
1 

 

  
ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែនេស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក. អតផិរណាកនុងប្រននស 

តាមប្រភពទិន្នន្័យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ជារួម ស្ន្ទស្សន្៍

ថ្លលទាំន្ិញន្ិងនស្វានប្រើប្បាស្់ប្ររ់មុែនៅរាជធាន្ភីនាំនពញ មាន្ការន ើន្ន ើងប្រមាណ ០,៣% ន ៀរន្ងឹខែមុន្ ។  

ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលប្ ុមទាំន្ិញ ន្ិងនស្វា នស្ទ ើរខតទាំងអស្់ មាន្ការខប្រប្រួលរន្តិចរន្តួច ជាពិនស្ស្ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញ ផ្ទេះស្ាំខរង 

ទឹ  អរគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត (ន ើន្ ០,១%) នប្រឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាំ  

(ន ើន្ ០,១%) ស្ុខាភិបាល (ន ើន្ ០,០២%) អាហារ នភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង (ន ើន្ ០,៦%)  ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វា 

ដឹ ជញ្ជូន្ (ន ើន្ ១,៥%) នរើន ៀរន្ឹងខែមីនា ន្លងនៅ។  រឯ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្ប្ ុមមុែទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាមួយចាំន្ួន្មាន្ 

ការលយចុេះ ជាពិនស្ស្ នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជ ់ (-០,១%)  រមនារមន្៍ (-០,២%)  ន្ិងនោជន្ីយដ្ឋា ន្ (-១,៥%) 

នរើន ៀរន្ឹងខែមីនា ន្លងនៅ។  

 នុងខែនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញន្ិងនស្វានប្រើប្បាស្់ប្ររ់មុែនៅរាជធាន្ភីនាំនពញ មាន្ ាំនណើន្ ២,១% 

ន ៀរន្ងឹខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ ជាពិនស្ស្ ប្ ុមទាំន្ិញនោជន្ីយដ្ឋា ន្ (ន ើន្ ៦,៦%) នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជ ់ (ន ើន្ 

៥,០%) ស្នមលៀ រាំពា ់ ន្ិងខស្ែ នជើង (ន ើន្ ៣,៤%) ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹ  អរគិស្ន្ី ឧស្ម ន័្ ន្ិងឥន្ធន្ៈ (ន ើន្ ១,៩%) ន្ិងនប្រឿង 

ស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ងិការខលទាំ (ន ើន្ ១,៥%)។  រឯ  ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្ ុមទាំន្ិញន្ិងនស្វាដឹ ជញ្ជូន្ នៅខតរន្តធាល  ់ចុេះ  

(-០,៨%) នរើន ៀរន្ឹង ខែដូចគ្នន  ឆ្ន ាំមុន្ នដ្ឋយស្ថរខតការធាល  ់ចុេះថ្ន្ នប្រងស្ថាំង មមតា មា៉ាស្ ូត  ន្ងិ នស្វាដឹ ជញ្ជូន្ ។   

តាមការន វើចាំនោលដល់ខែ ន ូឆ្ន ាំ២០១៩ អប្តាអតិផ្រោឆ្ន ាំនលើឆ្ន ាំ  (year on year) ន្ងិអតិផ្រោម យមប្រចាំឆ្ន ាំ 

(year average) អាចមាន្អប្តា ២,៩% ន្ងិ ២,១% នរៀងគ្នន ។ នៅឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ស្ថា ន្ោពអតិផ្រោនៅខតស្ា ិត នុង 

រងវង់នប្កាម ៥% នដ្ឋយស្ថរខត i) ស្ា ិរោពថ្លលមុែទាំន្ិញនប្រើប្បាស្់ (consumption goods) ជាពិនស្ស្ មារូអាហារនៅ

នលើទីផ្ារ, ii) ការឧរតាមា ន្នលើនប្រងឥន្ធន្ៈពីរាជរដ្ឋា ភិបាល មពុជា នដើមែីរ ាស្ា ិរោពថ្លលនប្រងស្ថាំង ន្ិង iii)ស្ា ិរោព 

មា៉ា ប្ ូនស្ដា ិចច ខដលន វើឱ្យ ាំនណើន្អតិផ្រោស្ា ិត នុង ប្មិតខដលអាចប្ររ់ប្រងបាន្ ។  
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តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រួលស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលទាំនិ្ញទាំង១២ ប្ ុម មាន្ដូចខាងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមុន្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមុន្ (%) 

មុែទាំន្ញិប្ររ់មុែ +០,៣ +២,១ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង +០,៦ +១,៩ 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជ ់ -០,១      +៥,០ 

៣-ស្នមលៀ រាំពា  ់ន្ិងខស្ែ នជើង  +០,២ +៣,៤ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹ  អរគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ងិឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត  +០,១ +១,៩ 

៥-នប្រឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាំ  +០,១ +១,៥ 

៦-ស្ុខាភិបាល  ០,០ +១,៥ 

៧-ការដឹ ជញ្ជូន្  +១,៥ -០,៨ 

៨-រមនារមន្ ៍  +១,៥ -០,៦ 

៩-ការ ាំស្ថន្ត ន្ិងវរែ ម ៌  +០,១ +០,៦ 

១០-ការសិ្ ា    ០,០ ០,០ 

១១-នោជន្ីយដ្ឋា ន្  -១,៥ +៦,៦ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វា មមនផ្សងៗ  +០,១ +១,១ 

 

 

តារាងរខប្មរប្មួលស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  

មុែទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែមុន្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមុន្ (%) 

២០១៩ 

២០១៩ 

២០១៩ 

ម រា  មុាៈ មីនា នមស្ថ ម រា  មុាៈ មីនា នមស្ថ 

អងករ +០,២ +០,៦  ០,០ +០,៤ 

 

+២,៦ +២,៩ +២,៧ +៣,០ 

ស្ថច់នគ្ន  +០,៤ +០,២  ០,០ +០,២ +២,១ +១,៦ +១,៧ +១,១ 

ស្ថច់មាន្់ +០,៥ ០,០ +០,៥ +០,៣ +៤,០ +២,៩ +៤,២ +៣,៥ 

ស្ថច់ទ 

 

+០,៦ +០,៦     ០,០ +០,៤ +២,២ +៣,០ +៣,១ +៣,០ 

ស្ថច់ប្ជូ  +០,៧ +០,៦ -០,៦ +២,១ +១,៧ +២,០ +០,៨ +២,៤ 

ប្តីទឹ ស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹ ស្មុប្ទ +០,២ +០,២  ០,០ +០,៧ +២,៦ +២,៤ +២,២ +២,៣ 

 នុងននាេះប្តីប្ស្ស់្ ០,០ ០,០  ០,០ +០,៧ +២,០ +១,៦ +១,៣ +១,៤ 

ខផ្លន ើ -០,៧ +១,៣ +០,២ -០,៣ +១,៧ +១,២ +១,៤ -០,៦ 

ខផ្លន ើប្ស្ស់្ -០,៦ +១,៤ +០,៤ -០,៤ +១,៦ +១,២ +១,៦ -០,៨ 

រខន្ល  -១,០ +១,៤ -០,៦ +១,១ +២,៧ +៣,៩ +៣,០ +២,៧ 

រខន្លជាស្ល ឹ   -១,១ +១,៤ -០,៤ +០,៩ +៥,១ +៦,៥ +៥,២ +៤.៧ 

រខន្លជាខផ្ល -១,៥ +២,២ -១,១ +២,៣ +២,៣ +៣,៨ +២,២ +២,៦ 
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ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាេរណាា ប្រនេសេួយចាំនួន 

តារាង ៣៖ អតផិ្រោចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) រតិជា % 

ប្រនទស្ 
២០១៨ ២០១៩ 

 ន ូ ម រា  មុាៈ មីនា នមស្ថ 

ប្រនទស្ មពុជា +១,៦ +១,៥ +២,០ +២,២ +២,១ 

ប្រនទស្នវៀតោម +៣,០ +២,៦ +២,៦ +២,៧ +២,៩ 

ប្រនទស្ថ្ល +០,៤ +០,៣ +០,៧ +១,២ +១,២ 

ប្រនទស្មា៉ា ន ស្ុ ី +០,២ -០,៧ -០.៤ +០,២ +០,២ 

ប្រនទស្ឥណឌូ នន្សីុ្ +៣,១ +២,៨ +២,៦ +២,៥ +២,៨ 

ប្រនទស្ហ្វីលីពនី្ +៥,១ +៤,៤ +៣,៨ +៣,៣ +៣,០ 

ប្រនទស្ចិន្ +១,៩ +១,៧ +១,៥ +២,៣ +២,៥ 

ប្រនទស្ ូនរ៉េខាងតែូង +១,៣ +០,៨ +០,៥ +០,៤ +០,៦ 

ប្រនទស្ជរ៉ាុន្  +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៩ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្ មពុជា រឺពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

(២) ប្រនទស្នផ្សងៗនទៀត រឺពីនរហ្ទាំព័រ http://www.tradingeconomics.com; 

 

 

 ាំណតស់្មាគ ល ់

ការចងប្ ងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ញិនប្រើប្បាស្់ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ញិខដលប្តវូបាន្នប្ជើស្នរឯស្មាន្ចាំន្នួ្ ២៥៩មុែ  

• ថ្លលមុែទាំន្ញិោរនប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតរិតតិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្នួ្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតរូរាំរចូាំន្ួន្ ៤ នុងផ្ារន្មីួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមនិ្ដ្ឋ ់ល ន់ៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតរូនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មែុទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្ ងតាមម យមនរខារណិតស្ថស្រស្ត  (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្ សួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

http://www.tradingeconomics.com/

