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ែផ�កអប់រ ំនងិេយនឌ័រ ទំពរ័ i 

បុព�កថា 

គណៈកមា� ធិករេដម្ីបករេបាះេឆា� តេដយេសរ ី និងយុត�ិធម៌ េនកម�ុជា េហកត់ថា “ខុមែ�ហ�ល” េធ�

ករេដម្ីបេលកកម�ស់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�តមេគាលករណ៍អភិវឌ្ឍន៍សមត�

ភាពរបស់បណា� ញទូទំង្របេទស និងសហ្របតិបត�ិករជាមួយអង�ករជាសមាជិក និងជាៃដគូ ។ ្របជាធិបេត

យ្យមិនែមន្រតឹមែតករេបាះេឆា� តបុ៉េណា� ះេទ ក៏បុ៉ែន�ជាករេបាះេឆា� តេដយេសរ ី និងយុត�ិធម៌ ជាលក�ខណ�

ចំបាច់ៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ ។ បែន�មពីេលេនះេទៀត ករមានគណេនយ្យភាពរបស់គណបក្សជាប់េឆា� ត 

និងម�ន�ីជាប់េឆា� តក�ុងករបំេពញតមករសន្យោរបស់ខ�ួន ករេលកស�ួយ ករករពរករចូលរមួរបស់�ស�ីក�ុង

ករសេ្រមចចិត�ខងនេយាបាយ និងករដឹកនំា ករបំេពញនូវតួនាទី ភារកិច� និងករទទួលបានសិទ�ិអំណាច

េពញេលញជាេរឿងសំខន់បំផុតក�ុងអភិ្រកម្របជាធិបេតយ្យ ។ 
 

របាយករណ៍ស�ីពី « ករឃា� េំមលេយនឌ័រែផ�កនេយាបាយ ៖    សភា និងតំណាងរ�ស��ស� ី និងករផ�

ល់អំណាចឲ្យ�ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ក�ុងករបំេពញកិច�ករេនថា� េកមូលដ� ន»  គឺជាទ្រមង់ៃនករវភិាគេទ

េលទិន�ន័យ និងមតិេយាបល់របស់តំណាងជាប់េឆា� ត�ស�ីចូលរមួក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងក�ុងដំេណ រករ

សេ្រមចចិត� ជាពិេសស ករឃា� ំេមលតមដន និងករពិនិត្យេមលេលស� នភាពករងររបស់តំណាងជាប់

េឆា� ត�ស�ីទំងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់មូលដ� នក�ុង      រយៈេពល ១ឆា� ំ កន�ងេទេនះ។ 
 

របាយករណ៍េនះ បង� ញករវយតៃម�េលករផ�ល់អំណាចឲ្យ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ សភា និង

តំណាងរ�ស��ស�ីក�ុងអំឡុងេពលបំេពញករងរទក់ទងនឹងករបេ�� ញមតិេយាបល់ជាបរមិាណ និងគុណ

ភាពរបស់សមាជិកសភាជា�ស�ីេនក�ុងេពល្របជំុេពញអង�រដ�សភា និងសកម�ភាព និងេគាលបំណងរបស់អ�ក

តំណាងរ�ស��ស�ីចុះមូលដ� នតមមណ� លរជធានី េខត�នានា ចំនួន និងភាគរយតំណាងរ�ស��ស�ីេធៀបនឹង

តំណាងរ�ស�បុរសែដលបានចុះេបសកកម� ភាគរយអ�កតំណាងរ�ស��ស�ី និងស� នភាពអ�កនេយាបាយ�ស�ី

កម�ុជា ។ បែន�មេលេនះេទៀត របាយករណ៍េនះក៏បានបង� ញផងែដរ អំពីែផនករ និងករេប�ជា� ចិត� ្រពមទំង

ករ្របឈមក�ុងករបំេពញករសន្យោរបស់រដ� ភិបាលទក់ទងនឹងប�� �ស�ី និងកុមារ  ។ របាយករណ៍េនះ ក៏

ផ�ល់នូវលទ�ផលៃនករសិក្សោេល្រក�មេគាលេដស�ីពី ករផ�ល់អំណាចឲ្យ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ក�ុងករ

បំេពញកិច�ករេនក�ុងតំបន់េគាលេដរបស់ខុមែ�ហ�ល និងករណីសិក្សោចំនួនពីរផងែដរ ។ 

ខុមែ�ហ�ល សង្ឹឃមថា របាយករណ៍ឃា� ំេមលេយនឌ័រែផ�កនេយាបាយេនះ ជាឯកសរដ៏សំខន់ និង

មាន្របេយាជន៍ស្រមាប់អ�កអនុវត�ន៍សកម�ភាព ជាពិេសសម�ន�ីរដ� ភិបាល សមាជិកសភា សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ គណបក្សនេយាបាយ បុគ�លិកសមាគម អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល តំណាងរបស់ៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ អ�ក�សវ្រជាវ េដម្ីបជួយេលកស�ួយ�ស�ីចូលរមួកន់ែតេ្រចនក�ុងវស័ិយនេយាបាយ និងថា� ក់សេ្រមច

ចិត� ។ 
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សូមែថ�ងអំណរគុណជាពិេសសចំេពះ្រក�មករងររបស់ខុមែ�ហ�ល ដូចជា េលក�សី សឹនេកត      

សិរលីក�ណ៍ ជាអ�កស្រមបស្រម�លកម�វធីិអប់រ ំ និងេយនឌ័រៃនខុមែ�ហ�លែដលជាអ�កសរេសររបាយករណ៍

េនះ ។ េលក�សីក៏ជាអ�កដឹកនំា្រក�មករងរ ដូចជា េលក�សី អឹុម សីុវត� ជាម�ន�ីអប់រ ំនិងេយនឌ័រៃនខុមែ�ហ�

ល េលក នាង សុវណ� ជាម�ន�ីអប់រ ំនិងេយនឌ័រៃនខុមែ�ហ�ល ក��  យឹុង នីមជាម�ន�ីស�័្រគចិត� និងអ�កសេង�ត

ករណ៍�ស�ជីាជនបេង� ល�ស�ីមូលដ� នៃនអង�ករខុមែ�ហ�លែដលបានខិតខំអនុវត�តមែផនករសកម�ភាព 

េដម្ីប្របមូលទិន�ន័យ និងរចនារបាយករណ៍េនះ េដយមានករគំា្រទពីែផ�កអេង�ត និងេលខធិករេខត�ខុម

ែ�ហ�លទំង២៥េខត� ្រក�ង រជធានី។ េយងខ�ុំសូមែថ�ងអំណរគុណផងែដរចំេពះេលក គល់ ប��  ជាទី្របឹក្សោ

ៃនអង�ករខុមែ�ហ�ល ែដលបានផ�ល់េយាបល់គំា្រទេធ�ឲ្យរបាយករណ៍េនះកន់ែតមានភាពល�្របេសរែថម

េទៀត ។ 

 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�្រពហស្បត�ិ៍ ៥េកត ែខផល�ុន  ឆា� ំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ 

       ្រត�វនឹងៃថ�ទី២៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ 

     នាយក្របតិបត�ិខមុែ�ហ�ល                               
               

 

                                                                គមី ឈន 
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I.េសចក�ីេផ�ម 
 

 

ករបេង�នសមាមា្រត�ស�ីេនក�ុងស� ប័នសធារណៈេធ�ឲ្យ�ស�ីក� យជាអ�កតំណាងកន់ែតេ្រចន បេង�ន

ករៃច�្របឌិត ែកលំអករសេ្រមចចិត� និងផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់សង�មទំងមូលP0F

1
P។ 

េយាងតមលទ�ផលៃនករអនុវត�ន៍ករងរេលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ និងបេង�នភាពអង់អចដល់

�ស�ីរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងែផ�កតមករសិក្សោ�សវ្រជាវេនក�ុងពិភពេលក ភស�ុតងមួយចំនួនបាន

បង� ញយ៉ាងច្បោស់ថា ករចូលរមួ្រសបច្បោប់ និងេពញេលញរបស់�ស�ីក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចអចេធ�ឲ្យ

េគាលនេយាបាយ ច្បោប់ និងកម�វធីិនានាកន់ែតេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វកររបស់្របជាជនទំងអស់ ជាពិេសស

េលប�� សុខុមាលភាព្រគ�សរ និងសង�ម ែដលជាមូលដ� ន្រគឹះក�ុងករកត់បន�យភាព្រកី្រកឈនេឆា� ះេទ

រកករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព P1F

2
P។ 

ប�� វសិមភាពៃនតំណាងជាប់េឆា� តជាអ�កដឹកនំាជា�ស�ី និងបុរសេនែតបន�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ។

ជាក់ែស�ង �ស�ីក�ុងតួនាទីជាអ�កដឹកនំា គឺមានចំនួនតិចតួចទំងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ខណៈែដលបុរស

មានចំនួនេ្រចនេលសលុបក�ុងរចនាសម�័ន�ៃនករដឹកនំា ។ តមបទពិេសធបានបង� ញឲ្យេឃញថា កលណា

្រក�មណាមួយ ឬក៏ េភទណាមួយ មានគំលតចំនួនធំជាងគា� ខ� ំង វនឹងេធ�ឲ្យ្រក�ម ឬេភទែដលមានចំនួនតិចពំុ

សូវមានឥទ�ិពល និងមានសិទ�ិអំណាចតិចក�ុងករចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមច និងអនុវត�ករងរេដយេពញ

េលញ និង្របសិទ�ភាព េហយ្រក�មេនាះនឹងទទួលរងនូវករ្រគបសង�ត់េដយផា� ល់ក�ី ឬេដយ្របេយាលក�ីពី

្រក�ម ឬេភទែដលមានចំនួនដ៏េ្រចនេលសលុប ។ ប�� វសិមភាពេយនឌ័រេនះ គឹេដយសរ៖ (១) ខ�ះនូវេគាល

នេយាបាយជាក់លក់មួយចំនួន និងខ�ះករអនុវត�ច្បោប់ និងយន�ករែដលមាន�សប់មួយចំនួនឲ្យបានតឹងរុងឹ 

និង្របសិទ�ិភាពេដម្ីបគំា្រទ គំាពរ និងផ�ល់ឱកសឲ្យ�ស�ីចូលរមួេដយេស�ភាព េពញេលញក�ុងកិច�កករស

ធារណៈ និងវស័ិយនេយាបាយ។ (២) បន�ករេរ សេអងមកេល�ស�ីក�ុងតួនាទីដឹកនំា និងកិច�ករនេយាបាយ ។ 

(៣) រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ខកខនករអនុវត�កតព�កិច�ជារដ�ភាគីៃនអនុស�� អន�រជាតិ ស�ីពី « ករលុបបំបាត់

រល់ទ្រមង់ៃនករេរ សេអង្របឆំាងនឹងនារេីភទ»(សីុ-ដរ/CEDAW)ែដលកម�ុជាជារដ�ហេត�េលខីតំងពីឆា� ំ១៩៩២ ។ 

(៤) អ�កដឹកនំាជាបុរសេនែតចង់រក្សោអំណាចនេយាបាយ និងមិនចង់ចុះេចញពីតំែណង ។ ក�ុងនាមជារដ�ភាគី

ៃនអនុស�� សីុ-ដរ រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានរលឹំកថា ករេរ សេអង្របឆំាងនឹង�ស�ី គឺរេំលភេលេគាលករណ៍

េស�ភាពគា� ៃនករេគារព និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូរបស់មនុស្ស វគឺជាឩបសគ�ចំេពះករចូលរមួរបស់�ស�ីេស�ភាពនឹង

បុរសក�ុងជីវតិនេយាបាយ សង�ម េសដ�កិច� និងវប្បធម៌ ។ ករេរ សេអង្របឆំាងនឹង�ស�ីបានររងំកររកីចេ្រមន

រងុេរឿងៃនសង�ម និង្រគ�សរ េហយេធ�ឲ្យមានករលំបាកកន់ែតខ� ំងចំេពះករអភិវឌ្ឍន៍េពញេលញៃនសក�

នុពលរបស់�ស�ី ។ 

                                                            
1 Antonio Guterres, United Nations Secretary-General, Message on International Women’s Day 2017 
2 សុន�រកថរបស់េលាកជំទាវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន�ី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយសភា ្រពឹទ�សភា និងអធិការកិច�ក��ងពិធីេបើកេវទិកា ជតិ ស�ីពី «�ស�ីជថ� ក់ដឹកនំក��ងវ�ស័យសាធារណៈ និងនេយបាយ» 
េ�ៃថ�ទី១៤ ែខធ�� ឆា� ំ២០១៥ 
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េ្រកពីករបន�ប�� វសិមភាពៃនតំណាង និងករអនុវត�សិទ�ិរវង�ស�ី និងបុរសេនកម�ុជាេន្រគប់

លំដប់ថា� ក់ ករសេង�ត តមដន និងករពិនិត្យេមលេលស� នភាពករងររបស់តំណាងជាប់េឆា� ត�ស�ីទំង

ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់មូលដ� នថាេតមានភាព្របឈមយ៉ាងណា េត�ស�ីទំងេនាះេធ�ករមានលទ�ផលយ៉ាងណា

ខ�ះ? មានករេរ សេអងែដរឬេទ? េតអ�ីជាករបរជ័យរបស់ពួកគាត់? គឺជារេបៀបវរៈសំខន់បំផុតែដល្រត�វ

ែស�ងយល់ និងឃា� ំេមលេដយយកចិត�ទុកដក់ពី្រគប់ភាគីពក់ព័ន� ្របេយាជន៍េលកស�ួយ ករពរករចូលរមួ

ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�ខងនេយាបាយ និងករដឹកនំា រមួទំងករបំេពញ និងទទួលបាននូវតួនាទី ភារ

កិច� និងសិទ�អំណាចេពញេលញរបស់�ស�ីផងែដរ ។  

របាយករណ៍ឃា� ំេមលេយនឌ័រែផ�កនេយាបាយរបស់ខុមែ�ហ�ល្របចំឆា� ំ២០១៩េនះ ្រត�វបានេធ�េឡង

តមវធីិស�ស�សេង�តករណ៍េដយផា� ល់ តមដន ឃា� េំមល ករសមា� សន៍តមែបបសំេណះសំណាល 

(Semi-Interview) ករសមា� សន៍ផា� ល់ (Interview) និងករពិនិត្យេមលេលស� នភាព និងករងររបស់តំណាង

�ស�ីជាប់េឆា� តទំងថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់មូលដ� ន ។ សំណួរចំបង គឺ េត�ស�ីជាប់េឆា� តទំងេនាះេធ�ករបានលទ�

ផលយ៉ាងណាខ�ះ? មានករេរ សេអងែដរឬេទ? េតអ�ីជាករ្របឈមរបស់�ស�ី? និងមូលេហតុអ�ី? េតអ�ក

តំណាងរ�ស��ស�ី និងបុរសបានចុះមូលដ� នក្រមិតណា? ក�ុងេគាលបំណងអ�ីខ�ះ?  ថាេតករករពរករចូល

រមួ របស់�ស�ីក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចខងនេយាបាយ និងករដឹកនំា ករបំេពញ និងទទួលបាននូវតួនាទី 

ភារកិច��សបតមច្បោប់ ្រពមទំងទទួលបានសិទ�ិអំណាចេពញេលញក្រមិតណា? 
 

អ�កតំណាងរ�ស��ស�េីឡងបេ��ញមតកិ�ងុកិច�្របជុំេពញអង�រដ�សភា 
 

តំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានេឡងបេ�� ញមតិក�ុងកិច�្របជំុសភាេពញអង�ស្រមាប់ឆា� ំទី១ នីតិកលទី៦

េនះមានចំនួន ១នាក់ េស�នឹង ៣,៨៤% ៃនតំណាងរ�ស��ស�ីសរបុ២៦នាក់។ តំណាងរ�ស�បុរសមានចំនួន 

១១នាក់ េស�នឹង ១១,១១% ៃនតំណាងរ�ស�បុរសសរបុ ៩៩នាក់។ ចំនួនៃនករេឡងបេ�� ញមតិេនះ គឺមាន

ក្រមិតទបបំផុត ៩,៦០% េបេធៀបនឹងចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�សរបុ ១២៥នាក់។ 
 

េលកជំទវ េឡាក េខង អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីេនមណ� លរជធានីភ�ំេពញ បានេឡងបេ�� ញមតិ

ចំនួន១ដងក�ុងន័យវជិ�មាន េដយេផា� តេទេលករពិភាក្សោ និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពី ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា� ំ២០១៩ និងបានបង� ញពីករគំា្រទច្បោប់េនះែដលបាននំាផល្របេយាជន៍ជូន្របជា

ពលរដ� និងេធ�ឲ្យេសដ�កិច�កម�ុជាមានកររកីចេ្រមនេទមុខយ៉ាងេលឿន ្រពមទំងគំា្រទសមិទ�ផល កិច�ខិតខំ

្របឹងែ្របងពក់ព័ន�នឹងករកសង និងករជួយឧបត�ម�េផ្សងៗដល់្របជាពលរដ�។ 

សកម�ភាពរបសអ់�កតណំារ�ស��ស�ចីុះមលូដ� ន 
 

សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស� ក�ុងរយៈេពលចប់ពីែខក��  ឆា� ំ២០១៨ រហូតដល់ ែខ

សីហ ឆា� ំ២០១៩ មានតំណាងរ�ស�ចំនួន៦៤នាក់ ក�ុងេនាះមាន�ស�១ី៤នាក់ក�ុងចំេណាមតំណាងរ�ស�សរបុ



ខុមែ�ហ�ល របាយការណ៍ ៖    ការឃា� េំមើលេយនឌរ័ែផ�កនេយាបាយ 

 

ែផ�កអប់រ ំនងិេយនឌ័រ ទំពរ័ 3 

១២៥នាក់បានចុះមូលដ� នសរបុចំនួន១១៥៦េលក។ ចំនួនេនះបានថយចុះចំនួន ៥០៩េលក ពី ១៦៦៥េលក  

នីតិកលទី៥ ឆា� ំ២០១៦ P2F

3
P មក្រតឹម ១១៦៥េលក នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា� ំទី១។  

 

ភាគរយសរបុរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�បីានចុះេបសកកម� ្របហក់្របែហលនងឹភាគរយសរបុរបស់

អ�កតំណាងរ�ស�បុរសែដលបានចុះេបសកកម� គឺ ៥៣,៨៤% េស�នឹងចំនួនតំណាងរ�ស��ស�ី១៤នាក់ក�ុង

ចំេណាមសមាជិកសភា�ស�ី២៦នាក់ េ្រចនជាងបន�ិចភាគរយរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បុរសចំនួន ៥០,៥០% េស�

នឹង៥០នាក់ក�ុងចំេណាមសមាជិកសភាបុរស៩៩នាក់។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ែដលគណបក្សចំនួន

ពីរមានអសនៈេនក�ុងរដ�សភា(គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ) ភាគរយអ�កតំណាង 

រ�ស��ស�ីចុះេបសកកម� មានករថយចុះខ� ងំ ពី ៨៣,៣៣% នីតិកលទី៥ ឆា� ំ២០១៦ មក្រតឹម៥៣,៨៤% នីតិ

កលទី៦ ឆា� ំ២០១៩  ខណៈែដលភាគរយអ�កតំណាងរ�ស�បុរសចុះេបសកកម�ក៏មានករថយចុះខ� ងំែដរ គឺ

ពី ៧៨,៧៩% នីតិកលទី៥ ឆា� ំ២០១៦ មក្រតឹម ៥០,៥០ % នីតិកលទី៦ ឆា� ំ២០១៩។ 

តំណាងរ�ស��ស�ីចំនួន១៤នាក់មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែតមួយគត់ែដលមានអសនៈេនក�ុង

រដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពេនមូលដ� នសរបុចំនួន ២២៩េលក។ ចំនួនសកម�ភាពេនះ បានថយចុះចំនួន 

១១០េលក ពី ៣៣៩េលក នីតិកលទី៥ ឆា� ំ២០១៦ មក្រតឹម  ២២៩េលក នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា� ំ២០១៩។ េប

េ្រប�បេធៀប ពីេគាលបំណងមួយេទេគាលបំណងមួយៃនករចុះេបសកកម�របស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ី 

បង� ញឲ្យេឃញថា មានករខុសគា� ឆា� យរវងតួេលខៃនករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ 

និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានាែដលមានចំនួន១៧៣េលក (៧៥,៥៤%) ជាមួយនឹងករចុះអន�រគមន៍ និង

េដះ�សយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�មានចំនួន ០េលក (០%)។ ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណ

បក្សចំនួន ៣៥េលក។ ករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬអមដំេណ រថា� ក់ដឹកនំាមានចំនួន២១េលក។ ចំែណកឯ ករ

ចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសង�មសីុវលិ និងករចុះអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានា

របស់្របជាពលរដ� គឺពំុេឃញមានអ�កតំណាងរ�ស��ស�ីណាមា� ក់យកចិត�ទុកដក់ចូលរមួ និងេដះ�សយ

ប�� ជូន្របជាពលរដ�េឡយ។ តួេលខេនះ េនែតបង� ញយ៉ាងច្បោស់ថា សកម�ភាពៃនករចុះសំេណះ        

សំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានាេនែតជាសកម�ភាពអទិភាព និងសកម�

ដែដល  ខណៈែដលករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្សក៏ជាសកម�ភាពអទិភាពផងែដរ។  

តំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�េ្រចនជាងេគបំផតុ េនក�ុងឆា� ំទី១ នីតិកលទី៦េនះ គឺ 

េលកជំទវ ែម៉ន សអំន តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ស� យេរៀងមានចំនួន ៥៨េលក គឺមានករេកនេឡងជិត៤

ដង េបេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ ឆា� ំ២០១៦ មានចំនួនែត ១៥េលក។ អ�កែដលេ្រចនបនា� ប ់គឺ េលកជំទវ បាន 
្រសមីុំ តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ៃប៉លិន មានចំនួន ៥២េលក គឺបានេកនេឡងខ� ងំ ១៣ដង េបេធៀបនឹងនីតិ

កលទី៥ ឆា� ំ២០១៤ មានចំនួនែត ៤េលក។ អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះមូលដ� នេ្រចនបង�ួរ គឺ េលក

                                                            
3 របាយការណ៍ខុមែ�ហ�ល ឃា� ំេមើលេយនឌ័រែផ�កនេយបាយ៖ សភា និងតំណងរ�ស��ស�ី និង�ស�ីក��ងដំេណើរការចុះេឈា� ះេបាះេឆា� តថ�ី ឆា� ំ២០១៦ េចញផ្សោយេ�ែខមីន ឆា� ំ២០១៧ (COMFREL’s Website: 

www.comfrel.org) 
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ជំទវ េឡាក េខង តំណាងរ�ស�មណ� លរជធានីភ�ំេពញ មានចំនួន ៣៨េលក គឺ្របហក់្របែហលនឹងនីតិ

កលទី៥ ឆា� ំ២០១៦ មានចំនួន ៣៤េលក។ 

39Tស� នភាពអ�កនេយាបាយ�ស�កីម�ុជា 
 

ចេនា� ះពីេដមឆា� ំ ដល់ពក់កណា� លឆា� ំ២០១៩ អ�កនេយាបាយ�ស�ីែដលេ្រប្របាស់សិទ�ិនេយាបាយ

របស់ខ�ូន និងសិទ�ិ�ស�ីេដម្ីបចូលរមួក�ុងដំេណ រករ្របជាធិបេតយ្យេន្របេទសកម�ុជា្រត�វបាន្របឈមករេចទ

្របកន់តមផ�ូវតុលករ ករេរ សេអង ករយាយី ករគំរមកំែហង និងកររតិត្ិបតពីសំណាក់អជា� ធរ សូម្ីបែត

ករជួប្របជំុគា�  ករពិភាក្សោគា� អំពីេរឿងនេយាបាយរបស់�ស�ីក៏្រត�វបានរខំន ដូចជា សរ្រពមានរបស់េលក

នាយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសនចំេពះ្រក�ម�ស�ីជួប្របជំុគា� ពិភាក្សោេរឿងនេយាបាយ។ អតីតេចសង� ត់អូចរ េខត�

បាត់ដំបង ្រត�វបានតុលករេកះេហជាបន�បនា� ប់។ ករជួបជំុទទួលទនអហររមួគា� របស់អតីតសមាជិក 

និងម�ន�ីបក្សសេ�ង� ះជាតិ្រត�វបានអជា� ធររខំន មិនអនុ�� ត។ ្រក�ម�ស�ីជាប់េឆា� តជាេមឃំុ សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោេខត� និង�ស�កៃនអតីតគណបក្សសេ�ង� ះជាតិក�ុងេខត�កំពង់ស�ឺ ចំនួន ៦របូ្រត�វបង�ំចិត�រត់េភៀសខ�ួន 

េដម្ីបសុវត�ិភាពេចៀសពីករេធ�ទុក�បុកេម�ញពីអជា� ធររបប្រក�ងភ�ំេពញ។ 

សកម�ភាពរបស់រដ� ភិបាល និងទេង�របស់អជា� ធរ ជាករ្រប្រពឹត�ិផ�ុយនឹងអនុស�� សីុ-ដរ មា្រត៣

ែចងថា « ក�ុង្រគប់វស័ិយ ជាពិេសសវស័ិយ នេយាបាយ សង�មកិច� េសដ�កិច� និងវប្បធម៌ រដ�្រត�វចត់វធិានករ

សម�សបទំងអស់ រមួមានករេធ�ច្បោប់ផង េដម្ីបធានាករអភិវឌ្ឍន៍ និងកររកីចំេរ នេពញេលញរបស់�ស�ី 

េដម្ីបធានាឲ្យ�ស�ីេ្រប្របាស់ និងអ�ស័យផលសិទ�ិមនុស្ស និងេសរភីាពមូលដ� នេដយសមភាពជាមួយបុរស 

»។ និងមា្រត៧ បានែចងថា « រដ�ភាគី ្រត�វ្របកន់យកវធិានករសម�សប េដម្ីបលុបបំបាត់េចលករ

េរ សេអង្របឆំាងនឹង�ស�ីក�ុងជីវភាពនេយាបាយ និងសធារណៈរបស់្របេទស ។… » ។ ទេង�ទំងេនះ ក៏ជាករ

រេំលភបំពនមកេល   រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដលបានករពរសិទ�ិេសរភីាពបេ�� ញមតិ និង

ករជួប្របជំុែដលមានែចងក�ុងមា្រត៤១ « ្របជាពលរដ�ែខ�រ មានេសរភីាពខងករបេ�� ញមតិរបស់ខ�ួន េសរ ី

ភាពខងសរព័ត៌មាន េសរភីាពខងករេបាះពុម�ផ្សោយ េសរភីាពខងករ្របជំុ ។…» និងបានរេំលភបំពន

យ៉ាងខ� ំងចំេពះកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពី សិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ មា្រត១៩ កថាខណ� ២ ែចងថា 

« ជន្រគប់របូមានសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករបេ�� ញមតិ ។…» ។ 

ចំនួនអណត�ិរបស�់ស�ជីាប់េឆា� តជា្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត ់

�ស�ីភាគេ្រចនក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៣៦នាក់ មិនមានឱកសបានេធ�ជាសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៤អណត�ិេឡយ េទះបីពួកេគខិតខំ្របឹងែ្របង និងមានបទពិេសធយ៉ាងណាក៏

េដយ េហយកន់ែតមានឱកសតិចតួចេទេទៀតចំេពះ�ស�ីែដលនឹង្រត�វជាប់េឆា� តថ�ីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ

ឃំុ សង� ត់។ េនះអចមកពីខ�ះករយកចិត�ទុកដក់ពី្របធានគណបក្សេនថា� ក់េ្រកមជាតិ(េខត� �ស�ក ឃំុ) ជា

ពិេសស្របធានគណបក្សេនថា� ក់ឃំុ សង� ត់ែដលភាគេ្រចនជាបុរសមានតួនាទីជាេមឃំុ េចសង� ត់ និងខ�ះ

នូវេគាលនេយាបាយេលកស�ួយ�ស�ីេនក�ុងគណបក្សរបស់ខ�ួនផងែដរ។ 
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ករេរ សេអង និងករចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមច 

អកប្បកិរយិាេរ សេអងចំេពះ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់មានករថយចុះខ� ងំ ខណៈែដលមានករគំា

្រទ និងេលកកម�ស់�ស�ីខ� ំងពីបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ និងេមភូមិ េដយបុរសទំងេនាះមានករផា� ស់ប�ូរអ

ក្បកិរយិាឲ្យតៃម��ស�ី បានយល់ដឹងពីេយនឌ័រ េគារពសិទ�ិ�ស�ី និងបានសហករល�ជាមួយ�ស�ីក�ុងករេធ�ករងរ 

ករេដះ�សយប��  និងករអភិវឌ្ឍន៍ឃំុ សង� ត់របស់ខ�ួន។ េទះបីយ៉ាងណាក៏េដយ ករេរ សេអងចំេពះ

�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់មួយចំនួនេនែតបន�មានេនេឡយ េដយបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ខ�ះមិនចង់

សហករ និងមានកររះិគន់ចំេពះ�ស�ី។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងអណត�ិទី៣ ឆា� ំ២០១៥ ករគំា្រទ�ស�ី ករេលកទឹក

ចិត��ស�ី ករឲ្យតៃម��ស�ី និងករសហករជាមួយ�ស�ីមានករេកនេឡង ពី ៨២,៩២% េនឆា� ំ២០១៥ (អណត�ិទី

៣) េឡងដល់ ៩៧,២២% េនឆា� ំ២០១៩ (អណត�ិទី៤) ខណៈែដលករេរ សេអងមានករថយចុះ គឺពី

១២,១៩% ឆា� ំ២០១៥ មក្រតឹម ២,៧៧% េនឆា� ំ២០១៩។ 

ចំែណកឯករេរ សេអងទក់ទងនឹងករ្របគល់តួនាទី ភារកិច�របស់្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់េទ

សមាជិក�ស�ី�សបតមតួនាទីរបស់ខ�ួនេនាះ របាយករណ៍ខុមែ�ហ�លរកេឃញថា ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោបាន

្របគល់តួនាទី ភារកិច�ជូន�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ភាគេ្រចនដូចមានែចងក�ុងច្បោប់ ខណៈែដល�ស�ី្រក�ម

្របឹក្សោឃំុភាគតចិមនិ្រត�វបាន្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ្របគល់តួនាទី ភារកិច�ឲ្យខ�ួនទល់ែតេសះ។ េបេ្រប�ប

េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៥ ករេរ សេអងមិន្របគល់ភារកិច�ជូនដល់សមាជិក�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ មានករថយ

ចុះ ពី ៩,៧៥% ឆា� ំ២០១៥ (អណត�ិទី៣) មក្រតឹម ២,៧៧% ឆា� ំ២០១៩ (អណត�ិទី៤)។ េបេទះបីតួេលខ

េរ សេអងេនះមានករថយចុះក៏េដយ ក៏េនែតបង� ញនូវករេរ សេអងកន់ែតខ� ំងែថមេទៀតមិនធា� ប់បានឭពី

មុន ែដលជាប�� បនា� ន់្រត�វយកចិត�ទុកដក់េដះ�សយជាចំបាច់ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ណា

ែដលមិនបានទទួលតួនាទី ភារកិច�របស់ខ�ួនេសះ ឬទទួលមិនបានេពញេលញេដម្ីបអនុវត�ករងរ�សបតម

ច្បោប់ ស�ីពី « ករ្រគប់្រគងរដ�បាលឃំុ សង� ត់ » ែដលបានធានាដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំងអស់

្រត�វែតមានភារកិច�េទតមតួនាទីេរៀងៗខ�ួន។   

មានភាព្របេសរក�ុងករចូលរមួបេ�� ញមតិ េយាបល់ និងករចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់�ស�ី

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ដូចបុរសែដរ េបេទះបីចំនួនបុរសមានេ្រចនជាង�ស�ីក៏េដយ។ �ស�ីបានបង� ញពីសក�

នុពលរបស់ខ�ួន ភាពេជឿជាក់េលខ�ួនឯង និងបានេ្រប្របាស់សិទ�ិក�ុងករេឡងបេ�� ញមតិេយាបល់ក�ុងេពល

េធ�ករងរ និងក�ុងកិច�្របជំុែដលភាគេ្រចនេផា� តេលប�� �ស�ី កុមារ និងចស់ជររមួទំងកិច�អភិវឌ�ន៍ផងែដរ។ 

ភាពសកម�របស�់ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ 
 

�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ បាន និងកំពុងមមាញឹកេធ�ករយ៉ាងសកម�នាេពលបច�ុប្បន�ក�ុងតួនាទីរបស់

ខ�ួនទំង�ស�ីែដលមានតួនាទីជាជំទប់ទី១ ជំទប់ទី២ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និង�ស�ីេមឃំុ េចសង� ត់។ ពួក

គាត់កំពុងជាប់រវល់ជាមួយនឹងករេដះ�សយប�� អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ ប�� អំេពហឹង្សោ ប�� រេំលភផ�ូវ

េភទ ប�� សុខភាព និងអនាម័យ  ទំនាស់ដីធ�ី ផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ�ឲ្យមានករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ 
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ចុះ�សង់ស�ិតិ្រគ�សរ្រកី្រក និងជនពិករ និងែចកអំេណាយដល់្របជាពលរដ�្រកី្រក ជាពិេសសផ្សព�ផ្សោយឲ្យ

�ស�ីកំពុងមានៃផ�េពះ និង�ស�ីស្រមាលកូនរចួបានយល់ដឹងអំពីករែថទំសុខភាពមុន និងេ្រកយេពល

ស្រមាលកូន ្រពមទំងផ្សព�ផ្សោយអំពីប�� េ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង�សវងឹេនតមសលេរៀន និងតមមូលដ�

ន។ បែន�មេលេនះេទៀត �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំងេនះបានចុះតមផ�ះ្របជាពលរដ�េដម្ីបសួរសុខទុក� និង

ផ�ល់ជាេស្ប�ង ថវកិដល់�ស�ីេមម៉ាយ ចស់ជរគា� នទីពឹងទីទល់្រកលំបាក ជួយដល់�ស�ីចស់ជរ និងេក�ង

កំ្រពគា� នទីពឹង។ ករចុះអ្រតនុកូលដ� នដល់្របជាពលរដ� ស្រមបស្រម�លេនក�ុង្រគ�សរែដលមានអំេពហឹ

ង្សោ ជួយព្រងឹងករងរដល់�ស�ីសមាជិកភូមិ ចុះតមដនវយតៃម�គណៈកម�ករ�ស�ីេនតមភូមិ និងករ

ទទួលខុស្រត�វរមួេលករ្រគប់្រគងឃំុ សង� ត់ េដម្ីបឲ្យឃំុ សង� ត់របស់ខ�ួនមានករអភិវឌ្ឍន៍ និងសុវត�ិភាព។  
 

ថវិកស្រមាប់កិច�ករ�ស� ីនិងកមុារ 

តមា� ភាពថវកិេនមានក្រមិតស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារេនឃំុ សង� ត់មួយចំនួន។ ឃំុ សង� ត់ភាគ

េ្រចនមានភាពងយ�ស�លក�ុងករដកថវកិមកេ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ បុ៉ែន�ថវកិេនមានចំនួន

តិច រឯីឃំុមួយចំនួនតូចមានករពិបាកក�ុងករដកថវកិ។ 

ក�ុងចំេណាម ១៩ឃំុ សង� ត់  មាន១៦ឃំុមានភាពងយ�ស�លក�ុងករដកថវកិមកេ្រប្របាស់េលកិច�

ករ�ស�ី និងកុមារ។ រឯី ៣ឃំុេទៀតមានករពិបាកក�ុងករដកថវកិពីរតនាគារ េស��នជាអ�កចត់ែចងថវកិ និង

ពំុមានែបងែចកក�� ប់ថវកិច្បោស់លស់េទតមែផ�កនីមួយៗ។ ឃំុែដលមានករពិបាកដកថវកិគឺ ឃំុ

អ�� ញរងូ និងឃំុពេពល (�ស�កបរបូិណ៌ េខត�កំពង់ឆា� ំង) និង ឃំុ្រកំងស� រ (�ស�កទឹកផុស េខត�កំពង់ឆា� ំង)។ 

េដយែឡកមានមតិផ�ុយគា� េនក�ុង ឃំុ្រកំងស� រ �ស�កទឹកផុស េខត�កំពង់ឆា� ំង មា� ក់ថាងយ�ស�លដក មា� ក់

េទៀតថាពិបាកដក។  
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II. ករឃា� េំមលសភា និងតំណាងរ�ស��ស� ី

 

េ្រកយពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ្រត�វបានរលំយកលពីេដមឆា� ំទី៥ ៃននីតិកលទី៥ េយងេឃញមាន

គណបក្សចំនួន៤មានអសនៈក�ុងរដ�សភា គឺគណបក្សហ៊�ុនសិុនបិុច គណបក្សែខ�រអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� គណ

បក្សែខ�រឈប់្រកP3F

4
P និងគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ ពហុបក្សៃនរដ�សភាក�ុងឆា� ំទី៥ (២០១៨) ៃននីតិកលទី៥ 

បានដំេណ រករបាន្រតឹមែតមួយឆា� ំបុ៉េណា� ះ។ ករេបាះេឆា� តេ្រជសតំងតំណាងរ�ស� ស្រមាប់នីតិកលទី៦ 

(ឆា� ំ២០១៨-ឆា� ២ំ០២៣)្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត (គ.ជ.ប) េដយ

ករេបាះេឆា� តេនះមានគណបក្សនេយាយបាយចំនួន ២០ បានចូលរមួ្របកួត្របែជង េដយមិនមានវត�មាន

គណបក្ស្របឆំាងដ៏ធំគឺគណបក្សសេ�ង� ះជាតិកម�ុជារមួមាន៖ (១)គណបក្សែខ�ររបួរមួជាតិ (២)គណបក្ស

មាតុភូមិេយង (៣)គណបក្សពន�ឺថ�ី (៤)គណបក្សស�� តិកម�ុជា (៥)គណបក្សែខ�រេ្រកក (៦)គណបក្សសំបុក

ឃ�ុំសង�ម្របជាធិបេតយ្យ (៧)គណបក្ស្របជាធិេតយ្យមូលដ� ន (៨)គណបក្សសធារណ រដ�្របជាធិបេតយ្យ 

(៩)គណបក្សរស�ីេខមរ (១០)គណបក្សសម�័ន�េដម្ីប្របជាធិបេតយ្យ  (១១)គណបក្សែខ�រសធារណរដ� (១២)

គណបក្សែខ�រឈប់្រក  (១៣)គណបក្សហ៊�ុនសិុនបិុច  (១៤)គណបក្សែខ�រអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�  (១៥)គណបក្ស    

យុវជនកម�ុជា (១៦)គណបក្សធមា� ធិបេតយ្យ (១៧)គណបក្សឆន�ៈែខ�រ (១៨)គណបក្សជនជាតិេដម្របជាធិប

េតយ្យកម�ុជា (១៩)គណបក្សែខ�រែតមួយ និង(២០)គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ ជាលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� ត

េនះមានែតគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមួយបុ៉េណា� ះ ែដលទទួលបានទំង១២៥អសនៈេនក�ុងរដ�សភា 

ស្រមាប់នីតិកលទី៦។  
 

 េនក�ុងនីតិកលទី៦ រដ�សភាជាតិកម�ុជា្រត�វបានដឹកនំាេដយឯកបក្ស គឺគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

េដម្ីបេធ�ករអនុម័តច្បោប់នានា ករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត� ករេដះ�សយនូវត្រម�វករ និងជេមា� ះជូន

មា� ស់េឆា� ត និងករចុះមូលដ� ន។ល។ 
 

 េនឆា� ំទី១ៃននីតិកលទី៦ ខុមែ�ហ�លបានដក់ម�ន�ីេដម្ីបតមដន និងអេង�តេលដំេណ រករៃនករ

្រប្រពឹត�ិេទរបស់រដ�សភារមួមាន សម័យ្របជំុរដ�សភា ករេឡងបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស� ករចុះ    

អន�រគមន៍របស់អ�កតំណាងរ�ស� និងករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េនតមមណ� លេបាះេឆា� ត។ 
 

 ១. ដំេណ រករសម័យ្របជំុសភា 

រដ�សភាកម�ុជា នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា� ទីំ១េនះ បានេបកសម័យ្របជំុេពញអង�សម��សធារណៈរបស់

ខ�ួនចំនួនពីរេលក និងេបកកិច�្របជំុវសិម��សធារណៈចំនួនមួយេលក។ សម័យ្របជំុេពញអង�សម��      

សធារណៈចំនួនពីរេលក គឺេលកទី១ ចប់ពីេដមែខក��  ឆា� ំ២០១៨ រហូតដល់េដមែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ និង

េលកទ២ី គឺចប់ពីេដមែខេមស ឆា� ២ំ០១៩ រហូតដល់េដមែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩។ ចំែណកឯកិច�្របជំុវសិម��               

                                                             
4 គណបក្សហ៊��នសុនិបុចិគណបក្ស គណបក្សែខ�រអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� គណបក្សែខ�រឈប់្រក ្រត�វបាន គ.ជ.ប ែបងែចកឣសនៈរបសគ់ណបក្សសេ្រង� ះជតិ េ្រកាយពីគណបក្សមយួេនះ្រត�វបានតុលាការកំពូលរ�លាយេចាល

កាលពីែខវ�ច�កា ឆា� ២ំ០១៧ ។  
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សធារណៈរដ�សភាបានេបកកិច�្របជំុេនៃថ�ទី១២ ែខសីហ ឆា� ំ២០១៩ ក�ុងសម័យ្របជំុេនះរដ�សភាបាន

េរៀបចំកិច�្របជំុចំនួន ៩កិច�្របជំុ េដយក�ុងេនាះភាគេ្រចនចំណាយេពលមួយ្រពឹកក�ុងមួយកិច�្របជំុ។  

រដ�សភាមានរេបៀបវរៈចំនួន២៩ ែដលសម័យ្របជំុេពញអង�សម��សធារណៈេលកទី១ បានរមួ 

ប��ូ លទំងករសេ្រមចអំពីសុពលភាពៃនអណតិ�របស់េបក�ជនជាប់េឆា� តតំណាងរ�ស� ១២៥របូ នីតិកលទី

៦ៃនរដ�សភាចំនួន១ដង។ អនុម័តបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា នីតិកលទី៦ចំនួន១ដង។ ករេបាះេឆា� តជា

ក�� ប់េដម្ីបេ្រជសតំង្របធាន អនុ្របធានរដ�សភា ្របធាន អនុ្របធានគណៈកម�ករជំនាញទំងអស់ៃនរដ�

សភា និងផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�ចំេពះរជរដ� ភិបាលចំនួន១ដង។ ករអន្រពះរជសររបស់្រពះមហក្ស្រតជូន

សម័យ្របជំុចំនួន១ដង។ ក�ុងសម័យ្របជំុេពញអង�សម��សធារណៈេលកទី២ គឺរបាយករណ៍សេង�បស�ីពី

សកម�ភាពរដ�សភាេនចេនា� ះសម័យរដ�សភាចំនួន១។ េសចក�ី្រពងច្បោប់ចំនួន១៤  េសចក�ីេស�វេិសធនកម�

ច្បោប់ចំនួន៣ ករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�ចំនួន៦ដង និងករេកះេហរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម៌មកបំភ�ឺ

ចំនួន១ដង។   
 

េសចក�ី្រពងច្បោប់ចំនួន១៤ ែដល្រត�វបានរដ�សភាពិភាក្សោ និងអនុម័តរមួមាន៖ (១).ករពិភាក្សោ និង

អនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ពីី ករទូទត់ថវកិទូេទរបស់រដ�សភាស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា� ំ២០១៧។ (២).ករ

ពិភាក្សោ និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពី ករអនុម័តយល់្រពមេល (ក).កិច�្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ� ភិបាល

ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងរដ� ភិបាលៃនសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម ស�ពីីករេជៀសវងករ

យកពន�្រត�តគា�  និងករបង� រករកិបេកងបន�ំពន�ពក់ព័ន�នឹងពន�េល្របាក់ចំណូល។ (ខ).កិច�្រពមេ្រព�ងរវង

រជរដ� ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងរដ� ភិបាលៃនសធារណរដ�ឥណ�ូ េនសីុ ស�ីពីករេជៀសវងករ

យកពន�្រត�តគា�  និងករបង� រករកិបេកងបន�ំពន�ពក់ព័ន�នឹងពន�េល្របាក់ចំណូល។ (៣).ករពិភាក្សោ និង  

អនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពី ហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា� ំ២០១៩។ (៤).ករពិភាក្សោ និងអនុម័ត

េសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពី ករអនុម័តយល់្រពមេលសន�ិស�� ស�ីពីបត្យោប័នរវង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង

សហព័ន�រសុ្ីុស។ (៥).េសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពីករករអនុម័តយល់្រពមេលករធានាទូទត់របស់រជរដ� ភិបាល

ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឲ្យ្រក�មហុ៊នេស�េថកខូអិលធីឌី។ (៦).េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពម

េលករធានាទូទត់របស់រជរដ� ភិបាល ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឲ្យ្រក�មហុ៊នេអសភីេអលភី(េខមបូឌ)។ 

(៧).េសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពី ករអនុម័តយល់្រពមឲ្យ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាចូលជាសមាជិក ៃនកិច�្រពម

េ្រព�ង ស�ីពី វធិានកររដ�មា� ស់កំពង់ែផ េដម្ីបបង� រ ទប់ស� ត់ និងលុបបំបាត់ករេនសទខុសច្បោប់ គា� នរបាយ 

ករណ៍ និងគា� នករអនុ�� ត។ (៨).េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពី ករអនុម័តយល់្រពមេលែផនករយុទ�ស�ស�

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆា� ២ំ០១៩-២០២៣។ (៩).េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេលករធានាទូទត់របស់

រជរដ� ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឲ្យ្រក�មហុ៊នេស�េថករញូីេវប៊ល។ (១០).ករពិភាក្សោ និងអនុម័ត

េសចក�ីេ្រព�ងច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងេ្របងកត និងផលិតផលេ្របងកត។ (១១).ករពិភាក្សោ និងអនុម័ត

េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងរដ� ភិបាលៃន

សធារណរដ�្របជាមានិតបង់ក� េដស ស�ីពីករជ្រម�ញ និងករករពរេទវញិេទមកៃនវនិិេយាគ។ (១២).ករ

ពិភាក្សោ និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករអនុម័តយលល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវង្រពះរជាណាច្រក
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កម�ុជា  និងសហភាពអរ៉ប់មីេរត៉ ស�ីពីករជំរញុ និងករករពរេទវញិេទមកៃនករវនិិេយាគ។ (១៣).ករ

ពិភាក្សោ និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

និងរដ� ភិបាលៃនសធារណរដ�ទួកគីស�ីពីករជំរញុ និងករករពរេទវញិេទមកៃនករវនិិេយាគ។ (១៤).ករ

ពិភាក្សោ និងអនុម័្រតេសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពី ករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីករបេង�តអង�ករ

បណា� ញអន�រជាតិស្រមាប់ឫស្ីស និងេផ� ។ 
 

េសចក�ីេស�វិេសធនកម�ច្បោប់ចំនួន៣ ែដលរដ�សភាបានអនុម័ត និងពិភាក្សោរមួមាន៖  

(១).េសចក�ីេស�ច្បោប់ស�ីពីវេិសធនកម�មា្រត៤៥ថ�ី(ស�ួន)ៃនច្បោប់ស�ីពីគណបក្សនេយាបាយ។  

(២).េសចក�ីេស�ច្បោប់ ស�ីពីវេិសធនកម�ច្បោប់ ស�ីពី ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោរជធានី ្រក�ម្របឹក្សោ  

េខត� ្រក�ម្របឹក្សោ្រក�ង      ្រក�ម្របឹក្សោ�ស�ក ្រក�ម្របឹក្សោខណ� ។  

(៣).េសចក�ីេស�ច្បោប់ស�ីពីវេិសធនកម�ច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង �ស�ក ខណ� ។ 
 

ករេបាះេឆា� តផ�លេ់សចក�ីទុកចិត�ចនំួន៦េលក ែដលរដ�សភាបានអនុម័ត និងពិភាក្សោរមួមាន៖        

(១).ករេបាះេឆា� តេ្រជសតំងឯកឧត�ម ចន័� សផុល ជាសមាជិកគណៈកម�ករមហៃផ� ករពរជាតិ និងមុខ

ងរសធា រណៈ។  

(២).ករេបាះេឆា� តេ្រជសតំងឯកឧត�ម ្របាជ� ចន័� ជាសមាជិកគណៈកម�ករសិទ�ិមនុស្សទទួលពក្យបណ�ឹ ង 

អេង�ត និងទំនាក់ទំនងរដ�សភា និង្រពឹទ�សភា។ 

(៣).ករេបាះេឆា� តេ្រជសតំងេលកជំទវ ល ី វចួេឡង ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ��ស្រមាប់អណត�ិឆា� ំ

២០១៩-២០២៨។  

(៤). ករសេ្រមចអំពីសុពលភាពៃន      អណត�ិរបស់ឯកឧត�ម សខុ េផង ជាតំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ៃ្រព

ែវង ជំនួសឯកឧត�ម េព សមុ ីែដលបានទទួលមរណភាពេដយេរគគាពធ។  

(៥).ករេបាះេឆា� តេ្រជសតំងឯកឧត�ម អុតិ រ៉ឌី ជាសមាជិកឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េច្រកមស្រមាប់អណត�ិ

ថ�ី េ្រជសេដយរដ�សភានីតិកលទី៦។ និង 

(៦).ករេធ�េសចក�ីសេ្រមច អំពីសុពលភាពៃនអណត�ិរបស់េបក�ជនជាប់េឆា� តតំណាងរ�ស� ចំនួន៣៨របូ។  
 

តំណាងរ�ស�ជំនួសតំណាងរ�ស�ែដលបានលែលងពីសមាជិករដ�សភា នីតិកលទ៦ី រមួមាន៖ 

ល.រ េឈ� ះតំណងរា�ស�ជំនួស េឈ� ះតំណងរា�ស�លែលង មណ� ល 

១ ឯកឧត�ម       ភូ ពុយ  ឯកឧត�ម       អង�វង្ស វឌ្ឍនា  េខត�បាត់ដំបង 

២ ឯកឧត�ម       េសៀង សុ៊តថង ឯកឧត�ម       សក់ េសដ�  េខត�បាត់ដំបង 

៣ ឯកឧត�ម ម៉ា េឈឿន ឯកឧត�ម េខៀវ កញារទិ�  េខត�កំពង់ចម  

៤ ឯកឧត�ម អីុ សំអុល ឯកឧត�ម ហង់ជួន ណារ៉នុ េខត�កំពង់ចម 

៥ េលកជំទវ �សី គឹមឆយ ឯកឧត�ម េវង៉ សខុន  េខត�កំពង់ចម 
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៦ េលកជំទវ ខុង សុ៊នេអង ឯកឧត�ម       ប៉ាន សូរស័ក�ិ  េខត�កំពង់ចម 

៧ េលកជំទវ កុល ធារនិ ឯកឧត�ម       លូ គឹមឈន់  េខត�កំពង់ចម 

៨ េលកជំទវ  ែក ច័ន�មុនី  ឯកឧត�ម អុ៊ក រ៉បុ៊ន េខត�កំពង់ឆា� ំង 

៩ ឯកឧត�ម ឌួង សុវ៉ង ឯកឧត�ម ្រតំ អីុវតឹក  េខត�កំពង់ឆា� ំង 

១០ ឯកឧត�ម អូ៊ សំអូន ឯកឧត�ម ឆាយ ថន េខត�កំពង់ស�ឺ 

១១ ឯកឧត�ម សំ រទិ�ី  េលកជំទវ   េខង សំដរ៉  េខត�កំពង់ស�ឺ 

១២ ឯកឧត�ម តុង េសង ឯកឧត�ម រនិ វរៈ   េខត�កំពង់ស�ឺ 

១៣ េលកជំទវ លឹម ផល�  ឯកឧត�ម       េថាង ខុន  េខត�កំពង់ធំ 

១៤ ឯកឧត�ម េង៉ សុវណ� ឯកឧត�ម លឹម គានេហ េខត�កណា� ល 

១៥ ឯកឧត�ម អុ៊ក ដមរ ី ឯកឧត�ម សុ៊ន ចន់ថុល  េខត�កណា� ល 

១៦ ឯកឧត�ម សុះ មុះសិន ឯកឧត�ម សុខ ចិនា� េសភា េខត�កណា� ល 

១៧ ឯកឧត�ម  ជីម សុខុន  ឯកឧត�ម       វង្ីស វសិ្ុសត  េខត�កណា� ល 

១៨ ឯកឧត�ម ទី សុគន� ឯកឧត�ម       ហ្សោករយ៉ីា អដម េខត�កណា� ល 

១៩ េលកជំទវ សុ៊ន សេភឿន  ឯកឧត�ម       េព្រជ បុ៊នធិន េខត�្រកេចះ 

២០ ឯកឧត�ម សួន រនិឌី ឯកឧត�ម       អិុត សំេហង  រជធានីភ�ំេពញ 

២១ ឯកឧត�ម ឃុត ចន់ដរ៉ ឯកឧត�ម ម៉ម បុ៊នេហង  រជធានីភ�ំេពញ 

២២ ឯកឧត�ម ម៉ក់ វណ�សីុថា េលកជំទវ   អឹុង កនា� ផាវ ី  រជធានីភ�ំេពញ 

២៣ េលកជំទវ ម៉ាណ ណាវ ី ឯកឧត�ម       អូស� ន ហស្សោន់ រជធានីភ�ំេពញ 

២៤ ឯកឧត�ម ជាម េប៉អ ឯកឧត�ម ្រព�ំ សុខ  េខត�ៃ្រពែវង 

២៥ ឯកឧត�ម េទព សម៉ន ឯកឧត�ម       ស សុខ  េខត�ៃ្រពែវង 

២៦ ឯកឧត�ម េព្រជ ជីវន័ ឯកឧត�ម ញឹម វណ�ដ េខត�ៃ្រពែវង 

២៧ ឯកឧត�ម េថាង វរលក�ណ៍ ឯកឧត�ម ហីុ បាវ ី  េខត�ៃ្រពែវង 

២៨ ឯកឧត�ម េខៀវ ភារទិ� ឯកឧត�ម េស្បោង សរ៉ត េខត�ៃ្រពែវង 

២៩ ឯកឧត�ម សរ ីេកសល្យ ឯកឧត�ម សុ៊យ ែស៊ម េខត�េពធិ៍សត់ 

៣០ ឯកឧត�ម  រ ៉ហូ�ី អូស� ន ឯកឧត�ម ែកវ រតនៈ េខត�េពធិ៍សត់ 

៣១ ឯកឧត�ម   ខូយ សុខ ឯកឧត�ម ទី នរនិ�   េខត�េពធិ៍សត់ 

៣២ ឯកឧត�ម    េនន ម៉ាល័យ  ឯកឧត�ម       បុ៉ល សេរឿន         េខត�្រពះសីហនុ 

៣៣ ឯកឧត�ម   តក វណ�ថា ឯកឧត�ម កឹម សីុថន េខត�្រពះសីហនុ 

៣៤ ឯកឧត�ម   អិុត សុខ ឯកឧត�ម សុខ េផង  េខត�តែកវ 

៣៥ ឯកឧត�ម  ងួន េបឿន ឯកឧត�ម ចម ្របសិទ�  េខត�ែកប 
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៣៦ ឯកឧត�ម  េន សំ  ឯកឧត�ម គន់ គីម  េខត�ឧត�រមានជ័យ 

៣៧ ឯកឧត�ម   យិន បុ៊នណាង ឯកឧត�ម វង សូត េខត�ត្ូបងឃ�ុំ 

៣៨ ឯកឧត�ម   សន សរ៉ណា ឯកឧត�ម សយ សំអល់ េខត�ត្ូបងឃ�ុំ 
 

ករេកះេហរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម៌មកេឆ�យបំភ�ឺចំនួន១េលក។ រដ�ម�ន�ីៃន្រកសួងយុត�ិធម៌ ឯកឧត�ម 

អង�វង្ស វឌ្ឍនា ្រត�វបានគណៈកម�ករជំនាញទី៦ (គណៈកម�ករនីតិកម� និងយុត�ិធម៌) េកះេហសកសួរកល

ពីៃថ�ទី៤ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៩ អំពីករអនុវត�ន៍យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី ៤ និងកម�វធីិនេយាបាយ

របស់រជរដ� ភិបាលអណតិ�ទី៦ េត្រកសួងយុត�ិធម៌មានែផនករសកម�ភាពែបបណាខ�ះទក់ទិនកំែណទ្រមង់

ច្បោប់ និង្របព័ន�យុត�ិធម៌ ដូចជា ករកសងេហដ� រចនាសម�័ន�ស� ប័ន មានសលដំបូងេខត� រជធានី សល

ឧទ�រណ៍ និងទិសេដក�ុងករបេង�តសលដំបូងេខត�ែកប ករផ�ល់ជំនួយែផ�កច្បោប់ និងយន�ករេដះ�សយ

វវិទេ្រក្របព័ន�តុលករ រហូតមកទល់េពលេនះបានេរៀបចំបេង�ត្រគប់េខត� ្រក�ង រជធានីេហយឬេន? 

្របសិនេបេនេតមានេខត�ណាខ�ះ? អំពីករករបណ�ុ ះធនធានមនុស្ស េតករព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញដល់    

ម�ន�ីតុលករ អយ្យករ និងករេលកកំពស់វស័ិយយុត�ិធម៌ និងច្បោប់ពក់ព័ន� េដម្ីបជំរញុករេដះ�សយ និង

ករព្រងឹងយុត�ិធម៌ជូន្របជាពលរដ�ឲ្យសម�សបនឹងេពលេវលេវល តមនីតិវធីិែដលបានកំណត់េនក�ុងច្បោប់ 

កិច�ដំេណ រកររបស់តុលក អយ្យករ េនតមបណា� េខត� រជធានី និងករបំេពញតួនាទីរបស់ខ�ួនបានេហយ

ឬេន ពិេសសករព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញដល់ម�ន�ីតុលករ អយ្យករតុលករ? េតមានែផនករបណ�ុ ះ

បណា� លម�ន�ីនគរបាលយុត�ិធម៌  និងភា� ក់ងរនគរបាលយុត�ិធម៌េដម្ីបបំេពញមុខងររបស់ខ�ួនឲ្យមាន្របសិទ�

ភាពែបបណា? 

32T១ .១ .   ករបេ��ញមតិេយាបលជ់ាបរមិាណរបសស់មាជិកសភា�ស�េីនក�ងុេពល

្របជុំេពញអង�រដ�សភា 

32TUតរាងទី១ U៖ ចំនួន និងភគរយតំណងរា�ស��ស�ី េឡងបេ�� ញមតិេធៀបនឹងតំណងរា�ស�បុរស 

 

ចនំនួតណំាងរ�ស� 

ក�ងុគណបក្ស្របជាជនកម�ជុា 

 

ចនំនួតណំាងរ�ស� 

បានេឡងបេ��ញមតតិមេភទ 
 

 

១២៥នាក់ 
 

 

 

១២នាក់ 

�ស� ី ២៦នាក់ 

 

២០,៨០% �ស� ី ០១នាក់ ៣,៨៤% 

បុរស ៩៩នាក់ 

 

៧៩,២០% បុរស ១១នាក់ ១១,១១% 
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ករេឡងបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�គិតជាបរមិាណសរបុចំនួន១២នាក់ ក�ុងសម័យ្របជំុេពញ

អង�រដ�សភាស្រមាប់របាយករណ៍ឆា� ំទី១ៃននីតិកលទី៦េនះ ក�ុងេនាះ តំណាងរ�ស��ស�ីមានចំនួន ១នាក់ េស�

នឹង ៣,៨៤% ៃនតំណាងរ�ស��ស�ីសរបុ២៦នាក់។ តំណាងរ�ស�បុរសមានចំនួន ១១នាក់ េស�នឹង ១១,១១% 

ៃនតំណាងរ�ស�បុរសសរបុ ៩៩នាក់។ ចំនួនៃនករេឡងបេ�� ញមតិេនះ គឺមានក្រមិតទបបំផុត ៩,៦០%េប

េធៀបនឹងចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�សរបុ ១២៥នាក់។ 

32 T១ .២ .   គុណភាពមតពិិភាក្សោរបសអ់�កតណំាងរ�ស��ស� ី

ខ�ឹមសរមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ែដលបានបេ�� ញេនក�ុងអំឡុងេពល្របជំុេពញអង�  ្រត�វបានវភិាគ

េដយែបងែចកជាបីសូរ (Tone)  គឺ៖ អព្យោ្រកឹត្យ  វជិ�មាន  និងអវជិ�មាន ចំេពះស� ប័ន រេបៀបវរៈ ឬតួអង�/ស�

ប័នរដ� ភិបាលណាមួយែដលអ�កតំណាងរ�ស�និយាយសំេដេទ។  

.ខ�ឹមសរអព្យោ្រកឹត្យ គឺសំេដេលមតិធម�តេទេលតួអង� ឬស� ប័នណាមួយ។  

.ខ�ឹមសរវជិ�មាន  គឺេផា� តេលករេលកសរេសរពីគុណសម្បត�ិេសចក�ី្រពងច្បោប់េគាលនេយាបាយ 

ឬតួអង� ឬស� ប័នណាមួយ។  

.ខ�ឹមសរអវជិ�មាន គឺនិយាយពីគុណវបិត�ិរបស់តួអង� ឬស� ប័នណាមួយ។ 

32 TUតរាងទី២ U៖  ករបង� ញពីអ�កតំណងរា�ស��ស�ីេឡងបេ��ញមតិ 

 

ល

.រ 

 

េឈ� ះ 

តំណាងរ�ស��ស� ី

 

គណបក្ស 

 

ចំនួនេឡង

បេ�� ញ

មតិ 

ករបេ�� ញមតិក�ុងន័យ 

(គិតជានាទី) 

ចំនួននាទី

េឡង

បេ�� ញមតិ

សរបុ 

 

អព្យោ្រកឹត្យ 
 

វជិ�មាន 
 

អវជិ�មាន 

 

១ 
 

េឡាក េខង 
 

្របជាជនកម�ុជា 

 

១ 
 

 

០ 
 

៧ 
 

០ 
 

៧ 

 

សរបុ 
 

១ 
 

 

០ 
 

៧ 
 

០ 
 

៧ 

 

តរងខងេលបង� ញថា អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីចំនួន១នាក់ែដលបានេឡងបេ�� ញមតិមានចំនួន១ដង 

ចំណាយេពលសរបុអស់៧នាទី។ ករបេ�� ញមតិក�ុងន័យវជិ�មាន េដយេផា� តេទេលករពិភាក្សោ និងអនុម័ត

េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពី ហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា� ២ំ០១៩។ េលកជំទវ េឡាក េខង បង� ញពីករ      

គំា្រទច្បោប់េនះែដលបាននំាផល្របេយាជន៍ជូន្របជាពលរដ� និងេធ�ឲ្យេសដ�កិច�កម�ុជាមានកររកីចេ្រមនេទ
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មុខយ៉ាងេលឿន ្រពមទំងគំា្រទសមិទ�ផល កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងពក់ព័ន�នឹងករកសង និងករជួយឧបត�ម�   

េផ្សងៗដល់្របជាពលរដ�។ 

១.៣.  មតិេយាបលរ់បសត់ំណាងរ�ស��ស� ីនិងបុរសែដលបានេលកេឡងទក់ទង
នឹងប�� �ស� ីនិងកមុារ 

មិនខុសពីនីតិកលមុន ករសេង�តបង� ញឲ្យេឃញថា ក�ុងឆា� ំទី១ៃននីតិកលទី៦េនះ ប�� �ស� ី និង

កមុារ មិន្រត�វបានេលកយកមកដក់ក�ុងរេបៀបវរៈៃនកិច�្របជំុេទ។ បែន�មេទេលេនាះេទៀត រល់កិច�ពិភាក្សោ

ពំុបានឆ�ុះប�� ងំពីផល្របេយាជន៍ និងផលប៉ះពល់ដល់�ស�ី និងកុមារេទ េនះរមួទំងអ�កតំណាងរ�ស��ស�ី

ទំងបុរសផងែដរ។ េលសពីេនះេទៀត ពួកគាត់ក៏មិនបានេលកេឡងអំពី�ស�ី និងកុមារែដលបាន និងកំពុងរង

េ្រគាះនូវ្រគប់ទ្រមង់ៃនករេរ សេអង និងកររេំលភបំពន ជាពិេសសេកតេចញពីែផនករអភិវឌ្ឍន៍ េទះបីជា

គណបក្សជាប់េឆា� តបានសន្យោថា នឹងេដះ�សយប�� �ស�ី និងកុមារេនក�ុងកម�វធីិនេយាបាយរបស់ខ�ួនក៏

េដយ។  

េនះបង� ញឲ្យេឃញថា ករេដះ�សយប�� �ស�ី និងកុមារ ពំុបានស�ិតេនក�ុងករចប់អរម�ណ៍ និង

យកចិត�ទុកដក់របស់អ�កតំណាងរ�ស�េឡយ េហយក៏ជា្របធានបទែដលស�ិតក�ុងករតម�ល់ទុកេលេធ�េចល

ផងែដរ ថ�ីេប្របជាពលរដ��ស�ីមានចំនួន្របមាណ៥៣% និងចំនួនកុមារមាន្របមាណ៧០%ៃន្របជាពលរដ�

សរបុក៏េដយ។ 

 ២. សកម�ភាពរបសអ់�កតំណាងរ�ស��ស�ចុីះមូលដ� ន 

  32TUតរាងទី៣ U៖ ចំនួន និងេគលបំណងៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណងរា�ស�ទាងំ�ស�ី និងបុរស 

 

េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ� ន 
ទងំ១១៥៦េលក 

របសអ់�កតណំាងរ�ស� 
ទងំ�ស�-ីបុរសចំននួ៦៤នាក ់

 

 

គណបក្សនេយាបាយ 
 

 
 

សរបុ 
 

 

 

�ស� ី១៤នាក ់
 

បុរស ៥០នាក ់
 

៦៤នាក ់
 

ករអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានា

របស់្របជាពលរដ� 
 

០ េលក ៨ េលក ៨ េលក  
០.៦៩% 

 

ជួបសំេណះសំណាលសកសួរសុខទុក� និង

ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានា 

១៧៣ េលក ៦២៣ េលក ៧៩៦ េលក  
៦៨.៨៥% 

 

ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្ស 
 

៣៥ េលក ១១៩ េលក ១៥៤ េលក 
១៣.៣២ % 
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ករចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់ 

អង�ករសង�មសីុវលិ 

០ េលក ០ េលក ០េលក 
០ % 

 

ករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬអមដំេណ រថា� ក់

ដឹកនំា 

២១ េលក ១៧៧ េលក ១៩៨ េលក 
១៧.១២% 

 

 

សរបុរមួ 
២២៩ េលក 
១៩.៨០% 

៩២៧ េលក  
៨០.១៩% 

១១៥៦ េលក  
១០០% 

 
 

តមទិន�ន័យែដលអ�កសេង�តករណ៍ខុមែ�ហ�លទទួលបានអំពី សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�ក

តំណាងរ�ស� តមរយៈបណា� ញទំនាក់ទំនងសង�មរបស់អ�កតំណាងរ�ស� បង� ញថា ក�ុងរយៈេពលចប់ពីែខ

ក��  ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៩ មានតំណាងរ�ស�ចំនួន៦៤នាក់ ក�ុងេនាះមាន�ស�ី ចំនួន ១៤នាក់ 

ក�ុងចំេណាមតំណាងរ�ស�១២៥នាក់ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានចុះមូលដ� នសរបុចំនួន១១៥៦េលក។ 

េបេ្រប�បេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ែដលមានពីរគណបក្សនេយាបាយេនក�ុងរដ�សភា (គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិកម�ុជា)  សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ស្រមាប់នីតិកលទី៦ ឆា� ំទី

១េនះ គឺមានករថយចុះចំនួន ៥០៩េលក ពី ១៦៦៥េលក  នីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៦P4F

5
P មក្រតឹម ១១៦៥េលក 

នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា� ទីំ១ែដលមានគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែតមួយគត់មានអសនៈេនក�ុងរដ�សភា ។ 

 ្រគប់សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស� គឺបានេធ�េឡងែតក�ុងេគាលបំណងសំខន់ចំនួន

៤បុ៉េណា� ះក�ុងចំេណាមេគាលបំណងសំខន់ៗចំនួន៥ រមួមាន(១).ករជួបសំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចក

អំេណាយជូន្របជាពលរដ� និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានា។ (២).ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្ស។ 

(៣).ករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬអមដំេណ រថា� ក់ដឹកនំា។ (៤).ករចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសីុ

វលិ និង(៥).ករចុះជួយអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�េនតមមូលដ� ន។  

េគាលបំណងសំខន់ចំនួន៤ ៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស� បង� ញថា ករជួប

សំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយជូន្របជាពលរដ� និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានាមានចំនួនដល់

េទ៧៩៦េលក (៦៨,៨៥%) ជាតួេលខខ�ស់ជាងេគបំផុត  ខណៈែដលករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬអមដំេណ រ

ថា� ក់ដឹកនំា មានចំនួន ១៩៨េលក (១៧,១២%)  និង ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្សមានចំនួន

១៥៤េលក (១៣,៣២%) ជាតួេលខខ�ស់បនា� ប់។ ផ�ុយេទវញិ ករចុះអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានា

របស់្របជាពលរដ�  គឺមានក្រមិតទបបំផុតចំនួនែត ៨េលក (០,៦៩%)។ រឯី ករចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈ

របស់អង�ករសង�មសីុវលិ ពំុមានអ�កតំណាងរ�ស�ណាមា� ក់យកចិត�ទុកដក់ចូលរមួេឡយ។ 

 

                                                             
5 របាយការណ៍ខុមែ�ហ�ល ឃា� ំេមើលេយនឌ័រែផ�កនេយបាយ៖ សភា និងតំណងរ�ស��ស�ី និង�ស�ីក��ងដំេណើរការចុះេឈា� ះេបាះេឆា� តថ�ី ឆា� ំ២០១៦ េចញផ្សោយេ�ែខមីន ឆា� ំ២០១៧ (COMFREL’s Website: 

www.comfrel.org) 
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២.១. ករចុះេបសកកម�របសអ់�កតំណាងរ�ស��ស� ី

32 TUតរាងទី៤ ៖ U  ចំនួន និងេគលបំណងៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណងរា�ស��ស�ី 

 

េគាលបណំង 
ៃនករចុះមលូដ� នទងំ២២៩េលក 

របសអ់�កតណំាងរ�ស��ស�ចីនំនួ១៤នាក ់
 

 

គណបក្សនេយាបាយ 
 

 

 

�ស� ី១៤នាក ់
 

ភាគរយ 
 

ករអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានារបស់្របជាពលរដ� 
 

 

០ េលក ០ 
 

 

ជួបសំេណះសំណាលសកសួរសុខទុក� និងែចកអំេណាយ 

និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានា 
 

១៧៣ េលក ៧៥,៥៤% 

 

ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្ស 

 

៣៥ េលក ១៥,២៨% 

ករចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសង�មសីុវលិ 

 

០ េលក ០ 

ករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬអមដំេណ រថា� ក់ដឹកនំា 

 

២១ េលក ៩,១៧% 

 
សរបុរមួ 

 

 
២២៩ េលក  

 
១០០% 

 

ក�ុងរយៈេពលេនះ  អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីទំង១៤នាក់មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែតមួយគត់ែដល

មានអសនៈេនក�ុងរដ�សភា បានេធ�សកម�ភាពេនមូលដ� នសរបុចំនួន២២៩េលក ក�ុងេនាះ ជួបសំេណះ      

សំណាល សកសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានាមានចំនួន១៧៣េលក ែដលជាតួ

េលខខ�ស់ជាងេគ។ ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្សចំនួន ៣៥េលក។ ករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬ

អមដំេណ រថា� ក់ដឹកនំាមានចំនួន២១េលក។ ចំែណកឯ ករចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសង�ម

សីុវលិ និងករចុះអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានារបស់្របជាពលរដ� គឺពំុេឃញមានអ�កតំណាងរ�ស�

�ស�ីណាមា� ក់យកចិត�ទុកដក់ចូលរមួ និងេដះ�សយប�� ជូន្របជាពលរដ�េឡយ។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងនីតិ

កលទី៥ ចំនួនសកម�ភាពេនះ បានថយចុះចំនួន ១១០េលក ពី ៣៣៩េលក នីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៦ មក្រតឹម  

២២៩េលក នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា� ២ំ០១៩។ 
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េបេ្រប�បេធៀប ពីេគាលបំណងមួយេទេគាលបំណងមួយៃនករចុះេបសកកម�របស់អ�កតំណាងរ�ស�

�ស�ី បង� ញឲ្យេឃញថា      មានករ ខុសគា� ឆា� យ   រវងតួេលខ ៃនករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក�  

ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានាែដលមានចំនួន១៧៣េលក (៧៥,៥៤%) ជាមួយនឹងករចុះ

អន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�មានចំនួន០េលក (០%)។  តួេលខេនះ េនែត

បង� ញយ៉ាងច្បោស់ថា សកម�ភាពៃនករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមិទ�ិ

ផលនានាេនែតជាសកម�ភាពអទិភាព និងសកម�ដែដល  ខណៈែដលករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញ

គណបក្សក៏ជាសកម�ភាពអទិភាពផងែដរ។  

32 TUតរាងទី៥ U៖  ភគរយអ�កតំណងរា�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�េធៀបនឹងអ�កតំណងរា�ស�បុរស 

 

តំណាងរ�ស�បានចុះេបសកកម�៦៤នាក់ 

 
 

�ស� ី ១៤នាក់ ៥៣,៨៤% 

 

បុរស ៥០នាក់ ៥០,៥០% 

 
 

ភាគរយសរបុរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�បីានចុះេបសកកម� ្របហក់្របែហលនងឹភាគរយសរបុរបស់

អ�កតំណាងរ�ស�បុរសែដលបានចុះេបសកកម� គឺ ៥៣,៨៤% េស�នឹងចំនួនតំណាងរ�ស��ស�ី១៤នាក់ក�ុង

ចំេណាមសមាជិកសភា�ស�ី២៦នាក់ េ្រចនជាងបន�ិចភាគរយរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បុរសចំនួន ៥០,៥០% េស�

នឹង៥០នាក់ក�ុងចំេណាមសមាជិកសភាបុរស៩៩នាក់។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងនីតិកលទី៥  ភាគរយអ�កតំណាង

រ�ស��ស�ីចុះេបសកកម� មានករថយចុះខ� ងំ ពី ៨៣,៣៣% នីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៦ មក្រតឹម៥៣,៨៤% នីតិ

កលទី៦ ឆា� ២ំ០១៩  ខណៈែដលភាគរយអ�កតំណាងរ�ស�បុរសចុះេបសកកម�ក៏មានករថយចុះខ� ងំែដរ គឺ

ពី ៧៨,៧៩% នីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៦ មក្រតឹម ៥០,៥០ % នីតិកលទី៦ ឆា� ២ំ០១៩។ 

32 TUតរាងទី៦៖ U  ចំនួនចុះេបសកកម�ៃនអ�កតំណងរា�ស��ស�ីម� ក់ៗ 

អក្សរ េគាល/តំណាង េគាលបំណងៃនេបសកម�ទំង៥គឺ៖ 

(ក) ករអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានារបស់្របជាពលរដ� 

(ខ) ជួបសំេណះសំណាលសកសួរសុខទុក� និងែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានា 

(គ) ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្ស 

(ឃ) ករចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសង�មសីុវលិ 

(ង) ករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬអមដំេណ រថា� ក់ដឹកនំា 
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ល.រ 
 

េឈ� ះតំណាងរ�ស��ស� ី
 

គណបក្ស 
េគាលបំណងៃនេបសកកម� 

(ក) (ខ) (គ) (ឃ) (ង) សរបុ 

១ ែម៉ន សំអន ្របជាជនកម�ុជា ០ ៣៨ ១០ ០ ១០ ៥៨ 

២ បាន �សីមំុ ្របជាជនកម�ុជា ០ ៤៥ ២ ០ ៥ ៥២ 

៣ េឡាក េខង ្របជាជនកម�ុជា ០ ៣៣ ៣ ០ ២ ៣៨ 

៤ កុប ម៉ារយ៉ីាស ្របជាជនកម�ុជា ០ ១០ ២ ០ ១ ១៣ 

៥ ឃួន សុដវ ី ្របជាជនកម�ុជា ០ ៤ ៨ ០ ១ ១៣ 

៦ និន សផុន ្របជាជនកម�ុជា ០ ១២ ០ ០ ០ ១២ 

៧ នួម េសភ័ណ�  ្របជាជនកម�ុជា ០ ៨ ០ ០ ២ ១០ 

៨ េព សុភាព ្របជាជនកម�ុជា ០ ៨ ១ ០ ០ ៩ 

៩ ែក ច័ន�មុនី ្របជាជនកម�ុជា ០ ៧ ១ ០ ០ ៨ 

១០ សុ៊ន សេភឿន ្របជាជនកម�ុជា ០ ៣ ៤ ០ ០ ៧ 

១១ ្រតឹង ថាវ ី ្របជាជនកម�ុជា ០ ១ ៤ ០ ០ ៥ 

១២ ខុង សុ៊នេអង ្របជាជនកម�ុជា ០ ២ ០ ០ ០ ២ 

១៣ �សី គឺមឆយ ្របជាជនកម�ុជា ០ ១ ០ ០ ០ ១ 

១៤ ្រគ�ច សំអន ្របជាជនកម�ុជា ០ ១ ០ ០ ០ ១ 

សរបុ 

 

០ ១៧៣ ៣៥ ០ ២១ ២២៩ 

 

តរងទី៦ បង� ញថា តំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�េ្រចនជាងេគបផំុត េនក�ុងឆា� ទីំ១ នីតិ

កលទី៦េនះ គឺ េលកជំទវ ែម៉ន សអំន តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ស� យេរៀងមានចំនួន ៥៨េលក គឺមានករ

េកនេឡងជិត៤ដង េបេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៦ មានចំនួនែត ១៥េលក។ អ�កែដលេ្រចនបនា� ប ់ គឺ 

េលកជំទវ បាន ្រសមីុំ តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ៃប៉លិន មានចំនួន ៥២េលក គឺបានេកនេឡងខ� ងំ ១៣ដង 

េបេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៤ មានចំនួនែត ៤េលក។ អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះមូលដ� នេ្រចន

បង�ួរ គឺ េលកជំទវ េឡាក េខង តំណាងរ�ស�មណ� លរជធានីភ�ំេពញ មានចំនួន ៣៨េលក គឺ្របហក់

្របែហលនឹងនីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៦ មានចំនួន ៣៤េលក។ រឯីអ�កតំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�

ក្រមិតមធ្យម មានចំនួន៣នាក់ គឺ េលកជំទវ ឃនួ សដុរ ី តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�កណា� ល  និងេលក

ជំទវ កបុ ម៉ារយ៉ីាស ់ តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�កំពង់ឆា� ំង មានចំនួន១៣េលក និង ១២េលក គឺេលកជំទវ 

និន សផនុ តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�តែកវ។ េដយែឡក អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�ក�ុង

ក្រមិតទប មានចំនួន៨នាក់។ 
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សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ី និងអ�កតំណាងរ�ស�បុរសខងេល គឺមិនមាន

បង� ញអំពីលទ�ផលជាក់ែស�ងែដលបានេដះ�សយ ឬករេធ�អន�រគមន៍របស់ពួកគាត់េនតមមណ� ល

នីមួយៗេឡយ។ អ�កសេង�តករណ៍ខុមែ�ហ�លព្យោយាមទំនាក់ទំនងរកព័ត៌មានទំងេនះ បុ៉ែន�េនែតមិនមាន

ករេឆ�យតបអំពីេរឿងេនះ។ ចំែណកឯ ចំនួនៃនករចុះេបសកកម�របស់អ�កតំណាងរ�ស�ទំង�ស�ី និងបុរស 

ស្រមាប់ឆា� ំទី១ នីតិកលទី៦េនះ បានែតពក់កណា� លៃនអសនៈសរបុ ១២៥នាក់ក�ុងរដ�សភា។ 

៣. ករបំេពញករសន្យោរបសរ់ដ� ភិបាលទក់ទងនឹងប�� �ស� ីនិងកមុារ 

32 TUតរាងទី៧ U៖  កម�វិធីនេយាបាយរបស់គណបក្ស្រ�ជាជនកម�ុជា នីតិកលទី៦ (២០១៨-២០២៣32T32T) 

 

ល.រ 
 

កម�វធិនីេយាបាយរបសគ់ណបក្ស្របជាជនកម�ជុា 

ស្រមាបន់ីតកិលទ៦ី (២០១៨-២០២៣) 
 

១ 
 

អភិវឌ្ឍ និងព្រងឹង្របព័ន�គំាពរសង�ម្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងចីរភាព ែដលជួយគំាពរ្របជា

ជន្រគប់របូពីហនិភ័យនានា េដយមិនទុកឲ្យ្របជាជន ណាមា� ក់ស�ិតេនេ្រក្របព័ន�គំាពរសង�ម

េឡយ។ បន�ជំរញុអនុវត�េដយឥតងកេរនូវ «្រកបខណ� េគាលនេយាបាយជាតិគំាពរសង�ម ឆា� ំ

២០១៦-២០២៥» េរៀបចំដក់ឲ្យអនុវត�ចប់ពីពក់កណា� លឆា� ំ២០១៩េទនូវកម�វធីិ ឧបត�ម��ស�ីមាន

ៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម២ឆា� ំៃន្រគ�សរ្រកី្រក ែដលករឧបត�ម�េនះនឹងេធ�េឡងជា៣ដំណាក់

កល គឺ ដំណាក់កលទី១៖ ឧបត�ម� ៤េលក ក�ុងមួយេលក៤មឺុនេរៀលេនេពល�ស�ីមានៃផ�េពះេទ

ទទួលយក េសវពិនិត្យៃផ�េពះេនមូលដ� នសុខភិបាលរបស់រដ�។ ដំណាក់កលទី២៖ ឧបត�ម�២០

មឺុនេរៀលេនេពល�ស�ីស្រមាលកូនេនមូលដ� នសុខភិបាលរបស់រដ�។ ដំណាក់កលទី៣៖ ឧបត�ម� 

១០េលក ក�ុង១េលក៤មឺុនេរៀលេនេពល �ស�ីជាមា� យនំាទរកេទទទួលថា� ំបង� រ ឬេសវគំាពរ

រហូតដល់កុមារមាន អយុ២ឆា� ។ំ 
 

២ 
 

បេង�នឱកសករងរឲ្យបានេ្រចនដល់�ស�ី និងបេង�ន្របាក់េបៀវត្សរឲ៍្យបាន សមរម្យ។   

 
 

៣ 
 

កត់បន�យ និងលុបបំបាត់អំេពេកង្របវ�័�  ករជួញដូរផ�ូវេភទេល�ស�ី និង កុមារ និងប��� បករ

យល់ដឹងអំពីសិទ�ិេយនឌ័រ។ 
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  កម�វិធីនេយាបាយរបសរ់ជរដ� ភបិាលកម�ុជា នីតិកលទី៦ៃនរដ�សភា 
P5F

6
P39 Tេយាងតម្របសសន៍របស់េលកជំទវ អុឹង កនា� ផាវី ជារដ�ម�ន�ីៃន្រកសួងកិច�ករនារ ី ក�ុងអណត�ិ

ថ�ី (នីតិកលទី៦)េនះ ្រកសួងកិច�ករនារនឹីងបន�េផា� តករយកចិត�ទុកដក់េលករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជា

ពិេសសេផា� តេលជំនាញភាពជាអ�កដឹកនំារបស់�ស�ីក�ុងវស័ិយនេយាបាយ វស័ិយសង�ម និងវស័ិយេសដ�កិច�

េនថា� ក់្របេទសក៏ដូចជាេនថា� ក់តំបន់។ 

39 Tេឆ�យតបេទនឹងសកលភាវបូនីយកម� ្រកសួងកិច�ករនារនឹីងព្រងឹងភាពអង់អចដល់�ស�ីេដម្ីបមាន

សមត�ភាពចូលរមួ្របកួត្របែជង និងៃច�្របឌិតថ�ីេនក�ុងទីផ្សោរករងរ ក៏ដូចជាបេង�នសមត�ភាពរបស់ពួកេគ

ក�ុងករស្រមបខ�ួនេទនឹងករផា� ស់ប�ូរនិងេរៀនេដម្ីបមានភាពេជាគជ័យែផ�កសហ្រគិន។ ករគំា្រទ�ស�ីែផ�ក

េសដ�កិច�គឺជាកតលីករយ៉ាងសំខន់ក�ុងករកត់បន�យភាពងយរងេ្រគាះរបស់�ស�ី េហយនិងព្រងឹងភាព

អង់អចរបស់�ស�ីក�ុងតួនាទីជាៃដគូដ៏មានតៃម�ជាមួយនឹងបុរសេនក�ុងសង�ម។ េដម្ីបអនុវត�ករងរេនះ្រកសួង

កិច�ករនារបីាន និងកំពុងសហករជាមួយ្រកសួងពក់ព័ន�េដម្ីបបន�អប់រ ំ និងផ្សព�ផ្សោយដល់�ស�ីអំពីព័ត៌មាន

ែដលពក់ព័ន�នឹងច្បោប់ ច្បោប់ករងរ េហយករពរសិទ�ិរបស់ពួកេគ រមួទំងបន�អនុវត�សកម�ភាពេលកកម�ស់

ជីវភាពរស់េនរបស់�ស�ីជនបទឲ្យមានជំនាញវជិា� ជីវៈេដម្ីប្របកបមុខរបរកសិកម� ឬមិនកសិកម�ឲ្យសីុចង� ក់

េទនឹងត្រម�វករទីផ្សោរែដលវវិត�ន៍យ៉ាងេលឿន។  

39 Tេដម្ីបេលកកម�ស់សុខុមាលភាពរបស់�ស�ី និងកុមារ ្រកសួងកិច�ករនារសីហករជាមួយ្រកសួងពក់

ព័ន�កំពុងចូលរមួអនុវត�េគាលនេយាបាយថ�ីរបស់រជរដ� ភិបាល េពលគឺេគាលនេយាបាយគំាពរសង�ម 

េដយេផា� តអទិភាពេទដល់មុខស�� មួយចំនួនក�ុងេនាះមាន�ស�ីែដលមានៃផ�េពះ និង�ស�ីែដលមានវយ័     

ចំណាស់។ កិច�គំាពរសង�មជាមូលដ� ន្រគឹះែដលធានាថាមិនមាននរណាមា� ក់ទុកេចលឲ្យេនឯេក ឬគា� ន

នរណាេនពីេ្រកយ (No one is left behind) េហយធានាថា �ស�ី េក�ង�សី និង្រក�មងយរងេ្រគាះទទួលបាន

អត�្របេយាជន៍ៃនកំេណ នេសដ�កិច�ដ៏រងឹមំារបស់្របេទសជាតិេយង។ តមករ�សវ្រជាវមួយេទៀតេនក�ុង

សកលេលក បានបង� ញថា ្រកបខ័ណ� គំាពរសង�មជាកតលីករក�ុងករកត់បន�យវសិមភាពេយនឌ័រ 

េហយនឹងធានាសំណាញ់សុវត�ិភាពជូន្រក�មងយរងេ្រគាះ។  

39 Tេដម្ីបកត់បន�យអំេពហឹង្សោេល�ស�ី និងកុមារ ្រកសួងកិច�ករនារបីានបន�ព្រងឹងករអនុវត�ែផនករទប់

ស� ត់រល់ទ្រមង់ៃនអំេពហឹង្សោេល�ស�ី និងេក�ង�សីឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ និងេលកកម�ស់សីលធម៌សង�មេឡង      

វញិ េដយយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ចំេពះករអប់រសំង�មឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរផ�ត់គំនិតកំុឲ្យមានករេរ សេអង

ចំេពះ�ស�ីេភទ េហយផ�ត់គំនិតៃនករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ៃនករពិសរេ្រគ�ង�សវងឹ និងប�ង� បករេ្រប្របាស់

េ្រគ�ងេញ�នែដលមានផលប៉ះពល់អវជិ�មានធំេទេលយុវវយ័។ ចំែណកមាតបិតក៏មានតួនាទីសំខន់ផង

ែដរក�ុងករេលកកម�ស់សីលធម៌សង�ម ្រកសួងនឹងព្រងីកករអនុវត�កម�វធីិអប់រកូំនតមែបបវជិ�មាន េហយនឹង

េធ�ករងរេនះជាមួយ្រក�ម្រគ�សរេន្រគប់មជ្ឍដ� ន។ �សបជាមួយគា� េនះ ្រកសួងនឹងបន�ព្រងឹងវប្បធម៌សន�នា

េដម្ីបេដះ�សយជំេលះែដលអចនំាមកនូវអំេពហឹង្សោេនក�ុង្រគ�សរ និងព្រងីកយុទ�នាករបុរសល� េដយ

                                                             
6shorturl.at/qzNX6  



ខុមែ�ហ�ល របាយការណ៍ ៖    ការឃា� េំមើលេយនឌរ័ែផ�កនេយាបាយ 

 

ែផ�កអប់រ ំនិងេយនឌ័រ ទំពរ័ 20 

្រត�វធានាថាបុគ�លណាែដល្រប្រពឹត�សកម�ភាពបទេល�សេនះ ្រត�វែតទទួលេទសចំេពះមុខច្បោប់។ ប�� មួយ

េទៀតគឺ ករវវិត�ន៍េជឿនេលឿនៃនបេច�កវទិ្យោ និងករេ្រប្របាស់របស់យុវវយ័ ដូេច�ះ្រកសួង្រត�វែតបំផុសឲ្យយុវវ ័

យេ្រប្របាស់្របព័ន�បេច�កវទិ្យោេដយមានករទំនួលខុស្រត�វខ�ស់ មិន្របាស់ចកពីទិសេដៃនករអប់រ ំ និង

ចំេណះដឹង។ 
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III. ស� នភាពអ�កនេយាបាយ�ស�កីម�ុជា 

 

      ក�ុងដំេណ រករនេយាបាយ និងករេបាះេឆា� តេ្រជសតំងតំណាងរ�ស� ឆា� ំ២០១៨ សកម�ជន និងអ�ក

នេយាបាយ�ស�ីៃន    គណបក្ស្របឆំាងសំខន់(គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ)្រត�វបានេគមិនផ�ល់អំណាច និងររងំ

មិនឲ្យចូលរមួក�ុងដំេណ រករនេយាបាយ និងករេបាះេឆា� ត េដយសរែតកររលំយគណបក្ស្របឆំាង    

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ និងករហម្របាមអ�កនេយាបាយ�ស�ីរបស់គណបក្ស្របឆំាងចូលរមួក�ុងករេបាះ

េឆា� តជាតិ ឆា� ២ំ០១៨ បរយិាកសៃនករភ័យខ� ច និងកររតិត្ិបតេសរភីាពៃនករបេ�� ញមតិ។ អសនៈ�ស�ី

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ចំនួន ៥៥៣នាក់ ក�ុងេនាះ ៣៦នាក់ជាេមឃំុ េចសង� ត់�ស�ី និងតំណាងរ�ស�ចំនួន៧

របូមកពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ្រត�វបានដកហូត    េ្រកយពីគណបក្ស្របឆំាងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ្រត�វបាន

រលំយ។ ខណៈេពលេនាះែដរ �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមួយចំនួនក៏បានចុះចូល

ជាមួយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេដម្ីបរក្សោតួនាទីរបស់ខ�ួនជា្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ និងជាេមឃំុ េចសង� ត់ 

និងមិនចង់បាត់បង់ឱកសក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� នរបស់ពួកគាត់។ 

ចេនា� ះពីេដមឆា� ំ ដល់ពក់កណា� លឆា� ២ំ០១៩ អ�កនេយាបាយ�ស�ីែដលេ្រប្របាស់សិទ�ិនេយាបាយ

របស់ខ�ូន និងសិទ�ិ�ស�ីេដម្ីបចូលរមួក�ុងដំេណ រករ្របជាធិបេតយ្យេន្របេទសកម�ុជា្រត�វបាន្របឈមករេចទ

្របកន់តមផ�ូវតុលករ រមួទំង ករេរ សេអង ករយាយី ករគំរមកំែហង និងកររតិត្ិបតពីសំណាក់អជា� ធរ 

សូម្ីបែតករជួប្របជំុគា�  ករពិភាក្សោគា� អំពីេរឿងនេយាបាយរបស់ពួកគាត់ក៏្រត�វបានរខំនផងែដរ។  
 

ជាក់ែស�ងសកម�ភាព គំរមកំែហង យាយី  រតិត្ិបតមកេលអ�កនេយាបាយ�ស�ីដូចជា៖ 
 

សរ្រពមានរបស់េលកនាយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន ែដលបាននិយាយគំរមកំែហងេទដល់អ�ក

នេយាបាយ�ស�ីបុ៉នា� នៃថ�មុនទិវនារអីន�រជាតិ៨មីនា ឆា� ២ំ០១៩៖ «ឥឡូវខ�ុំដឹង អ�កឯង្របជំុពីទី្រក�ងភ�ំេពញតម

ឡាន Bus េទភ�ំតេម ៉េបខ�ុំចង់េធ� ខ�ុំចប់េលឡាន្រក�ងទំងអស់។ អ�កេនភ�ំេពញេលក�សី្របធានចលនា�ស�ី 

េលក�សី្រត�វដឹងថា េលក�សីមិនអចលក់បំាងពីអ�ីរបស់េយងបានេទ អ�កណាដូចជាេនកំពង់ចម េគ្របជំុ

េលឡានBus េទខងកំពង់ធំ ្រតលប់មកវញិចូលចំករេល ដូចជាៃថ�េនះ ៃថ�ែស�កេគ្រត�វ្របជំុេនបឹង្រតកួន 

ស� នែតេគមិនដឹង! សូម្បែីត្របជំុតមឡានក៏េគ្រត�វេធ�ែដរ ឥឡូវនឹងេគកំពុងដំេណ រករេរៀបចំបន�េទៀត ្របយ័ត�

នាង្របយ័ត�! »។ 
 

អតីតេចសង� ត់រងទី១ េនសង� ត់ផ្សោរេដបូ៉ទី២ ខណ� ទួលេគាក រជធានីភ�ំេពញ អ�ក�សី                       

ទិត្យ សផុាត េរៀបរប់ថា កន�ងមកអតីតសមាជិក និងម�ន�ីបក្សបានជួបជំុទទួលទនអហររមួគា�  បុ៉ែន�្រត�វ

បានអជា� ធរេទរខំនេដយមិនអនុ�� តឱ្យពួកគាត់ជួបជំុគា� េឡយ េដយអះអងថា ករជួបជំុេនាះជារបូភាព

នេយាបាយ្របឆំាងេទនឹងសលដីកតុលករកំពូលចុះៃថ�ទី១៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ំ២០១៧។ អ�ក�សីថា៖ « 4 4 Tកំពុង

ញុាំៗ  េគេទ [អជា� ធរ]  េយងបំែបកគា� អស់េទ េហយក៏េគេចញដីកឱ្យបិទហងហ�ងឹ ហងហ�ងឹជារបស់អតីត

សមាជិកសេ�ង� ះជាតិ 44T»។ 
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ក��  សុនិ ចន់េពរ ៉េូហ្សត អតីតេចសង� ត់អូចរ េខត�បាត់ដំបង ្រត�វបានតុលករេកះេហជាបន�ប

នា� ប់។ ក�� បានេលកជាចម�ល់ចំេពះករេកះេហេនាះ េដយសរែតខ�ួនបានវលិមកជីវភាពធម�តវញិតំង

ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ្រត�វបានរលំយ កលពីចុងឆា� ២ំ០១៧មកេម៉�ះ។ ក�� បានបែន�មថា « ស្រមាប់ដីក

ហ�ងឹខ�ុំដូចជាចែម�កែដរ។ េតខ�ុំមានសកម�ភាពេទ្របឆំាងដីកតុលករកំពូលរេបៀបេម៉ច េបកររលំយគណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិ កលពី ៃថ�ទី១៦ េហយៃថ�ទី១៧ គឺរដ�បាល្រក�ងបានេទដកហូតយក្រតខ�ុំ េពលេនាះខ�ុំបាន

្របគល់្រតឱ្យេដយសន�ិវធីិេទេទៀត េនះទីមួយ។ ទីពីរ គឺខ�ុំបានមក្របកបរបររកសីុរបស់ខ�ុំរហូតដល់មានអ�ក

មករខំន ថាខ�ុំបេង�តចលនាឧទ� មរហូតដល់ដច់េភ��វែលងមកទទួលទននំប��ុ កហងនាងខ�ុេំទេហយ

្របែហល៧០ភាគរយមកដល់ៃថ�េនះ  »។ 

្រក�ម�ស�ីែដលជា េមឃំុ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោេខត� និង�ស�ក ែដលជាប់េឆា� តពីខងគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិក�ុងេខត�កំពង់ស� ឺចំនួន ៦របូ្រត�វបង�ំចិត�រត់េភៀសខ�ួនមួយរយៈ េដម្ីបសុវត�ិភាពេចៀសពីករេធ�ទុក�បុកេម�ញ

ពីអជា� ធររបប្រក�ងភ�ំេពញ និងេដម្ីបរង់ចំឱកសវលិ     ្រតឡប់េទបំេពញករងរបេ្រមសង�ម បេ្រម្របជា

ពលរដ� ចូលរមួេដះ�សយប�� �ស�ី និងកុមារេនក�ុងមូលដ� ន។ េមឃំុែ្រតង្រតយឹង �ស�កភ�ំ�ស�ច េខត�កំពង់

ស� ឺក��  កឹម តលុ ែថ�ងក�ុងេវទិកអ�កស� ប់វទិ្ុយអសីុេសរ ីកលពីយប់ៃថ�ទី៨ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៩ ថា ចប់តំង

ពីកររលំយគណបក្ស្របឆំាង និងដកហូតតួនាទីជាេមឃំុមក ក�� បាត់បង់ឱកសបន�ករងរជួយេដះ

�សយប�� �ស�ី និងកុមារក�ុងមូលដ� ន។ ក�� ចត់ទុកទេង�របស់អជា� ធរេនះថា ជាកររេំលភបំពនធ�ន់ធ�រ

ដល់សិទ�ិ�ស�ី៖ «យ៉ាងណាក៏េដយក៏មិនអចទទួលយកបានែដរ ែដលេគដក់គំនាបេលពួកខ�ុំែដលជា�ស�ី ជា

ពិេសសេទេល�ស�េីផ្សងេទៀតេទះជាគាត់មិនែមនជាថា� ក់ដឹកនំា ែតក៏ជា�ស�ីក�ុងនាម្របជាពលរដ�»។ 

សកម�ភាពរបស់រដ� ភិបាល និងទេង�របស់អជា� ធរទំងេនះជាករ្រប្រពឹត�ិផ�ុយនឹងអនុស�� សីុ-ដ      

«ករលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេរ សេអងេល�ស�ីេភទ» មា្រត៣ែចងថា « ក�ុង្រគប់វស័ិយ ជាពិេសសវស័ិយ 

នេយាបាយ សង�មកិច� េសដ�កិច� និងវប្បធម៌ រដ�្រត�វចត់វធិានករសម�សបទំងអស់ រមួមានករេធ�ច្បោប់ផង 

េដម្ីបធានាករអភិវឌ្ឍន៍ និងកររកីចំេរ នេពញេលញរបស់�ស�ី េដម្ីបធានាឲ្យ�ស�ីេ្រប្របាស់ និងអ�ស័យផល

សិទ�ិមនុស្ស និងេសរភីាពមូលដ� នេដយសមភាពជាមួយបុរស »។ និងមា្រត៧ បានែចងថា « រដ�ភាគី ្រត�វ

្របកន់យកវធិានករសម�សប េដម្ីបលុបបំបាត់េចលករេរ សេអង្របឆំាងនឹង�ស�ីក�ុងជីវភាពនេយាបាយ 

និងសធារណៈរបស់្របេទស។… »។ ទេង�ខងេលេនះ ក៏ជាកររេំលភបំពនមកេលរដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា ែដលបានករពរសិទ�ិេសរភីាពបេ�� ញមតិ និងករជួប្របជំុែដលមានែចងក�ុងមា្រត៤១         

« ្របជាពលរដ�ែខ�រ មានេសរភីាពខងករបេ�� ញមតិរបស់ខ�ួន េសរភីាពខងសរព័ត៌មាន េសរភីាពខងករ

េបាះពុម�ផ្សោយ េសរភីាពខងករ្របជំុ។…» និងបានរេំលភបំពនយ៉ាងខ� ំងចំេពះកតិកស�� អន�រជាតិស�ពីី 

សិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ មា្រត១៩ កថាខណ� ២ ែចងថា « ជន្រគប់របូមានសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករ

បេ�� ញមតិ។…»។ បែន�មពីេលេនះ េបេទះបី�ស�ីមួយចំនួនអចមិនមានករភ័យខ� ច ឬបាក់ស� រតីេទនឹង

ករគំរមកំែហង កររតិត្ិបតខងេលេនះក៏េដយ បុ៉ែន�សកម�ភាពេនះបានជះឥទ�ិពលមិនល�េទេល�ស�ីមួយ

ចំនួនេទៀតែដលេទបចប់េផ�ម អចមានករេនឿយណាយមិនចង់ចូលរមួក�ុងកិច�ករនេយាបាយ ថ�ីេបពួកគាត់
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កំពុងសកម�ក៏េដយ េ្រពះពួកគាត់យល់ថាេដរេទមុខេទៀតវអចរងសមា� ធខ� ំង។ ដូេច�ះ វបានប៉ះពល់ និង

បន�ុចបង� ក់េទដល់សកម�ភាពរបស់�ស�ចូីលរមួេដយសកម�ក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងវបានប៉ះពល់ដល់

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ែដលមានកតព�កិច�ជ្រម�ញករអនុវត�េដយ្របសិទ�ភាពៃនរដ�

ធម�នុ�� និងអនុស�� អន�រជាតិមួយចំនួនែដលកម�ុជាបានទទួលយកក�ុងករគំា្រទ និងេលកកម�ស់ករចូល

រមួេដយេស�ភាពរបស់�ស�ីេល្រគប់វស័ិយ ជាពិេសស     វស័ិយនេយាបាយ ទំងចំនួន សេម�ង សិទ�ិអំណាច 

និងសកម�ភាព។ 

ដូេច�ះ រជរដ� ភិបាល្រត�វេគារពនូវសិទ�ិនេយាបាយរបស់�ស�ី និងធានាឲ្យបានក�ុងករអនុវត�សិទ�ិេនះ

េដយបង�លក�ណៈងយ�ស�លដល់�ស�ីេធ�ករជួបជែជកគា� អំពីកិច�ករនេយាបាយ និងកិច�ករេផ្សងៗ ជា

ពិេសសស្រមាប់�ស�ីែដលមកពីគណបក្ស្របឆំាង ឬគណបក្សេផ្សងេទៀត ្របេយាជន៍គំា្រទ និងផ�ល់ឱកស

ដល់�ស�ីចូលរមួកន់ែតេ្រចនក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងថា� ក់សេ្រមចចិត� �សបតមអនុស�� សីុ-ដ និងេគាល

េដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពរបស់កម�ុជា។  
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IV.ករសកិ្សោេល្រក�មេគាលេដស�ពីី ករផ�លអ់ំណាចឱ្យ�ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំ

សង� ត់ក�ងុករបំេពញកិច�ករេនក�ងុតំបន់េគាលេដរបសខ់ុមែ�ហ�ល 
 

ក�ុងតំបន់េគាលេដរបស់ខុមែ�ហ�លចំនួន ៥េខត� ដូចជា េខត�ត្ូបងឃ�ុំ េខត�កំពង់ឆា� ំង េខត�កំពង់ធំ េខត�

តែកវ និងេខត�្រពះវហិរ បច�ុប្បន�មាន�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ ចំនួន ៤៩៦នាក់ (១៩,០៤%) ក�ុងចំេណាម

២៦០៤នាក់។ ជនបេង� ល�ស�ីមូលដ� នៃនខុមែ�ហ�ល (CFLFP)ចំនួន១៩នាក់ែដលជាអ�កសេង�តករណ៍�ស�ី

្រត�វបានដក់ព្រងយេនតំបន់េគាលេដខងេល េដយេផា� តេល�ស�ក ខ័ណ� ចំនួន១១ និងឃំុ សង� ត់ចំនួន

១៩ េដម្ីបសេង�ត ឃា� ំេមលេលស� នភាព និងដំេណ រករអនុវត�កិច�ករងរតមតួនាទី ភារកិច�របស់�ស�ី្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ក�ុងអណត�ិទី៤ ឆា� ២ំ០១៩ និងេធ�ករជួបសមា� សន៍ផា� ល់ជាមួយ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់

ចំនួន៣៦នាក់ ្រពមទំងេធ�ករណីសិក្សោផងែដរ។ 

១- ព័ត៌មានទូេទទក់ទងនឹងករចូលរមួនេយាបាយរបស�់ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ 

  ១.១. ព័ត៌មានទេូទរបស�់ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ 
  

ក�ុងចំេណាម�ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៣៦នាក់ គឺមានអយុ ស� នភាព្រគ�សរ និងមកពី្របភព    

ខុសៗគា�  ក�ុងេនាះ�ស�ីវយ័េក�ងអយុចេនា� ះពី២៥ឆា� ំដល់៣០ឆា� មំានចំនួន ៧នាក់ (១៩,៤៤%)។ �ស�ីក�ុងវយ័     

កណា� លអយុចេនា� ះពី៣១ឆា� ំដល់៤០ឆា� ំមានចំនួន១១នាក់ (៣០,៥៥%)។ �ស�ីក�ុងបជ្ឹឈមវយ័អយុចេនា� ះពី

៤១ឆា� ំដល់៥០ឆា� ំមានចំនួន៣នាក់ (៨,៣៣%) និង�ស�ីវយ័ចំណាស់អយុេលសពី៥០ឆា� ំមានចំនួនេ្រចន១៥

នាក់ (៤១,៦៦%)។ ចំែណកឯស� នភាព្រគ�សររបស់�ស�ីទំងេនាះ ២២នាក់មាន្រគ�សរ ៦នាក់ជា�ស�ីេមម៉ាយ 

និង៨នាក់េនលីវែដលមាន្របភពមកពីសមាជិកគណបក្សនេយាបាយ ជនបេង� លឃំុ និងជំនួយកររដ�បាល 

ឃំុ។ តួេលខឆា� ២ំ០១៩េនះ(អណត�ិទី៤)្របហក់្របែហលនឹងតួេលខឆា� ំ២០១៥ (អណត�ិទី៣)ែដរ គឺេនែត

បង� ញឲ្យេឃញថា �ស�ីវយ័េក�ងមានតួនាទីជា្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់មានចំនួនតិចតួច ខណៈែដល�ស�ី               

វយ័ចំណាស់ និង�ស�ីវយ័កណា� លេនែតមានវត�មានេ្រចន និងបង� ញអំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ� ងំក�ុងករភា� ប់

ខ�ួនចូលរមួក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងករចូលជាសមាជិកគណបក្សនេយាបាយ ្រពមទំងបង� ញពីឆន�ៈ

េមាះមុតក�ុងករេធ�ឲ្យខ�ួនក� យជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់។ 
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្រកហ�កិទី១ ៖ 

  

  ១.២. ចំនួនអណត�ិរបស�់ស�ជីាប់េឆា� តជា្រក�ម្របកឹ្សោឃុ ំសង� ត ់
 

ក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៣៦នាក់ មាន១០នាក់ែដលេទបែតជាប់េឆា� តជាសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ េនអណត�ិទី៤ (១អណត�)ិ។ ១៨នាក់បានេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ចំនួន

២អណត�ិខុសៗគា�  ( អណត�ិទី១ និងទី៤ចំនួន៥នាក់។ ៧នាក់ក�ុងអណត�ិទី២ និងទី៤ និង៦នាក់ក�ុងអណត�ិ

ទី៣ និងទី៤) និង១០នាក់បានេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៤អណត�ិ។ តួេលខប�� ក់ឲ្យេឃញ

ថា �ស�ីភាគេ្រចនមិនអចមានឱកសបានេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៤អណត�ិេឡយ េទះបី

ពួកេគខិតខំ្របឹងែ្របង និងមានបទពិេសធយ៉ាងណាក៏េដយ េហយកន់ែតមានឱកសតិចតួចេទេទៀត

ចំេពះ�ស�ីែដលនឹង្រត�វជាប់េឆា� តថ�ីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់។ េនះអចមកពីខ�ះករយកចិត�ទុកដក់ពី

្របធានគណបក្សេនថា� ក់េ្រកមជាតិ(េខត� �ស�ក ឃំុ) ជាពិេសស្របធានគណបក្សេនថា� ក់ឃំុ សង� ត់ែដល

ភាគេ្រចនជាបុរសមានតួនាទីជាេមឃំុ េចសង� ត់បុរស និងខ�ះនូវេគាលនេយាបាយេលកស�ួយ�ស�ីេនក�ុង

គណបក្សរបស់ខ�ួនផងែដរ។ 
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13.88% 
(5របូ) 

  

19.44% 
(7របូ) 16.66% 

(6របូ) 

 27.77%  (10របូ) 
 22.22%  
(8របូ) 

េផ្សងៗ៖៨រូប 

សមជិក្រក�ម្រ�ឹក្សោ៖២២រូប 

ជំទប់ទី២៖៣រូប 

ជំទប់ទី១៖២រូប 

្រ�ធន្រក�ម្រ�ឹក្សោ៖១រូប 

22.22% 

61.11% 

8.33% 

5.55% 

2.77% 

្រកហ�កិទី២ ៖ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  ១.៣. តួនាទីរបស�់ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត ់
 

្រកហ�កិទី៣ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

អណត� ិ

ទី១ និងទី៤ 

អណត� ិ

ទី២ និងទី៤ 

អណត� ិ

ទី៣ និងទី៤ 

អណត� ិទី៤ 

 

ទងំបួនអណត� ិ
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31 31 31 

7 12 

ក�ុងចំេណាមសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់៣៦នាក់  មាន១នាក់មានតួនាទីជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

និងជាេមឃំុ។ ២នាក់មានតួនាទីជាជំទប់ទី១  ៣នាក់មានតួនាទីជាជំទប់ទី២ និង២២នាក់មានតួនាទីជា

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ក�ុងេនាះភាគេ្រចនទទួលបន�ុកកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ។ ចំែណកឯ៨នាក់េផ្សងេទៀតជា

ជំនួយកររដ�បាលឃំុ និងជាជនបេង� លឃំុ។ តួេលខបង� ញយ៉ាងច្បោស់ថា�ស�េីនែតមានឱកសតិចតួចក�ុង

ករទទួលបានតួនាទីជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ ឬជាេមឃំុ េចសង� ត់     ខណៈែដលភាគេ្រចនេលស

លុប្រគាន់ែតជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ធម�តបុ៉េណា� ះ។ 

  ១.៤. មូលេហតៃុនករចូល្របឡកូក�ងុកិច�ករនេយាបាយ និង្រក�ម្របកឹ្សោឃុ ំ
សង� ត់ 

 

  ្រកហ�កិទី៤ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៣៦នាក់ បានបង� ញពីមូលេហតុែដលពួកគាត់ចូល្របឡូកក�ុង

កិច�ករនេយាបាយ និង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ មានសរបុ១១២ចេម�យ ក�ុងេនាះ៣១ចេម�យបង� ញថា ចង់ជួយ

សង�មេដយផា� ល់ និង៣១ចេម�យេទៀតបង� ញថា ចង់េលកកម�ស់�ស� ី និង៣១ចេម�យេផ្សងេទៀតចង់ករពរ

ផល្របេយាជន៍�ស�ី និងកុមារ ែដលជាតួេលខនំាមុខេគ ១២ចេម�យគិតពីអនាគតកូនេច និង៧ចេម�យគិតពី

ជីវភាព្រគ�សរ្របចំៃថ�។  េទះបីចេម�យមានេផ្សងៗគា� ខ�ះក៏េដយ ក៏�ស�ទំីងអស់មានករេប�ជា� ចិត�ខ�ស់ចូល

រមួក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងចូលរមួដឹកនំាេនថា� ក់មូលដ� ន ក�ុងេគាលបំណងចូលរមួអភិវឌ្ឍន៍សង�មជាតិ
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ដូចគា�  ជាពិេសសយកចិត�ទុកដក់េលករេដះ�សយប�� �ស� ីនិងកុមារ និងចង់េលកស�ួយស� នភាព�ស�ីឲ្យ

មានភាព្របេសរេឡង។ 

២. ស� នភាព�ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ក�ងុករបំេពញកិច�ករេនថា� ក់មូលដ� ន 
 

២.១.  ករេរ សេអង�ស� ី
  ២.១.១.  អរម�ណ៍របសអ់�កជិតខង អ�កស� ល ់មិត�ភក�ិ និង្រគ�សរចំេពះ�ស�ី

្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ 
មិនខុសពីអណត�ិមុន �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៣៦នាក់ បានបង� ញថា ពួកគាត់បានទទួលករ

គំា្រទេស�រែតទំង�ស�ងពី្រក�ម្រគ�សរ អ�កជិតខង អ�កស� ល់ និងមិត�ភក�ិ  (េលកែលងែត ១នាក់ មានករះិគន់ 

និង១នាក់េទៀតមានករមិនសប្បោយចិត�) ក�ុងេនាះ ៣៤នាក់ បង� ញថាមានករអបអរសទរពី្របជាពលរដ�

ចំេពះពួកគាត់ េពញចិត�ករងររបស់ពួកគាត់ មានសមត�ភាពជួយេធ�ករងរ្របជាពលរដ�ទុកចិត�្របជាពលរដ� 

េពញចិត�ឲ្យេធ�ករបន�ពីេ្រពះ្របជាពលរដ�អចពឹងពក់បាន ចង់ឲ្យមានវត�មាន�ស�េី្រចនេនក�ុងឃំុ សង� ត់

របស់គាត់។  

េនះបង� ញពីករផា� ស់ប�ូរជាវជិ�មានៃនផ�ត់គំនិតសង�ម ជាពិេសស្របជាពលរដ�េនមូលដ� នក�ុងករ

ឲ្យតៃម� និងគំា្រទយ៉ាងេពញទំហឹងចំេពះសរៈសំខន់ៃនករចូលរមួរបស់�ស�ីជាអ�កដឹកនំា និងក�ុងវស័ិយ 

នេយាបាយ ែដលជាកំលំងជំរញុេលកទឹកចិត�ដល់ករចូលរមួរបស់�ស�ីកន់ែតខ� ំង និងសកម�ែថមេទៀត និង

បានបង� ញពីសក� នុពលរបស់ខ�ួន។ 
 

េយាងតមសម�ីរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ៖ 

◊ េលក�សី វង ផល�  បានមាន្របសសន៍ថា « អ�កជិតខងចូលរមួេ្រតកអរជាមួយលទ�ផលែដលខ�ុំ

ទទួលបាន េហយេកតសេសរថា ខ�ុំពិតជា�ស�ីមា� ក់ដ៏អស� រ្យអចឈនចូលេទក�ុងដំែណង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ

បាន »។ 
 

◊ េលក�សី ដុំ េសភណ័�  បានបង� ញផងែដរថា « ខ�ុំទទួលបានករ�សលញ់រប់អនពី្របជាពលរដ�េន

ក�ុងឃំុរបស់ខ�ុំ រមួទំង្រក�ម្របឹក្សោឃំុទំងអស់េដយពំុមានករេរ សេអង�ស�ីេឡយ។ រល់ទុក�កង�ល់ ឬ

ប�� នានារបស់្របជាពលរដ�ែដលេកតមានេឡង គឺពួកខ�ុំជា្រក�ម្របឹក្សោឃំុែតងែតរមួគា� េដះ�សយទន់

េពលេវលជានិច� »។ 
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97.22% 

2.77% 

   ២.១.២.  អកប្បកិរយិារបសស់មាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ជាបុរសែដល 

     បានបំេពញកិច�ករជាមួយ�ស� ី

       ្រកហ�កិទី៥ ៖   

 

 

 

 

 

  

 
   

  ក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៣៦នាក់  មាន៣៥នាក់ (៩៧,២២%)ប�� ក់ថា មានករគំា

្រទ និងេលកទឹកចិត�ពីបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ចំេពះ�ស�ី េដយបង� ញពីអរម�ណ៍សប្បោយរកីរយែដល

មាន�ស�ីចូលរមួករងរជាមួយ មានទំនុកចិត�េធ�ករជាមួយ�ស�ី េដយចង់ឲ្យ�ស�ីេ្រចនចូលរមួេធ�ករេនក�ុងឃំុ

េដម្ីបភាពរកីចំេរ ន និងចង់េលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ។ េនក�ុងកិច�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោឃំុក�ី កិច�្របជំុឃំុក�ី បុរស

្រក�ម្របឹក្សោឃំុបានទុកឱកសឲ្យ�ស�ីបេ�� ញមតិេយាបល់បានេ្រចន និងមុនសេ្រមចកិច�ករអ�ីែតងសួរេយាបល់ 

ពី�ស�ីជាមុន។ បែន�មេលេនះេទៀត េពល�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុចុះេធ�ករតមភូមិគឺមានករគំា្រទ និងសហករ

យ៉ាងល�ពីេមភូមិផងែដរ។ េទះបីយ៉ាងណាក៏េដយ មាន�ស�ី១នាក់ (២,៧៧%)េផ្សងេទៀតបាន្របាប់ថា បុរស

េនមានកររះិគន់ចំេពះ�ស�ីេនេឡយ។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៥ ករគំា្រទ�ស�ី ករេលកទឹកចិត��ស�ី ករ

ឲ្យតៃម��ស�ី និងករសហករជាមួយ�ស�ីមានករេកនេឡង ពី ៨២,៩២% េនឆា� ២ំ០១៥ (អណត�ិទី៣) េឡង

ដល់ ៩៧,២២% េនឆា� ២ំ០១៩ (អណត�ិទី៤) ខណៈែដលករេរ សេអងមានករថយចុះ គឺពី១២,១៩% ឆា� ំ

២០១៥ មក្រតឹម ២,៧៧% េនឆា� ២ំ០១៩។ តួេលខេនះ បង� ញថា ករេរ សេអងចំេពះ�ស�ីេនថា� ក់មូលដ� ន

មានករថយចុះ ខណៈែដលមានករគំា្រទ និងេលកកម�ស់�ស�ពីីបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ និងេមភូមិ េដយ

បុរសទំងេនាះមានករផា� ស់ប�ូរអក្បកិរយិាឲ្យតៃម��ស�ី បានយល់ដឹងពីេយនឌ័រ េគារពសិទ�ិ�ស�ី និងបានសហ

ករល�ជាមួយ�ស�ីក�ុងករេធ�ករងរ ករេដះ�សយប��  និងករអភិវឌ្ឍន៍ឃំុ សង� ត់របស់ខ�ួន។  
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97.22% 

2.77% 

២.២.  ករទទួលបានភារកិច�ករងរ សទិ�ិអំណាចេពញេលញរបស�់ស� ី

  ្រសបតមច្បោប ់
   ២.២.១. ករ្របគលតួ់នាទី ភារកិច�របស្់របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ េទ

សមាជិករបសខ់�ួន 
 ្រកហ�កិទី៦ ៖ 

ករ្របគលតួ់នាទីភារកិច�របស្់របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ េទសមាជិក�ស� ី
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ក�ុងចំេណាមសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់៣៦នាក់ មាន៣៥នាក់ (៩៧,២២%)េឆ�យថា ្របធាន្រក�ម

្របឹក្សោបាន្របគល់ តួនាទី ភារកិច�ជូនពួកគាត់ែដលជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ដូចមានែចងក�ុងច្បោប់។ 

១នាក់ (២,៧៧%) េឆ�យថា ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុមិនែដល្របគល់តួនាទី ភារកិច�ឲ្យេសះ។  េបេ្រប�បេធៀប

នឹងឆា� ២ំ០១៥ ករេរ សេអងមិន្របគល់ភារកិច�ជូនដល់សមាជិក�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ មានករថយចុះ ពី ៩,៧៥% 

ឆា� ២ំ០១៥ មក្រតឹម ២,៧៧% ឆា� ២ំ០១៩។  

          េបេទះបីតួេលខេរ សេអងេនះមានករថយចុះក៏េដយ ក៏េនែតបង� ញនូវករេរ សេអងកន់ែតខ� ំង

ែថមេទៀតមិនធា� ប់បានឮពីមុន ែដលជាប�� បនា� ន់្រត�វយកចិត�ទុកដក់េដះ�សយជាចំបាច់ចំេពះសមាជិក 

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ណាែដលមិនបានទទួលតួនាទី ភារកិច�របស់ខ�ួនេសះ ឬទទួលមិនបានេពញេលញ

េដម្ីបអនុវត�ករងរ�សបតមច្បោប់ ស�ីពី « ករ្រគប់្រគងរដ�បាលឃំុ សង� ត់ » ែដលបានធានាដល់សមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំងអស់្រត�វែតមានភារកិច�េទតមតួនាទីេរៀងៗខ�ួន។   

បាន្របគលតួ់នាទី ភារកិច�ឱ្យទងំ្រស�ង 

មិនែដល្របគលតួ់នាទី ភារកិច�ឱ្យេសះ 
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ជាក់ែស�ង  ក��  ែសម េសៀង ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ទទួលបន�ុកកិច�ករនារ ី និងកុមារ មកពីគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា េនឃំុពេពល �ស�កពញាែ្រកក េខត�ត្ូបងឃ�ុំ មិនបានទទួលតួនាទី ភារកិច�េសះេដម្ីបអនុវត�

ករងរ�សបតមច្បោប់បានផ�ល់ឲ្យ។  

  ២.២.២. ករប�្ឈប់សមាជិក�ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ 
    

  េយាងតមចេម�យរបស់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់៣៦នាក់ និងអ�កសេង�តករណ៍�ស�ី បានបង� ញថា

មានករប�្ឍប់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ចំនួន៥នាក់ែដលមកពីគណបក្សេផ្សងគា� ដូចជា៖  

១-   េលក�សី ្រស ីគីមេសង  អយុ ៥៧ឆា� ំ មកពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េនសង� ត់អចរ្យលក់ ្រក�ង

ស�ឹងែសន េខត�កំពង់ធំ។ មូលេហតុែដលេលក�សី្រត�វបានេគប�្ឈប់គឺេដយសរេលក�សី មិន

្រពមចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បនា� ប់ពីមានកររលំយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ  និងេលក

�សី្របឆំាង និងមិនេគារពេគាលនេយាបាយរបស់គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ េលក�សីធា� ប់មាន

តំែណងជាជំទប់ទី១  េហយតំែណងេនះ្រត�វបានដក់ជំនួសេដយបុរស។ 

 ២-   េលក�សី ស�នួ សមាន  មានអយុ ៥៦ឆា� ំ មកពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ មានតំែណងជាេមឃំុ េន

ឃំុ្រតពំងចន់ �ស�កបរបូិរណ៌ េខត�កំពង់ឆា� ំង។  មូលេហតុែដលេលក�សី្រត�វបានេគប�្ឈប់ គឺ

េដយសរេលក�សីមិន្រពមចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បនា� ប់ពីមានកររលំយគណបក្ស

សេ�ង� ះជាតិ។ តំែណងរបស់េលក�សី្រត�វបានដក់ជំនួសេដយបុរស។ 
 ៣-   េលក�សី ែញត៉ សរ ី  មានអយុ ៦២ឆា� ំ មកពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

ទទួលបន�ុកកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ េនឃំុជំរះេពន �ស�កសំេរង េខត�តែកវ។ មូលេហតុែដលេលក

�សី្រត�វបានេគប�្ឈប់គឺេដយសរេលក�សី មិន្រពមចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបនា� ប់ពីមាន

កររលំយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ តំែណងរបស់េលក�សី្រត�វបានដក់ជំនួសេដយបុរស។ 

 ៤-   េលក�សី ឯម េពៀ   អយុ ៦៣ឆា� ំ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េនឃំុេកងកង �ស�កព��

ែ្រកក េខត�ត្ូបងឃ�ុំ។ មូលេហតុេដយសរ េលក�សីចស់ជរេដរមិនបាន េមលអក្សរមិនច្បោស់។ 

 ៥-   េលក�សី ស ំយ៉នុ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េនសង� ត់ប៉ាលហល ្រក�ង្រពះវហិរ េខត�្រពះ

វហិរ។ មូលេហតុែដលេលក�សី្រត�វបានេគប�្ឈប់ គឺេដយសរេលក�សី មានជម�ឺមិនអចេធ�ករ

េកត។  
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  ២.២.៣. ករចុះចូលគណបក្សេផ្សងរបសស់មាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់  
 

  ឆា� ២ំ០១៩េនះ យ៉ាងេហចណាស់មានសមាជិកគណបក្សេផ្សងចំនួន៨នាក់ ក�ុងេនាះមាន �ស�៣ីនាក់ 

និងបុរស៥នាក់  បានចុះេចញពីគណបក្សខ�ួនេទចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា៖  

 ១). េលក�សី ជា ចន់េណត មានអយុ ៣៥ឆា� ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទចុះចូលគណ

បក្ស្របជាជនកម�ុជា។ េលក�សីបានទទួលតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ េនឃំុអ�� ញរងូ �ស�ក

បរបូិរណ៌ េខត�កំពង់ឆា� ំង។  មូលេហតុែដលេលក�សីចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាគឺេដយសរេលក

�សី  ចង់មានករងរេធ� ជាពិេសសេលក�សីេនែតមានឆន�ៈក�ុងករេធ�ករងរ មិនចង់បាត់បង់ឱកសក�ុងករ

ជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� នរបស់េលក�សី។ 
 

 ២). េលក�សី ឆាងំ ហួរ មានអយុ ៣៩ឆា� ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា។ េលក�សីបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទី២ េនឃំុអង�តេសម  �ស�ក្រតំកក់ េខត�តែកវ។ 

មូលេហតុែដលេលក�សីចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលក�សីចង់បន�ករងរ និងមិនចង់

បាត់បង់ឱកសក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� នរបស់េលក�សី។ 
 

 ៣). េលក�សី អូន េមៀត មានអយុ ៧០ឆា� ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា។ េលក�សីបានទទួលតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េនឃំុអង�តេសម  �ស�ក្រតំកក់ 

េខត�តែកវ។  មូលេហតុែដលេលក�សីចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលក�សីចង់បន�

ករងរ និងមិនចង់បាត់បង់ឱកសក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� នរបស់េលក�សី។ 

 ៤). េលក េម៉ ប ូមានអយុ ៦០ឆា�  ំបានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស្របជាជន       

កម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទី២ េនឃំុេព្រជចង� រ �ស�កបរបូិរណ៌ េខត�កំពង់ឆា� ំង។  មូលេហតុ

ែដលេលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលកចង់មានករងរេធ� មិនចង់បាត់បង់ឱកស

ក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� ន។ 

 ៥). េលក ឆន ឆុ ំមានអយុ ៥៤ឆា� ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស្របជាជន     

កម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទី១ េនឃំុជំរះេពន �ស�កសំេរង េខត�តែកវ។  មូលេហតុែដល

េលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលក ចង់មានករងរេធ� មិនចង់បាត់បង់ឱកសក�ុង

ករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� ន។ 

 ៦). េលក ស គួន មានអយុ ៥៥ឆា� ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស្របជា

ជនកម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទី២ េនឃំុខ� វ �ស�កសំេរង េខត�តែកវ។  មូលេហតុែដល

េលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាគឺេដយសរេលក  ចង់មានករងរេធ� មិនចង់បាត់បង់ឱកសក�ុង

ករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� ន។ 
 

 ៧). េលក សយ សគុនា�  មានអយុ ៥៥ឆា� ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទី២ េនឃំុសំេរង �ស�កសំេរង េខត�តែកវ។  មូលេហតុ
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ែដលេលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលកចង់មានករងរេធ� មិនចង់បាត់បង់ឱកស

ក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� ន។ 
 

 ៨). េលក ឡងុ សទុ� មានអយុ ៧៣ឆា� ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ េនឃំុសំេរង �ស�កសំេរង េខត�

តែកវ។ មូលេហតុែដលេលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលកចង់មានករងរេធ�មិន

ចង់បាត់បង់ឱកសក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន។ 
 

២.៣.  ករបំេពញករងរទក់ទងនឹងប�� �ស� ីនងិកមុារ និងភាពសកម�របស�់ស� ី 
 

ស�ិតក�ុងតួនាទីរបស់ខ�ួន �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំង៣៦នាក់ បាន និងកំពុងេធ�ករយ៉ាងសកម�     

នាេពលបច�ុប្បន�។ ជាក់ែស�ង �ស�ីែដលមានតួនាទីជាជំទប់ទី១ និងជំទប់ទី២ ្រពមទំង�ស�ីែដលមានតួនាទីជា

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុែដលភាគេ្រចនទទួលបន�ុកកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ កំពុងជាប់រវល់ជាមួយនឹងករេដះ

�សយប�� ទំនាស់ក�ុង្រគ�សរ ប�� អំេពហឹង្សោ ប�� រេំលភផ�ូវេភទ ប�� សុខភាព និងអនាម័យ  

ផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ�ឲ្យមានករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ ចុះ�សង់ស�ិតិ្រគ�សរ្រកី្រក និងជនពិករ និង

ែចកអំេណាយដល់្របជាពលរដ�្រកី្រក។ បែន�មពីេនះេទៀត ពួកគាត់កំពុង្របតិបត�ិករយ៉ាងមមាញឹកជាមួយ

នឹងកិច�ករមួយចំនួនរមួមាន េដះ�សយេលប�� សុខភាព និងអនាម័យ ដូចជា៖ ចុះផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអំពី

ជំងឺ      េអដស៍ ជំងឺ្រគ�នឈម ជំងឺ្រគ�នចញ់ និងករសមា� តបរសិ� ន ជាពិេសសផ្សព�ផ្សោយឲ្យ�ស�ីកំពុងមាន

ៃផ�េពះ និង�ស�ីស្រមាលកូនរចួបានយល់ដឹងអំពីករែថទំសុខភាពមុន និងេ្រកយេពលស្រមាលកូន។ ផ�ល់

ថវកិដល់�ស�ីេពលស្រមាលកូន និងែណនំា�ស�ីមានៃផ�េពះមកពិនិត្យសុខភាពេនតមមណ� លសុខភាពឲ្យ

បានេទៀងទត់ និងផ�ល់ព័ត៌មានដល់មាតបិត ឬអណាព្យោបាលឲ្យនំាកុមារេទទទួលេសវចក់វ៉ក់សំង។ 

បែន�មេលេនះេទៀត �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុទំងេនះ បានចុះតមផ�ះ្របជាពលរដ�េដម្ីបសួរសុខទុក� និងផ�ល់ជា

េស្ប�ង ថវកិដល់�ស�ីេមម៉ាយ ចស់ជរគា� នទីពឹងទីទល់្រកលំបាក ជួយដល់�ស�ីចស់ជរ និងេក�ងកំ្រពគា� ន

ទីពឹង េដយក�ុង១្រគ�សរ ចំនួន១០មឺុនេរៀល និងបានខ�ះែខ�ងជួយរកជំនួយថវកិតមរយៈសប្ុបរសជនែថម

េទៀត េដម្ីបជួយដល់កុមារែដលរងអំេពហឹង្សោេលផ�ូវកយ ផ�ូវចិត� ផ�ូវេភទ។ ទក់ទងនឹងករអប់រ ំ បានជួយ

ដល់កុមារែដលខ�ះខតសមា� រៈេ្រប្របាស់ក�ុងករសិក្សោ ែណនំាកុមារ្រគប់អយុឲ្យមកចុះេឈ� ះចូលេរៀន និង

ចុះតមសលេរៀនេមលករសិក្សោរបស់េក�ងៗ ្រពមទំងចុះផ្សព�ផ្សោយអំពីប�� េ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង�ស

វងឹេនតមសលេរៀន និងតមមូលដ� ន។ ករេដះ�សយប�� ទំនាស់ក�ុងមូលដ� ន និងព្រងឹងករងរ៖ 

ទំនាស់ដីធ�ី ករចុះអ្រតនុកូលដ� ន (ករចុះ និងប�� ក់សំបុ្រតកំេណ ត ចុះសំបុ្រតអពហ៍ពិពហ៍ និងប�� ក់

សំបុ្រតមរណភាព)ដល់្របជាពលរដ� ចុះផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានែដលទក់ទងេទនឹងអំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ និង

ស្រមបស្រម�លេនក�ុង្រគ�សរែដលមានអំេពហឹង្សោ ជួយព្រងឹងករងរដល់�ស�ីសមាជិកភូមិ ចុះតមដន 

វយតៃម�   គណៈកម�ករ�ស�ីេនតមភូមិ និងេរៀបចំកិច�្របជំុ្របចំែខ។ 
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េដយែឡក ក�ុងតួនាទីជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ និងជាេមឃំុ េចសង� ត់ បាន និងកំពុងជាប់

រវល់ជាមួយនឹងករទទួលខុស្រត�វរមួេលករ្រគប់្រគងឃំុ សង� ត់ េធ�យ៉ាងណាេដម្ីបឲ្យឃំុ សង� ត់របស់ខ�ួន

មានករអភិវឌ្ឍន៍ និងសុវត�ិភាព។ ចុះពិនិត្យ តមដនសកម�ភាពករងរសមាជិកទំងអស់ជា្របចំេដម្ីបឲ្យ

មានគុណភាពខ�ស់ និង ផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន។ 

 

២.៤.   ករចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� 
  ២.៤.១. �ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់ និងកិច�្របជំុ្របចំែំខ    

ក�ុងចំេណាមសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ចំនួន៣៦នាក់  មាន២១នាក់ បានចូលរមួ្របជំុ មួយដង

ក�ុង១ែខជាេទៀងទត់  និងមានករេកនេឡង១៥នាក់បានចូលរមួ្របជំុពីរដងក�ុង១ែខ េបេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ 

មាន្រតឹមែត១៤នាក់។ ្របហក់្របែហលនឹងឆា� ំ២០១៦ែដរ �ស�ីពិតជាមានឱកសចូលរមូ្របជំុេដយេពញ

េលញ�សបតមច្បោប់ និងបទប�� ៃផ�ក�ុងស្រមាប់្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់។ េដយែឡក ឆា� ២ំ០១៩ េយងរក

េឃញថា មានភាព្របេសរេឡងក�ុងករចូលរមួបេ�� ញមតិ េយាបល់ និងករចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�

របស់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ដូចបុរសែដរ េបេទះបីចំនួនបុរសមានេ្រចនជាង�ស�ីក៏េដយ។  

  េទះបីជាយ៉ាងណាក៏េដយ េយងេនែតមានករ្រព�យបារម� និងហក់បីដូចជាពំុទន់មានទំនុកចិត�ខ�ះ

េនេឡយអំពីករបេ�� ញមតិ េយាបល់ និងករចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចរបស់�សី�្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់

ជាមួយបុរសភាគេ្រចនេនតំបន់េគាលេដេផ្សងៗេទៀត។ ជាទូេទ ឃំុ សង� ត់ទូទំង្រពះរជណាច្រកកម�ុជា 

ឃំុ សង� ត់ខ�ះមាន�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោជាអតិបរមា ៤នាក់ ឃំុ សង� ត់ខ�ះមាន�ស�ី៣នាក់ ឃំុសង� ត់ខ�ះេទៀតមាន

�ស�ី២នាក់ ឃំុ សង� ត់ខ�ះមាន�ស�ី១នាក់ និងឃំុខ�ះេទៀតពំុមាន�ស�ីេសះ។ ចំនួន�ស�ីតិចេនះបានបន�យ

អំណាច និងឥទ�ិពលរបស់�ស�ី និងជាកត� េធ�ឲ្យករចូលរមួសេ្រមចចិត�របស់�ស�ីជួបនូវករលំបាក និង្រត�វរង

ឥទ�ិពលពីករសេ្រមចចិត�របស់បុរសែដលជាមតិភាគេ្រចន។ 

  ២.៤.២.  ករបេ��ញមតិេយាបល ់ឬ សេំណ ររបស�់ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់

េនក�ងុកិច�្របជំុ  
   

  ក�ុងចំេណាម�ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់៣៦នាក់ែដលបានចូលរមួ្របជំុ េស�រែតទំងអស់ ៣៥នាក់ហ៊ន

បេ�� ញមតិេយាបល់ និងេលកសំេណ រេដម្ីបឲ្យមានករេដះ�សយ និងមានែត១នាក់បុ៉េណា� ះែដលមិនធា� ប់

បានបេ�� ញមតិេយាបល់ ឬសំេណ រអ�ីេសះេដយសរគាត់ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុថ�ី។ លទ�ផលេនះ

ប�� ក់ថា �ស�ីបានបង� ញពីសក� នុពលរបស់ខ�ួន ភាពេជឿជាក់េលខ�ួនឯង និងបានេ្រប្របាស់សិទ�ិក�ុងករ

េឡងបេ�� ញមតិេយាបល់ក�ុងេពលេធ�ករងរ និងក�ុងកិច�្របជំុែដលភាគេ្រចនេផា� តេលប�� �ស� ី កុមារ និង

ចស់ជរ។ េទះជាយ៉ាងេនះក� ី េយងេនែត្របាថា� ចង់េឃញ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំងអស់ចូលរមួ

បេ�� ញមតិ េយាបល់ក�ុងអង�្របជំុឲ្យបាន្រគប់ៗគា�  េដយមានករេលកទឹកចិត� និងផ�ល់ឱកសពីេមឃំុ េច
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សង� ត់ជាបុរស និងសមាជិកបុរសភាគេ្រចន និងផ�ល់អំណាចឲ្យ�ស�ីេដយេពញេលញក�ុងតួនាទី ភារកិច�

របស់ខ�ួន។ 

  32 TUតរាងទី៨ U 32T32T៖ 

 

សេំណ រ និងេយាបលរ់បស�់ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់េនក�ងុអង�្របជំុ េដម្បេីដះ្រសយ 

 

េស�ជួយដល់កុមារ្រកី្រក ជនពិករ និងចស់ជរេនក�ុងសហគមន៍ និង�ស�ីែដលជួបករលំបាកេនតំបន់ដច់

�សយាល 
 

េស�េមភូមិជួយរយករណ៍ពីស� នភាព�ស�ី និងកុមារេនក�ុងភូមិនីមួយៗ 
 

 

សំេណ រជួយដល់�ស�ពីេពះ និងស្រមាលកូន េដយសងសង់បន�ប់សេ�ង� ះបឋមស្រមាប់�ស�ីេពលឆ�ងទេន� 
 

 

េស�ជួយេធ�ផ�ះឲ្យ�ស�ីចស់ជរ ជនគា� នទីពឹង  
 

េស�រកដំេណាះ�សយជួយដល់្រគ�សរមានផ�ុកជំងឺេអដស៍ ជនរងេ្រគាះេដយសរេ្រគាះធម�ជាតិ ្រគ�សរ្រកី

្រក កុមារកំ្រព និងកុមារែដលេបាះបង់េចលករសិក្សោ 
 

េស�សំុឲ្យមានថវកិេលកទឹកចិត�េពលស្រមាលកូនដល់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ 
 

 

ប�� បរសិ� ន អនាម័យ និងប�� េរៀបចំសន�ិសុខក�ុងឃំុ សង� ត់ 
 

 

សំេណ រេទ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ េស�បន�កម�វធីិចុះតមភូមិេដម្ីបជួយដល់មា� យ និងកុមារ 
 
 

ស្រម�លក�ុងករផ�ល់េសវជូន្របជាពលរដ�ឲ្យបានេលឿន 
 

 

េស�គំេរងអភិវឌ្ឍ ដូចជា េហដ� រចនាសម�័ន�ក�ុងភូមិ ឃំុ និងផ្សព�ផ្សោយពីបេច�កេទសកសិកម� 
 

 

េលកពីប�� ចំណាក�ស�ក 
 

 

ចង់ឲ្យមានវគ�បណ�ុ ះបណា� លព្រងឹងសមត�ភាពបំេពញករងរដល់�ស�ីែដលេធ�ករេន ឃំុ សង� ត់ 
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 ២.៤.៣.  ករេឆ�យតបេទេលេយាបល ់ឬសេំណ ររបស�់ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំ

សង� ត់ក�ងុកិច�្របជំុ 

ក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ ៣៦នាក់បានេលកសំេណ  និងេយាបល់  មាន៣៤នាក់េឆ�យថា 

សំេណ  និងេយាបល់របស់ពួកគាត់្រត�វបានេគសេ្រមចក�ុងអង�្របជំុ និងយកេទេដះ�សយ។ ២នាក់េទៀត

េឆ�យថា បាន្រតឹមែតយកសំេណ  និងេយាបល់របស់គាត់េទទុកពិចរណាេដម្ីបសេ្រមចេពលេ្រកយេដយពំុ

មានកំណត់េពលេវលច្បោស់លស់។ េបេ្រប�បេធៀបនឹង ឆា� ំ២០១៤ និងឆា� ២ំ០១៥ ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចក�ុង

អង�្របជំុ និងេដះ�សយេលសំេណ រ និងេយាបល់របស់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់មានករេកនេឡងជាបន�

បនា� ប់ពី ៨៨,៨៨% ឆា� ២ំ០១៤ េទ ៩២,៣០% ឆា� ២ំ០១៥ និងេទ ៩៤,៤៤% ឆា� ២ំ០១៩។ 

          32TUតរាងទី៩ ៖ U32 T  32 Tសំេណ រ និងេយាបលរ់បស់�ស�ី្រក�ម្រ�ឹក្សោឃុំ សង� ត់ែដលបានសេ្រមចក�ុងអង�្រ�ជំុ និងដំេណះ្រសយ 

 

 

សេំណ រ និងេយាបលរ់បស�់ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃុ ំសង� ត់

េនក�ងុអង�្របជំុ េដម្បេីដះ្រសយ 
 

 

ករសេ្រមចចិត� និងដំេណាះ្រសយ 

 

េស�ជួយដល់កុមារ្រកី្រក ជនពិករ និងចស់ជរេនក�ុងសហ

គមន៍ និង�ស�ីែដលជួបករលំបាកេនតំបន់ដច់�សយាល 

ទទួលយកតមសំេណ រ 

េស�េមភូមិជួយរយករណ៍ពីស� នភាព�ស�ី និងកុមារេនក�ុង

ភូមិនីមួយៗ 

ឯកភាពតមសំេណ រ 

សំេណ រជួយដល់�ស�ីពេពះ និងស្រមាលកូន េដយសង

សង់បន�ប់សេ�ង� ះបឋមស្រមាប់�ស�ីេពលឆ�ងទេន� 

សំេណ រ្រត�វបានគំា្រទ និងយកេទសេ្រមច 

េស�ជួយេធ�ផ�ះឲ្យ�ស�ីចស់ជរគា� នទីពឹង  សេ្រមចសងសង់ផ�ះឲ្យ�ស�ីចស់ជរគា� ន

ទីពឹងបានចំនួន២ខ�ង និងមាន២្រគ�សរ 

េស�រកដំេណាះ�សយជួយដល់្រគ�សរមានផ�ុកជំងឺេអដស៍ 

ជនរងេ្រគាះេដយសរេ្រគាះធម�ជាតិ ្រគ�សរ្រកី្រក កុមារ

កំ្រព និងកុមារែដលេបាះបង់េចលករសិក្សោ 

បានសេ្រមចតមសំេណ រ េដយបានចុះ

េទផា� ល់ ែចកអំេណាយ និងជួយជ្រម�ញឲ្យ

កុមារេទសលេរៀនឲ្យបានេទៀងទត់ 

េស�សំុឲ្យមានថវកិេលកទឹកចិត�េពលស្រមាលកូនដល់�ស�ី

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ 

្រតឹមពិចរណាទុកេពលយូរេដម្ីបសេ្រមច 

ប�� បរសិ� ន អនាម័យ និងប�� េរៀបចំសន�ិសុខក�ុងឃំុ 

សង� ត់ 

ទទួលយកតមសំេណ រ 

សំេណ រេទ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ េស�បន�កម�វធីិចុះ

តមភូមិេដម្ីបជួយដល់មា� យ និងកុមារ 

សេ្រមចភា� មៗេដយប��ូ នសំេណ រេទថា�

ក់េលបន�េទៀត 
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ែផ�កអប់រ ំនិងេយនឌ័រ ទំពរ័ 37 

ស្រម�លក�ុងករផ�ល់េសវជូន្របជាពលរដ�ឲ្យបានេលឿន ឯកភាពតមសំេណ រ 

 

េស�គំេរងអភិវឌ្ឍ ដូចជា េហដ� រចនាសម�័ន�ក�ុងភូមិ ឃំុ និង

ផ្សព�ផ្សោយពីបេច�កេទសកសិកម� 

ទទួលយកតមសំេណ រ េ្រពះជាវជាករ

ចំបាច់ ែដល�សបតមត្រម�វកររបស់

្របជាពលរដ�ជាក់ែស�ង និងេដម្ីបអភិវឌ្ឍន៍

េនក�ុងភូមិ ឃំុទំងអស់គា�  

េលកពីប�� ចំណាក�ស�ក មិនទទួលបានករេឆ�យតប 

 

ចង់ឲ្យមានវគ�បណ�ុ ះបណា� លព្រងឹងសមត�ភាពបំេពញ

ករងរដល់�ស�ីែដលេធ�ករេន ឃំុ សង� ត់ 

ទទួលយកតមសំេណ រ 

 

៣. ថវិកស្រមាប់កិច�ករ�ស� ីនិងកមុារេនឃុ ំសង� ត់ 
 

របាយករណ៍ឃា� ំេមលរបស់ខុមែ�ហ�ល ទក់ទិននឹងថវកិេ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារសំរប់ឃំុ 

សង� ត់្របចំឆា� ំបានបង� ញតមរយៈ�ស�ីសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ចំនួន៣៦នាក់មកពីឃំុ សង� ត់ចំនួន

១៩ ក�ុងេនាះឃំុ សង� ត់ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោចំនួន៥របូ មានចំនួន៥ឃំុ។ ឃំុ សង� ត់ែដលមាន

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោចំនួន៧របូ មានចំនួន២ឃំុ។ ឃំុ សង� ត់ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោចំនួន៩របូ មាន

ចំនួន៣ឃំុ   និងឃំុសង� ត់ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោចំនួន១១របូ មានចំនួន៤ឃំុ  ែដលលទ�ផលបាន

បង� ញេនក�ុងតរងខងេ្រកមេនះ៖ 

  តរាងទី១០ ៖   ថវិកសរុប្រ�ចឆំ�  ំ
 

ថវិកសរបុ្របចឆំា�  ំែដល្រក�ម្របឹក្សោ ឃុ ំសង� ត់ទទួលបានស្រមាប់កិច�ករ�ស� ីនិងកមុារ 

ឃុតូំច ឃុមំធ្យម  
 

ឃុធំំ 

្រក�ម្របឹក្សោ ឃុ ំសង� ត់ 

សមាជិក ៥របូ 

្រក�ម្របឹក្សោ ឃុ ំសង� ត់ 

សមាជិក ៧របូ 

្រក�ម្របឹក្សោ ឃុ ំសង� ត់ 

សមាជិក ៩របូ 

្រក�ម្របឹក្សោ ឃុ ំសង� ត់ 

សមាជិក ១១របូ 
• ៤ ០០០ ០០០ េរៀល 

(បួនលនេរៀល) េន
សង� ត់អចរ្យលក់ 
្រក�ងស�ឹងែសន េខត�
កំពង់ធំ 

• ២ ០០០ ០០០ េរៀល 
(ពីរលនេរៀល) េនឃំុក�ី
ដូង �ស�កកំពង់ស� យ 

• េនឃំុ្រកំងស� រ 
�ស�កទឹកផុស េខត�
កំពង់ឆា� ំង និង ឃំុជំា
្រកេវៀន �ស�កេមមត់ 
េខត�ត្ូបងឃ�ុំសមាជិក
្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 
សង� ត់ ទទួលបន�ុក
កិច�ករនារ ីមិនដឹងពី

• ២ ០០០ ០០០ 
េរៀល 
(ពីរលនេរៀល) 
េន សង� ត់កំពង់
្របណាក ្រក�ង្រពះ
វហិរ េខត�្រពះ
វហិរ  

• ្របែហល ៧ ០០០ 

• ២ ១៨២ ២០០ េរៀល  
(ពីរលន មួយែសន 
ែប៉តសិបពីរមឺុន ពីរ
រយេរៀល) េនឃំុដ 
�ស�កេមមត់ េខត�
ត្ូបងឃ�ុំ 

• ១ ៤០០ ០០ េរៀល 
(មួយលន បួន
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មានតមា� ភាព 
92% 

មិនមាន 
តមា� ភាព 
     8%  

េខត�កំពង់ធំ 
• ២ ០០០ ០០០ េរៀល 

(ពីរលនេរៀល) េន
សង� ត់កំពង់ធំ 
្រក�ងស�ឹងែសន េខត�
កំពង់ធំ 

• េនឃំុអ�� ញរងូ �ស�ក
បរបូិណ៍ េខត�កំពង់ឆា� ំង 
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ
ហក់មិនដឹងច្បោស់ពី
ក�� ប់ថវកិស្រមាប់�ស�ី 
និងកុមារេទ េ្រពះថវកិ
ស�ិតេនក�ុងករ
្រគប់្រគងរបស់េស��ន 

• ៨០០ ០០០ េរៀល 
(ែប៉តសិបមឺុនេរៀល) 
េនឃំុេពធិ៍ �ស�កែត្បង
មានជ័យ េខត�្រពះវហិរ 

ខ�ង់ចំណាយេល�ស�ី 
និងកុមារ
ច្បោស់លស់េទ 
 

០០០ េរៀល (្របំាពីរ
លនេរៀល) េនឃំុ
សិង� �ស�កសំេរង 
េខត�តែកវ 

• ្របែហល ៨ ០០០ 
០០០ េរៀល (្របំាបី
លនេរៀល) េន 
ឃំុជំរះេពន �ស�ក
សំេរង េខត�តែកវ 

ែសនេរៀល) េនឃំុ
កំពង់ស� យ �ស�ក
កំពង់ស� យ េខត�
កំពង់ធំ 

• ៧ ៣៣៤ ៤០០ 
េរៀល 
(្របំាពីរលន បី
ែសន បីមឺុន បួន
ពន់ បួនរយេរៀល) 
េនឃំុអង�តេសម 
�ស�ក្រតំកក់ េខត�
តែកវ  

• ៦ ០០០ ០០០ េរៀល 
(្របំាមួយលន
េរៀល) េនឃំុគុស 
�ស�ក្រតំកក់ េខត�
តែកវ  

  

 ៣.១. តមា� ភាពថវិក 

            ្រកហ�កិទី៧ ៖ តមា� ភាពថវិកស្រមាប់កិច�ករ�ស� ីនិងកមុារ 

        ថវកិស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារ  ឃំុខ�ះេនមានករលំបាកក�ុងករដកយកមកេ្រប្របាស់ យឺតយ៉ាវ 

និងមិន្រគប់្រគាន់តមត្រម�វករៃនករងរ ្រពមទំងតមា� ភាពថវកិក៏េនមានក្រមិតេនេឡយ។ 
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86.11% 

13.88% 

ងយ្រស�លដកថវិក 

(31រូប/ 15ឃុំ) 

ពិបាកដកថវិក 

(5រូប/ 3ឃុំ) 

  របាយករណ៍រកេឃញេទៀតថា តមា� ភាពថវកិេនមានក្រមិតស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារេនឃំុ 

សង� ត់មួយចំនួន។ ករមិនសូវមានតមា� ភាពថវកិេនះ េដយសរក�� ប់ថវកិរបស់ពួកេគមានករលក់បំាង

ខ�ះៗ។ ឃំុ សង� ត់ខ�ះថវកិទំងេនាះមិនបានផ្សព�ផ្សោយ ឬបិទជាព័ត៌មាន ឬ្របជំុេធ�បទបង� ញអ�ីេឡយ។ ជាក់

ែស�ង េនក�ុងឃំុចំនួន៥ ដូចជា េនឃំុពេពល  �ស�កពញាែ្រកក េខត�ត្ូបងឃ�ុំ េនឃំុេកងកង �ស�ក

ពញាែ្រកក េខត�ត្ូបងឃ�ុំ េនឃំុអ�� ញរងូ �ស�កបរបូិណ៍ េខត�កំពង់ឆា� ំង និងេនឃំុ្រកំងស� រ �ស�កទឹកផុស 

េខត�កំពង់ឆា� ងំ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុមិនដឹងអំពីថវកិមានបុ៉នា� នេនាះេទ។ រឯី េនឃំុពេពល �ស�កបរបូិណ៍ 

េខត�កំពង់ឆា� ងំ មិនមានខ�ង់ថវកិច្បោស់លស់ស្រមាប់ករចំណាយេលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារេទ។ 

  េលក�សី ៃថ សរ៉ន ់ជាជំទប់ទី១  ទទួលបន�ុកករងរអប់រ ំនិងរដ�បាល េនឃំុពេពល �ស�កបរបូិណ៍ 

េខត�កំពង់ឆា� ងំ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានមាន្របសសន៍ថា « នាងខ�ុំមិនដឹងពីចំនួនថវកិសំរប់

�ស�ី និងកុមារេទ េ្រពះមិនមានករែបងែចកច្បោស់លស់ មិនបានែបងែចកឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេទតមែផ�កេនាះ

េទ»។  

  ៣.២.  ករដកថវកិ 

្រកហ�កិទី៨ ៖ ករដកថវិកស្រមាប់កិច�ករ�ស� ីនិងកមុារ 

 

 

            

 

 

  

 

 

ក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់៣៦នាក់ៃន១៩ឃំុ សង� ត់  មាន៣១នាក់ (១៦ឃំុ)មានភាព

ងយ�ស�លក�ុងករដកថវកិមកេ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ  ខណៈែដល៥នាក់ (៣ឃំុ)េទៀតមានករ

ពិបាកក�ុងករដកថវកិពីរតនាគារ េស��នជាអ�កចត់ែចងថវកិ និងពំុមានែបងែចកក�� ប់ថវកិច្បោស់លស់

េទតមែផ�កនីមួយៗ។ ឃំុែដលមានករពិបាកដកថវកិគឺ ឃំុអ�� ញរងូ និងឃំុពេពល (�ស�កបរបូិណ៌ េខត�

កំពង់ឆា� ំង) និង ឃំុ្រកំងស� រ (�ស�កទឹកផុស េខត�កំពង់ឆា� ំង)។ េដយែឡកមានមតិផ�ុយគា� េនក�ុង ឃំុ្រកំង
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ែផ�កអប់រ ំនិងេយនឌ័រ ទំពរ័ 40 

ស� រ �ស�កទឹកផុស េខត�កំពង់ឆា� ំង មា� ក់ថាងយ�ស�លដក មា� ក់េទៀតថាពិបាកដក។ េលក�សី េឌៀ េស  មាន

តួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុទទួលបន�ុកករងរទូេទបានមាន្របសសន៍ថា៖ « មានករពិបាកក�ុងករដក

ថវកិ េដយសរ្រត�វេទដកេនរតធនាគារ ែដល្រត�វចំណាយេពលយូរ និងមានដំេណ រករស�ុគស� ញ » 

ចំែណក េលក�សី ្រពប ឡា មានតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទទួលបន�ុកករកិច�ករ�ស�ី និង

កុមារ បានមាន្របសសន៍ថា៖ « ករដកថវកិស្រមាប់េ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ គឺមានភាពងយ

�ស�ល គា� នករពិបាកអ�ីេទ ្រគាន់ែតថវកិនឹងមានចំនួនតិច ខ�ុំចង់បានេ្រចនជាងេនះ »។ 

 សរបុេសចក�ីមក �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់បានេ្រប្របាស់សក� នុពលរបស់ខ�ួនេពញេលញ មានភាពេជឿ

ជាក់េលខ�ួនឯង និងក� ហនក�ុងករេឡងបេ�� ញមតិេយាបល់ក�ុងេពលេធ�ករងរ និងក�ុងកិច�្របជំុនានាេប

េទះបីជួបនូវឧបសគ�ខ�ះៗក៏េដយ។ កិច�ករ និងមតិេយាបល់របស់�ស�ីភាគេ្រចនេផា� តេលផល្របេយាជន៍�ស�ី 

និងកុមារជាសំខន់រមួទំងកិច�ករអភិវឌ្ឍន៍ឃំុ សង� ត់ផងែដរ ខណៈែដលបុរសភាគេ្រចនេលសលុបរមួទំង

ផ�ត់គំនិតសង�ម មានករប�ូរឥរយិាបថមកឲ្យតៃម��ស� ី យល់ថាករចូលរមួរបស់�ស�ីេនថា� ក់មូលដ� នពិតជា

មានសរៈសំខន់ ជាពិេសសករចូលរមួេនថា� ក់សេ្រមចចិត� មានទំនុកចិត�េធ�ករជាមួយ�ស�ី េដយចង់ឲ្យ

�ស�ីេ្រចនចូលរមួេធ�ករេនក�ុងឃំុេដម្ីបភាពរកីចំេរ ន និងចង់េលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ។ េនក�ុងកិច�្របជំុ

បុរស្រក�ម្របឹក្សោឃំុបានទុកឱកសឲ្យ�ស�ីបេ�� ញមតិេយាបល់បានេ្រចន និងមុនសេ្រមចកិច�ករអ�ីែតងសួរ 

េយាបល់ពី�ស�ីជាមុន។ បែន�មេលេនះេទៀត មានករគំា្រទ និងសហករយ៉ាងល�ពីេមភូមិផងែដរ ជាមួយនឹង

ករគំា្រទេស�រែតទំង�ស�ងពី្រក�ម្រគ�សរ និង្របជាពលរដ� ែដលបង� ញពីករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រក�ុងករ      

ជ្រម�ញ េលកទឹកចិត�យ៉ាងខ� ំងដល់ករចូលរមួរបស់�ស�ីឲ្យមានភាពកន់ែតសកម�ែថមមួយក្រមិតេទៀត និង

ឈនេទរកសមភាពរវង�ស�ី និងបុរសក�ុងកិច�ករសង�ម។ េលសពីេនះ ប�� �ស�ី និងកុមារក៏្រត�វបាន

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំងបុរស ទំង�ស�ី ចត់ជាប�� ចម្បង និង្រត�វយកចិត�ទុកដក់េដះ�សយ

ជាបន�បនា� ប់។ ចំែណកឯថវកិស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារក៏មានភាពងយ�ស�លក�ុងករដកយកមកេ្រប

្របាស់ស្រមាប់ឃំុ សង� ត់ភាគេ្រចន បុ៉ែន�ថវកិេនមានចំនួនតិច។ 

េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ករេរ សេអងចំេពះ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់មួយចំនួនក៏េនែតបន�មានេនេឡយ

េបេទះបីតួេលខេរ សេអងេនះមានករថយចុះខ� ំងក៏េដយ បុ៉ែន�បានបង� ញនូវភាពេរ សេអងកន់ែតខ� ំងែថម

េទៀតមិនធា� ប់បានឭពីមុន ែដលជាប�� បនា� ន់្រត�វយកចិត�ទុកដក់េដះ�សយជាចំបាច់ចំេពះសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ណាែដលមិនបានទទួលតួនាទី ភារកិច�របស់ខ�ួនេសះ ឬទទួលមិនបានេពញេលញ

េដម្ីបអនុវត�ករងរ�សបតមច្បោប់ ស�ីពី « ករ្រគប់្រគងរដ�បាលឃំុ សង� ត់ » ែដលបានធានាដល់សមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំងអស់្រត�វែតមានភារកិច�េទតមតួនាទីេរៀងៗខ�ួន។ រឯីថវកិស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និង

កុមារ  ឃំុខ�ះេនមានករលំបាកក�ុងករដកយកមកេ្រប្របាស់ យឺតយ៉ាវ និងមិន្រគប់្រគាន់តមត្រម�វករៃន

ករងរ ្រពមទំងតមា� ភាពថវកិក៏េនមានក្រមិត។  
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៤. ករណីសកិ្សោ  
៤.១  សកម�ភាពេលចេធា� របស�់ស�េីនថា� កម់ូលដ� ន 

ករណីសកិ្សោទី១ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  េលក�សី សរំតិ េអៀង មានតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ទទួលបន�ុកែផ�កកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ 

មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េនឃំុកំពង់ស� យ �ស�កកំពង់ស� យ េខត�កំពង់ធំ ក�ុងអណត�ិទី៤ (ឆា� ំ

២០១៧-ឆា� ២ំ០២២) ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សរបុ ១១របូ ក�ុងេនាះមាន�ស�ី ២របូ (១៨,១៨%) មាន

សមាសភាព ពីរគណបក្សនេយាបាយ៖ 

 ១. ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ (េមឃំុ)   គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (បុរស) 

 ២. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ (ជំទប់ទី១) គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (បុរស) 

 ៣. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ (ជំទប់ទី២) គណបក្សហ៊�ុនសិុនបិុច   (បុរស) 

 ៤. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ   គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (�ស�ី) 

 ៥. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ   គណបក្សហ៊�ុនសិុនបិុច   (បុរស) 

 ៦. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ   គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (�ស�ី) 

 ៧. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ   គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (បុរស) 

 ៨. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ   គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (បុរស) 

 ៩. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ   គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (បុរស) 

 ១០. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ  គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (បុរស) 

 ១១. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ  គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា   (បុរស) 
 

  េនក�ុងឃំុកំពង់ស� យេនះមានភូមិចំនួន១២ និងមាន៣៣៥៩្រគ�សរ ែដលមាន្របជាពលរដ�សរបុ

្របមាណជាង១៥៣៦៤នាក់ ក�ុងេនាះ�ស�ីមានចំនួន៧៧០៤នាក់។ 
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  បច�ុប្បន�េលក�សី សរំតិ េអៀង មានអយុ៣៤ឆា� ំ មានបងប�ូនបេង�តចំនួន៥នាក់ េលក�សីជាកូនទី២ 

និងបានេរៀបអពហ៍ពិពហ៍េនឆា� ំ២០០៥ ែដលស� មីរបស់េលក�សីជាកសិករេធ�ែ�សចមា� រធម�ត មានកូន

�សី្រប�សចំនួន ២នាក់។ 

  េលក�សីមាន្របវត�ិ បទពិេសធករងរ និងក្រមិតវប្បធម៌ ដូចខងេ្រកម៖ 

 េនឆា� ១ំ៩៩៦  ប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់អនុវទិ្យោល័យ  

 េនឆា� ២ំ០១២ ប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់វទិ្យោល័យ បនា� ប់មកេលក�សីរកសីុបន�ិចបន�ួច េហយេ្រកយមក 

ឆា� ២ំ០១៧ក៏ជាប់េឆា� តជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់។ 
 

  េលក�សី សរំតិ េអៀង បានជាប់េឆា� តជា្រក�ម្របឹក្សោឃំុ តមរយៈករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោ

ឃំុ សង� ត់ អណត�ិទី៤ ឆា� ២ំ០១៧។ មុនជាប់ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េលក�សីជា្របជាពលរដ�សកម�មា� ក់

េនក�ុងភូមិ ឃំុរបស់េលក�សី។  

  េលក�សីទទួលបានករគំា្រទពីសំណាក់្រក�ម្រគ�សររបស់េលក�សីផា� ល់ ែថមទំងមានករអបអរ

សរទពីសំណាក់ញាតិជិតខង និងទទួលបានករេលកទឹកចិត� គំា្រទពីបុរសៗេនក�ុងឃំុ សង� ត់។ ចំែណកឯ

បុរស្រក�ម្របឹក្សោឃំុែដលេធ�ករជាមួយេលក�សីេពញចិត�នឹងសហករករងរជាមួយគា�  និងមានករជំរញុ

េលកទឹកចិត�ចំេពះេលក�សីែថមេទៀត។ េលក�សីបានប�� ក់ថា « មិនមានករេរ សេអងគួរឲ្យកត់សមា� ល់

ណាមួយមកេលរបូេលក�សី ឬ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ដៃទេទៀតេទ »។  

  មូលេហតុែដលជ្រម�ញឲ្យេលក�សីចូល្របឡូកក�ុងករងរនេយាបាយគឺ េដយសរេលក�សីចង់

ជួយសង�មេដយផា� ល់ ចង់ករពរផល្របេយាជន៍របស់�ស�ី និងកុមារ ចង់ជួយេលកកម�ស់�ស�ីក�ុងឃំុឲ្យមាន  

ឆន�ៈមុតមំាក� ហនេឡង េហយចង់ជួយេដះ�សយប�� ជូន�ស�ីេនេពលែដលជួបប��  និងជួយពន្យល់

ដល់�ស�ីឲ្យយល់ដឹងកន់ែតេ្រចនជាងមុន និងជួយផ្សព�ផ្សោយពីច្បោប់េផ្សងៗ។ ជាងេនះេទេទៀត េលក�សី

�សលញ់ និងចង់េធ�ករមួយេនះជាខ� ងំ េ្រពះេលក�សីចង់អភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ឃំុរបស់ខ�ួនឲ្យមានភាពរកីចេ្រមន

េទមុខ។  

  ចំណុចែដលជំរញុឲ្យេលក�សី សរំតិ េអៀង បានជាប់ជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់គឺេដយសរគាត់

ទទួលបានគំា្រទ �សលញ់េពញចិត�ពីសំណាក់្របជាពលរដ�េនក�ុងភូមិ។ េលក�សី សរំតិ េអៀង បានមាន

្របសសន៍ថា « ករែដលខ�ុំជាប់េឆា� តជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុេនះ គឺជាភាពេជាគជ័យ និងសេ្រមចបាននូវ

េគាលបំណងែដលខ�ុំចង់បាន េ្រពះខ�ុំចង់េធ�ករងរេនះេដម្បជួីយសង�ម ជាពិេសសចង់ជួយេដះ�សយប��

�ស�ី និងកុមារ េនក�ុងភូមិ ឃំុរបស់ខ�ុំ »។  ពីមុនមកេលក�សីជាសមាជិកគណបក្សសមរង្ីុស និងបានចូលបេ្រម

ករងរឲ្យគណបក្ស។ បនា� ប់មកេលក�សីបានទទួលករេបាះេឆា� តគំា្រទពីសមាជិកបក្សស្រមាប់ជាេបក�ជន

ឈរេឈ� ះេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ  សង� ត់ អណត�ិទី៤ ឆា� ២ំ០១៧។ 
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  េនតំែណងជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ េលក�សី សរំតិ េអៀង បានចូលរមួ្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

សង� ត់ជាេរៀងរល់ែខ ែដលជាទូេទេគេធ�ករ្របជំុមួយដងក�ុងមួយែខ។ េនក�ុងអំឡុងេពល្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោ

ឃំុ សង� ត់ េលក�សីក៏ធា� ប់បានបេ�� ញេយាបល់ ឬេធ�ជាសំេណ រេផ្សងៗ េដយភាគេ្រចនេលក�សីបាន

េលកេឡងពីប�� កុមារកំ្រព �ស�ីចស់ជរគា� នទីពឹង អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរជាេដម។ រល់សំេណ រគាត់្រត�វ

បានេគស� ប់ និងពិភាក្សោេ្រពះជាកិច�ករែដល្រត�វចូលរមួេធ�ទំងអស់គា� ផងែដរ។ 

 ថវកិសរបុ្របចំឆា� ំស្រមាប់ករងរ�ស�ី និងកុមារេនក�ុងឃំុកំពង់ស� យមានចំនួន ១ ៤០០ ០០០ េរៀល

(មួយលនបួនែសនេរៀល)។ ស្រមាប់ករចំណាយេលថវកិេនះគឺមានតមា� ភាពណាស់េដយសរែតមាន

របាយករណ៍ និងករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេដយមិនមានករលក់លមអ�ីេឡយ។ អ�កែដលកន់កប់

ថវកិគឺេស��ន េហយករដកថវកិយកមកេ្រប្របាស់ គឺមានភាពងយ�ស�ល េដយសរគាត់បានេទ្របមូល

ព័ត៌មានពីសហគមន៍យកមកេធ�របាយករណ៍ជូនេមឃំុជាេទៀងទត់។ ក�ុងដំេណ រករៃនករេ្រប្របាស់ក�� ប់

ថវកិ�ស�ី និងកុមារេនះគឺ្រត�វដកតមជំុ (៤ជំុក�ុង១ឆា� ំ) ស្រមាប់យកេទេដះ�សយប�� �ស� ីកុមារ និងជន្រកី

្រកែដលកំពុងែតេកតមាន។ េនជំុទី១ េលក�សីនឹងេធ�ករេស�េទកន់េស��នេដម្ីបយកថវកិេនាះមកេ្រប

្របាស់េទតមត្រម�វករជាក់ែស�ង បនា� ប់មកេលក�សីបន�េធ�ែបបេនះរហូតអស់ជំុក�ុងករដកថវកិេនាះ។ 

បុ៉ែន�េទះជាយ៉ាងណា ក�� ប់ថវកិេនះវ្រគាន់ែតជួយេដះ�សយេទេលប�� របស់�ស�ី និងកុមារេនក�ុងភូមិ 

ឃំុបានតិចតួចតមលទ�ភាព និងធនធានែដលេយងមានែតបុ៉េណា� ះ េ្រពះថវកិបុ៉ណ�ឹ ងវមិន្រគប់្រគាន់តម

ត្រម�វករជាក់ែស�ងេនក�ុងឃំុេនាះេទ។  

  បច�ុប្បន�េនះេលក�សី សរំតិ េអៀង កំពុងមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងករងរ�ស�ី និងកុមារ ដូចជា 

ចុះេទផ្សព�ផ្សោយអប់រដំល់្របជាពលរដ�ពីប�� សុខភាព ករអប់រ ំ អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ ចុះ្រត�តពិនិត្យសហ

គមន៍ែដលេនតំបន់ដច់�សយាល េដះ�សយប�� ជនចស់ជរគា� នទីពឹង និងកុមារកំ្រព និងប�� អំេពហឹ

ង្សោមកេល�ស�ីជាេដម។ 

  ឆន�: និងគេ្រមាងរបស់េលក�សីេនែតមាន េដយេប�ជា� ចិត�ថានឹងខិតខំ្របឹងែ្របងេធ�ករងរបន�េទៀត 

ដូចជាខិតខំផ្សោព�ផ្សោយអំពីច្បោប់ េដម្ីបឲ្យ្របជាពលរដ� ជាពិេសស�ស�ីឲ្យបានយល់ដឹងអំពីច្បោប់េផ្សងៗ។ 

េលក�សីមានករតំងចិត�ថា នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញករងរេនះឲ្យបានល� េដម្ីបជា្របេយាជន៍ដល់សង�ម

ជាតិ និងជួយេដះ�សយ ប�� �ស�ី និងកុមារែដលេនែតបន�េកតមាន។  

  សំណូមពររបស់េលក�សី សរំតិ េអៀង « សូមរដ� ភិបាលបែន�មក�� ប់ថវកិឲ្យបានេ្រចនស្រមាប់

ករងរ�ស�ី និងកុមារ េដម្ីបជួយេដះ�សយប�� ជូន�ស�ី និងកុមារ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េ្រពះថាកន�ង

មកេលក�សីេធ�េទតមធនធាន ែដលមានវមិន្រគប់្រគាន់េទ។ ជាងេនះេទេទៀត សូមថា� ក់េលជួយបែន�ម

ក�ុងករព្រងឹងយុទ�ស�ស�េលកិច�ករពរ�ស� ីនិងកុមារឲ្យបានេ្រចន និងព្រងឹងសមត�ភាព�ស�ី្របឹក្សោឃំុ សង� ត់

ឲ្យបានយល់ដឹងេ្រចនជាងមុន ្របេយាជន៍ងយ�ស�ល្របតិបត�ិករងរ »។ 
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ករណីសកិ្សោទី២ 
 

[ េគាលេដសំខន់បំផុតរបស់េលក�សី ដុំ េសភ័ណ� ចូលរមួេធ�ករងរជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុេនះ គឺចង់

ជួយអ�ក្រកី្រក ជួយស្រមាលទុក�លំបាករបស់�ស� ី កុមារកំ្រព និងចង់លុបបំបាត់អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរេនក�ុង

មូលដ� នរបស់េលក�សី។ េលក�សីចង់េលកកម�ស់�ស�ី េដយេធ�ជាគំរលូ�ដល់េក�ងជំនាន់េ្រកយ និងេដម្បឲី្យ

្របជាពលរដ�េឃញថា �ស�ីក៏មានសមត�ភាពក�ុងករចូល្របឡូកក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងករដឹកនំាបានែដរ។ ] 
 

េលក�សី ដុំ េសភ័ណ�  មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា មានតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់

ទទួលបន�ុកកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ េនឃំុអង�តេសម �ស�ក្រតំកក់ េខត�តែកវ ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ

ឃំុ សង� ត់ ចំនួន១១របូ ក�ុងេនាះ មាន�សី ៣របូ (២៧,២៧%) មានែតមួយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ 

១. ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ (េមឃំុ)     (បុរស) 

២. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ (ជំទប់ទី១)    (បុរស) 

៣. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ (ជំទប់ទី២)    (បុរស) 

៤. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ     (�ស�ី) 

៥. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ     (�ស�ី)  

៦. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ     (បុរស) 

៧. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ     (បុរស) 

៨. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ     (បុរស) 

៩. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ     (បុរស) 

         ១០. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ     (បុរស) 

         ១១. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ     (បុរស) 
 

េនក�ុងឃំុអង�តេសមមានចំនួន២២ភូមិ  មាន្រគ�សរចំនួន៣៦១៥ និងមាន្របជាពលរដ�្របមាណ

ជាង១៩ ១១៦នាក់ ក�ុងេនាះមាន�សីចំនួន ៩ ៩២៨នាក់។ 
 

េលក�សី ដុំ េសភ័ណ�  មានអយុ៥០ឆា� ំ េនលីវ ជាកូនកំ្រពឪពុកមា� យតំងពីឆា� ំ២០១៥ និងមានបង

ប�ូន៤នាក់ �សី២នាក់ ្រប�ស២នាក់។ សព�ៃថ�េនះេលក�សីរស់េនជាមួយបង�សីបេង�ត។  
 

េលក�សីមាន្របវត�ិ បទពិេសធករងរ និងក្រមិតវប្បធម៌ ដូចខងេ្រកម៖ 
 

• ឆា� ១ំ៩៨៨           បានប�� ប់ថា� ក់ទី៩ (ឌីប�ូម)  

• ឆា� ១ំ៩៨៨-ឆា� ១ំ៩៩០  េធ�ករស�័្រគចិត�េនសល�ស�កេដយមិនទទួលបានកៃ្រម 

• ឆា� ២ំ០០០   ជាសមាជិកកកបាទ្រកហម�ស�ក តួនាទីជាេបឡា 

• ឆា� ២ំ០០២ ដល់ ឆា� ២ំ០១៧ ជាប់េឆា� តជា�ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃំុ   
 

  េលក�សី ដុំ េសភណ័�  បានជាប់េឆា� តជា្រក�ម្របឹក្សោឃំុអង�តេសម និងបានជាប់េឆា� តជា្រក�ម្របឹក្សោ

ឃំុ សង� ត់េនះចំនួន៤អណត�ិ (ចប់ពីអណត�ិទី១ ដល់ អណត�ិទី៤)។ េលក�សីបានប�� ក់ថា ្របធាន្រក�ម



ខុមែ�ហ�ល របាយការណ៍ ៖    ការឃា� េំមើលេយនឌរ័ែផ�កនេយាបាយ 

 

ែផ�កអប់រ ំនិងេយនឌ័រ ទំពរ័ 45 

្របឹក្សោឃំុ សង� ត់បាន្របគល់តួនាទី ភារកិច�ជូនេលក�សីជាសមាជិកដូចមានែចងក�ុងច្បោប់។ ចំណុចខ� ំង

ែដលជំរញុឲ្យេលក�សីបានជាប់េឆា� តជា្រក�ម្របឹក្សោ ឃំុ សង� ត់ជាបន�បនា� ប់ គឺេដយសរទេង� និងភាព

សកម�េនក�ុងភូមិ ឃំុរបស់េលក�សី។ ជាងេនះេទៀត េលក�សីជាមនុស្សែដល�សលញ់ និងចូលចិត�ក�ុង

ករងរជួយ�ស�ី ជន្រកី្រក និងកុមារកំ្រព  េទប្របជាពលរដ�េមលេឃញថា « េលក�សីជា�ស�ីែដលមានសមត�

ភាព មានករេប�ជា� ចិត�ខ�ស់ និងមានទឹកចិត�ជួយ្របជាពលរដ�ពិតៗ »។ ដូេច�ះេទបមានករេបាះេឆា� តគំា្រទឲ្យ

េលក�ស�ីបានជាប់េឆា� តជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ជាបន�បនា� ប់មកដល់េពលបច�ុប្បន�េនះ។ េលក

�សីបានប�� ក់ថា « ទំងបុរសៗជា្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ� ន និងបុរសៗជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ 

គឺមិនមានករេរ សេអងមកេលរបូេលក�សីេទ »។  
 

  មុននឹងជាប់េឆា� តជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ េលក�សី ដំុ េសភ័ណ�  មានតួនាទីជាសមាជិក

កកបាទ្រកហម�ស�កែដលចំជួយ្របជាពលរដ�្រកី្រក ខ�ះខត និងជាសមាជិកគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាផង

ែដរ។ េលក�សីបានេលកេឡងថា « ករតំងចិត�របស់ខ�ុំេនែតមានក�ុងករបំេពញករងរ បុ៉ែន�អ�ីែដលជាទុក�

លំបាករបស់ខ�ុំក៏មានេ្រចនណាស់ែដរ ដូចជាប�� ទក់ទងនឹង្របាក់ឧបត�ម�ចំេពះខ�ុំគឺមានចំនួនតិចតួចេពក

ែដលេធ�ឲ្យករចំណាយរបស់ខ�ុំមានករខ�ះខត េពលខ�ះខ�ុំ្រត�វយកលុយអ�កផ�ះចយវយដែដល ខណៈែដល 

ករងរកន់ែតស�គុស� ញែថមេទៀត »។ េទះបីជាមានប�� ករលំបាកយ៉ាងណាក៏េដយ ក៏េលក�សីេនែត

មានឆន�:ខ�ស់ក�ុងករបំេពញករងរជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុេដម្ីបចំជួយ�ស�ី កុមារ និង្របជាពលរដ�្រកី្រកេន

ក�ុងភូមិ ឃំុរបស់េលក�សីដែដល។ េលក�សីបានបន�េទៀតថា « េដយសរខ�ុំបានលះបង់ទំងេពល

េវល កំលំងកយ និងចិត�ខិតខំជួយបេ្រម្របជាពលរដ�េនក�ុងភូមិ ឃំុខ� ងំេពក ជាេហតុេធ�ឲ្យខ�ុំបាត់បង់

េពលេវលស្រមាប់ជួយខ�ួនឯង និង្រគ�សរ េទបជួបប�� េសដ�កិច�។ ដូេច�ះ ្របសិនេបរជរដ� ភិបាលកម�ុជា  ត

េម�ង្របាក់េបៀវត្សរដ៍ល់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ យ៉ាងតិច ១ ០០០ ០០០ េរៀល (មួយលនេរៀល)ក�ុងមួយែខ

េនាះ ខ�ុំ នឹងមាេនជីវភាព្របេសរ និងងយ�ស�លក�ុងករបន�ដំេណ រេទមុខេទៀតក�ុងករជួយ�ស�ី កុមារ និង

្របជាពលរដ�្រកី្រកេនក�ុងភូមិ ឃំុរបស់ខ�ុំ »។ 
 

  បច�ុប្បន�េនះ េលក�សីកំពុងមានភាពមមាញឹកណាស់ទក់ទងនឹងប�� �ស�ី និងកុមារ េដយសរមាន

�ស�ីេទបែតស្រមាលកូនរចួជាេ្រចននាក់ និងមានកុមារជាេ្រចនែដលកំពុងជួបប�� ។ េលក�សីក៏មានភាព

មមាញឹកផងែដរក�ុងករេដះ�សយប�� ជំេលះដីធ�ី ប�� អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ ជាេដម។ 
  

 ដំេណ រករដកថវកិស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារមកេ្រប្របាស់ក�ុង១ឆា� ំ មានបីដំណាក់កល េដយក�ុង

មួយ្រតីមាសដកម�ង ែដលមានថវកិសរបុ្របចំឆា� ចំំនួន ៧ ៣៣៤ ៤០០េរៀល េហយអនុវត�េដយមានតមា�

ភាព េ្រពះរល់ករចំណាយទំងអស់សុទ�ែតមានវក័ិយប័្រត្រតឹម្រត�វ និងមានរបាយករណ៍ច្បោស់លស់្រពម

ទំងមានករទទួលស� ល់ដឹងឮពីេមឃំុ និងសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េផ្សងេទៀត។ េទះបីជាយ៉ាងណា េលក

�សីបានបែន�មថា « ថវកិស្រមាប់ករងរ�ស�ី និងកុមារេនះវមិន្រគប់្រគាន់េទ ពីេ្រពះករចុះបំេពញកិច�

ករងរខ�ះ្រត�វមានករចំណាយេ្រចនេលសពីថវកិែដលបានផ�ល់ឲ្យ »។ បែន�មេលេនះេទៀត ក�� ប់ថវកិេនះ

្រត�វបានកន់កប់េដយេមឃំុ និងេស��ន ជាេហតុេធ�ឲ្យដំេណ រករៃនករដកថវកិមកេ្រប្របាស់ក�ុងសកម�ភាព 

ករងរ�ស�ី និងកុមារពំុសូវជាមានភាពងយ�ស�ល។ េលក�សី្រត�វេធ�លិខិតស� មែដលមានភាពស�គុស� ញ



ខុមែ�ហ�ល របាយការណ៍ ៖    ការឃា� េំមើលេយនឌរ័ែផ�កនេយាបាយ 

 

ែផ�កអប់រ ំនិងេយនឌ័រ ទំពរ័ 46 

េពកេដម្ីបអចដកថវកិេនះមកេ្រប្របាស់បាន បណា� លឲ្យពិបាកក�ុងករអនុវត�ករងរ។ េលក�សីមាន

សំណូមពរថា « ថា� ក់េលគួរែត្របគល់ថវកិស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារឲ្យអ�កែដលទទួលបន�ុកករងរ�ស� ីនិង

កុមារជាអ�កកន់កប់វញិ េនាះវនឹងមានភាពងយ�ស�លជាងមុន »។  

 

ក�ុងកិច�្របជំុរបស់្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េលក�សី ដំុ េសភ័ណ�  ធា� ប់បានបេ�� ញេយាបល់ ឬេធ�សំេណ

េដយបានេលកេឡងអំពីប�� �ស� ី និងកុមារេដម្ីបឲ្យសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុបានដឹងពីប�� េនះ និងបានេស�

េទេមឃំុឲ្យជួយរកដំេណាះ�សយេលប�� �ស� ី និងកុមារ។ េលក�សីបានសេង�តេឃញថា រល់េពល្របជំុ  

ម�ងៗ ក�ុងេពលបេ�� ញមតិេយាបល់របស់េលក�សី គឺេនមានគំនាបេដយសរេលក�សីមានឋន:ទបជាង

េគ ែដលរល់ករបេ�� ញេយាបល់េផ្សងៗេនមានករភ័យខ� ចេ្រចន។ 
 

  េលក�សី ដំុ េសភ័ណ�  បានបង� ញថា « ខ�ុំទទួលបានចំេណះដឹង និងបទពិេសធជាេ្រចនពីករ

្របឡូកក�ុងវស័ិយនេយាបាយ និងករេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ »។ េលក�សីតំងចិត�ថា នឹងព្យោយាមេធ�

ករងរេនះឲ្យបានល�្របេសរបំផុតេទតមសមត�ភាពែដលេលក�សីមាន េដម្ីបជួយសង�មឲ្យបានរកីចេ្រមន 

្រពមទំងេលកកម�ស់�ស�ី និងជួយអភិវឌ្ឍន៍ឃំុរបស់េលក�សីផា� ល់ េដម្ីបឲ្យ្របជាពលរដ�ទទួលបាលភាពកក់

េក�  និងភាពរកីចេ្រមន។  
 

សំណូមពររបស់េលក�សី ដំុ េសភ័ណ�   « សូមរដ� ភិបាលបែន�មថវកិស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារ

និងសូមតំេឡង្របាក់េបៀវត្សរឲ៍្យ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ យ៉ាងតិច១ ០០០ ០០០ េរៀល (មួយលនេរៀល) ក�ុង

មួយែខ »។   
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V. េសចក�ីសន�ិដ� ន និងសេង�ប 

 

ចំនួនតំណាងរ�ស��ស�ី និងតំណាងរ�ស�បុរសែដលបានេឡងបេ�� ញមតិក�ុងកិច�្របជំុសភាេពញអង�

រដ�សភា ស្រមាប់ឆា� ំទី១ នីតិកលទី៦េនះេនះ គឺមានក្រមិតទបបំផុត ៩,៦០% (១២នាក់) េបេធៀបនឹងចំនួន

អ�កតំណាងរ�ស�សរបុ ១២៥នាក់។ ក�ុងឆា� ំទី១ៃននីតិកលទី៦េនះ ប�� �ស�ី និងកុមារ មិន្រត�វបានេលកយក

មកដក់ក�ុងរេបៀបវរៈៃនកិច�្របជំុេទ េហយរល់កិច�ពិភាក្សោពំុបានឆ�ុះប�� ងំពីផល្របេយាជន៍ និងផលប៉ះ

ពល់ដល់�ស�ី និងកុមារ។ 
 

ភាគរយសរបុរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីបានចុះេបសកកម� ្របហក់្របែហលនឹងភាគរយសរបុរបស់

អ�កតំណាងរ�ស�បុរសែដលបានចុះេបសកកម� គឺ ៥៣,៨៤% េស�នឹងចំនួនតំណាងរ�ស��ស�ី១៤នាក់ក�ុង

ចំេណាមសមាជិកសភា�ស�ី២៦នាក់ េ្រចនជាងបន�ិចភាគរយរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បុរសចំនួន ៥០,៥០% េស�

នឹង៥០នាក់ក�ុងចំេណាមសមាជិកសភាបុរស៩៩នាក់។ 
 

ភាគរយអ�កតំណាងរ�ស��ស�ីចុះេបសកកម� មានករថយចុះខ� ងំ ពី ៨៣,៣៣% នីតិកលទី៥ ឆា� ំ

២០១៦ មក្រតឹម៥៣,៨៤% នីតិកលទី៦ ឆា� ២ំ០១៩  ខណៈែដលភាគរយអ�កតំណាងរ�ស�បុរសចុះ

េបសកកម�ក៏មានករថយចុះខ� ងំែដរ គឺពី ៧៨,៧៩% នីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៦ មក្រតឹម ៥០,៥០ % នីតិកល

ទី៦ ឆា� ២ំ០១៩។ 

តំណាងរ�ស��ស�ីចំនួន១៤នាក់ ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែដលមានអសនៈេនក�ុងរដ�សភាបាន

េធ�សកម�ភាពេនមូលដ� នសរបុចំនួន ២២៩េលក។ ចំនួនសកម�ភាពេនះ បានថយចុះចំនួន ១១០េលក ពី 

៣៣៩េលក នីតិកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៦ មក្រតឹម  ២២៩េលក នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា� ២ំ០១៩។ 

សកម�ភាពៃនករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមិទ�ិផលនានា និង

ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្សរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�េីនែតជាសកម�ភាពអទិភាព និង

សកម�ដែដល  ខណៈែដលមិនមានករចុះអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�។ 

39 Tស្រមាប់នីតិកលទី៦េនះ រជរដ� ភិបាលតមរយៈ្រកសួងកិច�ករនារនឹីងបន�េផា� តករយកចិត�ទុកដក់

េលករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ជាពិេសសេផា� តេលជំនាញភាពជាអ�កដឹកនំារបស់�ស�ីក�ុងវស័ិយនេយាបាយ   

វស័ិយសង�ម និងវស័ិយេសដ�កិច�េនថា� ក់្របេទសក៏ដូចជាេនថា� ក់តំបន់ រមួទំងព្រងឹងភាពអង់អចដល់�ស�ី

េដម្ីបមានភាពេជាគជ័យែផ�កសហ្រគិន។ ្រកសួងកិច�ករនារបីានបន�ព្រងឹងករអនុវត�ែផនករទប់ស� ត់រល់

ទ្រមង់ៃនអំេពហឹង្សោេល�ស�ី និងេក�ង�សីឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ និងេលកកម�ស់សីលធម៌សង�មេឡងវញិ េដយ

យកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ចំេពះករអប់រសំង�មឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរផ�ត់គំនិត កំុឲ្យមានករេរ សេអងចំេពះ�ស�ីេភទ 

និងផ�ត់គំនិតៃនករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ៃនករពិសរេ្រគ�ង�សវងឹ និងប�ង� បករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នែដល

មានផលប៉ះពល់អវជិ�មានធំេទេលយុវវយ័។ 
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ចេនា� ះពីេដមឆា� ំ ដល់ពក់កណា� លឆា� ២ំ០១៩ អ�កនេយាបាយ�ស�ីែដលេ្រប្របាស់សិទ�ិនេយាបាយ

របស់ខ�ូន និងសិទ�ិ�ស�ីេដម្ីបចូលរមួក�ុងដំេណ រករ្របជាធិបេតយ្យេន្របេទសកម�ុជា្រត�វបាន្របឈមករេចទ

្របកន់តមផ�ូវតុលករ ករេរ សេអង ករយាយី ករគំរមកំែហង និងកររតិត្ិបតពីសំណាក់អជា� ធរ សូម្ីបែត

ករជួប្របជំុគា�  ករពិភាក្សោគា� អំពីេរឿងនេយាបាយរបស់�ស�ីក៏្រត�វបានរខំន។ 

អកប្បកិរយិាេរ សេអងចំេពះ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់មានករថយចុះខ� ងំ ខណៈែដលមានករគំា

្រទ និងេលកកម�ស់�ស�ីខ� ំងពីបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ និងេមភូមិ េដយបុរសទំងេនាះមានករផា� ស់ប�ូរ   

អក្បកិរយិាឲ្យតៃម��ស�ី បានយល់ដឹងពីេយនឌ័រ េគារពសិទ�ិ�ស�ី និងបានសហករល�ជាមួយ�ស�ី។ េទះបី

យ៉ាងណាក៏េដយ ករេរ សេអងចំេពះ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់មួយចំនួនេនែតបន�មានេនេឡយ។ 

ករេរ សេអងមិន្របគល់ភារកិច�ជូនដល់សមាជិក�ស�្ីរក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ មានករថយចុះ ពី 

៩,៧៥% ឆា� ២ំ០១៥ (អណត�ិទី៣) មក្រតឹម ២,៧៧% ឆា� ២ំ០១៩ (អណត�ិទី៤) និងមានភាព្របេសរក�ុងករ

ចូលរមួបេ�� ញមតិ េយាបល់ និងករចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់។ 

�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ បាន និងកំពុងេធ�ករយ៉ាងមមាញឹកនាេពលបច�ុប្បន�ក�ុងតួនាទីរបស់ខ�ួន

ទំង�ស�ែីដលមានតួនាទីជាជំទប់ទី១ ជំទប់ទី២ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និង�ស�ីេមឃំុ េចសង� ត់ ទក់ទងនឹង

ប�� �ស�ី និងកុមារ អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ ករអប់រផំ្សព�ផ្សោយ ករេដះ�សយទំនាស់ដីធ�ី និងកិច�ករេផ្សងៗ

េដម្ីបមានករអភិវឌ្ឍន៍ និងសុវត�ិភាពេនឃំុ សង� ត់របស់ខ�ួន។ល។ និង។ល។  

 

តមា� ភាពថវកិេនមានក្រមិតស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារេនឃំុ សង� ត់មួយចំនួន។ ឃំុ សង� ត់ភាគ

េ្រចនមានភាពងយ�ស�លក�ុងករដកថវកិមកេ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ បុ៉ែន�ថវកិេនមានចំនួន

តិចមិនសម�សបនឹងប�� �ស�ី និងកុមារែដលេកតមានេនក�ុងភូមិ រឯីឃំុមួយចំនួនតូចមានករពិបាកក�ុងករ

ដកថវកិ។  

  



ខុមែ�ហ�ល របាយការណ៍ ៖    ការឃា� េំមើលេយនឌរ័ែផ�កនេយាបាយ 
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VI. អនុសសន៍ 

 

១.  តំណាងរ�ស��ស�ី និងតំណាងរ�ស�បុរស្រត�វបេង�នករយកចិត�ទុកដក់ក�ុងករចុះអន�រគមន៍ និង 

េដះ�សយប�� នានារបស់មា� ស់េឆា� ត។  

២.  តំណាងរ�ស��ស�ី និងតំណាងរ�ស�បុរសគួរែតបង� ញ អំពី លទ�ផលៃនករចុះេបសកកម�តមមូលដ� ន 

របស់ខ�ួនដល់សធារណជនទូេទឲ្យបានដឹង។ 

៣. រល់ករពិភាក្សោ និងអនុម័តក�ុងកិច�្របជំុេពញអង�របស់សភា ្រត�វដក់ប��ូ លអំពីករេឆ�យតបនឹងេយ

នឌ័រេនក�ុងច្បោប់ និងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

៤.  រជរដ� បាលកម�ុជា្រត�វេគារពនូវសិទ�ិនេយាបាយរបស់�ស�ី និងធានាឲ្យបានក�ុងករអនុវត�សិទ�ិេនះ

េដយបង�លក�ណៈងយ�ស�លដល់�ស�ីេធ�ករជួបជែជកគា� អំពីកិច�ករនេយាបាយ និងកិច�ករេផ្សងៗ 

ជាពិេសសស្រមាប់អ�កនេយាបាយ�ស�ីែដលមកពីគណបក្ស្របឆំាង និងគណបក្សេផ្សងេទៀត 

្របេយាជន៍គំា្រទ និងផ�ល់ឱកសឱ្យ�ស�ីចូលរមួកន់ែតេ្រចនក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងថា� ក់សេ្រមច

ចិត� �សបតមអនុស�� សីុ-ដរ និងេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពរបស់កម�ុជា ។ 

៥.  រជរដ� ភិបាលកម�ុជា្រត�វពិនិត្យេមលេឡងវញិ និងយកចិត�ទុកដក់បែន�មចំេពះអ�កនេយាបាយ�ស�ី

េនក�ុងគណបក្សែដលខ�ួនកំពុងដឹកនំារដ� ភិបាល ឬក៏អ�កនេយាបាយ�ស�ីេផ្សងៗែដលមានសេម�ង 

និងសកម� ឬ�ស�ីែដលបំរងុនឹងចូលរមួក�ុងវស័ិយនេយាបាយ េដយេលកទឹកចិត� ករពរ ផ�ល់ឱកស 

និងធានាឲ្យបាននូវករចូលរមួេដយេពញេលញក�ុងកិច�ករនេយាបាយរបស់�ស�ី ។ 

៦. ្រកសួងមហៃផ� រមួទំងគណៈកមា� ធិករជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់

េ្រកមជាតិ (គជអប) ្រត�វធានាចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត់ទំងអស់ ជាពិេសស�ស�ីទទួល

បាននូវតួនាទី ភារកិច� និងសិទ�ិអំណាចេពញេលញ�សបតមច្បោប់ស�ីពី «ករ្រគប់្រគងរដ�បាលឃំុ 

សង� ត់»។ 

៧. ្រត�វផ�ល់ករគំា្រទ្រគប់ែបបយ៉ាងឲ្យ�ស�ីជាប់េឆា� ត និងអ�កដឹកនំាជា�ស�ី ដូចជា ផ�ល់ថវកិ�សបជាមួយ

នឹងប�� ែដល�ស�ីកំពុងេធ� ផ�ល់នូវធនធានសមា� រៈ ធនធានមនុស្ស និងមេធ្យោបាយនានា េដម្ីបបង�

លក�ណៈងយ�ស�ល និងបេង�ន្របសិទ�ភាពករងររបស់�ស�ី ្របេយាជន៍�ស�ីចូលរមួេដយគុណភាព

ក�ុងតួនាទីជាតំណាង និងជាអ�កដឹកនំា ។ 
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