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ខ្លម
ឹ សារសង្ខេប / Executive summary
១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញ
ិ ង្្បើ្ាស់ង្ៅរាជធាន្ីភ្ង្ាំ េញមាខ
ុ ខខ្ត្ុលាមាន្ការង្មើន្ង្ ើខ ០,៣% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខ ៣,១%
ឹ ហាម់មាន្ន្ិន្នាការ
ង្បើង្ ៀបន្ឹខខខ្ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមុន្។ តាមការសង្ខកត្ សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុមទំន្ញ
ិ អាហារន្ិខង្ភ្សជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ្សិខ
ស បន្នទប់េមា
ង្មើន្ង្ ខ
ើ ិញ
ី ន្មំង្ិើន្លមលយចាប់េង្ី ដ្ើមឆ្ា២
ំ ០១៨មម, មាខ
ុ រយៈង្េ

៣ខខ្ច្ុខង្្កាយង្ន្េះ សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុម

ទំន្ិញអាហារន្ិខង្ភ្សជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ្សិឹខមាន្មំង្ិើន្ជាម យម ២,៨% មាខ
ុ ង្ន្នេះ សន្ទសសន្៍ថ្លលអខករមាន្មំង្ិើន្ជាម យម
២,៨%, ្ត្ីទឹមសាបន្ិខសមុ្ទមាន្មំង្ិើន្ ៣,៩%, សាច្់មាន្មំង្ិើន្ ២,៨% ន្ិខបខន្លមាន្មំង្ិើន្ ៤,៤%។
២. ឯិត្្ត្ឹមខខ្ត្ុលា ឆ្ាំ២០១៨ ឥណទានផ្សត ង្់ ោយធន្នគារពាណិជកមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៨០.៨០៦ ប៊ីលាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១,៤% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ២៣,០% ង្ ៀបន្ឹខខខ្ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ។ ការផ្សដ ់ឥិទាន្ដ្ ់្ឯឹេះសាថន្មិន្បង្្មើ
ង្សវាហិរញ្ញិត្ថុមាន្ច្ំន្ួន្ ៦២.៥៤៥ ប៊ីលា ន្ង្រៀ

មាុខ ង្ន្នេះ ឥិទាន្ផ្សដ

់ ង្ៅ ិសស័យង្សវាមមម មាន្ ៦៩,០%, មសិ ម មម

១១,៨%, សំិខ់ ១១,៨% ន្ិខឧសាហមមម ៧,៤%។ ច្ំង្ណេះអ្តាការ្ាម់ ន្នគ្នរណិិជកង្ ម
ើ មចីជា្ាម់ង្រៀ

ន្ិខ

ដ្ុលាលរមាន្អ្តា ១១,៣៣% ន្ិខ១១,០៨% មាន្អ្តាដ្៊ូច្គ្នាង្ៅន្ឹខខខ្មញ្ញញមន្លខង្ៅ។
រឯក រូបិយវត្ថុទូសៅ M2 ាន្ង្មើន្ដ្

់ ៨៦.៩៦៦ ប៊ីលាន្សរៀល ឬង្មើន្ង្ ើខ ២,៨% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ (ង្មើន្ង្ ើខ

២៣,៨% ង្ ៀបន្ឹខឆ្ាំមន្
ុ ), មាុខង្ន្នេះ្ាម់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិយប័ិណបរង្ទសមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៧៣.៦៨១ បលា
៊ី ន្ង្រៀ
៣,៤% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខ ២៥,៨%ង្ ៀបន្ឹខឆ្ាំមន្
ុ ។ ង្បើេន្
ិ ិត្យង្មើ មាខ
ុ រយៈង្េ

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ

១០ឆ្ាំច្ខ
ុ ង្្កាយង្ន្េះ រ៊ូបយ
ិ ិត្ថុទ៊ូង្ៅ

M2មាន្មំង្ិើន្ជាម យម ២០,២%មាខ
ុ ១ឆ្ាំ មាុខង្ន្នេះ្ាម់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិយប័ិណមាន្មំង្ិើន្ ២០,៦%មាខ
ុ មួយឆ្ាំ។
៣. មាុខខខ្ិសច្ិកា ឆ្ាំ២០១៨ ត្ថ្មលជួញដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្មមពុជា (CSX) មាន្្បមាិ ៤០៨ លាន្ង្រៀ
ង្ ើខ្បមាិ ៦៧% ង្ ៀបន្ឹខខខ្ត្ុលាមន្ល ខង្ៅ ខដ្

មាន្ត្ថ្មលជួញដ្៊ូរ្បមាិ ២៤៥ លាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្

។

៤. មាុខខខ្ ិសច្ិកា ឆ្ាំ២០១៨ ទំហំទឹម្ាម់ន្នំង្ច្ញមាន្ច្ំន្ន្
ួ ១.០៩៧ លាន្ដ្ុលាលរ ង្មើន្ង្ ើខ ៣៤,៧% ង្ ៀបន្ឹខ
ខខ្ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ មាុខង្ន្នេះទំហទ
ំ ឹម្ាម់ន្នំង្ច្ញផ្ស ត្
ិ ផ្ស កាត្់ង្ដ្រន្ិខខសែមង្ជើខង្មើន្ ៥០,៧%, អខករង្មើន្ ៣៩,៤%, ង្ៅស៊ូ
ង្មើន្ ១,៤%។ ង្បើេន្
ិ ត្
ិ យមាុខរយៈង្េ

១១ខខ្ ទំហំទឹម្ាម់ន្នំង្ច្ញសរុបមាន្្បមាិ ១១.៦០៤ លាន្ដ្ុលាលរ ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១៦,២% ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ។ ច្ំខិមក ទឹម្ាម់ន្នំច្៊ូ សរុបមាខ
ុ រយៈង្េ
២១,៩% ឯិត្ជាទឹម្ាម់មាន្ច្ំន្ួន្ ១៥.២៤៣ លាន្ដ្ុលាលរ មាុខង្ន្នេះ ការន្នំ ច្៊ូ

១១ខខ្ ង្ៅខត្បន្តមាន្មំង្ិើន្

បរសកាេរសំិខ់មាន្មំង្ិើន្ ៥១,៦%,

វាយន្ភ្័ិឌង្មើន្ ២១,០%, ង្្ឯឿខយន្តង្មើន្ ២៤,៥%, ង្្បខឥន្ធន្ៈង្មើន្ ២១,៣% ន្ិខផ្ស ត្
ិ ផ្ស

ហ៊ូបច្ុមន្ិខង្្បើ្ាស់

ង្ផ្សសខៗង្មើន្ ១៩,៥%។
៥. ឯិត្្ត្ឹមរយៈង្េ

១០ខខ្ ឆ្ាំ២០១៨ រដ្ឋា ថ្នាម់ជាត្ិអន្ុិត្តច្ំិ៊ូ សរុបបានច្ំន្ន្
ួ ១៥.៦៥៦,៣០ បលា
៊ី ន្ង្រៀ

ង្មើន្ង្ ើខ ១៤,១% ង្ ៀបន្ឹខរយៈសេលដូចគាាឆ្ាំមន្
ុ កាង
ុ សន្នោះ េន្ធ្បង្គ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២២,៦%, េន្ធេណ
ី ិិជកមមម
ស , រដ្ឋា
សរៅរបង្ទសង្មើន្ង្ ើខ ១៩,៤% ន្ិខច្ំិ៊ូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធង្មើន្ង្ ើខ ៥,២%។ ច្ំង្ណេះការអន្ុិត្តចំណាយ ិញ
ថ្នាម់ជាត្ិអន្ុិត្តចំណាយាន្ច្ំន្ន្
ួ ១៤.៨១៧,៤៩ បលា
៊ី ន្ង្រៀ
ច្ំណាយច្រន្តអន្ុិត្តាន្ច្ំន្ន្
ួ ១០.៩៣៩,១៥ បលា
៊ី ន្ង្រៀ

ង្មើន្ង្ ើខ ១០,០% ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ មាុខង្ន្នេះ
ឯឺង្សម ន្
ើ ខ
ឹ ៧១,២% ង្ ៀបន្ឹខច្ាប់របចំឆ្ាំ ឬ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ

១២,៧% ង្ ៀបន្ឹខរយៈសេលដូចគាាឆ្ាំមន្
ុ ។
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៦. មាុខខខ្ិសច្ិកាង្ន្េះ ឯង្្មាខិសន្ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្

ទទួ

ាន្ការអន្ុញ្ញញត្ង្ោយ្មុម្បឹមាអភ្ិិឌ្ឍន្៍មមពុជា

មាន្ច្ំន្ួន្ ១៤ ឯង្្មាខ មាន្ទុន្ ិសន្ិង្គឯ្បមាិ ៨៧១ លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម មាុខង្ន្នេះ ទុន្ ិសន្ិង្គឯ្បមាិ ៩៤% ឯឺង្ៅ
ង្ ើខផ្សាមង្សវាមមម (មជឍមិឌ ង្ទសច្រិ៍) ន្ិខ ៦,០% ខផ្សាមឧសាហមមម (ង្រាខច្្មកាប៊ូប, ង្រាខច្្មកាត្់ង្ដ្រ, ង្រាខច្្ម
ាលសទ ិច្ ន្ិខង្រាខច្្មឧសាហមមមង្ផ្សសខៗ)។
៧. រយៈង្េ

១០ខខ្ ឆ្ាំ២០១៨ សំង្ិើសំសា
ុ ខសខ់សរុបមាន្ ២.៦៥៨ ឯង្្មាខ ាន្លយច្ុេះ ១៥៨ ឯង្្មាខ

ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ , មាុខង្ន្នេះ សំិខ់្បង្ភ្ទ ង្ំ ៅោឋន្មាន្ច្ំន្ន្
ួ ២.២៤៦ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្ភ្ទណិិជកមមម
មាន្ ២២២ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្ភ្ទង្ទសច្រិ៍មាន្ ៩០ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្ភ្ទឧសាហមមមមាន្ ៦២ ឯង្្មាខ, សំិខ់
្បង្ភ្ទសាធារិៈមាន្ ៣០ ឯង្្មាខ ន្ិខសំិខ់្បង្ភ្ទិសន្ិង្គឯមាន្ ៨ ឯង្្មាខ។
៨. ឯិត្្ត្ឹមរយៈង្េ

១០ខខ្ ឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ ច្ំន្ួន្មមដ្ ់ថ្ន្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រអន្ត រជាត្ិសរុបមាន្ច្ំន្ួន្្បមាិជិត្

៥លាន្ន្នម់ ង្មើន្ង្ ើខ្បមាិ ១១,៥% ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ។ មាខ
ុ ង្ន្នេះ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រជន្ជាត្ិច្ិន្ង្ៅខត្បន្តន្នំ
មុខ្ង្ឯ មាន្ច្ំន្ន្
ួ ្បមាិជាខ ១លាន្ ៦ខសន្ន្នម់ ឬង្សម ន្
ើ ខ
ឹ ៣៣,៧% ង្ ៀបន្ឹខច្ំន្ន្
ួ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រសរុប (ង្មើន្ង្ ខ
ើ ៧១,៥%
ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ), ទីេរី ឯឺង្ភ្ញៀិង្ទសច្រង្ិៀត្ណាមង្សម ន្
ើ ខ
ឹ ១២,៨% ន្ិខបន្តបន្នទប់ ឡាិ, ថ្ល, ម៊ូង្រ៉េ, ន្ិខជបុន្។
៩. មាុខខខ្ ិសច្ិកា ឆ្ាំ២០១៨ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៥៩,៥ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ
មុន្។ ង្ទាេះបីថ្លលមាន្ការធាលម់ច្េះុ គខណាមតី ង្បើេន្
ិ ត្
ិ យង្មើ ថ្លលជាម យមមាខ
ុ រយៈង្េ
ម យមមាុខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមុន្ ខដ្

ធាលម់ថ្លល ១៧,៤ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ង្ ៀបន្ឹខខខ្

១១ខខ្ឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ ង្ៅខត្ខ្ពសជា
់ ខថ្លលជា

ថ្លលម យមថ្ន្ង្្បខង្ៅង្ ើទីផ្សារអន្ត រជាត្ិឯឺ ៧០,៣ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

មាន្មំង្ិើន្

៣៣,០% ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំ២០១៧។
មាុខខខ្ិសច្ិកា ឆ្ាំ២០១៨ អខករន្នំង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ង្ៅខត្រមាថ្លលាន្ ៤៨០ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ដ្៊ូច្គ្នាន្ឹខ
ខខ្មុន្ ង្បើង្ទាេះបីជាមាន្ការ្បមួត្្បខជខថ្លលអខករន្នំង្ច្ញខាលំខង្ ើទផ្ស
ី ារមាុខត្ំបន្់ ន្ិខអន្តរជាត្ិម៏ង្ោយ។ បខុ ន្តន្នង្េ ខាខមុខ្
មមពុជាអាច្ន្ឹខមាន្បញ្ញា្បឈមេីសហភាអឺរប
៉េុ (EU) ង្ កា
ើ ររសត្ត្ែិត្េន្ធន្នំង្ច្ញច្៊ូ អខករេីមមពុជា (Slap Tariff on Rice)។ រឯ
ក អខករន្នំង្ច្ញរបស់ថ្ល (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤០០ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ាន្ធាលម់ថ្លល ៩ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ង្ ៀបខខ្មុន្ ង្ោយសារការទមាលម់
ថ្លលង្ដ្ើមែីជំរញ
ុ ការន្នំង្ច្ញបខន្ថម ង្ដ្ើមែីសង្្មច្ាន្តាមង្គ្ន ង្ៅន្នំង្ច្ញអខករ្បចាំឆ្ាំច្ន្
ំ ន្
ួ ១១ លាន្ង្តាន្។ អខករន្នំង្ច្ញ
របស់ង្ិៀត្ណាម (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤០៥ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ាន្ធាលម់ថ្លល ១០ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ង្ោយសារការ្បមួត្
្បខជខមាុខត្ំបន្់មាន្ការង្មើន្ង្ ើខខាលំខ ជាេិង្សស ជាមួយថ្ល ន្ិខឥណា
ឌ (ង្គខតាម៖ Vietnams Rice Export)។
មាុខខខ្ ិសច្ិកា ឆ្ាំ២០១៨ ង្ៅស៊ូង្ៅសត ខ់ោរ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសុី ថ្លល ១.២៣០ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ាន្ធាលម់ថ្លល ៨០
ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ង្ោយសាររខឥទធិេ

េីសង្គ្រាមណិិជកមមម រវាខមហាអំណាច្ង្សដ្ឋ មិច្ចច្ិន្ ន្ិខអាង្មរសម ង្ៅ

ខត្បន្ត ខដ្ បណា
ត
ឱ្យការបញ្ញកទិញង្ៅស៊ូង្ៅទីផ្សារច្ិន្ ន្ិខជបន្
ុ ស្មាប់ផ្សាត្ផ្ស
់ ាខម
់ ខ
ាុ សរាម់ផ្ស ត្
ិ មមមឧសាហមមមមាន្
ការលមលយជាបន្តបន្នទប់។
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៣.វឧបសម្ព័ន្ធ
សូឆនាករនាាំម្ុែវ(Leading Indicators)
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អតកផរណាវរូបកយិតថុវន្កងទុន្បាំរុងបរទទសវ(Inflation, M2 and Foreign Reserve)
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អត្រាបតូ រត្រាក់វ(Exchange Rate)

-5-

ធនាគារន្កងទីផារម្ូលបត្រត (Banking and Securities Market)

-6-

ារអន្ុិតត ថ ិច្ាវ(Budget)
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វិច្ន្កទគឯកកនន្វន្កងវារបទងកើតារងារវ(Investment and Employment)
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វិច្ស័យណិកនក
ក ម្វ(Trades)
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កាំិត់សមាាល់
ង្ៅស៊ូ៖
•

សៅេូ TSR20: ឬង្ៅថ្នង្ៅស៊ូសតខ់ោរង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស៊ូ SIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯឺសំង្ៅង្ ើង្ៅស៊ូ មម ជាត្ិខដ្
មាន្សារធាត្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀត្២០%។ ង្ៅស៊ូ មមជាត្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្ភ្ទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស៊ូខដ្ មាន្ត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ
ឯឺង្ៅស៊ូសតខ់ោរ (ង្ៅស៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស៊ូបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូ TSR20 ជារបសេទសៅេូដដលបានដកច្ចាមាុខម្មិត្ខ្ពស់ សរបើរបាេ់េរាប់
ផលិត្មមមកខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជ័រ ម្មា
លាយបញ្កូ

ជាមួយសារធាត្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ ាើឱ្យផ្ស

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស
•

ជ័រ ខសែមង្ជើខន្ិខអាិង្ភ្លៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះមាន្ម្មិត្សអ ិត្ទាប ង្ហើយរយ
ិត្ផ្ស ផ្ស

ិត្ង្ច្ញេីង្ៅស៊ូង្ន្េះមាន្ភាេរឹខមា ំ ន្់ន្ខ
ិ មិន្រយសឹម រសច្ រស ។

ិត្ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះឯឺមាង្ សុី ថ្ល ឥិូឌ ង្ិសុី ង្ិៀត្ណាមន្ិខច្ិន្។

ង្ៅស៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets) ខបខខច្មជា៦្បង្ភ្ទឯឺ ្បង្ភ្ទង្ ខ្ 1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្ភ្ទេិង្សស មាន្េ៌ិង្ ឿខ
ន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទ េះ។

ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទ

RSS3

ង្្ច្ើន្ផ្ស

ិត្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល

ឥណា
ឌ

ន្ិខឥិឌូង្ិសុី

សរបើរបាេ់ជាិត្ថុធាត្ុ

េរាប់ផលិត្សំបមកង់រថយនត បំេង់ទីបជ័រ និងដេែកសជើង។ ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះសរបើរបាេ់កាុងឧេាហកម្មផលិត្េំបកកង់
រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធាត្ុផ្សសង្ំ ើស 50% ថ្ន្ផ្ស ិត្ផ្ស

។

ង្្បខសៅ៖
សរបងសៅ Brent, WTI ន្ិខ Dubai ជារបសេទសរបងសៅធុនរាល (Light Crude Oil) ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ
ជាថ្លលម៊ូ ោឋន្មាុខការទិញ

ម់កិចចេនាអន្នគត្

សៅតាម្របសេទដូចជា៖ របសេទសរបងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស
(West

Texas

Intermediate)

ខុេគាាសៅតាម្ករម្ិត្ភាេរាល

(Future

Contract)។

សរបងសៅង្ ើទីផារអនត រជាត្ិានលកខណៈខុេគាា

ិត្ង្ៅត្ំបន្់សមុ្ទអាត្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, របសេទសរបងរបេ់អាសម្រិក WTI

និងរបសេទសរបងរបេ់អារ៉ា ប់ប៊ីាអូឌីត្

Dubai។

របសេទសរបងសៅទាំងបីានលកខណៈ

ស ើយរបសេទសរបងសៅដដលានភាេរាលជាងសគអាចចរាញ់ជាសរបងឥនធ នៈបានសរចើន។

API Gravity រត្ូវបានសគសរបើរបាេ់វាេ់ដវងភាេរាលច្នរបសេទសរបងសៅនីម្ួយៗ។ របសេទសរបងដដលានករម្ិត្ API
Gravity កាន់ដត្ខពេ់គឺជារបសេទសរបងដដលកាន់ដត្រាល និងអាចចរាញ់ជាសរបងឥនធ នៈបានសរចើន។
•

WTI 40o API

•

Brent 38o API

•

Dubai 32o API
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ទរៀបឆាំទោយ
នាយកោាន្សថកតកន្ង
ក ិច្ភាឯទសដ្ាកកឆច
អឯា នាយកោាន្ទគាលន្ទគាយ
ត្រកសួងទសដ្ាកកឆចវន្កងហករញ្ញិតថុ

េ័ត្មា
៌ ន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មុមការររ
ទ៊ូរស័េទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៨៨ ៩៩ ៩២
ង្មាខង្ កា
ាើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្េឹម ន្ិខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០រង្សៀ

មំិត្់សមាា ់៖
ច្ំង្ណេះមត្ិខដ្ ាន្បរាញមាខ
ុ រាយការិ៍ង្ន្េះឯឺជាការយ ់ង្ ញ
ើ របស់្មុមការររថ្ន្អឯាន្នយមោឋន្។
ការផ្សសេាផ្សាយង្ន្េះមិន្ខសដ ខេីការយ ់ង្ ញ
ើ របស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខ
ិ ហិរញ្ញិត្ថុ ឬរាជរោឋភ្ិា មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។
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