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ថ្ងៃទី ៣១ ខៃ ធ្នូ ឆ្នៃំ ២០១៣

ប្រទ្រសកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី(ADB) នៅក្នុងឆ្ន្រំ១៩៦៦។ ជំនួយភាគច្រើនសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជាបាន 

ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅព្រលដ្រល ADB ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្ដាិររបស់ខ្លនួឡើងវិញនៅក្នងុឆ្ន្រ ំ១៩៩២ ពោលគឺភា្ល្រមៗក្រ្រយារបញ្ចប់នូវភាពឯកោ  

និងជម្ល្រះនៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ ដ្រលបានអូសបនា្ល្រយរយៈព្រល ២ ទសវត្រសរ៍រួចមក។ គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ ប្រទ្រសកម្ពជុា  

បានទទួលហិរញ្ញប្របទានចំនួន ១,៩១ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ សម្រ្រប់គម្រ្រងចំនួន ៧២ រួមទំាង កម្ចចំីនួន  ៧០ ក្នងុទឹកប្រ្រក់ ១,៥៧ ពាន់លាន 

ដ៊លា្ល្ររដ្រលទទួលពី មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ ី(ADF) កម្ចីចំនួន ២ ក្នុងទឹកប្រ្រក់ ០,០៨ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ ពីធនធានមូលធនធម្មតានិងជំនួយ 

ឥតសំណង ២១ ក្នុងទឹកប្រ្រក់ ០,២៦ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ ពីមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី។ ចាប់ាំងពីព្រលនោះមក ប្រទ្រសកម្ពុជាបានសម្រ្រច 

នូវសមិទ្ធផលស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសន្ធឹកសនា្ធ្រប់ជាមួយនឹងកំណើនរឹងមាំ និងថ្ររ នៅក្នុងរយៈព្រល ២ ទសវត្រសរ៍ច៊ងក្រ្រយន្រះ។  

រដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានាបានវិនិយោគយ៉្រងច្រើននៅតំបន់ជនបទដ្រលមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាង ៨០% រស់នៅ 

ហើយចំនួនប្រជាជនដ្រលរស់នៅក្រ្រមបនា្ទ្រត់ន្រភាពក្រីក្រមានារថយច៊ះគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់។ យ៊ទ្ធាស្ដ្រភាពជាដ្រគូប្រចាំប្រទ្រស  

(CPS) ២០១១-២០១៣ របស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមានារសហារយ៉្រងជិតស្និទជាមួយនឹងរដ្ឋ្រភិបាល 

ដើម្របីបំព្រញនាទីជាយ៊ទ្ធាស្ដ្រអន្ដរាលរវាងយ៊ទ្ធាស្ដ្រភាពជាដ្រគូប្រចាំប្រទ្រសម៊ន ២០០៥-២០១០ និងវដ្ដន្រាររៀបចំំ្រនារ  

(២០១៤-២០១៨) ខាងម៊ខរបស់រដ្ឋ្រភិបាល។

គម្រ្រង និងកម្មវិធីនានា ដ្រលគាំទ្រោយធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី

ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី បន្ដផ្ដ្រតារយកចិត្ដទ៊កដក់លើវិស័យ និងប្រធានបទសំខាន់ៗ ក្នុងោលបំណងជួយដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងារ 

ាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ាមរយៈារលើកកម្ពស់កំណើន និងារអភិវឌ្រឍសង្គមដើម្របីទាំងអស់គា្ន្រ ារធ្វើកំណ្រទម្រង់ស៊ីជម្រ្រ ារពង្រឹងារ 

កាងសមត្ថភាព និងារទាញប្រយោជន៍ឱ្រយបានខ្ពស់បំផ៊តពីសមាហរណកម្មតតំបន់។ 

ារអភិវឌ្រឍវិស័យគមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ផនូដ្រលទទួលបានារគំាទ្រពីធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊ បានចូលរួមចំណ្រកចំពោះកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 

ាមរយៈារាត់បន្ថយរយៈព្រលធ្វើដំណើរ និងចំណាយសម្រ្រប់ារដឹកជញ្ផូន។ ផ្លូវដ្រកប្រវ្រង ២៥៦ គីឡូម៉្រត្រ ដ្រលទើបា្ដ្ររថ្មតី  

ពីរាជធានីភ្នពំ្រញដល់កំពង់ ្ំរអន្ដរជាតិក្រង៊ព្រះសីហន៊កំព៊ងនំាមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទ្រសកម្ពជុា ដូចជាារបង្កើនស៊វត្ថភិាព 

ចរាចរណ៍ និងារាត់បន្ថយចំណាយសម្រ្រប់ទំនិញស្របៀងដ្រលពឹងអាស្រ័យដោយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ 

កម្មតវិធីអភិវឌ្រឍន៍វិស័យពាណិជ្ផភាវូបនីយកម្មតស្រវូអង្ករដ្រលធន់ទៅនឹងអាាសធាត៊ក្នងុទឹកប្រ្រក់ ៥៥ លានដ៊លា្ល្ររ ដ្រលទទួលបានារអន៊ម័ត 

ាលពីខ្រមិថ៊នា ឆ្ន្រ២ំ០១៣ កន្លងទៅន្រះ កំព៊ងជួយធ្វើឱ្រយវិស័យស្រវូអង្ករប្រ្រា្ល្រយខ្លនួពីអន៊វិស័យដំដ៊ះសម្រ្រប់ត្រចិញ្ចមឹជីវិតមកជាអន៊វិស័យ 

ដ្រលតម្រង់ទិសទៅរការធ្វើពាណិជ្ផកម្មតដ្រលនំាឱ្រយមានារកើនឡើងនូវសន្ដស៊ិខស្របៀងរបស់ប្រទ្រសជាតិ និងារពង្រកីារនំាច្រញអង្ករ 

ទៅក្រ្រប្រទ្រស។ គម្រ្រងា្ថ្របនាឡើងវិញបនា្ទ្រន់លើារខូចខាតដោយទឹកជំនន់ (២០១២-២០១៤) កំព៊ងា្ដ្ររឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធធារាាស្ដ្រ 

ទទួលរងារខូចខាតដ្រលស្រ្រចស្រពលើផ្ទ្រដី ២៥.០០០ ហិចានៅក្នុងខ្រត្ដព្្រ្រវ្រង កំពង់ចាម កំពង់ធំ សៀមរាប និងបាត់ដំបង។ 

ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី គឺជាដ្រគូដ៏ចម្របងមួយក្នុងចំណោមដ្រគូចម្របងនានាក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលកំព៊ងជួយលើកកម្ពស់លទ្ធភាព  

ទទួលបានារអប់រំ និងបង្កើនគ៊ណភាពន្រារអប់រំ។ ារផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី បានជួយកាងអន៊វិទ្រយាល័យ 

ចំនួន ៣២៩ វិទ្រយាល័យចំនួន ២៥ អគារធនធានមធ្រយមសិក្រសាចំនួន ២៦ មន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើត្រស្ដស៊វត្ថិអាារចំនួន ៤ នៅាមវិទ្រយាា្ថ្រន 

ពហ៊បច្ច្រកវិទ្រយានិងមជ្រឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណា្ដ្រលខ្រត្ដ និងក្រលំអមជ្រឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណា្ដ្រលភូមិភាគចំនួន ៥។ ារគាំទ្ររបស់ធនាគារ 

អភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ផ្ដ្រតជាសំខាន់លើក៊មារ និងយ៊វជននៅាមតំបន់ជនបទ និងារបំព្រញតម្រូវារទីផ្រសារារងារ។

ារវិនិយោគលើថាមពលទាំងគម្រ្រងនៅថា្ន្រក់ជាតិ និងថា្ន្រក់តំបន់បានផ្ដល់នូវារតភា្ផ្រប់បណា្ដ្រញអគ្គិសនីដ្រលអាចជឿទ៊កចិត្ដបានដល ់

ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទជាង ៥០.០០០ គ្រួសារ និងអតិថិជនថ្មតីចំនួន ៤០.០០០ គ្រួសារ នៅទីក្រ៊ងភ្នំព្រញ។ គម្រ្រងថាមពលដ្រលទទួល 

បានារអន៊ម័តាលពីព្រលថ្មតីៗន្រះ នឹងបន្ដផ្ដ្រតជាចម្របងលើារពង្រីកលទ្ធភាពប្រើប្រ្រស់អគ្គិសនីពីបណា្ដ្រញរដ្ឋប្រកបដោយគ៊ណភាព  

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទឱ្រយបានច្រើនគ្រួសារ។

ារងារយ្រនឌ័ររបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ផ្ដ្រតជាចម្របងលើារកាងសមត្ថភាពរបស់ស្ដ្រីដើម្របីធ្វើឱ្រយជីវភាពរស់នៅាន់ត្រប្រសើរ 

ជាងម៊ន និងបង្កើតឱាសលើសពីរបរកសិកម្មតដ្រលមានផលិតភាពទាបាមរយៈារជម្រ៊ញឱ្រយស្ដ្រីទទួលបានប្រយោជន៍ស្មតើគា្ន្រាមរយៈ 

ំ្រនារសកម្មតភាពយ្រនឌ័រជាក់លាក់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់។ គមា្ល្រតយ្រនឌ័រនៅក្នុងវិស័យអប់រំត្រូវបានល៊បបំបាត់ ហើយក្មត្រងស្រ ី

តារាងទី ២  ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ កម្ចីសរុប និងជំនួយឥតសំណងក្រ្រម 
ហិរញ្ញប្របទានពីមូលនិធិពិស្រសរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី  
ប្រងច្រកតាមវិស័យ (១៩៦៦-២០១៣)ក

វិស័យ ចំនួន

ចំនួនសរ៊ប

(លានដ៊លា្ល្ររ) %ខ

កសិកម្មត និងធនធានធម្មតជាតិ ២២ ៣៧៧.៣១ ១៩.៦៨

អប់រំ ១០ ២០៤.៦០ ១០.៦៧
ថាមពល ៧ ១៦៥.៧៧ ៨.៦៥

ហិរញ្ញវត្ថុ ១២ ២០០.៣០ ១០.៤៥

ស៊ខភាព និងកិច្ចគាំពារសង្គម ៤ ៥៩.០០ ៣.០៨

ឧស្រសាហកម្មត និងពាណិជ្ជកម្មត ៣ ៤៦.៦០ ២.៤៣

ពហ៊វិស័យ ៥ ២០៥.៨០ ១០.៧៤

ារគ្រប់គ្រងវិស័យាធារណៈ ១៥ ១៦២.០៧ ៨.៤៥

គមនាគមន៍ និង ICT ១១ ៣៧៣.២៦ ១៩.៤៧

ារផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងហ្រដ្ឋ្ររចនា 
      សម្ពន័្ធ និងស្រវាក្នងុក្រង៊ដទ្រទៀត

៦ ១២២.២៦ ៦.៣៨

សរុប ៩៥ ១,៩១៦.៩៧ ១០០.០០

ការបើកប្រ្រក់សរុប $១,៣៥២.៣ លាន
ICT = បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយា

ក មិនរាប់បញ្ចលូកម្ចដី្រលត្រវូបានទមា្ល្រក់ចោល ឬល៊បចោល ម៊នព្រលច៊ះហត្ថល្រខា។ គ្របដណ្ដប់ 
លើកម្ចីរដ្ឋផង និងវិស័យឯកជនផង និងលើជំនួយឥតសំណងដ្រលទទួលបានហិរញ្ញប្របទាន 
ពីមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊ និងមូលនិធិពិស្រសដទ្រទៀត។ មូលនិធិពិស្រសដទ្រទៀត រួមមាន 
មូលនិធិសូ៊ណាមីអាសី៊ មូលនិធិឆ្លើយតបចំពោះគ្រ្រះមហន្ដរាយនៅអាស៊ីបា៉្រស៊ីហ្វិច មូលនិធិ 
សម្រ្រប់បប្រ្រប្រួសលអាាសធាត៊ និងមូលនិធិរញ្ផួយដីបា៉្រគីា្ថ្រន។ 

ខ ចំនួនសរ៊បប្រ្រកដមិនអាចគណនាបាន ដោយារារយកល្រខក្រ្រយក្របៀសកៀកនឹង 
ចំនួនគត់។

តារាងទី ១  ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ កម្ចី ជំនួយបច្ច្រកទ្រស និងជំនួយឥតសំណង  
ឆ្ន្រំ ២០១៣ (លានដុលា្ល្ររ)ក

កម្ចី

រដ្ឋ ឯកជន
ជំនួយ 

បច្ច្រកទ្រស
ជំនួយឥត 
សំណង

សរ៊ប

៧០.០០  ៧៥.00  ២.៩៥  ៣.០០  ១៥០.៩៥ 
ក  ដកសហហិរញ្ញប្របទានច្រញ

តារាងទី ៣ ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ ហិរញ្ញប្របទានសរុបផ្តល់ៅវិស័យឯកជន

ចំនួនគម្រ្រង ២

ចំនួន (លានដ៊លា្ល្ររ)

កម្ចី ៨៣.០០

ារវិនិយោគមូលធន –

ារធានាហិរញ្ញប្របទាន –

កម្ចីប្រភ្រទ B –

សរុប ៨៣.០០

– = សូន្រយ.

www.adb.org/site/adf/main


កម្ពជុាាន់ត្រច្រើនឡើងកំព៊ងឆ្លងភូមិសិក្រសាទៅបន្ដារសិក្រសានៅាមាលាមធ្រយមសិក្រសា។ ារា្ដ្ររផ្លវូ 

ជនបទក្រ្រមារគាំទ្រពីធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី កំព៊ងាត់បន្ថយរយៈព្រលធ្វើដំណើរបានយ៉្រងច្រើន 

និងផ្ដល់ឱ្រយស្ដ្រីដ្រលរស់នៅាមទីជនបទនូវលទ្ធភាពាន់ត្រច្រើនជាងម៊នក្នុងារទទួលបានទីផ្រសារ 

ឱាសធ៊រកិច្ច និងស្រវាសង្គមនានា។

ប្រតិបត្ដិការវិស័យឯកជន 

ភាពជាដ្រគូ

សហហិរញ្ញប្របទាន

ក្នុងនាមជាអ្នកជម្រ៊ញលើកកម្ពស់ារវិនិយោគឯកជន ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ីផ្ដល់នូវជំនួយហិរញ្ញវត្ថ ុ

ដោយផ្ទ្រល់ដល់គម្រ្រងក្នុងវិស័យាធារណៈមិនម្រនរដ្ឋ និងគម្រ្រងវិស័យឯកជនក្នុងទម្រង់ជាកម្ច ី

ដោយផ្ទ្រល់ ារវិនិយោគលើមូលធន ារធានាហិរញ្ញប្របទាន កម្ចីប្រភ្រទ B និងហិរញ្ញប្របទាន 

ពាណិជ្ផកម្មត។ ចាប់គិតពីព្រលចាប់ផ្ដើមមក ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊បានអន៊ម័តលើគម្រ្រងវិស័យឯកជន 

ចំនួន ២ នៅក្នុងវិស័យថាមពល និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រ្រក់ ៨៣ លានដ៊លា្ល្ររ។  

សមត៊ល្រយដ្រលនៅសល់ពីវិស័យឯកជនក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ មាន 

ចំនួន ១,៥ លានដ៊លា្ល្ររ ដ្រលស្មតើនឹង ០,០២% ន្រទឹកប្រ្រក់សរ៊បសម្រ្រប់គម្រ្រងវិស័យឯកជន ។ 

កម្មតវិធីហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ផកម្មត (TFP) របស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊ជួយបំព្រញគមា្ល្រតទីផ្រសារាមរយៈ 

ារផ្ដល់នូវារធានា និងកម្ចី ាមរយៈធនាគារជាដ្រគូនានាសម្រ្រប់គាំទ្រដល់ារធ្វើពាណិជ្ផកម្មត។ 

កម្មតវិធីហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ផកម្មតបានបំព្រញជាង ៨.០០០ ប្រតិបត្ដិារ ដោយបានផ្ដល់ារគាំទ្រដល់ 

ារធ្វើពាណិជ្ផកម្មតក្នុងទឹកប្រ្រក់ជាង ១៦ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយមជាង  

ប្រតិបត្ដិារសហហិរញ្ញប្របទានផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្រយដ្រគូហិរញ្ញប្របទាននានារបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី 

រដ្ឋ្រភិបាល ឬា្ថ្រប័ននានារបស់រដ្ឋ្រភិបាល ា្ថ្រប័នផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទានពហ៊ភាគី និងា្ថ្រប័នពាណិជ្ផកម្មត 

នានា ចូលរួមផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទានដល់គម្រ្រងនានារបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊។ មូលនិធិបន្ថ្រមត្រវូបាន 

ផ្ដល់ក្នុងទម្រង់ជាកម្ចី និងជំនួយឥតសំណងផ្លូវារ និងហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ផកម្មត ដូចជា កម្ចីប្រភ្រទ B  

ាររៀបចំារផ្ទ្ររានិភ័យ កម្ចសី្របគា្ន្រ និងារផ្ដល់សហហិរញ្ញប្របទានដល់ប្រតិបត្ដាិរនានានៅក្រ្រម 

កម្មតវិធីហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ផកម្មតរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី។ 

គិតត្រឹមច៊ងឆ្ន្រំ ២០១៣ សហហិរញ្ញប្របទានផ្លូវារសរ៊បសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា មានចំនួន ៣៣១,៨ 

លានដ៊លា្ល្ររសម្រ្រប់គម្រ្រងវិនិយោគចំនួន ៣៤ និង ៤៤,៩ លានដ៊លា្ល្ររ សម្រ្រប់គម្រ្រងជំនួយ 

បច្ច្រកទ្រសចំនួន ៥២ គម្រ្រង។ 

នៅក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣ ប្រទ្រសកម្ពជុាបានទទួលសហហិរញ្ញប្របទានក្នងុទម្រង់ជាកម្ចចំីនួន ៥ លានដ៊លា្ល្ររ 

និងសហហិរញ្ញប្របទានក្នុងទម្រង់ជាជំនួយឥតសំណងចំនួន ៤,៥ លានដ៊លា្ល្ររ ពីមូលនិធិយ៊ទ្ធាស្ដ្រ 

អាាសធាត៊ និងសហហិរញ្ញប្របទានក្នងុទម្រង់ជាជំនួយឥតសំណងចំនួន ១៤,៦ លានដ៊លា្ល្ររ ពីកម្មតវិធី 

កសិកម្មត និងសន្ដិស៊ខស្របៀងសកល សម្រ្រប់អន៊វត្ដកម្មតវិធីអភិវឌ្រឍន៍វិស័យពាណិជ្ផភាវូបនីយកម្មតអង្ករ 

ដ្រលធន់នឹងអាាសធាត៊។ រដ្ឋ្រភិបាលអូស្ដ្រ្រលី បានផ្ដល់សហហិរញ្ញប្របទានក្នុងទម្រង់ជាជំនួយឥត 

សំណងចំនួន ៦,១ លានដ៊លា្ល្ររ សម្រ្រប់អភិវឌ្រឍថាមពលជនបទ។

ស្រចក្ដីសង្ខ្របអំពីគម្រ្រងដ្រលទទួលបានសហហិរញ្ញប្របទាន ពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០០៩ ដល់ថ្ង្រទ ី

៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៣ អាចរកបានលើគ្រហទំព័រ www.adb.org/countries/cambodia/ cofinancing។

តារាងទី ៤ ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ អត្រ្រោគជ័យរបស់គម្រ្រង

វិស័យ %ក

ចំនួនគម្រ្រង/កម្មតវិធី 
ដ្រលបានវាយតម្ល្រ

កសិកម្មត និងធនធានធម្មតជាតិ ៥០.០ ៦

អប់រំ ១០០.០ ៤
ថាមពល ៦៦.៧ ៣
ហិរញ្ញវត្ថុ ៦៦.៧ ៣

ស៊ខភាព និងកិច្ចគាំពារសង្គម ១០០.០ ២

ឧស្រសាហកម្មត និងពាណិជ្ជកម្មត ១០០.០ ១

ពហ៊វិស័យ ១០០.០ ៣

ារគ្រប់គ្រងវិស័យាធារណៈ ១០០.០ ២

ដឹកជញ្ជូន និងបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយា ៦៦.៧ ៣

ារផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងស្រវាក្នុងក្រ៊ងផ្រ្រសងៗ ៣៣.៣ ៣

សរុប ៧៣.៣ ៣០
ឆ្ន្រំអនុម័ត

ទសវត្រសរ៍ ១៩៩០ ៨១.៨ ១១

ទសវត្រសរ៍ ២០០០ ៦៨.៤ ១៩

ICT = បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយា

ក ំ្អ្រកលើលទ្ធផលសរ៊បន្ររបាយារណ៍បញ្ចប់គម្រ្រង / កម្មតវិធី (PCRs) របាយារណ៍បញ្ជ្រក់ស៊ពលភាពរបស់ PCR(PVRs) 
និងរបាយារណ៍វាយតម្ល្រគម្រ្រង / កម្មតវិធី (PPERs) ដោយប្រើចំណាត់ថា្ន្រក់វាយតម្ល្រ PVR និង PPER នៅក្នុងគ្រប់ករណ ី
ដ្រលចំណាត់ថា្ន្រក់វាយតម្ល្ររបស់ PCR និង PVR / PPER អាចប្រើប្រ្រស់បាន។

ប្រភព: PCRs, PVRs និង PPERs បានផ្រសព្វផ្រសាយត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣។ 

តារាងទី ៥ ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ សូចនាករគុណភាពន្រការគ្រប់គ្រងគម្រ្រងសម្រ្រប់ការផ្តល់កម្ចី 
និងជំនួយឥតសំណងដល់រដ្ឋ្រភិបាល ២០១២-២០១៣

ចំនួនកម្ចកំីព៊ងដំណើរារ (ត្រមឹ ៣១ ធ្ន ូ២០១៣) ២៣

២០១២
(លានដ៊លា្ល្ររ)

២០១៣
(លានដ៊លា្ល្ររ)

ារផ្ដល់កិច្ចសន្រយា / ារសន្រយាក,ខ ៥២.៩ ៣៩.៦

ាច់ប្រ្រក់បានបើកក ៥៥.១ ១២៧.១

ជំនួយឥតសំណងកំព៊ងដំណើរារ (ត្រមឹ ៣១ ធ្ន ូ២០១៣)គ ១៣

២០១២
(លានដ៊លា្ល្ររ)

២០១៣
(លានដ៊លា្ល្ររ)

ារផ្ដល់កិច្ចសន្រយា / ារសន្រយាក,ខ ២៩.៤ ២៨.៤

ាច់ប្រ្រក់បានបើកក ២០.១ ៣៩.១

គម្រ្រងដ្រលមានបញ្ហ្រជាក់ស្ដ្រង (%) ១៥

សមា្គ្រល់: ចំនួនសរ៊បមិនអាចគណនាបាន ដោយារត្រារយកល្រខកៀកនឹងចំនួនគត់

ក រាប់បញ្ចូលកម្ចី / ជំនួយឥតសំណងដ្រលបានបិទ ដ្រលមានារផ្ដល់កិច្ចសន្រយា ឬារបើកផ្ដល់ប្រ្រក់នៅក្នុងឆ្ន្រំ

ខ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលកម្ចី / ជំនួយឥតសំណងដ្រលជួយលើំ្រ្នកោលនយោបាយ

គ រាប់បញ្ចូលត្រមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី និងមូលនិធិពិស្រសដទ្រទៀតរបស់ ADB ត្រប៉៊ណោ្ណ្រះ

តារាងទី ៦ ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ គម្រ្រងទទួលបានសហហិរញ្ញប្របទាន 
១ មករា ២០០៩ ដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៣

សហហិរញ្ញប្របទាន ចំនួនគម្រ្រង ចំនួន (លានដ៊លា្ល្ររ)

គម្រ្រងក ១៥ ២១៥.៤៨

ជំនួយឥតសំណង ១២ ១១៧.៨៦

កម្ចីផ្លូវារ ៩ ៩៧.៦២

ជំនួយបច្ច្រកទ្រសឥតសំណង ១៣ ២៣.៦០

ក  គម្រ្រងដ្រលមានប្រភពសហហិរញ្ញប្របទានច្រើន ត្រូវបានរាប់ត្រម្ដងត្រប៉៊ណោ្ណ្រះ។

ប្រទ្រសកម្ពុជាបានប្រ្ររឰពិធីអបអរាទខួបទី ២០ ឆ្ន្រំ ន្រភាពជាដ្រគូរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងធនាគារ 

អភិវឌ្រឍន៍អាស៊ីនៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១២។ ោលបំណងរបស់ភាពជាដ្រគូន្រះ គឺដើម្របីាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ 

ាមរយៈារលើកកម្ពស់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និងារអភិវឌ្រឍសង្គមដើម្របីទំាងអស់គា្ន្រ។ នៅក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣  

ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី បានគាំទ្រដល់ាររៀបចំឧបករណ៍ំ្រនារដ៏សំខាន់ៗរបស់រដ្ឋ្រភិបាល ជាអាទិ៍  

ចក្ខវិុស័យកម្ពជុា ២០៣០ យ៊ទ្ធាស្ដ្រចត៊កោណដំណាក់ាលទី ៣ និង ្ំរនារយ៊ទ្ធាស្ដ្រអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ  

២០១៤-២០១៨។ ឧបករណ៍ទាំងន្រះ គឺជាមគ្គុទ្រសក៍សម្រ្រប់ាររៀបចំយ៊ទ្ធាស្ដ្រភាពជាដ្រគ ូ

២០១៤-២០១៨ ដ្រលកំព៊ងបន្ដរៀបចំ និងជួយសម្របសម្រួសលារប្រមូលទិន្នន័យពីដ្រគូអភិវឌ្រឍន ៍

នានាទាំងអស់។ ដើម្របីពង្រឹងារសម្របសម្រួសលជំនួយ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញប្របទាន 

សហប្រតិបត្ដិារ ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី បានចូលរួមក្នុងក្រ៊មារងារបច្ច្រកទ្រសជាមួយនឹងា្ថ្រប័ន 

រដ្ឋ្រភិបាល ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ និងសង្គមសី៊វិល និងបំព្រញតួនាទីជាអ្នកដឹកនំាសម្របសម្រួសលដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ 

ដើម្របីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព គ៊ណភាព និងនិរន្ដរភាពន្រស្រវាកម្មតដ្រលខ្លួនផ្ដល់។ ឧទាហរណ៍ អង្គារ 

មិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលត្រូវបានជម្រ៊ញឱ្រយចូលរួមអន៊វត្ដកម្មតវិធីអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពយ្រនឌ័រ ក្រ្រមគម្រ្រង 

ក្រលំអផ្លូវជនបទដ្រលកំព៊ងបន្ដអន៊វត្ដនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។

៤.០០០ សហគ្រ្រស ចាប់ាំងពីឆ្ន្រ២ំ០០៤ មក។ នៅក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣ កម្មតវិធីហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ផកម្មត 

បានគំាទ្រដល់ារធ្វើពាណិជ្ផកម្មតក្នងុទឹកប្រ្រក់ ៤ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ ាមរយៈប្រតិបត្ដាិរជាង ២.០០០ ។  

នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាកម្មតវិធីហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ផកម្មតធ្វើារងារជាមួយនឹងធនាគារមួយ និងបានគំាទ្រ 

ដល់ារធ្វើពាណិជ្ផកម្មតក្នុងទឹកប្រ្រក់ជាង ២ លានដ៊លា្ល្ររ រវាងប្រតិបត្ដិារចំនួន ៤។ បន្ថ្រមពីលើ 

ារបំព្រញគមា្ល្រតទីផ្រសារ ោលដៅរបស់កម្មតវិធីហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ផកម្មត គឺកៀងគរមូលធន និង 

ារចូលរួមរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងារអភិវឌ្រឍទ្វីបអាស៊ីឱ្រយាន់ត្រមានាររីកចម្រើន។

http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
www.adb.org/countries/cambodia/cofinancing


បញ្ហ្រប្រឈមផ្ន្រកប្រតិបត្ដិការ

បញ្ហ្រប្រឈមដ្រលធ្វើឱ្រយរាំងស្ទះដល់កំណើនប្រកបដោយនិរន្ដរភាព និងារាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ  

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា រួមមាន រចនាសម្ព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមានមូលដ្ឋ្រនតូចចង្អៀត ារចំណាយខ្ពស់ 

លើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងកង្វះហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ លទ្ធភាពទទួលបានស្រវាសង្គមកិច្ចនៅមានកម្រិត 

លទ្ធភាពទទួលបានដីធ្លី ធនធានធម្មតជាតិ និងហិរញ្ញប្របទានមិនគ្រប់គ្រ្រន់ កង្វះធនធានមន៊ស្រសនិង 

ជំនាញ និងអភិបាលកិច្ចនៅមានកម្រិត។ ត្រទោះជាយ៉្រងណាក្ដី ច្រាប់ប្រឆំងអំពើព៊ករលួយដ្រលត្រូវ 

បានអន៊ម័តាលពីខ្រម្រា ឆ្ន្រំ២០១០ ដក់ទណ្ឌកម្មតលើទំនាស់ផលប្រយោជន៍។ ដោយារត្រ 

មានបញ្ហ្រន្រារអភិវឌ្រឍជាច្រើន ដ្រលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រ្រយជាមួយនឹងធនធានមានកម្រិត ធនាគារ 

អភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី នឹងបន្ដជ្រើសរីសវិស័យអាទិភាពនៅក្នុងយ៊ទ្ធាស្ដ្រភាពជាដ្រគូប្រចាំប្រទ្រស 

២០១៤-២០១៨ របស់ខ្លួនដោយផ្ដ្រតារយកចិត្ដទ៊កដក់លើារបង្កើនផលិតភាព និងចំណូលនៅ 

ាមតំបន់ជនបទ។ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហ្រប្រឈមក្នងុារអន៊វត្ដសកម្មតភាពគម្រ្រង នងិកម្មតវិធីនានា  

វិញ ារពិនិត្រយឡើងវិញរួមគា្ន្រលើារបំព្រញារងាររបស់គម្រ្រង និងកម្មតវិធី (JCPPR) បានរកឃើញ 

នូវចំណុចខ្រសាយជាច្រើន ដូចជា សមត្ថភាពអន៊វត្ដរបស់ទីភា្ន្រក់ងារប្រតិបត្ដ ិជាពិស្រស ខាងារគ្រប់គ្រង 

គម្រ្រងលទ្ធកម្មត និងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ កង្វះារផ្រ្ទរសិទ្ធិអំណាចទៅឱ្រយអង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រ្រង  

ារយឺតយ៉្រវក្នងុារចាប់ផ្ដើមអន៊វត្ដគម្រ្រង និងាររៀបចំគម្រ្រងនៅមានកម្រតិ។ ារអន៊វត្ដដំណើរារ 

JCPPR និងសកម្មតភាពកាងសមត្ថភាពដ្រលពាក់ព័ន្ធ នឹងត្រូវបង្កើនឱ្រយបានាន់ត្រខា្ល្រំងា្ល្របន្ថ្រម 

ទៀតដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទាំងន្រះ ដោយមានារសហារឱ្រយាន់ត្រជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីភា្ន្រក់ងារ  

ប្រតិបត្ដិ និងទីភា្ន្រក់ងារអន៊វត្ដគម្រ្រង។

តារាងទី ៩ ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ ក្រុមហ៊ុនដ្រលទទួលបានកិច្ចសន្រា/អ្នកផ្គត់ផ្គង់  

ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រ្រងជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី  

១ មករា ២០០៩ - ៣១ ធ្នូ ២០១៣

ក្រ៊មហ៊៊នដ្រលទទួលបានកិច្ចសន្រយា/
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ វិស័យ

ទឹកប្រ្រក់ក្នុងកិច្ចសន្រយា 
(លានដ៊លា្ល្ររ)

ក្រ៊មហ៊៊ន  Kuy Leang Ky Construction 
Trading Group Co., Ltd. គមនាគមន៍ និង ICT ២.៧០ 

ក្រ៊មហ៊៊ន Publishing and Distribution 
House អប់រំ ២.៣០ 

ក្រម៊ហ៊៊ន Sayamex Co., Ltd កសិកម្មត និងធនធានធម្មតជាតិ ១.៩២ 

ក្រ៊មហ៊៊ន Seaboard Cambodian 
Development Construction Co., Ltd ពហ៊វិស័យ ១.៨០ 

ក្រ៊មហ៊៊ន Narita Distribution Cambodia 
Co., Ltd. អប់រំ ១.៧៨ 

ICT = បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយា

តារាងទី ៨ ប្រទ្រសម្ពុជា៖ ទីប្រឹក្រសាធំៗ (ទីប្រឹក្រសាាបុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្រសា)  

ដ្រលចូលរួមក្នុជងគម្រ្រងកម្ចីរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុ ី

១ មករា ២០០៩ - ៣១ ធ្នូ ២០១៣

ទីប្រឹក្រសា
ចំនួនទទួលបាន 

កិច្ចសន្រយា

ទឹកប្រ្រក់ក្នុង 
កិច្ចសន្រយា 

(លានដ៊លា្ល្ររ)

អង្គារ Community Development Organization of 
Cambodia ១ ០.៥០

ក្រ៊មហ៊៊ន SBK Research and  
Development Co., Ltd ១ ០.៣១

អង្គារ Swiss Red Cross Cambodia ១ ០.១៤

អង្គារ Save the Children Cambodia ១ ០.១២

អង្គារ CARE International Cambodia ១ ០.១២

តារាងទី ៧ ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ ការផ្តល់កិច្ចសន្រាលទ្ធកម្មត 

ពិពណ៌នា

២០១២ ២០១៣ គិតត្រឹម ៣១ ធ្នូ ២០១៣

ចំនួន
(លាន 
ដ៊លា្ល្ររ)

% 
ន្រចំនួន  
សរ៊ប

ចំនួន
(លាន 
ដ៊លា្ល្ររ)

% 
ន្រចំនួន  
សរ៊ប

ចំនួន
(លាន 
ដ៊លា្ល្ររ)

%
 ន្រចំនួន 

សរ៊ប

ទំនិញ ារងារ និង 
ស្រវាដ្រលពាក់ព័ន្ធ ៥៩.៦៥ ០.៧៩ ៨២.៣៩ ១.២៥  ៧០៨.៦៧ ០.៥៦

ស្រវាផ្ដល់ប្រឹក្រសា ៥.៨៥ ១.០០ ៦.៣៧ ១.២៦ ៤១.៨៧ ០.៤៥

តារាងទី ១១  ប្រទ្រសម្ពុជា៖ ទីប្រឹក្រសាធំៗ (ទីប្រឹក្រសាាបុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្រសា)  
ដ្រលចូលរួមក្នុជងគម្រ្រងជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុ ី
១ មករា ២០០៩ - ៣១ ធ្នូ ២០១៣

ទីប្រឹក្រសា
ចំនួនទទួល 

បានកិច្ចសន្រយា
ទឹកប្រ្រក់ក្នុងកិច្ចសន្រយា 

(លានដ៊លា្ល្ររ)

ក្រ៊មហ៊៊ន Green Goal Ltd. ១ ០.៦២

ក្រ៊មហ៊៊ន Crossroads to Development ១ ០.១៥

ក្រ៊មហ៊៊ន Emerging Markets Consulting ២ ០.១៣

វិទ្រយាា្ថ្រន Cambodia Development Resource 
Institute ១ ០.១២

អង្គារ CARE Cambodia ១ ០.១០

ទីប្រឹក្រសាជាប៊គ្គល ១១៥ ២.០៨

តារាងទី ១០ ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ ទីប្រឹក្រសាធំៗដ្រលចូលរួមក្នុជងគម្រ្រងជំនួយឥតសំណង 
របស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី ១ មករា ២០០៩ - ៣១ ធ្នូ ២០១៣

ទីប្រឹក្រសា
ចំនួនទទួល 

បានកិច្ចសន្រយា
ទឹកប្រ្រក់ក្នុងកិច្ចសន្រយា 

(លានដ៊លា្ល្ររ)

អង្គារ Plan International Cambodia ១ ៣.៩៦ 

ក្រ៊មហ៊៊ន Lao Consulting Group Ltd. ១ ២.៦០ 

អង្គារ Peace and Development Aid Organization ១ ០.៧៥ 

ក្រ៊មហ៊៊ន SBK Research and Development Co., Ltd ៤ ០.៤៨ 

មជ្រឈមណ្ឌល Cambodian Centre for Study & 
Development in Agriculture ២ ០.៤១ 

លទ្ធកម្ម

ចាប់ពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ១៩៦៦ ដល់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ មានក្រ៊មហ៊៊នម៉្រារ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង ់

ចូលរួមអន៊វត្ដកិច្ចសន្រយាចំនួន ១៨៨.៧៨០ សម្រ្រប់គម្រ្រងកម្ចីរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ីក្នុង 

ទឹកប្រ្រក់ ១២២,១១ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ។ នៅក្នុងរយៈព្រលដូចគា្ន្រន្រះ ក្រ៊មហ៊៊នម៉្រារនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង ់

មកពីប្រទ្រសកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្រយាចំនួន ១.៨៨៣ សម្រ្រប់គម្រ្រងកម្ចីរបស់ធនាគារ 

អភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ក្នុងទឹកប្រ្រក់ ៥៣៣,៩៥ លានដ៊លា្ល្ររ។ 

ចាប់ពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ១៩៦៦ ដល់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ ទីប្រឹក្រសាបានចូលរួមអន៊វត្ដ 

កិច្ចសន្រយាចំនួន ១២.៤៣២ សម្រ្រប់គម្រ្រងកម្ចីរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ក្នុងទឹកប្រ្រក់ ៥,២៨ 

ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ។ នៅក្នងុរយៈព្រលដូចគា្ន្រន្រះ ទីប្រកឹ្រសាមកពីប្រទ្រសកម្ពជុាបានចូលរួមនៅក្នងុកិច្ចសន្រយា 

ចំនួន ១០៧ សម្រ្រប់គម្រ្រងកម្ចីរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ក្នុងទឹកប្រ្រក់ ១៩,១៣ លានដ៊លា្ល្ររ។

ចាប់ពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ១៩៦៦ ដល់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ មានក្រ៊មហ៊៊នម៉្រារ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង ់

ចូលរួមអន៊វត្ដកិច្ចសន្រយាចំនួន ៨.៨៩៤ សម្រ្រប់គម្រ្រងជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊ 

ក្នុងទឹកប្រ្រក់ ៤,៥៤ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ។ នៅក្នុងរយៈព្រលដូចគា្ន្រន្រះ ក្រ៊មហ៊៊នម៉្រារ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង ់

មកពីប្រទ្រសកម្ពុជា បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្រយាចំនួន ៦៦១ សម្រ្រប់គម្រ្រងជំនួយឥតសំណង 

របស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ក្នុងទឹកប្រ្រក់ ១៧៤,៧២ លានដ៊លា្ល្ររ។ 

ចាប់ពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ១៩៦៦ ដល់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ ទីប្រឹក្រសាបានចូលរួមអន៊វត្ដ 

កិច្ចសន្រយាចំនួន ២.៤៣៣ សម្រ្រប់គម្រ្រងជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ីក្នុងទឹកប្រ្រក ់

៨២៦,៥ លានដ៊លា្ល្ររ។ នៅក្នុងរយៈព្រលដូចគា្ន្រន្រះ ទីប្រឹក្រសាមកពីប្រទ្រសកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុង 

កិច្ចសន្រយាចំនួន ១៤៤ សម្រ្រប់គម្រ្រងជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ីក្នុងទឹកប្រ្រក ់

១៤,៨៧ លានដ៊លា្ល្ររ។

ចាប់ពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ១៩៦៦ ដល់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ ទីប្រឹក្រសាបានចូលរួមអន៊វត្ដកិច្ចសន្រយា 

ចំនួន ២៨.៧០៩ សម្រ្រប់គម្រ្រងជំនួយបច្ច្រកទ្រសរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ក្នុងទឹកប្រ្រក់ ៣,៣  

ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ។ នៅក្នុងរយៈព្រលដូចគា្ន្រន្រះ ទីប្រឹក្រសាមកពីប្រទ្រសកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុង 

កិច្ចសន្រយាចំនួន ៣២៦ សម្រ្រប់គម្រ្រងជំនួយបច្ច្រកទ្រសរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ក្នុងទឹកប្រ្រក់  

៧,៨៧ លានដ៊លា្ល្ររ។

http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


ទិសដៅនាព្រលអនាគត

យ៊ទ្ធាស្ដ្រភាពជាដ្រគូប្រចាំប្រទ្រស ២០១១-២០១៣ របស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី សម្រ្រប់ប្រទ្រស 

កម្ពុជាផ្ដល់អាទិភាពដល់វិស័យចំនួន ៥ ដូចជា គមនាគមន៍/ដឹកជញ្ផូន (ផ្លូវជនបទ និងផ្លូវខ្រត្ដ)  

ារផ្គត់ផ្គង់ទឹកអនាម័យ និងអភិវឌ្រឍន៍ក្រ៊ង (ដោយមានារផ្ដ្រតសំខាន់ទៅលើទីប្រជ៊ំជន) កសិកម្មត  

និងធនធានធម្មតជាតិ (ពាណិជ្ផភាវូបនីយកម្មតកសិកម្មត និងារគាំទ្រំ្ន្រកធារាាស្ដ្រ) ារអប់រំ  

(មធ្រយមសិក្រសាបឋមភូមិ និងារបណ្ដះុបណា្ដ្រលវិជា្ផ្រជីវៈ) និងហិរញ្ញវត្ថ ុ(ប្របញ្ញត្ដកិម្មតធនាគារ ហិរញ្ញប្របទាន 

សម្រ្រប់សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារា៉្រប់រង)។ យ៊ទ្ធាស្ដ្រភាពជាដ្រគូ  

ប្រចាំប្រទ្រស ចាត់ទ៊ការគ្រប់គ្រងវិស័យាធារណៈថាជាវិស័យសម្របសម្រួសលមួយដោយគ្រប 

ដណ្ដប់លើារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុាធារណៈ វិមជ្រឈារនិងវិសហមជ្រឈារ ារប្រឆំងអំពើព៊ករលួយនិង 

ារអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព។ យ៊ទ្ធាស្ដ្រន្រះ ដក់បញ្ចលូនូវប្រធានបទអន្ដរវិស័យចំនួន ៥ ដូចជា ារអភិវឌ្រឍ 

វិស័យឯកជន អភិបាលកិច្ច សមធម៌យ្រនឌ័រ ដំណោះស្រ្រយចំណ្រះដឹង និងភាពជាដ្រគូ។ យ៊ទ្ធាស្ដ្រ 

ភាពជាដ្រគូប្រចាំប្រទ្រស ២០១៤-២០១៨ សម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលកំព៊ងរៀបចំដើម្របីស៊ ំ

ារអន៊ម័តពីក្រម៊ប្រកឹ្រសាភិបាលធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊នៅក្នងុឆ្ន្រ ំ២០១៤ នឹងធ្វើារពិចារណាារជាថ្មតី 

លើអាទិភាពទាំងន្រះ ឱ្រយស្របទៅាមអាទិភាពោលនយោបាយរបស់រដ្ឋ្រភិបាលថ្មតី ដ្រលត្រូវបាន 

បោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសនៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ និងដោយធ្វើារពិចារណាលើរបកគំហើញន្រារពិនិត្រយ 

ឡើងវិញន្រពាក់កណា្ដ្រលអណត្ដនិ្រយ៊ទ្ធាស្ដ្រ២០២០។ សកម្មតភាពផ្ដ្រតសំខាន់ជាងគ្រនៅក្នងុ ្ំរនារ 

ធ៊រកិច្ចសម្រ្រប់ប្រតិបត្ដិារប្រចាំប្រទ្រស ២០១៤-២០១៦ ទំនងជានៅស្រដៀងគា្ន្រនឹងសកម្មតភាពនៅ 

ក្នុងយ៊ទ្ធាស្ដ្រភាពជាដ្រគូប្រចាំប្រទ្រស ២០១១-២០១៣ ដ្រលទ្រទ្រង់ដោយហិរញ្ញប្របទានប្រភ្រទ 

កម្ចីពីមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ដ្រលមានចំនួនសរ៊ប ៦០២ លានដ៊លា្ល្ររ នៅក្នុងរយៈព្រលបីឆ្ន្រំ។

នៅក្នុងឯការបោះព៊ម្ពផ្រសាយន្រះ “ដ៊លា្ល្ររ ($)” មានន័យថា ដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក។ តួល្រខ គឺជាតួល្រខដ្រលបា៉្រន់ប្រមាណដោយ ADB លើកល្រងត្រកន្រ្លងដ្រលមានារបញ្ជ្រក់បន្ថ្រម។ 

ទិន្នន័យគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ លើកល្រងត្រកន្រ្លងដ្រលមានារបញ្ជ្រក់បន្ថ្រម។ ព្រឹត្តិប័ត្រន្រះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នកម្មតជារៀងរាល់ឆ្ន្រំនៅក្នុងខ្រម្រា។   

 ខ្រ ម្រា ឆ្ន្រំ ២០១៤

អំពីប្រទ្រសកម្ពជុា និងធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊

សមាជិកភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី
ចូលជាសមាជិក ១៩៦៦

ភាគហ៊៊ន និងអំណាចន្រការបោះឆ្ន្រត

ចំនួនភាគហ៊៊ន៖ ៥.២៥០ (០,០៥០% ន្រភាគហ៊៊នសរ៊ប) 

សម្ល្រងឆ្ន្រត៖ ៤៤.៦៩៧ (០,៣៣៨% ន្រសមាជិកភាពសរ៊ប,

 ០,៥១៩% ន្រសមាជិកភាពសរ៊បក្នងុតំបន់)

មូលធនសរ៊ប៖ ៨០,៨៥ លានដ៊លា្ល្ររ

មូលធនបង់ចូលប្រចំាឆ្ន្រ៖ំ ៦,៧៥ លានដ៊លា្ល្ររ

លោក អ្រថូនី ប្រកឃើរ (Anthony Baker) ជានាយក ហើយលោក រីឆត ស៊ីស៊ន (Richard Sisson) ជានាយក 

ប្ដូរវ្រន តំណាងប្រទ្រសកម្ពុជានៅក្នុងក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី។ 

លោក អ្ររីក ស៊ីដវីក (Eric Sidgwick) គឺជានាយកធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា។ និវាសនដ្ឋ្រនប្រសកកម្មតប្រចាំ  

ប្រទ្រសកម្ពុជា (CARM) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ១៩៩៦ ហើយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងារតភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងរវាងធនាគារ 

អភិវឌ្រឍន៍អាស៊ីជាមួយនឹងរដ្ឋ្រភិបាល វិស័យឯកជន និងសង្គមស៊ីវិល នៅក្នុងសកម្មតភាពផ្រស្រងៗរបស់ខ្លួន។ និវាសនដ្ឋ្រន 

ប្រសកកម្មតន្រះ បានចូលរួមក្នងុកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់កម្រតិោលនយោបាយ និងដើរតួជាមូលដ្ឋ្រនចំណ្រះដឹងទាក់ទងទៅនឹង 

បញ្ហ្រអភិវឌ្រឍន៍ផ្រ្រសងៗនៅកម្ពុជា ។

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុគឺជាភា្ន្រក់ងាររបស់រដ្ឋ្រភិបាលទទួលបន្ទកុទំនាក់ទំនងកិច្ចារជាមួយធនាគារ អភិវឌ្រឍន៍អាសី៊។ 

អំពីធនាគារអភិវឌ្រឍន៏អាស៊ី

ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី គឺជាធនាគាអភិវឌ្រឍន៍ពហ៊ភាគីដ្រលមានសមាជិកចំនួន ៦៧ ប្រទ្រសចូលរួម ដ្រលក្នុងនោះ ៤៨  

ប្រទ្រសស្ថិតក្នុងតំបន់ និង ១៩ ប្រទ្រសទៀតមកពីតំបន់ផ្រស្រងទៀតក្នុងពិភពលោក។ មធ្រយាបាយសំខាន់ៗដ្រលធនាគារ 

អភិវឌ្រឍន៍អាសី៊ប្រើប្រ្រស់ដើម្របីជួយសមាជិកដ្រលជាប្រទ្រសកំព៊ងអភិវឌ្រឍ រួមមាន ារពិគ្រ្រះយោបល់កម្រតិោលនយោបាយ 
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