
  
 

របយករណ៍ឆន ំទី២ េលខ ១២ នីតិកលទី ៤  ែខកកក -កញញ  20១០ 

 

េនកនុងរបយករណ៍ឃ្ល ំេមើលសភ និងតំ ង ្រស្តពីែខកកក  ដល់ែខកញញ  ២០១០េនះ ខុមែ្រហ្វលនឹងបង្ហ ញករ
រកេឃើញ និងករសេងកតរបស់ខ្លួនទក់ទងនឹងករបន្តមនអតុលយភពៃនអំ ចនីតិបញញត្តិចំេពះអំ ចនីតិ្របតិបត្តិ ពិេសស
ករបន្តធ្ល ក់ទន់េខ យៃនអំ ច ថ ប័ននីតិបញញត្តិ និងករបំេពញតួនទីរបស់អនកតំ ង ្រស្តេនកនុងវមិនរដ្ឋសភ។ 

 អតុលយភពអំ ចនីតិបញញត្តិកនុងនីតិកលទី៤េនះ ចំេពះអំ ចនីតិ្របតិបត្តិបន្តមនកន់ែតខ្ល ំង េនេពលែដល
ថន ក់ដឹកនំៃនអំ ចទំងពីរមកពីគណបក ែតមួយ។ 

 ករបំេពញតួនទីរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ែដលមិនមកពីគណបក កន់អំ ចក៏កន់ែតពិបកកនុងករឃ្ល ំេមើលករងរ
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 ្រកុមអនកតំ ង ្រស្តមកពីគណបក សមរង ុ ី ែដលជគណបក ្របឆំងបនបង្ហ ញករលំបករបស់ខ្លួនេនកនុង
សននិសីទ រព័ត៌មនេនែខសី  ឆន ំ២០១០ ថ អនកតំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួនបន ក់លិខិតេទ ជរ ្ឋ ភិបលចំនួន ៤៧ចបប់ 
ចប់ពីែខមក រហូតដល់ែខសី  ២០១០ ែដលលិខិតេនះរមួមនករអន្ត គមន៍ អំពវនវ ក់សំនួរ េសនើឲយបំភ្លឺេនរដ្ឋសភ 
ក៏បុ៉ែន្តមនករេឆ្លើយមកវញិែត ១៥ លិខិតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 មទិននន័យខុមែ្រហ្វលទទួលបន កនុងរយៈេពល៣ែខ (កកក  ដល់ កញញ )  មនលិខិតអនកតំ ង ្រស្តចំនួន១២
ចបប់ រមួមនករអន្ត គមន៍ ក់សំណួរដល់ ជរ ្ឋ ភិបល ករេឆ្លើយបំភ្លឺេនរដ្ឋសភ។ េទះបីយ៉ង  ្រតឹមចុងែខ កញញ  
ខុមែ្រហ្វល មិនមនព័ត៌មនទក់ទងនឹងករេឆ្លើយតបលិខិតទំងេនះេនេឡើយេទ។  

ករសេងកតកន្លងមកក៏បង្ហ ញែដរថ ្របធនអងគ្របជំុសភជេរឿយៗែតងែតករពរដល់ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបលែដលមក
បំភ្លឺេនរដ្ឋសភ មរយៈមិនឲយតំ ង ្រស្តសួរបែនថម ឬសួរេដញេ លេទេលើចេម្លើយរបស់ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបលែដលមក
បំភ្លឺ។ 

 តុលយភពអំ ចៃនរដ្ឋសភចំេពះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងកន់ែតធ្ល ក់ចុះែថមេទៀត ្របសិនេបើមិនមនករេធ្វើវេិ ធនកមម
បទបញជ ៃផទកនុងែដលករពរ និងធនដល់តួនទីរបស់គណបក ្របឆំងឲយមនកនុងរចនសមព័នធថន ក់ដឹកនំៃន ថ ប័នរដ្ឋសភ
េទេនះ។ 

ករសេងកតកនុងរយៈេពលេនះក៏បង្ហ ញែដរថ មនចលនទំងកនុង ថ ប័នសភ និង ថ ប័នអន្តរជតិឲយមនករយក
ចិត្តទុក ក់ពីលទធភពបេងកើត្រកុម្រស្តីតំ ង ្រស្តេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ្រស្តី េទះបីយ៉ង ករសេងកតបង្ហ ញថ ក់
មនករលំបកស្រមប់ករេធ្វើកររមួគន រ ង្រស្តីតំ ង ្រស្តរ ងគណបក កន់អំ ច និងគណបក ្របឆំង ជពិេសស
បនទ ប់ពីមនករប្តឹងប្តល់េទវញិេទមករ ងថន ក់ដឹកនំគណបក ទំងពីរ។ 

កនុងរយៈេពលរដ្ឋសភស្រមកមិន្របជំុ អនកតំ ង ្រស្តភគេ្រចើនបនចុះមូល ្ឋ នជួប្របជពលរដ្ឋ ជួបសមជិក
គណបក  និង ជញ ធរជេដើម។ 

ករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តេនកនុងរយៈេពល ៣ែខ (កកក  ដល់ កញញ  ២០១០) មព័ត៌មនខុមែ្រហ្វល
ទទួលបនបង្ហ ញថ មនអនកតំ ង ្រស្ត្របមណ៨១របូ (្របមណ ៦៦% ៃនអនកតំ ង ្រស្តសរបុ ១២៣របូ) បនចុះ
មូល ្ឋ នសរបុបន្របមណ៣៨៦ េលើក។ ចំនួនេនះេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងរយៈេពល ៣ ែខមុនគឺពីែខ េម  ដល់ ែខមិថុន 
ែដលជរយៈេពលសម័យ្របជំុេលើកទី ៤ គឺមនចំនួន្រប ក់្របែហលគន  (មនរហូតដល់ ៣៩៦េលើក េហើយមនអនក
តំ ង ្រស្តែត ៧៣របូ)។ 

កនុងចំេ មតំ ង ្រស្តទំង៨១របូ ែដលបនចុះមូល ្ឋ ន មនតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជសរបុ៥៨របូ
(េសមើនឹង៦៤% ៃនតំ ង ្រស្តគណបក េនះសរបុ៩០របូ)។ តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីសរបុ១៨របូ (េសមើនឹង៦៩%ៃនតំ
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ង ្រស្តគណបក េនះសរបុ ២៦របូ)។ ចំែណកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស ែដលមនចំនួន៣នក់បនចុះមូល ្ឋ ន
ទំងអស់។ តំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច និងតំ ង ្រស្តគណបក ជតិនិយម (អតីតនេ ត្តមរណឫទធិ) ១របូ កនុង
ចំេ ម ២របូដូចគន  បនចុះមូល ្ឋ ន ។ 

តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជទំង ៥៨របូបនចុះមូល ្ឋ នសរបុ ២៦១េលើក ឬជមធយមអនកតំ ង ្រស្ត
មន ក់បនចុះមូល ្ឋ នសរបុ៥េលើកកនុងរយៈេពល ៣ែខេនះ។ តំ ង ្រស្តសមរង ុ ីទំង១៨របូបនចុះមូល ្ឋ នសរបុ១០៨េលើក
ឬជមធយមអនកតំ ង ្រស្តមន ក់បនចុះមូល ្ឋ នសរបុ៦េលើកកនុងរយៈេពល ៣ែខេនះ។ 

ចំែណកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស  គណបក ជតិនិយម និងគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុចរមួគន ចុះមូល ្ឋ នសរបុ
បនចំនួន ១៧េលើក។ 

 
្រកហ្វកិទី១៖ ភគរយចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក េធៀបភគរយៃន សនៈសភសរបុ មគណបក  

  
 

 

្រកហ្វិកទីមួយបង្ហ ញថ ចំនួនចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក  គឺេសទើរែតសមម្រតេទនឹង សនៈ
សភែដលគណបក នីមួយៗទទួលបន។ គណបក ្របជជនកមពុជបនចុះមូល ្ឋ នែដលមនចំនួនេ្រចើនជងេគរហូតដល់ 
២៦១េលើក។ បុ៉ែន្តេបើេ្រប បេធៀបភគរយៃនចំនួនអនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក នីមួយៗ ភគរយៃនចំនួនតំ ង ្រស្ត
គណបក សមរង ុ ីបនចុះមូល ្ឋ ន គឺខពស់ជងេគ។ បនន័យថ អនកតំ ង ្រស្តគណបក េនះបនចុះមូល ្ឋ ន ២៨% ៃន
ចំនួនេបសកកមមទំងអស់ េបើេ្រប បេទនឹងចំនួនតំ ង ្រស្តគណបក េនះែដលមនែត ២១% ៃនចំនួនតំ ង ្រស្តទំង
អស់។ 

តំ ង ្រស្តគណបក ៣ េទៀត គឺគណបក សិទធិមនុស  គណបក ជតិនិយម និងគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច ក៏បនខិត
ខំចុះេទមូល ្ឋ នេ្រចើនែដរ េបើេទះបីចំនួនអនកតំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួនមនតិចក៏េ យ។ 

 
 

ភគរយកនុង សនៈសភ មគណបក ភគរយចុះមូល ្ឋ ន 
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ងទី ១៖ េគលបំណងៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក  

េគលបំណងៃនករចុះមូល ្ឋ នទងំ 
២៩០េលើក របសត់ំ ង ្រស្ដ

ទងំ៧០របូ 

គណបក នេយបយ 
សរបុៃន 

េគលបំណង  

៥៨ របូ 

 

១៨ របូ 

 

៣ របូ 

 

១ របូ 

 

១ របូ 

កសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យនិង 
ករសេមព ធសមិទធផលនន 

១៨៣ 
(៧០%) 

៣៦ (៣៣%) ៣ (៣០%) ០ ១ (២០%) ២២3 (៥៨%) 

ករចុះព្រងឹងៃផទកនុង និង បេ ្ដ ញគណបក  ៥០ (១៩%) ៥៦ (៥២%) ៤ (៤០%) ២ (១០០%) ២ (៤០%) ១១៤ (៣០%) 

ករចុះអមដំេណើ រជ្រកុម ឬ 
អមដំេណើ រថន ក់ដឹកនំ 

១៧ (៦%) ០ ០ ០ ០ ១៧ (៤%) 

ករចូលរមួកនុងេវទិក ធរណៈ ៤   (២%) ១០  (៩%) ៣ (៣០%) ០ ២ (៤០%) ១៩ (៥%) 

 ករអន្ដ គមន៍ និងេ ះ្រ យបញ្ហ នន ៧  (៣%) ៦ (៦%) ០ ០ ០ ១៣ (៣%) 

សរបុេគលបំណង មគណបក  ២៦១ ១០៨ ១០ ២ ៥ ៣៨៦(១០០%) 

ងទី ១ បនបង្ហ ញថ ករចុះមូល ្ឋ នភគេ្រចើនរបស់អនកតំ ង ្រស្តគឺេផ្ត តេទេលើករចុះមូល ្ឋ នកនុងេគល 
បំណង កសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យ និងករសេមព ធសមិទធផលននែដលសរបុមនរហូតដល់ ២២៣េលើក និងករចុះ
ព្រងឹងៃផទកនុង និងប ្ដ ញគណបក  ១១៤េលើក ចំែណកករអន្ដ គមន៍ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ននមនចំនួនតិចជងេគគឺ 
១៣េលើកេសមើនឹង៣%។ 

 

-តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជៈ អនកតំ ង ្រស្ដមកពីគណបក ្របជជនកមពុជេផ្ត តេទេលើករសួរសុខទុកខ ែចក
អំ យ និងករសេមព ធសមិទធផលនន មនភពេ្រចើនេលើសលប់ដល់េទ ១៨៣េលើក េសមើនឹង ៧០% េបើេ្រប បេធៀបនឹង
េគលបំណងៃនករចុះមូល ្ឋ នកនុងគណបក េនះ។ លំ ប់បនទ ប់គឺករព្រងឹងប ្ដ ញគណបក ែដលមន ១៩%េសមើនឹង 
៥០េលើក។ ករអមដំេណើ រថន ក់ដឹកនំមនចំនួន ១៧េលើក េហើយករចុះជួយអន្ដ គមន៍មនចំនួនតិចតួចកនុងបក  ែតេលើសេគ
េបើេ្រប បេធៀបជមួយគណបក េផ ងគឺ ៧ដងេសមើនឹង ៣% និងករចូលរមួេវទិក ធរណៈមនតិចតួចគឺ ២%បុ៉េ ្ណ ះ។  

ករណីខ្លះៗៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមនដូចជ៖ ៃថងទី១៤ ែខកកក  ឆន ំ
២០១០ អនកតំ ង ្រស្ត េទស ៊ ញ មណ្ឌ លបត់ដំបងបនអេញជ ើញជួបសំេណះសំ លសួរសុខទុកខេ ក្រគូ អនក្រគូ េន

បឋមសិក កនទឺ២ សរបុចំនួន១១នក់ និងសំេណះសំ លសួរសុខទុកខ្រកុមបេចចកេទសែដលកំពុង ស់សទង់ ថ បន
្របព័នធ្រប យេ្រ ច្រសពេនឃំុកនទឺ២ ្រសុកបណន់។  

ចំែណកករចុះអន្ដ គមន៍វញិគឺ កលពីៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ អនកតំ ង ្រស្ត សួស ក ន មណ្ឌ ល
្រពះសីហនុ បនចុះជួប្របជពលរដ្ឋ េហើយបនទ ប់មកេធ្វើអន្ត គមន៍ មរយៈលិខិតេលខ ០២៥/១០កតរខសន ចុះៃថងទី២១ 
ែខកកក  ឆន ំ២០១០ ជូនេទឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត្រពះសីហនុេដើមបីជួយេ ះ្រ យបញ្ហ ពកយបណ្តឹ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន៩២
្រគួ រ ែដលមនទំនស់ដីធ្លីេនភូមិ៤ ឃំុអូរេ្រតះ ្រសុកសទឹង វ េខត្ត្រពះសីហនុ ជមួយេ ក ស សឹុង េយធសឹករង េខត្ត
្រពះសីហនុ និង្រកុមហុ៊នចំេរ ើនជតិែដលេកើតមនចប់ ំងពីៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ំ២០០៧ រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ េនមិន
ទន់បនេ ះ្រ យ។ 
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-តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុៈី ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ដមកពីគណបក សមរង ុ ីបនេផ្ដ តខ្ល ំងេលើ
ករព្រងឹងបក  ែដលមនដល់៥២% (៥៦េលើក េ្រប បេធៀបកនុងបក )។ អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីបននំមុខ
តំ ង ្រស្តគណបក ដៃទេទៀតកនុងករចូលរមួេវទិក ធរណៈែដលមន ១០េលើក (េសមើនឹង ៩%)  េហើយករចុះជួយ
អន្ដ គមន៍មន ៦េលើក េសមើនឹង៦%។  

ករចុះមូល ្ឋ នខ្លះៗរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីដូចជ ករណីតំ ង ្រស្ដមណ្ឌ លកំពង់ធំ ែម៉ន 
សុថវរ្ិរនទ បនចុះ ម្រសកុ េដើមបីេធ្វើករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក បក ្របចំ្រសុកទំង០៨ កនុងេខត្ដកំពង់ធំ ពីៃថងទី១-២-
៣ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០  ។ ចំែណកករណីអន្ដ គមន៍គឺអនកតំ ង ្រស្ដ មួរ  សុខហួរ មណ្ឌ លកំពតបនចុះមកជួបកមមករ
េ ងច្រក អឹម  េវ ៉ េដើមបីជួយគំ្រទកមមករកនុងករទមទរដំេឡើង្របក់ែខេគលចំនួន១១ដុ ្ល រ បែនថមេលើ្របក់ែខបចចុបបនន និង
ទមទរេ យមនទឹក ្អ តសំ ប់េ្របើ្របស់ បរ ិ ថ នល្អកនុង គេ ងច្រក កលពីៃថងទី២៧ ែខសី  ឆន ំ២០១០។ 

-តំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស ៈ តំ ង ្រស្ដគណបក សិទធិមនុស បនេផ្ដ តេលើករព្រងឹងបក  ចុះសួរសុខទុកខែចក
អំេ យ និងចូលរមួជ គមិនេនេវទិក ធរណៈចំនួន្រប ក់្របែហលគន គឺ ៣ េលើក េសមើនឹងជមធយម ៣៥%ៃន
េបសកកមមចុះមូល ្ឋ នរបស់គណបក ខ្លួន។ អនកតំ ង ្រស្ដ ែយ៉ម បុញញឫទធិ មណ្ឌ លៃ្រពែវងបនអេញជ ើញជអធិបតីកនុងេវទិក
ស្ដីពី ករេបះេឆន ត និងលំហ្របជធិបេតយយែដលេរៀបចំេ យគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលែដលសមជិកចូលរមួ្របែហល៨៨
នក់កលពីៃថងទី២៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។ 

-តំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វនុសិុនបិុចៈ កនុងគណបក េនះ មនែតតំ ង ្រស្ដ ញឹក បុ៊នៃឆ បនចុះមូល ្ឋ នចំនួន ២េលើក 
េ យេផ្ដ តេលើករចុះព្រងឹងប ្ដ ញបក  ដូចជកលពីៃថងទី១៨ ែខកកក  ២០១០ បនអេញជ ើញចូលរមួ្របជំុជមួយថន ក់ដឹក
នំគណបក គណបក ជតិនិយមកនុងេគលបំណងបញចូ លសមពន័ធភពគណបក ទំង២ កនុងេនះមនសមជិកបក ចូលរមួ
្របែហល ៣៧០នក់ផងែដរ។ 

-តំ ង ្រស្តគណបក ជតិនិយមៈ តំ ង ្រស្ដបនចុះេ យេផ្ដ តេលើកករព្រងឹងបក  សួរសុខទុកខែចកអំ យ និង
ចូលរមួេវទិក ជមធយម ៣៣% ៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់គណបក ែដលចុះសរបុចំនួន ៥េលើក។ ឩទហរណ៍ អនកតំ ង ្រស្ដ 
េ  ៉ នី មណ្ឌ លៃ្រពែវង ដូចជកលពីៃថងទី១៥ ែខ៧ ២០១០ រមួនឹងអនកតំ ង ្រស្ដ ទំងអស់ែដលជសមជិក
គណៈកមមករទី៤ បនចុះេទសួរសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋ ្រកុម្របឹក ឃំុ េនឃំុទួលព្រង ្រសុកម៉ៃឡ េហើយបនែចកអំេ យ
ដល់អនកចូលរមួកនុងមន ក់ រ ៉ងុ១ ថវកិ១០០០០៛ ្រពមទំងឧបតថមភថវកិ ១០មឺុនេរៀល ដល់រដ្ឋបលេនឃំុទួលព្រង។  
 

ងទី ២៖ អនកតំ ង ្រស្តែចលចុះមូល ្ឋ ន និងអន្ត គមន៍បនេ្រចើនជងេគ៥របូ 

ល.រ េឈម ះតំ ង ្រស្ដ គណបក  
េគលបំណង 

សរបុ 
អន្ត គមន៍ សួរសុខទុកខ ព្រងឹងបក  េវទិក អមដំេណើ រ 

១ មូរ សុខហួរ សម រង ុ ី ២ ១៥ ១១ ១ ០ ២៩ 

២ េទស ៊ ញ ្របជជនកមពុជ ០ ១៨ ០ ០ ៤ ២២ 

៣ កេទើ តូេយ៉ប ្របជជនកមពុជ ០ ១៥ ២ ០ ២ ១៩ 

៤ លី គឹមេលៀង ្របជជនកមពុជ ០ ១៥ ០ ០ ២ ១៧ 

៤ េ ក េខង ្របជជនកមពុជ ០ ១០ ៦ ០ ១ ១៧ 
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ងទី២េនះបង្ហ ញថ អនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីគណបក សមរង ុ ីមណ្ឌ លកំពត មូរ សុខហួរ បននំមុខេគកនុង
ករចុះមូល ្ឋ នសរបុបន ២៩េលើក មពីេ្រកយេ យតំ ង ្រស្តគណបកស ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លបត់ដំបង េទស 

៊ ញ ែដលបនចុះមូល ្ឋ នសរបុ ២២េលើក អនកតំ ង ្រស្តមណ្ឌ ល្រកេចះ កេទើ តូេយ៉ប ចំនួន១៩េលើក អនកតំ ង ្រស្ត
មណ្ឌ លបត់ដំបង លី គឹមេលៀង និង អនកតំ ង ្រស្តមណ្ឌ លភនំេពញ េ ក េខង បនចំនួន ១៧ េលើកដូចគន ។ 

អនកតំ ង ្រស្តទំង៥ របូេនះក៏េផ្ត តករចុះមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនកនុងករជួបសួរសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋ និងចុះព្រងឹង
គណបក របស់ខ្លួន ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នេដើមបីអន្ត គមន៍ជួយ្របជពលរដ្ឋកំពុងមនជេម្ល ះ និងករចូលរមួកនុងេវទិក សិកខ

ធរណៈ គឺមនែតតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហួរមួយបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

្រពឹត្តិករណ៍ននជុវំិញអនកតំ ង ្រស្ត នងិសភ 
បន្តករអនុវត្តករេលើក និងករ្របគល់អភ័យឯកសិទធិសភែដលមិនសីុសង្វ ក់ មចបប់ែដលមន្រ ប់ 

ករសេងកតសភនីតិកលទី ៣ និងទី៤ ជពិេសសកនុង៣ ែខចុងេ្រកយេនះបង្ហ ញថ ករេលើក និងករ្របគល់អភ័យ
ឯកសិទធិសភដល់តំ ង ្រស្ត មនភពខុសគន េទ មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកនំ ថ ប័នេនះ ជពិេសសករដកអភ័យឯក
សិទធិកនុងនីតិកលទី ៤េនះ។ 

ករេលើក និងករ្របគល់អភ័យឯកសិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្តមនែចងេនកនុងរដ្ឋធមនុញញ ចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈ
តំ ង ្រស្ត និងបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ។ 

រដ្ឋធមមនុញញម្រ  ៨០ បនេលើកេឡើងពីអភ័យឯកសិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្តេ យកំណត់ថ ករេចទ្របកន់ 
ករចប់ខ្លួន... ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែតមនករយល់្រពមពីរដ្ឋសភ ឬពីគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍របស់រដ្ឋសភកនុងចេន្ល ះ
សម័យ្របជំុៃនរដ្ឋសភ...។ ម្រ េនះក៏បនបន្តេទៀតែដរថ ករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ (េនចេន្ល ះ
សម័យ្របជំុ) ្រតូវ ក់ជូនសម័យ្របជំុរដ្ឋសភខងមុខេដើមបីអនុម័ត មមតិភគេ្រចើនពីរភគបីៃនសមជិករដ្ឋសភទំងមូល។ 

រេបៀបៃនករេលើកអភ័យឯកសិទធសភពីអនកតំ ង ្រស្តបនេលើកេឡើងពិ ្ត រែថមេទៀតេនកនុងចបប់ស្តីពី លកខន្តិកៈ
តំ ង ្រស្ត ពីម្រ  ៧ ដល់ ១៦ ជពិេសសេផ្ត តេទេលើបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ែដលកនុង េនះត្រមូវឲយមនលិខិតេសនើសំុពី
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌។ 

េទះបីយ៉ង  ករអនុវត្តកនុងនីតិកលទី៤ េនះមនភពមិនសីុសង្វ ក់គន េទនឹងនីតិវធីិ ែដលកំណត់េ យចបប់េនះ 
ជពិេសសករអនុវត្តករេលើកអភ័យឯកសិទធិេនចេន្ល ះសម័យ្របជំុរដ្ឋសភ។ 

ម្រ  ១០ ៃនចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្តបនេលើកេឡើងថ ករេលើកអភ័យឯកសិទធិសភេនកនុងចេន្ល ះសម័យ
្របជំុរដ្ឋសភ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ្រតូវ្របជំុ និងអនុម័ត្រសប មបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ។  

េទះបីយ៉ង  បទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភមិនបនេលើកេឡើងពីរេបៀបទក់ទងនឹងករអនុម័តេនះេទ។  

ម្រ  ១១ បនបន្តថ េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ ្រតូវ ក់ជូនសម័យ្របជំុរដ្ឋសភ
ខងមុខ េដើមបីអនុម័ត មមតិភគេ្រចើនពីរភគបីៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទំងមូល។ 

េទះបីយ៉ង ចបប់េនះក៏មិនមនែចងែដរថ េតើករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ គឺ្រតូវចូលជ
ធរមនេនេពលសេ្រមចេនះ ឬក៏្រតូវចូលជធរមនេនេពលមនករសេ្រមចរបស់សមជិកសភ ភគេ្រចើនពីរភគបីៃនចំនួន
សមជិកសភទំងមូល។ 

ករសេងកតេឃើញថ កនុងនីតិកលទី៤េនះ រដ្ឋសភធ្ល ប់បនេលើកអភ័យឯកសិទធិសភ្រតឹមែតគណៈកមម ធិករ
អចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភបុ៉េ ្ណ ះ េហើយករសេ្រមចេនះមិនបន ក់ជូនសម័យ្របជំុរដ្ឋសភេដើមបីអនុម័ត មម្រ  ១១ ៃនចបប់
ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្តេឡើយ។ 
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ករអនុវត្តេនះបនេធ្វើេឡើងចំេពះករេលើកអភ័យឯកសិទធិអនកតំ ង ្រស្ត សម រង ុ។ី គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ៃន
រដ្ឋសភបនសំេរចេលើកអភ័យឯកសិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្ដ សម រង ុ ី ៃថងទី ២៦ ែខកុមភៈ កនុងចេន្ល ះសម័យ្របជំុេលើកទី 
១ និងទី២ េដើមីបេបើកផ្លូវឱយតុ ករ ចេធ្វើករេចទ្របកន់ពីបទេជរ្របមថថន ក់ដឹកនំគណបក ្របជជនកមពុជ កនុងអំឡុង
េពលយុទធនករេឃសនរេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ដឆន ំ ២០០៨។ 

េ្រកយពីករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍ ករេលើកអភ័យឯកសិទធិេនះក៏បនចូលជធរមន េហើយ
តុ ករក៏បនេធ្វើករេចទ្របកន់ភ្ល មៗែដរ េ យមិនចំប៉ច់រងចំករអនុម័តយល់្រពមពីសមជិកសភដូចែចងកនុងម្រ  
១១ ៃនចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្តេនះេទ។ 

សមជិកគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ៃនរដ្ឋសភ អនកតំ ង ្រស្ដ ឈង វនុ ធ្ល ប់្រតូវបន្របព័នធផ ព្វផ យ្រសង់សម្ដី
ករពរករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចៃ្រន្ដយ៍ថ “...សភឈប់ស្រមក េហើយគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍មនអំ ច
ពយួរអភ័យឯកសិទធរបស់េ ក សម រង ុ ី េ យគម នត្រមូវករសេម្លងេឆន តរបស់សភទំងមូល មរដ្ឋធមមនុញញេឡើយ។” 

ជងេនះេទេទៀត េនេពលសម័យ្របជំុរដ្ឋសភទី២ចប់េផ្តើម គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍មិនបន ក់ជូនសម័យ្របជំុ
រដ្ឋសភេដើមបីអនុម័តករសេ្រមចេទេលើករពយួរេនះេទ។ 

ករអនុវត្តែបបេនះ បនេចទជសំណួរថ េតើគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍ែដលមនសមជិក ១២ របូ កំពុងែតេដើរ
តួនទីជំនួសសមជិកសភ ពីរភគបី (៨២ របូ) កនុងករេលើកអភ័យឯកសិទធិសភែដលសេម្លងេនះគឺមនេ្រចើនជងត្រមូវករ
អនុម័តចបប់ និងេបះេឆន តផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្តដល់ ជរ ្ឋ ភិបលេទេទៀត ែដល្រតូវករសេម្លងសមជិកសភេ្រចើន ច់ខត
ែត៦៣ របូ បុ៉េ ្ណ ះ។ 

អនកវភិគខ្លះេលើកេឡើងថ “គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍េធ្វើហួសមឌរបស់គត់ េ្រពះខ្លួន្រគន់ែតជអនកសំេរចេលើក
យករេបៀប រៈដកអភ័យឯកសិទធិេទ ក់កនុងសម័យ្របជំុេពញអងគបុ៉េ ្ណ ះ មិនែមនមនសិទធិសំេរចដកែតម្ដងេទ។ គណៈ
កមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍្រគន់ែតជរដ្ឋបលសំ ប់ទក់ទងេនសម័យរដ្ឋសភវសិ មកលបុ៉េ ្ណ ះ។” 

េបើេមើលកនុងទិដ្ឋភពនេយបយ ្របសិនេបើករអនុវត្តែបបេនះេនែតបន្តេទៀតេ យករេលើកអភ័យឯកសិទធិសភ្រតឹម
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ េនះអភ័យឯកសិទធិសភែដលចត់ទុកថជ វេ្រកះស្រមប់ករពរតំ ង ្រស្តនឹង
ងយ្រតូវដកេចញ េ យគណបក ែដលមនសេម្លង្រគបដណ្ត ប់កនុងគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ េ យមិន្រតូវករ 
ករអនុម័តពីតំ ង ្រស្តយ៉ងតិច ៨២របូ ែដល ចមកពីគណបក ចេ្រមះេនះេទ។ 

្របករេនះនឹងេធ្វើឲយប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ំង ដល់ករបំេពញករងររបស់អនកតំ ង ្រស្តែដលមិនកន់អំ ចកនុងករឃ្ល ំ
េមើលែដលរមួទំងករបេញចញមតិរះិគន់ករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលផងែដរែដលជួនកល្រតូវបនេចទពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ ។ល។ 

ទនទឹមនឹងេនះ ករ្របគល់អភ័យឯកសិទធិសភដល់តំ ង ្រស្តវញិក៏មនករអនុវត្តពំុទន់ចបស់ែដរ េហើយមន
និយយតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះេនកនុងចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្តម្រ  ១៥ ែដលថ អនកតំ ង ្រស្ត មួយជទណ្ឌិ ត្រតូវ
បន្រពះម ក ្រតេលើកែលងេទស េនះតំ ង ្រស្តេនះនឹងបនអភ័យឯកសិទធិេឡើងវញិ និងម្រ  ១៦ ែដលថ 
តំ ង ្រស្តែដលមន ល្រកម ថ ពរ ឬ លដីកសេ្រមចថ ជជនគម នេទស តំ ង ្រស្តេនះបនទទួលជស្វ័យ
្របវត្តិនូវអភ័យឯកសិទធិ...េពញេលេញេឡើងវញិ។ 

េទះបីយ៉ង  ករអនុវត្តជក់ែស្តងេដើមបីបនអភ័យឯកសិទធិមកវញិ គឺទមទរេននីតិវធីិែដលបក្រ យខុសៗគន  
េទេលើម្រ  ១៥ និង១៦ េនះ េហើយជទូេទអនកសេ្រមចគឺគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍របស់រដ្ឋសភ។  

កនុងនីតិកលទី ៤ ករសេងកតេឃើញថ ករ្របគល់អភ័យឯកសិទធិសភគឺេដើរ មនីតិវធីិដូចករ “េលើក” ែដរ េហើយ
នីតិវធីិ ែបបេនះ្រតូវបនករពរេ យសមជិកគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍របស់រដ្ឋសភ។ បនន័យថ ្របសិនេបើតុ ករជ
អនកេសនើេលើកអភ័យឯកសិទធិ េហើយករេលើកអភ័យឯកសិទធិ មរយៈករេបះេឆន តេ យសមជិករដ្ឋសភ េនះករ្របគល់



 ឃ្ល ំេមើលសភ និង តំ ង ្រស្ដ  ែខកកក  - កញញ  ២០១០ ទំព័រ 7 

អភ័យឯកសិទធសភវញិ លុះ្រ ែតមនលិខិតពីតុ ករ មរយៈ្រកសួងយុត្តិធម៍ េហើយ្រតូវេធ្វើករេបះេឆន តផ្តល់អភ័យឯក
សិទធិេ យសមជិកសភវញិផងែដរ។ 

សំណួរថ ្របសិនេបើតំ ង ្រស្តែដល្រតូវបនេលើកអភ័យឯកសិទធិ្រតូវបនតុ កររកេឃើញថ គម នេទស ក៏បុ៉ែន្ត
តុ ករ ឬ្រកសួងមិនបនបញជូ នលិខិតមករដ្ឋសភេទេនះ (េ្រពះមិនមនចបប់ ឬឯក រ ឲយ្រកសួងយុត្តិធម៌បញជូ ន
លិខិតមកវញិ ដូចកលេសនើ េលើកអភ័យឯកសិទធិ េនះេទ) េនះតំ ង ្រស្តេនះនឹងមិនបនទទួលអភ័យឯកសិទធិរបស់ខ្លួន
វញិេនះេទ។ 

បញ្ហ ក៏ ចេចទែដរថ ្របសិនេបើ្រតូវេបះេឆន ត មសេម្លង ពីរភគបី េដើមបីបនអភ័យឯកសិទធិមកវញិ ចុះេបើសិនជ
សមជិកសភមិនេបះេឆន តឲយ េនះថេតើអភ័យឯកសិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្តេនះក៏េនែតនឹងមិនបនវញិេទឬ? គម ន
ចបប់ ែដលកំណត់ថ អភ័យឯកសិទធិរបស់តំ ង ្រស្ត្រតូវបន្របគល់វញិ មរយៈករេបះេឆន តគំ្រទពីអនកតំ ង
្រស្តេនះេទ។  

ករបក្រ យ ក៏ដូចជករអនុវត្តែបបេនះ មិនមនែចងេនកនុងរដ្ឋធមនុញញ ចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្ត ឬបទបញជ
ៃផទកនុងរដ្ឋសភេនះេទ។ េហើយ ក់ដូចជមនភពច្រមូងច្រមសេទនឹងម្រ  ១៥ និង១៦ ៃនចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈ
តំ ង ្រស្តែដលធនដល់ករបនអភ័យឯកសិទធិជស្វ័យ្របវត្តិេនេពលគម នេទស ឬ្រតូវបនេលើកែលងេទស។ 

ភពមិនរលូននូវករអនុវត្តែបបេនះ ធ្ល ប់េកើតមនរចួមកេហើយេនកនុងករណីអនកតំ ង ្រស្ត ហូ ៉ ន់ មណ្ឌ ល 
ភនំេពញ ែដល្រតូវបនេលើកអភ័យឯកសិទធិេដើមបីឲយតុ ករេធ្វើករេចទ្របកន់ ក៏បុ៉ែន្ត្រតូវបនតុ ករេលើកែលងករេចទ
្របកន់វញិេនចុងែខកញញ ។ េទះបីយ៉ង  អភ័យឯកសិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្តរបូេនះ្រតូវបនផ្តល់មកឲយវញិេន
េដើមែខ មីន គឺរយៈពេល្របមណ ៦ ែខបនទ ប់ពីករេលើកែលងករេចទ្របកន់។ 

ជមួយគន េនះ េបើេមើល មទិដ្ឋភពនេយយបយវញិករផ្តល់អភ័យឯកសិទធិវញិ មរយៈករេបះេឆន តសេម្លងភគ
េ្រចើន ពីរភគបី ក៏ ចជបញ្ហ ផងែដរ េនេពលែដលបុគគលមនអំ ចកនុងគណបក ឈនះេឆន តចង់េធ្វើបបគួ្របឆំងរបស់ខ្លួន 

មរយៈមិនេបះេឆន តផ្តល់អភ័យឯកសិទធិសភឲយវញិ។  

អនុ្របធនគណបក ្របជជនកមពុជ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ធ្ល ប់បននិយយជ ធរណៈេនែខមិថុន
ឆន ំ ២០០៩ េទដល់ករេលើកអភ័យឯកសិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្តចំនួនពីររបូេ យមិនបេញចញេឈម ះថ “ខញុំករុ
្រពួយ ស់ ្រពួយថដកមួយហនឹង ៩១ អនក [សេម្លង] [តំ ង ្រស្តមណ្ឌ ល] េនភនំេពញ  [និង តំ ង ្រស្ត] កំពត៩០ 
[សេម្លង] ដល់ឲយេទវញិ ឲយ មិនេកើត។ 

ដូចេនះ ករអនុវត្តែបបេនះ មរយៈ “ករេលើក ម  ផ្តល់ មហនងឹ” គឺកំពុងែត ចរេំ ភេទេលើ ល័កខខ័ណ្ឌ បន
អភ័យឯកសិទធិេ យស្វ័យ្របវត្តិវញិ េហើយ នឹងក្ល យជឧបករណ៍នេយយបយមួយ េនេពល ែដលមនអំ ចចង់េ្របើ
្របស់ ។ 

ជក់ែស្តង ករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍កនុងនីតិកលទី៤ េនះក៏មិនសីុសង្វ ក់គន ែដរែដលថ អភ័យ
ឯកសិទធិេលើក ម  ្រតូវ្របគល់ឲយវញិ មេនះែដរ។ 

អនកតំ ង ្រស្ត ហូ ៉ ន់ ្រតូវបនសភដកអភ័យឯកសិទធិ មរយៈករេបះេឆន ត ក៏បុ៉ែន្តេនេពល្របគល់អភ័យ
ឯកសិទធិវញិ គឺគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភជអនកសេ្រមច្របគល់ឲយេ យគម នករេបះេឆន តពីសមជិករដ្ឋសភ។ 

គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល យល់េឃើញថ នីតិវធីិៃនករេលើកអភ័យឯកសិទធិមនែចងពិ ្ត រេនកនុងចបប់ស្តីពី
លកខន្តិកៈតំ ង ្រស្ត ក៏បុ៉ែន្តគឺកង្វះខតករអនុវត្តឲយបនេពញេលញេទ មម្រ  ក៏ដូចជអតថន័យេនកនុងចបង់េនះទក់
ទងនឹងករេលើកអភ័យឯកសិទធិតំ ង ្រស្តេនចេន្ល ះសម័យ្របជំុ ែដលត្រមូវឲយករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍
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រដ្ឋសភទក់ទងនឹងករេលើកអភ័យឯកសិទធិ្រតូវែតទទួលបនករអនុម័តពីសមជិកសភ ពីរភគបី េហើយេសនើសំុបញឈប់ករ
អនុវត្តករេលើកអភ័យឯកសិទធិសភ្រតឹមែតគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍ៃនរដ្ឋសភ។ 

ជមួយគន េនះែដរ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ ក៏គួបញឈប់ករអនុវត្តករ្របគល់អភ័យឯកសិទធិ មករបក
្រ យេ យខ្លួនឯងថ ករ្របគល់អភ័យឯកសិទធិវញិ គឺេធ្វើ មនីតិវធីិៃនករដក។ ែត្រតូវព្រងឹងករអនុវត្តម្រ  ១៥ និង១៦ 
ៃនចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈតំ ង ្រស្តែដលធនដល់ករបនអភ័យឯកសិទធិសភមកវញិ េ យស្វ័យ្របវត្តិចំេពះតំ ង ្រស្ត

ែដលគម នេទស ឬ្រពះម ក ្រតេលើកែលងេទស។ 

 

តុ ករេសើេរ ើបណ្តឹ ងចស់ៗ្របឆំងតំ ង ្រស្តជំទស់ 

 េនខណៈនីតិកលទី ៤េនះ ជនីតិកលមួយែដលអភ័យឯកសិទធិសភ្រតូវបនផុយ្រសយួនឹងេលើក (ពយួរ) មករេសនើ
សំុរបស់តុ ករកនុងបណ្តឹ ងែដលេកើតេចញពីករបេញចញមតិេនះ នេពលថមីៗេនះតុ ករ ជធនីភនំេពញ បនេសើេរ ើបណ្តឹ ង
ចស់ៗ្របឆំងនឹងតំ ង ្រស្តចំនួនពីររបូ េហើយែដល ចនឹងឈនដល់ករេសនើេលើកអភ័យឯកសិទធិជបន្តេទៀត។ 

 តំ ង ្រស្តទំងពីររបូគឺ អនកតំ ង ្រស្តមណ្ឌ លៃ្រពែវង ជ បូ៉ច មកពីគណបក  សមរង ុ ី និងអនកតំ ង ្រស្ត
មណ្ឌ លកំពង់ចម កឹម សុខ ្របធនគណបក សិទធិមនុស ។ផទុយពីករអនុវត្តមុនៗ តុ ករបនេកះេ អនកតំ ង ្រស្ត
ទំងពីរេនះមិនបនអនុវត្តនីតិវធីិែដលេសនើឲយសភេលើកអភ័យឯកសិទធិជមុនេនះេទ។ 

 អនកតំ ង ្រស្ត ជ បូ៉ច ្រតូវបនតុ ករេកះេ ឲយមកចូលរមួសវនករេនៃថងទី២៩ែខកញញ  េនតុ ករ្រកុង
ភនំេពញ មករេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ្៏រពះអងគមច ស់ នេ ត្តម រណឫទធិ កលពីឆន ំ២០០៤ ទក់ទិននឹងបេញចញមតិ របស់
េ កថ ្រពះអងគមច ស់នេ ត្តមរណឫទធិ ែដលេពលេនះជ្របធនគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុចបនទទូលយន្តេ ះពីរេ្រគ ងពី
គណបក ្របជជនកមពុជេដើមបីបេងកើតរ ្ឋ ភិបលច្រមុះជមួយគណបក ្របជជនកមពុជ ។ 
 េនកនុងឆន ំ ២០០៥ រដ្ឋសភក៏បន្របជំុេលើកអភ័យឯកសិទធិសភរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ជ បូ៉ច ផងែដរេដើមបីេបើកផ្លូវ
ឲយតុ ករេចទ្របកន់។  
 ក៏បុ៉ែន្តេនេដើមឆន ំ ២០០៦ ក៏មនករស្រមបស្រមួលែផនកនេយបយ េហើយមច ស់បណ្តឹ ងក៏ដកពកយបណ្តឹ ងវញិេ យ
តុ ករមិនបនេបើកសវនករេទ េហើយអនកតំ ង ្រស្ត ជ បូ៉ច ក៏្រតូវបនរដ្ឋសភផ្តល់អភ័យឯកសិទធិសភមកវញិែដរ
េនកនុងឆន ំ ២០០៦េនះ មរយៈករេបះេឆន ត េហើយក៏បនបន្តឈរេឈម ះជតំ ង ្រស្តបន្តេទៀតេនឆន ំ ២០០៨។ 
 ករសេងកតឃីញថ េនកនុងករផ្តល់អភ័យឯកសិទធិសភដល់អនកតំ ង ្រស្ត ជ បូ៉ច កនុងឆន ំ ២០០៦េនះ មិនមន
ព័ត៌មនស្តីពី្របតិកមមរបស់តុ ករ ជធនីភនំេពញជំុវញិករផ្តល់អភ័យឯកសិទធិវញិេនះេទ។ 

ក៏បុ៉ែន្ត េនែខកញញ  ឆន ំ ២០១០ េនះ អនកតំ ង ្រស្ត ជ បូ៉ច ក៏្រតូវបនតុ ករបន្តេចទ្របកន់ េហើយេកះេ
ចូលតុ ករេដើមបីេធ្វើសវនករ។ 

អនកវភិគខ្លះយល់ថ ករេកះេ អនកតំ ង ្រស្ត ជ បូ៉ច ក៏ ក់បង្ហ ញពីភពមិនសីុសង្វ ក់គន ៃនម្រ  ៨០ 
ៃនរដ្ឋធមនុញញែដលកំណត់ថ អនកតំ ង ្រស្តែដលមនអភ័យឯកសិទធិមិន្រតូវបនទទួលករេចទ្របកន់។ 

ដូចេនះ ករេចទ្របកន់អនកតំ ង ្រស្ត ជ បូ៉ច គួរែត្រតូវរលត់េទវញិេនេពល រដ្ឋសភផ្តល់អភ័យឯកសិទធិសភ
ដល់អនកតំ ង ្រស្តរបូេនះវញិ ំងពីឆន ំ ២០០៦។ 

ម្រ  ១៤ ចំនុចទី ៧ ៃន កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពី សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយបនកំណត់ថ គន នជន
មន ក់្រតូវយកមកេចទ្របកន់ ឬយកមកផ្តនទ េទស រជថមីេឡើយ ចំេពះបទេលមើសែដលបនផ្តនទ េទសជ ថ ពរ ឬបន
េលើកែលងេទស្រសប មចបប់ និងនីតិវធិិ្រពហមទណ្ឌ របស់រដ្ឋនីមួយៗរចួេហើយ។ 
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ចំែណកអនកតំ ង ្រស្ត កឹម សុខ េនចុងែខ សី  ្រតូវវបនតុ ករេកះឲយចូលខ្លួនេឆ្លើយបំភ្លឺ េដើមបី កសួរកនុង
បណ្តឹ ង ំងពីឆន ំ ២០០៦ ជំុវញិកររេំ ភេលើេសចក្តីទុកចិត្ត និងករេ្របើ្របស់ឯក រែក្លងក្ល យេនេពលែដលអនក
តំ ង ្រស្តរបូេនះេនជ្របធនមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ។ 

ករេសើេរ ើករេចទ្របកន់អនកតំ ង ្រស្តេឡើងវញិេនះ បនបងកជចមងល់ថ េតើករេសើេរ ើបណ្តឹ ងេនះមននិនន ករ
នេយបយែដរឬេទ ជពិេសសករេសើេរ ើ និងេកះេ អនកតំ ង ្រស្ត ជ បូ៉ច េនខណៈែដល្របធនគណបក េនះកំពុងែត
មនជេម្ល ះជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល?  

មនករេលើកេឡើងថ ករេសើេរ ើេនះ ជករអនុវត្តរបស់តុ ករេដើមបីបញច ប់សំណំុេរឿងែដលមិនទន់ចប់ មរយៈករ
េធ្វើសវនករ។ 
 

អនកតំ ង ្រស្ត្រស្តចីង់បេងកើត្រកុមតំ ង ្រស្ត្រស្ត ី

 េនកនុងែខកញញ មនករជួបជំុគន រ ង្រស្តីជថន ក់ដឹកនំកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទសមួយចំនួនេនកនុងសិកខ ស្ដីពី 
េគលករណ៍សហស វតយរស៍្ដីពីករសេ្រមចឱយបនេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វតយរទី៍៣េនឆន ំ ២០១៥ េដើមបីសំេរចឱយមន 
្រស្ដីចូលរមួេនកនុងវស័ិយនេយបយឱយបនេ្រចើន េ យកនុងេនះមនករជំរញុឱយមនករបេងកើត្រកុមតំ ង ្រស្ត្រស្តីផងែដរ
ែដលទទួល គ ល់េ យរដ្ឋសភខ្លួនឯងផទ ល់េដើមបីេលើកកមពស់ករងរ និងករពរផល្របេយជន៍្រស្តី។  

អនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីមកពីគណបក កន់អំ ច និងគណបក ជំទស់ ក់បង្ហ ញករគំ្រទចំេពះករបេងកើត្រកុមតំ
ង ្រស្ត្រស្តី កនុងេគលបំណងករពរផល្របេយជន៍្រស្តី ក៏បុ៉ែន្តករសេងកតេឃើញថ និនន ករនេយបយ ក់េធ្វើឲយតំ
ង ្រស្តកនុងគណបក ទំងពីរេនះពិបកេធ្វើករជមួយគន ។ 

 អនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីគណបក កន់អំ ចេលើកេឡើងថ តំ ង ្រស្ត្រស្តីគណបក ្របឆំងមិនសហករេធ្វើករជ
មួយខ្លួន ខណៈែដលតំ ង ្រស្ត្រស្តីគណបក ្របឆំងថ មនករេរ ើសេអើងចំេពះខ្លួនេនេពលចុះអនុវត្តករងររមួគន ។ 

 អនកតំ ង ្រស្ត េ ក េខង មណ្ឌ លភនំេពញមកពីគណបក កន់អំ ច្របជជនកមពុជបនេលើកេឡើងកនុងឱកស
សិកខ ខងេលើថ “សភនងខញុំ បចចុបបននមនករលំបក ស់ ចំេពះករចូលរមួរបស់្រស្ដី េ យេយើងសថិតេនកនុង
គណបក កន់អំ ច ជ្រស្ដីមនមតិភគេ្រចើន កនុងសភ េធ្វើអីមួយៗចង់ឱយេគចូលរមួទំងអស់គន  ែតកំរេឃើញេគចូលរមួ

ស់ពីគណបក ែដលមនសំេលងភគតិចេនកនុងសភ េ្រពះខញុំមនបញ្ហ ថអេញជ ើញេគមក អត់ែដរេគចូលរមួផង។” 
  េទះបីយ៉ង  អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីមណ្ឌ លេសៀម ប ែក សុវណ្ណរត័ន៍ បនេលើកេឡើងពីករមិនឲយ
តៃម្លដល់តំ ង ្រស្ត្រស្តីមកពីគណបក សេម្លងភគតិចថ “គម នតម្ល ភព។ ខញុំធ្ល ប់បនចូលរមួជមួយ្រកុម្រស្ដីគណៈកមមករ

មេខត្ដមួយចំនួនេទែចកអំ យ។ េធ្វើសនទរកថ ឱយ្របធន្រកុមមនសិទ្ឋិនិយយ។ ្របធនមកពីគណបក កន់អំ ច
េទៀត េហើយេយើងេទបនអងគុយល្អេមើល  ករចត់ែចងមិនេសមើភព។”  

អនកតំ ង ្រស្តរបូេនះមិនមនជំេនឿចិត្ដថ ្រកុមតំ ង ្រស្ត្រស្តី េបើេទះបីជ្រតូវបនបេងកើតនឹងមិនេជគជ័យកនុង
ករេធ្វើករសហករេដើមបីករពរផល្របេយជន៍្រស្ដីបនេនះែដរ េ យបង្ហ ញថ “កន្លងមក្រស្ដីគន ឯង ធ្ល ប់េលើកៃដដកអភ័យ
ឯកសិទ្ឋិគន ឯង។ មយ៉ងេទៀត្រស្ដីេនកនុងគណបក កន់អំ ចមិន ៊ នេចញមុខអន្ដ គមន៍ជួយ្រស្ដីគន ឯងដូចករណីេ ក
ជំទវ មូរ សុខហួរផង។” 
 ្រកុមតំ ង ្រស្ដ្រស្ដីបេងកើតេឡើងេដើមបីជំរញុឱយ្រស្ដីមនអំ ច និងេលើកទឹកចិត្ដេដើមបីចូលរមួកនុងករសំេរចចិត្ដថន ក់
ជតិ តំបន់ និងជំរញុឱយ្រស្ដកន់ែតមនភពក្ល នកនុងករសំែដងមតិរបស់ខ្លួន េ យមិនមនករគបសងកត់ េហើយរដ្ឋសភ
គួរមនចំែណកថវកិ និងយន្ដករេដើមបីសំរលួកនុងករេធ្វើយ៉ង េដើមបីបំផុសឱយ្រស្ដីេធ្វើសកមមភពធំៗថន ក់ជតិ។ 

 



 ឃ្ល ំេមើលសភ និង តំ ង ្រស្ដ  ែខកកក  - កញញ  ២០១០ ទំព័រ 10 
គណបក រ ំ យ សនៈតំ ង ្រស្តបត់បង់ 

ភពជតំ ង្របជពលរដ្ឋរបស់អនកតំ ង ្រស្ត កន់ែតេខ យែថមេទៀត បនទ ប់ ពី្រកុម្របឹក ធមមនុញញែដលជ

ថ ប័នបក្រ យចបប់កំពូល បនបក្រ យសំណួររបស់អនកតំ ង ្រស្តទក់ទងនឹងភពតំ ងេនះថ សមជិកភព

សភនឹង្រតូវបត់បង់ េបើសិនជគណបក នេយបយែដលអនកតំ ង ្រស្តជសមជិកេនះ្រតូវបនរ ំ យ។ 

ករបក្រ យេនះ ជករេឆ្លើយតបេទនឹងសំណួររបស់អនកតំ ង ្រស្ត េ  ៉ នី មកពីគណបក ជតិនិយម [អតីត

គណបក នេ ត្តម រណឫទធិ] ែដលចង់្រចបច់បញចូ លគន ជមួយគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច េទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបក្រ យម្រ  

៣៦ ៃនចបប់ស្តីពីគណបក នេយបយ េនេពលគណបក នេយបយរមួបញចូ លគន  េតើសមជិកសភនឹងបត់បង់ សនៈែដរ

ឬេទ? 

មយ៉ងេទៀត ចបប់េបះេឆន តក៏បនចងសមជិកភពអនកតំ ង ្រស្តេទនឹងគណបក នេយបយែដលបនន័យថ 

តំ ង ្រស្ត ែដលបត់សមជិកភពពីគណបក នេយបយេនះសមជិកសភក៏្រតូវបត់បង់ផងែដរ។ 

ករបក្រ យរបស់រ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ក៏មិនបនឆ្លុះបញច ំងកនុង្រកបខណ្ឌ ធមមនុញញភព និងេគលករណ៏សំខន់

ភពជតំ ងរបស់អនកតំ ង ្រស្ត េ្រពះថរដ្ឋធមមនុញញមិនបននិយយថតំ ង ស្ត្រគឺេសមើតំ ងគណបក េនះេទ។ 

ករបក្រ យរបស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញេទេលើម្រ  ៣៦ េនះ ែដលត្រមូវឲយអសនៈរបស់គណបក នេយបយជប់

េឆន ត្រតូវរ យេនេពល ១) គណបក នេយបយ ែដលបញចូ លខ្លួនជមួយគណបក េផ ងេទៀត តំ ង ្រស្តគណបក

ែដលេទចូលរមួជមួយេគនឹង្រតូវបត់បង់អសនៈែដលបនមកពីករជប់េឆន តទំងអស់ ឬ២) ្របសិនេបើគណបក បញចូ លគន  

េហើយ បេងកើតជគណបក ថមី េនះគណបក េដើមបន្របកសរ ំ យ េនះអនកតំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួន្រតូវបត់បង់អសនៈែដល

បនមកពីករេបះេឆន តទំងអស់។ 

ករបក្រ យេនះ ្រតូវបនអនកវភិគខ្លះយល់ថ ក់ចង់្រពមនដល់គណបក ជំទស់ទំង យែដលមនបំណងរមួ

បញចូ លគន បេងកើតគណបក េផ ង េដើមបី្របកួត្របែជងករេបះេឆន តពីគណបក កន់អំ ច ឬគណបក េនះ្រតូវបនរ ំ យ

េ យ ល្រកម ឬ លដីករបស់តុ ករ ចនឹងឈនដល់ករបត់បង់ សនៈេនរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និង្រកុម្របឹក

ថន ក់េ្រកមជតិ េហើយក៏បនបង្ហ ញឲយេឃើញយ៉ងចបស់នូវេចតន្របែហស ឬចេន្ល ះស្រមប់បក្រ យ ពីភពមិន្រប្រកតីៃន

បញញតិ្តទំង យែដលបន ក់ែតង និងអនុម័តេឡើងេដើមបី ក់គំនប រតឹបន្តឹងភពជតំ ង។ 

ខុមែ្រហ្វលយល់េឃើញថ េដើមបីធនដល់េគលករណ៍របស់រដ្ឋធមនុញញ ជពិេសសេគរពដល់ម្រ ៧៧ ែដល
កំណត់ថ អនកតំ ង ្រស្តជតំ ង្របជពលរដ្ឋទូទំង្របេទស សមជិកសភគួរេធ្វើវេិ ធនកមមចបប់េបះេឆន តេ យមិន
្រតូវចងសមជិកសភពអនកតំ ង ្រស្តេទនឹងគណបក  នេយបយ និងេធ្វើវេិ ធនកមមម្រ ៣៦ ៃនចបប់ស្តីពីគណបក
នេយបយ េ យបញជ ក់ឲយចបស់ថ គណបក ែដលរ ំ យ ឬបញចូ លជមួយគណបក ដៃទេទៀត នឹងមិន្រតូវបត់បង់អសនៈ
របស់ខ្លួនេនះេទ រហូតដល់ចប់ ណត្តិរបស់ខ្លួន។ 


