
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រច ាំប្រីមាសទ២ី 
គិរប្រឹមថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិងនុា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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គ រ្ឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ 



i 

ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល)  ៥.៨១០.១៤៣  ៤.៩៣៥.០៦១ 
បាំណុលសរបុ (លានររៀល)  ៤.៧៣៥.៥៤៥  ៣.៩៧៩.៨៧៩ 
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល)  ១.០៧៤.៥៩៨  ៩៥៥.១៨២ 

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ២១៣.៦៥០  ១៧៥.៧០៨ 
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៧៨.៤៩៤  ៦៣.៣៨៨ 
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ
(លានររៀល) 

 ៦២.៥៤៨  ៥០.៥២៤ 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ២៣,២៥% ២៦,៨០% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៤,៤១  ៤,១៧ 
អនុាត្សនទនីយភាព ១៣៩,០៩% ២២៧,៤៥% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ២,៣៨% ២,០៥% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៦០,៧៧% ៥៦,១៦% 

ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ១,១៦% ១,១៥% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ៦,១៦% ៦,៤៦% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ២០៤,៤០% ២០១,៤០% 
ចាំរណញកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ
(ករណីចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្កម្មសិទធ)ិ 

N/A N/A 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាម្ូលបត្ត្កម្មសិទធិ
(ករណីចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្កម្មសិទធ)ិ 

N/A N/A

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀត្
(ត្បសិនមាន) N/A N/A
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ក្រាហវកិអំពីព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 
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សមាសភាពក្រកុមក្របកឹាភិបាល 

 

 

 

 

 
រលាក ត្បរនីលី រដ ហេុលីវ៉ា  
ត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
 

 
 
 

     
         

 
 
 

រលាក ខនរ៉ាត្ ដាយអឺស            រលាក ឌូលីប រ៉ា សីុកា ស្ថមា៉ា រ៉ា វរី៉ា  
អភាិល        អភាិល 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

រលាក អុីនត្ដាជតី្ វរីជសីុរវី៉ាដាណា រលាក មម្៉ាឃឺល ម្រ័មម្៉ាន 
អភាិលឯករជយ អភាិលឯករជយ 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធានក្រកុមក្របឹកាភិបាល 

អស់រយៈរពល ៣ឆ្ន ាំកនលងម្ករហើយមដលម្ូលបត្ត្បាំណុលរបស់អិលអូអិលសីុ (មដលមានទាំហាំទរកត្ាក ់ ៨០ បរលីាន
ររៀល ឬសម្ម្ូលនរងចាំនួន ២០លានដុលាល រអារម្រកិ) ត្ត្ូវានរាឹះផាយរដើម្បរីលើកកម្ពស់ការរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ ររៀល។ 
ជាលទធផលជាង ៣០% មនផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរបស់អលិអូអិលសីុ ត្ត្ូវានផតល់ជូនអត្ិថិជនជារបូិយបណ័ណ ររៀល។ 

ទសេនវស័ិយរសដឋកិចចពិភពរលាក៖ អនកពាករណ៍រសដឋកិចចានបនតកាត្ប់នាយការា៉ា នត់្បមាណកាំរណើ នមនរសដឋកចិច
ពិភពរលាក។ រៅកនុងមខម្ថុិនា ធនាគារពិភពរលាកានកាត្ប់នាយការា៉ា នត់្បមាណកាំរណើ នរសដឋកិចចពភិពរលាក
សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២២ ពី ៤,១% មដលានពាករណ៍រៅកនុងមខម្ករ ម្កត្ត្រម្ ២,៩%។ ការថយចុឹះរនឹះត្ត្ូវានរមួ្ចាំមណក
រដាយស្ថរការរកើនរ ើងមនត្មម្លថាម្ពល និងត្មម្លម្ហូបអាហារ ឥទធិពលមនសង្គ្រា ម្រៅអរុយមត្កនរៅរលើការផាត្ផ់ាង ់ និង
ពាណិជជកម្ម និងការរកើនរ ើងមនរគាលនរោាយអត្តាការត្ាកម់ដលមានបាំណងកាត្ប់នាយអត្ិផរណា។ 

ទសេនវស័ិយរសដឋកិចចកម្ពុជា៖ កម្ពុជាកាំពុងត្បឈម្នរងវបិត្តិត្មម្លរត្បងរ ើងមថល ត្សបរពលមដលរសដឋកិចចានចាបរ់ផតើម្
រងើបរ ើងវញិរត្កាយរពលមានការដករចញនូវការរ រត្បនតរងនានារដាយស្ថរកូវដី១៩។ ការរកើនរ ើងជាស្ថកលមនត្មម្ល
ថាម្ពល នងិម្ហូបអាហារកាំពុងមត្ជត្ម្ុញឱ្យមានអត្ិផរណាខពស់ រហើយរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា ត្កុម្ត្្ួស្ថរត្កីត្ក និង
រយរងរត្គាឹះមដលមានត្ាកស់នេ ាំបត្ម្ុងត្ិចត្ចួ អាចនរងទទួលរងផលប៉ាឹះពាល់រដាយស្ថរការរកើនរ ើងខាល ាំងមនត្មម្ល  
រត្បង។ ទនទរម្គាន រនឹះ យុទធស្ថង្គ្សតមន “ការរស់រៅជាម្យួកូវដី១៩” អនុញ្ញញ ត្ឱ្យកម្ពុជាអាចរបើកដាំរណើ រការរសដឋកិចចរ ើង
វញិចាបត់ាាំងពចុីងឆ្ន ាំម្ុន។ រសដឋកិចចកម្ពុជានរងរកើនរ ើង ៤,៥% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២ ប៉ាមុនតោ៉ា ងណាម្ញិផលូវត្ត្ូវរដើររៅ
ខាងម្ុខរៅម្និទានម់ានភាពចាស់លាស់រៅរ ើយ។ ឱ្នភាពស្ថររពើពនធត្ត្ូវានរ្រ ាំពរងថានរងរកើនរ ើងដល់ ៦,៣% 
មនផលិត្ផលកនុងត្សុកសរបុ រដាយស្ថររជរដាឋ ភាិលនរងត្ត្ូវបនតកម្មវធិីចាំណាយរដើម្បជីយួ ផាត្ផ់ាងដ់ល់ជនត្កីត្ក។ កនុង
រយៈរពលម្ធយម្ រសដឋកិចចត្ត្ូវានរ្រ ាំពរងថានរងរកើនរ ើងកនុងរងវង ់ ៦%ជាររៀងរល់ឆ្ន ាំ ជាម្យួនរងចាបវ់និិរោ្ថមី រមួ្
ជាម្យួនរងកចិចត្ពម្រត្ពៀងពាណិជជកម្មរសរ ីនរងជួយ ជាំរញុការវនិិរោ្ និងពាណិជជកម្ម។ 

អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា)៖ ផលប៉ាឹះពាល់អវជិជមានមនកូវដី១៩ រៅរលើអាជីវកម្មរត្ៅពីមខេសរវ កក់សិកម្ម រៅមត្បនតរង
ផលប៉ាឹះពាល់។ ជាម្យួនរងការគាាំត្ទមផនកបទបញ្ញត្តពិីធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) អាចបនតផតល់
ជរត្ម្ើសកនុងការររៀបចាំឥណទានរ ើងវញិដល់អត្ិថិជនមដលរងផលប៉ាឹះពាល់ទាាំងរនាឹះ រហូត្ដល់ដាំណាចម់ខម្ថុិនា         
ឆ្ន ាំ២០២២ តាម្រយៈការផតល់រយៈរពលអនុរត្គាឹះដល់ពួកគាត្ ់ រដើម្បឱី្យពួកគាត្ម់ានរពលរវលាកនុងការចាបរ់ផតើម្អាជីវកម្ម 
រ ើងវញិ។ រយើងនរងបនតពិនិត្យរម្ើលអត្ិថជិនទាាំងរនឹះោ៉ា ងជតិ្សនិទធិ និងរបតជាា ផតល់នូវការគាាំត្ទមដលចាាំាចដ់ល់ពកួគាត្។់  

រៅកនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុអាចរកាាននូវកាំរណើ នត្បកបរដាយ្ុណភាព។ អិលអូអិលសីុាន
សត្ម្បខលួនោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សរៅនរងការរត្បើត្ាស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុតាម្មបបឌីជីថល រដើម្បរីរៀបចាំខលួនរចួជារត្សចកនុងការរស់
រៅជាម្យួបរបិទថមីមនជម្ងកូឺវដី១៩ និងានផតល់បណាត ញធនាគារឌីជីថលោ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិថិជនរបស់ខលួនដូច
ជា កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Banking Application រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ រសវទូទាត្ស់ងត្ាក់
ត្មម្លរយ (RFT) រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) និងត្បពន័ធា្ង មដលអិលអូអិលសីុរចញមថលកមត្ម្រសវទាាំងអស់ជាំនួស



v 
 

អត្ិថិជនរបស់ខលួន។ ជាម្យួនរងបណាត ញធនាគារឌីជីថលទាាំងរនឹះ អត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្តកិារ
ធនាគាររដាយខលួនឯងោ៉ា ងរយត្សួលពីទូរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការ
រៅការោិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអអូិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវឧបករណ៍ Tablet 

Devices រដើម្បរីធវើឱ្យរសវកម្មអត្ិថជិនកានម់ត្លអត្បរសើររ ើង និងបរងកើនត្បសិទធភាពការររ។ អិលអូអិលសីុនរងបនត
រលើកកម្ពស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជថីលរបស់ខលួន រដើម្បផីតល់នូវរសវកម្មអត្ិថជិនដល៏អបាំផុត្ជូនអត្ិថជិនរបស់រយើង។  

ខាុ ាំាទសូម្រ្លៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ មថលងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កុម្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់សត្មាបក់ារផតល់អនុស្ថសន ៍
អរ្ុណដល់ត្បធាននាយកត្បត្ិបត្តិ និងអនុត្បធាននាយកត្បត្ិបត្តិសត្មាបក់ារដរកនាាំមដលផតល់ដល់ថាន កត់្្បត់្្ង នងិ
បុ្ាលិកទាាំងអស់ រដើម្បធីានានូវការរបតជាា ចិត្ត នងិការចូលរមួ្ចាំមណកកនុងការរកាាននូវកាំរណើ នរបស់ត្កុម្ហរុន រទាឹះប ី
ជាមានឧបស្ាប៉ាឹះពាល់ដល់អាជីវកម្ម រដាយស្ថរការរកីរលដាលមនកូវដី១៩។ អវីមដលសាំខានប់ាំផុត្្ឺការរបតជាា ចតិ្ត
របស់ពួករ្កនុងការរកាាននូវអភាិលកិចចលអ រហើយសម្ត្ាភាពកនុងការរធវើអាជីវកម្មត្បកបរដាយការទទួលខុសត្ត្វូ
សងាម្ ត្ត្ូវានទទួលនូវការរគារពពីនិយត័្ករ ត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ កដូ៏ចជាអត្ថិិជនផងមដរ។  

ខាុ ាំាទកសូ៏ម្មថលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា នងិនិយត័្ករម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការផតល់
អនុស្ថសន។៍ ខាុ ាំាទសូម្អរ្ុណោ៉ា ងត្ជាលរត្ៅដល់មាច ស់ភា្ទុនិក អត្ថិិជន វនិិរោ្និ និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់
សត្មាបក់ារគាាំត្ទ ការរជឿទុកចិត្ត និងភាពរជឿជាកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខាុ ាំាទរជឿជាកថ់ាអនកទាាំងអស់
គាន នរងរៅមត្បនតការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនតរៅម្ុខជាយូរអមងវងរទៀត្។  

 រជធានីភនាំរពញ មថងទី១១ មខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតតិ 

រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២ រសដឋកិចចកម្ពុជាត្ត្ូវានរ្រ ាំពរងថានរងបនតដាំរណើ រការរងើបរ ើងវញិ រទាឹះបីជារៅមានហានិភយ័ម្យួ
ចាំននួករ៏ដាយ។ ត្សបតាម្ទសេនវស័ិយរសដឋកិចចពិភពរលាកនងិកនុងត្ាំបន ់ រសដឋកិចចកម្ពុជាត្ត្ូវានរ្រ ាំពរងថានរងមាន
កាំរណើ នត្បមាណ ៥% មដលគាាំត្ទជាចម្បងរដាយការនាាំរចញផលិត្ផលផលិត្កម្ម កសិកម្ម ការដរកជញ្ជូ ន និងទាំនាក់
ទាំនង។ កចិចត្ពម្រត្ពៀងពាណិជជកម្មរសរថីមីៗជាម្យួចិន និងកូររ ៉ា និងភាពជាមដ្ូរសដឋកិចចទូលាំទូលាយកនុងត្ាំបន ់
(RCEP) ត្ត្ូវានរ្រ ាំពរងថានរងទាកទ់ាញការវនិិរោ្កានម់ត្រត្ចើន និងជាំរញុការនាាំរចញរបស់កម្ពុជា។ ជាម្យួនរងការ
ការរចញនូវការរ រត្បនតរងនានាទាកទ់ងនរងកូវដី១៩ រដាយស្ថរមត្ភាពរជា្ជយ័កនុងការចាកវ់៉ាកស់្ថាំងោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស 
(រមួ្ទាាំងដូសជាំរញុ) សកម្មភាពរសដឋកិចចកនុងត្សុកានសទុឹះរងើបរ ើងវញិជាលាំដាប។់ រយើងករ៏ម្ើលរឃើញសញ្ញញ មនការ
រកើនរ ើងមនរភាៀវរទសចរណ៍អនតរជាត្ិ នងិរភាៀវរទសចរណ៍កនុងត្សុកផងមដរ រៅកនុងត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ រនឹះ មដល
នរងជួយ គាាំត្ទការរងើបរ ើងវញិមនវស័ិយរសវកម្ម បនាទ បព់ីមានការធាល កចុ់ឹះកនុងរយៈរពលពីរឆ្ន ាំចុងរត្កាយរនឹះ។ វស័ិយ 
សាំណង ់នងិអចលនត្ទពយកត៏្ត្ូវានរ ាំពរងថានរងមានការរកើនរ ើងសនេ រម្ៗផងមដរ។  

រៅកនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុរៅមត្អាចរកាាននូវ្ុណភាពឥណទានលអ រដាយស្ថរអិលអូអិលសីុ
ានរធវើត្បត្ិបត្តិការត្បកបរដាយភាពត្បុងត្បយត័្ន។ ត្ទពយសកម្មរបស់អិលអូអិលសីុរកើនរ ើងដល់ជាង ៥,៨១០ ពានល់ាន
ររៀល។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនរ ើងដល់ ២.៩៩៤ ពានល់ានររៀល មដលមានកាំរណើ ន ២៦% រធៀបនរងសម្តុ្លយរៅ
ដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២១។ ផលបត័្ត្ឥណទានរកើនរ ើងដល់ ៤.៩២៦ ពានល់ានររៀល មដលមានកាំរណើ ន ១៧% រធៀបនរង
ដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២១ ខណៈមដលហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានធាំជាង៣០មថង មានចាំនួន ២,៣៨%។  

អិលអូអិលសីុានបនតផេពវផាយ និងរលើកទរកចតិ្តអត្ថិិជនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌីជីថលមដលមានត្ស្ថប ់
និងការទូទាត្ត់ាម្ម្រធាាយរអ ិចត្ត្ូនចិោ៉ា ងសម្បរូមបបដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Cambodia 

mobile application តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្លរយ (RFT) និងរសវធនាគារ
តាម្អុីនរធើមណត្ មដលអត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្តិការធនាគាររដាយខលួនឯងោ៉ា ងរយត្សួលពី
ទូរស័ពទមដានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការរៅការោិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ 
អត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាករ់ៅតាម្មា៉ា សីុនរអធីអរម្ជារត្ចើនកមនលងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិក
ត្បពន័ធ CSS រៅទូទាាំងត្បរទស។ រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវត្បពន័ធធនាគារ
តាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices រៅត្្បស់្ថខាទាាំងអស់។ តាម្រយៈត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet 

Devices បុ្ាលិករបស់រយើងអាចរធវើត្បត្បិត្តិការ (ការវយត្មម្លឥណទាន ត្បម្ូលត្ាកក់ម្ច ីនិងរបើក្ណនីបរញ្ញ ើសាំមច) ពី
ឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើន ផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការររឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ 
អិលអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្ម ជាម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញមចកចាយកានម់ត្រត្ចើន និងបទ
ពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ថិិជនរបស់រយើង។  



vii 
 

កនុងឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុនរងបនតរលើកកម្ពស់រសវឌជីីថលមដលមានត្ស្ថប ់ អភវិឌឍផលិត្ផល និងរសវកម្មថមីៗ
រដើម្បបីត្ម់បនរៅតាម្បទដាឋ នថមីមនការរស់រៅ និងបនតត្បត្ិបត្តិការរបស់រយើងរដាយអនុរលាម្ោ៉ា ងខាជ បខ់ជួនរៅតាម្
រគាលការណ៍ការពារអត្ថិិជន និងការទទួលខុសត្ត្ូវសងាម្។ អិលអូអិលសីុនរងខិត្ខាំត្បរងមត្បងឱ្យអស់ពីលទធភាពកនុង
ការចាបយ់កឱ្កាសរជា្ជយ័ រហើយរយើងរជឿជាកថ់ា អិលអូអិលសីុនរងអាចនាាំម្កនូវត្មម្លបមនាម្រទៀត្ដល់អត្ិថជិន វនិិ
រោ្ិន នងិមាច ស់ភា្ទុនិក។  

ជាចុងរត្កាយ ខាុ ាំាទសូម្មថលងអាំណរ្ុណោ៉ា ងត្ជាលរត្ៅចាំរពាឹះត្កុម្ត្បរកាភាិលសត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណដល់       
្ណៈត្្បត់្្ង បុ្ាលិក អត្ថិិជន វនិិរោ្ិន និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអូអិលសីុរដើម្បភីាពរកី
ចរត្ម្ើនទាាំងអស់គាន ។ ខាុ ាំាទកសូ៏ម្មថលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា និងនិយត័្ករម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាប់
ការផតល់នូវវធិានការគាាំត្ទ និងការផតល់អនុស្ថសន ៍រដើម្បធីានាឱ្យាននូវនិរនតរភាពមនត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រជធានីភនាំរពញ មថងទី១១ មខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២          
ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធាននាយកត្បត្បិត្ត ិ
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ក -អត្តសញ្ញញ ណបុ្ាលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្  
▪ រ ម្ ឹះត្កុម្ហរុនជាអកេរមខមរ៖ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ភអិីលសីុ ជាអកេរឡាតាាំង៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
▪ រលខកូដសតងដ់ារ៖ KH២០០០០៨១៩៥៣ (FX-Indexed Bond) និង KH២០០០០៨២៩៥១ (Plain Bond) 
▪ ទីស្ថន កក់ារ៖ អគាររលខ ៦៦៦B ផលូវរលខ ២៧១ សរក ត្ប់រងទាំពុនទី២ ខណឌ មានជយ័ រជធានីភនាំរពញ 
▪ រលខទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ រលខទូរស្ថរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
▪ រ្ហទាំពរ័៖ www.lolc.com.kh អីុមម្៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

▪ រលខវញិ្ញញ បនបត្ត្ចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មថងទី២៨ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
▪ រលខអាជាា បណណ អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា កាលបររិចេទ៖ មថងទី១១ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
▪ រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ញញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផតល់ពត័្ម៌ាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មថងទី២២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

▪ រ ម្ ឹះបុ ា្លត្ាំណាងបុ ា្លរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ- លកេណៈមនធុរកិចច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺជាត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលទទួលានអាជាា បណ័ណ ពីធនាគារ
ជាត្ិមនកម្ពុជា និងានរធវើត្បត្ិបត្តិការជាង ២៨ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិថិជន
របស់ខលួនរមួ្មាន រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើ ភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ រសវរផទរត្ាក ់ រសវធនាគារចល័ត្ និងរសវទូទាត្់
វកិកយបត្ត្។ ជាម្យួនរងបដិវត្តមនបរចចកវទិា អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីថល រដើម្បពីត្ងីកបណាត ញមចក
ចាយបមនាម្រទៀត្ និងផតល់នូវរសវអត្ិថិជនដល៏អត្បរសើរជូនអត្ិថជិនដូចជា កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Application 
រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ ា្ង រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) រសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្លរយ (RFT) មា៉ា សីុន ATM តាម្
រយៈCSS និងការរត្បើត្ាស់ឧបករណ៍ Tablets សត្មាបដ់ាំរណើ រការវយត្មម្លនិងអនុម្ត័្ឥណទាន និងការរបើក្ណនីត្ាក ់     
បរញ្ញ ើ។ ្ិត្ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរបស់អិលអូអិលសីុមានចាំនួនជាង ២.៩៩៤ ពានល់ានររៀល 
ជាម្យួនរងចាំនួនអត្ិថិជនជាង ៤៩៩ ពានន់ាក។់ ផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរកើនរ ើងដល់ ៤.៩២៦ ពានល់ានររៀល និងមាន
អត្ិថិជនជាង ៣៤១ ពានន់ាក។់ 

្- ត្ពរត្តិការណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្ត្មីាសរបស់បុ្ាលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្ 

រៅកនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុានបនតផេពវផាយ និងរលើកទរកចិត្តអត្ិថិជនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌី
ជីថលមដលមានត្ស្ថប ់និងការទូទាត្ត់ាម្ម្រធាាយរអ ិចត្ត្ូនិចោ៉ា ងសម្បរូមបបដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay 
Cambodia mobile application រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) ត្បពន័ធទូទាត្់
ត្មម្លរយ (RFT) និង មា៉ា សីុន ATM តាម្រយៈCSS។ រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ជាផលូវការនូវត្បពន័ធ
ធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices រៅត្្បស់្ថខាទាាំងអស់ មដលនរងជួយ បរងកើន ផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការររ
ឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្ម ជាម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញ
មចកចាយកានម់ត្រត្ចើន និងបទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថិជនរបស់រយើង។  

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

http://www.lolc.com.kh/
mailto:info@lolc.com.kh
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ក-លទធផលត្បត្ិបត្តិការធុរកិចច រដាយរមួ្បញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកចិចតាម្មផនក  

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិថិជនរសវឥណទាន  ៣៥៩.៥១៥   ៣៤១.០៩៩  
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិថិជន (លានររៀល)  ៤.៩៦៨.៩៤០   ៤.៩២៦.៤៧២  
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិថិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ៥៤៣.៩៦៨   ៤៩៩.៦៧២  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ៣.០០៩.២៦៤   ២.៩៩៣.៩៧៩  
មផនកត្បត្ិបត្តិការសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការោិល័យ  ៨៣   ៨១  
ចាំនួនបុ្ាលិក  ៣.៥១៨   ៣.៤៧៦  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្ីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ត្ត្ីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំនួនទរកត្ាក់ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំនួនទរកត្ាក់ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ២១៣.៦៥០  ៩៦,៤៧%  ១៧៥.៧០៨  ៩៧,០៥% 
២ ចាំណូលរផេងៗ  ៧.៨២២  ៣,៥៣%  ៥.៣៤៧  ២,៩៥% 

ចាំណូលសរបុ  ២២១.៤៧២  ១០០%  ១៨១.០៥៥  ១០០% 
  

ថ្នែកទី ២៖ ពត័៌មានអំពលីទធនលក្របតិបតតិារធុរកិចច 
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 សូម្ពិនិត្យរម្ើលរាយការណ៍លម្អតិ្រៅកនុងឧបសម្ពន័ធមដលានភាជ បម់្កជាម្យួ។ 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពនិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ការពិភាកា និងការវភិា្ខាងរត្កាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការលើលទធផលមនត្បត្បិត្ិតការ និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរដាយ      
្ណៈត្្បត់្្ងរបស់អិលអូអលិសីុ រដាយមផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មថងទ៣ី០ មខម្ថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ មដល
ានត្ត្ួត្ពនិិត្យរ ើងវញិរដាយសវនករឯករជយ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអលិសីុ ត្ត្ូវានររៀបចាំរ ើងរដាយ 
អនុរលាម្រៅតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិមនកម្ពុជា។ ្ណៈត្្បត់្្ងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើស
មាសធាតុ្សាំខាន់ៗ មនរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ  មដលានជឹះឥទធិពលរៅ រលើត្ាកច់ាំរណញរបស់            
អិលអូអិលសីុមត្ប៉ាុរណាណ ឹះ។ 

ក-ទិដឋភាពទូរៅមនត្បត្ិបត្តិការ 
  ១-ការវភិា្ចាំណូល 
 អិលអូអិលសីុមានចាំណូល ២ ត្បរភទធាំៗ ្ចឺាំណូលពីការត្ាក ់និងចាំណូលរផេងៗ។  

▪ ចាំណូលពីការត្ាករ់មួ្មាន៖ កមត្ម្រជើងស្ថរពឥីណទាន ចាំណូលការត្ាកសុ់ទធមដលទទួលានពីការផតល់ 
ឥណទានដល់អត្ថិិជន នងិពីការដាកត់្ាកប់រញ្ញ ើរៅតាម្បណាត ធនាគារនានា មដលចាំណូលទាាំងរនឹះត្ត្វូ 
ទទួលស្ថា ល់ជាត្បចាាំមខ។ 

▪ ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការផាកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចាល 
ចាំរណញពីការបតូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំនួនទរកត្ាក់ (លានររៀល) ភា្រយ ចាំនួនទរកត្ាក់ (លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ២១៣.៦៥០  ៩៦,៤៧%  ១៧៥.៧០៨  ៩៧,០៥% 

២ ចាំណូលរផេងៗ  ៧.៨២២  ៣,៥៣%  ៥.៣៤៧  ២,៩៥% 

ចាំណូលសរបុ  ២២១.៤៧២  ១០០%  ១៨១.០៥៥  ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកជ់ាចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩៦,៤៧% មនចាំណូលសរបុ។ 

 ៣-ការវភិា្្មាល ត្ចាំរណញដុល 
អិលអូអិលសីុ ានររៀបចាំរាយការណ៍លទធផលរបស់ខលួន កនុងទត្ម្ងជ់ារាយការណ៍មដលពុាំមានការបរហ ញឱ្យ 
រឃើញនូវ្ាំលាត្ចាំរណញដុលរនាឹះរទ។ ប៉ាុមនតទត្ម្ងរ់ាយការណ៍រនឹះអាចឱ្យរយើងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើ 
ចាំរណញពីត្បត្ិបត្តិការមដលទទួលានពីចាំណូលសរបុដកនរងចាំណាយត្បត្ិបត្តិការ។ ចាំណាយត្បត្ិបត្តិការនរង 
រលើកយកម្កពិភាកា និងវភិា្រៅចាំណុច ៤. ការវភិា្ចាំរណញ/ខាត្ម្ុនបងព់នធ។ 

 

ថ្នែកទី ៤៖ ារពិភាកា និខារវភិាគ្របសគ់្ណៈក្រគ្ប់ក្រគ្ខ 
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 ៤-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) ម្ុនបងព់នធ 
 

តារងសរងេបត្ាកច់ាំរណញ (លានររៀល) 
ត្ត្ីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ត្ត្ីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់  ១៩៨.៤៩៧   ២១៣.៦៥០   ១៥.១៥៣  ៧,៦៣% 
ចាំណាយការត្ាក ់  (៦៨.៦១៧)  (៧៥.១៨៧)  (៦.៥៧០) ៩,៥៧% 
ចាំណូលពីការត្ាកសុ់ទធ  ១២៩.៨៨០   ១៣៨.៤៦៣   ៨.៥៨៣  ៦,៦១% 
ចាំណូលរផេងៗ  ៦.៨៤៨   ៧.៨២២   ៩៧៤  ១៤,២២% 
ចាំណាយរលើបុ្ាលិក  (៣៥.៨៦៦)  (៣៦.៨៦៥)  (៩៩៩) ២,៧៩% 
រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី  (៣.១៩៥)  (៣.០៤០)  ១៥៥  -៤,៨៥% 
ចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ  (១២.៥១១)  (១៤.៣៨៧)  (១.៨៧៦) ១៤,៩៩% 
ចាំរណញពតី្បត្ិបត្តិការ  ៨៥.១៥៦   ៩១.៩៩៣   ៦.៨៣៧  ៨,០៣% 
សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  (១៣.៨៣៥)  (១៣.៤៩៩)  ៣៣៦  -២,៤៣% 
ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៧១.៣២១   ៧៨.៤៩៤   ៧.១៧៣  ១០,០៦% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំននួ ៧៨.៤៩៤ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ មានចាំននួ ៧១.៣២១ លានររៀល មដលរកើនរ ើង ៧.១៧៣ លានររៀល រសមើនរង 
១០,០៦%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងមនចាំណូលពីការត្ាកសុ់ទធចាំននួ 
៨.៥៨៣ លានររៀល និងការរកើនរ ើងចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ ចាំនួន ១.៨៧៦ លានររៀល រធៀបនរង
ត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងេបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្ីមាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ត្ត្ីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ ៧១.៣២១  ៧៨.៤៩៤   ៧.១៧៣  ១០,០៦% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ (១៤.៤៥៣)  (១៥.៩៤៦)  (១.៤៩៣) ១០,៣៣% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ ៥៦.៨៦៨  ៦២.៥៤៨   ៥.៦៨០  ៩,៩៩% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំននួ ៦២.៥៤៨ លានររៀល មដលរកើន
រ ើង ៩,៩៩%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងមនត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ 
ចាំនួន  ៧.១៧៣  លានររៀល។ 

 ៦-ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី០ មខម្ថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានកតាត  នងិ 
និនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ដល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុមដល្ួររអាយកត្ស់មាា ល់រ ើយ។ 
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ខ-កតាត សាំខាន់ៗ មដលប៉ាឹះពាល់រលើផលចាំរណញ 
 ១-ការវភិា្ពីលកេខណឌ មនត្ត្ម្វូការ និងការផាត្ផ់ាង ់
អិលអូអិលសីុ ជាស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុដធ៏ាំម្យួកនុងចាំរណាម្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលមត្ងយកចតិ្ត 
ទុកដាករ់ៅរលើ្ុណភាពមនការផតល់រសវកម្ម រដើម្បបីងកភាពរយត្សួលសត្មាបអ់ត្ថិជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកនលងម្ករនឹះ អលិអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាកអ់ត្ិថិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្ថិិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្ថិជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនោ៉ា ងខាល ាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏លចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពីការរ ើងចុឹះមនមថលវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី០ មខម្ថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតារទ។  

 ៣-ការវភិា្រលើពនធ 
អិលអូអិលសីុ សាិត្រត្កាម្ចាបម់នត្កុម្ហរុនពាណិជជកម្មកនុងវស័ិយពនធដារដូចរនឹះ អិលអអូិលសីុ មានភារកិចចបង ់
ពនធរៅតាម្ចាប ់នងិបញ្ញត្តជិាធរមាន។ អិលអូអិលសីុមានភារកិចចបងព់នធអាកររៅតាម្របបពិត្ នងិសហត្គាស 
ជាបព់នធធាំ មដលកាំណត្រ់ដាយអ្ានាយកដាឋ នពនធដារ។ 

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពីធម្មតា និងធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី០ មខម្ថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតា និងវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី០ មខម្ថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ជាការ
មត្បត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូលខុសពធីម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះពាល់មនការបតូររបូយិបណ័ណ  អត្តាការត្ាក ់និងមថលទាំនិញ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បត្ិបត្តិការជារបូិយបណ័ណ  
ត្ាកដុ់លាល រ នងិមថាត្ ត្ត្ូវានបតូររៅជាត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបតូរត្ាករ់ៅមថងត្បត្បិត្តិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបូិយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលជារបូិយបណ័ណ រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបតូរ 
រៅជាត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ មដលរកើត្ម្កពីការបតូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថា ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះពាល់មនអត្ិផរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអត្ផិរណារទ រពាល្ឺមផអករៅរលើស្ថា នភាព
ត្បកួត្ត្បមជងជាកម់សតងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរោាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ និងរបូិយវត្ាុរបស់រជរដាឋ ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី០ មខម្ថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ រនឹះ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំានទទួលរង
ការប៉ាឹះពាល់ពីរគាលនរោាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាឋ ភាិលជាស្ថរវនតរនាឹះរទ។ 
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រៅកនុងត្ត្ីមាសរនឹះ ពុាំមានពត័្ម៌ានចាាំាចរ់ផេងរទៀត្មដលត្ត្ូវរយការណ៍រទ។

ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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ហតថង្លខាអភបិាលរបសប់គុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

(ត្ត្ូវចុឹះហត្ារលខារដាយត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល ឬអភាិលោ៉ា ងត្ចិ ២របូ) 

កាលបររិចេទ៖ មថងទី១១ មខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ានអាន និងឯកភាព 

___________________ 

រលាក ត្បរនីលី រដ ហេុលីវ៉ា  
ត្បធានត្កមុ្ត្បរកាភាិល 



 

 

 

 

 

 

 

 




