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សុន្ទរកថាប ើក ន្ងិ របាយការណ ៍
 ឯកឧត្តមកិត្តិបសដ្ឋា ណឌិត្ ឆាយ ថន្ បេសរដ្ឋមន្រន្តី រដ្ឋមន្រន្តី ក្កសួងផែន្ការ 
ផថែងកនងុឱកាសេវិាក្ ជាជន្ពភិពបោកប ើកេី៣០, ១១ កកកដ្  

ន្ិង ខួ ២៥ឆ្ាាាំ នន្សន្និសីេអន្តរជាត្សិតីពីក្ ជាជន្ន្ិងការអភិវឌាឍ (ICPD25) 

3 
- លោកស្រ ីRizvina de Alwis តណំាង UNFPA ស្រចសំ្រលេរកម្ពជុា 
-  ឯកឧតតម្ លោកជទំាវ លោក លោកស្រ ីតណំាងស្ថារន័រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា 
- ឯកឧតតម្ លោកជទំាវ តណំាងឯកអគ្គរដ្ឋេតូ តណំាងដដ្គ្អូភវិឌាឍន៍នានា ស្រច ំ
លៅស្រះរាជាណាចស្កកម្ពជុា 

- ក្មយួៗនរិាសតិ ជាេសី្រឡាញរ់ារអ់ាន 

១. ដងៃលនះ ខ្ុំមានលរចកតីលស្ម្នរាសរីករាយយ ាងដស្កលលង លដ្យបានចលូរួម្ជាអធិរតី 
ជាមួយនឹង ឯកឧតតម្ លោកជទំាវ អរ់លោក លោកស្រី កនងុេវិាស្រជាជនរភិរលោក 
លលើកេ៣ី០, ១១ កកកដ្ នងិ ខរួ២៥ឆ្ា ំដនរននរិេីអនតរជាតរិតរីសី្រជាជននងិការអភវិឌាឍ 
(ICPD25) នាលរលលនះ។ កនុងនាម្ស្ករួងលែនការ និងកនុងនាម្ខលួនខ្ុំផ្ទាល់ ខ្ុំរូម្ល្លៀតយក 
ឱការដ្៏មានតដម្លលនះ រលម្តងនូវការស្វាគ្ម្នយ៍ ាងកក់ល្តាជនូចំល ះវតតមានរររ់ឯកឧតតម្ 
លោកជំទាវ អរ់លោក លោកស្រី លដ្លជាតំណាងស្ករងួ-ស្ថារ័ន ក់រ័នធទាំងអរ់ 
តំណាងឯកអគ្គរដ្ឋេតូ តំណាងដដ្គ្ូអភិវឌាឍនន៍ានា និងតណំាងអងគការរងគម្រ វីិល និង 
កមួយៗយ វនិរាសតិម្កររីកលវិេាាល័យ លដ្លមានវតតមាន នាលរលលនះ។ 

២. ខំុ្រូម្ល្លៀតយកឱការលនះ លដ្ើម្ាបីរំលឹកអរំីស្រវតតិរលងេរ ដនការស្បាររធេិវាស្រជាជន 
រិភរលោក ជូនឯកឧតតម្ លោកជទំាវ លោក លោកស្រី កមួយៗយ វនិរាសិត នងិអងគរធិ ី
ស្ជារថា ស្ក ម្ស្រឹកាាភិបាល ដនកម្មវិធអីភិវឌាឍន៍រហស្រជាជាត ិ បានរលងកើតនិងស្បាររវេិវា 
ស្រជាជនរិភរលោកលលើកដ្ំរូងលៅឆ្ា១ំ៩៨៩ កនុងលោលរំណងលដ្ើម្ាបីែតល់នូវការលរវងយល ់
ឲាយកានល់តរ ីជលស្ៅអំររីញ្ហាស្រជាជនលៅកនុងរភិរលោក។ អងគការរហស្រជាជាត ិ បាន 
កំណត់យកដងៃេី១១ លខកកកដ្ លដ្ើម្ាបីស្បាររធេវិាស្រជាជនរិភរលោកជាលរៀងរាល់ឆ្ាំ លដ្យ 
លផ្តាតលលើស្រធានរេលែាសងៗោ្ា។ ជាម្ួយោ្ាលនះលដ្រ អងគការរហស្រជាជាត ិ បានអំ វនាវ 
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ដ្ល់រណាតាស្រលេរជារដ្ឋភាគ្ីទាំងអរ់ ឲាយស្បាររធេិវាស្រជាជនរិភរលោកលៅតាម្រណាតា 
ស្រលេរលរៀងៗខលនួ លដ្ើម្ាបីរំលឹកនិងរនតលផ្តាតការយកចិតតេ កដ្ក់លៅលលើរញ្ហាស្រជាជន និង 
ឌីណាម្ិកស្រជាស្ស្ររត លដ្លបាននិងកំរ ងលកើតមាន លហើយនឹងអាចលកើតមាននាលរលខាង 
ម្ ខលៅកនុងស្រលេរនីម្ួយៗ និងចត់េ កស្រជាជនជាកតាតាគ្នលឹះរស្មារ់ការអភិវឌាឍ។  

៣. ស្រធានរេឆ្ាលំនះ លផ្តាតលលើខរួ២៥ឆ្ា ំ ដនរននរិេីអនតរជាតរិតរីសី្រជាជននងិការ- 
អភវិឌាឍ (ICPD25)។ ស្រធានរេលនះ រិតជាមានអតថន័យដ្៏ធំលធង កនុងរំណង្លុះរញ្្ាំង 
អំរីរម្ិេធែលរំខាន់ៗ លដ្លស្រជាជាតិនីម្ួយៗរលស្ម្ចបានកនុងរយៈលរល២៥ឆ្ាកំនលងម្ក 
កនងុការន វតតលែនការរកម្មភារ ដនរននិរីេអនតរជាតិរតីរីស្រជាជននិងការអភិវឌាឍលៅេីស្ក ងលគ្រ 
ស្រលេរលអហាសុីរ ឆ្ា១ំ៩៩៤ លដ្លរននិរីេលនះបានេេួលស្គាល់អំរីេំនាក់េំនងលៅវញិលៅ 
ម្ករវាងស្រជាជននិងការអភិវឌាឍ និងអំ វនាវឲាយមានការយកចិតតេ កដ្ក់ខពរ់ចំល ះការ 
ែតល់ភារអង់អាចដ្ល់ស្ររត ី ការលលើកកម្ពរ់រ ខភាររនតរជូនិងរិេធិរររ់ស្ររត ី និងការដ្ក ់
រញ្ចូលរញ្ហាលនះលៅកនងុដ្ំលណើរការ ដនការអភវិឌាឍជាតិ តរំន ់និងរកល។  

៤. កម្ពុជា តាម្រយៈស្ករួងលែនការ រហការជាម្យួ UNFPA និងស្ថារ័ន ក់រ័នធ បាន 
ស្បាររធេិវាស្រជាជនរិភរលោកជាលរៀងរាល់ឆ្ា ំ កនុងលោលរំណងលដ្ើម្ាបីរលំឹក និងជំរ ញរលនថម្ 
ដ្ល់ថ្ាាក់ដ្ឹកនា ំម្ស្រនតីរាជការ កងកមា្ាំងស្រដ្រ់អាវ ធ រញ្ញាវនត ររិាស និរិាសត និងអនកមាន 
ចំលណក ក់រន័ធទាំងអរ់ ស្រម្ទាំងស្រជារលរដ្ឋស្គ្រ់រូរ ឲាយរនតកិចចខិតខំស្រឹងលស្រង លដ្ើម្ាបី 
រ រវលហត ស្រជាជននិងការអភិវឌាឍ ជារិលររ កិចចខិតខំស្រឹងលស្រងលរវងរកដ្ំលណាះស្ស្យ 
ទាក់េងនឹងកតាតាឌណីាម្ិកស្រជាស្ស្ររត លដ្លកំរ ងជះឥេធរិលដ្លក់ារអភិវឌាឍ។ រូម្រំលឹក 
ថា ជាលរៀងរាល់ឆ្ា ំសម្តេចអគ្គតហាម្សនាម្េតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្រនេី 
ននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ បានលែ្ើស្រលិខិតអរអរស្េរ និងជនូររដ្ល់ស្រជារលរដ្ឋ 
កម្ពុជាស្គ្រ់រូរនាឱការដនការស្បាររធេវិាស្រជាជនរភិរលោក ១១ កកកដ្ លនះ។ 

៥. ឆ្ា២ំ០១៩លនះ ជាឆ្ារំិលររ លដ្លស្ករួងលែនការ រហការជាម្ួយនឹងស្ករួង 
រ ខាភិបាល និង UNFPA ស្បាររធលធវើេវិាស្រជាជនរភិរលោកលលើកេ៣ី០លនះ រួម្ោ្ាជាម្យួ 
នឹងខរួ២៥ឆ្ាដំនរននរិេីអនតរជាតរិតរីសី្រជាជននងិការអភវិឌាឍ នងិខួរ២៥ឆ្ារំររ់ UNFPA 

លដ្លមានវតតមាននិងស្រតិរតតិការលៅលលើេកឹដ្ី ដនស្រះរាជាណាចស្កកម្ពុជា ែងលដ្រ។ កិចច- 
រហការរវាងរាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា ជាម្ួយនឹង UNFPA នងិដដ្គ្អូភិវឌាឍន៍នានា កនុងរយៈលរល 
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២៥ឆ្ាំលនះ បាននាំឲាយកម្ពុជារលស្ម្ច បាននូវរម្ិេធិែលធំៗលលើស្គ្រ់វិរ័យគ្ួរឲាយកត់រមាគាល ់
ដូ្ចលដ្លបានលលើកល ើងលៅកនងុស្រលិខិតររររ់លម្តចអគ្គម្ហាលរនារតលីតលជា ហ  ន លរន 
នាយករដ្ឋម្ស្រនត ីដនស្រះរាជាណាចស្កកម្ពជុា លដ្លអានលដ្យឯកឧតតម្ ជា ចនេ់  ំអគ្គលលខា- 
ធកិារ ដនអគ្គលលខាធិការដ្ឋានស្រជាជននិងការអភិវឌាឍ ដនស្ករួងលែនការ ម្ នលនះរនតិច។ 

៦. កនុងន័យលនះ ខ្ុំរូម្គ្រូរញ្្ាក់ល ើងវិញ អរំីរូចនាកររំខាន់ៗ ម្យួចំនួន រង្ហាញ 
រីរម្ិេធិែលធំៗ លដ្លកម្ពុជារលស្ម្ចបានកនុងរយៈលរល២៥ឆ្ាកំនលងម្កលនះ កនងុការអន វតត 
លែនការរម្មភារ ដនរននិរីេអនតរជាតិរតីរីស្រជាជនិងការអភិវឌាឍ រូម្មានដូ្ចជា៖ អស្តា 
ភារស្កីស្ក ីបានងយច ះរី ៤៧% លៅឆ្ា២ំ០០៧ ម្កលៅស្តឹម្រងវង់ស្រមាណ ១៣,៥% លៅ 
ឆ្ា២ំ០១៤។ អស្តាម្រណភារមាតា បានងយច ះរី ៤៣៧នាក ់កនុងចំលណាម្ទារកលកើតររ់ 
១០០.០០០ នាកល់ៅឆ្ាំ២០០០ ដ្ល ់ ១៧០នាក ់ លៅឆ្ា២ំ០១៤ លហើយនឹងរនតងយច ះ
ដ្ល់ ៦៥នាក ់ លៅឆ្ាំ២០២០។ អស្តាម្រណភារក មារអាយ លស្កាម្៥ឆ្ាបំានងយច ះរ ី
១២៥នាក ់ កនងុ ១.០០០កំលណើតររ ់ លៅឆ្ា២ំ០០០ ម្កស្តឹម្ ៣៥នាក ់ កនុង ១.០០០ 
កំលណើតររ ់ លៅឆ្ា២ំ០១៤។ អស្តាអកេរកម្មរររ់ម្ន រាសលរញវ័យ (ចរ់រី១៥ឆ្ាំល ើង) 
បានលកើនរី ៧៧,៦% លៅឆ្ា២ំ០០៨ ដ្ល់ ៨២,៥ % លៅឆ្ា២ំ០១៨។ អាយ រងាឃឹម្ររ់ 
រររ់ស្រជាជនកម្ពុជា បានលកើនរី ៥៥ឆ្ាំ លៅ ឆ្ាំ១៩៩៥ ដ្ល ់៦១ឆ្ា ំលៅឆ្ា២ំ០១០ (កនុង 
លនាះអាយ រ ររលកើនល ើងរី ៥៤ឆ្ា ំលៅ ៦០ឆ្ា ំនិងអាយ ស្ររត ីលកើនរី៥៧ឆ្ា ំលៅ៦៣ឆ្ាំ)។ 
ម្កដ្ល់ឆ្ា២ំ០១៨ អាយ រងាឃឹម្ររ់រររ់រ ររលកើនដ្ល់ ៦៨ឆ្ា ំ និងអាយ ស្ររតីលកើនដ្ល ់
៧២ឆ្ាំ។ ែលិតែលររ រកនុងស្រ ករស្មារ់ម្ន រាសមា្ាក់ៗ បានលកើនរី ៧៣៨ដ្ ោ្ារអាលម្រិក 
លៅឆ្ា២ំ០០៨ ដ្ល ់១.៥៤៨ដ្ ោ្ារអាលម្រិក លៅឆ្ាំ២០១៨។ 

៧. លលើររីលនះលេៀត កនងុស្ករខ័ណឌដនកិចចរហការលដ្យផ្ទាល់ រវាងស្ករួងលែនការ 
ជាម្ួយនឹង UNFPA ក៏ដ្ូចជាម្ួយនឹងដដ្គ្ូរអភិវឌាឍន៍នានា រម្ិេធែិលធំៗជាលស្ចើន លដ្ល 
លយើងរលស្ម្ចបាន រួម្មានដ្ូចជា៖ ជំលរឿនេលូៅស្រជារាស្ររតឆ្ា១ំ៩៩៨ ឆ្ា២ំ០០៨ និង 
ជំលរឿនេូលៅស្រជារាស្ររតស្រឆ្ាំ២០១៩ លដ្លនឹងស្រការលេធែលរលណាតាះអារនននាលរលខាង 
ម្ ខលនះ ការោំស្េដ្ល់ដ្ំលណើរការលរៀរចំលែនការយ េធស្ស្ររតអភិវឌាឍន៍ជាតិ លោលនលយបាយ 
ជាតិស្រជាជន លោលនលយបាយជាតិរតីរីម្ន រាសវ័យចរ់ ស្រម្ទាំងអលងកតលែាសងៗជាលស្ចើន។  
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ឯកឧតតម្ លោកជទំាវ អរល់ោក លោកស្រ ីកមយួៗនរិិាសត ជាេរីារអ់ាន! 

៨. លទាះរីរាជរដ្ឋាភិបាល ខិតខំស្រឹងលស្រងរលស្ម្ចបាននូវរម្េិធែលដ្ធ៏ំលធងគ្ួរឱាយកត ់
រមាគាល់ដ្ូចបានលលើកល ើងលនះកតី ក៏លៅម្និទាន់ឈានដ្ល់កស្ម្ិតលដ្លលយើងចង់បានលៅល ើយ 
ជារិលររ រញ្ហាស្រឈម្ចម្ាបងៗទាក់េងនឹងគ្ ណភារលរវា ទាងំកនងុវិរ័យរ ខាភបិាល 
ទាំងកនងុវិរ័យអរ់រ ំ កដ៏្ូចជាវិរ័យលែាសងៗលេៀត។ អាេិភាររនតរររ់លយើង គ្ឺលកលម្អលរវា 
រ ខភារ និងែតល់លេធភារស្គ្រ់ស្ោនដ់្លគ់្ូស្រករ កនុងការេេួលបានលរវារ ខភាររនតរូជ 
ជារិលររ ស្ររតនីិងលកមងស្រី នូវជលស្ម្ើរកនងុការលធវើលែនការរនាាកំលណើត លដ្ើម្ាបីរួកោត់អាច 
មានឱការរិកាាបានខពរ់ និងចូលរួម្អភិវឌាឍលរដ្ឋកិចចស្គ្ួស្រ និងស្រលេរជាតិ។  

៩. កនុងន័យលនះ លយើងស្តូវចូលរួម្ទាំងអរ់ោ្ា លដ្ើម្ាបីលកលម្អគ្ ណភារលរវាស្ធារណៈ 
ជារិលររ លរវារ ខាភិបាល រំលៅរលស្ម្ចឲាយបាននូវអាេភិារទាំងឡាយ លដ្លបានលលើក 
ល ើងលៅកនុងយ េធស្ស្ររតចត លកាណ លែនការយ េធស្ស្ររតអភិវឌាឍន៍ជាតិ លោលនលយបាយ 
ជាតិស្រជាជន និងលែនការអភិវឌាឍនថ៍ា្ាក់លស្កាម្ជាតិ និង គ្ឺការលលើកកម្ពររ់ិេធរិររ់ស្ររត ី
និងរ ខ មាលភាររររ់មាតានិងទារក។ 

១០. ដូ្លចនះ លដ្ើម្ាបីធានាឲាយបាននូវលជាគ្ជយ័កនុងការរនតការអន វតតលែនការរកម្មភារ ដន 
រននិរីេអនតរជាតិរតីរីស្រជាជនននិងការអភិវឌាឍរស្មារ់លរលខាងម្ ខ ទាម្ទារឲាយមានកិចច- 
រហការ និងកិចចខិតខសំ្រឹងលស្រងរួម្ោ្ា រវាងស្ករួង ស្ថារ័ន នងិម្នទរីជំនាញ និងអនកមាន 
ចំលណក ក់រន័ធទាំងអរ ់ រំលៅលស្រកា្ាយលោលនលយបាយ លែនការយ េធស្ស្ររត និង 
កម្មវិធីនានារររ់រាជរដ្ឋាភិបាល ឲាយលៅជាការអន វតតជាក់លរតង  នងិរនតោំស្េនងិចូលរួម្ 
លដ្ះស្ស្យរញ្ហាស្រជាជននិងការអភិវឌាឍស្រករលដ្យគ្ ណភារ។  

១១. ជាម្ួយនឹងការអរអរខួរ២៥ឆ្ាំដនការអន វតតលែនការរកម្មភារ ដនរននិរីេអនតរជាតិ 
រតីរីស្រជាជននងិការអភិវឌាឍ កដ៏្ូចជាខរួ២៥ឆ្ាំរររ់មូ្លនធិិរហស្រជាជាតិរស្មារ់ 
ស្រជាជនលដ្លមានវតតមានលៅកនុងស្រលេរកម្ពជុា កនងុនាម្ថា្ាក់ដ្ឹកនា ំ និងម្ស្រនតីរាជការទំាង 
អរ់រររ់ស្ករួងលែនការ ខ្ុំរមូ្ល្លៀតឱការលនះ លដ្ើម្ាបីអរអរស្េរ នងិវាយតដម្លខពរ់ 
ចំល ះរម្ិេធែលទាងំឡាយ លដ្លស្ថារ័នលនះរលស្ម្ចបាន កនងុភារជាដដ្គ្ូជាម្ួយនឹង 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា និងដដ្គ្ូអភិវឌាឍដ្ដេលេៀត ជារិលររ ភារជាដដ្គ្ូផ្ទាល់ជាម្ួយនឹង 
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ស្ករួងលែនការ។ ខ្ុំករ៏ូម្លលើកេឹកចតិត និងអំ វនាវដ្ល ់UNFPA និងអងគការរហស្រជា 
ជាតិនានា ស្រម្ទាងំដដ្គ្ូអភិវឌាឍន៍ទំាងអរ់ រនតកិចចរហការ នងិោំស្េដ្ល់កម្ពជុា។ ខ្ុ ំ
មានការលជឿជាក់ចំល ះរ ្នទៈកនុងការរស្ងឹង នងិលលើកកម្ពរក់ិចចរហស្រតិរតតិការអភិវឌាឍ 
ឲាយកាន់លតលអស្រលរើរនងិរកម្មលងម្លេៀត លដ្ើម្ាបលីោលលៅរួម្រររ់លយើងទាំងអរ់ោ្ា គ្ ឺ “ការ 
កស្ងរភិរលោកម្យួលដ្លោមាននរណាមា្ាកស់្តវូបានរលំភលចលចល” 

១២. ជាេីរញ្ចរ ់ ខ្ុំរូម្លោររជូនររ ឯកឧតតម្ លោកជំទាវ អរ់លោក លោកស្រី និង 
កមួយៗនិរិាសតទាំងអរ់មានរ ខភារលអ េេួលបាននូវជ័យជនំះស្គ្រ់ភារកិចច និងរូម្េេួល 
បាននូវររទាំងរួនស្រការ គ្ឺ អាយ  វណណៈ រ ខៈ និង រលៈ ក ំរីល្លៀងឃ្្ាតល ើយ។ 

ខ្ុំរូម្ស្រការលរើកជាែលវូការ េវិាស្រជាជនរភិរលោកលលើកេ៣ី០ និង ខរួ២៥ឆ្ា ំ
ដនរននរិេីអនតរជាតរិតរីសី្រជាជននងិការអភវិឌាឍ ចរ់រីលរលលនះតលៅ។ 

រមូ្អរគ្ ណ! 


