
របយករណ៍អតិផរ ្របចែំខកញញ  ឆន ២ំ០១០ 
ស្រមប់កិចច្របជុំគណៈកមម ធិករេគលនេយបយរបូិយវតថុេលើកទី១៨ 

ភនេំពញ ៃថងទី ១០  ែខកញញ    ឆន  ំ២០១០ 
 

I.  ថ នភពអតិផរ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ 
 

         អតិផរ ែខេលើែខ កនុងែខកញញ េនះ មនអ្រ  

កំេណើ ន ០,៧% ែដលជក្រមតិវជិជមនជប់ៗ គន កនុង 

រ ង៣ែខ េពលគឺពី អ្រ  ០,៥% និង០,៩% នែខ 

កកក និងែខសី េរៀងគន  បនទ បព់ីមនអ្រ អវជិជមន 

-០,០៣% កលពីែខមថុិន ។ សូមកតស់មគ ល់ថអ្រ  

អតិផរ មធយម្របចែំខកនុងអំឡុង ៩ ែខ ពីេដើមឆន  ំ

រហូតមកទល់េពលេនះមនក្រមតិ ០,៣%  ែដលទប 

ជងអ្រ អតិផរ មធយម្របចែំខនរយៈេពលដូចគន

ៃនឆន មុំនៗ េពលគឺ  ០,៧% ឆន  ំ២០០៩     ២,៣% ឆន  ំ

២០០៨ និង ១,១% ឆន  ំ ២០០៧ ។  ករណ៍េនះ 

បង្ហ ញថ ជទូេទ ថ នភពអតិផរ ឆន  ំ ២០១០ 

េនះមនសថិរភព្របេសើរជង្រគដូចគន កនុងរយៈ៣ឆន  ំ

កន្លងមក ែដលអ្រ អតិផរ មនករែ្រប្របួលេ្រចើនរ ងែខនីមយួៗ ។ ទងំេនះជករឆ្លុះបញច ំងពីភពនឹងនរ

ៃនៃថ្លទំនិញកនុង្រសុក េទះបីជៃថ្លទំនិញេនទីផ រអន្តរជតិមនករេឡើងៃថ្លខ្ល ងំកេ៏ យ ជពិេសសៃថ្លេ្របង 

ឥនធនៈែដលជទំនិញនចូំលសុទធ ធរបស់កមពុជ េហើយកជ៏ទំនិញែដលមនឥទធិពលខ្ល ងំេលើៃថ្លទំនិញដៃ៏ទ 

េទៀតផងេនះ ។ 

CPI: MOM % CHANGE
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គិត មបែ្រមប្រមួលែខេលើែខ នែខកញញ  ឆន  ំ

២០១០ េនះ កនុងចំេ មៃថ្លទំនិញទងំ១២្រកុម មន 

៩្រកុមបនេកើនេឡើង ២្រកុមបនថយចុះ និង១្រកុមមនិ 

មនករែ្រប្របួល ។ ្រកុមទំនិញែដលបនេឡើងៃថ្លមន 

្រកុមគមនគមន ៍ ៥,៧% ្រកុមេភជនីយ ្ឋ ន ១,៩% 

្រកុមម្ហូប រនិងេភសជជៈមនិមនជតិ្រសវងឹ ១,១% 

្រកុមសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជើង ០,៩% ្រកុមទំនិញ

និងេស េផ ងៗ ០,៩% ្រកុមករកម ន្តនិងវបបធម ៌

០,៨% ្រកុមដឹកជញជូ ន ០,៧% ្រកុមសុខភបិល 

០,៦% និង្រកុមេ្រគ ងសង្ហ រមឹ សមភ រៈេ្របើ្របស់ 

្រគួ រ និងករែថទផំទះជ្របច ំ ០,៤% ។ ចំែណកឯ 
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ពិនិតយេលើបែ្រមប្រមួលឆន េំលើឆន  ំ ្រកហ្វខងេ្រកម-េឆ្វងបនបង្ហ ញថ អ្រ អតិផរ ឆន េំលើឆន បំន 

េកើនេឡើងជសន មឹៗ២ែខជបគ់ន វញិ បនទ បពី់បនថយេលប នកំេណើ នជបន្តបនទ បក់នុងអំឡុង ៥ ែខជបគ់ន  ចប ់

ពីែខមនីដល់ែខកកក  រចួមក ។ ជកែ់ស្តង នែខសី  និងែខកញញ  ឆន  ំ២០១០េនះ អ្រ អតិផរ េកើនដល់ 

១,៨% និង ១,៩% េរៀងគន   បនទ បពី់បនថយចុះបន្តបនទ បដ់ល់្រមតិទបជងេគមយួកនុងអំឡុង៩ែខមកេនះ េសមើ 

១,៦% កលពីែខកកក  ។  

CPI: MoM & YoY % CHANGE
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         ក ្ត មយួចំនួនែដលបនរមួចំែណកកនុងអតិផរ  

រួម្របចំឆន  ំ នែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ ែដលេសមើនឹង 

១,៩% គឺ ្រកុមម្ហូប រ និងេភសជជៈពំុមនជតិ្រសវងឹ 

មនចំែណក ១% (្រតូវនឹងសមម្រត ៥២,២% ៃនអ្រ  

អតិផរ ្របចឆំន )ំ ្រកុមផទះសែមបង ទឹក អគគិសនី 

ឧសម័ន និង ឥនធនៈដៃទេទៀតមនចំែណក ០,៤% (្រតូវ

នឹងសមម្រត ១៨,១% ៃនអ្រ អតិផរ ្របចឆំន )ំ 

្រកុមដឹកជញជូ នមនចំែណក ០,៣% (្រតូវនឹងសមម្រត 

១៧,២% ៃនអ្រ អតិផរ ្របចឆំន )ំ ្រកុមេភជនីយ- 

្ឋ ន មនចំែណក ០,១% (្រតូវនឹងសមម្រត ៣,២% ៃន 

អ្រ អតិផរ ្របចឆំន )ំ ។ រឯី្រកុមសុខភបិលែដលមនេមគុណចំនួន ៥% េនកនុងក្រន្តកៃថ្លទំនិញេ្របើ្របស់ 

មនចំែណកអវជិជមន   ។ េ យែឡក មុខទំនិញ៧្រកុមេទៀត ែដលេនសល់បនចូលរមួចំែណក ០,២% ប៉ុេ ្ណ ះ 

(្រតូវនឹងសមម្រត ១២,៤% ៃនអ្រ អតិផរ ្របចំឆន )ំ ។  
 

 

 

Contribution Jul-10 Aug-10 Sep-10 (YOY%) 

  All Items 1.6 1.8 1.9

  Food & N A B 0.6 0.9 1.0

  Housing W E. 0.6 0.5 0.4

  Transportation 0.6 0.3 0.3

  Restaurants -0.1 0.0 0.1

 Health -0.1 -0.1 -0.1

  Others 0.2 0.2 0.2



      ទនទឹមេនះ ខណៈែដលអតិផរ រមួមនអ្រ  

១,៩% កនុងែខកញញ េនះ អតិផរ ឆន ំេលើឆន ំមិន 

គិតៃថ្លទំនិញ្រកុមម្ហូប រមនអ្រ  ១,៦% ។  

ទិនននយ័េនះបង្ហ ញថ ៃថ្លទំនិញ្រកុមម្ហូប រកនុង 

ែខកញញ  បនចូលរមួជំរុញឲយអតិផរ រមួកនែ់ត

មនក្រមតិខពស់េឡើង ។ េ យែឡកអតិផរ ឆន ំ

េលើឆន មំិនគិតៃថ្លទំនិញ និងេស ែដលពកព់័នធនឹង

ៃថ្លេ្របងឥនធនៈែដលមនបញចូ លទំងៃថ្លេស ្រកុម

ដឹកជញជូ នផងេនះ មនអ្រ ្រតឹម ១,២% េពលគឺ
ទបជងអតិផរ រួមផងែដរ ែដលជករឆ្លុះ

បញច ំងឲយេឃើញថ បែ្រមប្រមួលៃថ្លទំនិញ្រកុមេនះ 

កជ៏្របភពៃនករេកើនេឡើងអតិផរ រមួ្របចឆំន កំនុងែខកញញ េនះ េហើយក៏ ចជះឥទធិពលដល់ករេឡើងៃថ្លទំនិញ 

និងេស ដៃទេទៀត ។ ជករពិត អ្រ អតិផរ មនិ បប់ញចូ លទំង្រកុមម្ហូប រ និងទំងៃថ្លទំនិញនិង

េស  ែដលពកព់័នធនឹងៃថ្លេ្របងឥនធនៈផងេនះ មនក្រមតិអវជិជមនដល់ -0,២% េពលគឺេបើពំុគិតបញជូ ល

ៃថ្លេសប ង និងឥនធនៈ ទំនិញជទូេទេផ ងៗេទៀតពំុមនករេឡើងៃថ្លេឡើយ ែដល ចផ្តល់ករសននិ ្ឋ នថ ត្រមូវករ

កនុង្រសុករបស់អនកេ្របើ្របស់េនមនក្រមតិទប ្រសប មសនទុះៃនេសដ្ឋកិចចែដលពំុទនម់នេលប នេលឿនដូច

មុនេពលមនវបិត្តិពិភពេ ក ។ 
 

II- ក ្ត សខំន់ៗៃនអតិផរ  

១-ក ្ត ទំនញិ ៖  
     ទី១-ក ្ត ៃថ្លម្ហូប រ និងេ្របងឥនធនៈ  

ម្ហូប រមនក្រមតិេមគុណ ៤៥% ែដលខពស់

ជងេគេនកនុងក្រន្តកទំនិញ-េស ស្រមបគ់ណន

អតិផរ  ។ ជទូេទ ៃថ្លេសប ង និងអតិផរ រមួ

កម់នទំនកទំ់នងយ៉ងជិតសនិទធនឹងគន  ដូច្រកហ្វ

ខង ្ត ំបង្ហ ញ ។  

3 
 

ទនទឹមេនះ ៃថ្លេ្របងឥនធនៈផទ ល់មនទមងន ់ ១៦% 

េនកនុងក្រន្តកទំនិញ-េស  និង ចមនឥទធិពលបន្ត

េទេលើទំនិញដៃ៏ទយ៉ងេលឿនេទៀតផង ។ 

កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េនះ ៃថ្លេ្របង ំងេលើ 

ទីផ រពិភពេ កមនក្រមតិ ៥២ េសនដុ ្ល រ េមរកិ កនុង ១ លី្រត គឺបនេកើនេឡើង ៩% េបើេធៀបនឹងែខដូចគន  

កនុងឆន ២ំ០០៩ ។ ករេនះបនេធ្វើឱយៃថ្លេ្របងកនុង្រសុកមនក្រមតិ ១,០៥ ដុ ្ល រ េមរកិ កនុង ១លី្រត កនុងែខកញញ  

េនះែដរ េពលគឺបនេកើនេឡើង ១១% េធៀបនឹងែខដូចគន  នឆន មុំន ។ 
 



4 
 

 

ទី២- ក ្ត អតិផរ ៃន្របេទសជិតខង និងៃនទំនិញនចូំល 

កនុងភពជអនកពឹងែផ្អកេលើទំនិញនចូំលស្រមបបំ់េពញត្រមូវករេ្របើ្របស់កនុង្របេទស អតិផរ កនុង 

្រសុកក្៏រតូវរងសមព ធៃថ្លទំនិញៃន្របេទសនចូំលែដរ ។ បចចុបបនន ្របេទសែដលជៃដគូរពណិជជកមមសំខនរ់បស់ 

កមពុជ គឺ ចិន ៃថ និងេវៀត ម ។ ជេគលករណ៍ បែ្រមប្រមួលអតិផរ េនកនុង្របេទសទងំេនះនឹងមន 

ឥទិធពលមកេលើក្រមតិអតិផរ របស់កមពុជ ។ សមព ធអតិផរ េន្របេទសចិនបង្ហ ញនូវករេកើនេឡើងជលំ- 

បជ់ពិេសសនអំឡុងឆមសទីពីរ ។ អតិផរ េន្របេទសេវៀត មមនក្រមតិខពស់ េ យមនអ្រ មធយម 

្របចឆំន ្ំរបមណ ៩% ។ េ យែឡក អតិផរ េន្របេទសៃថមនសថិរភពកនុងក្រមតិ្របមណ ៣,៤% ។ 

ក្រមតិអតិផរ ៃន្របេទសទងំបីេនះ ្របសិនេនបន្តេទៀតេនះនឹង ចមនផលបះ៉ពល់ែថមេទៀតេលើៃថ្លទំនិញ 

កនុង្រសុកេនកមពុជ ។ 

ទនទឹមេនះែដរ េ យកមពុជជ្របេទសដុ ្ល រូបនីយកមម បែ្រមប្រមួលៃនអ្រ ប្តូរ្របកដុ់ ្ល េមរកិជមយួ 

្របកយ់ន៉ចិ់ន ្របកប់តៃថ និង្របកដុ់ងេវៀត ម កម៏នឥទិធពលផងែដរ មកេលើក្រមតិអតិផរ របស់្របេទស 

កមពុជ ។ ករេឡើងៃថ្លជលំ បៃ់ន្របកយ់ន៉ចិ់ន និង្របកប់តៃថេធៀបនឹង្របកដុ់ ្ល េមរកិមនអំេ យ 

ផលមនិល្អចំេពះអតិផរ កនុង្រសុករបស់កមពុជ ។  

 

២- ក ្ត ត្រមវូករ និងរបូយិវតថ ុ: សភព្របេសើរេឡើងៃនទិដ្ឋភពេសដ្ឋកិចចសកលេ ក រមួទងំសថិរភព 

ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុេនកនុង្របេទសកមពុជ បនចូលរមួបេងកើនទំនុកចិត្តវស័ិយឯកជនមកេលើ្របពន័ធ 

ធនគរ េហើយបនរមួចំែណកេធ្វើឲយករអភវិឌ រូបិយវតថុកនុង្របេទសមនសនទុះជធមម េឡើងវញិ ។ ករវវិឌ  

្របេសើរេឡើងៃនសូចនកររូបិយវតថុសំខន់ៗ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងដូចខងេ្រកម ៖ 

- អ្រ កំេណើ នរូបិយវតថុទូេទ (M2) ឆន េំលើឆន  ំ នែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េនះ េសមើ ២៧% េធៀបនឹង ២៩% 

នែខសី  កន្លងេទ ។ រូបិយវតថុទូេទេនះធ្ល បម់នកំេណើ ន្រតឹមែត ១៩% ប៉ុេ ្ណ ះ នែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ 

និងមនកំេណើ នេសមើគន  នែខដូចគន  ឆន ២ំ០០៨ ។  ្របភពចមបងៃនកំេណើ នកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េនះ គឺ 

្របកប់េញញ ើជរូបិយបណ័្ណ បរេទស ែដលមនកំេណើ ន ៣០% េហើយបនរមួចំែណក ២៤% េទកនុងរូបិយវតថុទូេទ 

២៧% េនះ ។  

 - អ្រ កំេណើ ន្របចឆំន ៃំន្រទពយសកមមបរេទសសុទធេសមើ ២២% នែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ ែដលជកំេណើ ន

មយួទបជងកំេណើ ន ២៥% ៃនែខសី កន្លងេទ ។ ្រទពយសកមមបរេទសសុទធធ្ល បម់នកំេណើ នដល់េទ ២៨% 

ន្រគដូចគន  ឆន ២ំ០០៩ និងមនកំេណើ ន្រតឹមែត ២០% ប៉ុេ ្ណ ះ នែខដូចគន  ឆន ២ំ០០៨ ។ ្របភពចមបង

ៃនកំេណើ នេនះគឺ កំេណើ ន្រទពយសកមមបរេទសសុទធរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលរមួចំែណក ១៥% ៃន

កំេណើ នរូបិយវតថុទូេទ (M2) និង្រទពយសកមមបរេទសសុទធរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ ែដលរមួចំែណក ៦% ៃន

កំេណើ នរូបិយវតថុទូេទ (M2) ។ កនុងរយៈេពល្របបំនួែខេដើមឆន ២ំ០១០េនះ ្រទពយសកមមបរេទសសុទធមនអ្រ  

កំេណើ នមធយម្របចឆំន េំសមើនឹង ៣៣% េធៀបនឹងអ្រ កំេណើ នមធយម្របចឆំន  ំ ១៨% នរយៈេពលដូចគន ឆន  ំ

២០០៩ ។ 



         
 

  - ្របកប់េញញ ើអតិថិជនកនុង្របពន័ធធនគរនែខកញញ េនះ មនអ្រ កំេណើ នឆន េំលើឆន េំសមើនឹង ៣០% ទប

ជងអ្រ កំេណើ ននែខសី  ឆន ២ំ០១០ ែដលអ្រ កំេណើ នេនះមន្រតឹម ១៩% ន្រគដូចគន  ឆន ២ំ០០៩ ។ 

េបើគិតជមធយម អ្រ កំេណើ ន្របចឆំន ៃំន្របកប់េញញ ើសរុបរយៈេពល្របបំនួែខេដើមឆន ២ំ០១០េនះ េសមើនឹង ៣៨% 

េធៀបនិងកំេណើ ន ៨% នរយៈេពលដូចគន ឆន ២ំ០០៩ ។ 

 - អ្រ កំេណើ នឆន េំលើឆន ៃំនឥណទនចំេពះវស័ិយឯកជនមនេលប នេកើនេឡើងជបន្តបនទ បក់នុងរយៈេពល 

្របបំនួែខចុងេ្រកយេនះ ែដលកនុងអំឡុងេពលពីរែខេនះ គឺែខសី  និងែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ មនកំេណើ នេសមើគន  

២៣% េហើយកំេណើ នេនះមនកំរតឹ្រតឹមែត ៤% ន្រគដូចគន  ឆន ២ំ០០៩ ។ េបើគិត មអ្រ កំេណើ នមធយម

្របចឆំន វំញិ កនុងរយៈេពល្របបំនួែខឆន ២ំ០១០េនះ ឥណទនចំេពះវស័ិយឯកជនមនកំេណើ នេសមើនឹង ១៧% 

ដូចគន នឹងកំេណើ ន នរយៈេពលដូចគន ឆន ២ំ០០៩ ែដរ។ 

 - ទុនប្រមុងផ្លូវករសុទធ គិត្រតឹមៃថង ២៦ ែខតុ  

ឆន ២ំ០១០ េនះ មនទំហំ ២.៤៣១,៩ នដុ ្ល រ េពល

គឺ បនេកើនេឡើងចំនួន ១៧១ នដុ ្ល រ េបើេធៀបនឹង

ដំ ចឆ់ន ២ំ០០៩ ។ ទនទឹមេនះែដរ ទុនប្រមុងអន្តរជតិ

ដុលមនទំហំ ២.៥៣៩,៧ នដុ ្ល រ េពលគឺបនេកើន

េឡើង្របមណ ១៧១,៥ នដុ ្ល រ េធៀបនឹងដំ ចឆ់ន ំ

២០០៩ ។ កំេណើ នេនះ ជចមបងបនមកពីកំេណើ ន 

ជចេងក មៃនទុនបំរុងកតព្វកិចចចំនួន ៨៩,៩ នដុ ្ល រ 

្របកធ់នេលើេដើមទុនរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ

វតថុចំនួន ២២,៨ នដុ ្ល រ និងករ្របកពី់ករវនិិេយគទុនប្រមុងអន្តរជតិចំនួន ១៨,១ នដុ ្ល រ ។ មនិ

គិតៃថ្លមស ទុនប្រមុងផ្លូវករសុទធមនទំហំ ១.៨៩៥,៨ នដុ ្ល រ េពលគឺបន េកើនេឡើង ៧៣,២% េធៀបនឹង

ករថយចុះ ១៩,៧% នរយៈេពលដូចគន ឆន ២ំ០០៩  ។ 
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 III. ជំហរេគលនេយបយរបូិយវតថុ និងសកមមភពចំេពះមុខ  
១.បរបិទៃន្របេទសជិតខងនិងសកលេ ក 

ទិនននយ័ពីទស នទនេសដ្ឋកិចចសកលេ កែដល 

មូលនិធិរូបិយវតថុបនេធ្វើបចចុបបននកមមនែខតុ ឆន  ំ ២០១០ 

បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចសកលេ ក 

េសដ្ឋកិចច្របេទសេជឿនេលឿន និងេសដ្ឋកិចច្របេទសកំពុង 

េងើបេឡើងនិងកំពុងអភវិឌ ន៍ ចនឹងេកើនរហូតដល់ ៤,៨% 

២,៧% និង៧,១% ្របេសើរជងករពយករណ៍នែខកកក

ឆន ២ំ០១០ ែដលថកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របេទសទងំេនះមន 

្រតឹមែត ៤,៦% ២,៦% និង ៦,៨% េរៀងគន  េនឆន ២ំ០១០ ែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ សហរដ្ឋ េមរកិែដលជកបលម៉សីុន

េសដ្ឋកិចចសកេ ករពឹំងថនឹងមនកំេណើ នរហូតដល់២,៧%ស្រមបឆ់ន ២ំ០១០េនះ ខណៈែដលកំេណើ នេសដ្ឋ- 

កិចច្របេទស ចិន ឥ ្ឌ  និងេសដ្ឋកិចចឧស ហកមមថមីៗេន សីុ និង ៊ ន-៥ នឹងឈនដល់ ១០,៥% ៩,៧%  

៧,៨% និង ៦,៧% េនឆន ២ំ០១០ ។  

អតិផរ ជមធយមរបស់្របេទសេជឿនេលឿនដូចជសហរដ្ឋ េមរកិ អឺរ ៉ុប ឡឺមង៉ ់ េសមើនឹង១,១៣% 

១,៦៣% និង១,០៨% កនុងអំឡុងែខមថុិន-កញញ ឆន ២ំ០១០ ។  ជរមួ ចបពី់ែខសី  ឆន ២ំ០១០ មក ្របេទស 

ជេ្រចើន រមួទងំ្របេទសេជឿនេលឿននិង ៊ នបនរក អ្រ ករ្របកេ់គលរបស់េគេនេថរដែដល ។ េពលគឺ 

សហរដ្ឋ េមរកិ សហគមនអឺ៍រ ៉ុប បនរក អ្រ ករ្របកេ់គលនេយបយរូបិយវតថុរបស់េគេនេថរកនុងក្រមតិ 

០,២៥% កនុងអំឡុងែខមក ឆន ២ំ០០៩-ែខតុ  ឆន ២ំ០១០ និង១%កនុងអំឡុងែខឧសភឆន ២ំ០០៩-ែខតុ  

ឆន ២ំ០១០ េរៀងគន  ។  ចំែណកឯ្របេទសៃថ ឥ ្ឌ  និងម៉េឡសីុបនរក អ្រ ករ្របកេ់គលនេយបយ

រូបិយវតថុឲយេនេថរកនុងក្រមតិ ១,៧៥%  ៥,៧៥% និង ២,៧៥%  ចបែ់ខសី មកទល់នឹងតុ  ឆន ២ំ០១០ 

េរៀងគន បនទ បប់នអនុវត្តនេ៍គលនេយបយរតឹតបតិរបស់ខ្លួនកលពី្រគមុនរចួមក ។ េ យែឡក ្របេទសចិន 

និងេវៀត មបនចបេ់ផ្តើមអនុត្តនេ៍គលនេយយរូបិយវតថុរតឹតបតិេ យបេងកើនអ្រ ករ្របកេ់គលនេយបយ

របស់ខ្លួនពី ៥,៣១% េនែខកញញ េទ ៥,៥៦% េនែខតុ និងពី ៦% េនែខកញញ េទ ៧% េនែខតុ  ឆន  ំ

២០១០ េរៀងគន  ។ 
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២.បរបិទៃន្របេទសកមពុជ 

 ក- ថ នភពេសដ្ឋកិចច 

- កំេណើ នេសដ្ឋកិចច 

ឥទធិពលអវជិជមនៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចសកលេ កែដលបនេកើតេឡើងចបពី់ចុងឆន ២ំ០០៧ មនករថម 

ថយចុះជេ្រចើន ជពិេសសេសដ្ឋកិចច្របេទសេន សីុ ។ េសដ្ឋកិចចកមពុជ្រតូវបនពយករណ៍ថនឹងមនកំេណើ ន

្របចឆំន ៥ំ,៥%េនឆន ២ំ០១០ ែដលជួយ រុញ្រចនេ យកំេណើ នវស័ិយកសិកមមចំនួន២,៣% ឧស ហកមម៥,៧% 

និងវស័ិយេស កមមចំនួន ២,៤% ។ មយ៉ងវញិេទៀត រូបិយវតថុអន្តរជតិកប៏នគូសបញជ កឲ់យដឹងផងែដរថ កំេណើ ន 

េសដ្ឋកិចចកមពុជេនឆន ២ំ០១០េនះសថិតកនុងចេន្ល ះពី ៤,៥%-៥% េ យ រករេងើបេឡើងវញិៃនកំេណើ នៃនករន ំ

េចញសំេលៀកបំពក ់ និងកំេណើ នេភញ វេទសចរណ៍បរេទស ។ ជកែ់ស្តង ទិនននយ័ថមីៗបនបង្ហ ញថករនេំចញ 

និងករវនិិេយគផទ ល់បរេទស(សុទធ)បនេកើនេឡើងរហូតដល់ជិត ១៥% និងជិត ៣៨% េរៀងគន េនកនុងឆមស

ទីមយួឆន  ំ២០១០ េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគន នឆន  ំ២០០៩ ។ ចំែណកឯចំនួនេភញ វេទសចរណ៍មកទស នកិចចេន 

កមពុជកប៏នេកើនេឡើងគួរឲយកតសំ់គល់រហូតដល់្របែហល ១៥% េនកនុង ៨ ែខេដើមឆន ២ំ០១០ េនះេធៀបនឹង 

រយៈេពលដូចគន េនឆន  ំ២០០៩ ។  
 

- ថ នភពអ្រ ប្តូរ្រ ក់ 

េនេពល្របកេ់រៀលបនធ្ល កៃ់ថ្លជបន្តបនទ បេ់ធៀប 

នឹង្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ធនគរជតិៃនកមពុជ បនេធ្វើ
អន្ត គមនេ៍លើទីផ រប្តូរ្របក់ មរយៈករលក្់របក ់

ដុ ្ល រចំនួន ៤៨ដង ែដលមនទឹក្របក ់ ៤៨ ន 

ដុ ្ល រ ែដល្រតូវនឹង ២០៣.៣៨២ នេរៀល ពីែខ 

ឧសភ មក្រតឹមៃថងទី១០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ ។  ជ 

លទធផល េបើគិត មបែ្រមប្រមួលមធយម្របចែំខ កនុង 

រយៈេពល១០ែខេដើមឆន ២ំ០១០ េនះ អ្រ ទិញទីផ រ 

ចុង្រគរបស់្របកេ់រៀលេធៀបនឹង្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ

បនចុះៃថ្ល្រតឹមែត ១,៥៧ % េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគន ៃនឆន មុំន ។ 

េនកនុងអំឡុងេពលដូចគន េនះែដរ េបើេធៀបនឹងរូបិយបណ័្ណ ៃនប ្ត ្របេទសជៃដគូពណិជជកមមមយួចំនួន 

្របកេ់រៀលបនចុះៃថ្ល ១០,០៣%  ៨,០១%  ១,៨២%  និង ១,២៥% េធៀបនឹង្របករ់ងីហគីតម៉េឡសីុ ្របក ់

បតៃថ ្របកយ់ន៉ចិ់ន   និង្របកដុ់ ្ល រហុងកុង េរៀងគន  េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគន នឆន ២ំ០០៩ ។ ផទុយេទវញិ 

្របកេ់រៀលបនេឡើងៃថ្លជមធយម ៥,៣០% េធៀបនឹង្របកដុ់ងេវៀត មនរយៈេពលដូចគន េនះ ។ 
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- ចលនអ្រ ករ្រ ក់   

 កំេណើ ន្របកប់េញញ ើអតិថិជនបនេធ្វើឲយ ថ នភព

ច្់របកង់យ្រសួលរបស់្របពន័ធធនគរមនភព

្របេសើរេឡើងជេ្រចើនេធៀបនឹងឆន  ំ ២០០៨-២០០៩ ។ 

េនចំេពះមុខសភពករណ៍េនះ ្រគឹះ ថ នធនគរក ៏

បនសេ្រមចបញចុ ះអ្រ ករ្របកប់េញញ ើនិង្របកក់មចជី 

បន្តបនទ បច់ប់ ងំពីេដើមឆន ២ំ០០៩មកេម្លះ៉។ បចចុបបនន

េនះ អ្រ ករ្របកថ់្លឹងរយៈេពល៦ែខចំេពះ្របកប់េញញ ើ
ជេរៀលសថិតេនកនុងក្រមតិ ៥,៥% ដែដល និងជដុ ្ល រ

បនថយចុះពី ៣,៩ មក ៣,៧% េនែខកញញ  ឆន ំ

២០១០ ។ ចំែណកឯអ្រ ករ្របកម់ធយម ស្រមប់

ធនគរធំៗចំនួន១០ ចំេពះ្របកប់េញញ ើជេរៀលនិងជដុ ្ល រេសមើ ៥,៤% និង ៣,៤% េរៀងគន េនកនុងរយៈេពល

ដូចគន  ។  កនុងអំឡុងេពលដូចគន េនះែដរ អ្រ ករ្របកថ់្លឹងរយៈេពល៦ែខចំេពះ្របកក់មចជីេរៀលនិងជដុ ្ល រ

េសមើនឹង ២២,៣% និង១៧,២% េរៀងគន  ។ មយ៉ងវញិេទៀត អ្រ ករ្របកម់ធយមស្រមបធ់នគរធំៗចំនួន១០ 

ចំេពះ្របកក់មចជីេរៀល និងជដុ ្ល រេសមើនឹង ២១% និង ១៦,១% េរៀងគន េនកនុងរយៈេពលដូចគន  ។ 

- ថ នភពឥណទនមិនដំេណើ រករ 

ដូច្រកហ្វខង ្ត ំបនបង្ហ ញ កំេណើ នឥណទន 

របស់្រគឹះ ថ នធនគរបនបន្តេកើនេឡើងជលំ ប ់

បនទ បពី់មនអ្រ ទប្រតឹម ២,៧%  កលពីែខវចិឆិកឆន ំ

២០០៩។ មកដល់ែខកញញ  ឆន  ំ២០១០ េនះ ឥណទន 

ចំេពះវស័ិយឯកជនបនេកើនេឡើងដល់២៣,២%េធៀប 

នឹង្រគដូចគន ៃនឆន មុំន ខណៈែដលក្រមតិឥណទន 

មនិដំេណើ រករមននិនន ករធ្ល កចុ់ះបន្តិច ។ េនះបង្ហ ញ 

ឲយេឃើញថ ្រគឹះ ថ នធនគរមនករ្របុង្របយត័នកនុង 

ករឲយខចី ែដលេធ្វើឲយឥណទនមនិដំេណើ រករមនករ 

ែ្រប្របួលកនុងរង្វង ់៤,៤% ប៉ុេ ្ណ ះកនុងរយៈេពល១០ែខ 

កន្លងមកេនះ។ 
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