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កនងុពិធីក្បកាសតួសេខបស ត្ ោះអាសននននជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពជុា ឆាន ំ២០១៩ 

មតិស្វា គមន៍ និងរបាយការណ៍ 
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កនងុពិធីក្បកាេតួសេខបស ត្ ោះអាេនននន 
ជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពុជា ឆាន  ំ២០១៩ 

សណ្ឋា គារភ្នពំេញ. ថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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សូមគោរព 

- សគមេចក្រឡាគោម ឧបនាយររដ្ឋមន្រ្េី រដ្ឋមន្រ្េកី្រសួងមោផ្ទៃ ក្បធា្គណៈរម្មា ធិការជាតិ
ជំគរឿ្ ជាទីគោរពដ្ខ៏្ពង់ខ្ពស់ 

- គោរជទំាវ តំណាងអងគការមូល្ធិិសហក្បជាជាតសិក្ម្មប់ក្បជាជ្ UNFPA 
- ឯរឧតេម គោរជំទាវ សម្មជិរគណៈរម្មា ធិការជាតិជំគរឿ្  
- ឯរឧតេម គោរជំទាវ រដ្ឋគលខាធិការ អ្ុរដ្ឋគលខាធកិារ 
- ឯរឧតេម គោរជំទាវ អភបិាលផ្្គណៈអភិបាលរាជធា្ ីគខ្តេ 
- ឯរឧតេម គោរជំទាវ គោរ ក្បធា្ម្ៃីរផទ្ការរាជធា្ ីគខ្តេ 
- ឯរឧតេម គោរជំទាវ គោរ គោរក្សី តំណាងផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ្ ៍អងគការជាតិ អ្េរជាតិ 

 
១. ជាបឋម ខ្្ុ ំសូមគោរព ្ិងផលែងអណំរគុណយ៉ា ងក្ជាលគក្ៅចំគ ោះសគមេចក្រឡាគោម 

ឧបនាយររដ្ឋមន្រ្េី រដ្ឋមន្រ្េីក្រសួងមោផ្ទៃ ក្បធា្គណៈរម្មា ធិការជាតិជគំរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅ   
ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផដ្លផ្លៃគ្ោះ សគមេចបា្គ្ែៀតគពលដ្ម៏ម្មញឹរទេល់រតិេិយស 
អគ ជ្ ីញជាអធិបតី គៅរនុងពិធីក្បកាសតួគលខ្បគណាេ ោះអាស្នផ្្ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណា 
ចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

២. ដូ្ចសគមេច ឯរឧតេម គោរជំទាវ គោរ គោរក្សី បា្ក្ជាបគហយីថា ជំគរឿ្ក្បជាជ្ គឺ
ជារចិចការដ្៏ធបំំទុតមួយផ្្ដ្ំគណីរការក្បតិបតេកិារសថិតិគៅរនុងក្បគទស ផដ្លជាគស៊េរ ី្ងិដ្ំណារ់កាល 
ផដ្លក្តូវអ្ុវតេយ៉ា ងហាត់ចត ់ គដ្ីមបទីទួលបា្ការរាប់សម្មា ស្៍ក្គប់ម្ុសសទាងំអស់គៅទូទាងំក្បគទស
គៅរនុងគពលគវោជារ់ោរ់មយួ គដ្ីមបរីាបចុ់ោះប ជ្ ីពរួោត ់ ផបងផចរតាមចរតិលរខណៈគទសងៗ។ 
ជំគរឿ្ទៃោះសំផបង គឺជាដ្ំគណីរការដូ្ចោន ជាមួយជំគរឿ្ក្បជាជ្ផដ្រ ផដ្ល្ឹងទទលួបា្្ូវចំ្ួ្ ្ិង
ការផបងផចរតាមចរតិលរខណៈរបស់លំគៅដ្ឋឋ ្។ 
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កនងុពិធីក្បកាសតួសេខបស ត្ ោះអាសននននជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពជុា ឆាន ំ២០១៩ 

៣. បនាៃ ប់ពីជំគរឿ្ក្បជាជ្គៅឆ្ន ១ំ៩៦២ ផដ្លគពលគនាោះក្បជាជ្រមពុជាម្ម្ផត ៥,៧ ោ្
នារ់គនាោះ ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវបា្ខ្រខា្អស់រយៈគពល ជាង ៣ 
ទសវតសរគ៍ដ្ឋយសារវបិតេិផ្ទៃរនុង។ សូមផលែងអំណរគុណ ចំគ ោះអងគការមូល្ិធិសហក្បជាជាតិសក្ម្មប់
ក្បជាជ្ (UNFPA) ផដ្លបា្ជយួឧបតថមាោកំ្ទទាងំលវកិា ្ ិងបគចចរគទសដ្ល់ជំគរឿ្ របស់ក្បគទស
រមពុជាគលីរទមីួយឆ្ន ១ំ៩៩៨ បនាៃ ប់ពីអារ់ខា្ ៣៦ ឆ្ន ។ំ លទធទលជំគរឿ្ក្បជាជ្ ឆ្ន ១ំ៩៩៨ បា្
ទេល់្ូវតួគលខ្រក្មិតថាន រ់ជាត ិ ្ងិថាន រ់គក្កាមជាតិ យ៉ា ងទូលំទូោយអំពចីរតិលរខណៈទិ្ ន្័យសថិតិ 
ក្បជាជ្រមពុជា។ គលីសពគី្ោះគទៀត ជំគរឿ្ក្បជាជ្ឆ្ន ១ំ៩៩៨ បា្គធវីឲ្យក្បគទសរមពុជាបា្ចូលរនុង
ផទ្ទជីំគរឿ្គៅគលពីិភពគោរ។ ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០០៨ គឺជា
ជំគរឿ្គលរីទីពីរ បនាៃ ប់ពីការបគងកីតរដ្ឋឋ ភិបាល តាមការគបាោះគឆ្ន តគៅរមពុជាឆ្ន ១ំ៩៩៣។ 

៤. ខ្្ុ ំសូមគ្ែៀតឱកាសគ្ោះ សូមផលែងអំណរគុណដ្ល់អងគការមូល្ធិិសហក្បជាជាតសិក្ម្មប់ 
ក្បជាជ្ (UNFPA) ភ្នន រង់ារសហក្បតិបតេកិារអ្េរជាតិជប៉ាុ្(JICA) រដ្ឋឋ ភិបាលជប៉ាុ្ ្ ិងរដ្ឋឋ ភិបាល 
សាធារណរដ្ឋសហព្ធ្៍អាលែឺម៉ាង ់ ផដ្លបា្ទេល់ការឧបតថមាោកំ្ទទាងំលវកិា្ិងបគចចរគទស ផដ្លគធវី
ឲ្យជគំរឿ្ឆ្ន ២ំ០០៨ អាចដ្ឹរនាដំ្ំគណីរការបា្ក្បរបគដ្ឋយគជាគជ័យ។ ជំគរឿ្ឆ្ន ២ំ០០៨ ជាមួយ
ការអគងកតក្បជាសាន្រសេ ្ិងសុខ្ភ្នពរមពុជា ឆ្ន ២ំ០១០ ក្ពមទាងំអគងកតចគនាែ ោះជំគរឿ្ក្បជាជ្ ឆ្ន ំ
២០១៣(CIPS) បា្ចូលរមួចំផណរយ៉ា ងធំគធងផដ្លបា្ទេល់ជារងាវ ស់វាស់ផវងលរខខ្័ណឌ គសដ្ឋរិចច 
សងគមរិចចរបស់ក្បជាជ្។ 

៥. ក្បគទសរមពុជា ជាក្បគទសមយួគទីប្ែងទុតពីក្បគទសម្ម្ចំណូលទាប ឈា្ចូលជា 
ក្បគទសម្ម្ចំណូលមធយមរក្មតិទាប។ គក្កាមការដ្ឹរនាដំ្៏ឈាែ សផ្វរបស ់ េសមតចអគគមហា
សេនាបតីសតសជា ហ ុន ផេន នាយករដ្ាមន្រនតីននក្ពោះរាជា្ចក្កកមពុជា គធវីឲ្យ
ក្បគទសម្ម្សុខ្ស្េិភ្នព គសថរភ្នព ្គយបាយ ្ិងបា្គធវីការផរទក្មង់ក្គប់វសិ័យ។ គដ្ីមបផីណនាកំារ
អ្ុវតេរគបៀវារៈគោល្គយបាយគសដ្ឋរិចចរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល យុទធសាន្រសេចតុគកាណដ្ំណារ់កាលទី១ ទី
២ ទី៣ ក្តូវបា្អ្ុវតេគដ្ឋយរលូ្ ្ិងក្បរបគដ្ឋយក្បសិទធភ្នព។ យុទធសាន្រសេចតុគកាណដ្ំណារ់
កាលទ៤ី បា្ ្ងិរំពុងអ្ុវតេគដ្ឋយគតេ តជាសំខា្់គលីអាទិភ្នពទាងំ ៤ រមួម្ម្៖ ធ្ធា្ម្ុសស ,
ទែូវ , ទឹរ ្ងិ គភែីង ផដ្លរនុងគ្ោះ ធ្ធា្ម្ុសស ជាអាទិភ្នពទី១។ 

៦. គយងតាមអ្ុសាស្៍របស់អងគការសហក្បជាតិ ្ិងគយងតាមចាប់សេីពីសថិតិ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
រមពុជា បា្សគក្មចដ្ឹរនាកំារគធវីជំគរឿ្គរៀងរាល់ ១០ ឆ្ន មំេង គដ្ឋយចាប់គទេីមពឆី្ន ១ំ៩៩៨។ ផទែរតាម
ជំគរឿ្ ឆ្ន ២ំ០០៨ ផដ្លបា្អ្ុវតេជាមយួកាលបរគិចេទផ្លៃទ៣ី ផខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០០៨ គនាោះ គយងីក្តូវអ្ុវតេ 
គៅឆ្ន ២ំ០១៨ ជារ់ផសេង ១០ឆ្ន  ំ តាមចាប់រំណត់ រ៏ប៉ាុផ្េគដ្ឋយសារមិ្ ម្ម្ផ្ដ្គូជួយដូ្ចកាល
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កនងុពិធីក្បកាសតួសេខបស ត្ ោះអាសននននជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពជុា ឆាន ំ២០១៩ 

ជំគរឿ្មុ្ៗ គយងីក្តូវគសនីលវកិាជាតិ។ គដ្ឋយសារឆ្ន ២ំ០១៨ ម្ម្ក្ពឹតេិការណ៍សំខា្ធ់ំមួយគឺការគបាោះ
គឆ្ន តសរល ដូ្គចនោះ េសមតចនាយករដ្ាមន្រនតី បា្សំគរចគលីរគពលជំគរឿ្មរឆ្ន ២ំ០១៩ គដ្ឋយ
អ្ុញ្ញា តឲ្យគក្បីក្បាស់លវកិាជាតិទាងំក្សុង។ 

៧. តួគលខ្បគណាេ ោះអាស្នផ្្ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
បា្ក្បកាសទសពវទាយជូ្នាផ្លៃគ្ោះ គឺផទែរគលីការពិ្ ិតយពិច័យយ៉ា ងហាត់ចត់គលីតួគលខ្សគងខប
ផដ្លគរៀបចំគដ្ឋយមន្រ្េីសម្មា ស្៍។ តារាងទាងំគនាោះរមួម្ម្ ចំ្ួ្ ក្បជាជ្រមពុជា តាមរាជធា្ី គខ្តេ 
តាមគភទ ្ិងតាមចំណាត់ថាន រ់ទីក្បជុំជ្ ្ិងជ្បទ។ បចចុបប្នគ្ោះ ការផរផ្ចនទិ្ន្័យគលីតារាង
សំណួរជំគរឿ្បំគពញរចួ ម្ម្ចំ្ ួ្ក្បម្មណជាង ៣,៧ ោ្ក្គួសារ រំពុងដ្ំគណីរការ។ គៅគពល
ដ្ំគណីរការផរផ្ចនតារាងសំណួរជំគរឿ្ទាងំអស់រចួរាល់ គហយីលទធទលចុងគក្កាយផដ្លរមួម្ម្តារាង
ទិ្ន្ ័យសពវផបបយ៉ា ង្ឹងម្ម្ទសពវទាយជូ្។ តារាងសថិតិទាងំអស់គ្ោះ សងឃមឹថា្ឹងរចួរាល់គៅ
 ររ់ណាេ លឆ្ន គំក្កាយ (២០២០)។ បនាៃ ប់ពីប ច្ ប់ ្ ិងទសពវទាយលទធទលចុងគក្កាយ ្ ឹងម្ម្ការ
វភិ្នគទិ្ន្័យជំគរឿ្លមែិតតាមក្បធា្បទសំខា្់ៗ ចំ្ួ្  ១៤ ក្បធា្បទ ផដ្លទារ់ទង្ឹងសូចនាររ 
ក្បជាសាន្រសេ សងគម ្ងិទលប៉ាោះ ល់ចំគ ោះការអភិវឌ្ឍ។ រនុងចំគណាមក្បធា្បទទាងំ១៤ គ្ោះ គយងី
ទទលួបា្ការស្ាពីការយិល័យសថតិិសាធារណរដ្ឋក្បជាម្ម្ិតចិ្ជយួវភិ្នគចំ្ ួ្ ៤ ក្បធា្បទ 
គហយីអងគការ UNICEF រ៏អាចជួយវភិ្នគមួយក្បធា្បទទងផដ្រ។ គដ្ីមបបីគងកី្ការគក្បីក្បាស់ទិ្ន្ ័យ
ជំគរឿ្ឲ្យបា្ទូលំទូោយ ក្តូវគរៀបចំគវបសាយជំគរឿ្។ សិកាខ សាោទសពវទាយ ្ិងការគក្បីក្បាស់
ទិ្ន្ ័យជគំរឿ្ ក្តូវផតក្បក្ពឹតេគៅទាងំថាន រ់ជាតិ ្ិងថាន រ់គក្កាមជាតិ ទាងំ ២៥ រាជធា្ី គខ្តេ គដ្ីមបី
គលីររមពស់ការគក្បីក្បាស់ទិ្ន្ ័យជំគរឿ្។ ខ្្ុ ំសូមគោរពផលែងអណំរគុណេសមតចក្កឡាសហាម 
ឧបនាយករដ្ាមន្រនតី រដ្ាមន្រនតីក្កេងួមហានែៃ ផដ្លបា្អ្ុញ្ញា តឲ្យគធវកីារទសពវទាយតួគលខ្
បគណាេ ោះអាស្នជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ នាផ្លៃគ្ោះ ផដ្លជាតួគលខ្ 
បគណាេ ោះអាស្ន រមួម្ម្ចំ្ួ្ក្បជាជ្ ្ិងការវភិ្នគសគងខបអំពទីំហ ំ្ិងការផបងផចររបាយក្បជាជ្
របស់ក្បគទសរមពុជា។ 

៨. ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ បា្ក្បក្ពឹតេគៅគក្កាមការ
ដ្ឹរនារំបស់គណៈរម្មា ធិការជាតិជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ផដ្លម្ម្  េសមតច 
ក្កឡាសហាម ឧបនាយករដ្ាមន្រនតី រដ្ាមន្រនតីក្កេងួមហានែៃ ជាក្បធា្ ្ ិង  ឯរឧតេមគទស
រដ្ឋមន្រ្េ ីរដ្ឋមន្រ្េីក្រសួងផទ្ការ ជាអ្ុក្បធា្ ក្ពមទាងំសម្មជិរ រមួម្ម្ឯរឧតេម    រដ្ឋគលខាធិការ
ផ្្បណាេ ក្រសងួ រព់័្ធ។ គណៈរម្មា ធិការជាតិជំគរឿ្ក្តូវបា្ជយួក្គប់ការងារបគចចរគទស គដ្ឋយ  
គណៈរមាការបគចចរគទសជគំរឿ្ ផដ្លម្ម្ឯរឧតេមគទសរដ្ឋមន្រ្េី រដ្ឋមន្រ្េីក្រសួងផទ្ការ ជាក្បធា្។ 
គណៈរមាការគោសនាជំគរឿ្ ម្ម្ឯរឧតេមគទសរដ្ឋមន្រ្េី រដ្ឋមន្រ្េីក្រសួងផទ្ការ ជាក្បធា្ ទទួល
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កនងុពិធីក្បកាសតួសេខបស ត្ ោះអាសននននជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពជុា ឆាន ំ២០១៩ 

ខុ្សក្តូវទសពវទាយ គោសនាអពំីជំគរឿ្ជូ្សាធារណជ្ ្ងិគសនីសុំការសហការ។ រាជធា្ី គខ្តេ
្ីមយួៗ ម្ម្ គណៈរម្មា ធិការជំគរឿ្រាជធា្ ីគខ្តេ គក្កាមការដ្ឹរនារំបស់ឯរឧតេមអភបិាលរាជធា្ ី
គខ្តេ ទទួលខុ្សក្តូវការងារជំគរឿ្គៅរនុងរាជធា្ី គខ្តេរបស់ខ្ែួ្។ គណៈរមាការទាងំអស់គ្ោះ ក្តូវ
ក្បជុគំទៀងទាតត់ាមគពលគវោរំណត់ផដ្លម្ម្ផចងរនុងអ្ុក្រឹតយ។ 

៩. ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ បា្ដ្ំគណីរការអ្ុវតេ្ ៍
គក្កាមការក្តួតពិ្ ិតយតៃ លគ់ដ្ឋយ អគគនាយរវទិាសាថ ្ជាតិសថិតិ ក្រសួងផទ្ការ ្ងិជំ្ួយការ គដ្ឋយ
អគគនាយររង។ ការយិល័យជំគរឿ្ផ្្វទិាសាថ ្ជាតសិថិតិ បា្គធវកីារសក្មបសក្មួលការងារជំគរឿ្គៅ
ទូទាងំក្បគទស។ ក្បធា្ម្ៃីរផទ្ការរាជធា្ី គខ្តេ ជាមន្រ្េីជំគរឿ្រាជធា្ី គខ្តេរបស់ខ្ែួ្។ មន្រ្េីជំគរឿ្
ក្សុរ ្ងិមន្រ្េីជំគរឿ្ឃុ ំ ទទលួប្ៃុរការងារជំគរឿ្រនុងក្សុរ ឃុរំបស់ខ្ែួ្។ មន្រ្េីជំគរឿ្រាជធា្ី គខ្តេ 
ក្តូវបា្ជួយការងារបគចចរគទសគដ្ឋយមន្រ្េីក្បចាតំំប្ ់ ្ិងមន្រ្េជីំ្ួយការតំប្់ ផដ្លគក្ជីសគចញពី
វទិាសាថ ្ជាតិសថតិិ។ 

១០. ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ម្វសិាលភ្នពក្គប         
ដ្ណេ ប់គលីក្គួសារក្បជាជ្ទូទាងំក្បគទស ចំ្ួ្  ៣,៧ ោ្ក្គួសារ។ ក្គួសារទាងំអស់ក្តូវគធវកីារ 
សម្មា ស្៍រនុងអឡុំងគពល ១១ ផ្លៃ។ គក្ៅពីក្គួសារផដ្លរសគ់ៅរនុងលគំៅដ្ឋឋ ្អចិផ្ន្រ្េយធ៍មាតា ក្គួសារ
ផដ្លរសគ់ៅជាលរខណៈសាថ ប័្  ដូ្ចជាគៅសណាឋ ោរ ទៃោះសណំារ ់ វតេអារាម ម្ៃរីគពទយ ព្ធនាោរ ជា
គដ្ីម រ៏ក្តូវបា្រាបស់ម្មា ស្ជ៍ំគរឿ្ទងផដ្រ។ តំប្់ពិគសសផដ្លបា្សម្មា ស្ដ៍្ផ្ទគទៀត រមួម្ម្
ក្បជាជ្ោា ្ទៃោះសំផបង ក្បជាជ្្ែងកាត់ ្ ិងក្បជាជ្រស់គៅគលីទូរ នាយប់គធវីជំគរឿ្ ផ្លៃទី២ ផខ្មនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ រងរម្មែ ងំក្បដ្ឋប់អាវុធរស់គៅតាមជំរុ ំ បនាៃ យ ប៉ាុសេិ៍ក្បចាកំារ    រ៏ក្តូវបា្រាប់ជំគរឿ្ 
គដ្ឋយរងរម្មែ ងំពិគសសទងផដ្រ។ 

១១. ការរាបស់ម្មា ស្ជ៍ំគរឿ្ ក្តូវបា្អ្ុវតេតាមវធិីសាន្រសេគឃញីរាប់ (De-facto) ជាមូលដ្ឋឋ ្ 
គដ្ឋយគក្បីក្បាស់មន្រ្េសីម្មា ស្ ៍៣៨.៤៤៧ នារ់ ្ងិមន្រ្េីក្តួតពិ្តិយចំ្ួ្ ៩.២០០ នារ ់ផដ្លក្តូវ
ចុោះគៅដ្ល់ក្គប់ក្គួសារទាងំអស់ គដ្ីមបសីម្មា ស្៍រាបស់ម្មជិរក្គួសារ គហយីបំគពញចូលរនុងតារាង
សំណួរជំគរឿ្។ មន្រ្េីជំគរឿ្ទាងំអស់រមួម្ម្មន្រ្េីជំគរឿ្រាជធា្ី គខ្តេចំ្ួ្ ៧៥ នារ ់    ក្គូបងវឹរតាម
រាជធា្ ីគខ្តេចំ្ួ្ ៦០០ នារ់ មន្រ្េីជំគរឿ្ក្សុរ ក្រុងចំ្ួ្  ៤០០ នារ់ មន្រ្េីជំគរឿ្ឃុ ំសងាក ត់ចំ្ ួ្ 
១.៧០០ នារ់ ក្ពមទាងំមន្រ្េីគក្តៀមបក្មុងចំ្ ួ្ ១.៤០១ នារ។់ មន្រ្េីជំគរឿ្រាជធា្ី គខ្តេ ក្រុង ក្សុរ 
ខ្ណឌ  ឃុ ំ សងាក ត់ បា្ជួយរនុងការងារបណេុ ោះបណាេ លមន្រ្េីសម្មា ស្៍ជំគរឿ្ ្ិង មន្រ្េកី្តួតពិ្តិយ។  
ថាន រដ់្ឹរនាកំ្រសួងផទ្ការទាងំអស់ បា្ចុោះក្តួតពិ្ិតយ ការរាបស់ម្មា ស្ជ៍ំគរឿ្ គៅមូលដ្ឋឋ ្ក្គប់រាជ
ធា្ ី គខ្តេ ្ងិជួយជំរុញគលីរទឹរចតិេមន្រ្េីសម្មា ស្៍ ឲ្យអ្ុវតេការសម្មា ស្៍បា្លែក្បគសី។ គោរ 
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កនងុពិធីក្បកាសតួសេខបស ត្ ោះអាសននននជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពជុា ឆាន ំ២០១៩ 

គោរក្ស ីតំណាងផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍ្៍ ដូ្ចជា UNFPA Sida FAO USAID UNICEF រ៏បា្ចុោះសគងកត
ការណ៍ជំគរឿ្តាមរាជធា្ ីគខ្តេទងផដ្រ។ 

១២. រិចចការដ្៏សំខា្់មួយផ្្ជំោ្ដ្ំបូងរបស់ការងារជំគរឿ្  គឺការគរៀបចំផទ្ទីមណឌ លជំគរឿ្ ។ 
ការងារគ្ោះបា្ដ្ំគណីរការអ្ុវតេតាងំពីផខ្មិលុនា ឆ្ន ២ំ០១៧ គដ្ឋយមន្រ្េីវទិាសាថ ្ជាតិសថតិិ សហការ
ជាមយួមន្រ្េីម្ៃីរផទ្ការរាជធា្ ីគខ្តេ ចុោះដ្ល់ទីតាងំភូមទូិទាងំក្បគទស គដ្ីមបគូីសផទ្ទីមណឌ លជំគរឿ្ ។ 
ក្ពំក្បទល់ភូមទិាងំអស់ក្តូវបា្ក្តួតពិ្តិយ ្ិងវាស់ផវងទីតាងំរបស់ភូមិ្ ីមួយៗ គដ្ឋយគក្បីក្បាស់
ឧបររណ៍ GPS។ ទូទាងំក្បគទសក្តូវបា្ផចរជាមណឌ លជំគរឿ្តូចៗ រមួម្ម្ជាមធយម ១០០ ក្គួសារ 
រនុងមួយមណឌ លជគំរឿ្ គហយីផដ្លក្តូវផបងផចរជូ្មន្រ្េីសម្មា ស្៍ម្មន រ់ មួយមណឌ លជំគរឿ្ គដ្ីមបពីួរ
ោតអ់ាចសម្មា ស្៍រាបជ់ំគរឿ្ក្បជាជ្គៅរនុងមណឌ លរបស់ខ្ែួ្បា្រចួរាល់គៅរនុងអឡុំងគពល ១១ ផ្លៃ។ 

១៣. មន្រ្េវីទិាសាថ ្ជាតិសថិតិ ទទួលបា្ការបណេុ ោះបណាេ លយ៉ា ងលែិតលែ្ ់អពំីក្បតិបតេិការ 
ជំគរឿ្ ផដ្លធាែ ប់ម្ម្តាងំពជីំគរឿ្ឆ្ន ១ំ៩៩៨ មរ។ បនាៃ បព់ីទទួលបា្ការបណេុ ោះបណាេ លរចួគហយី 
មន្រ្េទីាងំអស់ក្តូវបា្ផបងផចរតាមរាជធា្ី គខ្តេ គធវីការបណេុ ោះបណាេ លដ្ល់ក្គូបងវឹរចំ្ ួ្ ៦០០ 
នារ ់ផដ្លក្តូវបណេុ ោះបណាេ លប្េដ្ល់មន្រ្េីសម្មា ស្៍ ្ ងិមន្រ្េីក្តួតពិ្តិយ សរបុក្បម្មណ ៥មុឺ្នារ់។ 
មន្រ្េសីម្មា ស្ ៍ ្ងិមន្រ្េីក្តួតពិ្តិយ ភ្នគគក្ចី្ គរសីគចញពីក្គូបគក្ងៀ្ ្ិងសិសស ្សិសតិ មន្រ្េី
្គរបាល គៅតាមមូលដ្ឋឋ ្តៃ ល់។ ពួរគគក្តូវបា្ទទលួវគគបណេុ ោះបណាេ លទាងំក្ទសឹេី ្ិងការអ្ុវតេ
ជារ់ផសេង មុ្គពលចុោះក្បតបិតេិការសម្មា ស្៍ជំគរឿ្តៃ ល់គៅមូលដ្ឋឋ ្ ។ ការវាយតផ្មែមួយផ្្ការរាប់
សម្មា ស្៍ជំគរឿ្ តាមរយៈការគធវអីគងកតគក្កាយជំគរឿ្គលសីំណារគំរូ ១៣០ មណឌ លជំគរឿ្ បា្ឲ្យ
គយងីដ្ឹងបា្អំពីអក្តាលំគអៀងរាប់សម្មា ស្៍ផ្្ការងារជំគរឿ្។ 

េសមតច ឯកឧតតម សកកជំាវ  សកក សកកក្េ ី  

១៤. ក្បជាជ្រមពុជានាគម្ម៉ា ងសូ្យផ្លៃទី០៣ ផខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ម្១៥.២៨៨.៤៨៩ នារ់ 
រនុងគនាោះក្បុស ៧.៤១៨.៥៧៧ នារ់ ្ងិក្សី ៧.៨៦៩.៩១២ នារ់។ ដ្ង់សុីគតក្បជាជ្ គឺជាចំ្ ួ្ 
ក្បជាជ្រស់គៅគលីផ្ទៃដ្ីមួយគីឡូផម៉ាក្តកាគរ ៉ា ម្ម្ ៨៦ នារ់ រនុងមួយគីឡូផម៉ាក្តកាគរ ៉ា គក្ចី្ជាងឆ្ន ំ
២០០៨ ផដ្លម្ម្ផត ៧៥ នារ់ រនុងមួយគីឡូផម៉ាក្តកាគរ ៉ា។ ចំ្ួ្គ្ោះតិចជាងដ្ងសុ់ីគតក្បជាជ្គៅ
ក្បគទសរនុងតបំ្់អាសុីអាគគនយ ៍ (១២៦ នារ់)។ ដ្ងសុ់ីគតក្បជាជ្គៅក្បគទសហវលីីពី្  (២៨៨)   
គវៀតណាម (២៥៤) ក្បគទសផ្ល (១២៧)។ ដ្ងសុ់ីគតក្បជាជ្គៅតាមរាជធា្ី គខ្តេ ផក្បក្បួលពី
ទាបបំទុត ៦ នារ់ គៅគខ្តេមណឌ លគីរ ីរហូតដ្ល់ ៣.១៣៦ នារ់គៅរាជធា្ភីនំគពញ។ គបីពិ្តិយតាម
តំប្់ភូមសិាន្រសេ តំប្វ់ាលទំនាបម្ម្ដ្ង់សុីគតក្បជាជ្ខ្ពស់បំទុត បនាៃ ប់មរតបំ្់ទគ្ែសាប តំប្់
គ្នរសមុក្ទ ្ិងតបំ្់ខ្ពង់រាប ្ិងភនំ។ 
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កនងុពិធីក្បកាសតួសេខបស ត្ ោះអាសននននជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពជុា ឆាន ំ២០១៩ 

១៥. តាមតួគលខ្បគណាេ ោះអាស្នបា្បងាា ញថា រនុងរយៈគពល ១១ ឆ្ន  ំចគនាែ ោះឆ្ន ២ំ០០៨ ្ ិង
ឆ្ន ២ំ០១៩ រនុងអក្តារំគណី្ក្បចាឆំ្ន  ំ១,២ ភ្នគរយ អក្តារំគណី្ក្បជាជ្ក្បចាឆំ្ន បំា្ប្េធាែ រ់ចុោះ 
អាចគដ្ឋយសារអក្តាផ្្លទធភ្នពបគងកតីរូ្ធាែ រ់ចុោះ ្ិងការគធវីចណំារក្សុររបស់ក្បជាជ្រមពុជាគៅ
កា្់ក្បគទសគទសង ជាពិគសសក្បគទសជិតខាង។ អក្តារំគណី្ក្បចាឆំ្ន ខំ្ពសប់ំទុតក្តឹម ២,២ ភ្នគរយ 
រនុងមួយឆ្ន មំ្ម្គៅតំប្់ខ្ពង់រាប ្ិងភនំ ផដ្លម្ម្គខ្តេភ្នគគក្ចី្គៅភូមិភ្នគឥសា្េ ដូ្ចជាគៅ គខ្តេ
ក្ពោះវោិរ (៣,៥%) រនុងអក្តារំគណី្ក្បចាឆំ្ន  ំ  គខ្តេមណឌ លគីរ ី (៣,៤%) សៃឹងផក្តង (៣,២%) 
ឧតេរម្ម្ជ័យ (៣,១ %) ្ងិរត្គីរ ី(២,៨%) ផដ្លជាគខ្តេផដ្លម្ម្លទធភ្នពបគងកីតរូ្ខ្ពស់ ្ិង
ក្សូបយរការគធវីចំណារក្សុរមរពបីណាេ គខ្តេគទសងគទៀតសក្ម្មប់ការតាងំលំគៅលាី ្ងិដ្ីរសិរមា 
ឱកាសគសដ្ឋរចិច ្ិងការអភិវឌ្ឍ។ គដ្ឋយផឡររាជធា្ីភនំគពញ ្ិងគខ្តេក្ពោះសីហ្ុជាគខ្តេផដ្លម្ម្
សកាេ ្ុពលចាបយ់រឱកាសការងារគសដ្ឋរចិច ្ ិងការអភវិឌ្ឍខ្ពស់ ជាពគិសសរំគណី្ វសិ័យឧសាហរមា 
កាត់គដ្រ សំណង់ សណាឋ ោរ គទសចរណ៍ ្ិងអប់រ ំផដ្លទារ់ទាញក្សូបយរ ក្បជាជ្ពីគខ្តេគទសងៗ 
ជាពិគសសក្បជាជ្វយ័រណាេ ល។ រាជធា្ីភនំគពញ ្ិងគខ្តេក្ពោះសីហ្ុ ម្ម្អក្តារំគណី្មធយម
ក្បចាឆំ្ន  ំតាមលំដ្ឋប់គរៀង ៣,២% ្ិង ២,៨%។ 

 ១៦. អក្តារំគណី្ក្បចាឆំ្ន  ំ១,២ ភ្នគរយ បញ្ញជ រ់ពីភ្នពសុីោន ជាមួយគោល្គយបាយ សេីពី
ការគក្បីក្បាស់វធិីសាន្រសេព្ារំគណីតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ គោល្គយបាយវាស់ផវង សក្ម្មប់
គជាគជ័យផ្្ការអ្ុវតេវធិីសាន្រសេព្ារំគណីត ជាពិគសសការគធវីគសចរេីសគក្មចគដ្ឋយគូសាវ មីភរយិ
្ូវចំ្ ួ្រូ្ ្ិងចគនាែ ោះគពលផដ្លក្តូវម្ម្រូ្ ការកាត់ប្ថយមរណភ្នពទាររ ្ិងរុម្មរ  ផដ្លជា
សញ្ញា បងាា ញពីគជាគជយ័ផ្្ការអ្ុវតេសគក្មចបា្្ូវគោល្គយបាយសេីពី ការគក្បីក្បាស់វធិីសាន្រសេ
ព្ារំគណីតរបស់ក្រសួងសុខាភបិាល។ 

១៧. ក្បជាជ្ចំណារក្សុរគៅគក្ៅក្បគទស គដ្ីមបសីរិា បណេុ ោះបណាេ ល ឬគធវីការងារបគណាេ ោះ 
អាស្ន គលីរផលងក្គួសារអងគទូតរមពុជាគៅគក្ៅក្បគទស មិ្ក្តូវបា្រាបប់ ច្ូ លរនុងគពលគធវជីំគរឿ្ 
គដ្ឋយវធិសីាន្រសេគឃញីរាប់គទ (De-facto)។ គទាោះបីយ៉ា ងណាគៅគពលអនាគត រំគណី្ក្បជាជ្គៅ
រក្មតិរាជធា្ី គខ្តេ ក្តូវគធវកីារក្តួតពិ្ិតយ តាមដ្ឋ្ តាមរយៈការគធវីអគងកតចគនាែ ោះជំគរឿ្ក្បជាជ្ គៅ
រយៈគពល៥ ឆ្ន ខំាងមុខ្ ្ងិការអគងកតក្បជាសាន្រសេ ្ិងសុខ្ភ្នពរមពុជា គដ្ីមបបីញ្ញជ រ់ចាស់សក្ម្មប់
គរៀបចំគោល្គយបាយជាតកិ្បជាជ្។ 

  ១៨. ភនំគពញម្ម្ក្បជាជ្ខ្ពស់ជាងគគឈររនុងលំដ្ឋប់គលខ្មយួម្ម្ចំ្ួ្ ២.១២៩.៣៧១ 
នារ ់(១៣,៩%) គហយីគខ្តេរណាេ លគៅផតឈររនុងលដំ្ឋប់ទពីីរ ១.១៩៥.៥៤៧ នារ់ (៧,៨%) 
្ិងផ្ក្ពផវងឈររនុងលំដ្ឋបគ់លខ្បី ១.០៥៧.៤២៨ នារ់ (៦,៩%) ចំផណរឯគខ្តេផរបគៅផតឈរ
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កនងុពិធីក្បកាសតួសេខបស ត្ ោះអាសននននជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពជុា ឆាន ំ២០១៩ 

រនុងលំដ្ឋបចុ់ងគក្កាយដ្ផដ្លម្ម្ក្បជាជ្ ៤១.៧៩៨  នារ់ (០,៣%)  ្ិងទំហកំ្គួសារមធយមគៅ
រមពុជារនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ម្ ៤,៦ គៅគលរ តាងំពីឆ្ន ២ំ០០៨។  

១៩. ទលគធៀបគភទ ឬអក្តាគភទក្តូវរំណត់គដ្ឋយចំ្ួ្ក្បជាជ្បុរស រនុងចំគណាមន្រសេី 
១០០។ គបីទលគធៀបគភទគលីសពី ១០០ បងាា ញថាចំ្ ួ្បុរសម្ម្គលីសពចីំ្ួ្ន្រសេី ទៃុយមរវញិគបី
ទលគធៀបគភទសថិតគៅគក្កាម ១០០ បញ្ញជ រ់ថាចំ្ួ្ន្រសេីម្ម្គលីសពីចំ្ ួ្បុរស ផដ្លចងែុលបងាា ញ
ចរតិលរខណៈសងគមដ្៏សខំា្់មួយ គដ្ីមបវីាស់ផវងពីសម្មម្មក្តផ្្សមធម៌ទូគៅរវាងបុរស ្ិងន្រសេីគៅ
រនុងសងគម។ ជាទូគៅអក្តាគភទម្ម្រនុងចគនាែ ោះព ី៩៥ គៅ ១០៥ គលីរផលងផតគៅរនុង   កាលៈគទសៈ
ពិគសស ដូ្ចជាក្បវតេិសាន្រសេផ្្ការបាតប់ង់បុរសគក្ចី្រនុងសន្រងាគ ម ឬការគធវីចណំារក្សុរ។ គបីអក្តា
គភទជាតិគៅគក្ៅចគនាែ ោះពី ៩០ ្ិង ១០៥ គនាោះបញ្ញា គភទម្ម្ភ្នពខុ្សោន ខាែ ងំម្ម្ឥទធិពលគដ្ឋយ
តៃ ល់គៅគលីការផសវងររផ្ដ្គូរគរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រមាវធិីអភវិឌ្ឍ្៍រ៏អាចម្ម្ទលប៉ាោះ ល់ខុ្សោន គៅ
គលីគុណភ្នពផ្្ជវីតិរបស់បុរស ្ិងន្រសេីទងផដ្រ។  

២០. អក្តាគភទរមពុជាម្ម្ ៩៤,៣ គ្ោះគបីគយងតាមតួគលខ្បគណាេ ោះអាស្នជំគរឿ្ឆ្ន ំ
២០១៩ ចំ្ួ្ ន្រសេីម្ម្គក្ចី្ជាងចំ្ួ្បុរសរនុងចំគណាមក្បជាជ្រមពុជា។ អក្តាគភទរមពុជាគៅឆ្ន ំ
១៩៦២ ម្ម្គសៃីផត ១០០ គហយីធាែ រ់ចុោះមរ ៨៦ រនុង ឆ្ន ១ំ៩៨៦ គដ្ឋយសារការបាត់បង់បុរស
គដ្ឋយសារសន្រងាគ ម ្ិងការកាប់សម្មែ បរ់នុងរបបផខ្ារក្រហម។ អក្តាគភទរមពុជាបា្គរី្គឡងី ៩៥ គៅ
ឆ្ន ១ំ៩៩៨ ្ិង ៩៤,៥ គៅឆ្ន ២ំ០០៨ ។ គខ្តេចំ្ួ្ ៨ ទលគធៀបគភទ ឬអក្តាគភទខ្ពស់គលីស ១០០ 
ម្ម្្័យថាចំ្ួ្ បុរសគក្ចី្ជាងន្រសេី គឺគខ្តេសៃឹងផក្តង (១០៨,៧) ឧតេរម្ម្ជ័យ (១០៥,៩) 
មណឌ លគីរ ី(១០៥,៦) ក្ពោះសីហ្ុ (១០២,៤) ផ្ប៉ាលិ្ (១០២,០) គកាោះរុង (១០១,៦) ក្ពោះវោិរ 
(១០១,៥) ្ិងគខ្តេរត្គីរ ី(១០០,៦)។ រាជធា្ីភនំគពញម្ម្ទលគធៀបគភទ ឬអក្តាគភទ ៩៥,៣ 
គហយីគខ្តេផដ្លម្ម្ទលគធៀបគភទ ឬអក្តាគភទទាបជាងគគ គឺគខ្តេបាត់ដ្បំង អាចគដ្ឋយសារន្រសេី
គពញវយ័មរគធវីការគៅតាមគរាងចក្រ សហក្ោស វសិ័យគទសងៗ ឬចំណារក្សុរគៅក្បគទសជិតខាង
គក្ចី្។ 

២១. សគមេច ឯរឧតេម គោរជទំាវ គោរ គោរក្សី ្ឹងទទលួបា្ពត័៌ម្ម្លមែិត គៅរនុង
របាយការណ៍តួគលខ្បគណាេ ោះអាស្នផ្្ជំគរឿ្ ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផដ្ល 
្ឹងផចរជូ្ នាគពលប្េិចគទៀត។ 

២២. ជាទបី ច្ ប់ ខ្្ុសូំមផលែងអំណរគុណសារជាលាី ចំគ ោះ េសមតចក្កឡាសហាម 
ឧបនាយករដ្ាមន្រនតី រដ្ាមន្រនតីក្កេងួមហានែៃ ក្បធា្គណៈរម្មា ធិការជាតជិំគរឿ្ទូគៅ    
ក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផដ្លបា្ទេលរ់ិតេយិសដ្៏ខ្ពងខ់្ពស់ ចូលរមួជាអធបិតី 
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កនងុពិធីក្បកាសតួសេខបស ត្ ោះអាសននននជំសរឿនេូសៅក្បជាជនសៅក្ពោះរាជា្ចក្កកមពជុា ឆាន ំ២០១៩ 

រនុងពិធីក្បកាសទសពវទាយតគួលខ្បគណាេ ោះអាស្នផ្្ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ នាគពលគ្ោះ។ ខ្្ុ ំសូមគោរពជូ្ពរ សគមេច សូមម្ម្សុខ្ភ្នពលែ អាយុយឺ្ យូរ ្ិង
សគក្មចបា្គជាគជ័យក្គប់ភ្នររចិច។ សូមជូ្ពរឯរឧតេម គោរជំទាវ គោរក្សី សូមជួបផតពុទធពរ ៥ 
ក្បការ គឺអាយុ វណណៈ សុខ្ៈ ពលៈ ្ិងបដ្ិភ្នណៈ រុបំីគឃែៀងោែ តគឡយី។ 

២៣. ខ្្ុ ំសងឃមឹថា គសៀវគៅរបាយការណ៍តួគលខ្បគណាេ ោះអាស្នផ្្ជំគរឿ្ទូគៅក្បជាជ្គៅ
ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ គ្ោះ ្ឹងម្ម្សារៈក្បគយជ្ស៍ក្ម្មប់ជាមូលដ្ឋឋ ្រនុងការគក្បី
ក្បាស់ គដ្ីមបកីារអភិវឌ្ឍក្បគទសរមពុជា។ 

 
សូមអរគុណ! 


