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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

ក. អតិផរណាកនុងប្រនេស 

 តាមទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ាតិិ (NIS) នៅខែ សី្ហា ឆ្ន ាំ ២០២០, ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលទាំនិ្ញន្រើ្ាស់្និ្ងនស្វាកមម 

នៅរាជធានី្ភ្នាំនពញ ាន្ធាល ក់ច ុះកនុងអ្តាអវិជជមាន្ -០,១% ន ៀរនឹ្ងខែម ន្  រ  ខន្ែាន្នកើន្ន ើង ២,៤% នរើន ៀរនឹ្ងខែ 

ដូចគ្នន ឆ្ន ាំម ន្។  

 ជារួម ន ុះរីជាកាំព ងស្ា ិតកនុងភាពមិន្្ាកដ្រជា ថ្ន្វិរតែិជាំងកឺវូដី-១៩ ក៏នោយ, តាមការស្នងេត ការខ្រ្រួលថ្ន្ 

ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលទាំនិ្ញន្រើ្ាស់្និ្ងនស្វាកមម នៅខតអាចរកាាន្ស្ា ិរភាពកាំន ើន្ (ស្ា ិតកនុងក្មិតខដលអាច្ររ់្រងាន្) 

នោលរ ឺមាន្អ្តាកាំន ើន្ ២,៤% ន ៀរនឹ្ងរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំម ន្។ ការរកាាន្ស្ា ិរភាពកាំន ើន្នន្ុះ មួយខផ្នករណ្ដា ល 

មកពីការធាល ក់ច ុះថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមដឹកជញ្ជូន្ (ពិនស្ស្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលន្រងស្ថាំង និ្ងមា ស្ ូត) ចារ់ពីខែ នមស្ថ ២០២០មក 

(ធាល ក់ច ុះកនុងអ្តាអវិជជមាន្ ជាម យម -៨,៤%) ែ ៈនពលខដល ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមទាំនិ្ញអាហារនិ្ងនភ្ស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិ 

្ស្វឹង កាំព ងមាន្កាំន ើន្ែពស់្។ ជាក់ខស្ាង កនុងខែ សី្ហា ឆ្ន ាំ ២០២០ នន្ុះ ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមអាហារនិ្ងនភ្ស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិ 

្ស្វឹង ាន្នកើន្ន ើង ៣,៧% ែពស់្ជាងកាំន ើន្កនុងរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំម ន្ ខដលមាន្អ្តា ២,៤% កនុងន ុះ ស្ន្ទស្សន៍្ 

្កុមថ្លលមហូរអាហារ ាន្នកើន្ន ើង ៣,៨% ែពស់្ជាងកាំន ើន្កនុងខែ សី្ហា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ខដលមាន្អ្តា ២,៥%។ 

កាំន ើន្ែពស់្ថ្ន្ ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមមហូរអាហារនន្ុះ រឺរណ្ដា លមកពីស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលស្ថច់នៅខតរន្ែនកើន្ន ើងខ្ល ាំងកនុងខែ សី្ហា 

ឆ្ន ាំ ២០២០ ខដលមាន្អ្តារហូតដល់ ៧,៤% ខដលមួយខផ្នក្តូវាន្រ ញ្ចាន្នោយកាំន ើន្ែពស់្ថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលស្ថច់្ ជូក 

ខដលមាន្អ្តា ១១% (ែ ៈនពលកនុងខែ សី្ហា ឆ្ន ាំម ន្ មាន្ការធាល ក់ច ុះកនុងអ្តាអវិជជមាន្ -៤,៥% នោយស្ថរមាន្ 

ការផ្ទុុះន ើងថ្ន្ជាំងឺនរ ស្ែ្ជូកអាហ្វហរិកនៅនពលន ុះ)។ 

 តាមការន រើចាំនណ្ដលដល់ខែ នូ ឆ្ន ាំ២០២០ អ្តាអតិផ្រណ្ដ្រចាាំឆ្ន ាំ  (Year on Year) អាចស្ាិតកនុងរងរង់ ២,០% 

និ្ងអតិផ្រណ្ដម យម្រចាាំឆ្ន ាំ  (Year Average) ស្ាិតកនុងរងរង់ ២,៧% ខដលអាចជារចច័យលអស្្មារ់ការ្ររ់្រង និ្ង 

រកាស្ា ិរភាពមា ្កូនស្ដឋកិចចកមពុជា ន្កាមឥទធិពលថ្ន្ការរកីរាលោលជាំងកឺវូដី-១៩ ខដលាន្រ ុះោល់មកនលើនស្ដឋកចិចកមពុជា។ 

្រភ្ពៈ វ ិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 
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តារាងទ១ី ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិ ាំង ១២ ្ កមុ 

 ន ៀរន្ងឹខែម ន្ ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំម  ន្ 

ម ែទ ាំន្ញិ្ររ់ម ែ -០,១ +២,៤ 

១-អាហារ និ្ងនភ្ស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិ្ស្វឹង -០,២ +៣,៧ 

២-នភ្ស្ជជៈមាន្ជាតិ្ស្វឹង និ្ងថ្ន ាំជក់ +០,១ +១,៤ 

៣-ស្នមលៀករាំោក់ និ្ងខស្ែកនជើង +០,៣ +២,៩ 

៤-ផ្ទុះស្ាំខរង ទឹក អរគិស្នី្ ឧស្ម ័ន្ និ្ងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត +០,១ +១,១ 

៥-ន្រឿងស្ង្ហហ រ ឹម ស្មាា រៈន្រើ្ាស់្ និ្ងការខល ាំ -០,១ +០,១ 

៦-ស្ ខ្ភ្ិាល -០,១ +០,១ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +០,២ -៤,១ 

៨-រម រមន៍្ -០,៣ -០,៦ 

៩-ការកាំស្ថន្ែ និ្ងវរែ ម៌ +០,៧ +០,៥ 

១០-ការសិ្កា ០,០ +៣,៨ 

១១-នភាជនី្យោឋ ន្ -០,៨ +៣,២ 

១២-ទាំនិ្ញ និ្ងនស្វាក 

 

 

 

 

 

មមនផ្សងៗ 

 

+០,៤ +៤,៤ 

តារាងរខ្មរ្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិ ាំង ១២ ្ កមុ 

 

 

តារាងទ២ី.ក ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លល្កមុមហូរអាហារស្ ាំខ្ន្់ៗ  (ខែន ៀរខែ - month on month)   

ម ែទ ាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០  

កកេោ  ស្ ីហា  កញ្ញា  ត  លា  វ ិចឆ ិកា   នូ  មករា  ក  មា ៈ  មី  នមស្ថ  ឧស្ភា មិល    កកេោ  ស្ ីហា  

អងេរ +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 -០,២ 

ស្ថច់នគ្ន  +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 +0,៣ 

ស្ថច់មាន់្ +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 -០,២ 

ស្ថច់  

 

+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 +០,៤ 

ស្ថច់្ជូក -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 +០,២ 

្តីទឹកស្ថរ និ្ង 

្តីទឹកស្ម ្ទ 

+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 +០,១ 

កនុងន ុះ្តី្ស្ស់្ +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 +០,៣ 

ខផ្លន ើ +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 -០,៧ 

ខផ្លន ើ្ស្ស់្ +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 -០,៩ 

រខន្ល  +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 -១,០ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +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 -០,៩ 

រខន្លជាខផ្ល +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 +១,០ ្រភ្ពៈ វ ិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 

្រភ្ពៈ វ ិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 
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ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាងអតផិ្រណ្ដច ងឆ្ន ាំ (Year on Year) រតិជា % 

 

 

្រនទស្ 
 

២០១៩ ២០២០ 

 កកេោ ស្ីហា កញ្ញា  ត  លា  វ ិចឆិកា  នូ  មករា  ក មាៈ មី  នមស្ថ ឧស្ភា មិល    កកេោ ស្ីហា 

្រនទស្កមពុជា +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 +២,៤ 

្រនទស្នវៀតណ្ដម +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 +៣,២ 

្រនទស្ថ្ល +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 -០,៥ 

្រនទស្មា ន ស្ ី +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 -១,៤ 

្រនទស្ឥ ឌូ នន្ស្ ី +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 +១,៣ 

្រនទស្ហរីលីពីន្ +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 +២,៤ 

្រនទស្ចិន្ +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 +២,៤ 

្រនទស្កូនរ៉េខ្ងតែូង +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 +០,៧ 

្រនទស្ជរ  ន្  +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 +០,២ 

្រភ្ពទិន្នន័្យ 

(១) ្ រនទស្កមពុជា រឺពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

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

 

 

តារាងទ២ី.ែ ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមហូរអាហារស្ ាំខ្ន្់ៗ  (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ  - year on year)  

ម ែទ ាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០  

កកេោ  ស្ ីហា  កញ្ញា  ត  លា  វ ិចឆ ិកា   នូ  មករា  ក  មា ៈ  មី  នមស្ថ  ឧស្ភា មិល    កកាោ  ស្ ីហា  

អងេរ +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 +២, ១ 

ស្ថច់នគ្ន  +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 +៣,៧ 

ស្ថច់មាន់្ +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 +១,៣ 

ស្ថច់  

 

+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 +៣,៧ 

ស្ថច់្ជូក -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 +១១,០ 

្តីទឹកស្ថរ និ្ង ្តីទឹកស្ម ្ទ +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 +៦,២ 

កនុងន ុះ្តី្ស្ស់្ +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 +៦,៨ 

ខផ្លន ើ +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 +១,៣ 

ខផ្លន ើ្ស្ស់្ +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 +១,៣ 

រខន្ល  +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 +០,៧ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +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 -១,៣ 

រខន្លជាខផ្ល +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 +១,៧ 

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

ការចង្កងស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលទាំនិ្ញន្រើ្ាស់្ (CPI) នៅភ្នាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំនិ្ញខដល្តូវាន្ន្ជើស្នរ ីស្មាន្ចាំនួ្ន្ ២៥៩ម ែ  

• ថ្លលម ែទាំនិ្ញភារន្ចើន្្តូវាន្្រតិរតែិការ្រមូលពីផ្ារចាំនួ្ន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លល្តូវាន្្រមូលពីតូររាំរូចាំនួ្ន្ ៤កនុងផ្ារនី្មួយៗ 

• ស្្មារ់ម ែទាំនិ្ញខដលមិន្ោក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លល្តូវាន្្រមូលពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលថ្ន្ម ែទាំនិ្ញ្តូវាន្ចង្កងតាមម យមនរខ្រ ិតស្ថហ្វស្ែ (geometric average) 

្រភ្ព៖ ្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

 

នរៀរចាំនិងន វ្ើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ សូ្ម ក់ទង្កុមការង្ហរ 

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

នមា ងន រើការ៖ ៧:០០ ដល់ ១១:០០្ពឹក ន្ិង ២:០០ ដល់ ៥:០០រនស្ៀល 

កាំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចាំនោុះមតិខដលាន្រង្ហហ ញកនុងរាយការ ៍នន្ុះរឺជាការយល់ន ើញររស់្្កុមការង្ហរថ្ន្អរគ យកោឋ ន្។ 

ការផ្សពរផ្ាយនន្ុះមិន្ខស្ាងពីការយល់ន ើញររស់្្កសួ្ងនស្ដឋកិចចន្ិងហិរញ្ាវតាុ ឬរាជរោឋ ភ្ិាលកមពុជាន ុះនទ។ 


