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រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី០  ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ 

េសចក�ី្របកសព័ត៌មាន 
ស�ពីី 

ករសេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទំី៣ ៃននីតិកលទី៥ 
 

 របាយករណ៍សេង�តរដ�សភា និងតណំាងរ�ស� ឆា� ទំី៣ ៃនរដ�សភានីតិកលទ៥ី ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ រកេឃញថា 

្របសិទ�ភាពរបស់រដ�សភា្រត�វបានទមា� ក ់ ពិេសស្រក�មមតិភាគេ្រចនែដលកនអ់ណំាចបានបំពរបពំនដកអភយ័ឯក

សិទ�ិសភារបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ និងបន�យតួនាទីរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ និង្រពមទងំ

លុបេចលថា� កដ់ឹកនាតំណំាងរ�ស� និង្របធាន្រក�មមតភិាគតិច។ តំណាងរ�ស�គណបក្សកនអ់ំណាចៃនរដ�សភាបាន

េបកផ�ូវឲ្យអជា� ធរមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្របកន ់ ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន នងិឃំុខ�ួនតណំាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ។  

ជាមយួគា� េនះ គណបក្សកនអ់ំណាច ជាឯកបក្ស បានអនុមត័ច្បោប ់ និងេធ�វេិសធនកម�បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា

លុបេចល្រក�មមតិភាគតិចទទួលស� ល់េដយច្បោប។់ មានករេលកទឹកចិត� តេម�ងឋនន�រសក�ិដល់អ�កៃដដល់ែដល

ជាម�ន�ីៃនកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុ កងអង�រក្ស ែដលបានេ្របអំេពហិង្ស្របឆាងំតណំាងរ�ស�គណបក្សមតិិភាពតិច។  

េដយែឡក សកម�ភាពករងររបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាវញិ គឺមានករថយចុះ ប៉ុែន�សកម�ភាព

ៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតណំាងរ�ស�មានករេកនេឡង េបេធៀបនឹងឆា� ទំ២ី (ឆា� ២ំ០១៥)។ េន្រសបេពលែដល

ចំនួនតណំាងរ�ស�េឡងបេ��ញមតិក�ុងករពិភាក្សោ នងិអនុមត័ច្បោប ់ និងបរមិាណៃនករបេ��ញមតិេនក�ុងកិច�្របជុំ

េពញអង�របស់រដ�សភាកម៏ានករថយចុះ េបេធៀបនងឹរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៥។ 

 រដ�សភាែដលមានែតតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សកនអ់ំណាច បានសេ្រមចេដយអត�េនាមត័េធ�វេិសធនកម�បទ

ប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភា ្របករ៤៨ថ�ី (បី) េដយលុបេចលតនួាទីថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស� និងតនួាទី្របធាន្រក�មមតិភាគ

តិចេនក�ុងរដ�សភា។ 

 ជុំវញិករេធ�វេិសធនកម�ច្បោបេ់នះ េលក គល់ ប��  នាយក្របតិបត�ិរបស់ខុមែ�ហ�ល យល់េឃញថា «េន
កម�ុជា ជាករ្រតឹម្រត�វក�ុង្របពន័�សភានិយម្រត�វរក្សោឲ្យមាន្រក�មមតិភាគតិច ឬគណបក្ស្របឆាងំេនក�ុងរដ�សភា ែដល
ទទួលស� ល់េដយច្បោប។់ ្រក�មភាគតចិ ឬគណបក្ស្របឆាងំែដលមាន្របធាន្រក�មទទួលស� ល់េដយបទប�� ៃផ�ក�ុង
ៃនរដ�សភាេនកម�ុជា ្រត�វមានអសនៈយ៉ាងតិច២៥% ប៉ែុន�េនឥណា� ្រត�វករែត១០%។ ក�ុងរបប្របជាធបិេតយ្យេសរ ី
ពហុបក្ស គណបក្សមតិភាគេ្រចនមានតួនាទដីកឹនា ំ ែតគណបក្សមតិភាគតចិមានសិទ�ិក�ុងសភា (parliamentary 
majority rule while minority rights)។ សិទ�ិរបស់្រក�មមតិភាគតិចរមួមានៈ ករទទួលបានករករពរ ករទទួល
ពត័ម៌ាន តណំាងពិភាក្សោជាមយួមតិភាគេ្រចន និងករេស�ច្បោប.់..៘» 

ដេំណ រករ្របជុេំពញអង�របស់រដ�សភា៖ រដ�សភាបានេបកសមយ័្របជុំេពញអង�សម��ចំនួន៣េលកែដល 

េលកទី១ គឺករបន�សមយ័្របជុំេលកទ៥ីក�ុងចេនា� ះេដមែខវចិិ�ក ដល់េដមែខកុម�ៈឆា� ២ំ០១៦ េលកទី២គឺសមយ័្របជុំ

េលកទី៦ ពីែខេមស ដល់េដមែខកក�ដឆា� ២ំ០១៦ និងេលកទី៣គឺសមយ័្របជុំេលកទ៧ី ក�ុងែខតុលឆា� ២ំ០១៦។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះមានរេបៀបវរៈចំនួន៣២្រត�វេលកមកពភិាក្សោ និងអនុមត័ែដលរមួមាន៖ ្រពះរជសររបស់

្រពះមហក្ស្រតចនំួន០២ របាយករណ៍សេង�បរបស់រដ�សភាេនចេនា� ះសមយ័្របជំុេពញអង�ចនំួន០២ េសចក�ី្រពង
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Vision:  A dem
ocratic society that dem
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ច្បោបច់នំួន២១ ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំ និងផ�ល់េសចក�ទុីកចិត�ចំនួន០៤េលក ករសេ្រមចឲ្យអជា� ធរមានសមត�កិច�

មានចំណាតក់រេលករណីតណំាងរ�ស�ចំននួ០២េលក នងិករបំភ�ចឺំេពះមខុរដ�សភាចនំួន១េលក។ 

រេបៀបវរៈសំខន់ៗ ចំនួន២១ ្រត�វបានរដ�សភាអនុមត័េដយសំេឡងឯកបក្សែដលក�ុងេនាះរមួមាន េសចក�ី្រពង

ច្បោបច់នំួន១៦ ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំចំនួន០២េលក ករអនុមត័េសចក�ីសេ្រមចចំនួន០២េលក និងករេឆ�យបំភ�ឺ
ចំនួន០១េលក។ ជាមយួគា� េនះកម៏ានរេបៀបវរៈចំនួន១១ ្រត�វបានអនុមត័េដយមនិមានករពិភាក្សោេដញេដលេលខ�ឹម

សរច្បោបេ់ដយអ�កតំណាងរ�ស�។ ករសេង�តេឃញថា ចំនួនអ�កតណំាងរ�ស�េឡងបេ��ញមតិ នងិបរមិាណៃនករ

បេ��ញមតិមានករថយចុះេបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� នឹងឆា� ទំី២ េន្រសបេពលែដលតំណាងរ�ស�ភាគេ្រចនេនែត

មនិបានេឡងបេ��ញមតិពភិាក្សោេលខ�ឹមសរច្បោប ់ េដយស�ិតេនក�ុងស� នភាពស�បស់� ត។់ ចំេពះសកម�ភាព

ពិភាក្សោេដញេដលវញិ រេបៀបវរៈមយួចំនួនែដលតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិចូលរមួពិភាក្សោ គមឺានករ

ពិភាក្សោេដញេដលផុសផុលដូចនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី២។ 

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា េនបនា� បព់ីមានករេធ�ពហិករមនិចូលរមួកិច�្របជុំក�ុងរដ�សភាពីតំណាងរ�ស�

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិេនពកក់ណា� លឆា� ២ំ០១៦ (េនេ្រកយករវយដំអ�កតំណាងរ�ស�ខ�ួន២របូេនមុខរដ�សភា) 

ករអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោបន់ានា គឺមនិមានករពិភាក្សោសួរេដញេដលផុសផុល ដូចេនេពលមានករចូលរមួ្របជុំពី
តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិេនាះេទ។ 

សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជនំាញរបស់រដ�សភា៖ េនក�ុងឆា� ទំី៣េនះ សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញ

ៃនរដ�សភាមានករថយចុះ េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី២ (ឆា� ២ំ០១៥)។ ករសេង�តរកេឃញថា គណៈកម�

ករជំនាញទងំ១០ៃនរដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពសរបុចនំួន៦០េលក ខណៈែដរក�ុងឆា� ២ំ០១៥ គណៈកម�ករជនំាញ 

ៃនរដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពសរបុចំនួន១០៥េលក។ ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពទងំេនះ គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា

ដឹកនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានសកម�ភាពចនំួន៣១េលក េហយសកម�ភាពគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា

ដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានចនំនួ២៩េលក។  

សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាទងំេនាះរមួមានៈ ករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបភំ�កឺ�ុងគណៈ

កម�ករជំនាញ នងិជួបពិភាក្សោេនសម្ីរកសួងពកព់ន័� ករចុះជបួពិភាក្សោករងរជាមយួអជា� ធរមានសមត�កចិ�ឬ/

និង្របជាពលរដ� េដម្បពីិនិត្យ និងែស�ងយល់ពីប�� កង�ល់នានាតមមូលដ� ន សកម�ភាពទទួលពក្យបណ�ឹ ងពី្របជា

ពលរដ� និងករចុះេទដល់កែន�ងែដលមានទំនាស់េផ្សងៗ ពិេសសប�� ទំនាស់ដីធ� ី និងជួបពិភាក្សោករងរជាមយួ

្រក�មអង�ករសង�មសីុវលិជាត ិនិងអន�រជាត។ិ  

សកម�ភាពចុះមលូដ� នរបស់តណំាងរ�ស�៖ ក�ុងរយៈេពលេនះ សកម�ភាពៃនករចុះមលូដ� នរបស់អ�កតណំាង

រ�ស�មានករេកនេឡង ខណៈែដលេគាលបំណងក�ុងករចុះមូលដ� នភាគេ្រចន ក�ុងេគាលបំណងទកទ់ញ្របជា

្របិយភាព និងករគា្ំរទមកេលគណបក្សនេយាបាយរបស់ខ�ួន េ្រពះថាករេបាះេឆា� តខិតជតិមកដល់ក�ុងឆា� ២ំ០១៧។ 

មានសំណូមពរ នងិសំេណ ជាេ្រចន ្រត�វបានេលកេឡងក�ុងសកម�ភាពចុះមូលដ� នេនាះែដលសំេណ មយួចនំួនទទួល

បានករេឆ�យតបភា� មៗេនមលូដ� ន និងមយួចំននួេទៀត្រត�វេលកយកមកពនិិត្យ និងសិក្សោេនរដ�សភា។  

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា មានតំណាងរ�ស�ចំននួ១០២របូ ៃនតណំាងរ�ស�សរបុចំននួ១២៣របូបានចុះ

េបសកកម�េនមូលដ� នចំនួន១៨០១េលក ែដលជាចនំួនេ្រចនមនិធា� បម់ាន ចបត់ងំពីចបេ់ផ�មដំេណ រកររដ�សភា

នីតិកលទី៥េនះ។ ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពទងំេនាះ មានតំណាងរ�ស�ចំនួន៥៦របូពីគណបកក្សគណបក្ស្របជាជន

កម�ុជាបានចុះមូលដ� នចំននួ៦១៧េលក េហយមានតណំាងរ�ស�ចនំនួ៤៥របូពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានចុះមូល

ដ� នសរបុចំនួន១១៨៤េលក។ សកម�ភាពទងំេនាះភាគេ្រចន គឺេផា� តេលករជួបសំេណះសំណាល និងសួរសុខទុក�

្របជាពលរដ� និងករចុះព្រងងឹបណា� ញៃផ�ក�ុងរបស់គណបក្សេនមូលដ� ន។ 
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ករេកះេហបភំ�៖ឺ សកម�ភាពេកះេហមកបំភ�កឺ�ុងរដ�សភាមានករថយចុះជាងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី២។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ មានករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធមម៌កបំភ�េឺដយផា� ល់មាតេ់នក�ុងរដ�សភាទកទ់ងនឹងករ

អនុវត�វស័ិយយុត�ិធមេ៌នកម�ុជា។ ជាមយួគា� េនះកម៏ានករបំភ�េឺដយផា� ល់មាតព់ីម�ន�ីរជរដ� ភបិាលេនក�ុងគណៈកម�

ករជំនាញៃនរដ�សភា និងេនតម្រកសួងមន�ីរមយួចំនួនផងែដរ។  

កចិ�អន�រគមនរ៍បស់រដ�សភា នងិតណំាងរ�ស�៖ ទកទ់ងនងឹកិច�អន�រគមនក៍�ុងរយៈេពលេនះ ខុមែ�ហ�លបាន

ទទួលពត័ម៌ានអំពីករេកះេហរដ�ម�ន�ីមកបំភ�េឺនក�ុងរដ�សភា ករទទលួបណ�ឹ ង នងិអន�រគមនេ៍លបណ�ឹ ងរបស់្របជា

ពលរដ�។ ករសេង�តេឃញថា ករទទួលបណ�ឹ ងរបស់រដ�សភាមានករថយចុះេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៥។ 

ចំេពះករេចញលិខិតរបស់តណំាងរ�ស�វញិ គឺមានចនំួន២៤ច្បោបែ់ដលក�ុងេនាះមានថា� យ្រពះមហក្ស្រត រជរដ� ភ ិ

បាល និងរដ�សភាក�ុងេគាលបំណងភាគេ្រចនេស� ឬអពំវនាវឲ្យចតវ់ធិានករេដម្បអីន�រគមនរ៍កដំេណាះ្រសយប��

នានា។ 

តណំាងរ�ស�១០របូ ែដលសកម�ជាងេគ៖ ចំេពះករចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស� ខុមែ�ហ�លទទួល

ពត័ម៌ានថា មានតំណាងរ�ស� ៧របូ ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ និង៣របូ ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានេធ�សកម�ភាព

េ្រចនជាងេគ។ េដយែឡកចំេពះករេឡងបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងកចិ�្របជុំេពញអង�ៃនរដ�សភាវញិ តំណាង

រ�ស�ែដលសកម�ភាពជាងេគរមួមាន ៥របូ ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និង៥របូ ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។  

ជាសរបុសកម�ភាពរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េទមូលដ� នមានចំនួនេ្រចន ប៉ុែន�ប្បដវិទចុងេ្រកយេនរវងគណ

បក្សទងំពីរ ករេ្របអំេពហិង្សោ ករេ្រប្របាស់ច្បោប ់និងករែកបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភាេដម្បបី�ង� ប េកៀបសង�ត ់និង

ដកសិទ�ិចំេពះអ�កតណំាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ បាននាមំកនូវករធា� កចុ់ះ្របសិទ�ភាពរបស់រដ�សភា និងករទញ   

ទំលកក់រអនុវត�នេ៍គាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យេសរ ីពហុបក្ស នងិនីតិរដ�េនកម�ុជា។  

ចំនួនៃនករសន�នារបស់គណបក្ស្របជាជន និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិកប៏ានធា� កចុ់ះ េហយករសន�នារវង

គណបក្សទងំពីរេនក�ុងរដ�សភាកម៏និបានេពញេលញ។ ករសន�នាគា� េនះ្រត�វបានេមលេឃញថាជា មេធ្យោបាយមយួ

ល�ក�ុងករេដះ្រសយករែខ�ងគនំិតគា� រវងគណបក្សទងំពីរ និងប�� ជាតិនានា។  

 
 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម៖ 

 េឈ� ះ    េលខទូរសព័� 

• េលក គល់ ប��  ០១២ ៩៤២ ០១៩ 

• េលក កន សវង្ស ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 

• េលក សិុន ទិត្យសីហ ០១២ ២៥២ ៦៦១ 
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េសចក�ី្របកសព័ត៌មានស�ពី ីករសេង�ត        

រដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទំ៣ី  

ៃននីតិកលទ៥ី (ភាសអង់េគ�ស)                                                                                                                                 
 



 
 

 

Phnom Penh, February 20th, 2017 
 

Press Release  
 

National Assembly and Parliamentary Watch for the 3rd Year of the 5th mandate 

 
The annual report on National Assembly (NA) and Parliamentary Watch in the third year of the 

5th mandate, 2016, found out that the effectiveness of the assembly deteriorated. This was largely due to 

the aggravated manipulation by ruling party’s members of parliaments (MPs), against members of the 
opposition. This included violation of MPs’ immunity, reducing the role of opposition, MPs and 
eliminating leadership of MPs of each party and leader of Minority MPs. In the case of MP’s immunity, 
those MPs belonging to the ruling party, who dominate the Steering Committees in the National 
Assembly, approved upon the request for the criminal prosecution against the opposition MPs. The ruling 
party’s MPs with unilateral consent, passed the proposed amendment of the Internal Regulations of the 
NA with the aim to eliminate the minority MPs group leader constituted by law. However, those 
convicted for involvement in the brutal and violent attack on opposition MPs last year, known members 
of armed force and bodyguard unit, have just been promoted. 

In the same period, the numbers of activities of expert commissions of the national assembly have 
decreased, whereas the activities of field visits rapidly increased compared to the previous report. It was 
found that the numbers of MPs who have had opportunities to express their opinions in the debates 
sessions of the drafted laws and national assembly’s debate sessions decreased when compared to 2015. 

The National Assembly, dominated by the ruling party’s, has passed the amendment of Section 
48 new (3), and the amendment dissolved the role of MPs’ leadership of each party and leader of 
minority MPs in the National Assembly. 

Referring to this amendment, Mr. Koul Panha, executive director of COMFREL, stated that: “In 
a real parliamentary system, it needs minority groups or opposition party in National Assembly be 
recognized by law. In Cambodia, to be recognized as a minority group or opposition party leader by 
National assembly’s internal rule, they must have at least 25% of seats of the entire National Assembly.  
However, in India only 10% of all seats of the lower house is needed. In a liberal democracy, the 
majority group has ruling power while minority group is granted their rights, including the rights of 
minority group, the right to protection, right to access information, dialogue partner with majority group 
and the right of proposed a draft laws, .” 

The National Assembly’s Plenary Sessions Processes: In this period, the National Assembly 
ordinary plenary sessions were conducted three times; the first plenary session continued the 5th ordinary 
session, started from early November 2016 to early February 2016, second plenary session was the 6th 
ordinary session, started from April 2016 to early July 2016 and the third plenary session was the 7th 
ordinary session, started in October, 2016. 
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Within the year, there were thirty two (32) agendas brought up for debates and approved, 
including; two (2) opening plenary session’s messages from the His Majesty, two (2) summarized reports 
of National Assembly’s activities during vacation, twenty one (21) drafted laws submitted by 
government, four (4) times of voting on confidence on the proposed candidates submitted by 
government, two (2) decisions to permit the competent authorities to take action against Members of 
Parliament and one (1) time of summoning a minister for questions in plenary session.  

Amongst all of these, 21 key agendas were approved by unilateral ruling party’s MPs, including 
16 drafted laws, 02 voting in confidence on proposed candidates, 02 decisions for approval and 01 
plenary summoning for questions; whereas 11 key agendas were adopted without debate on the drafted 
laws’ contents. The findings of this report show that the numbers of MPs who had expressed their 
opinions in plenary sessions decreased compared to the previous year, while a majority of lawmakers still 
remain silent. The debates in the plenary sessions, agendas discussed by opposition MPs were actively 
debated as was the case in the previous year. 

COMFREL observed that after the boycott of the opposition MPs in mid-2016 in the days after 
the violation of MPs in front of National Assembly, the adoption of the drafted laws did little to foster 
debate about the content of those draft law as presented at the time by opposition party’s MPs. 

The National Assembly’s Specialized Commissions’ Activities: In this 3rd year of the fifth 
legislature, activities of the specialized commissions decreased compared to the previous year. The 
number of activities recorded was found to have decreased by 60 times in total whereas in 2015 the 
specialized commissions remarkably increased by 105 times. Amongst all activities, 31 were conducted 
by CNRP-lead specialized commissions, and 29 conducted by those led by the CPP. These activities 
included invitations to concerned ministers to answer questions before them and other concerned 
ministries, meeting with local authorities and citizens to observe and understand their concerns, receiving 
complaints, and reviews and visiting directly conflicted areas, especially land disputes, and meeting with 
local and international non-NGOs to discuss concerns. 

Parliamentarian constituency/field visits: This year, parliamentarian’s field visits were 
remarkably high, while the aims of their visits were focusing on attracting supports from citizens as the 
2017 elections approach. Many suggestions, proposals and offers have been made by MPs, some of them 
responded and got feedback immediately and others are ongoing with a promise to review and check at 
National Assembly. 

COMFREL found that 102 of 123 parliamentarians conducted 1801 field/constituency visits, 
recorded in the 5th mandate of legislature. 617 field visits were conducted by 56 CPP lawmakers and 
1184 were conducted by only 45 CNRP lawmakers. The purposes of parliamentarians’ field visits were 
largely meetings and greeting with local people, and strengthening the political party network.  

The Hearings: The numbers of hearings when compared to last year’s report, have fallen. In 
recent times, the Minister of Justice was summoned for questioning in the plenary session about justice 
enforcement and administration. Ministers have been seen in hearings to clarify at the NA’s expert 
commissions and ministries. 

The National Assembly and Parliamentarians’ Intervention: Summoning ministers to questioning, 
receiving people’s complaints for possible solution are defined as parliamentarians’ interventions. The 
report doesn’t find any decrease in terms of receiving petitions compared to 2015-report. 24 letters were 
issued and submitted to the government, the King, His Majesty and the National Assembly by 
parliamentarians seeking for possible solution.  
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Top 10 Active MPs who made fields visits and voiced expression in plenary session debates:  Ten 
MPs have a high profile of their performance. 07 from CNRP and 03 from CPP were very active in 
field/constituency visits. However, in term of expression to the session debates, only five MPs from each 
party were recorded as always expressing opinion during the debates, longer than others.  

In short, the MPs field/constituency visits had increased remarkably, but there were some 
controversial issues between CPP and CNRP in the cases of violation, legal harassment of opposition 
MPs, using legislation as a politically motivated tool, and amendment to the Internal Rules of the 
National Assembly to harass the right of the opposition PMs. This has led to an overall decline in the 
effective role and performance of the National Assembly, negatively effecting the principles of liberal 
democracy, pluralism and rule of law enshrined in the Cambodian constitution. 

Political dialogue between CPP and CNRP has declined to the detriment of the political process, 
causing the National Assembly to dysfunction.  Political dialogue is essential if outstanding and 
controversial issues between the two leading parties are to be resolved for the good of the nation’s future 
development.   

  
For further information, please contact 

- Mr. Koul Panha  012 942 019 
- Mr. Korn Savang   011 884 840  
- Mr. Sin Tithseiha  012 252 661 
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របាយករណ៍ស�ពីីលទ�ផលៃនករសេង�ត       

រដ�សភា និងតណំាងរ�ស� 
 

 



ខុមែ�ហ�ល       
របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ ៃននីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

១. សេង�បកររកេឃញ 

របាយករណ៍សេង�តរដ�សភា និងតណំាងរ�ស� ឆា� ទំី៣ ៃនរដ�សភានីតិកលទ៥ី ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ រកេឃញថា ្របសិទ�

ភាពរបស់រដ�សភា្រត�វបានទមា� ក ់ ពិេសស្រក�មមតិភាគេ្រចនែដលកនអ់ំណាចបានបំពរបំពនដកអភយ័ឯកសិទ�ិសភារបស់

តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ និងបន�យតនួាទីរបស់តណំាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ និង្រពមទងំលុបេចលថា� កដឹ់កនាំ

តំណាងរ�ស� និង្របធាន្រក�មមតិភាគតិច។ តណំាងរ�ស�គណបក្សកនអ់ណំាចៃនរដ�សភាបានេបកផ�ូវឲ្យអជា� ធរមានសមត�

កិច�េធ�ករេចទ្របកន ់ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន និងឃំុខ�ួនតណំាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ។  ជាមយួគា� េនះ គណបក្សកនអ់ំណាច 

ជាឯកបក្ស បានអនុមត័ច្បោប ់ និងេធ�វេិសធនកម�បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភាលុបេចល្រក�មមតិភាគតិចទទួលស� ល់េដយច្បោ

ប។់ មានករេលកទកឹចិត� តេម�ងឋនន�រសក�ិដល់អ�កៃដដល់ែដលជាម�ន�ីៃនកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុ កងអង�រក្ស ែដលបានេ្រប
អំេពហិង្សោ្របឆាងំតំណាងរ�ស�គណបក្សមតិិភាពតិច។  

េដយែឡក សកម�ភាពករងររបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាវញិ គឺមានករថយចុះ ប៉ុែន�សកម�ភាពៃនករចុះ

មូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�មានករេកនេឡង េបេធៀបនឹងឆា� ទំ២ី (ឆា� ២ំ០១៥)។ េន្រសបេពលែដលចំនួនតណំាងរ�ស�

េឡងបេ��ញមតិក�ុងករពិភាក្សោ និងអនុមត័ច្បោប ់នងិបរមិាណៃនករបេ��ញមតិេនក�ុងកិច�្របជុំេពញអង�របស់រដ�សភាកម៏ាន

ករថយចុះ េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៥។ 

 ក�ុងរយៈេពលចុងេ្រកយេនះ រដ�សភាែដលមានែតតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សកនអ់ណំាច បានសេ្រមចេដយអត�េនា 

មត័េធ�វេិសធនកម�បទប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភា ្របករ៤៨ថ� ី (បី) េដយលុបេចលតនួាទីថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស� និងតួនាទី
្របធាន្រក�មមតិភាគតិចេនក�ុងរដ�សភា។ 

 ដេំណ រករ្របជុេំពញអង�របស់រដ�សភា៖ រដ�សភាបានេបកសមយ័្របជុំេពញអង�សម��ចំនួន៣េលក ែដលេលកទី១គឺ
ករបន�សមយ័្របជុំេលកទ៥ីក�ុងចេនា� ះេដមែខវចិិ�ក ដល់េដមែខកុម�ៈឆា� ២ំ០១៦ េលកទី២គឺសមយ័្របជុំេលកទ៦ី ពីែខេមស 

ដល់េដមែខកក�ដឆា� ២ំ០១៦ និងេលកទី៣គឺសមយ័្របជុំេលកទី៧ ក�ុងែខតុលឆា� ២ំ០១៦។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះមានរេបៀបវរៈចំនួន៣២្រត�វេលកមកពភិាក្សោ នងិអនុមត័ែដលរមួមាន៖ ្រពះរជសររបស់្រពះមហ

ក្ស្រតចំននួ០២ របាយករណ៍សេង�បរបស់រដ�សភាេនចេនា� ះសមយ័្របជំុេពញអង�ចនំួន០២ េសចក�ី្រពងច្បោបច់នំួន២១ ករ

េបាះេឆា� តេ្រជសតងំ និងផ�ល់េសចក�ីទុកចតិ�ចំននួ០៤េលក ករសេ្រមចឲ្យអជា� ធរមានសមត�កិច�មានចណំាតក់រេលករណី

តំណាងរ�ស�ចនំួន០២េលក និងករបំភ�ចឺំេពះមខុរដ�សភាចំនួន១េលក។ 

រេបៀបវរៈសំខន់ៗ ចំនួន២១ ្រត�វបានរដ�សភាអនុមត័េដយសំេឡងឯកបក្សែដលក�ុងេនាះរមួមាន េសចក�ី្រពងច្បោប់

ចំនួន១៦ ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំចំនួន០២េលក ករអនុមត័េសចក�ីសេ្រមចចនំនួ០២េលក នងិករេឆ�យបំភ�ចឺំនួន០១េល
ក។ ជាមយួគា� េនះកម៏ានរេបៀបវរៈចំនួន១១ ្រត�វបានអនុមត័េដយមនិមានករពិភាក្សោេដញេដលេលខ�ឹមសរច្បោបេ់ដយអ�ក

តំណាងរ�ស�។ ករសេង�តេឃញថា ចំនួនអ�កតណំាងរ�ស�េឡងបេ��ញមតិ នងិបរមិាណៃនករបេ��ញមតិមានករថយចុះ

េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� នឹងឆា� ទំី២ េន្រសបេពលែដលតំណាងរ�ស�ភាគេ្រចនេនែតមនិបានេឡងបេ��ញមតិពិភាក្សោ

េលខ�ឹមសរច្បោប ់ េដយស�ិតេនក�ុងស� នភាពស�បស់� ត។់ ចំេពះសកម�ភាពពិភាក្សោេដញេដលវញិ រេបៀបវរៈមយួចនំួន

ែដលតំណាងរ�ស�ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិចូលរមួពិភាក្សោ គឺមានករពិភាក្សោេដញេដលផុសផុលដូចនងឹរយៈេពលដូចគា�

ក�ុងឆា� ទំី២។ 
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ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា េនបនា� បព់ីមានករេធ�ពហិករមនិចូលរមួកិច�្របជុំក�ុងរដ�សភាពីតំណាងរ�ស�គណបក្ស

សេ�ង� ះជាតិេនពកក់ណា� លឆា� ២ំ០១៦ (េនេ្រកយករវយដំអ�កតណំាងរ�ស�ខ�ួន២របូេនមុខរដ�សភា) ករអនុមត័េសចក�ី
្រពងច្បោបន់ានា គឺមនិមានករពិភាក្សោសួរេដញេដលផុសផុល ដូចេនេពលមានករចូលរមួ្របជុំពីតំណាងរ�ស�គណបក្ស

សេ�ង� ះជាតិេនាះេទ។ 

េនសមយ័្របជុំេលកទី៦ គណបក្សនេយាបាយទងំពីរក�ុងរដ�សភាមានករែខ�ងគំនិតគា� េលករបក្រសយមា្រតក�ុង

រដ�ធម�នុ��ទកទ់ងេទនឹងអភយ័ឯកសិទ�អិ�កតណំាងរ�ស� េ្រពះតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា (ែដលមានសំេឡង

ភាគេ្រចន) បានសេ្រមចឲ្យមានករេចទ្របកន ់ករចបខ់�ួន និងឃំុខ�ួនតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតទិងំមានអភយ័

ឯកសិទ�ិសភា។ ជុំវញិករណីេនះ តណំាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានេចទ្របកនថ់ា រដ�សភាបានរេំលភរដ�ធម�នុ��  

េហយករសេ្រមចេនះជាេរឿងនេយាបាយ និងជាករគរំមកំែហងេទេលករបំេពញករងររបស់អ�កតំណាងរ�ស�។ ្រសប

េពលគា� េនះ តំណាងរ�ស�ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានសេ្រមចេធ�ពហិករមនិចូលរមួ្របជុំក�ុងរដ�សភាផងែដរ។ 

សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជនំាញរបស់រដ�សភា៖ េនក�ុងឆា� ទំី៣េនះ សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�

សភាមានករថយចុះ េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី២ (ឆា� ២ំ០១៥)។ ករសេង�តរកេឃញថា គណៈកម�ករជំនាញទងំ

១០ៃនរដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពសរបុចំនួន៦០េលក ខណៈែដលក�ុងឆា� ២ំ០១៥ គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាបានេធ�
សកម�ភាពសរបុចនំួន១០៥េលក។ ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពទងំេនះ គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយគណបក្ស  

សេ�ង� ះជាតិមានសកម�ភាពចំនួន៣១េលក េហយសកម�ភាពគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជន

កម�ុជាមានចនំួន២៩េលក។  

សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាទងំេនាះរមួមានៈ ករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបំភ�កឺ�ុងគណៈកម�ករ

ជំនាញ និងជបួពិភាក្សោេនសម្ីរកសួងពកព់ន័� ករចុះជួបពិភាក្សោករងរជាមយួអជា� ធរមានសមត�កចិ�ឬ/និង្របជាពលរដ� 

េដម្បពីិនិត្យ និងែស�ងយល់ពបី�� កង�ល់នានាតមមូលដ� ន សកម�ភាពទទួលពក្យបណ�ឹ ងពី្របជាពលរដ� និងករចុះេទដល់

កែន�ងែដលមានទំនាស់េផ្សងៗ ពិេសសប�� ទំនាស់ដធី�ី និងជបួពិភាក្សោករងរជាមយួ្រក�មអង�ករសង�មសីុវលិជាតិ និងអន�រ

ជាតិ។ 

សកម�ភាពចុះមលូដ� នរបស់តណំាងរ�ស�៖ ក�ុងរយៈេពលេនះ សកម�ភាពៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�

មានករេកនេឡង ខណៈែដលេគាលបំណងក�ុងករចុះមលូដ� នភាគេ្រចនក�ុងេគាលបណំងទកទ់ញ្របជា្របិយភាព និងករ

គា្ំរទមកេលគណបក្សនេយាបាយរបស់ខ�ួន េ្រពះថា ករេបាះេឆា� តខិតជិតមកដល់ក�ុងឆា� ២ំ០១៧។ មានសំណូមពរ នងិ

សំេណ ជាេ្រចន ្រត�វបានេលកេឡងក�ុងសកម�ភាពចុះមូលដ� នេនាះ ែដលសំេណ មយួចំនួនទទួលបានករេឆ�យតបភា� មៗេន

មូលដ� ន និងមយួចំននួេទៀត្រត�វេលកយកមកពិនតិ្យ និងសិក្សោេនរដ�សភា។  

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា សកម�ភាពចុះមូលដ� នមានចំននួ១៨០១េល ែដលេធ�សកម�ភាពេដយតណំាងរ�ស�

ចំនួន១០២របូៃនតំណាងរ�ស�សរបុចំនួន១២៣របូ។ ចំនួនសកម�ភាពេនះជាចំនួនេ្រចនមនិធា� បម់ាន ចបត់ងំពីចបេ់ផ�ម

ដំេណ រកររដ�សភានីតិកលទី៥េនះ។ ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពទងំេនាះ មានតណំាងរ�ស�ចំនួន៥៦របូពីគណបក្ស្របជាជន

កម�ុជាបានចុះមូលដ� នចំនួន៦១៧េលក េហយមានតណំាងរ�ស�ចនំនួ៤៥របូពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិបានចុះមូលដ� នសរបុ

ចំនួន១១៨៤េលក។ សកម�ភាពទងំេនាះភាគេ្រចន គឺេផា� តេលករជបួសំេណះសំណាល និងសួរសុខទុក�្របជាពលរដ� និងករ

ចុះព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងរបស់គណបក្សេនមូលដ� ន។ 
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ករេកះេហបភំ�៖ឺ សកម�ភាពេកះេហមកបំភ�កឺ�ុងរដ�សភាមានករថយចុះជាងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី២។ ក�ុងរយៈ

េពលេនះ មានករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធមម៌កបំភ�េឺដយផា� ល់មាតេ់នក�ុងរដ�សភាទកទ់ងនឹងករអនុវត�វស័ិយយុត�ិ
ធមេ៌នកម�ុជា។ ជាមយួគា� េនះកម៏ានករបភំ�េឺដយផា� ល់មាតព់ីម�ន�ីរជរដ� ភបិាលេនក�ុងគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា និង

េនតម្រកសួងមន�ីរមយួចនំនួផងែដរ។  

កចិ�អន�រគមនរ៍បស់រដ�សភា នងិតណំាងរ�ស�៖ ទកទ់ងនឹងកិច�អន�រគមនក៍�ុងរយៈេពលេនះ ខុមែ�ហ�លបានទទលួ

ពត័ម៌ានអពំីករេកះេហរដ�ម�ន�ីមកបំភ�េឺនក�ុងរដ�សភា ករទទួលបណ�ឹ ង និងអន�រគមនេ៍លបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ�។ ករ

សេង�តេឃញថា ករទទួលបណ�ឹ ងរបស់រដ�សភាមានករថយចុះេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៥។ ចំេពះករេចញ

លិខិតរបស់តំណាងរ�ស�វញិ គឺមានចនំួន២៤ច្បោបែ់ដលក�ុងេនាះមានថា� យ្រពះមហក្ស្រត រជរដ� ភបិាល និងរដ�សភាក�ុង

េគាលបំណងភាគេ្រចនេស� ឬអំពវនាវឲ្យចតវ់ធិានករេដម្បអីន�រគមនរ៍កដំេណាះ្រសយប�� នានា។ 

ចនំនួលិខតិអន�រគមន ៍នងិេដះ្រសយ៖ មានករខិតខំរបស់អ�កតណំាងរ�ស�ក�ុងករេចញលិខិតអន�រគមនរ៍ហូតដល់ 

២៤ច្បោប ់ភាគេ្រចនជាលិខតិរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េដម្បេីស�ឲ្យមានករពន្យល់ បក្រសយពីសមាជិករជ

រដ� ភបិាល និងេស�ចតវ់ធិានករពីស� បន័ពកព់ន័� រមួទងំថា� យ្រពះមហក្ស្រត ប៉ុែន�ក�ុងេនាះមានែត១៦លិខិតប៉ុេណា� ះ ្រត�វ

បានេឆ�យតប។ 

តណំាងរ�ស�១០របូ ែដលសកម�ជាងេគ៖ ចំេពះករចុះមលូដ� នរបស់តំណាងរ�ស� ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានថា មាន

តំណាងរ�ស� ៧របូ ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិរមួមាន ឯកឧត�ម េហង ដណារ ៉ ូឯកឧត�ម េអង ៃឆអ៊ង េលកជំទវ ែក សុវណ�

រតន ៍ឯកឧត�ម អ៊ ូចន័�ឬទ�ិ ឯកឧត�ម ែកវ ភរិម្យ ឯកឧត�ម ហូរ វ៉ន ់និងឯកឧត�ម គង ់បរ៉ូ  និង៣របូ ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

រមូមាន េលកជំទវ នួម សុភណ័ េលកជំទវ ែក ចន័�មុនី និងេលកជំទវ េឡាក េខង បានេធ�សកម�ភាពេ្រចនជាងេគ។ 

េដយែឡក ចំេពះករេឡងបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងកិច�្របជុំេពញអង�ៃនរដ�សភាវញិ តំណាងរ�ស�ែដលសកម�ភាព

ជាងេគរមួមាន ៥របូ ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជារមួមាន ឯកឧត�ម ឈង វនុ ឯកឧត�ម ែហម ខន ឯកឧត�ម ជាម េយៀប ឯកឧត�ម 

ម៉ុម ជឹមហុ៊យ នងិសេម�ច ហុ៊ន ែសន និង៥របូ ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ រមួមាន ឯកឧត�ម សុន ៃឆ ឯកឧត�ម ឃី វណ� េដត  

ឯកឧត�ម ឡុង ប៊ុន�ី ឯកឧត�ម យឹម សុវណ�  នងិឯកឧត�ម លិម គិមយ៉ា។ 

ករេ្របអំេពហិង្សោ ករេ្របច្បោប ់ នងិករេ្របតុលករចំេពះអ�កតណំាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំយ៉ាងេហចណាស់

ចំនួន០៤ករណី ដូចជាករដកតំែណងអនុ្របធានទី១ៃនរដ�សភាពីឯកឧត�ម កឹម សុខ ករវយដំតំណាងរ�ស� ករប��បសុ់

ពលភាពតំណាងរ�ស�របស់ឯកឧត�ម សម រង្ុស ីនិងករេបកឲ្យមានចំណាតក់រេដយតុលករ និងអជា� ធរ កងកលំំង្របដប់

អវធុេលតំណាងរ�ស�ទងំេនមានអភយ័ឯកសិទ� ិ ដូចចំេពះឯកឧត�ម កឹម សុខជាេដម។ មានករេ្របកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុ

ឃាតរ់ថយន�ឯកឧត�ម កឹម សុខ និងពទ័�ទសី� កក់រគណបក្សសេ�ង� ះជាតិរហូតដល់ឯកឧត�ម កឹម សុខ ឃំុខ�ួនឯងេនក�ុងស�

កក់រគណបក្សអស់រយៈេពលជាង៦ែខ។ 

ចំននួៃនករសន�នារបស់គណបក្ស្របជាជន និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិកប៏ានធា� កចុ់ះែដលមានចំនួន០២េលកប៉ុេណា� ះ 

េហយករសន�នារវងគណបក្សទងំពីរេនក�ុងរដ�សភាកម៏និបានេពញេលញ។ ករសន�នាគា� េនះ្រត�វបានេមលេឃញថា ជា

មេធ្យោបាយមយួល�ក�ុងករេដះ្រសយករែខ�ងគំនតិគា� រវងគណបក្សទងំពីរ នងិប�� ជាតិនានា។ 
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អំពីរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� 

២. ដំេណ រករ្របជុំរបសរ់ដ�សភា 

េនចេនា� ះពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ រដ�សភានីតិកលទ៥ីបានេបកសមយ័្របជុំេពញអង�សម��

ចំនួន៣េលកែដលមានរេបៀបវរៈសរបុចំនួន៣២។ សមយ័្របជុំទងំ៣េលកេនាះរមួមាន េលកទី១ ករបន�សមយ័្របជុំេលកទី
៥ (គិតពចុីងែខវចិ�ិក ២០១៥ ដល់េដមែខកុម�ៈ ២០១៦) មានរេបៀបវរៈចំននួ០៩ េលកទី២ សមយ័្របជុំេលកទ៦ី (គិតពីែខ

េមស ដល់េដមែខកក�ដ២០១៦) មានរេបៀបវរៈចំននួ១៥ និងេលកទី៣ សមយ័្របជុំេលកទី៧ (គិតពីែខតុល ឆា� ២ំ០១៦) 

មានរេបៀបវរៈចំនួន០៨។   

 

 

 

 

 

 

 

 

រេបៀបវរៈទងំ៣២េនាះរមួមានៈ ្រពះរជសររបស់្រពះមហក្ស្រតជូនសមយ័្របជុំរដ�សភាចំនួន២េលកក�ុងសមយ័

្របជុំេលកទី៦ និងសមយ័្របជុំេលកទី៧ របាយករណ៍សេង�បចេនា� ះសមយ័្របជុំរបស់រដ�សភាចំនួន២េលក គចឺេនា� ះសមយ័

្របជុំេលកទី៥ និងទី៦ នងិចេនា� ះសមយ័្របជុំេលកទ៦ី និងទី៧ េសចក�ី្រពងច្បោបច់ំនួន២១ ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំ នងិផ�ល់

េសចក�ីទុកចិត�ចំននួ៤េលក, ករបំភ�េឺដយផា� ល់មាតព់ីរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធមច៌ំននួ១េលក និងករអនុមត័េសចក�សីេ្រមចចំនួន

២េលក។   

េសចក�ី្រពងច្បោបច់ំនួន២១ែដល្រត�វបានរដ�សភាេធ�ករពិភាក្សោ នងិអនុមត័រមួមានៈ ១.)េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីព ី

ហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៦ ២.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីស�ិត ិ ៣.)េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីទូរគមនាគមន ៍ ៤.)

េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលពិធសីរស្រមាបេ់ធ�វេិសនធនកម�កិច�្រពមេ្រព�ងម៉ារ៉េកស ស�ីពីករបេង�តអង�

ករពណិជ�កម�ពិភពេលកេដម្បបី��ូ លកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីកិច�ស្រម�លពណិជ�កម�េទក�ុងឧបសម័�ន�១ៃនកិច�្រពមេពៀងម៉ារ៉

េកស ៥.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ង ស�ីពីករបេង�តមជ្ឈមណ� លជីវៈច្រម�ះអស៊ន ៦.)

េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីសុខភាពសត� នងិផលិតកម�សត� ៧.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពកីរអនុមត័យល់្រពមេលកចិ�្រពមេពៀង ស�ី
ពីករបេង�តធនាគារវនិិេយាគេហដ� រចនាសម័�ន�អសីុ ៨.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប់

្រគងឆា� ២ំ០១៥ ៩.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីគណេនយ្យ និងសវនកម� ១០.)េសចក�្ីរពងច្បោប ់ ស�ីពីសហជីព ១១.)េសចក�ី
្រពងច្បោប ់ស�ីពីយុត�ិធមអ៌នតីិជន ១២.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ� ភបិាលកម�ុ
ជា និងរដ� ភបិាលហុង្រគីស�ីពីករជំរញុ និងករពរគា� េទវញិេទមកៃនវនិិេយាគ ១៣.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករ្រគប្់រគងេល
ករបរចិ� គ ករផ្សោំេកសិក ជាលិក និងសររីង�មនុស្ស ១៤.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពកីរអនុមត័យល់្រពមេលពធិសីរអនុវត�

ចំននួរេបៀបវរៈ 

រយៈេពល 

វចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ កុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ េមស កក�ដ តុល តុល ឆា� ២ំ០១៦ 

េលកទី១ េលកទី២ េលកទី៣ 

៩ រេបៀបវរៈ ១៥ រេបៀបវរៈ ៨ រេបៀបវរៈ 
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ក��បក់ិច�សន្យោទ៧ី និងទី៨ េសវកម�ដឹកជ��ូ នតមផ�ូវអកស េ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ង្រកបខណ័� អស៊ន ស�ីពីេសវកម� ១៥.)

េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេល៖ ១-កិច�្រពមេ្រព�ងដឹកជ��ូ នតមផ�ូវអកស រវងរដ� ភបិាលៃនរដ�សមាជិក

សមាគម្របជាជាតិអសីុអេគ�យ ៍ និងរដ� ភបិាលៃនសធារណរដ�្របជាមានិតចនិ។ ២-ពិធីសរទ១ី ស�ីពីករមនិកណំតសិ់ទ�ិ
េហះេហរ ទី៣ និងទ៤ី រវងចណុំចណាមយួេនក�ុងទឹកដបីណា� ភាគីចុះកិច�្រពមេ្រព�ង។ ៣- ពិធីសរទ២ី ស�ីពីសិទ�េិហះេហរ

ទី៥ រវងភាគចុីះកិច�្រពមេ្រព�ង។ ១៦.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលពិធីសរវេិសនធនកម�កិច�្រពមេ្រព�ង

វនិិេយាគទូលំទូលយអស៊ន ១៧.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករ្រគប្់រគងអ�ក្របកបវជិា� ជីវៈវស័ិយសុខភបិាល ១៨.)េសចក�ី
្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលពិធសីរទី៧ស�ីពី្របពន័�ឆ�ងកតគ់យៃនកចិ�្រពមេ្រព�ង្រកបខណ័� អស៊ន ស�ីពីករ

ស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ងកតទ់ំនិញ ១៩.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលពិធីសរេដម្បអីនុវត�ក��បទ់ី៦ៃនករ

េប�ជា� េបកចំហេសវហិរ�� វត�ុេនេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ង្រកបខណ័� អស៊នស�ីពីេសវ ២០.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពកីរអនុមត័

យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីករបេង�តអង�ភាព្រសវ្រជាវម៉ា្រក�េសដ�កិច�អស៊នបកូ៣ និង២១.)េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករ 

អនុមត័យល់្រពមេលស�ីពី្រកបខណ័� ច្បោបស់្រមាបអ់នុវត�ប�� រែតមយួអស៊ន។ 

រេបៀបវរៈស�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំ និងផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�មានចំនួន៤េលក ែដលរដ�សភាបានអនុមត័រមួមាន៖ 

ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំេលសមាសភាពសមាជិករជរដ� ភបិាលែដល្រត�វែកស្រម�ល និងបេំពញបែន�មចំននួ២៦របូ ករេបាះ

េឆា� តេ្រជសតងំសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ��ចនំួន១របូ នងិករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំសមាជិក្រពឹទ�សភាចនំួន១របូ និងករេបាះ

េឆា� តទុកចិត�អគ�សវនករចនំនួ០១របូ និងអគ�សវនកររង០២របូ ៃនអជា� ធរសវនកម�ជាតិស្រមាបប់ន�អណត�៥ិឆា� ។ំ  

ចំេពះរេបៀបវរៈស�ីពីេសចក�សីេ្រមចចនំួន២េលក ែដលរដ�សភាបាន្របជុំសេ្រមចែដលរមួមាន៖ ករ្របជុំសេ្រមចេល
ករណីឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអនតណំាងរ�ស�មណ� លេខត�េសៀមរបែដល្រកសួងមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្របកន ់ ចបខ់�ួន ឃាត់

ខ�ួន ឃំុខ�ួន និងករ្របជុំសេ្រមចេលករណីឯកឧត�ម កឹម សុខតំណាងរ�ស�មណ� លេខត�កំពងច់មែដល្រកសួងមានសមត�កចិ�

េធ�ករេចទ្របកន។់ 

២.១ ករ្របជុំេពញអង�របសរ់ដ�សភា 

២.១.១ ករបេ��ញមតរិបសអ់�កតណំាងរ�ស�ក�ងុសមយ័្របជុំរដ�សភា 

ករបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងកិច�្របជុំក�ុងរយៈេពលេនះ មនិមានភាពផុសផុលដូចនឹងករបេ��ញមតិក�ុងកិច�

្របជុំក�ុងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍្របចឆំា� េំលកទ២ី (ឆា� ២ំ០១៥)។ ករសេង�តេឃញថា មានរេបៀបវរៈខ�ះមនិមានករ

ពិភាក្សោេដញេដល និងរេបៀបវរៈខ�ះេទៀត ករបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�គឺ្រគានែ់តបង� ញនូវជំហរគា្ំរទ នងិសរេសរពី
េសចក�ី្រពងច្បោប ់ និងកិច�ខតិខរំបស់រដ� ភបិាល។ រេបៀបវរៈមយួចំននួ្រត�វបានអនុមត័េដយឯកបក្ស និងមនិមានករេដញ

េដលពិភាក្សោគា� ក�ុងកិច�្របជុ។ំ ជាមយួគា� េនះ កម៏ានករេធ�ពហិករមនិចូលរមួ្របជុពំភិាក្សោពីតណំាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិ ខណៈែដលក�ុងឆា� ទំ២ី មនិមានករេធ�ពហិករេនាះេទ។  

បែន�មេលេនះ ករបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស� ហកេ់ដរេលបនា� តន់េយាបាយៃនគណបក្សេរៀងៗខ�ួន។ ករ

បេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សកនអ់ំណាច ភាគេ្រចនៃនករេឡងបេ��ញមតិបង� ញនូវេគាលជហំរក�ុងករគា្ំរទ 

និងេលកសរេសរពីេសចក�ីច្បោបែ់ដលេស�េដយរដ� ភបិាល មនិសូវមានករជែជកអពីំខ�ឹមសរច្បោប ់ េដយែតងែតេលកេហតុ

ផលថា ្រត�វបានពិនតិ្យ និងជែជកេដញេដលក�ុងគណៈកម�ករជំនាញទទួលបន�ុកសិក្សោ និងពិនិត្យេសចក�ី្រពងច្បោបទ់ងំេនាះ

រចួរល់េហយ។ ជាងេនះេទេទៀត ខ�ឹមសរៃនករេឡងបេ��ញមតិរបស់តណំាងរ�ស�មយួចំនួនគលឺយលំនងឹកររះិគនេ់ល 

តំណាង�ស�ពីគណបក្ស្របឆាងំែដលែថ�ងរះិគន ់ នងិវយ្របហរេលករអនុវត�ករងររបស់រជរដ� ភបិាល។ គួរកតស់មា� ល់ថា 
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ករបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សកនអ់ំណាចៃនរយៈេពលសេង�តក�ុងឆា� ទំី១ នងិឆា� ទំី២ មានករជែជកេដញ

េដល េលកជាសំេណ បំភ� ឺ និងេស�បែន�មចំណុចមយួចំនួនេលេសចក�ី្រពងច្បោបេ់ទតំណាងរជរដ� ភបិាលែដលមកករពរ 

េសចក�ី្រពងច្បោប។់ 

ជាកែ់ស�ងកិច�្របជុពំិភាក្សោ និងអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ំ

២០១៥ ឯកឧត�ម សុន ឆយ័ តំណាងរ�ស�មណ� លភ�េំពញពីគណបក្សសេ�ង� ះជាត ិទទលួរងកររះិគនព់ី្របធានគណៈកម�ករ

ជំនាញទី២ៃនរដ�សភា ឯកឧត�ម ជាម េយៀប េលករេលកសំណួរសួរេទកនរ់ដ� ភបិាលជុំវញិភាពមនិ្រប្រកតកី�ុងករេ្រប្របាស់

គេ្រមាងថវកិចំណាយរបស់្រកសួងមយួចនំួនថា ជាករមនិយកចិត�ទុកដកក់�ុងករពិនតិ្យឯកសរែដលរដ�សភាេផ�ជូន និងថា

សំណួរែដលបានេលកជាសំណួរដែដលៗែដលបានសួរ និងេឆ�យតបពីតំណាងរជរដ� ភបិាលរចួេហយក�ុងេពល្របជុំរបស់គ

ណៈកម�ករ។ 

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា អ�កតំណាងរ�ស�ែដលចូលរមួ្របជុំភាគេ្រចន គឺបន�រក្សោភាពេស��មស� តម់និបានេឡង

បេ��ញមតិដូចក�ុងឆា� ទំី១ និងទី២ែដរ ខណៈែដលតំណាងរ�ស�េឡងបេ��ញមតិភាគេ្រចនគឺសមាសភាពដែដលៗ។ 

ក�ុងអំឡុងេពលែដលតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេធ�ពហិករមនិចូលរមួ្របជុពំិភាក្សោ ករសេង�តេឃញថា 

ភាគេ្រចនៃនតំណាងរ�ស�េឡងបេ��ញមតិ គឺមនិបានេផា� តេលខ�ឹមសរច្បោប ់ ឬករបេ��ញមតិជែជកពិភាក្សោសួរេដញេដល

េទអ�កករពរច្បោបេ់នាះេទ  េដយ្រគានែ់តេឡងមកគា្ំរទេលរេបៀបវរៈ និងករេលកសរេសរកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ� ភ ិ

បាលែតប៉ុេណា� ះ។ ជាកែ់ស�ង េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងេលករបរចិ� គ ករផ្សោេំកសិក ជាលិក នងិសររីង� មនុស្ស 

មានតំណាងរ�ស�២របូប៉ុេណា� ះែដលបានេឡងបេ��ញមតិ។ 

តរងទ១ី. តរងអ�កតំណាងរ�ស�បានបេ��ញមតិេ្រចនជាងេគ ១០របូ (គិតជានាទ)ី 

ល.រ េគាត�នាម នងិនាម គណបក្ស 
ចនំនួនាទ ី

អព្យោ្រកតឹ វជិ�មាន អវជិ�មាន សរុប 

១ សុន ៃឆ  ១០៥ ០៤ ០២ ១១១ 

២ ឈង វុន  ២៩ ១៥ ០២ ៤៦ 

៣ ែហម ខន  ២៣ ០៤ ០០ ២៧ 

៤ ជាម េយៀប  ១៤ ០៤ ០២ ៤៧ 

៥ ម៉ុម ជឹមហុ៊យ  ១២ ០៤ ០០ ១៦ 

៦ ឃី វណ� េដត  ១២ ០២ ០១ ១៥ 

៧ ហុ៊ន ែសន  ១៣ ០០ ០០ ១៣ 

៨ ឡុង ប៊ុន�ី  ១១ ០១ ០១ ១៣ 

៩ យឹម សុវណ�   ១៣ ០០ ០០ ១៣ 

១០ លិម គិមយ៉ា  ០៧ ០២ ០៤ ១៣ 
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ខុមែ�ហ�លសូម្រសងម់តិរបស់តំណាងរ�ស�ពីររបូ ក�ុងចំេណាមតំណាងរ�ស�ែដលបានបេ��ញមតិេ្រចនជាងេគក�ុងកិច�

្របជុំេពញអង�រដ�សភា។ ករបេ��ញមតិរបស់ឯកឧត�ម សុន ៃឆ េនក�ុងកិច�ពិភាក្សោច្បោបស់�ីពីសហជីព មតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យ៖  

«តងនាមឲ្យគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ខ�ុ ំសូមេស�ឲ្យករេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ ធានាបាននូវសិទ�ិទងំឡាយរបស់កម�ករ... 

ចងេ់ឃញសុខដុមរមនារវងកម�ករ និងនិេយាជក... េដម្បបីេង�តករងរជូន្របជាពលរដ�ែខ�រ....»។ មតកិ�ុងនយ័វជិ�មាន៖ «ខ�ុ ំសូម

សែម�ងករេកតសរេសរចំេពះករបំេពញភារកិច�របស់្រកសួងក�ុងករែកទ្រមងក់ន�ងមកេនះ....»។ មតកិ�ងនយ័អវជិ�មាន៖ «េសច

ក�ី្រពងច្បោបេ់នះមានលក�ណៈមនិទនស់ម្រសប មនិអចធានាឲ្យមានករេគារពអនុស�� ទងំឡាយ និងរដ�ធម�នុ��បាន្រតឹម

្រត�វ មនិទនទ់ទួលយកបាន...»។ េដយែឡក ករបេ��ញមតិរបស់ឯកឧត�ម ឈង វនុ េនក�ុងកិច�ពិភាក្សោច្បោបស់�ីពីសហជីព 

េនះែដរ មតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យ៖ «េយងជែជកគា� ពីច្បោបស់ហជីព េយងមនិែមនេធ�ករងរនូវសហជីពណាមយួេនាះេទ... រដ� ភិ
បាល្រត�វករពរទងំកម�ករទងំនិេយាជក និងស្រមបស្រម�លេធ�យ៉ាងណាឲ្យកម�កររស់ និេយាជករស់ទងំអស់គា� ...»។ មតិក�ុង

នយ័វជិ�មាន៖  «ខ�ុ ំសូមេកតសរេសរឯកឧត�ម អុិត សំេហងក�ុងនាមេសនាធិកររដ� ភបិាល  ែដលបានេរៀបចំច្បោបេ់នះេឡង...»។   

មតិក�ុងនយ័អវជិ�មាន៖ ែថ�ងសំេដេលតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ «ខ�ុ ំមានករេសកស� យណាស់ ចំេពះសំណួរែដល

េលកេឡង.... អ�ីែដលេសកស� យែមនែទនេនាះ...េមច៉កម៏ានស�ងដ់រពីរ េមច៉មនិេធ�ស�ងដ់រែតមយួ...»។ 

២.១.២ ករបេ��ញមតជិាបរមិាណរបសអ់�កតណំាងរ�ស�ក�ងុសមយ័្របជុំរដ�សភា 

 ចំេពះករបេ�� ញមតិជាបរមិាណរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងសមយ័្របជុំរដ�សភាវញិ ករសេង�តេឃញថា ហកម់និសូវផុស

ផុល េបេធៀបេទនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍ឆា� ទំី២ (ឆា� ២ំ០១៥)។ ករថយចុះេនះេដយេហតុថា មានករែខ�ងគំនិត

គា� រវងគណបក្សទងំពីរេលចំណាតក់ររបស់រដ�សភាចំេពះតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ អំេពហិង្សោេលអ�កតំណាងរ�ស� 

និងករេ្រប្របាស់ស� បន័តុលករក�ុងេចទ្របកន ់និងផ�នា� េទសេលសកម�ជន និងម�ន�ីជានខ់�ស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែដល 

ឈនដល់ករេធ�ពហិករមនិចូលរមួ្របជុំពីតណំាងរ�ស�េនះ។ ជាមយួគា� េនះ រេបៀបវរៈខ�ះ្រត�វបានអនុមត័ែតឯកបក្ស និងមនិ

មានករពិភាក្សោ។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះមានតំណាងរ�ស�ចំនួន១៨របូប៉ុេណា� ះបានេឡងបេ��ញមតិពិភាក្សោេលរេបៀបវរៈទងំ៣២ េបេធៀប

នឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ មានតណំាងរ�ស�ចំនួន៤៣របូបានេឡងបេ��ញមតិពិភាក្សោ។ គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា

មានតំណាងរ�ស�ចនំួន០៨របូ (ក�ុងចំេណាម៦៨របូ) បានេឡងបេ��ញមតិចនំួន១២ដង។ រឯីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិែដលមាន

តំណាងរ�ស�១០របូ (ក�ុងចេំណាម៥៥របូ) បានេឡងបេ��ញមតិចំននួ២០ដង។ ជាករកតស់មា� ល់ េបេទះជាមានករេធ�ពហិ

ករមនិចូលរមួ្របជុំ ប៉ែុន�បរមិាណៃនករបេ��ញមតរិបស់តំណាងរ�ស�ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិេ្រចនជាងតណំាងរ�ស�ពី
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ 

           ២.១.៣ ខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមតិរបសអ់�កតណំាងរ�ស�េធៀបនឹងរយៈេពលសរបុតមគណបក្ស 

ខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េនក�ុងកចិ�្របជុំេពញអង�របស់រដ�សភា ្រត�វបានវភិាគេដយែបងែចក

ជាបីសូរ(Tone)គ៖ឺ អព្យោ្រកឹត្យ វជិ�មាន និងអវជិ�មាន ចំេពះស� បន័ រេបៀបវរៈ ឬតួអង�/ស� បន័រដ� ភបិាលណាមយួែដលអ�ក

តំណាងរ�ស�និយាយសំេដេទ។ ខ�មឹសរអព្យោ្រកឹត្យ គឺសំេដេលមតិធម�តេទេលតួអង� ឬស� បន័ណាមយួ។ ចំែណកឯ

វជិ�មានគឺេផា� តេលករេលកសរេសរពីគុណសម្បត�ិេសចក�ី្រពងច្បោប ់ េគាលនេយាបាយ ឬតួអង� ឬស� បន័ណាមយួ។ រឯីអវជិ�

មានវញិ គឺនិយាយពីគុណវបិត�ិរបស់េសចក�ី្រពងច្បោប ់េគាលនេយាបាយ ឬតអួង� ឬស� បន័ណាមយួ។ 
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របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ នីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

ករេឡងបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ទងំ ១៨របូ បានចំណាយរយៈេពលសរបុចំនួន ៣៤៦នាទី (េស�នងឹ០៥

េម៉ាង៤៦នាទី)។ តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំនួន ០៨របូ បានេឡងបេ��ញមតិសរបុចំននួ ១៤៣នាទី (េស�នងឹ

០២េម៉ាង៣៨នាទ)ី រឯីតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិចំនួន១០របូ បានេឡងបេ��ញមតិសរបុចំននួ ២០៣នាទី (េស�នងឹ

០៣េម៉ាង២៣នាទ)ី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំេពះខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមតិតំណាងរ�ស�នាេពលេនះ ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា ករបេ��ញមតិភាគ

េ្រចនេផា� តេទេលខ�ឹមសរែបបអព្យោ្រកឹត្យ និងវជិ�មាន។ ក�ុងេនាះខ�ឹមសរែបបអព្យោ្រកតឹ្យបានចំនួន ៣១៣នាទី (េស�
នឹង០៥េម៉ាង១៣នាទី) និងវជិ�មានបានចនំួន ២៥នាទី ចំែណកខ�មឹសរអវជិ�មានបានចនំនួ ០៨នាទបី៉ុេណា� ះ។ 

២.១.៤ ខ�មឹសរៃនករបេ��ញមតិរបសអ់�កតណំាងរ�ស�តមគណបក្សេទេលតអួង� ស� បន័ 
និងចណុំចេផ្សងៗ 

តរងខងេ្រកមេនះ បានបង� ញពីខ�ឹមសរករបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស� តមគណបក្សេទេលតួអង� ឬស� បន័

នានាេនក�ុងសមយ័្របជុំេពញអង�ទងំ១៨កិច�្របជុ។ំ អ�កតំណាងរ�ស�បានបេ��ញមតិក�ុងខ�ឹមសរែបបអព្យោ្រកឹត្យ អវជិ�មាន 

និងវជិ�មាន។  

្រកហ�ិកទី១៖ ចំនួននាទី និងភាគរយករបេ��ញមតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យ វជិ�មាន អវជិ�មាន របស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជា 
ជនកម�ុជា 

ករសេង�តេឃញថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បាន

េឡងបេ��ញមតិចំនួន១៤៣នាទីែដលក�ុងេនាះអ�ក

តំណាងរ�ស� បានបេ��ញមតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យ

ចំននួ៩៤នាទីេស�នឹង៦៦%ៃនករបេ��ញមតិសរបុ។ 

ចំែណកឯករបេ��ញមតិក�ុងនយ័វជិ�មានចំននួ៤៣

នាទីេស�នឹង៣០% ៃនករបេ��ញមតិសរបុ ខណៈែដរ

ករបេ��ញមតិក�ុងនយ័អវជិ�មាន មានចំននួ ០៦នាទី
េស�នឹង ០៤%ៃនករបេ��ញមតសិរបុ។  
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៦៦%(៩៤នាទី) 

៣០%(៤៣

នាទី) 

៤%(០៦នាទី) 

ករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�គណប្ស្របជាជនកម�ុជា 

អព្យោ្រកឹត្យ 

វជិ�មាន 

អវជិ�មាន 



របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ នីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

្រកហ�ិកទី២៖ ចំនួននាទី នងិភាគរយករបេ��ញមតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យ វជិ�មាន អវជិ�មាន របស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស        
សេ�ង� ះជាតិ 

ករសេង�តេឃញថា គណបក្សសេ�ង� ះជាតិបាន

េឡងបេ��ញមតិចំននួ ២០៣នាទី ក�ុងេនាះអ�ក

តំណាងរ�ស�បានបេ��ញមតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកតឹ្យ

ចំនួន១៧៥នាទី េស�នឹង ៨៦%ៃនករបេ��ញមតិ
សរបុ។ ចំែណកឯករបេ��ញមតិក�ុងនយ័វជិ�មាន 

មានចំនួន១៦នាទី េស�នឹង ០៩%ៃនករបេ��ញមតិ
សរបុ ខណៈែដរករបេ��ញមតិក�ុងនយ័អវជិ�មាន 

មានចំនួន១២នាទីេស�នឹង ៥%ៃនករបេ��ញមតិ 

សរបុ។  

តរងទី២៖ ខ�មឹសរៃនករបេ��ញមតិទងំបីចណុំចសំខន់ៗ របស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្ស (គិតជានាទី)៖ 

ល.រ ចំណុចែដលពកព់ន័� 
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ សរបុ 

(នាទី) អព្យោ្រកឹត្យ វជិ�មាន អវជិ�មាន អព្យោ្រកឹត្យ វជិ�មាន អវជិ�មាន 

១ រេបៀបវរៈកំពុងពិភាក្សោ ៣៥ ១៣ ០ ៨៤ ០៨ ០ ១៤០ 

២ នាយករដ�ម�ន� ី ០៤ ០ ០ ០ ០ ០ ០៤ 

៣ រជរដ� ភបិាល ២៣ ២៥ ០ ២៧ ០៨ ១០ ៩៣ 

៤ ្របធានរដ�សភា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

៥ រដ�សភា ០៤ ០ ០ ០១ ០ ០ ០៥ 

៦ គណៈកម�ករនានារបស់រដ�សភា ០៤ ០ ០ ០ ០ ០ ០៤ 

៧ ្របធាន្រពឹទ�សភា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

៨ ស� បន័្រពឹទ�សភា និងសមាជិក ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

៩ គណបក្សខ�ួនគាត ់ ០ ០ ០ ០១ ០ ០ ០១ 

១០ គណបក្សដែទេទៀត ០១ ០ ០២ ០ ០ ០ ០៣ 

១១ តំណាងរ�ស�ខ�ួនឯង ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១២ តំណាងរ�ស�ដៃទេទៀត ០ ០ ០៤ ០២ ០ ០ ០៦ 

១៣ មណ� ល (េខត�/រជធានី) របស់គាត ់ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១៤ មណ� ល (េខត�/រជធានី) េផ្សងេទៀត ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១៥ តុលករ ០ ០ ០ ០ ០ ០២ ០២ 

១៦ ប�� �ស�ី ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១៧ អនុសសនេ៍លច្បោបកំ់ពុងពិភាក្សោ ០២ ០ ០ ១៨ ០ ០ ២០ 

៨៦%(៧៥នាទី) 

៩%(១៦នាទី) ៥% (១២នាទី) 

ករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�គណប្សសេ�ង� ះជាតិ 

 

អព្យោ្រកឹត 

វជិ�មាន 

អវជិ�មាន 

      |  9 

 



របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ នីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

១៨ សំណួរ/សំុករបំភ�េឺលច្បោបកំ់ពុងពិភាក្សោ ០៩ ០៥ ០ ២៧ ០ ០ ៤១ 

១៩ យុវជន ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

២០ ប�� េផ្សងៗ ១២ ០ ០ ១៥ ០ ០ ២៧ 

សរបុ 
៩៤ ៤៣ ០៦ ១៧៥ ១៦ ១២ 

៣៤៦ 
១៤៣ ២០៣ 

ករសេង�តេឃញថា ករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយទងំពីរេផា� តសំខនេ់ទេលចំណុច 

ពកព់ន័�ចនំួន៣ ែដលបានចំណាយរយៈេពលេ្រចនជាងេគក�ុងចំេណាមតួអង� និងស� បន័ទងំ២០ចណុំចែដលបានកំណត។់ 

ចំណុចទងំ៣ ៃនករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�បានេផា� តខ� ងំរមួមាន៖ ទ១ី.រេបៀបវរៈកំពុងពិភាក្សោ ទ២ី.តអួង�រជ    

រដ� ភបិាល និងទី៣.សំណួរ/សំុករបំភ�េឺលច្បោបក់ំពុងពភិាក្សោ ែដលអ�កតំណាងរ�ស�ចំណាយរយៈេពលសរបុចនំួន ២៧៤

នាទី (០៤េម៉ាង៣៤នាទ)ី េស�នឹង៧៩% ៃនរយៈេពលៃនករបេ��ញមតិសរបុ។ 

ករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ទកទ់ងនឹងករេលករេបៀបវរៈកំពុងពិភាក្សោ មានរយៈេពលចំនួន ១៤០នាទ ី

េស�នឹង៤០% ៃនចំនួនរយៈេពលករបេ��ញមតិសរបុ រឯីករបេ�� ញមតិជាខ�ឹមសរពកព់ន័�នឹងរជរដ� ភបិាល គឺសំេដេទេល
តួអង�រជរដ� ភបិាល ឬស� បន័រដ� ភបិាល ្រត�វបានតំណាងរ�ស�េ្របេពលបេ��ញមតិចំនួន ៩៣នាទី េស�នងឹ ២៧% ៃនចនំួនរ

យៈេពលករបេ��ញមតិសរបុ និងករបេ��ញមតិជាខ�ឹមសរពកព់ន័�េលករដកសំ់ណួរ/សំុករបំភ�េឺលច្បោបក់ពុំងពិភាក្សោ 

មាន     រយៈេពលចំននួ៤១នាទី េស�នឹង ១២%ៃនចំនួនរយៈេពលករបេ�� ញមតិសរុប។ 

ចំេពះសូរ(Tone) ៃនករបេ��ញមតរិបស់តំណាងរ�ស�េលចំណុចែដលពកព់ន័� ករសេង�តេឃញថា តំណាងរ�ស�ពី
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានបេ��ញមតិក�ុងនយ័អព្យោ្រកឹត្យចំនួន ៩៤នាទី រឯីតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិបាន

បេ��ញមតចិំនួន ១៧៥នាទ។ី រឯីករបេ��ញមតិក�ុងនយ័វជិ�មាន តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានបេ��ញមតិ
ចំនួន ៤៣នាទ ី ខណៈតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិចំណាយេពលបេ��ញមតិចំនួន ១៦នាទ។ី ចំែណកករបេ��ញ

មតិក�ុងនយ័ែបបអវជិ�មានវញិ តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាកម�ុជា ចណំាយេពលបេ��ញមតិចំននួ ០៦នាទី រឯីតណំាងរ�ស�

ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតចិណំាយេពលបេ��ញមតិចនំនួ ១២នាទី។  

ករបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េផា� តេលខ�ឹមសរអព្យោ្រកឹត្យ និងវជិ�មាន ខណៈែដល

តំណាងរ�ស�ពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិេផា� តេលខ�ឹមសរែបបអព្យោ្រកតឹ្យ។ 

២.១.៥ គណុភាពៃនករពិភាក្សោ និងអនុមត័ច្បោប់/រេបៀបវរៈ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ រដ�សភានតីិកលទី៥ បានអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោប ់ នងិវេិសធនកម�ច្បោបប់ានចនំួន២១ច្បោប។់ 

ករសេង�តេលករអនុមត័ច្បោបេ់ឃញថា មានេសចក�ី្រពងច្បោបម់យួចំនួន្រត�វបានអនុមត័េដយមានលក�ណៈ្របញាប្់របញាល់ 

និងេស�រែតមនិមានករពិភាក្សោេដញេដលក�ុងកិច�្របជុំ ខណៈមានេសចក�ី្រពងច្បោបម់យួចំនួនេទៀត ្រត�វអនុមត័េដយសំេឡង

គា្ំរទឯកបក្ស។ ករផ�ល់អនុសសន ៍នងិមតិេយាបល់មយួចំនួនរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុងកិច�ពិភាក្សោឲ្យដល់តណំាងរជរដ� ភិ
បាល (អ�កករពរច្បោប)់ េធ�ករបែន�ម ឬែកត្រម�វ នងិេស�ឲ្យលុបមា្រតមយួចំនួន ប៉ុែន�សំេណ ទងំេនះ្រត�វបានបដិេសធ។ 

េសចក�ី្រពងច្បោបសំ់ខន់ៗ ដូចជា៖ េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ំ

២០១៥ េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីយុត�ិធមអ៌នីតជិន េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីសហជីព ្រត�វបានរដ�សភាអនុមត័េដយគា� នសំេឡង 

គា្ំរទពីតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ និងេធ�េឡងេដយេ្របរយៈេពល្រតឹមែត១កិច�្របជុបំ៉ុេណា� ះ (១្រពឹក) ក�ុងករ
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ពិភាក្សោ និងអនុមត័។ ខណៈែដលេសចក�ី្រពងស�ីពីសហជីព្រត�វបានមជ្ឈដ� នជាតិ និងអន�រជាតិេលពីករ្រព�យបារម� និង

ទមទរឲ្យមានករពន្យល់ និងដកមា្រតមយួចំនួនែដលរតឹត្បតិដល់សិទ�ិ្របមូលផ�ុ ំ និងករចូលរមួេដយេសរ។ី  

េនចុងសមយ័្របជុំេពញអង�េលកទី៥ ករសេង�តេឃញថា មានករបេ��ញមតិពិភាក្សោ នងិអនុមត័យ៉ាងផុសផល 

េពលគឺ មានករបេ��ញមតិសួរេដញេដលទងំពីតំណាងរ�ស�ែដលមានសំេឡងភាគេ្រចន និងសំេឡងភាគតិចេនរដ�សភា។ 

េទះជាយ៉ាងណាេសចក�ី្រពងច្បោបច់ំននួ០៣ រមួមាន េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលកចិ�្រពមេពៀងស�ីពីករ

បេង�តធនាគារវនិិេយាគេហដ� រចនាសម័�ន�អសីុ េសចក�្ីរពងច្បោបស់�ីពគីណេនយ្យ និងសវនកម� និងេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី
ករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៥ គឺមានតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបានេឡង

បេ��ញមតិគា្ំរទ នងិេធ�ករេកតសរេសរ្រក�មករងរតតែ់តងច្បោប ់ប៉ុែន�ពុំមានករជែជកសួរេដញេដល និងែថមទងំេស�មនិ

ឲ្យមានករពិភាក្សោេទៀតផង េដយអះអងថាេសចក�ី្រពងច្បោបទ់ងំេនះ្រត�វបានពនិិត្យ និងពិេ្រគាះេយាបល់គា� រវង្រក�ម

ករងរតកែ់តងច្បោប ់នងិគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភារចួរល់អស់េហយ។  

ចំែណកឯសមយ័្របជុំេលកទ៦ី ៃនរដ�សភា នីតិកលទី៥ ករពិភាក្សោ និងអនុមត័េលេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីសហជពី 

អនុសសន ៍ និងសំណូមពរមយួចំនួនរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របឆាងំេឡងេនក�ុងកិច�្របជុំ ្រត�វបដិេសធមនិទទួលយក

េទពិចរណាពីតំណាងរជរដ� ភបិាល (អ�កករពរច្បោប)់។ តំណាងរ�ស�បានេស�ឲ្យែកែ្របពក្យក�ុងមា្រតមយួចំនួនដូចជា

ពក្យ «ឡុកេឡ» េទជាភាសែខ�រ និងបែន�មនូវសនា� នុ្រកមបក្រសយពក្យៃនមា្រតក�ុងច្បោប ់ ប៉ុែន�្រត�វតំណាងរជរដ� ភបិា

លបដិេសធ មនិទទួលសំេណ ទងំេនាះ េដយប�� កេ់ហតុផលថា ពក្យខ�ះមានពន្យល់េនក�ុង្រកមរដ�ប្បេវណី នងិបានជ្រមាប

ឲ្យវគ�ិនតណំាងរ�ស�េស�េនាះេទសកសួរកម�ករ កម�ករនីពីពក្យទងំេនះ ែដលតណំាងរដ� ភបិាលអះអងថា ពួកគាត្់រគប់

គា� ស� ល់ពក្យទងំេនះអស់េហយ និងច្បោស់េទៀតផង។  

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា អនុសសន ៍ និងសំេណ ភាគេ្រចនែដល្រត�វបានេលកេឡងក�ុងកចិ�្របជុំេដយអ�កតណំាង

រ�ស�មនិ្រត�វបានទទួលយកពីតំណាងរជរដ� ភបិាល (អ�កករពរច្បោប)់េឡយ។ 

តរងទី៣៖ តរងរេបៀបវរៈែដលសភាអនុមត័េដយមនិមានវត�មាន/សំេឡងគា្ំរទពគីណបក្សសេ�ង� ះជាតិ  

ល.រ រេបៀបវរៈ 
ៃថ�ែខពិភាក្សោ 

និងអនុមត័ 

រយៈេពល

ពិភាក្សោ 

សំេឡង 

អនុមត័ កំណតស់មា� ល់ 

១ 

- ច្បោបស់�ីពី ហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគង

ឆា� ២ំ០១៦  

- ច្បោបស់�ីពី ស�ិតិ  

- ច្បោបស់�ីពី ទូរគនាគមន ៍

សមយ័្របជំុេលកទី៥  

នីតិកលទី៥ េនៃថ�ទី 

៣០ វចិ�ិក ២០១៥ 

៣០៨ 

នាទី 

៦៦ 

សំេឡង 

- ចូលរមួពីេដយគណបក្សទងំពីរែត គណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិមនិចូលរមួក�ុងករអនុមត័  

- មានភាពមនិ្រប្រកតីមយួចំននួចំេពះករ

ចំណាយ និងមនិមានឯកសរ្រតឹម្រត�វ 

២ 
- ច្បោបស់�ីពី ករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�

ស្រមាបក់រ្រគប្់រគង ២០១៥ 

សមយ័្របជំុ េលកទី៥ 

នីតិកលទី៥ េនៃថ�ទី

១៣ មករ  

ឆា� ២ំ០១៦ 

២៨៥

នាទី 

៦៦ 

សំេឡង 

- ចូលរមួ្របជំុទងំពីរគណបក្ស ប៉ុែន�

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមនិ

ចូលរមួក�ុងករអនុមត័  

- មានភាពមនិ្រប្រកតីមយួចំននួចំេពះករ

ចំណាយ និងមនិមានឯកសរ្រតឹម្រត�វ 

- ឯកសរមនិទន្់រគប្់រគាន ់និងយឺតយ៉ាវ

ក�ុងករេផ�េទសវនករេដម្បេីធ�សវនកម� 
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៣ - ច្បោបស់�ីពី សហជីព 

សមយ័្របជំុរដ�សភា

េពញអង�េលកទី៦ 

នីតិកលទី៥ េនៃថ�ទី

១២ េមស  

ឆា� ២ំ០១៦ 

 

៣៣២ 

នាទី 

៦៧ 

សំេឡង 

- ចូលរមួ្របជំុទងំពីរគណបក្ស ប៉ុែន�

តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមនិ

ចូលរមួក�ុងករអនុមត័  

-អនុសសនរ៍បស់ខ�ះតំណាងរ�ស�្រត�វបដិ  

េសដមនិយកេទពិនិត្យ និងែកែ្រប 

- មានភាពច្រម�ងច្រមាស់េលខ�ឹមសរៃន

មា្រតមយួចំននួក�ុងច្បោបេ់នះែដលតំណាង

រ�ស�គណបក្ស និង្រក�មសហជីពេស�ឲ្យេធ�
ករែកត្រម�វ 

៤ 

ករសេ្រមចករណី ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន 

តំណាងរ�ស�មណ� លេខត� េសៀមរបែដល

្រកសួងមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្របកន់

ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន ឃុំខ�ួន 

សមយ័្របជំុ េលកទី៦ 

នីតិកលទី៥  

ៃថ�ទី១២ េមស  

ឆា� ២ំ០១៦ 

២០នាទី 
៦៤ 

សំេឡង 

- មនិមានវត�មានតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស

សេ�ង� ះជាតិចូលរមួ េ្រពះមានករែខ�ង

គំនិតគា� រវងគណបក្សទងំពីរ 

- ករអនុមត័ចំណាយេពល្របមាណ ២០

នាទី 

៥ 

- ករសេ្រមចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខ 

តំណាងរ�ស�មណ� លកំពងច់ម ែដល ្រត�វ

្រកសួងមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្របកន។់ 

- ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំសមាជិក

្រពឹទ�សភា 

- ច្បោបស់�ីពី យុត�ិធមអ៌នីតិជន 

-  ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពម េលកិច�

្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងរដ�

ភបិាលហុង្រគី ស�ីពីករជំរុញ និងករពរគា�

េទវញិេទមក ៃនវនិិេយាគ 

សមយ័្របជំុ េលកទី៦ 

នីតិកលទី៥ ៃថ�ទី 

៣០ ឧសភា  

ឆា� ២ំ០១៦ 

 

២៣៣

នាទី 

៦៨ 

សំេឡង 

- មនិមានវត�មានគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ

ចូលរមួ 

- ចំណាយេពលកិច�្របជំុ១ ស្រមាបអ់នុមត័

រេបៀបវរៈទងំអស់េនះ 

៦ 

ករេឆ�យបំភ�េឺដយផា� ល់មាតជូ់នរដ�សភា

របស់ ឯកឧត�មអង� វង្សវឌ្ឍនា រដ�ម�ន�ី្រកសួង

យុត�ិធម ៌

សមយ័្របជំុ េលកទី៦ 

នីតិកលទី៥ ៃថ�ទី 

០៩ មថុិនា  

ឆា� ២ំ០១៦ 

៧៤នាទី  

- សំណួរហកដូ់ចជា្រត�វបានេរៀបចំទុក 

- អ�កតំណាងរ�ស�២រូបេឡងសួរជាសំណួរ

ដល់រដ�ម�ន�ី 

៧ 

- ច្បោបស់�ីពី ករ្រគប្់រគងេលករបរចិ� គ ករ

ផ្ំសោេកសិក ជាលិក និងសររីង�មនុស្ស។  

- ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលពិធី

សរអនុវត�ក�� បកិ់ច�សន្យោទី៧ និងទី៨េស

វកម�ដឹកជ��ូ នតមផ�ូវអកស េ្រកមកិច�

្រពមេ្រព�ង្រកបខណ័� អស៊ន ស�ីពីេសវកម� 

- ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេល៖ 

    ១) កិច�្រពមេ្រព�ងដឹកជ��ូ នតមផ�ូវ

អកស រវងរដ� ភបិាលៃនរដ�សមាជិក

សមាគម្របជាជាតិអសីុអេគ�យ ៍និងរដ� ភិ
បាលៃនសធារណរដ�្របជាមានិតចិន។  

     ២) ពិធីសរទី១ ស�ីពីករមនិកំណតសិ់ទ�ិ
េហះេហរ ទី៣ និងទី៤ រវងចំណុចណាមយួ

េនក�ុងទឹកដីបណា� ភាគីចុះកិច�្រពមេ្រព�ង  

សមយ័្របជំុរដ�សភា

េពញអង�េលកទី៦ 

េនៃថ�ទី៣០ មថុិនា 

ឆា� ២ំ០១៦ 

១៦៥នាទី 
៦៥ 

សំេឡង 

- រេបៀបវរៈទងំអស់េនះ ្រត�វបានអនុមត័

េដយមនិមានវត�មានគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិ  

- ្រត�វបានអនុមត័ េ្របេពល១កិច�្របជំុ

ប៉ុេណា� ះ  

- អ�កតំណាងរ�ស�មតិសរេសរ និងគា្ំរទ

ខ�ឹមសរៃនច្បោប ់

- មនិមានករពិភាក្សោេលកខ�ឹមសរច្បោប ់

េដយ្រគានែ់តករេកតសរេសរ និងគា្ំរទ

េសចក�ី្រពងច្បោបទ់ងំេនះ ចំេពះករ

បេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�ស� 
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    ៣) ពិធីសរទី២ ស�ីពីសិទ�ិេហះេហរទី៥ 

រវងភាគីចុះកិច�្រពមេ្រព�ង។  

- ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលពិធីស

រវេិសនធនកម�កិច�្រពមេ្រព�ងវនិិេយាគទូលំ

ទូលយអស៊ន។  

៨ 

- ករេបាះេឆា� តទុកចិត�អគ�សវនករ និងអគ�

សវនកររង០៣ ៃនអជា� ធរសវនកម�ជាតិ

ស្រមាបប់ន�អណត�ិ៥ឆា�  ំរមួមាន េលក

ជំទវេសម គឹមសួគ ៌ឯកឧត�មសួនសិទ�ី ឯក

ឧត�ម អ៊ុក សរវុធ។ 

- ច្បោបស់�ីពី ករ្រគប្់រគងអ�ក្របកបវជិា� ជីវៈ  

វស័ិយសុខភបិាល 

- ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលពិធី

សរទី៧ស�ីពី្របពន័�ឆ�ងកតគ់យ ៃនកិច�្រពម

េ្រព�ង្រកបខណ័� អស៊ន ស�ីពីស្រម�លករ

ដឹកជ��ូ នឆ�ងកតទំ់និញ 

- ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលពិធី

សរេដម្បអីនុវត�ក�� បទី់៦ ៃនករេប�ជា� េបក

ចំហេសវហិរ�� វត�ុេនេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ង

្រកបខណ័� អស៊ន ស�ីពីេសវ 

- ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�

្រពមេ្រព�ងស�ីពីករបេង�តអង�ភាព្រសវ្រជាវ

ម៉ា្រក�េសដ�កិច�អស៊នបូក៣ 

- ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�

្រពមេ្រព�ងស�ីពីករបេង�តអង�ភាព្រសវ្រជាវ

ម៉ា្រក�េសដ�កិច�អស៊នបូក៣ 

- ច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលស�ីពី

្រកបខណ័� ច្បោបស់្រមាបអ់នុវត�ប�� ែតមយួ

អស៊ន 

សមយ័្របជំុេពញអង�

េលកទី៧ នីតិកលទី

៥ េនៃថ�ទី៧  តុល 

ឆា� ២ំ០១៦ 

៣០០

នាទី 

៦៧ 

សំេឡង 

- មនិមានវត�មានគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ

ចូលរមួ្របជំុ  

- ច្បោបអ់នុមត័មានករ្របញាប្់របញាល់ 

្រត�វបានអនុមត័ េដយេ្របេពល១កិច�្របជំុ

ប៉ុេណា� ះ 

 

៣. សកម�ភាពរបសគ់ណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា  

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាមានករថយចុះ េបេធៀបនឹងរយៈេពល

ដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍សេង�តឆា� ទំី២របស់ខុមែ�ហ�ល។ ក�ុងរយៈេពលេនះ គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាេធ�សកម�ភាពសរបុ

ចំនួន៦០េលក0

1 ែដលក�ុងេនាះគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា មានសកម�ភាពេ្រចនជាង

គណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាត។ិ គណៈកម�ករជំនាញដកឹនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមាន

សកម�ភាពចនំួន៣១េលក ចំែណកឯគណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានសកម�ភាពចនំួន២៩េលក។  

សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាទងំេនាះរមួមានៈ ករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបំភ�កឺ�ុងគណៈកម�ករ

ជំនាញ និងជួបពិភាក្សោេនសម្ីរកសួងពកព់ន័� ករចុះជួបពិភាក្សោករងរជាមយួអជា� ធរមានសមត�កចិ�ឬ/និង្របជាពលរដ� 

1 សកម�ភាពសេង�តទងំេនះ មនិរបប់��ូ លនូវសកម�ភាព្របជុំៃផ�ក�ុង ឬ្របជុេំលេសចក�្ីរពងច្បោប ់និងសកម�ភាពេ្រក្របេទស ឬសកម�ភាពជួបេភ��វេឡយ។ 
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េដម្បពីិនិត្យ នងិែស�ងយល់ពីប�� កង�ល់នានាតមមូលដ� ន សកម�ភាពទទលួពក្យបណ�ឹ ងពី្របជាពលរដ� នងិចុះេទដល់

កែន�ងែដលមានទំនាស់េផ្សងៗ ពិេសសប�� ទំនាស់ដធី�ី និងជួបពិភាក្សោករងរជាមយួ្រក�មអង�ករសង�មសីុវលិជាតិ និងអន�រ

ជាតិផងែដរ។  

៣.១ ដំេណ រករៃនករ្របជុំ/សរួេដញេដលក�ងុគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា  

េនក�ុងរយៈេពលេនះ មានរដ�ម�ន�ីែត ១របូប៉ុេណា� ះ ្រត�វបានេកះេហមកបំភ�េឺដយផា� ល់មាតេ់នក�ុងគណៈកម�ករៃន

ជំនាញរដ�សភា។ េនៃថ�ទី ២៥ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ឯកឧត�ម អង� វង្សវឌ្ឍនា រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម ៌បានចូលបំភ� ឺចេំពះមុខគ

ណៈកម�ករជំនាញរដ�សភា អំពីករអនុវត�ច្បោបរ់បស់តុលករនាេពលបច�ុប្បន� តមលិខិតេកះអេ�� ញរបស់គណៈកម�ករទ១ី

ៃនរដ�សភា។ ករណីមយួចនំនួែដលទកទ់ងដល់ករអនុវត�ច្បោបរ់បស់តុលកររមួមានៈ ករចប ់ករឃំុខ�ួន និងករផ�នា� េទស

អនីតិជន ករឃំុខ�ួនេលសនតីិវធិី កំណតក់ំហុសៃនករអនុវត�នីតិវធិី នងិករមនិអនុវត�តួនាទីរបស់េច្រកម និង្រពះរជអជា� ជុំ

វញិករណីវវិទដីធ�ី និងវវិទេផ្សងេទៀត និងឯករជ្យភាពរបស់តុលករ នងិករេ្រជ�តែ្រជកជាេដម ្រត�វបានេលកមកជែជក

ពិភាក្សោ និងេស�ឲ្យមានករបំភ�។ឺ មានករេឆ�យតបជាវជិ�មានក�ុងកិច�ពិភាក្សោេនាះ េដយឯកឧត�មរដ�ម�ន�ីសន្យោនឹងប��ូ ន

កង�ល់ៃនរបាយករណ៍ែដលគណៈកម�ករជំនាញរដ�សភាជូនេទស� បន័តុលករេដម្បពីិនិត្យ និងេធ�ករសិក្សោេលអនុសសន៍

ទងំអស់េនះ។ ចំែណកឯេរឿងអនីតជិនវញិ ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធមប៌�� កថ់ា ្រកសួងយុត�ិធមម៌ានកិច�ករជាេ្រចនបាន

កំពុងបំេពញ និងស�ិតេនក�ុងែផនករ េដម្បេីលកកម�ស់វស័ិយយុត�ិធមស៌្រមាបយុ់វជនេនះ េដយេនេពលេនះ ្រកសួងកំពុង

តកែ់តងច្បោបម់យួស�ីពីយុត�ធិមអ៌នីតិជន។ ច្បោបយុ់ត�ិធមអ៌នីតិជនេនះមានសរៈសំខនណ់ាស់ក�ុងករករពរសិទ�ិកុមារ េហយ

េដម្បឲី្យដំេណ រករៃនករ្រប្រពឹត�េទរបស់តុលករឲ្យដំេណ របានរលូន យន�ករមយួ គឺករដកឲ់្យមានរដ�បាលស្រមាបតុ់ល

ករែដលេ្រគាងនឹងេរៀបចំេឡងក�ុងេពលអនាគតេនះែដរ។ ចំេពះករចបខ់�ួនវញិ ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី នងិសហករ ី បានគូស

ប�� កថ់ា ចបព់ីេពលេនះេទ្រកសួងយុត�ិធមន៌ឹងខិតខំជំរញុដល់តុលករមនិឲ្យមានករឃំុខ�ួនេល្របជាជលរដ�ក�ុងករណីទំនាស់

ដីធី�ជាសមូហភាពេទៀតេនាះេទ។ 

៣.២ ករចះុេបសកកម�គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា 

ក�ុងរយៈេពលេនះ ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា គណៈកម�ករជំនាញទងំ១០ៃនរដ�សភាបានចុះេបសកកម�តមបណា�  

ស� បន័ ឬមន�ីរក�ុងរជធាន/ីេខត� េដយេផា� តសំខនេ់ទេល ទី១.ករតមដន្រត�តពិនិត្យ និងសិក្សោែស�ងយល់ករអនុវត�

ករងររបស់មន�ីរនានា ែដលស�ិតេនេ្រកមវស័ិយ

ទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករជំនាញនីមយួៗ ទី២.

ប�� ្របឈមនានាែដលមន�ីរជំនាញជបួ្របទះក�ុងែដន

កិច�ករទទួលបន�ុកៃនគណៈកម�ករ និងទី៣.ករចុះជួប

សំេណះសំណាល្របជាពលរដ�េដយផា� ល់។ 

ករេធ�សកម�ភាព/េបសកកម�របស់គណៈកម�

ករជំនាញៃនរដ�សភា តមវស័ិយទទួលបន�ុកនីមយួៗ 

មានករថយចុះជាង រយៈេពលសេង�តដូចគា� េនះក�ុងឆា� ំ

២០១៥។ គណៈកម�ករជំនាញទងំ១០ៃនរដ�សភា

បានេធ�សកម�ភាពសរបុចំនួន៦០សកម�ភាព ខណៈ
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រដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពសរបុចំនួន១០៥សកម�ភាព។ 

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា ករថយៃនចំនួនករចុះេធ�សកម�ភាពេនះអចបណា� លមកពីរដ�សភាជាតកិម�ុជាទទលួេធ�
ជាមា� ស់ផ�ះក�ុងករេបកកិច�្របជុំសភាអសីុ (APA) និងករេកនេឡងៃនកេម� នេយាបាយេដយមានករែខ�ងគំនិតគា� រវងគណ

បក្សទងំពីរេនពកក់ណា� លឆា� ២ំ០១៦ ែដលបណា� លឲ្យមានករេធ�ពហិករមនិចូលបំេពញករងររដ�សភាពីគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិរយៈេពលជិត៣ែខ។  

គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា បានេធ�សកម�ភាពករងរតមវស័ិយទទួលបន�ុកខ�ួនមានចំននួ៦០សកម�ភាព។ ក�ុង

េនាះគណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានសកម�ភាពចនំួន៣១ ចំែណកឯគណៈកម�ករជំនាញដឹក

នាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានសកម�ភាពចំននួ២៩សកម�ភាព។ ក�ុងចេំណាមសកម�ភាពទងំេនាះ គណៈកម�ករជំនាញ

ទី១ មានសកម�ភាពចនំួន០៨េលក គណៈកម�ករជំនាញទី២ មានសកម�ភាពចនំួន០៨េលក គណៈកម�ករជំនាញទី៣ មាន

សកម�ភាពចនំួន០៦េលក គណៈកម�ករជំនាញទី៤ មានសកម�ភាពចនំួន០៥េលក គណៈកម�ករជំនាញទី៥ មានសកម�ភាព

ចំនួន០៦េលក គណៈកម�ករជំនាញទី៦ មានសកម�ភាពចំនួន០៦េលក គណៈកម�ករជំនាញទី៧ មានសកម�ភាពចំនួន០៦

េលក គណៈកម�ករជំនាញទី៨ មានសកម�ភាពចំនួន០៨េលក គណៈកម�ករជំនាញទី៩ មានសកម�ភាពចំននួ០៦េលក និង  

គណៈកម�ករជំនាញទ១ី០ មានសកម�ភាពចំនួន០១េលក។  

ខងេ្រកមេនះជាពត័ម៌ានសេង�បស�ីពីសកម�ភាពេបសកម�របស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាក�ុងករបំេពញេបសកម�តម    
វស័ិយជនំាញៃនករទទួលខុស្រត�វ៖ 

គណៈកម�ករសិទ�មិនុស្ស ទទលួពក្យបណ�ឹ ង អេង�ត នងិទនំាកទ់នំងរដ�សភា្រពឹទ�សភា (គណៈកម�ករទ១ី) មានសកម�ភាព

ចំនួន ០៨សកម�ភាពរមួមាន៖ សកម�ភាពទទួលពក្យបណ�ឹ ង សកម�ភាពចុះេធ�ពិនិត្យដល់ទំនាស់ដីធ�ីផា� ល់, ជបួ្របជំុជាមយួ

តំណាងរ�ស�សង�មសីុវលិ នងិករទទួលទស្សនកិច�សិក្សោរបស់្រក�មនិស្សតិមកពសីកលវទិ្យោល័យេនេខត�បាតដ់ំបង។  

គណៈកម�ករទី១ៃនរដ�សភា បានជបួពិភាក្សោករងរជាមយួតំណាងអង�ករសង�មសីុវលិ និងអ�ករយករណ៍ពិេសស

ទទលួបន�ុកសិទ�ិមនុស្សៃនអង�ករសហ្របជាជាតិ។ េនរេសៀលៃថ�ទី០២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករបានជួបពិភាក្សោ

ករងរជាមយួតណំាងអង�ករសង�មសីុវលិមយួចំនួនដឹកនាេំដយេលក តឹក វណា� រ៉ នាយក្របតិបត�ិអង�ករមនិែមនរដ� ភបិា

លស�ីពីកម�ុជា (NGO Forum on Cambodia) ពិភាក្សោជុំវញិ្របធានបទទកទ់ងនងឹប�� ទំនាស់ដីធ� ី ប�� ធនធានធម�ជាត ិ

និងសិទ�ិមនុស្សជាេដម េនវមិានរដ�សភា។ ជាមយួគា� េនះែដរ េនៃថ�ទី២៣ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករបានជបួពិភាក្សោ

ករងរជាមយួេលក្រសី រ ៉ូណា ស�ីត អ�ករយករណ៍ពិេសសអង�ករសហ្របជាជាតិទទលួបន�ុកសិទ�មិនុស្សេនកម�ុជាេដម្បី
បង� ញពីនីតិវធិីដកព់ក្យបណ�ឹ ង ្របេភទៃនពក្យបណ�ឹ ង និងកិច�អន�រគមនរ៍បស់គណៈកម�ករទី១េនរដ�សភា។  

ចំែណកឯសកម�ភាពអន�រគមនេ៍រឿងដីធ�ីវញិ គណៈកម�ករជំនាញទី១ បានដឹកនាគំណៈ្របតិភចុូះបំេពញេបសកកម�

សិក្សោែស�ងយល់ពីប�� ទំនាស់ដីធ�ី និងជួបេដយផា� ល់ជាមយួ្រគ�សររងេ្រគាះក�ុងទំនាស់ដីធ�ីផងែដរ។ តួយ៉ាង េនរេសៀលៃថ�

ទី២៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករទ១ីៃនរដ�សភា បានជបួពិភាក្សោជាមយួ្របជាពលរដ�ចំននួ១៦្រគ�សររស់េនភូមិ
ឡពង ្រស�កកំពង្់រតឡាច េខត�កំពងឆ់ា� ងំ ែដលមានទំនាស់ដីធ�ីជាមយួ្រក�មហុ៊នKDC េនវមិានរដ�សភា។ ជំនួបេនាះេធ�េឡង 

េដម្បចីងដ់ឹងពីេគាលជំហរ និងបណំងរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករេដះ្រសយជាមយួ្រក�មហុ៊នែដលឈនេទរកវធិីស�ស�េធ�ករ

ស្រមបស្រម�លរកដំេណាះ្រសយស្រមាបភ់ាគីទងំពីរ។ គណៈកម�ករបានប�� កជ់ំហរថា ្របសិនេបករេដះ្រសយេដយ

យន�ករសភាមនិទទួលបានេជាគជយ័េទេនាះ រដ�សភានឹងប��ូ នសំណំុឯកសរទងំអស់េនះេទអជា� ធរមានសមត�កិច�ពក់

ពន័� េដម្បបីន�ជយួ េដះ្រសយជូន្របជាពលរដ�។ 
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ជាងេនះេទេទៀត រយៈេពល២ៃថ� ចបព់ីៃថ�ទី២២ ដល់ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករទី១ បានចុះបំេពញ

េបសកកម�ក�ុងេខត�បាតដ់ំបងេដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីករណីទំនាស់ដធី�ីនានាក�ុងេខត� និងេធ�ករអេង�ត្រសវ្រជាវ ្របមូល

ពត័ម៌ានពីភាគីពកព់ន័� និង្រពមទងំស� បក់របំភ�ពឺីអជា� ធរេខត�ពីករេដះ្រសយករណីទំនាស់ដីធ�េីកតមានេនក�ុងេខត� ដូចជា

ប�� ទំនាស់ដីធ�កី�ុងឃំុបឹង្របា ំនិងតំបនេ់ផ្សងៗេទៀតជាេដម។  

អជា� ធរេខត�បាតដ់ំបងបានរយករណ៍ជូនគណៈ្របតភិូៃនគណៈកម�ករជំនាញអពំបី�� ទំនាស់ដធី�ីែដលេកតមានក�ុង

េខត�សរបុចំនួន៤២០ករណី ែដលក�ុងេនាះអជា� ធរេខត�បានេធ�ករេដះ្រសយចបស់ព�្រគបប់ានចំនួន១៧៩ករណី ្រចន

េចលចំនួន១១១ករណី ដកពក្យបណ�ឹ ងចំនួន៤០ករណី ប��ូ នេទថា� កជ់ាតិជួយ េដះ្រសយចំនួន៥០ករណី និងកពុំងបន�

េដះ្រសយចំនួន៤០ករណី។ ករណីទំនាស់េនះ គមឺនិទនគ់ិតទនំាស់ស�ិតេនក�ុងគេ្រមាងចុះប�� ីជា្របពន័� និងបទប�� េលខ

០១របស់រជរដ� ភបិាលេនាះេទ។ 

គណៈកម�ករគណៈកម�ករេសដ�កចិ� ហិរ�� វត�ុ ធនាគារ នងិសវនកម�ៃនរដ�សភា(គណៈកម�ករទ២ី) មានសកម�ភាពចំននួ ០៨

សកម�ភាពរមួមាន៖ ករចុះសិក្សោែស�ងយល់ពីករ្របតិបត�ិ្របមូលចណូំលថវកិជាតិ និងប�� ្របឈមនានា ករចូលរមួសិក�

សល និងករសួរសុខទុក�្របជាពលរដ�។ 

ជាកែ់ស�ងឯកឧត�មជាម េយៀប ែដលជា្របធាន និងមានករចូលរមួពីឯកឧត�ម សួង េមង៉គ៌ា អនុរដ�េលខធិករ្រកសួង

េសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ ឯកឧត�ម អ៊ុក សរវធុ អគ�សវនកររងៃនអជា� ធរសវនកម�ជាតិ កលពីៃថ�ទ២ី១ ែខមនីា ឆា� ំ

២០១៦ បានចុះសិក្សោែស�ងយល់ពីករ្របតិបត�ិករ្របមលូចំណូលថវកិជាតិរបស់េខត�្រពះសីហនុ។ េនៃថ�ទ១ី០ ែខមនីា ឆា� ំ

២០១៦ គណៈកម�ករទ២ី និងមានករចូលរមួពី ឯកឧត�ម ស េថង អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ និងឯក

ឧត�ម អ៊ុក សរវធុ អគ�សវនកររងៃនអជា� ធរសវនកម�ជាតិ បានចុះបំេពញេបសកកម�សិក្សោែស�ងយល់ពី្របតិបត�ិករ្របមូល

ចំណូលថវកិជាត ិ និងប�� ្របឈមរបស់េខត�ស� យេរៀង។ េនៃថ�ទី២៤ និង២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករទី២ រមួ

ជាមយួឯកឧត�ម វង ់សណា� ប ់អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ ឯកឧត�ម អ៊ុក សរវធុ អគ�សវនកររងៃនអជា�

ធរសវនកម�ជាតិ បានចុះសិក្សោែស�ងយល់ពីកិច�្របតិបត�ិករ្របមូលចំណូលថវកិជាតិេនេខត�បនា� យមានជយ័។   

គណៈកម�ករែផនករ វនិេិយាគ កសិកម� អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ បរសិ� ន នងិធនធានទកឹៃនរដ�សភា (គណកម�ករទ៣ី) មាន

សកម�ភាពចនំួន០៦សកម�ភាពរមួមាន៖ ករចុះជួបពិភាក្សោជាមយួអជា� ធរម�ន�ីមូលដ� ន ករចុះែស�ងយល់េនតបំនេ់សដ�កិច�

ពិេសស ករជួបពិភាក្សោេរឿងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ករករពរបរសិ� ន និងធនធានធម�ជាតិជាមយួអជា� ធរេខត�េនបណា� ភាគឥ

សនៃន្របេទសកម�ុជា។  

ជាកែ់ស�ង្របតិភូមគណៈកម�ករជំនាញទី៣ ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម កលៃថ�ទី០៣ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ បានដឹក

នាសំមាជិក សមាជិកចុះសិក្សោែស�ងយល់ករងរេនក�ុងតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសភ�េំពញេដយមាន ឯកឧត�ម សុខ ចិនា� េសភា 

រដ�ម�ន�ី្របតិភូអមនាយករដ�ម�ន�ី និងជាអគ�េលខធិករ្រក�ម្របឹក្សោអភវិឌ្ឍនក៍ម�ុជា អមដំេណ រេនក�ុងតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស   

ភ�េំពញ។ ៃថ�ទី២៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ គណៈកម�ករជនំាញដែដលេនះ បានចុះបំេពញេបសកកម�សិក្សោែស�ងយល់វស័ិយ

ករងរែដលទកទ់ងនឹងករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករេនក�ុងេខត�ៃបលិ៉ន។ 

េនៃថ�ទី១៦ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតិភគូណៈកម�ករជំនាញទី៣ៃនរដ�សភា បានចុះេបសកកម�េនេខត�រតៈគីរេីដម្បី
ែស�ងយល់វស័ិយពកព់ន័�នឹងករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករពិេសសប�� កសិកម� បរសិ� ន និងករអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ។ 

បនា� បព់ីេបសកកម�េនេខត�រតៈគីររីចួមក េនៃថ�ទី១៧ នងិ១៨ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតិភូគណៈកម�ករជំនាញទ៣ី 

បានបន�ចុះេបសកម�ជួបពិភាក្សោករងរជាមយួថា� កដឹ់កនាេំខត�មណ� លគីរ ី និង្រកេចះជុវំញិលទ�ផលៃនករសេ្រមចករងរ និង
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ប�� ្របឈមរបស់េខត�ទងំពីរទកទ់ងនងឹវស័ិយករងរទទួលបន�ុករបស់គណៈកម�ករ ពិេសសស�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន និង

ករអភរិក្សធនធានធម�ជាតិេនក�ុងេខត�។  

គណៈកម�ករមហៃផ� ករពរជាត ិ នងិមខុងរសធារណៈៃនរដ�សភា (គណកម�ករទ៤ី) មានសកម�ភាពចំនួន០៥សកម�ភាព 

រមួមាន៖ េធ�ករែស�ងយល់ និងពិនតិ្យករអនុវត�ករងររបស់អជា� ធរក�ុងករផ�ល់េសវជូន្របជាពលរដ� ករចុះពនិិត្យ និង

សិក្សោករងរសន�ិសុខជាេដម។ 

កលពីអំឡុងេពលពកក់ណា� លែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតិភូគណៈកម�ករជំនាញទ៤ីៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម 

ហុ៊ន េណង បានចុះបំេពញេបសកកម�េនតមបណា� េខត�ភាគខងលិចៃន្របេទសរមួមានៈ េខត�ៃបលិ៉ន េខត�បាតដ់ំបង នងិ

េខត�បនា� យមានជយ័ េដម្បជីួបពិភាក្សោ នងិែស�ងយល់អំពីករងរមយួចំនួនជាមយួអជា� ធរេខត� កដូ៏ចជាមន�ីរជនំាញពកព់ន័�

នឹងវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ។ ្របធានបទៃនករពិភាក្សោរមួមាន សុខទុក�របស់្របជាពលរដ� កិច�ករែថរក្សោសន�ិ
សុខសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ និងសន�ិសុខេនតម្រពំែដន ប�� ចំណាក្រស�ក ករ្រគប្់រគងជនអេនា� ្របេវសន ៍ ករអនុវត�

េគាលនេយាបាយភូមឃំុិមានសុវត�ិភាព និងករអនុវត�នក៍ចិ�កររដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិដូចជា ករផ�ល់េសវសធារណៈ នងិ

ករេធ�អត�ស�� ណបណ័� ស�� តិែខ�រជូន្របជាពលរដ� ្រពមទងំប�� េផ្សងៗេទៀតទកទ់ងនឹងកររកីចេ្រមន នងិប�� ្របឈម

ែដលេខត�បានជួប្របទះនាេពលកន�ងមក។ 

េនៃថ�ទី១៥ ដល់ៃថ�ទ១ី៨ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតិភគូណៈកម�ករជំនាញទ៤ីៃនរដ�សភា បានចុះេបសកកម�េន

េខត�កំពងស់�ឺ េខត�្រពះសីហនុ និងេខត�េកះកុងេដម្បែីស�ងយល់ពីផលបះ៉ពល់ នងិប�� ្របឈមក�ុងករអនុវត�ច្បោប ់កិច�ករស

ន�ិសុខសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ នងិករអនុវត�េគាលនេយាបាយភូមឃំុិមានសុវត�ិភាព កចិ�កររដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ្រពមទងំ

េសចក�ីែណនា ំ ឬលិខិតបទដ� នថ�ីៗេលករអនុវត�េវទិកសធារណៈ ករផ�ល់េសវសធារណៈជូន្របជាពលរដ� ប�� ចំណា

ក្រស�ក ពីស� នភាពសកម�ភាពរបស់អង�ករសង�មសីុវលិែដលកំពុងេធ�សកម�ភាពក�ុងមូលដ� នេខត� នងិករ្រគប្់រគងជនអេនា�

្របេវសនជ៍ាេដម។ 

េនៃថ�ទី២០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតិភគូណៈកម�ករជំនាញទី៤ បានបន�ចុះេបសកកម�េនេខត�ស� យេរៀង និងេខត�

ៃ្រពែវងេដម្បពីិនិត្យេមលករផ�ល់េសវសធារណៈនានាដល់្របជាពលរដ�ពីសំណាកអ់ជា� ធរេខត�ទងំពីរ។  

គណៈកម�ករកចិ�ករបរេទស សហ្របតបិត�កិរអន�រជាត ិ េឃាសនាករ នងិពត័ម៌ានៃនរដ�សភាសភា (គណៈកម�ករទ៥ី) មាន

សកម�ភាពចនំួន០៦សកម�ភាពរមួមាន៖ ករផ្សព�ផ្សោយតនួាទីរដ�សភាដល់និស្សតិ និងករជួបពិភាក្សោករងរជាមយួម�ន�ីទូតជុំ

វញិករព្រងឹងករព្រងីកចំណងមតិ�ភាពជាេដម។  

ជាកែ់ស�ង េនៃថ�ទី០៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ ឯកឧត�ម ឈង វនុបានចូលរមួជាអធបិតី និងបានេធ�បទបង� ញពតីួនាទី 

និងដំេណ រកររបស់រដ�សភាដល់និស្សតិេនសកលវទិ្យោល័យបាតដ់ំបង ែដលមាននសិ្សតិចូលរមួ្របមាណជាង៤០០នាក។់ 

 េនៃថ�ទី១០ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតភិូគណៈកម�ករជនំាញទី៥ៃនរដ�សភាដកឹនាេំដយឯកឧត�ម ឈង វនុ បាន

ជួបពិភាក្សោករងរជាមយួថា� កដ់ឹកនា្ំរកសួងស� បន័សំខន់ៗ របស់្របេទសៃថេដម្បពី្រងឹង នងិព្រងីកកិច�សហ្របតបិត�ិកររវង

្របេទសទងំពីរ និងេដម្បែីស�ងរកកិច�អន�រគមនព៍ីអជា� ធរ្របេទសៃថ េដម្បជីួយ ករពរតមផ�ូវច្បោបដ់ល់ពលករែខ�រែដលកំពុង

េធ�ករេន្របេទសៃថ។   
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គណៈកម�ករនតីកិម� នងិយុត�ធិមៃ៌នរដ�សភា (គណៈកម�ករទ៦ី) មានសកម�ភាពចំនួន០៦សកម�ភាពរមួមាន៖ ករជួប

សំេណះសំណាលជាមយួម�ន�ីរជករ ករជួបពិភាក្សោករងរជាមយួរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម ៌ នងិករផ្សព�ផ្សោយច្បោបែ់ដលរដ�

សភាបានអនុមត័។  

គណៈកម�ករជំនាញទ៦ីៃនរដ�សភា បានជួបសំេណះសំណាលដចេ់ដយែឡកជាមយួសិស្សទហន និងកងរជ

អវធុហត�ែដលបានមកេធ�ករសិក្សោែស�ងយល់អពំីតួនាទី និងភារកិច�របស់រដ�សភាេនវមិានរដ�សភា។   

កលពីៃថ�ទី២៩ ែខកុម�ៈដល់ៃថ�ទី០៤ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ្របតិភូគណៈកម�ករជំនាញទ៦ីៃនរដ�សភា ដឹកនាេំដយឯក

ឧត�មបណ�ិ ត ែបន៉ ប��  បានចុះបំេពញេបសកកម�េនតមេខត�ស�ិតក�ុងភូមភិាគពយព្យ្របេទសរមួមាន េខត�្រពះវហិរ េខត�

ឧត�រមានជយ័ េខត�បនា� យមានជយ័ េដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីករអនុវត�ច្បោបេ់លកចិ�ករពកព់ន័�វស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់     

គណៈកម�ករ ពិេសសវស័ិយយុត�ិធម។៌ 

េនៃថ�ទី១៧ ដល់ៃថ�ទ១ី៩ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតិភគូណៈកម�ករជំនាញទី៦ៃនរដ�សភាបានចុះេបសកកម�ករងរ

េនេខត�េពធិ៍សត ់ និងេខត�កំពងឆ់ា� ងំ េដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីវស័ិយករងរែដលពកព់ន័�នងឹសមត�កិច�ទទលួខុស្រត�វរបស់ 

គណៈកម�ករ។  

គណៈកម�ករអបរ់ ំយុវជន កឡីា ធម�ករ កចិ�ករសសនាវប្បធម ៌នងិេទសចរណ៍ៃនរដ�សភា (គណៈកម�ករទ៧ី)មានសកម�ភាព

ចំនួន០៦សកម�ភាពែដលរមួមានដូចជាៈ 

កលពីៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតភិូគណៈកម�ករជំនាញទី៧ៃនរដ�សភា ដឹកនាេំដយ ឯកឧត�ម ែយម៉ ប�ុ�

ឫទ�ិ បានចុះេបសកកម�បំេពញករងរេនេខត�កំពងច់ម េដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីវស័ិយនានាែដលទកទ់ងពីករទទលួខុស្រត�វ

របស់គណៈកម�ករ ពិេសសវស័ិយអបរ់។ំ េនក�ុងដំេណ រទស្សនកចិ�េនះ គណៈ្របតិភូបានជួបពិភាក្សោករងរជាមយួថា� ក់

ដឹកនាេំខត� ម�ន�ីរជករជុំវញិេខត� នងិបានអេ�� ញេទសិក្សោែស�ងយល់េដយផា� ល់េនសលវ្ិរកឹតករេខត� នងិវទិ្យោល័យ

ហុ៊នែសនកំពងច់ម។  

េនៃថ�ទី២៥ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ េនវមិានរដ�សភា គណៈកម�ករទ៧ី បានអេ�� ញជាអធិបតកី�ុងពធិីសំេណះសំណា

លជាមយួតំណាងយុវជនៃនអង�ករសភាយុវជនែខ�រមានចំនួន៧០របូ  ែដលមកេធ�ទស្សនកិច�សិក្សោែស�ងយល់អពីំតួនាទ ី និង

ភារកិច�របស់រដ�សភា។ េនៃថ�ទី០២ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករដែដលបានចុះបំេពញេបសកកម�េនេខត�េពធិ៍សត់

េដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីករងរមយួចំនួនទកទ់ងនឹងវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ។ េនៃថ�ទ០ី៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ

២០១៦ គណៈកម�ករបានបន�ជួបភភិាក្សោករងរជាមយួថា� កដ់ឹកនាេំខត�បាតដំ់បងេដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីករងរេលវស័ិយ

ែដលគណៈកម�ករទទួលខុស្រត�វ និងចុះទស្សនកិច� និង្រត�តពិនិត្យេមលេនទីកែន�ងសំខនន់ានាដូចជា រមណីយដ� ន

្របាសទឯកភ� ំនិងមជ្ឈមណ� លគរេុកសល្យភូមភិាគបាតដ់ំបងជាេដម។ 

គណៈកម�ករសុខភបិាល សង�មកចិ� អតតីយុទ�ជន យុវនតីសិម្បទ ករងរ បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជវីៈ នងិកចិ�ករនារៃីនរដ�សភា 

(គណៈកម�ករទ៨ី) មានសកម�ភាពចនំួន០៨សកម�ភាពរមួមាន៖ សកម�ភាពចុះែស�ងសិក្សោយល់ករងរ និងពិភាក្សោករងរ

ជាមយួម�ន�ីពកព់ន�េធ�ករេលវស័ិយទទួកបន�ុកក�ុងបណា� េខត�មយួចនំួន និងសកម�ភាពជបួពិភាក្សោករងរជាមយួអង�ករ    

សង�មសីុវលិ េលប�� ្របឈមទកទ់ងនឹងវស័ិយទទួលបន�ុក។  

ជាកែ់ស�ង េនៃថ�ទី១៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦ ្របតភិូរបស់គណៈកម�ករបានចុះបំេពញេបសកកម�េនេខត�្រពះសីហនុ

េដម្បជីួបសំេណះសំណាលជាមយួអជា� ធរេខត�អំពីករ្រត�តពិនតិ្យករលកឱ់សថេនតមគ�ីនីកឯកជន និងតមដន្រត�តពិនតិ្យ
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របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ នីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

ករអនុវត�ច្បោបរ់បស់មន�ីរជនំាញនានាែដលស�ិតេនេ្រកមវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ និងចងដ់ឹងពបី�� ្របឈម

នានាែដលមន�ីរជំនាញបានជបួ្របទះ។ 

េលកជំទវ ែក សុវណ� រតន ៍បានដឹកនា្ំរបតភិូចុះេទសិក្សោែស�ងយល់ករងរមយួចំននួ ពកព់ន័�នឹងវស័ិយទទលួខុស

្រត�វរបស់គណៈកម�ករេនេខត�ចំនួនបនួគឺ េខត�មណ� លគិរ ី េខត�រតនៈគិរ ី េខត�ស�ឹងែ្រតង និងេខត�្រកេចះ ចបព់ីៃថ�ទី១៥ ដល់

ៃថ�ទី២០ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦។ ៃថ�ទី០១ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករទ០ី៨ និងសមាជិកគណៈកម�ករជំនាញមយួចំនួន

េទៀត បានជបួពិភាក្សោករងរជាមយួេលក េស�សហ� េផ�មម៉ា(Steffer Flema ) តណំាងអង�ករGIZ េដម្បពីិនតិ្យសិក្សោេធ�
យ៉ាងណាជួយ ជំរញុសកម�ភាពមលូនិធិសមធមឲ៌្យកនែ់តទូលំទូលយ ជួយ ្របជាពលរដ�ឲ្យទទួលបានេសវសុខភាពកនែ់ត

េ្រចនេឡង។ 

េនៃថ�ទី១៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករបានចុះបំេពញេបសកកម�េនេខត�កពំងស់�ឺ េដម្បែីស�ងយល់វស័ិយ

ករងរមយួចំនួនែដលពកព់ន័�នឹងករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ ដូចជាវស័ិយសុខភបិាល សង�មកចិ�ជាេដម និងបាន

ចុះសកសួរសុខទុក�្របជាពលរដ�កំពុងស្រមាកព្យោបាលជម�េឺនមន�ីរេពទ្យបែង�កេខត�កំពងស់�ឺផងែដរ។ បនា� បព់ីប��បេ់បសកកម�

េនេខត�កពំងស់�ឺ េនៃថ�ទ១ី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករទ៨ី បានជួបពិភាក្សោករងរជាមយួម�ន�ីអជា� ធរេខត�អំពីករ

យកចិត�ទុកដក្់រត�តពិនិត្យករលកឱ់សថេនតមគ�ីនកិឯកជន នងិតមដន្រត�តពិនិត្យេលករអនុវត�ច្បោបរ់បស់មន�ីរជំនាញ

នានាែដលស�ិតេ្រកមវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករ និងប�� ្របឈមនានាែដលមន�ីរជំនាញបានជបួ្របទះនាេពល

កន�ងមក។ 

គណៈកម�ករសធារណករ ដកឹជ��ូ ន ទូរគមនាគមន ៍ៃ្របសណីយ ៍ឧស្សោហកម� ែរ ៉ថាមពល ពណិជ�កម� េរៀបចែំដនដ ីនគរបូ

នយីកម� នងិសំណងៃ់នរដ�សភា (គណៈកម�ករទ០ី៩) មានសកម�ភាពចំនួន០៦សកម�ភាពែដលរមួមានៈ ចុះសិក្សោែស�ងយល់ពី

កររកីចេ្រមន និងប�� ្របឈមរបស់បណា� េខត�ភាគឦសនៃន្របេទស នងិែស�ងយល់ពីវស័ិយករងរែដលពកព់ន័�នឹងសមត�

កិច�ទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករេនេខត�កំពងច់ម េខត�ៃ្រពែវង និងេខត�ស� យេរៀង។   

ជាកែ់ស�ង េនៃថ�ទី០២ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ គណៈ្របតភិគូណៈកម�ករទី៩ៃនរដ�សភា អមដំេណ រេដយឯកឧត�ម ចន ់

តរ អគ�នាយក្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន បានអេ�� ញចុះសិក្សោែស�ងយល់ពីករអនុវត�តនួាទីភារកចិ� របស់អជា� ធរ

េខត�រតនៈគីរែីដលរមួប��ូ លមន�ីរជំនាញពកព់ន័�នឹងវស័ិយទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈកម�ករអំពីសមទិ�ផលករងរែដលសេ្រមច

បាន ប�� ្របឈមទិសេដភារកិច�ែដល្រត�វអនុវត�នប៍ន� ្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិបត�ិច្បោបន់ានាែដលរដ�សភាបានអនុមត័នាេពល

កន�ងមក ពិេសសេគាលនេយាបាយវមិជ្ឈករ និងសហវមិជ្ឈកររបស់រជរដ� ភបិាលថាេតបាន្រប្រពឹត�េទមានភាពងយ្រស�ល 

ឬជបួឧបសគ� អ�ខី�ះក�ុងេខត�។   

េដយែឡក េនៃថ�ទី០៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ គណៈ្របតិភូគណៈកម�ករទី៩ៃនរដ�សភា អមដំេណ រេដយឯកឧត�ម 

សុ៊យ ែសម រដ�ម�ន�ី្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល បានអេ�� ញចុះពិនតិ្យជាកែ់ស�ង េនករដ� នអណ�ូ ងែរម៉ាសរបស់្រក�មហុ៊ន េមស�ូ 

េហ� ល Mesco Gold ជា្រក�មហុ៊នែដលបានសំុអជា� បណ័� ពីរជរដ� ភបិាលក�ុងករេធ�អជីវកម�ែរម៉ាសេនភូមពិក ់ ឃំុយ៉ាទុង 

្រស�កអូរយ៉ាដវ េខត�រតនគីរ។ី  

េនក�ុងដំេណ របំេពញេបសកកម�តមបណា� េខត�ភាគឦសនៃន្របេទស គណៈ្របតិភូរបស់គណៈកម�ករ រមួដំេណ រ

េដយឯកឧត�ម សុ៊យ ែសម  រដ�ម�ន�ី្រកសួងែរ ៉ និងថាមពលបានបន�ដំេណ រមកកនេ់ខត�ស�ឹងែ្រតង េដម្បចុីះពិនិត្យេមលជាក់

ែស�ងេនទំនបវ់រអីគ�ិសនីទេន�េសសនេ្រកម២ នងិសិក្សោែស�ងយល់ពីករអភវិឌ្ឍន ៍ និងប�� ្របឈមរបស់េខត�េនះ េន្រពឹក

ៃថ�ទី០៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦។ 
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 គណៈ្របតិភូគណៈកម�ករទី៩ បានចុះបំេពញេបសកកម�ករងរេនេខត�កំពងច់ម េខត�ៃ្រពែវង និងេខត�ស� យេរៀង ពី
ៃថ�ទី៣ ដល់ៃថ�ទី៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦េនះ េដម្បសិីក្សោែស�ងយល់ពីវស័ិយករងរែដលពកព់ន័�នងឹសមត�កិច� ទទលួខុស្រត�វ

របស់គណៈកម�ករ។ 

គណៈកម�ករ អេង�ត េបាសសំអត នងិ្របឆាងំអេំពពុករលួយៃនរដ�សភា (គណៈកម�ករទ១ី០) មានសកម�ភាពចនំួន០១សកម�

ភាព។ កលពី្រពឹកៃថ�២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ ឯកឧត�ម អយ ខន ្របធានស�ីពីគណៈកម�ករ បានដឹកនាសំមាជិកចុះសិក្សោ

ែស�ងយល់ពីវឌ្ឍនភាពៃនករទបស់� តក់រ្របឆាងំអំេពពុករលួយ និងករអនុវត�កម�វធិកីំែណទ្រមងេ់នទីស�ីករ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ�� វត�ុ។ ក�ុងជនំួបេនាះ កជ៏ែជកអពំីករទបស់� តអ់ំេពពុករលួយ និងករេកៀងគរ្របមូលថវកិ េដម្ប្ីរទ្រទងក់ំេណ នេសដ�

កិច�ជាតិផងែដរ។  

៤. ករចុះមូលដ� នរបសអ់�កតំណាងរ�ស� 

តំណាងរ�ស�ែដលជាបេ់ឆា� ត េដយករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំពី្របជាពលរដ� ជាតំណាង្របជាជាតិែខ�រទងំមូលពុំែមន

្រគានែ់តជាតំណាងរ�ស�្របជាពលរដ�ក�ុងមណ� លរបស់ខ�ួនេនាះេទ។1

2 តំណាងរ�ស�មានតួនាទីក�ុងករ្របជុំអនុមត័ច្បោបេ់ផ្សងៗ 

តមដនករអនុវត�ច្បោបរ់បស់រដ� ភបិាល និងទទួលពក្យបណ�ឹ ង/សំណូមពរ េលប�� វវិទនានារវង្របជាពលរដ� និងឈ�ួញ/

អ�កមានអំណាចេដម្បអីន�រគមនេ៍ទរដ� ភបិាលេដម្បរីកដំេណាះ្រសយ។ រដ�សភាេបក្របជុំជាសម��ពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំ សមយ័

្របជុំនីមយួៗមានថិរេវលយ៉ាងតិចបីែខ។2

3 ក�ុងចេនា� ះសមយ័្របជុំ ជារយៈេពលវសិ្សមកលរបស់តំណាងរ�ស� តណំាងរ�ស�

បានយកេពលេនះស្រមាបចុ់ះេធ�សកម�ភាពចុះមូលដ� ន េដម្បជីួបសំេណះសំណាល ទទួលពត័ម៌ាន/សំណូមពរ និងេដះ

្រសយប�� នានារបស់ែដល្របជាពលរដ�ជបួ្របទះ។ 

តមទិន�នយ័ែដលខុមែ�ហ�លទទួលបានអពំីសកម�ភាពចុះ

មូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�តមរយៈករសេង�តផា� ល់ៃនពីបណា� ញ

ខុមែ�ហ�ល ពី្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ ពីបណា� ញសង�ម ពីករយិាល័យ

តំណាងរ�ស�តមរជធាន ី េខត� ពសី� កក់រគណបក្សនេយាបាយ 

និងពីរដ�សភាេឃញថា េនក�ុងរយៈេពលេនះ មានតណំាងរ�ស�

ចំនួន១០២របូ ចុះេធ�សកម�ភាពេនមូលដ� នសរបុចំននួ១៨០១េល
ក។ េបេធៀបនងឹរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី២ (ឆា� ២ំ០១៥) ចំនួន

តំណាងរ�ស� នងិចំននួសកម�ភាព មានករេកនេឡង េដយក�ុងរយៈ

េពលេនាះ ខុមែ�ហ�លរកេឃញថា មានតំណាងរ�ស�ែត ៩១របូ

ប៉ុេណា� ះ បានេធ�សកម�ភាពេនមូលដ� នចំននួ១០០៤េលក។  

ករេកនេឡងៃនចំននួតណំាងរ�ស� និងចំននួសកម�ភាពចុះ

មូលដ� នក�ុងឆា� េំនះ គឺអចបណា� លមកពីករេបាះេឆា� ត េ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត ់ អណត�ិទី៤ បានខិតជតិមកដល់ 

េហយចំណុចមយួេទៀតករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានអំពីសកម�ភាពរបស់តំណាងរ�ស�មានភាពទូលំទូលយជាងរយៈេពលកន�ងមក 

2 មា្រត ៧៧ ៃនរដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា  
3 ្របករ ១ ៃនប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភា 
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ែដលបានបង�លក�ណៈងយ្រស�លក�ុងករ្របមូលពត័ម៌ាន ពិេសសតមរយៈបណា� ញសង�ម (Facebook) និង្របពន័�

ផ្សព�ផ្សោយនានា ។   

៤.១ ចំននួអ�កតំណាងរ�ស� នងិចំននួដងៃនករចុះមលូដ� ន 

ក�ុងរបាយករណ៍្របចឆំា� េំលទី៣ៃននីតិកលទ៥ីេនះ ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា មានតំណាងរ�ស�ចនំួន១០២របូ ៃន

តំណាងរ�ស�សរបុចនំួន១២៣របូ បានេធ�សកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុចំននួ១៨០១េលក។ េបេធៀបនងឹករអេង�តរយៈេពល

ដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី២វញិេឃញថា ឆា� ទំី៣េនះចំនួនៃនអ�កតណំាងរ�ស�ចុះេធ�សកម�ភាពេនមូលដ� ន និងចនំនួសកម�ភាព មានករ

េកនេឡងជាងឆា� ទំី២ េដយក�ុងរយៈេពលេនាះមានតណំាងរ�ស�ែតចំននួ៩១របូបានចុះមូលដ� ន និងេធ�សកម�ភាពចំននួ 

១០០៤េលកប៉ុេណា� ះ។   

្រកភចិ៣៖ ចនំនួតណំាងរ�ស�តមគណបក្សចុះមលូដ� នេធៀបនងឹចនំនួ
តណំាងចុះមលូដ� នសរបុ 

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា ចំនួនតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

ចុះមលូដ� នេ្រចនជាងចំនួនតណំាងរ�ស�តណំាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិ។ េពលគគឺណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានតំណាងរ�ស�ចំនួន៥៦របូ 

េស�នឹង ៥៥% ៃនចនំួនតណំាងរ�ស�ែដលបានចុះមូលដ� នសរបុ។ រឯី

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានតណំាងរ�ស�ចំននួ៤៦របូេស�នងឹ៤៥%ៃន

ចំនួនតណំាងរ�ស�ែដលបានចុះមូលដ� នសរបុ។  

 

្រកភចិ៤៖ ភាគរយៃនអសនៈរដ�សភា នងិភាគរយៃនអ�កតណំាងរ�ស�តមគណបក្សចុះមលូដ� នេធៀបនងឹតណំាងរ�ស�ចុះមលូ
ដ� នសរបុ 

្រកភចិេនះបង� ញពចីំនួន អសនៈក�ុងរដ�សភា 

េធៀបនឹងករចុះមូលដ� នៃនគណបក្សទងំពីរ

គិតជាភាគរយ។ គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមាន 

៦៨អសនៈ េស�នឹង៥៥% ៃនចំនួនអសនៈ

សរបុក�ុងរដ�សភា មានតណំារ�ស�៥៦របូ េស�
នឹង៥៥% ៃនចំននួតណំាងរ�ស�បានចុះមលូដ� ន

សរបុចំននួ១០២របូ។ រឯីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ 

មាន៥៥អសនៈ េស�នឹង៤៥% ៃនចំនួនអសនៈ

សរបុក�ុងរដ�សភា មានតណំាងរ�ស� ៤៦របូ េស�
នឹង ៤៥% ៃនតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� នសរបុចំនួន១០២របូ ។ 
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គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ 
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្រកភចិ៥៖ ភាគរយតណំាងរ�ស�ចុះមលូដ� នេធៀបេទនឹងចនំនួតណំាងរ�ស�សរបុក�ុងគណបក្សរបស់ខ�ួន 

្រកភចិេនះ បង� ញពីតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� ន េធៀបេទនងឹ

ចំនួនតណំាងរ�ស�សរបុក�ុងគណបក្ស (គិតជាភាគរយ)។ ករ

សេង�ត េឃញថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា មានតណំាងរ�ស�

េកនេឡង ក�ុងករចុះបំេពញេបសកកម�តមមលូដ� នចំនួន៥៦

របូ េស�នឹង ៨២% ៃនចំនួនតណំាងរ�ស�សរបុក�ុងគណបក្ស    

ខណៈតណំាងរ�ស�ចនំួន១២របូ េទៀតេស�នឹង ១៨%ៃនចំនួន

តំណាងរ�ស�សរបុក�ុងគណបក្ស  ខុមែ�ហ�លមនិបានទទលួពី
សកម�ភាពចុះមលូដ� នេនាះេទ។  

ចំែណកឯករចុះបំេពញេបសកម�របស់តំណាងរ�ស�

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិវញិ ក�ុងរយៈេពលេនះមានករថយចុះេដយមានតំណាងរ�ស�៤៦របូ េស�នឹង៨៤% ៃនចនំួនតំណាង  

រ�ស�សរបុក�ុងគណបក្សបានចុះបំេពញេបសកកម� ខណៈតំណាងរ�ស�ចនំួន០៩របូ េស�នឹង ១៦% ៃនចំនួនតំណាងរ�ស�សរបុ

ក�ុងគណបក្ស ខុមែ�ហ�លមនិទទួលបានពត័ម៌ានពីករចុះមូលដ� នេនាះេទ។  

្រកភចិ៦៖ ចនំនួតណំាងរ�ស�ចុះមលូដ� ន នងិចនំនួសកម�ភាពចុះមលូដ� នរបស់អ�កតណំាងរ�ស�សរបុតមគណបក្ស 

្រកភចិេនះបង� ញពចីំនួនតណំាងរ�ស�ចុះមលូដ� ន និងសកម�ភាព

មូលដ� នសរបុៃនគណបក្សមានអសនៈក�ុងរដ�សភា។ ខុមែ�ហ�ល

សេង�តេឃញថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា មានចនំួនតណំាងរ�ស�

ចុះេធ�សកម�ភាពក�ុងមូលដ� នេ្រចនជាង ចំនួនតំណាងរ�ស�ចុះមូល

ដ� នពីគណបក្សសេ�ង� ះជាត។ិ ប៉ុែន�េបសេង�តពីចនំួនសកម�ភាព

មូលដ� នវញិេឃញថា តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ មាន

ចំនួនសកម�ភាពេនមូលដ� នេ្រចនជាង តំណាងរ�ស�ពគីណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា។  

ករសេង�តេឃញថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានតំណាង

រ�ស�ចំនួន៥៦របូ េធ�សកម�ភាពចំនួន៦១៧េលក រឯីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានតណំាងរ�ស�ចំននួ៤៦របូេធ�សកម�ភាពចនំនួ 

១១៨៤េលក។ 

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា កត� ែដលអចនាឲំ្យសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តណំាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ
េ្រចនជាងសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេដយសរតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិមនិសូវមានករងរចំេពះកិច�េនក�ុងរដ�សភា កដូ៏ចជាក�ុងរដ� ភបិាល។ មយួវញិេទៀត តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សេនះបានេធ�
ពហិករមនិចូលកចិ�្របជុំមយួចំនួនែដលេធ�ឲ្យតំណាងរ�ស�ទងំេនាះមានេពលេវលចុះេទមូលដ� ន។ ចំែណកឯតណំាងរ�ស�

ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាវញិ គឺមានករងរចំេពះកិច�េ្រចនេនរដ�សភា េហយករមនិសូវចុះមូលដ� នេធ�សកម�ភាព េ្រពះ

យល់េឃញថា ្រក�មករងរចុះព្រងឹងមូលដ� នរបស់គណបក្សេនះបានេធ�សកម�ភាពេ្រចនេហយ។ 
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តរងទ៤ី៖ សកម�ភាពរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� នេ្រចនជាងេគ១០របូ 

ល.រ េគាត�នាម នងិនាម 

គណ

 

សរុប

 

(គិ

 េគាលបណំងៃនសកម�ភាពចុះមលូដ� ន (គតិជាេលក) 

អន�រគមន ៍ សួរសុខទុក� 
ព្រងងឹ   

គណបក្ស 
េវទកិ 

អមដេំណ រថា� ក ់   

ដងឹនា ំ

១ េហង ដណារ ៉ូ  ១៧៨ ០៤ ៥៧ ៩៥ ០ ២២ 

២ េអង ៃឆអ៊ង  ១៣២ ០៦ ១៧ ៩៨ ០២ ០៩ 

៣ ែក សុវណ� រតន៍  ១១៤ ០២ ៦៩ ៤០ ០៣ ០ 

៤ អ៊ូ ចន័�ឬទិ�  ៩៤ ០៣ ៣០ ៦១ ០ ០ 

៥ ែកវ ភរិម្យ  ៧២ ០៥ ០៣ ៥៣ ០៣ ០៨ 

៦ នួម សុភ័ណ  ៦២ ០ ៤៨ ០៨ ០១ ០៥ 

៧ ហូរ វ៉ន ់  ៤៩ ០១ ១៤ ៣០ ០១ ០៣ 

៨ គង ់បូរ៉  ៤៧ ០១ ២៣ ១៦ ០ ០៧ 

៩ ែក ចន័�មុនី  ៤៦ ០ ៣៨ ០៦ ០ ០២ 

១០ េឡាក េខង   ៤៣ ៦ ២០ ១០ ០៤ ០៣ 

៤.២ េគាលបណំងៃនករចុះមលូដ� នរបសអ់�កតណំាងរ�ស� 

ខុមែ�ហ�លបានកំណតរ់យៈេពលៃនករឃា� េំមលសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងឆា� ទំី៣េនះ គតិចបព់ី
ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ រហូតដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ និងកណំតេ់គាលបណំងសំខន់ៗ ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នចំនួន០៥ 

េគាលបំណងរមួមាន៖ ១.ករចុះមូលដ� នក�ុងេគាលបណំងអន�រគមនេ៍ដះ្រសយប�� នានាេនតមមូលដ� ន (អន�រគមន)៍ 

២.ករចុះមូលដ� នក�ុងេគាលបំណងសំេណះសំណាល សួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមទិ�ិផលនានា (សួរសុខទុក�) 

៣.ករចុះមូលដ� នក�ុងេគាលបំណងព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងគណបក្ស (ព្រងឹងគណបក្ស) ៤.ករចុះមលូដ� នក�ុងេគាលបំណង

ចូលរមួេវទិកសធារណៈ (េវទិកសធារណៈ) និង ៥.ករចុះ

មូលដ� នក�ុងេគាលបណំងអមដំេណ រថា� កដ់កឹនា ំ(អមដំេណ រ)។ 

ខុមែ�ហ�លអេង�តេឃញថា េគាលបំណងៃនករចុះមូល

ដ� នរបស់តំណាងរ�ស�ទងំ២គណបក្ស គឺេផា� តសំខនេ់លេគាល

បំណង ចុះជបួសំេណះសំណាល សួរសុខទុក� ែចកអណំាយ និង

សេមា� ធសមទិ�ិផលនានាមានចំនួន៤៥% ៃនសកម�ភាពចុះមូល

ដ� នសរបុ។ ខណៈែដលេគាលបំណងក�ុងករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង

គណបក្សមាន៣៨% រឯីេគាលបំណងចុះអមដំេណ រថា� កដ់ឹកនាំ

មាន១៩% េគាលបណំងករចុះេដះ្រសយ និងអន�រគមនម៍ាន

៥% និងសកម�ភាពក�ុងេគាលបំណងចូលេវទិកសធារណៈមាន
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អន�រគមន៍ 
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១% ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុ។ 

ជារមួ ករចុះមូលដ� នៃនគណបក្សទងំពីរ គឺេផា� តសំខនែ់តករចុះសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមទិ�ផិល 

ករចុះអន�រគមន ៍និងចុះព្រងងឹគណបក្ស ខណៈសកម�ភាពចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈេនែតមនិសូវមានេនេឡយ។  

៤.៣ េគាលបណំងៃនករចុះមលូដ� នរបសអ់�កតណំាងរ�ស�តមគណបក្សនីមយួៗ 

ចបព់ីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ េបតមទិន�នយ័ែដលខុមែ�ហ�លទទួលបានពីនានាេឃញថា មាន

អ�កតំណាងរ�ស�ចនំនួ៥៦របូ ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបានចុះមូលដ� នចំននួ៦១៧េលក។ ចំែណកឯគណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិមានអ�កតំណាងរ�ស�ចនំួន៤៦របូ បានចុះមូលដ� នចនំួន១១៨៤េលក។  

តរងទ៥ី៖ េគាលបណំងៃនករចុះមលូដ� នរបស់អ�កតណំាងរ�ស�គណបក្ស 

េគាលបណំងៃនករចុះមូលដ� នទងំរបស់
តំណាងរ�ស�គណបក្ស 

គណបក្សនេយាបាយ 
សរបុ 

(េលក) 
៥៦ របូ  ៤៦របូ 

ករចុះសំេណះសំណាល សកសួរសុខទុក� ែចកអំេណាយ 

និងករសេមា� ធសមទិ�ផលនានា 
៣៧៧ ៤៣៦ ៨១៣ 

ករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្ស ១០៥ ៥៧៦ ៦៨១ 

ករចុះអមដំេណ រជា្រក�ម ឬអមដំេណ រថា� កដ់ឹកនា ំ ៩៦ ១២៤ ២២០ 

ករអន�រគមននិ៍ងេដះ្រសយប�� នានា ៣០ ៣៨ ៦៨ 

ករចូលរមួក�ុងេវទិកសធារណៈ ០៩ ១០ ១៩ 

សរបុេគាលបណំងតមគណបក្ស ៦១៧ ១១៨៤ ១៨០១ 

តរងខងេលបង� ញអពំីចំននួៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតណំាងរ�ស� េទតមេគាលបំណងនីមយួៗៃន

គណបក្សទងំពីរ។ េគាលបំណងទី១ៃនករចុះមូលដ� ន គឺេផា� តេទេលករជួបសំេណះសំណាល សកសួរសុខទុក� ែចក

អំេណាយ និងសមទិ�ិផលនានាមានចំនួន៨១៣េលកៃនករចុះមូលដ� នសរបុ។ ចំេពះេគាលបំណងទី២ៃនករចុះមូលដ� ន គឺ
េផា� តេលករចុះព្រងឹងៃផ�ក�ុង និងបណា� ញគណបក្សមានចំនួន៦៨១េលក េគាលបណំងទី៣ គឺេផា� តេលករអមដំេណ រថា� ក់

ដឹកនាគំណបក្សរបស់ខ�ួនមានចំនួន២២០េលក េគាលបំណងទី៤ៃនករចុះមូលដ� ន គឺេផា� តេលករអន�រគមន ៍ និងេដះ

្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�មានចំននួ៦៨េលក និងេគាលបំណងទ៥ីៃនករចុះមូលដ� ន គឺេផា� តេលករចូលរមួេវទិក 

ឬសិក� សលសធារណៈមានចំនួន១៩េលកៃនករចុះមលូដ� នសរបុ។  

 គួរប�� កែ់ដរថា សកម�ភាពចុះមលូដ� នរបស់អ�កតណំាងរ�ស� ក�ុងេគាលបណំងករអន�រគមន ៍នងិេដះ្រសយប��

នានារបស់្របជាពលរដ�ក�ុងរយៈេពលេនះ មានករេកនេឡងជាងក�ុងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៥។ មូលេហតុចបំងៗៃនករ

េកនេឡងមានដូចជា ទ១ី.កម�ុជាជួប្របេទះនឹងេ្រគាះរងំស�ួត ែដលបណា� លឲ្យអ�កតណំាងរ�ស� ពិេសសតំណាងរ�ស�ពីគណ

បក្ស្របជាជនកម�ុជា រមួជាមយួអជា� ធរមានសមត�កចិ�ចុះជួយ អន�រគមនែ៍ចកទឹកស� តដល់្របជាពលរដ� និងទ២ី.ប�� ទំនាស់

ដីធ�ីេនែតបន�ែដលេធ�ឲ្យអ�កតំណាងរ�ស�បន�ចុះអន�រគមនប៍�� េនះ។ ប៉ុែន�េទះជាយ៉ាងណា ភាគេ្រចនៃនករចុះមូលដ� ន

របស់អ�កតំណាងរ�ស� គឺេផា� តែតេទេលករចុះសំេណះសំណាល  និងសួរសុខទុក�្របជាពលរដ�  េដយមនិសូវមានសកម�ភាព 
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អន�រគមន ៍នងិេដះ្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ�េនាះេទ។ 

ដ្យោ្រកម១៖ ករេ្រប�បេធៀបចំនួនៃនករចុះមូលដ� នតមេគាលបំណងរវងតំណាង�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និង
តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ 

ដ្យោ្រកមេនះ បង� ញពីករេ្រប�បេធៀប

ចំនួនសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�កតណំាង

រ�ស� តមេគាលបំណងនមីយួៗរវងគណបក្ស

នេយាបាយទងំពីរ។  

ភាគេ្រចនករចុះមូលដ� នៃនអ�កតំណាង

រ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា គឺេផា� តេទេល
េគាលបំណងជបួសំេណះសំណាល សកសួរសុខ

ទុក� ែចកអំណាយ សមទិ�ផិលនានា ែដលមាន

តំណាងរ�ស�ចុះេធ�សកម�ភាពចំនួន៣៧៧េលក 

(េស�នឹង៦១%ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុក�ុង

បក្ស) ខណៈែដលករចុះមូលដ� ន ក�ុងេគាល

បំណង ករចុះព្រងងឹៃផ�ក�ុងនងិបណា� ញគណបក្ស

មានចំនួន១០៥េលក (េស�នងឹ១៧%ៃនសកម�ភាពចុះមលូដ� នសរបុក�ុងបក្ស)។ រឯីករចុះមូលដ� ន ក�ុងេគាលបណំងេផា� តេល
ករអមដំេណ រថា� កដ់ឹកនាគំណបក្សរបស់ខ�ួនមានចំនួន៩៦េលក (េស�នងឹ១៦%ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុក�ុងបក្ស)។ 

េដយែឡក ករចុះមូលដ� នេផា� តេលសកម�ភាពអន�រគមនម៍ានចនំនួ៣០េលក (េស�នងឹ០៥%ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុ

ក�ុងបក្ស) នងិេវទិកសធារណៈមានចនំួន០៩េលក (េស�នឹង០១%ៃនសកម�ភាពចុះមលូដ� នសរបុក�ុងបក្ស)។ 

ចំែណកឯករចុះមូលដ� នៃនតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិវញិ ភាគេ្រចន គឺេផា� តេទេលករចុះព្រងឹងបណា� ញ

ៃផ�ក�ុងគណបក្សែដលមានសកម�ភាពចំនួន៥៧៦េលក (េស�នឹង៤៩%ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុក�ុងបក្ស)។ ខណៈែដលករ

ចុះមូលដ� នក�ុងេគាលបំណងសំេណះសំណាល សុខទុក�មានចំននួ៤៣៦េលក (េស�នឹង៣៧%ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុ

ក�ុងបក្ស)។ រឯីករចុះមូលដ� នក�ុងេគាលបំណងេផា� តេលករអបដំេណ រថា� កដ់ឹកនាគំណបក្សមានចំនួន១២៤េលក (េស�នឹង

២០%ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុក�ុងបក្ស)។ េដយែឡក ករចុះមូលដ� នេផា� តេលសកម�ភាពអន�រគមនម៍ានចំនួន៣៨

េលក (េស�នឹង០៣%ៃនសកម�ភាពចុះមូលដ� នសរបុក�ុងបក្ស) និងសកម�ភាពចូលរមួេវទិកសធារណៈមានចំនួន០៩េលក (េស�
នឹង០១%ៃនសកម�ភាពចុះមលូដ� នសរបុក�ុងបក្ស)។  

ជាសរបុ សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាភាគេ្រចនេផា� តេទេលករចុះសំេណះ

សំណាលសួរសុខទុក�្របជាពលរដ� ែចកអំេណាយ សេមា� ធសមទិ�ិផល ខណៈែដលតណំាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេផា� ត

េលករជួបសំេណះសំណាលជាមយួ្របជាពលរដ� និងចុះព្រងឹងបណា� ញគណបក្ស។ ចំេពះសកម�ភាពចូលរមួេវទិកសធារ

ណៈ និងអន�រគមនេ៍ដះ្រសយប�� នានារបស់្របជាពលរដ� គឺមនិសូវមានសកម�ភាពេទ។ 
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ខងេ្រកមេនះគជឺាករណីខ�ះៗៃនករចុះមលូដ� នរបស់អ�កតណំាងរ�ស�ៃនគណបក្សទងំពរី៖ 

េនះជាករណីចុះមូលដ� នខ�ះៗរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សនេយាបាយទងំពីរ។ ខុមែ�ហ�លសូមេលកយកសកម�

ភាពរបស់តំណាងរ�ស�ចំនួន៣របូែដលបានចុះមូលដ� នេ្រចនជាងេគ ក�ុងចំេណាមតណំាងរ�ស�ែដលចុះមូលដ� នពីគណបក្ស

ទងំពីរ។  

េនៃថ�ទី០២ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦  េលកជំទវ នួម សុភណ័ តំណាងរ�ស�មណ� លបនា� យមានជយ័ពីគណបក្ស្របជា

ជនកម�ុជា បានចុះសំេណះសំណាល សួរសុខទុក�្របជាពលរដ� និងបាននាយំកស័ង�សីចំនួន១០០សន�កឹ ម១ី០េកស ទឹកសីុអុីវ

១០យូរ ទឹក្រត១ី០យូរ និងថវកិ២០មុនឺេរៀលជូន្របជាពលរដ�ែដលមានផ�ះ្របកស់្ូបវចំនួន១០្រគ�សរ េនភូមភិ�រំងូ ឃំុបឹងេបង 

្រស�កម៉ាៃឡ និងជួបសំេណះសំណាលជាមយួអជា� ធរភូម ិ េដយឧបត�ម�ថវកិ១០មុនឺេរៀល។ េនៃថ�ដែដល េលកជំទវ បាន

ជួបសំេណះសំណាលជាមយួេលក អុនិ េទៀងលី អតីតយុទ�ជនមានជំង្ឺរបចកំយេនភូមដូិង ឃំុម៉ាៃឡ ្រស�កម៉ាៃឡ និង

ឧបត�ម�ថវកិ១០មុនឺេរៀល ផងែដរ។  

េនរេសៀលៃថ�ទីទី០៨ េមស ឆា� ២ំ០១៦ ឯកឧត�ម ប៉ាល់ សំេអឿន តំណាងរ�ស�មណ� លបនា� យមានជយ័ពគីណបក្ស

្របជាជនកម�ុជា បានចុះសំេណះសំណាល នងិ្របគល់ផ�ះស័ង�សីជូន្របជាពលរដ�្រកី្រកេនឃំុបនា� យនាង ្រស�កមង�លបូរ ី េខត�

បនា� យមានជយ័ចនំួន២៣៦ខ�ងផ�ះ។ េនៃថ�ដែដលឯកឧត�ម បានចូលរមួបាយសមគ�េីនសលេខត�បនា� យមានជយ័ ជាមយួ

ម�ន�ីរជករ ម�ន�ីរជករចូលនិវត�ន ៍និងអង�ករនានាក�ុងេខត�។  

េនៃថ�ទី២០ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦ សេម�ច គង ់ សំអុល តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�កពំងឆ់ា� ងំ បានចុះែចកអំណាយ

របស់សេម�ចែម ៉និងអំណាយរបស់្រពះមហក្ស្រត េនឃំុស� យ ្រស�កសមគ�ីមានជយ័ និងឃំុលែង�ក ្រស�កកំពង្់រតឡាច ដល់

អ�ករងេ្រគាះេដយធម�ជាតិចនំួន១៩៦្រគ�សរ។  

ចំែណកឯតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិវញិ កលពីៃថ�ទី២៨ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ ឯកឧត�ម គង ់ បូរ៉ 

តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�ៃ្រពែវងបានចុះេលកស� កគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េនភូមបិារយណ៍លិច សង� តប់ារយណ៍ ្រក�ង

ៃ្រពែវង និងជបួសំេណះសំណាលជួបជាមយួ្រក�មដឹកនាគំណបក្ស្របចមំូលដ� ន និង្របជាពលរដ�អ�កគា្ំរទគណបក្ស។  

ឯកឧត�ម ែយម៉ បុ��ឬទ�ិ តណំាងរ�ស�មណ� លេខត�ៃ្រពែវង បានចុះេទជួបសំេណះសំណាលជាមយួថា� កដ់កឹនាថំា� ក់

មូលដ� នរបស់គណបក្ស ្របចេំន្រស�កពមរក ៍និង្របជាពលរដ�ែដលមានចំននួ្របមាណជិត១០០០នាក។់  

ឯកឧត�ម យន� ថារ ូ តណំាងរ�ស�មណ� លេខត�បនា� យមានជយ័ េនរេសៀលៃថ�ទី៣១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ បានជួប

សំេណះសំណាលជាមយួ្រក�ម្របឹក្សោេខត� ្រស�ក/្រក�ង សង� ត/់ឃំុ េនទីស� កគ់ណបក្សេខត� ក�ុងសង� តក់ពំងស់� យ ្រក�ងសិរ ី
េសភណ័ េខត�បនា� យមានជយ័។ 

៤.៤ ករយិាលយ័តំណាងរ�ស�េនតមមណ� លរជធានី/េខត� 

ករយិាល័យតំណាងរ�ស� ជាទីកែន�ងទនំាកទ់ំនងរវងតណំាងរ�ស� នងិមា� ស់េឆា� ត និងជាកែន�ងេធ�ករងររបស់អ�ក

តំណាងរ�ស�េពលចុះមូលដ� ន។ េលសពីេនះេទៀត ករយិាល័យតំណាងរ�ស�កជ៏ាទកីែន�ងមយួែដលស្រមាបប់េ្រមដល់ផល

្របេយាជន្៍របជាពលរដ�េដយមនិ្របកនព់គីណបក្សនេយាបាយ នងិជាកែន�ងស្រមាបទ់ទលួពក្យបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ�

ជូនេទតំណាងរ�ស�ែដលជាអ�កតំណាងរបស់ខ�ួនេដម្បេីធ�ករេដះ្រសយ។ 

ករសេង�តរបស់បណា� ញខុមែ�ហ�ល្របចកំ�ុងរជធានី េខត�េឃញថា ករយិាល័យតំណាងរ�ស�េនតមបណា� េខត�មយួ

ចំនួនមានដំេណ រករល�្របេសរក�ុងករបំេពញករងរ េដយមានករេបកដំេណ រករករយិាល័យ និងករបំេពញតួនាទីករងរ
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របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ នីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

របស់ម�ន�ីករយិាល័យេពញេលញតមេម៉ាងកំណត។់ េទះជាយ៉ាងកេ៏ដយករសេង�តេឃញថា េនែតមានករយិាល័យ

តំណាងរ�ស�មយួចំនួនបន�មានប�� អសកម�ដែដលដូចជា ករេបក/បទិដំេណ រករករយិាល័យមនិ្រតឹម្រត�វេម៉ាងកំណត ់ និង

ករបំេពញករងរម�ន�ី្របចេំនតមករយិាល័យទងំេនាះមនិេពញេលញជាេដម។ 

រជធានី េខត�ែដលមានករយិាល័យតំណាងរ�ស� េហយបានេបកដំេណ រករ និងបេំពញតួនាទីរបស់ខ�ួនេនាះរមួមានៈ 

េខត�បនា� យមានជយ័ េខត�បាតដំ់បង េខត�កំពងច់ម េខត�កំពងឆ់ា� ងំ េខត�កំពងធ់ំ េខត�ៃបលិ៉ន េខត�េកះកុង េខត�្រកេចះ េខត�

្រពះវហិរ េខត�ៃ្រពែវង េខត�រតនៈគីរ ីេខត�េសៀមរប េខត�្រពះសីហនុ េខត�ស�ឹងែ្រតង េខត�ស� យេរៀង េខត�តែកវ និងរជធានីភំ�

េពញ។ េទះជាយ៉ាងណា ខុមែ�ហ�លទទួលបានពត័ម៌ានថា ករយិាល័យមយួចនំួនមនិបានបំេពញករងររបស់ខ�ួនេពញេលញ 

េនាះេទ េ្រពះម�ន�ី្របចកំរបានេបកយឺតឬ/នងិបិទទ� រមនុេម៉ាង និងខ�ះេបកដំេណ រករមនិេទៀងទតជ់ាេដម។  

ជាមយួគា� េនះករយិាល័យ្របចេំនេខត�កំពត េខត�ែកប េខត�កណា� ល េខត�េពធិ៍សត ់និងេខត�កំពងស់�ឺ មានប�� អ

សកម�មយួចំនួនដូចជាៈ ករយិាល័យខ�ះបានេបកដំេណ រករែតមយួេពល (េពល្រពឹក) ខ�ះេទៀតេបក/បិទដំេណ រករករយិាល័យ 

មនិតមេម៉ាងរដ�បាល។ ចំែណកម�ន�បីេ្រមករេនតមករយិាល័យវញិ មនិសូវបានទទួលពត័ម៌ានពីករចុះមូលដ� នរបស់អ�ក

តំណាងរ�ស�េពញេលញេនាះេទ េដយអះអងថា អ�កតណំាងរ�ស�ភាគេ្រចនមនិបានផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីករចុះេបសកកម�របស់

ខ�ួនេទ។ ម�ន�ីខ�ះបានយកពត័ម៌ានអំពីករេធ�សកម�ភាពរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណបក្សនេយាបាយេទវញិ។  

េដយែឡកេនក�ុងេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ និងេខត�ឧត�រមានជយ័មនិទនម់ានករយិាល័យតណំាងរ�ស�េនេឡយេទ។   

៥  .កិច�អន�រគមន៍របសត់ំណាងរ�ស� និងរដ�សភា  

៥.១ កិច�អន�រគមន៍របសរ់ដ�សភា 

តំណាងរ�ស�ក�ុងរដ�សភា ជាតំណាង្របជាជាតិែខ�រទងំមូល ពុំែមន្រគានែ់តជាតំណាង្របជាពលរដ�ក�ុងមណ� លរបស់

ខ�ួនេនាះេទ។3

4 អ�កតំណាងរ�ស�មានតួនាទីក�ុងករតកែ់តង អនុមត័ច្បោប ់ នងិតមដនករអនុវត�ករងររបស់រដ� ភបិាល។ 

េ្រកែតពីសកម�ភាព្របជំុពិភាក្សោអនុមត័ច្បោប ់ រដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពអន�រគមនម៍យួចំនួនដូចជាៈ ករេកះេហរដ�ម�ន�ីមក

បំភ�េឺនរដ�សភាជុំវញិប�� មនិ្រប្រកតីមយួចនំួន ករទទលួ និងអន�រគមនេ៍ដះ្រសយបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ�ជាេដម។  

អំឡុងេពលេនះ រដ�សភាបានេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបំភ�កឺ�ុងកិច�្របជុំរដ�សភាេពញអង�ចំនួន១េលក នងិេនក�ុងកចិ�

្របជុំគណៈកម�ករជំនាញចនំនួ២េលក នងិសកម�ភាពចុះពនិិត្យ និងស� បក់របក្រសយករងរេនតម្រកសួង។  

ជាកែ់ស�ង េនៃថ�ទី០៩ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦ រដ�សភាបានេកះេហរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធមម៌កបំភ�េឺដយផា� ល់ជុំវញិ

ករអនុវត�ច្បោបក់ន�ងមក។ េនះជាេលកទ២ីេហយែដលរដ�ម�ន�ី្រត�វបានេកះេហមកបភំ�ផឺា� ល់មាតេ់ដយរដ�សភា ែដលេលកទី
១រដ�សភាបានេកះេហរដ�ម�ន�ី្រកសួងែរ ៉ និងថាមពលមកបំភ�េឺលប�� ទំនបវ់រអីគ�ីសនេីសសនេ្រកម២ កលពីឆា� ២ំ០១៤។ 

ករេឆ�យបំភ�កឺ�ុងកចិ�្របជុំរដ�សភារបស់រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធមេ៌នះ គឺេ្របេថរេវលែត២០នាទបី៉ុេណា� ះ េហយមានែត២សំណួរ

ប៉ុេណា� ះ្រត�វបានេចទសួរេទរដ�ម�ន�ី។ គួរប�� កថ់ា ករេឆ�យបំភ�េឺនះគឺមនិមានវត�មានតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ

ចូលរមួេនាះេទ។ ករេកះេហបំភ�េឺនះ គឺេធ�េឡងេដយ្រក�មតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េន្រសបេពលែដលមាន

កររះិគនយ៉់ាងខ� ងំពសីធារណជន ្រក�មអង�ករសង�មសីុវលិែដលេធ�ករពកព់ន័�វស័ិយសិទ�ិមនុស្ស នងិយុត�ិធម ៌ ជុំវញិករអនុ

វត�ច្បោបេ់នកម�ុជាេលករចបខ់�ួន ករឃំុខ�ួន ករេចទ្របកនត់ំណាងរ�ស� និងសកម�ជនគណបក្សនេយាបាយ និងសកម�ជន 

4 មា្រត ៧៧ ៃនរដ�ធម�នុ��  
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សិទ�ិមនុស្សៃនអង�ករសង�មសីុវលិ។  

ជុំវញិករណីបណ�ឹ ងវញិ ខុមែ�ហ�លទទួលបានពត័ម៌ាន និងសេង�តេឃញថា ឆា� េំនះរដ�សភាជាតិ មានសកម�ភាពទទលួ

បណ�ឹ ងេដយផា� ល់េនរដ�សភា និងតមមូលដ� នមានចំននួ២១បណ�ឹ ង។ េបេធៀបនងឹរយៈេពលដូចគា� ក�ុងរបាយករណ៍ឆា� ទំី២ 

សកម�ភាពទទួលពក្យបណ�ឹ ងមានករថយចុះ ែដលក�ុងរយៈេពលេនាះ រដ�សភាទទលួពក្យបណ�ឹ ងេដយផា� ល់ព្ីរបជាពលរដ�

ចំនួន២៥បណ�ឹ ង។ ភាគេ្រចនៃនបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ� គឺេស�សំុកិច�អន�រគមនព៍ីរដ�សភា និងអ�កតំណាងរ�ស�ឲ្យជួយ េដះ

្រសយវវិទនានាពិេសស គឺវវិទដីធ� ីនិងវវិទករងរ។ 

ជាករេឆ�យតបនឹងបណ�ឹ ង្របជាពលរដ�ែដលបានដកម់កស� បន័កំពូលរបស់ជាតមិយួេនះ គណៈកម�ករជំនាញទ១ី 

ៃនរដ�សភាែដលជាេសនាធិករទទួលបន�ុកកិច�ករេនះ បានេធ�ករអន�រគមនក៍រចុះផា� ល់េទកែន�ងទំនាស់េដម្បសិីក្សោ្រសវ

្រជាវ និងែស�ងយល់ពីមូលេហតុៃនវវិទ និងេធ�កចិ�អន�រគមន ៍ េដយេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីពកព់ន័�មកបភំ�េឺនគណៈកម�ករ និង

ជួបជាមយួមន�ីរពកព់ន័�េនតមេខត�ជាេដម។ េលសពីេនះ បនា� បព់ទីទលួពក្យបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ� រដ�សភាបានអន�រគ

មនេ៍លបណ�ឹ ងទងំេនាះតមយន�ករេដះ្រសយរបស់រដ�សភា។ ខុមែ�ហ�លទទួលបានពត័ម៌ានថា ប�� ទំនាស់ដីធ�ីចំនួន០៧

ករណី ្រត�វបានស� បន័រដ�សភាអន�រគមនភ៍ា� មៗ នងិបានប��ូ នេទអជា� ធរមានសមត�កិច�ពកព់ន័�េធ�ករសិក្សោ និងេដះ

្រសយប�� ទងំេនាះ។  

៥.២ លទ�ផល និងលខិតិអន�រគមន៍របសត់ណំាងរ�ស� 

ក�ុងរយៈេពលេនះ ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានអំពីករេចញលិខិតរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ចំនួន២៤ច្បោប។់ លិខតិទងំ

េនាះបានថា� យ និងេផ�ជូន្រពះមហក្ស្រត រជរដ� ភបិាល និងរដ�សភា។ ភាគេ្រចនៃនលិខិតជាលិខតិេធ�េឡងេដយ្រក�មអ�ក

តំណាងរ�ស� ក�ុងេគាលបណំងេដម្បេីស�សំុករអន�រគមន ៍ ករេស� ឬអំពវនាវចតវ់ធិានករពីស� បន័ពកព់ន័�េដម្បដីំេណាះ

្រសយប�� នានា។ ក�ុងចេំណាមលិខិតទងំេនាះ លិខតិចនំួន២៣ច្បោប ់ េធ�េឡងេដយតំណាងរ�ស�/្រក�មតណំាងរ�ស�ពី

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ នងិលិខិតចនំនួ០១ច្បោប ់េធ�េឡងេដយតំណាងរ�ស�ពគីណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ 

លិខិតក�ុងេគាលបំណងអន�រគមនច៍ំនួន០៥ច្បោប ់ ក�ុងេគាលបំណង អពំវនាវ/េស�សំុចតវ់ធិានករមានចំនួន១៦ច្បោប ់

ក�ុងេគាលបំណងេកះេហម�ន�ីរដ� ភបិាលមកបភំ�េឺនរដ�សភា និងគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាមានចំនួន០២ច្បោប ់ និងក�ុង

េគាលបំណងសំុករេឆ�យតបពីអជា� ធរមានសមត�កិច�ចនំនួ០១ច្បោប។់ 

ជាលទ�ផល លិខតិមយួចនំនួទទួលបានករេឆ�យតបពសី� បន័ែដលពកព់ន័�។ ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានថា មាន

លិខិតចនំនួ១៦ច្បោបប់៉ុេណា� ះ មានករេឆ�យតបពីរជរដ� ភបិាល និងភាគីពកព់ន័� ែដលក�ុងេនាះករេឆ�យតបេទនឹងលិខតិ 

បំណងអំពវនាវ/េស�ចតវ់ធិានករមានចំនួន១១ច្បោប ់ លិខិតេកះេហរដ�ម�ន�ីរដ� ភបិាលមមកបភំ�េឺនក�ុងកចិ�្របជុំសភា នងិ   

គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាមានចំនួន០២ច្បោប ់ និងលិខិតថា� យ្រពះមហក្ស្រតមានចំនួន០២ច្បោប ់ និងលិខិតេឆ�យតបពី
អជា� ធរមានសមត�កចិ�ចំននួ១ច្បោប។់  

គួរប�� កផ់ងែដរ លិខតិចំននួ២ច្បោប ់ ពី្រក�មអ�កតំណារ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានេស�សំុឲ្យ្រពះមហក្ស្រតអន�

រគមនឲ៍្យមានករេដះែលងឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន តណំាងរ�ស�មណ� លេខត�េសៀមរប ែដល្រត�វអជា� ធរមានសមត�កិច�ចប ់

និងឃំុខ�ួន និងេស�សំុ្រពះអង�ជាអជា� កណា� លេដម្បធីានាករ្រប្រពឹត�ៃនអំណាចសធារណៈ។ លិខិតទងំពីរេនះេធ�េឡងេ្រកយ

ពីមានករចបខ់�ួន និងឃំុខ�ួនតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមណ� លេខត�េសៀមរបឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន និងចំណាតក់រ

នានារបស់អជា� ធមានសមត�កិច�មកេល្រក�មគណបក្ស្របឆាងំែដលគណបក្សេនះយល់េឃញថា ជាករេកៀបសង�តម់កេល
គណបក្សខ�ួន។ ជាលទ�ផល ្រពះមហក្ស្រត បានប��ូ នសំេណ េនះេទរដ� ភបិាលេដម្បពីិនិត្យបន� ប៉ុែន�្រត�វបាន្របមុខរដ� ភ ិ  
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បាលេធ�ករបដិេសធសំេណ សំុេដះែលងេនាះ េដយអះអងថា ជាករអនុវត�ច្បោបរ់បស់អជា� ធរមានសមត�កចិ� េ្រពះតំណាង

រ�ស�េនាះបាន្រប្រពឹត�បទេល�ស។ 

លិខិតមយួចនំនួេទៀតេធ�េឡងេដយ សេម�ច្របធានរដ�សភា ក�ុងេគាលបណំងេឆ�យតបដល់អជា� ធរមានសមត�កិច�

ក�ុងករសេ្រមចអនុ�� តឲ្យបន�នីតិវធិីេចទ្របកន ់ ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន ឃំុខ�ួន ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអនតំណាងរ�ស�មណ� លេខត�

េសៀមរប។ 

៦. ករណី នងិ្រពឹត�ិករណ៍ទក់ទងរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� 

៦.១ ករចបខ់�ួនតណំាងរ�ស�មណ� លេខត�េសៀមរបឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន ជាកររេំលភរដ�ធម�នុ��? 

ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន តំណាងរ�ស�មណ� លេសៀមរបពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ្រត�វបាននគរបាលេខត�េសៀមរបឃាត់

ខ�ួនេនេវលេម៉ាងជិត១ រលំងអ្រធា្រត ឈនចូលៃថ�ទីៃថ�១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ េនេពលឯកឧត�មកពុំងដក្របាកពី់ទូេអធី
អឹម ស�ិតេនក�ុង្រក�ងេសៀមរប។ ករឃាតខ់�ួនេនះ េនខណៈែដលឯកឧត�មេទបែត្រតឡបម់កពីសហរដ�អេមរកិកលពីៃថ�ទី
១០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ តមេជងយន�េហះមយួែដលចុះចតេន្រពលនយន�េហះេខត�េសៀមរប។ 

បនា� បព់ីចបខ់�ួន នគរបាលេខត�េសៀមរបបានប��ូ នឯកឧត�មមកកន្់រកសួងមហៃផ�េដម្បសីកសួរ។ េនបនា� បព់ី
សកសួររចួ ប៉ូលិស្រកសួងមហៃផ�បានប��ូ នឯកឧត�ម មកសលដំបូងរជធានីភ�េំពញ េដម្បឲី្យ្រពះរជអជា�  និងេច្រកម 

សកសួរេនៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦។ េន្រពឹកៃថ�ទី១២ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ ឯកឧត�ម អ៊ុ សំអន ្រត�វបានតុលករ

េចទ្របកនច់ំនួនពីរបទេល�ស គឺទី១.ពីបទញុះញងឲ់្យ្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ�ជាអទិ៍ នងិទី២.ញុះញងឲ់្យមានករេរ សេអង។ េន

្រសបេពលគា� េនះែដរ េនេសៀលៃថ�ទី១២ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ តំណាងរ�ស�ពគីណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចនំនួ៦៣របូ បាន

េលកៃដអនុមត័យល់្រពមឲ្យ្រកសួងមានសមត�កិច�បន�នតីិវធិីេចទ្របកន ់ឃាតខ់�ួន ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន។ 

ចំណាតក់ររបស់អជា� ធរមានសមត�កិច� និងរដ�សភាខងេល កេ៏្រពះែតមានករេចទ្របកនថ់ា ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន

បាន្រប្រពឹត�បទេល�ស្រពហ�ទណ� ជាកែ់ស�ង េដយេយាងេទេលសំដីៃនករបេ��ញមតិ ែដលសួរេដយអ�កសរពត័ម៌ានវទិ្ុយ

អសីុេសរកី�ុងៃថ�ទី១០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦។ ែផ�កតមខ�មឹសរសំដី ឬេយាបល់ែដលឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន ក�ុងេពលសមា� សន៍

ឆ�ងេឆ�យគា� ជាមយួអ�កសរពត័ម៌ានវទិ្ុយអសីុេសរ ី ករសំែដងមតិេនាះ មនិគរួ្រត�វបានចតទុ់កជាបទេល�សេឡយ ខណៈែដល

ករបេ��ញមតិរបស់ឯកឧត�មគា� នករេឃាសនា ឬអំពវនាវឲ្យមានករេ្រកក្របឆាងំតវ៉នឹងករេបាះបេង� ល្រពំែដនរបស់រដ�

ភបិាល ឬតវ្របឆាងំនងឹករេ្រប្របាស់ែផនទីែដលកំណតយ់កេដយរដ� ភបិាលកម�ុជាេនាះេទ។ ករបេ��ញមតិ ឬទស្សនៈ

ផា� ល់ខ�ួនេដយែផ�កេលេហតុផលសមរម្យមយួក�ុងនាមជាអ�កតំណាងរ�ស�មា� ក ់អំេពេនាះមនិគរួ្រត�វបានចតទុ់កថាមានចរកិជា

បទេល�ស្រពហ�ទណ� េឡយ។ មយួវញិេទៀត សកម�ភាព និងករបេ��ញមតិរបស់ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន កម៏និមានធាតុផ្ស្ំរគប ់

្រគានថ់ា ជាបទេល�ស្រពហ�ទណ� ជាកែ់ស�ងេនាះែដរ។ 

េយាងតមមា្រត៨០ ៃនរដ�ធម�នុ��  បានែចងថា តំណាងរ�ស�មានអភយ័ឯកសិទ�ិសភា េហយតំណាងរ�ស�របូណាក៏

េដយ មនិអច្រត�វបានេចទ្របកន ់ ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន ឬឃំុខ�ួន េដយេហតុពបីានសែម�ងេយាបល់ ឬបេ��ញមតិក�ុងករ

បំេពញមុខងររបស់ខ�ួនេសះេឡយ។ ករេចទ្របកន ់ ករចបខ់�ួន ករឃាតខ់�ួន ឬករឃំុខ�ួន សមាជិកណាមយួៃនរដ�សភា 

នឹងអចេធ�េទេកត លុះ្រតែតមានករយល់្រពមពីរដ�សភា ឬពីគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍បស់រដ�សភា ក�ុងចេនា� ះសមយ័្របជុំ

ៃនរដ�សភា េវៀរែលងែតក�ុងករណីបទេល�ស្រពហ�ទណ� ជាកែ់ស�ង ។ 
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របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ នីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

មា្រតដែដលប�� កថ់ា៖ «េសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍បស់រដ�សភា ្រត�វដកជូ់នសមយ័្របជុំរដ�

សភាខងមុខេដម្បអីនុមត័តមមតិភាគេ្រចនពីរភាគបីៃនសមាជិករដ�សភាទងំមូល។ ក�ុងករណីទងំអស់ខងេលេនះ ករឃំុ

ខ�ួនករេចទ្របកនត់ំណាងរ�ស�ណាមយួ្រត�វផា� ក ្របសិនេបរដ�សភាបានបេ��ញមតិឲ្យផា� កតមមតិភាគេ្រចនបីភាគបនួៃន

ចំនួនសមាជកិរដ�សភាទងំមលូ»។ 

គួរប�� កថ់ា ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន ជាអ�កតសូ៊មតិក�ុងប�� ្រពំែដនដច៏្រម�ងច្រមាសរវង្របេទសកម�ុជា នងិ្របេទសេវៀត

ណាម។ ឯកឧត�មបានេធ�សកម�ភាពជាេ្រចនទកទ់ងប�� េនះដូចជា ករចុះពិនតិ្យេនតមបនា� ត្់រពំែដន ករដកលិ់ខិតេទ

រជរដ� ភបិាលេស�បំភ�ពឺកព់ន័�នឹងករេ្រប្របាស់ែផនទី ករេចទ្របកនរ់បស់្របជាពលរដ�អំពីកររេំលភបូរណភាពទឹកដី នងិ

ករេធ�ទុក�បុកេម�ញមកេល្របជាពលរដ�រស់េនតមបនា� ត្់រពំែដនពីភាគីេវៀតណាមជាេដម។ ករសេង�តេមលេឃញថា ករ

េចទ្របកនអ់ំពីករេ្រប្របាស់ែផនទី គឺជាចណុំចរេសបខ� ងំែដល្របមុខដឹកនា ំ នងិម�ន�ីរជរដ� ភបិាលបានសែម�ង្របតិកម�   

ខ� ងំៗេទេលករេចទ្របកនេ់នះ។ 

៦.២ ប�� សុវត�ភិាពគជឺាក�បីារម�របស់តណំាងរ�ស� 

បនា� បព់ីករេ្របអំេពហិង្សោយ៉ាងធ�នធ់�រេទេលអ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ប�� អសន�ិសុខ/ភាពងយ

រងេ្រគាះ ្រត�វបានេមលេឃញថា មាន្រគបេ់ពល និង្រគបទ់ែីន�ង មនិថាចំេពះ្របជាពលរដ�សម�� េទ ប៉ុែន�សូម្បែីតអ�កតំណាង

រ�ស� ែដលករពរេដយអភយ័ឯកសិទ�ិ និងបពុ�សិទ�ិពិេសសមយួចំនួនមានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��  និងច្បោបជ់ាធរមាន។ ប�� េនះ

្រត�វបានេមលេឃញថា វបះ៉ពល់ដល់្របសិទ�ភាពករងរបេ្រមមា� ស់េឆា� តរបស់អ�កតណំាងរ�ស�។ 

េដយេយាងេលប�� អសន�សុិខេនះ អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ បានសេ្រមចមនិចូលរមួ្របជុំេពញអង�ៃនរដ�

សភា ក�ុងសមយ័្របជុំេពញអង�េលកទី៧ ក�ុងអឡុំងែខតុល ឆា� ២ំ០១៦។ ្រក�មអ�កតណំាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំបានអះអង

ថា ពកួគាតអ់ចនឹង្រត�វមនុស្សមយួ្រក�មែដលេគេរៀបចំទុក បង�អំេពហិង្សោដូចអ�កតណំាងរ�ស�២របូែដលទទួលរងអំេពហិង្សោពី
្រក�មបាតុករទមទរទមា� កត់ំែណងឯកឧត�ម កឹម សុខ កលពីអំឡុងចុងែខតុល ឆា� ២ំ០១៥។ ករអះអងេនះ គឺេន្រសប

េពលែដលមានបាតុកម�្របឆាងំនឹងវត�មានរបស់ឯកឧត�ម ហុ៊ន ម៉ាែណត ែដលបំេពញទស្សនកិច�េនេ្រក្របេទស េហយមាន

ករេចទ្របកនថ់ា គណបក្សសេ�ង� ះជាតិេនពីេ្រកយបាតុកម�េនាះ។  

គួរប�� កថ់ា បាតុកម�ទមា� កត់ំែណងឯកឧត�ម កឹម សុខ ពីអនុ្របធានទី១ៃនរដ�សភា េហយឈនេទដល់ករេ្របអំេព
ហិង្សោយ៉ាងធ�នធ់�រេលអ�កតណំាងរ�ស�នាេពលេនាះ គឺេន្រសបេពលែដលមានបាតុកម�្របឆាងំនឹងដំេណ រទស្សនកចិ�របស់

សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន េនេ្រក្របេទស។ 

សូមរលឹំកថា អំេពហិង្សោេលអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំកន�ងមក គឺេកតេឡងេនមុខរដ�សភា េនេពលែដល

អ�កតំណាងរ�ស�េនាះេចញពី្របជុំេពញអង�រដ�សភា។ ករសេង�តេឃញថា មុនេកតអេំពហិង្សោ មនិមានកលំំងសមត�កិច�េចញ

មុខករពរ រក្សោសណា� បធ់ា� ប ់និងបែំបកករតវ៉ទមទរទមា� កត់ំែណងឯកឧត�ម កឹម សុខ របស់្រក�មបាតុករ ដូចសព�ដងេនាះ

េទ េហយកមា� ងំសន�ិសុខរបស់រដ�សភាកម៏និបានេចញមកេធ�អន�រគមនឲ៍្យបានទនេ់ពលេវលប�្ឈបអ់ំេពហិង្សោេនាះែដរ។ 

ទកទ់ងនងឹប�� េនះែដរ េនៃថ�ទី៣១ ែខសីហ និងេនៃថ�ទី១២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ មានករចល័តកងកមា� ងំ

្របដបអ់វធុតមផ�ូវេគាក ផ�ូវទឹក និងផ�ូវអកសេនែក្បរទីស� កក់រកណា� លរបស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ។ ករចល័តកង

កមា� ងំេនះ្រត�វបានម�ន�ីជានខ់�ស់ៃនកងយុទ�ពលេខមរភូមនិ�អះអងថា េដម្បពី្រងងឹរក្សោសណា� បធ់ា� ប ់ នងិសន�ិភាព ែតមនិែមន

េដម្បគីំរមកំែហងគណបក្ស្របឆាងំេនាះេទ ប៉ុែន�គណបក្សឆាងំបានចតទុ់កករចល័តកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុេនះថា ជាករ

បំភយ័ដល់ថា� កដ់ឹកនា ំនិងសមាជិកគណបក្សសេ�ង� ះជាត ិ  េហយសកម�ភាពេនះមនិ្រតឹមែតជាករគំរមកំែហងដល់អ�កនេយា
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បាយ និងសកម�ជនបក្ស្របឆាងំប៉ុេណា� ះេទ ែតែថមទងំបង�ឲ្យមានករភយ័ខ� ចដល់្របជាពលរដ�េទៀតផង។ គណបក្ស្របឆាងំ

បានអំពវនាវដល់រដ� ភបិាលឲ្យប�្ឈបនូ់វសកម�ភាពគរំមកំែហងែបបេនះ និងេស�ឲ្យមានដំេណាះ្រសយរមួ េដម្បធីានា

េស�រភាព សន�ិភាព និងសុវត�ិភាពរបស់្របជាពលរដ� រមួទងំធានាបរយិាកសនេយាបាយឲ្យបានល�្របេសរស្រមាបដ់ំេណ រករ

េបាះេឆា� តនាេពលខងមុខ។ 

៦.៣ កររតឹត្បតិសកម�ភាពរបស់តណំាងរ�ស�ពគីណបក្ស្របឆាងំ 

េន្រសបេពលែដលមានករែខ�ងគំនិតគា�  រវងគណបក្សនេយាបាយទងំពីរែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភា េហយកំេដ

នេយាបាយកម៏ានករេកតេឡង សកម�ភាពមយួចនំួនរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ្រត�វបានរតឹត្បតិពីអជា� ធរមានសមត�

កិច�។ ជាែស�ងេន្រពឹកៃថ�ទ០ី៥ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ អជា� ធររជធានីភ�េំពញ បានដកក់ងកមា� ងំបិទផ�ូវជាតិេលខ២ ្រតង់

ចំណុចស� នអកសក្បោលថ�ល់ និងេនម�ុអំនុវទិ្យោល័យចកអ់ែ្រងេល េដម្បរីរងំករែហញត�ិរបស់្រក�មតំណាងរ�ស�ពីគណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិេទដកេ់នតមបណា� ្របេទសហត�េលខីៃនសន�ិស�� ្រក�ងបារសី េដម្បជី្រម�ញឲ្យមានករអនុវត�លទ�ិ្របជាធិ
បេតយ្យេសរឲី្យបានេពញេលញេនកម�ុជា។ ្រក�មតណំាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំបានចតទុ់កទេង�ររបស់អជា� ធរេនះថា ជាករ

គំរមកំែហង បះ៉ពល់ដល់េសរភីាពក�ុងករេដរេហររបស់្របជាពលរដ� និងសកម�ភាពសំែដងមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�។ 

េដយែឡក ចំេពះរដ�សភាែដលដឹកនាេំដយគណបក្សកនអ់ំណាចកម៏និេនេស��មែដរ េដយបានេធ�េសចក�ីសេ្រមច

ស�ីពីករអនុវត�វនិយ័របស់តណំាងរ�ស�។ េនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចេនាះ គឺមានេគាលបំណងកំណតែ់បបបទ និងនីតិវធិីក�ុងករ

អនុវត�វនិយ័របស់តំណាងរ�ស�ទងំអស់ សមាជិកគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភា សមាជិកគណៈកម�ករនានាៃនរដ�សភា 

ែដលខនមក្របជុំ េដយមលូេហតុមនិអចយកជាករបាន និងេគាលបណំងេផ្សងេទៀត។ ករសេង�តេឃញថា េសចក�ី
សេ្រមចេនះ គឺជាករដកស់មា� ធមយួបែន�មេទៀតដល់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំែដលេធ�ពហិករមនិចូលរមួ្របជុំក�ុងរដ�

សភា េដយេហតុផលសុវត�ភិាព នងិករេធ�ទុកបកុេម�ញមកេលថា� កដ់ឹកនា ំនងិតំណាងរ�ស�គណបក្សខ�ួន។ ប�� េនះ្រត�វបាន

េមលេឃញថា ករេធ�ពហិករមនិចូលសភារបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិេនះ គឺេផ�មេចញពីទំនាស់នេយាបាយ 

េពលគឺ មនិែមនេផ�មេចញពីករមនិេគារពវនិយ័សុទ�សធេនាះេទ។ ដូេច�ះគណបក្សកនអ់ំណាចគួរែតបង� ញភាពចស់ទុំ

របស់ខ�ួនក�ុងករអតឱ់ន អធ្យោ្រស័យ និងផ្សះផ្សោជេមា� ះនេយាបាយ េដម្បឲី្យរដ�សភាដំេណ រករធម�ត។ 

៦.៤ ចណំាតក់ររបស់រដ�សភា នងិតុលកេលឯកឧត�ម កមឹ សុខ 

េនបនា� បព់ីតំណាងរ�ស�គណបក្សកនអ់ំណាចសេ្រមចេបាះេឆា� តដកឯកឧត�ម កឹម សុខ េចញពីតំែណងអនុ្របធាន

ទី១ៃនរដ�សភាកលពីៃថ�ទី៣០ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ ឯកឧត�មក្៏រត�វបានតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាសេ្រមចឲ្យ

អជា� ធរមានសមត�កចិ�េធ�ករេចទ្របកនេ់នៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦បែន�មេទៀត។ ឯកឧត�ម កឹម សុខ ្រត�វបាន

អយ្យករអមសលដំបងូរជធានីភ�េំពញ េចទ្របកនពី់បទបដិេសធក�ុងករចូលខ�ួនក�ុងនាមជាសក្ស ី េនក�ុងសំណំុេរឿង

េស�ហមយួ។ 

ក�ុងអំឡុងែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ ឯកឧត�ម កឹម សុខ ្រត�វបានសលដំបងូរជធានីភ�េំពញ កតេ់ទសឲ្យជាបព់ន�នាគារ 

រយៈេពល៥ែខ និងពិនយ័ជា្របាកច់ំនួន៨ែសនេរៀលេលបទេចទ្របកនខ់ងេល។ ឯកឧត�ម្រត�វបាន្រពះមហក្ស្រត្រពះរជ

ទនេលកែលងេទស េនៃថ�ទី២ ែខធ�ូ ឆា� ងំ២០១៦ បនា� បព់ីមានករេស�សំុពីសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន។ 

ជាមយួគា� េនះែដរ េនមុន និងេ្រកយករសំេរចេសចក�ីរបស់តុលករ ឯកឧត�ម កឹម សុខ ក្៏រត�វបានអជា� ធរមាន

សមត�កិច�េ្រប្របាស់កងកមា� ងំ្របដបអ់វធុឃាតរ់ថយន� និងពទ័�ទីស� កក់រគណបក្សសេ�ង� ះជាតិរហូតដល់ឯកឧត�មឃំុខ�ួន

ឯងេនក�ុងស� កក់រគណបក្សអស់រយៈេពលជាង៦ែខ។ ជាងេនះេទេទៀត ឯកឧត�មក្៏រត�វបាន្រក�មយុវជនមយួ្រក�មេធ�ករតវ
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ទមទរឲ្យបក្រសយេលែខ្សអតសំ់េឡងេរឿងេស�ហមយួ ែដលេគេចទ្របកនថ់ា ជាករសន�នារបស់ឯកឧត�ម។ ករតវ

ទមទរេនះ ្រត�វបានេធ�េឡងជាបន�បនា� ប ់ រហូតដល់មានចំណាតក់រពីរដ�សភា នងិអង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយ។ រដ�សភា

បានេស�ឲ្យឯកឧត�មេឆ�យបំភ�េឺទ្រក�មយុវជន រឯីអង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយបាន្របកសេបកករេសុបអេង�ត និងេបក

េ្រសមសំបុ្រត្របកស្រទព្យសម្បត�ិរបស់ឯកឧត�ម កឹម សុខ តមពក្យបណ�ឹ ងរបស់្រក�មយុវជនេនាះ និងកប៏ាន្របកសថា 

ែខ្សអតសំ់េឡងេនាះ គឺជាសំេឡងពិតរបស់ឯកឧត�ម កឹម សុខ និងអ�កនាងខុម ចនត់រទី េហ្រសីមុេំទៀតផង។ 

ចំណាតក់ររបស់រដ�សភា និងតុលករមកេលឯកឧត�ម កឹម សុខ េនះ ្រត�វបានេមលេឃញថា វមានលក�ណៈ

នេយាបាយ និងរេំលភរដ�ធម�នុ��  មា្រត៨០ ែដលែចងអំពីអភយ័ឯកសិទ�ិសភា។ េលសពីេនះេទៀត វជាករររងំករេធ�
សកម�ភាពេនមូលដ� នរបស់ថា� កដឹ់កនាគំណបក្សរបូេនះ និងជាករបំបាកស់� រតីថា� កដ់ឹកនា ំ និងសកម�ជនគណបក្ស្របឆាងំ 

ែដលេនបន�េធ�កររះិគនថ់ា� កដ់ឹកនារំដ� ភបិាល និងរជរដ� ភបិាលកម�ុជាអណត�ិទ៥ីេនះ។ 

៦.៥ ភាពច្រម�ងច្រមាសក�ុងករេធ�វេិសធនកម�្របករ៤៨ថ� ី(ប)ី ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា 

តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំននួ៥០របូ បានេស�វេិសធនកម�្របករ៤៨ថ�ី (៣) េដយលុបេចលតួនាទី
ថា� កដ់ឹកនាតំណំាងរ�ស� និងតនួាទី្របធាន្រក�មមតិភាគតិចេនក�ុងរដ�សភា េពលគខឺ�ឹមសរៃនវេិសធនកម�ថ�ីេនះបានវលិេទ 

ដូច្របករ៤៨ថ�ី (ពីរ)វញិ។ ករេស�វេិសធនកម�េនះេធ�េឡងេនបនា� បព់ីសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ែថ�ងអពីំបំណងេនះ

តមរយៈសរពត័ម៌ានមយួ េដយសេម�ចបានប�� កថ់ា «េបយន�ករែដលបេង�តេឡងតមរយៈ្របករ៤៨ថ�ី (បី) វពិបាកេធ�
ករេដយរមួទងំករប៉ុនបង៉េ្រប្របាស់វ េដម្បចីរចេដះែលងអ�កេទសែដលបំពនដល់អំណាចតុលករផងេនាះ េយង្រត�វ

ែតេធ�វេិសធនកម�្របករ៤៨ថ�ី (ប)ី េហយវលិេទេ្រប្របករ ៤៨ (ពីរ)ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភាវញិ»។  

េឆ�យតបភា� មៗនឹងសំេណ របស់តំណាងរ�ស�គណបក្សកនអ់ំណាច េន្រពឹកៃថ�ទ២ី៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ គណៈ  

កមា� ធិករអចិៃ�ន�យរ៍ដ�សភាបាន្របជុំពិនតិ្យេលេស�វេិសធនកម�្របករ៤៨ថ�ី (៣)េនះ និងបានអនុមត័្របគល់ឲ្យគណៈកម�ករ

នីតិកម�សិក្សោ មនុនឹងដកក់�ុងរេបៀបវរៈក�ុងកិច�្របជុំេពញអង�រដ�សភា ខណៈេពលសមាជិកគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យព៍ីគណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិ មនិយល់្រសប ចំេពះករេស�វេិសធនកម�េនះេឡយ។ សមាជិកគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យៃ៍នរដ�សភាភាគី
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានេលកេហតុផលៃនករេស�វេិសធនកម� ដូចេទនឹងអ�ីែដសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីបានែថ�ង និង

ប�� កប់ែន�មថា គណបក្សសេ�ង� ះជាតិមនិមានភាពេស� ះ្រតងក់�ុងករសន�នា។ េដយែឡក ភាគីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិបាន

េហករេធ�វេិសធនកម�េនះជាករេដរថយេ្រកយ និងប�� កថ់ា វនឹងមានករលំបាក េដម្បនីាេំទរកករចរចរវងគណបក្ស

កនអ់ំណាច នងិគណបក្ស្របឆាងំេលប�� ែខ�ងគំនតិគា�  និងប�� ជាត ិ េហយគណបក្សមតិភាគេ្រចន នងិភាគតចិែលងមាន

ករទទួលេដយច្បោបប់ន�េទៀត។ 

េនៃថ�ទី៣១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ រដ�សភាបានអនុមត័េសចក�ីេស�វេិសធនកម�េនះេដយឯកបក្ស េពលគឺមនិមាន

សំេឡងគា្ំរទពីគណបក្ស្របឆាងំ។ ជំុវញិប�� េនះ តណំាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានេលកេឡងថា ករេធ�វេិសធន

កម�េដយែផ�កេលប�� បុគ�ល គឺមនិអចទទួលយកបានេទ។ តណំាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំមនិចូលរមួអនុមត័ កេ៏្រពះមនិចង់

ក� យជាចំែណកៃនករសេ្រមចចិត�ែដលបះ៉ពល់្របេយាជន្៍របជាពលរដ� និងជាតិ។ វេិសធនកម�េនះមនិែមន្រគានែ់តជាករ

ដកតែំណងែតបុគ�លេនាះេឡយ ប៉ុែន�វជាករលុបបំបាតត់ួនាទីជាថា� កដ់កឹនាតំំណាងរ�ស� និង្របធាន្រក�មមតិភាគតិចែដល  

ទទួលស� ល់េដយច្បោប។់ 

គួរប�� កថ់ា វេិសធនកម�្របករ ៤៨ថ�ី (ពីរ) ្រត�វបានរដ�សភាអនុមត័កលពីៃថ�ទ១ី៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ េនបនា� បព់ ី

កិច�្រពមេ្រព�ងដំេណាះ្រសយនេយាបាយរវងគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិកលពីេនៃថ�ទី២២ ែខ   
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កក�ដ ឆា� ២ំ០១៤ ក�ុងេគាលបំណងេដម្បឱី្យស� បន័េនះអចបេំពញតួនាទីរបស់ខ�ួនបាន្រតឹម្រត�វ នងិកនែ់តមាន្របសិទ�ភាព 

ក�ុងេនាះេលកកពំស់តនួាទី នងិសិទ�ិអំណាចរបស់គណបក្សមានអសនៈក�ុងរដ�សភា ែដលមនិចូលរមួក�ុងរជរដ� ភបិាល ្រសប

តមរដ�ធម�នុ��  ច្បោប ់ និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិជាធរមាន។ ថា� កដ់ឹកនាតំណំាងរ�ស�េនះមានភារកិច�ដកឹនាតំណំាងរ�ស�

របស់គណបក្ស េដម្បេីធ�ឱ្យករងរពកព់ន័�ទងំឡាយបាន្រប្រពឹត�េទ្រសបតមកម�វធិនីេយាបាយ នងិេគាលករណ៍នានារបស់

គណបក្ស នងិេធ�ករស្រមបស្រម�លជាមយួថា� កដ់ឹកនាតំណំាងរ�ស�គណបក្សនេយាបាយែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភា េដម្បី
េធ�ឱ្យករងរពកព់ន័�ទងំឡាយបាន្រប្រពឹត�េទេដយរលូន នងិធានាបាននូវផល្របេយាជនរ៍បស់ជាតិ នងិ្របជាពលរដ�។ 

េដយែឡកករបេង�ត្របធាន្រក�មភាគតិច គឺេដម្បចូីលរមួេលកកម�ស់តួនាទីគណបក្ស្របឆាងំ ឬគណបក្សនេយាបាយេ្រករដ�

ភបិាល និងបេង�តវប្បធមស៌ន�នារវងថា� កដឹ់កគណបក្សនេយាបាយែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភា។ 

៧. កលប្បវត�ិ្រពឹត�កិរណ៍សខំន់ៗទក់ទងរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� 

- ៃថ�ទី២៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ គណៈកម�ករអចិៃ�ន�យស៍ភាេបកកិច�្របជុំពិភាក្សោស�ីពី៖ 

o ្របជុំអនុមត័ េលេសចក�ីសេ្រមចស�ីពី ករបេង�តអ�កនាពំក្យរដ�សភា  

o ប��ូ លរេបៀបវរៈៃនសម័យ្របជុំរដ�សភាេលកទី៥ ។ 

- ៃថ�ទី៣០ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ រដ�សភាេបកសមយ័្របជុំេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០៣៖  

o ករពិភាក្សោនិងអនុមត័ េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ហិរ�� វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា� ២ំ០១៦។  

o ករពិភាក្សោនិងអនុមត័ េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ស�ិតិ។  

o ករពិភាក្សោនិងអនុមត័ េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ទូរគនាគមន។៍  

- ៃថ�ទី០៩-១១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥  ពិធីេបកជាផ�ូវករៃនកិច�្របជុំមហសន�ិបាតសភាតំបនអ់សីុ (APA) េលកទី៨ ែដលសភាៃន្រពះ

រជាណាច្រកកម�ុជាទទួលេធ�ជាមា� ស់ផ�ះេរៀបចំៃនកិច�្របជុំ។   

- ៃថ�ទី១៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ ថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស� ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ស េខង និងឯកឧត�ម កឹម សុខៃនគណបក្ស

នេយាបាយែដលមានអសនៈក�ុងរដ�សភាជួប្របជុំពិភាក្សោអំពីករព្រងឹង និងបន�វប្បធម៌សន�នារវងគណបក្សទងំពីរជួប្របជុំគា� េនវមិានរដ�

សភាជាតិ។ ជាលទ�ផលៃនជំនួបគណបក្សទងំពីរបានេចញេសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួគា�  ្រពមេ្រព�ងគា� ចំនួន ៤ចំនុច៖១. បេង�តគណៈកម�ករ

ចំេពះកិច�ែដលចូលរមួេដយគណបក្សទងំពីរ េដម្បពីិនិត្យនិងផ�ល់េយាបល់េលេសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីសហជីព។ ២. គណបក្សទងំពីរ

បានសន្យោថា នឹងខិតខំេលកតេម�ងវប្បធម៌សន�នា និង្របសិទ�ភាពករងររបស់រដ�សភា។ ៣. គណបក្សទងំពីរបានឯកភាពថា ព្រងឹង

រេបៀបរបបករងរ និងទំនាក់ទំនងករងរ ្រពមទងំករផ�ល់មេធ្យោបាយស្រមាប់ថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាយក�ុងរដ�

សភា សំេដរមួគា� េលកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនស� បន័រដ�សភា។ ៤. គណបក្សទងំពីរ បានឯកភាពថា បន�េដះ្រសយប�� នានាែដលេន

េសសសល់ េដយឈរេលស� រតី ប្រង�មប្រង�មជាតិ ផ្សះផ្សោជាតិ និងឯកភាពជាតិ ្រសបតមេគាលករណ៍ៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេសរ ីពហុ

បក្ស និងនីតិរដ�។  

- ៃថ�ទី១៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥  រដ�សភាេបកសមយ័្របជុំេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០៣៖  

o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ករអនុម័តយល់្រពមេលពិធីសរស្រមាបេ់ធ�វេិសនធនកម� កិច�្រពមេ្រព�ងម៉ារ៉េកស ស�ីពីករបេង�ត

អង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលកេដម្បបី��ូ លកិច�្រពមេ្រព�ង ស�ីពីកិច�ស្រម�លពណិជ�កម�េទក�ុងឧបសម័�ន�១កៃនកិច�្រពម 

េពៀងម៉ារ៉េកស។  

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ង ស�ីពីករបេង�តមជ្ឈមណ� លជីវៈច្រម�ះអស៊ន។  

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីសុខភាពសត�និងផលិតកម�សត�។ 

- ៃថ�ទី២៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥  រដ�សភាបានេរៀបចំពិធីបំពកេ់្រគ�ងឥស្សរយសេលកទី១ ជូនសមាជិកសមាជិករដ�សភានីតិកលទី៥។ 

- ៃថ�ទី០៥-០៦ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ សេម�ចេហង សំរនិ ្របធានរដ�សភាកម�ុជា បានដឹកនាគំណៈ្របតិភូជានខ់�ស់រដ�សភាកម�ុជាចូល

រមួពិធីរលឹំកខួបទី៧០ ៃនករេបាះេឆា� តសកលេលកដំបូង និងករបេង�តរដ�សភារបស់្របេទសេវៀតណាមេនទី្រក�ងហណូយ សធារណរដ� 

      |  33 

 



របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ នីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

សង�មនិយមេរៀតណាម។  

- ៃថ�ទី០៤,១៤,១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦  ្រក�មករងរចំេពះកិច�ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ែបន៉ ប��  និងឯកឧត�ម សុន ឆ័យ បានដឹក

នាកំិច�្របជុំ្រក�មករងរេដម្បពីិនិត្យ សិក្សោ ផ�ល់េយាបល់ េលេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី សហជីព៖ 

o ជំនួបេលកទី១ ៃថ�ទី០៤ មករឆា� ២ំ០១៦  ជាជំនូបេលកដំបូង ្រក�មករងរចំេពះកិច�បានសេ្រមចលទ�ផលចំនួន ២ចំណុច

ក�ុងចេំណាម ២១ចំណុច ែដលេស�េឡងេដយសហជីព និងភាគីពកព់ន័�។  

o ជំនូបេលកទី២ ៃថ�ទី១៤ មករ ឆា� ២ំ០១៦៖ ជាលទ�ផល ្រក�មករងរចេំពះកិច� បានសេ្រមចលទ�ផល ៧ចំណុច េហយ

បូកទងំកិច�្របជុំេលកទី១ គឺ្រក�មករងរចំេពះកិច�បានសេ្រមចលទ�ផលបាន ០៩ចំណុចក�ុងចំេណាម ២១ចំនុច។  

o ជំនួបេលកទី៣ ៃថ�ទី១៩ មករ ឆា� ២ំ០១៦៖  ជាលទ�ផល្រក�មករងរចំេពះកិច� បានសេ្រមចប��បសំ់េណ រែដលេស�
េដយភាគីពកព់ន័� និង្រក�មករងរចំេពះកិច� េ្រគាងនឹងេរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈេលេសចក�ី
្រពងច្បោបេ់នះ នាេពលខងមុខបែន�មេទៀត។  

- ៃថ�ទី១៣-១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦  រដ�សភាេបកសម័យ្របជុំេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០៣៖ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមេពៀងស�ីពី ករបេង�តធនាគារវនិិេយាគេហដ� រចនាសម័�ន�អសីុ។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគង ២០១៥។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីគណេនយ្យ និងសវនកម�។ 

- ៃថ�ទី២៨ ដល់៣០ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ សភាកម�ុជា េរៀបចំកិច�្របជុំគណៈកម�ករអចិៃ�ន�យស៍ភានិយាយភាសបារងំេនេខត�

េសៀមរប។  

- ៃថ�ទី០៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ រដ�សភា េរៀបចំអបអរសទរទិវនារអីន�រជាតិេលកទី១០៥ ស�ីពី «វនិិេយាគេលសមភាពេយនឌ័រ 

េដម្បកីិច�អភវិឌ្ឍនេ៍ដយចិរភាព» េនវមិានរដ�សភា។  

- ៃថ�ទី០៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ រដ�សភា េរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់េលេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពី សហជីព េនវមិានរដ�សភា។ 

- ៃថ�ទី១០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករទី២ៃនរដ�សភា ចុះសិក្សោែស�ងយល់វស័ិយករងរទកទ់ង នឹងករទទួលខុស្រត�វរបស់

គណៈកម�ករក�ុងេខត�ស� យេរៀង។ 

- ៃថ�ទី១៦ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ្របធានរដ�សភាជាតិ ដឹកនាគំណៈ្របតិភូជានខ់�ស់រដ�សភាកម�ុជា បំេពញទស្សនកិច�ផ�ូវករ និង

មតិ�ភាពេន្របេទសអូ�ស� លី។  

- ៃថ�ទី២៥ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករទី១ៃនរដ�សភា េកះអេ�� ញឯកឧត�ម អង� វង្សវឌ្ឍនា រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម ៌និងសហ

ករមីកេឆ�យបំភ�េឺលករណីមយួចំនួន៖ 

o  ែដលទកទ់ងដល់ករអនុវត�ច្បោបរ់បស់តុលករ ក�ុងេនាះមានករចប់ ករឃំុខ�ួន និងករផ�នា� េទសអនីតិជន ករឃំុខ�ួន

េលសនីតិវធិី កំណត់ កំហុសៃនករអនុវត�នីតិវធិី និង 

o ករមនិអនុវត�តួនាទីរបស់េច្រកម និង្រពះរជអជា� ជុំវញិករណីវវិទដីធ�ី និងវវិទេផ្សងេទៀត និងឯករជ្យភាពរបស់

តុលករ និងករេ្រជ�តែ្រជក  

- ៃថ�ទី២៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ រដ�សភា េរៀបចំពិធី្របគល់ពនរង� នស់ន�ិភាព និងករអភវិឌ្ឍន៍ជូនសេម�ច េហង សំរនិ េដយសហ

ពន័�្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយអស៊ន េនវមិានរដ�សភា។ 

- ៃថ�ទី៣០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ គណៈអចៃ�ន�យៃ៍នរដ�សភា េបកកិច�្របជុំេដម្បពីិភាក្សោ និងអនុម័តរេបៀបវរៈមយួចំនួន និងកំណត់

កលបរេិច�ទេបកសមយ័្របជុំរដ�ភាេលកទី៦។  

- ៃថ�ទី០៤ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦  រដ�សភាេបកសម័យ្របជុំេពញអង� ពិភាក្សោនិងអនុមត័េលរេបៀបវរៈចំនួន ០៥៖ 

o ្រពះរជសរ្រពះករុណា្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមនាថ នេរត�ម សីហមុនី្រពះមហក្ស្រតៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ជូន

សមយ័្របជុំរដ�សភាេលកទី៥ និងេលកទី៦ នីតិកលទី៥។ 

o របាយករណ៍ស�ីពីសកម�ភាពរបស់រដ�សភាចេនា� ះសមយ័្របជុំរដ�សភាេលកទី៥ និងេលកទី៦ នីតិកលទី៥។ 
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o ករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត� េលសមាសភាពសមាជិករជរដ� ភបិាលែដល្រត�វែកស្រម�ល និងបំេពញបែន�មចំនួន ២៦

រូប។  

o ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ��ចំនួន ១រូប។ 

o ករពិភាក្សោ និងអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីសហជីព។ 

- ៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ តំណាងកម�ករេរងច្រកកត់េដរ ែអផ៊្សោយល៍េស�តថឺ(េខមបូឌ) ខូអិលធីឌី ែដលមានទីតងំស�ិតេន

ភូមតិេអង សង� តច់្បោរមន ្រក�ងច្បោរមន េខត�កំពង់ស�ឺ េធ�ដំេណ រមកកន់រដ�សភាេដម្បដីក់លិខិតសំុអន�រគមន ៍ ជូនសេម�ចេហង សំរនិ

ជួយ េដះ្រសយប�� ចំនួន ០៩ ចំណុច។  

- ៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ េលកអ៊ុ� សំអន តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�េសៀមរប្រត�វបានសមត�កិច�ចបខ់�ួនេនផ�ះសំណាក់

េខត�េសៀមរប និងប��ូ នខ�ួនេទតុលករ្រក�ងភ�េំពញ។   

- ៃថ�ទី១២ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦  រដ�សភាេបកសម័យ្របជុំេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០១៖  

o ករសេ្រមចករណី ឯកឧត�ម អ៊ុ� សំអន តំណាងរ�ស�មណ� លេខត�េសៀមរបែដល្រកសួងមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្របកន់

ចបខ់�ួន ឃំុខ�ួន។ 

- ៃថ�ទី២០ ែខេមសឆា� ២ំ០១៦   រដ�សភា្របកសបិទសម័យ្របជុំរដ�សភា េលកទី៥ នីតិកលទី៥។ ជាលទ�ផលរយៈេពល ៣ែខ

េនះ រដ�សភាបានអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោបច់ំនួន ១២ េសចក�ីេស�ច្បោបច់ំនួន ១ េសចក�ីេស�វេិសធនកម� ្របករ ៣ថ�ី, ៧ថ�ី, ៨, ១០ថ�ី(ពីរ), 

១៤ថ�ី,១៨ថ�ី, ២០,២១,២២ថ�ី,៣១ថ�ី(ពីរ), ៣៣ថ�ី, ៣៤, ៣៦ថ�ី,៣៨ថ�ី,៤០ថ�ី និង្របករ៤៧ថ�ី(បី)ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា។ 

- ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦  រដ�សភាេបកសមយ័្របជុំេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០៤៖  

o ករសេ្រមចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខ តំណាងរ�ស�មណ� លកំពងច់ម ែដល្រត�វ្រកសួងមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្រប   

កន។់ 

o ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំសមាជិក្រពឹទ�សភា។  

o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី យុត�ិធម៌អនីតិជន ។  

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពម េលកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងរដ� ភបិាលហុង្រគី ស�ីពីករ

ជំរុញ និងករពរគា� េទវញិេទមក ៃនវនិិេយាគ។ 

- ៃថ�ទី០៩ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦  រដ�សភាេបកសម័យ្របជុំេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០១៖ 

o ករេឆ�យបំភ�េឺដយផា� ល់មាតជូ់នរដ�សភារបស់ឯកឧត�ម វង្សវឌ្ឍនា រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម។៌ 

- ៃថ�ទី១៤ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦ រដ�សភាេបកសិក� សលេដម្បែីស�ងយល់ពីករកសង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� 

និងេគាលនេយាបាយហិរ�� វត�ុសធារណៈ ក�ុងករេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ហិរ�� វត�ុស្រមាប់ករ្រគប្់រគងឆា�  ំ ២០១៧េនវមិានរដ�

សភាជាតិ។  

- ៃថ�ទី៣០ ែខមនិថុនា ឆា� ២ំ០១៦  រដ�សភាេបកសម័យ្របជុំេពញអង� ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០៤៖  

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករ្រគប្់រគងេលករបរចិ� គ ករផ្សោំេកសិក ជាលិក និងសររីង�មនុស្ស។  

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលពិធីសរអនុវត�ក��បក់ិច�សន្យោទី៧ និងទី៨ េសវកម�ដឹកជ��ូ នតមផ�ូវ

អកស េ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ង្រកបខណ័� អស៊ន ស�ីពីេសវកម�។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេល៖  

 កិច�្រពមេ្រព�ងដឹកជ��ូ នតមផ�ូវអកស រវងរដ� ភបិាលៃនរដ�សមាជិកសមាគម្របជាជាតិអសីុអេគ�យ ៍ និងរដ� ភិ
បាលៃនសធារណរដ�្របជាមានិតចិន។ 

 ពិធីសរទី១ ស�ីពីករមនិកំណតសិ់ទ�ិេហះេហរ ទី៣ និងទី៤ រវងចណុំចណាមយួេនក�ុងទឹកដីបណា� ភាគីចុះកិច�

្រពមេ្រព�ង។ 

 ពិធីសរទី២ ស�ីពីសិទ�ិេហះេហរទី៥ រវងភាគីចុះកិច�្រពមេ្រព�ង។  

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេលពិធីសរវេិសនធនកម�កិច�្រពមេ្រព�ងវនិិេយាគទូលំទូលយអស៊ន។ 
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របាយករណ៍ឆា� ំទី៣ នីតិកលទី៥                                                            ែខវចិ�ិក ២០១៥- ែខតុល ២០១៦ 

- ៃថ�ទី០៥ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ អជា� ធរសមត�កិច� បិទកំណាតផ់�ូវជាតិេលខ២ ក�ុងសង� ត់ចកអ់ែ្រង ខណ� មានជយ័ ្រសបេពល

ែដលគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេ្រគាងេរៀបច ំ ករែហដក់ញត�ិេទកនស់� នទូតចំនួន១៥្របេទស ជា្របេទសហត�េលខៃនសន�ិស�� ទី្រក�ង

បារសីេដម្បេីអយជួយ អន�រគមនឲ៍្យរជរដ� ភបិាលេគារពសន�ិស�� ទី្រក�ងបារសី។   

- ៃថ�ទី០៥ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ តុលករសលដំបូងរជធានីភ�េំពញ បានេបកសវនាករជំនុំជ្រមះ េលសំណំុេរឿងក�ីឯកឧត�ម  កមឹ 

សុខ ពកព់ន�ក័រណីបដិេសធមនិចូលខ�ួនបំភ�ជឺាសក្សកី�ុងសំណំុេរឿងពកព់ន័�នឹងអ�កនាងខុម ចន់ដរ៉ទី (េហ្រសីមុ)ំ េនសលដំបូងរជ

ធានីភ�េំពញ។ 

- ៃថ�ទី០៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦  រដ�សភាេបកសមយ័្របជុំេពញអង�ពិភាក្សោ និងអនុមត័រេបៀបវរៈចំនួន ០៦៖ 

o ្រពះរជសរ្រពះមហក្ស្រត ជូនសមយ័្របជុំរដ�សភាេលកទី៧ នីតិកលទី៥ 

o របាយករណ៍ ស�ីពីសកម�ភាពរបស់រដ�សភា ចេនា� ះសម័យ្របជុំរដ�សភាេលកទី៦ និងេលកទី៧ នីតិកលទី៥ 

o ករេបាះេឆា� តទុកចិត�អគ�សវនករ និងអគ�សវនកររង០៣ ៃនអជា� ធរសវនកម�ជាតិស្រមាបប់ន�អណត�ិ៥ឆា�  ំ រមួមាន េលក

ជំទវ េសម គឹមសួគ ៌ឯកឧត�ម សួន សិទ�ី និងឯកឧត�ម អ៊ុក សរវុធ។  

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ស�ីពីករ្រគប្់រគងអ�ក្របកបវជិា� ជីវៈវស័ិយសុខភបិាល។  

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលពិធីសរទី៧ស�ីពី្របពន័�ឆ�ងកតគ់យ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង្រកបខ័ណ� អស៊ន 

ស�ីពីស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ងកតទ់ំនិញ។ 

o េសចក�ី្រពងច្បោប ់ ស�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលពិធីសរេដម្បអីនុវត�ក��បទ់ី៦ ៃនករេប�ជា� េបកចំហេសវហិរ�� វត�ុេន

េ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ង្រកបខ័ណ� អស៊ន ស�ីពីេសវ។  

o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពី ករអនុមត័យល់្រពមេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីករបេង�តអង�ភាព្រសវ្រជាវម៉ា្រក�េសដ�កិច�អស៊ន  

បូក៣ 

o េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេល ស�ីពី្រកបខណ័� ច្បោបស់្រមាបអ់នុវត�ប�� ែតមយួអស៊ន។ 

- ៃថ�ទី២៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី “ករព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីទីស� ក់កររដ�សភាមណ� លរជធានី-េខត�ក�ុងករ

ផ�ល់េសវជូនតំណាងរ�ស� និង្របជាពលរដ�” េនវមិានរដ�សភា។  

 

      |  36 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបសម�័ន� 
 

 



ករចុះផ្សោយរបស្់របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ 

 របាយករណ៏សេង�តរដ�សភា និងតណំាងរ�ស�េនះ ្រត�វបានចុះផ្សោយេនក�ុងបណា� សរពត័ម៌ានមយួចំនួន

ដូចជាៈ សរពត័ម៌ាន VOD, សរពត័ម៌ាន FRESHNEWSASIA, សរពត័ម៌ាន THMEYTHMEY,  វទិ្ុយអសីុេសរ ី

(RFA),  វទិ្ុយសេម�ងសហរដ�អេមរកិ (VOA) , វទិ្ុយបារងំអន�រជាតិ (FRI) , សរពត័ម៌ានភ�េំពញប៉ុស�ិ៍, មណ� ល

ពត័ម៌ាន�ស�ីកម�ុជា (WMC), សរពត័ម៌ាន KhmerTimes។ 

 

អ�កឃា� េំមល៖ ្របសទិ�ភាពរដ�សភាធា� ក់ចះុ ែតករយាយបីក្ស្របឆាងំេកនេឡង 

http://vodhotnews.com/21/02/2017/effective-congress-dropped-the-increasing-harassment-of-

opposition/ 

េដយ េលក ញឹម សុខន | ៃថ�អង� រ ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ េម៉ាង 5:08 PM | សិទ�ិមនុស្ស | 0 | 2558  

អង�ករឃា� េំមលករេបាះេឆា� តបង� ញថា មយួរយៈចុងេ្រកយេនះ រដ�សភាបានធា� កៃ់ដក�ុងករព្រងឹងយន�ករ្របជាធិ

បេតយ្យែបបនីតិរដ� ែតបង�ឲ្យមានករយាយីកនែ់តខ� ងំេទេលសិទ�ិេធ�នេយាបាយរបស់បក្ស្របឆាងំ  េហយថាបាន

បះ៉ពល់ដល់ករអនុវត�េគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យ េសរ ីពហុបក្ស។ 

ក�ុងកិច�ពិភាក្សោស�ីពីរបាយករណ៍អេង�តរដ�សភានិងតំណាងរ�ស�ឆា� ទំី៣ នីតិកលទី៥ ែដលេធ�េឡងនាៃថ�ទី២១

កុម�ៈេនះ នាយក្របតិបត�ិអង�ករ ខុមែហ�ល េលក គល់ ប��  បានេលកេឡងថា តមរបាយករណ៍អេង�តពដីំេណ រ

ករសភាស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៦រកេឃញថា ្របសិទ�ភាពករងរសភាបានធា� កចុ់ះ។ 

េលក គល់ ប��  ឲ្យដឹងេទៀតថា ករធា� កចុ់ះេនាះ េដយសរែត្រក�មមតិភាគេ្រចនែដលកនអ់ំណាច បានបពំបំព

នដកអភយ័ឯកសិទ�ិសភារបស់តំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំ ករលុបេចលតំែណង្របធាន្រក�មមតិភាគតចិក�ុងសភា េប
កផ�ូវឲ្យអជា� ធរមានសមត�កិច�ចបខ់�ួនតំណាងរ�ស�ទងំមានអភយ័ឯកសិទ�ិ ករដកតែំណងេលក កឹម សុខ េចញ

ពីអនុ្របធានទី១ៃនរដ�សភា ករេ្របហិង្សោវយតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំ និងករដំេឡងឋនៈ ដល់អ�កវយតំណាងរ

�ស�ជាេដម។ 

េបតមកេលក គល់ ប��  ករបាតប់ងអ់ំណាចរបស់តណំាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំ រមួទងំវវិទនេយាបាយចុងេ្រកយ

ែដលឈនេទេ្របហិង្សោេលអ�កតំណាងរ�ស� ករេ្រប្របាស់ច្បោប ់នងិករែកបទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា េដម្បបី

�ង� បនិងដកសិទ�ិតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំ េលកថាបាននាមំកនូវករធា� កចុ់ះ្របសិទ�ភាពរបស់រដ�សភា និងករទញ

ទមា� កក់រអនុវត�េគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យ េសរ ីពហុកបក្ស និងនតីិរដ�េនកម�ុជា។ 

េលកថា៖ «កន�ងមកមានករផា� ស់ប�ូរបទប�� ៃផ�ក�ុងបេង�នតនួាទីរបស់បក្ស្របឆាងំ ដូចជាមាន្របធាន្រក�មតិភាគ
ចិត ដូចជាមានថា� កដ់កឹនា ំរបស់រដ�សភា [េលក កឹម សុខ អនុ្របធានទ១ីៃនរដ�សភា]ែចកអំណាច បក្ស្របឆាងំេទ
េលគណៈកម�ករបេច�កេទសរដ�សភាមយួចំនួនហ�ងឹ េធ�ឲ្យសកម�ភាពបេច�កេទសៃនរដ�សភាហ�ឹងមានសកម�ខ� ងំ េប

http://vodhotnews.com/21/02/2017/effective-congress-dropped-the-increasing-harassment-of-opposition/
http://vodhotnews.com/21/02/2017/effective-congress-dropped-the-increasing-harassment-of-opposition/
http://vodhotnews.com/category/human-right/


េធៀបេទនឹងដេំណ រកររដ�សភាពីអណត�មិុន។ អេនះែដលេយងេមលេឃញ។ ប៉ែុន�ដល់េពលចបេ់ផ�មដក មនិ
ទទលួស� ល់តួនាទីហ�ឹង សភាមានសកម�ភាពធា� កចុ់ះ»។ 

អ�កនាពំក្យរដ�សភា េលក េឡង េបង៉ឡុង បាន្រចនេចលរបាយករណ៍េនះនិងបានចតទុ់កថា ជារបាយករណ៍

លំេអៀង េដយេលកអះអងថាករែដលតំណាងរ�ស�បក្សកនអ់ំណាចែដលមានមានសំេឡងភាគេ្រចន អនុមត័

ច្បោបគ់ា� នករចូលរមួពីតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំ េលកថាបក្ស្របឆាងំខ�ួនឯងេធ�ពហិក ែដលេលកថាេដម្បេីកងចំ

េណញនេយាបាយ។ 

េលក េឡង េបង៉ឡុង េលកេឡងថា េដម្បឲី្យសភាេធ�ករមលូមាតគ់ា�  មានែតតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំ ឈបេ់ធ�ព

ហិក វលិចូលេធ�ករក�ុងសភាវញិ េហយបេង�នវប្បធមជ៌ែជកគា� ។ 

េលកថា៖ «គណបក្សកនអ់ណំាចដូចអតម់ានគំរមកំែហងស�ីេសះ គាតចូ់លមកគា� ននរណាេធ�ស�ី ដល់គាត ់គាត់
ថា មនិចូលមកេទ មានេគគរំមកំែហង វអតម់ាននរណាគំរមកំែហងអីេទ េបខុមែ�ហ�លនិយាយអ�� ឹង មាននយ័ថា
គាតលំ់េអៀងេទរកបក្ស្របឆាងំេហយ»។ 

សមាជិកសម�ន័�កំែណទ្រមងក់រេបាះេឆា� ត េលកេមធាវ ីសុក សំេអឿន េលកេឡងែដរថា េបពិនិត្យពី្របពន័�េបាះេឆា� ត

េនកម�ុជា េលកថាេគពិបាកេជឿថាតំណាងរ�ស�េធ�ករេដយមនិគិតផល្របេយាជនប៍ក្ស េដយថាករេបាះេឆា� ត

ជាសមាមា្រត បានផ�ល់អណំាចខ� ងំឲ្យេមដឹកនានំេយាបាយជាអ�កចតត់ងំេបក�ភាពតំណាងរ�ស� ឲ្យេទអង�ុ
យេកអីក�ុងរដ�សភា។ 

េលក សុក សំេអឿន េលកេឡងថា រដ�សភាគួរេធ�បទប�� ៃផ�ក�ុងេដយែចងថា កិច�្របជុំសភា្រត�វមានពហុបក្សេទប

អច្របជុំបាន េហយករអនុមត័ច្បោប្់រត�វមានសំេឡងភាគតិចចូលរមួ េទបអនុមត័ច្បោបប់ាន េនាះេលកថា ជា្របេស
រ។ ប៉ុែន�មនិេធ�ែចងដូចេនះេទ េលកថាអ�កនេយាបាយនឹងនូវែតយករដ�ធម�នុ�� េធ�ជារនាងំស្រមាប្់របេយាជនប៍ក�

ពួកដែដល។ 

េលកថា៖ «េបសិនជាអតម់ានកំនតច់្បោស់លស់េទ និយមនយ័ក�ុងរដ�ធម�នុ��  ្រគានែ់តជាពក្យលំអរែតអតម់ាននយ័ 
អតម់ានក�មឹសរអីទងំអស់ េហយនឹងអចេធ�ឲ្យអ�កនេយាបាយហ�ឹងគាត ់បំពនបន�ិចម�ងៗៗអ�� ឹងេទ េធ�ឲ្យនិយម
នយ័រដ�ធម�នុ��ហ�ងឹអតម់ាននយ័អីេទ»។ 

េបតមរបាយករណ៍ ករធា� កចុ់ះៃន្របសិទ�ភាពរបស់សភាេនះទងំករអនុមត័ច្បោបែ់បបពហុបក្ស ទងំករេឡងស

ែម�ងមតិក�ុងសភារបស់តំណាងរ�ស� និងសកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភា បានធា� កចុ់ះដូចគា� េនឆា� ំ

២០១៦េនះ េបេ្រប�បេធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៥ ដូចជារេបៀវរៈចំននួ៣២ ក�ុងឆា� ២ំ០១៦េនះ មាន២១េហយែដល្រត�វ

តំណាងរ�ស�បក្សកនអ់ណំាច អនុមត័េដយឯកបក្ស។ 

របាយករណ៍ដែដលឲ្យដឹងថា តំណាងរ�ស�១២៣របូ មានែត១៨របូប៉ុេណា� ះែដល បានេឡងបេ��ញមតេិយាបល់ក�ុ
ងសភា េ្រកពីេនាះបន�េនស� តេ់ស��ម។ ចំនួនេនះបានថយចុះេបេ្រប�េធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៥។ 



ចំែណកគណៈកម�ករជំនាញវញិ របាយករណ៍បង� ញថា ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ បានេកះេហម�ន�ីរដ� ភបិាលែតមា� ក់

ប៉ុេណា� ះមកសកសួរគឺ រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម។៌ 

េដយែឡកករចុះមូលដ� នវញិ ខុមែ�ហ�ល រកេឃញថាតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំបានចុះេ្រចនជាងបក្សកនអ់ំណាច 

ែតថាបក្ស្របឆាងំបានចុះព្រងងឹសមត�ភាពរបស់សកម�ជនរបស់ខ�ួន ខណៈបក្សកនអ់ណំាចនយិាយពីករែចក

អំេណាយ៕ 

 

អ�កនាពំក្យ៖ ករចះុមលូដ� នរបស្់រក�មតំណាងរ�ស� គណបក្សកនអ់ំណាច មិនចបំាច់រយ
ករណ៍ជនូ COMFREL  

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/47769-comfrel.html 

(ភ�េំពញ) ៖ េលក សុខ ឥសន អ�កនាពំក្យគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានចតទុ់កថា របាយករណ៍របស់អង�ករ 

COMFREL បានផ�ល់ភាពអយុត�ិធម ៌ដល់គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េហយមានលក�ណៈលេម��ង េទរកគណបក្ស

្របឆាងំ។ ទន�ឹមនងឹគា� េនះ េលកបានអះអងថា រល់ករចុះមូលដ� នរបស់្រក�មតណំាងរ�ស� គណបក្ស្របជាជនកម�ុ
ជា មនិចបំាចរ់យករណ៍ជូនអង�ករ េនះេឡយ។ 

្របតិកម�របស់អ�កនាពំក្យគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានេធ�េឡងបនា� បព់ីគណៈកមា� ធកិរេដម្បកីរេបាះេឆា� តេដយ

េសរ ីនិងយុត�ិធមេ៌នកម�ុជា (COMFREL) បានេចញរបាយករណ៍មយួ កលពីម្សលិមញិ េដយ្របកសថា 

តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ចុះេទកនម់ូលដ� នជួបពលរដ�តិចតចួជាង តណំាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះ

ជាតិ។ 

អង�ករខុមែ�ហ�ល បានអះអងថា តំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំចំនួន៤៥របូ ចុះមូលដ� នបានេ្រចនជាងេគរហូតដល់

ជាង ១ពនដ់ង េបេធៀបនឹងតំណាងរ�ស�មកពីបក្សកនអ់ំណាចចនំួន ៥៦របូ ចុះបាន្រតឹមែតជាង ៦០០ដង

ប៉ុេណា� ះ។ 

េលក សុខ ឥសន បានេលកេឡងថា ករវយតៃម�របស់អង�ករ COMFREL េនះ វមនិយុត�ិធមេ៌ទ េហយករេធ�
កររបស់តំណាង រ�ស�គណបក្សមនិែមនេដម្បរីយករណ៍ េទអង�ករខុមែ�ហ�លឲ្យ្រជាបេនាះែដរ េហយកម៏និែមន

េធ�ត្រម�វចិត�របស់អង�ករខុមែ�ហ�ល េនាះែដរ។ េលកេលកេឡងយ៉ាងដូេច�ះថា «ករចុះេទេនះេដម្បសួីរសុខទុក

្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន និងេដម្បេីដះ្រសយរល់ប��  ែដលជួប្របទះេនមូលដ� ន ្រតងគ់ាតដឹ់ងឬមនិដឹង េយង

មនិដឹងេទ»។ 

េដយែឡកទកទ់ងនឹងករេលកេឡងថា បក្សកនអ់ណំាចបានបពំនអភយ័ឯកសិទ�ិ និងបន�យតនួាទីរបស់តណំាង

រ�ស� គណបក្ស្របឆាងំេនាះ អ�កនាពំក្យគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានេលកេឡងថា ករចបខ់�ួនតំណាងរ�ស�បក្ស

្របឆាងំេនាះ មនិែមនរេំលភេលរដ�ធម�នុ��  ឬអភយ័ឯកសិទ�ិេនាះេទ ប៉ុែន�គឺជាបទេល�សជាកែ់ស�ង។ េលកប�� ក់

ថា អភយ័ឯកសិទ�ិមនិអច ករពរតណំាងរ�ស�ែដល្រប្រពឹត�បទេល�សជាកែ់ស�ងេនាះេទ៕ 

 

 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/47769-comfrel.html


របាយករណ៍ខុមែ�ហ�ល បង� ញថា CPP អនមុ័តច្បោបឯ់កបក្សេ្រចន េដយគា� នករចូលរមួពី

CNRP 

21, Feb 2017 , 10:39 pm         1913  

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=49767 

េដយ: េធឿន ប�� ឬទិ�  

ភ�េំពញ៖ អង�ករឃា� េំមលករេបាះេឆា� ត េហកតថ់ា ខុមែ�ហ�ល បានបង� ញរបាយករណ៍ថា សកម�ភាពរបស់តណំាង

រ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេនក�ុងរដ�សភា បានអនុមត័ច្បោបឯ់កបក្សេ្រចន េដយមនិមានករចូលរមួសេ្រមចនងិ

ផ�ល់េយាបល់ពខីងគណបក្សសេ�ង� ះជាត។ិ  គណបក្ស្របជាជន ថា ករអនុមត័ច្បោបឯ់កបក្សេនះ គអឺនុវត�្រតមឹ្រត�វ

តមច្បោប ់ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភា។ 

របាយករណ៍សេង�តនេយាបាយ ែដលខុមែ�ហ�លបានេចញផ្សោយេនៃថ�ទី២១ កុម�ៈេនះ បានឲ្យដឹងថា ក�ុងសមយ័

្របជុំវសិម��ចំនួន៣េលកក�ុងឆា� ២ំ០១៦េនាះ គណបក្សកនអ់ំណាច បានសេ្រមចអនុមត័េលេសចក�ី្រពងច្បោប ់

និងរេបៀបវរៈ ចំនួន៣២ េដយមនិបានករចូលពិភាក្សោជាមយួគណបក្ស្របឆាងំេឡយ។ ចំេពះរេបៀបវរៈទងំ៣២ 

ែដលគណបក្សកនអ់ណំាចអនុមត័េដយសំេឡងឯកបក្សេនាះរមួមាន៖ េសចក�ី្រពងច្បោបច់ំនួន១៦,ករេបាះេឆា� ត

េ្រជសតងំចំនួន២េលក , ករអនុមត័េសចក�ីសេ្រមចចំនួន២េលក និងករេឆ�យបំភ�ចឺំនួន១េលក។ ចំែណកខ�ឹមសរ

ច្បោបច់ំនួន១១េទៀត ក្៏រត�វបានគណបក្សកនអ់ំណាច អនុមត័េដយមនិមានករសួរេដញេដលខ�ឹមសរច្បោបព់ីខង

តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំែដរ។ ជាកែ់ស�ងវេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពគីណបក្សនេយាបាយ ែដលគណបក្ស្របជា

ជន េទបែតអនុមត័កលពៃីថ�ទី២០ កុម�ៈេនះ។ 

 

្រតងច់ំណុចេនះអង�ករខុមែ�ហ�ល សេង�តេឃញថា មូលេហតុែដលមានករអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោបន់ានា ែដលមនិ

មានករពិភាក្សោសួរេដញេដលផុសផុល ដូចេនេពលមានករចូលរមួ្របជុពំីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេនាះេឡយ 

េពលគឺបនា� បព់តីំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ពហិករក�ុងកិច�្របជុរំដ�សភា េនពកក់ណា� លឆា� ២ំ០១៦មក

។ េបតមខុមែ�ហ�ល ករពហិកររបស់គណបក្ស្របឆាងំេនះ េដយសរែតគណបក្សកនអ់ំណាច បានទមា� ក់

អំណាចរដ�សភា េហយបានបំពនដកអភយ័ឯកសិទ�ិ នងិេបកផ�ូវឲ្យអជា� ធរេចទ្របកន ់ចបខ់�ួនតំណាងរ�ស�គណ

បក្ស្របឆាងំជាេដម។ 

 

េឆ�យតបនឹងរបាយករណ៍េនះ អ�កនាពំក្យគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេលក សុខ ឥសន បាននិយាយថា រដ�សភាគឺ
អនុវត�តមច្បោបប់៉ុេណា� ះ ក�ុងករដកអភយ័ឯកសិទ�ិ នងិចបខ់�ួនតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំេនះ េ្រពះពួកេគទងំ

េនាះ្រប្រពឹត�ខុសច្បោបខ់�ួនឯង ែដលមនិអចេលកែលងេទសឲ្យបានេឡយ។ងកមកករអនុមត័ច្បោបេ់ដយឯកបក្ស

េនាះវញិ េលក សុខ ឥសន បានបក្រសយយ៉ាងដូេច�ះថា៖«េយងមនិបានបិទសិទ�ិគណបក្ស្របឆាងំមនិឲ្យចូលរមួ

អនុមត័េនាះេទ ប៉ុែន�គណបក្ស្របឆាងំេទែដលែតងែតយកវប្បធមព៌ហិករមនិចូល្របជុសំភា ឫសិក� សលសភា 

េដយខ�ួនឯង។ សូម្បែីត្របជុំគណៈកមា� ធិករអចិៃ�ន�យ ៍និង្របជុសំភាេពញអង� េ្រពះេបពួកគាត្់រគានែ់តចូលមក

្របជុំ េបេទះជាពួកគាតម់និេលកៃដអនុមត័ កគ៏ា� នអ�កណាេទបង�ឲំ្យេលកៃដែដរ។ ដូេច�ះគណបក្សេយងអនុមត័

ច្បោបេ់ដយខ�ួនឯងេនះ អតខុ់សច្បោប ់និងខុសបទប�� ៃផ�ក�ុងរដ�សភាេទ»។ 

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=49767
https://thmeythmey.com/?page=author&id=42


ែតយ៉ាងណាគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ធា� បប់ានអះអងថា ខ�ួនមនិែមនេធ�ពហិក និងេបាះបងេ់ចលភារកិច�ខ�ួនក�ុងរដ�

សភាេនាះេទ។ គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានប�� កដូ់េច�ះថា«គណបក្សេនែតបន�ករងរក�ុងតនួាទជីាសមាជិករដ�

សភាជាធម�ត េហយនឹងស្រម�លចូលរមួកិច�្របជុំេពញអង�ៃនរដ�សភា និងអនុមត័េលករណីណាែដលមានករ

សេ្រមចមនិបះ៉ពល់ដល់ផល្របេយាជនជ៍ាតិ ពលរដ� នងិលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ»។  

 

ប៉ុែន�ករេលកេឡងរបស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតេិនះ ្រត�វបានេលក សុខ ឥសន តបវញិដូេច�ះថា៖«គា� នករងរណា

ែដលគណបក្ស្របជាជនេធ�េហយគា� ន្របេយាជនេ៍នាះេទ េហយច្បោបទ់ងំេនាះគឺសុទ�ែតមាន្របេយាជនដ៍ល់្របជា

ពលរដ� និង្របេទសជាតិ»។ 

 

ប៉ុែន�ស្រមាបអ់�កវភិាគវញិ ករអនុមត័ច្បោបម់ានែតសមាជកិគណបក្សកនអ់ំណាចក�ុងរដ�សភា ែតឯកបក្សេនាះ វ

អចេធ�ឲ្យច្បោបទ់ងំេនាះមនិសូវមាន្របសិទ�ិភាព ក�ុងករបេ្រមផល្របេយាជនដ៍ល់្របជាជនេឡយ។ អ�កវភិាគ េស�
ឲ្យអ�កនេយាបាយទងំេនាះ គប្បរីកដំេណាះ្រសយេរៀបចចំ្បោបណ់ា ែដលបេ្រមផល្របេយាជនជូ៍នពលរដ� និង

្របេទសជាតិ ល�ជាងករបេង�តច្បោបប់េ្រមផល្របេយាជនប៍ក្សខ�ួន េដម្បយីកឈ�ះគា� េទវញិេទមក ្រសបេពលែដល

ករេបាះេឆា� តខិតជិតមកដល់នាេពលខងមុខេនះេឡយ៕ 

ខុមែ�ហ�លរកេឃញថា្របសទិ�ភាពករងររដ�សភាធា� កច់ុះក�ងុឆា� ២ំ០១៦ 

េដយ មម៉ មុនីរតន ៍ 

2017-02-21  

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Comfrel-found-down-effectiveness-of-NA-

02212017043823.html 

RFA/Morm Moniroth  

គណៈកមា� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិងយុត�ិធមេ៌នកម�ុជា េហកតថ់ា ខុមែ�ហ�ល (COMFREL) រក

េឃញថា េនក�ុងឆា� ២ំ០១៦ កន�ងេទេនះ សកម�ភាពករងរនានារបស់រដ�សភា ្រត�វបានអ�កជំនាញេលកិច�ករេបាះ

េឆា� តចតទុ់កថា បានធា� កចុ់ះ្របសិទ�ភាព។ ករធា� កចុ់ះនូវអព្យោ្រកឹតភាពៃនរដ�សភាេនះ ្រត�វបានអ�កជំនាញយល់

េឃញថា កំពុងេធ�ឲ្យ្របជាធិបេតយ្យែដលបានដុះពន�កេនះ ្រត�វធាកថ់យេទេ្រកយវញិ ែដលប�� េនះនឹងជះឥទ�ិ
ពលកនែ់តអ្រកកេ់ទេលករេគារពសិទ�មិនុស្ស។ 

ករ្របឈមែដល្រក�មអ�កឃា� េំមលដំេណ រករៃនរដ�សភា ចតទុ់កថា កំពុងែតវវិឌ្ឍនេ៍ទរកភាពដុនដបៃន្របជាធបិ

េតយ្យ និងសិទ�េិសរភីាពៃនករបេ��ញមតិេនះ ្រសបេពលរដ�សភាអនុមត័ច្បោបស់�ីពគីណបក្សនេយាបាយេដយឯក

បក្សមយួជានប់ែន�មេទៀត េទតមករចងប់ានរបស់េលក ហុ៊ន ែសន។ 

េលក គល់ ប��  នាយក្របតិបត�អិង�ករខុមែ�ហ�ល ឲ្យដងឹេន្រពឹកៃថ�ទ២ី១ កុម�ៈ ថា រដ�សភាបានបាតប់ង្់របសិទ�

ភាពករងរេនក�ុងឆា� ទំី៣ ៃននីតិកលទី៥ េនះ។ េលកបន�ថា ក�ុងរយៈេពលមយួឆា� កំន�ងេទេនះ រដ�សភាេធ�កិច�

កររបស់ខ�ួនបានតិចតចួប៉ុេណា� ះ។ េលកបន�ថា «េនក�ុងឆា� េំនះឆា� ទំី៣ េនះ ឆា� ២ំ០១៦ កន�ងេទេនះ ្របសិទ�ភាព

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Comfrel-found-down-effectiveness-of-NA-02212017043823.html
http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Comfrel-found-down-effectiveness-of-NA-02212017043823.html
http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Comfrel-found-down-effectiveness-of-NA-02212017043823.html/na1.jpg


របស់រដ�សភានឹងធា� កចុ់ះ ឬក្៏រត�វបានេគេធ�ឲ្យធា� កចុ់ះ។ ្របសិទ�ភាពរដ�សភាធា� កចុ់ះហ�ឹង េយងសំេដេទេលស� ន
ករណ៍មយួចំនួន ជាពិេសសបះ៉ពល់េទេលករបំពរបំពនអភយ័ឯកសិទ�សិភារបស់អ�កតំណាងរ�ស�»។ 

របាយករណ៍សេង�បែដលនយិាយអំពីករសេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស�ឆា� ទំី៣ ៃននីតិកលទី៥ ែដលគណៈកមា�

ធិករេដម្បកីរេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិងយុត�ិធមេ៌នកម�ុជា រកេឃញ បានសរេសរថា ្របសិទ�ភាពរបស់រដ�សភា្រត�វ

បានទមា� ក ់ជាពិេសស្រក�មមតិភាគេ្រចនែដលកនក់បអ់ណំាច បានបំពនដកអភយ័ឯកសិទ�សិភារបស់តំណាងរ

�ស�បក្ស្របឆាងំ និងបានបន�យតួនាទបីក្ស្របឆាងំេនក�ុងសភា។ េលសពេីនះ បានលុបេចលថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ

�ស� និង្របធាន្រក�មមតភិាគតិចេនក�ុងសភា។ 

មនិ្រតឹមែតប៉ុេណា� ះ អង�ករខុមែ�ហ�ល រកេឃញេទៀតថា តំណាងរ�ស�បក្សកនអ់ំណាចបានេបកផ�ូវឲ្យអជា� ធរេចទ

្របកន ់ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន នងិឃំុខ�ួនតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំែថមេទៀតផង។ ផ�ុយេទវញិ ែបរជាមានករេលកទឹក

ចិត� និងដំេឡងឋនន�រស័ក�ិដល់ម�ន�ីេយាធា និងកងអង�រក្សរបស់េលក ហុ៊ន ែសន ែដលេចះវយតប្់របឆាងំតំណាង

រ�ស�្រក�មមតភិាគតិចេទវញិ ជាេដម។ 

េ្រកពេីនះវញិ គណៈកម�ករជំនាញទងំ១០ របស់រដ�សភា េនក�ុងឆា� ២ំ០១៦ គេឺធ�ករបានតិចតចួ េបេធៀបក�ុងរយៈ

េពលដូចគា� កលពីឆា� ២ំ០១៥។ តួេលខសរបុែដលគណៈកម�ករសភាេធ�ករឆា� ២ំ០១៦ មានចំនួន ៦០េលក េប
េធៀបឆា� ២ំ០១៥ វញិ សកម�ភាពករងរមានរហូតដល់ ១០៥េលក ក�ុងេនាះគណៈកម�ករជំនាញដឹកនាេំដយបក្ស

្របឆាងំ េធ�សកម�ភាពចំនួន ៣១េលក េបេធៀបនឹងគណៈកម�ករជំនាញែដលដឹកនាបំក្សកនអ់ំណាចបានចំននួ ២៩

េលក។ 

េលក សុក សំេអឿន ្របធានករយិាល័យេមធាវ្ីរក�មអ�កច្បោបអ់មរ�ិន� យល់េឃញថា មូលេហតុខ�ះែដលនាឲំ្យកម�ុជា 

េចះែតមានប�� មនិចបព់ីមយួអណត�េិទមយួអណត� ិគឺអចេដយសរ្របពន័�ៃនករេបាះេឆា� តជា្របពន័�សមាមា្រត 

េហយគិតមធ្យមភាគជាធំ។ េ្រកពីេនះ ករកំណតន់ិយមនយ័ច្បោបម់និបានច្បោស់លស់ ជាមូលេហតុេធ�ឲ្យអ�កបក

្រសយច្បោបម់ា� ងេទៀតេចះែតមានឱកសយកេ្រប�បេលភាគីមា� ងេទៀត។ េលកបន�ថា «ករអស់សង្ឃមឹមយួេទៀត គឺ
្របពន័�តុលករេយងតងំពី្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ��  និងទងំតុលករ េបេយងនិយាយព្ីរក�ម្របឹក្សោធម�នុ��មនិែដល
បដេិសធថាអ�ីណាមយួហ�ឹង គឺវឥតមានរដ�ធម�នុ��  ឬកផ៏�ុយរដ�ធម�នុ��អីឥតមានេទ។ រល់េពលរដ� ភបិាលេស�សំុ គឺ
្រសបៗ»។ 

ទកទ់ងនឹងករចុះមូលដ� នរបស់្រក�មតំណាងរ�ស�េនក�ុងនីតិកលទី៥ េនះវញិ អង�ករខុមែ�ហ�ល រកេឃញថា គឺ
ជាចំនួនែដលចុះេ្រចនបំផុតពុំធា� បម់ាន។ តំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំចំនួន ៤៥របូ ចុះមូលដ� នបានេ្រចនជាងេគរហូត

ដល់ជាង ១ពនដ់ង េបេធៀបនឹងតំណាងរ�ស�មកពបីក្សកនអ់ំណាចចំនួន ៥៦របូ ចុះបានជាង ៦០០ដង។ ប៉ុែន�អ�ក

វភិាគេមលេឃញថា ករចុះមលូដ� នភាគេ្រចនរបស់្រក�មតំណាងរ�ស� គចុឺះព្រងឹងបក្ស និងសកម�ជនេ្រចនជាង

្របមូលប�� េនក�ុងសហគមនម៍កេដះ្រសយ។ 

េលកបណ�ិ ត េឡ ម៉ុងៃហ អ�កវភិាគឯករជ្យ មាន្របសសនថ៍ា ករ្របឈមមនិេចះចបដ់ល់សព�ៃថ�េនះ េ្រពះែត

កែម�លៃនមរតកកុម�ុយនិស�។ មនិែតប៉ុេណា� ះ ច្បោបកុ់ម�ុយនិស� គជឺាឧបករណ៍អំណាចដម៏ាន្របសិទ�ភាពក�ុងករ



កមា� តគូ់្របកួតរបស់ខ�ួន។ េលកបន�ថា «េយងេនះគឺយ៉ាងេមច៉? េយងេនះ្របកនប់ក�ពួកហ�ឹងខ� ងំណាស់ េហយមនិ
្រតឹមែត្របកនប់ក�ពួកប៉ុណ�ឹ ងេទ េនះគឺជាមរតក្របពន័�កុម�ុយនិស� េហយជាពិេសស្របពន័�ច្បោបកុ់ម�ុយនិស�»។ 

អសីុេសរ ីពុអំចទកទ់ងអ�កនាពំក្យៃនរដ�សភា េដម្បបីំភ�បឺែន�មជុំវញិេរឿងេនះបានេទ េនៃថ�ទី២១ កុម�ៈ។ 

េបេទះជាែបបណា ្រក�មអ�កវភិាគឲ្យដឹងថា ្របេទសែដលអនុវត�របប្របជាធិបេតយ្យ េសរ ីពហុបក្ស ពតិ្របាកដ គឺ
បារម�បំផុតចំេពះករអនុវត�ច្បោបម់និបាន្រតឹម្រត�វ េហយ្រត�វរងកររះិគន ់េ្រពះកររេំលភច្បោបេ់នះវនឹងេធ�ឲ្យបះ៉

ពល់េទដល់សន�ឹកេឆា� ត៕ 

របាយករណ៍ Comfrel រកេឃញករធា� កច់ុះៃន្របសទិ�ភាពករងររបសរ់ដ�សភា  

21 កុម�ៈ 2017  

http://khmer.voanews.com/a/comfrel-report-found-a-drop-in-parliament-work-

efficiency/3733443.html 

ហុ៊ល រស�ី  

របាយករណ៍របស់អង�ករ ខុមែ�ហ�ល ្រត�វបានេចញផ្សោយ េនចំេពលែដលស� នករណ៍នេយាបាយក�ុង្របេទសកម�ុ
ជា កំពុងស�ិតក�ុងភាពតនតងឹ េ្រកយសភាជាតិែខ�រែដលមានែតតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា អនុម័

តេសចក�េីស�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពគីណបក្សនេយាបាយ។ 

ភ�េំពញ —   

្រក�មអ�កតណំាងរ�ស�េនក�ុងរដ�សភា ពុំសូវមានភាពសកម�ក�ុងកិច�ករជំនាញរបស់ខ�ួន កដូ៏ចជាករជែជកេដញ

េដលអំពីេសចក�្ីរពងច្បោបន់ានា េនេពលមានកររេំលភេលសិទ�ិ និងតួនាទជីាេ្រចនរបស់អ�កតំណាងរ�ស�គណ

បក្ស្របឆាងំ ែដលេធ�េឡងេដយ្រក�មមតិភាគេ្រចនែដលកនអ់ំណាច។  

េនះេបេយាងតមរបាយករណ៍របស់ គណៈកមា� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិងយុត�ិធមេ៌នកម�ុជា េហ

កតថ់ា អង�ករខុមែ�ហ�ល (Comfrel) ។ 

របាយករណ៍របស់អង�ករ ខុមែ�ហ�ល ្រត�វបានេចញផ្សោយ េនចំេពលែដលស� នករណ៍នេយាបាយក�ុង្របេទសកម�ុ
ជា កំពុងស�ិតក�ុងភាពតនតងឹ េ្រកយសភាជាតិែខ�រែដលមានែតតំណាងរ�ស�មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា អនុម័

តេសចក�េីស�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពគីណបក្សនេយាបាយ។ 

្រក�មអង�ករសិទ�ិមនុស្សក�ុង្រស�ក និងេ្រក្របេទស បានេចញេសចក�ែីថ�ងករណ៍ ជាបន�បនា� បគ់ា�  រះិគនខ់� ងំៗចំេពះ

ករអនុមត័ េសចក�ីេស�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពគីណបក្សនេយាបាយ ែដលនឹងផ�ល់សិទ�អិំណាចដល់រដ� ភបិាល និង

ស� បន័តុលករ ក�ុងកររតឹបន�ឹងសកម�ភាពនិងរលំយេចល គណបក្សនេយាបាយ េហយថា ករអនុមត័េនះ ជា

្របផ�ូលមយួៃនករស� បរ់បស់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេនកម�ុជា។ 

http://khmer.voanews.com/a/comfrel-report-found-a-drop-in-parliament-work-efficiency/3733443.html
http://khmer.voanews.com/a/comfrel-report-found-a-drop-in-parliament-work-efficiency/3733443.html
http://khmer.voanews.com/author/24736.html


េយាងតមរបាយករណ៍សេង�តរដ�សភាក�ុងឆា�  ំ២០១៦ របស់អង�ករខុមែ�ហ�ល បានឲ្យដឹងថា ្រក�មមតភិាគេ្រចន 

ែដលកនអ់ំណាច បានបំពរបំពនដកអភយ័ឯកសិទ�ិសភារបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ និងបន�យតួនាទី
របស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ ្រពមទងំលុបេចលថា� កដ់ឹកនាតំណំាងរ�ស� និង្របធាន្រក�មមតិភាគតិចៃន

គណបក្ស្របឆាងំេទៀតផង។ 

របាយករណ៍របស់អង�ករខុមែ�ហ�ល បានបន�ថា តំណាងរ�ស�គណបក្សកនអ់ំណាចៃនរដ�សភា បានេបកផ�ូវឲ្យ

អជា� ធរ មានសមត�កចិ� េធ�ករេចទ្របកន ់ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន និងឃំុខ�ួនតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ។ 

របាយករណ៍ប�� កប់ន�ថា៖«មានករេលកទឹកចតិ� ដំេឡងឋនន�រសក�ដិល់អ�កៃដដល់ែដលជាម�ន�ីៃនកងកមា� ងំ

្របដបអ់វធុ កងអង�រក្ស ែដលបានេ្របអំេពហិង្សោ្របឆាងំតំណាងរ�ស�គណបក្សមតិភាគតិច»។ 

េនក�ុងឆា� ២ំ០១៥ សមាជិករដ�សភាមកពគីណបក្ស្របឆាងំពីររបូ ្រត�វបានអ�កគា្ំរទគណបក្សកនអ់ំណាចវយយ៉ាង

ដំណំេនមុខរដ�សភាជាតិ។ 

េនក�ុងឆា� ២ំ០១៦ អ�កវយសមាជិកសភាគណបក្ស្របឆាងំទងំេនាះែដលេគស� ល់ថាជាកងអង�រក្សេលកនាយករដ�

ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ្រត�វបាន្រកសួងករពរជាតិដំេឡងដំែណង។ 

េលក គល់ ប��  នាយក្របតិបត�រិបស់អង�ករ ខុមែ�ហ�ល ែថ�ងក�ុងពិធបីង� ញរបាយករណ៍សេង�តសភាក�ុងឆា� ំ

២០១៦ ែដលេធ�េឡងេនក�ុងរជធានីភ�េំពញថា ្រក�មតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សធំៗពីរេនក�ុងសភា ពុសូំវជែជកគា� ផុ

លផុស ក�ុងេពលពិនិត្យេលេសចក�្ីរពងច្បោបន់ានាេនាះេទ។ 

«បុគ�លអ�កតំណាងរ�ស�មយួៗ ជាករពិត ភាគេ្រចន គាតេ់ដរតម គឺថាបក្សមានជំហរអីេទេលេសចក�ី្រពងច្បោប់

ហ�ឹង គាតយ់កតមជំហរហ�ឹងេហយ។ អ�� ឹងេហយ េយងេឃញចំនួន ១២៣ កប៏៉ុែន�េពល េពលជាកែ់ស�ងរេបៀបករ

េដញេដលពិភាក្សោ េបេយងេមលតួេលខអស់េនះ េយងេឃញដូចជាពីរនាកេ់ទ អ�ក្របែជង»។ 

េលកមាន្របសសនប៍ែន�មថា ករជែជកេដញេដលេលេសចក�ី្រពងច្បោប ់គ្ឺរត�វបានេធ�េឡង េដយករបេ��ញ

មតតិទល់គា� េដម្បយីកឈ�ះចញ់ ជាជាងករេផា� តេលផលបះ៉ពល់ែដលអចេកតេចញពីខ�ឹមសរៃនេសចក�្ីរពង

ច្បោបទ់ងំឡាយេនាះ។ 

«េបមនិតតងំ្របឆាងំេទ គវឺជិ�មានទងំអស់េទេលអេសចក�ី្រពងច្បោបហ់�ឹង។ ប៉ុែន�េបសួរថា េតអេសចក�ី្រពងច្បោប់

ហ�ឹង វបះ៉ពល់េលមណ� ល េល្របជាពលរដ� េនតមមណ� លរបស់ខ�ួនយ៉ាងដូចេម�ច អតម់ានករេដញេដលគា� សីុ

ជេ្រមេទ»។ 

របាយករណ៍អង�ករខុមែ�ហ�ល កប៏ានឲ្យដឹងបន�េទៀតថា រដ�សភាបានអនុមត័េដយសំេឡងឯកបក្សេលរេបៀបវរៈ

សំខន់ៗ  ចំនួន ២១។ រេបៀបវរៈទងំេនាះ រមួមាន េសចក�ី្រពងច្បោបច់ំនួន ១៦ ករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំចំនួនពីរ

េលក ករអនុមត័េសចក�ីសេ្រមចចំនួន ពីរេលក និងករេឆ�យបំភ�ចឺំននួមយួេលក។ 



្រក�មអ�កវភិាគ ែដលបានចូលរមួក�ុងពិធីបង� ញរបាយករណ៍េនះ ែថ�ងថា ករអនុវត�លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស

េនកម�ុជា េនមនិទនដ់ំេណ រករេទេដយរលូនេនេឡយ េ្រពះមានករែចងមនិច្បោស់ពីអំណាចទងំបីក�ុងរដ� ភបិា

លកម�ុជា និងករសង�តស់ង�ិនព្ីរក�មតំណាងរ�ស�គណបក្សកនអ់ំណាចមកេលគណបក្ស្របឆាងំ។ 

េលក េឡ ម៉ុងៃហ អ�កវភិាគនេយាបាយ បានេលកេឡងអំពកីរររងំរបស់សភា ក�ុងករសួរនាមំ�ន�ីរដ� ភបិាល ទក់

ទិនប�� រេសបមយួចំនួន ដូចជាករណីឃាតកម�េលេលកែកម ឡី អ�កវភិាគសង�ម នងិនេយាបាយដល៏្បលី្បោញមយួ

របូ។ 

េលក េមធាវ ីសុក សំេអឿន អតីត្របធាន្រក�មអ�កច្បោបក់រពរសិទ�កិម�ុជា បានែថ�ងថា រដ�ធម�នុ��កម�ុជា បានែចង

អំពលីទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស ែតពុមំានករកំណតន់ិយមនយ័ច្បោស់លស់ថា អ�ីេទជាលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ

េសរពីហុបក្សេនាះេទ ខណៈែដលរដ�សភាបានសេ្រមចេលកិច�ករេធ�ច្បោបជ់ាេ្រចន េដយតំណាងរ�ស�មកពីគណ

បក្សែតមយួេនាះ។ 

េលក សុក សំេអឿន មាន្របសសនថ៍ា គណបក្សកនអ់ណំាច េពលខ�ះបានផ�ល់សិទ�េិសរភីាពចូលរមួក�ុងកិច�កររដ�

សភាដល់្រក�មតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ ប៉ុែន� ជាេរឿយៗសមាជិកគណបក្ស្របឆាងំ បានេធ�ពហិករមនិចូល

្របជុំសភា េដម្បពីិភាក្សោេលករអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោបន់ានា។ េលកពន្យល់ថា៖ 

«តមខ�ុ ំយល់អេ�� ះ េពលែដលគណបក្ស្រត�វរ ៉វូគា�  េគបេង�តឲ្យមានស�ី្រក�មភាគតិច ភាគេ្រចន។ដូេច�ះ េបេយងេមល

អទំេនារហ�ឹងគឺមាននយ័ថា គណបក្សកនអ់ំណាចហកដូ់ចឲ្យសិទ�េិទគណបក្សសេ�ង� ះអចមានលទ�ភាពេ្រចន។ 

ដូេច�ះ េបេយងេមលមាននយ័ថា សិទ�ិេសរភីាពហ�ឹងវរងេឡង កប៏៉ុែន�ដល់េពលេគថា េគលុបវញិដូេច�ះ វចុះមកវញិ»។ 

េលក សុក សំេអឿន កប៏ានេលកេឡងថា ករកំណតច់្បោបម់និច្បោស់លស់ ពកព់ន័�នងឹករចបច់ង េធ�ឲ្យស� បន័

តុលករ្រត�វបានេគេ្របស្រមាបគ់ាបសង�តេ់លសកម�ភាពសំែដងមតិ។ 

េលក សុខ ឥសន អ�កនាពំក្យគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ្របាបV់OA ថា របាយករណ៍របស់អង�ករខុមែ�ហ�ល ្រត�វ

បានចង្រកងេឡងេដម្បគីា្ំរទគណបក្ស្របឆាងំ។ េលកប�� កថ់ា៖ 

«គាតន់ិយាយេនះ ករពរគណបក្ស្របឆាងំយ៉ាងផា� បម់ុខ ពីេ្រពះករចបខ់�ួន ហុង សុខហួរ អ៊ុ� សំអន កដូ៏ចជា

មនុស្សមយួចំនួនហ�ឹងវអ្រស័យេទេលលទ�ផលៃនអំេព្រប្រពឹត�េល�សច្បោបរ់បស់ជនទងំេនាះេទ មនិែមនរេំលភ

ច្បោបេ់ទ។ េពលែដលចបេ់យងហ�ឹង េយងេឃញេហយថា ជាអំេព្រប្រពឹត�បទេល�ស្រពហ�ទណ� ជាកែ់ស�ង»។ 

េលក សុខ ឥសន បានែថ�ងករពរបក្សកនអ់ំណាចថា ្របេទសកម�ុជាមានរដ� ភបិាល េហយអំណាចទងំបី្រត�វ

បានែបងែចកដចេ់ដយែឡកពគីា� ។ 

របាយករណ៍របស់អង�ករខុមែ�ហ�ល កប៏ានឲ្យដឹងបែន�មេទៀតថា ្រក�មតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា 

និងគណបក្សសេ�ង� ះជាត ិបានចុះេទបំេពញករងរេនតមមូលដ� ន ែដលភាគេ្រចនសំេដសំខនេ់លែតករចុះ

សួរសុខទុក� ករែចកអំេណាយ និងករសេមា� ធសមទិ�ផិល ករចុះអន�រគមន ៍និងករចុះព្រងឹងគណបក្សប៉ុេណា� ះ។ 



េលកបន�ថា សកម�ភាពចូលរមួរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងេវទិកសធារណៈ ជាមយួ្របជាជន េនែតមនិសូវមានេនេឡ
យ។ 

ក�ុងេពលថ�ីៗេនះ ្រក�មអង�ករសិទ�ិមនុស្សក�ុង្រស�ក និងេ្រក្របេទស បានេចញេសចក�ែីថ�ងករណ៍ ជាបន�បនា� បគ់ា�  

េដយរះិគនខ់� ងំៗចំេពះករអនុមត័េសចក�េីស�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពគីណបក្សនេយាបាយ ែដលនឹងផ�ល់សិទ�ិ
អំណាចដល់រដ� ភបិាល និងស� បន័តុលករ ក�ុងកររតឹបន�ឹងសកម�ភាពនិងរលំយេចល គណបក្សនេយាបាយ 

េហយថា ករអនុមត័េនះ ជា្របផ�ូលមយួៃនករស� បរ់បស់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេនកម�ុជា៕ 

Comfrel រកេឃញភាពអវិជ�មានមួយចំនួនរបសរ់ដ�សភាកម�ុជា ឆា� ទំ៣ី ៃននីតកិលទ៥ី  

េដយ សរ ពិសី21/02/201721/02/2017 

http://km.rfi.fr/cambodia-comfrel-found-some-negativenesses-of-assembly-in-2016-21-02-2017 

គណៈកមា� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិងយុត�ិធមេ៌នកម�ុជា េហកតថ់ា Comfrel បានេចញេសចក�ី
្របកសពត័ម៌ានមយួ េដយអះអងថា រកេឃញភាពអវជិ�មានមយួចំនួនរបស់រដ�សភាកម�ុជា េនឆា� ទំ៣ី ៃនរដ�សភា

នីតិកលទី៥ កន�ងេទ។ ភាពអវជិ�មានទងំេនាះរមួមាន៖ ករអនុមត័�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពគីណបក្សនេយាបាយ

ែដលេធ�េឡងេដយ បក្សកនអ់ំណាច ករេបកផ�ូវរបស់តណំាងរ�ស�គណបក្សកនអ់ំណាចឲ្យអជា� ធរេចទ ្របកន ់

ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន នងិ ឃំុខ�ួន តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ រមួទងំករថយចុះចំនួនតំណាងរ�ស�បេ��ញមតកិ�ុង

ករពិភាក្សោ អនុមត័ច្បោប ់នងិ បរមិាណៃនករបេ��ញមតិេនក�ុងកិច�្របជុរំបស់រដ�សភា ។ យ៉ាងណាកេ៏ដយ អ�កនាំ

ពក្យរដ�សភា អះអងថា រដ�សភា ៃននីតិកលទ៥ី គឺអនុវត�េទតមច្បោប។់  

េនក�ុងេសចក�្ីរបកសពត័ម៌ានស�ីពកីរសេង�តរដ�សភា និង តំណាងរ�ស�ឆា� ទំ៣ី ៃននីតិកលទ៥ី របស់ ខុមែ�ហ�ល 

ប�� កថ់ា ្របសិទ�ិភាពរបស់រដ�សភា ្រត�វបានទមា� ក ់ពិេសស្រក�មមតភិាគេ្រចន ែដលកនអ់ំណាចបានបំពនដក

អភយ័ឯកសិទ�រិបស់តំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំ និង បន�យតួនាទរីបស់តំណាងរ�ស� គណបក្ស្របឆាងំ ្រពមទងំករ

លុបេចលថា� កដ់ឹកនាតំំណាងរ�ស� និង ្របធាន្រក�មមតភិាគតិច។ 

្រសបេពលជាមយួគា� េនះ ខុមែ�ហ�លតមរយៈេសចក�្ីរបកសពត័ម៌ានដែដល រកេឃញេទៀតថា បនា� បព់ពីហិករមនិ

ចូលរមួកិច�្របជុំ ក�ុងរដ�សភាពីតំណាងរ�ស�បក្សសេ�ង� ះជាតិ េនពកក់ណា� លឆា�  ំ២០១៦ គេឺ្រកយករវយដំអ�ក

តំណាងរ�ស�ខ�ួន ២ របូ េនមុខរដ�សភា ករអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោបន់ានា គ ឺមនិមានករពិភាក្សោសួរេដញេដល

ផុសផុល ដូចេពលមានករចូលរមួ្របជុំពតីំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាត ិេនាះេទ។ 

យ៉ាងណាកេ៏ដយ េលក េឡង េបង៉ឡុង អ�កនាពំក្យរដ�សភា វញិបានេលកេឡងថា រដ�សភា េននីតិកលទី ៥ 

បានអនុវត�េទតមច្បោប ់េហយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិឯេណាះវញិេទ ែដលេបាះបងយ់ន�ករ រដ�សភា តមរយៈករ

មនិចូល្របជុំសភា ជាេដម។ 

  

របាយករណ៍របស់ខុមែ�ហ�លែដលេចញផ្សោយកលពីម្សលិមញិ ប�� កេ់ទៀតថា សកម�ភាពរបស់គណៈកមា� ករ

ជំនាញរបស់រដ�សភា េនក�ុងឆា� ទំី ៣ េនះ មានករថយចុះេបេធៀបនឹងឆា�  ំ២០១៥។ កលពីឆា�  ំ២០១៥ គណៈកមា�

http://km.rfi.fr/auteur/%E1%9E%9F%E1%9E%9A-%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%B8/
http://km.rfi.fr/cambodia-comfrel-found-some-negativenesses-of-assembly-in-2016-21-02-2017


ករជំនាញៃនរដ�សភា បានេធ�សកម�ភាពសរបុចំនួន ១០៥ េលក កប៏៉ុែន� េនក�ុងឆា�  ំ២០១៦ មានែត ១០០ េលកែត

ប៉ុេណា� ះ។ 

  

្រពមជាមយួគា� េនះ ចនំួនសន�នារបស់គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និង គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ក្៏រត�វបាន អង�ករខុម

ែ�ហ�លរកេឃញេទៀតថា មានករធា� កចុ់ះ ខណៈែដលករសន�នារវងគណបក្សទងំពីរេនក�ុងរដ�សភាកម៏និបាន

េពញេលញដូចគា� ។ េនះេបតមអង�ករខុមែ�ហ�ល។ 

  

េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ សកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស� មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និង គណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិ មានករេកនេឡងគួរឲ្យកតស់មា� ល់ ខណៈែដលករេបាះេឆា� ត កំពុងខិតជតិមកដល់។ េនក�ុង

េនាះ មានតំណាងរ�ស� ១០ របូ ែដលសកម�ជាងេគ េដយ តំណាងរ�ស� ចំនួន ៧ របូ មកពីគណបក្សសេ�ង� ះ និង 

៣ របូ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ 

  

េបេទះបីជាសកម�ភាពសរបុរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េទមូលដ� នមានចំនួនេ្រចនកព៏ិតែមន ប៉ុែន�ករេ្រប្របាស់ច្បោប ់

និង ករែកបទប��  ៃផ�ក�ុង ៃនរដ�សភា េដម្បបី�ង� ប េកៀបសង�ត ់និង សិទ�ិចំេពះអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ 

បាននាមំកនូវករធា� កចុ់ះ្របសិទ�ិភាពរបស់ រដ�សភា និង ទមា� កក់រអនុវត�េគាលនេយាបាយ េគាលករណ៍្របជាធិប

េតយ្យេសរ ីពហុបក្ស និង នីតរិដ�េនកម�ុជា៕ 

ខុមែ�ហ�ល ថា ្របសទិ�ភាពករងរស� ប័នរដ�សភាបានធា� កច់ុះ  

Wed, 22 February 2017  

http://www.postkhmer.com/ 

ឡាយ សមាន  

ភ�េំពញៈ អង�ករខុម ែ�ហ�ល បានរកេឃញថា្របសិទ�ភាពករងររបស់រដ�សភាបានធា� កចុ់ះ េដយ្រក�មតំណាងរ�ស�

មតភិាគេ្រចនៃនគណបក្សកនអ់ំណាចមានករបំពរបំពនេទេលតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ េហយ្រសបេពល

ជាមយួគា� េនះ្រក�មតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំបានចុះមលូដ� នេ្រចនជាង្រក�មតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជន

រហូតដល់ជិតពីរដង។ 

េនក�ុងរបាយករណ៍របស់អង�ករខុម ែ�ហ�ល ែដលបានេធ�ករសេង�តរដ�សភា និងសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់អ�ក

តំណាងរ�ស�ក�ុងឆា� ទំី ៣ ៃននីតិកលទី ៥ គតិចបព់ីែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០១៥ ដល់ែខតុល ឆា�  ំ២០១៦ ែដលបាន

េចញផ្សោយពីៃថ�ម្សលិមញិបានរកេឃញថាសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�មានករេកនេឡង ខណៈែដល

េគាលបំណងចុះមូលដ� នភាគេ្រចនេផា� តេលករសំេណះសំណាល ព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងបក្ស និងេដម្បទីកទ់ញ

្របជា្របិយភាព ខណៈករេបាះេឆា� តខិតជិតមកដល់េនឆា�  ំ២០១៧ េនះ។ 

របាយករណ៍បន�ថាសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស�មានចំនួន ១ ៨០១ េលកេ្រចនជាងឆា� មំុន ែដលក�ុង

េនាះមានតំណាងរ�ស� ១០២ របូបានចុះេធ�សកម�ភាព។ ក�ុងេនាះតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ៥៦ របូ
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បានចុះមូលដ� នចំនួន ៦១៧ េលក ខណៈតំណាងរ�ស� ៤៥ របូមកពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតចុិះមូលដ� នបានចំនួន 

១១៨៤ េលក។ ក�ុងេនាះតណំាងរ�ស� ១០ របូែដលសកម�ជាងេគក�ុងករចុះមូលដ� នមានពីគណបក្ស្របឆាងំចំននួ 

៧ របូ និងគណបក្សកនអ់ណំាចចំនួន ៣ របូ។  

របាយករណ៍បានបែន�មេទៀតថាភាគេ្រចនៃនករចុះមូលដ� នៃនអ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជន គេឺផា� តេទ

េលករសំេណះសំណាល សកសួរសុខទុក�ែចកអំេណាយ និងសេមា� ធសមទិ�ផលនានា ខណៈែដលករចុះមូលដ� ន

របស់តំណាងរ�ស�បក្សសេ�ង� ះជាតភិាគេ្រចនេផា� តេលករព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងបក្ស សំេណះសំណាល និងសួរ

សុខទុក�ដូចគា� ។ 

ទកទ់ងនឹងករងរក�ុងរដ�សភាវញិ ខុម ែ�ហ�ល បានរកេឃញថា្របសិទ�ភាពករងររបស់រដ�សភា្រត�វបានធា� កចុ់ះ 

ពិេសស្រក�មមតភិាគេ្រចនែដលកនអ់ំណាចបានបំពរបំពនដកអភយ័ឯកសិទ�ិសភា និងបន�យតួនាទរីបស់តំណាង

រ�ស�បក្ស្របឆាងំ និង្រពមទងំលុបេចលថា� កដ់ឹកនាតំណំាងរ�ស� និង្របធាន្រក�មមតភិាគតិច។  

របាយករណ៍បន�ថា តំណាងរ�ស�បក្សកនអ់ំណាចកប៏ានេបកផ�ូវឲ្យអជា� ធរមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្របកនច់ប់

ខ�ួន ឃាតខ់�ួន និងឃំុខ�ួនតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំដូចជាករចបខ់�ួនេលក អ៊ុ� សំអន និងបណ�ឹ ងេល េលក កមឹ សុ

ខ។  

របាយករណ៍ថា៖ «ជាមយួគា� េនះគណបក្សកនអ់ំណាចជាឯកបក្សបានអនុមត័ច្បោប ់និងេធ�វេិសធនកម�បទប�� ៃផ�

ក�ុងៃនរដ�សភាលុបេចល្រក�មមតភិាគតិចទទលួស� ល់េដយច្បោបម់ានករេលកទឹកចិត� ដំេឡងឋនន�រស័ក�ដិល់អ�ក

ៃដដល់ែដលជាម�ន�ៃីនកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុ កងអង�រក្សែដលបានេ្របអំេពហិង្សោ្របឆាងំតំណាងរ�ស�គណបក្សមតិ
ភាគតិច»។ 

របាយករណ៍ែដលមានក្រមាស់ ៣៥ ទពំរ័ បន�េលកេឡងថាចំែណកករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុង

សមយ័្របជុរំដ�សភាឆា�  ំ២០១៦ និងឆា�  ំ២០១៧ េនះវញិគឺមនិមានភាពផុសផុលដូចេទនឹងសមយ័្របជុំរដ�សភាក�ុង 

ឆា�  ំ២០១៥ េទខណៈរេបៀបវរៈ និងច្បោបម់យួចំនួន្រត�វបានអនុមត័េដយឯកបក្ស និងមនិមានករេដញេដលេឡយ

េពលករបេ��ញមតរិបស់តំណាងរ�ស�ហកប់េីដរេលបនា� តន់េយាបាយៃនគណបក្សេរៀងៗខ�ួន។ 

ប៉ុែន�អ�កនាពំក្យគណបក្ស្របជាជនេលក សុខ ឥសន ែថ�ងថាេលកមនិចបអ់រម�ណ៍េទនឹងរបាយករណ៍េនះេទ 

និងចតទុ់កថាអង�ករែដលេចញរបាយករណ៍េនះបេ្រមឱ្យបក្ស្របឆាងំ។  

េលកថា៖ «ករចុះមូលដ� នរបស់បក្ស្របជាជនកម�ុជាគេឺធ�តមកម�វធិរីបស់ខ�ួន មនិបានរយករណ៍ជូន ខុម ែ�ហ�ល 

េហយមនិចតទុ់ក ខុមែ�ហ�ល ជាេចហ� យនាយរបស់ខ�ួនែដលចបំាច្់រត�វរយករណ៍ជូនេទ គាតស់រេសរយ៉ាងេមច៉

េទតមករគិតេឃញរបស់គាត ់ែតគាតម់ាននិនា� ករមនិឯករជ្យកនេ់ជងបក្ស្របឆាងំផា� បម់ុខេទេហយ...អុចីឹងគាត់

ចងេ់លកកម�ស់បក្ស្របឆាងំ េហយជានព់ន�ិចបក្សកនអ់ណំាច»។  

យ៉ាងេនះេលកថាចំណាតក់រកន�ងមកេលតំណាងរ�ស�ែដលមានអភយ័ឯកសិទ�គិេឺធ�េឡងតមច្បោប។់  



េលកថា៖ «ករមានវធិានករផ�ូវច្បោបច់ំេពះ អ៊ុ� សំអន នយិាយឱ្យចំ ហុង សុខហួរ មនិែមនជាកររេំលភរដ�ធម�នុ

�� េទ ឬច្បោបេ់ទ គឺសមជីនជាអ�ករេំលភច្បោប ់គាតេ់ចទបក្ស្របជាជនចុះហត�េលខជាមយួេវៀតណាម...អ៊ុ� សំអន 

ថា រដ� ភបិាលេ្រប្របាស់ែផនទីែក�ងក� យ»។ 

េដយែឡកករេស�េធ�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីគណបក្សនេយាបាយវញិ េលក សុខ ឥសន បានែថ�ងថា៖ «វជាេរឿង

ធម�តេពលច្បោបម់យួេរៀបនងឹេចញែតងែតមានព្ុយះេភ��ង ជាកែ់ស�ងច្បោបស់�ីព្ីរបឆាងំអំេពពុករលួយ ច្បោបអ់ង�ករ 

សហជីព សុទ�ែតមានករទបស់� តម់និឱ្យេចញែតឥឡូវច្បោបទ់ងំអស់េចញេហយ អុីចឹងខ�ុ ំេជឿជាកថ់ាច្បោបេ់នះេទះបី
មានឧបសគ�យ៉ាងណាកម៏និអចទបស់� តប់ានែដរ»។ 

អ�កនាពំក្យគណបក្សសេ�ង� ះជាតេិលក យឹម សុវណ�  បានែថ�ងថាករខកខនរបស់តណំាងរ�ស�បក្សសេ�ង� ះជាតិ
ក�ុងករចូល្របជុំសភា េដយសរែតច្បោបែ់ដលសភាយកមកពិភាក្សោគឺបាន្របឆាងំនឹងេគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យ

។ េលកថា៖ «កន�ងេទេយងបានចូល្របជុំសភាេដម្បពីភិាក្សោច្បោបែ់ដលមាន្របេយាជនដ៍ល់្របេទសជាតិ ប៉ុែន�

េយងមនិចូល្របជុំពិភាក្សោេលច្បោបែ់ដល្របឆាងំនឹងេគាលករណ៍្របជាធិបេតយ្យេឡយ»។  

េលក សុវណ�  ប�� កថ់ាកលពីមុនតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យនិយាយេនក�ុងកិច�្របជុរំដ�

សភា ប៉ុែន�ក�ុងអំឡុងេពលកិច�្របជុចុំងេ្រកយេនះជាពិេសសេនក�ុងឆា�  ំ២០១៦ តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំភាគ

េ្រចនមនិ្រត�វបានរដ�សភាអនុ�� តឱ្យនិយាយេទ។ 

្របធានគណបក្សេខមរៈពន�ជឺាតិ េលក ្រពមំ ពិសិដ� ែដលបានចូលរមួក�ុងពិធផី្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ខុម ែ�ហ�ល 

កលពីម្សលិមញិបានែថ�ងថាករេធ�វេិសធនកម�ច្បោបស់�ីពីគណបក្សនេយាបាយែដលរដ�សភាេទបអនុមត័គឺជាេរឿង

ែដលគួរឲ្យ្រព�យបារម�។ 

េលកបានប�� កេ់ទៀតថា៖ «េយងបារម�ែមនែទនគឺច្បោបហ់�ឹងកំពុងែតរញុឱ្យ្របជាធិបេតយ្យធា� កចុ់ះ...បាននយ័ថា

េស�រែត្របធានបក្សទងំអស់ជាបប់ទេល�សទងំអស់េលក ខឹម វសនា កជ៏ាបប់ទេល�ស េលក សួន េសររីដ�  អុីចឹង

អំណាចតុលករេនេលគាត ់(នាយករដ�ម�ន�ី)»។ 

អ�កវភិាគនេយាបាយេលក េឡ ម៉ុងៃហ េមលេឃញថាកម�ុជាកំពុងេឆា� ះេទរកករដឹកនាតំមែបបរបបផា� ចក់រ

េដយសរេធ�អ�ីៗ្រត�វបានេធ�េទតមប�� របស់មនុស្សមា� ក ់ខណៈរដ� ភបិាលកំពុងេធ�ច្បោបរ់លំយគណបក្សបែន�ម

េទៀត។  

េលកថា៖ «បច�ុប្បន�របបេនះេទជារបបផា� ចក់រគឺបានលុបបំបាតយ់ន�ករ្របជាធិបេតយ្យ យកច្បោបេ់ដម្បបី�ង� បអ�ក

្របឆាងំផង អ�កទិេតៀនផង មាតគ់ាត ់(ហុ៊ន ែសន )មាតទ់ិព� គាតថ់ាមា្រត ៤៨ ថ�ី ្រត�វលុបេចល េគលុបេចលេទ 

អតេ់ចញពី្របជាពលរដ�េទ ដូចជាច្បោបស់�ីពគីណបក្សនេយាបាយេធ�តមសម�គីាត ់េហយតំណាងរ�ស�បានផ�ិតេមៃដ 
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NA ‘more dictatorial’: Comfrel chides legislature in report on Cambodia’s democracy  
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Lay Samean and Erin Handley  

Cambodian electoral watchdog Comfrel has released a damning new report on the state of democracy in the 
Kingdom, saying political dialogue has dwindled to detrimental levels and describing the National Assembly 
as “dysfunctional”.  

Comfrel executive director Koul Panha said the report, which analysed political activity between November 
2015 and October 2016, said the parliamentary body was “more dictatorial than the previous year”.  

“The National Assembly is very much a majority rule, but they do not respect the rights of the minority to 
have a voice to be heard, to have access to information and their [parliamentary] protection,” he said, citing 
the arrest of opposition members despite their constitutionally mandated parliamentary immunity. 

“This majority controls all, everything; there is no multi-party spirit.” 

The timely report comes a day after the National Assembly swiftly passed widely criticised amendments to 
the Law on Political Parties – ones that could theoretically empower the ruling party to dissolve the 
opposition – in a session boycotted by the Cambodia National Rescue Party on Monday.  

He added that the slew of legislation passed without debate was also cause for concern – of 32 agenda items, 
11 were passed without discussion and 21 were passed unilaterally by the ruling Cambodian People’s Party.  

However, CPP spokesman Sok Eysan said he was not interested in Comfrel’s findings.  

“The CPP has never considered that Comfrel is the boss who needs to be reported to,” he said. “They are not 
independent, and they take the opposition’s side completely . . . They want to raise up the opposition party 
and discredit the ruling party.” 

Eysan further defended the legal measures taken against opposition lawmakers Um Sam An and Hong Sok 
Hour – both of whom were jailed, despite their parliamentary immunity, for remarks made on social media – 
saying their arrests were “not a violation of the national constitution, but [because] the individual violated the 
law”.  

CNRP spokesman Yim Sovann, however, agreed parliamentary debate had been stifled.  

“Before, we were allowed to speak when we submitted names to the National Assembly, but . . . since the 
beginning of 2016, most of us submitted to the National Assembly, but we were not allowed to speak. This is 
the reality.” 

Sovann acknowledged that his party had been a no-show for votes on contentious laws, but maintained it was 
because they were not permitted to debate potential changes.  

“Sometimes we did not attend the National Assembly when the law is against the democratic principle,” he 
said.  

Comfrel’s report also found a spike in the number of visits to local communes made by parliamentarians – 
CPP lawmakers made 617 field trips, compared with 1,184 by 45 CNRP lawmakers. 

Panha said the “remarkably high” number of visits was no doubt to galvanise support heading into commune 
elections in June.  

Political analyst Lao Mong Hay, a former adviser to opposition leader Kem Sokha, said the current situation 
boiled down to the will and word of Prime Minister Hun Sen.  
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Referring to several recent speeches in which the premier’s seemingly off-hand remarks were quickly acted 
upon by others in the party – including his suggestion to amend the Political Party Law and his calls for the 
arrest of analyst Kim Sok – Mong Hay said “Hun Sen’s mouth is the magic mouth”.  

“Recently when he screamed out, [authorities] carried out the task and managed to arrest the person,” he said 
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របាយករណ៍ បន�ថា តណំាងរ�ស�បក្សកនអ់ំណាច កប៏ានេបកផ�ូវឲ្យអជា� ធរមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្របកន ់

ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន នងិឃំុខ�ួនតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំផងែដរ ដូចជា ករណីបណ�ឹ ងេល េលក កឹម សុខ និងេលក 

អ៊ុ� សំអន ជាេដម។ 

http://www.khmertimeskh.com/news/35726/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
http://www.khmertimeskh.com/news/35726/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/


 របាយករណ៍បានេលកេឡងេទៀតថា៖ «គណបក្សកនអ់ំណាចជាឯកបក្ស បានអនុមត័ច្បោប ់និងេធ�វេិសធនកម�

បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា លុបេចល្រក�មមតិភាគតិចទទួលស� ល់េដយច្បោប។់ មានករេលកទឹកចិត� ដំេឡង

ឋនន�រសក�ិដល់អ�កៃដដល់ែដលជាម�ន�ីៃនកងកមា� ងំ្របដប ់អវធុកងអង�រក្សែដលបានេ្របអំេពហិង្សោ្របឆាងំ

តំណាងរ�ស�គណបក្សមតិ ភាគតិច»។ 

ស្រមាបស់កម�ភាព និង្របសិទ�ភាពករងររបស់រដ�សភា និងអ�កតំណាងរ�ស�វញិ របាយករណ៍ក្រមាស់ ៣៥ទពំរ័

េនាះ បានេលកេឡងថា ករបេ��ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�ក�ុងកិច�្របជុំកលពីឆា� ២ំ០១៦ មនិមានភាពផុសផុលដូច

កលពីឆា� ចំស់េនាះេទ េហយហកេ់ដរតមបនា� តន់េយាបាយៃនគណបក្សេរៀងៗខ�ួនក�ុងេនាះមាន រេបៀបវរៈខ�ះមនិ

មានករពិភាក្សោេដញេដលនិងរេបៀបវរៈខ�ះេទៀត អ�កតណំាងរ�ស�្រគានែ់តបង� ញជំហរគា្ំរទ និងសរេសរពីេសច

ក�ី្រពងច្បោប ់និងកចិ�ខិតខំរបស់រដ� ភបិាល េហយរេបៀបវរៈខ�ះេទៀត្រត�វបានអនុមត័េដយឯកបក្ស និងមនិមានករ

េដញេដល ខណៈែដល្រក�មតំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំេធ�ពហិករមនិចូលរមួ្របជុ។ំ 

 ម�ន�ីែផ�កអេង�តអង�ករខុមែ�ហ�ល េលក សិុន ទិត្យសីហ បានមាន្របសសនប៍ែន�មេលរបាយករណ៍ថា េបេយាង

តមទិន�នយ័អំពីសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តណំាងរ�ស�វញិេឃញ ថាក�ុងរយៈេពលេពញមយួឆា� ២ំ០១៦មាន

តំណាងរ�ស�ចនំួន១០២របូបានចុះ េធ�សកម�ភាពេនមលូដ� នសរបុចំនួន១៨០១េលកែដលចំនួនេនះមានករេកន 

េឡងជាងឆា� ចំស់ែដលមានែតតណំាងរ�ស�៩១របូប៉ុេណា� ះ ែដលបានេធ�សកម�ភាពេនមូលដ� នចំននួ ១០០៤េល
ក។ ក�ុងចេំណាមេនាះ មានតណំាងរ�ស�្របជាជនកម�ុជា ៥៦របូ បានចុះមូលដ� ន ៦១៧េលក េហយតំណាងរ�ស�

គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ៤៥របូ ចុះមូលដ� នចនំួន ១១៨៥េលក ប៉ុែន�ករចុះមូលដ� នេនាះ ភាគេ្រចនក�ុងេគាលេដ

ែស�ងរកករគា្ំរទពី្របជាពលរដ� ខណៈករេបាះេឆា� តជិតមកដល់។ 

 ចំែណកសកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជំនាញែដលេកះេហម�ន�ីរដ� ភបិាល េទបំភ�េឺនរដ�សភា វញិ គឺមានករថយ

ចុះ េដយេនឆា� ២ំ០១៥មានរដ�ម�ន�ីចំនួន ៨របូែដល្រត�វបានេកះេហែតឆា� ២ំ០១៦មានែតរដ�ម�ន�ីមយួរបូេទែដល 

បានេកះេហចូលបភំ�។ឺ េលក សិុនទិត្យសីហបានប�� កថ់ា៖«េយងេឃញថា្របសិទ�ភាពរបស់សភារបស់ គណៈ

កម�ករជំនាញហ�ឹងមានករថយចុះេដយសរសកម�ភាពែដលេយងសេង�តេឃញ មានករថយចុះ»។ 

អ�កនាពំក្យគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េលក សុខ ឥសន� យល់ថា របាយករណ៍របស់អង�ករខុមែ�ហ�ល មាន

និនា� ករមនិឯករជ្យ េដយលេម��ងេទរកបក្ស្របឆាងំ។េលកបានប�� កថ់ាករចុះមលូដ� នរបស់ តំណាងរ�ស�

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាគឺេធ�េទតមកម�វធិីករងររបស់ ខ�ួនជាកែ់ស�ងេដយមនិចបំាចេ់ទរយករណ៍្របាបអ់ង�

ករណាមយួេទ។ ចំែណកករមានវធិានករផ�ូវច្បោបច់ំេពះតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របឆាងំ ែដល្រប្រពឹត�ខុស មនិែមន

ជាកររេំលភរដ�ធម�នុ��  ឬរេំលភច្បោបេ់នាះេទ គឺសមជីនរបូេនាះេទ ែដលជាអ�ករេំលភច្បោប។់  

េលក ថា៖ «គាត ់[ខុមែ�ហ�ល] សរេសរយ៉ាងេមច៉ កស៏រេសរេទ េទតមករគិតេឃញរបស់គាតែ់តគាតម់ាន

និនា� ករមនិឯករជ្យ កនេ់ជងគណបក្ស្របឆាងំផា� បម់ុខេទេហយខ�ុ ំហ៊ននយិាយអុ◌ីចឹងគាតេ់មល ែតពីេរឿងេសរ ី
ភាពអតេ់មលេរឿង្រពំែដនេគែដលហមមនិឲ្យនយិាយេលសេទ េគ[តំណាងរ�ស�បក្ស្របឆាងំ]និយាយេលស្រពែំដន

គាតអ់តច់បអ់រម�ណ៍េទ គាតគិ់តែតបែន�មគាត»់។ 



ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ េលក យឹម សុវណ�  បានែថ�ងថា របាយករណ៍េនះបានឆ�ុះប�� ំង

ពីករពិតៃនទិដ�ភាពែដលបានេកតេឡង ខណៈែដលសកម�ភាពចុះមូលដ� នរបស់តណំាងរ�ស�គណបក្សេនះ ែតង

េធ�េឡងជាបល់ប ់េដម្បេីដះ្រសយប�� ជូន្របជាពលរដ� ពុំែមនេដយសរែតករេបាះេឆា� តខិតជិតមកដល់េនាះ

េទ។ 

េលកថា៖ «េយងទទួលស� ល់ថា ករពិតវអុីចងឹែមន េ្រពះអង�ករេនះជាអង�ករអព្យោ្រកឹត្យ»។ 

អ�កនាពំក្យរដ�សភា េលក េឡង េបង៉ឡុង មនិអចសំុករអធិប្បោយបានេទ។ 

សមាជិកសម�ន័�កំែណទ្រមងក់រេបាះេឆា� ត េលក សុក សំេអឿន បានេលកេឡងថា រដ�សភា គួរែតមានករែក

ស្រម�លបទប�� ៃផ�ក�ុង េដយ្រត�វមានករចូលរមួកិច�្របជុំពី្រគបគ់ណបក្សែដលមានអសនៈ េហយករអនុមត័ច្បោប់

្រត�វមានសំេឡងភាគតិចចូលរមួ េនាះេទប្របេសរ េបពុំេនាះេទអ�កនេយាបាយនឹងេនែតយករដ�ធម�នុ�� េធ�ជារនាងំ 

ស្រមាបផ់ល្របេយាជនគ៍ណបក្សខ�ួន៕   

Failures at assembly pile up 

Khmer Times/Pech Sotheary Wednesday, 22 February 2017 1064 views  

http://www.khmertimeskh.com/news/35719/failures-at-assembly-pile-up/ 

National Assembly effectiveness declined last year with prosecutions of opposition lawmakers, partisan 
passing of laws and many assembly members visiting constituents only to shore up their vote, an election 
watchdog claimed yesterday. 

A Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (Comfrel) report yesterday found the assembly to be 
ineffective after the ruling CPP, in their opinion,  violated the parliamentary immunity of other lawmakers, 
shrunk the roles of opposition politicians and abolished the positions of majority and minority leaders. 

The NGO, in a biased report said the CPP’s actions paved the way for the  authorities to indiscriminately 
detain and charge opposition lawmakers such as acting CNRP president Kem Sokha and outspoken CNRP 
lawmaker Um Sam An. 

“The ruling party has passed a law and amended the National Assembly’s internal regulations to abolish the 
minority group which was recognized before the law,” the 35-page report says. “There were also the 
promotions of members of the armed forces and bodyguards who used violence against opposition 
lawmakers.” 

The CPP on Monday unilaterally passed highly contentious amendments to the Law on Political Parties 
which allows for parties to be dissolved if their leaders have been convicted of a crime. 

The vote passed with 66 CPP member votes after the opposition chose to boycott proceedings, saying its 
attendance would not have made a difference to the outcome. 

Opposition lawmakers regularly face civil and criminal charges, which many have decried as being 
politically motivated. 

Former CNRP president Sam Rainsy last week announced his resignation from the party for fear that his 
being slapped with multiple convictions would jeopardize the party’s position. 

http://www.khmertimeskh.com/news/35719/failures-at-assembly-pile-up/


Mr. Rainsy in September was convicted of defamation for claiming the “likes” on Prime Minister Hun Sen’s 
Facebook were purchased through “click farms.” 

In December, he was sentenced in absentia to five years in prison for posting what has since been deemed a 
fake treaty about the Cambodia-Vietnam border. 

Mr. Sokha, who currently heads the opposition party, was last year sentenced to five months in prison for 
failing to appear as a witness in a case related to his purported affair with a hairdresser. He was eventually 
pardoned by King Norodom Sihamoni in December after a request from Prime Minister Hun Sen. 

Comfrel also found that parliamentarians from both the major parties were less active in 2016 compared with 
the year before, with some agendas left undebated or unilaterally approved by one party as other parties 
chose to boycott sessions. 

Visits to local constituencies, however, saw an increase last year as 102 lawmakers made 1,801 local visits, 
an increase from 91 lawmakers making 1,004 visits in 2015. 

From the CPP, 56 lawmakers conducted 617 local visits while 45 CNRP lawmakers made 1,185 local visits. 

However the report points out that most of the trips to their respective constituencies were merely to shore up 
support for the party ahead of the upcoming election. 

There were also fewer activities conducted by expert commissions last year, with there being only one 
minister who was summoned to the assembly, compared with eight ministers in 2015. 

“We found that the effectiveness of parliament and the expert commission decreased,” Comfrel monitor Sin 
Tithseiha said. 

CPP spokesperson Sok Eysan rubbished the report, saying the NGO was biased in favor of the opposition 
and did not have a track record of being independent. 

He also insisted that the CPP has conducted many off-the-books local visits and that any legal actions against 
opposition lawmakers were constitutional after the politicians were found to have violated the law. 

“[Comfrel] can write whatever they want. But they don’t have a trend of being independent,” Mr. Eysan said. 

“The opposition may say something over the line but Comfrel doesn’t notice that.” 

The CNRP’s Yim Sovann noted that local visits were not conducted purely to gain support from voters. 

But he said, “We recognize that the facts in the report are from a neutral organization.” 

Assembly spokesperson Leng Peng Long could not be reached for comment. 

Electoral Reform Alliance senior member Sok Sam Oeun urged the assembly to modify internal regulations 
to ensure that all parliamentarians may participate in proceedings. 

 “The adoption of the law should have the participation of minority groups. Otherwise, politics will see the 
constitution as a barrier in pursuit of the party’s interest,” he said 



ឧបត្ថម្ភដោយ 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 គណៈកម្មា ធិការដ ើមបកីារដ ោះដនោ តដោយដេរ ីនិងយុតតធិមដ៌ៅកមពុជា 
 ផទោះដលខ ១៣៨ ផលូវ ១២២ ទកឹលអក១់ ទទួលដោក ភោដំពញ ប្បអបេំ់បុប្តដលខ ១១៤៥ 
 ទូរេ័ពទ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០  ទូរសារ ០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 
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