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មបសេ អ់ នណស�ីរា ថអ កសមនាសភា ថអ កសមុមមូភកអុ តៈេពមស១ អ់ ា កភឃ េេេភីគ 
 

សតក ំ េភីសបង� ពកញតនងមឃេមកផ�មស ា់ងច�លណស�ីកកមកបបកក្ុាសសង នសសសលសភា 

នាង ំណស�ណស�ីកអុ ា់រុ េពមបាេពពកងរកស ភប សកម�លពសភា េគមបាំ បសស់អកនាង 

ំណស�ណស�ីចុីមុមមូភតមម ណំ មេេន�ស កក ននស ចាភួភនាង ំណស�ណស�ីេីេបភប នាង ំណស�បុស

បុមសភចុីេបសកកម�ស លសត់អកនាង ំណស�ណស�ីបុមសភចុីេបសកកម�េីេបភប ់អកនាង ំណស�

បុសងភសំបក្ភីមួតយសសកម�លពបសសសលមនាកមកុមងភ់អកភេកសតសលណស�ី គសបបភមេមេភី

េេនស សតក ំ េភីកះសភបង� ពផ បុស ា់ពីសមាផិមចមប យស ភា កកប្មកអុ កបាេពពក

សភតបសសមូរាសមរកស ភប ប�� ណស�ីសភា កុ� ភា េគមេឹ់រា�លេភសភស្�ន្ កមកុម មួរា 

កបកបកបរមចាភួភស�ាាកសលណស�ីេងកអុ ុូសលផ បុ គស មតា េេនស សតក ំ េភីស កះផ�មសភុ�

មិផមងភកសាកកេមកកមេគមេឹស�ីពីស កផ�មស ា់ងច�លណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នសកអុ កបាេពព
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February, 2016 

កាចិកេងកអុ នាបភសេគមេឹបសសេុមបបភ�មស ភា កំីសាកក៣ស កពមរា ចាភួភណស�ីកអុ ថអ កស បុកនាកសបស

មាមបសថអ កសផ បុគស 
 

េុមបបភ�ម ស ្បមថ សតក ំ រឃ ាេមមេតភល័បផអកភេកសតេភី មាកស ះុសាតភសស

ភា �ភកបេកាភសក�បស់អក់ភុ�ន�ភសកម�លពស មពាេសសមបភ�ីមូរាសមស ស�ាាកសលស ស�ាាក

កកមកបបកក្ុាសសង នសសសំបក្ភេកសតសបុសមាកស�សមស់ កមាភបមភមូរាសមសនាង បសស

ងុសុ់រា�លេភស ់អកស�កម�ស េ ុមបាួីតេមកសសួតណស�ីចុមមួកភសបនេកចភកអុ � ាស័តភេកសតសភា ថអ កស

សេកមចចាន�សគ 

តា នម�លេុមបបភ�មស   េត េ�ុាសុមបថឃ ា់ំសុំកា កមមេកលចាេចី�ិសសាាភួតុុចម៖ 

Norwegian People’s Aid (NPA), Oxfam, Daikonia, Foundation Open Society Institute (FOSI) and 
Canada Fund គ 

 

មពាេសសស សុមបថឃ ា់ំសុំចាេចីកកមកងបសសេុមបបភ�មស ុុចមស េេកសីស សឺភេកនស

សាមីកងំ   បុមម់អកសេសសតក ំ � ាលសេភីសគ េេកសីកះម់អក បុកនាកកមកង   ុុចម 

េេកស ន ស សុ�ំ៉ស  ភា ់អកសេ នក ំ ណស�ី បុមេានេា់ភុ�ន�តមបផភកសកម�លពេ ុមបីកបមុម

ាភអភ័តសភា ចនបថសតក ំ េភី េមត�ភកគាកពីកកមកងបសសេុមបបភ�ម បផអក់េ នសភា 

េមត ាីកេុមបបភ�មរា ២៥េេន�សកក សំាសភី គសេត េ�ុាសុមបថឃ ា់ំសុំចាេចី េេកសសមសសប�ង  

ភា េេកស សីមស ្ភ បុមសភផ�មសមនាេកបមសមយ់េី��លសតក ំ េភីកភសបន�ភលពមក់បេស

បថមេេនសគ  
 

 
  ំាសភីរអាេពពសងថៃី២៥ បេកុម�ៈ អ់ ា២០១៦ 
 

     នាកកបាតបាបតខុមែ�ហ�ល                               

               

                                                              គល ់ប��  
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េសចកបេីផបម  
 

 

 
 

េក តមមផិមងភក់ភុ�ន�ភកងេមកកមកសសសមលពេតភល័ស ភា បេ ភលព់ សអចស

ុមសណស�ីបសសំាមូរាសមកមកុមស ភា បផក់តមកសាកកស�កម�េងកអុ ពារពេេកស រស�ុត មួត

ចាភួភសភបង� ពកា ចតសសថ កចុមមួកសបចចប់ោបត េពងេលងបសសណស�ីកអុ កេី�េសចក�ីសេកមច

អចេី��លេគមភេកសតស ចតបសស ភា កម�� ាី ីននកភសបនេេឃតនបេេភប នកមត�កបសសកបមាភរា 

់សសសមពាេសសេមប�� សុេុ�មលពកសរសសភា ស មសបុមមមុមមូភកសបីកអុ កកនសបភតលពកកី

កកកភេ ក់ ីេេកក់រា�លេកបកបេមតចីលព0

1 គ 
 

ុុេចអីស កសេ ន តមមភស ភា កពាភានលេមមេមស ភលពកងបសសនាង ណស�ីមបសេ អ់ ន

ថអ កសមនាស ភា ថអ កសមុមមូភ សឺមេបេបញៈសាតភសបាផុនបុមកនត�បស� តមសស ភា រឃ ាេមមេមតតកចាន�

ុកមកសពីកសបសលសីចកសព័ភិ កបេកាភេមកសសួតស កចកចុមមួបសសណស�ីកអុ កេី�េសចក�ីសេកមច

ចាន�ត ភេកសតសភា ក បុកនា មួរា កួមសភភុ�សាិា ា់ងចេពពេមពបសសណស�ីសគ 
 

 

សតក ំ រឃ ាេមមបសសេុមបបភ�មកប ា្ អ់ ា២០១៥េភីស កនត�សភេី�េរ តម� ាី ីសណស�បផក់

េមកសេ នស តមមភស ភា កពាភានលេមមេមស ភលព ភា កងបសសនាង ណស�ីមបសេ អ់ នរា 

ថអ កសមនាស ភា ថអ កសមុមមូភ ភា កបាេពពកងបសសំាមូរាសមកមកុមរកស ភប កម�� ាី ី

ភេកសតស�ីពីប�� ណស�ីសភា កុ�សគ 
 

 

សាំួចាប សឺសេនណស�ីមបសេ អ់ នរា េនីេី�កសភមិផមកា ងេឃី? �ភកេ សេ ់ បុ

រេ? េន់�ីមកកប្មបសសពួកគនស? ភា មុមេភនុ់�ី?សថេនកកចកចុមមួបសសណស�ីកអុ កេី�

េសចក�ីសេកមចចាន�ត ភេកសតសភា ក បុកនាសកបាេពពសភា ួមសភភុ�នួនីសលកាចិសបតម

ចតបស ភា ួមសភសាិ់ ាងចេពពេមពសភកកមានង?  េន់�ីេឃី មកបាេពពបសសមូរាសមស�ី

ពីេគមភេកសតរកស ភប ណស�ីសភា កុ�? 
 

                                                      
1 សុភសកថបសសេេកាារ�សែមប៉ោសអំប ឧបនតកុមូបភ�ីសុូមបភ�ីកកសួ ានកសាភ មមួតសលសកពបសិលសភា ់ ាីកកាចកិអុ ពាីីេបក

េ�ាកសមនាសស�ីពីស«ណស�ីមថអ កស បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» េងងថៃី១៤សបេីអុស អ់ ា២០១៥ 
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February, 2016 

សក�បស អ់ ាី២ស ភីនាកមី៥( អ់ ា២០១៣-២០១៨)ងភុសូលស �ភសំបក្ភេកសតចាភួភពី

មបសេ អ់ នស �ភអសភៈេងកអុ ុសូលមនាសឺស សំបក្កបមាភកមកុមស ភា សំបក្សេបង ីមនាស គស

េមតបរកស អំន�ាី៣ស ( អ់ ា២០១២-២០១៧)ងភកកមកបបកក្ុាស សង នសស �ភសំបក្ចាភួភ៥សភមបស

េ អ់ នសឺសសំបក្កបមាភកមកុមសសំបក្សមស ្ុីសសំបក្ភេំន�មសំណិាសសំបក្ភស�ុភសុាភបុាចស

ភា សំបក្សាិាមភុស្ គ  
 

តមាភអភ័តបុម់អកសេ នក ំ េុមបបភ�មួមសភ ា់ពី សកម�លពចុីមុមមូភបសស់អក

នាង ំណស�សបង� ពថ កអុ តៈេពម្បសពីបេ� ាចចាក អ់ ា២០១៤សុមសបេីអុស អ់ ា២០១៥ �ភនាង ំណស�

ចាភួភ៩៤នកស (ណស�ី១៧នកសសភា បុសស៧៧នកស)សកអុ េនី៤២នកសមកពីសំបក្កបមាភកមកុម �ភណស�ី

១២នកស ភា ៥២នកសមកពីសំបក្សេបង ីមនាស កអុ េនី�ភណស�៥ីនកស)កអុ ចាេងមនាង ំណស�

១២៣នកសស សភចុីមុមមូភសបុចាភួភ១១០៧េមក អ់ ា២០១៥ (សំបក្កបមាភកមកុមចាភួភស ២៨៧

េមកស េស�ភប ស ២៥,៨៤%សភា សំបក្សេបង ីមនាចាភួភស ៨២១េមកស េស�ភប ស៧៤,១៦%)ស គស ចាភួភេភី

ថាចុះចាភួភស១៦៧េលក ពី ១២៧៤េមក អ់ ា២០១៤សមកកនបមស១១០៧េមក អ់ ា២០១៥សគ  
 

លសតសបុបសស់អកនាង ំណស�ណស�ីសភចុីេបសកកម�ស ាតចជ លសតសបុបសស់អក

នាង ំណស�បុសបុមសភចុីេបសកកម�ស សឺស ៧០,៨៣%ស េស�ភប ចាភួភនាង ំណស�ណស�ី១៧នកសកអុ 

ចាេងមស�ាាកសលណស�ី២៤នកសស នាចម លសតបសស់អកនាង ំណស�បុសចាភួភស ៧៧,៧៧% េស�

ភប ៧៧នកសកអុ ចាេងមស�ាាកសលបុស៩៩នកស គ េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស លសតបសស់អក

នាង ំណស�ណស�ីចុីេបសកកម�បបថាចុះ ពី៨៤% អ់ ា២០១៤ស មកកនបមស ៧០,៨៣% អ់ ា២០១៥ស ស េំៈ

បុម់អកនាង ំណស�បុសចុីេបសកកម��ភកេកបេឡ ាតចាចួបំផុា សឺពីស៧៦,៥៣% អ់ ា២០១៤សេេស

៧៧,៧៧% អ់ ា២០១៥សគស 
 

 

កអុ តៈេពមេភីស ស ់អកនាង ំណស�ណស�ីរា ១៧នកសងភសំបក្បុម�ភអសភៈេងកអុ ុូ

សលសភេី�សកម�លពេងមុមមូភសបុចាភួភស ២៥០េមក កអុ េនីស ាួបសាេំីសាងមស សកសួ

សុេុកងស បចក ា់េងតសភា សេ�ក ីសមាិាផមនន�ភចាភួភស១៩៧េមកស សកចុី់ម ាុេ ំ មកកមសរ

់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនា�ភចាភួភស១៧េមកសកចុីពក ប ងផសកអុ សភា បង� ពសំបក្ចាភួភ១៧េមកសភា 

កចុមមួកអុ េ�ាកសសំៈបសស់ កស មសីុ� ាមចាភួភ១២េមក កពមរា ក់ភរំ សមភស ភា 

េមីសតប�� ននស�ភ៧េមក គសចាភួភសកម�លពេភី�ភកេកបេឡ បភ�ាចចាភួភស១២េលក ពីស

២៣៨េមក អ់ ា២០១៤សេេ ២៥០េមក អ់ ា២០១៥សគ 
 

េបេកបបបេីេបស ពីេគមបាំ មួតេេេគមបាំ មួតងភកចុីេបសកកម�បសស់អកនាង 

ំណស�ណស�ីស បង� ព�លេ ្ពថស �ភកខុសគា �ឆ ាញ នួេមេងភកចុីសាេំីសាងមសួសុេុកង 

បចក ា់េងត ភា សេ�ក ីសមាិាផមននបុម�ភចាភួភ១៩៧េមកស (៧៨,៨០%) មមួតភប កចុី
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February, 2016 

់ភ�ំ សមភសភា េមីសតប�� ននាុភកបមពមុូ�ភចាភួភបនស៧េមកស(២,៨០%)បាុេង៉ីគ  នួេមេ

េភីស បង� ពកា ចតសសថស សកម�លពងភកចុីសាេំីសាងមសួសុេុកង បចក ា់េងត ភា 

សេ�ក ីសមាិាផមនន�ភកេកបេឡ ចាភួភ៧៥េលក ពីស ១២២េមក អ់ ា២០១៤ស េេស ១៩៧េមក អ់ ា

២០១៥សេំៈបុមសកម�លពចុី់ភ�ំ សមភសភា េមីសតប�� ននាុភកបមពមុសូ�ភកថាចុះ

េេ� ាព ពីស១២េមកស អ់ ា២០១៤សមកកនបមបនស៧េមកស អ់ ា២០១៥សគ 
 

 

 
 

េមតេី�កេកបបបេីេបេងកអុ សំបក្ស សលសត់អកនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្កបមាភ

កមកុមសសភចុីេបសកកម��ភចាភួភស ៧០,៥៩% (១២នកសកអុ ចាេងម១៧នកស) េកចបជ លសតបសស

់អកនាង ំណស�បុសងភសំបក្បសសេឃួភបុម�ភចាភួភបន៥៨,៨២% (៣០នកសកអុ ចាេងម៥១នកស) 

បាុេង៉ីស គស េរីមកា ងកះេមតស េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស លសត់អកនាង ំណស�ណស�ីចុី

េបសកកម�តមមុមមូភស�ភកថតចុី សឺពីស៨៣,៣៣%ស អ់ ា២០១៤សមកកនបមស៧០,៥៩%ស អ់ ា២០១៥សគ ាី

លសត់អកនាង ំណស�បុសកះ�ភកថតចុីបុ ពីស៧០%ស អ់ ា២០១៤សមកកនបមស៥៨,៨២% អ់ ា២០១៥សគស 
 

ផសុតេេ� ាពសលសត់អកនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្សេបង ីមនាសាតចជ លសតបសស់អក

នាង ំណស�បុសងភសំបក្បសសេឃួភបុមសភចុីេបសកកម�ស សឺលសតណស�ីេស�ភប ស ៧១,៤៣%   (៥

នកស  កអុ ចាេងម៧នកស) ភា លសតបុស�ភចាភួភុមសេេ៩៧,៩២% (៤៧នកសកអុ ចាេងម៤៨នកស) 

គសេបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤សលសត់អកនាង ំណស�ណស�ីចុីេបសកកម�តមមុមមូភស�ភកថតចុី 

ពីស ៨៥,៧១% អ់ ា២០១៤ស មកកនបម៧១,៤៣% អ់ ា២០១៥ស េំៈបុមលសត់អកនាង ំណស�បុស�ភ

កេកភេរ េកសសសួ�លកនសស� មសសពី៨៣,៣៣% អ់ ា២០១៤សេេស៩៧,៩២% អ់ ា២០១៥សគ 

 

តមាភអភ័តបុម់អកសេ នក ំ េុមបបភ�មួមសភកអុ អ់ ា២០១៥ស នាង ំណស�ណស�ីមកពី

សំបក្កបមាភកមកុមចុីេី�សកម�លពេងមុមមូភសភ ាតចជ  នាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្ 

សេបង ីមនាស គស មកសបស� ស នាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្កបមាភកមកុមចាភួភ១២នកសស សភេី�

សកម�លពកអុ មុមមូភចាភួភបន៨៥េមកស សឺ�ភកថាចុះជ ងក់ក ប់ លេបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស�ភ

ចាភួភ១៥នកសស សភេី�សកម�លពេងមុមមូភចាភួភ១៨២េមកស គស ស ផសុតេេ� ាពស នាង ំណស�ណស�មីកពី

សំបក្សេបង ីមនាចាភួភ៥នកសស សភេានេាេី�សកម�លពេងមុមមូភុមសេេស ១៦៥េមកកអុ អ់ ា

២០១៥សសឺេកបេឡ បីដ េបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស�ភចាភួភ៦នកសសសភបន៥៦េមកបាុេង៉ីសគ 
 
 

កថាចុះចាភួភសកម�លពបសសនាង ំណស�សមពាេសសសនាង ំណស�ពីសំបក្កបមាភកមកុ
មកអុ តៈេពមេភីសកសេ នេ ្ពថស�ភមុមេភនុមួតចាភួភុុចម (ី១)នាង ំណស�ពីសំបក្

កបមាភកមកុមេ�ីកាចិសភកកអុ កផ�មសព័ន៌�ភស ា់ពីសកម�លពបសសេឃួភរា កចុីមុមមូភស ភា 
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សកម�លពេងុូសលស ស (ី២)នាង ំណស�មួតចាភួភមាភសុ�ចុីេី�សកម�លពេងមុមមូភស ភា �ភក

តមសេ ្ពថស កកមកងចុីពក ប មុមមូភបសសសំបក្េភីមួ�ភស មបភ�ីអម� ីស ភា មបភ�ីមូរាស

មសភេី�សកម�លពេកចភេភតស ភា (ី៣)ក ាកម័តនាង ំណស�បាេពពកងបសសេឃួភមាភសភ

េពពេមព គសេមតបរកសសកម�លពសនាង ំណស�ពីសំបក្សេបង ីមនា�ភកេកបេឡ ោកះេកចី

បនមាភសុ��ភសកម�លពកងចាេចីកាចិេងុូសលស �ភប�� ា់ពីកុកនាបំ ស ុក់រ័តាកសាិា

់អក បុកនាងភនាង ំណស�បសសេឃួភស ភា សភេី�ស ពភាកមាភចុមកាចិកបាុាមួតចាភួភស បុមេី��លនាង 

ំណស�រា េនី�ភេពមេ�េចុីេេមុមមូភសភេកចភ1

2 គ 
 

អ់ ា២០១៥ស ស េង អ់ ាី២ (ចេនឃ ី អ់ ា២០១៤- អ់ ា២០១៥)ចាភួភ់អកនាង ំណស�ណស�ីបភ�ធា ក់ចុះមក

កនបម២៤នកសសេស�ភប ស១៩,៥១%សកអុ ចាេងមស�ាាកសល១២៣នកសសកអុ េនីសំបក្កបមាភកមកុម

ចាភួភ១៧នកសសេស�ភប ស១៣,៨២% ភា សំបក្សេបង ីមនាចាភួភ៧នកស េស�ភប ស៥,៦៩%សគ កបភ�សឃ កស

ចុី់អកនាង ំណស�ណស�ីេភីស េមតសបនសលមនាពុា�ភេគមភេកសតេមកកមកសសណស�ីេងកអុ ស ប័

ភកាពុមមួតេភី េ ុមបីកកកចចាភួភបុម�ភសបសសភា កអុ កបេ ភចាភួភនាង ំណស�ណស�ីសេំៈ

បុមក់ភុ�ន�បសសស ប័ភេភីសឺេ ុសបតមបេ្បនស នសភេកសតបសសសំបក្បនបាុេង៉ីស គស មកស

បស�  េលកកំំទោ ែចមោ ម ទ មនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្កបមាភកមកុមស សភសុាេបម ពី

នាបំ េមតស�ភាា ឺស ភា �ភកសាេច�លេបម ពីនាបំ េមតសំៈក�� ាីក់ចាងបភ�តុូ

សលស កមពីងថៃី០៣ស បេកកមស អ់ ា២០១៥ស គស មមួតគអ េភីបុស ុូសលសភកបកសសុពមលព់អក

នាង ំណស�ថ�ីាាភួសេលកកំំទោែចមោម ទ សឺសឯកឧាបមោែកទោពតសតដ�ោមកពីសំបក្កបមាភកមកុមស

េងងថៃី០៦សបេកកម អ់ ា២០១៥សគសក ំ េភីសបង� ព�លេ ្ពថស់អក បុកនាសលមនាមាភ�ភកតមស

បុ ា់ពីេតភល័សរ ាេញចេតភល័ស(Gender Sensitive)សភា ពុា�ភកេប�ម� ចាន�េកសសុុចស ប័ភភីនាកបនាបន�ាស

បុមសភកាំនសចាភួភមកសេកសេងកអុ េគមភេកសតបសសេឃួភស «្រត�វធ្នា្រក បខ២០% េទ 

៥០%ន�ុងកេ្ រ្សេ រសម�ន�ខរ្ករខ�ីស�ខ នីងននងីស�ខ្ សនីសម�ន�ខរ្ករជករកនី�រ�នល23 » េ ុមបី

់ភុ�ន�ស ភា េានេាេមកសសតួុមសកចុមមួបសសណស�ីស កអុ េគមបាំ េី��ល�ភសមលពេតភល័េងកមកុ
មសបតមេគមេឹ់រា�លេភកបកបេមតចីលពបសស់ កសភកបមមនា។ 

 

  ចាបំកាស ណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នសស �ភកេកភេរ បភ�ាចចាភួភស ២០៥១នកសេស�ភប ស ១៧,៨៩% 

កអុ ចាេងមសសសស១១ស៤៥៩នកស កអុ អ់ ា២០១៥េភីសសឺសេកភេម្ុាសេចសង នសមណស�ីសសចាភួភស៦,៦១%សេស�ភប ស

១០៨នកស បុម អ់ ា២០១៤ �ភបនស៩៥នកសបាុេង៉ីសគសកេកភេរ េភីសេមតសបនកបសភកកមកបបកក

មបុសេឃី សឃ បសសេឃីេេនេបម ពីនួនីេមតស�ភាា ឺមាភអចេី�កសភសាេឃីេេន្សសតឃ ា េព

                                                      
2 េសចក�ីកបកសព័ន៌�ភបសសេុមបបភ�មសស�ីពីស«កសេ នុូសលសភា នាង ំណស�ស អ់ ាី២ងភភីនាកមី៥» កមពីងថៃី១៨សបេកុម�ៈស អ់ ា២០១៦ 
3 កបសសភសេម�ច់សមហេសនបនីេនេម ហ៊ុប ែសបោនតកុូមបភ�ីងភកពីំមងចកកកមកុមសកអុ ពាីីបាេ�ាកមនាស�ីពីសសស«ណស�ីមថអ កស

បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» កមពីងថៃី១៥សបេីអុស អ់ ា២០១៥សគ 
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កគស េរីមកា ងកះេមតស ណស�ីេងបន�ភចាភួភនាចកអុ មុេនាបំ េី�េសចក�ីសេកមចសាតភសមួតេភីស

ថ�ីេប�ភកេកភេរ បភ�ាចកអុ អ់ ា២០១៥េភីកះេមតសគ 
 

េគមេឹ់រា�លេភសភស្�ន្ កមកុមស [Cambodian Millennium Development Goals  

(CMDG)]រកស ភប កចុមមួបសសណស�ីកអុ កេី�េសចក�ីសេកមចកអុ � ាស័តសសំៈស ភា ភេកសតកនត�

សភបំា័តស គស មកសបស� អ់ ា២០១៥ស នាង ំណស�ណស�ី�ភចាភួភបនស ១៩,៥១%ស ភា ណស�ីកកមកបបកក្ុាស

សង នសចាភួភស១៧,៨៩% បុមCMDG សភកាំនសថសេង អ់ ា២០១៥សស ស ស ស ស ស«មបភ�ីមបសេ អ់ នមណស�ីេងថអ កស

មនាកា នាចស៣០%សភា ថអ កស្ុាសសង នសស២៥%» គសកពុាសេកមចសភតមេគមេឹេភីសមុមេភនុចាប 

េមតសស េ�ីភុ�េគមភេកសតមកសេកសមេតមកង ំ ់ក្រា េងកអុ សំបក្ភេកសតស

ភា េងកអុ ចតបសេសីេ អ់ នកអុ កកាំនសចាភួភណស�ចីតសសេសសសក�បសក្េក� ីមេបកងាភកអុ ក

េសីេ អ់ នសេបេរីបី�ភកបង� ពពីលពកីចេកមភេឃីកះេមតសគ 

េក តមសតក ំ រឃ ាេមមមូរាសម អំន�ាី៥បសសេុមបបភ�មស ស �ិសសេ អ់ នសភផ�មស

ពាភសុេងុរា ២៤ំាសភីស េេន�េេេមកបាេពពកម�� ាី ីភេកសតបសសមូរាសមស អ់ ាី២ស កអុ អ់ ា

២០១៥រកស ភប កបាេពពស រ់ភុ�ន�េគមភេកសតពក ប ស ភលពស ភា ស នួនីបសសណស�កីអុ ស មស

ភា េមកសសតួសីមីម៌ស ភា នងមឃបសសណស�ីបេ�ស ភា េគមភេកសត�លកុ�ួមសសភពានកសកុភុ�សាិា

មមុមមូភ  មមផិមបង� ពថស�ិសសេ អ់ នេពពចាន�េឃី ចាភួភ៣០,៦៧% (២០៨នកស) បុមមលសត

េកសសម េសសគសលសតេកសសបនស បសសសឺមាភេពពចាន�រមសបនេសីសរេពពចាន�នាចនួច ចាភួភ២៧,៦៣%(១២០

នកស) ភា េពពចាន�មីលមសរេពពចាន�ចកសកង� ម ចាភួភ២០,៦១%(១៨៦នកស) គសាីសលសតរបម េសស

សឺសេពពចាន�េកចភ ចាភួភ១១,៣២%(១២៧នកស) ភា េពពចាន�េសសបនរា ស សរេពពចាន�រា ស ចាភួភបន

៨,១៤%ស(៧២នកស) បាុេង៉ីសគសនួេមេេភីសបង� ព�លេ ្ពថស�ិសសេ អ់ នេងពុារភសេពពចាន�េងេរត

ចាេចីមូរាសមកអុ កបាេពពស រ់ភុ�ន�េគមភេកសតពក ប ស ភលពស ភា នួនីបសសណស�ីកអុ 

ស មសភា កុ�ួមសភភុ�សាិាមមួមមូភពានកសកុសគ  
 

កេ សេ ់ ចាេចីណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នសមួតចាភួភេងបនបភ��ភេងេរតេបេរីបី�ភក

ថតចុីេឃីកះេមត គសសសមកសបស� សបុសកកមកបបកក្ុាសសង នសេងបនេ សេ ់  ភា មាភច សសភកមមួត

ណស�ីស ភា �ភក ាី សភសចាេចីណស�ីេងេរត គ េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤សកេ សេ ់ �ភកថតចុី  

សឺពី១៩,៣៥%ស អ់ ា២០១៤សមកកនបមស១២,១៩%ស អ់ ា២០១៥សគ 

ចាបំកាកេ សេ ់ រកស ភប កកបសមសនួនីស លកាចិបសសកបសភកកមកបបកក្ុាស សង នស

េេស�ាាកណស�ីសបតមនួនីបសសេឃួភេនីស សតក ំ េុមបបភ�មកេ ្ពថ កបសភកកមកបបកក

សភកបសមសបនលកាចិកងេឃីយបាុេង៉ីាុភស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នសមណស�ី គសេបេកបបបេីេបភប 

អ់ ា២០១៤ស កេ សេ ់ កបសមសបនលកាចិេឃីយេភីស �ភកថតស ពីស ១៦,១២%ស អ់ ា២០១៤ស មកកនបមស

៩,៧៥% អ់ ា២០១៥សគ  
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េរីបីមកា ងកះេមតតមកសាកក ៨២,៩២%សភកគាក ភា េមកបកចាន�ពីបុសកកម

កបបកក្ុា សង នស ភា �ភកឃ សសប�ុអកបបកា ាក�លនងមឃណស�ីេមតតមសថ ណស�ីមងុសុ ះុសាតភសមាភ

អចេ�ី សភ ណស�ីេី�កងសេកមចសភុុចបុសបុ គ ចាបំកណស�ីកកមកបបកក្ុាសសង នសេឃួភា សភេកប

កសសសសក� ភុពមបសសេឃួភ �ភលពេារមកសេមេឃួភា  ភា កឃ ហភកអុ កេរ បេមិពមនាេកបមស

កអុ េពមេី�កង ភា កអុ កាចកិបាុាននស េបេរីបីាួបភុ�ឧបសសេឃីយកះេមតស គស កាចិកស ភា មនា

េកបមសបសសណស�ីលសេកចភេ� នេមផមកបេកាភណស�ីសភា កុ�មសាតភសសគ 
 

ថ� ាកសក�បសកាចិកណស�ីស ភា កុ� ្ុាេឃីមាភសភួមថ� ាកស ភា ្ុាេឃីេេនេង�ភកមាសក

កអុ កុកតកមកេកបកសសសសតឺនកា�សភា មាភកសបសកគភសតមនកមត�កងភកង កពមរា ន�ឃ លពថ� ាក

កះេង�ភកកមានេងេរតសគ 
 

  កអុ ចាេងម២៥្ុាស�ភស១៧ឃុ�ំភលពងតសរមកអុ កុកថ� ាកមកេកបកសសសេមកាចិកណស�ីស

ភា កុ�ស គស ា ១០ឃុេំេន�ភកពាសកកអុ កុកថ� ាកពីននគស កួមសភថ� ាកេង�ភលព

តឺនកា�សភា េស�បភមាភេបកថ� ាក�លកសបសចាភួភតមសាេំ សគ �ភ២្ុាសសង នសកអុ ចាេងម២៥្ុាសសង នសស

សភផ�មសចេមឃតផសុតគអ សមកសបស� ស១្ុាេងសង នសកាព ស ាីសកក សសប បសភសសេេន�កាព ស ាី  ណស�ីស�ាាកកកម

កបបកកសង នសស ២នកសមកពីសំបក្កបមាភកមកុមស សភេេឃតផសុតគអ  �អ កសថពាសកស �អ កសេេនថងត

សរមុកសភា ១្ុាេេនស េង្ុា់រា�លេភស សកបកផុសស ស េេន�កាព ស អ់ ា   �ភណស�ីស�ាាកកកមកបបកក្ុាស

២នកសស េេឃតចាេមតផសុតគអ បុស �អ កសមកពីសំបក្សេបង ីមនាស េេឃតថពាសកុកស ា�អ កសេេនមកពី

សំបក្កបមាភកមកុមសេេឃតថសងតសរមុកសគ 
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I.  ិរា េំមលសលោបត ាំ់  ំ�សប�សប ី
 
 

 
១.  សកម�លពបសអ់ាកាំ់ ំ�សប�សបចីះុមលុម� បោោ 

  តំ ី១ ៖ស ចាភួភសភា េគមបាំ ងភកចុីមុមមូភបសស់ អកនាង ំណស�រា ណស�សីភា បុស 
 

 

េគលបំំ  

 បិចុះមុលម� ប 

ំ ំ១១០៧េលក 

បសអ់ាកាំ់ ំ�សប 

ំ ំ�សប-ីបុសចំបួប៩៤នក់ 

គំបក្បេេបា សបុ 

 
៤២នក់ 

 
៤៩នក់ 

 

៩៤នក ់

ណស� ី

១២ 

នកស 

បុស 

៣០ 

នកស 

ណស� ី

៥ 

នកស 

បុស 

៤៧ 

នកស 

កសោី១៧នក់  

កបបសោ៧៧នក ់

ាួបសាេំីសាងម សកសួសុេុកង 

ភា បចក ា់េងត ភា សេ�ក ីសមាិាផម

នន 

៥៦

េមក 

 

១៣៧ស

េមក 

 

១៤១ 

េមក 

 

៣៨៨ 

េមក 

 

៧២២ េលក 

៦៥,២២% 

កចុីពក ប ងផសកអុ  ភា បង� ពសំបក្ ៨ 

េមក 

២៦

េមក 

៩ 

េមក 

១១១ស

េមក 

១៥៤ េលក 

១៣,៩១% 

កចុី់ម ាុេ ំ មកកម រ  

់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនា 

១២

េមក 

២៨

េមក 

៥ 

េមក 

១០៥ស

េមក 

១៥០ោេលក 

១៣,៥៥% 

កចុមមួកអុ េ�ាកសសំៈបសស់ 

កស មសីុ� ាម 

៤ 

េមក 

៥ស 

េមក 

៨ 

េមក 

៣៥ស

េមក 

៥២ោេលក 

៤,៧០% 

ក់ភរំ សមភ ភា  

េមីសតប�� ននបសសកបមពមុ ូ

៥ស

េមក 

៥ 

េមក 

២ 

េមក 

១៧ស

េមក 

២៩ោេលក 
២,៦២% 
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សបុេគមបាំ តមសំបក្ 
 

៨៥

េលក 

 

២០១

េលក 

 

១៦៥

េលក 

 

៦៥៦ 

េលក 

 
 

១១០៧ោេលក 

១០០% សបុមួ ២៨៦េលក 

២៥,៨៤% 

៨២១ោេលក 

៧៤,១៦% 

 

តមាភអភ័តបុម់អកសេ នក ំ េុមបបភ�មួមសភ ា់ពី សកម�លពចុីមុមមូភបសស់អក

នាង ំណស�ស តមតៈកចុីសេ នេមតស មសស កបព័ភផិ្ព�ផកតស ក ាកម័ត់អកនាង ំណស�តម

ម ណំ មេេន�ស ភា តមតៈសអ កសកសំបក្ភេកសតេងតមបង� េេន�េ ្ពថ កអុ តៈេពម្បស

ពីបេ� ាចចាក អ់ ា២០១៤សុមសបេីអុស អ់ ា២០១៥ �ភនាង ំណស�ចាភួភ៩៤នកស (៤២នកសមកពីសំបក្កបម

ាភកមកុមសកអុ េនី�ភណស�១ី២នកស ភា ៥២នកសមកពីសំបក្សេបង ីមនាសកអុ េនី�ភណស�ី៥នកស)កអុ 

ចាេងមនាង ំណស�១២៣នកសស សភចុីមុមមូភសបុចាភួភ១១០៧េមក (សំបក្កបមាភកមកុម

ចាភួភស២៨៧េមកសេស�ភប ស២៥,៨៤%សភា សំបក្សេបង ីមនាចាភួភស៨២១េមកសេស�ភប ស៧៤,១៦%)សគស

េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស ចាភួភេភីថាចុះចាភួភស ១៦៧េលក ពីស ១២៧៤េមកស អ់ ា២០១៤ មកកនបមស

១១០៧េមកស អ់ ា២០១៥សគ 

កសបសសកម�លពចុីមុមមូភបសស់អកនាង ំណស�សសឺសភេី�េរ កអុ េគមបាំ សាតភសយចាភួភ

៥ មួ�ភស (១)កចុីសាេំីសាងមសួសុេុកងស បចក ា់េងតាុភកបមពមុសូ ភា សេ�ក ីសមាិា

ផមននសស(២)កចុីពក ប ងផសកអុ សភា បង� ពសំបក្សស(៣)កចុី់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនាសស(៤)កចុម

មួកអុ េ�ាកសសំៈបសស់ កសីុ� ាមស ភា (៥)កចុីាួត់ភ�ំ សមភ េមីសតប�� ននាុភ

កបមពមុេូងតមមុមមូភសគ3F

4  
 

េគមបាំ ងភកចុីមុមមូភបសស់អកនាង ំណស� បង� ពថ កចុីសាេំីសាងមសួ

សុេុកងស បចក ា់េងតាុភកបមពមុូស ភា សេ�ក ីសមាិាផមនន�ភចាភួភុមសេេ៧២២េមកស

(៦៥,២២%)មនួេមេេកសសម េសបាផុន  េំៈបុមកចុីពក ប ងផសកអុ សភា បង� ពសំបក្�ភចាភួភ

១៥៤េមកស (១៣,៩១%)ស  ភា កចុី់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនា�ភចាភួភ១៥០េមកស (១៣,៥៥%)ស មនួេមេ

េកសសបនស បស គស ផសុតេេ� ាពស កចុី់ភ�ំ សមភ ភា េមីសតប�� ននាុភកបមពមុបូុមម

សកម�លពបសស់អកនាង ំណស�សភេី�េនីស េង�ភកកមានរបបាផុនចាភួភបន២,៦២%(២៩េមក)

បាុេង៉ីគសាីកចុមមួកអុ េ�ាកសសំៈបសស់  កស មសីុ� ាម�ភចាភួភ៥២េមកស(៤,៧០%) អ់ ា

២០១៥សេបេកបបបេីេប អ់ ា២០១៤មាភ�ភកចុមមួរមសបនេសីសគ  

 

                                                      
4 សតក ំ រឃ ាេមមសលសភា នាង ំណស�ស អ់ ាី២សភីនាកមី៥សបសសសេុមបបភ�មសេចពផកតសងថៃី១៨ បេកុម�ៈ អ់ ា២០១៦ 
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 ១.១.  ិចុះេបសកកម�បសអ់ាកាំ់  ំ�សប�សប ី
 

 តំ ី២ ៖ស ចាភួភសភា េគមបាំ ងភកចុីមុមមូភបសស់ អកនាង ំណស�ណស� ី
 

 
េគលបំំ  បិចុះមុលម� បំ ំ២៥០េលក

បសអ់ាកាំ់ ំ�សប�សប ីចំបួប១៧នក់ 

គំបក្បេេបា សបុ 

 
១២ 

នក់ 

  
៥ 

នក់ 

 

១៧ោនក ់

ាួបសាេំីសាងម សកសួសុេុកង ភា  

បចក ា់េងត ភា សេ�ក ីសមាិាផមនន 

៥៦េមក 

 

១៤១ េមក 

 

១៩៧ េលក 

៧៨,៨០% 

កចុីពក ប ងផសកអុ  ភា បង� ពសំបក្ ៨ េមក 

 

៩ េមក 

 

១៧ េលក 

៦,៨០% 

កចុី់ម ាុេ ំ មកកម រ់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនា ១២ េមក 

 

៥ េមក 

 

១៧ េលក 

៦,៨០% 

កចុមមួកអុ េ�ាកសសំៈបសស់ កស មសីុ� ាម ៤ េមក 

 

៨ េមក ១២ោេលក 

៤,៨០% 

ក់ភរំ សមភ ភា េមីសតប�� ននាុភកបមពមុ ូ ៥សេមក 

 

២ េមក 

 

៧ោេលក 
២,៨០% 

 

សបុេគលបំំ ងមគំបក្ 

 

៨៥ េលក 
៣៤% 

 

 

១៦៥ េលក 
៦៦% 

 

 

២៥០ោេលក 

(១០០%) 
 

 

កអុ តៈេពមេភីស ស ់អកនាង ំណស�ណស�ីរា ១៧នកសងភសំបក្បុម�ភអសភៈេងកអុ ុូ

សលសភេី�សកម�លពេងមុមមូភសបុចាភួភស ២៥០េមក កអុ េនីស ាួបសាេំីសាងមស សកសួ

សុេុកងស បចក ា់េងតសភា សេ�ក ីសមាិាផមនន�ភចាភួភស១៩៧េមកស សកចុី់ម ាុេ ំ មកកមសរ

់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនា�ភចាភួភស១៧េមកសកចុីពក ប ងផសកអុ សភា បង� ពសំបក្ចាភួភ១៧េមកសភា 

កចុមមួកអុ េ�ាកសសំៈបសស់ កស មសីុ� ាមចាភួភ១២េមក កពមរា ក់ភរំ សមភស ភា 

េមីសតប�� ននស �ភ៧េមក គស េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស ចាភួភសកម�លពេភី�ភកេកប
េឡ បភ�ាចចាភួភស១២េលក ពីស២៣៨េមក អ់ ា២០១៤សេេ ២៥០េមក អ់ ា២០១៥សគ 
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េបេកបបបេីេបស ពីេគមបាំ មួតេេេគមបាំ មួតងភកចុីេបសកកម�បសស់អកនាង 

ំណស�ណស�ីស បង� ព�លេ ្ពថស �ភកខុសគា �ឆ ាញ នួេមេងភកចុីសាេំីសាងមសួសុេុកង 

បចក ា់េងត ភា សេ�ក ីសមាិាផមននបុម�ភចាភួភ១៩៧េមកស (៧៨,៨០%) មមួតភប កចុី

់ភ�ំ សមភសភា េមីសតប�� ននាុភកបមពមុូ�ភចាភួភបនស៧េមកស(២,៨០%)បាុេង៉ីគសនួេមេ

េភីស បង� ពកា ចតសសថស សកម�លពងភកចុីសាេំីសាងមសួសុេុកង បចក ា់េងត ភា 

សេ�ក ីសមាិាផមនន�ភកេកបេឡ ចាភួភ៧៥េលក ពីស ១២២េមក អ់ ា២០១៤ស េេស ១៩៧េមក អ់ ា

២០១៥សេំៈបុមសកម�លពចុី់ភ�ំ សមភសភា េមីសតប�� ននាុភកបមពមុសូ�ភកថាចុះ

េេ� ាព ពីស១២េមកស អ់ ា២០១៤សមកកនបមបនស៧េមកស អ់ ា២០១៥សគ 
 

តមាភអភ័តបុម់អកសេ នក ំ េុមបបភ�មួមសភកអុ អ់ ា២០១៥ស នាង ំណស�ណស�ីមកពី

សំបក្កបមាភកមកុមចុីេី�សកម�លពេងមុមមូភសភ ាតចជ  នាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្ 

សេបង ីមនាស គស មកសបស� ស នាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្កបមាភកមកុមចាភួភ១២នកសស សភេី�

សកម�លពកអុ មុមមូភចាភួភបន៨៥េមក សឺ�ភកថាចុះជ ងក់ក ប់ លេបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស�ភ

ចាភួភ១៥នកសស សភេី�សកម�លពេងមុមមូភចាភួភ១៨២េមកស គស ស ផសុតេេ� ាពស នាង ំណស�ណស�ីមកពី

សំបក្សេបង ីមនាចាភួភ៥នកសសសភេានេាេី�សកម�លពេងមុមមូភុមសេេស១៦៥េមកកអុ អ់ ា២០១៥ស

សឺេកបេឡ បីដ េបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស�ភចាភួភ៦នកសសសភបន៥៦េមកបាុេង៉ីសគ 
 

កចុីមុមមូភបសសនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្កបមាភកមកុមរា ១២នកសេនីស េ� នេេ

េមេគមបាំ ចុីសាេំីសាងមសួសុេុកងបចក ា់េងត ភា សេ�ក ីសមាិាផមននសភចាភួភ

៥៦េមក ចុី់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនាបសសេឃួភសភចាភួភ១២េមក ចុី់ភ�ំសមភប�� ននបសស�ិសសេ អ់ ន

ចាភួភ៥េមក ភា កចុីពក ប ងផសកអុ ស ភា បង� ពសំបក្សភចាភួភ៨េមកស កពមរា កចុមមួកអុ 

េ�ាកសសំៈបសស់ កសីុ� ាមចាភួភស៤េមក គ 
 

            េមតបរកសនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្សេបង ីមនារា ៥នកសេភី សភចុីមុមមូភេ� ន

េមេគមបាំ ចុីសាេំីសាងមស ភា សួសុេុកងកបមពមុូបុមម�ិសសេ អ់ នសភចាភួភ១៤១

េមក ចុីពក ប ងផសកអុ សភា បង� ពសំបក្សភចាភួភ៩េមកស ចុី់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនាចាភួភ៥េមក ចុី

់ភ�ំ សមភស េមីសតប�� ននបសស�ិសសេ អ់ នចាភួភ២េមកស ភា ចុមមួកអុ េ�ាកសសំៈបសស

់ កសីុ� ាមចាភួភ៨េមកសគ 

 
  

  តំ ី៣ ៖  ចាភួភនាង ំណស�ណស�ីេីេបភប នាង ំណស�បុសបុមសភចុីេបសកកម�សានម

លសត 
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ាំ់ ំ�សបបបចុះេបសកកម�៩៤នក ់
 

�សប ី % បុស % 
 

១៧នកស 

 

 

៧០,៨៣% 
 

៧៧នកស 
 

៧៧,៧៧% 

 

លសតសបុបសស់អកនាង ំណស�ណស�ីសភចុីេបសកកម�ស ាតចជ លសតសបុបសស់អក

នាង ំណស�បុសបុមសភចុីេបសកកម�ស សឺស ៧០,៨៣%ស េស�ភប ចាភួភនាង ំណស�ណស�ី១៧នកសកអុ 

ចាេងមស�ាាកសលណស�ី២៤នកសស នាចម លសតបសស់អកនាង ំណស�បុសចាភួភស ៧៧,៧៧% េស�

ភប ៧៧នកសកអុ ចាេងមស�ាាកសលបុស៩៩នកស គ េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស លសតបសស់អក

នាង ំណស�ណស�ីចុីេបសកកម�បបថាចុះ ពី៨៤% អ់ ា២០១៤ស មកកនបមស ៧០,៨៣% អ់ ា២០១៥ស ស េំៈ

បុម់អកនាង ំណស�បុសចុីេបសកកម��ភកេកបេឡ ាតចាចួបំផុា សឺពីស៧៦,៥៣%ស អ់ ា២០១៤សេេស

៧៧,៧៧%ស អ់ ា២០១៥សគស 

 តំ ី៤ ៖  លសត់អកនាង ំណស�ណស�ីបុមសភចុីេបសកកម�េីេបភប ់អកនាង ំណស�  

    បុសងភសំបក្ភីមួតយ 
 

េក� ី 

សំបក្ 

 

ាំ់ ំ�សបបបចុះេបសកកម�េម�បបៀ ចំបបួនសបអេសកា ុបក្ងមេក្ 

កបមាភ 

កមកុម 

 

ាំ់ ំ�សបចុះេបសកកម� ៤២នក់់៦១,៧៦%)ោ ប៦៨េកអី 

ណស�ី %ងភស�ាាកសល

ណស�ី  

បុស %ងភស�ាាកសល

បុសស 

១២បុ ៧០,៥៩%  

ងភ១៧េក់ី 

៣០បុ ៥៨,៨២%  

ងភ៥១េក់ី 

 
សេ�ង ះ
ជាត 

ាំ់ ំ�សបចុះេបសកកម� ៥២នក់់៩៤,៥៤%)ោ ប៥៥េកអី 

ណស�ី %ងភស�ាាកសល

ណស�ីស 

បុស %ងភស�ាាកសល

បុសស 

៥បុ 
 

៧១,៤៣% 

ងភ៧េក់ី 

៤៧បុ ៩៧,៩២% 

ងភ៤៨េក់ី 
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េមតេី�កេកបបបេីេបេងកអុ សំបក្ស ស សតក ំ រឃ ាេមមបសសេុមបបភ�មកេ ្ពថស

លសត់អកនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្កបមាភកមកុមស សភចុីេបសកកម��ភចាភួភស ៧០,៥៩% 

(១២នកសកអុ ចាេងម១៧នកស) េកចបជ លសតបសស់អកនាង ំណស�បុសងភសំបក្បសសេឃួភ

បុម�ភចាភួភបន៥៨,៨២% (៣០នកសកអុ ចាេងម៥១នកស) បាុេង៉ីស គស េរីមកា ងកះេមតស េប

េកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤សលសត់អកនាង ំណស�ណស�ីចុីេបសកកម�តមមុមមូភស�ភកថតចុី សឺពីស

៨៣,៣៣%ស អ់ ា២០១៤សមកកនបមស៧០,៥៩%ស អ់ ា២០១៥សគ ាីលសត់អកនាង ំណស�បុសកះ�ភកថត

ចុីបុ ពីស៧០%ស អ់ ា២០១៤សមកកនបមស៥៨,៨២% អ់ ា២០១៥សគស 
 

ផសុតេេ� ាពសលសត់អកនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្សេបង ីមនាសាតចជ លសតបសស់អក

នាង ំណស�បុសងភសំបក្បសសេឃួភបុមសភចុីេបសកកម�ស សឺលសតណស�ីេស�ភប ស ៧១,៤៣%   (៥

នកស  កអុ ចាេងម៧នកស) ភា លសតបុស�ភចាភួភុមសេេ៩៧,៩២% (៤៧នកសកអុ ចាេងម៤៨នកស) 

គ េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤សលសត់អកនាង ំណស�ណស�ីចុីេបសកកម�តមមុមមូភស�ភកថតចុី 

ពីស ៨៥,៧១% អ់ ា២០១៤ស មកកនបម៧១,៤៣% អ់ ា២០១៥ស េំៈបុមលសត់អកនាង ំណស�បុស�ភ

កេកភេរ េកសសសួ�លកនសស� មសសពី៨៣,៣៣% អ់ ា២០១៤សេេស៩៧,៩២% អ់ ា២០១៥សគ 
 

កថាចុះចាភួភសកម�លពបសសនាង ំណស�សមពាេសសសនាង ំណស�ពីសំបក្កបមាភកមកុ
មកអុ តៈេពមេភីសកសេ នេ ្ពថស�ភមុមេភនុមួតចាភួភុុចម (ី១)នាង ំណស�ពីសំបក្

កបមាភកមកុមេ�ីកាចិសភកកអុ កផ�មសព័ន៌�ភស ា់ពីសកម�លពបសសេឃួភរា កចុីមុមមូភស ភា 

សកម�លពេងុូសលស ស (ី២)នាង ំណស�មួតចាភួភមាភសុ�ចុីេី�សកម�លពេងមុមមូភស ភា �ភក

តមសេ ្ពថស កកមកងចុីពក ប មុមមូភបសសសំបក្េភីមួ�ភស មបភ�ីអម� ីស ភា មបភ�ីមូរាស

មសភេី�សកម�លពេកចភេភតស ភា (ី៣)ក ាកម័តនាង ំណស�បាេពពកងបសសេឃួភមាភសភ

េពពេមព គសេមតបរកសសកម�លពសនាង ំណស�ពីសំបក្សេបង ីមនា�ភកេកបេឡ ោកះេកចី

បនមាភសុ��ភសកម�លពកងចាេចីកាចិេងុូសលស �ភប�� ា់ពីកុកនាបំ ស ុក់រ័តាកសាិា

់អក បុកនាងភនាង ំណស�បសសេឃួភស ភា សភេី�ស ពភាកមាភចុមកាចិកបាុាមួតចាភួភស បុមេី��លនាង 

ំណស�រា េនី�ភេពមេ�េចុីេេមុមមូភសភេកចភ4

5 គ 

 តំ ី៥៖ស ចាភួភចុីេបសកកម�ងភនាង ំណស�ណស��ីអ កសយ 
 ់ក្កនសេគមបាំ ងភេបសកកម�រា ៥សឺ ៖ 

(ក)  ាួបសាេំីសាងម សកសួសុេុកង ភា បចក ា់េងត ភា សេ�ក ីសមាិាផមនន 

(េ)  កចុីពក ប ងផសកអុ  ភា បង� ពសំបក្ 

(ស)  កចុី់ម ាុេ ំ មកកម រ់ម ាុេ ំ ថអ កស បុកនា 
                                                      
5 េសចក�ីកបកសព័ន៌�ភបសសេុមបបភ�មសស�ីពីស«កសេ នុូសលសភា នាង ំណស�ស អ់ ាី២ងភភីនាកមី៥» កមពីងថៃី១៨សបេកុម�ៈស អ់ ា២០១៦ 
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(្) កចុមមួកអុ េ�ាកសសំៈបសស់  កស មសីុ� ាម 

( )  ក់ភរំ សមភ ភា េមីសតប�� នន 

 

ម. េក� ី 

នាង ំណស�ណស� ី

េក� ី 

សំបក្ 

បុ 

ស�ង  

េគមបាំ ងភេបសកកម� 

(ក) (េ) (ស) (្) ( ) សបុ 

១ បកសសុ�ំ៉នភ សេបង ីមនា 
 
៧៦ ៦ ០ ៤ ២ ៨៨ 

២ ពនសេព សេបង ីមនា 
 
២៧ ៣ ១ ០ ០ ៣១ 

៣ មួសសុេភួ សេបង ីមនា 
 
២៣ ០ ០ ២ ០ ២៥ 

៤ េឡកសេេ  កបមាភកមកុម 
 
១៣ ២ ២ ១ ១ ១៩ 

៥ បនសច័ភសមភី សេបង ីមនា 
 
១១ ០ ៣ ១ ០ ១៥ 

៦ ភាភសសផុភស កបមាភកមកុម 
 

៩ ០ ២ ០ ០ ១១ 

៧ បកសច័ភសមុភី កបមាភកមកុម 
 
៧ ១ ១ ០ ០ ៩ 

៨ មីសសបមេមេ  កបមាភកមកុម 
 

៦ ០ ១ ០ ០ ៧ 

៩ កនប សថ�សី កបមាភកមកុម 
 

៤ ២ ០ ០ ០ ៦ 

១០ ាុរុ សសុមួ ាំ  សេបង ីមនា 
 

១ ០ ១ ១ ០ ៣ 

១១ បមាភសសា់ ភ កបមាភកមកុម 
 

០ ០ ៣ ០ ០ ៣ 

១២ ្ួភសសុមសី កបមាភកមកុម 
 

១ ០ ១ ០ ០ ២ 

១៣ ភួមសសុរ័ំ កបមាភកមកុម 
 

២ ០ ០ ០ ០ ២ 

១៤ ្ុភសស បម កបមាភកមកុម 
 

០ ០ ០ ០ ១ ១ 

១៥ សភសសីមុា កបមាភកមកុម 
 

០ ០ ០ ០ ១ ១ 

១៦ សសភុសសេររភ កបមាភកមកុម 
 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 
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១៧ េពសសេ�រភស កបមាភកមកុម 
 

១ ០ ០ ០ ០ ១ 

សបុ ចាភួភេមក 
 

១៨១ ១៥ ១៥ ៩ ៥ ២២៥ 

 

សានមស(%) 

 

៨០
,៤៤

 

៦,៦

 

៦,៦

 

៤%

 

២,២

 

១០០

 

 

តំ ី៥ បង� ពថស នាង ំណស�ណស�ីបុមសភចុីេបសកកម�េកចបជ េគបំផុា េងកអុ អ់ ា

សេ នី២សេភីសសឺសេេកាារ�សែកោសទុ �ំ ាប ៍នាង ំណស�ម ណំ មេសេមំបមកពីសំបក្សេបង ី

មនា�ភចាភួភស ៨៨េមក សឺេកចបជ ២ដ េបេីេបភប អ់ ា២០១៤�ភចាភួភបន៤០េមកបាុេង៉ីស ស គស ់អក

បុមេកចបបនន ប�់ភចាភួភ៣នកសស ស កអុ េនីស ២នកសមកពីសំបក្សេបង ីមនាស ភា ១នកសមកពីសំ

បក្កបមាភកមកុមស គស ាី់អកនាង ំណស�ណស�ីបុមសភចុីេបសកកម�កអុ កកមតាមមធម�ភចាភួភ៥នកសស

កអុ េនី៤នកសមកពីសំបក្កបមាភកមកុមសសភា ១នកសមកពីសំបក្សេបង ីមនាសគសេមតបរក់អក

នាង ំណស�ណស�ីបុមសភចុីេបសកកម�កអុ កកមតាំបជ េគបំផុា�ភចាភួភ៨នកសសកអុ េនីសំបក្

កបមាភកមកុម�ភចាភួភ៧នកសសសភា សំបក្សេបង ីមនាស�ភចាភួភ១នកសសគស 

២ សលជាតកមកុជ បអាកបេេបាសល�សប ី(Women Parliamentarian Caucus) 

      សមកតិ ដ�សល 
  

កកមនាង ំណស�ណស�ីមឧបក ំ ះុ�ភកបសាិលពស ភា មតភ�កមួតកអុ ចាេងមតភ�កម

េកចភបុមកបេសមេកចភសភភា កាពុ ់ភុ�ន�េ ុមបីអចេី��លណស�ីពក ប សិាពមភេកសតបសសេឃួភគស

កបេសរា េភីសភកបមុមផ�ុានាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្េផ្ គអ មួគអ មសមក័ភិបុម�ភកបសាិ

លពមួតស េ ុមបីសេកមចេគមេឹមួគស កកមនាង ំណស�ណស�ីសឺអចាួតកអុ កនាតកមកកភសបនកបេស

េរ ភុ�សមលពញ បុសសភា ណស�ីេងកអុ កបនាបន�ាកកប ា្ងថៃស(េី�កង)សភា កាចិកបសសសលគសកកម

ណស�ីរា េភីកះភប អចាួត�ល�ភកឃ សសប�ុេគមភេកសតស ភា ចតបសពីេតភល័ស ភា បេ ភកតមស

បុ ា់ពីសមលពេតភល័ស គស ចាបំកាកបេសកមកុម� ាពស មាភរភស�ភតភ�កកអុ ក់ភុ�ន�េងេរត

េគស មាត � ាពេេនស នាង ំណស�ណស�ីស ភា ុូសលកមកុមរា មុមមាភសភេ� នកតកចាន�ុកមកស�ល

តឃ ា កសបសកគភសេេេមប�� ណស�ីស ភា កុ�េនីេគស េភីមេភនុផមមួតកអុ ចាេងមេភនុផមមេកចភ

បុមេី��លប�� េភីេងបភ�េកន�ភគសេកកមាាភួតមភុស្ីម៌បសសកបមាភំ័េ�សបផអក់បស ាសភា េតភល័

ងភ់ កេុមបបភ�មបុមកាពុ េី�កេមកសសួតកចុមមួបសសណស�ីកអុ � ាស័តភេកសតស េមតសភ
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កមមួតកកមណស�ីងភ់ កស មសីុ� ាមស សភេី�កនសសុមនាស ភា បមុិីបមុិមុូសលេ ុមបបីេ នកកម

នាង ំណស�ណស�ីគស 

“េមតេមមេ ្ពពីសៈសាតភសបសសកកមនាង ំណស�ណស�ីសេុមបបភ�មសភេមកសាភានេភីេរ 

េេកកមណស�ីបុមេី�កេមកកមកសសសាិាណស�ីសមួ�ភសសំៈក�� ាីកេមកសសួតណស�ីកអុ � ាស័តភេកសតស

(សសភ)សភា កកមណស�េី ុមបរីា ់សសគអ គ” េក តមកបសសភបសសេេកសីសសឺភេកនសសាមីកងំ   ម

់អកសកមបសកមរមបផអក់បស ាសភា េតភល័ងភ់ កេុមបបភ�មគ 

  កអុ កាចសិភកមមួតេុមបបភ�មស សសភស ភា កកមណស�ីេ ុមបីរា ់សសគអ សភេេបចាបផភកេ ុមបី

នសសុមនាតមតៈកម�� ាី ី� ាលុសកបព័ភព័ិន៌�ភស មសកាចិកបាុាសភា កមកសមងនា�េ ុមបបីមុិីបមុិមុសូលកមកុ
ម�ល់ភុម័នបេ នកកមនាង ំណស�ណស�ីេងកអុ 

សលមនាគស េក តមកបសសភបសសេេកសីស

សឺភេកនសសាមីកង ំ គ 

 េេកសីសភប�ក កសបបភមេេនថ “េ ុមបីេី��ល

�ភសិាពមកភសបនតឃ ា េេេម់អកបេ នចតបស 

កកមណស�ីបសសេត សភេី�តុិនកមេកចភស មួ

រា កាួបមមួត់អកចកសព័ភិេផ្ យេ ុមបីួម

កគាកគស ់�ីបុមសាតភសម េភីេេេេនស កកម

បសសេត សភេេាួបេេកាារ� បកស សុ�ំ៉នភ

មកបសភសំៈកម�កី៨ងភុសូលស ភា នាង 

ំណស�ុ ងេេនសេងងថៃី១៦សបេនុេស អ់ ា២០១៤សភា ាកឧន�មសកបមសសុត ម់ភុកបសភី១ងភុូសលេង

ងថៃី០៤ស បេីអុស អ់ ា២០១៤គស ាាភួបេភីកនត�សភពាលកក ា់ពីោកសសភកបនាបន�ាកេ ុមបីេមកកាពសសក

ចុមមួបសសណស�ីកអុ � ាស័តភេកសតស ភា ថអ កស

សេកមចចាន�ស ភា កាបាក ា់ពីកកមនាង ំណស�

ណស�ីកអុ ុសូលមនាផ បុគស េកកតាាភួបស

នាង ំណស�សភគាកសភា សភសភតថភប េមក

តកសាភានេភីេេាបាកពាលកកកអុ កាចិកបាុាេពព

់ ងភុូសលគ” 

បនស បសពីកាចេិានេាកបប បកប បសស់ ក

ស មសីុ� ាមស ភា នាង ំណស�ណស�មួីតចាភួភស េង

ងថៃី១៦ បេកុម�ៈ  អ់ ា២០១៥ស ុសូលសភ់ភុម័ន

�ល�ភស «កកមសលមនាកមកុមងភ់អកភេកសត
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សលណស�ីស(Women Parliamentarian Caucus)ស�ាាកុសូល» បុមេ កនសថ «កសកភស»មផឃុ�កស

េមត�ភស�សលពណស�ីមនាង ំណស�ចាភួភ៨បុបុមមកតម�ា សីុភ បុកនាស កអុ េនី៤បុមកពី

សំបក្កបមាភកមកុមស ភា ស ៤បុេេនមកពីសំបក្សេបង ីមនាស ភា �ភស�ាាកមកពីសំបក្

រា ពីបុម�ភអសភៈេងកអុ ុូសលស សបុចាភួភស ២៣បុស គស (សុមេមមាកសផឃុ�កេងកអុ ឧបស

ម័កភ)ិ 

េេកាារ�ស មួោ សខុហួ កនត�សភបន តា ម់ភុកបសភកកមសលមនាកមកុមងភ់អកភេកសត

សលណស�ីស សភ�ភកបសសភថស «កកមសលមនាកមកុមងភ់អកភេកសតសលណស�សី សឺពានមសាតភសេ ុមបី

បួមួស�ាាកសលណស�មីកកមបនមួតេងកអុ ុសូលស េមតគ� ភកេ សេ ់ សំបក្ភេកសតស

កបេកាភេមកសសតួសាិាស ភា នួនីបសសណស�ីេងកសបសកា ានស ភា េ ុមបេីមីសតប�� បសសណស� ី ភា កុ�

េងថអ កសមុមមូភសភា ថអ កសមនាគ»  សបេពមមមួតគអ េនីបុសនាង សំបក្កបមាភកមកុមសេេក

ាារ�ស កុោ បុ៊បេអ  បុមមុូេមត ាីកងភកកសួ មហងផសស ភា មកបសភងភេមត ាីកមូភមនាេ ុមបី

កបតុកិប ា់ ភប កាួពុុមភុស្សសភពភលមសពីសៈសាតភសងភកកមនាង ំណស�េភីថស «ញមេរ ម់

មួតកអុ កបេ ន�ល�ភកកមនាង ំណស�ណស�សី បាុបភ�កនត�កកាបាកគអ កអុ ស� នីេស� ីកន សេមតមាភសាន

ពីផមកបេកាភសំបក្ម ាីគ» 

កកមសលមនាកមកុមងភ់អកភេកសតសលណស�ីស (កសកភស) �ភនួនីស ភា លកាចិុុចត 

េកកម5

6៖ 

- ចុមមួផ�ួចេផ�មសាភានេី�ចតបសស� ាេសីភកម�ចតបសសផ�មសេកបមសសរ់ភុសសភសភា សាបុ មនាស 

  សាេឹេី��លកបេសេរ ភុ�ស ភលពណស�ីសភា កុ�សគ 

- តមមភសកនរនពាភានលេមក់ភុ�ន�ចតបសសតុិសណស�សេគមភេកសតសបមូភសនាតុន�ាសេមកស 

់ភុសសភសភា ចុមមួផ្ព�ផកត់បស ាប �ំុ ីបង� ម ា់ពីសាិាសសមនលពសភា បា ាំ ភាី� ានសេ ុមប ី

េមកសសួតឋភៈសភា នួនីណស�ីេងកអុ ស មសគ 

- ចុមមួាកមព�បបីម៌សភសនសសាេឹមួចាបំកុមសកសីសរមមនា 

- តមមភក់ភុ�ន�ស់ភុស�ង សពាីីស់ភ�មនាចកសព័ភិុមសប�� ណស�ីបុមុូសលសភផ�មសស 

ស្ិប័ភសុុចម  CEDAW មេ ុមសគ 

- សភកមមួតស ប័ភចកសព័ភិស់ កមនាស់ភ�មនាសស មសីុ� ាមសភា ងុសុ់រា�លេភសកពមរា ស 

ពក ប កាចិសភកបនាបន�ាកមមួតកកមកងណស�ីេងកអុ នាបភសស ភា ់ភ�មនាកអុ កាចិកបុមចកស

ព័ភភិប កេមកកមកសសណស�ីសភា សមលពេតភល័សគ 
 

តៈេពម១០បេកភឃ មកេភីសកសកភស សភ ាុេ ំ កសភា �ភសកម�លពសាតភសយមួត 
                                                      
6 បបង� ពបសសេេកាារ�សកនប សថ� ីស�ាាកុសូលសភា មស�ាាកងភកកមសលមនាងភ់អកភេកសតសលណស�ីសកអុ េ�ាកមនាស�ីពីស«ណស�ី 

    មថអ កស បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» កមពីងថៃី១៤សបេីអុស អ់ ា២០១៥ 
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ចាភួភ6

7៖ស 

- កបាុាពាលកកេេបចាបផភកសកម�លពតម ាុងកសកមកនី�សស េ�សស កប ា្ អ់ ាស ភា សភ

ផ�ួចេផ�មសាភានពាលកកក� ាសភកេមីសតប�� កប្មបសសណស�ីស ភា កេមកកមកសសស

សមនលពណស�ីកអុ ស ប័ភភីនាកបនាបន�ាសគ 

- កសកភសសសភេេបចាបផភកសកម�លពតៈេពមបី អ់ ាស ( អ់ ា២០១៦- អ់ ា២០១៨)មកសាុភថអ កស

បុកនាុូសលពាភានលស េមតសភាួបកបាុាពាលកកមមួតនាង កកសួ ចាភួភ៥ស មួ�ភស

កកសួ កាចិកនសី កកសួ ់បស ាស កកសួ សុតរាសមសកកសួ កងប �ំុ ីបង� មសភា � ាមក ាី

�ៈស ភា កកសួ មហងផសស េ ុមបីបស� តមសស ភា កបមុមាភអភ័តព័ន៌�ភពីក់ភុ�ន�កម�� ាី ី

ភេកសតស តុសិណស�ចនុេកំ ាុងកសកមី៣បសសំ ាមូរាសមចកសព័ភិភប 

សមលពេតភល័សគ 

- កសកភសស ាួបកបាុាពាលកកមមួតសំៈក�� ាីកេមកសសួតណស�ីកអុ � ាស័តភេកសតស

(CPWP) ណស�ីមថអ កស បុកនាថអ កសសេកកមមនាស ភា ណស�ីមថអ កស បុកនា�ត័េក� មកពី៨េេន�ស េ ុមបី

សាបុ មនាពីកងតសរមស កមាសកស កកប្មកអុ េពមបាេពពលកាចសិ គស កសកភស

សភួមតកសាំុមពមួតចាភួភេ ុមបេីមកមមនាេកបមសាុភថអ កស បុកនាុូសលសគ 

- ពក ប កាចិសភកបនាបន�ាកកអុ លពមងុសុមមួត់ កមនាសភា ងុសុ់រា�លេភេ ុមបបីស� កស

កឃ សសប�ុបពាេសីសកគាកបផអកបេចកិេសសភា ភាមង�នុគ 

- កបាុាពាលកកមបភ�បនស បសមមួតនាង សUN WOMEN កអុ កេេបចាបផភកសភា េគមេឹ

ងភកាចិសភកបនាបន�ាកកអុ កេមកកមកសសសមលពេតភល័ស ពាេសសក់ភុ�ន�េគមេឹស

់រា�លេភកបកបេមតភាភ�លពេកកត អ់ ា២០១៥សគ 

- សភចុីតមមុមមូភក� បសព័ន៌�ភស ស�ីពីស ស ភលពណស�ីកអុ ស មស េ ុមបីពាលកកេមកមមនាស

េកបមសសភា ផ�មសម់ភុសសភុមសកាួតេមីសតប�� កប្មបសសណស�ីសគ 

- ស�ាាកងភកសកភសចុមមួកអុ េ�ាកសលណស�ីកអុ នាបភសស ភា េមសកមេេកមេកចភ�ភស

មអស េ�ាកណស�ីស�ីពីកាកមពណស�ីចុមមួភេកសតស ភា កេី�េសចក�ីសេកមចស ា់េព     

ភប កកអុ កសរសសសកាួពុុមភុស្សសកបកបកបរមអកសសនុសសប�� សុេលពណស�ីសភា កុ�ស

គមគ 

- ស�ាាកងភកសកភសចុមមួកអុ កាចកិបាុាពាេសសកអុ នាបភស AIPA សភកមមួត់ភ�សល 

IPU សលងភបង� កបេសេកបលសសំា សAPF  សលអសីុសAPA  បុមថ�ីយេភីកអុ េពមស

បុមសលកមកុមេី��ិសសផសីស េេបចាមហសភអាសនសលអសីុ APAេមកី៨ស បុម�ភ២២

                                                      
7 បបង� ពបសសេេកាារ�សកនប សថ� ីស�ាាកុសូលសភា មស�ាាកងភកកមសលមនាងភ់អកភេកសតសលណស�ីសកអុ េ�ាកមនាស�ីពីស«ណស�ី 

    មថអ កស បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» កមពីងថៃី១៤សបេីអុស អ់ ា២០១៥ 



ខុមែ�ហ�ល       
របាយររ ឃា �ំ េមីំាយនឌររែផ�យំេបា                                                                        រខវចិ�យិ ឆផ �២០១៤ - រខធផូ ឆផ �២០១៥ 

 

 

 
 

February, 2016 

កបេសស�ាាកស ភា កបេស់អកសេ នក ំ ចាភួភ៤កបេសចុមមួកកមសលមនាកមកុម

ងភ់អកភេកសតសលណស�ីសភ បុកនាកាចិកបាុាពាេសសបសសស�ាាកសលនាបភសអសីុស េ ុមបសី

ាកមពេមកបកចាន��លស�ាាកសលនាបភសអសីុសភចុមមួកអុ មហសភអាសនកប ា្ អ់ ា េ ុមបសី

សភមួគអ សានសុេមីសតប�� កប្មននេមណស�ីសគ 

 
 

កកមសលមនាកមកុមងភ់អកភេកសតសលតមសចតសសថស កេានេាកបប បកប បសសំាមូរាស

មកអុ កេមកសសួតស ភលពណស�ីស ភា េមកកមកសសសមលពេតភល័ស មាភអចកនស� ចសសភពីកចុមមួ

គាកពីស ប័ភស ភីនាបមងន�ាសកាចិសភកបនាបន�ាកពីងុសុ់រា�លេភសស មសីុ� ាមសសំបក្ភេកសតសភា � ា

ស័តាកាភបុមមក�ឃ ា សបុាួតេី��លសេកមចេគមភេកសតេមកសសតួសមលពេតភល័ស ភា េី�

�លស ភលពណស�ីេងកមកុម�ភកបកបកបរមេេកលពមក់បេសមួតកកមានេេនសគ 

មមួតគអ េភីបុស ់ កស មសីុ� ាម�ភសុាុូាភាតមថស កកមសលមនាកមកុមងភ់អក

ភេកសតសលណស�ីភប េី��ល�ភកឃ សសប�ុម� ាាក�ភកអុ កបេសកមកុមស េ ុមបីពក ប សមលពស ភា 

េមីសតប�� មនាស មពាេសសប�� ណស�ីស ភា កុ�គស កអុ នមេត ម់ កស មសីុ� ាមស ភប បភ�

់េ នសរឃ ាេមមក់ភុ�ន�េគមភេកសតបសសនាង ណស�ីេងកអុ ុូសលសមពាេសសកបេមិពមនា

កអុ កាចកិបាុាេពព់ បសសុូសលស កចុីមុមមូភបសស់អកនាង ំណស�ណស�ីស ភា កេមីសតប��

អាលពមួតចាភួភគស កកមណស�ីងភ់ កស មសីុ� ាមស សភេកនបមេឃួភចួមេសចកអុ កសភកេមតក�ី

កីំតមមួតកកមសលមនាកមកុមងភ់អកភេកសតសលណស�ីស ស កបេកាភេមកនាេក ស ភលពណស�ី�ល

កភសបន�ភលពមក់បេសេរ សភា ចុមមួ់រា�លេភកបេសមនាសគ 

៣.  ិបំេពងកម�ទតមីបេេបាបស់ម� កតបលំក់្ បៀ េគលេគអកតទអប៍
សហស្ទា្ក៍មកុជោបត ប�ង �សបោីបត កមុ  

 

ងំ ្ី៦៖ោកម�ទតមីបេេបាបសគ់ំបក្កបជកបកមកុជោសកមប់បីាតិល្ី៥ ់២០១៣-២០១៨) 
 
 

 

ល. 
 

កម�ទតមីបេេបាបសគ់ំបក្កបជកបកមកុជ 
 សកមប់បីាតិ ល្ី៥ោ់២០១៣-២០១៨) 

១ ពក ប ស ភលពស ភា នួនី ះុសាតភសបសសណស�ីកអុ ស មស េមកសសួតសីមីម៌ស ភា នងមឃបសសណស�ីបេ�ស

មុបបាសនសំមសស្ភៈេមមសមនួនីបសសណស�ីស សាេឹេមកកមកសសកចុមមួបសសណស�ីោលកភសបន

ុមាុេតសភា តឃ ា កឃ បថមេេនកអុ កកស សភា កច�នុរុមាសសគ 
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២ បភ�េមកកមកសសសមីម៌េតភល័សាាពុលព់ សអចបសសណស�ីេងកអុ េសុកូាចិសេមតាាពុកប �ំុ ីសប

ង� មបាចកសបាបាភាានពបេចិកេសសភា ផ�មសសសសសសសសកេភុ�ន�លពុមសណស�ីកអុ កពក ីកមុេបស

បេ ភចាំុមសភា កស សសសសសសភកសាភលពសសគស 

៣ បេ ភោកសេេភសុកនសក�បសណស�ីស ភា េក� សីស មពាេសសេងកកមានមីលមស សាកកុនាតរុមាស ភា 

ឧន�មសាកកសគ 

៤ ពក ីកមិលពកអុ កួមសភេសញសុតរាសមកបកបេមតស សុំលពសក�បសណស�ី ភា េក� សីស

មពាេសសេងតមនាបភសាភបសសគ 

៥ ាាពុកម�� ាី ី់បស ាសីមីម៌ស ម នងមឃណស�ីស ភា កសរសបេ�ស សាេឹពក ីក�បបីម៌់ភា កស កកស 

កសរសសភា សភសមភកបកបេមតសុរម មសគ 

៦ ពក ប ក់ភុ�ន�ចតបសស�ីពីកបសស នស ា់េពភា កកអុ កសរសស ភា កាចិកចាភ េកគីស ភា ចតបសស�ី

ពីកបបង ប ា់េពាួពុុមភុស្ស ភា កេី�អាី�កម�ផឃុ�េរស មពាេសសក់ភុ�ន�បផភកមនាស ស�ីពី

កបសស នស ា់េពភា កេមណស�ីសេ ុមបីមុបបាសនសភុ�ស ាកបថេកប ា់េពភា កេមណស�ីសគស 

៧ បភ�បេ ភស��កនងភកចុមមួបសសណស�ីោលសភកភសបនេកចភេរ ស េងកអុ ស ប័ភមនាកសបសថអ កសស

េ ុមបីោលណស�ីសភចុមមួកភសបនសកម�កអុ កេី�េសចក�ីសេកមចននសកកស បផភក់រា�លេភសភា 

់រាសមកាចិសរា េងថអ កសមនាសភា ថអ កសេកកមមនាសគស 

៨ ផ�មសអាលពេមក់រា�លេសុេុ�មលពកុ�ោលសភមក់បេសស េមតាាពុកផ្ព�ផកតស ភា ់ភុ

�ន�កា មានសចនសភុ�់ភុស�ង ់ភ�មនាស ស�ីពីសាិាកុ�ស មពាេសសសនោលកុ�សភួមពានកសកុ

ភុ�សាិាមមុមមូភរា បួភបសសកុ�សសឺស”សាិាសសំភ�ភាី� ានសសាិាួមសភក់រា�លេសសាិាួម

សភកកចសភា សាិាចុមមួបសសកុ�”  គស 

៩ បភ�េានេាសេកមចភុ�េគមេឹ់រា�លេភសភស្�ន្ បសសកមកុមសបុមចកសព័ភភិប កុ�សគស 

១០ ពក ប ក់ភុ�ន�ភេកសតបថរាាាភួសចាេចីកុ�ស កបថរាកុ�តមកសរសស ស ភា សភសមភសស

បេ ភកកសបសកស សភា សុំលពងភកបថរាកុ�េងតមម ណំ មរា ម ណំ មុូសភា ម ណំ មងភ់ 

កមាភបមភមូរាសមសគស 

១១ ់ភុ�ន�មុប �ានសភុ�់ភុស�ង ់ភ�មនាស ភា ចតបសមី�ភស េ ុមបីកកសរសមស់ក�បសកុ�េងកអុ 

កបេសសភា ់ភ�កបេសសំា ស នសកេី�អាី�កម�កុ�តមកសបសបុលពសគស 

១២ បភ�េមកកមកសសក់បស ាសភា ប �ំុ ីបង� មមុេាានព� ាមក ាី�ៈសចាេំី បុ � ាតសណស�បេចកិេសសភា 

កម�� ាី ីបា ាំ ភាី� ានុមសតុ�ាភសមពាេសសតុ�ាភពុាសុ��ភមិលពសតុ�ាភងត េកគីសភា តុ�ាភ

ពាកោល�ភសមនលពស ភា កេភុ�ន�លពកអុ កបេ នមុេបស របស� កកងេី�កអុ ីផកពម

កម�បុមកាពុ បន�ភកកីចេកមភស ស គស បេ ភក់បស ាស កបថរាស ភា កផ�មសេសញសុេលព

កបកបេមតសុំលពស ភា សមីម៌ុមសតុ�ាភស ពក ីកសកម�លពសាមបៈស កីឡស កកមកភ�សក�បស



ខុមែ�ហ�ល       
របាយររ ឃា �ំ េមីំាយនឌររែផ�យំេបា                                                                        រខវចិ�យិ ឆផ �២០១៤ - រខធផូ ឆផ �២០១៥ 

 

 

 
 

February, 2016 

តុ�ាភសសាេឹពក ប កតសមបរសសុេលពសភា សមសីលពកអុ ាួតុ�ាភសតុ�នសីសគ 

 

កម�ទតមីបេេបាបស់ំ កម� កតបលកមកុជ បីាតិល្ី៥ោ បដ�សល 
  េកកតពីកបកសមផិមងភកេសីេ អ់ នេកាសតា នាង ំណស�ស អ់ ា២០១៣ស ស េងបេក�ង ស អ់ ា

២០១៣សំាមូរាសមកមកុមងភសំបក្ អ្ីេ អ់ នសសភបេ នស«កម�� ាី ីភេកសត» បសសេឃួភសេ ុមបី់ ភុ

�ន�សកម�លពបុម�ភតៈេពម៥ អ់ ាងភក បុកនាំាមូរាសមកមកុមសគ 

 េគលិំ៍កគៀះ បកម�ទតមីបេេបា 

- ពក ប ស ភា ពក ីកកបព័ភសុិ�នាលពស មស េ ុមបាួីតគាកុមសកកមាភងត េកគី, ពក ប សសសស

សមីម៌េតភល័, េមកកមកសសនួនីស ភា ស ភលពបសសណស�ីកអុ ស ម, កចស ភា េមកសសួត

សាិាមមុមមូភរា ៤បសសកុ�, កចស ភា េមកកមកសសសាិាាភពាកស កពមរា តកចាន�

ុកមកសចាេចីសុេលពាភ្សសាំ 

- បភ�ពក ប ស ភលពស ភា នួនី ះុសាតភសបសសណស�ីកអុ ស ម, េមកសសួតសីមីម៌ស ភា នងមឃបសស 

ណស�ីបេ�, មុបបាសនសំមសស្ភៈេមមសមនួនីបសសណស�ីស សាេឹេមកកមកសសកចុមមួបសសស

ណស�ី�លកភសបនុមាុេតសភា តឃ ា កឃ បថមេេនកអុ កស សភា កច�នុរុមាសគ 

- បភ�េមកកមកសសសមីម៌េតភល័,ាកមពលព់ សអចបសសណស�ីកអុ េសុកូាចសិ េមតកប �ំុ ីប

ង� មស បាចកសបាបាភាានពបេចកិេសស ភា ផ�មសកេភុ�ន�លពុមសណស�ីកអុ កពក ីកមុេប, 

បេ ភចាំុមស ភា កស សភកសាភលព, បេ ភោកសេេភសុកនសក�បសណស�ីស ភា េក� សីស

ពាេសសេងកកមានមីលមសាកក-ុនាតរុមាសភា ឧន�មសាកកសគ 

- ពក ីកមិលពកអុ កួមសភេសញសុតរាសមស កបកបេមតសុំលពសក�បសណស�ីស ភា េក� 

សី មពាេសសសេងតមនាបភសាភបសគ 

- ាាពុកម�� ាី ី់បស ាសីមីម៌ស ម, នងមឃណស�ីសភា កសរសបេ�សាេឹពក ីក�បបីម៌់ភា ក, កកស ស

កសរសសភា សភសមភកបកបេមតសុរម មសគ 

- ពក ប ក់ភុ�ន�ចតបសស�ីពីស កបសស នស ា់េពភា កកអុ កសរសស ភា កាចិកចាភ េកគីស ភា 

ចតបសស�ីពីស កបកងប ា់េពាួពុុមភុស្ស ភា កេី�អាី�កម�ផឃុ�េរស ពាេសសក់ភុ�ន�បផភកស

មនាស�ីពីសកបសស នស ា់េពភា កេមណស�ីសេ ុមបីមុបបាសនសភុ�ស ាកបថេកប ា់េពភា កេមណស�ីសគ 

- បភ�បេ ភស��កនកចុមមួបសសណស�ី�លសភកភសបនេកចភេរ កអុ ស ប័ភមនាកសបសថអ កសស េ ុមបី

�លណស�ីសភចុមមួកភសបនសកម�កអុ កេី�េសចក�ីសេកមចននស កះុុចមកអុ កកស បផភកស

់រា�លេភសភា ់រាសមកាចសិរា េងថអ កសមនាសភា ថអ កសេកកមមនាសគ 
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- បភ�ផ�មសអាលពេមក់រា�លេសុេុ�មលពកុ��លសភមក់បេសស េមតាាពុកផ្ព�ផកតសស

ភា ់ភុ�ន�កា មានសចនសភុ�់ភុស�ង ់ភ�មនាស�ីពីសសាិាកុ�សពាេសសសន�លកុ�សភួមពានស

កសកុភុ�សាិាមមុមមូភរា ៤បសសកុ�សសឺស«សាិាសសំភ�ភាី� ាន, សាិាួមសភក់រា�លេ, 

សាិាួមសភកកចសភា សាិាចុមមួបសសកុ�» គ 

- បភ�េានេាសេកមចភុ�េគមេឹ់រា�លេភសភស្�ន្ បសសកមកុមស បុមចកសព័ភិភប កុ�ស តមស 

តៈកពក ប ក់ភុ�ន�ភេកសតបថរាាាភួសចាេចីកុ�, កបថរាកុ�តមកសរសសភា សភ

សមភ, កបេ ភកកសបសកស ស ភា សុំលពងភកបថរាកុ�េងតមម ណំ មស រា ម ណំ មុសូ

ភា ម ណំ មងភ់ កមាភបមភមូរាសម, ក់ភុ�ន�មឺ �ានសភុ�់ភុស�ង ់ភ�មនាស ភា ចតបសមស

ី�ភេ ុមបីកកសរសមស់ក�បសកុ�េងកអុ កបេសស ភា ់ភ�កបេស, ំា ស នសកេី�អាី�

កម�កុ�តមកសបសបុលពសគ 
 

 

េគលេគអកតទអបស៍ហស្ទា្ក៍មកជុ [Cambodian Millennium Development Goals  

(CMDG)]រកស ភប កចុមមួបសសណស�កីអុ កេី�េសចក�ីសេកមចកអុ � ាស័តសសំៈស ភា ភេកសត

កនត�សភបំា័តស គសមកសបស� អ់ ា២០១៥ នាង ំណស�ណស�ី�ភចាភួភបនស ១៩,៥១%ស ភា ណស�ីកកមកបបកក្ុាស

សង នសចាភួភស ១៧,៨៩% បុមCMDG សភកាំនសថស េង អ់ ា២០១៥ស «មបភ�ីមបសេ អ់ នមណស�ីេងថអ កសមនា 

កា នាចស៣០%សភា ថអ កស្ុាសសង នសស២៥%» គសកបំា័តេភីស មុមេភនុចាប េមតសសេ�ីភុ�េគម

ភេកសតមកសេកសមេតមកង ំ ់ក្រា េងកអុ សំបក្ភេកសតស ភា េងកអុ ចតបសេសី

េ អ់ នកអុ កកាំនសចាភួភណស�ីចតសសេសសសក�បសក្េក� ីមេបកងាភកអុ កេសីេ អ់ នស េបេរីបី

�ភកបង� ពពីលពកីចេកមភេឃីកះេមតសគ 

 7

8បផក់តមសតក ំ ស�ីពីសកសេកមចសភេគមេឹ់រា�លេភសភស្�ន្ កមកុមស( អ់ ា២០០៣-

អ់ ា២០១៥)សសេកមចសភេគមេឹមេកចភតមតៈកេប�ម� ចាន�បសសំាមូរាសមសភា កាចិសភកាាន

សអាិមមួតងុសុ់រា�លេស មពាេសសេគមេឹី៣ស «េមកកមកសសសមលពេតភល័ស ភា កបេ ភលព

់ សអចុមសណស�ី (Promote Gender Equality and Empower Women)» សេកមចសភមផិមសួ�លកនស

ស� មសមួតចាភួភស ុុចមសកកនសបភតសាេនេតភល័ស ា់េពភា កកប ា់ ភប ណស�ីស េមតស ម្នសុក

ា់េពភា កមបេម�សកនត�ផ�នស េរសេមតចតបសសភា សភ់ភុម័នបបមងន�ាននេ ុមបីកចណស�ី�ភម

អសចតបសស�ីពីសកបសស នស ា់េពភា កកអុ កសរសសភា កាចិកចាភ េកគី អ់ ា២០០៥សសចតបសស�ីពីសក

បកងប ា់េពាួពុុមភុស្សភា ា់េពេី�អាី�កម�ផឃុ�េរេមណស�ី អ់ ា២០០៧សស កកមកពភ� ណំ សភា កកមភីនា� ាី ី

កពម ណំ អ់ ា២០១០ស ស កកមុូបបេ�ភី អ់ ា២០០៦ស គមគស ថ�ីយេភីស បផភកសកម�លពមនាេមកី២ស ( អ់ ា

                                                      
8 សុភសកថបសសេេកសីសកៀមោម៉់ទ ីនតាក់ ក� ាតស ភេបកុេតសកអុ ពាីីេបកសភអាសីេមកី៣សស�ីពីេគមេឹី៥សសសស«េី��ល

សភសេកមចភុ�សមលពេតភល័សភា ផ�មស ា់ងចុមសណស�ីសភា កុ�រីា ់សសកអុ េេក»ងភេគមេឹ់រា�លេភកបកបេមតសសសចីលពសកមពីងថៃី

១១សបេកុម�ៈស អ់ ា២០១៦ 
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២០១៤-២០១៨)ស�ីពីស «កបសស នស ា់េពភា កេមណស�ី»ួមសភ់ភុម័នសភា កបកសេកបកសសសមផឃុ�ក

េង អ់ ា២០១៤ស គស ចាបំកាកចុមមួបសសណស�ីកអុ កេី�េសចក�ីសេកមចកអុ � ាស័តសសំៈស ភា 

ភេកសត�ភកេកភេរ មមាមបសសរា េងថអ កសមនាសភា ថអ កសេកកមមនាស(សុមេមមសានាេងចាំុចស

III)គ 

8

9េរីបីមកបេសកមកុមសភេី��ល�ភលពេារភេមរភេឃីរកស ភប សមលពេតភល័ស មួរា ស

កពក ប លព់ សអចបសសណស�ីកះេមតស កះេត េង�ភប�� កប្មមួតចាភួភបុមកនត�េមីសតប

េ �ំ យបបភមេេនសបុមកអុ េនីមួ�ភ៖ស(១)កចុមមួបសសណស�ីកអុ � ាស័តសសំៈសភេកសតសភា 

កអុ � ាស័តេសុកូាចេិង�ភកកមានេងេរតសគស(២)� ាសមលពេតភល័េង�ភេងេរតកអុ � ាស័ត់បស ាសម

ពាេសសេងកអុ កកមានមីលមសាកកុាតរុមាសភា ឧន�មសាកកសគស (៣)ប�� សុេលពណស�ីស សអហបុនម�ស ស់

កតសឃ បសបសស�� តេងបនមប�� កប្ម ះុសាតភសស េបេកបបបេីេបេេភប កបេសុងេងកអុ នាបភសស គស

(៤)កេមីសតប�� ា់េពភា កេមណស�ីស ភា កុ�េីេតមភីនា� ាី ីនុេកសភា ផឃុ�ចតបសស កពមរា កផ�

មសេសញាួតាភ េកគីសេងពុារភសសភមុភសភា មាភរភសេពមេ�េេងេរតសគ 
 

អ់ ា២០១៥សម អ់ ាបមិបសេគមេឹ់រា�លេភសភស្�ន្ ស(MDGs)ងភ់ កសភកបមមនាសេភត

កម អ់ ាបុមកមកុមស ភា បង� កបេសកអុ ពារពេេកសភេប�ម� បភ�់ ភុ�ន�ចាំុចេសសសមសពីក់ភុ�ន�

េគមេឹ់រា�លេភសភស្�ន្  តមតៈកបេ នេគមេឹថ�ី�ភេក� ីថស «េគមេឹ់រា�លេភ

កបកបេមតចីលពស(Sustainable Development Goals)» សក�បសតៈេពម១៥ អ់ ាេេមុេសពី អ់ ា២០១៦- អ់ ា

២០៣០សបុម�ភ១៧េគមេឹសភា ១៦៩ាសេឹសគសកអុ ចាេងមេគមេឹរា ១៧សេគមេឹី៥សសភ

បច ថស «េី��លសភសេកមចភុ�សមលពេតភល័ស ភា ផ�មស់ ាងចុមសណស�សី ភា កុ�រីា ់សសកអុ េេក» គ 

មមួតគអ េភីបុស េ ុមបី�ល�ភលពងតសរមកអុ ក់ភុ�ន��ល�ភកបសាលិពរកស ភប េី��លសភ

សេកមចសមលពេតភល័ស ភា ផ�មស ា់ងចុមសណស�ីស ភា កុ�រីា ់សសកអុ េេកស កបេសបុមម

ស�ាាកងភ់ កសភកបមមនាសភកាំនសេគមេឹមកសេកសេមតបរកសក�បសកបេសបសសេឃួភ

ពី៣សេេ៥េគមេឹសគ 

កបេសកមកុមស កបមុេំាមូរាសមសេម�ចមហេសនបនីេនេមស ភសុភស បសភ នតកុមូបភ�ីងភ

កពីំមងចកកកមកុមសភេប�ម� ចាន�េម់ក់ភ�មនាកាំនសេគមេឹបសសេឃួភចាភួភ៤ចាំុច កអុ 

េគមបាំ េមកកមកសសស ភលពសាី�លពសឋភៈស នួនីសភា សាិាបសសណស�ីស េមតបភ�េ� នអាលពេេ

េមកងសុុចត េកកម9

10៖ 

                                                      
9 សុភសកថសេម�ច់សមហេសនបនីេនេមសហ៊ុប ែសប នតកុូមបភ�ីងភកពីំមងចកកកមកុមកអុ ពាីីបាេ�ាកមនាស�ីពីសសស«

ណស�ីមថអ កស បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» កមពីងថៃី១៥សបេីអុស អ់ ា២០១៥សគ 
10 កបសសភសេម�ច់សមហេសនបនីេនេមសហ៊ុប ែសប នតកុូមបភ�ីងភកពីំមងចកកកមកុមេងកអុ កាចកិបាុាកបមុេ បុកនា

ពារពេេកសស�ីពីស«សមលពេតភល័សភា កេមកកមកសសណស�ី» េងីកក ពុតាកសងថៃី២៧សបេក�ង ស អ់ ា២០១៥សគ 
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ថ�ីយេភីសកអុ េ�ាកមនាសស�ីពីស«ណស�ីមថអ កស បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» កបមុេំា

មូរាសមសភា មបភ�ីមភសបសសមូរាសមកមកុមសសភបង� ពពីកតកចាន�ុកបសសេឃួភបបភមេេនស េ ុមបី

សេកមចភុ�សមលពេតភល័ស ភា កបេ ភចាភួភណស�ីស ភា សមនលពណស�ីម់អក បុកនា�លកភសបនកបេស

េរ បថមេេនកអុ កសបស� ាស័តសមពាេសសស� ាស័តសសំៈសភា ភេកសតសតមតៈក ា់ច�ន�សភា 

បភ�េ� នអាលពេេេមកងមកសបស� មួតចាភួភុុចត េកកម10

11៖ 

្ី១. កសនេមកកចសាិាណស�ីស កពមរា កេមកកមកសសកចុមមួេពពេមពស ភា េមត

េស�លពបសសណស�ីកអុ កេី�េសចក�ីសេកមចេងកសបសកកមានស គស កអុ ាុេ ំ េ ក់ ីេេសេកមចកង

េភីស កសបសកកសួ សស ប័ភស កនត�បភ�ផ�មសោកសសភា គាក�លណស�ីសភចុមមួសបេមិពេពេកសមលស

សមនលពបសសេឃួភស កពមរា កនត�សកម�ចុមមួេមីសតប�� កប្មននបសសណស�ីបុមម

មបភ�ីំាកស ភា បុសមាកេងតមកកសួ សស ប័ភភីមួតយស គស កអុ ស� នីេភីស កកសួ សស ប័ភស កនត�

េេបចា�សប �ំុ ីបង� មេ ុមបីពក ប សមនលពុមសណស�ីបុមកនត�បាេពពនួនីម់អកេី�េសចក�ី

សេកមចសស់អកួមេុសកនត�េមកងកសបសកស សភា ុូសមសសំៈសមេ ុមសគស 

«កុាបន តា ណស�ី�លបនមេ់មមស សឺកនត�់ភុ�ន�តមនួនីបសសេឃួភស េភតណស�ីេឃួភា កនត�បនេានេាេី�

ក» 

្ី២. កបេ ភសក� ាភាេកសេេេមសមលពេតភល័សមពាេសសតមតៈកពាភានលេរ � ាពេម

េគមភេកសតសេពពភិស េ ុមបបីេ នសភា បេ ភចាងតសសំៈេេេមសមលពេតភល័

សកពមរា កនរនពាភានលស� ាលសពីផមបាីចមសងភចាងតសសំៈេេេម� ាសមលពេតភល័សតម

តៈកេេបចាថ� ាកកម�� ាី ីបុមេេឃតនបេេភប ប�� េតភល័សគសភសបមេភីសកនត�់ភុ�ន�តុិសណស�

                                                      
11 សុភសកថសេម�ច់សមហេសនបនីេនេមសហ៊ុប ែសប នតកុូមបភ�ីងភកពីំមងចកកកមកុមកអុ ពាីីបាេ�ាកមនាស�ីពីសសស

«ណស�ីមថអ កស បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» កមពីងថៃី១៥សបេីអុស អ់ ា២០១៥សគ 

១. កបេ ភក� ាភាេកសេេេមសមលពេតភល័ 

២. កសនភុ�កកចសាិាបសសណស�សីកពមរា កចុមមួេពពេមពសភា  

    េស�លពបសសណស�ីេងកអុ កេី�េសចក�ីសេកមចេងកសបសកកមានសគ 

៣. កពក ប តភ�កសំេភតលលពសក�បសសមលពេតភល័ 

៤. កបភ�េមកកមកសសកចុមមួបសសណស�កីអុ េសុកូាចសិភា ប ាកប័ភសភាមង�នុ 

    សក�បសណស�សីគ 
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បប�ក បេតភល័បសសកសបសកកសួ សស ប័ភសតមតៈកេេបចាបផភកថ� ាកស ភា បមុិមកអុ ថ� ាក

តមកម�� ាី ីបសសកកសួ សស ប័ភសេ ុមបីអចួមសភថ� ាកមនាសភា ថ� ាកងុសុ់រា�លេសក�បស់ភុ

�ន�កងបសសេឃួភសគ 

្ី៣. កពក ប តភ�កសំេភតលលពសក�បសសមលពេតភល័ស សឺមកងសភឃបីេ ុមបញីសសប� 

កបសាិលពងភក់ភុ�ន�េគមភេកសតស ភា � ាសភកបសសកកសួ សស �ប័ភស កពមរា សន�ល

�ភកផ�មសីភសភកសបសកគភសសក�បសកងេតភល័សគស ុុេចអីស កកសួ សស ប័ភភីមួតយស ា្សចស

កនត�ពក ប មេីតសតងភកតមមភសភា កនរនពាភានលសកពមរា ញតនងមឃកបប បចកីភសភសក

� ាលាថ� ាកបសសេឃួភសក�បសកងេតភល័សគ 

្ី៤. កបភ�េមកកមកសសកចុមមួបសសណស�ីកអុ េសុូកាចិសសឺមអាលពេ ុមបបីេ ភ ា់ងចេសុូ

កាចកិសបសកគភសាុភណស�ីសភា កកមកសរសសភា់ភុ�ង ន�ល់អករា េនីស�ភមិលពចុមមួកអុ កង

សសំៈស ភា ភេកសតស គស កអុ ស� នីេភីស កកសួ សស ប័ភចកសព័ភិកនត�បភ�ផ�មសអាលពេេ

េមកចុមមួបសសណស�ីកអុ � ាស័តេសុូកាចិស តមតៈកបេ ភកតមស បុ ុមសណស�ីស ា់ពីក

ួមសភេសញចកសព័ភិស េ ុមបី់រា�លេអាី�កម�សក�បសសភកគសតអ នមីកកតស តអ ននុចស ភា មីលមស

គ ភសបមេភីសកនត�បេ នភុ�កម�� ាី ីននសសាេឹាួតណស�ី�លួមសភភុ�ាានពបេចិកេសសសសភកសា

ភលពស ភា េសញភាមង�នុស េ ុមបីគាកណស�ីកអុ កចុមមួេី�ពាពាីកម�ស ភាច ាំ ាកុបភីតកម�េម� ាស័

តកសាកម�ស គស កពមមមួតេភីសលសីចកសព័ភិននកអុ ីផកកងកនត�សភកគអ ាានសអាសិ េ ុមបី

មុបបាសនសកេ សេ ់ ណស�ីេងកបភឃ កងសសេេបចាស� សមពមកម�សក�បសណស�ីស សផ�មសកគាចស

ស មសភា ាួតេមីសត� ាញមេ ុមសគមគ 

្ី៥. សំបក្ភេកសតសួសានសុបភ�បេ ភចាភួភណស�ីចុមមួកអុ � ាស័តភេកសតស តមតៈ

កផ�មសអាលព�លណស�ី�ភេក� ីេមបមក ីកអុ េមេេេ បុមអចមបសេ អ់ នសភស សក�បសក

េសីេ អ់ នេកាសេ សកកមកបបកក្ុាសសង នស អ់ ា២០១៧សភា កេសីេ អ់ នេកាសតា នាង ំណស�

អ់ ា២០១៨សគ 

្ី៦. ចាេចី� ាស័តសសំៈសកកសួ សស ប័ភសភា ុូសមថអ កសេកកមមនាសកនត�បភ�់ភុ�ន�ភុ�� ាសភ

ក� ាាក�ភស (� ាសភកពាេសស) បុមំាមូរាសមសភមកសេចពកភឃ មកកអុ កបេ ភចាភួភ

ណស�ីស ុុចមកពភតអតុណស�ីចុមភា�ន�ភស សកេកាសេ សមបភ�ីថ�ីមណស�ីពីស ២០%ស េេ៥០%សភា ក

ាាភួស់អកចុមភា�ន�ភេមតណស�ីបុម�ភសមនលពកអុ កបាេពពនួនីេនីសគ 

្ី៧. កបកាេបសស ស ាកបកអុ ក បុកនាបសសបុស គស កកសួ មហងផសភប េី�ក់បស ាស ប �ំុ ីសសសស

បង� មុមស់រាសមេេន�ស កក មបុសរា ់សស ា់ពីេតភល័ស បុមកចុមមួកអុ �សប �ំុ ីប

ង� មេភីសសឺមកនព�កាចិបសស់រាសមេេន�សកក សេមតេភនុថ េប់រាសមេេន� កក មបុស
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រា េនី់នសតមស បុ ា់ពីេតភល័ស ុុេចអីស កសេកមចចាន�បសសពួកេសមាភសុ�សភកនបមកនត�ស េភត

កេមកសសួតណស�ីចុមមួកអុ � ាស័តសសំៈអចភប មាភេមសា័ត11

12 គ 
 

េេឃតនបេេភប ចាំុចី៥ត េមស ពានកសកុងសសស កបសាភេបគ� ភកកាំនសចាភួភណស�ី្

េក� ីេសីេ អ់ នមកសេកសេងកអុ ចតបសសរកអុ េគមភេកសតេសមពាេសសសចតបសស�ីពីសកេសីេ អ់ ន

េកាសេ សកកមកបបកក្ុាស សង នសស ភា ចតបសស�ីពីស កេសីេ អ់ នេកាសតា នាង ំណស� សបតម់ភុ

សសភបសសកកមណស�ីងភ់ កស មសីុ� ាមេស ផសុតេេ� ាព�ភបនក ា់ច�ន�តមតៈចកលសាុីបបប

េភីស េគមេឹ់រា�លេភកបកបេមតចីលពស (SDG)បសសកមកុមភប កនត�បំា័តុុចេគមេឹ់រា�លេភ

សភស្�ន្ កមកុម(CMDG)ស ់មិប ស ពីេកចីក ា់ច�ន�កបហកសកបបភមេភីេី�េរ តា ពី អ់ ា២០១០

េមឃាីសេភតកះពុាេ ្ព�ភក់ភុ�ន�ភតមេមតកបសាិលពបុសគ 

េន�ិសសេ អ់ នេពពចាន�កបាេពពស រ់ភុ�ន�េគមភេកសតពក ប ស ភលពស ភា ស នួនីបសសណស�ី

កអុ ស មស ភា េមកសសតួសីមីម៌ស ភា នងមឃបសសណស�ីបេ�ស ភា េគមភេកសត�លកុ�ួមស សភពាន

កសកុភុ�សាិាមមុមមូភកអុ កកមានង? 

េក តមសតក ំ រឃ ាេមមមូរាសម អំន�ាី៥បសសេុមបបភ�មស �ិសសេ អ់ នសភផ�មស

ពាភសុេងុរា ២៤ំាសភីស េេន�េេេមកបាេពពកម�� ាី ីភេកសតបសសមូរាសមស អ់ ាី២ស កអុ អ់ ា

២០១៥សមមិផមបង� ពថស�ិសសេ អ់ នេពពចាន�េឃី ចាភួភ៣០,៦៧% (២០៨នកស) បុមមលសតេកសស

ម េសស គស លសតេកសសបនស បសស សឺមាភេពពចាន�រមសបនេសីស រេពពចាន�នាចនួច ចាភួភ២៧,៦៣%(១២០

នកស) ភា េពពចាន�មីលមសរេពពចាន�ចកសកង� មសចាភួភ២០,៦១%(១៨៦នកស) គសាីសលសតរបម េសស

សឺស �ិសសេ អ់ នេពពចាន�េកចភ ចាភួភ១១,៣២%(១២៧នកស) ភា េពពចាន�េសសបនរា ស ស រេពពចាន�

រា ស ចាភួភបន៨,១៤%ស (៧២នកស) បាុេង៉ីស គស នួេមេេភីបង� ព�លេ ្ពថស �ិសសេ អ់ នេងពុារភស

េពពចាន�េងេរតចាេចីមូរាសមកអុ កបាេពពស រ់ភុ�ន�េគមភេកសតពក ប ស ភលពស ភា នួ

នីបសសណស�ីកអុ ស មសភា កុ�ួមសភភុ�សាិាមមួមមូភពានកសកុសគ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
12 ប់ភ�ំ សមភាកឧន�មសសក់ោេសម�  ុូេមត ាីកងភកកសួ មហងផសសភា មកបសភេមត ាីកមូភស.ា.់.បកអុ េ�ាកមនាស

ស�ីពីសសស«ណស�ីមថអ កស បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» កមពីងថៃី១៤សបេីអុស អ់ ា២០១៥សគ 
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II. ិសតក្េលកកបមេគលេគោសបពីីោិផបលអ់ំ់ចាធ�សបកីកបមកបៀក្ឃុោំ 
 
 

សង ា់កា ុិបំេពងកតចិិងេសកា ុាបំប់េគលេគបសខ់ុមែ�ហ�ល 
 

កអុ នាបភសេគមេឹបសសេុមបបភ�មចាភួភស ៥េេន� ុុចមស េេន�កាព ស្មេេន�នបុ ្�ុាស េេន�កាព ស

អ់ ា ស េេន�កាព ស ាីស េេន�កពី� ាហសភា េេន�តបក�សបចិុបបភអ�ភណស�ីកកមកបបកក្ុាសសង នសស ចាភួភស៥២៦នកសស

(១៥,៣៩%)កអុ ចាេងម៣៤១៨នកសស កអុ េនីេម្ុាណស�ី�ភចាភួភស ២៦នកស គសសកម�ាភបង� ពណស�ីេុម

បបភ�ម(CWNA)ងភកម�� ាី ីណស�ីអចេី�សភចាភួភ៤០នកស កនត�សភមកសពកងតេងនាបភសេគមេឹត េមស

េមតេ� នេមសកស េ័ ណំ ចាភួភ១០ ភា ស ភា ្ុាស សង នសចាភួភ២៥ស េ ុមបីសេ នស រឃ ាេមមេមស ភលពស

ភា ាុេ ំ ក់ភុ�ន�កាចកិងតមនួនី លកាចិបសសណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នសកអុ អំន�ាី៣( អ់ ា

២០១២-២០១៧)េភី ាួបស�� សភស មសមមួតណស�ីកកមកបបកក្ុា សង នសចាភួភ៤១នកស ភា េី�កំី

សាកកផ បុ គ 
 

១. ព័ា៌មប្ុេេំក់្ បៀ ិចលុមួបេេបាបស�់សបកីកបមកបៀក្ឃុោំសង ា ់

១.១.   ព័ា៌មប្ុេេបស�់សបកីកបមកបៀក្ឃុោំសង ា ់
 
 

កអុ ចាេងមណស�ីមកកមកបបកក្ុាស សង នសរា ៤១នកស សឺ�ភអតុ ស ភលពកសរសស ភា មកពី

កបរពេុសយគអ សកអុ េនីណស�ី�ត័េក� អតុចេនឃ ីពី២០ អ់ ាុមស៣០ អ់ ា�ភចាភួភស៥នកសស(១២,១៩%) គ ណស�ី

កអុ �ត័កង� មអតុចេនឃ ីពី៣១ អ់ ាុមស៤០ អ់ ា�ភចាភួភ៨នកសស (១៩,៥១%) គស ណស�ីកអុ បាាបម�ត័អតុ

ចេនឃ ីពី៤១ អ់ ាុមស៥០ អ់ ា�ភចាភួភ៦នកសស (១៤,៦៣%) ភា ណស�ី�ត័ចាងសសអតុេមសពី៥០ អ់ ា�ភ

ចាភួភេកចភ២២នកសស(៥៣,៦៥%) គសចាបំកាស ភលពកសរសបសសណស�ីរា េនី ២៧នកស�ភកសរស ៩

នកសមណស�ីេម�ាត ភា ៥នកសេងមី�បុម�ភកបរពមកពីស�ាាកសំបក្ភេកសត ាភបេង ម្ុា 

ភា កបមពមុូីម�ត គ នួេមេ អ់ ាេភីកបហកសកបបភមភប នួេមេ អ់ ាមុភបុ សឺេងបនបង� ព�លេ ្ព

ថស ណស�ី�ត័េក� �ភនួនីមកកមកបបកក្ុាស សង នស�ភចាភួភនាចនួចស េំៈបុមណស�ី�ត័ចាងសសសភស

ភា កាពុ �ភ�ន��ភ ះុេកចភសភា បង� ព ា់ពីានកសាភ កា តឃ ា កឃ កអុ កចុមមួកអុ កាចិកភេកសត 

ភា កចុមមស�ាាកសំបក្ភេកសត កពមរា បង� ពពីេភសៈេ�ីមុនកអុ កេី��លេឃួភកឃ តម

ស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នស េបេរីបីមកបមពមុូីម�តកះេមត គ 
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កិហ� តក្១ី 
 

 
 

 
 

១.២. ចបំួបនំាបតបស�់សបជីប់េ�ា ាជកកបមកបៀក្ឃុោំសង ា ់
 

 

កអុ ចាេងមណស�ីកកមកបបកក្ុាសសង នសរា ៤១នកសស�ភ៩នកសបុមេបបនមបសមស�ាាកកកម

កបបកក្ុា សង នស េងអំន�ាី៣ (១អំន�ា) គ ១៩នកសសភេី�មស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នសចាភួភ 

២អំន�ា ( អំន�ាី១ ភា ី៣ចាភួភ៣នកស ភា ១៦នកសកអុ អំន�ាី២ ភា ី៣) ភា ១៣នកសសភេី�ម

ស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នសរា ៣អំន�ា គ ុុច អ់ ាមុភបុនួេមេប�ក កស�លេ ្ពថ ណស�ីលសេកចភ

មាភអច�ភោកសសភេី�មស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នសរា ៣អំន�ាេរត េរីបីពួកេសេានេា

កបប បកប កា ងកះេមត េភតកភសបន�ភោកសនាចនួចេេេេនចាេចីណស�ីបុមភប កនត�មបសេ អ់ ន

ថ�ីមស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នស គ េភីអចមកពីេ�ីកតកចាន�ុកមកសពីកបសភសំបក្េងថអ កស

េកកមមនា(េេន� សកស្ុា)សមពាេសសកបសភសំបក្េងថអ កស្ុាសសង នសបុមលសេកចភមបុស�ភនួ

នីមេម្ុាស េចសង នសបុស ភា េ�ី ភុ�េគមភេកសតេមកសសួតណស�ីេងកអុ សំបក្បសសេឃួភផ 

បុ គ 

 

 

5បុ 

8បុ 

6បុ 

22បុ 

អតុពី20-31 អ់ ាស 

អតុពី31-40 អ់ ាស 

អតុពី41-50 អ់ ាសសស 

អតុេមសពី50 អ់ ា 
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កិហ� តក្ី២ 

 
 

១.៣. ាួន្ីបស�់សបកីកបមកបៀក្ឃុ ំសង ា ់
 

 

កអុ ចាេងមស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នស៤១នកស  ៥នកស�ភនួនីមកបសភកកមកបបកក្ុា

េម្ុា គ ៥នកស�ភនួនីមាាបសី១  ៤នកស�ភនួនីមាាបសី២ ភា ២៧នកស�ភនួនីមស�ាាក

កកមកបបកក្ុា កអុ េនីលសេកចភួមបភសុកកាចិកណស�ី ភា កុ� គ នួេមេបង� ពកា ចតសសថណស�ីេង

បន�ភោកសនាចនួចកអុ កួមសភនួនីមកបសភកកមកបបកក្ុា សង នស រមេម្ុា េចសង នស     

េំៈបុមលសេកចភេមសមុបកគភសបនមស�ាាកកកមកបបកក្ុាសសង នសីម�តបាុេង៉ីគ  
  

កិហ� តក្៣ី 

 
 

9បុ 

19បុ 

13បុ ់អកមបសកអុ អំន�ាី3េភី 

់អកមបសសភ2អំន�ាសសសសសសសសស

(ីស1ភា 2 េភត2ភា 3)  
់អកមបសសភរា ៣អំន�ា 

27 

4 

5 

5 

0 5 10 15 20 25 30

ស�ាាកកកមកបបកក 

ាាបសី2 
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កបសភកកមកបបកក 
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១.៤. មុលេហាុ បិចលុកបឡកុកា ុកតចិិបេេបា បត កកបមកបៀក្ឃុោំសង ា ់
 
 

កិហ� តក្៤ី 
 

  
 

 

 

ស�ាាកកកមកបបកក្ុាស សង នសរា ៤១នកស សភបង� ពពីមុមេភនុបុមពួកគនសចុមកបរុក

កអុ កាចិកភេកសត ភា កកមកបបកក្ុាស សង នស �ភ១៣៥ចេមឃត កអុ េនី៣៩ចេមឃតបង� ពថ ច ស

កចផមកបេកាភណស�ី ភា កុ�បុមមនួេមេនាមុេេស ៣២ចេមឃតច សាួតស មេមតស មស  ៣១

េមឃតច សេមកកមកសសណស�ី ១៩ចេមឃតសានពី់នសនកុភេច ភា ១៤ចេមឃតសានពីាី�លពកសរសកប ា្ងថៃ គ  

េរីបីចេមឃត�ភេផ្ យគអ េឃីកះេមត កះណស�ីរា ់សស�ភកេប�ម� ចាន�ចុមមួកអុ កាចកិភេកសត 

កអុ េគមបាំ ចុមមួ់រា�លេភស មមនាុុចគអ  មពាេសសតកចាន�ុកមកសេមកេមីសតប��

ណស�ី ភា កុ�សភា ច សេមកសសួតស ភលពណស�ី�ល�ភលពកបេសេរ  គ 
 

២.  ម បលព�សបកីកបមកបៀក្ឃុោំសង ាក់ា ុិបំេពងកតចិិេសថា ក់មលុម� ប 
  

២.១.  ិេ សេអ �សប ី

២.១.១. នម�ំ៍បសអ់ាកកតាត  អាកម ល ់មតាបកកបត បត កគគមចំេងះ�សបកីកបម
កបៀក្ឃុ ំសង ា ់

 

ុុច អ់ ាមុភបុស ណស�ីកកមកបបកក្ុាសសង នសរា ៤១នកស សភបង� ពថ សភួមកគាកេសសបន

រា ស ពីកកមកសរសស(េមកបម បនស១នកសស េពមេឃីគាកេពមេឃីមាភគាក) ភា �ភក់ប់ស

ពីកបមពមុចូាេចីពួកគនសស (េមកបម បន១នកស�ភក ាី សភស) េពពចាន�កងបសសពួកគនស �ភ
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សមនលពាួតេី�កង កបមពមុុូកចាន�  កបមពមុូេពពចាន��លេី�កបភ� េកចីកបមពមុូ

អចពប ចកសសភ ច ស�ល�ភ�ន��ភណស�ីេកចភេងកអុ ្ុា សង នសបសសគនស គ  

េភីបង� ពពីកឃ សសប�ុម� ាាក�ភងភផអនសសាភានស មកអុ ក�លនងមឃស ភា គាកកា េពពាភប 

ចាេចីសៈសាតភសងភកចុមមួបសសណស�ីម់អក បុកនា ភា កអុ � ាស័តភេកសតស បុមមកាេា ាាពុ

េមកបកចាន�ុ មសកចុមមួបសសណស�ីកភសបនតឃ ា សភា សកម�បថមេេន គ 

 ២.១.២. នកបបកត តេសមកតកកកបមកបៀក្ឃុ ំសង ា់ជបុសែដលបំេពងកតចិិ 
ជមួា�សប ី

   

កិហ� តក្៥ី    

 

   
   

 

កអុ ចាេងមណស�ីមកកមកបបកក្ុាសសង នសរា ៤១នកស  �ភ៣៤នកសប�ក កសថ �ភកគាក ភា 

េមកបកចាន�ពីបុសមកកមកបបកក្ុា សង នស គ ៥នកសកសបសថ បុសេងបនេ សេ ់  ភា មាភច សសភក

មមួតណស�ីេរត េំៈបុម២នកសេេន�ភក ាី សភសចាេចីណស�ី គ នួេមេេភីស ប�ក កសថស បុសកកម

កបបកក្ុាស សង នសេងបនេ សេ ់  ភា មាភច សសភកមមួតណស�ី ភា �ភក ាី សភសចាេចីណស�ីេងេរតស

េបេរីបីកេ សេ ់ �ភកថតចុីកះេមត គ េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤សកេ សេ ់ �ភកថត

ចុីស សឺពី១៩,៣៥%ស អ់ ា២០១៤ស មកកនបមស ១២,១៩%ស អ់ ា២០១៥ស គស តមសាុីបសសេេកសីស មស សុេុភ 

ស�ាាកកកមកបបកក្ុា ាុមីភសតឃ ស កក សសប បសភមកពីស សំបក្កបមាភ   កមកុមស ប�ក កសថស «អកបប
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កា ាកបសសបុសហកសមាភច សសភកស�ភកេ សេ ់ មមួតពួកគនសបុមមណស�ីកកមកបបកក្ុាសេមត

ពួកបុសសានថសណស�ីសមនលពេង់ភសសកតមស បុ េង�ភកកមាន» គ   

េរីបីមកា ងកះេមត ៨២,៩២%សភកគាក ភា េមកបកចាន�ពីបុសកកមកបបកក្ុា 

សង នស ភា �ភកឃ សសប�ុអកបបកា ាក�លនងមឃណស�ីេមតតមសថ ណស�ីមងុសុ ះុសាតភសមាភអចេ�ីសភ 

ណស�ីេី�កងសេកមចសភុុចបុសបុ គ 

 
 

២.២.   ិ្្លួបបលកតចិិ ង សត្ �តអំ់ចេពងេលងបស�់សបងីមចចប ់
២.២.១. ិកបគលា់ួន្ី លកតចិបសក់បធបកកបមកបៀក្ឃុ ំសង ា់ោេេសមកតក�សបី

បសខ់ាបួ 
 

កិហ� តក្៦ី 
 
 

   

 

កអុ ចាេងមស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នស៤១នកស �ភ៣៧នកសេេឃតថស កបសភកកមកបបកក

សភកបសមស នួនី លកាចិាុភពួកគនសបុមមស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នសុុច�ភបច កអុ ចតបស គ ៤

នកស េេឃតថ�ភកកបសមសលកាចាុិភេឃីយបុសគ  េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤សកេ សេ ់ កបសមសបន

លកាចេិឃីយាុភុមសណស�ីមស�ាាកកកមកបបកក្ុាស �ភកថតចុី ពីស ១៦,១២%ស អ់ ា២០១៤ស មកកនបមស

៩,៧៥% អ់ ា២០១៥សគស 
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  េបេរីបីនួេមេេ សេ ់ េភី�ភកថតចុីកះេមតស កះេងបនបង� ពភុ�កបភ�លពេ សេ ់  

ភា េងបនមប�� បនស ភស បុមកនត�បនតកចាន�ុកមកសេមីសតម ា្សចសចាេចីស�ាាកកកមកបបកក

ងបុមមាភសភួមនួនី លកាចិបសសេឃួភេពពេមពេ ុមបី់ ភុ�ន�កងសបតមចតបស ស�ីពី « 

កកសបសកស ុូសម្ុា សង នស » បុមសភសនុមសស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នសរា ់សសកនត�បន�ភ

លកាចេិេតមនួនីេេ យេឃួភ គ 
 

២.២.២. េាេសាំបប់បសេ់លកកសោីន ក�� ោធា បដ់ៀ ថោមបេគប មប់សមកតក
�សប�កកបមកបៀក្ឃុោំសង ា់ែដរេ្ទ 

  មាភេុសពី អ់ ាមុភ អ់ ា២០១៤សសឺមាភ�ភកបមាបសណស�ីកកមកបបកក្ុាសសង នសងមួតកអុ នាបភសបសស

ពួកគនសេសេក តមចេមឃតបសសណស�ីកកមកបបកក្ុា សង នស៤០នកសសកអុ ចាេងម៤១នកសសគ 
   

២.២.៣. ិចុះចលុគំបក្េផ្ បសស់មកតកកកបមកបៀក្ឃុោំសង ា ់
   

  េុសពី អ់ ា២០១៤សសសឺ អ់ ា២០១៥ស�ភស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នសកបស-សីចាភួភស៤នកសសសភចុី

េចពពីសំបក្េឃួភសេេចុីចុមសំបក្េផ្  កអុ េនីស៣នកសសេរកបសសភចុីចុមមមួតសំបក្

កបមាភកមកុមស (១នកសមកពីសំបក្ភស�ុភសុាភបុាចស េងសង នសេកមស កក កាព ស អ់ ា ស ១នកសេេនមកពី

សំបក្សម ្សីេងសង នសកាព ស អ់ ា សកក កាព ស អ់ ា  ភា ១នកសេផ្ េេនមកពីសំបក្ភស�ភុសុាភបុាចស

េង្ុាេ្ េ�ា សសកបកផុសសេេន�កាព ស អ់ ា  )សភា ស១នកសេេនសេរសីឃ សសពីសំបក្សម  ្សីសចុី

ចុមមមួតសំបក្កបមាភកមកុម គ 
 

២.៣.   ិបំេពងិងំក់្  បៀ �សបោីបត កមុ បត លពសកម�បស�់សប ី 
 

សានកអុ នួនីបសសេឃួភ ណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នសរា ៤១នកស កាពុ េី�កងកា ម�ពបកន

េពមបចិុបបភអ គ មកសបស�  ណស�ីបុម�ភនួនីមស�ាាកកកមកបបកកួមបភសុកកាចកិណស� ី ភា កុ�ស

ស�ាាកេផ្ េេន ភា េចសង នស ី១ាាបសី១ួមបភសុកភាមង�ន ុ សភស ភា កាពុ មបស�មសមមួត

ភប កេមីសតប�� ានសសកអុ មុមមូភុុចម ានសសុីីឃីស ប�� កពាុី កចុី់កតភុកុមមូភស (ចុី

សាបុកនកាេ ំ នស ភា ស ប�ក កសសាបុកនកាេ ំ នស ចុីសាបុកនអចភ៌ពាចភ៌ស ភា ប�ក កសសាបុកនមំលព)ស

ផ្ព�ផកត�លកុ�្កសថអ ាបង ៧មុេស ផ្ព�ផកត ា់ពីកបមាបស ា់េពភា កកអុ កសរសស សុេលព�តស

រកសភា កុ�សភា េី�កបំនាតមផសីុមសាភកកីកកគ  

ចាបំកាណស�ីបុម�ភនួនីមស�ាាកកកមកបបកកួមបភសុកសង� បសសអ បសស ស�ាាកេផ្ 

េេន ភា េចសង នស ី២ាាបសី២ួមបភសុកសភ�ាសុេស សង� បសសអ បស កាពុ កបនាបន�ាកមមួតភប កាចិ

កមួតចាភួភមួ�ភស កេេបចាសភ�ាសុេតមរុមាស ្ុាស េមីសតប�� សាំ សមាភេគពស រេុសចតបសសស

ភា េេបចាសង� បសសអ បសតមផឃុ�មាសផឃុ�ថអមសសភា ផឃុ�មនាសសេេបចាសភ�ាសុេសភា សង� បសសអ បសផកសសគសបបភមពី
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February, 2016 

េភីស ់ភុ�ន�សាេំ កនសបភតលពកកីកកបសសំាុរូាសមស េមតេកាសេ សកកមកបមពមុកូកីកក

សក�បសផនសផ សថ� ាកសមបី ាុងកសកមកអុ កបេ នបកសាកម�ីុភនុចមមកងំៈកសរសស សឺស ( ាុងកស

កី១)សបកកសកសស១០០ុុេឃ អេម ាកសស( ាុងកសកី២)សបកកសកសស៨០ុុេឃ អេម ាកសភា ( ាុងកសកី

៣)សបកកសកសស៦០ុុេឃ អេម ាកសគសមមួតមគអ េភីបុសេី�កស�កម�សតមមភសភា ផ�មស់ន�ស�ង ំ

ុមសកសរសកកីកក តមតៈកស�� សភតមរុមាពាភានលស ភលពមកសបស� ស េមតេី�កបប បចកកបម

ពមុកូកីកក៣កបេរេុសគអ ស(កបេរី១)សកកតឃ ា បាផុនស(កបេរី២)សកកតឃ ា សភា ស(កបេរី៣)សកកីម�តស

បុមមបផភកកនសបភតលពកកីកកបសសំាមូរាសមគ 

េមតបរកស កអុ នួនីមកបសភកកមកបបកក្ុាស សង នសបុមមេម្ុាស េចសង នស សភស ភា កាពុ 

មបស�មសមមួតភប កួមេុសកនត�មួេមកកសបសកស ្ុាស សង នសស ថេនេី�កា ងេ ុមប�ីល្ុាស

សង នសបសសេឃួភ�ភក់រា�លេភ ភា ចុីពាភានល តមមភសកម�លពកងស�ាាករា ់សសមកប ា្

េ ុមបី�ល�ភសុំលពេកសស ភា សផ�មសផមកបេកាភុមសកបមពមុេូងមុមមូភគ 
 

២.៤.   ិចុលមួេម�េសចកបីសេកមចចតាប 
២.៤.១. �សបកីកបមកបៀក្ឃុ ំសង ា់ បត កតចិកបកុំកបចំែំខ 

   

  កអុ ចាេងមស�ាាកកកមកបបកក្ុា សង នស៤១នកស �ភ២៧នកសសភចុមមួកបាុាមួតុ កអុ ១

បេមេេ រនស ភា  �ភកេកភេរ ១៤នកសសភចុមមួកបាុាពីុ កអុ ១បេេបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស�ភ

បន៨នកសសបាុេង៉ី គ កបហកសកបបភមភប អ់ ាមុភបុ ណស�ីពានម�ភោកសចុមមួកបាុាេមតេពពេមព

សបតមចតបស ភា បប�ក ងផសកអុ សក�បសកកមកបបកក្ុា សង នស  បាុបភ�េត េងបន�ភកកពរតសម� 

ភា ហកសបីុុចមពុារភស�ភាភុកចាន�េឃីេងេរត ា់ពីកបេមិពមនាស េកបមសស ភា កចុមមួេី�េសចក�ី

សេកមចបសសសី�កកមកបបកក្ុា សង នសមមួតបុសលសេកចភ គ មុេេ ្ុា សង នសុរា កពីំមង

ចកកកមកុម ្ុា សង នសេឃី �ភណស�ីកកមកបបកកម់នាប� ៤នកស  ្ុា សង នសេឃី�ភណស�ី៣នកស  ្ុា 

សង នសេឃីេេន�ភណស�ី២នកស  ្ុា សង នសេឃី�ភណស�ី១នកស ភា ្ុា សង នសេឃីេេនពុា�ភណស�ីេសី គ 

េភីមកត� េី��លកចុមមួសេកមចចាន�បសសណស�ីាួបភុ�កមាសក ភា កនត� សិាពមពីកសេកមចចាន�

បសសបុសបុមមមនាលសេកចភ គ 
 

២.៤.២. ិបេ ិងមាតេេបលោ់រោសេំ ំ បស�់សបកីកបមកបៀក្ឃុ ំសង ាេ់សកា ុ
កតចកិបកុំោ 

   

 

កអុ ចាេងមណស�ីកកមកបបកក្ុា សង នស៤១នកសបុមសភចុមមួកបាុា េសសបនរា ់សសស ៣៩នកស

ហស ភបេមិពមនាេកបមស ភា េមកសាេ ំ េ ុមប�ីល�ភកេមីសត ភា �ភបន២នកសបាុេង៉ីមាភ

សឃ បសសភបេមិពេកបមស រសាេ ំ ់�ីេសីេមតសគនសមស�ាាកកកមកបបកក្ុាថ�ីេបបនបន តា 
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ាាភួស់អកួមមំលព គ មិផមេភីប�ក កសថ ណស�ីសភបង� ពពីសក� ភុពមបសសេឃួភ លពេារ

មកសេមេឃួភា  ភា លពកឃ ហភកអុ កេរ បេមិពមនាេកបមសកអុ េពមេី�កង ភា កអុ កាចិកបាុា

បុមលសេកចភេ� នេមប�� ណស�ី កុ� ភា ្សសាំ គ េរីមកា េភីក�ី េត េងបនកសថអ ច សេ ្ព

ណស�ីកកមកបបកក្ុា សង នសរា ់សសចុមមួបេមិពមនា េកបមសកអុ ់ កបាុា�លសភកសបសយគអ  េមត�ភ

កេមកបកចាន� ភា ផ�មសោកសពីេម្ុា េចសង នសមបុស ភា ស�ាាកបុសលសេកចភ ភា ផ�មស

ា់ងច�លណស�ចុីមមួេមតេពពេមព គ 
 

ងំ ្ី៧៖ 

 
សេំ ំ  បត េេបល់បស�់សបកីកបមកបៀក្ឃុ ំសង ា់េសកា ុអ កបកុ ំេដមបេីមះកមា 

 

 

ប�� កុ�កកីកកគ� ភស�� ៈសាកក េ�ីមេីតសតេី� ាុេ ំ សកុ�គ� ភសាបុកនប�ក កសកាេ ំ នសសណស�ីកកី

កក�ភកុភេកចភេ�ី់នម័តសបង� ម�ល�ភសាមៃឺេផ្ យ 

កេបកកឃាបសាកកសក�បសកុ�កអុ ្ុា 
 

ប�� ណស�ី េកគីសភា កុ�េសីប សកសាកកសភា ចាងកសក 
 

ប�� ណស�ី េកគីេមត ា់េពភប កកអុ កសរស 
 

ប�� សុេលពណស�ីសកុ�សភា ្សសាំ 
 

សុាថ� ាកាួតុមសណស�ីកកីកក�ភងផសេចីសណស�ីសាំ មកុភ  កុ�កាកចស្សសាំសណស�ី�ភ� ាបន�ា 
 

កមាសកពីប�� េី�់កតភុកុមមូភ 
 

សាំុមពេេេស�បភ�លបចកសតក ំ េេ ំមសបេុមសស�ាាកកកមកបបកក្ុា រា ់សស 
 

េមកេរ ពីេតភល័សបុសភា ណស�ី�ល�ភលពេស�គអ ចាេចីមុេចតបសសភា កាចកិង 
 

ប�� េ សេ ់ ញ សំបក្េងកអុ ្ុាសគ េសអ�លអម� ី្ុាេី�កា ងកុា�លេ សេ ់ ញ អម� ីស

ភា កបមពមុូសេប�ភកាចិកបាុាកនត�់េមក ព�លចុមមួ 

ផ�មសោកស�លតុ�ាភចុមមួសកអុ កាចកិស ម�លសភេកចភ 
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 ២.៤.៣. ិេេាាាបេេេលេេបល ់រសេំ ំ បស�់សបកីកបមកបៀក្ឃុ ំសង ាក់ា ុអ 
កបកុ ំ

កអុ ចាេងមណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នសស ៣៩នកសសភេមកសាេ ំ  ភា េកបមសស  �ភ៣៦នកស

េេឃតថ សាេ ំ  ភា េកបមសបសសពួកគនសកនត�សភេសសេកមចកអុ ់ កបាុា ភា តកេេេមីសត គ ៣

នកសេេនេេឃតថ សភកនបមបនតកសាេ ំ  ភា េកបមសបសសគនសេេុកពា្ងេ ុមបីសេកមចេពម

េកកតេមតពុា�ភកាំនសេពមេ�េចតសសេសស គ េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤សកេី�េសចក�ីសេកមច

កអុ ់ កបាុាស ភា េមីសតេមសាេ ំ ស ភា េកបមសបសសណស�ីកកមកបបកក្ុា សង នស�ភកេកភេរ 

បភ�ាចសពីស៨៨,៨៨%ស អ់ ា២០១៤ េេស៩២,៣០%ស អ់ ា២០១៥សគ 

ងំ ្ី៨៖ោសេំ ំ  បត េេបល�់សបកីកបមកបៀក្ឃុ ំសង ា់ែដលបបសេកមចកា ុអ កបកុ ំ 

        បត េមះកមា  
 

 
សេំ ំ  បត េេបល់បស�់សប ី

កកបមកបៀក្ឃុ ំសង ា ់

 

ិសេកមច បត ដំេ់ះកមា 

ប�� កុ�កកីកកគ� ភស�� ៈសាកក េ�ីមេីតសត

េី� ាុេ ំ ស កុ�គ� ភសាបុកនប�ក កសកាេ ំ នស ស ណស�ី

កកីកក�ភកុភេកចភេ�ី់នម័តស បង� ម�ល�ភស

ាមៃឺេផ្ យ 

ប�� រា េភីកនត�សភេមីសតចួសកុ�សភ

ចុមេេភរា ់សសគអ  

កេបកកឃាបសាកកសក�បសកុ�កអុ ្ុាស តមសកពមេបកកឃាបសាកកសក�បសកុ�កអុ រុមា

កតមបកស្ុាកពីសនុសសក់ុំា រសេេន�នបុ ្�ុា 

ប�� ណស�ី េកគីសភា កុ�េសីប សកសាកកសភា 

ចាងកសក 

ំមសសាេ ំ បុមណស�ីសភេមកស កកមកបបកកម

បុសបន បនគាកស បាុបភ�សេកមចតមប�� ង

បុម្ុាសេកមចសភសភា េសអេរ េេថអ កសេម 

ប�� ណស�ី េកគីេមត ា់េពភប កកអុ កសរសស សាេ ំ កនត�សភាកលពតកេេេមីសតស

ពីេកចីមប�� បុមកាពុ េកនេរ ចាេចីមុេ ប�� សុេលពណស�ីសកុ�សភា ្សសាំ 

សុាថ� ាកាួតុមសណស�ីកកីកក�ភងផសេចីសណស�ីសាំម

កុភ  កុ�កាកចស្សសាំសណស�ី�ភ� ាបន�ា 

- កនត�សភកគាកកា េពពាភប ចាេចីសាេ ំ

េភី 

- សភមកសសាេ ំ េភីកអុ បផភក� ាភាេកសស្ុា 

កប ា្ អ់ ា 
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- ាកលពាួតផនសផ សុមសណស�ីកកីកកសាំមកុភកអុ 

�អ កស៥០ស០០០េេម 

កមាសកពីប�� េី�់កតភុកុមមូភ កនបមពា្ងុកេពមតុេ ុមបីេមីសតស 

សាំុមពេេេស�បភ�លបចកសតក ំ េេ 

ំមសបេុមសស�ាាកកកមកបបកក្ុាសរា ់សស 

ាកលព 

េមកេរ ពីេតភល័ស បុសភា ណស�ី�ល�ភលពេស�

គអ ចាេចីមុេចតបសសភា កាចកិង 

ួមតកេមតេគមភេកសតេមកកមកសស

ចមនណស�ី 

ប�� េ សេ ់ ញ សំបក្េងកអុ ្ុាស គ េសអ�ល

អម� ី្ុាេី�កា ងកុា�លេ សេ ់ ញ អម� ីស

ភា កបមពមុូស េប�ភកាចិកបាុាកនត�់េមក ព�ល

ចុមមួ 

កកមកបបកក្ុាេី�កពា្ងស ភា សភសេកមច

កនបម៥០% 

ផ�មសោកស�លតុ�ាភចុមមួស កអុ កាចកិស ម�ល

សភេកចភ 

មាភ�ភ ាុេងីសតេសពីេកចីសានថសតុ�ាភស

មាភរភស�ភសមនលពកអុ កេី�កងស ម

សភ 

 
៣.   ថទតិសកមប់កតចកិ �សបោីបត កមុេសឃុោំសង ា ់

 

សតក ំ សរឃ ាេមមេុមបបភ�មសរកសាភភប ថ� ាកេកបកសសសេមកាចិកណស�ីស ភា កុ�សាំបស្ុាស

សង នសកប ា្ អ់ ាសភបង� ពតមតៈណស�ីស�ាាកកកមកបបកក្ុាចាភួភ៤១បុមកពី្ុាសសង នសចាភួភ២៥ស កអុ 

េនី្ុា សង នសបុម�ភស�ាាកកកមកបបកកចាភួភស ៥បុស �ភស ៨ស ្ុាស ភា ្ុាសង នសបុម�ភស�ាាក

កកមកបបកកចាភួភស ៧បុស �ភស ៥ស ្ុាស ភា ្ុាសង នសបុម�ភស�ាាកកកមកបបកកចាភួភស ៩បុស �ភស ៦ស ្ុាសសស

េភតភា ្ុាសង នសបុម�ភស�ាាកកកមកបបកកចាភួភស ១១បុស �ភស ៦ស ្ុាស ស បុមមផិមបង� ពកអុ 

តំ ត េកកមេភី៖ 

ងំ ្ី៩៖ោថទតិសបុកបច�ំា  ំ
 

ថទតិសបុកបច�ំា ោំែដលកកបមកបៀក្ោឃុោំសង ា់ោ្្លួសំំ ប់កតចិិ �សបោីបត កមុ 
 

ឃុាំុច ឃុមំមធម(កកបមកបៀក្ោឃុោំសង ា់) ឃុមំ ំ
កកបមកបៀក្ោឃុោំសង ា់ោ

សមកតកោ៥បុ 

 

សមកតកោ៧បុ 
 

 

សមកតកោ៩បុ 
កកបមកបៀក្ោឃុោំសង ា់ោ

សមកតកោ១១បុ 
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-១ ០០០ ០០០ េរៀល 

 (មយួលេរៀលល  

-២ ០០០ ០០០ េរៀល 

 (ពីរលេរៀលល  

-២ ៥០០ ០០០ េរៀល  

(ពីរលន្របាេរៀលល 

-៣ ០០០ ០០០ េរៀល  

(បីលេរៀលល  

-ឃុរេស  នាស�ាសងមមថី  

េខេតនពពះ វិ រ ប ប មះ វវ 

ា�វត��ុសវរន្បគន្សរបាគ 

េាថ�ទរសងាគ ាមាវ�ិ�គ

មវដឹសេទ។ 

-ឃុរត ប្សន�េពេ នាស�ានុ�  

េខត�រពសគធរ ប ប មះ វវ 

ាមាវ�មវដឹសងរពីមះ វវ 

មបបុ ថុ េុពេាេយ។ 
 

-៣ ០០០ ០០០េរៀល  

(បីលេរៀលល  

-៤ ០០០ ០០០ េរៀល  

(បួលេរៀលល 

-៦ ០៧០ ០០០េរៀល  

(ន្រមយួល ន្រពីរមុពល 

-៨០០ ដុល រ  េមរ វ� 

(ន្របីរយដុល រល 

-ឃុរងភវះឌ្ន នាស�ទឹ�ឹុា  

េខត�រពសគឆ� រស ប ប មះ វវ  

ពុរបដលដឹសថមារសបគ�វ ក់វរ

�ាី វស�ុមរ �កបបុប្មះ វវ 

ពី UNFPA ម៥០០ដុល រ 

 េមរ វ� (ន្ររយដុល រល បត

ប ក់ុប្�េ្គ ់គះ វវេញេយ។ 
 

-៣ ៧០០ ០០០ េរៀល  

(បីលន្រពីរបាេរៀលល 

-៣ េទ៤ ០០០ ០០០ េរៀល  

(បីេទបួលេរៀលល 

-៤ ៦៤០ ០០០ េរៀល  

(បួលន្រមយួបាបួមុព

េរៀលល 

-៦ ៩៦០ ០០០ េរៀល  

(ន្រមយួល ន្របួបា 

ន្រមយួមុពេរៀលល 

-៧ ៩៩៦ ០០០ េរៀល  

(ន្រពីរល ន្របួបា 

ន្របួមុពន្រមយួំគេរៀលល  -

១២ ០០០ ០០០ េរៀល  

(ដបគពីរលេរៀលល។ 
 

-២ ០០០ ០០០ េរៀល  

(ពីរលេរៀលល 

-៤ ០០០ ០០០ េរៀល  

(បួលេរៀលល 

-៥ ០០០ ០០០ េរៀល  

(ន្រលេរៀលល 

-៦ ០០០ ០០០ េរៀល  

(ន្រមយួលេរៀលល 

-១០ ០០០ ០០០ េរៀល  

(ដបគលេរៀលល 

-១២ ០០០ ០០០ េរៀល 

(ដបគពីរលេរៀលល 

-ឃុរឹ្រឆ� រស នាស��រពសគឆ� រស 

 េខត�រពសគឆ� រស ប ប មះ វវ 

មវបដលមមះ វវារសបគ 

�វ ក់វរ�ាី វស�ុមរេទ។ 

 - 
 

   

 ៣.១.  ាមា លពថទតិ  
  

ថ� ាកសក�បសកាចិកណស�ីស ភា កុ� ្ុាេឃីមាភសភួមថ� ាកស ភា ្ុាេឃីេេនេង�ភកមាសក

កអុ កុកតកមកេកបកសសសសតឺនកា�សភា មាភកសបសកគភសតមនកមត�កងភកង កពមរា ន�ឃ លពថ� ាក

កះេង�ភកកមានេងេរតសគ 

សតក ំ កេ ្ពេេនថស ន�ឃ លពថ� ាកេង�ភកកមានសក�បសកាចិកណស�ីស ភា កុ�េង្ុាស

សង នសមួតចាភួភស គ កមាភសុ��ភន�ឃ លពថ� ាកេភីស េមតសកមិបសថ� ាកបសសពួកេស�ភកេកស

សា េឃីយ គ ្ុាស សង នសេឃីថ� ាករា េនីមាភសភផ្ព�ផកតស របាមព័ន៌�ភស រកបាុាេី�បបង� ព់�ី

េរតស គស មកសបស� ស េងកអុ ្ុាចាភួភ៤ស ុុចមស ្ុាេស�  សកស មថ�ីស េេន�កពី� ាហ ថ� ាកសានកអុ ក

កសបសកស បសសេស�បភរា ់សសស ស�ាាកកកមកបបកកហកសមាភ បុ ស េពម�ភសាេំ ច សចាងតេមកាចិក

ណស�ីស ភា កុ�ម� យស បន �ភកាបាកេកឃ ីកបបកកន�នសគអ ស គស ្ុានបុ កកេព សកសភសុកស េេន�កាព ស ាី 

ស�ាាកកកមកបបកក្ុាមាភ បុ ា់ពីថ� ាក�ភបាុន� ភេនីេគស្ុា់ រា�លេភ សកបកផុសស េេន�កាព ស អ់ ា  ពុា

បុម បុ ថ�ភថ� ាកសក�បសកាចិកណស�ីស ភា កុ�ស កះបាុបភ�សភថ� ាកពី UNFPAចាភួភ៥០០ុុេឃ អេម ាក 

បនបចិុបបភអេស� ចស� ាពេភតសគសសាី្ុាផក អ់ ា  សកកាព ស អ់ ា សេេន�កាព ស អ់ ា  ពុាបុម�ភថ� ាកសក�បស

កាចិកណស�ីសភា កុ�េសគ 
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ត េកកមេភីសឺមសម�ីស មសបសសបុស-ណស�ីកកមកបបកក្ុាសសង នស៖ 

- េេកសីស បក�កាភ ស�ាាកកកមកបបកក្ុាស កកា ស  មកពីសំបក្កបមាភសសភ�ភកបសសភថ   

«ចាេចីថ� ាកសី� ភា កុ�ស េពមចាងតស ុរនសថ� ាកសគ� ភន�ឃ លពស េពមកបាុាមាភ�ភកបង� ព» គ 

ចាបំកាសេេក ាួបសសុរឺភ ាាបសី១្ុាកកា ស  មកពីសំបក្សម ្ុសី (សេបង ីមនា) កះសភប�ក កស

បបភមេេនថ «ថ� ាកសី� ភា កុ�ស េពមចាងតស ុរនសថ� ាកស គ� ភន�ឃ លពស េពមកបាុាមាភ�ភក

បង� ពបុ » គ 

- េេកសីសក សរ លី មស�ាាកកកមកបបកកសេងសង នសផក អ់ ា សេ័ ណំ កាព ស អ់ ា សេេន�កាព ស អ់ ា សួម

បភសុកកាចិកសី� ភា កុ� សភប�ក កសថ « មាភ�ភថ� ាករា េភីេស េមតេេកសីសភសកសួេេ

កបសភកកមកបបកកេេឃតថ មាភ បុ សួេេេស�បភេេឃតថមាភ�ភថ� ាកេភីេគ » 
 

៣.២.  ិដកថទតិ 
 

កិហ� តក្៧ី 
 

   
 

 កអុ ចាេងមណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នស៤១នកសងភ២៥្ុាស សង នស  �ភបន២៥នកស (១៧្ុា)បាុេង៉ី

�ភលពងតសរមកអុ កុកថ� ាកមកេកបកសសសេមកាចិកណស�ីសភា កុ�សសេំៈបុម១៦នកស (១០្ុា)

េេន�ភកពាសកកអុ កុកថ� ាកពីននគស កួមសភថ� ាកេង�ភលពតឺនកា�ស ភា េស�បភមាភ

េបកថ� ាក�លកសបសចាភួភតមសាេំ សគស្ុារា ១០បុមពាសកុកថ� ាកស�ភុុចម      ្ុាេស�  (សកស ម

ថ�ីស េេន�កពី� ាហ)ស ្ុានបុ កកេព (សកសភសុកស េេន�កាព ស ាី)ស សង នសកាព ស ាី ភា សង នស់ុកភិ(កក សសប 

បសភស េេន�កាព ស ាី)ស ្ុាួមសុរីស ភា ្ុាចក (សក់ុំា ងស េេន�នបុ ្�ុា)ស ្ុាកកា ស ស ភា ្ុា់រា�លេភស

(សកបកផុសស េេន�កាព ស អ់ ា )ស ្ុាកាព ស អ់ ា ស ភា ្ុាផក អ់ ា  (សកកាព ស អ់ ា ស េេន�កាព ស អ់ ា )គស សួកនស

ស� មសថស �ភ២្ុាស សង នសកអុ ចាេងម២៥្ុាស សង នសស សភផ�មសចេមឃតផសុតគអ ស មកសបស� ស ១្ុាេង

25បុ/ 

17្ុាសសង នស 

16បុ/ 

10្ុាសសង នស 

ងតសរមុកថ� ាក 

ពាសកុកថ� ាក 
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សង នសកាព ស ាីស កក សសប បសភស ស េេន�កាព ស ាី  ណស�ីស�ាាកកកមកបបកកសង នសស២នកសមកពីសំបក្កបម

ាភកមកុមស សភេេឃតផសុតគអ ស �អ កសថពាសកស �អ កសេេនថងតសរមុកស ភា ១្ុាេេនស េង្ុា់រា�លេភស

សកបកផុសសសេេន�កាព ស អ់ ា   �ភណស�ីស�ាាកកកមកបបកក្ុាស២នកសសេេឃតចាេមតផសុតគអ បុស�អ កសមកពី

សំបក្សេបង ីមនាស េេឃតថពាសកុកស ា�អ កសេេនមកពីសំបក្កបមាភកមកុមស េេឃតថស ងត

សរមុកសគ  

ត េកកមេភីសឺមសម�ីស មសបសសណស�ីកកមកបបកក្ុាសសង នស៖ 

- តមសម�ីបសសេេកសីសេមេ�សមី ស�ាាកកកមកបបកក្ុាសតាុ�សសកសសប បសភសេេន�កាព ស ាីមកពីសំ

បក្សម ្ុសីបង� ពថ « ថ� ាក�ភក �ីតនេកចភមាភកសបសកគភស ពីេកចីសប�� ណស�ីសភា កុ��ភកេកភ

េរ  »គ 

- េេកសីស កាភស ចាេ ភ ស�ាាកកកមកបបកក្ុាសតាុ�ស សកសសប បសភស េេន�កាព ស ាី មកពីសំបក្

ភេំន�មសំណិាសសភប�ក កសបបភមថ «េង្ុាេភីស�ភក �ីថ� ាកសាំបសណស�ី ភា កុ�េកចភសេកចី្ុាេភី

�ភប�� េកចភ បាុបភ�ថ� ាកកប ា្ អ់ ាសាំបសណស�ីសភា កុ�ស�ភបនស២េភេេមបាុេង៉ី » គ 
   

សបុេសចក�ីមកស ណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នសសភេកបកសសសសក� ភុពមបសសេឃួភ �ភលពេារមកស

េមេឃួភា  ភា កឃ ហភកអុ កេរ បេមិពមនាេកបមសកអុ េពមេី�កង ភា កអុ កាចកិបាុាននេប

េរីបីាួបភុ�ឧបសសេឃីយកះេមតស គស កាចិកស ភា មនាេកបមសបសសណស�ីលសេកចភេ� នេមផមកបេកស

ាភណស�ីស ភា កុ�មសាតភសស េំៈបុមបុសលសេកចភមួរា ផអនសសាភានស ម �ភកប�ុស ាកបថមក

�លនងមឃណស�ី តមសថកចុមមួបសសណស�ីពានម�ភសៈសាតភស មពាេសសកចុមមួេងថអ កសសេកមច

ចាន� មមួតភប កគាកេសសបនរា ស ពីកកមកសរស ភា កបមពមុ ូ បុមបង� ពពីកតមស បុ ា់ពី

េតភល័កអុ កាកមពសេមកបកចាន�កា តឃ ា ុមសកចុមមួបសសណស�ី�ល�ភលពកភសបនសកម�បថមមួត

កកមានេេន ភា កភេេកសមលពញ ណស�ីស ភា បុសកអុ កាចិកស មស គស េមសពីេភីស ប�� ណស�ីស ភា 

កុ�កះកនត�សភស�ាាកកកមកបបកក្ុាស សង នសរា បុសស រា ណស�ីស ្នសមប�� ចមប ស ភា កនត�តកចាន�

ុកមកសេមីសតមបភ�បនស បសសគ 

េរីមកា េភីក�ីស កេ សេ ់ ចាេចីណស�ីកកមកបបកក្ុា សង នសមួតចាភួភេងបនបភ��ភេង

េរតបុមនកមត��ល�ភកតកចាន�ុកមកសេមីសតម ា្សចស េបេរីបី�ភកថតចុីេឃីកះេមត 

គសាីថ� ាកសក�បសកាចិកណស�ីសភា កុ� ្ុាេឃីមាភសភួមថ� ាកសភា ្ុាេឃីេេនេង�ភកមាសកកអុ 

កុកតកមកេកបកសសសស តឺនកា�ស ភា មាភកសបសកគភសតមនកមត�កងភកង កពមរា ន�ឃ លពថ� ាកកះ

េង�ភកកមាន គ 
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៤. កំីសតក្  

៤.១ោ «សកម�លពេលចេធា បស�់សបេីសថា កម់ុលម� ប» 
 

កំីសតក្្ី១ 
េេកសី ាួភ េចនន មស�ាាកសំបក្កបមាភកមកុម ភា មកបសភកកមកបបកក្ុាេម្ុា

ណស�ី េង្ុាភ័ស សកេ�េ  េេន�កពី� ាហ កអុ អំន�ាី៣ ( អ់ ា២០១២ ុមស អ់ ា២០១៧) បុម�ភ 

ស�ាាកកកមកបបកក្ុាសបុ ចាភួភ៧បុ (ណស�ី ២បុ = ២៨,៥៧%)សស�ភពីសំបក្ភេកសត៖ 

១. កបសភកកមកបបកក្ុា (េម្ុា)  មកពីសំបក្កបមាភកមកុម  (ណស�ី) 

២. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា (ាាបសី១)  មកពីសំបក្កបមាភកមកុម  (បុស) 

៣. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា (ាាបសី២)  មកពីសំបក្សម  ្ុ ី  (បុស) 

៤. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា   មកពីសំបក្សម  ្ុ ី  (បុស) 

៥. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា   មកពីសំបក្កបមាភកមកុម  (ណស�ី) 

៦. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា   មកពីសំបក្កបមាភកមកុម  (បុស) 

េងកអុ ្ុាភ័សេភី �ភរុមាចាភួភ៦ ភា ៥៥កសរស បុម�ភកបមពមុូសបុកប�ំម  

២៥៤៧នកស កអុ ណស�ី១២៧១នកស គ 

 

 
 

បចិុបបភអេេកសីស �ភអតុស ៤៨ អ់ ា )េកន អ់ ា១៩៦១ ( មកុភកាកចរពុក�� តេមតបាុមពនសា

េបសស ភា �ភប ប់ុភសីចាភួភពីនកសសសេងមមួត�� តមី សគ េេកសីសភេេបអចភពាចភតា 

ពី អ់ ា១៩៩១បុមប�ីបសសគនសមកសាកេី�បសីម�តស�ភកុភចាភួភ៥នកសសសី១នកសសភា កបស៤នកសសគ 

េេកសី�ភកប�ន�ាសបពាេសីភកងសភា កា ាន�បបីម៌សសុុចនេេ៖ 

- អ់ ា១៩៨១ េេភថអ កសីស៤ថ�ីស 

- អ់ ា១៩៨២សុមស អ់ ា១៩៨៤ ចុមបាេ កងេងសេេេន�សកអុ នួនីម់អកញត់ ុមីេមេ�លសសសសស 
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  សេេេន�កពី� ាហ 

- អ់ ា១៩៨៤សុមស អ់ ា១៩៩៣ បាេ កងេងក ាកម័តសកេ�េ សេេន�កពី� ាហសកអុ នួនីម 

             ្នសតា ុុចមសសមក័ភិតុ�ាភសអុមគ 
 

 

- អ់ ា១៩៩៣សុមស អ់ ា២០០០សេ្បសពីកងសាំកមួតតៈេមតសស ភលពកសរសកកីកកស 

  ភា �ភកុភកអុ បភសុកកនត�េមមបថកកគ 

 - អ់ ា២០០១សេបកងាភ្េក� ីសក�បសកេសីេ អ់ នេកាសេ សកកមកបបកក្ុាសសង នសស អ់ ា២០១២  
 

េេកសី កួបោេចាន សភមបសេ អ់ នមស�ាាកកកមកបបកកមកពីសំបក្កបមាភកមកុមចាភួភ

៣អំន�ាស សឺេងអំន�ាី១ ភា អំន�ាី២សេេកសីមបសេ អ់ នមស�ាាកកកមកបបកក្ុាីម�តសួម

បភសុកកាចកិណស�ីស ភា កុ�គស េមតបរកកអុ អំន�ាី៣េភីេេកសីសភកឃ តមកបសភកកមកបបកក្ុា

ភ័សសភា មេម្ុាណស�ីសគ 

 មុមេភនុបុមនា�លេេកសីចុមកបរុកកអុ ភេកសត ្េក� ីមេបកងាភកកមកបបកក្ុា 

េមតសបន�ភកាកមពតឃ ា  ភា ពភលមសពីសំបក្កបមាភកមកុមថ  សឺេ ុមបេីី�ក់រា�លេភមុម

មូភ ភា េមតស�ភកេកមមបកា ពីប�ី កពមរា េេកសីេឃួភា �ភក្បសអម� ំ បុថ េង

កអុ មុមមូភេត �ភកេ�ីតនេកចភ ុុចមផឃុ�ថឃមស រេី�់�ីមួតកះេមត ពីេកចីកបមពមុូេង�ភ

កមាសកេកចភ កះុុចមកមាសកេឃួភា ផ បុ គ េេកសីសភបង� ព ា់ពីេភសៈបសសេឃួភថ «េ�ុាច ស

កបរុកកអុ កាចិកភេកសត េ ុមបាួីតុមសកបមពមុ�ូល�ភាី�លពីុស កនសបភតភុ�លពកកីកក 

កភឃ មកេងកអុ មុមមូភេភី សឺកបមពមុូ�ភកមាសកម េសសឺផឃុ�ថអមសសាំបសេី� ាុេ ំ  គ មកសបស�

  េបេី� ាុេ ំ ពីរុមា ្ុាភអប េេផកសឺមាសកងសស កនត�េ ុេឃ បក េឃ រកស េភីមផមមាសកសាំបស

ណស�ី ភា កុ�កអុ កេី� ាុេ ំ  ចាងតេពមេកចភសនកបេកាភ »គ 
  

ចាំុចតឃ ា បុមបង� ម�លេេកសី ាួភ េចនន កឃ តមកបសភកកមកបបកក្ុា សឺេមតស

កមពីកអុ អំន�ាី១ ភា អំន�ាី២ េេកសីកនត�សភសំបក្កបមាភកមកុម់ភុ�ង ន��ល្

េក� ីមេបកងាភ េងេមេេេ ី៤ ភា េមេេេ ី៣ េភតសភមបសេ អ់ នមស�ាាកកកមកបបកក្ុា

ួមបភសុកកាចកិណស�ី ភា កុ�ចាភួភពីអំន�ា គ េមតបរកេងកអុ អំន�ាី៣េភី េមតស

កបសភកកមកបបកករា ពីអំន�ាមកពីសំបក្កបមាភកមកុម(េម្ុា្សស) េក� ីេភ  ា័ត  មបុស

គនស្សសាំ�ភប�� សុេលព  េមតេភនុផមេនី ត ថអ កសសក េេន�បសសសំបក្កបមាភ  

កមកុម ភា �ភកបំនាពីេម្ុា្សស ា់ពីសអ ងុបសសេេកសីកភឃ មក កពមរា �ភកេមកបកចាន�

ពីស�ាាកកកមកបបកក្ុាមបុសកអុ បក្ សភតមសកពមាកលពគអ  បុកផ្ាមមួតភប េេកសីសភេ ុនួ

នីកា សាតភស ភា សកម�កអុ កាចិកណស�ី ភា កុ�កអុ អំន�ាី១ស ភា ី២កភឃ េេ គ  ុុេចអីេភត 

បក្កះសភេេបចា�លេេកសី្េក� ីមេបកងាភេងេមេេេ ី១ ភា សភមបសេ អ់ នមកបសភកកម
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កបបកក្ុា ភា មេម្ុាណស�ីសក�បសអំន�ាី៣េភីគ េេកសីសភ�ភកបសសភពភលមសថ «េត ម

ណស�ី េត បុ សុេុកង កមាសកបសសណស�ី ុុចមណស�ី�ភងផសេចី ណស�ីសាំ មកុភ សាំ មកុភចួ ម

ពាេសសក់បស ាបផអកសុេលព �ត ភា រកគមគ»គ មតា � ាពេេន េេកសីប�ក កសថ «ស� មីបសស

េ�ុា សឺមមភុស្សាតភសបុមម់អកាកមពេមកបកចាន�េ�ុា �លចុមមួកអុ កាចិកស ម គនសបន បនេមកបក

ចាន�េ�ុាថ េត េចី េត �ភបពាេសីភ េត េ ុនួនីាួតរុមា ្ុាេឃួភា �លកីចាេ ភសភ »គ 
 

សក�បសេពម់នសន េេកសី�ភេភសៈច សេី�មកបសភកកមកបបកក្ុា កា េហចងសសកះ

សភកនបមពីអំន�ាបុ េបេរីបីមបចិុបបភអេង្ុាេភីមាភរភស�ភីសអ កសក ភា ក ាកម័តកនបមកនត�

ស មសេឃួភបសស្ុាេងេរតកះេមត (សព�ងថៃ្ុាភ័សេភី េេកសីសភមីប សីតា ផសីបសសេេកសី

ស មសសក�បស�ល្ុា�ភ ាុេ ំ ក េមតួមកងកមឧបនម�នាចនួចស�ួចេស� បាផុន) បាុបភ�េមតសចាន�

ច សាួតកបមពមុ ូច សាួតមុមមូភ�ល�ភកកីចាេ ភ គ មុមេភនុបុមេេកសីច សសភ បុកនារុមា 

្ុា កបមពមុូមុមមូភ�លសភពីអំន�ា ពីេកចីេេកសីតមសថ ១អំន�ាមតៈេពមេឃីេពក មាភ

សភចបសចុ ចបសេ ុម បផភកេឃី�ភតៈេពមប� កនត�បភ�គ 
 

ថ� ាកចកសព័ភិភប ណស�ី ភា កុ� េេកសីសភប�ក កសថ ្ុាភ័សេភី មាភ�ភប�� ់�ីេរត 

េមតសេេកសី�ភបពាេសីភួមេុសកនត�កាចិកងេភីម ១០ អ់ ាេភត គ េេកសី�ភ

កបសសភបភ�េេនថ « េង្ុាភស័េភី ក់ភុ�ន�ភេកបកសសសថ� ាក�ភន�ឃ លពរា ់សស » គ េ ុមបី

តកថ� ាកមកេកបកសសស កនត��ភកកបាុាកកមកបបកកពាលកកេេបចាសាេំ  រេេបចាកសកសសាំបស� ាភាេកសម

មុភសាភ េរីបីមស�ាាកកកមកបបកក្ុាមកពីសំបក្ភេកសតេផ្ គអ កះេមត គ មកសបស�  សឺតា 

ពីេពមបុមេស�បភេេេបកថ� ាកបុេកបរភពីមូរាសមតមតៈននគមក សឺ្បសេផ�មកបាុាកកមកបបកក

្ុាលឃ ម េី�ុុចេភីេភតបុមនា�ល�ភកេារុកចាន�គអ  មាភ�ភប�� ចាំុមចាងតថ� ាកេគ ថ� ាក

សាំបសកាចិកសី ភា កុ� ួមសភ៨០០ុុេឃ អេម ាកកអុ មួត អ់ ា សឺអចេកបកសសសកសបសកគភសេមត 

សកបមពមុូកអុ ្ុាេភី�ភចាភួភនាចនួចគ 

បចិុបបភអេភីស ្ុាភ័សកាពុ �ភលពម�ពបកមមួតសកម�លពណស�ីស ភា កុ�ស ុុចមស សុេលព

�តស រកមុភស ភា េពមសាំមស ក់បស ាសុេលព់នម័តកអុ រុមាស ភា កបមកុ ភកុភេេសេេេភគ 

េមតបរកប�� កប្មចាេចីមុេុេេមកសបស� កអុ រុមាស សឺកាពុ �ភកកពរតសម� ា់ពីសភ�ាសុេ

េសបប ស េមតសបនអកសសនុបកបកបរមបង� ម�លកេី�បសស ចាក�ភប�� េឃីបុស បុមនា�លបាី

ចមសុមសាី�លពបសសពួកគនសគ 
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 សាំុមពបសសេេកសី ាួភ េចនន «សុម�ល�ភណស�ីចុមមួកអុ នួនីតា ពីេមភុនុមសេកកម 

កា េហច�លសភ ៣០%ស េរ េេ បន់�ីបុមមកច សសភបសសេេកសីសឺ៥០%ស េស�ភប បុសបុគ 

េកចីថសី�កះអចេី�សភុុចបុស េភតកងមួតចាភួភកះមម់ បុសផ  ុុចមកេចីសានសុ សឺសាន

មម់ បុស ៃ់ តងសស »គ 

 
 

កំីសតក្្ី២ 
[ េមតសបនេភសៈ ះុេ�ីមុនបសសេេកសី  សឆបួោមមប សភេី��លស ភលពស មសបសសេេក

សី�ភកបកបកបរមម� ាាក�ភ សឺពី់អកគាកសំបក្ីម�ត េេមស�ាាកសកម�បសសសំបក្េង

សកប ាបុំ៌ ភុនកភុមសុ ាងកសកមសភ្េក� ីមេបកងាភស�ាាកកកមកបបកក្ុា ភា សភ

មបសេ អ់ នកឃ តមេម្ុាណស� ី(ម់អក បុកនាុ ះសា�ុអ កស)គ ] 
 

េេកសី សឆបួោ មមប មស�ាាកសំបក្សម ្ុីសំបក្សេបង ីមនា(បចិុបបភអ) ភា ម

កបសភកកមកបបកក្ុា ភា មេម្ុាណស�ី េង្ុាកនចា ្ភស សកប ាបុំ៌ េេន�កាព ស អ់ ា  កអុ អំន�ាី៣ 

( អ់ ា២០១២ ុមស អ់ ា២០១៧) បុម�ភស�ាាកកកមកបបកក្ុាសបុ ចាភួភ៥បុ (ណស�ី ១បុ = ២០%)ស�ភពី

សំបក្ភេកសត៖ 

១. កបសភកកមកបបកក្ុា (េម្ុា)   មកពីសំបក្សម ្ុ ី  (ណស�ី) 

២. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា(ាាបសី១)  មកពីសំបក្សម ្ុ ី  (បុស) 

៣. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា(ាាបសី២)  មកពីសំបក្កបមាភកមកុម  (បុស) 

៤. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា   មកពីសំបក្សម ្ុ ី  (បុស) 

៥. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា   មកពីសំបក្កបមាភកមកុម  (បុស) 
 

េងកអុ ្ុាកនចា ្ភស �ភ៤រុមា �ភកបមាភកប�ំម  ៦០០០នកស ណស�ីម ៤០០០នកស គ 

េងកអុ សកប ាបុំ៌រា មុម�ភ១១្ុា �ភបន្ុាកនចា ្ភសេភីេ បុមសភបេ ន «កបមកច

រុមា»មុភេសគ 
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បចិុបបភអេេកសី �ភអតុ ៥៤ អ់ ា(េកន អ់ ា១៩៦១) មកុភកាកចរពុកតា ពីអតុ២បេ ភា �� ត

សភសឃ បសកអុ អ់ ា១៩៨៣ គ េេកសីសភេេបអចភពាចភតា ពី អ់ ា១៩៨០ ប�ីបសសគនសសឃ បសម

រហភ បាុបភ�បចិុបបភអេភីមកសាកេី�បសចាក ភា ពួកគនស�ភកុភសុិបនកបសរា ់សសចាភួភ៣នកសគ  

េេកសី�ភកប�ន�ា បពាេសីភកង ភា កា ាន�បបីម៌  ុុចនេេ៖ 

- អ់ ា១៩៧០ ុមស១៩៧៥ េេកសីមសាស្ងភសេបសមសាកករុមាកកេភ ្ុាកនចា ្ភស  

  សកប ាបុំ៌ េេន�កាព ស អ់ ា  េេភភុនសភកនបមថអ កសី៩ (្សស)គ 

- អ់ ា១៩៧៩ មកបសភកសបសកស តុ�ាភ តុ�នមុីមមូភងភ្ុា ា ុ សកប ាបុំ៌ េេន�កាព ស អ់ ា គ 

េេកសីសសឆបួោមមប សភមបសេ អ់ នមស�ាាកកកមកបបកក្ុាមកពីសំបក្សមស  ្ុចីាភួភ២

អំន�ាស សឺេងអំន�ាី២ស �ភនួនីមាាបសី២ស ភា កអុ អំន�ាី៣េភីស �ភនួនីមកបសភកកម

កបបកក្ុា េម្ុា ណស�ីគស 
 

មុមេភនុបុមបង� ម�លេេកសីចុមកបរុកកអុ ់កភេកសត  េេកសីសភេមកេរ 

ថ អ់ ា២០០០ស ភលពេពមេនី�ភបកាាភភស ាី បកេភឃេរ ាីបមភបភ ាីមាច់សសរុមា ្ុា ឮបនសា

េម ុក កំុនកស� បស់ីមាភសភគ មមួតគអ េភីបុ �ភកតក ា់េងតមកបចក បាុបភ�កសរស

បុមមាចបកពានកសកុមួតចាភួភ ាីមាភសភួម ា់េងតេ សឺេសបចក�លបនកសរសបុមមបក្ពួក

បសសេសបនបាុេង៉ី គ េមតសបន�ភក្ឺ្បសភប ់អក បុកនា់នសម ់់នសកនបមកនត� ់អកកភសកងសាន

បនកបេកាភស មសេឃួភេងកកមានមុមមូភ េភតក្ឺ្បសហកសមាភ�ភកកបេសេសីេបេរីម

�ភកេសីេ អ់ ន អ់ ា១៩៩៣េនីេភតកះេមត គ មតា � ាពេេនេត េ ្ពថ បចិុបបភអកអុ សកបេ�

េត េភី ់អក បុកនាសភេី�់មិប  បនេត បបមថ់អក បុកនាេត ម ់់អក បុកនាេត មយ់ពីមួតអំន�ា

េេមួតអំន�ា មាភ�ភកឃ សសប�ុ មាភតុមាភ់បសេសកេត  ស មបេ�ភប � ានសមមាភ តភគ 

សាភាន េភសៈ ភា កតមសេ ្ពរា ់សសេភីេភតបុមេី��លសភសុីចាន�បសសេេកសីេរ តឃ ា  េភត

កសបសេឃួភា ថ «េ�ុាកនត�បនេី�ភេកសត»  គ 
  

្បសតា ពីសភចុមមស�ាាកសំបក្សមស  ្ុមីកស ស េេកសីសភួមកប �ំុ ីបង� ម

មេកចភស សឺសំបក្�ភកេកាសេ សណស�ីបុម�ភេភសៈតឃ ា តកមកប �ំុ ីបង� មស ា់ពីស លពម់អក

បុកនាបុមេ� នេមលពួមេុសកនត�ស ស ាកបថសសីមីម៌ស សួបផ្ាភប ាី�លពសសេងកប ា្ងថៃផ បុសគស

កអុ ភ័តេភីស េេកសីប�ក កសថស េបេត ច សេី�ភេកសតស េត មាភកនត�េេបចាេឃួភេតមាភេតស អ�មាភ

អ�សសឺេត េី�ភេកសតមាភេកនេសសឺកនត�េចីបនសបបភសគ 
    
 

េេកសីសភស នសីៃភសថស េ ុមបី�លកបមពមុូ�ិសសេ អ់ នេពពចាន�ស សឺេេកសីសភេី�

សកម�លពសភា េឃ កនស ាុងកសកមមេកចភ៖ 

ី១៖ េេកសីហស ភចាងតេពមេ�េ 
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ី២៖ េេកសីហស ភចាងតីភសភបសសេឃួភ ុុចមថ� ាកគមគ េី�កា ងេ ុមបីកបមុមផ�ុា

់អកគាក ភា ផ្ព�ផកតេគមភេកសតបសសសំបក្មេ ុមគ េេកសីអចចាងតថ� ាកីភសភ

រា េនីសភ េមតសគនស�ភមុេបេី�បសេភតេពមួមសភផមចាេំព ថ� ាករា េនី

អចតកមកេកបសសសសភ គ 

ី៣៖ �ភចាន�សេង� សកបំីុមសកបមពមុ ូ

ី៤៖ �ភកគាកពីប�ី ពីកសរស មកសបស� ុុចម េពម�ភ�មស រ�ភកម�� ាី ីម� យមមួតសកម� 

ាភ ភា ់អកគាក ប�ី ភា កុភបសសេេកសីបន បនាួតមាសត េី�ម�ុបេងផសីគ េភីមចាបំក 

មួតបុមនា�លេេកសីកឃ តេឃួភម់អក បុកនា េមតកាួតេកមមបកា ពី ប�ី ភា កុភយបសស 

គនស គ េេកសីប�ក កសកា ចតសសថ «សាតភសសឺកសរសបុម�ភេបីុុ ស់នស់ាាួតេ�ុា»គ  

កអុ នួនីមកបសភកកមកបបកក្ុា ភា មេម្ុាសី� េេកសីកាពុ ម�ពបកមមួតកាចិកណស�ី 

ភា កុ� េមតមបស�មសមមួតភប រកេកកតពីសាំមកុភ កនត�កបបកកេកបមសមមួត�តបាត ា់ពី

ក់បស ា បថរាសុេលពុមស�ត ភា រក គ ់បស ា�� តយ�លបមកុ ភកុភេេសេេេភសាំបសកុ�បុម

កសបសអតុ ភា ់បស ាុ មសសី�បុមមាភរភសេចី់ក្�លេេេេភេមតេបក�ល�ភសេ់កងកម� គ  

ចាបំកាថ� ាកចកសព័ភភិប កាចិកណស�ី ភា កុ� កអុ ១ អ់ ា ួមសភ ២ ៥០០ ០០០(ពីេភ ហសាបមឺុភ

េេម) េមតថ� ាកេភីសឺ េកបកសសសសាំបសកប �ំុ ីបង� ម ភា ផ្ព�ផកត េមត�ភកាចិសភក

មមួតត ម ណំ មសុេលព គ 
 

េមតសកាចិកងកអុ ្ុា �ភេេកសីបន�អ កសា មណស�ី ភា មកបសភកកមកបបកក្ុាេម្ុា

ផ េនី េី��លេេកសីាួបកមាសកមួតចាភួភ េេកសីសភបថឃ ប�ក កសថ៖ កមាសកី១ «

េមតសាេបស្សសេងបន�ភ េមតពួកគនសមបុសតមសថ ណស�ីមាភអចេី�់�ីសភ មាភអចេី� ាី

សភ មាភអចេី�ម់អក បុកនាសភ សាភានពួកេសេងបនសាន់មិប  » គ កមាសកី២ «ពួកគនសមបុស

សុបិន�ភ�ត័្សសយម េ�ុា កះមេភនុនា�លពាសកកអុ កបមុិីបមុិម ភា ់�ីបុមមាសកបាផុនេនី 

េមតសាាបសី២ បចិុបបភអេភី(អំន�ាី៣) គនសសឃ បសមកបសភកកមកបបកកកមពីអំន�ីី២ មកពី

សំបក្កបមាភកមកុម គនស�ភ�ត័ចាងសសម ៃ់ តេបេីេបមមួតេ�ុា ភា សឃ បសេី�មេមបសសេ�ុាផ  

សឺគនសមាភកពមចុមមួេី�សកម�លពមមួតេ�ុាេ ភា ប�� ស�ាាកកកមកបបកក្ុាេផ្ េេន�ភាា ឺពបក

ញបស»គស 

លពេ�ីមុន ភា កតា ចាន�បសសេេកសីេងបន�ភ េបេរីបីម�ភកំំា  ភា ាួបក

មាសកេមតកមាភចុមមួេី�សកម�លពពី ាាបសី២ (់នីនេម្ុា)មកពីសំបក្កបមាភកមកុមកា 

ងកះេមត េេកសីេងបន�ភបកចាន�េី� ភា �្ុី �្ុមកអុ កងរមសបនសភសេកមច គ េរីកា 

ងកះេមត េេកសីសភ�ភកបសសភថ «េត កនត�កកចុមមួ បួមួេី�កមមួតគអ  េកចី

សកម�លពេឃីេពម់�ន��ភាាបសី២មាភ�ភប�� ់�ីេ បាុបភ�កងមួតចាភួភេេន�ភកំា សសី មាភ
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អច ាុេ ំ កសភេពមបុមាាបសី២មាភចុមមួសភក»គ ឧរភ ំ មកសបស�  ុុចម កេី�មិ

កម�េុពផឃុ� កងេភីនកមត��ល�ភអម� ីបីនកសចុមមួ សឺកបសភកកមកបបកក្ុាេម្ុា ាាបសី១ ភា 

ាាបសី២ គ ុុេចអីកមាភចុមមួបសសាាបសី២ នា�លសសី ុមសក់រា�លេភគ 
 

េ ុមប�ីលកងេមសា័ត េេកសីេម្ុាេកប� ាី ីសណស�េមីសតប��  េមតចានាតកប��

ងបុមាួបកបីេមកេេពាលកកមមួតថអ កសសកេពមកបាុាម� យ សឺេមកមមួបង� ពចតសសេសស 

ា់ពីប�� ភីមួតយ ថេនសសី មកពីប�� ់�ី? ក ំ េភីកះមផឃុ�មប់ុមនា�ល�ភ ាុេងីសតពីថអ កសេម

បុគ បបបមតា េេន េបេរីបីម�ភប�� ំំា  ភា ឧបសសេឃីកះេមត បាុបភ�េេកសី�ភកាេា េឃី

េងកអុ ស�ាាកកកមកបបកក្ុា កាេា េឃីេងកអុ ស�ាាកមបភ�ីមបសកាចសិភត ភា កាេា េឃីមេមរុមា 

រា ់សស�ភ៨ េេ ៩នកសបុ កះបួមួក�ឃ ា គអ កអុ កេី�ក�លេ�ីមុន ភា េមសា័ត គ េេកសីសភ

បង� ពពីេ�ភលពថ «សក�បសអំន�ាី៤ េបសាភមេ�ុា េងបនមបសមកបសភកកមកបបកក្ុាក�ី រសឃ កស

េេមស�ាាកីម�តក�ី រកឃ តេេមកបមពមុូី ម�តកះេមតក�ី កះេ�ុាមាភ�ភប�� ់�ីេ សឺេងបន

សបតតចាន� សាតភសកអុ េពមបុមេ�ុាកភសនួនីមកបសភកកមកបបកក្ុាអំន�ាី៣េភី �ភកឃ សសប�ុ 

គ ា់េពមេ់ត សភេី�ចួេេេភត េមតេត មាភ ា្បនថ� ាកបសស្ុាបាុេង៉ីេ សឺេត េចីបស� កងុ

សុ់រា�លេភ កពីស ្ អ្ល�ន�មួគអ មាកចច័ភមួតកអុ ក់រា�លេភ ផឃុ�ថអមស មេ ុម» គ 
 

េេកសី�ភកតា ចាន�ថ េបេក តមសកម�លពកង់រា�លេភសព�ងថៃេភី េេកសី�ភ

កគាកពីកបមពមុូេកចភេមសមបស បាុបភ�េេកសីមាភហស ភសន មាភហស ភថេ េកចីាី� ាន

ភេកសតមាភ់មនៈ គ េេកសីសភប�ក កសថ «កបសាភេបកេសីេ អ់ ន អ់ ា២០១៧ អំន�ាី៤ 

កបមពមុេូេកគាកេ�ុាេេន េ�ុាភប េានេា់រាលេភ្ុាេភី�លសភមក់បេសេរ  េ�ុា�ភសាភានុកម

េសចេភត សឺច សពក ីកមុមមូភ េមតសកអុ ្ុា�ភសភសមភងកពេ ្ាានមួតចភសភាចត ុុេចអី េ�ុា

ច ស�លកបមពមុកូអុ សភសមភ�ភមុេបកសបសយគអ គ សក�បស៥ អ់ ាេេមុេេេន េត ភប ួមសភ

ផម (ី១) អចភុន់ុសបកងេអមកសកអុ រ ពីេកចីបចិុបបភអេភី ្ុា�ភរចួេភត �ភងុសុេី��លេមត

ចាងតកសកស់សសកបបភម១០០០០ុុេឃ  (មួតមឺុភុុេឃ អេម ាក) ភា សភកាំនសចួមេសចថ ុក

់រាក្បាុន� ភភាចត កនត�ភុនមអាី�កម�បាុន� ភភាចត េមត�ភកចុីកាចិកពមេកពប មមួតុូសម

ងកពេ ្ ភា កកសួ កសាកម� កុង កប�ពស ភា េភសផ បុ»គ 
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February, 2016 

េេកសីសភ�ភសាំុមពថ «សុម�លមូរាសម បេ ភកមិបសថ� ាក្ុាកអុ មួត អ់ ា�លសភ

កា នាចបាផុនកនបម ៣០០ ០០០ ០០០ (បីតេភេេម) ភា សុម�លមូរាសមេបកេបីុុ �លុេត កុា

សានថ សំបក្លសនាច សំបក្លសេកចភ កុាកបកភសភានអ កសំបក្ភេកសត សុម�ល�ភ

សមលពញ សំបក្ភេកសត  សុម�ល�ភេបកងលពណស�ីេកចភមកកមកបបកក្ុាសក�បសអំន�ា

េកកត េ ុមបី�ភកងតសរមកអុ កង់រា�លេភ្ុា»គ 

៤.២. «លពបំកា័បស�់សបបីំេពងកតចិិេសថា កម់ុលម� ប» 

 កំីសតក្្ី៣ 
 

 

េេកសី ស េសន មស�ាាកកកមកបបកក្ុា ភា មាាបសី២្ុាមកពីសំបក្សម ្ុីសំ

បក្សេបង ីមនា(បចិុបបភអ) េង្ុាេស�  សកស មថ�ី េេន�កពី� ាហ កអុ អំន�ាី៣ ( អ់ ា២០១២ ុមស អ់ ា

២០១៧) បុម�ភស�ាាកកកមកបបកក្ុាសបុចាភួភ៥បុ (ណស�ី ១បុ = ២០%)ស ស �ភពីសំបក្

ភេកសត៖ 

១. កបសភកកមកបបកក្ុា (េម្ុា) មកពីសំបក្កបមាភកមកុម  (បុស)   

២. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា (ាាបសី១) មកពីសំបក្កបមាភកមកុម (បុស) 

៣. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា (ាាបសី២) មកពីសំបក្សម ្ុ ី  (ណស�ី) 

៤. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា     មកពីសំបក្សម ្ុ ី  (បុស) 

៥. ស�ាាកកកមកបបកក្ុា     មកពីសំបក្កបមាភកមកុម (បុស) 

 
បចិុបបភអេេកសី �ភអតុ ៥៣ អ់ ា(េកន អ់ ា១៩៦២) រពុកមាភពាក �� តសឃ បស េភតេេក

សីសភេេបអចភពាចភតា ពី អ់ ា១៩៨០ ប�ីគនសមកសាកេី�បសចាក �ភកុភចាភួភ៧នកស(កបស៣

នកស ភា សី៤នកស) េេបក់សសចាភួភ៥នកស គ 

េេកសី�ភកប�ន�ា បពាេសីភកង ភា កា ាន�បបីម៌  ុុចនេេ៖ 

- េេកសី មាភបុមសភចុមសេ មាភ�ភកសាកក់�ីេពីមុភ 

- អ់ ា២០០៧  ចុមេេភ់កងកម�មមួត់ ក កតីសស តៈេពម៦បេ េបេចីអភ ស មស់ក្ 
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February, 2016 

  េឃីយ 

េេកសី ស េសន េបបនសភមបសេ អ់ នមស�ាាកកកមកបបកក្ុាមកពីសំបក្សម  ្ុ ី

សក�បសអំន�ាី៣េភី កអុ នួនីមាាបសី២ ួមបភសុកកាចកិណស�ី ភា កុ� គ 
 

មុមេភនុបុមេេកសី ចុមកបរុកកអុ � ាស័តភេកសត ភា កឃ តមស�ាាកកកមកបបកក្ុា 

េមតសកមពី អ់ ា២០១០ �ភប��  ាេេរបាចភុីីឃីបសសកបមពមុពីូសាងកសអម� ី េី��លកបម

ពមុមូាភសុេចាន�កះនាគអ កបមុមផ�ុា េ ុមបេីី�ចកលប �ំប   េមត�ភកផ�ានមសអ មេមងុ គ បនស បសមកកះ

�ភត សកចុីមក កអុ ភ័តបភឃាតកសអ មេមងុបសសកបមពមុគូ េមតេភនុេនី េេកសី ស 

េសន ភា កបមាភកអុ រុមាតេសី ្ុាេស� េភី កប�ំ២៥នកស រមរុកតកសអ មេមងុបសសកបម

ពមុេូនីមក� ាព បាុបភ�ត សកពតកមេសចេ�ស គ េេកសីបភ�ថ េេកសីកះសភេចពមុេកអុ 

ករមរសអ មេមងុេនី ភុនសភេមសា័ត គ េេកសីកភសបន�ភលពកឃ ហភ ភា ម់អកតកាក

សរា េនីេេប�ប តមមភសីុមសថអ កសេេន� ភា តកពន�ាេេុមសំាសភីរអាេពព េមតសភ បុកនាកបម

ពមុកូប�ំ២០០នកស េេកភសេសភមូភសេម�ច ភសុភ បសភ គ េមតសក្ឺ្បសតឃ ា មមួត

កបមពមុេូផ្ េេន ភា �ភកគាក ភា តមសេ ្ពពីកបមពមុូថ « េ�ុាអចាួតេមីសត

ប�� ពួកគនសសភ អចេី�មនាង ពួកគនសសភ » គ ុុេចអី េេកសីកះានកសាភ សុាចុមមស�ាាក

សំបក្សម  ្ុ ីភា សភ្េក� ីមស�ាាកកកមកបបកក្ុា អំន�ាី៣េភី េភតកះសភមបសេ អ់ ន

មាាបសី២ គ េរីមកា េភីក�ី េេកសីប�ិកសកា ចតសស ា់ពីេឃួភា ថ  « េ�ុាមាភេចី់�ីេកចភេ 

កគភសបន�ភចាន� �ភមភសាក ច សាួតកបមពមុូ » គ 
 

េេកសីប�ក កសថ បចិុបបភអេង្ុាេស� េភី កាពុ �ភសកម�លពម�ពបករកស ភប កាចិកណស�ី ភា 

កុ� គ មមួតគអ េភីបុ េេកសីកះព�ភកក �មសមមួតប�� ុេេេងកអុ ្ុាេភី សឺេមតស

កបមពមុេូចីបនច សេី�សនុកម� ុុចមរុមាតេសី គ មតា � ាពេេន េងកអុ ាួកកមកបបកក្ុា ភា 

កបសភកកមកបបកក្ុាមពបកញបសសភេ្កបកភសមកេមបុេេកសីថ សំបក្សម  ្ុី (សំបក្

សេបង ីមនា) េក ចាេំពភេកសត េ្ថេេកសីម់អកបាផុសបាផុម ម់អកពុក្ភ ់ុសរព 

ភា ម់អក់ុចអមកបមពមុូ�លេី�សនុកម�  បាុបភ�េេកសីប�ក កសថ «េងេពមបុម�ភកបមពមុូ

ច សេី�សនុកម�មកកេ�ុា សឺេ�ុាកគភសបនាួតសួនា ាួតសាមួុមសពួកេសបាុេង៉ី គ មកសបស� ពួកគនស�ភ

ប�� ុីីឃីសបុកប�ំ ១៣ ៧០០ភាចត េសសរា ់សសងភកបមាភរា ៥រុមា »គ កេ្កបកភសរា 

េភី សភេី��លេេកសី�ភករ័តតឃ ច ភា សម� ា់ពីសភ�ាសុេ សុ�ន�ាលពស មសេឃួភមតឃ ា  គ 
  

 

េរីសានកអុ នួនីមាាបសី២ ភា មស�ាាកកកមកបបកក្ុាេស� ងភសកស មថ�ីកះេមត េេក

សីមាភសុ�ម បុ ា់ពីថ� ាកសក�បសកាចកិណស�ី ភា កុ�េ គ េេកសីប�ក កសថ «ថ� ាករា េនីមាភ

�ភន�ឃ លពេងេរត» ពីេកចីថ� ាករា េនីមាភសភផ្ព�ផកត របាមព័ន៌�ភ់�ី រកបាុាេី�ប
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February, 2016 

បង� ព់�ីេ គ ថ� ាកេនីសានកអុ កកសបសកស បសសេស�បភរា ់សស េពម�ភសាេំ ច សចាងត្ត

ញត់�ីម� យ បន �ភកាបាកេកឃ ីកបបកកន�នសគអ  ាេស�បភ� ាពបន បនថ ា្ងថៃេភីងថៃេនី ុមសតុយ

េេកសបសថថ� ាកេនី់សស ាីសតក ំ កះមាភ�ភ គ មាេបសបន បន្តញតតម ា់េពចាន�មុភ 

េភតសភសានថច សេី�សតក ំ  មាភសុ�កបាុាេី�បផភក្តញតមមួតគអ េគ េេកសីប�ក កស

េេនថ « ថ� ាកេនីមុេេមាភចាងតចាេគមេឹេ ពីេកចី(ី១) ថ� ាកេនីមាភ�ភន�ឃ លព (ី២) 

េពម្តញតគ� ភកពាលកកេេបចាបផភក (ី៣) ចាងតមុភសាេំ  (ី៤) ្តញតគ� កាកលព 

គ� ភសតក ំ ចាងត » គ ុុេចអី េភតុមសេពមសួនា េស�បភេេឃតថ ណស�ី ភា កុ�មាភសុ��ភ

ប��  េបមាភតកថ� ាកេនីមក្ត នា�លថ� ាកេនីេងសមស េភនុេភីេចីបនតកញមកចាងតេមក

កបាុា កេី�ថអមស េផ្ យ គមគ េេកសីប�ក កសបបភមថ « េងថអ កស្ុា នួនីមកបសភកកមកបបកក្ុា

�ភនួនី ាីម េសកអុ ចតបស បនក់ភុ�ន�មកសបស�  សឺេស�បភ ាីម កបសភកកមកបបកក្ុាមាភ អ្ីេស�បភ

េ »គ 

េេកសីសភសាំុមពថ « សុម�លមូរាសមាួតក ាុេងីសតប�� ាុភកបមពមុកូអុ 

រុមា ្ុាេភី »គ 

សុមប�ក កសថ ស ភលពេងកអុ ្ុាេស�  កអុ សកស មថ�ីរា មុម ហកស�ភក បនុបបនតឃ ា   

េមត�ភកបាបាសាិាមាភ�ល�ភ់ កងអចចុមមកេី�សកម�លព រច សេី�ក់រា�លេភសភ

េរត េមកបម បន់ កកតីស ភា ់ កស្ភៈពារពេេក បាុេង៉ីគ មកសបស�  េពមបុម

នាង បុសមាកងភ់ កេុមបបភ�មសភចុីេី�កំីសាកកេង្ុាចាភួភពី ្ុាចាេ ភ ភា ្ុាេស�  សឺ�ភ

កំំា មាភ�លេី�សកម�លពស�� សភ សកសួ់�ីសភេរត ពីេកចី់រាសមសកស មថ�ីមាភ់ភុ�ង

ន�ាគ េេកសី ស េសន សភប�ក កសថ ំមសេពម�ភកបាុាម� យមមួតថអ កសសក េេក់រាសមសក

បន បនហមកសម ភា កសបសមេរតយ ថមាភកនត�់ភុ�ង នា�លាួបមមួត់ កង រស ប័ភងេ 

េរីបីមកានកសាភ  រកាចិស�� សភក�ី សុមបបីនកផ�មសបស�� សភមមួតេុមបបភ�មេភី សឺេី�ម

មកងំ ៈមួចេកស េបចុមតម្ុា សកពានមមាភអចសភេ ភា េមតសេេកសីមស�ាាកសំ

បក្ សម  ្ុ ី គ មតា េេន េេកសីនសសុតុងសសមកេភត សឺតា ពី អ់ ា២០១០មកេមឃាីភុនុមស

េពមេភីបម តឃ ចសឃ បសេភតគ 
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ចាភួភ់អកនាង ំណស�ណស�ីសបភ�សឃ កសចុីសកអុ អ់ ា២០១៥ 

 
 
 

 

III. ចំបបួ�សបកីា ុថា កដ់ៀកនកំគប់លមំប់ថា ក់ោ់សតាតោបត ាុន្ី) 
 

 

 

កេកភេរ ចាភួភណស�ីេងថអ កសេី�េសចក�ីសេកមចេង�ភកកមានស  េំៈបុមបុសេងបន�ភចាភួភ

េកចភេមសមុបកអុ នួនីេី�េសចក�ីសេកមចេងកសបសកកមាន12

13 គ 
  

១.   កពៀ្�សល 
 

 នាង ណស�ីេងកអុ ស ប័ភកពបិសលមាភ�ភកបកបកបរមម� ាាក�ភេស សាន្បសពីអំន�ាី១( អ់ ា

១៩៩៩)ស ស អំន�ាី២ស ( អ់ ា២០០៥)ស ភា អំន�ាី៣ ( អ់ ា២០១២)ស សឺេងបន�ភចាភួភុបុមស ៩នកស 

(១៤,៧៥%)ស បាុបភ�កអុ អ់ ា២០១៥ស ស�ាាកកពបិសលមណស�ីេកភុមស១០នកសស (១៦,៣៩%)ស ងភចាភួភសបុស

៦១នកសស 

២.   ដ�សល 

    

 
 

អ់ ា២០១៥ស ស ចាភួភ់អកនាង ំណស�ណស�បីភ�ធា ក់ចុះមកកនបម ២៤នកស (១៩,៥១%)ងភ់អកនាង 

ំណស�សបុ១២៣នកស គស កបភ�សឃ កសចុី់អកនាង ំណស�ណស�ីេភីស េមតសបនសលមនាពុា�ភេគម

ភេកសតេមកកមកសសណស�ីេងកអុ ស ប័ភកាពុមមួតេភីស េ ុមបីកកកចចាភួភបុម�ភសបសស ភា កអុ 

កបេ ភចាភួភនាង ំណស�ណស�ីស េំៈបុមក់ភុ�ន�បសសស ប័ភេភីសឺេ ុសបតមបេ្បនស នស

ភេកសតបសសសំបក្បនបាុេង៉ីសគសមកសបស� ស េលកកំំទោែចមោម ទ មនាង ំណស�ណស�ីមកពី

សំបក្កបមាភកមកុមសសភសុាេបម ពីនាបំ េមតស�ភាា ឺស ភា �ភកសាេច�លេបម ពី

នាបំ េមតសំៈក�� ាីក់ចាងបភ�តុូសលសកមពីងថៃី០៣ស បេកកមស អ់ ា២០១៥សគសមមួតគអ េភី

បុស ុូសលសភកបកសសុពមលព់អកនាង ំណស�ថ�ីាាភួសេលកកំំទោ ែចមោ ម ទ សឺស ឯកឧាបមោ

ែកទោ ពតសតដ�ោមកពីសំបក្កបមាភកមកុមស េងងថៃី០៦ស បេកកមស អ់ ា២០១៥សគសក ំ េភីស បង� ព�ល

                                                      
13 សុភសកថស� សមភបសសេេកាារ�សេ�ាក. អុឺ ោកន �ទ ីុូមបភ�ីកកសួ កាចិកនសីកអុ េ�ាកមនាសស�ីពីស«ណស�មីថអ កស បុកនាកអុ � ាស័តសស

ំៈសភា ភេកសត» េងងថៃី១៤សបេីអុស អ់ ា២០១៥ 
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េ ្ពថស ់អក បុកនាសលមនាមាភ�ភកតមស បុ ា់ពីេតភល័ស (Gender Sensitive)ស ភា ពុា�ភកេប�ម�

ចាន�េកសសុុចស ប័ភភីនាកបនាបន�ាស បុមសភកាំនសចាភួភមកសេកសេងកអុ េគមភេកសតបសសេឃួភស «្រត�

វធ្នា្រក បខ២០% េទ ៥០%ន�ុងកេ្ រ្សេ រសម�ន�ខរ្ករខ�ីស�ខ នីងននងីស�ខ ស្នីសម�ន�ខរ្ក

រជករកនី�រ�នល13

14 » េ ុមបី់ភុ�ន�ស ភា េានេាេមកសសួតុមសកចុមមួបសសណស�ីស កអុ េគមបាំ េី�

�ល�ភសមលពេតភល័េងកមកុមសបតមេគមេឹ់រា�លេភកបកបេមតចីលព បសស់ កសភ

កបមមនា។ 

 ន�ុងសេរមរសរងរីស�ី ស�ខសសង២៤ធនង ាចុាបន�ននសនីនរ ១៧ធនង (១៩,៥៤%)ាុ៉េរា �ះន

សនីនសាុាុស-ីស�ខ៨៧ធនង្រត��នននងាចរ កេទន�ុងរ�នមរកសសង១០ះនជ�សភ នខរីកកលខ៥

េន� ន�ុងេធ�ននរីធលខ�្ាវនះនរ�នមរកលខ៨ នីងលខ៩ សនីន២ធនង (២០%)ះនសនីនសាុ១០ធនង 

។ រីធលខ�ជនុ្ាវនសនីន១ធនង(១០%)ះនសនីនសាុ១០ធនង នីងននសនីនេ្រន ៦ធនង (៦០%)ះន

សនីនសាុ១០ធនងននរីធលខ�េកជាីក ។  
 

៣.   ម� កតបល 
 

 

  សនីនីស�ខន�ុងមុ្រសរង�ាាធននជ�ម�ន�ខ ជ�ម�ន�ខ ជ�េកជាីក នីងជនុជ�េកជាីក 

  ននកេនរនេនរងន�ុង �ុ ស២០១៣   

 
 

• ាាធននជ�ម�ន�ខីស�ខចាភួភ១នកសស(១១,១១%)កអុ ចាេងម៩នកស ាុ៉ន�មីនននីស�ខន�ុងមុ្រសរង

�េលសជ�ម�ន�ខ (សរននន�ុងសេរមេលសជ�ម�ន�ខសនីន១៥ធនង) ។ 

• ុមូបភ�ីណស�ីចាភួភ៣នកស (១០,៧១%)កអុ ចាេងម២៨នកសបុម�ភកេកភេរ ពីស ៧,១៤%ស (២

នកស)កអុ ចាេងម២៨នកសសកអុ អ់ ា២០០៨ គ 

• �ភកបន តា ណស�ីកអុ នាបំ ុូេមត ាីកកា នាចចាភួភ១នកសស ភា ់ភុុូេមត ាីកកា 

នាចចាភួភស ១នកសេងកសបសកកសួ ស ស ប័ភភីមួតយស គស ចាភួភុូេមត ាីកណស�ី�ភកេកភេរ 

១២,៤៦%ស (២២នកស)ពី៨,០៨%ស (១៦នកស)កអុ ចាេងម១៩៨នកសេង អ់ ា២០០៨ស េេស ២០,៥៤%ស

(៣៨នកស)កអុ ចាេងម១៨៥នកសសេង អ់ ា២០១៣ គស 

                                                      
14 កបសសភសេម�ច់សមហេសនបនីេនេម ហ៊ុប ែសបោនតកុូមបភ�ីងភកពីំមងចកកកមកុមសកអុ ពាីីបាេ�ាកមនាស�ីពីសសស«ណស�ីមថអ កស

បុកនាកអុ � ាស័តសសំៈសភា ភេកសត» កមពីងថៃី១៥សបេីអុស អ់ ា២០១៥សគ 
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• ់ភុុេូមត ាីកមណស�ីស�ភកេកភេរ កប�ំស២%ស(១៥នកស)សពីស១៦,០៩%ស(៣៣នកស)កអុ 

ចាេងម២០៥នកសស េង អ់ ា២០០៨ស េេស ១៧,៥៨%ស (៤៨នកស)កអុ ចាេងម២៧៣នកសស េង អ់ ា

២០១៣សគ 
 

៤.   ាុលិ 

 

   សនន្រីស�ខន�ុងងស ា�នរុតកននកេនរនេនរងាងបខ �ុ ស២០០៨ ាុ៉ន�រសរងីស�ខននរីន�ុងក    

   ្ាង្ងន្មីរះនងស ា�នរុតក 

 
 

ន�ុងន�េបក៥ �ុ សុងេ្កនេន� សនីនីស�ខននកេនរនេនរង ាុ៉ន�ាុសេបននសនីនេ្រនន�ុងរី

ធលខេា�រេសន�ខសេ្មន�ុងងស ា�នរុតក។ 

• �ុ ស២០១៣ េបងស ា�នរុតក ននេេ្នម�ីស�ខ ១៣,៩៦% (៣៧ធនង)ន�ុងសេរម២៦៥ធនង 

ជកននកេនរនេនរងាន�ីាន�ីបខ១៣,២០%ន�ុង �ុ ស២០១០។ ្ាេលសនមមុ�នសបុងុនេទ្ីរ

សេ្ម�ននរ�េវកេាេនកនុល�ងីស�ធ ខរន�លខ៣ ជក�ននសររង់ ននេេ្នម�

ីស�ខសនីន ១៥%ន�ុង �ុ ស២០១៣។ េ�ុនេទ� ីិ  មីនននរសរងីស�ខ�្ាវនេនរន ។ 

• ្ប�រ្ជ� �ីស�ខនន១០,២០% (១៥ធនង) ន�ុងសេរម១៤៧ធនង ។ ជរេន� សនីន្ប�រ្

ជ� �ីស�ខ�នេនរនេនរងសនីន៨%  ាងបខ �ុ ស២០១០មន។ 

• ីស�ខ�សន្ីន្នម្្ាមនរជ�នសាង នីងសន្ីនរ�េមវ� ខ នន ១៤,៨០% (៤ធនង) ន�ុង

សេរម២៧ធនង (ន�ុងជររ�ីលខ៧ �ុ ស២០១២-២០១៧) ។ 

• ន�ុងន�េបក៣ �ុ សនននងេទសនីនីស�ខជក្ានា��ីវ ខ្��េមវ� ខននកនុ�បខ១៨% (៩៨ធនង)

ន�ុងសេរម៥៥១ធនង េប �ុ ស២០១០ មន ១៧,៦០% (១២៦ធនង)ន�ុងសេរម៧១៦ធនង េប �ុ ស

២០១៣ ។  
 

៥.   ថា ក់េកិមជាត 

 

            ាុសននសនីនេ្រនន�ុងរីធលខេា�រេសន�ខសេ្មេបមមរ្វនខេ្រ� ្នង្ ងស្ន ្រក  

 

• ាចុាបន�េន� មីនសនងននីស�ខ�ជភី�ករ្វនខ េ្រ� េបេនរន 
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• ជភី�កងរ្វនខ េ្រ��ីស�ខនន ២១% (២៥ធនង)ន�ុងសេរម១១៩ធនង 

• ជភី�ក្នង្ ងស្ន ្រក �ីស�ខ ននសនីន ១,៥២% (៣ធនង) ន�ុងសេរម១៩៧ធនង  

• ជភី�កង្នង្ ងស្ន ្រក �ីស�ខ សនីន ៣០,៥៥% (១៩៤ធនង)ន�ុងសេរម៦៣៥ធនង 

• ីស�ខ�្នម្្ាមនររ្វនខ  េ្រ� ្នង្ ងស្ន ្រក  ននកេនរនេនរងរីរី សនីន ១៣,៧៧% 

(៤៥៨ធនង)ន�ុងសេរម៣៣២៤ធនង ស្នាងជររ�ីលខ២ �ុ ស២០១៤ ន�ុងេធ�្ន្ម្ាមនររ្វនខ 

េ្រ��ីស�ខ  ននសនីន ១៣,២៣% (៥២ធនង)ន�ុងសេរម៣៩៣ធនង េារេាធានមងជររ�ីលខ១( �ុ ស

២០០៩)ននសនីនរ ១០,១៦% (៣៨ធនង)ន�ុងសេរម៣៧៤ធនង ។ សរនក ីស�ខ�្នម្្ាមនរ

្នង្ ងស្ន ្រក  ននកេនរនេនរងរីរីជ ១៣,៨៥% (៤០៦ធនង)ន�ុងសេរម២៩៣១ធនង

ស្នាងជររ�ីលខ២ �ុ ស២០១៤ េារេាធានមងជររ�ីលខ១ �ុ ស២០០៩ ីស�ខនន ១២,៦៨% (៣៦៣

ធនង)ន�ុងសេរម២៨៦១ធនង ។ 

៦.   កកបមកបៀក្ឃុោំសង ា ់
 

 

សនីនេមឃុស េេសសង រងីស�ខ េនរនេនរងាន�ី ន�ុង �ុ ស២០១៥ 

 
   

• ្នម្្ាមនរឃុស សសង រង�ីស�ខ ននកេកបេឡ បបបតចចំបួប ២០៥១ធនងេសររនមង ១៧,៨៩%ន�ុង

សេរម១១ ៤៥៩ធនង ន�ុង �ុ ស២០១៥េន� េាធានមង �ុ ស២០១៤ ននសនីនរ២០៣៨ធនង 

(១៧,៧៨%) ។ 

• គឺេកបេឡ សនីន េមឃុស េេសសង រង�ីស�ខ ៦,៦១% េសររនមង ១០៨ធនង ជក �ុ ស២០១៤ ននរ 

៩៥ធនង (៥,៨១%) ាុ៉េរា � ។ កេនរនេនរងេន� េននងរ្ាវន្នម្្ាមនរ�ាុស្ន�្រត�

�នតកងបខរសរង ជរ� េមឃុសឃ្ាវន្នម្្ាមនរឃុស សសង រង្ន�ងន ាង ្ន�េលធរតកងបខរី

ធលខេននងនន ស្ងនមីនជេា�រក�ន ក្ន�េលធរសងជន សងេបន។ េស��េ៉ងរនេេនន 

ីស�ខេបរននរសរងរីន�ុងមុ្រសរងេា�រេសន�ខសេ្មសសជនងមីនេន� �ខេារននកេនរន

េនរងាន�ីន�ុង �ុ ស២០១៥េន�នេេនន ។  

• ស្លាងលខ១�ីស�ខ នន១១,៥៧% (១៨៩ធនង)  

• ស្លាងលខ២�ីស�ខ នន ១០,០៤% (១៦៤ធនង) ។  
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IV. េសចកបីសបាតមា បោបត សេ �ប 
 
 

 

លសតសបុបសស់អកនាង ំណស�ណស�ីសភចុីេបសកកម�ស ាតចជ លសតសបុបសស់អក

នាង ំណស�បុសបុមសភចុីេបសកកម�ស សឺស ៧០,៨៣%ស េស�ភប ចាភួភនាង ំណស�ណស�ី១៧នកសកអុ 

ចាេងមស�ាាកសលណស�ី២៤នកសស នាចម លសតបសស់អកនាង ំណស�បុសចាភួភស ៧៧,៧៧% េស�

ភប ៧៧នកសកអុ ចាេងមស�ាាកសលបុស៩៩នកស គ េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស លសតបសស់អក

នាង ំណស�ណស�ីចុីេបសកកម�បបថាចុះ ពី៨៤% អ់ ា២០១៤ស មកកនបមស ៧០,៨៣% អ់ ា២០១៥ស ស េំៈ

បុម់អកនាង ំណស�បុសចុីេបសកកម��ភកេកបេឡ ាតចាចួបំផុា សឺពីស៧៦,៥៣% អ់ ា២០១៤សេេស

៧៧,៧៧% អ់ ា២០១៥សគស 
 

 

លសត់អកនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្កបមាភកមកុម សភចុីេបសកកម��ភចាភួភស

៧០,៥៩% (១២នកសកអុ ចាេងម១៧នកស) េកចបជ លសតបសស់អកនាង ំណស�បុសងភសំបក្

បសសេឃួភបុម�ភចាភួភបន៥៨,៨២% (៣០នកសកអុ ចាេងម៥១នកស) បាុេង៉ីស គស េរីមកា ងកះ

េមតស េបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤ស លសត់អកនាង ំណស�ណស�ីចុីេបសកកម�តមមុមមូភស �ភក

ថតចុី សឺពីស៨៣,៣៣%ស អ់ ា២០១៤សមកកនបមស៧០,៥៩%ស អ់ ា២០១៥សគ ាីលសត់អកនាង ំណស�បុសកះ

�ភកថតចុីបុ ពីស៧០%ស អ់ ា២០១៤សមកកនបមស៥៨,៨២% អ់ ា២០១៥សគ 
  

 

ផសុតេេ� ាពសលសត់អកនាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្សេបង ីមនាសាតចជ លសតបសស់អក

នាង ំណស�បុសងភសំបក្បសសេឃួភបុមសភចុីេបសកកម�ស សឺលសតណស�ីេស�ភប ស ៧១,៤៣%   (៥

នកស  កអុ ចាេងម៧នកស) ភា លសតបុស�ភចាភួភុមសេេ៩៧,៩២% (៤៧នកសកអុ ចាេងម៤៨នកស) 

គសេបេកបបបេីេបភប អ់ ា២០១៤សលសត់អកនាង ំណស�ណស�ីចុីេបសកកម�តមមុមមូភស�ភកថតចុី 

ពីស ៨៥,៧១% អ់ ា២០១៤ស មកកនបម៧១,៤៣% អ់ ា២០១៥ស េំៈបុមលសត់អកនាង ំណស�បុស�ភ

កេកភេរ េកសសសួ�លកនសស� មសសពី៨៣,៣៣% អ់ ា២០១៤សេេស៩៧,៩២% អ់ ា២០១៥សគ 
 
 

េគមបាំ ងភកចុីេបសកកម�បសស់អកនាង ំណស�ណស�ីស េសែា�ភកខុសគា �ឆ ាញ នួ

េមេងភកចុីសាេំីសាងមសួសុេុកង បចក ា់េងត ភា សេ�ក ីសមាិាផមននបុម�ភចាភួភ
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១៨១េមកស (៨០,៤៤%) មមួតភប កចុី់ភ�ំ សមភស ភា េមីសតប�� ននាុភកបមពមុ�ូភ

ចាភួភបនស ៥េមកស (២,២២%)បាុេង៉ីគស នួេមេេភីបង� ពកា ចតសសថស សកម�លពងភកចុី

សាេំីសាងមសួសុេុកង បចក ា់េងត ភា សេ�ក ីសមាិាផមនន�ភកេកបេឡ  េំៈ

បុមសកម�លពចុី់ភ�ំ សមភសភា េមីសតប�� ននាុភកបមពមុសូ�ភកថាចុះេេ� ាព គ 
 

នាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្កបមាភកមកុមចុីេី�សកម�លពេងមុមមូភសភ ាតចជ  

នាង ំណស�ណស�ីមកពីសំបក្សេបង ីមនាសគ 
 

អ់ ា២០១៥ស ស ចាភួភ់អកនាង ំណស�ណស�បីភ�ធា ក់ចុះមកកនបម ២៤នកស (១៩,៥១%)ងភ់អកនាង 

ំណស�សបុ១២៣នកស គស កបភ�សឃ កសចុី់អកនាង ំណស�ណស�ីេភីស េមតសបនសលមនាពុា�ភេគម

ភេកសតេមកកមកសសណស�ីេងកអុ ស ប័ភកាពុមមួតេភីស េ ុមបីកកកចចាភួភបុម�ភសបសស ភា កអុ 

កបេ ភចាភួភនាង ំណស�ណស�ីស េំៈបុមក់ភុ�ន�បសសស ប័ភេភីសឺេ ុសបតមបេ្បនស នស

ភេកសតបសសសំបក្បនបាុេង៉ីសគ 
 

ីស�ខ្នម្្ាមនរឃុស សសង រង ននកេកបេឡ បបបតចសនីន ២០៥១ធនងេសររនមង ១៧,៨៩% ន�ុង

សេរម    ១១ ៤៥៩ធនង ន�ុង �ុ ស២០១៥េន� ន េនរនេមឃុស េេសសង រង�ីស�ខ  សនីន ៦,៦១% េសររនមង 

១០៨ធនង ។ េស��េ៉ងរនេេនន ីស�ខេបរននរសរងរីន�ុងមុ្រសរងេា�រេសន�ខសេ្ម

សសជនងមីនេន� ។ 

ុសូលសភ់ភុម័ន�ល�ភស «កកមសលមនាកមកុមងភ់អកភេកសតសលណស�ីស (Women 

Parliamentarian Caucus)ស�ាាកុសូល» បុមេ កនសថ «កសកភស»មផឃុ�កសេមត�ភស�ស

លពណស�ីមនាង ំណស�ចាភួភ៨បុបុមមកតម�ា សីុភ បុកនាស កអុ េនី៤បុមកពីសំបក្កបមាភកមកុ
មស ភា ស ៤បុេេនមកពីសំបក្សេបង ីមនាស ភា �ភស�ាាកមកពីសំបក្រា ពីបុម�ភអស

ភៈេងកអុ ុូសលសសបុចាភួភស២៣បុសគ 
 

េវកេាជភី�ិវនលសនសស�រស លនមមុ� (CMDG) សនងលងនមងកចុមមួបសសណស�ីកអុ កេី�េសចក�ី

សេកមចកអុ � ាស័តសសំៈស ភា ភេកសតកនត�សភបំា័តស គស ការ �្នេន� មរកេនរុសាងេនន 

ង ្��នរ�េវកនេេ�ន�នងតនង�តនកនជរល ជនសសសងេបន�ុងរានសនេេ�ន នីងេប

ន�ុងសាងេ��េ �ុ រន�ុងកនសររងសនីនីស�ខសសងតសងស្នាងក់េ រុ ��េានជ្ ន ន�ុងកេ��

េ �ុ រ េារេស�ាខននកាស ិបខភប ខនេ្មរន្ន�នេេនន ។ 

េេងមម�នករល ន សេមរកន� ភី�ក ជររ�ីលខ៥ាសង្ុម�ន�ក  នច សងេ �ុ រ�នេ�កង

បីន�ុេទេករកាសេបិនមរ�ាីខនេេ�នាសងន� ភី�ក �ុ សលខ២ ន�ុង �ុ ស២០១៥សនងលងនមងកាសេបិ  
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ជនុ�រ�េវកនេេ�នប្ងមងងស នភប នីង រីធលខាសងីស�ខន�ុងសងមី នីងេករនស�នីសខកាម៌ នីងរះមន

ាសងីស�ខ្រ នីងេវកនេេ�នបននុនលលីក �នបីរ្�នជនរ�សីលកី�មរកន� ន �កលកេកាស ិ

់ នច សងេ �ុ រេបិីរ�្ ន�សនីន៣០,៦៧% ជក�ភន្មសង�ងេ ។ ភន្មសងាធ� ាង នមីនេបិ

ីរ�សកងរេង�  េបិីរ�រីរី សនីន២៧,៦៣% នីងេបិីរ�មានម  េបិីរ��នងនរ� ក សនីន

២០,៦១% ។  ខក ភនសា�ងេ ន េបិីរ�េ្រន សនីន១១,៣២% នីងេបិីរ�េស�ររសសងងស្ង  

េបិីរ�សសងងស្ងននសនីនរ៨,១៤% ាុ៉េរា � ។ រីេក្េន� ាស ិបនេឃរិ់ នច សងេ �ុ រេបបុសសនង

េបិីរ�េបេនរនសេ��ន� ភី�កន�ុងកាសេបិ  ជនុ�រ�េវកនេេ�នប្ងមងងស នភប នីងរី

ធលខាសងីស�ខន�ុងសងមី នីងនុនលលីក�ននរ�សីលកី�មីកន� នបីរ្�នជ ។ 
 

កេ សេ ់ ចាេចីណស�ីកកមកបបកក្ុាស សង នសមួតចាភួភេងបនបភ��ភេងេរតេបេរីបី�ភក

ថតចុីេឃីកះេមត គ 

៨២,៩២%សភកគាក ភា េមកបកចាន�ពីបុសកកមកបបកក្ុា សង នស ភា �ភកឃ សសប�ុអ

កបបកា ាក�លនងមឃណស�េីមតតមសថ ណស�ីមងុសុ ះុសាតភសមាភអចេ�ីសភ ណស�ីេី�កងសេកមចសភុុច
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លពេារមកសេមេឃួភា  ភា កឃ ហភកអុ កេរ បេមិពមនាេកបមសកអុ េពមេី�កង ភា កអុ កាចកិបាុា

ននស េបេរីបីាួបភុ�ឧបសសេឃីយកះេមតសគសកាចកិស ភា មនាេកបមសបសសណស�ីលសេកចភេ� នេមផម

កបេកាភណស�ីស ភា កុ�មសាតភសស គ េមសពីេភីស ប�� ណស�ីស ភា កុ�កះកនត�សភស�ាាកកកមកបបកក្ុាស

សង នសរា បុសសរា ណស�ី្នសមប�� ចមប សភា កនត�តកចាន�ុកមកសេមីសតមបភ�បនស បសសគ 
 

ថ� ាកសក�បសកាចិកណស�ីស ភា កុ� ្ុាេឃីមាភសភួមថ� ាកស ភា ្ុាេឃីេេនេង�ភកមាសក

កអុ កុកតកមកេកបកសសសសតឺនកា�សភា មាភកសបសកគភសតមនកមត�កងភកង កពមរា ន�ឃ លពថ� ាក

កះេង�ភកកមានេងេរតសគ 
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