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របាយការណ៍ 

ស្តពី ី

ការឃ្ល ាំម ើលមលើលទ្ធផលនៃការអៃុវត្តៃ៍មោលៃមោបាយ បម្កើៃ
មលបឿៃកែទ្ម្ ្អ់ភិបាលែចិ្ច  

របស្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាលៃីត្ិកាលទ្ី៦ ឆ្ន ាំទ្ី២ 

ៃិ្ការវាយត្ន លនៃការអៃវុត្តមោលការណ៍អភិបាលែិច្ចលអ 

មៅ ូលដ្ឋា ៃឃុាំ/ស្ង្កក ត្់ 
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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
តថ្ម្លសែិតកនុងចំណុ្ចលេខ ៣.៨ ថ្នេនិទុ៥។  ដូ្ចលនះ តម្រយៈការវាយតថ្ម្លលនះ អាជាា ធរឃំុសង្កា ត ់ព្តូវខតបនតការខិតខំព្បឹងខព្បង
កនុងការអនុវតតលោេការណ៍្ោងំ ៨ចំណុ្ចថ្នអភ្បិាេកិចចេអម្ូេដ្ឋា នឃំុសង្កា តព់្បកបលដ្ឋយព្បសិទធិភាេខពស់ លដ្ើម្បបីនតទទួេ
បានការលេញចិតតេីព្បជាេេរដ្ា និងការោពំ្ទបខនែម្លទៀត។ របាយការណ៍្េម្អតិមានផ្ាយកនុងលគហទេំរ័ផ្លូវការរបស់ខុម្ខស្រហវេ
៖ www.comfrel.org។ 

សព្មាបេ់ត័ម៌ានបខនែម្សូម្ោកទ់ង៖ 
១. លលាក កន សាវាងយ  អនកសព្ម្បសព្ម្ួេខផ្នកអលងាត និងតស ូម្ត ិ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 
២. លលាក លសៀន ប ុនរទិធ   ម្ស្រនតីខផ្នកអលងាត    ០១១ ៥៣ ៥៣ ៥៤  
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Phnom Penh, April 07th, 2021 

 

Press Release 

Assessment on Fulfillment of Good Governance at Local Communes 
 

The sixth legislature Royal Government of Cambodia (RGC) was formed from the results of the 

National Assembly election in 2018. By August 2020, the RGC has 47 members of it cabinet. Further 

there are at least 901 high ranking officials of the RGC, including 260 Secretaries of State, 415 

Undersecretaries of State, 19 Ministers of Prime Ministers delegation, and 207 government advisers.  

 

The Supreme Advisory Council which newly established to promote further inputs from political 

parties instead of the National Assembly, is not able to perform independently as the parliamentarians 

have done. Some of them were reported to misuse of their power and they were fired. 

 

To compare to the percentage in 2019, the government has allocated less national budget to social 

and economic sectors. In contrast from previous times, RGC allocated 27% of its budget which has not 

demonstrated yet it expenditure while in 2019 there was only 19%. 

At local community, COMFREL organized a People Forum on Dissemination and Evaluation of 

Good Governance Process at local Commune/Sangkat. The forum is aimed to 1) promote and raise 

awareness among the people about good governance principles, 2) to make possibility for people and their 

authority to discuss and address their common issues and 3) to provide opportunity to have a score card 

on principles implementation. The People's Forums have been organized in 6 communes/Sangkats of 6 

provinces with 180 people of almost villages from those communes/Sangkats. In the forum, they could 

learn more about the principles of good governance at the commune/Sangkat. Following the forum, People 

and Commune / Sangkat Councilors applauded the importance of their further understanding and; urging 

more engagement in monitoring the Commune/Sangkat development process. 

 

In the forum, there was a discussion between the people and the Commune/Sangkat Councilors. 

COMFREL consequently identified four major challenges/ issues that were raised and needed to be addressed 

for them as following: 

• More engagement of people participation, especially of young generation in the process of 

development planning of communes/Sangkats 

• Maintaining public order, traffic safety and safety accordingly to the policy of safe 

commune/village 

• Asking the authorities to pay more attention to local issues such as schools, markets and children's 

rights 

• Motivating the authority to minimize the passive response/interventions in providing services to the 

people 

Promptly response to people’s issue, The Commune/Sangkat Councilors also requested the cooperation 

from people to address the issue raised above of children's rights and schools and the issue of safe villages and 

communes in the commune/Sangkat. While for some proposals in accordance with development, they needed 

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

ស្មបេតិ ប្គប់ប្ាន់តែើ មបនីាំប្រតោ
ជន៍ែល់ប្រជាជន ។ 
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further considerations and discussions. establishing markets or road infrastructure must be studied and 

considered in the annual commune/Sangkat development plan. 

People who participated in the forum also conducted the scorecard on their satisfaction with the 

implementation of the eight principles of good governance, such as: the principle of citizen participation, the 

rule of law in the commune, transparency, consensus, equitability, high efficiency, accountability and response 

principles. The implementation of those principles for the development their commune/Sangkat was assessed 

by the people who participated. Consequently, about 89% of them are satisfied with the outcome of 

implementation (30% were completely satisfied; about 34% were highly/strongly satisfied; and 25% 

moderately satisfied). At the same time, the number of people who have expressed dissatisfaction and less 

satisfaction is about 11%.  

For an average score, it is 3.8 out of 5 points. Therefore, according to the result, the commune/Sangkat 

authorities must continue their efforts to implement the eight principles of good governance in the commune 

/Sangkat with higher efficiency in order to get more satisfaction from the people.  A full report is available at 

COMFEL’s website: www.comfrel .org  

For more information: 

1. Mr. Korn Savang  Coordinator of Monitoring and Advocacy Unit 011 884 840 

2. Mr. Sean Bunrith Monitoring Officer     011 53 53 53  
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I. ខ្លឹ សារស្ម្េប 

រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខនីតិកាលទ៦ី ននរែាសភាង្នុះ បានង្ក្ើតង្ចញពីលទធ្លង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតាខំ
តំណាខរាស្តសតឆ្ា  ំ២០១៨ ។ គិតរតឹមឆ្ា ២ំ០២០ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទ៦ីង្នុះ មានសមាជិក្ចំននួ ៤៧ 
របូ ប៉ា ដនតមានមស្តនតីជានខ់្ពស់ោ៉ា ខង្ោចណាស់ចនំួន ៩០១ របូ (ដែលជារែាង្លខាធិការ ២៦០ របូ អន រែា
ង្លខាធិការ៤១៥ របូ រែាមស្តនតរីបតិភូអមនាយក្រែាមស្តនតី ១៩ របូ និខទីរបឹក្ារដ្ឋា ភបិាល ២០៧ របូ)។ រដ្ឋា
ភបិាលមានង្ោលនង្ោបាយង្ធវើក្ំដណទរមខអ់ភបិាលក្ចិចលអក្ា ខសាា បន័សាធារណៈ ការង្ក្ើនង្ ើខនន
ចំនួនមស្តនតីជានខ់្ពស់ គមឺនិអាចបង្កា ញអំពីរបសិទធភាពននក្ំដណទរមខប់ានង្ ើយ។ ឧតតមរក្ុមរបកឹ្ា
ពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ ដែលបានបង្ខកើតថ្មី នខិរតូវបានចាតទ់ ក្ថ្នជាយនតការង្រៅសភាដែលទទួល
ធាត ចូលបដនាមពីគណបក្សនង្ោបាយ មនិមានឯក្រាជយង្ពញង្លញការបំង្ពញភារក្ិចចរបស់ខ្លួនង្ ើយ។ 

ង្ៅក្ា ខង្ោលនង្ោបាយការបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ិចច និខក្ិចចការង្ករជាអាទិភាព
របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដែលបានដចខ ឬសនា តាមរយៈយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែំណាក្ក់ាលទី ៤  មនិបាន
ក្ំណតនូ់វសូចនាក្រចាស់លាស់ង្ែើមបវីាស់ដវខពីសមទិធ្ លង្នាុះង្ទ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្ា ខឆ្ា ទំី២ននការអន វតតង្ោលនង្ោនបាយរបស់ខ្លួន បានង្រោខចណំាយថ្វកិា
ថ្នា ក្ជ់ាតិ របមាណ ៧.៧៧៣,៩៦ លានែ លាល រអាង្មរកិ្។ ថ្វកិាចណំាយថ្នា ក្ជ់ាតិរតូវចំណាយង្លើវស័ិ
យសខគម និខង្សែាក្ិចចបានធាល ក្ច់ ុះ ង្បើង្របៀបង្ធៀបនខឹឆ្ា ២ំ០១៩។ ប៉ា ដនត្ ទ យពីឆ្ា មំ នៗ រាជរដ្ឋា ភបិាល
បានង្រោខថ្វកិាចំណាយមនិទនដ់បខដចក្រហូតែល់២៧%ននថ្វកិាចំណាយថ្នា ក្ជ់ាតសិរ ប រសបង្ពល
ដែលកាលឆ្ា ២ំ០១៩រដ្ឋា ភបិាលបានង្រោខខ្ទខច់ំណាយង្នុះរតឹមដត១៩%ដតប៉ា ង្ណាណ ុះ។ 

ង្ដ្ឋយដ ក្សរមាបក់ារអន វតតង្ោលការណ៍អភបិាលក្ចិចលអង្ែើមបអីភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋា នឃ /ំសង្កក ត់
រតូវបានរបជាពលរែាដែលបានចូលរមួវាយតនមលចំនួន ៣៤% ង្ពញចិតតង្រចើន របមាណ១១%មនិង្ពញចិតត 
និខង្ពញចិតតខ្លុះ និខរបមាណ២៤% ង្ទៀតមានការង្ពញចិតតមធយម ចំង្ ុះលទធ្ លននការអន វតតង្ោល
ការណ៍ង្ៅមូលដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក ត។់ ង្បើពិនិតយង្មើលពនិទ ជាមធយមដែលរបជាពលរែាបានដ្ឋក្ច់ំង្ ុះលទធ្ល
ននការអន វតតង្ោលការណ៍ទខំង្នុះវញិគឺ ៣.៨នន ពិនទ ៥។  

II. មស្ច្ែតីមផតើ  

គណៈក្មាម ធិការង្ែើមបកីារង្បាុះង្ឆ្ា តង្ដ្ឋយង្សរ ី និខយ តិតធមង៌្ៅក្មព ជា (ខ្ មដស្តហវល) បានអន វតត
គង្រមាខឃ្ល ងំ្មើលការអន វតតការសនារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល តាខំពីនតីិកាលទី ៣ ននរែាសភា និខនតីិកាលបនត
បនាទ ប ់រហូតែល់នីតិកាលទ៦ី ននរែាសភា។ របាយការណ៍ឃ្ល ងំ្មើលការអន វតតនក៍ារសនារបស់រាជរដ្ឋា ភ ិ    បា
ល រតូវបានបង្ខកើតង្ ើខជាង្រៀខរាល់ឆ្ា  ំ ង្ែើមបវីាយតនមលចំង្ ុះការអន វតតនក៍ារសនា ដ្អក្តាមង្ោលនង្ោ
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បាយរបស់ខ្លួនដែលបានដ្ឋក្ង់្ចញង្ៅង្ែើមនីតិកាលនីមយួៗ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ ង្នុះ រតូវបានរែា
សភាដែលមានតំណាខរាស្តសតមក្ពីគណបក្សដតមយួ គគឺណបក្សរបជាជនក្មព ជា ង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តី
ទ ក្ចិតតនថ្ៃទី៦ ដខ្ក្ញ្ហា  ឆ្ា  ំ២០១៨1 ។  

ក្ា ខនីតិកាលទី៦ ទខំរដ្ឋា ភបិាល និខរែាសភា សាិតង្ៅង្រកាមការែឹក្នារំបស់គណបក្សរបជាជនក្មព 
ជាដតមយួគត ់ ខ្ សពីអាណតតិម នៗដែលរដ្ឋា ភបិាលែឹក្នាងំ្ដ្ឋយគណបក្សកានអ់ណំាច ចំដណក្ឯគណបក្ស
របឆ្ខំមានតំណាខរាស្តសតង្ៅក្ា ខរែាសភា។ 

ង្រកាយពីចូលកានត់ំដណខ នាយក្រែាមស្តនតីបានរបកាសដ្ឋក្ង់្ចញជា្លូវការ ក្ា ខក្ចិចរបជ ំគណៈរែាមស្តនតី
ង្លើក្ទ១ី នូវការដ្ឋក្ង់្ចញការអន វតតយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែំណាក្ក់ាលទ ី ៤ ដែលមានមូលដ្ឋា នពកី្មមវធិី
នង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទ៦ី និខជាមូលដ្ឋា នក្ា ខការង្រៀបចំ និខបង្ខកើតដ្នយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍ
នជ៍ាតិឆ្ា  ំ២០១៩-២០២៣។ យ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែណំាក្ក់ាលទី ៤ គឺង្ែើមបកី្ំង្ណើ ន ការង្ករ សមធម ៌និខ
របសិទធភាព៖ ក្សាខមូលដ្ឋា នង្ឆ្ព ុះង្ៅចក្េ វស័ិយក្មព ជា ឆ្ា  ំ២០៥០។ 

ង្ែើមបចូីលរមួបង្ខកើនតមាល ភាព និខការទទួលខ្ សរតូវរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលចំង្ ុះការអន វតតនូវង្ោល
នង្ោបាយរបស់ខ្លួន សរមាបឆ់្ា ទំី២ននការអន វតតង្ោលនង្ោបាយ អខគការខ្ មដស្តហវលបាន និខក្ពំ ខសង្ខកត 
ង្លើការអន វតតង្ោលនង្ោបាយសាូលននយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណ គឺការបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ិចច។ 
ក្ា ខការសង្ខកតអំពីការអន វតតង្ោនង្ោបាយសាូលននយ ទធសាស្តសត ខ្ មដស្តហវលបានសង្ខកត និខតាមដ្ឋនការអន 
វតតង្ោលនង្ោបាយង្នុះង្ៅថ្នា ក្ជ់ាតិ និខង្រៀបចំការវាយតនមលង្ដ្ឋយរបជាពលរែាង្លើការអន វតតង្ោលការណ៍
អភបិាលក្ិចចលអង្ៅមូលដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក ត់្ ខដែរ។ 

របាយការណ៍ឃ្ល ងំ្មើលង្លើលទធ្លការអន វតតនង៍្ោលនង្ោបាយបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាល
ក្ិចច និខការវាយតនមលនិខការវាយតនមលននការអន វតតង្ោលការណ៍អភបិាលក្ចិចលអង្ៅមលូដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក ត ់មាន
ពីរដ្ាក្ធំៗគឺ ទ១ីការសង្ខកត និខតាមដ្ឋនការអន វតតង្ោលនង្ោបាយង្នុះង្ៅថ្នា ក្ជ់ាតិ ង្ដ្ឋយដ្ាក្ង្លើសិក្ា 
និខវាយតនមលតាមរយៈឯក្សារដែលមានរសាប ់ និខទី២លទធ្លននការវាយតនមលែំង្ណើ រការអភបិាលក្ិចចង្ៅ
ឃ ំ/សង្កក តម់យួចំនួនតាមរយៈការង្រៀបចំង្វទិការបជាពលរែា។ 

 
III. វិធីសាស្តស្ត ៃិ្កែៃែាំណត្់នៃរបាយការណ៍ 

របាយការណ៍ង្នុះង្ក្ើតង្ចញពកីារវភិាគង្លើទិនានយ័ នខិពត័ម៌ានដែលមានរសាបម់ក្ពីរបពន័ធ្ សពវ
្ាយរបាយការណ៍បឋមរបស់អខគការជាតិ និខអនតរជាតិ សារពត័ម៌ានជាតិ និខអនតរជាតិ រពមទខំសាា បន័ជាតិ 
និខអនតរជាតិង្្សខៗ ដែល ក្ព់ន័ធនខឹង្ោលនង្ោបាយបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ិចច របស់រាជរដ្ឋា ភិ
បាលអាណតតិទ៦ី។ មយួដ្ាក្ង្ទៀតននរបាយការណ៍ង្នុះគឺង្ក្ើតង្ចញពីង្រៀបចំង្វទកិារបជាពលរែាសតីពីការ

                                                           
1 Also see: Xinhua: Cambodian PM Changes date of forming new gov’t after winning election, August 8th 2018;  
http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/08/c_137375680.htm 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/08/c_137375680.htm
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្សពវ្ាយ និខវាយតនមលែំង្ណើ រការអភបិាលក្ិចចលអង្ៅមលូដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក ត។់ ង្វទិការបជាពលរែាខាខង្លើបាន
ង្រៀបចំង្ ើខចំនួន០៦ ននមលូដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក តច់ំនួន០៦ ននង្ខ្តតចំនួន០៦2។ ក្ា ខង្វទកិារបជាពលរែាខាខង្លើ 
របជាពលរែាននឃ ំ/សង្កក តច់នំួនរបមាណ ១៨០នាក្ ់ បានចូលរមួង្ឈវខយល់បដនាមអំពីង្ោលការណ៍
អភបិាលក្ិចចលអង្ៅមូលដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក ត ់ ការង្លើក្បញ្ហា របឈម នខិសំណូមពរែល់រក្ុមរបសក្ាឃ ំសង្កក ត់
ជួយ ង្ដ្ឋុះរសាយ នខិបានចូលរមួវាយតនមលង្លើែំង្ណើ រការអភបិាលក្ិចចលអង្ៅមូលដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក តរ់បស់ពួក្
ោតផ់្ទទ ល់្ខដែរ។  

ក្ា ខការចខរក្ខរបាយការណ៍ង្នុះ ខ្ មដស្តហវលក្ម៏ានបញ្ហា របឈម ្ខដែរ ក្ា ខការរបមូលពត័ម៌ាន
សរមាបង់្ធវើការវភិាគ ែូចជា ការខ្វុះខាតពត័ម៌ានសរមាបក់ារវភិាគការអន វតតង្ោលនង្ោបាយ បង្ខកើនង្លបឿន
ដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ិចច ដែលបណាត លមក្ពីការមនិអាចទទួលបានជាសាធារណៈនូវទនិានយ័ ពត័ម៌ាន ឯក្សារ 
និខរបាយការណ៍ចាបំាច ់ ពសីាា បន័របស់រែារមួទខំសិទធិទទួលបានពត័ម៌ានរបក្បង្ដ្ឋយតមាល ភាពពសីាា បន័រែា 
ង្ៅដតជាឧបសគគសរមាបក់ារង្ធវើរបាយការណ៍ង្នុះ។ 

ង្រៅពីការបញ្ហា របឈមក្ា ខការរបមូលពត័ម៌ាន ក្ជ៍បួបញ្ហា របឈមពីការរកី្រាលដ្ឋលឆ្លខននជមៃ ឺ កូ្វ ិ
ែ-១៩្ខដែរ។ ជាពិង្សសការង្រៀបចំង្វទិការបជាពលរែាង្ៅថ្នា ក្ឃ់ ំ/សង្កក តរ់តូវបានង្លើក្ង្ពល រមួទខំការ
រពួយបារមភចំង្ ុះការឆ្លខរកី្រាលដ្ឋល ជាមយួការចូលរមួរបស់របជាពលរែា។ ង្ទុះបជីាោ៉ា ខណា គង្រមាខ
ង្នុះរតូវបានអន វតតបានតាមដ្នការ ង្ដ្ឋយង្ោរព និខអន វតតតាមវធិានការស ខាភបិាល និខបនតសរមប
សរមួលជាមយួអាជាា ធរ ក្ព់ន័ធ្ខដែរ។ 

IV. ស្មាជិែរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិ្ការបម្កើត្សាា ប័ៃមម្កា ច្ាំណុុះថ្មី 

1. ស្មាជែិរាជរដ្ឋា ភបិាល 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី ៦ ែឹក្នាងំ្ដ្ឋយ គណបក្សរបជាជនក្មព ជាមានរក្សួខចនំួន ២៨3 និខមាន
ង្លខាធិការដ្ឋា នចំនួន ១ ង្ៅង្ពលចាបង់្្តើមនីតិកាល។ ង្ហើយង្ៅង្ពលចាបង់្្តើមអាណតតិរបស់ខ្លួន រាជរដ្ឋា ភិ
បាលង្នុះមានសមាជិក្ចំនួន ៤៦ របូ ននតួនាទចីំនួន ៥៧ (នាយក្រែាមស្តនតី ឧបនាយក្រែាមស្តនតី ១០ ង្ទសរែាម
ស្តនតី ១៧ រែាមស្តនតី ២៩)។ ង្ហើយរាជរដ្ឋា ភបិាលមានមស្តនតីជានខ់្ពស់ោ៉ា ខង្ោចណាស់ចំននួ ៨៥៨ របូ ដែលជា
រែាង្លខាធិការ ២៤១ របូ អន រែាង្លខាធិការ ៣៩១ របូ រែាមស្តនតីរបតិភូអមនាយក្រែាមស្តនត ី១៩ របូ និខទីរបឹក្ា
រដ្ឋា ភបិាល ២០៧ របូ។ 

របង្ភទ នតីកិាលទ៤ី (ចនំនួ
តនួាទ)ី  

នតីកិាលទ៥ី (ចនំនួ
តនួាទ)ី 

នតីកិាលទ៦ី (ចនំនួ
តនួាទ)ី ឆ្ា ទំ១ី 

នតីកិាលទ៦ី (ចនំនួ
តនួាទ)ី ឆ្ា ទំ២ី 

 នាយរែាមស្តនតី 01 (រសី 0នាក្)់ 01 (រសី ០ នាក្)់ 01 (រសី 0នាក្)់ 01(រសី 0នាក្)់ 

                                                           
 
3 ព្រះរាជព្រឹត្យលេខ០៩១៨/៩២៥, នលរាត្តម សីហមុនី, ០៦ រញ្ញា  ២០១៨ 
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 ឧបនាយក្រែាមស្តនតី 09 (រសី 01នាក្)់ 09 (រសី 01 នាក្)់ 10 (រសី 01 នាក្)់ 10(រសី 01 នាក្)់ 
 ង្ទសរែាមស្តនតី  16 (រសី 0នាក្)់ 15 (រសី 0 នាក្)់ 17 (រសី 0នាក្)់ 18(រសី 0នាក្)់ 
 រែាមស្តនតី 26 (រសី 02នាក្)់ 28 (រសី 03 នាក្)់ 29 (រសី 03នាក្)់ 29(រសី 03នាក្)់ 
 រែាមស្តនតីអមនាយក្រែាមស្តនតី 08 (រសី 0នាក្ ់) 14 (រសី 0 នាក្)់ 19 (រសី 0នាក្)់ 19(រសី 0នាក្)់ 
 រែាង្លខាធិការ 206 (រសី 15នាក្)់ 187(រសី 38 នាក្)់ 241 (រសី 37នាក្)់ 260(រសី 37នាក្)់ 
 អន រែាង្លខាធិការ   391 (រសី 58នាក្)់ 415(រសី 58នាក្)់ 
 ទីរបឹក្ារាជរដ្ឋា ភបិាល   207 (រសី17នាក្)់ 207(រសី17នាក្)់ 

ក្ា ខឆ្ា ទំី២នននីតិកាលទ៦ីង្នុះ ចនូំនរែាង្លខាធិការ នខិអន រែាង្លខាធិការននរក្សួខនានារបស់រាជរ
ដ្ឋា ភបិាលបានបនតង្ក្ើនង្ ើខ។ រែាង្លខាធិការង្ក្ើនចនំួន ០៩របូ នខិអន រែាង្លខាធកិារង្ក្ើនចំនួន ២៤របូ 
ង្ោខតាមរាជក្ិចចដែលបានង្ចញ្ាយរតឹមដខ្សីោឆ្ា ២ំ០២០។ ការង្ក្ើនង្ ើខននចំននួរែាង្លខាធិការ និខ
អន រែាង្លខាធិការដែលជារក្ុមមស្តនតីជានខ់្ពស់ននរាជរដ្ឋា ភបិាល ង្រកាយង្ពលដែលតួនាទីទខំពីរមនិរតូវបាន
ចាតទ់ ក្សមាជកិ្គណៈរែាមស្តនតី នខិមនិមានការទទួលខ្ សរតូវចំង្ ុះរែាសភាង្ ើយ។ ង្ោខតាមទិនាយ័ខាខ
ង្លើចំនួនរែាង្លខាធិការមានចំនួនរបមាណ១៨៧របូ4 ង្ៅនីតិកាលទ៥ី ង្ហើយចំននួង្នុះបានង្ក្ើនង្ ើខែល់
របមាណ២៦០របូ (ង្ក្ើនង្ ើខ២៨%)គិតរតឹមឆ្ា ទំី២នននតីិកាលទី៦ ង្ដ្ឋយដ ក្រវាខឆ្ា ទំី១ និខឆ្ា ទំ២ីចនំួន
ង្នុះបានង្ក្ើនង្ ើខរបមាណ៧%្ខដែរ។ អវីដែលគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ ង្ៅង្ពលដែលនីតិវធិីដតខតាខំរែា
ង្លខាធិការ មនិរតូវឲ្យមានការង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តីទ ក្ចិតតពីរែាសភា ចំននួរែាង្លខាធិកាអាចនឹខង្ក្ើនង្ ើខ 
ង្រកាមង្ហត ្លែូចោា នឹខការដតខតាខំតួនាទីអន រែាង្លខាធិការ ង្ដ្ឋយសារដតោម នបទបញ្ាតតិក្ណំតព់ចីំនួនរ
ដ្ឋា ង្លខាធិការ ចំនួនអន រែាង្លខាធិការននបណាត រក្សួខនានា។ 

សរមាបស់មាជិក្រាជរដ្ឋា ភបិាល (គណៈរែាមស្តនតី) ង្បើង្របៀបង្ធៀបជាមយួរយៈង្ពលង្ែើមនតីិកាលទី ៥ 
ចំនួនសមាជកិ្គណៈរែាមស្តនតមីានចំនួនថ្យច ុះោ៉ា ខខាល ខំព ី២៤៤ របូ មក្រតឹម ៤៦របូ។ ង្ហើយគិតែល់ឆ្ា ទំី២
នននីតិកាលទ៦ីង្នុះចនំួនគណៈរែាមស្តនតីង្ក្ើនែល់ចំននួ៤៧របូ5។ ការធាល ក្ច់ ុះចំនួនសមាជិក្រាជរដ្ឋា ភបិាល                
បណាត លមក្ពីការង្ធវើវងិ្សាធនក្មម មារតា ១១៨6 ននរែាធមមន ញ្ា  និខ មារតា ៨7 ននចាបស់តីពីការង្រៀបចំ និខការ
របរពឹតតិង្ៅននគណៈរែាមស្តនត ី ង្ដ្ឋយដក្ដរបសមាសភាពសមាជិក្រដ្ឋា ភបិាលមានែូចជា នាយក្រែាមស្តនត ី
ឧបនាយក្រែាមស្តនត ី  ង្ទសរែាមស្តនត ី និខរែាមស្តនតី។ ង្ដ្ឋយដ ក្ រែាង្លខាធិការមនិរតូវបានក្ំណតជ់ាសមាភាពរ
ដ្ឋា ភបិាលង្ ើយ។ ការែក្ង្ចញនូវតួនាទីរែាង្លខាធិការពសីមាជិក្រាជរដ្ឋា ភបិាល ង្ៅដតមនិទនធ់ានាបាននូវ
ការធាល ក្ច់ ុះចំននួមស្តនតីជានខ់្ពស់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលង្នាុះង្ទ រសបង្ពលដែលរតូវបានង្គរុិះគន់្ ខដែរថ្ន ង្ៅ

                                                           
4 រដ្ឋលេខាធិការជាសមាជិរគណៈរដ្ឋមន្តនតី 
5 បន្នែមឯរឧត្តម លរព្ជ ប ុនធិន លេសរដ្ឋមន្តនតីេេួេបនទុរលបសរមម រិលសស 
66 Cambodia Constitution, Article 118 states: The Council of Ministers is the Royal Government of Cambodia. 
The Council of Ministers shall be led by one Prime Minister assisted by Deputy Prime Ministers, and by State 
Ministers, Ministers as members. 
7 សមាសភារននរាជរដ្ឋឋ ភិបាេមាន នាយររដ្ឋមន្តនតី ឧបនាយររដ្ឋមន្តនតី លេសរដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតី។ 
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ក្មព ជា ក្ពំ ខមានក្ំង្ណើ នង្ក្ើនង្ ើខោ៉ា ខង្រចើនរហូតែល់ង្ធវើឲ្យមាននូវអតិ្រណាតួនាទឯីក្ឧតតម8 ង្ៅង្ពល
ដែលមស្តនតីរដ្ឋា ភបិាលកានដ់តង្រចើនទទួលបានការតំង្ ើខឋានៈជាឯក្ឧតតម ឬង្លាក្ជំទវ។ 

ការង្ធវើវងិ្សាធក្មមង្នុះ បណាត លឲ្យមានការដក្ដរបនីតិវធិីននការដតខតាខំរែាង្លខាធកិារននរក្សួខនិខ
សាា បន័រដ្ឋា ភបិាល ង្ដ្ឋយអន ញ្ហា តឲ្យតួនាទីរែាង្លខាធកិារតូវបានដតខតាខំតាមសំង្ណើ ររបស់នាយក្រែាមស្តនតី
ង្ៅរពុះមោក្សរត និខមនិតរមូវឲ្យង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តីទ ក្ចិតតពីរែាសភាង្នាុះង្ទ។ ែូចង្នុះ រែាង្លខាធិការ
នឹខមនិមានកាតវក្ចិចទទួលខ្ សរតូវ ចំង្ ុះរែាសភាដែលសាា បន័នីតិបញ្ាតតិដែលង្ក្ើតង្ចញពីការង្បាុះង្ឆ្ា ត
ង្ដ្ឋយរបជាពលរែា។ ជាទូង្ៅរែាង្លខាធិការរតូវបានទទួលរបតិភូក្មមទខំសមតាក្ិចច និខហតាង្លខាពីរែាមស្តនតី
ននរក្សួខរបស់ខ្លួនផ្ទទ ល់ ង្ែើមបចីាតដ់ចខការង្ករង្្សខៗជនំួសឲ្យរែាមស្តនតី។ ង្ៅង្ពលដែលរែាង្លខាធិការដែល
មនិមានទនំួលខ្ សរតូវចំង្ ុះរែាសភាអន វតតតួនាទ ី ឬចាតដ់ចខការង្ករក្ា ខនាមរែាមស្តនតីដែលតរមូវឲ្យមាន
ទំនួលខ្ សរតូវចំង្ ុះរែាសភា វាពិតជាមនិរសបតាម ឬបង្ខកើតការសខសយ័ង្លើការរក្ាបាននូវតាមង្ោលការ
ណ៏ការទទួលខ្ សរតូវ ឬគណង្នយយភាពក្ា ខរបពន័ធែកឹ្នារំែា។ 

ង្យើខអាចសនាិដ្ឋា នបានថ្ន ង្បើង្ទុះបីជាចំននួសមាជិក្ននរាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ បានថ្យោ៉ា ខ
ង្រចើន ចនំួនមស្តនតីជានខ់្ពស់ននរាជរដ្ឋា ភបិាលង្ៅដតបនតង្ក្ើនង្ ើខែដែល។ ការបនតង្ក្ើនង្ ើខននចំនួនមស្តនតីជាន់
ខ្ពស់ននរាជរដ្ឋា ភបិាលនតីិកាលទី៦ ក្ជ៏ាមូលង្ហត មយួននការបដនាមបនទ ក្ចំណាយថ្វកិាជាតិរបចាឆំ្ា ំ្ ខដែរ
។ តាមចាបថ់្វកិាជាតិសរមាបក់ាររគបរ់គខ រាជរដ្ឋា ភបិាលង្រោខថ្វកិាចំនួន ២,១  នល់ានែ លាល រអាង្មរកិ្
សរមាបរ់បាក្ង់្បៀរវតសស៍មស្តនតីរាជការ ក្ា ខឆ្ា  ំ២០២០។9 រាជរែាភបិាលមានង្ោលនង្ោបាយង្ធវើក្ំដណទរមខ់
អភបិាលក្ិចចលអក្ា ខសាា បន័សាធារណៈ ការង្ក្ើនង្ ើខននចំនួនមស្តនតីជានខ់្ពស់ គឺមនិអាចបង្កា ញអំពីរបសិទធភាព
ននក្ំដណទរមខប់ានង្ ើយ រសបង្ពលដែលមានមតិរុិះគនង់្លើក្ង្ ើខថ្ន “ង្មែឹក្នាជំំនានថ់្មីននវស័ិយសាធារណៈ
ង្ៅក្មព ជា ោ៉ា ខង្ោចណាស់ រតូវមាន្ាតគ់នំិតដបបក្ំដណទរមខ ់ ង្លើក្សទួយការបង្ខកើតថ្មី និខទទួលយក្នូវ
ការផ្ទល ស់បតូរ។ រង្បៀបែឹក្នាកំ្នលខមក្ដែលពឹខដ្អក្ប គគលនិយម និខទកឹ្របាក្ន់ឹខមនិអាចអន វតតបានង្ទៀត
ង្ ើយ”10។  

ការបនតង្ក្ើនង្ ើខនូវចំននួមស្តនតីរាជការទខំក្ា ខរក្សួខស ីវលិ និខការបង្ខកើនឋានៈង្ៅក្ា ខក្ខក្មាល ខំ
របដ្ឋបអ់ាវ ធបានង្ចាទជាសំណួរជាង្រចើនង្ៅង្លើរបសិទធភាពនិខរបសិទធ្ ល ននែំង្ណើ ររបតតិបតតិការននរបពន័ធ

                                                           
8 Khmer Times: Leading reforms in Cambodia’s government, January 17th, 2020, 

https://www.khmertimeskh.com/680458/leading-reforms-in-government/ 

 
9  Khmer Times: National Budget 2020 Approved, By Chea Vannak, November 27th , 2019; 

https://www.khmertimeskh.com/664298/national-budget-for-2020-approved/ 

 
10Khmer Times: Leading reforms in Cambodia’s government, January 17th, 2020; 

https://www.khmertimeskh.com/680458/leading-reforms-in-government/ 

https://www.khmertimeskh.com/680458/leading-reforms-in-government/
https://www.khmertimeskh.com/664298/national-budget-for-2020-approved/
https://www.khmertimeskh.com/680458/leading-reforms-in-government/
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រគបរ់គខរែា។ បញ្ហា ង្នុះវាកានដ់តមានភាពសម រគសាម ញដថ្មង្ទៀតង្ៅង្ពលដែលរក្ុមអាក្នង្ោបាយបនតការ
ដ្ឋក្ប់ញ្ជូ លសមាសភាពថ្ម(ីឈាមថ្ម)ី ដែលភាគង្រចើនស ទធសឹខជាសាចញ់ាតិ នខិដខ្សរសឡាយអាក្ែឹក្នាំ
សំខានង់្ៅក្ា ខជួររាជរដ្ឋា ភបិាល។ ការចំណាយង្រចើនង្ៅង្លើង្បៀវតសមស្តនតីរាជាការក្ជ៏ាបនទ ក្មយួង្ទៀតដែលរែា
រតូវទទួលខ្ សរតូវជាពិង្សសង្ៅក្ា ខអំ  ខមានវបិតតិកូ្វតី១៩ ដែលង្យើខសង្ខកតង្ឃើញថ្នរដ្ឋា ភបិាលោក្ែូ់ច
ជាមានថ្វកិាជាតិតិចតួចសតួចង្សតើខណាស់ សំរាបជ់ួយ ែល់ពលរែាដែលក្ំព ខទទួលរខ្លប៉ាុះ ល់ង្ដ្ឋយ 
សារកូ្វតី។11 

គួរក្តស់មាគ ល់ង្នាុះ គឺចំននួស្តសតីក្ា ខសមាសភាពគណរែាមស្តនតី និខមស្តនតីជានខ់្ពស់ននរាជរដ្ឋា ភបិាលបាន
ង្ក្ើនង្ ើខក្ា ខអំ  ខង្ពលននពីរនីតិកាលច ខង្រកាយង្នុះ។ រែាមស្តនតីរក្សួខក្ិចចការនារ ីបានង្លើក្ង្ ើខថ្ន «រែាម
ស្តនតីជាស្តសតីបានង្ក្ើនង្ ើខពី សូនយ ែល់ចំនួន០៣ រែាង្លខាធិការជាស្តសតីង្ក្ើនែល់ចំនួន៥៣ ង្ៅរតឹមឆ្ា ២ំ០១៩ 
ចំដណក្អន រែាង្លខាធិការជាស្តសតីបានង្ក្ើនលង្ ើខពីចំននួ០២របូ ែល់៧០របូក្ា ខរយៈង្ពលែូចោា ។12 

2. យៃតការទ្ទ្លួធាត្ុច្លូ៖ ការបម្កើត្សាា ប័ៃមម្កា ច្ាំណុុះថ្មីរបស្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 

លទធ្លង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតាខំតំណាខរាស្តសតឆ្ា  ំ ២០១៨ បានង្ធវើឲ្យក្មព ជាមានរែាសភាឯក្បក្ស 
ង្ដ្ឋយសារតំណាខរាស្តសតទខំ ១២៥ របូមក្ពគីណបក្សរបជាជនក្មព ជាដតមយួគត។់ ែំង្ណើ រការរែាដែល
អំណាចនតីិបញ្ាតទិខំមូលលរតូវ្តល់ឲ្យគណបក្សកានអ់ំណាច ដែលក្ពំ ខែកឹ្នាអំំណាចនតីិរបតិបតតិរតូវ
ទទួលបានការរុិះគនព់សីហគមនអ៍នតរជាតិ និខនាឲំ្យបាតប់ខត់ លយភាពអណំាចរវាខសាា បន័នីតបិញ្ាត ិនខិសាា បន័ 
នីតិរបតិបតតិ។ ង្នុះនឹខបង្ខកើតឲ្យមានការសខសយ័អំពីតមាល ភាព និខគណង្នយយភាពក្ា ខការង្របើរបាស់អំណាច
សាធារណៈ។ 

ង្ៅនថ្ៃទី៦ ដខ្ក្ញ្ហា  ឆ្ា  ំ២០១៨ តាមរយៈការង្សាើរបស់ង្លាក្នាយរែាមស្តនតីននរាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាល
ទី៦ រពុះមោក្សរតក្មព ជា បានង្ចញរពុះរាជរក្តឹយសតីពកីារង្រៀបចំ និខការរបរពឹតតិង្ៅ ននឧតតមរក្ុមរបឹក្ា
ពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់។ ការបង្ខកើតសាា បន័ថ្មីង្នុះមានង្ោលបំណខង្លើក្សទួយរបបនង្ោបាយង្សរពីហ 
បក្សង្ៅក្មពជា ង្ោខតាមមារតា ១ ននរពុះរាជរក្តឹយ។ គណបក្សនង្ោបាយចនំួន ២០ ដែលបានចូលរមួ
ង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតាខំតំណាខរាស្តសតឆ្ា  ំ ២០១៨ រតូវបានង្បើក្ឲ្យមានឱកាសកាល យជារបតិភូក្ា ខឧតតមរក្មុ
របឹក្ាង្នុះ។ គណបក្សនង្ោបាយចំននួ ១៦ រមួទខំគណបក្សរបជាជនក្មព ជា ក្ា ខចំង្ណាមគណបក្ស
នង្ោបាយចំននួ ២០ ដែលបានចូលរមួរបក្ួតរបដជខក្ា ខការង្បាុះង្ឆ្ា តឆ្ា  ំ២០១៨ បានចូលរមួ នខិកាល យជា

                                                           
11 ដ្អក្ង្លើការសិក្ារបស់អាក្សិក្ារសារជាវកាអភវិឌ្ឍន៍សខគម បណឌិ ត មាស នី 
12 Phnom Penh Post: Calls for more women in leadership positions, by Niem Chheng, 12 Mach 2020; ; 

https://www.phnompenhpost.com/national/calls-more-women-leadership-positions? 

 

https://www.phnompenhpost.com/national/calls-more-women-leadership-positions?
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របតិភូគណបក្សក្ា ខឧតតមរក្មុរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ង្នុះ13។ របតិភូដែលបានចូលរមួក្ា ខឧតតមរក្មុ
របឹក្ាង្នុះរតូវបាន្តល់ឋានៈង្សមើង្ទសរែាមស្តនតី និខរែាមស្តនតី ង្ហើយមានភារក្ិចចចំបខ ែូចជា ការ្តួចង្្តើម គំនតិ ឬ
្តល់ង្ោបល់ង្លើការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយ ឬង្សចក្តីរ ខចាប ់ ឬលិខ្ិតបទដ្ឋា នគតិយ តតរបស់រាជរដ្ឋា ភ ិ
បាល និខការតាមដ្ឋនការអន វតតចាប ់ នខិង្ោលនង្ោបាយរបស់រដ្ឋា ភបិាលទខំង្ៅថ្នា ក្ជ់ាតិ នខិថ្នា ក្់
ង្រកាមជាតិ។ យនតការថ្មីង្នុះរតូវបានង្គវាយតនមលថ្ន ជាយនតការង្រៅសភាដែលទទួលធាត ចូលបដនាមពីគណ
បក្សនង្ោបាយ ង្ៅង្ពលសភាមានតំណាខរាស្តសតមក្ពគីណបក្សដតមយួ។ 

ង្លាក្នាយរែាមស្តនត ីហ  ន ដសន ដថ្លខង្ៅក្ា ខក្ិចចរបជ ំគណៈរែាមស្តនតីង្ៅនថ្ៃទី ៧ ដខ្មថិ្ នា ឆ្ា  ំ២០១៩ 
ថ្ន «នឹខមនិមានង្ទៀតង្ ើយ ឧតតមរក្ុមរបកឹ្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ ង្ៅអាណតតិង្រកាយ។ ង្លាក្ ន្ ស ី
ផ្ទន អាក្នា ំក្យរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា បានពនយល់បដនាមថ្ន មូលង្ហត ចំបខមយួដែលជំរ ញឲ្យរបម ខ្រដ្ឋា ភបិាល
ក្មព ជាសង្រមចចិតតដបបង្នុះគឺង្ដ្ឋយសារដតក្នលខមក្ សមាជិក្ឧតតមរក្ុមរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់មយួ
ចំនួន ោក្ប់ានង្ែើរហួសពតីនួាទីរបស់ខ្លួន។14   

ការបង្ខកើតសាា បន័ឧតតមរក្ុមរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ មនិសាិតង្ៅង្រកាមបទបបញ្ាតិរែាធមមន ញ្ា  
ែូចចការជាការបង្ខកើតសាា បន័សភាជាតិង្ ើយ។  មា៉ាខវញិង្ទៀត ង្បើង្ទុះបីជាង្ោលបំណខក្ា ខការបង្ខកើតសាា ប័
នង្នុះង្ែើមបងី្លើក្សទួយ និខបង្ខកើនរបសិទធិភាពរបបនង្ោបាយង្សរពីហ បក្សក្ា ខែំង្ណើ រការរែា តួនាទី និខការ
ទទួលខ្ សរតូវរបស់ឧតតមរក្មុរបឹក្ា និខសមាជកិ្របស់ខ្លួនមនិអាចទទួលបានឧតតមភាពែូចរែាសភា និខ
សមាជិក្រែាសភាង្ ើយ ។ 

ជាការក្តស់មាគ ល់ ង្ៅក្ា ខឆ្ា ២ំ០២០ង្នុះ សមាជកិ្ននឧតតមរក្ុមរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់មយួ
ចំនួន រតូវបានបញ្ឈបម់ ខ្តំដណខ តាមការង្សាើថ្នវ យរបស់របម ខ្សាា បន័នតីិរបតិបតតិង្ៅរពុះមោក្សតយ។ 
សមាជិក្មាា ក្ន់នឧតតមរក្ុមរបកឹ្ាពិង្រោុះនិខ្តល់ង្ោបល់ គឺង្លាក្ ស ខ្ស វណណ  វឌ្ឍនាសាប  ខ រតូវបានបញ្ចប់
ពីម ខ្តំដណខង្ៅនថ្ៃចន័ទទី៤ ដខ្ឧសភាង្នុះ ង្ដ្ឋយមនិែឹខពីមូលង្ហត ពិតរបាក្ែ ង្បើង្ោខតាមរពុះរាជរក្តឹយ
មយួង្លខ្០៥២០/៤៩៧ ច ុះហតាង្លខាង្ដ្ឋយង្លាក្ សាយ ឈ  ំដែលបំង្ពញតួនាទជីារបម ខ្រែាសតីទី ជនំួស
រពុះមោក្សរតដែលបានោខង្ៅរបង្ទសចិន។ ង្លាក្ ស ខ្ស វណណ  វឌ្ឍនាសាប  ខ បានដថ្លខថ្ន «ង្លាក្មនិ
បានែឹខអពំមីូលង្ហត ដែលង្លាក្ ហ  ន ដសន បានង្សាើឱយែក្តំដណខង្លាក្ពីសមាជកិ្ឧតតមរក្មុរបឹក្ា និខ
ពិង្រោុះង្ោបល់ង្នុះង្ទ ង្ហើយមានដតង្លាក្ ហ  ន ដសន ប៉ា ង្ណាណ ុះដែលអាចរបាបព់ីមលូង្ហត ង្នុះបាន»15។ 
ការែក្ែំដណខង្នុះ រតូវបានសង្ខកតង្ឃើញថ្ន ង្ក្ើតង្ ើខបនាទ បព់ីង្លាក្ច ុះង្ៅសិក្ារសាវរជាវអំពីវវិាទែីធលី

                                                           
13 Cambodia Daily: Cambodia Forms Supreme Council for Consultation and Recommendations, by Xinhua Net, 

September 7th, 2018; https://english.cambodiadaily.com/news/cambodia-forms-supreme-council-for-
consultations-recommendations-140114/ 

 
14 http://www.rfi.fr/km/cambodia/hun-sen-with-new-law-in-gov-07-06-2019 
15 https://www.postkhmer 

https://english.cambodiadaily.com/news/cambodia-forms-supreme-council-for-consultations-recommendations-140114/
https://english.cambodiadaily.com/news/cambodia-forms-supreme-council-for-consultations-recommendations-140114/
http://www.rfi.fr/km/cambodia/hun-sen-with-new-law-in-gov-07-06-2019
https://www.postkhmer.com/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7/%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80-%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%81%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8E-%E1%9E%9C%E1%9E%8C%E1%9F%92%E1%9E%8D%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%84-%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%8F%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%A7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6
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មយួក្ដនលខង្ៅរសុក្នរពនបង់្ខ្តតរពុះសីហន  ង្ហើយបានង្ក្ើតមានបញ្ហា របទខំរបង្ទើសជាមយួមស្តនតីង្ៅង្ខ្តត
ង្នាុះ។ 

ង្ៅច ខឆ្ា ២ំ០២០ង្នុះដែរ ង្លាក្ ចាន ់ ង្យ៉ាត របធានគណបក្ស នគររបជាធបិង្តយយ ដែលជា
សមាជិក្ឧតតមរក្ុមរបក្ា ពងិ្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ មានឋានៈង្សមើ ង្ទសរែាមស្តនតីមាា ក្ង់្ទៀត រតូវបានរពុះ
ក្រ ណា រពុះបាទ សង្មតចរពុះ បរមនាថ្ នង្រាតតម សីហម ន ីរពុះមោក្សតននរពុះរាជាណាចរក្ក្មព ជា បានង្ចញ
រពុះរាជរក្ឹតយបញ្ចបម់ ខ្តំដណខ ង្ៅនថ្ៃទី៩ ដខ្ធាូ ឆ្ា ២ំ០២០។ របធានគណបក្សរបូង្នុះ រតូវបានង្គែឹខថ្ន បាន
ជាប ់ក្ព់ន័ធទំនាស់ែីធលីង្ៅង្ខ្តតបនាទ យមានជយ័។16   

ការែក្ង្ចញ ឬបង្ណត ញង្ចញនូវសមាជិក្រក្ុមរបកឹ្ាពងិ្រោុះង្ោបល់ជាបនតបនាទ បន់ាឆ្ា កំ្នលខង្ៅ
ង្នុះ វាបានង្ចាទជាសំណួរសំខានម់យួង្ៅង្លើអនាគតននសាា បន័មយួង្នុះ ទខំតួនាទនីិខវតតមានង្ៅក្ា ខសាា ប័
នរែា ខ្ណៈដែលមានការរពមានជាបនតបនាទ បព់ីសំណាក្ង់្លាក្នាយក្រែាមស្តនតីង្នាុះថ្ន សាា បន័តមយួង្នុះអាច 
និខរតូវដលខង្អាយមានង្ៅអាណតតិង្រកាយៗង្ទៀត។ ការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយសារដតមូលង្ហត ននការចូល
ង្ៅរ ក្រក្ឬសគល់ននបញ្ហា ែធីលីង្នាុះង្ដ្ឋយសមាជិក្ខ្លុះង្នាុះ ក្ន៏ឹខបណាត លង្អាយមានការរញួរាែល់សមាជិក្
ែនទង្ទៀតក្ា ខការជូលរមួបំង្ពញក្តពវក្ចិចង្អាយបានង្ពក្នែង្ពញង្ជើខ្ខដែរ។17 

ជាការពិត ការបង្ណត ញង្ចញង្នុះ បានបង្កា ញពីឧតតមភាព និខអំណាចដែលសាិតង្ៅង្រកាមគណបក្ស
កានអ់ំណាច ដែលសាា បន័ង្នុះវារោនដ់តជាការសរមុុះសរមួលដ្ាក្នង្ោបាយដតប៉ា ង្ណាណ ុះ និខមនិរតូវបាន
ដចខង្ៅក្ា ខចាប ់ ង្សរភីាពក្ា ខការអន វតតតួនាទីែូចតណំាខរាស្តសតដែលរបជាពលរែាជាអាក្ង្បាុះង្ឆ្ា តជូនង្នាុះ
ង្ ើយ។ ជាខង្នុះង្ទៀត វាបានបង្កា ញែល់សមាជកិ្ននសាា បន័ឧតតមរក្ុមរបឹក្ា និខពិង្រោុះង្ោបល់ នូវដែន
ក្ំណតន់នតួនាទីង្ដ្ឋយក្ណំតរ់ពំដែនននការអន វតត។ 

                                                           
16 https://dap-news.com/national/2020/12/09/104250/ 
17 អ្នរសិរាព្ាព្ជាវកាអ្ភិវឌ្ឍន៍សង្គម បណឌ ិត្ មាស នី 

https://dap-news.com/national/2020/12/09/104250/
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V. ថ្វិកាថ្នន ែ់ជាត្ិមម្ោ្ច្ាំណាយឆ្ន ាំ ២០២០   

 
រាជរដ្ឋា ភបិាល ននរែាសភានតីិកាលទី៦ ង្ែើមបអីន វតតង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន ក្ា ខឆ្ា ទំី២ បាន

ង្រោខចំណាយថ្វកិាថ្នា ក្ជ់ាតិ របមាណ ៧.៧៧៣,៩៦ លានែ លាល រអាង្មរកិ្(របាពំីរ នរ់បាពំីររយចិតសិបប ី 
និខ របាបំនួដសនរបាមំយួម នឺ)។ ថ្វកិាចំណាយថ្នា ក្ជ់ាតិរតូវចំណាយង្លើវស័ិយសខគមក្ិចចរបមាណ២៥% 
ដែលបានធាល ក្ច់ ុះពី២៨%កាលពីឆ្ា ២ំ០១៩ ង្ហើយថ្វកិាចំណាយង្លើវស័ិយង្សែាក្ិចចក្ប៍ានធាល ក្ច់ ុះ្ខដែរ 
ង្ លធាល ក្ច់ ុះពីរបមាណ២៥%ង្ៅឆ្ា ២ំ០១៩មក្រតមឹ២៣%ង្ៅឆ្ា ២ំ០២០ង្នុះ។

 
្ទ យពីឆ្ា មំ នៗ អវីដែលគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ង្នាុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានង្រោខថ្វកិាចំណាយមនិទនដ់បខ

ដចក្រហូតែល់២៧%ននថ្វកិាចំណាយថ្នា ក្ជ់ាតិសរ ប រសបង្ពលដែលកាលឆ្ា ២ំ០១៩រដ្ឋា ភបិាលបានង្រោខ
ខ្ទខច់ំណាយង្នុះរតឹមដត១៩%ដតប៉ា ង្ណាណ ុះ។ ខ្ទខច់ណំាយមនិទនដ់បខដចក្រតូវក្តស់មាគ ល់ថ្នមនិង្លើសពី
២០%ននថ្វកិាង្រោខចំណាយរបចាឆំ្ា នំីមយួៗ ក្ា ខរយៈង្ពល០៥ឆ្ា ចំ ខង្រកាយង្នុះ។ ខ្ទខច់ំណាយមនិទន់
ដបខដចក្បានធាល ក្ច់ ុះពី ៤៥% ក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៤ ែល់១៩% ក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ង្ហើយដបរជាបានង្ក្ើនង្ ើខែល់
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ចំណាយថវកិាតាមវសិយ័ ២០១៤-២០២០ (ជាលានដ្លុាា )

រដ្ឋបាេេូលៅ ការពារជាត្ិ សនតិសុខ 
និង្សណាត ប់ធ្នន ប់ាធ្នរណៈ

សង្គមរិចច លសដ្ឋរិចច ចំណាយមិនទាន់ន្បង្ន្ចរ

វស័ិយថវកិាចំណាយ

$/% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ប្រែរែួល 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

$ 280.31 420.27 427.60 539.16 613.25 615.89 627.96

% 8.20 11.18 9.79 10.68 10.47 9.56 8.08

$ 468.17 610.27 711.05 860.38 1001.42 1106.29 1197.95

% 13.80 16.24 16.29 17.05 17.10 17.18 15.41

$ 791.47 1045.66 1209.66 1439.02 1753.52 1812.35 1967.58

% 23.30 27.82 27.71 28.51 29.94 28.14 25.31

$ 302.90 1073.78 1288.97 1349.16 1416.52 1655.11 1832.33

% 8.90 28.57 29.53 26.73 24.18 25.70 23.57

$ 1556.04 608.82 728.35 858.90 1072.36 1251.61 2148.14

% 45.80 16.20 16.68 17.02 18.31 19.43 27.63

ចំណាយសរុែរមួ $ 3398.90 3758.81 4365.62 5046.61 5857.07 6441.26 7773.96 359.91 606.81 680.99 810.46 584.18 1332.7

58.83254.19 164

សសដ្ឋកិចច

ចំណាយមិនទាន់ប្ែងប្ចក

ជាលានដុលាា  (USD) និងការប្រែរែួល

229.36 314.5

រដ្ឋបាលទូសៅ

ការពារជាតិ សនតសុិខ 

និងសណាត ែ់ធ្នា ែ់សាធ្នរណៈ

139.96 7.33 111.56 74.092 2.6336 12.071

142.1 100.78 149.33 141.04 104.87

155.23សងគមកិចច

កំណ ើនថវកិារែចំឆ្ន  ំជាលានដុលាា  (USD)

177.21

-947.22 119.53 130.55 213.46 179.26 896.53

770.88 215.19 60.19 67.363 238.59

91.667
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២៧% ក្ា ខឆ្ា ២ំ០២០វញិ។ការ្ទ ុះរកី្រាលដ្ឋលននជមៃកូឺ្វតី១៩ង្នុះបានបណាត លង្អាយមាន្លប៉ាុះ ល់
ោ៉ា ខធៃនធ់ៃរែល់ក្ំង្ណើ នលូតលាស់ននង្សែាក្ិចចជាតិ្ខដែរ។ ការពាក្រណ៍ របស់ធនាការពិភពង្លាក្ដែល
ង្ចញ្ាយកាលពីង្ែើមឆ្ា ២ំ០២០ បានបង្កា ញថ្នង្សែាក្ិចចក្មព ជាអាចនខិធាល ក្ច់ ុះពីជាខ៧%ង្ៅម នកូ្វតី
រហូតែល់ែក្២%ឬទបជាខង្នុះរបសិនង្បើ ជមៃកូឺ្ជាកូ្វតីង្នុះង្ៅបនតរាតតាតង្ៅក្ា ខរបង្ទសក្មព ជាហួសពីរ
យុះង្ពល៦ដខ្។ វស័ិយសរសរសតមង្សែាក្ិចចសំខានែូ់ចជាវស័ិយង្ទសចរណ៏ ង្រាខចរក្ឧសាហក្មមសំរាបក់ា
នាងំ្ចញ និខវស័ិយសំណខជ់ាអាថ្ប៏ានរតូវង្ក្ង្មើលង្ឃើញថ្នបានទទួលរខនូវ្លប៉ាុះ ល់ធានធ់ៃរជាខង្គ18។. 

សូមបញ្ហជ ក្់្ ខដែរថ្នរហូតមក្ទល់ង្ពលង្នុះជមៃកូឺ្វតី បានបនតមានវតតមានង្ៅក្ា ខរបង្ទសក្មព ជាអស់រយៈ
ង្ពលជាខមយួឆ្ា ងំ្ហើយ។ការអូសបនាល យង្នុះវានឹខអាចង្ធវើង្អាយមាន្លប៉ាុះ ល់ជាអវអិជមានខាល ខំដថ្មង្ទៀត
មក្ង្លើង្សែាក្ិចចក្មព ជា។ 

ង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៩ រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា ង្រោខនឹខខ្ចីរបាក្ព់ីនែគូអភវិឌ្ឍនប៍រង្ទស ក្ា ខក្រមតិ ១.៤០០ 
លាន SDR ឬ ង្សមើនឹខរបមាណជិត ២ នល់ានែ លាល ររបដនាមង្ទៀត ង្ោខតាមង្សចក្តរី ខចាបស់តីពីហិរញ្ា
វតា  សរមាបក់ាររគបរ់គខឆ្ា  ំ២០១៩ ។ គិតរតឹមដខ្ក្ញ្ហា  ឆ្ា  ំ២០១៨ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា បានជំ ក្ប់ណំ ល
សាធារណៈពបីរង្ទស មានទកឹ្របាក្ស់រ បរបមាណ ៦.៨  នល់ានែ លាល រ រមួមាន ៤៨,៣ ភាគរយ បំណ ល
ចិន ២៩ ភាគរយជាបំណ លង្ទវភាគីង្្សខង្ទៀត ៩,១ ភាគរយ ជាបំណ លចាស់ដែលក្ំព ខចរចាង្ដ្ឋុះរសាយ 
៥,២ ភាគរយ ជំ ក្កូ់្ង្រ ៉ាខាខតបូខ ៤,៤ភាគរយ ជំ ក្ជ់ប៉ា ន និខ ៤ ភាគរយ ជាបំណ លង្ទវភាគី។19 ង្ទុះបីជា
បំណ លសាធារណុះបរង្ទសរបស់របង្ទសក្មពូជាបចច បបនាង្ៅដតសាិតង្ៅក្ា ខបរបិទដែលមនិទនម់ានហនិភយ័
ក្ា ខការសខរត បវ់ញិក្ង៏្ដ្ឋយក្តីក្មព ជានខឹមានគំង្រាខបនតបង្ខកើនការខ្ចីរបាក្ព់ីង្បង្ទសង្នុះបដនាមង្ទៀត។ង្ៅឆ្ា ំ
២០១៩បំណ លក្មព ជាមានចនំួនរបមាណជាជិត២៩%ននGDPសរ ប  ង្ហើយចំនួនង្នុះបានង្ក្ើនង្ ើខែល់
៣១%ង្នាុះឆ្ា ២ំ០២០ និខបនតង្ក្ើនង្ ើខជាខ៣១%ង្ៅឆ្ា ២ំ០២១ និខជាខ៣២% ង្នាុះឆ្ា ២ំ០២២20។ 

VI. មោលៃមោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាលៃីត្ិកាលទ្ី៦៖ ការបម្កើៃមលបឿៃកែទ្ម្ ្់
អភិបាលែិច្ច 

ក្ា ខការអន វតតនង៍្ោលនង្ោបាយង្ែើមបកីារអភវិឌ្ឍន ៍និខបង្រមើរបជាពលរែា រាវរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី
៦បានគូសបញ្ជក្នូ់វការធានា0៤ោ៉ា ខ ចំង្ ុះរែាសភាែូចជា៖ ទ១ី ការធានាការ រនូវសនតិភាព សាិរភាព 
សនតិស ខ្ និខស វតាិភាពភូម/ិឃ ំ ការការ រឯក្រាជយអធិបង្តយយ និខបូរណភាពទឹក្ែ។ី ទី២ ការធានាបនតជំរ ញ
                                                           
18 Open Development Cambodia, Socio-economic impact of COVID-19 on Cambodia, 29 September 2020, 
https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/socio-economic-impact-of-covid-19-on-cambodia/ 
 
19 http://www.rfi.fr/km/cambodia/debt-khmer-gov-26-10-2018 
20 Statista, Cambodia: National debt in relation to gross domestic product (GDP) from 2015 to 2025; 
Published by H. Plecher, Dec 1, 2020; https://www.statista.com/statistics/438792/national-debt-of-
cambodia-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/ 
  

http://www.rfi.fr/km/cambodia/debt-khmer-gov-26-10-2018
https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment


13 
 

អភវិឌ្ឍង្សែាក្ិចច-សខគមក្ា ខរគបវ់ស័ិយ ។ ទី៣ ការធានាបនតជំរ ញង្លើក្ក្មពស់ និខដក្លមអជីវភាពរបស់របជាជ
ន។ ទ៤ី ការធានានូវស វតាិភាពសខគម និខលំនឹខក្ា ខការរស់ង្ៅរបស់របជាជនទខំក្ា ខង្ពលបចច បបនា ក្ែូ៏ចជា
ង្ៅអនាគត។ 

អវីដែលគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ ង្ៅក្ា ខយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែណំាក្ក់ាលទី ៤ រដ្ឋា ភបិាលបានសនាការ
អន វតតង្ោលនង្ោបាយទខំង្នាុះ ង្ដ្ឋយមនិបានក្ណំតសូ់ចនាក្រចាស់លាស់ង្នុះង្ទ ង្ លគឺរដ្ឋា ភបិាល
បានសនាង្ដ្ឋយសរង្សរថ្ន «បនតអន វតត......» «ពរខខឹ......» «យក្ចតិតទ ក្ដ្ឋក្ង់្លើ.......» ជាង្ែើម។  

ចំដណក្ង្ៅក្ា ខដ្នការយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត ិ (២០១៩-២០២៣) រដ្ឋា ភបិាល បានសង្សរអំពី                 
សូចនាក្រននការអន វតតង្ោលនង្ោបាយ និខការង្ករអាទភិាពមយួចំននួ្ខដែរ ប៉ា ដនតសូចនាក្រទខំង្នាុះមនិ
ទនម់ានភាពជាក្ល់ាក្ង់្ៅង្ ើយ ង្ដ្ឋយមនិមានង្ោលង្ៅ ង្ពលង្វលា ឬមានចនំួនក្ំណតច់ាស់លាស់ ឬ
ង្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹខអរតាណាមយួចាស់លាស់ង្នាុះង្ទ។  

អាក្តាមដ្ឋន និខវភិាគបញ្ហា សខគម21បានង្លើក្ង្ ើខថ្ន ភាពមនិចាស់លាស់ននការក្ណំតសូ់ចនាក្រ
ង្ោលនង្ោបាយ ឬែំង្ណើ រននរាជរដ្ឋា ភបិាល បានង្ក្ើតង្ចញពីវបិតតិនង្ោបាយបនាទ បព់កីាររលំាយគណបក្ស
ឆ្ខំង្ៅក្មព ជាសង្ស្តង្កគ ុះជាតិ និខការចាបខ់្លួនរបធានគណបក្សង្នុះ ដែលង្ធវើឲ្យមានការរុិះគនព់អីនតរជាត។ិ ្ល
ប៉ាុះ ល់ដ្ាក្ង្សែាក្ចិចដែលង្ក្ើតង្ចញពីង្សចក្តីសង្រមចចតិតរបស់សហភាពអឺរ ៉ា ប គឺជាក្តាត ចមបខមយួ ដែល
ដ្ឋក្ដ់ែនក្ណំតែ់ល់ឆ្នទៈង្មាុះម តរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការតាក្ដ់តខង្ោលនង្ោបាយដែលមានសូចនា
ការចាស់លាស់។ រសបង្ពលជាមយួោា ង្នុះដែរ ការអន វតតមយួជោំនមតខៗ ដែលរតូវបានង្គង្ៅថ្ន «ជំោន
គីខគក្»់ រតូវបានរាជរដ្ឋា ភបិាលបនតង្របើរបាស់ជារង្បៀបង្ែើមបកីារអភវិឌ្ឍក្ា ខអំ  ខង្ពលមនិជាក្ល់ាក្ង់្នុះ។ ែូច
ង្នុះ ការង្របើរបាស់ «បនតពរខីក្ នខិពរខឹខបដនាម» និខ « បនតង្លើក្សទួយ» ង្ៅក្ា ខការតាក្ដ់តខង្ោល
នង្ោបាយរបស់ខ្លួនរតូវបានង្របើរបាស់ ង្ែើមបបីញ្ហជ ក្ប់ង្កា ញអំពីការលទធ្លននអន វតត/បំង្ពញរបស់រដ្ឋា ភបិា
ល ដែលមនិអាចបានក្ំណតប់ានរបក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភាព។ 

ជាការសង្ខកតង្ឃើញជាទូង្ៅ វាោក្ែូ់ចជាមានការដរបរបួលតិចតចួណាស់ង្បង្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹខ
របាយការណ៏ដែលបានរក្ង្ឃើញកាលពីង្លើក្ម ន។  ក្យអរគ ណសនតិភាពបានរតូវរាជរដ្ឋា ភបិាលង្លើក្យក្
មក្ង្ធវើជា ក្យង្សាល ក្នង្ោបាយង្ពញនិយម សំរាបប់ិទង្ៅតាមរគឺុះសាា នរែា នខិរក្ុមហ  ន។ ដតង្ទុះបីជា
ោ៉ា ខណាក្ង៏្ដ្ឋយ ក្យង្សាល ក្ង្នុះបានរតូវង្គរុិះគនថ់្ន មនិបានឆ្ល ុះបញ្ហច ំខែល់ទិែាភាពជាក្ដ់សតខជាពិង្សស
ង្រកាយង្ពលដែលមានការរលំាយគណបក្សសង្ស្តង្កគ ុះជាតកិាលពីឆ្ា ២ំ០១៧ក្នលខង្ៅ។ ង្ៅង្ពលជាមយួោា
ង្នុះដែរង្ទុះបីជាមនិមានអសាិរភាពសខគមណាមយួង្ក្ើតង្ ើខក្តី ការតិតបតិសិទធង្សរភីាពននការជួបជ ំនខិការ
តាមដ្ឋនង្លើរក្ុមមន សសដែលមាននិនាា ការមនិរសបជាមយួរដ្ឋា ភបិាលបានរតូវទទួលរខនូវការគំរាមតាមដ្ឋន
និខបនតទទួលរខន វការង្ចាទរបកានព់ីត លាការ្ខដែរ។ បញ្ហា ក្មព ជាក្ា ខភូមសិាស្តសតនង្ោបាយក្ង៏្ៅដតមាន

                                                           
21 លលារបណឌ ិត្ មាស នី អ្នរសិរាព្ាវព្ជាវ និង្វិភាគបញ្ញា សង្គម 
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ជាបនតជាពិង្សសគឺការសខសយ័ង្ៅង្លើលទធភាពននវតតមានក្ខទព័ចិនង្ៅង្លើទឹក្ែកី្មព ជា។22 

ង្ដ្ឋយដ ក្វស័ិយង្សែាក្ិចចង្ៅក្ា ខឆ្ា ២ំ០២០ង្រៅពីការបាតប់ខនូ់វការអន ង្រោុះពនធនាងំ្ចញ២០%23

ដែលសង្រមចង្ដ្ឋយសហគមអឺរ ៉ា ប ង្សែាក្ិចចក្មព ជាគរ៏តូវបានទទួលនូវការវាយរបោរោ៉ា ខធៃនធ់ៃរពីការរកី្រាល
ដ្ឋលននជមៃកូឺ្វតិ១៩្ខដែរ។ ង្រាខចរក្ជាង្រចើនបានរតូវបិទទវ ង្រកាមង្ហត ្លខ្វុះវតា ធាត ង្ែើម24។ ដតការ
អុះអាខង្នុះបានរតូវអាក្តាមដ្ឋនរុិះគនថ់្នមក្ពីក្តាត វបិតតិនង្ោបាយក្ា ខរសុក្ង្រចើនជាខ។ 

VII. ការអៃុវត្តមោលៃមោបាយ “បម្កើៃមលបឿៃកែទ្ម្ ្់អភិបាលែិច្ច”៖ លទ្ធ
ផល ៃិ្បញ្ហា ម្បឈ  

ការតាក្ដ់តខង្ោលនង្ោបាយបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ិចច ង្ៅក្ា ខយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណ
ែំណាក្ក់ាលទ ី ៤ ដែលរមួមាន៖ ១.ការដក្ទរមខ ់ និខការង្លើក្ក្មពស់សមតាភាពសាា បន័ ២.ការពរខឹខភាព
សាអ តសអំង្ៅក្ា ខរែាបាលសាធារណៈ ៣.ការពរខឹខរបសិទធភាពអន វតតការង្ករ នខិ៤.ការពរខឹខអភបិាលក្ចិចលអ
ក្ា ខវស័ិយឯក្ជន។  

ការដក្ទរមខ ់និខង្លើក្ក្មពស់សមតាភាពសាា បន័ 

រក្សួខ និខសាា បន័នានារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល រតូវបានពរខឹខង្ៅង្លើភាពជាមាច ស់ ការទទួលខ្ សរតូវ 
និខគណង្នយយភាព សាមគគភីាព និខរតូវបានង្លើក្មពស់នូវសមតាភាព និខគ ណវ ឌ្ឍរិបស់មស្តនតីរាជការ្ខដែរ។ 
រាជរដ្ឋា ភបិាលង្រៀបចំរក្បខ្ណឌ ចាប ់នខិលិខ្ិតបទដ្ឋា ន ង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ការង្ករ រក្មខ្ណឌ អភវិឌ្ឍមូលធន
មន សស នខិបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន ង្ែើមបងី្លើក្មពស់ការរគបរ់គខពត័ម៌ាន នខិទិនានយ័មស្តនតីរាជការសាធារណៈ។ 
ង្រកាយការង្បាុះង្ឆ្ា តជាតិឆ្ា  ំ២០១៨ រដ្ឋា ភបិាលបនតជំរ ញក្ំដណទរមខវ់មិជឈការ និខវសិហមជឈការង្ែើមបី្ តល់
អំណាចកានដ់តង្រចើនែល់អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន។ ជាលទធ្ ល គិតរតឹមដខ្ធាូ ឆ្ា  ំ ២០១៩ គណៈក្មាម ធិការជាតិ
សរមាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបរបជាធិបង្តយយង្ៅថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) បានរបកាសថ្ន រដ្ឋា ភបិាល បាន
ង្រតៀមថ្វកិាជាខ ៣,៥  ន ់នល់ានង្រៀល (ជិត ៩០០ លានែ លាល រ) សរមាបរ់ែាបាលថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ ង្ៅទូ
ទខំរពុះរាជាណាចរក្ក្មព ជា ង្ែើមបអីភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា នរបស់ខ្លួនសរមាបឆ់្ា ងំ្រកាយ។25 

                                                           
22 លលារបណឌ ិត្ មាស នី អ្នរសិរាព្ាវព្ជាវ និង្វិភាគបញ្ញា សង្គម 
23 On Aug 12, the European Union (EU) decision to partially withdraw Cambodia’s duty-free quota-free access 
to its market became effective.;  
24 https://khmer.voanews.com/a/thousands-of-workers-suspended-from-work-as-factories-face-closure-amid-
virus-outbreak/5351623.html 
25 Phnom Penh Post: Local administrations allocated $900M, By Mech Dara, date: 8th December 2019; 

https://www.phnompenhpost.com/national/local-administrations-allocated-900m?_ 

https://www.phnompenhpost.com/national/local-administrations-allocated-900m?_
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សរមាបក់្ខក្មាល ខំរបដ្ឋបអ់ាវ ធ រាជរដ្ឋា ភបិាលង្រោខរតូវបានបនតដក្ទរមខង់្លើចំណ ចមយួចំនួនែូច
ជា ការែឹក្នា ំនិខការរគបរ់គខ ការអភវិឌ្ឍធនធានមន សស និខបង្ខកើនសមតាភាពរមួទខំដ្ាក្បង្ចចក្វទិា ការ
ង្លើក្ទឹក្ចិតតែល់រគួសារក្ខទព័ឲ្យរស់ង្ៅតាមបង្ណាត យរពំដែនង្ែើមបដីថ្រក្ាបាននូវសនតិភាព និខស វតាិភាព 
ការបនតចូលរមួសក្មមភាពរបស់អខគការសហរបជាជាត ិ និខការចូលរមួសក្មមភាពោរំទការអភវិឌ្ឍ នខិ
អនតរាគមនក៍្ា ខង្ពលមានង្រោុះធមមជាតិ ង្្សខៗ ង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៩ វស័ិយក្ខក្មាល ខំរបដ្ឋបអ់ាវ ធក្មព ជា មាន
ថ្វកិាសរ ប ៦០៤ លានែ លាល រអាង្មរកិ្។ សមយ ទធង្ោធាននរបតិបតតិការសង្ស្តង្កគ ុះបនាទ ន ់ការក្សាខសនតិភាព 
និខការរបយ ទធរបឆ្ខំអំង្ពើង្ភរវក្មម រតូវបានង្ធវើង្ ើខ ង្ែើមបធីានាថ្នក្ខទព័បានង្រតៀមខ្លួនង្ែើមបបីំង្ពញភារក្ិចច
របស់ពួក្ង្គង្ៅង្ពលចាបំាច។់ សមយ ទធក្ខទព័ទខំង្នុះ ង្ទុះោ៉ា ខណាក្រ៏តូវទទួលរខការរុិះគនព់ីសមពន័ធមតិត
ង្លាក្ខាខលិចថ្ន ក្មព ជាក្ពំ ខរអិលចូលង្ៅជារណបរបស់របង្ទសចិនង្ៅក្ា ខតបំន។់ ការង្ចាទរបកានង់្នុះ
បានង្ក្ើតង្ ើខ បនាទ បព់ីមានការសង្រមចចិតតរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា ក្ា ខការផ្ទអ ក្សមយ ទធង្ោធារមួោា ជាមយួ
សហរែាអាង្មរកិ្ និខការផ្ទអ ក្ជំនួយមន សសធមែ៌នទង្ទៀត ដែលង្ធវើង្ ើខង្ដ្ឋយក្ខទព័សហរែាអាង្មរកិ្ង្ៅក្មព 
ជា។ ង្ដ្ឋយសារភាពតានតឹខនង្ោបាយន្ទក្ា ខ នខិការបង្ញ្ចញមតិរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការខ្ិតង្ៅជិត
របង្ទសចិនក្ា ខរយៈង្ពលប៉ា នាម នឆ្ា កំ្នលខមក្ង្នុះ របង្ទសក្មព ជាបានសាិតង្ៅង្រកាមបញ្ហា ភមូសិាស្តសតនង្ោបា
យ។ ចិនបានក្សាខក្ពំខដ់្សម រទ និខទីតាខំច ុះចតោនតអាកាសង្ៅង្ខ្តតង្កាុះក្ ខ ដែលរតូវបានអាក្
ជំនាញង្ោធាមយួចនំួនអុះអាខថ្ន បង្រមើែល់ង្ោលបណំខង្ោធាចិនជាជាខសរមាបស់ក្មមភាព ណិជជក្មម 
និខសក្មមភាពស ីវលិ។26 ការចាតទ់ ក្ក្មព ជាជាតំបនភ់ូមសិាស្តសតនង្ោបាយង្នុះក្ំព ខជំរ ញរបង្ទសតូចមយួ
ង្នុះ របឈមង្ៅនខិការយក្ង្របៀបោា មនិរតឹមដតរក្ុមអាក្នង្ោបាយដខ្មរដែលក្ំព ខមានវវិាទោា ង្ៅក្ា ខរសុក្
ដតប៉ា ង្ណាណ ុះ ប៉ា ដនតវាក្ជ៏ាទលីានននការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ន់ខិតាមដ្ឋនពីរបង្ទសមោអណំាច្ខដែង្រជាពិង្សស
សហរែាអាង្មរកិ្និខចិន។ អាក្វភិាគរពិតតិកាណ៏នង្ោបាយទខំង្ៅក្ា ខរសុក្និខង្ៅង្រៅរសុក្មយួចំនួនបាន
ង្លើក្ង្ ើខថ្នសាា នការណ៏ដបបង្នុះអាចនខឹនាកំ្មព ជាង្អាយង្ែើរចូលង្ៅជានដ់្ឋនរបវតតិសាស្តសតចាស់ ដែលបាន
នាកំ្មព ជាចូលង្ៅង្ៅក្ា ខភាក្ង់្ភលើខសស្តង្កគ មង្ៅទសសវតស១៩៧០។ បចច បបនាង្គបានង្មើលង្ឃើញថ្នង្ដ្ឋយសារដត
មូលង្ហត ភូមសិាស្តសតនង្ោបាយង្នុះ វាអាចនឹខង្ធវើឲ្យក្មព ជារតូវខាតបខនូ់វ្លរបង្ោជនង៏្សែាក្ចិចនង្ោ 
បាយអនតរជាតិរមួទខំប៉ាុះ ល់ែល់អធិបបង្តយយក្មព ជា្ខដែរ។27 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញអន រក្ឹតយ ច ុះនថ្ៃទី២១ ដខ្សីោ ឆ្ា  ំ២០១៩ សតីពីការង្្ទរធនធានបដនាម
ពីថ្វកិារែាជូនរែាបាលឃ ំ សង្កក តស់រមាបច់ំណាយង្លើការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា នចាបព់ីឆ្ា  ំ២០២០ តង្ៅ។ ក្ា ខង្នាុះ 
រែាបាលឃ ំ សង្កក តន់ីមយួៗនឹខទទួលបានថ្វកិាសរ បជាមធយមចំននួរបមាណ ១២២.០០០ ែ លាល រអាង្មរកិ្ 
ដែលក្ា ខង្នាុះថ្វកិាដ្ាក្អភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋា នមានចំនួនជាមធយមរបមាណជាខ ៧០.០០០ ែ លាល រអាង្មរកិ្ក្ា ខឆ្ា  ំ

                                                           
26 Kyodo News: Chinese Project in Cambodia raises alarms of Military build up, August 12th 2019; 

https://english.kyodonews.net/news/2019/08/2a1e00ec3d97-focus-chinese-project-in-cambodia-
raises-alarms-of-military-build-up.html 
27 អ្នរសិរាព្ាព្ជាវកាអ្ភិវឌ្ឍន៍សង្គម បណឌ ិត្ មាស នី 

https://english.kyodonews.net/news/2019/08/2a1e00ec3d97-focus-chinese-project-in-cambodia-raises-alarms-of-military-build-up.html
https://english.kyodonews.net/news/2019/08/2a1e00ec3d97-focus-chinese-project-in-cambodia-raises-alarms-of-military-build-up.html
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២០២០ (ង្ក្ើនង្ ើខង្ទវែខង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ ២០១៩) ង្ហើយថ្វកិាង្នុះនឹខង្ក្ើនង្ ើខជាបនតបនាទ បង់្រៀខរាល់ឆ្ា ។ំ 
តាមការបា៉ា នរ់បមាណរហូតែល់ឆ្ា  ំ ២០២៣ រែាបាលឃ ំ សង្កក តន់ីមយួៗនឹខទទួលបានថ្វកិាសរ បជាមធយម
ចំនួនរបមាណ ១៩៣.០០០ ែ លាល រអាង្មរកិ្ ដែលក្ា ខង្នាុះថ្វកិាដ្ាក្អភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋា នមានចំននួជាមធយម
របមាណជាខ ១៣២.០០០ ែ លាល រអាង្មរកិ្។ 

ង្ទុះបីោ៉ា ខង្នុះក្ត ី រហូតមក្ែល់ែំណាក្ក់ាលង្នុះ ការដបខដចក្ថ្វកិាង្នុះង្ៅដតមនិទនច់ាស់អពំី
រង្បៀប ង្របើរបាស់ថ្វកិាទខំង្នាុះង្ៅថ្នា ក្ម់ូលដ្ឋា ន។ ទនទមឹនឹខង្នុះការបង្ខកើនថ្វកិាែល់ឃ ំ/សង្កក ត ់ បានង្ធវើឱយ
មានការរពួយបារមភបដនាមង្ទៀតអំពីសមតាភាពរបស់ឃ /ំសង្កក តង់្ៅមូលដ្ឋា នក្ា ខការរគបរ់គខថ្វកិា របក្ប 
ង្ដ្ឋយតមាល ភាពនិខមានគណនីភាពរគបរ់ោន។់ ង្គង្ៅដតមានការរពួយបារមភអំពីការពរខឹខការោរំទដ្ាក្ប
ង្ចចក្ង្ទស និខសមតាភាពែល់រែាបាលឃ ំ សង្កក ត ់ ង្ែើមបធីានាឱយបានថ្ន រែាបាលឃ ំ សង្កក តន់ីមយួៗអាច
រគបរ់គខ ចាតដ់ចខ និខង្របើរបាស់ថ្វកិារបស់ខ្លួនរសបតាមង្ោលការណ៍ និខនតីិវធិជីាធរមានរបក្បង្ដ្ឋយ
របសិទធភាព គណង្នយយភាព ង្ឆ្លើយតបង្ៅនឹខតរមូវការអភវិឌ្ឍនជ៍ាក្ដ់សតខង្ៅតាមមលូដ្ឋា ននីមយួៗ និខ
ង្ដ្ឋយមានការចូលរមួតាមដ្ឋនរតួតពិនតិយពីរបជាពលរែាង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់្ខដែរ។28 អវតតមានននរក្ុមរបឹក្ាឃ ំ
សង្កក តព់ី គណបក្សរបឆ្ខំដែលរតូវបានង្គរលំាយ ជាការបាតប់ខនូ់វយនតការ ែម៍ានសកាត ន ពលមយួ ង្ែើមបងី្ធវើ
ការរតួតពិនិតយអំពីរង្បៀបដែលថ្វកិារតូវបានចំណាយង្អាយបានរតឹមរតូវ។ បញ្ហា ង្នុះអាចនឹខមានកានដ់តធៃន់
ធៃរង្ៅង្ទៀត ង្ដ្ឋយសារដតរក្ុមរបឹក្ាឃ ំមូលដ្ឋា នខ្លុះបានយក្តួនាទីខ្លួនង្ៅបំង្រ ើសក្មមភាព និខ្លរបង្ោជន ៍
គណបក្សជាជាខ្លរបង្ោជនជ៍ាត។ិ 

ការអភវិឌ្ឍនង៏្ៅមូលដ្ឋា នង្នុះ ក្រ៏តូវបានទទួលរខនូវ្លប៉ាុះ ល់ខាល ខំ្ខដែរង្ដ្ឋយសារដតការែក្
នូវជំនួយបរង្ទសជាពិង្សសរបង្ទសស  យដអត ដែលបានង្ផ្ទត តង្ៅង្លើការក្សាខរបជាធិបង្តយយមូលដ្ឋេ ន 
និខសិទធិមន សស29។ កាលពចី ខឆ្ា ២ំ០២០ក្នលខង្ៅរបង្ទសង្នុះ បានសង្របចែក្ង្ចញនូវជំនួយថ្វកិា 
របមាណជា២៣លានែ លាល  ដែលថ្វកិារភាគង្រចើន្តល់ង្ៅង្អាយរក្សួខមោន្ទក្ា ខក្ិចចការខ្ំរបឹខដរបខង្ែើមបី
ង្ធវើការក្ំដណរទរមខអ់ភបិាលក្ិចចលអ និខង្ធវើង្អាយបានរបង្សើរង្ ើខែល់ការអន វតតនែ៏ំង្ណើ រការរបជាធិបង្ត
យយង្ៅថ្នា ក្ឃ់ ំសង្កក ត។់  

ដ្ាក្មយួននការក្សាខសមតាភាពននការរគបរ់គខថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ គឺបង្ខកើតឲ្យមានការោិល័យរចក្
ង្ចញចូលដតមយួ និខការោិល័យរបជាពលរែាង្ៅថ្នា ក្រ់ក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ  នខិបានង្ធវើរបតិភូក្មមម ខ្ង្ករ្ដល់ង្ស
វារែាបាលចំនួន ២១១ របង្ភទ ង្សវាង្លើវស័ិយជំនាញចំនួន ១០ គតិមក្ែល់បំណាចឆ់្ា  ំ២០១៩ ង្នុះ។ មក្
ែល់ង្ពលបចច បបនា ការោិល័យរចក្ង្ចញចូលដតមយួ ថ្នា ក្រ់ែាបាលរក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ មានចនំួន១១៥ ក្ា ខ
ចំង្ណាមរក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ  ចនំួន ២០៣ ននរាជធានី ង្ខ្តតទខំ ២៥ ដែលក្ា ខង្នាុះរមួមានរែាបាលរក្ុខ ចំននួ

                                                           
28 គណៈរមាម ធិការជាតិ្សព្មាប់ការអ្ភិវឌ្ឍតាមន្បបព្បជាធិបលត្យយលៅថ្នន រ់លព្កាមជាតិ្ (គ.ជ.អ្.ប) លបើររិចចព្បជំុលេើរេី១៧, លដ្ឋយ៖ នាយរដ្ឋឋ នរ័ត៌្មានវិេា, November 20, 2019, 

https://www.interior.gov.kh/news/detail/1262 
29 Voice of Democracy (VOD): Sweden to Refocus Cambodia Aid Due to Rights Concerns, Friday June 12, 
2020; https://vodenglish.news/sweden-to-refocus-cambodia-aid-due-to-rights-concerns/ 

https://www.interior.gov.kh/news/detail/1262
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២៧ រែាបាលរសុក្ចំនួន ៧៤ និខរែាបាលខ្ណឌ  ចំននួ ១៤ ង្សមើនឹខ ៥៧% ននចំននួរែាបាលរក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ  
ទូទខំរបង្ទស30។ 

ង្ៅច ខឆ្ា ២ំ០២០ក្នលខង្ៅ រក្សួខមោន្ទបានដ្ឋក្ង់្ចញនូវវធិានការថ្មីមយួង្ែើមបងី្លើក្ក្មពស់ការ
អន វតតនែ៏ំង្ណើ រការរចក្ង្ចញចូលដតមយួតាមរយុះការង្របើរបាស់នូវរបពន័ធឌ្ីជថី្លសំរាបង់្អាយអាក្ង្របើរបាស់
អាចង្ធវើការតាមដ្ឋននូវការវតិតនន៏នសំង្ណើ រស ំរបស់ខ្លួនតាមរយុះរបពន័ធអ ីនធឺដណត។ ង្នុះជាង្លើក្ែំបូខង្ហើយ
ដែល រក្សួខបានដ្ឋក្ង់្ចញនូវរបពន័ធបង្ចចក្វទិាសំរាបស់រមួលែល់ការអន វតតនង៏្របើរបាស់ែំង្ណើ រការរចក្ 
ង្ចញចូលដតមយួង្នុះ31។ ការ្តល់ការហវឹក្ហវឺនជាង្រចើនបានរតូវង្គង្ធវើង្ ើខែល់មស្តនតី ក្ព់ន័ធង្លើរង្បៀបននការ
ការង្របើរបាង្សើបញពន័ធថ្មីង្នុះ។ 

ការពរខឹខភាពសាអ តសអំង្ៅក្ា ខរែាបាលសាធារណៈ  

ក្ា ខនីតិកាលទី៦ននរែាសភា រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតអន វតតដ្នការយ ទធសាស្តសតជាតិ «មនិោ ន មនិអាច 
និខមនិចខ»់ របរពឹតតអំង្ពើព ក្រលួយ តាមរយៈសក្មមភាពអបរ់ ំបង្កក រ ទបស់ាក ត ់នខិបស្តង្កក ប។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបនត
ពរខឹខ នខិពរខីក្ការ្សពវ្ាយជាសាធារណៈនូវពត័ម៌ានអំពីង្សវាសាធារណៈ លិខ្តិបទដ្ឋា នគតិយ តត ិ និខ
ឯក្សារង្ោលនង្ោបាយជាតិ និខយនតការអធិការក្ចិច និខសវនក្មម នខិជំរ ញការអន វតតយនតការទទួល
ពត័ម៌ានរតលបន់នការ្តក្ង់្សវាក្ា ខវស័ិយសាធារណៈ។  បដនាមង្លើសពីង្នុះង្ទៀត រាជរដ្ឋា ភបិាល នឹខជំរ ញឲ្យ
មានការចូលរមួពីរបជាជនក្ា ខែំង្ណើ រការននការអភឌិ្ឍនានា និខការអន វតតរក្មសីលធមក៌ារង្ករ និខង្ោល
ការណ៍វសិមតិភាពម ខ្ង្ករ នខិទំនាស់្លរបង្ោជនក៍្ា ខម ខ្ង្ករសាធារណៈ។ 

ក្ា ខង្ោលបំណខបង្កា ញពកី្ចិចខ្ំរបឹខដរបខរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយ ង្ៅង្ែើមឆ្ា ំ
២០១៩ ង្មបញ្ហជ ការក្ខរាជអាវ ធហតាង្ខ្តត រតនគិរ ីនិខសាខការរខង្ខ្តត ក្ណាត ល រតវូបានសាធារណជនដ្ឋក្់
ការសខសយ័ ថ្នអាចជាប ់ក្ព់ន័ធនឹខអំង្ពើព ក្រលួយ ង្រកាយង្ពលបង្ង្កា ុះវងី្ែអូង្លើបណាត ញសខគម បង្កា ញអំពី
ង្របើរបាស់រទពយសមបតតិែង៏្រចើនសនធឹក្សនាធ បរ់បស់ខ្លួន។ អខគភាពរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយ (ACU) បានង្បើក្ការ
ង្ស ើបអង្ខកតង្លើក្រណីទខំពីរខាខង្លើ។ លទធ្ លននការង្ស ើបអង្ខកតរបស់អខគភាពរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយ បាន
ឲ្យែឹខថ្ន ក្រណីខាខង្លើមនិដមនជាក្រណីបទង្លមើសព ក្រលួយង្ទ គឺការសំដញខរទពយសមបតតិរបស់ខ្លួន ប៉ា ដនតង្ម

                                                           
30 រដ្ឋបាេលខត្តរំរត្ លរៀបចំសិកាា ាលាបូរសរុបេេធផេការងារឆ្ន ំ  ២០១៩ និង្លេើរេិសលៅការងារឆ្ន ំ ២០២០ ននការអ្នុវត្តការងារព្ចរលចញចូេន្ត្មួយ និង្ការិយាេ័យព្បជារេរដ្ឋ រដ្ឋបាេលខត្តរំរត្ 

https://www.interior.gov.kh/report/detail/4379 ,  February 24, 2020 
31 The Phnom Penh Post: New programme set to track, manage One Window service,  02 September 2020, by 
Long Kimmarita; https://www.phnompenhpost.com/national/new-programme-set-track-manage-one-
window-service 
 
 

https://www.interior.gov.kh/report/detail/4379
https://www.phnompenhpost.com/author/long-kimmarita/165114
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បញ្ហជ ការក្ខរាជអាវ ធហតាង្ខ្តត រតនគិរ ី រតូវបានរពុះមោក្សរត ង្ចញរពុះរាជរក្តឹយល បង្ឈាម ុះង្ចញពីរក្ប
ខ្ណឌ ក្ខង្ោធពលង្ខ្មរភូមនិទ្ខដែរ។32 

សនទសសនន៍នការយល់ង្ឃើញពីអំង្ពើព ក្រលួយរបស់អខគការតមាល ភាពអនតរជាតិ គឺជាសូចនាក្រក្រមតិ
សក្លឈានម ខ្ ទក្ទ់ខនឹខអំង្ពើព ក្រលួយង្ៅក្ា ខវស័ិយសាធារណៈ ង្ដ្ឋយបង្កា ញពីក្រមតិននអំង្ពើព ក្
រលួយរបចាឆំ្ា រំបស់របង្ទសជាង្រចើនជ ំវញិពិភពង្លាក្។ ង្ោខតាមលទធ្ លសនទសសនក៍្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ បាន
បង្កា ញថ្ន របង្ទសក្មព ជាទទលួបាន ២០ពនិទ  ង្លើពិនទ អតិបរមា ១០០ គឺជាពិនទ ែដែលង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ២០១៨ ។ 
ក្មព ជាឈរង្ៅចំណាតថ់្នា ក្ទ់ ី ១៦២ ក្ា ខចំង្ណាមរបង្ទស និខដែនែីសរ បចនំួន ១៨០ ដែលរតូវបានដ្ឋក្់
បញ្ចូ លក្ា ខការវាយតនមល។ ង្ៅក្រមតិតំបន ់ របង្ទសក្មព ជាបនតសាិតក្ា ខចំង្ណាមរបង្ទសមានពិនទ ទបជាខង្គទី
៣ ង្ៅតំបនអ់ាស ីបា៉ា ស ីហវិច ង្ៅង្លើដតរបង្ទសអាហវោគ នីសាា ន នខិកូ្ង្រ ៉ាខាខង្ជើខដតប៉ា ង្ណាណ ុះ ង្ហើយក្ជ៏ា
របង្ទសមានពិនទ ទបជាខង្គបំ  ្តក្ា ខតំបនអ់ាសា ន្ខដែរ33។ 

សរមាបឆ់្ា ២ំ០២០ លទធ្ លននសនទសសនប៍ង្កា ញថ្ន របង្ទសក្មព ជាទទួលបាន ២១ពិនទ  ង្លើពិនទ អតិ
បរមា ១០០ ដែលជាការង្ក្ើន១ពិនទ  ចាបត់ាខំពីឆ្ា ២ំ០១៨។ ក្មព ជាឈរង្ៅចំណាតថ់្នា ក្ទ់ី១៦០ ក្ា ខចំង្ណាម
របង្ទស និខដែនែីសរ បចំននួ ១៨០ ដែលរតូវបានដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លក្ា ខការវាយតនមល។ ែូចោា នឹខឆ្ា មំ នដែរ ង្ៅ
ក្រមតិតំបន ់ របង្ទសក្មព ជាបនតសាិតក្ា ខចំង្ណាមរបង្ទសមានពិនទ ទបជាខង្គទី៣ ង្ៅតំបនអ់ាស ីបា៉ា ស ីហវចិ 
ង្ៅង្លើដតរបង្ទសអាហវោគ នីសាា ន និខកូ្ង្រ ៉ាខាខង្ជើខដតប៉ា ង្ណាណ ុះ ង្ហើយក្ជ៏ារបង្ទសមានពិនទ ទបជាខង្គបំ  ្ត
ក្ា ខតំបនអ់ាសា ន្ខដែរ។  

លទធ្លរបស់របង្ទសក្មព ជាបានឆ្ល ុះបញ្ហច ំខពីភាពរបង្សើរង្ ើខមយួចំននួ រមួមានក្ិចចខ្តិខ្ំរបឹខដរបខ
កាតប់នាយអំង្ពើព ក្រលួយក្ា ខវស័ិយឯក្ជន ក្ំដណទរមខក់ាររគបរ់គខហិរញ្ា វតា សាធារណៈតាមរយៈការ
ពរខឹខការង្ក្ៀរគរធនធាន ការជំរ ញឱយមានរដ្ឋា ភបិាលតាមរបពន័ធង្អ ិចរតនូិក្ នខិង្លើក្ក្មពស់ង្សវាសាធារ
ណៈ ជាពិង្សសការង្ឆ្លើយតបង្ៅនឹខវបិតតិជំខកូឺ្វែី-១៩។ ប៉ា ដនត ការរបង្សើរង្ ើខង្នុះមនិទនប់ានផ្ទល ស់បដូរទសស
នៈយល់ង្ឃើញជារមួរបស់អាក្ជំនាញ និខធ រជនង្នាុះង្ទ ជាពិង្សសង្ៅង្លើក្ំដណទរមខរ់ចនាសមពន័ធ នខិជា
របពន័ធជ ំវញិបញ្ហា អំង្ពើព ក្រលួយរទខរ់ទយធំ និខអំង្ពើព ក្រលួយដ្ាក្នង្ោបាយ និខការពរខឹខនីតិរែា រតូវ
បានចាតទ់ ក្ថ្នង្ៅមនិទនម់ានភាពរបង្សើរង្ ើខង្ៅង្ ើយ។ ជាក្ដ់សដខ របង្ទសក្មព ជាង្ៅដតទទួលបានពិនទ 
ទបខាល ខំ ក្ា ខសនទសសនស៍ដីពនីីតិរែារបស់គង្រមាខយ តតិធមព៌ិភពង្លាក្ (WJP) ឆ្ា ២ំ០២០ នខិគង្រមាខននភាព

                                                           

32 ង្មPMង្ខ្តតរតនៈគិររីតូវបានរពុះមោក្សរតង្ចញរពុះរាជរក្តឹយល បង្ឈាម ុះង្ចញពីរក្បខ្ណឌ ក្ខង្ខ្មរភូមនិទនថ្ៃង្ៅរ ៍ទី9 ដខ្ក្ មភៈ ឆ្ា  ំ2019  
https://postnews.com.kh/local/412593 
33 សនទសសនន៍នការយល់ង្ឃើញពីអងំ្ពើព ក្រលួយ២០១៩, 23 JAN 2020 https://www.ticambodia.org/cpi2019/ 

 

https://postnews.com.kh/local/412593
https://www.ticambodia.org/2020/01/23/
https://www.ticambodia.org/cpi2019/
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ង្្សខោា ននរបជាធិបង្តយយ (VDEM) ឆ្ា ២ំ០២០ ដែលវាស់ដវខពីក្ិចចខ្តិខ្ំរបឹខដរបខរបស់របង្ទសនីមយួៗ
ក្ា ខការដក្លមអនីតិរែា និខការអភវិឌ្ឍលទធិរបជាធិបង្តយយ។34 

ចំដណក្ឯអាក្ឃ្ល ងំ្មើល និខតាមដ្ឋនបញ្ហា សខគមបានង្លើក្ង្ ើខថ្ន បញ្ហា របយ ទធរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្
រលួយង្ៅក្មព ជា គឺបានអន វតតមនិបានទូលំទូលាយ និខង្ពញង្លញង្ៅង្ ើយ ង្ លពឹខដ្អក្ង្លើ ក្យបណតឹ ខ 
និខអន វតតបានដតង្លើមស្តនតីថ្នា ក្ង់្រកាមរសបង្ពល ដែលទំហំរទពយសមបតតិរបស់មស្តនតីនង្ោបាយធំៗដតខដតរតូវ
បានទទួលរខការរុិះគនព់ីសាធារណជនមនិរតូវបានង្គយក្មក្ង្ធវើការង្ស ើបអង្ខកត។ ង្បើង្ទុះបីជាមានសក្មម
ភាពរបឆ្ខំ នខិបស្តង្កក បបទង្លមើសព ក្រលួយរបស់អខគភាពរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយ(ACU) នាង្ពលក្នលខមក្ង្នុះ 
សក្មមភាពទខំង្នាុះង្ៅមនិទនង់្ឆ្លើយតបង្ៅនឹខទំហនំនអំង្ពើព ក្រលួយ  ដែលរបរពឹតតង្ ើខង្ដ្ឋយមស្តនតីរាជការ
ទខំស ីវលិ និខង្ោធាង្ៅង្ ើយង្ទ35។ 

ង្លើសពីង្នុះង្ទៀតអំង្ពើរព ក្រលួយជារបពន័ធបានង្តើរតូវង្គង្លើក្ង្ ើខយក្មក្អធិបាយសតីអំពី សាា ន
ភាពព ក្រលួយង្ៅក្មព ជាង្ដ្ឋយក្ា ខង្នាុះមានមស្តនតីជានខ់្ពស់រាជរដ្ឋា ភបិាលសំខាន់ៗ មយួចំនួន បានរតូវង្គតាម
ដ្ឋនរក្ង្ឃើញថ្នបាននាងំ្ចញនូវទឹក្របាក្រ់ាបសិ់បលានែ លាល  ពីរបង្ទសក្មព ជាង្ៅសាខសខរ់ក្មុហ នជនំួញ
ធំៗង្ៅបរង្ទស។ ង្ទុះបជីាការរក្ង្ឃើញង្នុះបាន្តល់នូវភសត តាខចាស់លាស់ោ៉ា ខណាង្ហើយក្តីក្ង៏្គមនិ
ង្ឃើញមានចំណាតក់ារណាមយួដែលរែាភបិាលបានង្ធវើង្ ើខង្ែើមបងី្ស ើបអង្ខកតង្លើក្រណីយដែលបានរ ង្ឃើញ
ទខំង្នុះង្ៅង្ ើយង្ទ។36 

ង្ទុះបីជាោ៉ា ខណាក្ង៏្ដ្ឋយ ្ទ យពីការង្លើក្ង្ ើខខាខង្លើ អាក្នា ំក្យរាជរដ្ឋា ភបិាលយល់ថ្ន សាា ន
ភាពននការរបយ ទធរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយង្ៅក្មព ជាកានដ់តមានភាពលអរបង្សើរង្ ើខ ប៉ា ដនតង្លាក្ក្ទ៏ទួលសាគ ល់
្ខដែរថ្ន វាមនិទនអ់ស់ង្ៅង្ ើយង្ទ។ រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាបានង្បតជាា ចិតតក្ា ខការង្បាសសមាអ តអំង្ពើព ក្រលួយ
ង្នុះង្ដ្ឋយមានទខំការបស្តង្កក ប និខការបណត ុះនូវវបបធមស៌ ចរតិ និខតមាល ភាព37។ ការខ្វុះខាតននការពរខឹខអន 
វតតចាប ់ និខភាពទនង់្ខ្ាយង្ៅក្ា ខរបពន័ធយ តតធិម ៌ បក្សពួក្និយម ក្ែូ៏ចជាក្ខវុះខាតននគណង្នយយភាពង្ៅ
ក្ា ខរបពន័ធនង្ោបាយ គឺជាបញ្ហា សំខាន ់ ដែលរមួចំដណក្ែល់ការអសមតាភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការល ប
បំបាតអ់ំង្ពើព ក្រលួយង្នុះ។ 

                                                           
34 https://www.ticambodia.org/kh/cpi2020/ 
35 Also see in: The Diplomat: The Truth About Cambodia’s So-Called Corruption Crackdown, by David Hutt, 

August 28th 2019;  https://thediplomat.com/2019/08/the-truth-about-cambodias-so-called-
corruption-crackdown/ 
36 អ្នរសិរាព្ាព្ជាវកាអ្ភិវឌ្ឍន៍សង្គម បណឌ ិត្ មាស នី 
37 Khmer Time: Rising corruption in Cambodia: Who, What, Why and How?, by Taing Rinith,  January 30, 
2020; https://www.khmertimeskh.com/685222/rising-corruption-in-cambodia-who-what-why-and-how/   
 

https://thediplomat.com/2019/08/the-truth-about-cambodias-so-called-corruption-crackdown/
https://thediplomat.com/2019/08/the-truth-about-cambodias-so-called-corruption-crackdown/
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ការពរខឹខរបសិទធភាពអន វតតការង្ករ 

ការបនតែំង្ ើខង្បៀវតស និខរបាក្ង់្សាធនិវតត ជូនមស្តនតរីាជការស ីវលិ និខក្ខក្មាល ខំរបដ្ឋបអ់ាវ ធរតូវបាន
រាជរដ្ឋា ភបិាលចាតទ់ ក្ថ្នជាដ្ាក្មយួននង្ោលនង្ោបាយពរខឹខរបសិទធភាពអន វតតការង្ករ្ខដែរ។ ង្ហើយ
ការង្ធវើរបតិភូក្មមតាមរយៈយនតការវមិជឍការ និខសហវជិឍការចំង្ ុះសាា បន័របស់ជាតិរគបក់្រមតិង្ៅង្លើ
អំណាចម ខ្ង្ករ ធនធាន ង្ែើមបទីទួលបានសវ័យភាពសមរសបក្រ៏តូវបានង្គង្ធវើង្ ើខដែរ។ រដ្ឋា ភបិាលនឹខដ្ឋក្់
អន វតតនូវរបពន័ធតាមដ្ឋន និខវាយតនមលដែលមានសូចនាក្រចាស់លាស់ក្ាខការង្កររគបរគខសាា បន័សាធារ
ណៈ។ ង្ទុះោ៉ា ខណា ការប៉ា នប៉ាខខាខង្លើរតូវបានង្គអុះអាខថ្ន មានចំណ ចង្ខ្ាយង្រចើនង្ៅង្ ើយ ង្ហើយ 
មនិទនម់ានរបសិទធភាពរគបរ់ោនង់្ៅង្ ើយង្ទ។ ង្ លគឺរតូវង្គសង្ខកតង្ឃើញថ្នរបពន័ធរដ្ឋា ភបិាលបចច បបនា
ង្ៅដតរតូវបានបនតរតួតរតាង្ដ្ឋយអាក្នង្ោបាយ ង្ហើយរបពន័ធរបស់រែាក្រ៏តូវបានង្គង្របើង្ធវើជាឧបក្រណ៍នង្ោ
បាយោ៉ា ខខាល ខំកាល ្ខដែរ។ ការអន វតតនដ៍បបង្នុះោក្ែូ់ចជាក្ំព ខបានង្ក្ើនង្ ើខក្ា ខខ្ណៈដែលមានការបញ្ជូ
ល អាក្នង្ោបាយវយ័ង្ក្មខថ្មីៗ ដថ្មង្ទៀតចូលង្ៅក្ា ខរបពន័ធនង្ោបាយ ង្ហើយក្តាត ង្នុះវាបានបណាត លង្អាយ
មានភាពអសក្មមខ្លុះៗង្ៅង្លើែំង្ណើ រការជារបរក្តីរបស់របពន័ារគបរ់គខដ្ាក្បង្ចចក្ង្ទសរបស់រែា ង្ៅង្ពល
ដែលអាក្នង្ោបាយពាោមង្របើតួនាទីរបស់ខ្លួនហួសដែនសមតាក្ចិចង្ៅក្ា ខង្ពលខ្លុះ38។ ង្ៅក្ា ខក្រណីយខ្លុះ
ការង្ធវើរបតិភូក្មមង្ដ្ឋយខ្វុះកាតរតួតពិនតិយតឹខរខឹ និខដក្តំរវូង្អាយទនង់្ពលង្វលាវាក្ប៏ានបណាត លង្អាយង្ក្ើត
មានអំង្ពើជិុះជានង់្្សខៗង្ក្ើតមានែល់របជាពលរែាស ីវលិ្ខដែរ។ សូមបញ្ហជ ក្់្ ខដែរថ្នង្ៅក្ាខឆ្ា ២ំ០២០
ង្នុះអខគការ Freedom House, បានដ្ឋក្ព់និទ ង្អាយក្មព ជាង្ៅចំណាតថ់្នា់ ក្២់៥ង្លើ១០០ថ្នជារបង្ទសដែល
មានការរតិតបតិខាល ខំង្ៅង្លើសិទធង្សរភីាពជាមូលដ្ឋា នរបស់់ពលរែា39។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលង្លើក្ក្មពស់ង្សវាយ តតិធម ៌ ង្ដ្ឋយបង្ខកើនរបសិទធិភាពការង្កររបស់មស្តនតីអន វតតចាប ់
ពរខឹខជំង្នឿទ ក្ចិតតពសីាធារណជន នខិរបយ ទធរបឆ្ខំនខិអំង្ពើរអយ តតិធមង៌្ៅក្ា ខសខគម តាមរយៈការពរខឹខ
ការអន វតតចាបឲ់្យបានរតមឹរតូវ ការពរខឹខនូវភាពសាអ តសអំ និខរក្មសីលធមវ៌ជិាជ ជីវៈរបស់មស្តនតីក្ា ខការអន វតត
ចាប ់ ការពរខឹខយនតការវនិយ័ការង្ករ ការង្ធវើទំង្នើបក្មមរែាបាលយ តតិធម ៌ ការង្លើក្ក្មពស់ការ្តល់ង្សវាចាប ់
និខការពរខឹខ នខិដក្លមអយនតការង្ដ្ឋុះរសាយវវិាទជាង្ែើម។  

ង្ែើមបងី្ធវើឱយរបង្សើរង្ ើខនូវរបពន័ធយ តតិធមង៌្ៅក្ា ខរបង្ទស រក្ុមង្មធាវរីបស់រដ្ឋា ភបិាលរតូវបានបង្ខកើត
ង្ ើខ និខសាិតង្ៅង្រកាមការដណនាផំ្ទទ ល់របស់នាយក្រែាមស្តនតីង្ែើមបី្ តល់ការោរំទដ្ាក្ចាបែ់ល់ជនរក្ីរក្។ 
ក្ិចចខ្ិតខ្ំរបខឹដរបខង្នុះរតូវបានង្គរុិះគន ់ថ្នជាការង្រជៀតដរជក្ចូលរបស់អាក្នង្ោបាយង្ៅក្ា ខរបពន័ធយ តតធិម៌
បចច បបនាពងី្រ ុះង្មធាវទីខំង្នុះអាចង្របើរបាស់ទំនាក្ទ់ំនខរបស់ពួក្ង្គជាមយួនាយក្រែាមស្តនតីង្ែើមបងី្អាយមាន
អំណាចនខិឥទធពិលង្លើង្សចក្តីសង្រមចរបស់ត លាការ។ 

                                                           
38 Also see: https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-world/2020 
39https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-world/2020  
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ង្លើសពីង្នុះង្ទៀត ែំង្ណើ រការននរបពន័ធយ តតិធមក៌្មព ជានាង្ពលបចច បបនា ង្ៅដតបខកក្តីក្ខវល់ែធ៏ំង្ធខង្ៅ
ង្ ើយ។ ក្ខវុះឯក្រាជយភាពរបស់ត លាការង្ដ្ឋយសារដតឥទធិពល ននរបពន័ធនង្ោបាយ រតូវបានង្គអុះអាខថ្ន
ជាបញ្ហា គនលឹុះដែលង្ធវើឱយអនតរាយែល់របពន័ធយ តតធិមង៌្ៅក្មព ជា។ អំង្ពើព ក្រលួយ នខិក្ខវុះការទ ក្ចតិតពីរបជា
ជនក្រ៏តូវចាក្ឬ់សក្ា ខរបពន័ធយ តតិធមង៌្ៅក្មព ជា្ខដែរ។ ង្លាក្ ណាន ់ ង្សររីត័ា អាក្សរង្សរបល ក្នង្ោបាយ 
និខអាក្សក្មមក្ា ខការជដជក្បញ្ហា នង្ោបាយបានង្លើក្ង្ ើខថ្ន «របជាពលរែាមនិង្ជឿជាក្ង់្លើការអន វតតចាប ់
និខរបពន័ធយ តតិធមង៌្ៅក្មព ជាង្ទ»។40 ជាការបូក្សរ បក្ា ខរបាយការណ៏ង្លើក្ង្នុះង្ទុះបជីាមានការការខ្ំរបឹខ
ដរបខង្ែើមបងី្ធវើការក្ំដណរទរមខែ់ល់របពន័ធចាបន់ិខរបពន័ធយ តតិធមង៍្ហើយក្តី41 ក្ង៏្យើខង្ៅដតអាចសនាិដ្ឋា នបាន
ថ្នរាជរដ្ឋា ភបិាលោក្ែូ់ចជាមនិបានបង្កា ញង្អាយង្ឃើញនូវលទធ្លដក្ដរបណាមយួជាែ ំក្ំភនួ ង្ែើមបងី្ធវើង្អា
យបានរបង្សើរង្ ើខនូវែល់ការង្កររបស់របពន័ធយ តតិធមក៏្មព ជាក្ា ខការង្ជៀសង្ចញពីការង្រជៀតដរជក្របស់អាក្
នង្ោបាយង្ៅង្ ើយង្ទ42។ 

ការពរខឹខអភបិាលកិ្ចចលអវស័ិយឯក្ជន 

ទក្ទ់ខនខិវស័ិយឯក្ជន រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខសិក្ា នខិង្រៀបចំរក្បខ្ណឌ ង្ោលនង្ោបាយង្លើក្
ក្មពស់អភបិាល និខការទទលួខ្ សរតូវដ្ាក្សខគម និខបរសិាា ន(Corporate’s social and environmental 
responsibility) ង្ែើមបចូីលរមួង្ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា សខគម បរសិាា ន នខិតនមលវបបធម។៌ ង្ែើមបកីារ រសិទធិ និខស វតាិ
ភាពអតិថ្ជិន រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខជំរ ញង្រៀបចំ និខអន មត័ចាបស់តីពីការការ រអតថិ្ិជន (Consumer 
Protection Law)។ ង្ៅក្ា ខវស័ិយឯក្ជនក្ា ខរបពន័ធជា្លូវការ ែូចជាង្ៅក្ា ខង្រាខចរក្កាតង់្ែរសង្មលៀក្បំ ក្ ់
និខដសបក្ង្ជើខ ការខ្ិតខ្ំរបខឹដរបខក្ា ខការដក្លមអមយួចនំួនរតូវបានបង្ខកើតង្ ើខ ង្ហើយចំណ ចដក្លមអមយួ
ចំនួនរតូវបានដ្ឋក្ចូ់លង្ៅក្ា ខចាបស់តីពីការង្ករ ង្ែើមបធីានាថ្នសិទធិការង្កររតូវបានង្ោរព និខក្មមក្រមានសិទធិ
ចូលរមួវភិាគទនក្ា ខមូលនិធសិនតិស ខ្សខគម ដែលពួក្ង្គអាក្ទទួលបានរតលបម់ក្វញិ នូវការធានារា៉ា បរ់ខ
ដ្ាក្ស ខ្ភាពរបស់ពកួ្ង្គ។ 

ង្ទុះោ៉ា ខណា សិទធកិ្មមក្រង្ៅក្ា ខវស័ិយកាតង់្ែរសង្មលៀក្បំ ក្ ់នខិដសបក្ង្ជើខបានរបឈមនខឹបញ្ហា
សំខាន់ៗ មយួចនំួនែូចជា៖ របាក្ដ់ខ្ក្មម ក្រង្ៅដតទប ការង្ធវើការង្លើសង្មា៉ា ខង្ដ្ឋយោម នរបាក្ឈ់ាួល ដែលរតូវ
បានង្គសង្ខកតង្ឃើញង្ក្ើតមានង្ ើខបនាទ បព់ីការង្បាុះង្ឆ្ា តឆ្ា  ំ ២០១៨ ។ បញ្ហា ង្នុះបនតង្ក្ើតង្ ើខកានដ់ត
ធៃនធ់ៃរដថ្មង្ទៀត ង្ដ្ឋយសាររដ្ឋា ភបិាលប៉ា នប៉ាខង្ធវើឱយតួនាទីរបស់សហជីពច ុះង្ខ្ាយតាមរយៈការដបខដចក្ 

                                                           
40 Quoted by Asia Times: The injustice of Cambodian justice, by David Hutt, May 17th , 2019;  

https://asiatimes.com/2019/05/the-injustice-of-cambodian-justice/ 
41 KONG Phallack; OVERVIEW OF THE CAMBODIAN LEGAL AND JUDICIAL SYSTEM and Recent Efforts at Legal 
and Judicial Reform, http://www.khmerlex.com/Site/images/library_file/10-
Overview%20of%20the%20Cambodian%20Legal%20and%20Judicial.pdf  
42 Also see: https://www.licadho-cambodia.org/topic/rule_of_law 

https://asiatimes.com/2019/05/the-injustice-of-cambodian-justice/


22 
 

និខរគបរ់គខរវាខសហជីពក្មមក្រឯក្រាជយ និខសហជីពដែលោរំទង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាល។43 បណតឹ ខង្ៅត លាការ
ដែលង្ចាទរបកានង់្មែឹក្នាសំហជីពង្ៅដតបនតង្ក្ើតមាន ជាពិង្សសបណតឹ ខរបឆ្ខំង្មែឹក្នាសំហជពីឯក្រាជយ
សំខាន់ៗ មយួចនំួន។  

សរមាបរ់បាក្ឈ់ាួលអបបបរមាឲ្យក្មមក្រ ឆ្ា  ំ២០១៩  រក្សួខការង្ករក្ំណត ់១៨២ ែ លាល រ នខិរតូវ
ង្បើក្ជា ពីរែខក្ា ខមយួដខ្ ដែលង្ក្ើនង្ ើខចំនួន ១២ ែ លាល រ ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ២០១៨ ដែលមានរតមឹដត 
១៧០ ែ លាល រក្ា ខមយួដខ្។ ង្ទុះមានការង្ក្ើនង្ ើខជាខឆ្ា  ំ២០១៨ ក្តី ចំននួរបាក្ឈ់ាួលអបបបរមាង្នុះមនិរតូវ
បានទទួលការសាទរពីរគបស់ហជីព និខសខគមស ីវលិឃ្ល ងំ្មើលសិទធិការង្ករង្ៅក្មព ជាង្នាុះង្ៅង្ ើយង្ទ 
ង្ដ្ឋយសារពួក្ង្គបានវាយតនមលថ្នរបាក្ឈ់ាួល ១៨២ ែ លាល រអាង្មរកិ្ ក្ា ខមយួដខ្ មនិទនង់្ឆ្លើយតបនឹខតរមូវ
ការជីវភាពរស់ង្ៅពិតរបាក្ែរបស់ក្មមក្រង្ទ។44 មារតា១០៤ ននចាបស់ដីពីការង្ករដចខថ្ន របាក្ឈ់ាួលក្មមក្រ 
ោ៉ា ខង្ោចណាស់ រតូវរា៉ា បរ់ខក្មមក្រនិង្ោជិក្ រគបរ់បូឲ្យមានក្មពស់ជីវភាពសមរមយង្ៅតាមង្សចក្ដីនថ្លថ្ាូរ
របស់មន សស។ 

ក្ា ខឆ្ា ២ំ០២០ រក្សួខការង្ករ និខបណដ ុះបណាដ លវជិាជ ជីវៈ របកាសថ្នរបាក្ឈ់ាួលអបបបរមារបស់ក្មម
ក្រនិង្ោជិតដ្ាក្វាយនភណឌ កាតង់្ែរនិខ្លិតដសបក្ង្ជើខ គ១ឺ៩០ែ លាល ក្ា ខមយួដខ្ ដែលរតូវអន វតតនច៍ាបព់ី
នថ្ៃទ១ី ដខ្មក្រា ឆ្ា ២ំ០២០តង្ៅ រសបង្ពលដែលក្មព ជា និខពភិពង្លាក្ក្ំព ខរបឈមម ខ្នឹខបញ្ហា កូ្វែិ
១៩។ ការតំង្ ើខរបាក្ឈ់ាួលង្នាុះបានង្ធវើឲ្យតំណាខសមាគមង្រាខចរក្ ក្ង៏្សាើង្ៅរដ្ឋា ភបិាលបញ្ច ុះតនមលពនធ
ង្លើរបាក្ច់ំង្ណញ បញ្ច ុះតនមលអគគិសនី នខិង្សាើឲ្យក្មមក្របង្ខកើន្លិតភាពតាមរយៈកាតប់នាយនថ្ៃឈបស់រមាក្
ជាង្ែើម។ ចំដណក្របធានសហភាពការង្ករក្មព ជាង្លាក្ អាត ់ ធន ់ មនិង្ពញចិតតនឹខការែំង្ ើខរបាក្ឈ់ាួល
អបបបរមាជូនក្មមក្រង្ៅឆ្ា ងំ្នុះង្ទ ង្ដ្ឋយថ្ន អតិ្រណាង្ក្ើនង្ ើខ ការរស់ង្ៅរបស់ក្មមក្រជួបភាពលំបាក្ និខ
មានបញ្ហា ង្្សខៗង្ទៀត ។45 

ង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ ចាបស់តីពីរបបសនតិស ខ្សខគមថ្មីរតូវបានរបកាសឱយង្របើរបាស់ ដែលរគបែណត ប់
ង្ៅង្លើការោ ំរចំនួន ៤ដ្ាក្ រមួមាន (១)ដ្ាក្របាក្ង់្សាធន (២)ដ្ាក្ដថ្ទសំ ខ្ភាព (៣)ដ្ាក្ោនិភយ័
ការង្ករ និខ (៤)ដ្ាក្នកិ្មមភាពការង្ករ សរមាបប់ គគលដែលសាិតក្ា ខវស័ិយសាធារណៈ ប គគលដែលសាិតង្រកាម
ចាបស់តីពីការង្ករ រមួទខំប គគលិក្្លូវអាកាស នាវាសម រទ និខអាក្បង្រមើតាម្ទុះ រពមទខំប គគលសវ័យនិង្ោជ

                                                           
43 Some Independent worker unions are placed in the government back list, as part of the Color revolution, to 
over thrown the government.  
44 របាក្ឈ់ាួលអបបបរមាក្ា ខឧសាហក្មមកាតង់្ែរនខឹរតវូបានែំង្ ើខែល់១៨២ែ លាល រអាង្មរកិ្ង្ៅឆ្ា ២ំ០១៩, ហ  ល រសមី, 05 ត លា 2018, 
https://khmer.voanews.com/a/cambodia-set-a-new-minimum-wage-for-garment-workers-in-2019/4601462.html 

45 https://vodkhmer.news/2019/09/20/190920-vod-kun-f-labor-mininum-wage-for-workers-reache-190usd-
in-2020/ 

file:///D:/SEAN%20BUNRITH/COMFREL%20Documents/COMFREL_Programe/SEAN%20BUNRITH/COMFREL%20Documents/COMFREL_Programe/Government%20Watch/2019/Content%20for%20Report/Finalized%20version/ហ៊ុល%20រស្មី
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ន៍្ ខដែរ។46 ប៉ា ដនតចាបង់្នុះរតូវបានទទួលរខការរុិះគនថ់្ន មនិបានឆ្លខកាតក់ារពិង្រោុះង្ោបល់ឲ្យបានទូលំ
ទូលាយពីភាគី ក្ព់ន័ធជាពិង្សសអខគការសខគមស ីវលិ និខសហជីពដែលង្ធវើក្ំព ខង្ធវើការតាមដ្ឋន និខឃ្ល ំ
ង្មើលសិទធិង្សរភីាព និខការ រអតារបយង្ោជនរ៍បស់ក្មមក្រ។ ង្បឡាជាតិរបបសនតសិ ខ្សខគម (ប.ស.ស) 
ក្នលខមក្បាន និខក្ំព ខអន វតតនូវរបបសនតិស ខ្សខគមចនំនួ ២ គឺដ្ាក្ោនិភយ័ការង្ករ និខដ្ាក្ដថ្ទសំ ខ្ភាព 
ដែលចាបត់ាខំ ពីឆ្ា  ំ២០១៩ មក្របបសនតិស ខ្សខគមទខំពីរង្នុះ បានរគបែណត បទ់ខំក្មមក្រនិង្ោជិត នខិ
មស្តនតីសាធារណៈ។  

ង្ទុះបីជាមានភាពរបង្សើរង្ ើខមយួចំននួង្ៅក្ា ខវស័ិយសិទធ នខិការង្ករក្មមក្រោ៉ា ខណាង្ហើយក្តីក្វ៏ ិ
ស័យង្នុះក្ំព ខបានរបឈម និខភាពមនិចាស់លាស់មយួចំនួនង្ៅង្ពលអនាគតក្ា ការង្ធវើ ណិជជក្មម ដែល
អាចនឹខបណាត លមក្ពីសាា នការនង្ោបាយក្ា ខរបង្ទស្ខ រមួនិខការវវិតតនន៏ននង្ោបាយង្ៅក្ា ខតំបន ់
ទក្ទ់ិនង្ៅនឹខភូមសិាស្តសតនង្ោបាយរបស់មោអំណាច្ខដែរ និខការវតិតនរ៏បស់ង្សែាក្ិចចក្ា ខពិភពង្លាក្
្ខដែរ47។ 

VIII. ការផតលព់ិៃទុមលើការអៃុវត្តមោលការណ៍អភិបាលែិច្ចលអមៅ ូលដ្ឋា ៃឃុាំ/
ស្ង្កក ត្់ 

រក្ុមរបឹក្ាឃ /ំសង្កក តប់ានអន វតតជាមស្តនតីជាបង់្ឆ្ា តចនំួន ៣ឆ្ា រំចួមក្ង្ហើយចាបត់ាខំពីការង្បាុះង្ឆ្ា តឆ្ា ំ
២០១៧មក្។ រចនាសមពន័ែឹក្នាថំ្នា ក្ម់ូលដ្ឋា នរតូវបានង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសង្រ ើសជាសក្លង្ដ្ឋយរបជាពលរែាដែល
បានង្ចញង្ៅង្បាុះង្ឆ្ា តសរ បចំនួន ៧,១០៧,៣៩៥នាក្ង់្សមើនឹខ ៩០.៣៧ភាគរយដែលបានង្បាុះង្ឆ្ា ត។ រក្ុម
របឹក្ាឃ ំ/សង្កក តរ់តូវមានទំនលួខ្ សរតូវខ្ពស់ចំង្ ុះរបជាពលរែាក្ា ខឃ ំ/សង្កក តរ់បស់ខ្លួន។ របពន័ធអភបិាលក្ចិចមលូ
ដ្ឋា នរតវូអន វតតង្ៅថ្នា ក្ឃ់ សំង្កក ត ់ង្ោខមារតា០៣ ននចាបស់តីពីការរគបរ់គខរែាបាលឃ ំសង្កក ត។់ ង្ហើយមារតា៤១
ននចាបង់្នុះែដែលបានបញ្ហជ ក្ថ់្ន រែាបាលឃ ំ/សង្កក តម់ានតួនាទីជំរ ញ និខោ ំរអភបិាលក្ិចចលអ។ រែាបាលឃ ំ/
សង្កក តម់ានតួនាទពីីររបង្ភទគឺ៖ ទ១ី គតឺួនាទីបំង្រ ើក្ិចចការមលូដ្ឋា នសរមាបប់ង្រមើ្ លរបង្ោជនឃ៍ /ំសង្កក ត ់និខរបជា
ពលរែាក្ា ខឃ /ំសង្កក តរ់បស់ខ្លួន។ នខិទី២ គឺតួនាទីជាភាា ក្ង់្ករតំណាខរែា ង្រកាមការចាតត់ាខំ ឬការរបគល់អណំាច
របស់អាជាា ធររែា។ 

                                                           
46 ឯក្ឧតតមបណឌិ ត អ ិិត សំង្ហខ រែាមស្តនតរីក្សួខការង្ករ នខិបណត ុះបណាត លវជិាជ ជវី: បានង្កាតសរង្សើរ នខិវាយតនមលខ្ពស់ចងំ្ ុះ លទធ្លការង្ករ
ដែល ប.ស.ស សង្រមចបានក្ា ខឆ្ា ២ំ០១៩ ក្នលខមក្ង្នុះ ង្ដ្ឋយ៖ Roeun Setharun, ង្ចញ្ាយ៖ នថ្ៃ ស រក្ ទ ី១៧ ដខ្ មក្រា ឆ្ា  ំ២០២០, 
https://bit.ly/35w8sP3 
47 Khmer Times: Cambodia’s exports continue to face challenges amidst global headwinds,  September 18, 
2020, bySorn Sarath; https://www.khmertimeskh.com/50764362/cambodias-exports-continue-to-face-
challenges-amidst-global-headwinds/ 
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ក្ា ខតួនាទបីំង្រ ើក្ិចចការមូលដ្ឋា ន រែាបាលឃ ំសង្កក តម់ានភារក្ិចចចំបខៗែូចជា៖ ការធានារក្ាសនតិស ខ្ស
ណាត បធ់ាា ប ់ ការង្រៀបចំចាតដ់ចខសាវាសាធារណៈចាបំាច ់ ការង្លើក្ទឹក្ចិតតឲ្យមានការបង្ខកើនផ្ទស ក្ភាព នខិ
ស ខ្ មាលភាព ការជំរ ញក្ិចចអភវិឌ្ឍនង៍្សែាក្ិចច សខគមក្ិចច និខង្លើក្ក្មពស់ជីវភាពរបស់ង្ៅរបជាពលរែា ការការ រ 
ដថ្រក្ាបរសិាា ន ធនធានធមមជាតិ វបបធម ៌ ង្បតិក្ភណឌ ជាតិ ការសរមបសរមួលទសសនៈរបស់របជាពលរែា និខការ
បំង្ពញក្ិចចការង្ករទូង្ៅង្ែើមបងី្ឆ្លើយតបង្សចក្តីរតូវការរបស់របជាពលរែា។ 

អន ង្លាមមារតា០៣ ននចាបស់តីពីការរគបរ់គខរែាបាលឃ ំសង្កក ត ់ ង្ែើមបឲី្យតួនាទ ី នខិភារក្ិចចខាខង្លើស
ង្រមចបាន រក្ុមរបឹក្ាឃ /ំសង្កក តរ់តូវរបកានភ់ាជ បនូ់វង្ោលការណ៍អភបិាលក្ចិចលអ មានែូចជា៖ការចូលរមួរបស់របជា
ពលរែា, នតីរិែា ង្ៅក្ា ខឃ សំង្កក ត,់ តមាល ភាព, ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា , សមធម,៌ របសិទធភាពខ្ពស់, គណង្នយយភាព
, នខិការង្ឆ្លើយតប។ 

ង្វទិការបជាពលរែាង្ៅថ្នា ក្ឃ់ ំ/សង្កក តង់្នុះ បានង្រៀបចំជាង្លើក្ែំបូខក្ា ខឆ្ា ២ំ០២០ង្នុះ ចំននួ៦ក្ដនលខ ង្ៅ
ក្ា ខឃ ំសង្កក តច់នំួន០៦ ននង្ខ្តតចំននួ០៦ ែូចជា៖ ង្ខ្តតបនាទ យមានជយ័ នរពដវខ ង្សៀមរាប ក្ពំខឆ់្ា ខំ ក្ំពត និខ
ង្ខ្តតរក្ង្ចុះ។ ង្វទិកាង្នុះ មានរបជាពលរែាចូលរមួសរ បចំននួ ១៨០នាក្ ់(៦៨% ជារសីត) និខតំណាខរក្ុមរបឹក្ាឃ ំ/
សង្កក ត ់ ដែលជាង្ៅសង្កក តរ់ខ/ជទំបឃ់ ំ ចំនួន១១នាក្ប់ានចូលរមួ្ខដែរ។ការពិភាក្ា នខិ្តល់ពនិទ  គឺបានង្របើ
របាស់ឯក្សារង្ោលជាមូលដ្ឋា នដែល្លិតង្ដ្ឋយរក្សួខមោន្ទ”អភបិាលក្ចិចលអសរមាបរ់ក្ុមរបឹក្ាឃ ំសង្កក ត”់
។ 

ែ. ការផតលច់្ាំមណុះែឹ្ែលម់្បជាពលរែាពីមោលការណ៍អភិបាលែិច្ចលអ 
 ក្ា ខង្វទិកាថ្នា ក្ឃ់ ំសង្កក តង់្នុះ មានរបជាពលរែាចំនួន ១៨០នាក្ប់ានចូលរមួ នខិមក្ពីង្សទើរគបភ់ូមកិ្ា ខឃ ំ
សង្កក ត។់ ខ្ មដស្តហវល បានង្រៀបចំជាង្មង្រៀនសតីពី ង្ោលការណ៍អភបិាលក្ចិចលអ ដែលក្ា ខង្មង្រៀនបានបង្កា ញពីអវី
ដែលជាតួនាទីរបជាពលរែារតូវចូលរមួ ង្ហើយអវីដែលរក្ុមរបឹក្ាឃ ំសង្កក តរ់តូវង្ដ្ឋុះរសាយ និខការង្រៀបចំដ្នការ។
ចំង្ណុះែខឹង្នុះមនិរតូវបានង្ធវើជាការសាក្សលបខចំង្ណុះែឹខម ន ឬង្រកាយចគគង្នាុះង្ទ ដតរបជាពលរែា និខ
សមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាឃ ំសង្កក តដ់ែលបានចូលរមួ បានអបអរសាទរពីបទបង្កា ញង្នុះថ្ន មានសារៈសំខានម់យួ ក្ា ខ
ការយល់ែឹខរបស់ពួក្ង្គ រមួទខំជរមុញឱយពួក្ង្គចូលរមួតាមដ្ឋនែំង្ណើ រការអភវិឌ្ឍនឃ៍ ំសង្កក តង់្ទៀត្ខ។  

ប រសមាា ក្ដ់ែលបានចូលរមួោ៉ា ខសក្មមង្ៅក្ា ខង្វទិកាង្ៅឯង្ខ្តតនរពដវខបាននិោយបនាទ បព់ីក្មមវធិី ង្នាុះថ្ន
ោតព់ិតជារកី្រាយដែលបានចូលរមួក្ា ខង្វទិកាង្នុះពីង្រ ុះោតប់ានែឹខកានដ់តចាស់អពំីង្ោលការណ៍អភបិាលក្ចិច
លអក្ា ខឃ ំ/សង្កក ត ់ង្ហើយការយល់ែឹខង្នុះនខឹជួយ ោតក់្ា ខការឃ្ល ងំ្មើលការអភវិឌ្ឍង្ៅក្ា ខឃ ំរបស់ពួក្ង្គ។ ោតក់្ង៏្បត
ជាា ដចក្រដំលក្អវីដែលោតប់ានង្រៀនពីង្វទិកាែល់មន សសង្្សខង្ទៀត។ អន របធានទី ២ ននឃ ំរកាក្ណាត លក្ា ខង្ខ្តត
រក្ង្ចុះបានបញ្ហជ ក្ថ់្នង្វទិកាង្នុះគឺង្ែើមបរីលឹំ ក្រក្មុរបឹក្ាឃ ំឱយអន វតតតួនាទីនិខទំនលួខ្ សរតូវរបស់ខ្លួនឲ្យកានដ់ត
របង្សើរ។ 
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ខ្. ការពិភាែារវា្ម្បជាពលរែា ៃិ្ម្ែុ ម្បឹែាឃុាំស្ង្កក ត្់ 

ដ្អក្ង្លើង្ោលបំណខននង្វទកិា ការជដជក្របស់របជាពលរែាក្ា ខង្វទិកាជាមយួរក្ុមរបឹក្ាឃ ំសង្កក ត ់ ខ្ ម
ដស្តហវលបានក្ំណតប់ញ្ហា របឈមធំៗ  ចំននួ០៤ រតូវបានង្លើក្ង្ ើខក្ា ខង្វទិកាង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ពីរបជាពលរែា និខរតូវការ
ដសវខរក្ែំង្ណាុះរសាយពីរក្មុរបឹក្ាឃ ំសង្កក ត ់មានែូចជា៖  

 ស ំឱយមានការចូលរមួពីរបជាពលរែា ជាពិង្សសយ វជនក្ា ខែំង្ណើ រការក្សាខដ្នការអភវិឌ្ឍនានា 
 ការរក្ាសណាត បធ់ាា បស់ាធារណៈ ស វតាិភាពចរាចរណ៍ នខិស វតាិភាពង្ៅមូលដ្ឋា នភមូ/ិឃ ំ 
 ង្សាើឱយ អាជាា ធរយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ង់្លើបញ្ហា  ក្ា ខមូលដ្ឋា នែូចជា សាលាង្រៀន ្ារ និខសិទធិរបស់ក្ មារ 
 បង្ខកើនការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ង់្លើភាពអសក្មមរបស់អាជាា ធរមូលដ្ឋា នក្ា ខការ្តល់ង្សវាជូនរបជាពលរែា 

ក្ា ខង្វទិកា រក្ុមរបឹក្ាឃ ំសង្កក តដ់ែលបានចូលរមួបានង្ដ្ឋុះរសាយភាល មនូវចណំ ចមយួចំនួន ដែលអាច
ង្ដ្ឋុះរសាយបាន និខចំណ ចខ្លុះបានដ្ឋក្ជ់ាដ្នការក្ា ខការង្ដ្ឋុះរសាយបនត។ ចណំ ចដែលរក្ុមរបកឹ្ាឃ ំ
សង្កក តប់ានង្ដ្ឋុះរសាយជូនរបជាពលរែាភាល ម មានែូចជាក្រណីង្សាើស ំការសហការពីរបជាពលរែាង្ែើមបងី្ដ្ឋុះ
រសាយបញ្ហា សិទធិក្ មារ និខសាលាង្រៀន និខបញ្ហា ភមូឃិ មំានស វតាិភាពង្ៅក្ា ខឃ /ំសង្កក ត។់ ក្រណីដែលអាជាា
ធរមនិអាចង្ដ្ឋុះរសាយបានជូនរបជាពលរែាមានែូចជា ក្រណីការង្សាើស ំបង្ខកើត្ារ ឬង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្លូវ
ថ្ាល់ជាង្ែើមង្រ ុះបញ្ហា ទខំអស់ង្នាុះរតូវបញ្ចូ លក្ា ខដ្នការអភវិឌ្ឍនឃ៍ ំ/សង្កក តរ់បចាឆំ្ា ។ំ 
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គ. ការវាយត្ន លែាំមណើ រការអភិបាលែិច្ចលអមដ្ឋយផតលព់ិៃទុ 
របជាពលរែាដែលចូលរមួក្ា ខង្វទិកាក្ប៏ានចូលរមួ្ខដែរក្ា ខការ្តល់ពិនទ វាយតនមលង្លើការង្ពញចិតតឬ

មនិង្ពញចិតតរបស់ខ្លួន ចំង្ ុះការអន វតតង្ោលការណ៍អភបិាលក្ិចចលអទខំ៨ចណំ ច ែូចខាខង្រកាម៖ 

- ង្ោលការណ៍ទី១៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរែា 
- ង្ោលការណ៍ទី២៖ នីតិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត ់
- ង្ោលការណ៍ទី៣៖ តមាល ភាព 
- ង្ោលការណ៍ទី៤៖ ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា  
- ង្ោលការណ៍ទី៥៖ សមធម ៌
- ង្ោលការណ៍ទី៦៖ របសិទធភាពខ្ពស់ 
- ង្ោលការណ៍ទី៧៖ គណង្នយយភាព 
- ង្ោលការណ៍ទី៨៖ ការង្ឆ្លើយតប 

មធយមភាគននង្ោលការណ៍ទខំ៨ ដែលរបជាពលរែាបានដ្ឋក្ព់នទ ៖ 

ការអន វតតង្ោលកាណ៍ មនិង្ពញ
ចតិត(%) 

ង្ពញចតិត
ខ្លុះ(%) 

ង្ពញចតិត
មធយម
(%) 

ង្ពញចតិត
ង្រចើន 
(%) 

ង្ពញចតិត
ទខំរសខុ 
(%) ព ិន

ទ  មធ
យម
 នន

(#/
5) 

ង្ោលការណ៍ទ១ី៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរែា  1.96 11.30 21.83 33.90 31.02 
3.81 

ង្ោលការណ៍ទី២៖ នីតិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត់ 2.54 8.67 20.95 33.62 34.21 3.89 

ង្ោលការណ៍ទី៣៖ តមាល ភាព 2.87 7.45 30.29 31.45 27.94 3.74 

ង្ោលការណ៍ទ៤ី៖ ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា  2.58 7.74 26.70 40.86 22.12 3.72 

ង្ោលការណ៍ទ៥ី៖ សមធម៌ 1.85 7.65 25.27 38.19 27.05 3.81 

ង្ោលការណ៍ទ៦ី៖ របសិទធភាពខ្ពស់ 2.25 11.08 30.21 31.75 24.71 3.66 

ង្ោលការណ៍ទ៧ី៖ គណង្នយយភាព 2.69 11.02 22.36 34.08 29.85 3.77 

ង្ោលការណ៍ទ៨ី៖ ការង្ឆ្លើយតប 2.55 8.38 19.31 28.96 40.80 3.97 

លទធ្លមធយមទខំ០៨ង្ោលការណ៍ 2.41 9.16 24.62 34.10 29.71 3.80 

 តារាខខាខង្លើបានបង្កា ញថ្ន របជាពលរែាបានង្ពញចិតតង្លើង្ោលការណ៍ទខំ៨ ននង្ោលការណ៍
អភបិាលក្ិចចលអ ក្ា ខក្រមតិចង្នាល ុះ ង្ពញចិតតមធយម ង្ៅង្ពញចិតតង្រចើន (ង្លខ្ពិនទ  ៣.៨) ឬក្ា ខចង្នាល ុះព៤ី១
ភាគរយង្ៅ ៨០ភាគរយ។ 

 ចំណ ចទខំ៨ ននង្ោលការណ៍ង្នុះ មានចណំ ចពីរដែលរបជាពលរែាង្ពញចិតតខ្ពស់ជាខង្គគឺ ង្ោល
ការណ៍ទ២ី ដចខពីនតីិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត ់នខិង្ោលការណ៍ទ៨ី ង្លើការង្ឆ្លើយតប។ 
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រកាហវកិ្អពំភីាគរយជាមធយមននការវាយតនមលង្លើចណំ ចទខំ៨ 

តាមលទធ្ល បង្កា ញថ្ន ពលរែា
ដែលបានចូលរមួវាយតនមលននែំង្ណើ រការអន 
វតតង្ោលការណ៍អភបិាលក្ិចចលអង្ៅមូលដ្ឋា ន
ឃ ំសង្កក តច់ំនួនរហូតែល់ ៣៤.១ភាគរយ 
ង្ពញចតិតង្រចើន ចំង្ ុះលទធ្លននការអន វតត

ង្ោលការណ៍ង្ៅមូលដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក ត។់  
២៩.៧១ភាគរយង្ពញចិតតទខំរសុខននការ

អន វតតង្ោលការទខំ៨ ង្នុះ។ 

ង្ដ្ឋយដ្អក្ង្ៅង្លើរបបគំង្ហើញង្នុះ
អាក្ចូលរមួបានង្អាយតនមលខ្ពស់ (ពិនទ ៣.៨០/

៥) ង្លើសមតាភាពរបស់អភបិាលក្ិចចមូលដ្ឋា នក្ា ខការង្ឆ្លើយជាមយួរបជាពលរែារបស់ខ្លួន។ ការរក្ង្ឃើញង្នុះ
ោ់ក្ែូ់ចបានឆ្ល ុះបញ្ហច ំខង្លើការអន វតតនជ៏ាក្ដ់សតខ្ខដែរ ង្ដ្ឋយសារដតពួក្ោតជ់ាញឹក្ញាបដ់តខទទួលបាន
នូវការដណរនាពំីថ្នា ក្ង់្លើង្ែើមបងី្អាយមានង្ឆ្លើយតបង្អាយបានទនង់្ពលង្វលាចំង្ ុះរាង្លើក្ខវល់និខតរមូវការ
របស់ពលរែាង្ៅក្ា មូលដ្ឋា ន។ ដតង្ដ្ឋយដ ក្ «របសិទធភិាព» ននការបំង្ពញការង្កររតូវបានង្គ្តល់ពិនទ ទប
ជាខង្គង្ៅក្ា ខចំង្ណាមង្ោលការណ៏ទខំ៨ង្ៅក្ា ខតារាខ។ ពលរែាអាក្ចូលរមួក្ប៏ាន្តល់តនមលខ្ពស់ ង្លើការ
បខករលក្េណុះង្អាយមានការចូលរមួពីពលរែាង្ៅក្ា ខមូលដ្ឋា នឃ ំសង្កក តដ់ែលមានពនិទ  ៣.៨១/៥។ 

លទធ្លខាខង្លើក្ប៍ានបង្កា ញ្ខដែរថ្ន មានរបជាពលរែារបមាណ១១%មនិង្ពញចតិត និខង្ពញ
ចិតតខ្លុះ និខបរបមាណ២៤% ង្ពញចិតតមធយម ចំង្ ុះលទធ្ លននការអន វតតង្ោលការណ៍ខាខង្លើ្ខដែរ។  

តាមរយៈលទធ្លខាខង្លើ ការអន វតតង្ោលការណ៍អភបិាលក្ិចចលអង្ៅមូលដ្ឋា នឃ /ំសង្កក តរ់តូវបាន
របជាពលរែាោរំទ នខិបង្កា ញការង្ពញចិតតជាពិង្សសង្ៅង្លើលទធភាពននការង្ឆ្លើយតបនឹខបញ្ហា  ឬក្ខវល់របស់
ពលរែាង្ហើយ និខការបខករលក្េណៈង្អាយមានការចូលរមួពីពលរែាង្ៅក្ា មូលដ្ឋា ន។  ង្ទុះជាោ៉ា ខណា តាម
រយុះរបបគំង្ហើញង្នុះអាជាា ធរឃ ំ/សង្កក តរ់តូវដតបនតការខ្ិតខ្ំរបឹខដរបខក្ា ខការអន វតតង្ោលការណ៍ទខំ០៨នន
អភបិាលក្ិចចលអមូលដ្ឋា នឃ /ំសង្កក តរ់បក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភិាពខ្ពស់ ង្ែើមបបីនតទទួលបានការង្ពញចិតតពីរបជា
ពលរែាបដនាមង្ទៀត។ 

2.41

9.16

24.62

34.1

29.71

លទធ្ លមធយមទខំ០៨ង្ោលការណ៍

មិនលរញចិត្ត(%) លរញចិត្តខាះ(%) លរញចិត្តមធយម(%) លរញចិត្តលព្ចើន (%) លរញចិត្តទំាង្ព្សុង្ (%) 
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IX. មស្ច្ែតីស្ៃនិដ្ឋា ៃ  

រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខនីតិកាលទ៦ី បានង្ក្ើតង្ចញពីលទធ្ លង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតាខំតណំាខរាស្តសតឆ្ា  ំ
២០១៨ ។ គតិរតឹមឆ្ា ២ំ០២០ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ង្នុះ មានសមាជិក្ចំនួន ៤៧ របូ ជាសមាជកិ្គ
ណៈរែាមស្តនត។ី មស្តនតីជានខ់្ពស់ោ៉ា ខង្ោចណាស់ចនំួន ៩០១ របូ ដែលក្ា ខង្នាុះជារែាង្លខាធិការចំនួន ២៦០ 
របូ អន រែាង្លខាធិការ ចំននួ ៤១៥ របូ រែាមស្តនតីរបតិភអូមនាយក្រែាមស្តនតី ចំននួ ១៩របូ និខទីរបឹក្ារដ្ឋា ភបិាល 
២០៧ របូ។ រដ្ឋា ភបិាលមានង្ោលនង្ោបាយង្ធវើក្ំដណទរមខអ់ភបិាលក្ិចចលអក្ា ខសាា បន័សាធារណៈ ដែលង្ធវើ
ឱយ ង្ក្ើនង្ ើខននចំនួនមស្តនតីជានខ់្ពស់ ដតមនិអាចបង្កា ញអពំរីបសិទធភាពននក្ំដណទរមខប់ានង្ ើយ។  

ឧតតមរក្ុមរបកឹ្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ ដែលបានបង្ខកើតថ្មី នខិរតូវបានចាតទ់ ក្ថ្នជាយនតការង្រៅ
សភាដែលទទួលធាត ចូលបដនាមពីគណបក្សនង្ោបាយ មនិមានឯក្រាជយង្ពញង្លញក្ា ខការបំង្ពញភារក្ិចច
របស់ខ្លួនែូចអាក្តណំាខរាស្តសតដែលរបជាពលរែាង្បាុះង្ឆ្ា ត និខ្តល់អំណាចឱយង្នាុះង្ ើយ។ 

ង្ោលនង្ោបាយ និខក្ិចចការង្ករជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដែលបានដចខ ឬសនា តាមរយៈ
យ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែំណាក្ក់ាលទី ៤  អំពីការបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ចិចលអ មនិបានក្ណំតនូ់វ
សូចនាក្រចាស់លាស់ង្ែើមបវីាស់ដវខពីសមទិធិ្លង្នាុះង្ទ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្ា ខឆ្ា ទំ២ីននការអន វតតង្ោលនង្ោនបាយរបស់ខ្លួន បានង្រោខចណំាយថ្វកិាថ្នា ក្់
ជាតិ របមាណ ៧.៧៧៣,៩៦ លានែ លាល រអាង្មរកិ្។ ថ្វកិាចំណាយថ្នា ក្ជ់ាតិ បានធាល ក្ច់ ុះ ង្លើ  ង្លើវស័ិ
យសខគម និខង្សែាក្ិចច ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខឆ្ា ២ំ០១៩។ ប៉ា ដនត្ទ យពីឆ្ា មំ នៗ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានង្រោខថ្វកិា
ចំណាយមនិទនដ់បខដចក្រហូតែល់២៧%ននថ្វកិាចណំាយថ្នា ក្ជ់ាតិសរ ប រសបង្ពលដែលកាលឆ្ា ២ំ០១៩ 
រដ្ឋា ភបិាលបានង្រោខខ្ទខច់ណំាយង្នុះរតឹមដត១៩%ដតប៉ា ង្ណាណ ុះ។ 

ង្ដ្ឋយដ ក្សរមាបក់ារអន វតតង្ោលការណ៍អភបិាលក្ចិចលអង្ែើមបអីភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋា នឃ /ំសង្កក តរ់តូវ
បានរបជាពលរែាដែលបានចូលរមួវាយតនមលង្លើការង្ពញចិតតចំនួន (ចំននួ ៣៤% ង្ពញចតិតង្រចើន និខរបមាណ 
២៤% ង្ទៀតមានការង្ពញចតិតមធយម)។ ជាមយួោា ង្នុះ របជាពលរែាចំនួនដែលបាន បានសដមតខការមនិង្ពញ
ចិតត និខង្ពញចិតតខ្លុះមានចំនួនរបមាណ១១%ចំង្ ុះលទធ្លននការអន វតតង្ោលការណ៍ទខំង្នុះង្ៅមូល
ដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក ត។់ ង្បើពិនតិយង្មើលពិនទ ជាមធយមដែលរបជាពលរែាបានដ្ឋក្ច់ំង្ ុះលទធ្លននការអន វតតង្ោល
ការណ៍ទខំង្នុះវញិគ ឺ៣.៨ននពិនទ ៥។ តាមរយៈលទធ្លដែលបានបង្កា ញង្ដ្ឋយពលរែាដែលបានចូលរមួក្ាខ
ង្វទិការខាខង្លើ ការអន វតតង្ោលការណ៍អភបិាលក្ចិចលអង្ៅមូលដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក តរ់តវូបានរបជាពលរែាោរំទ 
និខបង្កា ញការង្ពញចិតតជាពិង្សសង្ៅង្លើលទធភាពននការង្ឆ្លើយតប នខឹបញ្ហា  ឬក្ខវល់របស់ពលរែាង្ហើយនិខ
ការបខករលក្េណៈង្អាយមានការចូលរមួពីពលរែាង្ៅ ក្ា ខមូលដ្ឋា នប៉ា ដនតពកួ្ោតក់្ប៏ានបង្កា ញង្អាយង្ឃើញថ្ន
ោតម់ានការខ្ក្ចតិតខាល ខំង្ៅង្ ើយង្លើការខ្វុះនូវគណនីយភាពនិខតមាល ភាពក្ា ខមូលដ្ឋា ន្ខដែរ។ ែូចង្នុះ 
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តាមរយុះរបបគំង្ហើញង្នុះអាជាា ធរឃ ំ/សង្កក ត ់ រតូវដតបនតការខ្ិតខ្ំរបឹខដរបខក្ា ខការអន វតតង្ោលការណ៍ទខំ
០៨ននអភបិាលក្ចិចលអមូលដ្ឋា នឃ ំ/សង្កក តរ់បក្បង្ដ្ឋយរបសិទធិភាពខ្ពស់ ង្ែើមបបីនតទទលួបានការង្ពញចិតតពី
របជាពលរែាបដនាមង្ទៀត។ 

 

X. កផនែឧបស្ ព័ៃ 

លែេខ្ណឌ នៃការវាយត្ន ល ៃិ្ផតលព់ិៃទ ុ
 

េរាខណឌ ការវាយត្នមា 

មនិង្ពញចិតត 
០-២០% (១) 

ង្ពញចិតតខ្លុះ 
 ២១%-៤០% (២) 

ង្ពញចិតតមធយម  
៤១%-៦០% (៣) 

ង្ពញចិតតង្រចើន  
៦១%-៨០% (៤) 

ង្ពញចិតតទខំរសុខ  
៨១%-១០០% (៥) 

មនិវាយតនមល 

ព័ត្៌មាៃនៃអនែច្ូលរ ួផតលព់ិៃទ ុ

 
លទ្ធផលវាយត្ន លតា ឃុាំ/ស្ង្កក ត្់ 

 លទធ្លវាយតនមលង្ៅសង្កក តរ់កាក្ណាត ល រក្ុខរក្ង្ចុះ ង្ខ្តតរក្ង្ចុះ 

 

ការអន វតតង្ោលកាណ៍ មនិង្ពញ
ចិតត(%) 

ង្ពញចិតត
ខ្លុះ(%) 

ង្ពញចិតត
មធយម(%) 

ង្ពញចិតត
ង្រចើន (%)  

ង្ពញចិតត
ទខំរសុខ 
(%)  

ព ិន
ទ  មធ

យម
 នន

(#/
5) 

ង្ោលការណ៍ទ១ី៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរែា  0.00 7.07 22.52 25.63 44.79 4.08 

ង្ោលការណ៍ទី២៖ នីតិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត់ 0.00 1.72 26.72 29.31 42.24 4.14 

ង្ោលការណ៍ទី៣៖ តមាល ភាព 0.00 5.23 35.10 31.59 28.08 3.83 

រែសុ 60 ១៨-៣០ 48 1.ែឋមសិកា 51 ១. ជាមន្តនតរីាជការ 4 ១. ធ្ននារកាសនតសុិខ សណាត ែ់ធ្នា ែ់រសែៀែសរៀែរយសាធ្នរណៈ 86

រសី 106 ៣១-៤៥ 44 2.មធ្សមសិកាកំរតិ១ 60 ២. ជាអ្ាកមានលុយ 2 ២. សលើកទឹកចិតត ឱ្យមានការែសងក ើនផាសុខភាព និងសុខមាលភាពរែស់រែជាពលរដ្ 96

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 3 ៤៦-៦០ 48 3.មធ្សមសិកាកំរតិ២ 36 ៣. មិនដឹ្ង 2 ៣. អ្ាកការពារ ប្ែរកាែរសិាា ន និងធ្នធ្ននធ្មមជាត 81

៦០ ស ើង 23 4.ឧតតមសិកា 9 ៤. ជាអ្ាក ជាែ់សនា ត រតវូបានសរជើសសរ ើសសោយរែជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសបាោះសនា តសរជើសសរ ើសរកមុរែឹកាឃំុសង្កក ត់157 ៤. ែំសពញកិចចការជាទូសៅស ល្ ើយតែតរមូវការ រែស់រែជាពលរដ្ 124

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 6 5.អ្នុែណឌ ិត 1 ៥. ជាសសម ៀនឃំុសង្កក ត់ 3 ៥. អ្នុវតតកិចចការអ្រតានុកូលោឋ ន និងកិចចការពិនិតយែញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះអ្ាកសបាោះសនា ត 128

សផ្សងសទៀត 6 ៦. ជាមន្តនតែី ូ លីស ទាហាន 0 ៦. ចាត់ប្ចងសសវាសាធ្នរណៈមូលោឋ ន 92

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 6 មិនសរជើសសរ ើសចសមល ើយ 1 ៧. ជំរុញកិចចអ្ភិវឌ្ឍន៍សសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសលើកកំពស់ជីវភាពរស់សៅរែស់អ្ាកភូម 114

៨. សំរែសំរលួទសសនៈរែស់រែជាពលរដ្ឋឲ្យមានការសោគយល់គ្នា សៅវញិសៅមក 98

៩. អ្នុវតតសៅតាមចាែ់ រពោះរាជរកឹតយ អ្នុរកឹតយ រែកាស និងលិខិតែទោឋ នពាក់ព័ន 92

០៦

ឃំុ/

សង្កក

ត់

នន

០៦

សខតត

ចំនួនននអ្ាកចូលរមួផ្តល់ពិនទ ុ និងផ្តល់ចសមល ើយ

សភទ អាយុ ករមិតវែបធ្ម៌ រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់ជា......... រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់មានតួនាទីជា........ (អ្ាកចូលរមួសរជើសសរ ើសចសមល ើយសរចើន)

រែសុ 8 ១៨-៣០ 9 1.ែឋមសិកា 5 ១. ជាមន្តនតរីាជការ 3 ១. ធ្ននារកាសនតសុិខ សណាត ែ់ធ្នា ែ់រសែៀែសរៀែរយសាធ្នរណៈ 15

រសី 21 ៣១-៤៥ 5 2.មធ្សមសិកាកំរតិ១ 13 ២. ជាអ្ាកមានលុយ 0 ២. សលើកទឹកចិតត ឱ្យមានការែសងក ើនផាសុខភាព និងសុខមាលភាពរែស់រែជាពលរដ្ 11

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 ៤៦-៦០ 6 3.មធ្សមសិកាកំរតិ២ 7 ៣. មិនដឹ្ង 1 ៣. អ្ាកការពារ ប្ែរកាែរសិាា ន និងធ្នធ្ននធ្មមជាត 9

៦០ ស ើង 9 4.ឧតតមសិកា 0 ៤. ជាអ្ាក ជាែ់សនា ត រតវូបានសរជើសសរ ើសសោយរែជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសបាោះសនា តសរជើសសរ ើសរកមុរែឹកាឃំុសង្កក ត់25 ៤. ែំសពញកិចចការជាទូសៅស ល្ ើយតែតរមូវការ រែស់រែជាពលរដ្ 13

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 5.អ្នុែណឌ ិត 0 ៥. ជាសសម ៀនឃំុសង្កក ត់ 0 ៥. អ្នុវតតកិចចការអ្រតានុកូលោឋ ន និង កិចចការពិនិតយែញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះអ្ាកសបាោះសនា ត 21

សផ្សងសទៀត 4 ៦. ជាមន្តនតែី ូ លីស ទាហាន 0 ៦. ចាត់ប្ចងសសវាសាធ្នរណៈមូលោឋ ន 8

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 មិនសរជើសសរ ើសចសមល ើយ 0 ៧. ជំរុញកិចចអ្ភិវឌ្ឍន៍សសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសលើកកំពស់ជីវភាពរស់សៅរែស់អ្ាកភូម 11

៨. សំរែសំរលួទសសនៈរែស់រែជាពលរដ្ឋឲ្យមានការសោគយល់គ្នា សៅវញិសៅមក 10

៩. អ្នុវតតសៅតាមចាែ់ រពោះរាជរកឹតយ អ្នុរកឹតយ រែកាស និងលិខិតែទោឋ នពាក់ព័ន 10

 ណ
េ
ត្
តរក
ណច
េះ

ចំនួនននអ្នកចូលរមួផ្តល់ពិនទ ុ និងផ្តល់ចណមា ើយ

សភទ អាយុ ករមិតវែបធ្ម៌ រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់ជា......... រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់មានតួនាទីជា........ (អ្ាកចូលរមួសរជើសសរ ើសចសមល ើយសរចើន)
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ង្ោលការណ៍ទ៤ី៖ ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា  0.00 3.45 34.48 37.93 24.14 3.83 

ង្ោលការណ៍ទ៥ី៖ សមធម៌ 0.00 3.45 27.59 37.93 31.03 3.97 

ង្ោលការណ៍ទ៦ី៖ របសិទធភាពខ្ពស់ 0.60 5.36 41.07 28.57 24.40 3.71 

ង្ោលការណ៍ទ៧ី៖ គណង្នយយភាព 0.00 0.00 32.14 17.86 50.00 4.18 

ង្ោលការណ៍ទ៨ី៖ ការង្ឆ្លើយតប 0.00 7.14 28.57 28.57 35.71 3.93 

លទធ្លមធយមទខំ០៨ង្ោលការណ៍ 0.07 4.18 31.02 29.67 35.05 3.96 
 

 លទធ្លវាយតនមលង្ៅ ឃ ំអញ្ហច ញរខូ រសុក្បរបិណ៌ូ ង្ខ្តតក្ំពខឆ់្ា ខំ 

 

ការអន វតតង្ោលកាណ៍ មនិង្ពញ
ចិតត(%) 

ង្ពញចិតត
ខ្លុះ(%) 

ង្ពញចិតត
មធយម(%) 

ង្ពញចិតត
ង្រចើន (%)  

ង្ពញចិតត
ទខំរសុខ 
(%)  

ព ិន
ទ  មធ

យម
 នន

(#/
5) 

ង្ោលការណ៍ទ១ី៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរែា  1.15 30.80 39.63 23.97 4.45 3.00 

ង្ោលការណ៍ទី២៖ នីតិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត់ 5.29 24.42 35.03 27.53 7.73 3.08 

ង្ោលការណ៍ទី៣៖ តមាល ភាព 3.23 20.61 36.39 30.14 9.63 3.22 

ង្ោលការណ៍ទ៤ី៖ ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា  0.00 26.24 37.53 26.24 10.00 3.20 

ង្ោលការណ៍ទ៥ី៖ សមធម៌ 3.19 28.02 22.63 35.44 10.72 3.22 

ង្ោលការណ៍ទ៦ី៖ របសិទធភាពខ្ពស់ 1.19 37.87 32.93 23.87 4.14 2.92 

ង្ោលការណ៍ទ៧ី៖ គណង្នយយភាព 3.33 43.33 16.67 33.33 3.33 2.90 

ង្ោលការណ៍ទ៨ី៖ ការង្ឆ្លើយតប 6.67 23.33 33.33 26.67 10.00 3.10 

លទធ្លមធយមទខំ០៨ង្ោលការណ៍ 3.01 29.33 31.77 28.40 7.50 3.08 
 

 លទធ្លវាយតនមលង្ៅ ឃ ំសំង្រាខង្រកាម រសុក្បនាទ យមាស ង្ខ្តតក្ំពត 

រែសុ 1 ១៨-៣០ 8 1.ែឋមសិកា 9 ១. ជាមន្តនតរីាជការ 0 ១. ធ្ននារកាសនតសុិខ សណាត ែ់ធ្នា ែ់រសែៀែសរៀែរយសាធ្នរណៈ 11

រសី 31 ៣១-៤៥ 13 2.មធ្សមសិកាកំរតិ១ 11 ២. ជាអ្ាកមានលុយ 1 ២. សលើកទឹកចិតត ឱ្យមានការែសងក ើនផាសុខភាព និងសុខមាលភាពរែស់រែជាពលរដ្ 19

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 ៤៦-៦០ 8 3.មធ្សមសិកាកំរតិ២ 8 ៣. មិនដឹ្ង 0 ៣. អ្ាកការពារ ប្ែរកាែរសិាា ន និងធ្នធ្ននធ្មមជាត 20

៦០ ស ើង 1 4.ឧតតមសិកា 0 ៤. ជាអ្ាក ជាែ់សនា ត រតវូបានសរជើសសរ ើសសោយរែជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសបាោះសនា តសរជើសសរ ើសរកមុរែឹកាឃំុសង្កក ត់30 ៤. ែំសពញកិចចការជាទូសៅស ល្ ើយតែតរមូវការ រែស់រែជាពលរដ្ 21

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 2 5.អ្នុែណឌ ិត 1 ៥. ជាសសម ៀនឃំុសង្កក ត់ 1 ៥. អ្នុវតតកិចចការអ្រតានុកូលោឋ ន និង កិចចការពិនិតយែញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះអ្ាកសបាោះសនា ត 24

សផ្សងសទៀត 1 ៦. ជាមន្តនតែី ូ លីស ទាហាន 0 ៦. ចាត់ប្ចងសសវាសាធ្នរណៈមូលោឋ ន 20

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 2 មិនសរជើសសរ ើសចសមល ើយ 0 ៧. ជំរុញកិចចអ្ភិវឌ្ឍន៍សសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសលើកកំពស់ជីវភាពរស់សៅរែស់អ្ាកភូម 23

៨. សំរែសំរលួទសសនៈរែស់រែជាពលរដ្ឋឲ្យមានការសោគយល់គ្នា សៅវញិសៅមក 13

៩. អ្នុវតតសៅតាមចាែ់ រពោះរាជរកឹតយ អ្នុរកឹតយ រែកាស និងលិខិតែទោឋ នពាក់ព័ន 20

ចំនួនននអ្ាកចូលរមួផ្តល់ពិនទ ុ និងផ្តល់ចសមល ើយ

សភទ អាយុ ករមិតវែបធ្ម៌ រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់ជា......... រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់មានតួនាទីជា........ (អ្ាកចូលរមួសរជើសសរ ើសចសមល ើយសរចើន)

 ណ
េ
ត្
តកំ
ព
ង់
ឆ្
នំង
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ការអន វតតង្ោលកាណ៍ មនិង្ពញ
ចិតត(%) 

ង្ពញចិតត
ខ្លុះ(%) 

ង្ពញចិតត
មធយម(%) 

ង្ពញចិតត
ង្រចើន (%)  

ង្ពញចិតត
ទខំរសុខ 
(%)  

ព ិន
ទ  មធ

យម
 នន

(#/
5) 

ង្ោលការណ៍ទ១ី៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរែា  2.84 9.90 18.24 44.99 24.03 3.77 

ង្ោលការណ៍ទី២៖ នីតិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត់ 4.26 5.39 24.37 41.49 24.50 3.77 

ង្ោលការណ៍ទី៣៖ តមាល ភាព 4.26 10.51 25.36 36.32 23.55 3.64 

ង្ោលការណ៍ទ៤ី៖ ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា  4.17 2.08 29.17 41.67 22.92 3.77 

ង្ោលការណ៍ទ៥ី៖ សមធម៌ 4.35 4.35 28.99 42.03 20.29 3.70 

ង្ោលការណ៍ទ៦ី៖ របសិទធភាពខ្ពស់ 4.23 4.26 34.57 35.14 21.80 3.66 

ង្ោលការណ៍ទ៧ី៖ គណង្នយយភាព 9.09 9.09 18.18 40.91 22.73 3.59 

ង្ោលការណ៍ទ៨ី៖ ការង្ឆ្លើយតប 4.76 9.52 9.52 33.33 42.86 4.00 

លទធ្លមធយមទខំ០៨ង្ោលការណ៍ 4.74 6.89 23.55 39.48 25.33 3.74 
 

 លទធ្លវាយតនមលង្ៅ ឃ ំតា្ូ រសុក្សាវ យង្ចក្ ង្ខ្តតបនាទ យមានជយ័ 

 

ការអន វតតង្ោលកាណ៍ មនិង្ពញ
ចិតត(%) 

ង្ពញចិតត
ខ្លុះ(%) 

ង្ពញចិតត
មធយម(%) 

ង្ពញចិតត
ង្រចើន (%)  

ង្ពញចិតត
ទខំរសុខ 
(%)  

ព ិន
ទ  មធ

យម
 នន

(#/
5) 

ង្ោលការណ៍ទ១ី៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរែា  6.67 12.23 9.29 33.30 38.50 3.85 

ង្ោលការណ៍ទី២៖ នីតិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត់ 2.05 13.56 14.90 26.96 42.53 3.94 

ង្ោលការណ៍ទី៣៖ តមាល ភាព 3.92 0.00 33.23 27.31 35.54 3.91 

រែសុ 9 ១៨-៣០ 8 1.ែឋមសិកា 7 ១. ជាមន្តនតរីាជការ 0 ១. ធ្ននារកាសនតសុិខ សណាត ែ់ធ្នា ែ់រសែៀែសរៀែរយសាធ្នរណៈ 12

រសី 15 ៣១-៤៥ 9 2.មធ្សមសិកាកំរតិ១ 9 ២. ជាអ្ាកមានលុយ 0 ២. សលើកទឹកចិតត ឱ្យមានការែសងក ើនផាសុខភាព និងសុខមាលភាពរែស់រែជាពលរដ្ 11

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 ៤៦-៦០ 5 3.មធ្សមសិកាកំរតិ២ 5 ៣. មិនដឹ្ង 1 ៣. អ្ាកការពារ ប្ែរកាែរសិាា ន និងធ្នធ្ននធ្មមជាត 9

៦០ ស ើង 1 4.ឧតតមសិកា 3 ៤. ជាអ្ាក ជាែ់សនា ត រតវូបានសរជើសសរ ើសសោយរែជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសបាោះសនា តសរជើសសរ ើសរកមុរែឹកាឃំុសង្កក ត់23 ៤. ែំសពញកិចចការជាទូសៅស ល្ ើយតែតរមូវការ រែស់រែជាពលរដ្ 20

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 1 5.អ្នុែណឌ ិត 0 ៥. ជាសសម ៀនឃំុសង្កក ត់ 0 ៥. អ្នុវតតកិចចការអ្រតានុកូលោឋ ន និង កិចចការពិនិតយែញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះអ្ាកសបាោះសនា ត 21

សផ្សងសទៀត 0 ៦. ជាមន្តនតែី ូ លីស ទាហាន 0 ៦. ចាត់ប្ចងសសវាសាធ្នរណៈមូលោឋ ន 10

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 មិនសរជើសសរ ើសចសមល ើយ 0 ៧. ជំរុញកិចចអ្ភិវឌ្ឍន៍សសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសលើកកំពស់ជីវភាពរស់សៅរែស់អ្ាកភូម 17

៨. សំរែសំរលួទសសនៈរែស់រែជាពលរដ្ឋឲ្យមានការសោគយល់គ្នា សៅវញិសៅមក 16

៩. អ្នុវតតសៅតាមចាែ់ រពោះរាជរកឹតយ អ្នុរកឹតយ រែកាស និងលិខិតែទោឋ នពាក់ព័ន 13

ចំនួនននអ្ាកចូលរមួផ្តល់ពិនទ ុ និងផ្តល់ចសមល ើយ

សភទ អាយុ ករមិតវែបធ្ម៌ រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់ជា......... រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់មានតួនាទីជា........ (អ្ាកចូលរមួសរជើសសរ ើសចសមល ើយសរចើន)

 ណ
េ
ត្
តកំ
ព
ត្
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ង្ោលការណ៍ទ៤ី៖ ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា  2.00 8.00 18.00 44.00 28.00 3.88 

ង្ោលការណ៍ទ៥ី៖ សមធម៌ 1.28 5.28 14.51 43.44 35.49 4.07 

ង្ោលការណ៍ទ៦ី៖ របសិទធភាពខ្ពស់ 3.28 7.99 24.67 31.72 32.34 3.82 

ង្ោលការណ៍ទ៧ី៖ គណង្នយយភាព 3.70 3.70 18.52 37.04 37.04 4.00 

ង្ោលការណ៍ទ៨ី៖ ការង្ឆ្លើយតប 3.85 3.85 11.54 19.23 61.54 4.31 

លទធ្លមធយមទខំ០៨ង្ោលការណ៍ 3.34 6.83 18.08 32.87 38.87 3.97 
 

 លទធ្លវាយតនមលង្ៅ សង្កក តប់ារាយណ៍ រក្ខុនរពដវខ ង្ខ្តតនរពដវខ 

 

ការអន វតតង្ោលកាណ៍ មនិង្ពញ
ចិតត(%) 

ង្ពញចិតត
ខ្លុះ(%) 

ង្ពញចិតត
មធយម(%) 

ង្ពញចិតត
ង្រចើន (%)  

ង្ពញចិតត
ទខំរសុខ 
(%)  

ព ិន
ទ  មធ

យម
 នន

(#/
5) 

ង្ោលការណ៍ទ១ី៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរែា  0.00 1.33 13.33 34.67 50.67 4.35 

ង្ោលការណ៍ទី២៖ នីតិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត់ 1.04 2.00 4.04 38.42 54.50 4.43 

ង្ោលការណ៍ទី៣៖ តមាល ភាព 4.17 0.00 16.67 33.33 45.83 4.17 

ង្ោលការណ៍ទ៤ី៖ ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា  6.00 0.00 16.00 52.00 26.00 3.92 

ង្ោលការណ៍ទ៥ី៖ សមធម៌ 0.00 1.33 28.00 34.67 36.00 4.05 

ង្ោលការណ៍ទ៦ី៖ របសិទធភាពខ្ពស់ 2.03 4.03 21.47 35.50 36.97 4.01 

ង្ោលការណ៍ទ៧ី៖ គណង្នយយភាព 0.00 0.00 32.00 32.00 36.00 4.04 

ង្ោលការណ៍ទ៨ី៖ ការង្ឆ្លើយតប 0.00 0.00 20.00 24.00 56.00 4.36 

លទធ្លមធយមទខំ០៨ង្ោលការណ៍ 1.65 1.09 18.94 35.57 42.75 4.17 
 

 លទធ្លវាយតនមលង្ៅ ឃ ំសំង្រាខោ រសុក្ពួក្ ង្ខ្តតង្សៀមរាប 

រែសុ 14 ១៨-៣០ 4 1.ែឋមសិកា 14 ១. ជាមន្តនតរីាជការ 1 ១. ធ្ននារកាសនតសុិខ សណាត ែ់ធ្នា ែ់រសែៀែសរៀែរយសាធ្នរណៈ 18

រសី 9 ៣១-៤៥ 6 2.មធ្សមសិកាកំរតិ១ 5 ២. ជាអ្ាកមានលុយ 0 ២. សលើកទឹកចិតត ឱ្យមានការែសងក ើនផាសុខភាព និងសុខមាលភាពរែស់រែជាពលរដ្ 17

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 2 ៤៦-៦០ 7 3.មធ្សមសិកាកំរតិ២ 5 ៣. មិនដឹ្ង 0 ៣. អ្ាកការពារ ប្ែរកាែរសិាា ន និងធ្នធ្ននធ្មមជាត 18

៦០ ស ើង 8 4.ឧតតមសិកា 1 ៤. ជាអ្ាក ជាែ់សនា ត រតវូបានសរជើសសរ ើសសោយរែជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសបាោះសនា តសរជើសសរ ើសរកមុរែឹកាឃំុសង្កក ត់23 ៤. ែំសពញកិចចការជាទូសៅស ល្ ើយតែតរមូវការ រែស់រែជាពលរដ្ 23

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 5.អ្នុែណឌ ិត 0 ៥. ជាសសម ៀនឃំុសង្កក ត់ 0 ៥. អ្នុវតតកិចចការអ្រតានុកូលោឋ ន និង កិចចការពិនិតយែញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះអ្ាកសបាោះសនា ត 22

សផ្សងសទៀត 0 ៦. ជាមន្តនតែី ូ លីស ទាហាន 0 ៦. ចាត់ប្ចងសសវាសាធ្នរណៈមូលោឋ ន 21

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 មិនសរជើសសរ ើសចសមល ើយ 1 ៧. ជំរុញកិចចអ្ភិវឌ្ឍន៍សសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសលើកកំពស់ជីវភាពរស់សៅរែស់អ្ាកភូម 22

៨. សំរែសំរលួទសសនៈរែស់រែជាពលរដ្ឋឲ្យមានការសោគយល់គ្នា សៅវញិសៅមក 21

៩. អ្នុវតតសៅតាមចាែ់ រពោះរាជរកឹតយ អ្នុរកឹតយ រែកាស និងលិខិតែទោឋ នពាក់ព័ន 19

ចំនួនននអ្ាកចូលរមួផ្តល់ពិនទ ុ និងផ្តល់ចសមល ើយ

សភទ អាយុ ករមិតវែបធ្ម៌ រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់ជា......... រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់មានតួនាទីជា........ (អ្ាកចូលរមួសរជើសសរ ើសចសមល ើយសរចើន)

 ណ
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ការអន វតតង្ោលកាណ៍ មនិង្ពញ
ចិតត(%) 

ង្ពញចិតត
ខ្លុះ(%) 

ង្ពញចិតត
មធយម(%) 

ង្ពញចិតត
ង្រចើន (%)  

ង្ពញចិតត
ទខំរសុខ 
(%)  

ព ិន
ទ  មធ

យម
 នន

(#/
5) 

ង្ោលការណ៍ទ១ី៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរែា  1.08 6.45 27.96 40.86 23.66 3.80 

ង្ោលការណ៍ទី២៖ នីតិរែា ង្ៅក្ា ខឃ ំសង្កក ត់ 2.59 4.95 20.66 38.04 33.76 3.95 

ង្ោលការណ៍ទី៣៖ តមាល ភាព 1.67 8.33 35.00 30.00 25.00 3.68 

ង្ោលការណ៍ទ៤ី៖ ការរពមង្រពៀខឯក្ភាពោា  3.33 6.67 25.00 43.33 21.67 3.73 

ង្ោលការណ៍ទ៥ី៖ សមធម៌ 2.30 3.45 29.89 35.63 28.74 3.85 

ង្ោលការណ៍ទ៦ី៖ របសិទធភាពខ្ពស់ 2.15 7.01 26.54 35.68 28.62 3.82 

ង្ោលការណ៍ទ៧ី៖ គណង្នយយភាព 0.00 10.00 16.67 43.33 30.00 3.93 

ង្ោលការណ៍ទ៨ី៖ ការង្ឆ្លើយតប 0.00 6.45 12.90 41.94 38.71 4.13 

លទធ្លមធយមទខំ០៨ង្ោលការណ៍ 1.64 6.66 24.33 38.60 28.77 3.86 

 

រែសុ 15 ១៨-៣០ 9 1.ែឋមសិកា 10 ១. ជាមន្តនតរីាជការ 0 ១. ធ្ននារកាសនតសុិខ សណាត ែ់ធ្នា ែ់រសែៀែសរៀែរយសាធ្នរណៈ 20

រសី 15 ៣១-៤៥ 5 2.មធ្សមសិកាកំរតិ១ 8 ២. ជាអ្ាកមានលុយ 0 ២. សលើកទឹកចិតត ឱ្យមានការែសងក ើនផាសុខភាព និងសុខមាលភាពរែស់រែជាពលរដ្ 22

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 1 ៤៦-៦០ 14 3.មធ្សមសិកាកំរតិ២ 8 ៣. មិនដឹ្ង 0 ៣. អ្ាកការពារ ប្ែរកាែរសិាា ន និងធ្នធ្ននធ្មមជាត 11

៦០ ស ើង 3 4.ឧតតមសិកា 4 ៤. ជាអ្ាក ជាែ់សនា ត រតវូបានសរជើសសរ ើសសោយរែជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសបាោះសនា តសរជើសសរ ើសរកមុរែឹកាឃំុសង្កក ត់31 ៤. ែំសពញកិចចការជាទូសៅស ល្ ើយតែតរមូវការ រែស់រែជាពលរដ្ 26

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 5.អ្នុែណឌ ិត 0 ៥. ជាសសម ៀនឃំុសង្កក ត់ 0 ៥. អ្នុវតតកិចចការអ្រតានុកូលោឋ ន និង កិចចការពិនិតយែញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះអ្ាកសបាោះសនា ត 23

សផ្សងសទៀត 1 ៦. ជាមន្តនតែី ូ លីស ទាហាន 0 ៦. ចាត់ប្ចងសសវាសាធ្នរណៈមូលោឋ ន 19

មិនផ្តល់ចសមល ើយ 0 មិនសរជើសសរ ើសចសមល ើយ 0 ៧. ជំរុញកិចចអ្ភិវឌ្ឍន៍សសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសលើកកំពស់ជីវភាពរស់សៅរែស់អ្ាកភូម 22

៨. សំរែសំរលួទសសនៈរែស់រែជាពលរដ្ឋឲ្យមានការសោគយល់គ្នា សៅវញិសៅមក 20

៩. អ្នុវតតសៅតាមចាែ់ រពោះរាជរកឹតយ អ្នុរកឹតយ រែកាស និងលិខិតែទោឋ នពាក់ព័ន 17

ណេ
ត្
តណស
ៀម
រា
ែ

ចំនួនននអ្ាកចូលរមួផ្តល់ពិនទ ុ និងផ្តល់ចសមល ើយ

សភទ អាយុ ករមិតវែបធ្ម៌ រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់ជា......... រកមុរែឹកាឃំុ/សង្កក ត់មានតួនាទីជា........ (អ្ាកចូលរមួសរជើសសរ ើសចសមល ើយសរចើន)



34 
 

បញ្ជសី្ាំណួរស្ម្មាប់ម្បជាពលរែាវាយត្ន ល 
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មោលការណ៍ទា្ំ ០៨ នៃអភិបាលែិច្ចលអ លូដ្ឋា ៃ 
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របូភាពស្ែ មភាពមវទ្ិកាម្បជាពលរែាមៅឃុាំ/ស្ង្កក ត្់ 

 
 

    


