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អរម�ក 

ខ�ុរមយពសច��ីពសរយស្�ីរេយ្�រលំល ស របង �ជ យ

� យពសៀវពភររពីល "�ស�ីល យតំបុសពន�រ�ុប”  ពបាពុរ�ផ្េ

ពល�ទីបួយ រដលបយផលតាពឡំពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាតល

(NIS) យយ្�សួំរផយិ។លសោតាតពយាបង �ររពីសោ យភព�ស�ីល

យតំបុសពលរផ��ពផ្ំងបព្ចយ��ុំជីវ តាសបពន។ តរេៈ

ិបង �ជ យពីសោ យភពស្មបបបុសយតំ�ស�ីឲ្ពរលពឃ�

បយិយបរាចតសបល សោតាតពយាអចយឹំរួចររណ�ពទ��ុំិ

រភតវន្បបយ�បនា បបពន��ុំ្បពទស�រ�ុប។ សរភពពេយនឌ 

គឺបពេលពលដ៏សរខយបបរផុារួេ��ុំបណ� ពេលពលទរំ

ឡេយយពេលពលរភតវន្្ប�បពដេយតយ�ភព (SDG) ឆ� រ

2015 ដលបឆ� រ2030។ 

ខ�ុរពឆា�ាេ�ឱិសពយាពដរ្ីសររ�ំយ វររណគុណដលបសោតាត

សុ៊េររាល ស្មបបជរយួេបពច��ពទសល រំ�ិសីុដល (SIDA) 

យតំរំ�ិសហ្បបបាតរដលពធ�ិពល�ស�ីល(UN Woman) 

រដលបយជួេឧបាោរមថវ តិ ស្មបបិផលតា� យពសៀវពភ

ពយា។  
 

ពល�ជរទវ ហ បំល លីណល ្បាតភ រជដដ ភតបលទទួលបយាុ�

បរគ�នេ�យយវ តទ្សោ យបាតសោតាត រដលបយជួេស្រប

ស្រមលដលប�តច�ដរពណ ិផលតាពសៀវពភពយាល ពដេមយ

ិជួេព្បររ្ជំពីរ�យ�ីបសបពល�ជរទវល យតំព្ិរ�តច�

សហិបរួេរ��រដលបយច លួរពន��ុំ�រ�វ តធីបណ�ុ ា 



បណ� លរយ�បាតស�ីពីល“សោតាតពេយនឌ” គឺពល�កសី េតា វីយីា  

ពល�កសីលជុរ ពុទ�ីវណ�លរ�ពីវ តទ្សោ យបាតសោតាត, ពល�លពេល

វំ្វីៈល រ�ពី្�សួំ�តច�ិន,ីល ពល�កសីល រ�វល ធីតល រ�ពី

វ តទ្សោ យសភ�រ�ុប,ល ពល�កសីល នុយល កវ ី រ�ពីអប� ធ

សវយ�រ�បាត�រ�ុប យតំពល�កសី ក�លសុបាត រ�ពីរំ�ិ

�រ�ុបពដរ្ីជួេ�ស�ីមយវ តបា�ត។ ពេំខ�ុរស ររថាំររណគុណ

ដលបរសបពល�-ពល�កសីទរំរសបស្មបបិច លរួយាំ

ស�រ�ល យតំបយច លរួវ តភគទយ��ុំិចំ្�ំផលតា� យ

ពសៀវពភពយាពឡំ។ល 

ឆេលថយ 

ពទសដដរ�យ�ី 

្�សួំរផយិ 

្�សួំរផយិ 

រជធយីភ�រពព� ្បពទស�រ�ុប 

រខពរសលឆ� រ2020  



បុព��ក 

ពយាបិពបាពុរ�ផ្េពល�ទីបួយយយ� យពសៀវពភររពី "�ស�ី 

យតំបុសពន�រ�ុប"ល រដលបយផលតាពឡំពដេ ្�ករិង

សោតាតពេយនឌល ដឹ�នរពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត (NIS) យយ

្�សួំរផយិ។ល � យពសៀវពភពយាផ�លបជ យយ វទតដដភពទ ពទ

រួយយសោ យភព�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប ពហេយឹំ្ាតវបយ

េ�ពទព្ប្បសបបឯ�សដ៏មយសៈ្បពយជយជស�ីពី

សោតាតពេយនឌរដលរ��ព្ប្បសបរដលព�បពឌយ�អចេ�ពទ

ព្បិបយ។ 
 

ិពបាពុរ�ផ្េពយាួរមយតរំាួពលខ យតំ្ិហ�តច 

រដលមយិវ តភគរធតបតេខាីងល យតំអចព្ប្បសបប្បភព

ពឌា៌មយស្មបបរ��ព្ប្បសប្គបប បរដលមយចរណបប

អរ�ណជ ពទពលសោ យភព�ស�ីយតំបុស យតំសរភពពេយនឌ

ពន�រ�ុប។លពឌា៌មយពន��ុំ� យពសៀវពភពយាទទួលបយដរប ំ

បរផុាពីវ តទ្សោ យបាតសោតាត យតំទីភ� �បងផលតាទតយ�យឌេពផ្ំ

ពទៀាបសបដដ ភតបល។ ្បភពពឌា៌មយពយា្ាតវបយផ�លបជ យ

កសបេ� យឹំតរំាួពលខ/្ិហ�តចយីរួេង។ ពន��ុំរផ��ប

ព្ចយល តរំយតំ បភព្ិហ�តចផ�លបជ យយ វាួពលខល យតំ/ឬ

សរម្ា (%)ល ស្មបបបិបង �ប�បល�បររពី�ស�ីយតំ/

ឬបុស។  

ខ�ុរស រសររ�ំ យ វិពិាសពសល យតំរគុណចរពពា្�ករ

ិងសោតាតពេយនឌយយវ តទ្សោ យបាតសោតាតល ្�សួំ�តច�ិន ី



វ តទ្សោ យសភ�រ�ុបល អប� ធសវយ�រ��រ�ុប យតំរំ�ិ

�រ�ុបពដរ្ីជួេ�ស�ីមយវ តបា�តល រដលបយរួចររណ�យាំធរ

ពធំ��ុំិពៀបចរិពបាពុរ�ដ៏មយសៈសរខយបពល�ទីបួយ

យ វ� យពសៀវពភស�ីពី�ស�ីល យតំបុសពយា។ ស ររថាំររណ

គុណបពតពសសចរពពាសោតាតសុ៊េររា ស្មបបិឧបាោរម   

េរ្ទយតំជរយួេបពច�ពទសបសបពួ�ពគ។ល 

ហ បំ លីណ 

្បាតភ រជដដ ភតបល  

ទទួលបយាុ�បរគ�នេ�  

វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

 

រជធយីភ�រពព� ្បពទស�រ�ុប 

រខពរសលឆ� រ2020  



សរភពពេយនឌ 

សរភពពេយនឌមយយឌេក �ស�ីយតំបុសមយររណចពស�

េ� ��ុំិច លរួ�សំសំ�រល យតំ�សំជីវភពផា លបខាួយ

បសបពួ�ពគ។ ពយា�៏មយយឌេក �ស�ីល យតំបុសមយឱិសល

មយសតទ�តល យតំិាព��តច�ដ ចងេ�  ពល្គបបស�រ�ភពទរំ

រសប��ុំិសបពន។ 
 

សរភពពេយនឌល គឺបសោ យភពរួេរដលេ� យិព សពរំ

ចរពពាពភទណរួេពន��ុំិផ�លបធយធយលឬ្បពយជយជ ឬ

��ុំិទទួលបយពសវ�រ�រ�ីរួេ។ សរភពពេយនឌល អច

យឹំពធ�ិវសរវំពលិផ�លបឱិសពស�េ� លឬផល្បពយជយជ

រដលទទួលបយពស�េ� ។ សយ�តសីទរំ�ិសហ្បបបាតស�ី

ពីិលុបបរបាបរលបទ្រ បំយយិព សពរំ្បឆរំយឹំ�ស�ី

ពហិាបកល (CEDAW) អចប�� �បររពីឱិសយយសរភព

ពេយនឌកល គួរាមយិរយុវា�ប�បរស�ំ ពល្គបបទតដដភព

ទរំរសបយយស�រ�ភព យតំ្គបបវ តសឌេទរំរសបយយរផ��ពសដដ

�តច�។ 
 

សរភពពេយនឌមយយឌេកបិ្ប្ពឹា�តពដេពស�ភពេ�

វំ�ស�ី យតំបុស។ល ពដរ្ីធនបយយ វភពពស�ភពេ�  ិ

វសបរវំ្ាតវមយស្មបបបិាបស�ំ ចរពពាគុណវ តបា�រផ��

សំ�រយឹំ្បវា�តស�ស�រដលបយរររំ �ស�ី យតំបុសរតយឲ្

មយឱិសទទួលបយពបគជឌេពស�ភពេ� ។ 



សរធរ៌នររ�យ វសរភព។ ិវសរវំបព្ចយរដលពដា

កសេប� ភពខុសេ� ននរដលរររំ �ស�ីរតយឲ្មយឋយៈ

ដ ចេ� ពទយឹំបុស យឹំពធ�ឲ្�ស�ីយតំបុសអចរច� ររល�

លទ�ផល យតំរាោ្ បពយជយជយយិរភតវន្បយពដេពស�ភព

េ� ។ ឧទហណជ រួេយយង� សបសរធរ៌ពយាល គឺិផ�លបជ យ

ិបណ�ុ ាបណ� លភពបរ��ដឹ�នរស្មបប�ស�ីល រដលពដា

កសេប� វ តសរភពពេយនឌ��ុំចនសរ�ឌយ�្គបប្គំ។ 

 

  



ពសច��ីពផ�រ 

ពន��ុំអណា�តទី្បរ��ុំឆ� រ2013 សរភពពេយនឌយតំិ

ផ�លបររណចដលប�ស�ីពនរាបប� អទតភពសរខយបបរផុា

បសបរជដដ ភតបល�រ�ុប។ េុទ�ស�ស�ចាុពិណដរណ�ប

ិលទី III (2014-2020)លបង �យាំចតសបររពីិពប�ប� ចតា�

បសបដដ ភតបល��ុំិពល��រ�សបសរភពពេយនឌល ពដេ

ចាបទុ��ស�ីបឆ�ឹំខ�ំ យយពសដដ�តច�បាតលយតំសំ�រ។ 
 

ដដ ភតបលលតរេៈ្�សួំ�តច�ិ នលី(MoWA) បយរណនរ

ឲ្មយិពល��រ�សបសោ យភពបសប�ស�ី តរេៈិពផ� ា

បសរខយបពលិវសបរវំរួេចរយួយដ ចប ិផ�លបររណច

រផ��ពសដដ�តច�ដលប�ស�ី ិទទួលបយិរបប រល�ស្មបប�ស�ី

យតំព��ំកសី ិិពរផ��ផា វចតបបស្មបប�ស�ីយតំព��ំកសីល

ិពល��រ�សបសុខភព�ស�ីយតំព��ំកសី វា�មយ�ស�ី��ុំិ

សព្រចចតា�ល យតំិប��� បពេយនឌ��ុំពេលយពយបេល

យតំ�ររណទ្រ បំ�រ�វ តធីបសបដដ ភតបល...ល ិព្ំឹំសោ បឌយល

យតំិរភតវន្សរាោភពពទ�សរភពពេយនឌ �៏បរផ��

េ�ចតា�ចតា�ទុ�ដ�បដ៏សរខយបយយរផយិេុទ�ស�ស�េៈ

ពពល្បរឆ� របសប្�សួំ�តច�ិនលី(2014-2020) ផំរដ។ 
 

រជដដ ភតបល�រ�ុបលបយបង �ពីិពប�ប� ចតា�យាំរុាមរ

��ុំិពល��រ�សបសរភពពេយនឌល យតំិផ�លបររណច

ដលប�ស�ីពន្គបបរផ��ទរំរសបយយិរភតវន្។ ពដរ្ីសព្រច



ពេលបរណំពយាបយល ទរទឲ្មយយ វចរណាបិប�ប

រស�ំ លយតំ�តច�សហិពី្គបបសោ បឌយដដ ភតបលលរំ�ិព្រ

ដដ ភតបលល សំ�រសីុវ តលល យតំវ តសឌេឯ�ជយរដលព�បពឌយ� 

ពដរ្ីធនបយយ វប តយបឌយ�ស្មបបរយុស្្គបបេ�  យតំធន

កេ� យយណម� �ប្ាតវបយពគពរល រលំពឡេ។ 

  



្បបជយ 

ជរព �ពយា ពណ៌នពី្បបជយល ពដេរួប�� លយ វផលពធៀប

បយរ�ពីិពធ�ជរពឿយឆ� រ1962 យតំចនសរ�ឌយ�អេុល យតំពី

រា រីា្បបជយលយតន� ិព្�ណជ ចរយួយ្បបជយលភគេយយ

ចយ�បមា សបទីលរពន��ុំកសក�យតំព្រកសក� ភគេយយ្បប

ជយរតយទយបពៀបិតរអេុល យតំរ្តលទ�ភពបពំ�ា� យ

សបុ។ ផលពធៀបពភទ ្ាតវបយ�រណាបកបចរយួយបុស��ុំ

ចរពណរ�ស�ីចរយួយ 100 ន�បល��ុំចរយួយ្បបជយ្�ករណរួេ។ 
 

��ុំជរពឿយពល�ទីរួេឆ� រ1962 ផលពធៀបពភទបសប�រ�ុប គឺ

មយចរយួយពសារាពស�យឹំ100។ ាួពលខពយាបយធា �បចុារ�

្ាឹរ 06 ពនពដរទស្វា្ ជឆ� រ2900 ពដេសរារ្ត

រណភពខ�សបបសបបុស��ុំររឡុំបបរខ�្�ហរ។លាួពលខ

ពយាបយព�យពឡំបយ�តចរ�ំងហ ាដលប 93 ពន��ុំជរពឿយឆ� រ

2990ល យតំមយចរយួយល 95 ពន��ុំជរពឿយឆ� រ2000 យតំ 94 ពន

��ុំ�រ�វ តធីរពំ�ាចពនា ាជរពឿយយយ្បបពលដដ�រ�ុបល (CIPS) 

ឆ� រ2013 រដលពល��ំខុសេ� ាតចាួចបំាួពលខរដលមយ

ពនឆ� រ2000។ 
 

បរួេយឹំផលពធៀបពភទបាយប្បមណចរយួយ 96 ពីិសពំ�ា

ពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបល(CSES) ឆ� រ2016 បង �ក្បប

ជយមយ�ស�ីចរយួយល7.9 លយន�ប យតំបុសមយចរយួយល7.6 លយ

ន�បលពដេ�ស�ីមយចរយួយព្ចយបំ 300 ពយបន�ប។ 
 



ពទាបីបាួពលខចបបតរំពីឆ� រ2990 ហ�បដ ចបបង �ពី

ិព�យពឡំ�៏ពដេល រា�ស�ី�៏ពនរាមយចរយួយព្ចយបំ

បុសដរដលពន��ុំចរយួយ្បបជយ�រ�ុប។ ��ុំបណ� ្បពទស

ភគព្ចយពនទ ទរំស�លពល� ផលពធៀបពភទអចមយ

ចរយួយពី 95 ដលប 205។ 
 

1.លចរយួយ្បបជយឆ� រ1962,ល2900,ល1994,ល1996,ល2990,ល2000,ល

2013 យតំ2016 

ចរយួយគតាបពយបលយតំផលពធៀបពភទ 

ឆ� រ 
្បបជយ ផលពធៀប

ពភទ កសី ្បកស សបុ 

1962 2,066 2,063 5,729 99.9 

2900 * * * 06.2 

1994 5,256 4,724 9,070 91.4 

1996 5,307 4,953 20,340 92.0 

2990 5,926 5,522 22,430 93.0 

2000 6,000 6,526 23,396 94.7 

2013 7,555 7,222 24,677 94.3 

2016 7,959 7,660 25,626 96.3 

្បភពពលជរពឿយទ ពទយយ្បបជយបសប្បពទស�រ�ុបល(GPCC) 

ឆ� រ1962,ល 2990,ល យតំល 2000,ល �រ�វ តធីរព �ំាចពនា ាជរពឿយយយ

្បបពលដដ�រ�ុបល (CIPS ) ឆ� រ2013,លិរពំ�ា្បបស�ស�

ទ ពទឆ� រ2900,ល ិរពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបឆ� រ



1993-94,ល1996,លិរពំ�ា្បបស�ស�ឆ� រ1996,លិរពំ�ា

ពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបល ឆ� រ2016 ពដេវ តទ្សោ យបាត

សោតាត(NIS)។ 

“*“ព ពុរអចរស�ំ�បយ 
 

តរំ 2 បង �ពីពឌា៌មយស�ីពីភគេយយ្បបជយរដលសប

ពនតរទី្បជុរជយល យតំតរទីជយបទ��ុំ្បពទស�រ�ុប។ 

តរិសពំ�ាពទពលលទ�ផលនន ភគេ្បបជយបង �

ឲ្ពឃ�កមយ្បបជយបព្ចយរដលសបពនទីជយបទ 

(្បរហល 4 ដំ)ល ព្ចយបំរ��រដលសបពនទី្បជុរជយ 

ស្មបបចរយួយបុសយតំ�ស�ីពន្បពទស�រ�ុបល ��ុំជរពឿយឆ� រ

2000,ល �រ�វ តធីសពំ�ាចពនា ាជរពឿយយយ្បបពលដដ�រ�ុប 

(CIPS) ឆ� រ2013 យតំិរពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបល

(CSES) ឆ� រ2026។ល 

  



2.លចរយួយ្បបជយតរារបយបលឆ� រ2000,ល2013 យតំ 2016  

គតាបភគេ 

 

2000 2013 2016 

កសី ្បកស កសី ្បកស កសី ្បកស 

ទី្បជុរជយ 20 19 21 21 24 23 

ទីជយបទ 00 02 79 79 76 77 

សបុ 100 100 100 100 100 100 

្បភពពលជរពឿយទ ពទយយ្បបជយបសប្បពទស�រ�ុបល(GPCC) 

ឆ� រ2000,ល�រ�វ តធីសពំ�ាចពមា ាជរពឿយយយ្បបពលដដ (CIPS) 

ឆ� រ2013 យតំិរព �ំាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបល(CSES) 

ឆ� រ2026លពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 
 

ចនសរ�ឌយ�អេុ្បបជយ្ាតវបយ�រណាបពដេ�ត� បីយាំ

ដ ចេ� ល រដលមយឥទ�តពលពលរ្ត�រពណ យ្បបជយពល លទ�

ភពបពំ�ា� យល រណភពល យតំចរណ�កសក�។ ពដរ្ីសត�្

ពីចនសរ�ឌយ�អេុ្បបជយល ពេំស របង �ពីិរបំ

រច�ភគេយយចរយួយ្បបជយ��ុំ្�ករអេុ យតំពភទខុសង

េ� ពទតរពីរា រីា្បបជយ រដលពធ�ិសពំងប្ាមសងពី

្បវា�ត្បបស�ស�យយចរយួយ្បបជយ។ល ភគេរយុស្្បកស

យតំកសីតរ្�ករអេុ្បរ្�ករ គឺចបបពផ�រពឡំពដេមយ

្�ករអេុព��ំបំពគពនបាព្ិរបរផុាល យតំព�យពឡំពទ

តរអេុ រ�រផ���រព លខំពលបរផុាយយពីរា រីា។ ភគេ



បុសបង �ពនរផ��ខំស� រល ពហេភគេ�ស�ីពនរផ��ខំ

ពឆ�ំយយចរណុច�ណ� លបសបពីរា រីា។  
 

ពីរា រីា្បបជយបង �កល ចររណ�យយ្បបជយ�ុមអេុល

(0-14ឆ� រ)លបយថេចុាពី 20 ភគេពនឆ� រ2000 ពទ 16 ភគ

េពនឆ� រ2013 ស្មបបបុស យតំបយព�យពឡំពី 23លភគ

េ��ុំឆ� រ2000 ពទដលប 14 ភគេពន��ុំឆ� រ2013 ស្មបប

�ស�ី។ 
 

ភគេយយ្�ករ្បបជយដលបអេុពធ�ិ (អេុល 25-64លឆ� រ)ល

ពន្បពទស�រ�ុប បយព�ាពឡំពី 30 ភគេល ពទល 31 

ភគេស្មបបបុសលយតំបយព�ាពឡំពី 32 ភគេលពទល

34 ភគេស្មបប�ស�ី រដលមយ�រពណ យជតាភគេ។ល

ចរយួយ្បបជយវ ឌេចរណសប (អេុល65 ឆ� រពឡំពទ)ល ពន��ុំ

្បពទសទរំរ លបយព�យពឡំពី 2.7លភគេពទល2.0 ភគ

េស្មបបបុសលយតំបយព�យពឡំពី 2.5 ភគេពទល 3.0 

ភគេស្មបប�ស�ី។  
 

3.លចរយួយ្បបជយតរអេុលឆ� រ2000លយតំលឆ� រ2023 

ិរបំរច�ភគេ 

2000 



 
 

 

2013 

្បកស កសី 

ភគេ 



 
្បភពពល ជរពឿយទ ពទយយ្បបជយបសប្បពទស�រ�ុបល (GPCC) 

ឆ� រ2000,ល�រ�វ តធីសពំ�ាចពមា ាជរពឿយយយ្បបពលដដ (CIPS) 

ឆ� រ2013 ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 
 

្បបជយ�រ�ុបយឹំមយចរយួយព�យពឡំ្បរហល 2.6 លយ

ន�បររឡុំឆ� រ2013-2023 ពយាពបពយំតរិព្�ណជ

ចរយួយ្បបជយ្បពទស�រ�ុប។ល ��ុំឆ� រ2023 ចរយួយរយុស្

្បកសយឹំមយចរយួយ 0.0 លយន�បល ពហេចរយួយរយុស្កសី

យឹំមយចរយួយល0.5 លយន�ប។  
 

4.លិព្�ណជ ចរយួយ្បបជយ្បពទស�រ�ុប 

្បកស កសី 

ភគេ 



គតាបលយន�បល

 
្បភពពល ិព្�ណជ ចរយួយ្បបជយ្បពទស�រ�ុបឆ� រ

2000-2050 ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 

 

��ុំចរពណរ្បបជយផា សបទីលរពន��ុំកសក� រ��រដលផា សប

ទីលរពនពីជយបទពទជយបទមយចរយួយព្ចយពន��ុំឆ� រ2000ល

យតំឆ� រ2013 រដលមយសរម្ាព�យពឡំពន��ុំឆ� រ2013។ 

សរម្ាយយ្បបជយផា សបទីលរពនពីជយបទពទទី្បជុរជយល

�៏ដ ចប្បបជយផា សបទីលរពនពីទី្បជុរជយពទទី្បជុរជយរដ 

គឺបយថេចុា 4 ភគេស្មបប�ស�ីល យតំ្ាឹរ 2 ភគេ

ស្មបបបុស��ុំររឡុំពពល្បរឆ� រល រដលភគេ�ស�ីមយ

ចរយួយរួេភគបួយយយ្បបជយផា សបទីលរពន��ុំកសក� ពហេ
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្បកស 



ភគេបុសមយចរយួយពសារាពស�យឹំព�ប�ណ� លយយភគ

េ�ស�ីពន��ុំឆ� រ2023។ 
 

 5.ល ិផា សបទីលរពនពីទី្បជុរជយពទជយបទ ឆ� រ2000 យតំឆ� រ

2013 

ាួពលខបភគេលយតំាួពលខសបុ 

ចយ�យយិ

ផា សបទីលរពន 

2000 2013 

កសី ្បកស កសី ្បកស 

ពីជយបទពទ

ជយបទ 
49 53 57 60 

ពីជយបទពទទី

្បជុរជយ 
30 26 26 24 

ពីទី្បជុរជយ

ពទជយបទ 
6 7 5 5 

ពីទី្បជុរជយ

ពទទី្បជុរជយ 
16 14 13 11 

សបុ 100 100 100 100 

ចរយួយសបុ 2,720,000 2,742,000 2,049,000 2,005,000 

្បភពពលជរពឿយទ ពទយយ្បបជយបសប្បពទស�រ�ុបល(GPCC) 

ឆ� រ2000,ល�រ�វ តធីសពំ�ាចពមា ាជរពឿយយយ្បបពលដដ (CIPS) 

ឆ� រ2013 ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 

 



��ុំឆ� រ2015 យតំឆ� រ2016 ចរយួយជយចរណ�កសក�ពទព្រ

្បពទសពទិយប្បពទសយថមយចរយួយខ�សបបរផុា ពហេបយ

ព�យពឡំពី 79 ភគេដលប 92 ភគេស្មបប�ស�ីលយតំពី 

73 ភគេដលបល 00 ភគេស្មបបបុស។ ាួពលខបនា បប

យយជយចរណ�កសក�ពទព្រ្បពទសបយធា �បចុាយាំខា រំ

ពន��ុំ្បពទស� ព ាលយតំ្បពទសជបាុយល ពហេបនា បបរ�គឺពន

��ុំ្បពទសមា ពឡសីុល យតំ្បពទសសតំប រីដលមយចរយួយ

ខុសេ� បយ�តចបយ�ួចសោតាពនលរដបបបនា បប។ មយរាិពធ�    

ចរណ�កសក�ពទព្រ្បពទសរដលបយចុាប�� ីពដេ្�ករ

ហុ៊យ   ឯ�ជយរាបាុពណ� ាលរដល្ាតវបយរបបប�� ល��ុំតរំ

ពយា។  
 

6.ល ិពធ�ចរណ�កសក�ពទព្រ្បពទសរដលបយចុាប�� ី

ពដេ្�ករហុ៊យឯ�ជយ 

គតាបភគេ 

ចយ�យយិ

ផា សបទី 

2015 2016 

កសី ្បកស កសី ្បកស 

មា ពឡសីុ 4 1 0 0 

យថ 79 73 92 00 

ជបាុយ 6 2 3 1 

សតំបុលី 1 - 0 - 

� ព ា 11 24 5 11 

សបុ 100 100 100 100 



្បភពពលបេិណជ ្បចរឆ� រ2016,ល្�សួំិងយតំ 

បណ�ុ ាបណ� លវ តប� ជីវៈល (ិពធ�ចរណ�កសក�រដលបយចុា

ប�� ីពដេ  ្�ករហុ៊យឯ�ជយ) 
 

ពឌា៌មយ្គមស 
 

សោ យភពអពហជពតពហជ គឺប�ត� ដ៏សរខយបពន��ុំនីណរុតច  

្បបជយ ពដេសរាវជាឥទ�តពលពលលទ�ភពបពំ�ា� យល

យតំរណភព �៏ដ ចបពធ�ចរណ�កសក���ុំ�្រតាាតចាួច

ណរួេរដ។ តរំពយាបង �ពីិរបំរច�ភគេយយ

រយុស្្បកសយតំរយុស្កសីរដលមយអេុ 25លឆ� រយតំពលស

ពីពយា ពទតរ្�ករអេុចរយួយ្បរ្�កររដលរតយទយបពៀបិ។ 

ចពរាេចរពពាសរណួទ�បទំយឹំសោ យភពអពហជពតពហជ

ពន��ុំិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុប (CSES) ្ាតវ

បយរបំរច�ប្�ករតរ្បពភទដ ចបពល រតយធា បបពៀបិល

យតំធា បបពៀបិល (បច�ុប្យ� មយ្គមសល ពរមាេ/ពពាមាេល

រលំលាល យតំសបពនរប�េ� )។ល បុគ�លម� �ប្ាតវបយចាបទុ�

កបយពៀបិចួ ពបតរចតបបល ឬទរពយៀរទមា បប្បយពណី

��ុំកសក� បុគ�លពនា្ាតវបយពគដឹំឮយតំទទួលស� លបក

បយពៀបិចួល ឬសបពនបរួេបុគ�លម� �បពផ្ំពទៀារដល

មយពភទផាុេេ� ��ុំនរបស� រីភ តយ។  

 



ពគបយរពំ�ាពឃ�ក សរម្ាខ�សបបរផុាពន��ុំ្�ករ

អេុពី 15-19 ឆ� រលបរ��ពនលីវ រដល��ុំពនា 92 ភគេ

បរយុស្កសីល យតំ 90 ភគេចរយុស្្បកស។ល ��ុំ្�ករ

អេុល 30-34 ឆ� រ សរម្ាយយរ��រដលរតយធា បបពៀបិល គឺ

មយចរយួយថេចុា 1 ភគេស្មបបពភទ្បកសយតំពភទកសីល

ពនចពនា ាឆ� រ2014 យតំឆ� រ2016។ល ្បបជយភគព្ចយរដល

មយអេុពលសពី 50 ឆ� ររដលល "ពុរធា បបពៀបិ" គឺបយ�សប

ពនពដេរតយេ�ប�ី្បពយ�រសបរួេជីវ តា។ 
 

7.ល ចរយួយ្បបជយរដលរតយធា បបពៀបិតរ្�ករអេុល ឆ� រ

2014 យតំ 2016 

បភគេ 

 
្បភពពល ិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបល (CSES) 

ឆ� រ2024លយតំឆ� រ2016 ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 

ភ
គ  

្�ករអេុ 

(កសី) (កសី) (្បកស) (្បកស) 



ពនឆ� រ2014 រ្តលទ�ភពបពំ�ា� យសបុ (TFR) ពន��ុំ្ប

ពទ�រ�ុបគឺមយ 2.7 ន�បស្មបប�ស�ីម� �ប។ បរធ្រល �ស�ី

ពនជយបទយឹំផ�លប�រពណ ាដលបទ�្បរហលល 2.9 ន�ប

ររឡុំពពលលទ�ភពបយ�ព ជបសបពួ�ពគ ចររណ��ស�ីពនទី

្បជុរជយអចផ�លប�រពណ ាដលបទ�រា្ាឹរល2.1 ន�បបាុពណ� ា

��ុំររឡុំពពលយយលទ�ភពបយ�ជ ជបសបពួ�ពគ ្បសតយពប

ពួ�ពគរយុវា�តរ�្រតាលទ�ភពបពំ�ា� យបច�ុប្យ�ពព�

រួេជីវ តាបសបពួ�ពគ។ រ្តលទ�ភពបពំ�ា� យសុបបយ

ថេចុា��ុំេៈពពល 15 ឆ� រ�យាំ រ�ពយា។ ិរពំ�ា្បប

ស�ស�ល យតំសុខភព�រ�ុបល (CDHS) ឆ� រ2000 យតំឆ� រ2005 

បយបាយប្បមណក ចរយួយ� យរដល�ស�ីបរធ្រអចមយ

ពន��ុំជីវ តាសបពនបសបពគ គឺមយចរយួយ 4.0 យតំ 3.4 ន�ប

ស្មបប�ស�ីម� �បតរលរដបបឆ� រយយិរពំ�ាទរំពីខំពល។ 

រ�្ាឹរឆ� រ2010 អ្តលទ�ភពបពំ�ា� យសបុបយបយ�ធា �ប

ចុា្ាឹរ 3.0 ន�បស្មបប�ស�ីម� �ប។ 
 

0.ល រ្តលទ�ភពបពំ�ា� យសបុ (15-49),ល ឆ� រល 2000,ល 2005,ល

2020លយតំល2024 

ចរយួយ� យ��ុំ�ស�ីម� �ប 



 
្បភពពល ិរព �ំា្បបស�ស�ល យតំសុខភពឆ� រ2000,ល

2005,ល2010 យតំ 2014 ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ល 

  

ទី្បជុរជយ 

�រ�ុប 

ជយបទ 



សុខភព 
 

ជរព �ពយា បង �ពីពឌា៌មយសរខយបងស�ីពីអេុិលសំ្ឹរ

សបបរធ្រ ចរពណាដឹំររពីិពយ្�រពណ ាលយតំិរថទរ

រុយពពលស្មល� យពដេពផ� ាបសរខយបពលិផ�លបជរយួេ

��ុំររឡុំពពលឆាំទពយាលរ្តរណភពមតលយតំទរពនយយ

រ្តរណភពទ�។ ទតយ�យឌេពយា ព�បពឌយ�យឹំពេល

យពយបេអទតភពទតសពលសរខយបងចរយួយបួយយយរផយិ

េុទ�ស�ស�រភតវន្បាតឆ� រ2014 ដលបឆ� រ2020 រដលបយ

រយុវា�ពដេ្�សួំសុខភតបលពដរ្ីសព្រចបយយ វពេល

យពយបេអទតភពបសបរជដដ ភតបល�រ�ុប��ុំយីាតិល

ទី្បរយយដដសភ ពហេទតយ�យឌេទរំពយាគឺប្�បខណណ ស ច

ន�ដ៏សរខយបស្មបបិ្គបប្គំតរដយយតំវេាយរា។ 
 

អេុិលសំ្ឹរសបបរធ្រពនពពលព�ាបយព�យពឡំល

បពតពសសស្មបប�ស�ីរដលមយអេុិលសំ្ឹរសបប

រធ្របសបខាួយបយព�យពឡំពលសពីដបបឆ� រ ចបបពីឆ� រ2990 

ដលបឆ� រ2013។ ទរពនយយិព្�ណជ អេុបសប�ស�ីល អច

យឹំព�យពឡំដលបបំ 76 ឆ� រល ��ុំេៈពពលដបបឆ� របនា បប

ផំរដ។ល �ស�ី្ាតវបយពគព្�ណជ កយឹំមយអេុរវំបំ

បុស។ 

 

 



 

 

 

 

 

1.លអេុិលសំ្រឹសបបរធ្រពនពពលព�ា។លបយរពំ�ា

ពនឆ� រ1995,ល2000,ល2005,ល2010 យតំល2015 យតំិព្�ណជ

ឆ� រ2020លដលបឆ� រ2023 

 
្បភពពល ិព្�ណជ ចរយួយ្បបជយ�រ�ុបល ឆ� រ2013-2023, 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 
 

ិព្ប្បសបវ តធីពយ្�រពណ ា��ុំពពលបច�ុប្យ���ុំចរពណរ

�ស�ីពន្បពទស�រ�ុប គឺបយ�ព�យពឡំពី�្រតារដលបយ

កសី ិព្�ណជ  

្បកស 



រេិណជ ��ុំិរពំ�ា្បបស�ស�ល យតំសុខភព�រ�ុបល

ឆ� រ2000 ដលបឆ� រ2014។ ��ុំេៈពពលល14  ឆ� រចុំព្ិេពយាល

�ស�ីទរយំបយឹំព្ប្បសបវ តធីស�ស�ទរពយបងិយបរាព្ចយ

ពឡំ។ ាួពលខបយព�យពឡំពី 19 ភគេពទល39 ភគេ។ 

ទយាឹរេ� ពយា �៏មយិព្ប្បសបវ តធីស�ស�ប រណផំរដល

��ុំបណ� វ តធីស�ស�សរខយបងទរំពនាល វ តធីស�ស�ច�បទឹ�

ព្រពំ្ាមវបយពគរយុវា�។ វ តធីាររតយរួពភទ�៏្ាតវបយពគ

ព្ប្បសប��ុំប តមណ្បហ�ប្បរហលេ� ពយារដ ពនចពនា ា

ឆ� រពនា។  
 

 

2.លិរបំរច��ស�ពីៀបិចួ��ុំ្�ករអេុល15-49 ឆ� រល រដល

ព្ប្បសបវ តធីពយ្�រពណ ា��ុំពពលបច�ុប្យ�។ ឆ� រ2000,ល

2005,ល2020លយតំល2024 

គតាបភគេ 

វ តធីស�ស� 2000 2005 2010 2014 

វ តធីស�ស�ណ

រួេល 24 40 51 56 

វ តធីស�ស�ទរពយប

ណរួេ 19 27 35 39 

វាចំយដស  ្យ 2 2 2 3 

ក� រ្េបប្បចរយថៃ/ 7 13 16 20 



្បចររខ 

�ំដ�ប��ុំស្ួយ 1 2 3 4 

ក� រច�ប 7 0 10 9 

ពកសររនរឌេ

បុស 1 3 3 2 

�ំដ�បយដ 0 0 0 2 

វ តធីស�ស�របប

បុរណណរួេ 5 13 16 20 

ាររតយរួពភទ 3 5 4 3 

វ តធីស�ស�ច�ប

ទឹ�ព្រពំ 2 0 12 15 

រតយទយបព្ប

្បសបនពពល

បច�ុប្យ� 76 60 50 44 

សបុ 100 100 100 100 

ចរយួយ�ស�ី��ុំិ

រពំ�ា 
9,200 20,200 22,600 22,900 

្បភពពល ិរពំ�ា្បបស�ស�ល យតំសុខភព�រ�ុបល ឆ� រ

2014 
 

ិរថទរពពលស្មលពដេរ��ផ�លបពសវរដលទទួលបយ

ិបណ�ុ ាបណ� លពន��ុំររឡុំពពលឆាំទពយាល គឺមយសៈ

សរខយបបរផុាស្មបបិិាបបយោេរណភពមតយតំ



ទ�។ ម� េរដលមយអេុព្ិរ 20 ឆ� រ មយភគេយយ

ិស្មល� យបរួេ្គតពពទ្ឆ�ប��ុំររឡុំពពលស្មល

ព្ចយបំ (74%) ម� េរដលមយអេុចពនា ាពី 35 ពទ 49 

ឆ� រល (66%)។លចរពពាម� េរដលមយអេុព្ចយបំពយា រាំ

ស្មល� យបរួេឆ�បបុរណ��ុំចរយួយព្ចយបំម� េរដល

មយវ ឌេព��ំ។ល 
 

3. �រពណ ាទទួលបយជរយួេពីរ��ផ�លបពសវជរន�លឆ� រ2024 

ិរបំរច�ភគេ 

រ��ផ�លបជរយួេររឡុំពពលស្មល� យ 

 

  
ឆ�ប

ប រណ 
 

 
ពវជ�បណណត ា  

គតលយុ

ប្ដដ � 

ពពទ្

ឆ�បល ពផ្ំង 

អេុម� េពន

ពពលផ�លប

�រពណ ា� យល        

<20 11 4 74 11 0 

20-34 16 3 70 10 0 

35-49 13 3 66 20 1 

្បភពពល ិរពំ�ា្បបស�ស�ល យតំសុខភព�រ�ុបល ឆ� រ

2014 

 



រណភពមតល 
 

មយ�ណីរណភពមតចរយួយ 32 �ណី��ុំេៈពពល

្បររួេឆ� រពយាលចពនា ាឆ� រ2000 យតំឆ� រ2014។ ិសា បបបសប

ម� េមយចរយួយ្បរប យភគេ��ុំបណ� �ស�ីរដលបយ

ទទួលរណភពទរំរសប។លពយាមយយឌេក �ស�ី 1 ន�ប��ុំ

ចរពណរ�ស�ី�រ�ុប 11 ន�បបយសា បប��ុំេៈពពលពយា 

រដលពយាគឺបាួពលខ្បចរឆ� រយយរណភពមត��ុំ�ស�ី 

1000 ន�ប អេុពី 15-49លឆ� រ។ 
 

4.លរណភពមតលឆ� រល2000-2014 តរ្�ករអេុ្បរឆ� រ។ 

ា ពលខលយតំភគេយយរណភព�ស�ីទរំរសប 

  ភគេយយិសា បប

បសប�ស�ីរដលប

មត 

 

អេុ 

ិសា បបបសប

ម� េ 

15-19 0 0 

20-24 13 4 

25-29 27 11 

30-34 11 5 

35-39 16 0 

40-44 3 2 

45-49 3 2 

15-49 9 32 



្បភពពល ិរពំ�ា្បបស�ស�ល យតំសុខភព�រ�ុបល ឆ� រ

2014 



រណភពទ�លល 
 

លទ�ផលយយិរពំ�ា្បបស�ស�ល យតំសុខភព�រ�ុបឆ� រ

2014 ពធៀបបរួេយឹំលទ�ផលកសវ្បវពីឆ� រ2000,ល 2005,ល

យតំ 2010 បយបង �ក រ្តរណភពទ�បយថេចុា

បយ�តចរ�ំងបលរដបប��ុំេៈពពល 14 ឆ� រចុំព្ិេ ពដេ

ថេចុាពីិសា បបចរយួយ 95 ន�ប��ុំ 1000 �រពណ ាសបពន

ឆ� រ2000 រ�្ាឹរិសា បបចរយួយ 20 ន�ប��ុំ 1000 �រពណ ា

សបពនឆ� រ2014។ រ ា្ំពទៀាល ិរពំ�ាពយាបយបង �កល

រ្តរណភពបសបព��ំកសីគឺមយចរយួយាតចបំរ្ត

រណភពបសបព�� ្ំបកសពន��ុំជីវ តាសបពនរុយអេុល5លឆ� រ។  

5.លរណភពទ� ឆ� រ2000,ល2005,ល2020លយតំល2024 

រណភព��ំ 1000 �រពណ ាសប  

 

 

រណភព��ំ 1000    

�រពណ ាសប 



្បភពពល ិរពំ�ា្បបស�ស�ល យតំសុខភព�រ�ុបល ឆ� រ

2014 
 

ពលសពីពយាពទពទៀាល រ្តរណភពទ� តរល�ងណៈ

ពសដដ�តច�សំ�រពនតរទី្បជុរជយ មយចរយួយទបបំទីជយ

បទ។ល រ ា្ំពទៀា រណភពបយថេចុាគួឲ្�ាបសម� លប

ពដេសរាិព�យពឡំយ វ�្រតាិរបប របសបម� េ។ 

ម� េរដលមយិរបប រ�្រតាទប ឬរតយបយច លពៀយបយ

្បបររុខពទយឹំរ្តរណភពខ�សប រដលមយចរយួយ 63 

�ណី ពបពធៀបពទយឹំិសា បប 26 �ណី��ុំចរពណរ 

1000 �រពណ ាសប ស្មបបរ��រដលទទួលបយិរបប រពន

�្រតារធ្រសត�្។ 
 

6.ល រ្តរណភពទ� តរល�ងណៈពសដដ�តច�សំ�រ ឆ� រ

2014 

រណភព��ុំ 1000 �រពណ ាសប 



 
្បភពពល ិរពំ�ា្បបស�ស�ល យតំសុខភព�រ�ុបល ឆ� រ

2014 

 

 

លរពនដដ យ 

ិរបប រ 

េ� យ 

បឋរសត�្ 

រយុវ តទ្លឌេ ឬ ខ�សប

បំពយា 

ជយបទ 

្បជុរជយ 

រណភព��ុំ 1000 �រពណ ា

 



សុខភព 
   

�ស�ីមយទរពនពទ�ភពមយសុខភពរតយល�ព្ចយបំបុស

្គបបរផ��ទរំរសប ទរំពនភ�រពព� ទី្បជុរជយលយតំទីជយបទ។ 

ភគេបសប�ស�ីខ�សបបំបុសពន��ុំរផ��ននល បយធា �ប

ខាួយប ឺ ំបួស ឬមយប� សុខភព បពតពសស�ស�ីរដល

សបពនទីជយបទ។ 
 

7.ល ជរំឺ/ិំបួស��ុំេៈពពល 30 យថៃចុំព្ិេ ពនឆ� រ

2015។  

គតាបភគេ 

 

្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបលឆ� រ2025 

�រ�ុប ភ�រពព� ្បជុរជយពផ្ំង ជយបទពផ្ំង 

្បកស �ស�ី 



��ុំ្បពទស�រ�ុប ពសារា 100 ភគេយយ�ស�ីយតំបុស

អេុពី 15 ឆ� រដលប 49 ឆ� រ ទរំពនទី្បជុរជយលយតំទីជយបទ 

បយដឹំររពីវីសុហីុវ/ជរំឺពរដសជ។ 
 

0.ល �ស� ីយតំបុសអេុពីល15-49 ឆ� ររដលធា បបបយឮររពីជរំឺពរ

ដសជគតាតរារបយបលឆ� រ2014 

ភគេលយតំាួពលខ��ុំិរពំ�ា 

  កសី ្បកស 

 

ារបយប 

ធា បបបយ

ឮររពីជរំឺ

ពរដសជ 

ចរយួយរ��

ពឆាេ

សរណួ 

ធា បបបយ

ឮររពីជរំឺ

ពរដសជ 

ចរយួយរ��

ពឆាេ

សរណួ 

ទី្បជុរជយល 100 3,252 99 069 

ទីជយបទ 90 24,327 90 4,322 

្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបលឆ� រ2024។ល 

  



 

ិរបប រ 
 

ជរព �ពយាល ផ�លបពឌា៌មយររពីរ�ង�រ�តរ្�ករអេុ រ្តចុា

ពឈ� ាច លពៀយល (អ្តច លពៀយពតា យតំរ្តរួ)ល តរ

�្រតាភ រតសត�្ល អ្តពបាប បំិសត�្ល យតំរ លពហាុយយ

ិពបាប បំសលល ិចរណេពលិរបប រល យតំភគេ

សតស្ពនក� �បព្ិរប ត�រ ប្ា/ប�� បបប ត�រ ប្ា។ 
 

រ�ង�រ� 
 

រ្តរ�ង�រ�រយុស្ពព�វ ឌេ គឺបចររណ�យយ្បបជយ

អេុពី 15 ឆ� រពឡំពទល រដលពចាអយយតំសពសសធរ�ត

��ុំភសណរួេបយ។ល រ្តរ�ង�រ�ពន្បពទស�រ�ុបល

មយចរយួយព្ចយបំពគបរផុា��ុំចរពណររយុស្កសីយតំ

រយុស្្បកសពន��ុំ្�ករអេុល 15-24 ឆ� រ ទរំពនឆ� រ2014 

យតំឆ� រ2016 ពហេបនា បបរ�គឹពន��ុំបណ� ល្�ករអេុ 

25-34 ឆ� រ។ បទ ពទ រ្តរ�ង�រ���ុំចរពណរបុស គឺខ�សប

បំ�ស�ីពន្គបប្�ករអេុទរំរសប ពល�រលំរា្�ករអេុល

6-14 ឆ� រលយតំ 15-24 ឆ� រ រដលរ្តរ�ង�រ���ុំចរពណរ�ស�ី

មយចរយួយខ�សបបំពន��ុំបណ� ឆ� រទរំពី្�ករខំពលពយា។ 

រ្តរ�ង�រ�ពីអេុ 6 ឆ� រពឡំពទល ��ុំចរពណរ�ស�ីយតំ

បុសពន��ុំឆ� រ2016 គឺខ�សបបំឆ� រ2024។ 

 



1.លរ�ង�រ�តរ្�ករអេុលឆ� រ2014 យតំ 2016  

គតាបភគេ 

 

្បភពពលិរព �ំាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបឆ� រល2014 យតំ

ឆ� រ2026លពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 
 

្ិហ�តចពយា បង �កលរ្តរ�ង�រ���ុំបណ� បុសយតំ�ស�ី

ពនតរទី្បជុរជយល គឺមយចរយួយខ�សបបំបុសយតំ�ស�ីពន

តរទីជយបទពន្គបប្�ករឆ� រទរំរសប។ រ្តរ�ង�រ�រយុស្

ពព�វ ឌេយយ្បបជយអេុ 15 ឆ� រពឡំពទលគឺ�ស�ីមយ�្រតា

ទបបំបុសពន្គបបារបយបទរំរសប។ 
 

2.លរ�ង�រ� (អេុល15 ឆ� រពឡំ ពទ)លតរារបយបភ រតស�ស� ឆ� រល

2014,ល2015 យតំ 2026។ល 

គតាបភគេ 

្បកស �ស�ី 

ភ
គ
េ

 



្បភពពល ិរពំ�ាពសដដ�តច� ស �ំរ�តច��រ�ុបឆ� រ2014,ល

2015 យតំល2016 ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 
 

រ្តចុាពឈ� ាច លពៀយ 
 

រ្តចុាពឈ� ាច លពៀយលឬរ្តច លពៀយពតា (NER) គឺបយ

�រណាបបភគេយយាួពលខ�ុម ឬសតស្ពន��ុំ្�ករអេុ

រដលបយសយ�ាស្មបបភ រតសត�្ណរួេរដលបយច ល

ពៀយពន��ុំ�្រតាសត�្ពនាល យតំបយបង �បភគេ

ចរពពាចរយួយ្បបជយសបុពន��ុំ្�ករអេុពនា។ ទតយ�យឌេ

សោតាតរ លដដ យ្�សួំរបប រល(EMIS) បង �កលភគេ គឺគតា

ចបបពីចរយួយល 04 ភគេ��ុំចរពណរព��ំកសីល យតំ 90 ភគ

េស្មបបព��ំ ្បកសល យតំបយព�យពឡំបយ�តចពីឆ� រសត�្

2001-2002 ពទបល 97 ភគេ��ុំឆ� រសត�្2012-2013 

បាុរយ�ភគេពយាបយថេចុាបយ�តចទរំសតស្្បកសយតំសតស្

ភ
គ
េ

 

ជយបទ 

្បកស 

្បជុរជយ 

�ស�ី �ស�ី �ស�ី ្បកស ្បកស 



កសី��ុំឆ� រសត�្2013-2014 យតំបយថេចុាបយ�តចពទៀា��ុំ

ឆ� រសត�្2015-2016។លរ្តចុាពឈ� ាច លពៀយលគឺមយចរយួយល

95 ភគេស្មបបព��ំ្បកសលយតំ 93 ភគេស្មបបព��ំ

កសីរដលបយច លពៀយពន�្រតាបឋរសត�្��ុំឆ� រសត�្

2015-2016។ល បទ ពទល រ្តចុាពឈ� ាច លពៀយបសបព��ំ

្បកស មយ�្រតាខ�សបបំព��ំកសីពន្គបបឆ� រទរំរសបលពល�

រលំរាឆ� រ2012 ដលបល 2016 រដលរ្តចុាពឈ� ាច លពៀយ

មយភពខុសេ� រាបយ�តចបយ�ួចបពណ� ា។ 
 

3.លរ្តចុាពឈ� ាច លពៀយ�្រតាបឋរសត�្ 

គតាបភគេ 

្បភពពលសោតាតរបប រលយតំស ចន�បសប្�សួំរបប រល េុវជយល

យតំ�ីឡ 
 

ភគេ 

ព��ំ្បកស ព��ំកសី 

ឆ
�រ 



រ្តច លពៀយរួ (GER) ្ាតវបយ�រណាបបភគេស្មបប

�ុម ឬសតស្រដលបយចុាពឈ� ាច លពៀយពនភ រតសត�្

ណរួេល ពដេពុរគតាពីអេុពឡេល យតំមយទរន�បទរយំ

បរួេចរយួយ្បបជយពន��ុំ្�ករអេុរដលបយសយ�ា

ស្មបបភ រតសត�្ដ ចេ� ។ តរំពយាល បង �ពីរ្តច ល

ពៀយរួពនក� �បរធ្រសត�្បឋរភ រត គឺមយ 55 ភគេល

ព�យពឡំ 2 ភគេ យតំ 3 ភគេស្មបបព��ំកសីល ពីឆ� រ

2014 ដលបឆ� រ2017 ពន��ុំ្បពទស�រ�ុបល យតំពនារបយប

ជយបទ បាុរយ�បយថេចុា 3 ភគេ យតំ 2 ភគេពនារបយប

ទី្បជុរជយ។ រ្តច លពៀយពតារដលមយភពសីុចង� �បេ�

ពយាបយរ្ប្បមលាតចាួចបាុពណ� ា��ុំេៈពពល 3 ឆ� រចុំ

ព្ិេ (2014-2017)លស្មបបព��ំ្បកស។ 
 

4 . រ្តច លពៀយពតាពនរធ្រសត�្បឋរភ រតល ឆ� រ 2014 

ដលបឆ� រ2017 បភគេ  

  

  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ព��ំ

កសី 

ព��ំ

្បកស 

ព��ំ

កសី 

ព��ំ

្បកស 

ព��ំ

កសី 

ព��ំ

្បកស 

�រ�ុប 55 52 57 51 60 52 

ទី្បជុរជយ 59 50 56 55 57 54 

ទីជយបទ 55 50 57 50 60 52 

្បភពពលសោតាតរបប រលយតំស ចន�បសប្�សួំរបប រល េុវជយល

យតំ�ីឡ 



��ុំតរំល 2.2 ពេំពឃ�កល ្បបជយពនទី្បជុរជយមយ

រ្តច លពៀយរួខ�សបពន�្រតារធ្រស�្ទុាតេភ រត��ុំ

ឆ� រសត�្ល 2016-2017 ស្មបបរយុស្ពព�វ ឌេអេុ 15-17 

ឆ� រល រដល្ាតវប 39 ភគេស្មបប�ស�ីល យតំល 30 ភគេ

ស្មបបបុស។  រ្តទបបំពយាល គឺពឃ�មយពនតរ

ារបយបជយបទ រដលិច លពៀយរួ��ុំចរពណរ�ស�ី គឺមយ

្បរហល 23 ភគេ យតំ្បរហល 20 ភគេស្មបប

បុស។ ពនចពនា ាឆ� រ2014-2025ល យតំឆ� រ2016-2017 រ្ត

ច លពៀយរួពន�្រតារធ្សត�្ទុាតេភ រត គឺទបបំាតច

ាួចស្មបប�ស�ីល យតំេ� យិរ្ប្បមលស្មបបបុសពនតរ

ទី្បជុរជយលយតំពនារបយបជយបទ។ល 
 

5 . រ្តច លពៀយរួពន�្រតារធ្រសត�្ទុាតេភ រតល ឆ� រ

2014 ដលបឆ� រ2017 គតាបភ ◌ាគេ 

  

  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

កសី ្បកស កសី ្បកស កសី ្បកស 

�រ�ុប 25 24 25 24 27 24 

ទី្បជុរជយ 40 30 39 30 39 30 

ទីជយបទ 20 20 21 19 23 20 

្បភពពលសោតាតរបប រលយតំស ចន�បសប្�សួំរបប រល េុវជយល

យតំ�ីឡ 
 

ិពបាប បំសល 



តរំល6លបង �ភគេយយចរយួយរយុស្អេុល6 ដលបល17 ឆ� រ

រដលបយពបាប បំសលតរភ រតសត�្ល យតំតរពភទ។ 

តរិបង �ល ភគេយយរ��រដលបយពបាប បំសល

បយថេចុាពន្គបបឆ� រសត�្ទរំរសប។ បុសពបាប បំសល

ព្ចយបំ�ស�ីពន្គបបារបយបស្មបប្គបបឆ� រសត�្ទរំរសប។  
 

6 . រ្តពបាប បំិសត�្តរ�្រតាភ រតសត�្ ឆ� រ 2013-

2016 បភគេ  

ឆ� រសត�្ 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ព��ំ

កសី 

ព��ំ

្បកស 

ព��ំ

កសី 

ព��ំ

្បកស 

ព��ំ

កសី 

ព��ំ

្បកស 

�រ�ុប 
 

រធ្រសត�្

ទុាតេភ រតល 
25 30 22 25 20 21 

រធ្រសត�្

បឋរភ រតលល 
20 22 20 20 16 19 

�្រតាបឋរ

សត�្ 
7 9 5 7 4 6 

ទី្បជុរជយ 
 

រធ្រសត�្

ទុាតេភ រតល 
20 25 19 21 14 17 

រធ្រសត�្

បឋរភ រតល 
13 15 13 15 12 16 



�្រតាបឋរ

សត�្ 
5 7 4 6 3 5 

ទីជយបទ 
 

រធ្រសត�្

ទុាតេភ រតល 
20 32 24 20 20 23 

រធ្រសត�្

បឋរភ រតល 
22 24 20 22 16 19 

�្រតាបឋរ

សត�្ 
0 10 6 0 4 6 

្បភពពលសោតាតរបប រលយតំស ចន�បសប្�សួំរបប រល េុវជយល

យតំ�ីឡ 
 

សរណួររពីរ លពហាុយយិពបាប បំិសត�្ ្ាតវបយស�

សួចរពពារារ��រដលមយអេុព្ិរល20 ឆ� របាុពណ� ា រដល

ពួ�ពគរតយបយច លពៀយ។ ពន��ុំ្�ករពយា��ុំឆ� រ2016 ព��ំ

កសី្បរហល 43 ភគេល យតំព��ំ្បកស្បរហល 35 ភគ

េពន��ុំារបយបទី្បជុរជយ យតំព��ំកសី្បរហល 54 ភគេល

យតំព��ំ្បកស្បរហល 45 ភគេពនារបយបជយបទបយ

ពឆាេកល ពួ�ពគរតយអចច លពៀយបយពទល ពដេសរាពួ�

ពគ្ាតវពធ�ិពដរ្ីរួចររណ�ដលបិ�្ប�បចរណ លស្មបប

្គមស។ល បួរល រ លពហាុននយយិពធ�ិងពដរ្ីួរ

ចររណ�ដលបិ�្ប�បចរណ លដលប្គមសល គឺមយ�្រតា



ទបពន��ុំឆ� រ2016 បបំពន��ុំឆ� រ2014 ស្មបបព��ំ្បកស

យតំព��ំកសីពន្គបបារបយបទរំរសប។



7.លរ លពហាុយយិពបាប បំសល ឆ� រ2024លយតំឆ� រ2016 

គតាបភគេ 

រ លពហាុយយិពបាប បំិសត�្ 

2014 2016 

ព��ំ

កសី 

ព��ំ

្បកស 

ព��ំ

កសី 

ព��ំ

្បកស 

�រ�ុប 100 100 100 100 

រតយច បំពទសលពៀយ 15 22 0 20 

ពៀយរតយពចាពនសលពៀយ 12 20 11 7 

រតយមយសលពៀយសររ្/សល

ពៀយពនឆៃ េពព� 
4 3 6 1 

្ាតវជួេ�្ប�បចរណ លស្មបប

្គមស 
47 37 52 43 

្ាតវជួេពធ�ិងផាា 11 7 7 11 



្�ី្�ពព� 9 10 15 16 

ពផ្ំង 2 1 2 3 

ទី្បជុរជយ 100 100 100 100 

រតយច បំពទសលពៀយ 16 23 3 20 

ពៀយរតយពចាពនសលពៀយ 15 22 11 0 

រតយមយសលពៀយសររ្/សល

ពៀយពនឆៃ េពព� 
0 0 4 0 

្ាតវជួេ�្ប�បចរណ លស្មបប

្គមស 
41 41 43 35 

្ាតវជួេពធ�ិងផាា 11 2 6 0 

្�ី្�ពព� 15 10 25 33 

ពផ្ំង 2 3 0 4 

ទីជយបទ 100 100 100 100 



រតយច បំពទសលពៀយ 15 22 9 20 

ពៀយរតយពចាពនសលពៀយ 11 20 11 6 

រតយមយសលពៀយសររ្/សល

ពៀយពនឆៃ េពព� 
4 4 6 1 

្ាតវជួេ�្ប�បចរណ លស្មបប

្គមស 
40 37 54 45 

្ាតវជួេពធ�ិងផាា 11 0 7 13 

្�ី្�ពព� 0 10 12 12 

ពផ្ំង 2 1 0 3 

្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបឆ� រ2024លយតំឆ� រ2016 ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត 
 

 

 

 

 

 



ិចរណេពលិរបប រ 
 

ិចរណេពលិរបប រ��ុំររឡុំឆ� រសត�្ប�� បបស្មបបសមជត�្គមសម� �បងរដលច លពៀយ��ុំ

្បពឌយ�របប រផា វិ រដលបយពៀយគួព្រពមាំសត�្ ឬបយ�ិសត�្ក� �បព្រ្បពឌយ� ្ាតវបយ�ាប្ត

ដចបពដេរឡ�ពីេ� ។ ិចរណេសបុរួមយ្បរពី្បពភទដ ចបពល យថាសលល យថាពៀយគួ 

ពសៀវពភពុរ�លសមម ៈសត�្ពផ្ំង ្ប�បឧបាោរម� យរដលសត�្ពនឆៃ េពីផាាល ពសហុ៊េពធ�ដរពណ  

ររពណេស្មបប្គតលរ លយតធតរេសត�្បពដរ។ល។ 
 

មយភពខុសេ� ខា រំពន��ុំិចរណេ្បចរឆ� រវំព��ំ្បកសយតំព��ំកសីពនទី្បជុរជយល យតំទី

ជយបទ��ុំររឡុំពពលពយា។ ពដេសរាសមសភពយយិរបប រមយភពខុសរបា�េ� ពនទី្បជុរជយ 

យតំពនជយបទ��ុំ្បពទស�រ�ុបល វពធ�ឲ្ិចរណេបរធ្រ�៏មយភពខុសេ� រដ។ ារបយបទី

្បជុរជយមយ�្រតាយយិសត�្ពលសពី�្រតាបឋរសត�្ យតំមយសលឯ�ជយព្ចយបំ។ ិ

ចរណេ្បចរឆ� របរធ្រស្មបបព��ំ្បកស��ុំវ តសឌេរបប រ គឺខ�សបបំិចរណេបសបព��ំកសី



ពន��ុំឆ� រ2015 បាុរយ�ិចរណេបរធ្រ្បចរឆ� រស្មបបព��ំ្បកសទបបំិចរណេបសបព��ំ

កសីពន��ុំឆ� រ2016។ 
 

ពនារបយបជយបទ ិចរណេសបុបរធ្របយព�យពឡំពីល 630 ពយបពៀលស្មបប�ស�ីល យតំ 677 

ពៀលស្មបបបុសពន��ុំឆ� រ2015 ពទដលប 773 ពយបពៀលស្មបប�ស�ីលយតំ 737 ពៀលស្មបបបុស

ពន��ុំឆ� រ2016 បាុរយ�ពនារបយបទី្បជុរជយ ិចរណេសបុបរធ្របយធា �បចុាពីល2,623 ពយបពៀល

ពទល2,440 ពៀលស្មបបរាបុសបាុពណ� ា។  
 

0.លិចរណេពលិរបប រ្ បចរឆ� របរធ្រលគតាតរារបយប 

គតាបពយប

ពៀល 

2015 2016 

កសី ្បកស កសី ្បកស 

�រ�ុប 052 903 947 901 

ទី្បជុរជយ 2,504 2,623 2,539 2,440 

ទីជយបទ 630 677 773 737 



្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបលឆ� រ2014 យតំឆ� រ2016 ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 
 

មយភពខុសេ� បព្ចយ��ុំិចរណេពលិរបប រពទតរ�្រតាយយិសត�្។ល 
 

ពនបឋរសត�្ សតស្មយិចរណេខ�សបបរផុា យថាចរណេមយចរយួយ្បរហលល 451 ពយបពៀល

ស្មបបសតស្កសីលយតំ 420 ពយបពៀលបរធ្រស្មបបសតស្្បកសពន��ុំឆ� រ2025លយតំចរណេប

រធ្រ្បរហលល477 ពយបពៀលស្មបបសតស្កសីលយតំ 450 ពយបពៀលស្មបបសតស្្បកសពន��ុំឆ� រ

2016។ល �្រតាសត�្ិយបរាខ�សបល ិចរណេពលយថាសល យតំយថាពៀយគួិយបព្ចយ រដលអចឲ្

ពគពយ្លបពីភពខុសេ� យយយថាចរណេវំ�្រតាសត�្ខុសេ� ពន��ុំឆ� រទរំពីពយា។  
 

9.លិចរណេពលិរបប រ្ បចរឆ� របរធ្រ តរភ រតសត�្  

គតាបពយបពៀល 

ភ រតសត�្ 
2015 2016 

កសី ្បកស កសី ្បកស 

រពា�េ្សត�្ 547 500 771 507 



បឋរសត�្ 451 420 477 450 

រយុវ តទ្លឌេ 047 903 924 096 

វ តទ្លឌេ 2,507 2,534 2,606 2,726 

បពច��ពទស/វ តប� ជីវៈ 2,564 2,340 2,265 2,593 

ព្ិរប ត�រ ប្ា/ប�� បប

ប ត�រ ប្ា 
4,209 4,222 4,250 3,945 

្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបលឆ� រ2025លយតំឆ� រ2026,លពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត។ 
 

បុគ�លត�សត�្ 
 

តរិបង �ពន��ុំតរំល 10 ពឃ�កពន��ុំឆ� រសត�្2015/2016 ្បរហល 53 ភគេយយ

ចរយួយ្គមបព្ំ�យទរំរសប�រពុំបព្ំ�យពន�្រតាបឋរសត�្ល ��ុំពនាល 60 ភគេប�ស�ីល យតំ 46 

ភគេបបុស។ បុសមយចរយួយព្ចយបំ�ស�ីពន�្រតារធ្រសត�្ទុាតេភ រតល យតំរធ្រតស�្

បឋរភ រតលបាុរយ��ស�ីមយចរយួយព្ចយបំបុសពន�្រតាបឋរសត�្។  



10 . បុគ�លត�សត�្តរឆ� រសត�្ 2015/2016 ិរបំរច�ភគេ យតំចរយួយសបុយយ្គតបព្ំ�យ  

ឆ� រសត�្ កសី ្បកស សបុ 

រធ្រសត�្ទុាតេភ រត 9 19 14 

រធ្រសត�្បឋរភ រត 31 35 33 

�្រតាបឋរសត�្ 60 46 53 

សបុ 100 100 100 

ចរយួយ្គតបព្ំ�យសបុ 42,700 44,900 07,600 

្បភពពលសោតាតរបប រលយតំស ចន�បសប្�សួំរបប រលេុវជយលយតំ�ីឡ 
 

ិរបប រពន�្រតាឧា�រសត�្ 
 

តរំពយាបង �ពីភគេសតស្ព្ិរប ត�រ ប្ា/ប�� បបប ត�រ ប្ារដលបយច លពៀយល យតំ�រពុំ

រាច លពៀយតរ�្រតារបប រ យតំតរពភទ។ មយភពខុសេ� ខា រំវំ�្រតារបប រ��ុំចរពណរសតស្

ទរំពនា។ ភគេយយិបយ�ិ សត�្ក� �បប ត�រ ប្ា គឺមយ�្រតាខ�សបខា រំ រដលមយ្បមណ



ពីល 63 ភគេយយ�ស�ី យតំល 69 ភគេយយបុស ពហេភគេពយា�៏ខ�សបផំរដស្មបបិប�� បប

ិសត�្ក� �បប ត�រ ប្ា ពដេបយព�យពឡំ 1 ភគេស្មបប�ស�ីល យតំព�យពឡំ 1 ភគេ

ស្មបបបុស ពនចពនា ាឆ� រសត�្2014-2015 យតំឆ� រសត�្2015-2016។ 
 

ទ្រ បំពយា គឺដ ចេ� ស្មបប�ស�ីយតំបុសល ពហេគមា ាពេយនឌគឺមយភពាតចាួចពន��ុំឆ� រ2014-

2016។ល ��ុំឆ� រ2015-2016 ��ុំចរពណរសតស្យុសតស្ទរំពយាល ិរួចររណ�បសបបុសយតំ�ស�ី

ពន្គបប�្រតាសត�្ទរំរសបគឺមយចរយួយដ ចេ�  ពល�រលំរាិបយ�ិសត�្ក� �បប ត�រ ប្ា

បយបខ�សបបាុពណ� ា។ ��ុំចរពណររ��រដលបយប�� បបិសត�្ក� �បប ត�រ ប្ា យតំរ��រដលបយ

ប�� បបិសត�្ក� �បប ត�រ ប្ាំ ិរួចររណ�បសបសតស្បយព�យពឡំ្បមណពីរួេភគ

េពឡំពទល ពហេិបយ�ិសត�្ក� �បប ត�រ ប្ាបយបខ�សបល យតំិប�� បបិសត�្ក� �ប

ប ត�រ ប្ាបយបខ�សបរតយមយិរ្ប្បមលពឡេពន��ុំឆ� រ�យាំពទពយា។ 

 

 

 



11.លសតស្រដលច លពៀយ យតំ�រពុំពៀយ តរ�្រតារបប រ 

ិរបំរច�ភគេ យតំចរយួយសតស្សបុ 

  
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

កសី ្បកស កសី ្បកស កសី ្បកស 

បយ�ិសត�្ក� �ប

ប ត�រ ប្ាំ 
6 5 10 5 9 9 

បយ�ិសត�្ក� �ប

ប ត�រ ប្ា 
73 70 66 69 65 63 

បយ�ិសត�្ក� �បប ត�រប្ា

បយបខ�សប 
3 6 3 7 3 7 

បយ�ិសត�្ក� �បបណណត ា 0 0 0 0 0 0 

បយប�� បបិសត�្ក� �ប

ប ត�រ ប្ាំ 
2 2 3 3 4 4 



បយប�� បបិសត�្ក� �ប

ប ត�រ ប្ា 
16 15 20 15 17 16 

បយប�� បបិសត�្ក� �ប

ប ត�រ ប្ាបយបខ�សប 
1 2 1 1 1 1 

បយប�� បបិសត�្ក� �ប

បណណត ា 
0 0 - 0 0 0 

សបុ 100 100 100 100 100 100 

ចរយួយសតស្សបុ 
226,70

0 

305,20

0 
227,200 266,000 222,600 

276,00

0 

្បភពពលសោតាតរបប រលយតំស ចន�បសប្�សួំរបប រលេុវជយលយតំ�ីឡ 



�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត  

្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបលឆ� រ2024។ 

 



�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត  

  



�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប 1 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

�មា រំពល�រ� 
 

ជរព �ពយា បង �ពីពឌា៌មយសរខយបងស�ីពីរ្តច លរួពទ

��ុំ�មា រំពល�រ� ភគេយយ�មា រំពល�រ�ពទតរ្�ករ

អេុតរារបយបល ភគេ�ុមពធ�ិល ភគេ�ុមពធ�ិ

រដលបច�ុប្យ��រពុំពនពៀយល សោ យភពិងល ចរយួយ្បប

ជយពធ�ិងតរ្�ករអេុលយតំិរួចររណ�បសប�ស�ី��ុំ

ិ�្ប�ប�យ្រ។ 
 

ទតយ�យឌេបពំ�ាបយបរផយិស�រ�ភពពេលយពយបេ

អទតភពបសប្�សួំិងល យតំបណ�ុ ាបណ� លវ តប� ជីវៈល

រដលបយរចំពន��ុំិរភតវន្េុទ�ស�ស�បាតល ឆ� រ2014 

ដលបឆ� រ2020។ 
 

ពបតរិ�រណាបយតេរយឌេ�មា រំពល�រ�ពន��ុំិសពំ�ា

ពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុប ពគបយ�រណាបក�មា រំពល�រ�

បចរយួយ្បបជយដលបអេុពធ�ិ ចបបពីអេុល 15 ឆ� រដលបល

64 ឆ� រ ពហេពួ�ពគរួេចរយួយបយពធ�ិងយាំាតចរួេ

ពមាំ��ុំរួេរខ។ ដ ពច�ា រ��ច លរួពន��ុំ�មា រំពល�រ�

ទរំបុសយតំ�ស�ីល ពធៀបយឹំចពនា ាឆ� រ2012 យតំឆ� រ2015 គឺ

អចយឹំមយសោ យភពដ ចេ�  ពដេមយភគេបុសខ�សប

បំ ទរំពនទី្�កំភ�រពព� ទី្បជុរជយលយតំពនារបយបជយបទ។  



�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត  

1. រ្តច លរួពទ��ុំ�មា រំពល�រ�តរារបយប អេុ 15-64 ឆ� រ ពនឆ� រ2012 យតំឆ� រ2025។ល 

សមម្ាល  (%)ពន��ុំ្�ករយីរួេង  

  2012 2015 

ិស� �បពន  កសី ្បកស កសី ្បកស 

�រ�ុបល 00 09 77 09 

ភ�រពព� 72 02 71 06 

ទី្បជុរជយ

ពផ្ំពទៀា 75 05 72 04 

ទីជយបទ

ពផ្ំពទៀា 02 91 79 90 

ចរយួយសបុល 3,700,000 3,920,900 4,324,200 4,035,300 

្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបលឆ� រ2024។ 

 



�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត  

រ ា្ំពទៀាល ពបតរិ�រណាបយតេរយឌេបរយ�បាត រ្ត

េ� យិងពធ�មយអ្តទបបរផុា ពហេរ្ត�ស�ីមយ

ិងពធ�មយចរយួយទបបំបុស ខណៈរដលបុសអចយឹំ

្ាតវបយពគព្ជសព សឲ្បព្រិងរដលអចទទួលបយ

្ប�បប�ួល។ 
 

2.ល�មា រំពល�រ�អេុ (15-64 ឆ� រ)លតរារបយប 

គតាបភគេ 

�មា រំ

ពល�រ� 

យតំពភទ 

�រ�ុប ភ�រពព� 

ទី្បជុរ

ជយ

ពផ្ំ

ពទៀា 

ទីជយបទ

ពផ្ំពទៀា 

ចរយួយ

សបុ 

រ្តមយិងពធ� 

      កសី 77 71 72 79 4,322,700 

  ្បកស 09 06 04 90 4,029,700 

រ្តេ� យិងពធ� 

      កសី 0.1 0.1 0.1 0.1 2,500 

  ្បកស 0.0 0.2 0.0 0.0 5,700 

្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបលឆ� រ2024។ 
 

រ ា្ំវ ត�ពទៀាល ពល�រ��ុមគឺបទ្រ បំដ៏សរខយបរួេយយ

ររពពហតំ្្បឆរំ�ុមពន�រ�ុប។ល រជដដ ភតបល�រ�ុបល



�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប 1 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

បយពៀបចរបពំ�ាយ វដរពណាកសេដ៏រុាមររួេពន��ុំ

រផយិស�រ�ភពពដរ្ីបង� លយតំពឆាេាបពទយឹំររពពហតំ្

្បឆរំយឹំ�ុមពនឆ� រ2017-2021 ពដរ្ីច លរួ��ុំចលន

បស�លពដរ្ីប�� បបររពពហតំ្ពល�ុម ដ ចមយរចំយាំ

ចតសបលសបពន��ុំពេលពលរភតវន្្ប�បពដេយតយ�ភព 

យតំរផយិ��ុំារបយបអស៊យឆ� រ2015 ស�ីពីវ តធយិលុប

បរបាបររពពហតំ្ពល�ុម។ 
 

ិថេចុាាតចាួចយយ�ុមពធ�ិង វំព��ំកសីយតំព��ំ

្បកស ឆ� រ2014 យតំឆ� រ2015។លសោ យភពបសប�ុមពធ�ិង

ទរំ្បកសទរំកសីពីអេុល5 ឆ� រពទ 17 ឆ� រល គឺមយចរយួយទប

បំ 20 ភគេ យតំរតយមយភពខុសេ� គួឲ្�ាបសម� លប

វំព��ំ្បកសលយតំព��ំកសីពឡេ។ 
 

3.ល�ុមពធ�ិងអេុលល5-17 ឆ� រល��ុំឆ� រ2015 

គតាបភគេ 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

 
្បភពពល ិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបឆ� រ2014 យតំ

ឆ� រ2015 
 

�៏បាុរយ� �ុមពធ�ិរដលបយច លពៀយ�៏មយចរយួយព្ចយរដ 

គឺ 29 ភគេលរដល��ុំពនាមយចរយួយព��ំកសីាតចបំព��ំ

្បកស។លព��ំ្បកសមយចរយួយល1.5 ភគេខ�សបបំព��ំកសី។ល 
 

4.ល�ុមពធ�ិងអេុល5-27លឆ� រលបច�ុប្យ��រពុំសត�្ឆ� រ2025 

គតាបភគេ 

 

ព��ំ្បកស 

ព��ំកសី 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

 
្បភពពល ិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបឆ� រ2024ល យតំ

ឆ� រ2015 
 

ព�បពឌយ�យឹំសោ យភពិងបសបបុសល យតំ�ស�ីពន��ុំារបយប

ខុសងេ� ល បុសមយភគេខ�សបប��ុំិទទួលបយិង

រដលមយ្ប�ប�យ្រ។លដ ពច�ាល�ស�ីមយទរពនពទ្ប�បអជីវ

�រ�ផា លបខាួយ ឬ�សីុពដេខាួយឯំ ពហេព្រពីពនាគឺពធ�

ិងពន��ុំ្គមស។ 
 

5.លសោ យភពិងល រុខបចរ្ំស្មបប្�ករអេុល 15-64 

ឆ� រលតរារបយប ពនឆ� រ2015 

ភគេល 

ិង �រ�ុប ភ�រពព� ទី្បជុរជយ ទីជយបទពផ្ំ

ព��ំកសី 

ព��ំ្បកស 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

ពផ្ំពទៀា ពទៀា 

សោ យភព កសី ្បកស កសី ្បកស កសី ្បកស កសី ្បកស 

យតពយជតា

ទទួល

បយ្ប�ប

ប�ួលល 43 54 63 76 42 50 40 49 

រ��ពធ�

ិង

ពដេ

្ប�បទុយ

ផា លបខាួយ/

�សីុ

ពដេខាួយ

ឯំ  53 42 31 21 55 40 56 47 

រ��ពធ�

ិងឲ្

្គមស

ពដេ

េ� យ្ប�ប

ប�ួល  4 4 6 2 3 2 4 4 

សបុ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

្បភពពល ិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបល ឆ� រ2015 

ពដេវ តទ្សោ យបាតសោតាត 
 

ពន�រ�ុប ភគព្ចយយយ�ស�ីគឺបព្រិងរផ��ពសវ�រ�លយតំ

រផ��ល�បលរដល��ុំពនា 41 ភគេពនភ�រពព�លយតំ 43លភគ

េពនទី្បជុរជយដយទពផ្ំពទៀា ពស�យឹំពីដំពធៀបយឹំបុស

រដលបព្រិ��ុំរផ��ទរំពីពយា។ ពន��ុំរផ���សត�រ� 

ុិ ង ្បមា�បលយតំពយសទ �ស�ីលយតំបុសពនទី្�កំភ�រពព�លយតំ

ពនទី្បជុរជយល មយភពខុសេ� ព្ចយបុសយតំ�ស�ីពនតរ

ារបយបជយបទពផ្ំពទៀា រដល��ុំពនា�ស�ីមយចរយួយល 54 

ភគេ យតំបុសមយចរយួយ 41 ភគេពៀំេ� ។ 

 



�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត  

6.ល ចរយួយ្បបជយមយិងពធ�អេុល 15-64 ឆ� រល តររុខបសរខយបងល យតំតររផ��ភ រតស�ស� ឆ� រ

2015 

គតាបភគេ 

ចរ្ំ �រ�ុប ភ�រពព� 
ទី្បជុរជយ

ពផ្ំពទៀា 

ទីជយបទពផ្ំ

ពទៀា 

រុខប កសី ្បកស កសី ្បកស កសី ្បកស កសី ្បកស 

�មា រំ្បដបបអវធុ 0 2 1 4 0 2 0 1 

រ��្គបប្គំ 1 1 2 4 1 1 0 1 

រ��ជរន�ឯ�ពទស 3 3 7 7 6 5 2 2 

រ��បពច�ពទសល យតំ

រ��ឯ�ពទសជរយួេ 
1 2 1 4 2 2 1 1 

ពស��យលយតំរ��ជរយួេ

ិ 
3 5 10 15 6 0 1 2 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

បុគ�លត�រផ��ពសវ

�រ�លយតំល�ប 
21 11 41 23 43 20 14 0 

រ��ពធ�ិរផ��

�សត�រ� ុ ងិ ្បមា�ប 

យតំពយសទ 

36 32 1 0 12 11 45 41 

រ��ពធ�ិរផ��សតប្

�រ�ល យតំជរន�ព�ប

ពឌយ� 

23 24 31 25 20 23 23 24 

បំដរពឡំលយតំរ��

ប�� ព្គគំមា សីុយល

យតំព្គគំច្� 

1 7 0 14 2 16 0 5 

រុខបបនា បបបយ រ្ 12 14 6 5 10 13 14 15 

សបុ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

្បភពពលិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ�តច��រ�ុបលឆ� រ2025 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត  

តរំខំព្ិរបង �ពីិួរចររណ�បសប�ស�ីពន��ុំ

្ប�បចរណ ល��ុំវ តសឌេទរំបីដ ចបល �សត�រ�ល (ទីរួេ) 

ឧស្ហ�រ�ល (ទីពី)ល យតំពសវ�រ�ល (ទីបី)។ល �ស�ីបយួរ

ចររណ�្បរហល 49-56ល ភគេ��ុំិ�្ប�ប�យ្រពដេ

ពធ�ិងពន��ុំវ តសឌេទីរួេស្មបបទី្បជុរជយល យតំារបយប

ជយបទពផ្ំងពន្បពទស�រ�ុប។ វ តសឌេទីពីល �៏មយិ

ច លរួចររណ�្បមណ 30-53 ភគេផំរដស្មបប

្បពទស�រ�ុបពនទី្�កំភ�រពព�លទី្បជុរ យតំទីជយបទពផ្ំងល

បាុរយ�ស្មបបវ តសឌេទីបីល �ស�ីពនារបយបជយបទច លរួចររណ�

បយាតចាួចបំ�ស�ីពនទី្�កំភ�រពព�លយតំពនទី្បជុរជយ។ 
 

7.ល ិរួចររណ���ុំិ�្ប�ប�យ្របសប�ស� ី ចរយួយ្បប

ជយមយិងពធ� អេុល15-64 ឆ� រលតរារបយបភ រតស�ស�លយតំ

វ តសឌេឧស្ហ�រ� ឆ� រ2025 

គតាបភគេ 

ិរួ

ចររណ���ុំ

ិ�្ប�ប

�យ្របសប

�ស�ីល 

�រ�ុប ភ�រពព� ទី្បជុរ

ជយពផ្ំ

ពទៀា 

ទីជយបទ

ពផ្ំពទៀា 

�សត�រ� 49 * 56 49 
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ឧស្ហ

�រ� 

46 53 30 46 

ពសវ�រ� 36 37 40 34 

សបុ 43 43 40 43 

ចរយួយសបុ 2,353,200 209,500 242,000 2,022,600 

*រតយអចរស�ំ �បយ ្បភពពល ិសពំ�ាពសដដ�តច�-សំ�រ

�តច��រ�ុបលឆ� រ2025 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

ររពពហតំ្ពល�ស� ី
 

ររពពហតំ្ពល�ស�ីរតយ្ាឹររាបប� បសប�ស�ីពនាពទ។ 

ររពពហតំ្��ុំ្គមសយតំផា វពភទល ិព សពរំល ិជួ�ដ 

រយុស្ល យតំរលបិរយុវា�រដលមយព្េាក� �បទរំរសបដ ច

បល ិពៀបិរុយអេុល យតំររពពហតំ្រផ��ពេយនឌល គឺប

ឧទហណជ ស�ីពីររពពហតំ្្បឆរំយឹំ�ស�ីរដលអចព�ា

មយពឡំពន��ុំយតំព្រផាា។ រផ��តរពេលពលរភតវន្

្ប�បពដេចីភព (SDGs) ពេលពលទីល5 បយ�រណាបេ�

ស ចន�ប�បល�បចរយួយពីស្មបបិវសបសាំ បពលឥទ�តពល

យយគរយតាផ�ួចពផ�ររដលបយបពំ�ាពឡំពដរ្ីិាបបយោេិ

�ីរលដលយយររពពហតំ្ពល�ស�ីល រដល��ុំពនាររពពហតំ្

ពលយដគ ជតាស�តទ�គឺបរផ��រួេដ៏សរខយប)។ 
  

ស ចន�ទីរួេគឺបល “សរម្ាព��ំកសីយតំ�ស�ីមយយដគ 

ជតាស�តទ� អេុល15 ឆ� រពឡំពទ រដល្ាតវទទួលំររពពហតំ្

ផា វិេ ផា វពភទល យតំផា វចតា�ពីសរណ�បយដគ ជតាស�តទ�ពីរុយឬ

បច�ុប្យ�ណម� �ប ��ុំេៈពពល 12 រខចុំព្ិេលតរទ្រ បំ

យយររពពហតំ្លយតំតរ្�ករអេុ។” ��ុំ្បពទស�រ�ុបលភគ

ព្ចយយយយដគ ជតាស�តទ�ល (ភគព្ចយបប�ី)ល គឺបរ��្ប្ពឹា�តររពព

ហតំ្ពទពល�ស�ី ពហេ្បពភទររពពហតំ្ពីសរណ�បយដគ 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

ជតាស�តទ�អចរួប�� លយ វររពពហតំ្ផា វិេ ផា វពភទ យតំផា វ

ចតា�។ 
 

ស ចន�ទីពីគឺ “សមម្ា�ស�ីល យតំព��ំកសីអេុល 15 ឆ� រ

ពឡំពទល រដលទទួលំររពពហតំ្ផា វពភទពីសរណ�បបុគ�ល

ពផ្ំ ពទៀាព្រពីយដគ ជតាស�តទ�ល��ុំេៈពពលល12 រខចុំព្ិេ 

ពទតរ្�ករអេុលយតំទី�រយាំរដលព�ាពហាុ"។  
 

ជរព �ពយាពណ៌នពីលទ�ផលកសវ្បវសរខយបងស�ីពីររពព

ហតំ្្បឆរំយឹំ�ស�ីល រដលបយរ�ពីសោតាតពេយនឌសរខយបង

បសប្�សួំ�តច�ិ នលី យតំទតយ�យឌេរ លដដ យឃុរល ពន��ុំឆ� រ 

2014,ល 2015,ល 2016។ល ពឌា៌មយបរយោរពន��ុំជរព �ពយាស�ីពី

ទរន�បទរយំវំបទពតពសធយជររពពហតំ្ពីយដគ ជតាស�តទ�ល យតំ

សុខភពបយដ�កស បំពច�រ�ពីតរំទតយ�យឌេ�រ�ុបឆ� រ

2015 ស�ីពីររពពហតំ្ពីយដគ ជតាស�តទ�។ 
  

ររពពហតំ្ពល�ស�ីព ិ្ប្ពឹា�ររពពហតំ្រផ��ពេយនឌរដល

បណ� លឲ្ ឬអចយឹំបំ�ឲ្មយិពធ�បបផា វិេ ផា វ

ពភទល ឬផា វចតា�ល ឬិពធ�ឲ្មយិបឺចបបដលប�ស�ី រួមយ

ិគរររ�ររហំ្ប្ពឹា�ររពពហតំ្ល ិបំងតាបំងរល ឬិដ�

ហ ាតរទរពយំចតា�យ វសតទ�តពសភីពល រតយកព�ាមយ��ុំទី

សធណៈលឬ��ុំជីវ តាផា លបខាួយពនាពទ។ល 
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ររពពហតំ្ពីសរណ�បយដគ ជតាស�តទ�តព ិ្ប្ពឹា�ររពពហតំ្

ណរួេរដលប �ំពឡំពដេប�ី/្បពយ�ល ឬរតា�្បកស/កសី

បច�ុប្យ�ឬរាីា រួមយយដគ រយីាតសង� សបលឬយដគ ព្រិរួ

ពភទ ពន��ុំទរន�បទំសហពឌទ�បពដរ។ 
 

ភគេយយ្គមសរដលមយររពពហតំ្��ុំ្គមសបយធា �ប

ចុាពីរួេឆ� រពទរួេឆ� រល បលទ�ផលល ភគេពយាបយធា �ប

ចុាបំព�ប�ណ� លពនចពនា ាឆ� រ2010 ដលបឆ� រ2016 ពី 1 

ភគេពទល0.6 ភគេ។ 
 

1.ល ទរពនយយ្គមសរដលមយររពពហតំ្��ុំ្គមសពីឆ� រ

2010-2026។ 

គតាបភគេ 
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្បភពពលទតយ�យឌេរ លដដ យឃុរ ឆ� រ2024,ល2025,ល2026 
 

ព្ប�បពធៀបយឹំឆ� រ2005 ររពពហតំ្��ុំ្គមសបយិាប

បយោេស�រ�ភពរួេចរយួយដ ចប ិពជបព�� ល រដលបយ

ធា �បចុាពី 44 ភគេ 31 ភគេពីឆ� រ2005 ពទឆ� រ2009។ល

ស�រ�ភពរួេចរយួយដ ចប ្ចយលចបបរ្ំមយលឬគបបយឹំវាោុរ�ី

រួេល្ាតវបយថេចុាពី 20 ភគេពន��ុំឆ� រ2005 ដលបបំ 

11 ភគេពន��ុំឆ� រ2014 ពហេិគរររ�ររហំពដេ

ព្ប រិបតាលបយិាបបយោេពីល 5 ភគេពទបំ 4 ភគេ

ពនចពនា ាពីឆ� រ2015 ដលបលឆ� រ2014។ 
 

2.ល ស�រ�ភពររពពហតំ្��ុំ្គមសរដល�ស�ីំព្េាចពនា ា

ពីឆ� រ2005,ល2009 យតំ2014 

គតាបភគេល 

ស�រ�ភពល 2005 2009 2014 

រកស�គរហ៊�ល 75 75 * 

ពជ្បមថល 44 31 * 

ិ�ុ/ិចបបរ្ំមយ/ិគបប

វាោុរ�ីរួេ  
20 6 11 

ិពខ��តល 12 4 * 

ិចបបចំ/វេដរល 4 1 * 

ិគរររ�ររហំពដេព្ប 5 1 4 
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រិបតាល 

ិដុា ឬពធ�ឲ្ថបបដពំរល 1 * 1 

ិជាទឹ�អសីុាល 1 * * 

ិទា�រពភា�ំ * * 12 

ិរួលយដលឬ  * * 6 

ិទាបធ�បលឬរ សលឬវេសរព  ំ * * 5 

្បភពពល ស�តាតពេយនឌសរខយបងពន�រ�ុប ្�សួំ�តច�ិ

ន ីឆ� រ2025។ល 
 

*ទតយ�យឌេរតយអចរស�ំ�បយ 
 

ិទទួលស� លបបសធណៈកល ររពពហតំ្��ុំ្គមស

បយិាបបយោេ ដ ចរដលសោតាតបយបង �ករលបស�រ�ភព

រដលធា បបព�ាមយ��ុំររពពហតំ្្គមសបយិាបបយោេមយ

យឌេក រយុស្បយេលបដឹំកល ររពពហតំ្��ុំ្គមស��ុំ

ទ្រ បំប ិពជ្បមថល្ចយ/ចបបរ្ំមយ/គបបយឹ វំាោុលពខ��តល 

ិគរររ�ររហំពដេព្ប រិបតាល រិពភាំលឬអវធុពផ្ំពទៀាល

រតយព�ាមយពនាពទ។ 
 

3.ល ិទទួលស� លបបសធណៈររពីររពីហតំ្��ុំ្គមសល

វំឆ� រ2005 យតំឆ� រ2009 

គតាបភគេ 



�ស�ី យតំបុសពន�រ�ុប 7 

វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

ស�រ�ភពល 2005 2009 

ិពជ្បមថល 93 77 

ិ�ុ/ិចបបរ្ំមយ/ឬិគបបវាោុរ�ី

រួេ 
74 46 

ិពខ��តល 69 36 

ិចបបចំ/វេដរល 40 20 

គរររ�ររហំពដេ រិបតាល រិពភាំល ឬ

អវធុពផ្ំង 
37 13 

ិដុា ឬពធ�ឲ្ថបបដពំរ  24 10 

ិជាទឹ�អសីុាល 10 9 

្បភពពល ស�តាតពេយនឌសរខយបងពន�រ�ុប ្�សួំ�តច�ិ

នលីឆ� រ2025។ 
 

្បមណព�ប�ណ� លយយ�ស�ីល យតំរួេភគបួយយយបុសអេុ 

15-49 ឆ� រ េលបកសបបរួេយឹំរ លពហាុប�បល�បយាំ

ពហចណសបរួេរដលផ�លបពហាុផលសររ្ស្មបបបុស

វេ្បពយ�ល បាុរយ�មយទរពនវ តជ�មយរួេរដលកល ភគេយយ

�ស�ីរដលេលបកសបយឹំពហាុផលប�បល�បស្មបបិវេ

ដរពល្បពយ�លគឺបយថេចុាពីល55 ភគេពទល46 ភគេពន

ចពនា ាឆ� រ2005 យតំឆ� រ2010។ 
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4.ល �ស�លី យតំបុសអេុ (15-49 ឆ� រ)ល េលបកសបចរពពាពហាុ

ផលយយិវេដរពល្ បពយ�លឆ� រ2025 

គតាបភគេ 

ចរណុចនន កសី ្បកស 

េលបកសបបរួេយឹំរ លពហាុប�ប

ល�បណរួេ 
46 22 

សុរឲ្េាបព្បពកសររនរឌេ 0 3 

ពខា ចរ បអហ 13 4 

បដតពសធរតយរួ�្បរួេេាប 14 5 

នំពដពលំពដេរតយបយ្បបប

េាប 
23 10 

ពឈា ា្បរ��បរួេេាប 30 10 

រតយពរពពចរពពា� យ 39 17 

្បភពពល ស�តាតពេយនឌសរខយបងពន�រ�ុប ្�សួំ�តច�ិ

នលីឆ� រ2025។ 
 

ពធៀបយឹំឆ� រ2000 ភគេយយ�ស�ីមយយដគ ជតាស�តទ�រដល  

ទទួលំររពពហតំ្ពីយដគ ជតាស�តទ���ុំេៈពពល 12 រខចុំ

ព្ិេ ពទតរ្បពភទររពពហតំ្ ហ�បដ ចប្ាតវបយិាប

បយោេ។ ��ុំបណ� ្បពភទររពពហតំ្ទរំរសប សោតាតពយាបយ

បង �ក ររពពហតំ្ផា វចតា�បយព�យពឡំពីល16 ភគេពទល
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17 ភគេ ពហេររពពហតំ្ផា វពភទបយព�យពឡំពី 3 ភគ

េពទល4 ភគេពនវំឆ� រ2000 យតំឆ� រ2014។  មយទរពន

វ តជ�មយរួេរដលបង �ក ភគេយយររពពហតំ្ផា វិេ

បយធា �បចុាពីល 15 ភគេពន��ុំឆ� រ2000 ពទ 9 ភគេ

ពន��ុំឆ� រ2014។ 

 

5.ល �ស�មីយយដគ ជតាស�តទ�រដលទទួលំររពពហតំ ្ពីយដគ ជតា

ស�តទ���ុំេៈពពលល 12 រខចុំព្ិេ តរ្បពភទររពពហតំ្

យតំតរឆ� រលពនវំឆ� រ2000,ល2005,លយតំឆ� រ2024 

គតាបភគេ 

 
្បភពពលតរំពឌា៌មយទតយ�យឌេស�ីពីររពីហតំ្ពីសរណ�បយដគ 

ជតាស�តទ�ល្�សួំ�តច�ិ នលីឆ� រ2025។ 

ររពពហតំ្ផា វចតា� ររពពហតំ្ផា វិេ ររពពហតំ្ផា វពភទ 
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ភគេយយ�ស�ី�រ�ុបរដលប�� �បកបយំយ វររពពហតំ្

ផា វិេ ផា វពភទល ផា វចតា�ល យតំ/ឬររពពហតំ្រផ��ពសដដ�តច�

��ុំជីវ តាសបពនបសបខាួយ គឺខ�សបពបពធៀបពទយឹំ្បពភទ

ររពពហតំ្ពីយដគ ជតាស�តទ�។ 
 

6.ល �ស�រីដលរេិពីិទទួលំយ វ្បពភទពផ្ំងយយររពព

ហតំ្ពីសរណ�បយដគ ជតាស�តទ���ុំជីវ តាសបពនបសបខាួយ ពទ

តរ្បពភទររពពហតំ្ ឆ� រ2015។ 

បភគេ 

្បភពពល តរំពឌា៌មយទតយ�យឌេស�ីពីររពីហតំ្ពីសរណ�បយដ

គ ជតាស�តទ�ល្�សួំ�តច�ិ នលីឆ� រ2025។ 

ធា បបទទួលំររពពហតំ្ផា វិេ ផា វពភទ ផា វចតា�លយត /ំឬរផ��

ពសដដ�តច� 

ធា បបទទួលំររពពហតំ្ផា វិេលផា វពភទលយត /ំឬផា វចតា� 

ធា បបទទួលំររពពហតំ្ផា វចតា� 

ធា បបទទួលំររពពហតំ្ផា វិេលយត /ំឬផា វិេ 

ធា បបទទួលំររពពហតំ្ផា វិេ 

ធា បបទទួលំររពពហតំ្រផ��ពសដដ�តច� 

ធា បបទទួលំររពពហតំ្ផា វពភទ 
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ភគេយយ�ស�ីរ�ពី្គមសរដលមយ្ប�បចរណ លទប

បរផុា ហ�បដ ចបជួប្បទាររពពហតំ្ផា វិេលផា វពភទលឬផា វ

ចតា�ពីសរណ�បយដគ ជតាស�តទ� ព្ចយបំ�ស�ីពន��ុំ្គមស

មយ្ប�បចរណ លខ�សបយតំរធ្រ។ល បាុរយ� ្បសតយពបពេំ

ព្ប�បពធៀបបរួេយឹំ្គមសមយ្ប�បចរណ លទបយតំ

រធ្រ សោតាតពយាបង �ពីទរពនរវ តជ�មយខា រំរដលក ស រ្ី

រា�ស�ីរ�ពី្គមសមយ្ប�បចរណ លខ�សបបរផុា �៏ធា បបទទួល

ំររពពហតំ្ផា វិេល ផា វពភទល យតំផា វចតា�ពីយដគ ជតាស�តទ�ផំ

រដ។ 
 

7.ល �ស�ីរដលប�� �បពីិទទួលំយ វររពពហតំ្ផា វិេល ផា វ

ពភទល ផា វចតា� យតំ/ឬររពពហតំ្រផ��ពសដដ�តច���ុំជីវ តាសបពន

បសបខាួយ ពទតរចររណ�្ទព្សរ្ា�តលឆ� រ2015 

គតាបភគេ 

 

 ទបបរផុា 

រធ្រ 

ខ�សបបរផុា 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

្បភពពល តរំពឌា៌មយទតយ�យឌេស�ីពីររពីហតំ្ពីសរណ�បយដ

គ ជតាស�តទ�ល្�សួំ�តច�ិ នលីឆ� រ2025។ 
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

ិពធ�ពសច��ីសព្រចចតា� 
 

ជរព �ពយា បង �ពីពឌា៌មយសរខយបងស�ីពីាួនទីបសប�ស�ីពី

្គបបបយបក� �បល រួមយ្ពឹទ�សភ ដដសភបាត ាួនទីបយប

ខ�សប��ុំដដ ភតបលល ទរំក� �បបាតល យតំក� �បព្ិរបាត។ល

ទតយ�យឌេពយា បង �ពីលទ�ផលយយិរយុវា�រផយិេុទ�

ស�ស�នីាយៈទីល4 េៈពពល្បរឆ� រពដរ្ីសរភពពេយនឌល

យតំិបពំ�យភពរ បំអចដលប�ស�ី  រដលពផ� ាបសរខយប

ពល្�បខណណ េុទ�ស�ស�ស�ីពីប� រយ�វ តសឌេ។ ិពធ�

ពសច��ីសព្រចចតា�បសប�ស�ី��ុំរផ��សធណៈយតំ

យពយបេ យតំពេលយពយបេពឆាេាបយឹំពេយនឌលយតំ

�រ�វ តធី�ររណទ្រ បំ។  
 

ពនក� �ប�រព ល �ស�ី 15 ភគេមយាួនទីបសមជត�្ពឹទ�សភ

ពន��ុំឆ� រ1999 យតំមយភគេដ ចេ� ពន��ុំឆ� រ 2006 យតំ

ឆ� រ2012។ សរម្ាយយ�ស�ីរដល្ាតវបយពបាពឆ� ាព្ជសតរំ

បសមជត�ដដសភប មយ្បរហល 20 ភគេ��ុំឆ� រ2003 

រដលហ�បដ ចបមយចរយួយ្បហ�ប្បរហលេ� ពន��ុំិ

ពបាពឆ� ាឆ� រ2000 យតំឆ� រ2023។ 
  

1.លសមជត�្ពឹទ�សភលយតំដដសភបាត ឆ� រ2003-2013  
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បភគេល

 
្បភពពល សោតាតពេយនឌសរខយបង��ុំ្បពទស�រ�ុប ឆ� រ2015 

្�សួំ�តច�ិន ី
 

�ស�ីមយរុខាររណំ 7 ភគេពនតរ្�សួំ��ុំឆ� រ2000 

ពហេភគេពយាបយព�ាពឡំហ ាដលប 11 ភគេពន

��ុំឆ� រ 2013 យតំឆ� រ2016 ចររណ�ឯ�ស�ីរដលមយរុខាររណំ

បដដពលខធតិបយព�យពឡំពី 0 ភគេពន��ុំឆ� រ2000 

ពទ 20 ភគេពន��ុំឆ� រ2016។ ចរយួយ�ស�ី��ុំរុខាររណំ

បរយុដដពលខធតិបយព�យពឡំបយ�តចពី 16 ភគេ��ុំ

ឆ្នរ 2000 ដលប 20 ភគេពនឆ� រ2013 យតំពលំ ដលបល 19 

ភគេពនឆ� រ 2016។  

្បកស កសី 

្ពឹ
ទ
�ស

ភ
 

ដ
ដស

ភ
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2. ាួនទី��ុំរុខាររណំបយបខ�សប��ុំជួដដ ភតបលលឆ� រ2000, 

2013 យតំល2016,លបភគេ 

  
្បភពពល សោតាតពេយនឌសរខយបងពន��ុំ្បពទស�រ�ុប ឆ� រល

2015 ្�សួំ�តច�ិ នលីយតំឯ�សសពំងបស�ីពីសរតទ�តផល

ធរងបសបរជដដ ភតបល�រ�ុប ឆ� រ2012-2016 
 

រុខាររណ ្ំគបប្គំក� �បបាត រួមយលរគ�នេ�លរគ�នេ�ំ  

្បធយនេ�ដដ យល ្បធយ ិ តយលឌេ ឬរុខាររណ ្ំបហ�ប

្បកស កសី 

ដ
ដរ
�យ

�ី 
ដ
ដពល

ខ
ធ
ត

ិ
 

 

រ
យុ
ដ
ដពល

ខ

ធ
តិ

 
ស
បុ
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វ តទ្សោ យបាតសោតាត 

្បរហល យតំរយុ្បធយិ តយលឌេលឬរុខាររណំ្បហ�ប

្បរហល។  ាួពលខ�ស�ី��ុំរុខាររណ ្ំគបប្គំ�្រតាក� �បបាត 

មយចរយួយ្បមណ 20 ភគេពន��ុំឆ� រ 2013 ពហេាួ

ពលខពយាបយព�យពឡំដលបល 21 ភគេពន��ុំឆ� រ2015 យត ំ

បយថេចុាបយ�តចរ�្ាឹរល 20 ភគេពន��ុំឆ� រ2017។  

3.ល ាួនទី្គបប្គំ�្រតាក� �បបាត យតំក� �បព្ិរបាត ឆ� រ

2013,ល2015,ល2017 គតាបភគេ 

 
្បភពពលសោតាតពេយនឌសរខយបងពន��ុំ្បពទស�រ�ុប ឆ� រ2010 

្�សួំ�តច�ិនលី យតំបេិណជ វន្យភព ឆ� រ2016 

្�សួំពណត ជ��រ� 

 

្បកស កសី 
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ខំរផ��ាុលិលចរយួយាួនទី�ស�ីបយព�យពឡំាតចាួចពន

��ុំឆ� រ2017។ ្ពារជអប� ប�ស�ីមយចរយួយល 22ល ភគេល

្�ឡប�� ីប�ស�ីមយចរយួយល 22 ភគេល យតំពច្�រប�ស�ី

មយចរយួយល24លភគេ។ 
  

4.លាួនទីរផ��ាុលិ ឆ� រ2013-2017 បភគេ  

 
្បកស កសី 

្ព
ារ

ជ
អ
ប
� 

្�
ឡ

ប
�
�ី 

ពច
្�
រ
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្បភពពលសោតាតពេយនឌសរខយបងពន��ុំ្បពទស�រ�ុបលឆ� រ2010 

្�សួំ�តច�ិ ន ី
 

�ស�ីមយមយាួនទីបរ�យ�ីរជិល 37 ភគេពន��ុំឆ� រ 

2013 ពហេាួពលខពយាបយព�យពឡំដលបល 41 ភគេពន

��ុំឆ� រ 2027។ 
   

5.លាួនទីបរ�យ�ីរជិ ឆ� រ2013-2017 បភគេ  

 
្បភពពល សោតាតពេយនឌសរខយបងពន��ុំ្បពទស�រ�ុបល ឆ� រ2020 

្�សួំ�តច�ិ ន ី
 

្បកស កសី 
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ពនឆ� រ 2017 មយ�ស�ីរួេ បមយាួនទីបរភតបលពខា�។ល

��ុំចរពណររភតបលំពខា�ចរយួយ 150 ន�ប ��ុំពនា 26 

ន�បប�ស�ី រដលមយចរយួយពស�យឹំ 17 ភគេ។ល លមយ�ស�ី

រា 4 ភគេបាុពណ� ា រដលមយាួនទីបរភតបលកសក� 

ពស�យឹំ�ស�ីល 7  ប��ុំបណ� រភតបលកសក� 197  បល ឯី 26 

ភគេ ប�ស�ីរដលមយាួនទីបរភតបលំកសក� រដល

ពស�យឹំ�ស�ីល205  ប។ 
 

6.ល ាួនទីក� �បពខា�ល យតំក� �បកសក�ល ឆ� រ2027ល បភគេល

្បកស 

 

កសី 

រភតបលពខា� 

រភតបលំពខា� 

រភតបលកសក� 

រភតបលំកសក� 
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្បភពពល សោតាតពេយនឌសរខយបងពន��ុំ្បពទស�រ�ុបល ឆ� រ2020 

្�សួំ�តច�ិ ន ី
 

ភគេ�ស�ីរដលបសមជត�្�ករ្បឹ�្ឃុរបយព�យពឡំពីល

9 ភគេពន��ុំឆ� រ2002 ដលប 15 ភគេពន��ុំឆ� រ2007 

យតំព�យពឡំដលបល 17 ភគេពន��ុំឆ� រ2012 យតំឆ� រ2027។ 

្បធយឃុរប�ស�ី មយចរយួយ្ាឹររា 3 ភគេបាុពណ� ាពន

��ុំឆ� រ2002,ល4 ភគេពន��ុំឆ� រ2017,ល6 ភគេពន��ុំឆ� រ

2012 យតំ 0លភគេ��ុំឆ� រ2017។ ជរទបបទីរួេប�ស�ីលបយ

ព�យពឡំពីល 4 ភគេពន��ុំឆ� រ2002 ដលបល 9 ភគេពន

��ុំឆ� រ2007,ល12 ភគេពន��ុំឆ� រ2012 យតំ 14 ភគេពន

��ុំឆ� រ2017។ �ស�ីមយចរយួយល 5 ភគេល (ឆ� រ2002),ល 0 ភគ

េល (ឆ� រ2007),ល 9 ភគេ (ឆ� រ2012)ល យតំល 7 ភគេ (ឆ� រ

2017)ល��ុំាួនទីបជរទបបទីពី។ 
   

7.ល សមជត�្�ករ្បឹ�្ឃុរល ឆ� រ2002,ល 2007,ល 2022ល យតំឆ� រ

2027,លបភគេល 
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្បភពពល �ស�ីពន��ុំិពធ�ពសច��ីសព្រចចតា� យតំពេល

យពយបេលឆ� រ2017 ្�សួំ�តច�ិ ន ី
 

ាួនទី�ស�ីពន��ុំសមជត�្�ករ្បឹ� ព្ខា�/្ �កំបយព�យពឡំ

ាតចាួចលពី 10 ភគេពន��ុំឆ� រ2009 ដលប 13 ភគេពន

��ុំឆ� រ2013 ចររណ�ឯាួនទីបសមជត�្�ករ្បឹ�្រជធយីល

កសក�ល យតំខណណ គឺពនមយចរយួយដរដលពន��ុំឆ� រ2009 (13 

ភគេ)លយតំពនឆ� រ2014 (14 ភគេ)។លលល 

្បកស 

 

កសី 
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0.លសមជត�្�ករ្បឹ�្ពខា�-រជធយីលកសក�-ខណណ លឆ� រ2009 យតំ

ឆ� រ2014 បភគេ  

 
្បភពពល សោតាតពេយនឌសរខយបង��ុំ្បពទស�រ�ុប ឆ� រ2015 

្�សួំ�តច�ិន ី
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