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អីុនធឺខែត :   www.nbc.org.kh គឺជាគគហទំពរ័របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។ ទិន្នៃយ័ថ្មីៗកនុងគគហទំពរ័ 
ៃិងទិន្នៃ័យបន្តបនាា ប់គទៀត ត្តូវបាៃៃិងកំពុងដាកប់ញ្ចូ លគៅកនុងប្រព័ន្ធទិន្នៃ័យ តាម្ធៃធាៃ 
ដែលមាៃ ។ គលើសពីគៃេះគទៀត គគហទំពរ័គៃេះ គឺជាទីតំាងែល៏្អបំផុតគែើម្បទីទួលបាៃទិន្នៃយ័សគងេប 
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 អាេជួយ េងអុលបង្ហា ញ ឬដែនា ំ

អ្នកគត្បើត្បាស់កនុងការដសែងរកទិន្នៃ័យតាម្តត្មូ្វការ ។ ការគបាេះពុម្ពផាយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា 
អាេរកជាវបាៃ គហើយគសវាគលើការជាវជាប្រចកំអ៏ាេគរៀបេំបាៃដែរ ។ េំគ េះគសវាគលើទិន្នៃយ័
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. 

 

អាស្យដ្ឋា នទាំនាក់ទាំនង :  ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា  

  NATIONAL BANK OF CAMBODIA 

  នាយកដាា ៃសថិតិ 
  Statistics Department 

 អ្គារលល្ខ ៦៩-៧០ ម្ហាវថិីហាណូយ (លល្ខ១០១៩) ភូម្បិាយ៉ា រ សង្កា រភ់នលំេញថមី          
                                              ខណឌ សសន្សុខ រាជធាន្ីភនលំេញ  
  #69-70, Hanoi Blvd. (1019), Phum Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodia 

  អុីដម្៉ែល : statistics@nbc.org.kh 

  E-mail : statistics@nbc.org.kh 
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