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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ក. អតិផរណាកនងុប្រនេស 

តាមប្រភពទនិ្នន្យ័ផ្លូវការពីវទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២០ នន្េះរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ ៍

ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ន្ិងនស្វាកមមនៅរាជធានី្ភនាំនពញ បាន្នកើន្ន ើង ០,៤% នរើន ៀរនឹ្ងខែមុន្ និ្ង ២,៨% នរើន ៀរន្ឹង 

ខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្។  

កនុងខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០នន្េះ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលប្កុមទាំន្ិញនស្ទ ើរខតទាំងអស់្មាន្ការលមលយកាំន ើន្ន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ 

កនុងននាេះ មាន្ដូចជា៖ ថ្លលនភស្ជជៈមាន្ជាតបិ្ស្វងឹនិ្ងថាន ាំជក់, ស្នមលៀករាំពាក់ន្ងិខស្ែកនជើង, ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគ្គិស្ន្ ីឧស្ម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត, នប្គ្ឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស់្ និ្ងការខលទាំ, សុ្ខាភិបាល, និ្ងនោជន្ីយដ្ឋា ន្។ ជាការស្ន្និដ្ឋា ន្ 

រឋមកាំន ើន្លមលយនន្េះគ្អឺាចរណ្ដា លមកពកីារចាត ់វិធាន្ការចតាា  ីស័្កររស់្រាជរដ្ឋា ភិបាលនដើមែកីាត់រន្ាយការនចញនៅនប្ៅ 

ររស់្ប្រជាជន្ ខដលអាចជេះឥទធិពលដល់តប្មូវការនប្រើប្បាស់្ប្កុមទាំនិ្ញទាំងអស់្នន្េះមាន្ការលយចុេះ។ ផ្ទុយនៅវិញ ស្ន្ទស្សន៍្ 

ថ្លលប្កុមអាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹងមាន្កាំន ើន្នទេរដង នពាលគ្ឺ បាន្នកើន្ន ើង ៤,២% (ន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន  

ឆ្ន ាំមុន្) គ្ឺែពស់្ជាងកាំន ើន្កនងុខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលមាន្អប្តាប្តឹមខត ១,៩% រ ុនណ្ដណ េះ។ កាំន ើន្ែពស់្នន្េះគ្ឺនដ្ឋយស្ថរ 

ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលប្កុមទាំន្ិញអាហារបាន្នកើន្ន ើង ៤,៣% (ន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្) កនុងននាេះរួមមាន្ អងករ, ស្ថច់នស្ទ ើរខតប្គ្រ់ 

ប្រនភទ, ប្តបី្ស្ស់្, ខផ្លន ើ ន្ងិរខន្ល កនងុនពលខដលតប្មូវការនប្រើប្បាស់្ទាំន្ិញទាំងអស់្នន្េះអាចមាន្ការនកើន្ន ើងនៅកនងុ 

អាំ ុងនពលប្បារពធព ិីខស្ន្នេងនម ងររស់្រងរអូន្ជន្ជាតិខែមរខដលមាន្ជារ់ខែសប្ស្ឡាយចិន្។  

ជារួម កាំន ើន្ជាម យមថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលប្កុមទាំនិ្ញនប្រើប្បាស់្ន្ិងនស្វាកមមកនុងប្តីមាស្ទី១ នដើមឆ្ន ាំ២០២០នន្េះ មាន្អប្តា 

ជាម យម ៣,០% (ន ៀរន្ងឹរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្) ែពស់្ជាងអប្តាកាំន ើន្ជាម យមកនងុប្តមីាស្ទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៩ កន្លងនៅខដល 

មាន្អប្តា ១,៩%។ កាំន ើន្ែពស់្នន្េះ មួយខផ្នកប្តូវបាន្ជាំរុញនដ្ឋយការនកើន្ន ើងថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលប្កុមទាំនិ្ញ ាំៗចាំនួ្ន្ ២ 

រួមមាន្ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលអាហារនិ្ងនភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹង ខដលមាន្អប្តាកាំន ើន្ជាម យម ៣,៧% (កនុងប្តីមាស្ទី ១ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ មាន្អប្តាកាំន ើន្ជាម យម ២,១%) និ្ងការដឹកជញ្ជូន្ មាន្អប្តាកាំន ើន្ជាម យម ២,៦% (កនុងប្តីមាស្ទី ១ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ មាន្អប្តាកាំន ើន្ជាម យម -៣,៨%)។ តាមការស្នងកត កតាា ខដលអាចរណ្ដា លឱ្យមាន្ការនកើន្ន ើងែពស់្ 

ថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលប្កុមទាំង ២ នន្េះ គ្ឺនដ្ឋយស្ថរការនកើន្ន ើងខាល ាំងថ្ន្តប្មូវការនប្រើប្បាស់្ប្ស្រនពលខដលកាំពុងមាន្ការរាតតាត 

ថ្ន្ វររុស្ COVID-19 ចារត់ាាំងពីខែមករា ឆ្ន ាំ២០២០ រហូតមកដល់នពលរចចុរែន្ន។ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ខែន ៀរខែ - month on month)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

កុមាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ោ មិលនុា កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កុមាៈ មនីា 

អងករ +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 +០,២ 

ស្ថច់នគ្ន  +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 +០,៤ 

ស្ថច់មាន់្ 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 ០,០ 

ស្ថច់ទ 

 

+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 -០,២ 

ស្ថច់ប្ជូក +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 +០,៦ 

ប្តីទកឹស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +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 +១,៥ 

កនុងននាេះប្តីប្ស្ស្ ់ 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 +១,៦ 

ខផ្លន ើ +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 +២,២ 

ខផ្លន ើប្ស្ស្ ់ +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 +២,៥ 

រខន្ល  +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 +១,១ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +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 +១,៤ 

រខន្លជាខផ្ល +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 +០,៦ 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ - year on year)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

កុមាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ោ មិលនុា កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កុមាៈ មនីា 

អងករ +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 +៤,៣ 

ស្ថច់នគ្ន  +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 +២,៨ 

ស្ថច់មាន់្ +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 +២,៥ 

ស្ថច់ទ 

 

+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 

+៣,១ 

ស្ថច់ប្ជូក +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 +២,៨ 

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +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 +៨,១ 

កនុងននាេះប្តីប្ស្ស្ ់ +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 +៨,៨ 

ខផ្លន ើ +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 +៤,៦ 

ខផ្លន ើប្ស្ស្ ់ +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 +៥,២ 

រខន្ល  +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 +៤,០ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +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 +៣,១ 

រខន្លជាខផ្ល +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 +៥,៦ 
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង ១២ ប្កមុ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ 

មែុទាំន្ញិប្គ្រម់ែុ +០,៤ +២,៨ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង +០,៩ +៤,២ 

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

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង +០,៦ +១,៩ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគ្គិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត +០,៤ +០,៨ 

៥-នប្គ្ឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាំ +០,២ +០,៤ 

៦-ស្ុខាភិបាល +០,៣ +០,៥ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ -០,៨ +០,១ 

៨-គ្មនាគ្មន្ ៍ ០,០ -០,៦ 

៩-ការកាំស្ថន្ា ន្ិងវរែ ម៌ +០,៤ +១,៤ 

១០-ការសិ្កា +០,៤ +៣,២ 

១១-នោជន្ីយដ្ឋា ន្ -០,៦ +២,៥ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,១ +៣,១ 

ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាងអតផិ្រណ្ដចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គ្តិជា % 

 

 

ប្រនទស្ 
 

២០១៩ ២០២០ 

 កមុាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ោ មិលនុា កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កមុាៈ មនីា 

ប្រនទស្កមពុជា +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 +២,៨ 

ប្រនទស្នវៀតណ្ដម +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 +៥,៩ 

ប្រនទស្ថ្ល +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 -០,៥ 

ប្រនទស្មា ន ស្ុ ី -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 -០,២ 

ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្ស្ុ ី +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 +៣,០ 

ប្រនទស្ហេីលីពីន្ +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 +២,៥ 

ប្រនទស្ចិន្ +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 +៤,៣ 

ប្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូង +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 +១,០ 

ប្រនទស្ជរ ុន្  +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 +០,៤ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា គ្ពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

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

 

 

http://www.tradingeconomics.com/
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កាំ តស់្មាគ ល ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដលប្តូវបាន្នប្ជើស្នររស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញោគ្នប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតាិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូរគ្ាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ដ្ឋក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្កងតាមម យមនរខាគ្ ិតស្ថស្រស្ា (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

 

នរៀរចាំនិងន វ្ ើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្ូមទក់ទងប្កមុការង្ហរ 

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

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

កាំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចាំនពាេះមតិខដលបាន្រង្ហា ញកនុងរបាយការ ៍នន្េះគ្ជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អគ្គនាយកដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សពេផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ាងពីការយល់ន ើញររស្់ប្កស្ួងនស្ដាកិចចន្ិងហិរញ្ាវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាននាេះនទ។ 


