
របាយការណ៍ 

សង្កេតរដ្ឋសភា និកតំណាករាស្រសត 

របាយការណ៍ឆ្ន ាំទ២ី នតីកិាលទ ី៥ (វចិ្ឆកិា ២០១៤ - តុលា ២០១៥) 

ផលិតដោយៈ ខុមហ្រស្រវែល COMFREL                                                   ខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

នងិការដកតាំខណង  

តាំណាងរាស្រ្តររឈមការគាំរាមកាំខែង  

ករណីែងិា ការរាំពានដលើអភយ័ឯក្ិទធ ិ

្កមមភាពគណៈកមមការជាំនាញននរដឋ្ ភាដកើនដ ើងគួរឲ្យកត់្ ម្គា ល់ 



របាយករណ៍ 

សេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� 
 

មតិក�ុងរបាយករណ៍េនះមនិឆ�ុះប�� ងំពីជហំររបស់មា� ស់ជំនួយ នងិៃដគូរេឡង។     

រូបថត្រកបមុខៈ យកេចញពីទំពរ័ Facebook របស់រដ�សភាជាតិ និងពី Internet។ 

 

 



របាយករណ៍ឆា� ំទី២ ៃននីតិកលទី៥                                             ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល២០១៥ 

មាតិក                                                                                                                                 
 

 េសចក�្ីរបកសពត័ម៌ានស�ីពី ករសេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទីំ២ ៃននីតិកលទី៥ (ភាសែខ�រ) 

 េសចក�្ីរបកសពត័ម៌ានស�ីពី ករសេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទីំ២ ៃននីតិកលទី៥ (ភាសអងេ់គ�ស) 

 របាយករណ៍ស�ីពីលទ�ផលៃនករសេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� 

    I. សេង�បកររកេឃញ ................................................................................................................... ០១ 

    II. ដំេណ រករ្របជំុរបស់រដ�សភា ...................................................................................................... ០៤ 

         ២.១ ករ្របជំុេពញអង�របស់រដ�សភា ........................................................................................... ០៤ 

                ២.១.១ ករបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុងសមយ័្របជំុរដ�សភា ...................................... ០៥ 

                ២.១.២ ករបេ�� ញមតិជាបរមិាណរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុងសមយ័្របជំុេពញអង�រដ�សភា .......... ០៦ 

                ២.១.៣ ខ�ឹមសរៃនករបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េធៀបនឹងរយៈេពលសរុប ..................... ០៧ 

                ២.១.៤ ខ�ឹមសរៃនករបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េធៀបនឹងរយៈេពលសរុបតមគណបក្ស .. ០៧ 

                ២.១.៥ ខ�ឹមសរៃនករបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សេទេលតួអង�ស� បន័  

                និងចំណុចេផ្សងៗ ............................................................................................................ ០៨ 
                ២.១.៦តរងេសចក�ី្រពង/េសចក�ីេស�ច្បោបសំ់ខន់ៗ  ែដលរដ�សភាបានអនុមត័    

                េហយបន្សល់នូវភាពច្រម�ងច្រមាស ..................................................................................... ០៩ 

         ២.២ករ្របជំុរបស់គណៈកម�ករជំនាញ/្របជំុេដញេដល ឬករេឆ�យបំភ� ឺ........................................... ១០ 

     III. ករចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស� ............................................................................................ ១៣ 

         ៣.១ ចំនួនដង និងចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� ន ................................................................... ១៤ 

         ៣.២ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស� .......................................................... ១៦ 

         ៣.៣ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សនីមយួៗ ........................... ១៧ 

         ៣.៤ មណ� លរជធានី េខត�ែដលអ�កតំណាងរ�ស�បានចុះ .............................................................. ១៩ 

         ៣.៥ ករយិាល័យតំណាងរ�ស�េនតមមណ� លរជធានី េខត� ......................................................... ១៩ 

     IV. កិច�អន�រគមនរ៍បស់តំណាងរ�ស� និងរដ�សភា ............................................................................ ២០ 

         ៤.១ កិច�អន�រគមនរ៍បស់រដ�សភា ............................................................................................... ២០ 

         ៤.២ លទ�ផល និងលិខិតអន�រគមនរ៍បស់តំណាងរ�ស� ................................................................. ២១ 

     V. សំេឡង ឬករផ�ល់ពិន�ុរបស់មា� ស់េឆា� តចំេពះអ�កតំណាងរ�ស� ....................................................... ២៤ 

          

i 



របាយករណ៍ឆា� ំទី២ ៃននីតិកលទី៥                                             ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល២០១៥ 

     VI. សេង�ប្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ ទកទ់ងសភា និងតំណាងរ�ស� .......................................................... ២៥ 

         ៦.១ រដ�សភាែកស្រម�លអ�កនាពំក្យ ........................................................................................... ២៥ 

         ៦.២ ករណីលែលងពីតំណាងរ�ស�របស់ឯកឧត�ម វ៉ន សំេអឿន ..................................................... ២៦ 

         ៦.៣ ករគំរមអ�កតំណាងរ�ស�ែដលបានេធ�ករេចទសួរទកទ់ងថវកិរដ�សភា ................................. ២៦ 

         ៦.៤ ្រក�មករងរ ឬគណៈកម�ករច្រម�ះគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ............... ២៦ 

         ៦.៥ តំណាងរ�ស� និងប�� ្រពំែដន ........................................................................................... ២៧ 

         ៦.៦ ករែខ�ងគំនិតគា� ក�ុងករេកះេហម�ន�ីអជា� ធរស� បន័រដ�ឲ្យចូលបំភ�កឺ�ុងរដ�សភា ........................... ៣០ 

         ៦.៧ វប្បធមស៌ន�នា គឺជាករបិទមាតភ់ាគីសន�នា? ........................................................................ ៣១ 

         ៦.៨ អ�កតំណាងរ�ស�មានអំណាចរដ�បាលេលអ�កតំណាងរ�ស�? ................................................... ៣២ 

         ៦.៩ ភាពច្រម�ងច្រមាសក�ុងករអនុមត័ច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល និង    

         ច្បោបហ់ិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៦ .............................................................................. ៣៣ 

         ៦.១០ ករដកទ់ណ� កម�ខងវនិយ័េលអ�កតំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន ................................................... ៣៥ 

         ៦.១១ អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំរងអំេពហិង្សោយ៉ាងធ�នធ់�រេនមុខរដ�សភា ............................ ៣៦ 

         ៦.១២ អនុ្របធានទី១ ៃនរដ�សភាទទួលរងករគំរមកំែហងជាបន�បនា� បមុ់នករសេ្រមចដកតំែណង     

         េដយតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ............................................................................... ៣៨ 

         ៦.១៣ សិទ�ិ បុព�សិទ�ិ និងសមាជិកភាពជាសមាជិករដ�សភារបស់ឯកឧត�ម សម រង្ុស ី្រត�វបាតប់ង ់.......... ៣៩ 

     VII. កលប្បវត�ិ្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ ទកទ់ងរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ................................................ ៤០ 

 ឧបសម�ន័� 

ii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

េសចក�ី្របកសព័ត៌មានស�ពី ីករសេង�ត        

រដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទំ២ី  

ៃននីតិកលទ៥ី(ភាសែខ�រ)                                                                                                                                 



 
 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៨  ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ 

េសចក�ី្របកសពត័៌មាន 
ស�ពី ី

ករសេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទំី២ ៃននីតិកលទី៥ 
 

របាយករណ៍សេង�តរដ�សភា និងតណំាងរ�ស� ឆា� ទំី២ ៃនរដ�សភានីកលទ៥ី ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ បានបង� ញថា 

ប��ត�ិខ�ះៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា ្រត�វបានែកលម�។ សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញរដ�សភា និងចំនួនៃន

ករេឡងបេ��ញមតិរបស់តណំាងរ�ស�ក�ុងកិច�្របជុំេពញអង�មានករេកនេឡង ប៉ែុន�សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់

តំណាងរ�ស�មានករថយចុះ េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍ឆា� ទំ១ី ឆា�  ំ២០១៤។ ក�ុងឆា� ទំ២ី េនះអ�ក

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របឆាងំកំពុង្របឈមករគរំមកែំហង ករណីហិង្សោ និងករបពំនេលអភយ័ឯកសិទ�ិ និងករ

ដកតំែណង ែដលមនិ្រសបនងឹរដ�ធម�នុ��។  

េលក គល់ ប��  នាយក្របតិបត�ិរបស់ខុមែ�ហ�ល បានេលកេឡងថា «អណត�ិេនះ តមពិត្រត�វមានឱកស

េ្រចនេដយករេគារពរដ�ធម�នុ��  និងកិច�្រពមេ្រព�ងរបស់គណបក្សកនអ់ណំាច និងគណបក្សមនិកនអ់ណំាចរដ� ភិ
បាល ែដលអ�កតំណាងរ�ស� និងរដ�សភាអចបំេពញ និង្របតិបត�ិសិទ�អិំណាច និងតនួាទីេដម្បគីណេនយ្យភាព្របជា

ធិបេតយ្យ បាន្របសិទ�ផលេ្រចនជាងកររកេឃញេនក�ុងរបាយករណ៍េនះ។ ឱកសេនះ ្រត�វបានកតប់ន�យ េដយ

អ�កកនអ់ណំាចរដ� ភបិាល និងមនិទន្់រត�វបានេ្រប្របាស់េពញេលញ និង្របសិទ�ភាព េដយអ�កតំណាងរ�ស�។» 

ករចុះមលូដ� នរបស់អ�កតណំាងរ�ស�ៈ ក�ុងរយៈេពលពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ មាន

តំណាងរ�ស�ចនំួន៩១របូ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាត ិ បានចុះេធ�សកម�ភាពក�ុងមលូ

ដ� នចំននួ ១០០៤េលក។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍ឆា� ទំ១ី ៃននីតិកលទ៥ីេនះ ករសេង�ត

េឃញថា ចំនួនសកម�ភាពមានករថយចុះ េហយចនំនួតំណាងរ�ស�ចុះេធ�សកម�ភាពកម៏ានករថយចុះតិចតួចែដរ 

ែដលក�ុងរយៈេពលេនាះមានតំណាងរ�ស�ចនំួន៩៦របូ ចុះេធ�សកម�ភាពបានចនំួន១២៧៤េលក។ ករថយចុះចនំួន

សកម�ភាពរបស់តណំាងរ�ស� ជាពិេសសតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាក�ុងរយៈេពលេនះ ករសេង�ត

េឃញថា មានមូលេហតុមយួចំនួនដូចជា ទ១ី.តណំាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាខ�ះកិច�សហករក�ុងករផ�ល់

ពត័ម៌ានអំពីសកម�ភាពចុះមលូដ� នរបស់ខ�ួន និងសកម�េនរដ�សភា, ទ២ី.តំណាងរ�ស�មយួចំនួនមនិសូវចុះេធ�សកម�

ភាពេនមូលដ� ន និងមានករយល់េឃញថា ្រក�មករងរចុះព្រងឹងមូលដ� នរបស់គណបក្សេនះរមួមានម�ន�ីអជា� ធរ 

និងម�ន�ីរដ� ភបិាល បានេធ�សកម�ភាពេ្រចនេហយ និងទ៣ី.ករយិាល័យតំណាងរ�ស�បំេពញករងររបស់ខ�ួនមនិបាន

េពញេលញ។ េដយែឡកសកម�ភាពតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានករេកនេឡងក៏េ្រពះែតមិនសូវ

មានសកម�ភាពករងរចំេពះកិច�េនរដ�សភា មានប�� អំពីករដកតំែណង ដកអភយ័ឯកសិទ�ិអ�កដឹកនាៃំនតំណាង

រ�ស�របស់ខ�ួន និងបានេធ�ពហិករមនិចូលកិច�្របជុំមយួចនំួន ែដលេធ�ឲ្យតណំាងរ�ស�ទងំេនាះមានេពលេវលចុះេទ

មូលដ� នបានេ្រចន។ 

ក�ុងរយៈេពលពីែខវចិ�ិក ២០១៤ ដល់ែខតុល ២០១៥ ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានពីករចុះមូលដ� នរបស់

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េ្រចនជាងតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ តំណាងរ�ស�ពីគណ
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Vision:  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
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បក្សសេ�ង� ះជាតិចនំួន ៤២របូ បានចុះមូលដ� នចំនួន៧៧៤េលក (គិតជាមធ្យមតណំាងរ�ស�មា� កេ់ធ�សកម�ភាព ១៨

េលក) េហយតំណាងរ�ស�ពគីណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចនំនួ ៤៩របូចុះមូលដ� នបានចនំួន ២៣០េលក (គិតជាមធ្យម

តំណាងរ�ស�មា� កេ់ធ�សកម�ភាព ៤េលក)។ 

ដេំណ រករ្របជុេំពញអង�របស់រដ�សភាៈ រដ�សភាបានេបកសមយ័្របជុំេពញអង�សម��២េលក  និងបានេបក

កិច�្របជុំជាវសិម��  ២េលក ែដលមាន ២៣កិច�្របជុ ំ ក�ុងេនាះភាគេ្រចនចំណាយេពល១្រពឹកក�ុងមយួកចិ�្របជុំ។ 

រេបៀបវរៈចំនួន ២៥0

1 ្រត�វេលកមកពិភាក្សោ និងអនុមត័ ែដលរមួមានៈ េសចក�ីេស�ច្បោបច់នំួន ០៧ េសចក�ី្រពងច្បោប់

ចំនួន ១០ ករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចតិ�ចំននួ ០៧េលក និងករេបាះេឆា� តទមា� កត់ំែណងចនំួន ១េលក។  

ក�ុងចំេណាមកិច�្របជុំទងំេនាះ មានអ�កតណំាងរ�ស�ចំននួ ៤៣របូ បានេឡងមកបេ��ញមតិ េដយេ្រប
្របាស់េថរេវលសរបុ ១១៩៩នាទ។ី េបេធ�ករេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី១ ចំននួអ�កតំណាងរ�ស�េឡង

បេ��ញមតិមានករេកនេឡង ែដលេពលេនាះមានតណំាងរ�ស�ចំននួ ២៣របូ បានេឡងបេ��ញមតិ េ្រប្របាស់េថរ

េវលសរបុ ៦៩៣នាទ ី។ 

អ�កតំណាងរ�ស�ទងំ ៤៣របូ ែដលបានេឡងមកបេ��ញមតិមាន ២១របូ ពគីណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និង 

២២របូ ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ករសេង�តេឃញថា ចំនួនតណំាងរ�ស�េឡងបេ��ញមតិពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ
មានករេកនេឡងេ្រចនេបេធៀបក�ុងឆា� ទំ១ី ែដលមានចំននួែត ៤របូ។ មូលេហតុៃនករេកនេឡងគឺេដយសរតណំាង

រ�ស�ពីគណបក្សេនះ បានសេ្រមចចូលរដ�សភាចបពី់ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៤។ 

េបេទះជាមានករេកនេឡងអពំីចំននួៃនករបេ��ញមតិ ប៉ុែន�ករពិភាក្សោ នងិអនុមត័េសចក�ីេស�ច្បោប ់និងេស

ចក�ី្រពងច្បោបជ់ាេ្រចន គឺខ�ះតមា� ភាព មនិសូវមានគុណភាព និងេធ�េឡងេដយ្របញាប្់របញាល់។ ជាកែ់ស�ងដូចជា

ករអនុមត័េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត�ិេទៃនគណៈកមា� ធិករជាតេិរៀបចំករេបាះេឆា� ត  េសចក�ីេស�
ច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស� នងិេសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

សង� ត ់េធ�េឡងេដយមនិមានករពិភាក្សោេលខ�ឹមសរច្បោប។់ េសចក�ី្រពងច្បោបច់នំួន្របា ំ(០៥) ្រត�វបានអនុមត័មាន

សំេឡងែតមយួគណបក្ស គឺគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ េដយែឡកករពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងច្បោបដ់ច៏្រម�ងច្រមាស

ស�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល និងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៦ អ�កតំណាងរ�ស�

េឡងបេ��ញមតិបានេដរតនួាទីដូចអ�កករពរច្បោប ់ គឺេធ�ករពន្យល់នូវចំណុចវជិ�មានៃនេសចក�ី្រពងច្បោប ់ េន្រសប

េពលែដលមជ្ឈដ� នជាតិ នងិអន�រជាតិេធ�កររះិគនថ់ា ច្បោបេ់នះបានរតឹត្បតឹសិទ�ិ េសរភីាពរបស់អង�ករ សមាគមមនិ

ែមនរដ� ភបិាល និងខ�ះតមា� ភាពក�ុងករតតែ់តងេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ។ 

សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជនំាញរបស់រដ�សភាៈ សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញមានករេកនេឡង

េ្រចនគួរឲ្យកតស់មា� ល់ ទងំគណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ 

ែដលក�ុងរយៈេពលេនះមានសកម�ភាពរហូតដល់ ១០៥េលក។ បនា� បព់ីមានករែបងែចកអំណាច េដយគណៈកម�

ករជំនាញពកក់ណា� ល (៥គណៈកម�ករជំនាញ) ដឹកនាេំដយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ចបព់អីំឡុង

ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៤ ករសេង�តេឃញថា សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញមានករេកនេឡងជាលំដប។់ ក�ុង

ចំេណាមសកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញទងំអស់ គណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតមិាន

សកម�ភាពេ្រចនជាង ែដលចនំួន ៦៦េលក រឯីគណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានសកម�

1 មនិរមួប��ូ លទងំ្រពះរជសររបស់្រពះមហក្ស្រតជូនសមយ័្របជំុរដ�សភាចំននួ ២េលក និងរបាយករណ៍រយករណ៍្របចចំេនា� ះសមយ័្របជំុ

រដ�សភា ចំននួ ២េលក។ 
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ភាពចំនួន ៣៩េលក។ សកម�ភាពរមួមាន ករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបភំ�កឺ�ុងគណៈកម�ករជំនាញ និងជបួពិភាក្សោ

េនសម្ីរកសួងពកព់ន័� សកម�ភាពទទួលពក្យបណ�ឹ ងពី្របជាពលរដ� នងិករចុះជួបពិភាក្សោករងរជាមយួអជា�

ធរមានសមត�កិច� ឬ/និង្របជាពលរដ� ឬតណំាងអង�ករសង�មសីុវលិ និង្រពមទងំសកម�ភាពចុះេទដល់កែន�ងែដល

មានទំនាស់េផ្សងៗ (ពិេសសទំនាស់ដីធ�)ី។ រដ�ម�ន�ីចំននួ ០៨របូ ្រត�វបានេហមកបំភ�េឺដយផា� ល់មាតេ់នក�ុងគណៈ

កម�ករជំនាញរដ�សភា និងេនក�ុង្រកសួងសម។ី  

លទ�ផល នងិលិខតិអន�រគមនរ៍បស់តណំាងរ�ស�ៈ រជរដ� ភបិាលសេ្រមចលុបេចលកិច�្រពមេ្រព�ងទទួលសិទ�ិ
លកសំ់បុ្រតចូលទស្សនាតំបនអ់ង�រក�ុងអំឡុងែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ និងបានសេ្រមចស�ីពកីរលុបេចលនូវកិច�្រពមេ្រព�ង

សម្បទនរវងរជរដ� ភបិាល និង្រក�មហុ៊ន AZ  េលករយកកៃ្រមេសវែថទ ំ និងជសួជុលផ�ូវជាតិេលខ៤ ក�ុងែខមករ 

ឆា� ២ំ០១៦។ ករសេ្រមចលុបកិច�្រពមេ្រព�ងទងំពីរេនះ មានករេមលេឃញថា ជាករខិតខំរបស់អ�កតំណាងរ�ស�។  

ពកព់ន័�ករលកសំ់បុ្រតចូលទស្សនាតំបនអ់ង�រវត� អ�កតណំាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របឆាងំ ែតងែតេធ�ករទមទរ

អំពីតមា� ភាព និងករបេង�នចំណូល និងបានេស�ជាបន�បនា� បឲ់្យរដ� ភបិាលលុបេចលកិច�្រពមេ្រព�ងជាមយួ្រក�មហុ៊ន

ឯកជនេនះ។ ចំេពះករយកកៃ្រមេសវែថទ ំ និងជួសជុលផ�ូវជាតិេលខ៤ អ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របឆាងំកប៏ាន

ទមទរឲ្យមានលុបេចលផងែដរ េដយេធ�ករេចទ្របកនថ់ា កិច�្រពមេ្រព�ងេនាះមនិមានតមា� ភាព  និងមនិមានករ

េដញៃថ� េហយចំណូលពីករ្របមូលថវកិ មនិសមាមា្រតនឹងទំហំៃនករែថទ ំនិងជួសជុលផ�ូវជាតិមយួេនះេទ។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ ករសេង�តេឃញថា អ�កតំណាងរ�ស�បានេចញលិខិតចំនួន ៣៦ច្បោប ់ ថា� យ/ជូន្រពះមហ

ក្ស្រត រជរដ� ភបិាល រដ�សភា និងស� បន័សរពត័ម៌ាន ក�ុងេគាលបំណងភាគេ្រចនេស� ឬអំពវនាវវធិានករពីស� បន័នីតិ
្របតិបត�ិ េដម្បអីន�រគមនរ៍កដំេណាះ្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�មា� ស់េឆា� ត។ លិខិតេស�រទងំអស់េធ�េឡង

េដយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ក�ុងចំេណាមលិខិតទងំេនាះ មានលិខិតចំនួន ៩ច្បោប ់ទទួលករេឆ�យ

តបពីរជរដ� ភបិាល និងភាគីពកព់ន័�។ ជាមយួគា� េនះមានលិខិតចំនួន ៤ច្បោប ់្រត�វបានបដិេសធមនិេធ�ករប��ូ នេដយ

្របធានរដ�សភាផងែដរ ែដលករណីេនះ្រត�វបានពិនិត្យេឃញថា ជាករេ្របសិទ�ិអំណាចជា្របធានរដ�សភាហួស្រពំែដន។ 

ករព្រងងឹករងរៃនករយិាល័យតណំាងរ�ស�មណ� លេខត�ៃ្រពែវងៈ យ៉ាងេយាចណាស់មានករយិាល័យ

តំណាងរ�ស�មយួេនក�ុងេខត�ៃ្រពែវង ្រត�វបានព្រងឹងេដយអ�កតំណាងរ�ស� (អ�កតណំាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិ) ែដលបានឯកភាពគា� កំណតឲ់្យមានអ�កតណំាងរ�ស�្របចកំរ ក�ុងេគាលបណំងទទួលជួបផា� ល់ជាមយួមា� ស់

េឆា� ត និងទទួលពក្យបណ�ឹ ង េដម្បឈីនេទរកេដះ្រសយប�� ជូនមា� ស់េឆា� តតមយន�ករករយិាល័យតំណាង

រ�ស� និងរដ�សភា។ 

ជាករកតស់មា� ល់ ករេរៀបចំេនះបានទទួលករចបអ់រម�ណ៍ពីមា� ស់េឆា� ត េហយប�� មយួចនំួន្រត�វបាន

ប��ូ នេទរដ�សភា េហយរដ�សភាបានេស�វធិានករបន�ពអីជា� ធរមានសមត�កចិ�។ េបេទះជាសកម�ភាពេនះមនិទន់

បានបង� ញអំពីលទ�ផលជាដុកំំភនួ និងេឆ�យតបេទនឹងប�� មា� ស់េឆា� តក�ុងេខត�ៃ្រពែវង ប៉ុែន�វគឺជាករខិតខលំ�មយួ 

េដម្ប្ីរបសិទ�ភាពករងររបស់ករយិាល័យតំណាងរ�ស�ផង និងេដម្បផីល្របេយាជនម៍ា� ស់េឆា� តផង។ 

តណំាងរ�ស�១០របូ ែដលសកម�ជាងេគៈ ចំេពះករចុះមលូដ� នរបស់តំណាងរ�ស� ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ាន

ថា មានតំណាងរ�ស� ១០របូ ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានេធ�សកម�ភាពេ្រចនជាងេគ។ េដយែឡកចំេពះករេឡង

បេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងកិច�្របជុំេពញអង�ៃនរដ�សភាវញិ តំណាងរ�ស�ែដលសកម�ភាពជាងេគរមួមាន ៧របូ 

ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និង៣របូ ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ចំេពះករផ�ល់ពនិ�ុេដយមា� ស់េឆា� តដល់អ�កតណំាង
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រ�ស�អំពីករបំេពញសកម�ភាព និងភារកិច�វញិ ជាលទ�ផលេឃញថា តំណាងរ�ស� ៥របូ ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

និង ៥របូ ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិ មានមា� ស់េឆា� តបានផ�ល់ពិន�ុេ្រចនជាងេគ។  

តណំាងរ�ស�មានភាពងយរងេ្រគាះ: តំណាងរ�ស� ែដលករពរេដយអភយ័ឯកសិទ�ិ និងបពុ�សិទ�ិពិេសស

មយួចំនួន ែដលែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��  និងច្បោបជ់ាធរមាន ប៉ែុន�្របឈមភាពងយរងេ្រគាះ មនិខុសពី្របជាពលរដ�ធម�ត

េនាះេទ។ ករសេង�តេឃញថា មានតំណាងរ�ស� ៥របូ រមួទងំសមាជិក្រពទឹ�សភាមា� ក ់មកពីគណបក្ស្របឆាងំ (គណ

បក្សសម  រង្ុស ីនងិគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ) បានទទួលរងេ្រគាះេលប�� មយួចនំួនដូចជា កររេំលភបំពនេលករដក

អភយ័ឯកសិទ�ិសភារបស់តណំាងរ�ស�ពីរដ�សភា នងិពតុីលករ ករដកតំែណង នងិប�� សន�ិសុខសុវត�ិភាព េ្រពះ

ថា តំណាងរ�ស�បានទទួលរងនូវអំេពហិង្សោ នងិករគំរមកំែហងយ៉ាងធ�នធ់�រេនមុខរដ�សភា េនេពលខ�ួនចុះបំេពញ

ករងរ (ចុះពិនតិ្យតំបនែ់ដលមានទំនាស់េនតមបនា� ត្់រពែំដន) នងិេនេគហដ� ន។ ភាពងយរងេ្រគាះមយួេទៀត អង�

ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយបានដកលិ់ខិតសួរនាតំណំាងរ�ស�មា� ក ់ អំពីកិច�ករចយវយ ៃរអង� សថវកិបុគ�លឯកជន 

ស្រមាបក់រងរេបសកកម�របស់ខ�ួន វមនិ្រតឹមជាករគរំមកំែហង ែតវជាកររេំលភសិទ�ិ។ តំណាងរ�ស�ជារមួក៏

ទទលួរងគនំាបពីគណបក្សនេយាបាយសម ី េ្រពះថា ច្បោបេ់បាះេឆា� តបានែចងថា «សមាជិករដ�សភា ្រត�វបាតប់ង់

សមាជិកភាពរបស់ខ�ួន ក�ុងករណីសមខី�ួនបាតប់ងស់មាជកិភាពពីគណបក្ស...។»1

2  

ករសន�នារបស់គណបក្ស្របជាជន នងិគណបក្សសេ�ង� ះជាតៈិ សហគមនជ៍ាត ិនិងអន�រជាតិបានសទរចំេពះ

ករបេង�តឲ្យមានករសន�នារវងគណបក្សទងំពីរ េ្រពះថា ប�� ជាតិ និងករែខ�ងគនំិតគា� រវងគណបក្សដឹកនារំដ� ភិ
បាល និងគណបក្សេនេ្រករដ� ភបិាល ែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភានឹង្រត�វបានេដះ្រសយ។ មយួវញិេទៀត ្រកប 

ខណ័� ច្បោប ់(បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា) និង្រកមសីលធមស៌្រមាបគ់ណបក្ស្របជាជន និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ្រត�វ

បានបេង�ត េដម្បជីំរញុករសន�នាេនះ។ មនិយូរប៉ុនា� នវប្បធមស៌ន�នាេនះ ជួបភាពរេង� ះរេង� េ្រពះភាគីសន�នាៃនគណ

បក្ស្របជាជនកម�ុជាយល់េឃញថា ភាគីសន�នារបស់ខ�ួនមនិអចេធ�ករតិះេតៀនខ�ួនបានេទ។ រឯីភាគីៃនគណបក្សស

េ�ង� ះជាតិយល់េឃញថា ខ�ួន្រត�វេធ�ករងរពីរទន�ឹមគា�  គឺកិច�ករសន�នាជាមយួភាគីគណបក្សកនអ់ំណាចេលករ

ទ្រមងប់�� ជាតិមយួចំនួន និងេនេធ�ករតិះេតៀនរដ� ភបិាល និងគណបក្សកនអ់ំណាចក�ុងនាមខ�ួនជាគណបក្ស 

្របឆាងំ។ 

 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម៖ 

 េឈ� ះ    េលខទូរសព័� 

• េលក គឹម ឈន ០១២ ៩៤២ ០១៩ 

• េលក កន សវង្ស ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 

• េលក សិុន ទិត្យសីហ ០១២ ២៥២ ៦៦១ 
 

2 មា្រត ១៣៩ ច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស� 
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Phnom Penh, Date Feb 18, 2016 

Press Release Statement 

On  

National Assembly and Parliamentarian Watch for 2nd Year of the 5th Mandate  

 

The report on Parliamentary Watch in year II of the 5th mandate, 2015 revealed that some 

provisions of the Internal Regulation of the National Assembly were amended and improved.  The 

working activities of the expert commissions and numbers of parliamentarians who had expressed 

their opinion in plenary sessions of the National Assembly increased comparing to the previous year, 

2014. However, the number of visits to constituencies by NA’s members actually decreased.    

In this second year of the fifth mandate, opposition party’s members were subjected to 

threats, harassment, violence and abuse of parliamentarian immunity and the depriving of 

membership parliamentarian of the opposition party. 

Mr. Koul Panha, executive director of COMFREL stated that “in fact, this year of the 

mandate, there were great opportunities for both parties’ parliamentarians to following or exercising 

provisions of the constitution. Also the expression of the political agreement of the two parties which 

was made last year in which the parliamentarians might function well their duties, roles and powers 

to ensure effective democratic accountability of the NA.”   

The numbers of constituencies visits made by MPs from both parties from November 2014 to 

October 2015, was 91 amounted to 1004 times. The rate  decreased compared to 2014-report when 

there were  1274 visits by 96 members of both parties’ It is reported that the decreasing of numbers 

of constituencies visits of MPs, particularly those who belong to CPP, due to some of the following 

reasons; (1) Lacking of cooperation of reporting the cases from MPs of the CPP on their field visits 

and activities at the national assembly, (2) Some CPP’s MPs did not really focus on their 

constituencies visits because they thought that  jobs have been done by their executive officials such 

as local authorities, working groups, Government officials, and (3) the Offices of MPs have not 

worked well.. Partly, it was discovered that the numbers of field visits of MPs from CNRP increased 

because there were little work and tasks to be done at the National Assembly, after the removal form 

the NA of the CNRP top leadership. This led to boycotting of some several meeting sessions of the 

National Assembly and therefore, freeing up more time for them to make filed visits.   

Between  November 2014 and October 2015 COMFREL  reported about field visits of MPs 

from CNRP were more than CPP’s.  Forty two  CNRP’s MPs made  field visits, 774 times (18 times 
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on average for each parliamentarian) and 49  CPP’s MPs amounting to  230 visits ( 4 times on 

average for each MP).   

The National Assembly’s Plenary Sessions Processes: The National Assembly opened its 

ordinary sessions twice and the other two extraordinary sessions were called for meeting. The two 

meeting sessions (ordinary and extraordinary summed up together accounted for 23 times of debate 

sessions and majority of the sessions were a full of a single morning session. There were twenty five 

session’s agendas picked out debate and approval including; seven proposed drafted laws, 10 

submitted draft laws from the Cabinets, 7 times voted to giving confidence on proposed candidates 

for offices and 1 time voted to dismissal of first Vice-president of the National Assembly post.   

Amongstts all those meeting sessions, forty three (43) MPs had expressed their opinion of the 

issues and it took (one thousand one hundred and ninety nine (1199) minutes in total. It’s found 

increase if comparing to the 2014-report (first year report of the 5th mandate) which had only twenty 

three (23) parliamentarians expressed their opinion on the matters and times consuming acounted for  

six hundreds and ninety three (693) minutes in total.    

Amongst the forty three (43) PMs who had been named for expression of opinion, twenty one 

(21) parliamentarians were CPP and twenty two (22) were CNRP. It was s reported that the numbers 

of CNRP’s MPs who were named to express opinion  increased when compared with the previous 

year’ which showed that only four (4) MPs had been named to express their opinion.  The reason for 

the increase  is attributed to the fact that in August 2014, all fifty five (55) CNRP’s MPs took their 

seats in the National Assembly.  

In spite of the fact that the numbers of parliamentarians from the CNRP who had expressed 

their opinion had increased,  on many occasions during the  the debate and approval of the proposed 

draft laws and drafted laws were reported as less transparent. , questions of quality of the passed bills 

and were pushed to be passed immediately , especailly the following things: the proposed draft law 

on the Organization and Functioning of the National Election Commnittee, the proposed draft law on 

Election of Members of the National Assembly, LEMNA, and the proposed draft law on Election of 

Commune/Sangkat Council. The three aforementioned laws were passed over without any debate on 

its legal essence.  There were 5 drafted laws  passed with a single party’s voices, CPP. Apart from 

this, the debates on the very controversial  drafted laws of LANGO and Financial Budget 

Management bill of 2016, speakers from CPP played role as draft law defending groups who are 

generally in charge as the executive..  

Parliamentarian’s activities of the Expert Commissions: Parliamentarian’s activities of the 

expert commissions were reported on, notably an increase both the Commissions led by CNRP and 

Committees led by CPP. The numbers of activities recorded  were up to  105 times in totaly. After 

the division of each five lead-Expert Commissions, from October 2014 to early end of 2015, the five 

expert commissions leading by CNRP were reported increase gradually. Amongst all reported 
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activities, 66 times were belonged to CNRP’s lead-Expert commissions and CPP’s lead-Expert 

commissions amounted for 39 times. Those expert commissions’ activities included the 

invitation/summons of the ministers in-charge of ministries and Royal Govt. officials to answer 

questions on the appealed petitions, meeting with  ministers in charge to discuss on the relevant 

matters, receiving petitions from appealed petitioners and the field visits with executive authorities or 

citizens or representatives of Civil Society Organizations and went to the disputed areas, epsecially 

the land crisis areas. It’s reported that eight (8) ministers of the ministry were summonsed to answer  

questions before the relevant expert commissions.  

Results and appealed letters of Parliamentarians: The Royal Govt. of Cambodia decided to 

invalidate the agreement on the collection of Angkor Wat revenue between Royal Govt. of Cambodia 

and Sokimex in November 2015 and revoke the license of the 35-year concession agreement granted to 

AZ Distribution Company to maintain and service National Road number 4 in early January 2016. The 

decision of the Royal Govt. of Cambodia to revoke licenses of the two concession agreements is seen the 

effort of the opposition party’s MP.  

Regarding the matter of the collection revenue of Angkor Wat by Sokimex company, 

parliamentarians from opposition party have always demanded  transparency and an increase in revenue 

collecting capacity  They have consistently requested that  the Royal Govt. of Cambodia revoke the 

license for the concession agreement with  Sokimex. The collection of the service toll fee for national 

road number 4, has also been questioned by opposition party f parliamentarians. They have frequently the 

revoking of the concession license, claiming that the concession agreement was not transparent and it was 

made without a public bidding process. In addition, the revenue collected was not proportionate to the 

actual maintenance and reparation of the road.     

During this period, it was observed that MPs sent a total of 36 letters, to the King, the Royal 

Government of Cambodia, NA and department of information calling for an immediate action from the 

executive body to intervene. Almost of letters were written by CNRP. Only 9 letters were responded to 

by the government and relevant stakeholders. Four were rejected by NA president in what is considered 

an abuse of his power.    

Strengthening the responsibilities of MP’s office in Prey Veng: at least the Prey Veng 

provincial MP’s office is regularly stationed a CNRP’s MP to collect complaints, directly 

communicate with voters and solving the problems of voters’ concerns. The instant stationing a PM 

for office was agreed within CNRP’s MP.  

It was noted that voters were interested in this solution.  Some complaints were submitted to 

the NA requested for intervention by local authorities. Although, this mechanism has yet to show the 

any results, however, it is seen as a positive moving forward in encouraging MPs to take their 

responsibilities seriously in the interests of voters. 
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Ten (10) MPs were found active: It is observed that there were ten (10) CNRP’s MPs actively 

conducted field visits. Apart from this, MPs who had named to express their opinion in the National 

Assembly sessions, seven (7) CPP’s MPs and three CNRP’s PMs, were recorded very active. 

Regarding the matter of Scoring Card on PM’s performance and function their duties, it was 

discovered that five (5) CPP’s MPs and five (5) CNRP’s MPs were given high scores. 

MPs in vulnerability: MPs are granted privilege and immunity by constitution and the 

existing law but they were facing challenges the same as ordinary citizens who are not granted 

immunity. The report revealed that there were five (5) MPs included one senator from the opposition 

party were harassed and abused on depriving their constitutional immunity, dismissal of office and 

security by the CPP’s dominated MPs and the Courts. The opposition party’s MPs were severely 

under threatening and harassing of mental and physical violence in their field work performance (the 

case like the visiting to the controversial border dispute) and even at their residence.  Further, another 

vulnerability of MPs was that an opposition party’s MP was summonsed to question by the ACU in 

the case of a dubious allegation of corruption involving raising fund activities. This was not only the 

threat but abusing their rights. All MPs are under pressure from their political parties because the 

provisions of LEMNA provided that “MP shall lose his/her membership in case he/she is deprived of 

party’s membership”.1 They may even face removal from the party.   

The political dialogue between CPP and CNRP: The national and international community 

welcomed the political dialogue between the CPP and CNRP and expected that the so-called ‘culture of 

dialogue’ would make to solve the national controversial issues between the Royal Govt. of Cambodia and 

the opposition party peacefully. In addition, the legal framework (Internal regulation of NA) and code of 

conduct for both elected political parties were established to strengthen this culture of political dialogue. 

Unfortunately, this culture of political dialogue did not go smoothly and it seems would not last long. CPP 

used culture of political dialogue to threaten opposition party in their freedom of expression.   The CNRP 

found itself in the difficult position where it performed its duty as the opposition questioning government 

performance on national issues, while attempting to avoid criticism of the CPP.  

 

For further information, please contact  

 Mr. Kim Chhorn 012 942 019 

 Mr. Korn Savang 011 884 840 

 Mr. Sin Titseiha  012 252 661  

 

1  Article 2, Law on Election of Members of National Assembly, LEMNA, 2015.  
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របាយករណ៍ស�ពីីលទ�ផលៃនករសេង�ត       

រដ�សភា និងតណំាងរ�ស� 
 

 



ខុមែ�ហ�ល       
របាយករណ៍ឆា� ទំី២ ៃននីតកិលទី៥                                                               ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល ២០១៥ 

របាយករណ៍ស�ពីលីទ�ផលៃនករសេង�តរដ�សភា នងិតណំាងរ�ស� 
 

I. សេង�បកររកេឃញ 

ករសេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទំ២ី ៃនរដ�សភានីកលទី៥ ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ រកេឃញថា សកម�ភាពរបស់     

គណៈកម�ករជនំាញរដ�សភា និងចំនួនៃនករេឡងបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងកិច�្របជំុេពញអង�មានករេកនេឡង ប៉ុែន�

សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�មានករថយចុះ េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍ឆា� ទំ១ី ឆា� ២ំ០១៤។ 

ក�ុងឆា� ទីំ២េនះ អ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របឆាងំកពុំង្របឈមករគំរមកំែហង ករណីហិង្សោ នងិករបំពនេលអភយ័ឯក

សិទ�ិ និងករដកតំែណង ែដលមនិ្រសបនឹងរដ�ធម�នុ�� ។ 

េនក�ុងរបាយករណ៍ឃា� េំមសរដ�សភា និងតំណាងរ�ស�េនះ មានេលកមកបង� ញពីករសេង�តនូវសកម�ភាពដូចជា៖ 

ដំេណ រករ្របជំុរបស់រដ�សភា សកម�ភាពសំខន់ៗ របស់គណៈកម�ករជំនាញរដ�សភា សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាង

រ�ស� កចិ�អន�រគមនរ៍បស់តំណាងរ�ស� និងរដ�សភា កម�វធីិសំេឡងមា� ស់េឆា� ត និង្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ ទកទ់ងរដ�សភា និង

តំណាងរ�ស�។ 

ដំេណ រករ្របជំុេពញអង�របស់រដ�សភាៈ រដ�សភាបានេបកសមយ័្របជំុេពញអង�សម�� ២េលក  នងិបានេបកកិច�្របជុំ

ជាវសិម�� ២េលក ែដលមាន២៣កិច�្របជំុ ក�ុងេនាះភាគេ្រចនចំណាយេពល១្រពឹកក�ុងមយួកិច�្របជំុ។ រេបៀបវរៈចំននួ២៥0

1   

្រត�វេលកមកពិភាក្សោ និងអនុមត័ ែដលរមួមានៈ េសចក�េីស�ច្បោបចំ់នួន០៧ េសចក�្ីរពងច្បោបចំ់ននួ១០ ករេបាះេឆា� តផ�ល់

េសចក�ីទុកចិត�ចនួំន០៧េលក និងករេបាះេឆា� តទមា� កតំ់ែណងចំនួន១េលក។ 

ក�ុងចំេណាមកិច�្របជំុទងំេនាះ មានអ�កតំណាងរ�ស�ចំនួន៤៣រូប ក�ុងេនាះ ២១រូប មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

និង ២២រូប មកពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានេឡងបេ�� ញមតិ េដយេ្រប្របាស់េថរេវលសរុប១១៩៩នាទី។ េបេធ�ករេ្រប�ប

េធៀបនងឹរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី១ ចំននួអ�កតំណាងរ�ស�េឡងបេ�� ញមតិមានករេកនេឡង ែដលេពលេនាះមានតំណាង

រ�ស�ចំនួន២៣រូប បានេឡងបេ�� ញមតិ េដយេ្រប្របាស់េថរេវលសរុប៦៩៣នាទី។ តមករសេង�តេឃញថា ចំនួនតំណាង

រ�ស�េឡងបេ�� ញមតិពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានករេកនេឡងេ្រចនេបេធៀបជាមយួឆា� ទីំ១ ឆា� ២ំ០១៤ ែដលមានចំនួនែត 

៤រូប។ មូលេហតុៃនករេកនេឡងគឺេដយសរតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សេនះ បានសេ្រមចចូលរដ�សភាចបព់ីែខសីហ ឆា� ំ

២០១៤។ 

េបេទះជាមានករេកនេឡងអំពចំីននួៃនករបេ�� ញមតិ ប៉ុែន�ករពិភាក្សោ និងអនុមត័េសចក�េីស�ច្បោប ់ និងេសចក�ី
្រពងច្បោបជ់ាេ្រចន គឺខ�ះតមា� ភាព មនិសូវមានគុណភាព និងេធ�េឡងេដយ្របញាប្់របញាល។ ជាកែ់ស�ងដូចជាករអនុមត័

េសចក�េីស�ច្បោបស់�ីពីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពតឹ�ិេទៃនគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចកំរេបាះេឆា� ត  េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីករេបាះ

េឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស� នងិេសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របកឹ្សោឃំុ សង� ត ់ េធ�េឡងេដយមនិមាន

ករពិភាក្សោេលខ�ឹមសរច្បោប។់ េសចក�ី្រពងច្បោបចំ់នួន្របា ំ (០៥) ្រត�វបានអនុមត័មានសំេឡងែតមយួគណបក្សគឺគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា។ េដយែឡកករពិភាក្សោេលេសចក�្ីរពងច្បោបដ់ច៏្រម�ងច្រមាស ស�ីពីសមាគម នងិអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល 

និងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៦ អ�កតំណាងរ�ស�េឡងបេ�� ញមតិបានេដរតួនាទដូីចអ�កករពរច្បោប ់

1 មនិរមួប��ូ លទងំ្រពះរជសររបស់្រពះមហក្ស្រតជូនសមយ័្របជំុរដ�សភាចនួំន ២េលក នងិរបាយករណ៍រយករណ៍្របចចំេនា� ះសមយ័្របជុរំដ�សភា 

ចំនួន ២េលក។ 
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គឺេធ�ករពន្យល់នូវចំណុចវជិ�មានៃនេសចក�្ីរពងច្បោប ់ េន្រសបេពលែដលមជ្ឈដ� នជាតិ នងិអន�រជាតិេធ�កររះិគនថ់ា ច្បោប់

េនះបានរតឹត្បតិសិទ�ិ េសរភីាពរបស់អង�ករ សមាគមមនិែមនរដ� ភបិាល និងខ�ះតមា� ភាពក�ុងករតកែ់តងេសចក�្ីរពងច្បោប់

េនះ។ 

សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញរបស់រដ�សភាៈ សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញមានករេកនេឡងេ្រចនគរួ

ឲ្យកតស់មា� ល់ ទងំគណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែដលក�ុងរយៈ

េពលេនះមានសកម�ភាពរហូតដល់១០៥េលក។ បនា� បព់មីានករែបងែចកអំណាច េដយគណៈកម�ករជំនាញពកក់ណា� ល 

(៥គណៈកម�ករជំនាញ) ដឹកនាេំដយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ចបព់អំីឡុងែខសីហ ឆា� ២ំ០១៤ ករសេង�ត

េឃញថា សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញមានករេកនេឡងជាលំដប។់ ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករ

ជំនាញទងំអស់ គណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានសកម�ភាពេ្រចនជាង ែដលចំនួន ៦៦េលក រឯី

គណៈកម�ករជនំាញដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា មានសកម�ភាពចំននួ៣៩េលក។ សកម�ភាពទងំេនាះរមួមាន ករ

េកះអេ�� ញរដ�ម�ន�មីកបំភ�កឺ�ុងគណៈកម�ករជនំាញ និងជួបពិភាក្សោេនសម្ីរកសួងពកព់ន័� សកម�ភាពទទួលពក្យបណ�ឹ ងពី

្របជាពលរដ� និងករចុះជួបពិភាក្សោករងរជាមយួអជា� ធរមានសមត�កិច� ឬ/និង្របជាពលរដ� ឬតំណាងអង�ករសង�មសីុវលិ 

និង្រពមទងំសកម�ភាពចុះេទដល់កែន�ងែដលមានទំនាស់េផ្សងៗ។ រដ�ម�ន�ីចំនួន០៨រូប ្រត�វបានេហមកបំភ�េឺដយផា� ល់មាត់

េនក�ុងគណៈកម�ករជំនាញរដ�សភា និងេនក�ុង្រកសួងសម។ី 

ករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ៈ ក�ុងរយៈេពលពែីខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៤ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ មានតំណាង

រ�ស�ចំនួន៩១រូប មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាត ិ បានចុះេធ�សកម�ភាពក�ុងមូលដ� នចំននួ១០០៤

េលក។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍ឆា� ទំ១ី ៃននីតិកលទី៥េនះបានបង� ញថា ចនួំនសកម�ភាពមាន

ករថយចុះ េហយចំនួនតំណាងរ�ស�ចុះេធ�សកម�ភាពកម៏ានករថយចុះតិចតួចែដរ។ ក�ុងរយៈេពលេនាះមានតំណាងរ�ស�

ចំននួ៩៦រូប ចុះេធ�សកម�ភាពបានចំនួន១២៧៤េលក។ ករថយចុះចនួំនសកម�ភាពរបស់តំណាងរ�ស� ជាពិេសសតំណាង

រ�ស�មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពលេនះករសេង�តេឃញថា មានមូលេហតុមយួចំនួនដូចជា ទី១.តំណាងរ�ស�

ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាខ�ះកចិ�សហករក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ានអពីំសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់ខ�ួន និងសកម�េនរដ�សភា, ទី

២.តំណាងរ�ស�មយួចំននួមនិសូវចុះេធ�សកម�ភាពេនមូលដ� ន នងិយល់េឃញថា ្រក�មករងរចុះព្រងឹងមូលដ� នរបស់គណ

បក្សេនះរមួមាន ម�ន�ីអជា� ធរ និងម�ន�រីដ� ភបិាលបានេធ�សកម�ភាពេ្រចនេហយ និងទី៣.ករយិាល័យតំណាងរ�ស�មយួចំនួន

បំេពញករងររបស់ខ�ួនមនិបានេពញេលញ។ េដយែឡកសកម�ភាពតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានករេកនេឡង

កេ៏្រពះែតមនិសូវមានសកម�ភាពករងរចំេពះកិច�េនរដ�សភា មានប�� អំពីករដកតែំណង ដកអភយ័ឯកសិទ�ិអ�កដកឹនាៃំន

តំណាងរ�ស�របស់ខ�ួន និងបានេធ�ពហិករមនិចូលរមួកិច�្របជំុមយួចំនួន ែដលេធ�ឲ្យតំណាងរ�ស�ទងំេនាះមានេពលេវលចុះ

េទមូលដ� នបានេ្រចន។ 

ក�ុងរយៈេពលពែីខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៤ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានពីករចុះមូលដ� នរបស់

តំណាងរ�ស�ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េ្រចនជាងតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សស

េ�ង� ះជាតិចំនួន៤២រូប បានចុះមូលដ� នចំននួ៧៧៤េលក (គិតជាមធ្យមតំណាងរ�ស�មា� កេ់ធ�សកម�ភាព១៨េលក) េហយ

តំណាងរ�ស�ពគីណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំនួន៤៩រូប ចុះមូលដ� នបានចំននួ២៣០េលក (គិតជាមធ្យមតំណាងរ�ស�មា� កេ់ធ�
សកម�ភាព៤េលក)។ 

លទ�ផល និងលិខិតអន�រគមនរ៍បស់តំណាងរ�ស�ៈ រជរដ� ភបិាលបានសេ្រមចលុបេចលកិច�្រពមេ្រព�ងទទួលសិទ�ិលក់

សំបុ្រតចូលទស្សនាតបំនអ់ង�រក�ុងអំឡុងែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ និងបានសេ្រមចស�ីពីករលុបេចលនូវកចិ�្រពមេ្រព�ងសម្បទនរវង
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រជរដ� ភបិាល នងិ្រក�មហុ៊នAZ  េលករយកកៃ្រមេសវែថទ ំនិងជួសជុលផ�ូវជាតិេលខ៤ ក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០១៦។ ករសេ្រមច

លុបកិច�្រពមេ្រព�ងទងំពរីេនះ មានករេមលេឃញថា ជាករខិតខំរបស់អ�កតំណាងរ�ស�។ 

ពកព់ន័�ករលកសំ់បុ្រតចូលទស្សនាតំបនអ់ង�រវត� អ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របឆាងំ ែតងែតេធ�ករទមទរអំពតីមា�

ភាព និងករបេង�នចណូំល និងបានេស�ជាបន�បនា� បឲ់្យរដ� ភបិាលលុបេចលកចិ�្រពមេ្រព�ងជាមយួ្រក�មហុ៊នឯកជនេនះ។ 

ចំេពះករយកកៃ្រមេសវែថទ ំ នងិជួសជុលផ�ូវជាតិេលខ៤ អ�កតំណាងរ�ស�ពគីណបក្ស្របឆាងំកប៏ានទមទរឲ្យមានលុប

េចលផងែដរ េដយេធ�ករេចទ្របកនថ់ា កចិ�្រពមេ្រព�ងេនាះមនិមានតមា� ភាព  និងមនិមានករេដញៃថ� េហយចំណូលពីករ

្របមូលថវកិ មនិសមាមា្រតនឹងទំហំៃនករែថទ ំនិងជសួជុលផ�ូវជាតមិយួេនះេទ។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ ករសេង�តេឃញថា អ�កតំណាងរ�ស�បានេចញលិខិតចំនួន ៣៦ច្បោប ់ ថា� យ/ជូន្រពះមហក្ស្រត 

រជរដ� ភបិាល រដ�សភា និងស� បន័សរពត័ម៌ាន ក�ុងេគាលបំណងភាគេ្រចនេស� ឬអំពវនាវវធិានករពីស� បន័នីតិ្របតិបត�ិ 

េដម្បអីន�រគមនរ៍កដំេណាះ្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�មា� ស់េឆា� ត។ លិខិតេស�រទងំអស់េធ�េឡងេដយតំណាងរ�ស�

ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ក�ុងចេំណាមលិខិតទងំេនាះ មានលិខិតចំននួ៩ច្បោប ់ទទួលករេឆ�យតបពីរជរដ� ភបិាល និងភាគី
ពកព់ន័�។ ជាមយួគា� េនះមានលិខិតចំនួន៤ច្បោប ់ ្រត�វបានបដិេសធមនិេធ�ករប��ូ នេដយ្របធានរដ�សភាផងែដរ ែដលករណី

េនះ្រត�វបានពិនិត្យេឃញថា ជាករេ្របសិទ�ិអំណាចជា្របធានរដ�សភាហួស្រពំែដន។ 

ករព្រងឹងករងរៃនករយិាល័យតំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ៃ្រពែវងៈ យ៉ាងេហចណាស់មានករយិាល័យតំណាងរ�ស�

មយួេនក�ុងេខត�ៃ្រពែវង ្រត�វបានព្រងឹងេដយអ�កតណំាងរ�ស� (អ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ) ែដលបានឯកភាព

គា� កំណតឲ់្យមានអ�កតំណាងរ�ស�្របចកំរ ក�ុងេគាលបំណងទទួលជួបផា� ល់ជាមយួមា� ស់េឆា� ត និងទទួលពក្យបណ�ឹ ង េដម្បី
ឈនេទរកដំេណាះ្រសយប�� ជូនមា� ស់េឆា� តតមយន�ករករយិាល័យតំណាងរ�ស� នងិរដ�សភា។ 

ជាករកតស់មា� ល់ ករេរៀបចេំនះបានទទួលករចបអ់រម�ណ៍ពីមា� ស់េឆា� ត េហយប�� មយួចំននួ្រត�វបានប��ូ នេទរដ�

សភា េហយរដ�សភាបានេស�វធិានករបន�ពីអជា� ធរមានសមត�កិច�។ េបេទះជាសកម�ភាពេនះមនិទនប់ានបង� ញអពីំលទ�

ផលជាដុំកំភនួ នងិេឆ�យតបេទនឹងប�� មា� ស់េឆា� តក�ុងេខត�ៃ្រពែវង ប៉ុែន�វគឺជាករខតិខលំ�មយួ េដម្ប្ីរបសិទ�ភាពករងររបស់

ករយិាល័យតំណាងរ�ស�ផង និងេដម្បផីល្របេយាជនម៍ា� ស់េឆា� តផង។ 

តំណាងរ�ស�១០រូប ែដលសកម�ជាងេគៈ ចំេពះករចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស� តមរយៈរបាយករណ៍ខុមែ�ហ�ល

ទទួលបានរកេឃញថា មានតំណាងរ�ស�១០រូប ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានេធ�សកម�ភាពេ្រចនជាងេគ។ េដយែឡក

ចំេពះករេឡងបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងកិច�្របជំុេពញអង�ៃនរដ�សភាវញិ តំណាងរ�ស�ែដលសកម�ភាពជាងេគរមួ

មាន ៧រូប ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា នងិ៣រូប ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ចំេពះករផ�ល់ពិន�ុេដយផា� ល់ពីមា� ស់េឆា� តដល់

អ�កតំណាងរ�ស�អំពីករបំេពញសកម�ភាព និងភារកិច�វញិ ជាលទ�ផលេឃញថា តំណាងរ�ស�៥រូប ពគីណបក្ស្របជាជនកម�ុ
ជា នងិ៥រូប ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ មានមា� ស់េឆា� តបានផ�ល់ពនិ�ុេ្រចនជាងេគ។ 

តំណាងរ�ស�មានភាពងយរងេ្រគាះ េដយករគំរមកំែហង ករបំពរបំពន និងអំេពហងិ្សោៈ តំណាងរ�ស�ែដល

ករពរេដយអភយ័ នងិបុព�សិទ�ិពិេសសមយួចនួំនែដលែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��  នងិច្បោបជ់ាធរមាន ប៉ុែន�្របឈមភាពងយរង

េ្រគាះ មនិខុសពី្របជាពលរដ�ធម�តេនាះេទ។ ករសេង�តេឃញថា មានតំណាងរ�ស�៥រូប រមួទងំសមាជិក្រពឹទ�សភាមា� កម់ក

ពីគណបក្ស្របឆាងំ (គណបក្សសម  រង្ុស ីនិងគណបក្សសេ�ង� ះជាត)ិ បានទទួលរងេ្រគាះេលប�� មយួចំននួដូចជា កររេំលភ

បំពនេលករដកអភយ័ឯកសិទ�ិសភារបស់តំណាងរ�ស�ពីរដ�សភា និងពីតុលករ ករដកតំែណង នងិប�� សន�ិសុខសុវត�ិ
ភាព េ្រពះថា តំណាងរ�ស�បានទទួលរងនូវអេំពហិង្សោ និងករគរំមកំែហងយ៉ាងធ�នធ់�រេនមុខរដ�សភា េនេពលខ�ួនចុះ
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បំេពញករងរ (ចុះពនិិត្យតំបនែ់ដលមានទំនាស់េនតមបនា� ត្់រពែំដន) និងេនេគហដ� ន។ ភាពងយរងេ្រគាះមយួេទៀតគឺ 

អង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយបានដកលិ់ខិតសួរនាេំទតំណាងរ�ស�មា� ក ់ អំពីកចិ�ករចំណាយថវកិ ែដលៃរអ៉ង� សពបុីគ�ល

ឯកជន ស្រមាបក់រងរេបសកកម�របស់ខ�ួន វមនិ្រតឹមជាករគំរមកំែហង ែតវជាកររេំលភសិទ�ិ។ ជាទូេទតំណាងរ�ស�ក៏

ទទួលរងនូវគំនាបពីគណបក្សនេយាបាយសមផីងែដរ េ្រពះថា ច្បោបេ់បាះេឆា� តបានែចងថា «សមាជិករដ�សភា្រត�វបាតប់ង់

សមាជិកភាពរបស់ខ�ួន ក�ុងករណីសមខី�ួនបាតប់ងស់មាជិកភាពពីគណបក្ស...។»2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. ដំេណ រករ្របជុំរបសរ់ដ�សភា 
២.១ ករ្របជុំេពញអង�របសរ់ដ�សភា 

របាយករណ៍សេង�តរដ�សភា នងិតំណាងរ�ស�ឆា� ទីំ២ ៃននីតិកលទី៥ ចេនា� ះេពលពែីខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ ដល់ែខ

តុល ឆា� ២ំ០១៥។ ករសេង�តេឃញថា រដ�សភាបានេបកសមយ័្របជំុេពញអង�សម�� ២េលក (េលកទី១ ចេនា� ះេពលពីែខ

តុល ២០១៤ ដល់ែខធ�ូ ២០១៤ និងេលកទី២ ក�ុងចេនា� ះពីែខេមស ២០១៥ ដល់េដមែខកក�ដ ២០១៥)  និងបានេបកកិច�

្របជំុជាវសិម��  ២េលក (េលកទី១ ក�ុងែខមនីា ២០១៥ និងេលកទី២ ក�ុងែខកក�ដ ២០១៥)។ 

រយៈេពលេនះរដ�សភា មានរេបៀបវរៈចំនួន២៩ ែដលរមួប��ូ លទងំ្រពះរជសររបស់្រពះមហក្ស្រតជូនសមយ័្របជំុ

ចំននួ២េលក នងិរបាយករណ៍រយករណ៍្របចចំេនា� ះសមយ័្របជំុចំននួ២េលក។ ក�ុងរេបៀបវរៈទងំអស់ រេវៀបវរៈចំនួន២៥ 

្រត�វបានេលកមកពិភាក្សោ និងអនុមត័ នងិរមួទងំករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចតិ� និងករេបាះេឆា� តទមា� កផ់ង។ ក�ុងរេបៀបវ

រៈទងំ២៥េនះ រមួមានេសចក�ីេស�ច្បោបច់ំនួន០៧ េសចក�ី្រពងច្បោបចំ់នួន១០ ករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ទុីកចិត�ចនួំន០៧េលក 

និងករេបាះេឆា� តទមា� កត់ែំណងចំននួ១េលក។   

េសចក�េីស�ច្បោបទ់ងំ០៧ ែដលរដ�សភាេលកមកពិភាក្សោ និងអនុមត័រមួមានៈ ១.េសចក�េីស�ច្បោបស់�ីពីករេរៀបច ំ   

និងករ្រប្រពតឹ�ៃនគណៈកមា� ធកិរជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត, ២.េសចក�េីស�ច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស�, 

2 មា្រត ១៣៩ ច្បោបស់�ីពកីរេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតណំាងរ�ស� 

មាតិកសខំន់ៗ 

I. សេង�បកររកេឃញ             ទំពរ័ទី 0១ 

II. ដំេណ រករ្របជំុរបស់រដ�សភា            ទំពរ័ទី 0៤  

III. ករចុះមលូដ� ន និងឬករយិាល័យតំណាងរ�ស�     ទំពរ័ទី ១៣ 

IV. កិច�អន�រគមនរ៍បស់តំណាងរ�ស� និងរដ�សភា       ទំពរ័ទី ២០      

V. សំេឡងមា� ស់េឆា� តចំេពះអ�កតំណាងរ�ស�            ទំពរ័ទី ២៤ 

VI. សេង�ប្រពឹត�កិរណ៍សំខន់ៗ ទកទ់ងសភា 

     និងតំណាងរ�ស�             ទំពរ័ទី ២៥ 

VII.កលប្បវត�ិ្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ ទកទ់ង 

    រដ�សភា និងតំណាងរ�ស�               ទំពរ័ទី ៤០ 

 

របូស�� គណបក្សេ្របក�ុង 

របាយករណ៍េនះ៖ 

 គណបក្ស ្របជាជនកម�ុជា 

  គណបក្ស សេ�ង� ះជាតិ 
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៣.េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីវេិសធនកម�មា្រត២៣ ៃនច្បោបស់�ីពីលក�ន�ិកៈតំណាងរ�ស�, ៤.េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីភតិកិច�សន្យោ

ពិេសស, ៥.េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពី វេិសធនកម�មា្រត២១ ៃនច្បោបស់�ីពីលក�ន�ិកៈសមាជិក្រពឹទ�សភា, ៦.េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពី 

ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង� ត ់ និង៧.េសចក�ីេស�វេិសធនកម�្របករ៣ថ�ី,៧ថ�ី,៨,១០ថ�ី(ពីរ),១៤ថ�ី,១៨,២០,

២១,២២ថ�ី,៣១ថ�ី(ពីរ),៣៣ថ�ី,៣៤,៣៦ថ�ី,៣៨ថ�ី,៤០ថ�ី និង្របករ៤៧ថ�ី(បី)ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា។ 

េសចក�ី្រពងច្បោបទ់ងំ១០ ែដលេលកមកពិភាក្សោ និងអនុមត័រមួមានៈ ១.េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក, 

២.េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យផលិតផលថា� ជំក,់ ៣.េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ករ្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយ, ៤.

េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៣, ៥.េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីសមាគម និង

អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល, ៦.េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគាប្់រគងថវកិឆា� ២ំ០១៥, ៧.េសចក�ី្រពងច្បោប់

ស�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ� ភបិាលៃន្រពះរជណាកម�ុជា និងរដ� ភបិាលៃនសហពន័�រុស្ុសសី�ីពីករ

ជំរុញ និងករករពរេទវញិេទមកៃនវនិិេយាគ, ៨.េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ�

ភបិាលកម�ុជា និងរដ� ភបិាលៃនសធារណរដ�េបឡារុសស�ីពីករជំរុញ និងករករពរេទវញិេទមក ៃនវនិិេយាគ, ៩.េសចក�ី
្រពងច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករពណិជ�កម� និងេសចដ�កិច�រវងរជរដ� ភបិា

លៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងរដ� ភបិាលៃនសធារណៈរដ�េបឡារុស, ១០.េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីវេិសធនកម�មា្រត៣,៤,

៥,២៦,២៧,២៨,៤២,៧៤ ៃនច្បោបស់�ីពីអគ�ីសនី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត� និងេ្រជសតងំមានចំនួន០៧េលក ែដលរមួមានៈ ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំសមាជិក

ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េច្រកមចំនួន១េលក, ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំសមាភាពគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត

ចំនួន១េលក, ករេបាះេឆា� តទុកចិត�េលែតងតងំ ឯកឧត�ម អ៊ុក សរវុធ ជាអគ�សវនកររង ៃនអជា� ធរសវនកម�ជាតិចំនួន១

េលក, ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំសមាជិកសមាជិកៃនគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាចំនួន៣េលក និងករេបាះេឆា� តដក

តំែណងជាអនុ្របធានទី១ ៃនរដ�សភាពីឯកឧត�ម កឹម សុខ ចំនួន១េលក។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ ករសេង�តេឃញថា រដ�សភាមនិមានជួបវបិត�ិខ�ះកូរ ៉ុមស្រមាបកិ់ច�្របជំុេពញអង�របស់ខ�ួនេនាះេទ េប
េទះជាកិច�្របជំុេពញអង�មយួចំនួន្រត�វបានេធ�ពហិករមនិចូលរមួពីតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិកេ៏ដយ។ 

២.១.១ ករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុងសមយ័្របជំុរដ�សភា 

មនិខុសែប�កពីរបាយករណ៍កន�ងមក ករសេង�តជារមួេឃញថា ករបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�មា� ក់ៗ  េធ�
េឡង្រសបេទនឹងបនា� តន់េយាបាយរបស់គណបក្សខ�ួន។ េបេទះជាមានករកតស់មា� ស់ថា ករបេ�� ញមតិរបស់តំណាង

រ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាក�ុងេដមនីតិកលទី៥េនះ មានភាពខុសែប�កពីរយៈេពលកន�ងមក េដយតំណាងរ�ស�ែដល

បានេឡងបេ�� ញមតិេពលេនាះ បានជែជក និងសួរេដញេដលេទេលតំណាងរជរដ� ភបិាល ែដលជាអ�កករពរេសចក�ី្រពង

ច្បោប ់ប៉ុែន�ក�ុងរយៈេពលេនះ ករបេ�� ញមតិភាគេ្រចនបាន្រតឡបម់កដូចេដមវញិ េពលគឺតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជន

កម�ុជា បានេចញមុខករពរេសចក�ី្រពងច្បោបជំ់នួសឱ្យតំណាងរជរដ� ភបិាល និងេធ�ករេលកសរេសរអំពីេសចក�ី្រពងច្បោប់

ក�ុងកំឡុងេពលពិភាក្សោ និងអនុមត័។ 

ករសេង�តជាទូេទេឃញថា មានតំណាងរ�ស�ភាគេ្រចនេនែតមនិបានេឡងបេ�� ញមតិពិភាក្សោេលច្បោប ់ េដយ

ស�ិតេនក�ុងស� នភាពស�បស់� ត ់ និងមនិសូវមានករបេ�� ញមតិេយាបល់ក�ុងករពិភាក្សោេនាះេទ។  តរងខងេ្រកមេនះ

បង� ញពីចំនួនតំណាងរ�ស�ែដលេឡងបេ�� ញមតិេ្រចនជាងេគទងំ១០រូប ក�ុងកិច�្របជំុកិច�្របជំុេពញអង�ក�ុងរយៈេពលមយួឆា� ំ

េនះ។ 
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តរងទី១ តរងអ�កតំណាងរ�ស�បានបេ�� ញមតិេ្រចនជាងេគ ១០រូប 

ល.រ េឈ� ះតំណាងរ�ស� គណបក្ស ចំនួនដង 
ចំនួននាទ ី

អព្យោ្រកឹត វិជ�មាន អវិជ�មាន សរបុ 

១ សុន ឆយ័ 
 

២១ ១៨៧ ០ ៧ ១៩៤ 

២ ឈង វុន 
 

១៥ ៥៩ ៤៧ ៤ ១១០ 

៣ សម រង្ុស ី
 

៨ ៦៦ ៧ ០ ៧៣ 

៤ ែហម ខន 
 

៥ ៤៧ ១០ ០ ៥៧ 

៥ ជាម េយៀប 
 

៥ ៣០ ១៣ ២ ៤៥ 

៦ េឡាក េខង 
 

៤ ៣១ ១៣ ០ ៤៤ 

៧ យមឹ សុវណ�  
 

៤ ៥១ ០ ២ ៥៣ 

៨ ែបន៉ ប��  
 

៤ ១១ ១៦ ០ ២៧ 

៩ ហុ៊ន ែសន 
 

៣ ៣៣ ០ ០ ៣៣ 

១០ ស េខង 
 

៣ ១៨ ០ ០ ១៨ 
 

២.១.២ ករបេ��ញមតិជាបរមិាណរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុងសមយ័្របជំុេពញអង�រដ�សភា 

រយៈេពល១ឆា� េំនះ មានអ�កតំណាងរ�ស�សរុបចំនួន ៤៣រូប មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិ បានេឡងបេ�� ញមតិក�ុងកិច�្របជំុេពញអង�រដ�សភា េដយេ្រប្របាស់រយៈេពលសរុប ១១៩៩នាទី (េស�នឹង ១៩េម៉ាង ៥៩

នាទី)។ េបជាមធ្យមក�ុងតំណាងរ�ស�១រូប បានបេ�� ញមតិបាន្របមាណ ២៨នាទី។ 

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំនួន ២១រូប ៃនតំណាងរ�ស�សរុបៃនគណបក្សេនះ ៦៨រូប បានេឡង

បេ�� ញមតិ េដយេ្របរយៈេពលសរុបចំនួន ៥១០នាទី (េស�នឹង៨េម៉ាង៣០នាទី)។ រឯីតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ

ចំនួន ២២រូប ៃនតំណាងរ�ស�សរុបៃនគណបក្សេនះ ៥៥រូប បានេឡងបេ�� ញមតិសរុបចំនួនច ៦៨៩នាទី (េស�នឹង ១១េម៉ាង

២៩នាទី)។ 

្រកហ�ិកទី១៖ចំនួនតំណាងរ�ស� និងរយៈេពលបេ�� ញមតិតមគណបក្ស 

ករបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�គិតជាបរមិាណ ក�ុង

សមយ័្របជំុេពញអង�រដ�សភាស្រមាបរ់បាយករណ៍ឆា� ំ

ទី២ ៃនរដ�សភានីតិកលទី៥េនះ េឃញថា ករ

បេ�� ញមតិមានករ្របដំ្របសងគា�  េដយអ�កតំណាង

រ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំនួន ២១រូប បាន

េឡងបេ�� ញមតិ េហយអ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស

សេ�ង� ះ ចំនួន ២២រូប បានេឡងបេ�� ញមតិ។ 
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តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានចំនួន២១រូប េស�នឹង៣១% ៃនចំនួនតំណាងរ�ស�សរុបរបស់គណបក្ស

េនះ បានបេ�� ញមតិសរុបចំនួន៥១០នាទី (េស�នឹង៤៣% ៃនរយៈេពលសរុប)។ តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិមាន

ចំនួន២២រូប េស�នឹង៤០% ៃនចំនួនតំណាងរ�ស�សរុបរបស់គណបក្សេនះ បានបេ�� ញមតិសរុបចំនួន៦៨៩នាទី (េស�នឹង

៥៧% ៃនរយៈេពលសរុប)។ 

២.១.៣ ខ�មឹសរៃនករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េធៀបនឹងរយៈេពលសរុប 

ខ�ឹមសរមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ែដលបានបេ�� ញេនក�ុងអំឡុងេពល្របជំុេពញអង� ្រត�វបានវភិាគេដយែបងែចក

ជាបីសូរ(TONE) គឺ៖ អព្យោ្រកឹត្យ វជិ�មាន និងអវជិ�មាន ចំេពះស� បន័ រេបៀបវរៈ ឬតួអង�/ស� បន័រដ� ភបិាលណាមយួែដលអ�ក

តំណាងរ�ស�និយាយសំេដេទ។ ខ�ឹមសរអព្យោ្រកឹត្យ គឺសំេដេលមតិធម�តេទេលតួអង� ឬស� បន័ណាមយួ។ ចំែណក

ឯវជិ�មាន គឺេផា� តេលករេលកសរេសរពីគុណសម្បត�ិេសចក�ី្រពងច្បោបេ់គាលនេយាបាយ ឬតួអង� ឬស� បន័ណាមយួ។ រឯី

អវជិ�មានវញិ គឺនិយាយពីគុណវបិត�ិរបស់តួអង� ឬស� បន័ណាមយួ។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ មានតំណាងរ�ស�ចំនួន៤៣រូប បានបេ�� ញមតិេដយេ្របេពលេវលសរុបចំនួន១១៩៩នាទី (េស�
នឹង១៩េម៉ាង៥៩នាទី)។ េបេ្រប�បេធៀបេទនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍ឆា� ទីំ១េឃញថា រយៈេពលសរុបៃនករ

បេ�� ញមតិមានករេកនេឡងេ្រចន ែដលក�ុងេពលេនាះតំណាងរ�ស�បានេឡងបេ�� ញមតិ េដយេ្រប្របាស់រយៈេពលសរុប

ចំនួន ៦៩៣នាទី (េស�នឹង១១េម៉ាង៣៣នាទី) ប៉ុេណា� ះ។ ចំែណកឯខ�ឹមសរៃនបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�វញិ ខុមែ�ហ�

លអេង�តេឃញថា ខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមតិមនិខុសពីខ�ឹមសរបេ�� ញមតិឆា� មុំនេនាះេទ េពលខ�ឹមសរបេ�� ញមតិគឺ េផា� ត

េលខ�ឹមសរអព្យោ្រកឹត្យ និងវជិ�មាន។ ក�ុងេនាះខ�ឹមសរែបបអព្យោ្រកឹត្យមានចំនួន១០១៥នាទី ខ�ឹមសរវជិ�មាន១៥៥នាទី 

ចំែណកឯខ�ឹមសរអវជិ�មាន២៩នាទី។ 

២.១.៤ ខ�មឹសរៃនករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េធៀបនឹងរយៈេពលសរុបតមគណបក្ស 

ករសេង�តេឃញថា ខ�ឹមសរៃនករបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេផា� តេទេលខ�ឹមសរ

ែបបអព្យោ្រកឹត្យ និងែបបវជិ�មាន។ េដយែឡក តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិវញិ ខ�ឹមសរៃនករបេ�� ញមតិ គឺេផា� ត

ភាគេ្រចនេទេលខ�ឹមសរែបបអព្យោ្រកឹត្យ។ 

្រកហ�ិកទី២៖ ចំនួននាទីនិងភាគរយករបេ�� ញមតិ អព្យោ្រកឹត្យ វជិ�មាន អវជិ�មាន របស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

្រកហ�ិកេនះបង� ញថា តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេធ�ករ

បេ�� ញមតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យចំនួន៣៦៣នាទី េស�នឹង៧១%ៃន រយៈ

េពលសរុបរបស់គណបក្សខ�ួន។ ខ�ឹមសរវជិ�មានចំនួន១៤១នាទី េស�
នឹង២៨% ៃនរយៈេពលសរុប េហយខ�ឹមសរអវជិ�មានចំនួន០៦នាទី 

េស�នឹង១% ៃនរយៈេពលសរុបរបស់គណបក្សខ�ួន។ 

 

 

 

 

អព្យោ្រកឹត្យ,

៣៦៣នាទី 

(៧១%) 

អវជិ�មាន, 

៦នាទី
(១%) 

វជិ�មាន 

១៤១នាទី, 

(២៨%) 
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្រកហ�ិកទី៣៖ ចំននួនាទី និងភាគរយករបេ��ញមតិ អព្យោ្រកឹត្យ វជិ�មាន អវជិ�មាន របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ 

្រកហ�ិកេនះបង� ញថា តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិេធ�ករ

បេ�� ញមតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យចំនួន៦៥២នាទី េស�នឹង៩៥% ៃនរយៈ

េពលសរុបរបស់គណបក្សខ�ួន។ រឯីខ�ឹមសរក�ុងនយ័អវជិ�មានវញិមាន

ចំនួន២៣នាទី េស�នឹង៣% ៃនរយៈេពលសរុប េហយខ�ឹមសរក�ុងនយ័

វជិ�មានចំនួន១៤នាទី េស�នឹង២% ៃនរយៈេពលសរុបរបស់គណបក្ស  

ខ�ួន។ 

  

២.១.៥ ខ�មឹសរៃនករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សេទេលតួអង�ស� បន័ និងចំណុចេផ្សងៗ 

តរងខងេ្រកមេនះ បានបង� ញពីខ�ឹមសរករបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�តមគណបក្ស េទេលតួអង� ឬស� បន័

នានាេនក�ុងសមយ័្របជំុេពញអង�ទងំ២១កិច�្របជំុ។ អ�កតំណាងរ�ស�បានបេ�� ញមតិក�ុងខ�ឹមសរែបបអព្យោ្រកឹត្យ អវជិ�មាន 

និងវជិ�មាន។ 

តរងទី២៖ខ�ឹមសរៃនករបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�តមគណបក្សនេយាបាយទងំបីចំណុចសំខន់ៗ  (គិតជានាទី) 

ល.រ ចំណុចែដលពកព់័ន� 
គណបក្ស្របជាជនកម�ជុា គណបក្សសេ�ង� ះជាត ិ

សរបុ 
អព្យោ្រកឹត្យ វិជ�មាន អវិជ�មាន អព្យោ្រកឹត្យ វិជ�មាន អវិជ�មាន 

១ រេបៀបវរៈកំពុងពិភាក្សោ ២០២ ១១៥ ០ ៣៦០ ៩ ៨ ៦៩៤ 

២ នាយករដ�ម�ន� ី ៦ ៥ ០ ៧ ០ ០ ១៨ 

៣ រជរដ� ភបិាល ៧៥ ១៩ ០ ១៦៦ ២ ១៣ ២៧៥ 

៤ ្របធានរដ�សភា ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ 

៥ រដ�សភា ៧ ០ ០ ១៥ ០ ០ ២២ 

៦ គណៈកម�ករនានារបស់រដ�សភា ១០ ០ ០ ៥ ១ ២ ១៨ 

៧ ្របធាន្រពឹទ�សភា ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ 

៨ ស� បន័្រពឹទ�សភា និងសមាជិក ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

៩ គណបក្សខ�ួនគាត ់ ៣ ១ ០ ០ ១ ០ ៥ 

១០ គណបក្សដែទេទៀត ៦ ០ ២ ០ ០ ០ ៨ 

១១ តំណាងរ�ស�ខ�ួនឯង ១ ១ ០ ០ ០ ០ ២ 

១២ តំណាងរ�ស�ដៃទេទៀត ១៣ ០ ៤ ០ ០ ០ ១៧ 

១៣ មណ� ល(េខត�/រជធានី)របស់គាត ់ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

វជិ�មាន១៤

នាទី(២%)  

អវជិ�មាន, 

២៣នាទី    

(៣%) 

អព្យោ្រកឹត្យ,  

៦៥២ នាទី 

(៩៥%) 
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១៤ មណ� ល (េខត�/រជធាន)ី េផ្សងេទៀត ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១៥ តុលករ ០ ០ ០ ២ ០ ០ ២ 

១៦ ប�� �ស�ី ០ ០ ០ ៥ ០ ០ ៥ 

១៧ អនុសសនេ៍លច្បោបកំ់ពុង

ពិភាក្សោ 

៥ ០ ០ ៤ ០ ០ ៩ 

១៨ សំណួរ/សំុករបំភ�េឺលច្បោបកំ់ពុង ៣ ០ ០ ២៤ ០ ០ ២៧ 

១៩ យុវជន ០ ០ ០ ២ ០ ០ ២ 

២០ ប�� េផ្សងៗ ៣២ ០ ០ ៦០ ១ ០ ៩៣ 

សរបុ ៣៦៣ ១៤១ ៦ ៦៥២ ១៤ ២៣  

៥១០ ៦៨៩ ១១៩៩ 

 

ក�ុងរយៈេពលេនះ ករសេង�តេឃញថា ករបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយទងំពីរេផា� ត

សំខនេ់ទេលចំណុចពកព់ន័�ចំនួន៣ ែដលបានចំណាយរយៈេពលេ្រចនជាងេគ ក�ុងចំេណាមតួអង� និងស� បន័ទងំ២០។ ករ

បេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បានេផា� តខ� ងំេទេល ករផ�ល់ជាអនុសសនេ៍លរេបៀបវរៈកំពុងពិភាក្សោ និងតួអង�រជរដ� ភិ
បាល ែដល្រត�វបាន្រក�មអ�កតំណាងរ�ស�ចំណាយរយៈេពលបេ�� ញមតិសរុប៩៧០នាទី ឬ១៦េម៉ាង១៦នាទី (េស�នឹង៨០%

ៃនរយៈេពលៃនករបេ�� ញមតិសរុប)។ 

ករបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�េដយេផា� តេលអនុសសនចំ៍េពះេសចក�ីេស� ឬេសចក�ី្រពងច្បោប ់ ែដលកំពុង

ពិភាក្សោ ្រត�វបានអ�កតំណាងរ�ស�ចំណាយរយៈេពលអស់៦៩៤នាទី េស�នឹង៥៧% ៃនចំនួនរយៈេពលបេ�� ញមតិសរុប។ ករ

បេ�� ញមតិ ែដលពកព់ន័�នឹងរជរដ� ភបិាល គឺសំេដេទេលតួអង�រជរដ� ភបិាល ឬស� បន័រដ� ភបិាល ្រត�វបានតំណាងរ�ស�

ចំណាយរយៈេពលអស់២៧៥នាទី េស�នឹង២៣% ៃនរយៈេពលបេ�� ញមតិសរុប។ 

ករបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស� ជំុវញិករបេ�� ញមតិេទេលរេបៀបវរៈកំពុងពិភាក្សោ តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជាបានបេ�� ញមតិ ក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យចំនួន២០២នាទី េហយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានបេ�� ញ

មតិចំនួន៣៦០នាទី។ ពកព់ន័�នឹងស� បន័រជរដ� ភបិាល ្រត�វបានតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបេ�� ញមតិេផា� ត

េទេលខ�ឹមសរអព្យោ្រកឹត្យបានចំនួន៧៥នាទី េហយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានបេ�� ញមតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យ

បានចំនួន១៦៦នាទី។ 

២.១.៦ តរងេសចក�្ីរពង/េសចក�េីស�ច្បោបសំ់ខន់ៗ  ែដលរដ�សភាបានអនុមត័ េហយបន្សល់នូវភាពច្រម�ងច្រមាស 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥េនះ មានេសចក�ី្រពងច្បោប ់និងេសចក�ីេស�ច្បោបចំ់នួន១៧ ្រត�វបានអនុមត័េដយរដ�សភា ក�ុងេនាះមាន

េសចក�ី្រពងច្បោប ់ និងេសចក�ីេស�ច្បោបចំ់នួន៤  ្រត�វបានរដ�សភាេធ�ករអនុមត័ ែដលបន្សល់នូវភាពច្រម�ងច្រមាសជាេ្រចន 

េ្រពះថា ច្បោបទ់ងំេនាះទទួលរងកររះិគនពី់ភាគីពកព់ន័� េដយខ�ឹមសរៃនមា្រតមយួចំនួនមនិច្បោស់លស់ បះ៉ពល់ដល់សិទ�ិ
េសរភីាពភាគីពកព់ន័� និងករផ�នា� េទសមនិសមេហតុផលជាេដម។ 
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េសចក�ី្រពងច្បោប ់និងេសចក�ីេស�ច្បោបទ់ងំ ៤េនាះរមួមានៈ ១.េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពី ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាង

រ�ស�, ២.េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃនគណៈកម�ករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត, ៣.េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ី
ពី ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃុំសង� ត ់និង៤.េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី សមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល។ 

តរងទី៣៖ តរងេសចក�ី្រពង/េសចក�ីេស�ច្បោបសំ់ខន់ៗ  ែដលរដ�សភាបានអនុមត័ េហយបន្សល់នូវភាពច្រម�ងច្រមាស 

ល.រ 
េសចក�្ីរពង/េសចក�េីស�

ច្បោប ់

ៃថ�ែខពភិាក្សោ 

នងិអនុមត័ 

រយៈេពល

ពភិាក្សោ 

សំេឡង 

អនុមត័ 
កណំតស់មា� ល់ 

 

១ 

េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីព ី

ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំ

តណំាងរ�ស� 
១៩ មនិា 

២០១៥ 

 

 

 

១្រពកឹ 

១០៣/

១០៣ 
- គា� នករពភិាក្សោក�ុងកចិ�្របជុំេពញអង�ៃនរដ�សភា។ 

- ទទួលរងកររះិគនព់សីហគមនជ៍ាត ិនិងអន�រជាតថិា ករែក

ែ្របថ�ីក�ុងេសចក�ីេស�ច្បោបម់ានភាពអ្រកកជ់ាងច្បោបច់ស់។ 
២ 

េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីព ី

ករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពតឹ�

េទៃនគណៈកមា� ធិករ

ជាតេិរៀបចំករេបាះេឆា� ត 

១០៣/

១០៣ 

 

៣ 

 

េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីព ី

សមាគម និងអង�ករមនិ

ែមនរដ� ភបិាល 

១៣ កក�ដ 

២០១៥ 
១្រពកឹ ៦៨/៦៨ 

- តណំាងរ�ស�ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតពិហិករមនិចូលរមួអនុ

មត័ និងអពំវនាវឲ្យរដ�សភាជាតទិមា� កេ់ចលករអនុមត័។ 

- ទទួលរងកររះិគនព់សីហគមនជ៍ាត ិនិងអន�រជាត ិេ្រពះវបាន

រតឹត្បតិសិទ�ិេសរភីាពសមាគម នងិអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល។ 

- មានករទមទរព្ីរក�មអង�ករសង�មសីុវលិទមា� កេ់ចលករអនុ

មត័ និងេស�មានករពេិ្រគាះេយាបល់បែន�មេទេលខ�មឹសរ 

ែដលបះ៉ពល់ដល់សិទ�ិេសរភីាពរបស់ខ�ួន។ 

 

 

៤ 

េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីព ី

ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស

្រក�ម្របឹក្សោឃុំសង� ត ់

៣០ តុល 

២០១៥ 

 

 

១្រពកឹ ៦៧/៦៧ 

- មនិមានតណំាងរ�ស�ណាមយួេឡងបេ�� ញមតេិលេសចក�ី
្រពងច្បោបេ់នាះេទ េដយេហតុថា េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ្រត�វ

បានេស�េឡងេដយ្រក�មអ�កតណំាងរ�ស�ផា� ល់។ 

- មនិមានវត�មានរបស់អ�កតណំាងរ�ស�មកពីគណបក្ស្របឆាងំ

េនាះេទ។ 
 

២.២ ករ្របជុំរបសគ់ណៈកម�ករជំនាញ/្របជុំេដញេដល ឬករេឆ�យបំភ�ឺ 

ឆា� ទីំ២ៃននីតិកលទី៥េនះ ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាមានសកម�ភាពគួរឲ្យកត់

សំគាល់ក�ុងករបំេពញករងរតមជំនាញករងរ/ករទទួលបន�ុកវស័ិយរបស់គណៈកម�ករសម។ី រយៈេពលេពលេនះ គណៈ

កម�ករជំនាញៃនរដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពករងរតមវស័ិយទទួលបន�ុករបស់ខ�ួនមានចំនួន១០៥េលក ែដលក�ុងេនាះគណៈ

កម�ករជំនាញដឹកនាេំដយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានសកម�ភាពចំនួន៦៦េលក េហយគណៈកម�ករជំនាញ

ដឹកនាេំដយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានសកម�ភាពចំនួន៣៩េលក។ ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពទងំេនាះ គ

ណៈកម�ករទី១មានចំនួន១៥េលក, គណៈកម�ករទី២ចំនួន០៦េលក, គណៈកម�ករទី៣ចំនួន២០េលក, គណៈកម�ករទី៤

ចំនួន ០៧េលក, គណៈកម�ករទី៥ចំនួន១៥េលក, គណៈកម�ករទី៦ចំនួន៥េលក, គណៈកម�ករទី៧ចំនួន១៥េលក, គណៈ

កម�ករទី៨ចំនួន១០េលក, គណៈកម�ករទី០៩ចំនួន០៦េលក និងគណៈកម�ករទី១០ចំនួន៦េលក។ 
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ក�ុងរយៈេពលេនះែដរ ករសេង�តេឃញថា រដ�ម�ន�ីចំនួន៨រូប រមួមាន រដ�ម�ន�ី្រកសួងបរសិ� ន, រដ�ម�ន�ី្រកសួងែផនករ, 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងសុខភបិាល, រដ�ម�ន�ី្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា, រដ�ម�ន�ី្រកសួងធម�ករ និងសសនា, រដ�ម�ន�ី្រកសួងករងរ 

និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ, រដ�ម�ន�ី្រកសួងវចិិ្រតសិល្បៈ និងរដ�ម�ន�ី្រកសួងែដនដីនគរូបនីយកម� និងសំណង ់ ្រត�វបានេកះ

េហមកបំភ�េឺដយផា� ល់មាតេ់នក�ុងគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា និងេនសម្ីរកសួងផា� ល់។ ជាមយួគា� េនះ កម៏ានករជួប

ពិភាក្សោករងរជាមយួ្រក�មអង�ករសង�មមនិែមនរដ� ភបិាលមយួចំនួនផងែដរ។ 

ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពទងំ១០៥2

3 ែដលគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាបានេធ�រមួមានៈ ករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីបំភ�ឺ
ក�ុងគណៈកម�ករជំនាញ, ចុះជួបពិភាក្សោេនសម្ីរកសួង/មន�ីរ និងវស័ិយពកព់ន័�, សកម�ភាពទទួលពក្យបណ�ឹ ងពី្របជា

ពលរដ�, និងករចុះជួបពិភាក្សោករងរជាមយួអជា� ធរមានសមត�កិច�េដម្បពិីនិត្យ និងែស�ងយល់ពីប��  និងកង�ល់នានា និង

្រពមទងំចុះេទដល់កែន�ងែដលមានទំនាស់េផ្សងៗ ពិេសសប�� ទំនាស់ដីធ�ី។ 

ករសេង�តេឃញថា គណៈកម�ករជំនាញែដលដឹកនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានេធ�សកម�ភាពករងរេ្រចន

ជាងគណៈកម�ករជំនាញែដលដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ពិេសសសកម�ភាពករេកះេហរដ�ម�ន�ីមកបំភ�េឺនក�ុង     

គណៈកម�ករជំនាញ និងករេចញមកទទួលយកញត�ិពី្របជាពលរដ� ករចុះពិនិត្យ និងេដះ្រសយករណីទំនាស់នានា 

(ទំនាស់ដីធ�ី) របស់្របជាពលរដ�។ 

ជាកែ់ស�ង គណៈកម�ករជំនាញទី១ ៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយឯកឧត�ម េអង ៃឆអ៊ង បានេធ�សកម�ភាពេកះអេ�� ញរដ� 

ម�ន�ី២រូប គឺរដ�ម�ន�ី្រកសួងបរសិ� ន ឯកឧត�ម សយ សំអល់ បំភ�ជំុឺវញិករណីទំនាស់ដីធី�េផ្សងៗែដលស�ិតេ្រកមបន�ុកេដះ

្រសយរបស់្រកសួង ពិេសសេរឿងទំនាស់ដីធ�ី េន្រស�កបទុមសគរ និង្រស�កគិរសីគរ េខត�េកះកុង និងរដ�ម�ន�ី្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់ឯកឧត�ម អឹុម ឈុនលឹម មកបំភ�អំឺពីលទ�ផលៃនករេដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ី ែដលទកទ់ង

នឹង  វស័ិយទទួលខុស្រត�វ្រកសួងេនវមិានរដ�សភា។ គណៈកម�ករេនះ កប៏ានចុះេបកសកម�េដម្បពិីនិត្យ អេង�ត ្រសវ្រជាវពី

ករណីទំនាស់ដីធ�ីក�ុងេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ និងេខត�្រកេចះ រវង្របជាពលរដ� និង្រក�មហុ៊នវនិិេយាគចំករេកសូ៊ Co.LTD ្រក�មហុ៊នយូប៊ី

អីុឌីេវឡុបេមន ្រក�មហុ៊នដយណាម ្រក�មហុ៊នកសូទឹម និង្រក�មហុ៊នដួងេទៀង្រកេចះ រ៉បេ់ប៊រឌីេវឡុបេមនលីមធីីត។ េលសពី

េនះ  គណៈកម�ករចុះអេង�តេលករណីប�� ជេមា� ះដីធ�ីចំនួន១៧ករណី ក�ុង្រស�កស�ឹងហវ ្រស�កៃ្រពនប ់ និង្រក�ង្រពះសីហនុ 

ក�ុងេខត�្រពះសីហនុ េដយបានជួប្របជាពលរដ�នរស់េនក�ុងតំបនទំ់នាស់ទងំេនាះ និងបានពិនិត្យទីតងំដីទំនាស់ និង្រពម

ទងំជួបពិភាក្សោជាមយួ ឯកឧត�ម ឈតិ សុខុន អភបិាលេខត�្រពះសីហនុ រមួទងំអជា� ធរថា� ក្់រស�ក/ខណ�  និងឃុំ/សង� ត ់េដម្បី
រកដំេណាះ្រសយ។ ករសេង�តេឃញថា មានករេឆ�យភា� មៗពីអជា� ធរេខត� េដយបានេដះ្រសយជូន្របជាពលរដ�ែដល

មានទំនាស់េនស� នេឆះអូរេ្រតះ តមរយៈករចបេ់ឆា� តដីសម្បទនសង�មកិច�។ 

េដយែឡក ទំនាស់ដីធ�ីដរុ័ៃំរេ៉នភូមឡិពង េខត�កំពងឆ់ា� ងំ គណៈកម�ករទី១ បានបន�ស្រមបស្រម�លែស�ងរកេដះ

្រសយ េដយបានចុះផា� ល់េទទីតងំទំនាស់ចំនួន៧េលក និងជួបេនភ�េំពញចំនួន៥េលក។ គណៈកម�ករកប៏ានចុះជួប្របជា

ពលរដ�មានទំនាស់ដីធ�ី ក�ុងភូមកំិពងអូ់ស ្រស�កពញាឮ េខត�កណា� ល ជាមយួ្រក�មហុ៊នឧកញ៉ា េអង ឌីប៉ូ អភវិឌ្ឍន ៍េដម្បេីធ�ករ

អេង�ត ្របមូលពត័ម៌ានទងំសងខង និងឈនេទរកដំេណាះ្រសយ។ 

ទន�ឹមគា� េនះ គណៈកម�ករជំនាញទី៣ៃនរដ�សភា ដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម បានអេ�� ញឯកឧត�ម ឆាយ ថន 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងែផនករ មកបំភ�ពីឺកិច�ដំេណ រករករងរ និងប�� ្របឈមេផ្សងៗរបស់្រកសួងែផនករ។ ជួបពិភាក្សោករងរ

3 មនិរបប់��ូ លនូវកិច�្របជុំៃផ�ក�ុងគណកម�ករ នងិសកម�ភាពេ្រក្របេទស 
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របាយករណ៍ឆា� ទំី២ ៃននីតកិលទី៥                                                               ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល ២០១៥ 

ជាមយួឯកឧត�ម អ៊ុក រ៉ប៊ុន រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ និង ឯកឧត�ម សយ សំអល់រដ�ម�ន�ី្រកសួង      

បរសិ� នេដម្បែីស�ងយល់លទ�ផលករងររបស់្រកសួងសមកី�ុងវស័ិយទទួលបន�ុករបស់គណៈកម�ករ។ ជាងេនះេទេទៀត      

គណៈកម�ករេនះកប៏ានជួបពិភាក្សោករងរជាមយួ្រក�មអង�ករសង�មសីុវលិរមួមាន វទិ្យោស� នតសូ៊មតិ និងេគាលនេយាបាយ 

(API) អង�ករអភវិឌ្ឍន ៍ និងភាពជាៃដគូក�ុងសកម�ភាព (DPA) និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលសី�ពីកម�ុជា (NGO Forum)។ 

េលសពីេនះ គណៈកម�ករកប៏ានចុះជួបថា� កដឹ់ងនាេំខត�បនា� យមានជយ័េដម្បពិីនិត្យ និងសិក្សោប�� េកតមានេនក�ុងេខត� 

ពិេសសគឺេ្រគាះរងំស�ួត ែដលេខត�ទទួលរងផលបះ៉ពល់េលទំហំដីៃផ�ដីជិត២ពនហ់ិកត និងចុះពិនិត្យសង� កក់រងរ េនក�ុង

េរងច្រកកតេ់ដរធីេខហ� មនិ ែដលមានទីតងំស�ិតេនក�ុង្រក�ងេសរេីសភណ័� ផងែដរ។ 

គណៈកម�ករជំនាញទី៧ៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ែយម៉ បុ�� ឫទ�ិ បានអេ�� ញរដ�ម�ន�ីចំនួន ៤រូប មកបំភ�ឺ
ផា� ល់មាតក់�ុងគណៈកម�ករ ែដលរមួមានឯកឧត�ម េថាង ខុន រដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍, ឯកឧត�ម ហង ់ ជួនណារ ៉ុន រដ�ម�ន�ី
្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា, ឯកឧត�ម មនិ ឃិន រដ�ម�ន�ី្រកសួងធម�ករ និងសសនា និងេលកជំទវ េភឿង សកុណា រដ�    

ម�ន�ី្រកសួង វប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ េដម្បបំីភ�ពឺកព់ន័�មរណីយដ� នភ�បូំកេគា។ គណៈកម�ករកប៏ានេកះអេ�� ញឯកឧត�ម 

េថាង ខុន រដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍ដឹកនាសំហករមីកបំភ� ឺ អំពីតំបនេ់ឆ�រសធារណៈ និងសហគមនេ៍ទសចរណ៍ផងែដរ។ 

ជាងេនះេទេទៀត េ្រកពីសកម�ភាពអេ�� ញរដ�ម�ន�ី គណៈកម�ករេនះកប៏ានចុះេទតមសកលវទិ្យោល័យ និងជួបម�ន�ីពកព់ន័�

េនថា� កមូ់លដ� នេដម្បែីស�ងយល់អំពីករបំេពញភារកិច�ករក�ុងវស័ិយទទួលបន�ុក។ 

គណៈកម�ករទី០៨ដឹកនាេំដយេលកជំទវ ែក សុវណ� រតន ៍បានជួបពិភាក្សោជាមយួ ឯកឧត�ម មម៉ ប៊ុនេហង រដ�ម�ន� ី

្រកសួងសុខភបិាលអំពីករងរក�ុងវស័ិយពកព់ន័�។ េលសពីេនះ គណៈកម�ករកប៏ានចុះបំេពញេបសកកម�េនេខត�តែកវ 

េដម្បពិីនិត្យ សិក្សោែស�ងយល់ករងរក�ុងវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ និងជួបពិភាក្សោជាមយួថា� កដឹ់កនាេំខត� មន�ីរ

ពកព់ន័�ក�ុងេខត� និងេស�ដល់អជា� ធរ និងមន�ីរជំនាញពកព់ន័�វស័ិយសុខភបិាលក�ុងេខត�េនះ ្រត�តពិនិត្យគ�ីនិក ឬកែន�ង

ព្យោបាលជំងឺឯកជន ែដលពំុទនម់ានច្បោបអ់នុ�� ត្រតឹម្រត�វឲ្យេទសំុច្បោប្់របកបអជីវកម� េដម្បធីានាដល់ករព្យោបាលជំងឺ

្របជាពលរដ�មាន្របសិទ�ភាព និងមានករទទួលខុស្រត�វ។ 

េដយែឡក គណៈកម�ករជំនាញែដលដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានសកម�ភាពដូចជាៈ គណៈកម�ករ

ជំនាញទី២ ៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម ជាម េយៀប បានជួបពិភាក្សោករងរជាមយួអង�ករសង�មសីុវលិពកព់ន័�នឹងវស័ិ

យជំនាញរបស់ខ�ួន។ ជាកែ់ស�ងបានជួបពិញភាក្សោករងរជាមយួ េលក មុ ំ គង ់ នាយក្របតិបត�ិអង�ករសម�ន័�េដម្បសុីខភាព

កម�ុជា ក�ុងេគាលបំណងែស�ងយល់ពីេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីផលិតផលថា� ជំក ់េនវមិានរដ�សភា។ 

គណៈកម�ករជំនាញទី៤ ៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ហុ៊ន េណង បានជួបពិភាក្សោករងរជាមយួរដ�ម�ន�ី្រកសួង

មុខងរសធារណៈេនទីស�ីករ្រកសួង េដម្បែីស�ងយល់ពីលទ�ផលករងរ និងផលលំបាករបស់្រកសួងថ�ី។ ជាងេនះេទេទៀត 

គណៈកម�ករេនះ បានចុះបំេពញេបសកកម�ករងរេនតមបណា� េខត�មយួចំនួនរមួមានៈ េខត�កណា� ល េខត�តែកវ េខត�កំពត

េខត�ែកប េខត�កំពងស់�ឺ េខត�្រពះសីហនុ និងេខត�េកះកុង េដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីករងរពកព់ន័� និងភារកិច�ទទួលបន�ុករបស់

គណៈកម�ករ។ 

គណៈកម�ករទី៥ ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ឈង វុន បានជួបពិភាក្សោករងរជាមយួអជា� ធរពកព់ន័� េដម្បែីស�ងយល់

ពីកិច�ករងរ និងលទ�ផលករងរែដលស�ិតក�ុងវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ។ ជួបសំេណះសំណាលជាមយួ្របជា

ពលរដ�េនមូលដ� ន េដម្បែីស�ងយល់ពីទុក�លំបាក និងែចករែំលកពត័ម៌ានអំពីស� នករណ៍នេយាបាយ ។ ជាកែ់ស�ង គណៈកម�

ករេនះ បានចុះជួបជាមយួអភបិាលេខត�បាតដំ់បង និងម�ន�ីពកព់ន័� េដម្បពិីភាក្សោករងរ និងស� បប់ទបង� ញពីករេដះ

ខុមែ�ហ�ល|  12 

 



របាយករណ៍ឆា� ទំី២ ៃននីតកិលទី៥                                                               ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល ២០១៥ 

្រសយទំនាស់ដីធ�ីេនភូមបឹិង្របា ំ និងេន្រស�កគាស់្រកឡ។ ជាងេនះេទេទៀត គណៈកម�ករបានចុះជួបសួរសុខទុក�្របជា

ពលរដ�រងេ្រគាះឆ�ងជំងឺេអដស៍េនភូមរក ឃុំរក ្រស�កសែង� េខត�បាតដំ់បង និងបានចុះសួរសុខទុក�កងទព័េនតមបណា� ្រពំ

ែដនេខត�្រពះវហិរ និងឧត�រមានជយ័ែដលកំពុងបំេពញភារកិច�ករពរតមបណា� ្រពំែដនកម�ុជា ៃថ។ គណៈកម�ករេនះ កប៏ាន

េធ�េវទិក្របចែំខៃនអ�កនាពំក្យរដ�សភាេនវមិានរដ�សភា េដម្បបីង� ញពីករងររបស់រដ�សភាែដលបានេធ�។ គណៈកម�ករក៏

បានចូលរមួរមួផ្សព�ផ្សោយសភាពករណ៍នេយាបាយជូនថា� កមូ់លដ� នេនសល្រស�កថ�េគាល េខត�បាតដំ់បង និងចូលរមួជា

វគ�ិនក�ុងករេធ�បទបង� ញ ស�ីពីភូមសិ�ស�នេយាបាយេដម្បកីរសេ្រមច្រតឹម្រត�វ និងវស័ិយករទូតសភាជូនសិស្ស និស្សតិេន

សកលវទិ្យោល័យបាតដំ់បងផងែដរ។ 

គណៈកម�ករជំនាញទី៦ៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ែបន៉ ប��  បានបំេពញេបសកកម�េនតមបណា� េខត�មយួ

ចំនួនេដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីករអនុវត�នច៍្បោបេ់នតមបណា� េខត�ទងំេនាះ។ ជាកែ់ស�ងគណៈកម�ករ បានចុះេបសកម�េទ

េខត�កំពងច់ម និងេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ េដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីករអនុវត�នច៍្បោប ់និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃន្របពន�តុ័លករក�ុងេខត�ទងំពីរ

េនះ និងបន�ចុះេទេខត�្រពះសីហនុ និងេខត�េកះកុង េដម្បែីស�ងយល់ពីករអនុវត�ច្បោប ់និងវស័ិយយុត�ិធម។៌   

គណៈកម�ករជំនាញទី៩ៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយ េលកជំទវ និន សផុន បានចុះជួបអជា� ធរេខត� េដម្បពិីភាក្សោ

ករងរ និងែស�ងយល់ពីករងរក�ុងេខត� ែដលវស័ិយពកព់ន័�នឹងករទទួលខុស្រត�វគណៈកម�ករ និងចុះពិនិត្យសមទិ�ផលនានា

ក�ុងមូលដ� ន។ ជាកែ់ស�ង គណៈកម�ករ បានចុះេបសកម�ចុះពិនិត្យសមទិ�ផលនានាក�ុងមូលដ� នេខត�បនា� យមានជយ័ និងេខត�

បាតដំ់បង េដយចុះពិនិត្យេមលករសងសងស់� បនាផ�ូវ និងទីតងំ្រក�មហុ៊នចិនែដលកំពុងេធ�អជីវកម�រុករកែរម៉ាសស�ិតេន

ក�ុង្រស�កភ�្ំរពឹក។ ជាងេនះេទៀត គណៈកម�ករបានចុះេបសកម�េទេខត�កំពងធំ់ េខត�េសៀមរប និងេខត�បនា� យមានជយ័ េដម្បី
ជួបពិភាក្សោករងរជាមយួថា� កដឹ់កនាេំខត� មន�ីរនានាក�ុងេខត�ែដលទកទ់ងនឹងវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ។ 

ករសេង�តជារមួេឃញថា គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា ែដលដឹកនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិភាគេ្រចន មាន

សកម�ភាពេកះេហរដ�ម�ន�ីមកបំភ� ឺ ខណៈែដលគណៈកម�ករជំនាញែដលដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា សកម�ភាព

ភាគេ្រចន គឺករជួបជាមយួអជា� ធរថា� កេ់្រកមជាតិ េដម្បែីស�ងយល់ពីករងរទកទ់ងក�ុងវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�

ករ។ 

III. សកម�ភាពចះុមលូដ� ន នងិឬករយិាលយ័តណំាងរ�ស� 

តំណាងរ�ស�ក�ុងរដ�សភា ជាតំណាង្របជាជាតិែខ�រទងំមូល ពំុែមន្រគានែ់តជាតំណាង្របជាពលរដ�ក�ុងមណ� លរបស់

ខ�ួនេនាះេទ។3

4 រដ�សភា្របជំុជាសម�� ពីរដងក�ុងមយួឆា� ។ំ សមយ័្របជំុនីមយួៗមានេថរៈេវលយ៉ាងតិចបីែខ។4

5 ដូេច�ះក�ុង

ចេនា� ះសមយ័្របជំុែដលជារយៈេពលរដ�សភាវសិ្សមកល អ�កតំណាងរ�ស�បានយកេពលេនាះចុះមូលដ� នេដម្បជួីបសំេណះ  

សំណាល និងេដះ្រសយប�� នានារបស់មា� ស់េឆា� ត។ 

របាយករណ៍ស្រមាបឆ់ា� ទំី២ គិតចបពី់ ែខវចិិ�ក ឆា� ២ំ០១៤ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ តមទិន�នយ័ខុមែ�ហ�លទទួល

បានពីបណា� ញរបស់ខ�ួនតមរយៈករចុះសេង�តេដយផា� ល់អំពីសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស� ពី្របពន័�

ផ្សព�ផ្សោយ ពីករយិាល័យតំណាងរ�ស�តមបណា� េខត� និងពីស� កក់រគណបក្សនេយាបាយេនតមបណា� េខត�េឃញថា មាន

តំណាងរ�ស�ចំនួន៩១រូប ក�ុងចំេណាមតំណាងរ�ស�សរុបចំនួន១២៣រូប បានចុះមូលដ� នចំនួន១០០៤េលក។ េបេ្រប�ប

4 រដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា មា្រត៧៧ 
5 រដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា មា្រត៨៣ 
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េធៀបក�ុងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទីំ១ ៃននីតិកលទី៥េនះ ករសេង�តេឃញថា ចំនួនសកម�ភាពមានករថយចុះ េហយចំនួន

តំណាងរ�ស�ចុះេធ�សកម�ភាពកម៏ានករថយចុះតិចតួចែដរ ែដលក�ុងរយៈេពលេនាះមានតំណាងរ�ស�ចំនួន៩៦រូប ចុះេធ�
សកម�ភាពបានចំនួន១២៧៤េលក។ ករថយចុះៃនចំនួនសកម�ភាពរបស់តំណាងរ�ស� ជាពិេសសតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជាក�ុងរយៈេពលេនះ ករសេង�តេឃញថា មានមូលេហតុមយួចំនួនដូចជា ទី១.តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជន   

កម�ុជាមនិសហករក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់ខ�ួន េធ�បានសកម�ភាពេ្រចនេនរដ�សភា និងមនិសូវ 

ចុះេធ�សកម�ភាពេនមូលដ� ន េ្រពះយល់េឃញថា្រក�មករងរចុះព្រងឹងមូលដ� នរបស់គណបក្សេនះបានេធ�សកម�ភាពេ្រចន

េហយ និងទី២.ករយិាល័យតំណាងរ�ស�បំេពញករងររបស់ខ�ួនមនិបានេពញេលញ។ េដយែឡក សកម�ភាពតំណាងរ�ស�

ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានករេកនេឡងកេ៏្រពះែតមនិសូវមានករងរចំេពះកិច�េនរដ�សភា និងបានេធ�ពហិករមនិចូលកិច�

្របជំុមយួចំនួន ែដលេធ�ឲ្យតំណាងរ�ស�ទងំេនាះមានេពលេវលចុះេទមូលដ� នបានេ្រចន។ 

តមករសេង�តេឃញថា ករចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េ្រចនជាងតំណាងរ�ស�ពីគណ

បក្ស្របជាជនកម�ុជា។ តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានចុះមូលដ� នចំនួន៧៧៤េលក េហយតំណាងរ�ស�ពីគណ

បក្ស្របជាជនកម�ុជាចុះបានចំនួន២៣០េលក។ 

សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បានេធ�េឡងក�ុងេគាលបំណងសំខន់ៗ ចំនួន៥ ែដលរមួមានៈ ១.ករចុះ

សំេណះសំណាល សួរសុខទុក� ែចកអំេណាយជូន្របជាពលរដ� និងសេមា� ធសមទិ�ិផលនានា, ២.ករចុះព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុង

គណបក្ស, ៣.ចូលរមួេវទិកសធារណៈ, ៤.អមដំេណ រថា� កដឹ់កនា,ំ និង៥.េគាលបំណងចុះជួយ អន�រគមនេ៍ដះ្រសយប��

នានាជូន្របជាពលរដ�េនតមមូលដ� ន។ 

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ែដលមានអសនៈ៦៨ក�ុងរដ�សភា ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានថា មានតំណាងរ�ស�ចំនួន

៤៩រូប បានចុះមូលដ� នបានចំនួន២៣០េលក។ សកម�ភាពចុះមូលដ� នទងំេនាះគឺបានេផា� តេទេលេគាលបំណងមយួចំនួន

ដូចជាៈ ករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក�្របជាពលរដ� និងរមួទងំសេមា� ធសមទិ�ិផលនានាចំនួន១៥១េលក អមដំេណ រ

ថា� កដឹ់កនាចំំនួន៤៥េលក ចុះព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងគណបក្សចំនួន១៨េលក ករចូលរមួេវទិកសធារណៈចំនួន៧េលក និង

អន�រគមនេ៍ដះ្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�ចំនួន១៤េលក។ 

េដយែឡកគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែដលមាន៥៥អសនៈក�ុងរដ�សភា មានតំណាងរ�ស�ចំនួន៤២រូប បានចុះេធ�
សកម�ភាពេនមូលដ� នសរុបចំនួន៧៧៤េលក។ សកម�ភាពទងំេនាះ បានេផា� លេលេគាលបំណងមយួចំនួនដូចជាៈ ករចុះ

សំេណះសំណាល សួរសុខទុក� និងែចកអំេណាយដល់្របជាពលរដ�ចំនួន៤៩៣េលក ចុះព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងគណបក្សចំនួន 

១១០េលក អមដំេណ រថា� កដឹ់កនារំបស់ខ�ួនចំនួន៩៨េលក ចូលរមួេវទិកសធារណៈចំនួន៤២េលក និងអន�រគមនេ៍ដះ

្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�ចំនួន២៦េលក។ 

៣.១ ចំនួនដង និងចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� ន  

របាយករណ៍ស្រមាបឆ់ា� ទំី២ ៃនរដ�សភា នីតិកលទី៥េនះ តមទិន�នយ័ែដលខុមែ�ហ�លទទួលបានបង� ញឲ្យេឃញ

ថា មានអ�កតំណាងរ�ស�ចំនួន៩១រូប េធ�សកម�ភាពេនមូលដ� នសរុបចំនួន១០០៤េលក ែដលចំនួនមានករធា� កចុ់ះេបេធៀប

នឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទីំ១ ែដលមានចំនួន១២៧៤េលក។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ អ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំនួន៤៩រូប បានចុះមូលដ� នសរុប២៣០េលក រឯីអ�ក

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិចំនួន៤២រូប បានចុះមូលដ� នសរុប៧៧៤េលក។ 
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្រកហ�ិកទី៤៖ ចំនួនតំណាងរ�ស�តមគណបក្សចុះមូលដ� នេធៀបនឹងចំនួនតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� នសរុប 

្រកហ�ិកេនះ បង� ញពីចំនួនតំណាងរ�ស�តមគណបក្សចុះ

មូលដ� នេធៀបនឹងចំនួនតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� នសរុប។ ក�ុង

រយៈេពលេនះចំនួនតំណាងរ�ស�សរុបចំនួន៩១រូប បានចុះ

មូលដ� ន ែដលក�ុងេនះចំនួនតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជន

កម�ុជា ចុះមូលដ� នេ្រចនជាងចំនួនតំណាងរ�ស�តំណាងរ�ស�

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជន

កម�ុជា មានចំនួន៤៩រូបេស�នឹង៥៤%ៃនចំនួនតំណាងរ�ស� 

ែដលបានចុះមូលដ� នសរុប។ គណបក្សសេ�ង� ះជាតិចំនួន

៤២រូប េស�នឹង៤៦%ៃនចំនួនតំណាងរ�ស�ែដលបានចុះមូលដ� នសរុប។   

្រកហ�ិកទី៥៖ ភាគរយៃនអសនៈរដ�សភា និងភាគរយៃនអ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សចុះមូលដ� ន េធៀបនឹងតំណាងរ�ស�

ចុះមូលដ� នសរុប 

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានចំនួន៦៨អសនៈ េស�នឹង

៥៥%ៃនចំនួនអសនៈសរុបក�ុងរដ�សភា មានតំណាង

រ�ស�ចំនួន៤៩រូប េស�នឹង៥៤% បានចុះមូលដ� ន។ 

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិមាន៥៥អសនៈ េស�នឹង៤៥%

ៃនចំនួនអសនៈសរុបក�ុងរដ�សភា មានតំណាងរ�ស� 

៤២រូប េស�នឹង៤៦% បានចុះមូលដ� ន។  

 

 

្រកហ�ិកទី៦៖ ភាគរយៃនករចុះមូលដ� នេធៀបនឹងចំនួនតំណាងរ�ស�សរុបតមគណបក្ស 

សកម�ភាពចុះមូលដ� ន េបគិតជាភាគរយតំណាងរ�ស�ែដល

បានចុះ េធៀបេទនឹងចំនួនតំណាងរ�ស�សរុបៃនគណបក្ស

នីមយួៗេឃញថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានតំណាង

រ�ស�ចំនួន៧២% ៃនតំណាងរ�ស�សរុប៦៨រូប បានចុះេធ�

សកម�ភាពតមមូលដ� ន េហយតំណាងរ�ស�ចំនួន២៨%

េទៀត ខុមែ�ហ�លមនិបានទទួលពត័ម៌ានពីសកម�ភាពចុះមូល

ដ� នេនាះេទ។ ចំែណកតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិចំនួន៧៦% ៃនតំណាងរ�ស�សរុប៥៥រូប បានេធ�

សកម�ភាពេនមូលដ� ន េហយចំនួន២៤%េទៀត ខុមែ�ហ�លមនិបានទទួលពត័ម៌ានពីករចុះមូលដ� នេនាះេទ។ 

54% 46% 

CPP CNRP

55% 54% 
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ភាគរយអសនៈ ភាគរយចុះមូលដ� ន 
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្រកហ�ិកទី៧៖ ចំនួនតំណាងរ�ស� និងចំនួនសកម�ភាពចុះមូលដ� នតមគណបក្ស 

េបេមលពីចំនួនតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� ន សរុបតមគណ

បក្សនីមយួៗេឃញថា ចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជន

កម�ុជា បានចុះេធ�សកម�ភាពក�ុងមូលដ� នេ្រចនជាងចំនួនតំណាង

រ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាត។ិ ែតេបេមលចំនួនៃនករចុះមូលដ� ន

របស់អ�កតំណាងរ�ស�វញិបង� ញថា ចំនួនករចុះមូលដ� នរបស់

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ មានចំនួនេ្រចនជាងតំណាង

រ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េដយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស   

សេ�ង� ះជាតិេធ�សកម�ភាពចំនួន៧៧៤េលក រឯីតំណាងរ�ស�មកពី

គណបក្ស្របជាជនេធ�សកម�ភាពចំនួន២៣០េលក។ 

តរងទី៤៖ សកម�ភាពរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� នេ្រចនជាងេគ១០រូប 

ល .រ  េឈ� ះអ�កតំណាងរ�ស� គណបក្ស ចំនួនដង 
សកម�ភាព 

ក�ងុមណ� ល េ្រកមណ� ល 

១ េលកជំទវ ែក សុវណ� រតន ៍  ៨៨ ៦៧ ២១ 

២ ឯកឧត�ម ឡុង ប៊ុន� ី  ៥៥ ៥៣ ០២ 

៣ ឯកឧត�ម ចន ់េចង  ៣៩ ៣៦ ០៣ 

៤ ឯកឧត�ម ពិន រតនា  ៣៧ ៣០ ០៧ 

៥ េលកជំទវ ពត េព  ៣៤ ២៦ ០៨ 

៦ ឯកឧត�ម ប៉ុល ហម ំ  ៣៣ ២៦ ០៧ 

៧ េលកជំទវ មរួ សុខហួរ  ៣១ ២៧ ០៤ 

៨ ឯកឧត�ម កង គឹមហក ់  ៣០ ២១ ០៩ 

៩ ឯកឧត�ម ហូរ វ៉ន ់  ២៩ ២៣ ០៦ 

១០ ឯកឧត�ម គង ់ប៉ូរ៉  ២៤ ២២ ០២ 

 តងរងខងេលេនះប�� កពី់អ�កតំណាងរ�ស�ែដលចុះមូលដ� នេ្រចនជាងេគក�ុងរយៈេពលៃនរបាយករណ៍េនះ។ ករ

សេង�តេឃញថា តំណាងរ�ស�ចំនួន១០រូប ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានចុះមូលដ� នេ្រចនជាងេគ ក�ុងចំេណាមអ�កតំណាង

រ�ស�ចុះមូលដ� នសរុប៩១រូប។  

៣.២ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស� 

ករសេង�តអំពីសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េនះ ខុមែ�ហ�លបានែបងែចកេគាលបំណងៃនសកម�ភាព

ចំនួន៥េគាលបំណងធំៗគឺ ទី១.ករអន�រគមន ៍ និងេដះ្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ� (អន�រគមន)៍ ទី២.ករជួប

49 

230 

42 

774 

ចំនួនតណំាងរ�ស�            ចំនួនចុះមូលដ� ន 
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សំេណះសំណាល សកសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមទិ�ិផលនានា (សួរសុខទុក�) ទី៣.េគាលបំណងចុះព្រងឹង

ៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្ស (ព្រងឹងគណបក្ស) ទី៤.េគាលបំណងចូលរមួេវទិក ឬសិក� សលសធារណៈ (េវទិកសធារ

ណៈ) និងទី៥.េគាលបំណងេផា� តេលករចុះអមដំេណ រថា� កដឹ់ងនាគំណបក្សរបស់ខ�ួន (អមដំេណ រ)។ 

របាយករណ៍ក�ុងឆា� ទីំ២េនះបង� ញថា េគាលបំណងែដលអ�កតំណាងរ�ស�េផា� តសំខនេ់នាះគឺមនិខុសពីរបាយ

ករណ៍ក�ុងឆា� មុំនេនាះេទគឺ ករចុះជួបសំេណះសំណាល សកសួរសុខទុក� ែចកអំណាយ និងសមទិ�ិផលនានា។ សកម�ភាព  

អេនា� គមនប៍�� នានារបស់មា� ស់េឆា� តមានករេកនេឡងជាងឆា� ទីំ១។ 

្រកហ�ិកទី៨៖ភាគរយៃនេគាលបំណងនីមយួៗរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សេធៀបនឹងេគាលបំណងសរុបតមគណបក្ស 

ដ្យោ្រកមេនះបង� ញពីភាគរយៃនេគាលបំណងនីមយួៗ

របស់តំណាងរ�ស�េទតមគណបក្ស េធៀបេទនឹង

េគាលបំណងសរុបតមគណបក្ស។ តួេលខបង� ញថា 

តំណាងរ�ស�មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបានេផា� ត

ខ� ងំេទេលេគាលបំណងចុះសំេណះសំណាលសួរ

សុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមទិ�ផលនានា 

ែដលមានចំនួន៦៥% ៃនចំនួនចុះមូលដ� នសរុបៃន

តំណាងរ�ស�របស់ខ�ួន។ ករចុះអមដំេណ រថា� កដឹ់កនាំ

ចំនួន១៩% ករព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងគណបក្សចំនួន 

៧% ចូលរមួេវទិកចំនួន៣% និងករចុះអន�រគមន៍

ចំនួន៦%។ ចំែណកឯតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិវញិ បានេផា� តខ� ងំេលេគាលបំណងដូចនឹង

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាផងែដរ គឺករ

ចុះសំេណះសំណាល សួរសុខទុក� ែចកអំេណាយជូន

្របជាពលរដ�ចំនួន៦៤% ៃនចំនួនចុះមូលដ� នសរុបៃនតំណាងរ�ស�របស់ខ�ួន។ ករចុះព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងកណបក្សចំនួន 

១៤% អមដំេណ រថា� កដឹ់កនាចំំនួន១៣% អន�រគមនេ៍ដះ្រសយប�� នានាចំនួន៣% និងចូលរមួេវទិកសធារណៈចំនួន៦%។ 

៣.៣ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សនីមយួៗ 

ករសេង�តេឃញថា េគាលបំណងែដលអ�កតំណាងរ�ស�េផា� តសំខនជ់ាងេគក�ុងករចុះមូលដ� នេនាះ គឺករចុះសួរ

សុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមទិ�ផលនានា ែដលក�ុងេនាះតំណាងរ�ស�ពីសេ�ង� ះជាតិេធ�សកម�ភាពចំនួន៤៩៣

េលក េហយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេធ�សកម�ភាពចំនួន១៥១េលក។ ចំេពះេគាលបំណងចុះព្រងឹងបណា� ញ

ៃផ�ក�ុងគណបក្ស តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេធ�សកម�ភាពបានចំនួន១១០េលក េ្រចនជាងតំណាងរ�ស�គណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា ែដលេធ�សកម�ភាពចំនួន១៨េលក។ ករេធ�សកម�ភាពក�ុងេគាលបំណងចុះអមដំេណ រថា� កដឹ់កនា ំ តំណាង

រ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេធ�សកម�ភាពចំនួន៤៥េលក េហយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិចំនួន៩៨េលក។ 

ចំែណកឯករចុះអន�រគមនេ៍ដះ្រសយប�� នានាវញិ តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានចំនួន១៤េលក េហយ

តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានចំនួន២៦េលក។ េគាលបំណងចុងេ្រកយ គឺករចូលរមួេវទិកសធារណៈ តំណាង

រ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេធ�សកម�ភាពចំនួន៤២េលក និងតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំនួន៧េលក។ 
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ចូលរមួេវទិក 
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តរងទី៥៖ ចំនួនេលកៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយនីមយួៗតមេគាលបំណង 

េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ� នទងំ១០០៤

េលករបសអ់�កតណំាងរ�ស�ទងំ  ៩១របូ 

គណបក្សនេយាបាយ 

សរបុ 

៤៩រូប  ៤២រូប 

ជួបសំេណះសំណាល សកសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និង

សេមា� ធសមទិ�ិផលនានា 
១៥១ ៤៩៣ ៦៤៤(៦៤%) 

ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្ស ១៨ ១១០ ១២៨(១៣%) 

ករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬអមដំេណ រថា� កដឹ់កនា ំ ៤៥ ៩៨ ១៤៣(១៤%) 

ករអន�រគមន ៍និងេដះ្រសយប�� នានា ១៤ ២៦ ៤០(៤%) 

ករចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈ ៧ ៤២ ៤៩(៥%) 

សរុបេគាលបំណងតមគណបក្ស ២៣០(២៣%) ៧៧៤(៧៧%) ១០០៤(១០០%) 

តរងខងេលេនះ បានបង� ញពីករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស� តំណាងរ�ស�ភាគេ្រចនេផា� តេទេលេគាល

បំណងជួបសំេណះសំណាល សកសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមទិ�ិផលនានាែដលចុះបាន ៦៤៤េលក (េស�នឹង

៦៤%ៃនករចុះមូលដ� នសរុប)។ ករចុះមូលដ� នក�ុងេគាលបំណងទី២ អ�កតំណាងរ�ស�េផា� តេទេលេគាលបំណងចុះព្រងឹងៃផ�

ក�ុង និងបណា� ញគណបក្សចុះបាន១២៨េលក (េស�នឹង១៣%ៃនករចុះមូលដ� នសរុប)។ ករចុះក�ុងេគាលបំណងអមដំេណ រថា�

កដឹ់កនាគំណបក្សរបស់ខ�ួនចុះបាន១៤៣េលក (េស�នឹង១៤%ៃនចំនួនចុះមូលដ� នសរុប)។ ចំែណកករចុះមូលដ� នក�ុងេគាល

បំណងចូលរមួេវទិក ឬសិក� សលសធារណៈចុះបាន៤៩េលក(េស�នឹង៥%ៃនករចុះមូលដ� នសរុប) និងក�ុងេគាលបំណង

អន�រគមន ៍និងេដះ្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�ចុះបាន៤០េលក (េស�នឹង៤%ៃនករចុះមូលដ� នសរុប)។ 

ទកទិ់ននឹងករចុះមូលដ� នក�ុងេគាលបំណងអន�រគមនទ៍ងំ ៤០េលក (េស�នឹង៤%ៃនករចុះមូលដ� នសរុប) របស់អ�ក

តំណាងរ�ស� ខុមែ�ហ�ល សេង�តេឃញថា កិច�អន�រគមនភ៍ាគេ្រចនគឺេផា� តេទេលប�� វវិទដីធ�ី និងប�� ្រពំែដនរវងកម�ុជា- 

េវៀតណាម។ កិច�អន�រគនរ៍បស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិគឺេផា� តេលប�� ្រពំែដន និងប�� វវិទដីធ�ី ចំែណកឯកិច�

អន�រគមនរ៍បស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាគឺេផា� តេលប�� វវិទដីធ�ី។  

ក�ុងចំេណាមកិច�អន�រគមនទ៍ងំេនាះ ខុមែ�ហ�ល ទទួលពតម៌ានថា មានកិច�អន�រគមនចំ៍នួន ១៥ករណី ទទួលបានលទ�

ផល តមរយៈករេឆ�យតប និងចំណាតក់រពីសំណាករ់ជរដ� ភបិាល។ ជាកែ់ស�ងករណីវវិទដីធ�ីេនក�ុងេខត�្រពះសីហនុ បនា� បពី់

មានកិច�អន�រគមនពី៍្រក�មតំណាងរ�ស� អជា� ធរេខត�បានេដះ្រសយជូន្របជាពលរដ�ែដលមានទំនាស់េនស� នេឆះ អូរេ្រតះ 

តមរយៈករចបេ់ឆា� តដីសម្បទនសង�មកិច�ជូនដល់ពួកេគ។ ករណីវវិទដីធ�ីេផ្សងេទៀតែដលតំណាងរ�ស�ចុះអន�រគមន ៍ មាន

ករេឆ�យតបពីអជា� ធរថា ខ�ួនកំពុងែស�ងរកដំេណាះ្រសយ ែដលលទ�ផលយ៉ាងណាេនាះកំពុងស�ិតក�ុងករតមដនរបស់អ�ក

តំណាងរ�ស� និង្រពមទងំអ�កសេង�តករណ៍របស់ខុមែ�ហ�ល។ 
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ចំេពះកិច�អន�រគមនេ៍លប�� ្រពំែដនវញិ ករសេង�តេឃញថា មានករយកទិត�ទុកដកែ់ស�ងរកដំេណាះ្រសយពី

សំណាករ់ជរដ� ភបិាល តមរយៈយន�ករេផ្សងៗដូចជា ករេផ��ងផា� តែ់ផនទី ករបេង�តគណៈកម�ករពិេសស ករចុះពិនិត្យេផ��ង

ផា� ត ់និងករេធ�កំណតទូ់តជាេដម។ 

៣.៤ មណ� លរជធានី េខត�ែដលអ�កតំណាងរ�ស�បានចុះ 

េទះបីជារដ�ធម�នុ�� បានែចងថា តំណាងរ�ស�ក�ុងរដ�សភា ជាតំណាង្របជាជាតិែខ�រទងំមូល ែតករសេង�តេឃញថា 

ករចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�ភាគេ្រចន គឺេផា� តេទេលមណ� លរបស់ខ�ួន។ 

តមរយៈទិន�នយ័ែដលអ�កសេង�តករណ៍ខុមែ�ហ�លទទួលបាន អំពីករចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�ទូទងំ២៥ រជ

ធានី េខត� េឃញថា មណ� លែដលមានអ�កតំណាងរ�ស�ចុះេ្រចនជាេគ គឺមណ� លេខត�ៃ្រពែវង។ មណ� លែដលមានតំណាង

រ�ស�ចុះេ្រចនបនា� បរ់មួមានមណ� លេខត�បាតដំ់បង មណ� លេខត�កណា� ល  មណ� លេខត�កំពងច់ម និងមណ� លេខត�េសៀមរប។ 

ចំែណកមណ� លែដលអ�កតំណាងរ�ស�ចុះេទបានតិច រមួមាន មណ� លេខត�ៃបលិ៉ន មណ� លេខត�រតនៈគីរ ីនិងមណ� ល

េខត�្រពះសីហនុ។ 

៣.៥ ករយិាល័យតំណាងរ�ស�េនតមមណ� លរជធានី េខត� 

ករយិាល័យតំណាងរ�ស� ជាទីកែន�ងេធ�ករងររបស់អ�កតំណាងរ�ស� េនេពលែដលតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� នេនាះ

និងជាកែន�ងផ្សោរភា� បទំ់នាកទំ់នង រវងតំណាងរ�ស� និងមា� ស់េឆា� ត និង្រពមទងំជាកែន�ងទទួលយកបណ�ឹ ង ឬសំេណ នានា

របស់មា� ស់េឆា� ត េដម្បបី��ូ នបន�េទរដ�សភាេធ�ករេដះ្រសយ។ 

មនិខុសពីរបាយករណ៍សេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស�ឆា� ទីំ១ ករសេង�តក�ុងឆា� ទីំ២េនះេឃញថា ដំេណ រករៃន

ករយិាល័យតំណាងរ�ស�េនតមបណា� េខត�មយួចំនួនហកម់ានដំេណ រករមនិ្រប្រកតី េ្រពះថាមនិបានបំេពញតួនាទីករងរ

របស់ខ�ួន េដយបិទទ� រមនិដំេណ រករ ឬដំេណ រករមនិេពញេលញ។ 

ខុមែ�ហ�លបានពិនិត្យេឃញែដរថា ក�ុងចំេណាមរជធានី េខត� ែដលមានករយិាល័យតំណាងរ�ស� មានករយិាល័យ

ចំនួន១៨បានេបកដំេណ រករ និងបំេពញតួនាទីករងររបស់ខ�ួន។ ទន�ឹមនឹងេនះកម៏ានេសចក�ីរយករណ៍ថា េនមនិទនអ់នុ

វត�តួនាទីរបស់ខ�ួនេពញេលញេនេឡយ។ 

ករយិាល័យមយួចំនួនែដលេបកដំេណ រករេនាះបុគ�លិកម�ន�ីករយិាល័យ មនិទទួលបានពត័ម៌ានពីករចុះមូលដ� ន

របស់តំណាងរ�ស�េនាះេទ េដយេលកេឡងថា តំណាងរ�ស�ខ�ះចុះមូលដ� នមនិបានផ�ល់ដំណឹងពីករចុះដល់ពួកគាតេ់នាះ

េទ។ ម�ន�ីករយិាល័យតំណាងរ�ស�ខ�ះេទៀត េដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានពីករចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស� ្រត�វេទសំុពត័ម៌ាន

ពីខងគណបក្សនេយាយបាយវញិ។   

មយួវញិេទៀត ករយិាល័យតំណាងរ�ស�េខត�ខ�ះ ទទួលបានពត័ម៌ានថា ខ�ះបុគ�លិកបេ្រមករ ជាកែ់ស�ងករយិាល័យ

តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ែកប យកបុគ�លិកពីេខត�កំពតមក្របចកំរ េ្រពះករយិាល័យតំណាងរ�ស�េខត�េនះេទបែតសង

សងរ់ចួមានបុគ�លិក្របចកំរផា� ល់េនាះេទ។ រឯីេខត�បនា� យមានជយ័វញិ ខ�ះខតបុគ�លិក្របចកំរេនករយិាល័យតំណាង    

រ�ស� េពលែដលម�ន�ីចុះអមដំេណ រសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�។    

េខត�ចំនួន២ែដលខុមែ�ហ�លរកេឃញថា េនមនិទនម់ានករយិាល័យតំណាងរ�ស�ដូចជា េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ និងេខត�ឧត�  

រមានជយ័។ េដយែឡក ករយិាល័យតំណាងរ�ស�ក�ុងេខត�ចំនួនបី មនិសូវបានេបកដំេណ រករ និងបំេពញតួនាទីករងររបស់

ខ�ួនេទ ក�ុងេនាះរមួមាន ករយិាល័យក�ុងេខត�កំពងស់�ឺ េខត�កំពត និងេខត�េពធិ៍សត។់ 
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្របសិទ�ភាពករងរៃនករយិាល័យតំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ៃ្រពែវង 

េខត�ៃ្រពែវងគឺជាមណ� លេបាះេឆា� តែដលមានអសនៈេ្រចន (១១អសនៈ) ក�ុងចំេណាមមណ� លេបាះេឆា� តែដលមាន

អសនៈេ្រចនទងំបនួក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ លទ�ផលេបាះេឆា� តឆា� ២ំ០១៣ គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាទទួលបាន៥

អសនៈ េហយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិទទួលបាន៦អសនៈ។ 

មនិខុសគា� ពីករយិាល័យតំណាងរ�ស�េនតមបណា� េខត�មយួចំនួន ករយិាល័យតំណាងរ�ស�ក�ុងេខត�ៃ្រពែវង មាន

េសចក�ីរយករណ៍ថា េនមនិទនអ់នុវត�តួនាទីរបស់ខ�ួនេពញេលញេនេឡយ និងប�� អសកម�មយួចំនួន។ មយួវញិប��

របស់មា� ស់េឆា� តេនមូលដ� នេនាះភាគេ្រចន ែដលេស�សំុអន�រគមនេ៍ទអ�កតំណាងរ�ស�េនេពលចុះមូលដ� នតមភូម ិឃុំ មនិ

្រត�វបានេដះ្រសយ។ 

េដយពិនិត្យេឃញមានប�� ទងំេនះ អ�កតំណាងរ�ស�ទងំ ៦រូប ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានឯកភាពគា� កំណតឲ់្យ

មានអ�កតំណាងរ�ស�្របចកំរេនេរៀងរល់ៃថ�សុ្រក ចបពី់េម៉ាង ០៨:០០ ដល់េម៉ាង ១១:៣០នាទី្រពឹក។ សកម�ភាពេនះចប់

ពីែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ ក�ុងេគាលបំណងទទួលជួបផា� ល់ជាមយួមា� ស់េឆា� ត និងទទួលពក្យបណ�ឹ ង េដម្បឈីនេទរកេដះ

្រសយប�� ជូនមា� ស់េឆា� តតមយន�ករករយិាល័យតំណាងរ�ស� និងរដ�សភា។ គួរប�� កថ់ា ករយិាល័យតំណាងែតងែតេធ�
របាយករណ៍ជា្របចអំំពីបណ�ឹ ង ឬសំេណ អន�រគមនន៍ានារបស់មា� ស់េឆា� ត ប��ូ នេទរដ�សភាេដម្បរីកដំេណាះ្រសយ។ 

ជាករកតស់មា� ល់ ករេរៀបចំេនះបានទទួលករចបអ់រម�ណ៍ពីមា� ស់េឆា� ត េហយប�� មយួចំនួន្រត�វបានប��ូ នេទរដ�

សភា េហយរដ�សភាបានេស�វធិានករបន�ពីអជា� ធរមានសម�កិច�។ ែតេទះជាយ៉ាងណាមានេស�េឡងថា គួរែតមានករចួលរមួ

ពីតំណាងរ�ស�្រគបគ់ណបក្ស េហយរដ�សភាគួរផ�ល់មេធ្យោបាយស្រមាបម់ា� ស់េឆា� តែដលខ�ះខត េហយមានបំណងមកទទួល

េសវពីករយិាល័យតំណាងរ�ស� និង្រពមទងំេស�ឲ្យមានផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានបែន�មេទៀតអំពីករេរៀបចំេនះឲ្យមា� ស់េឆា� តបាន

ដឹង។ 

េបេទះជាសកម�ភាពេនះមនិទនប់ានបង� ញអំពីលទ�ផលជាដំុកំភនួ និងេឆ�យតបេទនឹងប�� មា� ស់េឆា� តក�ុងេខត�ៃ្រព

ែវង ប៉ុែន�វគឺជាគំរូដល៏�មយួស្រមាបអ់�កតំណាងរ�ស�េនតមមណ� លរជធានី េខត�េផ្សងេទៀតអនុវត�តម េដម្ប្ីរបសិទ�ភាព

ករងររបស់ករយិាល័យតំណាងរ�ស�ផង និងេដម្បផីល្របេយាជនម៍ា� ស់េឆា� តផង។ 

IV. កិច�អន�រគមន៍របសត់ំណាងរ�ស� និងរដ�សភា 

៤.១ កិច�អន�រគមនរ៍បស់រដ�សភា 

េនក�ុងអំឡុងេពលេនះ ខុមែ�ហ�លអេង�តេឃញថា សកម�ភាពទទួលបណ�ឹ ង និងកិច�អន�រគមនេ៍លបណ�ឹ ងរបស់្របជា

ពលរដ�របស់រដ�សភាសកម�ជាងរយៈេពលកន�ងមក។ មានបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ�មយួចំនួនបានប�ឹងមករដ�សភាតមយន�

ករនានា េដម្បឲី្យេស�ឲ្យស� បន័ជាតិមយួេនះ ែស�ងរកដំេណាះ្រសយេលប�� វវិទែដលខ�ួនជួប្របទះ។  

ក�ុងរយៈេពលេនះខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានថាមានបណ�ឹ ងសំុអន�រគមនពី៍្របជាពលរដ�មករដ�សភាេដយផា� ល់ េដម្បី

មានវធិានករេដះ្រសយប�� នានាចំនួន២៥បណ�ឹ ង។ បណ�ឹ ងទងំេនាះ គឺភាគេ្រចនប�ឹងសំុកិច�អេនា� គមនពី៍រដ�សភាេដម្បឲី្យ

មានវធិានករេដះ្រសយប�� វវិទនានាពិេសសគឺវវិទដីធ�ី និងវវិទករងរ។ ជាមយួគា� េនះ មានបណ�ឹ ងប�ឹងេដយផា� ល់ពី

តំណាងរ�ស�មករដ�សភាចំនួន១ករណី និងបណ�ឹ ងទមទរទមា� កដំ់ែណងអនុ្របធានទី១ ៃនរដ�សភា ចំនួន១ករណី។  
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ជាករេឆ�យតបេទនឹងបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ�ទងំេនាះ ខុមែ�ហ�លទទួលបានពត័ម៌ាន និងសេង�តេឃញថា ២     

បណ�ឹ ងទកទ់ងនឹងវវិទករងរេនពំុទន្់រត�វបានេឆ�យតបេនាះេទ។ ចំេពះបណ�ឹ ងទកទ់ងនឹងវវិទដីធ�ី ករសេង�តេឃញថា 

មានចំណាតពី់រដ�សភាតមរយៈគណៈកម�ករជំនាញទី១ដូចជា ករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបំភ�កឺ�ុងគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�

សភា  និងករចុះេដយផា� ល់េទដល់កែន�ងទំនាស់ េដម្បសិីក្សោ្រសវ្រជាវ និងែស�ងយល់អំពីមូលេហតុៃនវវិទជាេដម។ ជាក់

ែស�ង រដ�ម�ន�ី២រូប គឺរដ�ម�ន�ី្រកសួងបរសិ� ន និងរដ�ម�ន�ី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់្រត�វបានេកះអេ�� ញ

មកបំភ�េឺលករណីវវិទដីធ�ីេន្រស�កបទុមសរគរ និងគីរសីរគរ េខត�េកះកុង និងបំភ�ចំឺេពះប�� វវិទេផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័�

នឹងករងរទទួលខុស្រត�វរបស់្រកសួងទងំពីរ។ េលសពីេនះេទេទៀត មានករចុះេទដល់កែន�ងវវិទដីធ�ីេដយផា� ល់របស់     

គណៈកម�ករទី១ក�ុងេខត�្រពះសីហនុ េខត�កំពងឆ់ា� ងំ េខត�កណា� ល េខត�េកះកុង េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ េខត�បាតដំ់បង េហយបានេស�

អជា� ធរមានសមត�កិច�បន�ពិនិត្យ និងែស�ងរកដំេណាះ្រសយេលករណីទំនាស់ទងំេនាះ។5

6  

គួរប�� កថ់ា បនា� បពី់មានកិច�អេនា� គមនរ៍បស់រដ�សភាេទេលបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ� ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានថា 

ប�� ទំនាស់ដីធ�ីចំនួន១៧ករណី ្រត�វបានេឆ�យតប និងកំពុងមានវធិានករណ៍េដះ្រសយេលករណីទងំេនាះ។ 

៤.២ លទ�ផល និងលិខិតអន�រគមនរ៍បស់តំណាងរ�ស� 

រជរដ� ភបិាលសេ្រមចលុបេចលកិច�្រពមេ្រព�ងទទួលសិទ�ិលកសំ់បុ្រតចូលទស្សនាតំបនអ់ង�រ ក�ុងអំឡុងែខវចិ�ិក ឆា� ំ

២០១៥ និងបានសេ្រមចស�ីពីករលុបេចលនូវកិច�្រពមេ្រព�ងសម្បទន រវងរជរដ� ភបិាល និង្រក�មហុ៊ន AZ  េលករយក

កៃ្រមេសវែថទ ំ និងជួសជុលផ�ូវជាតិេលខ៤ ក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០១៦។ ករសេ្រមចលុបកិច�្រពមេ្រព�ងទងំពីរេនះ មានករ

េមលេឃញថា ជាករខិតខំរបស់អ�កតំណាងរ�ស�។ 

ពកព់ន័�ករលកសំ់បុ្រតចូលទស្សនាតំបនអ់ង�រវត� អនុ្របធានគណៈកម�ករហិរ�� វត�ុ ធនាគារ និងសវនកម�ៃនរដ�សភា 

និងជាអ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ឯកឧត�ម សុន ឆយ័ បានរកេឃញថា មានករបាតប់ងលុ់យរបល់នដុល� រ

េលករចូលទស្សនា្របាសទអង�រវត� និងករជួលដីេទឲ្យ្រក�មហុ៊នេលកឧកញ៉ា សុខ គង។់ ឯកឧត�ម បានអះអងថា អជា� ធរ

ជាតិអប្សរជួលដីឲ្យ្រក�មហុ៊នសុខអូែតលរបស់េលកឧកញ៉ា សុខ គង ់ េដយមានភាពអថកំ៌បាងំ និងមនិមានតមា� ភាព 

េហយចំណូលពី្របាសទអង�រវត�របរ់យលនដុល� រក្៏រត�វបានបាតប់ងផ់ងែដរ។ 

ជំុវញិករេចទ្របកនេ់នះ អជា� ធរអប្សរបានបដិេសធ តមរយៈលិខិតបំភ�មឺយួែដលមានខ�ឹមសរថា «អជា� ធរអប្សរ 
សូមបដិេសធនូវករេលកេឡងរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំថា ជាពត័ម៌ានភូតកុហកពីករពិត ជាេចតនាេកងចំេណញ
នេយាបាយ និងថាតំណាងរ�ស�រូបេនាះេធ�ករសងសឹកជាមយួអជា� ធរជាតិអប្សរ»។ អជា� ធរអប្សរបានេចញលិខិតបំភ� ឺ និង

េធ�ករបក្រសយករេចទ្របកនជ់ាបន�បនា� ប ់ េដយបានអះអងផងែដរថា ករេលកេឡងរបស់ឯកឧត�ម សុន ឆយ័ ម�ង

េហយម�ងេទៀតេនះ ថាជាករចិ�� ឹមចិត�មលួបង� ចក់រពិត និងបំេផ�សគា� នមូលដ� នច្បោស់លស់ ែដលេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ធ�នធ់�រ

ដល់កិត្យោនុភាព និងភាព្រតឹម្រត�វក�ុងករបំេពញេបសកកម�របស់អជា� ធរជាតិអប្សរ។ 

េបេទះជាមានករបដិេសធពីអជា� ធរជាតិអប្សរ អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ េនែតបន�េស� និងដកក់រ

សង្សយ័ជាបន�បនា� បអំ់ពីតួេលខែដលបានេចញផ្សោយអជា� ធរជាតិអប្សរ។ ជាមយួគា� េនះគណៈកម�ករទី១០ៃនរដ�សភាទទួល

6 ករណីលំអិតមានសរេសរទំពរ័ 10 -13 ក�ុងសកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា  
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បន�ុកអេង�ត េបាសសំអត និង្របឆាងំអំេពពុករលួយកប៏ានចុះេទ្រត�តពិនិត្យរបាយករណ៍ ស�ីពីចំណូលចំណាយរបស់អជា� ធ

រអប្សរ និង្រពមទងំេស�ឲ្យអជា� ធរអប្សរពន្យល់អំពីប�� មយួចំនួនេទៀតែដលសង្សយ័ថា មានជាបព់កព់ន័�នឹងអំេពពុករលួយ

ផងែដរ។ 

េឆ�យតបនឹងប�� េនះ េនៃថ�ទី០៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ រដ� ភបិាលសេ្រមចលុបេចលកិច�្រពមេ្រព�ងទទួលសិទ�ិលក់

សំបុ្រតចូលទស្សនាតំបនអ់ង�រជាមយួ្រក�មហុ៊ន សុខ អូែតល (Sokha Hotel) របស់ឧកញ៉ា សុខ គង ់ែដលនឹងចូលជាធរមាន

ចបពី់េដមឆា� ២ំ០១៦។  រដ� ភបិាលបានសេ្រមចបេង�តគណៈកមា� ធិករមយួ េដម្ប្ីរគប្់រគងករ្របមូលថវកិេនះ ែដលមាន

្រកសួងេទសចរណ៍ និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ជាអន�រ្រកសួងេរៀបចំគណៈកមា� ធិករេនះ។ 

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របឆាងំ បានសទរនឹងចំណាតក់រេនះ និងបានអះអងថាចំណូលបានមកពីករលកសំ់បុ្រត

ចូលទស្សនា្របាសទអង�រវត� អចនឹងេកនេឡងបានពី ៥០ េទ១០០លនដុល� រ ក�ុងមយួឆា� បំែន�មេទៀត េនេពលរដ� ភបិាល 

្រគប្់រគងករ្របមូលចំណូលេនះ។ តំណាងរ�ស�កម៏ានជំេនឿែដរថា ្រកសួងពកព់ន័�អចមានសមត�ភាព្រគប្់រគងករងរេនះ

បានល� ្របសិនេបមានកិច�សហករគា� ល� មានករទទួលខុស្រត�វ និងបំេពញករងរេដយតមា� ភាព។ មយួវញិេទៀតករ

្រគប្់រគងេដយស� បន័របស់រដ� ភបិាលេនះ គឺនឹងេបលទ�ភាពឲ្យរដ�សភាអចេកះេហម�ន�ីែដលពកព់ន័�មកសកសួរបាន េប
សិនករ្រគប្់រគងេនាះមានភាពធូររលុង ឬគា� នតមា� ភាព។ 

ចំេពះករយកកៃ្រមេសវែថទ ំ និងជួសជុលផ�ូវជាតិេលខ៤ អ�កតំណាងរ�ស� សុន ឆយ័ ជាបន�បនា� បប់ានេធ�ករ

ទមទរឲ្យមានករលុបេចលកិច�្រពមេ្រព�ងេនះតងំពីនីតិកលកន�ងៗមកៃនរដ�សភា។ ឯកឧត�មបានេលកេឡងថា ករផ�ល់

សិទ�ិេទ្រក�មហុ៊ន AZ គឺមនិមានតមា� ភាព  និងមនិមានករេដញៃថ� េហយវជាអំេពពុករលួយមយួ េ្រពះថា ផ�ូវជាតិេលខ៤េនះ 

ស�ិតេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ង ស� បនា ្របតិបត�ិករ និងែចករែំលក (BOT) ប៉ុែន�េនេពលេនះ វបានផ�ុយពីកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ 

ឯកឧត�មបែន�មថា ចំណូលពីករ្របមូលថវកិ មនិសមាមា្រតនឹងទំហំែដល្រក�មហុ៊នេនះ េធ�ករែថទ ំ និងជួសជុលផ�ូវជាតិមយួ

េនះ។ មយួវញិេទៀត ករប�្ឈបក់រយកកៃ្រមេនះកេ៏ដម្បបីន�យបន�ុកចំណាយរបស់្របជាពលរដ�ផងែដរ។ 

ទកទ់ងប�� េនះ េនៃថ�ទី១៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ រដ� ភបិាល បានេចញេសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករលុបេចលនូវកិច�

្រពមេ្រព�ងសម្បទនរវងរដ� ភបិាល និង្រក�មហុ៊ន AZ  េលករយកកៃ្រមេសវែថទ ំ និងជួសជុលផ�ូវជាតិេលខ៤។ ្របមុខ

ដឹកនារំដ� ភបិាលបានប�� កថ់ា ករលុបកិច�្រពម្រពងេនះគឺ េដម្ប្ីរបេយាជន្៍របជាជនកម�ុជា។ 

គួរប�� កថ់ា ្រក�មហុ៊ន AZ បានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជាមយួរដ� ភបិាល េដម្បយីកលុយពីរថយន�្រគប្់របេភទ ឆ�ងកតផ់�ូវ

ជាតិេលខ៤ េដម្បទូីទតក់ៃ្រមែថរក្សោ និងជួសជុលផ�ូវមយួេនះ ចបត់ងំពីៃថ�ទី២៨ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០១ ក�ុងកុង្រត រយៈេពល 

៣៥ ឆា� ។ំ ផ�ូវជាតិេលខ៤ ែដល្រត�វបានសងសងេ់ឡង េ្រកមមូលនិធិសប្ុបរសធមរ៌បស់្របជាជនអេមរកិ។ 

េនក�ុងរយៈេពលេនះ ខុមែ�ហ�លទទួលទិន�នយ័អំពីករេចញលិខិតរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ចំនួន៣៦ច្បោប ់ ថា� យ/ជូន

្រពះមហក្ស្រត រជរដ� ភបិាល រដ�សភា និងស� បន័សរពត័ម៌ាន ក�ុងេគាលបំណងភាគេ្រចនេស� ឬអំពវនាវវធិានករពីស� បន័

នីតិ្របតិបត�ិ េដម្បអីន�រគមនរ៍កដំេណាះ្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�មា� ស់េឆា� ត។ 

លិខិតទងំេនាះេស�រទងំអស់េធ�េឡងេដយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែដលក�ុងេនាះលិខិតក�ុងេគាល

បំណងអំពវនាវ/េស�ចតវ់ធិានករចំនួន២៦ច្បោប ់ ែដលក�ុងេនាះ ២ច្បោបគឺ់ករេស�ឲ្យែកត្រម�វអត�បទពត័ម៌ាន លិខិតក�ុងេគាល

បំណងេកះេហរដ�ម�ន�ីរដ� ភបិាលមកបំភ�េឺនគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាចំនួន៥ច្បោប ់ លិខិតក�ុងេគាលបំណងដក់

សំណួរចំនួន២ច្បោប ់ និងបេ�� ញមតិចំនួន៣ច្បោប។់ ខុមែ�ហ�លបានទទួលពត័ម៌ានថា មានលិខិតចំនួន៩ច្បោប ់ មានករេឆ�យ

តបពីរជរដ� ភបិាល និងភាគីពកព់ន័�។ ក�ុងចំេណាមលិខិតទងំេនាះ មានលិខិតចំនួន១៤ច្បោប ់ េធ�េឡងេដយ្រក�មអ�ក
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របាយករណ៍ឆា� ទំី២ ៃននីតកិលទី៥                                                               ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល ២០១៥ 

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ជាមយួគា� េនះលិខិតចំនួន ៤ច្បោប ់្រត�វបានបដិេសធមនិេធ�ករប��ូ នេដយ្របធានរដ�

សភា។ 

ជាកែ់ស�ងកលពីៃថ�ទី៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ សេម�ច េហង សំរនិ ្របធានរដ�សភាបានបដិេសធមនិប��ូ នលិខិតរបស់

អ�កតំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន មណ� លេសៀមរប ពីគណបក្សសេ្រងះជាតិ ែដលេស�សំុឲ្យរដ� ភបិាលប�្ឈបកិ់ច�សន្យោសម្បទន

ឲ្យ្រក�មហុ៊ន សុខ អូែតល របស់ឧកញ៉ា សុខ គង ់ក�ុងករ្របមូលចំណូលពីករលកប់ណ័� ឲ្យេភ��វេទសចរបរេទសចូលទស្សនា

អង�រ។ សេម�ច េហង សំរនិ បដិេសធមនិប��ូ លលិខិតេនាះ េដយបានចរថា «ខ�ុ ំគិតថា កិច�ករេនះទុកឲ្យគណៈកម�ករេសដ�

កិច� ហិរ�� វត�ុ និងសវនកម� ៃនរដ�សភាជាអ�កេធ�វញិ»។ 

មា្រត ៩៦ ៃនរដ�ធម�នុ�� ែចងថា «តំណាងរ�ស�មានសិទ�ិដកសំ់ណួរដល់រជរដ� ភបិាល។ សំណួរេនះ្រត�វសរេសរជា

លយលក�ណ៍អក្សរ្របគល់ជូនតមរយៈ្របធានរដ�សភា»។ េយាងតមមា្រតគា� នលក�ខណ� ណាមយួែដល្របធានរដ�សភាមាន

សិទ�ិបដិេសធក�ុងករប��ូ នលិខិតរបស់តំណាងរ�ស�េទរដ� ភបិាលេនាះេទ។ ករណីេនះ គឺជាករេ្របសិទ�ិអំណាចជា្របធាន

សភាហួស្រពំែដន។ 

ខ�ឹមសរក�ុងលិខិតបានប�� កថ់ា ែផ�កេលករគណនារបស់ឯកឧត�ម ចំណូលពីករលកប់ណ័� ឲ្យេភ��វេទសចរបរេទស

ចូលទស្សនាអង�រវត�ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៤ គួរែតទទួលបាន១៤៤លនដុល� រ មនិែមន៥៩លនដុល� រ ដូចរបាយករណ៍របស់

អជា� ធរជាតិអប្សរេនាះេទ ែដលចំនួនេនះខុសគា� ដល់េទ៨៥លនដុល� រ។ 

លិខិតដក៏្រមមយួេទៀត គឺលិខិតរបស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែដលបានកលពីៃថ�ទី២៧ ែខេមស 

ឆា� ២ំ០១៥ ឯកឧត�ម ប៊ូ ឡា ំ តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�រតនគិរ ី បានេស�េទ្របធានគណៈកម�ករទី៤ៃនរដ�សភាឲ្យផា� ស់ប�ូរ

តំែណងេលក អ៊ុក សំអុល អភបិាល្រក�ងបានលុង បនា� បពី់ទទួលបណ�ឹ ងពី្របជាពលរដ�ផា� ល់ េរឿងករេ្របអំណាចបំពនេល
្របជាពលរដ�។ ជំុវញិលិខិតអន�រគមនេ៍នះ ្រត�វបាន ឯកឧត�ម ហុ៊ន េណង ្របធានគណៈកម�ករទី៤ៃនរដ�សភា េលកេឡងថា

ឯកឧត�មមនិមានភារកិច�ចតែ់ចងករសំណំុេរឿងេនះេទ េដយេលកេហតុផលថា កិច�ករដកហូតដំែណងេនះ គឺជាភារៈរដ�បា

លរបស់្រកសួងមហៃផ�។ គួរប�� កថ់ា េនះេលកទី១េហយ ែដលតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្ស្របជាជនេស�ឲ្យដកតំែណងជា    

ម�ន�ីមកគណបក្សកនអំ់ណាចដូចគា� ។ 

តរងទី៦៖ េឈ� ះអ�កតំណាងរ�ស� ែដលបានេចញលិខិត និងេគាលបំណងៃនលិខិត 

លរ េគាត�នាមនិងនាម 

គ
ណ

ប
ក

្ស 

ស
របុ

 

េគាលបំណងៃនលខិិត 

ករេឆ�យតប 

អន�រគ

 

អំពវនា

 

បេ��

 

ដកស់

 

បំភ�េឺនសភា

 

១ ែក សុវណ� រតន ៍
 

១  
 

  ១ ១ 

២ ឯកឧត�ម កឹម សុខ  
២  ២    ១ 

៣ ឯកឧត�ម ែយម៉ ប�ុ�ឬទ�ិ  
៥  ១   ៤ ៤ 

៤ ្រក�មតំណាងរ�ស�  
១៤  ១៣  ១   
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V. សេំឡង ឬករផ�លព់ិន�ុរបសម់ា� សេ់ឆា� តចំេពះអ�កតំណាងរ�ស� 

េនចុងឆា� ២ំ០១៥ ខុមែ�ហ�លបានេរៀបចំនូវកម�វធីិមយួេទៀតែដលេហថា «សំេឡងមា� ស់េឆា� ត ឬេហថា Tracking 

MPs» ជាកម�វធីិមយួៃនគេ្រមាងអេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស�។ កម�វធីិេនះមានបំណងឲ្យ្របជាពលរដ�ផ�ល់ឲ្យពួកគាត ់    ស

ែម�ងនូវករយល់េឃញចំេពះតំណាងរ�ស�តមរយៈករផ�ល់ពិន�ុ។ កម�វធីិេនះបានដកឲ់្យដំេណ រចបពី់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ មក

េដយអនុ�� តឲ្យ្របជាពលរដ�មា� ស់េឆា� តចូលរមួតមរយៈេគហទំពរ័ និងេធ�ករទញយកមកេ្រប្របាស់កម�វធីិជាមយួទូរស័ព�ៃដ

េដយមនិចបំាចភ់ា� បេ់សវអីុនធឺេណតផងែដរ។ 

កម�វធីិសំេឡងមា� ស់េឆា� ត បានផ�ល់ជូនដល់្របជាពលរដ�មា� ស់េឆា� តអចមានលទ�ភាពទទួលបានពត័ម៌ានពីសកម�ភាព

របស់អ�កតំណាងរ�ស� ករផ�ល់ពិន�ុដល់តំណាងរ�ស�ែដលខ�ួនេពញចិត� អចដកជ់ាសំណួរដល់តំណាងរ�ស�រូបណាមយួែដល

ខ�ួនមានចម�ល់អំពីសកម�ភាពក�ុងសង�ម ឬចងឲ់្យជួយ េដះ្រសយដល់មូលដ� នរបស់ខ�ួនេនាះ។ ជាងេនះកម�វធីិកប៏ានអនុ�� តឲ្យ

្របជាពលរដ�មា� ស់េឆា� តមានលទ�ភាពេមល និងែស�ងរកនូវ្របវត�ិរូបសេង�បរបស់តំណាងរ�ស�ទងំ១២៣រូប ្រគបអ់ណត�ិផងែដ

រ។ 

ក�ុងរយៈេពល ៣ែខចុងឆា�  ំ្របជាពលរដ�មា� ស់េឆា� តបានចូលរមួេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានេនក�ុងកម�វធីិេនះមានចំនួន ៣៨៥អ�ក

េ្រប្របាស់ និងបានចូលរមួេមលទំពរ័ពត័ម៌ានចំនួន ៨៩៣ទំពរ័។ ក�ុងេនាះផងែដរ កម�វធីិសំេឡងមា� ស់េឆា� ត កប៏ានឲ្យ្របជា

ពលរដ�មានលទ�ភាពដឹង និងចូលរមួេ្រប្របាស់េនក�ុងទំពរ័ពត័ម៌ានសង�ម (ែហ�សប៊ុក-Facebook) ផងែដរ។ គិតមក្រតឹមចុងែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០១៥ មានអ�កចូលរមួ Like Page ចំនួន ៣១៨៩ គណេនយ្យ។ 

េទះបីកម�វធីិសំេឡងមា� ស់េឆា� ត (Tracking MPs) បានបេង�តឲ្យមាន្របពន័�ដំេណ រករក�ុងករចូលរមួវយតៃម� និងផ�ល់

ពត័ម៌ាន តមរយៈករផ្សព�ផ្សោយចំេណះដឹងដល់យុវជន ឬមា� ស់េឆា� តទូេទ េនេលេគហទំពរ័ ឬ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម កេ៏ដយ

កខុ៏មែ�ហ�សេង�តេឃញេនែតមានករចូលរមួរបស់មា� ស់េឆា� តមនិទនម់ានផុលផុសេនេឡយ។ 

ក�ុងរយៈេពល ៣ែខចុងឆា� ២ំ០១៥ ជាលទ�ផលបានបង� ញថា កម�វធីិេនះមានអ�កចូលរមួផ�ល់ពិន�ុចំនួន៨៨នាកដ់ល់អ�ក

តំណាងរ�ស�ចំនួន៥៣រូប។ ក�ុងេនាះតំណាងរ�ស�១០រូប ្រត�វបានផ�ល់ពិន�ុខ�ស់ជាងេគជាមយួករវយតៃម�ពីមា� ស់េឆា� តមាន

េលខេរៀង ១.ឯកឧត�ម សមរង្ុស,ី ២.សេម�ច ស េខង, ៣.ឯកឧត�ម កឹម សុខ, ៤.ឯកឧត�ម សុន ឆយ័, ៥.ឯកឧត�ម ឈង វុន, ៦.

ឯកឧត�ម គង ់បូរ៉, ៧.ឯកឧត�ម ងួន ញិុល, ៨.ឯកឧត�ម ែកប ជុតិមា, ៩.ឯកឧត�ម ែយម៉ បុ�� ឫទ�ិ និង១០.សេម�ច ហុ៊ន ែសន។ 

ពិន�ុគឺនិយាយេទដល់ចំនួនផា� យ ែដលទទួលបាន។ ក�ុងចំេណាម ១០រូបេនាះ គឺបានផា� យចំនួនពីរ រហូតដល់ចំនួន ៥ផា� យ។ 

 

៥ ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន  
១០  ៨ ១ ១  ២ 

៦ ឯកឧត�ម ប៊ ូឡា ំ  
១  ១    ១ 

៧ ឯកឧត�ម េរៀល េខមរ�ិន�  
២   ២    

៨ ឯកឧត�ម សម រង្ុស ី  
១  ១     

សរបុ  ៣៦ ០ ២៦ ៣ ២ ៥ ៩ 
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ចំនួនផា� យ 
 

អធិប្បោយអត�នយ័ 

១ មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច (0%-20%) 

២ េពញចិត�ខ�ះ (21%-40%) 

៣ េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល (41%-60%) 

៤ េពញចិត�េ្រចន )61%-80%) 

៥ េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង (81%-100%) 

  

VI. សេង�ប្រពតឹ�ិករណ៍សខំន់ៗ ទក់ទងសភា និងតំណាងរ�ស�  

៦.១ រដ�សភាែកស្រម�លអ�កនាពំក្យ 

រដ�សភាបានសេ្រមចែតងតងំអ�កនាពំក្យរបស់តំណាងរ�ស� ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ

េនរដ�សភា។ ករែតងតងំេនះេធ�េឡងក�ុងេសចក�ីសេ្រមចរបស់ចុះៃថ�ទី០១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ ែដលឯកឧត�ម ឈង វុន ជាអ�ក

នាពំក្យរបស់តំណាងរ�ស�ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េហយឯកឧត�ម ែយម៉ បុ�� ឫទ�ិ ជាអ�កនាពំក្យរបស់តំណាងរ�ស�ៃន

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ទន�ឹមគា� េនះែដររដ�សភាបានសេ្រមចែតងតងំឯកឧត�ម េឡង េបង៉ឡុង ជាអ�កនាពំក្យរបស់រដ�ស

ភា។ អ�កនាពំក្យរបស់រដ�សភា មានតួនាទី និងភារកិច�ជ្រមាបសធារណជនអំពីពត័ម៌ាននានាពកព់ន័�រដ�សភា ខណៈអ�កនាំ

ពក្យរបស់តំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនីមយួៗមានសិទ�ិេធ�ករបំភ� ឺអំពីេគាលនេយាបាយ និងេគាលជំហររបស់គណបក្សខ�ួន។ 

គួររលឹំកថា កលពីៃថ�ទី១៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ កន�ងេទ រដ�សភាបានសេ្រមចបេង�តឱ្យមានអ�កនាពំក្យជាផ�ូវករ

របស់ខ�ួន ែដលមានឯកឧត�ម ឈង វុន តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងជា្របធានគណៈកម�ករទី៥ៃនរដ�សភា 

ជាអ�កនាពំក្យ និងេលកជំទវ ជូឡុង សូមូរ៉ ជាអ�កនាពំក្យប្រម�ង។ ក�ុងេសចក�ីសេ្រមចេពលេនាះ បានប�� កអំ់ពីតួនាទី និង

ភារកិច�របស់អ�កនាពំក្យ ក�ុងករេរៀបចំឯកសរផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន និងេធ�ករបំភ�ជូឺនសធារណជនចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ និង

សភាពករណ៍នេយាបាយជាតិ និងអន�រជាតិសំខន់ៗ មកេលរដ�សភាៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ពកព់ន័�នឹងករបេង�តអ�កនាពំក្យនាេពលេនាះ ករសេង�តេឃញថា ហកម់និបានឈរេលេគាលករណ៍វជិា� ជីវៈ្រតឹម

្រត�វ ក�ុងករែតងតងំអ�កនាពំក្យេនាះេទ។ រដ�សភានីតិកលទី៥េនះ មានគណបក្សនេយាបាយចំនួនពីរទទួលបានអសនៈ 

ដូេច�ះអ�កនាពំក្យៃនរដ�សភា គួរែតជាមនុស្សែដលវជិា� ជីវៈសរពត័ម៌ាន ែដលមនិែមនអ�កតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សណាមយួ

ែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាេនាះេទ។ ជាេរឿយៗ ឯកឧត�ម ឈង វុន ែតងែតេធ�សន�ិសីទសរពត័ម៌ាន េដម្បេីឆ�យតបេទនឹង

មតិរះិគន ់និងករេចទ្របកនន់ានាមកេលថា� កដឹ់កនារំដ�សភាមកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ពិេសសករេចទ្របកនេ់ធ�េឡង

េដយអ�កតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្ស្របឆាងំ។ ្រតងចំ់ណុចសរប�� កឲ់្យេឃញថា ករបំេពញភារកិច�ករងរក�ុងនាមជាអ�កនាំ

ពក្យ គឺេធ�េដម្បកីរពរែតផល្របេយាជនគ៍ណបក្សខ�ួន មនិែមនេដម្ប្ីរបេយាជនរ៍មួេនាះេទ។ 

េដយពិនិត្យេឃញថា អ�កនាពំក្យរបស់រដ�សភាមនិែមនតំណាងឲ្យរដ�សភា េ្រពះថា បានបង� ញជំហរនេយាបាយ

របស់គណបក្សខ�ួនេទកន្់របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេ្រចនជាងជំហររបស់រដ�សភា អ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេនែខ

ក��  ឆា� ២ំ០១៥ បានេស�ឲ្យមានអ�កនាពំក្យេនក�ុងរដ�សភាមកពីតំណាងគណបក្សនេយាបាយនីមយួៗ ែដលមានអសនៈ

ក�ុងរដ�សភា។ 
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រហូតមកដល់អំឡុងែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាបានសេ្រមចែកស្រម�លអ�កនាពំក្យរបស់តំណាងរ�ស�ៃនគណបក្ស

នីមយួៗក�ុងរដ�សភា និងអ�កនាពំក្យរបស់រដ�សភា។ េបេទះជាមានករែកស្រម�លថ�ីេនះកេ៏ដយ មានករ្រព�យបារម�អំពី

្របសិទ�ភាពករងរ េ្រពះថា តួនាទី និងភារកិច�របស់អ�កនាពំក្យទងំេនាះហកេ់នមនិទនច់្បោស់លស់ ែដលអចេធ�ឲ្យអ�កនាំ

ពក្យទងំេនាះេធ�ករេដយមនិឈរេលេគាលករណ៍វជិា� ជីវៈ្រតឹម្រត�វ និងបេ្រមឲ្យេសចក�ី្រត�វករពត័ម៌ានរបស់សធារណជន។ 

៦.២ ករណីលែលងពីតំណាងរ�ស�របស់ឯកឧត�ម វ៉ន សំេអឿន 

ឯកឧត�ម វ៉ន សំេអឿន ជាអ�កតំណាងរ�ស�មណ� លេខត�កំពត ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានេផ�លិខិតមយួច្បោបជូ់ន

្របធានរដ�សភា េស�សំុលែលងពីអ�កតំណាងរ�ស�។ ឯកឧត�មបានេលកមូលេហតុថា ឯកឧត�មគា� នឱកសនឹងបេ្រម្របេទស

ជាតិតមឆន�ៈ និងបទពិេសធនរ៍បស់ខ�ួន។ 

េបេទះជាមានដកក់រសង្សយ័ថា ចកេចញរបស់តំណាងរ�ស�រូបេនះ េដម្បជីាថ�ូរនឹងផល្របេយាជនអ៍�ីមយួពីគណ

បក្សកនអំ់ណាច ប៉ុែន�េនះជាគំរូែដលប�� កពី់តមា� ភាពក�ុងករលឈបពី់តំណាងរ�ស�។ ករផា� ស់តំណាងរ�ស�ក�ុងរយៈ

េពលកន�ងមក្រត�វបានេមលេឃញថា េធ�េឡងតមឆន�ៈរបស់្របធានគណបក្ស េហយករផា� ស់ប�ូរេទៀតេសត គឺមនិប�� កអំ់ពី

មូលេហតុច្បោស់លស់ពីសមុខី�ួនែដលលឈបេ់នាះេទ។ 

៦.៣ ករគំរមអ�កតំណាងរ�ស�ែដលបានេធ�ករេចទសួរទកទ់ងថវកិរដ�សភា 

ឯកឧត�ម សុន ឆយ័ អនុ្របធានគណៈកម�ករទី២ៃនរដ�សភា ្រត�វបានថា� កដឹ់កនារំដ�សភាពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា

េចទ្របកនថ់ា កំពុងេធ�ឲ្យមានភាពល�កក់ករដល់ទំនាកទំ់នងគណបក្សទងំពីរ។ ឯកឧត�ម ឈង វុន អ�កនាពំក្យរបស់រដ�

សភាបានេរៀបចំសន�ិសីទសរពត័ម៌ាន េដម្ប្ីរចនេចលរល់ករេចទ្របកនរ់បស់ឯកឧត�ម សុន ឆយ័ ទកទ់ងប�� មនិ

្រប្រកតីក�ុងករចយវយថវកិរបស់រដ�សភា េដយេលកេឡងថា ករេចទ្របកនទ់ងំេនាះ គឺគា� នមូលដ� ន្រតឹម្រត�វ។ ជាមយួ

គា� េនះឯកឧត�ម សុន ឆយ័ ទទួលករគំរមថា រដ�សភាអចនឹងដកេចញពីតួនាទីអនុ្របធានគណៈកម�ករទី២ ្របសិនឯកឧត�ម

េនបន�េធ�ករេចទ្របកនរ់ដ�សភា។ ជាមយួគា� េនះ ឯកឧត�ម ជាម េយៀប ្របធានគណៈកម�ករទី២ កប៏ានេធ�សន�ិសីទសរ

ពត័ម៌ាន េដម្បកីរពរអគ�េលខធិករដ� នៃនរដ�សភាថា ករេ្រប្របាស់ថវកិកន�ងមករបស់រដ�សភា គឺ្រតឹម្រត�វ េហយឯកឧត�ម

បានេស�្របធានរដ�សភាេធ�ករែណនាឯំកឧត�ម សុន ឆយ័ េដយឯកឧត�មេចទ្របកនថ់ា បានេធ�ខុសបទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�

សភា។ 

ជំុវញិករេចទ្របកនេ់នះ ឯកឧត�ម សុន ឆយ័ បានអះអងថា ឯកឧត�មមនិបានេធ�ខុសនីតិវធីិ េហយអ�ីែដលឯកឧត�ម

េចទ្របកន ់ គឺមានករសិក្សោច្បោស់លស់ េហយឯកឧត�មែតងែតទមទរសំុឲ្យអគ�េលខធិកររដ�សភាផ�ល់ឯកសរចំណាយ

ទងំេនាះ េដម្បេីធ�ករេផ��ងផា� ត ់ ប៉ែុន�មនិមានករេឆ�យតបេទ េបេទះបីជាឯកឧត�មបានេស�សំុអន�រគមនពី៍្របធានរដ�សភា។ 

ឯកឧត�មកធ៏ា� បប់ានេស�ឲ្យគណៈកម�ករទី២ៃនរដ�សភា និងអង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយេធ�ករេសុបអេង�តករេ្រប្របាស់

ថវកិេនះែដរកន�ងមក ប៉ុែន�មនិទនម់ានករេសុបអេង�តេនេឡយ េហយថា� កដឹ់កនារំដ�សភាែតងែតេចញមុខករពរថា ករ

ចយវយរបស់រដ�សភាកន�ងមក គឺ្រតឹម្រត�វ និងគា� នអំេពពុករលួយេនាះេទ។ 

៦.៤ ្រក�មករងរ ឬគណៈកម�ករច្រម�ះគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ 

េ្រកពីករបេង�តវប្បធមស៌ន�នារវង្របមុខដឹកនាគំណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េនក្រមតិ

តំណាងរ�ស� គណបក្សទងំពីរបានបេង�ត្រក�មករងរ ឬគណៈកម�ករច្រម�ះ េដម្បតីតែ់តងេសចក�ីេស�ច្បោប ់ ឬនិងពិនិត្យែក

លំអរច្បោបម់យួចំនួន។  
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ក�ុងឆា� ២ំ០១៥េនះ ្រក�មករងរ ឬគណៈកម�ករច្រម�ះៃនគណបក្សទងំពីរ បានេរៀបចំេសចក�ីេស�ច្បោប ់និងេសចក�ីេស�
វេិសធនកម�ច្បោបចំ់នួន ៤ េហយ្រត�វបានអនុមត័េដយរដ�សភា។ េសចក�ីេស�ច្បោប ់និងេសចក�ីេស�វេិសធនកម�ច្បោបទ់ងំេនាះ

រមួមានដូចជាៈ ១.ច្បោបស់�ីពី វេិសធនកម�មា្រត ២៣ ៃនច្បោបស់�ីពីលក�ន�ិកៈតំណាងរ�ស�, ២.ច្បោបស់�ីពីភតិសន្យោពិេសស, 

៣.ច្បោបស់�ីពី ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ-សង� ត ់និង៤.វេិសធនកម�្របករ៣ថ�ី, ៧ថ�ី, ៨, ១០ថ�ី(ពីរ), ១៤ថ�ី, ១៨, 

២០, ២១, ២២ថ�ី, ៣១ថ�ី(ពីរ), ៣៣ថ�ី, ៣៤, ៣៦ថ�ី,៣៨ថ�ី,៤០ថ�ី និង្របករ៤៧ថ�ី(បី)ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា។ ជាមយួ

គា� េនះែដល ្រក�មករងរ ឬគណៈកម�ករច្រម�ះៃនគណបក្សទងំពីរ កំពុងែតពិនិត្យ និងពិភាក្សោអំពីេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី

សហជីព។  

៦.៥ តំណាងរ�ស� និងប�� ្រពំែដន 

ប�� ្រពំែដនជាមយួ្របេទសជិតខង ពិេសស្របេទសេវៀតណាមជាប�� េក� ែដល្រក�មអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស   

សេ�ង� ះជាតិបានេធ�សកម�ភាពខ� ងំក�ុងរយៈេពលចុងេ្រកយេនះ។ សកម�ភាពទងំេនាះរមួមាន ករចុះពិនិត្យដល់ទីកែន�ង

ែដលមានកររេំលភចូលេដយភាគីេវៀតណាម និងករេស�ឲ្យមានករបំភ� ឺ និងេធ�ករេដះ្រសយពីរជរដ� ភបិាលតមយន�ករ

រដ�សភាជាេដម។ ប�� ្រពំែដនេនះ ្រត�វបានគណបក្ស្របឆាងំរកេឃញថា ្របេទសេវៀតណាមបានរេំលភចូលទឹកដីកម�ុជា ដូច

ជាករណីេន្រចកដកដ់ ំ េខត�មណ� លគិរ ី េនែខ្សបនា� បរ់វងកម�ុជា-េវៀតណាមក�ុងេខត�ស� យេរៀង េនឃុំកក ់ ្រស�កពញាែ្រកក 

និងភូមេិជង ឃុំជា ំ្រស�កេមមត ់េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ និង្រពមទងំេន្រចកទនហ់ន ់ឃុំែ្រពក្រគឹស ្រស�កកំពង្់រតច េខត�កំពតជាេដម។ 

ជាកែ់ស�ង ្រក�មអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានដឹកនា្ំរក�មករងរចុះពិនិត្យេនតម្រពំែដន និងេធ�សកម�

ភាពមយួចំនួនដូចជា៖ 

- ៃថ�ទី២៦ ែខេមស ចុះេទពិនិត្យតំបន្់រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម េន្រតងប់េង� លឡាកេ់លខ១២៥ និង១៣០ 

ស�ិតក�ុងឃុកំក ់្រស�កពញាែ្រកក េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ។ 

- េនៃថ�ទី០៣ និងៃថ�ទី២៧ ែខឧសភា ចុះពិនិត្យករណីេវៀតណាមេធ�ផ�ូវរេំលភចូលដីកម�ុជាក�ុងឃុំដូង ្រស�កច�នា�  

និងេនឃុំែខ្ស្រត ្រស�កកំពងេ់រទិ៍ េខត�ស� យេរៀង។  

- ៃថ�ទី១៤ ែខឧសភា ចុះពិនិត្យករជីកែ្រពកចូលដីកម�ុជាពីភាគីេវៀតណាមេនឃុែំ្រពក្រគីស ្រស�កកំពង្់រតច េខត�

កំពត។ ករណីេនះ អ�កតំណាងរ�ស�កប៏ានេធ�លិខិតេទរដ� ភបិាលឲ្យេធ�ករេឆ�យបំភ� ឺែត្រត�វបានតំណាងរដ� ភបិា

លបដិេសធ េដយេលកេឡងថា ករេចទ្របកនអំ់ពីកររេំលភេនាះគា� នមូលដ� នច្បោស់លស់។  

- ៃថ�ទី២៨ ែខឧសភា បានេផ�លិខិតេទសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីហុ៊ន ែសន ឲ្យផ�ល់ពត័ម៌ានពីេឈ� ះភូមចំិនួនពីរែដល

្រត�វេដះដូរេទឲ្យេវៀតណាម ជំនួសភូមពីិរែដលជាភូមកំិេណ តរបស់្របធានរដ�សភា សេម�ច េហង សំរនិ។ ចំេពះ 

សំេណ េនះសេម�ច ហុ៊ន ែសន បានេឆ�យតបតមរយៈលិខិតចុះៃថ�ទី១៤ ែខមថុិនាថា សេម�ចធា� បប់ានប�� ករ់ចួ

េហយកលពីៃថ�ទី៩ ែខសីហ ឆា�  ំ២០១២ កន�ងមក េនក�ុងករេឆ�យបំភ�រឺបស់ខ�ួនជាង៥េម៉ាងេនរដ�សភា។ 

- ៃថ�ទី៣១ ែខឧសភា ចុះពិនិត្យករណីអជា� ធរ និងពលរដ�េវៀតណាមបាញ់ថា� បំំផា� ញផលដំណំាកសិករែខ�រេនភូមិ
េជង  ឃុជំា ំ ្រស�កេមមត ់ េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ។ ករណីេនះ រដ�ម�ន�ី្រកសួងករបរេទសឯកឧត�ម េហ ណំាហុង បានេធ�
លិខិតបំភ�េឺទ្របធានរដ�សភាថា កសិករែខ�របានដដំំណំាេលទឹកដីេវៀតណាម។ 

- ៃថ�ទី០២ ែខមថុិនា បានដកលិ់ខិតេទសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីហុ៊ន ែសន េស�សំុឲ្យពិនិត្យេមល្រពំែដនេនភ�ដិំន 

ក�ុង្រស�កគិរវីង ់េខត�តែកវ េដយអះអងថា េវៀតណាមបានរកិំល្រពំែដនចូលមកទឹកដីកម�ុជា។ 

- ៃថ�ទី០៣ ែខមថុិនា បានេផ�លិខិតេស�សំុឲ្យរដ� ភបិាលផ�ល់ែផនទី ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបេ់បាះបេង� ល្រពំ

ែដន កម�ុជា េវៀតណាម និងេស�ពន្យល់លម�តិអំពីនីតិវធីិៃនដំេណ រករេបាះបេង� ល្រពំែដន។ ជំុវញិសំេណ េនះេន 
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របាយករណ៍ឆា� ទំី២ ៃននីតកិលទី៥                                                               ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល ២០១៥ 

ៃថ�ទី១០ គណៈកមា� ធិករទទួលបន�ុកកិច�ករ្រពំែដនបានបដិេសធ ក�ុងករផ�ល់ែផនទីផ�ូវករេទតំណាងរ�ស�គណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិ និងបានប�� កថ់ា រជរដ� ភបិាលធា� បប់ានេឆ�យបំភ�េឺ្រចនេលកេ្រចនសេហយ អំពីករេបាះ

បេង� ល្រពំែដនេទរដ�សភា។ ទកទ់ងនឹងែផនទីេនះែដរ ្របមុខដឹកនារំជរដ� ភបិាល បានសរេសរលិខិតមយួ

ច្បោបេ់ទអគ�េលខធិករអង�ករសហ្របជាជាតិ េលក បាន គីមូន េដយេស�សំុែផនទីកម�ុជាែដលតម�ល់េនអង�

ករ្របជាជាតិ េដម្បយីកមកេធ�ករេផ��ងផា� ត ់ និងបានដកលិ់ខិតេទថា� កដឹ់កនា្ំរបេទសមហអំណាចចំនួន៣ គឺ

បារងំ អងេ់គ�ស និងសហរដ�អេមរកិ េដយេស�សំុខ�ីែផនទី និងសំុជំនួយជាអ�កជំនាញខងែផនទី េដម្បជួីយ កម�ុជា

ក�ុងករេផ��ងផា� តែ់ផនទីែដលរដ� ភបិាលកំពុងែតេ្រប្របាស់ផងែដរ។ 

-  ៃថ�ទី០៨ ែខមថុិនា ចុះពិនិត្យទីតងំែដលេវៀតណាមជីករេណ� ្រសះទឹក ក�ុងដីែដល្រត�តសីុគា�  រវង្រពំែដនកម�ុជា-

េវៀតណាម េនចំណុចភូមឡិំ ឃុបំក៉ៃ់ញ៉ ្រស�កអូរយ៉ាដវ េខត�រតនគិរ។ី ករណីេនះ រដ�ម�ន�ី្រកសួងករបរេទសកម�ុជា 

ឯកឧត�ម េហ ណំាហុង េនទី១៦ បានេផ�លិខិតមយួេទ្របធានរដ�សភា សេម�ច េហង សំរនិ ប�� ក្់របាបថ់ា 

រជរដ� ភបិាលបានដកកំ់ណតទូ់តេទរដ� ភបិាលេវៀតណាម អំពីករឈ� នពនរបស់េវៀតណាមមកេលដីកម�ុជា

េនតំបនេ់នាះរចួេហយ។ 

- ៃថ�ទី១៣ ែខមថុិនា ចុះពិនិត្យេមលករេបាះត្រម�យ្រពំែដន េនចេនា� ះបេង� ល ្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម េលខ 

១៤៧-១៤៨ េនភូមធិ�ង ់ឃុំថា� ធ�ង ់្រស�ករដួំល េខត�ស� យេរៀង។ 

- ៃថ�ទី១៥ ែខមថុិនា បានេផ�លិខិតេទសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីហុ៊ន ែសន តមរយៈ្របធានសភាឲ្យពិនិត្យ និងេសេរ 
ករេបាះត្រម�យ្រពំែដនេនចេនា� ះបេង� ល្រពំែដនេលខ១៤៧-១៤៨ ែដលថាេវៀតណាមេបាះចូលទឹកដីកម�ុជា េធ�
ឲ្យបះ៉ពល់ដីចមា� រ្របជាពលរដ�ចំនួន៣០ហិកត ស�ិតេន្រស�ករដួំល េខត�ស� យេរៀង េដយមានផ�ូរដូនតបាន

បន្សល់ទុកតងំពីឆា� ១ំ៩៥៩។ េនៃថ�ទី៣០ គណៈកមា� ធិករទទួលបន�ុកកិច�ករ្រពំែដនបានេផ�លិខិតមយួេទ

្របធានរដ�សភាែដលមានខ�ឹមសរថា សំេណ របស់្រក�មតំណាងរ�ស�េនាះ មនិមានភស�ុតងពិត្របាកដេទ។ 

លិខិតបានអះអងថា េបេយាងតមែផនទី Bonne ខ� ត១/១០០០០០ របស់្រក�មភូមសិ�ស�ឥណ�ូ ចិន ករេបាះ

បេង� លខណ� សីមា្រពំែដនេនតំបនខ់ងេលេនះពំុ េធ�ឲ្យកម�ុជាបាតប់ងដី់ែ្រសចមា� រ្របជាពលរដ�ែខ�រ៣០ហិកត 

េទឲ្យេវៀតណាមេទ។ 

- ៃថ�ទី២០ ែខមថុិនា ចុះពិនិត្យេមល្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម ែដល្រត�វេចទថា ភាគីេវៀតណាមជីកដីេធ�្រគឹះ

ស្រមាបក់រសងសងប់៉សុ�ិ៍េយាធារបស់ខ�ួនចូលទឹកដីកម�ុជា េនជាបភូ់មែិ្រពកស្ូបវ ្រស�កេកះធំ េខត�កណា� ល។ 

- ៃថ�ទី២៥ ែខមថុិនា បានេចញេសចក�ី្របកសពត័ម៌ានមយួទមទរឲ្យរដ� ភបិាលកម�ុជា បេង�តគណៈកមា� ធិករ 

ច្រម�ះមយួ ែដលមានករចូលរមួពីគណបក្សមានអសនៈក�ុងសភា និងអ�កជំនាញពកព់ន័�េដម្បអីចចូលរមួេដះ

្រសយប�� ្រពំែដនជាមយួ្របេទសេវៀតណាម និងទមទរឲ្យរដ� ភបិាលយកករណីេនះេទតុលករយុត�ិធមអ៌ន�រ

ជាតិ។ 

- ៃថ�ទី២៨ ែខមថុិនា ចុះពិនិត្យបេង� ល្រពំែដនេលខ ២០៣ ស�ិតេនភូមធិ�ក ឃុេំត� ត ្រស�កកំពងេ់រទិ៍ េខត�ស� យ

េរៀង។ ក�ុងអំឡុងេពលចុះពិនិត្យេនាះ អំេពហឹង្សោមយួបានេកតេឡងពីសំណាក្់របជាពលរដ�េវៀតណាម បាន

បណា� លឲ្យអ�កតំណាងរ�ស� និង្របជាពលរដ�មយួចំនួនរងរបសួ។ ជំុវញិករេ្របអំេពហិង្សោេនះ ្រក�មតំណាង

រ�ស� គណបក្ស្របឆាងំបានេស�ចំណាតក់រពីរដ� ភបិាល ប៉ុែន�មនិទនេ់ឃញមានចំណាតក់រណាមយួេនេឡ
យ។ េដយែឡក អជា� ធរេខត�ស� យេរៀងបានេចញលិខិតមយួ ្របកសមនិទទួលខុស្រត�វតមផ�ូវច្បោបេ់លករបះ៉

ទង�ិចេនតម្រពំែដនរវង្របជាពលរដ�កម�ុជា និង្របជាពលរដ�េវៀតណាម េដយអះអងថា ្រក�ម្របជាពលរដ�ចុះពិ

និត្យ្រពំែដនមនិបានជូនដំណឹងអជា� ធរេខត�ជាមុន។  
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- ៃថ�ទី៦ ែខកក�ដ េផ�លិខិតមយួច្បោបេ់ទឯកឧត�ម វ៉ គឹមហុង ្របធានគណៈកមា� ធិករទទួលបន�ុកកិច�ករ្រពំែដន

េស�េទពិនិត្យេមលបេង� ល្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាមជាមយួគា�  េនបេង� ល្រពំែដនកម�ុជាេលខ ២០២និង២០៣

េនភូមធិ�ក ឃុេំត� ត ្រស�កកំពងេ់រទ ៍ េខត�ស� យេរៀង ែដលជាចំណុចមានហិង្សោេកតេឡង កលពីៃថ�ទី២៨ ែខ  

មថុិនាកន�ងមក។ សំេណ េនះ្រត�វបាន្របធានគណៈកមា� ធិករទទួលបន�ុកកិច�ករ្រពំែដនេធ�ករបដិេសធ។ 

- ៃថ�ទី៦ ែខកក�ដ ដកលិ់ខិតេទថា� កដឹ់កនារំជរដ� ភបិាល តមរយៈ្របធានរដ�សភាេស�សំុឲ្យផា� កករេបាះបេង� ល

្រពំែដនជាមយួ្របេទសេវៀតណាមបេណា� ះអសន�សិន េដយរងច់ដំល់ឆា� ២ំ០១៨។ ប៉ែុន�លិខិតេនាះ ពំុ្រត�វបាន

្របធានរដ�សភាប��ូ នេចញេនាះេទ។ 

- ៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ចុះជួបពលរដ� និងអជា� ធរេនេខត�ស� យេរៀង េដម្បផី្សព�ផ្សោយលិខិតរបស់គណៈកមា� ធិករ

ទទួលបន�ុកកិច�ករ្រពំែដន្រសយបំភ�មឺករដ�សភា អំពីករបេង� លេលខ១៤៧-១៤៨ ែដលមានករេលកេឡងថា 

េវៀតណាមេបាះចូលទឹកដីកម�ុជា។ 

- ៃថ�ទី១៩ ែខកក�ដ ចុះពិនិត្យេមលបេង� ល្រពំែដន ស�ិតេនក�ុងភូមធិ�ក ឃុំេត� ត ្រស�កកំពងេ់រទិ៍ េខត�ស� យេរៀង។ 

- ៃថ�ទី១៤ ែខសីហ ចូលរមួសន�ិសីទែដលេរៀបចំេដយរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា ស�ីពីករពិនិត្យេផ��ងផា� តែ់ផនទី

ែដលទទួលបានពី្របភពចំនួន៤ គឺអជា� ធរជាតិទទួលបន�ុកកិច�ករ្រពំែដន គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បណា� ល័យៃន

្រពឹទ�សភាអេមរកិ និងបណា� ល័យៃនវទិ្យោស� នភូមសិ�ស�ជាតិបារងំ។ 

- ៃថ�ទី២០ ែខសីហ ចូលរមួក�ុងពិធី្របគល់ ទទួល និងេផ��ងផា� តែ់ផនទីពីអង�ករសហ្របជាជាតិ េនវមិានសន�ិភាព។ 

- ៃថ�ទី០៤ ែខក��  ដកលិ់ខិតេទឯកឧត�ម វ៉ គឹមហុង ្របធានគណៈកមា� ធិករទទួលបន�ុកកិច�ករ្រពំែដន េស�សំុ

បក្រសយជាថ�ីម�ងេទៀត ពកព់ន័�ដីែ្រសចំកររបស់្របជាពលរដ�ចំនួនជាង៣០ហិកត េនភូមធិ�ង ់ ឃុំថា� ធ�ង ់ ្រស�ក

រដួំល េខត�ស� យេរៀង និងសំុឲ្យគណៈកមា� ធិករច្រម�ះកិច�ករ្រពំែដនចុះេទពិនិត្យជាកែ់ស�ងេនតំបនេ់នាះឲ្យបាន

ច្បោស់លស់។ 

- ៃថ�ទី១០ ែខក��  តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានេចញញត�ិគា្ំរទសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន 

អំពីប�� េ្រប្របាស់ែផនទី និងកំណត្់រពំែដនរវងកម�ុជា-េរៀតណាម។ 

ជាករកតស់មា� ល់ សកម�ភាពរបស់តំណាងរ�ស� ពិេសសពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ទកទ់ងប�� ្រពំែដន បានកត់

បន�យេស�រែតទងំ្រស�ងក�ុងរយៈេពលចុងេ្រកយេនះ។ មានករេមលេឃញថា ករកតប់ន�យសកម�ភាពខ�ួនកេ៏្រពះែតមាន   

ចំណាតក់រផ�ួនៗពីតុលករ និងពីរដ�សភាេទេលសកម�ភាពជន អ�កតំណាងរ�ស� និងសមាជិក្រពឹទ�សភាៃនគណបក្ស្របឆាងំ

ែដលសកម�ក�ុងករតវ៉ប�� ្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម។ 

មានករេមលេឃញថា កិច�ករ្រពំែដនកន�ងមក ក� យជាេរឿងសំងតរ់បស់រដ� ភបិាល េដយមនិឲ្យភាគីពកព់ន័�នានា

ចូលរមួ។ េដយមនិមានករេបកចំហ និងបង� ញនីតិវធីិ្រតឹម្រត�វដល់ភាគីពកព់ន័�ពីករងររបស់រដ� ភបិាលក�ុងប�� េនះ វបាន

េធ�ឲ្យមានករមនិេជឿទុកចិត� និងបានដកក់រសង្សយ័ថា កម�ុជាបានខតបងទឹ់កដីឲ្យ្របេទសេវៀតណាម េន្រសបេពលែដល

្របជាពលរដ�រស់េនតមបនា� ត្់រពំែដនបានេលកេឡងពីកររេំលភចូលទឹកដីកម�ុជាពីភាគីេវៀតណាមផងេនាះ។ ប�� មយួ

េទៀត គឺម�ន�ីជំនាញ្រពំែដនរដ� ភបិាលធា� ប ់ បានេលកេឡងថា េរឿង្រពំែដនជាករងររបស់រដ� ភបិាល មនិែមនជាករងររបស់

ស� បន័នីតិប្ប�� ត�ិេទ។ ករេលកេឡងែបបេនះ ជាករទតេ់ចលតួនាទីរបស់ស� បន័កំពូលរបស់ជាតិ ែដលជាស� បន័តំណាង

ឲ្យ្របជាពលរដ� និងជាអ�ក្រត�តពិនិត្យករងររបស់រដ� ភបិាល។ 

េដម្បេីដះ្រសយប��  និងអចទទួលយកបានពីភាគីពកព់ន័�េនាះ រដ� ភបិាល្រត�វែតេដះ្រសយប�� ្រពំែដនេដយ

េបកចំហ និងមានតមា� ភាព ែដលមានករចូលរមួពីគណបក្ស្របឆាងំ អង�ករសង�មសីុវលិ និង្របជាពលរដ� េហយមនិ្រត�វេឆ�យ
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ទងំ្របញាប្់របញាល់ ថា្រពំែដនែដលមានជេមា� ះេនាះ ជារបស់្របេទសណាមយួេនាះេទ ផ�ុយេទវញិ្រត�វែតបេង�តគណៈកម�

ករច្រម�ះ្រត�តពិនិត្យតំបនជ់េមា� ះេនាះ។ 

៦.៦ ករែខ�ងគំនិតគា� ក�ុងករេកះេហម�ន�អីជា� ធរស� បន័រដ�ឲ្យចូលបំភ�កឺ�ុងរដ�សភា 

ករេដះ្រសយជេមា� ះដីធ�ីមានភាពយតឺយ៉ាវ និងែថមទងំមានអំេពហឹង្សោេទៀតេនាះ បានជំរុញឲ្យរដ�សភាមាន

គេ្រមាងេកះេហអភបិាលេខត�្រកេចះេទេឆ�យបំភ�េឺនរដ�សភា។ គេ្រមាងេនះ្រត�វបានសង�មសីុវលិេធ�ករេលប�� ដីធ�ី និង

ពលរដ�មានជេមា� ះ បានបង� ញករគា្ំរទរបស់ខ�ួនចំេពះយន�ករេនះ េដយពួកេគយល់ថា វអចជំរុញអជា� ធរេខត�េដះ

្រសយជេមា� ះេដយមាន្របសិទ�ភាព និងេគារពសិទ�ិមនុស្ស។   

គណៈកម�ករទី ១ ៃនរដ�សភា បានដកលិ់ខិតេទកនរ់ដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ� តមរយៈ្របធានរដ�សភា កលពីៃថ�ទី 

១៩ ឧសភា េស�សំុេកះេហអភបិាលេខត�្រកេចះ ឯកឧត�ម សរ ចំរុង មកេឆ�យបំភ�េឺនរដ�សភាអំពីប�� ទំនាស់ដីធ�ី ែដលកំពុង

េកតមានជាេ្រចនករណីក�ុងេខត�េនះ។ ចំែណកឯគណៈកម�ករទី១០ កប៏ានដកលិ់ខិតេទរដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ� កលពីៃថ�ទី 

៧ ឧសភាផងែដរ េដម្បេីកះេហអភបិាល្រស�កល� ឯម េខត�កណា� ល េទេឆ�យបំភ�ពីឺប�� ពុករលួយ េ្រកយពីទទួលគណៈ

កម�ករបានទទួលបណ�ឹ ងពី្របជាពលរដ�។ 

ប៉ុែន�សំេណ ទងំេនះ ្រត�វបានរដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ� សេម�ច ស េខង បានបដិេសធសំេណ ទងំេនះ តមរយៈលិខិត

េទកនរ់ដ�សភា កលពីៃថ�ទី២៦ ែខឧសភា េដយប�� កថ់ា អភបិាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ពំុមានកតព�កិច�ទទួល

ខុស្រត�វចំេពះមុខរដ�សភាេទ។ ខ�ឹមសរក�ុងលិខិតេនាះេលកេឡងថា េយាងតមមា្រត ១២១ ថ�ី ៃនរដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា ែចងថា សមាជិកទងំឡាយៃនរជរដ� ភបិាល ទទួលខុស្រត�វរមួចំេពះរដ�សភា អំពីនេយាបាយទូេទរបស់រជ 

រដ� ភបិាល។ សមាជិកមយួរូបៗៃនរជរដ� ភបិាលទទួលខុស្រត�វេរៀងខ�ួនចំេពះនាយករដ�ម�ន�ី និងចំេពះរដ�សភាអំពីករែដល

ខ�ួនបាន្រប្រពឹត�។ 

ជំុវញិករបដិេសធេនះ គណៈកម�ករពកព់ន័�របស់រដ�សភាបានេឆ�យតបថា ប�� ទំនាស់ដីធ�ី និងករេដះ្រសយ ្រពម

ទងំកេចទ្របកនពី់ប�� ពុករលួយបានេកតេឡងេនអជា� ធរថា� កេ់ខត� និង្រស�ក ដូេច�ះគួរែតអ�កទងំេនាះមកបំភ�េឺដយ

ផា� ល់េនរដ�សភា។ 

ទកទ់ងនឹងករេហម�ន�ីរដ� ភបិាលឲ្យចូលបំភ�កឺ�ុងរដ�សភាេនះែដរ ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី បានេចញេសចក�ីជូនដំណឹង

មយួចុះៃថ�ទី៥ ែខមថុិនា ែដលមានខ�ឹមសរថា ្រគប្់រកសួង ស� បន័ អង�ភាព សហ្រគាសសធារណៈ និង្រគឹះស� នសធារណៈ

នានា មុននឹងទទួលជួប ឬេទបំភ�េឺនគណៈកម�ករនានារបស់ស� បន័នីតិប�� ត�ិ ឬ្រក�មតំណាងរ�ស� េដម្បសិីក្សោ ឬែស�ងយល់ 

និងផ�ល់ពត័ម៌ាននានា ្រត�វមានករយល់្រពមជាមុនពីរដ�ម�ន�ី្រកសួង ឬ្របធានស� បន័ែដលជាសមាជិករជរដ� ភបិាល។ លិខិត

ប�� កប់ែន�មថា ចំេពះករសំុបំភ� ឺ សំុឯកសរ សំុរបាយករណ៍ សំុពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងអំេពពុករលួយ ឬពកព់ន័�នឹងពក្យប�ឹង

េចទ្របកនអំ់េពពុករលួយ ្រត�វេគារពតមច្បោប្់របឆាងំអំេពពុករលួយ និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិនានា។ 

ជំុវញិេសចក�ីជូនដំណឹងេនះ ្រត�វបានអ�កតំណាងរ�ស� និងជាថា� កដឹ់កនាគំណៈកម�ករជំនាញរដ�សភាពីគណបក្សស

េ�ង� ះជាតិបានេឆ�យតបថា វបះ៉ពល់ដល់តួនាទីរបស់រដ�សភា េហយេធ�ឲ្យរដ�សភាកនែ់តចងដ់ឹងថា េតមានអ�ីែដលស� បន័

នីតិ្របតិបត�ិលកប់ាងំ បានជារតឹត្បតិម�ន�ីរបស់ខ�ួនក�ុងករេធ�េសចក�ីរយករណ៍ែបបេនះ និងជាេចតនារតឹត្បតិសិទ�ិរបស់

តំណាងរ�ស� ក�ុងករេស�នូវពត័ម៌ាននានា និងពកព់ន័�អំេពពុករលួយ។ 
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របាយករណ៍ឆា� ទំី២ ៃននីតកិលទី៥                                                               ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល ២០១៥ 

រដ� ភបិាលមនិគួរហមម�ន�ីទងំថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិេទបំភ� ឺឬផ�ល់ពត័ម៌ានជូនរដ�សភាេទ េ្រពះករផ�ល់សក�ី
កម� និងពត័ម៌ានលម�តិរវងម�ន�ីអជា� ធរ និងស� បន័រដ� គឺេដម្បឲី្យតំណាងរ�ស� និងគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា សិក្សោ

ែស�ងយល់ឲ្យបានសីុជំេរអំពីប�� អ�ីមយួែដលេកតមានេឡង។ កិច�សហកររបស់ម�ន�ីរដ� ភបិាលនឹងជួយ ឲ្យស� បន័នីតិប�� ត�ិ
ទទួលបានពត័ម៌ានច្បោស់លស់្រគប ់ ្រជ�ងេ្រជាងពីម�ន�ីអនុវត�ករងរផា� ល់ ប៉ុែន�វមនិមាននយ័ថា ម�ន�ីទងំេនាះ្រត�វទទួលខុស

្រត�វេដយផា� ល់ចំេពះមុខរដ�សភាេនាះេទ។ 

៦.៧ វប្បធមស៌ន�នា គឺជាករបិទមាតភ់ាគីសន�នា? 

វប្បធមស៌ន�នា ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយថា� កដឹ់កនាគំណបក្ស្របជាជនកម�ុជា សេម�ច ហុ៊ន ែសន និងថា� កដឹ់កនាំ

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ឯកឧត�ម សម រង្ុស ី េនបនា� បពី់គណបក្សទងំពីរបានឈនេទដល់ករបេង�តកិច�្រពមេ្រព�ងដំេណាះ

្រសយកលពីៃថ�ទី២២ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤ និងចូលរដ�សភារបស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ 

សហគមនជ៍ាតិ និងអន�រជាតិបានសទរចំេពះករបេង�តវប្បធមស៌ន�នាេនះ េ្រពះស� នភាពនេយាបាយមានភាព

តនតឹងេនេ្រកយករេបាះេឆា� តឆា� ២ំ០១៣ េដយសរករេធ�ពហិករមនិចូលរដ�សភារបស់គណបក្ស្របឆាងំ ករេធ�បាតុកម�

តវ៉ជាបន�បនា� បេ់ទេលលទ�ផលេបាះេឆា� ត និងករឈនេទដល់មានករប�ង� បករតវ៉ និងេ្របអំេពហិង្សោ ្រពមទងំករចប់

ខ�ួនេបក�ជនជាបេ់ឆា� តជាតំណាងរ�ស�ជាេដម នឹង្រត�វបានេដះ្រសយ។ មយួវញិេទៀត ្រកបខណ័� ច្បោប ់ (បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�

សភា) និង្រកមសីលធមស៌្រមាបគ់ណបក្ស្របជាជន និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ្រត�វបានបេង�ត េដម្បជំីរុញករសន�នាេនះ 

ែដលកនែ់តបង� ញអំពីជំេនឿរបស់ភាគីពកព់ន័�អំពីប�� េនះ។ 

មនិយូរប៉ុនា� នវប្បធមស៍ន�នាេនះជួបភាពរេង� ះរេង� េដយសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ែដលជាស� បនិកវប្បធម៌

សន�នា ែតងែតេធ�ករ្រពមានលុបេចលវប្បធមេ៌នះ និងេធ�ករេចទ្របកនថ់ា វមនិមាន្របសិទ�ភាពេនាះេទ េដយសរសេម�ច

មនិអច្រទបំាននឹងកររះិគន ់ និងករវយ្របហរជាបន�បនា� បរ់បស់ឯកឧត�ម កឹម សុខ មកេលរូបសេម�ច និងគណបក្ស្របជា

ជនកម�ុជាេនតមចិេ�� មថ�ល់។ សេម�ចកប៏ានពន្ុយះឲ្យគណបក្ស្របឆាងំេដរេចញពីរដ�សភា និង្រពមានថា សេម�ចែលងខ�ល់

នឹងទុកេចលចំណុចែខ�ងគំនិតគា� ៃន្រក�មករងររបស់គណបក្សទងំពីរ ែដលកំពុងពិភាក្សោេលប�� កំែណទ្រមងក់រេបាះ

េឆា� ត េបេទះបីេធ�មនិទនេ់ពលេបាះេឆា� តអណត�ិេ្រកយកេ៏ដយ។ 

េលសពីេនះសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន បានអំពវនាវឲ្យតុលករកតេ់ទសតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិ ទងំ៧រូប ឲ្យបានឆាប ់េហយកំុយកប�� េនះមកេចទថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេ្របឥទ�ិេពលេលតុលករ។ សេម�ចក៏

បានអំពវនាវដល់្របជាពលរដ�ទងំអស់ កត្់រតទុកនូវពក្យសម�រីបស់ថា� កដឹ់កនាគំណបក្សទងំពីរ ែដលបានេប�ជា� ប្រង�ប

ប្រង�មជាតិ ក�ុងស� រតីេស� ះ្រតងនឹ់ងគា�  និងបានេស�ឲ្យថា� កដឹ់កនាគំណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ប�្ឈបនូ់វេគាលនេយាបាយលប

ពណ៌មកកនគ់ណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ថាជាអយង៉យនួដូចេពលកន�ងេទ។ សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីកប៏ាន្រពមានលុបវប្បធម៌

សន�នាជាបន�បនា� បដូ់ចជា បនា� បពី់តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ្រពមានប�ឹងសេម�ច េហង សំរនិ ្របធានរដ�សភាករណី

មនិប��ូ នលិខិតតំណាងរ�ស�េទរដ� ភបិាលេស�សំុឲ្យផា� កករេបាះបេង� ល្រពំែដនជាមយួេវៀតណាមជាបេណា� ះអសន�។ 

ករណីេនះសេម�ចបានដកក់រសង្សយ័ពីភាពេស� ះ្រតងរ់បស់ឯកឧត�ម សម រង្ុស ីចំេពះករអនុវត�វប្បធមស៌ន�នា និងបានេលក

េឡងថា ករអនុវត�វប្បធមស៌ន�នាេនះ្របែហលជាឯកឧត�ម សម រង្ុស ីកំពុងេដរតួស�ូត និងទុកឲ្យម�ន�ីរបស់ខ�ួនឲ្យេដរតួកច។ 

គួររឮំកថា ឯកឧត�ម កឹម សុខ បានេលកេឡងថា ឯកឧត�មមនិអចអង�ុយេធ�ករជាមយួអ�កែដលចបកូ់នេចខ�ួនដក់

គុកបានេទ េដយបានចតទុ់កថា ករចបខ់�ួនសកម�ជនបក្សសេ�ង� ះជាតិ គឺជាេរឿងនេយាបាយ និងជាករគំរមកំែហងបំបាក់

ស� រតី។ ឯកឧត�មអំពវនាវឲ្យគណបក្សកនអំ់ណាច ប�្ឈបក់រេ្រប្របាស់តុលករជាឧបករណ៍គំរមកំែហងតេទេទៀតេដយ
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ចតទុ់កថា វជាករបង�ករឈចឺបប់េង�នភាពេក� ្រកហយ ែដលគណបក្សសេ�ង� ះជាតិកំពុងែតខិតខំពន�តក់េម�  េដម្បេីជៀស

វងអំេពហិង្សោចលចលក�ុងសង�ម។ ម�ន�ីជានខ់�ស់គណបក្សេនះែតងែតប�� កថ់ា វប្បធមស៌ន�នាមនិជាបព់កព់ន័�នឹងករងរ

តំណាងរ�ស�េឡយ េហយករភា� បេ់នះ េធ�ឲ្យបះ៉ពល់សកម�ភាពរបស់អ�កតំណាងរ�ស�។ 

េដយែឡក ឯកឧត�ម សម រង្ុស ីែតងែតអំពវនាវឲ្យែថរក្សោវប្បធមស៌ន�នា និងេគារពនូវកិច�្រពមេ្រព�ងនេយាបាយ ៃថ�

ទី២២ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤។ ឯកឧត�មកប៏ានេស�ឲ្យមានករប�� ប ់ និងលុបបំបាតវ់ប្បធមស៌�ង� មយកែខ�រជាស្រត�វ វប្បធម៌

ហិង្សោ និងជាពិេសស្រត�វប�� បវ់ប្បធមទឹ៌កេឡង្រតីសីុ្រសេមាច ទឹកេហច្រសេមាចសីុ្រតីផងែដរ។ េលសពីេនះ ឯកឧត�មកប៏ាន

្របកសទទួលខុស្រត�វជាមយួសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី េបសិនជាវប្បធមស៌ន�នា បរជយ័ េហយេកតមានអំេពហិង្សោនេយាបាយ

េកតេឡងជាថ�ី។ ឯកឧត�មកម៏ានសុទិដ�ិនិយមថា វប្បធមស៌ន�នានឹងធានាឲ្យមានសន�ិភាព សន�ិសុខ ជាមយួករផា� ស់ប�ូរមយួ

តមែបប្របជាធិបេតយ្យ និងេដយសន�ិវធីិ។ 

ជាមយួគា� េនះែដរ ថា� កដឹ់កនាគំណបក្សទងំពីរែតងែតអះអងថា គណបក្សខ�ួនបានេគារពកិច�្រពមេ្រព�ងដំេណាះ

្រសយនេយាបាយ ែដលមូលដ� នៃនវប្បធមស៌ន�នា េហយអំពវនាវឲ្យភាគីមា� ងេគារពវប្បធមស៌ន�នាេដយស� រតីេស� ះ្រតង់

និងបានដកក់រេជឿទុកចិត�ថា ចំណងទកទ់ង និងកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុង្រកបខណ័� ៃនវប្បធមស៌ន�នា រវងគណបក្សទងំពីរ

នឹងចកឫ់ស ចកគ់ល់កនែ់តេ្រជ េហយនឹងបន�ព្រងឹងព្រងីកកនែ់តទូលំទូលយែថមេទៀត។ 

េបេទះជាមានករេលកេឡងអំពីករេគារព និងករព្រងឹងវប្បធមស៌ន�នារបស់ថា� កដឹ់កនាគំណបក្សទងំពីរ ប៉ុែន�សកម�

ជនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ១១នាក ់ ្រត�វបានតុលករផ�នា� េទសឱ្យជាបព់ន�នាគារចបព់ី ៧ឆា�  ំ េទដល់ ២០ឆា�  ំ ពីបទដឹកនា ំ

និងចូលរមួកុប្បកម�េនែក្បរទីលន្របជាធិបេតយ្យ។ សមាជិក្រពឹទ�សភាឯកឧត�ម ហុង សុខហួរ ពីគណបក្សសម រង្ុស ី ក្៏រត�វ

បានតុលករសេ្រមចប��ូ នេទពន�នាគារ េដយេធ�ករេចទ្របកនព់កព់ន័�នឹងករែក�ងឯកសរទកទ់ងនឹងសន�ិស�� ្រពំែដន

ជាមយួ្របេទសេវៀតណាម។ ករផ�នា� េទសទងំេនះ គឺេនបនា� បពី់តំណាងរ�ស� និងម�ន�ីគណបក្ស្របឆាងំដឹកនាចំលនាពិនិត្យ 

និងេធ�កររះិគនប់�� ្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម។ វ្រត�វបានេមលេឃញថា ជាករប��ូ នសរពីសេម�ច ហុ៊ន ែសន េទឯកឧត�ម 

សម រង្ុស ីថា ករយកប�� ្រពំែដនេធ�ជាេរឿងនេយាបាយបានេធ�ឱ្យសេម�ចផ�ុះកំហឹង។ េន្រសបេពលែដលឯកឧត�ម សម រង្ុស ី

មនិអចជួយ អ�ីបានចំេពះករចបខ់�ួនពកព់ន័�នឹងេរឿងនេយាបាយែដលបង� ញឲ្យេឃញថា វប្បធមស៌ន�នារបស់ឯកឧត�ម

ជាមយួសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីហកម់និមាន្របេយាជនស៍្រមាបភ់ាគីគណបក្ស្របឆាងំ។ េលសពីេនះេទៀត ឯកឧត�ម កឹម សុខ 

ក្៏រត�វបានតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា សេ្រមចដកេចញពីអនុ្របធានទី១ៃនរដ�សភា េហយរូបឯកឧត�ម សម រង្ុស ី

ផា� ល់ ក្៏រត�វបានរដ�សភាេចញេសចក�ី្របកសថា ឯកឧត�ម្រត�វបាតប់ងទ់ងំ្រស�កនូវសិទ�ិ បុព�សិទ�ិ និងសមាជិកភាពជាសមាជិក

រដ�សភា ែដលកនែ់តបង� ញថា វប្បធមស៌ន�នាកនែ់តមានភាពរេង� ះរេង�។ 

ករណីទងំេនះបង� ញថា ភាគីសន�នាៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាយល់េឃញថា ភាគីសន�នារបស់ខ�ួនមនិអចេធ�ករ

ទិេតៀនខ�ួនបានេទ។ រឯីភាគីៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិយល់េឃញថា ខ�ួន្រត�វេធ�ករងរពីរទន�ឹមគា�  គឺកិច�ករសន�នាជាមយួភាគី

គណបក្សកនអំ់ណាចេលករទ្រមងប់�� ជាតិមយួចំនួន និងេនេធ�ករទិេតៀនរដ� ភបិាល និងគណបក្សកនអំ់ណាចក�ុងនាម

ខ�ួនជាគណបក្ស្របឆាងំ។ 

៦.៨ អ�កតំណាងរ�ស�មានអំណាចរដ�បាលេលអ�កតំណាងរ�ស�? 

កលពីៃថ�ទី០១ ែខកក�ដ អ�កតំណាងរ�ស� ឈង វុន និងជា្របធានគណៈកម�ករទី៥ៃនរដ�សភា បានបេណ� ញអ�ក

តំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមនិឲ្យផ�ល់បទសមា� សនដ៍ល់អ�កកែសតក�ុងបរេិវណវមិានរដ�សភា។ ករ    
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បេណ� ញេនះ បានេធ�េឡងេ្រកយពីកិច�្របជំុគណៈកម�ករចំនួន៣ េនវមិានរដ�សភាពិភាក្សោេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីសមាគម 

និងអង�ករេ្រករដ� ភបិាល។ 

ទកទ់ងករណីេនះ គណៈកមា� ធិករ្រប្រពឹត�ិកម�ៃនអង�ករ សមាគមករពរសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា (CHRAC) បានេហទេង�
េនាះថា ជាកររេំលភបំពនធ�នធ់�រដល់េសរភីាពសែម�ងមតិ េសរភីាពក�ុងករមានមតិ និងសិទ�ិក�ុងករ្របឆាងំតវ៉។ គណៈកមា� ធិ

ករេនះបានអំពវនាវដល់តំណាងរ�ស�ទងំអស់ប�្ឈបនូ់វករេ្រជ�តែ្រជក និងរេំលភបំពនេលសិទ�ិ និងឯកសិទ�ិរបស់តំណាង    

រ�ស�ដៃទេទៀត ក�ុងករផ�ល់បទសមា� សនឲ៍្យអ�កសរពត័ម៌ាន និងបេ្រមផល្របេយាជនដ៍ល់្របជាពលរដ�ែដលពួកេគេធ�ជាអ�ក  

តំណាង។ 

េដយែឡក ក�ឹបអ�កកែសតកម�ុជាបានចតទុ់កថា ករបេណ� ញអ�កកែសតែដលកំពុងបំេពញតួនាទីតមវជិា� ជីវៈ គឺជា

កររេំលភបំពនយ៉ាងធ�នធ់�រេលសិទ�ិេសរភីាពរបស់អ�កកែសត ែដលមានែចងក�ុងច្បោប ់ ស�ីពីរបបសរពត័ម៌ានៃន្រពះរជាណា

ច្រកកម�ុជា។ រដ�ម�ន�ី្រកសួងពត័ម៌ាន ឯកឧត�ម េខៀវ កញារទី� បានកប៏ានេលកេឡងផងែដរថា រដ�សភាជាកែន�ងែដលអ�ក

កែសតមានសិទ�ិេចញចូល េដម្បយីកពត័ម៌ាន េហយករបេណ� ញអ�កកែសតេចញពីរដ�សភា គឺេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់សិទ�ិរបស់

ពួកេគ។ 

បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភាែដលមនិមានែចងេលកតេម�ងវស័ិយសរពត័ម៌ាន េ្រពះមនិមានកំណតឲ់្យមានបន�ប់

សន�ិសីទកែសតមយួ ែដលអ�កតំណាងរ�ស�កអ៏ចេធ�សន�ិសីទ ឬផ�ល់សមា� សនជ៍ាមយួអ�កកែសតេដយមនិចបំាចេ់ស�សំុករ

យល់្រពមពី្របធានរដ�សភា។ 

ករណីេនះេបពិនិត្យផ�ូវច្បោប ់ អ�កតំណាងរ�ស�មា� ក់ៗ គា� នសមត�កិច�ណាែដលែចងថា មានអំណាយរដ�បាលេលអ�ក

តំណាងរ�ស�មា� កេ់ទៀតេនាះេទ។ ករអនុវត�ែបបេនះ គឺជាកររេំលភេលសិទ�ិក�ុងករបេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស� និងរេំលភ

មុនងរ និងតួនាទីរបស់តំណាងរ�ស� ្រពមទងំបង�ឲ្យមានជំេលះេទៀតផងែដរ។ ែតេទះជាយ៉ាងណា រដ�សភាមនិបានបង� ញ 

ចំណាតក់ររបស់ខ�ួនេឡង េបេទះជាមានករេស�េដយអ�កតំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន ឲ្យពិចរណាចតវ់ធិានករ និងទមទរឲ្យ 

ឯកឧត�ម ឈង វុន សំុេទសជាសធារណៈចំេពះរូបឯកឧត�ម និងអ�កសរពត័ម៌ាន ពកព់ន័�នឹងករណីេ្របពក្យមនិសមរម្យ។ 

 

គួរប�� កថ់ា េនះជាេលកទី២េហយ ែដលអ�កតំណាងរ�ស� ឈង វុន េដញអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំពីទីធា�

រដ�សភា។ េលកទីមយួ ឯកឧត�ម ឈង វុន បានេដញឯកឧត�ម សុន ឆយ័។ រូបភាពែបបេនះ អចេធ�ឲ្យធា� កត់ៃម�ស� បន័រដ�

សភា ែដលគួរែតមានករពិនិត្យ និងែកលម�។ 

៦.៩ ភាពច្រម�ងច្រមាសក�ុងករអនុមត័ច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល និងច្បោបហ់រិ�� វត�ុស្រមាបក់រ

្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៦ 

 េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ្រត�វបានរដ�សភាេលកមកពិភាក្សោ និងអនុមត័កលពី

ៃថ�ទី១៣ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ េដយមនិមានករចូលរមួពីតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ។ ្រក�មតំណាងរ�ស�ែតពីគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា បានេដរតួជាតំណាងរ�ស�ផង និងខ�ះជាអ�កករពរច្បោបផ់ង បានែថ�ងករពរ អះអងថា ជាច្បោបល់� និងរះិគន់

្រក�មអ�ក្របឆាងំ និងករមនិចូលរមួករអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោបរ់បស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ 

 អ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែដលពហិករមនិចូលរមួ្របជំុអនុមត័បានចតទុ់កថា េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ

មានលក�ណៈរតឹត្បតិសិទ�ិេសរភីាព និងផ�ុយពីឆន�ៈរបស់អង�ករសង�មសីុវលិ។ ជាមយួគា� េនះ គណបក្សកប៏ានេចញេសចក�ី
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ែថ�ងករណ៍ មនិគា្ំរទឲ្យមានច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ក�ុងដំណាកក់លបច�ុប្បន�េនះេទ  និងអំពវនាវ

ដល់រជរដ� ភបិាលឲ្យដកឃា� េទពិចរណាេឡងវញិក�ុងករែកស្រម�លេសចក�ី្រពងច្បោប ់ និងអំពវនាវឲ្យរដ�សភាជាតិទមា� ក់

េចលករអនុមត័ែតម�ង។ 

ជំុវញិេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះម�ន�ី និងសកម�កជនសង�ករសង�មសិុវលិភាគេ្រចន បានបង� ញករមនិេពញចិត�តម

មេធ្យោបាយេផ្សងដូចករែហក្បួន ករតវ៉នានា ករេស�ឲ្យរដ�សភា និងតំណាងរ�ស�ទំលកេ់ចលករអនុមត័ និងករដកញ់ត�ិ
ជំទស់ករអនុមត័ជាេដម។ ម�ន�ីអង�ករសង�សីុវលិបានេលកេឡងថា មា្រត៥ មា្រត១០ មា្រត១៥ មា្រត២២ មា្រត៣០ 

និងមា្រត៣២ សុទ�ែតជាករបារម�ខ� ងំ  ខណៈែដលមា្រត៣២ បានែចងពីករផាកពិនយ័ធ�នធ់�រដល់អង�ករ ឬសមាគមណា

ែដលមនិបានបំេពញលក�ខណ� តមច្បោបេ់នះ េហយឈនេទលុបេឈ� ះអង�ភាពេនាះេចល។ េលសពីេនះេទៀត េនេពល

ច្បោបេ់នះេចញនឹងេធ�ឲ្យសមាគមតូចៗ និងសកម�ភាពករងរស�័្រគចិត�របស់យុវជន និងសកម�ជនតមមូលដ� ននឹង្រត�វប�� ប់

េ្រពះែតពួកេគមនិអចបំេពញលក�ខណ� តមអ�ីែដលរដ� ភបិាលបានកំណតក់�ុងច្បោបេ់នះ។ 

គួរប�� កថ់ា េនមុនករអនុមត័ គណៈកមា� ធិករកិច�ករបរេទសសហភាពអឺរ ៉ុបបានេស�ឲ្យថា� កដឹ់កនារំដ�សភា េបកឲ្យ

មានករពិភាក្សោឲ្យបានទូលំទូលយ និងមានតមា� ភាពេលេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ។ គណៈកមា� ធិករេនះ កប៏ានេលកេឡងថា 

អង�ករសង�មសីុវលិមានតួនាទីែដលមនិអចជំនួសបាន ក�ុងករពិនិត្យ និងតមដនេទេលករអនុវត�ករងររបស់រដ� ភបិាល 

និងរដ�បាលសធារណៈ។ 

េនបនា� បពី់្រពឹទ�សភាអនុមត័ តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ និងសមាជិក្រពឹទ�សភាគណបក្សសម រង្ុស ី េស�សំុ

ឲ្យ្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ��  ្រត�តពិនិត្យេមលពីធម�នុ�� ភាពៃនខ�ឹមសរច្បោបស់�ីពីអង�ករ និងសមាគមេនះ។ ជាមយួគា� េនះ អង�ករ

សិទ�ិមនុស្សមយួចំនួនកប៏ានេចញលិខិតអំពវនាវរមួគា�  េដយេស�ឲ្យ្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ�� បដិេសធច្បោបេ់នះផងែដរ។ ប៉ុែន�

េទះជាយ៉ាងណា្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ�� បានេចញេសចក�ីសេ្រមចថា ច្បោបស់មាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលែដលរដ�សភា

បានអនុមត័ និង្រពឹទ�សភាបានពិនិត្យរចួេនះ គឺ្រសបនឹងរដ�ធម�នុ�� ែដលពំុមានអ�ី្រត�វែកែ្របេទៀតេឡយ។ 

េដយែឡកេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៦ ែដលរដ�សភាពិភាក្សោ និងអនុមត័កល

ពីៃថ�ទី៣០ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ គឺមនិមានករចូលរមួពីតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិេទ។ ម�ន�ីជានខ់�ស់ និងជាតំណាង

រ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានេលកេឡងថា ច្បោបេ់នះមនិសូវមានតមា� ភាព និង្របសិទ�ភាព និង្រពមទងំរះិគនអំ់ពីករ

្របមូលចំណូលមនិបានេពញេលញ េហយមានចំណាយខ�ះេធ�េឡងេដយមនិចបំាច។់ 

ជាមយួគា� េនះ ្រក�មអង�ករសង�មសីុវលិកប៏ានរះិគនអំ់ពីតមា� ភាព និង្របសិទ�ិភាពៃនករតកែ់តងេសចក�ី្រពងច្បោប់

េនះ និង្រពមទងំរះិគនអំ់ពីករអនុមត័ទងំ្របញាប្់របញាល់របស់រដ�សភា ែដលមានែតតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុ
ជា។ អង�ករសង�មសីុវលិបែន�មថា ករែបងែចកថវកិេនក�ុងវស័ិយនីមយួៗ គឺជាេរឿងសំខន ់ ែដលទមទរឲ្យមានករជែជក

គា� ឲ្យបានេ្រចន ពិេសសវស័ិយអទិភាព។ ករអនុមត័គា� នអត�នយ័េឡង ្របសិនេបអ�កតំណាងរ�ស�ខ�ះពត័ម៌ានស្រមាបជ់ែជក

េដញេដលជាមយួតំណាងរដ� ភបិាល ែដលអ�កេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប។់ ករសេង�តេឃញថា រដ�សភាមានករខិតខំខ�ះក�ុង

ករេរៀបចំឲ្យមានករពិេ្រគាះពីភាគីពកព់ន័�មុននឹងករអនុមត័ច្បោបហ់ិរ�� វត�ុេនះ េដយេរៀបចំសិក� សល ែស�ងយល់ពីករ

សង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងេគាលនេយាបាយហិរ�� វត�ុសធារណៈ ស្រមាបក់រេរៀបចំេសចក�ី្រពង

ច្បោប ់ស�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាប្់រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៦ េនះ។ 
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៦.១០ ករដកទ់ណ� កម�ខងវនិយ័េលអ�កតំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន 

អ�កតំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន មណ� លេខត�េសៀមរប ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ្រត�វបានគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យៃ៍ន 

រដ�សភាសេ្រមចេធ�ករបេនា� ស និងដកទ់ណ� កម�ខងវនិយ័ដូចជាៈ ទី១.កត្់របាកបំ់ណាច្់របចែំខហសិបភាគរយក�ុងរយៈ

េពល ២ែខ, ទី២.្របកសផ្សោយជាសធារណៈនូវស្រមងកំ់ណតេ់ហតុបនា� ស ្រពមទងំយកេទេបាះពុម� េហយបិទផ្សោយេន

្រគបឃុ់ំ ក�ុងមណ� លេខត�េសៀមរប និងទី៣ហមមនិឲ្យចូលេធ�ករក�ុងរដ�សភា ក�ុងេវល ១៥េពល្របជំុជាបន�បនា� ប។់ ករ

សេ្រមចេនះ េដយេយាងេហតុផលថា សកម�ភាពរបស់តំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន ែដលបានផ្សោយេចញតមបណា� ញពត័ម៌ាន

សង�មេហ�សប៊ុក (Facebook) កលពីៃថ�ទី១៤ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ ចតទុ់កជាអំេព្រប្រពឹត�ិនាឲំ្យបះ៉ពល់ដល់កិត្យោនុភាព

របស់រដ�សភា និងជាករ្របមាថេមលងយ្របធានរដ�សភា ែដលផ�ុយពីមា្រត៨៧ ៃនរដ�ធម�នុ��  ្រពមទងំ្របករមយួចំនួន

េទៀតៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា។ 

អ�កតំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន េហករដកពិ់នយ័មកេលរូបខ�ួនេនះគឺជាេរឿងមនិសមេហតុផល និងអនុវត�មនិ្រតឹម្រត�វ

តមនីតិវធីិច្បោប។់ ជាមយួគា� េនះម�ន�ីជានខ់�ស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ និងជាសមាជិកគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា បាន

ចតទុ់កករសេ្រមចេលករណីឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន ជាេរឿងខុសច្បោប ់េហយសំុឲ្យគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា ពិចរណា

េឡងវញិ េដយ្រត�វពិនិត្យេមល្របករ៧៩ ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភា មុននឹងសេ្រមចដកពិ់នយ័តំណាងរ�ស�។ 

ករណីេនះជាស�� មយួបង� ញពីករធា� កចុ់ះៃនករេគារពអនុវត�ច្បោបេ់នក�ុងស� បន័រដ�សភា េ្រពះថាទងំរដ�ធម�នុ��  

និងបទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�សភា មនិមានែចងថា ្របធានរដ�សភា្រត�វបានហមឃាតដចខ់តមនិឲ្យរះិគន ់ ឬនិយាយបះ៉ពល់

មនិបានេនាះេទ េហយកម៏និែមនរល់កររះិគនទ់ងំឡាយ្រត�វែតបក្រសយេទជាករ្របមាថេមលងយ បះ៉ពល់ដល់កិត�ិយស

េនាះែដរ។ មយួវញិេទៀតករសេ្រមចេនះ ជាកររងំខ�បៃ់នសិទ�ិបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�របស់គណបក្ស្របឆាងំេ្រកម

េហតុផលនេយាបាយ និងេធ�ឲ្យមានករ្រព�យបារម�ចំេពះករទមា� កត់ៃម�អ�កតំណាងរ�ស� េដយសរែតចងដ់កស់មា� ធ

នេយាបាយេទេលបក្ស្របឆាងំ ែដលជាៃដគូ្របកួត្របែជងសំខនរ់បស់គណបក្សកនអំ់ណាច។ 

គួរប�� កថ់ា កន�ងេទ ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន បានសរេសរេនេលេហ�សប៊ុករបស់ឯកឧត�មថា៖ ”ប�� ក្់រតងេ់នះមយួ 

្រតងគ់ាតនិ់យាយថា អីុចឹងេតបានជាយនួនិយាយថា ភូមកំិេណ តរបស់សេម�ចស�ិតក�ុងដីយនួ អតហ៊់នក�កជាមយួយួន កំុចង់

យកភូមែិខ�រពីរេទឲ្យយនួដូរជាមយួភូមកំិេណ តសេម�ចវញិ”។ ឯកឧត�មបានសរេសរែបបេនះ េ្រកយេពល្របធានរដ�សភា 

សេ្រមចមនិប��ូ នលិខិតរបស់តំណាងរ�ស�េទសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ករណីេស�សំុផា� កករេបាះបេង� ល្រពំែដន

ជាមយួេវៀតណាម។ 

េ្រកពីវធិានករខងេលឯកឧត�មក្៏របឈមនឹងប�ឹងតមផ�ូវតុលករពីសំណាក្់របធានរដ�សភា។ អ�កនាពំក្យៃនរដ�

សភា ឯកឧត�ម ឈង វុន បានឲ្យដឹងថា ្រក�មអ�កច្បោបក់�ុងរដ�សភា បានសិក្សោពិេ្រគាះេយាបល់េលករណីឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន 

ែដលឯកឧត�មអច្របឈមនឹងពីរករណី ទី១.វធិានករដកវ់និយ័រដ�បាលក�ុងរដ�សភាតមបទប�� ៃផ�ក�ុង (ែដលរដ�សភាបាន

សេ្រមចរចួេហយ) និងទី២.ករេ្របសិទ�ិបុគ�លប�ឹងតមផ�ូវតុលករ ពីសំណាក្់របធានរដ�សភា។ បច�ុប្បន�េនះឯកឧត�ម អ៊ុ� សំ

អន កំពុងរស់េនេ្រក្របេទស េបេទះជាមនិមានប�� កជ់ាផ�ូវករអំពីមូលេហតុ ែតេគអចនិយាយបានថា ឯកឧត�មេគចខ�ួនពី

ចំណាតក់រតមផ�ូវតុលករ ែដលអចេកតេឡងចំេពះរូបឯកឧត�ម។ 
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េលសពីេនះ ្របធានគណៈកមា� ធិករកិច�ករ្រពំែដនកម�ុជាឯកឧត�ម វ៉ គឹមហុង កជំ៏រុញឲ្យរដ� ភបិាលចតវ់ធិានករេទ

េលឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន ផងែដរ េដយេចទថា អ�កតំណាងរ�ស�រូបេនះកំពុងញុះញងឲ់្យមានអេស�រភាពសង�ម តមរយៈៃនករ

បន�រះិគនេ់រឿងេបាះបេង� ល្រពំែដនជាមយួេវៀតណាមពីេ្រក្របេទស។ ជាមយួគា� េនះ អង�ភាព្របតិកម�រហ័សៃនទីស�ីករគណៈ

រដ�ម�ន�ីកប៏ានប�� កក់�ុងេសចក�ីែថ�ងករណ៍របស់ខ�ួនថា រដ� ភបិាលពិចរណាយ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វវធិានករផ�ូវច្បោប ់េលអ�កតំណាង

រ�ស� អ៊ុ� សំអន េដយេធ�ករេចទ្របកនថ់ា រល់ទេង� និងពត័ម៌ានែដលផ្សព�ផ្សោយេដយអ�កតំណាងរ�ស�រូបេនះ គឺបង�ប ់

េដយឧបាយកលទុច�រតិ ក�ុងករបំផុសគំនិតជាតិនិយម្រជ�ល បំែបកបំបាកក់រឯកភាពជាតិ បង�ឱ្យមានករភន័�្រចឡំេនក�ុង

សធារណមតិជាតិ និងអន�រជាតិអំពីប�� អធិបេតយ្យជាតិ និងបូរណភាពទឹកដីកម�ុជា ។ 

៦.១១ អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំរងអំេពហងិ្សោយ៉ាងធ�នធ់�រេនមុខរដ�សភា 

កលពី្រពឹកៃថ�ទី២៦ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ អ�កតវ៉របរ់យពនន់ាកប់ាន្របមូលផ�ុ ំគា� េនមុខវមិានរដ�សភា និងេគហដ� ន

ឯកឧត�ម កឹម សុខ ទមទរឲ្យឯកឧត�មចុះេចញពីតំែណងអនុ្របធានទីមយួរដ�សភា។ លុះេនេម៉ាង្របមាណ ១២ និង៣០

នាទីៃថ�្រតង ់្រក�មអ�កតវ៉បានទញអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ២រូប គឺឯកឧត�ម គង ់សភា និងឯកឧត�ម ញ៉យ ចំេរ 
ន េចញពីរថយន�េនមុខវមិានរដ�សភា េនេពលពួកឯកឧត�មចកេចញពីវមិានរដ�សភា េហយ្រក�មអ�កតវ៉ បានវយបណា� លឲ្យ

រងរបសួយ៉ាងដំណំ។ 

មុនេកតអំេពហិង្សោមានករសេង�តេឃញថា កំលំងមានសមត�កិច�ពំុបានេចញមុខករពរ រក្សោសណា� បធ់ា� ប ់ និង

បំែបកករទមទរតវ៉ ដូចសព�ដងេទ។ ក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ ករតវ៉ជាេ្រចនរបម់និអស់ក�ុងរជធានីភ�េំពញ

្រត�វបានររងំ ឬ្រត�វបំែបកយ៉ាងហិង្សោេដយសមត�កិច� និងកមា� ងំកងសន�ិសុខយ៉ាងេ្រចនហួសេហតុ។ ជាករកតស់មា� ល់អ�ក

តវ៉ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡងយ៉ាងល� ្របមាណ ៤ពនន់ាក ់ភាគេ្រចន ពួកេគបានបង្់រកមា្រកហម និង្រកណាត្់រកហមបិទភា� ប់

នឹងអវរបស់ពួកេគ។ ជាករកតស់មា� ល់ បាតុកម�េលចជារូបរងេឡងេ្រកយេពលែដលសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន 

បេង�បពីគេ្រមាងេនះនាអំឡុងៃនជំនួបរបស់សេម�ចជាមយួពលរដ� និងនិស្សតិែខ�រេនទី្រក�ងប៉ារសី ្របេទសបារងំ េន្រសបេពល

ែដលមនុស្សជាេ្រចននាកេ់នទីេនាះ េធ�បាតុកម�្របឆាងំនឹងដំេណ រទស្សនកិច�របស់សេម�ច។ 

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានសរេសរលិខិតដកថ់ា� យេទកន្់រពះមហក្ស្រត ឯកឧត�ម ស េខង និងបណា� អង�ទូតនានា

េនកម�ុជា េដម្បជួីយ អន�រគមនេ៍ដះ្រសយេលករណីហិង្សោេលតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សខ�ួន។ ជាមយួគា� េនះ គណបក្សបាន

អំពវឲ្យសហគមនអ៍ន�រជាតិ និងអង�ករសហ្របជាជាតិ ជំរុញឲ្យរដ� ភបិាលេបកករេសុបអេង�តេដយឯករជ្យ និងអព្យោ្រកឹត្យ 

ក�ុងករែវកមុខរកជនៃដដល់ និងអ�កប�� ពីេ្រកយខ�ង េដយេដម្បរីកយុត�ិធមដ៌ល់តំណាងរ�ស�បក្សខ�ួនទងំពីររូប។ ម�ន�ីជាន់

ខ�ស់គណបក្សេនះបានអះអងថា ភស�ុតងស�ីពីសកម�ភាពវយ្របហរេលអ�កតំណាងរ�ស�ទងំពីររូប គឺមាន្រគប្់រគានេ់ហយ 

ជាពិេសសកេមរ៉រដ�សភា កេមរ៉ទូតអូ�ស� លី និងករថតតមទួរសព�ៃដ។ 

ជំុវញិករណីេនះ រដ�សភាបានេថា� លេទសចំេពះអំេពហិង្សោេលតំណាងរ�ស�ទងំពីររូប និងេស�អជា� ធរមានសមត�កិច� 

រជរដ� ភបិាល ចតវ់ធិានករ្រសវ្រជាវចបខ់�ួនជនេល�សមកផ�នា� េទស។ ជាមយួគា� េនះ រដ� ភបិាលកប៏ានេថា� លេទស ចំេពះ

អំេពបង�របសួស� មេនះ េហយបានចតវ់ធិានករេដយប�� ឲ្យ្រកសួងមហៃផ�េបកករេសុបអេង�ត និងចបជ់នេល�សេទផ�នា�

េទសតមច្បោប ់ និងបានអំពវនាវផងែដរឲ្យករសហករផ�ល់ភស�ុតងពកព់ន័�នានា េដម្បរីកយុត�ិធមដ៌ល់ជនរងេ្រគាះឲ្យបាន
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ឆាបត់មែដលអចេធ�េទបាន។ ជាករេឆ�យតប ្រកសួងមហៃផ�បានបេង�តគណៈកម�ករច្រម�ះមយួ េដម្បេីបកករេសុបអេង�ត

ែស�ងរកមុខជនៃដដល់។ 

សង�មសីុវលិកប៏ានេចញេសចក�ីែថ�ងករណ៍េថា� លេទស  និងបានអំពវនាវឲ្យមានករេសុបអេង�តេដយឯករជ្យ និង

មានតមា� ភាពេទេលករបង�ហិង្សោេលអ�កតំណាងរ�ស�ទងំពីររូបេនះ។ សង�មសីុវលិបានេហអំេពហិង្សោេនះ គឺជាកររេំលភ

យ៉ាងធ�នធ់�រេទេលច្បោបជ់ាធរមាន េហយេកតេចញពីកង�ះខតវធិានកររបស់អជា� ធរមានសមត�កិច� ក�ុងករ្រគប្់រគងករ

្របមូលផ�ុ ំេដយមនុស្សរបរ់យរបព់នន់ាកេ់នមុខវមិានរដ�សភា និងមុខេគហដ� នរបស់ឯកឧត�ម កឹម សុខ។ 

ស� នទូតសហរដ�អេមរកិ្របចេំនកម�ុជា កប៏ានេចញេសចក�ីែថ�ងករណ៍េថា� លេទសសកម�ភាពវយដំេទេល
តំណាងរ�ស� និងបានេលកេឡងថា ករអនុវត�នេ៍សរភីាពក�ុងករ្របមូលផ�ុ ំគា�  និងេសរភីាពក�ុងករនិយាយស�ី មនិែមនជាេហតុ

ផល្រតឹម្រត�វសំរប្់រប្រពឹត�អំេពហិង្សោេទ និង្រពមទងំអំពវនាវឲ្យអជា� ធរេធ�ករេសុបអេង�តេអយបានេពញេលញ និង

្របកបេដយតមា� ភាពេទេលករវយដំទងំេនះ េដម្បរីក្សោរេបៀបេរៀបរយេនរដ�សភាជាតិ និងេដម្បធីានាសុវត�ិភាពរបស់អ�ក

នេយាបាយពី្រគបគ់ណបក្សទងំអស់។ 

ទន�ឹមគា� េនះ សភាសិទ�ិមនុស្សអស៊នកប៏ានេថា� លេទស ចំេពះអំេពហិង្សោេលអ�កតំណាងរ�ស�េនះែដរ េហយបាន

ទទូចឲ្យមានករេបកករេសុបអេង�តមយួេដយឯករជ្យ។ សភាសិទ�ិមនុស្សអស៊នបានរះិគនថ់ា ករេ្រប្របាស់ហិង្សោ គឺសំ

របផ់ល្របេយាជនន៍េយាបាយ និងបានអំពវនាវសហគមនអ៍ន�រជាតិ ែដលរបប់��ូ លទងំសមាគម្របជាជាតិអសីុអេគ�យ ៍

និង រដ�ជាសមាជិក េដម្បដីកស់មា� ធេលរដ� ភបិាលកម�ុជាេដម្បបី�� បនូ់វេគាលនេយាបាយរតឹត្បតិេល្រក�មអ�ក្របឆាងំខ�ួន។ 

េដយែឡកគណបក្សគា� នអសនៈក�ុងរដ�សភាមយួចំនួនបានសែម�ងនូវករហួសចិត� និងេសកស� យយ៉ាងខ� ងំ 

ចំេពះករេ្របអំេពហិង្សោេនះ និងបានេស�ឲ្យអជា� ធរចតវ់ធិានករជាបនា� ន ់ េដម្បចីបជ់នេល�សយកមកផ�នា� េទសតមច្បោប់

និង្រពមទងំអំពវនាវដល់សហគមនអ៍ន�រជាតិឲ្យដកស់មា� ធេលរដ� ភបិាលកម�ុជា េដម្បបី�្ឈបក់រេ្រប្របាស់អំេពហិង្ស្រគប់

្របេភទផងែដរ។ 

េនបនា� បពី់្របតិកម�ពីស� បន័ជាតិ និងអន�រជាតិបានរះិគនយ៉់ាងខ� ងំេលអំេពហិង្សោេនះ រមួទងំករប�� ឲ្យចបខ់�ួន 

និងករអំពវនាវរបស់សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ឲ្យជនៃដដល់េចញមកសរភាព។ មនុស្ស៣នាកប់ានេចញមុខ

សរភាព ចំេពះមុខគណៈកម�ករច្រម�ះ្រកសួងមហៃផ�កលពីៃថ�ទី៣ វចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ េហយ្រត�វតុលករសេ្រមចឃុំខ�ួនប

េណា� ះអសន�ក�ុងពន�នាគារ េ្រកមករេចទ្របកនពី់បទបង�ហិង្សោេដយេចតនា និងេធ�ឲ្យខូចខត្រទព្យសម្បត�ិមានស� នទម�ន់

េទស។ េទះជាយ៉ាងណាម�ន�ីគណបក្ស្របឆាងំ និងតំណាងរ�ស�ែដលរងេ្រគាះ បានទមទរឲ្យអជា� ធរបន�ែស�ងរកអ�កប��

្រក�មជនៃដដល់បែន�មេទៀត។ 

អំេពហិង្សោេនះបង� ញថា តំណាងរ�ស� ែដលករពរេដយអភយ័ និងបុព�សិទ�ិពិេសសមយួចំនួន ែដលែចងក�ុងរដ�ធម�

នុ��  និងច្បោបជ់ាធរមាន ប៉ុែន�មានភាពងយរងេ្រគាះ មនិខុសពី្របជាពលរដ�ធម�តេនាះេទ េហយេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់្របសិទ�

ភាពករងរបេ្រមមា� ស់េឆា� តរបស់អ�កតំណាងរ�ស�។ 
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៦.១២ អនុ្របធានទី១ ៃនរដ�សភាទទួលរងករគំរមកំែហងជាបន�បនា� បមុ់នករសេ្រមចដកតំែណងេដយតំណាងរ�ស�

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

ឯកឧត�ម កឹម សុខ អនុ្របធានទី១ៃនរដ�សភាមកពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែតង្រត�វបានម�ន�ីជានខ់�ស់គណបក្ស្របជា

ជនកម�ុជា ពិេសសសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ្រពមានចតវ់ធិានករេលរូបឯកឧត�ម ទកទ់ងេ់ទនឹងករដឹកនាបំាតុកម�េន

េ្រកយករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស�នីតីកលទី៥ ឆា� ២ំ០១៣ និងសរែដលឯកឧត�មបានែថ�ងេទកនអ់�កគា្ំរទេន

េ្រក្របេទស។ សកម�ភាព និងពក្យសម�រីបស់ឯកឧត�ម កឹម សុខ ្រត�វបានម�ន�ីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេលកេឡងថា ជា

គេ្រមាងផ�ួលរលំំរដ� ភបិាលេនេ្រកយករេបាះេឆា� ត។  ទកទ់ងករេចទ្របកនេ់នះែដរ ឯកឧត�ម កឹម សុខ ែតងែតេធ�ករ

បដិេសធថា ឯកឧត�មមនិបានេ្របពក្យ និងេធ�សកម�ភាពេដម្បផី�ួលរលំំរដ� ភបិាលេនាះេទ ប៉ុែន�គឺក�ុងនយ័ផា� ស់ប�ូរ េហយករ

ផា� ស់េនាះគឺេធ�េឡងេដយសន�ិវធីិ និងអហិង្សោ។ 

ជំុវញិប�� េនះសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន បាន្រពមានខ� ងំៗថា នឹងវយេខ� ះឯកឧត�ម កឹម សុខ េបសិនឯក

ឧត�មដឹកនាបំាតុកម�ឲ្យេដះែលងសកម�ជនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែដលជាបព់ន�នាគារពកព់ន័�នឹង បាតុកម�េនេ្រកយករេបាះ

េឆា� តឆា� ២ំ០១៣។ សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីកប៏ានរឮំកថា កន�ងមកអជា� ធរមានសមត�កិច�មានគេ្រមាងចបខ់�ួនឯកឧត�ម    កឹម 

សុខ ផងែដរ ែតេដយសរេពលេនាះអតម់ានមូលដ� នច្បោបរ់ងឹមា។ំ 

បនា� បពី់ករ្រពមានពីសំណាកស់េម�ចនាយករដ�ម�ន�ី តុលករបានេចញដីកេកះេហឯកឧត�ម កឹម សុខឲ្យចូលបំភ�ឺ
េនតុលករ។ ករេកះេហេនាះេធ�េឡងទងំរូបឯកឧត�មមានអភយ័ឯកសិទ�ិតំណាងរ�ស�។ ករណី្រត�វបានេមលេឃញថា   ចំ

ណាតក់ររបស់តុលករហកេ់ធ�េឡងេ្រកមសមា� ធនេយាបាយរបស់្របមុខដឹកនារំជរដ� ភបិាល េហយតុលករមនិបានអនុវត�

្រតឹម្រត�វតមនីតិវធីិច្បោប ់េ្រពះមនិបានេស�េទរដ�សភា តមរយៈ្រកសួងយុត�ិធមឲ៌្យេលកអភយ័ឯកសិទ�ិឯកឧត�ម កឹម សុខ មុន

នឹងអនុវត�នីតិវធីិរបស់ខ�ួន។ 

េដយឯកឧត�ម កឹម សុខ េនបន�េធ�កររះិគនភ់ាពអសកម� និងភាពអវជិ�មានរបស់រដ� ភបិាល ឬស� បន័រដ�េនាះ ថា� ក់

ដឹកនាគំណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ែដលជាគណបក្សកនអំ់ណាចបានគំរមជាបន�បនា� បថ់ា គណបក្សខ�ួននឹងេធ�ករេបាះេឆា� ត

ទមា� ក ់ឯកឧត�ម កឹម សុខ ពីតំែណងជាអនុ្របធានទី១រដ�សភា េ្រពះថា េកអីអនុ្របធានទី១រដ�សភាែដល ឯកឧត�ម  កឹម សុ

ខ កំពុងែតអង�ុយេនះ បានមកេដយមានកររមួចំែណកសំេឡងគា្ំរទរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ 

ជាកែ់ស�ងេនៃថ�ទី៣០ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាទងំ ៦៨រូប បានសេ្រមចេបាះ

េឆា� តដកឯកឧត�ម កឹម សុខ េចញពីតំែណងអនុ្របធានទី១ៃនរដ�សភា។ ករេបាះេឆា� តដកតំែណងេនះ េធ�េឡង ៣ៃថ� េ្រកយ

ពីមានបាតុកម�របស់អ�កគា្ំរទគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេនមុខរដ�សភា និងផ�ះឯកឧត�ម កឹម សុខ េស�ឲ្យដកតំែណងរូបឯក

ឧត�ម និងឈនេទដល់មានករេ្របអំេពហិង្សោេលតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ២រូប ឲ្យរងរបសួជាទម�ន។់ 

ជំុវញិករដកតំែណងេនះ អ�កនាពំក្យរដ�សភាពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាឯកឧត�ម ឈង វុន បានប�� កថ់ា ករដក

តំែណងឯកឧត�ម កឹម សុខ មនិែមនេធ�តមបាតុកម�េទ  ប៉ុែន�េយាងេលញត�ិតំណាងរ�ស� កិច�្រពមេ្រព�ងនេយាបាយ ៃថ�ទី២២   

កក�ដ និងវប្បធមស៌ន�នា។ ឯកឧត�មបែន�មថា ្របសិនេបទុកឯកឧត�ម កឹម សុខ េធ�ជាអនុ្របធានសភាបន�េទៀតនឹងេធ�ឲ្យបះ៉

ពល់ខ� ងំដល់ស� នករណ៍ទូេទេនកម�ុជា។ 
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គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានចតទុ់កករដកតំែណងឯកឧត�ម កឹម សុខ េចញពីអនុ្របធានទី១ រដ�សភាេដយតំណាង   

រ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ថាជាកររេំលភរដ�ធម�នុ��  ែដលផ�ុយនឹងមា្រត ៨៧ និងរេំលភកិច�្រពមេ្រព�ងនេយាបាយរវង

គណបក្សទងំពីរ។ ម�ន�ីជានខ់�ស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានបក្រសយថា មា្រត៨៧ ៃនរដ�ធម�នុ��  កថាខណ� ទី៣ ែចងែតេល 

ករណី្របធាន និងអនុ្របធានរដ�សភាលែលងពីមុខតំែណង ឬទទួលអនិច�កម� ្រត�វេបាះេឆា� តេ្រជសតងំ្របធាន និងអនុ្របធាន

ថ�ី េហយ គា� នមា្រតណាមយួែចងអំពីករដកតួនាទីថា� កដឹ់កនារំដ�សភាេនាះេទ។ ផ�ុយេទវញិ រដ�សភាេចញេសចក�ីែថ�ងករណ៍

មយួប�� កថ់ា ករដកតំែណងឯកឧត�ម កឹម សុខ េនះ េធ�េឡង្រសបតម្របករ ១៩ និង្របករ ២០ ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�

សភា និងតមសំេណ របស់តំណាងរ�ស�ចំនួន ៦៣រូប។ េសចក�ីែថ�ងករណ៍បែន�មថា ករដកេនះ គឺ្រសបតមមា្រត ៨២ថ�ី ៃន

រដ�ធម�នុ�� ែដលែចងពីករេ្រជសតងំតំែណង្របធាន និងអនុ្របធានរដ�សភា គឺេធ�េឡងេដយករេបាះេឆា� តពីសមាជិករដ�សភា

ទងំមូលៃនសំេឡងភាគេ្រចនដចខ់ត េហយមា្រត ៨៧ កពំុ៏បានហមឃាតរ់ដ�សភាក�ុងករផា� ស់ប�ូរមុខតំែណង្របធាន ឬអនុ

្របធានៃនរដ�សភាេឡយ។ 

ករណីេនះ្រត�វបានេមលេឃញថា បះ៉ពល់ខ� ងំក�ុងករបំបិទមាតថ់ា� កដឹ់កនារំដ�សភា និងបេង�តភាពមនិ្រប្រកតីៃននីតិវធីិ 

ដកថា� កដឹ់កនារំដ�សភាែដលមានែចងក�ុងរដ�ធមនុ��  េ្រពះថា គា� នេហតុផល និងនីតិវធីិ្រគប្់រគានក់�ុងករដកតំែណងេនះេទ។ 

ម្៉យោងវញិេទៀត ករដកេដយេហតុផលបេ�� ញមតិ បាននយ័ថា រចនាសម�ន័�ដឹកនាកំ�ុងរដ�សភាមនិរងឹមា ំ និងេធ�ឲ្យស� បន័រដ�

សភាបាតប់ងត់ៃម� និងករេជឿទុកចិត� េ្រពះអ�ីៗកំពុង្រប្រពឹត�ិេទេ្រកមឥទ�ិពលៃននេយាបាយ។ 

ករដកតំែណងអនុ្របធានទី១របស់ឯកឧត�ម កឹម សុខ ្រត�វបានេគេមលេឃញថា ជាយុទ�ស�ស�េដម្បបំីបាកស់� រតី

ថា� កដឹ់កនា ំនិងសកម�ជនគណបក្ស្របឆាងំឯេទៀត ែដលេនបន�េធ�កររះិគនស់េម� ហុ៊ន ែសន និងរជរដ� ភបិាលកម�ុជាអណត�ិ
ទី៥េនះ េហយវជាេរឿងនេយាបាយសុទ�សធ េ្រពះថា កររះិគនរ់ជរដ� ភបិាលពីសំណាកម់�ន�ីៃនគណបក្សេនេ្រករដ� ភបិាល 

និងមានអសនៈក�ុងរដ�សភា គឺជាករអនុវត�នតួ៍នាទីរបស់ខ�ួនក�ុងសង�ម្របជាធិបេតយ្យ ែដលមនិគួរមានកររតឹត្បតឹ ឬទទួលរង

ករកំរមកំែហងេនាះេទ។ 

េនេ្រកយករដកតំែណងេនះ ម�ន�ីជានខ់�ស់គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាថា វមនិបះ៉ពល់វប្បធមស៌ន�នាេទ គណបក្ស

្របជាជនកម�ុជាេនែតែថរក្សោវប្បធមស៌ន�នាជាមយួគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ទន�ឹមគា� េនះ្របធានរដ�សភាសេម�ច េហង សំរនិ 

បានេផ�លិខិតេទកនឯ់កឧត�ម សម រង្ុស ី ្របាបពី់ករេបាះេឆា� តទមា� កឯ់កឧត�ម កឹម សុខ េចញពីតំែណង និងបានេស�ឲ្យឯក

ឧត�ម សម រង្ុស ី ប��ូ នេឈ� ះេបក�ជនស្រមាបតំ់ែណងអនុ្របធានទី១ រដ�សភា េដម្បឲី្យសភាេរៀបចំករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំ

េបក�ជនេនាះជំនួសឯកឧត�ម កឹម សុខ។ ប៉ុែន�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិសេ្រមចមនិប��ូ នេបក�ជនថ�ីេដម្បជំីនួសកែន�ងឯកឧត�ម 

កឹម សុខ េឡយ។ 

៦.១៣ សិទ� ិបុព�សិទ� ិនិងសមាជិកភាពជាសមាជិករដ�សភារបស់ឯកឧត�ម សម រង្ុស ី្រត�វបាតប់ង ់

កលពីៃថ�ទី១៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ សលដំបូងរជធានីភ�េំពញ បានេចញដីកបង� បឲ់្យចបខ់�ួនឯកឧត�ម សម រង្ុស ី

េដយរងករេចទ្របកនពី់បទ បរហិេករ �ិ៍ជាសធារណៈ និងញុះញងឲ់្យមានករេរ សេអង ្រប្រពឹត�េនសរមន�ីរេជងឯង សង� ត់

ដេង�  ខណ� ដេង�  រជធានីភ�េំពញ កលពីៃថ�ទី១៧ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៨។ ឯកឧត�ម្រត�វបានសលដំបូងរជធានីភ�េំពញផ�នា�

េទសដកព់ន�នាគារចំនួន ២ឆា�  ំនិងពិនយ័ជា្របាក ់៨លនេរៀល។ 
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 េ្រកយករេចញដីករបស់សលដំបូងរជធានីភ�េំពញ េនៃថ�ទី១៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភា ែដលដឹកនាំ

េដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា (គណបក្សកនអំ់ណាច) បានេចញេសចក�ី្របកសរបស់ខ�ួន ែដលមានខ�ឹមសរថា ឯកឧត�ម 

សម រង្ុស ី ្រត�វបាតប់ងទ់ងំ្រស�កនូវសិទ�ិ បុព�សិទ�ិ និងសមាជិកភាពជាសមាជិករដ�សភា មណ� លេខត�កំពងច់ម នីតិកលទី៥។ 

ករ្របកសរបស់រដ�សភា គឺេយាងេលសល្រកម្រពហ�ទណ� េលខ ៨៩ (ច) ចុះៃថ�ទី១៣ ែខតុល ឆា� ២ំ០១១ របស់សលដំបូង

រជធានីភ�េំពញ និងសលដីកស� ពរេលខ ១៧ ្រក៥. ចុះៃថ�ទី១២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៣ របស់សលឧទ�រណ៍។ 

ករ្របកសរបស់រដ�សភា បានេធ�ឲ្យខូចតៃម� និង្របពន័�ច្បោបក់�ុងករករពររដ�សភា និងអ�កតំណាងរ�ស�យ៉ាងធ�នធ់�

រ។ មា្រត ២៤ ៃនច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស� បានប�� កអំ់ពី លក�ខណ� មយួក�ុងចំេណាមលក�ខណ� ជា

េ្រចនេផ្សងេទៀត េដម្បឈីរេឈ� ះជាេបក�ជនតំណាងរ�ស� គឺជនែដលមនិ្រត�វបានករផ�នា� េទសពីបទឧ្រកិដ� ឬបទមជ្ឈមិ ដូេច�ះ

មាននយ័ថា គា� នសមាជិករដ�សភាណាជាបេ់ទសឧ្រកិដ� ឬេទសមជ្ឈមិ េនេពលខ�ួន្រត�វបាន្របកសសុពលភាពជាតំណាង

រ�ស�េនាះេទ។ េលសពីេនះ ្របកសេនះេធ�ឲ្យខូចនយ័ និង្របសិទ�ិភាពៃនសមាជិកភាពរដ�សភា និងអភយ័ឯកសិទ�ិសភា ែដល

ករពរេដយរដ�ធម�នុ��  ក�ុងមា្រត ៨០។ 

េដយែឡកសំណំុេរឿងរបស់អ�កតំណាងរ�ស�្របាពីំរ (៧)រូប ៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ទកទ់ងបាតុកម�េនែក្បរទីលន

្របជាធិបេតយ្យ អចនឹង្រត�វបានតុលករបន�នីវធីិរបស់ខ�ួនផងែដរ។ 

VII. កលប្បវត�្ិរពឹត�កិរណ៍សខំន់ៗទក់ទងរដ�សភា និងតណំាងរ�ស�  

- ៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០១ ៖ 

o ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ សសមាជិកឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េច្រកមចំនួន ១រូប េលកទី១។ 

- ៃថ�ទី២៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០២ ៖ 

o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគង ឆា� ២ំ០១៥។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក។ 

- ៃថ�ទី២៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ េនវមិានរដ�សភាមានជំនួបកំពូលរវងគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាដឹកនាេំដយសេម�ច 

ហុ៊ន ែសន និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម សម រង្ុស ីពិភាក្សោេលប�� មយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

o ដំេណ រករស� នីយទូរទស្សន ៍(ស� នីយទូរទស្សនរ៍បស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ) 

o ករេធ�វេិសធនកម�្របករ ៤៨ថ�ី (ពីរ) ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា 

o ប�� មនិចុះស្រម�ងគា� េនក�ុងេសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃន គ.ជ.ប និងេសចក�ីេស�

ច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស�។ 

- ៃថ�ទី ២ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៤ គណៈ្របតិភូសភាកម�ុជាចូលរមួកិច�្របជំុេពញអង�េលកទី ៧ របស់សភាតំបនអ់សីុ (APA) 

បាន្រប្រពឹត�េទក�ុងទី្រក�ងឡាហ័រ ្របេទសប៉ាគីស� ន។ 

- ៃថ�ទី១៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០១ ៖ 

o វេិសធនកម�្របករ ៤៨ថ�ី ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភា។ 
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- ៃថ�ទី២៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ អគ�្រពះរជអជា�  ៃនមហអយ្យករអមតុលករកំពូល បានេកះេហអ�កតំណាងរ�ស� ែកវ 

ភរីម្យ មណ� លេខត�្រកេចះពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ចូលរមួសវនាករពីបទដឹកនាកុំប្បកម� ញុះញងឲ់្យ្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ�ជាអទិ៍ 

េផ�មគំនិតក�ុងអំេពហិង្សោេដយេចតនាមានស� នទម�នេ់ទស ្រប្រពឹត�េនចំណុចទីលន្របជាធិបេតយ្យ សង� តវ់ត�ភ� ំ ខណ� ដូន

េពញ រជធានីភ�េំពញ កលពីៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤។ 

- ៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភា្របកសទទួលស� ល់ឯកឧត�ម ស េខង ជាថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណ

បក្ស្របជាជនកម�ុជា និងឯកឧត�ម សម រង្ុស ីជាថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ជាមយួគា� េនះ រដ�សភាក៏

បាន្របកសទទួលស� ល់ឯកឧត�ម សម រង្ុស ីជា្របធាន្រក�មមតិភាគតិចេនរដ�សភាផងែដរ។ 

- ៃថ�ទី២១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ឯកឧត�ម សូ ឃុន តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�តែកវ បានទទួលមរណភាព ក�ុងជនា� យុ 

៧១ឆា�  ំេដយេរគាពធ។ 

- ៃថ�ទី២៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស� ដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម ស េខង និងឯកឧត�ម សម  រង្ុស ី  ៃន

គណបក្សនេយាបាយែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាជួប្របជំុេលកដំបូងពិភាក្សោជំុវញិករេលកកម�ស់វប្បធម ៌ សន�នារវងគណ

បក្សទងំពីរ។ 

- ៃថ�ទី០២ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៥  រដ�សភា្របកសទទួលស� ល់ឯកឧត�ម សុខ សូកន ជាតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា ្របចមំណ� លតែកវ ជំនួសឯកឧត�ម សូ ឃុន ែដលបានទទួលមរណភាព។ 

- ៃថ�ទី១៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៥  អ�កតំណាងរ�ស� វ៉ន សំេអឿន មណ� លេខត�កំពត ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិបាន

្របកសសំុលែលងពីសមាជិករដ�សភា េដយេលកមូលេហតុថា ខ�ួនគា� នឱកស និងបេ្រមជាតិតមឆន�ៈ និងបទពិេសធន។៍ 

- ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៥  រដ�សភា្របកសទទួលស� ល់ឯកឧត�ម ដង ចំេរ ន ជាតំណាងរ�ស�មណ� លេខត�កំពត ជំនួសឯក

ឧត�ម វ៉ន សំេអឿន ែដលបានលឈប។់ 

- ៃថ�ទី២៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៥ ថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាបាន្រពម េ្រព�ងចត់

តងំ្រក�មករងរតតែ់តងេសចក�ីេស�ច្បោបភ់តិសន្យោពិេសស (កិច�សន្យោជួលផ�ះ) ក�ុងវស័ិយសង�មកិច�េដម្បបីេ�� �សករដំេឡង

ៃថ�ឈ�ួលផ�ះ។ 

- ៃថ�ទី០៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលេសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� ត

េ្រជសតងំតំណាងរ�ស� និងេសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃន គ.ជ.ប។ 

- ៃថ�ទី១២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ សលដំបូងេខត�កណា� លបានសេ្រមចផ�នា� េទសចំនួន ២ឆា�  ំេលអ�កតំណាងរ�ស� ចន ់

េចង មណ� លេខត�កណា� ល ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ពីបទផ�ល់មេធ្យោបាយលួចរត ់ តមមា្រត ៥៦៥ ៃន្រក�ម្រពហ�ទណ� ។ 

ករផ�នា� េទសេនះេធ�េឡងទងំតំណាងរ�ស�េនមានអភយ័ឯកសិទ�ិ។ 

- ៃថ�ទី១៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាបានសេ្រមចបេង�តឱ្យមានអ�កនាពំក្យជាផ�ូវកររបស់ខ�ួន ែដលមានឯកឧត�ម 

ឈង វុន ្របធានគណៈកម�ករទី៥ៃនរដ�សភា ជាអ�កនាពំក្យ និងេលកជំទវ ជូឡុង សូម៉ារ៉  ជាអនុ្របធានគណៈកម�ករទី៥

ៃនរដ�សភា ជាអ�កនាពំក្យប្រម�ង។ 
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- ៃថ�ទី១៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង�ជាវសិម��  ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០២៖ 

o េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃនគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត។ 

o េសចក�ីេស�ច្បោបស់�ីពី ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស�។ 

- ៃថ�ទី២៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ សលដំបូងរជធានីភ�េំពញេចញដីកេកះេហឯកឧត�ម កឹម សុខ អនុ្របធានទី១ ៃន

រដ�សភា េទេឆ�យបំភ� ឺេនៃថ�ទី៨ ែខេមស េដយមនិបានប�� ក្់របាបអំ់ពីបទេចទ។ 

- ៃថ�ទី០៧ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេស�េទគណបក្សែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាេ្រជសេរ សេបក�ជនសមាជិក  

គណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� តក�ុងប�� ី ែដលសេ្រមចេដយគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា។ 

- ៃថ�ទី០៨ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៥ ឯកឧត�ម កឹម សុខ អនុ្របធានទី១ៃនរដ�សភា ចូលខ�ួនបំភ�េឺនសលដំបូងរជធានី

ភ�េំពញតមដីកេកះចុះៃថ�ទី២៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥។ 

- ៃថ�ទី០៩ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៥  

o រដ�សភាេបាះេឆា� តទុកចិត�្របធាន អនុ្របធាន សមាជិក សមាជិកគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត។ 

o រដ�សភាេបាះេឆា� តេ្រជសតងំ៖ 

 េលកជំទវ េទព សុទ� ីជាសមាជិកគណៈកម�ករទី៣ៃនរដ�សភា។ 

 ឯកឧត�ម ែមន៉ សុថាវរ�ិន� ជាសមាជិកគណៈកម�ករទី៨ៃនរដ�សភា។ 

 ឯកឧត�ម សុខ សូកន ជាសមាជិកគណៈកម�ករទី៩ៃនរដ�សភា។ 

 ឯកឧត�ម ដង ចំេរ ន ជាសមាជិកគណៈកម�ករទី១០ៃនរដ�សភា។ 

- ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ តំណាងរ�ស�ចំនួន៧រូប (េលកជំទវ មូរ សុខហរួ ឯកឧត�ម ហូរ វ៉ន ់ឯកឧត�ម ឡុង រ ីឯកឧត�ម 

ែកវ ភរិម្យ ឯកឧត�ម ែមន៉ សុថាវរនិ� ឯកឧត�ម េរៀល េខមរ�ិន� និងឯកឧត�ម នុត រដួំល ្រត�វបានសលដំបូងរជធានីភ�េំពញេចញ

ដីកបង� បឲ់្យចូលេឆ�យបំភ� ឺ េដម្បសីកសួរបែន�មជំុវញិសំណំុេរឿង្រពហ�ទណ�  នឹងហិង្សោេនែក្បរទីលន្របជាធិបេតយ្យកលពី

ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤។ 

- ៃថ�ទី១១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ អ�កតំណាងរ�ស� មូរ សុខហរួ មណ� លេខត�បាតដំ់បង ចូលេទបំភ�េឺនសលដំបូងរជ

ធានីភ�េំពញទកទ់ងនឹងហិង្សោែក្បរទីលន្របជាធិបេតយ្យកលពីែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤។ 

- ៃថ�ទី១៩ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេរៀបចំ សិក� សលែស�ងយល់ពីករកសង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយម៉ា្រក�

េសដ�កិច� និងេគាលនេយាបាយហិរ�� វត�ុសធារណៈស្រមាបក់រេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគង

ឆា�  ំ២០១៦។ 

- ៃថ�ទី២១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេរៀបចំសិក� សល ែស�ងយល់ពី "ករេឈ�ងយល់ពីច្បោប ់ និងករអនុវត�ន៍

ច្បោប ់ស�ីពីករ្របឆាងំអំពីពុករលួយ"។ 

- ៃថ�ទី០៤ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន០៣ ៖ 

o ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំឯកឧត�ម អយ ខន ជាសមាជិកគណៈកម�ករទី១០ៃនរដ�សភា។ 
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o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ករ្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយ។ 

- ៃថ�ទី១៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥ ្របធានរដ�សភាបានបដិេសធសំេណ សំុេធ�សន�ិសីទកែសតេនវមិានរដ�សភាទកទ់ង

នឹងប�� ្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ 

- ៃថ�ទី២៣ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន០១៖ 

o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ករទូតទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា�  ំ២០១៣។ 

- ៃថ�ទី២៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥ អ�កតំណាងរ�ស� េរៀល េខមរ�ិន� ្រត�វបានអជា� ធរ និងពលរដ�េវៀតណាម វយឲ្យរង

របសួធ�ន ់ខណៈចុះពិនិត្យ្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម ្រតងចំ់ណុចភូមេិគាកធ�ក ឃុំេត� ត ្រស�កកំពងេ់រ េខត�ស� យេរៀង។ 

- ៃថ�ទី២៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន០២ ៖ 

o ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំឯកឧត�ម ជា េអឿង ជាសមាជិកគណៈកម�ករទី៣ៃនរដ�សភា។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា�  ំ២០១៣។ 

- ៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាបន�សមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន០១ ៖ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា�  ំ២០១៣។ 

- ៃថ�ទី០១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥  អ�កតំណាងរ�ស� ឈង វុន ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានបេណ� ញអ�កតំណាងរ

�ស� អ៊ុ� សំអន ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ មនិឲ្យផ�ល់បទសមា� សនដ៍ល់អ�កកែសតេនក�ុងបរេិវណមន�ីររដ�សភា។ 

- ៃថ�ទី៨ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�

ករមនិែមនរដ� ភបិាល។ 

- ៃថ�ទី១៣ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន០២ ៖ 

o ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំឯកឧត�ម ែកវ ពិសិដ� ជាសមាជិកគណៈកម�ករទី៦ៃនរដ�សភា។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល។ 

- ៃថ�ទី២៤ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេចញេសចក�ីសេ្រមច ស�ីពីករដកទ់ណ� កម�ខងវនិយ័ចំេពះឯកឧត�ម អ៊ុ� សំ

អន តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�េសៀមរប។ 

- ៃថ�ទី២៦ ដល់ៃថ�ទី៣០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ សភាៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េរៀបចំកិច�្របជំុ្រក�មអ�កនេយាបាយ

អយប៉ា េលកទី៧ េ្រកម្របធានបទ «េទសចរណ៍អស៊នៈ ជ្រម�ញករអភរិក្សធម�ជាតិ និងករអភវិឌ្ឍនេ៍ទសចរណ៍ ្របកប

េដយចីរភាព»។ 

- ៃថ�ទី២៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ ្រក�មអ�កនេយាបាយៃនអន�រសភាអស៊ន ែដលេហកតថ់ា អយប៉ា បានជួប្របជំុគា� រ

យៈេពលពីរៃថ�េនក�ុងេខត�េសៀមរបពិភាក្សោអំពី ករអភរិក្សធនធានធម�ជាតិ និងអភវិឌ្ឍវស័ិយេទសចរណ៍អស៊នឲ្យមានចីរ

ភាព។ 

- ៃថ�ទី៣០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេរៀបចំសិក� សលស�ីពី «សុខដុមនីយកម�ក�ុងវស័ិយសសនាេនកម�ុជា»។ 

ខុមែ�ហ�ល|  43 

 



របាយករណ៍ឆា� ទំី២ ៃននីតកិលទី៥                                                               ែខវចិ�ិក ២០១៤ - ែខតុល ២០១៥ 

- ៃថ�ទី៣១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ អង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយបានេចញលិខិតមយួច្បោបេ់ស�ឲ្យអ�កតំណាង រ�ស� 

េរៀល េខមរ�ិន� មណ� លេខត�ស� យេរៀង ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េធ�លិខិតបក្រសយជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយភា� បជ់ាមយួ

ឯកសរពកព់ន័� េដម្បកីរពរខ�ួនចំេពះបណ�ឹ ងចំនួន៣ ែដលេគប�ឹងមកអង�ភាពេនះពីបទេកង្របវ�័� ្របាកចំ់នួន៥មុនឺ៥ពន់

ដុល� រអេមរកិ ពីករេរៀបចំដំេណ រករេទ្រពំែដនកម�ុជា-េវៀតណាម។ 

- ៃថ�ទី១០ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៥ ថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស� ដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម ស េខង និងឯកឧត�ម កឹម សុខ ៃន

គណបក្សនេយាបាយែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាជួប្របជំុពិភាក្សោ អំពីករព្រងឹង និងបន�វប្បធមស៌ន�នារវងគណបក្សទងំពី

រ។ រេបៀបវរៈចំនួន៥ ្រត�វបានេលកមកពិភាក្សោដូចជាៈ ១.ករេប�ជា� ព្រងឹងកិច�្រពមេ្រព�ងនេយាបាយៃថ�២២ កក�ដ, ២.

ពិភាក្សោេលេធ�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល, ៣.ប�� ្រពំែដន, ៤.កលបរេិច�ទេរៀបចំករេបាះ

េឆា� តជាតិ, និង៥.ប�� ចបខ់�ួនសកម�ជនគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ េទះជាយ៉ាងណាជំនួបេនាះមនិបានបង� ញអំពីលទ�ផល

េទេលប�� ទងំ៥ ែដលេលកមកពិភាក្សោេនាះេទ។ 

- ៃថ�ទី៤ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេរៀបចំពិធីសេមា� ធេសៀវេភសភាស�ីពី «េសវកម�សំខន់ៗ ស្រមាបតំ់ណាងរ�ស�»។ 

- ៃថ�ទី១៥ ដល់ ១៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេរៀបចំសិក� សលស�ីពី «បេច�កវទិ្យោគមនាគមន ៍ និងពត័ម៌ាន និង

តមា� ភាពសភា» េនសណា� គារ ឡរឺ ៉ូយាល់ រជធានីភ�េំពញ ក�ុងេគាលបំណងព្រងឹងសមត�ភាពកិច�ករ ពត័ម៌ាន និងគមនាគមន៍

សភាកម�ុជា ក�ុងករផលិត ្រគប្់រគង ផ្សព�ផ្សោយ និងែថរក្សោពត័ម៌ានឲ្យបានកនែ់ត្របេសរេឡង និងមានទំេនបកម�េនក�ុង

សមយ័បេច�កវទិ្យោេជឿនេលឿនេនះ។ 

- ៃថ�ទី២៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ ថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស� ដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម ស េខង និងឯកឧត�ម សម  រង្ុស ី ៃន

គណបក្សនេយាបាយែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាជួប្របជំុពិភាក្សោអំពីប�� បទប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភា និងប�� កំែណទ្រមង់

ច្បោបេ់បាះេឆា� តឃុ-ំសង� ត។់ 

- ៃថ�ទី២៥ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ ឯកឧត�ម កង ហ៊ង តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�កំពងស់�ឺ បានទទួលមរណភាព ក�ុងជនា�

យុ ៦៥ឆា�  ំេដយេរគាពធ។ 

- ៃថ�ទី០១ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ ថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស� ដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម ស េខង និងឯកឧត�ម សម  រង្ុស ី ៃន

គណបក្សនេយាបាយែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាជួប្របជំុពិភាក្សោអំពីគណៈកម�ករពិេសស ចំេពះកិច�េរៀបចំតកែ់តងេសច

ក�ីេស�វេិសធនកម�បទប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភា។ 

- ៃថ�ទី០៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ ថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស� ដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម ស េខង និងឯកឧត�ម សម  រង្ុស ី ៃន

គណបក្សនេយាបាយែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាជួប្របជំុពិភាក្សោអំពីប�� ែដលេសសសល់ ពកព់ន័�នឹងករេធ�វេិសធន

កម�ច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង� ត ់និងវេិសធនកម�បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា។ 

- ៃថ�ទី២០ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន០៦ ៖ 

o ្រពះរជសរ្រពះករុណា្រពះបាទសេម�ច ្រពះបរមនាថ នេរត�ម សីហមុនី ្រពះមហក្ស្រតៃន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា ជូនសមយ័្របជំុរដ�សភាេលកទី៥ នីតិកលទី៥ ។ 
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o របាយករណ៍ស�ីពីសកម�ភាពរបស់រដ�សភា ចេនា� ះសមយ័្របជំុរដ�សភាេលកទី៤ និងេលកទី៥ នីតិកលទី៥ ។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ង ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករពណិជ�កម� និង

េសដ�កិច�រវងរដ� ភបិាលកម�ុជា និងរដ� ភបិាលេបឡារុស។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរដ� ភបិាលកម�ុជា និងរដ� ភបិាលេបឡារុស 

ស�ីពីករជំរុញ និងករករពរេទវញិេទមកៃនវនិិេយាគ។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរដ� ភបិាលកម�ុជា និងរដ� ភបិាលរុស្ុស ីស�ីពី

ករជំរុញ និងករករពរេទវញិេទមកៃនវនិិេយាគ។   

o េសចក�ីេស�ច្បោប ់ស�ីពីវេិសធនកម�មា្រតទី២១ ៃនច្បោបស់�ីពីលក�ន�ិកៈសមាជិក្រពឹទ�សភា។ 

- ៃថ�ទី៣០ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេបកសមយ័្របជំុេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន០៣ ៖ 

o ករេបាះេឆា� តដកតំែណងអនុ្របធានទី១ ៃនរដ�សភាពីឯកឧត�ម កឹម សុខ។ 

o េសចក�ីេស�ច្បោប ់ស�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង� ត។់  

o េសចក�ីេស�វេិសធនកម�្របករ ៣ថ�ី ្របករ ៧ថ�ី ្របករ ៨ ្របករ ១០ថ�ី(ពីរ) ្របករ ១៤ថ�ី ្របករ ១៨ ្របករ 

២០ ្របករ ២១ ្របករ ២២ថ�ី ្របករ ៣១ថ�ី(ពីរ) ្របករ ៣៣ថ�ី ្របករ ៣៤ ្របករ ៣៦ថ�ី ្របករ ៣៨ថ� ី

្របករ ៤០ថ�ី និង្របករ ៤៧ថ�ី(បី) ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា។ 
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ឧបសម�័ន� 
 

 



ករវយតៃម�របសគ់ណៈកមា� ធកិរខុមែ�ហ�លេលចំណុចផា� សប់�ូរៃនប្ប��ត�ិេនក�ងុបទប�� ៃផ�ក�ងុៃនរដ�សភា 
 

ល.រ 

ចំណុចផា� សប់�ូរៃន្របករេនក�ងុបទប�� ៃផ�ក�ងុៃនរដ�សភា 
 

 
ឃា� ែដលមានគូសបនា� តពី់េ្រកមជាចំណុចសំខនែ់ដលផា� ស់ប�ូរ។ 

ករវយតៃម�របស់ខុមែ�ហ�ល េដយេធ�ករេ្រប�បេធៀបប្ប��ត�ិក�ុងបទប�� ៃផ�ក�ុង

ចស់ និងប្ប��ត�កិ�ុងបទប�� ៃផ�ក�ុងថ� ី និងអនុសសនរ៍បស់ខុមែ�ហ�ល និងអង�ករ

សង�មសីុវលិនានាេទេលប្ប��ត�ិែដលបានផា� ស់ប�ូរ។ 
 

ពក្យគន�ឹះែដលមានេនក�ងុករវយតៃម�េនះ៖ 
• វជិ�មាន សំេដេលកររកីចំេរ នខ�ះៗ ឬ្របេសរជាងមុន អវជិ�មាន សំេដេល

ករផា� ស់ប�ូរែដលអ្រកកជ់ាងប្ប��តិចស់  

• មនិច្បោស់ សំេដេលអត�នយ័ែដលអចបក្រសយជាចណុំចវជិ�មាន 

ឬអវជិ�មាន 

• អក្សរពណ៌ៃបតងជាចំណុចវជិ�មាន និងជាអនុសសនរ៍បស់ខុមែ�ហ�ល  

• អក្សរពណ៌្រកហមសំេដេលចំណុចអវជិ�មាន ឬចណុំចមនិច្បោស់លស់ 

ជំពូកទី ២ ៖ អំពីសពុលភាពៃនអ�កតំណាងរ�ស� 

១ 

្របករ ៣ ថ� ី(ពីរ) 
      េនេពលេបកសមយ័្របជុំខងេលេនះ ្រពឹទ�សមាជិករដ�សភា្របកសជូនអង�សភាៈ 

    -េឈ� ះេបក�ជនជាបេ់ឆា� តជាស� ពរ ែដលគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត

បានប��ូ នមក។ 

    -េឈ� ះេបក�ជនជាបេ់ឆា� តែដលមានេគប�ឹងតវ៉ េហយែដល្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ��បាន

បដិេសធបណ�ឹ ងទងំេនាះ។ 
     ករ្របកសសុពលភាពខងេលេនះ មនិអចេធ�បានេឡយ ក�ុងករណីែដលមានគណ

បក្សនេយាបាយណាមយួទទលួអសនៈមយួ ឬេ្រចនក�ុងរដ�សភាេធ�ពហិករមនិ្រពមចូល

រមួសមយ័្របជុំដំបងូតមករេកះ្របជុំរបស់្រពះមហក្ស្រត ឬេធ�ពហិករមនិ្រពមចូលរមួ

្របជុំរដ�សភាស្រមាបក់រ្របកសសុពលភាព ៃនអណត�រិបស់សមាជិកនីមយួៗ។ 
     ក�ុងករណីេនះ ្រពឹទ�សមាជិករដ�សភា្រត�វចតន់ីតិវធិ ី តមបទប្ប��ត�ិៃនមា្រត១៣៨ 

ប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់។ េគាលបណំងៃនប��ត�ិ គឺរកដំេណាះ្រសយ

ក�ុងករធានាករបេង�តរដ�សភា េនបនា� បព់ ី គ.ជ.ប ្របកសលទ�ផលេបាះេឆា� តផ�ូវ

ករ។ ប��ត�ិេនះ (្រត�វបានដក្រសងព់ីមា្រត១៣៨ៃនច្បោប ់ ស�ីពីករេបាះេឆា� ត

េ្រជសតងំតំណាងរ�ស�) កប៏េង�តនូវភាពស�ុគស� ញៃននីតិវធិីក�ុងផ�ល់សុពលភាព

សមាជិករដ�សភា និងករដកអសនៈពីគណបក្សនេយាបាយជាបេ់ឆា� ត តមរយៈ

កិច�្របជុំដបំូងរបស់រដ�សភា ឬេពលស្បថចូលកនត់ំែណងរបស់អ�កតណំាងរ�ស�។ 

សំណួរសួរថា េតអ�កណាជារដ�សភាែដលសុពលភាព រដ�សភាថ�ី ឬរដ�សភាចស់ 

ក�ុងករេស�ដកអសនៈពគីណបក្សជាបេ់ឆា� ត ឬគណបក្សជាេ្រចនែដលសេ្រមចេធ�ព

ហិករ។ 
ខុមែ�ហ�លេស�ថា ប��ត�ិៃនច្បោបេ់បាះេឆា� តថ�ី ្រត�វផ�ល់អណំាច គ.ជ.ប ឬ/និង ្រពះ

មហក្ស្រត ក�ុងករ្របកសសុពលភាពសមាជិកភាពរដ�សភា េនបនា� បព់ីករលទ�
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ៃនច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស�។ 
     េឈ� ះតំណាងរ�ស�ទងំអស់ ែដលបាន្របកសសុពលភាពរចួេហយ ្រត�វបិទផ្សោយ

ក�ុងរដ�សភា ផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេ្រកយេពល្របជុ ំ និង្រត�វចុះផ្សោយក�ុងរជកចិ�

េ្រកយពីបានេធ�សច� ្របណិធានចូលកនត់ំែណង។ 

ផលេបាះេឆា� តផ�ូវករ ជាមយួនឹងេបក�ជនជាបេ់ឆា� តយ៉ាងតិច១២០របូ។ ចំេពះ

សមាជិករដ�សភាេធ�ពហិករក�ុងករស្បថចូលកនត់ំែណង ឬចូលរមួកិច�្របជុំរបស់

រដ�សភា ្រត�វទទួលទណ� កម�េ្រកមបទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�សភា។ 

ជំពូកទី ៣ ៖ អំពីគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យ ៍និងគណៈកម�ករនានាៃនរដ�សភា 

២ 

្របករ ៦ ថ�ី (ពីរ) 
      គណៈកម�ករនានាៃនរដ�សភាមានៈ 

    ១. គណៈកម�ករសិទ�ិមនុស្ស ទទួលពក្យបណ�ឹ ង អេង�ត នងិទំនាកទ់នំងរដ�សភា 

្រពឹទ�សភា 

    ២. គណៈកម�ករេសដ�កចិ� ហិរ�� វត�ុ ធនាគារ និងសវនកម� 

    ៣. គណៈកម�ករែផនករ វនិិេយាគ កសិកម� អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ បរសិ� ន និងធនធានទឹក 

    ៤. គណៈកម�ករមហៃផ� ករពរជាតិ និងមុខងរសធារណៈ 

    ៥. គណៈកម�ករកិច�ករបរេទស សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ េឃាសនាករ នងិ

ពត័ម៌ាន  

    ៦. គណៈកម�ករនតីិកម� និងយុត�ិធម ៌

    ៧. គណៈកម�ករអបរ់ ំ យុវជន កីឡា ធម�ករ កិច�ករសសនា វប្បធម ៌ នងិ 

េទសចរណ៍ 

    ៨. គណៈកម�ករសុខភបិាល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម្បទ ករងរ      

បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ នងិកិច�ករនារ ី

    ៩. គណៈកម�ករសធារណករ ដកឹជ��ូ ន ទូរគមនាគមន ៍ៃ្របសណីយ ៍ឧស្សោហកម� 

ែរ ៉ថាមពល ពណិជ�កម� េរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកម� និងសំណង ់

    ១០. គណៈកម�ករសេង�ត េបាសសំអត និង្របឆាងំអំេពពុករលួយ។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះបានបែន�មគណៈកម�ករែដលេធ�ករេលករ

្របឆាងំអំេពពុករលួយ េន្រសបេពលែដលម�ន�ីៃនស� បន័សធារណៈរបស់រដ�មយួ

ចំនួនកពុំង្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយ ែដលេធ�ឲ្យបាតប់ងថ់វកិជាតិយ៉ាងេ្រចនក�ុងមយួ

ឆា� ំៗ  និងបេង�តចនំនួគណៈកម�ករ េដម្បេីធ�ករ្រត�តពនិិត្យករងរនីតិ្របតិបត�។ិ 

ចំនួនដប(់១០) គណៈកម�ករ គឺងយក�ុងករែបងែចកេស�គា� េទគណបក្សកន់

អំណាច នងិគណបក្សមនិកនអ់ំណាចែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភា។ 
 
ទន�ឹមគា� េនះ ខុមែ�ហ�លផ�ល់េយាបល់ថា វេិសធនកម�បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា 

(ជា្រកបខណ័� ច្បោប)់ គួរដកប់��ូ លេគាលករណ៍ែបងែចកករដឹកនាគំណៈកម�ករ

េនក�ុងរដ�សភាថា គណបក្សដឹកនារំជរដ� ភបិាលទទួលតួនាទីដឹកនាគំណៈកម�ករ

មានចំនួនេស�នងឹ ចនំួនគណៈកម�ករដឹកនាេំដយគណបក្សមានអសនៈក�ុងរដ�

សភា ែដលមនិចូលរមួក�ុងរជរដ� ភបិាល។ 

៣ 
្របករ ៧ ថ� ី(ពីរ) 
      គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភាមានៈ 

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះបានែចងលំអិតអពីំភារកិច�របស់គណៈកមា� ធិករ 

អចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា និងករែបងែចកសិទ�អិំណាចច្បោស់អពីំគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�
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    -្របធានរដ�សភា 

    -អនុ្របធានទងំពីរ ៃនរដ�សភា 

    -្របធានគណៈកម�ករនានា ៃនរដ�សភា។ 
     ្របធានរដ�សភាជា្របធានគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា។ 
     កូរ ៉មុស្រមាប្់របជំុគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា ្រត�វឲ្យមានេលសពីពកក់ណា� ល

ៃនចំនួនសមាជិក។ 
     គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា មានអណត�ិេស�នឹងនីតិកលរបស់រដ�សភា។ 
     គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា មានភារកិច�ដូចតេទៈ 
    ក. ដឹកនា ំចតែ់ចង និងពនិិត្យសេ្រមចរល់ករងរ សកម�ភាពេផ្សងៗរបស់រដ�សភាក�ុង   
         លក�ខណ� កណំតៃ់នបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា ្រពមទងំទទួលករពនិិត្យ និងេដះ 
         ្រសយយ៉ាងហ�តច់តនូ់វេសចក�ីេស�ទងំឡាយរបស់្របជាពលរដ�។ 
    ខ. ចតែ់ចងករងររបស់រដ�សភា ក�ុងចេនា� ះសមយ័្របជុំៃនរដ�សភា។ 
    គ. េរៀបចំសមាសភាពេលខធិករបីរបូ ស្រមាបស់មយ័្របជុំបនា� ប ់េដម្បដីកជូ់នអង� 
         ្របជុំៃនរដ�សភាអនុមត័។ 
    ឃ. ធានាករ្រប្រពឹត�េទៃនអគ�េលខធិករដ� នរដ�សភា។ 
    ង. ធានា្រគប្់រគង និងករចណំាយថវកិរដ�សភាឲ្យ្រប្រពឹត�េទបាន្រតឹម្រត�វ តមករ 
         កំណតក់�ុងច្បោបស់�ីពី ្របពន័�ហិរ�� វត�ុសធារណៈ។ 
    ច. ធានាករផ�ល់េ្រគ�ងឥស្សរយិយសជូនដល់សមាជកិរដ�សភា។ 
    ឆ. ធានាករអនុវត�វនិយ័ក�ុងរដ�សភា។ 
    ជ. េលកជូនរដ�សភា អំពកីរណីៃនករេចទ្របកន ់ករចបខ់�ួន ករឃាតខ់�ួន ឬករ 
         ឃំុខ�ួនសមាជកិណាមយួៃនរដ�សភា េដយអនុវត�តមកថាខណ� ទី៣ នងិទ៤ី ៃន 
         មា្រត៨០ ៃនរដ�ធម�នុ��។ 
     ឈ. េលកជូនរដ�សភាពនិិត្យ និងសេ្រមចេលករផា� កករឃំុខ�ួន ករេចទ្របកន ់ 
          សមាជិករដ�សភាណាមយួ េដយសំេឡងបីភាគបនួៃនចំននួសមាជិករដ�សភា 

យរ៍ដ�សភា ពិេសសករ្រគប្់រគង និងករចំណាយថវកិរបស់រដ�សភា និងករធានា

ករ្រប្រពឹត�េទៃនអគ�េលខធិករដ� នរដ�សភា។ 
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          ទងំមូល។ 
    ញ. េលកជូនរដ�សភាពិនតិ្យ និងសេ្រមចអំពីករេលកអភយ័ឯកសិទ�ិសភា ករ្របគល់ 
          ជូនវញិនូវអភយ័ឯកសិទ�ិសភា ករេបាះបងេ់ចលករងរ វសិមតិភាព និងករ 
          ្របាសចកសមាជិកភាពរដ�សភា េដយសំេឡងពីរភាគបីៃនចំននួសមាជិករដ� 
          សភាទងំមូល។ 

៤ 

្របករ ៨ ថ�ី  
      ្របធានរដ�សភាមានមុខករដូចតេទេនះ: 
    ក. ធានាករ្រប្រពឹត�េទៃនរដ�សភាឲ្យបាន្រតឹម្រត�វតមរដ�ធម�នុ��  ទទលួអ��ត�ិច្បោប ់ 
         និងេសចក�ីសេ្រមចចតិ�ទងំឡាយែដលរដ�សភាបានអនុមត័ ្រពមទងំចតែ់ចងករ    
         ទកទ់ងអន�រជាតិទងំឡាយរបស់រដ�សភា 
    ខ. ដឹកនាអំង�្របជុំៃនរដ�សភា និងគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា 
    គ. េបក នងិេលកេពល្របជុំៃនរដ�សភា 
    ឃ. ចតែ់ចងករពិភាក្សោ េហយចុះហត�េលខេលកណំតេ់ហតុៃនកចិ�្របជុំគណៈកមា�  
          ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា និងករ្របជុំៃនរដ�សភា 
    ង. ញុាងំឲ្យ្របតិបត�ិតមបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា 
    ច. រក្សោករពរសណា� បធ់ា� បក់�ុងរដ�សភា 
    ឆ. តំណាងរដ�សភាក�ុងករទកទ់ងជាមយួ្រពះមហក្ស្រត និងអជា� ធរសធារណៈ។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់ េ្រពះថា មខុកររបស់្របធានរដ�សភាមានលក�

ណៈច្បោស់លស់ជាេ្រចន ប៉ុែន�ក្៏រត�វបានបក្រសយក�ុងករផ�ល់អំណាចមខុករដល់

្របធាន។ េសចក�ីសេ្រមចចតិ�ខ�ះរបស់្របធានរដ�សភាេធ�េឡងេដយ មនិ្រសបតម

េគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យ តមា� ភាព ្របសិទ�ភាព និងរដ�ធម�នុ��  ្រពមទងំបទ

ប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា។ េនេពលអនុវត�មុខករេនះ ្របធានរដ�សភាបានរេំលភ 

ដូចជាករេចញ «សរចរែណនាសំ�ីពីែបបបទករងរស�ីពី គណៈកម�ករនានាៃនរដ�

សភា ចុះៃថ�ទី១២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤» ជាេដម។ 

៥ 

្របករ ១០ ថ�ី (បី)  
      ក�ុងករណីធម�ត រដ�សភា្រត�វេបាះេឆា� តេ្រជសតងំដចេ់ដយែឡកពីគា� នូវសមាជិក

គណៈកម�ករនានាៃនរដ�សភា។ គណៈកម�ករនីមយួៗ្រត�វេ្រជសតងំ ្របធានមយួរបូ 

អនុ្របធានមយួរបូ និងេលខធិករមយួរបូ េដយវធិីេបាះេឆា� ត។ 
     ក�ុងករណីែដលស� នភាពនេយាបាយត្រម�វឲ្យអនុវត�តមច្បោបធ់ម�នុ��បែន�មសំេដ 

ធានានូវដំេណ រករជា្រប្រកតីៃនស� បន័ជាតិ ករេ្រជសេរ ស្របធាន និងអនុ្របធានគណៈ

កម�ករនានាៃនរដ�សភា ្រត�វអនុវត�តមចណុំច ខ.២ ៃន្របករ២ថ�ី(ពីរ)។ បនា� បម់ក រដ�

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះ្របធានគណៈកម�ករអចេកះ្របជំុ េបមានករេស�
សំុពីសំណាកស់មាជកិគណៈកម�ករចំនួន៣របូ។ 
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សភាអចដំេណ រករបន� េដម្បេី្រជសតងំដចេ់ដយែឡកពីគា� នូវសមាជិកគណៈកម�ករ

នានាៃនរដ�សភា េដយសំេឡងភាគេ្រចនដចខ់តៃនចនំួនសមាជិករដ�សភាទងំមលូ។ 
     េពល្របធានគណៈកម�ករអវត�មាន អនុ្របធានគណៈកម�ករបំេពញករងរជួស្រប

ធាន ក�ុងឋនៈជា្របធានស�ីទ ីតមរយៈលិខិតេផ�រសិទ�ិ។ 
     កូរ ៉មុស្រមាប្់របជុគំណៈកម�ករនានា ្រត�វឲ្យមានេលសពីពកក់ណា� លៃនចំនួនសមា

ជិក។ 
     គណៈកម�ករនមីយួៗ មានសមាជិកយ៉ាងតចិ្របាពំីររបូ។ 
     តំណាងរ�ស�មយួរបូ អចជាសមាជិកពីរគណៈកម�ករបាន។ 
     សមាជិកគណៈកម�ករចនំួន៣(ប)ីរបូយ៉ាងតចិ អចេស�សំុ្របជុំគណៈកម�ករ។ 

សំេណ េនះ ្រត�វជាលយលក�ណ៍អក្សរ េដយមានប�� កព់ីមូលេហតុសម្រសប។ ្របធាន 

គណៈកម�ករ អចេកះ្របជំុគណៈកម�ករ តមសំេណ ខងេលេនះបាន។ 

ជំពូកទី ៤ ៖ អំពីអគ�េលខធិករដ� ន 

៦ 

្របករ ១៤ ថ�ី (ពីរ)  
      រដ�សភាមានអគ�េលខធកិរដ� នមយួ ែដលមានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកមៈ 
    ក. េរៀបចំេធ�កំណតេ់ហតុរបស់រដ�សភា 
    ខ. ទទួលរ៉បរ់ងនូវ្រគបក់ចិ�កររដ�បាល និងេសវនានាជូនរដ�សភា 
    គ. ទំនាកទ់នំងេផ្សងៗេ្រករដ�សភា 
    ឃ. ទទួលរ៉បរ់ងសន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បេ់នក�ុងរដ�សភា 
    ង. ទទួលភារកចិ�េផ្សងៗែដល្របធានរដ�សភា្របគល់ឲ្យ 
    ច. អនុវត�តួនាទី នងិភារកចិ�ែដលមានកណំតេ់នក�ុងេសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈកមា�  
         ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់ េ្រពះថា ្របករេនះបានកំណតអ់ំពីតួនាទី និង

ភារកិច�របស់អគ�េលខធិករដ� ន ប៉ុែន�ចំណុចែដលទទួលភារកិច�របស់្របធានរដ�

សភា និងករសេ្រមចរបស់គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យ ៍ ហកឲ់្យអគ�េលខធិករដ� ន

េនេ្រកមករ្រត�ត្រតរបស់គណបក្សកនអ់ំណាច។ ចណុំចខ�ះៃន្របករេនះ អច

មានករអនុវត�នម៍និេស�ភាពគា�  និងរតឹត្បតិចេំពះភាគីពកព់ន័� ពិេសសមា� ស់េឆា� ត

ក�ុងករទកទ់ងអ�កតណំាងរ�ស� និងរដ�សភា េដយយកមូលេហតុសន�ិសុខ នងិ

សណា� បធ់ា� ប។់ អគ�េលខធកិរដ� នរដ�សភា គួរមានតួនាទី និងភារកចិ�ច្បោស់បែន�ម

អំពីករទទួលភារកិច�ពី ថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ ែដលមាន

អសនៈក�ុងរដ�សភា។ 

៧ 

្របករ ១៨ ថ�ី  
      កណំតេ់ហតុទងំអស់ នងិឯកសរដៃទេទៀតរបស់រដ�សភា ្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងអគ�

េលខធិករដ� នរដ�សភា។ អគ�េលខធិកររដ�សភា អចផ�ល់ជូនសធារណជន និង

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះបានបង� ញថា រដ�សភានឹងមានករេបកចំហក�ុង

ករផ�ល់នូវឯកសរនានារបស់ខ�ួនជូនសធារណជន នងិអ�កតំណាងរ�ស�។ 
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តំណាងរ�ស�នូវកណំតេ់ហតុ និងឯកសរខងេលតមករេស�សំុ េលកែលងែតកំណត់

េហតុ និងឯកសរសមា� តែ់ដល្រត�វមានករអនុ�� តពី្របធានរដ�សភា។ 

ទន�ឹមគា� េនះ ខុមែ�ហ�លផ�ល់េយាបល់ថា អគ�េលខធកិររដ�សភា ្រត�វផ�ល់ជូន

សធារណជន និងតំណាងរ�ស�នូវកំណតេ់ហតុ និងឯកសរខងេលតមករេស�សំុ 

និង្រពមទងំែចងអំពីនីតិវធីីៃនករេស�សំុ។ 

ជំពូកទី ៥ ៖ អំពីរេបៀបវរៈ 

៨ 

្របករ ២០ ថ�ី  
      ក�ុងរេបៀបវរៈ មានេសចក�ីជាលំដបម់ុនេ្រកយដូចតេទេនះ: 
១.ប�� ទងំឡាយ ែដលរដ�សភាបានសេ្រមចថាទុកជាករ្របញាប ់
២.ប�� ទងំឡាយ ែដលរជរដ� ភបិាលជូនមករដ�សភា 
៣.ប�� ទងំឡាយ ែដលគណៈកម�ករនានាជូនមករដ�សភា 
៤.ប�� ទងំឡាយ ែដលសមាជិករដ�សភាជូនមករដ�សភា។ 
     េបក�ុង្របេភទនីមយួៗមានប�� ជាេ្រចនេនាះ រេបៀបវរៈៃនប�� ទងំេនាះ ្រត�វេរៀបចំ

តមលំដបក់លបរេិច�ទៃនករប��ូ នមកដល់គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា េលក

ែលងែតមានករសេ្រមចេផ្សងពីេនះ។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះបានែចងទូលយជាងប��ត�ិចស់អពំីរេបៀបវរៈ 

ស្រមាបក់ិច�្របជុំេពញអង�របស់រដ�សភា ែដលជាប�� របស់គណៈកម�ករនានា ឬ/

និង សមាជិករដ�សភានឹង្រត�វបានដកចូ់លក�ុងរេបៀបវរៈរបស់រដ�សភា េហយេរៀបចំ

តមលំដបក់លបរេិច�ទ។ 

ជំពូកទី ៦ ៖ អំពីេសចក�ី្រពងច្បោប់ និងេសចក�ីេស�ច្បោប ់

៩ 

្របករ ២១ ថ� ី
     េសចក�ី្រពងច្បោបរ់បស់រជរដ� ភបិាល ្រត�វប��ូ នមកគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�     

សភា។ េសចក�ី្រពងច្បោបេ់នាះេធ�ជាលយលក�ណ៍អក្សរ េហយ្រត�វែចកជូនតំណាង

រ�ស�ទងំអស់ ្រពមទងំេសចក�ីែថ�ងេហតុមកជាមយួផង។ 
     គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា ប��ូ នេសចក�្ីរពងេនាះេទគណៈកម�ករតម

មុខជំនាញឱ្យពនិិត្យ។ កលេបពិនិត្យរចួេហយ ្របធានៃនគណៈកម�ករេនាះ ្រត�វនាយំក

េយាបល់គណៈកម�ករមកជ្រមាបជូនរដ�សភា។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់ េ្រពះថា ករែ្រប្រប�លមនិមានចណុំចគួរឲ្យកត់

សមា� ល់។ 

១០ 

្របករ ២២ ថ�ី )ពីរ(  
      េសចក�ីេស�ច្បោបែ់ដលតណំាងរ�ស� ឬសមាជិក្រពទឹ�សភាជាអ�កេធ�េនាះ ្រត�វេធ�ជា

លយលក�ណ៍អក្សរ ែចកជាមា្រត េហយមានេសចក�ីែថ�ងេហតុេនខងេដមជាបម់ក

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះបានែចងបែន�មអពីំនីតិវធិីៃនករប��ូ នេសចក�ីេស�
ច្បោបេ់នក�ុងរដ�សភា។ 
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ជាមយួផង។ 
     គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា ប��ូ នេសចក�ីេស�ច្បោបេ់នាះេទគណៈកម�ករ

តមមុខជំនាញឱ្យពិនិត្យ។ កលេបពិនិត្យរចួេហយ ្របធានៃនគណៈកម�ករេនាះ ្រត�វនាំ

យកេយាបល់របស់គណៈកម�ករមកជ្រមាបជូនរដ�សភា។ 

ែផ�កខ�ះៃនប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់ ្រតងច់ណុំច «្រត�វនាយំកេយាបល់

របស់គណៈកម�ករមកជ្រមាបជូនរដ�សភា» េ្រពះថា ជូនរដ�សភា្របជុំេពញអង� ឬ

យ៉ាងណា? 

ជំពូកទី ៨ ៖ អំពីប��ត�ិពិេសសស្រមាបថ់វកិជាតិ និងថវិកស្រមាប់រដ�សភា 

១១ 

្របករ ៣១ថ�ី )បី(  
     រដ�សភា មានថវកិស�យត័ស្រមាបដ់ំេណ រករ។ គណៈកម�ករេសដ�កចិ� ហិរ�� វត�ុ 

ធនាគារ និងសវនកម� េដយមានករចូលរមួពីតំណាងគណៈកម�ករនានារបស់រដ�សភា 

មានភារកិច�ពិនតិ្យ និងេលកេយាបល់ក�ុងគេ្រមាងថវកិ្របចឆំា� រំបស់រដ�សភា ែដលេរៀបចំ

េដយអគ�េលខធិកររដ� នរដ�សភា េដម្បដីកជូ់នគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភាពិនិ
ត្យសេ្រមច េហយប��ូ នេសចក�ីេស�ថវកិេនាះេទ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ ដក់
ប��ូ លេទក�ុងគេ្រមាងថវកិជាតិ តមករកំណតក់�ុងច្បោបស់�ីពី ្របពន័�ហិរ�� វត�ុសធារណៈ។ 
     រល់ករចណំាយថវកិរបស់រដ�សភា ្រត�វមានតមា� ភាព និងធានាផ�ល់េសវ្របកប

េដយ្របសិទ�ភាព និងសមធមជូ៌នដល់រដ�សភា គណៈកម�ករនានារបស់រដ�សភា ថា� ក់

ដឹកនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ និងសមាជកិរដ�សភា។ 
     ែបបបទចណំាយថវកិរបស់រដ�សភា ្រត�វកំណតេ់ដយេសចក�ីសេ្រមច្របចឆំា� រំបស់

គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា។ 
     អគ�េលខធិករដ� នរដ�សភា ទទួលខុស្រត�វេធ�របាយករណ៍ចំណាយថវកិរដ�សភា 

េនរល់៦ែខម�ង នងិក�ុងរល់ដំណាចឆ់ា�  ំ និងដកជូ់នគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា 

ពិនិត្យសេ្រមច េ្រកយពីមានករវយតៃម� នងិេសចក�សីន�ិដ� នពីគណៈកម�ករេសដ�កិច� 

ហិរ�� វត�ុ ធនាគារ និងសវនកម� ្រពមទងំមានករចូលរមួពីតំណាងគណៈកម�ករនានា

របស់រដ�សភាផង េលកែលងែតរបាយករណ៍ទូទតថ់វកិដំណាចឆ់ា�  ំេ្រកយពីគណៈ    

កមា� ធិករអចិៃ�ន�យព៍ិនតិ្យសេ្រមច េហយ្រត�វប��ូ នេទ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ 

េដម្បេីរៀបចំប��ូ លក�ុងេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះបានែចងលំអតិអពំីដំេណ រេរៀបចំគេ្រមាងថវកិ

្របចឆំា� រំបស់រដ�សភា និងរបាយករណ៍ចំណាយថវកិ និង្រពមទងំេបកឲ្យមានករ

ចូលរមួពីតំណាងគណៈកម�ករនានារបស់រដ�សភា។ រល់ករចំណាយថវកិជាត្ិរត�វ

ធានាផ�ល់េសវេដយសមធមជូ៌នថា� កដឹ់កនាតំណំារ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ 

និងសមាជិករដ�សភា។ 
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ជំពូកទី ៩ ៖ អំពីសណួំរ និងចេម�យ 

១២ 

្របករ ៣៣ ថ�ី )ពីរ(  
     តំណាងរ�ស�ែដលបានតងំសំណួរចំេពះរដ�ម�ន�ណីាមយួ អចសំុដកលិខតិតងំ

សំណួររបស់ខ�ួនេចញបាន។ 
     តំណាងរ�ស�ឯេទៀតអចទទលួពក្យសំុតងំសំណួរែដលដកេចញេហយេនាះេទជូន

្របធានរដ�សភាសជាថ�ីេទៀតបាន កលេបយល់េឃញថាចបំាច។់ 
     េបមានករេបកឱ្យជែជកេដញេដល មា� ស់សំណួរ វគ�ិនឯេទៀត និងរដ�ម�ន�ពីកព់ន័� 

នាយករដ�ម�ន�ីអចជែជកប�ូរេយាបល់ក�ុងរយៈេពលែដលមនិអចេលសពីមយួេពល្របជុំ

េឡយ។ រដ�សភាកំណតទុ់ករយៈេពលមយួៃថ�ក�ុងមយួសបា� ហ៍ស្រមាបក់រតងំ និងករ

េឆ�យសំណួរ។ ករ្របជុំេនះ មនិទមទរកូរ ៉មុេទ។ 
     េបសំណួរ ចំេលនាយករដ�ម�ន�ី នាយករដ�ម�ន�ី ឬតណំាងក�ុងករណីនាយករដ�ម�ន�ី
មានធុរៈ ្រត�វមកេឆ�យសំណួរ។ 
     េបសំណួរ ចំេលសមាជិករជរដ� ភបិាលរបូណា សមាជិករបូេនាះ ្រត�វមកេឆ�យ

សំណួរេនរដ�សភា។ 
     េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ សមយ័្របជុំស្រមាបេ់ឆ�យសំណួរខងេលេនះ មនិអច

េបកលទ�ភាពឱ្យមានករេបាះេឆា� ត្របេភទណាមយួបានេឡយ។ 
     ែបបបទ និងនតីិវធិីៃនសំណួរ និងចេម�យ ្រត�វកណំតេ់ដយេសចក�ីសេ្រមចរបស់

្របធានរដ�សភា។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់ េ្រពះថាអចនឹងមានបទដ� នខុសគា� េទេល
ករសេ្រមចរបស់្របធានរដ�សភាេលែបបបទ និងនីតិវធិីៃនសំណួរ នងិចេម�យ។ ករ

សេ្រមចរបស់្របធានេដយគា� ននីតិវធិីអចនាមំកនូវភាពអត�េនាមត័ និងលេម��ង

េដយគា� នេហតុផល។ ករអនុវត�នក៍ន�ងមក ្របធានរដ�សភាបានសេ្រមចមនិឲ្យ

តំណាងរ�ស�ដកសំ់ណួរ ចំេពះករេកះអេ�� ញតណំាងរដ� ភបិាលមកបំភ�េឺនរដ�

សភា។ 

១៣ 

្របករ ៣៤ ថ� ី
    គណៈកម�ករទងំឡាយរបស់រដ�សភាអចអេ�� ញរដ�ម�ន�ីណាមយួ មកបភំ�អឺំពបី��

អ�ីមយួែដលពកព់ន័�នឹងវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពអវជិ�មាន េ្រពះថាបានលុបពក្យ «វរជនណាមយួ» ែដលគណៈ

កម�ករអចអេ�� ញមកបំភ�។ឺ វេិសធនកម�េនះបានបន�យវសិលភាពៃន្របករេនះ 

េន្រសបេពលែដលករអនុវត�នក៍�ុងអណត�ិទ៥ីេនះ (េនបនា� បព់តីំណាងរ�ស�គណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិចូលរដ�សភា) េដយគណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្ស

្របឆាងំក�ុងករេកះអេ�� ញម�ន�ីសង�មសីុវលិ និងម�ន�ីពកព់ន័�េផ្សងេទៀតេទេឆ�យ

បំភ�េឺនរដ�សភាេលវស័ិយពុករលួយ ដីធ�ី និងសិទ�ិមនុស្សជាេដម។  
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     ម្៉យោងេទៀតអចមានករបក្រសយថា គណៈកម�ករនានារបស់រដ�សភាអច

អេ�� ញរដ�ម�ន�ីបានែតមា� ក ់ េន្រសបេពលែដលករអនុវត�នក៍ន�ងមកគណៈកម�ករ

ខ�ះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីេ្រចនមកបភំ�ជឺាមយួគា�  េ្រពះប�� ែដល្រត�វបំភ�េឺនះជាប�� អន�រ 

វស័ិយ។ 

ជំពូកទី ១០ ៖ អំពីករបេ��ញមត ិ

១៤ 

្របករ ៣៦ថ�ី )ពីរ(  
     ក�ុងប�� ទងំឡាយែដលរដ�សភា្រត�វពិនិត្យ រដ�សភាបេ��ញមតិេដយវធិី៣យ៉ាងគ ឺ

េដយេលកៃដ ឬេដយេបាះេឆា� តចំហ ឬេដយេបាះេឆា� តសមា� ត។់ 
     វធិីបេ��ញមតិេដយេលកៃដ ឬេដយេបាះេឆា� តចហំខងេលេនះ អចេធ�េឡងតម

្របពន័�េអឡិច្រត�នចិ។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់ េ្រពះថា ករែ្រប្រប�លមនិមានចណុំចគួរឲ្យកត់

សមា� ល់។ 

១៥ 

្របករ ៣៨ថ�ី )ពីរ(  
     កលេបករបេ��ញមតិេដយេលកៃដបានេធ�ពីរដងេហយ េនែតមនិទនប់ានលទ�

ផលច្បោស់លស់េនាះ ្រត�វេ្របវធិីេបាះេឆា� តជាចំហ។ 
     វធិីេបាះេឆា� តចំហេនះ្រត�វេធ�ដូចតេទៈ 
     អជា� សភាែដលជាម�ន�ចីតត់ងំេដយអគ�េលខធកិររដ�សភា កនហិ់បេឆា� តេដរ

ទទួល្របមូលយកសន�ឹកេឆា� តពីសមាជិករដ�សភា។ សមាជិករដ�សភា ្រត�វសរេសរេឈ� ះ

ខ�ួនេលសន�ឹកេឆា� តេនាះ។ សន�ឹកេឆា� ត មានបីយ៉ាងៈ ពណ៌សសមា� ល់ថា្រពម ពណ៌េខៀវ

សមា� ល់ថាមនិ្រពម នងិពណ៌សឆ�ូតេខៀវសមា� ល់ថា អនុបវទ។ 
     េ្រកយពីេបាះេឆា� តរចួេ្រសចេហយ េលខធិកររបស់ន�ឹកេឆា� ត។ ដល់របស់ន�ឹក

េឆា� តរចួេហយ ្របធានរដ�សភា្រត�វ្របកសលទ�ផលជូនអង�សភាស� ប។់ 

ប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់ េ្រពះថា ករែ្រប្រប�លមនិមានចណុំចគួរឲ្យកត់

សមា� ល់។ 

 
 

១៦ 

្របករ ៤០ថ�ី )ពីរ(  
     វធិីេបាះេឆា� តសមា� ត្់រត�វែតេ្របក�ុងករេ្រជសតងំ ករសែម�ងករទុកចិត� និងក�ុងករ

អនុមត័ញត�ិបេនា� ស េវៀរែលងែតមានកំណតក់�ុងច្បោបធ់ម�នុ��បែន�មសំេដធានានូវ

ប��ត�ិេនះមានភាពមនិច្បោស់លស់ េ្រពះថា ករែ្រប្រប�លមនិមានចណុំចគួរឲ្យកត់

សមា� ល់។ 
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ដំេណ រករជា្រប្រកតីៃនស� បន័ជាតិ។ 
     ករអនុមត័ច្បបេ់ធ�វេិសធនកម�រដ�ធម�នុ��  អច្រប្រពឹត�េដយវធិីេបាះេឆា� តសមា� ត ់ 

ែដរ។ 
     ស្រមាបក់រេបាះេឆា� តសមា� ត ់ េលខធិករអង�្របជុំ្រត�វចបេ់ឆា� តេ្រជសេរ សសមាជិក

្របារំបូ ក�ុងចេំណាមេឈ� ះសមាជិករដ�សភាវត�មាន េដម្បេីរៀបចំជាគណៈកម�ករេបាះ  

េឆា� ត។ 

ជំពូកទី ១២ ថ�ី ៖ អំពរីេបៀប្របជុំ និងថា� កដ់កឹនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ 

១៧ 

្របករ ៤៧ថ�ី )បួន(  
     ករ្របជុំរដ�សភា ្រត�វេធ�ជាសធារណៈ។ 
     ករ្របជុំរដ�សភានឹងយកជាករបានលុះ្រតែតមានៈ 
    ក. កូរ ៉មុេលសពពីីរភាគបៃីនចំនួនសមាជិករដ�សភាទងំមូល ស្រមាបក់រអនុមត័ទងំ

ឡាយណាែដលត្រម�វឱ្យយកមតិភាគេ្រចនពីរភាគបីៃនចំននួសមាជិករដ�សភាទងំមូល។ 

    ខ. កូរ ៉មុេលសពីពកក់ណា� លៃនចំននួសមាជិករដ�សភាទងំមូល ស្រមាបក់រអនុមត័

ទងំឡាយណា ែដលត្រម�វឱ្យយកមតិភាគេ្រចនេដយេ្រប�ប ឬយកមតិភាគេ្រចនដច់

ខតៃនចំនួនសមាជិករដ�សភាទងំមលូ។ 
     សមាជិកែដលអវត�មាន្រត�វបានចុះក�ុងប�� ីអវត�មាន េហយប�� ីេនះ្រត�វបាន្របកស

េដយ្របធាន េដយប�� កអ់ំពីមូលេហតុផង។ 
     ្របធានរដ�សភា្រត�វផា� កករ្របជុំ េបកូរ ៉មុមនិ្រគបក់�ុងរយៈេពល១៥(ដប្់របា)ំនាទី
បនា� បព់ីហួសេពលកណំតៃ់នករចបេ់ផ�ម្របជុំ។ 

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះបានប��ត�ិេនះបានប�� កប់ែន�មថា ករ្របជុំរដ�

សភា ្រត�វេធ�ជាសធារណៈ ខណៈែដលរដ�ធម�នុ��កប៏ានប�� កែ់ដរ។ 

១៨ 

្របករ ៤៨ ថ�ី (បី) 
     តំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ ែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភា ចបព់៥ី(្របា)ំ 

ភាគរយេឡងេទ ្រត�វេរៀបចំថា� កដឹ់កនាតំណំាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ តមគណ

បក្សនេយាបាយនីមយួៗ។ ថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ មាន 

សមាសភាពយ៉ាងេ្រចន ៣ (បី) របូ េដយ្រត�វមាន្របធាន១(មយួ) របូ។ ប�� ីរយនាម 

ប��ត�ិេនះមានភាពវជិ�មាន េ្រពះថា ករកំណតអ់សនៈចំននួ២៥%ៃនរដ�សភា ៃន

គណបក្សមានអសនៈក�ុងរដ�សភាែដលមនិចូលរមួក�ុងរជរដ� ភបិាល (គណបក្ស

្របឆាងំ) ជាលក�ខណ� ករបេង�ត្របធាន្រក�មភាគតិច និងករទទួលស� ល់គណបក្ស

្របឆាងំធំជាងេគេនក�ុងរដ�សភា។ ចនំួនអសនៈ ២៥%េនាះ ជាអសនៈគឺស្រមាប់

គណបក្សែតមយួ។ ករត្រម�វចំនួនភាគរយៃនអសនៈេ្រចន េបដូចរដ�សភាេន
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របស់ថា� កដ់ឹកនាតំណំាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ្រត�វេផ�ជូន្របធានរដ�សភា។ ថា� ក់

ដឹកនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយមានភារកិច�ដូចខងេ្រកមៈ 

     -េធ�ករដឹកនាតំំណាងរ�ស�របស់គណបក្ស េដម្បេីធ�ឲ្យករងរពកព់ន័�ទងំឡាយបាន

្រប្រពឹត�េទ្រសបតមកម�វធិីនេយាបាយ និងេគាលករណ៍នានារបស់គណបក្ស។ 

     -េធ�ករស្រមបស្រម�លជាមយួថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស�គណបក្សនេយាបាយែដល

មានអសនៈក�ុងរដ�សភា េដម្បេីធ�ឲ្យករងរពកព់ន័�ទងំឡាយបាន្រប្រពឹត�េទេដយ

រលូន និងធានាបាននូវផល្របេយាជនជ៍ាតិ និង្របជាពលរដ�។ 
     រដ�សភា្រត�វផ�ល់ឲ្យថា� កដឹ់កនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ នូវមេធ្យោយ

បាយសម្រសប េដម្បថីា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ បំេពញតនួាទី 

និងភារកិច�របស់ខ�ួនបានល�េនក�ុងរដ�សភា។ 
     ្របធាន្រក�មតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយេ្រករជរដ� ភបិាល ែដលមាន

អសនៈក�ុងរដ�សភាចបព់ី ២៥ (ៃម�្របា)ំ ភាគរយេឡងេទ មានេឈ� ះេហថា ្របធាន

្រក�មមតិភាគតិចេនរដ�សភា។ ្របធាន្រក�មមតិភាគតចិ ជាគូសន�នាជាមយួនងឹ្របមុខរជ

រដ� ភបិាលទកទ់ងនឹងប�� ្របេទសជាតិ។ ្របធាន្រក�មមតិភាគតិច មានឋនៈេស�នាយក

រដ�ម�ន�ី។ 
     អសនានុ្រកមៃន្រក�មតណំាង ្រត�វេរៀបជា្រក�មៗ តមគណបក្សនេយាបាយពីមខុេទ

េ្រកយ។ ្រក�មនីមយួៗ ្រត�វមានសមាជិកយ៉ាងតិចដបរ់បូ។ តណំាងរ�ស�មយួរបូអច

ចូលជាសមាជិករបស់្រក�មែតមយួប៉េុណា� ះ។ ្រក�មនីមយួៗ ្រត�វមាន្របធានមយួរបូ អនុ

្របធានមយួរបូ។ គណបក្សនេយាបាយមានអសនៈតិចជាងដប្់រត�វេ្រជសេរ ស្រក�មណា

មយួែដលខ�ួនេពញចតិ�េនជាមយួ។ ប�� ីរយនាមរបស់្រក�មតំណាងរ�ស� ៃនគណបក្ស

នេយាបាយ ្រត�វេផ�ជូន្របធានរដ�សភា។ 

អណត�កិន�ងមកគា� នេទ្របធាន្រក�មភាគតិច ឬ្របធាន្រក�មគណបក្ស្របឆាងំ។ 

ជាមយួគា� េនះវេិសធនកម�មនិបានែចងច្បោស់លស់អំពតីួនាទី និងសិទ�ិអំណាច

របស់្របធាន្រក�មតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយ្របឆាងំេនះ។ តំណាងរ�ស�

ៃនគណបក្សមយួមានអសនៈចបព់ី៥% បេង�តថា� កដ់កឹនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណ

បក្សេនាះ។ 

      
     ខុមែ�ហ�លផ�ល់អនុសសនថ៍ា ្របធាន្រក�មភាគតិចគួរ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យបេង�ត

អ�កនាពំក្យ ៃន្រក�មភាគតិចេនរដ�សភាទទួលបន�ុកវស័ិយសំខន់ៗ របស់រជរដ� ភិ
បាល។  
     ្របករេនះ គរួលបេ់ចលលក�ខណ� ត្រម�វតំណាងរ�ស� ១០នាក ់ក�ុងករបេង�ត

្រក�ម ឬទុកឲ្យបេង�ត្រក�មតណំាងរ�ស�មយួែដរ ចំេពះគណបក្សទទួលបានអសនៈ

តិចជាង១០ ែដលផ�ល់លទ�ភាពក�ុងករបេ��ញមតិដល់គណកប្សេនាះក�ុងកិច�្របជុំ

េពញអង�របស់រដ�សភា។ 

 
ជាសរបុ ៖ ប�� ត�ិថ�ី (បានផា� ស់ប�ូរ ឬបែន�ម) ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភាគឺមានភាពវជិ�មានេ្រចន។ មានប�� ត�ិៃន្របករចំននួ៩ មានភាពវជិ�មាន េហយប�� ត�ិៃន្របករ

ចំននួ១ មានភាពអវជិ�មាន និងខណៈែដលប�� ត�ិៃន្របករចំននួ៨ មានភាពមនិច្បោស់លស់។ 
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ឧបត្ថម្ភដោយ 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 គណៈកម្មា ធិការដ ើមបកីារដ ោះដនោ តដោយដេរ ីនិងយុតតធិមដ៌ៅកមពុជា 
 ផទោះដលខ ១៣៨ ផលូវ ១២២ ទឹកលអក១់ ទទួលដោក ភោដំពញ ប្បអបេំ់បុប្តដលខ ១១៤៥ 
 ទូរេ័ពទ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០  ទូរសារ ០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 
 អីុដម៉េលៈ comfrel@online.com.kh ; comfrel@comfrel.org 
 ដគហទំពរ័ៈ www.comfrel.org                                            
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