
សន្ទសសន្៍នន្ការយលឃ់ ើញពី
អំឃពើពុករលយួឆ្ន ២ំ០១៧

ឃេញផ្សាយនងៃទី២១ ខែកមុ្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ ១៨:០០ GMT

ដាក់ពិន្ទុ ន្ិងេំណាត់ថ្នន ក់ឱ្យប្រឃទស ន្ិងខែន្ែេីំន្ួន្១៨០ 
ឃៅទូទងំពិភពឃោក ឃៅឃលើការយលឃ់ ើញពីកប្ម្តិនន្

អំឃពើពុករលយួកនងុវិសយ័សាធារណៈ



សន្ទសសន្៍ខែលផ្សសរំញ្ចូលគ្នន  (ប្រភពទិន្នន្័យ១៣ឃផ្សសងៗគ្នន )
មាន្លកខណៈជាសកល (១៨០ប្រឃទស/ខែន្ែី)
វាសស់ទង់ការយលឃ់ ើញ (អនកជំនាញ/ធុរៈជន្)
ពីអំឃពើពុករលយួ (ការឃប្រើប្ាសអ់ំណាេែុសេារ់

ឃែើម្បផី្សលប្រឃោជន្៍ផ្ទទ លែ់លួន្)

ឃៅកនងុវិសយ័សាធារណៈ (ម្ន្តន្រី ន្ិងសាា រ័ន្សាធារណៈ)

សន្ទសសន្៍នន្ការយលឃ់ ើញពីអំឃពើពុករលយួគឺជា៖



វិធីសាន្តសរ

ជំហាន្ទី១ – ឃប្ជើសឃរ ើសប្រភពទិន្នន្័យ

ជំហាន្ទី២ – កំណត់មាប្តដាា ន្ទិន្នន្័យឃ ើងវិញ

ជំហាន្ទី៣ – គណនារកម្ធយម្ភាគ

ជំហាន្ទី៤ – រាយការណ៍ពីភាពម្ិន្េាសោ់ស់



ជំហាន្ទី១ – ឃប្ជើសឃរ ើសប្រភពទិន្នន្័យ

ក) ការប្រម្ូលទិន្នន្័យ ន្ិងវិធីសាន្តសរប្សាវប្ជាវអាេឃជឿទុកេិតរាន្
ឃ ើយឃធវើឃ ើងឃដាយសាា រន័្ខែលឃគទទួលសាា ល់

ែ) វាសស់ទង់ការយលឃ់ ើញពីអំឃពើពុករលយួកនងុវិសយ័សាធារណៈ
គ) ការសកិាខររររវិិសយ័
 ) អាេឃប្រៀរឃធៀររវាងប្រឃទសជាឃប្េើន្ាន្
ង)អាេឃប្រៀរឃធៀរជាម្ួយឆ្ន មំ្ុន្ៗាន្

លកខណៈនន្ប្រភពទិន្នន្័យខែលអាេឃប្រើការណ៍ាន្៖



ជំហាន្ទី២–កំណត់មាប្តដាា ន្ទិន្នន្័យឃ ើងវិញ

ក) រំខលងទិន្នន្័យ (កនងុករណីចាំេ់)
- តួឃលែតូេ = កប្ម្ិតនន្អំឃពើពុករលយួែពស់
- តួឃលែធំ = កប្ម្ិតនន្អំឃពើពុករលយួទរ

ែ) កំណត់សរង់ដាទិន្នន្័យតាម្មាប្តដាា ន្CPI (០-១០០)
- កំណត់យកតួឃលែ ៥០ជាម្ធយម្ភាគ
- ឃដាោះប្សាយរខប្ម្រប្ម្ួលនន្ទិន្នន្័យឃដាយកំណតយ់ក
ពិន្ទុអតិររមា ១០០ ន្ិងអរបររមា ០
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ជំហាន្ទី៣ – គណនារកម្ធយម្ភាគ

ោ៉ា ងឃហាេណាសម់ាន្ពិន្ទុពីប្រភពេំន្ួន្៣ សប្មារ់
ប្រឃទសន្ីម្ួយៗ

គណនាម្ធយម្ភាគធម្មតាសប្មារ់ពិន្ទុទងំឃនាោះ

ប្រភពទិន្នន្័យន្ីម្ួយៗមាន្តនម្លឃសមើៗ គ្នន



ប្រឃទស x ពិន្ទុ
ធនាគ្នរពិភពឃោក ៥៨
េំណាត់ថ្នន ក់ហាន្ិភ័យប្រចបំ្រឃទស ៥៩
គឃប្មាងយតុរិធម្៌ពិភពឃោក ៦១

ពិន្ទុររសប់្រឃទស X = (៥៨+៥៩+៦១)/៣
= ៥៩



ជំហាន្ទី៤– រាយការណ៍ពីភាពម្ិន្េាសោ់ស់

ឃែើម្បចីរ់យកេំន្ុេម្ិន្េាសោ់សក់នងុពិន្ទុគឺប្តវវ៖

• គណនាវិធីខែលឃដាោះប្សាយរខប្ម្រប្ម្ួលនន្ទិន្នន្័យ
• រាយការណ៍ពីកប្ម្ិតលឃម្អៀង
• គណនាន្ូវេឃនាល ោះតួឃលែខែលគួរឱ្យទុកេិតរ ៩០%



េំន្ុេលឃម្អៀងររសប់្រឃទស X = 

= 0.85

3

)61,59,58var(

េឃនាល ោះតួឃលែខែលគួរឱ្យទុកេិតរ ៩០% = ៥៨ (ឬទរជាង)
៦០ (ឬែពសជ់ាង)

ប្រឃទស x ពិន្ទុ
ធនាគ្នរពិភពឃោក ៥៨
េំណាត់ថ្នន ក់ហាន្ិភ័យប្រចបំ្រឃទស ៥៩
គឃប្មាងយតុរិធម្៌ពិភពឃោក ៦១



ការរកប្សាយលទធផ្សល
ពិន្ទ៖ុ
នៅនលើមាត្តដ្ឋា នពើ ០ – ១០០ ដែល ០ មានន័យថាអនំពើពុករលួយខ្ល ងំ និង១០០មានន័យ
ថាស្អា តស្ាំខ្ល ងំ។
អនុញ្ញា តឱ្យមានការនត្រៀរន ៀរជាមួយនឹងពិនទុឆ្ន មុំនៗ (២០១៦ ២០១៥ ២០១៤ ២០១៣
២០១២)៖ ពនិទុររស់្ CPI កនុងឆ្ន ២ំ០១៧អាចនត្រៀរន ៀរបានជាមួយពនិទុ CPI កាលពើ៥ឆ្ន ំ
មុន ន ើយរដត្មរត្មួលររស់្ពនិទុននេះ អាចរកត្ស្អយបាននដ្ឋយមានន តុលលស្មត្ស្រ។

ឃលែឃរៀង៖
កនុងចនំោមត្រនេស្១៨០េូទងំពភិពនោក រដត្មរត្មួលនលខនរៀងអាចរោា លមកពើ៖

ក) ការដត្រត្រួលពិនទុCPIស្ត្មារ់ត្រនេស្ោមួយរវាងឆ្ន ២ំ០១៧ និង ២០១៦
ខ) ការដត្រត្រួលពិនទុររស់្ត្រនេស្នលេងនេៀតដែលរមួរញ្ចូ លនៅកនុងស្នទស្េន៍CPI
គ) ការរដនែមចនួំនត្រនេស្ និងដែនែើនៅកនុងស្នទស្េន៍



ការរកប្សាយលទធផ្សល

ភាពម្ិន្េាសោ់ស៖់
ចនួំនត្រភពេនិនន័យ៖ ចន ល្ េះពើ ៣ (អរបររមា) នៅ ១៣ (អតិររមា)

អតរិរមា/អរបររមា៖ នដោ តនលើចន ល្ េះននពិនទុដែលត្រភពេនិនន័យទងំអស់្បានលាល់ឱ្យនៅ

ត្រនេស្នើមួយៗ

កត្មតិលនមាៀង៖ ការគណ្របាយពិនទុននេនិនន័យ នដ្ឋយគិតទងំចន ល្ េះននេនិនន័យររស់្
ត្រភពនើមួយៗ ន ើយនិងចំនួនេនិនន័យមានស្ត្មារ់ត្រនេស្ន្េះ

ចន ល្ េះន ឿជាក់ ៩០%៖ កំណត់នលើភាពមិនចាស់្ោស់្នៅកនុងពនិទុCPI តាមរយៈការលោល់នូវ
ចន ល្ េះពិនទុមួយដែលនយើងអាចេុកចតិាបាន៩០% ថាពិនទុស្នទស្េន៍CPIនងឹនៅចន ល្ េះន្េះ



ប្រភពទិន្នន្័យសប្មារ់ប្រឃទសកម្ពុជា

១. ស្នទស្េន៍ននរដត្មរត្មួលររស់្មូលនិ ិ Bertelsmann ឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨

២. ចំោត់ថាន ក់ហានិភ័យត្រចតំ្រនេស្ររស់្េើភាន ក់ងារនស្ែាវេូិ ឆ្ន ២ំ០១៧

៣. ចំោត់ថាន ក់ហានិភ័យត្រចតំ្រនេស្ស្ាើពើការយល់ែឹងជាស្កល ឆ្ន ២ំ០១៦

៤. េើភាន ក់ងារត្រឹកាហានិភ័យននោបាយ និងនស្ែាកិចចេវើរអាសុ្ើ ឆ្ន ២ំ០១៧

៥. ការវាយតនមលស្អែ រ័ន និងនោលននោបាយត្រចតំ្រនេស្ររស់្ ្ោរពិភពនោកឆ្ន ំ
២០១៧

៦. ការស្ទង់មតិពើ ុរៈ នររស់្នវេិកានស្ែាកិចចពិភពនោក (EOS) ឆ្ន ២ំ០១៧

៧. ស្នទស្េន៍ស្ោើពើនើតិរែាររស់្គនត្មាងយុតាិ ម៌ពិភពនោក ឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨

៨. គនត្មាងននភាពនលេងោន ននត្រជា ិរនតយយ (VDEM) ឆ្ន ២ំ០១៧


