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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែនេស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ក. អតិផរណាកនងុប្រនេស 

តាមប្រភពទនិ្នន្យ័ផ្លូវការពីវទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ នន្េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិ 

នប្រើប្បាស្ន់្ងិនស្វាកមមនៅរាជធាន្ភីនាំនពញ មាន្ការធាល កច់ េះកនងុអប្តា -០,៦% នរើន ៀរន្ងឹខែម ន្ រ  ខន្ែ បាន្កាំន ើន្ ១,៩% នរើ 

ន ៀរន្ងឹខែដចូគ្នន ឆ្ន ាំម ន្។  

ជារួម អប្តាស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ញិនប្រើប្បាស់្ ន្ងិនស្វាកមមកនុងខែនមស្ថឆ្ន ាំ២០២០ មាន្ការលមលយកាំន ើន្ ន ៀរន្ងឹ 

ឆ្ន ាំម ន្ ខដលមាន្អប្តា ២,១%។ ការលមលយនន្េះរណ្ដា លមកពីប្កុមស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនស្ទ ើរខតទាំងអស់្មាន្ 

ការលមលយខដលរមួមាន្៖ ថ្លលនភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ងិថាន ាំជក,់ស្នមលៀករាំពាក់ន្ងិខស្ែកនជើង, ផ្ទេះស្ាំខរង ទកឹ អគ្គិស្ន្ ី

ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត, នប្គ្ឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស់្ ន្ិងការខលទាំ, ស្ ខាភិបាល, ន្ិងនោជន្យីដ្ឋា ន្ ជាពិនស្ស្ 

ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលការដឹកជញ្ជូន្ ខដលមាន្ការធាល ក់ច េះយ ងគ្ាំហ ក នរើន ៀរនឹ្ងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំម ន្។ ជាការស្ន្នដិ្ឋា ន្ តប្មូវការនប្រងស្ថាំង 

មាន្ការធាល ក់ច េះយ ងខាល ាំង នដ្ឋយស្ថរខតការរកីរាលដ្ឋលថ្ន្វរី ស្ Covid-19 ខដលន វើនោយស្ថា ន្ោពនស្ដាកិចចមាន្ការលមលយខាល ាំង 

ជាពិនស្ស្ការដឹកជញ្ជូន្ (ដាំន ើរនទស្ចរទាំងផ្លូវនគ្នក ោកាស្ និ្ងទឹក), ការនាំនចញ-នាំចូល ន្ិងរូករួមទាំងការន វើចតាែ ឡីស័្ក 

នដ្ឋយប្រជាជន្មិន្នចញនៅនប្ៅលាំនៅស្ថា ន្ (Social Distancing)។ នយងតាមប្រភពទិន្នន្យ័ពបី្កសួ្ងពា ិជជកមមបាន្រង្ហា ញថា 

កនុងខែនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ ថ្លលនប្រងស្ថាំង មមតា មាន្តថ្មល ២ ២៥០នរៀល/លីប្ត បាន្លយច េះ ១,៦០០ ន ៀរន្ឹងឆ្ន ាំម ន្ខដលមាន្ 

តថ្មល ៣ ៨៥០នរៀល/លីប្ត។ នទេះជាយ ងនន្េះកែី អប្តាស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ ន្ងិនស្វាកមមរួមព ាំស្ូវជាមាន្ការលមលយខាល ាំង 

ននេះនទ នលើកខលងខតស្ន្ទស្សន៍្ប្កុមថ្លលោហារ និ្ងនភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹង ខដលមាន្ការនកើន្នឡើង ៤,៤% ន ៀរន្ងឹខែ 

ដូចគ្នន ឆ្ន ាំម ន្ ខដលមាន្អប្តាប្តឹម ១,៩%។ ការនកើន្នឡើង ថ្ន្ប្កុមថ្លលស្ន្ទស្សន៍្នន្េះ ោចរណ្ដា លមកពីតប្មូវការររស់្ប្រជាជន្ 

មាន្ការនកើន្នឡើងកនងុអាំឡុងនពល រ  យប្រថ្ព ីចូលឆ្ន ាំខែមរ នពាលគ្ឺថ្លលខផ្លន ើ បាន្នកើន្នឡើង ៦,៦% ន្ិងខផ្លន ើប្ស្ស់្នកើន្នឡើង 

 ៧,៥% ន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំម ន្។ 
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូោហារស្ាំខាន្់ៗ  (ខែន ៀរខែ - month on month)  

ម ែទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

មនី នមស្ថ ឧស្ោ មិល ន កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  ត លា  វចិិកិា  ន ូ មករា ក មាៈ មនី នមស្ថ 

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

ស្ថច់នគ្ន  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 +០,១ 

ស្ថច់មាន់្ +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 ០,០ 

ស្ថច់ទ 

 

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 +០,៤ 

ស្ថច់ប្ជូក -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 +១,០ 

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្ម ប្ទ 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 +១,៤ 

កនុងននេះប្តីប្ស្ស្ ់ 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 +១,៥ 

ខផ្លន ើ +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 +១,៦ 

ខផ្លន ើប្ស្ស្ ់ +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 +១,៨ 

រខន្ល  -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 -០,១ 

រខន្លជាស្ល ឹក  -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 +១,២ 

រខន្លជាខផ្ល -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 +១,៧ 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូោហារស្ាំខាន្់ៗ  (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ - year on year)  

ម ែទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

មនី នមស្ថ ឧស្ោ មិល ន កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  ត លា  វចិិកិា  នូ មករា ក មាៈ មនី នមស្ថ 

អងករ +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 +៣,៧ 

ស្ថច់នគ្ន  +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 +២,៨ 

ស្ថច់មាន់្ +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 +២,១ 

ស្ថច់ទ 

 

+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 +៣,១ 

ស្ថច់ប្ជូក +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 +១,៧ 

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្ម ប្ទ +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 +៨,៩ 

កនុងននេះប្តីប្ស្ស្ ់ +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 +៩,៦ 

ខផ្លន ើ +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 +៧,៦ 

ខផ្លន ើប្ស្ស្ ់ +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 +៧,៥ 

រខន្ល  +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 +២,៩ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +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 +០,៩ 

រខន្លជាខផ្ល +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 +៤,៩ 
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង ១២ ប្កមុ 

 ន ៀរន្ងឹខែម ន្ ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំម ន្ 

ម ែទាំន្ញិប្គ្រម់ ែ -០,៦ +១,៩ 

១-ោហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង +០,៨ +៤,៤ 

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

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង +០,១ +១,៧ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគ្គិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត -០,៦ +០,១ 

៥-នប្គ្ឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាំ +០,៣ +០,៦ 

៦-ស្ ខាភិបាល -០,៤ +០,១ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ -១១,៨ -១៣,០ 

៨-គ្មនគ្មន្ ៍ -០,១ -០,៥ 

៩-ការកាំស្ថន្ែ ន្ិងវរែ ម៌ -០,៤ +០,៩ 

១០-ការសិ្កា ០,០ +៣,២ 

១១-នោជន្ីយដ្ឋា ន្ -០,៥ +៣,៦ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,៨ +៣,៨ 

 

ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាេរណាា ប្រនេសេួយចាំនួន 

តារាងអតផិ្រណ្ដច ងឆ្ន ាំ (Year on Year) គ្តិជា % 

 

 

ប្រនទស្ 
 

២០១៩ ២០២០ 

 មនី នមស្ថ ឧស្ោ មិល ន កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  ត លា  វចិិកិា  ន ូ មករា ក មាៈ មនី នមស្ថ 

ប្រនទស្កមពុជា +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 +១,៩ 

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

ប្រនទស្ថ្ល +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 -៣,០ 

ប្រនទស្មា នឡស្  ី +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 -២,៩ 

ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្ស្  ី +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 +២,៧ 

ប្រនទស្ហវីលីពីន្ +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 +២,២ 

ប្រនទស្ចិន្ +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 +៣,៣ 

ប្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូង +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 +០,១ 

ប្រនទស្ជរ  ន្  +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 +០,១ 

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 ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស្់ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដលប្តូវបាន្នប្ជើស្នរីស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩ម ែ  

• ថ្លលម ែទាំន្ិញោគ្នប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតែិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូរគ្ាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់ម ែទាំន្ិញខដលមិន្ដ្ឋក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្ម ែទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្កងតាមម យមនរខាគ្ ិតស្ថស្រស្ែ (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 វើការ៖ ៧:០០ ដល់ ១១:០០ប្ពឹក ន្ិង ២:០០ ដល់ ៥:០០រនស្ៀល 

កាំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចាំនពាេះមតិខដលបាន្រង្ហា ញកនុងរបាយការ ៍នន្េះគ្ជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អគ្គនយកដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ាងពីការយល់ន ើញររស្់ប្កស្ួងនស្ដាកិចចន្ិងហិរញ្ាវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាននេះនទ។ 


