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អត្ថបទវភិាគខ្ល៖ី ការបបងបែកអាសនៈរដ្ឋសភាសម្រាប់ការប ោះបនោ ត្នោ ាំ២០១៨ 
ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

នសចកតនី្តមី៖ អត្ថបទវភិាគខ្លីននេះនឹង្តល់សាវតាសនងេបននម្រកបខ័្ណ្ឌ ចាប់មែលានម្រសាប់ និងរូបមនតគណ្នា
ចំនួនអាសនៈនៅកន ងរែឋសភាជាត្ ិ ម្រពមទាងំការមបងមចកអាសនៈតាមនខ្ត្ត/ម្រកុងនីមួយៗែូចានមចងកន ងចាប់សតី
ពីការន េះននន ត្នម្ររីសតាងំត្ំណាងរាស្តសត(ច.ប.រ.ត្) ននម្រពេះរាជាណាចម្រកកមព ជា។ នៅកន ងបរបិទននការន េះននន ត្
ជាត្ិមែលនឹងម្របម្រពឹត្តនៅនៅមខ្កកតដា នន ២ំ០១៨ខាងម ខ្ននេះ អត្ថបទវភិាគអេះអាងថា ចំនួនអាសនៈកន ងរែឋសភា 
និងការមបងមចកអាសនៈនៅកន ង ច.ប.រ.ត្ ច ងនម្រកាយនៅានភាពខ្វេះចននាល េះ ន យីអត្ថបទវភិាគ្តល់ត្ួនលខ្
ចំនួនអាសនៈមួយន្េងនទៀត្មែល នគណ្នានដាយម្ែកនលីការពាករណ៍្ចនំួនម្របជារន។  

សាវតា៖ 
ចំនួនអាសនៈនៅកន ងរែឋសភាានការផ្លល ស់បតូរត្ិចត្ួចចាប់តាងំពីនន ១ំ៩៩៣មក នទាេះបីជាចំនួនម្របជាពល

រែឋបនតនកីនន ងីកន ងនពលពីរទសវត្េរក៍នលងមកននេះក៏នដាយ។ នដាយន ត្ ថាមិនានត្ួនលខ្ននចំនួនម្របជាពលរែឋម្រត្ូវ
 ន្តល់រូនកន ងនពលគណ្នា គួរបញ្ជា ក់្ងមែរថាចំនួនអាសនៈសម្រាប់ការន េះននន ត្នន ១ំ៩៩៣ ម្រត្ូវ នកំណ្ត់្
នដាយចំនួនម្របជាពលរែឋច េះន ម្ េះន េះននន ត្ (ាម្រតា៣០ ននចាប់សតីពីការន េះននន ត្របស់អងគការស ម្របជាជាត្ិ
សម្រាប់កមព ជា) ច.ប.រ.ត្ មែល នអន ម័ត្នៅនន ១ំ៩៩៧ មចងកន ងាម្រតា៧ ថានរៀងរាល់នន ទំីបនីននីត្កិាលរបស់រែឋ
សភា គណ្ៈកមមការកំណ្ត់្អាសនៈរែឋសភាម្រត្ូវ នបនងកីត្ន ងីនែីមបមីកមម្រប និងមបងមចកអាសនៈតាមនខ្ត្ត ម្រកុង។ 
ច.ប.រ.ត្ ក៏មចងពីរូបមនតកន ងការគណ្នាចំនួនអាសនៈសរ បកន ងរែឋសភា និងរូបមនតគណ្នាអាសនៈតាមនខ្ត្ត/ម្រកុង
នីមួយៗ្ងមែរ។ 

នបីនទាេះជាយ៉ែ ងណាក៏នដាយ ច.រ.ប.ត្ មែល នអន ម័ត្កាលពីនន ២ំ០១៥  នកំណ្ត់្អាសនៈរែឋសភា
ចំនួន ១២៥ សម្រាប់នីត្ិកាលរបស់រែឋសភានន ២ំ០១៨។ ច.រ.ប.ត្ ថ្មីមិន នដាក់បញ្ចូ លាម្រតា៧ និងាម្រតា៨ 
មែលបង្គគ ប់ឲ្យានការបនងកីត្គណ្ៈកមមការកំណ្ត់្ចំនួនអាសនៈរែឋសភា និងាម្រតា៩ និងាម្រតា១០ មែលមចងពរីូប 
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មនតសម្រាប់មបងមចកអាសនៈ។ វនិសាធនកមមនន ច.រ.ប.ត្ មិន នបង្គា ញពីន ត្ ្លននចំនួនអាសនៈ និងការមបង
មចកនៅតាមនខ្ត្តននាេះនទ។  
 

ចនំនួអាសនៈសរ ប៖ 
តារាងខាងនម្រកាមននេះបង្គា ញពីចំនួនអាសនៈរែឋសភាសរ បមែល នអន ម័ត្នដាយនីត្ិកាលរបស់រែឋសភា

ចាប់តាងំពីនន ១ំ៩៩៣ និងចំនួនអាសនៈមែលគណ្នានដាយឯករារយនដាយនវទិកាអនាគត្តាមរូបមនតសម្រាប់នីត្ិ
កាលនីមួយៗចាប់តាងំពីនន ២ំ០០៣។ លទធ្លពីការគណ្នាបង្គា ញថា ចំនួនអាសនៈរែឋសភាគួរមត្នកីនន ងី 
បមនថមនទៀត្ ម្របសនិានការមកមម្របតាមរូបមនតមែល នមចងកន ង ច.រ.ប.ត្ នដាយម្ែកនលីកំនណី្នម្របជាពលរែឋកន ង 
នីត្ិកាលនីមួយៗរបស់រែឋសភា។ គួរកត់្សំគាល់ថា ម្របសនិនបាីនការគណ្នាន ងីវញិនរៀងរាល់អាណ្ត្តិ ចំនួនអាស
នៈសរ បកន ងនីត្ិកាលនន ២ំ០១៨ ានការនកីនន ងីនម្រចីនជាងចំនួនអាសនៈសរ ប មែលជាលទធ្លននការគណ្នា
នដាយម្ែកនលីមត្អាសនៈមែល នមបងមចកកន ងនីត្ិកាលនន ២ំ០១៣ (នយងីនធវីការគណ្នានៅម្នកបនាា ប់)។  

 

នន  ំ ចំនួនម្របជារន(លាន
នាក់)i 

្លមចកម្របភាគ 
(្) 

ចំនួនអាសនៈមែល
 នអន ម័ត្ 

ចំនួនអាសនៈមែល
គណ្នានដាយរូបមនត 

១៩៩៣-១៩៩៤ ៩,៨៧ មិនាន ១២០ មិនាន 

១៩៩៨ ១១,៤៤ មិនាន ១២២ មិនាន 

២០០៣ ១២,១៩ ៩៥៤២២ ១២៣ ១២៧ 

២០០៨ ១៣,៣២ ១០១៥៨៤ ១២៣ ១៣១ 

២០១៣ ១៤,៣៦ ១០៦៣៦៤ ១២៣ ១៣៥ 

២០១៨ ១៥,៥៧ ១១១៦៩៣ ១២៥ ១៣៩ 

 
ចនំនួអាសនៈតាមនខ្ត្ត៖ 

ម្រកាបខាងនម្រកាមបង្គា ញពចីំនួនអាសនៈរែឋសភាមបងមចកតាមនខ្ត្តនីមួយៗសម្រាប់នតី្ិកាលនន ២ំ០១៨ 
មែល នកណំ្ត់្កន ង ច.ប.រ.ត្ នធៀបនឹងចំនួនអាសនៈរែឋសភាមែលគួរមបងមចកតាមនខ្ត្តសម្រាប់នីត្ិកាលរបស់រែឋ
សភានន ២ំ០១៨ ម្របសិននបនីម្របីរូបមនតមែល នកំណ្ត់្កន ងាម្រតា៩ និងាម្រតា១០ នន ច.ប.រ.ត្ ម ន។ ការគណ្នា
នៅកន ងម្នកននេះ គឺជាការគណ្នានន ដំាច់នដាយម កនដាយនម្របអីាសនៈកន ងរែឋសភាបចច បបនន (១២៣) ន យី្ល
មចកម្របភាគ (្) មិនម្រត្ូវ នគណ្នាកន ងនីត្ិកាលម នៗនទ។ii ការគណ្នាទាងំម្រសុងានភាា ប់នៅកន ងឧបសមព័នធ១។  
 



 
 
នដាយម្ែកនលីកំនណី្នម្របជារន នខ្ត្តមួយចំនួនគួរមត្ទទួល នចនំួនអាសនៈបមនថមកន ងមណ្ឌ លរបស់ខ្លួន 

សម្រាប់ការន េះននន ត្នន ២ំ០១៨។ ទាងំរារធានភី្នំនពញ និងនខ្ត្តនសៀមរាបមិនានការនកីនន ងីចំនួនអាសនៈតាងំ
ពីនន ១ំ៩៩៨ នដាយភ្នំនពញានចំនួន ១២អាសនៈនថ្រ និង៦អាសនៈកន ងនខ្ត្តនសៀមរាប។ នទាេះបជីាភ្នំនពញាន
ចំនួនម្របជារននកីនន ងីព ី ៩៩៩.៨០៤នាក់ កន ងនន ១ំ៩៩៨  នៅ ១.៨៣៥.០៩០នាក់កន ងនន ២ំ០១៥iii និងចំនួន
ម្របជារន កន ងនខ្ត្តនសៀមរាបនកីនពី ៦៩៦.១៦៤នាក់ កន ងនន ១ំ៩៩៨ នៅ១.០៩៦.៤៨២នាក់កន ងនន ២ំ០១៥។  
ចំនួនម្របជារនានការនកីនន ងី មណ្ឌ លទាងំពីរគួរទទួល នអាសនៈចំនួន ៣ បមនថមនទៀត្ នដាយភ្នំនពញគួរទទួល
 ន ១៥អាសនៈ និងនសៀមរាប ៩អាសនៈ។iv ែូចគាន មែរ នខ្ត្ត ត់្ែំបងានចំនួនម្របជារននកីនន ងី នខ្ត្តននេះគួរ
ទទួល ន ២អាសនៈបមនថមនទៀត្នែីមប ីនអាសនៈសរ ប១០ ប៉ែ មនតអាសនៈនខ្ត្ត ត់្ែំបងចបច បបនននៅម្រត្ឹម៨នថ្រ
តាងំពីនន ១ំ៩៩៨។ នខ្ត្តឧត្តរានរ័យv គួរទទលួ ន ១អាសនៈបមនថមនទៀត្។ 

 

ទនាឹមនឹងននេះការគណ្នានដាយនម្របីរូបមនតមែលមចងនៅកន ង ច.ប.រ.ត្ ម នការនធវីវនិសាធនកមមនន ២ំ០១៥ 
 នបង្គា ញថានខ្ត្តខ្លេះគួរានចំនួនអាសនៈថ្យច េះ។ នខ្ត្តកំពង់ចាមvi ានការថ្យច េះអាសនៈនម្រចីនជាងនគ មែល
នខ្ត្តននេះម្រត្ូវថ្យចំនួន ៤អាសនៈពអីាសនៈសរ ប១៨ និងនខ្ត្តនម្រពមវងម្រត្ូវថ្យច េះ ៣អាសនៈ។ នខ្ត្ត ៥ន្េងនទៀត្រមួ
ាន នខ្ត្តកំពង់ធ ំកំពត្ នោធិ៍សាត់្ សាវ យនរៀង និងតាមកវគួរានអាសនៈថ្យច េះ នទាេះបីជាចំនួនម្របររនកន ងនខ្ត្ត
ទាងំននេះានការនកីនន ងីក៏នដាយ។vii 
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ចំននួអាសនៈរែឋសភាសម្រាប់ នតី្កិាល នន ២ំ០១៨

 ំនួនអាស្នៈឆ្ន ំ២០១៨គណ្ន្ទកោយកវទិ អន្ទគត (ស្រុប៖ ១២១)  ំនួនអាស្នៈឆ្ន ំ២០១៨ កំណ្ត់កោយ  .ប.ជ.ត ឆ្ន ំ២០១៥ (ស្រុប៖១២៥)



គួរបញ្ជា ក់ថានខ្ត្តម្រពេះសី ន ម្រត្ូវ នមបងមចក ២អាសនៈបមនថមនទៀត្នៅកន ង ច.ប.រ.ត្ វនិសាធនកមមនន ំ
២០១៥ សម្រាប់នីត្ិកាលនន ២ំ០១៨ មែលនខ្ត្តននេះនកីនន ងីអាសនៈសរ បរបស់ខ្លួនចំនួន៣អាសនៈ។ ជាថ្មីមតង
នទៀត្ នដាយម្ែកនលរីូបមនតមែល នមចងកន ង ច.ប.រ.ត្ ម ន ការគណ្នារបស់នវទិកាអនាគត្បង្គា ញថាចំនួនម្របជា
ពលរែឋកន ងនខ្ត្តននេះនកីនន ងីមត្ ១អាសនៈប៉ែ នណាណ េះ។ 

 
នសចកតសីននដិាឋ ន នងិអន សាសន៍៖  

នដាយានកំនណី្នម្របជារនទូទាងំម្របនទស  និងបមម្រមបម្រមួលសាថ នភាពម្របជាសាស្តសតគួរកត់្សាគ ល់ជា
ពិនសសការនធវចីំណាកម្រសុកពីរនបទមកកាន់ទីម្រកុង ការមបងមចកអាសនៈមែលម្រត្ឹមម្រត្ូវតាមមណ្ឌ លន្េងៗគាន  ាន
សារៈសំខាន់កន ងការធានា នភាពត្ំណាងនសមីគាន ។ នទាេះជាយ៉ែ ងណាកតីចំនួនអាសនៈសរ ប និងការមបងមចកអាសនៈ
តាមនខ្ត្ត/ម្រកុងមែលមចងកន ង ច.ប.រ.ត្ នន ២ំ០១៥ខ្ សពលីទធ្លមែលគណ្នានដាយនវទិកាអនាគត្។ នវទិកា
អនាគត្នសននូីវអន សាសន៍ែូចខាងនម្រកាមនែីមបធីានា ននូវការមបងមចកអាសនៈមែលម្រត្ឹមម្រត្ូវ និងយ ត្តិធម៌៖ 

● នធវីវនិសាធនកមម ច.ប.រ.ត្ ដាក់បញ្ចូ លវញិនូវាម្រតាមែលមចងអំពីរូបមនតកំណ្ត់្ចំនួនអាសនៈ និងការមបង
មចកអាសនៈតាមនខ្ត្ត/ម្រកុង 

● វនិសាធនកមម ច.ប.រ.ត្ នដាយដាក់បញ្ចូ លមកវញិនូវាម្រតាមែលមចងអំពកីារបនងកីត្គណ្ៈកមមការកំណ្ត់្
ចំនួនអាសនៈរែឋសភា រមួទាងំ 

● ធានាថាការមបងមចកអាសនៈនានពលអនាគត្ម្រត្ូវ ននធវីន ងីម្របកបនដាយត្ាល ភាព ន យីការគណ្នា 
និងត្ួនលខ្មែលនម្របីម្រ ស់កន ងការកំណ្ត់្ចំនួនអាសនៈរែឋសភានឹងម្រត្ូវបង្គា ញជាសាធារណ្ៈ។  

ច.ប.រ.ត្ ម ននធវីវនិសាធនកមមនន ២ំ០១៥  នមចងកន ងាម្រតា១០ថា “... ចំនោេះអាសនៈមែលនៅសល់ 
គណ្ៈកមមការកំណ្ត់្អាសនៈរែឋសភា អាចនធវីសំនណី្បមនថមអាសនៈនៅនខ្ត្ត ម្រកុងនដាយម្ែកតាមសាថ នភាព
ភូ្មិសាស្តសត សងគម និងនសែឋកិចច។” នដាយចំនួនអាសនៈតាមនខ្ត្តនីមួយៗម្រត្ូវ នកំណ្ត់្នដាយរូបមនតមិនគិត្
សំណ្ល់ ានអាសនៈមួយចនំួននៅសល់នដាយមិនអាចនរៀងវាង នពីអាសនៈសរ ប មិនអាចនធវីការមបងមចក
នៅនខ្ត្តជាក់លាក់ណាមួយ។ ឧទា រណ៍្ លទធ្លននការគណ្នារបស់នវទិកាអនាគត្សម្រាប់នីត្ិកាលនន ំ
២០១៨ នកណំ្ត់្ចំនួនអាសនៈសរ ប ១២៦ ប៉ែ មនតានមត្អាសនៈ១២១ ប៉ែ នណាណ េះមែលម្រត្ូវ នមបងមចកទូទាងំ
២៥ នខ្ត្ត ម្រកុង។ នដាយន ត្ ថាកតាត មែល នកំណ្ត់្នៅកន ងាម្រតា ១០ មិនអាចកណំ្ត់្ជាចំនួន ន ការមបង
មចកអាសនៈននេះអាម្រស័យនលគីណ្ៈកមមការសនម្រមចថានខ្ត្តណាខ្លេះគួរមត្ទទួលអាសនៈមែលនៅសល់។ នទាេះបី
ជានវទិកាអនាគត្មិនអាចកំណ្ត់្នខ្ត្តណាខ្លេះ មែលគួរម្រត្វូមបងមចកអាសនៈ៥ មែលនៅសល់ននាេះក៏នដាយ ការ
គណ្នាននេះបង្គា ញចាស់ថា អាសនៈសរ បរបស់រែឋសភាគួរនកីនន ងីចំនួន ៣អាសនៈ  មិនមមននកីនម្រត្ឹម២
អាសនៈែូច នមចងនៅកន ង ច.ប.រ.ត្ ននាេះនទ។ 



ឧបសមព័នធ១៖ រូបមនត នងិការគណ្នា 
 

រូបមនតមែលមចងកន ង ច.ប.រ.ត្  (ម នការនធវីវនិសាធនកមមនន ២ំ០១៥) ាម្រតា៩៖  
 

ប្/ ចឋ = ្ ;      បប/្ = ច្ 

ប្ ជាចំនួនម្របជាពលរែឋមខ្មរនៅនពលន េះននន ត្នម្ររីសតាងំត្ំណាងរាស្តសតច ងនម្រកាយកនលងមក។ 
ចឋ ជាចំនួនអាសនៈកន ងរែឋសភាបចច បបនន។ 
្ ជា្លមចកម្របភាគនដាយព គំិត្ចំនួនសល់។ 
បប ជាចំនួនម្របជាពលរែឋមខ្មរបចច បបនន។ 
ច្ ជាចំនួនអាសនៈថ្មី នដាយព ំគិត្ចំនួនសល់។ 

 
នែីមបគីណ្នា្លមចកម្របភាគ (្) ានន័យថាចំនួនម្របជារនមែលនសមនីឹងមួយអាសនៈ៖ 

ប្ ចំនួនម្របជាពលរែឋមខ្មរនៅនពលន េះននន ត្នម្ររីសតាងំត្ំណាងរាស្តសតច ងនម្រកាយកនលងមក (នន ២ំ០១៣) = 
១៤.៩៦២.៥៩១នាក់ 
ចឋ ជាចំននួអាសនៈកន ងរែឋសភាបចច បបនន= ១២៣ (ចំនួនអាសនៈនៅកន ងនន ២ំ០១៥) 
្ = ១៤.៩៦២.៥៩១/ ១២៣= ១២១៦៤៧,០៨ 
 

បប ជាចំនួនម្របជាពលរែឋមខ្មរនៅនន ២ំ០១៥ (១៥.៤០៥.១៥៧)។  នដាយន ត្ ថាចាប់សតីពកីារនម្ររីសតាងំ 
ត្ំណាងរាស្តសតម នវនិសាធនកមមនន ២ំ០១៥  នមចងថាការគណ្នាចំនួនអាសនៈថ្មរីបស់រែឋសភាម្រត្ូវនធវីន ងី 
នៅនន ទំីបនីននីត្ិកាលរបស់រែឋសភា ែូនចនេះនែីមបគីណ្នាអាសនៈនន ២ំ០១៨ ម្រត្ូវយកចំននួម្របជាពលរែឋនៅ
នន ២ំ០១៥។ 
 
ែូនចនេះ ច្  = ១៥.៤០៥.១៥៧ / ១២១.៦៤៧ = ១២៦viii  (នដាយព ំគិត្ចនំួនសល់) 
 

ខាងនម្រកាមននេះជារូបមនតនែីមបគីណ្នារកចំនួនអាសនៈតាមនខ្ត្ត/ម្រកុង៖ 
ប/ ្ = ច 
ប ជាចំនួនម្របជាពលរែឋមខ្មរកន ងនខ្ត្ត ម្រកុង 
្ ជា្លមចកម្របភាគមែល នមកពីការគណ្នាខាងនលី 
ច ជាចំនួនអាសនៈថ្មីកន ងនខ្ត្ត ម្រកុងនដាយព ំគិត្ចំនួនសល់   
 



នខ្ត្ត/ម្រកុង ចំនួនម្របជារន 
នៅនន ២ំ០១៥ ix 

ចំនួនអាសនៈអន ម័ត្ 
សម្រាប់នីត្ិកាលនន ំ
២០១៨ 

ចំនួនអាសនៈគណ្នានដាយ 
នវទិការអនាគត្សម្រាប់ 
នីត្ិកាលនន ២ំ០១៨ 

បនាា យានរ័យ ៨០៦៧៨០ ៦ ៦ 
 ត់្ែំបង ១២១៥៦០៥ ៨ ១០ 
កំពង់ចាម+ត្បូងឃម  ំ ១៧៤១៣៥០ ១៨ ១៤ 
កំំពង់នន ងំ ៥៤២៧៣១ ៤ ៤ 
កំពង់សព ឺ ៧៩៧៨៣០ ៦ ៦ 
កំពង់ធ ំ ៦៨៤៧៩៥ ៦ ៥ 
កំពត្  ៦២៥៥២៦ ៦ ៥ 
កណាត ល ១៤៤៣១០២ ១១ ១១ 
នកាេះក ង ១៤៩៥១៦ ១ ១ 
ម្រកនចេះ ៣៧៦៩៤១ ៣ ៣ 
មណ្ឌ លគិរ ី ៨០៧៧១ ១ ១ 
រារធានីភ្នំនពញ ១៨៣៥០៩០ ១២ ១៥ 
ម្រពេះវហិារ ១៩៦៧១៤ ១ ១ 
នម្រពមវង ៩៨៣១៦៣ ១១ ៨ 
នោធិ៍សាត់្ ៤៤៧៥០៤ ៤ ៣ 
រត្នៈគិរ ី ១៧៩៤៦៣ ១ ១ 
នសៀមរាប ១០៩៦៤៨២ ៦ ៩ 
ម្រពេះសី ន  ២៧២៩៣៣ ៣ ២ 
សាឹងមម្រត្ង ១៣២៩៧៦ ១ ១ 
សាវ យនរៀង ៥០៣៤៣២ ៥ ៤ 

តាមកវ ៨៨៦០៩៦ ៨ ៧ 
មកបx ៤៦០៩៨ ១ ១ 
នប៉ែលិន ១០៧,៤៣៣ ១ ១ 
ឧត្តរានរ័យ ២៥២៨២៦ ១ ២ 
សរ ប ១៥៤០៥១៥៧ ១២៥ ១២១ 

 

i ចំននួម្របជារនជាចំននួកន ងនន មំែលអាសនៈរែឋសភាម្រត្ូវគណ្នា (ឧ.នន ទីំបីនននីតិ្កាលរែឋសភាម ននពលន េះននន ត្)។ ឧទា រណ៍្ ចំននួ
អាសនៈសម្រាប់នីតិ្កាលនន ២ំ០០៣ ម្រត្ូវគណ្នានៅកន ងនន ២ំ០០០ ែូចគាន មែរអាសនៈនន ២ំ០០៨ ម្រត្ូវគណ្នាកន ងនន ២ំ០០៥ និងបនតបនាា ប ់
នវទិកាអនាគត្នម្របីត្នួលខ្ចំននួម្របជារនមែលនចញ្ាយនដាយធនាគារពិភ្ពនលាក(អាចទាញយកតាមរយៈ៖ 

                                                



                                                                                                                                                       

http://data.worldbank.org/country/cambodia) នដាយសារមិនានទិនននយ័អំពីចំនួនម្របជាពលរែឋជាក់មសតងតាមនន នីំមយួៗកន ងចននាល េះការនធវី
រំនរឿនម្របជារន និងការអនងកត្ចននាល េះរំនរឿនម្របជាសាស្តសត។ នដាយម កចំននួម្របជារននៅកន ងនន ១ំ៩៩៣-១៩៩៤ និងនន ១ំ៩៩៨ ជាចំននួ
ម្របជារនជាកម់សតងនៅកន ងនន នំននីតិ្កាលទាងំននេះ មែលែកម្រសងន់ចញពីរ យការណ៍្អនងកត្ចននាល េះរំនរឿនម្របជាសាស្តសតនន ២ំ០១៣ (អាចទាញ
យក នតាមរយៈ៖ http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/ci_fn02.pdf)។ ចំននួអាសនៈនន ១ំ៩៩៣ ម្រត្ូវ នគណ្នានដា
យនម្របីចំននួអនកច េះន ម្ េះន េះននន ត្ មិនមមនចំននួម្របជាពលរែឋសរ បនទ។  
 

ii នវទិកាអនាគត្មិនអាចគណ្នាចំននួអាសនៈមបងមចកតាមនខ្ត្តសម្រាបនី់តិ្កាលរែឋសភាម នៗនទ នដាយសារមិនានត្នួលខ្ចំននួម្របជារន
ម្រគបម់្រគាន់កន ងនខ្ត្តនីមយួៗតាមនន មំែលម្រត្ូវគណ្នា។ 
 

iii រំនរឿនម្របជារនម្រត្ូវ ននធវីន ងីចំននួពីរែងនៅកមព ជា៖នន ១ំ៩៩៨ និងនន ២ំ០០៨ ែូនចនេះត្នួលខ្ចំនួនម្របជារនសម្រាបន់ន ២ំ០១៥ ជាត្ួ
នលខ្ពាករណ៍្ម្របជាសាស្តសត ែកម្រសងន់ចញពីរ យការណ៍្ពាករណ៍្ម្របជាសាស្តសតសម្រាប់កមព ជា ២០០៨-២០៣០ របសក់ារយិលយ័សថិតិ្
រប៉ែ ន(Statistic Bureau Japan) ទាញយកពីរ៖ http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/rp12_ch10.pdf ។ 
iv ្លមចកម្របភាគ (្)សម្រាប់នីតិ្កាលរែឋសភានន ២ំ០១៣ ានចំននួ ១១២៧៤៩ ាននយ័ថាភ្នំនពញគរួទទលួ នអាសនៈមយួបមនថម
នទៀត្មែលានអាសនៈសរ ប ១៣ និងនខ្ត្តនសៀមរាបគរួានអាសនៈសរ ប ៨តាងំពីនីតិ្កាលនន ២ំ០១៣ នដាយចំននួម្របជារនភ្នំនពញាន
១,៥ លាន និងនសៀបរាប ០,9 លានកន ងនន ២ំ០១០។ សំគាល៖់ ្លមចកម្របភាគ (្) ជា្លម់ចកននចំននួម្របជារនសរ បនន ២ំ០០៨ នឹង
១២៣ (ចំនអួាសនៈកន ងរែឋសភាសរ បកន ងនពលគណ្នា)។  
v នខ្ត្តឧត្តរានរយ័ម្រត្ូវ នកាត្់នចញពីនខ្ត្តនសៀមរាបជានខ្ត្តថ្មីមយួកន ងនន ១ំ៩៩៩។  
vi នខ្ត្តកំពងច់ាមជានខ្ត្តមែលានចំនួនម្របជារននម្រចីនជាងនគម្រត្ូវ នមបងមចកជានខ្ត្តពីរគឺ នខ្ត្តកំពងច់ាម និងនខ្ត្តត្បូងឃម  ំកាលពីនថ្ៃទី៣១
មខ្ធនូ នន ២ំ០១៣។ នបីនទាេះបីជាការមបងមចកអាសនៈកន ង ច.ប.រ.ត្ វនិសាធនកមមនន ២ំ០១៥  ត្ល់ការមបកមចកអាសនៈកន ងនខ្ត្តទាងំពីរ ក៏
នដាយ សម្រាបន់គាលបំណ្ងននអត្ថបទវភិាគននេះ នវទិកាអនាគត្ចាត្់ទ កនខ្ត្តទាងំពីររមួជានខ្ត្តមយួ នដាយសារមិនាន ត្នួលខ្ចំនួនម្របជារន
កន ងនខ្ត្តនីមយួៗរ ូត្ែលា់នរំនរឿនម្របជារនថ្មីមែលនឹងនធវីន ងីនៅនន  ំ២០១៨។ 

vii នខ្ត្តមយួចំននួននេះានត្នួលខ្មម្របម្របួលតិ្ចត្ួចទាងំកំនណី្ន និងការថ្យច េះម្របជាពលរែឋតាងំពីនន ១ំ៩៩៨។  នទាេះជាយ៉ែ ងណាកន ងបរបិទ
កំនណី្នម្របជារននៅទូទាងំម្របនទស អាសនៈសរ បកន ងរែឋសភាមិនានការមម្របម្របួលកន ងនីតិ្កាលម នៗរបសរ់ែឋសភា មែលនធវីឲ្យ្លម្របភាគ 
(្)កានម់ត្ធំ ន យីកជ៏ាកតាត នធវីឲ្យការមបងមចកចំននួអាសនៈននមណ្ឌ លទាងំននេះថ្យច េះ រនឺៅនថ្រ។ 
viii គរួបញ្ជា កថ់ាតាមរយៈការគណ្នាខាងនលីចំននួអាសនៈសរ បគរួានចំននួ ១២៦ នទាេះជាយ៉ែ ងណាានមត្ចំននួអាសនៈសរ ប ១២១ ម្រត្ូវ
 នមបងមចកតាមនខ្ត្ត។ ការថ្យច េះចំននួ ៥អាសនៈននេះ នដាយសាមត្លទធ្លននការគណ្នាចំននួអាសនៈតាមនខ្ត្តមិនគិត្ចំនួនសល់។ 
ាម្រតា៩ ននច.ប.រ.ត្ (២០១២) មចងថា “កន ងការរកចំននួអាសនៈតាមនខ្ត្ត/ម្រកុងម្រត្ូវគណ្នាតាមរូបមនតខាងនម្រកាម៖ 
 ប (ជាចំននួម្របជាពលរែឋមខ្មរកន ងនខ្ត្ត/ម្រកុង)/  ្(ជា្លមចកម្របភាគមែល នមកពីការគណ្នាខាងនលី) = ច (ជាចំននួអាសនៈថ្មីកន ងនខ្ត្ត 
ម្រកុង នដាយព ំគិត្ចំននួសល)់។”  
 

ix រ យការណ៍្ពាករណ៍្ម្របជាសាស្តសតសម្រាបក់មព ជា ២០០៨-២០៣០ របសក់ារយិលយ័សថិតិ្រប៉ែ ន(Statistic Bureau Japan) 
http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/rp12_ch10.pdf   
x នខ្ត្តមកបទទលួ នមយួអាសនៈនបីនទាេះបីជាចំននួម្របជារននៅកន ងនខ្ត្តននេះ ានមត្ ៤៦០៩៨ តិ្ចជាង្លមចកម្របភាគ (្) រមឺ្របម ល 
0,៤ អាសនៈ។ ាម្រត្១០ ច.ប.រ.ត្ (២០១២)  នមចងថា “ចំនោេះនខ្ត្ត ម្រកុងណាមែលានម្របជាពលរែឋតិ្ចជាង្លមចកម្របភាគកម៏្រត្ូវ
ានអាសនៈមយួមែរ។” នបីនទាេះបីជាាម្រតា១០ម្រត្ូវ នែកនចញពី ច.ប.រ.ត្ វនិសាធនកមមនន ២ំ០១៥ កន៏ដាយនខ្ត្តមកបនៅមត្ទទលួ ន
មយួអាសនៈនៅកន ងចាបន់នេះ។ 
 

 

http://data.worldbank.org/country/cambodia
http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/ci_fn02.pdf
http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/rp12_ch10.pdf
http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/rp12_ch10.pdf

