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ថ្ងៃេុធ ១០លរាច ខខលចព្ត ឆ្ន ឆំ្លូវ លោស័ក, េ.ស. ២៥៦៥ 
រាជធានីភ្នលំេញ ថ្ងៃទី០៧  ខខលម្សា ឆ្ន ២ំ០២១ 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
េតពីី 

ការវាយតម្លៃម្នការអនុវតតអភិបាលក្ិចចលអសៅលូលដ្ឋា នឃុុំ/េង្កា ត់  
 

រាជរដ្ឋា ភ្បិាេកនុងនីតិកាេទ៦ី បានលកើតលចញេីេទធផ្េលបាះលឆ្ន តលព្ជើសតងំតំណាងរាស្រសតឆ្ន ២ំ០១៨។ គតិ
ព្តឹម្ខខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រាជរដ្ឋា ភ្បិាេនីតិកាេទ៦ីលនះ មានសមាជិកចនំួន ៤៧របូ ជាសមាជិកគណ្ៈរដ្ាម្ស្រនត។ី ម្ស្រនតី
ជានខ់ពស់យ៉ា ងលហាចណាស់ចំនួន ៩០១របូ ខដ្េកនុងល ះជារដ្ាលេខាធិការចំនួន ២៦០របូ អនុរដ្ាលេខាធិការចនំួន ៤១៥ 
របូ រដ្ាម្ស្រនតីព្បតិភ្ូអម្ យករដ្ាម្ស្រនតី ចំននួ ១៩របូ និងទីព្បកឹារដ្ឋា ភ្បិាេ ២០៧របូ។  

សមាជិកឧតតម្ព្កុម្ព្បឹកាេិលព្ោះ និងផ្តេ់លយបេ់ព្តូវបានបញ្ឈប ់ ឬដ្កលចញេីត ួទីលដ្ឋយយេ់ថាអនកោងំ
ល ះបានលធវើកិចចការហួសព្េំខដ្នខដ្េមាន។ ឧតតម្ព្កមុ្ព្បកឹាេិលព្ោះ និងផ្តេ់លយបេ់លនះ ព្តូវបានចាតទុ់កថា ជាយនតការ
លព្ៅសភាខដ្េទទួេធាតុចូេបខនែម្េីគណ្បកសនលយបាយ ម្និមានឯករាជយលេញលេញកនុងការបំលេញភារកិចចរបស់ខលួន
ដូ្ចអនកតំណាងរាស្រសតខដ្េព្បជាេេរដ្ាលបាះលឆ្ន ត និងផ្តេ់អំណាចឱ្យល ះល ើយ។ 

 

ងវកិាចំណាយថាន កជ់ាត ិថ្នរាជរដ្ឋា ភ្បិាេកនុងឆ្ន ទំ២ី បានធាល កចុ់ះកនុងការអនុវតតលោេនលយនបាយរបស់ខលួន លេើវ ិ
ស័យសងគម្ និងលសដ្ាកចិច លបើគិតជាភាគរយលព្បៀបលធៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៩។ ប៉ាុខនតផ្ទុយេឆី្ន មំ្ុនៗ រាជរដ្ឋា ភ្បិាេបានលព្ោង
ងវកិាចំណាយម្និោនខ់បងខចក រហូតដ្េ់ ២៧ភាគរយថ្នងវកិាចំណាយថាន កជ់ាតិសរបុ ព្សបលេេខដ្េកាេឆ្ន ២ំ០១៩ 
រដ្ឋា ភ្បិាេបានលព្ោងខទងច់ណំាយលនះព្តឹម្ខត១៩ភាគរយខតប៉ាុលណាណ ះ។ 

លៅថាន កល់ព្កាម្ជាតិ ខុម្ខស្រហវេបានលរៀបចំលវទិកាព្បជាេេរដ្ាសតីេីការផ្សេវផ្ាយ និងវាយតថ្ម្លដ្ំលណ្ើ រការអភ្បិាេ
កិចចេអលៅម្ូេដ្ឋា នឃំុ/សង្កា ត។់ លវទិកាលនះ មានលោេបណំ្ងសំខាន់ៗ  ៣ចណុំ្ចគឺ ទ១ី ខចករខំេកចំលណ្ះដ្ងឹេីលោេការ
អភ្បិាេកិចចេអ ទ២ី ផ្តេ់ការជខជកេិភាការវាងព្បជាេេរដ្ាជាម្យួសមាជិកព្កុម្ព្បកឹាឃំុសង្កា តល់េើបញ្ហា ខដ្េលកើតមាន 
លដ្ើម្បរីកដ្ំលណាះព្សាយ និងទី៣ ផ្តេ់ឱ្កាសឱ្យមានការចូេរមួ្វាយតថ្ម្លេីព្បជាេេរដ្ាលេើការអនុវតតលោេការណ៍្
អភ្បិាេកិចចេអលៅឃំុសង្កា ត។់ លវទិកាព្បជាេេរដ្ាលនះ បានលរៀបចំល ើងចំនួន០៦ កនុងម្ូេដ្ឋា នឃំុ/សង្កា តច់នំួន០៦ ថ្ន
លខតតចំនួន០៦។ លវទិកាលនះ មានព្បជាេេរដ្ាកនុងឃំុ/សង្កា តស់របុចំនួនព្បមាណ្ ១៨០ កប់ានចូេរមួ្។ ម្តិលព្កាយ
លវទិកាថ្នការចូេរមួ្របស់ព្បជាេេរដ្ា និងសមាជិកព្កមុ្ព្បឹកាឃំុសង្កា ត ់បានសខម្តងការអបអរសាទរ និងយេ់ថា លវទិកា
លនះ បានផ្តេ់សារៈសំខានក់នុងការយេ់ដ្ឹងរបស់េួកលគ រមួ្ោងំជព្ម្ុញឱ្យមានការចូេរមួ្តម្ដ្ឋននូវដ្ំលណ្ើ រការអភ្វិឌ្ឍន៍
ឃំុសង្កា តល់ទៀតផ្ង។ 

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

ស្មបេតិ ប្គប់ប្ាន់តែើ មបនីាំប្រតោ
ជន៍ែល់ប្រជាជន ។ 
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តម្រយៈលវទិកាខដ្េមានការជខជកោន រវាងព្បជាេេរដ្ាជាម្យួព្កុម្ព្បឹកាឃំុសង្កា ត ់ ខុម្ខស្រហវេបានកណំ្តប់ញ្ហា

ព្បឈម្ធំៗ  ចនំួន០៤ ខដ្េបានលេើកល ើង និងព្តូវការខសវងរកដ្ំលណាះព្សាយេីព្កុម្ព្បឹកាឃំុសង្កា ត ់មានដូ្ចជា៖  
• សំុឱ្យមានការចូេរមួ្េីព្បជាេេរដ្ា ជាេិលសសយុវជនកនុងដ្ំលណ្ើ រការកសាងខផ្នការអភ្វិឌ្ឍ   
• ការរកាសណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ សុវតែិភាេចរាចរណ៍្ នងិសុវតែិភាេលៅម្ូេដ្ឋា នភ្មូ្/ិឃំុ 
• លសនើឱ្យ អាជាា ធរយកចិតតទុកដ្ឋកល់េើបញ្ហា  កនុងម្ូេដ្ឋា នដូ្ចជា សាលាលរៀន ផ្ារ និងសិទធិរបស់កុមារ 
• បលងាើនការយកចិតតទុកដ្ឋកល់េើភាេអសកម្មរបស់អាជាា ធរម្ូេដ្ឋា នកនុងការផ្តេ់លសវាជូនព្បជាេេរដ្ា 
ោកទ់ង និងការលដ្ឋះព្សាយបញ្ហា ខាងលេើ ព្កុម្ព្បឹកាឃំុសង្កា តប់ានលសនើសំុការសហការេីព្បជាេេរដ្ាលដ្ើម្បលីដ្ឋះ

ព្សាយបញ្ហា សិទធិកុមារ និងសាលាលរៀន និងបញ្ហា ភ្ូម្ឃំុិមានសុវតែិភាេលៅកនុងឃំុ/សង្កា ត។់ ការលសនើសំុបលងាើតផ្ារ ឬលហដ្ឋា រច 
សម្ពន័ផ្លូវងនេ់ជាលដ្ើម្ព្តូវសិកា និងេិចារណាបញ្ចូេកនុងខផ្នការអភ្វិឌ្ឍនឃំុ៍/សង្កា តព់្បចាឆំ្ន ។ំ 

ព្បជាេេរដ្ាខដ្េចូេរមួ្កនុងលវទិកាបានផ្តេ់េិនទុវាយតថ្ម្លលេើការលេញចិតត ឬម្និលេញចិតតរបស់ខលួន ចំល ះការអនុវតត
លោេការណ៍្អភ្បិាេកិចចេអ ថ្នចំណុ្ចោងំ៨ មានដូ្ចជា៖ លោេការណ៍្ការចូេរមួ្របស់ព្បជាេេរដ្ា នតីិរដ្ា លៅកនុងឃំុសង្កា ត ់
តមាល ភាេ ការព្េម្លព្េៀងឯកភាេោន  សម្ធម្ ៌ព្បសិទធភាេខពស់ គណ្លនយយភាេ និងលោេការណ៍្ការលឆ្លើយតប។ ការអនុវតតលោេ
ការណ៍្ោងំល ះ លដ្ើម្បអីភ្វិឌ្ឍនម៍្ូេដ្ឋា នឃំុសង្កា តព់្តូវបានព្បជាេេរដ្ាខដ្េបានចូេរមួ្វាយតថ្ម្លលេើ ការលេញចិតតចំននួ ៨៩
ភាគរយ (លេញចិតតោងំព្សុង ៣០ភាគរយ ចំននួ ៣៤ភាគរយលេញចិតតលព្ចើន និងព្បមាណ្ ២៥ភាគរយលទៀតមានការលេញចិតត
ម្ធយម្)។ ជាម្យួោន លនះ ព្បជាេេរដ្ាម្យួចំននួ កប៏ានសខម្តងការម្និលេញចិតត ឬម្និលេញចិតតខលះមានចនំួនព្បមាណ្ ១១ភាគរ
យ។  

លបើេិនិតយលម្ើេេិនទុជាម្ធយម្ ខដ្េព្បជាេេរដ្ាបានដ្ឋកច់ំល ះេទធផ្េថ្នការអនុវតតលោេការណ៍្ោងំលនះវញិ គឺឱ្យ
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