សងេ្ខបព័ត៌មានសភា
៦

2

ដៃគូគាំទ្រសំខាន់ៗ

3

មាតិកា

1
2

សេចក្តីផ្តើមនៃការចេញផ្សាយលេខដំបូង
"សង្ខេបព័ត៌មានសភា"

3

វេទិកានៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ប្រមូលផ្តភាគី
ុំ ពាក់ព័ន្ធជាច្រើន
ដើម្បីចូលរួមព
 ង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ចែករ ំលែក ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងដោះស្រាយ
បញ្ហានានាពាក់ព័ននឹ
្ធ ងថ្នាក់ជាតិ និងនៅថ្នាកម
់ ូលដ្ឋាន

បេសកកម្មសិក្សា និងសិក្ខាសាលា
ជាជំនួយក្នុងកិចពិ
្ច ភាក្សាអ
 ំពកា
ី រិយាល័យ
ថវិកាសភានៅកម្ពុជា

4

បញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និង
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

5

បេសកកម្មសិក្សារបស់គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា
ទៅកាន់ប្រទេសស្វីស

6
7
8

ច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយសភាកម្ពុជា

ឯកសារស្រាវជ្រាវដែលផលិតដោ
 យ វ.ស.ក គឺជា
 ផ្នែកន
 ៃ
កម្មវិធព
ី ង្រឹងស
 មត្ថភាពមន្ត្រីស្រាវជ្រាវរបស់សភា
សកម្មភាពសភា ដែលសហការគាំទ្រដោយ វ.ស.ក

1

ការចេញផ្សាយលេខដំបូង
"សង្ខេបព័ត៌មានសភា"

សង្ខេបព័ត៌មានសភាលេខដំបូង ពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍នានាពេញមួយឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាព
ទូទៅនៃសកម្មភាពជាច្រើន

ដែលសមាជិកសភាកម្ពុជា បានចូលរួម។

បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយលេខនេះ

សង្ខេបព័ត៌មានសភា នឹងចេញផ្សាយក្នុងមួយឆ្នាំពីរលើក ដោយផ្តោតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នានា ដែលបានកើត
ឡើងនៅក្នុងសភាកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែកន្លងមក។
"សង្ខេបព័ត៌មានសភា"

ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក)។ វ.ស.ក ជាស្ថាប័ន

ឯករាជ្យមួ
 យ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១១

ស្របតាមសំណើរបស់សមាជិកសភាកម្ពុជា

រួមចំណែកក្ន
 ុងការពង្រ

ឹងសមត្ថភាពរបស់ព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា។

ដើម្បី

វ.ស.ក ផ្តល់ការគាំទ្រដល់សមាជិកសភា

និងម
 ន្ត្រីអគ្គលេ
 ខាធិការដ្ឋានសភាកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនជំនាញ

និងចំណេះដ
 ឹង ដើម្បប
ី ំពេញតួនាទីរបស់

ខ្លួន ក្នុង

កម្រិត ខ្ពស់បំផុត។
 វ.ស.ក ក៏ផ្ត
 លការគាំ
់
ទ្រផងដែរ ដល់ស
 មាជិកសភា ក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលា បេសកកម្ម 

និងសកម្ម

ភាពផ្សេងទៀតក្នុងកា
 រងារប្រាស្រ័យ
ទ ាក់ទងជាមួយម្ចាស់ឆ្នោត។

រាល់ការចេញផ្សាយ សង្ខេបព័ត៌មានសភា នឹងមានដាក់បញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលស
 ភាកម្ពុជា បានចូលរួម
និងទទួ
 លបានការគាំទ្រពីវ.ស.ក។ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ម
 ីៗមួយចំនួនត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកពិពណ៌នាយ៉ាងពិស្តារ
ដោយផ្តោតលើបញ្ហាទូទៅដែលគួ
 រឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងជាពិ
 សេសបង្ហ
 ាញអំពវិី ធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធរបស់

វ.ស.ក ក្នុងកា
 រគាំទ្រដល់ស
 ភាកម្ពុជា។ វិធីសាស្ត្រនេះ កត់សម្គាល់ថា សកម្មភាពរបស់សភា មិនមែនកើតឡើ
 ង

ដាច់ដោ
 យឡែកពីគ្នានោះទេ

ប៉ុន្តែគឺជាព្រឹត្តិការណ៍របស់សភា


ដែលមា
 នទំនាក់ទំ
 នងនឹងគ្នពី
ា មួយ
ទៅមួយ។


ដូច្នេះ សំណើសធ
ុំ ្វើការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីជាជំនួយក្ន
 ុងការពិនិត្យមើ
 ល និងកា
 រតាក់ត
 ែងច្បាប់ គប្បត
ី ្រូវស
 ្នើឡើង

មុនពេ
 លរៀបចំកិ
 ច្ចប្រជជា
ុំ មួយអ្នកជ
 ំនាញ និងកិ
 ចព
្ច ិគ្រោះយោ
 បល់ជា
 សាធារណៈ។ ដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់
គឺឈានទៅដល់ការកែ

សម្រួលសេ
 ចក្តព
ី ្រាងច្បាប់

ឬការផ្តលអ
់ នុសាសន៍លើ
 គោលនយោបាយដែលមានភាព

ចាំបាច់ក្នុងកា
 រអនុវត្តច
 ្បាប់។
  បន្ទាប់មកទៀត មានការរំពឹងថា សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យរបស់

សភា តម្រូវឲ្យមាន

ការស្រាវជ្រាវជាថ្មីម្តងទៀត ក្រោយពី
 ពិនិត្យឃើ
 ញថាមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងច្បាប់ថ
 ្មី ឬក្នុងការអនុវត្តច
 ្បាប់។
ការធ្វវើ ិសោធនកម្មបន្ថែមទៀត អាចមានភាពចាំបាច់ក្នុងដំណាក់កា
 លនេះផងដែរ។


សំណសុ
ើ ំការគាំទ្រពី

វ.ស.ក អាចធ្វើឡើង នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃ

ដំណើរការវិលជុំរបស់ វ.ស.ក។ តាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេះ

អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រ
 ូវការជាក់ស្តែង

វ.ស.ក

ដែលជាផ្ន

ែកមួយដ៏
 សំខាន់ក្នុងការធានាថាវដ្តសកម្មភាពរបស់សភា

អាចដំណើរការបានដោយរលូន ស្របពេលជាមួ
 យនឹងការបង្កើន សមត្ថភាពវិជជី
្ជា វៈ។
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បេសកកម្មសក
ិ សា
្ និងសិកសា
ា្ខ លា ជាជំនយ
ួ 

ក្នង
ុ កិចពិ
្ច ភាក្សាអព
ំ កា
ី រិយាល័យថវិកាសភានៅកម្ពុជា

ការពិសាអាហារ ពិភាក្សាការងារស្ដីអំពីបទពិសេោធន៍របស់ សភាស៊ុយអែត ក្នុងការបង្កើតការិយាល័យថវិកាសភា

សភាកម្ពជា
ុ បាន និង កំពង
ុ ធ្វើការសិកសា
្ អំពី អត្ថប្រយោជន៍

(រូបភាពដោយ៖ ព្រឹទ្ធសភា)

និងលទភា
្ធ ពនកា
ៃ របង្កត
ើ កា
 រិយាល័យថវិកាសភានៅបទ
្រ ស
េ កម្ពុជា។ គំនត
ិ

ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ នេះ ត្រូវបានដឹកនាំបានដោយគណៈកម្មការសេ

ដក
្ឋ ិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម

នៃព្រឹទ្ធសភាដោយមាន ការគាំទ្រពី
សមាជិករដ្ឋសភា សមាជិកព
 ទ
ឹ្រ ្ធសភា ធនាគារពភ
ិ ពលោក និងទ
ភ
ី ក
ា្ន ់ងារសយ
ុ៊ អែតដើមប្ ក
ី ច
ិ ស
្ច ហប្រតត
ិ ្តិការ និង អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
(Sida)។ ការិយាល័យថ
 វិកាសភាមានមុខងារផ្តល់ការគាំទ្រដល់ស្ថាប័នន
 ីតិប្បញ្ញតកម្ព
្តិ ុជាក្នុងដំណើរការរៀបចំ និង ត្រួតពិនិត្យ
បញ្ហានានាទាក់ទងដល់ថ
 វិកាជាតិ។

ជាពិសស
េ ការិយាល័យថវិកាសភា នឹងជួយពង្រង
ឹ មុខងារតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ របស់សភា រួមចំណក
ែ ក
 ងកា
ុ្ន
រផ្តលព
់ ត
័ ៌មានផ្អក
ែ លើគោលការណ៍
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ជាក់សង
ែ្ត ជុវំ ញ
ិ ការងារថវិកាជាតិ
នយោបាយ

ផ្តល់មធ្យោបាយ

សមប
្រា ក
់ ច
ិ ព
្ច ិភាក្សាបញ្ហា

និងការអភិវឌ្ឍគោ
 លនយោបាយ

ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ បណ្ឌិត Gunner Fors

ក៏ដូចជា

និងបណ្ឌិត Robin Travis ដែលទាំងពីរ នាក់ជាអ្នកឯកទេស

ក្នុងការវាយតម្លៃកគម្រោងសំណើថវិកា។ មកពីសេវាកម្មស្រាវជ្រាវរបស់ សភាប្រទេសស៊ុយអែត បាន

ការិយាល័យថវិកាសភា នឹងផ
 ្តលផង
់ ដែរនូវសេវានានាដូចជា

ការធ្វប
ើ ទបង្ហាញ

អញ្ជើញមកធើ្វបទឧទ្ទេសនាមអំពីសារៈសំខាន់នៃការិយាល័យ

អំពីការងារថវិកាជូនគណៈកម្មការសភា

ថវិកាសភា គំរូផ្សេងៗនៃការការិយាល័យថវិ
 កាសភា និងការ

និង ឆ្លើយតបទៅនឹងសំ
 ណួរនានារបស់ម្ចាស់សំណើ ធ្វើការ
បកស្រាយព
 ីមុខងារថវិកា

ជូនមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការ

ថវិកា។

ខណៈដែលសភាកម្ពុជា

ប្រៀបធៀបស្តីពីប្រភេទ

និងជួយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល

និងមុខងារបស់ការិយាល័យថវិកា

សភានៅក្នុងប
 ្រទេសដទៃ ព្រមទាំងប្រ
 ភេទការិយាល័យថវិកា

លើការងារដែលទាក់ទងនឹង

សភាដែលកម្ពុជា គួរពិនិត្យមើល និងយកមកអនុវត្ត។

បទឧទ្ទេសនាមនេះធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា

បានចាប់ផ្តើមធ្វើការពិភាក្សាអំពី

ដែលដឹកនាំដោយ គណៈកម្មការសេដក
្ឋ ិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ

ការិយាល័យថវិកាសភា វិទយា
្ ស្ថន
ា សភាកម្ពុជាបានទទួលសំណើ និងសវនកម្មនព
ៃ ទ
ឹ្រ ស
្ធ ភាបានអញ្ជញ
ើ ទៅបំពញ
េ
ពីសភាកម្ពុជាស្នើសុំធ្វើការស្រាវជ្រាវ
ពិភាក្សា និងជ
 ួយរៀបចំឲ្យមាន

ជំនាញអន្តរជាតិ
បាន

ព័ត៌មាន

និង

ដើម្បីជាជំនួយក្នុងកិច្ច

ដើមប្ ស
ី ក
ិ សា
្ ព
 ប
ី ទពសោ
ិ
ធន៍កា
 រងាររបស់ការិយាល័យ

បទឧទ្ទេសនាមដោយអ្នក

បេសកកម្ម

ថវិកាសភា

នៅប្រទស
េ ស៊យ
ុ អែត ហ្វង
ំ ា ឡង់ និងវៀតណាម ចាប់តាំងពីថៃទ
្ង ី៦

បេសកកម្មក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួល

ដល់១៦

និងប
 ទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការងាររបស់


ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៥។

តាមរយៈបេសកកម្មនេះ

សមាជិកសភាកម្ពុជា បានស្វែងយល់អំពប
ី ្រតិបត្តិការការងារ

ការិយាល័យថវិកាសភា របស់សភានៃបណ្តាប្រទេសនានា។

របស់ការិយាល័យថវិកាសភា

ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញ ដែលបានពិគ្រោះយោបល់ កាលពី

នៅក្នុងប
 ្រទេសទាំងបីនេះ

ជាមួយ នឹងលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

បេសកកម្មនៅប្រទេសស៊ុយអែត
ការិយាល័យថវិកាសភារបស់ស៊ុយអែត

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧

ជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មស្រា
 វជ្រាវរបស់សភា

ស៊ុយអែត ហើយស្ថិតនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋសភាស៊ុយអែត។ ការិយាល័យនេះ ផ្តលស
់ េវាកម្មស
 ្រាវជ្រាវ និងព័ត៌មាន
ដោយផ្តោតទៅលើការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច

និងធានាឲ្យបានថា

យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ការងារស្នូលរបស់ស្ថាប័ននេះ
ប្រព័នកុ
្ធ ំព្យូទ័រ

មានដូចជា

ធនធានថវិកាត្រូវបានបែកចែកជ
 ូនក្រសួង

ដែលប្រៀបធៀបពីថវិកាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល

ការវិភាគតម្លៃដើម ការចងក្រងស្ថិតិ

ស្ថាប័ននានាបាន

និងការធ្វើតារាងតាម

និងសំណថ
ើ វិកាផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមសំឡេងភាគតិ

ច

។

ការិយាល័យថវិកាសភាស៊ុយអែត ក៏ជាអង្គភាពមួយ ដែលជួយផ
 ្តល់សេវាក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការងារថវិកាសភា

ជួយពង្រឹងតួនាទីរបស់សភាក្នុងការត្រួតពិនិត្យថ
 វិកាក៏ដូចជាជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភាផងដែរ ។

បេសកកម្មនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់
ការិយាល័យថវិកាសភារបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១១។

សេវាកម្មរ បស់ការិយាល័យនេះ

រួមមានការគណនាតម្លៃ ស្រាវជ្រាវ ព័ត៌មាន និងការពិគ្រោះយោបល់។ ការិយាល័យនេះ ទទួលខុសត
 ្រូវក្នុងការរៀបចំ ឬផ្តល់

ឯកសារដែលគ្របដណ្តប់លើលើវិស័យសំខាន់ៗចំនួនបី។ ទីមួយ គឺជាការវាយតម្លៃស្តីពផល
ី ប៉ះពា
 ល់លើសេដ្ឋកិច្ច (កម្រិត
មីក្រូ

និងម៉ាក្រូ)

បណ្តាលពីការផ្ល

ាស់ប្តូរគោលនយោបាយ។

ការវិភាគជាទូទៅ

រួមមាន

ការវាយតម្លៃលើការចំណាយ

(ផលប៉ះពាល់លើសារពើពន្ធ ឬថវិកា) ផលប៉ះពាល់លច
ើ ំណូលក
 ្រោយ
កាត់ពន្ធ ការបែងចែកចំណូល និងវិសមភាពចំណូល។

សំណើផ្សេងទៀត អាចទាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នា
 នា ដូចជាផលប៉ះពាល់លការងារជាដើ
ើ
ម។ ជាទូទៅ លទ្ធផលនានា
ត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល។ វិស័យសំ
 ខាន់ទីពីរ គឺកា
 រពិនិត្យម
 ើល និងការសង្ខេបអំពីសេដ្ឋកិច្ច ដែលជា
ការសង្ខេបលើឯកសារទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់លាក់មួយចំនួន

និង

វិស័យកាន់តែទូលំទូលាយដូចជាការផលិត

ថាមពល និងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម។ ទីបី គឺស្ថិតិ និងការទាញយកព័ត៌មានផ្សេងទៀតមកប្រើប្រាស់។

ការិយាល័យថវិកាសភា ដែលធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយសភាហ្វ

ាំងឡង់ ក៏គ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នស
 វនកម្មឯករាជ្

យម
 ួយ

មានឈ្មោះថាការិយាល័យសវនកម្មជាតិ(NAO) ផងដែរ។ ការិយាល័យសវនកម្មជាតិ(NAO)គឺជាស្ថាប័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់
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របស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់។
 ការិយាល័យនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីធ្វើសវនកម្មទៅលើហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ត្រួតពិនិត្យគោ
 ល
នយោបាយសារពើពន្ធ

និងព
 ិនិត្យលើការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការបោះឆ្នោត

និងកា
 រងារនយោបាយ។ របាយការណ៍មួយ

ចំនួនរ បស់ការិយាល័យសវនកម្មជាតិ ត្រូវបានដាក់ជូនសភា និងត្រ
 ូវពិនិត្យមើលដោយគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ហើយ
របាយការណ៍ម
 ួយចំនួន

ក៏ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងក
 ិច្ចប្រជព
ុំ េញអង្គផ
 ងដែរ។

ការិយាល័យសវនកម្មជាតិ

ធ្វើការងារ

សវនកម្មចំនួនបួនប្រភេទ រួមមាន សវនកម្មល
 ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សវនកម្មល
 ើរបាយការណ៍ច្បាប់ និងប
 ទប្បញ្ញត្តិ
សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ និងសវនកម្មលគោ
ើ លនយោបាយសារពើពន្ធ។

បេសកកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម
នៅប្រទេសវៀតណាម នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា ក្នុងទិដ្ឋភាពរដ្ឋបាល ស្ថិតនៅចំណុះអគ្គលេខា

ធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
និងក្នុងទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស

ស្ថិតនៅក្រោមគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ

និងថវិកា។

នាយកដ្ឋាននេ
 ះ

មានមុខងារប្រហាក់

ប្រហែលនឹងការិយាល័យថវិកាសភារបស់ប្រទេសស៊ុយអែត និងហ្វាំងឡង់ដែរ ហើយមន្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងនាយកដ្ឋាន
មួយនេះ សុទ្ឋសឹងតែអ្នកមានសមត្ថភាពខ្ពស់។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅប្រទេសវៀតណាម មានស្ថាប័នពីរផ្សេងទៀត
នៅក្រៅសភាវៀតណាម ក៏ធ្វើការងារផ្តល់ព័ត៌មានជូនគ
 ណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំ និង

ត្រួតពិនិត្យទៅលើថវិកាជាតិផងដែរ។
 ស្ថាប័នទាំងពីរនេះរួមមាន មជ្ឈមណ្ឌលស្រា
 វជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន។

(រូបភាពដោយ៖ ព្រឹទ្ធសភា)

កាលពីថ្ង
 ៃទី ២៩ មិថុនា ២០១៥ គណៈកម្មការ សេដក
្ឋ ិច្ច ការផ្តួចផ្តើមបង្កើតការិយាល័យថវិកាសភានេះ

ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្មនៃព្រឹទ្ធសភា បានរៀបចំ ចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសភាកម្ពុជា

ទទួលបាន

ព្រមទាំងទទួល

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងលទ្ធផល បានការគាំទ្រពីម្ចាស់ជំនួយ និងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិ។ លើស
នៃដំណើរបេសកកម្ម

តាមរយៈបទបង្ហាញអំពីតួនាទី ពីនេះទៀត គេបានរំពឹងទុកថា នឹងមានការពិភាក្សា ជាវិជ្ជមាន

មុខងារ និងគំរូ បែបបទរបស់ ការិយាល័យថវិកាសភានៅ
រដ្ឋសភាប្រទេសស៊ុយអែត
ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់

ហ្វាំងឡង់

និង វៀតណាម

ការិយាល័យថវិកាសភា

និង

ការិយាល័យសវនកម្មជាតិនៅ
 ប
 ្រទេសហ្វាំងឡង់ផ
 ងដែរ ។

បន្តទៀតអំពីការបង្កើតការិយាល័យថវិកាសភានេះ ។
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វេទិកានៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

ប្រមូលផ្តុំភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ដើម្បីចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាព
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ចែករំលែកព័ត៌មានដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងដោះស្រាយ
បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាកម
់ ូលដ្ឋាន

(រូបភាពដោយ៖ ព្រឹទ្ធសភា)

កាលពីថ្ង
 ៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

ក៏បានឆ្លៀតឱកាសនោះ

សមត្ថភាព

ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

ស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលបានសន្យានាពេលកន្លងមក។

យ៉ង់ សែម អនុប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំភូមិភាគ

ខេត្តមណ្ឌលគិរី ជម្រាបជូនដោយសង្ខេបអំពប
ី ញ្ហា និងសភាព-

ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះ

ប្រចាំភូមិភាគទី ៨ បានរៀបចំវ
 េទិកាថ
 ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីការបង្កើន បញ្ហាសេសសល់ជុំវិញការចុះបញ្ជីដីធ្លី
សង្កាត់
ទី៨

និង

នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរី។

ឯកឧត្តម បន្ទាប់ពីឯកឧត្តម អេង ប៊ុនហ៊ាង អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក
 ្នុងវ
 េទិកាន
 េះ ដែលមាន

អ្នកចូលរួមចំនួន១៥០នាក់
ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

និង ជួយព
 ន្លឿនការ

ការណ៍សន្តិសុខទូទៅ នៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រ

ឯកឧត្តម

តំណាងឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមាន យ៉ង់ សែម បានធ្វើបទឧទ្ទេសនាមស្តីពកា
ី រអនុវត្តកម្មវិធីគោល

ក្រុមប
 ្រឹក្សាឃ
 ុំសង្កាត់

ក្រសួងមន្ទ
 ីរ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា និងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន។

វេទកា
ិ នេះ មានគោលបំណងសិកសា
្ ឈ្វង
េ យល់អព
ំ ប
ី ញ្ហប
ា ឈ
្រ ម

នយោបានយុទ្ធសាសច
្ត្រ តោ
ុក ណរបស់ រាជរដ្ឋភ
ា ិបាល ព្រមទាំង

ការអនុវត្តគោលនយោបាយ កំណទម្រ
ែ ង់វិមជ្ឍការនៅថ្នាក់ឃុំ

សង្កាត់។

របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ក្នុងខេតម
្ត ណ្ឌលគិ
 រី ឆ្លើយតបទៅ

វេទិកា

ព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយជាតិ តាមរយៈការធ្វើបទឧទ្ទេស-

ទៅនឹងសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ប្រធានបទ ដែលត្រូវបាន

នឹងបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើង និងផ្សព្វផ្សាយចែករំលែក

ក៏បានផ្តល់ឱកាសឲ្យធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយ

និងអ
 នុញត
ា ្ញ ឲយ្ វាគ្មន
ិ មកពីសប
ា ្ថ ន
័ 

នាមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។ បទឧទ្ទេសនាមទាំងនេះ ផ្តោតសំខាន់ ធ្វើការពិភាក្សា
ទៅលើច
 បា
្ ប់

ស្តីពីការរៀបចំ

ស្តព
ី កា
ី របោះឆ្នត
ោ ជ្រស
ើ រើសតំណាងរាស្ត្រច្បាប់

រាជរដ្ឋភិ
ា បាលឆ្លយ
ើ តប

រួមមានឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មាធិការ

ជាតិរៀបចំកា
 របោះឆ្នោត

បញ្ហាទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីឈ្មោះ

និងការប្រព្រឹត្តទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការ បោះឆ្នោត និងទ
 ំនាស់ដ
 ីធ្លី ដែលទាក់ទងទៅនឹ
 ងដីស
 ម្បទាន

បោះឆ្នោត និងត
 ួនាទីកា
 រទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់

សេដ្ឋកិច្ច ដីរដ្ឋ និងប្រជាពលរដ្ឋ។

ក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លី។ ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូ
 មិភាគទី៨ នៅក្នង
ុ វេទកា
ិ ក៏មានសំណស
ើ ម
ំុ យ
ួ ចំនន
ួ ពីប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដច
ូ ជា
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សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ទៅកាន់ម
 ន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បី វណ្ណា

លើកឡើងថាបញ្ហាទាំងនោះគឺជាបញ្ហ

ាប្រឈម

។

ពន្លឿនដំណកា
ើ រចុះបញ្ជដ
ី ធ
ី ី ្ល និងដីសហគមន៍ ចេញប
ណ
័ ្ណ កម្មសិទ្ធិ

ចំពោះ

កាត់បន្ថយអត្រាពន្ធសម្រាប់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។

មិនស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ណា
 មួយ ឬក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយ

ដីធ្លីជាលក្ខណៈឯកជនជូនស
 ហគមន៍ជនជាតិ

ភាគតិច

ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទីមួយ

លោក សោម សូរីដា

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

និង

តំណាង

គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចដែលស
 ្នើសុំចុះប
 ញ្ជីដី

ជាកម្មសិទ្ធិឯកជន

ត្រូវមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាខ្លួន

សហគមន៍ថាខ្លួនចង់ផ្តាច់ចេញពី
 សហគមន៍។ ជារួមឯកឧត្តម

សៀក

វណ្ណា

បានមានប្រសាសន៍ថា

បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងការចុះបញ្ជីដីធត
្លី ែងតែមានការលំបាក

ចំពោះនីតិវិធី

និង

មិនអា
 ច

មន្ត្រី ទាំងអស់របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

ជៀសវាងពីភា
 ពស្មុគស្មាញបា
 នទេ

ចំពោះបញ្ហាទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។

និងអ្នកពាក់ព័ន្ធឡើងវិញ មុននឹងសម្រេច។

ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្ម និង សណ
ំ ង់ បានពន្យល់ថា

ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរី បាន

មន្ត្រីចុះប
 ញ្ជីនោះឡើយ

ចាំបាច់

ព្រោះថាត្រូវការកសាង

ធ្វើការដោយឯករាជ្យ និងបានជម្រាបជ
 ូនអំ
 ពីដំណោះស្រាយ សំណុំឯកសារដ៏ជាក់លាក់មយ
ួ ត្រវូ ឆ្លងកាត់ការពិនត
ិ យ្ ពីមស
្ចា ដ
់ ី
ទាក់ទងនឹងបញ្ហ

ាដីធ្លី ឯកឧត្តម សៀក វណ្ណា អនុរដ្ឋលេខាធិការ

អតព
្រា ន្ធសមប
្រា កា
់ រផ្ទរេ កម្មសទ
ិ ិ ្ធ ដីធ្លី មិនត្រូវបានកំណត់ដោយ លើកឡើងអំពប
ី ញ្ហាទំនាស់ដ
 ីធ្លី ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមានការ
ប៉ុន្តែ

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ។
្ធិ

អនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពី

ដែលប្រធានសហគមន៍

ត្រូវទទួលបានព័ត៌មាន

ដែលក
 ំណត់អត្រា

ពន្ធ៤% ប្រសើរជាងមុនអ
 ំពប
ី រិបទច្បាប់ តួនាទី និងការទទួលខុ
 សត្រូវ

ទោះបីជាយ៉

ាងនេះក្តី យោងតាម ទាក់ទងកម្មសិទ្ធិដីធ្លី ដែលមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីលុបបំបាត់

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០១៣ ពន្ធ- ការភាន់ច្រឡំមួយចំនួន។
ប្រថាប់ត
 ្រា

ត្រូវបានអនុគ្រោះចំ
 ពោះការទទួលកម្មសិទ្ធិ

ឬ

សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យពីញាតិ ដោយដកចេញពីតម្លៃគិត វេទិកានេះ គឺជាវេ
 ទិកាទីបីហើយ ដែលសហការ

គាំទ្រ ដោយ
ពនប
្ធ ្រថាប់តចំ
្រា នន
ួ ២០០ ០០០ ០០០ រៀល (ពីររយលានរៀល)

វ.ស.ក ចាប់តាំងពីខែ មករា ឆ្ន២
ាំ ០១៥មក។ វេទិកាពីរ

រៀល) ចំពោះប្រទានកម្ម។

ឯកសារពិន្ទុវិស័យក្នុងការកសាងផែនការ និងក
 ម្មវិធីវិនិយោគ

ចំពោះសន្តតិកម្ម និង១០០ ០០០ ០០០ រៀល (មួយរយលាន ផ្សង
េ ទៀត

ឆ្លយ
ើ តបនឹងសំណរួ ទាក់ទងនឹង ប័ណក
្ណ ម្មសទ
ិ ដ
ិ្ធ ធ
ី ី្ល

ឯកឧត្តម

រួមមានវិធសា
ី ស្រប
្ត ប
ើ្រ ស
្រា ឯ
់ កសារព័តមា
៌ ននិង

ដែលបានរៀបចំធ្វ
 ើឡើង ពីថ្ងៃ១៤ ដល់១៦ ខែមករាដោយ
ក្រុមសមាជិកព
 ្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ៤ និងវ
 េទិកាស្តីពីលើក

សៀក វណ្ណា បានជម្រាបថា សហគមន៍ជ
 នជាតិភា
 គតិចដែល កម្ពស់សមត្ថភាព

និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍

មិនទាន់បា
 នទទួលស្គាលដោ
់ យក្រសួងមហាផ្ទៃ ជានីតិបុគ្គល មូលដ្ឋាន ដែលបា
 នរៀបចំធ្វើឡើងពីថ
 ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទ២
ី ៨
មិនអាចចុះប
 ញ្ជីដីធបា
្លី នទេ

បានទទួលស្គាល់រួចហើយ

រង់ចាំឲ្យមានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ថវិកា

។

ករណីសហគមន៍ដែល

តែមិនទាន់បានចុះបញ្ជី

ពីព្រោះដំណើរការនេះ

ពេលវេលានិងក
 ម្លាំងពលកម្ម

។

ឯកឧត្តម

គឺត្រូវ

ត្រូវការ

សៀក

ខែ ឧសភា ដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ៤។

គោលបំណងរួមនៃវេទិកាទាំងន
 េះ គឺដ
 ើម្បីផ្តលការគាំ
់
ទ្រដល់
សភាកម្ពុជា ក្នុងការបំពេញមុខងារតំណាងរបស់ខ្លួន។

(រូបភាពដោយ៖ ព្រឹទ្ធសភា)
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មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការលំបាក

ក្នុងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងក្រមនិតីវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

(រូបភាពដោយ៖ ព្រឹទ្ធសភា)

កាលពីថ្ង
 ៃទី ៦ និង ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

អ្នកប
 ្រតិបត្តច
ិ ្បាប់

សិក្ខាសាលាស្តីពម
ី ូលហេ
 តុ ដែលនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុង

យុត្តិធម៌សង្គម ហើយអ្នកអនុត្តច្បាប់ ក៏ជួបនូវការលំបាក

បានសហការគាំទ្រដោយវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា។

អនុវត្ត។"

ក៏កាន់តែមានតួនាទីសំខាន់

ដើម្បីឲ្យ

គណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃព្រឹទ្ធសភាបានរៀបចំ ការអនុវត្តច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តិទាំងឡាយធានាបាន
ការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងក្រមនិតីវិធីព្រហ្មទណ្ឌដ
 ែល ផងដែរទៅលើផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានរបស់ច្បាប់ក្នុងការ
សិកស
ា្ខ លា
ិ នេះ បានបព
្រ ត
ឹ ្រ ឡ
្ត ង
ើ កម
្រោ អធិបតីភាពដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព ់

ក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា មានបទឧទ្ទេសនាមចំនួនពីរ និង កិច្ច

របស់ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ពិភាកសា
្ តុមល
ូ ចំនន
ួ ពីរកម
ុ ្រ ផងដរែ ។លោក Francois Louis

និងមានការចូ

លរួមពីស
 មាជិកព្រឹទ្ធសភា សមាជិករដ្ឋសភា
តំណាងតុលាការអយ្យការ

និង

មេធាវីន
 ៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មហាអយ្យការគណៈ

មន្ត្រីអគ្គ-

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្ម
និងយុតធ
ិ្ត ម៌នព
ៃ ទ
ឹ្រ ស
្ធ ភា
នៃ

បានធ្វើបទឧទ្ទេសនាមអំពកា
ី រវិវត្តនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

នគរបាលយុត្តិធម៌និង ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៅប្រទេសបារាំង

អង្គការមិនមែនរ ដ្ឋាភិបាល ថ្នាកដ
់ ឹកនា
 ំ និង
លេខាធិការដ្ឋានព្រ
 ឹទ្ធសភា។

Coste ជាមេធាវី និងជាអតីតចៅក្រមមកពីប្រទេសបារាំង

និង

ព្រមទាំងបទ

ពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ នៅលើវិស័យនេះ។លោកបាន

មានប្រសាសន៍ថា

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រមព្រហ្ម-

ទណ្ឌរបស់ប្រទេសបារាំង

ត្រូវបានកែប្រែជាច្រើនលើក

បានបញ្ជក
ា ព
់ គោ
ី លបណ
ំ ង ច្រើនសារ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម និង

ការរៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានផ្លាស់

បរិបទសង្គម។

ប្តូរយោបល់ បទពិសោធន៍ និងស្វែងយល់អ
 ំពកា
ី រអនុវត្ត ឯកឧត្តម

ហ៊ី

សោភា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយ
 ុត្តិធម៌

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងក្រមនីតវិ ធ
ិ ព
ី ហ
្រ ទ
្ម ណ្ឌ និងបញ្ហាប្រឈម បានមានប្រសាសន៍អ
 ំពី ការវិវត្តនក្រ
ៃ មព្រហ្មទណ្ឌ និង
ដែលបានកើតឡើង ក្នុងការអនុវត្តក
 ្រមទាំងពីរ។ សម្តេច
វិបុលសេនាភក្តី

"ជាគោលការណ៍

សាយ  ឈុំ

បានមានប្រសាសន៍ថា៖

ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និង បទដ្ឋានច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹង
វិស័យតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ២០១៤ ច្បាប់ថ្មី

សភាមានតួនាទីជាអ្នកធ
 ្វើច្បាប់ប៉ុន្តែ ដែលពាក់ព័ន្ធវិស័យតុលាការនេះ មានច្បាប់រៀបចំអង្គការ
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តុលាការច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា និង គ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញា ធ្វើការងារនេះហើយ ក៏នៅ
ច្បាប់ស្តីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

ដើម្បីធានានូវ

មានបញ្ហាមួយចំនួនពិបាកក្នុងការអនុវត្ត ដូចជា កងកម្លាំង

ឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតុលាការ។ ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ ប្រដាប់អាវុធ ត្រូវស៊ើបសួរជៀសវាង ការប៉ះពា
 ល់សិទ្ធិបុគ្គល
ថា៖ "ជាការពិតហើយការដែលមានអត្ថបទច្បាប់តែមួយមិន

និងអង្គភាពដែលបុគ្គលនោះធ្វើការ។"

ឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ ហើយត្រូវបំពេញមុខ

អំពីសិទ្ធិនៃការទទួលបានមេធាវី ។ លោក ម៉ុង មុនីសោភា

គ្រប់គ្រាន់ទេ។" "ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ត្រូវតែធានានូវ ក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលបានពិភាក្សា
ការនោះតាមមនសិការ

នូវឥ
 ទ្ធិពលទាំងឡាយ។

ក៏មានការលើកឡើង

និងក
 ្រមសីលធម៌ ដើម្បីជៀសវាង បានពន្យល់ថាជនជាប់ចោទ គួរតែត្រូវទទួលបានមេធាវី តាំង

ព្រមជាមួយគ្នានោះឯករាជ្យភាព ពីដប
ំ ង
ូ នៃដណ
ំ
រើ ការនីតវិ ធ
ិ ច
ី ពោ
ំ ះរូបគាត់ ហើយលោក បានស្នើ

របស់តុលាការ ក៏ត្រូវការចូលរួមព
 ីសង្គមទាំងមូលដ
 ែរ។"

ឲ្យមានការជួបប្រជុំរវាងចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញាទូទាំងប្រទេស

ឯកឧត្តម

មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងទៀត អំពីចន្លោះប្រហោងក្នុងការអនុវត្ត

កិច្ចបន្ត គឺជាកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ដែលសម្របសម្រួលដោយ
អ៊ុក

ប៊ុនឈឿន។

ដែលបានលើកឡើង
សាលាដំបូង

លោក

រាជធានីភ្នំពេញ

មានចំណុចខ
 ្វះខាតមួយចំនួន
២០១០

ម៉ុង

ក្នុងចំណោមបញ្ហានានា


មុនីសោភា ចៅក្រម

បានចង្អុលប
 ង្ហាញថានៅ

នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ឆ្នាំ

ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការធ្វើសេចក្ដី

ទាក់ទងនឹងកុមារដែលមិនទាន់ដល់អាយុពេញ

សម្រេច

ចាប់ពីតុលាការថ្នាក់ក្រោមដល់

តុលាការជាន់ខ្ពស់ ជាមួយ

កន្លងមក។ ឯកឧត្តមកើត រិទ្ធិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌

បានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសយើងនៅជួបប្រទះបញ្ហា ក្នុង

ការស្វែងរកមេធាវីតំណាងឲ្យជនក្រីក្រ ពីព្រោះពួកគេពុំមាន
ថវិកា សម្រាប់តម្លៃសេវាច្បាប់ទេ។

បញ្ហាផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សា រួមមាន

វ័យ (កំណត់ចាប់អាយុ១៤ឆ្នាំឡើងទៅ)។ "ចំណុចដែល ការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ការធ្វើបត្យាប័ននិង កិច្ចការនីតិវិធី
ជាបញ្ហប្រ
ា ឈមនោះ

ក្រោយពីប្រកាសពិរុទ្ធភាពរបស់កុមារ

តើគួរយកគេទៅដាក់កន្លែងណា

រវាងចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា  មេធាវី និងនគរបាល ព្រមទាំង

ពីព្រោះយើងម
 ិនមាន ភាពចន្លោះប្រហោងនៃក្រមទាំងពីរ។

ទីឃុំឃាំងស
 ម្រាប់កុមារនៅឡើយ។ ការរៀបចំមន្ទីរឃុំឃាំង ក្នុងក
 រណីដែលជនសង្ស័យ
សម្រាប់កុមារ

គឺជាការសំខាន់

ដែលបច្ចុប្បន្នយ
 ើងកំពុង កន្លែង

ត្រូវបានកោះហៅមកសួរនៅ

នគរបាលយុត្តិធម៌នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅ
 

រៀបចំសេចក្តីព្រាងស្តីពីការបង្កើតមន្ទីរឃុំឃាំងសម្រាប់កុមារ

ឡើយដែលក្រមមិនបានចែងឲ្យច្បាស់លាស់។

នោះ

អនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងក្រមនិតីវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវបាន

ក្រោយពេលប្រកាសសាលក្រម
គឺជាកន្លែងមួយ

ដែលមណ្ឌលឃុំឃាំង សិក្ខាសាលាស្តីពីមូលហេតុ ដែលនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការ

សម្រាប់ធ្វើការបណ្តុះប
 ណ្តាល

ស្តារនីតិសម្បទារបស់កុមារ ដែលមានជាថ្នាក់រៀន ចំណេះ រៀបចំឡើង

ស្របតាមសំណរើ បស់គណៈកម្មការនីតិកម្ម

ដឹងទ
 ូទៅ និងជំនាញបច្ចេកទេស។" ជាមួយកា
 រលើកឡើង និងយ
 ុត្តិធម៌ន
 ៃព្រឹទ្ធសភា

ពីចំណុចខ
 ្វះខាត

ក្នុងការចែងច្បាប់លោកបានបន្ថែមថា៖

"ចំពោះបទល្មស
ើ តាមប្រពន
័ ប
្ធ ច្ចក
េ វ ទ
ិ យា
្ មា
 នការ ខ្វះខាតច្រន
ើ

ប្រធានបទនេះ។
ប្រតិបត្តិ

វ.ស.ក

លោក

បន្ទាបព
់ ីមានការស្រាវជ្រាវលើ

គឹមយាត

ដារ៉ារិទ្ធ

នាយក

បានថ្លែងនៅ
 ក្នុងស
 ិក្ខាសាលានេះ ថា

ទាក់ទងច្បាប់ការស៊ើបអង្កេតនិងការស៊ើបសួរដែលតម្រូវឲ្យ

"ការកំណត់បាននូវការលំបាក

ឯកឧត្តម អ៊ុក សាវុធ

ដើម្បីជម្រុញ ការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែប្រសើរ សំដៅពង្រឹង

ផ្តន្ទាទោសជនល្មើស។"

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធណ៍

បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនៃការវិវត្តរបស់ក្រមទាំងពីរ។

ឯកឧត្តម

មានប្រសាសន៍ថា៖

"ក្រមនីតិវិធីថ្មីនេះអាចថា

ទណ្ឌទាំងពីរនេះ

ក្នុងការអនុវត្តក្រមព្រហ្ម-

ជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ក
 ្នុងការដោះស្រាយ

សណ្តាប់ធ្នាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរស
 ង្គម និងផ
 ្តល់យុត្តិធម៌ព
 ិតប
 ្រាកដ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋ"។

(រូបភាពដោយ៖ ព្រឹទ្ធសភា)
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បេសសកម្មសិក្សារបស់គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា
ទៅកាន់ប្រទេសស្វីស

(រូបភាពដោយ៖ សភាស្វីស)

ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់១៧ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា ដឹកនាំ ក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន។ សមាជិកគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា
ដោយប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច
យុវនីតិសម្បទា

ការងារ

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក
 ិច្ចការនារី

បានធ្វើបេសកកម្មសិក្សាទៅ
 កាន់ប្រទេសស្វីស
យល់

អតីតយុទ្ធជន មានការចាប់អា
 រម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើបទប្បញ្ញត្តិ និងយន្តការនានា
ដែលលើកកម្ពស់កិច្ចព្រមព្រៀងរួម

ដើម្បីសិក្សាស
 ្វែង នៅក្នុងប្រព័ន្ធស្វីស

អំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបែ
 បព្រមព្រៀងរួម

និងសម្បទានផ្នែកនយោបាយ

យន្តការសម្រាប់ការបោះឆ្នោត

និងនីតិវីធី

និង តាក់តែងច្បាប់ ដំណើរការវិមជ្ឈការ និងការអនុវត្តផ្សេងៗ។ លើស

វិមជ្ឈការក្នុងប្រទេសស្វីស។ គោលបំណងនៃបេសកកម្មសិក្សានេះ គឺ ពីនេះ គណៈប្រតិភូ បានពិនិត្យមើលតួនាទី និងមុខងារអំពីក្រុមប្រឹក្សា
ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធ និងមុខងាររបស់សភាស្វីស ការងារ សហព័ន្ធ ដែលមានសមាសភាពរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន៧រូប ដែលត្រូវបានបោះ
របស់គណៈកម្មាធិការនានា សេវាគាំទដល់
្រ សមាជិកសភា មុខងារ ឆ្នោតគាំទ្រដោយសមាជិកសភា និងមានតួនាទីជាសហប្រមុខរដ្ឋ។
និងការងាររបស់ រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន និងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមភាគី

ស្វីស អំពីបរិបទនយោបាយ និងប្រវត្តិសាស្រ្តក្នុងប្រទេសស្វីស ដែល ប្រទេសស្វីស អនុវត្តប្រព័ន្ធសហព័ន្ធ ដែលរដ្ឋនីមួយៗ មានឯករាជ្យ

រួមចំណែកដល់ទម្រង់តែមួយជាពិសេសនៃប្រជាធិបតេយ្យបែបព្រម- ភាពយ៉ាងទូលំទូលាយ ទោះបីប្រទេសនេះ មានរដ្ឋាភិបាលកណ្តាល
ព្រៀងរួមក្នុងប្រទេសស្វីស។

គណៈប្រតិភូនេះ

(រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ)

ដែលត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហានានានៅទូទាំង

រួមមានសមាសភាពនៃតំណាងរាស្ត្រមកពីគ
 ណ- រួមមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនស្វីសទាំងមូល

បក្សប្រ
 ជាជន និងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
អគ្គលេខាធិការ

និង

បទ
្រ ស
េ ។ សភាសហព័ន្ធ ក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ ស្វស
ី តវូ្រ បានបង
ែ ចក
ែ ជាពីរថ្នក
ា ់

និង

រួមដំណើរដោយ (ដែលសមាជិ

ក

អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវា

បច្ចេកទេស រដ្ឋសភា និងមន្ត្រីវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា។

ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមប្រព័ន្ធតំណាង

និង សមាមាត្រ) និងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ ដែលសមាជិកតំណាងឲ្យប្រជាជន
ក្នុងខេត្តនីមួយៗ

និងត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមប្រព័ន្ធ

បេសកកម្មសិក្សានេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើនីតិវិធីការងាររបស់គណៈ- ឯកត្តនាម។ ក្រុមប្រឹក្សាទាំងពីរ មានអំណាចក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មធ
ា កា
ិ រអចិនយ
្ត្រៃ ៍ និងតួនាទីតត
្រួ ពិនត
ិ យ្ របស់គណៈកម្មធ
ា កា
ិ រនានា

កម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

និងច្បាប់ជាធរមាន

ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ

10
ផ្តល់របាយការណ៍
ប្រជាពលរដ្ឋ
ផងដែរ

និង

ព័ត៌មាន

និងធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់។ រយៈពេលមួយឆ្នំ ា ហើយបំពញ
េ តួនាទីសមប
្រា ព
់ ធ
ិ ផ
ី វូ ្ល ការតែបណ
ុ៉
ះោ ្ណ ។

ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការស្នើច្បាប់និងគោលនយោបាយ

ប្រសិនបើពួកគេអាចប្រមូលការគាំទពី
្រ ប្រជាជនឲ្យ ក្នុងអំឡុងបេសកកម្មសិក្សានេះ

គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាបាន

បាន ១០០.០០០ នាក់ ក្នុងរយៈពេ

ល ១៨ខែ និងអាចស្នើឲ្យ ចូលរួមស្តប
ា ប
់ ទបង្ហញ
ា
និងពិភាក្សាជា
 មួយគណៈកម្មធ
ា កា
ិ រនានា


ធើ្វវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ តាមរយៈការប្រមូលឲ
 ្យបានហត្ថលេខា របស់សភាស្វីស រួមមាន គណៈកម្មាធិការនីតិកម្ម គណៈកម្មាពីប្រជាជនឲ្យបានចំនួន៥០.០០០នាក់ ក្នុងរយៈពេល ១០០ថ្ងៃ។ ធិការសន្តិសុខស
 ង្គម

ប្រទេសស្វីស

អនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយចំនួនបី

តេយ្យតាមប្រព័ន្ធសហព័ន្ធ

រួមមាន

គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ

ប្រជាធិប- អ្នកជំនាញរបស់សេ
 វាសភាប្រទេសស្វីស។

ព្រមទាំង

គណៈប្រតិភូក៏

ប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបសម្រប បានទៅធ្វើទស្សនកិចនៅ
្ច ក្នុងខេត្ត Veud ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់

សម្រួល និងប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់។ ប្រជាធិបតេយ្យតាម ថាតើរដ្ឋបាលមូលដ្ឋន
ា ក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ ស្វស
ី
ដំណរើ ការយ៉ង
ា ដូចម្តច
េ
ប្រព័ន្ធសហព័ន្ធ គឺជាយន្តការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល និងបានជួបប្រជុំជាមួយតំណាងមកពីគណបក្សនយោបាយក្នុង
សហព័ន្ធរបស់ប្រទេសស្វីសទាំងមូល ខណៈដែលប្រជាធិបតេយ្យ ប្រទេសស្វីសផងដែរ។
តាមបែបស
 ម្របសម្រួល គឺជាយន្តការដែលធ្វ
 ើការសម្របសម្រួល

រវាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិ (រដ្ឋសភា) និងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ (ព្រឹទ្ធសភា) ដំណើរបេសកកម្មសិក្សានេះ
ក្នុងការអនុម័តច្បាប់

គោលនយោបាយ

ប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់

និងបញ្ហាផ្សេងៗ។ គមង
្រោ កិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តិការ និង អភិវឌ្ឍន៍ន
 ប
ៃ ទ
្រ ស
េ ស្វស
ី ដែលមាន

គឺជាយន្តការដែលផ្តល់តួនាទីដោយ គោលដៅពង្រឹងអភិបាលកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាព

ផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការធើ្វការសម្រេចចិត្ត ត ាមរយៈការ
ធ្វើប្រជាមតិ។

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ
នយោបាយធំៗចំនួនប្រាំ
រាល់ការសមច
េ្រ ចិត្ត

កម
ុ្រ បក
ឹ្រ សា
្ សហព័ន្ធ

ត្រូវបានរៀបចំក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃ

(រដ្ឋាភិបាល)

និង

សភាកម្ពុជា។ សភាស្វីស និងសេវារបស់សភាស្វីសកំពុងគាំទ្រ

គមង
្រោ នេះ

តាមរយៈការចែករំលក
ែ បទពិសោធន៍

មកពីគណបក្ស ដឹងជាក់សង
ែ ្ត ។


តាមរយៈបេសកកម្មសក
ិ សា
្

មានសិទ្ធិអំណាចស្មើគ្នា។ ដោយវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជានេះ

តវូ្រ ធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយមានការព្រមព្រៀងរួម។

និង

ចំណះេ -

ដល
ែ សមប
្រ សមល
ួ ្រ

គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាអាច

រួមគ្នាចែករំលែកឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តល្អៗ នៅក្នុងប្រព័ន្ធស្វីស

ទទួលខុសត្រវូ ចំ
 ពោះគោលនយោបាយជាតិ ជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាកម្ពុជា និងមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

ការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

និងវិស័យ រដ្ឋសភា។

ទូរគមនាគមន៍ជាតិ។ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ មានអាណត្តិ

ច្បាប់ដល
ែ បានអនុមត
័ ដោយសភាកម្ពុជា ៖
•

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៣ នៃច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្ត្រ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា៤ មាត្រា៥ មា ត្រា២៦ មា ត្រា២៧ មា ត្រា២៨ មាត្រា៤២ និងមាត្រា៧៤ នៃច្បាប់
ស្តីពីអគ្គិសនី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០១ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពី អគ្គិសនី នៃប្រទេសកម្ពុជា
ឆ្នាំ២០០៧ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០១៣ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋ បេឡារុស អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២២ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥
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•

ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋ
បេឡារុស ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ
សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមក នៃវិនិយោគ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២១ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីទូរគមនាគន៍ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីស្ថិតិ អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

•

ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារសម្រាប់ធ្វើ វិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេស ស្តីពីការបង្កើតអង្គការ

ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដើម្បីបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទៅក្នុឧបសម្ព័ន្ធ១ក នៃកិច្ចព្រមព្រៀង
ម៉ារ៉ាកេស អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
•

ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៥
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

ឯកសារស្រាវជ្រាវដែលផលិតដោយ វ.ស.ក គឺជា
 ផ្នែកនៃកម្មវិធីពង្រឹង

សមត្ថភាពមន្ត្រីស្រាវជ្រាវរ បស់សភា៖
•

ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥៖ ឬសគល់ និងផលវិបាកនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងការផ្តន្ទាទោស
ជូនសមាជិករដ្ឋសភា

•

កត្តាកំណត់គុណភាពនៃការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា ជូនគណៈកម្មការទី៧ នៃរដ្ឋសភា

•

កត្តាជះឥទ្ធិពលលើការបោះបង់ការសិក្សា នៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជា ជូនគណៈកម្មការទី៧ នៃរដ្ឋសភា

•

•

•

ការិយាល័យថវិកាសភា (កថស)៖ បែបបទ និងដំណើរការនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងវៀតណាម ជូនគណៈកម្មការទី២
នៃព្រឹទ្ធសភា
វិមជ្ឈការថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅកម្ពុជា ៖ការធ្វើផែនការវិនិយោគ បញ្ហាប្រឈម និងជម្រើសគោលនយោបាយ
ជូនគណៈកម្មការទី៤ នៃព្រឹទ្ធសភា
ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពរបស់អតីតយុទ្ធជន ជូនគណៈកម្មការទី៨
នៃព្រឹទ្ធសភា

•

មូលហេតុ និងការលំបាក ក្នុងការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី ជូនគណៈកម្មការទី៦ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

យុវជន និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ និងដែនកំណត់លើការធ្វើបាតុកម្មនៅកម្ពុជា ជូនសមាជិករដ្ឋសភា

•

តួនាទីរបស់គណបក្សប្រឆាំង ជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

•

ការសិក្សាស្តីពី កម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រ វេសន៍របស់ពលករ អ្នកជំនួញ និងអ្នកវិនិយោគ នៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ
(ខាងត្បូង) ជូនគណៈកម្មការទី៥ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

បទបញ្ញត្តិ និងបទបញ្ជានៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ជូនគណៈកម្មការទី៥ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

ក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានរបស់សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ជូនគណៈកម្មការទី៥ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

ការសិក្សាប្រៀបធៀបនូវគោលនយោបាយអន្តោប្រវេស្តន៍នៅ ប្រទេសកម្ពុជា និងសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ជូន
គណៈកម្មការទី៥ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

សភា និងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសបារាំង ជូនគណៈកម្មការទី១០ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី ជូនសមាជិករដ្ឋសភា

•

ផលប៉ះពាល់របស់គ្រឿងស្រវឹងមកលើសុខុមាលភាពសង្គម ជូនក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា

•

ករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ជូនគណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា
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•
•

•

ភាពចម្រុះនៃក្រុមជនជាតិភាគតិច និងសាសនាក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ជូនគណៈកម្មការទី៧ នៃរដ្ឋសភា
បញ្ហាប្រឈមដែលទាក់ទងទៅនឹងដីធ្លី និងសេវាពន្ធគយ នៅខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ និង ក្រចេះ ជូនគណៈកម្មការទី១០
នៃរដ្ឋសភា
បទបញ្ញត្តិ និងបទបញ្ជានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម៖ ករណីសិក្សាទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ជូនគណៈកម្មការទី៥
នៃព្រឹទ្ធសភា

•

ការជួញដូរ និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជា ជូនគណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើសនឹងស្ត្រីភេទ (CEDAW) ជូនសមាជិករដ្ឋសភា

•

•
•

ការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសហ្វីលីពីន ជូនគណៈកម្មការទី៦
នៃព្រឹទ្ធសភា
ការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការ និងយេនឌ័រ ជូនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ២
ការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការ និងយេនឌ័រ (គោលនយោបាយភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាព) ជូន
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៨

•

បញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅកម្ពុជា ជូនសមាជិករដ្ឋសភា

•

តួនាទីរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិ ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

•

គោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ជូនគណៈកម្មការទី១០ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

ការពង្រឹងមុខងារតំណាងរបស់សភានៅកម្ពុជា ជូនលេខាធិការដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

មូលហេតុនៃភាពក្រីក្រ និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនៅទីជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា ជូនក្រុម
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៦

•

តួនាទីនៃផ្លូវជនបទក្នុងការបង្កើនជីវភាពនៅជនបទ ជូនគណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភា

•

ជនជាតិដើមភាគតិច៖ សិទ្ធិនយោបាយ វប្បធម៌ ការអប់រំ និងការថែទាំសុខភាព ជូនគណៈកម្មការទី១ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

ការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ និងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី ជូនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៨

•

សីលធម៌ និងលក្ខន្តិកៈចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីធានាឲ្យការធ្វើចំណាកស្រុកមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ វ័យឆ្លាត
និងមនុស្សធម៌ជាងមុន ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

•

សភារបស់ប្រទេសស្វីស និងប្រព័ន្ធនយោបាយ ជូនគណៈកម្មការទី១០ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

នីតិវិធីនៃការសាងសង់សំណង់សាសនានៅកម្ពុជា ជូនគណៈកម្មការទី៧ នៃរដ្ឋសភា

•

អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនៅកម្ពុជា ជូនគណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា

•

ប្រជាធិបតេយ្យបែបព្រមព្រៀងរួម ឬប្រជាធិបតេយ្យបែបសម្បទាននៅប្រទេសស្វីស ជូនគណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា

•

•

•

•

បទពិសោធន៍ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួន៖ ប្រទេសចិន ទីក្រុងហុងកុង ប្រទេស
កូរ៉េខាងត្បូង និង សិង្ហបុរី ជូនគណៈកម្មការទី១០ នៃរដ្ឋសភា
ព័ត៌មាន ស្តីពីសភាកូរ៉េ និងបញ្ហាថ្មីៗអំពីបចេ្ចកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា(ICT) គោលនយោបាយទេសន្តរប្រវេសន៍
និងយេនឌ័រ ជូនគណៈកម្មការទី៥ នៃព្រឹទ្ធសភា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសម័យឌីជីថល និងការគម្រាមកំហែងដល់ភាពឯកជន និងសេរីភាពបុគ្គល ជូន
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
ការធានាកិច្ចការពារដ៏យូរអង្វែងប្រឆាំងទៅនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងការធ្វើអោយធ្លាក់ចុះនូវបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌រូបី
និងអរូបីនៃមនុស្សជាតិ ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

•

បច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្លាំងពលកម្មកុមារ នៅក្នុងខេត្តតាកែវ ខេត្តកែប និងខេត្តកំពត ជូនគណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា

•

ព័ត៌មានទូទៅអំពីសក្តានុពលនៃភាពជាដៃគូររវាងប្រទេសកម្ពុជា និងសហភាពអឺរ៉ុប ជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

•

វិធានការណ៍ និងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា ជូនគណៈកម្មការទី១០ នៃរដ្ឋសភា

•

ការដោះសយ
្រា ទំនាស់ដធ
ី ក
ី្ល
ប
្រៅ ព
្រ ន
័ ត
្ធ ុលាការនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពុជា និងប្រទស
េ ហ្វល
ី ព
ី ន
ី ជូនគណៈកម្មការទី១ នៃពទ
ឹ្រ ្ធសភា

•

ភេរវកម្ម៖ តម្រូវការការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកលប្រឆាំងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
និងសិទ្ធិបុគ្គល ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
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•
•

សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជា៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងពោធិ៍សាត់ ជូនគណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា
ការរួមចំណែករបស់សភានៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឆ្នាំ២០០៥
ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

•

ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចំពោះអតីតយុទ្ធជន និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ ជូនគណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា

•

ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងអភិបាលកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ជូនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៥

•

ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យថវិការថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងបរិបទវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឍការ ជូនគណៈកម្មការទី២ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

ច្បាប់សហជីព នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសបារាំង ជូនគណៈកម្មការទី៦នៃរដ្ឋសភា

សកម្មភាពសភាដល
ែ សហការគាំទោ
្រដ
យវិទយា
្ ស្ថន
ា សភាកម្ពុជា ៖
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ឯកសារព័ត៌មាន និងឯកសារពិន្ទុវិស័យក្នុងការកសាងផែនការ និងកម្មវិធីវិនិយោគ
ពីថ្ងៃទី១៤ដល់១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តប៉ៃលិន រៀបចំដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ៤
បេសកកម្មស្តីពីការសិក្សាឈ្វេងយល់អំពីករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាស្រុកសង្កែ
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយគណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា

ខេត្តបាត់ដំបង ពីថទី
្ងៃ ៥

ដល់ទ៧
ី

បេសកកម្មស្តីពីការពិនិត្យ និង អង្កេតជាក់ស្តែងពីករណីទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះ ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
រៀបចំដោយគណៈកម្មការទី១ នៃរដ្ឋសភា
បេសកកម្មស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងផែសមុទ្រ និង ទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់ឆ្នេរ ពីថ្ងៃទី ២៥ ដល ់២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
រៀបចំដោយគណៈកម្មការទី១០ នៃរដ្ឋសភា
បេសកកម្មស្តីពីការវាយតម្លៃដំណើរការ និងការលំបាកក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាសុខាភិបាល ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ នៅតំបន់
ដាច់ស្រយាល ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងសៀមរាប រៀបចំដោយ គណៈកម្មការទី៨
នៃរដ្ឋសភា
បេសកកម្មសព
ី្ត កា
ី រពិនត
ិ យ្ និងសង្កត
េ ជាក់សង
ែ្ត អំពភា
ី ពមិនបក
្រ ត
្រ ន
ី កា
ៃ របណ
្រ ប
ិ ត
័ ន៍សាសនានៅរមណីយដ្ឋន
ា  ឋ ានសួគ៌បូកគោ
ពីថ្ងៃទី១១ ដល់១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយគណៈកម្មការ ទី៧ នៃរដ្ឋសភា
បេសកកម្មស្តីពីការពិនិត្យមើលស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅខេត្តស្វាយរៀង ពីថ្ងៃទ១
ី ៥ ដល់១
 ៦ ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយគណៈកម្មការ ទី៣ នៃរដ្ឋសភា
សន្និសីទស្តីពីទស្សនៈភូមិសាស្រ្តនយោបានតំបន់ និងវិស័យការទូតសភា នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ
គណៈកម្មការ ទី៥ នៃរដ្ឋសភា

ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយ


បេសកកម្ម ស្តីពីការពិនិត្យស្វែងយល់ករណីបណ្តឹងចោទពាក់ព័ន្ធតម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៅសាខាគយនិងរ ដ្ឋាករ និងករណី
វិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរ ពីថ្ងៃទី២៥ដល់២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តក្រចេះ ត្បូងឃ្មុំ និងកំពង់ចាម
រៀបចំដោយគណៈកម្មការ ទី១០ នៃរដ្ឋសភា
សិក្ខាសាលាតាមដាន ស្តីពីព្រឹទ្ធសភា និងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឍការ វិសហមជ្ឍការ និង យេនឌ័រ
ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ២
បេសកកម្ម ស្តីពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលព័ត៌មាន ពីថ្ងៃទី៥ មីនា ដល់៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ១

រៀបចំដោ
 យក្រុម

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលគោលដៅអភិវឌ្ឍសហវត្សរ៍ទី៣ ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ
សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តី នៅថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា

និងកា
 រផ្តល់

បេសកកម្ម ស្តីពីការសិក្សាស្វែងយល់ អំពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានក្រោម២ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ពីថ្ងៃទី២៦ មីនា
ដល់២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយ គណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភា
បេសកម្មស្តីពីការតាមដានលទ្ធផល ពីការប្រមូលព័ត៌មាន អំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយ វិមជ្ឍការ វិសហមជ្ឍការ
និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ពីថ្ងៃទី២១ដល់២៥ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ៨
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បេសកកម្ម ស្តីពីការឈ្វេងយល់ បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លី ពាក្យបណ្តឹងនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែត និង ការត្រួតពិនិត្យ
ការគ្រប់គ្រងថវិកាន
 ិងបញ្ហាតម្លាភាពនៅក្នុងអាជ្ញាធរអប្សរា នៅខេត្តសៀមរាប និងបន្ទាយមានជ័យ ពីថ្ងៃទី២២ ដល់២៥
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោ
 យគណៈកម្មការទី១០ នៃរដ្ឋសភា
សិក្ខាសាលា ស្តីពីប្រព័ន្ធ និងសេវារបស់សភាសហព័ន្ធស្វីស និងកិច្ចការសភាសព័ន្ធស្វីស នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥
រៀបចំដោយគណៈកម្មការទី២ នៃព្រឹទ្ធសភា
កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៃសមាគមអគ្គលេខាធិការ ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនាដល់២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ នៅប្រទេសវៀតណាម
ចូលរួមដោយ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា
សិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥រៀបចំដោ
 យ
ក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា
សិក្ខាសាលាស្តីពហ
ី េតុផល ដែលនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងក្រមនិតីវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ពីថ្ងៃទី៦
ដល់៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយគណៈកម្មការ ទី៦ នៃព្រឹទ្ធសភា
សិក្ខាសាលា ស្តីពីគំរូ និងបែបបទការិយាល័យថវិការសភា នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី២
នៃព្រឹទ្ធសភា
បេសកកម្មសិក្សា ស្តីពីគំរូ និងបែបបទការិយាល័យថវិការសភា នៅប្រទេសស៊ុយអែត ហ្វាំងឡង់ និងវ
 ៀតណាម ពីថ្ងៃទី៦
ដល់១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយគណៈកម្មការទី២ នៃព្រឹទ្ធសភា
បេសកកម្ម ស្តព
ី កា
ី រអនុវត្តសទ
ិ ម
ិ្ធ នុសស្ និងការដោះសយ
្រា ពាក្យបណ្តង
ឹ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ពីថៃទ
្ង ី១៨
ដល់២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តកំពង់ធំ សៀមរាប និង ឧត្តរមានជ័យ រៀបចំដោយគណៈកម្មការទី១
នៃព្រឹទ្ធសភា
បេសកកម្ម ស្តីពីការសិក្សាឈ្វេងយល់ អំពីបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាលប
 ច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
និងការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពសម្រាប់អតីត យុទ្ធជន ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង
ព្រះវិហារ និងឧត្តរមានជ័យ រៀបចំដោ
 យគណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា
សិក្ខាសាលាស្តីពីការឈ្វេងយល់ពីច្បាប់ និងការអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា
ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយ គណៈកម្មការទី១០ នៃព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា
វេទិកា ស្តីពីលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់២៨ ខែឧសភា
ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តសៀមរាប រៀបចំដោយ ក្រុមសមាជិក ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ៤ និងគណៈកម្មការទី១០
នៃព្រឹទ្ធសភា
បេសកកម្មសក
ិ សា
្ នៅប្រទស
េ បារាំង ដើមប្ ស
ី ង
ែ្វ យល់អ
ព
ំ ត
ី នា
ួ ទីរបស់គណបកស្ នយោបាយ នៅក្នុងសភាបារាំង ពីថៃទ
្ង ី១៥
ដល់២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយ គណៈកម្មការទី៦ នៃរដ្ឋសភា
សិក្ខាសាលាពិភាក្សាបន្តអំពការិ
ី យាល័យថវិកាសភា ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ រៀបចំដោយគណៈកម្មាការទី២
នៃព្រឹទ្ធសភា
វេទិកា ស្តីពីការចូលរួមអនុវត្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន នៅខេត្តព្រៃវែង នៅថ្ងៃទី ៣០ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

ដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៦
•

បេសកកម្ម

ស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យ

ស្វែងយល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តន៍ច្បាប់នានា

លើវិស័យសុខាភិបាល

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុវនីតិសម្បទា ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនារី នៅខេត្តកំពង់ចាម និងកំពង់ធំ
ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់៣១ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា

•

បេសកកម្ម ស្តីពីការអង្កេតការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស និងពាក្យបណ្តឹងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាត់ដំបង និងបន្ទាយមានជ័យ
ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី១ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

វេទិកា ស្តីពីការបង្កើនសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី នៅថ្ងៃទី១២
ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៨

•

បេសកកម្ម

ស្តីពីការស្វែងយល់ពីការរីកចម្រើន

និងបញ្ហាប្រឈមនានា

លើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅខេត្តកំពង់ធំ

ព្រះវិហារ និងស្ទឹងត្រែង ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់២៧ សីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភា
•

បេសកកម្មសិក្សា និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
ដោយគណៈកម្មការទី៥ នៃព្រឹទ្ធសភា
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•

បេសកកម្មសិក្សា ស្តីពីគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីស និងការងារវិមជ្ឈការរបស់សហព័ន្ធស្វីស ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់១៨ កញ្ញា
ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា

•

បេសកកម្ម ស្តីពីការស្វែងយល់អំពីអេកូទេសចរណ៍ និងស្ថានភាពរួម នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ព្រះសីហនុ និងកោះកុង ពីថ្ងៃទី១៥
ដល់១៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី៧ នៃរដ្ឋសភា

•

បេសកកម្ម

ស្តីពីការអង្កេតការអនុវត្តសិទ្ធមនុស្ស

និងពាក្យបណ្តឹងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ដល់២៤កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី១ នៃព្រឹទ្ធសភា
•

កំពត

និងព្រះសីហនុ

ពីថ្ងៃទី២១

បេសកកម្ម ស្តីពីការស្វែងយល់ការអនុវត្តច្បាប់ និងកម្មវិធីនយោបាយទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្តាប់ព័ត៌មាន
ជុំវិញបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៤ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី១០ នៃរដ្ឋសភា

•

បេសកកម្ម ស្តីពីការស្វែងយល់អំពីវិស័យនានា ស្ថិតនៅក្រោមគណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភា នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ប៉ៃលិន
និងបាត់ដំបង ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ ៣០ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

•

បេសកកម្ម ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ និងអង្កេតតាមដានអំពីប្រសិទ្ធិភាព នៃការអនុវត្តច្បាប់នានា ស្ថិតនៅក្រោមគណៈកម្មការទី៨
នៃរដ្ឋសភា នៅខេត្តកែប ពីថ្ងៃទី២៨ កញ្ញា ដល់១តុលា ឆ្នាំ២០១៥

•

វេទិកា ស្តីពីការចូលរួមលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងអភិបាលកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន នៅខេត្តតាកែវ
នៅថ្ងៃទី៧ តុលា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៥

•

បេសកកម្ម

ស្តីពីការប្រជុំសមាគមអគ្គលេខាធិការសភា

ដោយអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា
•

នៅប្រទេសស្វីស

ពីថ្ងៃទី១៥

ដល់២២

តុលា

ឆ្នាំ២០១៥

បេសកកម្ម ស្តីពីការអនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងបរិបទវិមជ្ឍការ និងវិសហមជ្ឍការ នៅខេត្តរតនគិរី ពីថ្ងៃទី
១៧ ដល់២០ វិច្ជិកា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី២ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

វេទិកាស្តីពីការលើកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន

ដោយធានាសមភាពយ៉េនឌ័រ

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៣
•

និងការពង្រឹងតួនាទី

ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់

នៅខេត្តកណ្តាល នៅថ្ងៃទី

២០

វិច្ជិកា

ឆ្នាំ២០១៥

ក្នុងការ

ដោយក្រុម

បេសកកម្ម ស្តីពីការឈ្វេងយល់ពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា
នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងពោធិ៍សាត់ ពីថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ដល់ ៣ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

•

បេសកកម្មសិក្សានៅរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

•

ពីថ្ងៃទី៣០

វិច្ឆិកា

ដល់ថ្ងៃទី៤

ធ្នូ

ឆ្នាំ២០១៥

ដោយ

បេសកកម្មសិក្សា នៅប្រទេសញូហ្សេឡេន ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ពីថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី៤ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដោយ
គណៈកម្មការទី១ នៃព្រឹទ្ធសភា

•

បេសកកម្ម ស្តីពីការឈ្វេងយល់ពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី៦ នៃព្រឹទ្ធសភា
នៅខេត្តកំពង់ធំ និងសៀមរាប ពីថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី៥ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

•

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរការសភាប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្ងៃទី៤ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដោយ
លេខាធិការដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យនៃព្រឹទ្ធសភា

•

បេសកកម្ម ស្តីពីការអង្កេតការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស និងពាក្យបណ្តឹងនៅខេត្តរតនគិរី ស្ទឹងត្រែង និងព្រះវិហារ ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់០៧
សីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយគណៈកម្មការទី១ នៃព្រឹទ្ធសភា

16

ដើម្បីទទួលបាន សង្ខេបព័ត៌មានសភា
សូមទំនាក់ទំនងមក
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