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 ស្ថា នភាពអតផិរណានៅខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ក/ អតិផរណាកនុងប្រនេស 

សន្ទសសន្៍ថ្លៃទំន្ិញប្រើ្ាស់បៅរាជធាន្ីភ្នំបេញក្នុងខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៨ េ ំមាន្ការខ្រ្រួលបទប ៀរ

ន្ឹងខែម ន្ រ  ខន្ែបក្ើន្ប ើង ២,៣%បរើប ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ំម ន្។ 

ក្ំប ើន្ថ្លៃទំន្ិញជាម យមក្នុង្រមីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៨បន្េះ មាន្អ្ា ២,២% ទារជាងអ្ាក្ំប ើន្

ក្នុង្រីមាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៧ ខដលមាន្អ្ា ៤,២%។ ក្ំប ើន្ទារថ្ន្សន្ទសសន្៍ថ្លៃទំន្ិញក្នុង្រីមាសទី១បន្េះ 

បោយសារក្ំប ើន្ទារថ្ន្សន្ទសសន្៍ថ្លៃ្ក្ុមទំន្ញិអាហារន្ិងបភ្សជជៈមិន្មាន្ជារិ្សវឹង ខដលអ្ាក្ំប ើន្

ជាម យម្រឹមខរ ១,៩% ទារជាង្រីមាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៧ក្ន្ៃងបៅ ខដលមាន្អ្ាក្ំប ើន្ជាម យម ៥,៩%។ 

ក្នុងបនាេះ ្ក្មុទំន្ញិខដលលមលយក្ំប ើន្គួរឱ្យក្រស់មាា ល់រមួមាន្ សាចម់ាន្ក្ំប ើន្ជាម យម្រមឹខរ ០,៩% 

(្រមីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៧ មាន្ក្ំប ើន្ជាម យម ៤,២%) ន្ិងខលៃប ើ្ សស់ ០,១% (្រមីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៧ 

មាន្ក្ំប ើន្ជាម យម ៥,៥%),  រឯបរខន្ៃាន្ធាៃ ក្់ច េះ ០,៤% (្រីមាសទ១ី ឆ្ន ំ២០១៧ មាន្ក្ំប ើន្ជាម យម 

១៣,៥%)។ ាមការសបងេរ បយើងអាចប វើការសន្និោា ន្ាន្ថាការលមលយក្ំប ើន្បន្េះ មួយខលនក្អាចរណ្ដា ល

មក្េ ីវធាធាន្ការររសរ់ាជរោា ភ្ិាល បលើការរញុ្េះអ្ាេន្ធនំាចលូថ្ន្សរវរស់, ្រី/សរវរស់ក្នុងទឹក្, សាច់សរវ 

ន្ិងសាច់្រី។  

ារាង ១៖ រខ្មរ្មលួសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិទាងំ១២្ក្មុ (%) 

 ធ ៀបន្ងឹខែម ន្ ធ ៀបន្ងឹ១ឆ្ន ំម ន្ 

ម ែទនំ្ញិ្គរម់ ែ +០,០ +២,៣ 

១-អាហារន្ិងបភ្សជជៈមិន្មាន្ជារិ្សវឹង +០,១ +២,២ 

២-បភ្សជជៈមាន្ជារិ្សវឹងន្ិងថាន ជំក្់  -០,១ -០,៦ 

៣-សបមៃៀក្រំពាក្់ន្ិងខសែក្បជើង  +០,២ +១,៣ 

៤-លទេះសំខរង ទឹក្ អគាិសន្ី ឧសម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀរ 

  -០,២ +១,៣ 

៥-ប្គឿងសង្ហា រឹម សមាា រៈប្រើ្ាស់ 

ន្ិងការខលទា ំ

-០,២ +០,៥ 

៦-ស ខាភិ្ាល  +០,២ +១,២ 

៧-ការដឹក្ជញជូន្  -០,៣ +២,៥ 

៨-គមនាគមន្៍  -០,៣ -១,៥ 

៩-ការក្ំសាន្ែ ន្ិងវរែ ម៌  -០,៣ -១,៩ 

១០-ការសិក្ា   ០,០  -០,៧ 

១១-បោជន្ីយោា ន្ +០,២ +៧,៥ 

១២-ទំន្ិញ ន្ិងបសវាក្មមបលសងៗ  -០,២ +៣,៦ 
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ារាង ១ ៖ រខ្មរ្មលួសន្ទសសន្ថ៍្លៃមារូអាហារសខំាន្់ៗ  

ម ែទនំ្ញិ 

ប ៀរខែម ន្ (%) ប ៀរន្ងឹឆ្ន ំម ន្ (%) 

២០១៨ ២០១៨ 

មក្រា ក្ មាៈ មនីា មក្រា ក្ មាៈ មនីា 

អងេរ +០,១ +០,២ +០,២ +២,៣ +២,១ +២,២ 

សាច់បគ្ន  -០,៥ +០,៧ -០,១ +២,២ +២,៨ +២,៨ 

សាចម់ាន្ ់ -០,៣ +១,១ -០,៨ -០,៩ +០,៥ +០,៦ 

សាច់ទា 

 

-០,១ -០,២ -០,១ +០,៤ +០,៩ +០,៦ 

សាច់្ជូក្ +០,៦ +០,៣ +០,៥ -០,២ +០,៣ +០,៧ 

្រីទឹក្សារ ន្ិង ្រីទឹក្សម ្ទ -០,១ +០,៣ +០,២ +៤,៣ +៤,១ +៤,៥ 

ក្នុងបនាេះ្រី្សស់ -០,២ +០,៣ +០,២ +៤,៦ +៤,៤ +៤,៨ 

ខលៃប ើ -០,៥ +១,៧  ០,០ -០,១ +១,៧ +១,៣ 

ខលៃប ើ្សស់ -០,៥ +១,៨ -០,១ -០,៨ +០,៩ +០,៣ 

រខន្ៃ  -០,៣ +០,៣ +០,៣ -១,៤ -០,៥ +០,៧ 

រខន្ៃជាសៃ ឹក្  -១,២ +០,១ +០,៩ -១,៧ -០,៩ +១,៨ 

រខន្ៃជាខលៃ +១,៤ +០,៧ +០,៥ -៣,៨ -១,៦ -០,៣ 

 

 

ែ/ អរលិរណ្ដ្រចំឆ្ន ំររស់្ របទសមយួចនំ្នួ្ 

ារាង ៣៖ អរលិរណ្ដច ងឆ្ន ំ (Year on Year) គរិជា % 

្របទស 
២០១៧ ២០១៨ 

មក្រា ក្ មាៈ មនីា មក្រា ក្ មាៈ មនីា 

្របទសក្មពុជា 4.4 4.0 4.3 2.0 2.3 2.3 

្របទសបវៀរណ្ដម 5.2 5.0 4.7 2.7 3.2 2.7 

្របទសថ្ល 1.6 1.4 0.76 0.68 0.42 0.79 

្របទសមា ប ស  ី 3.2 4.5 5.1 2.7 1.4 1.3 

្របទសឥ ឌូ បន្ស  ី 3.5 3.8 3.6 3.3 3.2 3.4 

្របទសហ្វលីីេីន្ 2.7 3.3 3.1 4.0 3.9 4.3 

្របទសចនិ្ 2.5 0.8 0.9 1.5 2.9 2.1 

្របទសកូ្បរ៉េខាងរែូង 2.0 1.9 2.2 1.0 1.4 1.3 

្របទសជរ  ន្  0.4 0.3 0.2 1.4 1.5 1.1 

្រភ្េទនិ្នន្័យ 

(១) ្របទសក្មពុជា គឺេីវធាទាសាា ន្ជារសិា រិិ(NIS) 

(២) ្របទសបលសងៗបទៀរ គឺេីបគហ្ទំេ័រ http://www.tradingeconomics.com; 

 

http://www.tradingeconomics.com/
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ក្ ំរស់មាា ល ់

ការចង្ក្ងសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិប្រើ្ាស់ (CPI) បៅភ្នំបេញ៖ 

• ថ្លៃទនំ្ញិខដល្រូវាន្ប្ជើសបរឯសមាន្ចនំ្នួ្ ២៥៩ម ែ  

• ថ្លៃម ែទនំ្ញិោគប្ចើន្្រូវាន្្រររិរែិការ្រមលូេីលារចនំ្នួ្ ៥ 

• ជាទូបៅថ្លៃ្រូវាន្្រមូលេីរូរគំរចូនំ្នួ្ ៤ក្នុងលារន្មីួយៗ 

• ស្មារ់ម ែទនំ្ញិខដលមនិ្ោក់្លក់្បៅទលីារ ថ្លៃ្រូវាន្្រមលូេីររូបៅជិរៗលារ 

• សន្ទសសន្ថ៍្លៃថ្ន្ម ែទនំ្ញិ្រវូាន្ចង្ក្ងាមម យមបរខាគ ិរសាស្រសែ  (geometric average) 

្រភ្េ៖ ្ក្សួងខលន្ការ (វធាទាសាា ន្ជារិសា ិរិ) 

 

 

រ ៀរចំនិងរ វ្ ើចរំោលរោយ 

នាយកោា នស្ថិត ិនិងវភិាគរស្ដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា នរោលនរោបាយ, ប្កស្ួងរស្ដ្ាកិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 

េ័រម៌ាន្បលសងៗ សូមទាក្់ទង្ក្មុការង្ហរ 

ទូរស័េទបលែ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៤២៧ ៩១៣, (+៨៥៥) ៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

បមា ងប វើការ៖ ៧:០០ ដល ់១១:០០្េឹក្ ន្ងិ ២:០០ ដល ់៥:០០របសៀល 

 

ក្ំ រ់សមាា ល់៖ 

ចំបពាេះមរិខដលាន្រង្ហា ញក្នងុរាយការ ៍បន្េះគជឺាការយល់ប ើញររស់្ក្មុការង្ហរថ្ន្អគានាយក្ោា ន្។ 

ការលសេវលាយបន្េះមិន្ខសាងេកីារយល់ប ើញររស់្ក្សួងបសដាក្ិច្ន្ងិហ្ិរញញវរាុ ឬរាជរោា ភ្ាិលក្មពុជាបនាេះបទ។ 

 

 

 

 

 

 

  


