របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្នៃយ ៍
សម្មជលលើកទី១ ន្តងៃទី៦ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១

6
ខ្ុំុរពះករុណាខ្ុំុបាទសូមថ្វវយបងគុំរពះថេរានុ ថថថរៈរគប់ រពះអងគដដលគង់ជាវថតមានថៅទី ថនះ
សូមថោរព និងស្វវគមន៍ ថោក ថោកស្សី ជាថភ្ៀវកិថិយ
ត ស និ ងបងបអូនជនរួមជាថិ ទុំងអស់ជា
ទីរាប់អានអងគសមាជជាទីថោរព។

តាងនាមឱ្យគណៈកមាមធិការអចិន្ត្នតយ៍ ខ្ុំុរពះករុណាខ្ុំុបាទ សូមថធវើរបាយការណ៍ សតីពី ការងារ
របស់គណបកសជូនអងគសមាជរជាបដូចថថៅ៖

គណបកសសមព័នធថដើមបីរបជាធិ បថថយយ

រថូវបានផតួចថផតើមបថងកើថថ

ើងថៅន្តេៃទី១៥

ដខកកកដា

ឆ្នុំ

២០០៥ ថដាយពលរដឋមួយរកមមថូច ដដលមានចិថតគុំនិថ និ ងទសសនៈរបាកក់ របដលល ោនកនុងការ
ថដាះស្ស្វយបញ្ហ
ា សងគមដខមរ។ រកមមស្វថបនិកថនះ បានបុំថពញដបបបទបថងកើថ គណបកសសមព័នធ
ថដើមបីរបជាធិបថថយយថ

ើង ស្សបតាមចាប់សីព
ត ី គណបកសនថោបាយ ថលើយក៏បានទទួលស្វគល់

ចុះបញ្ជីជាផលូវការតាមរបកាសរកសួងមាកន្តផទ

ថលខ៧៩១រប.ក

ចុះន្តេៃទី២៦

ដខមិេុនា

ឆ្នុំ

២០០៦។

គណបកសសមព័នធថដើមបីរបជាធិថថយយថយើង បានបថងកើថថ

ើង កនុងស្វថនភាពមួ យ ដ៏លុំបាក បុំផុថ
ថដាយស្វរខវះខាថទុំងធនធានមនុសសដដលាក៊នរបឈមរាល់គុំនិថរថួថរតា អាតាម និយម ដថ
មានឥទធិពល ថៅកនុងសងគមដខមរ និ ង ខសថ់ ថខោយរបភពេវ ិកា រពមជាមួយថនះ ថៅមានការ
ថោសនាមួលបងាកច់ ពី អនកនថោបាយមួយរកមមដ៏លបី ដដលថគរបសិទធនាម ខលួនថគថ្វ ជាអនក
របជាធិបថថយយ ថដាយថោទថយើងថ្វ ជារកមមលក់ ខួន
ល ជាគណបកស អាយ៉ង ។ ក៏ប៉ុដនតឧបសគគ
ទុំងថនះ ពុុំ អាចវាយបុំបាក់ ឬក៏រារាុំងនូវការថបតជា្ចិថតដ៏មុះមុថ របស់ពួកថយើងបានថ

ើយ ថររះ

ថយើង មានលកខណៈសមបថតិពិថសស ដដលអនកទុំងថនាះ ោមន គឺ ភាពសុចរ ិថ ថបះដូងបរ ិសុទធ ចង់
ជួយពលរដឋរបស់ថយើងពិថរបាកដ និងមាន ទសសនៈចាស់ោស់កុងការថដាះស្ស្វយបញ្ហ
ន
ា សងគម
ជាថិ ដដលអនកនថោបាយទុំងថនាះ
កុំណថ់ោ៉ងចាស់

នូវរបភពបញ្ហ
ា

ពុុំបានយកចិថតទុកដាក់ ឬក៏យល់មិនដល់ ។ ថយើងបាន
ទុំងអស់កុងសងគ
ន
មជាថិដខមរ
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តាុំងពី ថដើ ម

ថរៀងៗមកគឺ

អុំណាចរបមូលផតុំុ ជាមូលថលថុ ថធវើឱ្យបាថ់ថុលយភាពអុំណាចរវាងអនកកាន់អុំណាច និងរបជា
ពលរដឋ ដដលជាមាាស់របថទស មាាស់អុំណាច នាុំឱ្យអនកកាន់អុំណាចរគប់ ជុំនាន់ថរបើអុំណាចថដាយ
រ ុំថោភោមនថកាថដរកង

ោមនការទទួលខុសរថូវ

ថលើយក៏ជាថលថុមួយថធវើថអាយពលរដឋថយើង

អសកមមផងដដរ។
ចុំដណកពលរដឋជាមាាស់អុំណាច ពុុំមានលទធភាពថរបើ សិទិធរបស់ខួន
ល ឱ្យបានទន់ថពលថវោ ថដើមបី
ទប់ ស្វកថ់មិនថអាយ អនកកាន់អុំណាច នាុំរបថទសជាថិធាលក់ កុងភាពមលនត
ន
រាយ ដូច ដដលរបវថតិ
ស្វស្តសត បានបងាាញថយើងរគប់ៗោន រួចមកថលើយ ។ ពលរដឋថយើងរថូវបាន អនកនថោបាយបុំពុល

ថដាយថរបើរគប់មថធោបាយដលង ឱ្យខវល់ខាវយពីថរឿងនថោបាយ របថទសជាថិ ឬក៏រថូវបានអនក
នថោបាយថបាកបថញ្ហ
ោ ថ ឱ្យធាលក់ខួនចូ
ល
លបុំ ថរ ើនថោបាយ ទុំងងងឹថងងល់។

អងគសមាជជាទីថោរព
ថដាយស្វរថលថុផលដូចបានថរៀបរាប់ខាងថលើថនះថលើយ ោប់តាុំងពីន្តេៃដដលគណបកសថយើងបាន
បថងកើថថ

ើង

ថយើងបានកុំណថ់នូវកិចាការសុំខាន់ជាអាទិភាពរបស់ពួកថយើងគឺ

ពលរដឋយល់ដឹងពីលទធិរបជាធិបថថយយ

ពី របថោជន៍ន្តនកិចារបថិបថតិ

រពះធម៌

ការពនយល់ឱ្យ
ដដលជាថមថរៀន

របស់រពះសមាមសមពុទធ ពីសីលធម៌សងគម និ ងថន្តមលពិថរបស់ជីវ ិថ ថដាយផតល់ នូវទិននន័យសុំខាន់ៗ
ជាមូលដាឋនសរមាប់ពលរដឋយកថៅពិ ោរណា

ពរងឹងសមថថភាព

ថដើមបីកស្វងជីវភាពរស់ថៅ

របោុំន្តេៃ និងចូលរួមកស្វងសងគមជាថិ របស់ខួន
ល ។

ថដើ មបីលុបបុំបាថ់នូវរបព័នធដឹកនាុំថរបើ អុំណាចរបមូលផតុំុ ដដលថធវើឱ្យមនុ សសខលះថៅកនុងសងគមអាចរួច
ផុថពីរបព័ នធចាប់

ឬថៅពី ថលើចាប់

នថោបាយរបជាភិេុថ

និង

ថដើ មបីឱ្យអនកនថោបាយងាកមករកផលូវសុចរ ិថ

ទទួលខុសរថូវរាល់សកមមភាពរបស់ខួនចុំ
ល
ថរះមុ ខ

មិនថរបើ

របជាពលរដឋ

ថដាយផ្ទទល់ គណបកសសមព័នធថដើមបីរបជាធិបថថយយ បានដាក់ថចញនូវយនតការ៨ចុំណុច និងថធវើការ
ពនយល់បកស្ស្វយ ឱ្យពលរដឋយល់ពីអថថរបថោជន៍ន្តនចុំណុចនីមួយៗន្តនយនតការថនះថដើមបីសុំថរច
ចិថតចូលរួមកនុងចលនាមួយថនះ ថដាយយល់ដឹង និងស្វគល់ពី ថោលថៅចាស់ោស់។ ថោលថៅ

ថយើងថៅឆ្ៃយ ដថជាថោលថៅដដលថយើងអាចថៅដល់។ ទនទឹម ថនះ គណបកសសមព័នថធ ដើមបីរបជា
ធិបថថយយក៏ថៅមានកាថពវកិចាមួយ ថទៀថ គឺ ការថរៀបចុំរចនាសមព័នធដឹកនាុំថ្វនក់កណា
ត ល និងថ្វនក់
មូលដាឋនរបស់ខួនផងដដរ។
ល
ជាក់ ដសតង បងបអូនថយើងបានមកជួបជុុំោនន្តេៃថនះចូលរួមសមាជថដើមបី
សថរមចថធវើវ ិថស្វធនកមមលកខនិ ក
ត ៈ ឆ្នុំ២០០៦ សុំថរចថរជើសតាុំងគណៈកមាមធិការកណា
ត ល ជា
ពិថសស ថបាះថឆ្នថសុំងាថ់ ថរជើសថរ ើសរបធានគណបកស ថរជើសតាុំងអនុរបធាន អគគថលខាធិការ
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ថដើមបីដឹកនាុំ គណបកសកនុងអាណថតិេីម ។ កនលងមក គណបកសបានបុំថពញ ការងារថរៀបចុំរចនាស
មព័នធ បានលទធផលដូចខាងថរកាម៖
១.គណបកសបានចូលរួមដាក់ថបកខជនឈរថ្មះថបាះថឆ្នថឃុុំ/សងាកថ់

ឆ្នុំ២០០៧ បាន

២៥ឃុុំ កនុងថខថតចុំនួន៥។
២.ថៅឆ្នុំ២០០៨ គណបកសបានចូលរួមការថបាះថឆ្នថជាថិថដាយបានដាក់ថបកខភាពទូទុំង
របថទសចុំនួន ២៤ថខថត/រកមង និងបានទទួលសថមលងោុំរទសរុមចុំនួន ៦៨៩០៩ សុំថលង។
ថរកាយការថបាះថឆ្នថជាថិដខកកកដា ឆ្នុំ២០០៨ គណបកសថយើងថៅដថបនតសកមមភាពរបស់
ខលួនថដាយរបកាន់ ខាជប់ នូវយុទធវ ិធីដដដលគឺ ១.ពនយល់ ២.ពនយល់ ៣.ថៅដថបនតពនយល់។
របជាពលរដឋដដល
យល់ពីថោលនថោបាយរបស់បកស
បានចូលរួមោ៉ ងសកមមទុំង
កមាលុំង ទុំងស្វមរថី ទុំងបញ្ហា និ ងេវ ិកា រទរទង់ដុំថណើរការការងាររបស់គណបកសថយើងដល់សពវ
ន្តេៃថនះ។
ជាក់ដសតង ថបើ ោមនការចូលរួមរបស់បងបអូនថទថនាះ ន្តេៃថនះថយើងក៏ពុុំអាចមានលទធភាពថរៀប

ចុំដុំថណើរការសមាជថលើកទី ១របស់ថយើងបានដដរ។ ការថរៀបចុំការ ិោល័យបកសថខថត/រាជធានី ឃុុំ/
សងាកថ់គឺ

សុទដធ ថថកើថថ

ើងពីការយល់ដឹង

និ ងផតួចថផតើមរបស់បងបអូនទុំងអស់

ចុំ ដណក

ការ ិោល័យកណា
ត លរបស់គណបកស រោន់ដថ ជួ យសុំរល
ួ ដបបបទ និ ងនី ថិវ ិធី ជូនដថ ប៉ុ ថណាណះ។
មកដល់ថពលថនះ
ធានីចុំនួន៩

គណបកសសមព័នថធ ដើមបី

និងមានថុំណាងតាម

សងាកថ់ សមាជិក និងអនកោុំរទ

របជាធិបថថយយមានការ ិោល័យបកសរបោុំថខថត/រាជ

ថខថតមួយចុំនួនថទៀថ។

រ ីឯការ ិោល័យគណបកសតាមឃុុំ/

ថយើងបានបថងកើថជាបនតបនាទប់តាមលទធភាព និ ងសភាពជាក់

ដសតង។

អងគសមាជជាទីថោរព
ថដើមបីថឆលើយថបថៅនឹងការងារ អនុវថតជាក់ដសតង គណៈកមាមធិការអចិន្ត្នតយ៍បានសថរមច
បថងកើថរកមមការងារមួយថៅន្តេៃទី១២ ដខកុមភៈ ឆ្នុំ២០១០ ថដើមបីពិនិថយសិកោលកខនិតកៈឆ្នុំ ២០០៦
ថ

ើងវ ិញ។ ថៅន្តេៃទី៩ ដខឧសភា ឆ្នុំ២០១០ រកមមការងារថនះក៏បានថលើកសុំថណើថធវើវ ិថស្វធនកមម

លកខនិក
ត ៈដាក់ជូនគណៈកមាមធិការអចិន្ត្នតយ៍ពិភាកោ ។ គណៈកមាមធិការ អចិន្ត្នតយ៍បានពិភាកោ
ចប់សពវរគប់ថៅន្តេៃទី២៩ ដខថុោ ឆ្នុំ២០១០។ ថៅន្តេៃទី៩ ដខមករា ឆ្នុំ២០១១គណៈកមាមធិការ
នាយកបានជួបរបជុុំោនស្វតប់របាយការណ៍ និងសុំថណើសុុំថធវើ វ ិថស្វធនកមមលកខនិក
ត ៈ របស់គណៈក
មាមធិការអចិន្ត្នតយ៍ ថលើយបានសថរមចដចកអថថបទលកខនិក
ត ៈេមីថនះ ជូនថៅថុំណាងការ ិោល័យ
ថខថត/រាជធានី ថដើមបីពិភាកោ និងថលើកជា មថិ។ ថពលថនាះដដរអងគរបជុុំគណៈកមាមធិការនាយកក៏
បានសថរមចថរៀបចុំថធវើសមាជថៅ ដខវ ិចោិកា ឆ្នុំ២០១១ និងបានឯកភាពរបគល់ការងារថរជើសថរ ើស
គណៈកមមការថរៀបចុំសមាជឱ្យថៅគណៈកមាមធិការអចិន្ត្នតយ៍ ។ គណៈកមាមធិការនាយកបានជួប
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របជុុំោន ថៅន្តេៃទី២៤ ដខថមស្វ ឆ្នុំ២០១១ និងមតងថទៀថ ថៅន្តេៃទី១៤ ដខមិេុនា ឆ្នុំ២០១១ ពិភាកោ
ថលើកជាមថិថលើខឹលមស្វរលកខនិក
ត ៈ និងបានឯកភាពោនដាក់ជូនអងគសមាជអនុម័ថន្តេៃថនះ។ ថៅន្តេៃ
ទី ១៤ ដខមិេុនា ឆ្នុំ២០១១ថនាះដដរ អងគរបជុុំក៏បានស្វតប់របាយការណ៍របស់គណៈកមមការសមាជ
សតីពីដុំថណើរការថរៀបចុំសមាជ

។

កនុងឱ្កាសថនាះ គណៈកមមការសមាជក៏ បានរបកាសដល់
សមាជិកគណៈកមាមធិការនាយកទុំងអស់ ដដលមានបុំណងចង់ឈរថ្មះជាថបកខភាព របធាន
គណបកស ឱ្យបញ្ូជ នថ្មះមកគណៈកមមការថនះឱ្យបានមុ ន ដុំណាច់ដខកញ្ហា ឆ្នុំ២០១១ ។ មក
ដល់ន្តេៃកុំណថ់ គណៈកមមការសមាជ ពុុំបានទទួលថ្មះថបកខភាពណាថផសងថទៀថថរៅពីថបកខភាព
របស់ថោក ខឹម វាសនា ដដលថសនើថ

ើងថដាយគណៈកមាមធិការអចិន្ត្នតយ៍។ ចុំ ដណកនីថិវ ិធី ថរជើស

ថរ ើសថបកខភាព គណៈកមាមធិការកណា
ត លេមីគឺ ថធវើថ
ការ ិោល័យបកសថខថត/រាជធានី

ើងតាមរយៈបញ្ជីថ្មះដដលថសនើថ

និងសមព័នយ
ធ ុវជន។

ើងថដាយ

គណៈកមាមធិការអចិន្ត្នតយ៍បានថធវើការ

ពិភាកោថលើបញ្ជីថ្មះទុំងអស់ចុំនួនបី ដងគឺ ន្តេៃទី៦ ដខកញ្ហា ន្តេៃទី១ ដខថុោ និងជាចុងថរកាយ
ន្តេៃទី១៦ ដខថុោ ឆ្នុំ២០១១ រួចបានឯកភាពោនសុំថរចថចញនូវបញ្ជីថ្មះថបកខភាពគណៈកមាមធិ
ការកណា
ត ល

និង

គណៈកមាមធិការកណា
ត លបុំរង
ុ រួមមួយដដលថយើងបានដចកជូនថុំណាង

ការ ិោល័យបកសថខថត/រាជធានី និង សមព័នធយុវជន ថៅន្តេៃទី២៣ ដខថុោ ឆ្នុំ២០១១ ។ បញ្ជី
ថ្មះសមាជិកគណៈ កមាមធិការកណា
ត ល និង គណៈកមាមធិការកណា
ត លបុំរង
ុ
ក៏រថូវបានដចក
ជូន សមាជិក អងគសមាជរួចរាល់ថលើយដដរ ។

មុននឹងបញ្ាប់ ខ្ុំុសូមថសនើសមាជិក សមាជិការ អងគសមាជទុំងមូ ល ថបើយល់រពមអនុម័ថ ថលើ
លកខនិក
ត ៈរបស់ថយើង និងោុំរទសមាជិកគណៈកមាមធិការកណា
ត ល និង គណៈកមាម ធិការកណា
ត
លបុំរង
ុ ដដលមានរាយនាមកនុងបញ្ជីថ្មះស្ស្វប់ សូមថមតាតថលើកន្តដថ
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ើង ។ សូមអរគុណ ។

