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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២០ 

ក. អតិផរណាកនងុប្រនេស 

តាមទិន្នន័្យផ្លវូការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិត ិ(NIS) នៅខែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២០, ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ញិន្រើ្ាស់្ ន្ងិនស្វាកមម 

នៅរាជធានី្ភ្នាំនពញ ាន្នកើន្ន ើង ០,៤% ន ៀរន្ឹងខែមុន្ ន្ិង ២,៩% ន ៀរន្ងឹខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ ។ 

ជារួម អ្តាខ្រ្រួលថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញន្រើ្ ាស់្ ន្ិងនស្វាកមមនៅរាជធាន្ីភ្នាំនពញ មាន្កាំន ើន្ែពស់្កនងុរងវង ់

៣% នរើន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ នោយស្ថរមួយខផ្នក ាំ រញុ្ាន្នោយកាំន ើន្ែពស់្ថ្ន្្កុមអាហារនិ្ងនភ្ស្ជជៈមិន្មាន្ជាត ិ

្ស្វងឹកនងុអ្តា ៤,៦% កនងុន ោះថ្លលមហរូអាហារនកើន្ន ើង ៤,៧% (ស្ថច់្ជកូនកើន្ន ើង ៩,៦%, ្តីទកឹស្ថរ ន្ងិ្តសី្មុ្ទ 

៦,៥%, ខផ្លន ើ ៣,០% ន្ងិ រខន្ល ១,២%) ។ រ ុខន្ែកាំន ើន្ែពស់្ថ្ន្ថ្លលមហូរអាហារនន្ោះ ្តូវាន្រ ោះរ វូនោយការធាល កចុ់ោះ 

ថ្ន្ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមការដឹកជញ្ជូន្ កនងុអ្តា ៤,៥% កនុងន ោះថ្លលន្រងស្ថាំង មមតា ន្ងិន្រងមា ស្ ូត ាន្ធាល ក់ចុោះ ១៥,៥% 

ន្ិង ២៣,៧% នរៀងគ្នន  ។ 

កនុងរយៈនពល ៩ ខែ (គិត្តមឹខែកញ្ញា ) ឆ្ន ាំ ២០២០ នន្ោះ រខ្មរ្មួលស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ញិន្រើ្ាស់្ និ្ងនស្វាកមម

មាន្កាំន ើន្ែពស់្ជាងឆ្ន ាំមុន្ នោលគឺ មាន្អ្តាកាំន ើន្ជាម យម ២,៨% ែពស់្ជាងឆ្ន ាំមុន្ ខដលមាន្អ្តាកាំន ើន្ជាម យម 

១,៩% ។ ជាការកត់ស្មាា ល់ ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លល្កុមអាហារនិ្ងនភ្ស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិ្ស្វឹងមាន្ការហក់ន ើងែពស់្ គតិជាម យម 

មាន្កាំន ើន្ ៤,៤% ែ ៈខដលកនុងរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្មាន្កាំន ើន្ជាម យម្តឹមខត ២% ។ កនុងន ោះ ស្ន្ទស្សន្ ៍

ថ្លល្កុមអាហារ (ស្ថច់្គរ់្រនភ្ទ) មាន្អ្តាកាំន ើន្ម យម ៤,៨% ជាពិនស្ស្ ថ្លលស្ថច់្ជូកមាន្កាំន ើន្ែពស់្កនងុអ្តា 

្រមា  ៦,២% ។  

តាមការន វើចាំនោលដល់ខែ ន ូឆ្ន ាំ២០២០ អ្តាអតិផ្រោ្រាាំឆ្ន ាំ  (Year on Year) អាចស្ា ិតកនុងរងវង ់២,៣% 

និ្ងអតិផ្រោម យម្រាាំឆ្ន ាំ  (Year Average) ស្ាតិកនងុរងវង ់២,៧% ជារចច័យលអស្្មារ់ការ្គរ់្គង ន្ិងរកាស្ា ិរភាព 

មា ្កូនស្ដឋកិចចកមពុជា ន្កាមឥទធិពលថ្ន្ការរកីរាលោលជាំងកឺូវដី-១៩ ខដលាន្រ ោះោល់មកនលើនស្ដឋកិចចកមពុជា ។ 

្រភ្ព៖   វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 
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តារាងទី១ ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង ១២ ្កមុ 

 ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ ន ៀរន្ឹងឆ្ន ាំមុន្ 

មែុទាំន្ញិ្គរម់ែុ +០,៤ +២,៩ 

១-អាហារ ន្ិងនភ្ស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិ្ស្វឹង +០,៨ +៤,៦ 

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

៣-ស្នមលៀករាំោក់ ន្ិងខស្ែកនជើង +០,៤ +៣,១ 

៤-ផ្ទោះស្ាំខរង ទឹក អគាិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត +០,២ +១,២ 

៥-ន្គឿងស្ង្ហហ រឹម ស្មាា រៈន្រើ្ាស្់ ន្ិងការខលទាំ +០,២ +០,៣ 

៦-ស្ុខាភ្ិាល +០,២ +០,៣ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +០,១ -៤,៥ 

៨-គម គមន្ ៍ -០,៣ -១,១ 

៩-ការកាំស្ថន្ែ ន្ិងវរែ ម៌ +០,៥ +០,៨ 

១០-ការសិ្កា ០,០ +៣,០ 

១១-នភាជន្ីយោឋ ន្ -០,៦ +៣,០ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,១ +៤,៣ 

្រភ្ពៈ  វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 

្រភ្ព៖   វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 
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តារាងទី២.ក ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លល្កុមមហូរអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ខែន ៀរខែ - month on month)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

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

អងករ +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 +០,៥ 

ស្ថច់នគ្ន  +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 +0,១ 

ស្ថច់មាន់្ +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 ០,០ 

ស្ថច់ទ 

 

+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 +០,២ 

ស្ថច់្ជូក +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 +១,០ 

្តីទឹកស្ថរ ន្ិង 

្តីទឹកស្មុ្ទ 

+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 +០,៨ 

កនុងន ោះ្តី្ស្ស្ ់ +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 +០,៧ 

ខផ្លន ើ +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 +១,៩ 

ខផ្លន ើ្ស្ស្ ់ +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 -២,៣ 

រខន្ល  +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 +០,៧ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +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 +០,៨ 

រខន្លជាខផ្ល +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 +០,៥ 

តារាងទី២.ែ ៖ ការខ្រ្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមហូរអាហារស្ាំខាន្់ៗ (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ - year on year) 

មែុទាំន្ញិ 

២០១៩ ២០២០ ២០១៩ ២០២០ 

កកកោ ស្ហីា កញ្ញា  កកដោ ស្ហីា កញ្ញា  ៩ ខែ ៩ ខែ 

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

ស្ថច់នគ្ន  +១,៩ +២,៤ +២,៤ +៤,៣ +៣,៧ +៣,៧ +១,៦ +៣,៥ 

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

ស្ថច់ទ 

 

+២,៨ +៥,៦ +៤,៦ +៤,៦ +៣,៧ +៣,៨ +៣,៦ +៣,៥ 

ស្ថច់្ជូក -៣,៩ -៤,៥ -៧,៤ +១២,២ +១១,០ +១៥,១ -០,៧ +៦,២ 

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

កនុងន ោះ្តី្ស្ស្ ់ +៤,៥ +៥,២ +៥,០ +៧,៩ +៦,៨ +៦,៩ +២,៤ +៨,៥ 

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

ខផ្លន ើ្ស្ស្ ់ +៣,៧ +៤,៥ +៥,៤ +៣,២ +១,៣ +៣,៥ +២,២ +៤,៥ 

រខន្ល  +៣,០ +២,៧ +១,៤ +២,៦ +០,៧ +១,២ +២,៦ +២,៨ 

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

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

្រភ្ពៈ  វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 

្រភ្ពៈ  វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 
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ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាងអតផិ្រោចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គតិជា % 

 

 

្រនទស្ 
 

២០១៩ ២០២០ 

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

្រនទស្កមពុជា +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 +២,៩ 

្រនទស្នវៀតោម +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 +៣,០ 

្រនទស្ថ្ល +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 -០,៧ 

្រនទស្មា ន ស្ុ ី +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 -១,៤ 

្រនទស្ឥ ឌូ នន្ស្ុ ី +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 +១,៤ 

្រនទស្ហវីលីពីន្ +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 +២,៣ 

្រនទស្ចិន្ +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 +១,៧ 

្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូង 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 +១,០ 

្រនទស្ជរ ុន្  +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  ០,០ 

្រភ្ពទិន្នន្័យ 

(១) ្រនទស្កមពុជា គពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

(២) ្រនទស្នផ្សងៗនទៀត គឺពីនគហទាំព័រ http://www,tradingeconomics,com; 
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កាំ តស់្មាា ល ់

ការចង្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញន្រើ្ាស់្ (CPI) នៅភ្នាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដល្តូវាន្ន្ជើស្នរីស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញភាគន្ចើន្្តូវាន្្រតិរតែិការ្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លល្តូវាន្្រមូលពីតូរគាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ោក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លល្តូវាន្្រមូលពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញ្តូវាន្ចង្កងតាមម យមនរខាគ ិតស្ថស្រស្ែ (geometric average) 

្រភ្ព៖ ្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

 

នរៀរចាំនិងន វ្ ើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ាវតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្ូមទក់ទង្កមុការង្ហរ 

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

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

កាំ ត់ស្មាា ល់៖ 

ចាំនោោះមតិខដលាន្រង្ហហ ញកនុងរាយការ ៍នន្ោះគឺជាការយល់ន ើញររស្់្កមុការង្ហរថ្ន្អគា យកោឋ ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្ោះមិន្ខស្ដងពីការយល់ន ើញររស្់្កស្ួងនស្ដឋកិចចន្ិងហិរញ្ាវតាុ ឬរាជរោឋ ភិ្ាលកមពុជាន ោះនទ។ 


