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ថ្ថៃទី២៣  ខែ      ឆ្ប ាំ២០១៥ 

                 
      

                                         /                 
                     ៥      ១ 

   
រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ បានដ្ឋកច់េញ និងរបកាសចោលនចោបាយរបស់ែលួនចដ្ឋយបានខបងខេងជា០៤

វស័ិយធាំៗ រមួមាន៖១. ការការពារជាតិសនថិសុែ និងសណ្តថ បធ់្នប បស់ាធ្នរណៈ,២. ការពរងឹងរដ្ឌបាលសាធ្នរណៈ,វមិជឈ
ការ និងវសិហមជឈការ, ការពរងឹងខផបកេាប ់ និងរបពន័នយុតថិធម ៌ និងការរបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ, ៣.ការអភវិឌ្ណចសដ្ឌកិេច 
    ៤, ការអភវិឌ្ណវស័ិយអបរ់ ាំ, សុខាភបិាល, ការងារ, វបផធម ៌និង សងគមកេិច។ កបុងវស័ិយទាំងបនួ(០៤)    ចេច ើញ
មានេាំណុេតូេៗជាចរេើនខដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានសនាថានឹងសចរមេឲ្យបាន ឬបនថអនុវតថកបុងនីតិកាលទី៥ចនេះ ប ុខនថ
េាំណុេ  ការសនាទាំងច េះមនិរតូវបានកាំណតជ់ាេាំន ួជាកល់ាកច់ េះចទ។              ១៦       
                                     ០៣      ០៤ ។                         
          ៣៣                                                                           
                ។ 

 
កបុងរយៈចពលមយួ (០១) ឆ្ប ាំដ្ាំបូងថ្នរដ្ឌសភានតីិកាលទ៥ី រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ខដ្លដ្ឹក ាំចដ្ឋយេណបកសរបជាជន

កមពុជា បានសចរមេ         ការបាំចពញ/អនុវតថនច៍ោលនចោបាយេាំននួ០៦ (៣៧,៥%)ថ្ន១៦        ចោល
នចោបាយខដ្លមានសូ ករេាស់លាស់ រមួមានដូ្េជា៖ កាំចណើ នកាំចណើ នចសដ្ឌកិេច ៧%កបុងមយួឆ្ប ាំ, ការកាតប់នទយ
ភាពរកីរកកបុង អរា ០១%កបុងមយួឆ្ប ាំ, ការបញ្ណបក់ារផថល់ដ្ីសមផទនចសដ្ឌកេិច, ការ                      
                                            ,      បេាំចោលនចោបាយដ្ឹកជញ្ជូ នទីរកុង និងចោលចៅថ្ន
េាំនួនចទសេរណ៍ពីចរៅរបចទស។ 

     ចោលនចោបាយេាំនួន០៧រមួមាន ការរកាថ្ផធចនសាទទកឹសាប, ការេុេះបញ្ជ ីដ្ីធល,ី   កសាងចោល
នចោបាយជាតិសថីពីសិទនិលាំចៅសាទ ន, របជាជនទទួលចសវាទឹកសាា ត, ពរងីកការផគតផ់គងអ់េគិសនពីីបណ្តឋ ញជាតិឲ្យដ្ល់
ភូម,ិ បនឋកសាងអនុវទិាល័យឲ្យបានរេប ុ់ាំ និងការចរៀបេាំចោលនចោបាយជាតិសឋីពីមុែរបរ និងការងារ រតូវបានរាជ
រដ្ឋឌ ភបិាលបានអនុវតថន ៍ ឬ/និងសចរមេបានែលេះ។ ឯចោលនចោបាយេាំននួ០៣ រាជរដ្ឋឌ ភបិាល           មនិអាេ
សរមេបានាមការសនារបស់ែលួន។ ចោលនចោបាយទាំងបីច េះមានដូ្េជា ចោលនចោបាយ ាំចេញអងករឲ្យបាន 
១លានចាន ចៅឆ្ប ាំ២០១៥,   ការរកាថ្ផធដ្ីខដ្លរេបដ្ណឋ បច់ដ្ឋយថ្រពច ើ និងការដ្ឋកឲ់្យដ្ាំចណើ រការរបបរបាកច់សាធន៍
និវតថនស៍រមាបក់មមករនិចោជតិកបុងវស័ិយឯកជន។ 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   fffooorrr   FFFrrreeeeee   aaannnddd   FFFaaaiiirrr   EEEllleeeccctttiiiooonnnsss   iiinnn   CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   
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                          ១(                                    )           
               ៤៤,៤%                       /                ៣៣                   
                     ៥                       ៥៥,៦%                              
                            ។ 

                    ០៤             /                                    
                                                                             
    1          (៥០,៧%)                                                                    
                                   ៤៩%                                            ។        
                     ២០១៤     ៣៤០០                                      
                       ២៣,៣%,                               ១៣,៨%,                     ៨,៩% 
                       ៨,២%                                            ។           
                                                     ។  

                                                                      
                                     (៦១,៤%)                        ។            
                      ១៣,៨%             ២                              ។      
                                                                              
                                                 ។ 

 
រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ ថ្នរដ្ឌសភា េឺសទិតចៅចរកាមការដ្ឹក ាំរបស់េណបកសរបជាជនកមពុជាខតមយួេត ់

ែុសពីអាណតថិមុនៗខដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលសមពន័ភាពចកើតចេញពីការដ្ឹក ាំរបស់េណបកសកាន ់ អាំណ្តេេឺាំេណបកសរបជា
ជនកមពុជា និងេណបកសហ្វុនសិុនបុិេ។                      ៥                               
                                                      ចបាេះចឆ្ប តផថល់ចសេកថីទុកេិតថចលើសមាសភាពរាជ
រដ្ឋឌ ភបិាល                                  ចបាេះចឆ្ប តចរជើសាាំងរបធ្នន, អនុរបធ្ននរដ្ឌសភា នងិរបធ្នន, អនុ
របធ្នន និងសមាជិកេណៈកមាម ការ  ថ្នរដ្ឌសភា កាលពីថ្ថៃទី២៤ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣ កបុងសមយ័របជុាំចលើកទី១  
ចដ្ឋយ         មារា ៤2 ថ្នេាបធ់មមនុញ្ដបខនទម ឆ្ប ាំ២០០៤។ េាបធ់មមនុញ្ដបខនទម រតងម់ារា ៣ បានខេងោ ង

                                                      
1                                                      ២(          ),   ៣(                    ),   ៤(            )      ៥
(                           ) 
2 ការចរៀបេាំបញ្ជ ីរាយ យចបកខជន ចដ្ើមផចីបាេះចឆ្ប តចរជើសាាំង(របធ្នន អនុរបធ្នន កដូ៍្េជារបធ្នននងិអនុរបធ្ននេណៈកមមការ) និងផថល់ចសេកថទុីកេតិថ(េាំចពាេះ
សមាជិករដ្ឋឌ ភបិាល)រតូវអនុវតថដូ្េខាងចរកាម៖ 

 បញ្ជ ីរាយ មចបកខជនរបធ្នន អនុរបធ្ននថ្នរដ្ឌសភា កដូ៍្េជារបធ្នន និងអនុរបធ្ននេណៈកមមការជាំ ញទាំងអស់ថ្នរដ្ឌសភា រតូវចរៀបេាំ 
និងចសបើចដ្ឋយេណបកសនចោបាយ ខដ្លរពមចរពៀងោប បចងកើតរាជរដ្ឋឌ ភបិាលេាំរុេះ ចហើយរតូវចផញើជូនរពឺទនសមាជកិរដ្ឌសភា។ 

 ាមចសេកថីចសបើពីេណបកសនចោបាយ ខដ្លមានេាំនួនអាសនៈចរេើនជាងចេចៅកបុងរដ្ឌសភា ាមរយៈរពឹទនសមាជិកសភា រពេះមហាកសរតរទង ់
ាាំងវរជនមយួរូប កបុងេាំចណ្តមតាំណ្តងរាស្តសថថ្នេណបកសនចោបាយខដ្ល បេះចឆ្ប តឲ្យបចងកើតរាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ វរជខដ្លរតូវបាចាតាាំងចនេះ 
រតូវចរៀបេាំផគូរផគងដ្ាំខណងចផសងៗកបុងរាជរដ្ឋឌ ភបិាលរេួចផញើបញ្ជ ីរាយ មសមាជកិទាំងអស់ថ្នរាជរដ្ឋឌ ភបិាលជូនរពឹទនសមាជិករដ្ឌសភា។ 

 រពឹទនសមាជិករដ្ឌសភា រតូវចរៀបេាំបញ្ជ ីរាយ មជាកញ្ចបម់យួនូវចបកខជន របធ្នន អនុរបធ្នន ថ្នរដ្ឌសភា កដូ៍្េ ជារបធ្នន និងអនុរបធ្នន
េណៈកមមការជាំ ញទាំងអស់ ថ្នរដ្ឌសភា រពមទាំងចបកខជន យករដ្ឌមស្តនថ ីនិងសមាជិកទាំងអស់ថ្នរាជរដ្ឋឌ ភបិាល  ចដ្ើមផដី្ឋកជូ់នរដ្ឌសភាចបាេះចឆ្ប ត។ 
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េាស់ថា កបុងករណីខដ្លច ើញថានីតិវធិីថ្នមារា ៨២ថមី និង ១១៩ ថមីថ្នរដ្ឌធមមនុញ្ដ  មនិអាេសចរមេបាន       
                   ៤              ។  

                 ៥                                             ២៨       
           ។                                              ៦០០                 
                 ២៤៤                            ២៣៨                                
      ១០០                                                                        
                                                                                         
         /              ។                                                                
១៧%           ៥។  

ចរបៀបចធៀបជាមយួរបចទសជិតខាង ជាពិចសសរបចទសចៅកបុងតាំបនជ់ាមយួោប  រេ សមពន័ដ្ឹក ាំរាជរដ្ឋឌ ភបិាល
របចទសកមពុជា ចពលបេចុបផនបពិតជាមានេាំនួនចរេើន ែណៈខដ្លេាំននួសមាជិកសភា  នីតិកាលទ៥ី មនិសមាមារតនឹង
របជាសាស្តសថ ទាំហាំភូមសិាស្តសថ  នងិចសដ្ឌកិេច។ ផលទុនសរបុរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៣ របស់របជាពចលរដ្ឌកមពុជាេ ឺ $១០០៧ 
សរមាបរ់បជាពលរដ្ឌមាប ក់ៗ  ែណៈខដ្លរបចទសបងក់ាល ចដ្សមានេាំនួន $៩៥៨។ ទិនបនយ័ឆ្ប ាំ២០១៣បងាា ញថា បងក់ាល
ចដ្សជារបចទសមានរបជាជនេាំនួន ១៥៨.៥១៣.០០០  ក3់ មានសមាជិកេណៈរដ្ឌមស្តនថេីាំនួនខត ៥៥ របូប ុចណ្តត េះ។ 
ចលើសពីចនេះចទៀត ឥណ្តឍ  របចទសខដ្លមានរបជាជនេាំនួន ១,២៦៧,៤០២,០០០ និងផលទុនសរបុសរមាបម់ាប កេ់ាំនួន 
$១,៤៩៩ មានសមាសជិកេណៈរដ្ឌមស្តនថីរតមឹខត ៦៦ របូប ុចណ្តត េះ។េាំននួរបជាជនថ្នរបចទសទាំងពីរ ចរេើនជាងរបចទស
កមពុជាដ្ល់ចៅជាងរាបសិ់បដ្ង ប ុខនថកមពុជាមានសមាជិកេណៈរដ្ឌមស្តនថីរហូតេាំនួន ២៤៤  ក4់                  
                       ២៣៨        ។ 

                                                                       /        
                             ៥      ១                                      មកព ី
របពន័នផសពវផាយ របាយការណ៍បឋមរបស់អងគការជាត ិ និងអនថរជាត ិ សារពត័ម៌ានជាតិ និងអនថរជាត ិ  រពមទាំងសាទ បន័
ជាតិ និងអនថរជាតិចផសង ចដ្ើមផ ី                 /                               ។      
                                             ចវទិកាមាច ស់ចឆ្ប តរតូវបានចរៀបេាំចឡើង ចៅកបុងចែតថចសៀម
រាប                   មានរបជាពលរដ្ឌេូលរមួ របមាណជា ២៥០    កាលពីេុងឆ្ប ាំ២០១៤។ របជាពលរដ្ឌផថល់
ពិនធុ            5 ចលើលទនផលថ្នការបាំចពញ/អនុវតថនច៍ោលនចោបាយខដ្លមនិមានសូេ ករេាស់លាស់េាំននួ៣៣
     របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ 

 
 

                                                      
3 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 
4  យរដ្ឌមស្តនថ១ីរូប, ឧប យករដ្ឌមស្តនថ ី០៩ រូប, ចទសរដ្ឌមស្តនថ ី១៥រូប, រដ្ឌមស្តនថ ី៣៣ រូប (រដ្ឌមស្តនថអីមេណៈរបតិភូ ១៤), រដ្ឌចលខាធកិារ ១៨៧រូប  
5 ចលើកទី១ខផាកចលើពត័ម៌ាន ឬេាំចណេះដឹ្ងរបស់របជាពលរដ្ឌផ្ទធ ល់, ចលើកទីពីរខផាកចលើពត័ម៌ាន ឬេាំចណេះដឹ្ងរបស់របជាពលរដ្ឌ រមួទាំងពត័ម៌ានខដ្ល
បានផថល់ជូនចដ្ឋយវាេមិន 
 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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សរមាបព់ត័ម៌ានបខនទមសូមទកទ់ង៖ 
១.                                     ០១៦ ៨២ ៨២ ១១ 
២.                             ០១២៩៤ ២០ ១៧ 
៣.         ឈ                                ០១២ ៩៤ ២០ ១៩   
៤. ចលាក ចសៀន ប្នុរទិន   មស្តនថីខផបកអចងកត    ០៨៩ ២១ ២១ ១០ 
៥.                                          ០៩២ ៦៥ ៨៣ ១៨  
        ៖ ចបសកកមមរបស់ែុមខស្តហវល េឺជយួ បចងកើតបរោិកាសេរួជាទីចពញេិតឋ និងមានពត័ម៌ានរេបរ់ោន ់ ទី១/                
                             ាមរយៈការបញ្ចុ េះបញ្ចូ ល តសូ្មតិ ចដ្ើមផទីទលួបាននូវរកបែណ័ឍ េាបស់មរមយ, ការអបរ់ ាំចដ្ើមផផីឋល់ពត័ម៌ានដ្ល់
អបកចបាេះចឆ្ប ត អាំពីសិទនិ និងសកមមភាពេូលរមួសចងកតការណ៍របស់ពកួចេ ខដ្លអាេរារាាំងនូវភាពមនិរបរកតី រពមទាំងផឋល់នូវរបាយការណ៍
អចងកតោ ងទូលាំទូលាយ និងឆ្បរ់ហ័ស ចដ្ើមផអីាេ  មានការវាយតថ្មលចលើដ្ាំចណើ រការ ចបាេះចឆ្ប តមយួខដ្លមនិលាំចអៀង និងមនិរបកានប់កសពកួ ទី២/ 
                                        ាមរយៈការអបរ់ ាំ និងចវទិកាសាធ្នរណៈកបុងចោលបាំណងជាំរុញចលើកទឹកេិតឋ 
របជាពលរដ្ឌឱ្យេូលរមួកបុងកិេចការនចោបាយ និងការចធវើចសេកឋីសាំចរេ   ការតសូ្មតិ/បញ្ចុ េះបញ្ចូ លចដ្ើមផឱី្យមានការខកទរមង ់ ដ្ាំចណើ រ
ការចបាេះចឆ្ប តខដ្លបចងកើននូវេណចនយយភាព (ការទទលួែុសរតូវ) របស់មស្តនឋីជាបច់ឆ្ប ត រពមទាំងផឋល់នូវរបាយការណ៍អចងកតោ ងទូលាំទូលាយ 
និងឆ្បរ់ហ័ស ចដ្ើមផអីាេឱ្យមានការវាយតថ្មលមយួខដ្លមនិលាំចអៀង និងរបកានប់កសពួក ចៅចលើការបាំចពញកមមវធីិនចោបាយ និងដ្ាំចណើ រការអនុវតឋន ៍
ការងាររបស់មស្តនឋីជាបច់ឆ្ប ត។ 


