t3Htl21 Qi~O~8

mUmBtT:HiSlwrutBHy21 Ql~O~8 21t1.Hi~2fUt2n1ii~g~ fUilHu0l2~tfflj(~:igfU12n1iG~2m8
I

f15l81s~fflTunruwn~ruG~2~1 g~Hgj~mrufUt2n1im: l~:t\[12~ffi2n~:81~mUfflIUjIit1SnJt~
I I

g~nJ812:J~r~ni;fUti1ruml tfu~runHm mntm1imllWG~2mt0l2ni;fUti1rumifflHlUtnglUftU~
I

fflll mnim1imm~m:ffi2runrul:nu iuiwH2ffi2wruu:mrriHlwffi2imHUf15l2filrH..nlmtn S~/U........., a Ii t..!" C\. !::On-&.
I

rugwrumnJl~:t\[12mJWI flrumniituimtwruOlmmWm mt0l2flWfflHUlWlruJWrugrUlHnJIS~
mtOl2trunWnHnt1fflnJlWlllWIjlf;lfiUlfi~ lfiUnlHnl H~f15lfU2mnJfUl2m t~g~ mt0l2gltruWn

I

iwHlifillil:tfiUlfi~ S~mt0l2H~ltjm2mruuruJl HruliHru~ffi2lU~§mnt1SnJ t~g~l~ffi g~Fm
I I

lfiUlfi~ s~ffli;u~wunsfiw iuiwHruijHru~0l2H~ttjlUftU~fflllUmtymnJ22 tmfflH§ftl~ s~
IJ

iffiru2iunOlWt~g~ lblHm~UgUgJ~ S~uJ1Uiwru0l2nmtl
I

~~
tall" .,:In /mnn rumru mrus

lum snnn.n~{'jffll fUl2n1i
fflruuTig9~ ..~J.~..I.~.\£1 .

mnnUi~mrl
mWnmWn~2fUt2n1it~g~
mruuiigg~Nlit!if/;;'017

ទំពរ័ 32 នៃ 38



ទំពរ័ 33 នៃ 38 

 

 

ផ្នែកទី ៦: របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុផ្ដលបានពនិតិយប ើងវិញបោយស្វនករឯករាជយ 
 

សូ្មពិៃិតយនមើលរបាយក្តរណ៍លមអតិនៅរនុ្ឧរស្មពៃ័ធដែលបាៃភាា រម់រជាមយួ។ 
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ផ្នែកទី ៧: ព័ត៌មានអំពីក្រេតិេតតិារជាម្ួយភាគ្ជីាេ់ពាក់ព័នធ 

 
១-ក្រតរិតាកិ្តរជាមយួភារហរុៃរិ នដ្ឋយរញ្ញា រព់នីឈាម ឹះភារហរុៃរិ ក្រនភទក្រតរិតាកិ្តរ ៃិ្ ក្តលររនិ្េទ៖  

 សូ្មពិៃិតយនមើលពត័ម៌ាៃលមអតិនៅរនុ្របាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ររស់្ស្វៃររឯររជយ ដែលបាៃភាា រម់រជាមយួ។ 

 
២-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាៃ់ៗ ជាមយួអភបិាល ឬររុគលិរជាៃេ់ពស់្ ឬក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាៃ់ៗ ជាមយួររុគលដែលអភបិាល 
ឬររុគលិរជាៃេ់ពស់្មាៃផ្លក្រនយាជៃ៖៍  

 គ្មម ៃ 
 
៣-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាៃ់ៗ ជាមយួស្មាជរិក្រសួារផ្លទ ល់ររស់្អភបិាល ៃិ្ ររុគលិរជាៃេ់ពស់្៖ 
 គ្មម ៃ 
 
៤-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាៃ់ៗ ជាមយួររុគលដែលមាៃទនំារទ់ៃំ្ជាមយួអភបិាលររស់្ររុគលនបាឹះផ្ាយ ក្រមុហរៃុរកុ្តស្មពៃ័ធ 
ឬក្រមុហរុៃហូលឌី្ ររស់្ររុគលនបាឹះផ្ាយ ដែលទនំារទ់ៃំ្ររស់្ររុគលទំ្ ននាឹះនរើតមាៃនៅរនុ្ក្រតរិតាកិ្តរ 
ឬក្តរចតដ់្្ណាមយួដែលនធវើន ើ្ នដ្ឋយររុគលនបាឹះផ្ាយ៖  
 គ្មម ៃ 
 
៥-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាៃ់ៗ ជាមយួររុគលធាៃ រជ់ាអភបិាល ឬររុគលជារព់ារព់ៃ័ធជាមយួររុគលធាៃ រជ់ាអភបិាលរនុ្
រយៈនពល ០២ (ពរី) ឆ្ន ំ្ ុ្នក្ក្តយ៖ 
 គ្មម ៃ 
 
៦-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាៃ់ៗ ជាមយួអភបិាលដែលទទលួបាៃផ្លក្រនយាជៃ ៍ ឬរនក្មវជិាា ជវីៈ ស្ក្មារន់ស្វាដែលេៃួៃបាៃផ្ាល់ 
តាមរយៈក្រមុហរុៃណាមយួ ែល់ររុគលនបាឹះផ្ាយ៖ 
 គ្មម ៃ 
 
៧-ក្រតរិតាកិ្តរសំ្ខាៃ់ៗ ជាមយួភារជីារព់ារព់ៃ័ធនផ្ស្នទៀត៖ 
 គ្មម ៃ 
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ផ្នែកទ ី៨: ារពិភាកា និងារវភិាគ្រេស្គ់្ណៈក្រគ្េ់ក្រគ្ង 

ក្តរពិភារា ៃិ្ក្តរវភិារខា្នក្ក្តមនៃឹះ រឺជាក្តរពិភារានលើលទធផ្លនៃក្រតរិតិាក្តរ ៃិ្សាថ ៃភាពហិរញ្ញ វតថុនដ្ឋយ 
រណៈក្ររក់្រ្ររស់្អិលអូអលិសីុ្ នដ្ឋយដផ្អរនលើរបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុរតិក្តរមនលៃទ៣ី០ ដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ដែល 
បាៃក្តួតពៃិិតយន ើ្វញិនដ្ឋយស្វៃររឯររជយ។ របាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់្អិលអូអលិសីុ្ ក្តូវបាៃនរៀរ្ំន ើ្នដ្ឋយ 
អៃុនលាមនៅតាមស្ា្ ដ់្ឋររណនៃយយរមពុជា ៃិ្នគ្មលក្តរណ៍ដណនារំរស់្ធនាគ្មរជាតនិៃរមពុជា។ រណៈក្ររក់្រ្នធវើ 
ក្តរពិភារា ៃិ្វភិារនលើស្មាស្ធាតុសំ្ខាៃ់ៗ នៃរបាយក្តរណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ៃិ្រតាា សំ្ខាៃ់ៗ ដែលបាៃជឹះឥទធពិលនៅ 
នលើក្បារ់្ ំនណញររស់្អិលអអូិលសីុ្ដតរ៉ាុនណាណ ឹះ។ 

១ . ទែិាភាពទូនៅនៃក្រតរិតាកិ្តរ  

 រ-ក្តរវភិារ្ណូំល 

 អិលអូអិលសីុ្មាៃ្ំណូល ២ ក្រនភទធំៗ រឺ្ ំណូលពីក្តរក្បារ ់ៃិ្្ណូំលនផ្ស្ៗ។  

 ្ណូំលពកី្តរក្បាររ់មួមាៃ៖ ្ំណូលក្តរក្បារសុ់្ទធដែលទទួលបាៃពីក្តរផ្ាល់ឥណទៃែល់អតិលជិៃ ៃិ្  
ពីក្តរដ្ឋរក់្បាររ់នញ្ញ ើនៅតាមរណាា ធនាគ្មរនានា ដែល្ណូំលទំ្ នៃឹះក្តូវទទួលសាគ ល់ជាក្រចដំេ។ 

 ្ណូំលនផ្ស្ៗរមួមាៃ៖ ្ណូំល ៃិ្រនក្មនជើ្សារពីឥណទៃ ្ំណូលបាៃពីក្តរផ្លរពិៃយ័ ្ំណូលបាៃ 
ពីក្តរក្រមូលឥណទៃលុរនចល ្ំនណញពីក្តររាូរក្បារ ់រនក្មនផ្ស្ៗ ។ល។ 

 េ-ក្តរវភិារ្ណូំលតាមដផ្នរ 

 
 
ល.រ 

 
 

ក្រភព្ណូំល 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

្ៃំៃួទររក្បារ ់
(លាៃនរៀល) 

ភាររយ ្ៃំៃួទររក្បារ ់
(លាៃនរៀល) 

ភាររយ ្ៃំៃួទររក្បារ ់
(លាៃនរៀល) 

ភាររយ 

១ ្ំណូលក្តរក្បារ ់ ៥៩.០១៨ ៨៨,០៤% ៧១.០៣៨ ៨០,៧៦% ១០៣.២៩០ ៧៧,៧៣% 

២ ្ំណូលនផ្ស្ៗ ៨.០២០ ១១,៩៦% ១៦.៩២៨ ១៩,២៤% ២៩.៥៨៥ ២២,២៧% 

្ណូំលស្ររុ ៦៧,០៣៨ ១០០% ៨៧,៩៦៦ ១០០% ១៣២.៨៧៥ ១០០% 
 

្ំណូលពីក្តរក្បារជ់ា្ំណូលែធ៏ំ ៃិ្សំ្ខាៃស់្ក្មារអ់ិលអូអិលសីុ្ ដែលមាៃរហូតែល់ ៧៧,៧៣% នៃ្ំណូល 
ស្ររុ។ 

 រ-ក្តរវភិាររលំាត្នំណញែុល 

អិលអូអិលសីុ្ បាៃនរៀរ្ំរបាយក្តរណ៍លទធផ្លររស់្េៃួៃ រនុ្ទក្ម្ជ់ារបាយក្តរណ៍ដែលពំុមាៃក្តររង្ហា ញឱ្យ 
នឃើញៃូវរំលាត្ំនណញែុលននាឹះនទ។ រ៉ាុដៃាទក្ម្រ់បាយក្តរណ៍នៃឹះអា្ឱ្យនយើ្នធវើក្តរពិភារា ៃិ្វភិារនលើ 
្ំនណញពីក្រតិរតាិក្តរដែលទទួលបាៃពី្ំណូលស្ររុែរៃរ្ ្ំណាយក្រតិរតាិក្តរ។ ្ំណាយក្រតិរតាិក្តរៃរ្ 
នលើរយរមរ ពិភារា ៃិ្វភិារនៅ្ំណុ្ ឃ.ក្តរវភិារ្ំនណញមុៃរ្ព់ៃធ។ 
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 ឃ-ក្តរវភិារ្នំណញមៃុរ្ព់ៃធ 
 

តារ្ស្ន្ខរក្បារ់្ នំណញ 
(លាៃនរៀល) 

ក្តមីាស្ទ១ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រដក្មរក្មលួ 
(លាៃនរៀល) 

រដក្មរក្មលួ 
% 

្ំណូលក្តរក្បារ ់ ៩០.០៤៤ ១០៣.២៩០ ១៣.២៤៦ ១៤,៧១% 
្ំណាយក្តរក្បារ់ (៤០.៩៩៣) (៤៩.០២១) ៨.០២៨ ១៩,៥៨% 
្ណូំលពកី្តរក្បារសុ់្ទធ ៤៩.០៥១ ៥៤.២៦៩ ៥.២១៨ ១០,៦៤% 
្ំណូលនផ្ស្ៗ ២៩.១៦០ ២៩.៥៨៥ ៤២៥ ១,៤៦% 
្ំណាយនលើរុរគលិរ (២១.៣៣៤) (២៣.៩៧១) ២.៦៣៨ ១២,៣៦% 
រលំស់្នលើក្ទពយររូី ៃិ្ក្ទពយអររូ ី (១.០៤២) (១.១៨០) ១៣៨ ១៣,២៥% 
្ំណាយរែាបាល ៃិ្្ំណាយនផ្ស្ៗ (១០.៧២០) (១១.៣៤៩) ៦៣០ ៥,៨៧% 
្នំណញពកី្រតរិតាកិ្តរ ៤៥.១១៦ ៤៧.៣៥៤ ២.២៣៨ ៤,៩៦% 
សំ្វធិាៃធៃនលើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (៤.៨៩៥) (៤.៦៣២) (២៦៤) -៥,៣៩% 
ក្បារ់្ ំនណញមុៃរ្ព់ៃធ ៤០.២២0 ៤២.៧២២ ២.៥០២ ៦,២២% 

 

រនុ្ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ អិលអអូិលសីុ្ស្នក្ម្បាៃរំនណើ ៃក្បារ់្ ំនណញមុៃរ្ព់ៃធ្ំៃៃួ ៤២.៧២២ 
លាៃនរៀល ៃិ្  ៤០.២២0 លាៃនរៀល ស្ក្មារក់្តីមាស្ទ១ី ដែលមាៃក្តរនរើៃន ើ្្ៃំួៃ ២.៥០២ លាៃនរៀល 
នស្មើៃរ្ ៦,២២%។ រំនណើ ៃនៃឹះនដ្ឋយសារដតមាៃក្តរនរើៃន ើ្្ំណូលពីក្តរក្បារ់សុ្ទធ ៥.២១៨ លាៃនរៀល 
ស្មាមាក្តនៅៃរ្ក្តរនរើៃន ើ្ ៃូវផ្លរក័្តឥណទៃររស់្អិលអូអិលសីុ្្ៃំួៃ ២៦៣.៥៦៣ លាៃនរៀលនធៀរៃរ្  
ក្តីមាស្ទ១ី។  

 ្-ក្តរវភិារ្នំណញនក្ក្តយរ្ព់ៃធ 

តារ្ស្ន្ខរក្បារ់្ នំណញ 
(លាៃនរៀល) 

ក្តមីាស្ទ១ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ក្តមីាស្ទ២ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រដក្មរក្មលួ 
(លាៃនរៀល) 

រដក្មរក្មលួ 
% 

ក្បារ់្ ំនណញមុៃរ្ព់ៃធ ៤០.២២0 ៤២.៧២២ ២.៥០២ ៦,២២% 
្ំណាយពៃធនលើក្បារ់្ ំនណញ (៨.១២៩) (៨.៧៥០) ៦២១ ៧,៦៣% 
ក្បារ់្ ំនណញនក្ក្តយរ្ព់ៃធ ៣២.០៩១ ៣៣.៩៧២ ១.៨៨១ ៥,៨៦% 

 

រនុ្ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ អិលអូអិលសីុ្ស្នក្ម្បាៃរំនណើ ៃក្បារ់្ ំនណញសុ្ទធ្ៃំួៃ ១.៨៨១ លាៃនរៀល 
នស្មើៃរ្ ៥,៨៦% (នរើៃន ើ្ ពី ៣២.០៩១ លាៃនរៀល រនុ្ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្ន ២ំ០១៩) លវីតបតិដតមាៃក្តរក្ររតួ 
ក្រដជ្នលើររយិាក្តស្ក្រតិរតាិក្តរ។ ជាលទធផ្ល អិលអអូិលសីុ្ ស្នក្ម្បាៃអក្តា្ំនណញពីមូលៃិធិជាមធយម 
្ំៃួៃ ៣៤,៧៨% ៃិ្អក្តា្នំណញពីក្ទពយស្រមម្ ំៃួៃ ៤,៧០%។ 

 ្-ក្តរវភិារពរីតាា  ៃិ្ ៃនិាន ក្តរដែលរ៉ាឹះពាល់សាថ ៃភាព ៃិ្ លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុ 

នាែំណា្ក់្តរយិររនិ្េទ នលៃទី៣០ ដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ រណៈក្ររក់្រ្យល់ថ្ន អិលអូអិលសីុ្ពុំមាៃរតាា  ៃិ្  
ៃិនាន ក្តរដែលរ៉ាឹះពាល់ែល់សាថ ៃភាព ៃិ្លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុររស់្អិលអូអិលសីុ្ដែលរួរនអាយរតស់្មាគ ល់ន ើយ។ 
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២. ក ្ត សំខន់ៗ ែដលបះ៉ពល់េលើផលចេំណញ 

 ក-ករវភិគពលីកខខណ្ឌ ៃនត្រមូវករ នងិករផគតផ់គង ់

អិលអូអិលសីុ ជ ថ បន័ហិរញញ វតថុដធំ៏មយួកនុងចេំ ម ថ បន័ហិរញញ វតថុេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលែតងយកចិត្ត 
ទុក កេ់ទេលើគុណភពៃនករផ្តល់េស កមម េដើមបបីងកភពងយ្រសួលស្រមបអ់តិថិជនទូេទកនុងករេ្របើ្របស់ 
ផលិតផល និងេស របស់អិលអូអិលសីុ។ មបទពិេ ធនន៍េពលកន្លងមកេនះ អិលអូអិលសីុ ទទួលបននូវ 
ករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំពីសំ កអ់តិថិជន្របកក់មច ី អតថិិជនភតិសនយហិរញញ វតថុ និងអតិថជិន្របកប់េញញ ើ ែដលេធ្វើ 
ឱយេយើងមនកររកីចេ្រមើនយ៉ងខ្ល ងំ និងឆបរ់ហ័ស កនុងរយៈេពលដខ៏្លីចុងេ្រកយេនះ។  

 ខ-ករវភិគពកីរេឡើងចុះៃនៃថ្លវតថុធតុេដើម 

នដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៃថងទ៣ី០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៩ គណៈ្រគប្់រគងយល់ថ អិលអូអិលសីុ ពំុមនធតុែដល 
ខុសពធីមម េទ។  

 គ-ករវភិគេលើពនធ 

អិលអូអិលសីុ សថិតេ្រកមចបបៃ់ន្រកុមហុ៊នពណិជជកមមកនុងវស័ិយពនធ រដូចេនះ អិលអូអិលសីុ មនភរកិចចបង ់
ពនធេទ មចបប ់និងបញញត្តិជធរមន។ អិលអូអិលសីុមនភរកចិចបងព់នធ ករេទ មរបបពិត និងសហ្រគស 
ជបព់នធធំ ែដលកំណតេ់ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ។ 

 ឃ-ករវភិគេលើធតុែដលខុសពធីមម  នងិធតុវ ិ មញញ  

នដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៃថងទ៣ី០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៩ គណៈ្រគប្់រគងយល់ថ អិលអូអិលសីុ ពំុមនធតុែដល 
ខុសពធីមម  និងវ ិ មញញ េនះេទ។ 

៣. ករែ្រប្របួលសំខន់ៗ េលើករលក ់និងចណូំល 

នដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ៃថងទ៣ី០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៩ គណៈ្រគប្់រគងយល់ថ អិលអូអិលសីុពុំមនធតុែដលជករ 
ែ្រប្របួលសំខន់ៗ េលើករលក ់និងចំណូលខុសពធីមម េទ។  

៤. ផលបះ៉ពល់ៃនករប្តូររបូយិបណ្ណ  អ្រ ករ្របក ់នងិៃថ្លទំនញិ (COMMODITY)  

អិលអូអិលសីុ បនកត្់រ បញជ ីគណេនយយេ យេ្របើ្របស់របូិយបណ័្ណ េគលគឺ ្របកេ់រៀល។ ្របតបិត្តកិរជរបិូយបណ័្ណ  
្របកដុ់ ្ល រ និងៃថបត ្រតូវបនប្តូរេទជ្របកេ់រៀល េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របកេ់នៃថង្របតិបត្តិករេនះ។ សមតុលយៃន 
្រទពយសកមមរបូិយវតថុ និងបំណុលរបិូយវតថុនកលបរេិចឆទ យករណ៍ ែដលជរបូិយបណ័្ណ េ្រកពី្របកេ់រៀលក្៏រតូវបនប្តូរ 
េទជ្របកេ់រៀលេ យេ្របើអ្រ នកលបរេិចឆទេនះ។ ភពលេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ ែដលេកើតមកពីករប្តូរេនះ្រតូវ 
បនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល។  
៥. ផលបះ៉ពល់ៃនអតផិរ  

អិលអូអិលសីុ មនិបនែកែ្របអ្រ ករ្របក ់ េ យែផ្អក មករែ្រប្របួលៃនអតិផរ េទ េពលគឺែផ្អកេទេលើ 
ថ នភព្របកួត្របែជងជកែ់ស្តងេនកនុងទីផ រ េហើយេនែតរក បននូវចីរភពហិរញញ វតថុយ៉ងល្អ្របេសើរ។ 



ទំពរ័ 38 នៃ 38 

 

 

៦ . នគ្មលៃនយាបាយនស្ែារិ្ ចស សារនពើពៃធ ៃិ្ ររូយិវតថុររស់្រដ្ឋា ភបិាល 

នាែំណា្ក់្តរយិររនិ្េទ នលៃទ៣ី០ ដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ នៃឹះ រណៈក្ររក់្រ្យល់ថ្ន អលិអូអិលសីុ្ ពុំបាៃទទួលរ្ 
ក្តររ៉ាឹះពាល់ពីនគ្មលៃនយាបាយនស្ែារិ្ចស សារនពើពៃធ ៃិ្ ររូិយវតថុ ររស់្រដ្ឋា ភបិាលជាសារវៃាននាឹះនទ។ 

 
                            ហតថនលខាររស់្ក្រធាៃក្រមុក្រររាភបិាល  
               បាៃអាៃ ៃិ្ឯរភាព 
 
   
                                             _____________________  

                   នលារ ក្ររៃីលី នែ ហសុលីវា៉ា  
     ក្រធាៃក្រុមក្រររាភបិាល 
     ក្តលររនិ្េទ៖………………… 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 




