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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក អតិផរណាកនងុប្រននស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល

ទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ន្ិងនស្វាកមមនៅរាជធានី្ភនាំនពញបាន្នកើន្ន ើង ២,០% ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្។ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្កមុទាំន្ញិន្ងិនស្វាកមម 

 ខែលបាន្នកើន្ន ើងគរួឱ្យកតស់្ម្គា លន់ េះ ែចូជា ប្កមុនភាជន្យីដ្ឋា ន្ បាន្នកើន្ន ើង ៦,១% ប្កមុនភស្ជជៈម្គន្ជាតបិ្ស្វងឹ

ន្ងិថាន ាំជក ់ ៥,៤% ប្កមុស្នមលៀករាំពាកន់្ងិខស្ែកនជើង ៣,០% ន្ងិប្កមុអាហារន្ងិនភស្ជជៈមនិ្ម្គន្ជាតបិ្ស្វងឹ ១,៩%។ 

កាំន ើន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលថ្ន្ប្កុមទាំន្ិញទាំងនន្េះរណ្ដា លមកពីការនកើន្ន ើងថ្លលអងករ (៣,៦%), ថ្លលស្ថច់ប្ស្ស់្ (១,៧%), 

ថ្លលស្នមលៀករាំពាក់រុរស្ (៥,៥%), ថ្លលស្នមលៀករាំពាកស់្តស្រ ី (២,៩%), ថ្លលប្ស្ថនរៀ (៤,៥%) ន្ិងថ្លលថាន ាំជក់ (៦,៨%)។ 

ផ្ទុយនៅវិញ ស្ន្ទស្សន៍្ ថ្លលការែឹកជញ្ជូន្នៅខតរន្រធាល ក់ចុេះកនងុអប្តា ១,០% នរើន ៀរន្ឹងខែឧស្ភាឆ្ន ាំមុន្ជាពិនស្ស្ការ 

ធាល ក់ចុេះថ្លលនប្រងស្ថាំងន្ិងម្គ៉ាស្ តូ     ប្រម្គ ជា ៥,៨% ន្ងិ ១,៩% នរៀងគ្នន ។ 

តាមការន វើចាំនណ្ដលែលខ់ែ នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ អប្តាអតផិ្រណ្ដប្រចាំឆ្ន ាំ (Year on Year) ន្ងិអតផិ្រណ្ដម យមប្រចាំឆ្ន ាំ (Year 

Average) អាចម្គន្អប្តា ២,៩% ន្ងិ ២,១% នរៀងគ្នន ។ អប្តានន្េះស្ា ិតកនុងកប្មិតខែលអាចប្គរ់ប្គងបាន្នដ្ឋយស្ថរថ្លល 

មាូរអាហារ ម្គន្ស្ា ិរភាព ន្ងិ ថ្លលនប្រងស្ថាំងម្គន្ន្ ិន ការលមលយខែលជារចចយ័លអែលក់ារប្គរ់ប្គងម្គ៉ា ប្កូនស្ែាកិចចនៅឆ្ន ាំ២០១៩។ 

ប្កាហ្វកិស្ា ពីកីារខប្រប្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង១២ ប្កុម 
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តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង១២ ប្កុម ម្គន្ែូចខាងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

មែុទាំន្ញិប្គរម់ែុ +០,២ +២,០% 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង +០,៣ +១,៩% 

២-នភស្ជជៈម្គន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់ ០,០ +៥,៤% 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង -០,៦ +២,៩% 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគាិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈែថ្ទនទៀត +០,១ +១,៨% 

៥-នប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្ម្គា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាំ -០,៧ +០,៧% 

៦-ស្ុខាភិបាល ០,០ +១,៤% 

៧-ការែឹកជញ្ជូន្ +១,៥ -១,០% 

៨-គម គមន្ ៍ -០,២ -០,២% 

៩-ការកាំស្ថន្រ ន្ិងវរែ ម៌ ០,០ +០,៩% 

១០-ការសិ្កា ០,០ ០,០% 

១១-នភាជន្ីយដ្ឋា ន្ ០,០ +៦,១% 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ ០,០ +១,០% 

 

 

 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមាូរអាហារស្ាំខាន្់ៗ  

មែុទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

២០១៩ 

២០១៩ 

២០១៩ 

កមុាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ភា កមុាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ភា 

អងករ +០,៦ ០,០ +០,៤ 

 

+០,៨ 

១ 

+២,៩ +២,៧ +៣,០ +៣,៦ 

ស្ថច់នគ្ន  +០,២ ០,០ +០,២ -០,១ +១,៦ +១,៧ +១,១ +០,៥ 

ស្ថចម់្គន្់ ០,០ +០,៥ +០,៣ +០,១ +២,៩ +៤,២ +៣,៥ +៣,៣ 

ស្ថច់ទ 

 

+០,៦ ០,០ +០,៤ +០,៩ +៣,០ +៣,១ +៣,០ +៤,០ 

ស្ថច់ប្ជូក +០,៦ -០,៦ +២,១ -០,៨ +២,០ +០,៨ +២,៤ +១,៦ 

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +០,២ ០,០ +០,៧ +០,១ +២,៤ +២,២ +២,៣ +១,៥ 

កនុងន េះប្តីប្ស្ស់្ ០,០ ០,០ +០,៧ +០,២ +១,៦ +១,៣ +១,៤ +០,៧ 

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

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

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

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

រខន្លជាស្ល ឹក  +១,៤ -០,៤ +០,៩ +០,២ +៦,៥ +៥,២ +៤,៧ +៣,៩ 

រខន្លជាខផ្ល +២,២ -១,១ +២,៣ +៣,១ +៣,៨ +២,២ +២,៦ +៥,៥ 
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ែ អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាង ៣៖ អតផិ្រណ្ដចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គតិជា % 

ប្រនទស្ 
២០១៨ ២០១៩ 

 ន ូ មករា កមុាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ភា 

ប្រនទស្កមពុជា +១,៦ +១,៥ +២,០ +២,២ +២,១ +២,០ 

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

ប្រនទស្ថ្ល +០,៤ +០,៣ +០,៧ +១,២ +១,២ +១,៩ 

ប្រនទស្ម្គ៉ា ន សីុ្ +០,២ -០,៧ -០,៤ +០,២ +០,២ +០,២ 

 ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្សីុ្ +៣,១ +២,៨ +២,៦ +២,៥ +២,៨ +៣,៣ 

ប្រនទស្ហ្វលីីពីន្ +៥,១ +៤,៤ +៣,៨ +៣,៣ +៣,០ +៣,២ 

ប្រនទស្ចិន្ +១,៩ +១,៧ +១,៥ +២,៣ +២,៥ +២,៧ 

ប្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូង +១,៣ +០,៨ +០,៥ +០,៤ +០,៦ +០,៧ 

ប្រនទស្ជរ៉ាុន្  +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៩ +០,៧ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា គពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

(២) ប្រនទស្នផ្សងៗនទៀត គឺពីនគហ្ទាំព័រ http://www,tradingeconomics,com; 

 

 

កាំ តស់្ម្គា ល ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខែលប្តូវបាន្នប្ជើស្នរើស្ម្គន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញភាគនប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតរិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូរគាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្ម្គរ់មុែទាំន្ិញខែលមិន្ដ្ឋក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្កងតាមម យមនរខាគ ិតស្ថស្តស្រ (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

http://www.tradingeconomics.com/

