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ថ្ថៃទី២៣  ខែ      ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                 
      

                                         /                 
                     ៥      ២ 

   
ឆ្ន ាំទ២ីថ្ននីតិកាលទី៥ រាជរដ្ឋា ភបិាល ខែលែឹកនាំដដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជា បានសដរមច         

ការបាំដពញ/អនុវតតនដ៍ោលនដោបាយចាំននួ០៦ (៣៧,៥%)ថ្ន១៦        ដោលនដោបាយខែលមានសូនករចាស់
លាស់ រមួមានែូចជា៖ ១.កាំដណើ នកាំដណើ នដសែាកចិច ៧%កនុងមយួឆ្ន ាំ ២.ការកាតប់នថយភាពរកីរកកនុងអរា០១%កនុងមយួ
ឆ្ន ាំ ៣.ការបញ្ឍបក់ារផតល់ែសីមបទានដសែាកិចច ៤.     បចាំដោលនដោបាយែកឹជញ្ជូ នទីរកុង ៥.ដោលដៅថ្នចាំនួនដទស
ចរណ៍ពីដរៅរបដទស និង៦.ការបដងកើតដោលនដោបាយជាតិសតីពីមុែរបរ នងិការងារ។ 

     ដោលនដោបាយចាំនួន០៧រមួមាន ១.ការរកាថ្ផទដនសាទទឹកសាប, ២.ការចុុះបញ្ជ ីែធីល,ី ៣.  កសាង
ដោលនដោបាយជាតិសតីពសិីទធិលាំដៅសាថ ន, ៤.របជាជនទទួលដសវាទកឹសាា ត, ៥.ពរងីកការផគតផ់គងអ់គគិសនពីីបណ្ដា ញ
ជាតិឲ្យែល់ភូម,ិ ៦.បនាកសាងអនុវទិាល័យឲ្យបានរគបឃុ់ាំ និង៧.ការនាំដចញអងករឲ្យបាន០១លានដានដៅឆ្ន ាំ២០១៥ 
រតូវបានរាជរដ្ឋា ភបិាលបានអនុវតតន ៍ ឬ/និងសដរមចបានែលុះ។ ឯដោលនដោបាយចាំននួ០៣ រាជរដ្ឋា ភបិាល         
  មនិអាចសរមចបាន ឬបានតិចតចួាមការសនារបស់ែលួនមានែូចជា ១.ការរកាថ្ផទែខីែលរគបែណា បដ់ដ្ឋយថ្រពដ ើ 
២.ការដ្ឋកឲ់្យែាំដណើ រការរបបរបាកដ់សាធននិវតតនស៍រមាបក់មមករ និដោជិតកនុងវស័ិយឯកជន និង៣.ការខកលមាផលូវលាំជន
បទ។ 

                           ២ដលើដោលនដោបាយខែលមនិមានសូចនករចាស់លាស់           
     ៧៩៧នកប់ានចូលរមួផតល់ពិនទុ កនុងដនុះរបមាណ២៦%ដពញចិតត របមាណ៦២%ដពញចិតតែលុះ និងរបមាណ១២%
មនិដពញចិតតនឹងលទធផលការបាំដពញ/អនុវតតដោលនដោបាយទាាំងដនុះ។ ដបើពិនតិយពីការផតល់ពិនទុដលើវស័ិយនីមយួៗវញិ 
ដគដឃើញថា វស័ិយការពារជាតិ សនតិសុែ នងិសណ្ដត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ កនុងចាំដណ្ដមរបជាពលរែាបានផតល់ពិនទុ មានរបជា
ពលរែា ចាំនួន២៨%ដពញចតិត, ៥៨%ដពញចិតតែលុះ នងិ១៣%មនិដពញចិតត។ ចាំខណកឯវស័ិយពរងឹងរែាបាលសាធ្នរណៈ 
វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ  ការពរងឹងខផនកចាប ់ និងរបពន័ធយុតតិធម ៌ និងការរបឆ្ាំងអាំពាំដពើពុករលួយរតូវបានផតល់ពិនទ
ដដ្ឋយរបជាពលរែាចាំនួន២៦%ដពញចិតត, ៦០%ដពញចតិតែលុះ និង១៣%មនិដពញចិតត។ វស័ិយការអភវិឌ្ឍនដ៍សែាកិចចវញិ 
ករ៍តូវបានរបជាពលរែាចាំននួ២២%ដពញចិតត, ៦៦%ដពញចិតតែលុះ នងិ១០%មនិដពញចិតត។ ជាមយួោន ដនុះខែរ វស័ិយ
ការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ាំ សុខាភបិាល ការងារ វបបធម ៌និងសងគមកិចចរតូវបានរបជាពលរែាចាំនួន២៧% ដពញចិតត, ៦២% 
ដពញចិតតែលុះ និង ៩% មនិដពញចិតត។ 

 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ិិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ិិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ិិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិិម៌្និងយុតតិិម៌្និងយុតតិិម៌្   ដៅកម្ពុជាធដៅកម្ពុជាធដៅកម្ពុជាធ   
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ដបើដរបៀបដធៀបលទធផលផតល់ពិនទុឆ្ន ាំ២០១៤ នងិ២០១៥ដៅរាជធ្ននីភនាំដពញ ខែលមានវធិីសាស្តសតឲ្យអនកចូលរមួ

ផតល់ពិនទុែូចោន ដនុះ កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំនួនរបជាពលរែាមនិដពញចិតត នងិការអនុវតតនដ៍ោលនដោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល
ធ្នល កចុ់ុះពី៥៥% ដៅឆ្ន ាំ២០១៤ មករតឹម៥០% ផទុយមកវញិចាំនួនរបជាពលរែាដពញចតិតែលុះដកើនដឡើងពី៣៥% ដៅ ៤០%។ 
ែូចដនុះ របជាពលរែាខែលផតល់ពិនទុដៅរាជធ្ននភីនាំដពញចាំននួ៥% បានខរបលរបួលពីមនិដពញចិតត ដៅដពញចិតតែលុះ។ ែណៈ
ខែលចាំនួនរបជាពលរែាដពញចិតតនឹងការអនុវតតនដ៍ោលនដោបាយទាាំងដនុះ មនិមានការខរបរបួលដនុះដទ ដនុះដបើដរបើ
ដរបៀបដធៀបការផតល់ពិនទុឆ្ន ាំ២០១៤ នងិឆ្ន ាំ២០១៥។ 

ដបើពិនិតយដមើល                     ២០១៥      ៣.៧៥៨      រ                    
                                 ២៧,៨២%,                      នងិសណ្ដត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ 
      ១៦,២៤%,                   ២៨,៥៧%                       ១១,១៨%                    
                        ។                   ដសែា                                      
    ។  

                                                                    ែា 
          ដរចើនជាងដគរហូតែល់របមាណ១៣%                        ។                
           ដរចើន       ១៦,២៤%       ៣                  ល            ។ 

 សរមាបឆ់្ន ាំទ២ីដនុះ ចាំននួសមាជិករាជរដ្ឋា ភបិាលខែលរតូវបានខចងកនុងចាប ់ សតីការបដងកើត និងរបរពតឹតដិៅថ្ន
គណៈរែាមស្តនតី មនិមានការខរបរបួលដនុះដទ។ ប ុខនតដគកដ៏ៅខតដឃើញមានការដកើនដឡើងនូវអនុរែាដលខាធិការចាំនួន២៨របូ 
ដៅាមបណ្ដត រកសួងចាំនួន១៥ នងិទីរបឹការាជរដ្ឋា ភបិាលចាំនួន៤៣របូខែលមានឋានៈដសមើនឹងសមាជិករាជរដ្ឋា ភបិាល 
ែណៈដពលខែលមានការបញ្ចបែ់ាំខណងចាំនួន០៥របូខតប ដុណ្ដណ ុះ (០៣របូជាអនុរែាដលខាធិការ និង២របូជាទរីបឹការាជរដ្ឋា
ភបិាល)។ 

 កនុងរយៈដពល០៩ខែ ថ្នឆ្ន ាំ២០១៥ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បានដចញអនុរកឹតយចាំននួ១.២២២អនុរកឹតយ និង
របកាសចាំនួន៧៥របកាស។ របមាណ៥%ថ្នអនុរកតឹយទាាំងដនុះ អាំពីការដធវើអនុបដោគរទពយសមបតតិសាធ្នរណៈរបស់រែា
ដៅជារទពយសមបតតិឯកជនរបស់រែា ការដផទរឥណទានថវកិា និងការកាតថ់្ផទែីដចញពគីរមបថ្រពដ ើ នងិគដរមាងសមបទាន
ដសែាកិចច។ ចាំខណកអនុរកឹតយដផសងដទៀត អាំពីការជូនដមដ្ឋយ និងខតងាាំង ដផទរភារកិចចមស្តនតីរាជការជាដែើម។ 

                                                                      /           
                          ៥      ២                                      មកព ី របពន័ធ
ផសពវផាយរបាយការណ៍បឋមរបស់អងគការជាត ិនិងអនតរជាតិ សារពត័ម៌ានជាត ិនិងអនតរជាត ិ  រពមទាាំងសាថ បន័ជាតិ និង
អនតរជាតិដផសងៗ ដែើមប ី               /                               ។         
                                          ដវទិកាមាច ស់ដឆ្ន តរតូវបានដរៀបចាំដឡើង ដៅកនុងរាជ/ធ្ននីដែតត
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ចាំនួន២៤    មានរបជាពលរែាចូលរមួរបមាណ៧៩៧   ។ របជាពលរែាផតល់ពិនទុ            1 ដលើការបាំដពញ/
អនុវតតនដ៍ោលនដោបាយ ខែលមនិមានសូចនករចាស់លាស់ចាំនួន៣៣     របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ខែលែុមខស្តហវល
បានរកដឃើញ ដៅកនុងកមមវធិីដោលនដោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទ៥ីដនុះ។ 

កមមវធិដីោលនដោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទ៥ីបានខបងខចងជា០៤វស័ិយធាំៗ រមួមាន៖១. ការការពារ
ជាតិសនតិសុែ និងសណ្ដត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ២. ការពរងងឹរែាបាលសាធ្នរណៈ វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ការពរងឹង
ខផនកចាប ់និងរបពន័ធយុតតធិម ៌និងការរបឆ្ាំងអាំដពើពុករលួយ ៣.ការអភវិឌ្ឍដសែាកិចច     ៤. ការអភវិឌ្ឍវស័ិយអបរ់ ាំ សុខា
ភបិាល ការងារ វបបធម ៌និងសងគមកិចច។  

 
សរមាបព់ត័ម៌ានបខនថមសូមទាកទ់ង៖ 
១.                             ០១២ ៩៤ ២០ ១៧  
២.ដលាក កន សាវាងស  មស្តនតីជានែ់ពស់ ថ្នកមមវធិីខផនកអដងកត  ០១១ ៨៨ ៤៨ ៤០ 
៣.ដលាក ដសៀន ប នុរទិធ   មស្តនតីខផនកអដងកត    ០៨៩ ២១ ២១ ១០ 
  
        ៖ ដបសកកមមរបស់ែុមខស្តហវល គឺជយួ បដងកើតបរោិកាសគរួជាទីដពញចិតា និងមានពត័ម៌ានរគបរ់ោន ់ ទី១/                
                             ាមរយៈការបញ្ចុ ុះបញ្ចូ ល តស ូមតិ ដែើមបទីទលួបាននូវរកបែណ័ឌ ចាបស់មរមយ, ការអបរ់ ាំដែើមបផីាល់ពត័ម៌ានែល់
អនកដបាុះដឆ្ន ត អាំពីសិទធិ និងសកមមភាពចូលរមួសដងកតការណ៍របស់ពកួដគ ខែលអាចរារាាំងនូវភាពមនិរបរកតី រពមទាាំងផាល់នូវរបាយការណ៍
អដងកតោ ងទូលាំទូលាយ និងឆ្បរ់ហ័ស ដែើមបអីាច  មានការវាយតថ្មលដលើែាំដណើ រការ ដបាុះដឆ្ន តមយួខែលមនិលាំដអៀង និងមនិរបកានប់កសពកួ ទី២/ 
                                        ាមរយៈការអបរ់ ាំ និងដវទិកាសាធ្នរណៈកនុងដោលបាំណងជាំរុញដលើកទឹកចិតា 
របជាពលរែាឱ្យយចូលរមួកនុងកិចចការនដោបាយ និងការដធវើដសចកាីសាំដរចនន ការតស ូមតិ/បញ្ចុ ុះបញ្ចូ លដែើមបឱី្យយមានការខកទរមង ់ ែាំដណើ រ
ការដបាុះដឆ្ន តខែលបដងកើននូវគណដនយយភាព (ការទទលួែុសរតូវ) របស់មស្តនាីជាបដ់ឆ្ន ត រពមទាាំងផាល់នូវរបាយការណ៍អដងកតោ ងទូលាំទូលាយ 
និងឆ្បរ់ហ័ស ដែើមបអីាចឱ្យយមានការវាយតថ្មលមយួខែលមនិលាំដអៀង និងរបកានប់កសពួក ដៅដលើការបាំដពញកមមវធីិនដោបាយ និងែាំដណើ រការអនុវតាន ៍
ការងាររបស់មស្តនាីជាបដ់ឆ្ន ត។ 

                                                      
1 ដលើកទី១ខផាកដលើពត័ម៌ាន ឬចាំដណុះែឹងរបស់របជាពលរែាផ្ទទ ល់, ដលើកទីពីរខផាកដលើពត័ម៌ាន ឬចាំដណុះែឹងរបស់របជាពលរែា រមួទាាំងពត័ម៌ានខែល
បានផតល់ជូនដដ្ឋយវាគមិន 
 


