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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ក. អតិផរណាកនងុប្រនេស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ាតិិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា ក្នុងខែក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ នន្េះ រខប្មរប្មួល 

ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ន្ងិនស្វាក្មមនៅរាជធាន្ីភនាំនពញ បាន្នក្ើន្ន ើង ២,៦%នរើន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្។  

ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលប្ក្ុមទាំនិ្ញខដលបាន្នក្ើន្ន ើងគួរឱ្យក្ត់ស្ម្គា ល ់រួមម្គន្ (១) ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលអាហារ ន្ងិនភស្ជជៈមិន្ម្គន្ជាតិ

ប្ស្វឹង ម្គន្អប្តាក្ាំន ើន្ ៣,២% ជាពិនស្ស្ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលប្ក្ុមទាំនិ្ញមាូរអាហារ (ន្ាំរ័ុង ន្ិង ញ្ញជាតិ, អងករ, ស្ថច់, ប្តីប្ស្ស់្, 

ប្តីទឹក្ស្ថរ ន្ិងប្តីស្មុប្ទ), (២) ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលការដឹក្ជញ្ជូន្ ម្គន្អប្តាក្ាំន ើន្ ៣,០% នោយស្ថរ ការនក្ើន្ន ើងថ្លលនប្រងស្ថាំង 

ន្ិង (៣) ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលនោជន្ីយោា ន្  ម្គន្អប្តាក្ាំន ើន្ ៤,៣%។ 

តាមការស្នងកត ថ្លលមាូរអាហារ ទាំន្ងនឹ្ងរន្តនក្ើន្ន ើងក្នុងអាំ ុងនពលថ្ន្ការរកី្រាលោលជាំងកឺ្ូវឌី-១៩ នន្េះ នោយស្ថរ 

ម្គន្ការរឹតតបិតចរាចរ ៍ទាំន្ិញពីរណ្តត ប្រនទស្នៅក្នុងតាំរន្់ ន្ិងទទូាំងពិភពនោក្ ជាពិនស្ស្ទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ចាំបាច់ (basic 

goods) ដូចជា នប្គឿងឧរនោគររិនោគជានដើម  និ្ងម្គន្ក្ាំន ើន្ថ្ន្ការស្តុក្ទុក្មាូរអាហារររស់្ប្រជាពលរដា។ ទន្ទឹមនឹ្ងនន្េះ 

រាជរោា ភិបាលបាន្ោក្់នចញន្វូវិធាន្ការស្ដពីីការចត់ជារន្ទុក្ររស់្រដាន្វូអាក្រនលើតថ្មលរខន្ាមចាំន េះស្ថច់, ប្តីទឹក្ស្ថរនិ្ង

ទឹក្ថ្ប្រប្គរ់ប្រនភទ ខដលជាអាហារមូលោា ន្ រូក្រួមទាំងផ្លិតផ្លអាហារដថ្ទៗនទៀត ស្ប្ម្គរ់គ្នាំប្ទដល់ការរស់្នៅររស់្ 

ប្រជាពលរដា។ មា៉ាងវិញនទៀត វិធាន្ការខាងនលើនន្េះន្ឹងជួយស្ប្មួលដល់ស្ថា ន្ោពទីផ្ារ នដើមបីរក្ាស្ា ិរោពអតិផ្រណ្តខដល

ជារចច័យក្នងុការប្គរ់ប្គងម្គ៉ា ប្ក្ូនស្ដាក្ិចច។ 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ
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 តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង១២ ប្ក្មុ ម្គន្ដចូខាងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

មែុទាំន្ញិប្គរម់ែុ -០,១ +២,៦ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្ វឹង ០,០ +៣,២ 

២-នភស្ជជៈម្គន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់្ -០,១ +២,២ 

៣-ស្នមលៀក្រាំ ក់្ ន្ិងខស្បក្នជើង -០,៦ +១,៥ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក្ អគាិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត ០,០ +០,៩ 

៥-នប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្ម្គភ រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាំ -០,៤ ០,០ 

៦-ស្ុខាភិបាល ០,០ ០,០ 

៧-ការដឹក្ជញ្ជូន្ -០,៣ +៣,០ 

៨-គមនាគមន្ ៍ ០,០ -០,៧ 

៩-ការក្ាំស្ថន្ត ន្ិងវរប ម៌ -០,៣ +០,៦ 

១០-ការសិ្ក្ា ០,០ +២,៧ 

១១-នោជន្ីយោា ន្ -០,៤ +៤,៣ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាក្មមនផ្សងៗ ០,០ +៣,០ 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ខែន ៀរខែ - month on month)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

មក្រា ក្ុមភៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ោ មិលនុា ក្ក្កោ ស្ហីា ក្ញ្ញញ  តោុ  វចិិកិា  ន ូ មក្រា ក្ុមភៈ 

អងករ +០,២ +០,៦ ០,០ +០,៤ 

 

+០,៨ 

១ 

-០,៥ 

១ 

+០,៧ 

 

+១,១ -៣,៦ +៣,៦ +០,១ +០,៤ +២,០ +០,៩ 

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

ស្ថច់ម្គន់្ +០,៥ ០,០ +០,៥ +០,៣ +០,១ -១,២ +០,៩ +១,១ -២,៥ +២,៩ +០,២ +០,៦ +០,៤ -០,២ 

ស្ថច់ទ 

 

+០,៦ +០,៦ ០,០ +០,៤ +០,៩ -១,៦ +២,២ +០,៥ -៣,២ +៣,៣ ០,០ +០,៨ +០,២ ០,០ 

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

ប្តីទឹក្ស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹក្ស្មុប្ទ +០,២ +០,២ ០,០ +០,៧ +០,១ -០,៤ +៣,០ +១,៤ -៥,១ +៦,០ -០,៥ +១,៥ +០,២ -០,២ 

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

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

ខផ្លន ើប្ស្ស្ ់ -០,៦ +១,៤ +០,៤ -០,៤ +១,៤ ០,០ +១,៣ +១,១ -៤, ១ +៣,១ +១,២ +០,៤ -០,៨ -០,៦ 

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

រខន្លជាស្ល ឹក្  -១,១ +១,៤ -០,៤ +០,៩ +០,២ -២,១ +០,៦ +១,៣ ០,០ -០,៦ +១,៦ +០,២ +០,៤ -០,៩ 

រខន្លជាខផ្ល -១,៥ +២,២ -១,១ +២,៣ +៣,១ -២,៦ +២,៦ +០,៣ -៣,៨ +១,៥ +០,៣ +២,៧ -០,២ -១,១ 
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ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាម្រណាា ប្រនេសមួ្យចាំនួន 

តារាងអតផិ្រណ្តចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គតិជា % 

 

 

ប្រនទស្ 
 

២០១៩ ២០២០ 

 មក្រា ក្មុភៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ោ មិលនុា ក្ក្កោ ស្ហីា ក្ញ្ញញ  តោុ  វចិិកិា  ន ូ មក្រា ក្មុភៈ 

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

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

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

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

 

+១,៥ +១,៤ +១,៥ +១,១ +១,១ +០,៩ +១,០ +១,៦ +១,៣ 

ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្ស្ុ ី +២,៨ +២,៦ +២,៥ +២,៨ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៤ +៣,៤ +៣,១ +៣,០ +២,៧ +២,៧ +៣,០ 

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

ប្រនទស្ចិន្ +១,៧ +១,៥ +២,៣ +២,៥ +២,៧ +២,៧ +២,៨ +២,៨ +៣,០ +៣,៨ +៤,៥ +៤,៥ +៥,៤ +៥,២ 

ប្រនទស្កូ្នរ៉េខាងតបូង +០,៨ +០,៥ +០,៤ +០,៦ +០,៧ +០,៧ +០,៦ ០,០ -០,៤ ០,០ +០,២ +០,៧ 

 

+១,៥ +១,១ 

ប្រនទស្ជរ៉ាុន្  +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៩ +០,៧ +០,៧ +០,៥ +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៨ ០,៧ +០,៤ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្ក្មពុជា គពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

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

 

 

 

 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ - year on year)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

មក្រា ក្ុមភៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ោ មិលនុា ក្ក្កោ ស្ហីា ក្ញ្ញញ  តោុ  វចិិកិា  ន ូ មក្រា ក្ុមភៈ 

អងករ +២,៦ +២,៩ +២,៧ +៣,០ +៣,៦ +២,៧ +៣,៥ +៣,៧ +៣,៩ +៣,

៣ 

+៣,៧ +៣,៨ +៣,៨ +៤,១ 

ស្ថច់នគ្ន  +២,១ +១,៦ +១,៧ +១,១ +០,៥ +១,១ +១,៩ +២,៤ +២,៤ +២,៥ +២,៩ +២,៧ +២,៧ +២,៥ 

ស្ថច់ម្គន់្ +៤,០ +២,៩ +៤,២ +៣,៥ +៣,

៣ 

+១,៧ +២,៥ +៣,២ +៣,៤ +៣,

៣ 

+៣,១ +៣,

៣ 

+៣,១ +៣,០ 

ស្ថច់ទ 

 

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

៣ 

+៤,៤ +៤,០ +៣,

៣ 
ស្ថច់ប្ជូក្ +១,៧ +២,០ +០,៨ +២,៤ +១,៦ +១,០ -៣,៩ -៤,៥ -៧,៤ -៥,៧ -៣,៤ -១,៤ +២,០ +១,៥ 

ប្តីទឹក្ស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹក្ស្មុប្ទ +២,៦ +២,៤ +២,២ +២,៣ +១,៥ +០,៧ +៤,៦ +៥,២ +៥,៣ +៥,២ +៥,៤ +៦,៩ +៧,០ +៦,៥ 

ក្នុងននាេះប្តីប្ស្ស្ ់ +២,០ +១,៦ +១,៣ +១,៤ +០,៧ -០,១ +៤,៥ +៥,២ +៥,០ +៥,១ +៥,៨ +៧,១ +៧,៣ +៧,៩ 

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

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

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

រខន្លជាស្ល ឹក្  +៥,១ +៦,៥ +៥,២ +៤.៧ +៣,៩ +១,០ +១,១ +១,៩ +០,៦ -២,០ +០,៩ +២,១ +៣,៦ +១,៣ 

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

http://www.tradingeconomics.com/
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ក្ាំ តស់្ម្គា ល ់

ការចងប្ក្ងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដលប្តូវបាន្នប្ជើស្នរីស្ម្គន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញោគនប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតតិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូរគាំរចូាំន្ួន្ ៤ក្នុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្ម្គរ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ោក់្លក់្នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្ក្ងតាមម យមនរខាគ ិតស្ថស្រស្ត (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្ក្សួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

 

នរៀរចាំនិងន វ្ ើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ 

ព័ត៌ម្គន្នផ្សងៗ ស្ូមទក្់ទងប្ក្មុការង្ហរ 

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

នម្គ៉ា ងន វើការ៖ ៧:០០ ដល់ ១១:០០ប្ពឹក្ ន្ិង ២:០០ ដល់ ៥:០០រនស្ៀល 

ក្ាំ ត់ស្ម្គា ល់៖ 

ចាំន េះមតិខដលបាន្រង្ហា ញក្នុងរបាយការ ៍នន្េះគជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្ក្មុការង្ហរថ្ន្អគានាយក្ោា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ដងពីការយល់ន ើញររស្់ប្ក្ស្ងួនស្ដាក្ិចចន្ិងហិ្រញ្ញវតាុ ឬរាជរោា ភិបាលក្មពុជាននាេះនទ។ 


