
 
 

របយករណ៍ឆន ំទី៣េលខ១៥ នីតិកលទី៤  ែខេម -មិថុន ២០១១ 

រដ្ឋសភជតិកនុងែខេម  ដល់ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១ គឺជរយៈេពលសមយ័្របជំុេពញអងគរដ្ឋសភេលើកទី៦ែដលសថិត
េនកនុងរយៈេពលេនះ រដ្ឋសភបនអនុមត័នូវេសចក្ត្ីរពងចបបេ់សចក្តីេសនើចបបនិ់ងកចិច្រពមេ្រព ងេផ ងៗ។ 

េបើេទះជកនុងេពលេនះ រដ្ឋសភមនករមមញឹកកនុងករពិភក េលើេសចក្តី្រពងចបបក់្ត ី កអ៏នកតំ ង ្រស្តបនខិត
ខំចុះមលូ ្ឋ នេដើមបជីួប្របជពលរដ្ឋ ជញ ធរកនុងេគលបំណងេផ ងៗ។ 

 
ករបេញចញមតិរបសអ់នកតំ ង ្រស្តកនងុេពល្របជុំេពញអងគ 

 
អនកតំ ង ្រស្ត្រតូវបន មឃតម់និឲយបេញចញមតិកនុងករណីមនិគ្ំរទេសចក្តី្រពងចបប ់

 
ករជែជកពិភក កដូ៏ចករបេញចញមតិរបស់អនកតំ ង ្រស្តេទេលើេសចក្តី្រពងចបបម់ន រៈសំខន់ ស់េដើមបី

េធ្វើឲយេសចក្ត្ីរពងចបប ់និងរេបៀប រៈែដលរដ្ឋសភ្រតវូអនុមត័េនះ្រតវូបនតំ ង ្រស្ត ចែស្វងរកនូវកង្វះខត និងផលបះ៉
ពល់របស់េសចក្ត្ីរពងចបប។់ 

ករពិភក េនះកជ៏េវទកិអបរ់ ំនិងផ្តល់ចំេនះដឹង មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យ (ទូរទស នជ៍តិកមពុជ) ដល់្របជពលរដ្ឋ
ពីអតថនយ័ និងេទសទណ្ឌ របស់ចបបែ់ដលរដ្ឋសភនឹងអនុមត័ រមួទងំ ចសេងកតពីភពសកមមកនុងករបេញចញមតិរបស់តំ

ងរបស់ខ្លួន។ ែតករសេងកតកនុងសមយ័្របជំុេលើកទី៦ចេន្ល ះពីែខេម -មថុិន ករ្របជំុរបស់រដ្ឋសភេលើេសចក្ត្ីរពងចបប់
ែដលេសនើេ យ ជរ ្ឋ ភបិល គឺភគេ្រចើនទុកជករ្របញបែ់ដលតំរវូឲយ្របធនអងគ្របជុែំតងែតពេន្ល នេពលករ្របជុេំ យ
កតប់នថយ ឬ ងំករេឡើងបេញចញមតិរបស់អនកតំ ង ្រស្តមយួចំនួនេលើេសចក្ត្ីរពងចបប ់ មនិថេសចក្តី្រពងចបប ់ ឬ
រេបៀប រៈេនះសំខនែ់ដលពកព់ន័ធនឹងសុវតិ្តភពជតិ និងចបបែ់ដលទមទរឲយមនករពិនិតយពិចឆយ័មុននឹងេលើកៃដ។ 

កនុងកំឡុងេពលសេងកតមនេសចក្តី្រពងចបបចំ់នួន ១៣ ្រតវូបនសភពិភក និងអនុមត័ េហើយកនុងេនះមនេសចក្តី
្រពងចបបចំ់នួន១១ ែដលសភ្របកស្របញប ់េហើយេសចក្តី្រពងចបបខ់្លះអនកតំ ង ្រស្តមនិ ចបេញចញមតិឲយបន្រគប់
្រជុងេ្រជយ ឬ្រតវូ្របធន មឃត។់ 

ជកែ់ស្តងកនុងករពិភក េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករអនុមត័ នងិយល់្រពមេលើករធនទូទតរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិលៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជឲយ្រកុមហុ៊នេខមបូ អិុនេធើរេណសយូណលអុិនេវស្តែមនឌីេវ ើឡុបែមន្រគុប ែដលជចបបត់្រមវូឲយ ជ
រ ្ឋ ភបិលយកលុយរដ្ឋសងដល់្រកុមហុ៊នកនុងេពល្រកុមហុ៊នរកសីុខតគឺ ្របធនរដ្ឋសភបនបិទមនិឲយអនកតំ ង ្រស្ត
គណបក ្របឆងំបេញចញមតិេឡើយ។ 

ករ មឃតប់នេកើតេឡើងេនេពលអនកតំ ង ្រស្ត មរូ សុខហរួ មកពីគណបក សមរង ុសំុីេឡើងបេញចញមតិ
េ យ្របធនអងគ្របជំុេលើកេហតុផលថ អនកតំ ង ្រស្តគណបក េនះមនិបនេលើកៃដអនុមត័គ្ំរទេលើេសចក្តី្រពងចបប់
េនះេនជពូំកមុន។ សេម្តច្របធនរដ្ឋសភបនអះ ងថ “ករពិភក មនែតគណបក ្របឆងំេទែដលសំុមនមតិេយបល់”។ 
ប៉ែុន្តេនេពលតំ ង ្រស្តគណបក ្របឆងំេសនើបេញចញមតិ សេម្តច្របធនែបេលើកេហតុផលថ”មតិឯកឧត្តម គមិនខង
្របឆងំេ្រចើនែតមនិចំ ម្របធនបទៃនករពិភក ។ េ កជំទវ មរួ សុខហួរ បន្របកសេហើយថ តំ ងេ យគណបក
ជំទស់ថ មនិគ្ំរទ មនិអនុមត័។ អញច ឹង ្រស័យ្របធនអងគ្របជុ ំឬ្របធនសភឲយបេញចញមតិ ឬមនិឲយអញច ឹង សូមអនុមត័



ឃ្ល ំេមើលសភនិងតំ ង ្រស្ដ ែខេម - មិថុន ២០១១ ទំព័រ2 

ែតម្តង”។ ករមនិអនុញញ តឲយមនករពិភក េនះេហើយបនបេងកើតទនំស់ និងករ្របឆងំតបវញិ េ យអនកតំ ង ្រស្ត មូរ 
សុខហរួ រមួទងំអនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុេីផ ងេទៀតបនេដើរេចញពី ល្របជុំ។ 

េនកនុងករពិភក  និងអនុមត័បទបញជ ៃផទកនុងសមជជតិ អនកតំ ង ្រស្ត មរូ សុខហរួ ក្៏រតវូ្របធនអងគ្របជំុែដល
ជអនុ្របធនទី១្រពឹទធសភ្រពះអងគមច ស់ សីុសុវតថិ ជីវន័មនីុរក  កនុងសមជរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភមនិអនុញញ តឲយបេញចញមតិឲយ 
អស់រយៈេពលែដលខ្លួន្រតវូមនែដរ។ េ យ្របធនអងគ្របជំុេលើកេហតុផលថ ខ្លឹម រៃនជពូំកទី៦ែដលអនកតំ ង ្រស្តេនះ 
ចងប់េញចញមតិ្រសេដៀង ឬមនទំនកទំ់នងនឹងជំពូកទី៥ និងមយ៉ងេទៀតសមជមនជពូំកេផ ងេទៀត្រតវូពិភក បញចប។់   

ជលទធផលអនកតំ ង ្រស្ត មរូ សុខហរួ ្រតវូអនុញញ តេពលែត២នទីប៉នុេ ្ណ ះខណៈជកែ់ស្តងគឺ្រតវូមនេពល១០
នទី។ ្របធនអងគ្របជំុបនបញជ កថ់ ”...ឥឡូវចូលមកដល់ជំពូកទី៦ដូចេ កជំទវមន្រប សនេ៍ហើយថ ទី៦ និងទី៥ដូច
គន ខញុ ំសូមជូន២នទីេទៀតេដើមបបីញចប…់កនុងជំពូកទី៦ េនះខញុ ំ ចជូនេពល២នទី ខញុ ំមនិ ចជូនេលើសពីេនះេទេ យករ្របជំុ
សមជមន ៤ជំពូកេទៀត សូមអេញច ើញេតើយកែត២នទី ឬមនិយក”។ 

ជករេឆ្លើយតបអនកតំ ង ្រស្តបនពយយមត ៉  ”ែ្រកងខញុ ំមច ស់មនិយល់ េភ្លចអ្វែីដលជបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភ
េនេពលេនះេយើងយកបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភមកនយិយ ពីេ្រពះេយើងមនិទនអ់នុមត័សមជេទ្រពះអងគ ដូេចនះកនុង្រកុមេយើង 
ខញុ ំកនុងជំពូកទី៦មន១០នទី្រតវូែតជែជក”។ 

េបើ មករអេងកតរបស់អនកអេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលេន ល្របជំុ ករជែជកត ៉ រ ងអនកតំ ង ្រស្តមរូសុខហួរ នងិ 
្របធនអងគ្របជំុបនចំ យេពលជង៨នទី្រគនែ់តជែជកត ៉គន ។ 

ជេគលករណ៍្របជធិបេតយយ ្របធនអងគ្របជំុមនិគួរ េ្របើ្របស់េហតុផលពេន្ល នកិចច្របជំុ ឬគម នេពល្រគប្់រគន់
មកេធ្វើជេលសបទិសិទិធេសរភីពរបស់អនកតំ ង ្រស្តកនុងករបេញចញមតិកនុងសមយ័្របជុំ ែដលដំេណើ រករ្រសប មនិតិវធីិ
េនះេទ។ រដ្ឋធមមនុញញបនទុកេពល៣ែខស្រមបស់មយ័្របជំុនីមយួៗ ឬ ចថ ្របមណ ៦៥ៃថងេធ្វើករ កប៏៉ែុន្តករសេងកតកន្លង
មកេឃើញថ ករ្របជំុជកែ់ស្តងកនុងមយួសមយ័្របជំុមនែត្របមណ៨្រពឹកប៉េុ ្ណ ះ។ ចំែណកករ្របជុំេលើកទី៦េនះ គឺមន 
៨្រពឹក និង១ ង ចប៉េុ ្ណ ះ។ 

អនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិ េ ក សូ៊ែបឌី៊ កនុងេបសកកមមរបស់គតរ់យៈេពល៥ៃថង េនចុង
ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ ខណៈែដលមនឳកសសំែដងករគួរសមជមយួនឹងរដ្ឋសភកមពុជកនុងរយៈេពលថមីៗេនះ ធ្ល បប់នមន
្រប សនថ៌រដ្ឋសភសព្វៃថងកនុងករជែជកពិភក េលើេសចក្ត្ីរពងចបប ់ គមឺនិសូវេបើកទូ យឲយតំ ង ្រស្តបនជែជកសីុ
ជំេ េលើេសចក្តី្រពងចបបេ់ទ និងរមួទងំករបេញចញមតិករពរ្របេយជនជ៍តិក្៏រតវូ្របឈមនឹងករចត្់របកន ់ “វ ិ លភព
ស្រមបស់មជិកសភ កនុងករចូលរមួជែជកេដញេ ល្រតវូបនក្រមតិ ...សូមបែីតករបេញចញមតិអំពីបញ្ហ នន ែដលជផល
្របេយជនជ៍តិក្ត ី“។ 
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រូបសញញ គណបក េ្របើកនុងរបយករណ៍េនះ៖ 

 គណបក  ្របជជនកមពុជ 

គណបក  សមរង ុ  ី

គណបក  សិទធិមនុស  

គណបក  ហ្វ៊ុនសិុនបិុច 

គណបក  នេ ត្តមរណឫទធិ 
 

របយករណ៍េលកីរបេញចញមតិរបសអ់នកតំ ង ្រស្ត 
 

រដ្ឋសភកនុងរយៈេពល៣ែខេនះ បនេបើកសមយ័្របជុេំលើកទី៦របស់ខ្លួន 
ចំនួន៨្រពឹក និង១ ង ចបនពិភក  និងអនុមត័េលើរេបៀប រៈចំនួន១៦ 
ែដលកនុងេនះមន ៨ជចបបេ់សចក្តី្រពង ២ជវេិ ធនកមម ៣ជករ
ផ្តល់សចច បន័ និងកិចច្រពមេ្រព ងនិងេផ ងៗេទៀតចំនួន៣ ដូចជករេលើកៃដ 
អនុមត័េលើករសំុឈបសំ់ កពយបលជំងឺរបស់អនកតំ ង ្រស្ត អ៊នុ នឹង 
មននយ័ថជមធយមរដ្ឋសភពិភក  និងអនុមត័កនុង១្រពឹកបន្របមណ២ 
រេបៀប រៈ។ 

កនុងកឡុំងេពលេនះ មនែតអនកតំ ង ្រស្តចំនួន ១៩របូ មកពី
គណបក ចំនួន៣ កនុងចំេ មគណបក ចំនួន៥ មន សនៈេនរដ្ឋសភ
បនេឡើងបេញចញមតិមនចនួំន ៨៤៩នទី ជពិេសសេទេលើតួអងគ ជរ ្ឋ ភិ
បល ករផ្តល់អនុ សនេ៍លើេសចក្តី្រពងចបបកំ់ពុងពិភក រេបៀប រៈ

កពុំងពិភក  តួអងគរដ្ឋសភ និងតួអងគជតំ ង ្រស្តដៃ៏ទ។  
ជមធយមអនកតំ ង ្រស្ត១របូបេញចញមតិបន៤៥នទី េ្រពះថភគេ្រចើន្របធន្រកមុៃនអនកតំ ង ្រស្តបនេឡើង

បេញចញមតិពិភក េ្រចើនជងេគ។ 
ចំែណកខ្លឹម រៃនករបេញចញមតិេទេលើតអួងគខងេលើកកនុងនយ័អពយ្រកឹតមនចំនួន៤៣០នទី (េសមើនឹង៥១%ៃនករ

បេញចញមតិសរុប) ខ្លឹម រវជិជមន ឬសរេសើរដល់តួអងគខងេលើមនចំនួន១១២នទី (១៣%) និងខ្លឹម រអវជិជមន ឬរះិគន់
មនចំនួន៣០៧ (េសមើនឹង៣៦%)។ 

 អនកតំ ង ្រស្តមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ បនគ្ំរទ ល់្រគបេ់សចក្ត្ីរពង/េសនើចបបែ់ដល ជរ ្ឋ ភបិលេសនើេនះ
បនេឡើងបេញចញមតិចនួំន៩រូប (្រស្តី១របូ) ចំនួន២៩ដង េសមើនឹង២៤៣នទី ែដលជមធយមអនកតំ ង ្រស្តគណបក េនះ១
រូបបេញចញមតិបន២៧នទី។ ករបេញចញមតិភគេ្រចើនរបស់អនកតំ ង ្រស្តមកពីគណបក េនះ គឺេលើកសរេសើរេលើករងរ
របស់ ជរ ្ឋ ភបិលែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបេីធ្វើចបប ់ នយករដ្ឋម្រន្ត ី រដ្ឋសភ គណបក របស់ខ្លួន និងករេឆ្លើយតបនឹង
តំ ង ្រស្តដៃ៏ទកនុងនយ័បំភ្ល ឺនិងេលើកអំណះអំ ងជួយ ករពរេសចក្តី្រពងចបប ់កដូ៏ចជេឆ្លើយឆ្លងជមយួនឹងអនកតំ ង
្រស្តដៃ៏ទមកពីគណបក េផ ងផងែដរ។  

 ចំែណកអនកតំ ង ្រស្តមកពីគណបក សមរង ុបីនេឡើងបេញចញមតិចំនួន៩របូ (្រស្តី២រូប) បនេឡើងបេញចញមតិចំនួន
៤១ដង ែដលេសមើនឹង៥៨១នទី។ ជមធយមតំ ង ្រស្ត១របូបេញចញមតិបន៦៥នទី។ ករបេញចញមតិភគេ្រចើន គឺេផ្ត ត
េលើករេលើកេឡើងកដូ៏ចជផ្តល់អនុ សន ៍ និងេលើកជសំណួរដល់ ជរ ្ឋ ភបិលជអនកករពរេសចក្តី្រពងចបប ់ កខ្វះខត
របស់េសចក្ត្ីរពងចបប ់ តុ ករ នយករដ្ឋម្រន្តី តួអងគ ជរ ្ឋ ភបិល គណបក របស់ខ្លួន និងបញ្ហ ្របឈមេផ ងៗរបស់
មណ្ឌ ល។ 

អនកតំ ង ្រស្តគណបក នេ ត្តមរណឫទិធ១រូប បនបេញចញមតិចំនួន២៥នទី ែដលករបេញចញមតិេនះនិយយពកព់ន័ធ
នឹងរដ្ឋសភ អនុ សនេ៍លើេសចក្តី្រពងចបប ់រេបៀប រៈកំពុងពិភក  និង ជរ ្ឋ ភបិល។ 

ចំែណកអនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទិធមនុស បន្តឈចឺបេ់ យគម នសេម្លង និងមតិកនុងរដ្ឋសភ េហើយកម៏និបនេលើក 
ៃដគ្ំរទេលើេសចក្តី្រពងចបបម់យួចំនួនែដរ។ 
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្រកហ្វចិទី១៖ ភគរយអនតកំ ង ្រស្តបនបេញចញមតិកនុងេពល្របជំុេពញអងគរដ្ឋសភេលើកទី៦ (េម -មថុិន) េធៀបនឹងចំនួន 
សរុប មគណបក បក  

អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជ
ជនកមពុជចំនួន៩រូបបនបេញចញមតិកនុង
សមយ័្របជំុេលើកទី៦េនះេសមើនឹង១០%

ៃនចំនួនអនកតំ ង ្រស្តសរុប របស់
គណបក េនះ ៩០រូប ែដលចំនួនេនះ
តិចជងសមយ័្របជុំេលើកទី៥ (ែខតុ -
ធនូ) មនអនកតំ ង ្រស្ត១២ រូបចូលរមួ
បេញចញមតិេយបល់ េលើេសចក្តី្រពង
ចបប។់  

អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី
ចំនួន៩របូែដរបនេឡើងបេញចញមតិេសមើ
នឹង៣៥% ៃនចំននួតំ ង ្រស្តសរុប 

២៦ សនៈគឺេកើនជងរយៈេពល្របជំុរដ្ឋសភេលើកទី៥ែដលមនែត៦រូប។ េ យែឡកកនុងសមយ័្របជំុេលើកេនះកម៏នវត្តមន
អនកតំ ង ្រស្តគណបក នេ ត្តមរណឫទិធ១រូប កនុងចំេ ម២រូបបនេឡើងបេញចញមតិ។  

ងទី១៖អនកតំ ង ្រស្តបនបេញចញមតេិ្រចើនជងេគ៥របូ កនុងសមយ័្របជំុេលើកទី៦ 

លរ េឈម ះអនកតំ ង ្រស្ត គណបក  ចនួំនដង អពយ្រកឹត វជិជមន អវជិជមន សរុប 

១ ឯកឧត្តម សុន ឆយ័ 
 

១៥ ១៣៧ ១២ ៦៦ ២១៥ 

២ ឯកឧត្តម យឹម សុវណ្ណ  
 

៩ ៥៤ ១៤ ៦៥ ១៣៣ 

៣ ឯកឧត្តម ជម េយៀប 
 

៩ ៦៣ ១៣ ៦ ៨២ 

៤ េ កជំទវ មូរ សុខហួរ 
 

៦ ៣២ ១១ ២៨ ៧១ 

៥ ឯកឧត្តម ហូរ ៉ ន ់
 

៤ ៣៣ ៣ ២៣ ៥៩ 
អនកតំ ង ្រស្ត សុន ឆយ័ មកពីគណបក សមរង ុមីណ្ឌ លភនេំពញជអនកតំ ង ្រស្តបនបេញចញមតិេ្រចើនជងេគ

មនដល់េទ១៥េលើក េសមើនឹង២១៥នទី ឬ៣េម៉ង៣៥នទី ែដលភគេ្រចើនកនុងករបេញចញមតិេនះ គឺកនុងនយ័អពយ្រកឹត 
េហើយេបើេទះជករបេញចញមតិកនុងនយ័អវជិជមនមនែត៦៦នទី ែតជចំនួនេ្រចើនជងេគេបើេធៀបនឹងអនកតំ ង ្រស្តដៃ៏ទ 
បនបេញចញមតិ។ 

អនកតំ ង ្រស្ត យឹម សុវណ្ណ  មណ្ឌ លភនេំពញគណបក សមរង ុឈីរេលខេរៀងទី២បនបេញចញមតិចំនួន៩េលើកេសមើ
នឹង១៣៣នទី(ឬ២េម៉ង១៣នទី) បនបេញចញមតិកនុងនយ័វជិជមនេ្រចើនជងេគចំនួន១៤នទី។ 

អនកតំ ង ្រស្តេលខេរៀងទី៣ គអឺនកតំ ង ្រស្ត ជម េយៀប មកពីគណបក ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លៃ្រពែវងបន
បេញចញមតិចំនួន៩េលើកែដរ គឺ៨២នទី។ 
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េសចក្តី្រពងចបប ់នងិេសចក្តេីសនចីបប ់នងិសេំលងអនុមត័ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត្តនិងពិភក កនុងសម័យ្របជំុេលកីទី៦ 

   

ល.រ 
ៃថង ែខ 
អនុមត័ 

េសចក្ត្ីរពងចបបនិ់ងេសចក្តេីសនើចបប ់
សំេលង 
អនុមត័ 

១ 
០១ 
េម  

-ករពិភក  និងអនុមតេ័សចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីវេិ ធនកមមចបបស់្ដីពីករ្របឆងំអំេពើពុក  
រលួយ 

៨៥/៩៥ 

២ 
០៦ 
េម  

-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្ដី្រពងចបបស់្តីពីករអនុវត្ដ្រកមរដ្ឋបបេវណី ៨៣/៩៧ 

៣ 
០៧ 
េម  

-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ្ឋស្រមបក់រ
្រគប្់រគងឆន ២ំ០០៨ 

៦៦/៨២ 

៤ 
០៧ 
េម  

-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ្ឋស្រមបក់រ
្រគប្់រគងឆន ២ំ០០៩ 

៦៨/៨៤ 

៥ 
០៧ 
េម  

-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីករអនុមត័យល់្រពមេលើករធនទូទត់
របស់ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេ យ្រកុមហុ៊នអគគសិនីេវៀត ម 

៧១/៨៤ 

៦ 
០៧ 
េម  

-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីករអនុមត័យល់្រពមេលើពិធី រទី២េដើមបី
េធ្វើវេិ ធនកមមេលើកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីពណិជជកមមទំនិញៃនកិចច្រពមេ្រព ង្រកបខណ័្ឌ ស្ដីពី
សហ្របតិបត្ដិករេសដ្ឋកិចចទូលំទូ យ រ ងសមគម្របជជតិ សីុ េគនយ ៍និង 

ធរណរដ្ឋ្របជមនតិចិន 

៧៧/៨៤ 

៧ 
២៦ 
េម  

-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្តីេសនើរចបបស់្តីពីបទបញជ ៃផទកនុងៃនសមជរដ្ឋសភ និង
្រពឹទធសភ 

១៣១/១៥៥ 

៨ 
១១ 

ឧសភ 
-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីរបបហិរញញ វតថុ និងករ្រគប្់រគង្រទពយ
សមបតិ្តរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

៨៦/៩៩ 

៩ 
១១ 

ឧសភ 
-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីវេិ ធនកមមចបបស់្តីពីករេបះេឆន ត
េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របកឹ ឃុសំងក ត ់

៧៩/៩៩ 

១០ 
១១ 

ឧសភ 
-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីវេិ ធនកមមចបបស់្តីពីករេបះេឆន ត
េ្រជើសតំ ង ្រស្ត 

៧៩/៩៩ 

១១ 
១៦ 
មថុិន 

-ករពិភក  និងអនុមតេ័សចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករអនុមត័យល់្រពមេលើអនុសញញ រ ង
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនតិ វ និង ធរណរដ្ឋ
សងគមនិយមេវៀត មស្តីពីករកំណតចំ់ណុច្របសព្វៃនែខ ្រពំែដន្របេទសទងំ៣ 

៨៣/១០០ 

១២ 
១៦ 
មថុិន 

-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករអនុមត័យល់្រពមេលើពិធី រទី៣េធើ្វ
វេិ ធនកមមេលើសនធិសញញ មតិ្តភព និងសហ្របតិបត្តិករេន សីុ េគនយ ៍

៩៤/១០១ 

១៣ 
១៦ 
មថុិន 

-ករពិភក  និងអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករអនុមត័យល់្រពមេលើករធនទូទត់
របស់ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឲយ្រកុមហុ៊នេខមបូ អុិនេធើរណសយូណល 
អុិនេវស្តែមន ឌីេវ ើឡុបែមន្រគុប 

៨៣/១០០ 
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គណបក សិទិធមនុស ជមធយមចុះបនេ្រចើនជងេគ េ យកនុងតំ ង ្រស្តមយួរូបចុះមលូ ្ឋ នជមធយមបន៣៦េលើក តំ
ង ្រស្តគណបក សមរង ុជីមធយមមន កប់ន៩េលើក តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជជមធយមបន៥េលើក 

គណបក ហ៊្វុនសិុនបុិច៨េលើកកនុង១របូ និងគណបក នេ ត្តមរណឫទធ៣ិេលើកកនុង១រូប។ 
្រកហ្វកិទី២៖ ភគរយចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក េធៀបភគរយៃន សនៈសភសរបុ មគណបក  

េបើគិត មសមម្រតភគរយៃនតំ ង
្រស្តកនុងរដ្ឋសភ មគណបក  និងភគរយ

ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរុប មគណបក
បង្ហ ញថ ចំនួនចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ

ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស  ែដលមន
សនៈ្របមណ៣%បនចុះមលូ ្ឋ នបន

្របមណ២០% េសមើនឹងជិត៧ដងៃនចំនួន 
សនៈសរុបរបស់គណបក េនះ។ 

 ចំែណកអនកតំ ង ្រស្ត គណបក
សមរង ុែីដលមន សនៈ២១% េនកនុងរដ្ឋ
សភបនចុះមលូ ្ឋ ន្របមណ៣៤%។ 

ចំែណកអនកតំ ង ្រស្តគណបក
នេ ត្តមរណឫទធិ និងហ៊្វុនសិុនបុិច គឺេសទើរែត
សមម្រតេទនឹង សនៈរដ្ឋសភ ែដល

គណបក នីមយួៗទទួលបនកនុងរដ្ឋសភែដលរមួគន មន សនៈ៣%កនុងរដ្ឋសភកចុ៏ះមលូ ្ឋ នបន៤%ែដរ។  
គណបក ្របជជនកមពុជែដលមន សនៈសរុប៧៣%េនរដ្ឋសភចុះមលូ ្ឋ នបនែត៤២% ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរុប

ែដលចំនួនេនះ គឺេសមើនឹងជងពកក់ ្ត លៃនចនួំន សនៈរបស់គណបក េនះកនុងរដ្ឋសភប៉េុ ្ណ ះ។ 
ងទី២៖ េគលបំណងៃនករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក  

េគលបំណងៃនករចុះមូល ្ឋ ន
ទងំ៥៥៩េលើករបសត់ំ ង ្រស្ដទងំ

៧៤របូ 

គណបក នេយបយ 
សរុបេគលបំ

ណង  
៥៣របូ 

 
១៤ របូ 

 
៣ របូ 

 
២ របូ 

 
២ របូ 

កសួរសុខទុកខែចកអំេ យ 
និងករសេមព ធសមទិធផលនន 

១២៨ 
(៥៤%) 

៥៩ 
(៣០%) 

៨៧(៨០
%) 

២      
(១៣%) 

១(១៧%
) 

២៧៧ 
(៥០%) 

ករចុះព្រងងឹៃផទកនុងនិងប ្ត ញគណបក  
៤៦ 

(១៩%) 
១១៩(៦២

%) 
១៩(១៧

%) 
៧     

(៤៧%) 
០ 

១៩១(៣៤
%) 

ករចុះអមដេំណើ រជ្រកុម ឬអមដំេណើ រថន ក់
ដឹកន ំ

៥៨ 
(២៥%) 

០      ០ ៤(២៧%) 
៤       

(៦៦%) 
៦៦(១១%) 

ករចូលរមួកនុងេវទិក ធរណៈ ៣(១%) ៧(៤%) 
៣   

(៣%)
២ 

(១៣%) 
១(១៧%

) 
១៦(៣%) 

ករអន្ដ គមននិ៍ងេ ះ្រ យបញ្ហ នន ២(១%) ៧(៤%) ០ ០ ០ ៩(២%) 

ភគរយ សនៈរដ្ឋសភ
មគណបក  

ភគរយចុះមូល ្ឋ ន ម
គណបក
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សរបុេគលបំណង ម
គណបក  ២៣៧ ១៩២ ១០៩ ១៥ ៦ ៥៥៩ 

  
 ងទី១បនបង្ហ ញថ ករចុះមូល ្ឋ នភគេ្រចើនរបស់អនកតំ ង ្រស្ត គឺេផ្ត តេទេលើេគលបំណង កសួរសុខ
ទុកខែចកអំេ យ និងករសេមព ធសមទិធផលននែដលសរុបមនរហូតដល់២៧៧េលើក (ឬ៥០%ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុប)។ 
ករចុះអមដំេណើ រថន កដឹ់កន១ំ១%។ ករចុះព្រងឹងៃផទកនុង និងប ្ដ ញគណបក មន៣៤%ែដលមនករេកើនេឡើងជងរយះ 
េពល៣ែខមនុេ្រពះែតជេពលេកៀកនងឹករេបះេឆន តឃុំសងក ត២់០១២ ខងមខុេនះែដលគណបក កំពុងេរៀបចំយុទធសំ ប ់
ព្រងឹងបក របស់គត។់ េ យែឡកករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តកនុងេគលបំណងចូលរមួេវទកិ ឬសិកខ

ធរណៈមនតិចតួចប៉េុ ្ណ ះសរបុបន១៦េលើក (៣%ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរបុ)។ ចំែណកករចុះអន្ត គមនវ៍ញិេនែត 
មនតិចតួចេនេឡើយ គឺ្រតឹម៨េលើកេសមើនឹង២%ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរបុ។ 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ (៥៣របូ ចុះបនសរបុ២៣៧េលើក)៖ ជសរបុតំ ង ្រស្ត
គណបក ្របជជនកមពុជបនចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងគណបក េផ ងៗ។ កនុងេនះ៧៩% ៃនករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង
្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ គឺកនុងេគលបំណងសួរសុខទុកខែចកអំ យ និងសេមព ធសមទិធផលនន(៥៤%) និងកនុង

េគល បំណងអមដំេណើ រថន កដ់ឹកនរំបស់ខ្លួន (២៥%)។ 
 អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ កប៏នចុះមលូ ្ឋ នកនុងេគលបំណងព្រងឹងគណបក របស់ខ្លួនែដលសរុប
មន១៩%។ ចំែណកករចុះមលូ ្ឋ នកនុងេគលបំណងចូលរមួេវទិក និងសិកខ ធរណៈមន១% (៣េលើក) និងករ
អន្ត គមនម៍នចំនួន១% (២េលើក)។ 
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមនដូចជ៖ 

ៃថងទី១៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ជតំ ង ្រស្តមណ្ឌ លក ្ត លបនអេញជ ើញចុះសំេណះ
សំ លជមយួ្របជពលរដ្ឋ ២០៣្រគួ រ េសមើនឹង៩៦២នកេ់នភូមេិគក្រតែបកឃំុ្រសេ ្រសុកប យណ៏េខត្តកំពងធំ់។ 
សេម្តច ហុ៊ន ែសន កប៏នេ ះ្រ យមយួចំនួនដូចជករផ្តល់ជូន្របជពលរដ្ឋែដល្របជពលរដ្ឋរស់េនកនុងឃុេំនះមនទំហំដី 
៩០៩៧ហកិ េហើយបកូនឹង១០%ជូន្របជពលរដ្ឋេហើយេ ះ្រ យពីបញ្ហ ងទឹកតំបនបី់េ យ្រតវូរ ំ យេចលទងំអស់ 
េ យេលើកេឡើងថ ”អនកេធ្វើ ងេនះមនិែមន្របជកសិករេធ្វើេទែដល្របជពលរដ្ឋមនម៉សីុនកយេទមនិែមនេទគេឺថែកេទអនក 
មនអំ ចេទអនកែដលទទួលផលពិត្របកដមនិែមន្របជកសិករេទ េ យរក ចស់បំផ្ល ញេចលថមី ងទឹកតំបនបី់្រតវូ
រ ំ យទងំ្រសងុេ យេលើកែលងបនួឃំុែដលបន្របកសរចួេហើយេ យ ងអនកមនេនខងេ្រកយ េយើង្រតវូែតេ ះ
្រ យេហើយប ្ត ងទឹកែដលេនតំបនពី់រក ងទឹកែត្រតវូែកសំរលួបចចកេទស។ ្របជជនមនចិត្តសបបយរកី យ េន
េពលសេម្តចបនចតវ់ធិនករណ៍ែបបេនះ។ 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី(១៤របូ ចុះសរបុបន១៩២េលើក)៖ ចំែណកករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនក
តំ ង ្រស្ដមកពីគណបក សមរង ុបីនសួរសុខទុកខ(៣០% ឬ៥៩េលើកៃនករចុះមលូ ្ឋ នរបស់គណបក េនះសរុប) ប៉ែុន្ត
េផ្ត តខ្ល ងំេលើករព្រងឹងប ្ត ញគណបក  (េសមើនឹង៦២% ឬ១១៩េលើក) និងករចូលរមួេវទិក ធរណៈ និងករចុះមលូ
្ឋ នកនុងេគលបណំងអន្ត គមនេ៍សមើគន ែដលសរុបរូមមន៨%(១៤េលើក)។ ចំែណកករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត

គណបក សមរង ុ ី កនុងេគលបំណងអមដេំណើ រថន កដឹ់កនខំងគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលមនិបនទទលួពត័ម៌នទកទ់ងនឹង 
ករចុះមលូ ្ឋ នេនះេទ។ 
 
 



ឃ្ល ំេមើលសភនិងតំ ង ្រស្ដ ែខេម - មិថុន ២០១១ ទំព័រ9 

ករណីខ្លះៗៃនករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុមីនដូចជ៖ 
 អនកតំ ង ្រស្ត ចន ់ េចង មណ្ឌ លក ្ត លបនចុះេទភមូែិ្រពកែ្រតង ឃុសំំេ ងធំ ្រសុកេកៀន ្វ យេខត្តក ្ត ល 
េដើមបជួីយ េធ្វើអន្ត គមនក៍រណីទំនស់ដីធ្លរី ង្របជពលរដ្ឋចំនួន១០៤ ្រគួ រជមយួឯកឧត្តម្របក់ វធុជ្របធន្រកមុ
្របឹក េខត្ត្រកេចះេនៃថងទី០៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១។ លទធផលគឺមនិេជគជយ័េនេឡើយេទ។ េរឿងេនះកំពុងឈនេទរក
ករេ ះ្រ យេ្រពះ្របជជនមនិ្រពមទទួលយកនូវតំៃលែដលឯកឧត្តម ្របក ់ វុធ ផ្តល់ឲយ។ េហើយអនកតំ ង ្រស្តកម៏និ
ចជួប្របជជន្រតូវជបព់នធនគរេ យ រេរឿងដីធ្លីេនះេនេឡើយែដរ។ 

- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស (៣របូ ចុះបនសរបុ១០៩េលើក)៖តំ ង ្រស្ដគណបក សិទធិ
មនុស បនេផ្ដ តេលើចុះសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យែដលមនដល់េទ៨៧%(៨០េលើក) ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរុបរបស់គណ
បក េនះ។ ករចុះព្រងឹងគណបក មន១៧% (១៩េលើក) និងចូលរមួជ គមិនេនេវទិក ធរណៈ៣% (៣េលើក)។  
 គណៈកមម ធកិរខុមែ្រហ្វល មនិបនទទួលពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិ
មនុស កនុងេគលបំណងជួយ អន្ត គមនប៍ញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋ និងកនុងេគលបំណងអមដំេណើ រថន កដឹ់កនរំបស់ខ្លួនេនះេទ។ 
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស មនដូចជ៖ 
 អនកតំ ង ្រស្ត កឹម សុខ បនចុះមកជួប្របជំុ្រកុមករងរសកមមជន និង្របជពលរដ្ឋេនឃំុកំពងេ់ ្រសុកកំពង់
ែលង ឃុេំចងេម៉ង ្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពងឆ់ន ងំ កលពីៃថងទី១៨ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១។ 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វុនសិុនបុចិ (២របូ ចុះបនសរបុ ១៥េលើក)៖  អនកតំ ង ្រស្តគណបក េនះ 
ទងំពីររូបសុទធែតបនចុះមលូ ្ឋ នសរុប ១៥េលើក េ យេផ្ដ តេលើករចុះសួរសុខទុកខ និងែចកអំេ យមន២(១៣%) 
ករព្រងឹង បក មន៧េលើកេសមើនឹង៤៧% ចុះអមដំេណើ រថន កដឹ់កន៤ំេលើក(េសមើនឹង២៧%ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរុប) និងករ
ចូលរមួេវទិក មន២៧% (៤េលើក)។  
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក  ហ្វ៊ុនសិុនបុចិមនដូចជ៖ 

មនអនកតំ ង ្រស្ដ ញឹក ប៊នុៃឆ មណ្ឌ លបនទ យមនជយ័បនចុះមក្របជុសំំេណះសំ លជមយួថន កដឹ់កនគំណ
បក សកមមជននងិអនកគ្ំរទេនទី ន កក់រគណបក េខត្ដកលពីៃថងទី០២ែខមថុិនឆន ២ំ០១១។ 

 គណៈកមម ធកិរខុមែ្រហ្វលមនិបនទទលួពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វុនសិុន
បុិចកនុងេគលបំណងជយួ អន្ត គមនប៍ញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋេនះេទ។ 
-  ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក នេ ត្តមរណឫទធ ិ (២របូ ចុះបន៦េលើក)៖ ខុមែ្រហ្វលទទួលបនពត័ម៌ន
ែតករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តសរបុ ៦េលើក កនុងេគលបំណងចុះសួរសុខទុកខ្របជជន (១េលើក) ចូលរមួេវទិក (១
េលើក) និងអមដំេណើ រថន កដឹ់កន ំ(៤េលើក)។  
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក នេ ត្តមរណឫទធមិនដូចជ៖ 

តំ ង ្រស្ដ េ  ៉ នី មណ្ឌ លៃ្រពែវងបនចូលរមួេវទកិ ធរណៈស្ដីពីសិទធិមនុស  និងករអភវិឌ នេ៏រៀបចំេ យ
មជ មណ្ឌ លសិទិធមនុស កមពុជេនៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ េនភមូប៉ិល ល ឃុរំកី យ ្រសកុរេរៀង េខត្ត្រពះវ ិ រ 
េហើយ្របជជនែដលបនចូលរមួេវទិក បនេសនើសូមឲយអនកតំ ង ្រស្តចុះជួយ អន្ត គមនេ៍លើករណីផ្តល់ដីសមបទន
េសដ្ឋកិចចេនតំបនៃ់្រពឡងរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិលេទេ យ្រកុមហុ៊នសីុអសីុេខ (Chu Se Rubber Company Kampong 
Thom) និង្រកុមហុ៊នភអីិនធី្រគុប (PLT Group) និងករសមបទនដែីដលជ្រមកសត្វៃ្រពបឹងែពរេទឲយ្រកុមហុ៊ន្រទីភព 
អុីមផងអុិចផត។ បនទ បម់កតំ ង ្រស្តរបូេនះបនចុះបនសរេសរជលិខិតចុះៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ េសនើសំុឲយ 
ឯកឧត្តម ចន័ទ រុន ជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមមរុកខ ្របមញ់និងេន ទ េដើមបពិីនិតយអំពីករផ្តល់ដីសមបទនេសចដ្ឋកិចចេទ
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ឲយ្រកុមហុ៊នទងំេនះ េ យែស្វងរកដំេ ះ្រ យសម្រសបកំុឲយបះ៉ពល់ដល់ជនជតិេដើមភគតិចែដលរស់េនជំុវញិតំបន់
េនះ។ 
 

សេងខប្រពឹត្តកិរណ៍សខំន់ៗទក់ទងសភ និងតំ ង ្រស្ត 
 

អតីតអនកតំ ង ្រស្តសមរង ុនិីងឱកសចូល្រសុកវញិ 

អតីតតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ី ែដលបនេភៀសខ្លួនេនេ្រក្របេទសជតិ២ឆន  ំ េ្រពះេគចពីករផ្តនទ េទសរបស់តុ ករ
្រកុងភនេំពញនឹង្រតវូជបព់នធនគរចំននួ១២ឆន េំនះ ចមនសងឃមឹថ ចចូល្រសុកវញិបន ្របសិនេបើងកមកបនទន់
ឥរយិបថមកទនភ់្លនច់ំេពះ ជរ ្ឋ ភបិល និងមនករជួយ អន្ត គមនពី៍ខងសហគមនអ៍ន្តរជតិែដលមនឥទិធពលមនិឈប់
ឈរមកេលើរដ្ឋសភ និង ជរ ្ឋ ភបិល។ 

េហើយករអវត្តមនរបស់អនកតំ ង ្រស្តសូមបែីត១របូ កនុងចំេ មអនកតំ ង ្រស្ត១២៣រូប កម៏និែមនជ រល្អចំ
េពះ ថ បន័រដ្ឋសភកនុងករ្រតតួពិនិតយ ថ បន័្របតិបតិ្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ករចុះជួប និងអន្ត គមនច៌ំេពះមច ស់េឆន តែដល
ជួបបញ្ហ ្របឈម ដូចជេរឿងដីធ្លជីេដើម េហើយមច ស់េឆន តកម៏និសបបយចិត្តេនេពលេនេពលេឃើញអនកនេយបយមនិ
សហករគន ែដរ។ 

កន្លងមក ករស្រមបស្រមលួនេយបយធ្ល បេ់កើតមន េដើមបី ចឲយអនកនេយបយែដលមនេទស ចនឹងរចួេទស
វញិ មរយៈករេសនើរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលេទ្រពះម ក ្រតេដើមបេី្របើ្រពះ ជសិទិធេលើកែលងេទស មជំពូក២ ម្រ ទី២៧ 
ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  “្រពះម ក ្រត្រទងម់ន្រពះ ជសិទិធបនធូរបនថយេទស និងេលើកែលងេទស” ប៉ែុន្តកនុងេនះ្រតូវមនករេ ះដូរ
ជថនូរនឹងក ្ត េផ ងៗជមយួនឹង ជរ ្ឋ ភបិល។ 

ថមីៗេនះ សញញ វជិជមនែដលអនកតំ ង ្រស្ត ជម េយៀប ជ្របធនគណៈកមមករទី២ៃនរដ្ឋសភ និងជអនកនពំកយ
របស់គណបក ្របជជនកមពុជ បនផ្តល់ឲយអតីតតំ ង ្រស្ត សមរង ុ ី កដូ៏ចជសមជិកសភមកពីគណបក សមរង ុ ី ម
្របពន័ធផ ព្វផ យថ អតីតតំ ង ្រស្ត សមរង ុ ី ចនឹងមនដំេ ះ្រ យេដើមបឲីយអតីតតំ ង ្រស្តរូបេនះ ចនឹង
ចូល្រសុកវញិបនេ យមនិចបំចផ់្តនទ េទស ្របសិនេបើអតីតតំ ង ្រស្តឈបរ់ះិគន ់ យ្រប រ េហើយងកមកស្រមប
ឥរយិបថជមយួនឹង ជរ ្ឋ ភបិល “្រចកពីរែដលគតេ់ចញពីេពលខងមខុែដលគតសំុ់បន។ ដូចមនុ សម រង ុ ីធ្ល បប់នេគ
ដកអភយ័ឯកសិទធធិ្ល បជ់បគុ់កប៉នុម នដង។ ប៉ែុន្តរចួខ្លួនេ យ រែត្រពះករុ អនុវត្ត មជំពូក២ ្រពះម ក ្រតមន្រពះ ជ
សិទធិេលើកែលងេទស និងបនធូរបនថយេទស ឬករ៏ដ្ឋសភមនសិទធិេធ្វើចបបេ់លើកែលងេទស”។ 

ជករេបើកផ្លូវ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី និងជតំ ង ្រស្តក ្ត លរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ 
បនែថ្លងបញជ កពី់ជំហរជអនកចស់ទំុែផនកនេយបយេ យចងឲ់យមនករេ ះ្រ យអហិង រ ងអនកនេយបយែខមរ និង
បណ្តុ ះឲយមន មគគភីពរ ងគន និងគន  ែដលេនះជករបញជ ក្់របបអ់តីតអនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុថីដំេ ះ
្រ យ មរយៈករចរចរែបបសន្តភិព និងករបន្តនឥ់រយិបថជរេបៀបអនកចស់ទំុែផនកនេយបយ គួរេ្របើ កគ់ន េទវញិ 
េទមក «េយើងគ្ំរទចំេពះអនកនេយបយែដលមន ឆនទៈនេយបយប្រងមួប្រងួមគន  មគគភីពគន  ឯកភពគន  កនុងចំណុច
ែដលបេ្រមើផល្របេយជនជ៍តិរបស់េយើង ពីេ្រពះេយើងមនិចងប់ងកឲយមនភព នតឹងអ្វីទងំអស់»។ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី
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ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងដូចេនះកលពីៃថងចន័ទ ទី១៣ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១ កនុងពិធី្របគល់សញញ ប្័រតដល់ម្រន្តី ជករេន
ភមូនិទរដ្ឋបល។  

េនះ្រសបេពលែដល សមជិកសភសហភពអឺរ ៉ុប េ ក្រសី េសសីុលយ វកី្រស្ដូម បនេសនើ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ
កនុងករសំរលួឲយអតីតអនកតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ី ចនងឹចូល្របេទសវញិ េដើមបចូីលរមួកនុងយុទធនករេបះេឆន ត២០១២ នងិ 
២០១៣ខងមខុេនះ េដើមបបីង្ហ ញពីភពឈនេឡើងៃនលទធ្ិរបជធិបេតយយរបស់កមពុជ។ មនិែតប៉នុេ ្ណ ះែថមទងំបន
សនយថនឹងនឹងនេំ ក សម រង ុ ី ចូលមកកនុង្របេទសកមពុជវញិអំឡុងេពលឆប់ៗ មនុករេបះេឆន តសកលរបស់្របេទស
េនះ ” ្របកដចបស់េហើយថ ខញុ ំនឹងេធ្វើរបយករណ៍្របបអ់ងគសភស្ដីពីេ្រគះថន កច់ំេពះដំេណើ រករអនុវត្តលទធិ្របជធិបេតយយ
កនុង្របេទសកមពុជ។ េហើយេនេពលេឃសនេបះេឆន តសកល វត្តមនរបស់េ ក សម រង ុ ីនឹងេនកនុង្របេទសកមពុជ “ ។ 
អ្វីែដលជគន្លឹះេនះ គឺករ កស់មព ធជករយកពនធៃថ្ល និងពយរួេលើករនផំលិតផលរបស់កមពុជចូលេទ្របេទសសហគមន៍
អុឺរុប ែផ្អកេលើករ យករណ៌ពីកររេំ ភសិទិធមនុស  បញ្ហ ដីធ្លី េនកមពុជ។  

ដូចគន េនះែដរ អនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចេំនកមពុជ េ ក 
សុរយិសូ៊ែបឌី៊ (Surya Subedi)កនុងេបសកមមរបស់គត ់រយៈេពល៥ៃថងេនចុងែខឧសភ  ឆន ២ំ០១១ ខណៈែដលមនឱកស

សំែដងករគួរសមជមយួនឹង្របធនរដ្ឋសភកមពុជ និងសមជិករដ្ឋសភ បនេសនើសំុឲយមនករចតវ់ធិនករេធ្វើយ៉ង ផ្តល់ 
និងករពរចំេពះេ្របើ្របស់សិទិធបេញចញមតិរបស់អនកតំ ង ្រស្តឲយបន្រគបរ់ូប និងរមួទងំនីតិវធីិៃនករដកអភយ័ឯកសិទិធ
អនកតំ ង ្រស្ត ”វ ិ លភពស្រមបស់មជកិសភ កនុងករចូលរមួជែជកេដញេ ល្រតូវបនក្រមតិ នងិមនសមជកិ
សភមយួចំនួន ្រតូវបនដកអភយ័ឯកសិទធ ិសូមបែីតករបេញចញមតអិំពបីញ្ហ នន ែដលជផល្របេយជនជ៍តកិ្ត”ី។ 

េ្រកពីេនះមន កម៏នសមជិកសភតំ ង ្រស្តឯក ជយមយួរូប ែដលមនិេនកនុងគណបក  ឬ្រកុមនេយបយ
មយួ គឺេ ក នីកូ  ឌុបបន៉ ់ ងន ់ (Nicolas Dupont-Aignan) បនសរេសរលិខិតេទរដ្ឋម្រន្តីករបរេទសប ងំ និងកិចច
ករអឺរ ៉ុប េ ក Alain Juppe សំុឲយេធ្វើអន្ត គមន ៍អតីតតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ីែដលកពុំងនិរេទសខ្លួនកនុង្របេទសប ងំបន
ចូល្រសុកវញិេ យសុវតថិភព “សំុឲយសហភពអឺរ ៉បុកំុ្រពេងើយកេន្តើយចំេពះករគបសងកតជ់នរងេ្រគះ ែដលជតំ ង ្រស្ត
បក ជទំស់ និងសំុឲយេគមនសិទធិបំេពញករងរ េហើយមនសិទធិនិយយស្ដីដូចេដើម ” ។ 
 កន្លងមក សភអឺរ ៉ុប ធ្ល បប់នេធ្វើេសចក្ដសីេ្រមចចិត្តេនៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១០ េថក លេទសករេធ្វើទុកខបកុេមនញ
េទេលើអតីតតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ីនិង្រកុមអនកជំទស់ជទូេទ េហើយថ ល្រកមរបស់តុ ករ គឺករបន ងំដល់អតតី
តំ ង ្រស្តេនះ មនិបនចូលរមួកនុងករេឃសនេបះេឆន ត ២០១៣ េហើយករណីអតីតតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ី កេ៏ធ្វើឲយ
បះ៉ពល់ដល់អនកតំ ង ្រស្ត្របឆងំដៃ៏ទេទៀតកនុងករបេញចញមតិ និងេធ្វើសកមមភពេដើមបកីរពរ្របេយជន្៍របជជនផងែដរ 
េ្រពះែតសព្វៃថងេនះ ករកតេ់ទសេលើកករបេញចញមតិរបស់តំ ង ្រស្ត្របឆងំបនេធ្វើឲយលំហនេយបយកនែ់តតូចេទ 
និងនេំទដល់ករេធ្វើឲយខូច្របេយធនដ៌ល់ដំេណើ រលទិធ្របជធិបេតយយេនកមពុជផងែដរ។ 
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មច ស់េឆន ត ទរ នងិចេំមើលករសនយរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក កនអំ់ ចេដើមបេី ះ្រ យ
បញ្ហ មគគុេទសកជ៍នជតិកូេរេ៉ន្រសុកែខមរ 

 
មច ស់េឆន តជមគគុេទសកភ៍ កូេរ ៉ (អនកនេំភង វេទសចរណ៍េដើរកំ ន្តនិយយភ កូេរ)៉ បន ទរចំេពះករសនយ

របស់អនកតំ ង ្រស្ត ែដលថនឹងេធ្វើអន្ត គមនេ៍ទ្រកសួងេទសចរណ៍ ចំេពះេរឿងែដលអនកេទសចរជនជតិកូេរយ៉ក
មគគុេទសកជ៍នជតិកូេរខ៉្លួនឯងែដលដេណ្តើ មករងរមគគុេទសជនជតិែខមរ។ េទះបីយ៉ង មច ស់េឆន តទងំេនះកកំ៏ពុងែត ម
នករអនុវត្តករសនយេនះែដរ។ 

អនកតំ ង ្រស្ត ជម េយៀប មកពីគណបក ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លៃ្រពែវងថ េ្រគងនឹងេកះេ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
េទសចរណ៍មកបភំ្លេឺនរដ្ឋសភ ពីបញ្ហ េ យ រែតជនជតិកូេរជ៉មគគុេទសកភ៍ រកូេរប៉ន ដេណ្តើ មករងរមគគុេទសកែ៍ខមរ
និយយភ រកូេរេ៉ធ្វើឲយមគគុេទសកែ៍ខមរអតក់រងរេធ្វើេនះខង្រកុមមគគុេទសកែ៍ខមរេចះភ រកូេរ ៉ បន ទរពត័ម៌នែដល
តំ ង ្រស្តបនេមើលេឃើញពីករលំបករបស់ខ្លួន និងករជួយ អន្ត គមនែ៍ដលខណៈ្រកុមេនះកំពុងរងេ្រគះអតក់រងរេធ្វើេគ
មនិឲយតំៃលបកទ់កឹចិត្ត និងធ្ល កខ់្លួនជអនកកនឆ់្័រត និងែសបកេជើងឲយអនកេទសចរណ៍កូេរេ៉ដើរអមពីេ្រកយមគគុេទសកជ៍នជតិ 
កូេរេ៉ទវញិ។ េហើយខងមគគុេទសកកូ៍េរជ៉នជតិែខមរករ៏ពំឹងចេំមើលពីកិចចអន្ត គមន ៍និងចំ តក់របន្តបនទ បេ់ដើមបជួីយ ចំរលួឲយ
គតម់នករងរេធ្វើេហើយ្របកបេ យេសចក្តីៃថ្លថនូរវញិ។ 

អនកមគគុេទសកជ៍នជតិែខមរភ រែផនកកូេរម៉ន កសូ់មមនិបេញចញេឈម ះ បនេឆ្លើយទងំសំេលងសបបយចិត្ត យឡំ
នឹងករបរមភ ថគតព់ិតជសបបយចិត្ត និងមនេមទនភពជខ្ល ងំែដលតំ ង ្រស្តបនេមើលេឃើញពីករលំបករបស់ពួក
គតែ់ដលកបេ់្រជកនុងចិត្តអស់សងឃមឹយូរមកេហើយ ែបរជ្រតវូគស់កកយរេំលចេ យតំ ង ្រស្តេដើមបឲីយ ធរណជន
ទូេទបនដឹងលឺផងែដរ ”ខញុ ំសបបយចតិ្តែមនែទនេនេពល ឯកឧត្តម ជម េយៀប មន្របតិកមមេទរដ្ឋម្រន្តឲីយជួយ គិតគូរដល់
ពួកខញុ ំ។ ខញុ ំសរេសើរគតប់នដឹងពីករលំបករបស់្របជជន មនេមទនភពេពលេឃើញអនកដកឹន(ំអនកតំ ង ្រស្ត) េចៈជួយ  
សំ លទុកខលំបករបស់្របជជន។ េយើងខំេរៀនបនេ្រចើនែតគម នទីផ រ េនះជបញ្ហ ។ េយើងមនិសបបយចតិ្តែដលមន 
មគគុេទសកជ៍នជតិកូរម៉កបកែ្របឲយេភង វេទសចរណ៍ជនជតិកូេរ ៉ ែដល េធ្វើឲយចំេណះដងឹរបស់េយើងថយចុះេទពីមយួៃថងេទ
មយួៃថង។ េបើផ្តល់ឱកសឲយពួកេយើងវញិេយើង ច នឹងពយយមបកែ្របបន្តិចម្តងៗេយើងនឹង ច្របបេ់ភង វេទសចរណ៍ពីអ្វីែដល
្របេទសេយើងមនេ្រចើនជងជនជតិកូេរ ៉ េបើេទះជភ រេយើងេនមនកំរតិ ពិេសសជនជតិបរេទសេគចងឮ់ផទ ល់ពីសំដី
របស់មច ស់ទឹកដផីទ ល់”។ 

មគគុេទសក្៍រស្តីេជៀបវណ្ណ ៉ តក់ប៏នេពលទងំសំេលងេសើចតិចៗែបបរេំភើបថ” សបបយចិត្ត ស់ និងសូមអរគុណ
គតេ់ចះគតិគូរដល់្របជជនដឹងពីផលវបិក កន្លងមក្រកសួងធ្ល ប្់របបថ់ខ្វះអនកេចះភ កូេរ្៉រតវូ្រទសិំន”។ កញញ បនបែនថម 
េទៀតថ កញញ មនក្តសីងឃមឹថតំ ង ្រស្តនងឹ ចជួយ ្រកុមមគគុេទសកែ៍ខមរភ កូេរប៉ន“ខញុ ំគិតថគត់ ចជួយ បនខញុ ំនឹងច ំ
េមើលលទធផលេនះ”។ 

ទនទឹមនឹងេនះេ ក េរឿម ជមគគុេទសកម៍យួរបូកប៏នេលើកេឡើងែដរថ ជករ្របេសើរ ស់ចំេពះករេលើកេឡើង
របស់អនកតំ ង ្រស្តេយើង ប៉ែុន្តជកែ់ស្តង ពិបកនងឹេធ្វើចនំតក់រេ្រពះេ យ រែខមរេយើងមនិមន្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍
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ទទួលេភញ វកូេរេ៉ធ្វើដំេណើ រកំ ន្តមកកមពុជ េទើបេយើងពិបកបេ្រញជ បមគគុេទសកជ៍នជតិែខមរេយើងកនុងករនេំភញ វ“ គឺល្អថជន
ជតិែខមរមនករងរេធ្វើ ែតជេរឿងពិបកេ្រពះថជនជតកូិេរេ៉គមន្រកុមហុ៊នេគផទ ល់មនលុយេ្រចើន ចទកទ់ញេទសចរណ៍ 
កូេរប៉នេ្រចើនេយើងមនិមនធួរែខមរផទ ល់េធ្វើករេរឿងហនងឹ ”។ 

ជមយួគន េនះែដរ អនកមគគុេទសកប៍នសំណូមពរជរមួថ សូមជួយ ព្រងឹងវជិជ ជីវៈបែនថមដល់មគគុេទសកែ៍ខមរជ 
មគគុេទសកភ៍ កូេរសូ៉មបេងកើត ផ្តល់ចំេណះដឹងភ កូេរប៉នេ្រចើន និងមនបទស ្ឋ ន្រតឹម្រតវូ េហើយ្រគូមនវជិជ ជីវៈ 
ចបស់ ស់ និងសូម ជរ ្ឋ ភបិលជួយ េរៀបចំយ៉ង ឲយ្រកុមមុគគេទសែខមរមនសិទិធបនេដើរផទ ល់មនិបចអ់មេគ។ 
 េទះបីយ៉ង  ខងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេទសចរណ៌ ឯកឧត្តម េថង ខុន ធ្ល បប់នេឆ្លើយតប ម្របពន័ធផ ព្វផ យថ
កមពុជមនិេរ ើសេអើងចំេពះជនជតិ មកេធ្វើកររកសីុេនកមពុជេទ េហើយមយ៉ងកមពុជពិតជខ្វះមគគុេទសកភ៍ កូេរែ៉មន ដូច
េនះេទើបេយើងសេ្រមចចិត្តឲយមគគុេទសកជ៍នជតិកូេរេ៉ធ្វើករសហករជមយួមគគុេទសកជ៍នជតិែខមរ គឺេដើមបេីធ្វើយ៉ង រក ឲយ
េភញ វេទសចរកូេរម៉កទស នកមពុជបនេ្រចើនបន្តេទៀត។ 
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