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មាតិកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការង្សដ្ឋកចិ្ចកមពុជា / Cambodia economic trends ៥ 

 ១.១. សនទសសន៍ថ្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ / Consumer price index ៥ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរញវិ ្ថុ / Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកកម  / Trade ៧ 

 ១.៤. ការអនុិ្តល សិកា / Budget execution ៨ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិនិង្គឯកកជន / Private investment ៩ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១០ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់ / Construction ១០ 

២. ននិ្នា ការថ្លលទនំញិសខំាន់ៗ ង្ ើទផី្សារអនតរជា្ ិ/ International commodity prices ១១ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១១ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១១ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១១ 

៣. ឧបសមពយនធ ១៣ 
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ែលឹមសារសង្ខេប 

១. សនទសសនថ៍្លលទំនញិង្្បើ្ ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញកាុខខខ្ សិច្ឆិកា ឆ្ា ំ២០១៦ េុំមានកំង្ ើិនង្ទង្ ៀបនឹខខខ្្លុាកនលខង្ៅ ប ុខនត

ង្បើង្ ៀបនឹខ១២ខខ្កនលខង្ៅានង្កើនង្ ើខ ៣,៦%។ ង្ ោះេុមំានកំង្ ើិនង្ ៀបនឹខខខ្្លុាកនលខង្ៅ ប ុខនតសនទសសនថ៍្លលថ្នមហបូ

អាហារនិខង្ភ្សជកៈមិនខមនជា្ិ្សិឹខ ង្ភ្សជកៈមានជា្ិ្សិឹខនិខថ្ា ជំកង់្ៅខ្មានការង្កើនង្ ើខឯួរក្់សមាា  ់,  រឯកសនទសសន៍

ថ្លលង្ោជនហីដ្ឋឋ ន នខិសនទសសនថ៍្លលការដឹ្កជញកូនានលហចុ្ោះ។ តាមការង្ វើចំ្ង្ោ ឯិ្្្មឹខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ អ្ិផ្សរោ្បចំ

ឆ្ា ំ(year on year)អាច្មានអ្តា ៤,០% និខអ្ផិ្សរោម យម្បចំឆ្ា ំ(year average)អាច្មានអ្តា ៣,០%។ 

២. ឯិ្្្ឹមខខ្្លុា ឆ្ា ំ២០១៦ រ៊ូបិហិ្ថុទ៊ូង្ៅM2មាន ៥៧.៥៩៥ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ០,៨%ង្ ៀបនខឹខខ្

កញ្ញវ កនលខង្ៅ និខានង្កើនង្ ើខ ២១,៤%ង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន, កាខុង្ន្នោះសមាមា្្្ាក់ង្រៀ មាន ១៦,៣%ថ្នរ៊ូបិហិ្ថុ

ទ៊ូង្ៅM2 ង្ដ្ឋហានលហចុ្ោះបនតិច្ង្ ៀបនខឹខខ្កញ្ញវ  បន្នទ ប់េាីនង្កើនង្ ើខជាបនតបន្នទ ប់ចប់េីខខ្ឧសោមក។ 

ឯិ្្្ឹមខខ្្លុា ឆ្ា ំ២០១៦ ឥិ នខដ្ ផ្សត ់ង្ដ្ឋហ ន្នគារណិិជកមាន ៥៥.៩៦៣ប ៊ីលានង្រៀ  ានលហចុ្ោះ 

០,០៥%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន នខិានង្កើនង្ ើខ ២០,០%ង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន, កាុខង្ន្នោះច្ំខិកថ្នឥិ នផ្សត ់ដ្ ់្ឯឹោះសាថ ន 

មិនខមនិិរញវិ ្ថុមាន ៨១,៨% ឥិ នផ្សត ់ដ្ ់្ ឯោឹះសាថ និិរញវិ ្ថមុាន ២,៤% និខឥិ នដ្ ់រ៊ូបិន័តបុឯា និខង្ផ្សសខៗ

មាន ១៥,៨%។ 

 ចំ្ង្ណោះ សិសយហម៊ូ ប្្កមពុជា សេវថ្លៃមាន្កុមិ នុចុ្ោះបញក ីចំ្ននួ ០៤ ានង្ាោះផ្សាហ កម់៊ូ ប្្ជាសាធារិៈ

ង្ៅង្ ើផ្សារម៊ូ ប្្កមពុជា(Cambodia Securities Exchange)។ សកម ោេជញួដ្៊ូរានលមលហជាបនតបន្នទ ប់កាខុឆ្ា ំ    

មុនៗ ប ុខនតានង្កើនង្ ើខឯួរក្់សមាា  ក់ាខុឆ្ា ំ២០១៦ង្នោះ។ ជាក់ខសតខកាខុរហៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ា ំ២០១២(ចប់ង្ផ្សតើមជញួដ្៊ូរង្ ើក

ដំ្ប៊ូខកាុខខខ្ង្មសា) ្ថ្មលជញួដ្៊ូរម៊ូ ប្្មាន ៥៣,៦ប ៊ីលានង្រៀ , ឆ្ា ំ២០១៣មាន ១៣,៧ប ៊ីលានង្រៀ , ឆ្ា ំ២០១៤មាន 

១២,១ប ៊ីលានង្រៀ , ឆ្ា ំ២០១៥មាន ៧,០៤ប ៊ីលានង្រៀ  នខិឆ្ា ំ២០១៦ានង្កើនង្ ើខមក សិញដ្  ់១០,០២ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

៣. កាខុខខ្ សិច្ឆិកាការនំ្នច្៊ូ ឯិ្ ជាទឹក្ាកម់ាន ៩៧០លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ៣,៣%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន ខដ្ កាខុង្ន្នោះ

ការនំ្នច្៊ូ បរសកាេ រសំិខា់នង្កើនង្ ើខខ្ពស់បន្នទ ប់េាីនលហចុ្ោះកាុខខខ្កនលខង្ៅ, កានំ្នច្៊ូ វាហនភ្យ ឌិ  ង្្ឯឿខហនតនខិង្្បខឥនធ

នៈានង្កើនង្ ើខ្ិច្្ួច្,  រឯកការនំ្នច្៊ូ មុខ្ទំនញិង្ផ្សសខៗានលហចុ្ោះឯួរក្់សមាា  ។់ សរបុកាុខរហៈង្េ ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្នោះ 

ការនំ្នច្៊ូ សរុបមាន ១១.១២៥លានដុ្លាល រ ង្កើនង្ ើខ ៥,៤%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន កាខុង្ន្នោះចំ្ខិកថ្នការនំ្នច្៊ូ 

វាហនភ្យ ឌិ មាន ២៩,៤% បរសកាេ រសំិខ់ ៤,៦% ង្្ឯឿខហនត ៨,៥% ង្្បខឥនធនៈ ១០,៤% នខិទំនញិង្ផ្សសខ ងៗ្ទៀ  ្៤៧,១%។ 

កាុខខខ្ សិច្ឆិកាការនំ្នង្ច្ញមានចំ្ននួ ៧៧៨លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ៩,១%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន កាខុង្ន្នោះមានកំង្ ើិន

ង្ ើខឯួរក្់សមាា  ់ង្ ើ្បង្ភ្ទផ្ស ិ្ ផ្ស កា្់ង្ដ្រនខិខសែកង្ជើខ នខិផ្ស ិ្ ផ្ស ង្ៅស ៊ូ រឯកការនំ្នង្ច្ញអខករនខិផ្ស ិ្ ផ្ស 

ង្ផ្សសខៗានលហចុ្ោះង្ ៀបនខឹខខ្មុន។ សរុបកាខុរហៈង្េ ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្នោះ ការនំ្នង្ច្ញសរុបមាន ៩.២២១លានដុ្លាល រ ាន

ង្កើនង្ ើខ ៩,៧%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នោះច្ំខិកថ្នការនំ្នង្ច្ញផ្ស ិ្ ផ្ស កា្់ង្ដ្រនខិខសែកង្ជើខមាន 

៧៣,១% អខករ ២,៨% ង្ៅស ៊ូ ១,៥% នខិផ្ស ិ្ ផ្ស ង្ផ្សសខៗង្ទៀ្ ២២,៦%។ 
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៤. កាុខរហៈង្េ ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ ចំ្ ៊ិូ កាខុ្បង្ទសសរុបអនុិ្តាន ១២.៧៦៦ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ 

១៨,០%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន (ង្្ច្ើនជាខច្ាប់ល សិកាឆ្ា ំ២០១៦្បមាិ ២,៦%) កាខុង្ន្នោះច្ំខិកថ្នចំ្ ៊ិូ 

សារង្េើេនធមាន ៨៦,៨% នខិចំ្ ៊ិូ មិនខមនសារង្េើេនធនខិចំ្ ៊ិូ ម៊ូ  នមាន ១៣,២%។ រហៈង្េ ១១ខខ្ឆ្ា ំ២០១៦ 

ចំ្ោហសរុបមាន ១១.៣៥២ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ៤,៩%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន (ប ុខនត បជាខច្ាប់

ល សិកាឆ្ា ំ២០១៦្បមាិ ២៤,៧%) កាុខង្ន្នោះច្ំខិកថ្នច្ំោហង្បៀិ្សមាន ៤២,០% ចំ្ោហមិនខមនង្បៀិ្សមាន 

៣១,៩% នខិចំ្ោហម៊ូ  នមាន ២៦,១%។ ជា ទធផ្ស  រហៈង្េ ១១ខខ្ង្នោះ្ ុយោេច្រនតសរុបមានអ្ិង្រក ៤.១៦៤

ប ៊ីលានង្រៀ  នខិ្ ុយោេល សិកាទ៊ូង្ៅមានអ្ិង្រក ១.២៧៩ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

៥. រហៈង្េ ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ ចំ្ននួឯង្្មាខ សិនិង្គឯអនញុ្ញវ ង្្ដ្ឋហ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌ្ឍនក៍មពុជាមាន ១០០ឯង្្មាខ 

លហចុ្ោះ ១២ឯង្្មាខង្ ៀបនឹខឆ្ា ំមុន, សរុបអាច្បង្ខកើ្ការងារ្ បមា  ិ១០៥ណនន់្នក់ ានលហចុ្ោះ ២៥,៦%, ឯិ្ជាទុន សិនិង្គឯ

សរុប ២.៨០៥លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ២៨,៣%, ខដ្ កា កាុខខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៥ មានឯង្្មាខ សិនិង្គឯខាា ្ ំមួហចំ្នួនកាុខ

ខផ្សាកកសិ-ឧសាិកម  នខិង្សវាកម ។ ប ុខនតង្ ោះជាការ សិនងិ្គឯសរុបានលហចុ្ោះង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុនកតី ក៏មាន

កំង្ ើិនខាល ំខង្ ើការ ិ សនិង្គឯឧសាិកម  (ង្កើនង្ ើខ ៤៩,៧%) និខ សិនិង្គឯង្ទសច្រិ៍ (ង្កើនង្ ើខ ១៣ដ្ខ) កាុខង្ន្នោះមាន

ឯង្្មាខ សិនិង្គឯ ំៗង្ៅង្ ើមជឈម ឌិ  ង្ទសច្រិ៍ ការអភ្ិិឌ្ឍ្ំបន់ង្ទសច្រិ៍ ម ជា្ិ នខិសោឋ គារផ្កក ហ្ាំ។ 

៦. កាុខខខ្ សិច្ឆិកា ឆ្ា ំ២០១៦ ចំ្ននួង្ភ្ញៀិអនតរជា្ិមាន ៤៧៨ណនន់្នក់ ានង្កើនង្ ើខ ១៥,៤%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន កាុខង្ន្នោះ

ង្ភ្ញៀិមកដ្ ់តាមផ្សលូិអាកាសមាន ៥៦,៥% និខតាមផ្សលូិង្គាកនិខទឹកមាន ៤៣,៥%។ តាមការសង្ខក្ថ្ន កេិៈរដ្៊ូិកា  

ចំ្ននួង្ភ្ញៀិអនតរជា្ចិប់ង្កើនង្ ើខជាបនតបន្នទ ប់ចប់េខីខ្្លុាដ្ ់ខខ្កុមភៈថ្នឆ្ា ំបន្នទ ប់។ រហៈង្េ ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្នោះ 

ចំ្ននួង្ភ្ញៀិអនតរជា្ិសរុបមាន ៤.៤០០ណន់ន្នក់ ានង្កើនង្ ើខ ៤,៨%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នោះង្ភ្ញៀិមកេី

្ំបន់អាសា នមាន ៤១,៩% អាសីុឦសាន ៣០,៣% អុ៊ឺរ បុនខិអាង្មរសក ២២,៦% នខិ្បំន់ដ្ថ្ទង្ទៀ្ ៥,៣%។ ង្បើង្ ៀបនឹខ

រហៈង្េ ១១ខខ្ឆ្ា ំមុន ចំ្ននួង្ភ្ញៀិអនតរជា្ាិនង្កើនង្ ើខ ៤,៨% កាុខង្ន្នោះង្ភ្ញៀិអ៊ឺរ ុបង្កើនង្ ើខ ៧,៥% និខង្ភ្ញៀិអាង្មរសក

ង្កើនង្ ើខ ១១,៧%  រឯកង្ភ្ញៀិមកេី្ បង្ទសឥ ឌិូ ង្នសីុ ថ្ល ឥោឌ  អ៊ូត្រាសាត  នីខិអា ៊ឺម ខក់ា៏នង្កើនង្ ើខឯួរក្់សមាា  ផ់្សខខដ្រ។ 

៧. កាុខខខ្ សិច្ឆិកា ឆ្ា ំ២០១៦ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបមាន ១៩៨ឯង្្មាខ (ង្កើន ១៧ឯង្្មាខង្ ៀបនខឹខខ្មុន), ខដ្ ោឯ

ង្្ច្ើនឯ៊ឺង្កើនង្ ើខសំង្ ើិសំិខ ់ំង្ៅដ្ឋឋ ន រឯកសំង្ ើិសំិខ់ឧសាិកម ានលហចុ្ោះង្ៅកាុខខខ្ង្នោះ។ សំង្ ើិសាខសខខ់ខ្

 ិ សច្ឆិកាង្នោះឯិ្ជាថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខ់សរុបមាន ៨៥៩ណនខ់ម ្្កាង្រ  ានង្កើនង្ ើខ ១០,៣%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន ឯិ្ជាទឹក្ាក់

មាន ៣៤៨លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ១៤,៨%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន។ 

រហៈង្េ ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបមាន ២.៣៨៨ឯង្្មាខ (ង្កើន ៤៩៨ឯង្្មាខង្ ៀបនឹខរហៈង្េ  

១១ខខ្ឆ្ា ំមុន), ឯិ្ជាទឹក្ាក់ ៨.២១០លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ១៧៧,៥%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន, ឯិ្ជាថ្ផ្សទ

សាខសខ់សរុប ១៣.៩០៧ណនខ់ម ្្កាង្រ  ានង្កើនង្ ើខ ៩៩,៨%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន, កាុខង្ន្នោះមានកំង្ ើិនឯួរក្់

សមាា  ់ចំ្ង្ណោះសំិខ់្បង្ភ្ទណិិជកកម  (ង្កើន ៤ដ្ខ) សំិខ់្បង្ភ្ទ ំង្ៅសាថ ន (ង្កើន ៥២,៤%) និខសំិខ់ឧសាិកម  

(ង្កើន ២៥%)។ 
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 ៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ  កាុខខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ ជារួមថ្លលង្្បខង្ៅកាុខកិច្ចសនា ក់១ខខ្ខាខមុខ្ានង្កើនង្ ើខមក សិញ

បន្នទ ប់េាីនលហចុ្ោះកាខុខខ្ សិច្ឆិកាកនលខង្ៅ ជាម យមង្្បខBrentថ្លល ៥៤,០៧ដុ្លាល រ/ ុខ ានង្កើនង្ ើខ ១៦,៤%ង្ ៀបនខឹ

ខខ្មុន, ង្្បខWITថ្លល ៥២,០១ដុ្លាល រ/ ុខ ានង្កើន ១៤,១%, នខិង្្បខDubaiថ្លល ៥១,៧៨ដុ្លាល រ/ ខុ ានង្កើនង្ ើខ 

១៨,៣%។ ននិ្នា ការកំង្ ើិនថ្លលង្្បខង្ៅង្នោះចប់មានង្ ើខេីចុ្ខខខ្ សិច្ឆិកាកនលខង្ៅ ឯ៊ឺបន្នទ ប់េមីានកិច្ច្ បជុថំ្នសមាជិក

OPECនខិ្បង្ទសមិនខមនសមាជកិOPECខដ្ ដឹ្កនំ្នង្ដ្ឋហ្បង្ទសរុសសុី សង្្មច្ានការ្េមង្្េៀខកា្់បនថហផ្ស ិ្ កម 

ង្្បខរហៈង្េ ៦ខខ្ ង្ដ្ឋហអនុិ្តេីខខ្មករា ឆ្ា ំ២០១៧។ 

 ថ្លលអខករ ង្ៅខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ (១)អខករកមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤២៥ដុ្លាល រ/ង្តាន ង្ដ្ឋហរកាាន នំខឹ

ថ្លលង្ ៀបង្ៅនឹខខខ្មុន នខិលមលហបនតិច្ង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន ខ្ិៈបរសមាិនំ្នង្ច្ញមានកំង្ ើិនង្ ើខកាុខរហៈប ុន្ន នខខ្

ចុ្ខង្្កាហង្នោះ។ (២)អខករថ្ល ង្ៅទី្កខុាខកកអខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៧៣ដុ្លាល រ/ង្តាន ានង្កើន ២,២%ង្ ៀប

នខឹខខ្មុន នខិង្កើន ២,៨%ង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន បន្នទ ប់េាីនលហចុ្ោះថ្លលបនតិច្កាខុខខ្ សិច្ឆិកាកនលខង្ៅ។ (៣)អខករង្ិៀ្ោម 

អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៤១ដុ្លាល រ/ង្តាន ង្កើនង្ ើខ ០,៩%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិលហចុ្ោះ ៨,១%ង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន។ 

ការនំ្នង្ច្ញអខកររបស់ង្ិៀ្ោមមានការលហចុ្ោះង្្ច្ើនង្បើង្ ៀបនខឹឆ្ា ំ២០១៥ មួហខផ្សាកឯ៊ឺង្ដ្ឋហសារការ ក់ង្ច្ញអខករសតុក

ថ្នរាជរដ្ឋឋ ភ្ិា ថ្ល(ឯិ្ ្្ឹមខខ្សីហា ២០១៦ មានអខករសតុក្បមាិ ៩លានង្តាន) នំ្នឱ្យង្ិៀ្ោមា្់បខ់ោេ្បកួ្

្បខជខង្ ើទីផ្សារសំខាន់ៗង្ៅអាសីុ ដ្៊ូច្ជាិវ ីេីនី ឥ ឌិូ ង្នសីុ និខមា ង្ សីុជាង្ដ្ើម, នខិមួហង្ទៀ្ង្ដ្ឋហសារ្បង្ទសង្ិៀ្

ោមានង្ផ្កត ្សំខាន់ង្ៅង្ ើការបង្ខកើនបរសមាិទិនាផ្ស ្សូិ ប ុខនតខ្វោះឯុិោេ។ 

 ថ្លលង្ៅស ៊ូ ង្ៅខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ ង្ៅស ៊ូTSR20ថ្លល ១.៩២៨លាល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ១៦,២%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន ឬ

ង្កើនង្ ើខ ៦៦,០%ង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន។ ង្ៅស ៊ូSGP/MYSថ្លល ២.២២៦ដុ្លាល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ១៩,០%ង្ ៀបនឹខខខ្

មុន ឬង្កើនង្ ើខ ៧៥,៨%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ កំង្ ើិនថ្លលង្ៅស ៊ូង្នោះឯ៊ឺង្ដ្ឋហសារការផ្សា្ផ់្សាខេ់ី្បង្ទសផ្ស ិ្ង្ៅស ៊ូ្បំន់

អាសា នានលហចុ្ោះ នខិបរសមាិង្ៅស ៊ូសតុកង្ៅ្បង្ទសចិ្នកម៏ានការលហចុ្ោះផ្សខខដ្រ មា ខ សិញង្ទៀ្សកម ោេផ្ស ិ្ កម 

កខឡ់ានង្ៅ្បង្ទសចិ្នបនតសថ ិ្ ង្ៅកាុខក្មិ្ ខ្ពស់និខមានកងំ្ ើិន្្មូិការង្ៅស ៊ូបខនថមង្ទៀ្។ 
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៣. ឧបសមព័ន្ធ 

សូច្នាករនាាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា និ្ខ ទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation and Foreign Reserves) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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 វិស័ររូបិរវតុ  និ្ខធ្នាររ (Money and Banking) 
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ការអន្ុវតតថវកិារ (Budget) 
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 វិន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខើតតការររ (Investment and Employment) 
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 វិស័រណិិនកកម  (Trades) 

 
********* 
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ង្រៀបច្ាំង្ោរ 

អឯគនារកោា ន្ង្រលន្ង្គារង្សដ្ាកិច្ច ន្ិខ ហិរញ្ញវតុ សាធារិៈ 

ត្រកសួខង្សដ្ាកិច្ច ន្ិខ ហិរញ្ញវតុ  

 

 

េយ្ម៌ានង្ផ្សសខៗ ស៊ូម ក់ទខ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៧០៣ ៤៣៦ 

ង្មា ខង្ វើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្េកឹ នខិ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ  

 

 


