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ថ្ងៃអង្គា រ ០៥ក ើត ខែចែត្ត សំរទឹ្ធស័ក ព.ស ២៥៦២ 
រាជធានីភ្នពំេញ, ថ្ងៃទ្០ី៩  ខែកេសា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
ការឃ្ល ាំស ើល និងការផ្តលព់ិនទុសលើលទ្ធផ្លននការរាំសពញ/អនុវតតន៍សោលនសោបាយ 

ររេរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិកាលទ្ី៥ 

 ពរោយោរព ោះពឆ្ន តពររើសពរ ើសតំណាងរាស្រសត រាររដ្ឋា ភ្ ិលថ្ៃរដ្ាសភាៃីតិោលទ្៥ី ខដ្លដ្ឹកនពំដ្ឋយគណបកសរបជា     
រៃកម្ពុជា  ៃអៃុវតតពោលៃពោ យរបស់ែលួៃខដ្លមាៃ០៤វស័ិយធំៗ តាម្រយៈោរអៃុវតតនយុ៍ទ្ធសាស្រសតចតុពោណដ្ំណាក់
ទ្ី៣ ចែលកតោ តសំខានក់លើកពំណើ ៃោរងារ សម្ធម្ ៌ៃងិរបសិទ្ធភាេពៅកម្ពុជា។ ែុម្ខស្ររែល  ៃពធែើោរឃ្ល ពំម្ើលពៅពលើោរបំពេ
ញ/ អៃុវតតៃព៍ោលៃពោ យរបស់រាររដ្ឋា ភ្ ិល។ កនុងពោលៃពោ យរបស់រាររដ្ឋា ភ្ ិលខដ្ល ៃដ្ឋកព់ចញ ែុម្ខស្ររែល 
 ៃពធែើោរខបងខចកជាសូចនករចាស់លាស់ ៃងិម្ៃិមាៃសូចនករចាស់លាស់ កនុងោរវាស់ខវង។ សត្ាបក់ោលនកោបាយ
ានសូចនករចាស់លាស់ ែុម្ខស្ររែល ៃកំណតរ់ងាែ ស់កនុងោរវាយតថ្ម្ល ដូ្ចជាសពរម្ចបាន សពរម្ច ៃែលោះ ម្ៃិសពរម្ច ៃ 
ឬ ៃតិចតួច។ ែំចែ ឯ រងាែ ស់ថ្ៃការផ្ោល់ពិនទុកលើការបំកពញ/អនុវតោនព៍ោលៃពោ យ ម្ៃិមាៃសូចនករចាស់លាស់គឺ  
ពេញចិតត ពេញចិតតែលោះ ម្ៃិពេញចិតត។ 

រាររដ្ឋា ភ្ ិលថ្ៃរដ្ាសភាៃីតោិលទ្ី៥  ៃសពរម្ចកពញកលញនូវោរបំពេញ/អៃុវតតៃព៍ោលៃពោ យ ចំៃួៃ០៨ ថ្ៃ
១៦ចំណុច ខដ្លមាៃសូចនករចាស់លាស់ រមួ្មាៃ៖ កំពណើ ៃពសដ្ាកចិច៧% កនុងម្យួឆ្ន  ំោរោតប់ៃថយភាេរកកីនុងអរតា ០១%
កនុងម្យួឆ្ន  ំ ោរបញ្ឈបោ់រផ្តល់សម្បទាៃដ្ីពសដ្ាកិចច ោរចុោះបញ្ជ ីដ្ឲី្យ ៃ៧០%ពលើកាលដ្ីរតូវចុោះបញ្ជ ីសរបុ ោរកសាងពោល
ៃពោ យជាតិសតីេីលំពៅដ្ឋា ៃ ោរពរៀបចំពោលៃពោ យដ្ឹករញ្ជូ ៃកនុងទ្ីរកងុ ោរេរងីកោរផ្គតផ់្គងអ់គគិសៃេីីបណាា ញជាតិ
ឲ្យដ្ល់ភ្ូម្ ិៃងិោរបពងកើតពោលៃពោ យជាតិ សតីេមី្ុែរបរ ៃិងោរងារ។ 

ចំខណកឯពោលៃពោ យចំៃួៃ០៦ រាររដ្ឋា ភ្ ិលអៃុវតត ឬ/ៃិងសពរម្ច ៃែលោះ។ ពោលៃពោ យទាងំពនោះមាៃ  
ដូ្ចជា៖ ោរនអំងករពចញឲ្យ ៃ០១លាៃពតាៃ ោររកាថ្ផ្ៃពៃសាទ្ទ្ឹកសាប ោរខកលម្អផ្លូវលំរៃបទ្៣០០ ពៅ៤០០គីឡូខម្៉ែរត
កនុង១ឆ្ន  ំោរទ្ទ្ួល ៃពសវាទ្ឹកសាអ តរបស់របជាេលរដ្ា ពោលពៅចំៃួៃពទ្សចរណ៍េីពរៅរបពទ្សឆ្ន ២ំ០១៨ ៃងិោរបៃាកសា
ងអៃុវទិ្ាល័យឲ្យ ៃរគបឃំុ់។ 

ប៉ែុខៃតពោលៃពោ យចំៃៃួ០២ រាររដ្ឋា ភ្ ិល ៃអៃុវតត ខតម្ៃិអាចសពរម្ច ៃ ឬ ៃតិចតួចតាម្ោរសៃារបស់   
ែលួៃ។ ពោលៃពោ យទាងំពនោះមាៃដូ្ចជា៖ ពោលៃពោ យោររកាថ្ផ្ៃដ្ីខដ្លរគបដ្ណា បព់ដ្ឋយថ្រេព ើ ៃងិោរដ្ឋកឲ់្យ
ដ្ំពណើ រោររបបរ កព់សាធៃៃិវតតៃស៍រមាបក់ម្មករៃិពោរតិកនុងវស័ិយឯករៃ។ 

លទ្ធផ្លថ្ៃោរបំពេញ/អៃុវតតៃព៍ោលៃពោ យ ម្ៃិមាៃសូចនករចាស់លាស់របស់រាររដ្ឋា ភ្ ិលរតូវ ៃផ្តល់េិៃៃុ 
ពដ្ឋយរបជាេលរដ្ាសរបុ២០៦០នក ់ ខដ្ល ៃចូលរមួ្កនុងពវទ្ិោតាម្រារធាៃីពែតត ។ ពោលៃពោ យ ម្ៃិមាៃសូចនករ   
ចាស់លាស់រតូវ ៃកំណតជ់ា០៤វស័ិយធំៗ រមួ្មាៃ៖ វស័ិយោរពារជាតិ សៃតិសុែ ៃិងសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ វស័ិយោរេរងឹ
ងរដ្ា លសាធារណៈ វមិ្រឈោរ ៃិងវសិរម្រឈោរ  ោរេរងឹងខផ្នកចាប ់ ៃិងរបេៃ័ធយុតតិធម្ ៌ ៃិងោររបឆ្ងំអំពេើេុករលួយ 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដ ើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថនយ័ ដ លប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
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វស័ិយោរអភ្វិឌ្ឍៃព៍សដ្ាកិចច ៃិងវស័ិយោរអភ្វិឌ្ឍៃវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខាភ្ ិល ោរងារ វបបធម្ ៌ៃិងសងគម្កិចច ក ើយមាៃរបជាេល
រដ្ាពរោម្ម្ធយម្ភាគ  ៃពេញចតិត។ លទ្ធផ្លថ្ៃោរផ្តល់េិៃៃុ ែុម្ខស្ររែល ពម្ើលពឃើញថា កនុងរយៈពេល ៥ឆ្ន ពំៃោះ 
មាៃោរវវិតតោៃខ់តរបពសើរ ពទាោះបីការពកើៃពឡើងពនោះមាៃចំៃួៃតចិតួចកព៏ដ្ឋយ ពពាលគឺចំៃួៃរបជាេលរដ្ាបងាា ញោរ ម្ៃិពេញ
ចតិត ៃិងពេញចតិតែលោះ ៃធាល កចុ់ោះ ែណៈខដ្លចៃំួៃរបជាេលរដ្ាបងាា ញោរពេញចតិត ៃពកើៃពឡើង។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨  របជាេលរដ្ាបងាា ញេីោរពេញចតិត គមឺាៃខតចំៃួៃ២៣%ខតប៉ែុពណាណ ោះ ប៉ែុខៃតចំៃៃួពៃោះមាៃកំពណើ ៃ ពបើ
ពរបៀបពធៀបរវាងពដ្ើម្ៃីតិោលឆ្ន ទំ្ី១ មាៃ៧% ។ ចំៃួៃរបជាេលរដ្ាបងាា ញេីោរពេញចតិតែលោះ ៃពកើៃពឡើងជារបច ំចបត់ាងំេី
ឆ្ន ទំ្ី១េ  គឺមាៃ៣០% ដ្ល់ឆ្ន ទំ្ី៤មាៃ៥០% ខត ៃងម្ងយពៅវញិពៅឆ្ន ទំ្ី៥មាៃ ៤៥%។ ៃងិចំៃៃួរបជាេលរដ្ាបងាា ញេី
ោរ ម្ៃិពេញចតិត  ៃចុោះេ៤ី៦%កនុងឆ្ន ទំ្១ី ម្កដ្ល់ ១៤%កនុងឆ្ន ទំ្ី៥។ 

កនុងៃីតិោលទ្៥ីពៃោះ ែុម្ខស្ររែល ៃសពងកតពឃើញថា រដ្ឋា ភ្ ិលពៅែែោះខាតតមាល ភាេកនុងោរចតខ់ចងងវោិជាតិកៅ         
ពឡើយ។ ងវោិជាតិែព៏រចើៃសៃធឹកសនធ បរ់តូវ ៃដ្ឋកចូ់លកនុងែៃងម់្ៃិទាៃខ់បងខច ោរចំណាយរសបពេលខដ្លរដ្ឋា ភ្ ិលខតង
ខតទ្ទ្ួលរងៃូវោររោិះគៃេ់ីសំណាករ់បជាេលរដ្ា ៃិងសរគម្អៃតរជាត ិអេំីោរពរបើរ ស់ធៃធាៃរបស់រដ្ាសរមាបផ់្លរបពោរៃ៍
ៃពោ យថ្ៃគណបកសោៃអំណាច ៃិងោរពកើតមាៃអំពេើេុករលួយកនុងសាថ បៃ័រដ្ាជាពដ្ើម្។ ប៉ែុខៃត ពបើពរបៀបពធៀបៃងឹៃីតិោលក
ៃលងពៅ ោរទូ្ទាតោ់រចំណាយងវោិជាតិសរមាបៃ់ិតិោលទ្ី៥មាៃភាេរបពសើរជាង ពរពាោះោរចំណាយងវោិជាតិសរមាបោ់ររគ
បរ់គងឆ្ន ២ំ០១៤ ឆ្ន ២ំ០១៥ ៃិងឆ្ន ២ំ០១៦ រតូវទូ្រទាតរ់ចួរាល់កនុងៃីតិោលពៃោះ។ 

 ោរខកសរម្ួលសមារិករដ្ឋា ភ្ ិលឆ្ន ២ំ០១៦ គឺរតឹម្ខតជាោរខកសរម្ួលសាថ បៃ័សរមាបស់មារិករដ្ឋា ភ្ ិលខដ្លមាៃ 
រសាបខ់តប៉ែុពណាណ ោះ។ សមារកិរដ្ឋា ភ្ ិល ៃងិជាេិពសសអៃុរដ្ាពលខាធិោរ រេម្ទាងំទ្ីរបឹការដ្ឋា ភ្ ិលមាៃឋាៃៈពសមើសមារិករ
ដ្ឋា ភ្ ិល រតូវ ៃខតងតាងំងមីជាពរៀងរាល់ឆ្ន  ំពរើយវារតូវ ៃពគពម្ើលពឃើញថា  ៃចូលរមួ្ជាម្ូលពរតុថ្ៃោរពកើៃពឡើងកនុងោរ
ចំណាយងវោិជាតិផ្ងខដ្រ។ 

ពដ្ើម្បបីពងកើៃរបសិទ្ធិភាេ(Effectiveness) របសិទ្ធផិ្ល(Effeciency) គែកនយយភាព និងតាា ភាព ៃិងបកងកើនទ្ៃុំកចិតត  
េីរបជាេលរដ្ាមាច ស់ពឆ្ន តពលើ ោរអៃុវតតពោលៃពោ យខដ្ល ៃសៃាម្ៃុោរព ោះពឆ្ន ត គណបកសៃពោ យខដ្លដ្ឹក
នរំដ្ឋា ភ្ ិល ឬរាររដ្ឋា ភ្ ិលគួរពធែើឲ្យរបពសើរពឡើងៃូវចំណុចខាងពរោម្៖   
 ដ្ឋកព់ចញៃូវពោលៃពោ យខដ្លមាៃសូចនករចាស់លាស់អាចវាស់ខវង ៃ 
 បពងកើៃតមាល ភាេ ៃិងោរទ្ទ្លួែុសរតូវែពស់ចំពពាោះោរពរបើរ ស់ងវោិជាតិសរមាបោ់ររគបរ់គងរបចឆំ្ន  ំ ពដ្ឋយកណំត់

ែៃងង់វោិចំណាយម្ៃិទាៃខ់បងខច ឲ្យោៃខ់តតិច ៃិងបៃតទូ្រទាតោ់រចំណាយងវោិជាតិឲ្យោៃខ់តឆ្បរ់រ័ស 
 ោតប់ៃថយចៃំួៃម្ស្រៃតៃីពោ យថ្ៃសាថ បៃ័ៃីតិរបតបិតតិខដ្លមាៃតួនទ្ីជា ឬឋាៃៈពសមើសមារិករដ្ឋា ភ្ ិល 
 បៃតែិតែំសពរម្ចឲ្យ ៃៃូវោរសៃារបស់ែលួៃ  ពរោយទ្ទ្ួលោរពរឿទុ្កចិតតេីរបជាេលរដ្ាតាម្រយៈោរព ោះពឆ្ន ត 
 ផ្តល់បរោិោសអំពណាយផ្ល ដ្ល់រគបភ់ាគីពាកេ់ៃ័ធកនុងោរចូលរមួ្តាម្ដ្ឋៃ ៃងិវាយតថ្ម្លលទ្ធផ្លថ្ៃោរបំពេញ/អៃុ    

វតតពោលៃពោ យរបស់រដ្ឋា ភ្ ិល។ 

សរមាបេ់ត័ម៌ាៃបខៃថម្សូម្ទាកទ់្ង៖  
១. ពលាក គឹម្  ៃ  នយករបតិបតតិសោីទី   ០១២ ៩៤២ ០១៩ 
២. ពលាក កៃ សាវាងស  អនកសរម្បសរម្ួលខផ្នកអពងកត  ០១១ ៨៨ ៤៨ ៤០ 
៣.ពលាក ពសៀៃ ប ៃុរទិ្ធ   ម្ស្រៃតីខផ្នកអពងកត    ០១១ ៥៣ ៥៣ ៥៤ 
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កបស  េម៖ ពបសកកម្មរបស់ែុម្ខស្ររែល គរឺួយ បពងកើតបរោិោសគួរជាទ្ីពេញចតិា ៃិងមាៃេត័ម៌ាៃរគបរ់ោៃ ់ទ្១ី/កែើេបឱី្យានែកំែើ រការកបាោះកនោ តកោយកសរ ីនងិយុតោធិេ ៌តាម្
រយៈោរបញ្ចុ ោះបញ្ចូល តស ូម្តិ ពដ្ើម្បទី្ទ្លួ ៃៃូវរកបែណ័ឌ ចាបស់ម្រម្យ, ោរអបរ់ពំដ្ើម្បផី្ាល់េត័ម៌ាៃដ្ល់អនកព ោះពឆ្ន ត អំេីសិទ្ធិ ៃិងសកម្មភាេចូលរមួ្សពងកតោរណ៍       រប
ស់េួកពគ ខដ្លអាចរារាងំៃូវភាេម្ៃិរបរកត ី រេម្ទាងំផ្ាល់ៃូវរ យោរណ៍អពងកតោ៉ែ ងទូ្លំទូ្លាយ ៃិងឆ្បរ់រ័ស ពដ្ើម្បអីាចឲ្យមាៃោរវាយតថ្ម្លពលើដ្ំពណើ រោរ ព ោះពឆ្ន តម្យួ
ខដ្លម្ៃិលំពអៀង ៃងិម្ៃិរបោៃប់កសេួក ទ្ី២/ កែើេបឱី្យានអតថនយ័ននែណំា ក់ាលកត្កាយកពលកបាោះកនោ ត តាម្រយៈោរអបរ់ ំ ៃិងពវទ្ោិសាធារណៈកនុងពោលបណំង
រំរុញពលើកទ្ឹកចិតា របជាេលរដ្ាឱ្យចូលរមួ្កនុងកិចចោរៃពោ យ ៃងិោរពធែើពសចកាីសំពរចនន ោរតស ូម្ត/ិបញ្ចុ ោះបញ្ចូលពដ្ើម្បឱី្យមាៃោរខកទ្រម្ង ់ ដ្ំពណើ រោរព ោះពឆ្ន តខដ្ល
បពងកើៃៃូវគណពៃយយភាេ (ោរទ្ទ្លួែុសរតូវ) របស់ម្ស្រៃាជីាបព់ឆ្ន ត រេម្ទាងំផ្ាល់ៃូវរ យោរណ៍អពងកតោ៉ែ ងទូ្លំទូ្លាយ ៃិងឆ្បរ់រ័ស ពដ្ើម្បអីាចឱ្យមាៃោរវាយ
តថ្ម្លម្យួខដ្លម្ៃិលំពអៀង ៃិងរបោៃប់កសេួក ពៅពលើោរបពំេញកម្មវធិៃីពោ យ ៃិងដ្ពំណើ រោរអៃុវតាៃ ៍ោរងាររបស់ម្ស្រៃាជីាបព់ឆ្ន ត។ 


