
សេដ្ឋកិច្ចបេទេសកម្ពុជាមានកំណើនជាមធេយម ៧% ក្នុងមួយឆ្នេំក្នុងអំឡុងឆ្នេំ២០១០-២០១៩ ដេលធ្វើឱេយ 
បេទេសនេះក្លេយជាបេទេសមួយដេលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចមេើនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោក។កំណើន 
យ៉េងឆប់រហ័សនេះអាចសមេេចទៅបានដោយសារតេស្ថិរភាពមា៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច ករបើកចំហចំពោះករធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម និងករវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស និងអន្តរកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដេលដឹកនាំដោយករផលិតដេល 
ផ្តេតលើករនាំចេញ ករផលិតដេលពឹងផ្អេកលើកមា្លេំងពលកម្ម ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ ទំនិញសមេេប ់
ករធ្វើដំណើរ និងសេបេកជើង។ ផលិតផលក្នុងសេុកដុលពិតបេេកដបានធ្លេក់ចុះ ៣,១% ក្នុងឆ្នេំ២០២០។ 
បេទេសនេះបានបេឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើកដំបូងក្នុងឆ្នេំ១៩៩៥ ប៉ុន្តេសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសបាន 
ស្ទុះងើបឡើងវិញ និងកើនឡើងបេហេល ២% នៅឆ្នេំ២០២១។

ADB គឺជាបេភពជំនួយអភិវឌេឍន៍ផ្លូវករដ៏ធំបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាដោយផ្តល់បេេក់កម្ចីបេចាំឆ្នេំជាមធេយមចំនួន 
៣២៩,៨ លានដុលា្លេរពីឆ្នេំ២០១៦ ដល់ឆ្នេំ២០២១។ ករគាំទេរបស់ ADB គឺសេបតាមផេនករយុទ្ធសាសេ្ត
អភិវឌេឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ របស់កម្ពុជា។ 

ADB បានជួយរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាក្នុងករឆ្លើយតបជាបនា្ទេន់ទៅនឹងជំងឺរាតតេបាត (កូវីដ-១៩) តាមរយៈ 
កម្មវិធីពងេឹងបេព័ន្ធគាំពារសុខភាពរបស់បេទេស បង្កើនជំនួយសង្គមដល់ជនកេីកេ និងជនងាយរងគេេះ 
និងផ្តល់កមា្លេំងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដល់អាជីវកម្ម រួមទាំងសហគេេសធុនតូច និងមធេយម។ ADB បានសនេយាផ្តល់  
បេេក់កម្ចីចំនួន ៣២៧,១ លានដុលា្លេរក្នុងឆ្នេំ ២០២១ ដើមេបីគាំទេដល់កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរបស់រដ្ឋេភិបាល 
ក្នុងករឆ្លើយតបទៅនឹងកររាតតេបាតនេជំងឺរាតតេបាតកូវីដ-១៩ តាមរយៈករអភិវឌេឍបន្ថេមទៀតនូវ 
សមត្ថភាពបេព័ន្ធសុខភាពស្នូល ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងករគំរាមកំហេងសុខភាពសាធរណៈ; ករបង្កើន 
បរិយបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងករទទួលបានហិរញ្ញបេបទានសមរមេយដោយសហគេេសមីកេូ តូច និងមធេយម 
(MSMEs); និងករកេលម្អផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត និងសេវាក្នុងទីកេុង។ 

រហូតមកទល់ពេលនេះ ADB បានសនេយាផ្តល់បេេក់កម្ចី ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយផ្នេកបច្ចេកទេស 
ក្នុងវិស័យសាធរណៈចំនួន ៣១៩ ដេលមានទឹកបេេក់សរុបចំនួន ៤,២ ពាន់លានដុលា្លេរដល់បេទេស 
កម្ពុជា។  ករផ្តល់បេេក់កម្ចី និងជំនួយឥតសំណងសរុបដល់កម្ពុជាមានចំនួន ២,៨៤ ពាន់លានដុលា្លេរ។  
ទឹកបេេក់ទាំងនេះតេូវបានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដោយធនធនមូលធនទៀងទាត់ និងធម្មតាជាសមេបទាន 
មូលនិធិអភិវឌេឍន៍អាសុី និងមូលនិធិពិសេសផេសេងទៀត។

 

យុទ្ធសាស្តេភាពជាដេគូបេចាំបេទេសរបស់ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុីសមេេប់បេទេស
កម្ពុជាឆ្នេំ ២០១៩-២០២៣  គាំទេដល់ករសា្ដេរឡើងវិញកេេយជំងឺរាតតេបាតរបស់
បេទេសតាមរយៈករពងេឹងបេព័ន្ធសុខាភិបាល និងករដោះសេេយឧបសគ្គ 
សំខាន់ៗចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ច សមត្ថភាពបេកួតបេជេង បរិយបន្ន និង 
និរន្តរភាព។

ប្រទ្រសកម្ពជុា

ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊
ព្រតឹ្តបិត្រអំពីប្រទ្រស
សមាជិក

កម្ពុជា៖ ករសនេយាផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានក្នុងឆ្នេំ២០២១ (លានដុលា្លេរ)a

ប្រទ្រសផលិតផល រដ្ឋ មិនម្រនរដ្ឋ សរុប
ឆ្លើយតបនឹង 

ជំងឺកូវីដ-១៩

កម្ចី ៣២៧,០៥ ៤,៧០ ៣៣១,៧៥ ៦៥,០០

ជំនួយឥតសំណង ៥,០០ – ៥,០០ ៥,០០

ជំនួយបច្ចេកទេសb ១៧,២៩ ០,៨១ ១៨,១០ ៣,២៩

កម្មវិធីមីកេូហិរញ្ញវត្ថcុ – ១៧,៥០ ១៧,៥០ ១៧,៥០

សរុប ៣៤៩,៣៤ ២៣,០១ ៣៧២,៣៥ ៩០,៧៩
 -  = គា្មេន, កូវីដ-១៩ = ជំងឺដេលបង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណា,  

DMC = បេទេសសមាជិកកំពុងអភិវឌេឍ, TA = ជំនួយបច្ចេកទេស។

សម្គ្រល់៖ 
ករសនេយាផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន គឺជាករផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដេលតេូវបានអនុម័តដោយកេុម 
បេឹកេសាភិបាល ឬគណៈគេប់គេងរបស់ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី ដោយមានករចុះកិច្ច 
ពេមពេៀងផ្លូវចេបាប់រវាងអ្នកខ្ចី អ្នកទទួល ឬកេុមហ៊ុនវិនិយោគ និងធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី។

a ចំនួននេះអាចនឹងមិនបានបូកយកលម្អិតនោះទេ ដោយសារតេមានករបង្គត់។

b  ករផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់គមេេងជំនួយបច្ចេកទេសជាមួយករគេបដណ្តប់ថ្នេក់តំបន់ 
តេូវបានបេងចេកទៅកន់ DMC ជាក់លាក់ នៅកន្លេងដេលមានករបំបេកជាផ្នេកតូចៗ។

c  ករសនេយាផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដោយ ADB រយៈពេលវេងពីកម្មវិធីវិស័យឯកជនដេលមានករ 
កំណត់រយៈពេល ៣៦៥ ថ្ងេឡើងទៅ។

កម្ពុជា៖ ករសនេយាផ្ដល់ហិរញ្ញបេបទានបូកបង្គរa, b, c, d

វិស័យ ចំនួន

ទឹកប្រ្រក់សរុប

(លានដុលា្ល្ររ)e

%ន្រ

ទឹកប្រ្រក់សរុបe

ការឆ្លើយតប

នឹងកូវីដ១៩

(លានដុលា្ល្ររ)e

គមេេង និង ជំនួយបច្ចេកទេស ៤១១ ៤.៦៥១,១២ ៩៩,៣៥ ៣២៦,១១

កសិកម្ម ធនធនធម្មជាតិ និង 

ករអភិវឌេឍជនបទ

៨៦ ១.០៨៤,៥៣ ២៣,១៧ ០,០៩

អប់រំ ៤១ ៤១១,៥៦ ៨,៧៩ –

ថមពល ២៩ ៣៣៥,៥៩ ៧,១៧ –

ហិរញ្ញវត្ថុ ៤០ ៣៨៩,៥៥ ៨,៣២ ៤០,៤៣

សុខាភិបាល ១៩ ១៤១,០៤ ៣,០១ ៣៥,១៦

ឧសេសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម ១៣ ៧២,៥០ ១,៥៥ ០,២១

បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ – ០,៦៩ ០,០១ –

ពហុវិស័យ  ៩ ១៥៨,៥២ ៣,៣៩ –

ករគេប់គេងវិស័យសាធរណៈ ៧៦ ៥៥៤,១៣ ១១,៨៤ ២៥០,២០

ដឹកជញ្ជូន ៥៦ ៧៧៤,៧៣ ១៦,៥៥ –

ទឹក និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និង 

សេវាកម្មទីបេជុំជនផេសេងទៀត

៤២ ៧២៨,២៧ ១៥,៥៦ –

កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុ និង កម្មវិធីមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នេកពាណិជ្ជកម្ម និង ខេសេសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គងf់

៥៦ ៣០,៥៥ ០,៦៥ ១៧,៥០

ហិរញ្ញវត្ថុ ៣០ ២៤,០៣ ០,៥១ ១៧,៥០

ឧសេសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម ២៦ ៦,៥៣ ០,១៤ –

សរុប ៤៦៧ ៤.៦៨១,៦៧ ១០០,០០ ៣៤៣,៦១
 
– = គា្មេន, កូវីដ-១៩ = ជំងឺដេលបង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណា , DMC = បេទេសសមាជិក 
   កំពុងអភិវឌេឍ, TA = ជំនួយបច្ចេកទេស។ 

a  ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ចេកទេស រួមបញ្ចូលសហហិរញ្ញបេបទានដេលគេប់គេងដោយ 
ADB។

b  រួមបញ្ចូលកម្ចី ជំនួយឥតសំណង ជំនួយបច្ចេកទេស និងកម្មវិធីវិស័យឯកជន។

c ករបេើបេេស់វិស័យចមេបងនៅក្នុងកររាយករណ៍អំពីករសនេយាផ្ដល់ហិរញ្ញបេបទាន។

d ពីឆ្នេំ២០២០ ករផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់គមេេងជំនួយបច្ចេកទេស រួមជាមួយករគេប 
   ដណ្តប់ថ្នេក់តំបន់តេូវបានបេងចេកទៅកន់ DMC ជាក់លាក់របស់ពួកគេ នៅកន្លេងដេល 
   មានករបំបេកជាផ្នេកតូចៗ។

e ចំនួននេះបេហេលជាមិនបានបូកសរុបលម្អិតនោះទេ ដោយសារករបងេ្គប់។

f  ជំនួយបានអនុម័តសមេេប់ករផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដោយ ADB ពីកម្មវិធីវិស័យឯកជនមានចំនួន 
១៣,០៥ លានដុលា្លេរ ក្នុងរយៈពេលខ្លី (ដោយកលកំណត់តិចជាង៣៦៥ថ្ងេ)។



ផលបតេរដ្ឋរបស់ ADB ដេលកំពុងដំណើរករ នៅកម្ពុជារួមមានកម្ចីចំនួន 
៣៦ និងជំនួយឥតសំណងចំនួន ៧ ដេលមានទឹកបេេក់ ២ លានដុលា្លេរ 1។

ជំនួយនេះបន្ថេមលើជំនួយដេល ADB បានផ្តល់សមេេប់ករឆ្លើយតបនឹងជំង ឺ
កូវីដ-១៩ របស់បេទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នេំ២០២០ ជាមួយនឹងបេេក់កម្ចីសរុបជាង 
៤៩១ លានដុលា្លេរ។ ទឹកបេេក់នេះរួមបញ្ចូលជំនួយជាថវិកចំនួន ២៥០ លាន 
ដុលា្លេរពី ADB និង ២៤១,៦ លានដុលា្លេរជាសហហិរញ្ញបេបទានពីទីភា្នេក់ងារ 
សហបេតិបត្តិករអន្តរជាតិជប៉ុន កេេមកម្មវិធីគាំទេករចំណាយនិងករឆ្លើយ 
តបសកម្ម (CARES) ទៅនឹងកូវីដ-១៩។ លើសពីនេះ មូលនិធិកម្ចីចំនួន 
២៧០.០០០ ដុលា្លេរ ពី គមេេងសន្តិសុខសុខភាពមហាអនុតំបន់មេគង្គ (GMS)
បានជួយដល់កម្មវិធីឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់បេទេសកម្ពុជា។

ADB ក៏បានផ្តល់ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ចេកទេសបេហេល ១ លាន 
ដុលា្លេរផងដេរ ដើមេបីជួយរដ្ឋេភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយផ្អេកលើភស្តុតាង 
ដូចជាករវាយតម្លេផលប៉ះពាល់យេនឌ័រក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩ ករវាយតម្លេ 
កម្មវិធីប័ណ្ណកេីកេ និងករវាយតម្លេសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនេកូវីដ-១៩។ វាក៏បានផ្តល ់
ជំនួយបេឹកេសាយោបល់ដើមេបីធនាករអនុវត្តបេកបដោយបេសិទ្ធភាពនេកម្មវិធី 
CARES តាមរយៈកិច្ចបេជុំជាមួយអង្គករសង្គមសុីវិល និងវិស័យឯកជនផងដេរ។

ប្រតិបត្តិការមិនម្រនរដ្ឋ៖ សមតុលេយសរុប និងករសនេយាផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដេល
មិនទាន់បានទូទាត់នេបេតិបត្តិករមិនមេនរដ្ឋរបស់ ADB នៅកម្ពុជាគិតតេឹមថ្ងេទី 
៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ ២០២១ មានចំនួន ៥៣,៥២ លានដុលា្លេរ តំណាងឱេយ ០,៣៨% 
នេផលបតេផ្នេកឯកជនសរុបរបស់ ADB។

បញ្ហ្រប្រឈមន្រប្រតិបត្តិការ៖ ADB កំពុងធ្វើករយ៉េងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋេភិបាល 
ដើមេបីពិនិតេយតាមដនមូលនិធិ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងសា្ថេប័ន 
នេបុគ្គលិក និងអតិថិជន ពេមទាំងពងេឹងភាពជាដេគូជាមួយរដ្ឋេភិបាលនិងដេគ ូ
អភិវឌេឍន៍ ដើមេបីកេលម្អករអនុវត្តផលបតេ។ នៅចំពេលរងផលប៉ះពាល់នេកររាត
តេបាតជំងឺកូវីដ-១៩ និងបញ្ហេបេឈមផ្នេកបេតិបត្តិករតិចតួចមួយចំនួន កេុម 
ករងារកំពុងដក់បញ្ចូលករធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពថ្មី ដើមេបីឆ្លើយតបតាមបរិបទដេល 
ផ្លេស់ប្តូរ។

ការងារចំណ្រះដឹង

ADB បានធ្វើករបោះពុម្ពផេសាយឯកសារជាចេើន និងរៀបចំពេឹត្តិករណ៍ផ្តល ់
ចំណេះដឹង ដោយសហករជាមួយសា្ថេប័នរដ្ឋេភិបាល និងដេគូអភិវឌេឍន៍។ ពេឹត្តិករ
ណ៍នេះរួមបញ្ចូលករផេសព្វផេសាយសំខាន់ៗដូចជា ករទាញយកអត្ថបេយោជន៍នេ 
ឧសេសាហកម្ម ៤.០ តាមរយៈករអភិវឌេឍជំនាញក្នុងឧសេសាហកម្មដេលមានកំណើន 
ខ្ពស់នៅអាសុីអាគ្នេយ៍ និងករវាយតម្លេ យុទ្ធសាស្តេ និងផេនទីបងា្ហេញផ្លូវសមេេប់ 
វិស័យកសិកម្ម ធនធនធម្មជាតិ និង អភិវឌេឍន៍ជនបទ ។ សិក្ខេសាលាលើបណា្តេញ 
ស្តីពី “វេទិកឌីជីថល និងករងើបឡើងវិញនេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកេេយកូវីដ-១៩” 
តេូវបានរៀបចំរួមគា្នេជាមួយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើមេបីពិភាកេសាអំពីគោល 
នយោបាយស្តីពីករបេើបេេស់វេទិកឌីជីថលដើមេបីសា្តេរ និងលើកកម្ពស់កំណើន 
សេដ្ឋកិច្ច។ “ស្តេីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖ ដំណើរនេករបេេក្លេយ” បងា្ហេញពីអ្នក 
ដឹកនាំ និងសហគេិនជាស្តេីលេបីៗ ដេលលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ។ ADB បាន
ចាប់ដេគូជាមួយវិទេយាសា្ថេនបណ្តុះបណា្តេល និងសេេវជេេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា 
(CDRI)  ដេលជាសា្ថេប័នសេេវជេេវនាំមុខគេមួយដើមេបីជួយសមេួលករទទួល 
បានឯកសារសេេវជេេវ និងករបោះពុម្ភផេសាយរបស់ ADB សមេេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
នានា។

1 ផលបតេអធិបតេយេយភាពរួមមានកម្ចី ជំនួយឥតសំណង ករវិនិយោគសមធម៌ និងករធនាចំពោះអធិបតេ

យេយភាពដេលបានសនេយាផ្ដល់ និងមិនបិទជិតផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ។ គមេេងថ្នេក់តំបន់ជាមួនឹងកម្ចី/ជំនួយឥតសំណង 

ដើមេបីបន្ថេមបេទេស គឺតេូវបានរាយករណ៍ដច់ដោយឡេក។

អ្នកបេឹកេសាយោបល់កំពូលៗទាំង ៥ មកពីបេទេសកម្ពុជា ដេលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសនេយាសេវាកម្មបេឹកេសា

យោបល់ នៅកេេមគមេេងឥណទានសមេបទាន ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ 

ADB ថ្ងេទី០១ ខេមករា ឆ្នេំ២០១៧-ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២១

អ្នកបេឹកេសាយោបល់ វិស័យ ចំនួនទឹកបេេក់នេកិច្ចសនេយា 

(លានដុលា្លេរ)

កេុមហ៊ុន SBK Research & Development Co. Ltd. ANR, EDU, HLT, PSM  ២,៧៤

កេុមហ៊ុន Cadtis-Consultant Co. Ltd. ANR ១,៩២

កេុមហ៊ុន Social Bussiness Kmer Research and 

Development Co.

ANR

១,៨១

កេុមហ៊ុន Wild Conservation Society ANR ១,៦៣ 

វិទេយាសា្ថេនអន្តរជាតិសមេេប់សា្តេរតំបន់ជនបទ ANR ១,៦១

អ្នកបេឹកេសាយោបល់ដទេទៀត  ១៣, ១៤

ផេសេងៗ ៧,០៨

សរុប  ២៩,៩៤

ANR = កសិកម្ម ធនធនធម្មជាតិ និង ករអភិវឌេឍជនបទ, EDU = អប់រំ, HLT = សុខាភិបាល,  
PSM = ករគេប់គេងវិស័យសាធរណៈ, TRA = ដឹកជញ្ជូនសមា្គេល់៖  
ចំនួននេះអាចនឹងមិនចេបាស់លាស់ដោយសារករបង្គត់លេខ។

អ្នកម៉េករ/អ្នកផ្គត់ផ្គង់កំពូលៗទំាង ៥ មកពីបេទេសកម្ពជុា ដេលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសនេយាទំនិញ ករងារ និង 

សេវាកម្មដេលទាក់ទង នៅកេេមគមេេងឥណទានសមេបទាន និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងរបស់ ADB ថ្ងេទី 

០១ ខេមករា ឆ្នេ ំ២០១៧ - ថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូឆ្នេ ំ២០២១

អ្នកម៉េករ/អ្នកផ្គត់ផ្គង់ វិស័យ ចំនួនទឹកបេេក់នេកិច្ចសនេយា 

(លានដុលា្លេរ)

កេុមហ៊ុន M.T.A. Construction Co. Ltd. HLT, TRA, WUS  ៥៥,១៨  

កេុមហ៊ុន SbPH Engineering & Construction Co. Ltd. ANR, EDU, TRA, WUS ៤៩,៤៦  

កេុមហ៊ុន Kiri Dangrek Construction Co. Ltd. TRA, WUS  ៣៥,១១  

កេុមហ៊ុន Seak Chheav Leng Enterprise Co. Ltd. ANR, PSM  ៣៤,១៩  

កេុមហ៊ុន Kim Mex Construction & Investment Co. Ltd. EDU, WUS ៣២,៧០  

ផេសេងៗ  ៧២៨,៦០  

សរុប  ៩៣៥,២៤  

ANR = កសិកម្ម ធនធនធម្មជាតិ និង ករអភិវឌេឍជនបទ, EDU = អប់រំ, HLT = សុខាភិបាល, PSM = ករគេប់គេង 

វិស័យសាធរណៈ, TRA = ដឹកជញ្ជូន, WUS = ទឹក និង ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និង សេវាកម្មទីបេជុំជនផេសេងទៀត

បេទេសកម្ពុជា៖ ករសនេយផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានមិនមេនរដ្ឋ ដេលជាធនធនមូលធនធម្មតា 

តាមបេភេទផលិតផល

ឆ្នេ ំ២០២១ ឆ្នេ ំ២០១៧-២០២១

ចំនួនបេតិបត្តិករដេលបានចុះហត្ថលេខា (OCR) ១ ៣

ចំនួនបេតិបត្តិករដេលបានចុះហត្ថលេខា (កម្មវិធី) ១ ១១

ចំនួនទឹកបេេក់ (លានដុលា្លេរ)

ឥណទានសមេបទាន ៤,៧០ ៤៧,៩៥

បេេក់វិនិយោគមូលធន – –

ករធនា – –

ករធនាបំណុល – –

កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុ និង មីកេូហិរញ្ញវត្ថុផ្នេកពាណិជ្ជកម្ម និង ខេសេសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ ១៧,៥០ ១៨,៨៨

សរុប ២២,២០ ៦៦,៨៣

= គា្មេន, OCR = ធនធនមូលធនធម្មតា។

បេទេសកម្ពុជា៖ ចំណេកនេកិច្ចសនេយាលទ្ធកម្មសមេេប់គមេេងឥណទានសមេបទាន  

ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចេកទេស

បរិយយ

ទំនិញ ករងារ និង សេវាកម្មដេលទាក់ទង

ចំនួនទឹកបេេក់

(លានដុលា្លេរ)
% នេចំនួនសរុប

២០២០  ៤៩៩,៨៦  ២,១៨

២០២១  ៨៤,៣៣  ០,៥៤ 

ចំនួនសរុប

(គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២១)

 ២.១៦៨,៦៩  ០,៩៣

បរិយយ

សេវាកម្មបេឹកេសាយោបល់

ចំនួនទឹកបេេក់

(លានដុលា្លេរ)

ចំនួនទឹកបេេក់

(លានដុលា្លេរ)

២០២០  ៥,៣១  ០,៧៣ 

២០២១  ៤,៨៨  ០,៧០ 

ចំនួនសរុប

(គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២១)

 ៨៩,៨៥  ០,៦០ 

បរិយយ

លទ្ធកម្មសរុប

ចំនួនទឹកបេេក់

(លានដុលា្លេរ)
% នេចំនួនសរុប

២០២០ ៥០៥,១៦  ២,១៣

២០២១ ៨៩,២១ ០,៥៥

ចំនួនសរុប

(គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២១)

 ២.២៥៨,៥៤  ០,៩១ 



 
ភាពជាដ្រគូផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន 

ភាពជាដេគូផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានអនុញ្ញេតឱេយរដ្ឋេភិបាលជាដេគូរបស់ ADB ឬ 
ទីភា្នេក់ងារ សា្ថេប័នពហុភាគី និងអង្គករឯកជនក្នុងបេទេសចូលរួមក្នុងគមេេងរ
បស់ ADB។ មូលនិធិបន្ថេមអាចមានទមេង់ជាបេេក់កម្ចី និងជំនួយឥតសំណង 
ជំនួយបច្ចេកទេស និងសហហិរញ្ញបេបទានមិនមេនរដ្ឋ។

ករសនេយាផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានសរុបនៅកម្ពុជា៖

 • ករផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានរដ្ឋ៖ ១ ពាន់លានដុលា្លេរសេមាប់គេ្មាង 
វិនិយោយគចំនួន ៥៤ និង ៦៩,៣៤ លានដុលា្លេរស្មាប់គយោ្មាងជំនួយ 
បយោច្ចកយោទសចំនួន ៦១ ចាប់តាំងពីឆ្នេំ១៩៩២មក

 • សហហិរញ្ញបេបទានមិនេមនរដ្ឋ៖ ៧៥,០១លានដុលា្លេរសេមាប់គេ្មាង 
វិនិយោយគចំនួន ៥ ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ២០០៤មក

នៅឆ្នេំ ២០២១ កម្ពុជាទទួលបានសហហិរញ្ញបេបទានជាជំនួយឥតសំណងចំនួន 
៥លានដុលា្លេរពីមូលនិធិជប៉ុន2សមេេប់ករកត់បន្ថយភាពកេីកេសមេេប់គមេេង

សន្តិសុខសុខភាពមហាអនុតំបន់មេគង្គ ជាហិរញ្ញបេបទានបន្ថេម។

សេចក្តីសង្ខេបនេគមេេងដេលមានសហហិរញ្ញបេបទានចាប់ពីថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ 
២០១៧ ដល់ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ ២០២១ មាននៅគេហទំព័រ www.adb.org/
countries/cambodia/cofinancing ។

ទិសដៅនៅថ្ង្រអនាគត

ADB នឹងផ្តេតលើករវិនិយោគរបស់ខ្លួនលើករអប់រំ និងករអភិវឌេឍជំនាញ 
កសិកម្ម ករគេប់គេងវិស័យសាធរណៈ និងសុខភាព ដើមេបីជួយរដ្ឋេភិបាលក្នុង 
ករដោះសេេយផលប៉ះពាល់នេជំងឺរាតតេបាតកូវីដ-១៩។ នៅកេេមគមេេងបមេុង 
របស់ ADB សមេេប់ឆ្នេំ ២០២២-២០២៤ ធនាគារនឹងជួយរដ្ឋេភិបាលក្នុងករ 
អភិវឌេឍធនធនមនុសេសបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងជំនាញកមេិតខ្ពស ់
លើបច្ចេកវិទេយា និងលើកកម្ពស់ករចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន។ ចេើនជាងមួយ 
ភាគបួននេហិរញ្ញបេបទានដេលបានគេេងទុក នឹងតេូវវិនិយោគក្នុងគមេេងអប់រំ 
និងអភិវឌេឍន៍ជំនាញ។ បេហេល ២២% នេហិរញ្ញបេបទាននឹងជួយរដ្ឋេភិបាល 
អភិវឌេឍខេសេសងា្វេក់តម្លេជលផលបេកបដោយនិរន្តរភាពនិងបេព័ន្ធអេកូឡូសុីឆ្នេរ 
សមុទេ និងសមុទេ ពេមទាំងពងេឹងករគេប់គេងធនធនទឹកជាតិ និងបេព័ន្ធ 
ធរាសាសេ្តបេកបដោយនិរន្តរភាព។ ADB ក៏មានគមេេងផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន 
ដល់គមេេង និងកម្មវិធីនានាដើមេបីបង្កើនពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើតបរិយកស 
ធុរកិច្ចដេលមានលក្ខណៈបេកួតបេជេង និងអំណោយផលដល់ករវិនិយោគ ទិញ 
និងចេកចាយវា៉េក់សាំងកូវីដ-១៩ និងលើកកម្ពស់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងបេកប 
ដោយនិរន្តរភាព និងបេតង ទីកេុងដេលគួរឱេយចង់រស់នៅនិងបេសិទ្ធភាព 
ថមពល។

2 នៅថ្ងេទី០១ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០២១ កេុមបេឹកេសាភិបាលធនាគារ ADB បានអនុម័តលើមូលនិធិវបេបធម៌ជប៉ុនដេល

បានពងេឹង និងប្ដូរឈ្មេះសមេេប់ឱេយអាសុីដេលមានវិបុលភាព និងភាពធន់ និងតំបន់បា៉េសុីហ្វិកដេលតេូវបេតិបត្តិ

ករនៅថ្ងេទី០១ ខេមករា ឆ្នេំ២០២២។ 

ប្រទ្រសកម្ពុជា៖គម្រ្រងដ្រលបានផ្តល់សហហិរញ្ញប្របទានថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧- 
ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១

ករផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទាន ចំនួនគមេេង ចំនួនទឹកបេេក់ 

(លានដុលា្លេរ)

រដ្ឋa ២៣ ៥០៧,១៧

 ឥណទានសមេបទាន ៨ ៤២៦,០៣

 ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង ៩ ៦៨,៣៩

 ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណង ១០ ១២,៧៥

មិនមេនរដ្ឋ ៣ ៤៩,១៣

a គមេេងដេលមានបេភពនេករផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានលើសពីមួយតេូវបានរាប់តេមួយដងប៉ុណោ្ណេះ។

បេទេសកម្ពុជា៖ សូចនាករគុណភាពសមិទ្ធកម្មនេករវិនិយោគសមេេប់ករផ្តល់ឥណទានសមេបទាន និង 
ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងដល់រដ្ឋ ឆ្នេំ២០២០-២០២១

ចំនួនឥណទានសមេបទានដេលកំពុងដំណើរករa (គិតតេមឹថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូ

ឆ្នេ២ំ០២១)
៣៦

ឆ្នេ២ំ០២០
(លានដុលា្លេរ)

ឆ្នេ២ំ០២១
(លានដុលា្លេរ)

ករឯកភាពលើកិច្ចសនេយាb, c ២៦៤,០៨ ១០៩,២៣

សាច់បេេក់បានបើកb ៤១៧,១៦ ១៨៤,៥៨

ចំនួនហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងដេលកំពុងដំណើរករa, d 

(គិតតេមឹថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូឆ្នេ២ំ០២១)
៧

ឆ្នេ ំ២០២០
(លានដុលា្លេរ)

ឆ្នេ ំ២០២១
(លានដុលា្លេរ)

ករឯកភាពលើកិច្ចសនេយាb, c, d ៣,៩៦ ១,៨២

សាច់បេេក់បានបើកb, d ៦,២៥ ១,៦៦

គមេេងដេលបេឈមមុខនឹងហានិភ័យ (%)  (គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ 

ឆ្នេំ២០២១)
៤

a ផ្អេកលើជំនួយបានអនុម័ត
b រួមបញ្ចូលឥណទានសមេបទាន/ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងដេលមានករឯកភាពលើកិច្ចសនេយា ឬ សាច់បេេក់បានបើកនៅក្នុងឆ្នេំ។ 
c  មិនរួមបញ្ចូលឥណទានសមេបទាន និង ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងតាមគោលនយោបាយ តាមលទ្ធផល និង
  អន្តរករីហិរញ្ញវត្ថុ/ឥណទាន   CPRO (ជមេើសឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតតេបាតដូវីដ-១៩), ពេមទាំងឥណទាន
  សហហិរញ្ញបេបទាន និងជំនួយឥតសំណង
d រួមបញ្ចូលតេមូលនិធិអភិវឌេឍន៍អាសុី និង មូលនិធិពិសេសៗផេសេងទៀតរបស់ ADB ប៉ុណោ្ណេះ។

បេទេសកម្ពុជា៖ លទ្ធផលនេករវាយតម្លេឯករាជេយចំពោះបេតិបត្តិកររដ្ឋ និង មិនមេនរដ្ឋ  
ឆ្នេំ២០១២-២០២១

ចំនួនសរុបនេគមេេង 
និង 

កម្មវិធីដេលតេូវបានធ្វើ
សុពលកម្មកម្មវិធីដេល

តេូវបានធ្វើ 
សុពលកម្ម និង 

តេូវបានវាយតម្លេកម្ម

ចំណាត់ថ្នេក់នេករវាយតម្លេ

ជោគជ័យខ្ពស់ និង 
ជោគជ័យ

មិនសូវជោគជ័យ មិនជោគជ័យ

បេតិបត្តិកររដ្ឋ ១៨ ១៣ ៥ –

បេតិបត្តិករមិនមេនរដ្ឋ ៣ ៣ – –

– = គា្មេន, IED = នាយកដ្ឋេនវាយតម្លេឯករាជេយ

សមា្គេល់៖ តារាងនេះចង្អុលបងា្ហេញអំពីចំនួនបេតិបត្តិកររដ្ឋ និង មិនមេនរដ្ឋនៅក្នុងបេទេស ដេលតេូវបានធ្វើសុពលកម្ម ឬ 

តេូវបានវាយតម្លេដោយ IED និង ចំណាត់ថ្នេក់នេសមិទ្ធកម្មទូទៅរបស់បេតិបត្តិករទាំងនោះ។ វារួមមានរបាយករណ៍បញ្ចប ់

គមេេងដេលបានធ្វើសុពលកម្ម ឬ ដេលតេូវបានវាយតម្លេទាំងអស់ និង របាយករណ៍តេួតពិនិតេយឡើងវិញបេចាំឆ្នេំដេលបាន 

បន្តសុពលភាព ដេលផេសព្វផេសាយដោយ ADB នៅក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នេំ ចាប់ពីថ្ងេទី០១ ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១១ រហូតដល់  

ថ្ងេទី៣០ ខេមិថុនា ឆ្នេំ២០២១។ ចូរមើលករវាយតម្លេដេលទាក់ទងនឹងបេទេសកម្ពុជា។ 

បេភព៖ បេព័ន្ធទិន្នន័យចំណាត់ថ្នេក់នេភាពជោគជ័យរបស់ IED 



សមា្គេល់៖

(I) តួលេខនានាតេូវបានបា៉េន់សា្មេនដោយADBលើកលេងតេមានករបញ្ជេក់ផេសេងទៀត។ 

“$” សំដៅលើដុលា្លេរអាមេរិក។ (II) ទិន្នន័យតេូវបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពតេឹមថ្ងេទី ៣១ ខេធ្នូ 
ឆ្នេំ២០២១ លើកលេងតេមានករចង្អុលបងា្ហេញផេសេងពីនេះ។

បន្ថ្រមទៀតអំពីកម្ពជុា និង ADB
ភាគហ៊ុននិងសិទ្ធិបោះឆ្ន្រត
ចំនួនភាគហ៊ុនកន់កប៖់    ៥.២៥០(០,០៥% នេភាគហ៊ុនសរុប) 
សម្លេងឆ្នេត៖   ៤៤.៣៦៤ (០,៣៣% នេសមាជិកភាពសរុប)
  ០,៥១% នេសមាជិកភាពសរុបក្នុងតំបន់
*ករចំណាយទុនសរុប៖ ៧៣,៤៨ លានដុលា្លេរ
*ករចំណាយទុនដេលបានទូទាត៖់  ៦,១៣ លានដុលា្លេរ

*តួលេខាដុលា្លេរអាមេរិកតេូវបានវាយតម្លេតាមអតេេគិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ធ្នូ ២០២១

អភិបាលADB៖ឯក ឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
អភិបាលចាំជំនួស ADB៖ឯក ឧត្តម វងេសី វិ សេសុត
នាយកADB៖ Tony McDonald (អូស្តេេលី)

នាយកចាំជំនួសADB៖ David Cavanough (អូស្តេេលី)

ទំនាក់ទំនង
និវាសនដ្ឋ្រនប្រសកកម្មប្រចាំកម្ពុជា
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្រំ៖ ១៩៩៦
នាយកប្រចាំប្រទ្រសស្តីទី៖ Anthony Gill

ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី
២៩ មហាវិថីពេះសុរាមេិត (២៦៨/១៩)

សងា្កេត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

បេអប់សំបុតេលេខ ២៤៣៦ រាជធនីភ្នំពេញ បេទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៧៣២០០

ទូរសារ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៧៣៥០០

adbcarm@adb.org 
www.adb.org/countries/cambodia/main

ទីស្ន្រក់ការកណ្ត្រលADB 
៦ រុក្ខវិថី ADB ទីកេុង MANDALUYONG

១៥៥០ METRO ទីកេុងមា៉េនីល បេទេសហ្វីលីពីន
ទូរសព្ទ៖ +៦៣ ២ ៨៦៣២ ៤៤៤៤
ទូរសារ៖ +៦៣ ២ ៨៦៣៦ ២៤៤៤

www.adb.org

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្លូវលេខ ៩២ សងា្កេត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធនីភ្នំពេញ បេទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៧២៤៦៦៤
ទូរសារ៖ +៨៥៥ ២៣ ៤២៧៧៩៨
admin@mef.gov.kh
www.mef.gov.kh

វេបសាយត៍ដេលមានសារបេយោជន៍របស់ ADB
ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី
www.adb.org   

របាយករណ៍របស់ ADB
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports  

ទសេសនវិស័យអភិវឌេឍន៍អាសុី
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook 

បណា្ណេល័យទិន្នន័យរបស ់ADB
data.adb.org 

សង្ខ្របអំពី ADB

ADB បានប្តេជា្ញេចិត្តក្នុងករសមេេចឱេយបាននូវភាពរីកចមេើន បរិយបន្ន ភាពធន់ និងនិរន្តរភាព នេអាសុី និងបា៉េសុីហ្វិក ខណៈពេល 
ដេលរកេសានិរន្តរភាពកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរបស់ខ្លួនក្នុងករលុបបំបាត់ភាពកេីកេខា្លេំង។ធនាគារមានសមាជិកចំនួន៦៨ ដេលក្នុងនោះ ៤៩
 មកពីអាសុី និងបា៉េសុីហ្វិក និង១៩ មកពីតំបន់ផេសេង។ ទីសា្នេក់ករកណា្តេលរបស់ ADB ស្ថិតនៅក្នុងទីកេុងមា៉េនីល បេទេសហ្វីលីពីន 
និងមានករិយល័យចំនួន ៤៣ ជុំវិញពិភពលោក ដោយមានបុគ្គលិកចំនួន ៣.៦៩៣ នាក់ មកពីបេទេសជាសមាជិកចំនួន ៦៥
 គិតតេឹមថ្ងេទី ៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២១។

ADB បង្កើនឥទ្ធិពលនេករអភិវឌេឍជំនួយដល់បេទេសសមាជិកកំពុងអភិវឌេឍរបស់ខ្លួន ដោយផ្តល់នូវហិរញ្ញបេបទាន និងដំណោះសេេយ
ចំណេះដឹងដេលសមសេបតាមរយ: កិច្ចពិភាកេសាគោលនយោបាយ និងសេវាកម្មបេឹកេសាយោបល់ក្នុងចំណោមសេវាកម្មផេសេងៗទៀត។ 
ធនាគារកៀរគរធនធនហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសហហិរញ្ញបេបទានពីបេភពឥណទានផ្លូវករ ពាណិជ្ជកម្ម និងនាំចេញ។

ADB បានជំរុញយ៉េងរហ័សដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវកររបស់បេទេសសមាជិកកំពុងអភិវឌេឍរបស់ខ្លួនហើយនឹងនៅតេមានភាព 
រហ័សរហួន និងឆ្លើយតបនៅឆ្នេំខាងមុខ។ ធនាគារបានចាប់ផ្តើមមើលឃើញសន្ទុះនេករងើបឡើងវិញពណ៌បេតងប៉ុន្តេផលប៉ះពាល់ 
រយៈពេលវេងនេជំងឺរាតតេបាតកូវីដ-១៩ ករបេេបេួលអាកសធតុ និងករផ្ទុះឡើងនេជម្លេះនៅតេគំរាមកំហេងដល់អាយុជីវិតនិង 
វិបុលភាព។ ADB នឹងបន្តធ្វើករយ៉េងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកនិងដេគូអភិវឌេឍតាមរយៈបញ្ហេបេឈមទាំងនេះដើមេបីសមេេចបាននូវ 
អនាគតដ៏ល្អបេសើរសមេេប់ទាំងអស់គា្នេនៅតំបន់អាសុី និងបា៉េសុីហ្វិក។

ប្រតិបត្តិការរបស់ADB៖ នៅឆ្នេំ ២០២១ ADB បានសនេយាផ្តល់បេេក់កម្ចី ជំនួយឥតសំណង ករវិនិយោគមូលធន កម្មវិធីវិស័យឯកជន 
និងជំនួយបច្ចេកទេសចំនួន ២២,៨ ពាន់លានដុលា្លេរដល់វិស័យសាធរណៈ និងឯកជននេសមាជិកខ្ចីបេេក់របស់ខ្លួន។ ADB បានជំរុញ
ករគាំទេសរុបរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងករផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានចំនួន ១២,៩ ពាន់លានដុលា្លេរ។

គិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២១ ករសនេយាផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានរួមរបស់ ADB នៅក្នុងបេទេសចំនួន ៤៥ មានចំនួន ៣៤២ 
ពាន់លានដុលា្លេរ សមេេប់កម្ចីសរុបចំនួន ៤.០៦១, ទឹកបេេក់ ១១,៧ ពាន់លានដុលា្លេរសមេេប់ ជំនួយឥតសំណងចំនួន  
៥២១ និងជំនួយបច្ចេកទេសចំនួន ៥,២ ពាន់លានដុលា្លេរ រួមទាំងជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងកមេិតតំបន់ផងដេរ។

បន្ថេមពីលើបេេក់កម្ចី ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ចេកទេស ADB បេើបេេស់ករធនា និងករវិនិយោគមូលធន ដើមេបីជួយដល ់
បេទេសសមាជិកកំពុងអភិវឌេឍរបស់ខ្លួន។

ករសនេយាផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានសរុបដេលជាបេេក់កម្ចីមិនមេនរដ្ឋ និងករវិនិយោគមូលធន ពីមូលនិធិផ្ទេល់របស់ ADB ក្នុងឆ្នេំ ២០២១ 
មានចំនួន ១,២ ពាន់លានដុលា្លេរសមេេប់បេតិបត្តិករចំនួន ៣៥ នៅក្នុងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម វិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងកសិពាណិជ្ជកម្ម។

នៅឆ្នេំ ២០២១ ADB បានកៀរគរថវិកចំនួន ១,៧ ពាន់លានដុលា្លេរនេសហហិរញ្ញបេបទានគមេេងរយៈពេលវេង និង ៥,៨ ពាន់លាន 
ដុលា្លេរនេសហហិរញ្ញបេបទានតាមរយៈកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិងសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ និងកម្មវិធីមីកេូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ 
សមតុលេយសរុប និងករសនេយាផ្តល់ហិរញ្ញបេបានដេលមិនបានទូទាត់នេបេតិបត្តិករមិនមេនរដ្ឋដេលផ្តល់មូលនិធិដោយធនធនផ្ទេល ់
របស់ ADB មានចំនួន ១៤ ពាន់លានដុលា្លេរគិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២១។

ភាពជាដ្រគូន្រការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន
ករសនេយាផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានដោយរដ្ឋនិងមិនមេនរដ្ឋសរុប ឆ្នេំ២០២១

 • ទឹកបេេក់ ១២,៩៣ ពាន់លានដុលា្លេរសមេេប់គមេេងចំនួន ១៨៧ ដេលក្នុងនោះ
 » ១២,៣៨ ពាន់លានដុលា្លេរ សមេេប់គមេេងវិនិយោគ ៧៥
 » ១៣៤,៦៧ លានដុលា្លេរសមេេប់ គមេេងជំនួយបច្ចេកទេស ១១០

 » សេវាកម្មបេឹកេសាយោបល់បេតិបត្តិករចំនួន ៤២២,៨៧ លានដុលា្លេរសមេេប់គមេេងចំនួន ២

ករសនេយាផ្តល់សហហិរញ្ញបេបទានដោយរដ្ឋ និងមិនមេនរដ្ឋសរុបពី ១៩៧០-២០២១

 • ១៤០,៤៣ពាន់លានដុលា្លេរសមេេប់គមេេងចំនួន ៣.១៦៥ ដេលក្នុងនោះ៖
 » ១៣៦,៦ពាន់លានដុលា្លេរ សមេេប់គមេេងវិនិយោគ ១.០៩៨
 » ២,៨ពាន់លានដុលា្លេរ សមេេប់គមេេងជំនួយបច្ចេកទេស ២.០៦១

 » សេវាកម្មបេឹកេសាយោបល់បេតិបត្តិករចំនួន១,០៧ពាន់លានដុលា្លេរសមេេប់គមេេងចំនួន៦

លទ្ធកម្ម

កិច្ចសន្រយាលទ្ធកម្មរបស់ ADB ឆ្ន្រ ំ២០២១

ទំនិញ ការងារ និង ស្រវាកម្មពាក់ព័ន្ធ

កិច្ចសនេយាលទ្ធកម្មរបស់ ADB នៅអាសុី និងបា៉េសុីហ្វិក សមេេប់ទំនិញ ករងារ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ កេេមបេតិបត្តិករកម្ចី 
និងជំនួយឥតសំណង៖
 • ២២,៩៣ ពាន់លានដុលា្លេរក្នុងឆ្នេំ ២០២០
 • ១៥,៦ពាន់ លានដុលា្លេរក្នុងឆ្នេំ ២០២១
 • ២៣២,១៦ ពាន់លានដុលា្លេរគេបដណ្តប់លើកិច្ចសនេយាចំនួន ២២៥.៣៣៦ ជាលទ្ធកម្មរួមចាប់តាំងពីឆ្នេំ ១៩៦៦ មក

ស្រវាកម្ម ប្រកឹ្រសា យោបល់

កិច្ចសនេយាលទ្ធកម្មរបស់ ADB នៅអាសុី និងបា៉េសុីហ្វិក សមេេប់សេវាបេឹកេសាយោបល់ កេេមបេតិបត្តិករកម្ចី ជំនួយឥតសំណង 
និងជំនួយបច្ចេកទេស៖
 • ៧៣០,៧៨លានដុលា្លេរក្នុងឆ្នេំ ២០២០
 • ៦៩៧,០៣លានដុលា្លេរក្នុងឆ្នេំ ២០២១
 • ១៤,៨៦ពាន់លានដុលា្លេរ គេបដណ្តប់លើកិច្ចសនេយា ៧១.៣៤៨ លទ្ធកម្មរួម ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ១៩៦៦


