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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល) ៤.៤២៦.៦៨១ ៤.៣៣៤.៣៣៥ 
បាំណុលសរបុ (លានររៀល) ៣.៥៩៦.០៧៤ ៣.៦០១.៤៧៧ 
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល) ៨៣០.៦០៧ ៧៣២.៨៥៨ 

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ១៧៥.៧០៨   ១៥០.៧៩៤  
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៦៣.៣៨៨   ៥៩.៨១២  
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ  
(លានររៀល)  ៥០.៥២៤   ៤៧.៧៦៨  

 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ២៣,៧១% ២៣,៩៩% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៤,៣៣   ៤,៩១  
អនុាត្សនទនីយភាព ២១២,៩៧% ២៣៥,៣០% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ២,៤៤% ១,២៧% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៦១,៨៦% ៦២,៦២% 

 ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ១,១៥% ១,១០% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ៦,៤៦% ៨,៣៥% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ២០១,៤០% ១៨៥,១៧% 
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 

រសដឋកិចចពភិពរលាកត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើង ៥,៦% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ មដលជាការរងើបរ ើងវញិដរ៏លឿន
បាំផុត្រត្កាយវបិត្តិរសដឋកិចច កនុងរយៈរពល៨០ឆ្ន ាំចុងរត្កាយ ភា្រត្ចើនរដាយស្ថរការសទុឹះរងើបរ ើងវញិយ៉ា ងខាល ាំងពីបណាត  
ត្បរទសរសដឋកចិចធាំៗម្យួចាំននួ។ រសដឋកិចចមនត្បរទសទផីាររកីចរត្ម្ើន នងិត្បរទសកាំពុងអភវិឌឍជារមួ្ត្ត្ូវានពាករណ៍
ថានរងរកើនរ ើង ៦% រៅកនុងឆ្ន ាំរនឹះ មដលគាាំត្ទរដាយត្ត្ម្ូវការខពស់រៅកនុងទីផារ និងត្មម្លទាំនិញរ ើងមលល។ យ៉ា ងណាម្ញិ 
កាំរណើ នរសដឋកិចចរៅកនុងត្បរទសជារត្ចើនត្ត្ូវានលយចុឹះ រដាយស្ថរមត្ការរលចរ ើងជាលមីមនរម្ររ្កូវដី១៩ នងិភាព
យឺត្យ៉ា វកនុងការផតល់វ៉ាកស់្ថាំង កដូ៏ចជាការដករចញនូវការគាាំត្ទមផនករគាលនរយាយម្យួចាំនួន។ កាំរណើ នរសដឋកិចច
មនត្កុម្ត្បរទសទាាំងរនឹះត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើងត្ត្រម្មត្ ៤,៤% ប៉ារុណាណ ឹះ រលើកមលងមត្ត្បរទសចិន។ កាំរណើ ន
រសដឋកិចចមនត្បរទសទផីាររកីចរត្ម្ើន នងិត្បរទសកាំពុងអភវិឌឍត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើង ៤,៧% រៅកនុងឆ្ន ាំ
២០២២។ រទាឹះបីជាយ៉ា ងរនឹះកតី កាំរណើ នរសដឋកិចចរៅកនុងត្កមុ្ត្បរទសទាាំងរនឹះ្ឺម្និត្្បត់្គានក់នុងការស្ថត រម្កវញិនូវការ
ខាត្បងម់ដលានជួបត្បទឹះរៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០រនាឹះរទ រហើយលទធផលមដលនរងទទួលានរៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២ ត្ត្ូវាន
រ ាំពរងទុកថានរងមានចាំនួន ៤,១% ទាបជាងលទធផលមដលរ ាំពរងទុកម្ុនរពលមានការរត្ត្ាត្មនកូវដី១៩ រនាឹះរបើរយង
រៅរលើរាយការណ៍ទសេនវស័ិយរសដឋកិចចពភិពរលាក របស់ធនាគារពិភពរលាក រៅកនុងមខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២១។ 

រសដឋកិចចត្បរទសកម្ពុជាានរងើបរ ើងវញិសនេ រម្ៗ នងិត្ត្ូវានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើង ៤% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ 
រត្កាយពីការធាល កចុ់ឹះចាំនួន ៣,១% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ រនឹះរដាយស្ថរមត្ការរងើបរ ើងវញិនូវត្ត្ម្ូវការជាស្ថកល។ វស័ិយ
កសិកម្មរកាាននូវភាពធនរ់ រងមាាំ ម្យួមផនករដាយស្ថរមត្ទសេនវស័ិយលអមនកិចចត្ពម្រត្ពៀងពាណិជជកម្មរសរ ីកម្ពុជា-ចិន។            
វស័ិយកម្មនតស្ថលានសត្ម្បខលួនរៅនរងការផ្លល ស់បតូរមនលកខខណឌ ខាងរត្ៅ។ វស័ិយរទសចរណ៍បនតរងផលប៉ាឹះពាល់
យ៉ា ងធងនធ់ងរ។ វស័ិយនាាំរចញផលិត្ផលានសត្ម្បខលួនបនតិចម្តងៗ និងានរកើនរ ើងចាំនួន ១២,២% កនុងរយៈរពល៤
មខដាំបូងរៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ ខណៈមដលការនាាំរចញផលិត្ផលសរម្លៀកបាំពាករ់ធៀបនរងផលិត្ផលនាាំរចញសរបុ (ម្និ
របប់ញ្ចូ លមាស) ានធាល កចុ់ឹះ ៤៥,៦%។ លាំហូរចូលមនការវនិិរយ្ផ្លទ ល់ពីបររទសរកាាននូវភាពធនរ់ រងមាាំ និងាន
ជួយ ត្ទត្ទងដ់ល់វស័ិយខាងរត្ៅ។ យ៉ា ងណាម្ញិ ការពាករណ៍កាំរណើ នរៅមត្មានភាពម្និត្ាកដត្បជាខពស់។ ការរងើប
រ ើងវញិមនរសដឋកចិចត្ត្ូវពរងមផអកយ៉ា ងខាល ាំងរៅរលើការរត្ត្ាត្មនកូវដី១៩ និងរលបឿនមនយុទធនាការចាកវ់៉ាកស់្ថាំង។  

កនុងអាំ ុងរពលរត្ត្ាត្មនកូវដី១៩ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ានអនុវត្តវធិានការយ៉ា ងត្បុងត្បយត័្នរដើម្បកីារពារ        
សុវត្ាិភាពបុ្គលិក និងអត្ិលិជនរបស់ខលួន។ អិលអអូិលសីុ (រខម្បូឌា) ានសត្ម្បខលួនរៅនរងត្បត្បិត្តិការអាជីវកម្ម ត្ពម្
ទាាំងសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ាុទានរ់ពលរវលា ត្សបរពលនរងការទទួលយកយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សមនការរត្បើត្ាស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុ   
ឌីជីលល។ ជាម្យួនរងបណាត ញធនាគារឌីជីលលយ៉ា ងសម្បរូមបប ដូចជាកម្មវធិធីនាគារចល័ត្ iPay Mobile Banking 

Application, រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្, រសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្លរយ (RFT), រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) និង
ត្បពន័ធា្ង ជាម្យួនរងធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា អត្ិលិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្តិការធនាគាររដាយខលួនឯង
យ៉ា ងងាយត្សួលពទូីរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការរៅការយិល័យស្ថខា។ 
ឧបករណ៍ Tablet Devices ាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបង រដើម្បបីរងកើនត្បសិទធភាពការងារ នងិរធវើឱ្យ        



v 
 

រសវកម្មអត្លិិជនកានម់ត្លអត្បរសើរមលម្ម្យួកត្ម្តិ្រទៀត្។ បមនាម្រលើរនឹះ រៅកនុងត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអិលសីុ 
(រខម្បូឌា) ាននរងកាំពុងរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវបណាត ញធនាគារឌីជីលលមដលមានត្ស្ថប ់និងពត្ងកីភាពជាមដ្ូជាម្យួ
ភា្ីទីបី រដើម្បបីញ្ចូ លបណាត ញមចកចាយឱ្យកានម់ត្សម្បរូមបបបមនាម្រទៀត្ មដលនរងផតល់ឱ្យអត្ិលជិននូវបទពិរស្ថធនដ៍៏
លអ និងងាយត្សួលកនុងការរធវើត្បត្ិបត្តិការធនាគារជាម្យួអលិអូអិលសីុ។  

ខ្ុ ាំាទសូម្រ្លៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ មលលងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កុម្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់សត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណ
ដល់្ណៈត្្បត់្្ង និងបុ្ គលិកទាាំងអស់សត្មាបក់ាររបតជ្ាចិត្ត និងការចូលរមួ្ចាំមណកកនុងការរកាាននូវកាំរណើ ន
របស់ត្កុម្ហរុន រទាឹះបីជាមានឧបស្គប៉ាឹះពាល់ដល់អាជីវកម្ម រដាយស្ថរការរកីរលដាលមនកូវដី១៩។ អវីមដលសាំខាន់
បាំផុត្្ឺការរបតជ្ាចិត្តរបស់ពួករ្កនុងការរកាាននូវអភាិលកិចចលអ រហើយសម្ត្ាភាពកនុងការរធវើអាជីវកម្មត្បកប រដាយ
ការទទួលខុសត្ត្ូវសងគម្ ត្ត្ូវានទទួលនូវការរគារពពីនិយត័្ករ ត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ កដូ៏ចជាអត្ិលិជនផងមដរ។  

ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មលលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា នងិ្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការ 
ផតល់អនុស្ថសន។៍ ខ្ុ ាំាទសូម្អរ្ុណយ៉ា ងត្ជាលរត្ៅដល់មាច ស់ភា្ទុនិក អត្លិិជន វនិិរយ្និ នងិមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំង
អស់សត្មាបក់ារគាាំត្ទ ការរជឿទុកចិត្ត នងិភាពរជឿជាកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខ្ុ ាំាទរជឿជាកថ់ាអនកទាាំង
អស់គាន នរងរៅមត្បនតការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនតរៅម្ុខជាយូរអមងវងរទៀត្។  

 រជធានីភនាំរពញ មលងទី១២ មខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១  
 ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតតិ 

បនាទ បព់ីមានការធាល កចុ់ឹះចាំនួន ៣,១% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ រសដឋកិចចត្បរទសកម្ពុជាានរងើបរ ើងវញិសនេ រម្ៗ និងត្ត្ូវ
ានពាករណ៍ថានរងរកើនរ ើងចាំនួន ៤% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ មដលគាាំត្ទរដាយការរងើបរ ើងវញិយ៉ា ងសនេ រម្ៗមនត្ត្ម្វូ
ការកនុងត្សុក យុទធនាការចាកវ់៉ាកស់្ថាំង និងភាពត្បរសើររ ើងវញិមនត្ត្ម្ូវការខាងរត្ៅ នងិលាំហូរចូលមនម្ូលធន។ យ៉ា ង
ណាម្ញិ ការរងើបរ ើងវញិរនឹះម្និរសមើគាន ត្្បម់ផនករនាឹះរទ រហើយងាយនរងទទួលរងផលប៉ាឹះពាល់ រដាយស្ថរមត្ការបទិ
ខទបក់ាររធវើដាំរណើ រកនុងត្សុក បណាត លម្កពីការផទុឹះរ ើងមនការ្លងរម្ររ្កូរ ៉ាណូាលមីៗ ។ វស័ិយកសិកម្មមានភាពធនរ រងមាាំ
មដលអាចត្បឈម្ានកនុងអាំ ុងរពលរលដាលមនរម្ររ្កូរ ៉ាណូា។ បមនាម្រលើរនឹះ វស័ិយកសិកម្មត្ត្ូវានជត្ម្ុញរដាយ 
ការរកើនរ ើងមនការវនិិរយ្ អរ្ុណចាំរពាឹះទសេនវស័ិយលអមនកិចចត្ពម្រត្ពៀងពាណិជជកម្មរសរ ីកម្ពុជា-ចិន និងភាពជា
មដ្ូរសដឋកចិចត្្បត់្ជុងរត្ជាយកនុងត្ាំបន។់ វស័ិយកម្មនតស្ថលានធាល កចុ់ឹះយ៉ា ងខាល ាំងកាលពីឆ្ន ាំម្ុន ប៉ាុមនតវានធូររសប ើយ
រ ើងវញិបនតិចម្តងៗ រដាយស្ថរវស័ិយរនឹះានសត្ម្បខលួនរៅនរងការផ្លល ស់បតូរមនលកខខណឌ ខាងរត្ៅ។ ឧសាហកម្ម 
ផលិត្កម្មតាម្មបបត្បមពណី ដូចជាផលិត្កម្មកាត្រ់ដរសរម្លៀកបាំពាក ់មសបករជើង និងផលិត្ផលរធវើដាំរណើ រមានភាពត្បរសើរ 
រ ើងវញិ រដាយស្ថរការពត្ងកីផលិត្កម្មមដលកាំពុងរកីចរត្ម្ើន (ដូចជាមផនកអ្គិសនី រអ ិចត្ត្ូនិក និងរត្្ឿងបនាល ស់
យនយនត រមួ្ទាាំងកងផ់ងមដរ) និងកសិឧសាហកម្ម។ មផនកខលឹះមនវស័ិយរសវកម្ម ដូចជាសណាឋ គារ រភាជនីយដាឋ ន នងិ
ដរកជញ្ជូ ន បនតរងផលប៉ាឹះពាល់យ៉ា ងធងនធ់ងរ រដាយស្ថរការលយចុឹះមនរភ្ៀវរទសចរណ៍ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ខណៈមដលវស័ិយ 
ពាណិជជកម្មលកដុ់ាំ និងលករ់យចាបរ់ផតើម្រងើបរ ើងវញិបនតិចម្តងៗ មដលគាាំត្ទរដាយការត្ត្ បម់្កវញិមនសកម្មភាព
រសដឋកិចចកនុងត្សុក រនាឹះរបើរយងរៅរលើរាយការណ៍បចចុបបននភាពរសដឋកិចច កនុងមខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ របស់ធនាគារ
ពិភពរលាក។  

រ្លើយត្បរៅនរងផលប៉ាឹះពាល់មដលបណាត លម្កពីការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ អិលអូអលិសីុានបនតផតល់ការអនុរត្គាឹះ
ដល់អត្ិលជិនរបស់ខលួនមដលត្ាកច់ាំណូលរងផលប៉ាឹះពាល់ធងនធ់ងរពីការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ ជាពិរសសរលើវស័ិយ 
រទសចរណ៍ សាំណង ់វស័ិយកាត្រ់ដរ និងវស័ិយរផេងៗរទៀត្។ រទាឹះបីជាបរយិកាសត្បត្ិបត្តិការមានបញ្ហា ត្បឈម្ខាល ាំង
សត្មាបរ់សដឋកិចចពិភពរលាក អិលអូអិលសីុរៅមត្អាចរកាាននូវ្ុណភាពឥណទានលអ ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ 
រដាយស្ថរមត្អិលអូអិលសីុានរធវើត្បត្បិត្តិការត្បកបរដាយភាពត្បុងត្បយត័្ន។ ត្ទពយសកម្មរបស់អិលអូអិលសីុរកើនរ ើង
ដល់ជាង ៤.៤២៧ ពានល់ានររៀល។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនរ ើងដល់ ២.២៧៣ ពានល់ានររៀល មដលមានកាំរណើ ន 
៥% រធៀបនរងសម្តុ្លយរៅដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០។ ផលបត័្ត្ឥណទានរកើនរ ើងដល់ ៣.៦៧៥ ពានល់ានររៀល មដលមាន
កាំរណើ ន ៦% រធៀបនរងដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០ ខណៈមដលហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានធាំជាង៣០មលង មានចាំនួន ២,៤៤%។  

រដើម្បចូីលរមួ្ចាំមណកកនុងការបងាក រ និងត្្បត់្្ងការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ តាម្រយៈការរត្បើត្ាស់ត្កដាសត្ាក ់              
អិលអូអិលសីុានរលើកទរកចតិ្តអត្ិលជិនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌជីីលលមដលមានត្ស្ថប ់ នងិការទូទាត្ត់ាម្
ម្រធាាយរអ ិចត្ត្នូិចយ៉ា ងសម្បរូមបប ដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិធីនាគារចល័ត្ iPay Cambodia តាម្ត្បពន័ធា្ង 
ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្លរយ (RFT) និងរសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ មដលអត្លិិជនរបស់      
អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្តកិារធនាគាររដាយខលួនឯងយ៉ា ងងាយត្សួលពីទូរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំ
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ចាាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការរៅការយិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អត្លិិជនអិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាក់
រៅតាម្មា៉ា សីុនរអធអីរម្ជារត្ចើនកមនលងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិកត្បពន័ធ CSS។ 

រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet 

Devices មដលអនុញ្ហញ ត្ឱ្យបុ្ គលិករបស់រយើងអាចរធវើត្បត្បិត្តិការ (ការវយត្មម្លឥណទាន ត្បម្ូលត្ាកក់ម្ច ី នងិរបើក
្ណនបីរញ្ញ ើសាំមច) ពីឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព នងិត្បសិទធភាពការងារឱ្យកានម់ត្លអ
ត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ អលិអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្មជាម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញមចក
ចាយកានម់ត្រត្ចើន និងផតល់បទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិលិជនរបស់រយើង។  

កនុងឆ្ន ាំ២០២១ អិលអអូិលសីុនរងបនតរលើកកម្ពស់រសវឌជីីលលមដលមានត្ស្ថប ់ អភវិឌឍផលិត្ផល និងរសវកម្មលមីៗ
រដើម្បបីត្ម់បនរៅតាម្បទដាឋ នលមីមនការរស់រៅ និងការរធវើត្បត្ិបត្តិការ។ សរបុជារមួ្ម្ក អិលអូអិលសីុនរងខិត្ខាំត្បរងមត្បង
ឱ្យអស់ពីលទធភាពកនុងការចាបយ់កឱ្កាសរជា្ជយ័ រហើយរយើងរជឿជាកថ់ា អិលអូអិលសីុនរងអាចនាាំម្កនូវត្មម្លបមនាម្
រទៀត្ដល់អត្ិលជិន វនិិរយ្និ និងមាច ស់ភា្ទុនិក។ 

ជាចុងរត្កាយ ខ្ុ ាំាទសូម្មលលងអាំណរ្ុណយ៉ា ងត្ជាលរត្ៅចាំរពាឹះត្កុម្ត្បរកាភាិលសត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណដល់       
្ណៈត្្បត់្្ង បុ្គលិក អត្លិិជន វនិិរយ្ិន និងមដ្ូពាកព់ន័ធទាាំងអស់ មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអូអិលសីុរដើម្បភីាពរកី
ចរត្ម្ើនទាាំងអស់គាន ។ ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មលលងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា និង្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា 
សត្មាបក់ារផតល់នូវវធិានការគាាំត្ទ និងការផតល់អនុស្ថសន ៍រដើម្បធីានាឱ្យាននូវនិរនតរភាពមនត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រជធានីភនាំរពញ មលងទី១២ មខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១          
ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធាននាយកត្បត្បិត្ត ិ
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ក-អត្តសញ្ហញ 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 

 រលខវញិ្ហញ បនបត្ត្ចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មលងទី២៨ មខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 រលខអាជ្ាបណណ អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា កាលបររិចេទ៖ មលងទី១១ មខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ហញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផតល់ពត័្ម៌ាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មលងទី២២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 រ ម្ ឹះបុ គ្លត្ាំណាងបុ គ្លរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ- លកខណៈមនធុរកចិច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺជាត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលទទួលានអាជ្ាប័ណណ ពីធនាគារ
ជាត្ិមនកម្ពុជា និងានរធវើត្បត្ិបត្តិការជាង ២៦ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុយ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិលិជន
របស់ខលួនរមួ្មាន រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើសាំមច ភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ រសវរផទរត្ាក ់រសវធនាគារចល័ត្ និងរសវទូទាត្់
វកិកយបត្ត្។ ជាម្យួនរងបដិវត្តមនបរចចកវទិា អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីលល រដើម្បពីត្ងីកបណាត ញមចក
ចាយបមនាម្រទៀត្ និងផតល់នូវរសវអត្ិលិជនដល៏អត្បរសើរជូនអត្ិលជិនដូចជា កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Application 
រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ ា្ង រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) មា៉ា សីុន ATM តាម្រយៈCSS និងរសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្ល
រយ (RFT)។  
្ិត្ត្ត្រម្មខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរបស់អិលអូអិលសីុមានចាំនួនជាង ២.២៧៣ ពាន់លានររៀល ជាម្យួនរង
ចាំនួនអត្ិលិជនជាង ៤៤០ ពាន់នាក។់ ផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរកើនរ ើងដល់ ៣.៦៧៥ ពាន់លានររៀល និងមានអត្ិលិជនជាង 
៣០៤ ពាន់នាក។់ 

្- ត្ពរត្តកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្ត្មីាសរបស់បុ្ គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត្ 

រដើម្បចូីលរមួ្ចាំមណកកនុងការបងាក រ និងត្្បត់្្ងការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ តាម្រយៈការរត្បើត្ាស់ត្កដាសត្ាក់ អិលអូអិលសីុ
ានរលើកទរកចិត្តអត្ិលិជនរបស់ខលួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌីជីលលមដលមានត្ស្ថប ់ និងការទូទាត្ត់ាម្ម្រធាាយរអ ិច      
ត្ត្ូនិចយ៉ា ងសម្បរូមបប ដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Cambodia តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) 
ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្លរយ (RFT) និងរសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ មដលអត្ិលិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្ិបត្តិការធនាគារ
រដាយខលួនឯងយ៉ា ងងាយត្សួលពីទូរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលារដាយពុាំចាាំាច់ រធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការរៅការយិល័យ
ស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អត្ិលិជនអិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាករ់ៅតាម្មា៉ា សីុនរអធីអរម្ជារត្ចើនកមនលងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដល
ជាសមាជិកត្បពន័ធ CSS។ 
រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices មដល
អនុញ្ហញ ត្ឱ្យបុ្គលិករបស់រយើងអាចរធវើត្បត្ិបត្តិការ (ការវយត្មម្លឥណទាន ត្បម្ូលត្ាកក់ម្ច ី និងរបើក្ណនីបរញ្ញ ើសាំមច) ពី
ឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការងារឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ             
អិលអូអិលសីុក៏ាននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្មជាម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញមចកចាយកានម់ត្រត្ចើន និងផតល់បទ
ពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិលិជនរបស់រយើង។  

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

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

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ  មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិលិជនរសវឥណទាន ៣២៦.៣៥៤ ៣០៤.២៦៣ 
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិលិជន (លានររៀល) ៤.២២៧.៥៥២ ៣.៦៧៤.៩៦០ 
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិលិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ៥៣៩.៥៣៣   ៤៣៩.៥៩៨  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ២.៧៤១.៩៨០   ២.២៧៣.២២៩  
មផនកត្បត្បិត្តកិារសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការយិល័យ  ៨១   ៨០  
ចាំនួនបុ្គលិក  ៣.៣២៦   ៣.២៦៦  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំននួទរកត្ាក ់
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៧៥.៧០៨  ៩៧,០៥%  ១៥០.៧៩៤  ៩០,៣៧% 
២ ចាំណូលរផេងៗ  ៥.៣៤៧  ២,៩៥%  ១៦.០៦៥  ៩,៦៣% 

ចាំណូលសរបុ  ១៨១.០៥៥  ១០០%  ១៦៦.៨៥៩  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 វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មលងទ៣ី០ មខម្លុិនា 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 
ឥណទានដល់អត្លិិជន នងិពីការដាកត់្ាកប់រញ្ញ ើរៅតាម្បណាត ធនាគារនានា មដលចាំណូលទាាំងរនឹះត្ត្វូ 
ទទួលស្ថគ ល់ជាត្បចាាំមខ។ 

 ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការផ្លកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចាល 
ចាំរណញពីការបតូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ ចាំននួទរកត្ាក ់(លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៧៥.៧០៨  ៩៧,០៥%  ១៥០.៧៩៤  ៩០,៣៧% 

២ ចាំណូលរផេងៗ  ៥.៣៤៧  ២,៩៥%  ១៦.០៦៥  ៩,៦៣% 

ចាំណូលសរបុ  ១៨១.០៥៥  ១០០%  ១៦៦.៨៥៩  ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកជ់ាចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩៧,០៥% 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) 
ត្ត្មីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់ ១៧១.៦៥៥ ១៧៥.៧០៨ ៤.០៥៣ ២,៣៦% 
ចាំណាយការត្ាក់ (៦២.១៩៣) (៦២.៥១០) (៣១៧) ០,៥១% 
ចាំណូលពកីារត្ាកសុ់ទធ ១០៩.៤៦២ ១១៣.១៩៨ ៣.៧៣៦ ៣,៤១% 
ចាំណូលរផេងៗ ៨.០២៥ ៥.៣៤៧ (២.៦៧៨) -៣៣,៣៧% 
ចាំណាយរលើបុ្គលិក (៣៤.១១៤) (៣១.៦៤៨) ២.៤៦៦ -៧,២៣% 
រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី (២.៦៤២) (២.៦៤៩) (៧) ០,២៦% 
ចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ (១១.៤៩៣) (៩.៦៦៤) ១.៨២៩ -១៥,៩១% 
ចាំរណញពតី្បត្បិត្តកិារ ៦៩.២៣៨ ៧៤.៥៨៤ ៥.៣៤៦ ៧,៧២% 
សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (១០.០៧៤) (១១.១៩៦) (១.១២២) ១១,១៤% 
ត្ាកច់ាំរណញម្នុបងព់នធ ៥៩.១៦៤ ៦៣.៣៨៨ ៤.២២៤ ៧,១៤% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំនួន ៦៣.៣៨៨ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ មានចាំនួន ៥៩.១៦៤ លានររៀល មដលរកើនរ ើង ៤.២២៤ លានររៀល រសមើនរង 
៧,១៤%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងចាំណូលការត្ាកច់ាំនួន ៤.០៥៣ 
លានររៀល រធៀបនរងត្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងខបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្មីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្មីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ ៥៩.១៦៤ ៦៣.៣៨៨ ៤.២២៤ ៧,១៤% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ (១១.៩៣៨) (១២.៨៦៤) (៩២៦) ៧,៧៦% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ ៤៧.២២៦ ៥០.៥២៤ ៣.២៩៨ ៦,៩៨% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ អលិអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំនួន ៥០.៥២៤ លានររៀល មដលរកើន
រ ើង ៦,៩៨%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងមនត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ 
ចាំនួន ៤.២២៤ លានររៀល។ 

 ៦-ការវភិា្ពកីតាត  នងិននិាន ការមដលប៉ាឹះពាល់ស្ថា នភាព នងិលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មលងទ៣ី០ មខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានកតាត  នងិ 
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 រដើម្បបីងកភាពងាយត្សួលសត្មាបអ់ត្លិជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកនលងម្ករនឹះ អលិអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទយ៉ា ងខាល ាំងពីសាំណាកអ់ត្ិលិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្លិិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្លិជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនយ៉ា ងខាល ាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏លចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពកីាររ ើងចុឹះមនមលលវត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មលងទ៣ី០ មខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល 
ខុសពីធម្មតារទ។  

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

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពធីម្មតា នងិធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មលងទ៣ី០ មខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតា និងវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មលងទ៣ី០ មខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ជាការ
មត្បត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូលខុសពធីម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះពាល់មនការបតូររបូយិបណ័ណ  អត្តាការត្ាក ់នងិមលលទាំនញិ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ណ រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បត្ិបត្តិការជារបូិយបណ័ណ  
ត្ាកដុ់លាល រ នងិមលាត្ ត្ត្ូវានបតូររៅជាត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបតូរត្ាករ់ៅមលងត្បត្បិត្តិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបូិយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលជារបូិយបណ័ណ រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបតូរ 
រៅជាត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ណ មដលរកើត្ម្កពីការបតូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថគ ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះពាល់មនអត្ផិរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអត្ផិរណារទ រពាល្ឺមផអករៅរលើស្ថា នភាព
ត្បកួត្ត្បមជងជាកម់សតងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុយ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរយាយរសដឋកចិច ស្ថររពើពនធ នងិរបូយិវត្ាុរបស់រជរដាឋ ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មលងទ៣ី០ មខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ រនឹះ ្ ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំានទទួលរងការ
ប៉ាឹះពាល់ពីរគាលនរយាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាឋ ភាិលជាស្ថរវនតរនាឹះរទ។ 
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រៅកនុងត្ត្ីមាសរនឹះ ពុាំមានពត័្ម៌ានចាាំាចរ់ផេងរទៀត្មដលត្ត្ូវរយការណ៍រទ។

ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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ហតថង្លខាអភបិាលរបសប់គុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

(ត្ត្ូវចុឹះហត្ារលខារដាយត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល ឬអភាិលយ៉ា ងត្ចិ ២របូ) 

កាលបររិចេទ៖ មលងទី១២ មខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន និងឯកភាព 

___________________ 

រលាក ត្បរនីលី រដ ហេុលីវ៉ា  
ត្បធានត្កមុ្ត្បរកាភាិល 



 

 

 

 

 

 

 

 


