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 ស្ថា នភាពអតផិរណានៅខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក/ អតផិរណាកនុងប្រនេស 
តាមប្រភពទិន្នន្យ័ផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិត ិ(NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ជារួម ស្ន្ទស្សន្៍

ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ប្ររ់មុែនៅរាជធាន្ភីនាំនពញ ពុាំមាន្ការខប្រប្រលួនទនរើន ៀរន្ងឹខែមនុ្ រ ខុន្ែបាន្នកើន្ន ើង ១,៥% នរើន ៀរ

ន្ងឹខែមករាឆ្ន ាំមនុ្។  

នៅខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្កុមទាំន្ញិភារនប្រើន្ នៅរកាលាំន្ងឹ ន្ិងមាន្ការខប្រប្រួលតិរតួរនរើន ៀរ 

ន្ងឹខែ នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ កន្លងនៅ ជាពិនស្ស្ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលអាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតបិ្ស្វឹង ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ងិខស្ែកនជើង 

ន្ងិការសិ្កា។   

រ ុខន្ែ នរើនប្រៀរន ៀរន្ងឹខែមករាឆ្ន ាំមុន្ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្កុមទាំន្ញិមួយរាំន្នួ្មាន្ការនកើន្ន ើង កនុងន េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លល 

នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹងន្ិងថាន ាំជក់បាន្នកើន្ន ើង ៦,៤% (ប្ស្ថ ន្ិងថាន ាំជក់) ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលនភាជន្ីយដ្ឋា ន្ ៥,៨% ន្ងិស្នមលៀក- 

រាំពាកន់្ិងខស្ែកនជើង ២,៥%។ រាំខែកឯ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលការដកឹជញ្ជូន្បាន្ធាល ក់រុេះ ៥,៧% កនុងន េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលនប្រងស្ថាំង

 មមតាធាល ក់រុេះ ១៨,៦% ន្ងិស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលនប្រងមា ស្ ៊ូតធាល ករុ់េះ ១២,៩%។ ជាកខ់ស្ែង នប្រងស្ថាំង មមតាលករ់ាយនលើទីផ្ារ 

កនុងខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ថ្លល ៣.៣០០ នរៀល/លបី្ត ទារជាងកនុងខែដ៊ូរគ្នន ឆ្ន ាំ២០១៨ ថ្លល ៣.៩៥០ នរៀល/លបី្ត (ប្រភព៖ 

Ministry of Commerce)។ 

តារាង ១៖ រខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាាំង១២ប្កមុ (%) 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ ធ ៀបន្ងឹ១ឆ្ន ាំមនុ្ 

មែុទាំន្ញិប្ររម់ែុ ០,០ +១,៥ 

១-អាហារន្ិងនភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹង +០,១ +២,១ 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹងន្ិងថាន ាំជក់ +១,២      +៦,៤ 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ន្ិងខស្ែកនជើង  ០,០ +២,៥ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អរគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត 

 -០,១ +០,៣ 

៥-នប្រឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ 

ន្ិងការខលទាាំ 

 +១,២ +១,៤ 

៦-ស្ុខាភិបាល  +០,២ +២,៣ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្  -២,៨ -៥,៧ 

៨-រម រមន្៍  +០,៣ -០,២ 

៩-ការកាំស្ថន្ែ ន្ិងវរែ ម៌  +០,៣ +១,៤ 

១០-ការស្ិកា    ០,០ +០,៤ 

១១-នភាជន្ីយដ្ឋា ន្  +១,២ +៥,៨ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ  +០,១ +០,៤ 
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តារាង ២៖ រខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  

មែុទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

២០១៨ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៩ 

 វរិិកិា  ន ូ មករា  វរិិកិា  ន ូ មករា 

អងករ -០,៣ +០,៣ +០,២ +២,៣ +២,៤ +២,៦ 

ស្ថរ់នគ្ន  ០,០ +០,២ +០,៤ +១,៨ +១,២ +២,១ 

ស្ថរម់ាន្ ់ +០,៤ +០,៤ +០,៥ +២,១ +៣,២ +៤,០ 

ស្ថរ់ទា 

 

+០,៣ -០,៣ +០,៦ +២,១ +១,៥ +២,២ 

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

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ -០,៧ +០,១ +០,២ +២,២ +២,៣ +២,៦ 

កនុងន េះប្តីប្ស្ស់្ -១,១ +០,១ ០,០ +១,៧ +១,៨ +២,០ 

ខផ្លន ើ +០,១ -០,៣ -០,៧ +៣,០ +១,៨ +១,៧ 

ខផ្លន ើប្ស្ស់្ +០,១ -០,៣ -០,៦ +៣,០ +១,៧ +១,៦ 

រខន្ល  -០,៩ -០,៨ -១,០ +៤,៩ +៣,៥ +២,៧ 

រខន្លជាស្ល ឹក  -១,៤ -១,០ -១,១ +៧,៧ +៤,៩ +៥,១ 

រខន្លជាខផ្ល -០,៦ -១,២ -១,៥ +៦,៤ +៥,៤ +២,៣ 

 

កាំែតស់្មាគ ល ់

ការរងប្កងស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិនប្រើប្បាស្់ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

 ថ្លលទាំន្ញិខដលប្តូវបាន្នប្ជើស្នរើស្មាន្រាំន្នួ្ ២៥៩មុែ  

 ថ្លលមុែទាំន្ញិភារនប្រើន្ប្តូវបាន្ប្រតរិតែិការប្រម៊ូលពីផ្ាររាំន្នួ្ ៥ 

 ជាទ៊ូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រម៊ូលពីត៊ូររាំរ៊ូរាំន្នួ្ ៤កនងុផ្ារន្មីួយៗ 

 ស្ប្មារ់មុែទាំន្ញិខដលមនិ្ដ្ឋក់លក់នៅទផី្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រម៊ូលពីត៊ូរនៅជិតៗផ្ារ 

 ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលថ្ន្មុែទាំន្ញិប្តវូបាន្រងប្កងតាមម យមនរខារែិតស្ថស្រស្ែ  (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វទិាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

រ ៀរចំនិងរ វ្ ើចំរោលរោយ 

នាយកោា នស្ថិតិ និងវិភាគរស្ដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា នរោលនរោបាយ, ប្កសួ្ងរស្ដ្ាកិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្៊ូមទាក់ទងប្កមុការង្ហរ 

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

នមា ងន វើការ៖ ៧:០០ ដល់ ១១:០០ប្ពឹក ន្ិង ២:០០ ដល់ ៥:០០រនស្ៀល 

កាំែត់ស្មាគ ល់៖ 

រាំនពាេះមតិខដលបាន្រង្ហា ញកនុងរបាយការែ៍នន្េះរជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អរគ យកដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ែងពីការយល់ន ើញររស្់ប្កស្ងួនស្ដាកិរចន្ិងហិរញ្ញវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាន េះនទ។ 


