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សាថ ន្ភារបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈក ព្ុជា កនុង្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំាំ២០១៨ ាន្រន្ត រឹងមា ាំ និ្ងធន្់ន្ឹងវសរតតិ 

ជាងរណ្តត ្តីមាសកនុងឆ្ន ាំ្ុន្ៗ។ អ្ាអតិផរណ្តន្ិងរតូរ្ាក់ ខ្រ្រួលកនុងរងវង់ខដ្លអារ្គរ់្គងាន្។ ទាំហាំ 

ណណិជកក ម្នាំបរញខផនកផលិតកាត់បដ្រន្ិងខសែកបជើង មាន្សន្ទុុះកាំបណើន្ខ្ៃ ាំង ែណៈទាំហាំណណិជកក ម្នាំរូលស្មារ់ 

រប្ ើ្ត្្ូវការកនុង្សុកទាាំងខផនកលក់ដ្ុាំ-រាយ ន្ងិនាំបរញវសញ មាន្ភារ្របសើរជាងការរំរងឹទុក។ សាថ ន្ភាររាំណូល

ន្ិងរាំណ្តយររន្ត ាន្រន្តភារ្របសើរប ើង ន្ិងរកាាន្លាំន្ងឹអតិបរកររន្ត។ ទន្ទឹ្បន្ុះ សក ម្ភារវសន្ិបោគឯកជន្, 

សាំណង់ ន្ងិបទសររណ៍រកាាន្តួរបលែលអ។ 

កសិក ម្ (1) សក ម្ភារកសិក ម្្តឹ្ ្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ភារលអ្របសើរ ្សរគ្នន ន្ងឹការរណ្តត កទ់នុ្

 វសន្បិោគរខន្ថ្ររស់ឯកជន្បលើ វសសយយកសិក ម្ កនងុឆ្ន ាំ២០១៧។ ជាក់ខសតង ថ្ផទដី្ដាំដុ្ុះ្សូវ 

្រ្ទាាំងដ្ាំណ្តាំរួ្ផស ាំន្ិងដ្ាំណ្តាំឧសាហក ម្ មាន្កាំបណើន្កនងុអ្ា ៤,៥% ន្ងិ ៦,៣% បលើ

ថ្ផទដី្សរុរ្រមាណ ៣,៧ លាន្ហិកា ប្រើន្ជាង្តីមាសដូ្រគ្នន ឆ្ន ាំ២០១៧ ្រមាណជតិ ២ 

ខសន្ហិកា។ ទន្ទឹ្ន្ងឹការជាំរុញផលតិក ម្្ សូវ ន្ងិការអភវិឌ្ឍវសសយយជលផល ក ព្ុជាាន្

ផលតិ្សូវកនុងររសមាណផល ១,៧ លាន្បាន្ ន្ងិអារយកផលរីវសសយយជលផល ាន្កនុង

រងវង ់៥៦៨ ណន្ប់ាន្ មាន្កាំបណើន្កនុងអ្ា ២៣,៣% ន្ងិ ៧,៦% បធៀរឆ្ន ាំ្ុន្។ 

បោងា្សថ ិតិអគគនយកដឋ ន្គយ ន្ិងរដឋ ករក ព្ុជា ការនាំបរញផលិតផលកសិក ម្ ្តឹ្

្តមីាសទ៣ី បន្ុះ មាន្កាំបណើន្ខ្ៃ ាំងកនុងអ្ា ៣៥,២% កនុងបនុះការនាំបរញអងករ សប្្រាន្ 

៣៩៦ ណន្់បាន្, សករ ២៩៦ ណន្់បាន្, បៅស  ូ១០៨ ណន្់បាន្ ន្ិងផលតិផលកសិក ម្បផសងៗ 

សប្្រាន្ ២៨២ ណន្់បាន្។ 

បទសររណ៍ (2) ស្មារ់្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨បន្ុះ ក ព្ុជារំរឹងថាទទួលាន្អនកដ្ាំបណើរ្រមាណជា ១,៤ 

លាន្នក់ កនុងអ្ាកាំបណើន្ ១១,៤% (*)កនុងបនុះ រាំន្ួន្បភញៀវរូលា្្រលាន្យន្តប ុះ

អន្តរជាតិ មាន្កាំបណើន្ែពស់កនុងអ្ា ២៤,៩%។ ស្មារ់ទីផារបទសររណ៍ បភញៀវរីតាំរន្់

អាសីុា៉ា សីុហវិកខដ្លមាន្រាំខណក ៨២,៣% ថ្ន្ទីផារសរុរ មាន្កាំបណើន្ ១៣,៩% ្សរ

គ្នន ន្ឹងកាំបណើន្ ៤,៨% ថ្ន្បភញៀវរីតាំរន្់អឺរ ុរ។ រ៉ាុខន្តបភញៀវរីអាប្រសក ាន្ធាៃ ក់រុុះ ៦,៨%។ 

                                                           

1 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ្កសងួកសិក ម្ រុកាា ្រមាញ់ ន្ិងបន្សាទ 
2 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ្កសងួបទសររណ ៍

(*) បធវើរាំបណ្តលទនិ្នន្យយបទសររណ៍ខែកញ្ញញ  ស្មារ់ា៉ា ន្ស់ាម ន្រាំន្នួ្បភញៀវកនុង្តីមាសទី៣។ ទិន្នន្យយបន្ុះ ន្ឹងខកស្្ួលប ើងវសញកនុង្តីមាសទី៤ 

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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សាំណង ់(3) សក ម្ភារទីផារវសសយយសាំណង់ ាន្រន្តមាន្វឌ្ឍន្ភារកាន្់ខតរឹងមា ាំ ស្មារ់្តីមាសទី៣ 

ឆ្ន ាំ២០១៨ ខដ្ល្តូវាន្្ទ្ទង់បដយកាំបណើន្ែពស់ថ្ន្្កឡាថ្ផទសាំណង់្របភទណណិជកក ម្, 

បទសររណ៍, សាធារណៈ ន្ិងលាំបៅដឋ ន្ ខដ្លជា្របភទសាំណង់មាន្តថ្ ៃ្ស្រ្យន្ងិ្ធយ្ 

ខដ្លជួយរ៉ាុះរ៉ាូវដ្លក់ាំបណើន្យឺតថ្ន្្របភទសាំណង់លាំបៅដឋ ន្មាន្តថ្ ៃ្ែពស់។ ការផតលល់ិែិត

អន្ញុ្ញញ តសាងសង់ទូទាាំង្របទសមាន្ ៨៨៩ គប្មាង (ធាៃ ក់រុុះ ១០,១%) ្រ ក់្ រខហលន្ងឹ 

២ ៦៦៧ លាន្ដុ្លាៃ រ (មាន្កាំបណើន្ ០៤ ដ្ង) បលើ្ កឡាថ្ផទសាំណង់សរុរ ៥,៦ លាន្ ខ ៉្ា្តកាបរ  

(មាន្កាំបណើន្ ០៣ ដ្ង)។ បទាុះរីជាគប្មាងសាងសង់មាន្ការល្លយរន្តិរកតី ា្រយៈ

កាំបណើន្ថ្ផទ្កឡាសាំណង់ន្ិងទុន្វសនិ្បោគខ្ងបលើ ាន្ឆៃុុះរញ្ញច ាំងថា  វសសយយសាំណង់បៅខត

 រឹងមា ាំដ្ខដ្ល។ 

សាថ ន្ភារហរិញ្ញវតថុ

សាធារណៈ (4) 

បោងា្ទិន្នន្យយរីអគគនយកដឋ ន្រតនគ្នរជាតិ កនុង្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ បន្ុះ ការ្រ្ូល

រាំណូលររន្តសរុរបៅរដ្ឋាលថាន ក់ជាតិអន្ុវតតាន្រាំន្ួន្ ៤ ៦២៥ រ ៊ីលាន្បរៀល កនុងបនុះ 

រាំណូលរន្ធគយ អន្វុតតាន្ ៥១,៧% ថ្ន្រាំណូលររន្តសរុរ ាន្បកើន្ប ើង ៣៣,១% កនងុបនុះ 

រន្ធនាំរូលាន្បកើន្ ២៣,៨%។ រាំណូលរន្ធដរ អន្ុវតតាន្ ៤៣,២% ថ្ន្រាំណូលររន្ត

សរុរ ាន្បកើន្ប ើង ៥,៧% កនងុបនុះ អាករបលើតថ្ ៃ្រខន្ថ្ន្ងិអាកររិបសស ាន្បកើន្ 

១៧,៦% ន្ិង ៣០,៥%។  

រាំណ្តយររន្តសរុរ កនុង្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ អន្ុវតតាន្ ៣ ៨៨៣ រ ៊ីលាន្បរៀល ាន្បកើន្ 

២០,៦% កនងុបនុះរាំណ្តយរដ្ឋាលទូបៅ ១២,៩% ការណរន្ងិសន្តិសុែ ៣៣,៣% រដ្ឋាល

សងគ្កិរច ២៤,៧% ន្ងិរដ្ឋាលបសដ្ឋកិរច ០,៤%។ ជាលទធផល អតិបរកតលុយភារររន្តថ្ន្

្រតិរតតកិារហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ មាន្រាំន្នួ្ ៧៤២ រ ៊ីលាន្បរៀល។ 

អតផិរណ្ត ន្ងិ    

អ្ារតូរ្ាក ់
(5) 

អតផិរណ្តកនងុ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ សថ ិតបៅកនុងក្្ិតខដ្លអារ្គរ់្គងាន្ បណលគឺ

ជា្ធយ្កនុងអ្ា ២,៦% ទារជាង្តមីាសដូ្រគ្នន ឆ្ន ាំ២០១៧ បដយសារកាំបណើន្រាំណ្តយ

ទារថ្ន្្កុ្អា រ-បភសជកៈ្ិន្មាន្ជាតិ្សវឹង ២,៣% ការដឹ្កជញ្កូន្ ៣,៦% ន្ងិផទុះសាំខរង 

១,១%។ កនងុរយៈបរលដូ្រគ្នន បន្ុះ អ្ារតូរ្ាកម់ាន្សថ ិរភារលអ បណលគឺជា្ធយ្ ៤ ០៧៣ 

បរៀល/ដុ្លាៃ រអាប្រសក មាន្ការខ្រ្រលួ្តឹ្ -០,១៦% រ៉ាុបណ្តណ ុះ។  

                                                           

3 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដ្ ីន្គររូន្យីក ម្ ន្ិងសាំណង់ 
4 ទនិ្នន្យយរបណ្តត ុះអាសន្នរីអគគនយកដឋ ន្រតនគ្នរជាតិ 
5 ្រភរទនិ្នន្យយៈ  វសទស្ថសាថ ន្ជាតិសថ តិិ/្កសងួខផន្ការការ ន្ិង ធនគ្នរជាតថិ្ន្ក ព្ុជា 
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្រតរិតតកិារររូយិវតថ ុ

ន្ងិឥណទាន្ (6) 

អ្ារូរិយវតថុទូបៅបធៀរន្ឹង ផ.ស.ស (ា៉ា ន្ស់ាម ន្) មាន្ការរីករប្្ើន្ោ៉ា ងឆ្រ់រហយស គិត

្តឹ្្តីមាសទី៣ បន្ុះ បណលគឺរី ៧៧,៨% ឆ្ន ាំ២០១៧ បៅ ៨៥,១% ឆ្ន ាំ២០១៨។ កាំបណើន្

ឥណទាន្សរុរ ាន្បកើន្រី ១៩,៥% បៅ ២៣,២% កនងុបនុះ ឥណទាន្ផតល់បៅ្គុឹះសាថ ន្

្ិន្ខ្ន្ហិរញ្ញវតថ ុាន្បកើន្ដ្ល ់ ១៩,៣% ត្្ូវការផ្ទទ លែ់ៃួន្ ៣៤,១% ន្ងិឥណទាន្រ ី

MFIs ាន្ល្លយកាំបណើន្្កបៅ្តឹ្ ២៥,៥%។ ជាការកត់សមាគ ល់ ទាំហាំឥណទាន្កនុង

 វសសយយ សាំណង់ (*) ាន្រន្តកាំបណើន្ែពស់កនុងអ្ា ៣១,២%។ 

ណណិជកក ម្ប្ៅ 

្របទស (7) 

ការនាំរូល្ុែទាំន្ញិ្គរ់្ុែ (គិតរួ្ទាាំងការនាំរូលជារន្ទុករដ្ឋ) បៅ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

មាន្ទាំហាំ ១៧ ៨១១ រ ៊ីលាន្បរៀល កនុងអ្ាកាំបណើន្ ២១,៧% បធៀរន្ងឹឆ្ន ាំ្ុន្ បដយសារ

កាំបណើន្ែពស់បលើផលតិផលនាំរូលរ្ែង ដូ្រជា៖ ររសកាា រសាំណង់ ៦៣,៣% ប្រងឥន្ទន្ៈ 

៤០% បទារ្កោន្យន្ត ៣១,២% ្រ្ទាាំងវាយន្ភយណឌ ន្ងិសប ៃ្ៀករាំណក់ ២៤,៩%។  

រាំបណុះណណិជកក ម្ប្ៅ្របទស ការនាំបរញសរុរររស់ក ព្ុជា បៅ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

មាន្ទាំហាំ ១៥ ៤៦៦ រ ៊ីលាន្បរៀល កនុងអ្ាកាំបណើន្ ២២% ខដ្លជាក្្ិត្ួយែពស់រុាំ ធាៃ រ់

មាន្ បដយសារកាំបណើន្ែពស់ថ្ន្ការនាំបរញផលិតផលកាត់បដ្រនិ្ងខសែកបជើង ២៥,២% 

ឧសាហក ម្ ១៣,៤% ន្ងិកសិក ម្ ៣២,១%។  

ផលតិផលនាំបរញបៅទីផារអរឺ ុរ (EU28) សប្្រាន្ ១ ៤៤៦ លាន្ដុ្លាៃ រ កនងុអ្ា 

កាំបណើន្ ២២% កនងុបនុះផលតិផលកាត់បដ្រន្ងិខសែកបជើង ២៣,២%។ ការនាំបរញបៅទីផារ 

អាប្រសក ក៏មាន្សាថ ន្ភារ្របសើរខ្ៃ ាំង កនុងទឹក្ាក ់៩១៦ លាន្ដុ្លាៃ រ បដយមាន្កាំបណើន្ែពស់

្រមាណ ២៦,២% កនុងផលិតផលកាត់បដ្រន្ិងខសែកបជើង ៣០,៣%។ ការនាំបរញររស់ក ព្ុជា

បៅទីផារជរ៉ាុន្ កនុងទឹក្ាក់ ៣៣៨ លាន្ដុ្លាៃ រ កនុងបនុះ ៨១,៨% ថ្ន្ការនាំបរញសរុរ គជឺា

ផលិតផលកាត់បដ្រខដ្លមាន្កាំបណើន្ ៣៥,១%។ ឧសាហក ម្នាំបរញផលតិផលកាតប់ដ្រន្ងិ

ខសែកបជើងររស់ក ព្ុជា កាំរងុទទលួាន្អតថ្ របោជន្ជ៍ាប្រើន្ អាំ ុងបរលសង្គ្រគ ្ណណិជកក ម្

កាំរងុរន្តរវាងសហរដ្ឋអាប្រសក ន្ងិ្របទសរនិ្។ 

                                                           

6 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ធនគ្នរជាតថិ្ន្ក ព្ុជា 

(*) ន្ិយ្ន្យយ៖ ឥណទាន្សាំណង់, ការជួញដ្រូអរលន្្ទរយ ន្ិងក ច្ីទញិផទុះជាក ម្សិទធផ្ទទ ល់ែៃួន្ ្រ្ទាាំងឥណទាន្រី MFIs ស្មារ់សាំណង់ 
7 ្រភរទនិ្នន្យយៈ អគគនយកដឋ ន្គយ ន្ិងរដឋ ករក ព្ុជា/្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ងិហិរញ្ញវតថុ 
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ការវសន្បិោគ 

ឯកជន្ (8) 

គប្មាងវសន្ិបោគប្ៅតាំរន្់បសដ្ឋកិរចរិបសសខដ្លអន្ុ យ្តបដយ CDC បៅ្តីមាសទី៣   

ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ខត ២៩ គប្មាង បលើទុន្វសន្ិបោគ ១ ០៥៩ លាន្ដុ្លាៃ រ ទារជាងរយៈបរល

ដូ្រគ្នន ឆ្ន ាំ២០១៧ ខដ្លមាន្ ៣៨ គប្មាង បលើទុន្វសន្ិបោគ ្រមាណ ៣ ០០៥ លាន្ដុ្លាៃ រ។ 

ការវសន្ិបោគបលើវសសយយឧសាហក ម្ មាន្ទុន្សរុរ ៤០៨ លាន្ដុ្លាៃ រ ខដ្លមាន្កាំបណើន្

 វសន្ិបោគ្រមាណ ៤៥,២%។ បដយខ កការវសន្ិបោគខផនកបសវាក ម្ន្ិងបទសររណ៍ ាន្

ធាៃ ក់រុុះរី ២ ៥១៩ លាន្ដុ្លាៃ រ ្កបៅ្តឹ្ ៦១៨ លាន្ដុ្លាៃ រ។ 
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ 

ារាង 1៖ ទិន្នន្យយបសដ្ឋកិរចសាំខ្ន្់ៗ 

  
ឯកា 

្តីមាសទី៣ 

  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សរូនករ្លូដឋ ន្        

អតិផរណ្ត (កាំបណើន្្រចាំឆ្ន ាំ) % 3.0% 2.7% 2.6% 

អតិផរណ្ត (កាំបណើន្្ធយ្្រចាំឆ្ន ាំ) % 2.4% 3.3% 2.4% 

អ្ារតូរ្ាក់បរៀល/ដុ្លាៃ រ (្ធយ្្រចាំឆ្ន ាំ) បរៀល 4,094  4,080  4,073  

ហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ          

រាំណូលររន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល 3,376  3,882  4,625  

រាំណ្តយររន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល (2,649) (3,219) (3,883) 

តុលយភារលវសការរន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល 730  637  742  

ឥណទាន្ ន្ងិររូយិវតថុ         

កាំបណើន្រូរិយវតថុទូបៅ (% ថ្ន្ ផសស) % 21.5% 22.1% 21.2% 

អ្ារូរិយវតថុទបូៅ (% ថ្ន្ ផសស( % 70.3% 77.8% 85.1% 

កាំបណើន្ឥណទាន្ (%)  22.0% 19.5% 23.2% 

ណណិជកក ម្អន្តរជាត ិ       

ទាំហាំណណិជកក ម្នាំបរញ រ ៊ីលាន្បរៀល 12,057  12,674  15,466  

ទាំហាំណណិជកក ម្នាំរូល រ ៊ីលាន្បរៀល (12,523) (18,259) (17,811) 

តុលយភារណណិជកក ម្ រ ៊ីលាន្បរៀល (466) (5,585) (2,346) 

 វសន្បិោគឯកជន្         

  គប្មាង រាំន្ួន្ 33  38  29  

  ទុន្វសន្ិបោគ លាន្ដុ្លាៃ រ 960  3,005  1,059  

  របងកើតការររ ណន្ន់ក ់ 32,577  46,374  54,809  

បទសររណ ៍         

អនកបធវើដ្ាំបណើរឆៃងកាត់្របទសក ព្ុជា នក ់ 1,147  1,250  1,392  

កនុងបនុះ អនកបទសររ នក ់ 1,010  1,093  1,168  

 វសសយយសាំណង ់         

គប្មាង រាំន្ួន្ 826  999  898  

្កឡាថ្ផទ ្២ 1,757  1,859  5,629  

តថ្ ៃ្សាងសង់ លាន្ដុ្លាៃ រ 727  692  2,667  

សថិតិសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 
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ឯកា 

្តីមាសទី៣ 

  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថ្លៃទាំន្ញិបលើទផីារអន្តរជាត ិ(គតិជាដ្លុាៃ រអាប្រសក) 9         

អងករ ដុ្លាៃ រ/បាន្ 415  376  405  

ប្រងបៅ (Brent) -- ាខរ ល ដុ្លាៃ រ/ាខរ ល 46  51  73  

បៅស ូ ដុ្លាៃ រ/បាន្ 1,552  1,837  1,474  

មាស ដុ្លាៃ រ/បអាន្ 1,470  1,408  1,318  

្រភរៈ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ,  វសទស្ថសាថ ន្ជាតសិថ តិិ, ន្ិងធនគ្នរជាត ិ

រូរភារ 1៖ សាថ ន្ភារសូរនករបសដ្ឋកិរចសាំខ្ន្់ៗ  

្រភរៈ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ,  វសទស្ថសាថ ន្ជាតសិថ តិិ, ន្ិងធនគ្នរជាត ិ

 

 

                                                           
9 គឺជាថ្លៃទាំន្ិញរុង្តមីាស  

3.3%

4.3%

19.5%

35.4%

8.9%

3.8%

12.3%

2.4%

4.7%

23.2%

31.2%

11.4%

25.2%

26.3%

អតិផរណ្ត (្ធយ្្រចាំឆ្ន ាំ)

រាំណូលររន្តបធៀរ ផសស

កាំបណើន្ឥណទាន្សរុរ

កាំបណើន្ឥណទាន្ខផនកសាំណងន់្ងិអរលន្្ទរយ

កាំបណើន្បទសររណ៍

កាំបណើន្នាំបរញកាត់បដ្រន្ងិខសែកបជើង

កាំបណើន្ថា្រលលករ់រស់អគគិសន្កី ព្ុជា 

សាថ ន្ភារសូរនករសាំខ្ន្់ៗ កនុង្តមីាសទី៣

២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨
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២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស ់

ារាង 2៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់ (្ធយ្្រចាំ្តមីាសទី៣) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

សរូនករ 
្តមីាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

្ែុទាំន្ញិ្គរ់្ ែុ 163.2  168.6 173.0 

  អា រន្ិងបភសជកៈ្និ្ខ្ន្ជាតិ្សវឹង 196.2  205.3 210.5 

  បភសជកៈមាន្ជាតិ្សវឹង ន្ិង ថាន ាំជក់ 152.9  159.2 161.0 

  សប ៃ្ៀករាំណក់ ន្ិង ខសែកបជើង 139.0  143.5 146.7 

  ផទុះសាំខរង ទឹក អគគិសន្ី ឧសម យន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត 124.4  124.4 125.7 

  ប្គឿងសរា រឹ្ សមាា រប្រើ្ាស់ ន្ងិការខលទាាំ 146.8  150.0 150.5 

  សុខ្ភិាល 130.4  132.7 134.8 

  ការដ្ឹកជញ្កូន្ 110.3  111.6 116.1 

  គ្នគ្ន្ ៍ 68.4  68.2 67.7 

  ការកាំសាន្ត ន្ិងវរែធ្៌ 116.3  119.0 118.1 

  ការសិកា 160.0  160.1 159.4 

  បភាជន្ីយដឋ ន្ 238.5  248.6 266.0 

  ទាំន្ញិ ន្ិង បសវាក ម្បផសងៗ 138.3  140.1 144.3 

្រភរៈ វសទស្ថសាថ ន្ជាតសិថ តិិ, ្កសួងខផន្ការ 

រូរភារ 2៖ សាថ ន្ភារអតផិរណ្ត (្ធយ្្រចាំ្តមីាស) 

 

្រភរៈ  វសទស្ថសាថ ន្ជាតសិថ តិិ, ្កសួងខផន្ការ 
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២.៣. អ្ារតូរ្ាក ់

ារាង 3៖ អ្ារតូរ្ាក់បរៀលបធៀរដុ្លាៃ រអាប្រសក (្ធយ្្រចាំ្តមីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អ្ារតូរ្ាក់រុងខែ ្តមីាសទី១ ្តមីាសទ២ី ្តមីាសទី៣ ្តមីាសទី៤ 

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 4,080 4,037 

2018 4,012 4,046 4,073  

្រភរៈ ធនគ្នរជាតថិ្ន្ក ព្ុជា 
   

រូរភារ 3៖ សាថ ន្ភារអ្ារតូរ្ាកប់រៀលបធៀរដុ្លាៃ រអាប្រសក (្ធយ្្រចាំ្តមីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

្រភរៈ ធនគ្នរជាតថិ្ន្ក ព្ុជា 



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៤. ហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ 

ារាង 4៖ ារាង្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនករាំណូល 

លាន្បរៀល 
្តមីាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

I. រាំណូលកនងុ្របទស 3,414,261  3,922,552  4,669,879  

១. រាំណូលររន្ត 3,375,869  3,882,242  4,625,203  

ក. រាំណូលសារបរើរន្ធ 2,850,511  3,323,352  4,010,165  

១. រន្ធផ្ទទ ល ់ 577,746  727,351  803,728  

រន្ធបលើ្ ាក់បរៀវតស 146,976  150,690  171,906  

រន្ធបលើ្ ាក់រាំបណញ 376,538  506,964  631,823  

រន្ធបលើផលទនុ្ដ្ីធៃី ន្ិងផទុះសាំខរង 54,232  69,697  0  

២. រន្ធ្របោល 1,800,755  2,120,269  2,621,198  

រន្ធបលើផលរររ 47  7  20  

អាករបលើតថ្ ៃ្រខន្ថ្ 1,054,061  1,207,285  1,419,699  

អាកររិបសស 712,600  884,888  1,154,920  

រាំណូលរន្ធបផសងៗបទៀត 34,046  28,089  46,558  

៣. រន្ធណណជិកក ម្ប្ៅ្របទស 472,010  475,731  585,239  

រន្ធនាំរលូ 463,310  462,590  572,700  

រន្ធនាំបរញ 8,550  12,968  12,385  

រន្ធនាំបរញបផសងៗបទៀត 150  173  155  

ែ.រាំណូល្និ្ខ្ន្សារបរើរន្ធ 525,358  558,891  615,038  

រាំណូលរីបន្សាទ 268  1,099  448  

រាំណូលរីថ្្រប ើ 4,954  4,594  0  

រាំណូលរីការជួលសហ្គ្នស 1,955  3,450  1,000  

រាំណូលរីអាកាសររសីុវសល 30,873  33,161  53,063  

រាំណូលរីស្ែទាន្ 50,557  88,702  116,043  

រាំណូលរីថ្្រសណីយ៍ ន្ិងទូរគ្នគ្ន្ ៍ 14,812  18,038  23,789  

អាករសាថ ន្ទូត (រាំណូលរីលិែតិឆៃងខដ្ន្ ន្ិង ទិដឋ ការ) 110,839  138,203  0  

ផលរីការរង់សិទធិ្រលង 18,872  38,598  0  

រាំណូលរីការជួល 3,846  4,226  0  

រាំណូល្និ្ខ្ន្រន្ធបផសងៗ 288,382  228,820  420,695  

២. រាំណូល្លូធន្ 38,392  40,310  44,676  

     ការ្រ្លូ្កវសញថ្ន្ឥណទាន្ 38,392  40,310  44,676  

្រភរៈ អគគនយកដឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ
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ារាង 5៖ ារាង្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនករាំណ្តយ 

លាន្បរៀល 
្តមីាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

II. រាំណ្តយសររុ 4,088,466  4,809,223  5,570,520  

១. រាំណ្តយររន្ត 2,648,998  3,211,467  3,883,350  

ក. ការណរ ន្ងិសន្តសិែុជាត ិ 641,507  733,083  1,009,628  

ែ. រដ្ឋាលសុីវសល 1,857,555  2,345,820  2,714,838  

គ. រាំណ្តយការ្ាក ់ 149,935  132,564  158,884  

២. រាំណ្តយ្លូធន្ 1,439,469  1,597,756  1,687,170  

ហិរញ្ញរែទាន្កនុង្សុក 514,046  428,648  1,310,862  

រីរាំណូលកនុង្សុក 514,046  383,153  1,259,188  

រីជាំន្ួយជាទាំន្ិញ 0  45,495  51,674  

ហិរញ្ញរែទាន្រីររបទស 925,422  1,169,108  376,309  

ខកត្្ូវ 2,717  (26,108) 0  

ឱន្ភារររន្ត (សារ់្ ាក)់ 729,589  644,667  741,853  

ឱន្ភារទបូៅ (សារ់្ ាក)់ (671,488) (912,779) (900,641) 

្រភរៈ អគគនយកដឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

 

ារាង 6៖ ារាង្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនកហិរញ្ញរែទាន្ 

លាន្បរៀល 
្តមីាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

III. ហរិញ្ញរែទាន្ 671,488  912,779  900,641  

១. ហរិញ្ញរែទាន្ររីរបទស 769,868  1,054,402  124,013  

  ្ទ្ទង់លវសកា 0  45,495  51,674  

  ជាំន្ួយគប្មាងអភិវឌ្ឍន្៍ 908,286  1,187,265  364,292  

  រំលសរ់ាំណលុររបទស (138,418) (178,358) (291,952) 

២. ហិរញ្ញរែទាន្កនុង្សកុ 66,622  66,160  (36,323) 

របញ្ញើរដឋ ភិាល 81,617  (14,230) (36,323) 

 វសសយយឯកជន្ (19,541) 80,390  0  

បផសងៗ 4,546  0  0  

៣. ្រតរិតតកិារកាំរងុដ្ាំបណើរការ (165,002) (207,783) 812,951  

្រភរៈ អគគនយកដឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ
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ារាង 7៖ រាំណ្តយររន្តា្្កសួង 

លាន្បរៀល 
្តមីាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សររុរាំណ្តយជា្រចាំ 2,648,998  3,218,685  3,883,128  

១.រដ្ឋាលទបូៅ 803,758  993,596  1,122,256  

្រុះររ្រាជវា ាំង 18,079  26,601  21,260  

រដ្ឋសភា 36,071  19,924  87,378  

្រឹទធសភា 6,664  15,576  27,083  

្កុ្្រឹកាធ ម្ន្ញុ្ញ 1,813  2,774  2,552  

ទីសដ ីការគណៈរដ្ឋ្ង្គ្ន្ត ី 82,518  195,337  94,674  

្កុ្្រកឹាអភិវឌ្ឍន្៍ក ព្ុជា 3,006  4,754  3,550  

្កសួង្ ថ្ផទ-រដ្ឋាលទូបៅ 22,832  33,167  40,677  

្កសួងទាំនក់ទាំន្ងជា្ួយរដ្ឋសភា-្រឹទធសភា ន្ិងអធិការកិរច 7,232  9,250  12,356  

្កសួងការររបទស ន្ងិសហ្រតិរតតកិារអន្តរជាត ិ 25,245  30,095  26,405  

្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ 540,243  565,845  617,109  

្កសួងខផន្ការ 15,195  17,095  31,599  

្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូរន្យីក ម្ ន្ងិសាំណង់ 21,749  29,068  35,193  

គ.ជ.រ 4,833  23,510  94,643  

អាជាញ ធរសវន្ក ម្ជាត ិ 2,266  2,570  4,189  

អាជាញ ធរជាតិ្រយុទធ្ រឆ្ាំងអាំបរើរុករលយួ 6,855  7,974  9,506  

្កសួង្ុែររសាធារណៈ 9,158  10,056  14,082  

២.ការណរ ន្ងិសន្តសុិែ 661,185  757,171  1,009,628  

្កសួងការណរជាត ិ 433,494  467,565  597,852  

្កសួង្ ថ្ផទ-សន្តិសុែសាធារណៈ 208,013  265,518  377,264  

្កសួងយតុតិធ្ ៌ 19,678  24,088  34,512  

៣.រដ្ឋាលសងគ្ ករិច 911,284  1,125,831  1,403,553  

្កសួងរយតម៌ាន្ 12,557  15,878  16,994  

្កសួងសុខ្ភិាល 155,145  197,166  292,510  

្កសួងអររ់ំ យុវជន្ ន្ិងកឡីា 481,124  572,352  684,548  

្កសួងវរែធ្៌ ន្ិងវសរិ្តសិលែៈ 14,621  41,692  56,024  

្កសួងររសសាថ ន្ 13,356  18,743  24,382  

្កសួងសងគ្កិរច អតីតយុទធជន្ ន្ិងយុវន្ីតិស្ែទា 176,460  206,696  251,676  

្កសួងធ ម្ការ ន្ិងកិរចការសាសន 14,495  14,938  20,248  

្កសួងកិរចការនរ ី 11,295  11,438  13,047  

្កសួងការររ ន្ងិរណតុ ុះរណ្តត លវសជាក ជីវៈ 32,231  46,928  44,125  

 
 

 
 



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

 12 

លាន្បរៀល 
្តមីាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

៤.រដ្ឋាលបសដ្ឋករិច 265,235  324,966  326,103  

រដ្ឋ.ដឋ ន្អាកាសររណ៍សីុវសល 11,237  13,026  15,842  

្កសួងខរ  ន្ងិថា្រល 5,508  7,365  10,008  

្កសួងណណិជកក ម្ 18,572  26,644  30,199  

្កសួងកសិក ម្ រកុាា ្រមាញ់ ន្ងិបន្សាទ 42,138  56,000  64,637  

្កសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ 23,662  22,929  33,555  

្កសួងថ្្រសណីយ៍ ន្ិងទូរគ្នគ្ន្ ៍ 11,191  14,734  19,331  

្កសួងសាធារណការ ន្ងិដឹ្កជញ្កូន្ 115,318  119,282  95,738  

្កសួងបទសររណ ៍ 14,166  18,893  20,127  

្កសួងធន្ធាន្ទឹក ន្ិងឧតនុ្យិ្ 15,597  33,897  23,881  

្កសួងឧសាហក ម្ ន្ងិសិរែក ម្ 7,847  12,197  12,786  

រាំណ្តយបផសងៗ 7,536  17,122  21,588  

្រភរៈ អគគនយកដឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

 

រូរភារ 4៖ សាថ ន្ភារតលុយភារលវសការរន្ត (គិតជាលាន្បរៀល) 

 

្រភរៈ អគគនយកដឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ
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២.៥. ឥណទាន្ ន្ងិររូយិវតថ ុ 

ារាង 8៖ សាថ ន្ភាររូរិយវតថ ុ 

(រ ៊ីលាន្បរៀល) 
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

្ទរយសក ម្ររបទសសទុធ 32,188  43,302  52,640  

្ទរយសក ម្ររបទស 46,945  60,434  69,608  

្ទរយអក ម្ររបទស (14,757) (17,133) (16,968) 

្ទរយសក ម្កនុង្សកុសទុធ 24,939  26,440  31,894  

ឥណទាន្កនុង្សុក 46,634  53,145  64,582  

ឥណបទយយសុទធរាជរដឋ ភិាល (7,917) (10,348) (13,004) 

ខផនក្ិន្ខ្ន្រដឋ ភិាល 54,551  63,493  77,585  

្ទរយសក ម្ខផនកបផសងៗ (21,695) (26,705) (32,688) 

្ាក់របញ្ញើ ្ឃាត់ (1,241) (1,510) (1,928) 

្ូលធន្ ន្ងិ ធន្រាំរុង (18,385) (21,918) (25,560) 

បផសងៗ (2,070) (3,277) (5,200) 

ររូយិវតថុទបូៅ (M2) 57,128  69,742  84,534  

រូរិយវតថុ (M1) 7,461  8,925  10,137  

រូរិយវតថុប្ៅធនគ្នរ 6,713  7,987  9,199  

្ាក់របញ្ញើររន្ត 748  938  939  

រូរិយវតថុបផសងៗ 49,667  60,817  74,397  

្ាក់របញ្ញើមាន្កាលកាំណត់ ន្ិងសន្ស ាំ 2,036  2,554  3,231  

្ាក់របញ្ញើជារូរិយរយណណ (ររបទស) 47,631  58,263  71,166  

ទុន្រ្្ងុររូយិរយណណររបទសសទុធ (លាន្ដ្លុាៃ រ) 6,040  8,361  na  

្រភរៈ ធនគ្នរជាតថិ្ន្ក ព្ុជា 
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២.៦.  វសសយយណណិជកក ម្ 

រូរភារ 5៖ ររសកាា រសាំណង ់បទារ្ក-ោន្យន្ត ន្ងិវាយន្ភយណឌ ន្ិងសប ៃ្ៀករាំណក់ (គិតជារ ៊ីលាន្បរៀល)  

 

្រភរៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាតឆិៃងា្មាត់្រកគយរី អគគនយកដឋ ន្គយ ន្ងិរដឋ ករក ព្ុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

ារាង 9៖ ការនាំរូលា្្ុែទាំន្ិញសាំខ្ន្់ៗ (គិតជារ ៊ីលាន្បរៀល) 

្ុែទាំន្ិញ  
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថាន ាំបរទយ  131  158  204  

បភសជកៈ ប្គឿង្សវឹង ន្ិងារី  407  471  644  

សករស ន្ិងរ ៊ីបរង  29  50  36  

ប្រងឆ្ ន្ិងអា របផសងៗ  235  310  407  

សមាា រសាំណង់  660  659  1,075  

បអ ិរ្តូន្ិរ  10  10  122  

វាយន្ភយណឌ   3,727  4,030  5,035  

បទារ្ក-ោន្យន្ត  887  1,013  1,329  

ប្គឿងរនៃ ស់ោន្យន្ត  13  14  27  

ររសកាា រ្តជាក់  54  73  82  

មាស  74  140  710  

ប្រងឥន្ធន្ៈ  1,265  867  1,213  

ជីកសិក ម្  268  346  231  

បផសងៗ  4,764  6,499  6,695  

សររុ  12,523  14,640  17,811  

្រភរៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាតឆិៃងា្មាត់្រកគយរី អគគនយកដឋ ន្គយ ន្ងិរដឋ ករក ព្ុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ
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ររសកាា រសាំណង់ ប្រងឥន្ទន្ៈ បទារ្ក-ោន្យន្ត វាយន្ភយណឌ  ន្ិងសប ៃ្ៀករាំណក់
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រូរភារ 6៖ សាថ ន្ភារ្ុែទាំន្ញិនាំបរញសាំខ្ន្់ៗ (គិតជារ ៊ីលាន្បរៀល) 

 

្រភរៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាតឆិៃងា្មាត់្រកគយរី អគគនយកដឋ ន្គយ ន្ងិរដឋ ករក ព្ុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

រូរភារ 7៖ សាថ ន្ភារនាំបរញបៅទីផារអន្តរជាតិ (គតិជាលាន្ដុ្លាៃ រអាប្រសក) 

 
្រភរៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាតឆិៃងា្មាត់្រកគយរី អគគនយកដឋ ន្គយ ន្ងិរដឋ ករក ព្ុជា ្កសងួបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ារាង 10៖ ្ុែទាំន្ញិនាំបរញ (គិតជារ ៊ីលាន្បរៀល) 

្ុែទាំន្ិញ 
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សប ៃ្ៀករាំណក់ 8,047  8,305  9,777  

ខសែកបជើង 780  842  1,101  

វាយន្ភយណឌ បផសងៗ 177  197  817  

ប្គឿងរងគុាំបអ ិរ្តូន្ិរ 0  335  167  

ប្គឿងរងគុាំរលយន្ត 0  5  62  

កង់ 0  319  363  

ប ើ្ូល 0  14  149  

ប ើខកថ្រន 0  0  0  

កាត ររន្ទុះ 0  0  20  

ផលិតផលបផសងៗរីប ើ 47  121  6  

អងករ 219  271  361  

្សូវ 0  0  0  

បៅស ូ 198  293  243  

សករស 0  49  111  

ផលិតផលជលផល 1  0  0  

ផលិតផលកសិក ម្បផសងៗ 20  51  164  

ារ ី 19  16  23  

ខែសបភៃើង ន្ិងរងគុាំខែសបភៃើង 0  0  173  

សាំរកកាំរ៉ាុង ន្ិងគ្្រកាំរ៉ាុង 0  0  9  

មាស 306  0  0  

ផលិតផលបផសងៗ 2,243  1,857  1,918  

នាំបរញសររុ 12,057  12,674  15,466  

្រភរៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាតឆិៃងា្មាត់្រកគយរី អគគនយកដឋ ន្គយ ន្ងិរដឋ ករក ព្ុជា ្កសងួបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៧. ការ វសន្បិោគឯកជន្ 

ារាង 11៖ សថតិិ វសន្ិបោគវសសយយឯកជន្ប្ៅតាំរន្់បសដ្ឋកិរចរិបសស (អន្ុ យ្តបដយ្កុ្ ្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍ក ព្ុជា) 

ការអន្ញុ្ញញ តវសន្បិោគបដយ (CDC)  ឯកា 
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

គប្មាង  រាំន្ួន្ 33 38 29 

របងកើតការររ  ការររ 32,577 46,374 54,809 

ទនុ្ វសន្បិោគបលើវសសយយ      

    កសិក ម្ លាន្ដុ្លាៃ រ 90  206  32  

    ឧសាហក ម្ លាន្ដុ្លាៃ រ 187  281  408  

    បសវាក ម្ លាន្ដុ្លាៃ រ 2  0  550  

    បទសររណ៍ លាន្ដុ្លាៃ រ 680  2,519  68  

សររុ លាន្ដ្លុាៃ រ 959  3,005  1,059  

    ទុន្វសន្ិបោគកនុង្សុក លាន្ដុ្លាៃ រ 36  2,550  769  

    ទុន្វសន្ិបោគររបទស លាន្ដុ្លាៃ រ 923  455  290  

្រភរៈ ្កុ្្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍ក ព្ុជា     

រូរភារ 8៖ រាំន្នួ្គប្មាង ន្ងិទុន្វសន្ិបោគប្ៅតាំរន្់បសដ្ឋកិរចរិបសស (គតិជាលាន្ដុ្លាៃ រអាប្រសក)  

 

្រភរៈ ្កុ្្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍ក ព្ុជា  



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៨.  វសសយយបទសររណ៍ 

ារាង 12៖ រាំន្នួ្អនកដ្ាំបណើរឆៃងកាត់្របទសក ព្ុជា 

សរូនករ 
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ (*) 

សររុ 1,147,483  1,250,082  1,392,254  

ា្ផៃូវអាកាស 602,150  777,745  971,468  

ភនាំបរញ 274,857  359,191  468,749  

បសៀ្រារ 315,794  393,967  442,919  

កងបកង 11,499  24,587  59,799  

ា្ផៃូវបគ្នក ន្ិង ផៃូវទឹក 545,333  472,337  420,787  

ផៃូវបគ្នក 516,587  453,593  401,424  

ផៃូវទឹក 28,746  18,744  19,362  

ា្្របភទ 1,147,483  1,250,082  1,392,254  

អនកបទសររ 1,009,945  1,092,905  1,167,633  

អនកជាំន្ួញ 81,136  103,071  186,259  

បផសងៗ 56,402  54,106  38,361  

្រភរៈ ្កសួងបទសររណ ៍

(*) បធវើរាំបណ្តលទនិ្នន្យយខែកញ្ញញ  ស្មារា់៉ា ន្ស់ាម ន្រាំន្នួ្បភញៀវកនុង្តីមាសទី៣។ ទិន្នន្យយបន្ុះ ន្ឹងខកស្្ួលប ើងវសញកនុង្តីមាសទី៤ 

រូរភារ 9៖ កាំបណើន្អនកដ្ាំបណើរឆៃងកាត់្របទសក ព្ុជា (គិតជា %) 

្រភរៈ ្កសួងបទសររណ ៍



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៩.  វសសយយសាំណង ់

ារាង 13៖ គប្មាងអន្ញុ្ញញ តសាងសង ់

  ឯកាត  
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សាំបណើសុាំសាងសង ់      

គប្មាង  រាំន្ួន្ 826  999  898  

្កឡាថ្ផទ  ្២ 1,757,145  1,858,872  5,629,396  

តថ្ ៃ្សាងសង់  លាន្ដុ្លាៃ រ 727  692  2,667  

សាំបណើសុាំសាងសងា់្្របភទ      

សាំណង់សាធារណៈ  ្២ 19,447  11,191  30,500  

លាំបៅដឋ ន្ ន្ិងភូ្ិ្គឹុះ  ្២ 1,046,541  981,785  1,984,497  

សាំណង់ឧសាហក ម្  ្២ 384,342  436,468  447,920  

សាំណង់ណណិជកក ម្  ្២ 132,283  301,128  2,718,687  

សាំណង់បទសររណ៍  ្២ 171,440  128,179  447,223  

សាំណង់វសន្ិបោគបផសងៗ  ្២ 3,092  120  568  

សររុ  ្២ 1,757,145  1,858,872  5,629,396  

 ្ រភរៈ ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដី្ ន្គររូរន្យីក ម្ ន្ិងសាំណង់ 

រូរភារ 10៖ សាំបណើសុាំវសន្ិបោគសាងសង ់គិតជា្កឡាថ្ផទ ខរកា្្របភទសាំណង់  

 

្រភរៈ ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដី្ ន្គររូរន្ីយក ម្ ន្ិងសាំណង់ 



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ និងអព្តាបតូរព្បារស់លើទីផ្សារអនតរជាតិ 

ារាង 14៖ ថ្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់បលើទីផារអន្តរជាតិ (គតិជាដុ្លាៃ រអាប្រសក) 

្ុែទាំន្ិញ ឯកា ទីផារ 
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

អងករ បាន្/ដុ្លាៃ រ ាងកក 415  376  405  

ប្រងបៅ Brent ធុង/ដុ្លាៃ រ ្កុង ុង 46  51  73  

បៅស ូ បាន្/ដុ្លាៃ រ សឹងារុរី 1,552  1,837  1,474  

មាស បអាន្/ដុ្លាៃ រ ហុងកុង 1,470  1,408  1,318  

បណត្កហ្ បាន្/ដុ្លាៃ រ សុីកាប គ  151  148  162  

សខណត កបសៀង បាន្/ដុ្លាៃ រ សុីកាប គ  414  390  407  

ប្រងដូ្ង បាន្/ដុ្លាៃ រ រ ុតបធើឌាំ 1,537  1,604  903  

សករស បាន្/ដុ្លាៃ រ ្កុង ុង 366  386  377  

្រភរៈ បគហទាំរយរធនគ្នររភិរបលាក 

រូរភារ 11៖ ថ្លៃជកីសិក ម្បលើទីផារអន្តរជាត ិ(គិតជាដុ្លាៃ រអាប្រសក/ខ ៉្ា្ត្ទីកបាន្)  

 

្រភរៈ បគហទាំរយរធនគ្នររភិរបលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ារាង 15៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស់បលើទីផារអន្តរជាតិ (ឆ្ន ាំបគ្នល ២០១០=១០០) 

្ុែទាំន្ិញ 
្តមីាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ប្រងឥន្ធន្ៈ 45  50  71  

ផលតិផលកសិក ម្ 91  86  85  

្ារូអា រ 95  89  89  

ប ើ 89  86  86  

ជីគី្ី 71  69  85  

្រភរៈ បគហទាំរយរធនគ្នររភិរបលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

រូរភារ 12៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃ្ុែទាំន្ិញសាំខ្ន្់ៗបលើទីផារអន្តរជាតិ  

 

្រភរៈ បគហទាំរយរធនគ្នររភិរបលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

 

 

 

 

 



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ារាង 16៖ អ្ារតូរ្ាក់បលើទីផារអន្តរជាតិបធៀរន្ងឹដុ្លាៃ រអាប្រសក (្ធយ្្រចាំ្តមីាស) 

រូរិយរយណណ 
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ជរ៉ាុន្ (បយ៉ាន្) 101.29  112.53  113.68  

ហុងកុង (ដ្ុលាៃ រ) 7.75  7.81  7.83  

សឹងារុរី (ដ្ុលាៃ រ) 1.36  1.36  1.37  

មា៉ា ប សុី (រីងហគីត) 4.12  4.22  4.14  

ហវីលីរីន្ (បរ៉ាសូ) 48.25  50.83  53.88  

ថ្ល (ាត) 34.58  33.28  32.18  

ឥណឌូ បន្សុី (ររូស្ថ) 12,970.20  13,442.20  14,899.00  

កូបរ  (វ ូន្) 1,096.97  1,144.61  1,109.32  

ថ្តវា ន្់ (ដុ្លាៃ រ) 31.37  30.34  30.45  

រិន្ (បរ ន្្ីន្រ ៊ី) 6.67  6.66  6.87  

ឡាវ (គីរ) 4,026.35  3,996.48  4,072.50  

បវៀតណ្ត្ (ដ្ុង) 7,951.69  8,169.40  8,502.50  

ឥណ្តឌ  (រូរី) 22,096.60  22,477.50  23,318.50  

រុសសី (រូរ) 66.59  65.42  72.33  

អូង្គ្សាត លី (ដ្ុលាៃ រ) 63.09  57.73  65.56  

អង់បគៃស (បផ្ទន្) 1.30  1.28  1.38  

អឺរ ុរ (អឺរ ូ) 0.77  0.75  0.77  

្រភរៈ OANDA (Internet) 

 

 

 



្រឹតតិរ្តសថតិិបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ឧបសម្ព័នធ 

ារាង 17៖ សថតិិកសិក ម្ 

ផលតិក ម្កសកិ ម្ ន្ងិនាំបរញ ឯកា 
្តីមាសទី៣ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថ្ផទដី្ដាំដុ្ុះ    
 

  ្សូវ ហិកា 2,518,874  2,609,617  2,728,274  

  ដ្ាំណ្តាំរួ្ផស ាំ ន្ិងដ្ាំណ្តាំឧសាហក ម្ ហិកា 900,442  869,383  923,838  

  បៅស ូ ហិកា 402,310  432,096  427,000  

ថ្ផទដី្្រ្ូលផល        

  ្សូវ ហិកា 190,272  348,619  429,972  

  បៅស ូ ហិកា 123,271  163,132  201,000  

ររសមាណផល        

  ្សូវ បាន្ 767,149  1,391,545  1,715,753  

  បៅស ូ (ខ្ករ) បាន្ 85,641  123,643  na  

  ជលផល បាន្ 507,400  527,483  567,668  

នាំបរញ    801,824  1,083,889  

  អងករ បាន្ 352,916  384,632  396,055  

  ្សូវ បាន្ -  2,485  -  

  បៅស ូ  បាន្ 87,254  109,614  108,166  

  សករ បាន្ -  111,799  296,500  

  ផលិតផលជលផល បាន្ 123  203  1,760  

  ផលិតផលកសិក ម្បផសងៗ បាន្ 83,847  193,091  281,408  

្រភរៈ  រាយការណ៍្រចាំសាត ហ៍ ្រចាំខែ ន្ិង្រចាំឆ្ន ាំ ្កសងួកសិក ម្ រុកាា ្រមាញ់ ន្ិងបន្សាទ 
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