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                                                                 ថ្ងៃ អង្គា រ ៦ ក ើត ខែ មាឃ ឆ្ន ាំ ជូត កោស័  ព.ស. ២៥៦៤ 

                                                                             រាជធានីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ម រា ឆ្ន ាំ ២០២១ 
 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 

េដីពី 

លទ្ធផលក្ិចចប្រជ ុំប្ក្ុមប្រឹក្ាររធនបាល សលើក្ទ្ី ៣ ននមូលនិធិគនធរ បាា ក្មពុជា 
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កៅព្ពឹ ថ្ងៃអង្គា រ ទី ១៩ ខែ ម រា ឆ្ន ាំ ២០២១, កៅទីសតីការព្ សួងកសដ្ឋ ិច្ច និង ហិរញ្ញវតថ,ុ ឯ ឧតតមអគ្ា-

បណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធម នីរ័តន ឧបនាយ រដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតី ព្ សួងកសដ្ឋ ិច្ច និងហិរញ្ញវតថ ុនិងជាព្បធានព្ ុមព្បឹ ា

បរធនបាលថ្ន “មលូនធិគិ្នធបបុាា  មពុជា” បានដ្ឹ នាាំ ិច្ចព្បជុាំព្ ុមព្បឹ ាបរធនបាលកលើ ទី ៣ ថ្ន “មលូនធិគិ្នធបបុាា

 មពុជា” កោយមានវតតមានចូ្លរួមពីឯ ឧតតម ម៉ម រ៉ នសេង រដ្ឋមន្តនតីព្ សួងសុខាភិ្បាល ព្ពមោាំងសមាជិ ព្ ុម

ព្បឹ ាភិ្បាលោាំងអស់ កដ្ើមបីពិនិតយ និងពិភា ាកលើរកបៀបវារៈ សាំខាន់ៗ ដ្ូច្ខាងកព្កាម៖ 

 

១. ប្រតិរតតិការររេ់មនទីសពទ្យគនធរ បាា  និងស្ថា នភាពេិរញ្ញវតាុររេ់មូលនិធិគនធរ បាា ក្មពុជា៖ 

 នុងឆ្ន ាំ ២០២០ កនេះ, មនទីរកពទយគ្នធបុបាា បានទទួល ុមារម ពិកព្រេះ និងពាបាលកៅ នុងខនន ពិកព្រេះជាំងឺ

កព្ៅ ច្ាំនួន ៦៣៩ ២៦៨  រណី្, ន្តសតីមានថ្នទក េះទទួលបានការពិនិតយ និងពាបាលកៅខនន ពិកព្រេះជាំងកឺព្ៅខនន សមភព 

ច្ាំនួន ១៣២ ៤៤៣  រណី្,  ុមារបានសព្មា ពាបាល នុងមនទីរកពទយច្ាំនួន ១៣៣ ០២៦ នា ់, ជាំងឺព្គ្ុនឈាមធៃន់ធៃរ 

ច្ាំនួន ៤ ៤៨៨ នា ,់ ជាំងពឺ្គ្ុនឈ ី ច្ាំនួន ១ ៤៩២ នា ់, និងវេះកាត់សរបុច្ាំនួន ២៤ ៨២២ នា ់ ។ 

 “មូលនិធិគ្នធបុបាា  មពុជា” បានទទួល វភាភាគ្ោនសបបុរសធម៌សរុបច្ាំនួនព្បមាណ្ ៦១ ៩៨១ (ហុ សបិមយួ

 ន់ ព្បាាំបួនរយខប៉ែតសិបមួយ) លានករៀល និង ៦ ០០០ ០០០ (ព្បាាំមយួលាន) ដ្ុលាា រអាកមរភា   នុងកនាេះ៖ វភាភាគ្ោនពីរាជរ

ោឋ -ភ្ិបាលច្ាំនួន ៤០ (ខសសិប) ប ៊ីលានករៀល, ការកាត់ ថ្ព្មពីសាំបុព្តច្ូលទសសនាតាំបន់រមណី្យោឋ នអងារ ច្ាំនួន ២ (ពីរ) 

លានដ្ុលាា រអាមរភា ,  វភាភាគ្ោនពីកា បាទព្ ហម ច្ាំនួន ១ (មួយ) លានដ្ុលាា រអាកមរភា , និងងវភាកាបរភាចាច គ្ពីសបបុរសជន

ទូកៅច្ាំនួនព្បមាណ្ ៧ ១៦៣ (ព្បាពីរ ន់ មួយរយហុ សបិបី) លានករៀល និង ៣ (បី) លានដ្ុលាា រអាកមរភា  ។  

 កបើកព្បៀបកធៀបនឹងឆ្ន ាំ ២០១៩,  វភាភាគ្ោនទទួលបាន នុងឆ្ន ាំ ២០២០ មានការងយច្ុេះព្បមាណ្ ២០% (កោយមិន

រាបប់ញ្ចូលងវភាកាគ្កព្មាង H.EQUIP និងការបរភាចាច គ្ផ្ទទ ល់កៅមនទីរកពទយ) ។  

 ងវភាកាសបបុរសធម៌កនេះព្តូវបានបខងែរជូនមនទីរកពទយគ្នធបុបាា  តាមការកសនើសុាំ និងតព្មូវការជា ់ខសតង ។ កបើគ្ិតចាប់ពី

ថ្ងៃសកមាព ធ រហូតដ្ល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០, “មលូនធិគិ្នធបបុាា  មពុជា” បានបខងែរងវភាកាជូនមនទីរកពទយគ្នធបបុាា  បាន
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ច្ាំនួន ២៤ (ថ្មភបួន) លានដ្ុលាា រអាកមរភា  និង ៨ (ព្បាាំប)ី ប ៊ីលានករៀល  នុងកនាេះ សព្មាប់ឆ្ន ាំ ២០២០ ច្ាំនួន ៤ (បួន) 

លានដ្ុលាា រអាកមរភា  (ងវភាកាទទួលបានពីកា បាទព្ ហម មពុជាច្ាំនួន ១ លានដ្ុលាា រអាកមរភា , ងវភាកាទទួលបានពីព្គ្េឹះស្ថថ ន

អងារ នុងព្តមីាសទី ៤ ឆ្ន ាំ ២០១៩ និងព្តមីាសទី ១, ២, និងទី ៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ ច្ាំនួនព្បមាណ្ ២ លានដ្ុលាា រអាកមរភា , និង

ងវភាកាច្លូរមួស្ថងសង ់ និងបាំ  ់ឧប រណ៍្កៅមនទរីកពទយជ័យវរ ម័នទី ៧ (មនទីរគ្នធបុបាា  កែតតកសៀមរាប) ច្ាំនួន ១ លាន

ដ្ុលាា រអាកមរភា ) ។ 

 

២. ការអន វតតេក្មមភាពររេ់មូលនិធិគនធរ បាា ក្មពុជា៖ 

  នុងរយៈកពល ១២ ខែ ថ្នឆ្ន ាំ ២០២០  នាងកៅកនេះ, “មលូនធិគិ្នធបបុាា  មពុជា” បានអនុវតតស មមភាពសាំខាន់ៗ 

រួមមាន៖ ការក ៀរគ្រ និងទទួលការបិរចាច គ្វភាភាគ្ោនសបបរុសធម,៌ ការទាំនា ់ទាំនងស្ថធារណ្ៈ និងការនសពែនាយអាំពីមនទីរ

កពទយ និងមូលនិធិ ។  

 គ្ិតព្តឹមខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០, “មលូនធិគិ្នធបបុាា  មពុជា” សកព្មច្បានការង្គរសាំខាន់ៗ ដ្ូច្ជា បានសហការ និង

ោ ់ហិបមលូនិធិកៅតាមព្ ុមហ ុន និងទីតាាំងសាំខាន់ៗ សរុបច្ាំនួន ១៦៦ ហិប, បានទទួលការនតល់វភាភាគ្ោនសបបុរស

ធម៌កោយផ្ទទ ល់ជាមយួសបបរុសជនោាំងពីព្ សងួ-ស្ថថ ប័នរដ្ឋ និងឯ ជនជាបនតបនាទ ប,់ បានសហការ និងនលតិឃាបី វីកដ្អូ

ែា ីអាំពីមលូនិធិគ្នធបុបាា  មពជុា និងមនទីរកពទយគ្នធបុបាា  ច្ាំនួន ២៤ ឃា ីប, ទទួលបានការរាំព្ទ និងបរភាចាច គ្បកណ្ត ើៗតាមរយៈ

ទាំព័រកហែសប ុ នាូវការរបស់មលូនិធិ, បានករៀបច្ាំកធែើបច្ចុបបនន មមព្បព័នធព្គ្បព់្គ្ងទិននន័យមលូនិធគិ្នធបុបាា  មពុជា ខដ្លអាច្ 

ោញយ ទិននន័យសបបុរសជន និងបកងកើតលិែិតខងាងអាំណ្រគ្ុណ្ជាទព្មង់ឌីជីងល, បាន និង ាំពុងករៀបច្ាំកធែើបច្ចុបបនន-

 មមកគ្ហទាំព័រមលូនិធគិ្នធបុបាា ជាមយួ និងការរច្នាងម,ី  ៏ដ្ចូ្ជាបានកច្ញកសច្ ដីព្បកាសព័ត៌មានព្បចាាំខែ និងព្តីមាស ជា

ស្ថធារណ្ៈអាំពីវឌឍនភាពថ្នមលូនិធិគ្នធបបុាា  មពជុា កដ្ើមបបីង្គា ញអាំពីតមាា ភាព, បាន និង ាំពុងសហការជាមយួព្គ្ឹេះស្ថថ ន

ហិរញ្ញវតថ ុ និងធនាររ និងព្ មុហ ុនកនសងៗ សរបុច្ាំនួន ១៣ ស្ថថ ប័ន កដ្ើមបីសព្មលួការបរភាចាច គ្  ៏ដ្ចូ្ជាពព្ងងឹ និងពព្ងី 

ការបរភាចាច គ្តាមថ្នន លឌីជងីល ជាកដ្ើម ។ 

           ព្ ុមព្បឹ ាបរធនបាល  ៏បានពិនិតយ ពិភា ា និងអនុម័តកលើខននការស មមភាពឆ្ន ាំ ២០២១ និងបាននតល់ការខណ្នាាំ

ឱ្យបនតការបកងកើត និងពព្ងី រច្នាសមព័នធព្ទព្ទង់មលូនិធិគ្នធបុបាា  មពុជា កៅតាមបណ្តត កែតត និងព្ សួង-ស្ថថ ប័ន នងខដ្រ ។  

 ជាចុ្ងបញ្ចប,់ ឯក្ឧតតមអគគរណ្ឌ ិតេភាចារយ ឧរនាយក្រដ្ឋមន្រនតី បានខណ្នាាំឱ្យកលខាធិការោឋ ន “មលូនធិិ

គ្នធបបុាា  មពុជា” ែិតែាំបខនថមកទៀត  នុងការនសពែនាយដ្ល់ស្ថធារណ្ជនឱ្យបានយល់ដ្ឹងអាំពីវតតមាន និងស្ថរៈសាំខាន់ថ្ន

ការបកងកើតមលូនិធគិ្នធបុបាា  មពុជាកនេះ  នុងករលកៅក ៀរគ្រ វភាភាគ្ោនសបបរុសធម៌ពីព្គ្ប់ទិសទីបខនថមកទៀតកដ្ើមបីបនតរួម

ច្ាំខណ្ ព្ទព្ទងដ់្លព់្បតិបតតិការ និងនិរនតរភាពរបស់មនទីរកពទយគ្នធបុបាា  និងកលើ សទួយស្ថម រតី “ខែម រជយួខែម រ” ឱ្យបាន

កាន់ខតទូលាំទូលាយ ។  
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