
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និង
ប្រទ្រសកម្ពុជា
ព្ឹត្តិប័ត្

គិតត្រឹម ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បាននិងកំព៊ងគាំទ្ដល់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ាប់រាំងពីឆ្ន្ំ១៩៦៦ ោយ 
ទំហំន្ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍កាន់រត្ច្ើនាលំដប់រ ត្ូវបានផ្តល់រជូនាប់រពីឆ្ន្ំ១៩៩២។ ក្្យជម្ល្ះ និងការ 
ផ្ត្ច់រខ្លួនរបស់រកម្ពុជាពីឆកអន្តរាតិរយៈព្លពីរទសវត្សរ៍ កិច្ចព្មព្ៀងសន្តិាពទីក្៊ងបា៉្រីស ឆ្ន្ំ១៩៩១  
បានបង្កើតឡើងវិញនូវសណ្ត្ប់រធ្ន្ប់រសាធរណៈ និង ស្ថ្រាពនយោបាយ។

គិតតឹ្មថ្ងទី្៣១ ខ្ធ្ន ូឆ្ន្២ំ០១៤ ប្ទ្សកម្ពុជាបានទទួលហិរញ្ញប្បទាន ចំនួន ២,១១ ពាន់រលានដ៊លា្លរ្ 
ដ្លរួមមានកម្ចី ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ច្កទ្សពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ ប្ទ្សកម្ពុជាបានោះ 
ជំហានខិតទៅកាន់រត្ជិតឋានៈាប្ទ្សដ្លមានប្្ក់រចំណូលមធ្យមកមិ្តាប ាមរយៈកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច 
ដ៏ឆប់ររហ័ស ដ្លមានការរ៊ញច្្នពីសមិទ្ធិកម្មដ៏រឹងមាំនៅក្នុជងវិស័យកាត់រដ្រសម្លៀកបំពាក់រ ទ្សចរណ៍ 
ស្ូវអង្ករ និង សំណង់រ។ បើទោះបីាកំណើនន្ះត្ូវបានរំពឹងថានឹងបន្តនៅក្នុជងឆ្ន្ំ ២០១៥-២០១៦ ក៏ោយ 
ប៉៊ន្ត្ ស្ដ្ឋកិច្ច នៅត្បន្តមានាពងាយរងគ្្ះចំពោះវិបត្តិាងក្្ និង គ្្ះធម្មាតិ។ ការអង្ក្តសង្គម 
ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានបងា្ហ្ញឱ្យដឹងថា ាពក្ីក្នៅក្នុជងប្ទ្សកម្ពុជា បានធ្ល្ក់រច៊ះះ៉្ងគំហ៊ក នៅចច្ល្ះឆ្ន្ំ   
២០០៧ និង ឆ្ន្ំ២០១២ ាប់រពីប្មាណ ៥០% មកក្្ម ២០%។

ការសិក្សាវិនិច្ឆ័យប្ាំប្ទ្សកម្ពុជាឆ្ន្ំ២០១៤ បានកំណត់ររកឃើញឧបសគ្គសំាន់រៗចំនួន៥ ដ្លាំង 
ស្ទះ ចំពោះការធ្វើឱ្យកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចសម្្ប់រាំងអស់រគា្នក្ាន់រត្មានាពល្អប្សើរ។ ឧសគ្គាំងស្ទះាំងចះ 
រួមមាន ការអប់ររំ និង ការបណ្តុះបណ្ត្ល, ការផ្គត់រផ្គង់រថាមពលនៅតំបន់រជនបទ, ផ្លូវថ្នល់រ កំពង់រផ្ និង ផ្លូវទឹក, 
អំពើព៊ករលួយ និង អភិបាលកិច្ច, ព្មាំងស្វាស៊ខាព ទឹក និង អនាម័យ ាពិស្ស នៅក្្ាជធនីភ្នព្ំញ។

កំណើនន្ការដកសាច់រប្្ក់រចំពោះប្ទ្សកម្ពុជា សម្្ប់រការផ្តល់រកម្ចី និង ជំនួយឥតសំណងដ្លផ្តល់រ 
ហិរញ្ញប្បទានោយធនធនមូលធនធម្មា មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ និង មូលនិធិពិស្សៗដទ្ទៀត មានចំនួន 
រហូតដល់រ ១,៥៣ ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ។

គម្រ្រង និង កម្មវិធីនានាដ្រលគាំទ្រោយធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺាដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ពហ៊ាគីដ៏ធំបំផ៊តរបស់រកម្ពុជា។ នៅក្នុជងរយៈព្លប៉៊នា្ម្នឆ្ន្ំថ្មីៗន្ះ 
កិច្ចខិតខំបានផ្ត្តលើការអភិវឌ្ឍន៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ការអប់ររំ ការគ្ប់រគ្ងវិស័យសាធរណៈ វិស័យ 
ឯកជន និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជ និង ការគ្ប់រគ្ងវិស័យកសិកម្ម និង ធនធនធម្មាតិ។

នៅចច្លះ្ឆ្ន្២ំ០១០ និង ២០១៣ ប្តិបត្តកិារនៅក្នុជងប្ទ្សកម្ពុជាដ្លបានទទួលការគំាទ្ពីធនាគារ- 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានបង្កើតឱ្យមាននូវលទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏រឹងមាំ ោយមានគ្ួសសារថ្មីៗនៅតំបន់រជនបទចំនួន 
៤០.០០០គ្ួសសារ បានតា្ជ្ប់របណ្ត្ញអគ្គិសនី ហើយខ្ស្បណ្ត្ញផ្គត់រផ្គង់រអគ្គិសនីប្វ្ង ៣៣០គីឡូម៉្ត្ 
ត្ូវបានតម្លើង ឬ ក្លម្អ ផ្លូវថ្នល់រប្វ្ង ៦២១គីឡូម៉្ត្ ត្ូវបានសាងសង់រ ឬ ក្លម្អ ក្នុជងចះ ២៦៨ 
គីឡូម៉្ត្គឺាផ្លូវជនបទ គ្ួសសារដ្លរស់រនៅតំបន់រជនបទចំនួន ៩៦.០០០គ្ួសសារ មានលទ្ធាពទទួលបាន
ការផ្គត់រផ្គង់រទឹកថ្មី ឬ ការផ្គត់រផ្គង់រទឹកដ្លត្ូវបានក្លម្អ និង ជិត៥០.០០០គ្ួសសារ ទទួលបានហ្ដ្ឋ្រចនា 
សម្ព័ន្ធអនាម័យថ្មី ឬ ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ ដ្លត្ូវបានក្លម្អ។ នៅក្នុជងវិស័យអប់ររំ មានសិស្សាង 
២០៥.០០០នាក់រ នៅសាលាមធ្យមសិក្សា ដ្លក្នុជងចះមាន ៩៧.១៦៥ នាក់រាសិស្សសី្ បានទទួលប្យោជន៍ 
ពីហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអប់ររំថ្មី ឬ ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធអប់ររំដ្លត្ូវបានក្លម្អ ោយមានគ្ូបង្ៀនចំនួន ២៤៣ 
នាក់រ បានទទួលការបណ្តុះបណ្ត្លប្កបោយគ៊ណាព និង បទដ្ឋ្នសមត្ថាពខ្ពស់រាងម៊ន។

ក្នុជងឆ្ន្ំ២០១៤ គម្្ងរបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដ្លមានតម្ល្ទឹកប្្ក់រសរ៊បចំនួន ២៩៥,៧ លាន 
ដ៊លា្ល្រ ាប់របញ្ចូល ៦២,៣លានដ៊លា្ល្រ ដ្លស្ថិតក្្មសហហិរញ្ញប្បទានសម្្ប់រគម្្ងវិនិយោគ និង 
៣.០លានដ៊លា្ល្រ សម្្ប់រសហហិរញ្ញប្បទានជំនួយបច្ច្កទ្ស ត្ូវបានអន៊ម័តសម្្ប់រប្ទ្សកម្ពុជា។ 
ថវិកានឹងតូ្វបានប្ើប្្ស់រ ដើម្បីទសា្តរ្ឡើងវិញនូវផ្លវូជនបទប្មាណ ១.០០០ គីឡូម្៉ត្ នៅក្នុជងខ្ត្តចំនួន ៩ 
ការផ្តល់រនូវលទ្ធាពទទួលបានទីផ្សារ និងស្វាសង្គមដទ្ទៀត ដ្លកាន់រត្មានស៊វត្ថាិព ោយចំណយតិច  

ាាងទី២   ប្រទ្រសកម្ពុជា ៖ ការអនុម័តទៅលើ 
កម្ចី ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយ 
បច្ច្រកទ្រសសរុបក, ខ

វិស័យ ចំនួន
ចំនួនសរ៊ប

(លានដ៊លា្លរ្)គ %គ

កសិកម្ម ធនធនធម្មាតិ និង 
ការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 70 628.85 25.34

អប់ររំ 33 253.05 10.20
ថាមពល 20 177.63 7.16
ហិរញ្ញវត្ថុជ 35 230.00 9.27
ស៊ខាព 15 79.78 3.21
ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម 13 71.14 2.87
ពហ៊វិស័យ 10 168.18 6.78
ការគ្ប់រគ្ងវិស័យសាធរណៈ 65 201.30 8.11
គមនាគមន៍ 47 502.50 20.25
ការផ្គត់រផ្គង់រទឹក និងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ

និងស្វាក្នុជងក្៊ងដទ្ទៀត 21 169.21 6.82
សរ៊ប 329 2,481.61 100.00
ក ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ចក្ទ្ស ាប់របញ្ចលូាំងសហហិរញ្ញប្បទាន។
ខ ាប់របញ្ចលូកម្ចរីដ្ឋ និងឯកជន និង ជំនួយបច្ចក្ទ្ស។
គ  ចំនួនសរ៊បប្ហ្លាមិនអាចគណនាបានោយសារការយកល្ខក្្យ 

ក្បទៀសកៀកនឹងចំនួនគត់រ។

ាាងទី១  ប្រទ្រសកម្ពុជា៖ កម្ចី ជំនួយឥតសំណង 
និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស ឆ្ន្រំ ២០១៤ 
(លានដុលា្ល្ររ)
កម្ចី

រដ្ឋ ឯកជន
ជំនួយ 

បច្ច្កទ្ស
ជំនួយឥត 
សំណង សរ៊ប

 226.00 -  7.40  21.25 254.65 
_ = សូន្យ

សមា្គល្់រ៖ ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ចក្ទ្សាប់របញ្ចលូាំងសហហិរញ្ញប្បទាន។

ាាងទី៣  ប្រទ្រសកម្ពុជា ៖ ហិរញ្ញប្របទានសរុបផ្តល់ 
ទៅវិស័យឯកជន ប្រងច្រកទៅតាមប្រភ្រទ

ចំនួនគម្្ង 2
ចំនួន (លានដ៊លា្ល្រ)

កម្ចី 83.00
ការវិនិយោគាគហ៊៊ន -
ការធនាហិរញ្ញប្បទាន -
កម្ចីប្ភ្ទ B -
សរ៊ប 83.00
_ = សូន្យ

http://www.adb.org/site/funds/ocr
http://www.adb.org/site/adf/main


ប៊៉ន្តម្ានប្សិទ្ធាពខ្ពស់រព្ញមួយឆ្ន្។ំ ាមរយៈាពាដ្គូាមួយវិស័យឯកជន 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏នឹងជួយដល់រប្ទ្សកម្ពុជា ដើម្បទីសម្្ចបាននូវប្ព័ន្ធ 
អប់ររំ និង បណ្តុះបណ្ត្លបច្ច្កទ្ស និងវិា្ជ្ជីវៈមួយដ្លមានលក្ខណៈផ្លូវការ 
និង ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការទីផ្សារ។ ធនធនតូ្វបានប្ងច្កដើម្បីទធ្វើឱ្យវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុជរបស់រកម្ពុជាអាចផ្តល់រជូនបានកាន់រត្ប្សើរទៅាមតម្ូវការទីផ្សារ និង 
លើកកម្ពស់រការគៀងគរធនធនហិរញ្ញវត្ថុជ។ ស្បព្លាមួយគា្នច្ះដ្រ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊នឹងជួយធ្វើការក្លម្អ ព្មាំងពងី្កស្វាផ្គត់រផ្គង់រទឹកនៅតំបន់រទីក៊្ង 
ាមបណ្តខ្្ត្តដ្លតូ្វបានជ្ើសរីស សា្ត្រឡើងវិញនូវហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្ល
ទទួលរងការខូចាតពីទឹកជំនន់រឆ្ន្ំ ២០១៣ និង ធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវសមត្ថាព
របស់រកម្ពុជា ក្នុជងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្្ះធម្មាតិ។ ក៏មានការផ្ត្តយកចិត្តទ៊ក
ដក់រផងដ្រចំពោះការបង្កើតការងារនៅក្នុជងឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍នៅាមតំបន់រ 
មួយចំនួន ដ្លមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍន៍ដូចា ខ្ត្តកំពត ក្ប និង កោះក៊ង។

ការងារផ្ន្កយ្នឌ័ររបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊នៅក្នុជងគ្ប់រវិស័យាំងអស់រ 
នៅត្បន្តកសាងសមត្ថាពរបស់រស្្តី ដើម្បទីឱ្យមានជីវាពរស់រនៅកាន់រត្ប្សើរ 
ព្មាំងផ្ត្តលើការបង្កើតកាលាន៊វត្តន៍ាពឱ្យលើសពីវិស័យកសិកម្ម ដ្ល 
មានផលិតាពាប។

ប្រតិបត្ដកិារវិស័យឯកជន
ក្នុជងនាមាអ្នកជម្៊ញលើកកម្ពស់រការវិនិយោគឯកជន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី  
ផ្ដល់រនូវជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជោយផ្ទ្ល់រ ដល់រគម្្ងក្នុជងវិស័យសាធរណៈមិនម្នរដ្ឋ 
និង គម្្ងវិស័យឯកជនក្នុជងទម្ង់រាកម្ចីោយផ្ទ្ល់រ ការវិនិយោគលើមូលធន 
ការធនាហិរញ្ញប្បទាន កម្ចីប្ភ្ទ B និង ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម។ គិតាប់រពី 
ព្លាប់រផ្ដើមមក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានអន៊ម័តលើគម្្ងវិស័យឯកជន 
ចំនួន ២ នៅក្នុជងវិស័យថាមពល និង ហិរញ្ញវត្ថុជ របស់រប្ទ្សកម្ពុជាក្នុជងទឹកប្្ក់រ 
៨៣ លានដ៊លា្លរ្។ សមត៊ល្យសរ៊បដ្លនៅសល់រពីប្តិបត្តកិារវិស័យឯកជនរបស់រ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុជងប្ទ្សកម្ពុជា គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ មាន 
ចំនួន ៧៥,៤៣ លាន ដ៊លា្ល្រ ដ្លស្មើនឹង ០,៩៥% ន្ទឹកប្្ក់រសរ៊ប សម្្ប់រ 
គម្្ងវិស័យឯកជន។

កម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម (TFP) របស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ជួយ 
បំព្ញគមា្លត្ទីផ្សារាមរយៈការផ្ដល់រនូវការធនា និង កម្ចាីមរយៈធនាគារាដ្គូ 
នានាសម្្ប់រគំាទ្ដល់រការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ កម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មបាន 
បំព្ញាង ១០.៣០០ ប្តិបត្ដកិារោយបានផ្ដល់រការគំាទ្ដល់រការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម  
ក្នុជងទឹកប្្ក់រ ាង ២០,៥ ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ និង សហគ្្សា្ន្តតូចនិងមធ្យមាង 
៦.០០០ សហគ្្សាប់រាំងពីឆ្ន្ំ២០០៤ មក។ នៅក្នុជងឆ្ន្ំ២០១៤ កម្មវិធីហិរញ្ញ- 
ប្បទានពាណិជ្ជកម្មបានគំាទ្ដល់រការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុជងទឹកប្្ក់រ ៣,៨ ពាន់រលាន 
ដ៊លា្ល្រ ាមរយៈាង ១.៩០០ ប្តិបត្ដិការ។ នៅក្នុជងប្ទ្សកម្ពុជា កម្មវិធីហិរញ្ញ- 
ប្បទានពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើការងារាមួយនឹងធនាគារមួយ និង បានគាំទ្ដល់រការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មក្នុជងទឹកប្្ក់រាង ២,៦ លានដ៊លា្ល្រ រវាងប្តិបត្ដិការចំនួន៨។ បន្ថ្ម 
ពីលើការបំព្ញគមា្ល្តទីផ្សារ គោលដៅរបស់រកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម គឺ 
គៀងគរមូលធន និង ការចូលរួមរបស់រវិស័យឯកជននៅក្នុជងការអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឱ្យ
កាន់រត្មានការរីកចម្ើន។

សហហិរញ្ញប្របទាន
ប្តិបត្ដិការសហហិរញ្ញប្បទាន ផ្ដល់រលទ្ធាពឱ្យដ្គូហិរញ្ញប្បទាននានារបស់រ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី រដ្ឋ្ភិបាល ឬ សា្ថ្ប័ននានារបស់ររដ្ឋ្ភិបាល សា្ថ្ប័នផ្ដល់រ 
ហិរញ្ញប្បទានពហ៊ាគី និង សា្ថប័្នពាណិជ្ជកម្មនានា ចូលរួមផ្ដល់រហិរញ្ញប្បទានដល់រ 
គម្្ងនានារបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊។ មូលនិធិបន្ថម្តូ្វបានផ្ដល់រក្នុជងទម្ង់រ 
ាកម្ចី និង ជំនួយឥតសំណងផ្លូវការ ហិរញ្ញប្បទានសម្បទានផ្ស្ងៗ និង ហិរញ្ញ-
ប្បទានពាណិជ្ជកម្មដូចាកម្ចីប្ភ្ទ B ការរៀបចំទប់រសា្ក្ត់រហានិភ័យ កម្ចី និង 
ាគហ៊៊នស្បគា្ន ្ការធនាសហហិរញ្ញប្បទាន ការផ្ដល់រសហហិរញ្ញប្បទានដល់រប្តិ-
បត្ដកិារនានា នៅក្្មកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មរបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊។

គិតតឹ្មច៊ងឆ្ន្២ំ០១៤ សហហិរញ្ញប្បទានផ្លវូការសរ៊បសម្្ប់រប្ទ្សកម្ពុជា
មានចំនួន ៣៩៤,៤ លានដ៊លា្ល្រ សម្្ប់រគម្្ងវិនិយោគចំនួន ៣៤ និង ៤៧,៩ 
លានដ៊លា្ល្រ សម្្ប់រគម្្ងជំនួយបច្ច្កទ្សចំនួន ៤៦ គម្្ង។ សហហិរញ្ញ-
ប្បទានផ្លវូការសរ៊បសម្្ប់រប្ទ្សកម្ពុជាមានចំនួន ១៦,៤៦លានដ៊លា្លរ្ សម្្ប់រ 
គម្្ងវិនិយោគមួយ។

នៅក្នុជងឆ្ន្ំ២០១៤ ប្ទ្សកម្ពុជាបានទទួលសហហិរញ្ញប្បទានក្នុជងទម្ង់រ
ាកម្ចចំីនួន ៤១,០ លានដ៊លា្លរ្ ពីរដ្ឋភិ្បាលន្សាធរណរដ្ឋកូរ្៉ និង សហហិរញ្ញ- 
ប្បទានក្នុជងទម្ង់រាជំនួយឥតសំណងចំនួន ២១,៣ លានដ៊លា្ល្រ ពីរដ្ឋ្ភិបាល 
អូស្្តាលី និង ជប៉៊ន និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ Nordic។ 

ស្ចក្ដីសង្ខ្បអំពីគម្្ងដ្លទទួលបានសហហិរញ្ញប្បទាន ពីថ្ង្ទី១ 
ខ្មកា ឆ្ន្ំ២០១០ ដល់រថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ អាចរកបានលើគ្ហទំព័រ 
www.adb.org/countries/cambodia/cofinancing។

ភាពជាដ្រគូ
ាពាដ្គូាមួយអង្គការសង្គមសី៊វិល (CSOs) គឺាការប្តា្្ញចិ្ត្តមួយដ៏សំាន់រ 
នៅក្នុជងក្បខ័ណ្ឌយ៊ទ្ធសាស្្ត រយៈព្លវ្ងរបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊៖ យ៊ទ្ធសាស្្ត 
២០២០ និង ការត្ួសតពិនិត្យឡើងវិញន្ពាក់រកណ្ត្លអាណត្តិរបស់រយ៊ទ្ធសាស្្ត
ន្ះ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ ធ្វើការងារាមួយអង្គការសង្គមសី៊វិលាច្ើននៅក្នុជង
ប្ទ្សកម្ពុជា ដើម្បទីពង្ឹងកិច្ចខិតខំរបស់រខ្លួន សំដៅកាត់របន្ថយាពក្ីក្ និង 

ាាងទី៥  ប្រទ្រសកម្ពជុា ៖ សូចនាករគុណភាពន្រការគ្រប់គ្រងគម្រ្រងសម្រ្រប់ 
ការផ្តល់កម្ចី និងជំនួយឥតសំណងដល់រដ្ឋ្រភិបាល២០១៣-២០១៤

ចំនួនកម្ចកំីព៊ងដំណើរការ (តឹ្មថ្ងទី្៣១ ខ្ធ្ន ូឆ្ន្២ំ០១៤) 29
2013 ($ million) 2014 ($ million)

ការផ្ដល់រកិច្ចសន្យា/ការសន្យាក,ខ 39.6 79.2
សាច់រប្្ក់របានបើកក  127.1  70.4 

ជំនួយឥតសំណងកំព៊ងដំណើរការ
(តឹ្មថ្ងទី្៣១ ខ្ធ្ន ូឆ្ន្២ំ០១4)គ 12

2013 ($ million) 2014 ($ million)
ការផ្ដល់រកិច្ចសន្យា/ការសន្យាក,ខ 28.4 28.3
សាច់រប្្ក់របានបើកក  39.1  28.3 

គម្្ងដ្លមានបញ្ហ្ាក់រស្ដ្ង (%) 7
សមា្គ្ល់រ ៖ ចំនួនសរ៊បមិនអាចគណនាបានោយសារត្ការយកល្ខកៀកនឹងចំនួនគត់រ។
ក ាប់របញ្ចូលកម្ចី/ជំនួយឥតសំណងដ្លបានបិទ ដ្លមានការផ្ដល់រកិច្ចសន្យា ឬ ការបើកផ្ដល់រប្្ក់រនៅក្នុជងឆ្ន្ំ។
ខ ោយមិនាប់របញ្ចូលកម្ចី/ជំនួយឥតសំណង ដ្លជួយលើផ្្នកគោលនយោបាយ។
គ ាប់របញ្ចូលត្មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និង មូលនិធិពិស្សដទ្ទៀតរបស់រ ADB ត្ប៉៊ណ្ណ្ះ។

ាាងទី៦  ប្រទ្រសកម្ពុជា ៖ គម្រ្រងទទួលបានសហហិរញ្ញប្របទាន 
១ មករា ២០១០ ដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

សហហិរញ្ញប្បទាន ចំនួនគម្្ង ចំនួន (លានដ៊លា្ល្រ)
គម្្ងក 15 225.98
ជំនួយឥតសំណង 12 103.17
កម្ចីផ្លូវការ 8 106.35
សហហិរញ្ញប្បទានសម្្ប់រ  

ពាណិជ្ជកម្ម
1 16.46

ជំនួយបច្ច្កទ្សឥតសំណង 10 22.00
ក    គម្្ងដ្លមានប្ភពសហហិរញ្ញប្បទានច្ើនត្ូវបានាប់រត្ម្ដងត្ប៉៊ណ្ណ្ះ។

ាាងទី៤ ប្រទ្រសកម្ពជុា ៖ អត្រ្រជោគជ័យរបស់គម្រ្រង

ឆ្ន្ំ
អត្្ជោគជ័យ

(%)
ចំនួនគម្្ង/កម្មវិធីដ្ល 

បានវាយតម្ល្ោយឯកាជ្យ
2006 100.00 1
2007 - 1
2008 50.00 4
2009 50.00 4
2010 100.00 1
2011 100.00 1
2012 66.67 3
សរ៊ប 60.00 15
_ = សូន្យ

សមា្គ្ល់រ៖ “ឆ្ន្ំ” សំដៅចំពោះឆ្ន្ំច្កាយរបាយការណ៍បញ្ចប់រគម្្ង (PCR)។ ធៀបទៅនឹងតួល្ខនៅក្នុជងព្ឹត្តិប័ត្
កាលពីឆ្ន្ម៊ំន អត្្ជោគជ័យដ្លបានាយការណ៍ឱ្យដឹង មានមូលដ្ឋន្ផ្អក្លើការកំណត់រអត្្ពីរបាយការណ៍បញ្ចប់រ 
គម្្ងដ្លត្ូវបានផ្តល់រស៊ក្ឹត្យាព និង របាយការណ៍វាយតម្ល្សមិទ្ធិកម្មដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្ោយឯកាជ្យត្ 
ប៉៊ណ្ណ្ះ និងមិនាប់របញ្ចូលស្វ័យវាយតម្ល្ឡើយ។ ោយសារសំណកមានទំហំតូច ដូច្ន្ះអត្្ជោគជ័យមិនាំបាច់រ
ត្ូវតំណងឱ្យសមិទ្ធិកម្មប្តិបត្តិការក្នុជងប្ទ្សឡើយ។

ប្ភព៖ របាយការណ៍បញ្ចប់រគម្្ងដ្លតូ្វបានផ្តល់រស៊កឹ្ត្យាព និង ប្ព័ន្ធទិន្នន័យដ្លកំណត់រអត្្ទៅលើរបាយ 
ការណ៍វាយតម្ល្សមិទ្ធិកម្មគម្្ង/កម្មវិធី ដ្លបានផ្សព្វផ្សាយត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤។

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


បង្កើនប្សិទ្ធាព គ៊ណាព និង និរន្តរាព ន្ជំនួយដ្លខ្លួនផ្តល់រជូន។
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការដ៏រឹងមាំាមួយអង្គការ 

មិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល (NGOs) នៅក្នុជងវិស័យកិច្ចគាំពារសង្គម អប់ររំ ការគ្ប់រគ្ង 
វិស័យសាធរណៈ និង វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ។ ការចូលរួមាមួយអង្គការ 
មិនម្នរដ្ឋភិ្បាល លើបញ្ហត្សូ៊មតិ ក៏កំព៊ងមានការកើនឡើងផងដ្រ។ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងធ្វើការចូលរួមឱ្យបានកាន់រត្សកម្មាងន្ះាមួយអង្គការមិន
ម្នរដ្ឋ្ភិបាល ក្នុជងការរៀបចំ និង អន៊វត្តគម្្ង។

យ៊ទ្ធសាស្្តាពាដ្គូប្ាំប្ទ្ស (CPS) របស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 
ឆ្ន្ំ២០១៤-២០១៨ សម្្ប់រប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លត្ូវបានអន៊ម័ត នៅថ្ង្ទី២៨ 
ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៤ ឆ្លុជះបញ្ច្ំងអំពីការពិគ្្ះយោបល់រះ៉្ងទូលំទូលាយាមួយ 
ាគីពាក់រព័ន្ធាច្ើន ាប់របញ្ចូលមន្្តីរដ្ឋ្ភិបាលថា្ន្ក់រាតិ និង ថា្ន្ក់រមូលដ្ឋ្ន 
តំណងអង្គការ សង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និង សា្ថ្ប័នស្្វជ្្វ។ 

លទ្ធកម្ម

ភាគរយន្រកិច្ចសន្រយាលទ្ធកម្មរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី
ារៀងាល់រឆ្ន្ំ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីផ្តល់រកម្ចី ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយ 
បច្ច្កទ្ស ដើម្បទីផ្តល់រមូលនិធិគាំទ្ដល់រគម្្ង និង សកម្មាពនានានៅក្នុជង 
បណ្ត្ប្ទ្សកំព៊ងអភិវឌ្ឍន៍ាសមាជិករបស់រខ្លួន ព្មាំងទឹកប្្ក់រាច្ើន 
ពាន់រលានដ៊លា្ល្រទៀតនៅក្នុជងកិច្ចសន្យា ដើម្បទីធ្វើលទ្ធកម្មទំនិញ ការងារ និង ស្វា 
ទីប្ឹក្សា។ កិច្ចសន្យា ាគច្ើនត្ូវបានផ្តល់រជូនក្្មមូលដ្ឋ្នន្ការប្កួត 
ប្ជ្ងកម្ិតអន្តរាតិ ដ្លបើកចំហចំពោះក្៊មហ៊៊ន និង ប៊គ្គលគ្ប់ររូប ដ្ល 
មកពីប្ទ្សាសមាជិកណមួយរបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ាំងនៅក្នុជងតំបន់រ 
ឬ មិននៅក្នុជងតំបន់រ។

ទំនិញ ការងារ និង ស្រវាពាក់ព័ន្ធ
ាប់រពីថ្ង្ទី ១ ខ្មកា ឆ្ន្ំ១៩៦៦ រហូតដល់រថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ អ្នកម៉្ការ 
និង អ្នកផ្គត់រផ្គង់របានចូលរួម នៅក្នុជងកិច្ចសន្យាចំនួន ១៩៤.៦៦៧ សម្្ប់រទំនិញ 
ការងារ និង ស្វាពាក់រព័ន្ធ ស្ថិតក្្មគម្្ងកម្ចី និង ជំនួយឥតសំណងរបស់រ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដ្លមានតម្ល្ទឹកប្្ក់រ ១៣៥,២១ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ។ 
នៅក្នុជងរយៈព្លដដ្លន្ះ មានកិច្ចសន្យាចំនួន ២.៧៦៦ ត្ូវបានផ្តល់រជូនទៅ 
ឱ្យអ្នកម៉្ការ និង អ្នកផ្គត់រផ្គង់រមកពីប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លមានតម្ល្ទឹកប្្ក់រចំនួន 
៧៨២,៥៩លានដ៊លា្ល្រ។

 ាាងទី៧  ប្រទ្រសកម្ពុជា ៖ ភាគរយរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាន្រការផ្តល់កិច្ចសន្រយា
លទ្ធកម្ម សម្រ្រប់គម្រ្រងកម្ច ីជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស

ពិពណ៌នា

2013 2014
សរ៊ប

គិតត្ឹម៣១ ធ្នូ ២០១៤
ចំនួន

(លានដ៊លា្លរ្)
%ន្ចំនួន 

សរ៊ប
ចំនួន

(លានដ៊លា្លរ្)
%ន្ចំនួន 

សរ៊ប
ចំនួន

(លានដ៊លា្លរ្)
%ន្ចំនួន

សរ៊ប
ទំនិញ ការងារ និងស្វា

ពាក់រព័ន្ធ  93.06  1.41  62.84  0.73  782.59  0.58 
ស្វាផ្ដល់រប្ឹក្សា  6.45  1.26  5.41  0.97  45.46  0.46 
លទ្ធកម្មសរ៊ប  99.51  1.40  68.25  0.75  828.04  0.57 

ាាងទី៨  ប្រទ្រសម្ពជុា ៖ ក្រមុហុ៊នម៉្រការ/ក្រមុហុ៊នផ្គត់ផ្គង់ទំាង៥ ដ្រលស្ថតិៅ 
លំដប់ខ្ពស់ជាងគ្រក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា ដ្រលចូលរួមៅក្នងុកិច្ចសន្រយា 
ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ការងារ និងស្រវាពាក់ព័ន្ធ ក្រ្រមគម្រ្រងកម្ច ីនិងជំនួយ 
ឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ ១ មករា ២០១០-៣១ ធ្ន ូ២០១៤

ក្៊មហ៊៊នម៉្ការ/ក្៊មហ៊៊នផ្គត់រផ្គង់រ វិស័យ

ចំនួនទឹកប្្ក់រ 
នៅក្នុជងកិច្ចសន្យា 

(លានដ៊លា្លរ្)
Ung Sim Sia Construction Co., Ltd.             ANR, TRA 20.29
Sok Sokha Co., Ltd.                           ANR, TRA 12.88
Tan Kim Eng Construction Co., Ltd.           ANR, TRA 12.32
Smart Dragons Group Ltd.                       TRA 8.63
The Seaboard Cambodia Development 
Construction Co., Ltd. ANR 8.46
ផ្ស្ងៗ 269.38
សរ៊ប 331.96
ANR = កសិកម្ម ធនធនធម្មាតិ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ      TRA = ដឹកជញ្ជូន

ាាងទី៩  ប្រទ្រសម្ពុជា ៖ ទីប្រឹក្រសាទាំង៥ ដ្រលស្ថិតៅលំដប់ខ្ពស់ជាងគ្រ 
ដ្រលចូលរួមៅក្នុងកិច្ចសន្រយាផ្តល់ស្រវាប្រឹក្រសាោបល់ ក្រ្រម 
គម្រ្រងកម្ច ីជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ច្រកទ្រសរបស់ធនាគារ
អភិវឌ្រឍន៍អាសុី ១ មករា ២០១០ - ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ទីប្ឹក្សា វិស័យ

ចំនួនទឹកប្្ក់រ 
នៅក្នុជងកិច្ចសន្យា 

(លានដ៊លា្ល្រ)
Plan International Cambodia ANR 3.96
Social Business Khmer 

Research & Development ANR, EDU, HLT, TRA 1.57
Cadtis Consultant Co., Ltd. ANR 0.81
The Peace and Development 
 Aid Organization WUS 0.75
Green Goal Ltd. (GG) WUS 0.62
ប៊គ្គលទីប្ឹក្សា 8.21
ផ្ស្ងៗ 3.79

សរ៊ប 19.72
ANR = កសិកម្ម ធនធនធម្មាតិ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ      EDU = អប់ររំ 

HLT = ស៊ខាព      TRA = ដឹកជញ្ជនូ      WUS = ហ្ដ្ឋរចនាសម្ពន័្ធផ្គត់រផ្គង់រទឹក និងស្វាដទ្ទៀតនៅតំបន់រទីក៊្ង  

កិច្ចសន្យាលទ្ធកម្ម សម្្ប់រទំនិញ ការងារ និង ស្វាពាក់រព័ន្ធ ក្្មប្តិបត្តកិារ 
កម្ចី និង ជំនួយឥតសំណង មានទឹកប្្ក់រសរ៊បចំនួន ៦,៥៩ ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ 
ក្នុជងឆ្ន្ំ២០១៣ និង ៨,៥៨ពាន់រដ៊លា្ល្រ ក្នុជងឆ្ន្ំ២០១៤។ លទ្ធកម្ម សរ៊បគិតត្ឹមថ្ង្ទី 
៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ មានចំនួនទឹកប្្ក់រ ១៣៥,២១ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ។

កិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសម្្ប់រស្វាទីប្ឹក្សាក្្មប្តិបត្តិការកម្ចី ជំនួយឥត 
សំណង និង ជំនួយបច្ច្កទ្ស មានទឹកប្្ក់រសរ៊បចំនួន ៥១១,១៣ លានដ៊លា្ល្រ 
ក្នុជងឆ្ន្ំ២០១៣ និង ៥៥៥,៣០ លានដ៊លា្ល្រ ក្នុជងឆ្ន្ំ២០១៤។ លទ្ធកម្មសរ៊បគិត 
ត្ឹមថ្ង្ទី ៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ មានចំនួនទឹកប្្ក់រ ៩,៩៨ ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ។

ស្រវាទីប្រឹក្រសា
ាប់រពីថ្ង្ទី ១ ខ្មកា ឆ្ន្ំ១៩៦៦ រហូតដល់រថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ទីប្ឹក្សា 
បានចូលរួមនៅក្នុជងកិច្ចសន្យា ចំនួន ៤៥.៥៨៤ សម្្ប់រផ្តល់រស្វាទីប្ឹក្សា ក្្ម 
គម្្ងកម្ចី ជំនួយឥតសំណង និង ជំនួយបច្ច្កទ្ស របស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាស៊ី ដ្លមានតម្ល្ទឹកប្្ក់រ ៩,៩៨ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ។ នៅក្នុជងរយៈព្លដដ្ល 
ន្ះ មានកិច្ចសន្យាចំនួន ៦៤១ តូ្វបានផ្តល់រជូនទៅឱ្យទីបឹ្ក្សាមកពីប្ទ្សកម្ពុជា 
ដ្លមានតម្ល្ទឹកប្្ក់រចំនួន ៤៥,៤៦លានដ៊លា្ល្រ។

បញ្ហ្រប្រឈមផ្ន្រកប្រតិបត្ដិការ
ការត្ួសតពិនិត្យឡើងវិញប្ាំឆ្ន្ំទៅលើការគ្ប់រគ្ងប្តិបត្តិការគម្្ងប្ាំ 
ប្ទ្ស ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងាមួយទីា្ន្ក់រងារសហប្តិបត្តិការអន្តរាតិជប៉៊ន 
និង ធនាគារពិភពលោក បានកំណត់ររកឃើញបញ្ហ្ប្ឈមផ្ស្ងៗគា្ន្ចំពោះ ការ
អន៊វត្តន៍សម្្ប់រប្ទ្សកម្ពុជា។ ទីា្ន្ក់រងារប្តិបត្តិ និង ទីា្ន្ក់រងារអន៊វត្ត មាន 
សមត្ថាពអន៊វត្ត មានកម្ិត ាពិស្ស នៅក្នុជងការគ្ប់រគ្ងគម្្ង ការធ្វើ 
លទ្ធកម្ម និង ការគ្ប់រគ្ងហិរញ្ញវត្ថុជ។ សិទ្ធិអំណចមិនត្ូវបានផ្ទ្រទៅឱ្យអង្គាព
គ្ប់រគ្ងគម្្ងឡើយ។ ាទូទៅ ការរៀបចំគម្្ងរម្ងត្ងមានាពទន់រ 
ខ្សាយ ោយមានការពន្យារព្លាប់រផ្តើមអន៊វត្តគម្្ង។

ផលប៉ះពាល់រ និង និរន្តរាពរយៈព្លវ្ងន្គម្្ងហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធរបស់រ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ តូ្វនៅបន្តោយប្សិទ្ធាព ក្្យព្លបញ្ចប់រគម្្ង។ 
ការគ្ប់រគ្ងទ្ព្យសម្បទត្តរិបស់ររដ្ឋភិ្បាលតូ្វការ ឱ្យមានការក្លម្អ ហើយចំណយ 
ទៅលើប្តិបត្តិការ និង ការថ្ាំត្ូវបង្កើនឱ្យបានខ្ពស់រាងន្ះ។ ាមរយៈការ 
ផ្តល់រជំនួយបច្ច្កទ្សោយមានការកំណត់រគោលដៅ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 
កំព៊ងជួយដល់រក្សួង និង ទីា្ន្ក់រងារពាក់រព័ន្ធរបស់ររដ្ឋ្ភិបាលលើការអភិវឌ្ឍន៍
សា្ថ្ប័ន និង ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថាពសម្្ប់រគម្្ង និង កម្មវិធីនានា។ ធនាគារ-
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ក៏បានចូលរួមផងដ្រ នៅក្នុជងកិច្ចសន្ទនាាមួយរដ្ឋ្ភិបាល ដើម្បទី 
ធនាថា មានធនធនគ្ប់រគ្្ន់រតូ្វបានកំណត់រប្ងច្កសម្្ប់រប្តិបត្តកិារ និង 
ការថ្ាំ។

http://www.adb.org/site/business-opportunities/main


នៅក្នុជងឯកសារោះព៊ម្ពផ្សាយន្ះ “ដ៊លា្ល្រ ($)” មានន័យថាដ៊លា្ល្រសហរដ្ឋអាម្រិក។ តួល្ខគឺាតួល្ខដ្លបា៉្ន់រប្មាណោយ ADB  លើកល្ងត្កន្្លងដ្លមានការបញ្ជ្ក់រន្ការដកស្ង់រ។
ទិន្នន័យគិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ លើកល្ងត្កន្្លងដ្លមានការបញ្ជ្ក់របន្ថ្ម។ ព្ឹត្តិប័ត្ន្ះ ត្ូវបានធ្វើបច្ចុជប្បទន្នកម្មារៀងាល់រឆ្ន្ំនៅក្នុជងខ្ម្សា។  ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៤

អំពីប្រទ្រសកម្ពុជា និងធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី
សមាជិកភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី
ចូលាសមាជិក 1966

ភាគហ៊ុន និងអំណាចន្រការបោះឆ្ន្រត
ចំនួនាគហ៊៊ន: 5,250 (0.050% ន្ាគហ៊៊នសរ៊ប) 
សម្ល្ងឆ្ន្ត: 44.680 (0.338% ន្សមាជិកាពសរ៊ប,
 0.519% ន្សមាជិកាពសរ៊បក្នុជងតំបន់រ)
ការដក់រមូលធនសរ៊ប: 76.04 លានដ៊លា្ល្រ
មូលធនបង់រចូលប្ាំឆ្ន្ំ: 6.34 លានដ៊លា្ល្រ

លោក អ្ថូនី ប្កឃើរ (Anthony Baker) ានាយកហើយលោក រីឆត ស៊ីស៊ន (Richard Sisson) 
ានាយកប្ដូរវ្ន តំណងប្ទ្សកម្ពុជានៅក្នុជងក្៊មប្ឹក្សាភិបាលរបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

លោក អ្រីក ស៊ីដវីក (Eric Sidgwick) គឺានាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្ាំនៅកម្ពុជា។ និវាសនដ្ឋ្ន 
ប្សកកម្មប្ាំប្ទ្សកម្ពុជា  (CARM) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្ន្ំ ១៩៩៦ ហើយមានតួនាទីសំាន់រក្នុជងការ 
តា្ជ្ប់រទំនាក់រទំនងរវាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីាមួយនឹងរដ្ឋ្ភិបាល វិស័យឯកជន និង សង្គមស៊ីវិល នៅ 
ក្នុជងសកម្មាពផ្ស្ងៗរបស់រខ្លួន។ និវាសនដ្ឋ្នប្សកកម្ម បានចូលរួមក្នុជងកិច្ចពិគ្្ះយោបល់រកម្ិតគោល 
នយោបាយ រៀបចំកម្មវិធីយ៊ទ្ធសាស្ត្ និងអភិវឌ្ឍន៍ន្ាពាដ្គូប្ាំប្ទ្ស និង ការគ្ប់រគ្ងប្តិបត្តិ 
គម្្ង ហើយស្បព្លាមួយគា្ន្ន្ះដ្រ ក៏ដើរតួាមូលដ្ឋ្នចំណ្ះដឹងាក់រទងទៅនឹងបញ្ហ្អភិវឌ្ឍន៍ 
ផ្្សងៗនៅកម្ពុជាផងដ្រ។ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ គឺាា្ន្ក់រងាររបស់ររដ្ឋ្ភិបាលទទួលបន្ទុជកទំនាក់រ 
ទំនងកិច្ចការាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

អំពីធនាគារអភិវឌ្រឍន៏អាសុី
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺាធនាគាអភិវឌ្ឍន៍ពហ៊ាគីដ្លមានសមាជិកចំនួន ៦៧ ប្ទ្សចូលរួម ដ្ល 
ក្នុជងចះ ៤៨ ប្ទ្សស្ថិតក្នុជងតំបន់រ និង ១៩ ប្ទ្សទៀតមកពីតំបន់រផ្ស្ងទៀតក្នុជងពិភពលោក។ 
យ៊ទ្ធវិធីសំាន់រៗដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ប្ើប្្ស់រដើម្បទីជួយសមាជិកដ្លាប្ទ្សកំព៊ងអភិវឌ្ឍ 
រួមមាន ការពិគ្្ះយោបល់រកម្ិតគោលនយោបាយ ការផ្ដល់រប្្ក់រកម្ចី ការវិនិយោគាគហ៊៊ន ការធនា 
ហិរញ្ញប្បទាន ការផ្ដល់រជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ច្កទ្ស។ ក្នុជងឆ្ន្ំ ២០១៤ ប្្ក់រកម្ចីសរ៊បមានចំនួន 
១២,៩២ ពាន់រលានដ៊លា្លរ្ (១១៣ គម្្ង) ជំនួយបច្ចក្ទ្សចំនួន ១៥៨,៨៨ លានដ៊លា្លរ្ (២៥៦ គម្្ង) 
និងគម្្ងហិរញ្ញប្បទានជំនួយឥតសំណងមានចំនួន ៤០៥,៣៤ លានដ៊លា្ល្រ (១៧ គម្្ង)។ លើសពី 
ន្ះ ទឹកប្្ក់រចំនួន ៩,២៤ ពាន់រលានដ៊លា្លរ្ តូ្វបានកៀងគរពីសហហិរញ្ញប្បទានដ្លមានការបន្ថម្គ៊ណ 
តម្ល្ោយផ្ទ្ល់រក្នុជងទម្ង់រាកម្ចីផ្លូវការ និងជំនួយឥតសំណង ហិរញ្ញប្បទានសម្បទានផ្ស្ងៗ និង 
សហហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម ដូចា កម្ចប្ីភ្ទ B ការរៀបចំទប់រសា្កត្់រហានិភ័យ ការធនាសហហិរញ្ញប្បទាន 
កម្ចីស្បគា្ន្ ាគហ៊៊នស្បគា្ន្ និងសហហិរញ្ញប្បទានសម្្ប់រប្តិបត្ដិការ ក្្មកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទាន 
ពាណិជ្ជកម្មរបស់រ ADB។ ាប់រពីថ្ង្ទី ១ ខ្ មកា ឆ្ន្ំ ២០១០ ដល់រថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ ២០១៤ កម្ចីប្ាំ
ឆ្ន្ំសរ៊បរបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គិតាមធ្យម មានចំនួន ១២,១០ ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ។ លើសពីន្ះ 
ជំនួយវិនិយោគឥតសំណង និង ជំនួយបច្ចក្ទ្ស ក្្មហិរញ្ញប្បទានរបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ និង 
ធនធនមូលនិធិពិស្ស គិតាមធ្យម មានចំនួន ៦៩៧,៩៧ លានដ៊លា្លរ្ និង ១៥៦,៦៩ លានដ៊លា្លរ្ 
ាជំនួយបច្ច្កទ្ស នៅក្នុជងរយៈព្លដូចគា្ន្ន្ះ។ ត្ឹមថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ តួល្ខសរ៊ប ោយមិន 
ាប់របញ្ចូល សហហិរញ្ញប្បទាន មានចំនួន ២១៦,២១ ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ ាកម្ចីសម្្ប់រ ២.៧២៩ គម្្ង 
នៅក្នុជង ៤៤ ប្ទ្ស ៦,៨៧ ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ ាជំនួយឥតសំណងសម្្ប់រ ២៥៦ គម្្ង និង ៣,៧៥ 
ពាន់រលានដ៊លា្ល្រ ាជំនួយបច្ច្កទ្ស ាប់របញ្ចូលាំងជំនួយបច្ច្កទ្សឥតសំណងថា្ន្ក់រតំបន់រផងដ្រ។
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ដើម្បីទចូលមើលបញ្ផលំីអិតន្សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ដ្ឋកិច្ច 
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www.adb.org/data/statistics

ោយមានការសម្បសម្ួសលាមួយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដទ្ទៀត និវាសដ្ឋន្  
ប្សកកម្មប្ាំប្ទ្សកម្ពុជារបស់រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានចូលរួមះ៉្ង 
សកម្ម និង គួរឱ្យកត់រសមា្គ្ល់រក្នុជងការបង្កើតគោលនយោបាយ និង អាទិាពា 
យ៊ទ្ធសាស្្តសំាន់រៗរបស់ររដ្ឋ្ភិបាល ាប់របញ្ចូល ផ្នការយ៊ទ្ធសាស្្តអភិវឌ្ឍន៍ 
ាតិ (NSDP) ឆ្ន្ំ២០១៤-២០១៨ ផងដ្រ។

ទិសដៅនាព្រលអនាគត
យ៊ទ្ធសាស្ដ្ាពាដ្គូប្ាំប្ទ្ស ២០១៤-២០១៨ មានសង្គតាពទៅនឹង 
យ៊ទ្ធសាស្ត្ចត៊កោណរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល សម្្ប់រកំណើនការងារ សមធម៌ និង 
ប្សិទ្ធាព (ដំណក់រកាលទី៣) និងផ្នការយ៊ទ្ធសាស្ត្អភិវឌ្ឍន៍ាតិ ២០១៤-
២០១៨។

យ៊ទ្ធសាស្ដ្ាពាដ្គូប្ាំប្ទ្ស ពង្ឹងបន្ថ្មទៅលើសរសរស្តម្ភយ៊ទ្ធ-
សាស្ត្ាំងពីរ ដ្លរួមមានាអាទិ៍ ការតា្ជ្ប់រទំនាក់រទំនងរវាងតំបន់រជនបទ និង 
តំបន់រទីក្៊ង និង ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធនមន៊ស្ស និងសង្គម ព្មាមួយ នឹងសរសរ 
ស្តម្ភសម្បសម្ួសល និង គ្បដណ្តប់ររួម សម្្ប់រការគ្ប់រគ្ងវិស័យសាធរណៈ។

ការពង្ីកការតា្ជ្ប់រតំបន់រជនបទ និងតំបន់រទីក្៊ង គឺាអភិក្មសមាហរណ 
កម្មមួយ ដើម្បទីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់រដ្លប្ាពលរដ្ឋក្ីក្ាគច្ើនរស់រនៅ។ សរសរ 
ស្តម្ភន្ះគាំទ្ដល់រផលិតាព និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវិស័យកសិកម្មឱ្យបានកាន់រ 
ត្ខ្ពស់រាងន្ះ។ វាមានគោលបំណងកសាងហ្ដ្ឋរ្ចនាសម្ពន័្ធតំបន់រជនបទ និង 
តំបន់រទីក៊្ង ក្លម្អ ការគ្ប់រគ្ងធនធនធម្មាតិ និង គំាទ្ដល់រការសម្បសម្ួសល 
ពាណិជ្ជកម្ម និងការដឹកជញ្ជនូ។ សរសរស្តម្ភទី២ ស្តពីីការអភិវឌ្ឍន៍ធនធនមន៊ស្ស 
និងសង្គមោយមានគោលដៅគាំទ្ដល់រការទទួលបាន និង គ៊ណាពន្ការ 
អប់ររំកម្ិតមធ្យមសិក្សា ព្មាំងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញោយមានគោលដៅ ាម 
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