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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ក. អតិផរណាកនងុប្រនេស 

តាមទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ (NIS) នៅខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២០,ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលទាំនិ្ញន្រើ្ាស្់ និ្ង 

នស្វាកមមនៅរាជធានី្ភ្នាំនពញ ាន្នកើន្ន ើងកនុងអ្តា ០,៤% ន ៀរនឹ្ងខែមុន្  និ្ង ៣,១% ន ៀរនឹ្ងខែដចូគ្នន ឆ្ន ាំមនុ្។  

ជារួម ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលទាំនិ្ញន្រើ្ាស្់និ្ងនស្វាកមម មាន្អ្តាកាំន ើន្ ៣,១% ន ៀរន្ឹងរយៈនពលដូចគ្នន  

ឆ្ន ាំមុន្ ខដលមាន្អ្តាកាំន ើន្ ២,២%។ កាំន ើន្នន្េះ្តូវាន្ជាំរុញនដាយកាំន ើន្ថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមទាំនិ្ញ 

នស្ទ ើរ្ររ់្កមុ ជាពិនស្ស្ ្កុមមហូរអាហារ (មាន្នមរុ  ៤៥%ថ្ន្កន្តន្រក) ខដលមាន្កាំន ើន្កនុងអ្តា ៥,១% 

ែពស្់ជាងកនុងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ (២,២%) នដាយស្ថរការនកើន្ន ើងថ្លលស្ថច់្ ររ់្រនភ្ទ (ជាពិនស្ស្ថ្លលស្ថច់្ជូក1), 

្តីទឹកស្ថរនិ្ង្តីទឹកស្មុ្ទ, រខន្លនិ្ងខផ្លន ើ ជានដើម។ តាមការស្នងកត ការនកើន្ន ើងថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមមហូរអាហារ 

រឺរណ្តរ លមកពីវិស្មភាពរវាងការផ្គត់ផ្គង់និ្ងត្មូវការកនុង្ស្ុក ែ ៈកាំពុងជួរ្រទេះវិរតរិថ្ន្ជាំងកឺូវដី-១៩។ 

ផ្ទុយនៅវិញ ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមដឹកជញ្ជូន្ នៅខតរន្រការធាល ក់ចុេះកនុងអ្តាអ វិជជមាន្្រមា  ៥,៤% 

ន ៀរន្ឹងរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ (១,៤%)។ ការធាល ក់ចុេះនន្េះ អាចរណ្តា លមកពីការលមលយស្កមមភាពថ្ន្វិស្័យ 

មួយចាំនួ្ន្ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការដឹកជញ្ជូន្ ផ្លិតកមម និ្ងការកាំស្ថន្រ ជានដើម ែ ៈកាំពុងជួរ្រទេះវរិតរិថ្ន្ជាំងកឺូវដី-១៩។ 

ទន្ទឹមន្ឹងនន្េះ ថ្លលន្រងឥន្ធន្ៈនៅនលើទីផ្ារស្កល ាន្ធាល ក់ចុេះកនុងរងវង់ ៣០% និ្ង ទីផ្ារកនុង្ស្ុក ាន្ធាល ក់ចុេះ 

កនុងរងវង់ ២០% ផ្ងខដរ ។ 

តាមការន វើចាំនណ្តលដល់ខែ នូ ឆ្ន ាំ២០២០ អ្តាអតិផ្រណ្ត្រចាំឆ្ន ាំ  (Year on Year) អាចស្ា ិតកនុងរងវង់ 

២,៨% និ្ងអតិផ្រណ្តម យម្រចាំឆ្ន ាំ  (Year Average) ស្ា ិតកនុងរងវង់ ៣,០% ។  អ្តានន្េះ អាចជារចច័យលអស្្មារ់ 

ការ្ររ់្រង និ្ងរកាាន្ស្ា ិរភាពមា៉ា ្កូនស្ដឋកិចចកមពុជា ន្កាមឥទធិពលថ្ន្ការ រីករាលដាលជាំងកឺូវដី-១៩ ខដលាន្ 

រ៉ាេះពាល់មកនលើនស្ដឋកិចចកមពុជា។  

 
1 នោងតាម្រភ្ពទិន្នន្យ័ររស្់្កស្ួងពា ិជជកមមាន្រង្ហហ ញឱ្យន ើញថា រិត្តឹមថ្លៃទី៣០ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២០ ថ្លលស្ថច់្ជូកជាម យមរឺ ២៥,៨០០នរៀល/រ.ក 

ន ៀរន្ឹងរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំ២០១៩ មាន្ថ្លលជាម យម ១៨,៣០០នរៀល/រ.ក (ការនកើន្ន ើងែពស្់ថ្ន្ថ្លលស្ថច់្ជូកនន្េះរឺនដាយស្ថរកាលពីឆ្ន ាំ២០១៩ មាន្ការផ្ទុេះនូ្វជាំងឺនរ៉ាស្

្ជូក 

អាន្ត្វិកខដលាន្ចរ់នផ្ាើមកនុងពាក់កណ្តា លខែមិលុនា ឆ្ន ាំ២០១៩)។ 

្រភ្ពៈ 

 វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 
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តារាងទ១ី ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង ១២ ្កមុ 

 ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ ន ៀរន្ឹងឆ្ន ាំមុន្ 

មែុទាំន្ញិ្ររម់ែុ +០,៤ +៣,១ 

១-អាហារ ន្ិងនភ្ស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិ្ស្វឹង +០,០ +៥,០ 

២-នភ្ស្ជជៈមាន្ជាតិ្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់ +០,០ +១,៩ 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង +០,៣ +២,៧ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អរគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត ០,៦ +១,២ 

៥-ន្រឿងស្ង្ហហ រឹម ស្មាា រៈន្រើ្ាស្់ ន្ិងការខលទាំ -០,៧ +០,៦ 

៦-ស្ុខាភ្ិាល -០,១ +០,១ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +២,៩ -៥,៤ 

៨-រមនារមន្ ៍ +០,៣ +០,១ 

៩-ការកាំស្ថន្រ ន្ិងវរែ ម៌ -០,១ +០,១ 

១០-ការសិ្កា +០,៣ +៣,៨ 

១១-នភាជន្ីយដាឋ ន្ +១,០ +៤,៨ 

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

 

្រភ្ពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ

្រភ្ពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ
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តារាងរខ្មរ្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង ១២ ្កមុ 

 

តារាងទ២ី.ក ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លល្កមុមហរូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ខែន ៀរខែ - month on month)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

មិលនុា កកកដា ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កុមាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មិលនុា កកកដា 

អងករ -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 +០,៣ +០,២ 

ស្ថច់នគ្ន  +០,១ +០,៥ +០,៩ -២,៣ +២,៥ +០,៤ ០,០ +០,៤ -០,១ +០,៤ +០,១ +១,៤ +0,១ +0,៤ 

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

ស្ថច់ទ 

 

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

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

្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ្តីទឹកស្មុ្ទ -០,៤ +៣,០ +១,៤ -៥,១ +៦,០ -០,៥ +១,៥ +០,២ -០,២ +១,៥ +១,៤ +០,៩ +០,៣ +០,៣ 

កនុងននាេះ្តី្ស្ស្ ់ -០,៣ +៣,៥ +១,៤ -៥,៤ +៦,៤ -០,៥ +១,៤ +០,១ -០,៣ +១,៦ +១,៥ +១,១ +០,៤ +០,២ 

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

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

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

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

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

   តារាងទ២ី.ែ ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមហរូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ - year on year)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

មិលនុា កកកដា ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កុមាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មិលនុា កកកដា 

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

ស្ថច់នគ្ន  +១,១ +១,៩ +២,៤ +២,៤ +២,៥ +២,៩ +២,៧ +២,៧ +២,៥ +២,៨ +២,៨ +៤,៤ +៤,៤ +៤,៣ 

ស្ថច់មាន់្ +១,៧ +២,៥ +៣,២ +៣,៤ +៣,៣ +៣,១ +៣,៣ +៣,១ +៣,០ +២,៥ +២,១ +២,១ +៣,៧ +២,៧ 

ស្ថច់ទ 

 

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

ស្ថច់្ជូក +១,០ -៣,៩ -៤,៥ -៧,៤ -៥,៧ -៣,៤ -១,៤ +២,០ +១,៥ +២,៨ +១,៧ +៤,០ +៥.៤ +១២,២ 

្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ្តីទឹកស្មុ្ទ +០,៧ +៤,៦ +៥,២ +៥,៣ +៥,២ +៥,៤ +៦,៩ +៧,០ +៦,៥ +៨,១ +៨,៩ +៩,៨ +១០,៦ +៧,៦ 

កនុងននាេះ្តី្ស្ស្ ់ -០,១ +៤,៥ +៥,២ +៥,០ +៥,១ +៥,៨ +៧,១ +៧,៣ +៧,៩ +៨,៨ +៩,៦ +១០,៦ +១១,៤ +៧,៩ 

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

ខផ្លន ើ្ស្ស្ ់ +១,២ +៣,៧ +៤,៥ +៥,៤ +៣,២ +៤,៤ +៥,១ +៥,០ +៣,០ +៥,២ +៧,៥ +៦,២ +៥,៩ +៣,២ 

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

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

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

្រភ្ពៈ  វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 
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ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាងអតផិ្រណ្តចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) រតិជា % 

 

 

្រនទស្ 
 

២០១៩ ២០២០ 

 មលិនុា កកកដា ស្ហីា កញ្ញា  តលុា  វចិិកិា  ន ូ មករា កមុាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មិលនុា កកកដា 

្រនទស្កមពុជា +១,៤ +២,២ +២,៤ +១,៧ +១,៣ +១,៨ +៣, ១ +៣,៦ +២,៦ +២,៨ +១,៩ +២,៣ +២,៤ +៣,១ 

្រនទស្នវៀតណ្តម +២,២ +២,៤ +២,៣ +២,០ +២,២ +៣,៥ +៥,២ +៦,៤ +៥,៤ +៤,៩ +២,៩ +២,៤ +៣,១ +៣,២ 

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

្រនទស្មា៉ា ន ស្ុ ី +១,៥ +១,៤ +១,៥ +១,១ +១,១ +០,៩ +១,០ +១,៦ +១,៣ -០,២ -២,៩ -២,៩ -១,៩ -១,៣ 

្រនទស្ឥ ឌូ នន្ស្ុ ី +៣,៣ +៣,៣ +៣,៤ +៣,៤ +៣,១ +៣,០ +២,៧ +២,៧ +៣,០ +៣,០ +២,៧ +២,២ +២,០ +១,៥ 

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

្រនទស្ចិន្ +២,៧ +២,៨ +២,៨ +៣,០ +៣,៨ +៤,៥ +៤,៥ +៥,៤ +៥,២ +៤,៣ +៣,៣ +២,៤ +២,៥ +២,៧ 

្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូង +០,៧ +០,៦ ០,០ -០,៤ ០,០ +០,២ +០,៧ 

 

+១,៥ +១,១ +១,០ +០,១ -០,៣ ០,០ +០,៣ 

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

្រភ្ពទិន្នន្័យ 

(១) ្រនទស្កមពុជា រពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

(២) ្រនទស្នផ្សងៗនទៀត រឺពីនរ្ទាំព័រ http://www,tradingeconomics,com; 

 

 

 

កាំ តស់្មាគ ល ់

ការចង្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញន្រើ្ាស្់ (CPI) នៅភ្នាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដល្តូវាន្ន្ជើស្នរីស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញភារន្ចើន្្តូវាន្្រតិរតរិការ្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លល្តូវាន្្រមូលពីតូររាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ដាក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លល្តូវាន្្រមូលពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញ្តូវាន្ចង្កងតាមម យមនរខារ ិតស្ថន្តស្រ (geometric average) 

្រភ្ព៖ ្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

 

នរៀរចាំនិងន វ្ ើចាំនណាលនដាយ 

នាយកដាា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកដាា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្ូមទក់ទង្កមុការង្ហរ 

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

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

http://www.tradingeconomics.com/
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កាំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចាំនពាេះមតិខដលាន្រង្ហហ ញកនុងរាយការ ៍នន្េះរជឺាការយល់ន ើញររស្់្កមុការង្ហរថ្ន្អរគនាយកដាឋ ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ាងពីការយល់ន ើញររស្់្កស្ួងនស្ដឋកិចចន្ិង្ិរញ្ាវតាុ ឬរាជរដាឋ ភិ្ាលកមពុជាននាេះនទ។ 


