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ឡុងេពលបំេពញករងរទក់ទងនឹងករបេ��ញមតិេយាបល់ជាបរ ិមាណ

និងគុណ

ភាពរបស់សមាជិកសភាជា�ស�ីេនក�ុងេពល្របជុំេពញអង�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 របាយករណ៍េនះក៏ បានបង�ញផងែដរ អំពីែផនករ និងករេប�ជា�ចិត� ្រពមទំង
ករ្របឈមក�ុងករបំេពញករសន្យោរបស់រដ�ភិបាលទក់ទងនឹងប�
� �ស�ី និងកុមារ ។ របាយករណ៍េនះ ក៏
ផ�ល់នូវលទ�ផលៃនករសិក្សោេល្រក�មេគាលេដស�ីពី

ករផ�ល់អំណាចឲ្យ�ស�ី្រក�ម្របឹ ក្សោឃុំ

បំេពញកិចក
� រេនក�ុងតំបន់េគាលេដរបស់ខុមែ�ហ�ល និងករណីសិក្សោចំនួនពីរផងែដរ ។

សង�ត់កុងករ
�

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

មាន្របេយាជន៍ស្រមាប់អ�កអនុវត�ន៍សកម�ភាព

ជាពិេសសម�ន�ីរដ�ភិបាល

សមាជិកសភា

សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ គណបក្សនេយាបាយ បុគ�លិកសមាគម អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល តំណាងរបស់ៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ អ�ក�សវ្រជាវ េដម្បីជួយេលកស�ួយ�ស�ីចូលរួមកន់ែតេ្រចនក�ុងវ ិស័យនេយាបាយ និងថា�ក់សេ្រមច
ចិត� ។
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សូមែថ�ងអំណរគុណជាពិេសសចំេពះ្រក�មករងររបស់ខុមែ�ហ�ល
សិរ ីលក�ណ៍

ដូចជា

េលក�សី

សឹនេកត

ជាអ�កស្រមបស្រម�លកម�វ ិធីអប់រ ំ និងេយនឌ័រៃនខុមែ�ហ�លែដលជាអ�កសរេសររបាយករណ៍

េនះ ។ េលក�សីក៏ជាអ�កដឹកនាំ្រក�មករងរ ដូចជា េលក�សី អុឹម សុវី ត�ជាម�ន�ីអប់រ ំ និងេយនឌ័រៃនខុមែ�ហ�
ល េលក នាង សុវណ� ជាម�ន�ីអប់រ ំ និងេយនឌ័រៃនខុមែ�ហ�ល ក�� យុង
ឹ នីមជាម�ន�ីស័្រ� គចិត� និងអ�កសេង�ត
ករណ៍�ស�ជា
ី ជនបេង�ល�ស�ីមូលដ�នៃនអង�ករខុមែ�ហ�លែដលបានខិតខំអនុវត�តមែផនករសកម�ភាព
េដម្បី្របមូលទិន�ន័យ និងរចនារបាយករណ៍េនះ េដយមានករគាំ្រទពីែផ�កអេង�ត និងេលខធិករេខត�ខុម
ែ�ហ�លទំង២៥េខត� ្រក�ង រជធានី។ េយងខ�ំុសូមែថ�ងអំណរគុណផងែដរចំេពះេលក គល់ ប�� ជាទី្របឹក្សោ

ៃនអង�ករខុមែ�ហ�ល

ែដលបានផ�ល់េយាបល់គាំ្រទេធ�ឲ្យរបាយករណ៍េនះកន់ែតមានភាពល�្របេសរែថម

េទៀត ។

រជធានីភំេ� ពញ ៃថ�្រពហស្បត�ិ៍ ៥េកត ែខផល�ុន ឆា�ំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣
្រត�វនឹងៃថ�ទី២៧ ែខកុម�ៈ ឆា�ំ២០២០
នាយក្របតិបត�ិខម
ុ ែ�ហ�ល

គីម 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�មទំងមូល 1។
P0F

េយាងតមលទ�ផលៃនករអនុវត�ន៍ករងរេលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ

P

និងបេង�នភាពអង់អចដល់

�ស�ីរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងែផ�កតមករសិក្សោ�សវ្រជាវេនក�ុងពិភពេលក ភស�ុតងមួយចំនួនបាន
�
េសចក�ីសេ្រមចអចេធ�ឲ្យ
បង�ញយា៉ ងច្បោស់ថា ករចូលរួម្រសបច្បោប់ និងេពញេលញរបស់�ស�ីកុងករេធ�
េគាលនេយាបាយ ច្បោប់ និងកម�វ ិធីនានាកន់ែតេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វកររបស់្របជាជនទំងអស់ ជាពិេសស
េលប�
� សុខុមាលភាព្រគ�សរ និងសង�ម ែដលជាមូលដ�ន្រគឹះក�ុងករកត់បន�យភាព្រកី្រកឈនេឆា�ះេទ
រកករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព 2។
P1F

P

ប�
� វ ិសមភាពៃនតំណាងជាប់េឆា�តជាអ�កដឹកនាំជា�ស�ី និងបុរសេនែតបន�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ។

ជាក់ែស�ង �ស�ីកុ�ងតួនាទីជាអ�កដឹកនាំ គឺមានចំនួនតិចតួចទំងថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់េ្រកមជាតិ ខណៈែដលបុរស

មានចំនួនេ្រចនេលសលុបក�ុងរចនាសម�័ន�ៃនករដឹកនាំ ។ តមបទពិេសធបានបង�ញឲ្យេឃញថា កលណា
្រក�មណាមួយ ឬក៏ េភទណាមួយ មានគំលតចំនួនធំជាងគា�ខ�ំង វនឹងេធ�ឲ្យ្រក�ម ឬេភទែដលមានចំនួនតិចពុំ
សូវមានឥទ�ិពល

និងមានសិទិអ
� ំណាចតិចក�ុងករចូលរួមេធ�េសចក�ីសេ្រមច

និងអនុវត�ករងរេដយេពញ

េលញ និង្របសិទ�ភាព េហយ្រក�មេនាះនឹងទទួលរងនូវករ្រគបសង�ត់េដយផា�ល់កី� ឬេដយ្របេយាលក�ីពី
្រក�ម ឬេភទែដលមានចំនួនដ៏េ្រចនេលសលុប ។ ប�
� វ ិសមភាពេយនឌ័រេនះ គឹេដយសរ៖ (១) ខ�ះនូវេគាល

នេយាបាយជាក់លក់មួយចំនួន និងខ�ះករអនុវត�ច្បោប់ និងយន�ករែដលមាន�សប់មួយចំនួនឲ្យបានតឹងរុង
ឹ
និង្របសិទិភា
� ពេដម្បីគាំ្រទ គាំពរ និងផ�ល់ឱកសឲ្យ�ស�ីចូលរួមេដយេស�ភាព េពញេលញក�ុងកិច�កករស
�
នាទីដឹកនាំ និងកិច�ករនេយាបាយ ។
ធារណៈ និងវ ិស័យនេយាបាយ។ (២) បន�ករេរ សេអងមកេល�ស�ីកុងតួ

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

រល់ទ្រមង់ៃនករេរ សេអ ង្របឆាំងនឹងនារ ីេភទ»(សុី-ដរ/CEDAW)ែដលកម�ុជាជារដ�ហេត�េលខីតំងពីឆា�ំ១៩៩២ ។

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

ៃនអនុស��សុី-ដរ រជរដ�ភិបាលកម�ុជាបានរ ំលឹកថា ករេរ សេអង្របឆាំងនឹង�ស�ី គឺរ ំេលភេលេគាលករណ៍

េស�ភាពគា�ៃនករេគារព និងេសចក�ីៃថ�ថូរបស់
�
មនុស្ស វគឺជាឩបសគ�ចំេពះករចូលរួមរបស់�ស�ីេស�ភាពនឹង
បុរសក�ុងជីវ ិតនេយាបាយ សង�ម េសដ�កិច� និងវប្បធម៌ ។ ករេរ សេអង្របឆាំងនឹង�ស�ីបានររំងកររ ីកចេ្រមន

រុងេរឿងៃនសង�ម និង្រគ�សរ េហយេធ�ឲ្យមានករលំបាកកន់ែតខ�ំងចំេពះករអភិវឌ្ឍន៍េពញេលញៃនសក�
នុពលរបស់�ស�ី ។

1
2

Antonio Guterres, United Nations Secretary-General, Message on International Women’s Day 2017

សុន�រកថរបស់េលាកជំទាវ ែម៉ន សំអន 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�
� វ ិសមភាពៃនតំណាង

និងករអនុវត�សិទិរ� វង�ស�ី

និងបុរសេនកម�ុជាេន្រគប់

លំដប់ថា�ក់ ករសេង�ត តមដន និងករពិនិត្យេមលេលស�នភាពករងររបស់តំណាងជាប់េឆា�ត�ស�ីទំង
ថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់មូលដ�នថាេតមានភាព្របឈមយា៉ ងណា េត�ស�ីទំងេនាះេធ�ករមានលទ�ផលយា៉ ងណា
ខ�ះ? មានករេរ សេអងែដរឬេទ? េតអីជា
� ករបរជ័យរបស់ពួកគាត់? គឺជារេបៀបវរៈសំខន់បំផុតែដល្រត�វ
ែស�ងយល់ និងឃា�ំេមលេដយយកចិត�ទុកដក់ពី្រគប់ភាគីពក់ព័ន� ្របេយាជន៍េលកស�ួយ ករពរករចូលរួម

ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�ខងនេយាបាយ និងករដឹកនាំ រួមទំងករបំេពញ និងទទួលបាននូវតួនាទី ភារ
កិច� និងសិទអ
� ំណាចេពញេលញរបស់�ស�ីផងែដរ ។
របាយករណ៍ឃា�ំេមលេយនឌ័រែផ�កនេយាបាយរបស់ខុមែ�ហ�ល្របចំឆា�ំ២០១៩េនះ ្រត�វបានេធ�េឡង
តមវ ិធីស�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 ។ សំណួរចំ បង គឺ េត�ស�ីជាប់េឆា�តទំងេនាះេធ�ករបានលទ�

ផលយា៉ ងណាខ�ះ? មានករេរ សេអងែដរឬេទ?

េតអីជា
� ករ្របឈមរបស់�ស�ី?

និងមូលេហតុអី?
�

េតអ�ក

តំណាងរ�ស��ស�ី និងបុរសបានចុះមូលដ�នក្រមិតណា? ក�ុងេគាលបំណងអ�ីខ�ះ? ថាេតករករពរករចូល
រួម របស់�ស�ីកុងករេធ�
�
េសចក�ីសេ្រមចខងនេយាបាយ និងករដឹកនាំ ករបំេពញ និងទទួលបាននូវតួនាទី

ភារកិច��សបតមច្បោប់ ្រពមទំងទទួលបានសិទិអ
� ំណាចេពញេលញក្រមិតណា?

អ�កតំណាងរ�ស��ស�េី ឡងបេ�� ញមតិកងកិ
ច�្របជុំេពញអង�រដ�សភា
ុ�
តំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានេឡងបេ��ញមតិកុងកិ
�
ច�្របជុំសភាេពញអង�ស្រមាប់ឆា�ំទី១

នីតិកលទី ៦

េនះមានចំនួន ១នាក់ េស�នឹង ៣,៨៤% ៃនតំណាងរ�ស��ស�ីសរុប២៦នាក់។ តំណាងរ�ស�បុរសមានចំនួន
១១នាក់ េស�នឹង ១១,១១% ៃនតំណាងរ�ស�បុរសសរុប ៩៩នាក់។ ចំនួនៃនករេឡងបេ��ញមតិេនះ គឺមាន
ក្រមិតទបបំផុត ៩,៦០% េបេធៀបនឹងចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�សរុប ១២៥នាក់។

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

ចំនួន១ដងក�ុងន័យវ ិជ�មាន

េដយេផា�តេទេលករពិភាក្សោ

ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា�ំ២០១៩

និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ី

ហិរ�� វត�ុ

និងបានបង�ញពីករគាំ្រទច្បោប់េនះែដលបាននាំផល្របេយាជន៍ជូន្របជា

ពលរដ� និងេធ�ឲ្យេសដ�កិច�កម�ុជាមានកររ ីកចេ្រម នេទមុខយា៉ ងេលឿន ្រពមទំងគាំ្រទសមិទ�ផល កិច�ខិតខំ
្របឹងែ្របងពក់ព័ន�នឹងករកសង និងករជួយឧបត�ម�េផ្សងៗដល់្របជាពលរដ�។

សកម�ភាពរបស់អ�កតំណារ�ស��ស�ច
ី ុះមូលដ�ន
សកម�ភាពចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស� ក�ុងរយៈេពលចប់ពីែខក�� ឆា�ំ២០១៨ រហូតដល់ ែខ
ី ៤នាក់កុងចំ
�
េណាមតំណាងរ�ស�សរុប
សីហ ឆា�ំ២០១៩ មានតំណាងរ�ស�ចំនួន៦៤នាក់ ក�ុងេនាះមាន�ស�១

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

ទំពរ័ 2

របាយការណ៍ ៖

ខុមែ�ហ�ល

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

១២៥នាក់បានចុះមូលដ�នសរុបចំនួន១១៥៦េលក។ ចំនួនេនះបានថយចុះចំនួន ៥០៩េលក ពី ១៦៦៥េលក
នីតិកលទី៥ ឆា�ំ២០១៦ 3 មក្រតឹម ១១៦៥េលក នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា�ំទី១។
P2F

P

ភាគរយសរុបរបស់អក
� តំណាងរ�ស��ស�បា
ី នចុះេបសកកម�

អ�កតំណាងរ�ស�បុរសែដលបានចុះេបសកកម�

គឺ

៥៣,៨៤%

្របហក់្របែហលនឹងភាគរយសរុបរបស់

េស�នឹងចំនួនតំណាងរ�ស��ស�ី១៤នាក់កុ�ង

ចំេណាមសមាជិកសភា�ស�ី២៦នាក់ េ្រចនជាងបន�ិចភាគរយរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បុរសចំនួន ៥០,៥០% េស�
នឹង៥០នាក់កុងចំ
�
េណាមសមាជិកសភាបុរស៩៩នាក់។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ែដលគណបក្សចំនួន
ពីរមានអសនៈេនក�ុងរដ�សភា(គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ) ភាគរយអ�កតំណាង

រ�ស��ស�ីចុះេបសកកម� មានករថយចុះខ� ំង ពី ៨៣,៣៣% នីតិកលទី៥ ឆា�ំ២០១៦ មក្រតឹម៥៣,៨៤% នីតិ
កលទី៦ ឆា�ំ២០១៩ ខណៈែដលភាគរយអ�កតំណាងរ�ស�បុរសចុះេបសកកម�ក៏មានករថយចុះខ� ំងែដរ គឺ
ពី ៧៨,៧៩% នីតិកលទី៥ ឆា�ំ២០១៦ មក្រតឹម ៥០,៥០ % នីតិកលទី៦ ឆា�ំ២០១៩។
តំណាងរ�ស��ស�ីចំនួន១៤នាក់មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែតមួយគត់ែដលមានអសនៈេនក�ុង

រដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពេនមូលដ�នសរុបចំនួន

២២៩េលក។

ចំនួនសកម�ភាពេនះ

បានថយចុះចំនួន

១១០េលក ពី ៣៣៩េលក នី តិកលទី ៥ ឆា�ំ២០១៦ មក្រតឹម

េ្រប�បេធៀប

២២៩េលក នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា�ំ២០១៩។ េប
ពីេគាលបំណងមួយេទេគាលបំណងមួយៃនករចុះេបសកកម�របស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ី

បង�ញឲ្យេឃញថា មានករខុសគា�ឆា�យរវងតួេលខៃនករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ

និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានាែដលមានចំនួន១៧៣េលក

(៧៥,៥៤%)

ជាមួយនឹងករចុះអន�រគមន៍

និង

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

បក្សចំនួន ៣៥េលក។ ករចុះអមដំេណរជា្រក�ម ឬអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំមានចំនួន២១េលក។ ចំែណកឯ ករ

ចូលរួមក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសង�មសុីវ ិល
របស់្របជាពលរដ�

និងករចុះអន�រគមន៍

និងេដះ�សយប�
� នានា

គឺពុំេឃញមានអ�កតំណាងរ�ស��ស�ីណាមា�ក់យកចិតទ
� ុកដក់ចូលរួម

ប�
� ជូន្របជាពលរដ�េឡយ។

តួេលខេនះ

េនែតបង�ញយា៉ ងច្បោស់ថា

និងេដះ�សយ

សកម�ភាពៃនករចុះសំេណះ

សំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានាេនែតជាសកម�ភាពអទិភាព និងសកម�
ដែដល ខណៈែដលករចុះព្រងឹងៃផ�កុង
� និងបណា
� ញគណបក្សក៏ជាសកម�ភាពអទិភាពផងែដរ។
តំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�េ្រចនជាងេគបំផត
ុ

េនក�ុងឆា�ំទី១ នីតិកលទី៦េនះ គឺ
េលកជំទវ ែម៉ន សំអន តំណាងរ�ស�មណ�លេខត�ស�យេរៀងមានចំនួន ៥៨េលក គឺមានករេកនេឡងជិត៤
ដង េបេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ ឆា�ំ២០១៦ មានចំនួនែត ១៥េលក។ អ�កែដលេ្រចនបនា�ប់ គឺ េលកជំទវ បាន
្រសីមុំ តំណាងរ�ស�មណ�លេខត�ៃប៉ លិន មានចំនួន ៥២េលក គឺបានេកនេឡងខ�ង
ំ ១៣ដង េបេធៀបនឹងនីតិ

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

ជំទវ េឡាក េខង តំណាងរ�ស�មណ�លរជធានីភំេ� ពញ មានចំនួន ៣៨េលក គឺ្របហក់្របែហលនឹងនីតិ
កលទី៥ ឆា�ំ២០១៦ មានចំនួន ៣៤េលក។

ស�នភាពអ�កនេយាបាយ�ស�ក
ី ម�ុជា

39T

ចេនា�ះពីេដមឆា�ំ

ដល់ពក់កណា
� លឆា�ំ២០១៩

អ�កនេយាបាយ�ស�ីែដលេ្រប្របាស់សិទិន
� េយាបាយ

របស់ខូន
� និងសិទិ��ស�ីេដម្បីចូលរួមក�ុងដំេណរករ្របជាធិបេតយ្យេន្របេទសកម�ុជា្រត�វបាន្របឈមករេចទ

្របកន់តមផ�ូវតុលករ ករេរ សេអង ករយាយី ករគំរមកំែហង និងកររ ិតត្បិតពីសំណាក់អជា�ធរ សូម្បីែត

ករជួប្របជុំគា� ករពិភាក្សោគា�អំពីេរឿងនេយាបាយរបស់�ស�ីក៏្រត�វបានរ ំខន ដូចជា សរ្រពមានរបស់េលក

នាយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសនចំេពះ្រក�ម�ស�ីជួប្របជុំគា�ពិភាក្សោេរឿងនេយាបាយ។ អតីតេចសង�ត់អូចរ េខត�
បាត់ដំបង ្រត�វបានតុលករេកះេហជាបន�បនា�ប់។ ករជួបជុំទទួលទនអហររួមគា�របស់អតីតសមាជិក
និងម�ន�ីបក្សសេ�ង�ះជាតិ ្រត�វបានអជា�ធររ ំខន មិនអនុ��ត។ ្រក�ម�ស�ីជាប់េឆា�តជាេមឃុំ សមាជិក្រក�ម
្របឹក្សោេខត�

និង�ស�កៃនអតីតគណបក្សសេ�ង�ះជាតិកុងេខត�
�
កំពង់សឺ�

េដម្បីសុវត�ិភាពេចៀសពីករេធ�ទុកប
� ុកេម�ញពីអជា�ធររបប្រក�ងភ�ំេពញ។

ចំនួន

៦រូប្រត�វបង�ំចិតរ� ត់េភៀសខ�ួន

សកម�ភាពរបស់រដ�ភិបាល និងទេង�របស់អជា�ធរ ជាករ្រប្រពឹតិផ
� ុយនឹ
�
ងអនុស��សុី-ដរ មា្រត៣

ែចងថា « ក�ុង្រគប់វ ិស័យ ជាពិេសសវ ិស័យ នេយាបាយ សង�មកិច� េសដ�កិច� និងវប្បធម៌ រដ�្រត�វចត់វ ិធានករ
សម�សបទំងអស់ រួមមានករេធ�ច្បោប់ផង េដម្បីធានាករអភិវឌ្ឍន៍ និងកររ ីកចំេរ នេពញេលញរបស់�ស�ី
េដម្បីធានាឲ្យ�ស�ីេ្រប្របាស់ និងអ�ស័យផលសិទិម
� នុស្ស និងេសរ ីភាពមូលដ�នេដយសមភាពជាមួយបុរស
»។ និងមា្រត៧ បានែចងថា « រដ�ភាគី ្រត�វ្របកន់យកវ ិធានករសម�សប េដម្បីលុបបំបាត់េចលករ
េរ សេអង្របឆាំងនឹង�ស�ីកុ�ងជីវភាពនេយាបាយ និងសធារណៈរបស់្របេទស ។… » ។ ទេង�ទំងេនះ ក៏ជាករ
រ ំេលភបំពនមកេល រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដលបានករពរសិទិេ� សរ ីភាពបេ��ញមតិ និង

ករជួប្របជុំែដលមានែចងក�ុងមា្រត៤១ « ្របជាពលរដ�ែខ�រ មានេសរ ីភាពខងករបេ��ញមតិរបស់ខួន
� េសរ ី

ភាពខងសរព័ត៌មាន េសរ ីភាពខងករេបាះពុម�ផ្សោយ េសរ ីភាពខងករ្របជុំ ។…» និងបានរ ំេលភបំពន

យា៉ ងខ�ំងចំេពះកតិកស��អន�រជាតិសីព
� ី សិទិព
� លរដ� និងសិទិន
� េយាបាយ មា្រត១៩ កថាខណ�២ ែចងថា
« ជន្រគប់រប
ូ មានសិទិេ� សរ ីភាពក�ុងករបេ��ញមតិ ។…» ។

ចំនួនអណត�ិរបស់�ស�ជា
ី ប់េឆា�តជា្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
�ស�ីភាគេ្រច នក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៣៦នាក់ មិនមានឱកសបានេធ�ជាសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៤អណត�ិេឡយ េទះបីពួកេគខិតខំ្របឹងែ្របង និងមានបទពិេសធយា៉ ងណាក៏
េដយ

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

ឃុំ សង�ត់។ េនះអចមកពីខ�ះករយកចិត�ទុកដក់ពី្របធានគណបក្សេនថា�ក់េ្រកមជាតិ(េខត� �ស�ក ឃុំ) ជា
ពិេសស្របធានគណបក្សេនថា�ក់ឃុំ សង�ត់ែដលភាគេ្រចនជាបុរសមានតួនាទីជាេមឃុំ េចសង�ត់ និងខ�ះ
នូវេគាលនេយាបាយេលកស�ួយ�ស�ីេនក�ុងគណបក្សរបស់ខួនផងែដរ។
�
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័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

ករេរ សេអង និងករចូលរ ួមេធ�េសចក�ីសេ្រមច
អកប្បកិរ ិយាេរ សេអងចំេពះ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់មានករថយចុះខ� ំង ខណៈែដលមានករគាំ
្រទ និងេលកកម�ស់�ស�ីខ�ំងពីបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ និងេមភូមិ េដយបុរសទំងេនាះមានករផា�ស់បូរអ
�

ក្បកិរ ិយាឲ្យតៃម��ស�ី បានយល់ដឹងពីេយនឌ័រ េគារពសិទិ�� ស�ី និងបានសហករល�ជាមួយ�ស�ីកុ�ងករេធ�ករងរ
ករេដះ�សយប�
� និងករអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង�ត់របស់ខួន។
�
េទះបីយា៉ងណាក៏េដយ ករេរ សេអងចំេពះ
�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់មួយចំនួនេនែតបន�មានេនេឡយ េដយបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ខ�ះមិនចង់

សហករ និងមានកររ ិះគន់ចំេពះ�ស�ី។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងអណត�ិទី៣ ឆា�ំ២០១៥ ករគាំ្រទ�ស�ី ករេលកទឹ ក
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�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់េទ
សមាជិក�ស�ី�សបតមតួនាទីរបស់ខួ�នេនាះ

្របគល់តួនាទី

ភារកិច�ជូន�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

របាយករណ៍ខុមែ�ហ�លរកេឃញថា

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោបាន

សង�ត់ភាគេ្រចនដូចមានែចងក�ុងច្បោប់

ខណៈែដល�ស�ី្រក�ម

្របឹក្សោឃុំភាគតិចមិន្រត�វបាន្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ្របគល់តួនាទី ភារកិច�ឲ្យខ�ួនទល់ែតេសះ។ េបេ្រប�ប

េធៀបនឹងឆា�ំ២០១៥ ករេរ សេអងមិន្របគល់ភារកិច�ជូនដល់សមាជិក�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ មានករថយ
ចុះ ពី ៩,៧៥% ឆា�ំ២០១៥ (អណត�ិទី៣) មក្រតឹម ២,៧៧% ឆា�ំ២០១៩ (អណត�ិទី៤)។ េបេទះបី តួេលខ

េរ សេអងេនះមានករថយចុះក៏េដយ

ក៏េនែតបង�ញនូវករេរ សេអងកន់ែតខ�ំងែថមេទៀតមិនធា�ប់បានឭពី

មុន ែដលជាប�
� បនា�ន់្រត�វយកចិត�ទុកដក់េដះ�សយជាចំបាច់ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ណា
ែដលមិនបានទទួលតួនាទី ភារកិច�របស់ខួនេសះ
�
ឬទទួលមិនបានេពញេលញេដម្បីអនុវត�ករងរ�សបតម
ច្បោប់ ស�ីពី « ករ្រគប់ ្រគងរដ�បាលឃុំ សង�ត់ » ែដលបានធានាដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំងអស់
្រត�វែតមានភារកិច�េទតមតួនាទីេរៀងៗខ�ួន។
មានភាព្របេសរក�ុងករចូលរួមបេ��ញមតិ េយាបល់ និងករចូលរួមេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់�ស�ី

្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ដូចបុរសែដរ េបេទះបីចំនួនបុរសមានេ្រចនជាង�ស�ីក៏េដយ។ �ស�ីបានបង�ញពីសក�
នុពលរបស់ខួន
�
ភាពេជឿជាក់េលខួនឯង
�
និងបានេ្រប្របាស់សិទិក
� ុងករេឡ
�
ងបេ��ញមតិេយាបល់កុងេពល
�

េធ�ករងរ និងក�ុងកិច�្របជុំែដលភាគេ្រចនេផា�តេលប�
� �ស�ី កុមារ និងចស់ជររួមទំងកិច�អភិវឌ�ន៍ផងែដរ។
ភាពសកម�របស់�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់

�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ បាន និងកំពុងមមាញឹកេធ�ករយា៉ ងសកម�នាេពលបច�ុប្បន�កុងតួ
�
នាទីរបស់

ខ�ួនទំង�ស�ីែដលមានតួនាទីជាជំទប់ទី១ ជំទប់ទី២ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ និង�ស�ីេមឃុំ េចសង�ត់។ ពួក
គាត់កំពុងជាប់រវល់ជាមួយនឹងករេដះ�សយប�
� អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ ប�
� អំេពហឹង្សោ ប�
� រ ំេលភផ�ូវ

េភទ ប�
� សុខភាព និងអនាម័យ ទំនាស់ដីធី� ផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ�ឲ្យមានករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ើ

ចុះ�សង់សិត
� ិ្រគ�សរ្រកី្រក និងជនពិករ និងែចកអំេណាយដល់្របជាពលរដ�្រកី្រក ជាពិេសសផ្សព�ផ្សោយឲ្យ
�ស�ីកំពុងមានៃផ�េពះ

និង�ស�ីស្រមាលកូនរួចបានយល់ដឹងអំពីករែថទំសុខភាពមុន

និងេ្រកយេពល

ស្រមាលកូន ្រពមទំងផ្សព�ផ្សោយអំពីប�
� េ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង�សវ ឹងេនតមសលេរៀន និងតមមូលដ�
ន។ បែន�មេលេនះេទៀត �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំងេនះបានចុះតមផ�ះ្របជាពលរដ�េដម្បីសួរសុខទុក� និង
ផ�ល់ជាេស្ប�ង ថវ ិកដល់�ស�ីេមមា៉ យ 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�វរួមេលករ្រគប់្រគងឃុំ សង�ត់ េដម្បីឲ្យឃុំ សង�ត់របស់ខួនមានករអភិ
�
វឌ្ឍន៍ និងសុវត�ិភាព។
ថវិកស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារ
តមា�ភាពថវ ិកេនមានក្រមិតស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារេនឃុំ សង�ត់មួយចំនួន។ ឃុំ សង�ត់ភាគ
េ្រចនមានភាពងយ�ស�លក�ុងករដកថវ ិកមកេ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី

និងកុមារ

ប៉ុែន�ថវ ិកេនមានចំនួន

តិច រ ីឯឃុំមួយចំនួនតូចមានករពិបាកក�ុងករដកថវ ិក។

ក�ុងចំេណាម ១៩ឃុំ សង�ត់ មាន១៦ឃុមា
ំ នភាពងយ�ស�លក�ុងករដកថវ ិកមកេ្រប្របាស់េលកិច�
ករ�ស�ី និងកុមារ។ រ ីឯ ៣ឃុេំ ទៀតមានករពិបាកក�ុងករដកថវ ិកពីរតនាគារ េស��នជាអ�កចត់ែចងថវ ិក និង
ពុំមានែបងែចកក��ប់ថវ ិកច្បោស់លស់េទតមែផ�កនីមួយៗ។

ឃុំែដលមានករពិបាកដកថវ ិកគឺ

ឃុំ

អ�
� ញរូង និងឃុំពេពល (�ស�កបរ ិបូណ៌ េខត�កំពង់ឆា�ំង) និង ឃុំ្រកំងស�រ (�ស�កទឹកផុស េខត�កំពង់ឆា�ំង)។
េដយែឡកមានមតិផុយគា
�
� េនក�ុង ឃុំ្រកំងស�រ �ស�កទឹកផុស េខត�កំពង់ឆា�ំង មា�ក់ថាងយ�ស�លដក មា�ក់
េទៀតថាពិបាកដក។

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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II. ករឃា� ំេមលសភា និងតំណាងរ�ស��ស�ី
េ្រកយពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ្រត�វបានរ ំលយកលពីេដមឆា�ំទី៥ ៃននីតិកលទី៥ េយងេឃញមាន
គណបក្សចំនួន៤មានអសនៈក�ុងរដ�សភា គឺគណបក្សហ៊ុនសុ
�
ន
ិ បុិច គណបក្សែខ�រអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� គណ

បក្សែខ�រឈប់្រក4 និងគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ ពហុបក្សៃនរដ�សភាក�ុងឆា�ំទី៥ (២០១៨) ៃននីតិកលទី៥
P3F

P

បានដំេណរករបាន្រតឹមែតមួយឆា�ំប៉ុេណា�ះ។ ករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំណាងរ�ស� ស្រមាប់នីតិកលទី៦
(ឆា�ំ២០១៨-ឆា�២
ំ ០២៣)្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយគណៈកមា�ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា�ត (គ.ជ.ប) េដយ
ករេបាះេឆា�តេនះមានគណបក្សនេយាយបាយចំនួន ២០ បានចូលរួម្របកួត្របែជង េដយមិនមានវត�មាន
គណបក្ស្របឆាំងដ៏ធំគឺគណបក្សសេ�ង�ះជាតិកម�ុជារួមមាន៖

(១)គណបក្សែខ�ររួបរួមជាតិ

(២)គណបក្ស

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

ឃ�ំស
ុ ង�ម្របជាធិបេតយ្យ (៧)គណបក្ស្របជាធិេតយ្យមូលដ�ន (៨)គណបក្សសធារណ រដ�្របជាធិបេតយ្យ
(៩)គណបក្សរស�ីេខមរ (១០)គណបក្សសម�័ន�េដម្បី្របជាធិបេតយ្យ (១១)គណបក្សែខ�រសធារណរដ� (១២)

គណបក្សែខ�រឈប់្រក (១៣)គណបក្សហ៊នសុ
ិនបុិច (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�ុជាមួយប៉ុេណា�ះ
ែដលទទួលបានទំង១២៥អសនៈេនក�ុងរដ�សភា
ស្រមាប់នីតិកលទី៦។

េនក�ុងនីតិកលទី៦ រដ�សភាជាតិកម�ុជា្រត�វបានដឹកនាំេដយឯកបក្ស គឺគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា
េដម្បីេធ�ករអនុម័តច្បោប់នានា ករេបាះេឆា�តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត� ករេដះ�សយនូវត្រម�វករ និងជេមា�ះជូន
មា�ស់េឆា�ត និងករចុះមូលដ�ន។ល។
េនឆា�ំទី១ៃននីតិកលទី៦

ខុមែ�ហ�លបានដក់ម�ន�ីេដម្បីតមដន

និងអេង�តេលដំេណរករៃនករ

្រប្រពឹតិេ� ទរបស់រដ�សភារួមមាន សម័យ្របជុំរដ�សភា ករេឡងបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស� ករចុះ
អន�រគមន៍របស់អក
� តំណាងរ�ស� និងករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េនតមមណ�លេបាះេឆា�ត។

១. ដំេណរករសម័យ្របជុំសភា
រដ�សភាកម�ុជា នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា�ទ
ំ ី១េនះ បានេបកសម័យ្របជុំេពញអង�សម��សធារណៈរបស់
ខ�ួនចំនួនពីរេលក
និងេបកកិច�្របជុំវ ិសម��សធារណៈចំនួនមួយេលក។
សម័យ្របជុំេពញអង�សម��

សធារណៈចំនួនពីរេលក គឺេលកទី១ ចប់ពីេដមែខក�� ឆា�ំ២០១៨ រហូតដល់េដមែខមករ ឆា�២
ំ ០១៩ និង
េលកទី២ គឺចប់ពីេដមែខេមស ឆា�២
ំ ០១៩ រហូតដល់េដមែខកក�ដ ឆា�២
ំ ០១៩។ ចំែណកឯកិច�្របជុំវ ិសម��
4

គណបក្សហ៊�នសុនិ បុចិ គណបក្ស គណបក្សែខ�រអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� គណបក្សែខ�រឈប់្រក ្រត�វបាន គ.ជ.ប ែបងែចកឣសនៈរបស់គណបក្សសេ្រង�ះជតិ េ្រកាយពីគណបក្សមយួ េនះ្រត�វបានតុលាកា苈រកំពូលរ�លាយេចាល
កាលពីែខវ�ច�កា ឆា�ំ២០១៧ ។
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

សធារណៈរដ�សភាបានេបកកិច�្របជុំេនៃថ�ទី១២

ក�ងសម័
យ្របជុំេនះរដ�សភាបាន
ុ
េរៀបចំកិច�្របជុំចំនួន ៩កិច�្របជុំ េដយក�ុងេនាះភាគេ្រចនចំណាយេពលមួយ្រពឹកក�ុងមួយកិច�្របជុំ។
រដ�សភាមានរេបៀបវរៈចំនួន២៩

ែខសីហ

ឆា�ំ២០១៩

ែដលសម័យ្របជុំេពញអង�សម��សធារណៈេលកទី១

បានរួម

ប��ូ លទំងករសេ្រមចអំពីសុពលភាពៃនអណតិ�របស់េបក�ជនជាប់េឆា�តតំណាងរ�ស� ១២៥រូប នីតិកលទី
៦ៃនរដ�សភាចំនួន១ដង។ អនុម័តបទប�
� ៃផ�កងៃនរដ�
សភា នីតិកលទី៦ចំនួន១ដង។ ករេបាះេឆា�តជា
ុ�

ក��ប់េដម្បីេ្រជសតំង្របធាន អនុ្របធានរដ�សភា ្របធាន អនុ្របធានគណៈកម�ករជំនាញទំងអស់ៃនរដ�
សភា និងផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�ចំេពះរជរដ�ភិបាលចំនួន១ដង។ ករអន្រពះរជសររបស់្រពះមហក្ស្រតជូន
សម័យ្របជុំចំនួន១ដង។ ក�ុងសម័យ្របជុំេពញអង�សម��សធារណៈេលកទី២ គឺរបាយករណ៍សេង�បស�ីពី
សកម�ភាពរដ�សភាេនចេនា�ះសម័យរដ�សភាចំនួន១។ េសចក�ី្រពងច្បោប់ចំនួន១៤ េសចក�ីេស�វ ិេសធនកម�

ច្បោប់ចំនួន៣ ករេបាះេឆា�តផ�ល់េសចក�ីទុកចិតច
� ំនួន៦ដង និងករេកះេហរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុតិធ
� ម៌មកបំភឺ�
ចំនួន១ដង។
េសចក�ី្រពងច្បោប់ចំនួន១៤ ែដល្រត�វបានរដ�សភាពិភាក្សោ និងអនុម័តរួមមាន៖ (១).ករពិភាក្សោ និង

អនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ព
ី ី ករទូទត់ថវ ិកទូេទរបស់រដ�សភាស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា�ំ២០១៧។ (២).ករ

ពិភាក្សោ និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ី ករអនុម័តយល់្រពមេល (ក).កិច�្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ�ភិបាល
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងរដ�ភិបាលៃនសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម ស�ព
ី ីករេជៀសវងករ
យកពន�្រត�តគា� និងករបង�រករកិបេកងបន�ំពន�ពក់ព័ន�នឹងពន�េល្របាក់ចំណូល។ (ខ).កិច�្រពមេ្រព�ងរវង

រជរដ�ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងរដ�ភិបាលៃនសធារណរដ�ឥណូ� េនសុី ស�ីពីករេជៀសវងករ
យកពន�្រត�តគា� និងករបង�រករកិបេកងបន�ំពន�ពក់ព័ន�នឹងពន�េល្របាក់ចំណូល។ (៣).ករពិភាក្សោ និង

អនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពី

ហិរ��វត�ុស្រមាប់ ករ្រគប់្រគងឆា�ំ២០១៩។

(៤).ករពិភាក្សោ និងអនុម័ត

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

សហព័ន�រស
ុ ្សុី។ (៥).េសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពីករករអនុម័តយល់្រពមេលករធានាទូទត់របស់រជរដ�ភិបាល
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឲ្យ្រក�មហ៊ន
ុ េស�េថកខូអិលធីឌី។ (៦).េសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ីករអនុម័តយល់្រពម
េលករធានាទូទត់របស់រជរដ�ភិបាល
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឲ្យ្រក�មហ៊ន
ុ េអសភីេអលភី(េខមបូឌ)។

(៧).េសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពី ករអនុម័តយល់្រពមឲ្យ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាចូលជាសមាជិក ៃនកិច�្រពម
េ្រព�ង ស�ីពី វ ិធានកររដ�មា�ស់កំពង់ែផ េដម្បីបង�រ ទប់ស�ត់ និងលុបបំបាត់ករេនសទខុសច្បោប់ គា�នរបាយ

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

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆា�២
ំ ០១៩-២០២៣។ (៩).េសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ីករអនុម័តយល់្រពមេលករធានាទូទត់របស់
រជរដ�ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឲ្យ្រក�មហ៊ុនេស�េថករ ីញូេវប៊ល។

(១០).ករពិភាក្សោ

និងអនុម័ត

េសចក�ីេ្រព�ងច្បោប់សីព
� ីករ្រគប់្រគងេ្របងកត និងផលិតផលេ្របងកត។ (១១).ករពិភាក្សោ និងអនុម័ត

េសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ីករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងរដ�ភិបាលៃន
សធារណរដ�្របជាមានិតបង់ក�េដស ស�ីពីករជ្រម�ញ និងករករពរេទវ ិញេទមកៃនវ ិនិេយាគ។ (១២).ករ
ពិភាក្សោ

និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ីករអនុម័តយលល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវង្រពះរជាណាច្រក

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

ទំពរ័ 8

ខុមែ�ហ�ល

របាយការណ៍ ៖

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

កម�ុជា និងសហភាពអរ៉ ប់មីេរ ៉ត ស�ីពីករជំរញ
ុ
និងករករពរេទវ ិញេទមកៃនករវ ិនិេយាគ។ (១៣).ករ
និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ីករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា
ពិភាក្សោ

និងរដ�ភិបាលៃនសធារណរដ�ទួកគីសីព
� ីករជំរញ
ុ
និងករករពរេទវ ិញេទមកៃនករវ ិនិេយាគ។ (១៤).ករ
ពិភាក្សោ និងអនុម័្រតេសចក�ី្រពងច្បោប់ ស�ីពី ករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីករបេង�តអង�ករ
បណា
� ញអន�រជាតិស្រមាប់ឫស្សី និងេផ�។
េសចក�ីេស�វ
 ិេសធនកម�ច្បោប់ចំនួន៣ ែដលរដ�សភាបានអនុម័ត និងពិភាក្សោរ ួមមាន៖

(១).េសចក�ីេស�ច្បោប់សីព
� ីវ ិេសធនកម�មា្រត៤៥ថ�ី(ស�ួន)ៃនច្បោប់សីព
� ីគណបក្សនេយាបាយ។

(២).េសចក�ីេស�ច្បោប់ ស�ីពីវ ិេសធនកម�ច្បោប់ ស�ីពី ករេបាះេឆា�តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោរជធានី ្រក�ម្របឹក្សោ
េខត� ្រក�ម្របឹក្សោ្រក�ង

្រក�ម្របឹក្សោ�ស�ក ្រក�ម្របឹក្សោខណ�។

(៣).េសចក�ីេស�ច្បោប់សីព
� ីវ ិេសធនកម�ច្បោប់សីព
� ីករ្រគប់្រគងរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង �ស�ក ខណ�។
ករេបាះេឆា�តផ�លេ់ សចក�ីទុកចិតច
� ន
ំ ួន៦េលក ែដលរដ�សភាបានអនុម័ត និងពិភាក្សោរ ួមមាន៖

(១).ករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងឯកឧត�ម ច័ន� សុផល ជាសមាជិកគណៈកម�ករមហៃផ� ករពរជាតិ និងមុខ
ងរសធា រណៈ។

(២).ករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងឯកឧត�ម ្របាជ� ច័ន� ជាសមាជិកគណៈកម�ករសិទិម
� នុស្សទទួលពក្យបណឹ� ង
អេង�ត និងទំនាក់ទំនងរដ�សភា និង្រពឹទ�សភា។

(៣).ករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងេលកជំទវ លី វួចេឡង ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ��ស្រមាប់អណត�ិឆា�ំ
២០១៩-២០២៨។

(៤). ករសេ្រមចអំពីសុពលភាពៃន

អណត�ិរបស់ឯកឧត�ម សុខ េផង ជាតំណាងរ�ស�មណ�លេខត�ៃ្រព

ែវង ជំនួសឯកឧត�ម េព សមុី ែដលបានទទួលមរណភាពេដយេរគគាពធ។

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

ថ�ី េ្រជសេដយរដ�សភានីតិកលទី៦។ និង

(៦).ករេធ�េសចក�ីសេ្រមច អំពីសុពលភាពៃនអណត�ិរបស់េបក�ជនជាប់េឆា�តតំណាងរ�ស� ចំនួន៣៨រូប។
តំណាងរ�ស�ជំនួសតំណាងរ�ស�ែដលបានលែលងពីសមាជិករដ�សភា នីតិកលទី៦ រ ួមមាន៖
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 ស៊ុតថង

ឯកឧត�ម

សក់ េសដ�

េខត�បាត់ដំបង

៣

ឯកឧត�ម

មា៉ េឈឿន

ឯកឧត�ម

េខៀវ កញារ ិទ�

េខត�កំពង់ចម

៤

ឯកឧត�ម

អុី សំអុល

ឯកឧត�ម

ហង់ជួន ណារន
ុ៉

េខត�កំពង់ចម

៥

េលកជំទវ �សី គឹមឆយ

ឯកឧត�ម

េវ ៉ង សខុន

េខត�កំពង់ចម

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

៦

េលកជំទវ ខុង ស៊ុនេអង

ឯកឧត�ម

បា៉ ន សូរស័កិ�

េខត�កំពង់ចម

៧

េលកជំទវ កុល ធារ ិន

ឯកឧត�ម

លូ គឹមឈន់

េខត�កំពង់ចម

៨

េលកជំទវ ែក ច័ន�មុនី

ឯកឧត�ម

អ៊ុក រ៉ ប៊ុន

េខត�កំពង់ឆា�ំង

៩

ឯកឧត�ម

ឌួង សុវ៉ង

ឯកឧត�ម

្រតំ អុីវតឹក

េខត�កំពង់ឆា�ំង

១០

ឯកឧត�ម

អ៊ូ សំអូន

ឯកឧត�ម

ឆាយ ថន

េខត�កំពង់សឺ�

១១

ឯកឧត�ម

សំ រ ិទ�ី

េលកជំទវ េខង សំដរ៉

េខត�កំពង់សឺ�

១២

ឯកឧត�ម

តុង េសង

ឯកឧត�ម

រ ិន វរៈ

េខត�កំពង់សឺ�

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

អ៊ុក ដមរ ី

ឯកឧត�ម

ស៊ុន ចន់ថុល

េខត�កណា
� ល

១៦

ឯកឧត�ម

សុះ មុះសិន

ឯកឧត�ម

សុខ ចិនា�េសភា

េខត�កណា
� ល

១៧

ឯកឧត�ម

ជីម សុខុន

ឯកឧត�ម

េខត�កណា
� ល

១៨

ឯកឧត�ម

ទី សុគន�

ឯកឧត�ម

វង្សី វ ិស្សុត

ហ្សោករ ីយា៉ អដម

េខត�កណា
� ល

១៩

េលកជំទវ ស៊ុន សេភឿន

ឯកឧត�ម

េព្រជ ប៊ុនធិន

េខត�្រកេចះ

២០

ឯកឧត�ម

សួន រ ិនឌី

ឯកឧត�ម

អុិត សំេហង

រជធានីភំេ� ពញ

២១

ឯកឧត�ម

ឃុត ចន់ដរ៉

ឯកឧត�ម

ម៉ម ប៊ុនេហង

រជធានីភំេ� ពញ

២២

ឯកឧត�ម

ម៉ក់ វណ� សុីថា

េលកជំទវ អុឹង កនា�ផាវ ី

រជធានីភំេ� ពញ

២៣

េលកជំទវ មា៉ ណ

ឯកឧត�ម

អូស�ន ហស្សោន់

រជធានីភំេ� 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 ជីវ ័ន

ឯកឧត�ម

ញឹម វណ� ដ

េខត�ៃ្រពែវង

២៧

ឯកឧត�ម

េថាង វរលក�ណ៍

ឯកឧត�ម

ហុី បាវ ី

េខត�ៃ្រពែវង

២៨

ឯកឧត�ម

េខៀវ ភារ ិទ�

ឯកឧត�ម

េស្បោង សរ៉ ត

េខត�ៃ្រពែវង

២៩

ឯកឧត�ម

សរ ី េកសល្យ

ឯកឧត�ម

ស៊ុយ ែស៊ម

េខត�េពធិ៍សត់

៣០

ឯកឧត�ម

រហ
ូ ៉ ី� អូស�ន

ឯកឧត�ម

ែកវ រតនៈ

េខត�េពធិ៍សត់

៣១

ឯកឧត�ម

ខូយ សុខ

ឯកឧត�ម

ទី នរ ិន�

េខត�េពធិ៍សត់

៣២

ឯកឧត�ម

េនន មា៉ ល័យ

ឯកឧត�ម

ប៉ុល សេរឿន

េខត�្រពះសីហនុ

៣៣

ឯកឧត�ម

តក វណ� ថា

ឯកឧត�ម

កឹម សុីថន

េខត�្រពះសីហនុ

៣៤

ឯកឧត�ម

អុិត សុខ

ឯកឧត�ម

សុខ េផង

េខត�តែកវ

៣៥

ឯកឧត�ម

ងួន េបឿន

ឯកឧត�ម

ចម ្របសិទ�

េខត�ែកប

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

ណាវ ី
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័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

៣៦

ឯកឧត�ម

េន សំ

ឯកឧត�ម

គន់ គីម

េខត�ឧត�រមានជ័យ

៣៧

ឯកឧត�ម

យិន ប៊ុនណាង

ឯកឧត�ម

វង សូត

៣៨

ឯកឧត�ម

សន សរ៉ ណា

ឯកឧត�ម

សយ សំអល់

េខត�ត្បូងឃ�ំុ
េខត�ត្បូងឃ�ំុ

ករេកះេហរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុតិធ
� ម៌មកេឆ�យបំភឺច
� ំនួន១េលក។ រដ�ម�ន�ីៃន្រកសួងយុតិធ
� ម៌ ឯកឧត�ម
អង�វង្ស វឌ្ឍនា ្រត�វបានគណៈកម�ករជំនាញទី៦ (គណៈកម�ករនីតិកម� និងយុតិធ
� ម៌) េកះេហសកសួរកល
ពីៃថ�ទី៤ ែខកក�ដ ឆា�ំ២០១៩ អំពីករអនុវត�ន៍យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំ ណាក់កលទី ៤ និងកម�វ ិធីនេយាបាយ
របស់រជរដ�ភិបាលអណតិ�ទី៦ េត្រកសួងយុតិធ
� ម៌មានែផនករសកម�ភាពែបបណាខ�ះទក់ទិនកំែណទ្រមង់
ច្បោប់ និង្របព័ន�យុតិធ
� ម៌ ដូចជា ករកសងេហដ�រចនាសម�័នស
� � ប័ន មានសលដំបូងេខត� រជធានី សល
ឧទ�រណ៍ និងទិសេដក�ុងករបេង�តសលដំបូងេខត�ែកប ករផ�ល់ជំនួយែផ�កច្បោប់ និងយន�ករេដះ�សយ
វ ិវទេ្រក្របព័ន�តុលករ

រហូតមកទល់េពលេនះបានេរៀបចំបេង�ត្រគប់េខត�

្របសិនេបេនេតមានេខត�ណាខ�ះ?

អំពីករករបណុ� ះធនធានមនុស្ស

្រក�ង

រជធានីេហយឬេន?

េតករព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញដល់

ម�ន�ីតុលករ អយ្យករ និងករេលកកំពស់វ ិស័យយុតិធ
� ម៌ និងច្បោប់ពក់ព័ន� េដម្បីជំរញ
ុ ករេដះ�សយ និ ង
ករព្រងឹងយុតិធ
� ម៌ជូន្របជាពលរដ�ឲ្យសម�សបនឹងេពលេវលេវល តមនីតិវ ិធីែដលបានកំណត់េនក�ុងច្បោប់

កិច�ដំេណរកររបស់តុលក អយ្យករ េនតមបណា
� េខត� រជធានី និងករបំេពញតួនាទីរបស់ខួនបានេហ
�
យ
ឬេន ពិេសសករព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញដល់ម�ន�ីតុលករ អយ្យករតុលករ? េតមានែផនករបណុ� ះ
បណា
� លម�ន�ីនគរបាលយុតិធ
� ម៌
ភាពែបបណា?
32T

និងភា�ក់ងរនគរបាលយុតិធ
� ម៌េដម្បីបំេពញមុខងររបស់ខួនឲ្យមាន្របសិ
�
ទ�

១ .១. ករបេ�� ញមតិេយាបល់ជាបរ ិមាណរបស់សមាជិកសភា�ស�េី នក�ងេពល
ុ
្របជុំេពញអង�រដ�សភា

32TU

តរាងទី១ ៖ ចំនួន និងភគរយតំណងរា�ស��ស�ី េឡងបេ�� ញមតិេធៀបនឹងតំណងរា�ស�បុរស
U

ចំនន
ួ តំណាងរ�ស�

ចំនន
ួ តំណាងរ�ស�

ក�ងគណបក្ស្របជាជនកម�
ជា
ុ
ុ

បានេឡងបេ�� ញមតិតមេភទ

១២៥នាក់

១២នាក់

�ស�ី

២៦នាក់

២០,៨០%

�ស�ី

០១នាក់

៣,៨៤%

បុរស

៩៩នាក់

៧៩,២០%

បុរស

១១នាក់

១១,១១%

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

ករេឡងបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�គិតជាបរ ិមាណសរុបចំនួន១២នាក់ ក�ងសម័
យ្របជុំេពញ
ុ
អង�រដ�សភាស្រមាប់របាយករណ៍ឆា�ំទី១ៃននីតិកលទី៦េនះ ក�ុងេនាះ តំណាងរ�ស��ស�មា
ី នចំនួន ១នាក់ េស�
នឹង ៣,៨៤% ៃនតំណាងរ�ស��ស�ីសរុប២៦នាក់។ តំណាងរ�ស�បុរសមានចំនួន ១១នាក់ េស�នឹង ១១,១១%

ៃនតំណាងរ�ស�បុរសសរុប ៩៩នាក់។ ចំនួនៃនករេឡងបេ��ញមតិេនះ គឺមានក្រមិតទបបំផុត ៩,៦០%េប
េធៀបនឹងចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�សរុប ១២៥នាក់។

១ .២.

គុណភាពមតិពិភាក្សោរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ី

32 T

ខ�ឹមសរមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ែដលបានបេ�� ញេនក�ុងអំឡងេពល្របជុ
ំេពញអង� ្រត�វបានវិភាគ
ុ

េដយែបងែចកជាបីសូរ (Tone) គឺ៖ អព្យោ្រកឹត្យ វ ិជ�មាន និងអវ ិជ�មាន ចំេពះស�ប័ន រេបៀបវរៈ ឬតួអង�/ស�
ប័នរដ�ភិបាលណាមួយែដលអ�កតំណាងរ�ស�និយាយសំេដេទ។

.ខ�ឹមសរអព្យោ្រកឹត្យ

គឺសំេដេលមតិធម�តេទេលតួអង� ឬស�ប័នណាមួយ។

.ខ�ឹមសរវិជ�មាន

គឺេផា�តេលករេលកសរេសរពីគុណសម្បត�ិេសចក�ី្រពងច្បោប់េគាលនេយាបាយ
ឬតួអង� ឬស�ប័នណាមួយ។

.ខ�ឹមសរអវ ិជ�មាន

គឺនិយាយពីគុណវ ិបត�ិរបស់តួអង� ឬស�ប័នណាមួយ។

តរាងទី២ ៖ ករបង�ញពីអ�កតំណងរា�ស��ស�ីេឡងបេ�� ញមតិ

32 TU

U

ល

េឈ�ះ

គណបក្ស

.រ

តំណាងរ�ស��ស�ី

ចំនួនេឡង
បេ�� ញ

េឡាក េខង
សរុប

្របជាជនកម�ុជា

(គិតជានាទី)

ចំនួននាទី
េឡង
បេ��ញមតិ

អព្យោ្រកឹត្យ

វ ិជ�មាន

អវ ិជ�មាន

១

០

៧

០

៧

១

០

៧

០

៧

មតិ
១

ករបេ��ញមតិកងន័
ុ� យ

សរុប

តរងខងេលបង�ញថា អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីចំនួន១នាក់ែដលបានេឡងបេ��ញមតិមានចំនួន១ដង
័
ចំណាយេពលសរុបអស់៧នាទី។ ករបេ��ញមតិកុ�ងន័យវ ិជ�មាន េដយេផា�តេទេលករពិភាក្សោ និងអនុមត

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

គាំ្រទច្បោប់េនះែដលបាននាំផល្របេយាជន៍ជូន្របជាពលរដ�

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

និងេធ�ឲ្យេសដ�កិច�កម�ុជាមានកររីកចេ្រមនេទ
ទំពរ័ 12
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

មុខយា៉ ងេលឿន ្រពមទំងគាំ្រទសមិទ�ផល កិចខ
� ិតខំ្របឹងែ្របងពក់ព័នន
� ឹងករកសង និងករជួយឧបត�ម�

េផ្សងៗដល់្របជាពលរដ�។

១.៣. មតិេយាបល់របស់តំណាងរ�ស��ស�ី និងបុរសែដលបានេលកេឡងទក់ទង
នឹងប�
� �ស�ី និងកុមារ

មិនខុសពីនីតិកលមុន ករសេង�តបង�ញឲ្យេឃញថា ក�ុងឆា�ំទី១ៃននីតិកលទី៦េនះ ប�
� �ស�ី និង
កុមារ មិន្រត�វបានេលកយកមកដក់កុងរេបៀបវរៈៃនកិ
�
ច�្របជុំេទ។ បែន�មេទេលេនាះេទៀត រល់កិច�ពិភាក្សោ

ពុំបានឆ�ុះប�
� ង
ំ ពីផល្របេយាជន៍ និងផលប៉ះពល់ដល់�ស�ី និងកុមារេទ េនះរួមទំងអ�កតំណាងរ�ស��ស�ី
ទំងបុរសផងែដរ។ េលសពីេនះេទៀត ពួកគាត់ក៏មិនបានេលកេឡងអំពី�ស�ី និងកុមារែដលបាន និងកំពុងរង

េ្រគាះនូវ្រគប់ទ្រមង់ៃនករេរ សេអង និងកររ ំេលភបំពន ជាពិេសសេកតេចញពីែផនករអភិវឌ្ឍន៍ េទះបីជា
គណបក្សជាប់េឆា�តបានសន្យោថា នឹងេដះ�សយប�
� �ស�ី និងកុមារេនក�ុងកម�វ ិធីនេយាបាយរបស់ខនក៏
ួ�

េដយ។

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

យកចិត�ទុកដក់របស់អ�កតំណាងរ�ស�េឡយ េហយក៏ជា្របធានបទែដលស�ិតក�ុងករតម�លទ
់ ុកេលេធ�េចល

ផងែដរ

ថ�ីេប្របជាពលរដ��ស�ីមានចំនួន្របមាណ៥៣%

និងចំនួនកុមារមាន្របមាណ៧០%ៃន្របជាពលរដ�

សរុបក៏េដយ។

២. សកម�ភាពរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ច
ី ុះមូលដ�ន
តរាងទី៣ ៖ ចំនួន និងេគលបំណងៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណងរា�ស�ទាង
ំ �ស�ី និងបុរស
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U

េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ�ន
ទ ំង១១៥៦េលក

គណបក្សនេយាបាយ

របស់អ�កតំណាងរ�ស�

ទ ំង�ស�-ី បុរសចំនន
ួ ៦៤នាក់

ករអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�
� នានា

�ស�ី ១៤នាក់

បុរស ៥០នាក់

៦៤នាក់

៨ េលក

៨ េលក

១៧៣ េលក

៦២៣ េលក

៧៩៦ េលក

៣៥ េលក

១១៩ េលក

១៥៤ េលក

០ េលក

របស់្របជាពលរដ�
ជួបសំេណះសំណាលសកសួរសុខទុក� និង
ែចកអំេណាយ និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានា
ករចុះព្រងឹងៃផ�កង
� ញគណបក្ស
ុ� និងបណា

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

សរ ុប

០.៦៩%

៦៨.៨៥%

១៣.៣២ %
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់

០ េលក

ករចុះអមដំេណរជា្រក�ម ឬអមដំេណរថា�ក់

២១ េលក

០ េលក

០េលក

១៧៧ េលក

១៩៨ េលក

៩២៧ េលក

១១៥៦ េលក

០%

អង�ករសង�មសុីវ ិល

១៧.១២%

ដឹកនាំ
២២៩

សរ ុបរ ួម

១៩.៨០%

េលក

តមទិន�ន័យែដលអ�កសេង�តករណ៍ខុមែ�ហ�លទទួលបានអំពី

៨០.១៩%

១០០%

សកម�ភាពចុះមូលដ�នរបស់អ�ក

តំណាងរ�ស� តមរយៈបណា
� ញទំនាក់ទំនងសង�មរបស់អ�កតំណាងរ�ស� បង�ញថា ក�ុងរយៈេពលចប់ពីែខ
ក�� ឆា�២
ំ ០១៨ ដល់ែខសីហ ឆា�២
ំ ០១៩ មានតំណាងរ�ស�ចំនួន៦៤នាក់ ក�ុងេនាះមាន�ស�ី ចំនួន ១៤នាក់

ក�ុងចំេណាមតំណាងរ�ស�១២៥នាក់ ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានចុះមូលដ�នសរុបចំនួន១១៥៦េលក។
េ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�២
ំ ០១៦5 មក្រតឹម ១១៦៥េលក
P4F

P

នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា�ទ
ំ ី១ែដលមានគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែតមួយគត់មានអសនៈេនក�ុងរដ�សភា ។
្រគប់សកម�ភាពចុះមូលដ�នរបស់អក
� តំណាងរ�ស� គឺបានេធ�េឡងែតក�ុងេគាលបំណងសំខន់ចំនួន

៤ប៉ុេណា�ះក�ុងចំេណាមេគាលបំណងសំខន់ៗចំនួន៥ រួមមាន(១).ករជួបសំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចក

អំេណាយជូន្របជាពលរដ� និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានា។ (២).ករចុះព្រងឹងៃផ�កុ�ង និងបណា
� ញគណបក្ស។

(៣).ករចុះអមដំេណរជា្រក�ម ឬអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំ។ (៤).ករចូលរួមក�ងេវទិ
កសធារណៈរបស់អង�ករសុី
ុ
វិល និង(៥).ករចុះជួយអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�
� នានារបស់្របជាពលរដ�េនតមមូលដ�ន។
េគាលបំណងសំខន់ចំនួន៤

ៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�

បង�ញថា

ករជួប

សំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយជូន្របជាពលរដ� និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានាមានចំនួនដល់

េទ៧៩៦េលក (៦៨,៨៥%) ជាតួេលខខ�ស់ជាងេគបំផុត ខណៈែដលករចុះអមដំេណរជា្រក�ម ឬអមដំេណរ

ថា�ក់ដឹកនាំ មានចំនួន ១៩៨េលក (១៧,១២%)

និង ករចុះព្រងឹងៃផ�កុ�ង និងបណា
� ញគណបក្សមានចំនួន

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

របស់្របជាពលរដ� គឺមានក្រមិតទបបំផុតចំនួនែត ៨េលក (០,៦៩%)។ រីឯ ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធារណៈ

របស់អង�ករសង�មសុីវ ិល ពុំមានអ�កតំណាងរ�ស�ណាមា�ក់យកចិត�ទុកដក់ចូលរួមេឡយ។

5

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

www.comfrel.org)

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ខុមែ�ហ�ល

របាយការណ៍ ៖

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

២.១. ករចុះេបសកកម�របស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ី

តរាងទី៤ ៖ ចំនួន និងេគលបំណងៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណងរា�ស��ស�ី

32 TU

U

គណបក្សនេយាបាយ

េគាលបំណង

ៃនករចុះមូលដ�នទ ំង២២៩េលក

របស់អក
� តំណាងរ�ស��ស�ច
ី ន
ំ ន
ួ ១៤នាក់

�ស�ី ១៤នាក់

ភាគរយ

ករអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�
� នានារបស់្របជាពលរដ�

០ េលក

០

ជួបសំេណះសំណាលសកសួរសុខទុក� និងែចកអំេណាយ

១៧៣ េលក

៧៥,៥៤%

ករចុះព្រងឹងៃផ�កង
� ញគណបក្ស
ុ� និងបណា

៣៥ េលក

១៥,២៨%

ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសង�មសុីវ ិល

០ េលក

ករចុះអមដំេណរជា្រក�ម ឬអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំ

២១ េលក

និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានា

សរ ុបរ ួម

២២៩ េលក

០
៩,១៧%

១០០%

ក�ុងរយៈេពលេនះ អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីទំង១៤នាក់មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែតមួយគត់ែដល
មានអសនៈេនក�ុងរដ�សភា បានេធ�សកម�ភាពេនមូលដ�នសរុបចំនួន២២៩េលក ក�ុងេនាះ ជួបសំេណះ

សំណាល សកសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានាមានចំនួន១៧៣េលក ែដលជាតួ

េលខខ�ស់ជាងេគ។ ករចុះព្រងឹងៃផ�កុ�ង និងបណា
� ញគណបក្សចំនួន ៣៥េលក។ ករចុះអមដំេណរជា្រក�ម ឬ
អមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំមានចំនួន២១េលក។ ចំែណកឯ ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសង�ម

សុីវ ិល និងករចុះអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�
� នានារបស់្របជាពលរដ� គឺពុំេឃញមានអ�កតំណាងរ�ស�
�ស�ីណាមា�ក់យកចិត�ទុកដក់ចូលរួម និងេដះ�សយប�
� ជូន្របជាពលរដ�េឡយ។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងនីតិ
កលទី៥ ចំនួនសកម�ភាពេនះ បានថយចុះចំនួន ១១០េលក ពី ៣៣៩េលក នីតិកលទី៥ ឆា�២
ំ ០១៦ មក្រតឹម
២២៩េលក នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា�២
ំ ០១៩។
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ខុមែ�ហ�ល

របាយការណ៍ ៖

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

េបេ្រប�បេធៀប ពីេគាលបំណងមួយេទេគាលបំណងមួយៃនករចុះេបសកកម�របស់អ�កតំណាងរ�ស�
�ស�ី បង�ញឲ្យេឃញថា

ែចកអំេណាយ

មានករ ខុសគា�ឆា�យ រវងតួេលខ ៃនករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក�

និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានាែដលមានចំនួន១៧៣េលក

(៧៥,៥៤%)

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

ជាមួយនឹងករចុះ
តួេលខេនះ េនែត

បង�ញយា៉ ងច្បោស់ថា សកម�ភាពៃនករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា�ធសមិទិ�

ផលនានាេនែតជាសកម�ភាពអទិភាព និងសកម�ដែដល

គណបក្សក៏ជាសកម�ភាពអទិភាពផងែដរ។

ខណៈែដលករចុះព្រងឹងៃផ�កុង
�
និងបណា
� ញ

តរាងទ៥
ី ៖ ភគរយអ�កតំណងរា�ស��ស�ែី ដលបានចុះេបសកកម�េធៀបនង
ឹ អ�កតំណងរា�ស�បុរស

32 TU

U

តំណាងរ�ស�បានចុះេបសកកម�៦៤នាក់
�ស�ី

១៤នាក់

៥៣,៨៤%

បុរស

៥០នាក់

៥០,៥០%

ភាគរយសរុបរបស់អក
� តំណាងរ�ស��ស�បា
ី នចុះេបសកកម�

អ�កតំណាងរ�ស�បុរសែដលបានចុះេបសកកម�

គឺ

៥៣,៨៤%

្របហក់្របែហលនឹងភាគរយសរុបរបស់

េស�នឹងចំនួនតំណាងរ�ស��ស�ី១៤នាក់កង
ុ�

ចំេណាមសមាជិកសភា�ស�ី២៦នាក់ េ្រចនជាងបន�ិចភាគរយរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បុរសចំនួន ៥០,៥០% េស�
នឹង៥០នាក់កុងចំ
� េណាមសមាជិកសភាបុរស៩៩នាក់។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ ភាគរយអ�កតំណាង

ំ ០១៦ មក្រតឹម៥៣,៨៤% នីតិ
រ�ស��ស�ីចុះេបសកកម� មានករថយចុះខ� ំង ពី ៨៣,៣៣% នីតិកលទី៥ ឆា�២
កលទី៦ ឆា�២
ំ ០១៩ ខណៈែដលភាគរយអ�កតំណាងរ�ស�បុរសចុះេបសកកម�ក៏មានករថយចុះខ� ំងែដរ គឺ
ពី ៧៨,៧៩% នីតិកលទី៥ ឆា�២
ំ ០១៦ មក្រតឹម ៥០,៥០ % នីតិកលទី៦ ឆា�២
ំ ០១៩។

តរាងទី៦៖ ចំនួនចុះេបសកកម�ៃនអ�កតំណងរា�ស��ស�ីម�ក់ៗ

32 TU

U

អក្សរ េគាល/តំណាង េគាលបំណងៃនេបសកម�ទង
ំ ៥គឺ៖
(ក) ករអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�
� នានារបស់្របជាពលរដ�
(ខ) ជួបសំេណះសំណាលសកសួរសុខទុក� និងែចកអំេណាយ និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានា
(គ) ករចុះព្រងឹងៃផ�កុង
� និងបណា
� ញគណបក្ស

(ឃ) ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធារណៈរបស់អង�ករសង�មសុីវ ិល

(ង) ករចុះអមដំេណរជា្រក�ម ឬអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំ

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ខុមែ�ហ�ល
ល.រ

របាយការណ៍ ៖

េឈ�ះតំណាងរ�ស��ស�ី

១

ែម៉ន សំអន

២

បាន �សីមុំ

៣

េឡាក េខង

៤

កុប មា៉ រ ីយា៉ ស

៥

ឃួន សុដវ ី

៦

និន សផុន

៧

នួម េសភ័ណ�

៨

េព សុភាព

៩

ែក ច័ន�មុនី

១០

ស៊ុន សេភឿន

១១

្រតឹង ថាវ ី

១២

ខុង ស៊ុនេអង

១៣

�សី គឺមឆយ

១៤

្រគ�ច សំអន
សរុប

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

គណបក្ស

េគាលបំណងៃនេបសកកម�
(ក)

(ខ)

(គ)

(ឃ)

(ង)

សរុប

្របជាជនកម�ុជា

០

៣៨

១០

០

១០

៥៨

្របជាជនកម�ុជា

០

៤៥

២

០

៥

៥២

្របជាជនកម�ុជា

០

៣៣

៣

០

២

៣៨

្របជាជនកម�ុជា

០

១០

២

០

១

១៣

្របជាជនកម�ុជា

០

៤

៨

០

១

១៣

្របជាជនកម�ុជា

០

១២

០

០

០

១២

្របជាជនកម�ុជា

០

៨

០

០

២

១០

្របជាជនកម�ុជា

០

៨

១

០

០

៩

្របជាជនកម�ុជា

០

៧

១

០

០

៨

្របជាជនកម�ុជា

០

៣

៤

០

០

៧

្របជាជនកម�ុជា

០

១

៤

០

០

៥

្របជាជនកម�ុជា

០

២

០

០

០

២

្របជាជនកម�ុជា

០

១

០

០

០

១

្របជាជនកម�ុជា

០

១

០

០

០

១

០

១៧៣

៣៥

០

២១

២២៩

តរងទី៦ បង�ញថា តំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�េ្រចនជាងេគបំផុត េនក�ុងឆា�ទ
ំ ី១ នីតិ
កលទី៦េនះ គឺ េលកជំទវ ែម៉ន សំអន តំណាងរ�ស�មណ�លេខត�ស�យេរៀងមានចំនួន ៥៨េលក គឺមានករ
េកនេឡងជិត៤ដង េបេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ ឆា�២
ំ ០១៦ មានចំនួនែត ១៥េលក។ អ�កែដលេ្រចនបនា�ប់ គឺ
េលកជំទវ បាន ្រសីមុំ តំណាងរ�ស�មណ�លេខត�ៃប៉លិន មានចំនួន ៥២េលក គឺបានេកនេឡងខ�ង
ំ ១៣ដង
េបេធៀបនឹងនីតិកលទី៥ ឆា�២
ំ ០១៤ មានចំនួនែត ៤េលក។ អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះមូលដ�នេ្រចន
បង�រួ គឺ េលកជំទវ េឡាក េខង តំណាងរ�ស�មណ�លរជធានីភំេ� ពញ មានចំនួន ៣៨េលក គឺ្របហក់

្របែហលនឹងនីតិកលទី៥ ឆា�២
ំ ០១៦ មានចំនួន ៣៤េលក។ រ ីឯអ�កតំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�
ក្រមិតមធ្យម មានចំនួន៣នាក់ គឺ េលកជំទវ ឃួន សុដរ ី តំណាងរ�ស�មណ�លេខត�កណា
� ល និងេលក
ជំទវ កុប មា៉រ ីយា៉ស់ តំណាងរ�ស�មណ�លេខត�កំពង់ឆា�ំង មានចំនួន១៣េលក និង ១២េលក គឺេលកជំទវ
និន សផុន តំណាងរ�ស�មណ�លេខត�តែកវ។ េដយែឡក អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីែដលបានចុះេបសកកម�កុង
�

ក្រមិតទប មានចំនួន៨នាក់។

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

សកម�ភាពចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ី

បង�ញអំពីលទ�ផលជាក់ែស�ងែដលបានេដះ�សយ

និងអ�កតំណាងរ�ស�បុរសខងេល

គឺមិនមាន

ឬករេធ�អន�រគមន៍របស់ពួកគាត់េនតមមណ�ល

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

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

ស្រមាប់ឆា�ំទី១ នីតិកលទី៦េនះ បានែតពក់កណា
� លៃនអសនៈសរុប ១២៥នាក់កងរដ�
សភា។
ុ�

៣. ករបំេពញករសន្យោរបស់រដ�ភិបាលទក់ទងនឹងប�
� �ស�ី និងកុមារ
តរាងទ៧
ី ៖ កម�វិធន
ី េយាបាយរបស់គណបក្ស្រ�ជាជនកម�ជា
ី ក
ិ លទ៦
ី (២០១៨-២០២៣ )
ុ នត

32 TU

32T32T

U

ល.រ

កម�វធ
ិ ន
ី េយាបាយរបស់គណបក្ស្របជាជនកម�ជា
ុ
ស្រមាប់នីតក
ិ លទី៦ (២០១៨-២០២៣)

១

អភិវឌ្ឍ និងព្រងឹង្របព័ន�គាំពរសង�ម្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងចីរភាព ែដលជួយគាំពរ្របជា
ជន្រគប់រប
ូ ពីហនិភ័យនានា េដយមិនទុកឲ្យ្របជាជន ណាមា�ក់សិត
� េនេ្រក្របព័ន�គាំពរសង�ម
េឡយ។ បន�ជំរញ
ុ អនុវត�េដយឥតងកេរនូវ «្រកបខណ�េគាលនេយាបាយជាតិគាំពរសង�ម ឆា�ំ
២០១៦-២០២៥» េរៀបចំដក់ឲ្យអនុវត�ចប់ពីពក់កណា
� លឆា�ំ២០១៩េទនូវកម�វ ិធី ឧបត�ម��ស�ីមាន
ៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម២ឆា�ំៃន្រគ�សរ្រកី្រក ែដលករឧបត�ម�េនះនឹងេធ�េឡងជា៣ដំណាក់
កល គឺ ដំណាក់កលទី១៖ ឧបត�ម� ៤េលក ក�ុងមួយេលក៤មុឺនេរៀលេនេពល�ស�ីមានៃផ�េពះេទ
ទទួលយក េសវពិនិត្យៃផ�េពះេនមូលដ�នសុខភិបាលរបស់រដ�។ ដំណាក់កលទី២៖ ឧបត�ម២
� ០
មុឺនេរៀលេនេពល�ស�ីស្រមាលកូនេនមូលដ�នសុខភិបាលរបស់រដ�។ ដំណាក់កលទី៣៖ ឧបត�ម�
១០េលក ក�ុង១េលក៤មុឺនេរៀលេនេពល �ស�ីជាមា�យនាំទរកេទទទួលថា�ំបង�រ ឬេសវគាំពរ
រហូតដល់កុមារមាន អយុ២ឆា�។
ំ

២

៣

បេង�នឱកសករងរឲ្យបានេ្រចនដល់�ស�ី និងបេង�ន្របាក់េបៀវត្សរ ៍ឲ្យបាន សមរម្យ។

កត់បន�យ និងលុបបំបាត់អំេពេកង្របវ ័�� ករជួញដូរផ�ូវេភទេល�ស�ី និង កុមារ និងប��
� បករ
យល់ដឹងអំពីសទ
ិ ិ�េយនឌ័រ។

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

 កម�វិធីនេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ជា
នីតិកលទី៦ៃនរដ�សភា
ុ
6

េយាងតម្របសសន៍របស់េលកជំទវ អុឹង កនា�ផាវី ជារដ�ម�ន�ីៃន្រកសួងកិច�ករនារ ី ក�ុងអណត�ិ
ថ�ី (នីតិកលទី៦)េនះ ្រកសួងកិច�ករនារ ីនឹងបន�េផា�តករយកចិត�ទុកដក់េលករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជា
P39 T

P5F

ពិេសសេផា�តេលជំនាញភាពជាអ�កដឹកនាំរបស់�ស�ីកងវ
ុ� ិស័យនេយាបាយ វិស័យសង�ម និងវ ិស័យេសដ�កិច�
េនថា�ក់្របេទសក៏ដូចជាេនថា�ក់តំបន់។

េឆ�យតបេទនឹងសកលភាវូបនីយកម�

39 T

្រកសួងកិចក
� រនារ ីនឹងព្រងឹងភាពអង់អចដល់�ស�ីេដម្បីមាន

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

ក�ុងករស្រមបខ�ួនេទនឹងករផា�ស់បូ�រនិងេរៀនេដម្បីមានភាពេជាគជ័យែផ�កសហ្រគិន។
ករគាំ្រទ�ស�ីែផ�ក
េសដ�កិច�គឺជាកតលីករយា៉ ងសំខន់កងករកត់
បន�យភាពងយរងេ្រគាះរបស់�ស�ី
េហយនិងព្រងឹងភាព
ុ�

អង់អចរបស់�ស�ីកុងតួ
�
នាទីជាៃដគូដ៏មានតៃម�ជាមួយនឹងបុរសេនក�ុងសង�ម។ េដម្បីអនុវត�ករងរេនះ្រកសួង
កិច�ករនារ ីបាន និងកំពុងសហករជាមួយ្រកសួងពក់ព័ន�េដម្បីបន�អប់រ ំ និងផ្សព�ផ្សោយដល់�ស�ីអំពព
ី ័ត៌មាន

ែដលពក់ព័ន�នឹងច្បោប់ ច្បោប់ករងរ េហយករពរសិទិរ� បស់ពួកេគ រួមទំងបន�អនុវត�សកម�ភាពេលកកម�ស់
ជីវភាពរស់េនរបស់�ស�ីជនបទឲ្យមានជំនាញវិជា�ជីវៈេដម្បី្របកបមុខរបរកសិកម�

ឬមិនកសិកម�ឲ្យសុីចង�ក់

េទនឹងត្រម�វករទីផ្សោរែដលវ ិវត�ន៍យា៉ងេលឿន។
េដម្បីេលកកម�ស់សុខុមាលភាពរបស់�ស�ី និងកុមារ ្រកសួងកិច�ករនារ ីសហករជាមួយ្រកសួងពក់

39 T

ព័ន�កំពុងចូលរួមអនុវត�េគាលនេយាបាយថ�ីរបស់រជរដ�ភិបាល

េពលគឺេគាលនេយាបាយគាំពរសង�ម

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

និង�ស�ីែដលមានវ័យ

ចំណាស់។ កិច�គាំពរសង�មជាមូលដ�ន្រគឹះែដលធានាថាមិនមាននរណាមា�ក់ទុកេចលឲ្យេនឯេក ឬគា�ន
នរណាេនពីេ្រកយ (No one is left behind) េហយធានាថា �ស�ី េក�ង�សី និង្រក�មងយរងេ្រគាះទទួលបាន
អត�្របេយាជន៍ៃនកំេណនេសដ�កិច�ដ៏រ ឹងមាំរបស់្របេទសជាតិេយង។
សកលេលក

បានបង�ញថា

តមករ�សវ្រជាវមួយេទៀតេនក�ុង

្រកបខ័ណ�គាំពរសង�មជាកតលីករក�ុងករកត់បន�យវ ិសមភាពេយនឌ័រ

េហយនឹងធានាសំណាញ់សុវត�ិភាពជូន្រក�មងយរងេ្រគាះ។

េដម្បីកត់បន�យអំេពហង
ឹ ្សោេល�ស�ី និងកុមារ ្រកសួងកិច�ករនារ ីបានបន�ព្រងឹងករអនុវត�ែផនករទប់

39 T

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

េដយយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ចំេពះករអប់រ ំសង�មឲ្យមានករផា�ស់បូរផ�
� ត់គំនិតកុំឲ្យមានករេរ សេអង

ចំេពះ�ស�ីេភទ េហយផ�ត់គំនិតៃនករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ៃនករពិសរេ្រគ�ង�សវ ឹង និងប�ង�បករេ្រប្របាស់
េ្រគ�ងេញ�នែដលមានផលប៉ះពល់អវ ិជ�មានធំេទេលយុវវ ័យ។

ចំែណកមាតបិតក៏មានតួនាទីសំខន់ផង

ែដរក�ុងករេលកកម�ស់សីលធម៌សង�ម ្រកសួងនឹងព្រងីកករអនុវត�កម�វ ិធីអប់រ ំកូនតមែបបវិជ�មាន េហយនឹង
េធ�ករងរេនះជាមួយ្រក�ម្រគ�សរេន្រគប់មជ្ឍដ�ន។ �សបជាមួយគា�េនះ ្រកសួងនឹងបន�ព្រងឹងវប្បធម៌សន�នា
េដម្បីេដះ�សយជំេលះែដលអចនាំមកនូវអំេពហឹង្សោេនក�ុង្រគ�សរ និងព្រងីកយុទ�នាករបុរសល� េដយ
6

shorturl.at/qzNX6
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្រត�វធានាថាបុគ�លណាែដល្រប្រពឹត�សកម�ភាពបទេល�ស
 េនះ ្រត�វែតទទួលេទសចំេពះមុខច្បោប់។ ប�
� មួយ
េទៀតគឺ ករវ ិវត�ន៍េជឿនេលឿនៃនបេច�កវ ិទ្យោ និងករេ្រប្របាស់របស់យុវវ ័យ ដូេច�ះ្រកសួង្រត�វែតបំផុសឲ្យយុវវ័
យេ្រប្របាស់្របព័ន�បេច�កវ ិទ្យោេដយមានករទំនួលខុស្រត�វខ�ស់

មិន្របាស់ចកពីទិសេដៃនករអប់រ ំ

និង

ចំេណះដឹង។
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III. ស�នភាពអ�កនេយាបាយ�ស�ក
ី ម�ុជា
ក�ុងដំេណរករនេយាបាយ និងករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំណាងរ�ស� ឆា�ំ២០១៨ សកម�ជន និងអ�ក
នេយាបាយ�ស�ីៃន
គណបក្ស្របឆាំងសំខន់(គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ)្រត�វបានេគមិនផ�ល់អំណាច និងររំង
មិនឲ្យចូលរួមក�ងដំ
េណរករនេយាបាយ
ុ
គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ

និងករេបាះេឆា�ត

េដយសរែតកររ ំលយគណបក្ស្របឆាំង

និងករហម្របាមអ�កនេយាបាយ�ស�ីរបស់គណបក្ស្របឆាំងចូលរួមក�ងករេបាះ
ុ

េឆា�តជាតិ ឆា�២
ំ ០១៨ បរ ិយាកសៃនករភ័យខ�ច និងកររ ិតត្បិតេសរ ីភាពៃនករបេ��ញមតិ។ អសនៈ�ស�ី
្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ចំនួន ៥៥៣នាក់ ក�ុងេនាះ ៣៦នាក់ជាេមឃុំ េចសង�ត់�ស�ី និងតំណាងរ�ស�ចំនួន៧
រូបមកពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ្រត�វបានដកហូត េ្រកយពីគណបក្ស្របឆាំងគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ្រត�វបាន
រ ំលយ។ ខណៈេពលេនាះែដរ �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ៃនគណបក្សសេ�ង�ះជាតិមួយចំនួនក៏បានចុះចូល
ជាមួយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេដម្បីរក្សោតួនាទីរបស់ខួនជា្រក�
�
ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ និងជាេមឃុំ េចសង�ត់

និងមិនចង់បាត់បង់ឱកសក�ងករជួ
យ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ�នរបស់ពួកគាត់។
ុ
ចេនា�ះពីេដមឆា�ំ

ដល់ពក់កណា
� លឆា�២
ំ ០១៩

អ�កនេយាបាយ�ស�ីែដលេ្រប្របាស់សិទិ�នេយាបាយ

របស់ខូន
� និងសិទិ�� ស�ីេដម្បីចូលរួមក�ងដំ
េណរករ្របជាធិបេតយ្យេន្របេទសកម�ុជា្រត�វបាន្របឈមករេចទ
ុ
្របកន់តមផ�ូវតុលករ រួមទំង ករេរ សេអង ករយាយី ករគំរមកំែហង និងកររ ិតត្បិតពីសំណាក់អជា�ធរ

សូម្បីែតករជួប្របជុំគា� ករពិភាក្សោគា�អំពីេរឿងនេយាបាយរបស់ពួកគាត់ក៏្រត�វបានរ ំខនផងែដរ។
ជាក់ែស�ងសកម�ភាព គំរមកំែហង យាយី រ ិតត្បិតមកេលអ�កនេយាបាយ�ស�ីដូចជា៖
សរ្រពមានរបស់េលកនាយករដ�ម�ន�ី

ហ៊ុន

ែសន

ែដលបាននិយាយគំរមកំែហងេទដល់អ�ក

នេយាបាយ�ស�ីប៉ុនា�នៃថ�មុនទិវនារ ីអន�រជាតិ៨មីនា ឆា�២
ំ ០១៩៖ «ឥឡវខ�
ូ ំដ
ុ ឹង អ�កឯង្របជុំពីទី្រក�ងភ�ំេពញតម
ឡាន Bus េទភ�ំតេម៉ េបខំច
ុ� ង់េធ� ខ�ំច
ុ ប់េលឡាន្រក�ងទំងអស់។ អ�កេនភ�ំេពញេលក�សី្របធានចលនា�ស�ី
េលក�សី្រត�វដឹងថា េលក�សីមិនអចលក់បាង
ំ ពីអីរ� បស់េយងបានេទ អ�កណាដូចជាេនកំពង់ចម េគ្របជុំ
េលឡានBus េទខងកំពង់ធំ ្រតលប់មកវិញចូលចំករេល ដូចជាៃថ�េនះ ៃថ�ែស�កេគ្រត�វ្របជុំេនបឹង្រតកួន
ស�នែតេគមិនដឹង! សូម្បីែត្របជុំតមឡានក៏េគ្រត�វេធ�ែដរ ឥឡវនឹ
ូ ងេគកំពុងដំេណរករេរៀបចំបន�េទៀត ្របយ័ត�
នាង្របយ័ត�! »។
អតីតេចសង�ត់រងទី១

េនសង�ត់ផ្សោរេដប៉ូទី២

ខណ�ទួលេគាក

រជធានីភំេ� ពញ

អ�ក�សី

ទិត្យ សុផាត េរៀបរប់ថា កន�ងមកអតីតសមាជិក និងម�ន�ីបក្សបានជួបជុំទទួលទនអហររួមគា� ប៉ុែន�្រត�វ

បានអជា�ធរេទរ ំខនេដយមិនអនុ��តឱ្យពួកគាត់ជួបជុំគា�េឡយ េដយអះអងថា ករជួបជុំេនាះជារូបភាព

នេយាបាយ្របឆាំងេទនឹងសលដីកតុលករកំពូលចុះៃថ�ទី១៦ ែខវ ិច�ិក ឆា�ំ២០១៧។ អ�ក�សីថា៖ « កំពុង
44T

ញា
ំ េគេទ [អជា�ធរ] េយងបំែបកគា�អស់េទ េហយក៏េគេចញដីកឱ្យបិទហងហ�ង
ឹ ហងហ�ង
ឹ ជារបស់អតីត
ុ ៗ
សមាជិកសេ�ង�ះជាតិ »។
44T
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ក�� សុន
ិ ចន់េពរេហ្សត
៉ូ
អតីតេចសង�ត់អូចរ េខត�បាត់ដំបង ្រត�វបានតុលករេកះេហជាបន�ប
នា�ប់។ ក��បានេលកជាចម�លច
់ ំេពះករេកះេហេនាះ េដយសរែតខ�ួនបានវ ិលមកជីវភាពធម�តវ ិញតំង
ពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ្រត�វបានរ ំលយ កលពីចុងឆា�២
ំ ០១៧មកេម៉�ះ។ ក��បានបែន�មថា « ស្រមាប់ដីក

ហ�ង
ឹ ខ�ំុដូចជាចែម�កែដរ។ េតខំុមា
� នសកម�ភាពេទ្របឆាំងដីកតុលករកំពូលរេបៀបេម៉ច េបកររំលយគណ
បក្សសេ�ង�ះជាតិ កលពី ៃថ�ទី១៦ េហយៃថ�ទី១៧ គឺរដ�បាល្រក�ងបានេទដកហូតយក្រតខ�ំុ េពលេនាះខ�ំុបាន
្របគល់្រតឱ្យេដយសន�ិវ ិធីេទេទៀត េនះទីមួយ។ ទីពីរ គឺខំុបា
� នមក្របកបរបររកសុរី បស់ខំុរ� ហូតដល់មានអ�ក
មករំខន
ថាខ�ំុបេង�តចលនាឧទ�មរហូតដល់ដច់េភ��វែលងមកទទួលទននំប��ុ កហងនាងខ�េំុ ទេហយ
្របែហល៧០ភាគរយមកដល់ៃថ�េនះ »។

្រក�ម�ស�ីែដលជា េមឃុំ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោេខត� និង�ស�ក ែដលជាប់េឆា�តពីខងគណបក្សសេ�ង�ះ
ជាតិកុ�ងេខត�កំពង់សឺ� ចំនួន ៦រូប្រត�វបង�ំចិតរ� ត់េភៀសខ�ួនមួយរយៈ េដម្បីសុវត�ិភាពេចៀសពីករេធ�ទុក�បុកេម�ញ

ពីអជា�ធររបប្រក�ងភ�ំេពញ និងេដម្បីរង់ចំឱកសវ ិល

្រតឡប់ េទបំេពញករងរបេ្រមសង�ម បេ្រម្របជា

ពលរដ� ចូលរួមេដះ�សយប�
� �ស�ី និងកុមារេនក�ុងមូលដ�ន។ េមឃុែំ ្រតង្រតយឹង �ស�កភ�ំ�ស�ច េខត�កំពង់
ស�ឺ ក�� កឹម តុល ែថ�ងក�ុងេវទិកអ�កស�ប់វ ិទ្យុអសុីេសរ ី កលពី យប់ៃថ�ទី៨ ែខមីនា ឆា�២
ំ ០១៩ ថា ចប់តំង

ពីកររ ំលយគណបក្ស្របឆាំង

និងដកហូតតួនាទីជាេមឃុំមក

ក��បាត់បង់ឱកសបន�ករងរជួយេដះ

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

ដល់សិទិ�� ស�ី៖ «យា៉ ងណាក៏េដយក៏មិនអចទទួលយកបានែដរ ែដលេគដក់គំនាបេលពួកខ�ុំែដលជា�ស�ី ជា

ពិេសសេទេល�ស�េី ផ្សងេទៀតេទះជាគាត់មិនែមនជាថា�ក់ដឹកនាំ ែតក៏ជា�ស�ីកងនាម្របជាពលរដ�
»។
ុ�
សកម�ភាពរបស់រដ�ភិបាល

និងទេង�របស់អជា�ធរទំងេនះជាករ្រប្រពឹតិផ
� ុយនឹ
�
ងអនុស��សុ-ី ដ

«ករលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេរសេអងេល�ស�ីេភទ» មា្រត៣ែចងថា « ក�ុង្រគប់វ ិស័យ ជាពិេសសវិស័យ

នេយាបាយ សង�មកិច� េសដ�កិច� និងវប្បធម៌ រដ�្រត�វចត់វ ិធានករសម�សបទំងអស់ រួមមានករេធ�ច្បោប់ផង

េដម្បីធានាករអភិវឌ្ឍន៍ និងកររីកចំេរនេពញេលញរបស់�ស�ី េដម្បីធានាឲ្យ�ស�ីេ្រប្របាស់ និងអ�ស័យផល

សិទិម
� នុស្ស និងេសរីភាពមូលដ�នេដយសមភាពជាមួយបុរស »។ និងមា្រត៧ បានែចងថា « រដ�ភាគី ្រត�វ

្របកន់យកវិធានករសម�សប

េដម្បីលុបបំបាត់េចលករេរសេអង្របឆាំងនឹង�ស�ីកុងជី
� វភាពនេយាបាយ

និងសធារណៈរបស់្របេទស។… »។ ទេង�ខងេលេនះ ក៏ជាកររ ំេលភបំពនមកេលរដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា

ែដលបានករពរសិទិេ� សរ ីភាពបេ��ញមតិ

និងករជួប្របជុំែដលមានែចងក�ុងមា្រត៤១

« ្របជាពលរដ�ែខ�រ មានេសរីភាពខងករបេ�� ញមតិរបស់ខួ�ន េសរីភាពខងសរព័ត៌មាន េសរីភាពខងករ

ី� ី
េបាះពុម�ផ្សោយ េសរីភាពខងករ្របជុំ។…» និងបានរ ំេលភបំពនយា៉ ងខ�ំងចំេពះកតិកស��អន�រជាតិសព
សិទិព
� លរដ� និងសិទិន
� េយាបាយ មា្រត១៩ កថាខណ�២ ែចងថា « ជន្រគប់រប
ូ មានសិទិេ� សរីភាពក�ុងករ

បេ�� ញមតិ។…»។ បែន�មពីេលេនះ េបេទះបី�ស�ីមួយចំនួនអចមិនមានករភ័យខ�ច ឬបាក់ស�រតីេទនឹង
ករគំរមកំែហង កររ ិតត្បិតខងេលេនះក៏េដយ ប៉ែុ ន�សកម�ភាពេនះបានជះឥទ�ិពលមិនល�េទេល�ស�ីមួយ
ចំនួនេទៀតែដលេទបចប់េផ�ម អចមានករេនឿយណាយមិនចង់ចូលរួមក�ុងកិច�ករនេយាបាយ ថ�ីេបពួកគាត់
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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កំពុងសកម�ក៏េដយ េ្រពះពួកគាត់យល់ថាេដរេទមុ ខេទៀតវអចរងសមា�ធខ�ំង។ ដូេច�ះ វបានប៉ះពល់ និង
បន�ុចបង�ក់េទដល់សកម�ភាពរបស់�ស�ច
ី ូលរួមេដយសកម�កុ�ងកិច�ករនេយាបាយ និងវបានប៉ះពល់ដល់
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា ែដលមានកតព�កិច�ជ្រម�ញករអនុវត�េដយ្របសិទ�ភាពៃនរដ�
ធម�នុ�� និងអនុស��អន�រជាតិមួយចំនួនែដលកម�ជាបានទទួ
លយកក�ងករគាំ
្រទ និងេលកកម�ស់ករចូល
ុ
ុ

រួមេដយេស�ភាពរបស់�ស�ីេល្រគប់វ ិស័យ ជាពិេសស

វ ិស័យនេយាបាយ ទំងចំនួន សេម�ង សិទិអ
� ំណាច

និងសកម�ភាព។
ដូេច�ះ រជរដ�ភិបាល្រត�វេគារពនូវសិទិន
� េយាបាយរបស់�ស�ី និងធានាឲ្យបានក�ុងករអនុវត�សិទិេ� នះ

េដយបង�លក�ណៈងយ�ស�លដល់�ស�ីេធ�ករជួបជែជកគា�អំពីកិច�ករនេយាបាយ

និងកិច�ករេផ្សងៗ

ជា

ពិេសសស្រមាប់�ស�ីែដលមកពីគណបក្ស្របឆាំង ឬគណបក្សេផ្សងេទៀត ្របេយាជន៍គាំ្រទ និងផ�ល់ឱកស
ដល់�ស�ីចូលរួមកន់ែតេ្រចនក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងថា�ក់សេ្រមចចិត� �សបតមអនុស��សុ-ី ដ និងេគាល
េដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពរបស់កម�ុជា។

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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IV.ករសិក្សោេល្រក�មេគាលេដស�ព
ី ី ករផ�លអ
់ ំណាចឱ្យ�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ
សង�ត់កងករបំ
េពញកិច�ករេនក�ងតំ
បន់េគាលេដរបស់ខុមែ�ហ� ល
ុ�
ុ
ក�ុងតំបន់េគាលេដរបស់ខុមែ�ហ�លចំនួន ៥េខត� ដូចជា េខត�ត្បូងឃ�ំុ េខត�កំពង់ឆា�ំង េខត�កំពង់ធំ េខត�
តែកវ និងេខត�្រពះវិហរ បច�ុប្បន�មាន�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ ចំនួន ៤៩៦នាក់ (១៩,០៤%) ក�ងចំ
េណាម
ុ

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

្រត�វបានដក់ព្រងយេនតំបន់េគាលេដខងេល េដយេផា�តេល�ស�ក ខ័ណ�ចំនួន១១ និងឃុំ សង�ត់ចំនួន
១៩ េដម្បីសេង�ត ឃា�ំេមលេលស�នភាព និងដំេណរករអនុវត�កិច�ករងរតមតួនាទី ភារកិច�របស់�ស�ី្រក�ម
្របឹក្សោឃុំ សង�ត់កងអណត�
ិទី៤ ឆា�២
ំ ០១៩ និងេធ�ករជួបសមា�សន៍ផា�ល់ជាមួយ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
ុ�
ចំនួន៣៦នាក់ ្រពមទំងេធ�ករណីសិក្សោផងែដរ។

១- ព័ត៌មានទូេទទក់ទងនឹងករចូលរ ួមនេយាបាយរបស់�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
១.១. ព័ត៌មានទូេទរបស់�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់

ក�ុងចំេណាម�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៣៦នាក់ គឺមានអយុ ស�នភាព្រគ�សរ និងមកពី្របភព
ខុសៗគា� ក�ុងេនាះ�ស�ីវ ័យេក�ងអយុចេនា�ះពី២៥ឆា�ំដល់៣០ឆា�មា
ំ នចំនួន ៧នាក់ (១៩,៤៤%)។ �ស�ីកុងវ័
� យ
(៣០,៥៥%)។ �ស�ីកុងបជ្ឈឹ
�
មវ ័យអយុចេនា�ះពី
(៨,៣៣%) និង�ស�ីវ ័យចំណាស់អយុេលសពី៥០ឆា�ំមានចំនួនេ្រចន១៥

កណា
� លអយុចេនា�ះពី៣១ឆា�ំដល់៤០ឆា�ំមានចំនួន១១នាក់
៤១ឆា�ំដល់៥០ឆា�ំមានចំនួន៣នាក់

នាក់ (៤១,៦៦%)។ ចំែណកឯស�នភាព្រគ�សររបស់�ស�ីទំងេនាះ ២២នាក់មាន្រគ�សរ ៦នាក់ជា�ស�ីេមមា៉ យ
និង៨នាក់ េនលីវែដលមាន្របភពមកពីសមាជិកគណបក្សនេយាបាយ ជនបេង�លឃុំ និងជំនួយកររដ�បាល
ឃុំ។ តួេលខឆា�២
ំ ០១៩េនះ(អណត�ិទី៤)្របហក់្របែហលនឹងតួេលខឆា�ំ២០១៥ (អណត�ិទី៣)ែដរ គឺេនែត
បង�ញឲ្យេឃញថា

�ស�ីវ ័យេក�ងមានតួនាទីជា្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

សង�ត់មានចំនួនតិចតួច

ខណៈែដល�ស�ី

វ ័យចំណាស់ និង�ស�ីវ ័យកណា
� លេនែតមានវត�មានេ្រចន និងបង�ញអំពីទំនាក់ទំនងយា៉ ងខ�ង
ំ ក�ុងករភា�ប់

ខ�ួនចូលរួមក�ងកិ
ច�ករនេយាបាយ និងករចូលជាសមាជិកគណបក្សនេយាបាយ
ុ
េមាះមុតក�ុងករេធ�ឲ្យខ�នក
� យជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់។
ួ

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

្រពមទំងបង�ញពីឆន�ៈ
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ើ

្រកហ�ក
ិ ទី១ ៖

១.២. ចំនួនអណត�ិរបស់�ស�ជា
ី ប់េឆា�តជា្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
ក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៣៦នាក់ មាន១០នាក់ែដលេទបែតជាប់េឆា�តជាសមាជិក
្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េនអណត�ិទី៤ (១អណត�)ិ ។ ១៨នាក់បានេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ចំនួន
២អណត�ិខុសៗគា� ( អណត�ិទី១ និងទី៤ចំនួន៥នាក់។ ៧នាក់កងអណត�
ិទី២ និងទី៤ និង៦នាក់កុ�ងអណត�ិ
ុ�
ទី៣ និងទី៤) និង១០នាក់បានេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៤អណត�ិ។ តួេលខប�
� ក់ឲ្យេឃញ
ថា �ស�ីភាគេ្រចនមិនអចមានឱកសបានេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៤អណត�ិេឡយ េទះបី
ពួកេគខិតខំ្របឹងែ្របង

និងមានបទពិេសធយា៉ ងណាក៏េដយ

េហយកន់ែតមានឱកសតិចតួចេទេទៀត

ចំេពះ�ស�ីែដលនឹង្រត�វជាប់េឆា�តថ�ីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំសង�ត់។ េនះអចមកពីខ�ះករយកចិត�ទុកដក់ពី
្របធានគណបក្សេនថា�ក់េ្រកមជាតិ(េខត� �ស�ក ឃុំ) ជាពិេសស្របធានគណបក្សេនថា�ក់ឃុំ សង�ត់ែដល
ភាគេ្រចនជាបុរសមានតួនាទីជាេមឃុំ
គណបក្សរបស់ខួនផងែដរ។
�

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

េចសង�ត់បុរស

និងខ�ះនូវេគាលនេយាបាយេលកស�យ�ស�
ីេនក�ុង
ួ
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

្រកហ�ក
ិ ទី២ ៖

27.77% (10រ ូប)
19.44%
13.88%

(7រ ូប)

22.22%
(8រ ូប)

16.66%
(6រ ូប)

(5រ ូប)

អណត�ិ

អណត�ិ

អណត�ិ

ទី១ និងទី៤

ទី២ និងទី៤

ទី៣ និងទី៤

អណត�ិ ទី៤

ទ ំងបួនអណត�ិ

១.៣. តួនាទីរបស់�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
្រកហ�ក
ិ ទី៣ ៖

្រ�ធន្រក�ម្រ�ឹក្សោ៖១រូប
ជំទប់ទ១
ី ៖២រូប
ជំទប់ទី២៖៣រូប
សមជិ ក្រក�ម្រ�ឹក្សោ៖២២រូប
េផ្សងៗ៖៨រូប

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

2.77%
5.55%
8.33%
61.11%
22.22%
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

ក�ុងចំេណាមសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់៣៦នាក់ មាន១នាក់មានតួនាទីជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
និងជាេមឃុំ។ ២នាក់មានតួនាទីជាជំទប់ទី១
៣នាក់មានតួនាទីជាជំទប់ទី២ និង២២នាក់មានតួនាទីជា
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ ក�ុងេនាះភាគេ្រចនទទួលបន�កកិ
ច�ករ�ស�ី និងកុមារ។ ចំែណកឯ៨នាក់េផ្សងេទៀតជា
ុ
ជំនួយកររដ�បាលឃុំ និងជាជនបេង�លឃុំ។ តួេលខបង�ញយា៉ ងច្បោស់ថា�ស�េី នែតមានឱកសតិចតួចក�ុង

ករទទួលបានតួនាទីជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ ឬជាេមឃុំ េចសង�ត់

ខណៈែដលភាគេ្រចនេលស

លុប្រគាន់ែតជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ធម�តប៉ុេណា�ះ។

១.៤. មូលេហតុៃនករចូល្របឡកក�
ងកិ
ចក
� រនេយាបាយ និង្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
ូ
ុ
សង�ត់

្រកហ�ក
ិ ទី៤ ៖
31

31

31

7

12

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៣៦នាក់ បានបង�ញពីមូលេហតុែដលពួកគាត់ចូល្របឡកក�
ូ ុង

កិច�ករនេយាបាយ និង្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ មានសរុប១១២ចេម�យ ក�ុងេនាះ៣១ចេម�យបង�ញថា ចង់ជួយ
សង�មេដយផា�ល់ និង៣១ចេម�យេទៀតបង�ញថា ចង់េលកកម�ស់�ស�ី និង៣១ចេម�យេផ្សងេទៀតចង់ករពរ
ផល្របេយាជន៍�ស�ី និងកុមារ ែដលជាតួេលខនាំមុខេគ ១២ចេម�យគិតពីអនាគតកូនេច និង៧ចេម�យគិតពី

ជីវភាព្រគ�សរ្របចំៃថ�។ េទះបីចេម�យមានេផ្សងៗគា�ខ�ះក៏េដយ ក៏�ស�ទ
ី ំងអស់មានករេប�ជា�ចិត�ខ�ស់ចូល
រួមក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងចូលរួមដឹកនាំេនថា�ក់មូលដ�ន ក�ុងេគាលបំណងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង�មជាតិ

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

ដូចគា� ជាពិេសសយកចិត�ទុកដក់េលករេដះ�សយប�
� �ស�ី និងកុមារ និងចង់េលកស�យស
� នភាព�ស�ីឲ្យ
ួ

មានភាព្របេសរេឡង។

២. ស�នភាព�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់កងករបំ
�ុ
េពញកិច�ករេនថា�ក់មូលដ�ន
២.១.

ករេរ សេអង�ស�ី

២.១.១.

អរម�ណ៍របស់អ�កជិតខង អ�កស�ល់ មិត�ភក�ិ និង្រគ�សរចំេពះ�ស�ី
្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់

មិនខុសពីអណត�ិមុន �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៣៦នាក់ បានបង�ញថា ពួកគាត់បានទទួលករ
គាំ្រទេស�រែតទំង�ស�ងពី្រក�ម្រគ�សរ អ�កជិតខង អ�កស�ល់ និងមិតភ
� ក�ិ (េលកែលងែត ១នាក់ មានករ ិះគន់
និង១នាក់ េទៀតមានករមិនសប្បោយចិត�) ក�ងេនាះ
៣៤នាក់ បង�ញថាមានករអបអរសទរពី្របជាពលរដ�
ុ
ចំេពះពួកគាត់ េពញចិត�ករងររបស់ពួកគាត់ មានសមត�ភាពជួយេធ�ករងរ្របជាពលរដ�ទុកចិត្រ� បជាពលរដ�
េពញចិត�ឲ្យេធ�ករបន�ពីេ្រពះ្របជាពលរដ�អចពឹងពក់បាន ចង់ឲ្យមានវត�មាន�ស�េី ្រចនេនក�ុងឃុំ សង�ត់

របស់គាត់។

ឲ្យតៃម�

ិជ�មានៃនផ�ត់គំនិតសង�ម
េនះបង�ញពីករផា�ស់បូរជាវ
�

ជាពិេសស្របជាពលរដ�េនមូលដ�នក�ុងករ

និងគាំ្រទយា៉ ងេពញទំហឹងចំេពះសរៈសំខន់ៃនករចូលរួមរបស់�ស�ីជាអ�កដឹកនាំ

និងក�ុងវិស័យ

នេយាបាយ ែដលជាកំលំងជំរញ
ុ េលកទឹកចិតដ
� ល់ករចូលរួមរបស់�ស�ីកន់ែតខ�ំង និងសកម�ែថមេទៀត និង
បានបង�ញពីសក�នុពលរបស់ខួ�ន។

េយាងតមសម�ីរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ ៖

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

ទទួលបាន េហយេកតសេសរថា ខ�ំុពិតជា�ស�ីមា�ក់ដ៏អស�រ្យអចឈនចូលេទក�ងដំ
ុ ែណង្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
បាន »។

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

ក�ុងឃុំរបស់ខំុ� រួមទំង្រក�ម្របឹក្សោឃុំទំងអស់េដយពុំមានករេរសេអង�ស�ីេឡយ។ រល់ទុក�កង�ល់ ឬ
ប�
� នានារបស់្របជាពលរដ�ែដលេកតមានេឡង គឺពួកខ�ំុជា្រក�ម្របឹក្សោឃុំែតងែតរួមគា�េដះ�សយទន់
េពលេវលជានិច� »។
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ខុមែ�ហ�ល
២.១.២.

របាយការណ៍ ៖

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

អកប្បកិរ ិយារបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ជាបុរសែដល
បានបំេពញកិច�ករជាមួយ�ស�ី

្រកហ�ក
ិ ទី៥ ៖

97.22%

2.77%

ក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៣៦នាក់ មាន៣៥នាក់ (៩៧,២២%)ប�
� ក់ថា មានករគាំ
្រទ និងេលកទឹកចិតព
� ីបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ចំេពះ�ស�ី េដយបង�ញពីអរម�ណ៍សប្បោយរ ីករយែដល
មាន�ស�ីចូលរួមករងរជាមួយ មានទំនុកចិត�េធ�ករជាមួយ�ស�ី េដយចង់ឲ្យ�ស�ីេ្រចនចូលរួមេធ�ករេនក�ុងឃុំ

េដម្បីភាពរ ីកចំេរ ន និងចង់េលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ។ េនក�ុងកិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោឃុំកី� កិច�្របជុំឃុំកី� បុរស
្រក�ម្របឹក្សោឃុំបានទុកឱកសឲ្យ�ស�ីបេ��ញមតិេយាបល់បានេ្រចន និងមុនសេ្រមចកិច�ករអ�ីែតងសួរេយាបល់
ពី�ស�ីជាមុន។ បែន�មេលេនះេទៀត េពល�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំចុះេធ�ករតមភូមិគឺមានករគាំ្រទ និងសហករ
យា៉ ងល�ពីេមភូមិផងែដរ។ េទះបីយា៉ងណាក៏េដយ មាន�ស�ី១នាក់ (២,៧៧%)េផ្សងេទៀតបាន្របាប់ថា បុរស
េនមានកររ ិះគន់ចំេពះ�ស�ីេនេឡយ។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា�ំ២០១៥ ករគាំ្រទ�ស�ី ករេលកទឹកចិត��ស�ី ករ
ំ ០១៥ (អណត�ិទី៣) េឡង
ឲ្យតៃម��ស�ី និងករសហករជាមួយ�ស�ីមានករេកនេឡង ពី ៨២,៩២% េនឆា�២
ដល់ ៩៧,២២% េនឆា�២
ំ ០១៩ (អណត�ិទី៤) ខណៈែដលករេរ សេអងមានករថយចុះ គឺពី១២,១៩% ឆា�ំ
២០១៥ មក្រតឹម ២,៧៧% េនឆា�២
ំ ០១៩។ តួេលខេនះ បង�ញថា ករេរ សេអងចំេពះ�ស�ីេនថា�ក់មូលដ�ន
មានករថយចុះ ខណៈែដលមានករគាំ្រទ និងេលកកម�ស់�ស�ព
ី ីបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ និងេមភូមិ េដយ
បុរសទំងេនាះមានករផា�ស់បូ�រអក្បកិរ ិយាឲ្យតៃម��ស�ី បានយល់ដឹងពីេយនឌ័រ េគារពសិទិ�� ស�ី និងបានសហ
ករល�ជាមួយ�ស�ីកុងករេធ�
�
ករងរ ករេដះ�សយប�
� និងករអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង�ត់របស់ខួ�ន។
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២.២. ករទទួលបានភារកិចក
� រងរ សិទ�ិអំណាចេពញេលញរបស់�ស�ី
្រសបតមច្បោប់
២.២.១.

្រកហ�ក
ិ ទី៦ ៖

ករ្របគល់តួនាទី ភារកិច�របស់្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េទ
សមាជិករបស់ខ�ួន

ករ្របគល់តួនាទីភារកិច�របស់្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េទសមាជិក�ស�ី
មិនែដល្របគល់តួនាទី ភារកិច�ឱ្យេសះ

2.77%

97.22% បាន្របគល់តនា
ួ ទី ភារកិច�ឱ្យទ ំង្រស�ង

ក�ុងចំេណាមសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់៣៦នាក់ មាន៣៥នាក់ (៩៧,២២%)េឆ�យថា ្របធាន្រក�ម
្របឹក្សោបាន្របគល់ តួនាទី ភារកិច�ជូនពួកគាត់ែដលជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ដូចមានែចងក�ងច្បោប់
។
ុ
១នាក់ (២,៧៧%) េឆ�យថា ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុម
ំ ិនែដល្របគល់តួនាទី ភារកិច�ឲ្យេសះ។

េបេ្រប�បេធៀប

នឹងឆា�២
ំ ០១៥ ករេរ សេអងមិន្របគល់ភារកិច�ជូនដល់សមាជិក�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ មានករថយចុះ ពី ៩,៧៥%
ឆា�២
ំ ០១៥ មក្រតឹម ២,៧៧% ឆា�២
ំ ០១៩។
េបេទះបីតួេលខេរ សេអងេនះមានករថយចុះក៏េដយ

ក៏េនែតបង�ញនូវករេរ សេអងកន់ែតខ�ំង

ែថមេទៀតមិនធា�ប់បានឮពីមុន ែដលជាប�
� បនា�ន់្រត�វយកចិត�ទុកដក់េដះ�សយជាចំបាច់ចំេពះសមាជិក
្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ណាែដលមិនបានទទួលតួនាទី ភារកិច�របស់ខួ�នេសះ ឬទទួលមិនបានេពញេលញ

េដម្បីអនុវត�ករងរ�សបតមច្បោប់ ស�ីពី « ករ្រគប់្រគងរដ�បាលឃុំ សង�ត់ » ែដលបានធានាដល់សមាជិក
្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំងអស់្រត�វែតមានភារកិច�េទតមតួនាទីេរៀងៗខ�ួន។
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ជាក់ែស�ង ក�� ែសម េសៀង ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ ទទួលបន�កកិ
ច�ករនារ ី និងកុមារ មកពីគណបក្ស
ុ
្របជាជនកម�ុជា េនឃុំពេពល �ស�កពញាែ្រកក េខត�ត្បូងឃ�ំុ មិនបានទទួលតួនាទី ភារកិច�េសះេដម្បីអនុវត�

ករងរ�សបតមច្បោប់បានផ�ល់ឲ្យ។
២.២.២.

ករប�្ឈប់សមាជិក�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់

េយាងតមចេម�យរបស់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់៣៦នាក់ និងអ�កសេង�តករណ៍�ស�ី បានបង�ញថា
មានករប�្ឍប់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ ចំនួន៥នាក់ែដលមកពីគណបក្សេផ្សងគា�ដូចជា៖
១-

េលក�សី ្រសី គីមេសង អយុ ៥៧ឆា�ំ មកពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ េនសង�ត់អចរ្យលក់ ្រក�ង
ស�ឹងែសន េខត�កំពង់ធំ។ មូលេហតុែដលេលក�សី្រត�វបានេគប�្ឈប់គឺេដយសរេលក�សី មិន
្រពមចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បនា�ប់ពីមានកររ ំលយគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ

និងេលក

�សី្របឆាំង និងមិនេគារពេគាលនេយាបាយរបស់គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ េលក�សីធា�ប់មាន

តំែណងជាជំទប់ទី១ េហយតំែណងេនះ្រត�វបានដក់ជំនួសេដយបុរស។
២-

េលក�សី ស�ន
ួ សមាន មានអយុ ៥៦ឆា�ំ មកពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ មានតំែណងជាេមឃុំ េន
ឃុំ្រតពំងចន់ �ស�កបរ ិបូរណ៌ េខត�កំពង់ឆា�ំង។

មូលេហតុែដលេលក�សី្រត�វបានេគប�្ឈប់ គឺ

េដយសរេលក�សីមិន្រពមចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា

បនា�ប់ពីមានកររ ំលយគណបក្ស

សេ�ង�ះជាតិ។ តំែណងរបស់េលក�សី្រត�វបានដក់ជំនួសេដយបុរស។

៣-

េលក�សី ែញ៉ត សរ ី មានអយុ ៦២ឆា�ំ មកពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
ទទួលបន�កកិ
ច�ករ�ស�ី និងកុមារ េនឃុំជំរះេពន �ស�កសំេរង េខត�តែកវ។ មូលេហតុែដលេលក
ុ

�សី្រត�វបានេគប�្ឈប់គឺេដយសរេលក�សី មិន្រពមចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបនា�ប់ពីមាន
កររ ំលយគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ។ តំែណងរបស់េលក�សី្រត�វបានដក់ជំនួសេដយបុរស។

៤៥-

េលក�សី ឯម េពៀ

អយុ ៦៣ឆា�ំ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េនឃុំេកងកង �ស�កព��

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

េលក�សី សំ យ៉ន
ុ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េនសង�ត់បា៉លហល ្រក�ង្រពះវិហរ េខត�្រពះ
វិហរ។ មូលេហតុែដលេលក�សី្រត�វបានេគប�្ឈប់ គឺេដយសរេលក�សី មានជម�ឺមិនអចេធ�ករ

េកត។
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២.២.៣. ករចុះចូលគណបក្សេផ្សងរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
ឆា�២
ំ ០១៩េនះ យា៉ ងេហចណាស់មានសមាជិកគណបក្សេផ្សងចំនួន៨នាក់ ក�ុងេនាះមាន �ស�៣
ី នាក់
និងបុរស៥នាក់ បានចុះេចញពីគណបក្សខ�ួនេទចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា៖

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

បក្ស្របជាជនកម�ុជា។ េលក�សីបានទទួលតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េនឃុំអ�
� ញរូង �ស�ក
បរ ិបូរណ៌ េខត�កំពង់ឆា�ំង។ មូលេហតុែដលេលក�សីចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាគឺេដយសរេលក

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

ជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ�នរបស់េលក�សី។

២). េលក�សី ឆា ំង ហួរ មានអយុ ៣៩ឆា�ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស
្របជាជនកម�ុជា។ េលក�សីបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទី២ េនឃុំអង�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�ម្របឹក្សោឃុំ េនឃុំអង�តេសម �ស�ក្រតំកក់
េខត�តែកវ។
មូលេហតុែដលេលក�សីចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលក�សីចង់បន�
ករងរ និងមិនចង់បាត់បង់ឱកសក�ងករជួ
យ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ�នរបស់េលក�សី។
ុ

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

កម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទី២ េនឃុំេព្រជចង�រ �ស�កបរ ិបូរណ៌ េខត�កំពង់ឆា�ំង។ មូលេហតុ
ែដលេលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលកចង់មានករងរេធ� មិនចង់បាត់បង់ឱកស
ក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ�ន។
៥). េលក ឆន ឆុំ មានអយុ ៥៤ឆា�ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស្របជាជន

កម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទី១ េនឃុំជំរះេពន �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 េនឃុំខ�វ �ស�កសំេរង េខត�តែកវ។ មូលេហតុែដល
េលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាគឺេដយសរេលក ចង់មានករងរេធ� មិនចង់បាត់បង់ឱកសក�ង
ុ
ករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ�ន។

៧). េលក សយ សុគនា� មានអយុ ៥៥ឆា�ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស
្របជាជនកម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាជំទប់ទ២
ី េនឃុំសំេរង �ស�កសំេរង េខត�តែកវ។ មូលេហតុ
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ើ

ែដលេលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលកចង់មានករងរេធ� មិនចង់បាត់បង់ឱកស
ក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមូលដ�ន។

៨). េលក ឡង
សុទ� មានអយុ ៧៣ឆា�ំ បានចុះេចញពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិេទចុះចូលគណបក្ស
ុ
្របជាជនកម�ុជា។ េលកបានទទួលតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េនឃុំសំេរង �ស�កសំេរង េខត�
តែកវ។ មូលេហតុែដលេលកចុះចូលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរេលកចង់មានករងរេធ�មិន
ចង់បាត់បង់ឱកសក�ុងករជួយ្របជាពលរដ�េនមូលដ�ន។

២.៣. ករបំេពញករងរទក់ទងនឹងប�
� �ស�ី និងកុមារ និងភាពសកម�របស់�ស�ី
ស�ិតក�ុងតួនាទីរបស់ខួន
�
�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំង៣៦នាក់ បាន និងកំពុងេធ�ករយា៉ ងសកម�

នាេពលបច�ុប្បន�។ ជាក់ែស�ង �ស�ីែដលមានតួនាទីជាជំទប់ទី១ និងជំទប់ទី២ ្រពមទំង�ស�ីែដលមានតួនាទីជា
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំែដលភាគេ្រចនទទួលបន�កកិ
� រ�ស�ី និងកុមារ កំពុងជាប់រវល់ជាមួយនឹងករេដះ
ុ ចក

�សយប�
� ទំនាស់កុ�ង្រគ�សរ

ប�
� អំេពហឹង្សោ

ប�
� រ ំេលភផ�ូវេភទ

ប�
� សុខភាព

និងអនាម័យ

ផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ�ឲ្យមានករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ ចុះ�សង់សិត
� ិ្រគ�សរ្រកី្រក និងជនពិករ និង
ែចកអំេណាយដល់្របជាពលរដ�្រកី្រក។ បែន�មពីេនះេទៀត ពួកគាត់កំពុង្របតិបត�ិករយា៉ ងមមាញឹកជាមួយ
នឹងកិច�ករមួយចំនួនរួមមាន េដះ�សយេលប�
� សុខភាព និងអនាម័យ ដូចជា៖ ចុះផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានអំពី

ជំងឺ

េអដស៍ ជំងឺ្រគ�នឈម ជំងឺ្រគ�នចញ់ និងករសមា�តបរ ិស�ន ជាពិេសសផ្សព�ផ្សោយឲ្យ�ស�ីកំពុងមាន

ៃផ�េពះ និង�ស�ីស្រមាលកូនរួចបានយល់ដឹងអំពីករែថទំសុខភាពមុន និងេ្រកយេពលស្រមាលកូន។ ផ�ល់
ថវ ិកដល់�ស�ីេពលស្រមាលកូន

និងែណនាំ�ស�ីមានៃផ�េពះមកពិនិត្យសុខភាពេនតមមណ�លសុខភាពឲ្យ

បានេទៀងទត់ និងផ�ល់ព័ត៌មានដល់មាតបិត ឬអណាព្យោបាលឲ្យនាំកុមារេទទទួលេសវចក់វ៉ក់សំង។

បែន�មេលេនះេទៀត �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំទំងេនះ បានចុះតមផ�ះ្របជាពលរដ�េដម្បីសួរសុខទុក� និងផ�លជា
់
េស្ប�ង ថវិកដល់�ស�ីេមមា៉ យ ចស់ជរគា�នទីពឹងទីទល់្រកលំបាក ជួយដល់�ស�ីចស់ជរ និងេក�ងកំ្រពគា�ន
ទីពឹង េដយក�ុង១្រគ�សរ ចំនួន១០មុឺនេរៀល និងបានខ�ះែខ�ងជួយរកជំនួយថវិកតមរយៈសប្បុរសជនែថម
េទៀត េដម្បីជួយដល់កុមារែដលរងអំេពហឹង្សោេលផូវកយ
�
ផ�ូវចិត� ផ�ូវេភទ។ ទក់ទងនឹងករអប់រ ំ បានជួយ

ដល់កុមារែដលខ�ះខតសមា�រៈេ្រប្របាស់កុ�ងករសិក្សោ ែណនាំកុមារ្រគប់អយុឲ្យមកចុះេឈ�ះចូលេរៀន និង

ចុះតមសលេរៀនេមលករសិក្សោរបស់េក�ងៗ ្រពមទំងចុះផ្សព�ផ្សោយអំពីប�
� េ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង�ស
វ ឹងេនតមសលេរៀន និងតមមូលដ�ន។ ករេដះ�សយប�
� ទំនាស់កងមូ
លដ�ន និងព្រងឹងករងរ៖
ុ�

ទំនាស់ដីធី� ករចុះអ្រតនុកូលដ�ន (ករចុះ និងប�
� ក់សំបុ្រតកំេណត ចុះសំបុ្រតអពហ៍ពិពហ៍ និងប�
� ក់
សំបុ្រតមរណភាព)ដល់្របជាពលរដ� ចុះផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានែដលទក់ទងេទនឹងអំេពហង
ឹ ្សោក�ង្រគ�
សរ និង
ុ
ស្រមបស្រម�លេនក�ុង្រគ�សរែដលមានអំេពហង
ឹ ្សោ

ជួយព្រងឹងករងរដល់�ស�ីសមាជិកភូមិ

ចុះតមដន

វយតៃម� គណៈកម�ករ�ស�ីេនតមភូមិ និងេរៀបចំកិច្រ� បជុំ្របចំែខ។
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េដយែឡក ក�ុងតួនាទីជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ និងជាេមឃុំ េចសង�ត់ បាន និងកំពុងជាប់
រវល់ជាមួយនឹងករទទួលខុស្រត�វរួមេលករ្រគប់្រគងឃុំ សង�ត់ េធ�យា៉ងណាេដម្បីឲ្យឃុំ សង�ត់របស់ខួ�ន

មានករអភិវឌ្ឍន៍ និងសុវត�ិភាព។ ចុះពិនិត្យ តមដនសកម�ភាពករងរសមាជិកទំងអស់ជា្របចំេដម្បីឲ្យ
មានគុណភាពខ�ស់ និង ផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់្របជាពលរដ�េនមូលដ�ន។

២.៤.

ករចូលរ ួមេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�

�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ និងកិច�្របជុំ្របចែខ
ំ

២.៤.១.

ក�ុងចំេណាមសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ចំនួន៣៦នាក់ មាន២១នាក់ បានចូលរួម្របជុំ មួយដង
ក�ុង១ែខជាេទៀងទត់ និងមានករេកនេឡង១៥នាក់បានចូលរួម្របជុំពីរដងក�ុង១ែខ េបេធៀបនឹងឆា�២
ំ ០១៦
មាន្រតឹមែត១៤នាក់។

្របហក់្របែហលនឹងឆា�ំ២០១៦ែដរ

�ស�ីពិតជាមានឱកសចូលរូម្របជុំេដយេពញ

េលញ�សបតមច្បោប់ និងបទប�
� ៃផ�កងស្រមាប់
្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់។ េដយែឡក ឆា�២
ំ ០១៩ េយងរក
ុ�

េឃញថា មានភាព្របេសរេឡងក�ុងករចូលរួមបេ��ញមតិ េយាបល់ និងករចូលរួមេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�

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

េទះបីជាយា៉ ងណាក៏េដយ េយងេនែតមានករ្រព�យបារម� និងហក់បីដូចជាពុំទន់មានទំនុកចិត�ខ�ះ
េនេឡយអំពីករបេ��ញមតិ

េយាបល់

និងករចូលរួមេធ�េសចក�ីសេ្រមចរបស់�សី្រ� ក�ម្របឹក្សោឃុំ

សង�ត់

ជាមួយបុរសភាគេ្រចនេនតំបន់េគាលេដេផ្សងៗេទៀត។ ជាទូេទ ឃុំ សង�ត់ទូទំង្រពះរជណាច្រកកម�ជា
ុ
ឃុំ សង�ត់ខ�ះមាន�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោជាអតិបរមា ៤នាក់ ឃុំ សង�ត់ខ�ះមាន�ស�ី៣នាក់ ឃុំសង�ត់ខះ� េទៀតមាន
�ស�ី២នាក់

ឃុំ

សង�ត់ខ�ះមាន�ស�ី១នាក់

និងឃុខ
ំ �ះេទៀតពុំមាន�ស�ីេសះ។

ចំនួន�ស�ីតិចេនះបានបន�យ

អំណាច និងឥទ�ិពលរបស់�ស�ី និងជាកត�េធ�ឲ្យករចូលរួមសេ្រមចចិត�របស់�ស�ីជួបនូវករលំបាក និង្រត�វរង
ឥទ�ិពលពីករសេ្រមចចិត�របស់បុរសែដលជាមតិភាគេ្រចន។
២.៤.២.

ករបេ�� ញមតិេយាបល់ ឬ សំេណររបស់�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
េនក�ងកិ
ច�្របជុំ
ុ

ក�ុងចំេណាម�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់៣៦នាក់ ែដលបានចូលរួម្របជុំ េស�រែតទំងអស់ ៣៥នាក់ហ៊ន
បេ�� ញមតិេយាបល់ និងេលកសំេណរេដម្បីឲ្យមានករេដះ�សយ និងមានែត១នាក់ប៉ុេណា�ះែដលមិនធា�ប់
បានបេ��ញមតិេយាបល់

ឬសំេណរអ�ីេសះេដយសរគាត់ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំថី។
�

លទ�ផលេនះ

ប�
� ក់ថា �ស�ីបានបង�ញពីសក�នុពលរបស់ខួន
�
ភាពេជឿជាក់េលខួ�នឯង និងបានេ្រប្របាស់សិទិក
� ុ�ងករ

េឡងបេ��ញមតិេយាបល់កងេពលេធ�
ករងរ និងក�ងកិ
ច�្របជុំែដលភាគេ្រចនេផា�តេលប�
� �ស�ី កុមារ និង
ុ�
ុ
ចស់ជរ។

េទះជាយា៉ ងេនះក�ី

េយងេនែត្របាថា�ចង់េឃញ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

សង�ត់ទំងអស់ចូលរួម

បេ��ញមតិ េយាបល់កុ�ងអង�្របជុំឲ្យបាន្រគប់ៗគា� េដយមានករេលកទឹកចិត� និងផ�ល់ឱកសពីេមឃុំ េច
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

សង�ត់ជាបុរស និងសមាជិកបុរសភាគេ្រចន និងផ�ល់អំណាចឲ្យ�ស�ីេដយេពញេលញក�ុងតួនាទី ភារកិច�
របស់ខួន។
�

តរាងទ៨
ី ៖

32 TU

U

32T32T

សំេណរ និងេយាបល់របស់�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់េនក�ងអង�
្របជុំ េដម្ប ីេដះ្រសយ
ុ
េស�ជ
 ួយដល់កុមារ្រកី្រក ជនពិករ និងចស់ជរេនក�ងសហគមន៍
និង�ស�ីែដលជួបករលំបាកេនតំបន់ដច់
ុ
�សយាល

េស�េមភូមិជួយរយករណ៍ពីស�នភាព�ស�ី និងកុមារេនក�ុងភូមិនីមួយៗ
សំេណរជួយដល់�ស�ព
ី េពះ និងស្រមាលកូន េដយសងសង់បន�ប់សេ�ង�ះបឋមស្រមាប់�ស�ីេពលឆ�ងទេន�
េស�ជួយេធ�ផ�ះឲ្យ�ស�ីចស់ជរ ជនគា�នទីពឹង
េស�រកដំេណាះ�សយជួយដល់្រគ�សរមានផ�កជំ
ុ ងឺេអដស៍ ជនរងេ្រគាះេដយសរេ្រគាះធម�ជាតិ ្រគ�សរ្រកី
្រក កុមារកំ្រព និងកុមារែដលេបាះបង់េចលករសិក្សោ

េស�សុំឲ្យមានថវ ិកេលកទឹកចិត�េពលស្រមាលកូនដល់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
ប�
� បរ ិស�ន អនាម័យ និងប�
� េរៀបចំសន�ិសខ
ុ ក�ងឃុ
ំ សង�ត់
ុ
សំេណរេទ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េស�បន�កម�វ ិធីចុះតមភូមិេដម្បីជួយដល់មា�យ និងកុមារ
ស្រម�លក�ងករផ�
ល់េសវជូន្របជាពលរដ�ឲ្យបានេលឿន
ុ
េស�គំេរងអភិវឌ្ឍ ដូចជា េហដ�រចនាសម�័ន�កុងភូ
� មិ ឃុំ និងផ្សព�ផ្សោយពីបេច�កេទសកសិកម�
េលកពីប�
� ចំណាក�ស�ក
ចង់ឲ្យមានវគ�បណុ� ះបណា
� លព្រងឹងសមត�ភាពបំេពញករងរដល់�ស�ីែដលេធ�ករេន ឃុំ សង�ត់
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២.៤.៣.

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

ករេឆ�យតបេទេលេយាបល់ ឬសំេណររបស់�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ
សង�ត់កងកិ
�ុ
ច�្របជុំ

ក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ ៣៦នាក់បានេលកសំេណ និងេយាបល់ មាន៣៤នាក់េឆ�យថា
សំេណ និងេយាបល់របស់ពួកគាត់្រត�វបានេគសេ្រមចក�ុងអង�្របជុំ និងយកេទេដះ�សយ។ ២នាក់េទៀត
េឆ�យថា បាន្រតឹមែតយកសំេណ និងេយាបល់របស់គាត់េទទុកពិចរណាេដម្បីសេ្រមចេពលេ្រកយេដយពុំ

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

អង�្របជុំ និងេដះ�សយេលសំេណរ និងេយាបល់របស់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់មានករេកនេឡងជាបន�
បនា�ប់ពី ៨៨,៨៨% ឆា�២
ំ ០១៤ េទ ៩២,៣០% ឆា�២
ំ ០១៥ និងេទ ៩៤,៤៤% ឆា�២
ំ ០១៩។

តរាងទ៩
្រ�ជុំ និងដំេណះ្រសយ
ី ៖ សំេណរ នង
ិ េយាបល់របស់�ស�្រី ក�ម្រ�ឹក្សោឃុំ សង�ត់ែដលបានសេ្រមចក�ងអង�
ុ

32TU

U32 T

32 T

សំេណរ និងេយាបល់របស់�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
េនក�ងអង�
្របជុំ េដម្ប ីេដះ្រសយ
ុ

េស�ជួយដល់កុមារ្រកី្រក ជនពិករ និងចស់ជរេនក�ងសហ
ុ

ករសេ្រមចចិត� និងដំេណាះ្រសយ
ទទួលយកតមសំេណរ

គមន៍ និង�ស�ីែដលជួបករលំបាកេនតំបន់ដច់�សយាល

េស�េមភូមិជួយរយករណ៍ពីស�នភាព�ស�ី និងកុមារេនក�ុង ឯកភាពតមសំេណរ
ភូមិនីមួយៗ

សំេណរជួយដល់�ស�ីពេពះ និងស្រមាលកូន េដយសង

សំេណរ្រត�វបានគាំ្រទ និងយកេទសេ្រមច

សង់បន�ប់សេ�ង�ះបឋមស្រមាប់�ស�ីេពលឆ�ងទេន�
េស�ជួយេធ�ផ�ះឲ្យ�ស�ីចស់ជរគា�នទីពឹង

សេ្រមចសងសង់ផះ� ឲ្យ�ស�ីចស់ជរគា�ន
ទីពឹងបានចំនួន២ខ�ង និងមាន២្រគ�សរ

េស�រកដំេណាះ�សយជួយដល់្រគ�សរមានផ�ុកជំងឺេអដស៍

បានសេ្រមចតមសំេណរ

កំ្រព និងកុមារែដលេបាះបង់េចលករសិក្សោ

កុមារេទសលេរៀនឲ្យបានេទៀងទត់

េស�សុំឲ្យមានថវ ិកេលកទឹកចិត�េពលស្រមាលកូនដល់�ស�ី

្រតឹមពិចរណាទុកេពលយូរេដម្បីសេ្រមច

ជនរងេ្រគាះេដយសរេ្រគាះធម�ជាតិ

្រគ�សរ្រកី្រក

េដយបានចុះ

កុមារ េទផា�ល់ ែចកអំេណាយ និងជួយជ្រម�ញឲ្យ

្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
ប�
� បរ ិស�ន អនាម័យ និងប�
� េរៀបចំសន�ិសុខក�ុងឃុំ

ទទួលយកតមសំេណរ

សំេណរេទ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េស�បន�កម�វ ិធីចុះ

សេ្រមចភា�មៗេដយប�ូ� នសំេណរេទថា�

សង�ត់

តមភូមិេដម្បីជួយដល់មា�យ និងកុមារ
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

ក់េលបន�េទៀត
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របាយការណ៍ ៖

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

ស្រម�លក�ុងករផ�ល់េសវជូន្របជាពលរដ�ឲ្យបានេលឿន

ឯកភាពតមសំេណរ

េស�គំេរងអភិវឌ្ឍ ដូចជា េហដ�រចនាសម�័ន�កុងភូ
� មិ ឃុំ និង

ទទួលយកតមសំេណរ េ្រពះជាវជាករ

ផ្សព�ផ្សោយពីបេច�កេទសកសិកម�

ចំបាច់ ែដល�សបតមត្រម�វកររបស់
្របជាពលរដ�ជាក់ែស�ង និងេដម្បីអភិវឌ្ឍន៍
េនក�ុងភូមិ ឃុំទំងអស់គា�

េលកពីប�
� ចំណាក�ស�ក

មិនទទួលបានករេឆ�យតប

ចង់ឲ្យមានវគ�បណុ� ះបណា
� លព្រងឹងសមត�ភាពបំេពញ

ទទួលយកតមសំេណរ

ករងរដល់�ស�ីែដលេធ�ករេន ឃុំ សង�ត់

៣. ថវិកស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារេនឃុំ សង�ត់
របាយករណ៍ឃា�ំេមលរបស់ខុមែ�ហ�ល ទក់ទិននឹងថវិកេ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារសំរប់ឃុំ
សង�ត់្របចំឆា�ំបានបង�ញតមរយៈ�ស�ីសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ចំនួន៣៦នាក់មកពីឃុំ សង�ត់ចំនួន
១៩ ក�ុងេនាះឃុំ សង�ត់ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោចំនួន៥រូប មានចំនួន៥ឃុ។
ំ
ឃុំ សង�ត់ែដលមាន
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោចំនួន៧រូប មានចំនួន២ឃុ។
ំ
ឃុំ សង�ត់ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោចំនួន៩រូប មាន
ចំនួន៣ឃុំ

និងឃុំសង�ត់ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោចំនួន១១រូប មានចំនួន៤ឃុំ

ែដលលទ�ផលបាន

បង�ញេនក�ុងតរងខងេ្រកមេនះ៖

តរាងទ១
ី ០ ៖ ថវិ កសរុប្រ�ចំឆ� ំ
ថវិកសរ ុប្របច ំឆា� ំ ែដល្រក�ម្របឹក្សោ ឃុំ សង�ត់ទទួលបានស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារ
ឃុត
ំ ូច

ឃុម
ំ ធ្យម

្រក�ម្របឹក្សោ ឃុំ សង�ត់

្រក�ម្របឹក្សោ ឃុំ សង�ត់

សមាជិក ៥រ ូប

•

៤ ០០០ ០០០ េរៀល

(បួនលនេរៀល) េន

សង�ត់អចរ្យលក់
្រក�ងស�ឹងែសន េខត�
•

កំពង់ធំ

២ ០០០ ០០០ េរៀល

(ពីរលនេរៀល) េនឃុំកី�
ដូង �ស�កកំពង់ស�យ
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

សមាជិក ៧រ ូប

•

េនឃុំ្រកំងស�រ

្រក�ម្របឹក្សោ ឃុំ សង�ត់
សមាជិក ៩រ ូប

•

�ស�កទឹកផុស េខត�

(ពីរលនេរៀល)

្រកេវៀន �ស�កេមមត់

េន សង�ត់កំពង់

េខត�ត្បូងឃ�ំស
ុ មាជិក

្របណាក ្រក�ង្រពះ

្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

កិច�ករនារ ី មិនដឹងពី

២ ០០០ ០០០
េរៀល

កំពង់ឆា�ំង និង ឃុំជាំ

សង�ត់ ទទួលបន�ុក

ឃុធ
ំ ំ

•

វ ិហរ េខត�្រពះ
វ ិហរ

្របែហល ៧ ០០០

្រក�ម្របឹក្សោ ឃុំ សង�ត់
សមាជិក ១១រ ូប

• ២ ១៨២ ២០០ េរៀល
(ពីរលន មួយែសន
ែប៉តសិបពីរមុឺន ពីរ

រយេរៀល) េនឃុំដ
�ស�កេមមត់ េខត�

ត្បូងឃ�ំុ
• ១ ៤០០ ០០ េរៀល
(មួយលន បួន
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របាយការណ៍ ៖

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

េខត�កំពង់ធំ

ខ�ង់ចំណាយេល�ស�ី

០០០ េរៀល (្របាំពីរ

ែសនេរៀល) េនឃុំ

(ពីរលនេរៀល) េន

ច្បោស់លស់េទ

សិង� �ស�កសំេរង

កំពង់ស�យ េខត�

២ ០០០ ០០០ េរៀល
សង�ត់កំពង់ធំ

និងកុមារ

្រក�ងស�ឹងែសន េខត�
•

លនេរៀល) េនឃុំ

•

កំពង់ធំ

េខត�តែកវ

្របែហល ៨ ០០០

០០០ េរៀល (្របាំបី

េនឃុំអ�
� ញរូង �ស�ក

លនេរៀល) េន

បរ ិបូណ៍ េខត�កំពង់ឆា�ំង

ឃុំជំរះេពន �ស�ក

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

សំេរង េខត�តែកវ

ហក់មិនដឹងច្បោស់ពី

ក��ប់ថវិកស្រមាប់�ស�ី

កំពង់ធំ

• ៧ ៣៣៤ ៤០០
េរៀល

(្របាំពីរលន បី

ែសន បីមុឺន បួន

ពន់ បួនរយេរៀល)

េនឃុំអង�តេសម
�ស�ក្រតំកក់ េខត�

និងកុមារេទ េ្រពះថវ ិក

តែកវ

ស�ិតេនក�ុងករ
•

កំពង់ស�យ �ស�ក

• ៦ ០០០ ០០០ េរៀល

្រគប់្រគងរបស់េស��ន

(្របាំមួយលន

៨០០ ០០០ េរៀល

េរៀល) េនឃុំគុស

(ែប៉តសិបមុឺនេរៀល)
េនឃុំេពធិ៍ �ស�កែត្បង

�ស�ក្រតំកក់ េខត�
តែកវ

មានជ័យ េខត�្រពះវិហរ

៣.១. តមា�ភាពថវិក
្រកហ�ក
ិ ទី៧ ៖ តមា�ភាពថវិកស្រមាប់កិចក
� រ�ស�ី និងកុមារ
មិនមាន

តមា�ភាព
8%

មានតមា�ភាព
92%

ថវ ិកស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារ ឃុំខ�ះេនមានករលំបាកក�ុងករដកយកមកេ្រប្របាស់ យឺតយា៉ វ

និងមិន្រគប់្រគាន់តមត្រម�វករៃនករងរ ្រពមទំងតមា�ភាពថវ ិកក៏េនមានក្រមិតេនេឡយ។
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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របាយការណ៍ ៖

របាយករណ៍រកេឃញេទៀតថា

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

តមា�ភាពថវ ិកេនមានក្រមិតស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី

និងកុមារេនឃុំ

សង�ត់មួយចំនួន។ ករមិនសូវមានតមា�ភាពថវិកេនះ េដយសរក��ប់ថវ ិករបស់ពួកេគមានករលក់បាង
ំ
ខ�ះៗ។ ឃុំ សង�ត់ខ�ះថវិកទំងេនាះមិនបានផ្សព�ផ្សោយ ឬបិទជាព័ត៌មាន ឬ្របជុំេធ�បទបង�ញអ�ីេឡយ។ ជាក់

ែស�ង េនក�ុងឃុំចំនួន៥ ដូចជា េនឃុំពេពល
�ស�កពញាែ្រកក េខត�ត្បូងឃ�ំុ េនឃុំេកងកង �ស�ក
ពញាែ្រកក េខត�ត្បូងឃ�ំុ េនឃុំអ�
� ញរូង �ស�កបរ ិបូណ៍ េខត�កំពង់ឆា�ំង និងេនឃុំ្រកំងស�រ �ស�កទឹកផុស

ំ េពល �ស�កបរ ិបូណ៍
េខត�កំពង់ឆា�ង
ំ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំមិនដឹងអំពីថវិកមានប៉ុនា�នេនាះេទ។ រ ីឯ េនឃុព

េខត�កំពង់ឆា�ង
ំ មិនមានខ�ង់ថវិកច្បោស់លស់ស្រមាប់ករចំណាយេលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារេទ។
េលក�សី ៃថ សរ៉ន់ ជាជំទប់ទី១ ទទួលបន�ុកករងរអប់រ ំ និងរដ�បាល េនឃុំពេពល �ស�កបរ ិបូណ៍

េខត�កំពង់ឆា�ង
ំ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានមាន្របសសន៍ថា « នាងខ�ំុមិនដឹងពីចំនួនថវិកសំរប់

�ស�ី និងកុមារេទ េ្រពះមិនមានករែបងែចកច្បោស់លស់ មិនបានែបងែចកឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេទតមែផ�កេនាះ
េទ»។

៣.២. ករដកថវិក
្រកហ�ក
ិ ទី៨ ៖ ករដកថវិកស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារ

ពបាកដកថវិ
ក
ិ
(5រូប/ 3ឃុំ)

13.88%
ងយ្រស�លដកថវិក
(31រូប/ 15ឃុំ)

86.11%

ក�ុងចំេណាម�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់៣៦នាក់ៃន១៩ឃុំ សង�ត់ មាន៣១នាក់ (១៦ឃុំ)មានភាព
ងយ�ស�លក�ុងករដកថវិកមកេ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ ខណៈែដល៥នាក់ (៣ឃុំ)េទៀតមានករ
ពិបាកក�ុងករដកថវិកពីរតនាគារ េស��នជាអ�កចត់ែចងថវិក និងពុំមានែបងែចកក��ប់ថវិកច្បោស់លស់

េទតមែផ�កនីមួយៗ។ ឃុំែដលមានករពិបាកដកថវិកគឺ ឃុំអ�
� ញរូង និងឃុំពេពល (�ស�កបរ ិបូណ៌ េខត�
កំពង់ឆា�ំង) និង ឃុំ្រកំងស�រ (�ស�កទឹកផុស េខត�កំពង់ឆា�ំង)។ េដយែឡកមានមតិផុ�យគា�េនក�ុង ឃុំ្រកំង
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

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

តួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំទទួលបន�កករងរទូ
េទបានមាន្របសសន៍ថា៖ « មានករពិបាកក�ុងករដក
ុ

ថវិក េដយសរ្រត�វេទដកេនរតធនាគារ ែដល្រត�វចំណាយេពលយូរ និងមានដំេណរករស�គស
�ញ »
ុ

ចំែណក េលក�សី ្រពប ឡា មានតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទទួលបន�ុកករកិច�ករ�ស�ី និ ង
កុមារ បានមាន្របសសន៍ថា៖ « ករដកថវិកស្រមាប់េ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ គឺមានភាពងយ

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

សរុបេសចក�ីមក �ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់បានេ្រប្របាស់សក�នុពលរបស់ខួ�នេពញេលញ មានភាពេជឿ

ជាក់េលខួនឯង
�
និងក�ហនក�ុងករេឡងបេ��ញមតិេយាបល់កងេពលេធ�
ករងរ
ុ�

និងក�ងកិ
ច�្របជុំនានាេប
ុ

េទះបីជួបនូវឧបសគ�ខះ� ៗក៏េដយ។ កិច�ករ និងមតិេយាបល់របស់�ស�ីភាគេ្រចនេផា�តេលផល្របេយាជន៍�ស�ី
និងកុមារជាសំខន់រម
ួ ទំងកិច�ករអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង�ត់ផងែដរ ខណៈែដលបុរសភាគេ្រចនេលសលុបរួមទំង
ផ�ត់គំនិតសង�ម

មានករប�ូរឥរ ិយាបថមកឲ្យតៃម��ស�ី យល់ថាករចូលរួមរបស់�ស�ីេនថា�ក់មូលដ�នពិតជា
មានសរៈសំខន់ ជាពិេសសករចូលរួមេនថា�ក់សេ្រមចចិត� មានទំនុកចិត�េធ�ករជាមួយ�ស�ី េដយចង់ឲ្យ
�ស�ីេ្រចនចូលរួមេធ�ករេនក�ុងឃុំេដម្បីភាពរ ីកចំេរ ន និងចង់េលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ។ េនក�ុងកិច�្របជុំ
បុរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំបានទុកឱកសឲ្យ�ស�ីបេ��ញមតិេយាបល់បានេ្រចន
និងមុនសេ្រមចកិច�ករអ�ីែតងសួរ
េយាបល់ពី�ស�ីជាមុន។ បែន�មេលេនះេទៀត មានករគាំ្រទ និងសហករយា៉ ងល�ពីេមភូមិផងែដរ ជាមួយនឹង
ករគាំ្រទេស�រែតទំង�ស�ងពី្រក�ម្រគ�សរ

និង្របជាពលរដ�

ែដលបង�ញពីករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រក�ុងករ

ជ្រម�ញ េលកទឹកចិតយា
� ៉ ងខ�ំងដល់ករចូលរួមរបស់�ស�ីឲ្យមានភាពកន់ែតសកម�ែថមមួយក្រមិតេទៀត និង
ឈនេទរកសមភាពរវង�ស�ី

និងបុរសក�ុងកិច�ករសង�ម។

េលសពីេនះ

ប�
� �ស�ី

និងកុមារក៏្រត�វបាន

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំងបុរស ទំង�ស�ី ចត់ជាប�
� ចម្បង និង្រត�វយកចិត�ទុកដក់េដះ�សយ
ជាបន�បនា�ប់។

ចំែណកឯថវ ិកស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារក៏មានភាពងយ�ស�លក�ុងករដកយកមកេ្រប

្របាស់ស្រមាប់ឃុំ សង�ត់ភាគេ្រចន ប៉ុែន�ថវិកេនមានចំនួនតិច។

េទះជាយា៉ ងេនះក�ី ករេរ សេអងចំេពះ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់មួយចំនួនក៏េនែតបន�មានេនេឡយ
េបេទះបីតួេលខេរ សេអងេនះមានករថយចុះខ�ំងក៏េដយ ប៉ុែន�បានបង�ញនូវភាពេរ សេអងកន់ែតខ�ំងែថម
េទៀតមិនធា�ប់បានឭពីមុន

ែដលជាប�
� បនា�ន់្រត�វយកចិត�ទុកដក់េដះ�សយជាចំបាច់ចំេពះសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ណាែដលមិនបានទទួលតួនាទី ភារកិច�របស់ខួ�នេសះ ឬទទួលមិនបានេពញេលញ

េដម្បីអនុវត�ករងរ�សបតមច្បោប់ ស�ីពី « ករ្រគប់្រគងរដ�បាលឃុំ សង�ត់ » ែដលបានធានាដល់សមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំងអស់្រត�វែតមានភារកិច�េទតមតួនាទីេរៀងៗខ�ួន។ រ ីឯថវ ិកស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និង
កុមារ

ឃុំខ�ះេនមានករលំបាកក�ុងករដកយកមកេ្រប្របាស់ យឺតយា៉ វ និងមិន្រគប់្រគាន់តមត្រម�វករៃន

ករងរ ្រពមទំងតមា�ភាពថវិកក៏េនមានក្រមិត។

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

៤. ករណីសិក្សោ
៤.១

សកម�ភាពេលចេធា�របស់�ស�េី នថា�ក់មូលដ�ន

ករណីសិក្សោទី១

េលក�សី សំរ ិត េអៀង មានតួនាទីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ ទទួលបន�ុកែផ�កកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ

មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េនឃុំកំពង់ស�យ �ស�កកំពង់ស�យ េខត�កំពង់ធំ ក�ុងអណត�ិទ៤
ី
(ឆា�ំ
២០១៧-ឆា�២
ំ ០២២) ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សរុប ១១រូប ក�ុងេនាះមាន�ស�ី ២រូប (១៨,១៨%) មាន
សមាសភាព ពីរគណបក្សនេយាបាយ៖
១. ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ (េមឃុំ)

២. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ (ជំទប់ទី១)

៣. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ (ជំទប់ទី២)
៤. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
៥. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
៦. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

៧. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
៨. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
៩. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

១០. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
១១. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា

(បុរស)

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា
គណបក្សហ៊នសុ
ិនបុិច
ុ�

(�ស�ី)

គណបក្សហ៊នសុ
ិនបុិច
ុ�

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា

េនក�ុងឃុំកំពង់ស�យេនះមានភូមច
ិ ំនួន១២ និងមាន៣៣៥៩្រគ�សរ
្របមាណជាង១៥៣៦៤នាក់ ក�ុងេនាះ�ស�ីមានចំនួន៧៧០៤នាក់។

ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ

(បុរស)
(បុរស)
(បុរស)
(�ស�ី)
(បុរស)
(បុរស)
(បុរស)
(បុរស)
(បុរស)
ែដលមាន្របជាពលរដ�សរុប
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

បច�ុប្បន�េលក�សី សំរ ិត េ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�១
ំ ៩៩៦ ប��ប់ករសិក្សោថា�ក់អនុវ ិទ្យោល័យ
 េនឆា�២
ំ ០១២ ប��ប់ករសិក្សោថា�ក់វ ិទ្យោល័យ បនា�ប់មកេលក�សីរកសុប
ី ន�ិចបន�ច
ួ េហយេ្រកយមក
ឆា�២
ំ ០១៧ក៏ជាប់េឆា�តជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់។

េលក�សី សំរ ិត េអៀង បានជាប់េឆា�តជា្រក�ម្របឹក្សោឃុំ តមរយៈករេបាះេឆា�តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោ
ឃុំ សង�ត់ អណត�ិទី៤ ឆា�២
ំ ០១៧។ មុនជាប់ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ េលក�សីជា្របជាពលរដ�សកម�មា�ក់
េនក�ុងភូមិ ឃុំរបស់េលក�សី។
េលក�សីទទួលបានករគាំ្រទពីសំណាក់្រក�ម្រគ�សររបស់េលក�សីផា�ល់

ែថមទំងមានករអបអរ

សរទពីសំណាក់ញាតិជិតខង និងទទួលបានករេលកទឹកចិត� គាំ្រទពីបុរសៗេនក�ុងឃុំ សង�ត់។ ចំែណកឯ

បុរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំែដលេធ�ករជាមួយេលក�សីេពញចិត�នឹងសហករករងរជាមួយគា�

និងមានករជំរញ
ុ

េលកទឹកចិតច
� ំេពះេលក�សីែថមេទៀត។ េលក�សីបានប�
� ក់ថា « មិនមានករេរសេអងគួរឲ្យកត់សមា�ល់

ណាមួយមកេលរប
ូ េលក�សី ឬ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ដៃទេទៀតេទ »។

មូលេហតុែដលជ្រម�ញឲ្យេលក�សីចូល្របឡកក�
ូ ុងករងរនេយាបាយគឺ

េដយសរេលក�សីចង់

ជួយសង�មេដយផា�ល់ ចង់ករពរផល្របេយាជន៍របស់�ស�ី និងកុមារ ចង់ជួយេលកកម�ស់�ស�ីកុងឃុ
�
ំឲ្យមាន

ឆន�ៈមុតមាំក�ហនេឡង

េហយចង់ជួយេដះ�សយប�
� ជូន�ស�ីេនេពលែដលជួបប�
�

និងជួយពន្យល់

ដល់�ស�ីឲ្យយល់ដឹងកន់ែតេ្រចនជាងមុន និងជួយផ្សព�ផ្សោយពីច្បោប់េផ្សងៗ។ ជាងេនះេទេទៀត េលក�សី
�សលញ់ និងចង់េធ�ករមួយេនះជាខ�ង
ំ េ្រពះេលក�សីចង់អភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ឃុំរបស់ខួនឲ្យមានភាពរ
�
ីកចេ្រមន
េទមុខ។

ចំណុចែដលជំរញ
ុ ឲ្យេលក�សី សំរ ិត េអៀង បានជាប់ជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់គឺេដយសរគាត់
ទទួលបានគាំ្រទ �សលញ់េពញចិត�ពីសំណាក់្របជាពលរដ�េនក�ុងភូមិ។ េលក�សី សំរ ិត េអៀង បានមាន

្របសសន៍ថា « ករែដលខ�ំជា
ុ ប់េឆា�តជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំេនះ គឺជាភាពេជាគជ័យ និងសេ្រមចបាននូវ

េគាលបំណងែដលខ�ំច
�
ុ ង់បាន េ្រពះខ�ំច
ុ ង់េធ�ករងរេនះេដម្បីជួយសង�ម ជាពិេសសចង់ជួយេដះ�សយប�
�ស�ី និងកុមារ េនក�ងភូ
ុ មិ ឃុំរបស់ខំុ� »។ ពីមុនមកេលក�សីជាសមាជិកគណបក្សសមរង្សុី និងបានចូលបេ្រម

ករងរឲ្យគណបក្ស។ បនា�ប់មកេលក�សីបានទទួលករេបាះេឆា�តគាំ្រទពីសមាជិកបក្សស្រមាប់ជាេបក�ជន
ឈរេឈ�ះេបាះេឆា�តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ អណត�ិទី៤ ឆា�២
ំ ០១៧។
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

េនតំែណងជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េលក�សី សំរ ិត េអៀង បានចូលរួម្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
សង�ត់ជាេរៀងរល់ែខ ែដលជាទូេទេគេធ�ករ្របជុំមួយដងក�ុងមួយែខ។ េនក�ុងអំឡងេពល្របជុ
ំ្រក�ម្របឹក្សោ
ុ
ឃុំ សង�ត់ េលក�សីក៏ធា�ប់បានបេ��ញេយាបល់ ឬេធ�ជាសំេណរេផ្សងៗ េដយភាគេ្រចនេលក�សីបាន
េលកេឡងពីប�
� កុមារកំ្រព �ស�ីចស់ជរគា�នទីពឹង អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរជាេដម។ រល់សំេណរគាត់្រត�វ
បានេគស�ប់ និងពិភាក្សោេ្រពះជាកិច�ករែដល្រត�វចូលរួមេធ�ទំងអស់គា�ផងែដរ។

ថវ ិកសរុប្របចំឆា�ំស្រមាប់ករងរ�ស�ី និងកុមារេនក�ុងឃុំកំពង់ស�យមានចំនួន ១ ៤០០ ០០០ េរៀល
ស្រមាប់ករចំណាយេលថវ ិកេនះគឺមានតមា�ភាពណាស់េដយសរែតមាន

(មួយលនបួនែសនេរៀល)។

របាយករណ៍ និងករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេដយមិនមានករលក់លមអ�ីេឡយ។ អ�កែដលកន់កប់
ថវ ិកគឺេស��ន េហយករដកថវ ិកយកមកេ្រប្របាស់ គឺមានភាពងយ�ស�ល េដយសរគាត់បានេទ្របមូល
ព័ត៌មានពីសហគមន៍យកមកេធ�របាយករណ៍ជូនេមឃុំជាេទៀងទត់។ ក�ុងដំេណរករៃនករេ្រប្របាស់ក��ប់
ថវិក�ស�ី និងកុមារេនះគឺ្រត�វដកតមជុំ (៤ជុំកុង១ឆា
�
� ំ) ស្រមាប់យកេទេដះ�សយប�
� �ស�ី កុមារ និងជន្រកី
្រកែដលកំពុងែតេកតមាន។

េនជុំទី១

្របាស់េទតមត្រម�វករជាក់ែស�ង

េលក�សីនឹងេធ�ករេស�េទកន់េស��នេដម្បីយកថវិកេនាះមកេ្រប

បនា�ប់មកេលក�សីបន�េធ�ែបបេនះរហូតអស់ជុំកងករដកថវិកេនាះ។
ុ�

ប៉ុែន�េទះជាយា៉ ងណា ក��ប់ថវ ិកេនះវ្រគាន់ែតជួយេដះ�សយេទេលប�
� របស់�ស�ី និងកុមារេនក�ុងភូមិ

ឃុំបានតិចតួចតមលទ�ភាព និងធនធានែដលេយងមានែតប៉ុេណា�ះ េ្រពះថវិកប៉ុណឹ� ងវមិន្រគប់្រគាន់តម
ត្រម�វករជាក់ែស�ងេនក�ុងឃុំេនាះេទ។

បច�ុប្បន�េនះេលក�សី សំរ ិត េអៀង កំពុងមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងករងរ�ស�ី និងកុមារ ដូចជា
ចុះេទផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំដល់្របជាពលរដ�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

េដម្បីឲ្យ្របជាពលរដ�

ជាពិេសស�ស�ីឲ្យបានយល់ដឹងអំពីច្បោប់េផ្សងៗ។

េលក�សីមានករតំងចិត�ថា នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញករងរេនះឲ្យបានល� េដម្បីជា្របេយាជន៍ដល់សង�ម
ជាតិ និងជួយេដះ�សយ ប�
� �ស�ី និងកុមារែដលេនែតបន�េកតមាន។
សំណូមពររបស់េលក�សី សំរ ិត េអៀង « សូមរដ�ភិបាលបែន�មក�� ប់ថវិកឲ្យបានេ្រចនស្រមាប់

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

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

ក�ុងករព្រងឹងយុទស
� �ស�េលកិច�ករពរ�ស�ី និងកុមារឲ្យបានេ្រចន និងព្រងឹងសមត�ភាព�ស�ី្របឹក្សោឃុំ សង�ត់
ឲ្យបានយល់ដឹងេ្រចនជាងមុន ្របេយាជន៍ងយ�ស�ល្របតិបត�ិករងរ »។
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

ករណីសិក្សោទី២
[ េគាលេដសំខន់បំផុតរបស់េលក�សី ដុំ េសភ័ណ�ចូលរួមេធ�ករងរជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំេនះ គឺចង់

ជួយអ�ក្រកី្រក ជួយស្រមាលទុក�លបា
ំ ករបស់�ស�ី កុមារកំ្រព និងចង់លប
ុ បំបាត់អំេពហង
ឹ ្សោក�ង្រគ�
សរេនក�ង
ុ
ុ
មូលដ�នរបស់េលក�សី។ េលក�សីចង់េលកកម�ស់�ស�ី េដយេធ�ជាគំរល
ូ ដ
� ល់េក�ងជំនាន់េ្រកយ និងេដម្បីឲ្យ
្របជាពលរដ�េឃញថា �ស�ីក៏មានសមត�ភាពក�ុងករចូល្របឡូកក�ុងកិចក
� រនេយាបាយ និងករដឹកនាំបានែដរ។ ]

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

ទទួលបន�កកិ
ច�ករ�ស�ី និងកុមារ េនឃុំអង�តេសម �ស�ក្រតំកក់ េខត�តែកវ ែដលមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ
ុ
ឃុំ សង�ត់ ចំនួន១១រូប ក�ុងេនាះ មាន�សី ៣រូប (២៧,២៧%) មានែតមួយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។
១. ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុំ (េមឃុំ)

(បុរស)

២. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ (ជំទប់ទី១)

(បុរស)

៣. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ (ជំទប់ទី២)

(បុរស)

៤. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

(�ស�ី)

៥. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

(�ស�ី)

៦. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

(បុរស)

៧. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

(បុរស)

៨. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

(បុរស)

៩. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

(បុរស)

១០. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

(បុរស)

១១. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

(បុរស)

េនក�ុងឃុំអង�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�១
ំ ៩៨៨

បានប��ប់ថា�ក់ទី៩ (ឌីបូ�ម)

•

ឆា�១
ំ ៩៨៨-ឆា�១
ំ ៩៩០

េធ�ករស�័្រគចិត�េនសល�ស�កេដយមិនទទួលបានកៃ្រម

•

ឆា�២
ំ ០០០

ជាសមាជិកកកបាទ្រកហម�ស�ក តួនាទីជាេបឡា

•

ឆា�២
ំ ០០២ ដល់ ឆា�២
ំ ០១៧

ជាប់េឆា�តជា�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ

េលក�សី ដុំ េសភ័ណ� បានជាប់េឆា�តជា្រក�ម្របឹក្សោឃុំអង�តេសម និងបានជាប់េឆា�តជា្រក�ម្របឹក្សោ
ឃុំ សង�ត់េនះចំនួន៤អណត�ិ (ចប់ពីអណត�ិទ១
ី ដល់ អណត�ិទី៤)។ េលក�សីបានប�
� ក់ថា ្របធាន្រក�ម
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

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

ែដលជំរញ
ុ ឲ្យេលក�សីបានជាប់េឆា�តជា្រក�ម្របឹក្សោ ឃុំ សង�ត់ជាបន�បនា�ប់ គឺេដយសរទេង� និងភាព
សកម�េនក�ុងភូមិ ឃុំរបស់េលក�សី។ ជាងេនះេទៀត េលក�សីជាមនុស្សែដល�សលញ់ និងចូលចិតក
� ុង
�

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

ភាព មានករេប�ជា�ចិត�ខស
� ់ និងមានទឹកចិតជ
� ួយ្របជាពលរដ�ពិតៗ »។ ដូេច�ះេទបមានករេបាះេឆា�តគាំ្រទឲ្យ

េលក�ស�ីបានជាប់េឆា�តជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ជាបន�បនា�ប់មកដល់េពលបច�ុប្បន�េនះ។ េលក
�សីបានប�
� ក់ថា « ទំងបុរសៗជា្របជាពលរដ�េនក�ងមូ
ុ លដ�ន និងបុរសៗជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់

គឺមិនមានករេរសេអងមកេលរប
ូ េលក�សីេទ »។

មុននឹងជាប់េឆា�តជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ េលក�សី ដុំ េសភ័ណ� មានតួនាទីជាសមាជិក
កកបាទ្រកហម�ស�កែដលចំជួយ្របជាពលរដ�្រកី្រក ខ�ះខត និងជាសមាជិកគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាផង

ែដរ។ េលក�សីបានេលកេឡងថា « ករតំងចិត�របស់ខំុ�េនែតមានក�ងករបំ
េពញករងរ ប៉ុែន�អី�ែដលជាទុក�
ុ

លំបាករបស់ខំក
ុ� ៏មានេ្រចនណាស់ែដរ

ដូចជាប�
� ទក់ទងនឹង្របាក់ឧបត�មច
� ំេពះខ�ំគ
ុ ឺមានចំនួនតិចតួចេពក

ែដលេធ�ឲ្យករចំណាយរបស់ខំមា
ុ� នករខ�ះខត េពលខ�ះខ�ំុ្រត�វយកលុយអ�កផ�ះចយវយដែដល ខណៈែដល
ករងរកន់ែតស�គស
� ញែថមេទៀត »។ េទះបីជាមានប�
� ករលំបាកយា៉ ងណាក៏េដយ ក៏េលក�សីេនែត
ុ

មានឆន�:ខ�ស់កុ�ងករបំេពញករងរជា�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំេដម្បីចំជួយ�ស�ី កុមារ និ ង ្របជាពលរដ� ្រកី ្រកេន

ក�ុ ងភូ មិ ឃុំ រ បស់ េលក�សី ដ ែដល។ េលក�សី បា នបន� េទៀតថា « េដយសរខ�ំ ុបា នលះបង់ ទំង េពល

េវល កំ លំង កយ និ ង ចិ ត� ខិត ខំ ជួយ បេ្រម ្របជាពលរដ� េនក�ុងភូ មិ ឃុំខ�ង
ំ េពក ជាេហតុេធ�ឲ្យខ�ំបា
ុ ត់បង់

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

េម�ង្របាក់េបៀវត្សរ៍ដល់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ យា៉ ងតិច ១ ០០០ ០០០ េរៀល (មួយលនេរៀល)ក�ងមួ
ុ យែខ
េនាះ ខ�ំុ នឹង មាេនជី វ ភាព្របេស រ និ ង ងយ�ស�ល ក�ុងករបន� ដំ េណ រេទមុ ខ េទៀតក�ុងករជួ យ �ស�ី កុ មា រ និង
្របជាពលរដ�្រកី្រកេនក�ងភូ
ុ មិ ឃុំរបស់ខំុ� »។

បច�ុប្បន�េនះ េលក�សីកំពុងមានភាពមមាញឹកណាស់ទក់ទងនឹងប�
� �ស�ី និងកុមារ េដយសរមាន
�ស�ីេទបែតស្រមាលកូនរួចជាេ្រចននាក់ និងមានកុមារជាេ្រចនែដលកំពុងជួបប�
� ។ េលក�សីក៏មានភាព
មមាញឹកផងែដរក�ុងករេដះ�សយប�
� ជំេលះដីធី� ប�
� អំេពហង
ឹ ្សោក�ុង្រគ�សរ ជាេដម។

ដំេណរករដកថវ ិកស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារមកេ្រប្របាស់កុ�ង១ឆា�ំ មានបីដំណាក់កល េដយក�ុង
មួយ្រតីមាសដកម�ង ែដលមានថវ ិកសរុប្របចំឆា�ច
ំ ំនួន ៧ ៣៣៤ ៤០០េរៀល េហយអនុវត�េដយមានតមា�

ភាព េ្រពះរល់ករចំណាយទំងអស់សទ
ុ �ែតមានវ ិក័យប័្រត្រតឹម្រត�វ និងមានរបាយករណ៍ច្បោស់លស់្រពម
ទំងមានករទទួលស�ល់ដឹងឮពីេមឃុំ និងសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ េផ្សងេទៀត។ េទះបីជាយា៉ ងណា េលក
�សីបានបែន�មថា « ថវ ិកស្រមាប់ករងរ�ស�ី និងកុមារេនះវមិន្រគប់្រគាន់េទ ពីេ្រពះករចុះបំេពញកិច�
ករងរខ�ះ្រត�វមានករចំណាយេ្រចនេលសពីថវ ិកែដលបានផ�ល់ឲ្យ »។ បែន�មេលេនះេទៀត ក�� ប់ថវិកេនះ
្រត�វបានកន់កប់េដយេមឃុំ និងេស��ន ជាេហតុេធ�ឲ្យដំេណរករៃនករដកថវ ិកមកេ្រប្របាស់កុ�ងសកម�ភាព

ករងរ�ស�ី និងកុមារពុំសូវជាមានភាពងយ�ស�ល។ េលក�សី្រត�វេធ�លិខិតស�មែដលមានភាពស�គស
�ញ
ុ
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េពកេដម្បីអចដកថវិកេនះមកេ្រប្របាស់បាន

បណា
� លឲ្យពិបាកក�ុងករអនុវត�ករងរ។

េលក�សីមាន

សំណូមពរថា « ថា�ក់េលគួរែត្របគល់ថវិកស្រមាប់កិចក
� រ�ស�ី និងកុមារឲ្យអ�កែដលទទួលបន�ុកករងរ�ស�ី និង

កុមារជាអ�កកន់កប់វ ិញ េនាះវនឹងមានភាពងយ�ស�លជាងមុន »។

ក�ុងកិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោឃុំ េលក�សី ដុំ េសភ័ណ� ធា�ប់បានបេ��ញេយាបល់ ឬេធ�សេំ ណ
េដយបានេលកេឡងអំពីប�
� �ស�ី និងកុមារេដម្បីឲ្យសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំបានដឹងពីប�
� េនះ និងបានេស�
េទេមឃុំឲ្យជួយរកដំេណាះ�សយេលប�
� �ស�ី និងកុមារ។ េលក�សីបានសេង�តេឃញថា រល់េពល្របជុំ
ម�ងៗ ក�ងេពលបេ�
� ញមតិេយាបល់របស់េលក�សី គឺេនមានគំនាបេដយសរេលក�សីមានឋន:ទបជាង
ុ
េគ ែដលរល់ករបេ��ញេយាបល់េផ្សងៗេនមានករភ័យខ�ចេ្រចន។
េលក�សី ដុំ េសភ័ណ� បានបង�ញថា « ខ�ំុទទួលបានចំេណះដឹង និងបទពិេសធជាេ្រចនពីករ

្របឡកក�
យនេយាបាយ និងករេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ »។ េលក�សីតំងចិត�ថា នឹងព្យោយាមេធ�
ូ ងវិស័
ុ
ករងរេនះឲ្យបានល�្របេសរបំផុតេទតមសមត�ភាពែដលេលក�សីមាន េដម្បីជួយសង�មឲ្យបានរ ីកចេ្រមន
្រពមទំងេលកកម�ស់�ស�ី និងជួយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំរបស់េលក�សីផា�ល់ េដម្បីឲ្យ្របជាពលរដ�ទទួលបាលភាពកក់
េក� និងភាពរ ីកចេ្រមន។

សំណូមពររបស់េលក�សី ដុំ េសភ័ណ� « សូមរដ�ភិបាលបែន�មថវិកស្រមាប់កិចក
� រ�ស�ី និងកុមារ

និងសូមតំេឡង្របាក់េបៀវត្សរ៍ឲ្យ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ យា៉ ងតិច១ ០០០ ០០០ េរៀល (មួយលនេរៀល) ក�ង
ុ
មួយែខ »។
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V. េសចក�ីសន�ិដ�ន និងសេង�ប
ចំនួនតំណាងរ�ស��ស�ី និងតំណាងរ�ស�បុរសែដលបានេឡងបេ��ញមតិកុងកិ
� ច�្របជុំសភាេពញអង�

រដ�សភា ស្រមាប់ឆា�ំទី១ នីតិកលទី៦េនះេនះ គឺមានក្រមិតទបបំផុត ៩,៦០% (១២នាក់) េបេធៀបនឹងចំនួន

អ�កតំណាងរ�ស�សរុប ១២៥នាក់។ ក�ងឆា
� ំទី១ៃននីតិកលទី៦េនះ ប�
� �ស�ី និងកុមារ មិន្រត�វបានេលកយក
ុ
មកដក់កងរេបៀបវរៈៃនកិ
ច�្របជុំេទ េហយរល់កិចព
� ិភាក្សោពុំបានឆ�ុះប�
� ង
ំ ពីផល្របេយាជន៍ និងផលប៉ះ
ុ�
ពល់ដល់�ស�ី និងកុមារ។

ភាគរយសរុបរបស់អ�កតំណាងរ�ស��ស�ីបានចុះេបសកកម� ្របហក់្របែហលនឹងភាគរយសរុបរបស់
អ�កតំណាងរ�ស�បុរសែដលបានចុះេបសកកម�

គឺ

៥៣,៨៤%

េស�នឹងចំនួនតំណាងរ�ស��ស�ី១៤នាក់កង
ុ�

ចំេណាមសមាជិកសភា�ស�ី២៦នាក់ េ្រចនជាងបន�ិចភាគរយរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បុរសចំនួន ៥០,៥០% េស�
នឹង៥០នាក់កុងចំ
� េណាមសមាជិកសភាបុរស៩៩នាក់។
ភាគរយអ�កតំណាងរ�ស��ស�ីចុះេបសកកម� មានករថយចុះខ� ំង ពី ៨៣,៣៣% នីតិកលទី៥ ឆា�ំ
២០១៦

មក្រតឹម៥៣,៨៤%

នីតិកលទី៦

ឆា�២
ំ ០១៩

ខណៈែដលភាគរយអ�កតំណាងរ�ស�បុរសចុះ

ំ ០១៦ មក្រតឹម ៥០,៥០ % នីតិកល
េបសកកម�ក៏មានករថយចុះខ� ំងែដរ គឺពី ៧៨,៧៩% នីតិកលទី៥ ឆា�២
ទី៦ ឆា�២
ំ ០១៩។
តំណាងរ�ស��ស�ីចំនួន១៤នាក់

ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែដលមានអសនៈេនក�ុងរដ�សភាបាន
េធ�សកម�ភាពេនមូលដ�នសរុបចំនួន ២២៩េលក។ ចំនួនសកម�ភាពេនះ បានថយចុះចំនួន ១១០េលក ពី
៣៣៩េលក នីតិកលទី៥ ឆា�២
ំ ០១៦ មក្រតឹម ២២៩េលក នីតិកលទី៦ ក�ុងឆា�២
ំ ០១៩។
សកម�ភាពៃនករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា�ធសមិទិផ
� លនានា និង
ករចុះព្រងឹងៃផ�កង
ុ�

និងបណា
� ញគណបក្សរបស់អក
� តំណាងរ�ស��ស�េី នែតជាសកម�ភាពអទិភាព

និង

សកម�ដែដល ខណៈែដលមិនមានករចុះអន�រគមន៍ និងេដះ�សយប�
� នានារបស់្របជាពលរដ�។
ស្រមាប់នីតិកលទី៦េនះ រជរដ�ភិបាលតមរយៈ្រកសួងកិច�ករនារ ីនឹងបន�េផា�តករយកចិត�ទុកដក់

39 T

េលករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ជាពិេសសេផា�តេលជំនាញភាពជាអ�កដឹកនាំរបស់�ស�ីកុ�ងវ ិស័យនេយាបាយ

វ ិស័យសង�ម និងវិស័យេសដ�កិច�េនថា�ក់្របេទសក៏ដូចជាេនថា�ក់តំបន់ រួមទំងព្រងឹងភាពអង់អចដល់�ស�ី
េដម្បីមានភាពេជាគជ័យែផ�កសហ្រគិន។

្រកសួងកិច�ករនារ ីបានបន�ព្រងឹងករអនុវត�ែផនករទប់ស�ត់រល់

ទ្រមង់ៃនអំេពហឹង្សោេល�ស�ី និងេក�ង�សីឆា�២
ំ ០១៩-២០២៣ និងេលកកម�ស់សីលធម៌សង�មេឡងវ ិញ េដយ
យកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ចំេពះករអប់រ ំសង�មឲ្យមានករផា�ស់បូរផ�
� ត់គំនិត កុំឲ្យមានករេរ សេអងចំេពះ�ស�ីេភទ

និងផ�ត់គំនិតៃនករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ៃនករពិសរេ្រគ�ង�សវ ឹង និងប�ង�បករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នែដល
មានផលប៉ះពល់អវ ិជ�មានធំេទេលយុវវ ័យ។
ែផ�កអប់រ ំ និងេយនឌ័រ
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ដល់ពក់កណា
� លឆា�២
ំ ០១៩

អ�កនេយាបាយ�ស�ីែដលេ្រប្របាស់សិទិ�នេយាបាយ

របស់ខូន
� និងសិទិ��ស�ីេដម្បីចូលរួមក�ងដំ
េណរករ្របជាធិបេតយ្យេន្របេទសកម�ុជា្រត�វបាន្របឈមករេចទ
ុ
្របកន់តមផ�ូវតុលករ ករេរ សេអង ករយាយី ករគំរមកំែហង និងកររ ិតត្បិតពីសណា
ំ
ក់អជា�ធរ សូម្បីែត
ករជួប្របជុំគា� ករពិភាក្សោគា�អំពីេរឿងនេយាបាយរបស់�ស�ីក៏្រត�វបានរ ំខន។

អកប្បកិរ ិយាេរ សេអងចំេពះ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់មានករថយចុះខ� ំង ខណៈែដលមានករគាំ
្រទ និងេលកកម�ស់�ស�ីខ�ំងពីបុរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ និងេមភូមិ េដយបុរសទំងេនាះមានករផា�ស់បូ�រ
អក្បកិរ ិយាឲ្យតៃម��ស�ី បានយល់ដឹងពីេយនឌ័រ េគារពសិទិ�� ស�ី និងបានសហករល�ជាមួយ�ស�ី។ េទះបី
យា៉ ងណាក៏េដយ ករេរ សេអងចំេពះ�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់មួយចំនួនេនែតបន�មានេនេឡយ។
ករេរ សេអងមិន្របគល់ភារកិច�ជូនដល់សមាជិក�ស�្រី ក�ម្របឹក្សោឃុំ

សង�ត់

មានករថយចុះ

ពី

៩,៧៥% ឆា�២
ំ ០១៥ (អណត�ិទី៣) មក្រតឹម ២,៧៧% ឆា�២
ំ ០១៩ (អណត�ិទី៤) និងមានភាព្របេសរក�ុងករ
ចូលរួមបេ��ញមតិ េយាបល់ និងករចូលរួមេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់។

�ស�ី្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ បាន និងកំពុងេធ�ករយា៉ ងមមាញឹកនាេពលបច�ុប្បន�កុ�ងតួនាទីរបស់ខួន
�

ទំង�ស�ែី ដលមានតួនាទីជាជំទប់ទី១ ជំទប់ទី២ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ និង�ស�ីេមឃុំ េចសង�ត់ ទក់ទងនឹង
ប�
� �ស�ី និងកុមារ អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ ករអប់រ ំផ្សព�ផ្សោយ ករេដះ�សយទំនាស់ដីធី� និងកិចក
� រេផ្សងៗ
េដម្បីមានករអភិវឌ្ឍន៍ និងសុវត�ិភាពេនឃុំ សង�ត់របស់ខួន។ល។
�
និង។ល។

តមា�ភាពថវ ិកេនមានក្រមិតស្រមាប់កិច�ករ�ស�ី និងកុមារេនឃុំ សង�ត់មួយចំនួន។ ឃុំ សង�ត់ភាគ
េ្រចនមានភាពងយ�ស�លក�ុងករដកថវ ិកមកេ្រប្របាស់េលកិច�ករ�ស�ី និងកុមារ ប៉ុែន�ថវ ិកេនមានចំនួន

តិចមិនសម�សបនឹងប�
� �ស�ី និងកុមារែដលេកតមានេនក�ុងភូមិ រ ីឯឃុំមួយចំនួនតូចមានករពិបាកក�ុងករ
ដកថវ ិក។
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ខុមែ�ហ�ល

របាយការណ៍ ៖

ការឃា� ំេមលេយនឌ
័រែផ�កនេយាបាយ
ើ

VI. អនុសសន៍
១.

តំណាងរ�ស��ស�ី

និងតំណាងរ�ស�បុរស្រត�វបេង�នករយកចិត�ទុកដក់កុងករចុ
�
ះអន�រគមន៍

និ ង

េដះ�សយប�
� នានារបស់មា�ស់េឆា�ត។
២.
៣.
៤.

តំណាងរ�ស��ស�ី និងតំណាងរ�ស�បុរសគួរែតបង�ញ អំពី លទ�ផលៃនករចុះេបសកកម�តមមូលដ�ន
របស់ខួនដល់
�
សធារណជនទូេទឲ្យបានដឹង។

រល់ករពិភាក្សោ និងអនុម័តក�ុងកិច�្របជុំេពញអង�របស់សភា ្រត�វដក់ប�ូ� លអំពីករេឆ�យតបនឹងេយ
នឌ័រេនក�ុងច្បោប់ និងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។

រជរដ�បាលកម�ុជា្រត�វេគារពនូវសិទិន
� េយាបាយរបស់�ស�ី

និងធានាឲ្យបានក�ុងករអនុវត�សិទិ�េនះ

េដយបង�លក�ណៈងយ�ស�លដល់�ស�ីេធ�ករជួបជែជកគា�អំពីកិច�ករនេយាបាយ និងកិច�ករេផ្សងៗ
ជាពិេសសស្រមាប់អ�កនេយាបាយ�ស�ីែដលមកពីគណបក្ស្របឆាំង

និងគណបក្សេផ្សងេទៀត

្របេយាជន៍គាំ្រទ និងផ�ល់ឱកសឱ្យ�ស�ីចូលរួមកន់ែតេ្រចនក�ុងកិច�ករនេយាបាយ និងថា�ក់សេ្រមច
៥.

ចិត� �សបតមអនុស��សុី-ដរ និងេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពរបស់កម�ុជា ។

រជរដ�ភិបាលកម�ុជា្រត�វពិនិត្យេមលេឡងវ ិញ

និងយកចិត�ទុកដក់បែន�មចំេពះអ�កនេយាបាយ�ស�ី

េនក�ុងគណបក្សែដលខ�ួនកំពុងដឹកនាំរដ�ភិបាល

ឬក៏អក
� នេយាបាយ�ស�ីេផ្សងៗែដលមានសេម�ង

និងសកម� ឬ�ស�ីែដលបំរង
ុ នឹងចូលរួមក�ុងវ ិស័យនេយាបាយ េដយេលកទឹកចិត� ករពរ ផ�ល់ឱកស
៦.

និងធានាឲ្យបាននូវករចូលរួមេដយេពញេលញក�ុងកិច�ករនេយាបាយរបស់�ស�ី ។

្រកសួងមហៃផ�

រួមទំងគណៈកមា�ធិករជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់

េ្រកមជាតិ (គជអប) ្រត�វធានាចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ទំងអស់ ជាពិេសស�ស�ីទទួ ល
បាននូវតួនាទី ភារកិច� និងសិទិអ
� ំណាចេពញេលញ�សបតមច្បោប់សីព
� ី «ករ្រគប់្រគងរដ�បាលឃុំ
សង�ត់»។
៧.

្រត�វផ�ល់ករគាំ្រទ្រគប់ែបបយា៉ ងឲ្យ�ស�ីជាប់េឆា�ត និងអ�កដឹកនាំជា�ស�ី ដូចជា ផ�ល់ថវ ិក�សបជាមួ យ
នឹងប�
� ែដល�ស�ីកំពុងេធ� ផ�ល់នូវធនធានសមា�រៈ ធនធានមនុស្ស និងមេធ្យោបាយនានា េដម្បីបង�
លក�ណៈងយ�ស�ល និងបេង�ន្របសិទ�ភាពករងររបស់�ស�ី ្របេយាជន៍�ស�ីចូលរួមេដយគុណភាព
ក�ុងតួនាទីជាតំណាង និងជាអ�កដឹកនាំ ។
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