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អីុនធឺខែត :   www.nbc.org.kh គឺជាគគហទំពរ័របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។ ទិន្នៃយ័ថ្មីៗកនុងគគហទពំរ័ 
ៃិងទិន្នៃ័យបន្តបនាា ប់គទៀត ត្តូវបាៃៃិងកំពុងដាក់បញ្ចូ លគៅកនុងប្រព័ន្ធទិន្នៃ័យ តាម្ធៃធាៃ 
ដែលមាៃ ។ គលើសពីគៃេះគទៀត គគហទំព័រគៃេះ គឺជាទីតំាងែ៏ល្អបំផុតគែើម្បទីទួលបាៃទិន្នៃ័យសគងេប 
នៃការគេញផាយេុងគត្កាយបង្អស់ ។ 

 

  www.nbc.org.kh is the National Bank of Cambodia website. The website new 
data and metadata are progressively being added to the database, as resources 
permit. This website is the best place to start for access to summary data from the 
latest publications.  

 
សស្វាព័ត៌មាន   :   បុគ្គលិករបស់នាយកដាា ៃសថិតិ នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អាេជួយេងអុលបង្ហា ញ ឬដែនា ំ

អ្នកគត្បើត្បាស់កនុងការដសែងរកទិន្នៃ័យតាម្តត្មូ្វការ ។ ការគបាេះពុម្ពផាយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា 
អាេរកជាវបាៃ គហើយគសវាគលើការជាវជាប្រចកំ៏អាេគរៀបេំបាៃដែរ ។ េំគ េះគសវាគលើទនិ្នៃ័យ
ពិគសសគផេងគទៀតកអ៏ាេរកបាៃផងដែរ តាម្រយៈការម្កជាវត្ពឹតតិបប្រគដាយផ្ទា ល់ ។ 

 

  The Statistics Department staff of the National Bank of Cambodia can assist 
users in addressing their data requirements. The National Bank of Cambodia 
publications are available for sale and subscription services can be arranged. Other 
special data services are also available, on a user pays basis. 
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  E-mail : statistics@nbc.org.kh 
  ទូរស័េទ : ( ៨៥៥ ) ២៣ ៧២២ ៥៦៣  ១១១៥ 

  Telephone : (855) 23 722 563  1115 
  ទូរសារ :  ( ៨៥៥ ) ២៣ ៤២៦ ១១៧ 

 Facsimile : (855) 23 426 117 
  

 

 
 

 

 

 ISSN 2074-5680 

    តម្ម្ៃ : ១៥.០០០ សរៀេ ( ម្ួយម្ុនឺព្រ ាំពាន់សរៀេ ) 
Price: KHR 15,000 (Fifteen Thousand Riels) 

 

ផលិតដោយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា 
Produced by the National Bank of Cambodia 

INFORMATION SERVICE 

CONTACT DETAILS 

INTERNET 


	Front
	315 Jan 2020_Kh
	Back

