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ខ្លម
ឹ សារសង្ខេប / Executive summary
១. មាខ
ុ ខខ្ឧសភា ឆ្ាំ២០១៨ សន្ទសសន្៍ថ្លលមប
ហូ អាហារន្ិខង្េសជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ្សិឹខន្ិខសន្ទសសន្៍ថ្លលការដ្ឹមជ្កូ ន្
មាន្ការង្មើន្ង្ ើខឯួរឱ្យមត្់សមាា ម
់ ាុខអ្ា ៣,២% ន្ិខ៣,៩% ង្រៀខគ្នា ង្ ៀបន្ឹខខខ្ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមុន្។ បុខន្តង្បើពន្
ិ ត្
ិ យង្មើ អ្ា
មំង្ិើន្ជាម យមមាុខរហៈង្ព

៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ សន្ទសសន្៍ថ្លលមប
ហូ អាហារន្ិខង្េសជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ្សិឹខមាន្មំង្ិើន្

ជាម យម ២,៣% ទាបជាខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំ២០១៧ (៤,៩%) ន្ិខសន្ទសសន្៍ថ្លលការដ្ឹមជ្កូ ន្មាន្មំង្ិើន្ជាម យម ៣,២%
ទាបជាខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំ២០១៧ (៤,៥%)។
២. ឯិត្្ត្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៨ ឥណទានផ្សត ង្់ ោហធន្នគារពាណិជកមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៧១.៤៦៩បលា
៊ី ន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១,៧%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ១៩,៨%ង្ ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមន្
ុ ។ មាុខង្ន្នេះ ឥិទាន្ផ្សដ ដ្
់
់្ឯឹេះសាថន្មិន្បង្្មើង្សវា
ិិរ្ញិត្ថមា
ុ ន្ ៧៨,៩%, ត្្មូិការផ្ទទ

់ខ្ួ ន្
ល មាន្ ១៦,៧%, ្ឯឹេះសាថន្ិិរ្ញិត្ថុ ៣,២% ន្ិខឥិទាន្ង្ផ្សសខៗមាន្ ១,៣%

ថ្ន្ឥិទាន្សរុប។ ការ្ាម់របស់ ន្នគ្នរណិិជកច្ំង្ណេះមមចីជា្ាម់ង្រៀ

ន្ិខដ្ុលាលរមាន្អ្ា ១១,៥៩% ន្ិខ១១,២៧%

ាន្លហច្ុេះបន្តិច្ង្ ៀបង្ៅខខ្មីន្នមន្លខង្ៅ។
រ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅ M2 ាន្បន្តង្មើន្ង្ ខ
ើ មាខ
ុ ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ, ឯិត្្ត្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៨ រូបិយវត្ថទ
ុ ូសៅ M2 ាន្
ង្មើន្ ដ្

់ ៧៦.៣៥៦ប៊ីលាន្សរៀល ាន្ង្មើន្ ង្ ើខ ១,៦% ង្ ៀបន្ឹខ ខខ្មុន្ (ង្មើន្ ង្ ើខ ២៣,៧% ង្ ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំ មុន្ ),

មាុខង្ន្នេះ្ាម់បង្្ញើជារ៊ូបិហបយិណបរង្ទសមាន្ច្ំន្ួន្ ៦៤.៦៨៣ប៊ីលាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,៩% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខ

២៣,៧%ង្ ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមន្
ុ ។
៣. មាុខខខ្ឧសភា ឆ្ាំ២០១៨ ត្ថ្មលជញ
ួ ដ្៊ូរង្ ើទផ្ស
ី ារម៊ូ ប្ត្មមពុជា (CSX) មាន្ច្ំន្ន្
ួ ២៣២លាន្ង្រៀ

ាន្

លហច្ុេះ ៦៨%ង្ ៀបង្ៅន្ឹខខខ្ង្មសាមន្លខង្ៅ ខដ្ មាន្ត្ថ្មលជួញដ្៊ូរ ៧២៥លាន្ង្រៀ ។
៤. ឯិត្្ត្ឹមរហៈង្ព

០៥ខខ្ ទឹម្ាម់ន្នំង្ច្ញង្មើន្ង្ ើខពី ៤.០២១លាន្ដ្ុលាលរ មាខ
ុ ឆ្ាំ២០១៧ ដ្ ់ ៤.៥៩៤,៧

លាន្ដ្ុលាលរ មាខ
ុ ឆ្ាំ២០១៨ ង្ោហាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ១៤,៣%។ ភាព្បង្សើរង្ ខ
ើ ង្ន្េះ ង្ោហសារមំង្ិើន្ន្នំង្ច្ញផ្ស ត្
ិ ផ្ស កាត្់ង្ដ្រ
ន្ិខខសែមង្ជើខ, ផ្ស ត្
ិ ផ្ស មសិមមម ន្ិខផ្ស ត្
ិ ផ្ស ឧសាិមមមង្ផ្សសខង្ទៀត្។ ច្ំខិមទឹម្ាម់ន្នំច្៊ូ ាន្ង្មើន្ពី ៥.៤៣៥
លាន្ដ្ុលាលរ ង្ៅរហៈង្ព ០៥ខខ្ ឆ្ាំ២០១៧ ង្ៅ ៦.៧៦៦លាន្ដ្ុលាលរ ង្ៅរហៈង្ព ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំ២០១៨ មាន្មំង្ិើន្ ២៤,៥%។
ការង្មើន្ ង្ ខ
ើ ង្ន្េះ ង្ោហសារមំង្ិើន្ត្្មូិការបរសកាេរសំិខ់, គន្ហន្ត ន្ិខមំង្ិើន្ត្្មូិការិត្ថធា
ុ ត្ុង្ដ្ើមថ្ន្ឧសាិមមម
កាត្់ង្ដ្រ។ ាមរហៈមំង្ិើន្ន្នំច្៊ូ ិត្ថុធាត្ុង្ដ្ើមថ្ន្ឧសាិមមមកាត្់ង្ដ្រ, ការន្នំច្៊ូ សមាារិសន្ិង្គឯ (មាសុីន្កាត្់ង្ដ្រ, ាម់,..)
ន្ិខឯង្្មាខិសន្ិង្គឯលមីៗមាុខ ិសសយហកាត្់ង្ដ្រន្ិខខសែមង្ជើខង្ៅង្ដ្ើមឆ្ាំ ២០១៨ ាន្ច្ខអុ

បង្ហហញថា ណិិជកមមមមមពុ ជាន្ឹខ

បន្តង្មើន្ង្ ខ
ើ ខលមង្ទៀត្ ្ពមទាំខបង្ហហញពីមំង្ិើន្ត្្មូិការព មមមទាខ
ំ មាុខ ិសសយហង្ន្េះផ្ទទ ់ រួមន្ឹខ ិសសយហសាខសខ់ផ្សខខដ្រ។
៥. ាមទិន្ាន្យហបឋមពីរត្ន្នគ្នរជាត្ិ ង្ៅរហៈង្ព
សរុបបានច្ំន្ន្
ួ ៧.៨៥៧,៨៧ប៊ីលាន្ង្រៀ

៥ខខ្ស ើម្ឆ្ាំ២០១៨សនេះ រដ្ឋា

ថាាម់ជាត្ិអន្ុិត្តច្ំិ៊ូ

ឯឺង្សម ន
ើ ង
ឹ ៤៤,៥%ថ្ន្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំឆ្ាំ ឬាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ៩% ង្បើង្ ៀបន្ឹខ

រយៈសេល ូចគាាឆ្ាំ២០១៧។ កាង
ុ សន្នេះ ច្ំិ៊ូ ពន្ធ្បង្គ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៨,៣% ពន្ធសលើណិិជកមមមសរៅរបង្ទស ង្មើន្ង្ ខ
ើ
១៨,៤% ន្ិខច្ំិ៊ូ មិន្ខមន្សារង្ពើពន្ធង្មើន្ង្ ើខ ៧,២%។ ច្ំខិមក ច្ំណាហសរុបង្ៅរដ្ឋា ថាាម់ជាត្ិអន្ុិត្តាន្ច្ំន្ន្
ួ
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៦.៤០៣,៨៥ប៊ីលាន្ង្រៀ
ប៊ីលាន្ង្រៀ

ឯឺង្សម ើន្ឹខ ២៨% ថ្ន្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំឆ្ាំ មាុខង្ន្នេះ ច្ំណាហច្រន្ត អន្ុិត្តាន្ច្ំន្ួន្ ៤.៨៥៧

ឯឺង្សម ន្
ើ ខ
ឹ ៣១,៦% ថ្ន្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថ្ុ បចំឆ្ាំ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២១,៥% ង្ ៀបន្ឹខរយៈសេល ូចគាាឆ្ាំ២០១៧។

៦. រហៈង្ព

៦ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ ឯង្្មាខិសន្ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្ ទទួ ាន្ការអន្ុញ្ញញត្ង្ោហ្មុម្បឹមា

ស ិង្គឯសរុបច្ំន្ន្
អេិិឌ្ឍន្៍មមពុជាមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៦៥ឯង្្មាខ ង្្បើ្ាស់ទុន្ ិន្
ួ ២,៨៩៥លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម ង្មើន្ង្ ខ
ើ ្បមាិ
៣៨,៤% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំ២០១៧ ្ពមទាំខបង្ខកើត្ការង្ហរាន្្បមាិ ៧៧ណន្់មខន្លខ។ ការង្មើន្ង្ ើខថ្ន្ទុន្
ស ិង្គឯ ំៗច្ំន្ន្
ិសន្ិង្គឯង្ន្េះឯឺង្ោហសារ មាន្ឯង្្មាខិន្
ួ ៣ មាុខខខ្មិលុន្ន មាខ
ុ ង្ន្នេះរួមមាន្ ឯង្្មាខសាខសខ់ផ្សលូិង្ ែឿន្
ង្ ឿន្ពីទី្មុខេាំង្ពញង្ៅង្ខ្ត្ត្ពេះសីិន្ុ, ង្ោខច្្មផ្ស

ិត្សក រអំង្ៅ ន្ិខសណា
ឋ រគ្នរ ោ
ំ ប់ផ្ទកហ ៥។

៧. ង្ៅមាុខខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ ច្ំន្ួន្ មមដ្ ់ថ្ន្ង្េញៀិង្ទសច្រអន្ត រជាត្ិសរុបមាន្្បមាិ ៤៦៤ណន្់ន្នម់
ាន្លហច្ុេះ្បមាិ ១៩% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មីន្នមន្លខង្ៅ។ បុខន្ត ង្បើឯត្
ិ ្ត្ឹមរហៈង្ព

៤ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ ច្ំន្ន្
ួ មមដ្ ់

ថ្ន្ង្េញៀិង្ទសច្រអន្តរជាត្ិសរុបមាន្្បមាិ ២.១៧៥ណន្់ន្នម់ ាន្ង្មើន្ ង្ ើខ ១៣,៥% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្ព
ខដ្

ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមុន្

ង្េញៀិង្ទសច្រភាឯង្្ច្ើន្ឯឺជា ជន្ជាត្ិច្ន្
ិ , ង្ិៀត្ណាម, ម៊ូង្រ៉េ, ឡាិ, ថ្ល ន្ិខសិរដ្ឋអាង្មរសច្។
៨. រហៈង្ព

៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ សំង្ិើសសា
ុំ ខសខ់សរុបមាន្ ១.៣៧០ឯង្្មាខ មាន្ការង្មើន្ង្ ខ
ើ ឯួរឱ្យមត្់សមាា ់

ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ (ង្មើន្ង្ ើខ ១៣៥ឯង្្មាខ) ខដ្ ភាឯង្្ច្ើន្ឯឺង្មើន្ង្ ើខង្ ្ើ បង្េទសំិខ់ ំង្ៅោឋន្ ន្ិខ
ណិិជកមមម។ មាខ
ុ ង្ន្នេះ សំិខ់ ំង្ៅោឋន្មាន្ ១.១៦៥ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទណិិជកមមមមាន្ ១១០ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទ
ង្ទសច្រិ៍មាន្ ៤៤ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទឧសាិមមមមាន្ ២៦ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទសាធារិៈមាន្ ២៣ឯង្្មាខ ន្ិខ
សំិខ់្បង្េទិសន្ិង្គឯមាន្ ២ឯង្្មាខ។
៩. មាុខខខ្មិលុន្ន ឆ្ាំ២០១៨ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៧៩,២៣ដ្ុលាល រ/ាខរ៉េ

ង្មើន្ថ្លល ១,៦៧ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។ ការបន្តង្មើន្ថ្លលថ្ន្ង្្បខង្ៅង្ន្េះ ឯឺង្ោហសារមំង្ិើន្ត្្មូិការង្្បខង្ៅខាលំខង្ៅង្ ើទីផ្សារពិេពង្លាមន្នង្ដ្ើម
្ត្ីមាសទី២ង្ន្េះ។ ង្បើ្មង្ មង្មើ ថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទផ្ស
ី ារអាសុី ិសញ ាន្ង្មើន្ដ្ ់ ៨០ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ង្ន្េះង្ោហសារមំង្ិើន្

ត្្មូិការង្្បខង្ដ្ើមែីបង្្មើមខ
ាុ សង្ហាម់ផ្ស ត្
ិ មមមង្ៅង្ ើទផ្ស
ី ារច្ិន្ ្បមាិជា ៣៣០ណន្់ាខរ៉េ /ថ្លៃ។
មាុខខខ្មិលុន្ន ឆ្ាំ២០១៨ អខករន្នំ ង្ច្ញរបស់មមពុ ជា (ង្ខ្ទ ច្ ៥%) ថ្លល ៤៩០ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ដ្៊ូច្គ្នាង្ៅន្ឹខថ្លល ខខ្មុន្។
ឯ៊ូសបញ្ញកម់ថា មមពុជាមំពខ
ុ ព្ខឹខឯុិភាពអខករមាខ
ុ ការង្្លហ
ើ ត្បង្ៅន្ឹខត្្មូិការទីផ្សារ ង្ិើហង្ ើសពីង្ន្េះ ្បមុខ្ោជរោឋេិា
ឹ ការច្រចជាមួហបណា
ាន្មំពុខច្រចង្បើម្ច្មទីផ្សារន្នំង្ច្ញលមីបខន្ថមជាមួហ្បង្ទស Papua Guinea ្ពមទាំខព្ខខ
ត ្បង្ទស
ង្ៅត្ំបន្់អឺរ៉េុប ន្ិខច្ិន្ ង្ដ្ើមែីបង្ខកន្
ើ ការន្នំង្ច្ញអខករបខន្ថម។ បុខន្ត អខករន្នំ ង្ច្ញរបស់ថ្ល (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤១០ដ្ុលាលរ/ង្ាន្
ាន្ធាលម់ថ្លល ៣៩ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ ៀបខខ្មុន្ ង្ោហសារ ការប្ចុ េះថ្លលស្មាប់ការ ម់លាខសតុ ម ង្ដ្ើមែីធាន្នការ ម់ង្ច្ញ
ាន្្ឯប់ាមឯង្្មាខ ១០លាន្ង្ាន្ មាុខឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ (http://www.thairiceexporters.or.th)។ រឯកអខករន្នំង្ច្ញរបស់
ង្ិៀត្ណាម (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤៤៥ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ាន្ធាលម់ថ្លល ១០ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។
មាុខខខ្មិលន្ន
ុ ឆ្ាំ២០១៨ ង្ៅស៊ូង្ៅសត ខ់ោរ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសុី ថ្លល ១.៣៧០ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ាន្ធាលម់ថ្លល ៧០
ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ង្ោហសារសតុ មង្ៅស៊ូង្ៅទីផ្សារ្បទសជបុន្ ន្ិខច្ិន្ាន្មំពខ
ុ មាន្ការង្មើន្ង្ ើខខ្ពស។
់
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៣. ឧបសមព័ន្ធ
សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators)
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អតិផរណា រូបិយវតថុ ន្ិងទុន្បាំរុងបរទទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve)
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អត្រាបតូ រត្រាក់ (Exchange Rate)

-6-

ធនាគារន្ិងទីផារមូលបត្រត (Banking and Securities Market)

-7-

ការអន្ុវតត ថ វិកា (Budget)
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វិន្ិទគឯកកនន្ ន្ិង ការបទងើតតការររ (Investment and Employment)
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វិស័យណិិនក
ក ម (Trades)
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កាំិត់សមាាល់
ង្ៅស៊ូ៖


សៅេូTSR20: ឬង្ៅថាង្ៅស៊ូសតខ់ោរង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស៊ូSIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯឺសំង្ៅង្ ើង្ៅស៊ូ មមជាត្ិខដ្
មាន្សារធាត្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀត្២០%។ ង្ៅស៊ូ មមជាត្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្េទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស៊ូខដ្ មាន្ត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ
ឯឺង្ៅស៊ូសតខ់ោរ(ង្ៅស៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស៊ូបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូTSR20ជារបសេទសៅេូដ លបានដកច្ចាមាុខម្មិត្ខ្ពស់ សរបើរបាេ់េរាប់
ផលិត្មមមកខ់ឡាន្ បំពខ់ទីបជយរ ម្មា
លាហប្កូ

ជាមួហសារធាត្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ ាើឱ្យផ្ស

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស


ជយរ ខសែមង្ជើខន្ិខអាិង្េលៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស៊ូ្បង្េទង្ន្េះមាន្ម្មិត្សអ ិត្ទាប ង្ិើហង្ហហ
ិត្ផ្ស ផ្ស

ិត្ង្ច្ញពីង្ៅស៊ូង្ន្េះមាន្ភាពរឹខមា ំ ន្់ន្ិខមិន្ង្ហហសឹម រសច្ រស ។

ិត្ង្ៅស៊ូ្បង្េទង្ន្េះឯឺមាង្ សុី ថ្ល ឥិូឌ ង្ិសុី ង្ិៀត្ណាមន្ិខច្ិន្។

ង្ៅស៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets)ខបខខច្មជា៦្បង្េទឯឺ ្បង្េទង្ ខ្1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្េទពិង្សស មាន្ព៌ិ
ង្ ឿខន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូ្បង្េទRSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស

ិត្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណា
ឌ ន្ិខឥិឌូង្ិសុី សរបើរបាេ់ជាិត្ថុធាត្ុ

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

។

ង្្បខសៅ៖
សរបងសៅBrent, WTI ន្ិខDubai ជារបសេទសរបងសៅធុនរាល(Light Crude Oil)ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ
ជាថ្លលម៊ូ ោឋន្មាុខការទិញ

ម់កិចចេនាអន្នគត្ (Future Contract)។ សរបងសៅង្ ើទីផារអនត រជាត្ិានលកខណៈខុេគាា

សៅតាម្របសេទ ូចជា៖ របសេទសរបងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស
(West

Texas

Intermediate)

ិត្ង្ៅត្ំបន្់សមុ្ទអាត្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, របសេទសរបងរបេ់អាសម្រិកWTI

និងរបសេទសរបងរបេ់អារ៉ា ប់ប៊ីាអូឌីត្Dubai។

របសេទសរបងសៅទាំងបីានលកខណៈ

ខុេគាាសៅតាម្ករម្ិត្ភាេរាល សហើយរបសេទសរបងសៅដ លានភាេរាលជាងសគអាចចរាញ់ជាសរបងឥនធ នៈបានសរចើន។
API Gravity រត្ូវបានសគសរបើរបាេ់វាេ់ដវងភាេរាលច្នរបសេទសរបងសៅនីម្ួយៗ។ របសេទសរបងដ លានករម្ិត្ API
Gravity កាន់ដត្ខពេ់គឺជារបសេទសរបងដ លកាន់ដត្រាល និងអាចចរាញ់ជាសរបងឥនធ នៈបានសរចើន។


WTI 40o API



Brent 38o API



Dubai 32o API
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ទរៀបចាំទោយ
នាយកោាន្សថិតិន្ង
ិ វិភាឯទសដ្ាកិចច
អឯា នាយកោាន្ទគាលន្ទគាយ
ត្រកសួងទសដ្ាកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ

ពយត្មា
៌ ន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មុមការង្ហរ
ទ៊ូរសយពទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៨៨ ៩៩ ៩២
ង្មាខង្ កា
ាើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្ពឹម ន្ិខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០រង្សៀ

មំិត្់សមាា ់៖
ច្ំង្ណេះមត្ិខដ្ ាន្បង្ហហញមាខ
ុ រាហការិ៍ង្ន្េះឯឺជាការហ ់ង្ ញ
ើ របស់្មុមការង្ហរថ្ន្អឯាន្នហមោឋន្។
ការផ្សសពាផ្សាហង្ន្េះមិន្ខសដ ខពីការហ ់ង្ ញ
ើ របស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខ
ិ ិិរ្ញិត្ថុ ឬោជរោឋេិា មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។
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