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លេខ៥៣ ឆ្ន ាំទ១ី៩ លេញផ្សាយថ្ងៃទី២៥ ខខធ្ន ូឆ្ន ាំ២០១៤ 

 សារាេរខែនាំរបស់ប្បធានរដ្ឋសភាមិនប្សបតាមប្របខែ័ឌ េាប់ និងលោេការែ៍ប្បសិទធិភាព តម្លា ភាព និងប្បជាធ្ិបលតយយ 

 រិេចពិភារាតុមូេសត ីពី សាំលែើេាបស់ត ីពី គ.ជ.ប និងការលសន ើលោយខុសោន ថ្នប្រុមការងាររបស់គែបរសនលោបាយទាំងពីរ  

 េិខិតេាំហរជូនេាំល ោះ ថ្នន រ់ដ្ឹរនាំគែបរសប្បជាជនរមពុជា និង គែបរសសលរងាគ ោះជាតិ 

 សិកាា សាលាសត ីពី “ប្បពន័ធេុោះល ម្ ោះលបាោះលឆ្ន តតាមខបបទាំលនើបរមម” 

  រដ្ឋសភាយុវជនប្តាប់  

  លសេរតីប្បកាសព័ត៍ម្លនសត ីពី េទធិផ្សេថ្នជាំនបួរាំពូេរវាងគែបរសប្បជាជនរមពុជា និង គែបរសសលប្ងាគ ោះជាតិ  

 របាយការែ៍ឃ្ា ាំ លមើេសភា និង តាំណាងរារសត  នីតិកាេទី៤ 

 លោេការែ៍អបបបរម្ល លដ្ើមបីលោោះប្សាយការចាត់ខេងការលបាោះលឆ្ន ត លោយយុតតិធ្ម៌ 

 ការបលងកើតថ្នន រ់ដ្ឹរនាំតាំណាងរារសត  នងិប្បធានប្រុមភាគតិេលៅរដ្ឋសភា  

 ព័ត៌ម្លនលផ្សសងៗនិងរូបតាុរ 



សារាចរណែនាំរបសប់្បធានរដ្ឋសភាមនិប្សបតាមប្របខែ័ឌ ចាប ់នងិគោលការែ៍ ប្បសទិ្ធភិាព  

តម្លា ភាព នងិប្បជាធិបគតយ្យ 

ក្រុមអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិនៅរមពុជាយល់ន ើញថា សារាចរណែនាំសត៊ីព៊ីណែែែទការងារសត៊ីព៊ីគែៈរមមការនននៃរដ្ឋសភា ចុុះនងៃទ៊ី
១២ ណែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ នចញនោយក្ែធាៃរដ្ឋសភា មៃិក្សែ តាមនោលការែ៍ក្ែជាធិែនេយយ េម្លា ភាព ក្ែសិទធិភាព  ៃិង្រដ្ឋធមមៃុញ្ា  ៃិង្
ែទែញ្ញា នទៃរនុង្នៃរដ្ឋសភា ណដ្លម្លៃចាំែុចសាំខាៃ់ៗដូ្ចខាង្នក្កាម៖ 

 ចាំែុចទ៊ី១៖ រដ្ឋធមមៃុញ្ា  ៃិង្ែទែញ្ញា នទៃរនុង្សភា មៃិម្លៃណចង្ម្លក្តាណាមយួទតល់អាំណាចឲ្យក្ែធាៃសភានចញ «សារាចរ ឬែទែញ្ញា
ឯរេតភូេ» នដ្ើមប៊ីរាំែេសិ់ទធិអាំណាច ៃិង្ណែែែទការងារនទៃរនុង្រែស់គែៈរមមការជាំនញនននៃរដ្ឋសភា។ ន ុះែ៊ីជាម្លក្តា៨៧ វារយែ័
ែឌ ទ៊ី០១ នៃរដ្ឋធមមៃុញ្ាបាៃណចង្ថា ក្ែធាៃរដ្ឋសភារា៉ា ែរ់ង្ការអៃុវេតៃែ៍ទែញ្ញា នទៃរនុង្រដ្ឋសភា ន ើយែទែញ្ញា នទៃរនុង្រដ្ឋសភាក្ែការ៨ 
ចាំែុច ច បាៃរាំែេ់ព៊ីេួនទ៊ីក្ែធាៃរដ្ឋសភា រនុង្ការររាការពារសណាត ែធ់ាន ែរ់នុង្រដ្ឋសភា រនុង្ៃយ័នៃុះ ការររាការពារសណាត ែធ់ាន ែរ់ដ្ឋ
សភា គឺសាំនៅនៅនលើការររាសណាត ែ់ធាន ែន់ៃរិចចក្ែជុាំនពញអង្គ ៃិង្គែៈរម្លម ធិការអចិន្ៃតយន៍ៃរដ្ឋសភា ែ៉ាុណៃតមៃិណមៃការងាររដ្ឋបាល 
ឬការងារអគគនលខាធិការោឋ ៃននុះនទ។ 

 ចាំែុចទ៊ី២៖  សារាចរណែនាំរែស់ក្ែធាៃរដ្ឋសភានៃុះ ដ្រសិទធិគែៈរមមការជាំនញរែស់រដ្ឋសភា ណដ្លណចង្ថា «គែៈរមមការពុាំក្េូវ
អនញ្ា ើញសង្គមសុ៊ីវលិ ឬសាធារែជៃមរចូលរមួក្ែជុាំរែស់ែាួៃន ើយ» ។ សារាចរនៃុះទាំៃង្ជាែរក្សាយក្ែការ ១២ នៃែទែញ្ញា នទៃរនុង្
នៃរដ្ឋសភាណចង្ថា គែៈរមមការៃ៊ីមយួៗអាចនសនើសុាំក្ែធាៃរដ្ឋសភាចាេ់តាាំង្អនរជាំនញចូលរមួ «នធវើការ» បាៃ។ ការចូលរមួ«នធវើការ» មៃិ
ម្លៃៃយ័ដូ្ចការចូលរមួ«ក្ែជុាំ»ជាមយួគែៈរមមការជាំនញនទ។ 

 ចាំែុចទ៊ី៣៖ សារាចរណែនាំរែស់ក្ែធាៃរដ្ឋសភាបាៃណចង្ថា រនុង្ការក្ែជុាំសុាំការែាំភាជុឺាំវញិការអៃុវេតៃច៍ាែ ់ គែៈរមមការពុាំក្េូវអនញ្ា ើញ
សង្គមសុ៊ីវលិ  ឬអនរសារពេ័ម៌្លៃមរសនង្េេការែ៍នទ េបេិម្លៃណេរដ្ឋម្ៃត៊ី ឬេាំណាង្រាជរោឋ ភបិាលណេែ៉ាុនណាណ ុះណដ្លម្លៃភាររិចចមរែាំភាឺ
គែរម្លម ការ។ សារាចរនៃុះ បាៃរារាាំង្ការចូលរមួសនង្គេការែ៍រនុង្ការក្ែជុាំនដ្ញនោលរវាង្គែៈរមមការជាំនញនៃរដ្ឋសភា ៃិង្រដ្ឋម្ៃត៊ី 
ឬេាំណាង្រាជរោឋ ភបិាល។ នៅនងៃទ៊ី១៧ ណែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៤ េាំណាង្សម្លគម អង្គការជាេិ ៃិង្អៃតរជាេិចាំៃួៃ០៩ រមួម្លៃ៖ សម្លគម
ក្គូែនក្ង្ៀៃឯររាជយ អង្គការេម្លា ភាពរមពុជា ក្រុមក្ែឹរាយុវជៃរមពុជា UNESCO  UNICEF ៃិង្អង្គការ សម្លគមមយួចាំៃួៃនទេង្នទៀេ 
ណដ្លក្េូវគែៈរម្លម ការ អែរ់ ាំ យុវជៃ រ៊ីឡា ធមមការ រិចចការសាសន វែបធម ៌ ៃិង្នទសចរែ៍ អនញ្ា ើញ តាមរយៈលិែិេនលែ ៤៥.
គ៧/១៤ ចុុះនងៃទ៊ី ០៨ ណែរញ្ញា  ២០១៤ ឲ្យចូលរមួសាត ែ ់ៃិង្សនង្េេការែ៍នលើរិចចពិភារាណសវង្យល់ព៊ីសភាពការែ៍នៃវស័ិយអែរ់ ាំ សត៊ីព៊ី
ការក្ែលង្សញ្ញា ែក្េមធយមសិរាទុេិយភូម ិឆ្ន ាំសិរា២០១៣-២០១៤ មៃិក្េូវបាៃរដ្ឋសភាអៃុញ្ញា េឲ្យចូលរមួសាត ែ់ ៃិង្សនង្េេការែ៍
ន ើយ។ ចាំែុចនៃុះែងាា ញ កាៃណ់េចាស់ថា សារាចរណែនាំនៃុះ នធវើឲ្យការនចាទសួរនដ្ញនោល រវាង្គែៈរម្លម ការនន ៃិង្រដ្ឋម្ៃត៊ី ឬ
េាំណាង្រាជរោឋ ភបិាលមៃិម្លៃេម្លា ភាព។ ការមៃិអៃុញ្ញា េឲ្យអនរសារពេ័ម៌្លៃ ឬអនរសនង្េេការែ៍រែស់អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិចូលយរ
ពេ័ម៌្លៃ ឬសនង្េេ រនុង្ការសួរនដ្ញនោលនៃុះ គឺពិេជារ ាំនោភនលើសិទធិទទួលពេ័៌ម្លៃរែស់ក្ែជាពលរដ្ឋ។ មយ៉ាង្វញិនទៀេ វាជាការចាាំបាច់ 
រនុង្ការសនង្េេការព៊ីដ្ាំនែើ រការសួរនដ្ញនោល ឬន្ាើយែាំភារឺវាង្គែៈរមមការ ៃិង្រដ្ឋម្ៃត៊ី ឬេាំណាង្រាជរោឋ ភបិាល នក្ពាុះវាែងាា ញព៊ី
គែនៃយយភាពរែស់េាំណាង្រា្សត ៃិង្រាជរោឋ ភបិាលដ្ល់ក្ែជាពលរដ្ឋជាម្លច ស់នឆ្ន េ។ 

ទាំពរ័ ១ 



 ចាំែុចទ៊ី៤៖ ែាឹមសារសារាចរណែនាំនៃុះ គមឺៃិក្សែៃងឹ្រចិចក្ពមនក្ពៀង្សត៊ីព៊ីដ្ាំនណាុះក្សាយ ៃនោបាយកាលព៊ីនងៃទ៊ី ២២ ណែ
ររេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ ណដ្លគែែរេក្ែជាជរមពុជា ៃិង្គែែរេសន្ងាគ ុះ ជាេិ បាៃក្ពមនក្ពៀង្ោន ថា ធានឲ្យដ្ាំនែើ រការសាា ែ័
ៃរដ្ឋសភាម្លៃក្ែសិទធិភាព េម្លា ភាពក្សែតាម នោលការែ៍ក្ែជាធិែនេយយនសរ ៊ីព ុែរេ ៃងិ្រែែសភាៃិយម ៃងិ្នលើររាំព
ស់េួនទ៊ីគែែរេក្ែឆ្ាំង្រនុង្រដ្ឋសភា។ គែែរេ ាំង្ព៊ីររប៏ាៃក្សុុះក្សួលោន ថា ែៃតពិភារាដ្ាំណារក់ាលទ៊ីព៊ីរនដ្ើមប៊ីនធវើ
វនិសា ធៃរមម ៃិង្ណរលាំអែទែញ្ញា នទៃរនុង្រដ្ឋសភា។ 

 មយ៉ាង្នទៀេ អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ ម្លៃការែរចិេត
ចាំនពាុះឥរោិែង ៃងិ្រនែៀែរែែការោិល័យធិែនេយយ
រែស់រដ្ឋបាលនៃរដ្ឋសភា ៃិង្អគគនលខាធិការោឋ ៃណដ្ល
ោម ៃការផ្លា ស់ែតូរតាាំង្ព៊ីៃ៊ីេិកាលមុៃៗ រនុង្ការែង្េការ
លាំបារការទាំនរទ់ាំៃង្ឯរសារ ៃិង្លិែេិននជាមយួ
េាំណាង្រា្សត។ ជារណ់សតង្ ក្រុមអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ 

កាលព៊ីនងៃទ៊ី ០៥ ណែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៤ បាៃោរលិ់ែិេ
ជូៃេាំណាង្រា្សត ាំង្ ១២៣រែូ ែ៉ាុណៃតលិែិេននុះក្េូវបាៃ
ែដ្ិនសធ រនុង្ការណែង្ណចរនៅកាៃេ់ាំណាង្រា្សត នក្កាម
ន េុទលថា សង្គមសុ៊ីវលិក្េូវោរលិ់ែិេនៅអគគនលខាធិ
ការោឋ ៃរដ្ឋសភាសុាំការអៃុញ្ញា េសក្មែសក្មួលការណែង្
ណចង្លិែិេជាមៃុសិៃ។ ែុមណ្ វលបាៃោរលិ់ែិេចុុះនងៃ
ទ៊ី១២ ណែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ នៅអគគនលខាធិការោឋ ៃរដ្ឋ
សភានដ្ើមប៊ីនសនើសុាំសក្មែសក្មួល ែញ្ាូ ៃលិែិេ ាំង្ននុះ
នៅកាៃេ់ាំណាង្រា្សត  

ៃិង្បាៃោរលិ់ែិេមយួចាំៃួៃនទេង្នទៀេនៅកាៃ់
ក្ែធាៃរដ្ឋសភា ែ៉ាុណៃតរ ូេមរដ្ល់នពលនៃុះ មៃិ ៃ់
ម្លៃការន្ាើយេែចាំនពាុះលិែិេ ាំង្ននុះនៅន ើយនទ។ 

 គែៈរមមការជាំនញមយួចាំៃៃួ ដ្ឹរនាំនោយ
គែែរេក្ែឆ្ាំង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេិ បាៃែិេែាំនធវើ
សរមមភាព រែស់ែាួៃរនុង្ការនកាុះនៅក្ែជុាំសួរនោែល់ 
ៃិង្នដ្ញនោល  ែែៈនពលណដ្លក្ែធាៃរដ្ឋសភាមរព៊ី
គែែរេកាៃ ់    អាំណាចៃិង្អគគនលខាធិការោឋ ៃហារ់
ម្លៃនចេនក្េួេក្តានលើគែៈរមមការជាំនញនន តាមរ
យៈការនចញសារាចរនៃុះ ៃងិ្ការរារាាំង្រែស់រដ្ឋបាល ៃិង្
អគគនលខាធិការោឋ ៃអាំព៊ីការ រទ់ង្ជាមយួេាំណាង្រា្សត
គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា។ 

 ក្រុមអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ នសនើោ៉ា ង្ទទូចឲ្យសាា ែៃ័ៃ៊ីេិែញ្ាេិតយរចិេតទុរោរែ់ពស់ចាំនពាុះនោលការែ៍លទធិក្ែជាធនិេយយ 
េម្លា ភាព ៃងិ្ក្ែសិទធិភាពនៅរនុង្រដ្ឋសភា នោយលុែសារាចរនៃុះ ន ើយក្េូវឲ្យរដ្ឋបាល ៃិង្អគគនលខាធិការោឋ ៃរដ្ឋសភាជួយ 
សក្មែសក្មួលការទតល់ឯរសារ ៃិង្ែញ្ាូ ៃលិែិេននរែស់អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិនៅអនរេាំណាង្រា្សត។  ក្រុមអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ
សូមទតល់អៃុសាសៃដ៍្ល់ រដ្ឋ សភា ណដ្លគួរនធវើការណរលាំអែទែញ្ញា នទៃរនុង្នៃរដ្ឋសភា នោយោរែ់ញ្ចូ លៃូវណែែែទការងាររែស់គ
ែៈរមមការជាំនញនៃរដ្ឋសភា ក្សែតាមនោលការែ៍េម្លា ភាព ក្ែសិទធិភាព ៃិង្ក្ែជាធិែនេយយ ៃិង្នោយអៃុវេតរិចចក្ពមនក្ពៀង្
នៃគែែរេ ាំង្ព៊ីរ។ 

ទាំពរ័ ២ 



រិចចពិភារាតុមូលសតពីី សាំគែើ ចាប់សតពីី គ.ជ.ប និងការគសនើគោយ្ខុសោន ននប្រុមការងាររបស់
គែបរសនគោបាយ្ទាំងពីរ  

 កាលព៊ីនងៃទ៊ី ៣០ ណែេុោ ឆ្ន ាំ២០១៤ រៃាង្នៅនៃុះ សមពៃ័ធរាំណែទក្មង្ក់ារនបាុះនឆ្ន េណដ្លនៅកាេថ់ា ERA បាៃ
នរៀែចាំរិចចពិភារាេុមូល សត៊ីព៊ី សាំនែើ ចាែស់ត៊ីព៊ីគែៈរម្លម ធិការជាេិនរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េ ៃិង្ ការនសនើនោយែុសោន នៃក្រុម
ការងាររែស់គែែរេៃនោបាយ ាំង្ ព៊ីរ។   

 រិចចពិភារានៃុះក្េូវបាៃនរៀែចាំន ើង្នៅសណាឋ ោរ អុ៊ីមនភើលនរៀល ហាគ ដ្ិៃ វ ៊ីឡា ភនាំនពញ។ រនុង្នោលែាំែង្នធវើែចចុែបៃន
រមម ៃិង្ពិភារានៅនលើចាំែុចសាំខាៃ់ៗ នៃនសចរត៊ីនសនើចាែន់ៃុះ ៃិង្ពិភារាណសវង្ររដ្ាំនណាុះក្សាយនទេង្ៗសក្ម្លែក់ារនសនើរន ើង្
នោយែុសោន នៃក្រុមការងាររែស់គែែរេ ាំង្ព៊ីរ។ 

សរមមភាពនៃរិចចពិភារាេុមូល 

រូែភាព៖ ែុគគលិរណទនរអនង្េេនៃែុមណ្ វល 

ពេ័ម៌្លៃែណៃាមសត៊ីព៊ីរាំណែទក្មង្់ការនបាុះនឆ្ន េនៅរមពុជាសូមចូលនៅកាៃន់គ ទាំពរ័ eracambodia.wordpress.com 

 

ទាំពរ័ ៣ 



ទាំពរ័ ៤ 



សកិាា សាលាសតពីី “ប្បព័នធចុុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តតាមណបបទ្ាំគនើបរមម” 

 កាលព៊ីនងៃទ៊ី ២០ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ រៃាង្នៅនៃុះសមពៃ័ធរាំណែទក្មង្ក់ារនបាុះនឆ្ន េ នៅកាេ់ថា ERA បាៃនរៀែចាំសិកាា សាោរយៈ
នពលមយួក្ពឹរ នៅសណាឋ ោរ អុ៊ីមភនឺរៀល ហាគ ដ្ិៃ វឡិា ភនាំនពញ ណដ្លសត៊ីអាំព៊ី ក្ែពៃធចុ័ុះន ម្ ុះនបាុះនឆ្ន េងម៊ី តាមណែែទាំនៃើែរមម ណដ្លសិកាា សាោ
ននុះម្លៃនោលែាំែង្នធវើរបាយការែ៍ សត៊ីព៊ីអៃុសាសៃ ៍ ៃិង្ការររន ើញនៃែញ្ញា ក្ែពៃធចុ័ុះន ម្ ុះនបាុះនឆ្ន េែចចុែបៃនោរែ់ងាា ញនសចរត៊ីក្ពាង្
នៃក្ែពៃធចុ័ុះន ម្ ុះនបាុះនឆ្ន េងម៊ីតាមណែែទាំនៃើែ ៃិង្នែើរការពិភារានៅនលើក្ែពៃ័ធចុុះន ម្ ុះនបាុះនឆ្ន េងម៊ី នដ្ើមប៊ីររនោែល់ ៃិង្ អៃុសាសៃ។៍ 

ទាំពរ័ ៥ 

ពេ័ម៌្លៃែណៃាមសត៊ីព៊ីរាំណែទក្មង្់ការនបាុះនឆ្ន េនៅរមពុជាសូមចូលនៅកាៃន់គ ទាំពរ័ eracambodia.wordpress.com 

សរមមភាពនៃ សិកាា សាោសត៊ីព៊ី ក្ែពៃធចុ័ុះន ម្ ុះនបាុះ
នឆ្ន េងម៊ី តាមណែែទាំនៃើែរមម  



 រដ្ឋសភាយ្វុជនប្តាប់  

 គែៈរមមធិការែុមណ្ វល (COMFREL) ស ការជាមយួអង្គសង្គមសុ៊ីវលិមយួចាំៃួៃនៃក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា បាៃនរៀែចាំនវទិការ 
រដ្ឋសភាយុវជៃក្តាែ់ កាលព៊ីនងៃទ៊ី ២១ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ នៅសារលវទិយល័យ ZAMAN ណដ្លពិភារាព៊ី នសចរត៊ីនសនើចាែស់ត៊ីព៊ី ការនរៀែចាំ ៃងិ្
ការក្ែក្ពេឹតនៅនៃគែៈរម្លម ធកិារជាេនិរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េ។ រដ្ឋសភាយុវជៃក្តាែក់្េូវបាៃែនង្េើេន ើង្រនុង្នោលែាំែង្ចាំែង្ ាំង្៤គឺ៖ 

 ែនង្េើេនអាយម្លៃការពិភារានៅនលើនសចរត៊ីនសនើចាែ់សត៊ីព៊ីការនរៀែចាំ ៃិង្ការក្ែក្ពឹេតនៅរែស់ គ.ជ.ែ 

 ែនង្េើៃការយល់ដ្ឹង្អាំព៊ីនសចរត៊ីនសនើចាែន់ៃុះនៅរនុង្ចាំនណាមេាំណាង្យុវជៃចាំៃួៃ ១២៣រូែ 

 សិរាអាំព៊ីដ្ាំនែើ រការពិភារារនុង្រិចចក្ែជុាំនពញអង្គរែស់រដ្ឋសភា ៃិង្នដ្ើរេួជាអនរេាំណាង្រា្សត ៃិង្នដ្ើមប៊ីចូលរមួរនុង្សភា។ 

 ែងាា ញអាំព៊ីដ្ាំនែើ រការក្ែជុាំរែស់រដ្ឋសភាតាមណែែក្ែជាធិែនេយយ  

សរមមភាពនៃនវទិការរដ្ឋសភាយុវជៃក្តាែ់ 

រូែភាព៖ ក្រុមការងារនៃរដ្ឋសភាយុវជៃក្តាែ់ 

ទាំពរ័ ៦ 



 គសចរតីប្បកាសព័តម៌្លន 

សតពីី  

លទ្ធផលននជាំនួបរាំពលូរវាងគែបរសប្បជាជនរមពុជា និង គែបរសសគប្ងាគ ុះជាតិ  

ទាំពរ័ ៧ 



របាយ្ការែ៍ឃ្ា ាំគមើលសភា និង តាំណាងរាស្រសត នីតិកាលទ្ី៤ 

លទ្ធផលននការសគងេតគោយ្សគងាប  

 តាមការសនង្េេឃ្ា ាំនមើលព៊ីដ្ាំនែើ រការរែស់រដ្ឋសភា ៃិង្េាំណាង្រា្សតរនុង្ៃ៊ីេិកាលទ៊ី៤នៃុះ គែៈរម្លម ធិការែុមណ្ វល
(COMFREL)បាៃសនង្េេន ើញថា រនុង្រយៈនពល៥ឆ្ន ាំ (រញ្ញា ២០០៨-មងុិន២០១៣) រដ្ឋសភាជាេិម្លៃសរមមភាពរនុង្ការនែើរអង្គក្ែជុាំ
ពិភារា ៃិង្អៃុមេ័នសចរត៊ីក្ពាង្ចាែ/់នសនើចាែ់ ការនបាុះនឆ្ន េទតល់នសចរត៊ីទុរចិេតជូៃដ្ល់រាជរោឋ ភបិាល ការនបាុះនឆ្ន េនក្ជើសតាាំង្ថាន រដ់្ឹរនាំ
រដ្ឋសភាជាេិ ៃិង្ការនបាុះនឆ្ន េការដ្រ ឬរ៏ក្ែគល់អភយ័ឯរសិទធិសភាដ្ល់អនរេាំណាង្រា្សត។ ចាំនពាុះរនុង្ការនែើរអង្គក្ែជុាំរដ្ឋសភាជាេិ មៃិ
ណដ្លម្លៃការជួែែញ្ញា ជាឧែសគគរនុង្ការែវុះរូរ ៉ាុមក្ែជុាំ នដ្ើមប៊ីពិភារា ៃិង្អៃុមេ័នលើនសចរត៊ីក្ពាង្ចាែ/់នសនើចាែ់នលើការទតល់អៃុសញ្ញា /សៃធិ
សញ្ញា  ៃិង្រិចចក្ពមនក្ពៀង្ននុះនទ។ 
 
 លទធទលរែស់ែុមណ្ វលណដ្លបាៃអនង្េេព៊ីដ្ាំនែើ រការសភាអនរេាំណាង្រា្សត រនុង្រយៈនពលមយួអាែេតិរនុង្ៃ៊ីេិកាលទ៊ី៤ (រញ្ញា
២០០៨-មងុិន២០១៣) បាៃែងាា ញឱ្យន ើញថា រនុង្ៃ៊ីេិកាលទ៊ី៤ ែុមណ្ វលបាៃសនង្េេន ើញថា េួនទ៊ីសាំខាៃ់ៗ រនុង្សាា ែៃ័សភាក្ែធាៃ 
អៃុក្ែធាៃ ាំង្ព៊ីរនៃរដ្ឋសភា រមួ ាំង្ក្ែធាៃ ៃិង្អៃុក្ែធាៃ      គែៈរមមការជាំនញ ាំង្៩រែស់រដ្ឋសភា ក្េូវបាៃកាៃក់ាែ់ នកាត ែកាត ែន់ោយ
រណាត ែន់ដ្រែស់សម្លជិរសភាមរព៊ីគែែរេក្ែជាជៃរមពុជាណេមយួែ៉ាុនណាណ ុះ។ 

 អភយ័ឯរសិទធិសភារែស់អនរេាំណាង្រា្សតនៅរនុង្ៃ៊ីេិកាលទ៊ី៤នៃុះ ជាពិនសសអភយ័ឯរសិទធិសភាេាំណាង្រា្សតគែែរេក្ែឆ្ាំង្
ងាយក្សួលៃឹង្ក្េូវបាៃពយួរ ឬរ៏ដ្រជាទ៊ីែាំទុេ ឱ្យណេម្លៃការនសនើសុាំព៊ីេុោការ តាមរយៈក្រសួង្យុេតិធម ៌សភាៃ៊ីេិកាលទ៊ី៤ ណដ្លក្គែដ្ែត ែ់
នោយេាំណាង្រា្សតគែែរេក្ែជាជៃរមពុជា ណដ្លជាគែែរេកាៃអ់ាំណាច នោយម្លៃសនមាង្នលើសលែន់ៅរនុង្រដ្ឋសភា(៩០អាសៃៈ)។ 
 អេាែទដ្រក្សង្ព់៊ី របាយការែ៍ឃ្ា ាំនមើលសភាៃិេាំណាង្រា្សតៃ៊ីេិកាលទ៊ី ៤ រែស់ែុមណ្ វល 
 សាធារែជៃអាច ញយររបាយការែ៍ ាំង្មូលតាមរយៈនគ ទាំពរ័ www.comfrel.org   
http://comfrel.org/components/com_mypublications/files/479123PW_Report_Mandate4_Kh_2008_2013_Final.pdf 

ទាំពរ័ ៨ 

http://www.comfrel.org


គោលការែ៍អបបបរម្ល គដ្ើមបគីោុះប្សាយ្ការចាត់ណចងការគបាុះគនន ត គោយ្យ្តុតិធម៌ 

នយើង្ សមពៃ័ធរាំណែទក្មង្ក់ារនបាុះនឆ្ន េ ៃងិ្អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ បាៃន ើញការែេិែាំពភិារារែស់     គែែរេក្ែជាជៃរមពជុា 
ៃងិ្គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិៃងិ្លទធទលរចិចក្ែជុាំនៃថាន រដ់្រឹនាំគែែរេ  ាំង្ព៊ីរ នៅនងៃទ៊ី២៨ ណែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៤ នដ្ើមប៊ីជាំរញុការអៃុ
វេតៃរ៍ាំណែទក្មង្ក់ារនបាុះនឆ្ន េ ។ គែែរេៃនោបាយ ាំង្ព៊ីរ គួរនធវើការពិភារានោយនែើរចាំ  ន ើយនោយម្លៃការចូលរមួព៊ី
អង្គការ សង្គមសុ៊ីវលិៃិង្អនរជាំនញការនដ្ើមប៊ីធានថា លទធទលនៃរាំណែទក្មង្ប់ាៃក្ែនសើរ។ 

 សមពៃ័ធរាំណែទក្មង្ក់ារនបាុះនឆ្ន េ ៃងិ្អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ ោាំក្ទ ៃងិ្ជាំរញុគែែរេៃនោបាយ ាំង្ព៊ីរ គែែរេក្ែជាជៃ
រមពុជា ៃិង្គែែរេសន្ងាគ ុះជាេិ ឱ្យអៃុមេ័ចាែ ់សត៊ីព៊ីការនរៀែចាំ ៃិង្ការក្ែក្ពឹេតិនៅនៃគែៈរម្លម ធិការជាេិនរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េ 
ៃិង្ែនង្េើេគែៈរម្លម ធិការជាេិនរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េ (គ.ជ.ែ) ងម៊ីមយួ ក្េមឹណែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឱ្យខាៃណេបាៃ នោយោម ៃការយរ
នលសមូលន េុណាែៃត គ.ជ.ែ ែចចុែបៃននទ។ គែែរេ ាំង្ព៊ីរ រគ៏ួរទទួលយរនោលការែ៍ែទោឋ ៃអែបែរម្ល សក្ម្លែោ់រ់
ែញ្ចូ លរនុង្ចាែ ់ សត៊ីព៊ីកានរៀែចាំ ៃិង្ការក្ែក្ពឹេតិនៅនៃគែៈរម្លម ធកិារជាេិនរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េ (គ.ជ.ែ) ឱ្យម្លៃភាពឯររាជយ 
សវយេ័ េម្លា ភាព ៃិង្ក្ែសិទធភាពនៃសមេារចិចរែស់សាា ែៃ័គែៈរម្លម ធិការជាេិនរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េងម៊ីនៃុះដូ្ចខាង្នក្កាម៖ 

 ១.  នដ្ើមប៊ីែៃាយឥទធពិលរោឋ ភបិាល ៃិង្គែែរេៃនោបាយ ែនង្េើៃក្ែសិទធិភាព ៃិង្ពក្ង្ងឹ្សវយេ័ គ.ជ.ែ ងម៊ី ក្េូវម្លៃ
អាំណាច នដ្ើមប៊ីនក្ជើសនរ ើសក្ែធាៃ ៃិង្អៃុក្ែធាៃរែស់ែាួៃ ៃិង្អគគនលខាធិការ (អគគនលខាធិការរង្)  ៃិង្ែុគគលិរ ៃិង្ពិៃិេយ
នសើនរ ើែទែញ្ញា  ៃិង្ៃ៊ីេិវធិ៊ី  ៃងិ្នដ្ើមប៊ីនធវើែទែញ្ញា សក្ម្លែក់ារនរៀែចាំការក្ែក្ែក្ពឹេតនៅ ៃិង្រចនសមពៃ័ធនៃអគគនលខាធិការោឋ ៃ។ 

 ២.  នដ្ើមប៊ីពក្ង្ឹង្ក្ែសិទធភាពនៃសមេារិចច ៃិង្េួនទ៊ី គ.ជ.ែ ក្េូវម្លៃេួនទ៊ី ក្េួេពៃិិេយ ៃងិ្ សមេារិចច រនុង្ការនធវើែញ្ា ៊ីន ម្ ុះ
អនរនបាុះនឆ្ន េ ៃងិ្រនុង្ការែនង្េើេយៃតការមយួចាំៃួៃឯររាជយ នដ្ើមប៊ីនោុះក្សាយវវិាទនបាុះនឆ្ន េ ក្េួេពិៃេិយក្ែពៃ័ធទេពវទាយ
រែស់រដ្ឋ ៃិង្ក្េួេពៃិិេយសៃតសុិែនៅរនុង្អាំ ុង្នពលនបាុះនឆ្ន េ។ 

 ៣.  នដ្ើមប៊ីេម្លា ភាព ៃិង្ជក្មុះមៃៃលិសង្េយ័រនុង្ការនបាុះ ៃងិ្លទធិទលនៃការរាែស់ៃារឹនឆ្ន េ ការោិល័យនបាុះ ៃងិ្រាែស់ៃាឹរ
នឆ្ន េ ែណៃាមសាជិរ ព៊ីរនរ ់ណដ្លម្លន រន់ក្ជើសនរ ើសនោយគែែរេៃនោបាយដ្ឹរនាំរោឋ ភបិាល ៃិង្ម្លន រន់ទៀេនោយគែ
ែរេៃនោបាយ មៃិចូលរមួដ្ឹរនាំរោឋ ភបិាល ណដ្លម្លៃអាសៃៈនៅរនុង្រដ្ឋសភា ម្លៃភាររិចចឈរនទៃៀង្ផ្លៃ េន់ ម្ ុះ ៃិង្
ពេ័ម៌្លៃអនរនបាុះនឆ្ន េ ណដ្លម្លៃនៅរនុង្អេតសញ្ញា ែែែ័ណ នៅៃឹង្ន ម្ ុះ ៃិង្ពេ័ម៌្លៃអនរនបាុះនឆ្ន េណដ្លម្លៃនៅរនុង្ែញ្ា ៊ី
ន ម្ ុះអនរនបាុះនឆ្ន េ ៃិង្ឈរនទៃៀង្ផ្លៃ េន់ៅរនុង្ដ្ាំនែើ រ ការរាែស់ៃាឹរនឆ្ន េ។ 

 ៤.  នដ្ើមប៊ីេម្លា ភាព  សវយេ័ ៃិង្ក្ែេិែេតិការងាររក្ែសិទធភាព ងវកិា ៃិង្មូលៃធិិរែស់ គ.ជ.ែ អាចក្េូវបាៃ អៃុវេតក្ែេិែេតិការ
នក្ៅគែនៃយយរេនោរជាេិ តាមការេក្មូវរែស់ម្លច ស់ជាំៃួយ។ នៅរនុង្ឆ្ន ាំណដ្លម្លៃការនរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េ  សភាជាេិក្េូវ
អៃុវេតងវកិារែស់ គ.ជ.ែ ឱ្យែុនរក្ែ ៃ១០០% ។ 

 

ទាំពរ័ ៩ 



 ៥.  សម្លសភាពនៃ គ.ជ.ែ ម្ៃត៊ីអគគនលខាធិការោឋ ៃ ៃិង្សម្លសភាពគែៈរមមការនរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េក្គែល់ាំោែថ់ាន រ ់
ក្េូវម្លៃ្សត៊ី ៃិង្យុវជៃ។ 

  សមពៃ័ធរាំណែទក្មង្ក់ារនបាុះនឆ្ន េ ៃិង្អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ ឱ្យគែែរេៃនោបាយ ាំង្ព៊ីរនធវើការពិភារាៃងិ្សនក្មច 
ន ើង្វញិចាំែុចខាង្នក្កាម៖ 

 ៦.  មៃិគួរេក្មូវលរាែែឌ ម្លៃណេសញ្ញា េិណែមរណេមយួនទ ណេគួររាំែេក់្េមឹណេសញ្ញា េិណែមរព៊ីរាំនែើ េ នក្ពាុះថា ក្េូវែៃតនោរព
តាមសាម រេ៊ីែក្ង្ែួែក្ង្ួមជាេិ ៃិង្ែនង្េើៃជនក្មើសធៃធាៃមៃុសេ សក្ម្លែស់ម្លសភាព គ.ជ.ែ។  

 សមពៃ័ធរាំណែទក្មង្ក់ារនបាុះនឆ្ន េ ៃិង្អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិនជឿថា រាំណែទក្មង្ ់គ.ជ.ែបាៃក្េឹមក្េូវ ៃឹង្នាំមរៃូវភាពធូរ
ក្សាលនៃភាពតាៃេងឹ្ៃនោបាយែចចុែបៃននៅអនគេ។ រោឋ ភបិាលអនគេមយួ ទទលួបាៃៃិេយៃុរូលភាពនពញនលញ តាមរ
យៈការចាេណ់ចង្ការនបាុះនឆ្ន េក្េឹមក្េូវ ៃិង្ការនជឿទុរចេិតបាៃ។រោឋ ភបិាល ម្លៃៃិេយៃុរូលភាពនពញនលញ ៃឹង្នាំមរនសារភាព
ខាង្ៃនោបាយ ៃងិ្សៃតិភាព។ 

ទាំពរ័ ១០ 

ការបគងេើតថ្នន រ់ដ្ឹរន ាំតាំណាងរាស្រសត និងប្បធានប្រុមភាគតិចគៅរដ្ឋសភា  

 ក្រុមភាគេិចនៅរដ្ឋសភាអាចក្េូវបាៃៃិោយថា ក្រុមគែែរេក្ែឆ្ាំង្នៅរដ្ឋសភាឬ (ក្រុម)គែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋ
សភាណដ្លមៃិចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាល។ នៅរមពុជាអនរៃនោបាយភាគនក្ចើៃ មៃិចង្ឲ់្យនក្ែើពារយ«គែែរេក្ែឆ្ាំង្នៅរដ្ឋ
សភា» ដូ្ចនៃុះន ើយនៅរនុង្ រិចចក្ពមនក្ពៀង្ថាន រដ់្ឹរនាំគែែរេក្ែជាជៃរមពុជា ៃិង្គែែរេសន្ងាគ ុះជាេិ នៅនងៃទ៊ី២២ ណែរ
រេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ ៃិង្វនិសាធៃរមមជាំពូរទ៊ី១៥ងម៊ី នៃរដ្ឋធមមៃុញ្ា  ម្លៃការនក្ែើពារយថា «គែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភាណដ្លមៃិ
ចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាល»។ 

 នៅនងៃទ៊ី២៨ ណែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ ក្សាែណ់េនមដ្រឹនាំគែែរេ ាំង្ព៊ីរបាៃនក្ជើសនរ ើសពារយងម៊ីមយួនទៀេ គ«ឺក្រុមភាគេិច
នៅរដ្ឋសភា»។ ក្ែការ០៤ នៃរិចចក្ពមនក្ពៀង្នងៃទ៊ី២២ ណែររេោ ឆ្ន ាំ ២០១៤ នៃថាន រដ់្រឹនាំគែែរេ ាំង្ព៊ីរបាៃែញ្ញា រថ់ា 
«នលើររមពស់េួនទ៊ី ៃងិ្សិទធអិាំណាចរែស់គែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភាណដ្ល មៃិចូលរនុង្រារោឋ ភបិាល»។ ក្រមុភាគេិចនៅ
រដ្ឋសភាអាចកាា យជាែញ្ាេតិងម៊ី។ ម្លៃការពៃយល់ថា ក្ែធាៃក្រុមភាគេិចនៅរដ្ឋសភាគឺយរគាំរតូាមរដ្ឋសភាស រដ្ឋអានមររិ។ 
ក្ែនទសស រដ្ឋអានមររិគឺក្ែកាៃរ់ែែក្ែធានធិែេ៊ីៃិយម ណដ្លមៃិដូ្ចក្ែនទសរមពុជាជារែែសភាៃិយម។ ក្ែនទសស រដ្ឋអា
នមររិម្លៃក្ែធាៃក្រុមភាគេចិ ៃិង្ក្រុមនក្ចើៃនៅរដ្ឋសភាទង្ណដ្រ។ ជានោលការែ៍ក្ែធាៃក្រុមភាគេចិ ៃិង្ក្ែធាៃក្រុមភាគនក្ចើៃ
ណេង្ណេជួែោន ក្ែជុាំពិភារាអាំព៊ីែញ្ញា ធាំ ចក្មូង្ចក្មុះរែស់ជាេិ នពលែាុះរម៍្លៃការសៃៃនរមួរវាង្ក្ែធាៃក្រុមភាគេចិ ក្ែធាៃក្រុម
ភាគនក្ចើៃនៅរដ្ឋសភា ជាមយួៃិង្ក្ែធានធិែេ៊ី។  



 នៅស រដ្ឋអានមររិ ក្ែធាៃក្រុមភាគេិច ក្ែធាៃក្រុមភាគនក្ចើៃ ឬក្ែធានធែិេិមៃិណមៃជានមដ្ឹរនាំនៃគែែរេរែស់
ែាួៃនទ ចាំណែរក្ែនទសក្ែជាធិែនេយយកាៃរ់ែែសភាៃិយម(ចក្រភពអង្ន់គាស ៃិង្ អូ្សាត ល៊ី) ពិនសសគាំរ ូWestminister ទទួល
សាគ ល់នមដ្ឹរនាំ ឬក្ែធាៃ[ក្រុម]គែែរេក្ែឆ្ាំង្ ណដ្លគជឺាក្ែធាៃគែែរេក្ែឆ្ាំង្មយួម្លៃ អាសៃៈនក្ចើៃជាង្នគនៅរដ្ឋសភា។ 
រែែសភាៃិយមនៃគាំរ ូWestminister ម្លៃនមដ្ឹរនាំ[ក្រុម]គែែរេក្ែឆ្ាំង្ នយររដ្ឋម្ៃត៊ី ៃិង្ក្ែធាៃ អៃុក្ែធាៃរដ្ឋសភា។  

 ចាែត់ាាំង្ព៊ីវនិសាធៃរមមជាំពូរ១៥ ងម៊ី នៃរដ្ឋធមមៃុញ្ា  គែែរេក្ែឆ្ាំង្នៅរមពុជាក្េូវបាៃទទួលសាគ ល់ជា គែែរេម្លៃ
អាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភាណដ្លមៃិចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាល ៃងិ្ម្លៃសិទធិអាំណាចនសនើោន  ៃងឹ្គែែរេដ្ឹរនាំរាជរោឋ ភបិាល រនុង្ការ
នក្ជើសនរ ើសសម្លសគែៈរម្លម ធិការជាេិនរៀែចាំការនបាុះនឆ្ន េ(គ.ជ.ែ)។ រនុង្ចាំនណាមសម្លសភាពក្បាាំែៃួរែូ សម្លសភាពែៃួរែូ
ក្េូវនក្ជើសនរ ើសនោយគែែរេដ្ឹរនាំរារោឋ ភបិាល ែៃួរែូក្េូវនក្ជើសនរ ើសនោយគែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភាណដ្លមៃិចូលរមួ
រនុង្រាជរោឋ ភបិាល ៃិង្មយួរែូនទៀេក្េូវនក្ជើសនរ ើសនោយម្លៃការក្ពមនក្ពៀង្ោន រវាង្គែៈែរេ ាំង្អស់ណដ្លម្លៃអាៃៈរនុង្ 

រដ្ឋសភា។ 

ទាំពរ័ ១១ 

រនុង្ៃយ័នៃុះ នៅក្ែនទសរមពុជា ក្ែធាៃក្រុមភាគនក្ចើៃ គឺជាៃរណា? គែែរេដ្ឹរនាំរោឋ ភបិាល ឬគែែរេកាៃអ់ាំណាច
ក្ែណ ល ៃិោយនៅដ្ល់នោរនយររដ្ឋម្ៃត៊ី នក្ពាុះថានយររដ្ឋម្ៃត៊ីនៃគែែរេក្ែជាជៃរមពុជាបាៃការទុរចិេតភាគនក្ចើៃព៊ី
គែែរេម្លៃអាសៃៈភាគនក្ចើៃនៅរដ្ឋសភា  នក្ពាុះថារចិចក្ពមនក្ពៀង្គែែរេ ាំង្ព៊ីរនៅនងៃទ៊ី២៨ ណែវចិឆិកា        ឆ្ន ាំ២០១៤
បាៃែញ្ញា រថ់ាម្លៃការសៃៃនរវាង្នយរដ្ឋម្ៃត៊ី ៃិង្ក្ែធាៃក្រុមភាគេិចរនុង្រដ្ឋសភាអាំព៊ីែញ្ញា ក្ែនទសជាេិ។ ក្េង្ន់ៃុះក្ែធាៃ 
ឬអៃុក្ែធាៃរដ្ឋសភាមៃិណមៃេាំណាង្ឲ្យថាន រដ់្រឹនាំក្រុមភាគេិច ឬក្រុមភាគនក្ចើៃរដ្ឋសភានទ។ក្ែធាៃ ៃិង្អៃុក្ែធាៃរដ្ឋសភាម្លៃ
េួនទ៊ីដ្ឹរនាំ ឬសក្មែសក្មលួការក្ែជុាំសនក្មច ឬដ្ាំនែើ រការរែស់រដ្ឋសភា។  

 រដ្ឋធមមៃុញ្ាម្លៃឋានៃុក្រមែពស់ជាង្ែទែញ្ញា នទៃរនុង្រដ្ឋសភា។ពារយ «ក្ែធាៃក្រុមភាគេិចនៅរដ្ឋសភា» ណដ្លគែៈែរេ
 ាំង្ព៊ីរៃឹង្នក្ែើក្បាររ់នុង្វនិសាធៃរ៍មមក្ែការ៤៨ងម៊ី(ព៊ីរ)នៃែទែញ្ញា នទៃរនុង្រដ្ឋសភា គឺ ម្លៃៃយ័សាំនៅនៅនលើ ក្ែធាៃ(ក្រុម)គែ
ែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភាណដ្លមៃិចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាល។ ណដ្លែណាត ក្ែនទសក្ែកាៃរ់ែែសភាៃិយមមយួចាំៃួៃនៅថា
ក្ែធាៃ(ក្រុម)គែែរេក្ែឆ្ាំង្។ ដូ្ចនៃុះវាជាកាក្ែនសើរ រនុង្ការនក្ែើពារយ ក្ែធាៃ(ក្រុម)គែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភាណដ្ល
មៃិចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាល ជាជាង្នក្ែើពារយក្ែធាៃក្រុមភាគេិចនៅរដ្ឋសភា។ មយ៉ាង្វញិនទៀេការនក្ែើពារយនៃុះ ដូ្ចោន ៃឹង្ពារយ
រនុង្ម្លក្តា ១៥១ ងម៊ី(ព៊ីរ) នៃរដ្ឋធមមៃុញ្ា។  

 ម្លៃការនលើរន ើង្ថា ក្ែធាៃក្រុមភាគេចិនៅរដ្ឋសភាក្េូវម្លៃអាសៃៈោ៉ា ង្េិច២៥% ណេក្ែនទសឥណាឌ ថាន រដ់្ឹរនាំ
គែែរេក្ែឆ្ាំង្ណដ្លគែែរេននុះម្លៃអាសៃៈនក្ចើៃជាង្នគោ៉ា ង្េិច១០%។ នែើន ុះែ៊ីក្េឹម១០ភាគ% ែចចុែបៃនក្ែនទស
ឥណាឌ ពុាំម្លៃនម ដ្ឹរនាំគែែរេក្ែឆ្ាំង្ទាូវការទង្។ 



ទាំពរ័ ១២ 

 ការនរៀែចាំឲ្យម្លៃថាន រដ់្ឹនាំេាំណាង្រា្សតនៃគែែរេៃនោបាយណដ្លម្លៃអាសៃៈនៅរនុង្រដ្ឋសភា ដូ្ចណដ្លម្លៃណចង្
រនុង្លទធទលនៃជាំៃួែរាំពូលរវាង្ថាន រដ់្រឹនាំរាំពូលនៃគែែរេ ាំង្ព៊ីរ កាលព៊ីនងៃទ៊ី២៨ ណែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ ហារដូ់្ចជាទតល់ការ
លាំបារ ៃិង្សមុគសាម ញ ឬមៃិជារោ់រថ់ាគែែរេណដ្លទទួលបាៃអាសៃៈេិចជាង្ក្បាាំភាគរយ(០៥%) នៃអាសៃៈរដ្ឋសភា
 ាំង្មូល អាចែនង្េើេក្រមុេាំណាង្រា្សតរែស់ែាួៃនៅរដ្ឋសភា។ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា បាៃនលើរន ើង្ថា «ក្ែធាៃេាំណាង្រា
្សតរែស់គែែរេៃនោបាយ ម្លៃអាសៃៈចាែព់៊ី០៥%ន ើង្នៅ (គែែរេននុះ) អាចចង្ក្រង្ជាក្រុមណដ្លនគនៅថាក្ែធាៃ
ក្រុមេាំណាង្រា្សតគែែរេៃនោបាយៃ៊ីមយួៗ......។ រនុង្ចាំនណាមក្រុមក្ែធាៃេាំណាង្រា្សតគែែរេៃនោបាយៃ៊ីមយួៗ 
ក្ែធាៃក្រុមគែែរេៃនោបាយណាណដ្លម្លៃអាសៃៈោ៉ា ង្េចិ២៥% នៃរដ្ឋសភា ៃឹង្កាា យជាក្ែធាៃក្រុមភាគេិច.......»។ 
នោរនយរម្ៃត៊ី  ុៃ ណសៃ នៃគែែរេក្ែជាជៃរមពុជា រប៏ាៃែញ្ញា រែ់ណៃាមកាលព៊ីនងៃទ៊ី០៤ ធនូ ២០១៤ ណដ្រថា« ព៊ីមុៃម្លៃ
ក្រុមេាំណាង្រា្សត រនុង្មយួក្រុមម្លៃ១០នរ ់ សក្ម្លែក់ារពិភារា ែ៉ាុណៃតនៅម្លៃក្ែធាៃក្រុមេាំណាង្រា្សតនៃគែែរេណដ្លម្លៃ
អាសៈរនុង្សភា... គែែរេណដ្លម្លៃ០៥%ន ើង្នលើក្េូវែនង្េើេឲ្យម្លៃក្រុមេាំណាង្រា្សត ាំង្គែែរេរនុង្រោឋ ភបិាល ៃិង្ែរេ
នក្ៅរោឋ ភបិាល។ ម្លៃក្រុមេាំណាង្មយួណដ្លម្លៃសនមាង្២៥%ណដ្លចាេទុ់រថាធាំជានគ គឺជានដ្គូសៃៃនជាមយួក្ែមុែដ្ឹរនាំរាជ
រោឋ ភបិាល»។ ការនលើរន ើង្ខាង្នលើនៃុះ ែណៃាមភាពមៃិចាស់ោស់ថា នេើក្ែធាៃក្រុមេាំណាង្រា្សត គែែរេៃនោបាយក្េូវ
ម្លៃអាសៃៈចាែព់៊ី០៥% ៃងិ្ម្លៃេួនទ៊ីជាអវ៊ី ៃិង្នដ្ើមប៊ីែាំនពញសិទធិអាំណាចអវ៊ី? ថានេើក្ែធាៃក្រុមភាគេិច ៃោិយនៅដ្ល់គែ
ែរេក្ែឆ្ាំង្ ឬគែែរេកាៃអ់ាំណាចណារន៍ោយ ឲ្យណេម្លៃអាសៃៈោ៉ា ង្េិច២៥% ឬរស៍ាំនៅណេគែែរេក្ែឆ្ាំង្ ឬគែែរេ
ម្លៃអាសៃៈរនុង្សភាណដ្លមៃិចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាល?  

 មយ៉ាង្វញិនទៀេការរាំែេយ់រអាសៃៈចាំៃៃួ ២៥%នៃរដ្ឋសភា  នៃគែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភាណដ្លមៃិចូលរមួ
រនុង្រាជរោឋ ភបិាល ជាលរាែ័ការែនង្េើេក្ែធាៃក្រមុភាគេិចននុះ នៅម្លៃភាពមៃិចាស់ោស់ក្េង្ថ់ា ចាំៃៃួអាសៃៈ២៥%ននុះ 
ជាអាសៃៈនៃគែែរេណេមយួ ឬអាចជាចាំៃៃួអាសៃៈនៃការែូរែញ្ចូ លោន នៃក្រុមគែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភាណដ្លមៃិ
ចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាល? នក្ពាុះការេក្មូវចាំៃួៃភាគរយនៃអាសៃៈនក្ចើៃ នែើដូ្ចរដ្ឋសភានៅអាែេតិរៃាង្មរោម ៃនទក្ែធាៃក្រុម
ភាគេិច។ 

ការែនង្េើេក្ែធាៃក្រុមភាគេចិ អាចចូលរមួនលើររមពស់េនួទ៊ីគែែរេក្ែឆ្ាំង្ ឬគែែរេ ម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភា
ណដ្លមៃិចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាល ៃិង្ែនង្េើៃវែបធមស៌ៃៃនរវាង្ថាន រដ់្ឹរនាំគែែរេៃនោបាយណដ្លម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋស
ភា។ ជាការពិេណាស់ េួនទ៊ីរែស់ក្ែធាៃក្រុមភាគេិចនៅរដ្ឋសភា ឬថាន រដ់្រឹនាំគែែរេក្ែឆ្ាំង្ ម្លៃសិទធអិាំណាចរនុង្ការនដ្ញ
នោលរនុង្សភាឈរទល់មែុជាមយួនយររដ្ឋម្ៃត៊ី នែើនោង្តាមគាំរកូ្ែនទសនៃ Westminister។ នោរនយររដ្ឋម្ៃត៊ី   ុៃ 
ណសៃ ណងាជាសាធារែៈ រនុង្ពិធ៊ីណចរសញ្ញា ែក័្េដ្ល់ៃិសិេេ កាលព៊ីនងៃទ៊ី ០៤ ណែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ ថាក្ែធាៃក្រុមភាគេិចឋាៃៈនសមើ
នយររដ្ឋម្ៃត៊ីនៃុះ គែឺងាា ញអាំព៊ី អាសៃៈក្រមសក្ម្លែក់ារនរៀែចាំណទនរពិធ៊ីការ.....។ ដូ្ចនៃុះពិធ៊ីការនៃការពិភារានដ្ញនោលរនុង្
រដ្ឋសភា គួរម្លៃវេតម្លៃ នយររដ្ឋម្ៃត៊ី ៃិង្ក្ែធាៃក្រុមភាពេិច(នៃគែែរេក្ែឆ្ាំង្) អង្គុយ ឬឈរទល់មុែោន ។ មយ៉ាង្នទៀេពធិ៊ី
ការរនុង្ រដ្ឋសភា នៅនពលនយររដ្ឋម្ៃត៊ីណងាង្សុៃៃររថាដ្ល់នភញៀវសាំខាៃ់ៗ  រទុ៍រនពលឲ្យក្ែធាៃក្រុមភាគេចិ(នៃគែែរេ
ក្ែឆ្ាំង្) ម្លៃឱ្កាសណងាង្សុៃៃររថាទង្ណដ្រ។ ក្ែធាៃក្រុមភាគេិចគួរក្េូវបាៃអៃុញ្ញា េឲ្យែនង្េើេអនរនាំពារយ នៃក្រុមភាគេិចនៅរដ្ឋ
សភាទទួលែៃៃុរវស័ិយសាំខាៃរ់ែស់រាជរោឋ ភបិាល។ នក្ពាុះថា គែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភា ណដ្លមៃិចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភិ
បាលមៃិបាៃដ្ឹរនាំក្គែគ់ែៈរមមការជាំនញនៃរដ្ឋសភា។ 



បញ្ជរីាយ្នម តាំណាងរាស្រសតនីតិកាលទ្ី៥ ននរដ្ឋសភា ណដ្លបានសគប្មចអាំពសីពុលភាពននអាែតតិ  

ល.រ នម ៃងិ្ នោេតនម មែឌ ល គែែរេៃនោបាយ 

១ ឯរឧេតម ណរ គមឹោ៉ា ៃ នែេត ែនៃ យម្លៃជយ័ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

២ ឯរឧេតម យមឹ ន្ល៊ី នែេត ែនៃ យម្លៃជយ័ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៣ ឯរឧេតម បា៉ា ល់ សាំនអឿៃ នែេត ែនៃ យម្លៃជយ័ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៤ នោរជាំ វ ៃមួ សុភែ័ នែេត ែនៃ យម្លៃជយ័ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៥ ឯរឧេតម  ុង្ រ ៊ី នែេត ែនៃ យម្លៃជយ័ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៦ ឯរឧេតម យៃត ថារូ នែេត ែនៃ យម្លៃជយ័ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧ ឯរឧេតម ស នែង្ នែេត បាេដ់្ាំែង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៨ ឯរឧេតម ង្ៃិ  ៃ នែេត បាេដ់្ាំែង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩ នោរជាំ វ ល៊ី គមឹនលៀង្ នែេត បាេដ់្ាំែង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០ ឯរឧេតម ្ង្ វុៃ នែេត បាេដ់្ាំែង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១១ ឯរឧេតម នឡារ   រួ នែេត បាេដ់្ាំែង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១២ នោរជាំ វ មូរ សុែ រួ នែេត បាេដ់្ាំែង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១៣ ឯរឧេតម  ុង្ ែ តុាត  នែេត បាេដ់្ាំែង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១៤ ឯរឧេតម ពៃិ រេន នែេត បាេដ់្ាំែង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

ទាំពរ័ ១៣ 

 វានរឿង្ក្ែនសើរ ក្ែសិៃនែើនយររដ្ឋម្ៃត៊ី ណដ្លក្ែធាៃក្រមុភាគនក្ចើៃនៅរដ្ឋសភា នធវើការពិនក្ោុះនោែល់ ជាមយួក្ែធាៃ
ក្រុមភាគេិច ៃិង្ទទួលយរនោែល់ននុះនៅពិចារណាមៃុៃឹង្នធវើការសនក្មចចិេតសាំខាៃ់ៗ  ដូ្ចជា ការណេង្តាាំង្ថាន រដ់្ឹរនាំសាា ែ័
ៃរដ្ឋសាំខាៃ់ៗ ដូ្ចជាក្ែធាៃអង្គភាពក្ែឆ្ាំង្អាំនពើពុររលួយ ជានដ្ើម។ រនុង្ការនធវើវនិសាធៃរមមក្ែការ៤៨ងម៊ី(ព៊ីរ)  គែែរេ ាំង្ព៊ីរ
គែប៊ីក្ពមនក្ពៀង្ោន លែន់ចាលលរាែែឌ េក្មូវេាំណាង្រា្សត១០នរ ់រនុង្ការែនង្េើេក្រុម ឬទុរឲ្យម្លៃក្រុមេាំណាង្រា្សតចាំៃួៃ០១
ចាំនពាុះគែៈែរេទទួលបាៃអាសៃៈេិចជាង្១០ ណដ្លទតល់ការែនញ្ចញមេិដ្ល់គែែរេននុះរនុង្សភានពញអង្គ។ វនិសាធៃរមម
ែទែញ្ញា នទៃរនុង្គួរោរែ់ញ្ចូលនោលការែ៍ណែង្ណចរអាំណាចនៅរនុង្រដ្ឋសភាថា  គែែរេដ្ឹរនាំរាជរោឋ ភបិាល ទទួលេួនទ៊ី
ដ្ឹរនាំគែៈរមមការ ម្លៃចាំៃៃួនសមើៃឹង្ចាំៃួៃគែៈរមមការដ្ឹរនាំនោយគែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភា ណដ្លមៃិចូលរមួរនុង្
រាជរោឋ ភបិាល។ ការណែង្ណចរអាំណាចចាស់ោស់រនុង្ការដ្ឹរនាំគែៈរមមការជាំនញ រដ្ឋសភា ៃិង្ការម្លៃក្ែធាៃក្រុមភាគេចិ 
ឬក្ែធាៃក្រមុនៃគែែរេម្លៃអាសៃៈរនុង្រដ្ឋសភា ណដ្លមៃិចូលរមួរនុង្រាជរោឋ ភបិាលនក្ចើៃជាង្នគ ជាមយួេួនទ៊ី ៃិង្សិទធិ
អាំណាចចាស់ោស់អាចនាំមរៃូវការអភវិឌ្ឍៃន៍ៃក្ែជាធិែនេយយរនុង្រែែសភាៃិយមនៃក្ែនទសរមពុជា។  



 

១៥ ឯរឧេតម សម រង្េុ៊ី នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១៦ ឯរឧេតម រមឹ សុខា នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១៧ ឯរឧេតម ន ៉ា  មុៃ៊ីវែណ  នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១៨ ឯរឧេតម វា៉ា ៃ ់ណារទិធ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១៩ ឯរឧេតម ទៃួ យរោ់ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

២០ ឯរឧេតម គ៊ីមសួរ ភរិទិធ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

២១ ឯរឧេតម អ ុច នសរ ៊ីយុទធ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

២២ ឯរឧេតម ញ៉ាយ ចាំនរ ើៃ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

២៣ ឯរឧេតម ជ៊ីវ រកាត  នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

២៤ ឯរឧេតម រង្ គមឹហារ ់ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

២៥ សនមតចអគគមហាពញាចក្រ៊ី ន ង្ សាំរៃិ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

២៦ ឯរឧេតម នហា ណាាំ ុង្ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

២៧ ឯរឧេតម   ុៃ នែង្ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

២៨ ឯរឧេតម អុមឹ សិទធ៊ី នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

២៩ ឯរឧេតម ចាយ ែូរៃិ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៣០ នោរជាំ វ ណចម សានវ ៉ា នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៣១ ឯរឧេតម ង្ៃួ សុ៊ីមអាៃ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៣២ ឯរឧេតម ណម៉ាៃ រៃួ នែេត រាំពង្ច់ាម គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៣៣ សនមតចនៅហាវ វាាំង្វរនវៀង្ជយ័អធិែេ៊ីក្ស៊ីងាគ រ គង្ ់សាំអុល នែេត រាំពង្ឆ់្ន ាំង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៣៤ នោរជាំ វ ណរ ចៃ័ៃមុៃ៊ី នែេត រាំពង្ឆ់្ន ាំង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៣៥ ឯរឧេតម គ៊ី វែណ ោរា៉ា  នែេត រាំពង្ឆ់្ន ាំង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៣៦ ឯរឧេតម នងា៉ា  គមឹជាង្ នែេត រាំពង្ឆ់្ន ាំង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៣៧ ឯរឧេតម ណែ៉ាៃ សុវែណ  នែេត រាំពង្ស់ពឺ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៣៨ ឯរឧេតម ៃុេ រ ាំដ្លួ នែេត រាំពង្ស់ពឺ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៣៩ ឯរឧេតម សុែ អ ុ៊ុំសា  នែេត រាំពង្ស់ពឺ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៤០ ឯរឧេតម រង្ ហា ង្ នែេត រាំពង្ស់ពឺ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៤១ ឯរឧេតម   ុៃ ម្ល៉ា ៃ៊ី នែេត រាំពង្ស់ពឺ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៤២ ឯរឧេតម ណ ម ែៃ នែេត រាំពង្ស់ពឺ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៤៣ ឯរឧេតមែែឌិ េ ង្ៃួ ញិុល នែេត រាំពង្ធ់ាំ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៤៤ ឯរឧេតម ណញ៉ាម ថាា វ ៊ី នែេត រាំពង្ធ់ាំ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៤៥ ឯរឧេតម សិុរ ែ ុៃ ុរ នែេត រាំពង្ធ់ាំ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៤៦ ឯរឧេតម ណម៉ាៃ សុថាវរ ិ្ ៃៃ នែេត រាំពង្ធ់ាំ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៤៧ ឯរឧេតម ជាម ចៃ័ៃៃ៊ី នែេត រាំពង្ធ់ាំ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៤៨ ឯរឧេតម លិម គមិោ៉ា  នែេត រាំពង្ធ់ាំ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៤៩ ឯរឧេតម នសាម ចៃិ នែេត រាំពេ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៥០ ឯរឧេតម ៃមឹ ចៃ័ៃតារា នែេត រាំពេ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៥១ នោរជាំ វ អ ុៃ សុគនធ  នែេត រាំពេ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៥២ ឯរឧេតម ជា ែ៉ាូច នែេត រាំពេ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៥៣ ឯរឧេតម លឹម ែ ុៃសុ៊ីោនរ ៉ាេ នែេត រាំពេ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៥៤ ឯរឧេតម វា៉ា ៃ សាំនអឿៃ នែេត រាំពេ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៥៥ ឯរឧេតម នអង្ ន្អា ង្ នែេត រណាត ល គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៥៦ ឯរឧេតម អ ូ ចៃ័ៃឫទធ ិ នែេត រណាត ល គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

ទាំពរ័ ១៤ 



៥៧ ឯរឧេតម ចាៃ ់នចង្ នែេត រណាត ល គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៥៨ ឯរឧេតម េុ វា៉ា ៃច់ាៃ ់ នែេត រណាត ល គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៥៩ នោរជាំ វ ពេ នៅ នែេត រណាត ល គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៦០ នោរជាំ វ ណេ ចៃ័ៃមៃ៊ី នែេត រណាត ល គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៦១ សនមតចអគគមហានសនែេ៊ីនេនជា   ុៃ ណសៃ នែេត រណាត ល គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៦២ នោរជាំ វ  ៃួ សុោរ ៊ី នែេត រណាត ល គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៦៣ ឯរឧេតម ម៉ាុម ជមឹ  ុយ នែេត រណាត ល គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៦៤ នោរជាំ វ  ូ ែូៃ នែេត រណាត ល គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៦៥ ឯរឧេតម ឈុៃ សុ៊ីរុៃ នែេត រណាត ល គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៦៦ ឯរឧេតម អាយ ែៃ នែេត នកាុះរុង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៦៧ នោរជាំ វ ក្េងឹ្ ថាវ ៊ី នែេត ក្រនចុះ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៦៨ នោរជាំ វ ស ុៃ សានភឿៃ នែេត ក្រនចុះ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៦៩ ឯរឧេតម ណរវ ភ៊ីរមយ នែេត ក្រនចុះ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧០ ឯរឧេតម ចាៃ ់នយឿៃ នែេត មែឌ លគ៊ីរ ៊ី គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៧១ នោរជាំ វ ជូ ុង្ សូមរួា៉ា  រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧២ ឯរឧេតម យមឹ សុវែណ  រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧៣ ឯរឧេតម សុៃ ្យ័ រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧៤ ឯរឧេតម  ូរ វា៉ា ៃ ់ រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧៥ ឯរឧេតម ណរវ សមបេត ិ រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧៦ នោរជាំ វ ល៊ី ក្ស៊ីវ ៊ីណា រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧៧ ឯរឧេតម ោាំ សិទធ ិ រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៧៨ ឯរឧេតម ោេ ឈៃ ់ រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៧៩ ឯរឧេតម ណរែ ជុេមិ្ល រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៨០ ឯរឧេតម   ូ ក្សុ៊ី រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៨១ នោរជាំ វ ក្គចួ សាំអាៃ រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៨២ នោរជាំ វ នឡារ នែង្ រាជធាៃ៊ីភនាំនពញ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៨៣ ឯរឧេតម សួស ោ៉ា រា៉ា  នែេត ក្ពុះវហិារ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៨៤ ឯរឧេតម ណយ៉ាម ែុញ្ាឫទធ ិ នែេត នក្ពណវង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៨៥ ឯរឧេតម ន ង្ ោណារ ៉ាូ នែេត នក្ពណវង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៨៦ ឯរឧេតម គង្ ់ែូរា៉ា  នែេត នក្ពណវង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៨៧ ឯរឧេតម ទេួ ន ឿេ នែេត នក្ពណវង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៨៨ ឯរឧេតម ឡាេ ់លិនេយយ នែេត នក្ពណវង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៨៩ ឯរឧេតម  ុង្ ែ ុៃន៊ី នែេត នក្ពណវង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

៩០ ឯរឧេតម ែ ៃិ ឈៃិ នែេត នក្ពណវង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩១ ឯរឧេតមែែឌិ េរដ្ឋ ជាម នយៀែ នែេត នក្ពណវង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩២ ឯរឧេតមែែឌិ េ ណែ៉ាៃ ែញ្ញា  នែេត នក្ពណវង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩៣ ឯរឧេតម ស សុខា នែេត នក្ពណវង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩៤ ឯរឧេតម សុែ ឥសាៃ នែេត នក្ពណវង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩៥ ឯរឧេតម តាៃ ់គមឹវៃិ នែេត នពាធិ៍សាេ ់ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩៦ នោរជាំ វ ឯម ែ៉ាណុាណ  នែេត នពាធិ៍សាេ ់ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩៧ ឯរឧេតម សារ ៊ី នកាសលយ នែេត នពាធិ៍សាេ ់ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

៩៨ ឯរឧេតម ង្មឹ នញង្ នែេត នពាធិ៍សាេ ់ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

ទាំពរ័ ១៥ 



៩៩ ឯរឧេតម ែ ូ ឡាាំ នែេត រេៃគ៊ីរ ៊ី គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០០ ឯរឧេតម នទៀ បាញ់ នែេត នសៀមរាែ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០១ ឯរឧេតម នសៀង្ ណាាំ នែេត នសៀមរាែ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០២ ឯរឧេតម ឈមឹ ម្ល៉ា  នែេត នសៀមរាែ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០៣ នោរជាំ វ នៅ សានវឿៃ នែេត នសៀមរាែ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០៤ នោរជាំ វ ណរ សុវែណ រេៃ ៍ នែេត នសៀមរាែ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១០៥ ឯរឧេតម អ ុ៊ុំ សាំអាៃ នែេត នសៀមរាែ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១០៦ ឯរឧេតម នចវ គមឹន ង្ នែេត ក្ពុះស៊ី ៃុ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០៧ ឯរឧេតម  ូយ សុផ្លេ នែេត សៃឹង្ណក្េង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០៨ នោរជាំ វ ណម៉ាៃ សាំអៃ នែេត សាវ យនរៀង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១០៩ នោរជាំ វ ឈុៃ សារមឹ នែេត សាវ យនរៀង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១១០ នោរជាំ វ ដ្ងួ្ វណាណ  នែេត សាវ យនរៀង្ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១១១ ឯរឧេតម នរៀល នែមរ ិ្ ៃៃ នែេត សាវ យនរៀង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១១២ ឯរឧេតម គង្ ់សភា នែេត សាវ យនរៀង្ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១១៣ ឯរឧេតម សុែ អាៃ នែេត តាណរវ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១១៤ នោរជាំ វ ង្ៃិ សាទុៃ នែេត តាណរវ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១១៥ ឯរឧេតម ម៉ាុរ ម្ល៉ា នរ ៉ាេ នែេត តាណរវ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១១៦ ឯរឧេតម សូ  ុៃ នែេត តាណរវ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១១៧ ឯរឧេតម ែ៉ាុល  ាំម នែេត តាណរវ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១១៨ ឯរឧេតម  ៊ី វែណ នដ្េ នែេត តាណរវ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១១៩ ឯរឧេតម អ ូ ចៃ័ៃរេ័ន នែេត តាណរវ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១២០ នោរជាំ វ នទព សុទធ៊ី នែេត តាណរវ គែែរេសន្ងាគ ុះជាេ ិ

១២១ ឯរឧេតម អាៃ ន  នែេត ណរែ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១២២ នោរជាំ វ បាៃ ក្ស៊ីមុាំ នែេត នែ៉ាលិៃ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

១២៣ ឯរឧេតម នៅ សាំ នែេត ឧេតរម្លៃជយ័ គែែរេក្ែជាជៃរមពុជា 

 បញ្ជរីាយ្នម តាំណាងរាស្រសតនីតិកាលទ្៥ី ននរដ្ឋសភា ប្តូវបានគរៀបចាំគោយ្រដ្ឋសភាជាតិនន 

ប្ពុះរាជាណាចប្ររមពុជា គៅនងៃទ្ី ១៤ ណខតលុា នន ាំ២០១៤ ។ គបរាភាពតាំណាងរាស្រសតនីតកិាលទ្ី៥ ម្លន
សរបុទ ាំងអស ់១២៣ របូ ណដ្លម្លនណបងណចរតាមមែឌ ល។ 

 

ទាំពរ័ ១៦ 



ទ្ិវាសទិ្ធិមនុសសអនតរជាតិ ១០ធនូ នន ាំ២០១៤ ខួបគលើរទ្ី ៦៦ 

ទ្នទឹមនឹងទ្ិវាសទិ្ធិមនុសសគលើរទ្ី៦៦គនុះ គលារ ចាន់ សគុវ៉េត  វីរៈជនការពារសទិ្ធិមនុសសរ៏បានទ្ទ្ួលមរែៈភាព
គៅនងៃគនុះផងណដ្រ 

នោរ ចាៃ់ សុនវេ ម្ៃត៊ីអង្គការសិទធិមៃុសេអាដ្ ុរ ណដ្ល
ម្លៃនររ តិ៍ន ម្ ុះលប៊ីលាញ នោយសារណេនោរណេង្ណេម្លៃ
ភាពសរមមនម្លុះមុេោ៉ា ង្ខាា ាំង្ រនុង្ការនចញមុែជួយ ររ
យុេតិធមឲ៌្យក្ែជាពលរដ្ឋរង្នក្ោុះរនុង្ជនម្លា ុះដ្៊ីធា៊ី ៃិង្ការ
រ ាំនោភែាំពាៃសិទធិមៃុសេនទេង្ៗ អស់រយៈនពលជិេ ២០ 
ឆ្ន ាំ មរន ើយននុះ បាៃទទួលមរែភាព នោយសារជាំង្ឺ
ែយល់គរែនៃ ែ់ព៊ីែញ្ចែក់ារចូលរមួឃ្ា ាំនមើលការក្បារពធទិវា
សិទធិមៃុសេអៃតរជាេិ នលើរ ទ៊ី៦៦ កាលព៊ីនងៃពុធ ទ៊ី១០ ធនូ 
ឆ្ន ាំ២០១៤។  

ទាំពរ័ ១៧ 

សរមមភាពរនុង្ទិវាសិទធិមៃុសេ១០ធនូ រែស់ក្រុមអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ 



 កាលព៊ីនងៃទ៊ី ០៤ ណែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ ក្រុម្សត៊ីនៃអង្គការ
សង្គមសុ៊ីវលិបាៃជួែក្ែជុាំពភិារាជាមយួឯរឧេតម រឹម សុខា 
អៃុក្ែធាៃទ៊ី១នៃរដ្ឋសភា ៃងិ្ជាអៃុក្ែធាៃគែែរេសន្ងាគ ុះ
ជាេិ សត៊ីព៊ី «ការនសនើវនិសាធៃរមមរដ្ឋធមមៃុញ្ា  ៃងិ្ចាែន់បាុះនឆ្ន េ
នដ្ើមប៊ីឲ្យ្សត៊ីចូលរមួកាៃណ់េនក្ចើៃឲ្យម្លៃសមភាពរវាង្្សត៊ីៃងិ្
ែរុសនៅរនុង្វស័ិយៃនោបាយៃងិ្ថាន រស់នក្មចចេិតក្សែតាមរដ្ឋ
ធមមៃុញ្ា នៃក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា» ៃិង្នសនើឲ្យម្លៃសម្លជិរ 

គ.ជ.ែ ជា្សត៊ីចាំៃៃួ៤រែូរនុង្ចាំនណាម៩រែូ ។ នសនើឲ្យម្លៃ្សត៊ី 
ៃិង្យុវជៃនៅរនុង្សម្លសភាពគរមមែៈការនរៀែចាំការនបាុះ
នឆ្ន េក្គែល់ាំោែថ់ាន រ ់។ 

សរមមភាពជួបពិភារារបសស់្រសតនីនអងគការសងគមសុវីិលជាមយួ្ ឯរឧតតម រមឹ សខុា អនុប្បធានទ្ី១នន
រដ្ឋសភា 

សរមមភាព នៃរិចចពិភារារែស់ក្រុម្សត៊ីនៃអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ 

រូែងេ៖ ណទនរអែរ់ ាំ ៃិង្នយៃឌ្រ័នៃអង្គការ ែុមណ្ វល 

  នយើង្សង្គមសុ៊ីវលិៃឹង្តាមោៃែៃត ៃិង្រង្ច់ាាំ
 លទធទលនៅរនុង្ណែមររា-រុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥។ នយើង្
 សង្ឃមឹថារដ្ឋសភា គែែរេៃនោបាយ ៃិង្រាជរោឋ ភិ
 បាល យរចិេតទុរោរអ់ៃុវេតអៃុសញ្ញា អៃតរជាេិសុ៊ី-ដ្ 
 សត៊ីព៊ី “ការលុែែាំបាេរ់ាល់ទក្មង្ន់ៃការនរ ើសនអើង្
 ក្ែឆ្ាំង្ៃងិ្្សត៊ីនភទ”  នដ្ើមប៊ីធានឲ្យម្លៃសមភាពនយៃ
 ឌ្រ័នៅក្ែនទសរមពុជា ។  

ទាំពរ័ ១៨ 



 
សននិសទិ្សារព័ត៌ម្លន សតពីី ប្បព័នធចុុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តតាមណបបទ្ាំគនើបរមម 

សៃនិសិទសារពេ័៌ម្លៃនៃុះក្េូវបាៃនធវើ
ន ើង្នៅនងៃទ៊ី ១៨ ណែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ នៅ
អង្គការជៃពិការរមពុជា នៅកាេ់ថា 
CDPO។    ការនរៀែចាំសៃនិសិទនៃុះគឺ
នដ្ើមប៊ី ែងាា ញៃិង្ សារលបង្ក្ែពៃ័ធនៃ
ដ្ាំនែើ រការចុុះន ម្ ុះជាមយួរមមវធិ៊ីនលើរុាំ
ពយូទរ័ សាំភារៈ នក្ែើក្បាស់នៅរនុង្ការចុុះ
ន ម្ ុះ ៃិង្ភារៈ រិចចម្ៃត៊ីចុុះន ម្ ុះនបាុះ
នឆ្ន េ។ 

សរមមភាពសារលបងននការចុុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តតាមណបបទ្ាំគនើបរបសខ់ុមណស្ររែល 

រូែភាព៖ ែុគគលិណទនរអនង្េេនៃែុមណ្ វល  

ពេ័ម៌្លៃែណៃាមសត៊ីព៊ីរាំណែទក្មង្់ការនបាុះនឆ្ន េនៅរមពុជាសូមចូលនៅកាៃន់គ ទាំពរ័ ៖ eracambodia.wordpress.com 

ទាំពរ័ ១៩ 



ែុមណ្ វល នៅណេែៃតចូលរមួរុិះគៃ ់ ទតល់ជាមេិនោែល់នដ្ើមប៊ីសាា ែនសង្គម ៃិង្ៃនោបាយនៅរនុង្ក្ែនទសរមពុជា តាមរយៈការទលិេរូែ
ងាុរអែរ់ ាំ ៃិង្ ា្ុុះែញ្ញច ាំង្ព៊ីសាា ៃភាពណដ្លរាំពុង្នរើេម្លៃ។ រូែភាព ាំង្ននុះក្េូវបាៃទេពវទាយរនុង្ែណាត ញសង្គមែុមណ្ វល ៃិង្នវែសាយ
ទង្ណដ្រ។ 

រមមវធិ៊ីវទិយុនៃការទាយសនមាង្សង្គមសុ៊ីវលិ នរៀង្រាល់់ក្ពឹរ ចាែ់ព៊ី
នម្ល៉ា ង្៧:៣០-៨:៣០ តាមរយៈវទិយុសាំែុរ មុ ាំ FM 105 Mhz៖ 

-ថ្ងៃចន្ទ ន្ិង អង្គា រ ៖ រមមវធិ៊ី “សនមាង្ម្លច ស់នឆ្ន េ” 

-ថ្ងៃពុធ  ៖ រមមវធិ៊ីសិទធិមៃុសេ រែស់សម្លគមអាដ្ ុរ 

-ថ្ងៃព្ពហស្បត្តិ៍ ៖ រមមវធិ៊ី “្សត៊ីអាចនធវើបាៃ”   

-ថ្ងៃសុ្ព្រ  ៖ រមមវធិ៊ី “ឃ្ា ាំនមើលក្ែចាាំសបាត  ៍” 

-ថ្ងៃសៅរ ៍ ៖ រមមវធិ៊ី “នៅ ឬមៃិនៅ” (យុវជៃ ៃិង្ៃនោបាយ) 

 

ទូរស័ពៃសក្ម្លែចូ់លរមួ៖ ០២៣ ៨៨ ៥៧ ៤៥/ ០១២ ៤៣ ៣៤ 
៣៧ ៃិង្ ០១៦ ៥៤ ៤៣ ៩៨ 

ទាំពរ័ ២០ 

រមមវធិ៊ី “ឃ្ា ាំនមើលក្ែចាាំសបាត  ៍” នៅនរៀង្រាល់ក្ពឹរនងៃសុក្រ នក្កាមការសក្មែសក្មួល ៃិង្ចូលរមួព៊ី
ពិភារា នោយនោរ គល់ ែញ្ញា  នយរក្ែេិែេតែុមណ្ វល ៃិង្វាគមិៃសាំខាៃ់ៗ  នោលែាំែង្សនង្ាែ
ក្ពឹេតការែ៍ វភិាគព៊ីែញ្ញា ៃនោបាយ ៃិង្សង្គម។   



សេចក្តជីនូដណឹំង 

 ក្ពឹេតិែក្េ អនរឃ្ា ាំនមើល ទលិេន ើង្ នដ្ើមប៊ីែាំនពញចននា ុះ
ពេ័ម៌្លៃរវាង្ក្ែជាពលរដ្ឋជាម្លច ស់នឆ្ន េ ៃិង្អនរេាំណាង្រា្សត អនរដឹ្រនាំ 
ណដ្លពារព់ៃ័ធៃឹង្ការចូលរមួសាា ែន ៃិង្អភវិឌ្ឍៃស៍ង្គមក្ែជាធិែនេយយ
នៅរមពុជា។ 

 ក្ែសិៃនែើនោរ អនរនង្ រញ្ញា  ម្លៃសាំែូមពរ ឬែាំែង្ចូល
រមួនោែល់ ឬនសនើសុាំក្ពឹេតិែក្េ ៃិង្ឯរសារនទេង្ៗណដ្លទលិេន ើង្
នោយ ែុមណ្ វល សក្ម្លែរ់រាទុរ ឬសិរាក្សាវក្ជាវ សូមទាំនរទ់ាំៃង្
មរការោិល័យែុមណ្ វល ឬចូលនៅកាៃែ់ណាត ញទេពវទាយសង្គម 
រែស់ែុមណ្ វល ម្លៃដូ្ចជា នគ ទាំពរ័ (www.comfrel.org) ណ វសែ ុរ 
ែាុរ ឬអាស័យោឋ ៃដូ្ចបាៃ ទតល់ជូៃនៃុះ នយើង្ែញុ ាំៃឹង្នោុះក្សាយជូៃរាល់
ែញ្ញា រែស់នោរ អនរនង្ រញ្ញា  នោយនមក្េ៊ីភាព។ 

សូមអរគុែ ! 

គេហទំពរ័ផ្លូវការ 
www.comfrel.org 

គែៈរម្លម ធិការគដ្ើមបកីារគបាុះគនន តគោយ្គសរ ីនិងយ្តុតិធម៌គៅរមពុជា  

#១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កា តទឹ់កល្អក១់  
ខណ្ឌ ទលួ្គោក រាជធានីភ្នគំពញ 

Phone: (855)23-884-150 Fax: (855)23-885-745 /  

E-mail:  comfrel@online.com.kh 

នៃុះជានគ ទាំពរ័សនមាង្ម្លច ស់នឆ្ន េ នោរនោរក្ស៊ីអាចចូលអាៃពេ័ម៌្លៃែា៊ៗី   រទ់ង្ៃងិ្ការនបាុះនឆ្ន េ ៃនោបាយ ៃិង្
ក្ពឹេតកិារែ៍សង្គម តាមរយៈនគ ទាំពរ័នយើង្ែញុ ាំ  

http://www.cambodianvotervoice.org/kh/ 

ទាំពរ័ ២១ 

គណៈកម្មការ ព្រឹត្តីបព្រ អ្នកឃ្ល ំសម្ើល 

១. គោក គល ់បញ្ញា   ទីប្រឹកាគោរល់្ 

២. គោក សនួ យ្ធុា  ទីប្រឹកាច្បារ ់

៣. គោក សងួ គសឿន ទីប្រឹការគច្បេកគទស  

៤. កញ្ញា  រនិ រោីរសម ី  រច្បនាប្ពឹតតរិប្ត និងការផ្ាយ 

៥. គោក នង សវុែណ  គល្ខាអ្នកនិពនធ និងថតររូ 

៦. គោក សុនិ ទ្ិតយសហីា គល្ខាអ្នកនិពនធ នងិថតររូ 

៧. គោក ម្លស គសរគីសាភែឌ  គល្ខាអ្នកនិពនធ នងិថតររូ 

៨. អ្នកនាង គភាគ ប្សគីពប្ជ គល្ខាអ្នកនិពនធ នងិថតររូ 

http://www.comfrel.org
http://www.comfrel.org

