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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក. អតិផរណាកនុងប្រននស 

តាមប្រភពទនិ្នន្យ័ផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតសិ្ា ិតិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ជារួម ស្ន្ទស្សន្៍

ថ្លលទាំន្ញិនប្រើប្បាស្់ប្ររ់មុែនៅរាជធាន្ភីនាំនពញ មាន្ការន ើន្ន ើង ០,៣% នរើន ៀរន្ងឹខែមនុ្ ន្ងិ ២,២% នរើន ៀរន្ងឹ

ខែមនីាឆ្ន ាំមនុ្។ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្ ុមទាំន្ញិនស្ទ ើរខតទាំងអស្់ មាន្ការខប្រប្រួលរន្តចិរន្តួច ជាពនិស្ស្ប្ ុមមុែទាំន្ញិអាហារ ន្ិង 

នភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងប្ ុមមុែទាំន្ញិផ្ទេះស្ាំខរង ទឹ  អរគិស្ន្ី ឧស្ម ន័្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត នរើន ៀរន្ឹងខែ ុមភៈ 

 ន្លងនៅ។ រ ុខន្តនរើន ៀរន្ឹងខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្នងេតន ើញថា ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិភារនប្ចើន្មាន្ការន ើន្ន ើង ជាពិនស្ស្ 

ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្ ុមទាំន្ញិនភាជន្យីដ្ឋា ន្ (ន ើន្ ៨,២%), ប្ ុមទាំន្ញិនភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជ ់ (ន ើន្ ៦,៧%), ន្ងិ

ប្ ុមទាំន្ញិស្នមលៀ រាំពា ់ន្ិងខស្ែ នជើង (ន ើន្ ៣,៦%)។ 

 នុងប្តមីាស្ទ១ី នដើមឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង១២ប្ មុ មាន្ ាំន ើន្ ១,៩% ជាម យម ទរជាងអប្តា

 ាំន ើន្ជាម យម នុងរយៈនពលដចូគ្នន ឆ្ន ាំ២០១៨ ខដលមាន្អប្តា ២,២%។ តាមរយៈទនិ្នន្យ័ខដលទទលួបាន្ រង្ហា ញថា

ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្ ុមទាំន្ញិមាន ាំន ើន្ខ្ល ាំងជាងនរ រួមមាន្ ប្ មុទាំន្ញិនភស្ជជៈមាន្ជាតបិ្ស្ វងឹន្ងិថាន ាំជ ម់ាន្អប្តា ាំន ើន្ជា 

ម យម ៦,៥%  នុងប្តមីាស្ទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៩ (០,១%  នុងប្តមីាស្ទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨)។ កណំ ើននន្េះ រនឺដ្ឋយស្ថរថ្លលថាន ាំជ ់

មាន្ការន ើន្ន ើងនៅនលើទផី្ារ ( ាំន ើន្ប្រមា  ២ ៨០០នរៀល/១រ ីបូ្កាម)។ ជា ់ខស្ែង  នុងប្តមីាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ថាន ាំជ ់ខ្ល ាំង មាន្តថ្មលម យម ២២ ៩០០នរៀល/១រី ូប្កាម ែពស្ជ់ាងតថ្មលម យម នុងរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ (តថ្មលប្តឹមខត ២០ ១០០

នរៀល/១រី បូ្កាម)។ ចាំខ  ឯ ប្ មុទាំន្ញិការដ ឹជញ្ជូន្ធាល  ច់េុះជាម យម ៣,៨%  នុងប្តមីាស្ទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៩  ( ាំន ើន្ជា

ម យម ៣,១%  នងុ ប្តមីាស្ទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨) នដ្ឋយស្ថរការធាល  ច់េុះថ្ន្ថ្លលនប្រងស្ថាំង មមតា ន្ងិមា ស្ តូ។ នោងតាមទនិ្នន្យ័

ររស្់ប្ ស្ួងពា ិជជ មម  នុងប្តីមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ នប្រងស្ថាំង មមតា ន្ិងមា ស្ ូតថ្លលជាម យម ៣ ៤៥០នរៀល/លីប្ត ន្ិង 

៣ ៤៣០នរៀល/លីប្ត នរៀងគ្នន  ទរជាងថ្លលម យម នុងរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ ៣ ៨៨០នរៀល/លីប្ត ន្ិង ៣ ៦៦០

នរៀល/លបី្ត។ ការធាល  ់ចុេះថ្លលនន្េះ រឺប្ស្រគ្នន នៅន្ឹងការធាល  ់ចុេះថ្លលនប្រងនៅនលើទីផ្ារអន្តរជាតិផ្ងខដរ។ 

តាមការន វើចាំនោលដលខ់ែ ន ូឆ្ន ាំ២០១៩ អប្តាអតផិ្រោឆ្ន ាំនលើឆ្ន ាំ (year on year) ន្ងិអតផិ្រោម យមប្រចាំឆ្ន ាំ 

(year average) អាចមាន្អប្តា ៣,៤% ន្ងិ ២,៥% នរៀងគ្នន ។ នៅឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ស្ថា ន្ភាពអតិផ្រោនៅខតស្ាតិ នងុ 

រងវង់នប្កាម ៥% នដ្ឋយស្ថរខត i) ស្ា ិរភាពថ្លលមុែទាំន្ញិនប្រើប្បាស្់ (consumption goods) ជាពនិស្ស្ មារូអាហារនៅ

នលើទផី្ារ, ii) ការឧរតាមភ ន្នលើនប្រងឥន្ធន្ៈពរីាជរដ្ឋា ភបិាល មពុជា នដើមែីរ ាស្ា ិរភាពថ្លលនប្រងស្ថាំង ន្ិង iii)ស្ា ិរភាពមា ប្ ូ

នស្ដា ិចច ខដលន វើឱ្យ ាំន ើន្អតិផ្រោស្ាតិ នុង ប្មិតខដលអាចប្ររ់ប្រងបាន្ ។  
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តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង១២ ប្ មុ មាន្ដចូខ្ងនប្កាម៖ 

 ណ ៀបន្ងឹខែមនុ្ (%) ណ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

មែុទាំន្ញិប្ររម់ែុ +០,៣ +២,២ 

១-អាហារ ន្ងិនភស្ជជៈមនិ្ខមន្ជាតបិ្ស្វឹង -០,១ +១,៩ 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតបិ្ស្វឹង ន្ងិថាន ាំជ  ់ +០,១ +៦,៧ 

៣-ស្នមលៀ រាំពា  ់ន្ងិខស្ែ នជើង  +០,២ +៣,៦ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹ  អរគិស្ន្ ីឧស្មន័្ ន្ងិឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត  +០,៦ +១,៩ 

៥-នប្រឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាភ រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ងិការខលទាំ  -០,២ +១,៧ 

៦-ស្ខុ្ភិបាល  -០,២ +១,៩ 

៧-ការដ ឹជញ្ជូន្  +២,០ -១,៨ 

៨-រមនារមន្ ៍  -០,២ -០,៤ 

៩-ការ ាំស្ថន្ត ន្ងិវរែ ម ៌  -០,៣ +០,៨ 

១០-ការស្ិ ា    ០,០ +០,៤ 

១១-នភាជន្យីដ្ឋា ន្  +១,២ +៨,២ 

១២-ទាំន្ញិ ន្ងិនស្វា មមនផ្សងៗ  -០,១ +១,៤ 

 

តារាង ២ ៖ រខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខ្ន្់ៗ  

មែុទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

២០១៩ 

២០១៩ 

២០១៩ 

ម រា  មុភៈ មនីា ម រា  មុភៈ មនីា 

អងេរ +០,២ +០,៦ ០,០ +២,៦ +២,៩ +២,៧ 

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

ស្ថច់មាន្ ់ +០,៥ ០,០ +០,៥ +៤,០ +២,៩ +៤,២ 

ស្ថច់ទ 

 

+០,៦ +០,៦ ០,០ +២,២ +៣,០ +៣,១ 

ស្ថច់ប្ជូ  +០,៧ +០,៦ -០,៦ +១,៧ +២,០ +០,៨ 

ប្តទីឹ ស្ថរ ន្ងិ ប្តទីឹ ស្មុប្ទ +០,២ +០,២ ០,០ +២,៦ +២,៤ +២,២ 

 នុងននាេះប្តីប្ស្ស់្ ០,០ ០,០ ០,០ +២,០ +១,៦ +១,៣ 

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

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

រខន្ល  -១,០ +១,៤ -០,៦ +២,៧ +៣,៩ +៣,០ 

រខន្លជាស្ល ឹ  -១,១ +១,៤ -០,៤ +៥,១ +៦,៥ +៥,២ 

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

តារាង ៣៖ អតផិ្រោចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) រតិជា % 

ប្រនទស្ 
២០១៨ ២០១៩ 

 ន ូ ម រា  មុភៈ មនីា 

ប្រនទស្ មពុជា +១,៦ +១,៥ +២,០ +២,២ 

ប្រនទស្នវៀតោម +៣,០ +២,៦ +២,៦ +២,៧ 

ប្រនទស្ថ្ល +០,៤ +០,៣ +០,៧ +១,២ 

ប្រនទស្មា ន ស្ុ ី +០,២ -០,៧ -០.៤ +០,២ 

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

ប្រនទស្ហ្វីលពីនី្ +៥,១ +៤,៤ +៣,៨ +៣,៣ 

ប្រនទស្ចិន្ +១,៩ +១,៧ +១,៥ +២,៣ 

ប្រនទស្ នូរ៉េខ្ងតែូង +១,៣ +០,៨ +០,៥ +០,៤ 

ប្រនទស្ជរ នុ្  +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ 

ប្រភពទនិ្នន្យ័ 

(១) ប្រនទស្ មពុជា រឺពីវិទាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ(ិNIS) 

(២) ប្រនទស្នផ្សងៗនទៀត រពឺីនរហ្ទាំព័រ http://www.tradingeconomics.com; 

 

 

 ាំ តស់្មាគ ល ់

ការចងប្ ងស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិនប្រើប្បាស្់ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ញិខដលប្តវូបាន្នប្ជើស្នរើស្មាន្ចាំន្នួ្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ញិភារនប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតរិតតកិារប្រមលូពផី្ារចាំន្នួ្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តវូបាន្ប្រមលូពតីូររាំរូចាំន្នួ្ ៤ នងុផ្ារន្មីយួ  ៗ

• ស្ប្មារ់មែុទាំន្ញិខដលមនិ្ដ្ឋ ល់ ់នៅទផី្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពតីរូនៅជតិៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលថ្ន្មុែទាំន្ញិប្តូវបាន្ចងប្ ងតាមម យមនរខ្រ តិស្ថស្រស្ត  (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្ សួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ)ិ 
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នរៀរចាំនិងន វ្ ើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវភិាគនសដ្ាកចិច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសងួនសដ្ាកចិចនិងហិរញ្ញវតាុ 

 

ព័តម៌ាន្នផ្សងៗ ស្ូមទ ទ់ងប្ មុការង្ហរ 

ទូរស្័ពទនលែ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៤២៧ ៩១៣, (+៨៥៥) ៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

នមា ងន វើការ៖ ៧:០០ ដល់ ១១:០០ប្ពឹ  ន្ិង ២:០០ ដល់ ៥:០០រនស្ៀល 

 ាំ តស់្មាគ ល៖់ 

ចាំនពាេះមតខិដលបាន្រង្ហា ញ នុងរបាយការ ន៍ន្េះរជឺាការយលន់ ើញររស្ប់្ មុការង្ហរថ្ន្អរគនាយ ដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ែងពីការយលន់ ើញររស្ប់្ ស្ួងនស្ដា ិចចន្ិងហ្រិញ្ញវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភិបាល មពុជាននាេះនទ។ 

 


