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Vision :  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
  

 
 

 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី០  ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ 

េសចក�ី្របកសព័ត៌មាន 

ស�ពីី 
ករឃា� េំមល និងករផ�លព់ិន�ុេលលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ 

របសរ់ជរដ� ភិបាលនីតិកលទី៥ ឆា� ទំី៤ 
 

ឆា� ទំី៤ៃននតីិកលទ៥ី រជរដ� ភបិាលែដលដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានសេ្រមចេពញេលញនូវករ

បំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយចំនួន០៦ៃន១៦ ចំណុចៃនេគាលនេយាបាយែដលមានសូចនាករច្បោស់លស់ រមួមាន

ដូចជា៖ កំេណ នេសដ�កិច�៧%ក�ុងមយួឆា�  ំករកតប់ន�យភាព្រកី្រកក�ុងអ្រត០១%ក�ុងមយួឆា�  ំករប�្ឈបក់រផ�ល់សម្បទ

នដីេសដ�កិច� ករកសងេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីលំេនដ� ន ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង នងិករបេង�
តេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ។ 

ចំែណកឯេគាលនេយាបាយចំនួន០៦ រជរដ� ភបិាលអនុវត� ឬ/និងសេ្រមចបានខ�ះ។ េគាលនេយាបាយទងំេនាះ

មានដូចជា ករនាអំង�រេចញឲ្យបាន០១លនេតន កររក្សោៃផ�េនសទទឹកសប ករចុះប�� ីដធី�ី ្របជាពលរដ�ទទលួេសវ

ទឹកស� ត ករព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីពីបណា� ញជាតិឲ្យដល់ភូម ិ  និងេគាលេដចំននួេទសចរណ៍ពីេ្រក្របេទសឆា� ២ំ០

១៨។  

ប៉ុែន�េគាលនេយាបាយចំននួ០៤ រជរដ� ភបិាលបានអនុវត� ែតមនិអចសេ្រមចបាន ឬបានតិចតួចតមករ

សន្យោរបស់ខ�ួន។ េគាលនេយាបាយទងំេនាះមានដូចជា េគាលនេយាបាយកររក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ 

ករែកលម�ផ�ូវលំជនបទ៣០០ េទ៤០០គីឡូែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំ ករបន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ នងិករដកឲ់្យ

ដំេណ រកររបប្របាកេ់សធននិវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជន។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ រជរដ� ភបិាលមនិ 

សេ្រមចបានេគាលនេយាបាយ កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ែដលធា� បស់េ្រមចបានខ�ះ ក�ុងឆា� ២ំ០១៦។ េយាង

របាយករណ៍ស�ិតិ និងសូចនាករអបរ់សំធារណៈឆា� ២ំ០១៦-២០១៧ ចនំួនអនុវទិ្យោល័យបានថយចុះចំនួន០៦ ែដល

ទំនងអច្រត�វបានែ្របក� យេទជាវទិ្យោល័យ។ ដូេច�ះក�ុងឆា� ២ំ០១៧ រជរដ� ភបិាល មនិអនុវត�េគាលនេយាបាយបន�

កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់េនាះេទ។ 

ករផ�ល់ពិន�ុស្រមាបឆ់ា� ទំ៤ី េលេគាលនេយាបាយែដលមនិមានសូចនាករច្បោស់លស់ មាន្របជាពលរដ�ចំននួ

២១៤នាក ់ (៣៨%ជា�ស�ី) ៃន១០េខត�/រជធានី បានចូលរមួផ�ល់ពិន�ុ ក�ុងេនាះ្របមាណ១៧%េពញចិត� ្របមាណ៦0%

េពញចិត�ខ�ះ និង្របមាណ២២%មនិេពញចតិ�នឹងលទ�ផលករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយទងំេនាះ។ គួរឲ្យកត់

សមា� ល់ផងែដរថា ក�ុងរយៈេពលបីឆា� ចុំងេ្រកយៃនករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល ្របជាពលរដ�ែដល

បានផ�ល់ពិន�ុមាន្របមាណ៦០% េពលចិត�ខ�ះ (ឆា� ២ំ០១៥ ២០១៦ នងិឆា� ២ំ០១៧)។ លទ�ផលករផ�ល់ពនិ�ុេនះបង� ញថា  
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Vision :  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
 

គណៈកម� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ីគណៈកម� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ីគណៈកម� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ី  និងយុត�ិធម៌និងយុត�ិធម៌និងយុត�ិធម៌   េនកម�ុជាេនកម�ុជាេនកម�ុជា   
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ចំនួន្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់ពិន�ុេពញចតិ�ខ�ះក�ុងឆា� ២ំ០១៥ េកនដល់្របមាណ៦០% ែដលក�ុងឆា� ២ំ០១៤មាន្រតឹមែត

៣៨% ប៉ុែន�មនិបានេកនេឡងបែន�មេទៀតេនឆា� បំន�បនា� បេ់នាះេឡយ។ ផ�ុយមកវញិ  ចនំួន្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់  

ពិន�ុេពញចិត�បានធា� កចុ់ះ េហយចំនួន្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់ពិន�ុមនិេពញចតិ�បានេកនវញិ។  

េបពិនិត្យេមលថវកិជាតិែដលបានេ្រគាងចំណាយឆា� ២ំ០១៧ ចនំួន៥.០៤៦លនដុល� រអេមរកិវញិ រជរដ� ភិ
បាលេ្រគាងចំណាយេលវស័ិយនីមយួៗគ ឺ សង�មកចិ�្របមាណ២៨% េសដ�កិច�្របមាណ២៦% វស័ិយករពរជាតិ សន�ិ
សុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈចំនួន្របមាណ១៧% វស័ិយរដ�បាលទូេទចំនួន្របមាណ១០% នងិចំណាយមនិទន់

ែបងែចកមានចនំួន្របមាណ១៧% ៃនថវកិជាតិសរបុ។ េហយករចំណាយេលវស័ិយេសដ�កិច�ធា� កចុ់ះ្របមាណ៣% ៃន 

ថវកិថា� កជ់ាតិ ខណៈែដលករចំណាយេលវស័ិយេផ្សងេទៀត េកនេឡងបន�ចិបន�ួច េបេធៀបនឹងករចំណាយឆា� ២ំ០១៦។  

ស◌ំរបឆ់ា� ទំី៤េនះ ចំនួនសមាជិករជរដ� ភបិាលបានថយចុះ យ៉ាងេហចណាស់ចនំនួ០៣របូ ែដល្រត�វបានប��

ប ់ ឬផា� ស់ប�ូរតួនាទីពីសមាជកិរជរដ� ភបិាល។ ចំែណកឯអនុរដ�េលខធិករេកនេឡងបែន�មេទៀត។ ក�ុងរយៈេពល១១ែខ 

ឆា�  ំ២០១៧ អនុរដ�េលខធកិរចំនួន៣០របូេនតមបណា� ្រកសួងចំននួ១៦ ្រត�វបានែតងតងំថ� ីនិង១០របូ្រត�វប��បត់ួនា

ទី។ ក�ុងរយៈេពលដូចគា� េនះ ទី្របឹក្សោរជរដ� ភបិាលចនំួន០៧របូែដលមានឋនៈេស�នងឹសមាជិករជរដ� ភបិាល ្រត�វបាន

ែតងតងំថ�ី នងិ០៦របូេផ្សងេទៀត្រត�វបានប��បត់ួនាទី។ េដយែឡក ចបត់ងំពីចុងឆា� ២ំ០១៧ រជរដ�◌ាភបិាលែដលដឹក

នា ំេដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េធ�េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�រដ�ធម�នុ��មា្រត១១៨ថ� ី ែដលដករដ�េលខធិករេចញពី  

សមាជិកគណៈរដ�ម�ន�។ី នីតិវធិីែតងតងំរដ�េលខធិករ មនិ្រត�វឲ្យមានករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�ពីរដ�សភា 

ែដលែតងតងំតមសំេណ ររបស់នាយករដ�ម�ន�ីេទ្រពះមហក្ស្រត។ ករដករដ�េលខធិករពីសមាជិកគណៈរដ�ម�ន�ីនឹងេធ�
ឲ្យមានរបូភាពថា ចំនួនសមាជិកគណៈរដ�ម�ន�ីមានករធា� កចុ់ះ។ រដ�េលខធិករនឹងមនិមានកត�កិច�ទទួលខុស្រត�វចំេពះ 

រដ�សភាផងែដរ។ េបេទះបជីាយ៉ាងេនះក�ី ជាកែ់ស�ងចនំនួរដ�េលខធិករមានចំនួនេ្រចនដែដល ឬអចនឹងេកនេឡង។ 

ករសេង�តេឃញថា ករែតងតងំតួនាទីអនុរដ�េលខធិករនាេពលបច�ុប្បន� េដយសរែតគា� នបទប��ត�ិកណំតព់ីចំននួអនុ

រដ�េលខធិករ ចំនួនអនុរដ�េលខធិករៃនបណា� ្រកសួងនានាមានករេកនេឡងជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

 រជរដ� ភបិាលបានេចញអនុ្រកឹត្យចំនួន១.៥៧៩អនុ្រកឹត្យ និង្របកសចំនួន៣៤៤្របកស ក�ុងរយៈេពល១១ែខ   

ដូចគា� េនះែដរ។ ្របមាណ៤%ៃនអនុ្រកតឹ្យទងំេនាះ ស�ីអំពីករេធ�អនុបេយាគ្រទព្យ សម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ�េទជា

្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់រដ� និងករេផ�រឥណទនថវកិ។ ចំែណកអនុ្រកឹត្យេផ្សងេទៀត អំពីករជូនេមដយ នងិែតងតងំ 

េផ�រភារកិច�ម�ន�ីរជករជាេដម។ 

 រជរដ� ភបិាលៃនរដ�សភានីតកិលទី៥ ែដលដកឹនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បាន និងកពុំងអនុវត�េគាល

នេយាបាយរបស់ខ�ួនែដលមាន០៤វស័ិយធំៗ មានដូចជា៖ ១. ករករពរជាតិសន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ ២. 

ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ករព្រងឹងែផ�កច្បោប ់ នងិ្របពន័�យុត�ធិម ៌ នងិករ្របឆាងំអំេព
ពុករលួយ ៣. ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� នងិ៤. ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់សុំខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌និងសង�មកិច� បានរយៈ

េពល០៤ឆា� មំកេហយ។ ករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយេនះ រជរដ� ភបិាលកប៏ានបន�អនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណដណំាក់

ទី៣ កំេណ នករងរ សមធម ៌និង្របសិទ�ភាពេនកម�ុជា។ 
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ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�មសូមទកទ់ង៖  
១. េលក កន សវង្ស  អ�កស្រមបស្រម�លែផ�កអេង�ត  ០១១ ៨៨ ៤៨ ៤០ 

២.េលក េសៀន ប៊នុរទិ�   ម�ន�ីែផ�កអេង�ត    ០១១ ៥៣ ៥៣ ៥៤ 

  
េបសកកម�៖ េបសកកម�របស់ខុមែ�ហ�ល គឺជយួ បេង�តបរយិាកសគរួជាទីេពញចិត� និងមានពត័ម៌ាន្រគប្់រគាន ់ទី១/េដម្បឱី្យមានដំេណ រករេបាះេឆា� ត

េដយេសរ ីនិងយុត�ធិម ៌តមរយៈករប��ុ ះប��ូ ល តសូ៊មតិ េដម្បទីទលួបាននូវ្រកបខណ័� ច្បោបស់មរម្យ, ករអបរ់េំដម្បផី�ល់ពត័ម៌ានដល់អ�កេបាះេឆា� ត 

អំពីសិទ�ិ និងសកម�ភាពចូលរមួសេង�តករណ៍របស់ពកួេគ ែដលអចររងំនូវភាពមនិ្រប្រកតី ្រពមទងំផ�ល់នូវរបាយករណ៍អេង�តយ៉ាងទូលំទូលយ 

និងឆាបរ់ហ័ស េដម្បអីចឲ្យមានករវយតៃម�េលដំេណ រករ េបាះេឆា� តមយួែដលមនិលំេអៀង និងមនិ្របកនប់ក្សពួក ទី២/ េដម្បឱី្យមានអត�

នយ័ៃនដំណាកក់លេ្រកយេពលេបាះេឆា� ត តមរយៈករអបរ់ ំ និងេវទិកសធារណៈក�ុងេគាលបំណងជំរុញេលកទឹកចិត� ្របជាពលរដ�ឱ្យចូលរមួក�ុង

កិច�ករនេយាបាយ និងករេធ�េសចក�ីសំេរចនានា ករតសូ៊មតិ/ប��ុ ះប��ូ លេដម្បឱី្យមានករែកទ្រមង ់ ដំេណ រករេបាះេឆា� តែដលបេង�ននូវគណ

េនយ្យភាព (ករទទលួខុស្រត�វ) របស់ម�ន�ីជាបេ់ឆា� ត ្រពមទងំផ�ល់នូវរបាយករណ៍អេង�តយ៉ាងទូលំទូលយ និងឆាបរ់ហ័ស េដម្បអីចឱ្យមានករ

វយតៃម�មយួែដលមនិលំេអៀង និង្របកនប់ក្សពួក េទេលករបំេពញកម�វធីិនេយាបាយ និងដំេណ រករអនុវត�ន ៍ករងររបស់ម�ន�ីជាបេ់ឆា� ត។ 


