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សាថ ន្ភារបសដ្ឋកិរចក ព្ុជា ក្នុងត្រមីាសទី១ឆ្ន ាំាំ២០១៨ សប្្រាន្កាំបណើន្្រករបោយខលៃផ្កា  កនុងប ោះ អត្លិរណា 

ន្ិងអ្ារតូរ្ាក់ ខ្រ្រួលកនុងរងវង់ខដ្លអារ្គរ់្គងាន្ ខណៈទុន្រ្្ុងអន្តរជាត្ិ និងទំហំពាណិជ្ជក្ម្ម ជាពិសសស 

ការនំសេញផ្ននក្កាត្់បដ្រន្ងិខសែកបជើង ាន្កាំរងុបកើន្ប ើងជាលាំោរ់ នងិរក្ាបានរួសេខេអ។ សាថ ន្ភារហិរញវត្ថុ

សាធារណៈ សៅបនតមាន្ភារ្របសើរប ើង ា្រយៈការរក្ាបានេនំងឹអរិសរក្េរនត។ សាថ ន្ភាររូរិយវត្ថុទូបៅប ៀរ 

ល.ស.ស ន្ិងកាំបណើន្រូរិយវត្ថុទូបៅ (M2) មាន្អ្ាែពស់ គួរលស ាំន្ឹងកំ្សណើនខពស់ននឥណទាន្ផ្ននក្សំណង់។ ទនទឹម្សនេះ 

ភារ្របសើរប ើងថ្ន្សក ម្ភារ វសន្ិបោគឯកជន្កនងុន្ិងប្ៅ្របទស, បទសររណ៍ ត្ពម្ទងំការ ាំរូលសត្មាប់ទីលារ

កនុង្សុក ន្ងិនំសេញ បានបនតជ្ំរញុការរក្ាបានេនំងឹពាណជិ្ជម្ម។ 

កសិក ម្ សក ម្ភារកសិក ម្្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ភារ្របសើរលអ ្សរគ្នន ន្ងឹការរបងាើន្វសន្បិោគ

ររស់ឯកជន្បលើ វសសយយកសិក ម្ ជារបិសសការរខន្ថ្ ទនុ្វសន្បិោគបលើខលនកកសិ-ឧសាហក ម្។ 

ជាក់ខសតង ននទដីដដុំេះត្សូវ ត្ពម្ទងំដ្ាំណាាំរួ្លស ាំន្ងិដ្ាំណាាំឧសាហក ម្ មាន្កាំបណើន្ក្នងុអត្ា 

២,៨% និង ៥,៣% សេើននទដីសរុបត្បមាណ ៤,៣ លានហកិ្ា។ ទន្ទឹ្ន្ងឹភាពត្បសសើរស ើង 

ននថ្លៃបៅស កូនុង្សុក ន្ងិប្ៅ្របទស ក ព្ុជាាន្លលតិ្បៅស ូខ្ករក្នងុបរិមាណនេ ៣៧ 

ណន្ប់ាន្ ក្នងុអត្ាកាំបណើន្ ០,៦% កនងុប ោះ ៩៦,៤% ្ត្ូវាន្ ាំបរញបៅប្ៅ្របទស។ 

បោងបលើកាំបណើន្វារីវរែក ម្ នងិនេរិសមុ្ត្ទ លលតិ្ក្ម្មជលលលសរុប សប្្រាន្ ១៥០ 

ណន្ប់ាន្ ក្នងុអត្ាក្ំសណើន ០,៦%។ យ៉ា ងណាម្ញិ នេរិនេទកឹ្សាបផ្ដេមានេផំ្ណក្ 

៥៩% ននលលតិ្ក្ម្មជលលលសរបុ បានធ្លា ក្េ់េុះ ៥,៩%។ ការ ាំបរញលលតិ្លលកសិក ម្ (រួ្

ទាាំងការខកថ្រនកសិលល) មាន្កាំបណើន្ខ្ៃ ាំងក្នងុអត្ា ១៤% កនងុប ោះការ ាំបរញសារសសត្ម្េ 

បាន ៩៣ ពាន់សាន(1) បោងា្សថ ិត្អិគគ យកោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ករក ព្ុជា។ 

បទសររណ៍ ស្មារ់្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ បន្ោះ ក ព្ុជាទទួលាន្អនកដ្ាំបណើរ្រមាណជា ១,៧១ លាន្ ក ់

ក្នុងអ្ាកាំបណើន្ ១៣,៩% កនងុប ោះប្ញៀវបទសររមាន្កាំបណើន្ ១៣,៣% ន្ិង ុរជន្ ៤៩%។ 

បោយសារការរ្ងកីបជើងប ោះបហើរអន្តរជាត្ ិ ប្ញៀវរលូា្្រលាន្យន្តប ោះអន្តរជាត្ ិ មាន្

កាំបណើន្ែពស់កនងុអ្ា ២៥,៦%។ ស្មារ់ទីលារបទសររណ៍ ប្ញៀវរតី្ាំរន្អ់ាសីុា៉ា សីុហវកិខដ្ល

មាន្រាំខណក ៧១,១% ថ្ន្ទីលារសរុរ មាន្កាំបណើន្ ២០,៨% រ៉ាុខន្តប្ញៀវរីអរឺ ុរ ន្ងិអាប្រសក 

បានធាៃ ក់រុោះ ២,៥% ន្ងិ ៤,៧%។ 

                                                           

1 ការនំសេញសក រសសៅត្រមីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៧ សសត្ម្េបាន ១៤ ពានស់ាន។ 

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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សាំណង ់ សក ម្ភារសាងសង់ាន្រន្តមាន្វឌ្ឍនភាព ស្មារ់្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨។ ការលតលល់ិែិត្

អន្ញុ្ញញ ត្សាងសង់ទូទាាំង្របទស(2) មាន្ ៨៧៩ គប្មាង មាន្កាំបណើន្ ១១,៨%។ ទុន្វសន្ិបោគ

ាន្ថយរុោះ ៦០,៥% បណលគរឺី ១ ២៨២ លាន្ដុ្លាៃ រ ្ កបៅ្ត្ឹ្ ៥០៦ លាន្ដុ្លាៃ រ បហើយ

ថ្លទ្កឡាសាងសង់ កា៏ន្ថយពី ២ លានខ ៉្ា្ត្កាបរ ម្ក្សៅត្រឹម្ ១.២ លានខ ៉្ា្ត្កាបរ លងខដ្រ 

បោយសារការបផ្ងែរទិសសៅសៅបលើ្រប្ទសាំណង់ខដ្លមាន្ត្ថ្ ៃ្ទារជាង្ុន្ បណលគឺនថា

ជា្ យ្រី ៦១៨ ដុ្លាៃ រ/ខ ៉្ា្ត្កាបរ ្កបៅ្ត្ឹ្ ៤២៥ ដុ្លាៃ រ/ខ ៉្្ា ត្កាបរ។ ្រប្ទសាំណង់

លាំបៅោឋ ន្បានធាៃ ក់រុោះថ្លទ្កឡាសាងសង់ម្ក្សៅ ៥៤,៩% ននននទ្កឡាសាងសង់សរបុ។ 

ោ៉ា ងណាកត ីថ្លទ្កឡាសាងសង់ណណិជកក ម្ ាន្បកើន្ែពស់កនុងអ្ា ៩៦,៤% ន្ិងាន្របងាើន្

រាំខណករី ៧,៣% បៅ ២៥,២% ថ្ន្ថ្លទ្កឡាសាងសង់សររុ។  

សាថ ន្ភារហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ(3) 

បោងា្ទិន្នន្យយរីអគគ យកោឋ ន្រត្ គ្នរជាត្ិ កនុង្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ បន្ោះ ការ្រ្ូល

រាំណូលររន្តសរុរបៅរដ្ឋាលថ្នន ក់ជាត្អិន្ុវត្តាន្រាំន្នួ្ ៤ ០៨៣ រ ៊ីលាន្បរៀល កនងុប ោះ 

រាំណូលពនធគយ ាន្បកើន្ប ើង ៣៦,៤% ខណៈពនធដ បានធ្លា ក្់េុេះ ៣៦,១%។ ការ្រ្ូល

រាំណូលររន្ត បានធ្លា ក្់េុេះ ៥,២% ស ៀបនងឹឆ្ន ំមុ្ន ក្នុងសនេះ រាំណូលរន្ធផ្កទ លប់ានធ្លា ក្់េុេះ 

៣៨,៩% នងិរន្ធសេើរនម្ាបផ្នែម្បានធ្លា ក្់េុេះ ៥,៣%។  

រាំណាយររន្តសរុរ កនុង្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ អន្ុវត្តាន្ ៣ ៣១០ រ ៊ីលាន្បរៀល ាន្បកើន្

ប ើង ៤,១% កនងុប ោះរាំណាយរដ្ឋាលទូបៅ ៥១,៩% ការណរន្ងិសន្តិសុែ ៣% រដ្ឋាល

សងគ្កិរច ៣០,៣% ន្ងិរដ្ឋាលបសដ្ឋកិរច ២៨,៣%។ ជាលទធលល អត្ិបរកត្លុយភារររន្តថ្ន្

្រត្ិរត្តកិារហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ មាន្រាំន្នួ្ ១ ៣០០ រ ៊ីលាន្បរៀល។ 

អត្លិរណា ន្ងិ    

អ្ារតូរ្ាក ់

អត្លិរណាកនងុ្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ ជាម្ យម្ក្នងុអ្ា ២,៦% បោយសារការរន្តកាំបណើន្

ែពស់ថ្ន្្កុ្អា រ-ប្សជកៈ្ិន្មាន្ជាត្ិ្សវឹង ២,៧% ការដឹ្កជញ្កូន្ ៤% ន្ងិបភាជន្យីោឋ ន្ 

៦,៨%។ ក្នុងរយៈសពេដូេគ្នន សនេះ អ្ារតូរ្ាកម់ានសថ ិរភារេអ សពាេគឺជា្ យ្ ៤ ០១២ 

បរៀល/ដុ្លាៃ រអាប្រសក មាន្ការខ្រ្រលួ្ត្ឹ្ -០,១% រ៉ាុបណាណ ោះ។  

្រត្រិត្តកិារររូយិវត្ថ ុ

ន្ងិឥណទាន្ 

ការលគត្ល់គង់ឥណទាន្ស ៀបនងឹ ន.ស.ស (ា៉ា ន្ស់ាម ន្) បៅក ព្ុជា មានការរីក្េសត្ម្ើនយ៉ា ងឆ្ប់ 

រហ័ស សពាេគឺមានកំ្សណើនពី ៨១% គិត្្ត្ឹ្្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ សៅ ៨៩,៤% គតិ្្ត្ឹ្

្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨។ កាំបណើន្ឥណទាន្សរុប បានសក្ើនពី ១៣,៤% សៅ ២២,៤% ក្នងុសនេះ 

                                                           

2 ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដ្ី ន្គររូន្យីក ម្ ន្ិងសាំណង់ 
3 ទនិ្នន្យយរបណាត ោះអាសន្នរីអគគ យកោឋ ន្រត្ គ្នរជាត្ិ 
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ឥណទាន្លតល់បៅ្គោឹះសាថ ន្្ិន្ខ្ន្ហិរញ្ញវត្ថ ុបានសក្ើន ១៧%, រត្មូ្វការផ្ទទ េខ់ាួន ២៧% 

និងឥណទាន្ពី MFIs បានសក្ើនរហូរដេ់ ៣៦%។ ជាការកត្់សមាគ ល់ ទំហំឥណទាន្កនុងវសសយយ 

សាំណង់(4) បានស ើងដេ ់២១% ននឥណទាន្សរុប នងិមានក្ំសណើនក្នងុអត្ា ៣៧,១%។ 

ណណិជកក ម្ប្ៅ 

្របទស 

ការ ាំរូល្ុែទាំន្ញិ្គរ់្ុែ បៅ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ទាំហាំ ១៥ ៨៥២ រ ៊ីលាន្បរៀល 

ក្នងុអត្ាកាំបណើន្ ២៤,២% ប ៀរន្ងឹឆ្ន ាំ្ុន្ បោយសារកាំបណើន្ែពស់បលើនេិរនេវាយន្្យណឌ

ន្ងិសប ៃ្ៀករាំណក់ ២៧,៧% បទារ្កោន្យន្ត ៧៤,៧% ប្គឿងរ ៃ ស់ោន្យន្ត ៤៥៧% 

និងររសកាា រសាំណង ់៣០,៩% ( ាំ្ុែបោយសីុ ៉្ាងត្ ៍ន្ិងសមាា រសាំណង់ គិត្រួ្ទាាំងការ ាំរូល

ជារន្ទុករដ្ឋខដ្លមាន្កាំបណើន្ជតិ្បទវរដ្ង)។ រាំបណោះណណិជកក ម្ប្ៅ្របទស ការ ាំបរញសរុរ

ររស់ក ព្ុជា បៅ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ទាំហាំ ១១ ៤១៩ រ ៊ីលាន្បរៀល ក្នងុអ្ាកាំបណើន្ 

១២,៣% ប ៀរន្ងឹឆ្ន ាំ្នុ្ បោយសារកាំបណើន្ខពស់បលើការ ាំបរញលលតិ្លលកាត្ប់ដ្រ ន្ងិ

ខសែកបជើង ១២,៦% ឧសាហក្ម្ម ៥១,៥% នងិក្សិក្ម្ម ១២,៨%។  

ការ ាំបរញបៅទីលារអាប្រសក មាន្សាថ ន្ភារ្របសើរខ្ា ំង ក្នុងទឹក្ត្បាក្់ ៦៥៥ លានដុលាា រ 

បោយមាន្កាំបណើន្ខពស់ត្បមាណ ២១,៨% ផ្ដេជាអត្ាមួ្យខពស់ពុធំ្លា ប់មាន។ ទាំហាំ ាំបរញ

បៅទីលារអឺរ ុរ សសត្ម្េបាន ១ ០៧៧ លានដុលាា រ ក្នុងអត្ាក្ំសណើន ១០,៤% កនងុប ោះ

លលតិ្លលកាត្់បដ្រ ១៤,៩% ន្ិងអងារ ១៧,៤%។ ការនំសេញបៅទីលារជរ៉ាុន្ ក្នុងទឹក្ត្បាក្់ 

២៦៦ លានដុលាា រ ផ្ដេភាគសត្េើនសេើសេុប (៨៦%) គឺជានេិរនេកាត្់បដ្រ។ 

ការវសន្បិោគ 

ឯកជន្ 

គប្មាងវសន្ិបោគទូទាាំង្របទស រួ្រញ្ចូលត្ាំរន្់បសដ្ឋកិរចរបិសសខដ្លអន្ុ យ្ត្បោយ CDC 

បៅ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ ៦៤ គប្មាង និងមាន្ទុន្វសនិ្បោគ ៦៨៤,៨ លាន្ដុ្លាៃ រ 

កនុងអ្ាកាំបណើន្ ២៣,៧%។  វសសយយកសិក ម្មាន្ទុន្វសន្ិបោគ ២១៥ លាន្ដុ្លាៃ រ មាន្កាំបណើន្ 

៦២% ខដ្ល ាំ្ុែបោយការវសន្ិបោគខលនកកសិ-ឧសាហក ម្ និងបោងមា៉ា សីុន្កិន្្សូវ។ 

ការវសន្ិបោគបលើវសសយយឧសាហក ម្ មាន្ទុន្សរុរ ៣៦១ លាន្ដុ្លាៃ រ កនុងប ោះប្ៅត្ាំរន្់

បសដ្ឋកិរចរិបសស ១៥៤ លាន្ដុ្លាៃ រ ន្ិងមាន្កាំបណើន្ ៤៤% ខដ្លគ្នាំ្ទខ្ៃ ាំងបោយការប វើ

រិរិ ក ម្វសនិ្បោគបលើខលនក៖ ខកថ្រនអា រ, លលិត្សាំរករីអាលុយ្ីញ៉ាូ្, លលិត្លលខដ្ក

្គរ់្រប្ទ ន្ិងដ្ាំប ើងរលយន្ត។ បោយខ ក ការវសន្ិបោគខលនកបសវាក ម្ ាន្បកើន្រី ៧,៨ 

លាន្ដុ្លាៃ រ បៅ ១០៨ លាន្ដុ្លាៃ រ ខដ្លកាំរុងបផ្កត ត្បលើខលនកសណាឋ គ្នរន្ិងបទសររណ៍ 

្រ្ទាាំងបហោឋ ររ ស ព្យន្ធ។ 

                                                           

4 និយម្នយ័៖ ឥណទាន្សាំណង់, ការជួញដ្រូអរលន្្ទរយ ន្ិងក ច្ីទញិលទោះជាក ម្សិទធផ្កទ ល់ែៃួន្ ត្ពម្ទងំឥណទានពី MFIs សត្មាប់សំណង់ 
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ 

ាោង 1៖ ទិន្នន្យយបសដ្ឋកិរចសាំខ្ន្់ៗ 

  
ឯកា 

្ត្មីាសទី១ 

  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សរូ ករ្លូោឋ ន្        

អត្លិរណា (កាំបណើន្្រចាំឆ្ន ាំ) % 2.0% 4.2% 2.3% 

អត្លិរណា (កាំបណើន្្ យ្្រចាំឆ្ន ាំ) % 1.5% 3.3% 2.6% 

អ្ារតូរ្ាក់បរៀល/ដ្លុាៃ រ (្ យ្្រចាំឆ្ន ាំ) បរៀល 4,023  4,016  4,012  

ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ          

រាំណូលររន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល 3,533  4,292  4,070  

រាំណាយររន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល 1,743  2,237  2,770  

ត្ុលយភារលវសការរន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល 1,790  2,056  1,300  

ឥណទាន្ ន្ងិររូយិវត្ថ ុ         

ររូិយវត្ថុទបូៅ (% ថ្ន្ លសស) % 62.8% 67.5% 75.7% 

កាំបណើន្ររូយិវត្ថុទបូៅ % 16.6% 18.8% 24.1% 

ណណជិកក ម្អន្តរជាត្ ិ       

ទាំន្ញិ ាំបរញ រ ៊ីលាន្បរៀល 9,652  10,165  11,419  

ទាំន្ញិ ាំរលូ រ ៊ីលាន្បរៀល 11,280  12,763  15,852  

ត្ុលយភារណណិជកក ម្ រ ៊ីលាន្បរៀល (1,629) (2,597) (4,433) 

 វសន្បិោគឯកជន្         

  គប្មាង រាំន្នួ្ 45  41  64  

  ទុន្វសន្បិោគ លាន្ដ្លុាៃ រ 1,007  553.6  684.8  

  របងាើត្ការងារ ណន្ ់ក់ 82  45  48  

បទសររណ ៍         

អនកប វើដ្ាំបណើរឆ្ៃងកាត្់្របទសក ព្ុជា  ក់ 1,342,477  1,502,896  1,711,253  

កនុងប ោះ អនកបទសររ  ក់ 1,188,160  1,352,617  1,532,982  

 វសសយយសាំណង ់         

គប្មាង រាំន្នួ្ 473  786  879  

្កឡាថ្លទ ្២ 3,799,404  2,073,040  1,187,931  

ត្ថ្ ៃ្សាងសង់ លាន្ដ្លុាៃ រ 1,647  1,282  506  

សថិតិសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 
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ឯកា 

្ត្មីាសទី១ 

  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថ្លៃទាំន្ញិបលើទលីារអន្តរជាត្ ិ(គតិ្ជាដ្លុាៃ រអាប្រសក) 5         

អងារ ដ្ុលាៃ រ/បាន្ 384  358  404  

ប្រងបៅ (Brent) -- ាខរ ល ដ្ុលាៃ រ/ាខរ ល 39  52  66  

បៅស  ូ ដ្ុលាៃ រ/បាន្ 1,447  2,350  1,758  

មាស ដ្ុលាៃ រ/បអាន្ 1,366  1,351  1,453  

្រ្រៈ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ,  វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថ តិ្ិ, ន្ិង  គ្នរជាត្ ិ

រូរភារ 1៖ សាថ ន្ភារសូរ ករបសដ្ឋកិរចសាំខ្ន្់ៗ  

 

 

 

្រ្រៈ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ,  វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថ តិ្ិ, ន្ិង  គ្នរជាត្ ិ

                                                           
5 គឺជាថ្លៃទាំន្ិញរុង្ត្មីាស  
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២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស ់

ាោង 2៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់ (្ យ្្រចាំ្ត្មីាសទី១) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

សរូ ករ 
្ត្មីាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

្ែុទាំន្ញិ្គរ់្ ែុ 160.9 166.2 170.5 

  អា រន្ិងប្សជកៈ្និ្ខ្ន្ជាត្ិ្សវឹង 190.8 201.9 207.4 

  ប្សជកៈមាន្ជាត្ិ្សវឹង ន្ិង ថ្នន ាំជក់ 145.3 157.6 159.8 

  សប ៃ្ៀករាំណក់ ន្ិង ខសែកបជើង 135.9 141.5 145.0 

  លទោះសាំខរង ទឹក អគគិសន្ី ឧសម យន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត្ 125.6 124.6 124.7 

  ប្គឿងសងាា រឹ្ សមាា រប្រើ្ាស់ ន្ងិការខលទាាំ 144.3 148.9 150.2 

  សុខ្្ិាល 128.5 131.9 133.6 

  ការដ្ឹកជញ្កូន្ 115.7 109.4 113.8 

  គ្ គ្ន្ ៍ 68.1 68.3 67.9 

  ការកាំសាន្ត ន្ិងវរែ ្៌ 114.5 118.1 118.4 

  ការសិកា 159.6 160.1 159.6 

  បភាជន្ីយោឋ ន្ 233.2 241.2 257.6 

  ទាំន្ញិ ន្ិង បសវាក ម្បលសងៗ 138.2 139.8 141.6 

្រ្រៈ វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថ តិ្ិ, ្កសួងខលន្ការ 

រូរភារ 2៖ សាថ ន្ភារអត្លិរណា (្ យ្្រចាំ្ត្មីាស) 

 

្រ្រៈ វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថ តិ្ិ, ្កសួងខលន្ការ 
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២.៣. អ្ារតូរ្ាក ់

ាោង 3៖ អ្ារតូរ្ាក់បរៀលប ៀរដុ្លាៃ រអាប្រសក (្ យ្្រចាំ្ត្មីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អ្ារតូរ្ាក់រុងខែ ្ត្មីាសទី១ ្ត្មីាសទ២ី ្ត្មីាសទី៣ ្ត្មីាសទី៤ 

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    

្រ្រៈ   គ្នរជាត្ថិ្ន្ក ព្ុជា 
   

រូរភារ 3៖ សាថ ន្ភារអ្ារតូរ្ាក់បរៀលប ៀរដុ្លាៃ រអាប្រសក (្ យ្្រចាំ្ត្មីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

្រ្រៈ   គ្នរជាត្ថិ្ន្ក ព្ុជា 
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២.៤. ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ាោង 4៖ ាោង្រត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខលនករាំណូល 

លាន្បរៀល 
្ត្មីាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

I. រាំណូលកនងុ្របទស 3,533,094  4,310,464  4,083,127  

១. រាំណូលររន្ត 3,514,749  4,292,231  4,070,244  

ក. រាំណូលសារបរើរន្ធ 3,255,469  3,915,362  3,709,157  

១. រន្ធផ្កទ ល ់ 897,252  1,278,838  781,859  

រន្ធបលើ្ ាក់បរៀវត្ស 135,257  251,957  171,416  

រន្ធបលើ្ ាក់រាំបណញ 711,710  951,114  610,443  

រន្ធបលើលលទនុ្ដ្ី ៃី ន្ិងលទោះសាំខរង 50,286  75,767  0  

២. រន្ធ្របោល 1,818,084  2,180,070  2,411,908  

រន្ធបលើលលរររ 392  19  2  

អាករបលើត្ថ្ ៃ្រខន្ថ្ 986,098  1,267,774  1,200,111  

អាកររិបសស 816,746  888,141  1,192,578  

រាំណូលរន្ធបលសងៗបទៀត្ 14,848  24,136  19,217  

៣. រន្ធណណជិកក ម្ប្ៅ្របទស 540,133  456,454  515,390  

រន្ធ ាំរលូ 533,633  447,701  500,668  

រន្ធ ាំបរញ 6,422  8,666  14,479  

រន្ធ ាំបរញបលសងៗបទៀត្ 77  87  242  

ែ.រាំណូល្និ្ខ្ន្សារបរើរន្ធ 259,281  376,868  361,087  

រាំណូលរីបន្សាទ 286  549  278  

រាំណូលរីថ្្រប ើ 5,659  0  0  

រាំណូលរីការជួលសហ្គ្នស 0  5  0  

រាំណូលរីអាកាសររសីុវសល 23,299  22,869  25,286  

រាំណូលរីស្ែទាន្ 16,089  80,066  99,873  

រាំណូលរីថ្្រសណីយ៍ ន្ិងទូរគ្ គ្ន្ ៍ 2,575  1,571  9,703  

អាករសាថ ន្ទូត្ (រាំណូលរីលិែតិ្ឆ្ៃងខដ្ន្ ន្ិង ទិោឋ ការ) 120,861  135,970  0  

លលរីការរង់សិទធិ្រលង 1,549  1,015  0  

រាំណូលរីការជួល 2,986  2,456  0  

រាំណូល្និ្ខ្ន្រន្ធបលសងៗ 85,976  132,368  225,948  

២. រាំណូល្លូ ន្ 18,345  18,233  12,883  

     ការ្រ្លូ្កវសញថ្ន្ឥណទាន្ 18,345  18,233  12,883  

្រ្រៈ អគគ យកោឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ាោង 5៖ ាោង្រត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខលនករាំណាយ 

លាន្បរៀល 
្ត្មីាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

II. រាំណាយសររុ 2,711,869  3,402,251  3,363,926  

១. រាំណាយររន្ត 1,743,381  2,236,880  2,824,390  

ក. ការណរ ន្ងិសន្តសិែុជាត្ ិ 566,666  799,607  0  

ែ. រដ្ឋាលសុីវសល 1,066,810  1,318,884  0  

គ. រាំណាយការ្ាក ់ 109,905  118,388  151,280  

២. រាំណាយ្លូ ន្ 968,488  1,165,371  539,536  

ហិរញ្ញរែទាន្កនុង្សុក 237,190  184,113  242,335  

រីរាំណូលកនុង្សុក 237,190  184,113  229,069  

រីជាំន្ួយជាទាំន្ិញ 0  0  13,265  

ហិរញ្ញរែទាន្រីររបទស 731,298  981,258  297,201  

ខកត្្្ូវ (234,645) (13,589) 0  

ឱន្ភារររន្ត (សារ់្ ាក)់ 1,536,723  2,041,762  1,245,854  

ឱន្ភារទបូៅ (សារ់្ ាក)់ 586,580  894,624  719,202  

្រ្រៈ អគគ យកោឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 

ាោង 6៖ ាោង្រត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខលនកហិរញ្ញរែទាន្ 

លាន្បរៀល 
្ត្មីាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

III. ហរិញ្ញរែទាន្ (586,580) (894,624) (719,202) 

១. ហរិញ្ញរែទាន្ររីរបទស 610,706  886,544  111,414  

  ្ទ្ទង់លវសកា 0  0  13,265  

  ជាំន្ួយគប្មាងអ្ិវឌ្ឍន្៍ 732,020  987,148  275,027  

  រំលសរ់ាំណលុររបទស (121,314) (100,604) (176,879) 

២. ហិរញ្ញរែទាន្កនុង្សកុ (1,864,250) (2,569,897) 9,376  

របញ្ញើរោឋ ្ិាល (1,569,206) (1,819,938) 173,928  

 វសសយយឯកជន្ (271,806) (493,368) 0  

បលសងៗ (23,238) (256,590) (164,552) 

៣. ្រត្រិត្តកិារកាំរងុដ្ាំបណើរការ 666,964  788,730  (839,991) 

្រ្រៈ អគគ យកោឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ាោង 7៖ រាំណាយររន្តា្្កសួង 

លាន្បរៀល 
្ត្មីាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សររុរាំណាយជា្រចាំ 1,743,381  2,236,628  2,770,188  

១.រដ្ឋាលទបូៅ 498,666  567,040  861,173  

្រោះររ្ោជវា ាំង 14,593  19,458  20,402  

រដ្ឋសភា 34,781  58,607  70,173  

្រឹទធសភា 21,724  22,740  26,567  

្កុ្្រឹកា ម្ន្ញុ្ញ 2,294  2,930  4,314  

ទីសដ ីការគណៈរដ្ឋ្ន្តន្ត ី 78,870  70,046  51,633  

្កុ្្រកឹាអ្ិវឌ្ឍន្៍ក ព្ុជា 0  195  231  

្កសួង្ ថ្លទ-រដ្ឋាលទូបៅ 14,247  19,405  24,574  

្កសួងទាំ ក់ទាំន្ងជា្ួយរដ្ឋសភា-្រឹទធសភា ន្ិងអ ិការកិរច 3,156  3,256  4,368  

្កសួងការររបទស ន្ងិសហ្រត្ិរត្តកិារអន្តរជាត្ ិ 21,842  15,660  28,339  

្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ 282,686  315,037  583,878  

្កសួងខលន្ការ 5,618  9,183  11,246  

្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូរន្យីក ម្ ន្ងិសាំណង់ 7,712  14,909  13,105  

គ.ជ.រ 2,093  3,700  5,866  

អាជាញ  រសវន្ក ម្ជាត្ ិ 1,210  1,341  2,445  

អាជាញ  រជាត្ិ្រយុទធ្ រឆ្ាំងអាំបរើរុករលយួ 5,159  6,498  8,510  

្កសួង្ុែងារសាធារណៈ 2,680  4,076  5,522  

២.ការណរ ន្ងិសន្តសុិែ 575,498  812,580  836,968  

្កសួងការណរជាត្ ិ 311,673  510,654  460,299  

្កសួង្ ថ្លទ-សន្តិសុែសាធារណៈ 254,993  288,954  360,248  

្កសួងយតុ្តិ ្ ៌ 8,831  12,973  16,420  

៣.រដ្ឋាលសងគ្ ករិច 555,242  719,898  938,322  

្កសួងរយត្ម៌ាន្ 9,360  7,099  12,067  

្កសួងសុខ្្ិាល 66,059  93,123  137,370  

្កសួងអររ់ំ យុវជន្ ន្ិងកឡីា 280,942  375,417  450,255  

្កសួងវរែ ្៌ ន្ិងវសរិ្ត្សិលែៈ 6,309  8,232  54,295  

្កសួងររសសាថ ន្ 4,079  5,675  10,550  

្កសួងសងគ្កិរច អត្ីត្យុទធជន្ ន្ិងយុវន្ីត្ិស្ែទា 169,602  203,969  238,362  

្កសួង ម្ការ ន្ិងកិរចការសាស  4,014  7,013  9,780  

្កសួងកិរចការ រ ី 3,825  4,732  6,459  

្កសួងការងារ ន្ងិរណតុ ោះរណាត លវសជាក ជីវៈ 11,051  14,637  19,183  
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លាន្បរៀល 
្ត្មីាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

៤.រដ្ឋាលបសដ្ឋករិច 111,185  98,162  125,901  

រដ្ឋ.ោឋ ន្អាកាសររណ៍សីុវសល 1,761  2,437  2,854  

្កសួងខរ  ន្ងិថ្ន្រល 2,239  3,478  4,436  

្កសួងណណិជកក ម្ 13,251  10,988  14,258  

្កសួងកសិក ម្ រកុាា ្រមាញ់ ន្ងិបន្សាទ 16,932  21,644  28,281  

្កសួងអ្ិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ 5,752  6,736  7,659  

្កសួងថ្្រសណីយ៍ ន្ិងទូរគ្ គ្ន្ ៍ 3,283  4,515  5,391  

្កសួងសាធារណការ ន្ងិដឹ្កជញ្កូន្ 53,200  23,283  30,850  

្កសួងបទសររណ ៍ 7,111  12,986  16,742  

្កសួង ន្ធាន្ទឹក ន្ិងឧត្នុ្យិ្ 4,506  6,434  8,288  

្កសួងឧសាហក ម្ ន្ងិសិរែក ម្ 3,151  5,664  7,143  

រាំណាយបលសងៗ 2,791  38,947  7,824  

្រ្រៈ អគគ យកោឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 

រូរភារ 4៖ សាថ ន្ភារត្លុយភារលវសការរន្ត (គិត្ជាលាន្បរៀល) 

 

្រ្រៈ អគគ យកោឋ ន្បគ្នលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

រាំណូលររន្ត (Upper) រាំណាយររន្ត (Lower) ត្ុលយភារលវសការរន្ត (RHS)



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៥. ឥណទាន្ ន្ងិររូយិវត្ថ ុ 

ាោង 8៖ សាថ ន្ភាររូរិយវត្ថ ុ 

(រ ៊ីលាន្បរៀល) 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

្ទរយសក ម្ររបទសសទុធ 29,323  36,490  46,707  

្ទរយសក ម្ររបទស 43,144  51,537  64,171  

្ទរយអក ម្ររបទស (13,821) (15,047) (17,464) 

្ទរយសក ម្កនុង្សកុសទុធ 21,661  24,057  28,457  

ឥណទាន្កនុង្សុក 40,006  47,567  56,306  

ឥណបទយយសុទធោជរោឋ ្ិាល (7,621) (9,819) (12,381) 

ខលនក្ិន្ខ្ន្រោឋ ្ិាល 47,627  57,386  68,687  

្ទរយសក ម្ខលនកបលសងៗ (18,344) (23,510) (27,849) 

្ាក់របញ្ញើ ្ឃាត្់ (1,067) (1,358) (1,675) 

្ូល ន្ ន្ងិ  ន្រាំរុង (16,276) (19,361) (23,861) 

បលសងៗ (1,002) (2,792) (2,313) 

ររូយិវត្ថុទបូៅ (M2) 50,984  60,547  75,164  

រូរិយវត្ថុ (M1) 6,811  7,525  9,578  

រូរិយវត្ថុប្ៅ  គ្នរ 6,147  6,835  8,466  

្ាក់របញ្ញើររន្ត 663  690  1,113  

រូរិយវត្ថុបលសងៗ 44,173  53,023  65,586  

្ាក់របញ្ញើមាន្កាលកាំណត្់ ន្ិងសន្ស ាំ 1,395  1,843  2,106  

្ាក់របញ្ញើជារូរិយរយណណ (ររបទស) 42,778  51,179  63,479  

ទុន្រ្្ងុររូយិរយណណររបទសសទុធ (លាន្ដ្លុាៃ រ) 5,391  7,153  8,824  

្រ្រៈ   គ្នរជាត្ថិ្ន្ក ព្ុជា 
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២.៦.  វសសយយណណិជកក ម្ 

រូរភារ 5៖ ររសកាា រសាំណង ់បទារ្ក-ោន្យន្ត ន្ងិវាយន្្យណឌ ន្ិងសប ៃ្ៀករាំណក់ (គិត្ជារ ៊ីលាន្បរៀល)  

 

្រ្រៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់្រកគយរី អគគ យកោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ករក ព្ុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ាោង 9៖ ការ ាំរូលា្្ុែទាំន្ិញសាំខ្ន្់ៗ (គិត្ជារ ៊ីលាន្បរៀល) 

្ុែទាំន្ិញ  
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថ្នន ាំបរទយ  139  143  184  

ប្សជកៈ ប្គឿង្សវឹង ន្ិងារី  453  439  694  

សារស ន្ិងរ ៊ីបរង  31  59  49  

ប្រងឆ្ ន្ិងអា របលសងៗ  228  287  384  

សមាា រសាំណង់  478  617  807  

បអ ិរ្ត្ូន្ិរ  13  6  94  

វាយន្ យ្ណឌ   3,076  3,368  4,280  

បទារ្ក-ោន្យន្ត  1,380  1,129  1,972  

ប្គឿងរ ៃ ស់ោន្យន្ត  14  14  21  

ររសកាា រ្ត្ជាក់  49  54  58  

មាស  130  315  241  

ប្រងឥន្ធន្ៈ  1,215  1,011  878  

ជីកសិក ម្  129  186  153  

បលសងៗ  3,944  5,133  6,036  

សររុ  11,280  12,763  15,852  

្រ្រៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់្រកគយរី អគគ យកោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ករក ព្ុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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រូរភារ 6៖ សាថ ន្ភារ្ុែទាំន្ញិ ាំបរញសាំខ្ន្់ៗ (គិត្ជារ ៊ីលាន្បរៀល) 

 

្រ្រៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់្រកគយរី អគគ យកោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ករក ព្ុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រូរភារ 7៖ សាថ ន្ភារ ាំបរញបៅទីលារអន្តរជាត្ិ (គតិ្ជាលាន្ដុ្លាៃ រអាប្រសក) 

 
្រ្រៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់្រកគយរី អគគ យកោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ករក ព្ុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ាោង 10៖ ្ុែទាំន្ញិ ាំបរញ (គិត្ជារ ៊ីលាន្បរៀល) 

្ុែទាំន្ិញ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សប ៃ្ៀករាំណក់ 6,275  6,445  7,098  

ខសែកបជើង 675  841  905  

វាយន្ យ្ណឌ បលសងៗ 175  168  390  

ប្គឿងរងគុាំបអ ិរ្ត្ូន្ិរ 0  510  174  

ប្គឿងរងគុាំរលយន្ត 0  7  48  

កង់ 0  411  431  

ប ើ្ូល 0  0  67  

ប ើខកថ្រន 0  0  1  

កាត ររន្ទោះ 0  0  11  

លលិត្លលបលសងៗរីប ើ 19  50  41  

អងារ 367  334  428  

្សូវ 0  1  0  

បៅស ូ 123  266  210  

សារស 0  34  81  

លលិត្លលជលលល 1  1  4  

លលិត្លលកសិក ម្បលសងៗ 41  160  111  

ារ ី 11  22  14  

ខែសប ៃ្ើង ន្ិងរងគុាំខែសប ៃ្ើង 0  0  132  

សាំរកកាំរ៉ាុង ន្ិងគ្្រកាំរ៉ាុង 0  0  14  

មាស 164  0  0  

លលិត្លលបលសងៗ 1,798  915  1,260  

 ាំបរញសររុ 9,652  10,165  11,419  

្រ្រៈ ទាំន្ញិណណិជកក ម្អន្តរជាត្ឆិ្ៃងា្មាត្់្រកគយរី អគគ យកោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ករក ព្ុជា ្កសងួបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៧. ការ វសន្បិោគឯកជន្ 

ាោង 11៖ សថតិ្ិ វសន្ិបោគវសសយយឯកជន្សត្ៅរំបន់សសដឋក្ិេចពិសសស (អន្ុ យ្ត្បោយ្កុ្ ្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍ក ព្ុជា) 

ការអន្ញុ្ញញ ត្វសន្បិោគបោយ (CDC)  ឯកា 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

គប្មាង  រាំន្ួន្ 37 21 36 

របងាើត្ការងារ  ការងារ 43,345 33,825 39,697 

ទនុ្ វសន្បិោគបលើវសសយយ      

    កសិក ម្ លាន្ដុ្លាៃ រ 38  8  210  

    ឧសាហក ម្ លាន្ដុ្លាៃ រ 134  116  154  

    បសវាក ម្ លាន្ដុ្លាៃ រ 140  4  29  

    បទសររណ៍ លាន្ដុ្លាៃ រ 642  4  75  

សររុ លាន្ដ្លុាៃ រ 955  131  469  

    ទុន្វសន្ិបោគកនុង្សុក លាន្ដុ្លាៃ រ 379  24  134  

    ទុន្វសន្ិបោគររបទស លាន្ដុ្លាៃ រ 576  107  335  

្រ្រៈ ្កុ្្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍ក ព្ុជា     

រូរភារ 8៖ រាំន្នួ្គប្មាង ន្ងិទុន្វសន្ិបោគសត្ៅរំបន់សសដឋក្ិេចពិសសស (គតិ្ជាលាន្ដុ្លាៃ រអាប្រសក)  

្រ្រៈ ្កុ្្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍ក ព្ុជា  



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៨.  វសសយយបទសររណ៍ 

ាោង 12៖ រាំន្នួ្អនកដ្ាំបណើរឆ្ៃងកាត្់្របទសក ព្ុជា 

សរូ ករ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សររុ 1,342,477  1,502,896  1,711,253  

ា្លៃូវអាកាស 785,037  921,410  1,157,632  

ន្ ាំបរញ 303,281  346,603  495,215  

បសៀ្ោរ 481,756  552,477  631,444  

កងបកង 0  22,330  30,973  

ា្លៃូវបគ្នក ន្ិង លៃូវទឹក 557,440  581,486  553,621  

លៃូវបគ្នក 493,056  509,961  498,016  

លៃូវទឹក 64,384  71,525  55,605  

ា្្រប្ទ 1,342,477  1,502,896  1,711,253  

អនកបទសររ 1,188,160  1,352,617  1,532,982  

អនកជាំន្ួញ 87,178  84,049  125,231  

បលសងៗ 67,139  66,230  53,040  

្រ្រៈ ្កសួងបទសររណ ៍

រូរភារ 9៖ កាំបណើន្អនកដ្ាំបណើរឆ្ៃងកាត្់្របទសក ព្ុជា (គិត្ជា %) 

្រ្រៈ ្កសួងបទសររណ ៍



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៩.  វសសយយសាំណង ់

ាោង 13៖ គប្មាងអន្ញុ្ញញ ត្សាងសង ់

  ឯកាត  
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សាំបណើសុាំសាងសង ់      

គប្មាង  រាំន្ួន្ 473  786  879  

្កឡាថ្លទ  ្២ 3,799,404  2,073,040  1,187,931  

ត្ថ្ ៃ្សាងសង់  លាន្ដុ្លាៃ រ 1,647  1,282  506  

សាំបណើសុាំសាងសងា់្្រប្ទ      

សាំណង់សាធារណៈ  ្២ 10,082  6,993  10,324  

លាំបៅោឋ ន្ ន្ិង្ូ្ិ្គឹោះ  ្២ 1,225,213  1,391,185  627,311  

សាំណង់ឧសាហក ម្  ្២ 354,951  306,639  194,321  

សាំណង់ណណិជកក ម្  ្២ 2,171,748  152,205  298,955  

សាំណង់បទសររណ៍  ្២ 34,485  215,896  56,908  

សាំណង់វសន្ិបោគបលសងៗ  ្២ 2,926  120  112  

សររុ  ្២ 3,799,404  2,073,039  1,187,931  

 ្ រ្រៈ ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដី្ ន្គររូរន្យីក ម្ ន្ិងសាំណង់ 

រូរភារ 10៖ សាំបណើសុាំវសន្ិបោគសាងសង ់គិត្ជា្កឡាថ្លទ ខរកា្្រប្ទសាំណង់  

 

្រ្រៈ ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដី្ ន្គររូរន្ីយក ម្ ន្ិងសាំណង់ 



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ និងអព្តាបតូរព្បារស់លើទីផ្សារអនតរជាតិ 

ាោង 14៖ ថ្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់បលើទីលារអន្តរជាត្ិ (គតិ្ជាដុ្លាៃ រអាប្រសក) 

្ុែទាំន្ិញ ឯកា ទីលារ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

អងារ បាន្/ដុ្លាៃ រ ាងកក 384  358  404  

ប្រងបៅ Brent  ុង/ដុ្លាៃ រ ្កុង ុង 39  52  66  

បៅស ូ បាន្/ដុ្លាៃ រ សឹងារុរី 1,447  2,350  1,758  

មាស បអាន្/ដុ្លាៃ រ ហុងកុង 1,366  1,351  1,453  

បណត្្កហ្ បាន្/ដុ្លាៃ រ សុីកាប គ  159  159  172  

សខណត កបសៀង បាន្/ដុ្លាៃ រ សុីកាប គ  375  405  433  

ប្រងដូ្ង បាន្/ដុ្លាៃ រ រ ុត្ប ើឌាំ 1,448  1,547  1,123  

សារស បាន្/ដុ្លាៃ រ ្កុង ុង 363  349  403  

្រ្រៈ បគហទាំរយរ  គ្នររិ្ របលាក 

រូរភារ 11៖ ថ្លៃជកីសិក ម្បលើទីលារអន្តរជាត្ ិ(គិត្ជាដុ្លាៃ រអាប្រសក/ខ ៉្ា្ត្្ទីកបាន្)  

 

្រ្រៈ បគហទាំរយរ  គ្នររិ្ របលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ាោង 15៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស់បលើទីលារអន្តរជាត្ិ (ឆ្ន ាំបគ្នល ២០១០=១០០) 

្ុែទាំន្ិញ 
្ត្មីាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ប្រងឥន្ធន្ៈ 37  51  64  

លលតិ្លលកសិក ម្ 86  89  91  

្ារូអា រ 88  93  95  

ប ើ 92  83  92  

ជីគី្ី 77  76  75  

្រ្រៈ បគហទាំរយរ  គ្នររិ្ របលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

រូរភារ 12៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃ្ុែទាំន្ិញសាំខ្ន្់ៗបលើទីលារអន្តរជាត្ិ  

 

្រ្រៈ បគហទាំរយរ  គ្នររិ្ របលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

 

 

 



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

 21 

ាោង 16៖ អ្ារតូរ្ាក់បលើទីលារអន្តរជាត្ិប ៀរន្ងឹដុ្លាៃ រអាប្រសក (្ យ្្រចាំ្ត្មីាស) 

រូរិយរយណណ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ជរ៉ាុន្ (បយ៉ាន្) 112.47  111.26  108.75  

ហុងកុង (ដ្ុលាៃ រ) 7.75  7.77  7.82  

សឹងារុរី (ដ្ុលាៃ រ) 1.35  1.40  1.31  

មា៉ា ប សុី (រីងហគីត្) 3.93  4.42  3.90  

ហវីលីរីន្ (បរ៉ាសូ) 45.98  50.11  51.39  

ថ្ល (ាត្) 35.19  34.39  31.38  

ឥណឌូ បន្សុី (ររូស្ថ) 13,192.60  13,315.60  13,404.20  

កូបរ  (វ ូន្) 1,147.05  1,114.45  1,070.99  

ថ្ត្វា ន្់ (ដុ្លាៃ រ) 32.33  30.28  29.21  

រិន្ (បរ ន្្ីន្រ ៊ី) 6.46  6.89  6.33  

ក ព្ុជា (បរៀល) 3,929.60  3,947.01  3,988.43  

ឡាវ (គីរ) 7,928.17  8,081.81  8,239.01  

បវៀត្ណា្ (ដ្ុង) 21,989.00  22,501.10  22,659.50  

ឥណាឌ  (រូរី) 66.14  64.75  63.67  

រុសសី (រូរ) 68.06  56.35  56.23  

អូន្តសាត លី (ដ្ុលាៃ រ) 1.31  1.30  1.24  

 ្៊ិរសុិរកូ (បរ៉ាសូ) 17.27  18.71  18.66  

អង់បគៃស (បផ្កន្) 0.69  0.80  0.71  

សវ ីស (ន្តហវង់) 0.96  1.00  0.94  

អឺរ ុរ (អឺរ ូ) 0.88  0.93  0.81  

្រ្រៈ OANDA (Internet) 

 

 

 



្រឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិរច ន្ិង ហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ឧបសម្ព័នធ 

ាោង 17៖ សថតិ្ិកសិក ម្ 

លលតិ្ក ម្កសកិ ម្ ន្ងិ ាំបរញ ឯកា 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថ្លទដី្ោាំដុ្ោះ  
  

 

  ្សូវ ហិកា 3,051,412  3,118,160  3,206,523  

  ដ្ាំណាាំរួ្លស ាំ ន្ិងដ្ាំណាាំឧសាហក ម្ ហិកា 956,272  1,030,596  1,085,404  

  បៅស ូ ហិកា 388,681  435,991  436,812  

ថ្លទដី្្រ្ូលលល        

  ្សូវ ហិកា 3,025,430  3,097,253  2,808,782  

  បៅស ូ ហិកា 111,016  129,666  171,063  

ររសមាណលល        

  ្សូវ បាន្ 9,232,088  9,926,816  9,087,548  

  បៅស ូ (ខ្ករ) បាន្ 33,309  36,788  37,025  

  ជលលល បាន្ 136,450  149,698  150,538  

 ាំបរញ  242,691  320,323  365,209  

  អងារ បាន្ 159,168  157,620  155,298  

  ្សូវ បាន្ - 850  -  

  បៅស ូ  បាន្ 28,992  34,130  35,698  

  សារ បាន្ - 14,600  93,969  

  លលិត្លលជលលល បាន្ 47  60  1,587  

  លលិត្លលកសិក ម្បលសងៗ បាន្ 54,484  113,063  78,657  

្រ្រៈ  រាយការណ៍្រចាំសាត ហ៍ ្រចាំខែ ន្ិង្រចាំឆ្ន ាំ ្កសួងកសិក ម្ រុកាា ្រមាញ់ ន្ិងបន្សាទ 

     រាយការណណ៍ណិជកក ម្្រចាំខែ 
    

 

បរៀររាំបោយ យកោឋ ន្សថ ិត្ិ ន្ិង វសភាគបសដ្ឋកិរច ថ្ន្អគគ យកោឋ ន្បគ្នលន្បោាយ 

ទាំ ក់ទាំន្ងៈ  (855) 12 997 616 

  (855) 89 898 878 


