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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ក. អតិផរណាកនងុប្រនេស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ាតិិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា៖ នៅខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០ នន្េះ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លល

ទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ន្ិងនស្វាកមមនៅរាជធានី្ភនាំនពញ បាន្នកើន្ន ើងកនុងអប្តា ០,៦% នរើន ៀរន្ឹងខែមុន្ និ្ងក ើនក ើង ២,៣% 

នរើន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្។  

ជារួម អប្តាស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិនប្រើប្បាស់្ ន្ងិនស្វាកមមកនងុខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០ មាន្ការនកើន្ន ើងនរើន ៀរន្ឹង 

ឆ្ន ាំមុន្ ខដលមាន្អប្តា ២,០%។  កាំន ើន្នន្េះមាន្ការគ្នាំប្ទពបី្កុមស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលទាំន្ញិនប្រើប្បាស់្ ន្ិងនស្វាកមមនស្ទ ើប្ររ់ 

ប្កុមកនុងន េះរួមមាន្នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វងឹនិ្ងថាន ាំជក់, ស្នមលៀករាំពាក់ន្ងិខស្ែកនជើង, ផ្ទេះស្ាំខរង, ទឹក, អរគិស្ន្,ី ឧស្ម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត, នប្រឿងស្ង្ហា រឹម,ស្មាា រៈនប្រើប្បាស់្ ន្ងិការខលទាំ, សុ្ខាភិបាល, ការកាំស្ថន្តន្ិងវរែ ម៌, ការសិ្កា, 

នភាជន្ីយដ្ឋា ន្, ទាំន្ិញន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ ។ ទនទឹមកនេះ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលអាហារ ន្ិងនភស្ជជៈ មិន្មាន្ជាតបិ្ស្វឹង ហា ់មាន្ 

 ំក ើនខ្ពស់ នុងអប្តា ៤,៦% (ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០) នដ្ឋយស្ថរការន ើងថ្លល ថ្លលស្ថច់ (ស្ថច់ប្ជូក ន្ិងស្ថច់នគ្នប្ស្ស់្), 

ប្តីទកឹស្ថរ ន្ងិប្តីស្មុទ្ទន ៀរន្ឹងរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ ដែលមានកាំន ើន្ប្តឹមខត ១,៩%។ នដ្ឋយខ   ស្ន្ទស្សន៍្ប្កមុថ្លល 

ដឹកជញ្ជូន្នៅខតរន្តធាល ក់ចុេះនដ្ឋយអប្តា -១១,៤% ន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ ដែលមានអទ្ា ១,០% (ថ្លលនប្រងស្ថាំង 

 មមតាកនុងខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០ធាល ក់ចុេះ -៣៤,១%) 1។ 

 

 

 
1 យោងតាមទិន្នន័្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជរមមបាន្បង្ហា ញឱ្យយ ើញថាថ្លៃយក្បងសាំងធមមតាគិតក្តឹមខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ មាន្តថ្មៃ២ ៥០០យរៀល/លីក្ត យធៀបន្ឹងរយៈយេលដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្គឺ ៣ ៥០០យរៀល/លកី្ត 
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ខែន ៀរខែ - month on month)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

នមស្ថ ឧស្ភា មិល ុ កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កុមាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ភា 

អងករ +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 -០,១ +០,៣ 

ស្ថច់នគ្ន  +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 +១,៤ 

ស្ថច់មាន់្ +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 ០,០ 

ស្ថច់ទ 

 

+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 ០,០ 

ស្ថច់ប្ជូក +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 +១,៤ 

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +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 +០,៩ 

កនុងន េះប្តីប្ស្ស្ ់ +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 +១,១ 

ខផ្លន ើ -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 +០,១ 

ខផ្លន ើប្ស្ស្ ់ -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 +០,១ 

រខន្ល  +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 +០,១ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +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 -០,២ 

រខន្លជាខផ្ល +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 +០,៦ 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ - year on year)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

នមស្ថ ឧស្ភា មិល ុ កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កុមាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ភា 

អងករ +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 +៣,២ 

ស្ថច់នគ្ន  +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 +៤,៤ 

ស្ថច់មាន់្ +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 +២,១ 

ស្ថច់ទ 

 

+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 +២,២ 

ស្ថច់ប្ជូក +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 +៤,០ 

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +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 +៩,៨ 

កនុងន េះប្តីប្ស្ស្ ់ +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 +១០,៦ 

ខផ្លន ើ -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 +៥,៥ 

ខផ្លន ើប្ស្ស្ ់ -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 +៦,២ 

រខន្ល  +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 +១,៦ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +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 +០,៤ 

រខន្លជាខផ្ល +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 +២,៤ 

ប្រភពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ

ប្រភពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង ១២ ប្កមុ 

 ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ 

មែុទាំន្ញិប្ររម់ែុ +០,៦ +២,៣ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង +០,៦ +៤,៦ 

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

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង +០,៥ +២,៩ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អរគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត +០,៣ +០,៣ 

៥-នប្រឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាំ +០,១ +១,៤ 

៦-ស្ុខាភិបាល ០,០ +០,២ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +២,២ -១១,៤ 

៨-រម រមន្ ៍ -០,៥ -១,៣ 

៩-ការកាំស្ថន្ត ន្ិងវរែ ម៌ +០,១ +០,៩ 

១០-ការសិ្កា +០,៣ +៣,៥ 

១១-នភាជន្ីយដ្ឋា ន្ +១,៣ +៤,៩ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,៤ +៤,២ 

  

ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាងអតផិ្រណាចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) រតិជា % 

 

 

ប្រនទស្ 
 

២០១៩ ២០២០ 

 នមស្ថ ឧស្ភា មិល ុ កកកដ្ឋ ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កមុាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ភា 

ប្រនទស្កមពុជា +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 +២,៣ 

ប្រនទស្នវៀតណាម +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 +២,៤ 

ប្រនទស្ថ្ល +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 -៣,៤ 

ប្រនទស្មា៉ា ន ស្ុ ី +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 -២,៩ 

ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្ស្ុ ី +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 +២,២ 

ប្រនទស្ហ្វីលីពីន្ +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 +២,១ 

ប្រនទស្ចិន្ +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 +២,៤ 

ប្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូង +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 -០,៣ 

ប្រនទស្ជរ៉ាុន្  +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 +០,១ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា រពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

(២) ប្រនទស្នផ្សងៗនទៀត រឺពីនរហ្ទាំព័រ http://www,tradingeconomics,com; 
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កាំ តស់្មាគ ល ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស្់ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដលប្តូវបាន្នប្ជើស្នរើស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញភារនប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតតិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូររាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ដ្ឋក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្កងតាមម យមនរខារ ិតស្ថស្រស្ត (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 

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

កាំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចាំនពាេះមតិខដលបាន្រង្ហា ញកនុងរបាយការ ៍នន្េះរជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អរគ យកដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ែងពីការយល់ន ើញររស្់ប្កស្ួងនស្ដាកិចចន្ិងហ្ិរញ្ាវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាន េះនទ។ 


