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វិទ្យោស�នសភាក

ឯកសរសេង�

“តួនាទរបស់្រពឹទ�សក�ងករអភ
ិវឌ្ឍតមែប្របជាធិបេតេនថា�ក់េ្ជាតិក�ុ្របេទក
ុ
ម�ជ”
ុ

I-េសចក�ីេផ�ម
ី អំពក
ី ំែណទ្រមងវិមជ្ឈករេនក្របេទកម�ុជ
វិមជ្ឈក្រត�វបានឲ្យនិយមន័យថដំេណីរកៃនករេផ�ករទទួលខុស្រវេលីករបំេពក
ព�កច
ិ �េសវសធាពរី ដ�បាថា�កកណា�លេថា�ក់មូលដ ឬរដ�បាលថា�ក់េ្រកម កំែណទ្រមង
វិមជ្ឈក

្រត�វបអនុវត�េនទូទ ំងពិភពេលអស់រយៈកលជពរី ទសវត្រ៍កន�ងមកេហយ
ី ។  កំែណ

ទ្រមងេនះ បានែស�ងឲ្យេឃីញនសរ្របេយាជជាេ្រចីនដូច
•

ករព្រងវប្បធម៌លទ�ិ្របជាធិបេនិងករចូលរួមរបស់្រពលរដ�េនក�ុងកេធ�ី
េសចក�ស
ី ំេរចចិត�ជាសធា

•

ករេធ�ីឲ្យមានតុលអំណាចៃរដ�បាលថា�កណា�

តមរយៈករេផ�រអំណាឲ្យ

អជា�មូលដ�
•

ករេធ�ីេអយរកនែតេឆ�ីយតបេទនឹងតំរូវកររបស់្ពលរដ�

•

កេលក
ី កម�ស់គណេនយ្យភរបស់អជា�មូលដ�

•

កផ�ល់ជូននូវេសវេនថា�ក់មូលដ�នឲ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ផល និង ែដលអ
េឆយតបេទនឹ
�ី
តំរូវក និងប��ជាកែស�ងេនថា�ក់មូលដ

រជរដ�ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រដក់េចនូវេគាលបំណងៃនកំែទ្រមងករ 
អភិវឌ្ឍនតមែប្របធិបេតយ្េនថា�ក់េ្រក េដីម្បី
•

េធ�េអ
្របជាធិបេតយ្យ គណេនយ្យភាពមានករទទួលស�ល់កន់
ី

•

េលីកកម�ស់ករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ� 

•

ផ�ល់សិទ�ិអំណាចដល់្រក�ម្របឹក្សោឃុំេដីម្បីជួយសេ្រមចឲ្យបាននូវេគាលេដ
ក�ុងករត់បន�យភាព្រកី្រក និងភាពអនេនមូលដ�នឲ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ផ
្របសិទ�ភ

ទ្រមងរបស់វិមជ្ឈកររួមម
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•

“វិមជ្ឈករសរេពី”

:

កេផ�រនូវករទទួលខុស្រតែផ�កហិរ��វតុេទ
� ឲ្អជា�មូលដ�

ក�ុងទ្រមងជកផ�ល់ឲ្ពីរដ�បាថា�កកណា�

និង/ឬ ករផ�ល់អំណេដីម្ប

បេង�ីននូវ

ចំណូលផា�ល់ខ�ួេទឱ្យអជា�ធរទ
•

“វិមជ្ឈករនេយ“:

កផ�ល់ឲ្្របពលរដ�

និងអក
� តំណាជាប់េឆារបស់ពក
ួ េគនូវ

អំណាកន់ែេ្រចីនក�ុកេធ�ីេសចក�ីសំេរចចិត�ជាសធារ ករអនុវត�ែបបេន ប��ក់
ថអ�កតំណាខនេយាបាយរបស់្ពលរដ�ក�ុងមូលដ�(ដូចជា សមាជិក) និង
ម�ន�ថា�ក់មូលដ�
អែស�ងយល់កន់ែតច្បោសពីត្រម�កររបសមា�ស់េឆាខ�ួន។ 
ី
•

“វិមជ្ឈកតមែប្របជាធិបេត“:

ករេបាះេឆេនថា�កមូលដ�ៃនអជា�ថា�ក់េ្រក

ជាត(SNAs) ែដលជាអ�តំណាង និជាអ�ទទួលខុស្រត�ពីថា�កេលីេទ ថា�ក់េ្រចំេព
្របជាពលរដ�ថា�កមូលដ�ន តួយា៉ងដូ្រក�ម្របឹក្ស-សង�តេនក�ុ ្របេទសកម�ុ
•

“វិមជ្ឈករដ�បា”:

ែដលធនធាៃនករទទួលខុស្រត�វ និងករេឆឆ�ង

េដេផ�រពីថា�ក់េលីមកថា�ក់េ្ពីបណា ្រកសួថា�ក់ជាត
េនថា�ក់េ្រកម (េហ“វិសហមជ្ក”)

្រត�វអនុវត�

ក៏ដូចជាមន�រជំនាញនា

េទឲ្អជា�ថា�ក់េ្រជាតអនុវត�េដយ

ឯករជ េដយេនែតមានករទទួលខុស្រត�វចំេពះ្រកសួងថ (្របតិភកម�) ឬផ�ល់ 
ឯករជ្យភាពអជា�មូ លដ�ននូវសិទ�ិអំណទំង្រស�ងក�ុងករេធ�ីេសចក�ីសំេរចចិ
(ករេផ�រអំណាច។
េនក�ុ្របេទកម�ុជ ករអភិវឌ្ឍតមែប្របជាធិបេតេនថា�ក់េ្ជាត(SNDD) ចប់
េផ�ីមដំេណីរករចប់តំងពី២០០១

ជមួយនិងច្បោស�ីអំពីករ្រគប់្រគងរដ�បាលៃ-សង�ត់ ែដ

បាកំណត់អំពេបាះេឆា
េដផា�លក�ុងករេ្រជីសេរ្រក�ម្បឹ
ី
រ ឃុំ-សង�ត់ ែដលមានភារកិ
ក�ុងករបេង�ីែផនកអភិវឌ្ឍន៏រយៈេពល្របា ំ

និងែផនកវិនិេយា្របចំឆ

របស់ខ�ួន  តមរយដំេណីរករៃនករចូលរួម។ ករេផ�រមូលន
ផ�ល់ជូនដល់្រក�ម្របឹក្ស

េ្រកមែដនសមត�កិច

ពីអជា�ថា�កកណា�

គឺ្រត�បា

េដីម្បផ�ល់េសវនាែដលេឆីយតបេទ
�
គេ្រងអទិភានានាដូចប

កំណត់េនក�ុងែផនករេនះ និងេសវេផ្សងៗែដលអ�កផ�ល់េសវ្រត�វផ�ល់ជូនេដយេឆ�ីយត
អទិភាពេនថា�ក់មូលដ�ន េដយបានទទួលមូលនិធិតមរយៈករេផ�រពីថា�ក់ជាតិ និ
បានតមរយៈតួអង�នានា ដូចជាអង�ភាពរបស់្រកសួងពកជរដ�ភិបាលកម�ុជាេន្រស�ក
និងថា�ក់េខត� ្រពមទអង�ករមិនែមនរដ�ភិនាន
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ច្បោប់ ស�ពីករ្រគប់្រគង
រដ�បា-េខត� ្រក�-្រស�-ខណ� ឆា�២០០៨ (ច្បោអង�ក)
ី
បាអនុ��តឲ្យមានករេបាះេឆា�តអសកលេ្រជ្រក�ម្របឹរជធា-េខត�

្រក�-្រស�-ខណ�

េនថា�េខត� និងថា�ក្រស� េដយបានចប់េផ�ីមដំេណីរកអំពីកេរៀបរប និងករកំណត់អំព មុខងរ
និងធនធានសរេពីពន�

ែដល្រត�ផ�ល់ឲ្អជា�ថា�ក់េ្រជាត

និងបានកំណត់អំពីទំនាក់ទំ

រវងេខត�ទ២៤ ្រក�-្រស�-ខណ�ទំ១៩៣  និងឃុំ/សង�ត(េហ”ឃុំ”) ទំ១៦៣៣ ក�ុង្របេទ
កម�ុជា

េគកំពុងេផា�តេលីករកំែ្រមង់េនថា្រស�/្រក�ង

បច�ុប្បន

េលក
ី កម�ស់ករផ�លេសវ

និងកដក់េគាល

ែដលអចសេ្រមចបានូវមា្រតដ�នេសដ�កិច�ែដលជាត្រម�វករទូ

ឃុំ។
ជ យ និប��្របឈ
II-េជាគ័
កំែណទ្រមងករអភិវឌ្ឍតមែប្របជាធិបេតេនថា�ក់េ្ជាត

សេ្រមចបានសមិទ-

ផលជាេ្រចីនក�ុងរយៈេពលដ៏ខ�ី កេបាះេឆាេនថា�ក់មូលដ�នបាននាំមកនូវេស�រភាព ្រគប
នេយាបាយបានេធ�ីករជាមួយម្បបំេរ្របជា
ី
មូលដ�ន

និង្របជាពលរ

េហយ
េឡីងរវងអជា
ី ទំនុកចិត�បាេកតមាន
ី

តមរយកិច�សហករេលកង្រគប់្រ

ករេរៀបចំ

និកអនុវត�

គំេរេនមូលដ។  ថវិកស្រមាប់ថាឃុំបានេកីដល់  ២០០លដុល�រ េហយ
ី សមត�ភាពក�ុងក
្រគប់្រគងហិរ��វត

ក៏មានករេកីនេឡីងតមរយៈេគាលក

“េរៀនតមរយៈករអនុវ”។ 

ករ

សេ្រមចបាននូវសមទ�ិផលទំងេនះ ្រត�វបានកត់សំគាល់េឃីញជាពិេង្របេទសែដលពុំមា
្របវត�ិយូរអែង�ងៃនអភិបាលកិច�តមែបប្របជាធិបេតយ្យ ឬករចូលរួមក�ុងឆាកនេយាបាយព
េទថា�ក់េល

េទះបីជាយា៉ងណាក៏េដយ េនក�ុងករអភិវឌ្ឍតែបប្របធិប

េនថា�ក់េ្រក

េតយ្

េនមានប��្របឈមជាេ្រចីែដល្រត�ជំនះឲ្បាន េហីកក េនះ

មាសរៈសំខន់ ណាស់េនក�ុងដំណបនា �ប់ៃករេធ�កំែណទ្រមង។ ប��ទំងេនាះរួមម

១- ករស្រមបស្រម�លរវងស
ត ខន់ៗ េដីម្ប
ំ
ីេឆា�ះេទរកកំែណទកអភិវឌ្ឍនត ែបប្របជាធ
េតយ្េនថា�ក់េ្ជាត
វិមជ្ឈករគឺជាកំ្រមងមួយៃនរដ�បលទំងមូល

និមាករចូលរួមពី្រកសួងចំន១៥

េផ្សៗគា េដីម្បបំេពញករងរជាមួ េដីម្បីសេ្រអំពីករទទួលខុស្រត�វ( រ “មុខង”) េន ក�ុង
ែដលគួរែត្រត�វនផ�ល់េទឲ្យអជា�ធរថា�ក់េ្រកមជ
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និងធនធាសម្រស

និងកម�វិធនានាក�ុង
ករកសងសមត�ភាព។ ្រកសួងមួយ
ី
្រប្រពឹត�េទបានយេនក�ុងករងរ

ប៉ុែន�ក៏េនមាន្រកសួងខ�ះេ

េដយសភាពខ�ះខតៃនស្រមស្រម�

ចំនួន មានដំ
ជួបឧបសគ�

េនេឡីរវេគាលនេយាបាយ និងករ

ែផនកររបស្រកសួង ្រពមទំងេគាលេដរបស់ករ។

ស្រមាប់រយៈេពលែវង ្របសិនេបី

្រកសួងទំងអស់មិនបានបំេពញករងរជាមួយគា� ជាអចនាំឲភាពខ�ះខតែផ�កធន
ស្រមាប់អជា�ធរថា�ក់េ្រកមជាតិេដីម្បីេឆ�ីយតបេទរបស់ខ�ួន។ ប��េនះែដរ  ក៏អចបណា�ល
មានករផ�ល់េស
វ បានេពញេលញេនថាមូលដ�ន ផងែដរ ែដតធម�តមុខងរ និងធន
ពបណា�្
រកសួងដំេណីរករជាមួយគា�េដម្បីផ�ល់េសវ
ី
ី
ដូចជាកម� វិធីសុខភាពែដលបានផ�ល់ជូនដល់សលេរៀនេនតម

២- ករទំនាក់ទំនងេនថមូលដ�
ករទំនាក់ទំនងល� មានសរៈសំខន ់ខ�ំេនថ កម
់ ូលដ�ន ែដលអជា�ធរមូលដ
្រត�វយល់អំពីករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន និងវិធីស�ស�ែដលពួកេគអចេ្របី្របាស់ចំណូល
ដល់ពក
ួ េគេដីម្បីេឆ�ីយតបេទត្រម�វករេនថា�ក់ម

ប��េនះក៏មានសរៈសំខន់ផងែដរ ែ

្រត�វឲ្យ្របជាពលរដ�ដឹងអំពីអ�ីែដលខ�ួនរំពឹងថានឹងនពីអជា�ធរថា�ក់េ្រកមជាតិ េហីយ្រត
យា៉ងដូចេម�ចេដីម្បីចូលរួមក�ុងករេធ�ីែផនករ ករផ�ល់េសវ និងករ្រត�តពិនិត្យេលីេសវ
េនថា�ក់មូលដ ក�ុងចំេណាមអជា�ធរមូលដ�ន ក្របកួត្របែជងខងនេយ ាបាយ 
នេយាបាយែដល្របដណ�ប់េលីករទំនាក់ទំនង និរស្រមបស្រម�ល។ ឧទៈ េមឃុំអចនឹង
សូវជាេ�ផ រសិទ�ិេទឲ្យជំទប់ទីមួយ ឬជំទប់ទីពីរ ស្រមាប់ករេធ�ីជាតំណាងរបស់ខ�ួនេទ។ ជាល
ករងររបស់ឃុំអចរំេដយសរែតេមឃុំអវត�ម

៣- ករខ�ះចេនា�ះភាពច្បោស់លប់
ច្បោវិមជ្ឈករ កំណត់អំពីមុខងរ
ទំនាកទំនងរវងពួកេគ។

និងករទទួលខុស្រត�វរអជា�ធរថា�ក់េ្រកមជាត

ប៉ុែន�េទះយា៉ង

ករកំណត់មួយចំនួនេនមិនទន់មានលក

ច្បោស់លស់េនេឡីយេទ េហីយេនែតដក់ឲ្យអនុវត�។ ឧទៈ ច្បោប់ពុំបានកំណត់ឲ្
តួនាទីរស់ជំទប់ទីមួយ  និងជំទប់ទីពីរ
្របគលអំណាច

ក៏ដូចជាេស��នឃុំផងែដរ។ ម្យោ៉ងេទៀត េនេពលែដលមា

និងករទទួលខុស្រត�វេទឲ្យអជា�ធរថា�ក់េ្រ កមជាតិពីថា�ក់ជាតិេ
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ប��ក់ឲ្យបានច្បោស់លស់អំពីអណត�ិ ងរជាក់លក់េនាះេទ ែដលជាេហតុបមា
កភ័ន�្រចឡក�ុងចំេណាមអជា�ធរថា�ក់េ្រកមជាតិអំពីភារកិច�ពិត្របាកដ

៤-គណេនយ្យភ និងករចូលរួ
េនឯថា�ក់ឃុំ ម�នឃុទ
ំ ទួលខុស្រត�េលីសកម�ភាពរបសខ�ួនចំេព អជា�ធរថា�ក់ជាតិអជ ធរ 
ែដលមានឋនានុ្រកមខ�ស ់ជាង អជា�ធរថា�ក ជាពិេសសទក់ទងេទនឹងករេ្រប មូលនិធិ 
និងេធ�ីពីថា�ក់េល
និងេដីម្បីធ

មកថា�ក់េ្រកមេដម្បីឲ្យ្រប
េធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�េលីអទិភា
ី

មូលដ�ន

ដល់កិច�អភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេតយ្យតមរយៈសិទ�របស់ពក
ួ េគ។ 

គណេនយ្យភាពថា�ក់េលីម កថា�ក់េ្រកម គឺជាបរិករណ៍ថ�ីមួយស្រមាប់បណា�្របេទ
្រប វិត�អភិបាលកិច�តមឋនានុ្រកម េហីយទស្សនទនៃនគណេនយ្យភាពេនមិនទ
េពញេលញនិងអនុវត�ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេនេ។ ករចូលរួមេដយស�័្រគចិត�រ្របជាពលរដ�ទ
ដំេណីរករៃនករេធ�ីែផនករស្រមាប់េសវេនថា�ក់មូលដ�ន និងករេមល
ី េលស
ី កម�ភាពរបស
អជា�ធរមូលដ�នែដលជាគន�ឹះៃនគណេនយ

្យភាព និង្របសិទ�ផលៃនវិមជ្ឈក

ករណីេនះ 

អចមានករលំបាកេនេពលែដល្របជាពលរដ�មានបទពិេសធន៍តិចតួចក�ុងករែ្របក
រួមក�ុងករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�េនថា�ក់មូល

េនតមទីជនបទ ្របជាពលរដ� អច

េវលចូលរួម ប៉ុែន�្របែហលជាមិនអចយល់ដឹងអំពវិធីស�ស�ែដលអនុវ
ត�េទឲ្យមាន ្របសិទ
ី
េហយអចពុំមានទំនុកចិត�ក�
កបេ��ញនូវគំនិតេយាបល់
ី

និងត្រមករបស់ខ�ួនេទ។  េនមទី្រក�ង

្របជាពលរដ�អចមានករយល់ដឹងេ្រចវិធីស�ស�ែដពក
ួ េគអេធ�ីឲ្មាភាពខុសែប�ក ប៉ុែន�ពុ
មានេពលេវលេដីម្បីចូលរួម។  ប��េនះបានបង�ត្រម�វករតុល្មួយរវង េគាលនេយា
និងបទប��តិជាក់លក់ស្រមាប់ថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់មូលដ�
�
មជ្ករ

ក�ុងករណីជាេ្រច

ែដលដំេណីរករេធ�ីែផនករេនែតបង�រឱមានករយល់្រដល់្របជាពលរដ� និង្រ្របឹក
ឃុំផងែដរ។

៥- មូលនិធិសរ
ំ បអជា�ធរថា�ក់េ្រក
្រក�ម្បឹក្សោឃុំ
្រត�វករមូលនិធិ្រគប់្រគាន់េដល់ករផ�ល់េសវេនថា�ក់មូលដ�ន 
រ
ករេផ�

និងករ្របមូលចំណូលពីថា�ក់ជាតិមកថា�ក់ម។

មូលនិធិពីរដ�បា

ថា�ក់ជាមកថា�ក់មូលដ

មូលនិធិឃុ /ំ សង�ត់គជាក

េផ�រ

េហយេន
ៃថ�អនាគតថា�ក់្រស�កក៏នឹងមានក
ី
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ជូននូវមូលនិធិ ស្រមាប់ផ�

េសវេនះផងែដរ។ បច�ុប្បន� មូលនិធិឃ/សង�ត់ តំណាង

ែតចំនួនសមាមា្រតតូចមួយប៉ុេណា�GDP
អភិវឌ្ឍន៍ចំនួ៣៧

បង�ញថ

គឺ

០.២៦%។ កសិក្សបស�ង់ក�ុង្របេទសកំពុ

ជាមធ្អ្រជាទូេ

េដីម្បីេឆ�ីយតបេករបំេពញភារកិច�របពក
ួ េគគមា
ឺ

ៃនករេផ�ពីថា�ក់ជាតិមកអជា�ធរមូល
្របែហល

៣%

ៃនGDP។ 

បទពិេសធន៍ៃករអនុវតល�ៗថា�កអន�រជាតិបង�ញថារែតប�ូ � លគា�រវកេផ�រពីថា�ក់ជា
និងក្របមូចំណូលេនមូលដេដីម្បឲ្យអជា�ធរថា�ក់េ្រអនុវត�េទប

េដយស�័យត

បច�ុប្បន� េទះបីអណត�្រត�វបកំណត់េដយច្បក៏េដយ  ក ្របភពចំណូេនមូលដ� គ្ឺ របមូ
បានតចតួចបំផុត។ ឃុំគួរែត្រត�វបអនុ��តឲ្យ្របមូលចំណូលែដលមានតំៃលទបពីអ
េនតមផ្សោរ ឬផលិតផលទូេទេនក�ុងឃអជួយបេង�ីនករ្របមូលចំណូលេនមូលដ
េហយគួរ
ែត្រគប់្រគងេដំេណីរករៃ
ី

ករ្របមូលចំណរហូតដល់អជា�ថា�ក់េ្រកមជ

មានករទលខុស្រត�វកន់ែតេ្នេលី វិស័យេនះ។

៦- សមត�ភាពរបស់អជា�ធរថា�ក់េ្រ
ភាគេ្រចីនៃនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃុំែដលជាប់េឆា�ត ជាពិេសសេនតមទី
ចំណាស់ 

និងជា្របជាពលរដ�ែកេគារពរប់អនេនក�ុងសហគមន៍។ េលីកែលងែតេស��នឃ

ែដលភាគេ្រចីនពួកេគអចមានបទពិេសធន៍តិចតួច និងអចរកនិត និងករអនុវតថ�ីៗ ដូចជា
ករ្របឈមក�ក្រគប់្រគងហិរ��វត�ុជាេដ

េបីេទះបីជាមានវគបណ
� �ុះបណា�លដល់្រក�ម្របឹ

ែដលេរៀបចំេដយ្រកសួងមហៃផ� និងតួអង�េផ្សងៗដូចជាៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាយា៉ងណាក៏
កលករបណ�ុះបណា�លទំងេនាះហក់បីជាមានភាពទូងេពក

ពុំមានករែសយល់ឲ្បា

្រគប់្រគាន់ និងមានករខ�ះខតនូវករពន្យល់លំអិតឲ្យ។ សមត�ភាពគជាកត ដ៏សំខន់
ក�ុងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ និងអចមានប��មួយែដលមានករែសយល់អំពីវិធីស�សៃនករ
ផ�ល់្របេភទេសវេផ្សងៗជាជាង្របេភទជាក់លក់ែតមួយមុខ  រចនាសម�័នខ�តតូច។
ជសក�ក
ី ម� បង�ញថា្រក�ម្របឹក្សោឃ្របាស់មូលនិធិឃុំ/សង�ត់ស្ែតករផ�ល់នូេហតរចនាសម�័ន
ខ�តតូច

និង្របែហលជាមានភាព្របាកដអំពីស�ស�ៃនកផ�ល់េសវសង�ែដលចំបាច់ស្រ

ករកត់បន�យភាព្រកី្រក

កត�េនះអចមានសរៈសណាស់ស្រមកម�វិធីកសងសមត�ភ

ែដលអចឲ្យម�ន�ីរជករេទទស្សនកិច� និងសិក្សោែស�អជា�ថា�ក់េ្រកមជាតិ ែដល
ពិេសធនអនុវត�បាល�ៗក�ុងករ្រគប់្ហិរ��វតុ និងក
�
រផ�លេសវ
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III-តួនាទីរបស់សភាក�ុងដំេណីរករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជា
េដយែផ�កេលីត្រម�វករស្រមាប់កំែណទ្រមង់ទូេទដូចមានេរៀបរប់ខងេលី និ
ៃនករអនុវត�ល�ៗជាអន�រជាតិ សភាអចមានតួនាទីគន�ឹះេលីវិស័យមួយចំនួនដូច

១- ករេលីកកម�សករអនុវត�កំែណទ្រមករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិេនថា�ក់ េ្រក
តមរយៈមុខងរជាតំណាងរប
សមាជិកសភាអចមានឥទ�ិពលយា៉ងខ�ំងេលីដំេណីរករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជ
ថា�ក់េ្រកមជាតិ តមរយៈតួនាទីបស់ខ�ួន ករេរៀបចំនូវករពិេ្រគាះេយាបល់ជាស
ថា ក់មូលដ�ន និងករតមដនជាមួយរជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងបណា�្រកសួងពក់ព័ន�
នានាែដលបានេលីកេឡ កម�វិធៃនក
រពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈមាន
ី
•

េដីម្បីទទួលបានព័ត៌មានពី្របជាពលរដ�េដីម្បីជួយដល់រជរដ�ភិបាល និងសភាក�ុងក
សេ្រមចចិត�អំពផល្របេយាជន៍របស់្របជាព

•

េដីម្បផ�ល់ជូន្របជាពលរដ� និងអជា�ធរថា�ក់េ្រកមជាតិអំពីច្បោប់ ន

ស�ីពី

ករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្រ
•

េដីម្បីជួយេដះ្រសយប��្របឈមែដលអចេកតមា
ី ន េឡីងក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�ច្ប
ករអភិវឌ្ឍនមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្
្របសិនេបករអនុវត�េទមាន្របសិទ�ភាព េនាះវមិន្រតឹមែតអចជួយអ�កតក់ែ

កបំេពញមុខងរជាតំណាងរបស់ខ�នប៉
ួ
ុ េណា វក៏អចជួយផ�ល់ដល់អ�កតក់ែតងច្បោប់នូវព័
ែដលអចជួយដល់ពួកគាត់េនកេពលបំេពញតួនាទី និងតួនាតក់ែតងច្បោប់ផងែ ដូចែដល មា
ែចងេនក�ុងបទប��ៃផ�ក�ុងរបស់្រពឹទ� សមាជិក្រពឹទ�សភាមានកតព�កិ ច�ផ�ួចេផ�ីមេរៀបចំ សិ
ឬេវទិកេដយមានករចូលរួមពី្របជាពលរដ� និង្រក�ម្របឹក្សោអជា�ធរថា�ក់េ្រកម
ព័ត៌មានស�ីពីប��នានាេនក�ុងមណ�េឆា�ត ឬេរៀបចំកិច�ពិេ្រគាះេយាបល្របធានបទ ឬប

ជាក់លក់ណាមួយ េដយរួមប��ូលទំងប��្របឈមមួយចំនួនផងែដរស្រមាប់ ករអភិវ
្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្រកមជាតិដូចែដលបានេរៀប
ផល្របេយាជន៍ៃនករេរៀបចំកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈេនតមម
នម
ី ួយៗស្រប់ដំេណីរករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេតយ្យ 
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•

ករបេង�ីតបណា�ញរវង្របជាពលរដ� និងសភា និងករបង�ញថាសភ
ប��េនមូលដ�នបាន។ តមករចូលរួមក�ុងប��េនមូលដ�ន និងក
្របជាពលរដ� សមាជិកសភាអចបង�ញថា្របែបបសភានិយម
អចជិៈឥទ�ិពលល់ កររស់េរបស់្របជាពលរដ�។ សមាជិកសភាមបែដលយល់ដឹង
អំពីប��េនមូល ដ�នតមរយៈកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈ និង
បេង�ីតករគាំ្រទពីអ�ក េបាះេឆា�តេនេពលេបាះេឆា�តប៉ុេណា�ះេទ ែថមទំង
គុណតៃម�របស់ខ�ួន ជូនដល់គណបក្សែថមេទៀតផង មានន័យថាពត់ហក់បដូចជ
បានឈនេឆា
េទរកករេធ�ីនេយាបាយជាងសមាជិកមា�ក់ែដលរក្សោភាពេស��មស�ត់េ
្រមាប់មា�ស់េឆា�តរបស់ខ

•

ករផ�ល់ឱកសដល់គណៈកម�ករជំនាញរបស់សភាបានស�ប់អំពីទស្សនៈ
និងអ�កពក់ព័ន�ែដលពុំមានលទ�ភាពេធ�ីដំេណីរមកដល់រជធានី។ កត�េនះអ
សមាជិកសភាែស�ងយល់បានកន់ែតេ្រចីនអំពី្របេភទៃនេសវេផ្សងៗែដលជ
ក�ុងតំបន់របស់ខ�ួនថាេតីត្រម�វករទំងេនាះ្រត�វបានេដះ្រសយេដយអ
េ្រកមជាតិែដរឬ

ប��េនះអចជួយដល់ករកំណនូវភាពចេនា�ះ្របេហងៃ

អនុវត�ច្បោប់ស�ីពីករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របយ្យេនថា�ក់េ្រកមជាតិ តម
េយាបលរបស់អ�កែដលរងផលប៉ះពល់េដយផា�ល់េន
• កផ�ល់ឲ្យ្របជាពលរដ� និងអជា�ធរថា�ក់េ្រកមជាតិនូវព័ត៌មានលំអិត និង
េទនឹងចម�ល់នានាស�ីពីេគាលបំណងៃនករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេត
េ្រកមជ ដំេណីរករ

និងករេធ�ីប់។ សមាជិកសភាបានទទួលព័ត៌មាន និងស

ភាក�ុងករទទួលចេម�ីយពីអជា�ធរពក់ព័នជានិច�កលពុំបានេទដល់ម�ន�ី
ជាប់េឆា�តេនមូលដ�ន និងតំណាងសហគមន៍។ 

ករងរេនះអចេធ�ីេទ

តមរយក រិយាល័យ្របចំភូមិភាគ និងេនាយកដ�នភូមិរបស់្រពឹទ�ស និង
នាយកដ�នមណ�លតំណាងរ�ស�-្រក�ងរបស់រដ�សភា) េហីយ្របសិនដំេណីរ
តម វិធីេនះបានេដយ្រតឹម្រត�វ េនាះពិតជាភាពតំណាងឲ្យធនធា
តៃម�មួយ។
• ករផ�ល់អំណាចដល់្របជាពលរដ�េដីម្បីេ្របី្របាស់នូវដំេណីរករអភិវឌ្ឍន
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ធិបេតយ្យ

និងករេធ�ីច្បោប់េដីម្បី យឲ្យមានករចូលរួមក�ុងករេធ�ីេសចក�ីសេ

េនថា�ក់មូលដ។
អង�ករេ្រករដ�ភ

េនេពលែដលសភាបំេពញករងរជាមួយម�ន�ីរ
និង្របជាពលរដ�ស

្រក�មេនះ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យេធ�ីករជាមួយគា�េដីម កម�ស់ជីវភាពរស់េន
និងសហគមន៍របស់ខ�ួន។
វមារៈសំខន់ណាស់ស្រមាប់សមាជិកសភាក�ុងករតមដនអំពីអ�ីែដលបា
េនក�ងកច
ិ �ពិេ្រគាះេយាបល់ជាស

េដីម្បីឱឲ្យ្របជាពលរដ�េនមូបន�ករចូលរួមក�ុង

ករអនុវតករងរនាេពលខងមុខ។ ករងរេនះអចេធ�ីេទ:
• ករេធ�ីលិខិតេទបណា�្រកសួងពក់ព័ន�មសពីមួយសបា�ហ៍េ្រកយកិច�ពិេ្រគ
បល់េដីម្បីេដះ្រសយប��ែដលបានេលីកេឡីង ក៏ជាករេធ�ីលិខិតេទអជា�
ជាតិតមរយៈករិយាល័យ្របចំេខត�/ របស់សភ
• េរៀបចំកិច�ពិភាក្សោតុមូល និងជួប្របជុំជាមួយ្រកសួង និងតំណាងរជរដ�ភិ
ទទួលបានករបក្រសយេពញេលញប��ែដលបានេលីកេឡីងក�ុងកិច�ពិេ្រគ
េយាបល់ជាសធ

េធ�របាយករណ៍េឆ�ីយតបអំពីលទ�ផលជូនេទមា�ស់េ
ី

និងេរៀបចំែផនករសកម�ភាពេដីម្បីេដះ្រសយប��ែដលបានេលីក
• ករេ្របី្របាស់ករិយាល័យ្របចំេខត�/ភូមិភាគ េដីម្បីទំនាក់ទំនងជ
មូលដ�ន និងសធារ

២- ករេលីកកម�ស់េគាលនេយាបាយល� និងបរិស�នវិជ�មានស្រមាប់កករអភិវឌ្ឍន៍ តម
្របជាធិបេតយ្យតមរយៈមុខងរេធ�ីច្បោប់ងតំណា
រជរដ�ភិបាលកម�ុជា នឹង្រត�វករអ�កឯកេទស និកេដីម្បីបេង�ីតករកំែណទ្រមង់ 
ករតក់ែតងច្បោប់េដីម្បីគាំ្រទដលកំែណទ្រមង់។ េនតួនាទីេធ�ីច្បោប់របស់ខ�ួន សភាចំប
មានចំេណះដឹងឹងមាំេលីច្បោប់ស�ីពីករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្រកម
រ
ធានាថាច្បោប់េនះមានភាពនិង្រតឹម្រត�

េនក�ុងបទប��ៃផ�ក�ុងរបស់្ពឹទ
�សភា សមា
រ

្រពឹទ�សភា្រតនភាពសកម�េនក�ុងករចូលរួមក�ុងករេធ�ីេសចក�ី្រពងច្បោប់ែដលពក់ព័ន
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អភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្រកម ៣២ ៃនបទប��ៃផក
� �ុងរបស់្រពឹទ�សភ
បានែចងថ “សមាជិក្រពឹទ�សភា្រគប់រូប មានភារកិច�យកេសចក�ី្រពងច្បោប់ ឬេសចក�ីេស�
ទំងពួង មកពិនិត្យសិក្សោលម�ិត េដយេផា�តេលីខ�ឹមសរទំងមូលៃនេសចក�ី្រពងច្បោប់ ឬេសចក
ឬប��ទំងពួង ែដលទក់ទងនឹងវិមជ្ឈករ និងវិសហមជ្ឈករក�ុង្រកបខណ�ភូមិភាគរបស់ខ�ួន 
ជូនេយាបល០៣ៃថ�យា៉ងយូរមុនគណៈកម�ករ្របជុ០១ ៃថ�យា៉ងយូរ េបីជាកញាប់។ សភាក៏
ពិនិត្យសិក្សោលម�ិតេលីច្បោប់ថវ និងេលីកជាអនុសសន៍ស�ីពីក្រមិតៃនមូលនិធិជាតិ ែដលផ�
ដល់អជា�ធរថា�ក់េ្រក
បទប��ៃផ�ក�ុងេនះ ក៏បានប��ក់ផងែដរថា ្រពឹទ�សភាគួរអេ��ីញរដ�ភិបាល និងតំណាង 
អ�កជំនាញ សធារណជន  និងអ�កពក់េផ្សងៗ ឲ្យពន្យល់អំពីប��សំខន់ៗ និងផ�ល់ជា អន
ពក់ព័ន�នឹងប��ែដលបានេលីកេឡីងេដយមា�ស់េឆា�តរបស់ខ�ួន។ ជាធម�ត កិច�ពិេ្រគាះ េ
េនះគ្ឺ រត�វេរៀបចំេដយគណៈកម�ករជំនាញរបស់ គណៈកម�ករ្រត�វបានេ្របី្របសមាជិ
សភេដីម្បីផ�ល់ព័ត៌មានដល់គណៈកមរែដលពក
ួ េគ្រត�វផ�ល់ភាពសុ្រកឹត្យឲ្យ កន់ែតខ�
េសចក�ីេស�ីច្បោប់ និងវិេសធនកម�េលីច្បោប់ែដលមាន្រសប់។ ករេរៀបចំកិច�ពិេសធារ
រួមគា�េដយមានគណៈកម�ករពីរ ឬេ្រចីនចូលរួម គឺជាមេធ្យោបាយមួយដ៏មានក�ុងក
ស្រមបស្រម�លស្រមាប់ករេឆ�ីយតសភាេទនឹងប��ជាក់ែស�ងរបស់្របជាពលរដ�េន
និងជួយកត់បន�យនូវករលំបាកែដលេកីតមានក�ុងករេលីកសកម�ភាព និងសំេណីខុសក៏អ
ជួយដល់ករសន្សំសំៃចេលីែផ�កធនធានហិរ��វត�ុផងែ
បទប��ៃផ�ក�ុង  ក៏បានែចងផងែដរថា មិន្រែតគណៈកម�ករជំនាញែដលទទួលខុស្រត�វេ
កងករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់មូលដ�នប៉ុេណា�ះេទែដល្រត�វចូលរួម
កម�ករជំនាញេផ្សងេទៀតរបស់សភា ក៏្រត�វយកចិត�ទុកដក់ផងែដរេលីប��ស�ីពីករអភិវឌ្ឍ
្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់មក�ុងនាមជា្របធានរួម ែដលចំបាច់្រត�វដក់ប��ូលរ 
សកម�ភារបស់ខ�ួន។

អ�កជំនាញែដលមានបំណងចូលរួមេលីករងរេនះ ក៏អច្រត�វបានអេ

ចូលរួមតមរយៈករេរៀបចំកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ធម�តជាមួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងមណ
របស់សមាជិកសភា េដយមានករចូលរួមពីអង�ករសង�មសុីវិលេន

និងស�ប័នេផ្សងៗែដ

េនជិត្របជរដ� េដីម្បផ្សោភា�ប់កំែណទ្រមង់ឲ្យេកៀកេទនឹងភាពជាក់ែស�ងេនថា �ក់មូល
មកនឹងេ្របី្របាស់នូវតថភាពជាក់ែស�ងេនះេដីម្បីជិះឥទ�ិពលដល់ករេធ�ីេសចក�ី្រពង ឬករេ
កម�ច្បោប
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IV- េសចក�សន�ិ
ដ�ន និងអនុសស
ី
េដយែផ�កេលីសក�នុពលដ៏រឹងមាំរបស់សភាករេលក
ី កម�ស់ភាពេជាគជ័យៃនករអភិវឌ្
តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្រកមជាតិ តមរយៈករបំេពញនូវភារកិច�ដូចមានែចងក�
របស់ខ�ួន មានអនុសសន៍មួយចំនួនស្រមាប់សកម�ភាពេដីម្បីពិចរណាេលីប��្របឈមមួយច
ែដលេកតមានេនក�ុងដំេណីរករៃនករអភិវឌ្ឍន៍តម
ធិបេតយ្យេនថា�ក់េ្រក
ី
មានដូចខងេ្រ
•

េលីកសំេណី្រសវ្រជា វមកវិទ្យោស�នសភាកម�ុជា េលី្របធានបទ/ប�
បានប��ក់ជូនក�ុងឯកសេនះ

•

េរៀបចំកច
ិ �ពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃុំ/សង�ត
េឆា�យរបស់ខ�ួន េដីម្បីែស�ងយល់ឲ្យកច្បោស់អំ ប��ៃនសមត�ភាពក�ុងករផ�េសវ
េនថា�ក់មូលដ�ន  ្របេភទៃនករផ�ល់ ភាព្រគប់្រគាន់ៃនមូលនិធិ ស្រ
ផ�ល់េសវ និងលទ�ភាពៃនករ្របមូលចំណូលេនថា�ក់មូលដ�ន  ករែស�ង យល់អំ
និងភារកិច�   វិធីស�ស�ៃនករទំនាក់ទំនងរវង្រក្សោ និង្របជាពលរដ�  និងក្រ
ភាពសកម�ៃនករចូលរួមរបស់្របជាពល

•

េរៀបចំកច
ិ �ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្របជាពលរដ�េនថា�ក់មូលដ�ន និងអង�វិល 
េដីម្បីឱ្យយល់កន់ែតច្បោស់ អំពីវិធីស�ស� ែដលពួកេគចូលរួម និងេធ�ីអន�រក
្រក�ម្របឹក្ស និងទំហែំ ដល្រកម្របឹក្សោឃុំ េធ�ីករេឆ�ីយតបេទនឹង កង�ល់ ន
អទិភាពរបស់ពួកេគ

•

េរៀបចំេវទិកេនថា�ក់្រ ស�ក េដយមានអេ��ីញតំណាងមកពីថា�ក់្រស�ក

និង

េដយមានករចូលរួមពី្រក�ម្របឹក្សោឃុំែដលពក់ព័ន�េនក�ុងមណ�លេបាះេឆា
េដីម្បែស�ងយល់អំពីបទពិេសធន៍ៃនករអនុវត�ល�ៗក�ុងឃុំណាមួយ

និងពិភាក្សោ

ប��រួមណាមួយ
•

េរៀបចំករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កជំនាញ េដយអេ��ីញតំណាង្រកស
ព័ន�នឹងដំេណីរកអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្ធិបេតយ្េនថា�េ្រកមជាតិ េដម្បីេ
ី
កម�ស់ករស្រមបស្រម�លេនថា�ក់អន�រ្រកសួង និងេដីម្បីឆ�អំពប�
� ពក់ពន� 
ី
ែដលបនរកេឃញ
ី ក�ុងអំឡុងេពលទស្សនកិច�េនតមមណ�លេបាះេ
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•

ករេលីកសំេណីឲ្យមានកិច�្របជុំជាេទៀងទត់ជាមួយគណៈកម�ករជាតិេដីម្បី
តមែបប្របជាធិបេេនថា�ក់មូលដ�ន េដម
ី ្បីជួយដល់សភាឲ្យទទួលបានង
ថ�ីៗអំពីកំែណទ្រមង់នាេពលបច �ុប្បន� និងេដម្
ី ល់ឱកសដល់សមាជិកសភ
ផ�ល់េយាបល់ែណនាំេលីេគាលនេយាបាយែដលបានបេង�ីតេឡីង េដ
េលេី មេរៀនជាពិេសធន៍តមរយៈសកម�ភាពេនមូលដ�នរបស់សម

•

ករេលីកសំេណីឲ្យមានករផា�ស់ប�ូរ ឬបែន�មេលីច្បោប់ េដយែផ�កេលីប
េលក
ី េឡង
ី ក�ុងេពលចុះទស្សនកិច�េនតមមណ�លេបាះេឆា�ត និភាក្សោអំពី
ផា�ស់ប�ូរទំងេនះជាមួយៃដគូពក់ព័ន�ថា�ក់ជាតិ ដូចជា្រកសួងែដលពកគណៈ 
កម�ករជាតិេដីម្បីករអភិវតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក់ម

១-ករណីសិក្-

សមាជិកសភាកម�ុជាេរៀបចំក្រមងកិច�ពិេ្រគាះេយាបលកលពី

េដម
ី ឆា�២០១០
ក�ុងរយៈបែី ខដំបូងក�ុងឆា�២០១០   មានកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈមួយចំនួន
េរៀបចំេឡងេនតមបណា�េខត�
េផ្សងៗក�ុង្របេទស
ី

េដយេផា�តេលីសរៈសំខន់អំពី

ជាក់ែស�ងែដលបានកំណត់េដយសមាជិកសភា និងសហគមន៍េនមូលដ�ន េដយមានក
សមាជិករដ�សភា និងសមាជិក្រពឹទ ក៏ដូ ចជាៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាែដលបំេពញករងរជ
កម�ុជា
កលពីេដីមែខមករ ឆ២០១០ គណៈ្របតិភូមួយ្រក�មែដលមានគណបក្សច្រម�ះ ដឹកន
ឯកឧត�ម ជា េជដ� េដយមានករគាំ្រទពីគេ្រមាងគាំ្រទនីតិប្ប-កណ(CCLSP) UNDP/
LEAP

និងេលខធិករដ�នស្រមបស្រម�កេទស(TCS) បានេរៀបចំេបសកកម�ចុះមូលដ�នមួ

េទេខត�កំពង់ធំ និងេខត�្រពះវិហរ េដីម្បីឲ្យសមាជិក្រពឹទ�សភាបានែស�ងយល់េដយខ�ួនឯងស
និងប��្របឈមរបស់្រក�ម្របឹក្-សង�ត់េនក�ុងេខត�ទំងេនាះ ពក់ព័ន�នឹងករបំេពញ
និងករអនុវត�ច្បោប់ថ

និងពិភក្សោអំវិធីស�ស

េដីម្បីបេង�ីនករចូលរួមរបស់�ស�ីក�ុង្រ្របឹក្សោឃ

និងករអភិវឌ្ឍន៍េនមូលដ�ន។ េពញពក់កណា�លែខចុងេ្រកយ

ៃនែខមករ សំណាល

ែដលដឹកនាំេដយេលកជំទវ ពុំ សុីចន់ អនុ្របធានគណៈ៨្រពឹទ�ស និងេលកជំទវ
េខង 

េឡ

្រត�វបានេរៀបចំេឡីងជុំវិញខណ�ទំ៨ៃនរជធានីភ�ំេពញ។ កិសំេណះសំណាលេនះ
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្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយគេ្CCLSP រួមជាមួយនាយកដ�នភូមរបស់្រពឹទ�សភា  ្រក�មសមា
និងសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោសង�ត់។ កិច�សំេណះស

្រត�បាេរៀបចំេឡងេដ
ីម្បីពិភាក
ី

អំពីដំេណីរករ វិវត�ន៍េឆា�ះេគលេដទ៣ ទី៤ ទី៥ ៃនេគាេដអភិវឌ្ឍន៍សហវត្សរកម�ុជា ែដលព
ព័ន�េទនឹងសមភាពេយនឌ័រក�ុងភតំណាងខងនេយាបាយ  មរណភាពកុមារក�ុង្របេទ
និងសុខភាពរបស់�ស�ី

និងកុមា

ពិធីសំេណះសំណាលេនះ បានេធ�ីឲ្យសមាជិក្រពឹទ�សភារ

ប��្របឈមេនមូលដ�នស�ីពីដំេណីរកត�ន៍េឆា�ះេទកេគាេដទំងេនាះ និងេដម្បីពិភាក្
ី
កង�ល់ និងប��្របឈមនានរដ�បាលមូលដជាមួនិង្រក�ម្បឹក្សោសង
រ
ក�ុងែខកុម�ៈ ឆា�២០១០ សមាជិកសភាបានចុះទស្សនកិច�េទេខត�េកះកុង និងេខត�មណ�ល
ក�ុងេខត�េកះកុង គណៈ្របតិភូច្រម�ះគណបក្សែដនាំេដយ ឯកឧត�ម គង់ សរជ ្របធ
កម�ករទ៤ៃន្រពឹទ�សភា បានជួបជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃុំ និងអង�ករសង�មសុីវិលេនមូលដ�ន េដ
ករយល់ដឹងអំពីប�� និងគេ្រមាង នានា ដូចជាឥណទន និង្រក�មសន្សំ  គេ្រមាងេអកូេ
ករករព របរិស�ន។ េបសកកម�េនះក៏បានជួបភិបាលេខត�េដីម្បីេលីកេឡីងអំពីប�� និ
កង�ល់នា

េហយ
ី ក៏បានពិភាក្សោអំពីសកម�ភាពតមដនបន�ផងែដរ។ េបសកកម�េទេខត�ម

្រត�វេរៀបចំេឡីងេដយនាយកដ�នកិច�ករនារី េដយមានករគាំ CCLSP និង  Heinrich Boll
Stiftung ែដលដឹកនាំេដយេលកជំទវ មាន សំអន តំណាជិក្រពឹទ�សភា។ ្រ
បទែដលបានេលីកេឡីងេនក�ុងកិច�ពិភាក្សោជាមួយេខត�រួមមាន ដំេណីរករ និងប��្
្រក�ម្របឹក្សេនក�ុងេខត�  ករែថទំសុខភាព�ស�ី និងកុមារ និងប��េយ
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