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សព្មាប់ព្កបែយណឌ មា៉ា ព្កូសសដ្ឋកចិ្ច គិត្ព្ត្ឹ្ព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ អត្ផិរណាានកាំរងុមានកាំសណើនែពស់បនតិច្ 

ជារិសសសខផនកអាហារ ែណៈអព្ាបតូរព្ាក់សរៀលស ៀបដុ្ល្លៃ រអាស្រសក រកាានសសថ រភារលអ។ សព្មាប់ វសសយយព្ទព្ទង់ 

កាំសណើនសសដ្ឋកិច្ច វសញ កនុងស េះសាំសណើសុាំ វសនិសោគរសីព្ៅព្បសទស និងសាំសណើសុាំសាងសង់ (គិត្ជាទុនវសនិសោគ) 

ានធាៃ ក់ចុ្េះខ្ៃ ាំងគរួឱ្យកត្់សមាា ល។់ សព្មាប់ផលតិ្ផល ាំសច្ញ ត្ថ្ ៃ្ ាំសច្ញផលតិ្ផលកាត្់សដ្រ មានការល្លយ

កាំសណើន ប៉ាុខនតផលតិ្ផលកសកិ ម្ ជារិសសសសៅស ូ មានកាំសណើនែពស់ ទាាំងបរសមាណនងិត្ថ្ ៃ្ សោងា្កាំសណើនថ្លៃ

នងិត្ព្្ូវការសលើទីផារបរសទស។ ត្ព្្ូវការឥណទានសាំណងន់ិងអច្លនព្ទរយ និងការ ាំចូ្លសព្គឿងបរសកាា រសាំណង ់

សៅបនតមានកាំសណើនែពស់ សទាេះបីជាសាំសណើសុាំសាងសងា់នធាៃ ក់ចុ្េះកត។ី ផលតិ្ក ម្របស់សហព្ាស នុ ាំ សព្មាប់ផាត្់

ផាងត់្ព្្ូវការកនុងព្សុក និងការ ាំសច្ញសៅទីផារអនតរជាត្ិ ានបនតភាររីកលូត្ល្លស់។ សាថ នភារហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

បនតរកាាននូវសសថ រភារ និងព្គប់ព្គងសោយព្បសិទធភារ គបួផស ាំនងឹការសងើបស ើងវសញថ្នកាំសណើនផលិត្ក ម្កសិក ម្ 

នងិស្ញៀវសទសច្រអនតរជាត្ិ។ កាំសណើនកសិក ម្ នងិឧសាហក ម្្និខ្នកាត្ស់ដ្រ ររំងឹថានងឹអាច្ជយួបាំសរញបខនថ្

ដ្លក់ារល្លយកាំសណើនការ ាំសច្ញផលតិ្ផលកាត្ស់ដ្រ។ 

កាំសណើនសសដ្ឋកចិ្ច កាំសណើនសសដ្ឋកចិ្ចសកលឆ្ន ាំ២០១៧ ព្ត្វូានា៉ានស់ាម នថាសសព្្ច្ាន ២,៧% 1  សោយសារ 

ការសងើបស ើងវសញថ្នឧសាហក ម្ក ម្នតសាល សសថ រភារថ្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស់សៅសលើទីផារអនតរជាត្ិ 

នងិកាំសណើនសសដ្ឋកិច្ចរបស់ព្បសទសអ្ិវឌ្ឍ ខដ្លររំងឹថានងឹសសព្្ច្កាំសណើន ៤,៣%។ 

សក ម្ភារកសិក ម្កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ មានកាំសណើនែពស់ស ៀបរយៈសរលដូ្ច្ាន ឆ្ន ាំ

២០១៦ សោងា្ភារព្បសសើរស ើងថ្នបរសមាណផលព្សូវ ខដ្លសសព្្ច្ាន ៩,៩ ល្លន

សាន (សកើន ៧,៥%), ថ្ផទដី្សជៀរជយរសៅស ូ ១២៩.៦៦៦ ហិកា (សកើន ១៦,៨%), និងជលផល 

១៤៩,៦ ណនស់ាន (៩,៧%)។ 

សព្មាបស់ក ម្ភារឧសាហក ម្កនងុព្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៧ មានកាំសណើនល្លយស ៀបរយៈ

សរលដ្ចូ្ាន ឆ្ន ាំ២០១៦។ ត្ថ្ ៃ្ ាំសច្ញផលិត្ផលកាត្់សដ្រ រួ្ មាន សស ៃ្ៀកបាំណក់ ខសែកសជើង 

នងិវាយ្យណឌ សផសងៗ សសព្្ច្ាន ៧.៤៥៤ ប ៊ីល្លនសរៀល ឬមានកាំសណើនព្បមាណ ៤,៦%2។  

កាំសណើនល្លយរបស់ផលិត្ក ម្សផសងៗ កនងុស េះ សាំសណើសុាំសាងសង់ (គិត្ជាទុនវសនិសោគ) 

មានត្ថ្ ៃ្ ១.៦៤៧ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាស្រសក ឬធាៃ ក់ចុ្េះខ្ៃ ាំងព្បមាណ ២២,២%។ កាំសណើនល្លយ 

                                                           
1 A World Bank, January 2017. “Global Economic Prospects” 
2 ផលតិ្ផលកាត្់សដ្រកនុងព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ស ៀបរយៈសរលដ្ូច្ាន  ឆ្ន ាំ២០១៥ មានកាំសណើន ១៤%។  

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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សៅព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ក៏សសងេត្ស ើញមានកនុងការចុ្េះបញ្ក ីសហព្ាសសសែៀង ស្សជកៈ 

និងថាន ាំជក់3 ផងខដ្រ។ 

សក ម្ភារសសវាក ម្កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ មានភារលអព្បសសើរ ស ៀបរយៈសរលដូ្ច្ាន

ឆ្ន ាំ២០១៦ សោងា្ទាំហាំណណិជកក ម្ ាំសច្ញ- ាំចូ្ល ខដ្លមានកាំសណើនព្បមាណ ១០% 

ការរឹត្បនតឹងក ច្ីឥណទាន 4  និងការរីកលូត្ល្លស់ថ្នកាំសណើនអនកដ្ាំសណើរអនតរជាតិ្ឆ្ៃងកាត្់

ព្បសទសក ព្ុជា។ 

សាថ នភារហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

សោងា្ទិនននយយបសណាត េះអាសននរីអគា យកោឋ នរត្ ារជាត្ិ ការព្ប្ូលច្ាំណូលច្រនត

ទូទាាំងព្បសទស កនុងព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ អនុវត្តានច្ាំននួ ៤.២៦១ ប ៊ីល្លនសរៀល (សកើន 

២១,៣%) ស ៀបរយៈសរលដូ្ច្ាន  ឆ្ន ាំ២០១៦។ សលើច្ាំនុច្សនេះ ក). ច្ាំណូលរនធោរ សកើន 

៥១,៥% ែ). ច្ាំណូល្ិនខ្នសារសរើរនធ សកើន ៣៧,៤% នងិ គ). ច្ាំណូលគយ នងិរោឋ ករ 

លយចុ្េះ ៦,៣%។ 

សោងា្ទិនននយយបសណាត េះអាសននរអីគា យកោឋ នរត្ ារជាត្ិ ច្ាំណាយសរុបកនុងព្បសទស

កនុងព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ អនុវត្តាន ៣.០៩១ ប ៊ីល្លនសរៀល (សកើន ៣០,៦%) ស ៀបរយៈ

សរលដូ្ច្ាន  ឆ្ន ាំ២០១៦។ កនងុនយយសនេះ ច្ាំណាយច្រនតអនុវត្តានព្បមាណ ២.២៣២ ប ៊ីល្លន

សរៀល (សកើន ២៨%) និងច្ាំណាយ្ូល នអនុវត្តាន ៨៥៩ ប ៊ីល្លនសរៀល (សកើន ៣៧,៨%)។ 

ជាលទធផល អតិ្សរកតុ្លយភារច្រនតថ្នព្បតិ្បត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មានច្ាំនួន ១ .ប ៊ី ៩៥៩

និងឱ្នភារតុ្លយភារទូសៅ ល្លនសរៀល  មានច្ាំនួន ១ .ប ៊ីល្លនសរៀល។ ១០០  

អត្ផិរណា នងិ    

អព្ាបតូរព្ាក ់

អព្ាអត្ផិរណាព្បចាំឆ្ន ាំកនងុព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ មានជា្ យ្ ៣,៣% សទាេះជាសកើន

ែពស់បនតិច្រី ១,៥% សៅព្ត្មីាស ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦។ កាំសណើនសទេរដ្ងសនេះ សោយសារការបនតសកើន

ស ើងែពស់ថ្នអត្ផិរណាសស ៃ្ៀកបាំណក ់ នងិខសែកសជើង (៤,២%) នងិអាហារ-ស្សជកៈ្និមាន 

ជាត្ពិ្សវងឹ (៥,៨%)។ រាយការណ៍ FAO ក៏បង្ហា ញផងខដ្រថា សនទសសនថ៍្លៃអាហារសកល កនុង

ព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ មានកាំសណើនែពស់ ១៥,៩% ស ៀបព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដ្លមាន   

                                                           

3 កាំសណើនថ្នការច្ុេះបញ្ក ីសហព្ាស ុន ាំ ខផនកសសែៀង ស្សជកៈ និងថាន ាំជក់ ានល្លយរី ១១,២% កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ្កសៅព្ត្ឹ្ 

៧,៣% កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧។ ការច្ុេះបញ្ក ីសហព្ាស ុនត្ូច្ និង្ យ្ ខផនកសសែៀង ស្សជកៈ និងថាន ាំជក់ មានកាំសណើនទាប។ 
4 ការផតល់ឥណទានសោយ  ារណណិជក ានបនថយកាំសណើនរី ២៦% កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ្កសៅព្ត្ឹ្ ១៤% កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ

២០១៧។ ែណៈការផតល់ឥណទានសោយព្គឹេះសាថ ន្ីព្កូហិរញ្ញវត្ថុ ានបនថយកាំសណើនរី ៤៣% កនុងព្ត្ីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៦ ្កសៅព្ត្ឹ្ ៤% 

កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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អព្ា (-១៤,៥%)។ គរួកត្ស់មាា លផ់ងខដ្រថា ថ្លៃសព្បងឥនធនៈកនងុព្សុកកាំរងុមានកាំសណើនែពស់ 

ព្សបាន នងឹកាំសណើនថ្លៃសព្បងសៅ រិ្ រសល្លកផងខដ្រ។  

អព្ាបតូរព្ាក់សរៀលស ៀបនឹងដុ្ល្លៃ រអាស្រសក សព្មាប់ព្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ានបនតមាន

សសថ រភារលអ កនុងកព្្ិត្ជា្ យ្ព្បមាណ ៤.០០០ សរៀល (+/-១%)។   ារជាត្កិ ព្ុជា ាន

កាំរងុអនវុត្តរបបអព្ាបតូរព្ាកអ់ខណត ត្មានការព្គបព់្គង សោយស េើអនតរាគ្សលើទផីារបតូរព្ាក់

សដ្ើ្ ែពី្គបព់្គងនងិរកាសថ រិភារអព្ាបតូរព្ាក។់ គិត្ព្ត្ឹ្ខែ្ី  ឆ្ន ាំ២០១៧សនេះ ទុនបព្្ុងជា

រូបិយបយណណបរសទសានសកើនស ើងដ្ល់ ៧.១៥៣ ល្លនដុ្ល្លៃ រ។ កនងុរយៈសរល៣ខែ ឆ្ន ាំ

២០១៧សនេះ   ារជាត្ាិនស េើការទិញចូ្លនូវព្ាក់ដុ្ល្លៃ រច្ាំននួ ១៥៩ល្លនដុ្ល្លៃ រ។ 

ព្បត្បិត្តកិារ  ហរិញ្ញ

វត្ថ ុ

អព្ាការព្ាក់ឥណទានរបស់  ារណណិជកានលយចុ្េះគរួកត្់សមាា លក់នុងសដ្ើ្ឆ្ន ាំ២០១៧

សនេះ, គតិ្ព្ត្ឹ្ខែ្ី  ឆ្ន ាំ២០១៧ អព្ាការព្ាក់របស់  ារណណិជក ច្ាំសណេះឥណទានជា

ព្ាក់សរៀលសសម ើនងឹ ១៦,០៥% នងិឥណទានជាព្ាក់ដុ្ល្លៃ រសសម ើនងឹ ១១,៦៧%។  រីឯអព្ាការ

ព្ាក់ឥណទានរបស់ព្គឹេះសាថ ន្ីព្កូហិរញ្ញវត្ថុ (ព្គឹេះសាថ ន៣ ាំជាងសគ) រុាំមានការខព្បព្បលួគួរ

កត្់សមាា ល់សទ។ កាត កាំណត្អ់ព្ាការព្ាក់សាំខ្ន់ៗថ្នព្គេឹះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុសៅក ព្ុជា ដូ្ច្ជា 

ច្ាំណាយសលើព្ប្រ្ូលទុន ព្បត្ិបត្តិការអាជីវក ម្ ឥណទាន្ិនដ្ាំសណើរការ អត្ផិរណា នងិ

ព្ាក់ច្ាំសណញ។ 

ការផាត្់ផាង់រូបិយវត្ថុ (M2) ានឆ្ៃុេះបញ្ច ាំងរីកាំសណើនសក ម្ភារសសដ្ឋកិច្ច សរលបច្ចុបែនន។ 

ជាក់ខសតង រូបិយវត្ថុទូសៅ (M2) កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ មានកាំសណើន ១៩% ស ៀប

រយៈសរលដូ្ច្ាន ឆ្ន ាំ២០១៦ សហើយកាំសណើនសនេះ ព្បហាកព់្បខហលនងឹអព្ាកាំសណើនជា្ យ្

កនុងរយៈសរល ០២ ឆ្ន ាំចុ្ងសព្កាយសនេះ។ ឥណទានផតលស់ោយ  ារណណិជកកនងុព្ត្មីាសទី១ 

មានកាំសណើន ១៣,៧% កនងុស េះ ក). ឥណទានសៅព្គឹេះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ ានធាៃ ក់ចុ្េះ ៣៣% 

ែ). ឥណទានសៅព្គឹេះសាថ ន្ិនខ្នហិរញ្ញវត្ថ ុ  ានសកើន ១១% គ). ឥណទានសព្មាប់

ត្ព្្ូវការផ្ទទ ល់ែៃួន ានសកើន ៤១%។ ព្បត្បិត្តកិារហរិញ្ញវត្ថកុ ព្ុជា គតិ្ព្ត្ឹ្ ព្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ

២០១៧ រកាានសសថ រភារលអព្បសសើរ ព្សបាន នឹងការរឹត្បណត ឹងឥណទានព្បកបសោយ

ព្បសិទធភារ និងព្បុងព្បយយត្នែពស់ ា្រយៈសាថ នភារកាំសណើនភារសុីជសព្ៅខផនកហិរញ្ញវត្ថុ 

(M2/GDP) ព្ត្ឹ្ កព្្តឹ្ ៦៧,៧%។  

ណណិជកក ម្សព្ៅ 

ព្បសទស 

ច្ាំសណេះសក ម្ភារណណិជកក ម្សព្ៅព្បសទស ការ ាំសច្ញសរបុរបស់ក ព្ុជា សៅព្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ

២០១៧ សសព្្ច្ាន ១០.១៦៥ ប ៊ីល្លនសរៀល ឬមានកាំសណើន ៥,៣% កនងុស េះខផនកកាត្់សដ្រ 
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និងខសែកសជើង សសព្្ច្ាន ៧.៤៥៤ ប ៊ីល្លនសរៀល, ផលិត្ផលឧសាក ម្ ១.៨៦៥ ប ៊ីល្លន

សរៀល, ផលិត្ផលកសិក ម្ ៨៤៦ ប ៊ីល្លនសរៀល, និងសព្គឿងបងាុាំ ៥១៨ ប ៊ីល្លនសរៀល។ ជាការ

កត្់សមាា ល់ស ៀបព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ការ ាំសច្ញផលិត្ផលកាត់្សដ្រ និងខសែកសជើង 

ខដ្លរួ្ ច្ាំខណកព្បមាណ ៧៣,៣% ថ្នត្ថ្ ៃ្ ាំសច្ញសរុប មានកាំសណើនទាបព្ត្ឹ្ ៤,៦% ែ

ណៈត្ថ្ ៃ្ ាំសច្ញផលតិ្ផលឧសាហក ម្ដ្ថ៏្ទសទៀត្ ានធាៃ កច់្េុះ ៥,៥%។ សទាេះោ៉ា ងណាកត ីក៏

ត្ថ្ ៃ្ថ្នការ ាំសច្ញផលតិ្ផលកសិក ម្មានកាំសណើនព្បមាណ ៥៣,២%។ 

សព្មាប់ការ ាំសច្ញទាំនញិសៅទីផារបរសទសសៅព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ស ៀបរយៈសរលដូ្ច្

ាន ឆ្ន ាំ២០១៦ កនុងស េះទផីារសហគ្នអ៍រឺ បុ សសព្្ច្ាន ៣.៩០៤ ប ៊ីល្លនសរៀល ឬមាន

កាំសណើន ១,១% ទផីារអាស្រសក មានទាំហាំទឺកព្ាក ់២.១៥២ ប ៊ីល្លនសរៀល ឬមានកាំសណើនែពស់ 

១០,៨% និងទផីារដ្ថ៏្ទសទៀត្ សោយ្និរួ្ បញ្ចូលទផីារជប៉ានុ នងិអាសា ន មានទាំហាំទឺកព្ាក ់

២១.៥៦ ប ៊ីល្លនសរៀល ឬមានកាំសណើនែពស់ ១៣,៧%។ 

សៅព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ការ ាំច្លូ្ែុទាំនញិព្គប់្ ែុ មានទាំហាំទកឺព្ាក ់ ១២.៧៦៣ ប ៊ី

ល្លនសរៀល ឬមានកាំសណើន ១៣,១% កនុងស េះ ទាំនញិវាយន្ណឌ  នងិសស ៃ្ៀកបាំណក ់៣.៣៦៨ 

ប ៊ីល្លនសរៀល (កាំសណើន ៩,៥%), បរសកាា រសាំណង ់ ៦១៧ ប ៊ីល្លនសរៀល (កាំសណើន ២៨,៩%), 

សព្បងឥនទនៈ ១.០១១ ប ៊ីល្លនសរៀល (ធាៃ ក់ចុ្េះ ១៦,៨%), និង្ុែទាំនិញសផសងៗខដ្លមានស

មាមាព្ត្ ៤០,២% ថ្នការ ាំច្លូសរបុ មានទាំហាំទឺកព្ាក់ ៥.១៣៣ ប ៊ីល្លនសរៀល (កាំសណើន 

៣០,១%)។ 

អត្សិរកជញ្កងីទទូាត្ស់ៅព្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៧ សសម ើព្បមាណ ២,៩% ថ្ន ផ.ស.ស (រាករណ៍

ឆ្ន ាំ២០១៧) ឬានសកើនរី ២% សៅព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ សោយសារកាំសណើនលាំហូរចូ្លថ្ន

្លូ នវសនសិោគ។  

ការវសនសិោគ 

ឯកជន 

កនុងព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ព្កុ្ ព្បឹកាអ្ិវឌ្ឍនក៍ ព្ុជា ានអនញុ្ញ ត្សលើសាំសណើសុាំវសនិសោគ

សរុបទូទាាំងព្បសទស ានច្ាំននួ ២១ គសព្មាង ឬ ១៣១ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាស្រសក។ ស ៀបរយៈ

សរលដ្ចូ្ាន  ឆ្ន ាំ២០១៦ គតិ្ជាច្ាំននួគសព្មាង ានធាៃ កច់្េុះ ៤៣,២% ឬគិត្ជាទុនវសនិសោគ 

ានធាៃ កច់្េុះ ៨៦,៣%។ ទុនវសនិសោគសលើវសសយយកសិក ម្សព្មាប់ព្ត្មីាសទី១ មាន ៨ ល្លន

ដុ្ល្លៃ រអាស្រសក ឬានលយចុ្េះ ៧៩,១%។ សោយខ កទុនវសនិសោគសលើវសសយយឧសាហក ម្ 

មាន ១១៦ ល្លនដុ្ល្លៃ រអាស្រសក ឬានលយចុ្េះ ១៤%។ សទាេះជាោ៉ា ងណាកត ីសក ម្ភារវសនិ
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សោគសព្ៅព្បសទស ររំងឹថានងឹហកស់ ើង្កវសញ ា្រយៈគសព្មាងខដ្លនងឹទទលួានការ

អនញុ្ញ ត្បនតប ត ប។់ 

សទសច្រណ៍ សព្មាបព់្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៧ សនេះ ក ព្ុជាទទលួានអនកដ្ាំសណើរព្បមាណជា ១.៥០៣ ល្លន 

 ក ់ ឬកាំសណើន ១១,៩% ស ៀបព្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៦។ ការសងើបស ើងសនេះ សោយសារអនក

ដ្ាំសណើរ្ករតី្ាំបនអ់ាសីុា៉ា សីុហេកិ មានកាំសណើន ១៨,៤% សហភារអរឺ បុ នងិអាស្រសកមាន

កាំសណើន ១១,៥% ដូ្ច្ាន ។ 

 វសសយយសាំណង ់ កនុងព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ព្កសួងសរៀបច្ាំខដ្នដី្ នគររូបនីយក ម្ និងសាំណង់ ានអនុ្ យត្សលើ

សាំសណើអនញុ្ញ ត្សាងសង ់ច្ាំននួ ៧៨៦ គសព្មាង ឬមានកាំសណើន ៦៦,២% ស ៀបព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ

២០១៦។ គសព្មាងទាាំងអស់សនេះ សបើគិត្ថ្ផទព្កឡាសរុប មានព្បមាណ ២ ល្លនខ ៉្ាព្ត្កាសរ  ឬានលយ

ចុ្េះ ៤៥,៤% ស ៀបព្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ សោយសារសាំណង់ណណិជកក ម្ ខដ្លធាៃ ប់មានស

មាមាព្ត្ ៥៧,២% ថ្នព្កឡាថ្ផទសាងសងស់របុ សៅព្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៦ ានលយ្កសៅ

ព្ត្ឹ្ ខត្ ៧,៣% ប៉ាសុណាណ េះ សៅព្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ 

ារាង 1៖ ទិនននយយសសដ្ឋកិច្ចសាំខ្ន់ៗ 

  
ឯកា 

ព្ត្មីាសទី១ 

  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សចូ្ ករ្លូោឋ ន        

អត្ផិរណា (កាំសណើនព្បចាំឆ្ន ាំ) % 1.1% 2.0% 4.2% 

អត្ផិរណា (កាំសណើន្ យ្ព្បចាំឆ្ន ាំ) % 3.3% 1.5% 3.3% 

អព្ាបតូរព្ាក់សរៀល/ដ្លុ្លៃ រ (្ យ្ព្បចាំឆ្ន ាំ) សរៀល 4,043  4,023  4,016  

ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ         

ច្ាំណូលច្រនត ប ៊ីល្លនសរៀល 2,638  3,533  4,262  

ច្ាំណាយច្រនត ប ៊ីល្លនសរៀល 1,515  1,743  2,232  

ត្ុលយភារលវសកាច្រនត ប ៊ីល្លនសរៀល 1,123  1,790  2,030  

ឥណទាន នងិរបូយិវត្ថ ុ        

របូិយវត្ថុទសូៅ (% ថ្ន ផសស) % 59.5% 63.3% 67.7% 

កាំសណើនរបូយិវត្ថុទសូៅ % 24.2% 16.7% 18.8% 

ព្ាក់បសញ្ញើជារូបយិបយណណ (% ថ្នរបូយិវត្ថុទសូៅ) % 82.4% 83.9% 84.5% 

ណណជិកក ម្អនតរជាត្ ិ        

ទាំនញិ ាំច្លូ ប ៊ីល្លនសរៀល 8,756  9,652  10,165  

ទាំនញិ ាំសច្ញ ប ៊ីល្លនសរៀល 10,983  11,280  12,763  

ត្ុលយភារណណិជកក ម្ ប ៊ីល្លនសរៀល (2,227) (1,629) (2,597) 

 វសនសិោគឯកជន        

  គសព្មាង ច្ាំននួ 37  37  21  

  អច្លនព្ទរយ ល្លនដ្លុ្លៃ រ 2,873  955  131  

  បសងេើត្ការង្ហរ ណន ់ក់ 45,562  43,345  33,825  

សទសច្រណ ៍        

អនកស េើដ្ាំសណើរឆ្ៃងកាត្់ព្បសទសក ព្ុជា ណន ់ក់ 1,308  1,342  1,503 

កនុងស េះ អនកសទសច្រ ណន ់ក់ 1,190  1,188  1,353 

សថិតិសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 
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ឯកា 

ព្ត្មីាសទី១ 

  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

 វសសយយសាំណង ់        

គសព្មាង ច្ាំននួ 368  473  786  

ព្កឡាថ្ផទ ្២ 1,412,314  3,799,404  2,073,040  

ត្ថ្ ៃ្សាងសង់ ល្លនដ្លុ្លៃ រ 445  1,647  1,282  

ថ្លៃទាំនញិសលើទផីារអនតរជាត្ ិ(គតិ្ជាដ្លុ្លៃ រអាស្រសក) 5        

អងេរ ដ្ុល្លៃ រ/សាន 410  384  358 

សព្បងសៅ (Brent) -- ាខរ ល ដ្ុល្លៃ រ/ាខរ ល 56  39  52 

សៅស  ូ ដ្ុល្លៃ រ/សាន 1,735  1,447  2,350 

មាស ដ្ុល្លៃ រ/សអាន 1,074  1,366  1,351 

ព្ប្រៈ ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ,  វសទាសាថ នជាត្សិថ តិ្ិ, និង  ារជាត្ ិ

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 គឺជាថ្លៃទាំនិញច្ុងព្ត្មីាស  
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២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សនទសសនថ៍្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស ់

ារាង 2៖ សនទសសនថ៍្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស់ (្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាសទី១) -- ឆ្ន ាំ២០១៧ 

សចូ្ ករ 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

្ែុទាំនញិព្គប់្ ែុ 158.6  160.9 166.23 

  អាហារនិងស្សជកៈ្និខ្នជាត្ិព្សវឹង 183.4  190.8 201.95 

  ស្សជកៈមានជាត្ិព្សវឹង និង ថាន ាំជក់ 137.8  145.3 157.58 

  សស ៃ្ៀកបាំណក់ និង ខសែកសជើង 130.5  135.9 141.47 

  ផទេះសាំខបង ទឹក អគាិសនី ឧសម យន និងឥនធនៈដ្ថ្ទសទៀត្ 130.0  125.6 124.62 

  សព្គឿងសង្ហា រឹ្ សមាា រសព្បើព្ាស់ នងិការខលទាាំ 141.7  144.3 148.89 

  សុខ្្ិាល 127.4  128.5 131.87 

  ការដ្ឹកជញ្កូន 126.4  115.7 109.36 

  គ្ គ្ន ៍ 68.5  68.1 68.31 

  ការកាំសានត និងវបែ ្៌ 112.0  114.5 118.10 

  ការសិកា 159.4  159.6 160.08 

  សភាជនីយោឋ ន 222.3  233.2 241.20 

  ទាំនញិ និង សសវាក ម្សផសងៗ 142.0  138.2 139.76 

ព្ប្រៈ វសទាសាថ នជាត្សិថ តិ្ិ, ព្កសួងខផនការ 

រូបភារ 1៖ សាថ នភារអត្ផិរណា (ខព្បព្បលួ្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៧  

ព្ប្រៈ វសទាសាថ នជាត្សិថ តិ្ិ, ព្កសួងខផនការ 
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២.៣. អព្ាបតូរព្ាក ់

ារាង 3៖ អព្ាបតូរព្ាក់សរៀលស ៀបដុ្ល្លៃ 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     

ព្ប្រៈ   ារជាត្ថិ្នក ព្ុជា 
   

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

 

ព្ប្រៈ   ារជាត្ថិ្នក ព្ុជា 
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1.26%
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-0.16%
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អព្ាបតូរព្ាក់សរៀលស ៀបដ្លុ្លៃ រអាស្រសក -- ខព្បព្បួល្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាស (%)
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២.៤. ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ារាង 4៖ ារាងព្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ (TOFE) 

ល្លនសរៀល 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

I. ច្ាំណូលកនងុព្បសទស 2,665,563  3,533,094  4,261,929  

១. ច្ាំណូលច្រនត 2,655,766  3,514,749  4,261,929  

ក. ច្ាំណូលសារសរើរនធ 2,448,375  3,255,469  3,905,762  

១. រនធផ្ទទ ល ់ 598,708  897,252  1,276,340  

រនធសលើព្ាក់សបៀវត្ស 113,506  135,257  251,485  

រនធសលើព្ាក់ច្ាំសណញ 450,137  711,710  949,593  

រនធសលើផលទនុដ្ី ៃី និងផទេះសាំខបង 35,065  50,286  75,262  

២. រនធព្បសោល 1,413,889  1,818,084  2,173,684  

រនធសលើផលរបរ 6,330  392  19  

អាករសលើត្ថ្ ៃ្បខនថ្ 831,635  986,098  1,262,069  

អាកររិសសស 536,798  816,746  887,952  

ច្ាំណូលរនធសផសងៗសទៀត្ 39,125  14,848  23,644  

៣. រនធណណជិកក ម្សព្ៅព្បសទស 435,778  540,133  455,738  

រនធ ាំច្លូ 387,529  533,633  446,985  

រនធ ាំសច្ញ 30,476  6,422  8,666  

រនធ ាំសច្ញសផសងៗសទៀត្ 17,773  77  87  

ែ.ច្ាំណូល្និខ្នសារសរើរនធ 207,391  259,281  356,168  

ច្ាំណូលរីសនសាទ 766  286  549  

ច្ាំណូលរីថ្ព្រស ើ 0  5,659  0  

ច្ាំណូលរីការជួលសហព្ាស 54  0  5  

ច្ាំណូលរីអាកាសច្រសីុវសល 17,404  23,299  22,874  

ច្ាំណូលរីស្ែទាន 33,346  16,089  80,066  

ច្ាំណូលរីថ្ព្បសណីយ៍ និងទូរគ្ គ្ន ៍ 2,309  2,575  1,571  

អាករសាថ នទូត្ (ច្ាំណូលរីលិែតិ្ឆ្ៃងខដ្ន និង ទិោឋ ការ) 101,419  120,861  135,970  

ផលរីការបង់សិទធិព្បលង 6,477  1,549  991  

ច្ាំណូលរីការជួល 2,262  2,986  2,456  

ច្ាំណូល្និខ្នរនធសផសងៗ 43,353  85,976  111,686  

២. ច្ាំណូល្លូ ន 9,797  18,345  0  

     ការព្ប្លូ្កវសញថ្នឥណទាន 9,797  18,345  0  

ព្ប្រៈ អគា យកោឋ នសាលនសោាយសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្កសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ល្លនសរៀល 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

II. ច្ាំណាយសរបុ 2,097,792  2,366,666  3,090,849  

១. ច្ាំណាយច្រនត 1,438,879  1,743,381  2,231,882  

ក. ការណរ នងិសនតសិែុជាត្ ិ 521,752  566,666  799,607  

ែ. រដ្ឋាលសីុវសល 840,438  1,066,810  1,314,095  

គ. ច្ាំណាយការព្ាក ់ 76,689  109,905  118,179  

២. ច្ាំណាយ្លូ ន 658,914  623,285  858,968  

ហិរញ្ញបែទានកនុងព្សុក 207,045  237,190  184,113  

រីច្ាំណូលកនុងព្សុក 207,045  237,190  184,113  

រីជាំនួយជាទាំនញិ 0  0  0  

ហិរញ្ញបែទានរីបរសទស 451,868  386,095  674,855  

ខកត្ព្្ូវ 133,215  (129,996) (70,869) 

ឱ្នភារច្រនត (សាច្ព់្ាក)់ 1,350,102  1,641,372  1,959,179  

ឱ្នភារទសូៅ (សាច្ព់្ាក)់ 700,985  1,036,433  1,100,211  

III. ហរិញ្ញបែទាន (683,212) (1,036,433) (1,100,211) 

១. ហរិញ្ញបែទានរបីរសទស 373,405  265,502  598,470  

  ព្ទព្ទង់លវសកា 0  0  0  

  ជាំនួយគសព្មាងអ្ិវឌ្ឍន ៍ 434,345  386,816  699,074  

  រសំល្លេះបាំណលុបរសទស (60,939) (121,314) (100,604) 

២. ហរិញ្ញបែទានកនុងព្សុក (2,464,992) (2,092,747) (352,803) 

បសញ្ញើរោឋ ្ិាល (2,489,300) (1,663,660) (7,219) 

 វសសយយឯកជន 278,710  (405,848) (332,264) 

សផសងៗ (254,401) (23,238) (13,320) 

៣. ព្បត្បិត្តកិារកាំរងុដ្ាំសណើរការ 1,408,374  790,812  (1,345,878) 

ព្ប្រៈ អគា យកោឋ នសាលនសោាយសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្កសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ារាង 5៖ ច្ាំណាយច្រនតា្ព្កសួង 

ល្លនសរៀល 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សរបុច្ាំណាយជាព្បចាំ 1,514,632  1,743,381  2,231,882  

១.រដ្ឋាលទសូៅ 398,999  498,666  563,567  

ព្រេះបរ្រាជវា ាំង 15,468  14,593  19,458  

រដ្ឋសភា 45,744  34,781  58,607  

ព្រឹទឋសភា 28,120  21,724  22,740  

ព្កុ្ព្បឹកា ម្នញុ្ញ 2,216  2,294  2,930  

ទីសដ ីការគណៈរដ្ឋ្ន្តនត ី 44,923  78,870  70,046  

ព្កុ្ព្បឺកាអ្ិវឌ្ឍន៍ក ព្ុជា 0  0  195  

ព្កសួង្ហាថ្ផទ-រដ្ឋាលទូសៅ 14,542  14,247  19,405  

ព្កសួងទាំ ក់ទាំនងជា្ួយរដ្ឋសភា-ព្រឺទធសភា និងអ ិការកិច្ច 2,785  3,156  3,253  

ព្កសួងការបរសទស នងិសហព្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ ិ 20,907  21,842  15,660  

ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ 201,970  282,686  315,222  

ព្កសួងខផនការ 4,507  5,629  9,182  

ព្កសួងសរៀបច្ាំខដ្នដី្ នគរូបនយីក ម្ នងិសាំណង់ 6,924  7,712  11,294  

គ.ជ.ប 947  2,093  3,700  

អាជាញ  រសវនក ម្ជាត្ ិ 1,478  1,210  1,341  

អាជាញ  រជាត្ិព្បយុទឋព្បឆ្ាំងអាំសរើរុករលយួ 6,514  5,159  6,498  

ព្កសួង្ុែង្ហរសាធារណៈ 1,954  2,669  4,036  

២.ការណរ នងិសនតសុិែ 527,561  575,498  812,573  

ព្កសួងការណរជាត្ ិ 331,971  311,673  510,654  

ព្កសួង្ហាថ្ផទ-សនតិសុែសាធារណៈ 189,781  254,993  288,954  

ព្កសួងយតុ្តិ ្ ៌ 5,810  8,831  12,966  

៣.រដ្ឋាលសងា្ កចិ្ច 452,348  555,242  719,140  

ព្កសួងរយត្ម៌ាន 9,517  9,360  7,073  

ព្កសួងសុខ្្ិាល 50,992  66,059  93,049  

ព្កសួងអបរ់ំ យុវជន និងកឡីា 223,906  280,942  375,270  

ព្កសួងវបែ ្៌ និងវសចិ្ព្ត្សិលែៈ 5,612  6,309  8,293  

ព្កសួងបរសសាថ ន 4,629  4,079  5,888  

ព្កសួងសងា្កិច្ច អត្ីយុទធជន នងិយុវនីត្ិស្ែទា 143,393  169,602  203,153  

ព្កសួង ម្ការ និងកិច្ចការសាស  2,633  4,014  7,163  

ព្កសួងកិច្ចការ រ ី 2,572  3,825  4,700  

ព្កសួងការង្ហរ នងិបណតុ េះបណាត លវសជាក ជីវៈ 9,093  11,051  14,552  
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ល្លនសរៀល 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

៤.រដ្ឋាលសសដ្ឋកចិ្ច 112,975  111,185  97,654  

រដ្ឋ.ោឋ នអាកាសច្រណ៍សីុវសល 1,985  1,761  2,437  

ព្កសួងខរ  នងិថា្រល 1,594  2,239  3,469  

ព្កសួងណណិជកក ម្ 12,536  13,251  10,975  

ព្កសួងកសិក ម្ រកុាា ព្បមាញ់ នងិសនសាទ 15,646  16,932  21,614  

ព្កសួងអ្ិវឌ្ឍន៍ជនបទ 9,275  5,752  6,735  

ព្កសួងថ្ព្បសណីយ៍ និងទូរគ្ គ្ន ៍ 3,982  3,283  4,464  

ព្កសួងសាធារណៈការ នងិដឹ្កជញ្កូន 52,310  53,200  23,013  

ព្កសួងសទសច្រណ ៍ 8,108  7,111  12,892  

ព្កសួង នធានទឹក និងឧត្នុយិ្ 5,042  4,506  6,349  

ព្កសួងឧសាហក ម្ នងិសិបែក ម្ 2,496  3,151  5,707  

ច្ាំណាយសផសងៗ 22,749  2,791  38,947  

ព្ប្រៈ អគា យកោឋ នសាលនសោាយសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្កសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រូបភារ 3៖ ច្ាំណាយច្រនតខបងខច្កា្វសសយយ 

ព្ប្រៈ អគា យកោឋ នសាលនសោាយសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្កសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 

 

 



ព្រឹត្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុព្បចាំព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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រូបភារ 4៖ សាថ នភារត្លុយភារលវសកាច្រនត (គិត្ជាល្លនសរៀល) 

 

ព្ប្រៈ អគា យកោឋ នសាលនសោាយសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្កសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

២.៥. ឥណទាន នងិរបូយិវត្ថ ុ 

ារាង 6៖ សាថ នភាររូបិយវត្ថ ុ 

(ប ៊ីល្លនសរៀល) 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ព្ទរយសក ម្បរសទសសទុធ 26,823  29,323  36,490  

ព្ទរយសក ម្បរសទស 35,265  43,144  51,537  

ព្ទរយអក ម្បរសទស (8,442) (13,821) (15,047) 

ព្ទរយសក ម្កនងុព្សុកសុទធ 16,861  21,661  24,057  

ឥណទានកនុងព្សុក 32,695  40,006  47,567  

ឥណសទយយសុទឋរាជរោឋ ្ាិល (5,064) (7,621) (9,819) 

ខផនក្និខ្នរោឋ ្ាិល 37,759  47,627  57,386  

ព្ទរយសក ម្ខផនកសផសងៗ (15,834) (18,344) (23,510) 

ព្ាក់បសញ្ញើហា្ឃាត្ ់ (930) (1,067) (1,358) 

្ូល ន និង  នបាំរុង (13,912) (16,276) (19,361) 

សផសងៗ (993) (1,002) (2,792) 

    



ព្រឹត្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុព្បចាំព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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(ប ៊ីល្លនសរៀល) 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

របូយិវត្ថទុសូៅ (M2) 43,684 50,984  60,547  

របូិយវត្ថុ (M1) 6,628  6,811  7,525  

របូិយវត្ថសុព្ៅ  ារ 5,884  6,147  6,835  

ព្ាក់បសញ្ញើច្រនត 744  663  690  

របូិយវត្ថុសផសងៗ 37,056  44,173  53,023  

ព្ាក់បសញ្ញើមានកាលកាំណត្់ និងសនស ាំ 1,065  1,395  1,843  

ព្ាក់បសញ្ញើជារូបយិបយណណ (បរសទស) 35,991  42,778  51,179  

ព្ប្រៈ   ារជាត្ិក ព្ុជា 

២.៦.  វសសយយណណិជកក ម្ 

ារាង 7៖ ការ ាំចូ្លា្្ុែទាំនិញសាំខ្ន់ៗ (គិត្ជាបរសមាណ) 

្ុែទាំនិញ ឯកាត  
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ថាន ាំសរទយ ណន់សាន 5  5  5  

ស្សជកៈ សព្គឿងព្សវឹង និងារី ណន់កាត្ុង 8,047  9,352  11,053  

សេសរ និងប ៊ីសច្ង ណន់សាន 16  23  36  

សព្បងឆ្ និងអាហារសផសងៗ ណន់កាត្ុង 36  66  64  

សមាា រសាំណង់ ណន់សាន 644  560  612  

សអ ិច្ព្ត្ូនិច្ ណន់សព្គឿង 6  108  47  

វាយន យ្ណឌ  និងសស ៃ្ៀកបាំណក់ ណន់សាន 122  146  151  

សទាច្ព្ក-ោនយនត ណន់សព្គឿង 148  179  136  

សព្គឿងបមាៃ ស់ោនយនត ណន់សាន 3  2  2  

បរសកាា រព្ត្ជាក់ ណន់សព្គឿង 49  36  31  

មាស គី ូព្កា្ 6  28  2  

សព្បងឥនទនៈ ណន់សាន 464  528  708  

ជីកសិក ម្ ណន់សាន 62  87  152  

សផសងៗ ណន់សាន 799  551  1,328  

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគា យកោឋ នគយ នងិរោឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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រូបភារ 5៖ ការ ាំចូ្លសព្បងឥនទនៈ បរសកាា រសាំណង់ នងិវាយ្យណឌ  និងសស ៃ្ៀកបាំណក់ (ណនស់ាន)  

 

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគា យកោឋ នគយ នងិរោឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ារាង 8៖ ការ ាំចូ្លា្្ុែទាំនិញសាំខ្ន់ៗ (គិត្ជាប ៊ីល្លនសរៀល) 

្ុែទាំនិញ  
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ថាន ាំសរទយ  126  139  143  

ស្សជកៈ សព្គឿងព្សវឹង និងារី  379  453  439  

សេសរ និងប ៊ីសច្ង  28  31  59  

សព្បងឆ្ និងអាហារសផសងៗ  156  228  287  

សមាា រសាំណង់  401  478  617  

សអ ិច្ព្ត្ូនិច្  3  13  6  

វាយន យ្ណឌ   2,765  3,076  3,368  

សទាច្ព្ក-ោនយនត  890  1,380  1,129  

សព្គឿងប ៃ ស់ោនយនត  19  14  14  

បរសកាា រព្ត្ជាក់  52  49  54  

មាស  1,036  130  315  

សព្បងឥនទនៈ  1,125  1,215  1,011  

ជីកសិក ម្  76  129  186  

សផសងៗ  3,926  3,944  5,133  

សរបុ  10,983  11,280  12,763  

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគា យកោឋ នគយ នងិរោឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ



ព្រឹត្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុព្បចាំព្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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ារាង 9៖ ការ ាំសច្ញ្ុែទាំនញិសាំខ្ន់ៗ (គិត្ជាបរសមាណ) 

្ុែទាំនញិ ឯកាត  
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សស ៃ្ៀកបាំណក់ ណន់  ូ 39,687  43,787  46,684  

ខសែកសជើង ណន់គ ូ 22,366  22,577  30,607  

វាយន្យណឌ សផសងៗ ណន់  ូ 3,621  3,139  2,366  

សព្គឿងបងាុាំសអ ិច្ព្ត្នូិច្ ណនស់ាន 0  0  4  

សព្គឿងបងាុាំរលយនត ណនស់ាន 0  0  0  

កង់ ណនស់ព្គឿង 0  0  511  

ស ើ្លូ ណន់្៣ 6  0  0  

ស ើខកថ្ច្ន ណន់្៣ 9  1  0  

កាត បនទេះ ណនស់ាន 3  0  0  

ផលិត្ផលសផសងៗរីស ើ ណនស់ាន 2  6  16  

អងេរ ណនស់ាន 155  159  158  

ព្សូវ ណនស់ាន 0  0  1  

សៅស  ូ ណនស់ាន 31  29  34  

សេរស ណនស់ាន 0  0  15  

ផលិត្ផលជលផល ណនស់ាន 0  0  0  

ផលិត្ផលកសិក ម្សផសងៗ ណនស់ាន 61  54  113  

ារ ី ណនស់ាន 0  0  1  

មាស គី ូព្កា្ 481  1,055  0  

ផលិត្ផលសផសងៗ ណនស់ាន 429  243  193  

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគា យកោឋ នគយ នងិរោឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រូបភារ 6៖ ច្ាំខណកថ្នទីផារ ាំសច្ញ (គតិ្ជាភាគរយ)  

ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគា យកោឋ នគយ នងិរោឋ ករក ព្ុជា ព្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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រូបភារ 7៖ សាថ នភារ ាំសច្ញសៅទីផារអនតរជាត្ិ (គតិ្ជាល្លនដុ្ល្លៃ រអាស្រសក) 

 
ព្ប្រៈ ទាំនញិណណិជកក ម្អនតរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់ព្ច្កគយរី អគា យកោឋ នគយ នងិរោឋ ករក ព្ុជា ព្កសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ារាង 10៖ ្ុែទាំនញិ ាំសច្ញ (គិត្ជាប ៊ីល្លនសរៀល) 

្ុែទាំនញិ 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សស ៃ្ៀកបាំណក់ 5,446  6,275  6,445  

ខសែកសជើង 601  675  841  

វាយន្យណឌ សផសងៗ 202  175  168  

សព្គឿងបងាុាំសអ ិច្ព្ត្នូិច្ 0  0  510  

សព្គឿងបងាុាំរលយនត 0  0  7  

កង់ 0  0  411  

ស ើ្លូ 39  0  0  

ស ើខកថ្ច្ន 5  0  0  

កាត បនទេះ 2  0  0  

ផលិត្ផលសផសងៗរីស ើ 11  19  50  

អងេរ 360  367  334  

ព្សូវ 0  0  1  

សៅស  ូ 168  123  266  

សេរស 0  0  34  

ផលិត្ផលជលផល 1  1  1  

ផលិត្ផលកសិក ម្សផសងៗ 21  41  160  

ារ ី 12  11  22  

មាស 76  164  0  

ផលិត្ផលសផសងៗ 1,812  1,798  915  

 ាំសច្ញសរបុ 8,756  9,652  10,165  



ព្រឹត្តិបព្ត្សថតិ្ិសសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ព្បចាំព្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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២.៧. ការ វសនសិោគឯកជន 

ារាង 11៖ សថតិ្ិ វសនិសោគវសសយយឯកជន (អនុ យ្ត្សោយព្កុ្ ព្បឹកាអ្ិវឌ្ឍនក៍ ព្ុជា) 

ការអនញុ្ញ ត្វសនសិោគសោយ (CDC)  ឯកា 
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

គសព្មាង  ច្ាំនួន 37  37  21 

បសងេើត្ការង្ហរ  ការង្ហរ 45,562  43,345  33,825 

ទនុ វសនសិោគសលើវសសយយ      

    កសិក ម្ ល្លនដុ្ល្លៃ រ 271  38  8  

    ឧសសហក ម្ ល្លនដុ្ល្លៃ រ 98  134  116  

    សសវាក ម្ ល្លនដុ្ល្លៃ រ 2,444  140  4  

    សទសច្រណ៍ ល្លនដុ្ល្លៃ រ 61  642  4  

សរបុ ល្លនដ្លុ្លៃ រ 2,873  955  131  

ព្ប្រៈ ព្កុ្ព្បឹកាអ្ិវឌ្ឍន៍ក ព្ុជា     

រូបភារ 8៖ ច្ាំននួគសព្មាង នងិទុនវសនិសោគ (គតិ្ជាល្លនដុ្ល្លៃ រអាស្រសក)  

     

     ព្ប្រៈ ព្កុ្ព្បឹកាអ្ិវឌ្ឍន៍ក ព្ុជា  
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២.៨.  វសសយយសទសច្រណ៍ 

ារាង 12៖ ច្ាំននួអនកដ្ាំសណើរឆ្ៃងកាត្់ព្បសទសក ព្ុជា (គិត្ជាណន ់ក់) 

សចូ្ ករ 
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សរបុ 1,308  1,342  1,503  

ា្ផៃូវអាកាស 733  785  921  

ន្ ាំសរញ 273  303  347  

សសៀ្រាប 461  479  552  

កងសកង  2  0  

ា្ផៃូវសាក នងិ ផៃូវទឹក 574  557  581  

ផៃូវសាក 529  493  510  

ផៃូវទឹក 45  64  72  

ា្ព្បស្ទ 1,308  1,342  1,503  

អនកសទសច្រ 1,190  1,188  1,353  

អនកជាំនួញ 66  87  84  

សផសងៗ 52  67  66  

ព្ប្រៈ ព្កសួងសទសច្រណ ៍

រូបភារ 9៖ ច្ាំននួអនកដ្ាំសណើរឆ្ៃងកាត្់ព្បសទសក ព្ុជា (គិត្ជាណន ់ក់) នងិកាំសណើន (%) 

 

ព្ប្រៈ ព្កសួងសទសច្រណ ៍
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២.៩.  វសសយយសាំណង ់

ារាង 13៖ គសព្មាងអនញុ្ញ ត្សាងសង ់

  ឯកាត  
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សាំសណើសុាំសាងសង ់      

គសព្មាង  ច្ាំនួន 368  473  786  

ព្កឡាថ្ផទ  ្២ 1,412,314  3,799,404  2,073,040  

ត្ថ្ ៃ្សាងសង់  ល្លនដុ្ល្លៃ រ 445  1,647  1,282  

សាំសណើសុាំសាងសងា់្ព្បស្ទ      

សាំណង់សាធារណៈ  ្២ 24,023  10,082  6,993  

លវសការាជរោឋ ្ិាល  ្២ 2,981  0  380  

លវសកាវសសយយឯកជន  ្២ 21,042  10,082  6,613  

លាំសៅោឋ ន និង ្ូ្ិព្គឹេះ  ្២ 1,016,820  1,225,213  1,391,185  

សាំណង់ឧសាហក ម្  ្២ 293,935  354,951  306,639  

សាំណង់ណណិជកក ម្  ្២ 34,424  2,171,748  152,205  

សាំណង់សទសច្រណ៍  ្២ 37,953  34,485  215,896  

សាំណង់វសនិសោគសផសងៗ  ្២ 5,159  2,926  120  

សរបុ  ្២ 1,412,314  3,799,404  2,073,039  

 ព្ប្រៈ ព្កសួងសរៀបច្ាំខដ្នដី្ នគររូបនយីក ម្ និងសាំណង់ 

រូបភារ 10៖ សាំសណើសុាំវសនិសោគសាងសង ់គិត្ជាព្កឡាថ្ផទ ខច្កា្ព្បស្ទសាំណង់  

ព្ប្រៈ ព្កសួងសរៀបច្ាំខដ្នដី្ នគររូបនីយក ម្ និងសាំណង់ 
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៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ និងអព្តាបតូរព្បារស់លើទីផ្សារអនតរជាតិ 

ារាង 14៖ ថ្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស់សលើទីផារអនតរជាត្ិ (គតិ្ជាដុ្ល្លៃ រអាស្រសក) 

្ុែទាំនិញ ឯកា ទីផារ 
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

អងេរ សាន/ដុ្ល្លៃ រ ាងកក 410  384  358  

ស ើ្ូល ្
៣

/ដុ្ល្លៃ រ មា៉ា ស សុី 247  264  263  

សព្បងសៅ Brent  ុង/ដុ្ល្លៃ រ ព្កុង ុង 56  39  52  

សៅស ូ សាន/ដុ្ល្លៃ រ សឹងាបុរី 1,735  1,447  2,350  

មាស សអាន/ដុ្ល្លៃ រ ហុងកុង 1,074  1,366  1,351  

កបាស សាន/ដុ្ល្លៃ រ ញូយ៉ាក 1,529  1,443  1,913  

សណត្ព្កហ្ សាន/ដុ្ល្លៃ រ សុីកាសហាា  174  159  159  

សខណត កសសៀង សាន/ដុ្ល្លៃ រ សុីកាសហាា  403  375  405  

សព្បងដូ្ង សាន/ដុ្ល្លៃ រ រ ុត្ស ើឌាំ 1,096  1,448  1,547  

សេរស សាន/ដុ្ល្លៃ រ ព្កុង ុង 354  363  349  

ព្ប្រៈ សគហទាំរយរ  ាររិ្ រសល្លក 

រូបភារ 11៖ ថ្លៃជកីសិក ម្សលើទីផារអនតរជាត្ ិ(គិត្ជាដុ្ល្លៃ រអាស្រសក/ខ ៉្ាព្ត្ព្ទីកសាន)  

 

ព្ប្រៈ សគហទាំរយរ  ាររិ្ រសល្លក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 
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ារាង 15៖ សនទសសនថ៍្លៃទាំនញិសព្បើព្ាស់សលើទីផារអនតរជាត្ិ (ឆ្ន ាំសាល ២០១០=១០០) 

្ុែទាំនិញ 
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សព្បងឥនធនៈ 53  37  51  

ផលិត្ផលកសិក ម្ 91  86  89  

ា្ូបអាហារ 94  88  93  

ស ើ 95  92  83  

ជីគី្ី 96  77  76  

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

រូបភារ 12៖ សនទសសនថ៍្លៃ្ុែទាំនិញសាំខ្ន់ៗសលើទីផារអនតរជាត្ិ  

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

ារាង 16៖ អព្ាបតូរព្ាក់សលើទីផារអនតរជាត្ិស ៀបនងឹដុ្ល្លៃ រអាស្រសក (្ យ្ព្បចាំព្ត្មីាស) 

រូបិយបយណណ 
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ជប៉ាុន (សយ៉ាន) 119.39  112.47  116.72  

ហុងកុង (ដ្ុល្លៃ រ) 7.75  7.75  7.75  

សឹងាបុរី (ដ្ុល្លៃ រ) 1.37  1.35  1.45  

មា៉ា ស សុី (រីងហាីត្) 3.71  3.93  4.48  

ហេីលីរីន (សប៉ាសូ) 44.71  45.98  49.48  
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រូបិយបយណណ 
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ថ្ល (ាត្) 32.53  35.19  35.76  

ឥណឌូ សនសុី (ររូា) 13,037.80  13,192.60  13,440.90  

កូសរ  (វ ូន) 1,104.97  1,147.05  1,203.51  

ថ្ត្វា ន់ (ដុ្ល្លៃ រ) 31.20  32.33  32.32  

ចិ្ន (សរ ន្ីនប ៊ី) 6.11  6.46  6.95  

ក ព្ុជា (សរៀល) 4,016.00  3,929.60  3,928.39  

ឡាវ (គីប) 7,920.62  7,928.17  7,908.57  

សវៀត្ណា្ (ដ្ុង) 21,199.60  21,989.00  22,437.90  

ឥណាឌ  (រូរី) 62.53  66.14  67.84  

រុសសី (រូប) 57.81  68.06  60.80  

អូន្តសាត លី (ដ្ុល្លៃ រ) 1.30  1.31  1.38  

 ្៊ិច្សុិច្កូ (សប៉ាសូ) 15.23  17.27  20.67  

អង់សគៃស (សផ្ទន) 0.67  0.69  0.81  

សេ ីស (ន្តហេង់) 0.96  0.96  1.02  

អឺរ ុប (អឺរ ូ) 0.92  0.88  0.95  

ព្ប្រៈ OANDA (Internet) 
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ឧបសម្ព័នធ 

ារាង 17៖ ថ្លៃទាំនញិនិងសសវាសលើទីផារ ន្ាំសរញ (គិត្ជាដុ្ល្លៃ រអាស្រសក) 

ល.រ ស ម្ េះទាំនញិ ព្បស្ទ ឯកាត  
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ 

ក-សមាា រសាំណង់ (ថ្លៃជា្ យ្)     

1 ឥដ្ឋាន ់ អងារ ១០,០០០ដុ្ាំ 360.0  325.0  

2 សុី ៉្ាងត្ិ៍ ដ្ាំរី សាន 102.0  98.0  

3 ខដ្កកង ៥ល ី សាន 450.0  515.0  

4 ែាច្ ់ សព្គើ្ ១គូប 14.0  10.0  

5 សយងេស៣ីសុសី ៣្ សនៃឹក 4.2  4.2  

6 សសពច្ព្ត្ូសព្ៅ U៩០  ុង/២៥គព្ក 51.0  52.0  

ែ-កុាំរយូទយរ នងិឧបករណ៍ភាក ប់កុាំរយូទយរ (ថ្លៃជា្ យ្)     

7 Hard DiskTranscend Portable 25D3  (1TB) Transcend សព្គឿង 62.0  49.0  

8 Hard Disk Transcend Portable 25D3  (750GB) Transcend សព្គឿង 60.0  47.0  

9 Hard Disk Transcend Portable 25D3  (500GB) Transcend សព្គឿង 56.0  43.0  

10 PC Desktop HP Elite Desk (CORE I5) HP សព្គឿង 736.0  823.0  

11 Laptop (CORE i5-i7) HP សព្គឿង 639.0  735.0  

12 Printer Laserjet HP សព្គឿង 568.0  565.0  

គ-សព្បងរំអិលរលយនត (ថ្លៃជា្ យ្)     

13 ត្ព្្ងសព្បងមា៉ាសុនី ជប៉ាុន សព្គឿង 7.0  7.4  

14 សព្បងរំអិលមា៉ាសុនីរលយនត មា៉ាសុនីមា៉ាស តូ្ ច្ាំនុេះ ៥ លីព្ត្ 26.0  32.4  

15 សព្បងរំអិលមា៉ាសុនីរលយនត មា៉ាសុនីមា៉ាស តូ្និងសាាំង  32.0  52.0  

16 សព្បងរំអិលមា៉ាសុនីមា៉ាស តូ្ B 40  TOT SG  ុងច្ាំនុេះ ២០៨ លីព្ត្ 620.0  612.6  

17 សព្បងរំអិលមា៉ាសុនីមា៉ាស តូ្ B 50  TOT SG  ុងច្ាំនុេះ ២០៨ លីព្ត្ 620.0  612.6  

18 សព្បងរំអិលមា៉ាសុនីមា៉ាស តូ្ C 50  TOT SG  ុងច្ាំនុេះ ២០៨ លីព្ត្ 630.0  622.4  

19 សព្បងរំអិលមា៉ាសុនីមា៉ាស តូ្/សាាំង S 40 208L TOT SG  ុងច្ាំនុេះ ២០៨ លីព្ត្ 650.0  642.0  

20 
សព្បងបូ្ច្ងេចូ្ និងសព្បងព្បអប់សលែសេ យយព្បវត្តិ 

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

21 សព្បងន្តហាេ ាំង 0,៥ លីព្ត្  ុង 7.0  7.7  

22 ថាន ាំ ុងទឹកព្ត្ជាក់ ល្លយសព្សច្ ៤ លីព្ត្  ុង 25.0  31.5  

23 ថាន ាំ ុងទឹកព្ត្ជាក់ ល្លយសព្សច្ ១ លីព្ត្  ុង 8.0  8.1  

 -មា៉ាសុនីព្ត្ជាក់ និងទូទឹកកក     

 1-មា៉ាសុនីព្ត្ជាក់ (ថ្លៃជា្ យ្)     

24 1.0 Horse Power សាំថ្ច្ស្ៃើង សព្គឿង 380.0  430.0  

25 1.0 Horse Power ព្បរយនធ ម្ា សព្គឿង 260.0  300.0  

 2-ទទូឹកកក (ថ្លៃជា្ យ្)     

26 ទទូឹកកកទាេ ររីរ ខ្ន ត្្ យ្ សាំថ្ច្ស្ៃើង សព្គឿង 355.0  400.0  

27 ទទូឹកកកទាេ ររីរ ខ្ន ត្ ាំ សាំថ្ច្ស្ៃើង សព្គឿង 470.0  550.0  
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ល.រ ស ម្ េះទាំនញិ ព្បស្ទ ឯកាត  
ព្ត្មីាសទី១ 

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 រោក់ឯកសារោក់ឯកសារជាព្កូណូ ថ្ល សព្គឿង 230.0  220.0  

31 
ត្កុារសោលយយខដ្ក មានកញ្ចក់រីសលើ (ត្ថ្ ៃ្អាព្សយយសលើ

មា៉ា ក និងខ្ន ត្) 

 សព្គឿង 340.0  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  300.0  

35 ទរូសរទថ្ដ្ LG Optimus G សព្គឿង 210.0  150.0  

36 ទរូសរទថ្ដ្ iPhone 6s 16GB សព្គឿង 705.0  430.0  

ឆ្-សមាា រៈការសោលយយ (ថ្លៃជា្ យ្)     

37 ទឹកសមម  XP 5100 ព្បអប់ 80.9  90.0  

38 ព្កូណូ ាំ រូបសាទ ាំង សព្គឿង 1.7  1.5  

39 ព្កោសរា ្ A4 Double A 80g រា ្ 3.7  3.6  

40 ព្កោសរា ្ A4 Double A 70g រា ្ 3.0  3.2  

41 ព្កោសរា ្ A4 Idea  រា ្ 3.6  3.1  

42 ប ៊ិច្ UNIBALL ជប៉ាុន សដ្ើ្ 0.8  1.3  

43 ទឹកសមម ព្រនី យរ Laser 6L,5L ព្បអប់ 63.0  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  825.0  

48 ្នាំសរញ-ហាណូយ-្នាំសរញ VN ៣ខែ 493.0  528.5  
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ារាង 18៖ សថតិ្ិហិរញ្ញវត្ថុរោឋ ្ិាល (GFS) 

ល្លនសរៀល 
ព្ត្មីាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ច្ាំណូល (១) 2,772,190  3,645,025  4,393,553  

រនធ  2,416,245  3,261,569  3,906,527  

អាំសណាយ 139,327  135,497  150,197  

ច្ាំណូលរនធសផសងសទៀត្ 216,617  247,959  336,829  

ច្ាំណាយ (២) 1,437,164  1,644,453  2,116,607  

សបៀវត្សនិងល្ល្បការ 825,747  956,465  1,347,738  

ទាំនញិ និងសសវាក ម្ 220,871  143,871  150,226  

ការព្ាក់ 76,434  109,870  109,105  

អាំសណាយ 154,724  192,774  199,680  

ឧបត្ថ ា្សងា្កិច្ច 125,952  196,397  237,779  

ច្ាំណាយសផសងៗ 33,436  45,076  72,078  

ត្លុយភារព្បត្បិត្តកិារសទុធ (២)-(៣) 1,335,025  2,000,572  2,276,946  

ព្ទរយ្និខ្នហរិញ្ញវត្ថុសុទធ (៣) 658,914  719,806  1,010,029  

ព្ទរយអច្លក ម្ 636,924  713,344  1,007,193  

ព្ទរយាម នផលតិ្ភារ 21,990  6,462  2,837  

ក ច្/ីបាំណលុសទុធ (១)-(២)-(៣) 676,112  1,280,765  1,266,917  

ព្ទរយហរិញ្ញវត្ថុសុទធ 1,325,531  409,275  1,358,927  

កនុងព្បសទស 1,325,531  409,275  1,358,927  

បាំណលុ (84,644) (414,428) 104,467  

កនុងព្បសទស (323,800) (544,462) (403,133) 

សព្ៅព្បសទស 239,155  130,034  507,600  

ព្ប្រៈ អគា យកោឋ នសាលនសោាយសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ព្កសងួសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ារាង 19៖ សថតិ្ិកសិក ម្ 

ផលតិ្ក ម្កសកិ ម្ នងិ ាំសច្ញ ឯកា 
ព្ត្ីមាសទី១ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ថ្ផទដី្ោាំដុ្េះ  
   

  ព្សូវ ហិកា  3,055,507   3,051,412   3,118,160  

  ដ្ាំណាាំរួ្ផស ាំ និងដ្ាំណាាំឧសាហក ម្ ហិកា  901,741   956,272   1,030,596  

  សៅស ូ ហិកា  243,370   388,681   435,991  

ថ្ផទដី្ព្ប្ូលផល     

  ព្សូវ ហិកា  2,979,914   3,025,430   3,097,253  

  សៅស ូ ហិកា  90,545   111,016   129,666  

បរសមាណផល     

  ព្សូវ សាន  9,058,720   9,232,088   9,926,816  

  សៅស ូ (ខព្កប) សាន  26,261   33,309   36,788  

  ជលផល សាន  168,455   136,450   149,698  

 ាំសច្ញ     

  អងេរ សាន  154,914   159,168   157,620  

  ព្សូវ សាន - -  850  

  សៅស ូ  សាន  31,013   28,992   34,130  

  សេរ សាន - -  14,600  

  ផលិត្ផលជលផល សាន  84   47   60  

  ផលិត្ផលកសិក ម្សផសងៗ សាន  60,977   54,484   113,063  

ព្ប្រៈ  រាយការណ៍ ព្បចាំសាត ហ ៍ព្បចាំខែ និងព្បចាំឆ្ន ាំ ព្កសួងកសិក ម្ រុកាា ព្បមាញ់ និងសនសាទ 

           រាយការណ៍ ណណជិកក ម្ព្បចាំខែ 
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រាំណត់សមាគ លប់សចចរសទស 

្ែុទាំនញិនងិសសវាសលើ 

ទផីារ ន្ាំសរញ 

្ុែទាំនិញទាាំងអស់ ព្ត្វូានខច្កសច្ញជា ១០ ព្កុ្ រួ្មាន សមាា រការសោលយយ សមាា រសាំណង់ 

សព្គឿងសង្ហា រឹ្ ឧបករណ៍សអ ិច្ព្ត្ូនិច្ សមាា របរសកាា រអគាិសនី សមាា រសព្បើព្ាស់និងសមាអ ត្ 

សមាា រសព្បើព្ាស់សផសងៗ ោនយនតនិងសព្គឿងប ៃ ស់ ថាន ាំសរទយនិងបរសកាា រសរទយ និងសាំបុព្ត្យនត

សហាេះ។ 

ច្ាំណូល (សថតិ្ហិរិញ្ញវត្ថុ 

រោឋ ្ាិល) 

ជាព្បត្ិបត្តិការ ខដ្លស េើឱ្យត្ថ្ ៃ្ព្ទរយសក ម្សុទធសកើនស ើង។ ព្បត្បិត្តិការច្ាំណូលសៅកនុងសថ ិត្ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរោឋ ្ិាល អាច្ស េើឱ្យមានការសកើនស ើងថ្នព្ទរយ ឬការលយចុ្េះថ្នបាំណលុ និងអាច្ឱ្យ

មានការខព្បព្បួលកាំសណើនថ្នត្ាំថ្លព្ទរយសក ម្សុទធ។ 

ច្ាំណាយ (សថតិ្ហិរិញ្ញវត្ថ ុ

រោឋ ្ាិល) 

គឺជាព្បត្ិបត្តិការ ខដ្លស េើឱ្យត្ថ្ ៃ្ព្ទរយសក ម្សុទធលយចុ្េះ។ ព្បត្ិបត្តិការច្ាំណាយកនុងសថ ិត្ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរោឋ ្ិាល ស េើឱ្យមានផលប៉ាេះណល់រីរ ាំៗ រួ្មាន ការលយចុ្េះថ្នព្ទរយឬការសកើន

ស ើងថ្នបាំណលុ។ 

 

ព្រុម្ការងារព្រឹតតបិព្ត 

ស ម្ ះ ទទួលបនទុរ 

សល្លក  ឹ្ ហាេ ោសណ ដឹ្ក ាំ និងទទួលបនទុកការង្ហររួ្  

សល្លក សព្សៀង ច្នធី សក ម្ភារ វសនិសោគ នងិសាំណង់ 

សល្លក ខឆ្ រុទធី សក ម្ភារសទសច្រណ៍ 

សល្លក សព្សង សសា យ្ណរសម ី ារាងព្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) 

សល្លក យ៉ាន ស្ែត្ិត សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរបស់រាជរោឋ ្ិាល (GFS) 

សល្លក នី សុផ្ទនិត្ អត្ិផរណា 

សល្លក សឌ្ឿ សុែល្ល្ អព្ាបតូរព្ាក់កនុងព្សុកនិងសព្ៅព្សុក និងថ្លៃទាំនិញសលើទីផារអនតរជាត្ិ 

សល្លក យន សាខរ ន  អសងេត្រូបិយវត្ថុ និងណណិជកក ម្ទាំនិញអនតរជាត្ិ 

សល្លក សហង បណតូ ល សក ម្ភារកសិក ម្ 

សល្លកព្សី  ុន មារត្ ី អសងេត្ថ្លៃទាំនិញទីផារ និងទិនននយយាាំព្ទសផសងសទៀត្ 

ព្រឹត្តិបព្ត្សថ ិត្ិសសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ព្ត្ូវានសរៀបច្ាំសោយព្កុ្ ការង្ហរព្រឹត្តិបព្ត្ ថ្ន យកោឋ នសថ ិត្ិ និងព្ត្ួត្រនិិត្យរភិាកាកនុង

ព្កុ្ ការង្ហររបសអ់គា យកោឋ នសាលនសោាយសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 


