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ស្ថេ រភារម៉ា ក្រូបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកមពុជា កនុង្ត្ីមាសទី៤ឆ្ន ាំាំ២០១៨ ាន្រន្ត រឹងមា ាំ ន្ិងធន្ន់្ឹងវសរត្តិជាង

រណ្តត ្ត្មីាសកនុងឆ្ន ាំមុន្  ៗបទាោះរីជាាន្្រឈមន្ឹងហាន្ភិយយមួយរាំន្នួ្កតី។ អ្ាអត្ផិរណ្តន្ិងរតូរ្ាក់ ខ្រ្រួល

កនុងរក្រិតទាប ខដ្លអារ្គរ់្គងាន្។ ស្ថេ នភាពរាំណូលន្ិងរាំណ្តយររន្តបោយមាន្ការគាំ្ទរកី្បថិទ្ធភាព នន 

ការស្រៀរគរចំណូល និងការស្ វ្ើបគលន្បោាយសារបរើ វសាថ រកមម ាន្រន្តភារ្របសើរប ើង ន្ិងរកាាន្លាំន្ឹងអត្បិរក

ររន្ត។ ចំណណរខផនកលក់ដុ្ាំ-រាយ, កាត្ប់ដ្រ, បទសររណ៍ និងលហំូរវិ ននសិ្គគផ្ទា លព់ីបរស្ទ្ថ ជាពសិ្ថថស្លើ និថយ័ 

អចលនក្ទ្ពយនិងធនាគរ បានរន្តកាំបណើន្កនុងអ្ារីរែទង់កនុងររសោកាសអាំបណ្តយផលថ្ន្ស្ថេ រភាពនស្គបាយ 

រនុងក្បស្ទ្ថ និងកាំបណើន្បសដ្ឋកិរចរិភរបោក។ 

កសកិមម (1) សាថ ន្ភារកសិកមម បោយមិន្គិត្រកីាររញិ្ចមឹសត្វណហន្ៈ រកាាន្កាំបណើន្លអ ណែលបានឆុ្ុះ 

បញ្ច ងំពីភារ្របសើរប ើងថ្ន្បរនមណផល្សវូ ៧,៤ ោន្បាន្ (+៣,៥%), ររសមាណផលតិ្ 

បៅស  ូ(ខ្ករ) ្រមាណ ២២០ណន្់បាន្ (+១៣,៩%),  ្រមទាាំងខផនកជលផល ្រមាណ 

៩១០ ណន្់បាន្ (+៦,៣%)។ ទ្នាឹរនឹងរំស្ណើនបរនមណផលទំាងអថ់ស្នុះ ការជាំរុញសហ្គស

ខកថ្រនផលតិ្ផលកសិ-ឧសាហកមម គឺជាអាទិភាររាំបណោះមុែ បដ្ើមបីរកាបសថ រភារថ្លៃបដ្ើមទី, 

ជាំន្ួសការប្រើ្ាសប់ៅសល់, តំណភាក រ់សហ្គសធុន្ត្ូរ/មធយម ន្ិងរិរិធកមមមូលោឋ ន្

បសដ្ឋកិរចជាបដ្ើម កនុងរយៈបរលមធយមន្ិងខវង។ 

បទសររណ ៍(2) ស្មារ់្ត្មីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ បន្ោះ កមពុជាទទលួាន្អនកដ្ាំបណើរ្រមាណជា ១,៨ ោន្នាក់ 

(+៨,០%) កនុងបនាោះ រាំន្នួ្បភញៀវរលូាម្រោន្យន្តបហាោះអន្តរជាត្ិ មាន្ ១,១ លាននារ់ 

(+២២,៤%)។ កាំបណើន្បភញៀវបន្ោះ គឺមាន្ការរលូរួមជារន្តរនាទ រ់រីការរ្ងីកបជើងបហាោះបហើរ

្ត្ង់បៅមក, ការរ្ងីក វសសាលភារអាកាសោន្ោឋ ន្ជារន្តរនាទ រ់, ការរបងកើន្ការផសរវផាយរី

ត្ាំរន្់សកាត ន្ុរលបទសររណ៍, ការបធវើរិរិធកមមទីផាររខន្ថម ន្ិងជារិបសសការរការាន្បសថ រភារ

ន្បោាយកនុង្របទស។ 

សាំណង ់(3) ស្មារ់្ត្មីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ ការផតលល់ែិតិ្អន្ញុ្ញញ ត្សាងសង់ទទូាាំង្របទសមាន្ ៧៤៩ 

គប្មាង (-១៦,៤%), មាន្ត្ថ្មៃ ៩៣៥ ោន្ដុ្ោៃ រ (-២៩,១%) ន្ិងបលើ្ កឡាថ្ផទសាំណង់

                                                        

1 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ្កសួងកសិកមម រុកាា ្រមាញ ់ន្ងិបន្សាទ។ ទ្និននយ័ គិតក្តរឹណែ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨។ 
2 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ្កសួងបទសររណ ៍

3 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដ្ ីន្គរូរន្យីកមម ន្ងិសាំណង ់

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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សរុរ ១,៦ ោន្ ខម៉ែ្ត្កាបរ៉េ (-១៩,១%)។ ទន្ទឹមន្ឹងការធាៃ ក់រោុះថ្ន្គប្មាងអន្ញុ្ញញ ត្សាងសង់ 

ការផតល់ឥណទាន្ខផនកសាំណង់ន្ិងអរលន្្ទរយ ាន្លមលយរ ី៣៧,៣% មកបៅ ២៩,៨%។ 

សាថ ន្ភារហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (4) 

បោងាមទនិ្នន្យយរឋមរអីគគនាយកោឋ ន្រត្នាគរជាត្ិ កនុង្ត្មីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ បន្ោះ ការ

្រមូលរាំណូលររន្តសរុរបៅរដ្ឋាលថ្នន ក់ជាត្ិអន្ុវត្តាន្រាំន្នួ្ ៥ ៥៤៤ រ ៊ីោន្បរៀល កនុង

បនាោះ រាំណូលសារបរើរន្ធ អន្ុវត្តាន្ ៤ ៥៩៩ រ ៊ីោន្បរៀល (+២៥,១%) ន្ិងរាំណូលមិន្ខមន្

សារបរើរន្ធ ៩៤៥ រ ៊ីោន្បរៀល (+៦%)។ កនុងន្យយបន្ោះ រាំណូលររន្តសរុរ្ត្ឹមដ្ាំណ្តរ់ឆ្ន ាំ

២០១៨ សប្មរាន្ ១១២% ថ្ន្រារ់សត ីរហីិរញ្ញវត្ថុស្មារ់ការ្គរ់្គងឆ្ន ាំ២០១៨ ឬ 

្រមាណ ១៩,៧% ថ្ន្ ផ.ស.ស ឆ្ន ាំ២០១៨ (ា៉ែ ន្ស់ាម ន្)។  

អត្ផិរណ្ត ន្ងិ    

អ្ារតូរ្ាក ់
(5) 

អត្ផិរណ្តកនុង្ត្មីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ សថ តិ្បៅកនុងក្មិត្ខដ្លអារ្គរ់្គងាន្ បណលគឺជា

មធយមកនុងអ្ា ២,៥% ទារជាង្ត្មីាសដូ្រគន ឆ្ន ាំ២០១៧ បោយសារកាំបណើន្រាំណ្តយទារ

ថ្ន្្កុមអាហារ-បភសជកៈមិន្មាន្ជាត្ិ្សវឹង ២,៥% ន្ិងការដឹ្កជញ្កូន្ ២,៩%។ កនុងរយៈបរល

ដូ្រគន បន្ោះ អ្ារតូរ្ាក់មាន្សថ ិរភារលអ បណលគឺជាមធយម ៤ ០៤៧ បរៀល/ដុ្ោៃ រអាបមរសក 

មាន្ការខ្រ្រលួ្ត្ឹម ០,២៥% រ៉ែុបណ្តណ ោះ។  

្រត្រិត្តកិារររូយិវត្ថុ 

ន្ងិឥណទាន្ (6) 

អ្ារូរិយវត្ថុទូបៅបធៀរន្ឹង ផ.ស.ស (ា៉ែ ន្ស់ាម ន្) មាន្ការរីករប្មើន្ោ៉ែ ងឆ្រ់រហយស គិត្

្ត្ឹម្ត្មីាសទី៤ បន្ោះ បណលគឺបកើន្រ ី៧៩,១% ឆ្ន ាំ២០១៧ បៅ ៨៩,០% ឆ្ន ាំ២០១៨។ កាំបណើន្

ឥណទាន្សរុរ ាន្បកើន្រី ២២,៧% បៅ ២៤,៦% កនុងបនាោះ ឥណទាន្ផតលប់ៅ្គឹោះសាថ ន្

មិន្រប្មើបសវាហិរញ្ញវត្ថុ (+១៩,៦%), ត្្មូវការផ្ទទ លែ់ៃួន្ (+៤២,០%) ន្ិងឥណទាន្រ ី

MFIs ាន្លមលយកាំបណើន្រ ី៣៦% មកបៅ្ត្ឹមរងវង់ ២៥%។ ជាការកត្់សមាគ ល់ ទាំហាំឥណទាន្

កនុងវសសយយសាំណង់ (*) ាន្រន្តកាំបណើន្ែពស់កនុងអ្ា ២៩,៨%។ 

ណណជិកកមមប្ៅ 

្របទស (7) 

ការនាាំរលូមុែទាំន្ញិ្គរ់មុែ )គិត្រួមទាាំងការនាាំរលូជារន្ទុករដ្ឋ ) បៅ្ត្មីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

មាន្ទាំហាំ ១៧ ០២៣ រ ៊ីោន្បរៀល (+២៣,២%) បធៀរន្ឹងឆ្ន ាំមុន្ បោយសារកាំបណើន្ែពស់

បលើផលតិ្ផលនាាំរលូរមបង ដូ្រជា៖ ររសកាា រសាំណង់ (+៦៦,៨%), ប្រងឥន្ទន្ៈ (+៧៧,៩%), 

បទារ្កោន្យន្ត (+៣១,៥%) ្រមទាាំងវាយន្ភយណឌ ន្ិងសបមៃៀករាំណក់ (+៤,៤%)។  

                                                        

4 ទនិ្នន្យយរបណ្តត ោះអាសន្នរីអគគនាយកោឋ ន្រត្នាគរជាត្។ិ ការអន្វុត្តរាំណ្តយស្មារ់ដ្ាំណ្តរ់ឆ្ន ាំ២០១៨ រុាំទាន្ា់ន្កត្់្ ាទាាំង្សុង។ 
5 ្រភរទនិ្នន្យយៈ  វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថ តិ្/ិ្កសងួខផន្ការការ ន្ងិធនាគរជាត្ថិ្ន្កមពុជា 
6 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ធនាគរជាត្ថិ្ន្កមពុជា 

(*) ន្យិមន្យយ៖ ឥណទាន្សាំណង,់ ការជញួដ្ូរអរលន្្ទរយ ន្ងិកមចទីញិផទោះជាកមមសិទធផ្ទទ ល់ែៃួន្ ្រមទាាំងឥណទាន្រ ីMFIs ស្មារស់ាំណង ់
7 ្រភរទនិ្នន្យយៈ អគគនាយកោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ករកមពុជា/្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ។ ទនិ្នន្យយនាាំបរញ-នាាំរូល ន្ងឹមាន្ការខកស្មលួ។ 
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ការនាាំបរញសរុរររស់កមពុជា បៅ្ត្មីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ទាំហាំ ១២ ៥៣៩ រ ៊ីោន្បរៀល 

កនុងអ្ាកាំបណើន្ទារ (+៧,៨%) កនុងបនាោះ ការនាាំបរញផលតិ្ផលកាត្ប់ដ្រន្ិងខសបកបជើង 

(+១៥,៤%) ន្ិងកសិកមម (+១២,៦%) ែណៈផលតិ្ផលប្គឿងរងគុាំ (-៤៤,៨%), ផលតិ្ផល

ឧសាហកមមបផសងបទៀត្ (-១៣,៤%) ន្ិងកង់ (-៣,០%)។ ការនាាំបរញបៅទីផារអាបមរសក 

មាន្សាថ ន្ភារ្របសើរខ្ៃ ាំង កនុងទឹក្ាក់ ៧៦៣ ោន្ដុ្ោៃ រ (+២៣,៩%) កនុងបនាោះ ផលិត្ផល

កាត្ប់ដ្រន្ិងខសបកបជើង (+៣២,២%)។ ឧសាហកមមនាាំបរញផលតិ្ផលកាត្ប់ដ្រន្ងិខសបកបជើង 

ររសក់មពុជា ទទលួាន្អត្ថ្របោជន្ជ៍ាប្រើន្ អាំ ងុបរលសង្គ្រគ មណណជិកកមម។ 

ផលតិ្ផលនាាំបរញបៅទីផារអឺរ៉េុរ (EU28) មាន្ទាំហាំ ១ ១៤៥ ោន្ដុ្ោៃ រ កនុងអ្ាកាំបណើន្

ទារ្រមាណ ២,៨% កនុងបនាោះ កាំបណើន្រកីាត្់បដ្រន្ិងខសបកបជើង មាន្អ្ា ២,៧% រ៉ែបុណ្តណ ោះ 

 រីឯផលតិ្ផលអងករ មាន្កាំបណើន្នាាំបរញ្រមាណ ៤៥,៦%។ 

ការវសន្បិោគ 

ឯកជន្ (8) 

គប្មាងវសន្ិបោគប្ៅត្ាំរន្់បសដ្ឋកិរចរិបសសខដ្លអន្ុមយត្បោយ CDC បៅ្តី្មាសទី៤ ឆ្ន ាំ

២០១៨ មាន្ ៥៤ គប្មាង បលើទុន្វសន្ិបោគ ១ ៨៥០ ោន្ដុ្ោៃ រ ែពស់ជាងរយៈបរលដូ្រ

គន ឆ្ន ាំ២០១៧ ខដ្លមាន្ ២៥ គប្មាង ន្ិងទុន្វសន្ិបោគ ្ រមាណ ១២០ ោន្ដុ្ោៃ រ រ៉ែុបណ្តណ ោះ។ 

ការវសន្ិបោគបលើវសសយយបសវាកមមន្ិងបទសររណ៍ ន្ិងឧសាហកមម មាន្រាំខណក្រមាណ 

៨០% ន្ិង ១៥,៧% ថ្ន្ការវសន្ិបោគសរុរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

8 ្រភរទនិ្នន្យយៈ ្កុម្រឹកាអភិវឌ្ឍន្ក៍មពុជា 
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ  

ារាង 1៖ ទិន្នន្យយបសដ្ឋកិរចសាំខ្ន្់ៗ 

  
ឯកា 

្ត្មីាសទី៤ 

  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សរូនាករមលូោឋ ន្        

អត្ផិរណ្ត (កាំបណើន្្រចាំឆ្ន ាំ) % 3.9% 2.2% 1.6% 

អត្ផិរណ្ត (កាំបណើន្មធយម្រចាំឆ្ន ាំ) % 2.9% 3.0% 2.5% 

អ្ារតូរ្ាក់បរៀល/ដុ្ោៃ រ (មធយម្រចាំឆ្ន ាំ) បរៀល 4,042  4,037  4,047  

ឥណទាន្ ន្ងិររូយិវត្ថុ         

កាំបណើន្រូរិយវត្ថុទបូៅ % ថ្ន្ ផសស 17.9% 23.8% 24.0% 

អ្ារូរិយវត្ថុទបូៅ % ថ្ន្ ផសស 70.9% 79.6% 89.0% 

កាំបណើន្ឥណទាន្ % 15.8% 22.7% 24.6% 

ណណជិកកមមអន្តរជាត្ ិ         

ទាំហាំណណជិកកមមនាាំបរញ រ ៊ីោន្បរៀល 9,915  11,631  12,539  

ទាំហាំណណជិកកមមនាាំរលូ រ ៊ីោន្បរៀល (12,488) (13,821) (17,023) 

 វសន្បិោគឯកជន្         

  គប្មាង រាំន្នួ្ 28  25  54  

  ទនុ្វសន្បិោគ ោន្ដុ្ោៃ រ 507  120  1,850  

  របងកើត្ការររ ណន្ន់ាក ់ 26,692  21,220  45,940  

បទសររណ ៍         

   អនកបធវើដ្ាំបណើរឆ្ៃងកាត្់្ របទសកមពុជា នាក ់ 1,503  1,689  1,825  

 វសសយយសាំណង ់         

គប្មាង រាំន្នួ្ 627  896  749  

្កឡាថ្ផទ ម២ 2,351  2,238  1,587  

ត្ថ្មៃសាងសង ់ ោន្ដុ្ោៃ រ 974  1,163  935  

ថ្លៃទាំន្ញិបលើទផីារអន្តរជាត្ ិ(គតិ្ជាដ្ោុៃ រអាបមរសក) 9         

អងករ ដុ្ោៃ រ/បាន្ 340  379  401  

ប្រងបៅ (Brent) -- ាខរ៉េល ដុ្ោៃ រ/ាខរ៉េល 46  63  65  

បៅស  ូ ដុ្ោៃ រ/បាន្ 1,871  1,569  1,353  

្រភរៈ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ,  វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថតិ្ិ, ន្ិងធនាគរជាត្ ិ

                                                        
9 គឺជាថ្លៃទាំន្ិញរុង្ត្មីាស  

សថិតិសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 
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រូរភារ 1៖ សាថ ន្ភារសូរនាករបសដ្ឋកិរចសាំខ្ន្់ៗ  

្រភរៈ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ,  វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថតិ្ិ, ន្ិងធនាគរជាត្ ិ

២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស ់

ារាង 2៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់ (មធយម្រចាំ្ត្មីាសទី៤) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

សូរនាករ 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

មែុទាំន្ញិ្គរម់ែុ 164.6  169.6 174.0 

  អាហារន្ងិបភសជកៈមនិ្ខមន្ជាត្ិ្ សវឹង 199.0  206.4 211.8 

  បភសជកៈមាន្ជាត្ិ្ សវឹង ន្ងិ ថ្នន ាំជក ់ 156.0  159.7 162.7 

  សបមៃៀករាំណក់ ន្ងិ ខសបកបជើង 140.2  144.4 147.7 

  ផទោះសាំខរង ទកឹ អគគិសន្ ីឧសម យន្ ន្ងិឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត្ 124.4  124.4 126.1 

  ប្គឿងសរា រឹម សមាា រប្រើ្ាស ់ន្ងិការខលទាាំ 147.9  150.1 150.7 

  សុខ្ភិាល 131.2  133.2 135.4 

  ការដ្ឹកជញ្កូន្ 108.9  112.8 116.5 

  គមនាគមន្ ៍ 68.3  68.1 67.6 

  ការកាំសាន្ត ន្ងិវរបធម ៌ 117.3  118.8 118.4 

  ការសិកា 160.1  159.9 159.6 

  បភាជន្យីោឋ ន្ 239.6  253.2 269.8 

  ទាំន្ញិ ន្ងិ បសវាកមមបផសងៗ 139.0  140.6 144.8 

្រភរៈ វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថតិ្ិ, ្កសួងខផន្ការ 

2.5%

5.6%

21.5%

25.5%

8.0%

15.4%

25.8%

3.0%

5.1%

22.7%

37.3%

12.4%

13.7%

15.5%

អត្ិផរណ្ត (មធយម្រចាំឆ្ន ាំ)

រាំណូលររន្តបធៀរ ផសស

កាំបណើន្ឥណទាន្សរុរ

កាំបណើន្ឥណទាន្ខផនកសាំណងន់្ងិអរលន្្ទរយ

កាំបណើន្បទសររណ៍

កាំបណើន្នាាំបរញកាត្ប់ដ្រន្ងិខសបកបជើង

កាំបណើន្ថ្នមរលលក់ររស់អគគិសន្កីមពុជា 

សាថ ន្ភារសូរនាករសាំខ្ន្់ៗកនុង្ត្ីមាសទី៤

២០១៧ ២០១៨
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រូរភារ 2៖ សាថ ន្ភារអត្ិផរណ្ត (មធយម្រចាំ្ត្មីាស) 

 

្រភរៈ វសទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថតិ្ិ, ្កសួងខផន្ការ 

២.៣. អ្ារតូរ្ាក ់

ារាង 3៖ អ្ារតូរ្ាក់បរៀលបធៀរដុ្ោៃ រអាបមរសក (មធយម្រចាំ្ត្មីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អ្ារតូរ្ាក់រុងខែ ្ត្មីាសទី១ ្ត្មីាសទី២ ្ត្មីាសទ៣ី ្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 4,046 4,073 4,047 

្រភរៈ ធនាគរជាត្ថិ្ន្កមពុជា 
   

 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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រូរភារ 3៖ សាថ ន្ភារអ្ារតូរ្ាក់បរៀលបធៀរដុ្ោៃ រអាបមរសក (មធយម្រចាំ្ត្មីាស) -- ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

្រភរៈ ធនាគរជាត្ថិ្ន្កមពជុា 

២.៤. ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ារាង 4៖ ារាង្រត្ិរត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនករាំណូល 

រ ៊ីោន្បរៀល 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

I. រាំណូលកនងុ្របទស 3,600  4,629  5,635  

១. រាំណូលររន្ត 3,551  4,568  5,544  

ក. រាំណូលសារបរើរន្ធ 2,724  3,677  4,599  

១. រន្ធផ្ទទ ល ់ 496  651  825  

រន្ធបលើ្ាក់បរៀវត្ស 124  173  166  

រន្ធបលើ្ាក់រាំបណញ 317  407  658  

រន្ធបលើផលទនុ្ដ្ធីៃី ន្ងិផទោះសាំខរង 55  71  0  

២. រន្ធ្របោល 1,744  2,454  3,078  

រន្ធបលើផលរររ 0  0  0  

អាករបលើត្ថ្មៃរខន្ថម 1,053  1,322  1,618  

អាកររិបសស 668  1,074  1,407  

រាំណូលរន្ធបផសងៗបទៀត្ 23  58  52  



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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រ ៊ីោន្បរៀល 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

៣. រន្ធណណជិកកមមប្ៅ្របទស 484  572  695  

រន្ធនាាំរូល 476  557  680  

រន្ធនាាំបរញ 9  15  16  

រន្ធនាាំបរញបផសងៗបទៀត្ 0  0  0  

ែ.រាំណូលមនិ្ខមន្សារបរើរន្ធ 827  891  945  

រាំណូលរីបន្សាទ 0  0  0  

រាំណូលរីថ្្របឈើ 5  9  3  

រាំណូលរីការជលួសហ្គស 2  1  8  

រាំណូលរអីាកាសររសីុវសល 43  41  34  

រាំណូលរីសមបទាន្ 87  122  127  

រាំណូលរីថ្្រសណយី ៍ន្ងិទូរគមនាគមន្ ៍ 86  74  67  

អាករសាថ ន្ទតូ្ (រាំណូលរលីែិតិ្ឆ្ៃងខដ្ន្ ន្ងិទោិឋ ការ) 139  170  0  

ផលរកីាររងស់ិទធិ្រលង 76  66  0  

រាំណូលរីការជលួ 6  5  0  

រាំណូលមនិ្ខមន្រន្ធបផសងៗ 383  403  705  

២. រាំណូលមលូធន្ 50  61  91  

្រភរៈ អគគនាយកោឋ ន្បគលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហរិញ្ញវត្ថុ 

ារាង 5៖ ារាង្រត្ិរត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនករាំណ្តយ 

រ ៊ីោន្បរៀល 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

II. រាំណ្តយសររុ 5,978  7,146  4,876  

១. រាំណ្តយររន្ត 4,170  4,923  3,455  

ក. ការណរ ន្ងិសន្តសិែុជាត្ ិ 893  1,088  938  

ែ. រដ្ឋាលសុីវ សល 3,228  3,791  2,486  

គ. រាំណ្តយការ្ាក ់ 49  43  31  

២. រាំណ្តយមលូធន្ 1,808  2,223  1,421  

ហិរញ្ញរបទាន្កនុង្សកុ 750  1,062  702  

រីរាំណូលកនុង្សុក 463  1,062  702  

រីជាំន្យួជាទាំន្ញិ 287  0  0  

ហិរញ្ញរបទាន្រីររបទស 1,058  1,161  719  

ឱន្ភារររន្ត (សារ់្ ាក)់ (457) (333) 2,088  

ឱន្ភារទបូៅ (សារ់្ ាក)់ (2,215) (2,495) 758  



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ារាង 6៖ ារាង្រត្ិរត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនកហិរញ្ញរបទាន្ 

រ ៊ីោន្បរៀល 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

III. ហរិញ្ញរបទាន្ 2,215  2,495  (758) 

១. ហរិញ្ញរបទាន្ររីរបទស 1,186  1,021  666  

  ្ទ្ទងល់វសកា 287  0  0  

  ជាំន្យួគប្មាងអភិវឌ្ឍន្ ៍ 1,024  1,195  757  

  រលំសរ់ាំណលុររបទស (125) (174) (92) 

២. ហរិញ្ញរបទាន្កនុង្សកុ 466  38  67  

របញ្ញើរោឋ ភាិល (60) (301) (1,253) 

 វសសយយឯកជន្ 537  (27) 0  

បផសងៗ (12) 366  0  

៣. ្រត្រិត្តកិារកាំរងុដ្ាំបណើរការ 563  1,436  (1,459) 

្រភរៈ អគគនាយកោឋ ន្បគលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហរិញ្ញវត្ថុ 

រូរភារ 4៖ សាថ ន្ភារត្លុយភារលវសការរន្ត (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល) 

 

្រភរៈ អគគនាយកោឋ ន្បគលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហរិញ្ញវត្ថុ 
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២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

រាំណូលររន្ត (Upper) រាំណ្តយររន្ត (Lower) ត្ុលយភារលវសការរន្ត (RHS)



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៥. ឥណទាន្ ន្ងិររូយិវត្ថុ  

ារាង 7៖ សាថ ន្ភាររូរិយវត្ថុ  

(រ ៊ីោន្បរៀល) 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

្ទរយសកមមររបទសសទុធ 31,814  42,575  55,214  

្ទរយសកមមររបទស 47,581  60,893  73,649  

្ទរយអកមមររបទស (15,767) (18,318) (18,435) 

្ទរយសកមមកនុង្សកុសទុធ 25,802  28,744  33,229  

ឥណទាន្កនុង្សុក 48,310  55,856  67,616  

ឥណបទយយសទុធរាជរោឋ ភាិល (8,148) (11,067) (14,804) 

ខផនកមិន្ខមន្រោឋ ភាិល 56,459  66,923  82,420  

្ទរយសកមមខផនកបផសងៗ (22,508) (27,113) (34,387) 

្ាក់របញ្ញើហាមឃាត្ ់ (1,302) (1,624) (1,974) 

មូលធន្ ន្ិង ធន្រាំរងុ (17,905) (22,862) (26,759) 

បផសងៗ (3,302) (2,626) (5,654) 

ររូយិវត្ថុទបូៅ (M2) 57,617  71,319  88,443  

រូរិយវត្ថុ (M1) 7,273  9,428  10,227  

រូរិយវត្ថុប្ៅធនាគរ 6,473  8,302  9,255  

្ាក់របញ្ញើររន្ត 800  1,127  972  

រូរិយវត្ថុបផសងៗ 50,344  61,890  78,216  

្ាក់របញ្ញើមាន្កាលកាំណត្់ ន្ងិសន្ស ាំ 2,386  2,615  3,209  

្ាក់របញ្ញើជារូរិយរយណណ (ររបទស) 47,957  59,275  75,008  

្រភរៈ ធនាគរជាត្ថិ្ន្កមពុជា 

 

 

 

 

 

 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៦.  វសសយយណណជិកកមម 

រូរភារ 5៖ ររសកាា រសាំណង់ បទារ្ក-ោន្យន្ត ន្ិងវាយន្ភយណឌ ន្ិងសបមៃៀករាំណក់ (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល)  

 

្រភរៈ ទាំន្ិញណណិជកកមមអន្តរជាត្ឆិ្ៃងាមមាត្់្រកគយរី អគគនាយកោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ករកមពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ារាង 8៖ ការនាាំរលូាមមុែទាំន្ញិសាំខ្ន្់ៗ (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល) 

មុែទាំន្ញិ  
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថ្នន ាំបរទយ  142  175  187  

បភសជកៈ ប្គឿង្សវងឹ ន្ិងារ ី  376  476  550  

សករស ន្ងិរ ៊ីបរង  56  41  38  

ប្រងឆ្ ន្ងិអាហារបផសងៗ  257  321  413  

សមាា រសាំណង ់  541  612  1,021  

បអ ិរ្ត្នូ្ិរ  6  8  125  

វាយន្ភយណឌ   3,660  3,801  3,969  

បទារ្ក-ោន្យន្ត  908  1,314  1,728  

ប្គឿងរនាៃ សោ់ន្យន្ត  11  17  29  

ររសកាា រ្ត្ជាក ់  77  69  77  

មាស  707  346  342  

ប្រងឥន្ធន្ៈ  1,298  871  1,548  

ជីកសិកមម  314  347  233  

បផសងៗ  4,135  5,424  6,762  

សររុ  12,488  13,821  17,023  

្រភរៈ ទាំន្ិញណណិជកកមមអន្តរជាត្ឆិ្ៃងាមមាត្់្រកគយរី អគគនាយកោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ករកមពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 
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ររសកាា រសាំណង់ ប្រងឥន្ទន្ៈ បទារ្ក-ោន្យន្ត វាយន្ភយណឌ  ន្ិងសបមៃៀករាំណក់



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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រូរភារ 6៖ សាថ ន្ភារមុែទាំន្ញិនាាំបរញសាំខ្ន្់ៗ (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល) 

 

្រភរៈ ទាំន្ិញណណិជកកមមអន្តរជាត្ឆិ្ៃងាមមាត្់្រកគយរី អគគនាយកោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ករកមពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

រូរភារ 7៖ សាថ ន្ភារនាាំបរញបៅទផីារអន្តរជាត្ិ (គិត្ជាោន្ដុ្ោៃ រអាបមរសក) 

 
្រភរៈ ទាំន្ិញណណិជកកមមអន្តរជាត្ឆិ្ៃងាមមាត្់្រកគយរី អគគនាយកោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ករកមពុជា ្កសងួបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 
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ផលតិ្ផលឧសាហកមម (អយកសបឆ្វង) កាត្់បដ្រ (អយកសសាត ាំ)វ-- %

ផលតិ្ផលកសកិមម (អយកសសាត ាំ)វ-- % ផលតិ្ផលឧសាហកមម (អយកសសាត ាំ)វ-- %
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្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ារាង 9៖ មុែទាំន្ញិនាាំបរញ (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល) 

មុែទាំន្ញិ 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សបមៃៀករាំណក ់ 6,137  6,965  7,343  

ខសបកបជើង 862  963  1,110  

វាយន្ភយណឌ បផសងៗ 104  145  866  

ប្គឿងរងគុ ាំបអ ិរ្ត្នូ្រិ 0  391  147  

ប្គឿងរងគុ ាំរលយន្ត 0  7  73  

កង ់ 0  423  411  

បឈើមូល 0  15  129  

បឈើខកថ្រន 0  0  1  

កាត ររន្ទោះ 0  0  17  

ផលតិ្ផលបផសងៗរីបឈើ 68  132  8  

អងករ 404  495  591  

្សវូ 0  0  0  

បៅស  ូ 241  284  281  

សករស 0  32  40  

ផលតិ្ផលជលផល 1  1  0  

ផលតិ្ផលកសិកមមបផសងៗ 7  38  55  

ារ ី 20  21  24  

ខែសបភៃើង ន្ិងរងគុ ាំខែសបភៃើង 0  0  164  

សាំរកកាំរ៉ែងុ ន្ងិគ្មរកាំរ៉ែុង 0  0  8  

មាស 3  0  0  

ផលតិ្ផលបផសងៗ 2,069  1,719  1,269  

នាាំបរញសររុ 9,915  11,631  12,539  

្រភរៈ ទាំន្ិញណណិជកកមមអន្តរជាត្ឆិ្ៃងាមមាត្់្រកគយរី អគគនាយកោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ករកមពុជា ្កសងួបសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៧. ការ វសន្បិោគឯកជន្ 

ារាង 10៖ សថ ិត្ិ វសន្បិោគវសសយយឯកជន្ប្ៅត្ាំរន្ប់សដ្ឋកិរចរបិសស (អន្ុមយត្បោយ្កមុ្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កមពុជា) 

ការអន្ញុ្ញញ ត្វសន្បិោគបោយ (CDC)  ឯកា 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

គប្មាង  រាំន្នួ្ 28 25 54 

របងក ើត្ការររ  ការររ 26,692 21,220 45,940 

ទនុ្ វសន្បិោគបលើវសសយយ      

    កសិកមម ោន្ដុ្ោៃ រ 247  0  79  

    ឧសាហកមម ោន្ដុ្ោៃ រ 113  120  291  

    បសវាកមម ោន្ដុ្ោៃ រ 91  0  240  

    បទសររណ ៍ ោន្ដុ្ោៃ រ 56  0  1,239  

សររុ ោន្ដ្ោុៃ រ 507  120  1,850  

    ទនុ្វសន្បិោគកនុង្សកុ ោន្ដុ្ោៃ រ 51  6  718  

    ទនុ្វសន្បិោគររបទស ោន្ដុ្ោៃ រ 456  114  1,132  

្រភរៈ ្កុម្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កមពុជា     

រូរភារ 8៖ រាំន្នួ្គប្មាង ន្ិងទនុ្វសន្បិោគប្ៅត្ាំរន្ប់សដ្ឋកិរចរិបសស (គិត្ជាោន្ដុ្ោៃ រអាបមរសក)  

 

្រភរៈ ្កុម្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កមពុជា  
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អយកសបឆ្វង (ទុន្វសន្បិោគ --ោន្ដ្ោុៃ រ) អយកសសាត ាំ (គប្មាង)



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

 15 

២.៨.  វសសយយបទសររណ ៍

ារាង 11៖ រាំន្នួ្អនកដ្ាំបណើរឆ្ៃងកាត្់្របទសកមពុជា 

សរូនាករ 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ (*) 

សររុ 1,503,297  1,689,396  1,792,981  

ាមផៃូវអាកាស 797,391  929,329  1,136,316  

ភនាំបរញ 330,054  383,113  520,057  

បសៀមរារ 449,574  522,336  517,097  

កងបកង 17,763  23,880  99,162  

ាមផៃូវបគក ន្ិង ផៃូវទឹក 705,906  760,067  656,665  

ផៃូវបគក 667,901  722,926  610,347  

ផៃូវទឹក 38,005  37,141  46,318  

្រភរៈ ្កសួងបទសររណ ៍

(*) បធវើរាំបណ្តលទនិ្នន្យយខែធនូ ស្មារា់៉ែ ន្ស់ាម ន្រាំន្នួ្បភញៀវកនុង្ត្មីាសទី៤។ ទនិ្នន្យយបន្ោះ ន្ងឹខកស្មួលប ើងវសញកនុង្ត្មីាសទី១ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រូរភារ 9៖ កាំបណើន្អនកដ្ាំបណើរឆ្ៃងកាត្់្របទសកមពុជា (គិត្ជា %) 

 

្រភរៈ ្កសួងបទសររណ ៍
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២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ ២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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២.៩.  វសសយយសាំណង ់

ារាង 12៖ គប្មាងអន្ញុ្ញញ ត្សាងសង់ 

  ឯកាត  
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សាំបណើសុាំសាងសង ់      

គប្មាង  រាំន្នួ្ 627  896  749  

ត្ថ្មៃសាងសង ់  ោន្ដុ្ោៃ រ 974  1,163  935  

សាំបណើសុាំសាងសងា់ម្របភទ      

សាំណងស់ាធារណៈ  ម២ 9,079  28,217  3,893  

លាំបៅោឋ ន្ ន្ិងភូមិ្គោឹះ  ម២ 1,600,050  873,178  906,946  

សាំណងឧ់សាហកមម  ម២ 575,213  373,963  114,302  

សាំណង់ណណជិកកមម  ម២ 153,044  884,234  481,075  

សាំណងប់ទសររណ ៍  ម២ 12,656  77,814  80,141  

សាំណង់វសន្បិោគបផសងៗ  ម២ 777  933  288  

សររុ  ម២ 2,350,819  2,238,338  1,586,643  

 ្ រភរៈ ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដី្ ន្គររូរន្ីយកមម ន្ិងសាំណង ់

រូរភារ 10៖ សាំបណើសុាំវសន្បិោគសាងសង់ គិត្ជា្កឡាថ្ផទ ខរកាម្របភទសាំណង់  

 

្រភរៈ ្កសួងបរៀររាំខដ្ន្ដី្ ន្គររូរន្ីយកមម ន្ិងសាំណង ់



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

 17 

៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ  និងអព្តាបតូរព្បារ់សលើទីផ្សារអនតរជាត ិ

ារាង 13៖ ថ្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាសប់លើទផីារអន្តរជាត្ិ (គិត្ជាដុ្ោៃ រអាបមរសក) 

មុែទាំន្ញិ ឯកា ទផីារ 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

អងករ បាន្/ដុ្ោៃ រ ាងកក 340  379  401  

ប្រងបៅ Brent ធុង/ដុ្ោៃ រ ្កងុ ុង 46  63  65  

បៅស  ូ បាន្/ដុ្ោៃ រ សឹងារុរ ី 1,871  1,569  1,353  

មាស បអាន្/ដុ្ោៃ រ ហុងកុង 1,359  1,406  1,339  

បណត្្កហម បាន្/ដុ្ោៃ រ សុីកាបហាគ  152  149  161  

សខណត កបសៀង បាន្/ដុ្ោៃ រ សុីកាបហាគ  409  401  374  

ប្រងដូ្ង បាន្/ដុ្ោៃ រ រ៉េតុ្បធើឌាំ 1,524  1,549  787  

សករស បាន្/ដុ្ោៃ រ ្កងុ ុង 353  383  371  

្រភរៈ បគហទាំរយរធនាគររិភរបោក 

រូរភារ 11៖ ថ្លៃជកីសិកមមបលើទផីារអន្តរជាត្ិសក្មរ់្ត្មីាសទី៤ (គិត្ជាដុ្ោៃ រអាបមរសក/ខម៉ែ្ត្្ទីកបាន្)  

 

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

ារាង 14៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាសប់លើទីផារអន្តរជាត្ ិ(ឆ្ន ាំបគល ២០១០=១០០) 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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មុែទាំន្ញិ 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ប្រងឥន្ធន្ៈ 45  60  62  

ផលតិ្ផលកសិកមម 90  87  82  

មារូអាហារ 93  92  85  

បឈើ 84  87  85  

ជីគីមី 73  75  93  

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

រូរភារ 12៖ សន្ទសសន្៍ថ្លៃមុែទាំន្ញិសាំខ្ន្់ៗបលើទផីារអន្តរជាត្សិក្មរ់្ត្មីាសទី៤  

 

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

 

 

 

 

 

 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ារាង 15៖ អ្ារតូរ្ាក់បលើទផីារអន្តរជាត្ិបធៀរន្ឹងដុ្ោៃ រអាបមរសក (មធយម្រចាំ្ត្មីាស) 

រូរិយរយណណ 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ជរ៉ែុន្ (បយ៉ែន្) 116.72  112.65  110.24  

ហុងកុង (ដុ្ោៃ រ) 7.75  7.81  7.83  

សឹងារុរី (ដុ្ោៃ រ) 1.45  1.34  1.37  

មា៉ែ ប សុី (រងីហគតី្) 4.48  4.06  4.15  

ហវលីរីីន្ (បរ៉ែសូ) 49.48  49.90  52.56  

ថ្ល (ាត្) 35.76  32.55  32.40  

ឥណឌូ បន្សុី (ររូស្ថ) 13,440.90  13,544.40  14,555.80  

កូបរ៉េ (វ៉េនូ្) 1,203.51  1,066.24  1,115.57  

ថ្ត្វា៉េន្់ (ដុ្ោៃ រ) 32.32  29.66  30.56  

រិន្ (បរ៉េន្មីន្រ ៊ី) 6.95  6.52  6.88  

ឡាវ (គីរ) 3,928.39  4,008.68  3,999.88  

បវៀត្ណ្តម (ដុ្ង) 7,908.57  8,238.79  8,532.48  

ឥណ្តឌ  (រូរី) 22,437.90  22,640.30  23,187.00  

រុសសី (រូរ) 67.84  63.71  69.48  

អងូ្គ្សាត ល ី(ដុ្ោៃ រ) 60.80  57.61  69.35  

អងប់គៃស (បផ្ទន្) 1.38  1.28  1.42  

អរឺ៉េុរ (អឺរ៉េូ) 0.81  0.74  0.79  

្រភរៈ OANDA (Internet) 

 

 

 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្បិសដ្ឋកិរច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ឧបសម្ព័នធ 

ារាង 16៖ សថ ិត្ិកសិកមម 

ផលតិ្កមមកសកិមម ន្ងិនាាំបរញ ឯកា 
្ត្មីាសទី៤ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថ្ផទដី្ោាំដុ្ោះ  
  

 

  ្សវូ ហិកា 2,907,087  2,989,631  3,209,585 

  ដ្ាំណ្តាំរួមផស ាំ ន្ិងដ្ាំណ្តាំឧសាហកមម ហិកា 963,001  953,053  1,021,636 

  បៅស  ូ ហិកា 431,053  436,338  436,682 

ថ្ផទដី្្រមូលផល        

  ្សវូ ហិកា 2,315,794  2,382,929  2,420,376 

  បៅស  ូ ហិកា 126,996  170,232  201,950 

ររសមាណផល        

  ្សវូ បាន្ 6,857,807  7,184,906  7,435,246 

  បៅស ូ (ខ្ករ) បាន្ 127,852  193,285  220,100  

  ជលផល បាន្ 802,450  856,263  910,153 

នាាំបរញ       

  អងករ បាន្ 525,829  573,441  577,299 (*) 

  បៅស ូ  បាន្ 125,962  157,304  164,800 

  សករ បាន្ 0  130,001  335,202 

  ផលតិ្ផលជលផល បាន្ 214  340  1,873 

  ផលតិ្ផលកសិកមមបផសងៗ បាន្ 88,190  218,641  312,523 

្រភរៈ  រាយការណ៍្រចាំសាត ហ៍ ្រចាំខែ ន្ិង្រចាំឆ្ន ាំ ្កសងួកសិកមម រុកាា ្រមាញ់ ន្ិងបន្សាទ 

     រាយការណណ៍ណជិកកមម្រចាំខែ 

សមាគ ល់៖ (*) សថ ិត្និាាំបរញរី អគគនាយកោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ករកមពុជា។ រ៉ែុខន្តសថតិ្ថិ្ន្ការនាាំបរញអងកររីកមពុជាបៅទផីារអន្តរជាត្ិ កត្់្ាាមរយៈបលខ្ធិការ

ោឋ ន្្រកបរញរលូខត្មួយស្មារ់រាំបរញខរររទនាាំបរញអងករ ស្មារ់ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្រហតូ្ដ្ល់ ៦២៦.២២៥ បាន្ ។ 
 

បរៀររាំបោយនាយកោឋ ន្សថតិ្ ិន្ិង វសភាគបសដ្ឋករិច ថ្ន្អគគនាយកោឋ ន្បគលន្បោាយ 

ទាំនាកទ់ាំន្ងៈ  (855) 12 997 616 

  (855) 89 898 878 

  Email: sead@mef.gov.kh 


