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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល) ៤.៣៤៥.៩៨៤ ៤.៣៣៤.៣៣៥ 
បាំណុលសរបុ (លានររៀល) ៣.៥៦៥.៩០០ ៣.៦០១.៤៧៧ 
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល) ៧៨០.០៨៤ ៧៣២.៨៥៨ 

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ១៧១.៦៥៥   ១៦៨.៦១៤  
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៥៩.១៦៤   ៤៦.៥៩៥  
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ  
(លានររៀល)  ៤៧.២២៦   ៣៧.៩៦៧  

 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ២២,៥៣% ២៣,៩៩% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៤,៥៧   ៤,៩១  
អនុាត្សនទនីយភាព ១៣៨,៤០% ២៣៥,៣០% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ១,៨៨% ១,២៧% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៦២,៦៨% ៦២,៦២% 

 ត្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ១,០៩% ០,៩២% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ៦,២៤% ៦,៦៣% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ១៩៥,១៣% ១៦៨,៨៨% 
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 

រសដឋកិចចពភិពរលាកត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងមានកាំរណើ ន ៦% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ នងិថយចុឹះម្កត្ត្រម្ ៤,៤% រៅកនុង
ឆ្ន ាំ២០២២។ ការពាករណ៍ចុងរត្កាយសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១ និង២០២២ មានកាំរណើ នខាល ាំងជាងការពាករណ៍មដលរធវើ
រ ើងរៅកនុងមខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២០ កនុងរាយការណ៍ចកខុវស័ិយរសដឋកិចចពភិពរលាក (World Economic Outlook)។ 
ការពាករណ៍មដលមានកាំរណើ នខពស់ជាងម្នុរនឹះឆលុឹះបញ្ច ាំងឱ្យរឃើញពីការគាាំត្ទស្ថររពើពនធបមនាម្ពីរសដឋកចិចត្បរទសធាៗំ
ម្យួចាំនួន ការរងើបរ ើងវញិតាម្រយៈការចាកវ់៉ាកស់្ថាំងការពារ រៅកនុងត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ និងការបនតសត្ម្បខលួន
រៅនរងសកម្មភាពរសដឋកចិចរដើម្បភីាពត្បរសើររ ើង។ ភាពម្និត្ាកដត្បជាមានកត្ម្តិ្ខពស់ជុាំវញិការពាករណ៍រនឹះ មដល
ទាកទ់ងរៅនរងការរកីរលដាលមនជម្ងកូឺវដី១៩ ត្បសិទធភាពមនការគាាំត្ទរគាលនរោាយរដើម្បជីាស្ថព នកនុងការផតល់វ៉ាក់
ស្ថាំងឱ្យានទូលាំទូលាយ នងិការវវិត្តមនស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រសដឋកិចចត្បរទសកម្ពុជាត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើង ៤,០% រៅឆ្ន ាំរនឹះ និង ៥,៥% កនុងឆ្ន ាំ២០២២ រដាយស្ថរ
ការរងើបរ ើងវញិមនរសដឋកចិចត្បរទសមដ្ូពាណិជជកម្មសាំខាន់ៗ  មដលជួយ ជត្ម្ុញត្ត្ម្វូការសត្មាបក់ារនាាំរចញរបស់
ត្បរទសកម្ពុជា រនឹះរបើរោងតាម្រាយការណ៍របស់ធនាគារអភវិឌឍនអ៍ាសីុរចញផាយរៅមថងទី២៨ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ
២០២១។ ផលិត្កម្មឧសាហកម្មត្ត្ូវានរ្រ ាំពរងថានរងរកើនរ ើង ៧,១% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ និង ៧,០% រៅឆ្ន ាំ២០២២ 
រដាយស្ថរការរងើបរ ើងវញិមនវស័ិយកាត្រ់ដរសរម្លៀកបាំពាក ់ មសបករជើង នងិទាំនិញសត្មាបក់ាររធវើដាំរណើ រ កដូ៏ចជា
កាំរណើ នមនឧសាហកម្មធនត្ស្ថលរផេងរទៀត្ ដូចជាផលិត្ផលរអ ិចត្ត្ូនិច នងិកង។់ វស័ិយកសិកម្មត្ត្ូវានរ ាំពរងថា
នរងរកើនរ ើង ១,៣% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ និង ១,២% កនុងឆ្ន ាំ២០២២ រដាយមានការរកើនរ ើងមនផលិត្ផលកសិផល 
បនាទ បព់ីរងការខូចខាត្រដាយទរកជាំននក់ាលពីឆ្ន ាំម្នុ ការបនតមានកាំរណើ នមនវរវីបបកម្ម នងិការហករ់ ើងមនការនាាំរចញ
ផលិត្ផលកសិកម្ម រៅកានស់្ថធារណរដឋត្បជាមានិត្ចនិ។ វស័ិយរសវកម្មនរងសទុឹះរងើបរ ើងវញិកនុងរលបឿនយឺត្ៗ 
រពាល្ឺត្បមាណ ៣,៣% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ រៅ ៦,២% កនុងឆ្ន ាំ២០២២។ វស័ិយអចលនត្ទពយត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរង
រងើបរ ើងវញិពីការធាល កចុ់ឹះកាលពីឆ្ន ាំម្ុន រដាយមាននិននការត្សរដៀងគាន រៅនរងឧសាហកម្មសាំណង។់  

ជាម្យួនរងការវយត្បហារពីការរត្ត្ាត្មនកូវដី១៩ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ានអនុវត្តវធិានការរដើម្បកីារពារសុវត្ាិភាព
បុ្គលិក និងអត្ិថជិនរបស់ខលួន។ ការសត្ម្បខលួនរៅនរងត្បត្ិបត្តិការអាជីវកម្ម ត្ពម្ទាាំងសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ាុត្ត្ូវាន   
អនុវត្តទានរ់ពលរវលា ត្សបរពលនរងការទទួលយកោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សមនការរត្បើត្ាស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីថល។ ្តិ្ត្ត្រម្
ត្ត្ីមាសទីម្យួ ឆ្ន ាំ២០២១ អលិអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់បណាត ញធនាគារឌីជីថលោ៉ា ងសម្បរូមបប 
មដលអនុញ្ញ ត្ឱ្យអត្ិថជិនរធវើត្បត្ិបត្តិការធនាគាររដាយខលួនឯង ត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើ
ត្បត្ិបត្តិការរៅការោិល័យស្ថខា។ កម្មវធិី iPay ្ឺជាកម្មវធិីធនាគារចល័ត្របស់ អលិអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) មដល
អនុញ្ញ ត្ឱ្យអត្ិថិជនរបស់រយើងត្ត្ួត្ពនិិត្យ្ណនធីនាគាររបស់ពួករ្ និងរធវើត្បត្បិត្តកិារោ៉ា ងងាយត្សួលតាម្រយៈ
ទូរស័ពទមដ។ រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្អនុញ្ញ ត្ឱ្យអត្ិថិជនរធវើត្បត្ិបត្តិការរដាយខលួនឯង និងត្្បរ់ពលរវលា។   
រសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្លរយ (RFT). រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) និងត្បពន័ធា្ង ជាម្យួនរងធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា 
អនុញ្ញ ត្ឱ្យអត្ិថិជនអាចរផទរត្ាករ់វងធនាគារ និងត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលជាសមាជិកមន
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្រត្មាងទាាំងរនឹះ។ បចចុបបនន អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) កាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវឧបករណ៍ tablets រដើម្ប ី
បរងកើនត្បសិទធភាពការងារ នងិរធវើឱ្យរសវកម្មអត្ថិិជនកានម់ត្លអត្បរសើរមថម្ម្យួកត្ម្តិ្រទៀត្។ អិលអូអិលសីុកា៏ន
ពត្ងីកភាពជាមដ្ូរបស់ខលួន រដើម្បពីត្ងីកបណាត លមចកចាយបមនាម្រទៀត្ និងផតល់បទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់          
អត្ិថិជនរបស់រយើង។  
ខ្ុ ាំាទសូម្រឆលៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ មថលងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កុម្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់សត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណ
ដល់្ណៈត្្បត់្្ង និងបុ្ គលិកទាាំងអស់សត្មាបក់ាររបតជ្ាចិត្ត និងការចូលរមួ្ចាំមណកកនុងការរកាាននូវកាំរណើ ន
របស់ត្កុម្ហរុន រទាឹះបីជាមានឧបស្គប៉ាឹះពាល់ដល់អាជីវកម្ម តាម្រយៈការបទិខទប ់នងិការរ រត្ត្បតិ្ការរធវើដាំរណើ រ។ អវីមដល
សាំខានប់ាំផុត្្ឺការរបតជ្ាចតិ្តរបស់ពួករ្កនុងការរកាាននូវអភាិលកិចចលអ រហើយសម្ត្ាភាពកនុងការរធវើអាជីវកម្មត្បកប 
រដាយការទទួលខុសត្ត្ូវសងគម្ ត្ត្ូវានទទួលនូវការរគារពពីនិយត័្ករ ត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ កដូ៏ចជាអត្ិថិជនផងមដរ។  

ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មថលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា នងិ្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការ 
ផតល់អនុស្ថសន។៍ ខ្ុ ាំាទសូម្អរ្ុណោ៉ា ងត្ជាលរត្ៅដល់មាច ស់ភា្ទុនិក អត្ថិិជន វនិិរោ្និ នងិមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំង
អស់សត្មាបក់ារគាាំត្ទ ការរជឿទុកចិត្ត នងិភាពរជឿជាកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខ្ុ ាំាទរជឿជាកថ់ាអនកទាាំង
អស់គាន នរងរៅមត្បនតការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនតរៅម្ុខជាយូរអមងវងរទៀត្។  

 រជធានីភនាំរពញ មថងទី១៣ មខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១  
 ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតតិ 

រសដឋកិចចត្បរទសកម្ពុជាត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើង ៤,០% រៅឆ្ន ាំរនឹះ និង ៥,៥% កនុងឆ្ន ាំ២០២២ រដាយស្ថរ
ការរងើបរ ើងវញិមនរសដឋកចិចត្បរទសមដ្ូពាណិជជកម្មសាំខាន់ៗ  មដលជួយ ជត្ម្ុញត្ត្ម្វូការសត្មាបក់ារនាាំរចញរបស់
ត្បរទសកម្ពុជា។ ថវីត្បតិ្មត្កម្ពុជាកាំពុងត្បឈម្នរងការរត្ត្ាត្មនជម្ងកូឺវដី១៩ ជាពរិសសការឆលងរលដាលរៅកនុង
សហ្ម្នម៍ដលចាបរ់ផតើម្រៅកនុងមខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ប៉ាមុនតរជរដាឋ ភាិលានរឆលើយត្បោ៉ា ងរហ័សចាំរពាឹះករណីថមីៗ
មដលរកើត្រ ើង រហើយរយើងរ ាំពរងថារសដឋកចិចនរងវលិត្ត្ បម់្ករកកាំរណើ នវញិកនុងឆ្ន ាំ២០២១ រនឹះរបើរោងតាម្រាយ
ការណ៍របស់ធនាគារអភវិឌឍនអ៍ាសីុរចញផាយរៅមថងទី២៨ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២១។ កាំរណើ នរនឹះនរងជួយ បរងកើនត្ាក់
ចាំណូលត្្សួ្ថរ ប៉ាុមនតម្និមម្នត្្បវ់ស័ិយ និងត្ាំបនទ់ាាំងអស់នរងទទួលានត្បរោជនរ៍នឹះរសមើគាន រនាឹះរទ ដូរចនឹះវចាាំាច់
ណាស់ កនុងការតាម្ដានរម្ើលជីវភាពត្្សួ្ថរទាាំងឡាយ កដូ៏ចជាត្ត្ម្ូវការគាាំត្ទបមនាម្ឱ្យានដិត្ដល់។  
រឆលើយត្បរៅនរងផលប៉ាឹះពាល់មដលបណាត លម្កពីការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ អិលអូអលិសីុានបនតផតល់ការអនុរត្គាឹះ
ដល់អត្ិថជិនរបស់ខលួនមដលត្ាកច់ាំណូលរងផលប៉ាឹះពាល់ធងនធ់ងរពីការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ ជាពិរសសរលើវស័ិយ 
រទសចរណ៍ សាំណង ់វស័ិយកាត្រ់ដរ និងវស័ិយរផេងៗរទៀត្។ រទាឹះបីជាបរោិកាសត្បត្ិបត្តិការមានបញ្ា ត្បឈម្ខាល ាំង
សត្មាបរ់សដឋកិចចពិភពរលាក អិលអូអិលសីុរៅមត្អាចរកាាននូវ្ុណភាពឥណទានលអ ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 
រដាយស្ថរមត្អិលអូអិលសីុានរធវើត្បត្បិត្តិការត្បកបរដាយភាពត្បុងត្បយត័្ន។ ត្ទពយសកម្មរបស់អិលអូអិលសីុរកើនរ ើង
ដល់ជាង ៤.៣៤០ ពានល់ានររៀល។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនរ ើងដល់ ២.២៧២ ពានល់ានររៀល មដលមានកាំរណើ ន 
៥% រធៀបនរងសម្តុ្លយរៅដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០។ ផលបត័្ត្ឥណទានរកើនរ ើងដល់ ៣.៦២៥ ពានល់ានររៀល មដលមាន
កាំរណើ ន ៥% រធៀបនរងដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០ ខណៈមដលហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានធាំជាង៣០មថង មានចាំនួន ១,៨៨%។  

រដើម្បចូីលរមួ្ចាំមណកកនុងការបងាក រ និងត្្បត់្្ងការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ តាម្រយៈការរត្បើត្ាស់ត្កដាសត្ាក ់              
អិលអូអិលសីុានរលើកទរកចតិ្តអត្ិថជិនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌជីីថលមដលមានត្ស្ថប ់ នងិការទូទាត្ត់ាម្
ម្រធាាយរអ ិចត្ត្នូិចោ៉ា ងសម្បរូមបប ដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិ ីiPay Cambodia មដលជាកម្មវធិីធនាគារចល័ត្តាម្
ទូរស័ពទមដ តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្លរយ (RFT) និងរសវធនាគារតាម្                 
អុីនរធើមណត្។ ដូរចនឹះ រទាឹះជាមានការរ រត្ត្បតិ្ការរធវើដាំរណើ រ អត្ិថិជនរបស់អិលអូអិលសីុរៅមត្អាចរធវើត្បត្ិបត្តិការធនាគារ
ានោ៉ា ងងាយត្សួលពីទូរស័ពទរបស់ពួករ្។ បមនាម្រលើរនឹះ អត្ិថិជនអិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាករ់ៅតាម្មា៉ា សីុន  
រអធីអរម្ជារត្ចើនកមនលងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិកត្បពន័ធ CSS។ 

កនុងឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអិលសីុនរងបនតរលើកកម្ពស់រសវឌីជីថលមដលមានត្ស្ថប ់អភវិឌឍផលិត្ផលថមីៗរដើម្បបីញ្ចូ លរៅ
កនុងបណាត ញឌីជីថលមដលមានត្ស្ថប ់មដលនរងជួយ ពត្ងរងរសវអត្ិថិជនឱ្យកានម់ត្ត្បរសើររ ើង និងបរងកើនត្បសិទធភាព
ការងារ។ រត្ៅពីរនឹះ អិលអអូិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារតាម្ឧបករណ៍ tablet 
មដលអនុញ្ញ ត្ឱ្យបុ្គលិករបស់រយើងរធវើត្បត្បិត្តិការ (ការវយត្មម្លឥណទាន ការត្បម្ូលឥណទាន នងិការរបើក្ណនី
បរញ្ញ ើសាំមច) ពីឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការងារឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។ 
បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្មជាម្យួភា្ីទបីី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញមចកចាយ
កានម់ត្រត្ចើន និងផតល់បទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថជិនរបស់រយើង។  



vii 
 

សរបុជារមួ្ម្ក អិលអូអិលសីុនរងខិត្ខាំត្បរងមត្បងឱ្យអស់ពីលទធភាពកនុងការចាបយ់កឱ្កាសរជា្ជយ័ រហើយរយើងរជឿ
ជាកថ់ា អិលអូអិលសីុនរងអាចនាាំម្កនូវត្មម្លបមនាម្រទៀត្ដល់អត្ិថិជន វនិិរោ្និ និងមាច ស់ភា្ទុនិក។ 

ជាចុងរត្កាយ ខ្ុ ាំាទសូម្មថលងអាំណរ្ុណោ៉ា ងត្ជាលរត្ៅចាំរពាឹះត្កុម្ត្បរកាភាិលសត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណដល់       
្ណៈត្្បត់្្ង បុ្គលិក អត្ថិិជន វនិិរោ្ិន និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអូអិលសីុរដើម្បភីាពរកី
ចរត្ម្ើនទាាំងអស់គាន ។ ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មថលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា និង្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា 
សត្មាបក់ារផតល់នូវវធិានការគាាំត្ទ និងការផតល់អនុស្ថសន ៍រដើម្បធីានាឱ្យាននូវនិរនតរភាពមនត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រជធានីភនាំរពញ មថងទី១៣ មខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១          
ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធាននាយកត្បត្បិត្ត ិ
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ក-អត្តសញ្ញ ណបុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្  
 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 សងាក ត្ប់រងទាំពុនទី២ ខណឌ មានជយ័ រជធានីភនាំរពញ 
 រលខទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១ រលខទូរស្ថរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២ 
 រ្ហទាំពរ័៖ www.lolc.com.kh អីុមម្៉ាល៖ info@lolc.com.kh 

 រលខវញិ្ញ បនបត្ត្ចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មថងទី២៨ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 រលខអាជ្ាបណណ អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា កាលបររិចេទ៖ មថងទី១១ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផតល់ពត័្ម៌ាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មថងទី២២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 រ ម្ ឹះបុ គ្លត្ាំណាងបុ គ្លរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ-លកខណៈមនធុរកចិច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺជាត្ រ្ឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលទទួលានអាជ្ាបណ័ណ ពី 
ធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា និងានរធវើត្បតិ្បត្តកិារជាង ២៦ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងសម្បរូមបបដល់
អតិ្ថិជនរបស់ខលួនរមួ្មាន រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើសាំមច ភតិ្សនាហិរញ្ញ វត្ាុ រសវរផទរត្ាក ់រសវធនាគារចល័ត្ និង
រសវទូទាត្វ់កិកយបត្ត្។ ជាម្យួនរងបដិវត្តមនបរចចកវទិា អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីថល រដើម្បពីត្ងីក
បណាត ញមចកចាយបមនាម្រទៀត្ និងផតល់នូវរសវអតិ្ថិជនដល៏អត្បរសើរជូនអតិ្ថិជនដូចជា កម្មវធីិធនាគារចល័ត្ iPay Mobile 

Application រសវធនគារតាម្អីុនរធើមណត្ ា្ង រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST). CSS និងរសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្លរយ 
(RFT)។ ្ិត្ត្ត្រម្មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរបស់អិលអូអិលសីុមានចាំនួនជាង ២.២៧២ ពានល់ានររៀល 
ជាម្យួនរងចាំនួនអតិ្ថិជនជាង ៤២៤ ពានន់ាក។់ ផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរកើនរ ើងដល់ ៣.៦២៦ ពានល់ានររៀល និងមាន
អតិ្ថិជនជាង ៣០៥ ពានន់ាក។់ 
្-ត្ពរត្តកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្ត្មីាសរបស់បុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្ 

្ិត្ត្ត្រម្ត្តី្មាសទីម្យួ ឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ានដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់បណាត ញធនាគារឌីជីថលោ៉ា ងសម្បរូ
មបប មដលអនុញ្ញ ត្ឱ្យអតិ្ថិជនរធវើត្បតិ្បត្តិការធនាគាររដាយខលួនឯង ត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើ    
ត្បតិ្បត្តិការរៅការោិល័យស្ថខា។ កម្មវធីិ iPay ្ឺជាកម្មវធីិធនាគារចល័ត្របស់ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) មដលអនុញ្ញ ត្
ឱ្យអតិ្ថិជនរបស់រយើងត្តួ្ត្ពិនិត្យ្ណនីធនាគាររបស់ពួករ្ និងរធវើត្បតិ្បត្តិការោ៉ា ងងាយត្សួលតាម្រយៈទូរស័ពទមដ។ រសវ
ធនាគារតាម្អីុនរធើមណត្អនុញ្ញ ត្ឱ្យអតិ្ថិជនរធវើត្បតិ្បត្តិការរដាយខលួនឯង និងត្្បរ់ពលរវលា។   រសវទូទាត្ស់ងត្ាក់
ត្មម្លរយ (RFT). រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) និងត្បពន័ធា្ង ជាម្យួនរងធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា អនុញ្ញ ត្ឱ្យអតិ្ថិជនអាច
រផទរត្ាករ់វងធនាគារ និងត្ រ្ឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលជាសមាជិកមន្រត្មាងទាាំងរនឹះ។ បចចុបបនន                      
អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) កាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវឧបករណ៍ tablets រដើម្បបីរងកើនត្បសិទធភាពការងារ និងរធវើឱ្យ
រសវកម្មអតិ្ថិជនកានម់ត្លអត្បរសើរមថម្ម្យួកត្ម្តិ្រទៀត្។ អិលអូអិលសីុកា៏នពត្ងីកភាពជាមដ្ូរបស់ខលួន រដើម្បពីត្ងីក         
បណាត លមចកចាយបមនាម្រទៀត្ និងផតល់បទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អតិ្ថិជនរបស់រយើង។  
 

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

http://www.lolc.com.kh/
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ក-លទធផលត្បត្បិត្តកិារធុរកចិច រដាយរមួ្បញ្ចូលពត័្ម៌ានធុរកចិចតាម្មផនក  

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ  មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិថិជនរសវឥណទាន ៣១៤.៩៥២ ៣០៥.៤៨៩ 
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិថិជន (លានររៀល) ៣.៨៦១.០២៦ ៣.៦២៥.៩៥៦ 
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិថិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ៤៩៨.៤១៧   ៤២៣.៦៣៣  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ២.៤៥៤.៤៨៥   ២.២៧២.៨៣១  
មផនកត្បត្បិត្តកិារសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការោិល័យ  ៨១   ៧៩  
ចាំនួនបុ្គលិក  ៣.៣០៥   ៣.២៨៥  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្មីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្មីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៧១.៦៥៥  ៩៥,៥៣%  ១៦៨.៦១៤  ៩៦,១៩% 
២ ចាំណូលរផេងៗ  ៨.០២៥  ៤,៤៧%  ៦.៦៧៣  ៣,៨១% 

ចាំណូលសរបុ  ១៧៩.៦៨០  ១០០%  ១៧៥.២៨៧  ១០០% 
  

ថ្នែកទី ២៖ ព័ត៌មានអំពលីទធនលក្របតិបតតិារធុរកិចច 
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 សូម្ពិនិត្យរម្ើលរាយការណ៍លម្អតិ្រៅកនុងឧបសម្ពន័ធមដលានភាជ បម់្កជាម្យួ។ 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបានក្រតួតពនិិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ការពិភាកា និងការវភិា្ខាងរត្កាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការលើលទធផលមនត្បត្បិត្ិតការ និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរដាយ      
្ណៈត្្បត់្្ងរបស់អិលអូអលិសីុ រដាយមផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មថងទ៣ី១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ មដល
ានត្ត្ួត្ពនិិត្យរ ើងវញិរដាយសវនករឯករជយ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអលិសីុ ត្ត្ូវានររៀបចាំរ ើងរដាយ 
អនុរលាម្រៅតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិមនកម្ពុជា។ ្ណៈត្្បត់្្ងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើស
មាសធាតុ្សាំខាន់ៗ មនរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ  មដលានជឹះឥទធិពលរៅ រលើត្ាកច់ាំរណញរបស់            
អិលអូអិលសីុមត្ប៉ាុរណាណ ឹះ។ 

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

 ចាំណូលពកីារត្ាករ់មួ្មាន៖ កមត្ម្រជើងស្ថរពឥីណទាន ចាំណូលការត្ាកសុ់ទធមដលទទួលានពីការផតល់ 
ឥណទានដល់អត្ថិិជន នងិពីការដាកត់្ាកប់រញ្ញ ើរៅតាម្បណាត ធនាគារនានា មដលចាំណូលទាាំងរនឹះត្ត្វូ 
ទទួលស្ថគ ល់ជាត្បចាាំមខ។ 

 ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការផាកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចាល 
ចាំរណញពីការបតូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៧១.៦៥៥  ៩៥,៥៣%  ១៦៨.៦១៤  ៩៦,១៩% 

២ ចាំណូលរផេងៗ  ៨.០២៥  ៤,៤៧%  ៦.៦៧៣  ៣,៨១% 

ចាំណូលសរបុ  ១៧៩.៦៨០  ១០០%  ១៧៥.២៨៧  ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកជ់ាចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩៥,៥៣% មនចាំណូលសរបុ។ 

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

 

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

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ (លានររៀល) 
ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ត្មីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់ ១៦៧.៥៧៣ ១៧១.៦៥៥ ៤.០៨២ ២,៤៤% 
ចាំណាយការត្ាក់ (៦២.៩៦៦) (៦២.១៩៣) ៧៧៣ -១,២៣% 
ចាំណូលពកីារត្ាកសុ់ទធ ១០៤.៦០៧ ១០៩.៤៦២ ៤.៨៥៥ ៤,៦៤% 
ចាំណូលរផេងៗ ៦.០៤៥ ៨.០២៥ ១.៩៨០ ៣២,៧៥% 
ចាំណាយរលើបុ្គលិក (២៩.២៤០) (៣៤.១១៤) (៤.៨៧៤) ១៦,៦៧% 
រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី (២.៤៣៥) (២.៦៤២) (២០៧) ៨,៥០% 
ចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ (៩.៩៣៤) (១១.៤៩៣) (១.៥៥៩) ១៥,៦៩% 
ចាំរណញពតី្បត្បិត្តកិារ ៦៩.០៤៣ ៦៩.២៣៨ ១៩៥ ០,២៨% 
សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ៣.៨០៩ (១០.០៧៤) (១៣.៨៨៣) -៣៦៤,៤៨% 
ត្ាកច់ាំរណញម្នុបងព់នធ ៧២.៨៥២ ៥៩.១៦៤ (១៣.៦៨៨) -១៨,៧៩% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំននួ ៥៩.១៦៤ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៧២.៨៥២ លានររៀល មដលថយចុឹះ ១៣.៦៨៨ លានររៀល រសមើនរង           
១៨,៧៩%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការថយចុឹះរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងសាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ចាំនួន ១៣.៨៨៣ លានររៀល រធៀបនរងត្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្មីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ត្មីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ ៧២.៨៥២ ៥៩.១៦៤ (១៣.៦៨៨) -១៨,៧៩% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ (៤.៥៨២) (១១.៩៣៨) (៧.៣៥៦) ១៦០,៥៤% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ ៦៨.២៧០ ៤៧.២២៦ (២១.០៤៤) -៣០,៨២% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ អលិអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំនួន ៤៧.២២៦ លានររៀល មដលថយ
ចុឹះ ៣០,៨២%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការថយចុឹះរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការថយចុឹះមនត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ ចាំននួ 
១៣.៦៨៨ លានររៀល។ 

 ៦-ការវភិា្ពកីតាត  នងិននិាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ស្ថា នភាព នងិលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទី៣១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុពុាំមានកតាត  និង 
និនាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ដល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុមដល្ួររអាយកត្ស់មាគ ល់រ ើយ។ 
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ខ-កតាត សាំខាន់ៗ មដលប៉ាឹះពាល់រលើផលចាំរណញ 
 ១-ការវភិា្ពលីកខខណឌ មនត្ត្ម្វូការ នងិការផគត្ផ់គង ់
អិលអូអិលសីុ ជាស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុដធ៏ាំម្យួកនុងចាំរណាម្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលមត្ងយកចតិ្ត 
ទុកដាករ់ៅរលើ្ុណភាពមនការផតល់រសវកម្ម រដើម្បបីងកភាពងាយត្សួលសត្មាបអ់ត្ថិជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកនលងម្ករនឹះ អលិអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទោ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាកអ់ត្ិថិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្ថិិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្ថិជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនោ៉ា ងខាល ាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏លចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពកីាររ ើងចុឹះមនមថលវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទី៣១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល 
ខុសពីធម្មតារទ។  

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

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពធីម្មតា នងិធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទី៣១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតា និងវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ជាការ
មត្បត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូលខុសពធីម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះពាល់មនការបតូររបូយិបណ័ណ  អត្តាការត្ាក ់នងិមថលទាំនញិ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បត្ិបត្តិការជារបូិយបណ័ណ  
ត្ាកដុ់លាល រ នងិមថាត្ ត្ត្ូវានបតូររៅជាត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបតូរត្ាករ់ៅមថងត្បត្បិត្តិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបូិយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលជារបូិយបណ័ណ រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបតូរ 
រៅជាត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ មដលរកើត្ម្កពីការបតូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថគ ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះពាល់មនអត្ផិរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអត្ផិរណារទ រពាល្ឺមផអករៅរលើស្ថា នភាព
ត្បកួត្ត្បមជងជាកម់សតងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុោ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរោាយរសដឋកចិច ស្ថររពើពនធ នងិរបូយិវត្ាុរបស់រជរដាឋ ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថងទ៣ី១ មខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ រនឹះ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំានទទួលរងការ
ប៉ាឹះពាល់ពីរគាលនរោាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាឋ ភាិលជាស្ថរវនតរនាឹះរទ។ 
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រៅកនុងត្ត្ីមាសរនឹះ ពុាំមានពត័្ម៌ានចាាំាចរ់ផេងរទៀត្មដលត្ត្ូវរយការណ៍រទ។

ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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ហតថង្លខាអភបិាលរបសប់គុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

(ត្ត្ូវចុឹះហត្ារលខារដាយត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល ឬអភាិលោ៉ា ងត្ចិ ២របូ) 

កាលបររិចេទ៖ មថងទី១៣ មខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន និងឯកភាព 

___________________ 

រលាក ត្បរនីលី រដ ហេុលីវ៉ា  
ត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 



 

 

 

 

 

 

 

 




