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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែវិ ច្ឆិិាឆ្ន ាំ២០១៩ 

កវអតិផរណាកនុងប្រននស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ាតិិ (NIS) រង្ហា ញថា នៅខែវិចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៩ នន្េះ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្ាស់្ 

ន្ិងនស្វាកមមនៅរាជធានី្ភនាំនពញ មាន្ការនកើន្ន ើងវញិរន្តិចិកនុងអប្តា ០,១% នរើន ៀរន្ងឹខែមុន្ន្ងិនកើន្ ១,៨% នរើន ៀរន្ឹង 

ខែដូចិគ្នន ឆ្ន ាំមុន្។     

ជារួម នរើន ៀរន្ឹងខែ វិចិិឆកាឆ្ន ាំមុន្ កាំន ើន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្ាស់្ ន្ិងនស្វាកមមនន្េះ មាន្ការលមលយកនុងកប្មិត 

ម យម ១,៨% ន ៀរនឹ្ងខែវិចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្អប្តាកាំន ើន្ម យម ២,៥%។ កាំន ើន្លមលយនន្េះរណ្ដា លមក 

ពីការលមលយកាំន ើន្ថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្ាស់្ ន្ិងនស្វាកមមស្ាំខាន្់ៗមួយចិាំន្ួន្ ដូចិជា នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក ់

 (លយព ី៤,៧% នៅឆ្ន ាំ ២០១៨ មកប្តឹម ៣,២% នៅឆ្ន ាំ២០១៩) ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង (លយពី២,៨% មកប្តឹម 

១,៥%), ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគ្គិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត (លយពី១,៧% មកប្តឹម០,៧%), ន្ិងនោជន្ីយដ្ឋា ន្ (លយព ី

៦,៣% មកប្តឹម ៤,៥%) ន្ិងការធាល ក់ចុិេះថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ការដឹកជញ្ជូន្ នដ្ឋយស្ថរការលយចុិេះថ្ន្នប្រងស្ថាំង ន្ិងនប្រងមា៉ាស្ ូតនា 

ឆ្ន ាំ២០១៩ នន្េះ។ 
 

ប្កាហ្វិករខប្មរប្មួលស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំនិ្ញទាំង១២ ប្កុម 
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 តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង១២ ប្កុម មាន្ដូចិខាងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

មែុទាំន្ញិប្គ្រម់ែុ +០,១ +១,៨ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង +0,២ +២,៣ 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់ +០,១ +៣,២ 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង ០,០ +១,៥ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគ្គិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត +០,៤ +០,៧ 

៥-នប្គ្ឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្ាស្់ ន្ិងការខលទាំ +០,៣ +១,៤ 

៦-ស្ុខាភិាល -០,១ +០,៣ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ ០,០ -២,២ 

៨-គ្មនាគ្មន្ ៍ -០,២ -១,០ 

៩-ការកាំស្ថន្ត ន្ិងវរែ ម៌ -០,៥ -០,៤ 

១០-ការសិ្កា +០,៣ +១,៨ 

១១-នោជន្ីយដ្ឋា ន្ -០,២ +៤,៥ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,៥ +២,៥ 

 

 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមាូរអាហារស្ាំខាន្់ៗ  

មែុទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

២០១៩ 

២០១៩ 

២០១៩ 

កកកដ្ឋ ស្ីហា កញ្ញា  តលុា  វចិិឆកិា កកកដ្ឋ ស្ីហា កញ្ញា  តលុា  វចិិឆកិា 

អងករ +០,៧ 

 

+១,១ -៣,៦ +៣,៦ +០,១ +៣,៥ +៣,៧ +៣,៩ +៣,៣ +៣,៧ 

ស្ថចិ់នគ្ន  +០,៥ +០,៩ -២,៣ +២,៥ +០,៤ +១,៩ +២,៤ +២,៤ +២,៥ +២,៩

+៣,១ ស្ថចិ់មាន្់ +០,៩ +១,១ -២,៥ +២,៩ +០,២ +២,៥ +៣,២ +៣,៤ +៣,៣ +៣,១ 

ស្ថចិ់ទ 

 

+២,២ +០,៥ -៣,២ +៣,៣ ០,០ +២,៨

៤,៥ 

+៥,៦ +៤,៦ +៣,៦ +៣,៣ 

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

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +៣,០ +១,៤ -៥,១ +៦,០ -០,៥ +៤,៦ +៥,២ +៥,៣ +៥,២ +៥,៤ 

កនុងននាេះប្តីប្ស្ស់្ +៣,៥ +១,៤ -៥,៤ +៦,៤ -០,៥ +៤,៥ +៥,២ +៥,០ +៥,១ +៥,៨ 

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

ខផ្លន ើប្ស្ស់្ +១,៣ +១,១ -៤, ១ +៣,១ +១,២ +៣,៧

៣,៧ 

+៤,៥

៣,៧ 

+៥,៤ +៣,២ +៤,៤ 

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

រខន្លជាស្ល ឹក  +០,៦ +១,៣ ០,០ -០,៦ +១,៦ +១,១ +១,៩ +០,៦ -២,០ +០,៩ 

រខន្លជាខផ្ល +២,៦ +០,៣ -៣,៨ +១,៥ +០,៣ +៧,៩ +៥,៨ +៣,០ +០,៩ +១,៨ 



3 

 

គវអតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយឆាំនួន 

តារាង ៣៖ អតផិ្រណ្ដចិងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គ្តិជា % 

ប្រនទស្ ២០១៨ ២០១៩ 

  ន ូ មករា កមុាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ោ មលិនុា កកកដ្ឋ ស្ីហា កញ្ញា  តលុា  វចិិឆកិា 

ប្រនទស្កមពុជា +១,៦ +១,៥ +២,០ +២,២ +២,១ +២,០ +១,៤ +២,២ +២,៤ +១,៧ +១,៣ +១,៨ 

ប្រនទស្នវៀតណ្ដម +៣,០ +២,៦ +២,៦ +២,៧ +២,៩ +២,៣ +២,២ +២,៤ +២,៣ +២,០ +២,២ +៣,៥ 

ប្រនទស្ថ្ល +០,៤ +០,៣ +០,៧ +១,២ +១,២ +១,៩ +០,៩ +១,០ +០,៥ +០,៣ +០,១ +០,២ 

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

 

+១,៥ +១,៤ +១,៥ +១,១ +១,១ +០,៩ 

ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្សីុ្ +៣,១ +២,៨ +២,៦ +២,៥ +២,៨ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៤ +៣,៤ +៣,១ +៣,០ 

ប្រនទស្ហ្វីលីពីន្ +៥,១ +៤,៤ +៣,៨ +៣,៣ +៣,០ +៣,២ +២,៧ +២,៤ +០,៩ +០,៩ +០,៨ +១,៣ 

ប្រនទស្ចិិន្ +១,៩ +១,៧ +១,៥ +២,៣ +២,៥ +២,៧ +២,៧ +២,៨ +២,៨ +៣,០ +៣,៨ +៤,៥ 

ប្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូ

ង 

+១,៣ +០,៨ +០,៥ +០,៤ +០,៦ +០,៧ +០,៧ +០,៦ ០,០ -០,៤ ០,០ +០,២ 

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

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា គ្ពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

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

 

កាំ តស់្មាគ ល ់

ការចិងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្ាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដលប្តូវាន្នប្ជើស្នរើស្មាន្ចិាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញោគ្នប្ចិើន្ប្តូវាន្ប្រតិរតតិការប្រមូលពីផ្ារចិាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវាន្ប្រមូលពីតូរគ្ាំរចូិាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ដ្ឋក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវាន្ចិងប្កងតាមម យមនរខាគ្ ិតស្ថស្រស្ត (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

នរៀរឆាំនិងន វ្ ើឆាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងិច្ភាគនសដ្ាកិឆច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ,វប្កសួងនសដ្ាកិឆចនិងហិរញ្ញិតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្ូមទក់ទងប្កមុការង្ហរ 

ទរូស្័ពទនលែ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៤២៧ ៩១៣, (+៨៥៥) ១០ ៧១ ៣៤ ៥៩ 

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

កាំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចិាំនពាេះមតិខដលាន្រង្ហា ញកនុងរាយការ ៍នន្េះគ្ជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អគ្គនាយកដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ាងពីការយល់ន ើញររស្់ប្កស្ងួនស្ដាកិចិចន្ិងហិ្រញ្ាវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភិាលកមពុជាននាេះនទ។ 

 

http://www.tradingeconomics.com/

