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សាថ នភារសសដ្ឋកិច្ចក ព្ុជា រំរងឹថាអាច្សសព្្ច្ានកាំសណើនកនងុអព្ា ៦,៩%1 កនងុឆ្ន ាំ២០១៧សនេះ។ គតិ្ព្ត្ឹ្ព្ត្មីាស

ទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ អត្ផិរណាមានអព្ាទាបជាង ៥% នងិទុនបព្្ុងអនតរជាត្ ិានកាំរុងសកើនស ើងជាលាំដាប់

ខដ្លអាច្ធានាការនាាំចូ្លទាំនញិនងិសសវា ានរហូត្ដ្ល់ ៦ ខែ។ ការព្ប្ូលច្ាំណូលកនុងព្បសទស គិត្ព្ត្ឹ្ព្ត្មីាស

ទី២ សនេះ សសព្្ច្ានព្បមាណ ៥៣,៦% ថ្នច្ាំណូលសរុបព្បចាំឆ្ន ាំ ខដ្លានសព្ោងកនុងច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថឆុ្ន ាំ២០១៧។ 

សក ម្ភារ វសនិសោគរីសព្ៅព្បសទស សក ម្ភារសាំណង់ និងឧសាហក ម្បសព្ ើ្ទីផារកនុងព្សុក ានបនតភាររឹងមា ាំ 

គបួផស ាំនងឹការសងើបស ើងវសញថ្នកាំសណើនខផនកផលតិ្ក ម្កសិក ម្ នងិកាំសណើនកព្្ិត្ែពស់ ឬរងវង់រីរែទងថ់្នខផនកសទសច្រណ៍។ 

សក ម្ភារកសិក ម្ សក ម្ភារកសិក ម្ ព្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៧ មានកាំសណើនលអស ើងវសញ សដាយសារស ៃ្ៀងធាៃ ក់សដ្ើ្

រដូ្វព្គប់ព្ោន ់ ខដ្លអាំសណាយផលលអដ្លក់ារងារបងកបសងកើនផល ព្សបសរលការបសងកើនការវស

និសោគរបស់រដ្ឋសលើព្បរយនធសព្សាច្ព្សរ នងិឯកជនកនុងវសសយយ កនងុសនាេះថ្ផទដី្ដាាំដុ្េះព្សូវ នងិ

ថ្ផទដី្ដាាំដុ្េះសៅស  ូានសកើនព្បមាណ ២១% និង ១១,៦% សរៀងោន ស ៀបឆ្ន ាំ្ុន។ បរសមាណ

ផលសៅស ូខព្កប នងិបរសមាណនាាំសច្ញមានច្ាំននួ ៩២ ណនស់ាន នងិ ៦៣ ណនស់ាន សដាយ

ានសកើន ៦៧% និង ៣០,៣% សរៀងោន  សដាយសារភារព្បសសើរស ើងថ្នថ្លៃជយរសៅស ូខព្កប

សៅសដ្ើ្ឆ្ន ាំសនេះ។ បរសមាណផលិត្ផលជលផលមានច្ាំនួន ៣០២ ណន់សាន ានសកើនស ើង 

៥,១% ស ៀបឆ្ន ាំ្ុន។   

សាថ នភារហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ2 

សោងា្ទិនននយយរីអគគនាយកដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ កនុងព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ ការព្ប្ូល

ច្ាំណូលច្រនតសរុបសៅរដ្ឋាលថាន ក់ជាត្ិអនុវត្តានច្ាំនួន ៤.០៦២ ប ៊ីលានសរៀល ានសកើនស ើង 

៥,៩% ស ៀបឆ្ន ាំ្ុន កនុងសនាេះ ច្ាំណូលសារសរើរនធ នងិច្ាំណូល្ិនខ្នសារសរើរនធ ានសកើន

ស ើង ៦,២% និង ៣,៣% សរៀងោន ។ ការសកើនស ើងថ្នច្ាំណូលសារសរើរនធសនេះ គឺសដាយសារការ

សកើនស ើងថ្នច្ាំណូលរនធសលើព្ាក់ច្ាំណូល ២៥,២% អាករសលើត្ថ្ ៃ្បខនថ្ ២,១% និង អាករ

រិសសស ៩,៤%។ ច្ាំណាយច្រនតសរុប កនុងព្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ អនុវត្តាន ២.៧៨២ ប ៊ីលាន

សរៀល ានសកើនស ើង ២០,២% ស ៀបឆ្ន ាំ្ុន។ ជាលទធផល អត្ិសរកត្លុយភារច្រនតថ្នព្បត្ិបត្តិការ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ច្ាំននួ ១.២៨០ ប ៊ីលានសរៀល។ លទធផលសនេះ បងាា ញរកីារែតិ្ែាំព្បឹងខព្បង

ខកទព្្ង់សលើរដ្ឋាលព្ប្ូលច្ាំណូល នងិការរឹត្ត្បឹត្ច្ាំណាយព្បកបសដាយព្បសិទធភារ។ 

                                                           

1 ការខកត្ព្្ូវការរាករកាំសណើនសសដ្ឋកិច្ចក ព្ុជា រី ៧% សៅ ៦,៩% សព្មាបឆ់្ន ាំ២០១៧ សោងា្កាំសណើនយតឺ្ខ្ៃ ាំងថ្នផលតិ្ផលកាត្ស់ដ្រ  
2 ទនិននយយបសណាត េះអាសននរីអគគនាយកដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ 

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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អត្ផិរណា នងិ    

អព្ាបតូរព្ាក ់

អព្ាអត្ផិរណា្ យ្ព្បចាំឆ្ន ាំកនុងព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ មានអព្ា ៣,៤% ានសកើន

ែពស់ជាងព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដ្លមានអព្ា ១,៩% សដាយសារការបនតកាំសណើនថ្នព្កុ្្ាបូ

អាហារ-ស្សជកៈ្ិនមានជាត្ិព្សវឹង មានអព្ា ៥,៤%។ សព្មាប់ព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ អព្ា

បតូរព្ាក់ជា្ យ្ ៤.០៤៧ សរៀល/ដុ្លាៃ រអាស្រសក មានការខព្បព្បួលព្ត្ឹ្ -០,២% ប ុសណាណ េះ។ 

ទនទឹ្នងឹការរកាានសសថ រភារអព្ាបតូរព្ាក់ គតិ្ព្ត្ឹ្ខែ្ិលុនា ឆ្ន ាំ២០១៧សនេះ ទុនបព្្ុងជា

រូបិយបយណណបរសទសានសកើនស ើងដ្ល ់៨,៧% ថ្ន ផ.ស.ស ឆ្ន ាំ២០១៧ (ា នស់ាម ន)។ 

ព្បត្បិត្តកិាររបូយិវត្ថ ុ

នងិឥណទាន 

ការផទត្ផ់គងរូបិយវត្ថុសៅក ព្ុជា គិត្ព្ត្ឹ្ព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ រកាានសសថ រភារលអព្បសសើរ 

ព្សបោន នឹងការរឹត្បនតងឹឥណទាន។ រូបិយវត្ថុទូសៅ (M2) កនុងព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ 

មានកាំសណើន ១៩,៧% ស ៀបឆ្ន ាំ្ុន គពឺ្បហាក់ព្បខហលនងឹអព្ាកាំសណើនជា្ យ្កនុងរយៈសរល 

០២ ឆ្ន ាំចុ្ងសព្កាយសនេះ។ ទនទឹ្ សនេះ អព្ាផលស ៀបរបូយិវត្ថទុសូៅនងឹ ផ.ស.ស (M2/GDP) 

មានកព្្តិ្ ៧២,៩% (ា នស់ាម ន)។ កាំសណើនឥណទានផតល់សៅព្គេឹះសាថ ន្ិនខ្នហិរញ្ញវត្ថុ 

ានលយចុ្េះរី ២០,៧% កនងុព្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៦ ្កសៅព្ត្ឹ្ ១១,៩% កនងុព្ត្មីាសទី២ 

ឆ្ន ាំ២០១៧សនេះ។ កនងុសនាេះ ឥណទានខផនកកសិក ម្ ានលយចុ្េះរី ២៥,៥% ្កសៅព្ត្ឹ្ 

៨,៤% និងខផនកលក់ដុ្ាំនិងរាយ ានលយចុ្េះរី ១៥,៦% ្ ក ១៣,៤%។ សដាយខ ក ឥណទាន

សព្មាប់វសសយយសាំណង ់និងអច្លនព្ទរយ ានបនតសកើនស ើងរ ី៣០,៧% សៅ ៣៣,១%។ 

ណណិជកក ម្សព្ៅ 

ព្បសទស 

ច្ាំសណេះសក ម្ភារណណិជកក ម្សព្ៅព្បសទស ការនាាំសច្ញសរុបរបស់ក ព្ុជា សៅព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ

២០១៧ មានទាំហាំ ១០.៦៣៣  ប ៊ីលានសរៀល មានអព្ាកាំសណើន ៩,៥% សដាយសារកាំសណើន 

ការនាាំសច្ញផលិត្ផលកាត្់សដ្រនិងខសបកសជើង ផលិត្ផល្ិនខ្នខផនកកាត់្សដ្រ រួ្មាន 

ផលតិ្ផលកសិក ម្ កង់ សព្គឿងបងគុាំ នងិផលិត្ផល្ួយច្ាំននួសផសងសទៀត្។ ជាការកត្ស់មាគ ល ់

ការនាាំសច្ញផលតិ្ផលកាត្ស់ដ្រ គតិ្ជាទកឹព្ាក ់មានកាំសណើនរ ី៧,៣% កនងុព្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ

២០១៦ សៅ ៨,៥% កនងុព្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៧។ ទនទឹ្នងឹកាំសណើនថ្នការនាាំសច្ញសរុប ការនាាំ

សច្ញទាំនញិសៅទីផារសាំខ្ន់ ក៏មានសាថ នភារព្បសសើរស ើងផងខដ្រ កនងុសនាេះទីផារអឺរ ុប សកើន 

១៤,៦%, អាស្រសកសកើន ៤,៦%, ជប នុសកើន ៨,៨%, នងិទីផារដ៏្ថ្ទសទៀត្ សដាយ្ិនរួ្

បញ្ចូលអាសា ន សកើន ១៣,៨% សោងា្កាំសណើនការសព្បើព្ាស់កនុងកព្្ិត្្ យ្របស់អាស្រសក 

ជប ុន នងិត្ាំបនអ់ីរ ុប។  

ការនាាំចូ្ល្ុែទាំនញិព្គប់្ុែ សៅព្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ មានទាំហាំ ១៣.៨៥៧ ប ៊ីលានសរៀល 

មានកាំសណើនទាបព្ត្ឹ្ ៣,៩% សដាយសារការល្លយកាំសណើនទាំនញិវាយន្ណឌ  នងិសស ៃ្ៀក
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នងិការធាៃ ក់ចុ្េះការនាាំចូ្លសព្បងឥនទនៈ។ ជាការកត្ស់មាគ ល ់ការនាាំច្លូជកីសិក ម្ បរសកាា រសាំណង ់

សទាច្ព្ក-ោនយនត នងិសព្គឿងបរសសភាគ គតិ្ជាទកឹព្ាក ់មានកាំសណើនែពស់ស ៀបនឹងឆ្ន ាំ្ុន។ 

ការវសនសិោគ 

ឯកជន 

កនុងព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ សាំសណើសុាំវសនិសោគសរុបទូទាាំងព្បសទស មានច្ាំននួ ៣៣ គសព្មាង 

និងគិត្ជាទឹកព្ាក់ មានត្ថ្ ៃ្ ១.៦៥២ លានដុ្លាៃ រអាស្រសក កនុងសនាេះ ទុនវសនិសោគបរសទស 

មាន ៨២,៦% ថ្នទុនវសនិសោគសរុប។ សោងា្ទិនននយយសនេះ សាថ នភារ វសនិសោគទូទាាំង

ព្បសទស មានកាំសណើនរឹងមា ាំស ើងវសញ ជារិសសសការវសនិសោគលមីខផនកសទសច្រណ៍ (្ជឈ្ណឌ ល 

ណណិជកក ម្) និងសសវាក ម្ (ព្រលានយនតសហាេះលមីសៅសសៀ្រាប នងិសកាេះកងុ)។ 

សទសច្រណ៍ សព្មាប់ព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ ក ព្ុជាទទួលានអនកដ្ាំសណើរព្បមាណជា ១.១៦ លាននាក ់

សដាយមានអព្ាកាំសណើន ១៣,៩% ស ៀបឆ្ន ាំ្ុន សដាយសារការបសងកើនការសហាេះសហើរព្ត្ង,់ ច្ាំននួ 

សជើងសហាេះសហើរ, ការផសរវផាយរតី្ាំបនស់ទសច្រណ៍ នងិការអនវុត្តសោលនសោាយសលើកទកឹ

ច្តិ្ត ជារសិសសការបសងកើនរយៈសរលសាន កស់ៅកនងុទដិាឋ ការ សព្មាបស់្ញៀវសទច្រ្ករជីប នុ, ច្និ 

នងិកសូរ ។ 

សក ម្ភារសាំណង ់ កនុងព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ សក ម្ភារសាងសងម់ានភារព្បសសើរជាងឆ្ន ាំ្ុន។ ជាក់ខសតង 

ព្កសួងសរៀបច្ាំខដ្នដី្ នគររូបនយីក ម្ និងសាំណង ់ានអនុ យ្ត្សលើសាំសណើអនញុ្ញញ ត្សាងសង់ 

ច្ាំននួ ៧៣៧ គសព្មាង ខដ្លមានត្ថ្ ៃ្ព្បមាណ ៣.៦៦១ លានដុ្លាៃ រអាស្រសក ានសកើនស ើង

ព្បមាណ ៦៤% ស ៀបឆ្ន ាំ្ុន សដាយសារគសព្មាងសាំណងល់ាំសៅដាឋ ន នងិណណិជកក ម្។ ជាការ

កត្ស់មាគ ល ់ សក ម្ភារសាងសងន់ងឹសៅខត្បនតភាររងឹមា ាំាំ សោងា្កាំសណើន វសនសិោគ នងិ

ឥណទានកនងុវសសយយសាំណងន់ងិអច្លនព្ទរយ នងិការនាាំច្លូបរសកាា រសាំណង។់ 
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ 

ារាង 1៖ ទិនននយយសសដ្ឋកិច្ចសាំខ្ន់ៗ 

  
ឯកា 

ព្ត្មីាសទ២ី 

  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សចូ្នាករ្លូដាឋ ន        

អត្ផិរណា (កាំសណើនព្បចាំឆ្ន ាំ) % 0.7% 3.3% 2.3% 

អត្ផិរណា (កាំសណើន្ យ្ព្បចាំឆ្ន ាំ) % 2.4% 1.9% 3.4% 

អព្ាបតូរព្ាក់សរៀល/ដ្លុាៃ រ (្ យ្ព្បចាំឆ្ន ាំ) សរៀល 4,056  4,055  4,047  

ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ          

ច្ាំណូលច្រនត ប ៊ីលានសរៀល 3,275  3,836  4,062  

ច្ាំណាយច្រនត ប ៊ីលានសរៀល 1,439  2,314  2,782  

ត្ុលយភារលវសកាច្រនត ប ៊ីលានសរៀល 1,835  1,522  1,280  

ឥណទាន នងិរបូយិវត្ថ ុ         

របូិយវត្ថុទសូៅ (% ថ្ន ផសស) % 62.9% 67.7% 72.9% 

កាំសណើនរបូយិវត្ថុទសូៅ % 20.6% 18.2% 18.8% 

ព្ាក់បសញ្ញើជារូបយិបយណណ (% ថ្នរបូយិវត្ថុទសូៅ) % 83.9% 84.1% 84.0% 

ណណជិកក ម្អនតរជាត្ ិ        

ទាំនញិនាាំច្លូ ប ៊ីលានសរៀល 8,893  9,718  10,633  

ទាំនញិនាាំសច្ញ ប ៊ីលានសរៀល 11,833  13,340  13,857  

ត្ុលយភារណណិជកក ម្ ប ៊ីលានសរៀល (2,941) (3,622) (3,224) 

 វសនសិោគឯកជន         

  គសព្មាង ច្ាំននួ 26  23  33  

  អច្លនព្ទរយ លានដ្លុាៃ រ 255  827  1,652  

  បសងកើត្ការងារ ណនន់ាក់ 36,877  24,042  35,626  

សទសច្រណ ៍        

អនកស វើដ្ាំសណើរឆ្ៃងកាត្់ព្បសទសក ព្ុជា ណនន់ាក់ 994  1,018  1,160  

កនុងសនាេះ អនកសទសច្រ ណនន់ាក់ 890  873  1,005  

សថិតិសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 
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ឯកា 

ព្ត្មីាសទ២ី 

  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

 វសសយយសាំណង ់        

គសព្មាង ច្ាំននួ 520  709  737  

ព្កឡាថ្ផទ ្២ 1,044,687  4,250,899  5,211,635  

ត្ថ្ ៃ្សាងសង់ លានដ្លុាៃ រ 360  2,232  3,661  

ថ្លៃទាំនញិសលើទផីារអនតរជាត្ ិ(គតិ្ជាដ្លុាៃ រអាស្រសក) 3        

អងករ ដ្ុលាៃ រ/សាន 376  441  441  

សព្បងសៅ (Brent) -- ាខរ ល ដ្ុលាៃ រ/ាខរ ល 62  48  47  

សៅស  ូ ដ្ុលាៃ រ/សាន 1,829  1,581  1,720  

មាស ដ្ុលាៃ រ/សអាន 1,077  1,400  1,383  

ព្ប្រៈ ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ,  វសទាសាថ នជាត្សិថ តិ្ិ, និង នាោរជាត្ ិ

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 គឺជាថ្លៃទាំនិញច្ុងព្ត្មីាស  
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២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សនទសសនថ៍្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស ់

ារាង 2៖ សនទសសនថ៍្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស់ (្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាសទី២) -- ឆ្ន ាំ២០១៧ 

សចូ្នាករ 
ព្ត្មីាសទ២ី 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

្ែុទាំនញិព្គប់្ ែុ 159.0  162.0  167.6 

  អាហារនិងស្សជកៈ្និខ្នជាត្ិព្សវឹង 185.3  193.5  203.9 

  ស្សជកៈមានជាត្ិព្សវឹង និង ថាន ាំជក់ 138.9  148.9  158.7 

  សស ៃ្ៀកបាំណក់ និង ខសបកសជើង 131.3  137.5  142.5 

  ផទេះសាំខបង ទឹក អគគិសនី ឧសម យន និងឥនធនៈដ្ថ្ទសទៀត្ 129.0  124.7  124.6 

  សព្គឿងសងាា រឹ្ សមាា រសព្បើព្ាស់ នងិការខលទាាំ 142.1  145.4  149.6 

  សុខ្្ិាល 127.4  129.3  132.4 

  ការដ្ឹកជញ្កូន 123.5  113.0  110.7 

  គ្នាគ្ន ៍ 68.2  68.3  68.2 

  ការកាំសានត និងវបប ្៌ 112.5  115.4  118.6 

  ការសិកា 159.2  159.8  160.1 

  សភាជនីយដាឋ ន 224.2  236.2  244.2 

  ទាំនញិ និង សសវាក ម្សផសងៗ 140.7  138.0  140.0 

ព្ប្រៈ វសទាសាថ នជាត្សិថ តិ្ិ, ព្កសួងខផនការ 

រូបភារ 1៖ សាថ នភារអត្ផិរណា (ខព្បព្បលួព្បចាំព្ត្មីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៧  

ព្ប្រៈ វសទាសាថ នជាត្សិថ តិ្ិ, ព្កសួងខផនការ 
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អត្ិផរណារួ្ អត្ិផរណាអាហារ និងដឹ្កជញ្កូន (Core Inflation)
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២.៣. អព្ាបតូរព្ាក ់

ារាង 3៖ អព្ាបតូរព្ាក់សរៀលស ៀបដុ្លាៃ រអាស្រសក (្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៧ 

អព្ាបតូរព្ាក់ចុ្ងខែ ព្ត្មីាសទី១ ព្ត្មីាសទ២ី ព្ត្មីាសទី៣ ព្ត្មីាសទី៤ 

2011 4,043  4,045  4,095  4,065  

2012 4,030  4,038  4,056  4,007  

2013 3,995  4,032  4,062  4,020  

2014 3,994  4,026  4,060  4,070  

2015 4,043  4,056  4,092  4,051  

2016 4,023  4,055  4,094  4,042  

2017 4,016  4,047   

ព្ប្រៈ  នាោរជាត្ថិ្នក ព្ុជា 
   

រូបភារ 2៖ សាថ នភារអព្ាបតូរព្ាក់សរៀលស ៀបដុ្លាៃ រអាស្រសក (ខព្បព្បលួ្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 

ព្ប្រៈ  នាោរជាត្ថិ្នក ព្ុជា 
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អព្ាបតូរព្ាក់សរៀលស ៀបដ្លុាៃ រអាស្រសក -- ខព្បព្បួល្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាស (%)
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២.៤. ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ារាង 4៖ ារាងព្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) 

លានសរៀល 
ព្ត្មីាសទ២ី 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

I. ច្ាំណូលកនងុព្បសទស 3,328,303  3,849,692  4,083,999  

១. ច្ាំណូលច្រនត 3,301,248  3,836,318  4,061,907  

ក. ច្ាំណូលសារសរើរនធ 3,032,802  3,368,115  3,578,138  

១. រនធផ្ទទ ល ់ 900,874  982,055  1,135,244  

រនធសលើព្ាក់សបៀវត្ស 118,014  150,545  100,599  

រនធសលើព្ាក់ច្ាំសណញ 741,209  776,971  972,440  

រនធសលើផលទនុដ្ី ៃី និងផទេះសាំខបង 41,651  54,539  62,205  

២. រនធព្បសោល 1,580,721  1,872,494  1,970,091  

រនធសលើផលរបរ 7,000  207  9  

អាករសលើត្ថ្ ៃ្បខនថ្ 846,817  1,095,881  1,118,792  

អាកររិសសស 643,046  757,593  829,054  

ច្ាំណូលរនធសផសងៗសទៀត្ 83,858  18,813  22,236  

៣. រនធណណជិកក ម្សព្ៅព្បសទស 551,207  513,566  472,803  

រនធនាាំច្លូ 486,857  505,760  463,395  

រនធនាាំសច្ញ 37,608  7,709  9,305  

រនធនាាំសច្ញសផសងៗសទៀត្ 26,743  97  103  

ែ.ច្ាំណូល្និខ្នសារសរើរនធ 268,446  468,203  483,769  

ច្ាំណូលរីសនសាទ 287  480  385  

ច្ាំណូលរីថ្ព្រស ើ 0  1,140  11,874  

ច្ាំណូលរីការជួលសហព្ោស 12,801  15,429  12,828  

ច្ាំណូលរីអាកាសច្រសីុវសល 25,115  35,708  41,124  

ច្ាំណូលរីស្បទាន 42,758  85,525  124,682  

ច្ាំណូលរីថ្ព្បសណីយ៍ និងទូរគ្នាគ្ន ៍ 10,951  14,736  13,398  

អាករសាថ នទូត្ (ច្ាំណូលរីលិែតិ្ឆ្ៃងខដ្ន និង ទិដាឋ ការ) 81,714  106,009  125,807  

ផលរីការបង់សិទធិព្បលង 1,638  26,284  3,012  

ច្ាំណូលរីការជួល 3,773  3,676  5,281  

ច្ាំណូល្និខ្នរនធសផសងៗ 89,408  179,216  145,379  

២. ច្ាំណូល្លូ ន 27,055  13,374  22,092  

     ការព្ប្លូ្កវសញថ្នឥណទាន 27,055  13,374  22,092  

ព្ប្រៈ អគគនាយកដាឋ នសោលនសោាយ ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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លានសរៀល 
ព្ត្មីាសទ២ី 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

II. ច្ាំណាយសរបុ 1,967,392  3,403,921  3,750,061  

១. ច្ាំណាយច្រនត 1,380,048  2,314,224  2,782,399  

ក. ការណរ នងិសនតសិែុជាត្ ិ 382,408  556,062  525,097  

ែ. រដ្ឋាលសីុវសល 981,734  1,732,482  2,209,356  

គ. ច្ាំណាយការព្ាក ់ 15,906  25,681  47,947  

២. ច្ាំណាយ្លូ ន 587,345  1,089,696  967,663  

ហិរញ្ញបបទានកនុងព្សុក 228,898  255,573  269,381  

រីច្ាំណូលកនុងព្សុក 216,258  255,573  (2,692) 

រីជាំនួយជាទាំនញិ 12,640  0  272,073  

ហិរញ្ញបបទានរីបរសទស 358,446  834,124  698,282  

ខកត្ព្្ូវ (177,397) 477  0  

ឱនភារច្រនត (សាច្ព់្ាក)់ 1,743,804  1,522,570  1,279,508  

ឱនភារទសូៅ (សាច្ព់្ាក)់ 1,183,514  446,248  333,938  

III. ហរិញ្ញបបទាន (1,156,781) (446,248) (333,938) 

១. ហរិញ្ញបបទានរបីរសទស 332,706  774,359  832,544  

  ព្ទព្ទង់លវសកា 12,640  0  272,073  

  ជាំនួយគសព្មាងអ្ិវឌ្ឍន ៍ 375,390  852,199  673,213  

  រសំលាេះបាំណលុបរសទស (55,325) (77,840) (112,742) 

២. ហរិញ្ញបបទានកនុងព្សុក (800,597) (452,511) (650,863) 

បសញ្ញើរដាឋ ្ិាល (785,236) (438,779) (650,863) 

 វសសយយឯកជន (75,042) (45,660) 0  

សផសងៗ 59,681  31,928  0  

៣. ព្បត្បិត្តកិារកាំរងុដ្ាំសណើរការ (688,889) (768,096) (515,619) 

ព្ប្រៈ អគគនាយកដាឋ នសោលនសោាយ ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ារាង 5៖ ច្ាំណាយច្រនតា្ព្កសួង 

លានសរៀល 
ព្ត្មីាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សរបុច្ាំណាយជាព្បចាំ 1,439,425  2,314,224  2,782,399  

១.រដ្ឋាលទសូៅ 307,127  554,296  755,458  

ព្រេះបរ្រាជវា ាំង 18,141  22,095  20,535  

រដ្ឋសភា 16,702  70,176  37,461  

ព្រឹទឋសភា 41  14,951  6,927  

ព្កុ្ព្បឹកា ម្នញុ្ញ 2,135  2,292  2,682  

ទីសដ ីការគណៈរដ្ឋ្ន្តនត ី 55,674  89,158  109,427  

ព្កុ្ព្បឺកាអ្ិវឌ្ឍន៍ក ព្ុជា 894  549  192  

ព្កសួង្ហាថ្ផទ-រដ្ឋាលទូសៅ 13,491  24,600  28,655  

ព្កសួងទាំនាក់ទាំនងជា្ួយរដ្ឋសភា-ព្រឺទធសភា និងអ ិការកិច្ច 4,344  6,932  7,198  

ព្កសួងការបរសទស នងិសហព្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ ិ 21,919  17,212  29,236  

ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ 143,637  260,831  402,781  

ព្កសួងខផនការ 6,200  11,702  10,771  

ព្កសួងសរៀបច្ាំខដ្នដី្ នគរូបនយីក ម្ នងិសាំណង់ 12,846  16,716  15,601  

គ.ជ.ប 1,111  2,379  68,172  

អាជាញ  រសវនក ម្ជាត្ ិ 1,195  1,825  1,784  

អាជាញ  រជាត្ិព្បយុទឋព្បឆ្ាំងអាំសរើរុករលយួ 4,221  6,521  6,986  

ព្កសួង្ុែងារសាធារណៈ 4,575  6,355  7,049  

២.ការណរ នងិសនតសុិែ 402,756  569,289  543,841  

ព្កសួងការណរជាត្ ិ 221,179  356,710  300,894  

ព្កសួង្ហាថ្ផទ-សនតិសុែសាធារណៈ 172,071  199,352  224,203  

ព្កសួងយតុ្តិ ្ ៌ 9,506  13,228  18,744  

៣.រដ្ឋាលសងគ្ កចិ្ច 599,139  1,037,599  1,232,068  

ព្កសួងរយត្ម៌ាន 14,767  15,497  23,879  

ព្កសួងសុខ្្ិាល 102,179  339,937  380,475  

ព្កសួងអបរ់ំ យុវជន និងកឡីា 314,472  481,323  586,485  

ព្កសួងវបប ្៌ និងវសចិ្ព្ត្សិលបៈ 9,967  11,653  13,320  

ព្កសួងបរសសាថ ន 6,023  8,387  10,317  

ព្កសួងសងគ្កិច្ច អត្ីយុទធជន នងិយុវនីត្ិស្បទា 127,153  146,525  170,833  

ព្កសួង ម្ការ និងកិច្ចការសាសនា 6,716  9,147  13,863  

ព្កសួងកិច្ចការនារ ី 4,475  8,308  10,749  

ព្កសួងការងារ នងិបណតុ េះបណាត លវសជាក ជីវៈ 13,386  16,823  22,149  
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លានសរៀល 
ព្ត្មីាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

៤.រដ្ឋាលសសដ្ឋកចិ្ច 117,027  138,739  188,259  

រដ្ឋ.ដាឋ នអាកាសច្រណ៍សីុវសល 1,700  2,461  4,223  

ព្កសួងខរ  នងិថា្រល 2,891  4,382  6,050  

ព្កសួងណណិជកក ម្ 15,456  9,842  21,433  

ព្កសួងកសិក ម្ រកុាា ព្បមាញ់ នងិសនសាទ 16,682  27,790  36,900  

ព្កសួងអ្ិវឌ្ឍន៍ជនបទ 13,955  18,621  16,297  

ព្កសួងថ្ព្បសណីយ៍ និងទូរគ្នាគ្ន ៍ 5,524  7,111  26,223  

ព្កសួងសាធារណៈការ នងិដឹ្កជញ្កូន 33,045  36,923  33,125  

ព្កសួងសទសច្រណ ៍ 16,393  11,936  21,216  

ព្កសួង នធានទឹក និងឧត្នុយិ្ 6,321  12,276  15,199  

ព្កសួងឧសាហក ម្ នងិសិបបក ម្ 5,059  7,398  7,592  

ច្ាំណាយសផសងៗ 13,377  14,301  62,773  

ព្ប្រៈ អគគនាយកដាឋ នសោលនសោាយ ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 

រូបភារ 3៖ សាថ នភារត្លុយភារលវសកាច្រនត (គិត្ជាលានសរៀល) 

 

ព្ប្រៈ អគគនាយកដាឋ នសោលនសោាយ ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧
ច្ាំណូលច្រនត (Upper) ច្ាំណាយច្រនត (Lower) ត្ុលយភារលវសកាច្រនត (RHS)
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២.៥. ឥណទាន នងិរបូយិវត្ថ ុ 

ារាង 6៖ សាថ នភាររូបិយវត្ថ ុ 

(ប ៊ីលានសរៀល) 
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ព្ទរយសក ម្បរសទសសទុធ 26,823  30,139  40,285  

ព្ទរយសក ម្បរសទស 35,265  44,695  57,241  

ព្ទរយអក ម្បរសទស (8,442) (14,557) (16,955) 

ព្ទរយសក ម្កនុងព្សកុសទុធ 16,861  24,399  24,986  

ឥណទានកនុងព្សុក 32,695  44,551  51,062  

ឥណសទយយសុទឋរាជរដាឋ ្ិាល (5,064) (7,977) (10,128) 

ខផនក្ិនខ្នរដាឋ ្ិាល 37,759  52,529  61,190  

ព្ទរយសក ម្ខផនកសផសងៗ (15,834) (20,152) (26,077) 

ព្ាក់បសញ្ញើហា្ឃាត្់ (930) (1,179) (1,495) 

្ូល ន នងិ  នបាំរុង (13,912) (17,467) (21,129) 

សផសងៗ (993) (1,506) (3,452) 

របូយិវត្ថុទសូៅ (M2) 46,154  54,538  65,271  

រូបិយវត្ថុ (M1) 6,293  6,872  8,186  

រូបិយវត្ថុសព្ៅ នាោរ 5,633  6,139  7,262  

ព្ាក់បសញ្ញើច្រនត 660  733  925  

រូបិយវត្ថុសផសងៗ 39,861  47,666  57,085  

ព្ាក់បសញ្ញើមានកាលកាំណត្់ និងសនស ាំ 1,159  1,811  2,240  

ព្ាក់បសញ្ញើជារូបិយបយណណ (បរសទស) 38,701  45,855  54,845  

ព្ប្រៈ  នាោរជាត្ថិ្នក ព្ុជា 
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២.៦.  វសសយយណណិជកក ម្ 

ារាង 7៖ ការនាាំចូ្លា្្ុែទាំនិញសាំខ្ន់ៗ (គិត្ជាបរសមាណ) 

្ុែទាំនិញ ឯកាត  
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ថាន ាំសរទយ ណន់សាន 4  4  4  

ស្សជកៈ សព្គឿងព្សវឹង និងារី ណន់កាត្ុង 8,413  9,054  11,179  

សកសរ និងប ៊ីសច្ង ណន់សាន 11  23  32  

សព្បងឆ្ និងអាហារសផសងៗ ណន់កាត្ុង 69  67  63  

បរសកាា រសាំណង់ ណន់សាន 696  637  649  

សអ ិច្ព្ត្ូនិច្ ណន់សព្គឿង 56  136  71  

វាយន យ្ណឌ  និងសស ៃ្ៀកបាំណក់ ណន់សាន 170  173  186  

សទាច្ព្ក-ោនយនត ណន់សព្គឿង 128  126  133  

សព្គឿងបមាៃ ស់ោនយនត ណន់សាន 3  43  2  

បរសកាា រព្ត្ជាក់ ណន់សព្គឿង 34  25  34  

មាស គី ូព្កា្ 2  0  0  

សព្បងឥនទនៈ ណន់សាន 467  608  564  

ជីកសិក ម្ ណន់សាន 157  133  331  

សផសងៗ ណន់សាន 885  587  1,346  

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគគនាយកដាឋ នគយ នងិរដាឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រូបភារ 4៖ ការនាាំចូ្លសព្បងឥនទនៈ បរសកាា រសាំណង់ នងិវាយ្យណឌ  និងសស ៃ្ៀកបាំណក់ (ណនស់ាន)  

 

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគគនាយកដាឋ នគយ នងិរដាឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ារាង 8៖ ការនាាំចូ្លា្្ុែទាំនិញសាំខ្ន់ៗ (គិត្ជាប ៊ីលានសរៀល) 

្ុែទាំនិញ  
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ថាន ាំសរទយ  167  149  140  

ស្សជកៈ សព្គឿងព្សវឹង និងារី  389  444  480  

សកសរ នងិប ៊ីសច្ង  22  31  54  

សព្បងឆ្ និងអាហារសផសងៗ  211  247  356  

សមាា រសាំណង់  508  544  626  

សអ ិច្ព្ត្ូនិច្  4  18  6  

វាយន យ្ណឌ   3,898  4,024  4,082  

សទាច្ព្ក-ោនយនត  1,006  929  1,166  

សព្គឿងបនាៃ ស់ោនយនត  19  19  14  

បរសកាា រព្ត្ជាក់  44  35  52  

មាស  330  39  120  

សព្បងឥនទនៈ  1,132  1,393  838  

ជីកសិក ម្  221  170  428  

សផសងៗ  3,882  5,298  5,495  

សរបុ  11,833  13,340  13,857  

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគគនាយកដាឋ នគយ នងិរដាឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ារាង 9៖ ការនាាំសច្ញ្ុែទាំនញិសាំខ្ន់ៗ (គិត្ជាបរសមាណ) 

្ុែទាំនិញ ឯកាត  
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សស ៃ្ៀកបាំណក់ ណន់  ូ 38,623  43,913  45,069  

ខសបកសជើង ណន់គ ូ 23,478  26,485  32,574  

វាយន យ្ណឌ សផសងៗ ណន់  ូ 2,918  2,964  3,030  

សព្គឿងបងគុាំសអ ិច្ព្ត្ូនិច្ ណន់សាន 0  0  4  

សព្គឿងបងគុាំរលយនត ណន់សាន 0  0  0  

កង់ ណន់សព្គឿង 0  0  324  

ស ើ្ូល ណន់្៣ 3  3  4  

ស ើខកថ្ច្ន ណន់្៣ 2  0  1  

កាត បនទេះ ណន់សាន 2  1  0  

ផលិត្ផលសផសងៗរីស ើ ណន់សាន 8  10  32  
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្ុែទាំនិញ ឯកាត  
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

អងករ ណន់សាន 125  102  107  

ព្សូវ ណន់សាន 0  0  2  

សៅស ូ ណន់សាន 29  19  29  

សករស ណន់សាន 0  0  63  

ផលិត្ផលជលផល ណន់សាន 0  0  0  

ផលិត្ផលកសិក ម្សផសងៗ ណន់សាន 22  8  46  

ារ ី ណន់សាន 1  1  1  

មាស គី ូព្កា្ 220  1,728  0  

ផលិត្ផលសផសងៗ ណន់សាន 166  201  180  

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគគនាយកដាឋ នគយ នងិរដាឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រូបភារ 5៖ សាថ នភារ្ុែទាំនញិនាាំសច្ញសាំខ្ន់ៗ (លានដុ្លាៃ រអាស្រសក)  

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគគនាយកដាឋ នគយ នងិរដាឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ



ព្រតឹ្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្បចាំព្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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រូបភារ 6៖ សាថ នភារនាាំសច្ញសៅទីផារអនតរជាត្ិ (គតិ្ជាលានដុ្លាៃ រអាស្រសក) 

 
ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគគនាយកដាឋ នគយ នងិរដាឋ ករក ព្ុជា ព្កសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ារាង 10៖ ្ុែទាំនញិនាាំសច្ញ (គិត្ជាប ៊ីលានសរៀល) 

្ុែទាំនិញ 
ព្ត្មីាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សស ៃ្ៀកបាំណក ់ 5,666  6,082  6,518  

ខសបកសជើង 683  779  887  

វាយន យ្ណឌ សផសងៗ 177  144  192  

សព្គឿងបងគុាំសអ ិច្ព្ត្នូិច្ 0  0  449  

សព្គឿងបងគុាំរលយនត 0  0  31  

កង ់ 0  0  282  

ស ើ្លូ 20  21  13  

ស ើខកថ្ច្ន 1  0  1  

កាត បនទេះ 4  1  0  

ផលិត្ផលសផសងៗរីស ើ 18  28  103  

អងករ 295  229  228  

ព្សូវ 0  0  2  

សៅស ូ 167  109  186  

សករស 0  0  38  

ផលិត្ផលជលផល 1  0  0  

ផលិត្ផលកសិក ម្សផសងៗ 17  15  44  

ារ ី 23  24  21  

មាស 34  280  0  

ផលិត្ផលសផសងៗ 1,787  2,007  1,636  

នាាំសច្ញសរបុ 8,893  9,718  10,633  



ព្រតឹ្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្បចាំព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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២.៧. ការ វសនសិោគឯកជន 

ារាង 11៖ សថតិ្ិ វសនិសោគវសសយយឯកជន (អនុ យ្ត្សដាយព្កុ្ ព្បឹកាអ្ិវឌ្ឍនក៍ ព្ុជា) 

ការអនញុ្ញញ ត្វសនសិោគសដាយ (CDC)  ឯកា 
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

គសព្មាង  ច្ាំនួន 26  23  33 

បសងកើត្ការងារ  ការងារ 36,877  
 

24,042  
 

35,626  
 

ទនុ វសនសិោគសលើវសសយយ      

    កសិក ម្ លានដុ្លាៃ រ 74  11  61  

    ឧសសហក ម្ លានដុ្លាៃ រ 95  586  210  

    សសវាក ម្ លានដុ្លាៃ រ 86  211  1,045  

    សទសច្រណ៍ លានដុ្លាៃ រ 0  20  336  

សរបុ លានដ្លុាៃ រ 255  827  1,652  

ព្ប្រៈ ព្កុ្ព្បឹកាអ្ិវឌ្ឍន៍ក ព្ុជា     

រូបភារ 7៖ ច្ាំននួគសព្មាង នងិទុនវសនិសោគ (គតិ្ជាលានដុ្លាៃ រអាស្រសក)  

     

   ព្ប្រៈ ព្កុ្ព្បឹកាអ្វិឌ្ឍន៍ក ព្ុជា  



ព្រតឹ្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្បចាំព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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២.៨.  វសសយយសទសច្រណ៍ 

ារាង 12៖ ច្ាំននួអនកដ្ាំសណើរឆ្ៃងកាត្់ព្បសទសក ព្ុជា (គិត្ជាណនន់ាក់) 

សចូ្នាករ 
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សរបុ 994  1,018  1,160  

ា្ផៃូវអាកាស 497  520  684  

ន្ ាំសរញ 239  256  321  

សសៀ្រាប 258  262  352  

កងសកង   1  0  

ា្ផៃូវសោក និង ផៃូវទឹក 497  499  476  

ផៃូវសោក 470  476  458  

ផៃូវទឹក 27  22  18  

ា្ព្បស្ទ 994  1,018  1,160  

អនកសទសច្រ 890  873  1,005  

អនកជាំនួញ 77  87  95  

សផសងៗ 28  59  60  

ព្ប្រៈ ព្កសួងសទសច្រណ ៍

រូបភារ 8៖ ច្ាំននួអនកដ្ាំសណើរឆ្ៃងកាត្់ព្បសទសក ព្ុជា (គិត្ជាណនន់ាក់) នងិកាំសណើន (%) 

 

ព្ប្រៈ ព្កសួងសទសច្រណ ៍



ព្រតឹ្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្បចាំព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 

 21 

២.៩.  វសសយយសាំណង ់

ារាង 13៖ គសព្មាងអនញុ្ញញ ត្សាងសង ់

  ឯកាត  
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សាំសណើសុាំសាងសង ់      

គសព្មាង  ច្ាំនួន 520  709  737  

ព្កឡាថ្ផទ  ្២ 1,044,687  4,250,899  5,211,635  

ត្ថ្ ៃ្សាងសង់  លានដុ្លាៃ រ 360  2,232  3,661  

សាំសណើសុាំសាងសងា់្ព្បស្ទ      

សាំណង់សាធារណៈ  ្២ 41,797  25,629  9,196  

លវសការាជរដាឋ ្ិាល  ្២ 1,229  2,843  1,319  

លវសកាវសសយយឯកជន  ្២ 40,568  22,786  7,877  

លាំសៅដាឋ ន និង ្ូ្ិព្គឹេះ  ្២ 255,582  2,449,751  2,558,229  

សាំណង់ឧសាហក ម្  ្២ 263,831  925,073  78,021  

សាំណង់ណណិជកក ម្  ្២ 426,616  684,548  2,426,131  

សាំណង់សទសច្រណ៍  ្២ 54,905  165,897  139,949  

សាំណង់វសនិសោគសផសងៗ  ្២ 1,957  0  110  

សរបុ  ្២ 1,044,687  4,250,899  5,211,635  

 ព្ប្រៈ ព្កសួងសរៀបច្ាំខដ្នដី្ នគររូបនយីក ម្ និងសាំណង់ 

រូបភារ 9៖ សាំសណើសុាំវសនិសោគសាងសង ់គតិ្ជាព្កឡាថ្ផទ ខច្កា្ព្បស្ទសាំណង់  

ព្ប្រៈ ព្កសួងសរៀបច្ាំខដ្នដី្ នគររូបនីយក ម្ និងសាំណង់ 



ព្រតឹ្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្បចាំព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ និងអព្តាបតូរព្បារស់លើទីផ្សារអនតរជាតិ 

ារាង 14៖ ថ្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស់សលើទីផារអនតរជាត្ិ (គតិ្ជាដុ្លាៃ រអាស្រសក) 

្ុែទាំនិញ ឯកា ទីផារ 
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

អងករ សាន/ដុ្លាៃ រ ាងកក 376  441  441  

ស ើ្ូល ្
៣

/ដុ្លាៃ រ មា ស សុី 241  282  268  

សព្បងសៅ Brent  ុង/ដុ្លាៃ រ ព្កុង ុង 62  48  47  

សៅស ូ សាន/ដុ្លាៃ រ សឹងាបុរី 1,829  1,581  1,720  

មាស សអាន/ដុ្លាៃ រ ហុងកុង 1,077  1,400  1,383  

កបាស សាន/ដុ្លាៃ រ ញូយ ក 1,595  1,631  1,870  

សណត្ព្កហ្ សាន/ដុ្លាៃ រ សុីកាសហាគ  167  180  158  

សខណត កសសៀង សាន/ដុ្លាៃ រ សុីកាសហាគ  397  457  380  

សព្បងដូ្ង សាន/ដុ្លាៃ រ រ ុត្ស ើឌាំ 1,131  1,563  1,697  

សករស សាន/ដុ្លាៃ រ ព្កុង ុង 366  367  370  

ព្ប្រៈ សគហទាំរយរ នាោររិ្ រសលាក 

រូបភារ 10៖ ថ្លៃជកីសិក ម្សលើទីផារអនតរជាត្ ិ(គិត្ជាដុ្លាៃ រអាស្រសក/ខ  ្ព្ត្ព្ទីកសាន)  

 

ព្ប្រៈ សគហទាំរយរ នាោររិ្ រសលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 
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ព្រតឹ្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្បចាំព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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ារាង 15៖ សនទសសនថ៍្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស់សលើទីផារអនតរជាត្ិ (ឆ្ន ាំសោល ២០១០=១០០) 

្ុែទាំនិញ 
ព្ត្មីាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សព្បងឥនធនៈ 61  48  46  

ផលតិ្ផលកសិក ម្ 90  94  88  

្ាបូអាហារ 91  99  92  

ស ើ 97  94  85  

ជីគី្ី 98  75  68  

ព្ប្រៈ សគហទាំរយរ នាោររិ្ រសលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

រូបភារ 11៖ សនទសសនថ៍្លៃ្ុែទាំនិញសាំខ្ន់ៗសលើទីផារអនតរជាត្ិ  

ព្ប្រៈ សគហទាំរយរ នាោររិ្ រសលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 
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ព្រតឹ្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្បចាំព្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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ារាង 16៖ អព្ាបតូរព្ាក់សលើទីផារអនតរជាត្ិស ៀបនងឹដុ្លាៃ រអាស្រសក (្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាស) 

រូបិយបយណណ 
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ជប ុន (សយ ន) 122.72  102.57  112.34  

ហុងកុង (ដ្ុលាៃ រ) 7.75  7.76  7.80  

សឹងាបុរី (ដ្ុលាៃ រ) 1.35  1.35  1.38  

មា ស សុី (រីងហគីត្) 3.78  4.03  4.29  

ហវីលីរីន (សប សូ) 45.09  46.90  50.50  

ថ្ល (ាត្) 33.77  35.11  33.92  

ឥណឌូ សនសុី (ររូា) 13,333.30  13,140.60  13,297.70  

កូសរ  (វ ូន) 1,126.89  1,158.35  1,142.06  

ថ្ត្វា ន់ (ដុ្លាៃ រ) 30.92  32.31  30.40  

ចិ្ន (សរ ន្ីនប ៊ី) 6.09  6.64  6.78  

ក ព្ុជា (សរៀល) 4,088.00  4,018.06  4,025.65  

ឡាវ (គីប) 8,017.49  7,974.42  8,100.05  

សវៀត្ណា្ (ដ្ុង) 21,790.00  22,145.60  22,446.90  

ឥណាឌ  (រូរី) 63.67  67.62  64.55  

រុសសី (រូប) 55.41  64.00  59.22  

អូន្តសាត លី (ដ្ុលាៃ រ) 1.31  1.35  1.30  

 ្៊ិច្សុិច្កូ (សប សូ) 15.65  18.69  17.91  

អង់សគៃស (សផ្ទន) 0.64  0.75  0.77  

សវ ីស (ន្តហវង់) 0.93  0.98  0.96  

អឺរ ុប (អឺរ ូ) 0.90  0.90  0.88  

ព្ប្រៈ OANDA (Internet) 
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ឧបសម្ព័នធ 

ារាង 17៖ ថ្លៃទាំនញិនិងសសវាសលើទីផារ ន្ាំសរញ (គិត្ជាដុ្លាៃ រអាស្រសក) 

ល.រ ស ម្ េះទាំនញិ ព្បស្ទ ឯកាត  
ព្ត្មីាសទី២ 

២០១៦ ២០១៧ 

ក-សមាា រសាំណង់ (ថ្លៃជា្ យ្)     

1 ឥដ្ឋាន ់ អងគរ ១០,០០០ដុ្ាំ 350.0  370.0  

2 សុី  ្ងត្ិ៍ ដ្ាំរី សាន 103.0  93.0  

3 ខដ្កកង ៥ល ី សាន 530.0  0.0  

4 ែាច្ ់ សព្គើ្ ១គូប 14.0  10.0  

5 សយងកស៣ីសុសី ៣្ សនៃឹក 4.5  4.2  

6 សសពច្ព្ត្ូសព្ៅ U៩០  ុង/២៥គព្ក 52.0  60.0  

ែ-កុាំរយូទយរ នងិឧបករណ៍ភាក ប់កុាំរយូទយរ (ថ្លៃជា្ យ្)      

7 Hard DiskTranscend Portable 25D3  (1TB) Transcend សព្គឿង 64.0  62.0  

8 Hard Disk Transcend Portable 25D3  (750GB) Transcend សព្គឿង 62.0  56.0  

9 Hard Disk Transcend Portable 25D3  (500GB) Transcend សព្គឿង 58.0  53.0  

10 PC Desktop HP Elite Desk (CORE I5) HP សព្គឿង 838.0  838.0  

11 Laptop (CORE i5-i7) HP សព្គឿង 653.0  735.0  

12 Printer Laserjet HP សព្គឿង 570.0  580.0  

គ-សព្បងរំអិលរលយនត (ថ្លៃជា្ យ្)      

13 ត្ព្្ងសព្បងមា សុនី ជប ុន សព្គឿង 7.5  7.0  

14 សព្បងរំអិលមា សុនីរលយនត មា សុនីមា ស តូ្ ច្ាំនុេះ ៥ លីព្ត្ 28.0  28.0  

15 សព្បងរំអិលមា សុនីរលយនត មា សុនីមា ស តូ្និងសាាំង  48.0  48.0  

16 សព្បងរំអិលមា សុនីមា ស តូ្ B 40  TOT SG  ុងច្ាំនុេះ ២០៨ លីព្ត្ 620.0  620.0  

17 សព្បងរំអិលមា សុនីមា ស តូ្ B 50  TOT SG  ុងច្ាំនុេះ ២០៨ លីព្ត្ 620.0  620.0  

18 សព្បងរំអិលមា សុនីមា ស តូ្ C 50  TOT SG  ុងច្ាំនុេះ ២០៨ លីព្ត្ 630.0  630.0  

19 សព្បងរំអិលមា សុនីមា ស តូ្/សាាំង S 40 208L TOT SG  ុងច្ាំនុេះ ២០៨ លីព្ត្ 650.0  650.0  

20 
សព្បងបូ្ច្ងកចូ្ និងសព្បងព្បអប់សលែសវ យយព្បវត្តិ 

(FLUIDMATIC IID 18B1L TOT SG) 
១លីព្ត្  ុង 7.0  11.3  

21 សព្បងន្តហាវ ាំង 0,៥ លីព្ត្  ុង 8.5  7.7  

22 ថាន ាំ ុងទឹកព្ត្ជាក់ លាយសព្សច្ ៤ លីព្ត្  ុង 35.0  31.5  

23 ថាន ាំ ុងទឹកព្ត្ជាក់ លាយសព្សច្ ១ លីព្ត្  ុង 9.0  15.0  

ឃ-មា សុនីព្ត្ជាក់ និងទូទឹកកក      

ឃ1-មា សុនីព្ត្ជាក់ (ថ្លៃជា្ យ្)      

24 1.0 Horse Power សាំថ្ច្ស្ៃើង សព្គឿង 370.0  341.0  

25 1.0 Horse Power ព្បរយនធ ម្ា សព្គឿង 270.0  280.0  

ឃ2-ទទូឹកកក (ថ្លៃជា្ យ្)      

26 ទទូឹកកកទាវ ររីរ ខ្ន ត្្ យ្ សាំថ្ច្ស្ៃើង សព្គឿង 340.0  416.0  

27 ទទូឹកកកទាវ ររីរ ខ្ន ត្ ាំ សាំថ្ច្ស្ៃើង សព្គឿង 450.0  630.0  
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ល.រ ស ម្ េះទាំនញិ ព្បស្ទ ឯកាត  
ព្ត្មីាសទី២ 

២០១៦ ២០១៧ 

ង-ត្ុ ទូ និងសៅអី (ថ្លៃជា្ យ្)      

28 សៅអីការសោលយយខដ្កមានរូក ច្និ សព្គឿង 115.0  120.0  

29 សៅអីការសោលយយជយរមានរកូ ច្និ សព្គឿង 90.0  90.0  

30 ទខូដ្ក រដាក់ឯកសារដាក់ឯកសារជាព្កូណូ ថ្ល សព្គឿង 230.0  220.0  

31 
ត្កុារសោលយយខដ្ក មានកញ្ចក់រីសលើ (ត្ថ្ ៃ្អាព្សយយសលើ

មា ក និងខ្ន ត្) 

 សព្គឿង 278.0  330.0  

ច្-ទរូសរទថ្ដ្ (ថ្លៃជា្ យ្)      

32 ទរូសរទថ្ដ្ Nokia 105 Dual Sim 2 សព្គឿង 23.0  22.0  

33 ទរូសរទថ្ដ្ 
SAMSUNG Galxy 6S Edge 

Plus 
សព្គឿង 775.0  550.0  

34 ទរូសរទថ្ដ្ Sony Xperia M5 សព្គឿង 370.0  280.0  

35 ទរូសរទថ្ដ្ LG Optimus G សព្គឿង 210.0  150.0  

36 ទរូសរទថ្ដ្ iPhone 6s 16GB សព្គឿង 705.0  420.0  

ឆ្-សមាា រៈការសោលយយ (ថ្លៃជា្ យ្)      

37 ទឹកសមម  XP 5100 ព្បអប់ 85.0  90.0  

38 ព្កូណូ ាំ រូបសាទ ាំង សព្គឿង 2.0  2.0  

39 ព្កដាសរា ្ A4 Double A 80g រា ្ 3.7  3.6  

40 ព្កដាសរា ្ A4 Double A 70g រា ្ 3.4  3.4  

41 ព្កដាសរា ្ A4 Idea  រា ្ 3.4  3.1  

42 ប ៊ិច្ UNIBALL ជប ុន សដ្ើ្ 1.1  1.0  

43 ទឹកសមម ព្រនី យរ Laser 6L,5L ព្បអប់ 65.0  72.0  

ជ-សាំបុព្ត្យនតសហាេះ (ថ្លៃជា្ យ្)      

44 ្នាំសរញ-សឹងាបុរី-្នាំសរញ MI ៤៥ថ្លៃ 418.0  500.5  

45 ្នាំសរញ-ាងកក-្នាំសរញ PG ១ខែ 325.0  302.5  

46 ្នាំសរញ-ហុងកុង-្នាំសរញ KA ១ខែ 715.0  649.0  

47 ្នាំសរញ-អសូាកា-្នាំសរញ BR ៣ខែ 1,029.0  957.0  

48 ្នាំសរញ-ហាណូយ-្នាំសរញ VN ៣ខែ 493.0  522.5  

ព្ប្រៈ អគគនាយកដាឋ នសោលនសោាយ ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ារាង 18៖ សថតិ្ិហិរញ្ញវត្ថុរដាឋ ្ិាល (GFS) 

លានសរៀល 
ព្ត្មីាសទ២ី 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ច្ាំណូល (១) 3,395,294  4,262,121  4,275,848  

រនធ  2,995,592  3,388,327  3,590,783  

អាំសណាយ 134,289  491,055  252,320  

ច្ាំណូលរនធសផសងសទៀត្ 265,413  382,739  432,746  

ច្ាំណាយ (២) 1,373,395  2,287,728  2,717,774  

សបៀវត្សនិងលា្បការ 821,339  1,271,319  1,359,961  

ទាំនញិ និងសសវាក ម្ 190,609  335,475  505,843  

ការព្ាក់ 15,292  21,551  29,891  

អាំសណាយ 132,711  148,854  241,676  

ឧបត្ថ ា្សងគ្កិច្ច 165,892  319,766  341,359  

ច្ាំណាយសផសងៗ 47,552  190,764  168,466  

ត្លុយភារព្បត្បិត្តកិារសទុធ (២)-(៣) 2,021,899  1,974,393  1,558,074  

ព្ទរយ្និខ្នហរិញ្ញវត្ថុសុទធ (៣) 567,272  1,406,499  989,900  

ព្ទរយអច្លក ម្ 541,160  1,406,499  989,900  

ព្ទរយោម នផលតិ្ភារ 26,112  0  0  

ក ច្/ីបាំណលុសទុធ (១)-(២)-(៣) 1,454,627  567,894  568,173  

ព្ទរយហរិញ្ញវត្ថុសុទធ 1,387,390  1,163,302  1,148,398  

កនុងព្បសទស 1,387,390  1,163,302  1,148,398  

បាំណលុ (611,814) 595,407  580,224  

កនុងព្បសទស (810,250) (43,454) 0  

សព្ៅព្បសទស 198,436  638,862  580,224  

ព្ប្រៈ អគគនាយកដាឋ នសោលនសោាយ ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ារាង 19៖ សថតិ្ិកសិក ម្ 

ផលតិ្ក ម្កសកិ ម្ នងិនាាំសច្ញ ឯកា 
ព្ត្ីមាសទី២ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ថ្ផទដី្ដាាំដុ្េះ  
  

 

  ព្សូវ ហិកា 868,177 1,040,726 1,260,282 

  ដ្ាំណាាំរួ្ផស ាំ និងដ្ាំណាាំឧសាហក ម្ ហិកា 566,550 698,526 689,660 

  សៅស ូ ហិកា 246,995 388,659 433,827 

ថ្ផទដី្ព្ប្ូលផល     

  ព្សូវ ហិកា - - - 

  សៅស ូ ហិកា 108,451 113,972 172,684 

បរសមាណផល     

  ព្សូវ សាន - - - 

  សៅស ូ (ខព្កប) សាន 53,489 55,320 92,379 

  ជលផល សាន 338,740 286,950 301,673 

នាាំសច្ញ     

  អងករ សាន 280,163 261,000 264,945 

  ព្សូវ សាន - - 2,485 

  សៅស ូ  សាន 60,197 48,374 63,045 

  សករ សាន - - 77,579 

  ផលិត្ផលជលផល សាន 128 68 113 

  ផលិត្ផលកសិក ម្សផសងៗ សាន 83,373 62,294 158,625 

ព្ប្រៈ  រាយការណ៍ព្បចាំសាត ហ៍ ព្បចាំខែ និងព្បចាំឆ្ន ាំ ព្កសងួកសិក ម្ រុកាា ព្បមាញ់ និងសនសាទ 

     រាយការណណ៍ណិជកក ម្ព្បចាំខែ 
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រាំណត់សមាគ លប់សចចរសទស 

្ែុទាំនញិនងិសសវាសលើ 

ទផីារ ន្ាំសរញ 

្ុែទាំនិញទាាំងអស់ ព្ត្វូានខច្កសច្ញជា ១០ ព្កុ្ រួ្មាន សមាា រការសោលយយ សមាា រសាំណង់ 

សព្គឿងសងាា រឹ្ ឧបករណ៍សអ ិច្ព្ត្ូនិច្ សមាា របរសកាា រអគគិសនី សមាា រសព្បើព្ាស់និងសមាអ ត្ 

សមាា រសព្បើព្ាស់សផសងៗ ោនយនតនិងសព្គឿងបនាៃ ស់ ថាន ាំសរទយនិងបរសកាា រសរទយ និងសាំបុព្ត្យនត

សហាេះ។ 

ច្ាំណូល (សថតិ្ហិរិញ្ញវត្ថ ុ

រដាឋ ្ាិល) 

ជាព្បត្ិបត្តិការ ខដ្លស វើឱយត្ថ្ ៃ្ព្ទរយសក ម្សុទធសកើនស ើង។ ព្បត្បិត្តិការច្ាំណូលសៅកនុងសថ ិត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរដាឋ ្ិាល អាច្ស វើឱយមានការសកើនស ើងថ្នព្ទរយ ឬការលយចុ្េះថ្នបាំណលុ និងអាច្ឱយ

មានការខព្បព្បួលកាំសណើនថ្នត្ាំថ្លព្ទរយសក ម្សុទធ។ 

ច្ាំណាយ (សថតិ្ហិរិញ្ញវត្ថ ុ

រដាឋ ្ាិល) 

គឺជាព្បត្ិបត្តិការ ខដ្លស វើឱយត្ថ្ ៃ្ព្ទរយសក ម្សុទធលយចុ្េះ។ ព្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយកនុងសថ ិត្ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរដាឋ ្ិាល ស វើឱយមានផលប េះណល់រីរ ាំៗ រួ្មាន ការលយចុ្េះថ្នព្ទរយឬការសកើន

ស ើងថ្នបាំណលុ។ 

 

សរៀបច្ាំសដាយនាយកដាឋ នសថ ិត្ិ និង វសភាគសសដ្ឋកិច្ច ថ្នអគគនាយកដាឋ នសោលនសោាយ 

ទាំនាក់ទាំនងៈ  (855) 12 997 616 

  (855) 89 898 878 


