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របាយការណ៍គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្នៃយ ៍
សម្មជលលើកទី១ ន្តងៃទី៦ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ 

        6 
 

ខ្ុុំរពះករណុាខ្ុុំបាទសូមថ្វវ យបងគុំរពះថេរានុថថថរៈរគប់រពះអងគដដលគង់ជាវថតមានថៅទីថនះ 
សូមថោរព និងស្វវ គមន៍ ថោក ថោកស្សី ជាថភ្ៀវកិថតិយស និងបងបអូនជនរមួជាថិ ទុំងអស់ជា
ទីរាប់អានអងគសមាជជាទីថោរព។  

 
តាងនាមឱ្យគណៈកមាម ធិការអចិន្ត្នតយ៍ ខ្ុុំរពះករណុាខ្ុុំបាទ សូមថធវើរបាយការណ៍ សតីពី ការងារ 
របស់គណបកសជូនអងគសមាជរជាបដូចថថៅ៖ 
 
គណបកសសមព័នធថដើមបីរបជាធិបថថយយ រថូវបានផតួចថផតើមបថងកើថថ ើងថៅន្តេៃទី១៥ ដខកកកដា ឆ្ន ុំ
២០០៥ ថដាយពលរដឋមួយរកមមថូច ដដលមានចិថតគុំនិថ និងទសសនៈរបាកក់របដលល ោន កនុងការ
ថដាះស្ស្វយបញ្ហា សងគមដខមរ។ រកមមស្វថ បនិកថនះ បានបុំថពញដបបបទបថងកើថ គណបកសសមព័នធ
ថដើមបីរបជាធិបថថយយថ ើង ស្សបតាមចាប់សតីពី គណបកសនថោបាយ ថលើយក៏បានទទួលស្វគ ល់
ចុះបញ្ជ ីជាផលូវការតាមរបកាសរកសួងមាកន្តផទ ថលខ៧៩១រប.ក ចុះន្តេៃទី២៦ ដខមិេុនា ឆ្ន ុំ
២០០៦។  
 
គណបកសសមព័នធថដើមបីរបជាធិថថយយថយើង បានបថងកើថថ ើង កនុងស្វថ នភាពមួយ ដ៏លុំបាក បុំផុថ 
ថដាយស្វរខវះខាថទុំងធនធានមនុសសដដលា៊កនរបឈមរាល់គុំនិថរថួថរតា អាតាម  និយម ដថ
មានឥទធិពល ថៅកនុងសងគមដខមរ និង ខសថ់ថខោយរបភពេវកិា រពមជាមួយថនះ ថៅមានការ
ថោសនាមួលបងាក ច់ ពីអនកនថោបាយមួយរកមមដ៏លបី ដដលថគរបសិទធនាម ខលួនថគថ្វ ជាអនក 
របជាធិបថថយយ ថដាយថោទថយើងថ្វ ជារកមមលក់ខលួន ជាគណបកស អាយ៉ង ។ ក៏បុ៉ដនតឧបសគគ
ទុំងថនះ ពុុំអាចវាយបុំបាក់ ឬក៏រារាុំងនូវការថបតជ្ាចិថតដ៏មុះមុថ របស់ពួកថយើងបានថ ើយ ថររះ
ថយើង មានលកខណៈសមបថតិពិថសស ដដលអនកទុំងថនាះ ោម ន គឺ ភាពសុចរថិ ថបះដូងបរសុិទធ ចង់
ជួយពលរដឋរបស់ថយើងពិថរបាកដ និងមាន ទសសនៈចាស់ោស់កនុងការថដាះស្ស្វយបញ្ហា សងគម
ជាថិ ដដលអនកនថោបាយទុំងថនាះ ពុុំបានយកចិថតទុកដាក់ ឬក៏យល់មិនដល់ ។ ថយើងបាន
កុំណថ់ោ៉ងចាស់ នូវរបភពបញ្ហា  ទុំងអស់កនុងសងគមជាថិដខមរ តាុំងពីថដើម ថរៀងៗមកគឺ 
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អុំណាចរបមូលផតុុំ ជាមូលថលថុ ថធវើឱ្យបាថ់ថុលយភាពអុំណាចរវាងអនកកាន់អុំណាច និងរបជា
ពលរដឋ ដដលជាមាា ស់របថទស មាា ស់អុំណាច នាុំឱ្យអនកកាន់អុំណាចរគប់ ជុំនាន់ថរបើអុំណាចថដាយ
រ ុំថោភោម នថកាថដរកង ោម នការទទួលខុសរថូវ ថលើយក៏ជាថលថុមួយថធវើថអាយពលរដឋថយើង        
អសកមមផងដដរ។ 
ចុំដណកពលរដឋជាមាា ស់អុំណាច ពុុំមានលទធភាពថរបើសិទិធរបស់ខលួន ឱ្យបានទន់ថពលថវោ ថដើមបី
ទប់ស្វក ថ់មិនថអាយ អនកកាន់អុំណាច នាុំរបថទសជាថិធាល ក់កនុងភាពមលនតរាយ ដូច ដដលរបវថតិ
ស្វស្តសត បានបងាា ញថយើងរគប់ៗោន  រចួមកថលើយ ។ ពលរដឋថយើងរថវូបាន អនកនថោបាយបុំពុល
ថដាយថរបើរគប់មថធោបាយដលង ឱ្យខវល់ខាវ យពីថរឿងនថោបាយ របថទសជាថិ ឬក៏រថូវបានអនក
នថោបាយថបាកបថញ្ហោ ថ ឱ្យធាល ក់ខលួនចូលបុំថរ ើនថោបាយ ទុំងងងឹថងងល់។ 
 
អងគសមាជជាទីថោរព  
ថដាយស្វរថលថុផលដូចបានថរៀបរាប់ខាងថលើថនះថលើយ ោប់តាុំងពីន្តេៃដដលគណបកសថយើងបាន
បថងកើថថ ើង ថយើងបានកុំណថ់នូវកិចាការសុំខាន់ជាអាទិភាពរបស់ពួកថយើងគឺ ការពនយល់ឱ្យ
ពលរដឋយល់ដឹងពីលទធិរបជាធិបថថយយ ពីរបថោជន៍ន្តនកិចារបថិបថតិ រពះធម៌ ដដលជាថមថរៀន
របស់រពះសមាម សមពុទធ ពីសីលធម៌សងគម និងថន្តមលពិថរបស់ជីវថិ ថដាយផតល់ នូវទិននន័យសុំខាន់ៗ 
ជាមូលដាឋ នសរមាប់ពលរដឋយកថៅពិោរណា ពរងឹងសមថថភាព ថដើមបីកស្វងជីវភាពរស់ថៅ
របោុំន្តេៃ និងចូលរមួកស្វងសងគមជាថិរបស់ខលួន ។ 
 
ថដើមបីលុបបុំបាថ់នូវរបព័នធដឹកនាុំថរបើអុំណាចរបមូលផតុុំ ដដលថធវើឱ្យមនុសសខលះថៅកនុងសងគមអាចរចួ
ផុថពីរបព័នធចាប់ ឬថៅពីថលើចាប់ ថដើមបឱី្យអនកនថោបាយងាកមករកផលូវសុចរថិ មិនថរបើ
នថោបាយរបជាភិេុថ និង ទទួលខុសរថវូរាល់សកមមភាពរបស់ខលួនចុំថរះមុខ របជាពលរដឋ
ថដាយផ្ទទ ល់ គណបកសសមព័នធថដើមបីរបជាធិបថថយយ បានដាក់ថចញនូវយនតការ៨ចុំណុច និងថធវើការ
ពនយល់បកស្ស្វយ ឱ្យពលរដឋយល់ពីអថថរបថោជន៍ន្តនចុំណុចនីមួយៗន្តនយនតការថនះថដើមបីសុំថរច
ចិថតចូលរមួកនុងចលនាមួយថនះ ថដាយយល់ដឹង និងស្វគ ល់ពី ថោលថៅចាស់ោស់។ ថោលថៅ
ថយើងថៅឆ្ៃ យ ដថជាថោលថៅដដលថយើងអាចថៅដល់។ ទនទឹម ថនះ គណបកសសមព័នធថដើមបរីបជា
ធិបថថយយក៏ថៅមានកាថពវកិចាមួយ ថទៀថ គឺ ការថរៀបចុំរចនាសមព័នធដឹកនាុំថ្វន ក់កណាត ល និងថ្វន ក់
មូលដាឋ នរបស់ខលួនផងដដរ។ ជាក់ដសតង បងបអូនថយើងបានមកជួបជុុំោន ន្តេៃថនះចូលរមួសមាជថដើមបី
សថរមចថធវើវថិស្វធនកមមលកខនតិកៈ ឆ្ន ុំ២០០៦ សុំថរចថរជើសតាុំងគណៈកមាម ធិការកណាត ល ជា
ពិថសស ថបាះថឆ្ន ថសុំងាថ់ ថរជើសថរ ើសរបធានគណបកស ថរជើសតាុំងអនុរបធាន អគគថលខាធិការ 
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ថដើមបីដឹកនាុំ គណបកសកនុងអាណថតិេមី ។ កនលងមក គណបកសបានបុំថពញ ការងារថរៀបចុំរចនាស
មព័នធ បានលទធផលដូចខាងថរកាម៖ 
 ១.គណបកសបានចូលរមួដាក់ថបកខជនឈរថ ម្ ះថបាះថឆ្ន ថឃុុំ/សងាក ថ់ ឆ្ន ុំ២០០៧ បាន
២៥ឃុុំ កនុងថខថតចុំនួន៥។ 
 ២.ថៅឆ្ន ុំ២០០៨ គណបកសបានចូលរមួការថបាះថឆ្ន ថជាថិថដាយបានដាក់ថបកខភាពទូទុំង
របថទសចុំនួន ២៤ថខថត/រកមង និងបានទទួលសថមលងោុំរទសរមុចុំនួន ៦៨៩០៩ សុំថលង។ 

ថរកាយការថបាះថឆ្ន ថជាថិដខកកកដា ឆ្ន ុំ២០០៨ គណបកសថយើងថៅដថបនតសកមមភាពរបស់
ខលួនថដាយរបកាន់ខាជ ប់នូវយុទធវធីិដដដលគឺ ១.ពនយល់ ២.ពនយល់ ៣.ថៅដថបនតពនយល់។  

របជាពលរដឋដដល យល់ពីថោលនថោបាយរបស់បកស បានចូលរមួោ៉ងសកមមទុំង
កមាល ុំង ទុំងស្វម រថី ទុំងបញ្ហា  និងេវកិា រទរទង់ដុំថណើ រការការងាររបស់គណបកសថយើងដល់សពវ
ន្តេៃថនះ។ 

ជាក់ដសតង ថបើោម នការចូលរមួរបស់បងបអូនថទថនាះ ន្តេៃថនះថយើងក៏ពុុំអាចមានលទធភាពថរៀប
ចុំដុំថណើ រការសមាជថលើកទី១របស់ថយើងបានដដរ។ ការថរៀបចុំការោិល័យបកសថខថត/រាជធានី ឃុុំ/
សងាក ថ់គឺ សុទធដថថកើថថ ើងពីការយល់ដឹង និងផតួចថផតើមរបស់បងបអូនទុំងអស់ ចុំដណក
ការោិល័យកណាត លរបស់គណបកស រោន់ដថ ជួយសុំរលួដបបបទ និងនីថិវធីិជូនដថ បុ៉ថណាណ ះ។ 
មកដល់ថពលថនះ គណបកសសមព័នធថដើមបី របជាធិបថថយយមានការោិល័យបកសរបោុំថខថត/រាជ
ធានីចុំនួន៩ និងមានថុំណាងតាម ថខថតមួយចុំនួនថទៀថ។ រឯីការោិល័យគណបកសតាមឃុុំ/
សងាក ថ់ សមាជិក និងអនកោុំរទ ថយើងបានបថងកើថជាបនតបនាទ ប់តាមលទធភាព និងសភាពជាក់  
ដសតង។ 

 
អងគសមាជជាទីថោរព 

ថដើមបីថឆលើយថបថៅនឹងការងារ អនុវថតជាក់ដសតង គណៈកមាម ធិការអចិន្ត្នតយ៍បានសថរមច 

បថងកើថរកមមការងារមួយថៅន្តេៃទី១២ ដខកុមភៈ ឆ្ន ុំ២០១០ ថដើមបីពិនិថយសិកោលកខនតិកៈឆ្ន ុំ ២០០៦
ថ ើងវញិ។ ថៅន្តេៃទី៩ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១០ រកមមការងារថនះក៏បានថលើកសុំថណើ ថធវើវថិស្វធនកមម
លកខនតិកៈដាក់ជូនគណៈកមាម ធិការអចិន្ត្នតយ៍ពិភាកោ ។ គណៈកមាម ធិការ អចិន្ត្នតយ៍បានពិភាកោ
ចប់សពវរគប់ថៅន្តេៃទី២៩ ដខថុោ ឆ្ន ុំ២០១០។ ថៅន្តេៃទី៩ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១១គណៈកមាម ធិការ
នាយកបានជួបរបជុុំោន ស្វត ប់របាយការណ៍ និងសុំថណើ សុុំថធវើ វថិស្វធនកមមលកខនតិកៈ របស់គណៈក
មាម ធិការអចិន្ត្នតយ៍ ថលើយបានសថរមចដចកអថថបទលកខនតិកៈេមីថនះ ជូនថៅថុំណាងការោិល័យ
ថខថត/រាជធានី ថដើមបីពិភាកោ និងថលើកជា មថិ។ ថពលថនាះដដរអងគរបជុុំគណៈកមាម ធិការនាយកក៏
បានសថរមចថរៀបចុំថធវើសមាជថៅ ដខវចិោិកា ឆ្ន ុំ២០១១ និងបានឯកភាពរបគល់ការងារថរជើសថរ ើស
គណៈកមមការថរៀបចុំសមាជឱ្យថៅគណៈកមាម ធិការអចិន្ត្នតយ៍ ។ គណៈកមាម ធិការនាយកបានជួប
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របជុុំោន  ថៅន្តេៃទី២៤ ដខថមស្វ ឆ្ន ុំ២០១១ និងមតងថទៀថ ថៅន្តេៃទី១៤ ដខមិេុនា ឆ្ន ុំ២០១១ ពិភាកោ
ថលើកជាមថិថលើខលឹមស្វរលកខនតិកៈ និងបានឯកភាពោន ដាក់ជូនអងគសមាជអនុម័ថន្តេៃថនះ។ ថៅន្តេៃ 
ទី១៤ ដខមិេុនា ឆ្ន ុំ២០១១ថនាះដដរ អងគរបជុុំក៏បានស្វត ប់របាយការណ៍របស់គណៈកមមការសមាជ 
សតីពីដុំថណើ រការថរៀបចុំសមាជ ។ កនុងឱ្កាសថនាះ គណៈកមមការសមាជក៏បានរបកាសដល់ 
សមាជិកគណៈកមាម ធិការនាយកទុំងអស់ ដដលមានបុំណងចង់ឈរថ ម្ ះជាថបកខភាព របធាន
គណបកស ឱ្យបញ្ជូ នថ ម្ ះមកគណៈកមមការថនះឱ្យបានមុន ដុំណាច់ដខកញ្ហា  ឆ្ន ុំ២០១១ ។ មក
ដល់ន្តេៃកុំណថ់ គណៈកមមការសមាជ ពុុំបានទទួលថ ម្ ះថបកខភាពណាថផសងថទៀថថរៅពីថបកខភាព
របស់ថោក ខឹម វាសនា ដដលថសនើថ ើងថដាយគណៈកមាម ធិការអចិន្ត្នតយ៍។ ចុំដណកនីថិវធីិថរជើស
ថរ ើសថបកខភាព គណៈកមាម ធិការកណាត លេមីគឺ ថធវើថ ើងតាមរយៈបញ្ជ ីថ ម្ ះដដលថសនើថ ើងថដាយ 

ការោិល័យបកសថខថត/រាជធានី និងសមព័នធយុវជន។ គណៈកមាម ធិការអចិន្ត្នតយ៍បានថធវើការ
ពិភាកោថលើបញ្ជ ីថ ម្ ះទុំងអស់ចុំនួនបីដងគឺ ន្តេៃទី៦ ដខកញ្ហា  ន្តេៃទី១ ដខថុោ និងជាចុងថរកាយ
ន្តេៃទី១៦ ដខថុោ ឆ្ន ុំ២០១១ រចួបានឯកភាពោន សុំថរចថចញនូវបញ្ជ ីថ ម្ ះថបកខភាពគណៈកមាម ធិ
ការកណាត ល និង គណៈកមាម ធិការកណាត លបុំរងុរមួមួយដដលថយើងបានដចកជូនថុំណាង
ការោិល័យបកសថខថត/រាជធានី និង សមព័នធយុវជន ថៅន្តេៃទី២៣ ដខថុោ ឆ្ន ុំ២០១១ ។ បញ្ជ ី
ថ ម្ ះសមាជិកគណៈ កមាម ធិការកណាត ល និង គណៈកមាម ធិការកណាត លបុំរងុ ក៏រថូវបានដចក
ជូន សមាជិក អងគសមាជរចួរាល់ថលើយដដរ ។ 
 
មុននឹងបញ្ា ប់ ខ្ុុំសូមថសនើសមាជិក សមាជិការ អងគសមាជទុំងមូល  ថបើយល់រពមអនុម័ថ ថលើ
លកខនតិកៈរបស់ថយើង និងោុំរទសមាជិកគណៈកមាម ធិការកណាត ល និង គណៈកមាម  ធិការកណាត
លបុំរងុ ដដលមានរាយនាមកនុងបញ្ជ ីថ ម្ ះស្ស្វប់  សូមថមតាត ថលើកន្តដថ ើង ។  សូមអរគុណ ។ 

 
 

 
 
 


