
 
 

របាយការណ៍ឆ្ន ាំទី៤លលខ១៧ នីតិកាលទី៤  ខខកកកដា-កញ្ញា  ២០១២ 

រដឋសភាជាតិក្នុងរតីមាសននេះ( ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា ) រដឋសភាបានបនតសមយ័របជុុំនពញអងគនលើក្ទ៨ីនីតិកាលទី៤របស់
ខ្លួនក្នុងចន ល្ េះនពលដដលរដឋសភារតូវចូលវសិសមកាល។ ក្នុងការពិភាក្ា នងិអនុមត័នលើនសចក្តីរាងចាប/់នសនើចាប ់ និងក្ិចច
រពមនរពៀងរបស់រាជរដាឋ ភបិាល រដឋសភានធើវការរបជុុំនដើមបអីនុមត័នរបើរយៈនពលដតមយួរពឹក្ដតប ុន ណ្ េះ។ 

ក្នុងការរបជុុំននេះ រដឋសភាបានបនតការរបជុុំអស់រយៈនពលពីររពឹក្ នដាយមានរនបៀបវារៈចុំនួន៥ដដលរតូវពិភាក្ា និងអនុ
មត័ ក្នុងន្េះមានរនបៀបវារៈមយួសតីពីការនឆលើយបុំភលផឺ្ទទ ល់មាតរ់បស់្យក្រដឋមន្រនតីនៅក្នុងរដឋសភា រតូវបានរដឋសភាចុំ្យរយៈ
នពលមយួរពឹក្ក្នុងការនឆលើយបុំភលរឺបស់្យក្រដឋមន្រនត។ី 

I ការបញ្ចេញមតិរបសអ់្នកតណំាងរាស្តសរកនងុញ្េលប្បជុំញ្េញអ្ងគ 
ក្នុងអុំឡុងដខ្ សីហា ននេះ រដឋសភាបានបនតការរបជុុំរយៈនពល២ថ្ថៃ (រពឹក្) នដាយរដឋសភាមានរនបៀបវារៈចុំនួន៥ ក្នុង

ន្េះមានរនបៀបវារៈ៣ តរមូវឲ្យមានការអនុមត័ និងមានការពិភាក្ា នងិរនបៀបវារៈចុំនួន២នទៀតតរមូវឲ្យមានការនបាេះននន ត នងិ
ការនឆលើយបុំភលផឺ្ទទ ល់មាតន់ៅក្នុងរដឋសភា។ 

ក្នុងរនបៀបវារៈចុំនួន៣ដដលតរមូវឲ្យមានការពិភាក្ា នងិអនុមត័មានដូចជាៈ ការពភិាក្ា និងអនុមត័នសចក្តីរាង
ចាបស់តីពីការអនុមត័យល់រពមនលើក្ិចចរពមនរពៀងរវាងរាជរដាឋ ភបិាលថ្នរពេះរាជា្ចរក្ក្មពុជា និងរដាឋ ភបិាលថ្នរដឋកាតាសតីពី
ការររបរ់រងការនរបើរបាស់ហតថពលក្មមនៅកាតា (សនមលងអនុមត័ ៩៧/៩៧) ការពិភាក្ា និងអនុមត័នសចក្តីរាងចាបស់តីពីការ
អនុមត័យល់រពមឲ្យរពេះរាជា្ចរក្ក្មពុជាចូលរមួក្នុងអនុសញ្ញា រ  ថូឺដាម សតីពនីីតិវធិីថ្នការយល់រពមផតល់ពត័ម៌ានជាមនុ 
ចុំនាេះសារធាតុរមី ីនងិថ្ន ុំក្សិក្មមនររេះថ្ន ក្ក់្នុងាណិជជក្មមអនតរជាតិ (មានសនមលងអនុមត័ ៩៤/៩៤) និងការពិភាក្ា និងអនុ
មត័នសចក្តីរាងចាប ់ សតីពីការអនុមត័យល់រពមឲ្យរពេះរាជា្ចរក្ក្មពុជាចូលជាសមាសភារីថ្នអនុសញ្ញា អងគការសហរបជា
ជាតិ សតីពីសិទធិជនពិការ (សនមលងអនុមត័ ៨៨/៨៨)។  

ក្នុងន្េះមានរនបៀបវារៈចុំននួ២ ដដលរដឋសភាមនិតរមូវឲ្យមានការពិភាក្ា និងអនុមត័ន្េះមានការនបាេះននន តនរជើស 
តាុំងឯក្ឧតតម នពរជ រឹមរសា៊ា ង ជាសមាជិក្រណៈក្មមការសុខាភបិាល សងគមក្ិចច អតតីយុទធជន យុវនីតិសមបទា ការងារបណតុ េះ  
ប ត្ លវជិាជ ជីវៈ និងក្ចិចការ្រ ី ( មានសនមលងរុំរទ ៨៣/៩៩) និងការនឆលើយបុំភលនឺដាយផ្ទទ ល់មាតជូ់នរដឋសភានលើការងារនបាេះ
បនងាគ លរពុំដដនរវាងរពេះរាជា្ចរក្ក្មពុជា និងសាធារណរដឋសងគមនិយមនវៀត្ម។ 

ការពិភាក្ា និងអនុមត័នលើនសចក្តីរាងចាបទ់ាុំង៣
ដដលរដឋសភាតរមូវឲ្យមានការពិភាក្ាន្េះ មានអនក្តុ្ំ ង
រាន្រសត ១០របូ មក្ពរីណបក្សចុំនួន២ក្នុងចុំន្មរណបក្ស
ទាុំង៥ដដលមានអាសនៈនៅក្នុងរដឋសភាបាននឡើងបនចចញ
មតិសរបុ ១៣៦្ទី (នសមើនងឹ២នមា ង១៦្ទ)ី។   

ចុំន្មតុំ្ងរាន្រសត១០របូ ដដលបានបនចចញមតិ
ក្នុងការពិភាក្ាន្េះមានអនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្ស
សម    រងសុចីុំនួន៣របូ ដដលបានបនចចញមតិសរបុចុំនួន ៦៣
្ទី (នសមើនឹង១នមា ង៣្ទី) ចុំដនក្រណបក្សរបជាជន    

I. ការបនចជញមតិរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតក្នុងនពលរបជុុំ
នពញអងគ                                                  ទុំពរ័ទី ១ 
II. ការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសត          ទុំព័រទី ២ 
III. លិខ្ិតអនក្តុំ្ងរាន្រសត                ទុំពរ័ទី ៧ 

IV. សនងេបរពឹតតិការណ៍សុំខាន់ៗទាក្ទ់ងសភា និងតុំ្ង
រាន្រសត                                                        ទុំព័រទី ៨ 

- តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សរបនុំងនៅដតពិបាក្សួរ
នដញនដាលក្នុងការនឆលើយបុំភលកឺ្នុងសភា                                  ទុំពរ័ទី ៨ 

- រដឋសភាផតល់អភយ័ឯក្សិទធិជូននោក្រសី មូរ 
សុខ្ហួរ អនក្តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សសមរងសុ ី     ទុំព័រទី ៩ 



ឃ្ល ាំល ើលសភានិងតាំណាងរាស្ដសរ ខខកកកដា- កញ្ញា ២០១២ ទាំព័រ2 

ក្មពុជាមានអនក្តុំ្ងរាន្រសតចុំនួន៧របូ បានបនចចញមតសិរបុ ៧៣្ទី(នសមើនងឹ១នមា ង១៣្ទ)ី។ 

ចុំនាេះខ្លឹមសារការបនចចញមតិរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតដដលបាននឡើងបនចចញមតិពិភាក្ាក្នុងសមយ័របជុុំសភា ន ើញ
ថ្ អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្សសមរងសុបីនចចញមតិនផ្ទត តក្នុងនយ័អពារក្តឹ ៣៤្ទី (នសមើនឹង ៥៤%ថ្នការបនចចញមតិ
សរបុរបស់រណបក្សខ្លួន) ក្នុងខ្លឹមសារអវជិជមាន ២៥្ទ ី (នសមើនឹង៤០%ថ្នការបនចចញមតិរបស់រណបក្សសរបុ) ចុំដណក្ក្នុង
ខ្លឹមសារវជិជមានវញិ អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សននេះបានបនចចញមតិរតឹមដត ៤្ទបី ុន ណ្ េះ (នសមើនឹង៦%ថ្នចុំននួការបនចចញ
មតិសរបុរបស់រណបក្សខ្លួន)។  រឯីខ្លឹមសារការបនចចញមតិរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្សរបជាជនក្មពុជារឺបាននផ្ទត ត
នលើខ្លឹមសារអពារក្ិត៤៨្ទី (នសមើនឹង៦៦%ថ្នការបនចចញមតិសរបុរបស់រណបក្សខ្លួន)។ចុំនាេះនរលបុំណងទី២របស់
តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សននេះ រឺនផ្ទត តនៅនលើនយ័វជិជមាន បានបនចចញមត១ិ៦្ទី(នសមើនឹង២២%ថ្នការបនចចញមតសិរបុរបស់
រណបក្សខ្លួន)។ ក្នុងនយ័អវជិជមានអនក្តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សរបជាជនក្មពុជាបានបនចចញមតិ៩្ទី(នសមើនឹង១២%ថ្នចុំនួន    
រយៈនពលថ្នការបនចចញមតិរបស់ខ្លួន)។ 

II  ការចុុះមូលដ្ឋា នរបសអ់្នកតណំាងរាស្តសរ 
នៅក្នុងរយៈនពល៣ដខ្ននេះ (ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា ) តាមទិនននយ័របស់ខុ្មដន្រហវលដដលទទួលបានពីរណបក្សននោបាយ 

ការោិល័យតុំ្ងរាន្រសត និងពីរបពន័ធផសពវផាយ្្បានបងាា ញឲ្យន ើញថ្ មានអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតចុំនួន៧៥របូ នសមើនឹង
៦១% ថ្នចុំនួនអនក្តុំ្ងរាន្រសតសរបុដដលមានអាសនៈនៅក្នុងរដឋសភា(១២៣របូ) បានចុេះមូលដាឋ នសរបុចុំននួ ៣៩៤នលើក្។ 

ក្នុងអុំឡុងរយៈនពលរតីមាសននេះ ខុ្មដន្រហវលបានរក្ន ើញថ្
ចុំនួនអនក្តុំ្ងរាន្រសតដដលបានចុេះមូលដាឋ នមានការនក្ើននឡើងជាងរយៈ
នពលរតីមាសមុន (នមសាដល់ មថុិ្) របមាណ៨របូ។ 

នបើរិតពីចុំនួនការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសត ខុ្មដន្រហវល
សនងកតន ើញថ្ ក្នុងរយៈនពល៣ដខ្ននេះ ចុំនួនការចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្

តុំ្ងរាន្រសតមានការថយចុេះជាងរតីមាសមុនរបមាណ៤៦%នធៀបនៅ
នឹងរតីមាសមុន(នមសា ដល់ មថុិ្) មានអនក្តុំ្ងរាន្រសតចុេះបាន៧៣១
នលើក្។ 
 ចុំនាេះរបាយការណ៍ក្នុងអុំឡុងនពល៣ដខ្ននេះ (ក្ក្កដា ដល់ 
ក្ញ្ញា ) ខុ្មដន្រហវលមនិបានទទួលពត័ម៌ាន្មយួពីការចុេះមូលដាឋ នរបស់
អនក្តុំ្ងរាន្រសតនៅក្នុងមណឌ លចុំននួ៦រឺមណឌ លរតនរិរ ី មណឌ ល
នកាេះកុ្ង មណឌ លសទឹងដរតង មណឌ លថ្ប លិន មណឌ លមណឌ លរិរ ី នងិ

មណឌ លដក្ប ។ 

 រួរបញ្ញជ ក្ដ់ដរថ្ រយៈនពលរតីមាសននេះជារយៈនពលដដលរដឋសភាឈបស់រមាក្(វសិសមកាល) ដដលអាចនធវើឲ្យអនក្
តុំ្ងរាន្រសតមាននពលនវោនរចើនក្នុងការចុេះមូលដាឋ នតាមប ត្ មណឌ លរបស់ខ្លួន។ ក្ប៏ ុដនតក្នុងការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្
តុំ្ងរាន្រសតក្នុងរតីមាសននេះ (ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា ) ដបរជាមានការថយចុេះជាងរតីមាសមុននៅវញិ។ 

 

 

របូសញ្ញា រណបក្សនរបើក្នុងរបាយការណ៍ននេះ៖ 

 រណបក្ស របជាជនក្មពុជា 

រណបក្ស សមរងសុ ី

រណបក្ស សិទធមិនុសស 

រណបក្ស ហវ៊ាើនសិុនបុិច 

រណបក្ស ជាតិនិយម 
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រកាហវិក្ទី១៖ ភាររយក្ុំនណើ នថ្នការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតតាមរណបក្សចន ល្ េះពីដខ្ក្ក្កដា-ក្ញ្ញា  ២០១២នធៀប
នឹងនមសា-មិថុ្ ២០១២ 

 នបើនរបៀបនធៀបថ្នការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្
តុំ្ងរាន្រសតនៅតាមរណបក្សក្នុងចន ល្ េះពីដខ្ ក្ក្កដា 
ដល់ ក្ញ្ញា  ន ើញថ្មានតុំ្ងរាន្រសតចុំនួន២រណ
បក្សក្នុងចុំន្មរណបក្សទាុំង៥ ដដលមានអាសនៈ
នៅក្នុងរដឋសភា មានការនក្ើននឡើងក្នុងការចុេះមូលដាឋ ន
។ ចុំនាេះការចុេះមូលដាឋ នរបស់តុំ្ងរាន្រសតរណបក្ស
របជាជនក្មពុជា តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សសមរងសុ ី និង
តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សសិទធមិនុសស ដបរជាមានការថយ
ចុេះជាងមនុ នបើនធៀបនៅនឹងការចុេះមូលដាឋ នក្នុងចន ល្ េះពី

ដខ្ នមសាដល់ មថុិ្។ 

 នបើរិតពចីុំនួនការចុេះមូលដាឋ ន ខុ្មដន្រហវលន ើញថ្អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្សរបជាជនក្មពុជា និងតុ្ំ ង
រាន្រសតមក្ពីរណបក្សសមរងសុបីានចុេះមូលដាឋ ននរចើនជាងនរ ក្នុងចុំន្មតុំ្ងរាន្រសតទាុំង៥រណបក្សដដលមានអាសនៈក្នុង
រដឋសភា។ 

 តាមទិនននយ័ដដលខុ្មដន្រហវលទទួលបាន អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្សរបជាជនក្មពុជាបានចុេះមូលដាឋ នសរបុ 
២២៩នលើក្ មានការថយចុេះ ៤៨% នបើនធៀបនិងការចុេះមលូដាឋ នក្នុងរតីមាសមនុ(នមសា ដល់ មថុិ្) ចុេះមូលដាឋ នបាន៤៤៥
នលើក្។  
 ចុំនាេះការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្សសមរងសុ ី មានការថយចុេះ៥% នដាយក្នុងរយៈនពលរតី
មាសននេះ(ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា ) អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពរីណបក្សសមរងសុចុីេះបានដត៩៥នលើក្ នធៀបនឹងរតីមាសមនុ(នមសាដល់ 
មថុិ្) ចុេះបានដល់នៅ១០០នលើក្។ 

 អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្សសិទធិមនុសស បានចុេះមូលដាឋ នសរបុ៥៤នលើក្ រឺមានការថយចុេះដល់នៅ២ដង នធៀប
នឹងរតីមាសមុន(នមសា ដល់ មថុិ្) ចុេះមូលដាឋ នបាន១៨០នលើក្។ 

 ចុំដណក្ការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្សជាតិនិយម និងអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតមក្ពីហ៊ាវុនសិុនបុចិ 
ក្នុងរតីមាសននេះសក្មមភាពក្នុងការចុេះមូលដាឋ នដបរជាមានការនក្ើននឡើងនៅវញិ។ អនក្តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សជាតនិិយម ក្នុង
ការចុេះមូលដាឋ នមានការនក្ើននឡើងដល់នៅ១១៦% នដាយក្នុងរតីមាសននេះចុេះបានសរបុ១៣នលើក្ នធៀបនឹងការចុេះមលូដាឋ នក្នុង
រតីមាសមុន(នមសា ដល់ ក្ញ្ញា ) ចុេះបានរតមឹដត៦នលើក្ដតប ុន ណ្ េះ។ 

 ចុំនាេះអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតមក្ពរីណបក្សហ៊ាវុនសិុនបុិច ចុេះមូលដាឋ នក្នុងរតីមាសននេះសរបុបាន៣នលើក្ ដដល             
ខុ្មដន្រហវលទទួលបាន។ នបើនធៀបនឹងរតីមាសមនុ (នមសា ដល់ មថុិ្) ខាងខុ្មដន្រហវលមនិបានទទួលពត័ម៌ាន្មយួចុំនាេះ
ការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សននេះនទ។ 

 ប ុដនតនបើរិតពីការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតតាមរណបក្សរិតជាមធយមក្នុងមាន ក្់ៗ វញិ ខុ្មដន្រហវលន ើញថ្
តុំ្ងរាន្រសតមក្ពរីណបក្សសិទធិមនុសសបានចុេះមូលដាឋ ននរចើនជាងនរនដាយអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតមយួរបូចុេះបាន១៨នលើក្។ អនក្
តុំ្ងរាន្រសតមក្ពរីណបក្សរបជាជនក្មពុជាជាមធយមក្នុង១របូចុេះបានចុំននួ៤នលើក្។ ចុំនាេះអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សសម   
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រងសុរីិតជាមធយមក្នុងមាន ក្ចុ់េះបាន៧នលើក្ អនក្តុំ្ងរាន្រសតមក្ពីរណបក្សជាតិនិយមជាមធយមចុេះបាន៧នលើក្ ចុំដណក្អនក្
តុំ្ងរាន្រសតហ៊ាវុនសិុនបុិចក្នុងរតីមាសននេះរិតជាមធយមចុេះបាន៣នលើក្។ 

រកាហវិក្ទី២៖ ភាររយចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតតាមរណបក្សនធៀបភាររយថ្នអាសនៈសភាសរបុតាមរណបក្សក្នុ ៃង
អុំឡុងនពលពីដខ្ ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា  ២០១២ 

ការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតតាម
រណបក្សនធៀបនៅនឹងភាររយថ្នអាសនៈសភា
តាមរណបក្សក្នុងអុំឡុងរយៈនពលរតីមាសននេះ 
(ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា ) ន ើញថ្ តុំ្ងរាន្រសត
រណបក្សរបជាជនក្មពុជា ដដលមានអាសនៈ 
៧៣% នៅក្នុងរដឋសភា បានចុេះមូលដាឋ ន 
៥៨%ថ្នចុំននួចុេះមូលដាឋ នសរបុ។ តុំ្ង
រាន្រសតរណបក្សសិទធិមនុសស ដដលមានអាសនៈ 
៣%នៅក្នុងរដឋសភា បានចុេះមូលដាឋ នបាន 
១៤% នសមើនឹងជាង៤ដងថ្នអាសនៈរបស់ខ្លួន។ 

ចុំនាេះអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សសមរងសុី
ដដលមានអាសនៈនៅក្នុងរដឋសភា ២១% ចុេះ

មូលដាឋ នបាន២៤% ថ្នចុំននួការចុេះមូលដាឋ នសរបុ។ ចុំដណក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សជាតិនិយម នងិតុំ្ងរាន្រសតរណបក្ស
ហ៊ាវុនសិុនបុិច រនឺសទើរដតសមាមារតនៅនឹងអាសនៈរដឋសភា ដដលរណបក្សនីមយួៗទទលួបានក្នុងរដឋសភា ដដលរមួរន មាន 
អាសនៈរបមាណ៣%ក្នុងរដឋសភាក្ចុ៏េះមូលដាឋ នបាន៤%ដដរ។ 

តារាងទី១៖ នរលបុំណងថ្នការចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតតាមរណបក្សក្នុ ងអុំឡុងនពល ក្ក្កដា ដល់ក្ញ្ញា  ២០១២ 

ញ្ោលបំណងននការចុុះមូល
ដ្ឋា នទងំ ៣៩៤ញ្លើករបសត់ំណាងរា

ស្តសរទងំ៧៥របូ 

គណបកសនញ្ោបាយ សរុបនរល
បុំណង 

 
៥៥របូ 

 
១របូ  

១៤ របូ 
 

៣ របូ 
 

២ រូប 

 

សាក្សួរសុខ្ទុក្េដចក្អុំន្យនិងការ
សនមាព ធសមទិធផល្្ 

១៥១ 
(៦៦%) 

0 
៦៣ 

(៦៧%) 
៣៧ 

(៦៩%) 
២ 

(១៥%) 
២៥៣ 
(៦៥%) 

ការចុេះពរងឹងថ្ផទក្នុងនិងប ត្ ញរណ
បក្ស 

៤០ 
(១៧%) 

២ 
(៦៧%) 

២៦ 
(២៧%) 

១៧ 
(៣១%) 

១១ 
(៨៥%) 

៩៦ 
(២៤%) 

ការចុេះអមដុំនណើ រជារក្ុមឬអមដុំនណើ រថ្ន
ក្ដ់ឹក្្ុំ 

៣១ 
(១៤%) 

១ 
(៣៣%) 

0 0 0 
៣២ 
(៨%) 

ការចូលរមួក្នុងនវទិកាសាធារណៈ 
២ 

(១%) 
0 

២ 
(២%) 

0 0 
៤ 

(១%) 
ការអនដរារមនន៍ិងនដាេះរសាយបញ្ញា
្្ 

៥ 
(២%) 

0 
៤ 

(៤%) 
0 0 

៩ 
(២%) 

73% 
58% 

3% 

14% 

21% 24% 

3% 4% 
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ភាររយចុេះមូលដាឋ នតាម
រណបក្ស 

ភាររយអាសនៈសភា
តាមរណបក្ស 



ឃ្ល ាំល ើលសភានិងតាំណាងរាស្ដសរ ខខកកកដា- កញ្ញា ២០១២ ទាំព័រ5 

សរបុនរលបុំណងតាមរណបក្ស ២២៩ ៣ ៩៥ ៥៤ ១៣ 
៣៩៤ 
(១០០) 

 តារាងទ១ីននេះ បងាា ញពីការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតភារនរចើននផ្ទត តនៅនលើនរលបុំណងសាក្សួរសុខ្ទុក្េ 
ដចក្អុំន្យ នងិសមទិធផិល្្ដដលចុេះបាន ២៥៣នលើក្ (នសមើនឹង៦៥%ថ្នការចុេះមូលដាឋ នសរបុ)។ ចុំនាេះការចុេះមូល
ដាឋ នក្នុងនរលបុំណងទ២ី ដដលអនក្តុំ្ងរាន្រសតនផ្ទត ត រកឺារចុេះពរងឹងថ្ផទក្នុង និងប ត្ ញរណបក្សរបស់ខ្លួនចុេះបាន៩៦នលើក្
(នសមើនឹង២៤%ថ្នការចុេះមូលដាឋ នសរបុ)។ ក្នុងនរលបុំណងចុេះអមដុំនណើ រថ្ន ក្ដ់ឹក្្ុំចុេះបាន ៣២នលើក្ (នសមើនងឹ៨%ថ្នចុំនួន
ចុេះមូលដាឋ នសរបុ)។ ចុំដណក្ការចុេះមូលដាឋ នក្នុងនរលបុំណងចូលរមួនវទិកា ឬសិកាេ សាោសាធារណៈចុេះបាន៤នលើក្(នសមើ
នឹង១%ថ្នការចុេះមូលដាឋ នសរបុ)។ នដាយដឡក្ក្នុងនរលបុំណងអនតរារមន ៍ និងនដាេះរសាយបញ្ញា ្្ជួយ របជាពលរដឋមាន
ការនក្ើននឡើងជាងរតីមាសមនុចុេះបាន៩នលើក្(នសមើនឹង២%ថ្នការចុេះមូលដាឋ នសរបុ)។ 
 រួរបញ្ញជ ក្ដ់ដរថ្ តារាងខាងនលើ ខុ្មដន្រហវលសនងកតន ើញថ្ មានតុំ្ងរាន្រសត៣រណបក្សក្នុងចុំន្ម៥រណបក្ស
ដដលមានអាសនៈនៅក្នុងរដឋសភា ការចុេះមូលដាឋ នមាននរលបុំណងដូចរន  រឺនផ្ទត តនៅនលើការចុេះសុំនណេះសុំ្លសួរសុខ្
ទុក្េរបជាពលរដឋ ។ ចុំដណក្ការចុេះមូលដាឋ នរបស់តុំ្ងរាន្រសត២រណបក្សនទៀតដូចជា តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សជាតិនិយម 
និងតុំ្ងរាន្រសតរណបក្សហ៊ាវុនសិុនបុិច រឺនផ្ទត តនលើការចុេះពរងឹងប ត្ ញថ្ផទក្នុងបក្សខ្លួនប ុន ណ្ េះ។ 
-ការចុេះមលូដាឋ នរបស់តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សរបជាជនក្មពុជា (៥៥របូ ចុេះបានសរបុ ២២៩នលើក្)៖ ការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្
តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សរបជាជនក្មពុជាភារនរចើននផ្ទត តនៅនលើការចុេះសុំនណេះសុំ្លសួរសុខ្ទុក្េ ដចក្អុំន្យ និង
សនមាព ធសមទិិធផល្្ ចុេះបាន១៥១នលើក្ (នសមើនឹង៦៦%ថ្នចុំននួការចុេះមូលដាឋ នរបស់រណបក្សខ្លួន)។ ចុំនាេះនរល
បុំណងចុេះពរងងឹប ត្ ញថ្ផទក្នុងរណបក្ស ជានរលបុំណងទ២ីរបស់តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សរបជាជនក្មពុជាចុេះបាន៤០នលើក្
(នសមើនឹង១៧%ថ្នចុំនួនចុេះមលូដាឋ នសរបុរបស់រណបក្សខ្លួន)។ ក្នុងនរលបុំណងចុេះអមដុំនណើ រថ្ន ក្ដ់កឹ្្ុំចុេះបាន៣១នលើក្
(នសមើនឹង១៤%)។ ក្ប៏ ុដនតក្នុងនរលបុំណងចុេះអនតរារមនជ៍យួ នដាេះរសាយបញ្ញា ្្ នងិការចូលរមួនវទិកាសាធារណៈ ន ើញ
ថ្មានការចូលរមួតិចតចួប ុន ណ្ េះ នដាយនរលបុំណងចុេះអនតរារមនចុ៍េះបានដត៥នលើក្(នសមើនឹង២%ថ្នចុំនួនចុេះមូលដាឋ នសរបុ
របស់រណបក្សខ្លួន)។ ចុំដណក្ក្នុងនរលបុំណងចូលរមួនវទិកាឬសិកាេ សាោសាធារណៈចុេះបាន២នលើក្(នសមើនឹង១%)។ 
ក្រណីខ្លេះៗថ្នការចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សរបជាជនក្មពុជាមានដូចជា៖ 
 អនក្តុំ្ងរាន្រសត នទស ហា៊ា ញ មណឌ លបាតដ់ុំបង ចុេះមលូដាឋ ននរចើនជាងនរ ក្នុងចុំន្មអនក្តុំ្ងរាន្រសតរណបក្ស
ខ្លួន ចុេះបាន(១៧នលើក្)។ កាលពីថ្ថៃទី១២ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ុំ២០១២ អនក្តុំ្ងរាន្រសត នទស ហា៊ា ញ បានអនចជ ើញជួបរបារស័យ
ការងារជាមយួរក្ុមរបឹក្ា ុុំ នមភូម ិសរបុចុំនួន៤៩្ក្ន់ៅសាោ ុុំបាយដុំរាុំ រសុក្បាណន ់នខ្តតបាតដ់ុំបង។ ជាមយួរន ន្េះ
ដដរ ឯក្ឧតតមបានឧបតថមភថវកិាមាន ក្់់ៗ ចុំននួ២០០០០នរៀល។ 

-ការចុេះមលូដាឋ នរបស់តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សសមរងសុ ី (១៤របូ ចុេះបានសរបុ៩៥នលើក្)៖ ក្នុងការចុេះមូលដាឋ នរបស់តុ្ំ ងរាន្រសត
រណបក្សសមរងសុកី្នុងរយៈនពល៣ដខ្ននេះ(ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា ) រឺនផ្ទត តនៅនលើការចុេះសុំនណេះសុំ្លសួរសុខ្ទុក្េជាមយួរបជា
ពលរដឋ បាន៦៣នលើក្ (នសមើនឹង៦៧%ថ្នចុំនួនចុេះមូលដាឋ នសរបុរបស់រណបក្សខ្លួន)។ ចុំនាេះក្នុងនរលបុំណងទី២ របស់
តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សននេះ រឺនផ្ទត តនលើការចុេះពរងងឹថ្ផទក្នុងប ត្ ញបក្សចុេះបាន២៦នលើក្(នសមើនឹង២៧%) នៅក្នុងនរល
បុំណងចូលរមួនវទិកា ឬសិកាេ សាោសាធារណៈចុេះបាន២នលើក្(នសមើនងឹ២%)។ ចុំដណក្ក្នុងនរលបុំណងចុេះអនតរារមន៍
តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សននេះចុេះបាន៤នលើក្ (នសមើនឹង២%)។ នដាយដឡក្ក្នុងនរលបុំណងអមដុំនណើ រថ្ន ក្ដ់ឹក្្ុំ ខាងខុ្ម  ដន្រហវ
លមនិបានទទួលពត័ម៌ានទាក្ទ់ងនឹងការចុេះមូលដាឋ នននេះនទ។ 

ក្រណីខ្លេះៗថ្នការចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សសមរងសុដូីចជា៖ 



ឃ្ល ាំល ើលសភានិងតាំណាងរាស្ដសរ ខខកកកដា- កញ្ញា ២០១២ ទាំព័រ6 

 អនក្តុំ្ងរាន្រសត សុវ ណ្  ពសិាខា មណឌ លក្ុំពងច់ាម បានចុេះមូលដាឋ ន( ២០នលើក្) មានការ្ុំមុខ្នរក្នុងចុំន្មអនក្
តុំ្ងរាន្រសតនៅក្នុងរណបក្សខ្លួន។ កាលពីថ្ថៃទ២ី៦ ដខ្សីហា នន ុំ២០១២ អនក្តុ្ំ ងរាន្រសត សុវ ណ្  ពសិាខា  បាន      
អនចជ ើញជួបសុំនណេះសុំ្លជាមយួរបជាពលរដឋជុំទបរ់ក្ុមរបឹក្ា ុុំ្្ នងិរក្ុមរបឹក្ារសុក្នៅ ុុំរស់រក្ឡ ដដលមាន
អនក្ចូលរមូចុំនួន៨៧្ក្ស់ថិតនៅ ុុំអនលងវ់លិ រសុក្សដងក នខ្តតបាតដ់ុំបង។ 

-ការចុេះមលូដាឋ នរបស់តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សសិទធមិនុសស (៣របូ ចុេះបានសរបុ៥៤នលើក្)៖ ចុំនាេះការចុេះមូលដាឋ នរបស់តុំ្ង
រាន្រសតរណបក្សសិទធិមនុសស ភារនរចើននផ្ទត តនលើនរលបុំណងចុេះសុំនណេះសុំ្ល និងសួរសុខ្ទុក្េរបជាពលរដឋ ចុេះបាន៣៧
នលើក្(នសមើនឹង៦៩%ថ្នចុំននួចុេះមូលដាឋ នសរបុរបស់បក្សខ្លួន)។ ក្នុងនរលបុំណងចុេះពរងឹងថ្ផទក្នុង និងប ត្ ញរណបក្ស ចុេះ
បាន១៧នលើក្(នសមើនឹង៣១%)។ ចុំដណក្ក្នុងនរលបុំណងចុេះអមដុំនណើ រថ្ន ក្ដ់កឹ្្ុំ នរលបុំណងចូលរមួនវទិកា ឬសិកាេ
សាោសាធារណៈ និងនរលបុំណងចុេះអនតរារមនជ៍ួយ នដាេះរសាយបញ្ញា ្្ជូនរបជាពលរដឋ ខាងខុ្មដន្រហវលមនិបានទទួល
ពត័ម៌ាន្មយួទាក្ទ់ងនឹងការចុេះមូលដាឋ នក្នុងនរលបុំណងននេះនទ។ 

ក្រណីខ្លេះៗថ្នការចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សសិទធមិនុសសដូចជា៖ 
 អនក្តុំ្ងរាន្រសត ក្មឹ សុខា មណឌ លក្ុំពងច់ាម ចុេះមូលដាឋ នបាន( ២៩នលើក្) ការចុេះមលូដាឋ នបាន្ុំមុខ្នរក្នុងចុំន្ម
អនក្តុំ្ងរាន្រសតនៅក្នុងរណបក្សរបស់ខ្លួន។ កាលពីថ្ថៃទី ២៦ ដខ្ក្ក្កដា នន ុំ២០១២ អនក្តុ្ំ ងរាន្រសត ក្មឹ សុខា បាន
អនចជ ើញចូលរមូរបជុុំ ក្នុងនរលបុំណងនអាយរបជាពលរដឋយល់ដឹងពីបញ្ញា បរងបួបរងូមរន នភញៀវចូលរមូរបដហល៦០០្ក្ ់សថិត
នៅ ុុំរការ រសុក្ារាុំង នខ្តតថ្រពដវង។ 
-ការចុេះមលូដាឋ នរបស់តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សជាតនិយិម (២របូ ចុេះបានសរបុ១៣នលើក្)៖ ការចុេះមូលដាឋ នរបស់តុ្ំ ងរាន្រសត
រណបក្សជាតិនិយម រឺនផ្ទត តនៅនលើនរលបុំណងការចុេះពរងឹងថ្ផទក្នុង និងប ត្ ញរណបក្សខ្លួន ចុេះបាន១១នលើក្(នសមើនឹង
៨៥%) ។ ចុំនាេះនរលបុំណងទីពីរ រឺការចុេះសុំនណេះសុំ្ល និងសួរសុខ្ទុក្េរបជាពលរដឋ ចុេះបាន២នលើក្(នសមើនឹង១៥%)។ 
ចុំដណក្ក្នុងនរលបុំណងចុេះចូលរមួនវទិកា ឬសិកាេ សាោសាធារណៈ នរលបុំណងចុេះអមដុំនណើ រថ្ន ក្ដ់កឹ្្ុំ និងនរល
បុំណងចុេះអនតរារមន ៍និងជយួ នដាេះរសាយបញ្ញា ្្ជួនរបជាពលរដឋ ខាងខុ្មដន្រហវលមនិបានទទួលពត័ម៌ានដដលាក្ព់នធន័ងឹ
អនក្តុំ្ងរាន្រសតចុេះមូលដាឋ នន្េះនទ។ 
ក្រណីខ្លេះៗថ្នការចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សជាតនិយិមដូចជា៖ 
 អនក្តុំ្ងរាន្រសត នៅ រា ន ី មណឌ លថ្រពដវង ចុេះមូលដាឋ នបាន(១២នលើក្) ។ កាលពីថ្ថៃទី៨ ដខ្ ក្ញ្ញា  នន ុំ២០១២ អនក្
តុំ្ងរាន្រសត នៅ រា ន ី អនចជ ើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីរបកាសដតងតាុំងរច្សមពន័ធថ្ន ក្ដ់ឹក្្ុំក្នុងនខ្តតក្ុំពងធ់ុំ រមួបចចូ លរន
រវាងរណបក្សហ៊ាវុនសិុនបុិច និងរណបក្សជាតិនិយម ចុំនួនរបមាណជាង ២០០្ក្ ់ នៅទីសាន ក្ក់ាររណបក្សហវ៊ាើនសិុនបុចិ 
នខ្តតក្ុំពងធ់ុំ។ 
-ការចុេះមលូដាឋ នរបស់តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សហ៊ាវុនសិុនបុចិ (១របូ ចុេះបានសរបុ៣នលើក្)៖ ចុំដណក្ការចុេះមូលដាឋ នរបស់តុំ្ង
រាន្រសតរណបក្សហ៊ាវុនសិុនបុិច រឺនផ្ទត តនលើនរលបុំណងការចុេះពរងឹងថ្ផទក្នុង នងិប ត្ ញរណបក្សខ្លួន ២នលើក្ (៦៧%) នងិ 
នរលបុំណងចុេះអមដុំនណើ រថ្ន ក្ដ់ឹក្្ុំ ១នលើក្(៣៣%)។ ចុំនាេះក្នុងនរលបុំណងចូលរមួនវទិកា ឬសិកាេ សាោសាធារណៈ 
នរលបុំណងចុេះសុំនណេះសុំ្លសួរសុខ្ទុក្េរបជាពលរដឋ និងនរលបុំណងចុេះអនតរារមនន៍ដាេះរសាយបញ្ញា ្្ ខាងខុ្ម
ដន្រហវលមនិបានទទួលពត័ម៌ានដដលាក្ព់នធន័ឹងអនក្តុំ្ងរាន្រសតចុេះមូលដាឋ នន្េះនទ។ 
ក្រណីខ្លេះៗថ្នការចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សហ៊ាវុនសិុនបុចិដូចជា៖ 
 អនក្តុំ្ងរាន្រសត ញឹក្ ប៊ានុថ្ឆ មណឌ លប ទ្ យមានជយ័ កាលពីថ្ថៃទី ១១ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ុំ២០១២ បានអនចជ ើញចូលរមួជា 
អធិបតីភាពក្នុងពិធីរបកាសបចចូលបដនថមនូវសមាសភាពថ្ន ក្ដ់ឹក្្ុំរសុក្ រក្ុង នៅសាន ក្ក់ាររណបក្សហ៊ាវុនសិុនបុិចនខ្តត
នសៀមរាប នដាយមានការចូលរមួព ីសមាជិក្-សមាជិកាបក្ស ជាង៣០០្ក្ន់ផសងនទៀត។ 



ឃ្ល ាំល ើលសភានិងតាំណាងរាស្ដសរ ខខកកកដា- កញ្ញា ២០១២ ទាំព័រ7 

រកាហវិក្ទី៣៖ ភាររយក្ុំនណើ នការចុេះមលូដាឋ នរបស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតក្នុ ងនរលបុំណងនីមយួៗ ចន ល្ េះពីដខ្ ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា
២០១២ នធៀបនឹង ចន ល្ េះដខ្ នមសា ដល់ មិថុ្ ២០១២ 

 ភាររយក្ុំនណើ នថ្ន
ការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្
តុំ្ងរាន្រសតក្នុងនរល

បុំណងនីមយួៗចន ល្ េះពីដខ្ 
ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា  នធៀបនងិ
ចន ល្ េះដខ្(នមសាដល់មថុិ្) 
ខុ្មដន្រហវលបានន ើញថ្ ការ

ចុេះមូលដាឋ នរបស់តុំ្ង
រាន្រសត ក្នុងនរលបុំណងទាុំង
របាុំ ដដលអនក្តុំ្ងរាន្រសត
ចុេះន ើញថ្ មាននរល

បុំណង២ដដលមានការនក្ើននឡើង ចុំដណក្ក្នុងនរលបុំណង៣នទៀត ន ើញថ្មានការថយចុេះជាងរយៈនពលរតីមាសមុន។ ក្នុង
នរលបុំណងចុេះសួរសុខ្ទុក្េដចក្អុំន្យ និងសុំនណេះសុំ្លជាមយួរបជាពលរដឋ មានការថយចុេះ៤៩% (២៥៣នលើក្) 
នធៀបនឹងរយៈនពល៣ដខ្មុន( នមសាដល់ មថុិ្) ចុេះបាន៥០០នលើក្ថ្នការចុេះមលូដាឋ នក្នុងនរលបុំណងននេះ។ ក្នុងនរល
បុំណងចុេះពរងងឹថ្ផទក្នុង និងប ត្ ញបក្ស ខុ្មដន្រហវលន ើញថ្ក្នុងរយៈនពលរតីមាសននេះ មានការថយចុេះជាងរតីមាសមនុ 
៥១% (នសមើនឹង៩៦នលើក្)ថ្នអនក្តុំ្ងរាន្រសតចុេះមូលដាឋ ន នធៀបនឹងការចុេះមូលដាឋ នក្នុងរយៈនពលរតីមាសមុន ចុេះបាន ១៩៨
នលើក្។ ចុំដណក្ក្នុងនរលបុំណង ចុេះអមដុំនណើ រថ្ន ក្ដ់កឹ្្ុំរាជរដាឋ ភបិាល ឬក្ថ៏្ន ក្ដ់កឹ្្ុំរណបក្សរបស់ខ្លួន ដបរជាមានការ
នក្ើននឡើងជាងរតីមាសមុន ១០% (នសមើនឹង៣២នលើក្) នបើនធៀបនឹងការចុេះមូលដាឋ នក្នុងអុំឡុងនពលរតីមាសមុនដដលចុេះបាន២៩
នលើក្។ ចុំនាេះការចុេះមូលដាឋ នក្នុងនរលបុំណងនវទិកាសាធារណៈនងិសិកាេ សាោសាធារណៈវញិ ក្នុងរតីមាសននេះមានការ
នក្ើននឡើងជាងរតីមាសមុន១០០% ដដលចុេះបាន(៤នលើក្)នបើនធៀបនឹងរតីមាសមុន ចុេះបាន២នលើក្។ ការចុេះមូលដាឋ នក្នុងនរល
បុំណងអនតរារមន ៍ និងនដាេះរសាយបញ្ញា ្្ជូនរបជាពលរដឋក្នុងរតីមាសននេះ ខុ្មដន្រហវលន ើញថ្មានការនក្ើននឡើងជាងរតី
មាសមុនដល់នៅ៣៥០% (ដដលចុេះបាន៩នលើក្) នធៀបនងឹរតីមាសមុនចុេះបាន២នលើក្។ 

III លខិិតអ្នកតំណាងរាស្តសរ 
 ខុ្មដន្រហវលបានសនងកតន ើញថ្ក្នុងចន ល្ េះរយៈនពល៣ដខ្ននេះ (ក្ក្កដា ដល់ ក្ញ្ញា ) មានអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតចុំនួន ៤របូ 
មក្ពីរណបក្សសមរងសុ ីបាននចញលិខ្ិតចុំននួ៤ចាបដ់ាក្ន់ៅរាជរដាឋ ភបិាល។ 

 ក្នុងការនចញលិខ្ិតរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតនៅក្នុងរតីមាសននេះ ខុ្មដន្រហវលសនងកតន ើញថ្មានអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតមក្ពី
រណបក្សដតមយួរតដ់ដលមានអាសនៈនៅក្នុងរដឋសភា បាននចញលិខ្ិតដាក្ន់ៅរាជរដាឋ ភបិាលនដើមបនីសនើសុុំឲ្យមានចាតវ់ធិាន
ការក្នុងការនដាេះរសាយបញ្ញា ្្។ លិខ្ិតទាុំង៤ចាបដ់ដលអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតដាក្ន់ៅរាជរដាឋ ភបិាលសុទធដតជាលិខ្ិតនសនើ និង
អុំាវ្វដល់រាជរដាឋ ភបិាលក្នុងការនដាេះរសាយបញ្ញា ។ 

ក្នុងរតីមាសននេះ ចុំនួនលិខ្តិរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតដដលដាក្ន់ៅរាជរដាឋ ភបិាលមានការនក្ើននឡើងចុំនួន៣ដង នរបៀប
នធៀបនៅនឹងរតីមាសមុន(នមសា ដល់ មថុិ្) មានអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតនចញលិខ្ិតដត១ប ុន ណ្ េះ ។ 
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សួរសុខទុក្ខ    ពង្រឹរបក្ស        អមដំណ ើ រ             ណេទិកា                អន្តរាគមន៏្ 



ឃ្ល ាំល ើលសភានិងតាំណាងរាស្ដសរ ខខកកកដា- កញ្ញា ២០១២ ទាំព័រ8 

អនក្តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សសមរងសុចីុំនួន៤របូ ដដលបាននចញលិខ្ិតដាក្ន់ៅរាជរដាឋ ភបិាលមាន អនក្តុ្ំ ងរាន្រសត  
យឹម សុវណណ  មណឌ លភុំននពញ អនក្តុំ្ងរាន្រសត មរួ សុខ្ហួរ មណឌ លក្ុំពត អនក្តុ្ំ ងរាន្រសត សុវ ណ្  ពិសាខា មណឌ លក្ុំពង់
ចាម និងអនក្តុំ្ងរាន្រសត រី វណណ ដារា  មណឌ លនសៀមរាប។ 

ចុំនាេះលិខ្ិតរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតទាុំង៤ចាបដ់ដលបានដាក្ន់ៅរាជរដាឋ ភបិាលក្នុងការនដាេះរសាយបញ្ញា ន្េះ ខុ្ម
ដន្រហវលមនិទានទ់ទួលបានលិខ្ិតដដលរាជរដាឋ ភបិាលនឆលើយតបនៅនឹងអនក្តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សរបនុំងនៅនឡើយនទ។  

IV សញ្ងេបប្េតឹរិការណ៍សខំាន់ៗទក់ទងសភា នងិតំណាងរាស្តសរ 

តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សរបនុំងនៅដតពបិាក្សួរនដញនដាលក្នុងការនឆលើយបុំភលកឺ្នុងសភា 

នៅថ្ថៃរពហសបតិ៍ ទី០៩ ដខ្សីហា នន ុំ២០១២ននេះ រដឋសភាបានបនតសមយ័របជុុំរបស់ខ្លួនដដលបានអនចជ ើញនោក្
្យក្រដឋមន្រនតី ហ៊ាុន ដសន មក្នឆលើយបុំភលអឺុំពីការងារនបាេះបនងាគ លរពុំដដនរវាងរពេះរាជា្ចរក្ក្មពុជា និងសាធារណរដឋសងគម
និយមនវៀត្ម ដដលជាការនឆលើយតប និងលិខ្ិតរបស់នោក្ សុន ឆយ័ អនក្តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សសមរងសុ ី មណឌ ល          
ភនុំនពញ។ 

 ក្នុងការមក្នឆលើយបុំភលរឺបស់នោក្្យក្រដឋមន្រនតីនៅក្នុងរដឋសភា រតូវបានរបធានរដឋសភាបានរបកាសក្នុងអងគរបជុុំនដាយ
មនិអនុញ្ញា តឲ្យអនក្តុំ្ងរាន្រសតមានការសួរនដញនដាលជាសុំណួរនៅរបមុខ្រាជរដាឋ ភបិាល នដាយររនដ់តអនុញ្ញា តឲ្យរបមុខ្
រាជរដាឋ ភបិាលនោិយនឆលើយតបនឹងសុំណួរដដលអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតបានសួរនៅនពលដាក្លិ់ខ្ិតប ុន ណ្ េះ ពីបញ្ញា នបាេះបនងាគ លរពុំ
ដដនរវាងរពេះរាជាណចរក្ក្មពុជានិងសាធារណរដឋសងគមនយិមនវៀត្ម។  

 ការមនិឲ្យសួរនដញនដាលននេះមនិដមនជានលើក្ទមីយួនទ ដដលរដឋសភាមនិនអាយអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សរបនុំងក្នុង
ការសួរនដញនដាល ក្នលងនៅអនក្តុំ្ងរាន្រសត សុន ឆយ័ រណបក្សសមរងសុ ី បានដាក្លិ់ខ្ិតនៅរដឋមន្រនតីរក្សួងការងារឲ្យមក្
នឆលើយបុំភលនឺៅក្នុងរដឋសភាពបីញ្ញា មយួចុំនួនាក្ព់នធន័ងឹការតុំនលើងរបាក្ដ់ខ្របស់ក្មមក្រ ក្រ៏តូវបានរបធានអងគរបជុុំរដឋសភា
របកាសហាមមនិនអាយមានការដាក្ជ់ាសុំណួរ ឬសួរនដញនដាលពីសុំ្ក្ត់ុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សរបនុំងដដលជាមាច ស់      
សុំណួរ។  

តាមរបការ ៣២ បទបញ្ញជ ថ្ផទក្នុងថ្នរដឋសភា បានដចងថ្« ចុំនាេះចនមលើយផ្ទទ ល់មាត ់ របធានរដឋសភាអាចសនរមចនបើក្
ឲ្យមាន ឬមិនឲ្យមានការជដជក្នដញនដាល។ នបើរម នការនបើក្ឲ្យជដជក្នដញនដាលនទ ន្េះចនមលើយរបស់រដឋមន្រនតី ឬរបស់្យក្
រដឋមន្រនតីនឹងបចចបស់ុំណួរដតមតង។» 

 នបើនមើលក្នុងមារតា៩៦ថ្នរដឋធមមនុចា  ក្ដូ៏ចរន នៅនឹងរបការ ៣២ បទបញ្ញជ ថ្ផទក្នុងថ្នរដឋសភា ដដលបានដចងខាងនលើថ្ 
ចុំនាេះចនមលើយផ្ទទ ល់មាត ់ របធានរដឋសភាអាចសនរមចនបើក្ឲ្យមាន ឬមនិឲ្យមានការជដជក្នដញនដាល ចុំនាេះក្នុងរបការននេះដដរ 
នយើងន ើញថ្ វាហាក្ដូ់ចជាអយុតតិធមច៌ុំនាេះអនក្តុំ្ងរាន្រសតរណបក្សរបនុំងដដលជាមាច ស់សុំណួរ ដបរជាមនិអាចសួរនដញ
នដាលបាន នដាយរដឋសភារួរដតផតល់សិទធិនៅឲ្យអនក្តុំ្ងរាន្រសតដដលជាមាច ស់សុំណួរអាចអានសុំណួររបស់ខ្លួន នដាយអាចឲ្យ
របជាពលរដឋដដលជាមាច ស់ននន តដឹងពីសុំណួរដដលសួរនៅរាជរដាឋ ភបិាល និងនដើមបនីអាយដឹងថ្ការនឆលើយរបស់រាជរដាឋ ភបិាល
រតូវនឹងអវីដដលមាច ស់សុំណួរសួរដដលឬនទ។ 

 អនក្តុំ្ងរាន្រសត សុន ឆយ័ រណបក្សសមរងសុមីណឌ លភនុំនពញ បានមានរបសាសនថ៍្«រដាឋ ភិបាលហាក្ដូ់ចជាមិន
មាននសចក្តីកាល ហានក្នុ ងការបុំភលឺពីបញ្ញា ជាតិដស៏ុំខានន់នេះនទ នបើសិនរតប់ងាា ញការពិតចុំនាេះបញ្ញា រពុំដដនជាសុំនួរហនឹង រត់
មិនរតូវហាមនរមិននអាយសួរនទ នដើមបីបញ្ញជ ក្ថ់្ចនមលើយរបស់រតហ់នឹងវារតូវមិនរតូវអី រតូវមានការសួរបញ្ញជ ក្អី់ដថម ន ើញថ្រ
ដាឋ ភិបាលដូចមានល័ក្េខ្ណ័ឌ ក្ុំបាុំងអីដូចមិនមានចាស់ោស់ខ្លួ នឯងនទក្នុ ងការនឆលើយបុំភលឺជាមយួនឹងអនក្តុំ្ងរាន្រសត »។  



ឃ្ល ាំល ើលសភានិងតាំណាងរាស្ដសរ ខខកកកដា- កញ្ញា ២០១២ ទាំព័រ9 

  អនក្តុំ្ងរាន្រសត ជាម នយៀប រណបក្សរបជាជនក្មពុជាមណឌ លថ្រពដវង បានមានរបសាសនក៍្នុងអងគរបជុុំរដឋសភាថ្« 
នោងតាមជុំពូក្ទី៧មារតា៩៦ ក្ដូ៏ចរបការ៣២ថ្នបទបញ្ញជ ថ្ផទក្នុ ងរឺបានបញ្ញជ ក្ច់ាស់្ស់ ឯក្ឧតតមយក្នៅនមើលនឡើងវញិ 
អវីក្នុ ងន្េះខ្ញុ ុំនលើក្ក្នុ ងវាក្យខ្ណ័ឌ ចុងនរកាយ ចុំនាេះចនមលើយផ្ទទ ល់មាត ់ របធានរដឋសភាអាចសនរមចនបើក្នអាយមាន ឬមិននអាយ
មានការជដជក្នដញនដាល នបើរម នការជដជក្នដញនដាលនទ ន្េះចនមលើយរបស់រដឋមន្រនតី ឬរបស់្យក្រដឋមន្រនតីនឹងបចជបស់ុំនួរដត
មតង មិនមានអីវនរៅពីហនឹងនទ នឹងជាឆ ទ្ នុសិទធិរបស់របធានរដឋសភា មិនដមនការបិទសិទធិទាុំងអស់នទ»។ 

រដឋសភាផតល់អភយ័ឯក្សិទធជិនួនោក្រសី មរួ សុខ្ហួរ អនក្តុ្ំ ងរាន្រសតរណបក្សសមរងសុ ី

ក្នុងថ្ថៃទ២ី៦ ដខ្ក្ញ្ញា ននេះ រដឋសភាជាតិបានសនរមចផតល់អភយ័ឯក្សិទធិជូនអនក្តុ្ំ ងរាន្រសត មរួ សុខ្ហួរ រណបក្ស
សមរងសុ ី មណឌ លក្ុំពត ឲ្យមានអភយ័ឯក្សិទធិជាអនក្តុ្ំ ងរាន្រសតនពញនលញប ទ្ បព់ីសាោឧទធរណ៍រាជធានីភនុំនពញបានផតល់
នីតិសមបទារចួមក្។ដដលសនរមចថ្នោក្រសី បានបុំនពញកាតពវក្ិចចចបស់ពវររបត់ាមការបងាគ បដ់ីកាតុោការ។ 

តាមមារតា ១៦ ថ្នចាបស់តីពីលក្េនតិក្ៈតុំ្ងរាន្រសត “តុំ្ងរាន្រសត្ ដដលមានសាលរក្មសាថ ពរ ឬសាលដីកា
សាថ ពរសនរមចថ្ ជាជនរម ននទាស តុំ្ងរាន្រសតន្េះរតវូបានទទួលជាសវ័យរបវតតិនូវអភយ័ឯក្សិទធិ និងបុពវសិទធិនពញនលញ
នឡើងវញិ ” ។   

រួរបញ្ញជ ក្ផ់ងដដរថ្ អនក្តុ្ំ ងរាន្រសត មរួ សុខ្ហួរ មណឌ លក្ុំពតរណបក្សសមរងសុ ី ក្នលងនៅរតូវបានសមាជកិ្រដឋ
សភាសនរមចនបាេះននន តអនុមត័នដាយមានសុំនលង ៩១/៩១ នដើមបដីក្អភយ័ឯក្សិទធិសភាជាអនក្តុ្ំ ងរាន្រសត កាលពីថ្ថៃទី
២២ ដខ្មថុិ្ នន ុំ២០០៩ ។ក្នុងក្រណីដដលនោក្រសីមានការបតឹងផតល់ជាមយួនោក្្យក្រដឋមន្រនតី ហ៊ាុន ដសន ពីបទបរហិារ
នក្រ តិ៍ ដដលនក្ើតនចញពីការអតាថ ធិបាយនដាយរបនោលរបស់នោក្ ្យក្រដឋមន្រនត ីហ៊ាុន ដសន នៅនខ្តតក្ុំពត កាលពីនដើមដខ្នម
សា នន ុំ ២០០៩ ក្នលងនៅ ទាក្ទ់ងនៅនឹងាក្សថ្ “ន្រសតីមាន ក្ន់ជើងខាល ុំង នហើយនោក្រសី មរួ សុខ្ហួរ បានចាតទុ់ក្ថ្ រឺសុំនៅ
មក្នលើនោក្រសី ។ អនក្តុ្ំ ងរាន្រសត មរួ សុខ្ហួរ រតូវបានតុោការកាតក់្តីសនរមចឲ្យនោក្រសីចាញ់ក្តី នោក្្យក្រដឋមន្រនតី 
ហ៊ាុន ដសន នដាយតុំរវូឲ្យបងរ់បាក្ច់ុំនួន៤,០០០ដុោល រ។ 

តាមការនលើក្នឡើងរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសត មរួ សុខ្ហួរ រណបក្សសមរងសុ ីបានបញ្ញជ ក្ថ់្ រដឋសភាបានផតល់អភយ័ឯក្
សិទធិជូននោក្រសីនហើយ ការផតល់អភយ័ឯក្សិទធិន្េះរដឋសភាមនិបានជរមាបរបាបន់ោក្រសីជាមុននទ នដាយរដឋសភាមានការ
របជុុំរណៈក្មមការអចិថ្ន្រនតយជ៍ាសុំងាត។់ នោក្រសីបានបនតនទៀតថ្ រដឋសភាបានផតល់លិខ្ិតមយួចាបដ់ដលចុេះហតថនលខាពីស
នមតច នហង សុំរនិ របធានរដឋសភា។  

 
ទិនននយ័ការចុេះមូលដាឋ នរបស់អនក្តុំ្ងរាន្រសតរតូវបានរបមូលមក្ព៖ី ការោិល័យតុ្ំ ងរាន្រសតនៅតាមមណឌ លនីមយួៗ 
សាខារណបក្សជាបន់នន តនមីយួៗនៅតាមនខ្តត នរហទុំពរ័ (website) របស់រណបក្ស របពន័ធផសពវផាយ នងិរបាយ
ការណ៍របស់អនក្តុ្ំ ងរាន្រសត។ អនក្តុំ្ងរាន្រសតអាចផតល់ពត័ម៌ានពីការចុេះមូលដាឋ នរបស់ខ្លួនតាមអាស័យដាឋ នដូចខាង
នរកាម៖ គណៈកម្មា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដេរនីិងយតុិតធម្ដ៏ៅកម្ពជុា 

ផ្ទះណេខ១៣៨ ផ្លូេ១២២ ទឹក្េអក់្១ទូេណោក្ភ្នំណពញង្បអប់សំបុង្រណេខ១១៤៥        
ទូរស័ពទ ០២៣៨៨៤១៥០/០១២៩៤២០១៩ ទូរសារ ០២៣៨៨៥៧៤៥                        
អុ៊ីណម៉េេ៖ Comfrel@online.com.kh           ណគហទំព័រ៖ www.Comfrel.org                   
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