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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែតលុា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ក/ អតិផរណាកនុងប្រនេស 
តាមប្រភពទិន្នន្យ័ផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទំន្ិញបប្រើប្បាស់្បៅរាជធាន្ភីនំបពញ

ក្នុងខែតលុា មាន្ការបក្ើន្ប ើង ០,៣% ប ៀរន្ងឹខែមុន្ ន្ងិ ៣,១% បរើប ៀរន្ងឹខែដូចគ្នន ឆ្ន ំមុន្។ 

ក្នុងខែតលុា ឆ្ន ំ២០១៨បន្េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទំន្ញិភាគបប្ចើន្មាន្ការបក្ើន្ប ើងប ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ំមុន្ ក្នងុប េះស្ន្ទស្សន្៍

ថ្លលប្ក្ុមទំន្ិញអាហារន្ិងបភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹងបក្ើន្ ៣,២%, បភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹងន្ងិថាន ជំក្់បក្ើន្ ២,៥%, ស្បមលៀក្-

រំពាក្ន់្ងិខស្ែក្បជើងបក្ើន្ ៣,០%, ការដឹក្ជញ្ជូន្បក្ើន្ ៤,១% ន្ងិបភាជន្យីដ្ឋា ន្បក្ើន្ ៦,០%។ តាមការស្បងេត ស្ន្ទស្សន្៍

ថ្លលប្ក្មុទនំ្ញិអាហារន្ងិបភស្ជជៈមនិ្ខមន្ជាតបិ្ស្វងឹហាក្ម់ាន្ន្ ិន ការបក្ើន្ប ើងវញិ រ ទ រព់មីាន្ក្បំ ើន្លមលយចារព់បីដើម

ឆ្ន ំ២០១៨មក្, ក្នុងរយៈបពល ៣ខែចុងបប្កាយបន្េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្ក្ុមទំន្ិញអាហារន្ិងបភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹងមាន្ក្ំប ើន្

ជាម យម ២,៨% ក្នងុប េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលអងេរមាន្ក្ំប ើន្ជាម យម ២,៨%, ប្តីទឹក្ស្ថរន្ងិស្មុប្ទមាន្ក្ំប ើន្ ៣,៩%, ស្ថច់ 

មាន្ក្ំប ើន្ ២,៨% ន្ិងរខន្លមាន្ក្ំប ើន្ ៤,៤%។ 

គតិប្តមឹខែតលុា អតផិ្រណាម យមប្រចំាឆ្ន ំ (year average) មាន្អប្តា ២,៥% ទារជាងអប្តាក្នងុខែដចូគ្នន ឆ្ន ំ ២០១៧ 

ខដលមាន្អប្តា ៣,២%។ តាមការប វើចំបណាលដលខ់ែ ន ូឆ្ន ំ២០១៨
1
 អតផិ្រណាប្រចំាឆ្ន ំ (year on year) អាចន្ឹងមាន្

អប្តា ២,៨% ន្ងិ អតផិ្រណាម យមប្រចំាឆ្ន ំ (year average) អាចន្ងឹមាន្អប្តា ២,៦%។ 

តារាង ១៖ រខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទនំ្ញិទាងំ១២ប្ក្មុ (%) 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ ធ ៀបន្ងឹ១ឆ្ន ំមនុ្ 

មែុទនំ្ញិប្គរម់ែុ +០,៣ +៣,១ 

១-អាហារន្ិងបភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹង +០,២ +៣,២ 

២-បភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹងន្ិងថាន ជំក្់ +១,០      +២,៥ 

៣-ស្បមលៀក្រំពាក្់ន្ិងខស្ែក្បជើង  +០,០ +៣,០ 

៤-ផ្ទេះស្ំខរង ទឹក្ អគគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀត 

 +០,៤ +១,៦ 

៥-បប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈបប្រើប្បាស្់ 

ន្ិងការខលទា ំ

 +០,២ +០,៤ 

៦-ស្ុខាភិបាល  +០,៣ +១,៧ 

៧-ការដឹក្ជញ្ជូន្  +០,៦ +៤,១ 

៨-គម គមន្៍  +០,៣ -០,៣ 

៩-ការក្ំស្ថន្ត ន្ិងវរែ ម៌  +០,៤ +១,១ 

១០-ការស្ិក្ា    ០,០ +០,៤ 

១១-បភាជន្ីយដ្ឋា ន្  +០,៥ +៦,០ 

១២-ទំន្ិញ ន្ិងបស្វាក្មមបផ្សងៗ  -០,២ +១,៧ 

 

 

 

                                                           

1
ការប វើចំបណាលដល់ខែ នូ ឆ្ន ំ២០១៨៖ គឺជាការប វើចំបណាលបដ្ឋយបោងបលើអប្តាកំ្ប ើន្ជាម យមប្រចំាខែ (month on month)ថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទំន្ញិ ក្នុងរយៈបពល ៣ឆ្ន ំ ចុងបប្កាយ។ 
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ខំាន្់ៗ  

មែុទនំ្ញិ 

ប ៀរន្ងឹខែមនុ្ (%) ប ៀរន្ងឹឆ្ន ំមនុ្ (%) 

២០១៨ ២០១៨ 

ស្ហីា ក្ញ្ញា  តលុា ស្ហីា ក្ញ្ញា  តលុា 

អងេរ +០,៩ +០,១ +០,២ +២,៨ +២,៧ +២,៩ 

ស្ថច់បគ្ន  +០,៤ +០,២ -០,១ +២,៦ +២,១ +២,២ 

ស្ថចម់ាន្ ់ +០,៥ ០,០ +០,២ +១,៨ +២,០ +១,៧ 

ស្ថច់ទា 

 

-០,៥ +០,១ +០,៧ +០,១ +១,៩ +២,១ 

ស្ថច់ប្ជូក្ +២,០ +០,៥ -០,៦ +៣,០ +៣,៤ +៣,៥ 

ប្តីទឹក្ស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹក្ស្មុប្ទ +០,៨ +០,៥ +០,១ +៤,៦ +៣,២ +៤,១ 

ក្នុងប េះប្តីប្ស្ស់្ +០,៨ +០,៧ ០,០ +៤,៧ +៣,២ +៤,៣ 

ខផ្លប ើ +០,២ -០,៥ +០,៨ +២,៣ +១,៧ +២,៥ 

ខផ្លប ើប្ស្ស់្ +០,៣ -០,៧ +០,៩ +២,៣ +១,៦ +២,៥ 

រខន្ល  +១,១ +១,៥ +០,៥ +២,៨ +៤,៣ +៥,៩ 

រខន្លជាស្ល ឹក្  +០,៥ +១,៨ +១,៥ +៥,០ +៧,៥ +១០,៦ 

រខន្លជាខផ្ល +២,៣ +២,៨ -០,៤ +២,២ +៥,៧ +៥,៤ 

 

 

ែ/ អតផិ្រណាប្រចំាឆ្ន ំររស្ប់្របទស្មយួចនំ្នួ្ 

តារាង ៣៖ អតផិ្រណាចងុឆ្ន ំ (Year on Year) គតិជា % 

ប្របទស្ ២០១៧ ២០១៨ 

 ស្ហីា ក្ញ្ញា  តលុា ស្ហីា ក្ញ្ញា  តលុា 

ប្របទស្ក្មពុជា 2.6 2.7 2.1 2.6 2.6 3.1 

ប្របទស្បវៀតណាម 3.4 3.4 3.0 4.0 4.0 3.9 

ប្របទស្ថ្ល 0.3 0.9 0.9 1.6 1.3 1.2 

ប្របទស្មា៉ា ប សីុ្ 3.7 4.3 3.7 0.2 0.3 0.6 

ប្របទស្ឥ ឌូ បន្សីុ្ 3.8 3.7 3.6 3.2 2.9 3.2 

ប្របទស្ហ្វលីីពីន្ 2.7 3.1 3.5 6.4 6.7 6.7 

ប្របទស្ចនិ្ 1.8 1.6 1.9 2.3 2.5 2.5 

ប្របទស្កូ្បរ៉េខាងតែូង 2.6 2.1 1.8 1.4 1.9 2.0 

ប្របទស្ជរ៉ានុ្  0.7 0.7 0.2 1.3 1.2 1.4 

ប្រភពទនិ្នន្័យ 

(១) ប្របទស្ក្មពុជា គឺពីវិទាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិិ(NIS) 

(២) ប្របទស្បផ្សងៗបទៀត គឺពីបគហ្ទំព័រ http://www.tradingeconomics.com; 

 

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

ការចងប្ក្ងស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទនំ្ញិបប្រើប្បាស្់ (CPI) បៅភនំបពញ៖ 

• ថ្លលទនំ្ញិខដលប្តូវបាន្បប្ជើស្បរើស្មាន្ចនំ្នួ្ ២៥៩មុែ  

• ថ្លលមុែទនំ្ញិភាគបប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតរិតតិការប្រមលូពីផ្ារចនំ្នួ្ ៥ 

• ជាទូបៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូរគំរចូនំ្នួ្ ៤ក្នងុផ្ារន្មីួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទនំ្ញិខដលមនិ្ដ្ឋក់្លក់្បៅទផី្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតរូបៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលថ្ន្មុែទនំ្ញិប្តវូបាន្ចងប្ក្ងតាមម យមបរខាគ ិតស្ថស្រស្ត  (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្ក្សួ្ងខផ្ន្ការ (វទិាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

 

រ ៀរចំនិងរ វ្ ើចរំោលរោយ 

នាយកោា នស្ថិត ិនិងវភិាគរស្ដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា នរោលនរោបាយ, ប្កស្ួងរស្ដ្ាកិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 

ព័តម៌ាន្បផ្សងៗ សូ្មទាក្់ទងប្ក្មុការង្ហរ 

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

បមា៉ា ងប វើការ៖ ៧:០០ ដល ់១១:០០ប្ពឹក្ ន្ងិ ២:០០ ដល ់៥:០០របស្ៀល 

 

ក្ំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចំបពាេះមតិខដលបាន្រង្ហា ញក្នងុរបាយការ ៍បន្េះគជឺាការយល់ប ើញររស់្ប្ក្មុការង្ហរថ្ន្អគគ យក្ដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយបន្េះមនិ្ខស្ែងពកីារយល់ប ើញររស់្ប្ក្សួ្ងបស្ដាក្ិចចន្ងិហ្ិរញ្ាវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជាប េះបទ។ 

 


