
នៅក្នុងរយៈពេលជាង ២០ ឆ្នេំកន្លងមកនេះ 
បេទេសកម្ពុជាបាន និង កំពុងមានវឌេឍនភាព 
យ៉េងល្អបេសើរនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ  
និង ការអភិវឌេឍមនុសេស បន្ទេប់ពីមានការរីកចមេើន 
យ៉េងខ្លេំងនេវិស័យកសិកម្ម ផលិតកម្មសម្លៀក 
បំពាក់ និង វិស័យទេសចរណ៍។

ទោះបីជាយ៉េងណាក៏ដោយ កំណើននពេលថ្មីៗ  
ទំាងនេះ តេវូបានគំរាមកំហេងដោយការរាតតេបាត
ជាសកលនេមេរោគកូរូ៉ណា (ជំងឺកូវីដ-១៩) ដេល
បនេសល់ទុកនូវភាពងាយរងគេេះជាចេើនដល់ជន
កេីកេ និង គមា្លេតទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។  
បេទេសក៏បេឈមមុខយ៉េងខ្លេំងទៅនឹងផលប៉ះ 
ពាល់នេការបេេបេលួអាកាសធាតុ ក៏ដូចជាបញ្ហេ 
បេឈមសំខន់ៗក្នងុការអភិវឌេឍបេកបដោយ 
ចីរភាព និង ការបន្តវឌេឍនភាពក្នុងវិស័យ 
សុខភិបាល និង វិស័យអប់រំ។

បេទេសកម្ពជុាសមេេចបាននូវឋានៈជាបេទេស 
ដេលមានបេេក់ចំណូលមធេយមកមេិតទាបនៅ 
ក្នុងឆ្នេំ២០១៥ និង មានបំណងងើបឡើងវិញ 
ពីជំងឺកូវីដ-១៩ និង កា្លេយជាបេទេសដេលមាន
បេេក់ចំណូលមធេយមកមេតិខ្ពស់តេមឹឆ្នេ២ំ០៣០។ 
ដើមេបីសមេេចបំណងនេះ បេទេសកម្ពជុាកំពុងតេ
ធ្វើពិពិធកម្មវិស័យរោងចកេឲេយលើសពីការផលិត
សម្លៀកបំពាក់ និង វាយនភ័ណ្ឌ សំដៅជំរុញ 
កំណើនសមេេប់ការនំចេញក្នុងតម្លេខ្ពស់។ 
ចាប់តំាងពីឆ្នេ១ំ៩៦៦ មក ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសីុ 
(ADB) បានអនុម័តការផ្តល់ឥណទានសមេបទាន 
ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចេកទេស 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បាននិងកំព៊ងស្ថិតនៅ 
ជួរម៊ខក្នុងកិច្ចគាំទ្ដល់ការឆ្លើយតប និង ការងើប 
ឡើងវិញរបស់កម្ពុជាពីជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមួយនឹង 
ការគាំទ្ថវិកា និង ស្វាផ្តល់ប្ឹក្សាយោបល់

ប្ទ្សកម្ពជុា
សរុបចំនួន ៤,៥ ពាន់លានដុលា្លេរ ដល់បេទេស 
កម្ពុជា ដេលក្នុងនោះ ទឹកបេេក់ចំនួន ៧៨២,៧ 
លានដុលា្លេរ តេូវបានបេមូលពីការផ្តល ់
សហហិរញ្ញបេបទាន។ ការបញ្ចេញឥណទាន 
សមេបទាន និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងសរុបដល់ 
បេទេសកម្ពជុា មានចំនួន ២,៦៥ ពាន់លានដុលា្លេរ។  
ទឹកបេេក់ទាំងនេះបានមកពីហិរញ្ញបេបទាន 
មូលធនធម្មតា និងសមេបទានទូទៅនេមូលនិធ ិ
អភិវឌេឍន៍អាសីុ និង មូលនិធិពិសេសដទេទៀត។

គម្្ង និង កម្មវិធីដ្លគាំទ្ដោយ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសុីកំពុងជួយដល់បេទេស 
កម្ពុជានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហេបេឈម 
ដេលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ពេមទាំង 
បន្តវឌេឍនភាពនេគោលដៅអភិវឌេឍន៍រយៈពេល 
វេង។ ការគាំទេរបស់ធនគារតេូវបានកំណត ់
ដោយយុទ្ធសាសេ្តភាពជាដេគូជាមួយ 
បេទេសកម្ពុជា ឆ្នេ២ំ០១៩-២០២៣ ដេលកំពុង 
ជួយពងេឹងភាពបេកួតបេជេងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច  
បង្កើនកមេិតមូលធនមនុសេស សមេេចបាន 
នូវភាពរីកចមេើនបេតង និង បេកបដោយ 
បរិយប័ន្ន និង ពងេឹងអភិបាលកិច្ច។

 

 

 

បេទេសកម្ពុជា៖ ឥណទានសមេបទាន ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង  
បេេក់វិនិយោគមូលធន ជំនួយបច្ចេកទេស និង ជំនួយបានអនុម័ត 
សមេេប់កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុ និង មីកេូហិរញ្ញវត្ថុផ្នេកពាណិជ្ជកម្ម និង 
ខេសេសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ ឆ្នេំ២០២០ (លានដុលា្លេរ)ក

បេភេទផលិតផល រដ្ឋ មិនមេនរដ្ឋ សរុប
ឥណទានសមេបទាន ៤៧៧,១៥ – ៤៧៧,១៥
ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង ៩,៧០ – ៩,៧០
ជំនួយបច្ចេកទេសខ ១០,២៣ ០,៧៤ ១០,៩៧
សរុប ៤៩៧,០៨ ០,៧៤ ៤៩៧,៨២
– = គា្មេន, DMC = បេទេសសមាជិកកំពុងអភិវឌេឍ, TA = ជំនួយបច្ចេកទេស
សម្គាល់៖ ជំនួយបានអនុម័តគឺជាការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដេលតេូវបានអនុម័តដោយកេុមបេឹកេសា 
ភិបាល ឬ គណៈគេប់គេងរបស់ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសុី ដោយមានកិច្ចពេមពេៀងតាមផ្លូវចេបាប ់
តេូវបានចុះហត្ថលេខដោយអ្នកខ្ចី អ្នកទទួល ឬ កេុមហ៊ុនវិនិយោគ និង ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសុី។
ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង និង TA រួមបញ្ចូលសហហិរញ្ញបេបទានដេលស្ថិតកេេមការគេប់គេង 
របស់ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសុីផងដេរ
ក ចំនួននេះបេហេលជាមិនបានបូកយកលម្អិតនោះទេ ដោយសារការបងេ្គប់
ខ ការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់គមេេង TA ដេលគេបដណ្តប់ថ្នេក់តំបន់ តេូវបានបេងចេក 
ទៅកាន់ DMC ននដេលពាក់ព័ន្ធ និងមានបងា្ហេញទិន្នន័យនិមួយៗ។

បេទេសកម្ពជុា៖ សរុបនេឥណទានសមេបទានហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងបេេក់ 
វិនិយោគមូលធន ជំនួយបច្ចេកទេស និងជំនួយបានអនុម័តសមេេប់កម្មវិធី 
ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង មីកេហិូរញ្ញវត្ថផុ្នេកពាណិជ្ជកម្ម និង ខេសេសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ក ខ គ ឃ

វិស័យ ចំនួន

ទឹកបេេក ់
សរុប

(លានដុលា្លេរ)ង

% នេ 
ទឹកបេេក ់
សរុបង

ការឆ្លើយតប 
នឹងជំង ឺ

កូវីដ-១៩  
(លាន 

ដុលា្លេរ)ង

គមាាង និង ជំនួយបច្ចាកទាស ៤០៣ ៤.២៩៦,២៧ ៩៩,៧០ ២៥២,៨៣
កសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ  
និង ការអភិវឌេឍជនបទ

៩៦ ១.០៨២,០៧ ២៥,១១ -

អប់រំ ៤១ ៤១១,៥៦ ៩,៥៥ -
ថមពល ២៨ ៣២៨,៦៧ ៧,៦៣ -
ហិរញ្ញវត្ថុ ៣៩ ៣៤៧,៩៤ ៨,០៧ ០,១៣
សុខភិបាល ១៧ ១០៧,១៦ ២,៤៩ ២,២៩
ឧសេសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម ១៣ ៧១,៨៩ ១,៦៧ ០,២១
បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន  
និង គមនគមន៍

- ០,៥១ ០,០១ -

ពហុវិស័យ ៩ ១៥៨,១៦ ៣,៦៧ -
ការគេប់គេងវិស័យ 
សាធារណៈ

៧៥ ៥៥១,៤៧ ១២,៨០ ២៥០,២០

ដឹកជញ្ជូន ៥៥ ៦៩២,៥២ ១៦,០៧ -
ទឹក និងហេដ្ឋេរចនសម្ព័ន្ធ និង 
សេវាកម្មទីបេជុំជនផេសេងទៀត

៤០ ៥៤៤,៣៤ ១២,៦៣ -

ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង មីកាហិូរញ្ញវត្ថផុ្នាក 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ខាសាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ច

៥៥ ១៣,០៥ ០,៣០ -

ហិរញ្ញវត្ថុ ២៩ ៦,៥៣ ០,១៥ -
ឧសេសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម ២៦ ៦,៥៣ ០,១៥ -

សរុប ៤៥៨ ៤.៣០៩,៣២ ១០០,០០ ២៥២,៨៣

- = គា្មេន, កូវីដ-១៩ = ជំងឺដេលបង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណា, DMC  
= បេទេសសមាជិកកំពុងអភិវឌេឍ, TA = ជំនួយបច្ចេកទេស

ក ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង និង TA រួមបញ្ចូល សហហិរញ្ញបេបទានដេលគេប់គេងដោយ ADB
ខ រួមបញ្ចូលទឹកបេេក់ឥណទានសមេបទាន និង ជំនួយបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋ និង មិនមេនរដ្ឋ
គ ការបេើបេេស់វិស័យចមេបងនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីជំនួយបានអនុម័តនន
ឃការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់គមេេង TA ដេលគេបដណ្តប់ថ្នេក់តំបន់ តេូវបានបេងចេកទៅកាន់  

DMC ននដេលពាក់ព័ន្ធ និង មានបងា្ហេញទិន្នន័យនីមួយៗ។
ង ចំនួននេះបេហេលជាមិនបានបូកសរុបលម្អិតនោះទេ ដោយសារការបងេ្គប់
ច ជំនួយបានអនុម័តសមេេប់ការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដោយ ADB ពីកម្មវិធីហិរញ្ញបេបទានបន្ត  
ដេលក្នុងនោះមាន១៣,០៥លានដុលា្លេរសមេេប់បេើរយៈពេលខ្លី។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊  
ពឹ្ត្តបិត្អំពីប្ទ្សសមាជិក

បោះពុម្ពផេសាយនៅខេមេសា ឆ្នេំ២០២១ 



នៅក្នងុឆ្នេ២ំ០២០ ADB បានអនុម័តផ្តល់បេេក់ឥណទាន
សមេបទាន និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងដល់រដ្ឋ ចំនួន 
៤៧៧,២ លានដុលា្លេរ និង បានកៀគរថវិកាបន្ថេមចំនួន 
២៨១,៣ លានដុលា្លេរ តាមរយៈសហហិរញ្ញបេបទាន សមេេប់ 
បេទេសកម្ពុជា។ ចំនួននេះរួមបញ្ចូលឥណទានសមេបទាន 
២៥០ លានដុលា្លេរ និង សហហិរញ្ញបេបទាន 
២៤១,៦ លានដុលា្លេរ សមេេបក់ម្មវិធីគាំទេការចំណាយ  
និងឆ្លើយតបយ៉េងសកម្មទៅនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបេទេស 
កម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះកំពុងគាំទេដល់ការឆ្លើយតបគេប ់
ជេុងជេេយ និង បេកបដោយបរិយប័ន្ន ទៅនឹងជំង ឺ
រាតតេបាតសកល និង រួមបញ្ចូលសកម្មភាពននដើមេបីទប់
សា្កេត់វិបត្តិសុខភាព ផ្តល់ជំនួយសង្គមដល់កេុមបេជាជន 
កេីកេ និង ងាយរងគេេះ និង គាំទេការងើបឡើងវិញផ្នេក
សេដ្ឋកិច្ច។ ADB ក៏បានផ្តល់ជំនួយឆប់រហ័សតាមរយៈ 
គមេេងគាំពារសុខភាពថ្នេក់តំបន់របស់ខ្លួនដេលកំពុងតេ 
ដំណើរការផងដេរ។

កម្មវិធីវិនិយោគរបស់ ADB កំពុងតេផ្តេតកាន់តេខ្លេំងលើ
នវានុវត្តន៍។ ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ADB  
បានជួយអភិវឌេឍប័ណ្ណសនេយារា៉េប់រងដំណាំសេូវផ្អេកលើ 
សន្ទសេសន៍អាកាសធាតុ និង បេព័ន្ធព័ត៌មានគេប់គេងបេព័ន្ធ
កសិកម្មថ្នេក់ជាត។ិ នៅក្នុងវិស័យអប់រំ ធនគារបានជួយ 
បង្កើតមូលនិធិអភិវឌេឍន៍ជំនញសមេេប់កម្ពុជាដើមេប ី
បណ្តុះបណា្តេលជំនញដេលមានទីផេសារបន្ថេមទៀត។

ការគាំទេរបស់ ADB ចំពោះមូលនិធិអភិវឌេឍន៍ជំនញ គឺជា 
ការផ្តួចផ្តើមថ្មីមួយក្នុងភាពជាដេគូដ៏រឹងមាំក្នុងវិស័យអប់រំ។  
ចាប់តាំងពីឆ្នេំ២០១៦ មកធនគារបានផ្តល់ទឹកបេេក ់
ចំនួន ១៥៥ លានដុលា្លេរ ដល់ការអប់រំកមេិតមធេយមសិកេសា 
ទុតិយភូមិ (ពងេឹងវគ្គសិកេសាផ្នេកវិទេយាសាសេ្ត បច្ចេកវិទេយា  
វិស្វកម្ម និង គណិតវិទេយា) និង ការអភិវឌេឍជំនញ។ ការ 
វិនិយោគទំាងនេះបានផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ដល់សិសេសមធេយម 
សិកេសាទុតិយភូមិបេហេល ៥៥៨.០០០ នក់ (សេ្ត ី៤០%) 

និង សិកា្ខេកាមនេជំនញនន ចំនួន ៣១.២០០ នក់ 
(សេ្តី ៥០%)។

ដើមេបីពងេឹងភាពបេកួតបេជេង និង ការអភិវឌេឍបេតង 
ADB បាន និង កំពុងតេបង្កើនការគាំទេវិស័យថមពល 
របស់បេទេសកម្ពុជា។ ធនគារបានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន 
ដល់ការសាងសង់ខេសេបញ្ជូនតង់សេយុងទាបបេវេង 
២.១១០ គីឡូម៉េតេសៀគ្វ ីដេលភា្ជេប់គេសួារកេកីេទៅនឹង 
ខេសេបណា្តេញអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តចំនួនបេេំ។ ធនគារ 
ក៏បានផ្តល់ការគាំទេដល់ការអភិវឌេឍកសិដ្ឋេនសូឡា ១០  
មេហ្គេវា៉េត់ នៅកេុងបាវិត និង ភាពជាដេគូរដ្ឋ-ឯកជន 
សមេេប់ឧទេយានថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ ១០០ មេហ្គេវា៉េត ់
ផងដេរ។ នៅឆ្នេំ២០២០ ADB បានអនុម័តលើទឹកបេេក់
ឥណទានសមេបទានចំនួន ១២៧,៨ លានដុលា្លេរដើមេប ី
ពងេីកខេសេបណា្តេញជាតិ និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង 
ចំនួន ៦,៧ លានដុលា្លេរដើមេបីអនុវត្តសាកលេបងនូវបេព័ន្ធ 
ផ្ទុកថមពលដោយអាគុយជាលើកដំបូង។

ADB កំពុងតេជួយធ្វើសមាហរណកម្មការគេប់គេង 
ធនធានទឹក និង ពងេីកបេព័ន្ធធារាសាសេ្តនៅក្នុងបេទេស 
កម្ពុជា។ ការវិនិយោគនេះបានធ្វើឲេយគេួសារកេីកេ 
ចំនួន ៥០.០០០ គេសួារមានជីវភាពរស់នៅល្អបេសើរឡើង  
ពងេឹងភាពធន់នេហេដ្ឋេរចនសម្ព័ន្ធកសិកម្មទៅនឹង 
អាកាសធាតុ និង លើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនីយកម្ម និង  
ពិពិធកម្មដំណំា។ ADB ក៏កំពុងតេជួយរដ្ឋេភិបាលគេប់គេង 
នគរូបនីយកម្មដេលកើតឡើងយ៉េងរហ័សតាមរយៈ 
ការរៀបចំទីកេុងឲេយបានល្អបេសើរឡើង និង ការសាងសង ់
ហេដ្ឋេរចនសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេត ការធ្វើបេពេឹត្តិកម្ម 
ទឹកកខ្វក់ និង ការគេប់គេងសំណល់រឹង។

ADB គឺជាតួអង្គដ៏សំខន់មួយនៅក្នុងការពងេឹង 
អភិបាលកិច្ច តាមរយៈការគាំទេការធ្វើវិមជេឈការ និង  
កំណេទមេង់ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដេលដឹកនំ 
ដោយរដ្ឋេភិបាល។ នៅឆ្នេំ២០២០ ធនគារបានអនុម័ត 

លើទឹកបេេក់ចំនួន ២៩,៤ លានដុលា្លេរ ដើមេបីពងេឹង 
សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ។ 

ADB ក៏បានជួយដល់បេទេសកម្ពុជានៅក្នុងរៀបចំ និង 
អនុវត្តយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នេំ២០១៦-
២០២៥ របស់ខ្លួនផងដេរ។

នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន ADB បានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន 
ដល់ការសា្តេរផ្លូវជនបទ ផ្លូវខេត្ត និង ផ្លូវជាតិដេលមាន 
បេវេងបេហេល ១.៧១០ គីឡូម៉េតេ និង បានបង្កើនបរិកា្ខេរ
សមេលួដល់ការដឹកជញ្ជនូឆ្លងពេដំេន។ ធនគារក៏បាន 
គាំទេដល់ការគេប់គេងផ្លូវថ្នល់ដើមេបីពងេឹងសុវត្ថិភាព 
ធ្វើដំណើរផងដេរ។

ប្តិបត្តិការមិនម្នរដ្ឋ

ក្នុងនមជាកាតាលីករសមេេប់ការវិនិយោគឯកជន ADB  
ផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថដុល់គមេេងមិនមេនរដ្ឋ និង អន្តរការី 
ហិរញ្ញវត្ថនុន។ ជំនួយបានអនុម័តសរុបជាឥណទាន 
សមេបទាន និង បេេក់វិនិយោគមូលធន ពីមូលនិធិរបស់ 
ADB ផ្ទេល់ នៅឆ្នេ២ំ០២០ មានចំនួន ១,៤ ពាន់លានដុលា្លេរ 
សមេេប់ ៣៨ បេតិបត្តិការក្នុងវិស័យហេដ្ឋេរចនសម្ព័ន្ធ 
សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ហិរញ្ញវត្ថុ និង កសិពាណិជ្ជកម្ម។  
ADB ក៏បានបេមូលផ្តុយ៉ំេងសកម្មនូវការផ្តល់សហហិរញ្ញបេប 
ទានពីបេភពពាណិជ្ជកម្ម និង បេភពសមេបទានផងដេរ។ 
នៅឆ្នេំ២០២០ ADB បានកៀរគរទឹកបេេក់ចំនួន  
១,៩ ពាន់លានដុលា្លេរនេការផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានដល ់
គមេេងរយៈពេលវេង និង ៣,៣ ពាន់លានដុលា្លេរនេការ 
ផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានតាមរយៈកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុផ្នេក 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ខេសេសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ និង កម្មវិធីមីកេូហិរញ្ញ
វត្ថរុបស់ខ្លួន។ សមតុលេយដេលនៅសល់ និង ជំនួយបាន 
អនុម័តលើចម្លងការមិនមេនរដ្ឋ ដេលមានបេភពព ី
ធនធានផ្ទេល់របស់ ADB សរុប មានចំនួន ១៤,៣ 
ពាន់លានដុលា្លេរ គិតតេមឹថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូឆ្នេ២ំ០២០។

បាទាសកម្ពុជា៖ គមាាងដាលបានផ្តល់សហហិរញ្ញបាបទាន ថ្ងាទី០១ ខាមករា 
ឆ្នាំ២០១៦-ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការផ្តល់សហហិរញ្ញបាបទាន ចំនួនគមាាង ចំនួនទឹកបាាក់ 
(លានដុលា្លារ)

រដ្ឋក ២៩ ៥៣២,២២

ឥណទានសមេបទាន ១០ ៤៥០,០៣

ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង ១០ ៦៥,៨៩

ជំនួយបច្ចេកទេស ១៣ ១៦,៣០

មិនមេនរដ្ឋ ២ ៦,៥៩
កគមេេងដេលមានបេភពនេការផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានលើសពីមួយតេូវបានរាប់តេមួយដងប៉ុណ្ណេះ។

បាទាសកម្ពុជា៖ សូចនាករគុណភាពសមិទ្ធកម្មនាការវិនិយោគសមាាប់ការផ្តល់ឥណទាន 
សមាបទាន និង ហិរញ្ញបាបទានឥតសំណងដល់រដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៩-២០២០
ចំនួនឥណទានសមេបទានដេលកំពុងដំណើរការក (គិតតេមឹថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូឆ្នេ២ំ០២០) ៣៦

ឆ្នេ២ំ០១៩
(លានដុលា្លេរ)

ឆ្នេ២ំ០២០
(លានដុលា្លេរ)

ការឯកភាពលើេកិច្ចសនេយាខ គ ១០៤,៨២ ២៦៤,០៨
សាច់បេេក់បានបើកខ ១៥៤,៣៤ ៤១៧,១៦
ចំនួនហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងដេលកំពុងដំណើរការក (គិតតេមឹថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូឆ្នេ២ំ០២០) ៧

ឆ្នេ២ំ០១៩
(លានដុលា្លេរ)

ឆ្នេ២ំ០២០
(លានដុលា្លេរ)

ការឯកភាពលើេកិច្ចសនេយាខ គ ឃ ៤,២៤ ៣,៩៦
សាច់បេេក់បានបើកខ ឃ ៦,៦២ ៦,២៥
គមេេងដេលបេឈមមុខនឹងហនិភ័យ (%)  (គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០) ៣៥
ក ផ្អេកលើជំនួយបានអនុម័ត
ខ រួមបញ្ចូលឥណទានសមេបទាន/ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងដេលមានការឯកភាពលើេកិច្ចសនេយា  
ឬ សាច់បេេក់បានបើកនៅក្នុងឆ្នេំ។

គ មិនរួមបញ្ចូលឥណទានសមេបទាន និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងតាមគោលនយោបាយ  
តាមលទ្ធផល និង អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ/ឥណទាន

ឃរួមបញ្ចូលតេមូលនិធិអភិវឌេឍន៍អាសុី និង មូលនិធិពិសេសៗផេសេងទៀតរបស់ ADB ប៉ុណ្ណេះ។

បាទាសកម្ពុជា៖ លទ្ធផលនាការវាយតម្លាបាតិបត្តិការរដ្ឋ និងមិនមានរដ្ឋ  
ឆ្នាំ២០១១-២០២០

ចំនួនសរុបនេគមេេង  
និង កម្មវិធីដេលតេូវបាន 

ធ្វើសុពលកម្ម និង  
តេូវបានវាយតម្លេ

ចំណាត់ថ្នាក់នាការវាយតម្លា

ជោគជ័យខ្ពស់  
និង ជោគជ័យ

មិនសូវ 
ជោគជ័យ មិនជោគជ័យ

បេតិបត្តិការ 
 រដ្ឋ

១៧ ១២ ៥ –

បេតិបត្តិការ 
 មិនមេនរដ្ឋ

២ ២ – –

- = គា្មេន, IED = នយកដ្ឋេនវាយតម្លេឯករាជេយ
សម្គាល់៖ តារាងនេះចង្អុលបងា្ហេញអំពីចំនួនបេតិបត្តិការរដ្ឋ និង មិនមេនរដ្ឋនៅក្នុងបេទេស ដេលតេូវបានធ្វើ 
សុពលកម្ម ឬ តេូវបានវាយតម្លេដោយ IED និង ចំណាត់ថ្នេក់នេសមិទ្ធកម្មទូទៅរបស់បេតិបត្តិការទាំងនោះ។  
វារួមមានរបាយការណ៍បញ្ចប់គមេេងដេលបានធ្វើសុពលកម្ម ឬ ដេលតេូវបានវាយតម្លេទាំងអស់ និង  
របាយការណ៍តេួតពិនិតេយឡើងវិញបេចាំឆ្នេំដេលបានបន្តសុពលភាព ដេលផេសព្វផេសាយដោយ ADB នៅក្នុង 
រយៈពេល ១០ ឆ្នេំ ចាប់ពីថ្ងេទី០១ ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១០ រហូតដល់ ថ្ងេទី៣០ ខេមិថុន ឆ្នេំ២០២០។  
ចូរមើលការវាយតម្លេដេលទាក់ទងនឹងបេទេសកម្ពុជា។
បាភព៖ បេព័ន្ធទិន្នន័យចំណាត់ថ្នេក់នេភាពជោគជ័យរបស់ IED (គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០)

បាទាសកម្ពជុា៖ ៖ ធនធានមូលធនធម្មតាជំនួយបានអនុម័ត មិនមានរដ្ឋតាមបាភាទផលិតផល
ឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំ២០១៦-២០២០

ចំនួនបេតិបត្តិការដេលបានចុះហត្ថលេខ (OCR) – ២
ចំនួនបេតិបត្តិការដេលបានចុះហត្ថលេខ (កម្មវិធី) – ១៥

ចំនួនទឹកបាាក់ (លានដុលា្លារ)
ឥណទានសមេបទាន – ៤៣,២៥
បេេក់វិនិយោគមូលធន – –

ការធាន – –

កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុ និង មីកេូហិរញ្ញវត្ថុផ្នេកពាណិជ្ជកម្ម  
និង ខេសេសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់

– ២,៣៧

សរុប – ៤៥,៦២
– = គា្មេន, OCR = ធនធានមូលធនធម្មតា។



សមតុលេយដេលនៅសល់ និង ជំនួយបានអនុម័ត 
សមេេប់បេតិបត្តកិារមិនមេនរដ្ឋរបស់ ADB សរុប 
គិតតេមឹថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូឆ្នេ២ំ០២០ មានចំនួន 
៤២,៩ លានដុលា្លេរ តំណាងឲេយ ០,៣% 
នេការវិនិយោគមិនមេនរដ្ឋសរុបរបស់ ADB។

ភាពជាដ្គូ

នៅឆ្នេ២ំ០២០ ADB បានសហការជាមួយទីភា្នេក់ងារ
សហបេតិបត្តកិារអន្តរជាតិជបុ៉ន ដើមេបីផ្តល់ការឆ្លើយតប
ផ្នេកសុខភាព សង្គម និង សេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងវិបត្តនិេជំងឺ
កូវីដ-១៩ និង ជាមួយទីភា្នេក់ងារអភិវឌេឍន៍បារំាង ដើមេបី
ពងេងឹខេសេសងា្វេក់តម្លេនេផលិតផលកសិកម្មដេលមាន
ភាពបេកួតបេជេងនៅទូទំាងខេត្តចំនួន ៦។

សេបតាមកេបខណ្ឌចូលរួមរបស់បេទេស នេកម្មវិធី 
គំាទេការចំណាយ និងឆ្លើយតបសកម្មទៅនឹងជំងឺ 
កូវីដ-១៩  ADB បានធ្វើការជាមួយរដ្ឋេភិបាលកម្ពជុា 
ដើមេបីបេជំុបេកឹេសាយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គម 
សីុវិល និង វិស័យឯកជន ដើមេបីធានថ មតិតេឡប់ 
របស់ពួកគេតេវូបានពិចារណាក្នងុគោលនយោបាយ
ននក្នងុការឆ្លើយតបយ៉េងមានបេសិទ្ធភាពទៅនឹង 
ជំងឺរាតតេបាតសកល។

ADB ក៏បានគំាទេយ៉េងសកម្មដល់ការចូលរួមរបស់ 
បេទេសកម្ពជុានៅក្នងុកិច្ចសហបេតិបត្តកិារមហអនុ 
តំបន់ទន្លេមេគង្គ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសលើវិស័យ
សុខភិបាល រួមបញ្ចលូទំាងការបេយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង និង 
ការពងេងឹបេព័ន្ធននដើមេបីធ្វើការតាមដនជំងឺ និង  
ការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទះុរាតតេបាតផងដេរ។

ភាពជាដ្គូន្ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

ភាពជាដេគូនេការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានអនុញ្ញេតឲេយ 
ដេគូផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានរបស់ ADB រដ្ឋេភិបាល ឬ 

ភា្នេក់ងាររដ្ឋេភិបាល គេះឹសា្ថេនផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានពហុភាគី  
និង អង្គការពាណិជ្ជកម្មពួកគេ អាចចូលរួមនៅក្នុង 
គមេេងផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានជាមួយ ADB។ មូលនិធ ិ
បន្ថេមតេវូបានផ្តល់ជូននៅក្នងុទមេង់ជាឥណទានសមេបទាន  
និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង ជំនួយបច្ចេកទេស និង  
សហហិរញ្ញបេបទានមិនមេនរដ្ឋដទេទៀត ដូចជា ឥណទាន 
សមេបទានបេភេទ B កិច្ចពេមពេៀងផ្ទេរហនិភ័យ ឥណទាន 
សមេបទានសេបគា្នេ ភាគហ៊ុនសេបគា្នេ សហហិរញ្ញបេបទាន 
លើការធាន និង សហហិរញ្ញបេបទានសមេេប់បេតិបត្តិការ 
ដេលស្ថិតនៅកេេមកម្មវិធីហិរញ្ញបេបទានផ្នេកពាណិជ្ជកម្ម  
និង ខេសេសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ និង កម្មវិធីមីកេូហិរញ្ញវត្ថ។ុ

ADB បានចាប់ផ្តើមផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានដល់បេតិបត្តកិារ 
នននៅក្នងុបេទេសកម្ពជុានៅឆ្នេ១ំ៩៩២។ ចាប់តំាងពី 
ពេលនោះមក ការអនុម័តលើសហហិរញ្ញបេបទានរបស់រដ្ឋ 
សមេេប់បេទេសកម្ពជុា មានចំនួន ១ ពាន់លានដុលា្លេរ សមេេប់ 
គមេេងវិនិយោគចំនួន ៥៣ គមេេង និង ៦៥,២៤ លានដុលា្លេរ 
សមេេប់គមេេងជំនួយបច្ចេកទេសចំនួន ៥៩ គមេេង។  
សហហិរញ្ញបេបទានមិនមេនរដ្ឋនៅបេទេសកម្ពុជា 
មានចំនួន ៣១,៨៣ លានដុលា្លេរ សមេេប់គមេេង 
វិនិយោគចំនួនបី។ 

នៅឆ្នេំ២០២០ បេទេសកម្ពុជាបានទទួលឥណទាន 
សមេបទានជាទឹកបេេក់សរុបចំនួន ២៩១,៤៩ លានដុលា្លេរ  
ដេលជាសហហិរញ្ញបេបទានពីទីភា្នេក់ងារអភិវឌេឍន៍បារាំង  
ទីភា្នេក់ងារសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន និង មូលនិធ ិ
ហេដ្ឋេរចនសម្ពន័្ធអាស៊ាេន សមេេប់គមេេងវិនិយោគចំនួនបី  
និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងជាទឹកបេេក់សរុបចំនួន  
៩,៧ លានដុលា្លេរ ដេលជាសហហិរញ្ញបេបទានពីមូលនិធិ 
ថមពលសា្អេត មូលនិធិជបុ៉នសមេេប់កាត់បន្ថយភាពកេកីេ  
និង មូលនិធិយុទ្ធសាសេ្តអាកាសធាតុ សមេេប់គមេេង 
វិនិយោគចំនួនពីរ។

សេចក្តសីង្ខេបអំពីគមេេងដេលមានសហហិរញ្ញបេបទានចាប់
ពីថ្ងេទី០១ ខេមករា ឆ្នេ២ំ០១៦ រហូតដល់ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ 
ឆ្នេ២ំ០២០ មាននៅ www.adb.org/countries/cambodia/
cofinancing។

លទ្ធកម្ម

ជារៀងរាល់ឆ្នេ ំADB ផ្តល់ឥណទានសមេបទាន 
ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ 
គមេេង និង សកម្មភាពរបស់មូលនិធិនៅក្នងុបេទេស 
កំពុងអភិវឌេឍជាសមាជិក និង ផ្តល់ទឹកបេេក់ជាចេើន 
ពាន់លានដុលា្លេរនៅក្នងុកិច្ចសនេយាលទ្ធកម្មទំនិញ ការងារ 
និង សេវាបេកឹេសាយោបល់។ កិច្ចសនេយាភាគចេើនតេវូបាន 
ផ្តល់ជូន ដោយផ្អេកលើការបេកួតបេជេងជាអន្តរជាតិ 
ដេលបើកចំហរចំពោះកេមុហុ៊ន និង បុគ្គលទំាងឡាយ 
ដេលមកពីបេទេសសមាជិកទំាងអស់របស់ ADB។

ចំណាកនាកិច្ចសនាយាលទ្ធកម្មរបស់ ADB

ទំនិញ ការងរ និង សាវាកម្មដាលពាក់ព័ន្ធ

កិច្ចសនេយាលទ្ធកម្មរបស់ ADB នៅអាសីុ និង ប៉ាេសីុហ្វកិ 
សមេេប់ទំនិញ ការងារ និង សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ ដេល 
ស្ថតិនៅកេេមបេតិបត្តកិារឥណទានសមេបទាន និង  
ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង មានចំនួនសរុប ១៤,១៩ ពាន់លាន 
ដុលា្លេរ នៅឆ្នេ២ំ០១៩ និង ២២,៧៩ ពាន់លានដុលា្លេរ 
នៅឆ្នេ២ំ០២០។ លទ្ធកម្មសរុបចាប់តំាងពីឆ្នេ១ំ៩៦៦ មក  
មានចំនួន ២១៦,៣៥ ពាន់លានដុលា្លេរ ដេលរួមមាន 
កិច្ចសនេយាចំនួន ២២២.៤១៥ ចេបាប់។

កិច្ចសនេយាចំនួន ៣.៩៥៧ ចេបាប់ ដេលមានតម្លេ ២,០៧ 
ពាន់លានដុលា្លេរ តេវូបានផ្តល់ជូនអ្នកម៉េការ និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់
ដេលមកពីបេទេសកម្ពជុា ចាប់ពីឆ្នេ ំ១៩៦៦ មក។

បាទាសកម្ពុជា៖ ចំណាកនាកិច្ចសនាយាលទ្ធកម្មសមាាប់គមាាងនាឥណទានសមាបទាន ហិរញ្ញបាបទានឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចាកទាស

បរិយយ

ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំ២០២០
ចំនួនសរុប

(គិតតាឹមថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)
ចំនួនទឹកបេេក់
(លានដុលា្លេរ

% នេ 
ចំនួនសរុប

ចំនួនទឹកបេេក់
(លានដុលា្លេរ

% នេ 
ចំនួនសរុប

ចំនួនទឹកបេេក់
(លានដុលា្លេរ

% នេ 
ចំនួនសរុប

ទំនិញ ការងារ និង សេវាកម្មដេលទាក់ទង ១៤០,០៧ ០,៩៩ ៤៨៨,៩២ ២,១៥ ២.០៦៧,៦៣ ០,៩៦
សេវាកម្មបេឹកេសាយោបល់ ១,៩៩ ០,២៦ ៤,៩៦ ០,៦៨ ៨២,៨០ ០,៥៩
លទ្ធកម្មសរុប ១៤២,០៦ ០,៩៥ ៤៩៣,៨៧ ២,១០ ២.១៥០,៤៤ ០,៩៣

អ្នកបាឹកាសាយោបល់កំពូលៗទាំង ៥ មកពីបាទាសកម្ពុជា ដាលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង 
កិច្ចសនាយាសាវាកម្មបាឹកាសាយោបល់ នៅកាាមគមាាងឥណទានសមាបទាន 
ហិរញ្ញបាបទានឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចាកទាសរបស់ ADB ថ្ងាទី០១ ខាមករា 
ឆ្នាំ២០១៦-ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

អ្នកបាឹកាសាយោបល់ វិស័យ

ចំនួនទឹកបាាក ់
នាកិច្ចសនាយា 

(លានដុលា្លារ)

កេុមហ៊ុន SBK Research & Development  
Co. Ltd.

ANR, EDU, HLT, 
PSM, TRA

៣,៥៤

កេុមហ៊ុន Cadtis-Consultant Co. Ltd. ANR ១,៩២
កេុមហ៊ុន Key Consultant (Cambodia) Ltd. ANR ១,៨៥
កេមុហុ៊ន VICA Consultants International Ltd. TRA ១,៧៩
វិទេយាសា្ថេនអន្តរជាតិសមេេប់សា្តេរតំបន់ជនបទ ANR ១,៧២
អ្នកបេឹកេសាយោបល់ដទេទៀត ១១,០៧
ផេសេងៗ ១០,១៣
សរុប ៣២,០១
ANR = កសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និង ការអភិវឌេឍជនបទ, EDU = អប់រំ
HLT = សុខភិបាល, PSM = ការគេប់គេងវិស័យសាធារណៈ, TRA = ដឹកជញ្ជូន

អ្នកម៉ាការ/អ្នកផ្គត់ផ្គង់កំពូលៗទាំង ៥ មកពីបាទាសកម្ពុជា ដាលជាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
កិច្ចសនាយាទំនិញ ការងរ និង សាវាកម្មដាលទាក់ទង នៅកាាមគមាាងឥណទាន 
សមាបទាន និង ហិរញ្ញបាបទានឥតសំណងរបស់ ADB ថ្ងាទី០១ ខាមករា ឆ្នាំ២០១៦-
ថ្ងាទី៣១ ខាធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

អ្នកម៉ាការ/អ្នកផ្គត់ផ្គង់ វិស័យ

ចំនួនទឹកបាាក់ 
នាកិច្ចសនាយា 

(លានដុលា្លារ)

កេុមហ៊ុន SbPH Engineering & Construction  
Co. Ltd.

ANR, EDU,  
TRA, WUS

៥១,១២

កេុមហ៊ុន M.T.A. Construction Co. Ltd. HLT, TRA, WUS ៤៩,៧៤
កេុមហ៊ុន Ung Sim Sia Construction Co. Ltd. ANR, TRA, WUS ៤១,៥៣
កេុមហ៊ុន Seak Chheav Leng Enterprise Co. Ltd. ANR, PSM ៣៤,៣៣
កេមុហុ៊ន Kim Mex Construction & Investment Co. Ltd. EDU, WUS ២៩,៥៨
ផេសេងៗ ៧៤៩,៤៥

សរុប ៩៥៥,៧៥
ANR = កសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និង ការអភិវឌេឍជនបទ, EDU = អប់រំ
HLT = សុខភិបាល, PSM = ការគេប់គេងវិស័យសាធារណៈ, 
TRA = ដឹកជញ្ជូន, WUS = ទឹក និង ហេដ្ឋេរចនសម្ព័ន្ធ និង សេវាកម្មទីបេជុំជនផេសេងទៀត



អំពីប្ទ្សកម្ពុជា និង ADB

សមជិកភាពរបស ់ADB
បេទេសបានចូលរួម ជាសមាជិកADB ក្នុងឆ្នេំ១៩៦៦

ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន និង អំណាចក្នុងការបោះឆ្នាត
ចំនួនភាគហ៊ុនដេលបានកាន់កាប់    ៥.២៥០ (០,០៤៩% នេភាគហ៊ុនសរុប)
សម្លេងឆ្នេត៖     ៤៤.៣៦៤ (០,៣៣៤% នេសមាជិកភាពសរុប ០,៥១២% 
    នេសមាជិកភាពក្នុងតំបន់សរុប)

* ភាគទានដេលសនេយាទូទាត់សរុប៖    ៧៥,៦១ លានដុលា្លេរ
* ភាគទានដេលបានទូទាត់រួចហើយ៖   ៦,៣១ លានដុលា្លេរ
* ចំនួនជាដុលា្លេរអាមេរិក មានតម្លេគិតតាមអតេេនៅថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០។

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន គឺជាអភិបាល និង វងាសី វិសាសុត គឺជាអភិបាលចាំជំនួសសមេេប់បេទេសកម្ពុជា នៅ ADB។

Tony McDonald គឺជានយក David Cavanough គឺជានយករង ដេលតំណាងឲេយបេទេសកម្ពុជានៅក្នុងកេុមបេឹកេសា 
ភិបាលរបស់ ADB។

Sunniya Durrani-Jamal គឺជានយកបេចាំបេទេសរបស់ ADB នៅកម្ពុជា។ និវាសនដ្ឋេនបេសកកម្ម បេចាំកម្ពុជាចាប់បើក 
ដំណើរការនៅឆ្នេំ១៩៩៦ និង មានមុខងារជាបណា្តេញបេតិបត្តិការដ៏ចមេបងសមេេប់សកម្មភាពននរវាង ADB និង រដ្ឋេភិបាល 
វិស័យឯកជន អង្គការសង្គមសុីវិល និង ដេគូអភិវឌេឍន៍។ និវាសនដ្ឋេនបេសកកម្ម បេចាំកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទន 
អំពីគោលនយោបាយ ការអភិវឌេឍ និង ការរៀបចំកម្មវិធីយុទ្ធសាសេ្តភាពជាដេគូបេចាំបេទេស និង ការគេប់គេងការវិនិយោគ  
ពេមទាំងដើរតួជាមូលដ្ឋេនចំណេះដឹងស្តីពីបញ្ហេនេការអភិវឌេឍនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាផងដេរ។

ទីភា្នេក់ងាររដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការរបស់ ADB គឺកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសុី គឺជាធនគារអភិវឌេឍន៍ពហុភាគីដេលតេូវបានកាន់កាប់ដោយសមាជិកចំនួន ៦៨ បេទេស ក្នុងនោះ  
៤៩ បេទេសមកពីទ្វីបអាសុី និង បា៉េសុីហ្វិក និង ១៩ បេទេសមកពីផ្នេកផេសេងទៀតនេពិភពលោក។ យន្តការសំខន់ៗរបស់ ADB 
សមេេប់ជួយដល់បេទេសកំពុងអភិវឌេឍ ដេលជាសមាជិករបស់ខ្លួន រួមមានកិច្ចសន្ទនអំពីគោលនយោបាយ ឥណទានសមេបទាន 
បេេក់វិនិយោគមូលធន ការធាន ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចេកទេស។ នៅឆ្នេំ២០២០ ទំហំនេការផ្តល់ឥណទាន 
សមេបទានមានចំនួន ២៦,៩ ពាន់លានដុលា្លេរ (១៤៩ គមេេង) រួមជាមួយជំនួយបច្ចេកទេសចំនួន ២៩៣,៥៦ លានដុលា្លេរ  
(២៧៥ គមេេង) និង គមេេងដេលផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន ដោយហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងចំនួន ១,០៨ ពាន់លានដុលា្លេរ  
(៦២ គមេេង)។ លើសពីនេះទៀត ទឹកបេេក់ចំនួន ១៦,៤១ ពាន់លានតេូវបានបង្កើតឡើងសមេេប់សហហិរញ្ញបេបទានរដ្ឋ និង  
មិនមេនរដ្ឋនៅក្នុងទមេង់ជាឥណទានសមេបទាន និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង ឥណទានសមេបទានបេភេទ B កិច្ចពេមពេៀង 
ផ្ទេរហនិភ័យ សហហិរញ្ញបេបទានលើការធាន ឥណទានសមេបទានសេបគា្នេ និង ភាគហ៊ុនសេបគា្នេ សហហិរញ្ញបេបទានសមេេប់
បេតិបត្តិការននដេលស្ថិតនៅកេេមកម្មវិធីហិរញ្ញបេបទានផ្នេកពាណិជ្ជកម្ម និង ខេសេសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ និង កម្មវិធីមីកេូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
ADB។ ចាប់ពីថ្ងេទី០១ ខេមករា ឆ្នេំ២០១៦ រហូតដល់ ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ ទំហំនេការផ្តល់ឥណទានសមេបទានបេចាំឆ្នេ ំ
របស់ ADB ជាមធេយមមានចំនួន ១៩,៦៩ ពាន់លានដុលា្លេរ។ លើសពីនេះទៀត ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចេកទេស
លើការវិនិយោគដេលផ្តល់មូលនិធិដោយ ADB និង ធនធានរបស់មូលនិធិពិសេសៗ ជាមធេយមមានចំនួន ៨០៥,៥ លានដុលា្លេរ 
និង ២៣០,៨១ លានដុលា្លេររៀងៗគា្នេ នៅក្នុងរយៈពេលដូចគា្នេ។ គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ ការអនុម័តទឹកបេេក់សរុប 
ដោយមិនរួមបញ្ចូលសហហិរញ្ញបេបទាន មានចំនួន ៣២៣,១៧ ពាន់លានដុលា្លេរជាឥណទានសមេបទានសមេេប់ ៣.៣៩៦ 
គមេេង នៅ ៤៤ បេទេស, ១១,៣ ពាន់លានដុលា្លេរជាហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងចំនួន ៤៩៥ លើក និង ៥,០១ ពាន់លានដុលា្លេរជា
ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងលើផ្នេកបច្ចេកទេស ដោយរួមបញ្ចូលទាំងហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងផ្នេកបច្ចេកទេសបេចាំតំបន់ផងដេរ។ 

ទំនាក់ទំនង

និវាសនដ្ឋានបាសកកម្ម បាចាំកម្ពុជា 
ធនាគារអភិវឌាឍន៍អាសុី
២៩ មហវិថីពេះសុរាមេិត (២៦៨/១៩)
សងា្កេត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ
បេអប់សំបុតេលេខ ២៤៣៦ 
រាជធានីភ្នំពេញ បេទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៧៣២០០
ទូរសារ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៧៣៥០០
adbcarm@adb.org
www.adb.org/cambodia

ទីស្នាក់ការកណា្តាល ADB 
៦ រុក្ខវិថី ADB ទីកេុង Mandaluyong
១៥៥០ Metro ទីកេុងមា៉េនីល បេទេសហ្វីលីពីន
ទូរសព្ទ៖ +៦៣ ២ ៨៦៣២ ៤៤៤៤
ទូរសារ៖ +៦៣ ២ ៨៦៣៦ ២៤៤៤

កាសួងសាដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្លូវលេខ ៩២ សងា្កេត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ បេទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៧២៤៦៦៤
ទូរសារ៖ +៨៥៥ ២៣ ៤២៧៧៩៨
admin@mef.gov.kh
www.mef.gov.kh

វេបសាយត៍ដេលមានសារបេយោជន៍របស់ ADB
ធនគារអភិវឌេឍន៍អាសុី
www.adb.org 

របាយការណ៍របស់ ADB
www.adb.orgfdocumentsfseriesfadb-annual  reports

ទសេសនវិស័យអភិវឌេឍន៍អាសុី
www.adb.orgjpublicationsfseriesfasian  development-
outlook 

បណា្ណេល័យទិន្នន័យរបស់ ADB
data.adb.org

សាវាកម្មបាកឹាសាយោបល់

កិច្ចសនេយាលទ្ធកម្មរបស់ ADB នៅអាសុី និង បា៉េសុីហ្វិក 
សមេេប់សេវាកម្មបេឹកេសាយោបល់ ដេលស្ថិតនៅកេេម 
បេតិបត្តិការឥណទានសមេបទាន ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង 
និង ជំនួយបច្ចេកទេស មានចំនួនសរុប ៧៥៦,៧២ លាន 
ដុលា្លេរ នៅឆ្នេំ២០១៩ និង ៧៣២,១១ លានដុលា្លេរ 
នៅឆ្នេំ២០២០។ លទ្ធកម្មសរុបចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៦៦ មក 
មានចំនួន ១៤,១៣ ពាន់លានដុលា្លេរ ដេលរួមមាន 
កិច្ចសនេយាចំនួន ៦៧.០៨៦ ចេបាប់។

កិច្ចសនេយាចំនួន ១.០៥៦ ចេបាប់ ដេលមានតម្លេ ៨២,៨ 
លានដុលា្លេរ តេូវបានផ្តល់ជូនទីបេឹកេសាដេលមកពីបេទេស 
កម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ១៩៦៦ មក។

បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កប្តិបត្តិការ

ADB បានអនុវត្តការតេួតពិនិតេយលទ្ធផលការងារឡើង 
វិញរួមគា្នេ ជាមួយទីភា្នេក់ងារសហបេតិបត្តិការអន្តរជាត ិ
ជប៉ុន និង ធនគារពិភពលោក លើការវិនិយោគរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ ការតេួតពិនិតេយឡើងវិញទាំងនេះ

បានរួមចំណេកដល់ភាពល្អបេសើរឡើងជាបន្តបន្ទេប់នៅក្នងុ
ការរចនគមេេង ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគមេេង និង ការដក់
ជូននូវរបាយការណ៍សវនកម្មដេលមានគុណភាពល្អ និង 
បានទាន់ពេលវេលា។ វិស័យដេលស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាព 
នេការពងេឹងបន្ថេម រួមមាន ការគេប់គេងគមេេង ការគេប ់
គេងលទ្ធកម្ម ភាពអនុលោមតាមចេបាប់ និង បទបេបញ្ញត្តិស្តីព ី
ពន្ធដរ និង ភាពអនុលោមតាមវិធានការការពារសុវត្ថភិាព។  
ដើមេបីពងេងឹការអនុវត្តគមេេង ADB បានជួយដល់រដ្ឋេភិបាល
នៅក្នុងការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពនីតិវិធីបេតិបត្តិការស្តង់ដរ 
សមេេប់ការអនុវត្តគមេេងដេលបានទទួលហិរញ្ញបេបទាន
ពីខងកេេ។ 

ទិសដៅនៅថ្ង្អនាគត

ADB នឹងបន្តផ្តល់ការគាំទេបេបយុទ្ធសាសេ្តដល់បេទេស
កម្ពុជាបន្ថេមទៀតនៅពេលដេលបេទេសនេះងើបចេញពី
ជំងឺរាតតេបាតសកល កូវីដ-១៩។ យុទ្ធសាសេ្តភាពជាដេគូ
បេចាំបេទេសរបស់ធនគារ សមេេប់ឆ្នេំ២០១៩-២០២៣ 
មានភាពសេបគា្នេនឹងយុទ្ធសាសេ្តជាតិសំខន់ៗ រួមទាំង
ផេនការអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម ឆ្នេំ២០១៦-២០២៥ និង 

យុទ្ធសាសេ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤ ឆ្នេំ២០១៩-
២០២៣ ផងដេរ។ យុទ្ធសាសេ្តភាពជាដេគូនេះតេូវ 
បានអនុវត្តតាមរយៈផេនការការងារសមេេប ់
បេតិបត្តិការបេចាំបេទេស ឆ្នេំ២០២១-២០២៣ 
ដេលរួមបញ្ចូលទឹកបេេក់ជិត ១,៣ ពាន់លានដុលា្លេរនៅ
ក្នងុការវិនិយោគដេលផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដោយឥណទាន 
សមេបទាន និង កម្មវិធីគេប់ជេុងជេេយមួយនេជំនួយ 
បច្ចេកទេស និង ការគាំទេផ្នេកចំណេះដឹង។

កម្មវិធីចង្អុលបងា្ហេញអំពីឥណទានសមេបទានរបស់ ADB 
សមេេប់ឆ្នេំ២០២១-២០២៣ រួមបញ្ចូលការវិនិយោគ 
ដើមេបីការផ្លេស់ប្តូរនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង ធនធាន 
ធម្មជាតិ ទឹក និង ហេដ្ឋេរចនសម្ព័ន្ធទីបេជុំជន ការអប់រំ 
និង ជំនញ ថមពលសា្អេត សន្តិសុខសុខភិបាល 
សមេេប់ជំងឺកូវីដ-១៩ និង ការគេប់គេងវិស័យសាធារណៈ។  
ការវិនិយោគរបស់ ADB នឹងលើកកម្ពស់ការបេើបេេស ់
បច្ចេកវិទេយាបេកបដោយនវានុវត្តន៍កាន់តេខ្លេងំ និង សង្កត់
ធ្ងន់លើការអភិវឌេឍសមត្ថភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋេនដើមេប ី
សុខមាលភាពដ៏ល្អបំផុតរបស់បេជាជនកម្ពុជា។

សម្គាល់៖
តួលេខននតេូវបានបា៉េន់សា្មេនដោយ ADB លើកលេងតេមានការបញ្ជេក់ផេសេងទៀត។ “$” សំដៅលើដុលា្លេរអាមេរិក។
ទិន្នន័យតេូវបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ លើកលេងតេមានការចង្អុលបងា្ហេញផេសេងពីនេះ។


