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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសង្ខេប 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ទពយសកម្មសរបុ (លានររៀល)  ៤.៤៩៣.០៦៥   ៤.៣៣៤.៣៣៥  
បាំណុលសរបុ (លានររៀល)  ៣.៦០៤.៣១៣   ៣.៦០១.៤៧៧  
ម្ូលធនសរបុ (លានររៀល)  ៨៨៨.៧៥២   ៧៣២.៨៥៨  

លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលការត្ាក ់(លានររៀល)  ១៨០.៥៦៧   ១៦៦.៥១៨  
ចាំរណញ/(ខាត្) ម្នុបងព់នធ (លានររៀល)  ៧៣.៤៦៥   ៣២.០៨០  
ចាំរណញ/(ខាត្) សុទធកនុងការយិបររិចេទ  
(លានររៀល)  ៥៨.១៤៥   ២៥.៤៤៥  

 

អនុាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
(សត្មាបត់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិហិរញ្ញ វត្ាុ) 

ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុាត្ស្ថធនភាព ២២,៥៤% ២៣,៩៩% 
អនុាត្បាំណុលរធៀបនរងម្ូលធន  ៤,០៦   ៤,៩១  
អនុាត្សនទនីយភាព ១៣០,១៥% ២៣៥,៣០% 
អនុាត្ឥណទានម្និដាំរណើ រការ ២,៤៤% ១,២៧% 
អនុាត្បរញ្ញ ើឥណទាន ៥៧,៦១% ៦២,៦២% 

 ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងត្ទពយសកម្ម ១,៣២% ០,៥៨% 
អនុាត្ចាំរណញរធៀបនរងម្លូធន ៧,១៧% ៣,៨៤% 
អនុាត្លទធភាពបងក់ារត្ាក ់ ២១៧,២៦% ១៤៦,៥៩% 
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 

រសដឋកិចចពភិពរលាកកាំពុងមត្បនតរងើបរ ើងវញិ រទាឹះបីជាជម្ងកូឺវដី១៩បនតរកើត្រ ើងករ៏ដាយ និងត្ត្ូវានរ ាំពរងទុកថានរង
រកើនរ ើង ៥,៩% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ និង ៤,៩% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២ មដលកាំរណើ នរនឹះទាបជាងការពាករណ៍ទុករៅ
កនុងមខកកកដា ចាំនួន ០,១% សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១។ ការមកមត្បកាំរណើ នទាបជាងម្ុនសត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១រនឹះ ឆ្ុឹះបញ្ច ាំងពី
ការធ្ាកចុ់ឹះមនរសដឋកិចចរៅត្បរទសរជឿនរលឿន ម្យួមផនករដាយស្ថរមត្ការអាកខ់ានកនុងការផគត្ផ់គង ់រហើយចាំរ ឹះត្បរទស
កាំពុងអភវិឌឍមដលមានចាំណូលទាប ម្យួមផនកធា្ំ ឺរដាយស្ថរមត្ស្ថា នភាពមនការរកីរលដាលមនជម្ងកូឺវដី១៩ កានម់ត្
អាត្កករ់ៅៗ។ យ៉ា ងណាម្ញិ កាំរណើ នរសដឋកចិចត្ត្ូវានប៉ាឹះប៉ាូវម្យួមផនករដាយការរ ាំពរងទុកដរ៏ រងមាាំកនុងរយៈរពលខ្ី មនការ
នាាំរចញផលិត្ផលរៅកនុងត្បរទសមដលកាំពុងរកីចរត្ម្ើន និងត្បរទសកាំពុងអភវិឌឍ។ ការរកីរលដាលយ៉ា ងរលឿនមនរម្ររ្
មឌលតា និងការ្ាំរម្កាំមហងមនរម្ររ្ថ្មីៗ ានបរងកើនភាពម្និត្ាកដត្បជា ថារត្ើការរកីរលដាលរនឹះនរងត្ត្ូវកន្ង
ហួសរៅរលឿនប៉ាុណាា រនាឹះរទ។ ជរត្ម្ើសកនុងការអនុវត្តរគាលនរយាយកានម់ត្មានការលាំាកជាងម្ុន ជាម្យួនរង
លទធភាពមានកាំណត្ក់នុងការត្បយុទធត្បឆ្ាំងរៅនរងបញ្ា ត្បឈម្ទាាំងរនឹះ របើរយងរៅរលើរាយការណ៍ទសេនវស័ិយ
រសដឋកិចចពភិពរលាក របស់ម្លូនិធិរបូិយវត្ាុអនតរជាត្ ិមដលរចញផាយរៅកនុងមខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២១។  

ធនាគារពិភពរលាកានមកសត្ម្ួលការពាករណ៍រសដឋកចិចរបស់ខ្ួន សត្មាបត់្បរទសកម្ពុជាធ្ាកចុ់ឹះម្កត្ត្រម្ ២,២% 
រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១រនឹះ ពីការពាករណ៍ទុកចាំនួន ៤% រៅកនុងមខរម្ស្ថ ខណៈរពលមដលអត្តាឆ្ង និងការស្្ថបត់្បចាំមថ្ង
មានការរកើនរ ើងខ្ាាំង មដលជត្ម្ុញរដាយការរកីរលដាលមនរម្ររ្មឌលតាថ្មី។ រទាឹះបជីាមានការពរន្ឿនដាំរណើ រការ
ចកវ់៉ាកស់្ថាំងបង្កក រករ៏ដាយ ហានិភយ័មនការរកីរលដាល និងការរ ាំខានបមនាម្រទៀត្រៅមត្មានកត្ម្តិ្ខពស់ រដាយស្ថរ
ចាំនួនមនការឆ្ង និងការស្្ថបរ់ៅមត្បនតរកើនរ ើង។ ធនាគារពិភពរលាកានសរងកត្រឃើញថា ការរកីរលដាលមនជម្ង ឺ     
កូវដី១៩ ចុងរត្កាយបាំផុត្មដលានបនតអូសបន្ាយចបត់ាាំងពីត្ត្ីមាសទពីីរ មនឆ្ន ាំ២០២១ ានរធវើឱ្យរសដឋកិចចរងើប
រ ើងវញិយឺត្ ជាពិរសសរៅរលើវស័ិយរសវកម្ម សាំណង ់នងិអចលនត្ទពយ។  

កនុងអាំ ុងរពលរត្ត្ាត្មនកូវដី១៩ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ានបនតអនុវត្តវធិានការយ៉ា ងត្បុងត្បយត័្នរដើម្បកីារ រ        
សុវត្ាិភាពបុ្គលិក និងអត្ិថ្ិជនរបស់ខ្ួន និងានសត្ម្បខ្ួនរៅនរងត្បត្ិបត្តិការអាជីវកម្ម ត្ពម្ទាាំងសកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
ទានរ់ពលរវលា ត្សបរពលនរងការទទួលយកយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សមនការរត្បើត្ាស់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីថ្ល។ អិលអូអិលសីុ
ានរធវើទាំរនើបកម្មបណាត ញធនាគារឌីជីថ្លយ៉ា ងសម្បរូមបប រដើម្បផីតល់រសវកម្មកានម់ត្ង្កយត្សួលដល់អត្ិថ្ជិន ដូច
ជា កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Banking Application រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ រសវទូទាត្ស់ងត្ាក់
ត្មម្្រយ (RFT) រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) និងត្បពន័ធា្ង។ ជាម្យួនរងបណាត ញធនាគារឌីជីថ្លទាាំងរនឹះ អត្ិថ្ិជន
របស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្ិបត្តិការធនាគាររដាយខ្ួនឯងយ៉ា ងង្កយត្សួលពីទូរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលា រដាយ
ពុាំចាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្បិត្តិការរៅការយិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អិលអូអលិសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើ
ត្ាស់ស្ថកលបងនូវឧបករណ៍ Tablet Devices រដើម្បរីធវើឱ្យរសវកម្មអត្ថិ្ិជនកានម់ត្លអត្បរសើររ ើង និងបរងកើនត្បសិទធ
ភាពការង្ករ។ រៅកនុងត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអលិសីុ (រខម្បូឌា) ាននរងកាំពុងរធវើឱ្យត្បរសើររ ើងនូវបណាត ញ
ធនាគារឌីជីថ្លមដលមានត្ស្ថប ់ នងិពត្ងកីភាពជាមដ្ូជាម្យួភា្ីទបីី រដើម្បបីញ្ចូ លបណាត ញមចកចយឱ្យកានម់ត្
សម្បរូមបបបមនាម្រទៀត្ មដលនរងផតល់ឱ្យអត្ិថ្ិជននូវបទពិរស្ថធនដ៍ល៏អ។ 
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ខ្ុ ាំាទសូម្រឆ្ៀត្កនុងឱ្កាសរនឹះ មថ្្ងអាំណរ្ុណដល់សមាជិកត្កុម្ត្បរកាភាិលទាាំងអស់សត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណ
ដល់្ណៈត្្បត់្្ង និងបុ្ គលិកទាាំងអស់សត្មាបក់ាររបតជ្ាចិត្ត និងការចូលរមួ្ចាំមណកកនុងការរកាាននូវកាំរណើ ន
របស់ត្កុម្ហរុន រទាឹះបីជាមានឧបស្គប៉ាឹះ ល់ដល់អាជីវកម្ម រដាយស្ថរការរកីរលដាលមនកូវដី១៩។ អវីមដលសាំខាន់
បាំផុត្្ឺការរបតជ្ាចិត្តរបស់ពួករ្កនុងការរកាាននូវអភាិលកិចចលអ រហើយសម្ត្ាភាពកនុងការរធវើអាជីវកម្មត្បកប រដាយ
ការទទួលខុសត្ត្ូវសងគម្ ត្ត្ូវានទទួលនូវការរគារពពីនិយត័្ករ ត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ កដូ៏ចជាអត្ិថ្ិជនផងមដរ។  

ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មថ្្ងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា នងិ្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា សត្មាបក់ារគាាំត្ទ និងការ 
ផតល់អនុស្ថសន។៍ ខ្ុ ាំាទសូម្អរ្ុណយ៉ា ងត្ជាលរត្ៅដល់មាច ស់ភា្ទុនិក អត្ថិ្ិជន វនិិរយ្និ នងិមដ្ូ កព់ន័ធទាាំង
អស់សត្មាបក់ារគាាំត្ទ ការរជឿទុកចិត្ត នងិភាពរជឿជាកម់ដលមានម្ករលើអិលអូអិលសីុ រហើយខ្ុ ាំាទរជឿជាកថ់ាអនកទាាំង
អស់គាន នរងរៅមត្បនតការគាាំត្ទអិលអូអិលសីុបនតរៅម្ុខជាយូរអមងវងរទៀត្។  

 រជធានីភនាំរពញ មថ្ងទី១២ មខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១   
 ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល 
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ង្សចកតីថ្លែខរបសក់្របធាននាយកក្របតិបតតិ 

ត្បរទសកម្ពុជាកាំពុងត្បឈម្នរងការរកើនរ ើងមនករណីឆង្ជម្ងកូឺវដី១៩ មដលានពនយតឺ្ការរងើបរ ើងវញិមនរសដឋកចិច 
ជាពិរសសរលើវស័ិយរសវកម្ម សាំណង ់នងិអចលនត្ទពយ។ កាំរណើ នរសដឋកចិចត្ត្ូវានមកសត្ម្ួលរដាយរ ាំពរងថានរងរកើន
រ ើងត្ត្រម្ ២,២% កនុងឆ្ន ាំ២០២១រនឹះ មដលអត្តាកាំរណើ នរនឹះមានការថ្យចុឹះពីការពាករណ៍ទុកចាំននួ ៤% របើរយង
រៅរលើរាយការណ៍ Macroeconomic Poverty Outlook មដលានរចញផាយរៅកនុងមខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២១។ វស័ិយ
កសិកម្មរៅរកាាននូវភាពធន ់ និងការនាាំរចញផលិត្ផលរៅរត្ៅត្បរទសានរងើបរ ើងវញិ មដលគាាំត្ទរដាយភាព
ត្បរសើររ ើងមនស្ថា នភាពត្ត្ម្វូការរៅរត្ៅត្បរទស ប៉ាុមនតវស័ិយសាំខាន់ៗ សត្មាបក់ាំរណើ នរសដឋកិចចដូចជា វស័ិយ 
រទសចរណ៍ សាំណង ់នងិអចលនត្ទពយរៅមត្បនតប៉ាឹះ ល់ធងនធ់ងរ រដាយស្ថរមត្ការរកីរលដាលមនជម្ងកូឺវដី១៩។ យ៉ា ង
ណាម្ញិ វស័ិយវនិិរយ្រៅមត្អាចរកាាននូវភាពធនរ់បស់ខ្ួន។ ភាពយឺត្យ៉ា វមនការរងើបរ ើងវញិមនរសដឋកិចច និង
ការសត្ម្បខ្ួនរៅនរងការកាត្ប់នាយការរត្បើត្ាស់ចាំណីអាហារ ជាយុទធស្ថស្តសតចម្បងកនុងការទបស់្ថក ត្ហ់ានិភយ័ នរងរធវើ
ឱ្យប៉ាឹះ ល់ដល់សម្ត្ាភាពកនុងការរងើបរ ើងវញិពីផលប៉ាឹះ ល់មដលបណាត លម្កពីការរលដាលមនកូវដី១៩ មដលអាច
រធវើឱ្យវឌឍនភាពមនការកាត្ប់នាយភាពត្កីត្ករៅកម្ពុជា មានការយឺត្យ៉ា វបីរៅបនួឆ្ន ាំ។ រដើម្បពីរន្ឿនការរងើបរ ើងវញិមន
រសដឋកិចច នងិបរងកើត្ឱ្កាសការង្ករ វមានស្ថរៈសាំខានណ់ាស់មដលកម្ពុជាត្ត្ូវចត្វ់ធិានការចាំាចរ់ដើម្បពីត្ងរងការ
ត្បកួត្ត្បមជងខាងរត្ៅ រដើម្បជីត្ម្ុញផលិត្កម្ម នងិការនាាំរចញផលិត្ផលរៅរត្ៅត្បរទស រដាយទាញយកត្បរយជន៍
ពីចាបវ់និិរយ្ថ្ម ីនងិកិចចត្ពម្រត្ពៀង ណិជជកម្មរសរ ីកម្ពុជា-ចិន។ ជាពិរសស ការរដាឹះត្ស្ថយការរ ាំងសទឹះមផនកផគត្ផ់គង់
រដាយកាត្ប់នាយការចាំណាយរលើត្បត្ិបត្តិការអាជីវកម្ម ភសតុភារ និងថាម្ពល ខណៈរពលមដលលុបបាំាត្ភ់ាពត្រង
មត្ងរៅកនុងបទបបញ្ញត្តិទាកទ់ងនរងការង្ករសាំខាន់ៗ  មដលការ រការរងើបរ ើងវញិដរ៏ រងមាាំមនទីផារការង្ករ។ 

រឆ្ើយត្បរៅនរងផលប៉ាឹះ ល់មដលបណាត លម្កពីការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ អិលអូអលិសីុានបនតផតល់ការអនុរត្គាឹះ
ដល់អត្ិថ្ជិនរបស់ខ្ួនមដលត្ាកច់ាំណូលរងផលប៉ាឹះ ល់ធងនធ់ងរពីការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ ជាពិរសសរលើវស័ិយ 
រទសចរណ៍ សាំណង ់វស័ិយកាត្រ់ដរ និងវស័ិយរផេងៗរទៀត្។ រទាឹះបីជាបរយិកាសត្បត្ិបត្តិការមានបញ្ា ត្បឈម្ខ្ាាំង
សត្មាបរ់សដឋកិចចពិភពរលាក អិលអូអិលសីុរៅមត្អាចរកាាននូវ្ុណភាពឥណទានលអ ត្ត្រម្ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ 
រដាយស្ថរមត្អិលអូអិលសីុានរធវើត្បត្បិត្តិការត្បកបរដាយភាពត្បុងត្បយត័្ន។ ត្ទពយសកម្មរបស់អិលអូអិលសីុរកើនរ ើង
ដល់ជាង ៤.៤៩៣  នល់ានររៀល។ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរកើនរ ើងដល់ ២.២៤១  នល់ានររៀល មដលមានកាំរណើ ន 
៣,៤% រធៀបនរងសម្តុ្លយរៅដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០។ ផលបត័្ត្ឥណទានរកើនរ ើងដល់ ៣.៨៩០  នល់ានររៀល មដល
មានកាំរណើ ន ១២% រធៀបនរងដាំណាចឆ់្ន ាំ២០២០ ខណៈមដលហានិភយ័ផលបត័្ត្ឥណទានធាំជាង៣០មថ្ង មានចាំនួន 
២,៤៤%។  

រដើម្បចូីលរមួ្ចាំមណកកនុងការបង្កក រ និងត្្បត់្្ងការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ តាម្រយៈការរត្បើត្ាស់ត្កដាសត្ាក ់              
អិលអូអិលសីុានរលើកទរកចតិ្តអត្ិថ្ជិនរបស់ខ្ួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌជីីថ្លមដលមានត្ស្ថប ់ នងិការទូទាត្ត់ាម្
ម្រធាាយរអ ិចត្ត្នូិចយ៉ា ងសម្បរូមបប ដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិធីនាគារចល័ត្ iPay Cambodia តាម្ត្បពន័ធា្ង 
ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្្រយ (RFT) និងរសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ មដលអត្ថិ្ិជនរបស់      
អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្បិត្តកិារធនាគាររដាយខ្ួនឯងយ៉ា ងង្កយត្សួលពីទូរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលា រដាយពុាំ
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ចាំាចរ់ធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការរៅការយិល័យស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អត្ថិ្ិជនអិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាក់
រៅតាម្មា៉ា សីុនរអធអីរម្ជារត្ចើនកមន្ងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដលជាសមាជិកត្បពន័ធ CSS។ 

រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet 

Devices មដលអនុញ្ញ ត្ឱ្យបុ្ គលិករបស់រយើងអាចរធវើត្បត្បិត្តិការ (ការវយត្មម្ឥ្ណទាន ត្បម្ូលត្ាកក់ម្ច ី នងិរបើក
្ណនបីរញ្ញ ើសាំមច) ពីឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព នងិត្បសិទធភាពការង្ករឱ្យកានម់ត្លអ
ត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ អលិអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្មជាម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញមចក
ចយកានម់ត្រត្ចើន និងផតល់បទពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថ្ិជនរបស់រយើង។  

កនុងឆ្ន ាំ២០២១ អិលអអូិលសីុនរងបនតរលើកកម្ពស់រសវឌជីីថ្លមដលមានត្ស្ថប ់ អភវិឌឍផលិត្ផល និងរសវកម្មថ្មីៗ
រដើម្បបីត្ម់បនរៅតាម្បទដាឋ នថ្មីមនការរស់រៅ និងការរធវើត្បត្ិបត្តិការ។ សរបុជារមួ្ម្ក អលិអូអិលសីុនរងខិត្ខាំត្បរងមត្បង
ឱ្យអស់ពីលទធភាពកនុងការចបយ់កឱ្កាសរជា្ជយ័ រហើយរយើងរជឿជាកថ់ា អិលអូអិលសីុនរងអាចនាាំម្កនូវត្មម្្បមនាម្
រទៀត្ដល់អត្ិថ្ជិន វនិិរយ្និ និងមាច ស់ភា្ទុនិក។ 

ជាចុងរត្កាយ ខ្ុ ាំាទសូម្មថ្ង្អាំណរ្ុណយ៉ា ងត្ជាលរត្ៅចាំរ ឹះត្កុម្ត្បរកាភាិលសត្មាបក់ារដរកនាាំ អរ្ុណដល់       
្ណៈត្្បត់្្ង បុ្គលិក អត្ថិ្ិជន វនិិរយ្ិន និងមដ្ូ កព់ន័ធទាាំងអស់ មដលមត្ងមត្គាាំត្ទអិលអូអិលសីុរដើម្បភីាពរកី
ចរត្ម្ើនទាាំងអស់គាន ។ ខ្ុ ាំាទកសូ៏ម្មថ្្ងអាំណរ្ុណដល់ធនាគារជាត្ិមនកម្ពុជា និង្ណៈកម្មការម្ូលបត្ត្មនកម្ពុជា 
សត្មាបក់ារផតល់នូវវធិានការគាាំត្ទ និងការផតល់អនុស្ថសន ៍រដើម្បធីានាឱ្យាននូវនិរនតរភាពមនត្្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។  

រជធានីភនាំរពញ មថ្ងទី១២ មខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១          
ហត្ារលខា ត្តា និងរ ម្ ឹះត្បធាននាយកត្បត្បិត្ត ិ
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ក -អត្តសញ្ញ ណបុ្គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្  
▪ រ ម្ ឹះត្កុម្ហរុនជាអកេរមខមរ៖ អិលអូអិលសីុ (រខម្បូឌា) ភអិីលសីុ ជាអកេរឡាតាាំង៖ LOLC (Cambodia) Plc. 
▪ រលខកូដសតងដ់ារ៖ KH២០០០០៨១៩៥៣ (FX-Indexed Bond) និង KH២០០០០៨២៩៥១ (Plain Bond) 
▪ ទីស្ថន កក់ារ៖ អគាររលខ ៦៦៦B ផូ្វរលខ ២៧១ សង្កក 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 ី ណិជជកម្ម៖ ០០០១២៨២៩ កាលបររិចេទ៖ មថ្ងទី២៨ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 
▪ រលខអាជ្ាបណា អាជីវកម្ម៖ M.F ០៤ រចញរដាយ៖ ធនាគារជាតិ្មនកម្ពុជា កាលបររិចេទ៖ មថ្ងទី១១ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
▪ រសចកតីសរត្ម្ចអនុញ្ញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីឯកស្ថរផតល់ពត័្ម៌ាន រលខ៖ ០៨៤/១៩ ្.ម្.ក/ស.ស.រ.   
កាលបររិចេទ៖ មថ្ងទី២២ មខរម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

▪ រ ម្ ឹះបុ គ្លត្ាំណាងបុ គ្លរាឹះផាយ៖ រលាក សុខ រវឿន 
ខ- លកេណៈមនធុរកិចច 
អិលអូអិលសីុ ្ឺជាត្្រឹះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វត្ាុទទួលត្ាកប់រញ្ញ ើធាំម្យួរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលទទួលានអាជ្ាបណ័ា ពីធនាគារ
ជាត្ិមនកម្ពុជា និងានរធវើត្បត្ិបត្តិការជាង ២៧ឆ្ន ាំម្ករហើយ។ អិលអូអិលសីុផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុយ៉ា ងសម្បរូមបបដល់អត្ិថ្ិជន
របស់ខ្ួនរមួ្មាន រសវឥណទាន រសវត្ាកប់រញ្ញ ើសាំមច ភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ រសវរផទរត្ាក ់រសវធនាគារចល័ត្ និងរសវទូទាត្់
វកិកយបត្ត្។ ជាម្យួនរងបដិវត្តមនបរចចកវទិា អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងផតល់រសវហិរញ្ញ វត្ាុឌីជីថ្ល រដើម្បពីត្ងីកបណាត ញមចក
ចយបមនាម្រទៀត្ និងផតល់នូវរសវអត្ិថ្ិជនដល៏អត្បរសើរជូនអត្ិថ្ជិនដូចជា កម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Mobile Application 
រសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ ា្ង រសវទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) មា៉ា សីុន ATM តាម្រយៈCSS និងរសវទូទាត្ស់ងត្ាកត់្មម្្
រយ (RFT)។  
្ិត្ត្ត្រម្មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០២១ សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើរបស់អិលអូអិលសីុមានចាំនួនជាង ២.២៤១  នល់ានររៀល ជាម្យួនរងចាំនួន
អត្ិថ្ិជនជាង ៤៤៤  នន់ាក។់ ផលបត័្ត្ឥណទានសរបុរកើនរ ើងដល់ ៣.៨៩០  នល់ានររៀល និងមានអត្ិថ្ិជនជាង 
៣១០  នន់ាក។់ 

្- ត្ពរត្តិការណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាំត្ត្មីាសរបស់បុ្គលចុឹះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត្ 

រដើម្បចូីលរមួ្ចាំមណកកនុងការបង្កក រ និងត្្បត់្្ងការរកីរលដាលមនកូវដី១៩ តាម្រយៈការរត្បើត្ាស់ត្កដាសត្ាក ់អិលអូអិលសីុ
ានរលើកទរកចិត្តអត្ិថ្ិជនរបស់ខ្ួនឱ្យរត្បើត្ាស់ផលិត្ផលឌីជីថ្លមដលមានត្ស្ថប ់ និងការទូទាត្ត់ាម្ម្រធាាយរអ ិច      
ត្ត្ូនិចយ៉ា ងសម្បរូមបប ដូចជា តាម្រយៈកម្មវធិីធនាគារចល័ត្ iPay Cambodia តាម្ត្បពន័ធា្ង ត្បពន័ធទូទាត្រ់ហ័ស (FAST) 
ត្បពន័ធទូទាត្ត់្មម្្រយ (RFT) និងរសវធនាគារតាម្អុីនរធើមណត្ មដលអត្ិថ្ិជនរបស់អិលអូអិលសីុអាចរធវើត្បត្ិបត្តិការធនាគារ
រដាយខ្ួនឯងយ៉ា ងង្កយត្សួលពីទូរស័ពទមដ ានត្្បរ់ពលរវលារដាយពុាំចាំាច ់ រធវើដាំរណើ ររៅរធវើត្បត្ិបត្តិការរៅការយិល័យ
ស្ថខា។ បមនាម្រលើរនឹះ អត្ិថ្ិជនអិលអូអិលសីុអាចដកស្ថចត់្ាករ់ៅតាម្មា៉ា សីុនរអធីអរម្ជារត្ចើនកមន្ងរបស់ត្្រឹះស្ថា នមដល
ជាសមាជិកត្បពន័ធ CSS។ 
រត្ៅពីរនឹះ អិលអូអិលសីុាននរងកាំពុងដាកឱ់្យរត្បើត្ាស់ស្ថកលបងនូវត្បពន័ធធនាគារតាម្រយៈឧបករណ៍ Tablet Devices មដល
អនុញ្ញ ត្ឱ្យបុ្គលិករបស់រយើងអាចរធវើត្បត្ិបត្តិការ (ការវយត្មម្្ឥណទាន ត្បម្ូលត្ាកក់ម្ច ី និងរបើក្ណនីបរញ្ញ ើសាំមច) ពី
ឧបករណ៍ Tablet Devices មដលនរងជួយ បរងកើនផលិត្ភាព និងត្បសិទធភាពការង្ករឱ្យកានម់ត្លអត្បរសើរ។ បមនាម្រលើរនឹះ             
អិលអូអិលសីុកា៏ននរងកាំពុងរធវើសមាហរណកម្មជាម្យួភា្ីទីបី រដើម្បផីតល់នូវបណាត ញមចកចយកានម់ត្រត្ចើន និងផតល់បទ
ពិរស្ថធនដ៍ល៏អត្បរសើរដល់អត្ិថ្ិជនរបស់រយើង។  

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាកព់័នធនខឹបគុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

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

លទធផលសរត្ម្ចានសាំខាន់ៗ មផនការ លទធផលសរត្ម្ចាន 
មផនករសវឥណទាន 
ចាំនួនអត្ិថ្ិជនរសវឥណទាន  ៣៣៧.៧៤៤   ៣១០.១៥៤  
ឥណទានរៅកនុងមដអត្ិថ្ិជន (លានររៀល)  ៤.៥៥៨.៣៤៧   ៣.៨៩០.២៣៦  
មផនករសវត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
ចាំនួនអត្ិថ្ិជនត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ  ៥៨០.៦២៩   ៤៤៤.៣៦១  
សម្តុ្លយត្ាកប់រញ្ញ ើសនេ ាំ (លានររៀល)  ៣.០២៩.៥៤៣   ២.២៤១.១៦៩  
មផនកត្បត្ិបត្តិការសាំខានរ់ផេងៗរទៀត្ 
ចាំនួនការយិល័យ  ៨១   ៨១  
ចាំនួនបុ្គលិក  ៣.៣២៦   ៣.២៧១  

 

ខ-រចនាសម្ពន័ធចាំណូល                 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំនួនទរកត្ាក់ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
ចាំនួនទរកត្ាក់ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៨០.៥៦៧  ៩៦,៦៥%  ១៦៦.៥១៨  ៩៦,០៥% 
២ ចាំណូលរផេងៗ  ៦.២៦៤  ៣,៣៥%  ៦.៨៤១  ៣,៩៥% 

ចាំណូលសរបុ  ១៨៦.៨៣១  ១០០%  ១៧៣.៣៥៩  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 វត្ាុ្តិ្ត្ត្រម្មថ្ងទ៣ី០ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០២១ មដល
ានត្ត្ួត្ពនិិត្យរ ើងវញិរដាយសវនករឯករជយ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអលិសីុ ត្ត្ូវានររៀបចាំរ ើងរដាយ 
អនុរលាម្រៅតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិមនកម្ពុជា។ ្ណៈត្្បត់្្ងរធវើការពិភាកា និងវភិា្រលើស
មាសធាតុ្សាំខាន់ៗ មនរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ  មដលានជឹះឥទធិពលរៅ រលើត្ាកច់ាំរណញរបស់            
អិលអូអិលសីុមត្ប៉ាុរណាា ឹះ។ 

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

▪ ចាំណូលពីការត្ាករ់មួ្មាន៖ កមត្ម្រជើងស្ថរពឥីណទាន ចាំណូលការត្ាកសុ់ទធមដលទទួលានពីការផតល់ 
ឥណទានដល់អត្ថិ្ិជន នងិពីការដាកត់្ាកប់រញ្ញ ើរៅតាម្បណាត ធនាគារនានា មដលចាំណូលទាាំងរនឹះត្ត្វូ 
ទទួលស្ថគ ល់ជាត្បចាំមខ។ 

▪ ចាំណូលរផេងៗរមួ្មាន៖ ចាំណូលានពីការផាកពិនយ័ ចាំណូលានពីការត្បម្ូលឥណទានលុបរចល 
ចាំរណញពីការបតូរត្ាក ់កមត្ម្រផេងៗ ។ល។ 

 ២-ការវភិា្ចាំណូលតាម្មផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំនួនទរកត្ាក់ (លានររៀល) ភា្រយ ចាំនួនទរកត្ាក់ (លានររៀល) ភា្រយ 

១ ចាំណូលការត្ាក ់  ១៨០.៥៦៧  ៩៦,៦៥%  ១៦៦.៥១៨  ៩៦,០៥% 

២ ចាំណូលរផេងៗ  ៦.២៦៤  ៣,៣៥%  ៦.៨៤១  ៣,៩៥% 

ចាំណូលសរបុ  ១៨៦.៨៣១  ១០០%  ១៧៣.៣៥៩  ១០០% 
 

ចាំណូលពីការត្ាកជ់ាចាំណូលដធ៏ាំ និងសាំខានស់ត្មាបអ់ិលអអូិលសីុ មដលមានរហូត្ដល់ ៩៦,៦៥% មនចាំណូលសរបុ។ 

 ៣-ការវភិា្្ម្ាត្ចាំរណញដុល 
អិលអូអិលសីុ ានររៀបចាំរាយការណ៍លទធផលរបស់ខ្ួន កនុងទត្ម្ងជ់ារាយការណ៍មដលពុាំមានការបង្កា 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) 
ត្ត្ីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ចាំណូលការត្ាក ់  ១៧៥.៧០៨   ១៨០.៥៦៧   ៤.៨៥៩  ២,៧៧% 
ចាំណាយការត្ាក ់  (៦២.៥១០)  (៦២.៦៥១)  (១៤១) ០,២៣% 
ចាំណូលពីការត្ាកសុ់ទធ  ១១៣.១៩៨   ១១៧.៩១៦   ៤.៧១៨  ៤,១៧% 
ចាំណូលរផេងៗ  ៥.៣៤៧   ៦.២៦៤   ៩១៧  ១៧,១៥% 
ចាំណាយរលើបុ្គលិក  (៣១.៦៤៨)  (៣៣.០៧៨)  (១.៤៣០) ៤,៥២% 
រ ាំលស់រលើត្ទពយរបូី និងត្ទពយអរបូ ី  (២.៦៤៩)  (៣.៥២៣)  (៨៧៤) ៣២,៩៩% 
ចាំណាយរដឋាល និងចាំណាយរផេងៗ  (៩.៦៦៤)  (១០.៥០២)  (៨៣៨) ៨,៦៧% 
ចាំរណញពតី្បត្ិបត្តិការ  ៧៤.៥៨៤   ៧៧.០៧៧   ២.៤៩៣  ៣,៣៤% 
សាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  (១១.១៩៦)  (៣.៦១២)  ៧.៥៨៤  -៦៧,៧៤% 
ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៦៣.៣៨៨   ៧៣.៤៦៥   ១០.០៧៧  ១៥,៩០% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធចាំននួ ៧៣.៤៦៥ លានររៀល 
មដលត្ត្ីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ មានចាំននួ ៦៣.៣៨៨ លានររៀល មដលរកើនរ ើង ១០.០៧៧ លានររៀល រសមើនរង 
១៥,៩០%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការថ្យចុឹះមនសាំវធិានធនរលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ចាំនួន ៧.៥៨៤ លានររៀល នងិការរកើនរ ើងចាំណូលការត្ាកច់ាំនួន ៤.៨៥៩ លានររៀល រធៀបនរងត្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ
២០២១។  

 ៥-ការវភិា្ចាំរណញ/(ខាត្) កនុងការយិបររិចេទ 

តារងសរងេបត្ាកច់ាំរណញ 
(លានររៀល) 

ត្ត្ីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
(លានររៀល) 

បមត្ម្បត្ម្លួ 
% 

ត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ  ៦៣.៣៨៨   ៧៣.៤៦៥   ១០.០៧៧  ១៥,៩០% 
ចាំណាយពនធរលើត្ាកច់ាំរណញ  (១២.៨៦៤)  (១៥.៣១៩)  (២.៤៥៥) ១៩,០៨% 
ត្ាកច់ាំរណញរត្កាយបងព់នធ  ៥០.៥២៤   ៥៨.១៤៦   ៧.៦២២  ១៥,០៩% 

 

កនុងត្ត្ីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ អិលអូអិលសីុសរត្ម្ចានត្ាកច់ាំរណញសុទធចាំននួ ៥៨.១៤៦ លានររៀល មដលរកើន
រ ើង ១៥,០៩%។ ម្ូលរហតុ្ចម្បងមនការរកើនរ ើងរនឹះ្ឺរដាយស្ថរមត្ការរកើនរ ើងមនត្ាកច់ាំរណញម្ុនបងព់នធ 
ចាំនួន ១០.០៧៧ លានររៀល។ 

 ៦-ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការមដលប៉ាឹះ ល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 

នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទី៣០ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុពុាំមានកតាត  នងិ 
និនាន ការមដលប៉ាឹះ ល់ដល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អិលអូអិលសីុមដល្ួររអាយកត្ស់មាគ ល់រ ើយ។ 
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ខ-កតាត សាំខាន់ៗ មដលប៉ាឹះ ល់រលើផលចាំរណញ 
 ១-ការវភិា្ពីលកេខណឌ មនត្ត្ម្វូការ និងការផគត្ផ់គង ់
អិលអូអិលសីុ ជាស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុដធ៏ាំម្យួកនុងចាំរណាម្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុរៅកនុងត្បរទសកម្ពុជា មដលមត្ងយកចតិ្ត 
ទុកដាករ់ៅរលើ្ុណភាពមនការផតល់រសវកម្ម រដើម្បបីងកភាពង្កយត្សួលសត្មាបអ់ត្ថិ្ជិនទូរៅកនុងការរត្បើត្ាស់ 
ផលិត្ផល នងិរសវរបស់អលិអូអិលសីុ។ តាម្បទពិរស្ថធនន៍ារពលកន្ងម្ករនឹះ អលិអូអិលសីុ ទទួលាននូវ 
ការគាាំត្ទយ៉ា ងខ្ាាំងពីសាំណាកអ់ត្ិថ្ិជនត្ាកក់ម្ច ី អត្ថិ្ិជនភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ាុ នងិអត្ថិ្ជិនត្ាកប់រញ្ញ ើ មដលរធវើ  
ឱ្យរយើងមានការរកីចរត្ម្ើនយ៉ា ងខ្ាាំង និងឆ្បរ់ហ័ស កនុងរយៈរពលដខ៏្ចុីងរត្កាយរនឹះ។  

 ២-ការវភិា្ពីការរ ើងចុឹះមនមថ្្វត្ាុធាតុ្រដើម្ 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល 
ខុសពីធម្មតារទ។  

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

 ៤-ការវភិា្រលើធាតុ្មដលខុសពីធម្មតា និងធាតុ្វសិ្ថម្ញ្ញ  
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុ ពុាំមានធាតុ្មដល
ខុសពីធម្មតា និងវសិ្ថម្ញ្ញ រនាឹះរទ។ 

្-ការមត្បត្បលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអអូិលសីុពុាំមានធាតុ្មដល ជាការ
មត្បត្បួលសាំខាន់ៗ រលើការលក ់និងចាំណូលខុសពធីម្មតារទ។  
ឃ-ផលប៉ាឹះ ល់មនការបតូររបូយិបណ័ា  អត្តាការត្ាក ់និងមថ្្ទាំនិញ 
អិលអូអិលសីុ ានកត្ត់្តាបញ្ជ ី្ណរនយយរដាយរត្បើត្ាស់របូិយបណ័ា រគាល្ឺ ត្ាករ់រៀល។ ត្បត្ិបត្តិការជារបូិយបណ័ា  
ត្ាកដុ់ល្ារ នងិមថ្ាត្ ត្ត្ូវានបតូររៅជាត្ាករ់រៀល រដាយរត្បើអត្តាបតូរត្ាករ់ៅមថ្ងត្បត្បិត្តិការរនាឹះ។ សម្តុ្លយមន 
ត្ទពយសកម្មរបូិយវត្ាុ និងបាំណុលរបូិយវត្ាុនាកាលបររិចេទរយការណ៍ មដលជារបូិយបណ័ា រត្ៅពីត្ាករ់រៀលកត៏្ត្ូវានបតូរ 
រៅជាត្ាករ់រៀលរដាយរត្បើអត្តានាកាលបររិចេទរនាឹះ។ ភាពលរម្អៀងពីការបតូររបូិយបណ័ា មដលរកើត្ម្កពីការបតូររនាឹះត្ត្ូវ 
ានទទួលស្ថគ ល់រៅកនុងរាយការណ៍លទធផល។  
ង-ផលប៉ាឹះ ល់មនអត្ិផរណា 

អិលអូអិលសីុ ម្និានមកមត្បអត្តាការត្ាក ់រដាយមផអកតាម្ការមត្បត្បួលមនអត្ផិរណារទ រ ល្ឺមផអករៅរលើស្ថា នភាព
ត្បកួត្ត្បមជងជាកម់សតងរៅកនុងទីផារ រហើយរៅមត្រកាាននូវចីរភាពហិរញ្ញ វត្ាុយ៉ា ងលអត្បរសើរ។ 
ច-រគាលនរយាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ និងរបូិយវត្ាុរបស់រជរដាឋ ភាិល 
នាដាំណាចក់ារយិបររិចេទ មថ្ងទ៣ី០ មខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០២១ រនឹះ ្ណៈត្្បត់្្ងយល់ថា អិលអូអិលសីុ ពុាំានទទួលរងការ
ប៉ាឹះ ល់ពីរគាលនរយាយរសដឋកិចច ស្ថររពើពនធ នងិរបូិយវត្ាុ របស់រដាឋ ភាិលជាស្ថរវនតរនាឹះរទ។ 
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រៅកនុងត្ត្ីមាសរនឹះ ពុាំមានពត័្ម៌ានចាំាចរ់ផេងរទៀត្មដលត្ត្ូវរយការណ៍រទ។

ថ្នែកទី ៥៖ ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាបា់រពារវិនិង្ោគ្ិន (ក្របសនិមាន) 
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ហតថង្លខាអភបិាលរបសប់គុ្គលចុុះបញ្ជលីកម់លូបក្រត 

(ត្ត្ូវចុឹះហត្ារលខារដាយត្បធានត្កុម្ត្បរកាភាិល ឬអភាិលយ៉ា ងត្ចិ ២របូ) 

កាលបររិចេទ៖ មថ្ងទី១២ មខវចិេកិា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន និងឯកភាព 

___________________ 

រលាក ត្បរនីលី រដ ហេុលីវ៉ា  
ត្បធានត្កមុ្ត្បរកាភាិល 



 

 

 

 

 

 

 

 


