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ម្សចកេីម្ែេើត
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១.១. ម្សចកេីម្ែេើត 
 គសប្មាងោបំ្ទេាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ គឺជាគសប្មាងែាីម្យួកែលវទិាសាា ន្ជាតិ្េាិតិ្បាន្សរៀបចំ
សឡើងសែើម្បបី្បមូ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្សៅថាន កមូ់្លដ្ឋា ន្ និ្ងសធវើការវភិាគសលើលទធ្លទាងំសនាោះប្េបាម្ការ
សធវើវមិ្ជឈការ និ្ងេហវមិ្ជឈការេប្មាបថ់ាន កស់ប្កាម្ជាតិ្។ 

េាិតិ្កែលប្តូ្វប្បមូ្លពី្ថាន កមូ់្លដ្ឋា ន្សែើម្បយីកម្កចងប្កងវភិាគរមួ្មាន្៖ េាិតិ្ប្បជាសាស្រេត   
េាិតិ្កេិកម្ា េាិតិ្សេែាកិចច និ្ងេាិតិ្េងគម្កិចច។ នាយកដ្ឋា ន្េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ ច្ន្វទិាសាា ន្ជាតិ្  
េាិតិ្ ប្កេួងក្ន្ការ គឺជាអនកអនុ្វត្តគសប្មាងសន្ោះសដ្ឋយផ្លទ ល់ កែលប្េបាម្ភារកិចចរបេ់នាយកដ្ឋា ន្ 
និ្ងាម្សេចកដេីសប្ម្ចែេ៏ពងេ់ពេ់របេ់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន សសន 
នាយករដ្ឋតន្តនេ ីននជ្ព្ះរាោណាចជ្កកតពុោ សេនើឲ្យបសងកើត្នាយកដ្ឋា ន្សន្ោះសឡើងាម្អនុ្ប្កឹត្យ
សលេ៧០ អន្ប្ក.បក ចុោះច្ែៃទី២០ កេកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

ប្បសទេកម្ពុជាបាន្កបងកចកជា៤ត្ំបន្េំ់ខាន្់ៗ គឺ ត្ំបន្វ់ាលទំនាប តំ្បន្បឹ់ងទសន្ាសាប តំ្បន្់
សននរ និ្ងតំ្បន្េ់ពងោ់ប និ្ងត្ំបន្ភ់ន ំ ។ សៅឆ្ន ២ំ០២០ ជំហាន្ទី៥ សន្ោះសដ្ឋយសារមាន្ការោត្ាត្ជំងឺ       
កូវែី១៩ នាយកដ្ឋា ន្េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ ច្ន្វទិាសាា ន្ជាតិ្េាិតិ្ ប្កេួងក្ន្ការ បាន្សប្ជើេសរ ើេសេត្ត
ចំនួ្ន្ ១ សែើម្បយីកម្កអនុ្វត្តគសប្មាង គឺសេត្តសាវ យសរៀងកនុងចំសណាម្ោជធានី្សេត្តទាងំ២៥ ច្ន្ប្បសទេ
កម្ពុជា និ្ងជាសេត្តម្យួមាន្ទីាងំេាិត្សៅបសណាត យ ា្ូវជាតិ្សលេ១ ជាបប់្ព្ំកែន្ជាម្យួប្បសទេសវៀត្ណាម្។ 

១.២. ម្ោលបំណ្ង 

សោលបំណងេំខាន្់ៗ  ច្ន្របាយការណ៍លទធ្ លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ គឺ ត្ល់ទិន្នន្យ័
កែលជាត្ប្មូ្វការចាបំាចេ់ប្មាបប់សប្ម្ើសេចកតីប្តូ្វការ៖  

១. េប្មាបស់ធវើសោលន្សោបាយអភវិឌ្ឍន្ស៍ៅថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្  
២. េប្មាបស់ប្បើប្បាេ់កនុងវទិាសាា ន្ជាតិ្េាិតិ្ (NIS) 
៣. េប្មាបត់្ប្មូ្វការអនកេិកាប្សាវប្ជាវ សាស្រសាត ចារយ និ្េសតិ្….. 
សៅកនុងជំពូ្កទី២ សន្ោះកប៏ាន្បង្ហា ញនូ្វទិន្នន្យ័កែលទាកទ់ងសៅ នឹ្ងព្ត័្ម៌ាន្ប្បជាសាស្រេត     

េន្ដិេុេេងគម្ សេែាកិចច េងគម្កិចច េុខាភបិាល អបរ់ ំ និ្ងក ន្កកេិកម្ា។ ការ្សព្វ្ាយរបាយ
ការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ឆ្ន ២ំ០២០ សន្ោះប្តូ្វបាន្សធវើសឡើងោ៉ា ងលម្ែតិ្សលើព្ត័្ម៌ាន្
កែលមាន្កនុងកប្ម្ងេំណួរសនាោះ សដ្ឋយមាន្ការ្សព្វ្ាយ សៅកនុងសគហទំព្រ័របេ់វទិាសាា ន្ជាតិ្េាិតិ្ 
(https៖//www.nis.gov.kh) ្ងកែរ ។  
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១.៣. វធិីស្ថន្តសេជ្បតូលទ្ិននន័យ 

ការប្បមូ្លទិន្នន្យ័ គឺសធវើសឡើងសដ្ឋយម្ស្រន្តីនាយកដ្ឋា ន្េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ ច្ន្វទិាសាា ន្ជាតិ្
េាិតិ្ ប្កេួងក្ន្ការ និ្ងមាន្ការចូលរមួ្ពី្ម្ស្រន្តី ច្ន្ម្ន្ទរីក្ន្ការសេត្តទាងំពី្រ្ងកែរ សដ្ឋយបាន្សប្បើ
ប្បាេ់កប្ម្ងបញ្ជ ីេំណួរេាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ ចុោះេមាភ េប្បធាន្ភូម្សិដ្ឋយផ្លទ ល់ ប្គបភូ់ម្ទិាងំអេ់
កែលមាន្សៅកនុងសេត្តទាងំពី្រ រយៈសព្ល១៥ច្ែៃ គឺចាបពី់្ច្ែៃទី ០៥ ែល់ ២០ កេម្នីា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
កាលបរសិចេទសោងគឺរយៈសព្ល១២កេកន្ាងម្ក សដ្ឋយគិត្ចាបពី់្ កេ ម្នីា ឆ្ន ២ំ០២០ ែល់ កេ ម្នីា 
ឆ្ន ២ំ០២១។  

១.៤. ការសកនចនទ្ិននន័យ 

 ទិន្នន្យ័សន្ោះ គឺប្តូ្វបាន្សធវើការកកច្ចនសដ្ឋយច្ែ និ្ងសប្បើប្បាេ់កម្ាវធីិ CSPro េប្មាបវ់ាយ
បញ្ចូ លសៅកនុងកំុព្យូទរ័។ កម្ាវធីិ CSPro, SPSS និ្ង Microsoft Excel កប៏្តូ្វបាន្សប្បើប្បាេ់្ងកែរ
េប្មាបស់ធវើការវភិាគទិន្នន្យ័ បសងកើត្ជាាោង និ្ងេងជ់ាប្កាហវិក មុ្ន្នឹ្ងឈាន្ែល់ការបកប្សាយ
ទិន្នន្យ័ និ្ងវាយអត្ាបទចូលសៅកនុងកម្ាវធីិ Microsoft Word ។ ការវាយបញ្ចូ ល និ្ងវភិាគទិន្នន្យ័
មាន្រយៈសព្ល០២កេ គឺចាបពី់្ច្ែៃទី០១ កេសម្សា ែល់ច្ែៃទី៣១ កេឧេភា ឆ្ន ២ំ០២១ បនាទ បពី់្ការ
ចុោះប្េងទិ់ន្នន្យ័ាម្មូ្លដ្ឋា ន្រចួម្ក។ 

១.៤.១ ក្ន្ទីចំនួ្ន្ប្េកុកនុងសេត្តសាវ យសរៀង 
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រំពូ្កទី្២ 
វិភាគ្ទ្ិននន័យ 
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សៅកនុងរបាយការណ៍សន្ោះមាន្ការវភិាគទិន្នន្យ័កែលទាកទ់ងសៅនិ្ងព្ត័្ម៌ាន្ ប្បជាសាស្រេត 
អបរ់ ំកេិកម្ា សេែាកិចច និ្ងេងគម្កិចច។  

២.១. ព្័ត៌មានជ្បោស្ថន្តសេ 
២.១.១. ចំនួ្ន្ប្បជាជន្ និ្ងប្គួសារ 

ចំន្ួន្ប្គួសារ និ្ងប្បជាជន្សៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ចំន្ួន្េរុប ១៥៨.២១៥ ប្គួសារ និ្ង
មាន្ប្បជាជន្េរុប ៦៥០.៥៩២ នាក ់(គិត្ប្តឹ្ម្ច្ែៃទី០៣ កេម្នីា ឆ្ន ២ំ០២០ ) ។  

ាោងទី(១) ចំនួ្ន្ប្បជាជន្ និ្ងប្គួសារ 

ចំន្នួ្េរុប សេត្តសាវ យសរៀង 

ប្គួសារ 158,215 

ប្បជាជន្ 650,592  

ាោងទី(១) បង្ហា ញឱ្យស ើញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្ប្គួសារេរុបចំនួ្ន្ ១៥៨.២១៥
ប្គួសារ កែលមាន្ប្បជាជន្េរុប ៦៥០.៥៩២នាក។់  
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សាវ យសរៀង

រូបភាព្ទី(១)ភាគរយស្រេតីជាសម្ប្គសួារ និ្ងសម្ប្គសួាជាស្រេតីកែលមាន្កូន្អាយុសប្កាម្៥ឆ្ន ំ

ចំន្នួ្ប្គួសារ កែលសម្ប្គួសារជាស្រេតីកែលកូន្អាយុសប្កាម្៥ឆ្ន ំ ចំន្នួ្ប្គួសារ កែលសម្ប្គួសារជាស្រេតី
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រូបភាព្ទី(១) បាន្បង្ហា ញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្សម្ប្គួសារេរុប ១៥៨.២១៥ កនុងសនាោះសម្
ប្គួសារជាស្រេតីមាន្ចំនួ្ន្ ១៦,៩% និ្ងមាន្ ៣% មាន្កូន្អាយុសប្កាម្៥ឆ្ន កំនុងចំសណាម្ប្គួសារកែល
មាន្ស្រេតីជាសម្ប្គួសារទាងំសនាោះ។   

២.១.២. ព្ត័្ម៌ាន្ប្បជាជន្  
ក. ប្គសួារាម្ជន្ជាតិ្   

 
រូបភាព្ទី(២) បាន្បង្ហា ញថា៖ កនុងចំសណាម្ប្គួសារេរុបសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ភាគសប្ចើន្

បំ្ុត្គឺមាន្ប្គួសារកែលជាជន្ជាតិ្កេាររេ់សៅគឺ ៩៩,៨៩% សប្ៅពី្ប្គួសារកែលជាជន្ជាតិ្កេារ កស៏ៅ
មាន្ប្គួសារកែលជាជន្ជាតិ្ស្សងតិ្ចតួ្ចរេ់សៅ្ងកែរ គឺមាន្ប្គួសារជន្ជាតិ្សវៀត្ណាម្ ០,០៩% 
និ្ងប្គួសារជន្ជាតិ្ចិន្ ០,០២% កត្ប៉ាុសណាណ ោះ។  
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សាវ យសរៀង

រូបភាព្ទី (២) ភាគរយប្គសួារាម្ជន្ជាតិ្

ជនជាតិបរទេសទសេងៗទេៀត ជនជាតិភាគតិច កូទរ៉េ ខ្មែរឥស្លា ម ទ ៀតណាម ឡា ថៃ ចិន ខ្មែរ
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េ. សាា ន្ភាព្អាាហ៍ពិ្ាហ៍របេ់សម្ប្គួសារ 

 

រូបភាព្ទី(៣) បាន្បង្ហា ញថា៖ ភាគរយសាា ន្ភាព្អាាហ៍ពិ្ាហ៍របេ់សម្ប្គួសារេរុបរមួ្ កនុង
សេត្តសាវ យសរៀង មាន្ចំនួ្ន្េរុប ១៥៨.២១៥ កនុងសនាោះមាន្សម្ប្គួសារកែលបាន្សរៀបការរេ់សៅ
ជាម្យួោន  ៨០,៨% េុេឆ្ៃ យពី្សម្ប្គួសារកែលរេ់សៅស្សងោន មាន្ប្តឹ្ម្កត្ ០,៤% ប៉ាុសណាណ ោះ។ 
ចំកណកសម្ប្គួសារសម្មា៉ា យ/សាោះមា៉ា យមាន្ ១៧,៣% សហើយសម្ប្គួសារកែលរេ់សៅជាម្យួោន សដ្ឋយ
ម្និ្បាន្សរៀបការមាន្ ០,៩%។ ទន្ទឹម្សនាោះកស៏ៅមាន្ ០,៦% សទៀត្កែលជាប្គួសារកែលមាន្សម្
ប្គួសារម្និ្កែលសរៀបការ។  

២.១.៣. ការផ្លា េ់បតូរទីលំសៅ 

ក. ប្គួសារសធវើចណំាកប្េកុសចញ និ្ងចូល 
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សាវ យសរៀង

រូបភាព្ទី(៣)  ភាគរយសម្ប្គសួារាម្សាា ន្ភាព្អាាហ៍ពិ្ាហ៍

ម្និ្កែលសរៀបការ រេ់សៅជាម្យួោន ម្និ្បាន្សរៀបការ រេ់សៅស្សងោន សម្មា៉ា យ ឬសាោះមា៉ា យ បាន្សរៀបការរេ់សៅជាម្យួោន

1,312 

3,755 

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500  4,000

សាវ យសរៀង

រូបភាព្ទី(៤) ប្គួសារសធវើការផ្លា េ់បតូរទីលំសៅ

ប្គួសារចំណាកប្េុក ប្គួសារចំណូលប្េុក
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រូបភាព្ទី(៤) បាន្បង្ហា ញថា៖ សាា ន្ភាព្ការសធវើអសនាត ប្បសវេន្រ៍បេ់ប្គួសារសៅសេត្តសាវ យ
សរៀងកនុងចសំណាម្ប្គួសារេរុបចំនួ្ន្ ១៥៨.២១៥ប្គួសារ មាន្ប្គួសារសធវើចំណាកប្េុកសចញចំនួ្ន្ 
៣.៧៥៥ប្គួសារ និ្ងប្គួសារសធវើចំណូលប្េុកចំនួ្ន្ ១.៣១២ប្គួសារ។  

េ. ចនំ្ួន្ប្គសួារសធវើចណំាកប្េកុកនុង និ្ងសប្ៅប្បសទេ 

 

រូបភាព្ទី(៥) បាន្បង្ហា ញថា៖ សាា ន្ភាព្ការសធវើអសនាត ប្បសវេន្រ៍បេ់ សេត្តសាវ យសរៀង កនុង 
ចំសណាម្ប្គួសារេរុបចំនួ្ន្ ១៥៨.២១៥ ប្គួសារ មាន្ប្គួសារកែលកេវងរកការង្ហរសៅកនុងប្បសទេ 
ចំនួ្ន្ ១៧.៤១៨ ប្គួសារ និ្ងប្គួសារកែលកេវងរកការង្ហរសៅសប្ៅប្បសទេមាន្ចំនួ្ន្ ៣.៤២៩          
ប្គួសារ ។  

គ. ព្លករចណំាកប្េកុកនុង និ្ងសប្ៅប្បសទេ 

ាោងទី(២)  ចនំ្ួន្អនកសធវើចំណាកប្េកុកនុ ង និ្ងសប្ៅប្បសទេ 

ព្លករចណំាកប្េកុ សាវ យសរៀង 

កនុងប្បសទេ 50,906 

សប្ៅប្បសទេ 6,811 

េរុប 57,717 

17,418 

3,429 

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  14,000  16,000  18,000  20,000

ស្លា យទរៀង

រូបភាព្ទី(៥) ចំនួ្ន្ប្គសួារកេវងសៅរកការង្ហរសធវើកនុងប្បសទេ និ្ងសប្ៅប្បសទេ

ប្គួសារកេវងសៅរកការង្ហរសៅសប្ៅប្បសទេ ប្គួសារកេវងសៅរកការង្ហរសៅកនុងប្បសទេ
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ាោងទី(២)  បាន្បង្ហា ញអំពី្៖ សាា ន្ភាព្ព្លករចំណាកប្េុកកនុងប្បសទេ និ្ងសប្ៅប្បសទេ 
រមួ្មាន្៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្ប្គួសារេរុបចំន្ួន្ ១៥៨.២១៥ប្គួសារ និ្ងមាន្ប្បជាជន្េរុបចំនួ្ន្ 
៦៥០.៥៩២នាក ់ សៅចសំណាម្ប្បជាជន្េរុបទាងំសនាោះគឺមាន្ ៥៧.៧១៧នាក ់ជាព្លករ កែលកនុង
សនាោះមាន្ព្លករសធវើការង្ហរសៅកនុងប្បសទេចនំ្ួន្ ៥០.៩០៦នាក ់ និ្ងព្លករសធវើការង្ហរសៅសប្ៅ
ប្បសទេចំន្ួន្ ៦.៨១១នាក។់  

  . ព្លករកេវងរកការង្ហរកនុង និ្ងសប្ៅប្បសទេកបងកចកាម្សភទ 

១. កនុងប្បសទេ 

 

រូបភាព្ទី(៧) បាន្បង្ហា ញថា៖ សាា ន្ភាព្ព្លករចំណាកប្េុកសែើម្បកីេវងរកការង្ហរសៅកនុង
ប្បសទេ របេ់សេត្តសាវ យសរៀង កែលមាន្ភាគរយជាព្លការនីី្សេាើនឹ្ង ៥៤,២% កនុងចំសណាម្ព្លករ
េរុប ៥០.៩០៦នាក។់   
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សាវ យសរៀង

រូបភាព្ទី(៦) ភាគរយព្លករកេវងរកការង្ហរសៅកនុងប្បសទេកបងកចកាម្សភទ

ប្បុេ ប្េី
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២. សប្ៅប្បសទេ 

 

រូបភាព្ទី(៧) បាន្បង្ហា ញថា៖ សាា ន្ភាព្ព្លករចំណាកប្េុកសែើម្បកីេវងរកការង្ហរសៅសប្ៅ 
ប្បសទេរបេ់ សេត្តសាវ យសរៀង ព្លករកែលជាបុរេមាន្ភាគរយចំនួ្ន្ ៦២,២% សប្ចើន្ជាងព្លការនីី្
សេាើនឹ្ង ៣៧,៨% កនុងចំសណាម្ព្លករេរុប ៦.៨១១នាក។់   

២.១.៤. លំសៅដ្ឋា ន្  

ក. ប្បសភទច្ន្ែំបូល ទ្ោះាម្ប្គសួារ 

ាោងទី(៣)  ប្បសភទច្ន្ែបូំល ទ្ោះ 

ប្បសភទច្ន្ែំបូល ទ្ោះ 
សាវ យសរៀង 

ចំន្នួ្ % 
សបតុ្ង 6,341 4.5 
សកបឿង 38,669 27.7 
េ័ងកេី / ហវីប្បូ 91,274 65.4 
ប្បកេ់ាឹក 647 0.5 
ស្សងសទៀត្ 2,605 1.9 

េរុប 139,536 100 % 
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សាវ យសរៀង

រូបភាព្ទី(៧) ភាគរយព្លករកេវងរកការង្ហរសៅសប្ៅប្បសទេាម្សភទ

ប្បុេ ប្េី
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ាោងទី(៣) បាន្បង្ហា ញពី្ភាគរយច្ន្ែំបូល ទ្ោះរបេ់ប្បជាព្លរែាកនុង សេត្តសាវ យសរៀង មាន្
េនង្ទោះេរុប ១៣៩.៦៣៦េនង ទ្ោះ កនុងសនាោះ្ទោះែំបូលប្បកអំ់ពី្េ័ងកេី/ហវីប្បូ មាន្ចំនួ្ន្ ៩១.២៧៤េនង
ទ្ោះ សេាើនឹ្ង ៦៥,៤% កែលជាភាគរយេពេ់ជាងសគ រឯី ទ្ោះកែលមាន្ែំបូលប្បកេ់ាឹកមាន្ប្តឹ្ម្កត្ ៦៤៧

េនង ទ្ោះ សេាើនឹ្ង ០,៥% កែលជាភាគរយទាបជាងសគបំ្ុត្កនុងចំសណាម្ ទ្ោះប្បកែំ់បូលស្សងសទៀត្។ 
ទន្ទឹម្នឹ្ងសនាោះកស៏ៅមាន្ ទ្ោះប្បកែំ់បូលសកបឿង ៣៨.៦៦៩េនង ទ្ោះ សេាើនឹ្ង ២៧,៧% ែំបូលសបតុ្ង 
៦.៣៤១េនង ទ្ោះ សេាើនឹ្ង ៤,៥% និ្ង ទ្ោះប្បកែំ់បូលស្សងសទៀត្ ២.៦០៥េនង ទ្ោះ កែលសេាើនឹ្ង ១,៩%។  

េ. មូ្លដ្ឋា ន្េមាភ រៈបរកិាា កែលមាន្ាម្េនង្ទោះ 

  

រូបភាព្ទី(៨) បាន្បង្ហា ញថាសៅសេត្តសាវ យសរៀងកនុងចំសណាម្េនង្ទោះេរុបចំនួ្ន្ ១៣៩.៦៣៦ 
ទ្ោះកែលមាន្អគគីេនី្សប្បើប្បាេ់ចំនួ្ន្ ៧៦,៥%  សេាើនឹ្ង (១០៦.៧៧៨េនង ទ្ោះ) ចំកណកឯ្ទោះកែល

មាន្ទូរទេសន្ស៍ប្បើប្បាេ់គឺចំនួ្ន្ ៨៧,៤% (១២១.៩៨៤េនង ទ្ោះ) ចំសាោះ ទ្ោះកែលមាន្កំព្យូទរ័សប្បើ
ប្បាេ់មាន្ចំនួ្ន្ ២,៨%   (៣.៨៨៦េនង ទ្ោះ) ប៉ាុសណាណ ោះ រឯី ទ្ោះកែលមាន្អីុន្ធឺសណត្សប្បើប្បាេ់មាន្
ចំនួ្ន្ ៣៨,៣% សេាើនឹ្ង (៥៣.៥០៧េនង្ទោះ) ចុងសប្កាយគឺមាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងសគេប្មាប់្ ទោះកែល
មាន្ទូរេ័ព្ទសប្បើប្បាេ់មាន្រហូត្ែល់ ៩៨,២%សេាើនឹ្ង (១៣៧.០១០េនង្ទោះ) ។ 
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គ. ការសប្បើប្បាេ់អគគេិនី្ាម្ែំបូល ទ្ោះ 

   

រូបភាព្ទី(៩) បាន្បង្ហា ញថា ប្គបេ់នង ទ្ោះទាងំអេ់ច្ន្ប្បសភទែំបូលជាសបតុ្ងគឺមាន្អគគិេនី្សប្បើ
ប្បាេ់ ១០០% (៦.៣៤១េនង្ទោះ) ចំកណកឯេនង ទ្ោះកែលមាន្ប្បសភទែំបូលប្បកេ់ាឹក/ស្សងសទៀត្គឺ
មាន្អគគិេនី្សប្បើប្បាេ់កត្ ៧១,៧% (២.៣៣៤េនង្ទោះ) ចំនួ្ន្តិ្ចជាងសគ បនាទ បម់្ក ទ្ោះែំបូលសកបឿង
មាន្អគគីេនី្សប្បើប្បាេ់ ៧៤,៧% (២.៨៨៧េនង ទ្ោះ) និ្ង ទ្ោះែំបូលេ័ងកេី/ហវីប្បូមាន្ ៧៥,៤% 
(៦៨.៨៣០េនង្ទោះ) ។ េូម្បញ្ជជ កម់ាន្អគគេីនី្សប្បើប្បាេ់គឺម្និ្ោបប់ញ្ចូ លការសប្បើប្បាេ់អាគុយ ផ្លទ ងំ
េូឡាសឡើយគឺេំសៅសៅសលើអគគីេនី្មាន្បណាត ញប្តឹ្ម្ប្តូ្វពី្រែា ប្កុម្ហ ុន្ ឬអនកស ៉ាការ។ 

 . ការសប្បើប្បាេ់ទូរទេសន្ា៍ម្ែំបូល ទ្ោះ 
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រូបភាព្ទី(១០)បាន្បង្ហា ញថា ប្គបេ់នង ទ្ោះទាងំអេ់ច្ន្ប្បសភទែំបូលជាសបតុ្ងគឺមាន្ទូរទេសន្៍
សប្បើប្បាេ់ទាងំអេ់ ១០០% (៦.៣៤១េនង ទ្ោះ) ចំកណកឯេនង ទ្ោះកែលមាន្ប្បសភទែំបូលប្បកេ់ាឹក/
ស្សងសទៀត្គឺមាន្ទូរទេសន្ស៍ប្បើប្បាេ់កត្ ៨២,១% (២.៦៧១េនង ទ្ោះ) គឺមាន្ចំនួ្ន្តិ្ចជាងសគសបើ
សប្បៀបសធៀបសៅប្បសភទែំបូលស្សងសទៀត្ បនាទ បម់្ក ទ្ោះែំបូលសកបឿងមាន្ទូរទេសន្ស៍ប្បើប្បាេ់ សេទើកត្
ទាងំអេ់ ៩៤,៥% (៣៦.៥៣៤េនង ទ្ោះ) និ្ង ទ្ោះែំបូលេ័ងកេី/ហវបី្បូមាន្ ៨២,៥% (៧៥.៣៤៤ េនង្ទោះ) ។ 

 
ង. ការសប្បើប្បាេ់កំុព្យូទរ័ាម្ែំបូល ទ្ោះ 

 

រូបភាព្ទី(១១) បាន្បង្ហា ញថា ប្គបេ់នង ទ្ោះទាងំអេ់ច្ន្ប្បសភទែំបូលជាសបតុ្ង គឺមាន្អាប្ា
កំព្យូទរ័សប្បើប្បាេ់សប្ចើន្ជាងសគ ១០,១% (៦៣៨េនង ទ្ោះ) ចំកណកឯេនង ទ្ោះកែលមាន្ប្បសភទែំបូល
ប្បកេ់ាឹក/ស្សងសទៀត្គឺមាន្អាប្ាកំព្យូទរ័សប្បើប្បាេ់តិ្ចជាងសគគឺ ២,១% (៦៨េនង ទ្ោះ) គឺមាន្ចំនួ្ន្
ទាបជាងសគសបើសប្បៀបសធៀបសៅប្បសភទែំបូលស្សងសទៀត្ ចំកណកឯ ទ្ោះែំបូលសកបឿងមាន្អាប្ាកំព្យូទរ័
សប្បើប្បាេ់សេទើកត្ទាងំអេ់ ៣,១% (១.២០៥េនង ទ្ោះ) និ្ង ទ្ោះែំបូលេ័ងកេី/ហវីប្បូមាន្អាប្ាកំព្យូទរ័សប្បើ
ប្បាេ់ ២,២% (១.៩៧៥េនង្ទោះ)។ 
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ច. ការសប្បើប្បាេ់អីុន្សធើសណត្ាម្ែំបូល ទ្ោះ 

 

រូបភាព្ទី(១២) បាន្បង្ហា ញថា ប្គបេ់នង ទ្ោះែំបូលេ័ងកេី/ហវបី្បូ មាន្អាប្ាសប្បើប្បាេ់អីុន្សធើ
សណត្សប្ចើន្ជាងសគ ៤៥,៣% (៤១.៣២៧េនង ទ្ោះ) បនាទ បម់្កប្បសភទែំបូលជាសបតុ្ងគឺមាន្អាប្ាសប្បើ
ប្បាេ់អីុន្សធើសណត្ ៣៤,២% (២.១៦៩េនង ទ្ោះ) ចំកណកឯេនង ទ្ោះកែលមាន្ប្បសភទែំបូលប្បកេ់ាឹក/
ស្សងសទៀត្គឺមាន្អាប្ាសប្បើប្បាេ់អីុន្សធើសណត្តិ្ចជាងសគគឺ ២៩,២% (៩៥១េនង្ទោះ) ។ 

ន. ការសប្បើប្បាេ់ទូរេ័ព្ទច្ែាម្ែំបូល ទ្ោះ 
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រូបភាព្ទី(១៣) បាន្បង្ហា ញថា៖ ប្គបេ់នង ទ្ោះទាងំអេ់ច្ន្ប្បសភទែំបូលជាសបតុ្ង ែំបូលប្បក់
អំពី្សកបឿង និ្ងែំបូលប្បកអំ់ពី្េ័ងកេី/ហវីប្បូ គឺមាន្ទូរេ័ព្ទសប្បើប្បាេ់ទាងំអេ់គឺ ១០០% សលើកកលង
កត្េនង ទ្ោះែំបូលប្បកអំ់ពី្េាឹកមាន្ទូរេ័ព្ទសប្បើប្បាេ់ប្តឹ្ម្កត្ ២២,៣% (៧២៦េនង្ទោះ) ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

២.១.៥. េមាភ រ ឬបរកិាា រែឹកជញ្ជូ ន្ 
ាោងទី(៤) ប្បសភទបរកិាា រាម្ប្បសភទ 

ប្បសភទបរកិាា រ 
សាវ យសរៀង 

ចំន្នួ្ ភាគរយ 
ឧបករណ៍កេិកម្ានិ្ងសប្គឿងមា៉ា េីុន្មា៉ា េីុន្ភជួរោេ់ 12,933 8.40 
មា៉ា េីុន្ប្បមូ្ល្ល 958 0.62 
ឧបករណ៍កេិកម្ាស្សងសទៀត្ 1,006 0.65 
រែយន្តែឹកអនកែំសណើ រ(ាកេីុ់និ្ង១២សៅអីុ) 955 0.62 
រែយន្តែឹកទំនិ្ញ 939 0.61  
រែយន្តប្កុង 136 0.09 
រែយន្តលកាណ:ប្គួសារ 7,909 5.14 
ម្៉ាូតូ្ 122,281 79.44 
រសទោះអេូសដ្ឋយច្ែ 3,963 2.57 
ម្៉ាូតូ្កងបី់ 2,381 1.55 
រសទោះសោនិ្ងសេោះ 163 0.11 
ទូក 204 0.13 
ទូកែឹកអនកែំសណើ រ 31 0.02 
ទូកសន្សាទ 32 0.02 
ទូកស្សងៗ 36 0.02 

េរុប 153,927 100.00 

 
ាោងទី(៤)បាន្បង្ហា ញពី្ចំនួ្ន្និ្ងភាគរយច្ន្ប្បសភទបរកិាា រកែលមាន្សៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀង

កនុងចំសណាម្បរកិាា េមាភ រៈទាងំអេ់ស ើញថាចំនួ្ន្ម្៉ាូតូ្មាន្ចំនួ្ន្ភាគរយសប្ចើន្ជាងសគគឺ ៧៩,៤៤% 
(១២២.២៨១សប្គឿង) ចំកណកចំន្ួន្ភាគរយច្ន្ឧបករណ៍កេិកម្ានិ្ងសប្គឿងមា៉ា េីុន្មា៉ា េីុន្ភជួរោេ់
ឈរសៅលំដ្ឋបស់លេពី្រគឺ ៨,៤០% (១២.៩៣៣សប្គឿង) និ្ងបនាទ បម់្កចំន្ួន្រែយន្តលកាណ:ប្គួសារ
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មាន្ភាគរយ ៥,១៤% (៧.៩០៩សប្គឿង)។ សប្ៅពី្សនាោះមាន្បរកិាា េមាភ រៈេំខាន្់ៗ ែូចជាមា៉ា េីុន្
ប្បម្ូល្លមាន្ចំន្ួន្ ៩៥៨សប្គឿង រែយន្តែឹកអនកែំសណើ រចំនួ្ន្ ៩៥៥សប្គឿង និ្ងរែយន្តែឹកទំនិ្ញ
ចំនួ្ន្ ៩៣៩សប្គឿង។ 

២.២. អជ្ាកំម្ណ្ើ ត នងិតរណ្ភាព្ 

២.២.១. អប្ាកំសណើ ត្ 

ក. សភទច្ន្ទារកសកើត្កនុ ងរយៈសព្ល១២កេកន្ាងម្ក 

 

រូបភាព្ទី(១៤) បាន្បង្ហា ញថា ទារកកែលបាន្សកើត្កនុងរយៈសព្ល១២កេកន្ាងម្កសៅសេត្ត
សាវ យសរៀងមាន្ចំន្ួន្េរុប ៨.០០០នាកក់នុងសនាោះទារកសភទប្េីមាន្ភាគរយចំនួ្ន្ ៥២,១៩% 
(៤១៧៥នាក)់ សប្ចើន្ជាងទារកមាន្សភទប្បុេមាន្ភាគរយ  ៤៧,៨១% (៣៨២៥នាក)់។     

 

 

 

 

 

 

ប្បេុ
47.81%

ប្េី
52.19%

រូបភាព្ទី(១៤) ភាគរយច្ន្ទារកកែលបាន្សកើត្កបងកចកាម្សភទ
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ក. ទីកំសណើ ត្ទារកសកើត្កនុងរយៈសព្ល១២កេកន្ាងម្ក 

 
រូបភាព្ទី(១៥) បាន្បង្ហា ញថា សៅសេត្តសាវ យសរៀង កនុងចំសណាម្ទារកកែលបាន្សកើត្ ៨.០០០

នាក ់ មាន្ ៩៨,២% (៧.៨៥៦នាក)់ បាន្សកើត្សដ្ឋយម្ន្ទីរសព្ទយរែា និ្ងមាន្កត្ ០,៧% (៥៦នាក)់ 
កែលមាន្លទធភាព្សកើត្សដ្ឋយម្ន្ទីរសព្ទយឯកជន្ សហើយគួរឲ្យកត្េ់មាក ល់មាន្ទារកចំន្ួន្ ១,១% (៨៨
នាក)់ បាន្សកើត្សដ្ឋយនាបបុោណនិ្ងសកើត្សដ្ឋយម្សធាបាយស្សងៗសទៀត្។ 

២.២.២. ម្រណភាព្ 

ក. ភាគរយច្ន្សាា បក់បងកចកាម្ម្ូលសហតុ្ច្ន្ការសាា ប ់

 



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 18 

 

រូបភាព្ទី(១៦) បាន្បង្ហា ញថា សៅកនុងចំសណាម្អនកសាា បស់ៅសេត្តសាវ យសរៀងគឺអនកសាា បស់ដ្ឋយ
មូ្លសហតុ្ជំងឺមាន្ោគរយសប្ចើន្ចាងសគរហូត្ែល់សៅ ៧០,២% (២.៧៤២នាក)់ ចំកណកការសាា ប់
សដ្ឋយសប្ោោះថាន កច់ោចរកម៏ាន្ចំន្ួន្គួរឲ្យកត្េ់មាគ ល់្ងកែរមាន្ ៤% (១៥៧នាក)់ កនុងរយៈសព្ល
១២កេកន្ាងម្ក បនាទ បម់្កការសាា បស់ដ្ឋយលងទឹ់កមាន្ ១,២% (៤៧នាក)់ និ្ងការសាា បស់ដ្ឋយព្េ់
ចឹកមាន្ភាគរយតិ្ចជាងសគមាន្កត្ ០,១% បនាទ បពី់្រសាា បស់ដ្ឋយឃាត្កម្ាមាន្ ០,៣% (១២នាក)់។ 

េ. ចនំ្ួន្អនសាា បក់បងកចកាម្សភទម្ូលសហតុ្ច្ន្ការសាា ប ់

 

រូបភាព្ទី(១៧) បាន្បង្ហា ញថា សៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងការសាា បស់ដ្ឋយជំងឺគឺស្រេតីសាា បស់ប្ចើន្
ជាងប្បុេ (ស្រេតីមាន្១,៤៤៩នាក ់ ប្បេុមាន្១,២៩៣នាក)់ ទ្ុយពី្ការសាា បស់ដ្ឋយសារសប្ោោះថាន ក់
ចោចរ សដ្ឋយលងទឹ់ក ព្េ់ចឹក និ្ងឃាត្កម្ា ប្បុេមាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងប្េី សៅកនុងចំសណាម្អនកសាា ប ់
ចំសាោះការសាា បស់ដ្ឋយមូ្លសហតុ្ស្សងៗកប៍្េីមាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងប្បុេកែរ។ 
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គ. ការសាា បក់បងកចកាម្ប្កុម្អាយុ និ្ងសភទ 

 

រូបភាព្ទី(១៨)បាន្បង្ហា ញថាសបើសយើងពិ្និ្ត្យសៅសលើប្កុម្អាយុនិ្ងសភទរបេ់អនកសាា បស់ៅសេត្ត
សាវ យសរៀងបាន្បង្ហា ញថា ប្កុម្អាយុពី្១៨ ែល់ ៦៤ឆ្ន  ំគឺមាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងសគ សហើយអនកសាា បស់ភទ
ប្បុេមាន្មាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងាកក់ណាត លច្ន្ចំនួ្ន្អនកសាា បស់ភទស្រេតី អនកសាា បេ់ាិត្សៅចសនាា ោះប្កុម្
អាយុ ៦៥ឆ្ន សំឡើងឈរសៅលំដ្ឋបទី់ពី្រ បនាទ បម់្កប្កុម្អាយុ ៥ ែល់ ១៧ឆ្ន  ំនិ្ងចំនួ្ន្តិ្ចជាងសគេាិត្
កនុងប្កុម្អាយុ ០ សៅ ៥ឆ្ន ។ំ 

 
២.៣. ពិ្ការភាព្ និ្ងបុគគលោា ន្អនកសម្ើលកែ 

ាោងទី(៥) ពិ្ការភាព្ច្ន្បុគគល 

សេត្តសាវ យសរៀង េរុប ប្បេុ ប្េី 

េរុប 3747 1946 1801 

បុគគលកែលរងសប្ោោះសដ្ឋយសារប្ោបម់្នី្ 166 142 24 

ម្នុ្េសចាេ់កែលោា ន្អនកសម្ើលកែ ឬប្គួសារ្គត្់្ គង ់ 445 104 341 

អនី្តិ្ជន្កែលពិ្ការ(អាយុសប្កាម្១៨ឆ្ន )ំ 758 411 347 

បុគគលពិ្ការកែលមាន្ប្បភព្ចំណូល 896 543 353 

បុគគលពិ្ការកែលោា ន្ចំណូល 1482 746 736 
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ាោងទី(៥)បាន្បង្ហា ញថាបុគគលកែលរងសប្ោោះសដ្ឋយប្ោបម់្នី្មាន្ចំនួ្ន្ ១៦៦នាក ់កនុងសនាោះ
បុរេមាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្សលើេលុបចំនួ្ន្ ១៤២នាក ់ជាងស្រេតីមាន្កត្ ២៤នាក ់ ចំកណកឯចនំ្ួន្ម្នុ្េស
ចាេ់កែលោា ន្អនកសម្ើលកែឬប្គួសារ គ្ត្់្ គងម់ាន្ចំន្ួន្ ៤៤៥នាក ់កនុងសនាោះស្រេតីមាន្ចំនួ្ន្ ៣៤១នាក ់
សប្ចើន្ជាងាកក់ណាត លម្នុ្េសចាេ់កែលមាន្សភទជាបុរេមាន្កត្ ១០៤នាកប់៉ាុសណាណ ោះ។ 

ក. ភាគរយបគុគលពិ្ការភាព្កចកាម្សភទ 

 

 
រូបភាព្ទី(១៩)បាន្បង្ហា ញថា ចំនួ្ន្បុគគលពិ្ការសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ចំនួ្ន្េរុប ៣.១៣៦

នាក ់ កនុងសនាោះបុគគលពិ្ការសភទបុរេមាន្ចំនួ្ន្ ៥៤,២% (១៧០០នាក)់ សប្ចើន្ជាងស្រេតីមាន្ភាគរយ
ចំនួ្ន្ ៤៥,៨% (១.៤៣៦នាក)់។ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

54.2% (1700នាក)់
45.8% 

(1436នាក)់

រូបភាព្ទី(១៩) ចំនួ្ន្បគុគលពិ្ការ កបងកចកាម្សភទ

ប្បេុ ប្េី
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េ. ចនំ្ួន្បគុគលពិ្ការភាព្កែលមាន្ប្បភព្ចណូំល និ្ងោា ន្ប្បភព្ចំណូល 

 

រូបភាព្ទី(២០) បាន្បង្ហា ញថា កនុងចំសណាម្បុគគលពិ្ការសៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងមាន្អនកពិ្ការ
អាយុសប្កាម្ ១៨ឆ្ន ចំំន្ួន្ ៧៥៨នាក ់ កនុងសនាោះសភទប្បុេមាន្ចំនួ្ន្ ៤១១នាក ់ សប្ចើន្ជាងប្េីមាន្
ចំនួ្ន្ ៣៧៤នាក ់ សហើយបុគគលពិ្ការកែលោា ន្ប្បភព្ចំណូលមាន្ចំនួ្ន្ ១៤៨២នាកស់ប្ចើន្ជាង 
បុគគលពិ្ការកែលមាន្ប្បភព្ចំណូលគឺមាន្ចំនួ្ន្ ៩៩៦នាក ់ កនុងសនាោះសភទប្បុេមាន្ប្បភព្ចំណូល
សប្ចើន្ជាងជិត្ាកក់ណាត លច្ន្បុគគលពិ្ការមាន្ប្បភព្ចំណូលសភទប្េី។ 

២.៤. ការម្ជ្បើជ្បាសទ់្ឹក និងអនាតយ័ 
ក. ការសប្បើប្បាេ់ទឹកសាែ ត្េប្មាបប់រសិភាគ 

 

21.2%

78.8%

រូបភាព្ទី(២១) ភាគរយច្ន្ប្គសួារកែលមាន្ទឹកសាែ ត្បរសិភាគ

មាន្ទឹកសាែ ត្បរសិភាគ ោា ន្ទឹកសាែ ត្បរសិភាគ
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រូបភាព្ទី(២១) បាន្បង្ហា ញថា កនុងចំសណាម្ប្គួសារេរុបកែលរេ់សៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀង 
ភាគរយច្ន្ប្គួសារកែលមាន្ទឹកសាែ ត្សប្បើប្បាេ់េប្មាបប់រសិភាគមាន្កត្ ២១,២% ប៉ាុសណាណ ោះ ចកំណក
ប្គួសារកែលោា ន្ទឹកសាែ ត្សប្បើប្បាេ់េប្មាបប់រសិភាគមាន្រហូត្ែល់សៅ ៧៨,៨%។ ចណំំា៖ ទឹក
សាែ ត្សប្បើប្បាេ់េប្មាបប់រសិភាគេំសៅសៅសលើទឹកកែលមាន្ការប្តួ្ត្ពិ្និ្ត្យ និ្ងប្បព្ន័្ធទុសោត្រភាជ ប់
សដ្ឋយរែា ឬឯកជន្កត្ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

េ. ប្បភព្ច្ន្ការសប្បើប្បាេ់ទឹកេប្មាបប់រសិភាគ 

 

រូបភាព្ទី(២២)បាន្បង្ហា ញថា ប្គួសាររេ់សៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងគឺបាន្សប្បើប្បាេ់ទឹកអណតូ ង
សប្ចើន្ជាងសគចំនួ្ន្ ១២៣.១៧៩ប្គួសារ បនាទ បម់្កប្គួសារកែលមាន្ទឹកសាែ ត្សប្បើប្បាេ់ចំនួ្ន្ 
៣៣.៦១៣ប្គួសារ សហើយប្គួសារសប្បើប្បាេ់ទឹក ប្េោះ/បឹង/េទឹង/ទសន្ា មាន្ចំនួ្ន្៧៥៧ប្គសួារ និ្ងការ
សប្បើប្បាេ់ទឹកសភាៀង េប្មាបប់រសិភាគមាន្ចំនួ្ន្តិ្ចជាងសគគឺ ៦៦៦ប្គួសារប៉ាុសណាណ ោះ។ 
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គ. បងគន្អ់នាម្យ័ 

 

រូបភាព្ទី(២៣)បាន្បង្ហា ញសៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងប្គួសារភាគសប្ចើន្មាន្បងគន្អ់នាម្យ័ផ្លទ ល់
េាួន្សប្បើប្បាេ់គឺមាន្ភាគរយសេាើនឹ្ង ៨៣,៧% ប៉ាុកន្តកម៍ាន្ប្គួសារម្យួចំនួ្ន្រេ់សៅាម្ជន្បទម្និ្
ទាន្ម់ាន្បងគន្អ់នាម្យ័ផ្លទ ល់េាួន្សប្បើប្បាេ់សៅសឡើយគឺមាន្ភាគរយ ១៦,៣% សបើសប្បៀបសធៀបសៅនឹ្ង
ប្គួសារទាងំអេ់សៅទូរទាងំសេត្ត។ 

  . ប្គសួារោា ន្្ទោះេកម្បង 

 

83.7%

16.3%

រូបភាព្ទី(២៣) ភាគរយប្គសួារមាន្បងគន្អ់នាម្យ័ផ្លទ ល់េាួន្

មាន្ ោា ន្



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 24 

 

រូបភាព្ទី(២៤) បាន្បង្ហា ញថាសៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងសៅមាន្ប្គួសារម្យួចំនួ្ន្តូ្ចម្និ្មាន្ទី
លំសៅចាេ់ោេ់ និ្ងរេ់សៅសលើែីសាធារណៈគឺមាន្ចំនួ្ន្ ០,៨% (១.២៣៩ប្គួសារ) សហើយសេទើរ
កត្ទាងំអេ់ច្ន្ប្គួសារកនុងសេត្តមាន្ ទ្ោះទីាងំប្េបចាបប់្តឹ្ម្ប្តូ្វកនុងការរេ់សៅរបេ់េាួន្គឺ ៩៩,២% 
(១៥៦.៩៧៦ប្គួសារ)។ 

 

រូបភាព្ទី(២៥)បាន្បង្ហា ញថា សៅកនុងចំសណាម្ប្គួសារម្និ្មាន្ទីលំសៅចាេ់ោេ់ និ្ងរេ់
សៅសលើែីសាធារណៈច្ន្សេត្តសាវ យសរៀងសៅមាន្ប្គួសារកែលោា ន្្ទោះេកម្បងមាន្ចំនួ្ន្ ៦៣៦ប្គួសារ 
សប្ចើន្ជាងប្គួសារកែលរេ់សៅសលើែីសាធារណៈមាន្ចំនួ្ន្ ៦០៣ប្គួសារ។ 
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២.៥. បរសិ្ថា ន និងម្ជ្ោះធតមោត ិ 

ក. សប្ោោះធម្ាជាតិ្  

 

 

រូបភាព្ទី(២៦)បាន្បង្ហា ញថា សៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ប្គួសារ និ្ងច្ ទ្ែីម្យួចំនួ្ន្បាន្
ទទួលរងនូ្វ្លប៉ាោះាល់ពី្សប្ោោះធម្ាជាតិ្ែូចជា រងសប្ោោះោងំេៃួត្ សប្ោោះទឹកជំន្ន្ ់ និ្ងទទួលរងនូ្វ
េយល់ព្យុោះឬេយល់កស្រនាត ក ់ កនុងសនាោះការរងច្ន្ភាព្ោងំេៃួត្មាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងសគគឺ ១.៧៥៥ប្គួសារ 
សេាើនឹ្ងច្ ទ្ែី ១.៥៧២ហិកា បនាទ បម់្កការរងនូ្វសប្ោោះសដ្ឋយទឹកជំន្ន្ម់ាន្ចំនួ្ន្ ១.២៣៣ប្គួសារ 
សេាើនឹ្ងច្ ទ្ែី ៨៨៨ហិកា  និ្ងប្គួសាររង្លប៉ាោះាល់សដ្ឋយេយល់ព្យុោះឬេយល់កស្រនាត កម់ាន្ចំនួ្ន្តិ្ច
ជាងសគគឺ ៧០១ប្គួសារ  េូចខាត្សលើច្ ទ្ែី ៤២១ហិកា ។ 

 

 

 

 

 

ប្គសួាររងសប្ោោះទកឹជនំ្ន្់

ប្គសួាររងសប្ោោះោងំេៃួត្

ប្គសួាររងេយល់ព្យុោះ

1233ប្គសួារ

1775ប្គសួារ

701ប្គសួារ

888ហិកា

1572ហិកា

421ហិកា

រូបភាព្ទី(២៦) ចំនួ្ន្ប្គសួារ និ្ងច្ ទ្ែីកែលរង្លប៉ាោះាល់ពី្សប្ោោះធម្ាជាតិ្

ច្្ទែីជាហកិា ចំន្ួន្ប្គសួារេរបុ



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 26 

 

េ.ច្ ទ្ែីសចាលេំោម្ ច្ប្ព្សឈើ និ្ងការដ្ឋកូំន្សឈើ 

 

រូបភាព្ទី(២៧) បាន្បង្ហា ញថាសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ទីាងំសចាលេំោម្តិ្ចតួ្ចគឺមាន្កត្ 
០,២៥ហិកាប៉ាុសណាណ ោះ សហើយច្ ទ្ែីប្គបែណត បច់្ប្ព្សឈើកម៍ាន្ចំនួ្ន្តិ្ច្ងកែរគឺ ៧១៨ហកិា ប៉ាកុន្ត
បាន្មាន្ការដ្ឋកូំន្សឈើសៅសលើច្ ទ្ែី ៧៨២ហិកា។ 

គ. ប្គួសារសប្បើប្បាេ់ប្បភព្េប្មាបចំ់អិន្អាហារ  

 

រូបភាព្ទី(២៧) បាន្បង្ហា ញថាសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ប្គួសារចំន្ួន្ ៣៣% បាន្សប្បើប្បាេ់    
អុេ/ធយូងកនុងការចំអិន្អាហារ សហើយបាន្សប្បើប្បាេ់ប្បភព្ស្សងសទៀត្មាន្ភាគរយ ៦៧%។ 

សប្បើប្បាេ់អេុ/ធយូង 33%

ប្បភព្ស្សងសទៀត្67%

រូបភាព្ទី(២៨) ចំនួ្ន្ប្គសួារសប្បើប្បាេ់ប្បភព្ចម្បងេប្មាបចំ់អិន្អាហារ



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 27 

 

២.៧. សនេិសខុសងគត នងិម្សដ្ឋកិចច 

២.៧.១. អេន្តេុិេេងគម្ 

បញ្ជា អេន្តិេុេេងគម្េំសៅសលើការលួច នក ់ បាន្ ់ ចាបជ់ប្ម្តិ្ ឧប្កិែាកម្ា សប្បើប្បាេ់សប្គឿង
សញៀន្ និ្ងជសមាា ោះែីធាីសៅកនុងមូ្លដ្ឋា ន្ជាសែើម្។ ចំសាោះករណីទាងំអេ់សនាោះ សទាោះបីជាមាន្ចំនួ្ន្សកើត្
សឡើងសប្ចើន្ោ៉ា ងណាកស៏ដ្ឋយ កោ៏ជរដ្ឋា ភបិាល និ្ងអាជ្ាធរសេត្តសាវ យសរៀងេិត្េំសដ្ឋោះប្សាយបាន្
ម្យួចំន្ួន្ធកំែរ ែូចមាន្ត្សួលេបាន្បញ្ជជ កែូ់ចខាងសប្កាម្សន្ោះ ៖  

            ក. ករណីអេន្តេុិេេងគម្កែលសកើត្សឡើងឃាត្កម្ា  

 

             រូបភាព្ទី(២៩) បាន្បង្ហា ញថា សៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ករណីអេន្តិេុេេងគម្
សកើត្សឡើងសប្ចើន្ជាងសគគឺ ប្បជាព្លរែាទាេ់កទងោន មាន្ចំនួ្ន្ ៧១៦ករណី បញ្ជា ជសមាា ោះែីធាីឈរសៅ
លំដ្ឋបទី់២គឺចំនួ្ន្ ៧០៦ករណី សហើយការលួចមាន្ចំនួ្ន្ ៦៣ករណី បនាទ បម់្កកម៍ាន្អំសព្ើឃាត្កម្ា/
បាន្/់ចាបជ់ប្ម្តិ្ចំនួ្ន្ ១៧ករណី ្ងកែរ និ្ងចុងសប្កាយសគគឺបញ្ជា ឧប្កិែកម្ាមាន្កត្ចំន្ួន្ ០៣ករណី 
ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

 

 



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 28 

 

              េ. ចនំ្នួ្ភាគរយច្ន្ករណីអេន្តេុិេេងគម្កែលបាន្សដ្ឋោះប្សាយ 

 

            រូបភាព្ទី(៣០) បាន្បង្ហា ញថា កនុងចំសណាម្ករណីអេន្តិេុេកែលសកើត្មាន្សៅកនុង
សេត្តសាវ យសរៀងគឺ ប្ត្ូវបាន្សដ្ឋោះប្សាយសដ្ឋយអាជ្ាធរបាន្សប្ចើន្ករណី្ងកែរ កនុងសនាោះករណីប្បជា
ព្លរែាសឈាា ោះទាេ់កទងោន គឺបាន្សដ្ឋោះប្សាយសេទើកត្ទាងំអេ់គឺមាន្ភាគរយ ៩៦,៩% គឺមាន្ភាគរយ
កត្ ៣,១% ប៉ាសុណាណ ោះកែលម្និ្ទាន្ប់ាន្សដ្ឋោះប្សាយ បនាទ បម់្កបញ្ជា ជសមាា ោះែីធាកីស៏ដ្ឋោះប្សាយបាន្សប្ចើន្
គួរឲ្យកត្េ់មាគ ល់្ងកែរគឺមាន្ភាគរយរហូត្ែល់សៅ ៩៤,៩% បនាទ បម់្កគឺករណីលួច ឈរសៅ
លំដ្ឋបទី់៣គឺសដ្ឋោះប្សាយបាន្ ៨៥,៧% គឺសៅមាន្ភាគរយកត្ ១៤,៣% កែលម្និ្ទាន្ប់ាន្សដ្ឋោះ
ប្សាយ ចំកណកឯករណីឧប្កិែកម្ាវញិគឺមាន្ចំនួ្ន្តិ្ចតួ្ចណាេ់សហើយកប៍ាន្សដ្ឋោះេាោះកែរគឺមាន្ភាគ
រយ ៣៣,៣% ចុងសប្កាយសគគឺ ករណីរឃាត្កម្ា/បាន្/់ចាបជ់ប្ម្តិ្ គឺបាន្សដ្ឋោះប្សាយមាន្ចំនួ្ន្ភាគ
រយកត្ ១៧,៦% ប៉ាុសណាណ ោះ គឺសៅេល់ភាគរយរហូត្ែល់ ៨២,៤% កែលម្និ្ទាន្ប់្ត្ូវបាន្សដ្ឋោះប្សាយ។ 

 
 
 
 
 
 
 



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 29 

 

គ. អំសព្ើហងិាកនុងប្គួសារ និ្ងសប្គឿងសញៀន្ 

 

             រូបភាព្ទី(៣១) កនុងចសំណាម្ប្គួសារេរុប (១៥៨,២១៥ប្គួសារ) កែលរេ់សៅសេត្ត
សាវ យសរៀង មាន្ប្គួសារចំន្ួន្ ៩២១ប្គួសារកែលបាន្ទទួលរងនូ្វអំសព្ើហឹងាកនុងប្គួសារ និ្ងសប្គឿង
សញៀន្ កនុងសនាោះប្គួសារចំនួ្ន្ ៤៦៧ប្គួសារ បាន្ជួបអំសព្ើហិងាកនុងប្គួសារ និ្ង ៤៥៤ប្គួសារសប្បើ
ប្បាេ់សប្គឿងសញៀន្។ 

 
 . ស្រេតីរងសប្ោោះសដ្ឋយការចាបរ់សំោភ និ្ងជួញែូរ 
 

 

467

454

ជួបអសំព្ើហឹងា

សប្បើប្បាេ់សប្គឿងសញៀន្

រូបភាព្ទី(៣១) ចំនួ្ន្អំសព្ើហិងាកនុងប្គសួារ និ្ងសប្គឿងសញៀន្

ចាបរ់សំោភ 

ជួញែូរ

12 ករណី

1 ករណី

រូបភាព្ទី(៣២) ចំនួ្ន្ករណីស្រេតីរងសប្ោោះសដ្ឋយការចាបរ់សំោភ និ្ងជួញែូរ



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 30 

 

             រូបភាព្ទី(៣២) បង្ហា ញថា កនុងចសំណាម្ប្បជាជន្ជាស្រេតីទាងំអេ់កែលរេ់សៅសេត្ត
សាវ យសរៀងគឺមាន្ករណីស្រេតីរងសប្ោោះសដ្ឋយសារការរសំោភបំាន្ ា្ូវសភទ និ្ងការជួញែូរចំនួ្ន្ ១៣
នាក ់ កនុងសនាោះភាគសប្ចើន្បំ្ុត្គឺរងសប្ោោះសដ្ឋយសារការរសំោភបំាន្ ា្ូវសភទរហូត្ែល់សៅ ១២នាក ់
ចំកណកឯការជួញែូរ ា្ូវសភទមាន្កត្ ១នាក ់ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

 
 . ស្រេតីរងសប្ោោះសដ្ឋយការចាបរ់សំោភ កបងកចកជាប្កមុ្អាយុ 

 

             រូបភាព្ទី(៣៣) បង្ហា ញថា កនុងចសំណាម្ស្រេតីកែលទទួលរងការចាបរ់សំោភសៅសេត្ត
សាវ យសរៀងគឺភាគសប្ចើន្ជាស្រេតីកែលមាន្អាយុតិ្ចជាង១៨ឆ្ន  ំ គឺមាន្ ៩នាក ់ កនុងចំសណាម្ ១២នាក ់
ចំកណកស្រេតីរងសប្ោោះសដ្ឋយការចាបរ់សំោភអាយុសលើេពី្១៨ឆ្ន  ំ មាន្កត្ ៣នាកប់៉ាសុណាណ ោះកនុងចំសណាម្ 
១២នាកស់នាោះ។ 

 

២.៧.២. សេែាកិចចប្គួសារ 

សៅកនុងប្បសទេកម្ពុជាសយើងមាន្េកម្ាភាព្អាជីវកម្ាជាសប្ចើន្កែលប្បជាជន្សធវើេកម្ាភាព្
សែើម្បរីកេីុចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្សដ្ឋយម្និ្ោបចូ់លេកម្ាភាព្កេិកម្ា។ ចសំណាម្េកម្ាភាព្អាជីវកម្ាទាងំអេ់
សនាោះសយើងបាន្សប្ជើេសរ ើេេកម្ាភាព្អាជីវកម្ាេំខាន្់ៗ ចំនួ្ន្១៨អាជីវកម្ាសែើម្បយីកម្កបង្ហា ញ
េប្មាបទិ់ន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្។ 

9នាក់

3នាក់

រូភាព្ទី(៣៣) ចំនួ្ន្ស្រេតីរងការចាបរ់សំោភកបងកចកាម្អាយុ 

អាយុតិ្ចជាង ១៨ឆ្ន ំ អាយុ ១៨ឆ្ន សំឡើង
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ក. ប្គួសារកែលមាន្េកម្ាភាព្អជីវកម្ាសៅសេត្តសាវ យសរៀង 

 

រូបភាព្ទី(៣៤) បង្ហា ញថា កនុងចំសណាម្ចំនួ្ន្ប្គួសារេរុបសៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងគឺមាន្
ប្គួសារចំន្ួន្ ៨% កែលបាន្ប្បកបរបរអាជីវកម្ា និ្ងមាន្ ៩២% កែលម្និ្បាន្ចូលរមួ្េកម្ាភាព្
អាជីវកម្ា។ 

េ. េកម្ាភាព្អជីវកម្ាចម្បងរបេ់ប្គួសារមាន្សប្ចើន្ជាង១០% សប្បៀបសធៀបេរុបកនុងសេត្ត 

 

 

ចំន្ួន្ប្គួសារេរុប ៩២%

ប្គួសារប្បកបអាជីវកម្ា ៨%

រូបភាព្ទី(៣៤) ភាគរយប្គសួារកែលប្បកបអាជីវកម្ា

2006

1410

2205

3136

16.1% 11.3% 17.7% 25.2%

រូបភាព្ទី(៣៥) ចំនួ្ន្ប្គសួារកែលប្បកបអាជីវកម្ាចម្បង

ចំន្ួន្ប្គសួារអាជីវកម្ា ភាគរយ
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រូបភាព្ទី(៣៥) បង្ហា ញថា សៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាជាតូ្បលក់
សំាងតូ្ចៗសប្ចើន្ជាងសគមាន្ចំនួ្ន្៣១៣៦ សេាើនឹ្ង ២៥,២% បនាទ បម់្កគឺអាជីវកម្ាលកស់ប្គឿងសទេ 
និ្ងសភេជជៈមាន្ចំនួ្ន្ ២២០៥ប្គួសារ សេាើនឹ្ង ១៧,៧% ឈរសៅលំដ្ឋបទី់បីមុ្េរបរអាជីវកម្ាមា៉ា េីុន្
កិន្ប្េូវ គឺមាន្ចំនួ្ន្២០០៦ប្គួសារ សេាើ ១៦,១% ចំកណកឯការប្បកបរបរអាជីវកម្ាបិត្ប្សាកម៏ាន្
សប្ចើន្គួរេម្កែរគឺ ១៤១០ប្គួសារ សេាើនឹ្ង ១១,៣% ។ 

 

គ. ចំនួ្ន្ប្គួសារប្បកបអជីវកម្ាចម្បងមាន្ពី្ ២% សៅ ១០% សប្បៀបសធៀបេរុបកនុងសេត្ត 

 

រូបភាព្ទី(៣៦) បង្ហា ញថាប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាជួេជុលម្៉ាូតូ្មាន្ចំនួ្ន្១០២៤ប្គួសារ
(៨,២%) អាជីវកម្ាកាត្េ់ក ់ ឬអ ុត្េកម់ាន្ចំន្ួន្ ១០២៤ប្គួសារ (៥,៦%) ប្គួសារប្បកបរបរអាជីវ
កម្ាលកស់ប្គឿងេំណងម់ាន្ចំន្ួន្៣១៤ប្គួសារ (២,៥%) ចំកណកឯប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាលកថ់ាន ំ
សព្ទយ និ្ងស្សងៗ មាន្ចំនួ្ន្២៩៥ប្គួសារ (២,៤%) និ្ងប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាកាត្ក់ញ្ចកនិ់្ង
ជាងកែកមាន្ចំន្ួន្ ២៤៩ប្គួសារ សេាើនឹ្ង២%។ 

 

 

1024

692

314 296 295 249
8.2% 5.6% 2.5% 2.4% 2.4% 2.0%

រូបភាព្ទី(៣៦) ចំនួ្ន្ប្គសួារកែលប្បកបអាជីវកម្ាចម្បង

ចំន្ួន្ប្គសួារអាជីវកម្ា ភាគរយ
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 . ចនំ្ួន្ប្គសួារប្បកបអាជីវកម្ាចម្បងតិ្ចជាង ២% សប្បៀបសធៀបេរុបសៅទូទាងំសេត្ត 

 

 

រូបភាព្ទី(៣៧) បង្ហា ញថាប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាជាសាា នី្យច៍ាកស់ប្បងឥន្ធន្ៈមាន្ចំនួ្ន្
២៣០ប្គួសារ (១,៨%) អាជីវកម្ាជួេជុលសប្គឿងសអឡិចប្តូ្និ្ចមាន្ចំន្ួន្ ១៩៣ប្គួសារ (១,៦%) 
ប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាជេួជុលរែយន្តមាន្ចំន្ួន្១១៩ប្គួសារ (១%) ចកំណកឯប្គួសារប្បកប
របរអាជីវកម្ា្ទោះេំណាកម់ាន្ចំន្ួន្ ៨៨ប្គសួារ (០,៧%) ប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាជួេជុល
ឧបករណ៍ និ្ងសប្គឿងមា៉ា េីុន្កេិកម្ាមាន្ចំនួ្ន្ ៧៦ប្គួសារ (០,៦%) ប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ា្លិ
ត្សប្គឿងេង្ហា រមឹ្ មាន្ ៦០ប្គួសារ (០,៥%) ប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាសបើកសភាជនី្យដ្ឋា ន្មាន្ចំនួ្ន្
៤៥ប្គួសារ (០,៤%) និ្ងចុងសប្កាយសគប្គួសារប្បកបរបរអាជីវកម្ាសបើកជាេណាា ោមាន្ចំន្ួន្ ៨
ប្គួសារ សេាើនឹ្ង ០,១% គឺមាន្ចំនួ្ន្តិ្ចជាងសគសបើសប្បៀបសធៀបសៅនឹ្ងមុ្េរបរអាជីវកម្ាចម្បងេរុបសៅ
កនុងសេត្តសាវ យសរៀង។ 

២.៨ វិសយ័អប់រ ំនិងម្សវាសងគត 

២.៨.១. ក ន្កេិកាអបរ់ ំ

សៅក ន្កេិកាអបរ់កំនុងអត្ាបទសន្ោះគឺេំសៅសលើចំនួ្ន្និ្ងចមាៃ យពី្ទីាងំភូម្សិៅកកន្ាង ត្ល់សេ
វាអបរ់ែំល់ប្បជាព្លរែាសៅទូទាងំសេត្តសាវ យសរៀង។ មាន្សាោម្សត្តយយេិកាេហគម្ន្ ៍ សាោ     

សាា ន្ីយច៏ាក់សប្បងឥន្ធន្ៈ

ជួេជុលសប្គឿងសអឡិចប្ត្ូន្ិច

ជួេជុលរែយន្ត

ទ្ោះេំណាក់ 

ជួេជុលឧបករណ៍ ន្ិងសប្គឿងមា៉ា េីុន្កេិកម្ា 

្លិត្សប្គឿងេង្ហា រមឹ្ព្ីសឈើ

សភាជន្ីយដ្ឋា ន្ 

េណាា ោរ

230

193

119

88

76

60

45

8

1.8%

1.6

1.0

0.7

0.6

0.5

0.4

0.1%

រូបភាព្ទី(៣៧) ចំនួ្ន្ប្គសួារកែលប្បកបអាជីវកម្ាចម្បង

ភាគរយ ចំន្ួន្ប្គសួារអាជវីកម្ា
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ម្សត្តយយេិកា សាោបឋម្េិកា សាោអនុ្វទិាល័យ វទិាល័យ និ្ងសាកលវទិាល័យរែា (ទាងំរែា 
និ្ងឯកជន្)។ 
ក. ចំនួ្ន្ប្គឹោះសាា ន្េិកា 

 
 

រូបភាព្ទី( ៣៨ ) បាន្បង្ហា ញពី្ចំនួ្ន្ប្គឹោះសាា ន្េិកាាម្កប្ម្តិ្លំដ្ឋបលំ់សដ្ឋយ ចាបពី់្ម្សត្ត
យយេិការហូត្ែល់សាកលវទិាល័យរបេ់រែានិ្ងឯកជន្សៅទូទាងំ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្ម្សត្តយយ
េិកាចំនួ្ន្ ៤៣០កកន្ាង និ្ងមាន្បឋម្េិកាចំនួ្ន្ ៣២៧កកន្ាង សហើយមាន្អនុ្វទិាល័យចំនួ្ន្ 
១៣៣កកន្ាង និ្ងមាន្វទិាល័យចំនួ្ន្ ៨០កកន្ាង សហើយសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្សាកលវទិាល័យ  
ចំនួ្ន្ ៤៨កកន្ាង្ងកែរ។  
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រូបទី(៣៨ ) ចំនួ្ន្សាោកបងកចកាម្កប្ម្តិ្

សាកលវទិាល័យ វទិាល័យ អនុ្វទិាល័យ បឋម្េិកា ម្សត្យយ
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េ.ចំនួ្ន្ប្គឹោះសាា ន្េិកា(ម្សត្តយយេិកានិ្ងបឋម្េិកា)ាម្វេ័ិយរែា ឯកជន្ និ្ងេហគម្ន្ ៍

 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព្ទី( ៣៩ ) បាន្បង្ហា ញពី្ចំនួ្ន្ប្គឹោះសាា ន្េិកាសៅាម្វេ័ិយនី្ម្យួៗរបេ់រែា ឯកជន្ 
និ្ងេហគម្ន្ស៍ៅទូទាងំ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្ប្គឹោះសាា ន្េិការបេ់រែាចំនួ្ន្ ៥៥៨កកន្ាង និ្ងមាន្
ប្គឹោះសាា ន្េិការបេ់ឯកជន្ចំនួ្ន្ ០៨កកន្ាង សហើយកម៏ាន្ប្គឹោះសាា ន្េិការបេ់េហគម្ន្ ៍ ចំនួ្ន្ 
១៩១កកន្ាង្ងកែរ(េូម្បញ្ជច កថ់ាប្គឹោះសាា ន្េិការបេ់េហគម្ន្គឺ៍មាន្ប្តឹ្ម្កត្កប្ម្តិ្ម្សត្តយយ 
េិកាេហគម្ន្ស៍ទ)  ។   

គ. ចំនួ្ន្ប្គឹោះសាា ន្េិកា(អនុ្វទិាល័យ វទិាល័យ និ្ងេពេ់ជាង) ាម្វេ័ិយ រែា និ្ងឯកជន្ 
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រូបទី( ៤០ ) ចំនួ្ន្សាោអនុ្វទិាល័យ វទិាល័យ និ្ងេពេ់ជាង

ឯកជន្ 

រែា
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រូបទី(៣៩ ) ចំនួ្ន្សាោម្សត្តយយេិកា និ្ងបឋម្េិកា

េហគម្ន្៍ 

ឯកជន្ 

រែា



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 36 

 

រូបភាព្ទី( ៤០ ) បាន្បង្ហា ញពី្ចំនួ្ន្ប្គឹោះសាា ន្េិកាាម្វេ័ិយរបេ់រែានិ្ងឯកជន្សៅទូទាងំ 
សេត្តសាវ យសរៀង មាន្ចំនួ្ន្ប្គឹោះសាា ន្េិកា(អនុ្វទិាល័យ វទិាល័យ និ្ងេពេ់ជាង)របេ់រែាចំន្ួន្ 
២៦០កកន្ាង និ្ងមាន្ចំនួ្ន្ប្គឹោះសាា ន្េិការបេ់ឯកជន្ចំន្ួន្ ០១កកន្ាង្ងកែរ។   

២.៩. ការស្ថា បនាែលូវគ្តនាគ្តន ៍

សៅកនុងក ន្ក ា្ូវគម្នាគម្ន្ក៍នុងអត្ាបទសន្ោះគឺេំសៅសលើទីាងំកែលបាន្សាា បនា ា្ូវគម្នាគម្ន្ ៍
ជូន្ែល់ប្បជាព្លរែាសៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀង។  

 

រូបភាព្ទី( ៤១ ) បាន្បង្ហា ញអំពី្ការសាា បនា ា្ូវែនល់សៅទូទាងំ សេត្តសាវ យសរៀង បាន្សាា បនា
ា្ូវែនល់ែីប្បកវង ៦៩២គីឡូកម្៉ាប្ត្ និ្ងបាន្សាា បនា ា្ូវែនល់ប្គួេប្បកវង៣២៥គីឡូកម្៉ាត្ សហើយបាន្

សាា បនា ា្ូវែនល់ប្កាលសៅេ ូប្បកវង ៥៨គីឡូកម្៉ាត្។ 
 
២.១០. សខុាភបិាល  

២.១០.១. សេវាកម្ាេុេភាព្ 

សៅក ន្កេុខាភបិាលកនុងអត្ាបទសន្ោះគឺេំសៅសលើទីាងំកែលបាន្ ត្ល់សេវាក ន្កេុខាភបិាល
និ្ងភាព្ទទួលបាន្សេវាកម្ាេុេភាព្របេ់ប្បជាព្លរែាសៅកនុងសេត្តសាវ យសរៀង ពី្ប្តី្មាេទី០១ ឆ្ន  ំ
២០១៩ ែល់ ប្តី្មាេទី០១ ឆ្ន ២ំ០២០ ។  
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រូបភាព្ទី( ៤១ ) ប្បកវង ា្ូវែនល់កែលបាន្សាា បនាាម្ប្បសភទ (គិត្ជាគីឡូកម្៉ាត្)

ែនល់ែី

ែនល់ប្គេួ

ែនល់សៅេ ូ



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 37 

 

ក. សេវាកម្ាេុេភាព្ 

 

រូបភាព្ទី( ៤២ ) បាន្បង្ហា ញអំពី្ចំនួ្ន្សេវាកម្ាេុេភាព្ែល់ប្បជាព្លរែាកែលរេ់សៅទូទាងំ 
សេត្តសាវ យសរៀង មាន្សេវាកម្ាេុេភាព្ចំន្ួន្ ៧៣៦កកន្ាង កនុងសនាោះមាន្ម្ន្ទីរសព្ទយចំនួ្ន្ ២៤៤កកន្ាង 
និ្ងម្ណឌ លេុេភាព្ចំនួ្ន្ ៤៩២កកន្ាង។  
េ. បុគគលិកសព្ទយាម្កប្ម្តិ្  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

រូបភាព្ទី(៤៣) បាន្បង្ហា ញអំពី្ចំនួ្ន្បុគគលិកសព្ទយាម្កប្ម្តិ្សៅទូទាងំសេត្តសាវ យសរៀង មាន្
បុគគលិកសព្ទយម្ធយម្ចំនួ្ន្ ១៦៥នាក ់ និ្ងមាន្បុគគលិកគិោនុ្បដ្ឋា យកិាឬនាបចំនួ្ន្ ៦១នាក ់ សហើយ
មាន្បុគគលិកសវជជបណឌិ ត្ចំនួ្ន្ ៤៤នាក ់និ្ងមាន្នាបបុោណ ០៩នាក ់។ 
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រូបភាព្ទី( ៤២ )  ចំនួ្ន្សេវាកម្ាេុេភាព្ាម្ម្ណឌ លេុេភាព្ និ្ងម្ន្ទរីសព្ទយ

ម្ណឌ លេុេភាព្

ម្ន្ទីរសព្ទយ

44 
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រូបភាព្ទី( ៤៣ ) ចំនួ្ន្បគុគលិកសព្ទយាម្កប្ម្តិ្

នាបបុោណ គិោនុ្បដ្ឋា យិកាឬនាប សព្ទយម្ធយម្ សវជជបណឌិ ត្



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 38 

 

គ. ភាព្ទទលួបាន្សេវាកម្ាេុេភាព្ 

 

រូបភាព្ទី(៤៤) បាន្បង្ហា ញពី្ចំនួ្ន្អនកជំងឺកែលម្កទទួលសេវា និ្ងការព្ាបាលាម្ម្ន្ទីរ
សព្ទយ ម្ណឌ លេុេភាព្ សវជជបណឌិ ត្ សព្ទយម្ធយម្ គិោនុ្បដ្ឋា យកិាឬនាប និ្ងនាបបុោណសៅទូទាងំ    
សេត្តសាវ យសរៀង មាន្ចំន្ួន្ ៥២,១៩១នាក ់។ 
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រូបភាព្ទី( ៤៤ ) ចំនួ្ន្ច្ន្អនកជំងឺកែលទទូលបាន្ការព្ាបាលាម្ម្ន្ទរីសព្ទយ 
និ្ងម្ណឌ លេុេភាព្ 



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 39 

 

២.១០.២. សប្បវា៉ាឡងជំ់ងឺេំខាន្់ៗ  

ក. ជម្ៃបឺ្គនុ្ចាញ់ និ្ងជម្ៃរឺសបង 

 

រូបភាព្ទី( ៤៥ ) បាន្បង្ហា ញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្អនកសកើត្ជំងឺប្គុន្ចាញ់េរុបចំនួ្ន្ ៣៤
នាក ់កនុងសនាោះមាន្ ០១នាក ់បាន្សាា បប់ាត្ប់ងជី់វតិ្ សហើយមាន្អនកសកើត្ជំងឺរសបងេរុបចំនួ្ន្ ១១០៤
នាក ់កនុងសនាោះមាន្ ៧១នាក ់បាន្សាា បប់ាត្ប់ងជី់វតិ្។  
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រូបភាព្ទី( ៤៥ ) ករណីអនកសកើត្និ្ងសាា បស់ដ្ឋយជម្ៃបឺ្គនុ្ចាញ់និ្ងជម្ៃសឺបង



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 40 

 

េ. អនកសាា បស់ដ្ឋយជំងឺប្គុន្ចាញ់ាម្សភទ 
 

 

រូបភាព្ទី(៤៦) បាន្បង្ហា ញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្អនកសាា បស់ដ្ឋយសារជម្ៃបឹ្គុន្ចាញ់េរុបចំនួ្ន្    
០១នាក ់សហើយម្និ្មាន្ស្រេតីសាា បស់ដ្ឋយសារជម្ៃបឹ្គុន្ចាញ់សទ។ 

គ. អនកសាា បស់ដ្ឋយជំងឺរសបងាម្សភទ 
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រូបភាព្ទី(៤៦ )ករណីអនកសាា បស់ដ្ឋយជំងឺប្គនុ្ចាញ់

ចំន្ួន្ប្េីសាា ប់ ចំន្ួន្ប្បេុសាា ប់
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រូបភាព្ទី(៤៧ )ករណីអនកសាា បស់ដ្ឋយជំងឺរសបងាម្សភទ 

ចំនួ្ន្ប្េីសាា ប់ ចំនួ្ន្ប្បេុសាា ប់



របាយការណ៍លទធ្លទិន្នន្យ័េាិតិ្ថាន កស់ប្កាម្ជាតិ្ 41 

 

រូបភាព្ទី(៤៧) បាន្បង្ហា ញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្អនកសាា បស់ដ្ឋយសារជំងឺរសបងាម្ភ
សភទេរុបចំន្ួន្    ៧១នាក ់កនុងសនាោះមាន្ប្បុេ ៣៨នាកប់ាន្សាា បស់ដ្ឋយសារជម្ៃរឺសបង ។ 

 . អនក ទ្ុកសម្សោគសអែេ៍/ជម្ៃសឺអែេ៍  

 

រូបភាព្ទី( ៤៨ ) បាន្បង្ហា ញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្អនក ទ្ុកសម្សោគសអែេ៍/ជម្ៃសឹអែេ៍េរុប
ចំនួ្ន្ ៦៧៦នាក ់កនុងសនាោះមាន្ ៣៨នាក ់បាន្សាា បប់ាត្ប់ងជី់វតិ្សដ្ឋយសារជម្ៃសឺអែេ៍។  

ង. អនកសាា បស់ដ្ឋយជំងឺសអែេ៍ាម្សភទ 

 

រូបភាព្ទី( ៤៩ ) បាន្បង្ហា ញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្អនកសាា បស់ដ្ឋយសារជំងឺសអែេ៍េរុប
ចំន្ួន្    ៣៨នាក ់កនុងសនាោះមាន្ស្រេតីកែលសាា បស់ដ្ឋយសារជម្ៃសឺអែេ៍មាន្ចំន្ួន្ ២០នាក ់។ 
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រូបភាព្ទី(៤៨ )ករណីអនកសាា បស់ដ្ឋយជម្ៃសឺអែេ៍

ចំនួ្ន្សាា ប់ ចំនួ្ន្ករណី

20

18 

17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5

រូបភាព្ទី(៤៩ )ករណីសាា បស់ដ្ឋយជំងឺសអែេ៍

ប្បុេ ប្េី
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ច. អនកសាា បស់ដ្ឋយជំងឺសអែេ៍ាម្ប្កុម្អាយុ 

 

រូបភាព្ទី( ៥០ ) បាន្បង្ហា ញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្អនកសាា បស់ដ្ឋយសារជំងឺសអែេ៍ាម្
ប្កុម្មាន្េរុបចំន្ួន្    ៦៣នាក ់ កនុងសនាោះមាន្អាយុចាបពី់្(០-១៧ឆ្ន )ំមាន្ចំន្ួន្ ០៤នាក ់អាយុចាប់
ពី្(១៨-២៥ឆ្ន )ំមាន្ចំន្ួន្ ០១នាក ់អាយុចាបពី់្(២៦-៥៩ ឆ្ន )ំមាន្៥៦នាក ់ និ្ងអាយុ(៦០ឆ្ន សំឡើង)
មាន្ចំន្ួន្ ០២នាក។់  
២.១០.៣. ប្គួសារ ទ្ុកសម្សោគសអែេ៍ ឬជំងឺសអែេ៍ និ្ងកុមារកំប្ា  

 ប្គួសារ ទ្ុកសម្សោគសអែេ៍ ឬជំងឺសអែេ៍ 
 កុមារកបំ្ាអាយុសប្កាម្ ១៨ឆ្ន  ំកែលឪពុ្កមាត យបាន្សាា បស់ដ្ឋយជំងឺសអែេ៍ 
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រូបភាព្ទី(៥០ )ចំនួ្ន្អនកសាា បស់ដ្ឋយជំងឺសអែេ៍ាម្ប្កមុ្អាយុ

៦០ ឆ្ន សំឡើង

២៦-៥៩

១៨-២៥

០-១៧
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រូបភាព្ទី( ៥១) បាន្បង្ហា ញថា៖ សេត្តសាវ យសរៀង មាន្ប្គួសារកែល ទ្ុកសម្សោគសអែេ៍/ជំងឺសអ
ែេ៍េរុបចំន្ួន្ ០,៣% សហើយមាន្កុមារកំប្ាអាយុសប្កាម្១៨ឆ្ន កំែលឪពុ្កមាត យបាន្សាា បស់ដ្ឋយ
ជំងឺសអែេ៍េរុបចំនួ្ន្ ៧៨នាក ់។ 

 
 សាា ន្ភាព្កុមារកបំ្ាអាយុសប្កាម្១៨ឆ្ន  ំកែលឪពុ្កមាត យសាា បស់ដ្ឋយជំងឺសអែេ៍  

 

0.3

78 

រូបភាព្ទី(៥១) ភាគរយប្គសួារមាន្ ទ្ុកជម្ៃសឺអែេ៍ និ្ងកុមារកំប្ាអាយុសប្កាម្១៨ឆ្ន ំ

ភាគរយប្គូសារមាន្ ទ្ុកជម្ៃសឺអែេ៍ ចំន្នួ្កុមារកំប្ា អាយុសប្កាម្ ១៨ ឆ្ន ំ
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រូបភាព្ទី(៥២)សាា ន្ភាព្រេ់សៅរបេ់កុមារកំប្ាអាយុសប្កាម្ ១៨ ឆ្ន កំែលឪពុ្ក
មាត យបាន្សាា បស់ដ្ឋយជំងឺសអែេ៍ 

រេ់សៅសដ្ឋយេាួន្ឯង ម្និ្មាន្អនកកែប្តឹ្ម្ប្ត្ូវ មាន្អនកកែប្តឹ្ម្ប្ត្ូវ
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រូបភាព្ទី(៥២)បាន្បង្ហា ញអំពី្សាា ន្ភាព្រេ់សៅរបេ់កុមារកំប្ាកែលមាន្អាយុសប្កាម្១៨ឆ្ន កំែល
ឪពុ្កមាត យបាន្សាា បស់ដ្ឋយសារជំងឺសអែេ៍សៅ សេត្តសាវ យសរៀង បចចុបបន្នសន្ោះកុមារកំប្ា កែល មាន្
អាយុសប្កាម្១៨កែលមាន្អនកសម្ើលកែប្តឹ្ម្ប្តូ្វចំនួ្ន្ ៣៥៨នាក ់ និ្ងោា ន្អនកសម្ើលកែប្តឹ្ម្ប្តូ្វចំនួ្ន្ 
៣៤នាក ់សហើយរេ់សៅសដ្ឋយេាួន្ឯងមាន្ចំន្នួ្ ១៣នាក។់ 

២.១១. កសកិតម  
២.១១.១. ការកាន្ក់ាបក់ាលែីកេិកម្ា និ្ងែីជំុវញិលំសៅដ្ឋា ន្ 

ការកាន្ក់ាប ់ គឺេំសៅសលើការប្គបប់្គងែីធាីសដ្ឋយប្េបចាប ់មាន្េិទធិេសប្ម្ចចំសាោះោល់ការ
លកែូ់រ ការដ្ឋកប់ញ្ជច ំ ឬជួលឲ្យសៅបុគគលណាមាន កស់្សងសទៀត្។ 

 

រូបភាព្ទី(៥៥) បង្ហា ញថាសៅសេត្តសាវ យសរៀងប្គួសារភាគសប្ចើន្មាន្កាលែីកាន្ក់ាបេ់ប្មាប់
សធវើកេិកម្ាគឺ ៨៥% សហើយមាន្ប្គួសារម្យួចំនួ្ន្តូ្ចកោ៏ា ន្ែីសប្បើប្បាេ់េប្មាបស់ធវើកេិកម្ា្ងកែរគឺ
មាន្ ៧,៦% ពួ្កោត្អ់ាចជាប្គួសាររេ់សៅទីប្បជំុជន្មាន្មុ្េរបរកល់ែូរាម្ ទ្ោះ លកែូ់រសៅ្ារ ឬ
សធវើការង្ហរស្សងៗ សប្ៅពី្សនាោះមាន្ ៦,៧% កែលជាប្គួសារមាន្ែីបរសិវណលំសៅដ្ឋា ន្សធវើេកម្ាភាព្
កេិកម្ា្ងកែរ។ 

 

7.6%

85.8%

6.7%

រូបភាព្ទី(៥៥) ភាគរយការកាន្ក់ាបែី់កេិកម្ាសដ្ឋយប្គសួារ

ប្គសួារោា ន្ែី ប្គសួារមាន្ែីកេិកម្ា ប្គសួារមាន្ែជុីំវញិលំសៅដ្ឋា ន្
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២.១១.២. ការកាន្ក់ាបច់្ ទ្ែីកេិកម្ា 

 

រូបភាព្ទី(៥៦) បង្ហា ញថាសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ប្គួសារកែលបាន្កាន្ក់ាបច់្ ទ្ែីទំហតិំ្ច
ជាង១ហិកាមាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងសគគឺមាន្រហូត្ែល់សៅ ៦៥៦៧៩ប្គួសារ បនាទ បម់្កប្គួសារកាន្់
កាបច់្ ទ្ែីទំហ ំពី្ ១ សៅ ១,៩៩ហិកា មាន្ចំនួ្ន្ ៤១៤៧៤ប្គួសារ ឈរសៅលំដ្ឋបថ់ាន កទី់បីគឺប្គួសារ
កាន្ក់ាបច់្ ទ្ែីទំហំពី្ ២ សៅ ២,៩៩ហិកា មាន្ចំនួ្ន្ ៤១៤៧៤ប្គួសារ ចំកណកសឯប្គសួារកាន្ក់ាប់
ច្ ទ្ែីទំហំពី្ ៣ សៅ ៣,៩៩ហិកា មាន្ចំនួ្ន្ ៦៧៨១ប្គួសារ ចំសាោះប្គួសារកាន្ក់ាបច់្្ទែីទំហំពី្ ៤ 
សៅ ៤,៩៩ហិកា មាន្ចំនួ្ន្ ២៧៥៥ប្គសួារ និ្ងប្គួសារកាន្ក់ាបច់្ ទ្ែីទំហំពី្ ៥ហិកាសឡើងសៅ 
មាន្ចំនួ្ន្តិ្ចជាងសគគឺ ១៥៥៦ប្គួសារ។ 

 
២.១១.៣. ប្បសភទច្ ទ្ែីកេិកម្ា 

ច្ ទ្ែីកេិកម្ាសៅប្បសទេកម្ពុជាប្តូ្វបាន្កចកែីជាពី្រប្បសភទ គឺប្បសភទែីេៃួត្ និ្ងប្បសភទែី
សេើម្ និ្ងមាន្ពី្ររែូវគឺរែូវប្បាងំ និ្ងរែូវវេា 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

ត្ចិជាង១ហិកា

១-១៩៩  ហិកា

២-២៩៩  ហិកា

៣-៣៩៩  ហិកា

៤-៤៩៩  ហិកា

៥  ហិកា សឡើង
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41474

17426

6781

2755

1566

រូបភាព្ទី(៥៦) ចំនួ្ន្ប្គសួារកាន្ក់ាបែី់កេិកម្ាកបងកចកាម្ទំហំែី
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រូបភាព្ទី(៥៧) បង្ហា ញថាសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ប្បសភទែីេៃួត្សប្ចើន្សលើេលុបរហូត្ែល់
សៅ ៩០% ចំកណកឯប្បសភទែីសេើម្មាន្កត្ ១០% ភាគរយប៉ាុសណាណ ោះ។ 

 
២.១១.៤. ការសប្សាចប្េព្វច្ ទ្ែីកេិកម្ា 

 

 

ច្ ទ្ែីេៃួត្
90%

ច្ ទ្ែីសេើម្
10%

រូបភាព្ទី(៥៧) ភាគរយច្ន្ច្ ទ្ែីកចកាម្ប្បសភទែី

ថសៃដីទរស្លចរសព
19%

ថសៃដមីនិទរស្លចរសព
81%

រូបភាព្ទី(៥៨) ភាគរយច្ន្ការសប្សាចប្េព្ច្ ទ្ែីកេិកម្ា
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រូបភាព្ទី(៥៨) បង្ហា ញថា ច្ ទ្ែីកេិកម្ាសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ភាគសប្ចើន្ជាច្ ទ្ែីម្និ្សប្សាច
ប្េព្ ៨១% ចំកណកឯច្ ទ្ែីសប្សាចប្េព្មាន្ ១៩% កែលជាេកាត នុ្ព្លេប្មាបក់ារបងកបសងកើន្្ល
ដ្ឋែុំោះែំណំា។ 

 

 

រូបភាព្ទី(៥៩) បង្ហា ញថា ច្ ទ្ែីកេិកម្ាសៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ច្ ទ្ែីកែលម្និ្មាន្ប្បព្ន័្ធ
សប្សាចប្េព្សប្ចើន្ជាងច្ ទ្ែីែីមាន្ប្បព្ន័្ធសប្សាចប្េព្។ េប្មាបែំ់ណំាប្េវូគឺមាន្ច្ ទ្ែីម្និ្សប្សាច
ប្េព្ចំន្ួន្ ៨៦.២៦៩ហិកា សប្ចើន្ជាងច្ ទ្ែីបាន្សប្សាចប្េព្គឺមាន្កត្ ២០.៤៦៨ហិកា
ប៉ាុសណាណ ោះ។ ចំកណកែំណំាសប្ៅពី្ប្េវូមាន្ច្ ទ្ែីម្និ្សប្សាចប្េព្ចំនួ្ន្ ១.៣៦៧ហិកា សប្ចើន្ជាងច្ ទ្ែី
បាន្ប្េចប្េព្ចំន្ួន្ ៦១៧ហិកា ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

ច្ ទ្ែីសប្សាចប្េព្ ច្ ទ្ែីម្និ្សប្សាចប្េព្

20468

86269

617 1367

រូបភាព្ទី(៥៩) ចំនួ្ន្ច្ ទ្ែីសប្សាចប្េព្ កចកាម្ប្បសភទែំណាំ

ែំណាំប្េវូ ែំណាំសប្ៅព្បី្េវូ
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២.១១.៥. ការសប្បើប្បាេ់ជីគីម្ ីនិ្ងជីេរោីងគសលើច្ ទ្ែីកេិកម្ា 

 

រូបភាព្ទី(៦០) បង្ហា ញថា សេត្តសាវ យសរៀងច្ ទ្ែីដ្ឋែំំណំាកែលបាន្សប្បើប្បាេ់ជីគីម្មីាន្ភាគ
រយសប្ចើន្សលើេលុបរហូត្សៅែល់ ៨៨,២% ចំកណកឯច្ ទ្ែីដ្ឋែំំណំាកែលបាន្សប្បើប្បាេ់ជីេរោីងគ
មាន្ភាគរយកត្ ១១,៨% ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

 
២.១១.៦. ការសប្បើប្បាេ់ថាន េំមាា បេ់ត្វចច្ប្ង ថាន េំមាា បស់មា  និ្ងថាន េំមាា ប់្ សតិ្សលើច្ ទ្ែីកេិកម្ា 

 

88.2%

11.8%

រូបភាព្ទី(៦០) ចំនួ្ន្ច្ ទ្ែីសប្បើប្បាេ់ជីគីម្ ីនិ្ងជីេរោីងគ

ថសៃដីទរបើរាស់ជីគីមី

ថសៃដីទរបើរាស់ជីសរីរាងគ

ទរបើរាស់ជីថ្ន ាំសម្លា ប់សតាល្អឹត 

ទរបើរាស់ជីថ្ន ាំសម្លា ប់សេិត

ទរបើរាស់ជីថ្ន ាំសម្លា ប់ទមែ  

ទរបើរាស់ជីថ្ន ាំទសេងទេៀត

74588

17536

107400

1062

672

94

485

4

រូបភាព្ទី(៦១) ច្ ទ្ប្កឡាែីបាន្សប្បើប្បាេ់ថាន េំមាា បេ់ត្វលែិត្ សមា  និ្ង្សតិ្

មិនខ្មនដាំណាាំរស ូ ដាំណាាំរសូ 
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រូបភាព្ទី(៦១) បង្ហា ញថា សេត្តសាវ យសរៀងកនុងចំសណាម្ច្ ទ្ែីដ្ឋែំំណំាទាងំអេ់ច្ ទ្ែីកែលបាន្
សប្បើប្បាេ់ថាន េំមាា បស់មា សលើែំណំាប្េូវមាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងសគមាន្ ១០៧.៤០០ហិកា និ្ងែំណំា
ម្និ្កម្ន្ប្េវូមាន្កត្ ៤៨៥ហិកា ប៉ាុកន្តេប្មាបែំ់ណំាសប្ៅពី្ប្េវូការសប្បើប្បាេ់ថាន េំមាា បេ់ត្វចច្ប្ង 
មាន្ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងការសប្បើប្បាេ់ថាន េំមាា បស់មា គឺមាន្ ៦៧២ហិកា េណៈកែលែំណំាប្េូវកប៏ាន្
សប្បើប្បាេ់ថាន េំមាា បេ់ត្វចច្ប្ងសប្ចើន្ទីពី្រគឺ ៧៤.៥៨៨ហិកា។ 

 

២.១១.៧. ការចិញ្ច ឹម្បេុេត្វ និ្ងបេុបកស ី

ក. ប្គួសារកែលបាន្ចិញ្ច ឹម្បេុេត្វ និ្ងបេុបកសេំីខាន្់ៗ  

 

រូបភាព្ទី(៦២) បង្ហា ញថា សេត្តសាវ យសរៀងមាន្ចំនួ្ន្ប្គួសារចិញ្ច ឹម្មាន្ម់ាន្ភាគរយេពេ់ជាង
សគរហូត្ែល់សៅ ៤៦,១% បនាទ បម់្កប្គួសារកែលមាន្ការចិញ្ច ឹម្សោមាន្ ២៧,៧% ចកំណកឯចំនួ្ន្
ប្គួសារចិញ្ច ឹម្េត្វទាឈរសៅលំដ្ឋបទី់៣គឺ ៩,៩% ចំសាោះចំនួ្ន្ប្គួសារចិញ្ច ឹម្េត្វប្ជូក និ្ងេត្វប្កបី
មាន្ភាគរយសេាើោន គឺ ៧,៨% េណៈកែលចំនួ្ន្ប្គួសារចិញ្ច ឹម្េត្វព្កព្ និ្ងសេោះម្និ្េូវមាន្តិ្ចជាង
សគ គឺ មាន្កត្ ០,៣% ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

 

 

27.7%

7.8%

0.3%

7.8%

0.3%

46.1%

9.9%
0.1%

រូបភាព្ទី(៦២) ភាគរយច្ន្ប្គសួារកែលបាន្ចិញ្ច ឹម្បេុេត្វ និ្ងបេុបកសី

ចិញ្ចឹមទោ ចិញ្ចឹមរកបី ចិញ្ចឹមទសេះ ចិញ្ចឹមរជូក ចិញ្ចឹមពខ្ព ចិញ្ចឹមម្លន់ ចិញ្ចឹមទា ទសេងទេៀត
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េ. ចំនួ្ន្បេុេត្វ និ្ងបេុបកសេំីខាន្់ៗ កែលបាន្ចិញ្ច ឹម្ 

 

រូបភាព្ទី(៦៣) បង្ហា ញថា កនុងចំសណាម្េត្វកែលមាន្សៅសេត្តសាវ យសរៀងគឺេត្វមាន្ម់ាន្
ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងសគ រហូត្ែល់សៅ ៨១.៥២០៦កាល បនាទ បម់្កេត្វសោមាន្ចំន្ួន្ ១៩២.៧៦៦
កាល ចំកណកឯេត្វទាឈរសៅលំដ្ឋបទី់៣គឺមាន្ចំនួ្ន្ ១៧២,៩៩៤កាល ចំសាោះប្ជូកនិ្ងប្កបីមាន្
ចំន្ួន្ប្បហាកប់្បកហលោន  ប្ជូកមាន្ ៦៥,៥៣៨កាល ប្កបីមាន្ ៥៥០,៤៥កាល រឯីចំនួ្ន្េត្វព្កព្ 
និ្ងសេោះមាន្ចំនួ្ន្ទាបជាងោគឺ ព្កព្មាន្ ២,៨០៦កាល និ្ងសេោះមាន្ ២,៥៩១កាលប៉ាុសណាណ ោះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192,766 

55,046 
2,591 

65,538 
2,806 

815,206 

172,994 

5,643 

រូបភាព្ទី(៦៣) ចំនួ្ន្បេុេត្វ  បេុបកសកីែលបាន្ចិញ្ច ឹម្
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គ. េកម្ាភាព្វារវីបបកម្ា កែលប្គសួារបាន្ចិញ្ច ឹម្ 

 

 

រូបភាព្ទី(៦៤) បង្ហា ញថា សៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ភាគរយប្គួសារកែលបាន្ចិញ្ច ឹម្ប្តី្មាន្
ចំនួ្ន្សប្ចើន្ជាងសគគឺរហូត្ែល់សៅ ៩៥% សបើសប្បៀបសធៀបសៅប្បសភទវារវីបបកម្ាស្សងសទៀត្ បនាទ បម់្ក
ប្គួសារចិញ្ច ឹម្កកងកបមាន្ភាគរយ ៥% េណៈកែលបងកង និ្ងអន្ទងម់ាន្ភាគរយតិ្ចតួ្ចណាេ់។ 

 

 

 

 

 

 

 

95%

0%

5%

0%0%

រូបភាព្ទី(៦៤) ភាគរយច្ន្ប្គសួារបាន្ចូលរមួ្កនុងេកម្ាភាព្វារវីបបកម្ា

រតី

បងកង

កខ្ងកប

អនៃង់

ទសេងៗ
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 . ្លិត្កម្ាេរុប និ្ងចំនួ្ន្ប្េោះច្ន្េកម្ាភាព្វារវីបបកម្ា  

 

រូបភាព្ទី(៦៥) បង្ហា ញថា សៅសេត្តសាវ យសរៀងមាន្្លិត្កម្ាប្តី្េរុប ១៣៣,៤២០សាន្ េ
ណៈកែលប្េោះមាន្ចំន្ួន្ ៤,៦៩៥ បនាទ បម់្កេត្វកកងកប្លិត្បាន្ ១៥,៥៦៨សាន្ ចនំ្ួន្ប្េោះឬ
អាងមាន្ ៦៤២ សៅទូទាងំសេត្ត ចំកណកឯបងកងចិញ្ច ឹម្បាន្តិ្ចជាងសគគឺចំនួ្ន្ ១៣៧សាន្ សហើយមាន្
ចំន្ួន្ប្េោះឬអាងកត្ ១២ ប៉ាសុណាណ ោះ។ 

 

 

រតី បងកង កខ្ងកប ទសេងៗ

133421

137
15568

64695 12 642 5

រូបភាព្ទី(៦៥) ចំនួ្ន្េរបុច្ន្ប្េោះ និ្ង្លិត្កម្ាវារវីបបកម្ា 

សល្ិតកមែ ចាំនួនរសេះ
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រំពូ្កទី្៣ 

សននិដាឋ ន និងអនុស្ថសន៍ 
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៣.១. សននិដាឋ ន 

 ាម្លទធ្លច្ន្ការវភិាគខាងសលើអាចេន្នដិ្ឋា ន្បាន្ថា៖ សប្ៅពី្កាត ប្បជាជន្ គឺមាន្កាត
ស្សងសទៀត្កែលជោះឥទធិព្លែល់ការរមួ្ចំកណកកនុងការអភវិឌ្ឍរបេ់សេត្តសាវ យសរៀងែូចជា ការសប្បើ
ប្បាេ់ទឹកសាែ ត្ ការប៉ាោះាល់បរសិាា ន្ និ្ងអនាម្យ័ បញ្ជា ទំនាេ់ែីធាី អំសព្ើហិងា សប្ោោះថាន កច់ោចរណ៍ 
អេន្តិេុេេងគម្ បញ្ជា សប្គឿងសញៀន្ សេវាេុខាភបិាល និ្ងសេវាអបរ់។ំ បញ្ជា ទាងំអេ់សន្ោះជាធាតុ្
ចូលោ៉ា ងេំខាន្ក់ែលប្តូ្វគិត្គូរកវងឆ្ៃ យសៅអនាគត្រហូត្ែល់ឆ្ន ២ំ០២៥ កនុងការអភវិឌ្ឍរបេ់សេត្ត
សែើម្បី្ ដល់ឱ្យប្បជាជន្កែលរេ់សៅទទួលបាន្េុេុមាលភាព្ និ្ងទទួលបាន្េុវត្ាិភាព្ជីវភាព្រេ់សៅ
េពេ់្ងកែរ។  

៣.២. អនុស្ថសន ៍

ខាងសប្កាម្សន្ោះជាអនុ្សាេន្ម៍្យួចំនួ្ន្ សែើម្បឱី្យសេត្តសាវ យសរៀងមាន្ការអភវិឌ្ឍលែប្បសេើរ៖ 
១. ប្គបប់្គងនូ្វចំនួ្ន្ប្បជាជន្ទាងំការចំណាក និ្ងចំណូលប្េុកឱ្យបាន្ចាេ់ោេ់ សប្ាោះ

ថាកាដ ប្បជាជន្ជាកាត ចម្បងច្ន្ការសរៀបចកំ្ន្ការអភវិឌ្ឍស្សង សៗៅកនុងមូ្លដ្ឋា ន្កែលម្និ្អាចេវោះបាន្។ 
២. ជប្មុ្ញឱ្យប្បជាព្លរែាសប្បើប្បាេ់ទឹកសាែ ត្ និ្ងបងគន្អ់នាម្យ័ ាម្រយៈអជ្ាធរភូម្ ិ  ុំ/

េង្ហក ត្ ់និ្ងអងគការសប្ៅោជរដ្ឋា ភបិាល រមួ្ទាងំការចូលរមួ្ពី្ម្ន្ទីរអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ្ងកែរ។ 
៣. ការសដ្ឋោះប្សាយទំនាេ់ែីធាី គួរសធវើសៅាម្បសចចកសទេ និ្តិ្វធីិច្ន្ចាប ់និ្ងត្មាា ភាព្ សដ្ឋយ

មាន្ការេហការពី្អាជ្ាធរកែន្ែី និ្ងអាជ្ាធរសដ្ឋោះប្សាយទំនាេ់ែីធា ី សែើម្បឱី្យប្បជាព្លរែាទទួល
បាន្យុត្តិធម្ពិ៌្ត្ប្បាកែ។ 

៤. អាជ្ាធរកនុងតំ្បន្ប់្តូ្វអបរ់អំំពី្្លវបិាកច្ន្អំសព្ើហិងាកនុងប្គួសារ កែលនាឱំ្យមាន្ការកបក
បាកប់្គួសារ បាត្ប់ងអ់ាយុជីរតិ្ ខាត្បងប់្បាកក់ាេ និ្ងសព្លសវោេប្មាបប់្បកបរបររកេីុប្បចាចំ្ែៃ 
ម្៉ាាងសទៀត្វានាឱំ្យរខំាន្ែល់អនកជិត្ខាង និ្ងអាជ្ាធរសែើម្បជួីយ សដ្ឋោះប្សាយសទៀត្្ង។ 

៥. ការសរៀបច ំ និ្ងប្តួ្ត្ពិ្និ្ត្យសភាើងេញ្ជា ចោចរណ៍ជាប្បចា ំ សែើម្បកីាត្ប់ន្ាយសប្ោោះថាន ក់
ចោចរណ៍កែលអាចសកើត្សឡើង សប្ាោះាម្ទិន្នន្យ័កែលសយើងប្បមូ្លបាន្បញ្ជា សន្ោះគឺសៅមាន្កប្ម្តិ្
េពេ់សៅសឡើយ។  

៦. េម្ត្ាកិចចគួរកត្មាន្វធិាន្ការឱ្យខាន្កត្បាន្នូ្វបញ្ជា អេន្តេុិេសៅកនុងមូ្លដ្ឋា ន្របេ់េាួន្
ែូចជា ការលួច នក ់បាន្ ់និ្ងឃាត្កម្ា សប្គឿងសញៀន្ស្សងៗជាសែើម្។  

៧. ព្ប្ងឹង និ្ងព្ប្ងីកបកន្ាម្សទៀត្នូ្វការ ដ្ល់សេវាេុខាភបិាល និ្ងសេវាស្សងៗសទៀត្កែលជា
របេ់រែាឱ្យបាន្លែប្បសេើរែល់ប្បជាព្លរែាកែលប្តូ្វការ។ 
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ារាងទ្ិននន័យសម្ងេប 
សាតិិថាន ក់ម្ជ្កាតោតិ  
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ាោងទី(១) កកន្ាងទារកសកើត្កនុ ងរយៈសព្ល១២កេកន្ាងម្ក 

ទីកកន្ាងសកើត្  
សាវ យសរៀង 

ចំនួ្ន្ % 
ម្ន្ទីរសព្ទយរែា 7,856 98.2 
ម្ន្ទីរសព្ទយឯកជន្ 56 0.7 
នាបបុោណ 8 0.1 
ស្សងសទៀត្ 80 1.0 

េរុប 8,000 100 

 

ាោងទី(២)ប្បភព្ទឹកសប្បើប្បាេ់ និ្ងអនាម្យ័ាម្ប្គួសារ  

បរោិយ សាវ យសរៀង 

ប្គួសារកែលទទួលបាន្ទឹកសាែ ត្បរសិភាគ(ទុសោ) 33,613 

ប្គួសារកែលមាន្អណតូ ង 128,798 

ប្គួសារសប្បើប្បាេ់ទឹកសភាៀងេប្មាបប់រសិភាគ 666 

ប្គួសារបាន្សប្បើប្បាេ់ទឹកប្េោះ /បឹង/េទឹង/ទសន្ា េប្មាបប់រសិភាគ 757 

ប្គួសារមាន្បងគន្អ់នាម្យ័ផ្លទ ល់េាួន្ 132,397 
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ាោងទី(៣)  

 

សកម្មភាពអាជីវកម្ម

ចំនួនគ្រួសារមាន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម

ភាររយ
មា៉ា ស ីនកិនគ្សូវ 2006 16.1

ជសួជ លកង ់ម្៉ា៉ូត៉ូ 1024 8.2

ជសួជ លគគ្រឿងគេឡិចគ្តូនិច 193 1.6

ជសួជ លរថយនត 119 1.0

ជសួជ លឧបករណ៍ និងគគ្រឿងមា៉ា ស ីនកសិកម្ម 76 0.6

បិតគ្សា 1410 11.3

ផលិតគគ្រឿងសង្ហា រមឹ្ពីគ ើ 60 0.5

ហាង/ត៉ូប កាតស់ក ់ឬ េ  តសក់ 692 5.6

ហាងលកគ់គ្រឿងគេសនិងគេសជជៈ 2205 17.7

ហាងលកថ់្ន ំគពេយ និងរលីនិក 295 2.4

សណ្ឋា គារ 8 0.1

គភាជនីយដ្ឋា ន 45 0.4

ផទះសំណ្ឋក ់ 88 0.7

សាា នីយច៏ាកគ់គ្បងឥនធនៈ 230 1.8

ត៉ូបលកសំ់ាង 3136 25.2

អាជីវកម្មគគ្រឿងសំណង់ 314 2.5

កាតក់ញ្ចក/់ជាងដែក 249 2.0

អាជីវកម្មគផេងគេៀត 296 2.4

សរ ប 12446 100.0
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ារាងសណួំ្រ 
សាតិិថាន ក់ម្ជ្កាតោតិ  
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១- ប្រជាសាស្រ្ត Demography 
្ណួំរទី១.១: ចំនួន្ហគមន៍នៅក្នងុភូមិ Number of Community in the Villages  

 
ឈ ម្ ោះសហគមន៍ 
Name of Community 

 

ចំនួន 
Number 

ចំនួនគ្គួសារដែលចូលរួម 
Number of Households 

គ្រុស 
Male 

ស្សី 
Female 

1-     
2-     
3-     
4-     

សរុរ Total     

 
្ណួំរទី១.២: ប្គួសារ និងចំនួនប្រជាជន Households and Population 

គ្រឈេទគ្គួសារ  
Household type 

ចំនួនគ្គួសារ 
No of Households 

ចំនួនមនុសសឈៅក្នុងគ្គួសារ  
No of persons in the household 

1- រុរស ជាឈមគ្គួសារ Male headed households   
2- ស្រសតី ជាឈមគ្គួសារ Female headed households   
3-  ស្រសតីជាឈមគ្គួសារដែលមានកុ្មារអាយុឈគ្ោម៥ឆ្ន ំ 
Female headed households having less 5 years old children 

  

សរុរ Total (1+2)   
 
្ណួំរទី១.៣: ចំនួនប្គួសារតាមជនជាតិដែលរ្ន់ៅក្នងុភូមិ Number of household living in village by Nationality 

ជនជាតិ  
Nationality 

ចំនួនគ្គួសារ 
Number of household 

គ្រុស 
Male 

ស្សី 
Female 

1- ដមមរ Khmer    
2- ចិន Chinese    
3- ថៃ   Thailand    
4- ឡាវ Laos    
5- ឈវៀតណាម Vietnamese    
6- ដមមរឥសាា ម Cham    
7- កូ្ឈរ ៉េ Korean    
8- ជនជាតិឈែើមភាគតិច Group of Ethnic minority    
9- ជនជាតិររឈទសឈសសងៗឈទៀត Other Nationality    

សរុរ Total    
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2 

្ណួំរទី១.៤: សាា នភាពអាពាហព៍ពិាហរ៍រ្ន់មប្គួសារ Marital status of household headed 
សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍  

Marital status 
ចំនួនគ្គួសារ 

No of household 
ភាគរយ 

Percentage 
1- បានឈរៀរោររស់ឈៅជាមួយគ្នន  Married/living together   
2- ឈមមា៉េយ ឬឈពាោះមា៉េយ Widowed   
3- រស់ឈៅឈសសងគ្នន  Separated    
4- រស់ឈៅជាមួយគ្នន មិនបានឈរៀរោរ Living together without married   
5- មិនដែលឈរៀរោរ   Never married   

្ណួំរទី១.៥: ចំណាក្ប្្ុក្ នចញ និងចូលននចំនួនប្គួសារ In and out-migrations of Household Members 

ោរពិពណ៌នា 
Description 

ចំនួនគ្គួសារ 
  Number of 
households 

ចំនួនមនុសសឈ្វើោរ 
No of migrant worker 

គ្រុស 
 Male 

ស្សី  
Female 

សរុរ 
 Total 

1- គ្គួសារចំណូលស្សុក្ 
      Households permanently migrated to village  

    

2- គ្គួសារចំណាក្ស្សុក្ 
      Households permanently moved out of village  

    

3- អ្នក្ដសវងឈៅរក្ោរងារឈៅក្នុងគ្រឈទស 
       Worker went inside country for seeking employment 

    

4- អ្នក្ដសវងឈៅរក្ោរងារឈៅឈគ្ៅគ្រឈទស 
       Worker went abroad for seeking employment 

    

 
្ណួំរទី១.៦: ផ្ទះនិងមូលដ្ឋា ន្ម្ភា រៈររកិ្ខា  ដែលម្ភន Availability of Basic Facilities  

គ្រឈេទថនសទោះ  
Type of house 

ចំនួនសររុ
ថនសទោះ  

Total no of 
houses 

ចំនួនសទោះដែលមា
នអ្គគិសនីឈគ្រើ

គ្បាស់  
No of houses 
having access 
to electricity 

ចំនួនសទោះដែល
មានទូរទសសន៍
ឈគ្រើគ្បាស់  

No of houses 
having access 

to TV 

ចំនួនសទោះដែល
មានកំុ្ពយូទ័រឈគ្រើ

គ្បាស់ 
No of houses 
having access 
to Computer 

ចំនួនសទោះដែលមា
នអីុ្ន្ឺឈណតឈគ្រើ
គ្បាស់ No of 

houses having 
internet facilities 

ចំនួនសទោះដែលមាន
ទូរស័ពទថែឈគ្រើគ្បា

ស់ 
No of houses 
having mobile 

phones 
1- សទោះែំរូលឈរតុង  
      Concrete roof houses 

      

2- សទោះែំរូលឈក្បឿង  
       Tiles roof houses 

      

3- សទោះែំរូលស័ងកសី / ហវីគ្រូ 
      Zinc roof houses 

      

4- សទោះគ្រក់្សាឹក្ 
      Thatched huts 

      

5- ឈសសងៗ    
     Other 
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្ណួំរទី១.៧: ្ម្ភា រ: ររកិ្ខា រដែលទាក្់ទងក្ខរែឹក្ជញ្ជូន នប្គឿងម្ភ៉ា ្ុនី និង យានយនត  
Transportation, Machineries and vehicles Related Equipment 

គ្រឈេទថនររោិា រ 
Type of equipment 

ចំនួនថនររោិា រ 
Number of 
equipment 

ចំនួនថនគ្គួសារ
ដែលមានររោិា រ  
No of households 

having 
equipment 

ភាគរយថនគ្គួសារ 
percentage of 

household 

1- ឧរក្រណ៍ក្សិក្មម និងឈគ្គឿងមា៉េ សីុន មា៉េ សីុនេជួររាស់ 
      Agriculture tools & machineries Ploughing machines    

2- មា៉េ សីុនគ្រមូលសល Harvesting machines    
3- ឧរក្រណ៍ក្សិក្មមឈសសងឈទៀត Other agricultural tools    
4- រៃយនតែឹក្អ្នក្ែំឈណើ រ (តាក់្សីុ និង១២ឈៅអីុ្) Taxi and Vans     
5- រៃយនតែឹក្ទំនិញ Loading trucks    
6- រៃយនតគ្ក្ុង Buses    
7- រៃយនតលក្ាណ:គ្គួសារ Cars    
8- ម៉េូតូ Motorbikes    
9- រឈទោះអូ្សឈោយថែ Carts    
10- ម៉េូតូក្ង់រី Tri tier motorbike    
11- រឈទោះឈគ្ន និងឈសោះ Ox and horse carts    
12- ទូក្ Boats    
13- ទូក្ែឹក្អ្នក្ែំឈណើ រ Passenger boats    
14- ទូក្ឈនសាទ Fishing boats    
15- ឈសសងៗ  Other    
 
្ំណួរទី១.៨: ចំនួនទារក្នក្ើត នៅក្នងុភូមិក្នុងរយៈនពល១២ដែក្នលងមក្ Number of infant born last 12 months in this village? 

ទីក្ដនាងឈក្ើត  
Place of birth 

សរុរ  
Total 

ឈេទ Sex 
គ្រុស Male ស្សី Female 

1- មនទីរឈពទយរែឋ Government Hospital    

2- មនទីរឈពទយឯក្ជន Private Clinic    
3- ឆ្មររុរាណ Midwife    

4- ឈសសងៗ Other    
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្ំណួរទី១.៩: ចំនួនអ្នក្សាល រ់នៅក្នងុភូមិតាមប្ក្ុមអាយ ុរយៈនពល១២ដែក្នលងមក្ Number of population dead during last 12 month in this village?  

មូលឈហតុចមបងថនោរសាា រ់ 
Cause of Dead 

សររុ 
Total 

គ្រុស Male ស្សី Female 

តិចជាង៥ឆ្ន ំ 
Lest then 
5years 

៥-១៧ 
5-17 

១៨-៦៤ 
18-64 

៦៥ ឆ្ន ំឈ ើង 
Over 65 
years 

តិចជាង៥ឆ្ន ំ 
Lest then 
5years 

៥–១៧ 
5-17 

១៨–៦៤ 
18-64 

៦៥ ឆ្ន ំឈ ើង 
Over 65 
years 

1- ជមងឺ Disease          

2- ឈគ្គ្នោះថ្នន ក់្ចរាចរ Traffic accident          

3- លង់ទឹក្ Drowning          

4- ពស់ចឹក្ Snakebites          

5- ឃាតក្មម Criminal          

6- ឈសសងៗ Other          

សរុរ Total          
 
  

្ំណួរទី១.១០:  ពិក្ខរភាពននរុគគល Disability of Persons 

ពណ៌នា 
Descriptions 

ចំនួន 
Numbers 

សរុរ 
Total 

គ្រុស 
Male 

ស្សី 
Female 

1- រុគគលដែលរងឈគ្គ្នោះឈោយសារគ្គ្នរ់មីន 
Persons victimized from mine explosions 

   

2- ថសទែីដែលបានសំអាតគ្គ្នរ់មីន(គិតជាហិក្តា) 
Area cleared of mines(in hectare) 

   

3- មនុសសចាស់ដែលគ្នម នអ្នក្ឈមើលដៃ  ឬគ្គសួារសគត់សគង់ 
Old people without any protectors/family support 

   

4- អ្នីតិជនដែលពិោរ(អាយុឈគ្ោម១៨ឆ្ន ំ) 
Disabled minors (less than 18 years old) 

   

5- រុគគលពិោរដែលមានគ្រេពចំណូល(ែូចជាជាងោត់សក់្។ល។) 
Disabled persons with sources of earnings (barbers, etc.) 

   

6- រុគគលពិោរដែលគ្នម នចំណូល  
Disabled persons without any income  
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្ំណួរទី១.១១: ចំនួនអ្នក្នរៀរក្ខរ និងដលងលះ តាមប្ក្ុមក្ខរងារ Number of Marriages and Divorces by Occupational Groups  

តាមជំនាញ  
Professions 

ឈរៀរោរ  
Marriages 

ដលងលោះ  
Divorces 

គ្រុស  
Male 

ស្សី 
Female 

សរុរ 
Total 

គ្រុស  
Male 

ស្សី 
Female 

សរុរ 
Total 

1- អ្នក្មានវជិាជ ជីវៈ Professionals       
2- មន្តនតីរាជោរ Civil servants       
3- អ្នក្ជំនួញ Business people       
4- អ្នក្នឈោបាយ Politicians       
5- ពលក្រ Laborers       
6- ឈសសងឈទៀត Other       

 

 

្ណួំរទី១.១២: ក្ខរនប្រើប្ា្ទ់ឹក្ និង អ្នាម័យ Water Uses and Sanitations 
ោរពិពណ៌នា 

Descriptions 
ចំនួនគ្គួសារ  

Number of households 
ភាគរយថនគ្គសួារសរុរ 
% of total households 

1- គ្គួសារដែលទទួលបានទឹក្សាា ត ររឈិភាគ(ទុឈោ)  
      Household having access to safe drinking water (piped) 

  

2- គ្គួសារដែលមានអ្ណតូ ង Households having wells   
3- គ្គួសារឈគ្រើគ្បាស់ទឹក្ឈេាៀងសគ្មារ់ររឈិភាគ  
      Households using rain water for drinking   

  

4- គ្គសួារបានឈគ្រើគ្បាស់ទឹក្ស្សោះ /រឹង/សទឹង/ទឈនា សគ្មារ់ររឈិភាគ 
     Households using river/lake for drinking water  

  

5- គ្គួសារមានរងគន់អ្នាម័យផ្ទទ ល់មាួន  
     Households having their own toilets 

  

 
្ណួំរទី១.១៣: ប្រជាជនដែលគ្មា នផ្ទះ្ដមែង Homeless People 

ោរពិពណ៌នា Descriptions ចំនួនគ្គួសារ Number of families 

1- គ្គួសារដែលរស់ឈៅឈលើែីសាធារណៈ Families living on public land  

2- គ្រជាជនដែលគ្នម នសទោះសដមបង  Homeless people  
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តារាងទី១.១៤: ររសិាា ន និងធនធានធមាជាតិ Environment and National Resources 

គ្រឈេទថនររសិាា ន និងឈគ្គ្នោះ្មមជាតិ 
Type of environment / natural disasters 

ចំនួនគ្គសួារ 
No. of households 

affects 

ភាគរយគ្គួសារ 
% households 

affects 

សរុរថសទែីមានសលរ៉េោះ
ពាល់(ហិក្តា) 

Total areas affected (ha) 

1-ឈគ្គ្នោះ្មមជាតិ Natural disasters    
 1.1- ទឹក្ជំនន់ Flooding    
 1.2- ែីបាក់្ឬស្សុត Land slides    
 1.3- ឈគ្គ្នោះរាងំសងួត    
 1.4- មយល់ពយុោះ/មយល់ក្ន្តនាត ក់្    
 1-5 ឈសសងឈទៀត Other    
2-ររសិាា ន Environment    
 2.1- ទីតំាងឈចាលសគ្មាម Garbage dumping    
 2.2- ទីតំាងឈចាលោក្សំណល់ឧសាហក្មម  

       Industrial waste dumping 

   

 2.3- ឈរាងចគ្ក្ Factories    
 2.4- ោរឈគ្រើគ្បាស់ជីគីមី/ថ្នន ំពុលក្សិក្មម    
3-ោរឈគ្រើគ្បាស់អុ្ស/្យូង Fuel wood    
4-ថគ្ពឈ ើគ្គរែណត រ់ Forest coverage    
5-ោរោំកូ្នឈ ើ Afforestation    
6-ោរោរ់ឆ្ក រថគ្ពឈ ើ Deforestation    
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២. ្នតិ្ែុ្ងគម នងិ ន្ែាក្ចិច Social Security and Economics 
 

្ណួំរទ២ី.១: ្នតិ្ែុ្ងគម Social Security 
ោរពិពណ៌នា 

Descriptions 
ចំនួនក្រណីឈក្ើតឈ ើង 
Number of occurrences 

ចំនួនក្រណីដែលបានឈោោះស្សាយ 
Number of cases solved 

1- ឃាតតក្មម រាន់ ចារ់ជគ្មិត Murdering, Robbery, 
Kidnapping 

  

2- លួច Stealing   
3- ជឈមាា ោះែី្ាី Land Conflicts   
4- គ្រជាពលរែឋទាស់ដទងគ្នន  Civil conflicts   
5- ឧគ្កិ្ែឋក្មម Criminal Conflicts   

 
្ណួំរទ២ី.២:  អ្ំនពើហងិាក្នងុប្គួសារ  Domestic Violence 

ោរពិពណ៌នា 
Descriptions 

ចំនួនគ្គួសារ 
No of Household 

1-គ្គួសារដែលជួរអំ្ឈពើហឹងា 
    Households facing domestic violence 

 

2-គ្គួសារដែលមានសមាជិក្ឈគ្រើគ្បាស់ឈគ្គឿងឈញៀន 
    Households that have members using illegal Drugs 

 

 
 
្ណួំរទ២ី.៣: ស្រ្តរីងនប្គ្មះ Victimization of Women 

ោរពិពណ៌នា 
Descriptions 

សរុរចំនួនអ្នក្ 
រងឈគ្គ្នោះ 

Total number of 
victims 

អ្នក្រងឈគ្គ្នោះអាយុ
តិចជាង១៨ឆ្ន ំ  

Victims less than 18 
years old 

អ្នក្រងឈគ្គ្នោះអាយុ 
១៨ឆ្ន ំឈ ើង 

Victims 18 years old 
and above 

1- ចំនួនស្រសតីដែលគ្តូវបានឈគចារ់រឈំោេ  
     Number of raped women 

   

2- ចំនួនស្រសតីដែលគ្តូវបានជួញែូរ 
      Number of trafficked women 
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្ណួំរទ២ី.៤:  ្ក្មាភាពអាជីវក្មាចមែងររ្ ់ប្គួសារ Households by Major Business Activities 
សក្មមភាពអាជីវក្មម 

Business Activities 
ចំនួនគ្គួសារមាន 
សក្មមភាពអាជីវក្មម 
No. of households having 

business activities 

ចំនួនអ្នក្ឈ្វើោរ 
No. of persons employed 

គ្រុស 
Male 

ស្សី 
Female 

សរុរ 
Total 

1- មា៉េ សីុនកិ្នស្សូវ Milling     

2- ជួសជុលក្ង់ ម៉េូតូ Motorbike/bike repairing     

3- ជួសជុលឈគ្គឿងឈអ្ ិចគ្តនិូច Electronics repairing     

4- ជួសជុលរៃយនត Vehicle repairing     

5- ជួសជុលឧរក្រណ៍ និងឈគ្គឿងមា៉េ សីុនក្សិក្មម  
     Agricultural tools and machinery repairing 

    

6- រិតស្សា Distillery     

7- សលិតឈគ្គឿងសងាា រមឹពីឈ ើ Woods furniture making     

8- ហាង/តូរ ោត់សក់្ ឬ អ្ ុតសក់្ Barbers     

9- ហាងលក់្ឈគ្គឿងឈទសនិងឈេសជជៈGroceries and Beverage stores     

10- ហាងលក់្ថ្នន ំឈពទយ និងគាីនិក្ Pharmacies and Clinics     

11- សណាឋ គ្នរ Hotels     

12- ឈភាជនីយោឋ ន Restaurants     

13- សទោះសំណាក់្ Guest Houses     

14- សាា នីយ៏ចាក់្ឈគ្រងឥនធនៈ Gasoline/Gas station     

15- តូរលក់្សំាង Gasoline seller     

16- អាជីវក្មមឈគ្គឿងសំណង់  Construction equipment     

17-ោត់ក្ញ្ច ក់្/ជាងដែក្ Glass cutting machine/Blacksmith     

18- អាជីវក្មមឈសសងឈទៀត Other businesses     

សរុរ Total     
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្ណួំរទ២ី.៥:  ផ្លតិក្មា ឧ្ាហក្មា និងក្ខរងារ  Industrial Production and Employment 

គ្រឈេទថនឧសាហក្មម 
Type of Industries 

ចំនួនឧសាហក្មម  
No. of Industries 

ចំនួននិឈោជិក្   
No. of Employee 

គ្រុស 
Male 

ស្សី 
Female 

សរុរ 
Total 

     
     
     
     
     
     

  
្ណួំរទ២ី.៦:  លហូំរវិនិនយាគ តាមប្រនភទនន្ក្មាភាពអ្ភិវឌ្ឍន៏ Investment Flows by type of Development Activities 

សក្មមភាព អ្េិវឌ្ឍន៍ 
Development Activities 

ចំនួនសក្មមភាព 
No. of Activities 

សរុរចំនួន(គិតជាោនឈរៀល) 
Total amount (in million Riels) 

1- ោរអ្េិវឌ្ឍ ឈហោឋ រចនាសមព័នធ Infra-structural development   

2- ោរអ្េិវឌ្ឍក្សិក្មម Agriculture Development   

3- ធារាសាស្រសត Irrigation   

4- ោរោំែុោះ Farming   

5- រសុសតវ/រសុរក្សី Livestock / Poultry   

6- ឈនសាទ Fishery   

7- វារវីរបក្មម Aquaculture   

8- ថគ្ពឈ ើ Forestry   

9- ោរអ្េិវឌ្ឍឧសាហក្មម Industrial Development   

10- ឈសសងៗ Other   
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៣. វិ្យ័អ្រ់រនំងិ ន្វា្ងគម Education and Social Services 
 

្ណួំរទ៣ី.១: ចម្ភា យា៉ា ន់សាា ន ពីភូមិនៅក្ដនលងផ្តលន់្វាក្មាជិតរំផ្ុត Proximity of Service Facilities from Village Centre 

គ្រឈេទឈសវាក្មម 
Service Facilities 

ចមាង យពីេូមិ 
ឈៅក្ដនាងសតល់ 
ឈសវា ( Km )  
Distance from 

village center to 
Service (Km) 

ចមាង យជា Km ឈៅ 
ក្ដនាងសតល់ឈសវា  

៥ឆ្ន ំមុន 
Change in distance 
before 5 years ago  

(Km) 
1-សាោឈរៀន School   

 1.1- មឈតតយយសិក្ា Pre-primary   

 1.2- រឋមសិក្ា Primary   

 1.3- អ្នុវទិាល័យ Secondary   

 1.4- វទិាល័យ College   

 1.5- សាក្លវទិាល័យ Universities   

2-គ្រឈេទសុខាេិបាល Health facilities   

 2.1- មនទីរឈពទយ Hospital   

 2.2- មណឌ លសុមភាព Health center   

 2.3- គាីនីក្ឯក្ជន Clinic Private   

3-គ្រឈេទឈសសងឈទៀត Other facilities   

 3.1- សហគមន៍ឈគ្រើគ្បាស់ទឹក្ឬអ្ណតូ ង Community water taps/wells   

 3.2- មណឌ លពាណិជជក្មម ឬសារ  Market/commercial center   

 3.3- រ៉េុសតិ៍នគរបាល Police station   

 3.4- ថគ្រសណី ឬអីុ្ន្ឺឈណតោឈហវ Post office/Cyber cafe   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



តារាងកម្រងសំណួរសថិតិថ្នា កក់្ម្ោរជាតិ 
 

11 

្ណួំរទ៣ី.២:  ន្វាអ្រ់រ ំEducation Levels 

គ្រឈេទសាោឈរៀន 
Type of Schools 

ចំនួន 
សាោឈរៀន 
No. of Schools 

ចំនួនសិសស Number of Students ចំនួនគ្គូ Number of Teachers 

សរុរ 
Total 

គ្រុស 
Boys 

ស្សី 
Girls 

សរុរ 
Total 

រុរស 
Male 

ស្រសតី 
Female 

1- មឈតយយ Pre-primary 
    1.1- រែឋ Government 
    1.2- ឯក្ជន Private  
    1.3 - សហគមន៍ Association 

 
- 
- 
-  

 
- 
- 
-  

 
- 
- 
-  

 
- 
- 
-  

 
- 
- 
-  

 
- 
- 
-  

 
- 
- 
-  

2- រឋមសិក្ា Primary 
    2.1- រែឋ Government 
    2.2- ឯក្ជន Private 

 
- 
- 
  

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

3- អ្នុវទិាល័យ Secondary 
    3.1- រែឋ Government 
    3.2- ឯក្ជន Private 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

4- វទិាល័យ Colleges 
    4.1- រែឋ Government 
    4.2- ឯក្ជន Private 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

5- សាក្លវទិាលយ័ Universities 
   5.1- រែឋ Government 
   5.2- ឯក្ជន Private 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

សរុរ Total        
 

្ណួំរទ៣ី.៣:  ថវិក្ខអ្ភិវឌ្ឍន ៍Development Budget 

ពណ៌នា 
Description 

ចំនួន (គិតជាោនឈរៀល) 
Amount (in Millions Riel) 

1- សរុរៃវោិដែលបានដរងដចក្ Total  budget allocated  

2- សរុរៃវោិដែលបានចំណាយ Total budget spent  

3- សរុរចំណូលដែលគ្រមូលបាន Total revenue collected  

 
្ណួំរទ៣ី.៤:  ក្ខរសាា រនាថនល ់Road Construction 

គ្រឈេទៃនល់ 
Type of Roads 

គ្រដវងៃនល់(គិតជាគី ូដម៉េត) 
Length of Roads (Km) 

ៃនល់គិតជាគី ូដម៉េគ្តក្នុង១.០០០នាក់្ 
Roads in Km per 1,000 persons 

1- ៃនល់ឈៅស ូ Metaled  Road   

2- ៃនល់គ្គួស Graveled Road   

3- ៃនល់ែី Non-graveled Road   

សរុរៃនល់ដែលបានសាា រនាក្នុងេូមិ 
Total road constructed in the village 
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៤.្ខុាភាិល Health 
 
្ណួំរទី៤.១:  ភាពទទួលានន្វាក្មា្ែុភាព Health Facilities and Services 

គ្រឈេទសុខាេិបាល/ឈសវាក្មម 
Type of health facilities/services 

ចំនួន 
Numbers 

ចំនួនថនអ្នក្ជមងឺដែលបានោរពាបាល 
Number of patients treated 

1- មនទីរឈពទយ Hospital   

2- មណឌ លសុមភាព Health centers   

3- ឈវជជរណឌិ ត Doctors   

4- ឈពទយម្យម Health assistants   

5- គិោនុរោឋ យិោ ឬឆ្មរ Nurses/midwives   

6- ឆ្មររុរាណ Traditional midwives   

 
្ណួំរទី៤.២:  ជមាឺចមែងទូនៅ Prevalence of major diseases 

ពណ៌នា 
Descriptions 

ចំនួនក្រណី Number of Cases 

សរុរ 
Total 

គ្រុស 
Male 

ស្សី 
Female 

1-គ្គនុចាញ់ Malaria    

    1.1-ចំនួនក្រណីឈក្ើតជមងឺគ្គុនចាញ់ No. of Malaria cases    

    1.2-ចំនួនសាា រ់ឈោយជមងឺគ្គុនចាញ់ No. of Malaria deaths    

2-រឈរង TB    

    2.1-ចំនួនក្រណីឈក្ើតជមងឺរឈរង No. of TB cases    

    2.2-ចំនួនសាា រ់ឈោយជមងឺរឈរង No. of TB deaths    
 

្ណួំរទី៤.៣: ចំនួនអ្នក្ផ្ទុក្នមនរាគនអ្ែ្/័ជមាឺនអ្ែ្ ៍តាមប្ក្ុមអាយ ុNumber of HIV / AIDS by Age Group 

គ្ក្ុមអាយុ 
Age group 

ចំនួនអ្នក្ឈក្ើតជមងឺឈអ្ែស៍ 
Number of AIDS  

ចំនួនអ្នក្សាា រ់ឈោយជមងឺឈអ្ែស៍ 
Number of Death from AIDS 

ស្សី Female គ្រុស 
Male 

សរុរ 
Total 

ស្សី 
Female 

គ្រុស 
Male សរុរ Total 

1- (០-១៧ ឆ្ន ំ) 0-17 years       
2- (១៨-២៥ ឆ្ន ំ) 18-25 years       
3- (២៦-៥៩ ឆ្ន ំ) 26-59 years       
4- (៦០ ឆ្ន ំឈ ើង) 60 over years       

សរុរ Total       
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្ណួំរទី៤.៤:  ប្គួសារដែលម្ភន ជមាឺនអ្ែ្ ៍ ឬផ្ទុក្នមនរាគនអ្ែ្ ៍និងក្មុ្ភរក្ំប្ពា 
Households having HIV / AIDS Patients and Orphans 
 

ពណ៌នា 
Descriptions 

ចំនួនមនុសស 
Numbers of People 

1- គ្គួសារដែលមានសមាជិក្មានជមងឺឈអ្ែស៍  ឬសទុក្ឈមឈរាគឈអ្ែស៍ 
     Households having member affected by HIV / AIDS 

 

2- កុ្មារកំ្គ្ពាអាយុឈគ្ោម ១៨ ឆ្ន ំដែលឪពុក្មាត យបានសាា រ់ឈោយជមងឺឈអ្ែស៍  
     Less than 18 years old orphans whose parents died with HIV / AIDS 

 

3- កុ្មារកំ្គ្ពា(អាយុឈគ្ោម ១៨ ឆ្ន ំ)ដែលមានអ្នក្ឈមើលដៃគ្តឹមគ្តូវ 
     Orphans (less than 18 years old) who have legal protector 

 

4- កុ្មារកំ្គ្ពា(អាយុឈគ្ោម ១៨ ឆ្ន ំ)ដែលមិនមានអ្នក្ឈមើលដៃគ្តឹមគ្តូវ 
     Orphans (less than 18 years old) who do not have legal protector 

 

5- កុ្មារកំ្គ្ពាដែលរស់ឈៅឈោយមាួនឯង  
     Orphans who live by themselves 

 

សរុរ Total  
 

  

៥.ក្្កិ្មា Agriculture 
 

្ណួំរទ៥ី.១:  ទំហនំផ្ទែីក្្កិ្មាដែលក្ខនក់្ខរ់នដ្ឋយប្គួសារ Households by size of landholding 

ទំហំថសទែី Size of landholding ចំនួនគ្គួសារ No. Households 

1- គ្នម នែី Landless  

2- តិចជាង១ហិក្តា <1 ha  

3- (១-១,៩៩ហិក្តា) 1-1.99 ha  

4- (២-២,៩៩ហិក្តា) 2-2.99 ha  

5- (៣-៣,៩៩ហិក្តា) 3-3.99 ha  

6- (៤-៤,៩៩ហិក្តា) 4-4.99 ha  

7- ៥ហិក្តាឈ ើង >5 ha  

សរុរ Total  
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្ណួំរទ៥ី.២:  ទំហនំផ្ទែីដែលានដ្ឋែំុះ នងិ ផ្លតិក្មា តាមប្រនភទែី Cultivated Area and production by type of land 
គ្រឈេទែី 

Type of land 
 

ថសទែីគិតជាហិក្តា 
 Area in hectares 

សលលិតក្មមគិតជាហិក្តា 
 Production in hectare 

រែូវគ្បំាង  
Dry season 

រែូវវសា 
Wet season 

ទំាងពីររែូវ 
Multi -season 

រែូវគ្បំាង 
Dry season 

រែូវវសា 
Wet season 

ទំាងពីររែូវ 
Multi-season 

1- ែីសងួត Dry land       

2- ែីឈសើម Wet land       

សរុរ Total       

 

្ណួំរទ៥ី.៣:  ទំហនំផ្ទែដី្ឋែំំណា ំដែលម្ភនប្រព័នធនប្សាចប្្ព Area under crops by Irrigation status 
គ្រព័នធឈស្សាចស្សព 

Irrigation status 
ថសទែីបានោំែំណំាគិតជាហិក្តា 

 Cropped area in hectare 
ែំណំាស្សូវ Rice ែំណំាឈសសង Other crops សរុរ Total 

1- មានគ្រព័នធឈស្សាចស្សព Irrigated    

2- គ្នម នគ្រព័នធឈស្សាចស្សព Non-Irrigated    

 

 
្ណួំរទ៥ី.៤:  ក្ខរនប្រើប្ា្ក់្នងុក្្កិ្មា Use of Agricultural Inputs 

គ្រឈេទជី និង ថ្នន ំសំោរ់សតវលាិត 
Types fertilizers and Insecticides 

ថសទែីបានោំែំណំា (គិតជាហិតា) Cropped area 
ែំណំាស្សូវ Rice ែំណំាឈសសង Other crops សរុរ Total 

1- ជីគីមី Inorganic fertilizers    
2- ជីសររីាងគ Organic fertilizers    
3- ថ្នន ំសំោរ់សតវលាិត Pesticides    
4- ថ្នន ំសំោរ់សសិត Fungicides    
5- ថ្នន ំសំោរ់ឈមម  Herbicides    
6- ឈសសងៗ Other      

សរុរ Total    
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្ណួំរទ៥ី.៥:  ក្ខរចិញ្ចមឹរ្ុ្ តវ និងរ្រុក្ស ីLivestock  and poultry holdings 

គ្រឈេទថនរសុសតវនិងរសុរក្សី  
Type of Livestock and poultry 

ចំនួនគ្គួសារ 
No. Households 

សរុរចំនួនសតវ 
Total no. of animals 

ភាគរយថនគ្គួសារ 
Percentage of 
Households 

ចំនួនសតវ/
គ្គួសារ 

No. animals/ 
Households 

1- ឈគ្ន Cattles     

2- គ្ក្រី Buffalo     
3- ឈសោះ Horses     
4- គ្ជូក្ Pigs     
5- ពដព/ឈចៀម Goat and Sheep     
6- មាន់  Chicken     
7- ទា  Ducks     
8- ឈសសងៗ Other       

 
្ណួំរទ៥ី.៦:   ក្ខរនធវើវារវីរែក្មា Aquaculture  

គ្រឈេទថន វារវីរបក្មម 
Type of Aquaculture 

ចំនួនគ្គួសារសរុរ 
Total no. Households 

ចំនួនស្សោះសរុរ 
Total no. of ponds 

ចំនួនសលិតក្មមសររុT 
Total Production 

សលិតក្មម /គ្គួសារ 
Production / Households 

1- គ្តី Fish     
2- រងាគ រ Shrimp     

3- រងកង Lobster     

4- គ្ក្ឈពើ Crocodile     

5- ក្ដងករ Frog     

6- អ្នទង់ Eel     

7- ឈសសងៗ Other       
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្ណួំរទ៥ី.៧:  នផ្ទែ ីនិងផ្លតិក្មា ននែំណា ំ្ ខំាន់ៗនផ្សងនទៀត Area and production of other Major crops 
ែំណំា  
Crops 

ថសទែី 
(គិតជាហិក្តា) 

 Area (ha) 

ទិននសលម្យម 
(ឈតាន/ហិក្តា) 

Average Yield rate (t/ha) 

ររមិាណសលិតក្មម 
(គិតជាឈតាន) 

Estimated production (ton) 

ឈគ្នរំណង
ថនសលិត 

1- ស្សូវ Paddy    ហូរ លក់្ 
2-ឈពាត Corn     
3- សដណត ក្ឈសៀង  Soybean     

4- សដណត ក្បាយ Green gram     

5- សដណត ក្ែី Peanuts     

6- ែំ ូងមី Cassava     

ែំ ូងឈ ើ     

7- ែំ ូងជាវ  Sweet Potato     

8- លង Sesame     

9- ឈគ្មច Black Pepper     

10-សាវ យចនទី Cashew nuts     

11-ឈៅស ូ Rubber     

12- ឈចក្ Banana     

13- ឈសសងៗ  Other     

្ណួំរទ៥ី.៨:  តំនលទីផ្ារ ននទំនញិ្ខំាន់ៗ  Market Prices of Major Agricultural commodities  

ទំនិញក្សិក្មមសំខាន់ៗ  
Major Agricultural commodities 

ថៃាក្នុង១គី ូគ្ោម 
 Price/Kg 

1- អ្ងករ គ្រឈេទឈលម១ Rice (grade 1)  
2- អ្ងករ គ្រឈេទឈលម២ Rice (grade 2)  
3- អ្ងករ គ្រឈេទឈលម៣ Rice (grade 3)  
4- ឈពាត Corn  
5- សដណត ក្ឈសៀង Soybean  
6- សដណត ក្បាយ Green gram  
7- សដណត ក្ែី Peanuts  
8- ែំ ូងមី   Cassava  
9- ែំ ូងជាវ  Sweet Potato  
10- លង Sesame  
11- ឈគ្មច Black Pepper  
12-សាវ យចនទី Cashew nuts  
13-ឈៅស ូ Rubber  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 




