របាយករណ៍ឆា�៣េលខ១៦

នីតិកលទ៤

ែខតុល-ធ�ូ ២០១១

រដ�សភាជាតក �ុងតុល
ិ
ដល់ែខធ�ូ ឆា២
� ០១១ គឺជារយៈេពលសម័យ្របជេពញអង�រដ�សភេលកទី៧ែដលស�ិតេនក�ុង

រយៈេពលេនះ រដ�សភាបានអនុមនូវេសចក�ី្រពងច្ េសចក�ីេស ច
� ្បោ និងកិច�្រពមេ្រព�ងេផ្ចំនួន១១ ឯកស ប៉ុែន�

មានប��ចំរុងចំរស់េទករពិភាក្សោេសចក�ី្រពងច្បោប់ថវិករជាតិនឯកសិទ�ិអ�កតំណាងរ�។

េបេ ទះជាក�ុងេពលេនះរដ�សភាមានកកក�ុងករពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងច្បោប់កីក៏អ�ក
�
បាខិតខំ

ចុះមូលដ�នេដម ្បីជួប្ពលរដ�និងជួយអន�រគមន៏ប��េផ្សងអជា�និងរដ�ភិប ។

I -កបេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ុងេពល្របជុំេពញ
�ក
រដ�សភក�ុងរយៈេពល៣ែខេនះ
ខ�ួនចន
ំ ន
ួ ៩្រពឹ

បាេបក
 សម័យ្របជុំេលកទ៧របស់

បានពិភាក្សោនិងអនេលរេបៀបវរចំនួន១៣ែដលក�ុង

េនាមា៨ជាច្េប សចក�្ី រព ៣ជករេបាះេឆា�តផ�ល់េសចក�ីទុកចិ

និង២េទៀតជ្រពះរសររបស់្រពះមហក្ស្រត និងរបាយករណ៍

ចុះមូលដ�នរបស់តំងរ�ស�ចេនា�ះសម័យ្របជុំេល៦និងទី៧
ន័យថាមធ្យមរដ�សភាពិភ
១រេបៀបវរ។

និងអនុម័តក�ុង១្រពឹកប្របមជា

ក�ុងកំឡុងេពលេនះមានែអ�កតំណាងរ�ស�ចំន២១រូប

បក្ចំនួន៣

មា

មកពគ
ី ណ

ក�ុងចំេណមគណបក្សចំនួ៥មានអសនៈរដ�សភបា

េឡង
 បេ�� ញមតិមានចំនួ៥៤៤នាទ ជាពិេសសេេលតួអង�ររដភិប

ល ករផ�ល់អនុសសេលេសចក�្ី រពច្បោកំពុងពិភាក្ េបៀបវរកំពុង

ពិភាក តួអង�រដ�សភ និងតួអង�ជតំណាងរ�ដៃ៏ ទ។

ជាមធ្អ�កតំណារ�ស១រូបបេ�� ញមតិបា២៦នាទ

េ្រពះថាភាគេ្រចន្របធាន្រកមៃនអ�កតំណាងរ
�

បេ�� ញមតិពិភាកេ្រចនជាងេ
ចំែណកខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមេទេលតួអង�ខងេក�ុងន័យអព្យោ្រមានចំនួ២៨៣នាទ

(េស�នឹង៥២%ៃនក

បេ�� ញមតិសរុប) ខ�ឹមសវ ិជ�មា ឬសរេសរដល់តួអង�ខងេល មានចំនួ១២១នាទ (២២%) និងខ�ឹមសអវ ិជម
� ា ឬរះគន់
ិ
មាចំនួន១៤០ (េស�នឹង២៦%)។

អ�កតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្ស្របជាជនបានគាំ្ល់្រគប់េសចក�ី្រ/េស ច
� ្បោែដលររដ�ភិបេស េ� នា

បាេឡងបេ�� ញមតិចំនួន១០រូប (�ស�ី៣រូប) ចំនួន៣៦ដងេស�នឹង២៩៣នាទែដលជាមធ្អ�កតំណាងរ�គណបក្េនះ១
រូបបេ�� ញមតិបា៣០នាទ។ករបេ� �ញមតិភេ្រចរបស់អ�កតំណាងរ�មកពគ
ី ណបក្េនះគឺ េលកសរេសរេលកង

របស់រជរដ�ភិែដលបានខិតខំ្របឹងែ្របងេដេធ�ច
 ្បោ រដ�សភ សរេសរចំេពះបុគលនាយករដ�ម�ន�ី កេឆ�យ
 តបនង
ឹ

តំណាងរ�ដៃ៏ ទក�ុងន័យបំភ�ន
ឺ ិងេលកអំណះអំណាជួយករពរេសចក�ី្ច្បោ ក៏ដូចជេឆ�យ
 ឆ�ងជាមួយនឹអ�កតំណា
រ�ស�ដ៏ៃទមកពីគណបក្សេផ្សងផងែ

ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្សសមរងបានេឡងបេ� �ញមតចន
ំ ួន១០រូប (�ស�ី២រូប) បាេឡងបេ�� ញមតិចន
ំ ួ

ន២២ដង ែដលេស�នឹង២៤៥នាទ។ ជាមធ្យមតំណាងរ១រូបបេ�� ញមតិបា២៥នាទ។ កបេ�� ញមតិរបស់តំណា

រ�ស�គណបក្សេបានផា�ស់ប�ូរពីករនែដលកន�ងមកធា�ប់ែរះគន់
ខ ំង
� អំេពពុករលួ យេនក�ុង្របព័ន�តុល ម�ន�ីរ
ិ
ករ និរដ�ភិប ែបរមកនិយាភាេ្រចគេផា�
េលកេលកេឡង
ំ ុចខ�ះខរបស់េសចក�្ី រព
ឺ
 េលករ រិះគន់ ជែជកពច
ី ន

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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ទំព័រ

ច្បោប ផ�ល់អនុសសននិងេលកជសំណួរដល់រជរដ�ភិជាអ�កករពរេសចក�ី្រពង រួមទំប��្របឈេផ្សង

របស់មណ�ល។

អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សេនពហិករមិនចូលរួមជែជកពិភាក្ េសចក�ី្រពងច្បោប់សហិរ�� វត�ុ

ស្រមាប់្រគប់្រគងថ ២០១២ និងច្បោប់េផ្សងេៗេទៀត េ្រពះគណបក្សេនះយល់ថារដ�សភាមានអធម�នុ��ភ
េហយ
 េ្រកយពីសមាជិករបស់ខ�ួនបានលឈប់៣រូប។

អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សនេរត�មរណ១រូបបានបេ��ញមតិចំនួ៦នាទីែដលករបេ��ញមតិេនះនិយាយពន�នឹង

រដ�សភាអនុសសេលេសចក�ី្រពងច្បោប់រេបៀបវរៈកំពុង រដ�សភ និងរជរដ�ភិប

ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសិទិ�មនុស្សបន�ឈឺចប់េដយគា�នសេម�ងនិងរដ�សភ េហយក៏មិនបាេលកៃដ

គាំ្រទេលេសចក�ី្រពងច្បោប់មួយចំ។

េទះបីយា៉ងណាក៏គណបក្សេនះេនែតេធ�ពហិករជាេរឿយៗចំេពះេ

ច្បោប់ណាគណបក្សគិតមិនគាំ្រទឬេសចក�ី្រពងច្បេនមានកខ�ះខតេ្មិនទន់ដល់េពល្រត�វអនុម័
្រកហ�ទ១
ី ៖ភាគរអ�តកំណាងរ�ស�បានបេ��ញមតិក�ុងេពល្របជុំេពញអង�រេលកទ៧
ី
តគណបក្

(តុល-ធូ)េធៀបន
�
ំ ន
ួ សរុប
ឹងចន

អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សជនកម�ុ
ជាចំនួ១០រូប

បានបេ� �មតិក�ុង

សម័យ្របជុេលកទ៦
ី េនះេស�នឹង១១%
ៃនចន
ំ ួនអ�កតំណាងរ�សរុបរបស់

គណបក្េនះ៩០រូបែដលចន
ំ ួនេនះ
េ្រចជាសម័យ្របជុំេលទ៦
ី

(ែខក

រូបចូលរួមបេ�� ញមតិេយាបល

េល

ក�ដ-ក��) មាអ�កតំណាងរ�ែត៩
េសចក�ី្រពច្បោប

អ�កតំណាងរ�ស�គណបសមរង្សុ

ចំនួន១០រូបែដលបានេឡបេ�� ញមតិ
េស�នឹង៣៨%

ៃនចន
ំ ួនតំណារ�ស

សរុប២៦អសនៈគឺេកជាងរយៈេពល្របជុំរដ�សភាេល៦ែដលមានែ៩រូប។េដយែឡកក�ុងសម័យ្របជុំេលកេក៏មាវត�
មាអ�កតំណាងរ�គណបក្នេរត�មរណឫទិ១រូប ក�ុងចំេណា២រូបបាេឡងបេ�� ញមតិ។

តរទ១
ី ៖ អ�កតំណាងរ�ស�បានបេ��ញមតិេ្រចន៥រូប ក�ុងសម័យ្របជុំេលកទ៧
លរ

េឈ�ះអ�កតំណាងរ

១

គណបក្

ចន
ំ ន
ួ ដង

អព្យោ្រ

វ ិជម
� ា

អវ ិជម
� ា

សរុប

ឯកឧត�ម ជាម េយៀ

១២

៦៧

១៩

៦

៩២

២

ឯកឧត�ម ែប៉ន ប��

៩

៥០

៣៨

០

៨៨

៣

ឯកឧត�ម យឹម សុ វណ�

៦

១៩

៦

៣៦

៦១

៤

ឯកឧត�ម សុន ឆ័យ

៥

៣៥

៣

១៨

៥៦

៥

ឯកឧត�ម ឈង វុ

៧

៣១

១៣

៤

៤៨

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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ទំព័រ

ជាម េយៀ មកពគ
ី ណបក្្របជាកម�ុជមណ�លៃ្រពែវជាអ�កតំណាងរ�ស�បានបមតិេ្រច

ជាងេមានដល់េ១២េលកេស�នឹង៩២នាទ ឬ១េមា៉៣២នាទ ែដលភាគេ្រចនក�ុងករបេ��ញមតិេនះគឺក�ុងន័យអព្យ
េហយេប
េ ទះជាករបេ��ញមតិក�ុងន័យអវិជ�មាន៦នាទ ែតជាចំនួនេ្រចនជាងេគេបេធៀបនឹងអ�កតំណាងដៃ៏ ទបា


បេ�� ញមតិ។

អ�កតំណាងរ� ែប៉ន ប�� មណ�លៃ្រពែវងៃគណបក្្របជាជនកម�ុជឈរេលខេរៀងទ២
ី បានបេ� �ញមតិចំនួ៩

េលកេស�នឹង៨៨នាទ (ឬ១េមា៉ ២៨នាទ) បានបេ� �ញមតិក�ុងន័វ ិជ�មាេ្រចនជាងេគចំន៣៨នាទី

អ�កតំណាងរ�ស�េលខេរៀង៣គឺអ�កតំណាងរ� យឹម សុ វណ� មកពីគណបក្សមរង្សុីមណ�លភ�ំេពបាបេ�� ញមតិ

ចំនួន ៦េលកែដរគឺ៦១នាទ េស�នឹង១េមា៉១នាទី េហយបានបេ��ញមតិេ្រចនជាងេគេលចំនួនអវិជ�មានច៣៦នាទ។

អ�កតំណារ�ស�សុន ឆ័យ បានឈរេនេលខេរៀងេ៤ក�ុងចំេនាមតំណាងរ�ស�៥ែដលបានបេ� �ញមតិេ្រចន

េគបានចំនួ ៥៦នាទី និងតំណាងរ�ឈង វុ បានបេ� �ញមតិេនលំដប៥េ្រចនជាងេក�ុងចំេនាមតណាងរ�ស�ែ
បានេឡងបេ� �ញមតិចំនួន២១រូប។
II- េសចក�្ី រពងច្បោប់និងេសចក�ីេស�និងសំេលងអនុម័តែដលរដ�សភាបានអនុម័ត�និងពិភាក្សោក�ុងសម័យ្របជុំ៧
តរងខងេ្រកមពន្យល់ថារដ�សភាបានពិភាក្សោនិងអនុម័តេលេសចក�ី៨ច្បោប់និងករដកអភ័យឯកសិ
អ�កតំណាងរ�ស� ករែតងតំងករសំសភាពរជរដ�ភិបាលនិងករេ្រសមាជិកគណៈកម�ក

ដំេណករពិភាក្សោនិងករអនុវត�េលេសចក�ី្រពងច្បោបនិងករដកភ័យឯកសិទអ
�ិ �កតំណាងរ�ស�មានភាពច

ចំរសបធវ
ិ ទយា៉ងខ�ខងេ្រកមេនះជាឧទហរណ៏ៃនភាពចំរូងចំរស់ក�ុងករពិភាក្េសចក�្ី រពងច្បោប់
រជាត(ឬេសចក�្ី រពងច្បោប់សហិរ�� វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រគង២០១២)។

ចន
ំ ន
ួ េពល
ល.រ

ៃថ�ែខ
អនុម័ត

េសចក�្ី រពងច្បោប់និងេសចក�ីេស�

ៃនក

សំេលង

ពិភាក្សោ

អនុម័ត

អនុម័ត

-ករេបាះេឆា
១

១៤ តុល

១-ទុកចិត�េលករែកស្រម�លសមាសភាពរជរដ�ភិប ១រូប
២-ទុកចិត�េលករែតងតំងអគ�សវនករចំន១រូប និងអគ�សវនកររង

១០១/១០៩

១ ្រពឹ

ចំនួន២រូបៃនអជា�ធរ សវនកម�ជា

៨៨/១០៩

-ករពិភាក្សោ និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករ
២

១៧ តុល

្រពមេលករធានាទូទត់របស់រជរដ�ភិបាលៃន្
កម�ុជាឲ្យ្រក�មហ៊ុនេខមបូឌ អុិនេធេណស្យូណល អុិនេវស
ឌេី វឡ
 ុបែមន្រគ�ប

១ ្រពឹ

៧១/៨៩

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ

៣

៤ តុល

៤

៧ តុល

៥

២៤ តុល

៦

២៥ តុល
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ទំព័រ

-ករពិភាក្សោនិងអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីក

២ ្រពឹ

៨១/៨៥

-ករពិភា និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីពន

២ ្រពឹ

៩៤/៩៦

-ករពិភា និងអនុម័តេសចក�្ី រពងច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុស

១ ្រពឹ

៨៦/៨៦

១ ្រពឹ

៧៨/៧៩

១ ្រពឹ

៧៨/៧៨

១ ្រពឹ

៨៨/៩៧

១ ្រពឹ

៨៧/៨៧

២ ្រពឹ

៧៩/៨០

១ ្រពឹ

៧៦/៧៩

អសុីតខ�

្រគប់្រ ឆា២
� ០១២

-ករពិភា និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករ្រត�ត
េ្រគ�ងេញ�
-ករពិភា និងអនុម័តេសចក�្ី រពងច្បោប់ស�ីពីករអនុម

៧

២៥ តុល

៨

២០ តុល

្រពមេលអនុស��ស�ីពីពណិជ�កម�អន�រជាតិេល្របេភ និង
រុក�ជាតិៃ្រពែដលកំពុងរងេ្រគាះ
-ករអនុម័តេលកអភ័យឯកសិទិ�សភារបស់ឯកឧត�ម ចន់ េ
សមាជិកសភា មណ�លេខត�កណា
-ករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងឯកឧត�ម ែម៉ន កួន ជាសម

៩

២០ តុល

កម�ករកិច�ករបរេទសសហ្របតិបត�ិ ករអន�រជាតិ េឃ
និងព័តម
៌ ាន

១០

២១ តុល

១១

២១ តុល

-ករពិភា និងអនុម័តេសចក�្ី រពងច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់
កសិកម� និងជីកសិកម�

-ករពិភាក្សោ និងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករកំ
សនៈរបស់ រដ�សភាេននីតិក៥

ភាពចំ រូងចំរស់េលច្បោប់ឆា� ២០១២
េសចក�្ី រពងច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុស្រមាប់្រគប់្ ២០១២ ្រត�បានពិភាក្សោនិងអនុម័តក�ុងរយៈែតមួយ្រពឹ
្រពឹកៃថ�ទ២៤ ែខវច
ិ ិ�ក កន�ងេទេនះេដយគណបក្ស្របឆាំងគិតថាជាៃថ�ែដលរដ�សភាមានអធម�នុ��ភាព ក
កិច�្របជុំេពញអង�រដ�សភាេទៀតេសធក៏មិនមជែជកេដញេដលេ្រចនេនាះេទ េហយរយះេពលែដលរដ�សភាចប់េផ�
ករពិនិត្យេេសចក�ី្រពងច្បោប់រហូតដល់េពល្របជុំេពញអង�េនះក៏េពលខ�ីផងែដរ។

ែតេទះបីជាយា៉ងណាក៏េស

្រពងច្បោប់េនះេនែតអនុម័តេដយរដ�សភាេ្រកមស៨៦/៨៦ េដយគា�នសេម�ងមកពីគណបក្ស្រ។
មុនករពិភាតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្សសមរង្សុីច៣រូប បានសុំលឈ
បេង�តឲ្អធម�នុ��ភា។ ែផ�កេលមា្រត៧៦ៃនរដ�ធម�នុ��

ពស
ី មាជិកភាពសភាែដ

តំរូវឲ្យរដ�សភាមានសមាជិកយា១២០រូប។ គេឺ ដម្បក

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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បេង�តប��េនះ “េដម្បីេអយម
នវិបត�ិធម�នុ��មួយេអរជាតិចប់អរ
ម�ណ៏អ�កេអយជំប់អរម�ណ៏េអយពន្

ា

ក�ុងករេអ ជំនួយែដលសមាជិកគណបក្ ស សម រង្សុី ស�្រគ័ចិត�ទំងអស់បេង�ត្រពឹត�ិករណ៏ម ួយេដម្បីបេង�ធម�នុ��។”
េនះេបតមសំដីេលកេឡងរបស់អតីអ�កតំណាងរ�ស សម រង្សុ កលពីសន�ិសីទកែសតៃថ�២១ ែខវច
ិ ិ�ក ឆា២០១១ េនទ
ស�ក់ករគណបក្
មិន្រតឹមែតប៉ុេណា�ះអ�កតំណ�ស�គណបក្ស សម រង្សុី នគណបក្សសិទិ�មនុស្សក៏ពហិកមិនចូលរួម្របជុំ ន
្របកសមិនគាំ្រទេសចក�ី្រពងច្បោប់េនះែដរ េដយសរគណបក្សេនះយល់ថាេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីហិរ��
ថវក២០១២។
មាករពន្យល់ថ កំេណនបំណុ លពីបរេទសកន់ែតេ្រចនែដលទមទរឲ្យរដ�ភិបាល្រត�វែតកំ
ិ
ពុករលួ យក�ុង្រកសួង ករចំនាយខ�ះខ�យ េសេរនូវកិច�សន្យោសម្បទនែដលបាត់្រប
ចំេពះករមិនចូលរួម ក�ុងសម័យ្របជុំរដ�សភារបស់គណបក្សទំងពីរខងេលេនះ្រត�វបានអក� ឈង វុ
មកពមណ
� លបាត់ដំបងរបស់គបក្ស្របជាជនកម�ុជាយល់ថាេនបាយែដលគណបក្ស្របឆាំងចង់ឲ្យមានក
ី

ដល់ករអភិវឌ្ឍន៍ជាតិេដម្បីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបានេ “កុំមានករ្រព�យបារម�ណ៏ដូចអ�កនេយាបាយ

និយាយផ្សព�ផ្សោយនយាយេនាះ
។
ិ

នេយាបពួកេគេធ�េអយមានករសង េធ�េអយយា៉ងណាេអយរ

កុំេអយមានស�នមានថ�លកុំេអយមានសលេរៀនកុំេអ”
េសចក�្ី រពងច្បោប់ែដលរដ�ភិបាលេស�ថាចត់ញប់េនះ បានចំណាយេពល្របជុំពិភក្សោនិងអនុម័
ា
យៈ១្រពឹ ែដលក�ុងេនាមានអ�កតំណាងរ�ស�ចំន ៤រូប មកែតពគ
�� ញមតិចន
ំ ួន៨ដង
ី ណបក្ស្របជាជនកម� េឡងបេ

អស់រយៈ៩០នាទី េស�នឹ១េមា៉៣០នាទី ចំនួននាទីៃនករបេ�តិេនះគតិ
ឺ ចជាងករពិភាក្សោ វត�ុស្រមាប់្រគប់
ថវក២០១១
ែដលចំណាយេពលអស់២្រពឹក និ១ល�ច េហយតំណាងរ�ស�មក២គណបក្សគឺគណបក្ស្របជាជនកម
ិ
និងគណបក្សសមរង្សុី ចំន១២រូប បានេឡងេ�� ញមតិេយាបល់ចំនួន១៨ដង េស�នឹង ២៤៨នាទី(៤េមា៉ង៨នាទី) ។ ក
បេ�� ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េលេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុស្រមាប់្រគប ២០១២ ភាគេ្រចនេផា�តេល
សរេសរេលកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ�ភិបាលែដលេធ�ឲ្យមានកំេននេសដ�កិ បបទេល�សជលផល េ្រប្របាស់ថ
ជាតិចំទិសេដេទេល្រកសួងកសិកម� និងបេង�តឲ្យមានេហដ�រចនាសម�័ន�េពញៃផ�្របេទស។ េលកឧទហរណ៍
រ�ស� ឈង វុន តំណាងរ�ស� បានេលកេឡងក�ុងៃថ�្របជុំេព “ខ�ុំយល់េឃញថាហិរ� �វត�ុសំរប់ករ្រគប២០១២

េនះគឺជាគំេរងច្បោប់នឆន�ះក�ុងករេលកកំស់ជវី ៈភាពរបស់្របជាពលរដ�ដូចេលកស់្របេទសជតិច្បោប់េ
ា
សរៈសំខន់ណាស់សំរស័យករពរ សន�ិសុខសង�”
េបេទះបីជាយា៉ងណាក៏មានករេលកេឡងពីខងតំណាងរ�ស�គ និងគណបក្សមានសេម�ងតិចថ
ចក�ី្រពងច្បោ អចទទួលយកបានលុះែតមានសេម�ករអនុម័មកពី្រគប់គណបក្សចូលរួមពិភនិងអនុម័ត។ ក�ុង
ករអនុម័តនិងករពិភាក្សោ គាគណបក្ស្របឆាំងចូលរួមផងេនាះនឹងេធ�េអយសភាជាតិែដលជាស�ប័
គា�ន្របជាធិបេតយ្យេន អ�កតំណាងរ�ស មូរ សុខហួរ មណ�លកំពតរបស់គណបក្សសមរង្សុីបានមាន្របសស
សភាមិនមានលក�ណៈ្របជាធិបេតយ្យេទ រដ�សភាគា�នសេម�ងពីគណបក្ស្របឆាំង ឬករជែជកបេ��ញេ
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្របឆា។”េនេពលណាគា�នតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្ស្របឆាំងនឹង គឺអនុម័តេដយគា�នករជែជកមួយម

ែដលសភាណា្របជាធិយេតយ្យណាប់ឲ្យអនុម័ត អនុ័តេដយគា�នករជែជក ដឹងពីេលកៃដយកៗ បង�ញ
ម
សភាកម�ុជមិនែមនជាសភា្រប
ជាធិបេ”
ា
្រសបគា�េនះែដរអ�កតំណាងរ ែយ៉ម បុ�� ឫទ�ិ មណ�លៃ្រពែវងមកពីគណបក្សសិទិ�មនុស្សក៏មានគំនិតយល
េទនឹងអ�កតំណាងរ� ស� មូរ សុខហួរ ែដលថាវជាករប៉ះធ�រសំរប់រដ�សភា ្របសិនេបមិនមានសេម�ងភាគតិចច
អនុម័តច្បោប់ន “េយងយល់េឃញថាមានករប៉ះពល់ធ�ន់ណាស់ េ្រពះរដ�សភាជាស�ប័ននិតីប��តជាស�

ជាតិ េហយេនេពល្របជុំេពញអង�របស់រដ�សភាគួរណាស់មានសេម�ងភាគតិចចូលរួម ជាពិេសសសេម�ងគណបក
េពលែដលគណបក្សេម�ងភាគតិចេ្រករដ�ភិប២គណបក្សមិនចូលរួមគឺជាករប៉ះពល់មយ គួរែតស�ប័ននីត
ួ
គិតគូរេឡងវញមុនន
ិ
ឹងសេ្រមចកិច�ករអីម”។
េដយែកសំរប់តំណាងរ�ស�គណបក្សកនវញយល់
ថករអនុម័តច្បោប់នឹង្រប្រពឹត�េទធម�ត
ិ
គា�នសេម�ងឬករចូលរួមពិភាក្សោពីគណបក្ស្របឆាំងក៏េដយ េ្រពះេនះជាសិទិ�របស់េគ ប៉ុែន�អ�ីែដលកតំណា
រ�ស ណាែដលអវត�មានក�ុងេពល្របជុំេដយមិនមានករអនុ��តពី្របធានរដ�សភា េនាះពួកេគនឹង្ករក
្របាក់ែខជាម េយៀ មណ�លៃ្រពែវមកពីគណបក្ស្របជាជនកមបាមាន្របសស “គឺវមិនអចេទ (មិនអចថ

្របកសជាសធារណ ៈេទ) េហយវគា�នអ�ីប៉ះពល់េទ េគគិតែតចំនួនេទ(កូរ៉ុម) ែតគាត់្រត�វែតសុំច្បោប់។
តមែតអំេពចិត�

ឥឡូវេគកត់្របាក់ែខ េហយអ�កែដលមិនបានចូល្រត�វបខដ�នរដ�សភាសុំេទគណៈកមចិៃ�ន�

េដម្បីកត់្របាក់ែខ ឥឡូវហ�ឹងសេម�ច្របធាន និងគណៈកម�ករអចៃ�ន�បានឯកភាពេអយេធ
� េបមិនអ��ឹងព

វពកលមិនចូលរួម្របជ”។
ជាមួយគា�េនះែដរេសចក�ី្រពងច្បោប់េនះចូលរ១េលក េដយមិនមានករែកែ្រប្រតលប់េទទីស�ីក
ម�ន�ីវញ
ិ គឺចូលតំងពីៃថទី ២០ ែខតុល ឆា២០១១ គិតមកដល់ៃថ�្របជុំគឺមានរយៈេពលែ ២០ៃថ� (ៃថ�េធ�ករ ។ រយះេពល
េនះគឺសំរបគណកមា�ករជំនាញរដេដម្បេធ�ករពិនិត្យ មុននឹងដក់ជូនរដ�សភាេពញអង�អនុ

ប៉ុែន�ជារយះេពលខ�

ចំេពះេសចក�ី្រពងច្បោប់សំខន់ ពកព័ន�នឹងថវកជ
ិ
ាតិ
េសចក�្ី រពងច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុស្រមាប់្រគប់្ ២០១២ មាន៥ជំពូក និង១៣ មា្រត គឺេដម្បីអនុម័តឲ្យ
បាលនូវទឹក្របា ១០ ៧៦៧ ៩៨២លនេរៀល ្របមាណន ២៦០០លនដុល�អេមរិចេដម្បីែបងែចងតម្រកសួង
នានាក�ុងករបំេពញតួនាទីអភិវឌ្ឍន៍្របេទសេល្រគប់
III ករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ

តមទិន�ន័យខុមែ�ហ�លែដលទទួលបានបង�ញថា ក�ុងរយ៣ែខេនះ(តុល ដល់ធូ � ២០១១) ែដលជាេពលែដអ�ក

តំណាងរ�កំពុងមមាញឹកនឹងអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់េផ្ស

ចន
ំ ួនៃនករចុមូលដ�របស់តំណាងរ�ស�មានួន

ថយចុះជា្រតមាមុន (កក�ដ-ក��២០១១ ជាេពលចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ)។
ក�ុងរយៈេពលេនះ មានអ�កតំណាងរ�ស �យា៉៦៣រូប (ឬ៥១% ៃនអ�កតំណាងរ�សរុប១២៣រូប) បាចុះមូលដ�

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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សរុបបានយា៉ងត៤២៧េលក គឺតិចជាងរយៈេព៣ែខមុន្របម១៨% (ពីែខកក�ដ ដល់ក�� ២០១១ អ�កតំណា
រ�ស�ចុះមូលដ�នបានស ៥១៩េលក)។

េទះបីយា៉ងណា ខុមែ�ហ�លមិទទួលព័ត៌មាពក
ំ ួន៤
ី ចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�េនកមណ�លចន

មណ�លែកប មណ�លេកះកុង មណ�លៃប៉លិ និងមណ�លមណ�លគរី ី េនាះេទ

គឺ

្រកហ�ិ២៖ ភាគរយកំេណនៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សចេតុល-ធូ � ២០១១ េធៀបនឹង
កក�ដ-ក�� ២០១១

េបគិតជាចំនួនចុះមូលដ�នសរ

តគណបក្

តំណាងរ�គណបក្

្របជនកម�ុជានិអ�កតំណារ�សគណ
បក្សិទ�ម
ិ នុស្

បានចុះមូលដេ្រច

ជាេគ។

ចំែណកតំណាងរ�ស�គណប
សិទ�ិមនុស្ទំ៣រូបក៏បាបេង�នកចុះ

មូលដ�របស់ខួ នរហូ
�
តដល់
គឺេកនេឡង្រមា៤%

១៤៩េលក

េធៀបនឹង៣ែខ

មុន (ពកក
� ០១១ អ�ក
ី �ដដល់ក�� ឆា២
តំណាងរ�មកពគ
ី ណបក្សសិទ�ិមនុស

បាចុះមូលដ�ចំនួន១៤៣េលក)។

ករចុះមូលដរបស់អ�កតំណារ

�ស�គណបក្ស្របជាម�ុជាបានថយចតិចតួចគឺដល់១២% ែដលមាចំនួន២០៨េលកក�ុង្រតមាេនះ គតិ
ឺ ចជា្រតមា
មុនែដលអ�កតំណារ�សគណបក្េនះចុះមូលដ�នបា២៣៧េលក និងចំនួនតំណារ�សបាថយពី៥៥ រូបដល់៤៦រូប
ផងែដរ។

ករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរគណបក្សសមរង្សមានកថយចុះេ្រចជាក�ុង្រតមាមុនគថយ
៤១% ែដល
ឺ

មាចំនួន១១៧េលកេន្រតីមមុនមក្រតឹមែ៦៩េលកក�ុង្រតីមាសេ។

អ�កតំណារ�ស�គណបក្ស នេរមរណឫទ�បា
ចុះមូលដ�ន១ដង (ែដល្រតមាមុនចុះបា២េលក) ។
ិ

ក�ុងចំេណាមតំណាងរ�ស�៦៣រូបែដលបានចុះមូលដ�ន តំណាងរ�គណបក្្របជាកម�ុជាសរុ៤៦រូប
(េស�នឹង៥១%ៃនតំណាងរ�ស�គណបក្សេនះស៩០រូប)។
ណារ�សគណបក្សេនះសរុ២៦រូប)។

តំណាងរ�គណបក្សមរង្សុសរុប១៣រូប(េស�នឹង៥០%ៃនតំ

ចំែណកតំណាងរ�ស�គណបក្សសិទ�ិមនុស្សច៣រូប

បាចុះមូលដ�ទំងអស

និងតំណាងរ�ស�គណបនេរត�រណឫទ�ិ១រូបបានចុះមូលដ�នេស�នឹ៥០%ៃនតំណាងរ�ស�សរុបក�ុងគណប២រូប) ។
េទបយា៉ងណាេបគិតជាមធ្យមៃនតំណាងរ�ស
ែដលចុះមូលដ�នតមគណបក្សវិញេថតំណាងរ�
ី

គណបក្សសិទិ�មនុសជមធ្យចុះបាេ្រចជាេគ េដក�ុងតំណារ�សមួយរូបចុះមូលដ�ជមធ្យបា៥០េលក តំណ

ងរ�សគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាជាម៥េលកតំណារ�សគណបក្សមរង្សុជមធ្យមា�កបា៥េលក និងគណបក្
នេរត�រណឫទ�១
ិ រូប បា១េលក។

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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ែខតុល- ធូ� ២០១១

ទំព័រ

្រកហ�ិក២៖ ភាគរយចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សេធៀបភាគរសភាសរុបតមគណប
េបគ
 ិតតមសមាមភាគរៃនតំណារ

�ស�ក�ុងរដ�សភតគណបក្សនិភាគរៃន
កចុះមូលដ�សរុបតគណបក្បង�
ថចំនួនចុះមូលដ�របស់អ�កតំណារ�ស
គណបក្សសិទ�ិមនុសែដលមាអនៈ

្របម៣%បានចុះមូលដ�ន្របម

៣៤%េស�នឹងជិត១២ដងៃនចន
ំ ួនអសន

សរុបរបស់គណបក្សេន។

ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�គណប
សមរង្សុែដលមាអសន២១%េនក�ុងរដ�
ភាគរយអសរដ�សភ

ភាគរយចុះមូលដ�ន

តគណបក្

គណបក្

សភបានចុមូលដ�្របម១៦%។
ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�គណបន
េរត�មរណឫទ�ិគេឺ ស រ� ែតសមាមាេទនឹង

អសនរដ�សភែដលគណបក្នម
ួ
ី យៗ

ទទួលបានក�ុងរដ�សែដលរួមគា មាអសន១.៥%ក�ុងរដ�សភក៏ចុះមូលដ�នប១%ែដរ។

គណបក្្របជនកម�ុជែដលមាអសនសរុប៧៣%េនរដ�សចុះមូលដ�នបែត៤៩%ៃនកចុះមូលដ�សរុប
ែដលចំនួនេនះគេឺ ស�នឹងជាងពក់កណា�លៃនចំនួនអរបស់គណបក្សេនក�ុងរដ�សភប៉ុេណ
ា�។

តរង២៖ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ត
សរុបេគា

គណបក្សនេយា

េគាលបំណងៃនករចុះម

បំណង

ដ�ន ទ ៤២៧េលករបស់តំណាង
�ស�ទំ៦៣រូប

សកសួរសុខទុក�ែចកអំេណាយនិង
សេមា�ធសមិទ�ផលន
ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុងនិងបណា�ញគណ
ករចុះអមដំេណរជា្រក�មឬអមដំេថា�ក

៤៦រូប

១៣ រូប

៣ រូប

១ រូប

១៣៥

៣៦

១១៧

១

(៦៥%)

(៥២%)

(៧៩%)

(១00%)

៤១

២៩

៣១

(២០%)

(៤២%)

(២១%)

០

២៨

២៨៩ (៦៧%)

០

១០១ (២៤%)

០

០

២៨ (៦%)

ដឹកនា

(១៣%)

ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធ

៤ (២%)

២(៣%)

១(១%)

០

៧ (២%)

០

២(៣%)

០

០

២ (១%)

២០៨

៦៩

១៤៩

១

ករអន�រគមន៍និងេ្រសប��នា

សរុបេគាលបំណងតគណ
បក្

៤២៧

(១០០%)

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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ែខតុល- ធូ� ២០១១

ទំព័រ

តរង២បានបង�ញករចុះមូលដ�នភាគេ្រចនអ�កតំណាងរ�គឺេផា�េទេលេគាលបំណងសួ រសុខទុក�

ែចកអំេណាយនិងករសេមសមិទ�ផលនាែដលសរុបមារហូតដល់២៨៩េលក

(ឬ៦៧%ៃនករចុះមូលដសរុប)ែដល

មានករេកនេឡជាងរយះេព៣ែខមុនេ្រពះែតជាេពលេកៀកនឹងករេបា្រពឹទ�សភា េនេដមែខម ឆា២
� ០១២ និង
ឃុំសង�ត២០១២ខងមុខេនះែដគណបក្ស្រត�វចុះជ្របជាជនេដម្បីបេង�ន្របជា្របិយភាពរបស។

ករចុអម

ដំេណរថា�ក់ដឹកន៦% ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុងនបណ
ា�គណបក្មា២៤%។ េដយែឡកកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណា
រ�ស�ក�ុងេគបំណងចូលរួមេវទិក ឬសិកសសធារមានតិចតចប៉ុេណ
ា�សរុបបា ៧េលក (២%ៃនកចុះមូល
ដ�នសរុប)

ចំែណកករចុះអន�រគមវញេនែតមានតិចតួចេនេឡយគឺ្២េល
ិ
ក

េស�នឹង១%ៃនករចុះមូលដ�នសរ

ែដលចន
ំ ួនេនះបានថយចុះតិចជាងរយៈេព ៣ែខមុនេទៀត េបេទះជាមួយរយៈេ្រកយៗេនះកម�ុជាកំពុង្រជំេល
ដីធ�ី និងករបេណ�ញេចញ្របជាជនេចញពីលំេ នដ�នអណាធិបេត។
-

ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជន៤៦រូប ចុះបានសរុ ២០៨េលក)៖ជាសរុតំណារ�ស

គណបក្្របជាជនកម�ុជាបានចុះមូលដ�នេ្រចនជាងគណបក្សេផ្សងៗ៦៥%ៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណារ
�ស�គណបក្្របជាជនកម�ុជាគឺក�ុងេគាលសួ រសុខទុក�ែចកអំណាយនិសេមា�សមិទ�ផលនាន១៣៥េលក)
េគាលបំណងអមដំេណ រថា�ក់ដឹកនាំរបស់ខ�ួន១៣%)។

និងក�ុង

អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកមបាចុះមូលដ�ក�ុងេគាបំណងព្រងឹគណបក្របស់ខួ នែដលសរុបមា
�

២០%។ ចំែណកករចុះមូលដ�នក�ុងេគាលបំណងចូលរួទក
ិ  និងសិក�សលសមា២% (៤េលក)។

ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាម

អ�កតំណាងរ� ្រគ�ច សំអន បានអេ� �ញចុះែចកអំេណាយ្របជាពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំនន់េនភូម

ចំនួន៣៥៧្រគ�សរនិងឧបត�ម�ថវិែន�ម១្រគ�ស១០០០០េរៀលសរុបអស់ថវកចំនួន
៣៥៧០០០០េរៀល កលពៃថ�ទ១
ិ
ី ១
ែខតុលឆា២០១១។
-

ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង១៣រូប ចុះសរុបបា៦៩េលក)៖ ចំែណកកចុះមូលដ�របស់អ�កតំ

ណារ�សមកពគ
ី ណបក្សមរង្សុបាសួ រសុខទុក�(៥២% ឬ៣៦េលកៃនកចុះមូលដ�របស់គណបក្េនះសរុប)

ក

ព្រងឹបណ
ា�គណបក្ (េស�នឹង៤២% ឬ២៩េលក)និងកចូលរួមេវទិកសធារ(េស ន
� ឹង៣%ឬ២េលក) និងកចុះមូល

ដ�ក�ុងេគាលបំណងអន�រនេ៍ ស�គា�ែដសរុបរូមមា៣%(២េលក)។ ចំែណកកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណារ�សគណ
បក្សមរង្សុ ក�ុងេគាបំណងអមដំេណរថា�ក់ដឹកនខគណៈកមា�ធិករខុមែ�ហ�លមិនបានទទួលព័ត៌មានទនឹងកចុះ
មូលដ�េនះេទ។

ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�បក្សមរង្សុីមានដូច

អ�កតំណាងរ�ស គម
ី សួ រ ភរី ទ
ិ ិ� េនមណ�លកំពង់ច បាននាំមុខេគក�ុងករចុះមូលដ�នក�ុងចំេណាមតំណាង
ចុះមូលដ�បានចុះចំនួ១២ដង កលពៃថ�ទី៨ ែខតុល ឆា២
� ០១១ បាចុះជួបកមក
� រេរងច្រក អឹ និង េវ ៉ ្របមាណ
២០០០នាក់ែដលបានេធ�កូដកម� ទមទរេអយេរងច្រកបន�ករងរដល់្រក�មសហជីប ែដលេរងច្ស
ករេរសេអងនិងទមទរសុំឲ្យេរងច្រកទទួលយកនូវេសចក�ីេស៧ចន
ំ ុចេទៀតែដលជាលក�ខណ�សំរួលដល់កម�កកម�ករីន។

-

ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសិទ�ិ (៣រូប ចុះបានសរុ ១៤៩េលក)៖ តំណាងរ�គណបក្សិទ�ិ

មនុស្បាេផា�េលចុះសួ រសុខទុក� ែចកអំេណាយែដលមានដល់៧៩% (១១៧េលក) ៃនកចុះមូលដ�សរុបរបស់គណ
បក្េនះ។ ករចុះព្រងឹងគណបក្២១% (៣១េលក) និងចូលរួមជវគ�ិនេនេវទិកសធារ១% (១េលក)។

ឃា�ំេមលសភានិងតំណាងរ
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ទំព័រ

គណៈកមា�ធិករខុមែ�ហ�លមិនបានទទួលព័ត៌មានទក់ទងនឹងករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរសិទ�ិ

មនុស្ក�ុងេគាលបំណងជួយ អន�រគមន៍ប��របស់្របជាពលរដ�ក�ុងេគាបំណងអមដំេណរថា�កដឹកនរា បស់ខួ នេនាេទ។
�
ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�បក្សិទ�ិមនុស្សមានដូច

អ�កតំណាងរ�ស កឹម សុខ មកពមណ
� លកំពង់ចម បាននាំមុខេគក�ុងករចុះមូលដ �នក�ុងចំេណាមតំណា
ី

ចុះមូលដ�ននិងក�ុងបក្សរបស់ខ�ួនបានចុះចំ៧១ដង។ កលពៃថ�ទ១
� ០១១ អេ��  ញចូលរួម្របជុំេនឃុំកំព
ិ ក
ី ៧ ែខវច�
ិ ឆា២
្របាំង្រស�កព េគាលបំណងសំេណះសំណ និងសួ រសុខទុក�េភ��វចូលរួម្របែហ៥០០នាក់
-

ករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សនេរត�មរណ១រូប ចុះបា១េលក)៖ខុមែ�ហ�លទទួលបាព័ត៌មាែត

កចុះមូលដ�នរបស់អ�តំណាងរ�ស�សរ១េលកក�ុងេគាលបំណចុះសួ រសុខទុក�្របជា(១េលក) ។
ករណីខ�ះៗៃនកចុះមូលដ�របស់អ�កតំណាងរ�ស�បក្នេរត�មរណឫទ�មានដូចជ
អ�កតំណាងរ�ស េស រ៉ បាអេ��  ញសំេណះសំណា និងសួ រសុខទុក�្របជាពលរដ�មានេភ��វចូល៦០០នាក
ក�ុងេនាះមានែចកេសយបន�ច
ិ បន�ូចផងេនឃុំស�យអន�រ្រស�កស�យេខត�ៃ្រពែវ

កលពៃថ�ទ២
ី ២

ែខតុល

ឆា �

២០១១។
IV សេង�ប្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗទក់ទងសភា និងតំណ

សភាេនែតមិនទន់មាននីតិវិធីច្បោស់លស់កុងក
រព្យួរអភ័យឯកសិទិ�អ �
�
រដ�សភ

ែដលែតងែតសំ រល
ួ ដល់ករេស�សុំរបស់្រកសួងយត�ិធម៌ក�ុងករេស�សុំព្យួរអភ័យឯកសិទិ�របស់អ�កតំ

រ�ស�េដម ្បីអចឲ្យតុលករអចេកះេហតំណាងរ�ស�េទសកសួរទក់ទងនឹងបមិនទន់មាននិតីវិ
ណាមួយច្បោស់លស់ក�ុងករព្យួរអភ័យឯកសិទិ�សមាជិកសភារបស់ខ�ួន ែចងឲ្យច្បោស់ពីករព្យួរ និងករ្រ
មកវញ។
ករព្យួរអភ័យឯកសិទិ�េនះែតងែតេធ�េឡងេដយមិនមានករពិភាក្សោ សកសួរ ផ�ល់ឱកសដល់ត
ិ
នឹង្រត�វដកអភ័យឯកសិទិ�បានបក្រសព័ន�នឹងបណឹង
�
មុនឲ្យសមាជិកសភាេផ្សងៗេទៀតបានយល់ មុននឹងេធ�ក
ចិត�ព្យួរអភ័យឯកសិទិ�។
េនក�ុងករច្បោប់លក�ន�ិកៈស�ីពីតំណាងរ�ស�បានែចងថា េសចក�ីសុំេលកអភ័យឯកសិទិ�សភារបស់តំ
ណាមួយ្រវេធ�េឡងេដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងត�ធ
ិ ម៌ េដយមានភា�ប់េសចែថ�ងេហតុមកជាមួយផងេផ�ជូន្របធានរដ�
ករព្យួរអភ័យឯកសិទិ�េនះទមទរឲ្យមានសេម�ងភាគេ្រច ២/៣ៃនសមាជិករដ�សភាទំងមូល។ េនះក
ន័យថាសមជិករដ�សភាទំងអស់អចមានសិទិ�មិនេលកៃដ្រត�វែតយល់្រពមព្យួរអភ័យឯកសិទិ�េនះែដរ េបេទ
ា
សុំព្រកសួងយុតិធម៌ក៏េដ
ី
េទះបីយា៉ងណាក៏អ�កតំណាងរ ជាម េយៀ មាន្របសសន៌ពន�នឹងនិតិវធ
ិ ីៃនករដកអភ័យឯកសិទិ�េនះថារ
សភា្រត�វែតព្យួរអភ័យឯកសិទិ�តមក រេស� រសុំរបស់្រកសួងយុតិធម ៌េដកផ�ូវឲ្យតុលករេចទសួរអ�កតំណាងរ “គ

ណៈកមា�ធិកអចិៃ�ន�យ៍បាឯកភាចបាច្រត�ែតេលកអភ័យឯកសិទស
�ិ ភរបស់េល ចន់ េចង េដម្ប
 អឲ្តុលក
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សកសួព័ត៌មានឬបំភ�អ
ឺ ំពស
ី ំណួររបស់្រពះរជអឬរបស់េច្រេសុបអេង�តេទតអ�ែី ដលមាែចងេនក�ុង្របធានៃន
ពកបណឹ� ង។ ”
អ�កតំណាងរ�ស ចន់ េច ្រត�វបានរដ�សភាដកអភ័យឯកសិទិ�កលពីែ២០ ែខតុល ឆា២
� ០១១ កន�ងេទេន
េ្រកមសេម៨៨/៩៧ េដយសមីខ�ួនមិនបានទទួលលិខិតជាផ�ូវករណាមួន�នឹងករព្យួរអភ័យឯកសិទិ�េនះ “ខ�ុំមិន

បានដឹងេសះថាមានេគប�ឹងខ េហយខ�ុំក៏មិនបានទទួលឯកសរជាផ�ូវករណាមួយពី្រកសួងថាេគេចទខ�ុំ និងលិខិ
អភ័យឯកសិទ�ខ�ុំេ
ិ ទ។”
សរុបមកមានន័យថមិនថាេទះជាេរឿងរ៉វេកតេឡងយា៉ង
ធម៌ ឬមិនយុតិ�ធម៌ សមេហតុផល ឬមិនសមេហតុ
ា
ផលយា៉ងណា គឺរដ�សភា្រត�វែតសេ្រមចព្យួរអភ័យឯកសិទិ�របស់សមាជិកខ�ល់ករេស�សុំរបស់តុលករេដ
សភាមិនចំបាច់ពិចរណាេលេហតុផលៃនេដមចងៃនបណ�ឹ
ែត្របសិនេបេមលេនក�ុងមា ១៣ ៃនច្បោប់ស�ីពីលកន�ិកៈតំណាងរ�ស�បានែចងផ
�
ករឃុំខ�ួន ឬករេ
្របកន់តំណាងរ�ស�ណា្រត�វផា�ក ្របសិនេបរដ�សភាបេ��ញមតិឲ្យផា�កត ៣ភា៤ៃនចន
ំ ួនសមាជិករដ�ស
ទំងមូល
រដ�សភាមិន្របាកដថានឹង្រត�វែតព្យួរអភ័យឯកសិទិ�រល់្រគប់ករេស�របស់ធម៌ែដរ

គឺពួកគាត់អចមានសិ

បដិេសធ និងចត់វិធានករឲ្យផា�កចំេពះករេ
អ�កតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្សេផ្សងៗ

ក៏យល់ថាករព្យួរអភ័យឯកសិទិ�េនះគនបានផ�ល់សិទិ�ដល់សមីខ�ួន

បេ�� ញមតិក�ុងករករពរខ�ួនមុននឹងសភាេពញអង�េលកៃដដកអភ័យឯកសិទិ�របស់គត់ ពិេសសេធ
ឲ្យតំណាងរ
�
ា
បាន្បជាព័ត៌មានជាក់លក់ផង និងេដម្បីឲ្យតំណាងរ�ស�ែដល្រត�វេគព្យួរអភ័យឯកសិទិ�េនា
រដ�សភាកន�ងមមនករេស�សុំពសំ ណាកសង�មសុីវលមួ
យចន
ំ ួន
ិ
គណបក្ស្របឆ
របស់អ�កតំណាងរ�

ក៏ដូចជាអ�កតំណាងរ�ស�មួយចំែដលមកពី

បានេធ�ករេស�សុំឲ្មានករបេងតគណៈកម�ករច្រម�ះេដម្បីេធ�ករ បអេង�តក�ុងករដកអភ័យឯកសិទ�
ែដលកន�ងមកេនក�ុងរដ�សគា�នគណៈកម�ករក�ុងករេបអេង�តក�ុងករដកអភ័ឯកសិទេ�ិ នាះេ

ករបេង�តគណៈកម�ករច្រម�ះមក

គេឺ ដម្បេធ�េ អ្របជាពលរដ�ដូចជាមា�ស់េឆយល់េឃញ
 ថារដសភជាស�ប័នម

ែដលឯករជ ។ អ�កតំណាងរ�ស សុន ឆ័យ មកពគ
ី ណបក្សសមរង្សុីមណ�លភ�ំេពញមាន្របថាករដកអភ័យឯកសិទ
េលក ចន់ េចេនះជាេរឿងនេយា។េលកបានេលកេឡងថា រដ�សភាកម�ុជាមិនែមនជាស�ប័នឯករជ វ
ស�ប័ន្របថាប “េនក�ុងេគាលករណ៏ចមិនមានអ�កណាមានេទសមុន តុលករកត់េទសេទ។ ករស

េម�ច េហង សំរន
ិ គឺខុសច្បោប់ែតម�ង ដូចេច�ះេហយបានជាេយងសុំឲបេង�តគណៈកម�ករច្រម�ះេធ�កេសុ បបអេង�តមុន
នឹងករដកអភ័យឯកសិទ�ឯកឧត�ម ចន់ េច”។
អ�កតំណាងរ�ស ែយ៉ម បុ�� ឫទ�ិ មកពគ
ី ណបក្សសិទិ�មនុស្សមណ�លៃ្រពែវងបានមាន្របសសន៌ថា 
តិ�ធម៌ ហួសហតុ មិនែមនករឯកភាពគ“មុននឹងសេ្រមចព្យួរអភ័យឯកសិទិ�របស់អ�កតំណាងរ�ស ងេហចណាស់្រត�
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ករពិភាក្សោែដរចំេពះអ�កែដលរងេ្រគាះ អ�កែដល្រត�វដកអភ័យសិទិ� កន�ងមកេយងសេង�តេឃញថាមិ
ពិភាក្សោ និងសួរេដញេដលនូវ ជុំវិញករព្យួរអភ័យឯ”។
អ�កតំណាងរ�ស គុជ ម៉ល
ូ ី មកពគ
ី ណបក្សហ�៊�នសុិនបុិចេនមណ�លកំពង់ធំបានមាន្របសសន៌្រសេដៀងេ
ថា “គួរែតមា�ស់គា�អស់ចិត� មុននឹងដកអភ័យគាត់ មា�ស់ខ�ួនែដល្រត�វេគដកអភ័យឯកសិទិ�បានបំភ�ឺេនមុខតំណា

អស់ឲ្យគាត់ដ”។

អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសមរង្សុីចំ ៤រូប ្រត�វធា�ប់្រត�វបាសភាដកអភ័យឯកសិទិ�ក�ុងអណត�ិទ៤េនះ គអ
ឺ តត
ី
អ�កតំណាងរ�ស� សមរង្សុី អកត
�
ំណាងរ�ស� ហូរ វ៉ន់ អ�កតំណាងរ�ស� មូរ សុខហួរ និងចុងេ្រកយេនះគឺអ�ក
ន់ េចង។ រល់ករណីព្យួរអភ័យឯកសិទិ�កន�ងមក មា�ស់សមីខ�ួនមិនែដលបានេឡងបំភ�ឺេនមុខសមាជិករដ�សភក៏មិន
ធា�ប់មានករជែជកពិភាក្សោេដញេដលក�ុងកិច�្របជុំេ



ទិន�ន័យករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�្រត�វបាន្របមូលមកពី៖ ករិយាល័យតតមណ�លនីមយៗ
ួ
សខគណបក្សជាប់េឆា�តៗេនតមេខត� េគហទំព័រwebsite) របស់គណបក្ស ្ព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ របា
ករណរបស់អ�កតំណាងរ�ស�។ អ�កតំណាងរ�សអចផ�ល់ព័ត៌ម
�
ចុះមូលដ�នរបស់ខ�ួនតស័យដ�នដូចខ
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