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ថ្ងៃព្េហសបតិ៍ ១៨លរាច ខខ លជសឋ ឆ្ន ជូំត លោស័ក េ.ស ២៥៦៤ 
រាជធានីភ្នលំេញ ថ្ងៃទី១៨  ខខម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
េតពីី 

ការឃ្ល ាំស ើល លទ្ធផលននការរាំសពញ/អនុវតតន៍សោលនសោបាយ 
ររេរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិកាលទ្ី៦ ឆ្ន ាំទ្ី១ 

 
 រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាេកនុងនីតិកាេទ៦ីថ្នរដ្ឋសភាលនះ បានបលងាើតល ើងេីេទធផ្េលបាះលឆ្ន តលព្ជើសតងំតំណាងរាស្រសតឆ្ន  ំ      
២០១៨។ សភាបានលរៀបចំដ្លំណ្ើ រការលបាះលឆ្ន ត លព្ជើសតងំ ព្បធាន អនុព្បធានរដ្ឋសភា និងព្បធាន អនុព្បធាន នងិសមា   
ជិកគណ្ៈកម្មការនានាថ្នរដ្ឋសភា និងលបាះលឆ្ន តផ្តេ់លសចកតទុីកចិតតលេើសមាសភាេរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាេនីតិកាេទ៦ី លដ្ឋយលព្បើ
ព្បាស់នីតិវធិីលបាះលឆ្ន តជាកញ្ចប ់លបើលោះបីនតីិវធិីលបាះលឆ្ន តលដ្ឋយខ កអាចអនុវតតបានកល៏ដ្ឋយ។ 

រដ្ឋឋ ភ្បិាេ និងរដ្ឋសភានីតកិាេទី៦លនះ លៅលព្កាម្ការដ្ឹកនាោំងំព្សុងថ្នគណ្បកសព្បជាជនកម្ពុជា លដ្ឋយសារ     
គណ្បកសលនះបានឈ្នះលឆ្ន ត និងទទួេបានអាសនៈរដ្ឋសភាោងំអស់ចំននួ១២៥របូ។   រដ្ឋឋ ភ្បិាេ មានព្កសួងចនំនួ២៨ 
និងមានលេខាធិការដ្ឋឋ នចនំនួ០១ សព្មាបអ់នុវតតលោេនលោបាយរបស់ខលួន។ លៅលេេចាបល់ផ្តើម្អាណ្តតិរបស់ខលួន រាជរ
ដ្ឋឋ ភ្បិាេលនះ មានសមាជិកចំនួន៤៦របូ ថ្នតួនាទចីំនួន៥៧ (នាយករដ្ឋម្ស្រនត,ី ឧបនាយករដ្ឋម្ស្រនតី ១០របូ, លទសរដ្ឋម្ស្រនតី ១៧
របូ, រដ្ឋម្ស្រនត ី២៩របូ) ប៉ាុខនតលៅខតមានម្ស្រនតីជានខ់ពស់ោ៉ា ងលោចណាស់ចំនួន ៨៥៨របូ ខដ្េជារដ្ឋលេខាធិការ២៤១របូ អនុ
រដ្ឋលេខាធិការ៣៩១របូ រដ្ឋម្ស្រនតីព្បតិភ្ូអម្នាយករដ្ឋម្ស្រនតី ១៩របូ និងទីព្បកឹារដ្ឋឋ ភ្បិាេ ២០៧របូ ។ ការបនតលកើនល ើងថ្ន
ចំនួនម្ស្រនតីជានខ់ពស់ថ្នរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាេនីតិកាេទ៦ី កជ៏ាម្ូេលហតុម្យួថ្នការបខនែម្បនទុកចំណាយងវកិាជាតិព្បចាឆំ្ន ផំ្ង   
ខដ្រ។  

រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាេនីតិកាេទី៦ បានបលងាើតឧតតម្ព្កុម្ព្បឹកាេិលព្ោះ និងផ្តេ់លោបេ់កនុងលោេបំណ្ងលេើកសទួយ        
របបនលោបាយលសរេីហុបកសលៅកម្ពជា។ គណ្បកសនលោបាយចំននួ១៦ រមួ្ោងំគណ្បកសព្បជាជនកម្ពុជា កនុងចំលណាម្ 
គណ្បកសនលោបាយចំនួន២០ បានចូេរមួ្ នងិកាល យជាព្បតិភ្ូគណ្បកសខដ្េមានឋានៈលសមើលទសរដ្ឋម្ស្រនតី និងរដ្ឋម្ស្រនតី កនុង
ឧតតម្ព្កុម្ព្បកឹាេិលព្ោះ និងផ្តេ់លោបេ់លនះ។  យនតការងមីលនះ ព្តូវបានលគវាយតថ្ម្លថាជាយនតការលព្ៅសភា ខដ្េទទួេ 
ធាតុចូេបខនែម្េីគណ្បកសនលោបាយ លៅលេេសភាមានតំណាងរាស្រសតម្កេគីណ្បកសខតម្យួ។ ប៉ាុខនតសាែ បន័ងមីលនះ ម្និ      
មានស័វយភាេងវកិា និងសែិតលៅព្កាម្ការចាតខ់ចងការង្ករ លដ្ឋយលេខាធិការដ្ឋឋ នខដ្េលព្កាម្ការព្គបព់្គងរបស់ព្បម្ុខសាែ
បន័នីតិព្បតិបតតិ ខដ្េនាឲំ្យម្និមានឯករាជយភាេលេញលេញដ្េ់ព្បតិភ្ូគណ្បកសកនុងការបំលេញភារកិចចរបស់ខលួនលទ។ 
ម្យ៉ាងលទៀតការបលងាើតយនតការងមីលនះ ជំនួសយនតការសភាលដ្ើម្បទីទួេយកធាតុចូេេគីណ្បកសនលោបាយម្និមានអាសនៈ

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ស្ង្គមប្រជាធិ បតេយយមយួ  ដែលការត ោះតនោេប្រកបតោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បតេយយ  ប្េូវ នតលើ កកមពស្  ់និ ង្មានគុណ

ស្មបេតិ ប្គប់ប្ាន់តែើ មបនីាំប្រតោ
ជន៍ែល់ប្រជាជន ។ 
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កនុងសភា ម្និទទួេបាននីតយនុកូេភាេជាតំណាងេីព្បជាេេរដ្ឋល ើយ លព្រះព្បតិភ្ូថ្នគណ្បកសនលោបាយោងំលនាះ   
ម្និ ោនទ់ទួេបានលសចកតទុីកចិតតេីព្បជាេេរដ្ឋតម្រយៈការលបាះលឆ្ន ត។ 

រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាេបានលព្ោងចណំាយងវកិាថាន កជ់ាតិឆ្ន ២ំ០១៩ ព្បមាណ្ ៦៤៤១ លានដុ្លាល  អាលម្រកិលដ្ើម្បអីនុវតត
លោេនលោបាយ និងកិចចការង្ករជាអាទិភាេរបស់ខលួនលៅកនុងឆ្ន ទំ១ី ថ្ននតីិកាេទី៦។ លបើលព្បៀបលធៀបនឹងរយៈលេេដូ្ចោន
នឹងនីតិកាេទី៥ រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាេបានផ្តេ់អាទិភាេចណំាយខពស់លេើវស័ិយលសដ្ឋកិចចចាបត់ងំេីលដ្ើម្នីតិកាេទ៦ី។ លៅឆ្ន  ំ
២០១៩ រដ្ឋឋ ភ្បិាេកម្ពុជា បានលព្ោងនឹងខចីព្បាកេ់ីថ្ដ្គូអភ្វិឌ្ឍនប៍រលទសព្បមាណ្ជិត ២រនល់ានដុ្លាល របខនែម្លទៀត 
លោងតម្លសចកតពី្រងចាបស់តីេីហិរញ្ញ វតែុ សព្មាបក់ារព្គបព់្គងឆ្ន ២ំ០១៩។ 

រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាេថ្នរដ្ឋសភានីតកិាេទី៦ លៅកនុងយុទធសាស្រសតចតុលកាណ្ដ្ណំាកក់ាេទ៤ី បានដ្ឋកល់ចញនូវការ     
សនយចំលរះការអនុវតតនល៍ោេនលោបាយ នងិការង្ករអាទិភាេ។ រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាេ ដ្ឋកជូ់នរដ្ឋសភានូវ កម្មវធិីនលោបាយ
របស់ខលួន ខដ្េគូសបញ្ជា កអ់េំីការធានាការររនូវសនតិភាេ សែិរភាេ សនតិសុខ និងសុវតែិភាេភ្ូម្/ិឃំុ  ការការររឯករាជយ
អធិបលតយយ នងិបូរណ្ភាេទកឹដ្ី  ការធានាបនតជំរញុអភ្វិឌ្ឍលសដ្ឋកិចច-សងគម្កនុងព្គបវ់ស័ិយ ការធានាបនតជំរញុលេើកកម្ពស់ 
និងខកេម្អជីវភាេរបស់ព្បជាជន និងការធានានូវសុវតែិភាេសងគម្ និងេំនឹងកនុងការរស់លៅរបស់ព្បជាជនោងំកនុងលេេ
បចចុបបនន កដូ៏្ចជាលៅអនាគត។  

លោេនលោបាយ និងកចិចការង្ករជាអាទិភាេខដ្េរដ្ឋឋ ភ្បិាេបានខចង ឬសនយ តម្រយៈយុទធសាស្រសតចតុលកាណ្
ដ្ំណាកក់ាេទ៤ី ព្តូវបានកណំ្តថ់ាមាន០៦ខផ្នកធំៗ រមួ្មាន៖ សនូេថ្នយុទធសាស្រសតចតុលកាណ្ គឺការបលងាើនលេបឿនខកទព្ម្
ងអ់ភ្បិាេកចិច, បរសិាែ នព្គបដ្ណ្ត បស់ព្មាបក់ារអនុវតតនយុ៍ទធសាស្រសតោងំម្ូេ, ការអភ្វិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសស, ការលធវើេិេិធក
ម្មលសដ្ឋកិចច, ការអភ្វិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឯកជន និងការង្ករ, និងការអភ្វិឌ្ឍនព៍្បកបលដ្ឋយចីរភាេ និងបរោិបន័។ លោេ
នលោបាយ  និងកចិចការង្ករអាទិភាេោងំលនាះ ម្និបានកំណ្តសូ់ចនាករចាស់លាស់លនះលទ។ លោេនលោបាយ និង
ចំណុ្ចការង្ករអាទិភាេខាងលេើរបស់រដ្ឋឋ ភ្បិាេព្សបោន ោងំព្សុង លៅនឹងខផ្នការយុទធសាស្រសតអភ្វិឌ្ឍនជ៍ាតិ (២០១៩-
២០២៣)។ 

កនុងរយៈលេេជាងម្យួឆ្ន ដំ្បំងូថ្នការកានអ់ំណាចលនះ រដ្ឋឋ ភ្បិាេបានអនុវតតខផ្នកខលះនូវលោេនលោបាយរបស់  
ខលួន។ ការខតិខំរបស់រដ្ឋឋ ភ្បិាេកនុងការអនុវតតនល៍ោេនលោបាយរបស់ខលួន ព្តូវបានជួបបញ្ជា ព្បឈ្ម្ធំៗោងំខផ្នកលសដ្ឋ
កិចច សងគម្កិចច និងនលោបាយ។ 

ខុម្ខស្រហវេ បានលរៀបចំរបាយការណ៍្សតីេី ការឃ្ល លំម្ើេេទធផ្េថ្នការបំលេញ/អនុវតតនល៍ោេនលោបាយរបស់រាជ
រដ្ឋឋ ភ្បិាេនីតិកាេទ៦ី ឆ្ន ទំ១ី ខផ្អកលេើការវភិាគេត័ម៌ាន ឬទិនននយ័ខដ្េមានព្សាបម់្កេី ព្បេន័ធផ្សេវផ្ាយ របាយការណ៍្
បឋម្របស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ សារេត័ម៌ានជាតិ នងិអនតរជាតិ  ព្េម្ោងំសាែ បន័ជាតិ និងអនតរជាតិលផ្សង លដ្ើម្បវីាយ
តថ្ម្លលេើការបំលេញ/អនុវតតនល៍ោេនលោបាយ។  

 
សព្មាបេ់ត័ម៌ានបខនែម្សូម្ោកទ់ង៖ 
១. លលាក គមឹ្ ឈ្ន  នាយកព្បតិបតត ិ    ០១២ ៩៤២ ០១៩ 
២. លលាក កន សាវាងស  អនកសព្ម្បសព្ម្ួេខផ្នកអលងគត និងតស ូម្ត ិ០១១ ៨៨៤ ៨៤០  
២ .លលាក លសៀន ប ុនរទិធ   ម្ស្រនតីខផ្នកអលងាត    ០១១ ៥៣ ៥៣ ៥៤ 


