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មាតិកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប/Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា/Cambodia economic trends ៤ 

 ១.១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស/់Consumer price index ៤ 

 ១.២.  ិ សសយហ ិរញ្ញិ ត្ថុ/Finance ៥ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកមមម/Trade ៦ 

 ១.៤. ការអន្ុិត្តល សិកា/Budget execution ៧ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិន្ិង្គឯកមជន្/Private investment ៨ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍/Tourism ៩ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់/Construction ៩ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសខំាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរជាត្/ិInternational commodity prices ១០ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១០ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១០ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១០ 

៣. ឧបសមពយន្ធ ១២ 
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ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary 

១. មាខុខខ្មមកដា ឆ្ា ំ ២០១៨ ង្ន្េះ, សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ញិភាឯង្្ច្ើន្ង្ៅខត្បន្តង្មើន្ង្ ើខង្បើង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ 

ប ុខន្តមាន្ម្មិត្ទាបជាខអ្ាមំង្ ើិន្មាុខខខ្មិលុន្នមន្លខង្ៅ ង្ដាហសារមំង្ ើិន្លមលហថ្ន្សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុមទំន្ិញអាហារ

ន្ខិង្េសជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ្សិឹខ, ង្េសជកៈមាន្ជាត្ិ្ ស ិ ឹខន្ខិថ្ា ជំម,់ សង្មលៀមបំណម់ ន្ខិខសែមង្ជើខ, ផ្សទេះសំខបខ ទឹម អឯគិសន្ ី

ឧសម យន្ ន្ខិឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទង្ទៀត្ ន្ខិការដឹ្មជញ្កូន្។ ាមការសង្ខកត្ សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ញិមួហចំ្ន្នួ្ខដ្ មាន្ការលមលហមំង្ ើិន្

ឯួរឱ្យមត្់សមាគ   ់រួមមាន្ដ្៊ូច្ជា សន្ទសសន្ថ៍្លលសាច់្, ង្្បខសាខំ មមា, មា ស ៊ូត្, ហាគ ស ន្ខិសង្មលៀមបំណម់។ 

២. ឯតិ្្ត្ឹមខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ ២០១៨ ឥណទានផ្សត ង់្ដាហធន្នគារពាណិជកមាន្ចំ្ន្ួន្ ៧៤.២៨៤ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ២,១% ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ន្ខិង្មើន្ង្ ើខ ១៨,៣% ង្ ៀបន្ខឹ១ឆ្ា ំមុន្។ មាខុង្ន្នេះ ឥិទាន្ផ្សដ ់ដ្ ់្ ឯឹេះសាថ ន្មិន្បង្្មើ

ង្សវា ិរញ្ញិ ត្ថមុាន្ ៧៧,៨%, ត្្មូិការផ្ទទ  ់ខ្លួន្មាន្ ១៧,៣%, ្ឯឹេះសាថ ន្ ិរញ្ញិ ត្ថ ុ៣,៦% ន្ខិឥិទាន្ង្ផ្សសខៗមាន្ ១,៣% 

ថ្ន្ឥិទាន្សរុប។  រឯកអ្ាការ្ាម់ ន្នគ្នរណិិជកចំ្ង្ណេះមមចីជា្ាម់ង្រៀ  ន្ិខដុ្លាល រមាន្អ្ា ១១,៣៩% ន្ិខ

១១,៣២% ាន្លហចុ្េះបន្តិច្ង្ ៀបង្ៅន្ខឹខខ្ឧសភាមន្លខង្ៅ។  

ចំ្ខិមក រូបិយវត្ថុទូសៅ M2 ាន្ង្មើន្ដ្ ់ ៧៩.៣៤៨ ប ៊ីលាន្សរៀល ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,៦% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ 

(ង្មើន្ង្ ើខ ២១,៦% ង្ ៀបន្ឹខ ១ឆ្ា ំមុន្)។  

៣. មាុខខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៨ ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្មមពុជា (CSX) មាន្ចំ្ន្នួ្ ១,៦៩៩ លាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ្បមាិ ៦ ដ្ខង្ ៀបង្ៅន្ខឹខខ្ឧសភាមន្លខង្ៅ ខដ្ មាន្ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរ ២៣២ លាន្ង្រៀ ។ 

៤. ទំ ំទឹម្ាមនំ់្នង្ច្ញសរុបង្ៅមាខុរហៈង្េ  ៧ខខ្ ឆ្ា ំ ២០១៨ មាន្្បមាិ ៧.០៣០ លាន្ដុ្លាល រ ឬាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១៣,៣% ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ ង្ន្េះង្ដាហសារមំង្ ើិន្ខ្ពស់ថ្ន្ការនំ្នង្ច្ញផ្ស តិ្ផ្ស កាត្់ង្ដ្រ ន្ខិផ្ស តិ្ផ្ស 

មសិមមម។ ចំ្ខិមកទំ ំទឹម្ាមនំ់្នច្៊ូ សរុបមាន្្បមាិ ៩.៧៤២ លាន្ដុ្លាល រ ខ្ពស់ជាខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្្បមាិ 

២៦,១% ង្ដាហសារមំង្ ើិន្នំ្នច្៊ូ បរសកាេ សំិខ់, វាហន្េយ ឌិ , ង្្ឯឿខហន្ត ន្ខិផ្ស តិ្ផ្ស  ៊ូបចុ្មន្ខិង្្បើ្ ាស់ង្ផ្សសខៗ។ 

ង្គខាមទិន្ាន្យហ បរសមាិនំ្នច្៊ូ ្មណាត្់ង្ៅរហៈង្េ  ៧ខខ្ ឆ្ា ំ ២០១៨ មាន្ចំ្ន្ួន្ ៤០១ ណន្់ង្ាន្ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ 

៣៨,៧% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ ង្គខាមមំង្ ើិន្ខ្ពស់ថ្ន្ការនំ្នច្៊ូ ្មណាត្់ង្ន្េះ បង្ហា ញថ្ការនំ្នង្ច្ញរបស់

ឧសា មមមកាត្់ង្ដ្រ ខដ្ ជាទំន្ញិច្មែខស្មាប់ការនំ្នង្ច្ញរបស់មមពុជា ន្ខឹមាន្ការង្មើន្ង្ ើខខ្ពស់ជាខមំង្ ើិន្ឆ្ា ំមន្លខង្ៅ។ 

៥. ាមទិន្ាន្យហបឋមេីរត្ន្នគ្នរជាត្ិ ង្ៅរហៈង្េ  ៦ខខ្ស ើម្ឆ្ា ំ២០១៨ សនេះ រដ្ឋា ថ្ា ម់ជាត្អិន្ុិត្តចំ្ ៊ិូ សរុប

បានចំ្ន្នួ្ ៩.៤០០,៨៨ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯឺង្សម ើនងឹ ៥៣,៣% ថ្ន្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំឆ្ា ំ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១,៩% ង្បើង្ ៀបន្ខឹ

រយៈសេល ូចគាា ន្នឆ្ា ំ២០១៧ កាុងសន្នេះ ចំ្ ៊ិូ េន្ធ្បង្គ ង្មើន្ង្ ើខ ២១,៨% េន្ធសលើណិិជកមមមសរៅរបង្ទសង្មើន្ង្ ើខ 

១៧% ន្ិខចំ្ ៊ិូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធង្មើន្ង្ ើខ ៨,២%។ ចំ្ខិមក ចំ្ណាហសរុបង្ៅរដ្ឋា ថ្ា ម់ជាត្អិន្ុិត្តាន្ចំ្ន្នួ្ 

៧.៨១៧,៦៤ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯឺង្សម ើន្ឹខ ៣៤,២% ថ្ន្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំឆ្ា ំ មាុខង្ន្នេះ ចំ្ណាហច្រន្តអន្ុិត្តាន្ចំ្ន្ួន្ 

៥.៩៥៨,៧១ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯងឺ្សម ើន្ខឹ ៣៨,៨% ថ្ន្ច្ាប់ហរិញ្ញវត្ថុ្ បចំឆ្ា ំ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៨,៧% ង្ ៀបន្ឹខរយៈសេល 

 ូចគាា ឆ្ា ំ២០១៧។ ការអនុវត្តចំ្ណាហមានលកខណៈលអរបសេើរជាងឆ្ា ាំកនលងង្ៅង្ន្េះ ឯសឺោយសារការខមទរម្ង់សលើន្ីតិ្វិធីចាំណាយ 

ន្ខិបទដាឋ ន្ឯត្ហិុទធណមេ់យន្ធន្នន្ន ន្ខិមាន្ការច្៊ូ រួមអន្ុិត្តមាខុភាេជាមាច ស់ការ។ 
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៦. រហៈង្េ  ៧ ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ ២០១៨ ង្ន្េះ ឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្ ទទួ ាន្ការអន្ញុ្ញញ ត្ង្ដាហ្មុម

្បឹមាអេិិឌ្ឍន្ម៍មពុជាមាន្ចំ្ន្នួ្ ៦៩ ឯង្្មាខ មាន្ទុន្ សិន្ិង្គឯសរុបចំ្ន្នួ្ ២,៩១២ លាន្ដុ្លាល រអាង្មរសម លហចុ្េះ្បមាិ 

៤១,៩% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំ ២០១៧។ ការលហចុ្េះថ្ន្ទុន្ សិន្ិង្គឯង្ន្េះ ង្ដាហសារមាខុរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្មាន្

ឯង្្មាខ ិ សន្ិង្គឯ ំៗមួហចំ្ន្នួ្ រួមមាន្ ឯង្្មាខសាខសខ់្ េលាន្ហន្តង្ហាេះអន្តរជាត្ិង្ខ្ត្តង្សៀមបប (ទុន្ សិន្ិង្គឯ ៩៦២ 

លាន្ដុ្លាល រអាង្មរសម), មជឈម ឌិ  ង្ទសច្រិ៍ (ទុន្ សិន្ិង្គឯ ២៣៨ លាន្ដុ្លាល រអាង្មរសម) ន្ខិមជឈម ឌិ  ណិិជកមមម 

(ទុន្ សិន្ិង្គឯ ២,២១៩លាន្ដុ្លាល រអាង្មរសម)។ 

៧. រហៈង្េ  ៧ ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ ២០១៨ សំង្ ើិសំុសាខសខស់រុបមាន្ ១.៩៧៧ ឯង្្មាខ មាន្ការង្មើន្ង្ ើខឯួរឱ្យមត្់

សមាគ  ់ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ (ង្មើន្ង្ ើខ ៩៨ ឯង្្មាខ)។ មាខុង្ន្នេះ សំិខ ់ំង្ៅដាឋ ន្មាន្ ១.៦៨២ ឯង្្មាខ, 

សំិខ់្បង្េទណិិជកមមមសរបុមាន្ ១៦១ ឯង្្មាខ, សំិខ់្ បង្េទង្ទសច្រិ៍មាន្ ៦១ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទឧសា មមម

មាន្ ៤៣ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទសាធារិៈមាន្ ២៥ ឯង្្មាខ ន្ខិសំិខ់្ បង្េទ សិន្ិង្គឯមាន្ ៥ ឯង្្មាខ។ 

៨. មាុខរហៈង្េ  ៦ ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ ២០១៨ ង្ន្េះ ចំ្ន្ួន្មមដ្ ់ថ្ន្ង្េញៀិង្ទសច្រអន្តរជាត្ិសរុបមាន្្បមាិជាខ ៣

លាន្ន្នម់ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១២,៧% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ ខដ្ ង្េញៀិង្ទសច្រភាឯង្្ច្ើន្ឯ ឺជន្ជាត្ិចិ្ន្, ង្ិៀត្ណាម, 

ឡាិ, ម៊ូង្រ៉េ, ថ្ល, អាង្មរសច្ ន្ិខអ៊ូស្ត្សាត  ។ី  

៩. មាុខខខ្មមកដា ឆ្ា ំ ២០១៨ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៧៤,២១ ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  ធាល ម់ថ្លល ៥,០២ ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  

ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្។ ង្គខាមសារេយត្៌មាន្ Bloomberg, បន្នទ ប់េី្បង្ទសអាង្មរសមាន្អន្ុមយត្ផ្ទា មការទិញង្្បខេី្បង្ទស

អុីរ៉េខ់មម (Trump announced the start of the sanctions process) ជាង្ ត្ុង្ វើឱ្យការនំ្នង្ច្ញរបស់្បង្ទសង្ន្េះ ាន្លហ

ចុ្េះ្បមាិ ៤៣០ ណន្ា់ខរ៉េ /ថ្លៃ ចប់េីខខ្ង្មសាមម ង្ ើហមាខុង្ន្នេះខដ្រការនំ្នង្ច្ញង្ៅទីផ្សារអឺរ៉េុប ម៏ាន្លហចុ្េះ ២២០ 

ណន្់ាខរ៉េ  ផ្សខខដ្រ។ 

មាុខខខ្មមកដា ឆ្ា ំ ២០១៨ អខករនំ្នង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ាន្ធាល មថ់្លល ៥ ដុ្លាល រ/ង្ាន្, អខករនំ្នង្ច្ញរបស់ថ្ល 

(ង្ខ្ទច្ ៥%) ាន្ធាល មថ់្លល ១២ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ន្ិខអខករនំ្នង្ច្ញរបស់ង្ិៀត្ណាម (ង្ខ្ទច្ ៥%) ាន្ធាល មថ់្លល ៥២ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ 

ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្។ ខដ្ ការធាល ម់ចុ្េះថ្លលង្ន្េះ ង្ដាហសារខត្មាន្ការ្បមួត្្បខជខថ្លលអខករនំ្នង្ច្ញខាល ំខទាខំមាុខត្ំបន្់ ន្ិខអន្តរជាត្ិ 

ជាេិង្សស ្បង្ទសថ្លាន្ង្ វើការបញ្ចុេះថ្លលអខករនំ្នង្ច្ញង្ដ្ើមែទីាម់ទាញការបញ្ញក ទិញបខន្ថមេីទីផ្សារចិ្ន្  វ ីេីនី្ ឥ ឌិូ ង្ន្សីុ 

មា ង្ សីុ បខ់កាល ង្ដ្ស ន្ខិបណាត ្បង្ទសង្ៅអាស្ត្ វមិ។  

មាុខខខ្មមកដា ឆ្ា ំ២០១៨ ង្ៅស ៊ូង្ៅសតខ់ដារ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសីុ ថ្លល ១.៣៤០ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ធាល ម់ថ្លល ៣០

ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ង្ដាហសារសតុ មង្ៅស ៊ូង្ៅទីផ្សារ្បទសជប ុន្ និ្ខចិ្ន្មំេុខមាន្ការង្មើន្ង្ ើខខ្ពស់។  
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៣. ឧបសមព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា រូបិយវតថុ និ្ងទុន្បាំរុងបរទទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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ធនាគារន្ិងទីផារមូលបត្រត (Banking and Securities Market) 
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ការអន្ុវតតថវកិា (Budget) 
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 វិន្ិទគឯកកនន្ ន្ិង ការបទងកតតការររ (Investment and Employment) 
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 វិស័យណិិនកកម  (Trades) 
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កាំិត់សមាា ល់ 

ង្ៅស ៊ូ៖ 

• សៅេ ូ TSR20: ឬង្ៅថ្ង្ៅស ៊ូសតខ់ដារង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស ៊ូ SIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯសឺំង្ៅង្ ើង្ៅស ៊ូ មមជាត្ិខដ្ 

មាន្សារធាត្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀត្២០%។ ង្ៅស ៊ូ មមជាត្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្េទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស ៊ូខដ្ មាន្ត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ

ឯឺង្ៅស ៊ូសតខ់ដារ (ង្ៅស ៊ូដំុ្) ន្ិខង្ៅស ៊ូបន្ទេះ។ ង្ៅស ៊ូ TSR20 ជារបសេទសៅេ ូដ លបានដកច្ចាមាុខម្មិត្ខ្ពស់ សរបើរបាេ់េរមាប់ 

ផលិត្មមមកខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជយរ ម្មា ជយរ ខសែមង្ជើខន្ខិអាិង្េលៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស ៊ូ បង្េទង្ន្េះមាន្ម្មិត្សា ិត្ទាប ង្ ើហង្ហហ

លាហបញ្កូ ជាមួហសារធាត្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ វើឱ្យផ្ស ិត្ផ្ស ផ្ស ិត្ង្ច្ញេីង្ៅស ៊ូង្ន្េះមាន្ភាេរឹខមា ំ ន្ន់្ិខមិន្ង្ហហសឹមរសច្រស ។ 

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស ិត្ង្ៅស ៊ូ្បង្េទង្ន្េះឯមឺា ង្ សុី ថ្ល ឥ ឌិូ ង្ិសុី ង្ិៀត្ណាមន្ិខចិ្ន្។ 

• ង្ៅស ៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets) ខបខខច្មជា៦្បង្េទឯឺ ្បង្េទង្ ខ្ 1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្េទេិង្សស មាន្េ៌ិង្ ឿខ

ន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទេះ។ ង្ៅស ៊ូ្បង្េទ RSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស ិត្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណាឌ  ន្ិខឥ ឌិូ ង្ិសុី សរបើរបាេ់ជាិត្ថុធាត្ុ 

េរមាប់ផលិត្សំបមកង់រថយនត បាំេង់ទីបជ័រ និងដេែកសជើង។ ង្ៅស ៊ូ្បង្េទង្ន្េះសរបើរបាេ់កាុងឧេា កម្មផលិត្េាំបកកង ់

រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធាត្ុផ្សសងំ្ ើស 50% ថ្ន្ផ្ស ិត្ផ្ស ។ 

ង្្បខសៅ៖ 

សរបងសៅ Brent, WTI ន្ិខ Dubai ជារបសេទសរបងសៅធុនរសាល (Light Crude Oil) ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ

ជាថ្លលម៊ូ ដាឋ ន្មាុខការទិញ ម់កិចចេនាអន្នគត្ (Future Contract)។ សរបងសៅង្ ើទីផារអនតរជាត្ិមានលកខណៈខុេគាា  

សៅតាម្របសេទ ូចជា៖ របសេទសរបងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស ិត្ង្ៅត្ំបន្ស់មុ្ទអាត្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, របសេទសរបងរបេ់អាសម្រិក WTI 

(West Texas Intermediate) និងរបសេទសរបងរបេ់អារ៉ាប់ប ៊ីសាអ ូឌីត្ Dubai។ របសេទសរបងសៅទាាំងបីមានលកខណៈ 

ខុេគាា សៅតាម្ករមិ្ត្ភាេរសាល សហើយរបសេទសរបងសៅដ លមានភាេរសាលជាងសគអាចចរមាញ់ជាសរបងឥនធនៈបានសរចើន។ 

API Gravity រត្ូវបានសគសរបើរបាេ់វាេ់ដវងភាេរសាលច្នរបសេទសរបងសៅនីមួ្យៗ។ របសេទសរបងដ លមានករមិ្ត្ API 

Gravity កាន់ដត្ខពេ់គឺជារបសេទសរបងដ លកាន់ដត្រសាល និងអាចចរមាញជ់ាសរបងឥនធនៈបានសរចើន។ 

• WTI 40o API 

• Brent 38o API 

• Dubai 32o API 
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ទរៀបចាំទដាយ 

នាយកដាា ន្សថិតិន្ងិវភិាឯទសដ្ាកិចច 

អឯានាយកដាា ន្ទគាលន្ទគាយ 

ត្រកសួងទសដ្ាកិចច ន្ងិហិរញ្ញវតថុ 

 

 

េយត្ម៌ាន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មមុការង្ហរ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

ង្មា ខង្ វើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្េឹម ន្ខិ ២:០០ ដ្  ់៥:០០រង្សៀ  

 

មំិត្់សមាគ  ់៖ 

ចំ្ង្ណេះមត្ិខដ្ ាន្បង្ហា ញមាខុរាហការិ៍ង្ន្េះឯជឺាការហ ់ង្ ើញរបស់្មមុការង្ហរថ្ន្អឯគន្នហមដាឋ ន្។ 

ការផ្សសេវផ្សាហង្ន្េះមនិ្ខសដខេកីារហ ់ង្ ើញរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិ ិរញ្ញិ ត្ថុ ឬបជរដាឋ េាិ មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។ 

 


