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ថ្ថៃទ២ី៣  ខែ      ឆ្ប ាំ២០១៥ 

                 
      

                                         /                 
                     ៥      ១ 

   
រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ បានដ្ឋកច់េញ និងរបកាសចោលនចោបាយរបស់ែលួនចដ្ឋយបានខបងខេងជា០៤

វស័ិយធាំៗ រមួមាន៖១. ការការពារជាតិសនថិសុែ និងសណ្តថ បធ់្នប បស់ាធ្នរណៈ,២. ការពរងងឹរដ្ឌបាលសាធ្នរណៈ,វមិជឈ
ការ និងវសិហមជឈការ, ការពរងឹងខផបកេាប ់ នងិរបពន័នយុតថិធម ៌ និងការរបឆ្ាំងអាំចពើពុករលួយ, ៣.ការអភវិឌ្ណចសដ្ឌកេិច 
    ៤, ការអភវិឌ្ណវស័ិយអបរ់ ាំ, សុខាភបិាល, ការងារ, វបផធម ៌និង សងគមកិេច។ កបុងវស័ិយទាំងបនួ(០៤)    ចេច ើញ
មានេាំណុេតូេៗជាចរេើនខដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានសនាថានឹងសចរមេឲ្យបាន ឬបនថអនុវតថកបុងនីតិកាលទី៥ចនេះ ប ុខនថ
េាំណុេ  ការសនាទាំងច េះមនិរតូវបានកាំណតជ់ាេាំនួ ជាកល់ាកច់ េះចទ។              ១៦       
                                     ០៣      ០៤ ។                         
          ៣៣                                                                           
                ។ 

 
កបុងរយៈចពលមយួ (០១) ឆ្ប ាំដ្ាំបូងថ្នរដ្ឌសភានីតិកាលទី៥ រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ខដ្លដ្ឹក ាំចដ្ឋយេណបកសរបជាជន

កមពុជា បានសចរមេ         ការបាំចពញ/អនុវតថនច៍ោលនចោបាយេាំនួន០៦ (៣៧,៥%)ថ្ន១៦        ចោល
នចោបាយខដ្លមានសូ ករេាស់លាស់ រមួមានដូ្េជា៖ កាំចណើ នកាំចណើ នចសដ្ឌកេិច ៧%កបុងមយួឆ្ប ាំ, ការកាតប់នទយ
ភាពរករីកកបុង អរា ០១%កបុងមយួឆ្ប ាំ, ការបញ្ណបក់ារផថល់ដ្ីសមផទនចសដ្ឌកេិច, ការ                      
                                            ,      បេាំចោលនចោបាយដ្ឹកជញ្ជូ នទីរកុង និងចោលចៅថ្ន
េាំនួនចទសេរណ៍ពីចរៅរបចទស។ 

     ចោលនចោបាយេាំនួន០៧រមួមាន ការរកាថ្ផធចនសាទទឹកសាប, ការេុេះបញ្ជ ីដ្ីធល,ី   កសាងចោល
នចោបាយជាតិសថីពីសិទនិលាំចៅសាទ ន, របជាជនទទួលចសវាទកឹសាា ត, ពរងកីការផគតផ់គងអ់េគសិនីពីបណ្តឋ ញជាតិឲ្យដ្ល់
ភូម,ិ បនឋកសាងអនុវទិាល័យឲ្យបានរេប ុ់ាំ និងការចរៀបេាំចោលនចោបាយជាតិសឋីពីមុែរបរ និងការងារ រតូវបានរាជ
រដ្ឋឌ ភបិាលបានអនុវតថន ៍ ឬ/និងសចរមេបានែលេះ។ ឯចោលនចោបាយេាំនួន០៣ រាជរដ្ឋឌ ភបិាល           មនិអាេ
សរមេបានាមការសនារបស់ែលួន។ ចោលនចោបាយទាំងបីច េះមានដូ្េជា ចោលនចោបាយ ាំចេញអងករឲ្យបាន 
១លានចាន ចៅឆ្ប ាំ២០១៥,   ការរកាថ្ផធដ្ីខដ្លរេបដ្ណឋ បច់ដ្ឋយថ្រពច ើ និងការដ្ឋកឲ់្យដ្ាំចណើ រការរបបរបាកច់សាធន៍
និវតថនស៍រមាបក់មមករនិចោជិតកបុងវស័ិយឯកជន។ 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិបដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម្៌និងយុតតិធម្៌និងយុតតិធម្៌   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   fffooorrr   FFFrrreeeeee   aaannnddd   FFFaaaiiirrr   EEEllleeeccctttiiiooonnnsss   iiinnn   CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   
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                          ១(                                    )           
               ៤៤,៤%                       /                ៣៣                   
                     ៥                       ៥៥,៦%                              
                            ។ 

                    ០៤             /                                    
                                                                             
    1          (៥០,៧%)                                                                    
                                   ៤៩%                                            ។        
                     ២០១៤     ៣៤០០                                      
                       ២៣,៣%,                               ១៣,៨%,                     ៨,៩% 
                       ៨,២%                                            ។           
                                                     ។  

                                                                      
                                     (៦១,៤%)                        ។            
                      ១៣,៨%             ២                              ។      
                                                                              
                                                 ។ 

 
រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ ថ្នរដ្ឌសភា េសឺទិតចៅចរកាមការដ្ឹក ាំរបស់េណបកសរបជាជនកមពុជាខតមយួេត ់

ែុសពីអាណតថិមុនៗខដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលសមពន័ភាពចកើតចេញពកីារដ្ឹក ាំរបស់េណបកសកាន ់ អាំណ្តេេឺាំេណបកសរបជា
ជនកមពុជា និងេណបកសហ្វុនសិុនបុេិ។                      ៥                               
                                                      ចបាេះចឆ្ប តផថល់ចសេកថទុីកេិតថចលើសមាសភាពរាជ
រដ្ឋឌ ភបិាល                                  ចបាេះចឆ្ប តចរជើសាាំងរបធ្នន, អនុរបធ្ននរដ្ឌសភា និងរបធ្នន, អនុ
របធ្នន និងសមាជិកេណៈកមាម ការ  ថ្នរដ្ឌសភា កាលពីថ្ថៃទី២៤ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣ កបុងសមយ័របជុាំចលើកទី១  
ចដ្ឋយ         មារា ៤2 ថ្នេាបធ់មមនុញ្ដបខនទម ឆ្ប ាំ២០០៤។ េាបធ់មមនុញ្ដបខនទម រតងម់ារា ៣ បានខេងោ ង

                                                     
1                                                      ២(          ),   ៣(                    ),   ៤(            )      ៥
(                           ) 
2 ការចរៀបេាំបញ្ជ ីរាយ យចបកខជន ចដ្ើមផចីបាេះចឆ្ប តចរជើសាាំង(របធ្នន អនុរបធ្នន កដូ៍្េជារបធ្នននិងអនុរបធ្ននេណៈកមមការ) និងផថល់ចសេកថីទុកេិតថ(េាំចពាេះ
សមាជិករដ្ឋឌ ភិបាល)រតូវអនុវតថដូ្េខាងចរកាម៖ 

 បញ្ជ ីរាយ មចបកខជនរបធ្នន អនុរបធ្ននថ្នរដ្ឌសភា កដូ៍្េជារបធ្នន និងអនុរបធ្ននេណៈកមមការជាំ ញទាំងអស់ថ្នរដ្ឌសភា រតវូចរៀបេាំ 
និងចសបើចដ្ឋយេណបកសនចោបាយ ខដ្លរពមចរពៀងោប បចងកើតរាជរដ្ឋឌ ភិបាលេាំរុេះ ចហើយរតូវចផញើជូនរពឺទនសមាជិករដ្ឌសភា។ 

 ាមចសេកថីចសបើពីេណបកសនចោបាយ ខដ្លមានេាំននួអាសនៈចរេើនជាងចេចៅកបុងរដ្ឌសភា ាមរយៈរពឹទនសមាជិកសភា រពេះមហាកសរតរទង ់
ាាំងវរជនមយួរូប កបុងេាំចណ្តមតាំណ្តងរាស្តសថថ្នេណបកសនចោបាយខដ្ល បេះចឆ្ប តឲ្យបចងកើតរាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ វរជខដ្លរតូវបាចាតាាំងចនេះ 
រតូវចរៀបេាំផគូរផគងដ្ាំខណងចផសងៗកបុងរាជរដ្ឋឌ ភិបាលរេួចផញើបញ្ជ ីរាយ មសមាជិកទាំងអស់ថ្នរាជរដ្ឋឌ ភិបាលជូនរពឹទនសមាជិករដ្ឌសភា។ 

 រពឹទនសមាជិករដ្ឌសភា រតូវចរៀបេាំបញ្ជ ីរាយ មជាកញ្ចបម់យួនូវចបកខជន របធ្នន អនុរបធ្នន ថ្នរដ្ឌសភា កដូ៍្េ ជារបធ្នន និងអនុរបធ្នន
េណៈកមមការជាំ ញទាំងអស់ ថ្នរដ្ឌសភា រពមទាំងចបកខជន យករដ្ឌមស្តនថី និងសមាជិកទាំងអស់ថ្នរាជរដ្ឋឌ ភិបាល  ចដ្ើមផដី្ឋកជូ់នរដ្ឌសភាចបាេះចឆ្ប ត។ 



 

 3 

 

េាស់ថា កបុងករណីខដ្លច ើញថានីតិវធិីថ្នមារា ៨២ថមី នងិ ១១៩ ថមីថ្នរដ្ឌធមមនុញ្ដ  មនិអាេសចរមេបាន       
                   ៤              ។  

                 ៥                                             ២៨       
           ។                                              ៦០០                 
                 ២៤៤                            ២៣៨                                
      ១០០                                                                        
                                                                                         
         /              ។                                                                
១៧%           ៥។  

ចរបៀបចធៀបជាមយួរបចទសជតិខាង ជាពិចសសរបចទសចៅកបុងតាំបនជ់ាមយួោប  រេ សមពន័ដ្ឹក ាំរាជរដ្ឋឌ ភបិាល
របចទសកមពុជា ចពលបេចុបផនបពតិជាមានេាំនួនចរេើន ែណៈខដ្លេាំននួសមាជិកសភា  នីតិកាលទី៥ មនិសមាមារតនឹង
របជាសាស្តសថ ទាំហាំភូមសិាស្តសថ  និងចសដ្ឌកិេច។ ផលទុនសរុបរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៣ របស់របជាពចលរដ្ឌកមពុជាេ ឺ $១០០៧ 
សរមាបរ់បជាពលរដ្ឌមាប ក់ៗ  ែណៈខដ្លរបចទសបងក់ាល ចដ្សមានេាំននួ $៩៥៨។ ទិនបនយ័ឆ្ប ាំ២០១៣បងាា ញថា បងក់ាល
ចដ្សជារបចទសមានរបជាជនេាំនួន ១៥៨.៥១៣.០០០  ក3់ មានសមាជិកេណៈរដ្ឌមស្តនថេីាំននួខត ៥៥ រូបប ុចណ្តត េះ។ 
ចលើសពីចនេះចទៀត ឥណ្តឍ  របចទសខដ្លមានរបជាជនេាំននួ ១,២៦៧,៤០២,០០០ និងផលទុនសរុបសរមាប់មាប កេ់ាំននួ 
$១,៤៩៩ មានសមាសជិកេណៈរដ្ឌមស្តនថីរតមឹខត ៦៦ រូបប ុចណ្តត េះ។េាំននួរបជាជនថ្នរបចទសទាំងពីរ ចរេើនជាងរបចទស
កមពុជាដ្ល់ចៅជាងរាបសិ់បដ្ង ប ុខនថកមពុជាមានសមាជិកេណៈរដ្ឌមស្តនថីរហូតេាំនួន ២៤៤  ក4់                  
                       ២៣៨        ។ 

                                                                       /        
                             ៥      ១                                      មកព ី
របពន័នផសពវផាយ របាយការណ៍បឋមរបស់អងគការជាតិ និងអនថរជាត ិ សារពត័ម៌ានជាត ិ និងអនថរជាត ិ  រពមទាំងសាទ បន័
ជាតិ និងអនថរជាតិចផសង ចដ្ើមផ ី                 /                               ។      
                                             ចវទិកាមាច ស់ចឆ្ប តរតូវបានចរៀបេាំចឡើង ចៅកបុងចែតថចសៀម
រាប                   មានរបជាពលរដ្ឌេូលរមួ របមាណជា ២៥០    កាលពីេុងឆ្ប ាំ២០១៤។ របជាពលរដ្ឌផថល់
ពិនធុ            5 ចលើលទនផលថ្នការបាំចពញ/អនុវតថនច៍ោលនចោបាយខដ្លមនិមានសូេ ករេាស់លាស់េាំនួន៣៣
     របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ 

 
 

                                                     
3 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 
4  យរដ្ឌមស្តនថី១រូប, ឧប យករដ្ឌមស្តនថី ០៩ រូប, ចទសរដ្ឌមស្តនថី ១៥រូប, រដ្ឌមស្តនថី ៣៣ រូប (រដ្ឌមស្តនថីអមេណៈរបតិភ ូ១៤), រដ្ឌចលខាធិការ ១៨៧រូប  
5 ចលើកទី១ខផាកចលើព័ត៌មាន ឬេាំចណេះដ្ឹងរបស់របជាពលរដ្ឌផ្ទធ ល់, ចលើកទីពីរខផាកចលើព័ត៌មាន ឬេាំចណេះដ្ឹងរបស់របជាពលរដ្ឌ រមួទាំងព័ត៌មានខដ្ល
បានផថល់ជូនចដ្ឋយវាេមិន 
 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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សរមាបព់ត័ម៌ានបខនទមសូមទកទ់ង៖ 
១.                                     ០១៦ ៨២ ៨២ ១១ 
២.                             ០១២៩៤ ២០ ១៧ 
៣.         ឈ                                ០១២ ៩៤ ២០ ១៩   
៤. ចលាក ចសៀន ប្ុនរទិន   មស្តនថីខផបកអចងកត    ០៨៩ ២១ ២១ ១០ 
៥.                                          ០៩២ ៦៥ ៨៣ ១៨  
        ៖ ចបសកកមមរបស់ែុមខស្តហវល េឺជួយ បចងកើតបរោិកាសេួរជាទីចពញេិតឋ និងមានព័តម៌ានរេប់រោន់ ទី១/                
                             ាមរយៈការបញ្ចុ េះបញ្ចូល តសូ្មតិ ចដ្ើមផទីទួលបាននូវរកបែ័ណឍ េាប់សមរមយ, ការអប់រ ាំចដ្ើមផផីឋល់ព័តម៌ានដ្ល់
អបកចបាេះចឆ្ប ត អាំពីសិទនិ និងសកមមភាពេូលរមួសចងកតការណ៍របស់ពួកចេ ខដ្លអាេរារាាំងនូវភាពមនិរបរកតី រពមទាំងផឋល់នូវរបាយការណ៍
អចងកតោ ងទូលាំទូលាយ និងឆ្ប់រហ័ស ចដ្ើមផអីាេ  មានការវាយតថ្មលចលើដ្ាំចណើ រការ ចបាេះចឆ្ប តមយួខដ្លមនិលាំចអៀង និងមនិរបកាន់បកសពួក ទ២ី/ 
                                        ាមរយៈការអប់រ ាំ និងចវទិកាសាធ្នរណៈកបុងចោលបាំណងជាំរញុចលើកទឹកេិតឋ 
របជាពលរដ្ឌឱ្យេូលរមួកបុងកិេចការនចោបាយ និងការចធវើចសេកឋីសាំចរេ   ការតសូ្មត/ិបញ្ចុ េះបញ្ចូលចដ្ើមផឱី្យមានការខកទរមង់ ដ្ាំចណើ រ
ការចបាេះចឆ្ប តខដ្លបចងកើននូវេណចនយយភាព (ការទទួលែុសរតូវ) របស់មស្តនឋីជាប់ចឆ្ប ត រពមទាំងផឋល់នូវរបាយការណ៍អចងកតោ ងទូលាំទូលាយ 
និងឆ្ប់រហ័ស ចដ្ើមផអីាេឱ្យមានការវាយតថ្មលមយួខដ្លមនិលាំចអៀង និងរបកាន់បកសពួក ចៅចលើការបាំចពញកមមវធិីនចោបាយ និងដ្ាំចណើ រការអនុវតឋន៍ 
ការងាររបស់មស្តនឋីជាប់ចឆ្ប ត។ 



ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល ៖ ផ្ទះលេខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកេអក់ ១ ខណ្ឌ  ទួេលោក រាជធានីភ្នំលេញ ព្េះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  Teuk  Laak  I,  Tuol  Kork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 

P.O. Box 1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh  Website: www.comfrel.org 
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Press Release 
 

‘Assessment and Voters’ Score Card on the First Year Fulfillment of Political 
Platform of the Fifth Mandate of Government’ 

 

  The Royal Government of Cambodia (RGC) declared and launched its political platform 
incorporating four main sectors:  1: National defence, security and public order, 2: Improvement of 
public administration, decentralization and deconcentralization, law and justice, and anti-corruption 
activities, 3: Development of economics and 4:  Development of education, health, labor, culture and 
social affairs. Many points of political platform that the RGC promises to fulfill are found in these four 
sections, but only 16 points in the 3rd and 4thr are considered as precise indicators.  Another 33 points 
without precise indicators are also scored based upon whether they have been fulfilled or not.      

In the year since  the beginning of the fifth legislature of the National Assembly (NA), the RGC 
has fully fulfilled 6 (37.5%) of 16 political platforms with precise indicators They are:  annual 7% 
economic growth, annual 1% poverty reduction, halting of economic land concessions , improvement of 
rural roads, transportation policy creation and an increase in foreign tourist numbers . 

While another seven political platforms related to  water for family fishing, land title registration, 
national housing policy design, people’s access to running water, village electricity supplies,  secondary 
school construction in all communes and national career and labor policy design, have only  been partly 
fulfilled or/and implemented by the RGC. Three political platform promises have been implemented but 
when compared to the previous performance the RGC is unlikely fulfill them. For example, one million 
tons of rice exports in 2015, maintenance of existing forest cover, and implementation of  retirement 
allowance in the private sector. 

For the first year, voters’ score card on the fulfillment of political platform with imprecise 
indicator in Phnom Penh and Siem Reap, 44.4%1 of participants are partly satisfied, while 55.6% are not 
satisfied. 

On the fulfillment of the Development of Education, Health, Labor, Culture and Social Affairs, 
50.7%2 of participants are partly satisfied, while 49% are less or completely dissatisfied.  

                                                     
1 An average of partly satisfying, averagely satisfying, quite satisfying and strongly or completely satisfying 
2 An average of partly satisfying, averagely satisfying, quite satisfying and strongly or completely satisfying 
 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិបដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម្៌និងយុតតិធម្៌និងយុតតិធម្៌   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   fffooorrr   FFFrrreeeeee   aaannnddd   FFFaaaiiirrr   EEEllleeeccctttiiiooonnnsss   iiinnn   CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   
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Looking at the 2014 national budget, the RGC planned to spend US$3,400 million including in 
the budget which was not allocated. It may have spent 23.3% on social affairs, 13.8% on national 
defence and security, 8.9% on the economic sector, and 8.2% on general administration. The 
expenditure on social affair is the highest of the four sectors 

61.4% of people are dissatisfied with the fulfillment of national defense security and public order 
commitments. This sector received the most dissatisfaction while the government may have spent 13.8 
% of the total national budget which second largest.  The result of satisfaction on the fulfillment of this 
sector is not better if compared with the amount of expenditure. 

The RGC of the fifth legislature of the National Assembly (NA) is led by the Cambodian 
People’s Party (CPP). In the previous mandate the RGC was considered to be a coalition government as 
it consisted of two parties, CPP and FUNCINPEC. The RCG’s currently lacks legitimacy   because it 
was formed after having not followed constitutional procedure. . The vote of confidence in the proposed 
government and the vote for the leadership of NA were conducted with package vote on 24 December 
2013 in the first plenary session. It was preceded with article 43 of the extra constitutional law, while it 
says in article 3 that if the objectives of procedures stipulated in aticles 82 and 119 New of the 
Constitution cannot be achieved, article 4 of the extra constitutional law will be practised.  

The RGC led by the CPP has increased the number of ministries to 28 as a result of the 
cancellation of public service department the government currently consists of about 600 officials 
including 244 members of cabinet, 238 under general secretaries of state, about one hundred 
governmental advisors and other high raking political offials. The number of governmental members has 
increased as there is no law or provision that stipulate how many ministries, members of carbinet, under 
general secretaries of state and governmental members elected by the government and the prime 
minister are. It is noted that for the fifth legislature, the number of female members of cabinet has 
increased by 17%. 

 Compared with neighboring countries, the fifth legislature government is made up with a   large 
number of cabinet members that is not proportional to the number of National Assembly members, the 
general population or the geographic and economic situation.  According to Cambodia’s Gross Domestic 
Product (GDP) in 2013, per capita income was US $ 1,007 US.  Bangladesh, a country with a population 
of 158, 518,000 with a GDP of US$958 in 2013, has only 55 members of carbinet. Moverover, India 
with 1, 267, 402,000 people and US$1,499 US GDP had only 66 member of cabinet.  The population of 
these two countries is many times more than Cambodia, but Cambodia has 244 cabinet members and 
238 under general secretaries of state. 

                                                     
3 The list of candidates for package vote on the election and vote of confidence is prepared as follows: 

 The list of candidates for President and vice-president of the National Assembly, as well as the chairpersons and 
vice-chair person of the commissions of the National Assembly shall be prepared and proposed by the political party 
that agree to form a coalition government, and shall be sent to the oldest member of the National Assembly.  

 Upon the request by the political party that won the most seats in the National Assembly, made through the oldest 
member of the National Assembly, the King shall appoint a dignitary from among National Assembly Member of 
the winning party to propose the Royal Government. The appointed dignitary shall prepare and send to the oldest 
Member of the National Assembly a list of propose member of the Royal Government.   
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The report on an Assessment and Voters’ Score Card on the First Year Fulfillment of the 
Political Platform of the Fifth Mandate Government compiled by COMFREL is based on analysis of 
existing primary data from NGO, INGO, press agencies and national institutions for making an 
assessment on the fulfillment of political platforms with precise indicator. For an assessment on 
fulfillment of the political platform with imprecise indicators, some voters’ score card forums were 
conducted in Phnom Penh and Siem Reap with about 250 participants in December 2014. Thirty three 
points of political platform with imprecise indicator were scored two times4.    
 
For further information, contact: 

 

1. Mr.Yong Kim Eng  Board Director Member  016 82 82 21  
2. Koul Panha   Executive Director   012 94 20 17 
3. Mr.Kim chhorn   Senior Program Coordinator  012 94 20 19 
4. Mr.Sean Bunrith  Monitoring Officer  089 21 21 10 
5. Mr.Yoeung Sotheara  Monitoring and legal officer  092 65 83 18 

 
   កក   ៖ បេសកកម្មរេស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយ េប្កើតេរយិាកាសគួរជាទីបេញចិតដ និ្មានេ័តម៌ានរគេ់រាន់ ទី១/                
                             តាម្រយៈការេញុ្ុះេញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បទីទួលបាននូវរកេខ័ណ្ឌ ចាេ់សម្រម្យ, ការអេ់របំ ើម្បផី្ដល់េ័តម៌ាន ល់
អនកបបាុះបនន ត អំេីសិទធិ និ្សកម្មភាេចូលរមួ្សប្កតការណ៍្រេស់េួកបគ ហ្វ លអាចរារាំ្ នូវភាេម្និរេរកតី រេម្ទំ្ ផ្ដល់នូវរបាយការណ៍្
អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នេ់ររ័ស ប ើម្បអីាច  មានការវាយតម្ម្លបលើ ំបណ្ើ រការ បបាុះបនន តម្យួហ្វ លម្និលំបអៀ្ និ្ម្និរេកាន់េកសេួក ទ២ី/ 
                     ក                  តាម្រយៈការអេ់រ ំ និ្បវទិកាសាធារណ្ៈកនុ្បាលេំណ្្ជំរញុបលើកទឹកចិតដ 
រេជាេលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កនុ្កិច្ការនបយាបាយ និ្ការប្វើបសចកដីសំបរចនានា ការតស ូម្ត/ិេញុ្ុះេញូ្លប ើម្បឱី្យមានការហ្វកទរម្្់  ំបណ្ើ រ
ការបបាុះបនន តហ្វ លេប្កើននូវគណ្បនយយភាេ (ការទទួលខុសរតូវ) រេស់ម្្នដីជាេ់បនន ត រេម្ទំ្ ផ្ដល់នូវរបាយការណ៍្អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ 
និ្នេ់ររ័ស ប ើម្បអីាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួហ្វ លម្និលំបអៀ្ និ្រេកាន់េកសេួក បៅបលើការេបំេញកម្មវ ិ្ ីនបយាបាយ និ្ ំបណ្ើ រការអនុវតដន៍ 
ការងាររេស់ម្្នដីជាេ់បនន ត។ 

                                                     
4 Political platforms with imprecise indicator is first scored with participant’s knowledge and second scored with not only 
their knowledge but also information of fulfillment of them from the speaker. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍ 
 
ស្តពី ី

 
ការឃ្ល ាំមមើល និងការផតលព់ិនទុមលើលទ្ធផល 
ននការបាំមពញ/អនវុត្តន៍មោលនមោបាយ 
របស្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាលនីត្ិកាលទ្ី៥ ឆ្ន ាំទ្ី១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខែ កមុភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
  



 
 

មាតិកា 
I. ខ្លឹមសារសង្ខេប ........................................................................................................................ 1 

II. ង្សចក្ថីង្ផថើម ............................................................................................................................. 1 

III. វធិីសាស្តសថ និខទំហនំនរបាយការណ៍ ............................................................................................. 2 

IV. ការបង្ខកើតរាជរដ្ឋឌ ភបិាលនតីកិាលទី៥ ........................................................................................... 3 

V. រក្សួខ រដ្ឌង្លខាធិការដ្ឋឌ ន និខសមាជិក្ ននរាជរដ្ឋឌ ភបិាល .............................................................. 4 

1. សមាជិក្រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ............................................................................................................. 4 

2. ការបង្ខកើត ឬកក្សរមួលរក្សួខថម ី................................................................................................. 6 

ក្. រក្សួខមុខ្ងារសាធារណៈ .................................................................................................................. 6 

ខ្. រក្សួខឧសាហក្មម និខសិបផក្មម និខរក្សួខករ ៉ែ និខថាមពល ............................................................... 6 

VI. ង្ោលនង្ោបាយរាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ី ................................................................................ 7 

VII. ការរក្ង្ ើញ និខការផថល់ពិនធុង្លើលទនផលននការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយសរមាបឆ់្ប ទីំ១ ........... 8 

1. ការបំង្ពញអនុវតថង្ោលនង្ោបាយមានសូចនាក្រចាស់លាស់ ......................................................... 8 

2. ការផថល់ពិនធុការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយមនិមានសូចនាក្ចាស់លាស់ (ក្រណីសិក្ា៖ រាជធានី
ភបងំ្ពញ និខង្ខ្តថង្សៀមរាប) ............................................................................................................. 27 

វស័ិយទី១៖ការពារជាត ិសនថិសុខ្ និខសណ្តថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ .............................................................. 27 

វស័ិយទី២៖ ការពរខឹខរដ្ឌបាលសាធារណៈ វមិជណការ និខវសិហមជណការ  ការពរខឹខកផបក្ចាប ់និខរបពន័ន
យុតថិធម ៌និខការរបឆ្ខំអំពំង្ពើពុក្រលួយ ................................................................................................. 27 

វស័ិយទី3៖ ការអភវិឌ្ណនង៍្សដ្ឌកិ្ចច .......................................................................................................... 28 

វស័ិយទី4៖ ការអភវិឌ្ណនវស័ិយអបរ់ ំសុខាភបិាល ការងារ វបផធម ៌និខសខគមកិ្ចច ..................................... 28 

លទនផលការផថល់ពិនធុង្លើកាអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលទខំបនួវស័ិយ ង្ៅរាជធានី 
ភបងំ្ពញ និខ ង្ខ្តថង្សៀមរាប .................................................................................................................... 29 

លទនផលជាមធយមននការង្ពញចិតថ និខមនិង្ពញចតិថចំង្ពាោះការអនុវតថ/បំង្ពញង្ោលនង្ោបាយ របស់រាជរដ្ឋឌ
ភបិាល៖ ................................................................................................................................................ 30 

VIII. ង្សចក្ថីសនបិដ្ឋឌ ន..................................................................................................................... 31 

ឧបសមពន័ន .................................................................................................................................... 32 

 



 

1 
 

I. ែលឹមសារស្មងេប 
 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលននរដ្ឌសភានីតកិាលទី៥ រតូវបានបង្ខកើតង្ឡើខង្ៅនថងទី២៤ កខ្ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ ង្ដ្ឋយការ
ង្បាោះង្ឆ្ប តផថល់ង្សចក្ថីទុក្ចិតថជាក្ញ្ចប ់ ង្ដ្ឋយតំណ្តខរាស្តសថននរដ្ឌសភាគណបក្សរបជាជនក្មពុជា ង្រពាោះតំណ្តខរា
ស្តសថគណបក្សសង្ស្តងាគ ោះជាតិមនិបានចូលរបជំុសភាដ្ំបូខ កដ្លចាបរ់ដ្ឌធមមនុញ្ដបានកចខថា ជាការរបជំុបង្ខកើតសភា
នីតកិាលថមី។ ង្រកាយបង្ខកើតរាជរដ្ឋឌ ភបិាល ង្លាក្នាយក្រដ្ឌមស្តនថីបានរបកាសដ្ឋក្ង់្ចញជាផលូវការនូវក្មមវធិីនង្ោ
បាយរបស់ខ្លួនកដ្លមាន០៤វស័ិយធំៗ។ ង្ដ្ើមផអីនុវតថង្ោលនង្ោបាយង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្ប៏ានបនថអនុវតថយុទន
សាស្តសថចតុង្កាណដ្ំណ្តក្ទ់៣ី ង្ដ្ើមផកី្ំង្ណើ នការងារ សមធម ៌និខរបសិទនភាពង្ៅក្មពុជា។ 
 ក្បុខង្ោលបំណខបង្ខកើនតមាល ភាព និខជំរញុឱ្យរាជរដ្ឋឌ ភបិាលមានការទទួលខុ្សរតូវខ្ពស់ ខុ្មកស្តហវលបានង្ធវើ
ការអង្ខកត និខង្លើក្ទឹក្ចិតថឱ្យមាច ស់ង្ឆ្ប ត វាយតនមលង្លើការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ ង្ដ្ឋយ
សិក្ា និខវភិាគង្លើរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន និខទិនបនយ័កដ្លពាក្ព់ន័ន និខផថល់ឱ្កាសឲ្យរបជាពលរដ្ឌ  ផថល់ពិនធុង្លើ
ការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយង្នាោះ។ 
 មុនការចូលសភារបស់តំណ្តខរាស្តសថគណបក្សសង្ស្តងាគ ោះជាតិ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលគណបក្សរបជាជនក្មពុជា រតូវ
បានអបក្ខ្លោះយល់ថា ជារាជរដ្ឋឌ ភបិាលខ្វោះនតីានុកូ្លភាព ង្រពាោះង្ក្ើតង្ចញពីរដ្ឌសភាឯក្បក្ស។ សរមាបរ់ាជរដ្ឋឌ ភិ
បាលននរដ្ឌសភានីតិកាលទ៥ីង្នោះ ចំនួនរក្សួខចំនួនង្ក្ើនង្ឡើខដ្ល់២៨ និខរដ្ឌង្លខាធិការដ្ឋឌ នចំនួន០១។ 
សមាសភាពគណៈរដ្ឌមស្តនថីមានចំនួន២៤៤របូធាល ក្ចុ់ោះចនំួន៥% ង្បើង្ធៀបនឹខនតីិកាលទី៤។ ចំកណក្ឯសមាស
ភាពស្តសថីក្បុខគណៈរដ្ឌមស្តនថបីានង្ក្ើនង្ឡើខដ្ល់ង្ៅរបមាណ១៧%។ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានង្ធវើការកក្សរមួលរក្សួខ
ឧសាហក្មម ករ ៉ែ និខថាមពលង្ៅជារក្សួខឧសាហក្មម និខសិបផក្មម និខរក្សួខករ ៉ែ និខថាមពលោ៉ែ ខរបញាប់
របញាល់ហាក្ដូ់្ចជាមនិមានការង្រោខទុក្។ 
 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញនូវង្ោលនង្ោបាយតាមវស័ិយចំនួន០៤ គឺ១.ការការពារជាតិសនថិសុខ្ និខ 
សណ្តថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ ២. ការពរខឹខរដ្ឋឌ បាលសាធារណៈ វមិជឈការ និខវសិហមជឈការ ការពរខឹខកផបក្ចាប ់
និខរបពន័នយុតថិធម ៌និខការរបឆ្ខំអំង្ពើពុក្រលួយ ៣. ការអភវិឌ្ណនង៍្សដ្ឌក្ិចច និខ៤. ការអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយអបរ់សុំខា 
ភបិាល ការងារ វបផធម ៌ និខសខគមកិ្ចច។ ក្បុខង្ោលនង្ោបាយទខំង្នាោះ មានកត១៦ចំណុចកតប៉ែុង្ណ្តត ោះមានសូ
ចនាក្រចាស់លាស់ ង្ៅក្បុខវស័ិយទី០៣ ទី០៤ និខ៣៣ចណុំច ោម នសូចនាក្រចាស់លាស់។ 
 ក្បុខរយៈង្ពលមយួ (០១) ឆ្ប ដំ្ំបូខ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលននរដ្ឌសភានីតិកាលទ៥ី កដ្លដ្ឹក្នាងំ្ដ្ឋយគណបក្ស
របជាជនក្មពុជា បានសង្រមចការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយចំននួ០៦ចណុំច(៣៧,៥%) និខសង្រមចបាន
ខ្លោះចំននួ៧ចំណុច។ ខ្ណៈកដ្លង្ោលនង្ោបាយចំនួន០៣ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានអនុវតថកតមនិអាចសរមចបាន
តាមការសនារបស់ខ្លួន។ ចងំ្ពាោះលទនផលការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយ មនិមានសូចនាក្រចាស់លាស់
វញិ រតូវបានរបជាពលរដ្ឌចនំួន៤៤,៤% ង្ពញចិតថចំង្ពាោះលទនផលននការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយទខំ
ង្នាោះ កដ្លភាគង្រចើនននរបជាពលរដ្ឌទខំង្នាោះង្ពញចិតថខ្លោះកតប៉ែុង្ណ្តត ោះ ប៉ែុកនថរបជាពលរដ្ឌរហូតដ្ល់ ៥៥,៦% មនិ
ង្ពញចិតថនឹខលទនផលនការបងំ្ពញ/អនុវតថង្ោលនង្ោបាយទខំង្នាោះ។ 

II. មស្ចកតីមផតើម 
 គណៈក្មាម ធិការង្ដ្ើមផកីារង្បាោះង្ឆ្ប តង្ដ្ឋយង្សរ ី និខយុតិថធមង៌្ៅក្មពុជា (ខុ្មកស្តហវល) បានអនុវតថគង្រមាខ
ឃ្ល ងំ្មើលការអនុវតថនក៍ារសនារបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល តាខំពនីីតិកាលទី៣ននរដ្ឌសភា នខិនីតកិាលបនថបនាធ ប ់ រហូត
ដ្ល់នីតិកាលទ០ី៥ននរដ្ឌសភា។ របាយការណ៍ឃ្ល ងំ្មើលការអនុវតថនក៍ារសនារបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល រតូវបានបង្ខកើត
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ង្ឡើខជាង្រៀខរាល់ឆ្ប  ំង្ដ្ើមផងី្ធវើការវាយតនមលចំង្ពាោះការអនុវតថនក៍ារសនា កផែក្តាមង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួនកដ្ល
បានដ្ឋក្ង់្ចញង្ៅង្ដ្ើមនីតិកាលនីមយួ។ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនតីិកាលទី៥ង្នោះ រតូវបានរដ្ឌសភាង្បាោះង្ឆ្ប តផថល់ង្សចក្ថី
ទុក្ចិតថនថងទ២ី៤ កខ្ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ ង្ដ្ឋយសង្មលខោរំទ៦៨/៦៨ននតណំ្តខរាស្តសថគណបក្សរបជាជនក្មពុជា 
ង្ដ្ឋយអវតថមានតំណ្តខរាស្តសថ គណបក្សសង្ស្តងាគ ោះជាតិចំននួ៥៥របូ ក្បុខដ្ំង្ណើ រការង្បាោះង្ឆ្ប តផថល់ង្សចក្ថីទុក្ចិតថ
ង្នោះ។  
 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ននរដ្ឌសភា គឺសទិតង្ៅង្រកាមការដឹ្ក្នារំបស់គណបក្សរបជាជនក្មពុជាកតមយួ
គត ់ ខុ្សពីអាណតថិមុនៗកដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលសមពន័នភាពង្ក្ើតង្ចញពកីារដ្ឹក្នារំបស់គណបក្សកានអ់ំណ្តច គឺ
គណបក្សរបជាជនក្មពុជា នខិគណបក្សហ្វុនសិុនបុិច។ 
 ង្រកាយពីចូលកានត់ំកណខនាយក្រដ្ឌមស្តនថ ី បានរបកាសដ្ឋក្ង់្ចញជាផលូវការនូវក្មមវធិនីង្ោបាយរបស់ខ្លួន
កដ្លមាន០៤វស័ិយធំៗ កដ្លមានការសនាជាង្រចើនង្ទៀតង្ៅក្បុខវស័ិយនីមយួៗននក្មមវធិីនង្ោបាយ។ ង្លាក្
នាយក្រដ្ឌមស្តនថីបានចណំ្តយង្ពលជាង្រចើនង្មា៉ែ ខ បងាា ញសមាជិក្គណៈរដ្ឌមស្តនថ ី ពីង្ោលនង្ោបាយសរមាបន់ីតិ
កាលទ៥ី និខការអនុវតថនក៍្ំកណទរមខវ់ស័ិយធំៗ ឱ្យសីុជង្រៅង្ទៀតផខ។ ង្ដ្ើមផអីនុវតថង្ោលនង្ោបាយង្នោះ រាជរ
ដ្ឋឌ ភបិាលក្ប៏ានបនថអនុវតថយុទនសាស្តសថចតុង្កាណដ្ំណ្តក្ទ់ី៣ ង្ដ្ើមផកី្ំង្ណើ នការងារ សមធម ៌នខិរបសិទនភាពង្ៅ
ក្មពុជា។ 
 ង្ដ្ើមផបីង្ខកើនតមាល ភាព និខជរំញុឱ្យរាជរដ្ឋឌ ភបិាលមានការទទួលខុ្សរតូវនូវអវីកដ្លបានសនា ខុ្មកស្តហវល 
បានង្ធវើការអង្ខកត និខង្លើក្ទឹក្ចិតថឱ្យមាច ស់ង្ឆ្ប តវាយតនមលង្លើការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ 
 សរមាបក់ារសង្ខកត ខុ្មកស្តហវលបានសិក្ាង្លើរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន និខទិនបនយ័កដ្លពាក្ព់ន័ន និខង្ោល
នង្ោបាយ កដ្លមានសូចនាក្រចាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ ង្ដ្ឋយកឡក្ ការផថល់ពិនធុវញិ ខុ្មកស្តហវលង្រៀប
ចំទរមខវ់ាយតនមលដ្ឋក្ព់ិនធុង្ដ្ឋយ មាច ស់ង្ឆ្ប តង្ៅង្លើចំណុចននក្មមវធិីនង្ោបាយ កដ្លមនិមានសូចនាក្រចាស់
លាស់ និខផថល់ឲ្យវាគមិនកចក្រកំលក្ វភិាគង្លើទិនបនយ័បឋមរបស់សាទ បន័ ឬអខគការសខគមសីុវលិកដ្លង្ធវើការពាក្់
ពន័ននឹខវស័ិយទខំង្នាោះ។ 

III. វិធីសាស្តស្ត និងទ្ាំហាំននរបាយការណ៍ 
 របាយការណ៍ង្នោះង្ក្ើតង្ចញពកីាវភិាគង្លើទិនបនយ័ និខពត័ម៌ាន និខការផថល់ពិនធុ។ កផបក្ទី១ននរបាយការណ៍
ង្នោះ កផែក្ង្លើពត័ម៌ាន ឬទិនបនយ័កដ្លមានរសាប ់មក្ពីរបពន័នផសពវផាយរបាយការណ៍បឋមរបស់អខគការជាត ិនិខ
អនថរជាត ិ សារពត័ម៌ានជាតិ និខអនថរជាតិ  រពមទខំសាទ បន័ជាត ិ និខអនថរជាតិង្ផសខៗកដ្លពាក្ព់ន័ននឹខក្មមវធិី
នង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលអាណតថទិី៥។ ង្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល នីតកិាលទី០៥  កដ្លមាន
សូចនាក្រចាស់លាស់រតូវបានវភិាគ និខវាយតនមល។ 
 សរមាបម់យួកផបក្ង្ផសខង្ទៀតននរបាយការណ៍ ង្វទិកាមាច ស់ង្ឆ្ប តចំនួនពីរ រតូវបានង្រៀបចំង្ឡើខង្ៅក្បុខង្ខ្តថ
ង្សៀមរាប មានរបជាពលរដ្ឌចូលរមួចំនួនរបមាណជា១០០នាក្ ់ និខង្ៅរាជធានភីបងំ្ពញមានរបជាពលរដ្ឌចូលរមួ
របមាណ១៥០នាក្ ់ កាលពីចុខឆ្ប ២ំ០១៤ ង្ដ្ើមផឲី្យរបជាពលរដ្ឌផថល់ពិនធុង្លើលទនផលននការបំង្ពញ/អនុវតថន៍
ង្ោលនង្ោបាយ កដ្លមនិមានសូចនាក្រចាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្បុខឆ្ប ទំ១ី។ ការបំង្ពញ/អនុវតថន៍
ង្ោលនង្ោបាយចំនួន៣៣កផបក្ កដ្លមនិមានសូចនាក្រចាស់លាស់ រតូវបានឲ្យរបជាពលរដ្ឌផថល់ពិនធុង្ដ្ឋយង្របើ
របាស់មា៉ែ សីុនផថល់ពិនធុ តាមអញ្ដតថិដូ្ខាខង្រកាម៖ 
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អញ្ដតថ ិ តនមល ភាគរយននការង្ពញចិតថ 
១ មនិង្ពញចិតថទល់កតង្សាោះ ឬង្ពញចិតថតិចតួច  ០-២០% 
២ ង្ពញចិតថខ្លោះ  ២១%-៤០% 
៣ ង្ពញចិតថមធយម ឬង្ពញចិតថពាក្់ក្ណ្តថ ល  ៤១%-៦០% 
៤ ង្ពញចិតថង្រចើន ៦១%-៨០% 
៥ ង្ពញចិតថង្សធើរកតទខំរសុខ ឬង្ពញចិតថទខំរសុខ  ៨១%-១០០% 

 
 របជាពលរដ្ឌបានង្ធវើការផថល់ពិនធុចំននួពីរង្លើក្ ចំង្ពាោះការលទនផលននការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបា
យ។ ការផថល់ពិនធុង្លើក្ទី១ កផែក្ង្លើពត័ម៌ាន ឬចំង្ណោះដ្ឹខរបស់របជាពលរដ្ឌផ្ទធ ល់ ចំកណក្ឯការផថល់ពិនធុង្លើក្ទី
២ កផែក្ង្លើពត័ម៌ាន ឬចំង្ណោះដ្ខឹរបស់របជាពលរដ្ឌ រមួទខំពត័ម៌ានកដ្លបានផថល់ជូនង្ដ្ឋយវាគមនិរមួមាន៖ 
តំណ្តខរាជរដ្ឋឌ ភបិាល តំណ្តខរាស្តសថ តំណ្តខអខគការសខគមសីុវលិ និខអបក្ជំនាញឯក្រាជយកដ្លង្ធវើការពាក្ព់ន័ន
នឹខការតាមដ្ឋនការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ 
IV. ការបមងកើត្រាជរដ្ឋា ភិបាលនីត្ិកាលទ្ី៥ 
 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្បុខនីតិកាលទ៥ីននរដ្ឌសភាង្នោះខ្វោះនតីានុកូ្លភាព ង្ដ្ឋយសារកតការបង្ខកើតរាជរដ្ឋឌ ភបិាល
មនិរសបតាមនីតិវធិីរដ្ឌមស្តនថ។ី  
 ង្រកាយពីការង្បាោះង្ឆ្ប តង្រជើសតាខំតំណ្តខរាស្តសថបានបញ្ចបង់្ៅ និខរតូវបានគណៈក្មាម ធិការជាតិង្រៀបចំ 
ការង្បាោះង្ឆ្ប ត (គ.ជ.ប) បានរបកាសលទនផលជាផលូវការរចួមក្ ង្ៅនថងទី២៣ កខ្ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ រដ្ឌសភាជាតិ 
បានង្បើក្ក្ិចចរបជុំដ្ំបខូ ង្រកាមអធិបតីភាពរបស់រពោះមហាក្សរតននរពោះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា រពោះបាទ នង្រាតថម សីហ
មនុ។ី ង្ៅក្បុខក្ិចចរបជុំង្នោះ មានកតង្បក្េជនជាបង់្ឆ្ប តចំននួ៦៨របូ មក្ពីគណបក្សរបជាជនក្មពុជា ក្បុខចំង្ណ្តម
ង្បក្េជនជាបង់្ឆ្ប តទខំ១២៣របូ ង្ដ្ឋយង្បក្េជនជាបង់្ឆ្ប តចំនួន៥៥របូ ង្ទៀតននគណបក្សសង្ស្តងាគ ោះជាតបិានង្ធវើ    
ពហិការមនិរពមចូលរមួ ង្ដ្ឋយពួក្ង្គបានបដិ្ង្សធ មនិរពមទទួលសាគ ល់លទនផលង្បាោះង្ឆ្ប តកដ្លរបកាសគ.ជ.ប 
ង្នាោះង្ទ។ 
 ដ្ំង្ណើ ការនីតិវធិីង្រៀបចំង្បាោះង្ឆ្ប តង្រជើសតាខំ របធាន អនុរបធានរដ្ឌសភា និខរបធាន អនុរបធាន នខិសមា 
ជិក្គណៈក្មមការនានាននរដ្ឌសភា និខមានង្បាោះង្ឆ្ប តផថល់ង្សចក្ថីទុក្ចិតថង្លើសមាសភាពរាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាល
ទី៥ង្នោះ គឺង្ធវើង្ឡើខង្ដ្ឋយង្បាោះង្ឆ្ប តជាក្ញ្ចប ់ កាលពីនថងទី២៤ កខ្ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ ក្បុខសមយ័របជុំង្លើក្ទី១  
ង្ដ្ឋយយក្មារតា៤1 ននចាបធ់មមនុញ្ដបកនទម ឆ្ប ២ំ០០៤ មក្អនុវតថ។  

                                                           
1 ការង្រៀបចំបញ្ជ ីរាយនាយង្បក្េជន ង្ដ្ើមផងី្បាោះង្ឆ្ប តង្រជើសតាខំ (របធាន អនុរបធាន ក្ដូ៏្ចជារបធាន និខអនុរបធានគណៈក្មមការ) និខផថល់
ង្សចក្ថីទុក្ចិតថ (ចំង្ពាោះសមាជិក្រដ្ឋឌ ភបិាល) រតូវអនុវតថដូ្ចខាខង្រកាម៖ 

 បញ្ជ ីរាយនាមង្បក្េជនរបធាន អនុរបធានននរដ្ឌសភា ក្ដូ៏្ចជារបធាន និខអនុរបធានគណៈក្មមការជំនាញទខំអស់ននរដ្ឌសភា 
រតូវង្រៀបចំ និខង្សបើង្ដ្ឋយគណបក្សនង្ោបាយកដ្លរពមង្រពៀខោប បង្ខកើតរាជរដ្ឋឌ ភបិាលចំរុោះ ង្ហើយរតូវង្ផញើជូនរពឺទនសមាជិក្រដ្ឌ
សភា។ 

 តាមង្សចក្ថីង្សបើពីគណបក្សនង្ោបាយ កដ្លមានចំននួអាសនៈង្រចើនជាខង្គង្ៅក្បុខរដ្ឌសភា តាមរយៈរពឹទនសមាជិក្សភា រពោះ
មហាក្សរតរទខ ់តាខំវរជនមយួរូប ក្បុខចំង្ណ្តមតំណ្តខរាស្តសថននគណបក្សនង្ោបាយ កដ្លឈ្បោះង្ឆ្ប តឲ្យបង្ខកើតរាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ 
វរជកដ្លរតូវបានចាតត់ាខំង្នោះ រតូវង្រៀបចំផគូរផគខដំ្កណខង្ផសខៗក្បុខរាជរដ្ឋឌ ភបិាល រចួង្ផញើបញ្ជ ីរាយនាមសមាជិក្ទខំអស់ននរាជរ
ដ្ឋឌ ភបិាលជូនរពឹទនសមាជិក្រដ្ឌសភា។ 



 

4 
 

 ប៉ែុកនថង្បើពិនិតយង្មើលង្ៅង្លើចាបធ់មមនុញ្ដបកនទមននចាបង់្នោះ រតខម់ារតា៣ បានកចខោ៉ែ ខចាស់ថា ក្បុខ
ក្រណីកដ្លង្ ើញថា នីតិវធិីននមារតា៨២ថមី និខ១១៩ថមីននរដ្ឌធមមនុញ្ដ  មនិអាចសង្រមចបាន រដ្ឌសភាតាមសំង្ណើ  
របស់គណបក្សកដ្លមានអាសនៈង្រចើនជាខង្គង្ៅក្បុខរដ្ឌសភា អាចដ្ំង្ណើ រការង្បាោះង្ឆ្ប តជាក្ញ្ចប ់ ង្ដ្ើមផងី្រជើស
តាខំរបធាន អនុរបធាន ក្ដូ៏្ចជារបធាន នខិអនុរបធានគណៈក្មមការក្បុខង្ពលជាមយួោប  និខការផថល់ង្សចក្ថទុីក្
ចិតថចំង្ពាោះសមាជិក្រដ្ឋឌ ភបិាល។ ចំកណក្មារតា៨២ថមីននរដ្ឌធមមនុញ្ដ  វាក្យខ្ណឍ ទ២ីបានកចខថា មុនចាបង់្ផថើមការ
ងាររបស់ខ្លួន រដ្ឌសភារតូវរបកាសសុពលភាពននអាណតថិរបស់សមាជិក្នមីយួៗ រតូវង្បាោះង្ឆ្ប តង្រជើសង្រ ើសដ្ឋច់
ង្ដ្ឋយកឡក្ពីោប នូវរបធាន អនុរបធានរដ្ឌសភា និខសមាជកិ្ទខំអស់គណៈក្មមការនានារបស់រដ្ឌសភា ង្ដ្ឋយមតិ
ភាគង្រចើនដ្ឋចខ់ាតននចំនួនសមាជិក្រដ្ឌសភាទខំមូល។ ង្ដ្ឋយកឡក្ វាក្យខ្ណឍ ទី១ មារតា១១៩ថមីននរដ្ឌធមមនុញ្ដ
បានកចខថា តាមង្សចក្ថីង្សបើពីរបធាន ង្ដ្ឋយមានមតិឯក្ភាពពីអនុរបធានទខំពីរននរដ្ឌសភា រពោះមហាក្សរតរទខ់
ចាតត់ាខំវរជនមយួរបូ ក្បុខចំង្ណ្តមតំណ្តខរាស្តសថននគណបក្សកដ្លង្បាោះង្ឆ្ប តឲ្យបង្ខកើតរាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ វរជន
កដ្លរតូវបានចាតត់ាខំង្នោះ នាសំហការកីដ្លជាតំណ្តខរាស្តសថ ឬសមាជិក្គណបក្សតណំ្តខង្ៅក្បុខរដ្ឌសភាកដ្ល
ផគូរផគខឲ្យកានត់ំកណខង្ផសខៗក្បុខរាជរដ្ឋឌ ភបិាល ង្ៅសំុង្សចក្ថីទុក្េចិតថពីរដ្ឌសភា។ កផែក្ង្លើនីតវិធិីកដ្លបានង្រៀប 
រាប ់ ង្ដ្ើមផបីង្ខកើតរាជរដ្ឌភបិាល ង្ោខតាមបទបញ្ដតថិកដ្លមានកចខក្បុខរដ្ឌធមមនុញ្ដជាធរមាន ដ្ំបូខង្គរតូវបង្ខកើត
ថាប ក្ដ់្ឹក្នារំដ្ឌសភាតាម មារតា៨២ថមីននរដ្ឌធមមនុញ្ដជាមុនសិន រចួង្ទើបអនុវតថមារតា១១៩ថមី រដ្ឌធមមនុញ្ដ។ 
 ង្ោខង្លើមារតា៨២ថម ី ង្គរតូវការសំង្ឡខភាគង្រចើនដ្ឋចខ់ាតននសមាជិក្រដ្ឌសភាទខំមូល គឺ៦២សង្មលខ
កតប៉ែុង្ណ្តត ោះ ង្ដ្ើមផងី្បាោះង្ឆ្ប តបង្ខកើតថាប ក្ដ់្ឹក្នារំដ្ឌសភា ខ្ណៈកដ្លកូ្រ ៉ែមុសរមាបស់មយ័របជុងំ្លើក្ទី១ង្នាោះមាន
ចំនួនដ្ល់ង្ៅ៦៨ កដ្លសមាសភាពទខំអស់ង្នាោះមក្ពីគណបក្សរបជាជនក្មពុជា។ ដូ្ង្ចបោះពិតរបាក្ដ្ណ្តស់
កដ្លង្យើខអាចសនបិដ្ឋឌ នថា មារតា៨២ថមីននរដ្ឌធមមនុញ្ដ រតូវសង្រមចបាន ង្ដ្ឋយមនិចាបំាចង់្របើរបាស់មារតា៤នន
ចាបធ់មមនុញ្ដបកនទម  កដ្លនាឲំ្យផធុយពីសាម រតីមារតា៨២ថមី និខមារតា១១៩ថមីននរដ្ឌធមមនុញ្ដ  និខមារតា៣ននចាប់
រដ្ឌធមមនុញ្ដបកនទម។ 
V. ក្កស្ងួ រដ្ាមលខាធិការដ្ឋា ន និងស្មាជិក ននរាជរដ្ឋា ភិបាល 
1. ស្មាជកិរាជរដ្ឋា ភបិាល 
 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ី ដ្ឹក្នាងំ្ដ្ឋយគណបក្សរបជាជនក្មពុជាបង្ខកើនរក្សួខដ្ល់ចំនួន២៨ ង្ដ្ឋយលុប
អាជាញ ធរជាតិមយួចំននួ។ ង្ហើយរាជរដ្ឋឌ ភបិាលង្នោះ ង្ៅកតមានចំនួនង្រចើនរហូតដ្ល់របមាណ៦០០នាក្ ់ ក្បុខង្នាោះ
សមាជិក្រាជរដ្ឋឌ ភបិាលមានចំនួន២៤៤របូ និខអនុរដ្ឌង្លខាធិការមានចំនួន២៣៨របូ រពមទខំទីរបឹក្ារាជរដ្ឋឌ ភិ
បាលចំនួនរបមាណជា១០០របូ និខមស្តនថីនង្ោបាយជានខ់្ែស់ង្រចើនរបូង្ទៀតផខ ង្ដ្ឋយសារកតោម នបទបញ្ដតថនិន
ចាបក់ចខក្ំណតអ់ំពីចំនួនរក្សួខ សមាជិក្គណៈរដ្ឌមស្តនថី អនុរដ្ឌង្លខាធិការ និខទីរបឹក្ារាជរដ្ឋឌ ភបិាលកដ្លរតូវ
បានបង្ខកើតង្ឡើខង្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភបិាល ឬ/និខនាយក្រដ្ឌមស្តនថី។ 
 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនននីតិកាលទ៥ី ខ្ណៈកដ្លចំនួនរក្សួខមានការង្ក្ើនង្ឡើខង្គអាចសនបិដ្ឋឌ នបានថា រាជរដ្ឋឌ  
ភបិាលមនិទនច់ាតក់ចខ ឬបង្ខកើតតួនាទីសមាជិក្រដ្ឋឌ ភបិាលដូ្ចជា រដ្ឌង្លខាធិការជាង្ដ្ើម កផែក្ង្លើតរមូវការពតិ
របាក្ដ្ ឬចាបំាចន់នការងារង្នាោះង្ទ។  ចំនួនសមាជិក្ និខតួនាទីទខំង្នាោះហាក្ដូ់្ចជា រតូវបានបង្ខកើតង្ឡើខសទិត
ង្ៅង្រកាមង្ហតុផលនង្ោបាយកចក្អំណ្តចង្រចើនជាខ ដូ្ចោប នឹខរាជរដ្ឋឌ ភបិាលសមពន័នភាពនីតិកាលទី៤ មាន
                                                                                                                                                                                           

 រពឹទនសមាជិក្រដ្ឌសភា រតូវង្រៀបចំបញ្ជ ីរាយនាមជាក្ញ្ចបម់យួនូវង្បក្េជន របធាន អនុរបធានននរដ្ឌសភា ក្ដូ៏្ចជារបធាន និខអនុ
របធានគណៈក្មមការជំនាញទខំអស់ននរដ្ឌសភា រពមទខំង្បក្េជននាយក្រដ្ឌមស្តនថី និខសមាជិក្ទខំអស់ននរាជរដ្ឋឌ ភបិាល  
ង្ដ្ើមផដី្ឋក្ជូ់នរដ្ឌសភាង្បាោះង្ឆ្ប ត។ 
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សមាជិក្រាជរដ្ឋឌ ភបិាល រហូតដ្ល់ង្ៅ៣២នាក្ ់ ង្សមើនឹខជាខ១២%  មក្ពគីណបក្សហវ្ើនសិុនបុិច កដ្លង្សធើរកត
ទខំអស់ននសមាជិក្ទខំង្នាោះមានតួនាទីជារដ្ឌង្លខ្ធិការ។ 
 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនិតីកាលទី៥ង្នោះ មានរក្សួខចំននួ២៨ និខរដ្ឌង្លខាដ្ឋឌ នចំនួន០១ ក្បុខង្នាោះរក្សួខករ ៉ែ និខ
ថាមពលរតូវបានបំកបក្ពីរក្សួខឧសាហក្មម និខសិបផក្មម ចំកណក្ឯរដ្ឌង្លខាធិការដ្ឋឌ នមុខ្ងារសាធារណៈ រតូវ
បានតង្មលើខជារក្សួខមុខ្ងារសាធារណៈ។ ង្របៀបង្ធៀបជាមយួរាជរដ្ឋឌ ភបិាល កដ្លដ្ឹក្នាងំ្ដ្ឋយគណបក្សរបជា
ជនក្មពុជានីតិកាលទ៤ី ចំននួរក្សួខមានការង្ក្ើនង្ឡើខពចីំនួន២៦ ង្ៅ២៨រក្សួខ ខ្ណៈកដ្លរដ្ឌង្លខាធិការ
ដ្ឋឌ នថយចុោះចំនួន០១។ 
 មារតា៤ វាក្យលក្េណ័ទី១ មារតា៤ននចាបស់ថីពីការង្រៀបចំ និខរបរពឹតថង្ៅននគណៈរដ្ឌមស្តនថីកចខថា  សមា 
ជិក្រាជរដ្ឋឌ ភបិាលរមួមាន នាយក្រដ្ឌមស្តនថ ីឧបនាយរដ្ឌមស្តនថ ីង្ទសរដ្ឌមស្តនថី រដ្ឌមស្តនថី និខរដ្ឌង្លខាធិការ។ សរមាបន់ីតិ
កាលទ៥ី ចំនួនសមាជិក្រាជរដ្ឋឌ ភបិាល រមួទខំរដ្ឌមស្តនថរីបតភិូអមនាយក្រដ្ឌមស្តនថីមានចំនួនសរបុ244នាក្ ់ រសី41
នាក្។់ ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខសមាជិក្គណៈរដ្ឌមស្តនថី ង្ៅង្ដ្ើមនីតិកាលទី០៤2 សមាជិក្រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ី 
ង្នោះមានការករបរបួលដូ្ចខាខង្រកាម៖ 

ក្បមភទ្ នីត្ិកាលទ្ី៤ (ចាំនួនត្នួាទ្)ី  នីត្ិកាលទ្ី៥ (ចាំនួនត្នួាទ្)ី 
 នាយរដ្ឌមស្តនថី 01 (រសី 0នាក្់) 01 (រសី ០ នាក្)់ 
 ឧបនាយក្រដ្ឌមស្តនថី 09 (រសី 01នាក្)់ 09 (រសី 01 នាក្់) 
 ង្ទសរដ្ឌមស្តនថី  16 (រសី 0នាក្់) 15 (រសី 0 នាក្)់ 
 រដ្ឌមស្តនថី 26 (រសី 02នាក្)់3 28 (រសី 03 នាក្)់4 
 រដ្ឌមស្តនថីអមនាយក្រដ្ឌមស្តនថី 08 (រសី 0នាក្់ ) 14 (រសី 0 នាក្)់ 
 រដ្ឌង្លខាធិការ 206 (រសី 15នាក្)់ 187 (រសី 38 នាក្)់5  
សរុបចំនួនតួនាទីននគណៈរដ្ឌមស្តនថី 266  254 
សរុបចំនួនសមាជិក្ននគណៈរដ្ឌមស្តនថី 
(នាក្)់ 

257 នាក្់ (រសី18នាក្់) 244 នាក្់ (រសី 41នាក្)់ 

 
 កផែក្ង្លើទិនបយ័ខាខង្លើ ចំននួសមាជិក្ននរាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ី ថយចុោះចំននួ១៣នាក្ ់ ខ្ណៈកដ្ល
ចំនួនរក្សួខមានការង្ក្ើនង្ឡើខចំនួន០២ ង្របៀបង្ធៀបនឹខនតីិកាលនីតិកាលទ៤ី។ សរមាបនី់តកិាលង្នោះ រដ្ឌង្លខា
ធិការថយចុោះចនំួន១៩របូ នខិរដ្ឌមស្តនថីអមគណៈរបតិភូថយចុោះចំននួ០៦របូ។ សមាជិក្រាជរដ្ឌភបិាលនីតិកាលទី៥
ង្នោះ គឺមក្ពគីណបក្សរបជាជនក្មពុជាកតមយួគត ់ ខុ្សពសីមាជិក្រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតកិាលទី៤ កដ្លមានសមាស
ភាពមក្ពីគណបក្សរបជាជនក្មពុជា និខគណបក្សហវ្ើនសិុនបុិច ង្រពាោះរាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៤  គឺជារាជរដ្ឋឌ ភិ
បាលសមពន័ភាពរវាខគណបក្សទខំពីរ (គណបក្សរបជាជនក្មពុជា និខគណបក្សហវ្ើនសិុនបុិច)។ អវីគួរក្តស់មាគ ល់
ង្នាោះ គឺចំននួស្តសថីក្បុខសមាសភាពគណរដ្ឌមស្តនថីបានង្ក្ើនង្ឡើខពី៧%នននីតិកាលទី៤ ដ្ល់១៧%នននីតិកាលទ៥ី។ 
ប៉ែុកនថការង្ក្ើនង្ឡើខង្នោះ មនិទនង់្្លើយតបនខឹង្ោលង្ៅអភវិឌ្ណនស៍ហសវតសរបស់អខគការសហរបជាជាតិកដ្លក្មពុ
                                                           
2 បញ្ជ ីរាយនាមសមាជិក្រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៤ ចុោះហតទង្លខានថងទី ២៥ កខ្ក្ញ្ញដ  ២០០៨ ង្ដ្ឋយអគគង្លខាធិការដ្ឋឌ នរខ រាជរដ្ឋឌ ភបិា
ល។ 
3 សធួនជាមយួ ឧបនាយក្រដ្ឌមស្តនថីចំនួន 05 នាក្ ់និខង្ទសរដ្ឌមស្តនថី 04 នាក្ ់(នីតិកាលទី៤)។ 
4 សធួនជាមយួ ឧបនាយក្រដ្ឌមស្តនថីចំនួន 05 នាក្ ់និខង្ទសរដ្ឌមស្តនថី 04 នាក្ ់(នីតិកាលទី៥)។ 
5 សធួនជាមយួ រដ្ឌមស្តនថីអមគណៈរបតិភូចំននួ 01រូប។ 
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ជាបានសនាថា សង្រមចឲ្យបាននូវចំនួន៣០%ននសមាសភាពស្តសថីង្ៅថាប ក្ជ់ាតិ រតឹមឆ្ប ២ំ០១៥ង្នោះ។   
2. ការបមងកើត្ ឬខកស្ក្មលួក្កស្ងួថ្ម ី
 ង្ោខមារតា៣៣ននចាបស់ថីពីការង្រៀបចំ និខរបរពឹតថននគណៈរដ្ឌមស្តនថីកចខថា ការបង្ខកើតរក្សួខ និខរដ្ឌ
ង្លខាធិការដ្ឋឌ នរតូវក្ំណតង់្ដ្ឋយចាប។់ ង្ៅង្ដ្ើមនីតិកាលទី៥ង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានង្ធវើការកក្សរមួល ឬបង្ខកើត
រក្សួខ កដ្លមានរក្សួខចនំនួពីរបកនទមង្ទៀត ។ 
ក. ក្កស្ងួមុែងារសាធារណៈ 
 អខគការរដ្ឌទទួលបនធុក្វស័ិយមុខ្ងារសាធារណៈ កដ្លមានក្រមតិរតឹម រដ្ឌង្លខាធិការដ្ឋឌ នង្ោខតាមរពោះ
រាជរក្មង្លខ្នស/រក្ម/០១៩៦/២៤ចុោះនថងទី២៤ កខ្មក្រា ឆ្ប ១ំ៩៩៦ រតូវបានដ្ំង្ឡើខង្ៅជារក្សួខមុខ្ងារសា
ធារណៈ ង្ដ្ើមផចូីលរមួក្បុខការអនុវតថនក៍្មមវធិនីង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ រក្បខ្ណ័ឍ យុទនសាស្តសថ
សថីពីក្ំកណទរមខវ់មិជឈការ និខវសិហមជឈការ ង្ោលនង្ោបាយសថីពីង្សវាសាធារណៈ និខង្ោលនង្ោបាយ
ធនធានមនុសសក្បុខរដ្ឌបាលសាធារណៈ។6 អខគការដ្ឌមយួង្នោះ រតូវបានតង្មលើខជារក្សួខមុខ្ងារសាធារណៈ ង្ដ្ឋយ
រដ្ឌសភាបានអនុមត័ចាប ់ សថីពីការបង្ខកើតរក្សួខមខុ្ងារសាធារណៈកាលពីនថងទ១ី២ កខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ ក្បុខ
សមយ័របជុំទ១ីននរដ្ឌសភានីតិកាលទី៥ ង្ហើយរតូវបានរពោះមហាក្សរតង្ចញរពោះរាជរក្មង្លខ្ នស/រក្ម/១២១
៣/០១៦ របកាសឲ្យង្របើកាលពីនថងទី០៩ កខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ជាការរបញាប។់ 
ែ. ក្កស្ងួឧស្ាហកមម និងស្បិបកមម និងក្កស្ងួខរ ៉ែ និងថាមពល 
 អតីតរក្សួខឧសាហក្មមករ ៉ែ និខថាមពល ង្ៅង្ដ្ើមនតីិកាលទី៥ រតូវបានកក្សរមួលង្ៅជាពីរក្សួខ៖ 
រក្សួខឧសាហក្មម និខសិបផក្មម និខរក្សួខករ ៉ែ និខថាមពល។ ក្បុខលិខ្តិង្លខ្៣០ សជណ.ក្បច របស់រាជរដ្ឋឌ
ភបិាលក្មពុជា សថីពីង្សចក្ថីកថលខង្ហតុននង្សចក្ថរីពាខចាប ់សថីពីការបង្ខកើតរក្សួខករ ៉ែ និខថាមពល បានង្លើក្ង្ឡើខ
ថា រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានចាតទុ់ក្វស័ិយឧសាហក្មម វស័ិយករ ៉ែ និខវស័ិយថាមពល គឺជាមូលដ្ឋឌ នង្សដ្ឌក្ិចចកដ្លមាន
វសិាលភាពកានក់តធទូំលាយ និខមានសកាថ នុពលកានក់តខ្ពស់ង្ឡើខជាលំដ្ឋបស់រមាបជ់រមុញភាពរបក្ួតរបកជខ 
និខក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចចជាតិ។ វស័ិយទខំង្នាោះ រតូវបានក្ណំតជ់ាអាទិភាពង្ៅក្បុខយុទនសាស្តសថចតុង្កាណដ្ំណ្តក្់
កាលទ៣ីរបស់រជរដ្ឋឌ ភបិាល។ ង្ដ្ើមផសីង្រមចបាននូវង្ោលង្ៅកក្ករបរបង្ទសក្មពុជា ង្ៅជារបង្ទសឧសាហក្មម 
តាមរយៈ ង្ោលនង្ោបាយអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយឧសាហក្មមង្ៅក្មពុជា និខង្ដ្ើមផអីភវិឌ្ណនស៍ហរោសធុនតូច និខ
មធយម តាមរយៈង្ោលនង្ោបាយង្លើក្ទឹក្ចិតថង្ផសខៗ និខការង្ធវើបចចុបផនបក្មមននង្ោលនង្ោបាយ រក្បខ្ណឍ នន
ការអភវិឌ្ណនស៍ហរោសធុនតូច នខិមធយម រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានបង្ខកើត/កក្សរមួល អខគការរដ្ឌមយួកដ្លមានសមតទ
ក្ិចចរគបរ់គខវស័ិយឧសាហក្មម និខសិបផក្មម គឺរក្សួខឧសាហក្មម និខសិបផក្មម (អតីតរក្សួខឧសាហក្មម ករ ៉ែ 
និខថាមពល) តាមរយៈរពោះរាជរក្មរបកាសឲ្យង្របើចាប ់សថីពីការបង្ខកើតរក្សួខ រក្សួខឧសាហក្មម និខសិបផក្មម
ង្លខ្នស/រក្ម/១២១៣/០១៨ ចុោះនថងទ០ី៦ កខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣។ រសបង្ពលជាមយួោប ង្នោះ វស័ិយករ ៉ែ និខថាមពល 
សទិតង្រកាមការរគបរ់គខរ់បស់រក្សួខថមីមយួ គឺរក្សួខករ ៉ែ និខថាមពលកដ្លរតូវបានបង្ខកើត តាមរយៈរពោះរាជរក្ម
ង្លខ្ នស/រក្ម/១២១៣/០១៧ ចុោះនថងទ០ី៦ កខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣។ 
 ការកក្សរមួលរក្សួខឧសាហក្មម ករ ៉ែ និខ ថាមពលនាង្ពលង្នោះ គឺង្ធវើង្ឡើខង្ដ្ឋយរបញាបរ់បញាល់ ដូ្ចជា
មនិមានកផនការទុក្ជាមុន។ បញ្ជ ីរាយនាមសមាសភាពរាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាអាណតថទិី៥ កដ្លដ្ឋក្ជូ់នអខគសភា
អនុមត័ គឺមនិមានការបំកបក្រក្សួខង្នោះង្ទ ង្ពាលគឺមានកតការកក្សរមួលរដ្ឌង្លខាធិដ្ឋឌ នមុខ្ងារសាធារណៈ ង្ៅ
ជារក្សួខមុខ្ងារសាធារណៈ  កតង្រកាយពីរាជរដ្ឋឌ ភបិាលថមីង្នោះបានចាបង់្ផថើមដ្ំង្ណើ ការមនិទនប់ាន   រយៈង្ពល
                                                           
6 លិខ្ិតរាជរដ្ឋឌ ភបិាលង្លខ្ ២៦.សជណ.ក្បច ង្សចក្ថីកថលខង្ហតុននង្សចក្ថរីពាខចាបស់ថីពកីារបង្ខកើតរក្សួខមុខ្ងារសាធារណៈ។ 
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មយួ្មាសននឆ្ប ទំីមយួផខ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្ប៏ានសង្រមចបំកបក្រក្សួខឧសាហក្មម ករ ៉ែ និខថាមពល ង្ដ្ឋយដ្ឋក្់
ជូនអខគសភាអនុមត័ជាថមីមថខង្ទៀត ង្ៅជាពីររក្សួខ ទី១ ឧសាហក្មម និខសិបផក្មម និខទី២ រក្សួខករ ៉ែ និខ
ថាមពល កដ្លមានរចនាសមពន័នដ្ឹក្នាដំ្ឋចព់ីោប ។ ង្លាក្ ចម របសិទន និខរដ្ឌង្លខាធិការចំនួន០៦របូ ដ្ឹក្នា ំ
រក្សួខឧសាហក្មម និខសិបផក្មម។ ចំកណក្ឯ រក្សួខករ ៉ែ និខថាមពល សទិតង្រកាមការដ្ឹក្នារំបស់ ង្លាក្ សុ្យ 
កសម រពមទខំរដ្ឌង្លខាធិការចំនួន០៦របូ ង្ដ្ឋយង្លាក្រតូវបានផ្ទល ស់បថូរតួនាទីពតីណំ្តខរាស្តសថ ឬសមាជិក្រដ្ឌ
សភាននមណឍ លង្ខ្តថង្ពាធិសាតម់ក្ពីគណបក្សរបជាជនក្មពុជា។ ជំនួសឲ្យតំណ្តខរាស្តសថ កដ្លភរោិមានជង្មាល ោះ
ដ្ីធលីជាមយួរបជាពលរដ្ឌង្នាោះ ង្លាក្ សារ ីង្កាស រតូវបានរដ្ឌសភាផថល់សុពលភាពជាតណំ្តខរាស្តសថ ឬសមាជិក្រដ្ឌ
សភាននមណឍ លង្ពាធិសាតវ់ញិ។ 
 ង្របៀបង្ធៀបជាមយួរបង្ទសជិតខាខ ជាពិង្សសរបង្ទសង្ៅក្បុខតំបនជ់ាមយួោប  រចនាសមពន័នដ្ឹក្នារំាជរដ្ឋឌ ភិ
បាលរបង្ទសក្មពុជានាង្ពលបចចុបផនបពតិជាមានចនំួនង្រចើន ខ្ណៈកដ្លចនំួនសមាជិក្សភានានីតិកាលទ៥ី មនិ
សមាមារតនឹខរបជាសាស្តសថ ទំហំភូមសិាស្តសថ និខង្សដ្ឌក្ចិច។ រដ្ឌសភាគួរមានសមាជិក្ចំនួន១៣៣នាក្ ់សរមាប់
នីតិកាលទ៥ីង្នោះ ង្បើង្របៀបង្ធៀបជាមយួក្ំង្ណើ នរបជាពលរដ្ឌឆ្ប ២ំ០១៣។7 
 ផលទុនសរបុរបចាឆំ្ប ២ំ០១៣របស់របជាពលជនក្មពុជា គឺ$១,០០៧សរមាបរ់បជាជនមាប ក្់ៗ  ខ្ណៈកដ្ល
របង្ទសបខក់ាល ង្ដ្សមានចនំនួ$៩៥៨។ ទិនបនយ័ឆ្ប ២ំ០១៣បងាា ញថា បខក់ាល ង្ដ្សជារបង្ទសមានរបជាជនចំនួន
១៥៨.៥១៣.០០០នាក្8់ មានសមាជិក្គណៈរដ្ឌមស្តនថីចនំួនកត៥៥របូប៉ែុង្ណ្តត ោះ។ ង្លើសពីង្នោះង្ទៀត ឥណ្តឍ ជា
របង្ទសកដ្លមានរបជាជនចនំួន១,២៦៧,៤០២,០០០ និខផលទុនសរបុសរមាបម់ាប ក្ច់ំនួន$១,៤៩៩ មាន
សមាសភាពគណៈរដ្ឌមស្តនថីរតមឹកត៦៦របូប៉ែុង្ណ្តត ោះ។ ចំននួរបជាជនននរបង្ទសទខំពីរង្រចើនជា របង្ទសក្មពុជាដ្ល់
ង្ៅជាខរាបសិ់បដ្ខ ប៉ែុកនថក្មពុជាមានសមាជិក្គណៈរដ្ឌមស្តនថីរហូតចំនួន២៤៤នាក្ ់ (ស្តសថី៤១នាក្)់9 ង្ដ្ឋយមនិទន់
រាបប់ញ្ចូ លអនុរដ្ឌង្លខាធិការកដ្លមានចំនួន២៣៨របូង្នាោះង្ទ។ 
VI. មោលនមោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាលនីត្ិកាលទ្ី៥ 
 សរមាបន់ីតិកាលទ៥ីង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ីននរដ្ឌសភា កដ្លបានបង្ខកើតង្ឡើខង្ៅនថងទី២៤ កខ្
ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៤ បានដ្ឋក្ង់្ចញ និខរបកាសង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន ង្ដ្ឋយបានកបខកចខជា០៤វស័ិយធំៗ  
រមួមាន៖ 
1. ការការពារជាតិសនថិសុខ្ និខសណ្តថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ 
2. ការពរខឹខរដ្ឋឌ បាលសាធារណៈវមិជឈការ និខវសិហមជឈការ ការពរខឹខកផបក្ចាប ់និខរបពន័នយុតថធិម ៌និខការ
របឆ្ខំអំង្ពើពុក្រលួយ 

3. ការអភវិឌ្ណនង៍្សដ្ឌក្ិចច 
4. ការអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខាភបិាល ការងារ វបផធម ៌នខិសខគមកិ្ចច។ 
 ក្បុខវស័ិយទខំបនួ(០៤)ង្នាោះ ង្គង្ ើញមានចំណុចតូចៗជាង្រចើន កដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានសនាថា នឹខ
សង្រមចឲ្យបាន ឬបនថអនុវតថក្បុខនីតិកាលទី៥ង្នោះ ប៉ែុកនថចណុំចការសនាទខំង្នាោះ មនិរតូវបានក្ំណតជ់ាចំនួន      
ជាក្ល់ាក្ង់្នាោះង្ទ ផធុយពីក្មមវធិីនង្ោបាលរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៤ី កដ្លង្គសង្ខកតង្ ើញថា របជា

                                                           
7  ក្បុខឆ្ប ២ំ០០៨ រដ្ឌសភាសភាជាតមិាន ១២៣អាសនៈននរបជាជនចនំួន១៣,៩៤០,៥១៨ ខ្ណៈកដ្លឆ្ប ២ំ០១៣ របជាជន ចំនួន១៥,១៣៥,១៦៩។
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, ចូលង្មើលង្ៅនថងទី៣០ កខ្ធបូ ២០១៤។ 
8  Ibid. 
9  នាយរដ្ឌមស្តនថ១ីរូប ឧបនាយក្រដ្ឌមស្តនថី០៩រូប ង្ទសរដ្ឌមស្តនថី១៥រូប រដ្ឌមស្តនថ៣ី៣រូប (រដ្ឌមស្តនថីអមគណៈរបតភូិ ១៤) រដ្ឌង្លខាធកិារ១៨៧រូប។ 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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ពលរដ្ឌ ជាពិង្សសមាច ស់ង្ឆ្ប តងាយរសួលក្បុខកសវខយល់ និខដ្ខឹពងី្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ង្រពាោះ
ក្មមវធិីនង្ោបាយង្នាោះបានក្ណំតពី់ចំនួនង្ោលនង្ោបាយចាស់លាស់។  
 ក្បុខក្មមវធិនីង្ោរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ី កដ្លមានបនួ (០៤) វស័ិយ ង្គង្ ើញមានង្ោលនង្ោ
បាយង្រចើនចំណុច កដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលអាណតថទិី៥ង្នោះបានសនាក្បុខការអនុវតថន ៍ប៉ែុកនថភាគង្រចើនននង្ោលនង្ោ
បាយទខំង្នាោះ ោម នសូចនាក្រចាស់លាស់ង្នាោះង្ទ ង្ពាលគឺង្ោលនង្ោបាយទខំង្នាោះ មនិបានបងាា ញពី
សក្មមភាពការអនុវតថនអ៍វីមយួចាស់លាស់ ង្ដ្ឋយមានង្ោលង្ៅ ង្ពលង្វលា ឬមានចនំួនក្ណំតច់ាស់លាស់ ឬ
ង្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹខអរតាណ្តមយួចាស់លាស់ង្នាោះង្ទ។ ង្ោលនង្ោបាយនីតិកាលទី៥ង្នោះ មនិមានបងាា ញ
ចំណុចចាស់លាស់ង្នាោះង្ទ ខុ្សពីង្ោលនង្ោបាយក្បុខនីតិកាលទ៤ី កដ្លខុ្មកស្តហវលរក្ង្ ើញថា ង្ោលនង្ោ
បាយង្នាោះ បានបងាា ញចណុំចចាស់លាស់ ង្ធវើឲ្យមានភាពងាយរសួលក្បុខការវាស់កវខ និខផថល់ពិនធុ។ មានកត
ង្ោលនង្ោបាយ១៦ចណុំចកតប៉ែុង្ណ្តត ោះ មានសូចនាក្រចាស់លាស់ង្ៅក្បុខវស័ិយទ០ី៣ និខទី០៤កតប៉ែុង្ណ្តត ោះ។ 
សរមាបង់្ោលនង្ោបាយកដ្លោម នសូចនាក្រចាស់លាស់៣៣ចំណុច ខុ្មកស្តហវលបានង្ធវើការរបមូលទិនបយ័ និខ
ពត័ម៌ានទខំង្នាោះ ង្ដ្ើមផឲី្យរបជាពលរដ្ឌជាមាច ស់ង្ឆ្ប តង្បាោះង្ឆ្ប តផថល់ពិនធុ។  ង្សចក្ថសីង្ខេបននង្ោលនង្ោ   បាយ
នីតិកាលទ៥ី សូមង្មើលឧបសមពន័ន០១។ 
VII. ការរកម ើញ និងការផតលព់ិនទុមលើលទ្ធផលននការបាំមពញ/អនុវត្តន៍មោលនមោ
បាយស្ក្មាប់ឆ្ន ាំទ្ី១ 
 សរមាបឆ់្ប ទីំ១នននតីិកាលទ៥ី រដ្ឌសភាគណបក្សរបជាជនក្មពុជាបានអនុមត័ថវកិាជាតិ ចំនួន៣៤០០ 
ពានល់ានដុ្លាល រ ង្ដ្ើមផឲី្យរាជរដ្ឋឌ ភបិាលអនុវតថង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន ខ្ណៈង្ពលកដ្លង្បក្េជនជាបង់្ឆ្ប ត
គណបក្សសង្ស្តងាគ ោះជាតិ មនិទនចូ់លក្បុខកានត់ំកណខជាតំណ្តខរាស្តសថក្បុខរដ្ឌសភា។ ថវកិាជាតិរបមាណ៤៦៨ 
លានដុ្លាល រសហរដ្ឌអាង្មរកិ្ ដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លក្បុខការចំណ្តយង្លើវស័ិយការពារជាតិ និខសនថិសុខ្ជាតិកដ្លចំនួន
ថវកិាង្នោះង្ក្ើនង្ឡើខ៦៨លានដុ្លាល រសហរដ្ឌអាង្មរកិ្ ង្បើង្របៀបង្ធៀបថវកិាបចចុបផនប។ វស័ិយអបរ់ទំទួលបានថវកិា
របកហល៣៣៥លានដុ្លាល រសហរដ្ឌអាង្មរកិ្ ខ្ណៈកដ្លឆ្ប ២ំ០១៣ មានរតឹមកត២៨០លានដុ្លាល រសហរដ្ឌអាង្ម
រកិ្។ ចំកណក្ថវកិា២២៤លានដុ្លាល រសហរដ្ឌអាង្មរកិ្ ដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លក្បុខការចំណ្តយង្លើវស័ិយសុខាភបិាល។ ខាខ
ង្រកាមង្នោះខ្ធខថ់វកិាង្រោខចណំ្តយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលសរមាបឆ់្ប ២ំ០១៤៖ 

ល.រ វស័ិយចំណ្តយថវកិា 
គង្រមាខថវកិា (ឯក្តាថ លាន

ង្រៀល) 
ជាដុ្លាល សហរដ្ឌអាង្មរកិ្ 

(១$= 4000៛) 
គិតជាភាគរយ(%) 

០១ វស័ិយការពារជាតិ និខសនថិសុខ្ 1,872,699.5 468174875.00 13.8% 
០២ វស័ិយរដ្ឌបាលទូង្ៅ 1,121,255.5 280313875.00 8.2% 

០៣ វស័ិយង្សដ្ឌកិ្ចច 1,211,624.7 302906175.00 8.9% 

០៤ វស័ិយសខគមកិ្ចច 3,165,870.5 791467625.00 23.3% 

០៥ ចំណ្តយមនិទនក់បខកចក្ 6,224,177.0 1556044250.00 45.8% 

០៦ ចំណ្តយសរុបរមួ 13,595,627.0 3398906750.00 100.0% 

1. ការបាំមពញអនុវត្តមោលនមោបាយមានស្ចូនាករចាស្ល់ាស្ ់
០១. ខិ្តខ្ំសង្រមចឲ្យបាននូវក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌកិ្ចចជាមធយម៧% ក្បុ ខមយួឆ្ប  ំ ង្ដ្ើមផីង្ធវើឲ្យក្មពុជាអាចចាក្ង្ចញផុតពី
របង្ទសមានចំណូលទប ឈានង្ឡើខជារបង្ទសមានចំណូលមធយមក្រមិតទបោ៉ែ ខយូរង្ៅឆ្ប ២ំ០១៨ និខកាល យ
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ជារបង្ទសមានចំណូលមធយមក្រមិតខ្ពស់ង្ៅឆ្ប ២ំ០៣០។10 
 ង្ដ្ឋយកផែក្ង្លើការរបង្មើលទុក្របស់សាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ (អខគការអនថរជាតិង្ធវើការង្លើមា៉ែ រក្ូ ហិរញ្ដ វតទុ) 
ដូ្ចជាធនាោរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ (Asian Development Bank) ង្ៅកាតថ់ា ADB បានបា៉ែ នរ់បមាណថា ក្ំង្ណើ ន
ង្សដ្ឌក្ិចចរបស់របង្ទសក្មពុជា អាចរក្ាបានរតឹម៧%ននផលទុន សរបុក្បុខរសុក្ (GDP) សរមាបឆ់្ប  ំ២០១៤ នខិ
ឆ្ប ២ំ០១៥ នខឹង្ក្ើនដ្ល់៧,៣%  រមួជាមយួអតិផរណ្តរបកហល៣,៥%។ ក្ំង្ណើ នឆ្ប ២ំ០១៤ ហាក្ដូ់្ចជាយឺត
ជាខអរតាក្ំង្ណើ នននឆ្ប ២ំ០១៣ កដ្លមានរហូតដ្ល់៧,៣% ឬ៧.៤ននផលទុនសរបុក្បុខរសុក្ (GDP)។11  មូល
និធរិបូិយវតទុអនថរជាតិ (IMF) ហ្ានពាក្រថា ក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចចក្មពុជាអាចហក្ដ់្ល់៧,២% ននGDP សរមាបឆ់្ប ំ
២០១៤ង្នោះ និខ៧,៣% សរមាបឆ់្ប ២ំ០១៥។12 ដូ្ចោប ង្នោះកដ្រ ធនាោរពិភពង្លាក្ (World Bank) ក្ប៏ាន
ពាក្រទុក្ផខកដ្រថា ក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចចក្មពុជាអាចង្ក្ើនរតឹម៧,២% គឺធាល ក្ចុ់ោះបនថិចជាខឆ្ប ២ំ០១៣ កដ្លមាន
រហូតដ្ល់ក្ំង្ណើ ន៧,៤%។13  ង្លើសពីង្នោះង្ៅង្ទៀត ង្ៅកខ្តុលាឆ្ប ២ំ០១៤ ធនាោរពភិពង្លាក្ បានពាក្រថា 
ក្មពុជាអាចនខឹមានក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចចរហូតដ្ល់៧.៥ភាគរយសរមាបឆ់្ប ២ំ០១៥។ ការបា៉ែ នរ់បមាណរបស់សាទ បន័
ហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិធំៗទខំបខីាខង្លើង្នោះ គឺវាសីុសងាវ ក្ោ់ប  និខង្សធើរកតដូ្ចោប កតមថខ។ ការធាល ក្ចុ់ោះននក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌ
ក្ិចចជាខឆ្ប មំនុង្នោះ ង្ដ្ឋយសារបញ្ញា អង្សទរភាពនង្ោបាយ និខការជាបោ់ខំនង្ោបាយង្ក្ើតង្ឡើខ ង្ៅង្រកាយនថង
ង្បាោះង្ឆ្ប តនាកខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៣ កដ្លបានអូសបនាល យអស់រយៈង្ពលជិតមយួឆ្ប កំ្នលខមក្ង្នោះ។ ការអូស
បនាល យការជាបោ់ខំកផបក្នង្ោបាយង្នោះ ក្បុខរយៈង្ពលជិតមយួឆ្ប ងំ្នោះ បានង្ធវើឲ្យវនិិង្ោគិនជាតិ និខអនថរជាតិ
មានចិតថរាករក្ អល់កអក្ បាតប់ខទ់នុំក្ចិតថ សាធ ក្ង់្សធើរ នខិរពួយបារមភោ៉ែ ខខាល ខំង្លើគង្រមាខកផនការវនិិង្ោគង្ៅ
ក្មពុជា។ 
 ង្បើង្ទោះជាក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចចក្មពុជា អាចរក្ាបានក្ំរតិវជិាជ មានក្បុខក្ំរតិ រវាខ៧ភាគរយកបបង្នោះក្ថ ី សាទ ន 
ភាពពិតននសខគមក្មពុជាពិតរបាក្ដ្ មនិទន់្ លុោះបញ្ញច ំខពីផលវជិជមានននក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចច និខការធាល ក្ចុ់ោះអរតា 
ភាពរក្ីរក្ង្ៅង្ឡើយង្ទ។ មានបញ្ញា ជាង្រចើនកដ្លរបឈ្មក្បុខសខគមក្មពុជា ក្បុខង្ពលដ្ណំ្តលោប ននក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌ
ក្ិចចដ្ឆ៏្បរ់ហ័សង្នោះ។ ការកបខកចក្ក្ំង្ណើ នផលចំង្ណញ កដ្លបានមក្ពីក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចច គមឺនិរតូវបានង្ធវើ
ង្ឡើខក្បុខលក្េខ្ណឍ របក្បង្ដ្ឋយសមធម ៌ តមាល ភាពង្ៅង្ឡើយង្ទ ង្ដ្ឋយង្ហតុថា គមាល តខ្ពស់រវាខអបក្មាន និខអបក្
រក្ង្ៅក្បុខសខគមក្មពុជា គឺង្ៅជាបញ្ញា ង្ចាទង្ៅង្ឡើយ ឬអាចនិោយបានថា គមាល តង្នោះអាចកានក់តរកី្ធំង្ឡើខ
ៗជាខមុនង្ៅង្ទៀត។ 
 ង្ដ្ឋយកផែក្ង្លើការរក្ង្ ើញរបស់សាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិធំៗខាខង្លើ ង្យើខអាចសនបដិ្ឋឌ នបានថា ការរក្ា
ក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌកិ្ចចឲ្យង្ៅរតឹម រវាខ៧ភាគរយក្បុខមយួឆ្ប  ំគរឺាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជារបាក្ដ្ជាអាចសង្រមចបាន។ 
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០២. សង្រមចឲ្យបានង្ោលង្ៅកាតប់នទយអរតាននភាពរកី្រក្ជាខ១% ក្បុ ខមយួឆ្ប ។ំ14  
 ក្មពុជាជារបង្ទសរកី្រក្មយួ ក្បុខចំង្ណ្តមរបង្ទសរកី្រក្ជាង្រចើនក្បុខពិភពង្លាក្ កដ្លបានសង្រមចង្ោល
ង្ៅអភវិឌ្ណនស៍រមាបស់ហសសវតសរបស់អខគការសហរបជាជាតិង្លើចំណុចទី១ ៤ ៥ និខទី៦ ង្ហើយអរតានន   
របជាជនកដ្លរស់ង្ៅង្រកាមបនាធ តន់នភាពរកី្រក្ ក្ប៏ានធាល ក្ចុ់ោះមក្ង្ៅតិចជាខ២០ភាគរយផខកដ្រ ក្បុខឆ្ប ២ំ០១៤
ង្នោះ។ ការរកំ្ិលធាល ក្ចុ់ោះអរតាភាពរកី្រក្ង្នោះ ង្ដ្ឋយសារសនធុោះននក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចច កដ្លក្មពុជាអាចរក្ាបានរតឹម
រវាខ៧ភាគរយក្បុខមយួឆ្ប ។ំ អរតាននភាពរកី្ង្ៅក្មពុជាបានធាល ក្ចុ់ោះគួរឲ្យក្តសំ់ោល់ គឺពី៤៧,៨ភាគរយ ក្បុខឆ្ប ំ
២០០៧ មក្ង្ៅរតឹម១៨,៦ភាគរយ ក្បុខឆ្ប ២ំ០១២។15  
 ង្បើង្ោខតាមការង្ចញផាយរបស់ធនាោរពិភពង្លាក្ (World Bank) ង្ៅចុខឆ្ប ២ំ០១៣ អរតារបជាជន
កដ្លសទិតង្ៅង្រកាមបនាធ តភ់ាពរក្ីរក្ង្ៅក្មពុជាមាន២០,៥ ភាគរយ ក្បុខឆ្ប ២ំ០១១ មាននយ័ថា ចំនួន២.៨ លាន
នាក្ន់នរបជាជនសរបុក្ំពុខសទិតង្ៅង្លើបនាធ តន់នភាពរកី្រក្។ សាទ បន័ខ្លោះបានរក្ង្ ើញថា របជាជនក្មពុជា 
របមាណ៤៩,៥ភាគរយក្ំពុខរស់ង្ៅង្រកាមបនាធ តភ់ាពរកី្រក្ ង្បើគិតតាមអរតារបាក្ច់ណូំលរបចានំថងចំនួន២ដុ្លាល រ
សហរដ្ឌអាង្មរកិ្ ក្បុខមយួនថង (2$/day of PPP)។  ធនាោរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ (ADB) បានគណនានិយមនយ័របជា
ជន កដ្លសទិតង្ៅង្រកាមបនាធ តភ់ាពរកី្រក្ គឺសំង្ៅង្ៅង្លើរក្ុមរបជាជន កដ្លអាចរក្របាក្ច់ំណូលបានតិចជាខ
១,២៥ដុ្លាល រអាង្មរកិ្ក្បុខមយួនថង (1.25 UDS/Day)។16 កផែក្តាមការគណនាង្នោះ អរតារបជាជនសទិតង្ៅង្រកាម
បនាធ តភ់ាពរក្ីរក្ង្ៅក្មពុជា គមឺានតិចជាខ២០ភាគរយ។ ង្ោខតាមរបាយការណ៍ ធនាោរពិភពង្លាក្ង្ៅក្បុខឆ្ប ំ
២០១២ ក្មពុជាមានអរតារបជាជនកដ្លសទិតង្ៅង្រកាមបនាធ តន់នភាពរក្ីរក្ របមាណ១៨,៦ភាគរយ។ ង្បើវភិាគ
ង្ៅង្លើទិនបនយ័របស់សាទ បន័ង្នោះដ្កដ្ល ង្យើខង្ ើញថា ង្ៅក្បុខរវាខឆ្ប ២ំ០០៩ និខ២០១០ ក្មពុជាអាចកាត់
បនទយភាព រក្ីរក្បាន ១,៨ ភាគរយ (រយៈង្ពល មយួឆ្ប )ំ ង្ដ្ឋយក្បុខឆ្ប ២ំ០០៩ អរតាភាពរក្ីរក្ង្ៅក្មពុជាគឺ មាន
ចំនួន ២៣,៩ ភាគរយ និខង្ៅឆ្ប ២ំ០១០ មាន២២,១ភាគរយ។  ង្ៅរវាខឆ្ប ២ំ០១០ និខឆ្ប ២ំ០១១ ក្មពុជាអាច
កាតប់នទយភាពរកី្រក្បាន១,៦ភាគរយ (រយៈង្ពលមយួឆ្ប )ំ ង្ដ្ឋយង្ៅឆ្ប ២ំ០១០ អរតារបជាជនកដ្លសទិតង្ៅ
ង្រកាមបនាធ តភ់ាពរក្ីរក្ គ២ឺ២,១ភាគរយ និខឆ្ប ២ំ០១១ មាន២០,៥ភាគរយ។  ង្ៅរវាខឆ្ប ២ំ០១១ និខឆ្ប ំ
២០១២ ក្មពុជាអាចកាតប់នទយភាពរក្ីរក្បាន១,៩ភាគរយ (រយៈង្ពលមយួឆ្ប )ំ ង្ដ្ឋយង្ៅឆ្ប ២ំ០១២ អរតារបជា
ជនសទិតង្ៅង្រកាមភាពរកី្រក្មានរបមាណ១៨,៦ភាគរយ។ ដូ្ង្ចបោះជាមធយមភាគក្បុខរយៈង្ពលបនួឆ្ប ងំ្នោះ គឺសទិត
ក្បុខរវាខ១,៧ ង្ៅជិត១,៨ភាគរយក្បុខមយួឆ្ប ។ំ  
 ង្ោខង្ៅតាមក្ណំតរ់តាននភាពង្ជាគជយ័របស់រដ្ឋឌ ភបិាល ក្បុខង្ោលនង្ោបាយកាតប់នទយភាពរក្ីរក្ 
ក្បុខរវាខប៉ែុនាម នឆ្ប កំ្នលខមក្ង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាសង្រមចបានការកាតប់នទយភាពរកី្រក្បានក្បុខអរតា១%ក្បុខ
មយួឆ្ប  ំប៉ែុកនថលក្េខ្ណឍ ជីវភាព និខការរស់ង្ៅរបស់របជាជនកខ្មរ ង្ៅមនិទនង់្្លើយតាមង្ៅនឹខការធាល ក្ចុ់ោះននអរតា
ននភាពរក្ីរក្ង្នោះង្ៅង្ឡើយង្ទ។   

០៣. បនឋខិ្តខ្ំសង្រមចនូវង្ោលនង្ោបាយជរំញុផលិតក្មមរសូវ និខការនាងំ្ចញអខករឲ្យបាន១លានង្តាន ង្ៅឆ្ប ំ
២០១៥ សំង្ៅករបកាល យក្មពុជាង្ៅជារបង្ទសផលិតង្សផៀខនាមំុខ្មយួង្ៅង្លើពិភពង្លាក្។17  

                                                           
1414  Supra note 10, at 17. 
15  Cambodia: Country Poverty Analysis 2014, Asian Development Bank (ADB), 2014, at 4-5.  
16  Id., at 5. See also Basic Statistics 2014, Economics and Research Department, The Asian Development Bank (ADB), April 

2014, at 2-6.  
17

 Supra note 10, at 21. 
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 របង្ទសក្មពុជា មានសកាឋ នុពលខ្ពស់ក្បុខវស័ិយក្សិក្មម។ ក្តាថ សីតុណា ភាព និខដ្ីសរមាបប់ខកបង្ខកើនផល គឺ
ជាសកាក នុពលដ្សំ៏ខាន ់ កដ្លជាអំង្ណ្តយទនដ្ល៏ែបផុំតសរមាបក់ារផលិតផលិតផលននដំ្ណ្តកំ្សិក្មម។ ដ្ី
សណឋ រង្ៅតាមបង្ណ្តឋ យដ្ខទង្នលង្មគខគ និខជុំវញិបឹខទង្នលសាប គឺជាដ្ីកដ្លមានជីរជាតិខ្ពស់ និខមានសកាឋ នុ
ពលខាល ខំសរមាបក់ារអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយក្សិក្មមង្ៅក្មពុជា។ ដ្ំណ្តរំសូវ គឺជាដ្ំណ្តកំ្សិផលកដ្លសំខានជ់ាខង្គ
បំផុតង្ៅក្បុខរបង្ទសក្មពុជា។ ប៉ែុកនថរបង្ទសក្មពុជាមនិទនង់្របើរបាស់ដ្ី កដ្លង្ពារង្ពញង្ដ្ឋយសកាក នុពលកផបក្ 
ក្សិក្មមង្នោះឲ្យអស់លទនភាពង្ៅង្ឡើយង្ទ។ 
 ង្ោខតាមទិនបនយ័ទទួលបានពី របាយការណ៍របស់សមពន័នអបក្នាងំ្ចញអខករក្មពុជា ង្ៅក្បុខឆ្ប ២ំ០១៣ ក្មពុជា
បាននាងំ្ចញអខករង្ៅកានទី់ផារអនថរជាតិបានចនំួន៣៧៨.៨៥៦ង្តាន ង្ក្ើនង្ឡើខជិត២០មុនឺង្តាន ង្បើង្ធៀបនឹខ
ចំនួនននការនាងំ្ចញក្បុខឆ្ប ២ំ០១២។ ក្បុខរយៈង្ពល១២កខ្ននឆ្ប ២ំ០១៤ របង្ទសក្មពុជាបាននាងំ្ចញអខករង្ៅកាន់
ទីផារអនថរជាតិបានចំននួ៣៨៧.១០០ង្តាន គឺង្ក្ើនង្ឡើខ២ភាគរយ ង្បើង្ធៀបនឹខទិនបនយ័ក្ំង្ណើ នឆ្ប ២ំ០១៣។18 
សនធសសនន៍នការនាងំ្ចញអខកររបស់ក្មពុជាង្ៅឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ ហាក្ដូ់្ចជាមនិសូវលែប៉ែុនាម នង្ឡើយ ង្បើង្ធៀបនឹខសនធ
សសនន៍នឆ្ប ២ំ០១៣។  
 ក្មពុជាបានបរាជយ័រចួង្ៅង្ហើយ ង្លើង្ោលង្ៅនាងំ្ចញអខករឲ្យបានក្នលោះលានង្តាន (៥០០.០០០ង្តាន) 
សរមាបឆ់្ប ២ំ០១៣។19 អវីកដ្លកានក់តចាស់ជាខង្នោះង្ៅង្ទៀតង្នាោះ គឺង្លាក្នាយក្រដ្ឌមស្តនថី ហុ្ន កសន  បាន
ទទួលសាគ ល់នូវបរាជយ័ង្នោះរចួង្ៅង្ហើយថា ទិសង្ៅនាងំ្ចញអខកររបស់ក្មពុជាឲ្យបាន១លានង្តាន ក្បុខឆ្ប ២ំ០១៥ 
គឺរបកហលជាមនិអាចង្ៅរចួង្ឡើយ។20 មានក្តាថ ជាង្រចើនកដ្លជាឧបសគគសរមាបក់្មពុជាក្បុខការផលិតទិនបផលរសូ
វ ឬអខករសរមាបន់ាងំ្ចញង្ៅទីផារអនថរជាតិ។ ក្កាថ ទខំង្នាោះរមួមាន ក្មពុជាខ្វោះខាតង្ហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នសរមាបផ់
លិតរសូវអខករ ដូ្ចជារបពន័នធារាសាស្តសថ ឬរបពន័នង្រសាចរសព បង្ចចក្ង្ទសននការដ្ឋដុំ្ោះ និខការបខកបង្ខកើនផលខ្វោះ
ខាតក្មាល ខំពលក្មម ខ្វោះខាតឃ្ល ខំផធុក្រសូវអខករ និខមា៉ែ សីុនង្រាខចរក្ ង្រាខចរក្កក្ន្ប របជាពលរដ្ឌជាង្រចើនខ្វោះដ្ីង្ធវើ
ក្សិក្មមជាង្ដ្ើម។ ង្រៅពីង្នោះ ង្ៅមានបញ្ញា ជាង្រចើនង្ទៀតដូ្ចជា បញ្ញា តំនលជីក្សិក្មម តំនលង្របខសំាខ ទីផារ។
ល។ បញ្ញា របឈ្មង្នោះទមទរឲ្យរដ្ឋឌ ភបិាលពិនិតយង្ឡើខវញិនូវបញ្ញា ចបំខៗខាខង្លើ និខពាោមរក្ដ្ំង្ណ្តោះ
រសាយ ក្បុខទិសង្ៅបង្ខកើនការនាងំ្ចញអខករង្ៅទីអនថរជាត។ិ  
 ជារមួ ពិតណ្តស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាមនិសង្រមចង្ោលនង្ោបាយជំរញុផលិតក្មមរសូវ និខការនាងំ្ចញ
អខករឲ្យបាន១លានង្តាន ង្ៅឆ្ប ២ំ០១៥។ 

០៤. រក្ានផធង្នសាទទឹក្សាប សរមាបរ់បជាជនង្ធវើង្នសាទជាលក្េណៈរគសួារ ពរខឹខតំបនអ់ភិរក្ស បង្ខកើនការការ
ពារធនធានជលផល លុបបបំាតប់ទង្លមើសង្នសាទរគបរ់បូភាព។21 

 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានអនុវតថក្ំកណទរមខសីុ់ជង្រៅង្លើវស័ិយជលផល ង្ដ្ឋយសង្រមចលុបឡូតង៍្នសាទទខំ
អស់សរមាបទុ់ក្ឲ្យរបជាពលរដ្ឌង្ធវើង្នសាទជាលក្េណៈរគសួារ និខជាក្កនលខអភរិក្សធនធានជលផល។ សរមាប់
ឆ្ប ២ំ០១៣ ឡូតង៍្នសាទចនំនួ១៥៨ឡូត ៍ (៩៥៣.៨៦១ហិតា) ក្បុខង្នាោះនផធង្នសាទរបមាណជា៩០% រតូវបានផថ

                                                           
18

  See detail at http://oryza.com/cambodia-exports-387100-tons-rice-2014-2-previous-year, accessed on 23 January 2015.  
19  See Cambodia’s rice exports forecast to decrease, the Vietnamplus, 23 September 2014; available at 

http://en.vietnamplus.vn/Home/Cambodias-rice-exports-forecast-to-decrease/20149/55693.vnplus . See also Eddie 

Morton, Cambodia misses out on rice bid, The Phnom Penh Post, 19 September 2014, at A1. 
20  Chan Muyhong, Prime Minister admits 1 million tonne goal is unlikely for rice sector, The Phnom Penh Post, 19 
December 2014. 
21

 21  Supra note 10, at 21. 

http://oryza.com/cambodia-exports-387100-tons-rice-2014-2-previous-year
http://en.vietnamplus.vn/Home/Cambodias-rice-exports-forecast-to-decrease/20149/55693.vnplus
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ល់ជូនរបជាពលរដ្ឌង្របើរបាស់តាមរយៈសហគមន ៍ ចំកណក្របកហលជា១០%ង្ទៀត រតូវបានរក្ាទុក្ជាក្កនលខអភិ
រក្សជលផល។ ជាមយួោប ង្នាោះកដ្រ សហគមនង៍្នសាទទឹក្សាបចំនួន៤៧៧សហគមន ៍ រតូវបានបង្ខកើត និខចខ
រក្ខង្ឡើខ ង្ដ្ឋយមយួចំនួនបានចុោះបញ្ជ ីរតមឹរតូវតាមចាប ់ និខបានចូលរមួោ៉ែ ខសក្មមក្បុខការរគបរ់គខ និខអភិ
រក្សធនធានជលផលង្ៅក្មពុជា។22 
 ក្ំកណទរមខង់្នសាទកដ្លមានលក្េណៈសីុជង្រៅ និខមានរទខរ់ទយធំ រតូវបានង្ធវើង្ឡើខក្បុខឆ្ប នំីតកិាលទី
៤ននរដ្ឌសភាក្បុខឆ្ប ២ំ០១២ ង្ដ្ឋយង្លាក្នាយក្រដ្ឌមស្តនថ ី ហុ្ន កសន បានសនាជាមយួរបជាពលរដ្ឌក្មពុជាថា 
ង្លាក្នឹខលុបង្ចាលរបពន័នឡូតង៍្នសាទអាជីវក្មមឯក្ជនឲ្យអស់ និខង្រៀបចំដ្ឋក្ន់ផធទឹក្សាបសរមាបស់ហគមន៍
របជាង្នសាទទូង្ៅជុំវញិបឹខទង្នលសាប ង្ដ្ើមផទីទួលផលង្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ចំនួន៦៥ភាគរយ និខចំនួន៣៥ភាគរយ រក្ា
ទុក្សរមាបជ់ាតំបនអ់ភរិក្សវស័ិយជលផលក្បុខបឹខទង្នលសាប។23 ជាលទនផល ឡូតង៍្នសាទឯក្ជនទខំ៣៧ឡូត៍
ក្បុខបឹខទង្នលសាប និខ៨០ឡូតង៍្នសាទង្ៅទូទខំរបង្ទស រតូវបានលុបង្ចាលង្ដ្ឋយអនុរក្ឹតយក្បុខឆ្ប ២ំ០១២ 
ង្ដ្ឋយក្បុខទូទខំរបង្ទសមាននផធទឹក្សរមាបរ់បជាសមគនង៍្នសាទចំនួន៧៦ភាគរយ និខ២៤ភាគរយសរមាបរ់ក្ា
ទុក្ជានផធសរមាបង់្ធវើការអភរិក្សវស័ិយជលផល។24 បចចុបផនបង្នោះ ោម នឡូតង៍្នសាទឯក្ជនណ្តមយួង្ៅង្សសសល់
ង្ដ្ើមផរីបក្បអាជីវក្មមង្ឡើយ។25 
 ក្បុខង្ោលនង្ោបាយនីតិកាលទី៥ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានសនាថា នឹខរក្ានផធង្នសាទទឹក្សាបសរមាប់
របជាជនង្ធវើង្នសាទជាលក្េណៈរគួសារពរខឹខតំបនអ់ភរិក្ស បង្ខកើនការការពារធនធានជលផល លុបបំបាតប់ទ
ង្លមើសង្នសាទរគបរ់បូភាព។ ង្ទោះបីជារាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានរសំាយឡូតង៍្នសាទទូរទខំរបង្ទស ង្ដ្ើមផឲី្យរបជា
ពលរដ្ឌង្ធវើង្នសាទក្ង៏្ដ្ឋយ ក្ប៏៉ែុកនថង្គង្ៅកតង្ ើញមានបទង្លមើសង្នសាទ កដ្លរបរពឹតថង្ដ្ឋយឈ្មួញមានលុយ និខ
អំណ្តចង្ក្ើតមានជាង្រឿយៗដ្កដ្លៗ។ ជាក្ក់សថខង្ៅកខ្ង្មសា ង្ដ្ើមឆ្ប  ំ ២០១៤  របជាពលរដ្ឌរស់ង្ៅភូមកិ្ំរពីខ 
សងាក តង់្ភបៀត រក្ុខសិរងី្សាភណ័ ង្ខ្តថបនាធ យមានជយ័ បានង្លើក្ោប តវា៉ែ ជំទស់នឹខសហគមនង៍្នសាទង្ៅសងាក ត់
ង្ភបៀត កដ្លបានយក្តំបនង់្នសាទង្ៅកផបក្ខាខង្រៅឡូតអ៍ភរិក្ស ង្ៅលក្ឲ់្យង្ៅបុគគលមាប ក្ក់ានក់ាបផ់្ទឋ ចម់ុខ្។26  
 របាយការណ៍បូក្សរបុការងារក្សិក្មម រកុាេ របមាញ់ និខង្នសាទរបចាឆំ្ប ២ំ០១៣-២០១៤ និខទិសង្ៅឆ្ប ំ
២០១៤-២០១៥ ក្ប៏ានង្លើក្ង្ឡើខកដ្រថា រក្សួខមនិអាចទបស់ាក តប់ទសង្លមើសង្នសាទបាន១០០%ង្ៅង្ឡើយ
ង្ទ។ ការអនុវតថនច៍ាបទ់បស់ាក តប់ទង្លមើសង្នសាទ ពសំីណ្តក្អ់ាជាញ ធរពាក្ព់ន័ន គឺង្ៅមានក្ំរតិទនង់្ខ្ាយង្ៅ
ង្ឡើយ។ ការរបរពឹតថិអំង្ពើពុក្រលួយ កដ្លរបរពឹតថង្ដ្ឋយអាជាញ ធរពាក្ព់ន័ន គឺង្ៅកតមានជាហូរកហ ង្ហើយវាបានបខក
ឲ្យមានការខឹ្ខសមារពីសំណ្តក្រ់បជាង្នសាទ។27  
                                                           
22 Report on the Situation of Argriculture, Forestry and Fisheries 2013-2014, Ministry of Argriculture, Firsheries and Forest, 

Government of Cambodia, at 68. 
23  Fishery Reform on the Tonle Sap Lake: risks and opportunities for innovation, 17(2), June 2013 at 1, Cambodia Development 

Review, (CDRI).  
24  Sub-decree No. 35 on cancellation of fishing lots in Kandal, Kampong Cham, Prey Veng and Takeo provinces for fish 

sanctuaries. Phnom Penh: Royal Government of Cambodia; RGC [Royal Government of Cambodia]. (2012b). Sub-decree No. 37 

on cancellation of fishing lots in six provinces surrounding Tonle Sap Lake in Battambang, Banteay Meanchey, Siem Reap, 

Pursat, Kampong Chhnang and Kampong Thom provinces for family-scale fishing activity and fish sanctuaries. Phnom Penh: 

Royal Government of Cambodia. See also Il Oeur, Mam Kosal, Kim Sour and Blake D. Ratner (2014), Innovations to strengthen 

aquatic resource governance on Cambodia’s Tonle Sap Lake, Program Report, Collaborating for Resilience, at 5-6.  
25  Id., Il Oeur, Mam Kosal, Kim Sour and Blake D. Ratner, at 6. 
26 សួន សុផលមនុបី, ពលរដ្ឌង្ៅបនាធ យមានជយ័តវា៉ែ បញ្ញា អាជាញ ធរផឋល់ឡូតអ៍ភិរក្សឲ្យបគុគលឯក្ជន, វទិយុអាសីុង្សរភីាសាកខ្មរ, នថងទី
២១ កខ្ង្មសា ឆ្ប ២ំ០១៤។ អាចកសវខរក្បានង្ៅ: http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/fishing-conflict-

04212014004718.html ។ ចូលង្មើលង្ៅនថងទី ២២ កខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៤។  
27

  Ben Sokhean, Angry Villagers Chase Vietnamese Fishermen Down Mekong River, The Cambodia Daily, October 31, 

2014. 

http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/fishing-conflict-04212014004718.html
http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/fishing-conflict-04212014004718.html
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 សិកាេ សាលាពិង្រោោះង្ោបល់ និខង្វទិកាពិង្រោោះង្ោបល់មយួចំនួនង្លើក្ង្ឡើខនូវបញ្ញា រមួ កដ្លក្ំពុខកត
របឈ្មនាង្ពលបចចុបផនបង្លើវស័ិយង្នោះ។ ទី១ ង្តើង្ធវើោ៉ែ ខណ្តឲ្យវធិានការចាប ់សថីពីការរគបរ់គខ និខរបមូលផល
ង្នសាទ/ជលផល និខធនធានធមមជាតិង្ផសខង្ទៀតក្បុខទឹក្ កដ្លបានបង្ខកើតង្ឡើខអាចង្្លើយតបង្ៅនឹខបញ្ញា កដ្ល
ក្ំពុខង្ក្ើតង្ឡើខ និខបង្ខកើតលក្េខ្ណឍ សមរមយសរមាបថ់ាប ក្ម់ូលដ្ឋឌ ន។ ទី២ ការពរខឹខសមតទភាពសហគមនរ៍បជា
ង្នសាទ។ ង្តើក្ំរតិននការពរខឹខសមតទភាពអាជាញ ធរជលផល ភាប ក្ង់ារជលផល តំណ្តខសហគមនរ៍បជាង្នសាទ
មានដ្ល់ក្ំរតិណ្ត? ទី៣ ការអនុវតថនច៍ាប ់ បទបញ្ដតិថ និខបទបញ្ញជ ។ ង្តើរតូវង្ធវើោ៉ែ ខណ្តង្ដ្ើមផឲី្យការអនុវតថន៍
ចាប ់បទបផញ្ដតថ ិនិខបទបញ្ញជ កដ្លពាក្ព់ន័ននឹខង្នសាទ ឲ្យមានរបសិទនភាព? ង្តើរតូវកសវខរក្ការោរំទពីភាគពីាក្់
ពន័នណ្តខ្វោះង្ដ្ើមផជីួយ ពរខឹខបញ្ញា ននការអនុវតថនច៍ាប ់និខវធិានការនានាកដ្លដ្ឋក្ង់្ចញង្ដ្ឋយរាជ    រដ្ឋឌ ភបិាល? 
ទី៤ ការង្ធវើឲ្យមាននិរនថរភាពសរមាបរ់បជាពលរដ្ឌ កដ្លអារស័យផលង្លើវស័ិយជលផល។ ង្តើគួរមានជង្រមើសអវី
ខ្លោះ ង្ដ្ើមផងី្ធវើឲ្យរបជាសហគមនង៍្នសាទង្ៅមូលដ្ឋឌ នអាចបង្ខកើនង្សដ្ឌក្ិចច ឬរបាក្ច់ំណូលរបស់ោត ់ កដ្លង្ក្ើត
ង្ឡើខពីការងារង្នសាទរបស់ពួគោត ់ ឲ្យង្ក្ើនង្ឡើខ និខអភវិឌ្ណនង៍្ឡើខជាលំដ្ឋប?់ ទនធឹមោប ង្នោះកដ្រ ង្តើរតូវមាន
យុទនសាស្តសថ និខវធិានការកបបណ្តង្ដ្ើមផងី្ធវើឲ្យការអារស័យផលរបស់របជាសហគមនង៍្នសាទ មាននិរនឋរភាព និខ
កាតប់នទយការប៉ែោះពាល់ដ្ល់បរសិាទ នក្បុខក្ំរតិសមរមយណ្តមយួ។28  
 ជារមួមក្ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលសង្រមចបានខ្លោះនូវង្ោលនង្ោបាយ រក្ានផធង្នសាទទឹក្សាប សរមាបរ់បជាជន
ង្ធវើង្នសាទជាលក្េណៈរគសួារ ពរខឹខតំបនអ់ភរិក្ស បង្ខកើនការការពារធនធានជលផល លុបបំបាតប់ទង្លមើស
ង្នសាទរគបរ់បូភាព ង្រពាោះង្គង្ ើញមាន បទង្លមើសង្នសាទរគបរ់បូភាព ការកាបទ់ស្តនាធ ននរពលិចទឹក្ង្ៅតំបនជ់ំ
វញិបឹខទង្នលសាប  ភាពក្ំង្សាយននការអនុវតថនច៍ាបព់សំីណ្តក្អ់ាជាញ ធរពាក្ព់ន័ន ង្ៅកតបនថង្ក្ើតមានង្ឡើខោ៉ែ ខ
អានាធិបង្តយយ។  

០៥. រក្ានផធដី្កដ្លរគបដ្ណឋ បង់្ដ្ឋយនរពង្ឈ្ើ ង្ដ្ឋយបង្ខកើនការការពារធនធាននរពង្ឈ្ើ ពិង្សសការពរខឹខការ
អនុវតថនច៍ាបស់ឋី ពីនរពង្ឈ្ើ ការទបស់ាក តប់ស្តងាក បបទង្លមើសនរពង្ឈ្ើ ជរំញុការដ្ឋងំ្ដ្ើមង្ឈ្ើង្ឡើខវញិ និខបង្ខកើន
សមតទភាពសហគមនន៍រពង្ឈ្ើង្ៅង្លើមូលដ្ឋឌ ធានាវរិភាព និខរបសិទនភាពរគបរ់គខ។29 

 ធនធាននរពង្ឈ្ើក្មពុជា បានផថល់ផលរបង្ោជនក៍្បុខការអភវិឌ្ណនង៍្សដ្ឌក្ិចចក្មពុជា របមាណជា៨,៤ភាគរយ
ននផ.ស.សរបស់ក្មពុជា ក្បុខរវាខពីឆ្ប ១ំ៩៩៧ ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០០៨។30 សមផតថិនរពង្ឈ្ើក្មពុជា បានហិនង្ហាច ង្ដ្ឋយ
សារការកាបប់ំផ្ទល ញោ៉ែ ខអនាធិបង្តយយជាបនថបនាធ បជ់ាង្រៀខរាល់ឆ្ប ។ំ ភាគរយននគរមបនរពង្ឈ្ើកានក់តតិចង្ៅៗ
ជាង្រៀខរាល់ឆ្ប ។ំ  ង្ៅឆ្ប ១ំ៩៦០ ក្មពុជាមានគរមបនរពង្ឈ្ើរហូតដ្ល់ង្ៅ៧៣ភាគរយនននផធដ្ីសរបុទូទខំរបង្ទស
។ ទំហំនផធដ្ីកដ្លរគបដ្ណថ បង់្ដ្ឋយនរពង្ឈ្ើង្នោះបានធាល ក្ចុ់ោះ និខបាតប់ខម់ក្ង្ៅរតឹម៥៧,៥៩ ភាគរយង្ៅឆ្ប ំ
២០១០ (តាមការអោះអាខរបស់រដ្ឋឌ ភបិាល) គឺង្សមើ ឬរបហាក្រ់បកហលនឹខ៥ភាគរយក្បុខមយួឆ្ប ជំាមធយម (FA 
2011)។31 តួង្លខ្ង្នោះ គឺអោះអាខបញ្ញជ ក្ង់្ដ្ឋយភាគីរដ្ឋឌ ភបិាល។ ប៉ែុកនថង្បើតាមការរក្ង្ ើញរបស់អខគការអនថរជាតិ 
និខរក្ុមរសាវរជាវង្ផសខង្ទៀត ក្មពុជាបចចុបផនបង្នោះមាននផធរក្ឡារគបដ្ណថ បង់្ដ្ឋយនរពង្ឈ្ើពិតរបាក្ដ្មនិដ្ល់៥០
ភាគរយផខ។ ង្ៅង្ពលថមីៗ សាក្លវទិាល័យ មា៉ែ រកីឡន ននសហរដ្ឌអាង្មរកិ្ បានបងាា ញកផនទរីបស់ខ្លួនជាថមីមថខ
ង្ទៀត អំពីគរមបនរពង្ឈ្ើង្ៅក្មពុជា។ ង្បើកផែក្តាមកផនទីង្នោះ សមផតថនិរពង្ឈ្ើង្ៅក្មពុជា ង្ៅកតបនថបំផលិចបំផ្ទល ញ
                                                           
28

  Supra note 24, Il Oeur, Mam Kosal, Kim Sour and Blake D. Ratner, at 8.  
29

 Supra note 10, at 21-22. 
30  Community Forestry for Sustainable Forest Management and Livelihoods: A Case Study of OSOAM Community Forest Users 

Group, 18(3), September, 2014 at 1, Cambodia Development Review, (CDRI).  
31  Ibid.  



 

14 
 

ោ៉ែ ខធងនធ់ងរង្ៅក្បុខឆ្ប ២ំ០១៣ ង្ហើយង្ៅកតបនថង្ៅក្បុខឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះង្ទៀត  ជាពិង្សសង្ៅក្បុខតំបនក់ដ្លរដ្ឋឌ ភិ
បាលបានផថល់សិទនិង្ៅឲ្យរក្ុមហុ្ន ក្បុខឋានៈជាដ្ីសមផទនង្សដ្ឌកិ្ចចនូវដ្ីកដ្លជាតបំនអ់ភរិក្សនរពង្ឈ្ើ ដូ្ចជា 
ឧទានជាតិ និខតបំនស់រមាបអ់ភរិក្សសតវនរពជាង្ដ្ើម។32 ង្បើកផែក្តាមការរក្ង្ ើញង្នោះដ្កដ្លបានបងាា ញថា ការ
កាបប់ំផ្ទល ញនរពង្ឈ្ើខាល ខំបំផុត និខធងនធ់ងរបផុំតង្ៅក្មពុជា គឺង្ៅក្បុខរយៈង្ពល១២ឆ្ប ចុំខង្រកាយង្នោះ (២០០០-
២០១២) ។33 ង្បើតាមទិនបនយ័ននការរក្ង្ ើញង្នោះដ្កដ្លបងាា ញង្ទៀតថា រោនក់តក្បុខឆ្ប ២ំ០១៣កតមយួឆ្ប គំត ់
ក្មពុជាបានបាតប់ខន់ផធរក្ឡាកដ្លរគបដ្ណថ ប ់ ង្ដ្ឋយនរពង្ឈ្ើរហូតដ្ល់២.១២៣ គីឡូកម៉ែរតរក្ឡា គឺជិតង្សមើនខឹ
១៧ភាគរយនននផធរក្ឡានរពង្ឈ្ើ (១២.៥៩៤ km2) កដ្លបានបាតប់ខក់្បុខរយៈង្ពលជាខមយួទសវតសក្នលខមក្
ង្នោះ។ នផធរក្ឡាជិតពាក្ក់្ណ្តថ លនននផធរក្ឡា កដ្លបានបាតក់្បុខឆ្ប ២ំ០១៣ (១.០៩០គីឡូកម៉ែរតរក្ឡា) រតូវបាន
ង្គរក្ង្ ើញថា បានបាតប់ខក់្បុខតំបនដ់្ីនរពសមផទនង្សដ្ឌក្ិចចកដ្លរដ្ឋឌ ភបិាលបានផថល់ឲ្យរក្ុមហុ្នជាដ្ីសមផ
ទនង្សដ្ឌក្ិចច។34 ង្លើសពីតួង្លខ្ននការរក្ង្ ើញខាខង្លើ របាយការណ៍របូភាពផ្ទក យរណបណ្តសាកដ្លង្ចញ
កាលពកីខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ បានបងាា ញលមែតិ អំពកីារបំផ្ទល ញខាល ខំកាល ង្ៅង្លើនរពង្ឈ្ើរបស់របង្ទសក្មពុជា កដ្លជា
ការបំផ្ទល ញកដ្លបានង្ក្ើនង្ឡើខោ៉ែ ខខាល ខំ ក្បុខរយៈកាល៥ឆ្ប ចុំខង្រកាយង្នោះ35។ ក្បុខឆ្ប ១ំ៩៧៣ របកហល
៧២,១១ភាគរយននរបង្ទសក្មពុជា រតូវបានរគបដ្ណថ បង់្ដ្ឋយនរពង្ឈ្ើ។ របូភាពថមីៗបានបងាា ញថា គរមបនរព
ង្ឈ្ើបចចុបផនបមានតិចង្ៅៗគចឺំនួន៤៦,៣៣ភាគរយ ង្ដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទខំចមាក រង្ៅសូ្។ 
 ង្បើតាមង្ោលនង្ោបាយង្លើវស័ិយនរពង្ឈ្ើរបស់រដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាននរដ្ឌសភានីតិកាលទី៥ង្នោះ រដ្ឋឌ ភបិាល
ក្មពុជាសនាថា នឹខបង្ខកើនចនំួនគរមបនរពង្ឈ្ើក្មពុជាឲ្យបាន៦០ភាគរយ ង្ៅរតឹមឆ្ប ២ំ០១៥ង្នោះ។  ជាទិដ្ឌភាព
ទូង្ៅ ក្មពុជាង្ៅកតទទួលរខវនិាសក្មមពីមយួឆ្ប ងំ្ៅមយួឆ្ប  ំ ង្ដ្ឋយសារអរតាននការកាបប់ំផ្ទល ញនរពង្ឈ្ើ និខបទ
បង្លមើសមានទំហំធំង្ធខ ង្ដ្ឋយោម នការទបស់ាក ត ់ និខការអនុវតថនច៍ាបោ់ម នរបសិទនភាព ប៉ែុកនថការដ្ឋដុំ្ោះកូ្នង្ឈ្ើ 
និខការអភរិក្សនរពង្ឈ្ើ ឬការទបស់ាក តប់ទង្លមើសកាបប់ំផ្ទល ញនរពង្ឈ្ើោម នរបសិទនភាព ឬមានរបសិទនភាពតិចតចួ។ 
ការផថល់ដី្សមផទនដ្ល់រក្ុមហុ្នបរង្ទស និខរក្ុមហុ្នក្បុខរសុក្មយួចំននួកដ្លមានទំនាក្ទ់ំនខ ឬកខ្សរសឡាយ
ជិតសបិទននខឹថាប ក្ដ់្កឹ្នាកំ្ំពូលននរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា ង្ដ្ើមផអីភវិឌ្ណដ្ីនរពទខំង្នាោះ រតូវង្គង្មើលង្ ើញជារបូភាពទូង្ៅ
ថា វាជាការបំភានក់ភបក្សាធារណជន អំពីការង្ធវើអាជីវក្មមង្លើការកាបប់ំផ្ទល ញនរពង្ឈ្ើលក្ ់ ក្បុខរបូភាពជាការ
សមផទនង្សដ្ឌកិ្ចច ប៉ែុកនថរបូភាពជាក្ក់សថខ ការផថល់ដ្ីសមផទនង្នោះ បាន និខក្ំពុខផថល់ផលវនិាសក្មមោ៉ែ ខធងនធ់ងរ
ដ្ល់សមផតថិធមមជាតងិ្ៅក្មពុជា មាននរពង្ឈ្ើ ករ ៉ែ និខធនធានធមមជាតិង្ផសខៗង្រចើនជាង្ដ្ើម។  
 ក្ំង្ណើ នបទង្លមើសនរពង្ឈ្ើ និខភាពអនាធិង្បតយយននការកាបទ់ស្តនាធ ននរពង្ឈ្ើ និខកាបង់្ឈ្ើង្ធវើអាជីវក្មម
សរមាបល់ក្ឲ់្យឈ្មួញធំៗ ការផថល់សិទនិដ្ល់ឈ្បួញធំៗ ង្ដ្ើមផរីបមូលទិញង្ឈ្ើយក្ង្ៅលក្ង់្ៅង្រៅរបង្ទស ការផថល់ 
នរពសមផទនង្សដ្ឌកិ្ចចដ្ល់រក្ុមហុ្នធំៗ  និខការរកុ្រក្ករ ៉ែ និខង្ធវើទំនបវ់ារអីគគិសនជីាង្ដ្ើម សុទនកតជាក្តាថ សំខាន់ៗ  
កដ្លជរមុញឲ្យទំហំននគរមបនរពង្ឈ្ើង្ៅក្មពុជាកានក់តរមួតូចង្ៅៗ នខិថយចុោះជាង្រៀខរាល់ឆ្ប  ំង្ហើយទិសង្ៅ និខ
កផនការអភវិឌ្ណនរ៍បស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា ក្បុខការដ្ឋក្ង់្ចញថា ង្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ ក្មពុជានឹខមានគរមបនរពង្ឈ្ើ
៦០ភាគរយនននផធដ្សីរបុ របាក្ដ្ជាមនិអាចសង្រមចបានង្ឡើយ។ ការរគបរ់គខនរពង្ឈ្ើង្ៅក្មពុជា គឺង្ៅមានក្ំរតិ
ង្ខ្ាយ ជាពិង្សសការង្ដ្ឋោះរសាយវវិាទង្ៅថាប ក្ង់្រកាម នខិថាប ក្ជ់ាតិ មានរបពន័នតុលាការជាង្ដ្ើម។36 ង្ោខតាម

                                                           
32   Zsombor Peter, New Maps Show Heavy Deforestation In 2013, The Cambodia Daily, Jan 16, 2015. 
33   Id., Zsombor Peter, Loss of Forest in Cambodia Among Worst in the World, Nov 19, 2013 at A1.  
34  Id., at A2. 
35 Open Development Cambodia, accessed on 31 December 2014. http://www.opendevelopmentcambodia.net  /company-

profiles/economic-land-concessions/   
36  Supra note 30, Cambodia Development Review, at 8. 
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របាយការណ៍ សថីពលីទនផលមយួឆ្ប នំនការអនុវតថនក៍្ំកណទរមខក់្បុខរយៈង្ពល១ឆ្ប រំបស់រក្សួខក្សិក្មម រកុាេ
របមាញ់ និខង្នសាទ  បទង្លមើសនរពង្ឈ្ើង្ៅក្មពុជាមានចំនួន២.៤០០ក្រណី ក្បុខង្នាោះបានបញ្ជូ នង្ៅតុលាការ
ចំនួន១.៧៧១ក្រណី ពិនយ័អនថរការណ៍ចំននួ៥៦៨ក្រណី និខឃ្តខ់្លួនជនង្លមើសបានកត៧នាក្ប់ុង្ណ្តត ោះ។37  
ង្្លើយតបនឹខការរក្ង្ ើញង្ដ្ឋយអបក្ឯក្ង្ទស និខអបក្រសាវរជាវ និខអខគការអនថរជាតិនានា ឬអខគការមនិកមនរដ្ឋឌ ភិ
បាលជាង្ដ្ើម ភាគីរដ្ឋឌ ភបិាលកតខកតរចានង្ចាលនូវការរក្ង្ ើញទខំង្នាោះ ង្ហើយបានង្ចាទរបកានថ់ា ជារបាយ
ការណ៍ ឬការរក្ង្ ើញកដ្លមានចរតិង្ដ្ើមផងី្ក្ខចំង្ណញកផបក្នង្ោបាយ ឬចរតិនង្ោបាយ ឬថាមនិបាន្លុោះ
បញ្ញច ំខពីការពិតង្ៅក្មពុជា។ ង្នោះជាវបផធមម៌និទទួលខុ្សរតូវដ្កដ្លៗរបស់ភាគីរដ្ឋឌ ភបិាលក្បុខរយៈង្ពលកដ្ល
ខ្លួនកានអ់ំណ្តចក្បុខរយៈង្ពលប៉ែុនាម នទសវតសរក៍្នលខង្ៅង្នោះ។  
 ជារមួ រដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ីននរដ្ឌសភា មនិសង្រមចបាននូវង្ោលនង្ោបាយរក្ានផធដ្ីកដ្លរគបដ្ណឋ ប់
ង្ដ្ឋយនរពង្ឈ្ើ ង្ដ្ឋយបង្ខកើនការការពារធនធាននរពង្ឈ្ើ ពិង្សសការពរខឹខការអនុវតថនច៍ាប ់ សឋីពីនរពង្ឈ្ើ ការ
ទបស់ាក តប់ស្តងាក បបទង្លមើសនរពង្ឈ្ើ ជំរញុការដ្ឋងំ្ដ្ើមង្ឈ្ើង្ឡើខវញិ និខបង្ខកើនសមតទភាពសហគមនន៍រពង្ឈ្ើង្ៅ
ង្លើមូលដ្ឋឌ ន ធានាវរិភាព នខិរបសិទនភាពរគបរ់គខ។ 

០៦. បញ្ឈបក់ារផឋល់សមផទនដី្ង្សដ្ឌកិ្ចច។ 38 

 ចាបត់ាខំពីឆ្ប ១ំ៩៩៣ ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១២ រដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាបានផថល់ដ្ីសមផទនង្សដ្ឌកិ្ចចដ្ល់រក្ុមហុ្នក្បុខ
រសុក្ និខបរង្ទសចំនួន១៦៩រក្ុមហុ្ន ក្បុខទំហំដ្១ី,៦៧លានហិចតា។39 ង្ដ្ឋយកឡក្ ង្ោខតាមរយៈរបាយ
ការណ៍ង្សុើបអង្ខកើតរបស់អខគការលីកាដូ្ក្មពុជា កដ្លង្ចញផាយពីង្ដ្ើមឆ្ប ២ំ០១៤ បានបងាា ញថា ទំហំ ដ្ីជាខ
២,២លានហិចតា រតូវបានកាតផ់ថល់ឲ្យរក្ុមហុ្នធំៗមយួចំនួនជាដ្ីសមផទនង្សដ្ឌក្ិចច (ELCs)។40 របាយការណ៍
ដ្កដ្លង្នោះបានបញ្ញជ ក្ង់្ទៀតថា ង្បើរាបគ់ិតចាបព់ីឆ្ប ២ំ០០០ រហូតដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៣ក្នលខង្ៅង្នោះ មានរបជាជនក្មពុ
ជារបកហលក្នលោះលាននាក្ ់បាន នខិក្ំពុខរខង្រោោះង្ដ្ឋយវបិតថិដ្ីធលីង្ៅក្មពុជា។  ជាខង្នោះង្ៅង្ទៀតក្បុខឆ្ប ២ំ០១៣ 
ការផថល់ដ្ីសមផទនង្សដ្ឌក្ិចចង្នោះ បានផថល់ផលប៉ែោះពាល់ោ៉ែ ខខាល ខំដ្ល់របជាជនចំនួនរបមាណ ៤២០.០០០នា
ក្។់41  
 គិតមក្រតមឹនថងទី៣០ កខ្មក្រា ឆ្ប ២ំ០១៥ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា បានផថល់ង្ៅរក្ុមហុ្នឲ្យក្បុខរសុក្ និខ
បរង្ទសសរបុចំនួន២៨៨រក្មុហុ្ន ជាដ្ីសមផទនង្សដ្ឌកិ្ចច (ELCs) ក្បុខទំហំដ្ីរបមាណ២.១១៦.០៦៧,១០ 
ហិចតា42។ សមផទនដី្ង្សដ្ឌក្ចិច ជាមូលង្ហតុចំបខមយួននវវិាទដ្ីធលីង្ៅក្មពុជា រសបង្ពលកដ្លង្គង្មើលង្ ើញថា  
របសិទនភាពននការង្ដ្ឋោះរសាយវបិតថិដ្ីធលីង្ៅក្មពុជានាង្ពលបចចុបផនប ង្ៅមានក្រមតិទនង់្ខ្ាយបំផុត។ ជាង្រឿយៗ  
ង្គកតខង្ ើញសក្មមជនទមទរសិទនិដ្ីធលី អបក្រខង្រោោះង្ដ្ឋយវបិតថិដ្ីធលី កតខករសក្ទមទរ និខរទង្ហាយំ ឥតឈ្ប់
ឈ្រ ង្ដ្ឋយសារកតបញ្ញា របស់ពួក្ង្គមនិរតូវបានង្ដ្ឋោះរសាយ ឬង្ដ្ឋោះរសាយង្ដ្ឋយរបាសចាក្ង្ោលការណ៍ យុតថិ
ធម។៌ ការង្ដ្ឋោះរសាយបណថឹ ខ មនិយុតថិធមព៌ីសំណ្តក្រ់បពន័នតុលាការ និខអាជាញ ធរពាក្ព់ន័ន ង្ធវើឲ្យវបិតថដិ្ីធលងី្ចោះកត
                                                           
37

  នម៉ែ ទិតយថារា៉ែ , រក្សួខថារយៈង្ពល១ឆ្ប  ំបស្តងាក បបទង្លមើសនរពង្ឈ្ើជាខពីរពានក់្រណី និខផថនាធ ង្ទសជនង្លមើស៧នាក្ ់ ភបងំ្ពញប៉ែុសថិ៍ នថងទី
២៦ កខ្មក្រា ឆ្ប ២ំ០១៤។ 
38   Supra note 10, at 22. 
39 Cambodia revokes land licenses from 8 companies, The Global Post, September 29, 2014, at A1; available at 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/xinhua-news-agency/140929/cambodia-revokes-land-licenses-8companies, cited on 10 

October 2014.  
40

  “2014 Brings a New Wave of Cambodian Land Conflicts”, Licadho-Cambodia Statement Released, April 2014.  See also, 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/land-04012014170055.html; cited on October 07, 2014. 
41 Ibid. 
42

 Supra note 35. 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/xinhua-news-agency/140929/cambodia-revokes-land-licenses-8companies
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/land-04012014170055.html
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ង្ក្ើនង្ឡើខ និខរកី្រាលដ្ឋល អូសបនាល យ និខបខកផលប៉ែោះពាល់កានក់តធងនធ់ងរង្ឡើខៗ។43 ង្បើតាមរបាយការណ៍របស់
ង្វទិកាននអខគការមនិកមនរដ្ឋឌ ភបិាល (NGO Forum) ង្ៅឆ្ប ២ំ០១៣ វវិាទដ្ីធលីសរបុមានចំនួន៤០៥ក្រណី ង្ហើយ
មានកត៨១ក្រណីប៉ែុង្ណ្តត ោះ កដ្លរតូវបានង្ដ្ឋោះរសាយរចួរាល់ក្បុខឆ្ប ២ំ០១៣ និខង្ៅមាន៣១១ក្រណី ឬង្សមើនឹខ
៧៧ភាគរយង្ផសខង្ទៀតកដ្លមនិទនរ់តូវបានង្ដ្ឋោះរសាយ និខក្ំពុខង្ដ្ឋោះរសាយ។  របាយការណ៍ដ្កដ្លង្នោះឲ្យ
ដ្ឹខង្ទៀតថា រគួសាររខផលប៉ែោះពាល់ពីវវិាទដ្ីធលីមានចំនួន៦៥.៨៦៧រគួសារ ង្សមើនឹខ ៣០៨.៥៧៥នាក្។់ បញ្ញា
រងំ្លាភបំពានដ្ធីលី គឺជាបញ្ញា ដ្ច៏ាបអ់ារមមណ៍ជាខង្គ ង្ហើយកដ្លកតខកតមានង្ៅង្លើទំពរ័កាកសត និខសារពត័ម៌ាន
ង្សធើរជាង្រៀខរាល់នថង។ 
 ង្ៅក្បុខរយៈង្ពលប៉ែុនាម នកខ្ននឆ្ប ២ំ០១៤ក្នលខមក្ង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាបានដ្ក្ហូតដី្សមផទនង្សដ្ឌ
ក្ិចចពីរក្ុមហុ្ន កដ្លបានទទួលអាជាញ បណ័ត អភវិឌ្ណនក៍្បុខទំហំសរបុទខំអស់១១៥.៦៣២ហិចតា។44 ង្ៅចុខកខ្
ក្ញ្ញដ  កខ្តុលា នខិកខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាបានសង្រមចដ្ក្ហូតអាជាញ បណ័ត  ឬរលំាយក្ិចច
សនាពីរក្ុមហុ្នមយួចនំួន២៤រក្ុមហុ្ន កដ្លបានទទលួសិទនិកានក់ាប ់ និខអភវិឌ្ណនត៍ំបនដ់្ីសមផទនង្សដ្ឌ
ក្ិចច។ សរមាបក់ខ្ក្ញ្ញដ  រក្សួខបរសិាទ នបានដ្ក្ពីចំននួ៨ ង្ៅក្បុខង្ខ្តថង្កាោះកុ្ខ និខង្ខ្តថរពោះសីហនុ កដ្លមាន
ទំហនំផធដ្ីសរបុចំននួ១២.៤៥៧ហិចតា45 និខសរមាបក់ខ្តុលា ដ្ក្ហូត និខលុបង្ចាលអាជាញ បណ័ត រក្ុមហុ្នចំននួ៩ 
រពមទខំកក្សរមួលទំហំដី្សមផទនសាង្ឡើខវញិ គិតជាទហំំដី្សរបុ៦២.០០០ហិចតា ក្បុខង្ខ្តថមយួចំនួន ដូ្ចជា
ង្ខ្តថក្ំពខស់ពឺ រពោះសីហនុ មណឍ គិរ ី បនាធ យមានជយ័ រពោះវហិារ ក្ំពខធ់ំ ឧតថរមានជយ័ បាតដ់្បំខ និខង្ខ្តថរក្ង្ចោះ 
និខង្ៅចុខកខ្វចិឆិកាង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានដ្ក្ហូតអាជាញ បណ័ត ពីរក្មុហុ្នចនំួន៧ គិតជាទំហំដ្ីសរបុ៤១.៦៣២
ហិចតា ក្បុខង្ខ្តថមយួចំនួនដូ្ចជា មណឍ លគិរ ី (បីរក្មុហុ្ន) ក្ំពខស់ពឺ រពោះវហិារ ក្ពំខធ់ំ ឧតថរមានជយ័ និខបាត់
ដ្ំបខ ង្ដ្ឋយអនុរកឹ្តយង្លខ្៣០៤ អនរក្.បក្ ចុោះនថងទី២៨ កខ្វចិឆិកា។46 ការដ្ក្ហូតអាជាញ បណ័ត  កក្សរមួល និខ
ក្ំណតក់្ិចចសនាង្ឡើខវញិជាមយួរក្ុមហុ្នទខំប៉ែុនាម នខាខង្លើ កដ្លបានទទួលសិទនិសមផទនអភវិឌ្ណន ៍ ង្ធវើង្ឡើខ
ង្រកាយពីរាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាបានតាមដ្ឋន និខរក្ង្ ើញថា រក្ុមហុ្នទខំង្នាោះមនិបានអនុវតថកាតពវក្ចិច ដូ្ច
កដ្លមានកចខក្បុខក្ិចចសនា ឬកិ្ចចរពមង្រពៀខជាមយួរាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា ក្បុខការអភវិឌ្ណនដ៍្ីក្បុខតំបនទ់ខំង្នាោះ
ជាង្រចើនឆ្ប  ំ ង្នោះង្បើង្ោខតាមការអោះអាខរបស់មស្តនថីជានខ់្ពស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា។ ជុវំញិបញ្ញា ការដ្ក្ហូតដ្សី
មផទនពីរក្ុមហុ្នទខំង្នាោះ ង្ហើយដ្ឋក្ឲ់្យង្ៅង្រកាមការរតួតការរគបរ់គខរបស់រក្សួខបរសិាទ ន សខគមសីុវលិបាន
សាទរចំង្ពាោះចណំ្តតក់ារង្នោះ ប៉ែុកនថបានកថលខនូវការរពួយបារមភផខកដ្រថា វាអាចជារូបភាពបិទបាខំ បំភន័កភបក្
សាធារណជនខាខង្រៅ និខទញចំណ្តបអ់ារមមណ៍ពីសាធារណជនង្លើចំណ្តតក់ាររបស់រដ្ឋឌ ភបិាល។  
 ង្រៅពីការដ្ក្ហូតអាជាញ បណ័ត ង្ដ្ឋយរក្សួខបរសិាទ ន របាយការណ៍រក្សួខក្សិក្ក្មមក្ប៏ានអោះអាខកដ្រថា  
តាខំពីង្រកាយនថងង្បាោះង្ឆ្ប តឆ្ប ២ំ០១៣ មក្ទល់នខឹដ្ណំ្តចឆ់្ប ២ំ០១៤ង្នោះ រក្សួខបានដ្ក្ហូតអាជាញ បណ័ត ដ្ី 
សមផទនង្សដ្ឌកិ្ចចពីរក្មុហុ្នចំនួន៨ កដ្លមាននផធរក្ឡារបមាណ៥០.០០០ហិចតា ង្រកាមមូលង្ហតុថា រក្ុម
ហុ្នទខំង្នាោះ បានអនុវតថផធុយ  ឬមនិបានង្ោរពកិ្ចចក្ចិចសនារវាខរក្ុមហុ្ននឹខរដ្ឋឌ ភបិាល។47 

                                                           
43

  See also, George Wright, UN Envoy Critical as Tenure Draws to a Close, the Cambodia Daily, January 24, 2015, at 

A3. 
44

   Chhay Channyda, Another 11 land concessions cancelled, The Phnom Penh Post, 18 October 2014, at A1. 
45

  See the Global Post, Supra note 26; See also, Aun Pheap, Despite ELC Ban, Minister Talks of New Land Deals, The 

Cambodia Daily, September 30, 2014 at A1; See also Hak Seangly, Land concessions cancelled, The Phnom Penh Post, 

17 October 2014, at A1. 
46

 Ouch Sony, Ministry Revokes 11 More Commercial Concessions, The Phnom Penh Post, 18 October 2014, at A1; 

available at http://phnompenhpost.com/post-weekend/another-11-land-concessions-cancelled. See also Sub decree No. 304 

dated 28 November 2014.   
47

  Aun Pheap, Government Cancels More Land Concessions, The Cambodia Daily, 22 January, 2015, at A1. 

http://phnompenhpost.com/post-weekend/another-11-land-concessions-cancelled
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 មានការង្លើក្ង្ឡើខខ្លោះថា តាមពិតរក្ុមហុ្នកដ្លទទួលបានដ្ីនរពសមផទនមយួចនំនួ ក្បុខចំង្ណ្តមរក្មុ
ហុ្នទខំប៉ែុនាម នខាខង្លើបានរបមូលផលធនធានធមមជាតិ និខកាបន់រពង្ឈ្ើលក្ង់្ឡើខក្ែត្ែន ់ ង្ធវើមាន ង្ធវើបានរចួ
ង្ៅង្ហើយ រដ្ឋឌ ភបិាលង្ទើបកតនឹក្ង្ ើញ និខដ្ក្ហូតយក្មក្ទុក្ជាក្មមសិទនិរបស់រដ្ឌវញិ។ ង្ៅមានរក្ុមហុ្នមយួ
ចំនួនកដ្លរដ្ឋឌ ភបិាលបានង្ោគយល់ ង្ដ្ឋយមនិបានដ្ក្ហូតអាជាញ បណ័ត  ប៉ែុកនថរាជរដ្ឋឌ ភបិាល កបរជាង្ធវើការកក្
សរមួល និខក្ណំតស់ាង្ឡើខវញិនូវក្ិចចសនាដី្សមផទនង្សដ្ឌក្ិចចង្នាោះ ជំនួសការផថល់ដី្សមផទនបនថ ង្បើង្ទោះបី
ជារក្ុមហុ្នទខំង្នាោះបានរបរពឹតថផធុយ និខមនិបានអនុវតថតាមក្ិចចសនារបស់ខ្លួននាង្ពលក្នលខមក្ក្ង៏្ដ្ឋយ។ អវី
កដ្លជាការគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ គរឺក្ុមហុ្នចំនួន២ ក្បុខចងំ្ណ្តមរក្ុមហុ្ន៣ កដ្លសម័រគចិតថរបគល់ដ្ីសមផទន
ង្សដ្ឌក្ិចចឲ្យរដ្ឌរគបរ់គខវញិ ជារក្ុមហុ្នរបស់ង្លាក្ រទ ីភាព ជាឧក្ញា៉ែ ដ្ល៏ផងី្ឈាម ោះខាខជំនួញង្ឈ្ើ។ រក្ុមហុ្ន
ទខំពីរង្នាោះគ ឺ រទីភាព អុមីផត អិចផត និខរក្ុមហុ្ន DMS THMORDA S.E.Z Co.Ltd កដ្លរក្ុមហុ្នទខំ២
ង្នោះទទួលបានដ្សីរមាបវ់និិង្ោគក្សិឧសាហក្មមង្ៅតបំនឧ់ទានជាតិវរីៈជយ័ ង្ខ្តថរតនគិរ ី ជាជរខុក្នរពង្ឈ្ើ
ង្ៅក្មពុជា ង្លើនផធដ្ីសរបុ១៨.៨៥៥ហិក្តា។48 
 ជារមួ ង្យើខសង្ខកតង្ ើញថា ការបញ្ឈបក់ារផថល់សមផទនង្សដ្ឌកិ្ចចង្ៅឲ្យរក្ុមហុ្ន គឺរដ្ឋឌ ភបិាលង្ធវើ
សង្រមច ង្ដ្ឋយសារក្បុខរយៈង្ពលមយួឆ្ប នំនការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយង្នោះ រដ្ឋឌ ភបិាលមនិទនង់្ចញអនុរក្ឹតយ
ណ្តមយួ ផថល់ដ្ីសមផទនង្ៅឲ្យរក្ុមហុ្នណ្តមយួង្ឡើយ គឺមានកតដ្ក្យក្មក្វញិ។ 

០៧. សង្រមចឲ្យបាន១០០% នូវការចុោះបញ្ជី ដី្តាមកផនការននបទបញ្ញជ ង្លខ្០១ របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលជិត២លាន
ហិចតា ង្ៅរវាខង្ដ្ើមឆ្ប ២ំ០១៤ ក្បុ ខរក្បខ្ណឍ័ ននការអនុវតថ «នង្ោបាយចាស់ សក្មមភាពថមីង្លើ វស័ិយដី្ធលី» និខ
សង្រមចឲ្យបាន៧០% ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៨ ង្លើបរមិាណក្ាលដី្កដ្លរតូវចុោះបញ្ជីសរបុ៦ ង្ៅ៧លានក្ាលដី្ង្ៅទូ
ទខំរបង្ទស។49 

 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាបានអោះអាខថា ខ្លួនបានផថល់បលខក់្មមសិទនិដ្ធីលីបានដ្ល់របជាជន របមាណជាខ 
៤៧០.០០០រគសួារ ង្លើនផធដ្ីសរបុ១,៨លានហិចតា។ របាយការណ៍ចុខង្រកាយមយួង្ទៀត ក្បុខកខ្វចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៤ង្នោះ ក្បុខសិកាេ សាលាអនថរជាតិង្លើក្ទី៦ សថីពីង្ោលនង្ោបាយដ្ីធលីទូលំទូលាយ មូលដ្ឋឌ នរគឹោះក្បុខការ
អភវិឌ្ណនទ៍ីរក្ុខ និខជនបទរបក្បង្ដ្ឋយចីរភាព ង្ៅនថងទី១២ កខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ រដ្ឌមស្តនថីរក្សួខង្រៀបចំកដ្នដ្ីនគ
របូនីយក្មម និខសំណខ ់ ង្លាក្ អុមឹ ឈុ្នលឹម មានរបសាសនថ៍ា មក្ទល់ង្ពលង្នោះ រដ្ឋឌ ភបិាលបានង្ចញបណ័ត
ក្មមសិទនិជាខ៣,៧លានបណ័ត ជូនរបជាពលរដ្ឌ កដ្លង្សមើនឹខរបមាណ៥០ភាគរយននក្ាលដី្ទូទខំរបង្ទស និខ
មានកផនការចុោះបញ្ជ ីដ្ីឲ្យបានចំនួន៧០ភាគរយ ក្បុខឆ្ប ២ំ០១៨ និខឲ្យបាន១០០ភាគរយក្បុខឆ្ប ២ំ០២៣។50   
ង្លាក្បនថថា រដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាង្បឋជាញ សង្រមចឲ្យបាននូវការចុោះបញ្ជ ីដ្ីធលឲី្យបាន១០០ភាគរយ ក្បុខឆ្ប ២ំ០២៣ 
ង្ដ្ឋយអោះអាខថា វាជាកផបក្សំខានម់យួក្បុខក្ំកណទរមខរ់មួរបស់រដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា។ 
 តាមរយៈង្សចក្ថីជូនដ្ណឹំខរបស់រក្សួខកដ្នដី្ នគរបូនយីក្មម និខសំណខ ់ រក្សួខបានរបកាសថា រហូត
មក្ដ្ល់នថងទ៣ី០ កខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ បណ័ត ក្មមសិទនិដ្ធីលីចំនួនសរបុ៣,៨លានបណ័ត  រតូវបានកចក្ចាយដ្ល់នដ្

                                                           
48

  ណុល ដ្ឋរា៉ែ  ង្តើការដ្ក្ដី្សមផទនង្សដ្ឌកិ្ចចពីរកុ្មហុ្នមក្វញិជាការរគបរ់ោនង់្ទ? វទិយុសំង្ឡខរបជាធិបង្តយយ នថងទី១៩ មក្រា ឆ្ប ំ
២០១៥។ see also The Cost of Luxury: Cambodia’s illegal trade in precious wood with China, The Global Witness, 

Friday 6th February 2015. 
49  Supra note 10, at 23.  
50  Lay Samean, Ministry of Land Management and Urban Planning and Construction plans to complete 100% of Land 

Registration by 2023, VOD News, 12 November 2014 
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របជាពលរដ្ឌ។51  ចំនួនង្នោះបានង្ក្ើនង្ឡើខ៤កសនបណ័ត  ង្បើង្ធៀបនឹខចំនួនកដ្លរក្សួខបានរបកាស ង្ៅក្បុខកខ្
កុ្មភៈ ឆ្ប ២ំ០១៤ កដ្លមានចំនួន៣,៤លានបណ័ត ។ ចំននួក្ាលដ្ីសរបុ២.៩លាន រតូវបានបិទផាយ និខកចក្ប័
ណត បានចំនួន២,៦លានបណ័ត ង្ដ្ឋយរដ្ឋឌ ភបិាល។ តាមរយៈតួង្លខ្ង្នោះ ង្យើខអាចសនបិដ្ឋឌ នថា រហូតមក្ដ្ល់ង្ពល
ង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានសង្រមចង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួនបានរបកហលជិត៥០ភាគរយ ង្លើការសនា ឲ្យ
សង្រមចបានចុោះបញ្ជ ីក្ាលដ្សីរបុ៦ ង្ៅ៧លានក្ាលដី្។ ង្ដ្ឋយកឡក្ សនធុោះននការង្ដ្ឋោះរសាយជង្មាល ោះដី្ធល ីហាក្់
ដូ្ចជាង្ក្ើនង្ឡើខ ប៉ែុកនថរបសិទនភាព និខក្ំរតិននការង្ដ្ឋោះរសាយជង្មាល ោះង្ៅមានក្ំរតិ នខិមានចរតិនង្ោបាយង្រចើន
ជាខការង្ដ្ឋោះរសាយង្ដ្ឋយ្នធៈ និខតរមូវការពិតរបាក្ដ្របស់ពលរដ្ឌ។  
 សរបុមក្ សរមាបក់ារអនុវតថនឆ៍្ប ទីំ១ង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលសង្រមចបានខ្លោះ នូវកផនការចុោះបញ្ជ ីដ្សីង្រមច
ឲ្យបាន៧០% ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៨ ង្លើបរមិាណក្ាលដ្ីកដ្លរតូវចុោះបញ្ជ ីសរបុ៦ ង្ៅ៧លានក្ាលដី្ ង្ៅទូទខំរបង្ទ
ស។ ង្ោខតាមសនធសសនន៍នការង្ក្ើនង្ឡើខខាខង្លើ ក្បុខការអនុវតថនក៍្បុខឆ្ប ទំី១ង្នោះ របសិនង្បើោម នការករបរបួលង្ទ
ង្នាោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនឹខសង្រមចបានតាមកផនការរបស់ខ្លួនក្បុខឆ្ប ២ំ០១៨ជាមខិាន។ 

០៨. ក្សាខង្ោលនង្ោបានជាតិ សថី ពីសិទនិលំង្ៅសាទ ន ង្ដ្ើមផីង្ដ្ឋោះរសាយលំង្ៅសាទ នជូនរបជាជនរកី្រក្ 
សរមាបក់ាររស់ង្ៅរបក្បង្ដ្ឋយសុវតទិភាព សុខុ្មាលភាព និខភាពនថលថបូ រ។52 

 តាមទិនបនយ័ជំង្រឿនរបជាពលរដ្ឌឆ្ប ២ំ០០៨ ក្មពុជានខឹមានរបជាជនរបមាណ១៨លាននាក្ ់ ង្ៅឆ្ប  ំ
២០៣០ គឺអាចង្ក្ើនរបមាណ៤លាននាក្ប់កនទមង្ទៀត ង្ហើយក្ំង្ណើ នង្នោះភាគង្រចើនង្ក្ើនង្ឡើខង្ៅតាមទីរបជុំជន
ធំៗ កដ្លមានសកាថ នុពលវស័ិយង្សដ្ឌកិ្ចច។ ការង្ធវើជំង្រឿនង្នោះ ក្ប៏ានបងាា ញផខកដ្រនូវនិនាប ការននការថយចុោះទំហំ
រគួសារកដ្លអាចបា៉ែ នរ់បមាណថា រហូតដ្ល់ឆ្ប ២ំ០៣០ក្មពុជា អាចរតូវការលំង្ៅដ្ឋឌ នថមីរបមាណ១,១ លានម
កនទមង្ទៀតង្ដ្ឋយមនិរាបប់ញ្ចូលលំង្ៅដ្ឋឌ នបចចុបផនប។53 
 ង្ៅក្បុខក្ិចចរបជុំង្ពញអខគ គណៈរដ្ឌមស្តនថីននរាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជានីតិកាលទី៥ កាលពីនថងទី០៩ កខ្ឧសភា 
ឆ្ប ២ំ០១៤ ង្សចក្ថីរពាខង្ោលនង្ោបាយជាតិ សថីពីលំង្ៅសាទ នរតូវបានយក្មក្របជំុសង្រមច។ ង្សចក្ថីរពាខ
ង្ោលនង្ោបាយង្នោះ រតូវបានង្រៀបចំង្ឡើខង្ដ្ឋយរក្សួខង្រៀបចំកដ្នដី្ នគរបូនីយក្មម និខសំណខ។់ ជាថមមីថខ
ង្ទៀត រក្សួខកដ្នដ្ីនគរបូនយីក្មម និខសំណខប់ានបញ្ញជ ក្ ់ង្ៅក្បុខង្សចក្ថីជូនដ្ំណឹខរបស់ខ្លួនចុោះនថងទ២ី២ កខ្ ធបូ 
ឆ្ប ២ំ០១៤ អំពីការអនុមត័ង្ោលនង្ោបាយជាតិសឋីពីលំង្ៅដ្ឋឌ ន។ ង្ោខង្សចក្ថីជូនដ្ំណឹខរបស់រក្សួខខាខង្លើ 
ង្យើខអាចសនបិដ្ឋឌ នបានថា ង្ោលង្ោបាយជាតិង្នោះមានង្ោលបំណខផថល់លទនភាព និខមង្ធាបាយដ្ល់របជា
ពលរដ្ឌទូង្ៅនូវការទទួលបានលំង្ៅដ្ឋឌ ន សមរមយ ឬការជួសជុសកក្លំង្ៅដ្ឋឌ នង្ដ្ឋយយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក្ ់ ជា
ពិង្សសដ្ល់រក្ុមរគួសារកដ្លមានរបាក្ច់ំណូលមធយម និខទប និខរក្ុមជនងាយរខង្រោោះ ឬរស់ង្ៅបង្ណ្តថ ោះ
អាសនបមនិង្រៀបរយ តាមរយៈការសហការជាមយួនដ្គូអភវិឌ្ណន ៍សខគមសីុវលិ និខសបផុរសជន។ 
 នាង្ពលបចចុបផនប ការរស់ង្ៅរបស់របជាពលរដ្ឌ កដ្លទទលួយក្ង្ោលនង្ោបាយសរមបសរមួលរបស់រាជ
រដ្ឋឌ ភបិាលក្បុខផ្ទល ស់បថូរលំង្ៅដ្ឋឌ នពីទីក្កនលខកដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលមានគង្រមាខអភវិឌ្ណន ៍ ង្ៅតាខំង្ៅក្បុខតំបនង់្ផសខ
ង្នាោះមានការលំបាក្ោ៉ែ ខខាល ខំ។ ពួក្ង្គទខំង្នាោះហាក្ដូ់្ចជា មនិរតូវបានគិតគូរពភីាពសមរមយននលំង្ៅដ្ឋឌ ន និខ
ង្ហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នង្ផសខៗកដ្លជាតរមូវការរបចានំថងង្នាោះង្ទ។ ជាក្ក់សថខ ដូ្ចជាអតីរបជាជនភូមសំិបុក្ចាប ដ្ី
រក្ហម បឹខក្ក្ ់និខបុរកី្ីឡាជាង្ដ្ើម កដ្លរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា ហាក្ដូ់្ចជាយក្ពួក្ង្គង្ៅចាក្ង់្ចាលដូ្ចសរមាមង្ៅ
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ជាយរក្ុខភបងំ្ពញ។ របជាពលរដ្ឌកដ្លរតូវបានជង្មលៀសង្ចញពីទីរក្ុខភបងំ្ពញ ង្ៅរស់ង្ៅតំបនភ់បបំាតក្ំពុខជួប
របទោះ បងាា ញលំបាក្ោ៉ែ ខខាល ខំចំង្ពាោះការក្សាខលំង្ៅដ្ឋឌ នថមរីបស់ពួក្ង្គ។ ង្ៅចុខឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ សក្មមជន
ទមទរសិទនិលំង្ៅដ្ឋឌ ន និខសិទនិដ្ីធលីកដ្លជាស្តសថី និខបពុវជិតរតូវបានតុលាការក្មពុជាកាតង់្ទសឲ្យជាបព់នននាោរ 
ង្ដ្ឋយរោនក់តពួក្ង្គបានង្របើសិទនិ ង្សរភីាពក្បុខការសំកដ្ខមតិតវា៉ែ  ង្ដ្ើមផឲី្យមានដំ្ង្ណ្តោះរសាយសមរមយជូនពកួ្ង្គ
ប៉ែុង្ណ្តត ោះ។ ក្មពុជាបានជាបច់ំណ្តតថ់ាប ក្ម់និលែ ង្លើការបង្ណថ ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេំរបស់រដ្ឋឌ ភបិាល  ង្ហើយផថល់
សំណខមនិសមរមយង្ៅនឹខការខូ្ចខាតរបស់ជនរខង្រោោះង្ដ្ឋយការបង្ណថ ញង្ចញ។  
 សរបុមក្ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលសង្រមចបានខ្លោះការក្សាខង្ោលនង្ោបាយជាតិ សថីពីលំង្ៅដ្ឋឌ ន ប៉ែុកនថង្យើខមនិ
ទនដ់្ឹខថា របជាពលរដ្ឌរកី្រក្ ជាពិង្សសជនងាយរខង្រោោះពីការបង្ណថ ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេំ នខឹទទួលបានផល
របង្ោជនព៍ីង្ោលនង្ោបាយង្នាោះក្បុខក្រមតិណ្តង្នាោះង្ទ។ 

០៩. កក្លមែផលូ វលំជនបទជាជហំានៗ ពីផលូ វរកាលរក្ួសរក្ហម ង្ៅជាផលូ វរកាលង្ៅសូ្ ឬផលូ វង្បតុខឲ្យបានពី ៣០០ 
ង្ៅ៤០០គីឡូកម៉ែរតក្បុ ខ១ឆ្ប  ំតាមសឋខដ់្ឋរឯក្ភាពជាតិមយួ។ 

 វស័ិយដ្ឹក្ជញ្ជូ ន គឺជាសរនសឈាមននង្សដ្ឌកិ្ចចជាតិ។ ង្រកាយសមយ័សស្តងាគ មរុានំរ ៉ែបានបញ្ចបង់្ៅ លទនផល
សស្តងាគ សីុវលិបនសល់ទុក្ឲ្យក្មពុជានូវង្រឿខអាង្ណ្តចអាធម័ឲ្យរបជាជនក្មពុជាោ៉ែ ខង្រចើនឥតគណនា។ បញ្ញា មយួ 
ក្បុខចំង្ណ្តមបញ្ញា ជាង្រចើន គឺង្ហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នរបូវនថ មានផលូវសរមាបវ់ស័ិយដ្ឹក្ជញ្ជូ នជាអាទិ។ ជាមយួនឹខជំនួយ 
និខរបាក្ក់្មចដី្ង៏្រចើនង្លើសលប ់ កដ្លទទួលបានពីរបង្ទសជាមតិថ ក្បុខង្នាោះមានជប៉ែុន ចិន សាធារណរដ្ឌកូ្ង្រ ៉ែ នថ
ឡខដ់្ ៏និខង្វៀតណ្តម និខអខគការអនថរជាតិរមួមាន ធនាោរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ និខធនាោរពិភពង្លាក្ជាង្ដ្ើម ផលូវជាតិ 
និខផលូវលំជនបទជាង្រចើនកខ្សរតូវបានជួសជុល កក្លមែ និខក្សាខសាង្ឡើខវញិ និខបានផថល់ផលរបង្ោជនោ៍៉ែ ខ
ង្រចើនដ្ល់ក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ិចចង្ៅក្មពុជា។ ទនធឹមោប នខឹការរកី្ចំង្រ ើនននវស័ិយរបពន័នដឹ្ក្ជញ្ជូ ន ង្ដ្ឋយជួសជុល សាថ រ 
សាទ បនាសាង្ឡើខវញិង្នោះកដ្រ បញ្ញា គុណភាពផលូវង្ៅកតជាបញ្ញា  កដ្លទទួលរខការរោិះគនោ់៉ែ ខខាល ខំពីរបជាជន
ទូង្ៅដ្កដ្ល។ អំង្ពើពុក្រលួយក្បុខវស័ិយង្នោះ រតូវបានង្គរោិះគនោ់៉ែ ខខាល ខំ មនិកមនរតមឹកតរបជាពលរដ្ឌ គណបក្ស
របឆ្ខំ ឬរក្ុមអខគការសខគមសីុវលិប៉ែុង្ណ្តត ោះង្ទ សូមផកីតមស្តនថីជានខ់្ពស់ននគណបក្សកានអ់ំណ្តចមយួចំនួន ក្ប៏ានរោិះ
គនង់្ដ្ឋយចំហង្ៅង្លើអំង្ពើពុក្រលួយ កដ្លបាន និខក្ំពុខង្ក្ើតមានង្ឡើខ ក្បុខក្ចិចការសាទ បនា កក្លមែ ជួលជុល 
និខក្សាខផលូវជាត ិ ឬផលូវលំជាង្ដ្ើមរបស់រក្សួខសាធារណការ និខដ្ឹក្ជញ្ជូ ន និខរក្សួខអភវិឌ្ណនជ៍នបទ។54 
ង្លាក្បានង្លើក្ង្ឡើខថា ការក្ឹបង្ក្ខ ឬបនលំពគីំង្រាខសាខសខផ់លូវជាតិនីមយួៗ គឺមានក្ំរតិធងនធ់ងររហូតដ្ល់៦០
ភាគរយ របរពឹតថង្ដ្ឋយមស្តនថពីាក្ព់ន័ននឹខការសាខសខ ់ ង្ហើយអំពាវនាវឲ្យបញ្ចបវ់បផធមង៌្របើរបាស់ថវកិារដ្ឌខ្ជោះខាជ យ
កបបង្នោះ។  
 ក្បុខវស័ិយកក្លំអផលូវលំជនបទ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្ំពុខបនថគង្រមាខកក្លំអ ជួសជុល និខសាទ បនាផលូវជន 
(Rural Road Improvement Project-RRIP) កដ្លមានរយៈង្ពលរបាឆំ្ប (ំឆ្ប ២ំ០១១ ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៦) និខង្របើ
របាស់ថវកិា៦៧លានដុ្លាល សហរដ្ឌអាង្មរកិ្ កដ្លក្បុខង្នាោះ ហិរញ្ដបផទនរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល៧,២៥លានដុ្លាល រ
អាង្មរកិ្ ជាទឹក្របាក្ក់្មចធីនាោរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ (ADB) ចំនួន៣៥លានដុ្លាល រ របាក្ក់្មចធីនាោរ Keximbank 
របស់សាធារណរដ្ឌកូ្ង្រ ៉ែចំនួន២១លានដុ្លាល រអាង្មរកិ្ និខជំនួយឥតសំណខរបស់មូលនិធ ិ NDF ៥,៤លានដុ្លាល
រ។  
 របាយការណ៍វឌ្ណនភាពការងាររបចាកំខ្ធបូឆ្ប ២ំ០១៤ របស់រក្សួខអភវិឌ្ណនជ៍នបទបានឲ្យដឹ្ខថា បចចុបផនប 
                                                           
54  Phann Ana, CPP Official Alleges Embezzlement of Roads Budgets, The Cambodia Daily, July 11, 2014. 
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រក្សួខអភវិឌ្ណនជ៍នបទក្ំពុខអនុវតថគង្រមាខកក្លមែផលូវជនបទ (Rural Road Improvement Project-RRIP) 
ក្បុខង្ខ្តថចនំួន០៨ គឺង្ខ្តថក្ំពខច់ាម តផូខ មុ ំក្ំពខឆ់្ប ខំ ក្ំពខស់ពឺ ង្ពាធិសាត ់បាតដ់្ំបខ ង្សៀមរាប និខង្ខ្តថក្ំពខធ់ ំ
ង្លើផលូវលំជនបទចនំួន២២កខ្ស ក្បុខរបកវខសរបុរបកវខ៥៤៧,៧០គ.ម ង្ដ្ឋយរកាលង្ៅសូ្របង្ភទពីរជាន ់ (DBST)
។ ក្បុខរយៈ១ឆ្ប នំនឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ រក្សួខអភវិឌ្ណនជ៍នបទ បានអនុវតថគង្រមាខសាខសខផ់លូវ កដ្លជាហិរញ្ដបផ
ទន រវាខធនាោរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ និខរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា ង្ហើយសង្រមចបានរបកវខ៥០៥,៧០គីឡូកម៉ែរត ង្លើរបកវខ
សរបុក្បុខឆ្ប ២ំ០១៤ និខង្ៅសល់តិចតួចក្ំពុខអនុវតថង្ដ្ើមផបីញ្ចប ់ ង្ដ្ឋយចំណ្តយថវកិាអស់របមាណជាខ២៤
លានដុ្លាល រសហរដ្ឌអាង្មរកិ្។55   
 ដូ្ចង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា សង្រមចង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួនង្លើសពីអវីកដ្លបានសនា ឬការង្រោខ
ទុក្ង្ៅង្ហើយសរមាបឆ់្ប ទីំ១ននការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយក្បុខអាណតថិទ៥ីង្នោះ។ 

១០. ង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ នទីរក្ុខ ជាពិង្សសរាជធានីភបងំ្ពញសរមាបរ់យៈង្ពលមធយម និខរយៈង្ពល
កវខ ង្ដ្ើមផីពរខីក្ង្ហដ្ឋឌ រចនាសមពន័ន ក្សាខមង្ធាបាយដឹ្ខជញ្ជូ ន ង្ដ្ើមផីរមួជារបង្ោជនស៍រមាបង់្ដ្ឋោះរសាយបញ្ញា
ការក្ក្សធោះចរាចរណ៍ និខពរខឹខសណ្តថ បធ់ាប បច់រាចរណ៍ទីរក្ុខ។56  

 សរមាបវ់ស័ិយដ្ឹក្ជញ្ជូ ន ង្ៅរាជធានីភបងំ្ពញបចចុបផនបង្នោះ រដ្ឋឌ ភបិាលក្ំពុខយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក្ឲ់្យដ្ំង្ណើ រការ
ង្សវាក្មមដឹ្ក្ជញ្ជូ នសាធារណៈ ង្ដ្ើមផបីង្ញ្ច ៀសការក្ក្សធោះចរាចរណ៍ធងនធ់ងរ ជាពិង្សសង្ពលរពឹក្ និខង្ពលលាង ច។ 
គង្រមាខង្នោះបានដ្ឋក្ឲ់្យដំ្ង្ណើ រការង្ហើយ ង្ៅឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ។ រហូតមក្ដ្ល់ង្ពលង្នោះ រដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាមនិទន់
មានង្ោលនង្ោបាយដ្ឋក្ឲ់្យដំ្ង្ណើ រការមង្ធាបាយដ្ឹក្ជញ្ជូ នសាធារណៈ ភាជ បព់រីាជធានភីបងំ្ពញង្ៅកានង់្ខ្តថ
ង្ផសខៗង្ៅង្ឡើយង្ទ។ មង្ធាបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ នរដ្ឌ គឺង្ៅមានក្ំរតិង្ខ្ាយខាល ខំ ង្បើង្ធៀបជាមយួរបង្ទសមយួចំនួនធំ
ង្ៅក្បុខតំបនអ់ាស្ាន។ ឆ្ប ២ំ០១៤ គឺឆ្ប ដំ្ំបូខបផុំតកដ្លរដ្ឋឌ ភបិាល បានចាបង់្ផថើមដ្ឋក្ឲ់្យដំ្ង្ណើ រការមង្ធាបាយ
សាធារណៈង្ៅរាជធានីភបងំ្ពញ។ សរមាបរ់ាជធានីភបងំ្ពញ ពីមយួឆ្ប ងំ្ៅមយួឆ្ប  ំការក្ក្សធោះចរាចរណ៍ គឺកានក់ត
មានសាទ នភាពធងនធ់ងរង្ៅៗ។ ង្ៅក្កនលខកដ្លមានការក្ក្សធោះខាល ខំ រដ្ឋឌ ភបិាលក្ប៏ាន និខក្ំពុខក្សាខសាព ន្លខ
កាត ់ ង្ដ្ើមផបីង្ញ្ច ៀសការក្ក្សធោះខាល ខំង្នោះផខកដ្រ។ គង្រមាខអភវិឌ្ណនរ៍បពន័នដ្កឹ្ជញ្ជូ នសាធារណៈបានង្បើក្ឲ្យ
ដ្ំង្ណើ រការង្ហើយ បនាធ បព់ដី្ឋក្ឲ់្យដំ្ង្ណើ រការសាក្លផខ និខសិក្ាលំអិតង្ៅង្ដ្ើមឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ ង្ដ្ឋយមាន
ជំនួយបង្ចចក្ង្ទស សមាភ រៈ និខថវកិាពីរដ្ឋឌ ភបិាលននរបង្ទសជប៉ែុន។ គង្រមាខង្នោះដ្កឹ្នា ំនិខផថួចង្ផថើមង្ដ្ឋយទីភាប ក្់
ងារអភវិឌ្ណនអ៍នថរជាតិជប៉ែុន ង្ៅកាតថ់ា (JICA) សហការជាមយួសាលារាជធានីភបងំ្ពញ ង្ដ្ើមផដី្ំង្ណើ រឲ្យមានរថ
យនថដ្ឹក្ជញ្ចូ នសាធារណៈ ង្ដ្ើមផកីាតប់នទយការក្ក្សធោះខាល ខំ កដ្លជាបញ្ញា ដ្ច៏ំបខមយួង្ៅរាជធានីភបងំ្ពញ។ ប
ណ្តថ ញរថយនថរក្ុខសាធារណៈជាង្រចើន រតូវបានដ្ឋក្ព់រងាយង្ដ្ើមផដី្ឹក្ជញ្ចូ នសាធារណជនង្ៅតាមបណ្តថ  មហាវ ិ
ថីធំៗជាង្រចើន។ ប៉ែុកនថ្លខតាមរយៈការសង្ខកតក្នលខមក្ង្នោះ ង្គសង្ខកតង្ ើញថា ចំននួរបជាពលរដ្ឌក្មពុជាកដ្ល
បានផ្ទល ស់បថូរទមាល បម់ក្ង្ធវើដ្ំង្ណើ រតាមរថយនថដឹ្ក្ជញ្ជូ នសាធារណៈ កដ្លក្ំពុខកតដ្ឋក្ឲ់្យដំ្ង្ណើ រការង្នោះង្ៅមាន
ក្ំរតិង្ៅង្ឡើយង្ទ។ ពួក្ង្គភាគង្រចើនង្ធវើដ្ំង្ណើ រតាមង្ទចរក្ោន ឬរថយនថផ្ទធ ល់ខ្លួន។  
 សរបុមក្ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលសង្រមចបានការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ នទីរក្ខុ ជាពិង្សសសរមាបរ់ាជ
ធានីភបងំ្ពញ ង្រពាោះង្គសង្ខកតង្ ើញមានការពរងាយរថយនថដឹ្ក្ជញ្ជូ នសាធារណៈបកនទមង្ទៀត តាមបង្ណ្តថ យផលូវ
សំខានង់្ៅក្បុខរាជធានីភបងំ្ពញ។ ប៉ែុកនថង្គសង្ខកតង្ ើញថា ចំនួនរបជាជនកដ្លក្ពុំខកតង្របើរបាស់ង្សវាក្មមដ្ឹក្

                                                           
55  របាយការណ៍របចាកំខ្ធបូ  ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់គង្រមាខកក្លមែផលូ វជនបទ រក្សួខអភវិឌ្ណនជ៍នបទ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជាទំពរ័១។ 
56  Supra note 10, at 27. 
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ជញ្ជូ នរបស់រដ្ឌង្នោះង្ៅមានក្ំរតិតិចតចួង្ៅង្ឡើយ។  

១១. ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៨ របជាជនចំនួន៨៥% កដ្លរស់ង្ៅរាជធានីង្ខ្តថ និខរបជាជនចំននួ៦០% កដ្លរស់ង្ៅតាម
បណ្តឋ  ំុ បានទទួលង្សវាទឹក្សាែ តកដ្លមានគុណភាពលែ និខនថលសមរមយង្របើរបាស់។57 

 បញ្ញា ក្ខវោះទកឹ្សាែ តង្របើរបាស់ង្ៅក្មពុជា ង្ៅកតជាបញ្ញា ក្ខវល់ និខរបឈ្មង្ៅង្ឡើយ ង្បើង្ទោះបីជារបង្ទស
ង្នោះ ជារបង្ទសសំបូររបភពទឹក្សាបសរមាបង់្របើរបាស់ោ៉ែ ខណ្តក្ថី។ របាយការណ៍ សថីពីង្សចក្ថីសង្ខេបកផនការ
យុទនសាស្តសថអភវិឌ្ណនជ៍ាតិបចចុបផនបក្មម ឆ្ប ២ំ០០៩-២០១៣ របង្ទសក្មពុជាមានរបជាជនកដ្លទទួលទឹក្សាែ តង្របើ
របាស់មានរបមាណ៤៧,៦៩ភាគរយ និខទឹក្អនាមយ័មាន៣១ភាគរយ។58  ង្ោខតាមង្សចក្ថរីបកាសពត័ម៌ាន
របស់អខគការ (UNICEF) ង្ចញផាយង្ៅង្ដ្ើមឆ្ប ២ំ០១៤ បានឲ្យដឹ្ខថា របជាជនក្មពុជារបមាណ៦,៣លាននាក្ ់
គឺង្សមើនឹខ៤២ភាគរយននរបជាជនសរបុ១៥លាននាក្ ់ ក្ំពុខខ្វោះខាតទឹក្សាែ តសរមាបង់្របើរបាស់ ង្ហើយចំនួនរបជា
ជន៣,៩លាននាក្ ់ ង្សមើនឹខ២៦ភាគរយននចនំួន (៦,៣ លាននាក្)់ របជាជនអបក្ខ្វោះទឹក្សាែ តបរងិ្ភាគ និខង្របើ
របាស់គឺជារបជាជនរក្ីរក្ នខិរស់ង្ៅទីជនបទ។59  ក្ខវោះទឹក្សាែ តបរងិ្ភាគ បខកឲ្យមានរបង្ភទជំខរឺាគរសូ ង្ហើយ
ជំខ ឺរាគរសូង្នោះបានកាល យជាជំខឺឈានមុខ្ទីពីរង្ៅក្មពុជា។ របង្ភទជំខឺរាគរសូង្នោះ ជាទូង្ៅគឺបណ្តថ លមក្ពី ការ
បរងិ្ភាគទឹក្កដ្លខ្វោះជាតិករ ៉ែ នខិវតីាមនី។ ជំខឺរបង្ភទង្នោះ បានបណ្តថ លឲ្យកុ្មារកដ្លមានអាយុតិចជាខ ៥ឆ្ប ងំ្ៅ
ក្មពុជា បាតប់ខជ់ីវតិជាង្រចើន និខបានង្ធវើឲ្យក្មពុជាខាតបខទ់ឹក្របាក្រ់បមាណ ១៤៦លាន ដុ្លាល រ ជាង្រៀខរាល់ឆ្ប ។ំ 
ជារមួ ការង្របើរបាស់ទឹក្សាែ ត និខអនាមយ័ក្បុខចំង្ណ្តមពលរដ្ឌង្ៅជនបទង្ៅមានក្រមតិទបង្ៅង្ឡើយ។  
 ជាសរបុ ង្ោលនង្ោបាយកដ្លរដ្ឋឌ ភបិាលបានសនាថា “ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៨ របជាជនចំនួន ៨៥ភាគរយ 
រស់ង្ៅរាជធានី ង្ខ្តថ និខរបជាជនចំននួ៦០ភាគរយ កដ្លរស់ង្ៅតាមបណ្តថ  ំុ នឹខទទួល បានទឹក្សាែ ត កដ្ល
មានគុណភាពលែ និខតំនលសមរមយ សរមាបង់្របើរបាស់” ទំនខសង្រមចបានខ្លោះ។    

១២. ពីឆ្ប  ំ២០១៣ ដ្ល់២០១៨ គឺពរខីក្ការផគតផ់គខអ់គគិសនីពីបណ្តឋ ញជាតិឲ្យដ្ល់ភមិូចំនួន ៨០% ននចំនួនភូមិ
ទខំអស់។60  

 រហូតមក្រតឹមឆ្ប ២ំ០១៣ មានរបជាជនរបមាណរតឹមកត ២២,៤៧ភាគរយ ននរបជាជនសរបុប៉ែុង្ណ្តត ោះ 
កដ្លបានង្របើរបាស់ថាមពលអគគិសន ី(៥៤ភាគរយ ង្ៅទីរបជុំជន និខ១៣ភាគរយ ង្ៅតំបនជ់នបទ។61)ទូរង្លខ្
ង្នោះបានបងាា ញ របជាជនក្មពុជាភាគង្រចើន គឺមនិទនទ់ទួលបានការផគតផ់គខថ់ាមពលអគគិសនរីគបរ់ោន ់ និខជាប់
លាបង់្ៅង្ឡើយង្ទ។ គមាល តននការអភវិឌ្ណនង៍្លើង្ហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នននការតភាជ បប់ណ្តថ ញអគគិសនរីវាខទីរក្ុខ និខទី
ជនបទ គឺង្ៅមានគមាល តឆ្ល យដ្ឋចព់ីោប ង្ៅង្ឡើយ។ ង្ទោះជាោ៉ែ ខង្នោះក្ថ ីង្គអាចរពំឹខទុក្ថា ង្ៅនថងអនាគតដ្ខ៏្លីខាខ
មុខ្ របជាជនក្មពុជា នឹខទទលួបានង្សវាផគតផ់គខថ់ាមពលអគគសនីបានរគបរ់ោន ់ និខអាចកាតប់នទយការពឹខកផែក្
ង្លើការផគតផ់គខខ់ាខង្រៅបានង្រចើន។   
 ធនាោរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ(ADB) បានបា៉ែ នរ់បមាណថា ក្មពុជាមានសកាក នុពលខាល ខំង្លើការអភវិឌ្ណវស័ិយថាម

                                                           
57  Supra note 10, at 30. 
58  National Strategy Development Plan Update 2009-2013, Royal Government of Cambodia, Nov 2009, at vi-vii.  
59 Denise Shepherd-Johnson, World Water Day: 6.3 million Cambodians lack access to safe water, Press Release, 

UNICEF, (21 March 2014), at 1 
60  Supra note 10, at 31. 
61

  Cambodia Investment Guidebook, CDC, 2013, P. IV-2; http://www.cambodiainvestment.gov.kh/#fragment-3-tab, 

accessed on 25 November 2014. 
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ពលវារអីគគិសន ី ង្ហើយក្បុខរយៈង្ពលប៉ែុនាម នឆ្ប ខំាខមខុ្ ក្មពុជានឹខមានថាមពលអគគសិនីង្របើរបាស់រគបរ់ោន ់ ឬ
អាចរគបដ្ណថ បភ់ាគង្រចើនង្លើនផធរបង្ទស បនាធ បព់ីគង្រមាខសាខសខទ់ំនបវ់ារអីគគិសនធីំៗមយួចំនួនរតូវបានបញ្ចប ់
និខដ្ឋក្ឲ់្យដ្ំង្ណើ រការជាសាទ ពរ។ ក្ំង្ណើ នរបជាជន និខការអភវិឌ្ណឧសាហក្មមកានក់តង្ក្ើនង្ឡើខ ង្ធវើឲ្យតរមូវការ
ននការផគតផ់គខថ់ាមពលអគគសនី ក្ក៏ានក់តង្ក្ើនង្ឡើខកដ្រ។ នាង្ពលបចចុបផនបង្នោះ ការផគតផ់គខថ់ាមពលអគគិសនងី្ៅ
ក្មពុជា ង្ៅមានក្រមតិង្រកាមតរមូវការរបស់អបក្ង្របើរបាស់ង្ៅង្ឡើយ ចំកណក្តំនលវញិ ក្ត៏ំនលនថលជាខង្គ ង្បើង្ធៀប
ជាមយួរបង្ទសនានាក្បុខតបំនអ់ាស្ានទខំ១០របង្ទស នខិពិភពង្លាក្។62 ង្នោះង្ដ្ឋយសារកតក្មពុជាបានពឹខកផបក្
ោ៉ែ ខង្រចើនង្ៅង្លើការទិញថាមពលអគគិសនីពរីបង្ទសជិតខាខ។ ង្ទោះជាោ៉ែ ខង្នោះក្ថ ី ង្បើកផបក្ង្លើសកាក នុពលរបស់
ក្មពុជាក្បុខការអភវិឌ្ណនក៍ផបក្វារអីគគិសនីង្ៅនថងអនាគត ង្គសខឃមឹថា ក្មពុជានឹខអាចមានអគគិសនងី្របើរបាស់ក្បុខតំ
នលសមរមយ និខរគបដ្ណថ បទូ់ទខំរបង្ទស។  ង្ោខតាម របាយការណ៍របស់ធនាោរអភវិឌ្ណអាសីុ ង្ៅកាតថ់ា 
(ADB) បានង្លើក្ង្ឡើខថារបង្ទសក្មពុជា បាននាចូំលថាមពលអគគិសនីរបមាណ ១.៥៤៦ ជីកាវា៉ែ តង់្មា៉ែ ខ ង្ៅឆ្ប ំ
២០១០។63  ការផគតផ់គខអ់គគិសនីសរបុ ង្ៅក្មពុជាក្បុខឆ្ប ២ំ០១៣ មានចំនួន៤,៣ ពានល់ានគីឡូវា៉ែ តង់្មា៉ែ ខ ក្បុខ
ង្នាោះនាចូំលពរីបង្ទសង្វៀតណ្តម និខនថ មានទំហ៦ំ០ភាគរយននការផគតផ់គខស់របុ។64 តាមការរសាវរជាវរបស់
ធនាោរអភវិឌ្ណអាសីុ មក្រតមឹឆ្ប ២ំ០១៣ង្នោះ ក្មពុជាអាចមានសកាក នុពលផលិតថាមពលអគគិសន ីកដ្លង្ដ្ើរង្ដ្ឋយ
ក្ំលំាខវារអីគគិសនីបានរហូតដ្ល់ង្ៅ ១០.០០០ ង្មកាវា៉ែ ត ់ ប៉ែុកនថបចចុបផនបង្នោះ ក្មពុជាអាចមានលទនភាពទញយក្
ផលពីសកាក នុពលដ្ធ៏ំង្នោះបានរតឹមកត ២២៤,៥៧ង្មកាវា៉ែ តប់៉ែុង្ណ្តត ោះ ង្ដ្ើមផយីក្មក្ង្របើរបាស់។  ង្បើង្ោខតាមការ
សិក្ារសាវរជាវដ្កដ្លង្នោះ បានឲ្យដឹ្ខកដ្រថា ក្មពុជានឹខមានក្ំង្ណើ នថាមពលអគគិសនី កដ្លបានពីគង្រមាខទំនប់
វារអីគគិសនីចនំួន២៨.៩ភាគរយ ក្បុខរវាខឆ្ប ២ំ០១០ ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០៣៥។  ជាថមីមថខង្ទៀត ង្លាក្នាយក្រដ្ឌមស្តនថីក្មពុ
ជាង្ៅង្ដ្ើមឆ្ប ២ំ០១៤ ង្នោះបានអោះអាខបញ្ញជ ក្ថ់ា ង្ៅឆ្ប ២ំ០២០ ក្មពុជានខឹមានបណ្តថ ញអគគសិនីតភាជ បង់្ៅរគប់
ភូមនិនរបង្ទសក្មពុជាទខំមលូ ង្ហើយឆ្ប ២ំ០៣០ រគបផ់ធោះទខំអស់ទូទខំរបង្ទសនឹខមានថាមពលអគគិសនងី្របើ
របាស់។65 ក្បុខក្ិចចរបជុំង្ពញអខគគណៈរដ្ឌមស្តនថនីថងទី២៥ កខ្តុលា ឆ្ប ២ំ០១៣ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានអនុមត័ឲ្យរក្ុម
ហុ្ន Alex Corporation Co., Ltd. ង្ធវើការវនិិង្ោគគង្រមាខកខ្សបណ្តថ ញបញ្ជូ នអគគសិន ី២៣០គីឡូវ ៉ែលុ ភបងំ្ពញ-
រពោះសីហនុ។ ក្បុខក្ណំតង់្ហតុក្ិចចរបជុំង្នាោះបានឲ្យដ្ឹខថា បចចុបផនបរបពន័នបណ្តថ ញជាតិបញ្ជូ នអគគិសនីរបស់រពោះ
រាជាណ្តចរក្ក្មពុជាបានតភាជ បង់្ខ្តថ-រាជធានចីំនួន១៣។66 
 ង្ោខតាមគណៈក្មាម ធិការជាតិសរមាបក់ារអភវិឌ្ណតាមកបបរបជាធិបង្តយយង្ៅថាប ក្ង់្រកាមជាតិ (NCDD) 
រតឹមកខ្ង្មសា ឆ្ប ២ំ០១៣ ក្មពុជាមានភូមចិំនួន ១៤.១០៥។ កផបក្ង្លើង្ោលនង្ោបាយកដ្លបានសនាខាខង្លើ 
និខទិនបយ័ង្នោះ រតឹមឆ្ប ២ំ០១៨ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលរតូវផគតផ់គខអ់គគិសនីឲ្យរបជាពលរដ្ឌង្របើរបាស់តាមចំនួនរបមាណ
១១.៣០០ភមូ។ិ ជាទិដ្ឌភាពទូង្ៅ ង្គង្ ើញមានកតការផគតផ់គខង់្សវាបណ្តថ ញអគគិសនរីដ្ឌមានកតង្ៅតាមបណ្តថ ល
ទីរបជុំជនធំៗ កតប៉ែុង្ណ្តត ោះ ចំកណក្ង្ៅទីជនបទមានភាគរយននរបជាជនតិចបំផុតកដ្លមានលទនិភាពង្របើរបាស់អគគិ
សនី និខោម នរបពន័នបណ្តថ ញអគគិសនីរដ្ឌង្ៅដ្ល់លំដ្ឋឌ នរបស់ពួក្ង្គង្ឡើយ។ ង្លើសពីង្នោះង្ៅង្ទៀត តំនលអគគិសនី

                                                           
62  Karen Ellis, Jodie Keane, et.al., Alberto Lemma and Lonn Pichdara, Low carbon competitiveness in Cambodia, The 
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កដ្លផគតផ់គខង់្ដ្ឋយរក្ុមហុ្នឯក្ជន គឺមានតំនលខ្ពស់ ង្ធវើឲ្យរបជាជនមយួចំនួនកដ្លមានរបាក្ច់ំណូលតិចតួច ឬ
មធយមមនិអាចមានលទនភាពង្របើរបាស់ង្សវាក្មមបណ្តថ ញអគគិសនីរបស់រក្ុមហុ្នឯក្ជនទខំង្នាោះង្ឡើយ។ អវីកដ្ល
ង្គរតូវបានង្គក្តសំ់ោល់ជាទូង្ៅគឺ រក្ុមហុ្នផគតផ់គខអ់គគសិនីទខំង្នាោះ ង្ៅកតក្ំណតត់ំនលង្ៅតាមអំង្ពើចិតថរបស់
ខ្លួន។ ង្ៅក្បុខរយៈកាលង្ដ្ើមឆ្ប ២ំ០១៥ង្នោះ ង្គសង្ខកតង្ ើញការយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក្ពី់រដ្ឋឌ ភបិាល ង្ៅង្លើជីវភាពក្មម
ក្រ និខអបក្ជួលផធោះង្ៅទីរក្ុខភបងំ្ពញ កដ្លរខង្រោោះង្ដ្ឋយសារការយក្តំនលអគគិសនហួីសង្ហតុ របស់មាច ស់ផធោះ
ជួល ឬមាច ស់បនធបជ់ួល ប៉ែុកនថមាច ស់ផធោះ ឬបនធបជ់ួលបានង្ចាទរបកានរ់ដ្ឋឌ ភបិាលថា ជាអបក្ក្ណំតន់ថលខ្ពស់ ពពីួក្ង្គ 
ង្ទើបង្គតំង្ឡើខនថលខ្លោះង្ដ្ើមផទីបទ់ល់នឹខការខាតបខ។់ ក្បុខកខ្មក្រាង្នោះ រដ្ឋឌ ភបិាលបានសនា នឹខតបណ្តថ ញអគគិស
នីយឲ៍្យក្មមក្រ ឬអបក្ជួលបនធបផ់្ទធ ល់កតមថខក្បុខតំនលរតឹមកត ៦១០ង្រៀល សរមាបអ់បក្ង្របើតិចជាខ៥០គីឡូវា៉ែ ត ់និខ
តំនលង្សវាក្មមកខ្សមយួចំនួនង្ទៀត។ ការរបកាសអនុវតថង្ោលនង្ោបាយង្នោះ ង្ធវើឲ្យក្មមក្រ និខអបក្ជួលផធោះ 
ឬបនធប ់ ង្រតក្អរ និខសាទរ ប៉ែុកនថបានបង្ខកើតការថាប ខំថាប ក្ដ់្ល់មាច ស់ផធោះឬបនធបជ់ួល។  ង្រៅពីបញ្ញា ខាខង្លើ ង្ៅ
មានបញ្ញា មយួង្ទៀតកដ្លសំខាន ់ គឺការបាតប់ខថ់ាមពលអគគិសនីរដ្ឌ ង្ដ្ឋយមានការលួចតបណ្តថ ញ ង្ដ្ឋយខុ្ស
ចាប។់ ទឹក្របាក្ម់និង្រកាម១០លានដុ្លាល រអាមរកិ្ រតូវបានអគគិសនកី្មពុជារក្ង្ ើញថា បានបាតប់ខង់្ដ្ឋយការ
មានការលួចតបណ្តថ ញខុ្សចាប។់  
 ង្បសសក្មមង្នោះទនំខជាសង្រមចបានក្បុខក្ំរតិតចិតួចប៉ែុង្ណ្តត ោះ ង្រពាោះថាង្រៅពីទំហំននការផលិតថាមពល
អគគសិនសីរមាបង់្របើរបាស់ ការង្រៀបចំរបពន័នបណ្តថ ញកចក្ចាយ ឬង្ហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នតភាជ ប ់ ក្ជ៏ាឧបសគគចំបខ
ង្ដ្ើមផបីំង្ពញង្ោលនង្ោបាយង្នោះផខកដ្រ។ រាជរដ្ឋឌ ភបិាល សង្រមចបានខ្លោះសរមាបង់្ោលនង្ោបាយ ពរខកី្
ការផគតផ់គខថ់ាមពលអគគិសនពីីបណ្តថ ញជាតិ ង្ដ្ើមផកីចក្ចាយឲ្យដ្ល់ភូមទូិទខំរបង្ទសក្បុខក្ំរតិ៨០ភាគរយ ននភូមិ
ទខំអស់ក្បុខឆ្ប ២ំ០១៨ ។ 

១៣. ខិ្តខ្ំសង្រមចង្ោលង្ៅទទួលង្ទសចរណ៍ពីង្រៅរបង្ទសង្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ របមាណ៤,៥លាននាក្ឆ់្ប ២ំ០១៨
ង្ក្ើនដ្ល់ ៦,១លាននាក្ ់រមួជាមយួង្ទសចរណ៍ក្បុ ខរសុក្របមាណ១០,៥លាននាក្។់67 

 ង្ោខតាមរបាយការណ៍ កដ្លង្ចញផាយង្ដ្ឋយរក្សួខង្ទសចរណ៍ក្មពុជា ក្ំង្ណើ នង្ភញៀវង្ទសចរបរង្ទស
ង្ៅឆ្ប ២ំ០១៣ មានចំនួន ១៧,៥ ភាគរយ ង្សមើនឹខ៤.២១០.១៦៥ នាក្ ់ ង្ហើយបានផថល់របាក្ច់ំណូលឲ្យក្មពុជា
របមាណជាខ ២.៥០០ លានដុ្លាល រអាង្មរចិ ឬង្សមើនឹខ១៦ភាគរយ ននផលទុនសរបុក្បុខរសុក្របស់ក្មពុជា 
(GDP)។68 វស័ិយង្ទសចរណ៍បានផថល់ការងារដ្ល់របជាជនក្មពុជាង្ដ្ឋយផ្ទធ ល់ របមាណជា៥០មុនឺនាក្ ់ និខ
ង្ដ្ឋយរបង្ោលរាបសិ់បមុនឺនាក្ក់ថមង្ទៀត។ ក្ំង្ណើ នង្ភញៀវង្ទសចរបរង្ទសក្បុខឆ្ប ២ំ០១៣ បានធាល ក្ចុ់ោះជិតពាក្ក់្
ណ្តថ ល ននអរតាក្ំង្ណើ នង្ភញៀវង្ទសចរក្បុខឆ្ប ២ំ០១២ កដ្លមានចំននួ២៤,៤ ភាគរយ ឬង្សបើនឹខចនំួន៣.
៥៨៤.៣០៧នាក្ ់ និខទទលួបានរបាក្ច់ំណូលពវីស័ិយង្នោះបានរបមាណជា ២.២១០លានដុ្លាល រអាង្មរកិ្។69  
ង្ដ្ឋយមានអរតាក្ំង្ណើ នខ្ពស់ង្នោះង្ហើយ បានជាង្ធវើឱ្យរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា ក្ំណតក់ាររពឹំខទុក្ថា ចំនួនង្ភញៀវង្ទសចរ
បរង្ទសនឹខង្ក្ើនង្ឡើខដ្ល់ ៤,៥ លាននាក្ ់ ង្ៅឆ្ប  ំ២០១៥ ង្ហើយអាចនឹខបនថង្ក្ើនង្ឡើខឈានដ្ល់ ៦,១ លាន
នាក្ ់ ង្ៅឆ្ប  ំ ២០១៨ ខាខមុខ្ង្នោះ។ ង្ដ្ឋយកឡខង្ៅង្ពលថមីក្នលខមក្ង្នោះ ង្លាក្ ង្ថាខ ខុ្ន រដ្ឌមស្តនថីរក្សួខ
ង្ទសចរណ៍ បានអោះអាខបញ្ញជ ក្ជ់ាថមីថាចំនួនង្ភញៀវង្ទសចរបរង្ទស កដ្លនឹខមក្ទសសនាង្ៅក្មពុជាសរមាបឆ់្ប ំ
                                                           
67  Supra note 10, at 38. 
68 Tourism Statistic Reports, the Ministry of Tourism, Kingdom of Cambodia, January 2014. See also, Cambodia receives 

2.54 mln foreign tourists in 7 months, up 4.5 pc, Shanghai Daily, September 12, 2014, available at 

http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=240762, cited on 13 October 2014. 
69  “Tourism Statistic Annual Reports”, the Ministry of Tourism, Kingdom of Cambodia, January 2013.  

http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=240762
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២០១៥ នឹខង្ក្ើនង្ឡើខដ្ល់៥លាននាក្ ់ ង្ហើយសរមាបឆ់្ប ២ំ០២០ នឹខង្ក្ើនង្ឡើខដ្ល់៨លាននាក្។់70 ក្ំង្ណើ ន
ចំនួនង្ភញៀវង្ទសចរចូលមក្ក្មពុជាគឺជាង្រឿខមយួលែ ប៉ែុកនថការរគបរ់គខថវកិាកដ្លបានមក្ពីការលក្សំ់បុរត ចូលទ
សសនារបាសាទអខគរ ឬតំបនអ់ខគរ គឺជាបញ្ញា ង្ៅកតមានភាពចរមូខចរមាស់ដ្កដ្ល។ បញ្ញា ដ្នទកដ្លក្មពុជារតូវ
យក្ចិតថទុក្ដ្ឋក្ផ់ខកដ្រង្នាោះ គឺការរគបរ់គខតំនលទនិំញង្លើទីផារ និខង្សវាក្មម និខភាពយឺតោ៉ែ វននង្សវាក្មម
អង្នាថ ររបង្វសនង៍្ៅតាមរចក្រពំកដ្ននីមយួៗ។ ង្ភញៀវង្ទសចរណ៍បរង្ទសជាង្រចើនកតតែូញកតែរពីបញ្ញា ទខំអស់ង្នោះ។ 
សរមាបត់នមលទំនិញ និខង្សវាក្មម ង្ៅក្មពុជា គឺពិតជាមានតំនលខ្ពស់ជាខរបង្ទសជិតខាខ។ ង្ដ្ឋយកឡក្ ភាពយឺត
ោ៉ែ វ ក្បុខការពិនិតយលិខ្ិត្លខកដ្នង្ៅតាមរចក្រពំកដ្ន គជឺាបញ្ញា គួររតូវពិចារណ្តង្ដ្ឋោះរសាយ ង្ដ្ឋយសារថា មាន
ជនបរង្ទសជាង្រចើនបានធុញរទននឹ់ខការបំង្ពញការងាររបស់មស្តនថីអង្នាថ ររបង្វសន ៍ កដ្លរតួតពិនិតយលិខ្ិត្លខ
កដ្នរបស់ពួក្ង្គ ង្ដ្ឋយង្របើរយៈង្ពលយូរ និខរតូវតំរខជ់ួរកវខ ង្របើង្ពលង្វលាង្រចើនទរមាកំតបានចូលមក្ទឹក្ដ្ីក្មពុ
ជា។  
 ក្ំង្ណើ នង្ភញៀវង្ទសចរណ៍បរង្ទសកដ្លចូលមក្ក្មពុជា ក្ង៏្ៅកតបនថង្ក្ើនង្ឡើខជាង្រៀខរាល់កខ្ននឆ្ប ២ំ០១៤
ង្នោះ ប៉ែុកនថអរតាក្ំង្ណើ នហាក្ដូ់្ចជាមានការធាល ក្ចុ់ោះង្រចើន ង្បើង្ធៀបនឹខទូរង្លខ្ននក្ំង្ណើ នក្បុខឆ្ប ២ំ០១៣។ ង្បើតាម
របាយការណ៍កខ្វចិិឆកា ននរក្សួខង្ទសចរណ៍ ចំនួនង្ភញៀវង្ទសចរបរង្ទសហាក្ម់ានក្ំង្ណើ នតិចតួច គឺបានកតជាខ
៦ភាគរយប៉ែុង្ណ្តត ោះ ង្បើង្ធៀបនឹខរយៈ១១ កខ្ដូ្ចោប ។71 ទូរង្លខ្ចុខង្រកាយ កដ្លបងាា ញង្ដ្ឋយមស្តនថីរក្សួខ
ង្ទសចរណ៍បានបងាា ញថា ង្ភញៀវង្ទសចរបរទសកដ្លមក្ទសសនាង្ៅមក្មពុជា ពីរគបម់ង្ធាបាយននការង្ធវើដ្ំង្ណើ រ
គឺមានចំននួ៤,៥ លាននាក្ក់្បុខឆ្ប ២ំ០១៤។72 
 ជារមួ ង្បើវភិាគង្ៅង្លើទិនបនយ័ននអរតាក្ំង្ណើ ន កដ្លមានក្បុខរបាយការរបស់រក្សួខង្ទសចរណ៍ក្មពុជានន
ឆ្ប នំីមយួៗ ង្យើខអាចបា៉ែ នរ់បមាណបានថា ក្មពុជាសង្រមចបាននូវង្ោលនង្ោបាយង្លើវស័ិយង្ទសចរណ៍ក្បុខ
ចំនួនង្ភញៀវង្ទសចរណ៍ ៤,៥លាននាក្ ់សរមាបឆ់្ប ២ំ០១៥ ខាខមុខ្ង្នោះបានោ៉ែ ខរសួល ឬអាចង្លើសពីការង្រោខ
ទុក្។ ង្សធើរកតមនិបាចន់ិោយដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៥ ក្ក៏្មពុជាអាចនឹខសង្រមចង្ោល នង្ោបាយវស័ិយង្ទសចរណ៍ 
បានង្ៅង្ហើយក្បុខឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ។ មយួវញិង្ទៀត សរមាបក់ារក្ំណតទ់ិសង្ៅឆ្ប ២ំ០១៨ កដ្លក្ំណតថ់ា នឹខ
មានចំនួនង្ភញៀវង្ទសចរបរង្ទសង្ក្ើនង្ឡើខរហូតដ្ល់ ជាខ៦លាននាក្ ់ក្ក៏្មពុជាទំនខជាោម នឧបសគគង្ឡើយ ក្បុខការ
សង្រមចទិសង្ៅបង្ខកើនក្ំង្ណើ នង្ភញៀវង្ទសចរបរង្ទសឲ្យចូលមក្កានទ់ឹក្ដ្ីក្មពុជា។ 

១៤. បនឋក្សាខអនុវទិាល័យឲ្យបានរគប ំុ់ ( ំុមយួ អនុវទិាល័យមយួ) កដ្លង្ៅមិនទនម់ានអនុវទិា     ល័
យ។73 

 វស័ិយអបរ់ងំ្ៅក្មពុជា មានការរកី្ចំង្រ ើនគួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍ ក្បុខរយៈង្ពលជាខពីរទសសវតសក្នលខ មក្ង្នោះ។ 
តាមរយៈរបាយការណ៍ សនធសសនក៍ារអភវិឌ្ណមនុសសជាតិ (Human Development Index) របស់អខគការ UNPD 
របចាឆំ្ប ២ំ០១៣ បានបងាា ញឲ្យង្ ើញថា ក្មពុជាសទិតង្ៅក្បុខចំណ្តតថ់ាប ក្ម់ធយម គឺសទិតក្បុខង្លខ្ង្រៀខទី១៣៨ ក្បុខ
ចំង្ណ្តមរបង្ទស១៨៧។ ចំណ្តតថ់ាប ក្ង់្នោះ គឺដូ្ចោប ង្ៅនឹខចំណ្តត ់ របស់របង្ទសឡាវ។74ចំនួនសិសានុសិសស 

                                                           
70 ក្ិចចសមាភ សជាមយួទូរទសសន ៍CNC 
71

 Id., Tourism Statistic Annual Reports, November 2014. 
72

  George Styllis and Kang Sothear, Growth in Tourist Arrivals Slows to 5-Year Low, The Cambodia Daily, and January 

27, 2015. 
73  Supra note 10, at 42. 
74  The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, Human Development Report 2013, Cambodia, The United 

Nations Development Programes (UNDP), at 2. 
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និសសតិ មានការង្ក្ើនង្ឡើខជាង្រៀខរាល់ឆ្ប  ំប៉ែុកនថបញ្ញា គុណ ភាពអបរ់ងំ្ៅកតជាបញ្ញា ង្ចាទង្ៅង្ឡើយ។ ្លខតាមលទន
ផលននក្ំកណទរមខក់្បុខឆ្ប ២ំ០១៤ វស័ិយអបរ់ងំ្ៅថាប ក្ម់ធយមសិក្ា បានបញ្ញជ ក្ឲ់្យង្ ើញថា គុណភាពអបរ់ងំ្ៅ
ក្មពុជា គឺសទិតង្ៅក្បុខក្ំរតិទនង់្ខ្ាយខាល ខំ។  ង្រៅពីគុណភាពអបរ់ ំ ង្ហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នអបរ់កំ្ង៏្ៅមានក្ំរតិង្ៅ
ង្ឡើយ កដ្លង្នោះជាឧបសគគដ្ច៏ំបខរបស់ក្មពុជាក្បុខការអភវិឌ្ណធនធានមនុសស ង្ដ្ើមផរីបក្ួតរបកជខជាមយួរបង្ទស
ក្បុខតំបនអ់ាស្ាន កដ្លង្ៅសល់រយៈង្ពលកតមនិដ្ល់មយួឆ្ប បំ៉ែុង្ណ្តត ោះ សហគមនអ៍ាស្ាននឹខង្បើក្ទវ រជាផលូវការ។  
 ង្រកាយពីការចូលសមាហរណក្មមអនថរជាតិឆ្ប ១ំ៩៩៣ ក្មពុជាចាបង់្ផថើមមានសនថភិាពជាបង្ណថើ រៗ រហូត
បញ្ចបប់ានសស្តងាគ មសីុវលិទខំរសុខង្ៅឆ្ប ១ំ៩៩៨។ អោគ រសាលាង្រៀនជាង្រចើនពានខ់្បខរតូវបានក្សាខង្ឡើខ 
ង្ដ្ឋយមានការជួយ ឧបតទមពីអខគការជាតិ អនថរជាត ិ ភាញ ក្ង់ារអភវិឌ្ណអនថរជាតិ របង្ទសនដ្គូអភវិឌ្ណ ឬជាមតិថ 
សបផុរសជន ក្បុខរបង្ទស នខិង្រៅរបង្ទស។ល។ 
 ចំនួនអោគ រសាលាង្រៀនង្ៅក្មពុជា បានង្ក្ើនង្ឡើខពមីយួឆ្ប ងំ្ៅមយួឆ្ប ឥំតឈ្បឈ់្រ។ ប៉ែុកនថទនធឹមោប ង្នាោះកដ្រ 
ក្ខវោះអោគ រសាលាង្រៀន និខចំនួនរគូបនធុក្ថាប ក្ ់ របាក្ង់្បៀរវ៍តសរគូបង្រខៀនង្ៅកតជាបញ្ញា ង្ចាទធងនធ់ងរង្ៅង្ឡើយ។ 
រហូតមក្ដ្ល់ង្ដ្ើមឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ ក្មពុជាមានអោគ រសាលាង្រៀនទូទខំរបង្ទសចំនួន ១១,៨៦៥ សាលាង្រៀន ឬង្សមើ
នឹខ៨២.៦៩៥ ថាប ក្ង់្រៀន, មានសិសានុសិសសចនំួន ៣.០៣៦.០១៨ នាក្ ់ ក្បុខង្នាោះ១.៤៦៥.៤៩៦ នាក្ជ់ា
សិសសរសី ឬង្សមើ៤៨,២៧% ភាគរយននចំនួនសិសសទូទខំរបង្ទស។ សាលាង្រៀនសរមាបថ់ាប ក្ម់ង្តយយមាន
របមាណជា ៣.១៨៤សាលាង្រៀន, អោគ រសាលាបឋមសិក្ាមាន៦.៩៩៣ សាលាង្រៀន។ ង្ៅក្ំរតិមធយមសិក្ា
បឋមភមូ ិឬង្ៅថាក្ំរតិអនុវទិាល័យ (ថាប ក្ទ់ី ៧-៩) ១.២៤៤ សាលាង្រៀន (ទីរបជុជំន ១៣២សាលាង្រៀន និខ
១.១១២ សាលាង្រៀន) មានសិសសសរបុ ៥៣៨.៦២៦នាក្,់ សិសសរសីចំនួន ២៦៧.៧៧៣ នាក្,់ ង្ៅមធយម
សិក្ាទុតិយភូម ិ (ថាប ក្ទ់ី១០-១២) ៤៤៤ សាលាង្រៀន, មានសិសសសរបុ ២៦៦.២៩៣ នាក្,់ និខ១២៧.០៣៧ 
នាក្ជ់ាសិសសរសី។75  ក្មពុជាង្ៅខ្វោះខាត អោគ រសាលាង្រៀនង្រចើន សរមាបប់ំង្ពញតរមូវ ការននក្ំង្ណើ ន
សិសានុសិសសពីមយួឆ្ប ងំ្ៅមយួឆ្ប ។ំ 
 ង្ោខតាមគណៈក្មាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្បាោះង្ឆ្ប ត មក្ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ ក្មពុជាមាន ១.៦៣៣  ំុ/
សងាក ត ់ចំកណក្ចនំួនសាលាង្រៀនសរមាបថ់ាប ក្អ់នុវទិាល័យ រហូតមក្ដ្ល់ឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ ង្ទើបកតសាខសខប់ាន
ចំនួន ១.២៤៤ សាលាង្រៀនប៉ែុង្ណ្តត ោះ។ ង្ទោះជាោ៉ែ ខណ្តក្ង៏្ដ្ឋយ ការសនារបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល គសឺរមាបរ់យៈ
ង្ពលមយួអាណតថិនននីតិកាលទី៥។ ដូ្ង្ចបោះ ង្ោលនង្ោបាយង្នោះ ង្យើខអាចវាយតំនលបាន លគឹក្ណ្តកតអាណតថិ
ននរដ្ឋឌ ភបិាលរតូវបានបញ្ចបង់្ៅឆ្ប ២ំ០១៨ ឬោ៉ែ ខង្ហាចណ្តស់ ង្ៅមុនការបញ្ចបអ់ាណតថរិដ្ឋឌ ភបិាលរយៈង្ពល
មយួឆ្ប ។ំ ង្ទោះជាោ៉ែ ខង្នោះក្ថ ីចំនួន៣៨៩ សាលាង្រៀន ននថាប ក្ម់ធយមសិក្ាបឋមភូម ិ(អនុវទិាល័យ) ជាចំនួនមនិ
តិចប៉ែុនាម នង្ឡើយ ក្បុខរយៈង្ពល៥ឆ្ប នំនអាណតថទិី៥ង្នោះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលរបកហលជាពិបាក្នឹខជំនោះង្លើង្បសក្មម
ង្នោះបនថិច។ 
 សរបុក្មរាជរដ្ឋឌ ភបិាលសង្រមចបានខ្លោះនូវ ង្ោលង្ោបាយបនឋក្សាខអនុវទិាល័យឲ្យបានរគប ំុ់ ( ំុ
មយួ អនុវទិាល័យមយួ) កដ្លង្ៅមនិទនម់ានអនុវទិាល័យ។ 
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១៥. ង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយជាតិសឋី ពីមុខ្របរ និខការងាររសបង្ៅនឹខការវវិឌ្ណននសខគម-ង្សដ្ឌកិ្ចច។76 

 តាមពត័ម៌ានពីរក្សួខការងារ និខបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ បានឲ្យដឹ្ខថាមក្ដ្ល់ង្ពលង្នោះ  ង្ោលនង្ោ
បាយជាតិសឋីពីមុខ្របរ នខិការងារក្បុខសទិតង្ៅក្បុខដ្ំង្ណើ រការបង្ខកើត ង្ហើយរក្សួខបានក្ំណតរ់តឹមឆ្ប ចុំខ២០១៥ 
ង្ដ្ើមផឲី្យង្ោលនង្ោបាយង្នោះនឹខរតូវបានបង្ខកើតឲ្យរចួរាល់។ រក្សួខការងារបានទទលួង្ោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋឌ ភិ
បាល និខបានទទួលង្សចក្ថសីង្រមចពីទីសថីការគណៈរដ្ឌមស្តនថីង្ដ្ើមផ ីបង្ខកើតគណៈក្មមការអនថររក្សួខង្ធវើការសិក្ាប
ង្ខកើតង្ោលនង្ោបាយង្នោះ កដ្លគណៈក្មមការង្នាោះ មានសភាពមក្ពីរក្សួខ អខគការសមាគម  តំណ្តខសហជីព 
និង្ោជក្កដ្លពាក្ព់ន័នក្បុខវស័ិយការងារ កដ្លសទិតង្រកាមចាបស់ថីពីការងារ។ 
 ជារមួ ក្បុខការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយក្បុខឆ្ប ទំី១ង្នោះ  រាជរដ្ឋឌ ភបិាលសង្រមចបានខ្លោះនូវការ ង្រៀបចំង្ោល
នង្ោបាយជាតិសឋីពមីុខ្របរ និខការងាររសបង្ៅនឹខការវវិឌ្ណននសខគម-ង្សដ្ឌក្ិចច។ 

១៦. ការដ្ឋក្ឲ់្យដ្ងំ្ណើ រការរបបរបាក្ង់្សាធននិ៍វតថន ៍ សរមាបក់្មមក្រនិង្ោជិតក្បុ ខវស័ិយឯក្ជន ឲ្យទទួលបាន
របបរបាក្ង់្សាធនដូ៍្ចមស្តនឋីរាជការកដ្រចាបពី់ឆ្ប  ំ២០១៥។77 

 រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបាន និខក្ពុំខអនុវតថរបពន័នរបបសនថិសុខ្សខគម ក្ប៏៉ែុកនថដ្ំង្ណើ រការង្នោះង្ៅមានភាពសមុគ
សាម ញ និខការផថល់ង្សវាង្ៅមានភាពមនិចាស់លាស់។ ង្ៅក្បុខនីតិកាលទី៤ ង្គង្ ើញមានការបង្ខកើតរបពន័នរបប
សនថិសុខ្សខគមសរមាបម់ស្តនថរីាជការ និខក្ខក្លំំាខរបដ្ឋបអ់ាវធុ ប៉ែុកនថពុំទនង់្ ើញមានចាបច់ាស់លាស់ង្ៅ
ង្ឡើយ ង្បើង្ទោះបីជាមានយនថការអនុវតថនង៍្ដ្ឋយកឡក្តាមរក្សួខនីមយួៗង្ដ្ឋយ។ 
 ក្បុខចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខ្សខគម សរមាបជ់នទខំឡាយកដ្លសទិតង្ៅង្រកាមបទបញ្ដតថិននចាបស់ថីពី
ការងារ បានកចខពីរបបសនថសុិខ្សខគមចនំួនពីររបង្ភទគ ឺរបបធានារា៉ែ បរ់ខហានិភយ័ការងារ និខបបរង្សាធននិវតថ
ន។៍ ង្ដ្ើមផអីនុវតថចាបង់្នោះ អនុរក្ិតយ សថីពីង្បឡាជាតិរបបសនថិសុខ្សខគមង្លខ្១៦អនរក្-បក្ ចុោះនថងទ០ី២ កខ្មនីា 
ឆ្ប ២ំ០០៧ ការងារធានារា៉ែ បរ់ខហានិភយ័ការងារក្រ៏តូវបានបង្ខកើត ង្ហើយង្គង្ ើញមានដំ្ង្ណើ រការអនុវតថនរ៍បប
ធានារា៉ែ បរ់ខហានិភយ័ការងារផខកដ្រ។ ង្រៅពីរបបទខំពីរង្នោះ ង្គង្ ើញមានរបបសនថសុិខ្សខគមមយួង្ទៀតកដ្ល
រតូវបានបញ្ដតថិក្បុខចាបស់ថីពកីារងារ គឺរបបកថទសុំខ្ភាព។ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ បានសនាក្បុខង្ោល
នង្ោបាយរបស់ខ្លួនថា នឹខដ្ឋក្ឲ់្យដំ្ង្ណើ រការរបបរបាក្ង់្សាធននិ៍វតថន ៍ សរមាបក់្មមក្រនិង្ោជតិក្បុខវស័ិយឯក្
ជន ឲ្យទទួលបានរបបរបាក្ង់្សាធននី៍វតថនដូ៍្ចមស្តនឋីរាជការកដ្រ ចាបព់ីឆ្ប ២ំ០១៥។ ប៉ែុកនថរតឹមចុខឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ 
រាជរដ្ឋឌ ភបិាលង្ទើបកតបានង្ធវើង្សចក្ថីរពាខអនុរកឹ្តយននរបបកថទសុំខ្ភាពកតប៉ែុង្ណ្តត ោះ។ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលមនិទន់
ង្រៀបចំឲ្យមានដំ្ង្ណើ រការរបបរបាក្ង់្សាធននិ៍វតថន ៍សរមាបក់្មមក្រនិង្ោជិតក្បុខវស័ិយឯក្ជន។ ប៉ែុកនថង្លាក្ អាត ់
ធន ់ របធានសហភាពការងារក្មពុជាបានឲ្យដឹ្ខថា រាជរដ្ឋឌ ភបិាលទំនខជា អាចសរមចបាននូវង្ោលនង្ោបាយ 
របបង្សាធននិ៍វតថនស៍រមាបក់្មមក្រនិង្ោជតិង្ធវើការក្បុខវស័ិយឯក្ជន ក្បុខឆ្ប ២ំ០១៥ង្នោះ ង្រពាោះង្ៅឆ្ប ២ំ០១៤ង្នោះ  
រក្សួខការងារបានចាបង់្ផថើមគិតគូរង្ោលការណ៍នន របបរបាក្ង់្សាធននិ៍វតថនស៍រមាបក់្មមក្រនិង្ោជិតក្បុខវស័ិយ
ឯក្ជនជាបង្ណថើ រៗង្ហើយកដ្រ។ 
 ជាសរបុ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលមនិសង្រមចនូវការសនា ការដ្ឋក្ឲ់្យដំ្ង្ណើ រការរបបរបាក្ង់្សាធននិ៍វតថន ៍ សរមាប់
ក្មមក្រនិង្ោជិតក្បុខវស័ិយឯក្ជន ឲ្យទទួលបានរបបរបាក្ង់្សាធនដូ៍្ចមស្តនឋរីាជការកដ្រចាបពី់ឆ្ប  ំ ២០១៥ ង្នាោះ
ង្ទ។ 
                                                           
76  Supra note 10, at 46. 
77  Ibid. 
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2. ការផតលព់ិនទុការបាំមពញ/អនុវត្តន៍មោលនមោបាយមិនមានស្ចូនា
កចាស្ល់ាស្ ់(ករណីស្កិា៖ រាជធានីភនាំមពញ និងមែត្តមស្ៀមរាប) 
 របជាពលរដ្ឌកដ្លមានសិទនិង្បាោះង្ឆ្ប តង្ៅង្ខ្តថង្សៀមរាប និខរាជធានីភបងំ្ពញ របមាណ ២៥០នាក្ ់ បាន
វាយតនមលការបំង្ពញ/អនុវតថនស៍រមាបរ់យៈង្ពលជាខមយួឆ្ប  ំ (កខ្ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ ដ្ល់ កខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៤) ននការ
បំង្ពញ ឬអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ី ង្ដ្ឋយង្ធវើការផថល់ពិនធុង្លើង្ោលនង្ោបាយ
មនិមានសូចនាក្រចាស់លាស់ចំនួន៣៣ ចំណុច ននវស័ិយទខំបនួ។ លទនផលននការផថល់ពិនធុមានដូ្ចខាខង្រកាម
៖ 
វស័ិយទី១៖ការពារជាតិ សនថសុិខ្ និខសណ្តថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ 

កក្មិត្ននការមពញចិត្ត ភនាំមពញ មស្ៀមរាប 
មលើកទ្ី១78 មលើកទ្ី២79 មលើកទ្ី១ មលើកទ្ី២ 

1.មនិង្ពញចិតថទល់កតង្សាោះឬង្ពញចិតថតិចតួច 60.4% 74.6% 46.3% 64.2% 
2.ង្ពញចិតថខ្លោះ 22.5% 18.8% 29.9% 23.6% 
3.ង្ពញចិតថមធយម ឬង្ពញចិតថពាក្ក់្ណ្តថ ល  8.3% 5.1% 17.7% 10.8% 
4.ង្ពញចិតថង្រចើន 4.6% 00% 4.3% 1.4% 
5.ង្ពញចិតថង្សធើរកតទខំរសុខ ឬង្ពញចិតថទខំរសុខ 4.2% 1.4% 1.8% 00% 

 ង្្លើយតបនឹខការពរខខឹក្ិចចការពារអធិបង្តយយជាតិ និខការពារសនថិសុខ្ជាតិតាមរយៈ ង្ោលនង្ោបាយ 
“ភូម-ិ ំុមានសុវតទិភាព”  ការង្ដ្ឋោះរសាយបញ្ញា ជនអង្នាថ របង្វសន ៍ របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ទខំរបជាពលរដ្ឌកដ្ល
ក្ំពុខរស់ង្ៅក្បុខរាជធានីភបងំ្ពញ និខង្ខ្តថង្សៀមរាប មានការង្ពញចិតថតិចតួចចំង្ពាោះការអនុវតថន/៍បំង្ពញង្ោល
នង្ោបាយង្នោះ។ ង្បើគិតពីក្រមតិមធយមននការង្ពញចិតថ សរមាបក់ារផថល់ពិនធុង្លើក្ទ១ី   របជាពរដ្ឌ មានការង្ពញ
ចិតថខ្លោះ (Mean80 = 1.7 ង្ៅភបងំ្ពញ, Mean  = 1.9 ង្ៅង្ខ្តថង្សៀមរប) និខមានការង្ពញចិតថតិចតួច សរមាបផ់ថល់
ពិនធុង្លើក្ទ២ី (Mean = 1.3 ង្ៅភបងំ្ពញ, Mean =1.5 ង្ៅង្ខ្តថង្សៀមរាប)។     
វស័ិយទី២៖ ការពរខឹខរដ្ឌបាលសាធារណៈ វមិជណការ និខវសិហមជណការ  ការពរខឹខកផបក្ចាប ់និខរបពន័ន
យុតថធិម ៌និខការរបឆ្ខំអំពំង្ពើពុក្រលួយ  

កក្មិត្ននការមពញចិត្ត ភនាំមពញ មស្ៀមរាប 
មលើកទ្ី១ មលើកទ្ី២ មលើកទ្ី១ មលើកទ្ី២ 

1.មនិង្ពញចិតថទល់កតង្សាោះឬង្ពញចិតថតិចតួច 54% 69.9% 50.9% 63.9% 
2.ង្ពញចិតថខ្លោះ 27.8% 21% 24.9% 19.1% 
3.ង្ពញចិតថមធយម ឬង្ពញចិតថពាក្ក់្ណ្តថ ល  9.1% 7.2% 12.7% 12.9% 
4.ង្ពញចិតថង្រចើន 5.0% 0.4% 10% 3.4% 
5.ង្ពញចិតថង្សធើរកតទខំរសុខ ឬង្ពញចិតថទខំរសុខ 4.1% 1.4% 1.5% 0.7% 

                                                           
78 របជពលរដ្ឌផថល់ពនិធុកផបក្ង្លើពត័ម៌ាន ឬចំង្ណោះដ្ឹខផ្ទធ ល់ខ្លូន 
79 របជពលរដ្ឌផថល់ពនិធុកផបក្ង្លើពត័ម៌ាន ឬចំង្ណោះដ្ឹខផ្ទធ ល់ខ្លូន និខពត័ម៌ានកដ្លទទួលបានពីវាគមនិ (ង្រកាយង្ពលពភិាក្ា) 
80 1 ដ្ល់ 1.5: មនិង្ពញចិតថទល់កតង្សាោះ ឬង្ពញចិតថតចិតចួ, 1.6 ដ្ល់ 2.5: ង្ពញចិតថខ្លោះ, 2.6 ដ្ល់ 3.5: ង្ពញចតិថមធយម ឬង្ពញចិតថពាក្ក់្ណ្តថ ល,  3.6 
ដ្ល់ 4.5: ង្ពញចិតថង្រចើន, 4.6 ដ្ល់ 5: ង្ពញចតិថង្សធើរកតទខំរសុខ ឬង្ពញចិតថទខំរសខុ 
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 ទិនបយ័ខាខង្លើ បងាា ញថារបជាពលរដ្ឌភាគង្រចើនមនិង្ពញចិតថចំង្ពាោះការបំង្ពញ/អនុវតថនក៍ារ ពរខឹខរដ្ឌបា
លសាធារណៈ វមិជណការ នខិវសិហមជណការ ការពរខឹខកផបក្ចាប ់និខរបពន័នយុតថធិម ៌និខការរបឆ្ខំអំង្ពើំពុក្រលួ
យ។ សរមាបក់ារង្បាោះង្ឆ្ប តទខំពីរង្លើក្ង្ៅរាជធនីភបងំ្ពញ និខង្ខ្តថង្សៀមរាប មានរបជាពលរដ្ឌង្លើក្ពាក្ក់្ណ្តថ
លផថល់ពិនធុមនិង្ពញចិតថទល់កតង្សាោះ ង្ពញចិតថតចិតួចចំង្ពាោះការបំង្ពញ/នុវតថនង៍្ោលង្នាបាយង្នោះ។ ក្រមតិ
មធយមននការង្ពញចិតថ សរមាបក់ារផថល់ពិនធុង្លើក្ទ១ី  គឺ ង្ពញចតិថខ្លោះ (Mean = 1.8 ង្ៅភបងំ្ពញ, Mean  = 1.9 
ង្ៅង្ខ្តថង្សៀមរប) ង្ហើយសរមាបក់ារផថល់ពិនធុង្លើក្ទី២ គឺ ង្ពញចិតថតិចតួចង្ៅភបងំ្ពញ (Mean = 1.4) និខ  ង្ពញ
ចិតថខ្លោះង្ៅង្សៀមរាប (Mean =1.6)។ 
វស័ិយទី3៖ ការអភវិឌ្ណនង៍្សដ្ឌកិ្ចច  

កក្មិត្ននការមពញចិត្ត ភនាំមពញ មស្ៀមរាប 
មលើកទ្ី១ មលើកទ្ី២ មលើកទ្ី១ មលើកទ្ី២ 

1.មនិង្ពញចិតថទល់កតង្សាោះឬង្ពញចិតថតិចតួច 40.2% 53.9% 52.9% 60.5% 
2.ង្ពញចិតថខ្លោះ 28.5% 26.3% 24.2% 20.2% 
3.ង្ពញចិតថមធយម ឬង្ពញចិតថពាក្ក់្ណ្តថ ល  15.3% 11.2% 12.3% 12.6% 
4.ង្ពញចិតថង្រចើន 6.6% 3.1% 6.8% 4.4% 
5.ង្ពញចិតថង្សធើរកតទខំរសុខ ឬង្ពញចិតថទខំរសុខ 9.5% 5.6% 3.9% 2.4% 

 ក្បុខការអភវិឌ្ណនង៍្សដ្ឌកិ្ចច រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញនូវង្ោលនង្ោបាយ ង្ដ្ើមផអីភវិឌ្ណវស័ិយជាង្រចើន
ដូ្ចជាក្សិក្មម ឧសាហក្មម សិបផក្មម ពាណិជជក្មម ដ្ីធល ីសំណខ ់ករ ៉ែ ឧសម័ន ថាមពល ធនធានទឹក្ ង្ហដ្ឋឌ រចនាស
មពន័នដ្ឹក្ជញ្ជូ ន ទូរគមនាគមន ៍   ង្ទសចរណ៍ បរសិាទ ន។ ង្ោខតាមទិនបយ័ខាខង្លើរបជាពលរដ្ឌទំនខ ង្ពញចិតថខ្លោះ 
និខ និខង្ពញចិតថមធយម ចំង្ពាោះការបំង្ពញង្ោលនង្ោបាយននការអភវិឌ្ណនវស័ិយទខំង្នាោះរបស់ រាជរដ្ឋឌ ភបិា
ល។ ក្រមតិមធយមននការង្ពញចិតថ  គ ឺ ង្ពញចិតថខ្លោះ (សរមាបក់ារផថល់ពិនធុង្លើក្ទ១ី Mean = 2.2 ង្ៅភបងំ្ពញ, 
Mean  = 1.8 ង្ៅង្ខ្តថង្សៀមរប និខសរមាបក់ារផថល់ពិនធុង្លើក្ទី២ គ ឺ Mean = 1.8 ង្ៅភបងំ្ពញ និខ  Mean 
=1.7 ង្ៅង្សៀមរាប)។ 
វស័ិយទី4៖ ការអភវិឌ្ណនវស័ិយអបរ់ ំសុខាភបិាល ការងារ វបផធម ៌និខសខគមកិ្ចច 

កក្មិត្ននការមពញចិត្ត ភនាំមពញ មស្ៀមរាប 
មលើកទ្ី១ មលើកទ្ី២ មលើកទ្ី១ មលើកទ្ី២ 

1.មនិង្ពញចិតថទល់កតង្សាោះឬង្ពញចិតថតិចតួច 40.2% 53.9% 46.2% 56.8% 
2.ង្ពញចិតថខ្លោះ 30.5% 29.6% 26.1% 21.8% 
3.ង្ពញចិតថមធយម ឬង្ពញចិតថពាក្ក់្ណ្តថ ល  12.5% 9.3% 14.6% 11.4% 
4.ង្ពញចិតថង្រចើន 5.1% 2.7% 8.1% 4.9% 
5.ង្ពញចិតថង្សធើរកតទខំរសុខ ឬង្ពញចិតថទខំរសុខ 11.6% 4.5% 5% 5.1% 

 
 សរមាបវ់ស័ិយទី៤ង្នោះវញិ របជាពលរដ្ឌង្ធវើការផថល់ពិនធុហាក្ដូ់្ចជាមខុិ្សឆ្ង យពីវស័ិយទី៣ ង្នាោះង្ទ។ 
របជាពលរដ្ឌកដ្លង្ពញចិតថខ្លោះ និខ ង្ពញចិតថមធយម ឬង្ពញចិតថពាក្ក់្ណ្តថ ល មានចនំួនង្រចើនជាខរបជាពលរដ្ឌ
កដ្លមនិង្ពញចិតថទល់កតង្សាោះ ឬង្ពញចិតថតចិតួច។ មធយមភាគននការង្ពញចិតថង្នាោះគ ី ង្ពញចិតថខ្លោះ (សរមាប ់
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ការផថល់ពិនធុង្លើក្ទ១ី Mean = 2.2 ង្ៅភបងំ្ពញ, Mean = 2 ង្ៅង្សៀមរាប  រឯីសរមាបក់ារផថល់ពិនធុង្លើក្ទ២ី 
Mean = 1.7 ង្ៅភបងំ្ពញ, Mean = 1.8 ង្ៅង្សៀមរាប)។ 
 
លទនផលការផថល់ពិនធុង្លើកាអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលទខំបនួវស័ិយ ង្ៅរាជធានី 
ភបងំ្ពញ និខ ង្ខ្តថង្សៀមរាប  

 រាជធានភីបងំ្ពញ

 
 

 ង្ខ្តថង្សៀមរាប

 
 
 របជាពលរដ្ឌភាគង្រចើនមនិង្ពញចិតថ ឬង្ពញចិតថតិចតួចង្លើការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់ រាជរដ្ឋឌ  ភិ
បាលនីតិកាលទ៥ី ក្បុខរយៈង្ពលមយួ (០១) ឆ្ប កំ្នលខមក្ង្នោះ ង្ហើយរបជាពលរបមាណ មយួ ភាគ បីននអបក្ផថល់
ពិនធុ មានការង្ពញចិតថខ្លោះ ខ្ណៈកដ្លអបក្ង្ពញចិតថង្រចើន ឬង្សធើទខំរសុខមានចំននួតិចតួច។ មធយមភាគការង្ពញ
ចិតថននការផថល់ផថល់ពិនធុង្ដ្ឋយរបជាពលរដ្ឌគឺ ង្ពញចិតថខ្លោះ(រាជធានីភបងំ្ពញ Mean = 2 សរមាបក់ារផថល់ពិនធុទី១ 
និខ Mean = 1.6 សរមាបក់ារផថល់ពិនធុង្លើក្ទី២ ខ្ណៈកដ្ល ង្ខ្តថង្សៀមរាប  Mean = 1.9 សរមាបក់ារផថល់ពិនធុ
ទី១ និខ Mean = 1.6 សរមាបក់ារផថល់ពិនធុង្លើក្ទ២ី)។   
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 ង្របៀបង្ធៀបការផថល់ពិនធុង្លើក្ទី១ ការផថល់ពិនធុក្ង្លើក្ទ២ីធាល ក្ចុ់ោះ ង្គង្ ើញថា ការផថល់ពិនធុក្បុខក្ំរតិង្ពញ
ចិតថតិចតួច ង្ពញចិតថខ្លោះ និខង្ពញចិតថង្រចើន ឬង្សធើទខំរសុខ របស់របជាពរដ្ឌននរាជធានី/ង្ខ្តថទខំពីរ គឺង្រកាម៥០
ភាគរយ។ ង្រកាយពីទទួលបានពត័ម៌ានពីវាគមនិ នូវការបំង្ពញ/អនុវតថន ៍ ង្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
របជាពលរដ្ឌ ករបរបួលការវាយតនមលរបស់ខ្លួនកានក់តអវជិជមានង្លើការ បំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជ
រដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ី ឆ្ប ទំី១។ លទនផលង្នោះបញ្ញជ ក្ថ់ា ង្ទោះបីជាមានពត័ម៌ានបកនទម ក្រ៍បជាពលរដ្ឌ ង្នាកតមនិ
ង្ពញចិតថការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ 
លទនផលជាមធយមននការង្ពញចិតថ និខមនិង្ពញចិតថចំង្ពាោះការអនុវតថ/បំង្ពញង្ោលនង្ោបាយ របស់រាជរ
ដ្ឋឌ ភបិាល៖ 
 ទិនបនយ័ខាខង្រកាមបងាា ញពីក្ំរតិននការង្ពញចិតថ ឬមនិង្ពញចិតថចំង្ពាោះវស័ិយនីមយួៗ ននការអនុវតថន៍
ង្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្បុខឆ្ប ទំ១ី។ លទនផលង្នោះជាតនមលមធយមននការផថល់ពិនធុង្លើក្ទ១ី និខទ២ី 
នន ង្ខ្តថង្សៀមរាប និខរាជធានីភបងំ្ពញ។ តនមលននការង្ពញចតិថក្បុខតារាខខាខង្រកាមគឺជាការបូក្បញ្ចូ ល តនមលននការ
ផថល់ពិនធុអញ្ដតទី២(ង្ពញចិតថខ្លោះ), ទី៣(ង្ពញចិតថមធយម ឬពាក្ក់្ណ្តថ ល), ទី៤(ង្ពញចិតថង្រចើន) និខទ៥ី(ង្ពញចិតថ
ង្សធើទខំរសុខ ឬទខំរសុខ)។  ចំកណក្ឯតនមលននការមនិង្ពញចតិថគជឺាតនមលននការផថល់ពិនធុអញ្ដតទី១(មនិង្ពញចិតថ
ទល់កតង្សាោះ ឬង្ពញចិតថតចិតួច)។ 
ល.រ វស័ិយននង្ោលនង្ោបាយ ង្ពញចតិថ81 មនិង្ពញចតិថ 
០១ ការពារជាតិ សនថិសុខ្ និខសណ្តថ បធ់ាប ប់សាធារណៈ 38.6% 61.4% 
០២ ការពរខឹខរដ្ឌបាលសាធារណៈ វមិជណការ និខវសិហមជណការ  ការ

ពរខឹខកផបក្ចាប ់និខរបពន័នយុតថិធមន៌ិខការរបឆ្ខំអំពំង្ពើពុក្រលួយ  
40.3% 59.7% 

០៣ ការអភវិឌ្ណនង៍្សដ្ឌក្ិចច 48.1% 51.9% 
០៤ ការអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយអប់រ ំសុខាភបិាល ការងារ វបផធម ៌និខសខគមក្ិចច 50.7% 49.3% 
០៥ ង្ោលនង្ោបាយរាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ (ទខំបនួវស័ិយ) 44.4% 55.6% 

 
 ក្បុខចំង្ណ្តមង្ោលនង្ោបាយទខំ០៤វស័ិយ ការវបំង្ពញ/អនុវតថង្ោលនង្ោបាយការអភវិឌ្ណនវស័ិយ
អបរ់ ំ សុខាភបិាល ការងារ វបផធម ៌និខសខគមកិ្ចចរតូវបានរបជាពលរដ្ឌង្ពញង្ចញង្រចើនជាខង្គ (៥០,៧%) ប៉ែុកនថ 
ភាគង្រចើនអបក្ទខំង្នាោះបានផថល់ពិនធុង្ពញចិតថខ្លោះកតប៉ែុង្ណ្តត ោះ ខ្ណៈកដ្លការផថល់ពិនធុមនិង្ពញចិតថមាន របជាពល
រដ្ឌរហូតដ្ល់ជាខ៤៩% កដ្លផថល់ពិនធុមនិង្ពញចិតថទខំរសុខ ឬង្ពញចិតថតិចតចួ។ ការអនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយ
ការពារជាតិ សនថិសុខ្ និខសណ្តថ បធ់ាប បស់ាធារណៈរតូវបានរបជាពលរដ្ឌមនិង្ពញចិតថង្រចើជាខង្គ (៦១,៤%) ក្បុខ
ចំង្ណ្តមង្ោលនង្ោបាយទខំអស់។ 
 ង្បើង្មើលថវកិាជាតិកដ្លង្រោខនឹខចណំ្តយឆ្ប ២ំ០១៤ចនំនួ៣៤០០លានដុ្លាល សហរដ្ឌអាង្មរកិ្វញិ រាជរ
ដ្ឋឌ ភបិាលង្រោខចំណ្តយង្លើវស័ិយសខគមក្ិចច ចំនួន ២៣,៣%, វស័ិយការពារជាតិ និខសនថិសុខ្ ចំនួន ១៣,៨%, 
វស័ិយង្សដ្ឌកិ្ចច ចំនួន ៨,៩% និខវស័ិយរដ្ឌបាលទូង្ៅ ចនំួន ៨,២% ននថវកិាជាតិសរបុកដ្លរមួបញ្ចូ លទខំថវកិា
មនិទនក់បខកចខ។ ង្ហើយការចំណ្តយង្លើវស័ិយសខគមក្ិចចគឺង្រចើនជាខង្គ ង្បើង្ធៀបនឹខវស័ិយបីង្ផសខង្ទៀត។ 
ថវកិាចំណ្តយង្លើវស័ិយ សខគមក្ិចចង្នោះ ភាគង្រចើនរតូវបានយក្ង្ៅអនុវតថង្ោលនង្ោបាយវស័ិយទី៤ ង្ដ្ឋយសារ
ថវកិាង្នោះរតូវបានកបខ កចក្ង្ៅរក្សួខពាក្ព់ន័នដូ្ចជា៖ រក្សួខសុខាភបិាល រក្សួខអបរ់យុំវជន និខក្ឡីា រក្សួខ
                                                           
81លទនផលមធយមននការផថល់ពិនធុអញ្ដត ២, ៣, ៤, ៥ ននការផថល់ពិនធុង្លើក្ទ១ី និខទី២ ននង្ខ្តថង្សៀមរាម និខរាជធានភីបងំ្ពញ 



 

31 
 

វបផធម ៌និខវចិិរតសិលផៈ រក្សួខសខគមក្ចិច អតីតយុវជន និខនីតិសមផទ រក្សួខធមមការ និខសាសនា រក្សួខក្ិចច
ការនារ ីនិខរក្សួខការងារ និខបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ជាង្ដ្ើម។  
 ចំកណក្ឯវស័ិយង្ផសខមយួង្ទៀត កដ្លរាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានង្រោខចំណ្តយថវកិាជាតិមានចំននួ១៣,៨% 
ង្រចើនលំដ្ឋបទ់២ី គឺវស័ិយការពាជាតិ និខសនថិសុខ្។ ថវកិាររតូវបានផថល់ង្ៅរក្សួខការពារជាតិ និខរក្សួខមហា 
នផធកផបក្សនថិសុខ្សាធារណៈ។ លទនផលននការង្ពញចិតថរបស់របជាពលរដ្ឌក្បុខការអនវតថនង៍្ោលនយបាយការ 
ពារជាត ិសនថិសុខ្ និខសណ្តថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ គឺមនិលែរបង្សើរង្ឡើយ ង្បើង្ធៀបនឹខការចំណ្តយថវកិាង្លើវស័ិយ
ង្នោះ។     
 ង្បើពិនិតយជារមួ សរមាបឆ់្ប ទំី១ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលទី៥ កដ្លរដ្ឌសភាបានអនុមត័ថវកិា ចំនួន ១៣ ៥៩៥ 
៦២៧ លានង្រៀល (របកហល ៣៤០០ លានដុ្លាល សហរដ្ឌអាង្មរកិ្) ង្ដ្ើមផអីនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន  
មានរបជាពលរដ្ឌចំនួន ៤៤,៤% ង្ពញចិតថចំង្ពាោះការបំង្ពញ/អនវតថនង៍្ោលនយបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិ
កាលទ៥ី កដ្លភាគង្រចើនននរបជាពលរដ្ឌទខំង្នាោះង្ពញចិតថខ្លោះកតប៉ែុង្ណ្តត ោះ ប៉ែុកនថរបជាពលរដ្ឌរហូតដ្ល់ ៥៥,៦% 
មនិង្ពញចិតថនឹខការអនុវតថង្ោលនង្ោបាយទខំង្នាោះក្បុខរយៈង្ពលមយួឆ្ប កំ្នលខមក្។ 
VIII. មស្ចកតីស្ននិដ្ឋា ន 
 ក្បុខរយៈង្ពលមយួ (០១)ឆ្ប ដំ្ំបូខ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលននរដ្ឌសភានីតិកាលទ៥ី កដ្លដ្ឹក្នាងំ្ដ្ឋយគណៈបក្ស
របជាជនក្មពុជា បានសង្រមចការបំង្ពញ/អនវតថនង៍្ោលនង្ោបាយចំននួ០៦ (៣៧,៥%) នន១៦ ង្ោលនង្ោ
បាយកដ្លមានសូនាក្រចាស់លាស់ រមួមានដូ្ចជា៖ ក្ំង្ណើ នក្ំង្ណើ នង្សដ្ឌក្ចិច ៧%ក្បុខមយួឆ្ប ,ំ ការកាតប់នទយ
ភាពរក្សី្តក្បើខអរតា ០១%ក្បុខមយួឆ្ប ,ំ ការបញ្ណបក់ារផថល់ដី្សមផទនង្សដ្ឌកិ្ចច, ការកក្លមែផលូវលំជនបទជាជំហាន
ៗ ពីផលូវរកាល រក្ួសរក្ហមង្ៅជាផលូវរកាលង្ៅសូ្ ឬផលូវង្បតុខ, ការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ នទីរក្ុខ និខ 
ង្ោលង្ៅននចំនួនង្ទសចរណ៍ពីង្រៅរបង្ទស។ 
 ចំកណក្ឯង្ោលនង្ោបាយចំនួន០៧រមួមាន ការរក្ានផធង្នសាទទឹក្សាប, ការចុោះបញ្ជ ីដ្ីធល,ី ការក្សាខ
ង្ោលនង្ោបាយជាតិសថីពសិីទនិលំង្ៅសាទ ន, របជាជនទទួលង្សវាទឹក្សាែ ត, ពរខីក្ការផគតផ់គខអ់គគិសនពីីបណ្តឋ ញ
ជាតិឲ្យដ្ល់ភូម,ិ បនឋក្សាខអនុវទិាល័យឲ្យបានរគប ំុ់ និខការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយជាតិសឋីពីមុខ្របរ និខ
ការងារ រតូវបានរាជរដ្ឋឌ ភបិាលអនុវតថន ៍ឬ/និខសង្រមចបានខ្លោះ ខ្ណៈកដ្លង្ោលនង្ោបាយចំននួ០៣ រាជរដ្ឋឌ ភិ
បាលបានអនុវតថ កតមនិអាចសរមចបានតាមការសនារបស់ខ្លួន។ ង្ោលនង្ោបាយទខំបីង្នាោះមានដូ្ចជា 
ង្ោលនង្ោបាយនាងំ្ចញអខករឲ្យបាន ១លានង្តាន ង្ៅឆ្ប ២ំ០១៥,   ការរក្ានផធដ្ីកដ្លរគបដ្ណឋ បង់្ដ្ឋយនរព
ង្ឈ្ើ និខការដ្ឋក្ឲ់្យដ្ំង្ណើ រការរបបរបាក្ង់្សាធនន៍ិវតថនស៍រមាបក់្មមក្រនិង្ោជិតក្បុខវស័ិយឯក្ជន។ 
 ចំកណក្ការផថល់ពិនធុង្លើលទនផលននការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយមនិមានសូចនាក្រចាស់លាស់ 
របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលង្ដ្ឋយរបជាពលរដ្ឌង្ៅង្ខ្តថង្សៀមរាប និខរាជធានីភបងំ្ពញ ង្លើវស័ិយទខំ០៤រមួមាន៖ វស័ិយ
ការពារជាតិ សនថិសុខ្ និខសណ្តថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ វស័ិយការពរខឹខរដ្ឌបាលសាធារណៈ វមិជណការ និខវសិហម
ជណការ  ការពរខឹខកផបក្ចាប ់និខរបពន័នយុតថិធម ៌និខការរបឆ្ខំអំង្ពើពុក្រលួយ វស័ិយការអភវិឌ្ណនង៍្សដ្ឌក្ិចច និខ វ ិ
ស័យការអភវិឌ្ណនវស័ិយអបរ់ ំ សុខាភបិាល ការងារ វបផធម ៌ និខសខគមក្ិចច ង្បើង្ធៀបការផថល់ពិនធុង្លើក្ទី១ ក្ំរតិ
ង្ពញចិតថង្ៅក្បុខការផថល់ពនិធុក្ង្លើក្ទី២ធាល ក្ចុ់ោះ។ ង្រកាយពីទទួលបានពត័ម៌ានពីវាគមនិ នូវការបំង្ពញ/អនុវតថន ៍
ង្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល របជាពលរដ្ឌ ករបរបួលការវាយតនមលរបស់ខ្លួនកានក់តអវជិជមានង្លើការ 
បំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥ឆ្ប ទំី១។ លទនផលង្នោះ បញ្ញជ ក្ប់ានថា ង្ទោះបី
ជាមានពត័ម៌ាន របជាពលរដ្ឌង្ៅកតមនិង្ពញចិតថ ការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ង្គ
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ង្ ើញថា ការផថល់ពិនធុក្បុខ ក្ំរតិង្ពញចិតថ ង្ពញចិតថខ្លោះ ង្ពញចិតថង្រចើន និខង្ពញចិតថង្សធើទខំរសុខ ឬទខំរសុខ 
របស់របជាពលរដ្ឌគឺង្រកាម៥០% ។  
 ង្ោលនង្ោបាយរាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតិកាលទ៥ីដ្ឹក្នាងំ្ដ្ឋយគណបក្សរបជាជនក្មពុជា និខចំណ្តយថវកិា
ជាតិរបមាណ ៣៤០០ លានដុ្លាល សហរដ្ឌអាង្មរកិ្ ង្ដ្ើមផបីំង្ពញ/អនុវតថនក៍្បុខរយៈង្ពលមយួឆ្ប កំ្នលខមក្ង្នោះ មាន 
របជាពលរដ្ឌង្ៅង្ខ្តថង្សៀមរាប និខ រាជធានីភបងំ្ពញចំនួន ៤៤,៤% ង្ពញចិតថចំង្ពាោះលទនផលននការបំង្ពញ/អនុ
វតថនង៍្ោលនយបាយទខំង្នាោះ កដ្លភាគង្រចើនននរបជាពលរដ្ឌទខំង្នាោះង្ពញចិតថខ្លោះកតប៉ែុង្ណ្តត ោះ ប៉ែុកនថរបជាពលរដ្ឌ
រហូតដ្ល់ ៥៥,៦% មនិង្ពញចិតថនឹខលទនផលនការបំង្ពញ/អនុវតថង្ោលនង្ោបាយទខំង្នាោះ ។ 
 
ឧបស្មព័នធ 
1. ង្សចក្ថីសង្ខេបង្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតកិាលទី៥ (ង្ោលនង្ោបាយមានសូចនាក្រចាស់ 
លាស់ និខង្ោលនង្ោបាយមនិមានសូចនាក្រចាស់លាស់) 

2. ចាបស់ថីពីហិរញ្ដ វតទុសរមាបក់ាររគបរ់គខឆ្ប ២ំ០១៤ 
3. ទរមខសំ់នួរផថល់ពិនធុង្លើលទនផល ននការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយមនិមានសូចនាក្រចាស់លាស់
របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 

4. តារាខលទនផលការផថល់ពិនធុ ននការបំង្ពញ/អនុវតថនង៍្ោលនង្ោបាយមនិមានសូចនាក្រចាស់លាស់របស់រាជ
រដ្ឋឌ ភបិាល សរមាបង់្ខ្តថង្សៀមរាម និខរាជធានីភបងំ្ពញ 

5. បញ្ជ ីរាយនាមសមាសភាពរាជរដ្ឋឌ ភបិាលនីតកាលទ៥ីនតីកិាលទី៥ 
6. របូភាពសក្មមភាពង្វទិកាមាច ស់ង្ឆ្ប ត 
7. អតទបទសារពត័ម៌ានចុោះផាយអំពីរបាយកាណ៍ 
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សេចក្តីេសខេប សោលនសោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាលនីតកិាលទី៥ 

1. សោលនសោបាយមានេចូនាក្រចាេល់ាេ ់

 គោលនគោបាយដដលមានសូចនាករចាស់លាស់ គឺគោលនគោបាយដដលអាចគឆលើយតបនឹងសំណួរ
មយួចំនួនកបុងចគំោមសំណួរដូចជា៖ គធវើអវ?ី គធវើគៅកដនលងោ? គធវើចំននួប ុនាា ន? គធវើគោយរគរៀបោ? និង
សគរមចបានគៅគពលោ? គធវើគោយនរោ? កបុងនតីិកាលទី៥គនេះ គោលនគោបាយមានសូចនាករចាស់មាន
រតឹមដត១៦ចំណុច កបុងវស័ិយចំននួពីរគ ឺ (០២) គឺ៖ ការអភវិឌណនគ៍សដឌកិចច និងការអភវិឌណនវ៍ស័ិយអបរ់ ំ សុខា
ភបិាល ការងារ វបផធម ៌និងសងគមកចិចននកមាវធិនីគោបាលរបស់រាជរោឌ ភបិាលនីតិកាលទី៥៖   

វស័ិយអភវិឌណនគ៍សដឌកចិច៖ 
1. ខិតខំសគរមចឲ្យបាននូវកំគណើ នគសដឌកចិចជាមធយម៧%កបុងមយួឆ្ប  ំ គដើមផគីធវើឲ្យកមពុជាអាចចាកគចញផុត

ពីរបគទសមានចំណូលទាប ឈានគឡើងជារបគទសមានចំណូលមធយមករមតិទាបោ ងយូរគៅឆ្ប ២ំ០១៨ 
និងកាល យជារបគទសមានចំណូលមធយមករមតិខពស់គៅឆ្ប ២ំ០៣០។ 

2. សគរមចឲ្យបានគោលគៅកាតប់នទយអរាននភាពរកីរកជាង១% កបុងមយួឆ្ប ។ំ  
3. បនឋខតិខំសគរមចនូវគោលនគោបាយជំរុញផលិតកមារសវវ នងិការនាគំចញអងកររឲ្យបាន១លានគាន 

គៅឆ្ប ២ំ០១៥ សំគៅដរបកាល យកមពុជាគាជារបគទសផលិតគសផៀងនាមុំខមយួគៅគលើពិភពគលាក។  
4. រកានផធគនសាទទឹកសាប សរមាបរ់បជាជនគធវើគនសាទជាលកខណៈរគួសារ ពរងឹងតំបនអ់ភរិកស បគងករើនការ

ការពារធនធានជនផល លុបបំបាតប់ទគលាើសគនសាទរគបរូ់បភាព។ 
5. រកានផធដីដដលរគបដណឋ បគ់ោយនរពគឈើ គោយបគងករើនការការពារធនធាននរពគឈើ ពគិសសការពរងឹង

ការអនុវតថចាបស់ឋីពនីរពគឈើ ការទបស់ាករ តប់ង្រ្ងាករ បបទគលាើសនរពគឈើ ជំរុញការោគំដើមគឈើគឡើងវញិ និង
បគងករើនសមតទភាពសហគមនន៍រពគឈើគៅគលើមូលោឌ ធានាវរិភាព និងរបសិទនភាពរគបរ់គង។ 

6. បញ្ឈបក់ារផឋល់សមផទានដីគសដឌកិចច។ 
7. សគរមចឲ្យបាន១០០% នូវការចុេះបញ្ជ ីដីាមដផនការននបទបញ្ជជ គលខ០១ របស់រាជរោឌ ភបិាល

ជិត២លានហិចា គៅរវាងគដើមឆ្ប ២ំ០១៤ កបុងរកបខណឍ័ ននការអនុវតថ «នគោបាយចាស់ 
សកមាភាពថាីគលើវស័ិយដីធលី» និងសគរមចឲ្យបាន៧០% ដល់ឆ្ប ២ំ០១៨ គលើបរមិាណ
កាលដីដដលរតវវចុេះបញ្ជ ីសរុម៦ គា៧លានកាលដីគៅទូទាងំរបគទស។ 

8. កសាងគោលនគោបានជាតិ សថីពីសិលំគៅសាទ ន គដើមផគីោេះរសាយលំគៅសាទ នជូនរបជាជនរករីក 
សរមាបក់ាររស់គៅរបកបគោយសុវតទិភាព សុខុមាលភាព និងភាពនថលថបូរ។  

9. ដកលមអផលូវលំជនបទជាជំហានៗ ពីផលូវរកាលរកសួរកហម គាជាផលូវរកាលគៅស ូ ឬផលូវគបតុងឲ្យបានព ី
៣០០ គា៤០០គីឡូដម រតកបុង១ឆ្ប ាំមសឋងោ់រឯកភាពជាតិមយួ។ 

10. គរៀបចគំោលនគោបាយដឹកជញ្ជូ នទីរកុង ជាពិគសសរាជធានីភបគំពញសរមាបរ់យៈគពលមធយម និងរយៈ
គពលដវង គដើមផពីរងកីគហោឌ រចនាសមពន័ន កសាងមគធោបាយដឹងជញ្ជូ ន។  

11. ដល់ឆ្ប ២ំ០១៨ របជាជនចំននួ៨៥% ដដលរស់គៅរាជធានីគខតថ និងរបជាជនចំនួន៦០% ដដលរស់គៅ
ាមបោឋ ឃំុបានទទួលគសវាទឹកសាអ តដដលមានគុណភាពលអ និងនថលសមរមយគរបើរបាស់។ 

12. ពីឆ្ប ២ំ០១៣ ដល់២០១៨ គឺពរងីកការផគតផ់គងអ់គគិសនីពីបោឋ ញជាតិឲ្យដល់ភូមចិំនួន៨០%ននចនំួន
ភូមទិាងំអស់។  
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13. ខិតខំសគរមចគោលគៅទទួលគទសចរណ៍ពីគរៅរបគទសគៅឆ្ប ២ំ០១៥ របមាណ៤,៥លាននាក់
ឆ្ប ២ំ០១៨ គកើនដល់៦,១លាននាក ់រមួជាមយួគទសចរណ៍កបុងរសុករបមាណ១០,៥លាននាក។់ 

វិេយ័ការអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័អប់រ ំេខុាភិបាល ការងារ វបបធម៌ និខេខគមកិ្ចច 
14. បនឋកសាងអនុវទិោល័យឲ្យបានរគបឃំុ់ ដដលគៅមនិទានម់ានអនុវទិោល័យ។ 
15. គរៀបចគំោលនគោបាយជាតិ សឋីពីមុខរបរ នងិការងារ រសបគានឹងការវវិតថនន៍នសងគម គសដឌកចិច។  
16. ការោកឲ់្យដំគណើ រការរបបរបាកគ់សាធននិវតថន ៍ សរមាបក់មាករ និគោជតិកបុងវស័ិយឯកជន ឲ្យទទួលបាន
របបរបាកគ់សាធនដូ៍ចមង្រ្នឋីរាជការដដរចាបព់ីឆ្ប ២ំ០១៥។ 
2. សោលនសោបាយមិនមានេចូនាក្រចាេល់ាេ ់ 
វិេយ័៖ ការពារជាតិ េនតិេខុ និខេណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ 
 ការការពារជាតិ 
 ពរងឹងកិចចការពារអធិបគតយយជាតិ គោយយកចិតថទុកោកគ់លើការកសាងដផនការយុទនសាង្រ្សថការពារជាតិ 
ពរងឹងទីាងំឈរគជើងរបស់កងឯកភាពជួរមុខ កសាងទីាងំបដងអក របពន័នការពារ របពន័នទំនាកទ់នំងបញ្ជជ  របពន័ន
ោរំទផលូវគមនាគមន ៍  ការតស ូាមផលូវចាបគ់ៅតុលាការអនថរជាត ិ និងការគលើកទឹកចិតថរបជាពលរដឌាងំទលំីគៅ
តំបនគ់នាេះ។ បនថការអនុវតថការដកទរមងក់ងយុទនពលគខមរភូមនិធឲ្យរសបគានឹងការរកីចគរមើនរបគទសជាតិ និង
ពិភពគលាក និងបនថអភវិឌណនធ៍នធានមនុសសកបុងវស័ិយការពារជាតិ។ 
 េនតិេខុ និខេណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ 
 ការពារសនថិសុខជាតិ បងាករ រោចខ់ាតមនិឲ្យគកើតមានការគំរាម បំផលចិបំផ្លល ញរទពយសមផតថិ អាយុជីវតិ 
ឬមហនថរាយ ដដលបងករគឡើងគោយអំគពើគភរវកមា។ បនថពរងឹងវធិានការរគបរ់គងសងគម គោយគួបផសនំឹងការបគងករើន
កិចចសហរបតិបតថិការជាមយួបោថ របគទសកបុងតបំន ់ នងិពភិពគលាក។ គលើកកមពស់ចលនាមហាជនចូលរមួការ
ពារសនថិសុខ សុវតទិភាពគៅកបុងមូលោឌ នឲ្យបានគកលៀវកាល  ាមរយៈការបនថជរមុញចលនាននការអនុវតថនគ៍ោល
នគោបាយ «ភូម ិ ឃំុមានសុវតទិភាព» រពមទាងំពរងងឹវធិានការទបស់ាករ ត ់ នងិបង្រ្ងាករ បបទគលាើសរពហាទណឍ រគប់
របគភទ គដើមផបីងករភាពកកគ់ៅថ កបុងការរស់គៅ និងរបកបមុខរបររបស់របជាជន។ បនថគផ្លថ តការយកចិតថទុកោកគ់លើ
ការគរៀបចសំោថ បធ់ាប បស់ាធារណៈឲ្យបានលអរបគសើរ។ បនថពរងងឹការរគបរ់គងជនបរគទស និងជរមុញការគោេះ
រសាយបញ្ជា ជនអគនាថ របគវសន ៍នងិរគបរ់គងឲ្យមានរបសិទនភាព។ បនថគលើកកមពស់សមតទភាពបំគពញភារកិចចរបស់
កងកមាល ងំនគរបាលជាតិឲ្យកានដ់តមានវជិាជ ជីវៈ របកបគោយរបសិទនភាព ការទទួលខុសរតវវ សីលធម ៌គុណធម។៌ 
វិេយ័៖ ការពង្ខឹខរដ្ាបាលសាធ្នរណៈ វិមជឈការ និខវិេហមជឈការ ការង្ពឹខផ្ផាក្ចាប់ 
និខង្បព័នធយតុតិធម៌ និខការង្បឆខំអំសពើពុក្រលយួ 
 ការពង្ខឹខរដ្ាបាលសាធ្នរណៈ 
 បនថអនុវតថការដកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ គដើមផដីរបកាល យគាជាអបកផថល់គសវាសាធារណៈដម៏ានរបសិទន
ភាព និងដដលបគរមើរបជាជនបានកានដ់តលអរបគសើរគឡើង។ បនថគផ្លថ តគលើការអនុវតថនយុ៍ទនសាង្រ្សថទាងំ៣ននកមាវធិី
ជាតិដកទរមងរ់ដឌបាល គឺៈ (១). ការពរងឹងគុណភាព និងរបសិទនភាពននការផថល់គសវាសាធារណៈ (២). ការអភិ
វឌណនស៍មតទភាព ការដកលមអការរគបរ់គង និងការអភវិឌណនធ៍នធានមនុសស និងរបពន័នរគបរ់គងគុណផលការងារ 
និង (៣). ការដកទរមងរ់បពន័នគបៀវតស និងរបាកប់ដនទមគផសងៗ គដើមផពីរងឹងរបសិទនភាពការងារ រពមទាងំការពរងងឹ
រកបខណ័ឍ  និងការពរងាយមង្រ្នថីរាជការសីុវលិ។ 
 វិមជឈការ និខវិេហមជឈការ 
 អនុវតថឲ្យកានដ់តសីុជគរៅនូវការដកទរមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ ាមរយៈការពរងងឹរដឌបាល
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ថ្នប កគ់រកាមជាតិរគបថ់្នប ក ់ រគបស់ាទ បន័ នងិរបពន័នរគបរ់គង បនថអភវិឌណនធ៍នធានមនុសស ការគផធរមុខងារ 
និងធនធាន រពមទាងំរបពន័នថវកិា ហិរញ្ដ វតទុ នងិរទពយសមផតថិ ការកសាងសមតទភាព សំគៅធានាឲ្យរដឌបាលថ្នប ក់
គរកាមជាតិបំគពញការងារគោយមានការចូលរមួ គណគនយយភាព តមាល ភាព។ 
 ការពង្ខឹខផ្ផាក្ចាប់ និខង្បព័នធយតុតិធម៌ 
 បនថគផ្លថ តការយកចតិថទុោកអ់នុវតថឲ្យកានដ់តសីុជគរៅនូវការដកទរមងច់ាប ់ នងិរបពន័នយុតថិធម ៌ ឲ្យមាន
របសិទនភាព គោយពរងឹងសមតទភាព ឯករាជយភព និងភាពមនិលគមអៀងននសាទ បន័តុលាការ ការដបងដចកអំោច
ោចព់ីោប  ការគោរពសិទនិបុគគល និងការធានាភាពយុតថិធមស៌រមាបរ់បជាពលរដឌទូគា ាមរយៈ (១). ការជរមុញ 
កសាងចាបថ់ាីៗ ាមការចាបំាចន់នការរគបរ់គងរដឌ ការពរងឹងការអនុវតថន ៍ និងផសពវផាយការអបរ់ ំ និងបណថុ េះ     
បោថ លចាប។់ (២). ការជរមុញ កសាងចាបព់ាកព់ន័ន នងិសាទ បន័តុលាការ មានជាអាទ ៈ ចាប ់សថីពកីារគរៀបចំ
អងគការតុលាការ ចាបស់ថីពីលកខនថកិៈគៅរកម នងិរពេះរាជអាជាញ  និងវគិសាធនកមាចាប ់ សថីពីការគរៀបចំ និងការ
របរពតឹថគិាននឧតថមរកុមរបកឹា។ បនថជំរុញពរងងឹ សាទ បន័តុលាការ និងអយយការ ាមរយៈការបនថខតឹខបំគងករើន
សមតទភាពរបស់គៅរកម រពេះរាជអាជាញ  និងមង្រ្នថីតុលាការ រពមទាងំការបគងករើតរដឌបាលតុលាការ ាមសាលា
ជរមេះកថរីគបជ់ានថ់្នប ក។់ បនថជរមុញការកសាងអោរ និងបំពាកសំ់ភារៈសរមាបស់ាលាជរមេះកថឲី្យមានសថងោ់រ 
និងបនថជំរុញ ការគោេះរសាយវវិាទគរៅរបពន័នតុលាការ។ 
 ង្បឆខំអំសពើពុក្រលយួ 
 បនថរបយុទនរបឆ្ងំអគំពើពុករលួយ ាមរយៈការអបរ់គំដើមផឲី្យមាប ក់ៗ  ទាងំអបកគដើមចម និងអបកទទួលផល 
មនិរបរពឹតថអំគពើពុករលួយ ការបងាករ រទបស់ាករ ត ់គដើមផមីាប ក់ៗ មនិអាចរបរពឹតថអំគពើពុករលួយ និងការបង្រ្ងាករ បបទគលាើស
បញ្ជូ នគាតុលាការគដើមផឲី្យមាប ក់ៗ  មនិហា នរបរពឹតថអគំពើពុករលួយ។ បនថអនុវតថឲ្យបានសកមា និងមានលទន
ផលខពស់ កបុងការលុបបំបាតក់ារយកកនរមគសវាខុសចាបគ់ៅរដឌបាលថ្នប កគ់រកាមជាតិ គៅរកសួងសាទ បន័ មនធរី 
និងការោិល័យនានា។ 
វិេយ័៖ ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាកិ្ចច 
 ការង្រប់ង្រខមា៉ា ង្កូ្សេដ្ាកិ្ចច 
  បនថរកាសទិរភាពមា រកវគសដឌកចិច និងកំគណើ នគសដឌកិចចខពស់របកបគោយចីរភាព កបុងបរកិារណ៍អតិផរោ
មានករមតិទាប និងអាចរគបរគបរ់គងបាន គហើយអរាបថូររបាកម់ានសទិរភាព។ ទនធឹមគនេះ ការរកីចគរមើនខាង
គសដឌកិចច រតវវដតធានានូវកាលានុវតថភាព ការចូលរមួ និងការទទួលផលគោយសមធមស៌រមាបរ់បជាជនរគប់
រសទាប។់ 
បនថអនុវតថគោលនគោបាយមា រកវគសដឌកិចច នងិគោលនគោបាយហិរញ្ដ វតទុសាធារណៈសមរសប គួបផសនំឹង
គោលនគោបាយរូបិយវតទុដរ៏បយត័បរបដយងរបកបគោយរបសិទនភាព។ បនថជរមុញការអនុវតថនក៍មាវធិីដកទរមងក់ារ
រគបរ់គងហិរញ្ដ វតទុសាធារណៈ សំគៅគធវើឲ្យរបពន័នគនេះកាល យជាឧបករណ៍អភវិឌណនម៍យួដម៏ានរបសិទនភាព។ 
 ការង្រប់ង្រខហរិញ្ញវតថុសាធ្នរណៈ 
 បនថខតិខំជរមុញការរបមូលថវកិាជាតិ ទាងំចណូំលសារគពើពនន នងិមនិដមនសារគពើពនន ឲ្យមានកំគណើ ន
ជាគរៀងរាល់ឆ្ប ។ំ ខាងដផបកចំោយ គបឺនថផថល់អាទិភាពគលើវស័ិយគសដឌកិចច សងគមកចិច គហោឌ រចនាសមពន័នរូបវនថ 
ការបគងករើនសមតទភាព និងការគលើកកមពស់ជីវភាពរបស់មង្រ្នថីរាជការ នងិកងកមាល ងំរបោបអ់ាវុធ គោយផារភាជ ប់
ចំោយសរមាបវ់ស័ិយនីមយួៗ គានឹងគណគនយយភាពននសមទិនកមាគៅកបុងវស័ិយគនាេះ។ ការរគបរ់គងការ
របមូលចំណូល និងការចាតដ់ចងចំោយ រតវវគផ្លថ តការយកចិតថទុកោកគ់លើរបសិទនភាព តមាល ភាព និងគណ
គនយយភាព។ 
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 ការអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ហរិញ្ញវតថុ 
 បនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុ ដដលមានការរគបរ់គង នងិការរតតួពិនតិយសមរសប មានលកខណៈរបកួត
របដជង និងសមាហរណកមា រពមទាងំមានតមាល ភាព និងរបសិទនភាព រពមទាងំជរមុញការគធវើសមាហរណកមា
ហិរញ្ដ វតទុជាមយួបោថ របគទសកបុងតំបនអ់ាសា ន។ 
 បនថអនុវតថគោលនគោបាយរូបិយវតទុ របកបគោយភាពទនភលន ់ និងរបុងរបយត័ប។ បនថរការបបអរាបថូរ
របាកអ់ដណថ តមានការរគបរ់គង គដើមផរីកាសទិរភាពរបាកគ់រៀល និងជរមុញការគរបើរបាស់របាកគ់រៀលគលើមូលោឌ ន
សទិរភាពតនមលរបាកគ់រៀល និងកាតប់នទយដុលាល រូបនយីកមា។ 
 បនថពរងឹងរបពន័នធនាោរឲ្យកានដ់តមានរបសិទនភាព សមាហរណកមា និងការរបកួតរបដជង ាមរយៈការ
បគងករើនរបសិទនភាពននការរតួតពិនតិយ ការរគបរ់គងហានិភយ័ សនធនីយភាព ហានិភយ័ឥណទាន និងហានិភយ័
ទីផារ គោយអនុគលាមាមសថងោ់រអនថរជាតិ។ បនថពរងឹងរបពន័នមរីកវហិរញ្ដ វតទុឲ្យកានដ់តមានភាពរងឹមា ំ មាន
របសិទនភាព និងបគរមើផលរបគោជនន៍នរសទាបរ់បជាជនរកីរក ជាមយួនឹងតនមលគសវាហិរញ្ដ វតទុសមរសបដដល
អាចទទួលយកបាន និងបនថជរមុញការអភវិឌណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុមនិដមនធនាោរដូចជា វស័ិយធានារា បរ់ង 
វស័ិគសាធន ៍វស័ិយមូលបរត នងិវស័ិយអចលនរទពយជាគដើម។ 
 ភាពជាដដ្រូក្ាខុការអភិវឌ្ឍន៍ 
 បនថពរងឹងភាពជានដគូជាមយួសហគមនន៍ដគូសហរបតិបតថិការអភវិឌណន ៍ វស័ិយឯកជន នងិសងគមសីុវលិ 
គោយឈរគលើគោលការណ៍ជាមូលោឌ ន ដដលមានចរតិសកល នងិធានាភាពជាមាច ស់របស់រដឌ កបុងការដឹកនាកំារ
អភវិឌណនរ៍បគទសជាតិ។ 
 ពរងឹង និងពរងកីសហរបតិបតថិការជាមយួអងគការមនិដមនរោឌ ភបិាល និងសមាគមនានាដដលរតវវបាន
បគងករើតគឡើងគោយរសបចាប ់គហើយគធវើរបតិបតថកិារ គោយឈរគលើគោលការណ៍អភបិាលកិចចលអ និងនតីិរដឌ គដើមផី
ចូលរមួកបុងដំគណើ ការអភវិឌណនស៍ងគមគសដឌកិចច ការគលើកកមពស់លទនិរបជាធិបតរយយ និងការគោរពសិទនិមនុសស 
រពមទាងំចូលរមួាមោនការអនុវតថនគ៍ៅលនគោបាយផងដដរ។ បនថពរងឹងយនថគវទិកាននកិចចសហរបតិបតថកិារ
អភវិឌណនក៍មពុជា គវទិការាជរោឌ ភបិាល និងវស័ិយឯកជន នងិគវទិការាជរោឌ ភបិាល ជាមយួអងគការមនិដមន
រោឌ ភបិាល។ 
 ក្េកិ្មម 
 បនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមាឲ្យកាល យជាដផបកនាមុំខមយួ ននមូលោឌ នដរ៏ងឹមានំនកំគណើ នគសដឌកចិចរបកប
គោយចីរភាព ធានាសនថិសុខគសផៀង បគងករើនការងារ និងរបាកច់ំណូលសរមាបរ់បជាជន ពគិសសគៅជនបទ 
គហើយរមួចំដណកដល់ការការពារបរសិាទ ន និងធនធានធមាជាតិរបកបគោយចីរភាព ាមរយៈការបញ្ចូលបគចចក
វទិោកបុងវស័ិយកសិកមា ការបគងករើនផលិតភាព នងិពិពធិកមាកសិកមា ទាងំការោដុំេះ និងការចិញ្ច ឹម ការជរមុញ
ការចូលទីផារអនថរជាតិននផលិតផលកសិកមារបស់កមពុជា ការរគបរ់គង និងការអភវិឌណនធ៍នធានជលផល និង
ការការពារ និងរគបរ់គងធនធាននរពគឈើរបកបគោយចីរភាព។ 
 ដី្ធលី 
 បនថអនុវតថការដកទរមងដ់ធីលី ដដលគផ្លថ តគលើការងាររដឌបាលដីធលី ការគរៀបចំដដនដី នងិនគរូបនីយកមា ការដបង
ដចកដីធលី និងការអភវិឌណនវ៍ស័ិយសំណង ់ គដើមផកីារពារសិទនិគលើដីធលីរបស់របជាជន រពមទាងំការរគបរ់គងការគរបើ
របាស់ធនធានធមាជាតិ និងដីរដឌរបកបគោយតមាល ភាព សមធម ៌ចីរភាព និងរបសិទនភាព។ បនថអនុវតថគោលនគោ
បាយ មនិយកពននគលើដីធលបីងករបគងករើនផលរបស់កសិករជាលកខណៈរគួសារ។ 
 បនថខតិខំកាតប់នទយ និងឈានគាលុបបំបាតឲ់្យបានភាពអនាធិបគតយយរគំលាភកានក់ាបដ់ីរគបរ់បគភទ



5 
 

គោយខុសចាប ់ ទបស់ាករ តក់ាររបមូលដីទុកមនិគរបើរបាស់ ឬមនិគធវើអាជវិកមា និងគោេះរសាយទនំាស់ដីធលីរបកប
គោយតមាល ភាពនិងយុតថធិម។៌ ជរមុញការកំណតរ់ពំរបទល់រដឌបាលថ្នប កគ់រកាមជាតិ នងិកសាងយុទនសាង្រ្សថជាតិ
ននការអភវិឌណនទ៍ីរកងុ ទីរបជុជំន នងិតំបនគ់ឆបរ។ 
 បនថដបងដចក និងគរបើរបាស់ដីរដឌសរមាបគ់ោលបំណងឯកជន នងិសាធារណៈ របកបគោយតមាល ភាព 
និងសមធម ៌ គឆលើយតបគានងឹតរមវវការដីរបស់របជាជនទូគា ជាពិគសសរបជាជនរកីរក យុទនជនពិការ រគួសារ
យុទនជនពលី អតីតកងកមាល ងំរបោបអ់ាវុធ នងិរគួសារដដលោា នដី ខវេះដី កមាវធិីសមផទានសងគមកិចច នងិការគធវើ
របទានកមា និងការសរមួលដល់ការវនិិគោគ និងទបស់ាករ តក់ារគកើតគឡើងមានគទៀត នូវភាពមនិរបរកតនីនការ
ទង្រ្នាធ នកានក់ាបដ់ីរដឌ។ 
 េណំខ់ 
 បនថពរងឹងការរគបរ់គង នងិការអភវិឌណនវ៍ស័ិយសំណង ់ គោយគផ្លថ តគលើការជរមុញវនិិគោគ ការកសាង
ចាប ់ការកំណតស់ថងោ់រសំណង ់និងពគនលឿនរយៈគពលគចញលិខិតអនុញ្ជដ តសាងសងជូ់នរបជាជន។ 
 ឧេាហក្មម និខេបិបក្មម  
 បនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយឧសាហកមាកមានថសាល សិបផកមារបកបគោយចីរភាព ដដលមានលកខណៈចរមុេះ, 
សមផូរដបប មានការទទួលខុសរតវវខាងបរសិាទ ន និងសងគមខពស់ គហើយពរងីកបាននូវអនថរកមាគសដឌកិចច រវាងដផបក
ដកនឆបកមានថសាល ជាមយួវស័ិយកសិកមា ពាណិជជកមា និងគសវាកមា គដើមផជីរមុញសមាហរណកមាគសដឌកចិច 
ដខសចងាវ កត់នមល នងិភាពរបកួតរបដជងរបស់កមពុជាគៅកបុងតំបន ់នងិពភិពគលាក។ ពរងឹងភាពអំគោយផលិតផល
ននបរសិាទ នវនិគិោគ ការជរមុញការអភវិឌណនត៍បំនគ់សដឌកចិច ពិគសសការគលើកកមពស់ផលិតភាព និងសហរគិន
ភាពរបស់សហរោសធុនតូច នងិមធយម ការពរងកីលទនភាពទទួលបានបគចចកវទិោគជឿនគលឿន ការបណថុ េះ
បោថ លជំនាញ និងវជិាជ ជិវៈ រពមទាងំការគលើកកមពស់ការងារសថងោ់រូបនីយកមា ការវាយតនមលភាពអនុគលាម 
និងមារាសាង្រ្សថ។  
 ធនធ្ននផ្រ ៉ា 
 អភវិឌណធនធានដរ   គរបងកាត និងឧសា័ន គោយគលើកទឹកចិតថឲ្យវស័ិយឯកជនវនិិគោគគលើការសិកា
រសាវរជាវ និងការគធវើអាជីវកមាធនធានទាងំគនាេះ ាមចាបជ់ាធរមានគោយយកចិតថទុកោកសំ់ខានគ់លើសុវតទិភាព 
សុខមាលភាព រពមទាងំការការពារបរសិាទ ន និងសងគម បនថគរៀបចំ និងគធវើបចចបនបភាពបទបផញ្ដតថ ិ និងលិខតិបទ
ោឌ ននានា។ ទនធឹមគនេះ ចំណូលដដលបានមកពីធនធានដរ  ទាងំគនេះ រតវវបានរគបរ់គង និងគរបើរបាស់របកបគោយ
របសិទនភាព តមាល ភាព និងគណគនយយភាព។ 
 សហដ្ឋា រចនាេមព័នធរបូវនត 
សហដ្ឋា រចនាេមព័នធរមនារមន៍ 
 បនថបគងករើនការសាថ រ ការសាងសង ់ និងការអភវិឌណនគ៍ហោឌ រចនាសមពន័នដឹកជញ្ជូ នផលូវគោក ផលូវដដក ផលូវទកឹ
កំពងដ់ផ និងផលូវអាកាស ដដលតភាជ បរ់វាងរគបត់បំនគ់ៅទូទាងំរបគទសកបុងតំបន ់ និងពិភពគលាក។ ចំគពាេះផលួវថបល់ 
បនថពរងឹងរាលវធិានការដមុ៏ងឺមា ត ់គដើមផធីានាការរគបរ់គងការងារដថទា ំទនធមឹនឹងការបនថសាថ រ នងិការអភវិឌណនផ៍លូវ
។ បនថគលើកទឹកចិតថជរមុញការចូលរមួពីវស័ិយឯកជន កបុងការវនិិគោគគលើការអភវិឌណន ៍ នងិដថរកាគហោឌ រចនា 
សមពន័ន រពមទាងំគសវាដឹកជញ្ជូ ន។ បនថសាថ រគឡើងវញិនូវបោថ ញផលូវដដក គបឺញ្ជថ ញពាយព័យទិស និរតីទិស គដើមផី
ពរងឹងវសិាលភាពននការដឹកជញ្ជូ នទំនិញ អបកដគំណើ រ និងការដឹកជញ្ជូ នឆលងកាតរ់ពដំដន រពមទាងំគធវើសមហរណ
កមាផលូវដដកកមពុជា គាជាបរបពន័នផលូវដដកតំបនអ់ាសា ន និងមហាអនុតំបនគ់មគងគ។ បនថសាថ រ និងអភវិឌណនអ៍ាកាស
ោនថោឌ នជាតិ អនថរជាតិ នងិរបពន័ននាផំលូវអាកាស គលើកកមពស់ការពរងឹងសុវតទិភាព សនថសុិខអាកាសចរណ៍ 
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និងការពារបរសិាទ ន គធវើឲ្យមានសងគតិភាពជាមយួគោលនគោបាយដឹកជញ្ជូ នផលូវអាកាស ថ្នប ក់ដឹកនាតំំបន ់ អនុ
តំបន ់ នងិអនថរជាតិ។ គលើកកមពស់របសិទនភាពរគបរ់គងមគធោបាយដឹកជញ្ជូ នរគបរ់បគភទ ឲ្យមានលកខណៈ
សមផតថិខាងបគចចកគទសរគបរ់ោន ់គដើមផគីធវើចរាចរណ៍គៅគលើផលូវសាធារណៈ។  
ធនធ្ននទឹក្ 
 បនថគលើកកមពស់ការរគបរ់គង ដថរកា និងគរបើរបាស់ធនធានទឹករបកបគោយរបសិទនភាព មាន
និរនថរភាព និងរកាបាននូវរបពន័នគអកូឡូសីុ គដើមផផីថល់លទនភាពដល់ជនរគបរូ់បកបុងការគរបើរបាស់ទឹក
ដដលមានអនាមយ័ សុវតទភិាព និងតនមលសមរសប។ ធានាការរគបរ់គងបរមិាណ និងគុណភាពទឹកទាងំ
ទឹកគលើដី ទាងំទឹកគរកាមដី និងដបងដចកទឹកឲ្យមានសមភាពសរមាបក់ារអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមា,
ឧសាហកមា គសវា។ គហើយកាតប់នទយឲ្យបានជាអតិបរមានូវគរោេះគំរាមដល់អាយុជីវតិ និងការរស់គៅ
របចានំថៃរបស់របជាពលរដឌពីគរោេះមហនថរាយដដលបងករគឡើងគោយទឹក។  
 បនថផថល់អាទិភាពគលើការសាថ រ កសាង ដថទា ំនិងរគបរ់គងគហោឌ រចនាសមពន័នគរសាចរសព រមួមាន 
អាងសថុកទឹក របឡាយទឹកសំណងទ់ាវ រទឹក លូទឹក របឡាយនាដីំលាប ់ របពន័នគោេះទឹក ទំនបក់ារពារ 
ទឹកជំនន ់ការការពារទឹកនរប និងសាទ នីយបូ៍មទឹក។ 
 ពរងឹងការរគបរ់គងធនធានទឹក គោយជរមញុឲ្យមានការគោរពកិចចរពមគរពៀងអនថររបគទស គលើ
ការរគបរ់គងទឹកទគនលគមគងគ និងចាតទុ់កទឹកជារទពយសមផតថិសាធារណៈ ដដលរតវវគោរព និងការពារ។
ពរងឹងការអនុវតថន ៍ ចាបស់ថីពីការរគបរ់គងធនធានទឹក ចាបស់ថីពីកិចចការពារបរសិាទ ន និងការរគបរ់គង
ធនធានធមាជាតិ និងបទបផញ្ដតថិពាកព់ន័ន គដើមផទីបស់ាករ តរ់ាល់សកមាភាព ឬគគរមាងសាងសងន់ានា ដដល
អាចគធវើឲ្យប េះពាល់មកគលើធនធានទឹក កដូ៏ជារបពន័នគអកូឡូសីុ។ បនថគធវើសមាហរណកមាកមពុជាជាមយួ
សហគមនអ៍នថរជាតិ កបុងវស័ិយទឹក និងសហការគពញទំហឹងជាមយួបោថ របគទសជិតខាង ដដលមានរពំ
របទល់ជាបនឹ់ងកមពុជា រពមទាងំជាមយួរបគទសកបុងតំបន ់ គដើមផសីគរមចគោលបំណងននកិចចរពមគរពៀង
គមគងគឆ្ប  ំ៩៩៥ សថីពីកិចចសហរបតិបតថកិារកបុងការអភវិឌណនអ៍ាងទគនលគមគងគ។ 
ទឹក្សាា ត 
 ជរមុញការអភវិឌណន ៍ និងវចិារណកមាការរគបរ់គងវស័ិយផគតផ់គងទឹកសាអ ត និងផលិតកមា គសវា
របកបគោយគុណភាព របសិទនភាព នងិនថលសមរមយ គដើមផរីមួចំដណកគលើកកមពស់សុខុមាលភាព 
ជាពិគសសកាតប់នទយកងវេះទឹកសាអ តគរបើរបាស់សរមាបរ់បជាជន ដដលរស់គៅកបុងតំបនទី់របជំុជន ជាយ
រកុង និងជនបទ។ 
ថាមពល 
 បនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយថ្នមពល គដើមផធីានាការផគតផ់គងថ់្នមពលដដលមានសទិរភាព ការគជឿទុកចិតថ 
និងនថលសមរមយ ការផថល់គសវានានាដល់សងគម និងការអភវិឌណនគ៍សដឌកិចចជាត ិាមរយៈ ១. ការបនថសាង
សងស់ាទ នីយផលិតអគគិសនីកបុងរសុក និងការអភវិឌណនប៍ោថ ញបញ្ជូ នអនុសាទ នីយ បញ្ជថ ញបញ្ជូ នរង 
និងបោថ ញដចកចាយអគគិសនី និង២. គធវើសមាហរណកមារបពន័នថ្នមពលកមពុជា គាកបុងថ្នមពលរបស់
តំបនអ់ាសា ន និងមហាអនុតំបនទ់គនលគមគងគ។ បនថជរមុញការគធវើពិពិធកមា?ថ្នមពលកបុងគនាេះរមួមាន 
ការបគងករើតរបភពថ្នមពលសាអ ត និងរបភពថ្នមពលកគកើតគឡើងវញិ។ គលើកទឹកចិតថដល់ការចូលរមួរបស់
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វស័ិយឯកជនកបុងការវនិិគោគ និងគធវើអាជីវកមាផថល់គសវាអគគិសនី ដដលគោរពាមការកំណតន់នចាប ់
បទបញ្ដតថិ សថងោ់រ និងនីតិវធីិជាធរមាន។ 
បសចចក្វិទាព័ត៌មាន និខរមនារមន៍ 
 បនឋអភវិឌណនរ៍បពន័ននរបសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ រពមទាងំបគចចកវទិោពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍
ឲ្យមានលកខណៈទំគនើប មានគុណភាពខពស់រសបសឋងោ់រអនឋរជាតិ មាននថលសមរមយ និងមានគសវារគប
ដណឋ បគ់ៅទូទាងំរបគទស។ 
 បនឋគលើកទឹកចិតថវនិិគោគឯកជនគធវើទំគនើបបគចចកវទិោពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍ ជំរុញការរបកួត
របដជងគោយយុតថិធម ៌ កបុងទីផារគសវានរបសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ គោយដផអកគលើចាប ់ និងលិខិត
បទោឌ ននានា ទបស់ាករ តក់ារគធវើអាជីវកមាផ្លឋ ចមុ់ខកបុងវស័ិយនរបសណីយ ៍ និងវស័ិយបគចចកវទិោពត័ម៌ាន 
និងគមនាគមន។៍  
 បនឋអភវិឌណនរ៍បពន័នរដឌបាលរគបរ់គងគអឡិចរតវនិច ទាងំថ្នប កជ់ាត ិ និងថ្នប កគ់រកាមជាតិ រពមទាងំ
ជំរុញការបណឋុ េះបោឋ លមង្រ្នឋីរាជការ សិសស និសសតិគលើវស័ិយបគចចកវទិោពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍
បគងករើនវសិាលភាព និងគុណភាពននបោឋ ញផសពវផាយ ទាងំការផាយកបុងរបគទស និងគរៅរបគទស។  
ការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
 បនឋខិតខំគធវើឲ្យកានដ់តរបគសើរគឡើងនូវរបពន័នគហោឌ រចនាសមពន័នជនបទ ាមរយៈការបនឋកសាងផលូវ
ជនបទ ការគរៀបចំឲ្យមានដគំណើ រការននរបពន័នរគបរ់គង និងដថទាផំលូវជនបទ ជាពគិសសការដកលមអផលូវ
ជនបទជាជំហានៗ ពីផលូវរកាលរកួសរកហម មកជាផលូវរកាលគៅស ូ ឬផលូវគបតុង។  បនឋអភវិឌណនគ៍សដឌកិចច
ជនបទ ាមរយៈការជំរុញវស័ិយឥណទានជនបទ គដើមផផីឋល់គសវារបាកក់មច ី ដដលមានអរាការរបាក់
សមរមយជូនរបជាជនគៅជនបទ និងការបគងករើតកមាវធីិបណឋុ េះបោឋ លជំនាញមូលោឌ ន ការជំរុញការអភវិ
ឌណនសិ៍បផកមា សហរោស និងមុខជំនាញខាប តរគួសារ ខាប តតូច និងមធយម គោយយកចិតថទុកោកផ់ឋល់
បគចចកគទសជនំាញ និងការយល់ដឹងអំពីការបគងករើតមុខរបរ រពមទាងំការខិតខំពរងីកទីផារសរមាបផ់លិត
ផលជនបទ។  
 បនថអភវិឌណនតំ៍បនដ់ដលមានជនជាតិគដើមភាគតិចរស់គៅ ឲ្យមានការរកីចគរមើនខាងគសដឌកិចច   
សងគមកិចច និងវបផធម ៌ធានាសិទនគិពញគលញរបស់បងបអូនជនជាតិគដើមភាគតិច កបុងការចូលរមួគធវើគសចកឋី
សគរមចនានា និងធានាសិទនិទទួលបាននូវការការពារគោយចាប ់និងវធិានការសងគមនានា។ 
ពាណិជជក្មម 
 បនឋជំរុញការអភវិឌណនវ៍ស័ិយពាណិជជកមា ាមរយៈការគធវើពិពិធកមាទីផារនាគំចញ និងការបគងករើន
គលផឿនសមាហរណកមា គាកបុងរកបខណឍ ពាណិជជកមាគសរសំីខាន់ៗ កបុងតំបន ់ និងពិភពគលាក ជាពិ
គសសបោឋ របគទសកបុងសមាគមអាសា ន រសបាមទសិគៅគធវើឲ្យសគរមចសហគមនអ៍ាសា នឆ្ប  ំ
២០១៥ និងបោឋ របគទសជាសមាជិកននអងគការពាណិជជកមាពិភពគលាក។  
 បនឋពរងីកទំនាកទំ់នងពាណិជជកមាអនឋរជាត ិ គដើមផផីារភាជ បទី់ផារកបុងរបគទសជាមយួនឹងទីផារ
គរៅរបគទស គលើកកមពស់ការអភវិឌណនស៍មតទភាពផលិត និងផគតផ់គង ់ ជំរុញការវនិិគោគ និងការនាគំចញ
ទំនិញ គោយគផ្លឋ តគលើការបគងករើនគុណភាពផលិតផលកបុងរសុក រពមទាងំការបគងករើតបដនទមមុខរបរ 
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និងមុខទំនិញថាីៗ។  
 គផ្លឋ តការយកចិតថទុកោកជ់ារបចាគំលើការរកាសទិរភាពនថលទំនិញគៅគលើទីផារ បនឋគធវើកិចចអនឋរា
គមនគ៍លើទីផារ ពិគសសចំគពាេះបោឋ មុខទំនញិជាយុទនសាង្រ្សឋដូចជា រសវវ អងកររ គរបងឥនននៈ អគគិសនី 
ទឹក និងបោឋ មុខទំនិញគផសងៗគទៀត គោយចាតវ់ធិានការរាងំខធបប់ាតុភាពសឋុកទំនិញលកដំ់គឡើងនថល 
ឬការលកបំ់គបា ងនថល។ ខិតខំរកាទីផារដដលមានរសាប ់ និងបនឋចរចាគបើករចកទីផារជាមយួរបគទស
ជានដគូពាណិជជកមានានា និងបនឋចូលរមួោ ងសកមាជាមយួបោឋ របគទសននសមាគមអាសា ន កបុងការ
បគងករើតតំបនព់ាណិជជកមាគសរជីាមយួបោឋ របគទសធំៗ កបុងពិភពគលាក គដើមផពីរងីកទីផារឲ្យបានជាអតិ
បរមា។  
 ការពារ និងគលើកតគមករើងកមាសិទនិបញ្ជដ  និងបនឋគលើកសធួយផលិតផលសមាគ ល់ភូមសិាង្រ្សឋ ផលិត
ផលដដលបងាា ញនូវមរតកវបផធមរ៌បនពណី ដដលជាសាប នដរបស់ផលិតករដខារ។ ពរងឹងការអនុវតថនច៍ាប់
សឋីពីការរគបរ់គងគុណភាព សុវតទិភាពគលើផលិតផលទំនិញ និងគសវា ទបស់ាករ តស់កមាភាពរបកួតរបដជង
មនិគសាា េះរតង ់រាងំសាករ តក់ារផលិត និងការដចកចាយផលិតផលដកលងកាល យ និងផលិតផលោា នគុណភាព 
ឬខូចគុណភាព។ បនឋជំរុញចលនា «ភូមមិយួ-ផលិតផលមយួ»។ 
ការអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ឯក្ជន និខការទាក់្ទាញការវិនិសោរ 
 បនឋទាកទ់ាញការវនិិគោគផ្លធ ល់ពីបរគទស និងជំរុញការវនិិគោគកបុងរសុក ជាពិគសសាមរយៈ
ការគលើកកមពស់សហរោសធុនតូច និងមធយម និងការជំរុញសហរគិនភាព គដើមផបីគងករើនគលផឿនននការ
អភវិឌណន ៍គធើវពិពិធកមាគសដឌកិចច និងបគងករើតការងារ។ បនឋកសាងអភបិាលកិចចសាជីវកមាលអ និងបនឋការខិត
ខំគធវើឲ្យបរសិាទ នវនិិគោគ និងធុរកិចចគៅកមពុជាកានដ់តមានភាពអំគោយផល។  
 បនឋពរងឹងអភរិកមគបើកចំហសរមាបក់ារអភវិឌណនវ៍ស័ិយឯកជន និងការទាកទ់ាញវនិិគោគ សំគៅ
ពរងីករចកចូលគាកានទី់ផារតំបន ់និងអនឋរជាតិ។  
 ធានាបរសិាទ នវនិិគោគនិងធុរកិចច 
របកបគោយភាពអំគោយផលសរមាបទ់ទួលការវនិិគោគទាងំកបុងរបគទស និងពីគរៅរបគទស ាម
រយៈការបនឋោកគ់ចញនូវបោឋ វធិានការសំខាន់ៗ សំគៅគផ្លករ តគលើការធានាសទិរភាពនគោបាយ សនឋិ
សុខ សោឋ បធ់ាប បស់ាធារណៈ ការធានាសទិរភាព និងភាពគតម់តន់នបរសិាទ នមា រកវគសដឌកិចច និងហិរ
ញ្ដ វតទុ ការសរមួលពាណិជជកមា និងការសរមួលធុរកិចចមាជាអាទ  ការកាតប់នទយការោិធិបគតយយ ការ
អនុវតថនយ៍នឋការ «រចកគចញ ចូលដតមយួ» ការលុបបំបាតច់ំោយគរៅផលូវការជាគដើម។  
 បនឋជំរុញការវនិិគោគគលើគហោឌ រចនាសមពន័នរូបវនថ និងការអនុវតថនវ៍ធិានការនានា សំគៅកាត់
បនទយនថលដឹកជញ្ជូ ន និងនថលអគគិសនី រពមទាងំបនឋជំរុញការគរៀបចំកមាវធីិបណឋុ េះបោឋ លបគចចកគទស 
និងវជិាជ ជីវៈ ដដលគឆលើយតបគានឹងតរមវវការទផីារ។ 
សទេចរណ៍ 
 បនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយគទសចរណ៍កមពុជា ជាគទសចរណ៍វបផធម ៌ និងធមាជាតិរបកបគោយគុណភាព 
និងចីរភាពគោយរបកានខ់ាជ បនូ់វទសសនៈ «ការអភវិឌណនប៍គរមើឲ្យការអភរិកស និងការអភរិកសបគរមើការ
អភវិឌណ»។ យកចិតថទុកោកក់ាររគបរ់គង និងបនថខិតខំដថរកាឲ្យបានលអនូវរាល់គុណតនមលននសមផតថិ
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មរតក រពមទាងំអភវិឌណនគ៍ោលគៅគទសចរណ៍សំខាន់ៗ របស់ជាតិ របកបគោយសាា រតីទទួលខុសរតវវ 
និងរបុងរបយត័បខពស់ រពមទាងំខិតខំជរមុញការវនិិគោគ កបុងវស័ិយគទសចរណ៍ និងបគងករើតផលិតផល
គទសចរណ៍ថាីៗ របកបគោយគុណភាពដថមគទៀត។ កាតប់នទយការធលុេះធាល យកបុងវស័ិយគទសចរណ៏
ឲ្យកានដ់តតិចគឺរតឹម១៥% គៅរយៈគពល៥ ឆ្ប ខំាងមុខ។ ចូលរមួអនុវតថទិសគៅននការអភវិឌណនន៍បតង  
ាមរយៈការបនឋជំរុញចកលនារបឡងរបោំងទីរកុងសាអ ត ទីរកុងនបតង រមណីយោឌ នសាអ ត រមណីយ
ោឌ ននបតង។  
 បគងករើនការចូលរមួពរីគបភ់ាគីដដលពាកព់ន័នទាងំអស់ទាងំរដឌ ឯកជន របជាជន និងនដគូរអភវិឌណន៍
កបុងការជំរុញវស័ិយគទសចរណ៍កមពុជា រពមទាងំបនឋយកទុកោកព់រងឹង និងពរងឹកបោឋ លសហគមន៍
គទសចរណ៍មូលោឌ ន គដើមផគីលើកទឹកចិតថរបជាជនឲ្យចូលរមួអភវិឌណនវ៍ស័ិយយគទសចរណ៍ ការពារ
បរសិាទ ន ការពារធនធានវបផធម ៌និងធមាជាត។ិ 
បរសិាថ ន  
 បនឋការដថរកា ការពារជវីៈចរមុេះនិងរបពន័នគអកូឡូសី ការគរបើរបាស់ធនធានធមាជាតិរបកបគោយ
ចិរភាពទាងំគៅដដនគោកទាងំគៅដដនសមរុទ។ បនឋបគងករើនកិចចការពារគុណភាពបរសិាទ ន និងអភរិកស
ធនធានធមាជាតិឲ្យមានចិរភាពកបុងរបពន័នគអកូឡូសីុ។ បនឋពរងឹងចាបស់ឋីពីបរសិាទ នសំគៅដថរកាតំបន់
ការពារធមាជាតិ ទបស់ាករ តរ់ាល់សកមាភាពបំផ្លល ញគុណភាពបរសិាទ ននិងបគញ្ច ៀសគរោេះមហនថរាយនានា
គោយយកចិតថទុកោកវ់ាយតនមល និងរតួតពិនិតយឲ្យបានហាតច់តនូ់វប េះពាល់បរសិាទ នកបុងការអនុវតថន៍
គគរមាងអភវិឌណនន៍ានា។ 
វិេយ័៖ ការអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័អប់រ ំេខុាភិបាល ការងារវបបធម៌ និខេខគមក្ិចច 
 អប់រ ំ
 បនឋកសាង និងអភវិឌណនធ៍នធានមនុសសគលើរគបដ់ផបក រមួទាងំខាងវទិោសាង្រ្សថ បគចចកគទស 
និងចំគណេះគធវើរបកបគោយគុណភាព និងមានគុណធមល៌អរបនព គឆលើយតបគានឹងការអភវិឌណនស៍ងគម 
និងគសដឌកិចច គោយបនឋគលើកកមពស់គោលការណ៍ «អបរ់សំរមាបទ់ាងំអស់ោប » ាមរយៈការធានានូវលទន
ភាពបានគសវាអបរ់រំបកបគោយសមធម ៌ ដដលផឋល់ឱកាសគសាើៗោប ទទួលការអបរ់មូំលោឌ នកបុងរបពន័ន 
និងការអបរ់គំរៅរបពន័ន។ ការអនុវតថនគ៍ោលការណ៍គនេះ រតវវផារភាជ ប ់ និងការអបរ់មំនសិការគសបហា
ជាតិការអបរ់អំំពរីបវតថសិាង្រ្សថ ការអបរ់វំបផធមស៌នថិភាព ការគោរពសិទន ិ និងគសចកថីនថលថលូររបស់មនុសស 
ការគោរពគោលការណ៍គសរភីាពរបជាធិបគតយយ និងយុតថិធមស៌ងគម ការរបឆ្ងំនឹងអំគពើហិងា 
ការរបយុទនរបឆ្ងំនឹងការគរបើរបាស់គរគឿងគញៀន និងការគរ ើងគអើងរគបរូ់បភាព។ បនឋជំរុញការកសាង
សាលាគរៀនឲ្យដល់ភូម ិកាតប់នទយការចំោយរបស់មាាបាិសិសស បគងករើនថវកិាចំោយសរមាបរ់គឹេះ
សាទ នសិកា ពរងាយរគវបគរងៀនឲ្យដល់រគបទី់កដនលង ពរងឹងអគនថវាកសិោឌ ន បំផុសចលនាជាតិ និង
ពរងីកការចូលរមួពីវស័ិយឯកជនរពមទាងំនដគួរអភវិឌណនន៍ានា។ 
 បគងករើនគុណភាព និងរបសិទនភាព ាមរយៈការពរងឹងការងារបណឋុ េះបោឋ ល និងវរិកិតការរគវ
បគរងៀន ការដកលំលអកមាវធីិសិកា ការគធវើអធិការកិចច និងពរងឹងសមតទភាពរគបរ់គង ការគលើកទឹកចិតថរគវ
បគរងៀន ការពរងឹងគុណភាពការរបឡង ការសិកាភាសាបរគទស ការដកលមអលកខខណ័ឍ ននការសិកា 
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ការបគងករើនបោត ល័យ មនធីរពិគសាធន ៍និងការបគងករើនការផគតផ់គងស់មាា រៈសិកាជាគដើម។ 
 បនឋអភវិឌណនស៍ាទ បន័ និងកសាងសមតទភាពរបស់មង្រ្នថីអបរ់ ំ គោយបនឋការកសាងចាប ់ និងលិខិត
បទោឌ ននានាដដលពាកព់ន័នវស័ិយអបរ់ ំ ពរងឹងរចនាសមពន័នការងារ និងបណឋុ េះបោឋ លជំនាញដល់មង្រ្នថី
អបរ់សំំគៅអភបិាលកិចចលអគៅរោបថ់្នប ក។់ 
 ក្ីឡា 
 បនឋអភវិឌណនវ៍ស័ិយកីឡា រមួទាងំកីឡាជនពិការទាងំគៅថ្នប កជ់ាតិ និងថ្នប កគ់រកាមជាតិឲ្យមាន
ការរកីចគរមើនរសបជាមយួនឹងការរកីចគរមើនននវស័ិយកីឡាកបុងតំបន ់ គោយពរងឹងការអនុវតថនគ៍ោល
នគោបាយជាតិអភវិឌណនវ៍ស័ិយអបរ់កំាយ និងកីឡាឲ្យមានរបសិទនភាពខពស់ សំគៅរមួចំដណកដល់ការ
គលើកកមពស់សុខភាពរបជាជន ពរងឹងសាមគគីភាព និងគរតៀមលកខណៈសមផតថិឲ្យបានលអគដើមផចូីលរមួ 
និងទទួលគរៀបចំរពឹតថកិារណ៍កីឡាធំៗជាលកខណៈអនថរជាតិនានាគៅគពលខាងមុខដូចជា អាសា នគហគម 
ោគដើម។ 
 េខុាភិបាល 
 បនឋយកចិតថទុកោកអ់ភវិឌណនវ៍ស័ិយសុខាភបិាល សំគៅគធវើឲ្យកានដ់តរបគសើរគឡើងនូវសុខភាព
របជាជន ាមរយៈការផឋល់គសវាសុខភបិាលរបកបគោយរបសិទនភាព គុណភាព សមធម ៌
និងមានចិរភាពដល់របជាជនទូគា ពិគសសរបជាជនរកីរកងាយរងគរោេះ និងរបជាជនរស់គៅជនបទ។ 
 ការខិតខំកាតប់នទយឲ្យបានជាអតិបរមានូវការសាល បរ់បស់មាាទារក និងកុមារ កាតប់នទយការឈឺ
និងសាល បគ់ោយសារជមៃឆឺលង និងជមៃមឺនិឆលងរុានំរ   ាមរយៈជំរុញអនុវតថឲ្យមានរបសិទនភាពខពស់គលើបោឋ
កមាវធីិសំខាន់ៗ រមួមាន៖ (១). កមាវធីិសុខភាពបនឋពូជ សុខភាពមាា ទារក និងកុមារ អាហារូបតទមា 
និងការអបរ់សុំខភាព, (២). កមាវធិិរបយុទននឹងជមៃ ឺ ឆលងជាពិគសសជមៃគឺអដស៍ រគបង រគុនចាញ់ 
រគុនឈាមនិងជមៃមឺនិឆលងរុានំរ   កបុងគនាេះខិតខំលុបបំបាតជ់មៃរឺគុនចាញ់ឲ្យបានទាងំរសុងគៅរតឹមឆ្ប ំ
២០២៥ រពមទាងំយកចិតថទុកោកព់ោបាលអបកគរបើរបាស់សារធាតុគញៀន និង(៣). កមាវធីិពរងឹង 
និងពរងីករបពន័នសុខាភបិាលគៅរគបថ់្នប ករ់បកបគោយវជិាជ ជីវៈ។ 
 បនថសាងសងគហោឌ រចនាសមពន័ថរូបវន័ថ ដូចជាការសងអ់ោរមនធីរគពទយបដងអក  មណឍ លសុខាភាព 
ប ុសថ សុខភាពនិងបគងករើតបនធបរ់ងចាឲំ្យបានគរចើនដថមគទៀត 
ពរងីកសកមាភាពចុេះផឋល់គសវាសុខភាពាមភូមឃុិំ ពរងឹងយនថការគលើកដលងការបងន់ថលគសវាពិនិតយ និង
ពោបាលជមៃសឺរមាបរ់បជាជនរកីរក។ 
 ពរងឹងការផគតផ់គងឱ់សថឲ្យបានដល់គោលគៅាមរបបកំណត ់ និងឈានគាដល់ការលុបបំបាត់
ឱសថដកលងកាល យ គសវាឯកជនខុសចាប ់ រពមទាងំបគងករើនការវនិិគោគគលើឧបករណ៍បរកិាខ គពទយ និង
បគចចកវទិោទំគនើបគៅមនធរីបដងអកថ្នប ក់ជ់ាតិ និងគខតថ។ ពរងឹងសមតទភាពជំនាញ និងរកមសីលធមវ៌ជិាជ ជីវៈ
របស់មង្រ្នថបុីគគលិកសុខាភបិាល។ 
 ការងារ និខ បណុ្ុះបណ្្តលវិជាជ ជវីៈ  
 បនឋអភវិឌណនក៍ារងារ និងបណឋុ េះបោឋ លវជិាជ ជីវៈដដលតរមងរងទិ់សគលើការគធវើឲ្យរបជាជនមាន
ការងារគធវើ មានមុខរបរសមរមយ រតឹមរតវវ និងនថលថលូរ ការការពារសិទន ិ និងផលរបគោជនរ៍សបចាបរ់បស់
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និគោគជក និងកមាករ និគោជិត រពមទាងំការកសាង និងគលើកកមពស់សមតទភាពបគចចកគទស 
និងវជិាជ ជីវៈ ឲ្យរកីចគរមើន រសបាមបទោឌ នអនថរជាតិ។ បនឋគលើកកមពស់លកខខណឍ ការងារឲ្យបាន
កានដ់តរបគសើរគឡើងគោយពរងឹងការអនុវតថចាប ់សឋីពីការងារ បទោឌ នគតិយុទននានា និងអនុសញ្ជដ អនឋរ
ជាតិខាងការងារ។ 
 បនឋពរងឹងការអនុវតថគសរភីាពសហជីព និងអងគការវជិាជ ជីវៈ, របឆ្ងំការគរ ើសគអើងសហជីព និងអងគ
ការវជិាជ ជីវៈ ជំរុញការកសាងចាបស់ឋីពីសហជីព និងចាបស់ឋីពីការបគងករើតតុលាការងារ។ ពរងឹកសុខដុម
នីយកមាកបុងទំនាកទំ់នងវជិាជ ជីវៈរវាងកមាករ និគោជិត និងនិគោជក រពមទាងំពរងឹងរបពន័នសុខភាព និង 
សុវតទិភាពការងារគៅាមសហរោស និងរគឹេះសាទ ននានាឲ្យបានលអរបគសើរ។ បនឋការជំរុញតំគឡើងរបាក់
ឈបួល ការផឋល់របាកឧ់បតទមា និងរបាកអ់តទរបគោជនន៍ានាដល់កមាករ និគោជិត។   
 បគងករើនការការពារ  និងរគបរ់គងពលករដខារ នងិពលករបរគទស ដដលគធវើការគៅកបុងរពេះរាជាោច
រកកមពុជា រសបាមចាបជ់ាត ិ និងគោលការណ៍ សមាហរណមកមារបស់សមាគមអាសា ន។ ជំរុញការ
កសាងរគឹេះសាទ នអបរ់បំណឋុ េះបោឋ លបគចចកគទស និងវជិាជ ជីវៈឲ្យមានគៅរគបគ់ខតថដដលអាចផឋល់ការ
បណឋុ េះបោឋ លគៅាមសហគមន ៍ និងគលើកទឹកចិតថការចូលរមួននវស័ិយឯកជន និងអងគការមនិដមន
រោឌ ភបិាលកបុងការពរងឹកកមាវធីិ បណឋុ េះបោឋ លវជិាជ ជីវៈ និងបគចចកគទសសមរសបឲ្យកានដ់តមានវសិាល
ភាព គឆលើយតមគានឹងតរមវវការសងគម។ 
 វបបធម ៌ជំសនឿ សាេនា 
 បនឋការគលើកកមពស់ការអភរិកស និងអភវិឌណនវ៍បផធមធ៌មាជាតិ គដើមផដីថរកាការពារគបតិកភណឍ
វបផធមជ៌ាតិ ទាងំរូបីយ និងអរូបីយឲ្យសទិតគសទរគងវ់ងសយូរអដងវង បគងករើតផលិតផលវបផធមឲ៌្យបានកានដ់ត
គរចើន គហើយចូលរមួសកមាភាពកបុងការអភវិឌណនគ៍សដឌកិចចជាត ិនិងដកលមអជីវភាពរបជាជន រសបាមអតថ
នយ័ វបផធមជ៌ាគសដឌកិចច។ 
 បនឋគផ្លឋ តគលើសកមាភាពសំខាន់ៗ ជាអាទភិាព គឺការដថរកា និងអភវិឌណមទំ៍គនើគបតិកភណឍ  ឲ្យមាន
និរនថភាព ការដថទា ំ និងការអភរិកសរបាសាទបុរាណនានា និងការខិតខំពរងឹកទីផារវបផធម។៍ បគងករើន
ការងបរ់ ំ ពិគសសការអបរ់រំសទាបយុ់វជន និងកុមារឲ្យចូលរមួដថរកា គលើកតគមករើង អភវិឌណនវ៍បផធមជ៌ាតិ 
និង កាតប់នទយឥទនិពលវបផធមវ៌ជិជមានពីបរគទស។ ដថរកា និងអភវិឌណនវ៍បផធម ៌ របនពណីទំគនៀម
ទមាល បល់អ  និងភាសារបស់បងបអូនជនជាតគិដើមភាគតិច។ បនឋគោរពគសរភីាពខាងជំគនឿ និងសាសនា 
គោយគលើកសធួយរពេះពុទនសាសនា និងោរំទសកមាភាពននសាសនាគផសងៗគទៀតកបុងសងគម និងទបស់ាករ ត់
ការយកសាសនាគាគធវើអាជីវកមា និងបងករជាវបិតិថសាសនា។ 
 េខគមក្ិចច អតីតយទុធជន នខិយវុនតីិេមបទា 
       បនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយសងគមកិចចអតីតយុទន និងយុវនីតិសមផទាឲ្យកានដ់តមានវសិាលភាពទូលំទូលាយ     
គោយមានគសវាសងគមកិចចរគបរ់ោនស់រមាបជួ់យ ជនរងគរោេះ និងជនងាយរងគរោេះរគបរ់បគភទ មាន
របពន័នសនថិសុខសងគមរងឹ មានិំងទូលំទូលាយសរមាបធ់ានារា បរ់ង ចំគពាេះហានិភយ័សងគមជាយថ្នគហតុ
។          
 ជំរុញការបគងករើនអនថរាគមនស៍ងគមកិចច គដើមផជួីយ របជាជនរកីរកងាយរងគរោេះ និងជួយ ជនរងគរោេះ
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មហនថរាយគផសងៗ និងទបស់ាករ តទុ់រគតភាព និងការគធវើចំោករសុកគោយរបថុយរបថ្នន។ ជំរុញការ
អនុមត័ចាប ់សថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរមាបរ់បជាជនកមពុជា។ 
 គលើកកមពស់ការអនុវតថនក៍ារងារយុវនីតិសមផទា និងការអនុវតថនក៍មាវធីិយុតថិធមអ៌និតិជន ាមរយៈ
ការពរងឹង និងការពោបាលសាថ រនីតិសមផទាសរមាបជួ់យ ជនរងគរោេះ។ បនថអនុវតថគោលនគោបាយ
ជាតិចំគពាេះជនពិការ ជំរុញកិចចការពារគលើកកមពស់សុខុមាលភាពជនពកិារ។ បនថអនុវតថគោលនគោ
បាយជាតិសរមាបម់នុសសចាស់ គោយយកចិតថទុកោកជំ់រុញអនុវតថកមាវធីិអភវិឌណនម៍នុសសចាស់ាម
សហគមន ៍ និងកមាវធីិដថទាមំនុសសចាស់ាមរគួសារឲ្យកានដ់តរបគសើរ ពរងឹងសកមាភាពសហគមន៍
មនុសសចាស់គៅាមឃុ ំ សងាករ ត។់ បនឋអនុវតថគោលនគោបាយជាតិ ចំគពាេះអតីតយុទនជន និងអតីត
មរនីថរាជការសីុវលិឲ្យកានដ់តមានរបសិទនភាព ាមរយៈការអនុវតថនគ៍ោលនគោបាយរដឌទទួលបនធុកបង់
របាកវ់ភិាគទាន៦%ននរបាកគ់បៀវតស 
ជួសមង្រ្នថីរាជការសីុវលិសរមាបរ់ទរទងគ់បឡាជាតិសនថិសុខសងគមសរមាបម់ង្រ្នថីរាជការសីុវលិ និងរដឌបង់
របាកវ់ភិាគទាន ាមការកំណតជួ់សកងកមាល ងំរបោបអ់ាវុធសរមាបរ់ទរទងគ់បឡាជាតិអតីតយុទនជន។ 
 ស្រេត ីនិខក្មុារ 
 បនថពរងឹងសាទ នភាព និងតួនាទីដសំ៏ខានរ់បស់ង្រ្សថីកបុងសងគម គលើកសធួយសីលធម ៌ និងតនមលរបស់ 
ង្រ្សថីដខារ លុបបំបាតរ់ាល់ទសសនៈគមើលរសាលតួនាទីរបស់ង្រ្សថី សំគៅគាគលើកកមពស់ការចូលរូមរបស់ង្រ្សថី
ឲ្យកានទូ់លំទូលាយ និងខាល ងំកាល ដថមគទៀតគៅកបុងការកសាងការពារមាតុភូម។ិ   បនថគលើកកមពស់សមធម៌
គយនឌរ័ ជំរុញភាពអងអ់ាចរបស់ង្រ្សថីកបុងគសដឌកិចច គោយជំរុញការបណឋុ េះបោឋ លបំពាកបំ់ប នជំនាញ
បគចចកគទស និងផឋល់កាលានុភាពដល់ង្រ្សថីកបុងពរងឹងមុខរបប បគងករើនចំណូល និងកសាងសហរគិនភាព
បគងករើនឱកាសគរៀនសូរតសរមាបង់្រ្សថី និងគកាងរសី ពិគសសគៅករមតិមធយមសិកាទុតិយភូម ិ និងឧតថម
សិកា។ បនថបគងករើនសមាមារតការចូលរមួរបស់ង្រ្សថីឲ្យបានកានដ់តគរចើនគឡើងកបុងសាទ បន័ជាតិរគបជ់ាន់
ថ្នប ក។់ 
 ពរងឹងការអនុវតថចាប ់ សឋីពីការទបស់ាករ តអំ់គពើហឹងាកបុងរគួសារ និងកិចចការពារជនរងគរោេះ និង  
ចាបស់ថីពីការជួញដូរមនុសស និងការគធវើអាជីវកមាផលូវគភទ ពិគសសការអនុវតថនដ៍ផនការជាតិសថីពីការទប់
សាករ តអំ់គពើហឹងាគលើង្រ្សថី គដើមផលុីបបំបាតនូ់វឥរោិបថអំគពើហឹងាគលើង្រ្សថី។ ធានាឲ្យកុមារបានទទួលពិត
របាកដនូវសិទនជិាមូលោឌ នទាងំបនួរបស់កុមារ គឺ «សិទិនរស់រានមានជវីតិ សិទិនទទួលបានការអភវិឌណន៍
សិទិនបានការការពារ និងសិទនិចូលរមួរបស់កុមារ»។ 
 យវុជន 
 បនថជំរុញការអភវិឌណនយុ៍វជនឲ្យមានការរកីចគរមើនរគបដ់ផបកទាងំខាងចំគណេះដឹង ចំគណេះគធវើ  សុខ
ភាព កាយសមផទាន និងមានសីលធមរ៌ស់គៅនថលថលូរ ាមរយៈ (១)ការបនថការគលើកកមពស់ការអបរ់ ំ និង
បណថុ េះបោថ លមុខជំនាញវជិាជ ជីវៈ ចំគណេះដឹងវទិោសាង្រ្សថ បគចចកគទស និងកមាវធីិបំណិនជីវតិ (២).ការ
បគងករើនការអបរ់ ំ ការដថទា ំ និងផថល់គសវាសុខភាព របកបគោយគុណភាព និងសមធមដ៌ល់យុវជន 
ពរងឹងសកមាភាពសិលផៈ កីឡា ការកមានថសរមាបយុ់វជន (៣). ការបនថការពារសនថិសុខ សុវតទភិាព និង
យុតថិធមស៌រមាបយុ់វជន។ (៤). ការគលើកទឹកចិតថពរងឹងចលនាសារគចិ័តថរបស់យុវជនចូលរមួកបុងសកមា
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ភាពកសាងយុតថិធមក៌បុងសងគម ការទបស់ាករ តប់ាតុភាពអសកមាាមសហគមន ៍ និងសកមាគផសងៗគទៀត 
(៥). ការជំរុញចលនាកាយរទិនគៅាមសាលាបឋមសិកា អនុវទិោល័យ និងវទិោល័យ (៦). ការជំរុញ
ចលនាយុវជនកាកបាទរកហម គដើមផពីរងឹង និងពរងឹកសាា រតីមនុសសធម ៌ ឲ្យបានទូលំទូលាយកបុង
មហាជន។
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វវទិកាម្ចា សវ់នន ត 
សតពីី 

ការផតលពិ់នទុវលើលទធផលននការបំវពញ/អនុវតតន៍វោលនវោបាយ 
របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិកាលទី៥ននរដ្ាសភា (នន ទីំ១) 

សូមធធវើការវាយតម្មលធោយោកព់ិនទុពីធលខ១ ដល់៥ ធលើចំណុចនីមយួៗ 
១= មនិធពញចិតតទាល់តតធ ោះ ឬធពញចតិតតិចតចួ (០-២០%) ២= ធពញចិតតខលោះ (២១%-៤០%), 
៣= ធពញចិតតមធយម ឬធពញចតិតពាកក់ណ្តត ល (៤១%-៦០%) ៤= ធពញចិតតធរចើន (៦១%-៨០%), 
៥= ធពញចិតតធសទើរតតទាងំរសុង ឬធពញចិតតទាងំរសុង (៨១%-១០០%) 
 

កមមវិធីនវោបាយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលអាណតតិទី៥ 
មិនម្ចនសចូនាករចាសល់ាស ់(សង្ខប) 

វស័ិយ៖ ការពារជាត ិសនតសុិខ នងិសណ្តត បធ់្នន ប ់ធ្នរណៈ 
១.ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រោឋ ភបិាល ធលើការពរងឹងកិចចការពារអធិប
ធតយយជាតិ និងការចាតត់ចងកងកំលំងរបោបអ់ាវុធកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២. ធតើអនកធពញចិតតការបធំពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយ រកាសនតិសុខជាតិ និងសងគម នងិការធោោះរ យ
បញ្ហា អធតត របធវសនខុ៍សចាបរ់បស់រោឋ ភបិាលកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥. ៨១%-១០០% 
វស័ិយ៖ ការពរងងឹរដឋបាល ធ្នរណៈ វមិជ្ឈការ នងិវសិហមជ្ឈការ ការរពងឹតផនកចាប ់ នងិរបពន័ធយុតតធម ៌
នងិការរបឆងំអធំពើពុករលួយ 
៣. ធតើអនកធពញចិតតធលើការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយតកទរមង់រដឋបាល ធ្នរណៈ ឬធសវាកមមរដឋ
បាល ធ្នរណៈរបស់រោឋ ភបិាលកមពុជាកនុងកំរតិណ្តមយួ? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៤.ធតើអនកធពញចតិត ការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា ធលើកំតណទរមងវ់មិជ្ឈ
ការ វសិហមជ្ឈការធៅថ្នន កធ់រកាមជាតិកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៥.ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា ធលើការតកទរមងច់ាប ់ និង
របពន័ធយុតតធិម ៌កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៦.ធតើអនកធពញចតិតធលើបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជាធលើការរបយុទធរបឆងំនឹងអំ
ធពើពុករលួយ កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
វស័ិយ៖ ការអភវិឌ្ឍនធ៍សដឋកចិច 
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៧.ធតើអនកធពញចតិតនងឹការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា ធលើការបនតរកាសថិរ
ភាពម៉ា រកូធសដឋកិចច និងកធំណើ នធសដឋកិចចខពស់របកបធោយចីរភាពកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៨.ធតើអនកធពញចតិតកនុងកំរតិណ្ត ចំធពាោះការបធំពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាល ធលើការ
របមូលថវកិាជាតិ និងផតល់អាទភិាពចំណ្តយធលើវស័ិយធសដឋកិចច សងគមកិចច ធហោឋ រចតសមពន័ធ ការបធងកើន
សមតថភាព និងការធលើកកមពស់ជ្ីវភាពរបស់មន្រនតី រាជ្ការ និងកងកមល ងំរបោបអ់ាវុធ?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៩.ធតើអនកធពញចិតតកនុងកំរតិណ្ត ចំធពាោះការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលធលើការអភិ
វឌ្ឍវស័ិយហិរញ្ញ វតថុធោយ រកាសថិរភាពរបាកធ់រៀល និងជ្រមុញការធរបើរបាស់របាកធ់រៀលធលើមូលោឋ នសថិរភាព
តម្មលរបាកធ់រៀល និងកាតប់នថយការធរបើរបាស់របាកដុ់លល ? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥. ៨១%-១០០% 
១០. ធតើអនកធពញចតិត ការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយសហរបតតិការអភវិឌ្ឍរវាងរាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា 
និងវស័ិយឯកជ្ន សងគមសីុវលិ ឬអងគការអនតរជាតិកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥. ៨១%-១០០% 
១១.ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតន ៍ ធោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលធលើការអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកមម 
កនុងកំរតិណ្ត?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
១២. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលធលើកំតណទរមងដ់ីធលី នងិការ
ធោោះរ យបញ្ហា ដីធលី កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥. ៨១%-១០០% 
១៣.ធតើអនកធពញចិតត ការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលធលើការរគបរ់គង និងការ
អភវិឌ្ឍវស័ិយសំណង ់កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥. ៨១%-១០០% 
១៤. ធតើអនកធពញចិតតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយអភវិឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមមកមមនត ល(ធោយម៉ា
សីុន) និងសិបបកមម កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
១៥.ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលរបស់នធោបាយរោឋ ភបិាលធលើការ អភវិឌ្ឍធនធ្ននតរ ៉ា, ធរបង
កាត និងឧសម័ន កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
១៦.ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយបធងកើនការ ត រ, ការ ងសង ់ និងការអភវិឌ្ឍ  
ធហោឋ រចតសមពន័ធដឹកជ្ញ្ជូ នផលូវធោក,ផលូវតដក, ផលូវទឹក, កំពងត់ផ និងផលូវអាកាស កនុងកំរតិណ្ត?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥. ៨១%-១០០% 
១៧.ធតើអនកធពញចិតតការបធំពញ/អនុវតតធ៍ោលនធោបាយធលើកកមពស់ការរគបរ់គង, តថរកា នងិធរបើរបាស់ធន
ធ្ននទឹក នងិការរកាបាននូវរបពន័ធធអកូឡូសីុ កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
១៨. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតធ៍ោលនធោបាយ ផគតផ់គងទ់ឹក ា ត ធោយបណ្តត ញរដឋ និងឯកជ្ន
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របស់រោឋ ភបិាលកមពុជា កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
១៩. ធតើអនកធពញចិតតការបធំពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលធលើការ អភវិឌ្ឍវស័ិយថ្នម
ពល ធដើមបធី្នតការផគតផ់គងថ់្នមពលតដលមនសថិរភាព, ការធជ្ឿទុកចិតត នងិម្ថលសមរមយ កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២០.ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាធលើការអភវិឌ្ឍរបពន័ធម្របសណី
យ ៍និងទូរគមតគមន ៍រពមទាងំបធចចកវទិាពត័ម៌ន និងគមតគមន ៍កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥. ៨១%-១០០% 
២១. ធតើអនកធពញចិតតកំរតិណ្ត ចធំពាោះការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយ បនដក ងផលូវជ្នបទ, ការជ្ំរុញ
វស័ិយឥណទាន ការអភវិឌ្ឍសិបបកមម សហរោស និងមុខជ្ំតញរគួ រ ខ្នន តតូច នងិមធយម រពមទាងំពរងកី
ទីផារសរមបផ់លិតផលជ្នបទ?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២២. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយអភវិឌ្ឍវស័ិយពាណិជ្ជកមម តាមរយៈការធធវើការធធវើ
ឲ្យសំបូរតបប ទីផារតធំចញ និងការបធងកើនធលបឿនសមហរណកមមទីផារធសរសំីខ្នន់ៗ  កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២៣. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាល ធលើការទាកទ់ាញការវនិិ
ធោគផ្ទទ ល់ពីបរធទស និងជ្ំរុញការវនិិធោគកនុងរសុក កនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២៤. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាល ធលើការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយ
ធទសចរណ៍កមពុជា ជាធទសចរណ៍វបបធម ៌និងធមមជាតិកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២៥. ធតើអនកធពញចិតតការបធំពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយ ការតថរកា ការពារជ្ីវៈចរមុោះនិងរបពន័ធធអកូឡូ
សីុការធរបើរបាស់ធនធ្ននធមមជាតិ កនុងករំតិណ្ត?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
វស័ិយ៖ ការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខ្នភបិាល ការងារ វបបធម ៌នងិសងគមកចិច 
២៦. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយអភវិឌ្ឍនធ៍នធ្ននមនុសសធលើរគបត់ផនក រមួទាងំ
ខ្នងវទិា ន្រសត បធចចកធទស និងចំធណោះធធវើកនុងករំតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២៧. ធតើអនកធពញចិតតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកីឡា រមួទាងំកីឡាជ្នពិការទាងំ
ធៅថ្នន កជ់ាតិនិងថ្នន កធ់រកាមជាតិកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២៨. ធតើអនកធពញចិតតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសុខ្នភបិាល ធោយយកចិតតទុក
ោក ់ពិធសសរបជាជ្នរកីរកងាយរងធរោោះ និងរបជាជ្នរស់ធៅជ្នបទកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
២៩. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយអភវិឌ្ឍនក៍ារងារ និងបណដុ ោះបណ្តដ លវជិាជ ជ្ីវៈ នងិ
ការក ងរគោឹះ ថ នអបរ់បំណដុ ោះបណ្តដ លបធចចកធទស និងវជិាជ ជ្ីវៈឲ្យមនធៅរគបធ់ខតតកនុងកំរតិណ្ត? 



4 
 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៣០.ធតើអនកធពញចិតតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយធលើកកមពស់ការអភរិកស និងអភវិឌ្ឍនវ៍បបធមធ៍មម
ជាតិ ធសរភីាពខ្នងជ្ំធនឿ និង សតកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៣១. ធតើអនកធពញចិតតកនុងកំរតិណ្ត ចំធពាោះការបធំពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសងគមកិចចអតី
តយុទធ និងយុវនីតិសមបទា ធោយយកចិតតទុកោកច់ំធពាោះជ្នពិការ មនុសសចាស់ អតីតយុទធជ្ននងិអតតី មរនីត
រាជ្ការសីវលិកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៣២. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយពរងឹង ថ នភាព និងតួតទរីបស់ន្រសតីកនុងសងគម
និងធលើកសទួយសីលធម ៌ និងតម្មលរបស់ន្រសតីតខមរ និងធោលនធោបាយឲ្យកុមរទទួលបានពិតរបាកដនូវសិទធិ
ជាមូលោឋ នកនុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
៣៣. ធតើអនកធពញចតិតការបំធពញ/អនុវតតនធ៍ោលនធោបាយអភវិឌ្ឍនយុ៍វជ្ន ខ្នងចំធណោះដឹង ចំធណោះធធវើ 
សុខភាព កាយសមបទាន និងមនសីលធមរ៌ស់ធៅម្ថលថលូរកនុងកំរតិណ្ត?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
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តារាងលទ្ធផលការផតលពិ់ន្ទុ នន្ការបំពពញ/អនុ្វត្តន៍្ពោលន្ពោបាយមិន្មាន្សចូនាករចាសល់ាស ់
របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល សរមាប់ពេត្តពសៀមរាម និ្ងរាជធានី្ភនំពពញ 

 

លទ្ធផលផតលព់ិន្ទុពដ្ឋយរបជាពលរដ្ាពៅរាជធាន្ីភនំពពញ 
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លោលនលោបាយរបស់ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល
នីតិកាលទី៥ មនិមានសូចនាកចាស់លាស់ 

លទធផលលលើកទី១ (គិតជា%) លទធផលលលើកទី២ (គិតជា%) 
លទធផល 
មធយម1 
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រផ្ល
លស់
បត ូរ
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1
 1 ដល់ 1.5: មនិលពញចិតតទល់តតល ោះ ឬលពញចិតតតចិតួច, 1.6 ដល់ 2.5: លពញច,ិ 2.6 ដល់ 3.5: លពញចិតតមធយម ឬលពញចិតតពាក់កណ្តត ល,  3.6 ដល់ 4.5: លពញចិតតលរចើន, 4.6 ដល់ 5: លពញចិតតលសទើរតតទងំរសុង 
ឬលពញចិតតទងំរសុង។ 
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វិសយ័៖ ការពារជាតិ្ សន្តិសេុ និ្ងសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
1 ពរងឹងកិចចការពារអធិបលតយយជាតិ និងចាត់
តចងកងកំលំាងរបដ្ឋប់អាវធុ 

120 46.7 27.5 13.3 8.3 4.2 69 68.1 21.7 8.7 0.0 1.4 2.0 1.4 -0.5 

2 រកាសនតិសុខជាតិ និងសងគម និងលដ្ឋោះរ យ
បញ្ហា អលនាត របលវសនខុ៍សចាប់ 

120 74.2 17.5 3.3 0.8 4.2 69 81.2 15.9 1.4 0.0 1.4 1.4 1.2 -0.2 

វិសយ័៖ ការពរងឹងរដ្ាបាលសាធារណៈ វិមជឈការ ន្ិងវិសហមជឈការ ការពរងឹងផ្ផនកចាប់ ន្ិងរបព័ន្ធយតុ្តិធម៌ ន្ិងការរបឆងំអំពពើពុករលយួ 
3 តកទរមងរ់ដឋបាល ធារណៈ 
ឬលសវាកមមរដឋបាល ធារណៈ 

121 46.3 33.1 10.7 5.0 5.0 69 60.9 27.5 10.1 0.0 1.4 1.9 1.5 -0.4 

4 កំតណទរមងវ់មិជឈការ វសិហមជឈការលៅថ្នន ក់
លរកាមជាតិ 

120 35.8 39.2 11.7 10 3.3 69 69.6 17.4 11.6 1.4 0.0 2.1 1.4 -0.6 

5 តកទរមងទ់រមងច់ាប ់និងរបពន័ធយុតតិធម៌ 121 76.9 13.5 5 3.3 1.7 69 79.7 14.5 2.9 0.0 2.9 1.4 1.3 -0.1 

6 របយុទធរបឆងំនឹងអំលពើពុករលួយ 121 57 25.6 9.1 1.7 6.6 69 69.6 24.6 4.3 0.0 1.4 1.8 1.4 -0.4 

វិសយ័៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍ពសដ្ាកិចច 
7 បនតរកាសថិរភាពមា៉ា រកូលសដឋកិចច និងកំលណើ ន
លសដឋកិចចខពស់........... 

121 45.5 27.3 14.9 5.8 6.6 69 58.0 33.3 7.2 1.4 0.0 2.0 1.5 -0.5 

8 របមលូថវកិាជាតិ និងផតល់អាទិភាពចំណ្តយ 121 47.9 24.8 17.4 7.4 2.5 69 50.7 29.0 11.6 4.3 4.3 1.9 1.8 -0.1 

9 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយហិរញ្ញ វតថុលដ្ឋយ រកា
សថិរភាពរបាកល់រៀល..........  

121 43.8 16.5 12.4 6.6 20.7 69 46.4 18.8 11.6 4.3 18.8 2.4 2.3 -0.1 

10 សហរបតិបតតិការអភវិឌ្ឍន ៍
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា និងវស័ិយឯកជន 
សងគមសីុវលិ ឬអងគការអនតរជាតិ 

120 21.7 35 25 8.3 10 69 37.7 37.7 17.4 2.9 4.3 2.5 2.0 -0.5 

11 ការអភិវឌ្ឍន្៍វិសយ័កសកិមម 122 45.1 29.5 8.2 4.1 13.1 69 68.1 23.2 4.3 0.0 4.3 2.1 1.5 -0.6 
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12 កំតណទរមងដី់ធលី និងការលដ្ឋោះរ យបញ្ហា ដីធលី 121 78.5 12.4 5 1.7 2.5 69 79.7 13.0 1.4 1.4 4.3 1.4 1.4 0.0 

13 រគបរ់គង និងអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសំណង់ 104 33.7 37.5 18.3 4.8 5.8 69 40.6 31.9 21.7 4.3 1.4 2.1 1.9 -0.2 

14 អភវិឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមមកមមនត ល
(លដ្ឋយមា៉ា សីុន) និងសិបបកមម 

121 28.1 48.8 10.7 5.8 6.6 69 34.8 39.1 18.8 2.9 4.3 2.1 2.0 -0.1 

15 អភវិឌ្ឍធនធានតរ ៉ា លរបងកាត និងឧសម័ន 120 81.7 12.5 1.7 0.8 3.3 69 94.2 4.3 0.0 0.0 1.4 1.3 1.1 -0.2 

16 បលងកើនការ ត រ, ការ ងសង់ និងការ 
អភវិឌ្ឍនល៍ហដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធដឹកជញ្ជូ ន.... 

120 25.8 30 27.5 7.5 9.2 69 33.3 40.6 13.0 4.3 8.7 2.4 2.1 -0.3 

17 លលើកកមពស់ការរគបរ់គង តថរកា និងលរបើ
របាស់ធនធានទឹក និងរកាបាននូវ
របពន័ធលអកូឡូសីុ 

121 32.2 28.1 23.1 7.4 9.1 69 47.8 23.2 17.4 7.2 4.3 2.3 2.0 -0.3 

18 ផគតផ់គងទឹ់ក ា ត លដ្ឋយបណ្តត ញរដឋ និង
ឯកជន 

120 10.8 25.8 27.5 18.3 17.5 69 30.4 31.9 14.5 
13.
0 

10.1 3.1 2.4 -0.7 

19 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយថ្នមពល លដើមបធីានាការផគត់
ផគងថ់្នមពលតដលមានថ្ថលសមរមយ 

121 46.3 31.4 9.9 6.6 5.8 69 52.2 34.8 10.1 0.0 2.9 1.9 1.7 -0.2 

20 អភវិឌ្ឍនរ៍បព័នធថ្របសណីយទូ៍រគមនាគម
ននិ៍ងបលចចកវទិាពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍

118 22 33.1 22 7.6 15.3 69 55.1 21.7 13.0 0.0 10.1 2.6 1.9 -0.7 

21 បនដក ងផលូវជនបទ ជំរញុវស័ិយឥណទន 
ការអភវិឌ្ឍសិបបកមម សហរោស និង
មខុជំនាញរគួ រ ខ្នន តតូច និងមធយម 
រពមទងំពរងីកទីផារសរមាប់ផលិតផល
ជនបទ 

121 37.2 38.8 8.3 4.1 11.6 69 59.4 27.5 8.7 0.0 4.3 2.1 1.6 -0.5 

22 អភវិឌ្ឍវស័ិយពាណិជជកមម តាមរយៈ ទីផារ
នាលំចញ និងការបលងកើនលលបឿនសមាហរ

117 43.6 29.9 11.1 7.7 7.7 69 59.4 24.6 5.8 4.3 5.8 2.1 1.7 -0.4 
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ណកមមទីផារលសរសំីខ្នន់ៗ  
23 ទកទ់ញការវនិិលោគផ្លទ ល់ពីបរលទស និង
ជំរញុការវនិិលោគកនុងរសុក 

121 25.6 38 18.2 6.6 11.6 69 46.4 30.4 14.5 2.9 5.8 2.4 1.9 -0.5 

24 អភវិឌ្ឍន៍វស័ិយលទសចរណ៍កមពុជា ជាលទស
ចរណ៍វបបធម ៌និងធមមជាតិ 

119 28.6 19.3 24.4 12.6 15.1 68 61.8 16.2 14.7 1.5 5.9 2.7 1.7 -1.0 

25 តថរកា ការពារជីវៈចរមុោះ របពន័ធលអកូឡូសីុ 
និងធនធានធមមជាតិ 

120 65 22.5 5.8 0.8 5.8 69 68.1 17.4 7.2 2.9 4.3 1.6 1.6 0.0 

វិសយ័៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍វិសយ័អប់រ ំសខុាភបិាល ការងារ វបបធម ៌ន្ិងសងគមកិចច 
26 អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុសស ទងំខ្នងវទិា
 ស្រសត និងបលចចកលទស និងចំលណោះលធវើ 

120 33.3 30.8 20 5.8 10 68 52.9 30.9 11.8 0.0 4.4 2.3 1.7 -0.6 

27 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកីឡា រមួទងំកីឡាជន ពិការ 118 22.9 37.3 17.8 7.6 14.4 69 50.7 27.5 14.5 4.3 2.9 2.5 1.8 -0.7 

28 អភវិឌ្ឍន៍វស័ិយសុខ្នភបិាល ចិតតទុកដ្ឋក ់
របជាជនរកីរកងាយរងលរោោះ 

121 72.7 16.5 3.3 0.8 6.6 69 72.5 18.8 4.3 1.4 2.9 1.5 
1.4
3 

-1.4 

29 អភវិឌ្ឍនក៍ារងារ និងបណដុ ោះបណ្តដ លវជិាជ ជីវៈ 115 24.3 43.5 7.8 7.8 16.5 69 39.1 37.7 8.7 4.3 10.1 2.5 2.1 -0.4 

30 លលើកកមពស់ការអភរិកស និងអភវិឌ្ឍន៍វបបធម៌
ធមមជាតិ លសរភីាពខ្នងជំលនឿ និង សនា 

122 36.9 26.2 16.4 5.7 14.8 69 50.7 34.8 7.2 2.9 4.3 2.4 1.8 -0.6 

31 អភវិឌ្ឍនវ៏ស័ិយសងគមកិចច អតីតយុទធ និងយុវនី
តិសមបទ 

122 53.3 30.3 5.7 3.3 7.4 69 63.8 23.2 7.2 1.4 4.3 1.8 1.6 -0.2 

32 ពរងឹង ថ នភាព តួនាទី និងលលើកសទួយសីល
ធម ៌ និងតថ្មលរបស់ស្រសតីកនុងសងគម 
និងឲ្យកុមារទទួលបាន សិទធិជាមលូដ្ឋឋ ន 

120 32.5 28.3 20.0 5 14.2 69 50.7 33.3 7.2 4.3 4.3 
2.4
0 

1.8 -0.6 

33 អភវិឌ្ឍនយុ៍វជនខ្នងចំលណោះដឹង ចំលណោះលធវើ 
សុខភាព កាយសមបទន និងសីលធម៌

119 45.4 31.1 9.2 5.0 9.2 69 50.7 30.4 13.0 2.9 2.9 2.o 1.8 -0.2 
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រស់លៅថ្ថលថនូរ 
លទ្ធផលការផតលព់ិន្ទុនន្ការបំពពញ/អន្ុត្តន្៍ពោលន្ពោបាយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលន្ីត្ិកាលទ្ី៥ (គិត្ជាមធយម) 
 ការបំលពញ/អនុវតតនល៍ោល
នលោបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលនីតិកាលទី៥ 

 48.7 27.3 11.3 5.3 7.3  63.1 23.9 8.2 1.5 3.3 2.0 1.6  
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លទ្ធផលផតលព់ិន្ទុពដ្ឋយរបជាពលរដ្ាពៅពេត្តពសៀមរាប 

លល
ខល
រៀង

 លោលនលោបាយរបស់ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល
នីតិកាលទ៥ី មនិមានសូចនាកចាស់
លាស់ 

លទធផលលលើកទី១ (គិតជា%) លទធផលលលើកទី២ (គិតជា%) លទធផល មធយម2 

កា
រផ្ល
លស់
បត ូរ

 

ចំនួ
នអ
នកផ
តល់
ព ិន
ទ ុ (នា
ក)់

 
 

មនិ
លព
ញ
ចិត
តទ
ល់
តត
ល 
ោះ ឬ
លព
ញ
ចិត
តតិច
តួច

 
 

 
លព
ញ
ចិត
តខលោះ

 
 

លព
ញ
ចិត
តមធ
យម
 ឬ
លព
ញ
ចិត
តពា
កក់
ណ្ត
តល

 
 

លព
ញ
ចិត
តលរច
ើន 

  
លព
ញ
ចិត
តលស
ទ ើរតត
ទ
ងំរ
ស
ុង 
ឬល
ពញ
ចិត
តទ
ំងរ
ស
ុង 

 

ចំនួ
នអ
នកផ
តល់
ពិន
ទ ុ (នា
ក)់

 

មនិ
លព
ញ
ចិត
តទ
ល់
តត
ល 
ោះ ឬ
លព
ញ
ចិត
តតិច
តួច

 

លព
ញ
ចិត
តខលោះ

 

លព
ញ
ចិត
តមធ
យម
 ឬ
លព
ញ
ចិត
តពា
កក់
ណ្ត
តល

 

លព
ញ
ចិត
តលរច
ើន 

លព
ញ
ចិត
តលស
ទ ើរតត
ទ
ងំរ
ស
ុង 
ឬល
ពញ
ចិត
តទ
ំងរ
ស
ុង 

លល
ើកទី
១ 

លល
ើកទី
២ 

វិសយ័៖ ការពារជាតិ្ សន្តិសេុ និ្ងសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 

០1 ពរងឹងកិចចការពារអធិបលតយយជាតិ 
និងចាតត់ចងកងកំលំាងរបដ្ឋបអ់ាវុធ 

82 41.5 26.8 23.2 6.1 2.4 74 59.5 24.3 14.9 1.4 0 2.0 1.6 -0.4 

02 រកាសនតិសុខជាតិ នងិសងគម នងិលដ្ឋោះ
រ យបញ្ហា អលនាត របលវស៍ខុសចាប ់

82 51.2 32.9 12.2 2.4 1.2 74 68.9 23 6.8 1.4 0 1.7 1.4 -0.3 

វិសយ័៖ ការពរងឹងរដ្ាបាលសាធារណៈ វិមជឈការ និ្ងវិសហមជឈការ ការពរងឹងផ្ផនកចាប់ និ្ងរបព័ន្ធយតុ្តធម៌ និ្ងការរបឆងំអំពពើពុករលយួ 
03 តកទរមងរ់ដឋបាល ធារណៈ 
ឬលសវាកមមរដឋបាល ធារណៈ 

82 43.9 28 18.3 8.5 1.2 73 54.8 23.3 16.4 5.5 0 2.0 1.7 -0.2 

                                                             
2 1 ដល់ 1.5: មនិលពញចិតតទល់តតល ោះ ឬលពញចិតតតិចតួច 1.6 ដល់ 2.5: លពញចិតតខលោះ 2.6 ដល់ 3.5: លពញចិតតមធយម ឬលពញចិតតពាកក់ណ្តត ល  3.6 ដល់ 4.5: លពញចិតតលរចើន 4.6 ដល់ 5: 
លពញចិតតលសទើរតតទងំរសុង ឬលពញចិតតទងំរសុង។ 
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04 កំតណទរមងវ់មិជឈការ វសិហមជឈការ
លៅថ្នន កល់រកាមជាតិ 

82 41.5 30.5 12.2 14.6 1.2 74 63.5 18.9 14.9 1.4 1.4 2.0 1.6 -0.5 

05 តកទរមងទ់រមងច់ាប ់និងរបពន័ធយុតតធិម ៌ 83 57.8 25.3 7.2 8.4 1.2 73 65.8 20.5 11 2.7 0 1.7 1.5 -0.2 

06 របយុទធរបឆងំនឹងអលំពើពុករលួយ 83 60.2 15.7 13.3 8.4 2.4 74 71.6 13.5 9.5 4.1 1.4 1.8 1.5 -0.3 

វិសយ័៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្ពសដ្ាកិចច 
07 បនតរកាសថិរភាពមា៉ា រកូលសដឋកចិច នងិ      កំ
លណើ នលសដឋកិចចខពស់... 

83 44.6 30.1 19.3 4.8 1.2 74 51.4 27 18.9 2 0 1.9 1.7 -0.1 

08 របមូលថវកិាជាត ិ និងផតល់អាទិភាព
ចំណ្តយ 

83 45.8 28.9 15.7 7.2 2.4 74 63.5 17.6 14.9 2.7 1.4 1.9 1.6 -0.3 

09 អភវិឌ្ឍវស័ិយហិរញ្ញ វតថុលដ្ឋយ រកា
សថិរភាពរបាកល់រៀល... 

83 63.9 18.1 10.8 2.4 4.8 73 64.4 12.3 8.2 8.2 6.8 1.7 1.8 0.1 

10 សហរបតតិការអភវិឌ្ឍន ៍
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា 
និងវស័ិយឯកជន សងគមសីុវលិ ឬអងគការ
អនតរជាត ិ

83 27.7 37.3 16.9 8.4 9.6 74 45.9 28.4 10.8 10.8 4.1 2.3 2.0 -0.4 

11 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម 82 56.1 22 12.2 6.1 3.7 74 62.2 21.6 13.5 2.7 0 1.8 1.6 -0.2 

12 កំតណទរមងដ់ធីលី និងការលដ្ឋោះរ យ
បញ្ហា ដីធល ី

83 80.7 8.4 4.8 2.4 3.6 74 77 10.8 8.1 4.1 0 1.4 1.4 0.0 

13 រគបរ់គង នងិអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសំណង ់ 83 38.6 34.9 18.1 8.4 0 74 47.3 23 23 5.4 1.4 2.0 1.9 -0.1 

14 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឧសាហកមមកមមនត ល 
(លដ្ឋយមា៉ា សីុន) និងសិបបកមម 

83 30.1 34.9 21.7 9.6 3.6 74 40.5 32.4 18.9 6.8 1.4 2.2 2.0 -0.3 



9 
 

15 អភវិឌ្ឍនធ៍នធានតរ ៉ា លរបងកាត និងឧសម័ន 83 85.5 6 6 0 2.4 74 82.4 6.8 9.5 0 1.4 1.3 1.3 0.0 

16 បលងកើនការ ត រ ការ ងសង ់និងការ 
អភវិឌ្ឍនល៍ហដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធដកឹជញ្ជូ ន.... 

83 43.4 30.1 13.3 9.6 3.6 74 52.7 24.3 14.9 6.8 1.4 2.0 1.8 -0.2 

17 លលើកកមពស់ការរគបរ់គង តថរកា និងលរបើ
របាស់ធនធានទឹក និងរកាបាននូវ
របពន័ធលអកូឡូសីុ 

83 73.5 18.1 3.6 2.4 2.4 73 67.1 20.5 8.2 2.7 1.4 1.4 1.5 0.1 

18 ផគតផ់គងទ់ឹក ា ត លដ្ឋយបណ្តត ញរដឋ និង
ឯកជន 

83 53 26.5 8.4 7.2 4.8 74 48.6 31.1 12.2 2.7 5.4 1.8 1.9 0.0 

19 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយថ្នមពល លដើមបធីានាការ
ផគតផ់គងថ់្នមពល តដលមានថ្ថលសមរមយ 

81 53.1 25.9 11.1 7.4 2.5 73 64.4 21.9 8.2 2.7 2.7 1.8 1.6 -0.2 

20 អភវិឌ្ឍនរ៍បពន័ធថ្របសណីយ ៍ ទូរគមនាគម
ន ៍និងបលចចកវទិាពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍

81 25.9 27.2 21 17.3 8.6 74 43.2 25.7 14.9 9.5 6.8 2.6 2.1 -0.4 

21 បនដក ងផលូវជនបទ ជំរុញវស័ិយឥណ
ទន ការអភវិឌ្ឍនសិ៍បបកមម សហរោស 
និងមុខជំនាញរគួ រ ខ្នន តតូច និងមធយម 
រពមទងំពរងីកទីផារសរមាប ់  ផលិត
ផលជនបទ 

81 60.5 18.5 12.3 3.7 4.9 73 72.6 15.1 9.6 1.4 1.4 1.7 1.4 -0.3 

22 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយពាណិជជកមម តាមរយៈ 
ទីផារនាលំចញ និងការបលងកើនលលបឿន  
សមាហរណកមមទីផារលសរសំីខ្នន់ៗ  

81 58 27.2 6.2 8.6 0 73 65.8 20.5 9.6 2.7 1.4 1.7 1.5 -0.1 

23 ទកទ់ញការវនិិលោគផ្លទ ល់ ពីបរលទស 80 50 26.3 13.8 7.5 2.5 74 62.2 21.6 8.1 6.8 1.4 1.9 1.6 -0.2 
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និងជំរុញការវនិិលោគកនុងរសុក 
24 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយលទសចរណ៍កមពុជាជាលទស
ចរណ៍វបបធម ៌នងិធមមជាត ិ

80 41.3 18.8 13.8 15 11.3 72 68.1 9.7 15.3 2.8 4.2 2.4 1.7 -0.7 

25 តថរកាការពារជីវៈចរមុោះ របពន័ធលអកូឡូសីុ 
និងធនធានធមមជាតិ 

81 74.1 19.8 4.9 0 1.2 74 70.3 13.5 12.2 1.4 2.7 1.3 1.5 0.2 

វិសយ័៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្វិសយ័អប់រ ំសខុាភិបាលការងារ វបបធម៌ និ្ងសងគមកិចច 
26 អភវិឌ្ឍធនធានមនុសស ទងំខ្នងវទិា
 ស្រសត និងបលចចកលទស និងចំលណោះលធវើ 

80 38.8 27.5 22.5 10 1.3 74 50 25.7 20.3 2.7 1.4 2.1 1.8 -0.3 

27 អភវិឌ្ឍវស័ិយកីឡា រមួទងំកីឡាជន 
ពិការ... 

80 30 36.3 17.5 8.8 7.5 74 41.9 28.4 12.2 10.8 6.8 2.3 2.1 -0.2 

28 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសុខ្នភបិាល ចិតតទុកដ្ឋក់
របជាជនរករីកងាយរងលរោោះ 

80 77.5 17.5 2.5 1.3 1.3 73 83.6 11 4.1 0 1.4 1.3 1.2 -0.1 

29 អភវិឌ្ឍនក៍ារងារ និងបណដុ ោះបណ្តដ លវជិាជ
ជីវៈ 

79 38 36.7 17.7 6.3 1.3 74 55.4 28.4 8.1 4.1 4.1 2.0 1.7 -0.2 

30 លលើកកមពស់ការអភរិកស និងអភវិឌ្ឍនវ៍បបធ
មធ៌មមជាតិ លសរភីាពខ្នងជំលនឿ និង
 សនា 

80 32.5 27.5 15 13.8 11.3 74 55.4 18.9 14.9 5.4 5.4 2.4 1.9 -0.6 

31 អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសងគមកចិច អតតីយុទធ និង
យុវនីតិសមបទ 

80 56.3 22.5 10 5 6.3 73 63 19.2 8.2 4.1 5.5 1.8 1.7 -0.1 

32 ពរងឹង ថ នភាព តួនាទ ី និងលលើកសទួយ
សីលធម ៌ និងតថ្មលរបស់ស្រសតីកនុងសងគម 

81 45.7 17.3 16 12.3 8.6 72 48.6 22.2 12.5 8.3 8.3 2.2 2.1 -0.2 
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និងឲ្យកុមារទទួលបានសិទធិជាមូលដ្ឋឋ ន 
33 អភវិឌ្ឍនយុ៍វជនខ្នងចំលណោះដឹងចំលណោះ
លធវើ សុខភាព កាយសមបទន និងសីលធម៌
រស់លៅថ្ថលថនូរ 

82 51.2 23.2 15.9 7.3 2.4 73 56.2 20.5 11 4.1 8.2 1.9 1.9 0.0 

លទ្ធផលការផតលពិ់ន្ទុនន្ការបំពពញ/អនុ្ត្តន៍្ពោលន្ពោបាយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលនី្តិ្កាលទី្៥ (គិត្ជាមធយម) 
34 ការបំលពញ/អនុវតតន៍លោលនលោបាយ 

របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលនីតិកាលទី៥ 
 49.1 26.2 14.3 7.3 3.0  61.3 21.2 11.9 3.5 2.0 1.9 1.6  

 

 



































សកមមភាព 

វវទិកាម្ចា សស់តពីី ការផ្តលព់និ្ទុវលើលទធផ្លនន្ការបំវពញ/អន្ុវត្តន្៍វោលន្វោបាយ 

របសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលន្ីត្កិាលទី៥ ឆ្ន ទំី១ 

 
វាគ្មិន នងិឯកឧត្តម អ ៊ំ ស៊ំអាន ត្៊ំណាងរាស្តសតគ្ណសង្ស្ត រ្ ោះជាត្ិ ផ្តល់ពត័្ម៌ានដល់ប្រជាពលរដឋអ៊ំពីការរ៊ំង្ពញ/អនុវត្តនង៍្ោលនង្ោបាយររស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រជាពលរដឋង្លើកស៊ំណួរ និងង្ោរល់ង្ៅកានវ់ាគ្មិន និងត្៊ំណាងរាស្តសត 
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អត្ថបទសារព័ត្៌មានច ុះផាយអំពីរបាយកាណ៍ 
 

 Comfrel ៖ រយៈពពល១ឆ្ន ាំ រដ្ឋា ភបិាលសពរមចនពោបាយ ៦ចាំណុច ចាំពោម ១៦ចាំណុច 
របភព៖ http://thmeythmey.com/?page=detail&ctype=article&id=23650&lg=kh    

ភនាំពពញ៖ ពៅក្នុងរយៈពពលមយួឆ្ន ាំដាំបូង រដ្ឋា ភបិាល នីតកិាលទី៥ ដដលដឹក្នាំពដ្ឋយគណបក្ស របជាជនក្មពុ
ជា បានសពរមចពពញពលញក្នុងការអនុវតតពោលនពោបាយចាំនួន ៦ចាំណុច ក្នុងចាំពោមពោលនពោបាយ ១៦
ចាំណុច ពសមើនងឹជាង ៣៧ភាគរយ។ ពនេះពបើពោង តាមរបាយការណ៍សតីពី ការឃ្ល ាំពមើល និងការផតល់ពិនទុរបស់អងគការ 
Comfrel។ 

រដ្ឋា ភបិាល នីតិកាលទី៥ បានអនុវតតនស៍ពរមចពោលនពោបាយចាំនួន៦ ក្នុងចាំពោម ១៦ ចាំណុច ដដលជា
ពោលនពោបាយមានសូចនក្រចាស់លាស់។ ពោលនពោបាយដដលមាន សូចនក្រចាស់លាស់ទាំងពនេះ រមួមាន 
ក្ាំពណើ នពសដាក្ចិចចាំនួន ៧ភាគរយក្នុងមយួឆ្ន ាំ ការ កាតប់នថយភាពរក្ីរក្ក្នុងអរតា ១ភាគរយក្នុងមយួឆ្ន ាំ ការបញ្ឈបក់ារ
ផតល់ដសីមបទនពសដាក្ិចច ការដក្លមអផលូវលាំជនបទជាជាំហានៗពផីលូវរកាលរគួសរក្ហមពៅជាផលូវ រកាលពៅស ូ ឬផលូវ
ពបតុង ការពរៀបចាំពោលនពោបាយដឹក្ជញ្ជូ នទីរក្ុង និងពោលពៅទក្ទ់ញពទសចរណ៍បរពទស។ 

ជាមយួោន ពនេះដដរ អងគការ ខុមដ្ហវល (Comfrel) ក្ប៏ានពធវើការរសងម់តដិ្ឋក្ព់ិនទុពលើពោល នពោបាយរបស់រ
ដ្ឋា ភបិាលពសីាធារណជនជាង ៣០០នក្ ់ ដដលរស់ពៅក្នុងរាជធានភីនាំពពញ និងពខតតពសៀមរាបផងដដរ។ 
ពៅក្នុងរបាយការណ៍សតីពី ការឃ្ល ាំពមើល និងការផតល់ពិនទុពលើលទធផលននការ បាំពពញ ឬអនុវតតនព៍ោលនពោបាយរបស់
រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៥ ឆ្ន ាំទី១ពនេះ បានបង្ហា ញថា ពលរដាជាង ៤០ភាគរយ បានពពញចិតត និងជាង ៦០ភាគរយ 
មនិពពញចិតតពៅនឹងការអនុវតតន ៍ ពោលនពោបាយ ៣៣ចាំណុចរបស់រដ្ឋា ភបិាល ក្នុងរយៈពពលមយួឆ្ន ាំក្នលងមក្។ 
ខុមដ្ហវល បង្ហា ញថា ពោលនពោបាយអភវិឌឍនព៍លើវស័ិយអបរ់ ាំ វស័ិយសុខាភបិាល ការង្ហរ វបបធម ៌ និងសងគមក្ិចច 
រតូវបានរបជាពលរដាពពញចតិតជាង ៥០ភាគរយ ។ ចាំដណក្ ពលរដាជាង ៥០ភាគរយពទៀត ខុមដ្ហវល បានបង្ហា ញឲ្យ
ពឃើញថា ពលរដាបានដ្ឋក្ព់និទុមនិពពញចិតតពៅ នឹងការចាំោយថវកិាជាតដិដលពរោងចាំោយឆ្ន ាំ ២០១៤ ជាង ៣
ពានល់ានដុលាល រអាពមរកិ្ ពលើវស័ិយសងគមក្ិចច វស័ិយការពារជាតិ និងសនតិសុខ វស័ិយពសដាកិ្ចច និងវស័ិយរដាបាលទូ
ពៅ។ 

ជុាំវញិរបាយការណ៍ដ្ឋក្ពិ់នទុពនេះ ពលាក្ ពសៀន ប ុនរទិធ ម្នតីដផនក្អពងេតរបស់អងគការខុមដ្ហវល បានឲ្យដឹងថា 
របាយការណ៍ការឃ្ល ាំពមើល នងិការដ្ឋក្ព់ិនទុពលើពោលនពោបាយរបស់ រដ្ឋា ភបិាលនតីិកាលទី ៥ ឆ្ន ាំទី១ ពនេះ ដផអក្ពលើ
ការវភិាគពត័ម៌ាន ឬទិនននយ័ដដលមានរសាប ់ មក្ពរីបពន័ធផសពវផាយ របាការណ៍បឋមរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាត ិ
និងតាមរយៈពវទិកា មាច ស់ពឆ្ន តដដលពរៀបចាំពឡើងពដ្ឋយអងគការខុមដរហល កាលពីចុងឆ្ន ាំ២០១៤ ៕ 
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របភព៖ vodhotnews.com/27586 
ពដ្ឋយ៖ ជន រសីណុច | នថៃចនទ ទ2ី3 កុ្មភៈ 2015, 06:17 PM 

រក្ុមអងគការសងគមសីុវលិរក្ពឃើញថា ក្នុងរយៈពពលមយួឆ្ន ាំដាំបូងននរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៥ ដដលដឹក្នាំពដ្ឋយ
គណបក្សរបជាជនក្មពុជា សរមចបានពពញពលញនូវការបាំពពញនិងអនុវតតនព៍ោលនពោបាយ៦ចាំណុចពសមើនឹង ៣៧,៥
ភាគរយ ននពោលនពោបាយដដលមានសូចនក្រចាស់លាស់១៦ចាំណុច ។ 
ការបង្ហា ញពនេះពធវើពឡើងក្នុងសននីសីទសារពត័ម៌ានមយួ ដចក្ពចញជារបាយការណ៍ដដលរក្ពឃើញពដ្ឋយគណៈក្មាម ធិការ
ពដើមបកីារពបាេះពឆ្ន តពដ្ឋយ ពសរ ីនិងយុតតិធមព៌ៅក្មពុជា (ខុមដ្ហវល) នរពសៀលនថៃទី២៣ ដខកុ្មភៈពនេះ ។  
ពៅក្នុងរបាយការណ៍បង្ហា ញថា ការសពរមចរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្នុងពោលនពោបាយ៦ចាំណុចពនេះមាន ៣៧,៥ភាគរយ
នន១៦ចាំណុចននពោលនពោបាយមានសូនក្រចាស់លាស់ រមួមានក្ាំពណើ នពសដាក្ិចច៧ភាគរយក្នុងមយួឆ្ន ាំ ការកាត់
បនថយភាពរក្ីរក្ក្នុងអារតា១ភាគរយក្នុងមយួឆ្ន ាំ ការបញ្ឈបក់ារផតល់ដសីមបទនពសដាក្ិចច ការដក្លមអផលូវលាំជនបទជាជាំ
ហានៗពផីលូវរកាលរគួសរក្ហមពៅជាផលូវ រកាលពៅស ូ ឬផលូវពបតុង ការពរៀបចាំពោលនពោបាយដឹក្ជញ្ជូ នទីរក្ុង និង
ពោលពៅននចាំនួនពទសចរពរៅរបពទស ។ 

អនក្សរមបសរមួលជានខ់ពស់ននក្មមវធិអីងគការខុមដ្ហវលពលាក្ គឹម ឈន មានរបសាសនថ៍ា ការដដលរដ្ឋា ភបិា
លសពរមចបានពោលពៅននពោលនពោបាយ និងការអភវិឌឍពនេះ ពដ្ឋយសារដតការដ្ឋក្ព់ោលនពោបាយមានភាព
មនិចាស់លាស់ពរចើនពពក្ ។ 
 ម្នតីដផនក្អពងគតននអងគការខុមដ្ហវលពលាក្ ពសៀម ប ុនរទិធិ មានរបសាសនថ៍ា ក្នុងនមខលួនជាអងគការសងគមសីុ
វលិ ជាំរញុឲ្យរដ្ឋា ភបិាលពធវើឲ្យបាននូវពោលនពោបាយដដលខលួនបានដ្ឋក្ម់ក្ ពហើយថារបជាពលរដាចងប់ានពោល
នពោបាយដដលមានលក្ខណៈចាស់លាស់ក្នុងការ យក្មក្អនុវតត ។ 
 អនក្នាំពាក្យអងគភាពពត័ម៌ាន និងរបតិក្មមរហ័សននទីសតីការគណៈរដាម្នតី ពលាក្ ទតិយ សុធា យល់ថារបាយ
ការណ៍របស់អងគការខុមដ្ហវលមានពចតនរេិះគនថ់ា រដ្ឋា ភបិាលមានភាពយឺតោ៉ា វក្នុងការបាំពពញពោលនពោបាយ
របស់ខលួន ខណៈរដ្ឋា ភបិាលរតូវការពពលពវលាក្នុងការអនុវតតពោលនពោបាយបពរមើ របជាពលរដា ។ 
 ចាំពពាេះការផតល់ពិនទុសរមាបឆ់្ន ាំទី១ននការដឹក្នាំរបស់ រដ្ឋា ភបិាលអាណតតទិ៥ី ដដលពធវើពឡើងពដ្ឋយអងគការខុម
ដ្ហវ មានការសមាភ សនព៍លរដាពៅរាជធានភីនាំពពញ និងពខតតពសៀមរាប ក្នុងពនេះមានរបជាពលរដាចាំនួនភាគពរចើននន
៤៤,៤ភាគរយ ពពញចិតតខលេះចាំពពាេះការបាំពពញ និងអនុវតតនព៍ោលនពោបាយ៣៣ចាំណុច ដដលមនិមានសូចនក្ររបស់
រដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៥ ប៉ាុដនតរបជាពលរដា៥៥,៦ភាគរយ មនិពពញចិតតនឹងការអនុវតតពោលនពោបាយទាំងពនេះក្នុងរ
យៈពពលមយួឆ្ន ាំ ក្នលងមក្ ៕ 
 

 

 

http://vodhotnews.com/27586


3 
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របភព៖ http://www.rfa.org/khmer/news/politics/comfrel-conference-02232015080516.html 

គណៈក្មាម ធិការពដើមបកីារពបាេះពឆ្ន តពដ្ឋយពសរនីិងយុតតិធមព៌ៅក្មពុជា ពៅកាតថ់ា ខុមដ្ហវល (Comfrel) 
ពចញពសចក្ដីរបកាសពត័ម៌ានមយួពៅនថៃទី២៣ កុ្មភៈ សដីពីការឃ្ល ាំពមើលនិងការផដល់ពិនទុពលើលទធផលននការបាំពពញ នងិ
អនុវតតពោលនពោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្នុងឆ្ន ាំដាំបូងនននីតិកាល ទី៥។ 

របាយការណ៍ដដលមានក្រមាស់ជាង ១០០ទាំពរ័ រក្ពឃើញថា ពោលនពោបាយរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៥ 
ដឹក្នាំពដ្ឋយគណបក្សរបជាជនក្មពុជា ដដលចាំោយថវកិាជាតិរបមាណ ៣.៤០០ដុលាល រ ក្នុងរយៈពពលមយួឆ្ន ាំក្នលង
មក្ពនេះ មានពលរដាភាគពរចើនមនិពពញចិតតនូវលទធផលននការអនុវតតពនេះ។ រឯីម្នតីជានខ់ពស់រដ្ឋា ភបិាលគិតថា របាយ
ការណ៍អងគការខុមដ្ហវល មនិបានវភិាគឲ្យបានរគបរ់ជុងពរជាយ ពហើយពធវើពឡើងក្នុងពចតនោាំរទគណបក្សរបឆ្ាំង។ 

អងគការខុមដ្ហវល រក្ពឃើញថា រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា ពៅមនិទនប់ាំពពញចិតតពលរដាជាមាច ស់ពឆ្ន តឲ្យបាន 
១០០ភាគរយពៅពឡើយពទ ក្នុងការអនុវតតពោលនពោបាយរបស់ខលួន។ 

មយួឆ្ន ាំមក្ពហើយដដលរាជរដ្ឋា ភបិាលដឹក្នាំពដ្ឋយគណបក្សរបជាជនក្មពុជា បានខិតខាំបាំពពញនិងអនុវតត
ពោលនពោបាយរបស់ខលួនក្នុងនីតិកាលទី៥។ ប៉ាុដនតពលរដាបានផដល់ពិនទុមនិពពញចិតតក្នុងការអនុវតត ពោលនពោបាយ
របស់រដ្ឋា ភបិាលដដលមនិមានសូចនក្រ ឬក្ាំណតច់ាស់លាស់។ 

រដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៥ បានដ្ឋក្ព់ចញនិងរបកាសពោលនពោបាយ៤វស័ិយធាំៗ គឺទ១ី ការការពារសនតិសុខ
ជាតិ និងសោដ បធ់ាន បស់ាធារណៈ។ ទ២ី ពរងឹងរដាបាលសាធារណៈ វមិជឈការនិងវសិហមជឈការ ការពរងឹងដផនក្ចាប ់
និងរបពន័ធយុតតិធម ៌និងការរបឆ្ាំងអាំពពើពុក្រលួយ។ ទ៣ី ការអភវិឌឍពសដាក្ិចច និងទ៤ី ការអភវិឌឍវស័ិយអបរ់ ាំ សុខាភបិា
ល ការង្ហរ វបបធម ៌នងិសងគមក្ិចច។ ក្នុងការសិក្ាវស័ិយទាំង៤ពនេះ អងគការខុមដ្ហវល ដបក្ដចក្ជា ២ គទឺី១ ពោល
នពោបាយមានសូចនក្រចាស់លាស់មានចាំនួន ១៦ចាំណុច នងិទី២ ពោលនពោបាយោម នសូចនក្រចាស់លាស់
មានចាំនួន ៣៣ចាំណុច។ 

ពោលនពោបាយោម នសូចនក្រចាស់លាស់ទាំង ៣៣ចាំណុចពនេះ រតូវពលរដាមក្ពរីាជធានភីនាំពពញ និងពខតត
ពសៀមរាប ចាំននួ ២៥០នក្ដ់្ឋក្ព់ិនទុ។ លទធផលបញ្ជជ ក្ថ់ា ពលរដារហូតជិត ៥៦ភាគរយ (៥៥,៦) មនិពពញចិតតនងឹការ
អនុវតតពោលនពោបាយក្នុងរយៈពពល ១ឆ្ន ាំក្នលងមក្។ រឯីពលរដាជាង ៤៤ភាគរយ (៤៤,៤) ពពញចិតតខលេះៗចាំពពាេះការ
អនុវតតពោលនពោបាយទាំងពនេះ។ 

សមាជិក្គណៈក្មាម ធិការនយក្ននអងគការខុមដ្ហវល ពលាក្ យង ់ គិមពអង និងជារបធានមជឈមណឌ លរបជា
ពលរដាពដើមបអីភវិឌឍនន៍ិងសនតិភាព ដថលងពៅក្នុងសននិសីទកាដសតពៅនថៃទី២៣ កុ្មភៈ ថា ការទទួលពត័ម៌ានរបស់ពលរដា
ពីពោលនពោបាយរបស់រដ្ឋា ភបិាលពៅមានក្រមតិ ពិពសសការមនិក្ាំណតសូ់ចនក្រចាស់លាស់ននពោលនពោបាយ
ទាំងពនេះ អាចជាមូលពហតុមយួពធវើឲ្យរដ្ឋា ភបិាលមនិសូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ប់ាំពពញ និងអនុវតតឲ្យបានពពញពលញ ដដលពធវើ
ឲ្យពលរដាជួបការលាំបាក្ពាក្ព់ន័ធនឹងការទទួលពសវាសាធារណៈ ការចុេះបញ្ជ ីដីធលជីាពដើម៖ «ពតើពលរដាប៉ាុនម ននក្ដ់ដល
មិនដឹងថា ពពលពៅរក្ពសវាសាធារណៈរតូវចាំោយលុយ? អុីចឹងោតអ់ាចវាយតនមលបាន អុីចឹងពហើយបានអាចពធវើឲ្យ
ពិនទុ ក្នុ ងការបាំពពញការង្ហររបស់ រដ្ឋា ភិបាលមិនបានពិនទុ ពលើមធយមភាគ ឬដល់មធយមភាគ»។ 

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/comfrel-conference-02232015080516.html
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 ពទេះបីដបបពនេះក្ត ី ក្នុងរយៈពពលមយួឆ្ន ាំដាំបូងននរដាសភានីតិកាលទី៥ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានសពរមចពពញពលញ
នូវការបាំពពញ និងអនុវតតពោលនពោបាយចាំនួន ៦ចាំណុចក្នុងចាំពោម ១៦ចាំណុចននពោលនពោបាយដដលមានសូច
នក្រចាស់លាស់ រមួមានក្ាំពណើ នពសដាក្ិចច ៧ភាគរយក្នុងមយួឆ្ន ាំ ការកាតប់នថយភាពរក្ីរក្ក្នុងអរតា ១ភាគរយក្នុង
មយួឆ្ន ាំ ការបញ្ឈបក់ារផតល់ដីសមបទនពសដាក្ិចច ការដក្លមអផលូវលាំជនបទជាជាំហានៗពផីលូវរកាសរក្ួសរក្ហមពៅជា ផលូវ
រកាលពៅស ូ ឬផលូវពបតុង ការពរៀបចាំពោលនពោបាយដឹក្ជញ្ជូ នទីរក្ុងនិងពោលពៅននចាំនួនពទសចរណ៍ពី ពរៅរបពទ
ស។ 
 រឯីពោលនពោបាយ ៧ពទៀត រមួមានការរក្ានផទពនសាទទឹក្សាប ការចុេះបញ្ជ ីដីធលី ការក្សាងពោល
នពោបាយជាតិសដីពីសិទធលិាំពៅឋាន ការទទួលពសវាទឹក្សាអ ត ការពរងីក្ការផគតផ់គងអ់គគិសនពីីបោដ ញជាតិឲ្យដល់ភូម ិ
បនតក្សាងអនុវទិាល័យឲ្យបានរគបឃុ់ាំ និងការពរៀបចាំពោលនពោបាយជាតិសដីពីមខុរបរ និងការង្ហរ រតូវបានរដ្ឋា ភបិា
លអនុវតតសពរមចបានខលេះៗ។ ពដ្ឋយដឡក្ពោលនពោបាយចាំនួន ៣ពទៀត ដដលរដ្ឋា ភបិាលអនុវតតដតមនិអាចសពរមច
តាមការសនាបាន រមួមាន ពោលនពោបាយនាំពចញអងេរឲ្យបាន ១លានពតានពៅឆ្ន ាំ២០១៥ ការរក្ានផទដដីដលរគប
ដណដ បព់ដ្ឋយនរពពឈើ និងការដ្ឋក្ឲ់្យដាំពណើ រការរបបរបាក្ព់សាធននិវតតនស៍រមាបក់្មមក្រ និពោជិតក្នុងវស័ិយឯក្ជន។ 
 ោ៉ា ងោរបាយការណ៍របស់អងគការខុមដ្ហវលពនេះ រតូវអនុរបធាន និងជាអនក្នាំពាក្យអងគភាពពត័ម៌ាននិង
របតិក្មមរហ័សននទីសដីការ គណៈរដាម្នតី ពលាក្ ទិត សុធា គិតថា ជារបាយការណ៍មយួដដលពធវើពឡើងពដ្ឋយមនិបាន
វភិាគឲ្យបានរគបរ់ជុងពរជាយ ពហើយពធវើពឡើងក្នុងពចតនោាំរទគណបក្សរបឆ្ាំង៖ «កិ្ចចខាំរបឹងដរបង របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
គឺជាជាំហានពឆ្ព េះពៅមុខក្នុ ងការដក្ទរមង ់ ដូពចនេះពយើងពធវើជាជាំហានៗ មិនអាចក្នុ ងរយៈពពលដខ៏លីពយើងពធវើបានតាម
សាំណូមពរទាំងរសុងរបស់ របជាពលរដា ឬក្ស៏ពរមចពោលនពោបាយរបស់ខលួ នបានទាំងរសុងពនេះពទ»។ 

ពាក្ព់ន័ធនឹងសុរក្ឹតភាពក្នុងរបាយការណ៍ដដលរក្ពឃើញពដ្ឋយអងគការ ខុមដ្ហវលពនេះ ពលាក្ យង ់ គមិពអង 
សមាជិក្គណៈក្មាម ធិការនយក្អងគការខុមដ្ហវល បញ្ជជ ក្ថ់ា ពធវើពឡើងរតឹមរតូវពហើយ ោម នភាពលាំពអៀង។ ោ៉ា ងោ
របាយការណ៍ពនេះគឺជាគាំរ ូឬការសិក្ាមយួដដលអាចផារភាជ បក់ារយល់ដឹងរបស់ពលរដាជាមយួ ពោលនពោបាយថាន ក្់
ជាតិ និងពលើក្ទឹក្ចិតតឲ្យពលរដាពរៀនតាមដ្ឋនពីពោលនពោបាយរបស់រដ្ឋា ភបិាល ពដើមបឲី្យកាល យជាមាច ស់ពឆ្ន តពិត
របាក្ដដដលមានឥទធិពលក្នុងការ ដ្ឋក្ស់មាព ធពៅពលើអនក្នពោបាយ ពដើមបឲី្យអនក្នពោបាយពធវើការពៅតាមឆនទៈរបស់
ពលរដា៕ 
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 Gov’t Fulfills Six of 16 Policy Pledges: Comfrel 

Source: https://www.cambodiadaily.com/news/govt-fulfills-six-of-16-policy-pledges-comfrel-78569/  

By Aun Pheap | February 24, 2015 

The Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (Comfrel) on Monday released its first 
annual assessment of the CPP government’s 16-plank policy platform for the current electoral term, 
marking only six planks as “fully fulfilled” in 2014. 

At a press conference at the election-monitoring organization’s offices in Phnom Penh, Yang Kim 
Eng, a member of Comfrel’s board of directors, said that an analysis had found that the majority of 
the government’s pledges had not been met in its first year in office.  

“We found that some precise indicators that the government promised to achieve in their main sectors 
were not fully fulfilled as they had fixed in their political platform,” he said. “Most of the main 
sectors were not fulfilled.” 

The policies fulfilled in 2014, Mr. Kim Eng said, were economic growth of 7 percent, a 1 percent 
reduction in poverty, the halting of land concessions, improvement of rural roads, creation of a 
transport policy and an increase in tourists. 

Among the seven other planks only “partly fulfilled” by the CPP government, Mr. Kim Eng said, 
were increases in land title registration, the creation of a national housing supply policy, and the 
construction of secondary schools in all communes. 

Comfrel said that three of the government’s pledges—to increase milled rice exports to 1 million tons 
by 2015, keep forest cover steady, and implement “retirement allowances in the private sector”—
have remained outright unfulfilled. 

“We have already calculated it and found that the government will not be able to export 1 million 
tons of rice this year because the export figure last year was too low,” Mr. Kim Eng said. 

Council of Ministers spokesman Phay Siphan rejected the mostly dim assessment from Comfrel, 
saying the government was working toward achieving its promises over the entire five-year term. 

“Comfrel is an NGO opposed to the government, which insults the government,” he said. “The 
government is working hard to attend to what it has earmarked in its five-year plan. 

“This commitment is over five years,” he said. 

 

 

 

 

https://www.cambodiadaily.com/news/govt-fulfills-six-of-16-policy-pledges-comfrel-78569/
https://www.cambodiadaily.com/author/aun-pheap/
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របភព៖  http://www.akp.gov.kh/kh/?p=103320  

 

  

http://www.akp.gov.kh/kh/?p=103320
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