


បុព្វកថា

កកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (កកសួង ស.អ.យ.) រ�ៀបចំផ្សព្វផសាយ�បាយកា�ណ៍ 
ស្ីពីកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�ននកពរះរាជាណាចកកកម្ុជា។ កកសួងបានរ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែង 
នែទំាកុមា�ក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន៥ នែល�មួមានជាអាទិ៍ រាជធានីភ្ំរពញ រេត្រសៀមរាប រេត្បាត់ែំបង  
រេត្កណ្ាល និងរេត្កពរះសីហនុ រៅចរ ល្ែ រះនេវចិ្ិកា ឆំ្្២០១៤ ែល់ នេកុម្ភៈ ឆំ្្២០១៥ រហើយបាន 
របារះពុម្ផសាយ�បាយកា�ណ៍បឋមរៅនែងៃទី១៨ នេមី្ ឆំ្្២០១៦។ រោយមានកា�គំាកទពីទីភ្្ក់ងា�អភិវឌ្ឍន៍ 
អន្�ជាតិសហ�ែ្ឋអារម�កិ និងអង្គកា�យូនីរសហ្វ កកសួង ស.អ.យ. បានបន្រ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំា
កុមា�នែលរៅរសសសល់ចំនួន២០រេត្រទៀត ពីនេតុលា ែល់ នេ្ូ្ ឆំ្្២០១៥ ។ 

រគាលបំណងននកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់ គឺរែើម្បីកំណត់អត្សញ្ញា ណកននលែងនែទំាកុមា� 
រោយរាប់បញ្ចូ លកននលែងនែទំាកុមា�នែលមិនទាន់បានចុរះបញី្ជាមួយកកសួង ស.អ.យ. និងរ្្វើកា�កបមូល 
ព័ត៌មានមូលោ្ឋ នអំពីកបរភទកននលែងនែទំាជំនួស និងចំនួនកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងទីកននលែងទំាងរ្រះ។  
នផអែករលើ�បាយកា�ណ៍ែ៏មានសា�ភៈសំខាន់រនរះ កកសួងបានោក់រចញនូវ “នផនកា�សមាហ�ណកម្មកុមា� 
ចំនួន៣០ ភ្គ�យពីមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រៅកាន់កគរួសា� និងសហគមន៍កបកបរោយសុវត្ិភ្ពពីឆំ្្២០១៦  
ែល់ ឆំ្្២០១៨ រែើម្បីជាឧត្មកបរោជន៍ែល់កុមា�” ។ កកសួង ស.អ.យ. នឹងោក់បញ្ចូ លរៅក្ុងនផនកា�

 
អ្ិកា�កិច្ចកបចំាឆំ្្ចំរោរះកននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់នែលកតរួវបាន�ករ�ើញ រហើយកននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់ 
កតរូវោក់ោក្យរស្ើសំុទទួលសា្គ ល់ពីកកសួង ស.អ.យ. រោយនផអែកតាមកា�កំណត់រៅក្ុងអនុកកឹត្យរលេ  
១១៩ អនកក.បក ចុរះនែងៃទី១១ នេកញ្ញា  ឆំ្្២០១៥ ស្ីពីកា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ 

កា�សិកសារនរះបាន�ករ�ើញកននលែងនែទំាកុមា�ចំនួន ៦៣៩ កននលែង  កំពុងកបតិបត្ិកា�ក្ុងកពរះរាជាណាចកក 
កម្ុជា នែលមានកុមា� និងយុវជនវយ័រក្មងស�បុចំនួន  ៣៥.៣៧៤ ្ ក់ (សសី៤៥%) ក្ុងរ្រះ ២៦.១៨៧្ក់

 
មានអាយុរកកាម១៨ឆំ្្ (កុមា�៤ី៨%) និងយុវជនវយ័រក្មងចំនួន ៩.១៨៧្ក់ រោយនផអែកតាមស្វ័យរាយកា�ណ៍ 
ពីបុគ្គលិកកននលែងនែទំាកុមា�។ ក្ុងចំរណាម ៦៣៩កននលែង មានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន ៤០៦មណ្ឌ ល 
នែលមានកុមា�ចំនួន១៦.៥៧៩្ក់ (កុមា�ចំីនួន៤៧%) ផរ្ះស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្និងកននលែងស្ាក់រៅ 
ប្្ន់បរណ្ារះអាសន្ចំនួន២៥កននលែង ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម ចំនួន៧១កននលែង វត្អារាម �អឺគា�សាស្ែនទ
រទៀតនែលផ្ល់កននលែងស្ាក់រៅសកមាប់កុមា� ចំនួន៦៥កននលែង និង អរន្វាសិកោ្ឋ ន ចំនួន៧២កននលែង។
 
�បាយកា�ណ៍រនរះបានរ្្វើកា�វភិ្គបននម្រៅរលើទិន្ន័យ ស្ីពីកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�ក្ុងរាជធានី 
រេត្ចំនួន៥កនលែងមក និងបានផ្ល់អនុសាសន៍ រែើម្បីពកងឹងកបព័ន្ធនែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�។ នផអែករលើ 
គំរហើញរនរះ កកសួងនឹងពកងឹងកា�អនុវត្រគាលនរោបាយ និងកកបេណ្ឌ ចបាប់្្និងសកម្មភ្ពរផ្សងៗ 
រោយសហកា�ជាមួយស្ាប័នោក់ព័ន្ធ អាជាញា ្�មូលោ្ឋ ននែគូអភិវឌ្ឍ និងអង្គកា�សង្គមសីុវលិ្្ រែើម្បី 
អនុវត្អនុសាសន៍នែលបានមកពីលទ្ធផលននកា�សិកសារោយឈ�រលើរគាលកា�ណ៍ឧត្មកបរោជន៍ 
�បស់កុមា� និងកា�ចូល�មួសរកមចចិត្�បស់កុមា�រាល់បញ្ហា នែលទាក់ទងនឹងកុមា�។
កកសួង ស.អ.យ. សូមនែលែងអំណ�គុណោ៉ាងកជាលរករៅចំរោរះបណ្ាកកសួង ស្ាប័ន អាជាញា ្�ោក់ព័ន្ធ  



្្ អង្គកា�យូនីរសហ្វ អាជាញា ្�កម្ុជា កគប់កគងសកម្មភ្ពកំចាត់មីន និងសរ្ងា្គ រះជនពិកា�រោយសា� 
មីន កពមទំាងកគប់អង្គកា�នែលជាសមាជិកកម្មវ ិ្ ី “ភ្ពជានែគូសកមាប់កិច្ចកា�ោ�កុមា�” នែលបាន 
ផ្ល់កិច្ចគំាកទបរច្ចករទសែល់កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រនរះ។ កកសួងសូមនែលែងអំណ�គុណ 
ជាពិរសស ចំរោរះទីភ្្ក់ងា�អភិវឌ្ឍន៍អន្�ជាតិសហ�ែ្ឋអារម�កិនែលបានផ្ល់កា�គំាកទែល់ែំរណើ �កា� 
កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� នែលនឹងជួយរ្្វើរអាយកបរសើ�រ�ើងនូវកបព័ន្ធនែទំាកុមា�រៅកម្ុជា។

កកសួងសូមរកាតស�រសើ�ចំរោរះ្យកោ្ឋ នសុេុមាលភ្ពកុមា� មន្ី�សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ 
សម្បទា និងកា�ោិល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា កករុង សសរុក េណ្ឌ ទំាងអស់។ កកសួង 
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាសូមសា្វ គមន៍ចំរោរះមតិរោបល់ស្ាប្ពីកគប់នែគូោក់ព័ន្ធ 
្្ រែើម្បីរកបើកបាស់ទិន្ន័យរនរះកបកបរោយកបសិទ្ធភ្ពេ្ស់។

             រាជធានីភ្ំរពញ នែងៃទី ២៧  នេ កុម្: ឆំ្្ ២០១៧
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កតរូវសំុកា�អនុញ្ញា តជាមុន ចំរោរះកា�ផលិតរ�ើងវញិនូវ
នផ្កណាមួយននឯកសា�រនរះ។

សូមទាក់ទងភៈ 
កកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
អគា�រលេ ៧៨៨ មហាវែីិកពរះមុនីវង្ស
រាជធានីភ្ំរពញ កពរះរាជាណាចកកកម្ុជា

ទូ�ស័ព្ភៈ +៨៥៥ ២៣ ២១៤ ០៣៩ 
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បុព្វកថា

និយមន័យ

សរងខេប

រសចក្រីផ្ើម

សាវតា

វ ិ្ សីាសស្

គំរហើញ និងកា�ពិភ្កសា

៤.១ គំរហើញទូរៅអំពីចំនួន និងកបរភទកននលែងនែទំាកុមា� 

៤.២. គំរហើញអំពីមណ្ឌ លនែទំាកុមា�

៤.៣ គំរហើញអំពីកុមា�នែល�ស់រៅក្ងុមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 

៤.៤ គំរហើញអំពីកននលែងនែទំាកុមា�កបរភទែនទរទៀត និងកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅកននលែងទំាងរ រ្ះ

៤.៥ យុវជនវយ័រក្មងនែលកំពុង�ស់រៅកុ្ងកននលែងនែទំាកបរភទរផ្សងៗគ្ា
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២ ១៤
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៣ ១៨

អត្ន័យចំរោរះ 
រគាលនរោបាយ

រសចក្សីន្ោិ្ឋ ន

៥ ៤៣
៦ ៤៧

៤ ២១

មាតិកា



ការថែទាំតាមមណ្ឌល
កា�នែទំានែលផ្ល់ជូនជាកករុមរៅតាមកននលែង 
ទំាងឡាយណានែលមិននមនជាកគរួសា�ែូចជា 
កននលែងសុវត្ិភ្ពសកមាប់កា�នែទំារៅរពល 

មានរកគារះអាសន្ មណ្ឌ លសំចត ក្ុងស្ានភ្ព 
រកគារះអាសន្ និងរាល់កននលែងនែទំា�យភៈរពលេលែី 

និង�យភៈរពលនវងែនទរទៀត �មួមានផរ្ះស្ាក់រៅ 
ជាកករុម (រគាលកា�ណ៍នណ្ំអង្គកា�សហកបជាជាតិ 

ស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�ឆំ្្២០១០)។

ក្ុងចំរណាមកននលែងនែទំាកុមា�ទំាង៥កបរភទ �បាយកា�ណ៍រនរះ 
រ្្តរលើមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ែូចបានកំណត់រៅក្ុងបទោ្ឋ ន 
អប្បប�មាស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�(ឆំ្្២០០៦)។  
របើរទារះបីជា កននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់គប្បីទទួលបានកា� 
កតរួតពិនិត្យក៏រោយ ប៉ាុនន្រោយសា�នតវសិាលភ្ពននកា� 
សិកសាសសាវកជាវរនរះរៅមានកកមិត ែូរច្រះ រគបានរ្្ត 
អាទិភ្ពរលើមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ ព័ត៌មានលមអែិតអំពីកននលែង 
នែទំាកុមា�ែនទរទៀត កតរូវបាន�ពឹំងថានឹងមានរៅរពលអ្គត 
តាម�យភៈែំរណើ �កា� មួយចំនួន ែូចជាកា�ជូនែំណឹង និង 
កា�ផ្ល់កា�អនុញ្ញា តនែលតកមរូវឱ្យកននលែងនែទំាកុមា�ទំាងរ្រះ 
រ្្វើកា�រស្ើសំុរែើម្បីកបតិបត្ិកា�បន្។

កថ្លែងថែទាំកុមារ
មណ្ឌ លនែលពំុមានទកមង់ជាកា�នែទំាតាមកគរួសា�   

និងែំរណើ �កា�រោយ បុគ្គលិកទទួលបានរបៀវត្ស� ៍នែលកុមា� 
�ស់រៅ និងទទួលបានរសវា កពមទំាងទទួលទានែំរណក 
រៅរពលយប់។ និយមន័យរនរះរាប់បញ្ចូ លរាល់ទីកននលែង 

ទំាងអស់នែលកតរូវបានកំណត់រៅក្ុងរគាលកា�ណ៍ 
នណ្ំ�បស់អង្គកា�សហកបជាជាតិ 

ស្ពីីកា�នែទំាជំនួស ចំរោរះ កុមា�។ ប៉ាុននស្កមាប់រគាលបំណង 
ននកា�សិកសាសសាវកជាវរនរះ មាននតកននលែងនែទំាកបរភទ 
ខាងរកកាមប៉ាុរណាណ រះ នែលកតរូវបានយកមកពិចា�ណា ៖  

មណ្ឌ លនែទំាកុមា� ឬ (“មណ្ឌ លកុមា� កំកោ”) ផរ្ះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ និង កននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះអាសន ្

ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម កា�នែទំា តាមវត្អារាម និងអគា� 
សាស្ែនទរទៀត កពមទំាងអរន្វាសិកោ្ឋ ន (សូមរមើល 

�បូភ្ពទី១)។ កននលែងនែទំាកុមា�ទំាងរនរះកតរូវបានរកបើកបាស់
ជាទូរៅក្ុងកបរទសកម្ុជា។

កននលែងនែទំាកុមា�មួយកបរភទនែល 
ផ្ល់រសវាជូនែល់កុមា�កគប់កបរភទ 
នែលកតរូវបានរបារះបង់រចាល ឬ 
មិនអាច�ស់រៅជាមួយកគរួសា�បរងកើត 
ឬ សាច់ញាតិរៅក្ុងសហគមន៍បាន  
និងនែលមានលកខេេណ្ឌ  សសបរៅនឹង 
និយមន័យបទោ្ឋ ន�បស់មណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា� ែូចមាននចងរៅកុ្ងបទោ្ឋ ន 
អប្បប�មាស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះ 
កុមា�។ ជាទូរៅ កននលែងនែទំាកុមា� 
ទំាងរនរះផ្ល់កា�នែទំាក្ុងប�ោិកាស 
មួយនែលមិននមនជាកគរួសា� និងមាន 
កា�រ�ៀបចំ�ច្សម្័ន្ធសកមាប់កុមា� 
ជារកចើន្ក់។

មណ្ឌលថែទាំកុមារ

និយមន័យ
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កុមារ
កុមា� គឺជាបុគ្គលទំាងឡាយណានែលមាន 

អាយុរកកាម១៨ឆំ្្ រលើកនលងនតភ្ពរពញវយ័ 
ឆ្ប់ឈានមកែល់ (អនុសញ្ញា ស្ីពីសិទ្ធិ 

កុមា� មាកតា១)។ រៅកម្ុជា ចំណុចរនរះមាន 
ន័យថា បុគ្គលទំាងឡាយណានែលមានអាយុ 

ចរ ល្ែ រះពី ០-១៧ឆំ្្ កតរូវបានចាត់ទុកថាជាកុមា�។

យុវជ្/ម្ុស្សវ័យកកមេង
អង្គកា�្្អាចកំណត់និយមន័យកករុមរនរះ 

េុសគ្ា។ សកមាប់រគាលបំណង នន�បាយកា�ណ៍រនរះ 
យុវជន/មនុស្សវយ័រក្មង គឺជាបុគ្គលទំាងឡាយណា

នែលមានអាយុចរ ល្ែ រះពី១៨រៅ២៤ឆំ្្។

�បូភ្ពទី១ ៖ កបរភទកននលែងនែទំាកុមា�

ផ្ទះស្្ក់កៅបក្ត្ទះអាស្្ន 
្ិងកថ្លែងស្្ក់កៅបន្្្ ់
បក្ត្ទះអាស្្ន ផ្ទះស្្ក់កៅជាកកុម 

ទកមង់មួយននកា�នែទំាតាមមណ្ឌ ល  
នែលមានកំណត់�យភៈរពលស្ាក់រៅ 
សកមាប់កុមា� រៅក្ុងែំរណើ �កា� 
រ្្វើនផនកា�អចិន្ន្យ៍កគរួសា� ឬ កុមា� 
នែលកគរួសា�កំពុងជួបកបទរះវបិត្ិ្ងៃន់្ងៃ� 
និងទាមទា�ឱ្យកូន�បស់ពួករគស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ រែើម្បីឱ្យប�ោិកាស 
កគរួសា�មានស្ិ�ភ្ពរ�ើងវញិ។ របើរទារះ
បីជាផរ្ះស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្ និង 
កននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះអាសន្ 
អាចរ្្វើកា�នបងនចកបននម្រទៀតក៏រោយ 
ប៉ាុនន្�បាយកា�ណ៍រនរះ រកបើកបាស់ោក្យ 
ទំាងពី�រនរះ�មួគ្ានតមួយ។

កា�នែទំានែលផ្ល់ជូនកុមា�ក្ុង 
ចំនួនកំណត់ណាមួយរៅក្ុង 
ប�ោិកាសមួយនែលែូចគ្ារៅនឹង 
កគរួសា� រកកាមកា�កតរួតពិនិត្យពីអ្ក 
នែទំាមួយកករុមតូច នែលមិននមន 
ជាសាច់ញាតិ�បស់កុមា�។ ជាទូរៅ  
ោ៉ាងរហាចណាស់ មានអ្កនែទំា 
១្ក់នែលបានទទួលកា�បណុ្រះ 
បណ្ាល និងបរកមើកា�ងា�ផ្ល់កា� 
នែទំានែលមិនោក់ព័ន្ធនឹង 
រវជ្សាសស ្និង កគប់កគងកុមា� 
�យភៈរពល២៤រមា៉ា ង រៅក្ុង 
ប�ោិកាសមួយនែលមាន�ច្ 
សម្័ន្ធកតឹមកតរូវ។ 

កា�នែទំានែលផ្ល់ជូនកុមា�រោយកពរះសង្ឃ  
ែូនជី អាចា�្យ និងស្ាប័នសាស្ នែល 
ជួយរោរះសសាយរសចក្ីកតរូវកា�ជាមូលោ្ឋ ន 
�បស់កុមា�រៅក្ុងវត្ និងកននលែងសាស្ 
ែនទរទៀត។ 

កា�រ�ៀបចំលំរៅោ្ឋ នសកមាប់កុមា�ស្ាក់រៅ 
�យភៈរពលសិកសាមួយវគ្គ ឬ រកចើនវគ្គរែើម្បី 
ទទួលកា�អប់�រំៅឆ្ងៃ យពីផរ្ះ។ អរនវ្ាសិកោ្ឋ ន 
កតរូវបានបញ្ចូ លរៅក្ុងកា�កំណត់ទីតំាង

 
កននលែងនែទំាកុមា� រោយសា�នតមានក្ី 
បា�ម្ថា សាលារ�ៀនមួយចំនួនជាកា�ពិត 
អាចជាមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។

វត្តអារាម ្ិងអគារ 
សសនដទៃកៃៀតថដល 
ផ្តល់ការថែទាំ 

អក្្តវាសិកដ្្្
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សរងខេប

រៅចរ ល្ែ រះឆំ្្២០០៥ ែល់ឆំ្្២០១១ មានកា�រកើនរទ្បើង 
ចំនួនកុមា�នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លរោយសា�មានកា� 
េ្វរះខាតយន្កា� និងកា�កគប់កគងនែល្ំឲ្យកកសួង 
ស.អ.យ និងបុគ្គលិកកា�ោ�កុមា�មានកា�កពរួយបា�ម្ 
ជាខាលែ ំងចំរោរះសុវតិ្ភ្ពកុមា�។ កនលែងមកតាមកា� 
សសាវកជាវបានបញ្្ក់ថាកម្ុជាមានទំលាប់ទុកោក់ 
កុមា�កំកោ និងកុមា�ងាយ�ងរកគារះរៅតាមសហគមន៍  
ឬតាមកគរួសា�សាច់ញាតិ។ ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
នែលបានចុរះបញី្ជាផលែូវកា�ជាមួយកកសួង ស.អ.យ.  
បានរកើនរ�ើងពី ១៥៤មណ្ឌ លនែលមានកុមា�ចំនួន 
៦.២៥៤្ក់  ក្ុងឆំ្្២០០៥ �ហូតែល់ ២៥៤មណ្ឌ ល 
នែលមានកុមា�ចំនួន ១១.១៧១្ក់ ក្ុងឆំ្្២០១៥។  
កា�សសាវកជាវ និងភស្ុតាងកកមិតសកលជារកចើន  
បានបងាហា ញឱ្យែឹងអំពីផលប៉ារះោល់អវជិ្មានននកា�នែទំា 
តាមមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រៅរលើកា�អភិវឌ្ឍនផ្កសង្គម  
ផលែូវកាយ សតិបញ្ញា  និង ផលែូវចិត�្បស់កុមា�របើរ្ៀបរៅនឹង

 
កា�នែទំាតាមកគរួសា�១។

រៅរពលជួបកបទរះបញ្ហា កបឈមោក់ព័ន្ធនឹងកំរណើ ន 
ននចំនួនកុមា��ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល កកសួងបាននឹងកំពុង 
រ ្្វើកា�ែកពិរសា្ន៍កម្មវ ិ្ ី និងរគាលនរោបាយរផ្សងៗ 
ជារកចើន រែើម្បីកគប់កគងកា�នែទំាតាមមណ្ឌ ល និង 
វស័ិយនែទំាកុមា�្្ សំរៅកា�កា�ោ�កុមា�ឱ្យបាន 
កាន់នតកបរសើ�រ�ើង។ កំនណទកមង់�ច្សម្័ន្ធមួយ 
ែ៏សំខាន់ គឺជាកា�ផ្ចួរផ្ើម និងកា�រ្្វើអ្ិកា�កិច្ចរទៀងទាត់ 
ជាបន្ប្្ប់រៅរលើមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រាប់�យកននលែង 
នែលស្ិតរៅទូទំាងកបរទស។ របើរទារះបីជាកា�រ្្វើ 
អ្ិកា�កិច្ចទំាងរនរះ បានផ្ល់នូវព័ត៌មានែ៏មានតនមលែអំពី 
សុេុមាលភ្ព�បស់កុមា�នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លក៏
រោយ ប៉ាុនន្ព័ត៌មានទំាងរ្រះមិនទាន់កគប់កជរុងរកជាយ
តាមតកមរូវកា�រៅរ�ើយ រោយសា�កា�រ្្វើអ្ិកា�កិច្ច 
រៅរលើនតមណ្ឌ លទំាងឡាយណានែលបានទទួលសា្គ ល់ 
ជាផលែូវកា�ឬមានអនុស្ស�ណភៈជាមួយកកសួង។ 

កកសួងែឹងថារៅមានកននលែងនែទំាកុមា�ជារកចើនរទៀត  
នែលស្ិតរកកាមកា�កតរួតពិនិត្យរោយកកសួង និងស្ាប័ន 
ែនទរទៀត។ ែូរច្រះ រៅឆំ្្២០១៤ កកសួង ស.អ.យ.  
និងអង្គកា�យូនីរសហ្វ បានរ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែង 
នែទំាកុមា� កបកបរោយកបសិទ្ធភ្ពរែើម្បកំីណត់ 

អត្សញ្ញា ណកននលែងនែទំាទំាងរ្រះ។ កា�កំណត់ទីតំាង 
កននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់រៅក្ុងកបរទសបានកាលែ យជា 
អាទិភ្ពមួយ�បស់កកសួង ស.អ.យ. រហើយបាន 
ចាប់រផ្ើមអនុវត្នផនកា�កបកបរោយមហិច្ិតារែើម្បី 
កតរួតពិនិត្យរៅរលើកា�រកើនរ�ើងននមណ្ឌ លនែទំាកុមា�  
និងរ ្្វើសមាហ�ណកម្មកុមា�នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល 
រៅតាមកគរួសា� និងសហគមន៍វញិ។ 
រគាលនរោបាយរនរះ កតរូវបាននចងោ៉ាងចបាស់រៅកុ្ង 
អនុកកឹត្យស្ីពីកា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� ២០១៥។ 
អនុកកឹត្យរនរះបានបញ្្ក់ផងនែ�ថា កកសួង ស.អ.យ.  
គឺជាស្ាប័ននតមួយគត់នែលមាននីតិសម្បទាទទួលបនុ្ក 
ក្ុងកា�កគប់កគងមណ្ឌ លទំាងអស់នែលផ្ល់កា� 
នែទំាកុមា�។ កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� មាន 
រគាលបំណងកបមូលទិន្ន័យបឋមរែើម្បីបងកលកខេណភៈ 
ឱ្យកកសួងអាចផល់្កា�កគប់កគងរលើវស័ិយកា�នែទំាកុមា� 
កបកបរោយកបសិទ្ធភ្ព។ គំរហើញរនរះ និងកតរូវបាន 
រកបើកបាស់រែើម្ប ីអនុវតក្ម្មវ ិ្ ីសមាហ�ណកម្មកុមា�នែល 
កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� រែើម្បសីរកមចឱ្យ 
បាននូវរគាលរៅនផនកា�សមាហ�ណកម្មកុមា�ចំនួន៣០  
ភ្គ�យពីមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រៅកាន់កគរួសា� និង 
សហគមន៍កបកបរោយសុវត្ិភ្ពពីឆំ្្២០១៦ ែល់ឆំ្្ 
២០១៨។ កកសួងបានរ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំា 
កុមា�ជាពី�ែំណាក់កាល ៖ រលើកទី១ គឺជាកា�កំណត់ 
ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�ក្ុងរាជធានីរេត្អាទិភ្ពទំាង៥  
នែលបានរ្្វើរ�ើងកាលពីនេវចិ្ិកា ឆំ្្២០១៤ �ហូតែល់ 
នេកុម្ភៈ ឆំ្្២០១៥ និងរលើកទី២ បានរ ្្វើកា�កំណត់ 
ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រៅរេត្ទំាង២០នែលពំុទាន់ 
បានរ្្វើ ចាប់ពីនេតុលា �ហូតែល់នេ្្ូ ឆំ្្២០១៥។  
�បាយកា�ណ៍បឋមអំពីរាជធានីរេត្ទំាង៥ កតរូវបាន 
ផ្សព្វផសាយរៅនេមី្ ឆំ្្២០១៦ចំនណក �បាយកា�ណ៍ 
រនរះ បានរ្្វើកា�បូកស�បុ និងវភិ្គទិន្ន័យទំាង ២៥ 
រាជធានីរេត្ននកពរះរាជាណាចកកកម្ុជា។ 

ទិន្ន័យនែលបានពីកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំា 
កុមា�រនរះ បានជួយកកសួងក្ុងកា�រកបើកបាស់រ ្្វើជាមូលោ្ឋ ន
សកមាប់រ�ៀបចំរគាលនរោបាយ កម្មវ ិ្ ី និងរសចក្ី 
សរកមច្្ និងជាភស្ុតាងរែើម្បីរ្្វើកា�បា៉ា ន់កបមាណ 
លមអែិតអំពីស្ានភ្ព�បស់មណ្ឌ លនែទំាកុមា� និងកា� 
�ស់រៅ�បស់កុមា�រៅកននលែងនែទំាទំាងរ្រះ។ 
សកម្មភ្ពរនរះ គឺជាជំហានមួយែ៏សំខាន់រែើម្បីគំាកទ  
ែំរណើ �កា�សមាហ�ណកម្មកុមា�រៅ�ស់រៅជាមួយ 
កគរួសា� និងសហគមន៍វញិផងនែ�។

�បាយកា�ណ៍រនរះផល់្នូវទិនន័្យសំខាន់ៗ អំពីចំនួនកននលែង
នែទំាកុមា� រៅក្ុងរាជធានី រេត្ ទំាង២៥ នន 
កពរះរាជាណាចកកកម្ុជា រោយរ្្តកា�យកចិត្ទុក 

១សន្ិសិទទបានែន ស្ីពីកា�អភិវឌ្ឍន៍ និងកា�នែទំាកុមា�នែលពំុមានឪពុកម្ាយអចិន្ន ្
កា�អភិវឌ្ឍន៍ និងកា�នែទំាននវជ្ិាស្ានអប់�កុំមា� កា�អភិវឌ្ឍន៍ននទស្សនរះកុមា�រលើកទី៨ 
រលេ ២ ននឆំ្្២០១២ ទំព័�១៧៤-១៨០។ កម្មវ ិ្ ីកា�ោ��បស់ បូ៊ឆ្រ�ស ទាក់ទង 
និងកា�នែទំាកុមា�កំកោ កុមា�របារះបង់រចាល កុមា�កតរូវបានរគរ្្វើ រទាស: 
http:www.crin.org/docs/PPT%20Group.pdf ១៥ តុលា ២០០៩ myers, john 
E.B, Child p.77; Browne, Kevin. វជ្ិាស្ាលកគប់កគងហានិភ័យយុវជន កា�នសត 
សី្ពីកា�រ្្វើឲ្យកបរសើរទ្បើងននបណ្ាញកា�ងា� Save the Children ឆំ្្២០០៩ 
កា�សរងខេបទាក់ទងនិងកា�សសាវកជាវ �បស់រលាក  John Williamson, John and 
Aaron Greenberg, Family, not orphanages និងកា�នសតសី្ពីកា�រ្្វើឲ្យកបរសើរទ្បើង  
ននបណ្ាញកា�ងា� Save the Children ឆំ្្២០១០។
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ោក់រៅរលើមណ្ឌ លនែទំាកុមា� (“មណ្ឌ លកុមា�កំកោ”) នែលសសបរៅបទោ្ឋ ននែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�។ ទិន្ន័យ 
កតរូវបានកបមូលរោយម្ន្ីថ្ាក់កករុង សសរុក េណ្ឌ  �បស់កកសួង នែលចុរះពិនិត្យរោយ្្ល់រៅតាមកននលែងនែទំាកុមា� 
នែលកតរូវបានកំណត់�ករ�ើញ រកកាយរពលពិរកគារះរោបល់ជាមួយរមភូមិ និងគណភៈកមា្ម ្ិកា�ទទួលបន្ុកកិច្ចកា� 
្� ីនិងកុមា��ំុសងាក ត់។ ទិន្ន័យអំពីចំនួនកុមា�អាចេុសពីចំនួនកុមា�រៅកននលែងនែទំាកុមា�ជាក់នសង្ រោយសា� 
អ្កកបមូលទិន្ន័យមិនបានចុរះពិនិត្យរាប់ចំនួនកុមា�រោយ្្ល់រទគឺ អាសស័យរលើស្វ័យរាយកា�ណ៍�បស់បុគ្គលិកនន
កននលែងនែទំាកុមា�។

សរងខេបអំពីគំរហើញសំខាន់ៗ

រៅកម្ុជាមានកននលែងនែទំាកុមា�ស�បុចំនួន ៦៣៩ នែលកំពុងរ្្វើកបតិបត្ិកា� រហើយកតរូវបាននបងនចកជា៥ កបរភទ៖

រោងតាមទិន្ន័យអ្ិកា�កិច្ចឆំ្្២០១៥ បានបងាហា ញថា 
មានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន២៥៤ មណ្ឌ ល រោយនទ្បក 
កា�កំណត់ទីតំាងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�បាន�ករ�ើញ 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន៤០៦មណ្ឌ ល លទ្ធផលរនរះបាន 
បងាហា ញពីភ្ពេុសនបលែកគ្ាកបមាណ ៣៨%។ បននម្ពីរលើ 
រនរះមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន២១% ពំុមានអនុស្ស�ណភៈ 
ននកា�រោគយល់ជាមួយកកសួងរទ រហើយ១២% រទៀត 
ក៏មិនបានចុរះបញី្ជាមួយស្ាប័នណាមួយ�បស់ 
�ោ្ឋ ភិបាលនែ�។ ចំណុចរនរះបងាហា ញរអាយរ�ើញអំពី 
ចរ ល្ែ រះកបរហាងគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ ក្ុងកា�រ ្្វើនិយតកម្ម 
រៅរលើមណ្ឌ លនែទំាកុមា�មួយចំនួន្ំនែល្ំមក 
រៅកា�កពរួយបា�ម្ោ៉ាងខាលែ ំងចំរោរះសុេុមាលភ្ព�បស់ 
កុមា�នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លទំាងរ្រះ។ បនន្មពីកា� 
បា�ម្រនរះ រៅមានភ្ពេុសនបលែកគ្ាជារកចើនរៅក្ុងរេត្
ទំាង៩ រោយសា�កននលែងនែទំាកុមា�ភ្គរកចើនមិនមាន
កា�អនុញ្ញា ត រហើយមានចំនួនកុមា�រកចើនជាងរគ។

របើរទារះបីជាមានកា�រកើនរ�ើងននចំនួនមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�រៅកម្ុជាក៏រោយ នត�បាយកននលែងនែទំាកុមា� 
មិនរស្មើគ្ារទពីរេត្មួយរៅរេត្មួយ រហើយក៏មិននមន 
កគប់រេត្ទំាងអស់មានកំរណើ នកននលែងនែទំារ្រះនែ�។  
រេត្មួយចំនួនបានកត់កតា ថាមានកា�រកើនរ�ើងនតបន្ិច 

បន្ួចប៉ាុរណាណ រះ។ របើរកបៀបរ្ៀបរៅនឹងលទ្ធផល្្ 
នន�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ចឆំ្្ ២០១៥ បានឱ្យែឹងថា 
មិនមានមណ្ឌ លនែលមិនបាន�ករ�ើញពីមុនមកកតរូវបាន 
កត់កតាទុកក្ុងរេត្ទំាង៩រ្រះរទ ទិន្ន័យរនរះក៏បាន 
បងាហា ញឱ្យែឹងផងនែ�ថា រេត្ជារកចើនមានចំនួនមណ្ឌ ល 
តិចគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់។ ប៉ាុនន្កា�កំណត់ទីតំាងមណ្ឌ ល 
បានបញ្្ក់ថា មណ្ឌ លនែទំាកុមា�មានចំនួនរកចើនជាង 
កននលែងនែទំាកុមា�កបរភទែនទរទៀត។ មាននតរេត្ចំនួន 
១ ប៉ាុរណាណ រះនែលបានកត់កតាថាគា្ម នមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�។ រោយន�កមានរេត្ចំនួន១៩ បានកត់កតាថា 
គា្ម នមណ្ឌ លសំចត ១១រេត្បានកត់កតាថាគា្ម នផ្រះ 
ស្ាក់រៅជាកករុម និង ១០រេត្បានកត់កតាថាគា្ម នអរនវ្ា
សិកោ្ឋ ន ឬវត្អារាម និងអគា�សាស្ែនទរទៀតនែល 
ផ្ល់កននលែងស្ាក់រៅសកមាប់កុមា�រ�ើយ។

�បាយមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រៅកម្ុជាមានចំនួនមណ្ឌ ល 
េុសគ្ា។ មណ្ឌ លភ្គរកចើនកបមូលផ្ុំរៅក្ុងរាជធានីរេត្

 
ចំនួន៩ នែលរស្មើ�នឹង ៨៣% មានមណ្ឌ ល១១៧កននលែងរៅ  
រាជធានីភំ្រពញ ប្្ប់មកគឺ រេតរ្សៀមរាប ៨០កននលែង 
រេត្បាត់ែំបង ៣៥កននលែង រេត្ កំពង់្ំ ២៣កននលែង 
រេត្កណ្ាល ២០កននលែង រេត្កំពត ១៧កននលែង 
រេត្កំពង់ឆំ្្ង ១៦កននលែង រេត្កពរះសីហនុ ១៥កននលែង 
និងរេត្កំពង់ស្ឺ ១៥កននលែង៣។  

មណ្ឌលថែទាំកុមារ ផ្ទះស្្កក់ៅបក្ត្ទះ
អាស្្ន ្ិង កថ្លែង 
ស្្កក់ៅបន្្្់ 
បក្ត្ទះអាស្្ន

ផ្ទះស្្ក់កៅជាកកុម វត្តអារាម ្ិង អគារ 
សសនដទៃកៃៀតថដល
ផ្តល់កថ្លែងស្្ក់កៅ
សកមាប់កុមារ

អក ្្តវាសិកដ្្្

៤០៦ ២៥ ៧១ ៦៥ ៧២

២ មណ្ឌ លនែទំាកុមា� សំរៅែល់មណ្ឌ លទំាងឡាយណានែលមានលកខេេណ្ឌ សសប 
រៅនឹងនិយមន័យបទោ្ឋ ន (ជាទូរៅកតរូវបានសំរៅែល់ មណ្ឌ លកុមា�កំកោ រហើយមណ្ឌ ល 
គឺជាចំនុចនែលកតរូវយកចិត្ទុកោក់ចម្បងនន�បាយកា�ណ៍រនរះ។ កននលែងនែទំាកុមា� 
នែលរៅរសសសល់ែនទរទៀត នឹងកតរូវបាន សំរៅរៅថា កននលែងនែទំាកុមា�កបរភទ 
“ែនទរទៀត”។
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៣ ចាប់ពីកតង់ចំនុចរនរះតរៅ កា�សំរៅរៅថារាជធានី-រេត្ទំាង៩ គឺសំរៅចំរោរះ 
រាជធានី-រេត្ទំាងរនរះ។  

៤ រាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥ �ួមមាន រេត្បាត់ែំបង រេត្កណ្ាល រាជធានីភ្ំរពញ 
រេត្កពរះសីហនុ និងរេត្រសៀមរាប នែលកំពុងកតរូវបានកំណត់ រគាលរៅសកមាប់រសវា 
ែកកុមា�រចញពីមណ្ឌ ល និងរសវាសមាហ�ណកម្ម�បស់កកសួង ស.អ.យ. និងអង្គកា� 
យូនីរសហ្វ រោយមានកិច្ចសហកា�ជាមួយនែគូ�បស់កម្មវ ិ្ ី 3PC និង មានកិច្ចគំាកទ 
ហិ�ញញាវត្ុពីមូលនិ្ិសកមាប់កុមា�នែលកតរូវបានជរមលែៀស និងកុមា�កំកោ �បស់ USAID។ 

 ៥ រោងតាមកា�ពយាក�ណ៍ចំនួនកបជាជនឆំ្្២០១៥ ចំនួនកុមា�ស�ុបអាយុរកកាម១៨ឆំ្្ 
កតរូវបានបា៉ា ន់កបមាណថាមានចំនួន ៥.៨៥០.០០០្ក់  
 (UNDESA, 2015)។

រាជធានីភ្ំរពញ និងរេត្រសៀមរាប មានមណ្ឌ លចំនួន 
៤៩% ននចំនួនមណ្ឌ លស�បុទូទំាងកបរទស។ មណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�មានចំនួនចរ ល្ែ រះពី១ រៅ ៩ កននលែង ក្ុងរេត ្
នែលរៅរសសសល់ចំនួន១៥រទៀត។ ពំុមានកា�កត់កតា 
អំពីមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រៅក្ុងរេត្ត្ូបង�្មុំរ�ើយ។ 

 អ្វីនែលគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ជាពិរសសរ្រះគឺចំនួនផរ្ះស្ាក់ 
រៅបរណ្ារះអាសន្ និងកននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះ 
អាសន្មានចំនួនតិចជាងរគបំផុតកុ្ងចំរណាកននលែងនែទំា
កុមា�ស�បុ គឺមានចំនួនកតឹមនត៤% និងកតរូវបាន�ករ�ើញ 
នតរៅក្ងុរេតចំ្នួន៦ប៉ារុណាណ រះ។ទនឹ្មនឹងរនរះនែ�កុមា�ភ្គ 
រកចើននែល�ស់រៅក្ងុមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក៏មានកា�កបមូល
ផ្ុំរៅក្ុងរាជធានីរេត្ទំាង៩ នែលមានចំនួនមណ្ឌ ល

 
រកចើនជាងរគបំផុតផងនែ�។ ក្ុងចំរណាមកុមា�ស�បុមាន 
កុមា�ចំនួន ៨៧% ឬ កុមា�ចំនួន ១៤.៣៦៧្ក់ រៅក្ុង 
រាជធានីរេត្ទំាង៩រនរះ។ រោយន�ក រាជធានី-រេត្ 
អាទិភ្ពទំាង៥៤ កតរូវបាន�ករ�ើញថាមានចំនួនកុមា� 
រកចើនជាងរគបំផុត�ហូតែល់ ១១.៧៨៨្ក់ ឬ ៧១%  
ននចំនួនកុមា�ស�បុ របើរទារះបីជារាជធានីរេត្ទំាង៥រនរះ 
ពំុមានចំនួនមណ្ឌ លរកចើនជាងរគបំផុតក៏រោយ។ កគាន់នត 
រាជធានីភ្ំរពញ និងរេត្រសៀមរាបមានកុមា�ចំនួន 
៥១% ឬ ៨.៣៨៩្ក់ ក្ុង ចំរណាមកុមា�ស�បុ។ បនន្ម 
ពីរនរះរទៀត មណ្ឌ លភ្គរកចើន (៩២%) នែលមិនកតរូវ 
បានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ចគឺស្ិតរៅក្ុងរាជធានីរេត្ចំនួន៨ នន 
រាជធានីរេត្ទំាង៩ នែលមានកា�កបមូលផ្ុំមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�រកចើន រលើកនលងនតរេត្កំពង់ស្ឺ។

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ភ្គរកចើន (៧២%) ផ្ល់កា�នែទំា 
�យភៈរពលនវងរលើសពី៦នេ របើរទារះបីជាមានកា�យល់ែឹង
ោ៉ាងចបាស់អំពីបញ្ហា ្្ នែលោក់ព័ន្ធនឹងកា��កសា 
កុមា�រៅក្ុងមណ្ឌ ល�យភៈរពលនវងក៏រោយ រហើយ 
រគាលកា�ណ៍នណ្ំ�បស់កកសួង និងរគាលកា�ណ៍ 
នណ្ំអន្�ជាតិបាននែលែងថាកា�នែទំាតាមមណ្ឌ លគប្បី 
ជាជរកមើសចុងរកកាយ និងជាែំរណារះសសាយបរណ្ារះ 
អាសនប្៉ារុណាណ រះ រហើយកា�នែទំាតាមកគរួសា� និងសហគមន៍
រទើបជាជរកមើសកបរសើ�បំផុតសកមាប់កា�នែទំាជំនួស។

ជាម្្យម មានបុគ្គលិកផលែូវកា� ឬ បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសនយា 
១�បូ នែលបរកមើកា�ងា�រោយទទួលបានរបៀវត្ស� ៍រមើល 
នែកុមា�ចំនួន៣្ក់នែល�ស់រៅរកកាមកា�នែទំាជំនួស។

កុមា�ភ្គរកចើន (៦៣%) នែលទទួលកា�នែទំាជំនួស 
�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� ឬ“មណ្ឌ លកុមា�កំកោ”។ 
កុមា�ស�បុចំនួន ១៦.៥៧៩្ក់ (៤៧%ជាកុមា�)ី កតរូវ 

បានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�ចំនួន ៤០៦កននលែង។ រោងតាមតួរលេចំនួនកបជាជន 
ឆំ្្២០១៥ រនរះមានន័យថា មានកុមា�រស្ើ�នត១្ក់ក្ុង 
ចំរណាមកុមា�៣៥០្ក់កំពុង�ស់រៅកុ្ងមណ្ឌ លនែទំា
កុមា�៥។

មានកុមា�ចំនួន ៩,៦០៨្ក់ បនន្មរទៀត (៤៩%  
ជាកុមា�)ី កតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅក្ុង 
កននលែងនែទំាកុមា�ែនទរទៀតចំនួន ២៣៣កននលែង ក្ុង 
ចំរណាមកននលែងនែទំាកុមា�ស�បុ។ កុមា�ស�បុនែល�ស់រៅ 
ក្ុងកននលែងនែទំាកុមា�ទំាង ៦៣៩កននលែង មានចំនួន 
២៦.១៨៧្ក់ (៤៨%ជាកុមា�)ី។ បននម្ពីរនរះរទៀត មាន 
យុវជនវយ័រក្មងចំនួន ៩.១៨៧ ្ក់នែលមានអាយុ 
ចរ ល្ែ រះពី ១៨ រៅ ២៤ឆំ្្ (៣៦%ជាសស្ី) កតរូវបាន 
រាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកុមា� 
ទំាង ៦៣៩កននលែង នែលក្ុងរ្រះ ភ្គរកចើន (៧៤%)  
�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ ចំនួនកុមា� និងយុវជន 
វយ័រក្មងស�បុ ៣៥.៣៧៤្ក់ (៤៥%ជាសស្ី) នែលកតរូវ 
បានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំា
ទំាង ៦៣៩ ។

មានកុមារា(៥៣%) កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
និង (៥២%) កំពុង�ស់រៅក្ុងអរន្វាសិកោ្ឋ ន។  
កុមា�កបមាណ៥០% នែល�ស់រៅតាមវត្អារាម និង 
អគា�សាស្ែនទរទៀត គឺជាកុមា�។ី មានកុមា� ី(៥៥%) 
កំពុង�ស់រៅតាមមណ្ឌ លស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ និង (៥២%) កំពុង�ស់រៅក្ុងអរនវ្ា 
សិកោ្ឋ ន។ 

ព័ត៌មានបនន្មកតរូវបានកបមូលផ្ុំរៅក្ុងកា�កបមូល
 

ទិនន័្យរលើកទី២ ពីរេត្ចំនួន២០រទៀត។ សកម្មភ្ពរនរះ 
បានបងាហា ញឱ្យែឹងថា មណ្ឌ លនែទំាកុមា� ៧៧% ក្ុង  
ចំរណាមមណ្ឌ លចំនួន ១២៦ ក្ុងរេត្ចំនួន ២០  
នែលកគប់កគងែំរណើ �កា�រោយជនជាតិនេ្ម�។ 
កុមា�ភ្គរកចើននែល �ស់រៅក្ុង 
មណ្ឌ លទំាងរនរះ ក៏កតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងផងនែ�ថា 
ស្ិតក្ុងវយ័សិកសាកុ្ងរ្រះ ៦៧% មានអាយុចរ ល្ែ រះពី 
១១ រៅ ១៧ឆំ្្ និង ៣២% មានអាយុចរ ល្ែ រះពី ៤ រៅ 
១០ឆំ្្។ កុមា�នែលមានអាយុ ចរ ល្ែ រះពី ០ រៅ ៣ឆំ្្ 
មានចំនួន ៨០្ក់ នែលរស្មើនឹង ២% ននចំនួនកុមា�  
ស�បុនែល�ស់រៅរកកាមកា�នែទំាក្ុងមណ្ឌ ល។  
ក្ុងចំរណាមរេត្ទំាង២០ មានរេត្ចំនួន៣ តានកវ  
កំពង់ស្ឺ និង កំពត នែលមានកុមា� ៥៦% នែលមាន 

សរងខេប
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ភ�ំេពញ

កំពង់ស�ឺ

កំពត

�ពះសីហនុ

ក���ល

កំពង់���ំង

កំពង់ធំ

េសៀម�ប

�ត់ដំបង

 រេត្អាទិភ្ពបច្ចុប្បន្

  រេត្នែលរស្ើឲ្យមានកា�យកចិត្ 
ទុកោក់បនន្មរទៀត

វយ័រក្មងជាងរគបំផុត។  
កុមា�កគប់�បូ នែលមានអាយុចរ ល្ែ រះពី ០ រៅ ៣ឆំ្្  
កតរូវបាន�ករ�ើញថាកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកុមា� 
�យភៈរពលនវង។

រៅក្ុងរេត្ទំាង២០រនរះ មានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�តាម 
កននលែងសាស្ ៥៤% ននមណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលមិន 
នមនជាលកខេណភៈសាស្។ មណ្ឌ លនែទំាកុមា�តាម 
កននលែងសាស្ ភ្គរកចើនគឺជាកននលែងសាស្កគិស ្
(៨៤%) និងប្្ប់មកគឺកននលែងសាស្កពរះពុទ្ធ (១១%)។  
បនន្មពីរនរះរទៀត មានវត្អារាមចំនួន៦៥ និងអគា� 
សាស្ែនទរទៀត នែលកា�កំណត់ទីតំាង មិនបានរ្្វើ   
កា�នបងនចកកបរភទកា�នែទំាកុមា� នតអាចកំណត់បានថា 
ភ្គរកចើនគឺ កននលែងសាស្។

សរងខេបអំពីអតន័្យ 
រគាលនរោបាយសំខាន់ៗ

ក ល្ែើយតបកៅ្ឹងកំកណើ្ទ្ចំ្ួ្កថ្លែងថែទាំកុមារ 
កដយរាប់បញ្ចូលទាំងមណ្ឌលថែទាំកុមារ តាមរយៈការដក 
កុមារកចញពីមណ្ឌល ការក្វើសមាហរណកមមេ ្ិងការ 
ក្រប់ក្រងករណីសមកសបកៅកលើកុមារក្រប់រូប៖ 

គំរហើញបងាហា ញឱ្យែឹងថា កកសួង ស.អ.យ. កតរូវពកងីក 
វសិាលភ្ពននកា�ងា��បស់េលែួន រែើម្បីរ្លែើយតបរៅនឹង 
ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលបានរកើនរ�ើងរៅក្ុង 
កបរទស។ កននលែងផ្ល់កា�នែទំាកបរភទជារកចើនពំុមាន 
លកខេេណ្ឌ សសបរៅនឹងនិយមន័យ�បស់មណ្ឌ លនែទំា 
កុមា� ប៉ាុនន្បានផ្ល់កា�នែទំាជូនកុមា� រនរះបងាហា ញឱ្យ 
រ�ើញអំពីរសចក្ីកតរូវកា�ជាប្្ន់ក្ុងកា�ទុកោក់កននលែង 
ទំាងរ្រះឲ្យស្ិតរៅរកកាមកា�យកចិត្ ទុកោក់នបប 
ជាកម្មវ ិ្ ី និងរគាលនរោបាយឱ្យបានកាន់នតកបរសើ�
ជាងរនរះ រោយពិចា�ណារៅរលើរសវានែទំាជំនួសតាម 
កគរួសា�នែលមានចំនួនតិចតួចរៅរ�ើយរៅកម្ុជា 
រសវានបបរនរះក៏នឹងកតរូវពកងីក ផងនែ�ឲ្យសសបគ្ារៅ 
នឹងកំរណើ នចំនួនកុមា�នែលនឹងកតរូវែករចញពីមណ្ឌ ល 
និងរ្្វើសមាហ�ណកម្មរៅជាកា�នែទំាតាមកគរួសា�វញិ។

កសចក្តីកតរូវការឱ្យកកជើសករើសកកបើករាស់យុៃ្ធសសស្តកៃវវិធា្ 
កដើម្បីក្លែើយតបកៅ្ឹង ររាយមិ្កសមេើភាពគា្្ទ្  
កថ្លែងថែទាំកុមារក្ននុងកបកៃសកម្នុជា៖

របើរទារះបីជាមានកា�រកើនរ�ើងជា�ួមននចំនួនមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�រៅកម្ុជាក៏រោយ ប៉ាុនន្�បាយននកននលែងទំាង
រនរះពំុមានភ្ពរស្មើគ្ារ�ើយ។ គំរហើញបានបងាហា ញឱ្យ 
ែឹងអំពីរសចក្ីកតរូវកា�ក្ុងកា�រកជើសរ� ើសរកបើកបាស់ 
យុទ្ធសាសសរ្ទ្វវធិានមួយរែើម្បកីាត់បនយ្ រៅកុ្ងបណ្ា 

រាជធានីរេត្នែលមានចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រកចើន  
និងទប់កំុឱ្យមានកា�រកើនរ�ើង(ចំរោរះកននលែងនែលកំណត់ 
�ករ�ើញថាមានចំនួនមណ្ឌ លតិច រហើយកុំអនុញ្ញា តិ 
រអាយរបើកមណ្ឌ លែ្មី)។

ពិ្ិត្យក�ើងវិញកៅកលើរាជធា្ី-កេត្តអាៃិភាពទាំង៥ ៖ 

ក្ុងចំរណាមរាជធានី-រេត្ទំាង៩ នែលបាន�ករ�ើញ 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន៨៣% មាននតរាជធានី-រេត្ 
ចំនួន៥ប៉ាុរណាណ រះ នែលជាអាទិភ្ព�បស់កកសួង ស.អ.យ. 
រហើយកកសួងបានរប្ជាញា ចិត្រ្្វើសមាហ�ណកម្មកុមា� 
ចំនួន៣០% កបកបរោយសុវត្ិភ្ពពីមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�។ រាជធានីរេត្ទំាងរនរះ�ួមមាន ភ្ំរពញ 
រសៀមរាប បាត់ែំបង កពរះសីហនុ និងកណ្ាល។ 
កា�កំណត់ទីតំាង កននលែងនែទំាកុមា� បានបញ្្ក់ឱ្យែឹងថា 
កា�រ្្តយកចិត្ទុកោក់�បស់កម្មវ ិ្ ីរៅរលើតំបន់ 
ភូមិសាសសទំ្ាងរ្រះ្រពលបច្ចុប្បន្គឺជាកា�កតឹមកតរូវ 
និងរៅនតមានភ្ពោក់ព័ន្ធ អាសស័យរោយរាជធានី-
រេត្ទំាងរនរះ មានចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រកចើន។ 
បនន្មពីរនរះរទៀត រាជធានីរេត្អាទិភ្ពទំាង៥ ក៏មាន
កុមា��ស់រៅកុ្ងមណ្ឌ លរកចើនជាងរគ 
ផងនែ�និង មានកននលែងនែទំាភ្គរកចើននែលពំុមានលិេិត 
អនុញ្ញា ត។ របើរទារះជាែូរច្រះក្ី រេត្ចំនួន៤រទៀត  
កំពង់ឆំ្្ង កំពត កំពង់្ំ កំពង់ស្ឺក៏បានបងាហា ញឱ្យរ�ើញ 
អំពីកា�កបមូលផ្ុំមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុងកកមិតមួយែ៏េស់្

 
និងគប្បីកតរូវបានចាត់ទុកជាអាទិភ្ពផងនែ�។ ែូរច្រះ  
រាជធានី-រេត្ខាងរកកាម គប្បីទទួលបានអាទិភ្ព 
េ្ស់ រោយនផអែករលើគំរហើញននកា�កំណត់ទីតំាងកននលែង
នែទំាកុមា�  
ពណ៌រេៀវតំណាងរអាយរាជធានីរេត្បច្ចុប្បន្ រហើយពណ៌កបរផរះជា

រេត្នែលកតរូវបានរស្ើសំុរអាយមានកា�យកចិត្ទុកោក់បនន្ម ៖
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បនន្មពីរាជធានីរេត្ទំាង៩រនរះរេត្នែលមានអាទិភ្ព 
នែលគួ�រ្្តជាពិរសសគឺ ៖ រេត្តានកវមានកុមា�ពិកា�
រកចើនគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ កុមា�ផ្ុករមររាគរអែស៍/ជមងៃឺ 
រអែស៍ និង កុមា�នែល�ស់រៅក្ុងផរ្ះស្ាក់រៅជាកករុម
រោយន�ក រេត្ប្្យមានជ័យមានអគា�សាស្ 
រកចើនជាងរគ និងមានកុមា��ស់រៅ ក្ុងអគា�សាស្ 
រ្រះ និងមណ្ឌ លសំចតរកចើននែលមានកុមា�កំពុង�ស់រៅ
ក្ុងរ្រះ។ 
 
ការកំណត់អាៃិភាពកៅកលើការថែទាំរយៈកពលេលែី ្ិង 
បក្ត្ទះអាស្្ន៖ 

កា�សសាវកជាវ នែលបានែកសសង់ខាងរលើបញ្្ក់ថា 
មណ្ឌ លនែទំា�យភៈរពលនវងជារកចើនមិនកតរូវបានរកបើកបាស់
ជាជរកមើសបរណ្ារះអាសន្ ឬ ជាជរកមើសចុងរកកាយរទ 
រកោរះមានមណ្ឌ លេលែរះមានជាប់ទាក់ទងនឹងកា��កសាកុមា�
រៅក្ុងមណ្ឌ ល�យភៈរពលនវង។ របើរទារះបីជាមានកននលែង
នែទំាកុមា��យភៈរពលនវងមានចំនួនរលើសពីតកមរូវកា� 
ក៏រោយ ប៉ាុនន្រៅេ្វរះខាតកននលែងនែទំានែលមានឯករទស 
ផល់្កា�នែទំា�យភៈរពលេលែី។ កកសួង ស.អ.យ. និងកមស់្  
កា�នែទំា�យភៈរពលេលែីក្ុងក�ណីនែលអាចរ ្្វើរៅបាន។  
កា� ល្ែ ស់ប្ូ�កននលែងផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង រៅជា 
កននលែងផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលេលែីគប្បីយកមកពិចា�ណា 
ជាជរកមើសមួយ។

ការឃ្្ំកមើល ្ិងការកតរួតពិ្ិត្យរបស់រដ្្ភិរាល៖

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន ២១% ពំុមានអនុស្ស�ណភៈនន 
កា�រោគយល់ជាមួយស្ាប័ន�បស់�ោ្ឋ ភិបាល និង ១២%  
ពំុបានចុរះបញី្ជាមួយស្ាប័នទីភ្្ក់ងា��ោ្ឋ ភិបាលណា 
មួយរ�ើយ។ មណ្ឌ លជារកចើនកបមូលផំុ្គ្ារៅក្ុងរាជធានី
រេត្ទំាង៩។ កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�បាន 
បងាហា ញថាកង្វរះកា�ឃ្លែ ំរមើលកបកបរោយកបសិទ្ធភ្ព
រៅ ក្ុងរេត្មួយចំនួនបានបងាហា ញអំពីរសចក្ី្កតរូវកា� 
ឱ្យមាន ្នធានបននម្សកមាប់កា�ងា�កតរួតពិនិត្យនិង 
និយតកម្ម។ អនុកកឹត្យស្ីពីកា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា� គឺជាជំហានមួយែ៏កតឹមកតរូវរៅក្ុងទិសរៅរនរះ 
នែលទាមទា�ឱ្យមានកា�បន្សកមបសកមរួល និងសហ 
កបតិបត្ិកា� �វាងបណ្ាកកសួង្្ រែើម្បីឱ្យមានកា�
រ្លែើយតបកបកបរោយភ្ពសុេែុមចំរោរះកុមា�នែល 
ស្តិរៅក្ុងកននលែងនែទំាកបរភទរផ្សងៗគ្ាផងនែ�។  

ការក្វើសមាហរណកមមេកុមារអាយុចកន្្ទះពី០ កៅ ៣ឆ្្ំ៖ 

រៅក្ុងរេតទំ្ាង២០ នែលមានទិនន័្យ កុមា�អាយុចរ ល្ែ រះ 
ពី ០ រៅ ៣ឆំ្្កតឹមនត ២% ននចំនួនកុមា�ស�បុ ក្ងុមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�ទំាងអស់។  
របើរទារះជាែូរច្រះក្ី កា�សសាវកជាវបងាហា ញឱ្យរ�ើញថាកា� 
�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល បងកហានិភ័យកាន់នតខាលែ ំងចំរោរះ 
កុមា�អាយុរកកាម ៣ឆំ្្ របើរ្ៀបរៅនឹងកុមា�នែលមាន 
វយ័រកចើនជាងរនរះ៦។ កា�កពរួយបា�ម្បនន្មរទៀត គឺថា 
កុមា�កគប់�បូរៅក្ុងកករុមអាយុរនរះកតរូវបាន�ករ�ើញថា 
កំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែង នែទំា�យភៈរពលនវង។ចំនុចរនរះ
បានឱ្យែឹងថា រោយសា�នតមិនសូវមានកុមា�អាយុ 
ចរ ល្ែ រះពី ០ រៅ ៣ឆំ្្ រៅក្ុងមណ្ឌ ល និង រោយសា�
នតកុមា�ទំាងរ្រះកបមូលផ្ុំនតរៅក្ុងបណ្ារាជធានីរេត្ 
មួយចំនួន ែូរចរ្ះមានសា�ភៈសំខាន់កុ្ងកា�កំណត់អាទិភ្ព 
រៅរលើកា�រ្្វើសមាហ�ណកម្មពួករគជាពិរសស អាសស័យ
រោយផលប៉ារះោល់អវជិ្មានែ៏្ងៃន់្ងៃ� ននកា�នែទំានបប
រនរះរៅរលើកា�អភិវឌ្ឍ�បស់ពួករគរៅរពលអ្គត។

រតើទិន្ន័យនឹងកតរូវបានរគរកបើកបាស់
រោយ�របៀបណា?

ការក្រប់ក្រងករណី ្ិងអ្ិការកិច្៖

កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�ផល់្នូវទិនន័្យបឋម 
មួយែ៏�ងឹមំាអំពីមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុងកបរទសកម្ុជា 
រហើយនឹងកតរូវបានយកមករកបើកបាស់ សកមាប់កា� 
កគប់កគងក�ណី ែូរចរ្ះវ ិ្ ីសាសសន្ែលកតរូវបានរកជើសរ� ើស 
គឺកតរូវកំណត់�ករាល់មណ្ឌ លទំាងអស់ និងទីតំាងជាក់លាក់ 
�បស់មណ្ឌ លទំាងរ្រះ រែើម្បីបងកលកខេណភៈឱ្យអាចរ្្វើកា� 
តាមោនបាន ជាពិរសសមណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលរទើប 
កតរូវបានកំណត់�ករ�ើញ្រពលែ្មីៗនឹងកតរូវបានបញ្ចូ ល 
រៅកុ្ងបញី្អ្ិកា�កិច្ចជារទៀងទាត់កបចំាឆំ្្�បស់កកសួង 
ស.អ.យ. រៅរពលអ្គត។ 

ការកតរួតពិ្ិត្យថកសកមរួលកគាល្កោរាយ ្ិងកមមេវិ្ី៖ 

គំរហើញនឹងកតរូវបានយកមករកបើកបាស់ រែើម្បីពិនិត្យនក 
សកមរួលរ�ើងវញិរៅរលើរគាលនរោបាយ និងកា�រ�ៀប 
ចំកម្មវ ិ្ ី្រពលបច្ចុប្បន�្បស់�ោ្ឋ ភិបាលទាក់ទងនឹងកា� 
រ្្វើសមាហ�ណកម្មកុមា�ពីមណ្ឌ ល និង ជាពិរសស សំរៅ 
រឆ្្រះរៅរលើកា�សរកមចឱ្យបាននូវ រគាល រៅរ្្វើសមាហ

សរងខេប

៧  កម្មវ ិ្ ីសមាហ�ណកម្ម៣០% (២០១៦-២០១៨) សំរៅចំរោរះកិច្ចសហកា��មួគ្ា 
ជាក់លាក់ �វាងកកសួង ស.អ.យ. និងអង្គកា�យូនីរសហ្វ រែើម្បីរ្្វើសមាហ�ណកម្ម 
កុមា�ចំនួន៣០% ពីមណ្ឌ លក្ុងរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥ (បាត់ែំបង កណ្ាល 
ភ្ំរពញ កពរះសីហនុ និង រសៀមរាប)។ រគាលរៅ ៣០%រនរះ កតរូវបានគណ្នផអែក 
រលើ�បាយកា�ណ៍ស្ីពីកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រនរះ រហើយ�ោ្ឋ ភិបាលនឹង 
រ្្វើកា�តាមោនក�ណី និង មណ្ឌ លនីមួយៗរៅក្ុងរាជធានីរេត្ទំាងរនរះ រែើម្បី 
វាស់សង់្រៅរលើកា�នកបកបរួល។

៦ Browne Kevin, ហានិភ័យនែលរ្្វើឲ្យមានកា�ឈឺចាប់ែល់យុវជនវយ័រក្មង�ស់រៅ 
ក្ុងមណ្លនែទំាកុមា� និងកា�នសតសី្ពីកា�រ្្វើឲ្យកបរសើរទ្បើងននបណ្ាញកា�ងា�  
Save the Children ឆំ្្២០០៩ Gudbrandsson, Bragi ស្ីពីសិទ្ធកុមា�នែលមានហានិភ័យ 
និងកា��ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំា កា�រ�ៀបចំននសន្ិសិទ�បស់�ែអែម្នី្ អឺុ�ុប ទទួលមន្ុក 
កា�នែទំាសុេមាលភ្ពកគរួសា� រៅ លីបុ៊ន ១៦-១៧ ឧសភ្ ២០០៦
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�ណកម្មកុមា�ចំនួន៣០%ពីមណ្ឌ លរៅកគរួសា�និងសហ
គមន៍៧។  
របើនិោយឱ្យទូលាយទិន្ន័យរនរះនឹងកតរូវបានរកបើកបាស់  
រែើម្បបីា៉ា ន់កបមាណកបសិទ្ធភ្ព ននកា�អនុវត ្អនុកកឹត្យ 
ស្ពីីកា� កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ងុកបរទសកមុ្ជា។ 

ៃិ្្ន្័យបឋម ្ិងការវាស់ស្ង់្ិន្្ការជាប្្តបន្្ប់ ៖ 

កកសួង ស.អ.យ. នឹងរកបើកបាស់គំរហើញទិន្ន័យបឋម
រនរះរែើម្បវីាស់សង់្និ្្កា�ជាបនប្្្ប់ សំរៅរឆ្្រះរៅ 
�កអាទិភ្ពជា�មួននកា�រលើកកមស់្កា�នែទំាតាមកគរួសា� 
និងជាពិរសសរឆ្្រះរៅ�ករគាលរៅរ ្្វើសមាហ�ណកម្ម 
កុមា� ចំនួន៣០% ពីមណ្ឌ លឱ្យរៅជាកា�នែទំាតាម 
កគរួសា�វញិ។

ការកលើកកម្ស់ ្ិង ការថសវងរកការគាកំៃចំកោទះការថែទាំ 
តាមក្ររួសរ ្ិងសហ្រម្៍ ៖

ទិន្ន័យរនរះមានផ្ល់ជូនជាសាធា�ណភៈ និងអាចយក 
មករកបើកបាស់រោយបុគ្គលទំាងឡាយណានែលមាន 
ចំណាប់អា�ម្មណ៍ ក្ុងកា��មួចំនណកសរកមចឱ្យបាននូវ 
រគាលរៅសមាហ�ណកម្មកុមា�រចញពីមណ្ឌ លកពម
ជាមួយនឹង 
កា�រលើកកម្ស់កា� នែទំាតាមកគរួសា� និងសហគមន៍ 
ក្ុងកបរទសកម្ុជា។

ចរ ល្ែ រះកបរហាងទិន្ន័យ និង កា�សសាវកជាវបនន្មរទៀត

ែូចនែលបានបញ្្ក់ពីខាងរែើម កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រនរះ បានបរងកើនមូលោ្ឋ នចំរណរះែឹងបច្ចុប្បន្ 
អំពីកា�នែទំាកុមា�តាមមណ្ឌ លក្ុងកបរទសកម្ុជា ក្ុងកកមិតមួយគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់។ ប៉ាុននក្ា�កំណត់ទីតំាងរនរះ 
កគាន់នតបានរ្្តរលើចំនួនមណ្ឌ លនិង ចំនួនកុមា�នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល និងលកខេណភៈមូលោ្ឋ ន�បស់មណ្ឌ លទំា
ងរ្រះនតប៉ាុរណាណ រះ។ កា�សិកសារនរះមិនបានពិនិត្យរៅរលើមូលរហតុននកា�យកកុមា�មកោក់រៅក្ុងមណ្ឌ ល ឬរ្្វើ 
កា�វភិ្គបននម្រទៀតរៅរលើគំរហើញែ៏នទរទៀតរ�ើយ។ នផអែករលើកា�ពិភ្កសាអំពីគំរហើញជាមួយអក្ោក់ព័ន្ធមួ
យកករុមនែល 
កតរូវបានរកជើសរ� ើស រគបានកំណត់�ករ�ើញចរ ល្ែ រះកបរហាងខាងរកកាម នែលអាចកាត់បន្យតាម�យភៈកា�សិកសា 
សសាវកជាវបនន្មរទៀត៖

ការថសវងយល់បថ្ថែមថាកតើកុមារថដល 
រស់កៅក្ននុងមណ្ឌល ភា្រកកចើ្មកព ី
កេត្ត្េលែទះ

ការបថំបកកុមារពិការកៅតាម 
កបកភៃពិការភាព

ការបំថបកឱ្យរា្ក្រប់កជុងកកជាយអំពីលក្ខណៈកុមារថដលកំពុងរស់កៅក្ននុងមណ្ឌល  
(ដូចជា ស្្្ភាពទ្ភាពជាកុមារកំកោ មូលកហតុទ្ការមករស់កៅក្ននុងមណ្ឌល 
្ិងកកមិតភាពកកីកក) 

ការវិភា្រអំពី កហតុអវីរា្ជាមា្កុមារក្ននុង 
វ័យសិក្សាក្ននុងចំ្ួ្កកចើ្ជាងក្រកំពុង 
កតរូវរា្ដក់ចូលកៅក្ននុងមណ្ឌលថដល 
ផ្នុយពីកុមារតូច

ការវិភា្រកៅកលើផលក្ៀបកយ្ឌ័រថដល 
រា្សកងកេតក�ើញ (កុមារាកកចើ្ជាង 
កុមារើកំពុងរស់់កៅក្ននុងមណ្ឌលថែទា ំ
កុមារ ្ិងអក្្តវាសិកដ្្្)
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៨  កម្មវ ិ្ ីភ្ពជានែគូសកមាប់កិច្ចកា�ោ�កុមា� (3PC) គឺជាកិច្ចសហកា�មួយ�វាងកកសួង 
ស.អ.យ. និង អង្គកា�យូនីរសហ្វ និង អង្គកា� Friends-International ។ អង្គកា�សង្គម 
សីុវលិចំនួន៩រទៀត និង កករុមសហគមន៍មូលោ្ឋ នចំនួន៤០ ក៏ជាចំនណកមួយននកម្មវ ិ្ ី 
3PC រកកាម្័កត�បស់អង្គកា� Friends-International ផងនែ�។

៩ សូមរមើលកំណត់សមា្គ ល់ចុងទំព័� ទី១។
១០  កបព័ន្ធទិន្ន័យស្ីពីកា�នែទំាជំនួស�បស់កកសួង ស.អ.យ. (២០០៥-២០១០)។ 

១. រសចក្ីរផ្ើម

២. សាវតា

កកសួង ស.អ.យ. បានកំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� 
ជាពី�ែំណាក់កាល រៅចរ ល្ែ រះ នេវចិ្ិកា ឆំ្្២០១៤ និង  
នេ្្ូ ឆំ្្២០១៥ រែើម្បរីោរះសសាយបញ្ហា កង្វរះព័ត៌មាន 
កគប់កជរុងរកជាយអំពីចំនួនកននលែងនែលផល់្កា�នែទំាកុមា� 
ក្ុងកបរទសកម្ុជា។ ព័ត៌មាននតមួយគត់នែលមានមក

 
ទល់នឹងបច្ចុប្បន្ នផអែករលើ�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ច នែល 
កកសួងបានរ្្វើ ព័ត៌មានទំាងរ្រះមានចំរោរះមណ្ឌ លនែល
រគសា្គ ល់ជាផលែវូកា�ឬ មណ្ឌ លនែលមានអនុស្ស�ណភៈនន 
កា�រោគយល់ជាមួយកកសួងប៉ាុរណាណ រះ។ 
រគបានសន្ិោ្ឋ នថា មានកននលែងនែទំាកុមា�ជារកចើនរទៀត 
រហើយកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� គឺជាវ ិ្ ីមួយ 
កបកបរោយកបសិទ្ធភ្ពក្ុងកា�កំណត់អតស្ញ្ញា ណ 
កននលែងទំាងរ្រះ។ កកសួង ស.អ.យ. បានរ្្វើកា�កំណត់ 
កននលែងនែទំាកុមា�រលើកែំបូងមួយក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន  
៥ រៅចរ ល្ែ រះនេវចិ្ិកា ឆំ្្២០១៤ និងនេកុមភ្ៈ ឆំ្្២០១៥ 
រហើយកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រលើកទី២រៅរលើ 
រេត្នែលរៅរសសសល់ចំនួន២០រទៀតកតរូវបានរ្្វើរ�ើង
រៅចរ ល្ែ រះនេតុលា�ហូតែល់នេ្ូ្ ឆំ្្២០១៥។ 

�បាយកា�ណ៍រនរះកតរូវបាននបងនចកជា៧នផ្ក នែល�មួ 
មានជាអាទិ៍៖ សរងខេប រសចក្ីរផ្ើម និងរសចក្ីអ្ិបបាយ 
អំពីកា�កំណត់ទីតំាង  សាវតាននកា�សិកសាសសាវកជាវ   

វ ិ្ ីសាសស ្ គំរហើញពីកា�សិកសាសសាវកជាវនបងនចក 
ជាអនុនផ្កចំនួន៥រទៀត ១. ចំនួន និងកបរភទកននលែង 
នែទំាកុមា�  ២. មណ្ឌ លនែទំាកុមា�  ៣. កុមា�នែល 
កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំា ៤.កបរភទែនទរទៀតនន 
កននលែងនែទំាកុមា� និងកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅកននលែង 
ទំាងរ្រះ ៥. យុវជនវយ័រក្មងនែលកំពុង�ស់រៅកននលែង 
នែទំាកុមា�កបរភទរផ្សងៗគ្ា សញ្ញា ណរៅរពលអ្គត 
ននកា�សិកសាសសាវកជាវរនរះ  និងរសចក្ីសន្ិោ្ឋ ន។

កកសួងសូមនែលែងអំណ�គុណែល់អង្គកា�យូនីរសហ្វ  
អាជាញា ្� កម្ុជាកគប់កគងសកម្មភ្ពកំចាត់មីន និង 
សរ្ងា្គ រះជនពិកា�រោយសា�មីន និង កម្មវ ិ្ ី 3PC៨ នែល 
បានផ្ល់កិច្ចគំាកទបរច្ចករទសសកមាប់កា�កំណត់ទីតំាង 
កននលែងនែទំាកុមា�រនរះ។ កកសួង ស.អ.យ. ក៏សូមនែលែង 
អំណ�គុណផងនែ�ចំរោរះមូលនិ្ិកុមា��ងកា�ជរមលែៀស  
និងកុមា�កំកោ�បស់ USAID សកមាប់កា�បន្ផ្ល់ 
វភិ្គទានហិ�ញញាវត្ុ និង កា�រប្ជាញា ចិត្គំាកទែល់កា�នក
លមអែ រៅរលើកា�នែទំាកុមា�ក្ុងកបរទសកម្ុជា។ 

របើរទារះបីជាមានភស្ុតាងវទិយាសាសសប្ញ្្ក់ថាកា��ស់ 
រៅក្ុងមណ្ឌ លអាចបងករកគារះថ្ាក់ែល់កា�អភិវឌ្ឍនផក្ 
សង្គម ផលែូវកាយ សតិបញ្ញា  និង ផលែូវចិត្�បស់កុមា� 

 
និងមានផលប៉ារះោល់�យភៈរពលនវងរៅរលើជីវតិ�បស់ 
ពួករគរៅរពលរពញវយ័ រាប់បញ្ចូ លទំាងកា�កបឈម 
រៅនឹងកំរណើ នននកា�រំលាភបំោន និងអំរពើហិងសា៩  
ក៏រោយ ក៏មណ្ឌ លនែទំាកុមា�រៅកម្ជុាបានបន�្កីរាល 
ោលោ៉ាងរពញទំហឹង។

រោងតាមទិន្ន័យ�បស់កកសួង១០ បានឱ្យែឹងថា 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�បានកាលែ យរៅជារ�ឿង្ម្មតាកាន់នត 
ខាលែ ំងរ�ើងជាលំោប់ រហើយកុមា�ជារកចើនកតរូវបានបំនបក 
ពីកគរួសា��បស់ពួករគ និងទុកោក់រៅកុ្ងមណ្ឌ លរោយ 
មិនចំាបាច់។ មានកា�រកើនរ�ើង ៧៥%ចំរោរះចំនួនមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា� រៅចរ ល្ែ រះឆំ្្២០០៥ រៅ ឆំ្្២០១០ ពី១៥៤ 

រៅ ២៦៩មណ្ឌ ល កពមជាមួយនឹងកំរណើ នកុមា�រៅក្ុង 
មណ្ឌ លចំនួន ៩១% ពី ៦.២៥៤្ក់ រៅ ១១.៩៤៥្ក់។  
រៅចរ ល្ែ រះឆំ្្២០១០ រៅ ឆំ្្២០១៥ ចំនួនកុមា� និង 
មណ្ឌ ល បានធាលែ ក់ចុរះ បន្ិច ប៉ាុនន្វារៅនតបន្មានកកមិត 
េ្ស់ែនែល រោយមានកុមា�ចំនួន១១.១៧១្ក់(៤៧% 
ជាកុមា�)ី។ ក្ុង ឆំ្្២០១៥ មានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន 
២៥៤កននលែង ក្ុងរ្រះមណ្ឌ លចំនួន២២ ជាមណ្ឌ ល�ែ្ឋ  
(�បូភ្ពទី២)។ របើរទារះជាែូរច្រះក្ី ទិន្ន័យរនរះកគាន់នត 
្លែុរះបញ្្ច ងំអំពីមណ្ឌ លនែលបានចុរះបញី្ជាផលែូវកា�ជាមួយ

 
កកសួង ស.អ.យ. ប៉ាុរណាណ រះ មានន័យថាទំនងនឹង 
មានកុមា�រកចើនជាងរនរះរទៀតរៅក្ុងមណ្ឌ លនបបរនរះ។  
រែើម្បយីល់បានរពញរលញអំពីវសិាលភ្ពននបញ្ហា រនរះ 
រគចំាបាច់កតរូវរ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� រែើម្ីប 
�កឱ្យរ�ើញនូវរាល់មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ទំាងអស់រៅក្ងុ 
កបរទស។ 
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១៤០០០

១២០០០

៨០០០

៦០០០

៤០០០

២០០០

០

៣០០

២៥០

២០០

១៥០

១០០

៥០

០

២០០៥ ២០១០ ២០១១ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

២៥៦១ ៥៣០២ ៥០៣០ ៦៨៤៤ ៥២១៧ ៥២១៦

៣៦៩៣ ៦៦៤៣ ៦០៨២ ៥៥២៣ ៦២៣៥ ៥៩៥៥

១៥៤ ១៦៩ ២១៦ ២២៥

្របភពឯកសារ៖ របយការណ៍អធិការកិច� ្រកសួង ស.អ.យ. (២០១៦)

២២៨ ២៥៤

សសបរពលនែលកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� 
កតរូវបានចាប់រផ្ើម កា�សិកសាមួយរទៀត នែលមាន 
រគាលបំណងសសរែៀងគ្ា(កា�បា៉ា ន់កបមាណថ្ាក់ជាតិ 
អំពីចំនួនកុមា�រៅក្ុងមណ្ឌ លក្ុងកបរទសកម្ុជា) 

 នែលរ្្វើរ�ើងរោយវទិយាស្ានជាតិស្ិតិ (NIS) និង 
សាកលវទិយាល័យកូ�ំបី៊ក៏កតរូវបានផ្ចួរផ្ើមរ�ើងផងនែ�។  
�បាយកា�ណ៍រនរះកតរូវបានរបារះពុម្ផសាយ កពមជាមួយ 
នឹង�បាយកា�ណ៍កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា��បស់  
កកសួង ស.អ.យ. ក្ុងរាជធានីរេត្ទំាង៥ នែលរ្្វើ 
រ�ើងក្ុងនេមី្ ឆំ្្ ២០១៦។ កា�សិកសា�បស់វទិយាស្ាន 
ជាតិស្ិតិ បានរ ្្វើកា�បា៉ា ន់កបមាណថា មានកុមា�ចំនួន 
៤៨.៧៧៥្ក់ កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
កបមាណ ១.៦៥៨ កននលែងរៅកម្ុជា។ 

របើរទារះបីជាកា�សិកសា�បស់វទិយាស្ានជាតិស្ិតិ និង  
កកសួង ស.អ.យ. បំរពញបាននូវចរ ល្ែ រះកបរហាងព័ត៌មាន 
មួយែ៏សំខាន់ក៏រោយ ប៉ាុនន្គំរហើញ�បស់ពួករគមានភ្ព 
េុសគ្ា។ ភ្ពេុសគ្ាចំរោរះនិយមន័យននោក្យថា 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា� និងភ្ពេុសគ្ាននវ ិ្ ីសាសស�្បស់ 
ពួករគ បាន្ំឱ្យទទួលបានលទ្ធផលេុសគ្ា។ កកសួង  
បានរកបើកបាស់អភិកកមកំណត់ទីតំាងមួយ រែើម្បីរ ្្វើកា� 
អរងកតរៅរលើមណ្ឌ លទំាងអស់ (សូមរមើលនផ្ក 
នែលនិោយអំពីវ ិ្ ីសាសស)្ រោយន�ក កា�សិកសា�បស់ 
វទិយាស្ានជាតិស្ិតិ គឺជាកា�បា៉ា ន់កបមាណនផអែករលើ 
ទិនន័្យនែលកបមូលបាន ពីសំណាកទីតំាងនែលកតរូវបាន 
រកជើរ� ើសរោយនចែន្យ (ទិន្ន័យកតរូវបានកបមូលរៅ 
ថ្ាក់�ំុសងាក ត់ ពីទីតំាងនែលបានរកជើសរ� ើសទំាង២៤ 

រៅកុ្ងរេត្នែលកតរូវបានរកជើសរ� ើសចំនួន១១)។ 
រលើសពីរនរះរទៀត និយមន័យននោក្យថាមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�នែលវទិយាស្ានជាតិស្ិតិបានរកបើកបាស់ មានភ្ព 
ទូលំទូលាយជាងនិយម័យនែលកកសួង ស.អ.យ. បាន 
រកបើកបាស់ នែលមានភ្ពសសបគ្ាោ៉ាងខាលែ ងំរៅនឹងនិយ
មន័យនែលរកបើកបាស់រៅក្ុងបទោ្ឋ នអប្បប�មាស្ីពី 
កា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�។ ប៉ាុនន្ រទារះជាោ៉ាងណាក្ី 
មានគំរហើញមួយចំនួននែលមានលកខេណភៈែូចគ្ា៖ កា� 
សិកសាទំាងពី�រនរះ បងាហា ញឱ្យរ�ើញថាមានកុមារារកចើន 
ជាងកុមា� ី�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល(កកសួង ស.អ.យ.៖ 
៥៣% ជាកុមារា រហើយ�បាយកា�ណ៍ �បស់វទិយាស្ាន 
ជាតិស្ិតិបងាហា ញថាកុមារា មានចំនួន ៥៧%)។  
ទិន្ន័យរនរះក៏ទទួលបានកា�បញ្្ក់ ពី�បាយកា�ណ៍ 
អ្ិកា�កិច្ចផងនែ�។ ែូចមានបងាហា ញរៅក្ុង�បូភ្ពទី២ 
ចំនួនកុមារារៅក្ុងមណ្ឌ ល បន្មានអកតាេ្ស់ជាង 
ចំនួនកុមា�កី្ុង�យភៈរពលប៉ាុ ្្ម នឆំ្្កនលែងមករនរះ 
(រលើកនលងនតឆំ្្២០១៣)។ សសរែៀងគ្ារនរះនែ�កា� 
សិកសាទំាងពី�រនរះ បាន�ករ�ើញ ថាកុមា�ភ្គរកចើន 
រលើសលប់ ស្ិតក្ុងវយ័ចូលរ�ៀន។  
កា�សិកសា�បស់វទិយាស្ានជាតិស្ិតិ បាន�ករ�ើញថា  
កុមា�ជាងោក់កណ្ាលននចំនួនកុមា�ស�បុមានអាយុ 
ចរ ល្ែ រះពី ១៣-១៧ឆំ្្។ ទន្ឹមនឹងរនរះ កា�កំណត់ទីតំាង 
កននលែងនែទំាកុមា� បាន�ករ�ើញថាកុមា�ចំនួន  
៦៧% នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លក្ុងរេត្ទំាង២០ មាន

 
អាយុចរ ល្ែ រះពី ១១ រៅ ១៧ឆំ្្ (សូមរមើលតារាងទី១)។ 

�បូភ្ពទី២៖  ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា� និងកុមា�នែលរៅក្ុងមណ្ឌ លទំាងរ្រះ (២០០៥-២០១៥)
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កា�សិកសា�បស់វទិយាស្ានជាតិស្ិតិ ក៏ផ្ល់នូវព័ត៌មាន 
បនន្មមួយចំនួនផងនែ�។ កា�សិកសារនរះ បានបញ្្ក់ថា 
កុមា�ភ្គរកចើននែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុង 
កបរទសកម្ុជា ពំុនមនសុទ្ធនតជាកុមា�កំកោរ�ើយ 
ប៉ាុនន្ោ៉ាងរហាចណាស់ពួករគមានឪពុក ឬម្ាយម្ាក់ 
នែលរៅ�ស់រៅរទ្បើយ រោយកុមា�អាយុចរ ល្ែ រះពី  
១៣ឆំ្្ រៅ ១៧ឆំ្្ កបមាណ ៧៩% ឬ កុមា� ៤្ក់ ក្ុង 
ចំរណាម ៥្ក់ នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល កតរួវបាន 
រាយកា�ណ៍ោ៉ាងរហាចណាស់ពួករគមានឪពុក 
ឬ ម្ាយម្ាក់នែលរៅ�ស់។ ព័ត៌មានរនរះមានសង្គតិភ្ព 
រៅនឹង�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ចឆំ្្២០១៣ នែលបាន 
រាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថា ោ៉ាងរហាចណាស់ កុមា�ចំនួន  
៧៧% រៅក្ងុមណ្ឌ ល នែទំាកុមា�មានឪពុក ឬ ម្ាយម្ាក់ 
នែលរៅ�ស់។ កា�សិកសាសសាវកជាវ�បស់វទិយាស្ាន 
ជាតិស្តិិ ក៏បានរាយកា�ណ៍ផងនែ�ថា កុ្ងចំរណាម 
កុមា� នែលោ៉ាងរហាចណាស់មានឪពុក ឬម្ាយម្ាក់ 
នែលរៅ�ស់ មានកុមា�រស្ើ�នតោក់កណ្ាលបាន 
រាយកា�ណ៍ថា ឪពុកម្ាយ�បស់ពួករគ�ស់រៅក្ុងរេត្ 
នតមួយជាមួយនឹងមណ្ឌ លនែ�។ រែើម្បទីទួលបាន�បូភ្ព 
ទំាងសសរុង ននមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុងកបរទសកម្ុជា 

 
គប្បអីាន�បាយកា�ណ៍ស្ីពីកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំា 
កុមា� �មួគ្ាជាមួយនឹងកា�សិកសា�បស់វទិយាស្ានជាតិ 
ស្ិតិ១១។

ពំុមានកា�សិកសាសីុជរករៅទូលំទូលាយអំពីមូលរហតុនន 
កា�យកកុមា�រៅោក់ក្ុងមណ្ឌ លរ�ើយ។ �បាយកា�ណ៍ 
នែលមាន បានឱ្យែឹងថា របើរទារះបីជាភ្ពកកីកក និង 
កា�អប់�គឺំជាកត្ាចម្បងក៏រោយ ប៉ាុនន្ ពំុនមនកគប់កគរួសា�  
កកីកកទំាងអស់បញូ្នកូន�បស់ពួករគរៅមណ្ឌ ល 
រ�ើយ និងមានកត្ាបនន្មរទៀត នែលជំ�ញុឱ្យកគរួសា� 
ងាយ�ងរកគារះយកកូន�បស់ពួករគរៅោក់រៅក្ុង 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ 

ឧទាហ�ណ៍ �បាយកា�ណ៍ពីកា�សិកសា�បស់វទិយាស្ាន 
ជាតិស្ិតិ បានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថា កុមា�អាយុចរ ល្ែ រះពី  
១៣ឆំ្្ រៅ ១៧ឆំ្្ ចំនួន៧៥% បានរ�ៀបរាប់ថាកា�រគច 
ពីភ្ពកកីកក ឬឱកាសទទួលបានកា�អប់� ំគឺជាមូលរហតុ 
ចម្បងននកា�ចូលមក�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល។ សសរែៀងគ្ា 
រនរះនែ� កា�សិកសាមួយ�បស់អង្គកា�យូនីរសហ្វ ក្ុងឆំ្្ 
២០១១ បានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថា កគប់កគរួសា�ទំាងអស់ 
នែលមានកូន�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល បាននិោយថាភ្ព 
កកីកកបាន�មួចំនណករ្្វើឱ្យពួករគសរកមចចិត្យក 
កូន�បស់ពួករគរៅោក់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�១២។ 
របើរទារះជាែូរច្រះក្ី �បាយកា�ណ៍ែនែល�បស់អង្គកា� 
យូនីរសហ្វ បាន�ករ�ើញថាមិននមនកគប់កគរួសា�កកីកក 
ទំាងអស់បញូ្នកូន�បស់ពួករគរៅមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
រ�ើយ និងមានកត្ាមួយចំនួនរទៀត ែូចជា ម�ណភ្ព 
�បស់ឪពុក ឬម្ាយ ឪពុកម្ាយនលងលរះគ្ា ឪពុកម្ាយ 
នបកផលែូវរ�ៀបកា�ជាមួយអក្រផ្សង កា�រកបើកបាស់បំោន 
រកគឿងសសវងឹ កូនម្ាក់សាលែ ប់ មានជមងៃឺ មានកូនរកចើន  
ចំណាកសសរុក និងកង្វរះរសវាសុេុមាលភ្ពសង្គមក្ុង 
មូលោ្ឋ នបាន�មួចំនណករ ្្វើឱ្យមានកា�រកើនរ�ើងនូវភ្ព 
ងាយ�ងរកគារះ និងកា�យកកុមា�រៅោក់ឱ្យ�ស់រៅក្ុង 
មណ្ឌ ល។ �បាយកា�ណ៍បានស�រស�បនន្មរទៀតថា  
កត្ាសរកមចែនទរទៀត �មួមានកា�សា្គ ល់ន�ណាម្ាក់ 
រៅក្ុងមណ្ឌ ល ឬកា�លឺរគនិោយអំពីមណ្ឌ ល  
កពមជាមួយនឹងថារតើកគរួសា�ងាយ�ងរកគារះមានលទ្ធភ្ព 
ទទួលបានទកមង់ននកិច្ចគំាកទផ្សងៗគ្ារៅក្ុងសហគមន៍ 
រែើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យពួករគ�កសាកូនរៅឯផ្រះ នែ�ឬរទ។ 

កំរណើ នែ៏ឆ្ប់�ហ័សចំរោរះកា�ទុកោក់កុមា�រៅក្ុង 
មណ្ឌ ល គឺផ្ុយពីរគាលនរោបាយ�បស់�ោ្ឋ ភិបាល 
នែលនចងថា កា�នែទំាតាមកគរួសា� និងសហគមន៍ គឺជា 
ជរកមើសកបរសើ�បំផុតសកមាប់កា�នែទំាជំនួសចំរោរះ 
កុមា� រហើយកា�នែទំាតាមមណ្ឌ លគប្បីជាជរកមើសចុង 
រកកាយ និងបរណ្ារះអាសន្ រហើយតួ្ទីបឋមក្ុងកា� 
កា�ោ� និងនែទំាកុមា� គឺជាតួ្ទី�បស់កគរួសា�ពួករគ។ 
ចំណុចរនរះមាន្លែុរះបញ្្ច ំងរៅក្ុងរគាលនរោបាយ

 
ស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�ឆំ្្២០០៦ និង បទោ្ឋ ន 

តារាងទី១៖    អាយុ�បស់កុមា�រៅតាមកននលែងនែទំាកុមា�

* មានទិន្ន័យសកមាប់នតរេត្ចំនួន២០ប៉ាុរណាណ រះ។ តួរលេនីមួយៗបូកបញ្ចូ លគ្ាមិនទទួលបានតួរលេស�បុ១០០%រ�ើយ រោយសា�នតកា�កំណត់ទាញយករលេគត់។ 

១១  វទិយាស្ានជាតិស្ិតិ និង សាកលវទិយាល័យកូ�ំរបៀ “កា�បា៉ា ន់កបមាណថ្ាក់ជាតិស្ីពី
កុមា�អ្ថាក្ុងកបរទសកម្ុជា” ឆំ្្២០១៥។

១២  អង្គកា�យូនីរសហ្វ “រោយបំណងលអែបំផុត ៖ កា�សិកសាស្ីពីឥ�ោិបែចំរោរះកា� 
នែទំាតាមមណ្ឌ លក្ុងកបរទសកម្ុជា˝ អង្គកា�យូនីរសហ្វ ភ្ំរពញ ២០១១។

២. សាវតា

កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា* កា�សិកសា�បស់វទិយាស្ានជាតិស្ិតិ

០-៣ ឆំ្្ ៤-១០ ឆំ្្ ១១-១៧ ឆំ្្ <៥ ឆំ្្ ៥ រៅ <៩ ឆំ្្ ៩ រៅ <១៣ ឆំ្្ ១៣ រៅ <១៨ ឆំ្្

៤% ១៤% ៣១% ៥១%២% ៣២% ៦៧%
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អប្បប�មាស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះ កុមា�ឆំ្្២០០៨  
នែលផ្ល់កកបេ័ណ្ឌ គតិយុត្ និងរសចក្ីនណ្ំមួយ 
ស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�ក្ុងកបរទសកម្ុជា។

ែ្វីត្បិតនត�ោ្ឋ ភិបាលមានជំហ��ងឹមំាកបឆំ្ងនឹងកា�នែទំា 
តាមមណ្ឌ លក៏រោយ ប៉ាុនន្ របើគា្ម នកា�កគប់កគង 
ឱ្យបានកគប់កគាន់រទរ្រះ ចំនួនកននលែងនែទំាកុមា�នឹងបន្
រកើនរ�ើងជារ�ៀងរាល់ឆំ្្។

កំរណើ នននមណ្ឌ លនែទំាកុមា� ក៏បណ្ាលមកពីនតកកមិត 
ននកិច្ចគំាកទពីមា្ច ស់ជំនួយរករៅកបរទស នែលមាន 
រចត្កបរសើ�បំផុតក្ុងកា�ផ្ល់កិច្ចគំាកទ និងមូលនិ្ិ 
ឧបត្ម្ែល់កុមា�រៅក្ុងមណ្ឌ ល (“មណ្ឌ លកុមា�កំកោ”)  
រោយមិនបានែឹងអំពីជរកមើសនែទំាជំនួស
កុមា�តាមកគរួសា� និងសហគមន៍ផងនែ�។ 
របើរទារះបីជាកននលែងនែទំាកុមា� មួយចំនួនកគប់កគងែំរណើ
�កា�រោយ�ែ្ឋក៏រោយ ប៉ាុនន្កននលែងនែទំាកុមា�ភ្គរកចើន 
កគប់កគងរោយអង្គកា�មិននមន�ោ្ឋ ភិបាល ឯកជន ឬ 
អង្គកា�សាស្ រហើយកននលែងនែទំាកុមា�រស្ើ�នតទំាង 
អស់ទទួលបានកា�ឧបត្ម្ពីបុគ្គលរៅរករៅកបរទស។ 
ជាលទ្ធផល មណ្ឌ លជារកចើនបាននកបកាលែ យជាមណ្ឌ ល
រទសច�ណ៍កុមា�កំកោ រែើម្បទីាក់ទាញមា្ច ស់ជំនួយ 
បនន្មរទៀត នែលជារហតុ្ំឱ្យមានកបព័ន្ធមួយនែលជា
រហតុ្ំមកនូវកបព័ន្ធមួយនែលរ ្្វើរអាយកុមា�មានកា� 
កបឈមនឹងរកគារះថ្ាក់។

បទពិរសា្ន៍រៅក្ងុវស័ិយនែទំាកុមា� ពំុនមនជាលកខេេណ្ឌ  
តកមរូវផលែូវកា� រហើយក៏មិននមនជាលកខេេណ្ឌ តកមរូវរកកាម 
បទោ្ឋ នអប្បប�មាស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�នែ�។  

ចាប់តំាងពីឆំ្្២០០៦ កកសួង ស.អ.យ. បានពកងឹង 
កកបេ័ណ្ឌ ស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�រែើម្បីរលើកក
ម្ស់កា�នែទំាកុមា�តាមកគរួសា� និងសហគមន៍ និង 
កគប់កគងឱ្យបានកាន់នតកបរសើ�រៅរលើកា�នែទំាជំនួស 
កគប់ទកមង់ទំាងអស់។  
របើរទារះបីជាមានកិច្ចេិតេំោ៉ាងរនរះក៏រោយ 
កកសួងកគាន់នតអាចរ្្វើកា�រផ្ៀង្្ត់ជាមួយភ្ព 
អនុរលាមរៅនឹងបទោ្ឋ នអប្បប�មាស្ីពីកា�នែទំាជំនួស 
ចំរោរះកុមា�សកមាប់នត កននលែងនែទំាកុមា�មួយចំនួន 
តូចប៉ាុរណាណ រះ ជាពិរសសគឺមណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលមាន 
អនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់ជាមួយកកសួង។ បច្ចុប្បន ្
មានកុមា� ជារកចើនកំពុង�ស់រៅរកកាមកា�ផ្ល់រសវា 
នែលស្ិតរៅរករៅបទោ្ឋ នននកា�នែទំា�បស់កកសួង  
ស.អ.យ. នែលមានន័យថា ពួករគពំុនមនជាកម្មវត្ុននកា
�កតរួតពិនិត្យ�បស់�ោ្ឋ ភិបាល រែើម្បីធា្ថាពួករគទទួល 
បានរសវាកបកបរោយគុណភ្ពរ�ើយ។ កកសួង 
ស.អ.យ. �មួជាមួយនឹងអង្គកា�យូនីរសហ្វ និងកម្មវ ិ្ ី  
3PC បានរ្្តកា�យកចិតទុ្កោក់រែើម្បរី្លែើយតបរៅនឹង 

កម្មវ ិ្ ី�បស់េលែួនរៅក្ុងរាជធានី-រេត្អាទិភ្ព ចំនួន៥ 
 

(ភ្ំរពញ រសៀមរាប បាត់ែំបង កណ្ាល និងកពរះសីហនុ)  
អាសស័យរោយរាជធានី-រេត្ទំាងរនរះ កតរូវបាន�ក 
រ�ើញថាមានចំនួនកុមា��ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លរកចើន។ 

កា�អនុម័តអនុកកឹត្យស្ីពីកា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា� បានតកមរូវឱ្យរាល់កននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់នែល 
មិននមនជា�បស់�ែ្ឋ (មណ្ឌ លនែលកគប់កគងែំរណើ �កា� 
រោយអង្គកា�មិននមន�ោ្ឋ ភិបាល មណ្ឌ លសាស្  
កននលែងនែទំាកុមា�កបរភទែនទរទៀត) កតរូវចុរះបញី្រែើម្បីរ្្វើ 
កបតិបត្ិកា�រៅក្ុងកបរទសកម្ុជា។ មិននមនកគប់មណ្ឌ ល

 
ទំាងអស់សុទ្ធសឹងនតបានរ្្វើនបបរនរះជាមួយកកសួង 
ែូចគ្ានតមួយរ�ើយ នែលជារហតុរ្្វើឱ្យកា�កគប់កគងមិន 
បានកគប់កជរុងរកជាយ និងកា�អនុវត្បទោ្ឋ នអប្បប�មា 
មានកា�លំបាក រោយសា�នតតួ្ទី�វាងបណ្ាកកសួង 
្្មិនចបាស់លាស់។ បទប្បញញាត្ិ និងលកខេេណ្ឌ  
តកមរូវចំរោរះកា�របើកមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក៏មានភ្ពមិន 
ចបាស់លាស់ផងនែ�។ របើរទារះជាែូរច្រះក្ី 
រៅក្ុងវឌ្ឍនភ្ព 
ចម្បងមួយននកំនណទកមង់រគាលនរោបាយែ៏សំខាន់  
និងរសចក្ីនែលែងកា�ណ៍រប្ជាញា ចិត្នែលអមមកជាមួយ 
អនុកកឹត្យស្ីពីកា� កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� កតរូវបាន 
កបកាសផ្សព្វផសាយក្ុងឆំ្្២០១៥ រោយផ្ល់យន្កា� 
ចបាស់លាស់មួយ រែើម្បីកតរួតពិនិត្យរៅរលើមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា� និងកា�កា�ោ�កុមា�ពីកា�បំនបកពីកគរួសា�រោយ 
មិនចំាបាច់។ អ្វីនែលគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ជាងរនរះរទៀត  
អនុកកឹត្យស្ពីីកា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�បានកំណត់ 
ថាកកសួង ស.អ.យ. គឺជាអាជាញា ្�នតមួយគត់ នែលមាន 
តួ្ទីកគប់កគងកននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់ (រាប់បញ្ចូ ល 
កននលែងនែទំាកុមា�នែលមានកិច្ចកពមរកពៀងជាមួយកកសួង 
ែនទផងនែ�)។ រសចក្ីនែលែងកា�ណ៍ និងកា�រប្ជាញា ចិត្  
បានគូសបញ្្ក់អំពីអាទិភ្ពសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកា� 
នែទំាកុមា�តាមមណ្ឌ ល ក្ុងរ្រះ�មួមាន 
កា�រ្្វើសមាហ�ណ- 
កម្មកុមា� ចំនួន៣០% ពីមណ្ឌ លឱ្យរៅ�ស់រៅជាមួយ 
កគរួសា��បស់ពួករគវញិ ឬកា�នែទំាតាម កគរួសា� រែើម្បី 
សរកមចមិនទទួលយកកា�ោក់ោក្យសំុរបើកមណ្ឌ ល 
ែ្មី �ហូតែល់រពលនែលមណ្ឌ លនែលមានសសាប់ទំាងអស់ 
កតរូវបានបា៉ា ន់កបមាណ�ចួរាល់ និងែំរណើ �កា�រ�ៀបចំ 
នផនកា�រែើម្បីកំណត់ថារតើកតរូវកា�ឱ្យមានមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�ចំនួនប៉ាុ ្្ម នទូទំាងកបរទស សកម្មភ្ពរនរះគួ�កតរូវ 
សរកមចរអាយបានរៅកតឹមែំណាច់ឆំ្្២០១៦។ កកសួង  
ស.អ.យ. នឹងបរងកើតឱ្យមានយន្កា�កតរួតពិនិត្យមួយ 
រែើម្បកីគប់កគងរៅរលើសំរណើ ទុកោក់កុមា�រៅក្ងុមណ្ឌ ល 
រោយមិនចំាបាច់ និងែូចមាននចងរៅក្ុងកា�រប្ជាញា ចិត្ 
ថា ចាប់ពីរែើមឆំ្្២០១៦តរៅ ពំុមានកុមា�ណាម្ាក់ 
កតរូវបានបញ្ចូ លឱ្យ�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លអង្គកា�រោយគា្ម ន
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កា�អនុញ្ញា តជាផលែូវកា�ពីកកសួង ស.អ.យ. រ�ើយ។  
កុមា�នឹងមិនកតរូវបានយករៅទុកោក់រៅក្ុងមណ្ឌ ល 
រ�ើយ កបសិនរបើមិនទាន់បានពិនិត្យអស់លទ្ធភ្ពរៅ 
រលើជរកមើសនែទំាជំនួស្្ ជាពិរសសចំរោរះក�ណី 
កុមា�អាយុរកកាម៣ឆំ្្។ កកសួង ស.អ.យ. នឹងបរងកើត 
ឱ្យមានកករុមរ្លែើយតប�ហ័សមួយ រែើម្បីរោរះសសាយ 
រសចក្ីរាយកា�ណ៍អំពីកា��រំលាភបំោន និងភ្ពមិន 
កបកកតី្្រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ កករុមកា�ងា� 
រនរះនឹងរ្្វើកា�រ ល្ែើយតបក្ុង�យភៈរពល៤៨រមា៉ា ង 
រកកាយរពលទទួលបានរសចក្ីរាយកា�ណ៍អំពីក�ណី 
�រំលាភបំោន ឬភ្ពមិនកបកកតី១៣។

រែើម្បីអនុវត្អនុកកឹត្យរនរះកបកបរោយកបសិទ្ធភ្ពកា� 
កបមូលទិន្ន័យអំពីកននលែងនែទំាកុមា�ក្ុងកបរទសកមុ្ជា

 
ឱ្យបានសុកកឹត្យ កតរូវបានរគយល់រ�ើញថាជាជំហាន 
មួយែ៏សំខាន់។ ែូរច្រះ កកសួងបានរ្្វើកា�កំណត់ទីតំាង  
កននលែងនែទំាកុមា� នែលមិនមានលកខេណភៈជាកា�នែទំា 
តាមកគរួសា� រោយរាប់បញ្ចូ លកននលែងនែទំាកុមា�នែលមិន 
បានចុរះបញី្ និងមិនបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ចផងនែ�។  
កកសួង ស.អ.យ. នឹងរកបើកបាស់ទិន្ន័យរនរះរែើម្បី 
កគប់កគងក�ណី និងរ ្្វើជាទិន្ន័យបឋមក្ុងកា�វាស់សង់្
ផលប៉ារះោល់ននកម្មវ ិ្ ី�បស់េលែួន។ 

បនន្មពីរនរះរទៀត ក្ុងនេកញ្ញា  ឆំ្្២០១៥ FCF នែល 
ជាកា�ផ្ួចរផ្ើមមួយនែលទទួលបានកា�គំាកទពី USAID 
កតរូវបានកបកាសផ្សព្វផសាយឱ្យមានែំរណើ �កា�។ កម្មវ ិ្ ី 
រនរះមានរគាលបំណងបងាក �កា�បំនបកកុមា�ពីកគរួសា� 
រោយមិនចំាបាច់ និងបងកលកខេណភៈឱ្យកុមា�នែលមិនស្ិត 

រៅរកកាមកា�នែទំា�បស់កគរួសា� អាចកតរូវបានទុកោក់ 
រៅក្ុងកា�នែទំារោយកគរួសា�សមសសប។ រគ�ពឹំងថាកា� 
ផ្ួចរផ្ើមរនរះក៏នឹងរកបើកបាស់�បាយកា�ណ៍រនរះផងនែ� 
រែើម្បរីោរះសសាយបញ្ហា វស័ិយនែទំាតាមមណ្ឌ លនែលកំពុង
មានកា�រកើនរ�ើង ោ៉ាងឆ្ប់�ហ័សក្ុងកបរទសកម្ុជា។ 

បនន្មពីរនរះរទៀត រោងតាមអនុកកឹត្យស្ីពីកា�កគប់កគង 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា� និងរសចក្ីនែលែងកា�ណ៍រប្ជាញា ចិត្ 
�បស់កកសួង ស.អ.យ. សកមាប់កា�អនុវត�្បស់េលែួន តកមរូវ 
ឱ្យកគប់មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ទំាងអស់ ផ្ល់ទកមង់ជូន 
ែំណឹងមួយនែលបានបំរពញកគប់កជរុងរកជាយរៅឱ្យ 
កកសួង ស.អ.យ. កតឹមែំណាច់នេមិែុ្ ឆំ្្២០១៦  
កពមជាមួយនឹងព័ត៌មានមូលោ្ឋ នអំពីសាវតាផងនែ�។  
រោយមានកិច្ចគំាកទពីអង្គកា�យូនីរសហ្វ កកសួង ស.អ.យ. 
បាននិងកំពុងរ្្វើកា�ពិនិត្យរផ្ៀង្្ត់បញី្ទកមង់នែល 
បានផល់្ជូន រ្ៀបនឹង�បាយកា�ណ៍ ស្ពីីកា�កំណត់ទីតំាង
មណ្ឌ លរែើម្បីបញ្្ក់ឱ្យបានចបាស់លាស់អំពីចរ ល្ែ រះ 
កបរហាង្្និងតាមោនកននលែងនែទំាកុមា�ទំាងឡាយ
ណានែលមិនទាន់បានោក់ជូននូវឯកសា�កា�ងា� 
នែលចំាបាច់។ ទកមង់ជូនែំណឹងផ្ល់នូវទិនន័្យសំខាន់ៗ 
អំពីចំនួន និងកបរភទមណ្ឌ ល កពមទំាងកុមា�នែល�ស់រៅ 
ក្ុងរ្រះ រោយរាប់បញ្ចូ លទំាងស្ានភ្ពជាកុមា�

 
ពិកា� និងកុមា�កំកោ កពមទំាងរ្្វើកា�នបងនចករៅតាម 
រភទ និងអាយុ�បស់កុមា�ផងនែ�។ អាសស័យរោយវា 
គឺជាលកខេេណ្ឌ តកមរូវផលែូវចបាប់ សកមាប់អក្ផ្ល់រសវានែទំា 
កុមា�ក្ុងកា�បំរពញែំរណើ �កា�ជូនែំណឹង រែើម្បឱី្យ 
មានភ្ពសមសសបសកមាប់កា�ចុរះបញី្ និងកា�បា៉ា ន់ 
កបមាណជាផលែូវកា� ែូរច្រះវាទំនងនឹងអាចបំរពញចរ ល្ែ រះ 
កបរហាងពត័មាននែលេ្វរះខាតបននម្រទៀត អំពីមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�រៅកម្ុជា។ ១៣  មាកតា ១៤ ននកា�រប្ជាញា ចិត្�បស់កកសួង ស.អ.យ. សកមាប់កា�អនុវត្អនុកកឹត្យស្ីពី

កា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� (២០១៥)។

៣. វ ិ្ ីសាសស្

កននលែងនែទំាកុមា�។ សូមរមើលនិយមន័យននកននលែងនែទំា
កុមា�ទំាងរនរះ រៅទំព័� ៦។

ព័ត៌មានកតរូវបានកបមូលរោយនផអែករលើចំរណរះែឹង�បស់
អ្កផ្ល់ព័ត៌មានសំខាន់ និងកា�ចុរះពិនិត្យកននលែងនែទំា  
កុមា�រោយ្្ល់។ អ្កផ្ល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ �មួមាន  
រម�ំុ រមភូមិ និងសមាជិកគណភៈកមា្ម ្ិកា� ទទួលបន្ុក 
កិច្ចកា�្� ីនិងកុមា� �ំុសងាក ត់នែលបានកំណត់ 
កននលែងនែទំាកុមា�នែលពំុមានលកខេណភៈជាកា�នែទំាតាម 
កគរួសា�។ ពួករគកតរូវបានរកជើសរ� ើសរោយនផអែករលើ 
ចំរណរះែឹង្្ល់េលែួនអំពីភូមិ�ំុ និងរោយសា�នតពួករគ 
គឺជានផក្មួយនន�ោ្ឋ ភិបាលថ្ាក់រកកាមបងអែស់នែល 

វ ិ្ ីសាសសគឺ្ជាធាតុផ្សំមួយនែលកា�កំណត់ 
អត្សញ្ញា ណននកននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់ នែលពំុមាន 
លកខេណភៈជាកា�នែទំាតាមកគរួសា�ក្ុងកបរទសកម្ុជា។ 

 
កគប់រាជធានី-រេត្ ទំាងអស់រៅកម្ុជាកតរូវបានកំណត់ 
ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�។ កននលែងនែទំាកុមា�នែលកតរូវបាន 
ពិចា�ណា �មួមានមណ្ឌ លនែទំាកុមា� ផ្រះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ និងកននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះអាសន ្
ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម កា�នែទំាតាមវត្អារាម និងអគា� 
សាស្ែនទរទៀត កពមទំាងអរនវ្ាសកិោ្ឋ ន។ កននលែង 
នែទំាកុមា�នែលពំុមានបុគ្គលិកបរកមើកា�ងា�នែលទទួល 
បានរបៀវត្ស� ៍មិនកតរូវបានរាប់បញ្ចូ លរ�ើយ អាសស័យ 
រោយកននលែងទំាងរនរះមិនស្ិតរៅរកកាមនិយមន័យនន 
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អក្កបមូលទិនន័្យ បានរ្្វើសម្ាសន៍កបធាន ឬបុគ្គល 
សមសសបនែលទទួលបន្ុកកននលែងនែទំាកុមា� និងបំរពញ 
រៅក្ងុទកមង់ឯកសា�នែលបានរ�ៀបចំទុកជាមុនសាកល្បង 
�ចួ និងនែលមានកា�នកសកមរួលរ�ើងវញិរកកាយរពល
សាកល្បង។

វិ្ីសសស្តកបមូលៃិ្្ន្័យ
រកកាយរពលកបមូលទិន្ន័យ ទកមង់នែលបានបំរពញ 
�ចួរាល់ កតរូវបានពិនិត្យរផ្ៀង្្ត់រោយ ជនបរងា្គ ល 
ថ្ាក់រេត ្នែលជាអក្បញូ្នទកមង់រនរះរៅឱ្យអក្កបមូល 
ទិន្ន័យរែើម្បីរ្្វើកា�នកតកមរូវវញិ ក្ុងក�ណីនែលមាន 
កំហុស និងចរ ល្ែ រះកបរហាង្្។ រកកាយមក ទកមង់ 
ទំាងរនរះកតរូវបានបញូ្នរៅម្ន្ីកកសួង នែលជាអ្ក 
ពិនិត្យរៅរលើទកមង់នីមួយៗ រែើម្បពិីនិត្យចរ ល្ែ រះកបរហាង 
និងកំហុស្្។ កបសិនរបើ�ករ�ើញមានចរ ល្ែ រះ 
កបរហាង ឬ កំហុសណាមួយ អ្កកបមូលទិន្ន័យនឹងកតរូវ 
បាននណ្ំឱ្យរ ្្វើកា�នកតកមរូវជាប្្ន់។ កកសួងក៏បាន
រ្្វើកា�ពិនិត្យរផ្ៀង្្ត់�បាយកា�ណ៍រនរះ រ្ៀបរៅ 
នឹង�បាយកា�ណ៍ អ្ិកា�កិច្ចផងនែ�។ ប្្ប់មកទកមង់ 
បំរពញរោយនែនែលកតរូវបានពិនិត្យរផ្ៀង្្ត់�ចួរាល់ 
កតរូវបានបញូ្នរៅអាជាញា ្�កម្ុជាកគប់កគងសកម្មភ្ព

 
កំចាត់មីន និងសរ្ងា្គ រះជនពិកា�រោយសា�មីន រែើម្ីប 
បញ្ចូ លរៅក្ុងកបព័ន្ធទិន្ន័យ។ អាជាញា ្�រនរះកតរូវបាន 
រកជើសរ� ើសរោយសា�នតមានជំ្ញឯករទស ក្ុងកា� 
�ច្ទកមង់សសង់ព័ត៌មាន និងវភិ្គទិន្ន័យ។

មុនរពលចាប់រផ្ើមវភិ្គទិន្ន័យ អង្គកា�យូនីរសហ្វ និង 
កកសួង ស.អ.យ. បានពិនិត្យរផ្ៀង្្ត់រៅរលើទិន្ន័យ 
នែលបានបញ្ចូ លចំនួន១០% រកជើសរ� ើសរចញពីរេត្  
ទំាងអស់។ កា�ពិនិត្យរផ្ៀង្្ត់ទិន្ន័យ ចំនួន២រលើក  
បានរ្្វើរ�ើងមុនរពលរ្្វើកា�វភិ្គបននម្រទៀត។ 

ប្្ប់មក ទិន្ន័យកតរូវបានចងកកង និងវភិ្គរោយ 
អាជាញា ្�កមុ្ជាកគប់កគងសកម្មភ្ពកំចាត់មីន និងសរ្ងា្គ រះ 
ជនពិកា�រោយសា�មីន និង្យកោ្ឋ នសុេុមាលភ្ព 
កុមា�ននកកសួង ស.អ.យ. រោយមានកិច្ចគំាកទបរច្ចករទស 
ពីអង្គកា�យូនីរសហ្វ។ 

កា�នកលមអែរោយនផអែករលើបទពិរសា្ន៍ពីកា�កបមូល 
ទិនន័្យរលើកទី១ កតរូវបានយកមករកបើកបាស់រែើម្បនីកលមអែ 
រៅរលើកា�កំណត់ ទីតំាងកននលែងនែ ទំាកុមា�រៅក្ុង 
រេត្នែលរៅរសសសល់ចំនួន២០រទៀត។ កា�នកលមអែ 
សំខាន់ៗ�មួមានែូចខាងរកកាម៖ 

ការបញ្ចូល ្ិងការកផ្ៀងផ្្ត់ៃិ្្ន្័យ 

កកសួងបានរ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�ជាពី� 
ែំណាក់កាល។ រលើកទី១ បានរ្្វើកា�កំណត់រៅ 
រាជធានីរេត្ អាទិភ្ពចំនួន៥ នែល�មួមាន ភ្ំរពញ 
រសៀមរាប បាត់ែំបង កណ្ាល និងកពរះសីហនុ  
នែលទិន្ន័យរនរះកតរូវបានកបមូលរៅចរ ល្ែ រះនេវចិ្ិកា  
ឆំ្្២០១៤ និង នេកុម្ភៈ ឆំ្្២០១៥ រហើយរេត្នែល 
រៅរសសសល់ចំនួន ២០ រទៀត កតរូវបានរ ្្វើជារលើកទី២ 
រៅចរ ល្ែ រះនេតុលា �ហូតែល់នេ្ូ្ ឆំ្្២០១៥។

ការកបមូលៃិ្្ន្័យថដលមា្ចំ្ួ្ ២កលើក 

អ្កកបមូលទិន្ន័យ គឺជាម្ន្ីននកា�ោិល័យសង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាសសរុក។ ពួករគទទួល 
េុសកតរូវកបមូលព័ត៌មានពីសសរុក�បស់ពួករគរផ្សងៗ 
គ្ា។ ស�ុបមកមានម្នី្ចំនួន១៩៥្ក់ នែលកតរូវបាន 
រគៀងគ�ឱ្យរ្្វើជាអក្កបមូលទិនន័្យ រោយោ៉ាង 
រហាចណាស់មានបុគ្គលិក១�បូ ពីសសរុកនីមួយៗ។ អ្ក 
កបមូលទិន្ន័យកគប់�បូ តកមរូវឱ្យផ្ល់ទកមង់បញ្្ក់មួយ 
នែលចុរះហតរ្លខារោយរម�ំុ/រៅសងាក ត់ រោយមាន 
កបថាប់កតា�ំុផងនែ� រែើម្បីបញ្្ក់ថាពួករគបានពិរកគារះ
រោបល់ជាមួយរម�ំុ/រៅសងាក ត់ និងបានចុរះកតរួត 
ពិនិត្យកននលែងនែទំាកុមា�នែលបានរាយកា�ណ៍ជាមុន។

បុគ្គលិក�បស់កកសួង ស.អ.យ. អង្គកា�មិននមន�ោ្ឋ ភិបាល 
នែលជានែគូ�បស់កម្មវ ិ្ ី 3PC និងអង្គកា�យូនីរសហ្វ  
បាន�មួគ្ាផល់្វគ្គបណុ្រះបណ្ាលនែលមាន�យភៈរពល៣នែងៃ 
សកមាប់អក្កបមូលទិន្ន័យ និងអ្កកតរួតពិនិត្យ។ វគ្គ 

ការកបមូលៃិ្្ន្័យ ការបណ្តទះប្ត្ល ្ិងការកតរួតពិ្ិត្យ

ការថកសំរួលវិ្ ីសសស្ត ថផអែកកលើបៃពិកស្្៍កលើកៃី១

ស្ិតរៅនក្បសហគមន៍មូលោ្ឋ នបំផុត។ អ្កកបមូល 
ទិន្ន័យ បានចុរះកតរួតពិនិត្យរៅតាម�ំុសងាក ត់នីមួយៗ  
និងបានពិរកគារះរោបល់ជាមួយអ្ក ផ្ល់ព័ត៌មាន 
សំខាន់ៗ រែើម្បីកំណត់�កកននលែងនែទំាកុមា�នែលមាន 
សសាប់ មុនរពលចុរះពិនិត្យមណ្ឌ លនែលបានកំណត់ 
�ករ�ើញរោយ្្ល់ រែើម្បទីទួលបានព័ត៌មានសីុជរករៅ។  
�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ច�បស់កកសួង ស.អ.យ.ក៏កតរូវ 
បានយកពិនិត្យរ�ើងវញិផងនែ� រែើម្បីធា្ថារាល់ 
មណ្ឌ លនែលកតរូវបានរ ្្វើអ្ិកា�កិច្ចទំាងអស់កតរូវបាន 
រាប់បញ្ចូ លក្ុងអំ�ុងរពលននកា�កំណត់ទីតំាង

 មណ្ឌ លកុមា�។

បណុ្រះបណ្ាលបានរ្ ្ តរៅរលើកបធានបទមួយចំនួនែូចជា 
កា�ពន្យល់អំពីកបរភទកននលែងនែទំាកុមា� និងជំ្ញ រ្្វើ 
សម្ាសន៍ កា�អនុវត្ វធិានសរងកត និងកា�បញ្ចូ ល 
ទិន្ន័យ។ អ្កកបមូលទិន្ន័យស្ិតរកកាមកា�កតរួតពិនិត្យ 
�បស់ជនបរងា្គ លថ្ាក់រេត្ នែលមកពីមន្ី�សង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា រៅថ្ាក់រកកាមជាតិ 
និងកករុមអ្ិកា�កិច្ចមកពី្យកោ្ឋ នសុេុមាលភ្ពកុមា� 
ននកកសួង ស.អ.យ. នែលបានបន្ផ្ល់កិច្ចគំាកទក្ុង 
អំ�ុងរពលកបមូលទិន្ន័យ។ បុគ្គលិក�បស់អង្គកា�នែគូ 
ក្ងុរាជធានីរេតអ្ាទិភ្ពទំាង៥ បានផ្ល់កិច្ចគំាកទបននម្។ 
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៣. វ ិ្ ីសាសស្

•	 កា�បំនបករៅតាមអាយុ�បស់កុមា� និង យុវជន 
វយ័រក្មងនែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល និង 
ទិន្ន័យបនន្មែនទរទៀត

•	 កា�បណុ្រះបណ្ាលនែលមាន�យភៈរពលនវង 
ជាងរនរះសកមាប់អ្កកបមូលទិន្ន័យ និងអ្ក 
កតរួតពិនិត្យ រាប់បញ្ចូ លកា�បណុ្រះបណ្ាល

 
ជាក់នសង្ និង វគ្គសិកសាមួយអំពីបរច្ចករទស 
សម្ាសន៍ ជាមួយអ្កផ្ល់ព័ត៌មានសំខាន់មួយ
ចំនួននែលកតរូវបានរកជើសរ� ើស 

•	 កា�តកមង់ទិសសកមាប់ជនបរងា្គ លននមន្ី�
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 
អំពីកា�រផ្ៀង្្ត់ទិន្ន័យ

•	 កា�ពិនិត្យរផ្ៀង្្ត់មួយែំណាក់កាលរទៀត
រៅថ្ាក់កកសួង មុនរពលបញ្ចូ លព័ត៌មាន 
រៅក្ុងកបព័ន្ធទិន្ន័យ ក្ុងរ្រះរាប់បញ្ចូ លទំាង

 កា�ពិនិត្យរផៀ្ង្្ត់�បាយកា�ណ៍កំណត់ទីតំាង 
មណ្ឌ ល និង�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ច  
រែើម្បធីា្ថាពំុមានបាត់មណ្ឌ លណាមួយនែល 
កតរូវបានបញ្ចូ លក្ុងអំ�ុងរពលននកា�រ្្វើ

 អ្ិកា�កិច្ចមុនរ្រះរទ

•	 កា�អនុវត្វធិានកា�បនន្មរទៀតចំរោរះទិន្ន័យ 
រោយកករុមសិកសាសសាវកជាវ�បស់កកសួង 
នែលបានរ្្វើកា�រផ្ៀង្្ត់ទិន្ន័យនែលផ្ល់ 
ជូនអំពីមណ្ឌ លជាសំណាកននកា�សិកសា 
សសាវកជាវតាម�យភៈកា�ទូ�ស័ព្រៅកាន់មណ្ឌ ល 
នែលបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹង និងកា�រ្្វើរផួ្ៀង្្ត់ 
រៅរលើទិន្ន័យសំខាន់ៗ រោយយកចិត្ 
ទុកោក់រលើ�ំុសងាក ត់នែលមានចំនួនមណ្ឌ ល
រកចើន និង�ំុសងាក ត់នែលស្ិតរៅតំបន់ 
ោច់សសោល។

• របើរទារះបីជាកកសួងមានកា�រជឿជាក់ថា កននលែង
នែទំាកុមា�ែ៏រកចើនរលើសលប់រៅក្ុងរាជធានី-
រេត្ទំាង៥ កតរូវបានកំណត់�ករ�ើញក៏រោយ 
វាក៏អាចរៅមានកា�េ្វរះខាតផងនែ� ពីរកោរះ 
អ្កផ្ល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទំាងរ្រះមិនអាចែឹង 
កគប់កននលែងនែទំាទំាងអស់ នែលពំុមានលកខេណភៈ 
ជាកា�នែទំាតាមកគរួសា� រៅក្ុងតំបន់�បស់ 
ពួករគ ជាពិរសសកននលែងនែទំាកទង់កទាយតូច
នែលមិនផលែូវកា� នែលរទើបបានបរងកើតែ្មី។

• ទិន្ន័យែ្មីៗែូចជាកា�បំនបករៅតាមអាយុ 
និងថារតើកននលែងនែទំាកុមា�មានលកខេណភៈជា 
កននលែងសាស្ ឬមិននមនជាកននលែងសាស្  
មិនកតរូវបានបញ្ចូ លរៅក្ុងកា�កំណត់ទីតំាង

 
កននលែងនែទំាកុមា�ក្ុងរាជធានី-រេត្អាទិភ្ព 
ទំាង៥រ�ើយ។ ចំណុចរនរះរ្្វើឱ្យមានកកមិត 
រៅរលើកា�កំណត់ជាទូរៅចំរោរះទិន្ន័យ 
នែលទទួលបានពីរេត្ទំាង២០ នែលរគបាន 
កបមូលបនន្ម។

• កននលែងនែទំាកុមា�នែលពំុមានបុគ្គលិកបរកមើ 
កា�ងា�នែលទទួលបានរបៀវត្ស� ៍មិនកតរូវបាន 
រាប់បញ្ចូ លរ�ើយអាសស័យរោយកននលែងទំាង
រនរះមិនស្ិតរៅរកកាមនិយមន័យននកននលែង 
នែទំាកុមា�។ កា�កំណត់នបបរនរះ បាន្ត់រចាល 
នូវកុមា�ជារកចើននែលអាចកំពុង�ស់រៅក្ុង 
កននលែងនែទំានបបមិនផលែូវកា�នបបរនរះ និង  
អាចកបឈមរៅនឹងហានិភ័យទាក់ទងនឹង 
កិច្ចកា�ោ�កុមា�។

របើរទារះបីជាមានែំរណើ �កា�កតរួតពិនិត្យគុណភ្ពរផ្សងៗ
គ្ានែលកករុមសិកសាសសាវកជាវបានរកជើសរ� ើសរកបើកបាស់ 
ក៏រោយ ក៏រៅនតមានភ្ពមានកកមិតជាក់លាក់មួយចំនួន
ផងនែ�។ 

ភាពមា្កកមិត

កករុមសិកសាសសាវកជាវសរកមចរកបើកបាស់ទិន្ន័យស្វ័យ 
រាយកា�ណ៍អំពីចំនួនកុមា� នែល�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំា 
កុមា� និងកបរភទកននលែងនែទំាកុមា� រោយទទួលសា្គ ល់ 
ថាទិន្ន័យរនរះមិនទាន់បានពិនិត្យរផ្ៀង្្ត់រៅរ�ើយ។ 
ទិន្ន័យស្វ័យរាយកា�ណ៍ អាចមានភ្ពលរមអែៀង្្ល់ 
េលែួន អាសស័យរៅតាមភ្គីនែលផល់្រសចក្ីរាយកា�ណ៍។ 
កករុមសិកសាសសាវកជាវ បានរ្្វើកា�សរកមចនបបរនរះ  
រោយសា�នត្នធានមនុស្ស និងហិ�ញញាវត្ុមានកកមិត 
កពមទំាងកង្វរះរពលរវលា និងមានកា�កពរួយបា�ម្ ចំរោរះ 
សុវត្ិភ្ព�បស់អ្កកបមូលទិន្ន័យ កបសិនរបើពួករគ 
កតរូវរ ្្វើែំរណើ �រៅរពលយប់។ ចំណុចខាលែ ំង និងចំណុច 
រេសាយននអភិកកមនបបរនរះ នឹងកតរូវបានយកមកវភិ្គ 
សកមាប់ជាព័ត៌មានរោងរៅរពលអ្គត។
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៤.១ គំរហើញទូរៅអំពីចំនួន និង កបរភទកននលែងនែទំាកុមា�

តារាងទី២ បងាហា ញឱ្យរ�ើញអំពីចំនួន និង កបរភទកននលែង 
ផ្ល់កា�នែទំាកុមា�រៅកគប់រាជធានី-រេត្ទំាងអស់ 
ក្ុងកបរទសកម្ុជា។ តារាងរនរះបងាហា ញថា មានកននលែង

 
នែទំាកុមា�ចំនួន ៦៣៩កននលែង នែលផ្ល់កា�នែទំា 
កុមា�ក្ុងរាជធានី-រេត្ទំាង២៥ (�បូភ្ពទី៣)។ នផអែករលើ 
ទិន្ន័យស្វ័យរាយកា�ណ៍ពីបុគ្គលិកមណ្ឌ ល (បុគ្គលិក 
បានផ្ល់និយមន័យ្្ល់មាត់អំពីកបរភទកននលែងនែទំា 
កុមា�) កននលែងនែទំាកុមា�ទំាងរនរះអាចនបងនចកជា 
៥កបរភទ ៖ មណ្ឌ លនែទំាកុមា� (៤០៦កននលែង) ផ្រះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្/កននលែងស្ាក់ប្្ន់បរណ្ារះអាសន្ 
(២៥កននលែង) ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម (៧១ កននលែង) វត្អារាម 
និង អគា�សាស្ែនទរទៀតនែលផ្ល់កននលែងស្ាក់រៅ 

សកមាប់កុមា� (៦៥កននលែង) និងអរន្វាសិកោ្ឋ ន (៧២ 
កននលែង)។

តារាងរនរះបងាហា ញថា កននលែងនែទំាកុមា�ភ្គរកចើន (៦៤%) 
មានលកខេេណ្ឌ សសបរៅនឹងនិយមន័យបទោ្ឋ ន �បស់ 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ អរនវ្ាសិកោ្ឋ ន គឺជាកននលែងនែទំា 
កុមា�នែល្ំជាងរគលំោប់រលេរ�ៀងទី២ និងប្្ប់មក 
គឺផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម និង វត្អារាម និង អគា�សាស្ 
ែនទរទៀតនែលផ្ល់ កននលែងស្ាក់រៅសកមាប់កុមា�។  
មណ្ឌ លស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន ្នែលមានចំនួនកតឹមនត 
 ៤% មានអកតាទាបជាងរគបំផុត ក្ុងចំរណាមកននលែង 
ផ្ល់កា�នែទំាទំាងអស់។

ភ្គ�យ

ចំនួនកននលែង 
នែទំាកុមា�

ស�បុ

មណ្ឌ លនែទំាកុមា� ផ្រះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ និង  

កននលែងស្ាក់រៅ 
ប្្ន់បរណ្ារះអាសន្

ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម អរន្វាសិកោ្ឋ នវត្អារាម និង អគា� 
សាស្ែនទរទៀតនែល 

ផ្ល់កននលែងស្ាក់រៅ
សកមាប់កុមា�

៤. គំរហើញ និង កា�ពិភ្កសា

តារាងទី២៖  ចំនួន និង កបរភទកននលែងនែលកំពុងផ្ល់កា�នែទំាកុមា�

តនមលែនីមួយៗបូកបញ្ចូ លគ្ាមិនទទួលបានតនមលែស�បុ១០០%រ�ើយ រោយសា�នតកា�កំណត់ទាញយករលេគត់។ 

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�
ផ្រះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ 
និង កននលែងស្ាក់រៅ 
ប្្ន់បរណ្ារះអាសន្

វត្អារាម និងអគា� 
សាស្ែនទរទៀត 
នែលផ្ល់កននលែង 
ស្ាក់រៅសកមាប់កុមា�

អរន្វាសិកោ្ឋ នផ្រះស្ាក់រៅ 
ជាកករុម

កបរភទកននលែង 
នែទំាកុមា�

កបរភទកននលែង 
នែទំាកុមា�

�បូភ្ពទី៣៖  ចំនួន និង កបរភទកននលែងនែទំាកុមា�

៦៤% ៤% ១១% ១០% ១១% ១០០%

៤០៦ ២៥ ៧១ ៦៥ ៧២ ៦៣៩

៧១ ៦៥ ៧២២៥

៤០៦
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តារាងទី៣ បងាហា ញអំពីចំនួនរាជធានី-រេត្ និងកបរភទ 
កននលែងនែទំាកុមា�តាមលំោប់។ ទិន្ន័យរនរះកតរូវបាន 
នបងនចកជា៤កករុម៖ រាជធានី-រេត្នែលបានកត់កតាថា 
គា្ម នកននលែងនែទំាកុមា� មានកននលែងនែទំាកុមា� ចរ ល្ែ រះពី  
១ រៅ ៥ , ៦ រៅ ១០ ឬ រលើសពី១០។  
តារាងរនរះបានបងាហា ញឱ្យរ�ើញថាមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
មានចំនួនរកចើនជាងកននលែងនែទំាកុមា�កបរភទែនទរទៀត 
រោយមាននតរេត្ចំនួន១ប៉ាុរណាណ រះនែលបានកត់កតាថា
គា្ម នមណ្ឌ លនែទំាកុមា� រោយន�ក រាជធានី-រេត្ចំនួន 
៧៦% បានកត់កតាថាគា្ម នមណ្ឌ លស្ាក់រៅបរណ្ារះ 
អាសន្ ៤៤% បានកត់កតាថាគា្ម នផរ្ះស្ាក់រៅជាកករុម 
និង ៤០% បានកត់កតាថាគា្ម នអរន្វាសិកោ្ឋ ន ឬ 
វត្អារាម និងអគា�សាស្ែនទរទៀតនែលផ្ល់កននលែង
ស្ាក់រៅសកមាប់កុមា�។ 

តារាងរនរះបងាហា ញថា រលើកនលងនតមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
រករៅពីរ្រះ កននលែងនែទំាកុមា�កបរភទែនទរទៀតមាន 
ចំនួនតិចតួចទូទំាងរាជធានីរេត្្្រោយរេតជ្ារកចើន 
បានកត់កតាថាមានចំនួនសូន្យ(តារាងទី៣)។សូម្បីនត 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា� ក៏មានលកខេណភៈកបមូលផ្ុំរៅកុ្ង

 
រាជធានីរេត្មួយចំនួនផងនែ�។ គំរហើញសំខាន់ៗ 
មួយចំនួនែនទរទៀត នែលទទួលបានពីកា�រកបៀបរ្ៀប 
�វាងកននលែងនែទំាកុមា�ទំាងរនរះ មានសរងខេបជូន 
ែូចខាងរកកាម។

រាជធានីភ្ំរពញ នែលមានចំនួនកននលែងនែទំាកុមា�រកចើន 
ជាងរគ មានលកខេណភៈគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ចំរោរះកា� 

នែលវាមានវត្អារាម និង អគា�សាស្ែនទរទៀតនែល 
ផ្ល់កននលែងស្ាក់រៅសកមាប់កុមា� ក្ុងចំនួនមួយទាប 
ោ៉ាងខាលែ ងំ។ រេត្ប្្យមានជ័យ នែលមានចំនួនមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�ក្ុងកកមិតមួយទាបជាងគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ 
មានវត្អារាម និង អគា�សាស្ែនទរទៀតនែលផ្ល់ 
កននលែងស្ាក់រៅសកមាប់កុមា� រកចើនជាងរគបំផុត ស�បុ 
ចំនួន២១កននលែង រស្មើនឹង ៣២% ននវត្អារាម និង  
អគា�សាស្ែនទរទៀតនែលផល់្កននលែងស្ាក់រៅសកមាប់
កុមា�ស�បុ។

ផរ្ះស្ាក់រៅជាកករុមក្ុងចំនួនមួយែ៏េស់្គួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ 
កតរូវបាន�ករ�ើញរៅរាជធានីភ្ំរពញ រេត្រសៀមរាប 
និង រេត្បាត់ែំបង រោយន�ក អរន្វាសិកោ្ឋ នជារកចើន 
កតរូវបាន�ករ�ើញរៅរេត្រសៀមរាប និង រេត្ 
ប្្យមានជ័យ។

អ្វនីែលគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ជាពិរសសគឺជាចំនួនផ្រះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ និង កននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះ 
អាសន្ នែលមានចំនួនទាបបំផុតក្ុងចំរណាមកននលែង 
នែទំាកុមា�ស�បុ រោយមានចំនួនកតឹម៤%។ កននលែង 
នែទំាកុមា�កបរភទរនរះ ពំុមានវត្មានរៅក្ុងរាជធានី- 
រេត្ ចំនួន១៩ ក្ុងចំរណាមរាជធានី-រេត្ ទំាង២៥ 
រោយន�ករាជធានី-រេត្នែលរៅរសសសល់បងាហា ញ 
ឱ្យរ�ើញអំពីវត្មានននកននលែងនែទំាកុមា�កបរភទរនរះ 
ក្ុងចំនួនតិចតួចប៉ាុរណាណ រះ (ចរ ល្ែ រះពី១រៅ៥) រលើកនលង 
នតរាជធានីភ្ំរពញ នែលមានកននលែងស្ាក់រៅបរណ្ារះ 
អាសន្ចំនួន១៤។ 

កបរភទកននលែង 
នែទំាកុមា�

តារាងទី៣៖  ចំនួនរាជធានី-រេត្ និង កបរភទកននលែងនែទំាកុមា�នបងនចករៅតាមលំោប់ចំនួនននកននលែងនែទំាកុមា�

ចំនួនរាជធានីរេត្ និងកបរភទ 
កននលែងនែទំាកុមា�តាមលំោប់

0

ចរ ល្ែ រះពី 6 រៅ 10

ចរ ល្ែ រះពី 1 រៅ 5

រកចើនជាង10

មណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�

ផរ្ះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ និង  

កននលែងស្ាក់រៅ 
ប្្ន់បរណ្ារះអាសន្

វត្អារាម និងអគា� 
សាស្ែនទរទៀត 
នែលផ្ល់កននលែង 

ស្ាក់រៅសកមាប់កុមា�

អរន្វាសិកោ្ឋ នផ្រះស្ាក់រៅ 
ជាកករុម

រាជធានី-រេត្ស�បុ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥

១ ១១ ១០ ១០១៩
៩ ១០ ១៣ ១២៥
៦ ១ ១ ០០
៩ ៣ ១ ៣១
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តារាងទី៤ បងាហា ញថា មានកុមា�ចំនួន ១៦.៥៧៩្ក់ 
(៤៧%ជាកុមា�)ី អាយុរកកាម១៨ឆំ្្ កតរូវបានរាយកា�ណ៍ 
ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន  
៤០៦កននលែង។ មានកុមា�ចំនួន ៩.៦០៨ ្ក់បនន្មរទៀត  
អាយុរកកាម១៨ឆំ្្ (៤៩%ជាកុមា�)ី កតរូវបានរាយកា�ណ៍ 
ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកុមា�ចំនួន  
២៣៣កននលែង ែនទរទៀត។ ចំនួនកុមា�ស�បុបញ្ចូ លគ្ា 
នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងកគប់កននលែងនែទំាកុមា�ទំាងអស់ 
មានចំនួន ២៦.១៨៧្ក់ (៤៨%ជាកុមា�)ី។ នផអែករលើ 
ចំនួនកបជាជនឆំ្្២០១៥ មានន័យថាកុមា�រស្ើ�នត 
១្ក់ក្ុងចំរណាមកុមា�ចំនួន ៣៥០្ក់ រៅកម្ុជា 
កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនតទំាកុមា�១៤។ 

យុវជនវយ័រក្មងចំនួន ៩.១៨៧្ក់បនន្មរទៀត (៣៦% 
ជាសស្ី) អាយុចរ ល្ែ រះពី ១៨ឆំ្្ រៅ ២៥ឆំ្្ កតរូវបាន 
រាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថា កំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកុមា�
ចំនួន ៦៣៩កននលែង។ យុវជនវយ័រក្មងទំាងរនរះភ្គរកចើន 

កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� នែលរស្មើនឹង ៧៤% 
ននចំនួនយុវជនវយ័រក្មងស�បុ។ 

ចំនួនកុមា� និង យុវជនវយ័រក្មងស�បុបញ្ចូ លគ្ា នែល
កតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែង 
នែទំាកុមា�ទំាង ៦៣៩កននលែង មានចំនួន ៣៥.៣៧៤្ក់ 
(៤៥%ជាសស្ី)។ 

តារាងបងាហា ញឱ្យែឹងថា កុមា�ភ្គរកចើនននកុមា�ស�បុ
នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកុមា� (៦១%) �ស់រៅ 
ក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ 

មានកុមារារកចើនជាងកុមា�បីន្ិច កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា� (៥៣%) និង អរនវ្ាសិកោ្ឋ ន(៥២%)។ 
កុមា�កបមាណ ៥០% នែលកំពុង�ស់រៅតាមវត្អារាម 
និង អគា�សាស្ែនទ រទៀត គឺជាកុមា�។ី មានកុមា� ី
រកចើនជាងកុមារាបន្ិចនែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល 
ស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្ (៥៥%) និង 
អរន្វាសិកោ្ឋ ន(៥២%)។ 

កបរភទកននលែង 
នែទំាកុមា�

ចំនួនកុមា� 
(អាយុ ០-១៧ឆំ្្)

ចំនួនយុវជន 
វយ័រក្មង 

(អាយុ ១៨-២៤ឆំ្្)ស�បុ ស�បុ

ចំនួនកុមា� 
និង យុវជនវយ័ 

រក្មងស�បុ

វត្អារាម និងអគា�សាស្ 
ែនទរទៀតនែលផ្ល់កននលែង 
ស្ាក់រៅសកមាប់កុមា�

ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម

អរនវ្ាសិកោ្ឋ ន

តារាងទី៤៖  ចំនួនកុមា� និង យុវជនវយ័រក្មងនែលកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកុមា� 

ផ្រះស្ាក់រៅបរណ្ារះ 
អាសន្ និងកននលែងស្ាក់រៅ 
ប្្ន់បរណ្ារះអាសន្

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�

១៤  រោងតាមកា�ពយាក�ណ៍ចំនួនកបជាជនឆំ្្២០១៥ ចំនួនកុមា�ស�ុបអាយុរកកាម 
១៨ឆំ្្ កតរូវបានបា៉ា ន់កបមាណថាមានចំនួន ៥.៨៥០.០០០្ក់  (UNDESA, 015)។    

ស�បុ

៨.៨០៣ ៤.៧១៣១៦.៥៧៩ ៦.៧៦៩ ២៣.៣៤៨៧.៧៧៦ ២.០៥៦

២៨០ ១៣៦៦២៨ ៣២១ ៩៤៩៣៤៨ ១៨៥

៧៧២ ២២៤១.៥៩២ ៥៤៤ ២.១៣៦៨២០ ៣២០

៦៧៦ ១៧៩១.៣៤៩ ២២២ ១.៥៧១៦៧៣ ៤៣

៣.១៣០ ៦១២៦.០៣៩ ១.៣៣១ ៧.៣៧០២.៩០៩ ៧១៩

១៣.៦៦១ ៥.៨៦៤២៦.១៨៧ ៩.១៨៧ ៣៥.៣៧៤១២.៥២៦ ៣.៣២៣
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កំពត

១៧

ឧត�រមនជ័យ

០៤

តាែកវ

០៧

៤០៦

បនា� យ
មនជ័យ

០៩

ៃប៉លិន

០៤

បត់ដំបង

៣៥

េសៀមរប

៨០

្រពះវហិារ

០៣ ស�ឹងែ្រតង

០៣

រតនគិរ ី

០៣

មណ� លគិរ ី

០១

ែកប

០១

េកាះកុង

០១

េពធិសាត់

០៥

្រកេចះ

០៦

កំពង់ចម

០៨

ៃ្រពែវង

០៦

ត្ូបងឃ�ុំ

០

សា� យេរៀង

០៧

ភ�ំេពញ

១១៧
កណ� ល

២០

្រពះសីហនុ

១៥

កំពង់ធំ

២៣
កំពង់ឆា� ំង

១៦

កំពង់ស�ឺ

១៥

�បូភ្ពទី៤ បងាហា ញអំពីចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុង 
មួយរេត្។ មណ្ឌ លមានចំនួនចរ ល្ែ រះពីសូន្យក្ុងរេត្  
ត្ូបង�្មុំ រៅ ១១៧ ក្ុងរាជធានីភ្ំរពញ។ តារាងរនរះ

 បងាហា ញថា មណ្ឌ លភ្គរកចើនស្ិតរៅរាជធានីភ្ំរពញ  
(៤៤%) ប្្ប់មក គឺរេត្រសៀមរាប (៣០%)។ មណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�កបមូលផ្ុំរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន៩

 
នែលរស្មើនឹង ៨៣% ននចំនួនស�បុ រោយមណ្ឌ លនែល 
មានចំនួនរកចើនជាងរគ កតរូវបានកត់កតាថាស្ិតរៅ 
រាជធានីភ្ំរពញ (១១៧) ប្្ប់មកគឺ រេត្រសៀមរាប 

(៨០) បាត់ែំបង (៣៥) កំពង់្ំ (២៣) កណ្ាល (២០)  
កំពត (១៧) កំពង់ឆំ្្ង (១៦) កពរះសីហនុ (១៥)  
និងកំពង់ស្ឺ (១៥)។ កគាន់នតរាជធានីភ្ំរពញ និងរេត្ 
រសៀមរាប នតឯង មានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន ៤៩%  
ននមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ស�បុក្ុងកបរទសកម្ុជារៅ

 
រហើយ។ មណ្ឌ លមានចំនួនចរ ល្ែ រះពី ១ រៅ ៩ ក្ុងរេត្ 
ចំនួន១៥រទៀត នែលរៅរសសសល់។ ពំុមានមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�  (ឬកននលែងនែទំាកុមា�ែនទរទៀត) កតរូវបាន 
កត់កតាថាមានរៅក្ុងរេត្ត្ូបង�្មុំរ�ើយ។ 

៤.២ គំរហើញអំពីមណ្ឌ លនែទំាកុមា�

 រេត្អាទិភ្ពបច្ចុប្បន្

  រេតរ្ផ្សងរទៀតនែលមាន 
ចំនួនកុមា�រកចើន

   រេតរ្ផ្សងរទៀតនែលមាន 
ចំនួនកុមា�តិច

�បូភ្ពទី៤៖  ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា� នបងនចកតាមរាជធានី-រេត្
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តារាងទី៥ បងាហា ញថាមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន ៣៨% 
កតរូវបានកំណត់�ករ�ើញែ្មីៗ ក្ុងអំ�ុងរពលននែំរណើ �

 
កា�កំណត់ទីតំាងមណ្ឌ ល។ តារាងរនរះបញ្្ក់ថាមាន 
ភ្ពេុសគ្ា�វាងចំនួនកននលែងនែទំាកុមា�ជាក់នសង្ (៤០៦) 
និងចំនួនកននលែងនែទំាកុមា�នែលកតរូវបានរាយកា�ណ៍ 
ឱ្យែឹង/រ ្្វើអ្ិកា�កិច្ច(២៥០)រៅកម្ុជា។ ចំណុចរនរះ 
បងាហា ញឱ្យរ�ើញអំពីចរ ល្ែ រះកបរហាងគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ 
មួយក្ុងកា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�មួយភ្គ្ំ 
អាសស័យរោយមណ្ឌ លចំនួន ៣៨% មិននែលកតរូវបាន 
រ្្វើអ្ិកា�កិច្ច ឬោក់ឱ្យស្ិតរកកាមកា�ឃ្លែ ំរមើល និង  
កា�កគប់កគងសមសសប�បស់�ោ្ឋ ភិបាលរ�ើយ។ កត្ារនរះ 
ភ្គរកចើនបណ្ាលមកពីកា�នែលមាននតមណ្ឌ ល 
នែលមានអនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់ជាមួយកកសួង 
ប៉ាុរណាណ រះនែលកតរូវបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច។ ចំណុចរនរះបងាហា ញ 
ឱ្យរ�ើញអំពីចរ ល្ែ រះកបរហាងែ៏្ងៃន់្ងៃ� រៅក្ុងកបព័ន្ធ 
នែទំាកុមា��បស់កបរទសកម្ជុា រោយវាបាន បញ្្ក់អំពីកា� 
កពរួយបា�ម្ជាយូ�ោ�ណាស់មករហើយ�បស់�ោ្ឋ ភិបាល  
និងបុគ្គលិកកា�ោ�កុមា� ចំរោរះសុេុមាលភ្ព�បស់ 
កុមា�នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែលគា្ម នកា� 
កតរួតពិនិត្យ និងកំរណើ ន “មណ្ឌ លកុមា�កំកោ” រោយគា្ម ន 
កា�កគប់កគងរៅកម្ុជា។ សសបរពលជាមួយគ្ារនរះនែ� 
វាក៏បានផ្ល់ឱ្យកកសួងនូវព័ត៌មានកគប់កជរុងរកជាយអំពី 
កុមា�នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល និងឱកាសក្ុងកា�ជួប

 
ជាមួយពួករគរែើម្បីរ ្្វើកា�បា៉ា ន់កបមាណស្ានភ្ព�បស់ 
ពួករគនែលរនរះគឺជាជំហានែំបូងមួយែ៏សំខាន់សំរៅ 
រឆ្្រះរៅ�កែំរណើ �កា�សមាហ�ណកម្មតាមកគរួសា� និង  
សហគមន៍មួយែ៏នវងឆ្ងៃ យ។ 

បនន្មពីរនរះរទៀត តារាងទី៦បងាហា ញអំពីស្ានភ្ពននកា� 
រ្្វើអ្ិកា�កិច្ច រោយនបងនចករៅតាមរាជធានី-រេត្ 

នីមួយៗ។ កគប់មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ទំាងអស់ កតរូវបានរ ្្វើ 
អ្ិកា�កិច្ចរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន១០។ ស្ានភ្ព 
ននកា�រ្្វើអ្ិកា�កិច្ច មានភ្ពេុសគ្ារៅក្ុងបណ្ារេត្ 
ែនទរទៀត។ រាជធានីភ្ំរពញមានចំនួនមណ្ឌ លរកចើន 
ជាងរគបំផុតនែលមិនកតរូវបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច ប្្ប់មក 
គឺរេតរ្សៀមរាប កំពង់្ំ បាត់ែំបង កំពត និង កំពង់ឆំ្្ង។ 
ចំរោរះភ្គ�យននមណ្ឌ លនែលមិនកតរូវបានរ្្វើអ្ិកា� 
កិច្ចរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន៦ មានមណ្ឌ លចំនួន 
៥០% ឬរកចើនជាងរនរះនែលមិនកតរូវបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច។ 
ក្ុងរ្រះ រេត្នែលមានអកតាភ្គ�យេ្ស់ជាងរគ 
គឺរេត្កំពត (៧១%) ប្្ប់មកគឺរេត្កំពង់្ំ (៧០%) 
និងរេត្កំពង់ឆំ្្ង (៥៦%)។ រាល់មណ្ឌ លទំាងរនរះ មិន 
ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥រ�ើយ ប៉ាុនន្វា 
ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ទំាង៩ នែលមានកា�កបមូល 
ផ្ុំមណ្ឌ លនែទំាកុមា�េស់្។ 

តារាងរនរះបងាហា ញអំពីភ្ពេុសគ្ា�វាងបណ្ារាជធានី- 
រេត្រផ្សងៗគ្ា នែលនសង្ឱ្យរ�ើញថា កា�កតរួតពិនិត្យ 
និងកា�កគប់កគងជា�មួ មានកបសិទ្ធភ្ពជាងរៅក្ុង 
រាជធានី-រេតចំ្នួន១០ រោយរាល់មណ្ឌ លទំាងអស់នែល 
កតរូវបានកំណត់ទីតំាងសុទ្ធសឹងនតកតរូវបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច។ 
របើរទារះជាែូរច្រះក្ី កា�កគប់កគងមិនសូវមានកបសិទ្ធភ្ព 
រៅក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន១៤ អាសស័យរោយមណ្ឌ ល 
ជារកចើននែលកតរូវបានកំណត់�ករ�ើញ ក្ុងអំ�ុងរពល
ននកា�កំណត់ទីតំាងមណ្ឌ លមិនកតរូវបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច។  
មណ្ឌ លភ្គរកចើននែលមិនកតរូវបាន រ្្វើអ្ិកា�កិច្ច  
(៩២%) ស្ិតរៅក្ុងចំរណាមរាជធានី-រេត្ចំនួន៨ នន 
រាជធានី-រេតទំ្ាង៩ នែលមានកា�កបមូលផ្ុំមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�រកចើន។

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែល 
កកសួង ស.អ.យ. បានរ្្វើ 
អ្ិកា�កិច្ចក្ុងឆំ្្២០១៥

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលកកសួង ស.អ.យ. 
មិនបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច និងកតរូវបាន 

កំណត់�ករ�ើញក្ុងអំ�ុងរពលននកា�
 

កំណត់ទីតំាងមណ្ឌ ល (២០១៥)

ភ្គ�យ ស�បុ

ស�បុចំនួន

កបរភទមណ្ឌ ល

តារាងទី៥៖  មណ្ឌ លនែទំាកុមា� នបងនចកតាមស្ានភ្ពអ្ិកា�កិច្ច 

៦២% ៣៨% ១០០%

៤០៦២៥០ ១៥៦
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មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែល 
កកសួង ស.អ.យ. បានរ្្វើ 

អ្ិកា�កិច្ចក្ុងឆំ្្២០១៥ នផអែក 
រលើ�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ច១៥

ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
ស�បុនែលកតរូវបាន 

កំណត់ទីតំាងក្ុងឆំ្្២០១៥

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែល 
កកសួង ស.អ.យ. មិនបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច 

និងកតរូវបានកំណត់�ករ�ើញ 
ក្ុងអំ�ុងរពលរ្្វើកា�កំណត់

 
ទីតំាង (២០១៥)

ភ្គ�យននមណ្ឌ លនែល 
មិនកតរូវបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច

បាត់ែំបង

ត្ូបង�្មុំ

មណ្ឌ លគិ� ី

នកប

រការះកុង

ស្ឹងនកតង

�តនគិ� ី

កពរះវហិា�

នប៉ាលិន

ឧត្�មានជ័យ

រោ ិ្៍សាត់

នកពនវង

កករចរះ

តានកវ

សា្វ យរ�ៀង

កំពង់ចាម

ប្្យមានជ័យ

កពរះសីហនុ

កំពង់ឆំ្្ង

កំពត

កំពង់្ំ

រសៀមរាប

ភ្ំរពញ

កណ្ាល

កំពង់ស្ឺ

រាជធានីរេត្

ស�បុ

 រេត្អាទិភ្ពបច្ចុប្បន្

  រេត្រផ្សងរទៀតនែលមាន មណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�ក្ងុចំនួនរកចើន

១៥  រោងតាម�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ច បានឱ្យែឹងថាមានមណ្ឌ លចំនួន២៥៤កននលែងកតរូវបានរ ្្វើអ្ិកា�កិច្ចកុ្ងឆំ្្២០១៥។ ោ៉ា ងណាមិុញ 
រៅរពលរ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� មានមណ្ឌ លចំនួន៤ក្ុងចំរណាមមណ្ឌ លទំាងរនរះ កតរូវបាន�ករ�ើញថាស្ិតរៅរកកាម 
កបរភទកននលែងនែទំាកុមា�ែនទរទៀត ែូរច្រះចំនួនមណ្ឌ លស�ុប សំរៅចំរោរះមណ្ឌ លនែលកតរូវបានរ្្វើអ្ិកា�កិច្ច រោយមិនរាប់បញ្ចូ ល 
កននលែងនែទំាទំាង៤ នែលស្ិតរកកាមនិយមន័យ�បស់កននលែងនែទំាកបរភទែនទរទៀត។ ែូរច្រះ នផ្ករនរះរកបើកបាស់តួរលេមណ្ឌ លចំនួន ២៥០ 
សកមាប់កា�វភិ្គរកបៀបរ្ៀបមួយ �វាង មណ្ឌ លនែលបានរ ្្វើអ្ិកា�កិច្ច និង មណ្ឌ លនែលមិនបានរ ្្វើអ្ិកា�កិច្ច។ របើរទារះជាែូរចរ្ះកី្ សកមាប់ 
កា�សំរៅរោងែនទរទៀតចំរោរះ�បាយកា�ណ៍ អ្ិកា�កិច្ចឆំ្្២០១៥ ែូចជារៅក្ុងសាវតានន�បាយកា�ណ៍រនរះ តួរលេមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន 
២៥៤ កតរូវបានយកមករកបើកបាស់។

តារាងទី៦៖  កា�រកបៀបរ្ៀប�វាងចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលរគសា្គ ល់មុន និង រកកាយរពលកំណត់ទីតំាងមណ្ឌ ល 

១២ ៣៤

១៥៦ ៣៨
០ ០
០ ០

១១ ០ ០
១១ ០ ០

០ ០
០ ០
០ ០
១ ២៥
២ ៥០
០ ០
១ ១៧
៣ ៥០
០ ០
៣ ៤៣
២ ២៥
០ ០

៤ ២៧
៩ ៥៦

១២ ៧១

១៦ ៧០

២៨ ៣៥
៥៨ ៥០

៥ ២៥

២៣៣៥

២៥០៤០៦
០០
១១

៣៣
៣៣
៣៣
៣៤
២៤
៥៥
៥៦
៣៦
៧៧
៤៧
៦៨
៩៩

១១១៥
៧១៦
៥១៧

៧២៣

៥២៨០
៥៩១១៧

១៥២០

១៥១៥ ០ ០
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តារាងទី៨ បងាហា ញថាមានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន 
៣៣៤កននលែង នែលោ៉ាងរហាចណាស់បានចុរះបញី្ 
ជាមួយស្ាប័នមួយ�បស់�ោ្ឋ ភិបាល១៨។ មានមណ្ឌ ល�ែ្ឋ 
ចំនួន ២២ផងនែ� នែលកគប់កគងែំរណើ �កា�រោយ 
កកសួង ស.អ.យ. និងមិនតកមរូវឱ្យចុរះបញី្។ 

ក្ុងចំរណាមមណ្ឌ លទំាង ៤០៦កននលែង មានមណ្ឌ ល 
ចំនួន ២៩៣កននលែង (៧២%) ផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង  
(រលើសពី៦នេ) និង មណ្ឌ លចំនួន២៦ (៦%) ផ្ល់កា� 
នែទំា�យភៈរពលេលែី (តិចជាង៦នេ)។ មានមណ្ឌ លចំនួន 
៨៧ (២២%) នែលគា្ម នទិន្ន័យអំពី�យភៈរពលននកា�
ស្ាក់រៅ។ តារាងរនរះបងាហា ញថា មណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
ភ្គរកចើន ផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង នែលផ្ុយពី 

រគាលកា�ណ៍នណ្ំស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�១៦

និង រគាលនរោបាយស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះ 
កុមា�១៧ នែលនចងោ៉ាងចបាស់ថា កា�នែទំាតាមមណ្ឌ ល 
គប្បីជាជរកមើសចុងរកកាយ និង ជាែំរណារះសសាយ 
បរណ្ារះអាសន្ រហើយកា�នែទំាតាមកគរួសា� និង 
សហគមន៍ គឺជាជរកមើសកបរសើ�បំផុតសកមាប់កា� 
នែទំាជំនួស។

មានមណ្ឌ លនែលមិនបានចុរះបញី្ចំនួន ៥០កននលែង 
ទូទំាងរាជធានី-រេត្ ចំនួន១០។ មណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
បានចុរះបញី្ជាមួយកកសួងមហានផ ្កកសួងកា�ប�រទស 
និងសហកបតិបត្ិកា� អន្�ជាតិ ឬ អាជាញា ្�មូលោ្ឋ ន។ 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា��ែ្ឋ មិនតកមរូវឱ្យចុរះបញី្រ�ើយ។ 

តារាងទី៧៖  មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលេលែី និង �យភៈរពលនវង

តនមលែនីមួយៗបូកបញ្ចូ លគ្ាមិនទទួលបានតនមលែស�បុ១០០%រ�ើយ រោយសា�នតកា�កំណត់ទាញយករលេគត់។ 

កបរភទមណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែល 
ផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលេលែី - �យភៈរពលនវង ចំនួន ភ្គ�យ

តិចជាង 

៦នេ

រលើសពី

៦នេ

គា្ម នកា�បញ្្ក់ចបាស់លាស់ 
អំពី�យភៈរពលជាម្្យម 

ននកា�នែទំានែល 
ផ្ល់ជូន

ស�បុ

តារាងទី៨៖  ស្ានភ្ពននកា�ចុរះបញី្មណ្ឌ លនែទំាកុមា�

ោ៉ាងរហាចណាស់បាន 
ចុរះបញី្ជាមួយស្ាប័ន 
មួយ�បស់�ោ្ឋ ភិបាល

មណ្ឌ លកុមា�កំកោ�ែ្ឋនែល 
ស្ិតរកកាមកកសួង ស.អ.យ. 

(មិនតកមរូវឱ្យចុរះបញី្)

មណ្ឌ លនែលមិន 
បានចុរះបញី្

ភ្គ�យ

ចំនួន

កបរភទ 
ននកា�ចុរះបញី្

ស�បុ

ស�បុ

តនមលែនីមួយៗបូកបញ្ចូ លគ្ា 
មិនទទួលបានតនមលែស�បុ 

១០០% រ�ើយ រោយសា�នតកា� 
កំណត់ទាញយករលេគត់។

១៦  រសចក្ីសរកមចនែលអនុម័តរោយមហាសនិ្បាតអង្គកា�សហកបជាជាតិ ក្ុងនេកុមភ្ៈ 
ឆំ្្២០១០ ទំព័� ៤ ចំនុចទី១៤។

១៧  រគាលនរោបាយស្ីពីកា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា� កពរះរាជាណាចកកកម្ុជា នេរមសា 
ឆំ្្២០០៦ ជំពូក៤ ទំព័�១២។

១៨  សូមកត់សមា្គ ល់ថាកា�ចុរះបញី្ជាមួយកកសួង ស.អ.យ. ពំុនមនជាលកខេេណ្ឌ តកមរូវមួយ
រ�ើយសកមាប់មណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ ស្ានភ្ពរនរះបាន ល្ែ ស់ប្ូ�្រពលែ្មីៗរនរះ រៅ
រពលនែលមានកា�អនុម័តកុ្ងនេកញ្ញា  ឆំ្្២០១៥ រៅរលើអនុកកឹត្យស្ីពីកា�កគប់កគង 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ អនុកកឹត្យរនរះតកមរូវឱ្យ កគប់មណ្ឌ លទំាងអស់កតរូវមានកា�អនុញ្ញា ត 
ពីកកសួង ស.អ.យ.។

២៦
២៩៣
៨៧
៤០៦

៦%

៧២%

២២%

១០០%

៨២% ៥% ១២% ១០០%

៤០៦៣៣៤ ២២ ៥០
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�បូភ្ពទី៥៖  ចំនួនមណ្ឌ លនែលមិនបានចុរះបញី្ នបងនចករៅតាមរេត្

តារាងទី៩៖  មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលមានអនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់ជាមួយទីភ្្ក់ងា��ោ្ឋ ភិបាលមួយ

១១
្រពះសីហនុ

សរបុ

២
េសៀមរប

៥
កំពង់ធំ

១
កំពង់ចម

៣
កំពង់ឆា� ំង

១
កំពង់ស�ឺ

១
តាែកវ ៤

កណ� ល

២
សា� យេរៀង

២០
ភ�ំេពញ

៥០
�បូភ្ពទី៥ បងាហា ញថា មណ្ឌ លនែលមិនបានចុរះបញី្ 
ទំាង ៥០រនរះ កតរូវបាន�ករ�ើញរៅក្ុងរាជធានី-រេត្  
ចំនួន១០។ តារាងរនរះបងាហា ញឱ្យរ�ើញថា មណ្ឌ ល 
ភ្គរកចើន(៩២%)ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន ៧ក្ុង 
ចំរណាម៩ នែលបានកត់កតាថាមានចំនួនមណ្ឌ លេ្ស់ 
(រលើកនលងនតរេត្កំពត និងរេត្បាត់ែំបង) រោយ 
មានមណ្ឌ លនែលមិនបានចុរះបញី្ចំនួន ៣៧កននលែង រៅ 

តារាងទី៩ បងាហា ញថាមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន២៩៧ 
កននលែង (រលើកនលងនតមណ្ឌ លកុមា�កំកោ�ែ្ឋ នែលមិន 
តកមរូវឱ្យមានអនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់)មាន 
អនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់ចំនួន១ឬរកចើនជាងរនរះ 
ជាមួយកកសួង�ោ្ឋ ភិបាលមួយ រោយន�ក មណ្ឌ ល 
ចំនួន៨៧ ពំុមានអនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់រ�ើយ។  
តារាងរនរះបងាហា ញថា មានមណ្ឌ ល១ ក្ុងចំរណាម 

ក្ុងរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពចំនួន៤ ក្ុងចំរណាមរាជធានី-
 

រេត្អាទិភ្ពទំាង៥ រស្មើនឹង៧៤% ននចំនួនមណ្ឌ ល 
នែលមិនបានចុរះបញី្ស�បុ។ មណ្ឌ លនែលមិនបានចុរះ 
បញី្មានចំនួនរកចើនជាងរគបំផុត កតរូវបាន�ករ�ើញ 
រៅរាជធានីភ្ំរពញ (៤០%) ប្្ប់មកគឺរេត្កពរះសីហនុ 
(២២%) និង រេត្កំពង់្ំ (១០%)។ 

មណ្ឌ លចំនួន ៥ រ្្វើកបតិបត្ិកា�រោយគា្ម ន 
កិច្ចកពមរកពៀងផលែូវកា�ណាមួយ នែលចំណុចរនរះបងាហា ញ
ឱ្យរ�ើញអំពីចរ ល្ែ រះកបរហាងមួយរៅក្ុងកបព័ន្ធចបាប់។ 
មណ្ឌ លនែលគា្ម នអនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់ 
(នបងនចករៅតាមរាជធានី-រេត្) មានផ្ល់ជូនរៅក្ុង 
តារាងទី១២។ 

មណ្ឌ លនែលមាន 
អនុស្ស�ណភៈននកា� 
រោគយល់ចំនួន១ 
ឬ រកចើនជាងរនរះ

មណ្ឌ លនែលគា្ម ន 
អនុស្ស�ណភៈននកា� 

រោគយល់

មណ្ឌ លកុមា�កំកោ�ែ្ឋ 
(មិនតកមរូវឱ្យមានអនុស្ស�ណភៈ 

ននកា�រោគយល់)

ភ្គ�យ

ស្ានភ្ពនន 
អនុស្ស�ណភៈននកា� 
រោគយល់ជាមួយ 
�ោ្ឋ ភិបាល

ស�បុ

ចំនួន ស�បុ

តនមលែនីមួយៗបូកបញ្ចូ លគ្ាមិនទទួលបានតនមលែស�បុ១០០%រ�ើយ រោយសា�នតកា�កំណត់ទាញយករលេគត់។

២១% ៥% ១០០%

៤០៦៨៧ ២២
៧៣%

២៩៧%
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�បូភ្ពទី៦៖  ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលគា្ម នអនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់ជាមួយស្ាប័ន�ោ្ឋ ភិបាល 
នបងនចករៅតាមរាជធានី-រេត្

តារាងទី១០៖  ចំនួន និងកបរភទននបុគ្គលិកនែលរ្្វើកា�ក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�

៨
្រពះសីហនុ

សរបុ៨៧

១៨
េសៀមរប

៤
បត់ដំបង

៥២
ភ�ំេពញ

១
កំពង់ស�ឺ

១
កំពត ២

កណ� ល

១
ស�ឹងែ្រតង

�បូភ្ពទី៦ បងាហា ញថាមានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន៨៧ 
កននលែងនែលគា្ម នអនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់ ជាមួយ 
�ោ្ឋ ភិបាល។ �បូភ្ពរនរះបងាហា ញថា មណ្ឌ លទំាងរនរះ 
ភ្គរកចើន (៩៧%) ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ អាទិភ្ព 
ទំាង៥។ មណ្ឌ លរកចើនបំផុតនែលគា្ម នអនុស្ស�ណភៈនន 

កា�រោគយល់ជាមួយ�ោ្ឋ ភិបាល កតរូវបាន�ករ�ើញថា 
ស្ិតរៅក្ុងរាជធានីភ្ំរពញ (៦០%) ប្្ប់មកគឺរេត្ 
រសៀមរាប (២១%) និងរេត្កពរះសីហនុ (៩%) នែល 
បងាហា ញឱ្យរ�ើញថា កា�កគប់កគងមិនសូវមានកបសិទ្ធភ្ព 
រៅក្ុងរាជធានី-រេត្ទំាងរនរះ។

តារាងទី១០ បងាហា ញថាមានបុគ្គលិកស�បុចំនួន 
៦.២៦២្ក់ (៥៤%ជាសស្ី) កំពុងបរកមើកា�ងា�ជា 
បុគ្គលិករពញសិទ្ធិ ឬ បុគ្គលិកកិច្ចសនយា ក្ុង 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ទំាង ៤០៦កននលែង។ ជាម្្យម 
មានន័យថាមានបុគ្គលិករពញសិទ្ធិ ឬ បុគ្គលិក
កិច្ចសនយាចំនួន១្ក់នែលទទួលបានរបៀវត្ស� ៍
រមើលនែកុមា�ចំនួន៣្ក់ នែលកំពុង�ស់រៅក្ុង 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ បននម្ពីរនរះរទៀត មានបុគ្គលិក 
ចំនួន ៤៦៣្ក់ (៤៥% ជាសស្ី) កំពុងរ្្វើកា�ងា� 
ក្ុងលកខេណភៈមិនផលែូវកា�។  

បុគ្គលិក 
(រពញសិទ្ធិ)

បុគ្គលិក 
កិច្ចសនយា

តនមលែនីមួយៗបូកបញ្ចូ លគ្ាមិនទទួលបានតនមលែស�បុ១០០%រ�ើយ រោយសា�នតកា�កំណត់ទាញយករលេគត់។

ស�បុ

ស�បុ

ស�បុ

៥,០៧៩

១,១៨៣

៣,៣៦៩ ២,៨៩៣ ៦,២៦២

២,៧១២ ២,៣៦៧

៦៥៧ ៥២៦
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មានព័ត៌មានចំរោរះនតមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន ១២៦កននលែង ក្ុងរាជធានី-រេត្ ចំនួន២០ប៉ាុរណាណ រះ។ 

តារាងទី១១ បងាហា ញថាមានអ្កស្ម័កគចិត្ស�បុចំនួន 
៣៦៥្ក់ (៥០%ជាសស្ី) កំពុងបរកមើកា�ងា�រៅក្ងុមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�ចំនួន ៤០៦កននលែង ក្ុងកបរទសកម្ុជា។ មាន

 
អ្កស្ម័កគចិត្ប�រទសរកចើនជាងអ្កស្ម័កគចិត្កម្ុជា 

(អ្កស្ម័កគចិតប្�រទសចំនួន៥៥% រ្ៀបនឹង អក្ស្ម័កគចិត ្
កម្ុជាចំនួន៤៥%)។ ក្ុងចំរណាមរាជធានី រេត្ទំាង

 
២៤ នែលោ៉ាងរហាចណាស់មានមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
ចំនួន១ មានមណ្ឌ លរៅក្ុងរេត្ចំនួន៧ (នកប រការះកុង  
ឧត�្មានជ័យ កពរះវហិា� នកពនវង រោ ិ្៍សាត់ និង �តនភៈគិ�)ី 

មិនបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថា មានអ្កស្ម័កគចិត្បរកមើ 
កា�ងា�រៅកុ្ងមណ្ឌ លទំាងរ្រះរ�ើយ។ រោយន�ក  
រេតប្ាត់ែំបង កំពង់្ំ កណ្ាល រាជធានីភំ្រពញ និង រេត្ 
រសៀមរាប មានអ្កស្ម័កគចិត្រកចើនជាងរគ។  
រាជធានីភំ្រពញមានចំនួនអក្ស្មក័គចិតរ្កចើនជាងរគបងអែស់ 
(១៥៥្ក់) កំពុងបរកមើកា�ងា�រៅតាមមណ្ឌ លរផ្សងៗ
គ្ា នែលរស្មើនឹង ៤២%។ 

គប្បកីត់សមា្គ ល់ថា ចំនួនអក្ស្មក័គចិតនឹ្ងមានភ្ពេុសគ្ា
អាសស័យរៅរលើថា រតើរគកបមូលទិន្ន័យរៅរពលណា។ 
តួរលេរនរះតំណាងឱ្យចំនួនអ្កស្ម័កគចិត្ស�បុ នែល 
កំពុងបរកមើកា�ងា�ជូនមណ្ឌ លនែទំាកុមា� រៅរពលនែល 
កា�កំណត់ទីតំាងមណ្ឌ លកតរូវបានរ្្វើរ�ើង។

ជនជាតិនេ្ម�គឺជាអ្កកគប់កគងែំរណើ �កា�មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ភ្គរកចើន នែលបានផ្ល់ព័ត៌មានរនរះ និងតំណាង 
ឱ្យមណ្ឌ លចំនួន៧៨% ននមណ្ឌ លចំនួន ១២៦កននលែង ក្ុងរាជធានី-រេត្ ចំនួន២០។ គប្បីកត់សមា្គ ល់ថា 
សំណួ�រនរះមិនបានសួ�រៅក្ុងរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥រ�ើយ ែូរច្រះ ព័ត៌មានរនរះមិនអាចយកមកកំណត់ 
ជាទូរៅសកមាប់កបរទសកម្ុជារ�ើយ។ 

កគប់កគងែំរណើ �កា� 
រោយជនជាតិនេ្ម�

តារាងទី១១៖  ចំនួនអ្កស្ម័កគចិត្នែលកំពុងរ្្វើកា�ងា�រៅតាមមណ្ឌ លនែទំាកុមា�

អ្កស្ម័កគចិត ្
ប�រទស

អ្កស្ម័កគចិត ្
កម្ុជា

ស�បុ

ស�បុ

ស�បុ

តារាងទី១២៖  ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា� នបងនចកតាមកបរភទននកា�កគប់កគង

ភ្គ�យ

ចំនួន

កបរភទ 
ននកា�កគប់កគង

កគប់កគងែំរណើ �កា� 
រោយជនប�រទស

ស�បុ

ស�បុ

១៦៦

៤៥%

១០០%

១៩៩

៥៥%

១៨៤ ១៨១ ៣៦៥

១១៩ ៨០

៦៥ ១០១

៧៨% ២២% ១០០%

១២៦៩៨ ២៨
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មានព័ត៌មានចំរោរះនតមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន ១៣៩កននលែង ក្ុងរាជធានី-រេត្ ចំនួន២០ប៉ាុរណាណ រះ។  

កំពង់ស្ឺ

កពរះវហិា�

នកពនវង

រោ ិ្៍សាត់

�តនគិ� ី

មានអង្គកា�សាស្រកចើនជាង ៥៤% អង្គកា�មិននមនលកខេណភៈសាស្ រៅក្ុងរាជធានី-រេត្ទំាង២០ នែលបាន 
រ្្វើកា�កបមូលទិន្ន័យ។ តារាងរនរះបងាហា ញថា សាស្រែើ�តួ្ទីមួយែ៏សំខាន់ក្ុងកា�ផ្ល់កា�នែទំាតាមមណ្ឌ ល 
សកមាប់កុមា�កម្ុជា។ តារាងទី១៤ ផ្ល់នូវរសចក្ីលមអែិតអំពីកបរភទមណ្ឌ លសាស្ រោយនបងនចករៅតាម 
រាជធានី-រេត្។

មិននមនអង្គកា� 
សាស្ ស�បុ

សាស្ 
អីុសាលែ ម

ប្្យមានជ័យ

តារាងទី១៣៖  ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា� នបងនចករៅតាមសាស្

តារាងទី១៤៖  ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�លកខេណភៈសាស្ និង មិននមនលកខេណភៈសាស្ នបងនចករៅតាមរេត្ 

ស�បុ

ស�បុ

ភ្គ�យ

រេត្

ចំនួន

មិននមនអង្គកា�សាស្អង្គកា�សាស្

សាស្ 
កគិស្

សាស្ 
កពរះពុទ្ធ

នកប

កំពង់ចាម

កំពង់ឆំ្្ង

កំពង់្ំ

កំពត

រការះកុង

កករចរះ

មណ្ឌ លគិ� ី

ឧត្�មានជ័យ

នប៉ាលិន

ស្ឹងនកតង

ត្ូបង�្មុំ

សា្វ យរ�ៀង

តានកវ

ស�បុ

មានទិន្ន័យសកមាប់នតរេត្ចំនួន២០ប៉ាុរណាណ រះ។

៥៤% ៤៦% ១០០%

១៣៩៦៤៧៥

២១ ០ ០
២១ ០ ០
៤០ ៣ ០
៣៣ ០ ១

០ ០០ ០

៣១ ១ ០
៣៣ ០ ០
០១ ២ ០
១៣ ០ ០

១
១

០
៣

០
០

០
០

១៤ ០ ១
១០ ០ ០

១៥២ ០ ០
៥១៨ ០ ០
៨៦ ១ ០
៦៩ ០ ១
២៥ ១ ០
១០ ០ ០
៥៤ ០ ០

៦៤៦៤ ៨ ៣ ១៣៩

៣
៣
៧
៧
០

៥
៦
៣
៤

១
៤

៦
១

១៧
២៣
១៥
១៦
៨
១
៩
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តារាងទី១៤ បងាហា ញថាអង្គកា�សាស្ភ្គរកចើនគឺជា 
អង្គកា�សាស្កគិស ្(៨៥%) ប្្ប់មកគឺសាស្  
កពរះពុទ្ធ (១១%) និង សាស្អីុសាលែ ម (៤%)។ របើរទារះជា 
ែូរច្រះក្ី គួ�កត់សមា្គ ល់ថា កបរទសកម្ុជាគឺជាកបរទស 
កាន់សាស្កពរះពុទ្ធ រហើយកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំា 
កុមា�បានបងាហា ញឱ្យែឹងថា មានវត្អារាមជារកចើននែល 
ផ្ល់កា�នែទំាកុមា�។ កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� 
បាន�ករ�ើញវត្អារាមស�បុចំនួន៦៥ រៅក្ុងរាជធានី- 

រេត្ទំាង២៥ នែលកតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង 
ផ្ល់កា�នែទំាកុមា�ចំនួន ១.៣៤៩្ក់ (៥០%ជាកុមា�)ី 
នែលភ្គរកចើនគឺជាសាស្កពរះពុទ្ធ (មិនែឹងតួរលេ 
ពិតកបាកែ)។ តារាងរនរះបន្បងាហា ញឱ្យ ែឹងរទៀតថា 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ភ្គរកចើននែលពំុនមនជាមណ្ឌ ល 
សាស្ ស្ិតរៅរេតកំ្ពត (២៣%)។ មណ្ឌ លសាស្ 
ភ្គរកចើនស្ិតរៅរេត្កំពង់្ំ(២៤%)នែលមណ្ឌ លទំាង
រនរះសុទ្ធសឹងនតជាមណ្ឌ ល សាស្កគិស។្ 

៤.៣ គំរហើញអំពីកុមា�នែល�ស់រៅកុ្ងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�

ព័ត៌មានអំពីកុមា�នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល គឺជាព័ត៌មានស្វ័យរាយកា�ណ៍ពីបុគ្គលិក ឬ បុគ្គលែនទរទៀតនែល 
ទទួលេុសកតរូវក្ុងមណ្ឌ ល និង មិននមននផអែករលើកា�រាប់ចំនួនកុមា�នែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លរោយ្្ល់រ�ើយ។

តារាងទី១៥ បងាហា ញថាមានកុមា�ចំនួន ១៦.៥៧៩្ក់  
អាយុរកកាម ១៨ឆំ្្ កតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថា  
កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន ៤០៦កននលែង 
ទូទំាងកបរទសកម្ុជា។ ក្ុងរ្រះ�មួមានកុមារាចំនួន 
៨.៨០៣្ក់  
(៥៣%) និង កុមា�ចំីនួន ៧.៧៧៦្ក់ (៤៧%)។  
ចំនួនរនរះេស់្ជាងកា�បា៉ា ន់កបមាណ�បស់ �ោ្ឋ ភិបាល 
កនលែងមក រោយនផអែករលើ�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ច 
ឆំ្្២០១៥ ថាមានកុមា�ចំនួន ១១.១៧១្ក់ (៤៧%  
ជាកុមា�)ី �ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ ចំណុចរនរះ 
បងាហា ញថា មានកុមា�ចំនួនមួយភ្គបីរៅក្ុងមណ្ឌ ល 
នែទំា កំពុង�ស់រៅរកកាមកា�នែទំានែលគា្ម នកា� 
កគប់កគងកតឹមកតរូវ និង ពំុមានកា�កតរួតពិនិត្យពី �ោ្ឋ ភិបាល 
នែលជារហតុរ្្វើឱ្យពួករគអាចកបឈមរៅនឹងហានិភ័យ 
្្។ 

តារាងទី១៥៖  ចំនួនកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំា នផអែករលើរសចក្ីរាយកា�ណ៍ពីមណ្ឌ ល

ភ្គ�យ

ចំនួន

ស�បុ

៧.៧៧៦

៤៧

៨.៨០៣

៥៣ ១០០%

១៦.៥៧៩
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តារាងទី១៦៖  ចំនួនកុមា��ស់រៅតាមមណ្ឌ ល នបងនចករៅតាមរាជធានី-រេត្ (តាមលំោប់លំរោយពីរកចើនមកតិច)

បាត់ែំបង

ត្ូបង�្មុំ

មណ្ឌ លគិ� ី

នកប

រការះកុង

ស្ឹងនកតង

�តនគិ� ី

កពរះវហិា�

នប៉ាលិន

ឧត្�មានជ័យ

រោ ិ្៍សាត់

នកពនវង

កករចរះ

តានកវ

សា្វ យរ�ៀង

កំពង់ចាម

ប្្យមានជ័យ

កពរះសីហនុ

កំពង់ឆំ្្ង

កំពត

កំពង់្ំ

រសៀមរាប

ភ្ំរពញ

កណ្ាល

កំពង់ស្ឺ

រាជធានីរេត្

ស�បុ

 រេត្អាទិភ្ពបច្ចុប្បន្

  រេតរ្ផ្សងរទៀតនែលមាន មណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា�កុ្ងចំនួនរកចើន

៨.៨០៣៧.៧៧៦ ១៦.៥៧៩

៧៧៧៦៩១ ១.៤៦៨

១១

០

១

០

១២

០

២៨១៣ ៤១

២៦២៨ ៥៤

២១៣៣ ៥៤

៦២៣២ ៩៤

៧៤៤៩ ១២៣

៨២៥១ ១៣៣

៨៥៦២ ១៤៧

៧៩៧៣ ១៥២

៨៧៧៥ ១៦២

១២០៥៦ ១៧៦

១០៣៩៣ ១៩៦

១១៤១១១ ២២៥

១៨២១៣១ ៣១៣

១៨១១៤៩ ៣៣០

២៩៥២៧៨ ៥៧៣

៤២៦៣៨៥ ៨១១

៤៦៥៣៦៥ ៨៣០

៧៣៥៣៣៤ ១.០៦៩

១.១២៩១.០១៩ ២.១៤៨

៣.០៧៧៣.១៦៤ ៦.២៤១

៤៦៣៣៩៩ ៨៦២

១៨១១៨៤ ៣៦៥
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តារាងទី១៦ បងាហា ញអំពីចំនួនស�បុកុមា�នែលកំពុង 
�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំា។ តារាងរនរះបងាហា ញថា កុមា� 
ទំាងរនរះភ្គរកចើន �ស់រៅក្ុងរាជធានី-រេត្ទំាង៩  
នែលកតរូវបានកត់កតាថាមានចំនួនមណ្ឌ លរកចើនជាងរគ 
បំផុត។ ក្ុងចំរណាមកុមា�ស�បុ មានកុមា�ចំនួន ៨៧% 
ឬ កុមា�ចំនួន ១៤.៣៦៧្ក់ ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី  
រេត្ទំាង៩រនរះ។ របើរទារះបីជាចំនួនមណ្ឌ ល និង ចំនួន 
កុមា� មិនកតរូវគ្ាទំាងសសរុងរៅក្ុងបណ្ារាជធានី-រេត្ 
ទំាងរនរះក៏រោយ ក៏រាជធានីភ្ំរពញ រេត្រសៀមរាប 
និងបាត់ែំបង គឺជារាជធានី-រេត្ 

តារាងទី១៧ បងាហា ញថា ក្ុងចំរណាមកុមា�ចំនួន 
១៦.៥៧៩្ក់ នែលកតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង
�ស់ រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុងរាជធានី-រេតទំ្ាង៥។ 
កុមា�ភ្គរកចើន (៦១%) កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល 
នែលផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង រហើយមាននត ៩% 
ប៉ាុរណាណ រះនែលកតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅ 
ក្ុងមណ្ឌ លនែលផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលេលែី។ �យភៈរពល 
�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លសកមាប់កុមា� ចំនួន៣០%រទៀត 
ពំុមានកា�បញ្្ក់ចបាស់លាស់រ�ើយ។ អកតាភ្គ�យនន 
កុមា�នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លរកកាមកា�នែទំា 
�យភៈរពលនវង (៦១%) មានចំនួនតិចជាងអកតាភ្គ�យ
ននមណ្ឌ លនែលផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង (៧២%)។ 
តាម�យភៈកា�រកបៀបរ្ៀបបានឱ្យែឹងថា កុមា�នែលកតរូវ 
បាន�ករ�ើញថាកំពុង�ស់រៅកុ្ងមណ្ឌ លនែលគា្ម នបញ្្ក់ 
អំពី�យភៈរពលននកា�នែទំា មានចំនួនរកចើនជាងមណ្ឌ ល 
នែលគា្ម នបញ្្ក់អំពី�យភៈរពល ននកា�នែទំា (មណ្ឌ ល 
នែលគា្ម នកា�បញ្្ក់អំពី�យភៈរពលននកា�នែទំាចំនួន២២%  
រ្ៀបនឹងកុមា�ចំនួន៣០% នែលកំពុង�ស់រៅកុ្ង 

នែលកតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថា មានចំនួនមណ្ឌ ល 
និង កុមា�រកចើនជាងរគ។ ទិន្ន័យរនរះក៏បងាហា ញឱ្យែឹង 
ផងនែ�ថា រាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥ មាន 
កុមា�រកចើនជាងរគបងអែស់ �ហូតែល់ ១១.៧៨៨្ក់ 
ឬ រស្មើនឹង៧១% ននចំនួនកុមា�ស�បុរបើរទារះបីជារាជធានីរេត្ 
ទំាងរនរះ ពំុមានចំនួនមណ្ឌ លរកចើនជាងរគបំផុត 
ក៏រោយ។ សសរែៀងគ្ារៅនឹងចំនួនមណ្ឌ លនែ� កគាន់នត 
រាជធានីភ្ំរពញ និង រេត្រសៀមរាបនតឯង មានកុមា� 
ចំនួន៥១% ឬ កុមា� ៨.៣៨៩្ក់ ក្ុងចំរណាមកុមា� 
ស�បុរៅរហើយ។ 

មណ្ឌ លនែលគា្ម នកា�បញ្្ក់អំពី�យភៈរពលននកា�នែទំា)។

រាជធានី-រេត្ចំនួន៤ មានចំនួនកុមា�រកចើនគួ�ឱ្យកត់ 
សមា្គ ល់ (កុមា�ជាង១.០០០្ក់) កំពុង�ស់រៅក្ុង 
មណ្ឌ លនែលផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង។ រាជធានី-
រេត្ទំាងរនរះ�មួមាន រេត្រសៀមរាប(១.៧៨១្ក់) 
រាជធានីភ្ំរពញ (១.៤៥១្ក់) រេត្បាត់ែំបង  
(១.២៦៩្ក់) និងរេត្កពរះសីហនុ (១.០៦៩្ក់)។ 
គប្បីកត់សមា្គ ល់ថា របើរទារះបីជារេត្កពរះសីហនុ 
មានលំោប់រលេរ�ៀងទី៨ ក្ុងចំរណាមបណ្ារាជធានី-
រេត្នែល មានចំនួនមណ្ឌ លរកចើនក៏រោយ ប៉ាុនន្រេត្
រនរះមានលំោប់រលេរ�ៀងេ្ស់ជាង (រលេរ�ៀងទី៤)  
ចំរោរះចំនួនកុមា�នែល�ស់រៅរកកាមកា�នែទំា�យភៈរពល 
នវង រោយមានចំនួន�ហូតែល់ ១.០៦៩្ក់។ របើរទារះបី
ជារាជធានីភ្ំរពញមានចំនួនមណ្ឌ លរកចើនជាងរគ 
ក៏រោយ ប៉ាុនន្រេត្រសៀមរាបមានមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
�យភៈរពលនវងរកចើនជាងរគ កពមទំាងមានចំនួនកុមា� 
�ស់រៅកុ្ងមណ្ឌ លទំាងរ្រះរកចើនជាងរគផងនែ�។

តារាងទី១៧៖  ចំនួនកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល នបងនចកតាម�យភៈរពល

រលើសពី

៦នេ

ស�បុ

កបរភទមណ្ឌ លនែទំាកុមា�

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែល 
ផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង 
(រលើសពី៦នេ)

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែល
ផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលេលែី 
(តិចជាង៦នេ)

តិចជាង 

៦នេ

គា្ម នកា�បញ្្ក់ចបាស់លាស់ 
អំពី�យភៈរពលជាម្្យម 

ននកា�នែទំានែល 
ផ្ល់ជូន

១.៤៥២

៣០%

១០០%

៩%

៦១%

២.៣៨៦

៨.៧៥៧

៧៦៧

៥.៦០៤

២.៦១៥

៧.៨២២

៦៨៥

៤.៥២២

៥.០០១

១៦.៥៧៩

១០.១២៦
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តារាងទី១៨ បងាហា ញថាកុមា�ភ្គរកចើននែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល ស្ិតក្ុងវយ័សិកសារៅឯសាលារ�ៀន
 

ក្ុងរ្រះ ៦៧% មានអាយុចរ ល្ែ រះពី១១ឆំ្្ រៅ ១៧ឆំ្្ និង ៣២% មានអាយុចរ ល្ែ រះពី ៤ឆំ្្ រៅ ១០ឆំ្្។ 
កុមា�នែលមានអាយុចរ ល្ែ រះពី ០ឆំ្្ រៅ ៣ឆំ្្ មានចំនួនកបមាណ ២%។ 

តារាងទី១៨៖  ចំនួនកុមា��ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� នបងនចករៅតាមអាយុ រៅក្ុងរេត្ទំាង២០

តារាងទី១៩៖  ចំនួនកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល នបងនចករៅតាមអាយុ និង រេត្

អាយុ

0-3 ឆំ្្

4-10 ឆំ្្

11-17 ឆំ្្

ស�បុ

មានទិន្ន័យសកមាប់នតរេត្ចំនួន២០ប៉ាុរណាណ រះ។ តនមលែនីមួយៗបូកបញ្ចូ លគ្ាមិនទទួលបានតនមលែស�បុ១០០%រ�ើយ រោយសា�នតកា�កំណត់ទាញយករលេគត់។

កំពង់ស្ឺ

កពរះវហិា�

នកពនវង

រោ ិ្៍សាត់

�តនគិ� ី

ប្្យមានជ័យ

រេត្

នកប

កំពង់ចាម

កំពង់ឆំ្្ង

កំពង់្ំ

កំពត

រការះកុង

កករចរះ

មណ្ឌ លគិ� ី

ឧត្�មានជ័យ

នប៉ាលិន

ស្ឹងនកតង

ត្ូបង�្មុំ

សា្វ យរ�ៀង

តានកវ

ស�បុ

ស�បុ កុមា� ី ស�បុ កុមា� ី ស�បុ កុមា� ី
ស�បុ

ស�បុ កុមា� ី

មានទិន្ន័យសកមាប់នតរេត្ចំនួន២០ប៉ាុរណាណ រះ។

២.១៦៩

២៧
៦០៣

១.៥៣៩

២.៦២២

៥៣
៩១២

១.៦៥៧

៤.៧៩១

៨០
១.៥១៥
៣.១៩៦

១០០%

២%
៣២%
៦៧%

៣ ០

៥ ២

០ ០

១៩ ៥

០ ០

០ ០

២ ១

០ ០

១ ១

០ ០

៥ ២

៣ ១

០ ០

១០ ៥

៦ ២

១៦ ៤

៧ ៣

០ ០

០ ០

៣ ១

៨០ ២៧

៦៧ ២៧

១៣ ៤

៣៥ ១០

៤៧ ២២

០ ០

៣១ ១១

៥៦ ២២

៥៩ ២៦

៦១ ១៤

៥ ២

៤៦ ១៩

២៩ ១៣

០ ០

២៩៥ ១៥០

១៤៧ ៥៤

៣១៣ ១១៩

៨១ ៣៤

១២៤ ៣៦

១១ ៣

៩៥ ៣៧

១.៥១៥ ៦០៣

៧៧ ៣៥

៣៦ ២២

៩៨ ៤១

១៣០ ៦៦

០ ០

១២១ ៦២

១៦៧ ៨៨

១០៣ ៤៩

៦១ ៣៤

៤៩ ៣១

៤៣ ១១

១៤៤ ៤២

១២ ១

៥០៦ ២៣០

៤២០ ២២២

៥០១ ២៤២

២៧៧ ១៤៧

១៨៩ ៩៥

៣០ ១០

២៣២ ១១១

៣.១៩៦ ១.៥៣៩

១៤៧ ៦២

៥៤ ២៨

១៣៣ ៥១

១៩៦ ៩៣

០ ០

១៥២ ៧៣

២២៥ ១១១

១៦២ ៧៥

១២៣ ៤៩

៥៤ ៣៣

៩៤ ៣២

១៧៦ ៥៦

១២ ១

៨១១ ៣៨៥

៥៧៣ ២៧៨

៨៣០ ៣៦៥

៣៦៥ ១៨៤

៣១៣ ១៣១

៤១ ១៣

៣៣០ ១៤៩

៤.៧៩១ ២.១៦៩

០-៣ ឆំ្្ ៤-១០ ឆំ្្ ១១-១៧ ឆំ្្

35



តារាងទី១៩ បងាហា ញថាក្ុងចំរណាមរេត្ទំាង២០ មានរេត្ចំនួន៣ នែលមានកុមា�ជាង ៥៦% នែលមានអាយុ 
ចរ ល្ែ រះពី ០ឆំ្្ រៅ ៣ឆំ្្។ រេត្ទំាងរនរះ�មួមាន រេត្តានកវ (១៩) កំពង់ស្ឺ (១៦) និងកំពត (១០)។ កុមា�កគប់�បូ 
រៅក្ុងកករុមអាយុរនរះ កតរូវបាន�ករ�ើញថាកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកុមា��យភៈរពលនវង។ ចំណុចរនរះគប្បីកតរូវបាន

 
រមើលរ�ើញរៅក្ុងប�បិទនែលកា�សសាវកជាវបងាហា ញថា កា��ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល បងកកា�េូចខាតកាន់នត្ងៃន់្ងៃ� 

 
ចំរោរះកុមា�នែលមានអាយុរកកាម៣ឆំ្្។  

តារាងទី២០ បងាហា ញអំពីចំនួនកុមា�កតរូវកា�កិច្ចគំាកទ 
ពិរសស នែលកតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុង�ស់រៅ 
ក្ុងមណ្ឌ ល២០។ ទិន្ន័យរនរះបងាហា ញថា កុមា�ភ្គរកចើន 
នែលកតរូវកា�កិច្ចគំាកទពិរសស គឺជាកុមា�ពិកា�២១ និង  
ប្្ប់មកគឺកុមា�ផ្ុករមររាគរអែស៍/ជំងឺរអែស៍។ កុមា� 
ពិកា�មានចំនួន ៩២៥្ក់ (៤៤%ជាកុមា�)ី រោយន�ក 
កុមា�ផ្ុករមររាគរអែស៍/ជំងឺរអែស៍មានចំនួន 
៥៧៦្ក់ (៤១%ជាកុមា�)ី និងកុមា�នែលបានទទួល 
រសវាបនសាបរកគឿងរញៀន មានចំនួន ២៧០្ក់ 

(៦៤%ជាកុមា�)ី និង កុមា��ងរកគារះននអំរពើជួញែូ� 
មានចំនួន ២៥២្ក់ (៨០%ជាកុមា�)ី។ អ្វីនែលគួ�ឱ្យ 
កត់សមា្គ ល់រ្រះគឺ មានកុមា�រីកចើនជាងកុមារា នែល 
កតរូវបាន�ករ�ើញថាជាជន�ងរកគារះននអំរពើជួញែូ�។ 
រោងតាមរសចក្ីរាយកា�ណ៍ក៏បានឱ្យែឹងផងនែ�ថា 
មានកុមា�រីកចើនជាងកុមារាទទួលបានរសវាបនសាប 
រកគឿងរញៀន។ តារាងទី២១ ផ្ល់នូវទិន្ន័យអំពីចំនួន 
កុមា� នែលកតរូវកា�កិច្ចគំាកទពិរសស រោយនបងនចក 
រៅតាមរេត្រផ្សងៗគ្ា។

តារាងទី២០៖  ចំនួនកុមា�កតរូវកា�កិច្ចគំាកទពិរសស១៩ នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�

កបរភទរសចក្ីកតរូវកា�ពិរសស

កុមា�ពិកា�

កុមា�ផ្ុករមររាគរអែស៍/ជំងឺរអែស៍

កុមា�នែលបានទទួលរសវា 
បនសាបរកគឿងរញៀន

កុមា��ងរកគារះននអំរពើជួញែូ� 

១៩  សកមាប់រគាលបំណងនន�បាយកា�ណ៍រនរះ កុមា�នែលកតរូវកា�កិច្ចគំាកទពិរសស 
�មួមានកុមា�ពិកា� កុមា�ផ្ុករមររាគរអែស៍/ជំងឺរអែស៍ កុមា�នែលបានទទួលរសវា 
បនសាបរកគឿងរញៀន និង កុមា��ងរកគារះននអំរពើជួញែូ�។ 

២០  មិននមនកុមា�កគប់�បូនែលកតរូវកា�កិច្ចគំាកទពិរសស និងកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា� អាចទទួលបានកិច្ចគំាកទពិរសសរ�ើយ។ មណ្ឌ លមួយចំនួនពិតជាមានកា� 
រ្្តយកចិត្ទុកោក់រលើកា�នែទំាពិរសស ប៉ាុនន្កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� 
មិនបានកបមូលទិន្ន័យរនរះរ�ើយ។

២១ ពិកា�ភ្ពមិនកតរូវបានរ្្វើកា�នបងនចករៅតាមកបរភទរ�ើយ។

៥២២

៣៤០

៩៦

៥១

៤០៣

២៣៦

១៧៤

២០១

៩២៥

៥៧៦

២៧០

២៥២
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តារាងទី២១ បងាហា ញថា ោ៉ាងរហាចណាស់រាជធានី-
រេត្ចំនួន១៨ មានកុមា�នែលមានរសចក្ីកតរូវកា� 
ពិរសស ោ៉ា ងតិចមួយកបរភទ�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល។ 

មានកុមា�ពិកា�ចំនួន ៩២៥្ក់ (កុមា�ចំីនួន 
៤៤%) កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល រៅក្ុងរាជធានី-
រេត្ចំនួន១៦ ក្ុងរ្រះ៧២% ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្

 
ទំាង៩ នែល�ករ�ើញថាមានកា�កបមូលផ្ុំមណ្ឌ លរកចើន 
ជាងរគ។ របើរទារះជាែូរច្រះក្ី ក្ុងចំរណាមរេត្នែល 
រៅរសសសល់ ែូចជារេត្តានកវ និង រេត្កំពង់ចាម  
នែលមានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុងចំនួនទាប (រេត្តានកវ 
ចំនួន ៧មណ្ឌ ល និង រេត្កំពង់ចាមចំនួន ៨មណ្ឌ ល) 
នប�ជាមានចំនួនកុមា�ពិកា�រកចើនគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ រោយ 
រេត្ទំាងពី�រនរះមានកុមា�ពិកា�ចំនួន ២៧% ននចំនួន 

កុមា�ពិកា�ស�បុនែល�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល។ ចំនួនកុមា� 
ពិកា�ក៏មានភ្ពេុសគ្ាគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់រៅតាម 
រាជធានី-រេត្រផ្សងៗគ្ាផងនែ� រោយកុមា�ពិកា�រកចើន 
បំផុតកតរូវបានកត់កតាថាស្ិតរៅរាជធានីភ្ំរពញ (នែល 
មានកុមា�ពិកា�ចំនួន ៣៩៨្ក់ ឬ ៤៣% ននចំនួនកុមា� 
ពិកា�ស�បុ) ប្្ប់មក គឺរេត្កំពង់ចាម (កុមា�ពិកា� 
ចំនួន ១៨២្ក់ ឬ ២០% ននចំនួនកុមា�ពិកា�ស�បុ) និង 
ទាបបំផុត (កុមា�ពិកា�ចរ ល្ែ រះពី១្ក់ រៅ ៤្ក់) កតរូវ 
បានកត់កតាថាស្ិតរៅក្ុងរេត្ចំនួន៧។ 

មានកុមា�ផ្ុករមររាគរអែស៍/ជំងឺរអែស៍ចំនួន ៥៧៦្ក់ 
(កុមា�ចំីនួន៤១%) កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
ក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន១៣ រោយពួករគចំនួន ៩៣%  
ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ទំាង៩ នែលកតរូវបាន�ករ�ើញ 

សមា្គ ល់៖ កុមា�ម្ាក់អាចមានរសចក្ីកតរូវកា�ពិរសសរលើសពីមួយ។

តារាងទី២១៖  ចំនួនកុមា�កតរូវកា�កិច្ចគំាកទពិរសសនែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនបងនចករៅតាមរភទ និងរាជធានី-រេត្

កុមា�ពិកា� 

កុមា�ផ្ុករមររាគ 
រអែស៍/ជំងឺរអែស៍

ស�បុ កុមា� ី ស�បុ កុមា� ី ស�បុ កុមា� ី ស�បុ កុមា� ី

កុមា�នែលបាន 

ទទួលរសវាបនសាប 

រកគឿងរញៀន 

កុមា��ងរកគារះនន 

អំរពើជួញែូ� 

កំពង់ស្ឺ

មណ្ឌ លគិ� ី

បាត់ែំបង

នកប

កំពង់ឆំ្្ង

កំពង់្ំ

កំពត

កណ្ាល

កំពង់ចាម

នប៉ាលិន

ភ្ំរពញ

កពរះសីហនុ

នកពនវង

រសៀមរាប

សា្វ យរ�ៀង

តានកវ

ប្្យមានជ័យ

រាជធានីរេត្

កករចរះ

ស�បុ

៣៤ ៩

១ ១

៦៩ ២៩

១ ១

៤ ២

៣៩៨ ១៦៨

០ ០

១ ០

២ ១

៤៨ ២៨

៧៤ ៣២

១២ ៦

៤ ២

៨១ ៤៤

១៨២ ៧៥

១ ០

១៣ ៥

០ ០

៩២៥ ៤០៣

៣៤ ៨

២ ១

៣១ ១១

០ ០

៤៩ ២៦

២៤១ ៩៩

១ ១

០ ០

០ ០

២៧ ១២

៤ ១

២ ១

១៥៤ ៦១

១១ ៣

៧ ៥

០ ០

១៣ ៧

០ ០

៥៧៦ ២៣៦

១២ ៣

០ ០

១ ០

០ ០

០ ០

១៧៩ ១១៧

០ ០

០ ០

០ ០

១៣ ៩

០ ០

០ ០

០ ០

១១ ២

០ ០

០ ០

៥៤ ៤៣

០ ០

២៧០ ១៧៤

៣០

៥

០

០

៦

១៥៦

០

០

១

០

០

១

០

០

១៣

០

៣២

៨

២៥២

២៤

៣

០

០

០

១៤៣

០

០

១

០

០

០

០

០

១៣

០

១៦

១

២០១
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៤.៤ គំរហើញអំពីកននលែងនែទំាកុមា�កបរភទែនទរទៀត និងកុមា�នែល 
កំពុង�ស់រៅកននលែងទំាងរ្រះ

ែូចបានរ្្វើកា�គូសបញ្្ក់ពីខាងរែើម កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រនរះ រ្្តរលើទិន្ន័យអំពីមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា� (“មណ្ឌ លកុមា�កំកោ”)។ ែូរច្រះព័ត៌មានមានកកមិតចំរោរះកបរភទកននលែងនែទំាកុមា�ែនទរទៀត។ កននលែង 
នែទំាកុមា�កបរភទែនទរទៀតនែលកតរូវបានកត់កតា មានចំនួន ២៣៣កននលែង (ផ្រះស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្ និងកននលែង 
ស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះអាសន្, ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម, អរន្វាសិកោ្ឋ ន វត្អារាម និងអគា�សាស្ែនទរទៀត 
នែលផ្ល់កននលែងស្ាក់រៅសកមាប់កុមា�) នែលមានចំនួនរស្មើនឹង ៣៦%ននកននលែងនែទំាកុមា�ស�បុ។ លកខេណភៈ 
មូលោ្ឋ នននកននលែងទំាងរនរះ មានរ�ៀបរាប់ខាងរកកាម ៖ 

៤.៤.១  គំរហើញអំពីផ្រះស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្ និងកននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះអាសន្ 

កពមទំាងកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅកននលែងទំាងរនរះ

ថាមានកា�កបមូលផ្ុំមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រកចើនបំផុត។  
រាជធានីភ្ំរពញមានកុមា�កបរភទរនរះរកចើនបំផុត នែល 
រស្មើនឹង៤២%ននចំនួនកុមា�ស�បុនែលផ្ុករមររាគរអែស៍/ 
ជំងឺរអែស៍។ ចំរោរះរេត្នែលរៅរសសសល់ែនទរទៀត 
រេត្តានកវបានកត់កតាថាមានចំនួនកុមា�ផ្ុករមររាគ 
រអែស៍/ជំងឺរអែស៍ ចំនួន៣១% នែលេ្ស់ជាងរេត្ែនទ 
រទៀតគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់។ 

មានកុមា�ចំនួន២៧០្ក់ (កុមា�ចំីនួន៦៤%) នែលបាន 
ទទួលរសវា បនសាបរកគឿងរញៀន ក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន 
៦។ រាជធានី-រេត្ទំាង៦រនរះ សុទ្ធសឹងនតស្ិតរៅក្ុង 
បណ្ារាជធានី-រេត្ នែលកតរូវបាន�ករ�ើញថាមានកា� 
កបមូលផ្ុំមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រកចើនជាងរគ រលើកនលងនត 
រេត្មួយប៉ាុរណាណ រះ។ រាជធានីភ្ំរពញ មានចំនួនកុមា� 

នបបរនរះេ្ស់ជាងរគបំផុតរស្មើនឹង៦៦%ននចំនួនកុមា� 
ស�បុ នែលបានទទួលរសវាបនសាបរកគឿងរញៀន។

មានកុមា��ងរកគារះននអំរពើជួញែូ� ចំនួន២៥២្ក់ 
(កុមា�ចំីនួន៨០%) ក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន៩។ រាជធានី  
ភ្ំរពញមានចំនួនកុមា�នបបរនរះេ្ស់ជាងរគ រស្មើនឹង 
៦២% ននចំនួនកុមា��ងរកគារះននអំរពើជួញែូ�ស�បុ។

ទិន្ន័យបងាហា ញឱ្យរ�ើញអំពី�បាយមិនរស្មើគ្ាននកុមា� 
មានរសចកី្កតរូវកា�ពិរសស នែលកំពុង�ស់រៅក្ងុមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា� រោយមានរាជធានី-រេត្មួយចំនួនតូចប៉ារុណាណ រះ 
នែលបានកត់កតាថាកុមា�នបបរនរះមានចំនួនរកចើន។  
រាជធានីភ្ំរពញ មានកុមា�នែលមានរសចក្ីកតរូវកា� 
ពិរសសរផ្សងៗគ្ារកចើនជាងរគ កំពុង�ស់រៅកុ្ងមណ្ឌ ល។ 

តារាងទី២២៖   ចំនួនផរ្ះស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្ និងកននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះអាសន្ កពមទំាងកុមា�នែល
កំពុង�ស់រៅកននលែងទំាងរនរះ (តាមលំោប់លំរោយពីរកចើនមកតិច)

រាជធានី-រេត្

ស�បុ

ភ្ំរពញ

ប្្យមានជ័យ

កពរះសីហនុ

កណ្ាល

រសៀមរាប

តានកវ

ចំនួនផ្រះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្

១៤

៥

២

២

១

១

២២៤

៦៦

៤១

១០

៦

១

១០៨

៥២

៨៩

១៩

១០

២

៣៣២

១១៨

១៣០

២៩

១៦

៣

២៥ ៣៤៨ ២៨០ ៦២៨
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ផ្រះស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្ និង កននលែងស្ាក់រៅប្្ន់
បរណ្ារះអាសន្ គឺជាទកមង់មួយននមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
នែល�យភៈរពលស្ាក់រៅមានកំណត់។ កននលែង 
នបបរនរះគឺសកមាប់កុមា�នែលកំពុងស្តិរៅក្ងុែំរណើ �កា� 
រ�ៀបចំនផនកា�កគរួសា�អចិន្ន្យ៍ ឬ កុមា�នែលកគរួសា�
កំពុងជួបកបទរះវបិត្ិ្ងៃន់្ងៃ� និង ទាមទា�ឱ្យមានកា�ផ្ល់ 
លំរៅោ្ឋ នបរណ្ារះអាសន្សកមាប់ពួករគ រែើម្បីរ្្វើឱ្យ 
ប�ោិកាសកគរួសា�មានលំនឹងរ�ើងវញិ។

រាជធានី-រេត្ចំនួន៦ ក្ុងចំរណាម២៥ មានផរ្ះស្ាក់រៅ 
បរណ្ារះអាសន្ និងកននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះ- 
អាសន្។ តារាងទី២២ បងាហា ញថាមានកននលែងនបបរនរះចំនួន 

២៥ រៅក្ងុកបរទសកម្ជុានែលផល់្កា�នែទំាជំនួស សកមាប់
 

កុមា�ស�បុចំនួន ៦២៨្ក់ (កុមា�ចំីនួន៥៥%)។ 
មណ្ឌ លនបបរនរះភ្គរកចើន (៥៦%) ស្ិតរៅរាជធានី 
ភ្ំរពញ និងប្្ប់មកគឺរេត្ប្្យមានជ័យ (២០%) 
រេត្កពរះសីហនុ (៨%) និងរេត្កណ្ាល (៨%)។  
ភំ្រពញក៏មានចំនួនកុមា�ស្ាក់រៅមណ្ឌ លស្ាក់រៅ
បរណ្ារះអាសន្ និង កននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះ
អាសន ្(៥៣%) ប្្ប់មកគឹកពរះសីហនុ(២១%) 
និងប្្យមានជ័យ១៩%។

៤.៤.២ គំរហើញអំពីផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម និងកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅកននលែងទំាងរនរះ 

តារាងទី២៣៖  ចំនួនផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម និង ចំនួនកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅកននលែងទំាងរនរះ

ស�បុ

រាជធានីរេត្

ភ្ំរពញ

បាត់ែំបង

កពរះសីហនុ

កំពង់ឆំ្្ង

កំពង់្ំ

កំពត

កករចរះ

នប៉ាលិន

នកពនវង

រោ ិ្៍សាត់

កណ្ាល

រសៀមរាប

កំពង់ចាម

តានកវ

ចំនួនផ្រះស្ាក់រៅ 
ជាកករុម (តាម 
លំោប់លំរោយ 
ពីរកចើនមកតិច)

៧១ ៨២០ ៧៧២ ១.៥៩២

១៩

១៧

១៤

៦

១

១

១

១

១

១

១

១

៥៤

២៤៣

៧៩

៣០

១០

៧

៩

៤៨

៨

៥

២

៣៩

៧២

១៧៩

៦១

១១

១០

៧

៦

៦២

១

៤

៥

៣៦

១២៦

៤២២

១៤០

៤១

៥ ៨៥ ៧១ ១៥៦

២០

១៤

១៥

១១០

៩

៩

៧

៧៥

២ ២០១ ២៤៧ ៤៤៨
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ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម កតរូវបានកំណត់និយមន័យថាជា 
កា�នែទំានែលផ្ល់ជូនកុមា�ក្ុងចំនួនកំណត់ណាមួយ  
រៅក្ុងប�ោិកាសកគរួសា�មួយ រកកាមកា�កតរួតពិនិត្យ 
ពីអ្កនែទំាមួយកករុមតូចនែលមិននមនជាសាច់ញាតិ 
�បស់កុមា�។

រាជធានី-រេត្ចំនួន១៤ ក្ុងចំរណាម២៥ បានរ្្វើស្វ័យ 
កំណត់អត្សញ្ញា ណផរ្ះស្ាក់រៅជាកករុម។ តារាងទី២៣ 
បងាហា ញថាមានផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម ចំនួន៧១កននលែង  
នែលកតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាផ្ល់កា�នែទំាជំនួស 
ចំរោរះកុមា�ស�បុចំនួន ១.៥៩២្ក់ (កុមា�ចំីនួន 
៥២%)។ ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុមភ្គរកចើន (៨៩%) ស្ិតរៅ 

ក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន៦ ក្ុងរ្រះរាប់បញ្ចូ លរាជធានី-
 រេត្អាទិភ្ពទំាង៥ (ភ្ំរពញ រសៀមរាប បាត់ែំបង 

កពរះសីហនុ និងកណ្ាល) និងរេត្កំពង់ចាម។  
របើរទារះបីជាផ្រះស្ាក់រៅជាកករុមរកចើនបំផុតស្ិតរៅ 
រេត្បាត់ែំបង រោយផ្ល់កា�នែទំាែល់កុមា�ស�បុ 
ចំនួន១២៦្ក់ក៏រោយ ប៉ាុននកុ្មា�ភ្គរកចើននែល�ស់រៅ 
ក្ុងផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម ស្ិតរៅរាជធានី-រេត្ចំនួន 
២ គឺរេត្កពរះសីហនុ នែលមានកុមា�ចំនួន ៤៤៨្ក់ 
(កុមា�ចំីនួន៤៥%) និងប្្ប់មកគឺរាជធានីភ្ំរពញ 
នែលមានកុមា�ចំនួន៤២២្ក់ (កុមា�ចំីនួ៥៨%)។ 

៤.៤.៣ ទិន្ន័យអំពីអរន្វាសិកោ្ឋ ន និងកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅកននលែងទំាងរនរះ 

តារាងទី២៤៖  ចំនួនអរន្វាសិកោ្ឋ ន និង ចំនួនកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅកននលែងទំាងរនរះ

រាជធានី-រេត្

ភ្ំរពញ

បាត់ែំបង

កពរះសីហនុ

មណ្ឌ លគិ� ី

កំពង់ឆំ្្ង

កំពង់ស្ឺ

កំពង់្ំ

កពរះវហិា�

កំពត

រោ ិ្៍សាត់

�តនគិ� ី

ស្ឹងនកតង

កណ្ាល

រសៀមរាប

ប្្យមានជ័យ

ស�បុ

ចំនួនអរន្វាសិកោ្ឋ ន 
(តាមលំោប់លំរោយ 
ពីរកចើនមកតិច)

២២

១៦

១១

៣

២

២

២

២

១

១

១

១

១

១.១៧៩

៥៣៩

៣១២

១៣៣

១៦៣

១១

១១៣

៣៥

៥៦

១០៣

៦

២០៤

១២

១.០៣៦

៧៦៨

២៦០

២៩៥

១០៤

១៩

១២៨

១៣

៣០

១២៨

៥

១៣៣

១៩

២.២១៥

១.៣០៧

៥៧២

៣ ៤ ១០១ ១០៥

៤២៨

២៦៧

៣០

២៤១

៤៨

៨៦

២៣១

១១

៣៣៧

៣១

៧២ ២.៩០៩ ៣.១៣០ ៦.០៣៩

៤ ៣៩ ៩១ ១៣០
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របើនិោយពីលកខេណភៈបរច្ចករទស អរន្វាសិកោ្ឋ នកតរូវ
បានកំណត់និយមន័យថាជា កា�រ�ៀបចំលំរៅោ្ឋ ន 
សកមាប់កុមា�ស្ាក់រៅ�យភៈរពលសិកសា១វគ្គ ឬ រកចើនវគ្គ 
រែើម្បីទទួលកា�អប់�រំៅឆ្ងៃ យពីផរ្ះ។ អរន្វាសិកោ្ឋ ន  
កតរូវបានបញ្ចូ លរៅក្ងុកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�

 
រនរះ អាសស័យរោយមានកា�កពរួយបា�ម្ថា សាលារ�ៀន
មួយចំនួនអាចជាមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។

រាជធានី-រេត្ចំនួន១៥ ក្ុងចំរណាម២៥ បានរ្្វើស្វ័យ 
កំណត់អត្សញ្ញា ណអរន្វាសិកោ្ឋ ននែលផ្ល់កា� 
នែទំាកុមា�។ តារាងទី២៤ បងាហា ញថាមានសាលារ�ៀន 

នបបរនរះចំនួន៧២កននលែង នែលផ្ល់កា�នែទំាកុមា�ចំនួន  
៦.០៣៩្ក់ (កុមា�ចំីនួន៤៨%)។ អរន្វាសិកោ្ឋ ន 
ភ្គរកចើន (៨២%) ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន៦  
ក្ុងរ្រះមានរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពចំនួន៤ (រលើកនលង 
នតរេត ្កពរះសីហនុ) រេតកំ្ពត និងរេតប្្្យមានជ័យ។  
កគាន់នតរាជធានីភ្ំរពញនិងរេត្រសៀមរាបនតឯងមាន
អរន្វាសិកោ្ឋ នជាងោក់កណ្ាលរៅរហើយ(៥៣%)
នែលមានកុមា� ៣.៥២២្ក់ (កុមា�ចំីនួន៤៩%) កំពុង 
�ស់រៅ។ កុមា�នែលរៅរាជធានីភ្ំរពញ និងរេត្ 
រសៀមរាបទំាងរនរះ មានចំនួនរស្មើនឹង ៥៨% ននចំនួន 
កុមា�ស�បុនែលកំពុង�ស់រៅក្ុងអរនវ្ាសិកោ្ឋ ន។ 

៤.៤.៤ គំរហើញអំពីកា�នែទំាតាមវត្អារាម និងអគា�សាស្ែនទរទៀតនែលផ្ល់កា�នែទំាកុមា�

តារាងទី២៥៖  ចំនួនវត្អារាម និងអគា�សាស្ែនទរទៀតនែលផ្ល់កា�នែទំាកុមា� និង 
 ចំនួនកុមា�នែលកំពុង�ស់រៅទីរ្រះ

រាជធានី-រេត្

ភ្ំរពញ

នកពនវង

តានកវ

បាត់ែំបង

កពរះសីហនុ

មណ្ឌ លគិ� ី

កំពង់ឆំ្្ង

កំពង់ស្ឺ

កំពង់្ំ

កពរះវហិា�

កំពត

រោ ិ្៍សាត់

កណ្ាល

រសៀមរាប

ប្្យមានជ័យ

ស�បុ

ចំនួនវតអ្ារាម និង 
អគា�សាស្ែនទរទៀត 
នែលផល់្កា�នែទំាកុមា� 
(តាមលំោប់លំរោយ 
ពីរកចើនមកតិច)
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៩
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៣២
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៥៥
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៤ ២៩ ៤៤ ៧៣

41



៤.៥ យុវជនវយ័រក្មងនែលកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកបរភទរផ្សងៗគ្ា

វត្អារាម និងអគា�សាស្ែនទរទៀតនែលផ្ល់កា� 
នែទំាកុមា� កតរូវបានកំណត់និយមន័យថាជាកា�នែទំា 
នែលផ្ល់ជូនកុមា�រោយកពរះសង្ឃ ែូនជី អាចា�្យ និង 
ស្ាប័នសាស្ នែលផ្ល់ជូននូវអ្វីនែលជារសចក្ីកតរូវ 
កា�មូលោ្ឋ ន�បស់កុមា�រៅក្ុងវត្ និងកននលែងសាស្ 
ែនទរទៀត។ គប្បកីត់សមា្គ ល់ថា មានវតអ្ារាម និងអគា� 
សាស្ជារកចើនរៅតាមបណ្ារាជធានី-រេត្្្ 
ប៉ាុនន្ ពំុនមនវត្អារាម និងអគា�សាស្ទំាងអស់ 
សុទ្ធសឹងនតផ្ល់កា�នែទំាជំនួសចំរោរះកុមា�រ�ើយ។ 
កករុមកា�ងា�រ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� 
កគាន់នតបានរាប់ចំនួនវត្អារាម និងអគា�សាស្នែល 
ផ្ល់កា�នែទំាកុមា�ប៉ាុរណាណ រះ។

ែូចបានពន្យល់រៅក្ុងនផ្កខាងរែើម មានកននលែងនែទំា 
កុមា� ចំនួន៦៣៩កននលែង នែលផ្ល់កា�នែទំាកុមា�ក្ុង 
រាជធានី-រេត្ទំាង២៥។ កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំា 
កុមា�បាន�ករ�ើញថា មានយុវជនវយ័រក្មងចំនួន 
៩.១៨៧្ក់ នែលមានអាយុចរ ល្ែ រះពី ១៨ឆំ្្ រៅ 
២៤ឆំ្្ (សស្ីចំនួន៣៦%) កំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំា 

ក្ុងចំរណាមរាជធានី-រេត្ទំាង២៥ មានរាជធានី-រេត្ 
ចំនួន១៥ នែលមានវត្អារាម និងអគា�សាស្ 
ែនទរទៀតនែលផ្ល់កា�នែទំាកុមា�។ កា�កំណត់ទីតំាង 
កននលែងនែទំាកុមា� បាន�ករ�ើញកននលែងនបបរនរះចំនួន 
៦៥ទីតំាង នែលកតរូវបានរាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងថាកំពុងផ្ល់
កា�នែទំាកុមា�ចំនួន ១.៣៤៩្ក់ (កុមា�ចំីនួន ៥០%)។ 
អគា�ទំាងរនរះភ្គរកចើន (៨៥%) ស្ិតរៅរាជធានី- 
រេត្ចំនួន៧ ក្ុងរ្រះមាននតរេត្ចំនួនមួយប៉ាុរណាណ រះ 
នែលជារេត្អាទិភ្ព (រេត្កពរះសីហនុ)។ កគាន់នតរេត្ 
ប្្យមានជ័យនតឯង មានវត្អារាម និងអគា�សាស្ 
ែនទរទៀត ចំនួន៣២%។ 

ទំាងរនរះ។ វត្អារាម និង អគា�សាស្ែនទរទៀត  
មានអកតាភ្គ�យសស្ី�ស់រៅទីរ្រះក្ុងកកមិតទាប 
គួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ (១៩%)។ យុវជនវយ័រក្មងភ្គរកចើន 
ចំនួន ៦.៧៦៩្ក់ (៧៤%ននយុវជនវយ័រក្មង) 
រាប់បញ្ចូ លសស្ីចំនួន ២.០៥៦្ក់ កំពុង�ស់រៅក្ុង 
មណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ 

តារាងទី២៦៖  យុវជនវយ័រក្មងនែលកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងនែទំាកបរភទរផ្សងៗគ្ា នបងនចករៅតាមរភទ

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�

ផ្រះស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្ 
និងកននលែងស្ាក់រៅប្្ន់ 
បរណ្ារះអាសន្

ផ្រះស្ាក់រៅជាកករុម

វត្អារាម និង អគា� 
សាស្ែនទរទៀត 

អរន្វាសិកោ្ឋ ន

កបរភទកននលែងនែទំាកុមា�

ស�បុ

៤.៧១៣២.០៥៦ ៦.៧៦៩

១៣៦១៨៥ ៣២១

២២៤៣២០ ៥៤៤

១៧៩៤៣ ២២២

៦១២

៥.៨៦៤

៧១៩

៣.៣២៣

១.៣៣១

៩.១៨៧
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ខាងរកកាមរនរះ គឺជារសចក្ីសន្ិោ្ឋ នសំខាន់ៗ ចំរោរះកា�បរងកើតរគាលនរោបាយ និងកា�រ�ៀបចំកម្មវ ិ្ ី នែលទទួល
បានពីទិន្ន័យកំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�៖

៥. រសចក្ីសន្ិោ្ឋ នចំរោរះរគាលនរោបាយ

១ កា�រ្លែើយតបរៅនឹងកំរណើ នចំនួនកននលែងនែទំាកុមា� 

រាប់បញ្ចូ លទំាងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�៖

មានកននលែងនែទំាកុមា� ៦៣៩កននលែង រាប់បញ្ចូ លទំាងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� ឬ មណ្ឌ លកុមា�កំកោចំនួន 
៤០៦កននលែង ឬ ៦៤% ននកននលែងនែទំាកុមា�ស�បុរៅក្ុងកបរទសកម្ុជា រកចើនជាងចំនួននែលកកសួង 
ស.អ.យ. បានែឹងកនលែងមក។ មុនរពលមានទិន្ន័យរនរះ កកសួងបានែឹងកតឹមនតចំនួន  ២៥៤កននលែង។ 
បនន្មពីរនរះ មានកននលែងនែទំាកុមា�ស�បុ ចំនួន២៣៣កននលែង នផ្សងរទៀត នែលរស្មើនឹង ៣៦% 
នែលមិនស្ិតរៅក្ុងនិយមន័យមណ្ឌ លនែទំាកុមា��បស់�ោ្ឋ ភិបាលរទ។  ក្ុងចំរណាមមណ្ឌ ល

 
នែទំាកុមា�ទំាងរ្រះមានមណ្ឌ លចំនួន៣៨% នែលរទើបកតរូវបាន�ករ�ើញែ្មីក្ុងអំ�ុងរពលននកា�

 
កំណត់ទីតំាងនែទំាកុមា�រនរះ នែលមានន័យថា មណ្ឌ លទំាងរ្រះមិនធាលែ ប់បានកកសួង ស.អ.យ. 
ចុរះរ្្វើអ្ិកា�កិច្ចរ�ើយ និងគា្ម នកា�ឃ្លែ ំរមើលពី�ោ្ឋ ភិបាល នែលបានបងាហា ញឱ្យរ�ើញអំពីក្ីបា�ម្គួ� 
ឱ្យកត់សមា្គ ល់ចំរោរះសុេុមាលភ្ព�បស់កុមា�នែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លទំាងរ្រះ។  

គំរហើញបងាហា ញឱ្យែឹងថា កកសួងកតរូវពកងីកវសិាលភ្ពកា�ងា��បស់េលែួន រែើម្បីរ ល្ែើយតបរៅនឹង 
កំរណើ នមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ កា�នែលមានវត្មានកននលែងនែទំាកុមា�រកចើនកបរភទ “ែនទរទៀត”  
នែលពំុមានលកខេេណ្ឌ សសបរៅនឹងនិយមន័យមណ្ឌ លនែទំាកុមា� បងាហា ញឱ្យរ�ើញអំពីរសចក្ី 
កតរូវកា�ជាប្្ន់ឱ្យមានកា�រ្្តយកចិត្ទុកោក់នផ្ករគាលនរោបាយ នផនកា� និងកម្មវ ិ្ ីកាន់នត 
មានកបសិទិ្ធភ្ព។ ជាពិរសស មណ្ឌ ល និងកននលែងនែទំាកុមា�នែលរទើបកតរូវបានកំណត់�ករ�ើញែ្មី  
កតរូវបញ្ចូ លរៅក្ុងកបព័ន្ធអ្ិកា�កិច្ច�បស់កកសួង ស.អ.យ. ជាចំាបាច់រែើម្បឱី្យកននលែងទំាងរ្រះ

 
ទទួលបានកា�កតរួតពិនិត្យជារទៀងទាត់។ កកសួងក៏កតរូវបរងកើត កបព័ន្ធផ្ល់�បាយកា�ណ៍នែល 
មានទំ្ក់ទំនងជាមួយគណភៈកមា្ម ្ិកា�ទទួលបន្ុកកិច្ចកា�្� ីនិងកុមា��ំុសងាក ត់ ឬ  
គណភៈកមា្ម ្ិកា�ពិរកគារះរោបល់កិច្ចកា�សស្ី និងកុមា� រែើម្បីកំណត់�កកននលែងនែទំាកុមា�ែ្មីៗ 
នែលអាចរទើបនឹងរបើក រែើម្បីឱ្យបញី្អ្ិកា�កិច្ចអាចកតរូវបានរ្្វើបច្ចុប្បន្ភ្ពជារទៀងទាត់។ 

២ �បាយមិនរស្មើគ្ាននកននលែងនែទំាកុមា�ទូទំាងកបរទសកម្ុជា និងតកមរូវឲ្យ 
មានកា�រកបើកបាស់យុទ្ធសាសសរ្ទ្វវធិាន៖ 

របើរទារះបីជាមានកា�រកើនរ�ើងជា�មួននចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រៅក្ុងកបរទសកម្ុជាក៏រោយ ប៉ាុនន្
 

�បាយននកននលែងទំាងរនរះពំុមានភ្ពរស្មើគ្ារ�ើយ។ របើរ្ៀបនឹងលទ្ធផល�បាយកា�ណ៍អ្ិកា�កិច្ច 
ឆំ្្២០១៥ បានឱ្យែឹងថា ពំុមានកា�កត់កតាអំពីមណ្ឌ លនែលមិនកតរូវបានកំណត់�ករ�ើញ ឬ  
មណ្ឌ លនែលមិនកតរូវបានរ ្្វើអ្ិកា�កិច្ចកនលែងមក រៅក្ុងរេត្ចំនួន១០ រ�ើយ។ ទិន្ន័យរនរះក៏ 
បងាហា ញឱ្យែឹងផងនែ�ថា រេត្ជារកចើន មានចំនួនមណ្ឌ លទាបគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ រលើកនលង 
នតក្ុងក�ណីននមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ែនទរទៀតមានចំនួនតិចតួចរៅតាមបណ្ារេត្្្ រោយ 
រេត្ជារកចើនបានកត់កតាថាគា្ម នកននលែងនែទំាកុមា�ែនទរទៀត រករៅពីមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ សូម្បីនត 
�បាយមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុងកបរទសកម្ុជា ក៏មានភ្ពមិនរស្មើគ្ាក្ុងកកមិតមួយែ៏េ្ស់ផងនែ�។ 
មណ្ឌ លភ្គរកចើន (៨៣%) កបមូលផ្ុំក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន៩ (ភ្ំរពញ រសៀមរាប បាត់ែំបង 
កពរះសីហនុ កណ្ាល កំពង់្ំ កំពត កំពង់ឆំ្្ង និងកំពង់ស្ឺ)។ មណ្ឌ លនែទំាកុមា�នែលមានចំនួន 
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ចរ ល្ែ រះពី ១ រៅ ៩ មណ្ឌ ល ស្ិតរៅក្ុងរេត្នែលរៅរសសសល់ចំនួន១៥ែនទរទៀត។ ពំុមានកំណត់
កតាថាមានមណ្ឌ លនែទំាកុមា� (ឬកននលែងនែទំាកុមា�កបរភទែនទរទៀត) រៅក្ុងរេត្ត្ូបង�្មុំរ�ើយ។ 

គំរហើញបងាហា ញឱ្យែឹងអំពីរសចក្ីកតរូវកា� ក្ុងកា�រកជើសរ� ើសរកបើកបាស់យុទ្ធសាសសរ្ទ្វវធិានមួយ 
រែើម្បីកាត់បន្យ (រៅក្ុងបណ្ារាជធានី-រេត្នែលមានចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រកចើន) និង  
ទប់កំុឱ្យមានកា�រកើនរ�ើង (ចំរោរះកននលែងនែលកំណត់�ករ�ើញថាមានចំនួនមណ្ឌ លតិច ឬគា្ម ន 
មណ្ឌ លែ្មី)។ ទរង្វើនបបរនរះនឹងធា្បានថាកគប់រាជធានី-រេត្ទំាងអស់ស្ិតរៅរកកាមកា�ឃ្លែ ំ 
រមើល�បស់កកសួង និង មានយន្កា�កតរួតពិនិត្យ កតរូវនតបរងកើតឲ្យមានរែើម្បីឱ្យមណ្ឌ លែ្មីៗ 
នែលរបើករៅរពលអ្គត កតរូវនតជូនែំណឹងែល់កកសួងភ្លែ មៗ។ ទិន្ន័យអំពីកា�កំណត់ទីតំាង 
កននលែងនែទំាកុមា�រនរះ ក៏នឹងផ្ល់មគ្គុរទ្សក៍នណ្ំែល់កា�កំណត់ចំនួនមណ្ឌ លនែទំាកុមា� 
នែលចង់បានបំផុត មុននឹងនិងសរកមចទទួលយកោក្យសំុរបើកមណ្ឌ លែ្មី រៅក្ុងរាជធានី-
រេត្រផ្សងៗ។ 

២

៣ ពិនិត្យរ�ើងវញិរៅរលើរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥៖ 

ក្ុងចំរណាមរាជធានី-រេត្ទំាង៩ នែលបាន�ក រ�ើញមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន៨៣% មាននត 
រាជធានី-រេត្ចំនួន៥ប៉ាុរណាណ រះ នែលជាអាទិភ្ព (ភ្ំរពញ រសៀមរាប បាត់ែំបង កពរះសីហនុ 
កណ្ាល)។ ទន្ឹមនឹងរនរះនែ� កុមា�ភ្គរកចើននែលកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំាកុមា�  
(៨៧%ននចំនួនកុមា�ស�បុ) ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ែនែលទំាង៩រ្រះ។ ក្ុងរ្រះ រាជធានី-
រេត្អាទិភ្ពទំាង៥ មានកុមា� ៧១% ននចំនួនកុមា�ស�បុ។ របើរទារះជាែូរច្រះក្ី រេត្ែនទរទៀត 
ទាមទា�ឱ្យមានកិច្ចេិតេំជាក់លាក់ ឧទាហ�ណ៍ែូចជា រេត្នែលកុមា�ភ្គរកចើនមានអាយុ 
រកកាម៣ឆំ្្ ឬ មានកុមា�រកចើននែលមានរសចក្ីកតរូវកា�ពិរសស។ 

គំរហើញបានឱ្យែឹងថា កា�រ្្តយកចិត្ទុកោក់�បស់កម្មវ ិ្ ីរៅរលើតំបន់ភូមិសាសស ្ក្ុង 
រាជធានី-រេត្ អាទិភ្ពទំាង៥ ្រពលបច្ចុប្បន្ គឺជាកា�កតឹមកតរូវ និងរៅនតមានភ្ពោក់ព័ន្ធ 
អាសស័យរោយរាជធានី-រេត្ទំាងរនរះ មានចំនួនមណ្ឌ ល និងកុមា�រកចើន។ របើរទារះជាែូរច្រះក្ី 
រេត្ចំនួន៤រទៀត នែលមានកា�កបមូលផ្ុំមណ្ឌ លនែទំាកុមា�ក្ុងកកមិតមួយែ៏េ្ស់ ក៏គប្បី

 
រ្្តអាទិភ្ពផងនែ�។ កា�យកចិត្ទុកោក់ក៏គប្បីរ្្តរលើបណ្ារេត្នែលអាចជាក�ណី 
ពិរសស ែូចជារេត្នែលមានចំនួនកុមា�តូចរកចើន កុមា�នែលមានរសចក្ីកតរូវកា�ពិរសស ឬ 
រេត្នែលមានវត្អារាមរកចើននែលផ្ល់កននលែងស្ាក់រៅសកមាប់កុមា�។ រាជធានី-រេត្អាទិភ្ព 
គប្បីកតរូវបានពិនិត្យ និងចាត់អាទិភ្ពរ�ើងវញិឱ្យបានរទៀងទាត់។ 
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៥ កា�ឃ្លែ ំរមើល និង កា�កតរួតពិនិត្យ�បស់�ោ្ឋ ភិបាល៖ 

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ចំនួន ២១% ពំុមានអនុស្ស�ណភៈននកា�រោគយល់ជាមួយ�ោ្ឋ ភិបាល និង  
១២% ពំុមានចុរះបញី្ជាមួយទីភ្្ក់ងា��ោ្ឋ ភិបាលណាមួយរ�ើយ។ មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ភ្គរកចើន  
(៩២%) ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន៧ ននរាជធានី-រេត្ទំាង៩ នែលមាន ចំនួនមណ្ឌ ល 
រកចើន (រលើកនលងនតរេត្កំពត និងបាត់ែំបង) រោយមានមណ្ឌ លចំនួន៣៧ មិនបានចុរះបញី្  
(៧៤%ននមណ្ឌ លស�បុនែលមិនបានចុរះបញី្) រៅក្ុងរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពចំនួន៤ ក្ុងចំរណាម

 
រាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥។ សសរែៀងគ្ារនរះនែ� មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ភ្គរកចើន (៩៧%) 
ស្ិតរៅក្ុងរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥។

កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� បញ្្ក់រៅរលើកា�សន្ិោ្ឋ នថាមានមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រកចើន 
ជាងរនរះ រៅក្ុងកបរទសកម្ុជា រោយមណ្ឌ លមួយចំនួនស្ិតរកកាមកា�ឃ្លែ ំរមើល�បស់កកសួង

 
ែនទរទៀត ពិភ្កសាសកមបសកមរួល និងមានកា�កំណត់ឱ្យស្ិតរៅរកកាមកកបេ័ណ្ឌ កគប់កគង�មួ 
នតមួយ។ កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា� ក៏បងាហា ញឱ្យែឹងផងនែ�ថា កា�កតរួតពិនិត្យមិន 
សូវមានកបសិទ្ធភ្ពរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ទំាង៩ នែលមានកា�កបមូលផ្ុំមណ្ឌ លនែទំាកុមា�រកចើន 

 
រហើយក៏បងាហា ញឱ្យរ�ើញអំពីរសចក្ីកតរូវកា�ឱ្យមាន្នធានបនន្មរទៀត រែើម្បីកតរួតពិនិត្យ និង 
កគប់កគងរាជធានី-រេត្ទំាងរនរះ។ អនុកកឹត្យស្ីពីកា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំាកុមា� គឺជាជំហានមួយ 
ែ៏កតឹមកតរូវរៅក្ុងទិសរៅរនរះ។ កា�ទាមទា�ឱ្យមានកា�បន្សកមបសកមរួល និងសហកបតិបត្ិកា� 
�វាងបណ្ាកកសួង្្ រែើម្បីឱ្យមានកា�រ ល្ែើយតបកបកបរោយភ្ពសុេែុមចំរោរះកុមា�នែល 
ស្ិតរៅក្ុងកននលែងនែទំាកបរភទរផ្សងៗគ្ា។

៤ កំណត់អាទិភ្ពរៅរលើកា�នែទំា�យភៈរពលេលែី និងបរណ្ារះអាសន្៖

មណ្ឌ លនែទំាកុមា�ភ្គរកចើន (៧២%) ផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង (កតរូវបានកំណត់និយមន័យ 
ថាជាកា�នែទំារលើសពី៦នេ) របើរទារះបីជាមានកា�យល់ែឹងចបាស់អំពីបញ្ហា ទាក់ទងនឹងកា��កសា 
កុមា�រៅក្ុងមណ្ឌ ល�យភៈរពលនវងក៏រោយ។ រគាលកា�ណ៍នណ្ំ�បស់�ោ្ឋ ភិបាល និង  
រគាលកា�ណ៍នណ្ំអន្�ជាតិ នែលែងថាកា�នែទំាតាមមណ្ឌ លគប្បជីាជរកមើសចុងរកកាយ និងជា 
ែំរណារះសសាយបរណ្ារះអាសន្ រហើយកា�នែទំាតាមកគរួសា� និង សហគមន៍ គឺជាជរកមើស 
កបរសើ�បំផុត សកមាប់កា�នែទំាជំនួស។ កុមា� និងយុវជនវយ័រក្មងកគប់�បូ មានសិទ្ធិ�ស់រៅក្ុង 
ប�ោិកាសមួយនែលផ្ល់កិច្ចគំាកទ កា�កា�ោ� និងកា�នែទំា នែលជំ�ញុឱ្យពួករគសរកមចបាន 
នូវសក្ានុពលរពញរលញ�បស់េលែួន។ អ្វីនែលគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ជាពិរសស គឺជាចំនួនផ្រះ 
ស្ាក់រៅបរណ្ារះអាសន្ និងកននលែងស្ាក់រៅប្្ន់បរណ្ារះអាសន្ នែលមានចំនួនតិចជាងរគ 
បំផុតក្ុងចំរណាមកននលែងនែទំាកុមា� (២៤%) និងកតរូវបាន�ករ�ើញរៅក្ុងរាជធានី-រេត្ចំនួន

 
៦ប៉ាុរណាណ រះ។ 

មណ្ឌ លនែទំាកុមា��យភៈរពលនវងមានចំនួនរកចើន រនរះបញ្្ក់ឲ្យរ�ើញថាមណ្ឌ លទំាងរនរះមិននមន 
កំពុងកតរូវបានរកបើកបាស់ជាជរកមើសបរណ្ារះអាសន្ ឬ ជរកមើសចុងរកកាយរ�ើយ។ មណ្ឌ លនែទំា 
កុមា��យភៈរពលនវង មានចំនួនរកចើនរលើសពីរសចក្ីកតរូវកា� ប៉ាុនន្ពំុមានកននលែងនែលមានឯករទស 
ខាងផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលេលែីកគប់កគាន់រ�ើយ។ កកសួង ស.អ.យ. និងរលើកកម្ស់កា�នែទំា 
�យភៈរពលេលែី ក្ុងក�ណីនែលអាចរ្្វើរៅបាន។ កា� ល្ែ ស់ប្ូ�កននលែងផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង 
រៅជាកននលែងផ្ល់នែទំា�យភៈរពលេលែី គប្បយីកមកពិចា�ណាជាជរកមើសមួយ។
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៧ កា�ឃ្លែ ំរមើលជាក់លាក់ចំរោរះមណ្ឌ លនែលកំពុងផ្ល់រសវាសកមាប់កុមា� 

នែលមានរសចក្ីកតរូវកា�ពិរសស៖

មានមណ្ឌ លនែទំាជារកចើននែលកុមា�មានតកមរូវកា�ពិរសសកំពុង�ស់រៅ រោយោ៉ាងរហាច 
ណាស់មានរាជធានី-រេត្ចំនួន១៨ រាយកា�ណ៍ឱ្យែឹងអំពីកុមា�នែលមានរសចក្ីកតរូវកា� 
ពិរសសោ៉ាងតិចមួយកបរភទ កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល។ របើរទារះជាែូរច្រះក្ី មាន 
រាជធានី-រេត្មួយចំនួនតូចប៉ាុរណាណ រះ នែលកត់កតាថាកុមា�នបបរនរះមានចំនួនរកចើន។ 

ទិន្ន័យបានឱ្យែឹងថាកុមា�នែលមានរសចក្ីកតរូវកា�ពិរសស កំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�ទូទំាងកបរទសកម្ុជា រហើយ�បាយកុមា�ទំាងរនរះពំុមានភ្ពរស្មើគ្ារ�ើយ។ ទាមទា�ឱ្យមាន 
កិច្ចគំាកទជាក់លាក់ និងកា�ឃ្លែ ំរមើលមណ្ឌ លនែលផ្ល់រសវាសកមាប់កុមា�នែលមានរសចក្ី 
កតរូវកា�ពិរសស អាសស័យរោយកុមា�ទំាងរ្រះងាយ�ងរកគារះជាងរគ។ អាសស័យរោយមណ្ឌ ល 
នបបរនរះមានកា�កបមូលផ្ុំ នតរៅតាមរាជធានី-រេត្មួយចំនួន ែូរច្រះកា�ឃ្លែ ំរមើលបនន្មរនរះ 
អាចរ ្្វើរៅបាន។

៦ ផ្ល់អាទិភ្ពរលើកា�រ្្វើសមាហ�ណកម្មកុមា�អាយុចរ ល្ែ រះពី០ រៅ ៣ឆំ្្៖

រៅក្ុងរេត្ទំាង២០ នែលមានទិន្ន័យរនរះ កុមា�អាយុចរ ល្ែ រះពី ០ រៅ ៣ឆំ្្ មានចំនួន 
ភ្គ�យទាបគួ�ឱ្យកត់សមា្គ ល់ (២%) ននចំនួនកុមា�ស�បុក្ុងមណ្ឌ ល។ របើរទារះជាែូរច្រះក្ី  
ចំណុចរនរះគប្បីកតរូវបានរមើលរ�ើញរៅក្ុងប�បិទនែលកា�សសាវកជាវបងាហា ញថា កា��ស់រៅក្ុង 
មណ្ឌ លបងកកា�េូចខាតកាន់នត្ងៃន់្ងៃ� ចំរោរះកុមា�នែលមានអាយុរកកាម៣ឆំ្្។ អ្វីនែលជា 
កា�កពរួយបា�ម្បនន្មរទៀត គឺកុមា�នែលមានអាយុចរ ល្ែ រះពី ០ រៅ ៣ឆំ្្ទំាងអស់ កតរូវបាន 
�ករ�ើញថាកំពុង�ស់រៅក្ុងកននលែងផ្ល់កា�នែទំា�យភៈរពលនវង។ ក្ុងចំរណាមរេត្ទំាង

 
២០ មានរេត្ចំនួន៣ (តានកវ កំពង់ស្ឺ និងកំពត) នែលមានកុមា�អាយុចរ ល្ែ រះពី ០ រៅ  
៣ឆំ្្ ជាងោក់កណ្ាល (៥៦%) ននចំនួនកុមា�ស�បុក្ុងកករុមអាយុរនរះ។ ទិន្ន័យរនរះកតរូវ 
បានកបមូលពីរេត្ចំនួន២០ប៉ាុរណាណ រះ រោយមិនរាប់បញ្ចូ លរាជធានី-រេត្អាទិភ្ពទំាង៥។ 
កា�សិកសាែនទរទៀត ជាពិរសសគឺកា�សិកសានែលរ្្វើរ�ើងរោយវទិយាស្ានជាតិស្ិតិ 
ក៏បាន�ករ�ើញផងនែ�ថា កុមា�ែ៏រកចើនរលើសលប់ស្ិតរៅក្ុងវយ័សិកសារៅឯសាលារ�ៀន។

ទិន្ន័យរនរះបានឱ្យែឹងថា រោយសា�នតមិនសូវមានកុមា�អាយុចរ ល្ែ រះពី ០ រៅ ៣ឆំ្្ រៅក្ុង 
មណ្ឌ ល និង រោយសា�នតកុមា�ទំាងរ្រះកបមូលផ្ុំនតរៅក្ុងបណ្ារាជធានី-រេត្មួយចំនួន 

 
ែូរច្រះរគអាចកំណត់អាទិភ្ពននកា�រ ្្វើសមាហ�ណកម្មកុមា�បានរ�ើយ។
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កកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា 
បានរ្្វើកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រនរះ រែើម្បី 
រោរះសសាយបញ្ហា កង្វរះព័ត៌មានអំពីចំនួនកននលែងផល់្ 
កា�នែទំាកុមា�។ របើរទារះបីជា្នធាន និងវ ិ្ ីសាសស ្
មានកកមិត ប៉ាុនន្កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រនរះ 
បានបងកលកខេណភៈឱ្យកកសួងកំណត់បានថា មានភ្ព 
េុសគ្ា�វាងចំនួនកននលែងនែទំាកុមា�ជាក់នសង្ និងចំនួន 
នែលបានរាយកា�ណ៍រៅក្ុងកបរទសកម្ុជា។ រនរះជា

 
កត្ាបងាហា ញឲ្យរ�ើញពីភ្ពេ្វរះខាតននកបព័ន្ធនែទំា 
សុេុមាលភ្ពកុមា� រហើយក៏បញ្្ក់ផងនែ�អំពីកា�កពរួយ 
បា�ម្�បស់�ោ្ឋ ភិបាល និងភ្្ក់ងា�កា�ោ�កុមា�ចំរោរះ 
សុេុមាលភ្ព�បស់កុមា� នែលបាននិងកំពុង�ស់រៅ 
ក្ុងមណ្ឌ លនែលគា្ម នកា�កតរួតពិនិត្យ ជាពិរសសេ្វរះ 
យនក្ា�ទប់សាក ត់ននកា�រកើនរ�ើង “មណ្ឌ លកុមា�កំកោ”។ 
សំខាន់ជាងរ្រះរៅរទៀតគំរហើញរនរះបានផ្ល់ឱ្យ 
កកសួងនូវព័ត៌មានកគប់កជរុងរកជាយអំពីស្ានភ្ពកុមា� 
នែលបាន និងកំពុង�ស់រៅក្ុងមណ្ឌ ល រហើយក៏ជា 
ជំហានែំបូងមួយរឆ្្រះរៅ�កកា�រ្្វើសមាហ�ណកម្ម 
កុមា� រៅកគរួសា� និងសហគមន៍វញិ ។

កកសួង សូមបញ្្ក់ជាែ្មីរ�ើងវញិអំពីកា�រប្ជាញា ចិត្  
ក្ុងកា�បន្រលើកកម្ស់កា�នែទំាកុមា�តាមកគរួសា� និង  
សហគមន៍ និង ទប់សាក ត់កា�យកកុមា�រៅោក់ក្ុង 
មណ្ឌ លក្ុងក�ណីមិនចំាបាច់ រហើយកា�អនុម័ត្រពល 
ែ្មីៗរនរះ រៅរលើអនុកកឹត្យស្ីពីកា�កគប់កគងមណ្ឌ ល  នែទំា 

កុមា�រៅក្ុងកបរទសកម្ុជាគឺជាសមិទ្ធផលមួយែ៏សំខាន់ 
 

នែលនឹងជួយជំ�ញុកា�អនុវតក្កបេ័ណ្ឌ គតយុត្ិនែល 
មានសសាប់ និងបទោ្ឋ នអប្បប�មាស្ីពីកា�នែទំាជំនួស 
ចំរោរះកុមា�។ រែើម្បសីរកមចឱ្យបាននូវរគាលរៅរនរះ  
និងធា្ែល់កា�អនុវត្កកបេ័ណ្ឌ ចបាប់្្ ស្ីពីកា� 
នែទំាជំនួសនែលមានសសាប់រៅក្ងុកបរទសកម្ជុា កកសួង 

 
និងរ្្វើសមាហ�ណកម្មកុមា� ចំនួន៣០% ពីមណ្ឌ ល 
នែទំាកុមា� ឱ្យបានកតឹមឆំ្្២០១៨ និងទប់សាក ត់ចំរោរះ 
កា�យកកុមា�អាយុរកកាម៣ឆំ្្ រៅោក់រៅក្ុងមណ្ឌ ល។ 
កា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រនរះមានសា�ភៈសំខាន់ 
ខាលែ ំងសកមាប់កកសួងក្ុងកា�អនុវត្រគាលនរោបាយ  
និងបទោ្ឋ នគតិយុត្ឲ្យកាន់នតមានកបសិទ្ធិភ្ពរែើម្ប ី
ទប់សាក ត់កា�រកើនរ�ើងននចំនួនកននលែងនែទំាកុមា�។ 

គំរហើញពីកា�កំណត់ទីតំាងកននលែងនែទំាកុមា�រនរះ 
នឹងកតរូវបានយកមករកបើកបាស់រែើម្បីពិនិត្យនកសកមរួល 
រទ្បើងវញិនូវរគាលនរោបាយ និងកា�រ�ៀបចំកម្មវ ិ្ ី្្ 
រោយ�ោ្ឋ ភិបាលទាក់ទងនឹងកា�រ្្វើសមាហ�ណកម្ម 
កុមា�ពីមណ្ឌ ល រែើម្បីសំរៅរឆ្្រះរៅ�កកា�សរកមចឱ្យ 
បាននូវរគាលរៅរ្្វើសមាហ�ណកម្មកុមា�ចំនួន 
៣០%ពីមណ្ឌ លនែទំាកុមា�។ ទិន្ន័យរនរះនឹងកតរូវបាន 
រកបើកបាស់ជាឧបក�ណ៍រែើម្បីវាស់សង់្អំពីកបសិទ្ធភ្ព 
ននកា�អនុវត្អនុកកឹត្យស្ីពីកា�កគប់កគងមណ្ឌ លនែទំា 
កុមា�រៅកម្ុជាផងនែ�។

៦. រសចក្ីសន្ិោ្ឋ ន
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