
  
 

របយករណ៍ឆន ំទី៣ េលខ ១៣ នីតិកលទី ៤  ែខតុ -ធនូ 20១០ 

របយករណ៍ឃ្ល ំេមើលសភ និងតំ ង ្រស្តរបស់ខុមែ្រហ្វលពីែខតុ  ដល់ែខធនូ ២០១០េនះ គឺ្រសប 
េពលជមួយសម័យ្របជំុរបស់រដ្ឋសភេលើកទី ៥ នីតិកលទី ៤។  

កនុងរបយករណ៍េលខេនះ ខុមែ្រហ្វលនឹងបង្ហ ញករសេងកតននទក់ទងនឹងសម័យ្របជំុេពញអងគករ
ពិភក  និងអនុម័តរេបៀប រៈ និងេសចក្តី្រពង/េសនើចបប់ននេនកនុងសម័យ្របជំុរដ្ឋសភ។  

េទះបីរដ្ឋសភ្របជំុក្តី ករ្របជំុេនះមនែត ៦េពល (្រពឹក/ៃថង) បុ៉េ ្ណ ះ េហើយេ្រកពីេនះ អនកតំ ង ្រស្តក៏
បនយកេពលេវ ចុះមូល ្ឋ នជួបមច ស់េឆន ត និងភគីពក់ព័នធននផងែដរដូចជ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសមជិក
គណបក របស់ខ្លួនជេដើម។  

 

ករសេងកតសម័យ្របជុំេពញអងគរដ្ឋសភេលើកទី ៥ 
 

អនកតំ ង ្រស្តទទួលបនអតថបទចបប់ និងរេបៀប រៈស្រមប់ពិភក កនងុរយៈេពលដ៏ខ្ល ី

ជថមីម្តងេទៀត កនុងសម័យ្របជំុេលើកទី៥េនះ អនកតំ ង ្រស្តមួយចំនួនបន្តបង្ហ ញពីករមិនេពញចិត្តចំ

េពះនីតិវធីិរបស់រដ្ឋសភែដលផ្តល់អតថបទចបប់ែដល្រតូវពិភក  និងអនុម័តេកៀកេពលនឹងសម័យ្របជំុេពញអងគ

រដ្ឋសភ  ែដលជមធយម្របែហល ៣ៃថង។ 

េនកនុងសម័យ្របជំុេលើកទី៥េនះ មនអតថបទេសចក្តី្រពងចបប់ និងេសនើចបប់ចំនួន ៧ ែដល្រតូវពិភក  

និងអនុម័ត ក៏បុ៉ែន្តភគេ្រចើនៃនអតថបទេសចក្តី្រពង/េសនើចបប់េនះបនេទដល់ៃដតំ ង ្រស្ត្រគប់របូែត ២ ឬ៣ៃថង

មុនៃថង្របជំុ និងពិភក អនុម័តែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ដូចជអតថបទេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីករែកត្រមូវហិរញញវតថុស្រមប់ឆន ំ២០១០ ្រតូវបន ក់ឲយតំ ង ្រស្ត

ៃថងសុ្រក ឬ ១ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ មុនសម័យ្របជំុេពញអងគែដលេធ្វើេឡើងៃថងច័នទ។ 

ក៏បុ៉ែន្ត បញ្ហ េនះមិនបនជឧបសគគស្រមប់តំ ង ្រស្តគណបក កន់អំ ចេនះេទ េ យ រ

តំ ង ្រស្តគណបក េនះបន្រគប់្រគង្រគប់គណៈកមមករជំនញទំងអស់របស់រដ្ឋសភ ដូចេនះអនកតំ ង

្រស្តគណបក េនះ ចែចករែំលក និងផ្តល់ព័ត៌មនឲយគន  និងមនេពល្រគប់្រគន់សិក ពីចបប់ទំងេនះ ំងពី

ចូលសភេលើកទីមួយេម្ល៉ះ។ ល់េសចក្តី្រពងចបប់ទំងអស់ មុននឹងក្ល យជរេបៀប រៈស្រមប់សម័យ្របជំុេពញ

អងគ គឺ្រតូវឆ្លងកត់ករសិក  និងពិភក េនកនុងគណៈកមមករ មួយ ឬេ្រចើនរបស់រដ្ឋសភ មជំនញ និងករ

ចត់ ំងរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ។ 
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េ យែឡកតំ ង ្រស្តគណបក ជំទស់ទំងគណបក  សមរង ុ ី និងគណបក សិទធិមនុស  សុទធែតមិន

មនវត្តមនេនកនុងគណៈកមមករ មួយេនះេទ ជេហតុនំឲយអនកតំ ង ្រស្តទំងេនះមិនបនទទួលអតថបទ

មុនេទ។ 

អនកតំ ង ្រស្ត យឹម សុវណ្ណ និង សុន ឆ័យ មកពីគណបក សមរង ុ ីមណ្ឌ លភនំេពញបនបង្ហ ញពីករ

ក់អន់ចិត្តេនេពលសភេកះ្របជំុបន្តេលើកទី ៥េនៃថងទី ២៧ ធនូ ២០១០  េ យខ្លួនបនទទួលរេបៀប រៈចស់

េហើយរេបៀប រៈថមីមិន្រតូវបនជូនដំណឹងមុនឲយបនទន់េពល។  

អនកតំ ង ្រស្ត សុន ឆ័យ បនែថ្លងថ ”េយើងមនរេបៀប រៈថមី មនករងរ្រតូវពិនិតយ និងអនុម័តេលើ

ចបប់ និងកិចច្រពមេ្រព ងចំនួន៤ ខុសពីអ្វីែដលជេសចក្តីអេញជ ើញែដលរដ្ឋសភទទួលបន ែដលមនរេបៀប រៈ

ចំនួន១។ េយើងខញុំេឃើញភ្ល មឥតបនយកឯក រមក េធើ្វឲយមនករលំបកបន្តិចែដរ។ យ៉ងេ ច ស់េយើង

បនដឹងមុនបនិ្តចថ ្រតូវែថមរេបៀប រៈអី្វខ្លះេទ? េដើមបីេយើង ចចូលរមួករពិភក េលើចបប់ និង/ឬ 

កិចច្រពមេ្រព ងបនល្អ្របេសើរ។ [  ] ជករភញ ក់េផ្អើលមួយែដរ្រពឹកេនះ “។ 

ចំែណកអនកតំ ង ្រស្ត យឹម សុវណ្ណ បនបង្ហ ញចមងល់ថ “ឯកឧត្តម [រដ្ឋសភ] មនេពល្រគប់្រគន់

សំ ប់អេញជ ើញ ជរ ្ឋ ភិបលមកជែជកករពរចបប់ បុ៉ែន្តគម នេពល្របប់អនកតំ ង ្រស្តថ រេបៀប រៈទី៩ [ប្តូរ] 

មកេសចក្តីេ្រព ងចបប់េនះវញិ”។ 

អនកតំ ង ្រស្ត ជម េយៀប មកពីគណបក ្របជជន និងជ្របធនគណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ហិរញញវតថុ 

ធនគរ និងសវនកមមៃនរដ្ឋសភបនបញជ ក់ជូនរដ្ឋសភថ ករែកែ្រប ក៏ដូចជករបែនថមរេបៀប រៈេនះ គឺ

េ យ រេលើកទី១ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍បនសេ្រមចម្តងរចួេហើយ ែតរេបៀប រៈថមីេនះ គឺចូលេ្រកយ េហើយ

ក៏មនករ្របជំុបែនថមរេបៀប រៈេលើទី ២េទៀត៖ “សូមជ្រមបថ េសចក្តី្រពងចបប់េនះ [ចបប់ែកត្រមូវហិរញញវតថុ
ស្រមប់ឆន ំ២០១០] មកដល់រដ្ឋសភៃថង១៣ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ េ្រកយេពល [ករ្របជំុសំេរចេលើកមុនរបស់] គណៈ

កមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍”។ 

ចំែណកអនកតំ ង ្រស្ត គត ឈន់ និងជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុែដល 

តំ ងឲយ ជរ ្ឋ ភិបលមកករពរេសចក្តី្រពងចបប់េនះបនបញជ ក់កនុងនមជតំ ង ្រស្តថ  ”[ខញុំ]បន 

េឃើញរេបៀប វៈទំង៤។ ែតខងឯកឧត្តមគណបក ្របឆំងេឃើញែតមួយ។ ខញុំ នៈជតំ ង ្រស្តបន៤ែដរ។” 

េបើ មេសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់រដ្ឋសភេនៃថងទី ២១ ធនូ បនបញជ ក់ថ េនៃថង្របជំុទី ២៧ែខធនូ មន

រេបៀប រៈែត ១ បុ៉េ ្ណ ះ។  
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េទះបីយ៉ង  រេបៀប រៈ្រតូវបនបែនថម៣េទៀត េហើយែចកជូន និងផ ព្វផ យដល់តំ ង ្រស្តេនៃថង

២៤ ស្រមប់ករ្របជំុៃថង ២៧ (ៃថង ២៥ និង២៦ គឺជៃថងេ រ ៍និង ទិតយ)។  

ដូចេនះ អនកតំ ង ្រស្តមូយចំនួនបនទទួលេសចក្តី្រពង និងរេបៀប រៈេនៃថង្របជំុែតម្តង។ 

គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលយល់េឃើញថ េសចក្តី្រពងចបប់ែដលចូលដល់រដ្ឋសភ គួរែតេធ្វើករផ ព្វ

ផ យជ ធរណៈ និងែចកជូនដល់្រគប់តំ ង ្រស្ត េដើមបីេធ្វើករសិក  និងផ្តល់ជមតិ ឬអនុ សន៍ដល់

គណៈកមមករជំនញែដល្រតូវពិភក ជមួយតំ ង ជរ ្ឋ ភិបលែដលមកករពរចបប់។ េហើយកលបរេិចឆទ

្របជំុកនុងគណៈកមមករជំនញ និងកលបរេិចឆទ្របជំុរ ងរ ្ឋ ភិបល ជមួយគណៈកមមករជំនញ ក៏្រតូវ្របកសជ

ធរណៈ មរយៈេវប៉ យសភ និង្របព័នធផ ព្វផ យរដ្ឋជេដើម េដើមបីឲយភគីពក់ព័នធបនដឹងអំពីរេបៀប រៈ 

និងេ្រត មករចូលរមួមតិ។ 

ខុមែ្រហ្វលក៏េកតសរេសើរយន្តករទំនក់ទំនងរ ងអគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ និងអនកតំ ង ្រស្ត ម

រយៈករសរេសរលិខិតអេញជ ើញតំ ង ្រស្តមក្របជំុេនរដ្ឋសភ និងករទូរស័ពទជូនដំណឹង។ េទះបីយ៉ង  

លិខិតអេញជ ើញេនះ គឺ ក់កនុង្របអប់សំបុ្រតតំ ង ្រស្តេនកនុងរដ្ឋបលសភ េហើយករទូរស័ពទជូនដំណឹងក៏មិន

បន្រគប់គន ែដរ។ េដើមបីស្រមួលដល់ករជូនដំណឹងេនះ ខុមែ្រហ្វលសូមផ្តល់េយបល់ “បេងកើត្របព័នធ រទូរស័ពទ 

(SMS) ឬ្របព័នធ E-mail”។ កនុងន័យេនះ េនេពលអគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភមនរេបៀប រៈឬេសចក្តី្រពងចបប់/

េសនើចបប់ ឬករែកែ្របរេបៀប រៈែដល្រតូវ្របគល់ ឬជ្រមបជូន្រគប់តំ ង ្រស្ត អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ គួរ

េផញើ រដល់តំ ង ្រស្តទំងអស់ជដំណឹង បែនថមេទេលើករសរេសរលិខិតអេញជ ើញ និងករជូនដំណឹង ម

្របព័នធេអឡិច្រតូនិចទំងេនះ។ 

កនុងសម័យ្របជំុេលើកទី៥ េនះ ែដលមនរយៈេពលពីែខតុ  ដល់ ែខធនូ ឆន ំ ២០១០ រដ្ឋសភបនេបើក
សម័យ្របជំុរបស់ខ្លួនចំនួន ៦ េពល (្រពឹក/ៃថង) េ យបនពិភក  ឬ/និង អនុម័តរេបៀប រៈសរបុចំនួន ១៣។ កនុង
េនះរមួមនេសចក្តី្រពងចបប់/េសនើចបប់ចំនួន ៧ ករេបះេឆន តផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្ត ១ ករបំភ្លឺផទ ល់មត់េនរដ្ឋ
សភេ យតំ ង ជរ ្ឋ ភិបល ១ និងេផ ងៗចំនួន ៤។ 

េសចក្តី្រពងចបប់/េសនើចបប់ែដលរដ្ឋសភបនពិភក  និងអនុម័តកនុងសម័យ្របជំុេលើកទី៥េនះមន៖ 
- េសចក្ដី្រពងចបប់ ស្ដីពី ករអនុម័តយល់្រពមេលើកិចច្រពមេ្រព ងបេងកើតតំបន់ពណិជជកមមេសរ ី ៊ ន 

អូ្រ ្ដ លី ណូែវល៉េហ ឡង់ 
- េសចក្ដី្រពងចបប់ ស្ដីពី ហិរញញវតថុស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ំ ២០១១ 
- េសចក្ដី្រពងចបប់ ស្ដីពី ករអនុម័តយល់្រពមេលើកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីបតយប័នរ ង ជរ ្ឋ ភិបលៃន

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងរ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ 
- េសចក្ដី្រពងចបប់ែកត្រមវូ ស្ដីពី ហិរញញវតថុស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ំ២០១០ 
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- េសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដីពីករអនុម័តយល់្រពមេលើកិចច្រពមេ្រព ងពហុភគី ៊ នស្ដីពីេសរភីវបូនីយកមម
េពញេលញៃនេស កមមដឹកជញជូ នទំនិញ មផ្លូវ កសរមួទំងពិធី រចំនួន២និងកិចច្រពមេ្រព ងពហុភគី

៊ នស្ដីពីេស កមមដឹកជញជូ នអនកដំេណើ រ មផ្លូវ កសរមួទំងពិធី រចំនួន៦  
- េសចក្ដី្រពងចបប់ ស្ដីពីករអនុម័តយល់្រពមេលើ៖  

o កិចច្រពមេ្រព ង្រកបខ័ណ្ឌ  ស្ដីពី កិចចសហ្របតិបត្ដិករេសដ្ឋកិចចទូលំទូ យរ ងសមគម្របជជតិ
សីុ េគនយ៍និង ធរណរដ្ឋឥ ្ឌ  

o កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីពណិជជកមមទំនិញេនេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ង្រកបខ័ណ្ឌ ស្ដីពីកិចច សហ្របតិបត្ដិករ
េសដ្ឋកិចចទូលំទូ យរ ងសមគម្របជជតិ សីុ េគនយ៍ និង ធរណរដ្ឋឥ ្ឌ  

o កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីយន្ដករេ ះ្រ យជេម្ល ះេ្រកមកិចច្រពម្រពមេ្រព ង្រកបខ័ណ្ឌ  ស្ដីពីកិចចសហ
្របតិបត្ដិករេសដ្ឋកិចចទូលំទូ យរ ងសមគម្របជជតិ សីុ េគនយ៍ និង ធរណរដ្ឋឥ ្ឌ   

- េសចក្ដីេសនើចបប់ស្ដីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្ដេទៃនសមជរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ  
 

តំ ង ្រស្តជំទសព់ហកិរ ្ត ប់ករបំភ្លឺផទ លម់ត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនងុសភ 
តំ ង ្រស្តជំទស់មកពីគណបក សមរង ុ ី និងគណបក សិទិធមនុស  បនេដើរេចញពី ល្របជំុរដ្ឋសភ 

េនេពលែដលខ្លួនមិន្រតូវបនឲយបេញចញមតិ ឬសួរេទ ជរ ្ឋ ភិបលែដលេឡើងមកបំភ្លឺរដ្ឋសភជំុវញិ្របក់េបៀវត
របស់កមមករ។  

េនកនុងឱកសដ៏ក្រមែដលខង ជរ ្ឋ ភិបលមកបំភ្លឺផទ ល់មត់េនរដ្ឋសភ មករេសនើសំុរបស់អនកតំ
ង ្រស្តេនះ ែបរជ្រតូវ្របធនអងគ្របជំុែដលជអនុ្របធនទី១រដ្ឋសភបន មមិនឲយអនកតំ ង ្រស្តសួរ

ជរ ្ឋ ភិបលេទវញិ េ យ្រគន់ែតអនុញញ តឲយ ជរ ្ឋ ភិបលនិយយេឆ្លើយនឹងសំណួរែដលតំ ង ្រស្តបន
សួរេនេពល ក់លិខិតែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

េនៃថងទី ២១ ែខតុ  ជរ ្ឋ ភិបលបនចត់ ំង ឯកឧត្ដម វង សូ្រត រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លវជិជ ជីវៈមកេឆ្លើយបំភ្លឺសំណួររបស់អនកតំ ង ្រស្ដ សុន ឆ័យ មកពីគណបក សមរង ុ ី េនវមិនរដ្ឋសភ 
េលើភពមិន្រប្រកតីមួយចំនួនែដលេកើតមនពក់ព័នធនឹងករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង ករត ៉របស់កមមករពក់
ព័ន្ឋនឹងករតំេលើង្របក់ែខអបបបរមិ និងករ្រគប់្រគង និងករពរដល់កមមករែដលេធ្វើករេនបរេទស។  

េនខណៈែដលតំ ង ្រស្ដ សុន ឆ័យ ចង់ ននូវសំណួររបស់ខ្លួនេដើមបីឱយតំ ង ជរ ្ឋ ភិបល ក៏ដូច
ជតំ ង ្រស្ដបន ្ដ ប់ ក៏្រតូវបន មឃត់េ យ្របធនអងគ្របជំុ អនកតំ ង ្រស្ដ ងួន ញិុល ែដលជអនុ
្របធនទី ១រដ្ឋសភ មកពីគណបក ្របជជនកមពុជ។  

អនកតំ ង ្រស្ត សុន ឆ័យ ែដលជមច ស់សំណួរបនបង្ហ ញករមិនេពញចិត្ត េហើយបនទទូចយ៉ងេ ច
ស់បន នសំណួរែដលខ្លួន ក់ដល់ ជរ ្ឋ ភិបល ជូនសមជិករដ្ឋសភឲយបនដឹង។ 

េទះបីយ៉ង  ្របធនអងគ្របជំុបនបដិេសធមិនឲយ ន េ យចត់ទុកថ ជសំណួរបែនថម េហើយ ច
មិនមនេពល្រគប់្រគន់ស្រមប់តំ ង ជរ ្ឋ ភិបលេឆ្លើយ។ 

ជលទធផលេ យមិន ចេធ្វើអ្វីេទៀតបន អនកតំ ង ្រស្ត សុន ឆ័យ និងអនកតំ ង ្រស្តដៃទេទៀតមកពី
គណបក សមរង ុ ី និងសិទធមនុស  បនេដើរេចញពី ល្របជំុ។ ចំែណករដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
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វជិជ ជីវៈ ឯកឧត្ដម វង សូ្រត ក៏បន នបំភ្លឺេទនឹងសំនួរែដលមនកនុងលិខិតែដលសួរេ យអនកតំ ង ្រស្ត សុន 
ឆ័យ េ យគម នករសួរេដញេ ល និងគម នវត្តមនមច ស់សំណួរ។ 

ម្រ  ៩៦ ៃនរដ្ឋធមមនុញញផ្តល់សិទធដល់តំ ង ្រស្តកនុងករ ក់សំណួរដល់ ជរ ្ឋ ភិបលឲយបំភ្លឺ មរយៈ
លិខិត ឬផទ ល់មត់។ កនុងករណីបំភ្លឺផទ ល់មត់ ្របធនរដ្ឋសភ ចសេ្រមចឲយមន ឬមិនមនករជែជកេដញ
េ ល។ កនុងនីតិកលទី ៤ េឃើញមនករបំភ្លឺផទ ល់មត់េនសភចំនួន ៣ ដងមកេហើយ ែដលករមកបំភ្លឺខ្លះមន
ករេបើកឲយមនករពិភក េដញេ ល ខ្លះមិនមន។ ខុមែ្រហ្វលយល់េឃើញករ្របជំុរបស់សភ (រមួទំងករសួរ
េដញេ លេទ ជរ ្ឋ ភិបល) ្រតូវបនករអនុញញ តឲយពិភក ក់សំណួរផទ ល់មត់ េ្រពះជករករពរ និងករ
េគរពសិទិធបេញចញមតិផទ ល់មត់របស់អនកតំ ង ្រស្តកនុងេពល្របជំុ។ 

 
សេំលងអនកតំ ង ្រស្ត ភគតិចមិន្រតូវបនឭកនងុេពល្របជុំេពញអងគរដ្ឋសភេលើកទី ៥ 
េនកនុងសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី៥េនះែដលមនរយៈេពលពីែខតុ  ដល់ែខធនូ ឆន ំ២០១០ អនកតំ ង

្រស្តែដលមកពីគណបក មន សនៈតិចជង១០ រមួមនគណបក សិទធិមនុស  គណបក នេ ត្តមរណឫទធិ និង
គណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច មិនបនបេញចញមតិទល់ែតេ ះេនកនុងអំឡុងេពល្របជំុ។ 

បទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ ែដលកំណត់ឲយតំ ង ្រស្តបេងកើត្រកុមែដលមនសមជិកយ៉ងតិច ១០របូ េទើប
ចបេញចញមតិេនសម័យ្របជំុេពញអងគបនេធ្វើឲយតំ ង ្រស្តែដលមកពីគណបក ឈនះេឆន ត ែតមន សនៈ

តិចជង១០ បត់សំេលងទំង្រសុងេនសម័យ្របជំុេពញអងគ ឬ្រតូវបងខំចិត្តចូលរមួជមួយ្រកុមរបស់គណបក ដៃទ
េទៀត។ 

េទះបីករពិភក  និងអនុម័តចបប់ េហើយជពិេសសសិទធិេសរភីពបេញចញមតិគឺជតួនទីសំខន់មួយ
របស់អនកតំ ង ្រស្តែដលែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញក៏េ យ ែតតំ ង ្រស្តភគតិច្រតូវជួបឧបសគគអនុវត្តសិទធិទំង
េនះេ យ រែតបទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ។ 

សម័យ្របជំុទី៥េនះែដលមនរយៈេពល ៦ េពល (្រពឹក/ៃថង) ែដលមនករពិភក  និងអនុម័តេសចក្តី្រពង
ចបប់ និងេសនើចបប់ចំនួន ៧ រមួទំងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីហិរញញវតថុស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ំ២០១១ គឺមិនមនករ
ចូលរមួេយបល់ពិភក ទល់ែតេ ះពីតំ ង ្រស្តសេម្លងភគតិចែដលសរបុតំ ងឲយមច ស់េឆន តជង ១

ននក់េនះ។ 
ផទុយេទវញិ ករបេញចញមតិេន្របជំុេពញអងគរដ្ឋសភ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េ យតំ ង ្រស្តសេម្លងភគ

េ្រចើន គឺគណបក កន់អំ ច្របជជនកមពុជ និងគណបក ជំទស់សមរង ុ ីបុ៉េ ្ណ ះ។ 
្របធនរដ្ឋសភធ្ល ប់បនេលើកេឡើងថ តំ ង ្រស្តែដលបេញចញមតិេនសម័យ្របជំុេពញអងគ្រតូវែតចូល

ជសមជិករបស់្រកុម មួយ។ ក៏បុ៉ែន្តអនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទិ្ឋមនុស ែដលជគណបក មនសេម្លងតិច
កនុងរដ្ឋសភេលើកេឡើងថ ករចូលរមួជសមជិក្រកុមគណបក េផ ង គឺមិនខុសពីបំបត់សំេលងគណបក ខ្លួន
េនះេទ ខណៈែដលគណបក នេយបយមននិនន ករ និងេគលនេយបយខុសៗគន ។ 

ជមួយគន េនះ ករសេងកតក៏បង្ហ ញែដរថ េបើេទះបីជតំ ង ្រស្តភគតិចចូលជមួយ្រកុមដៃទ ក៏ឱកស
បេញចញមតិមនតិចតួចែដរ។ 



 ឃ្ល ំេមើលសភ និង តំ ង ្រស្ដ  ែខតុ  - ធនូ ២០១០ ទំព័រ 6 

េដើមបីធននូវករបេញចញមតិរបស់តំ ង ្រស្តមកពី្រគប់គណបក  ជពិេសសសេម្លងតំ ង ្រស្ត
ភគតិច បទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ្របករ ៤៨ថមី (ពីរ) ែដលែចងថ “ សននុ្រកមៃន្រកុមតំ ង ្រស្ដ្រតូវេរៀបជ
្រកុមៗ មគណបក នេយបយពីមុខេទេ្រកយ។ ្រកុមនីមួយៗ្រតូវមនសមជិកយ៉ងតិចដប់របូ....។” គួរ្រតូវេធ្វើ
វេិ ធនកមម េ យ “អនុញញ តឲយគណបក មួយមនសេម្លងតិចជង ១០ ចបេងកើតបនមួយ្រកុម។” 

បទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ្របករ ៤៨ ក៏ធ្ល ប់្រតូវបនវេិ ធនកមមកន្លងមកពីរដងរចួមកេហើយកនុងនីតិកលទី 
៣ កន្លងមក គឺកនុងឆន ំ ២០០៥ និង២០០៦ េដើមបីធនភពរលូនៃនករពិភក  និងករបេញចញមតិរបស់អនកតំ ង
្រស្តេនសម័យ្របជំុ។ ជពិេសសករវេិ ធនកមម្របករេនះេនឆន ំ ២០០៦ េ យបនថយចំនួនកនុង្រកុមេឡើង

បេញចញមតិពី ១៣ របូ មកេន្រតឹម ១០របូ។  
គួរបញជ ក់ថ កនុងនីតិកលទី ៣ តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមនចំនួន ៧៣ របូ តំ ង ្រស្ត

គណបក ហ៊្វុនសិុនបិុចចំនួន ២៦ របូ និងគណបក សមរង ុ ីចំនួន ២៤ របូ។ ករកំណត់សមជិក្រកុមតំ ង ្រស្ត 
១៣ របូ កនុងមួយ្រកុមេធ្វើឲយគណបក សមរង ុ ី ចបេងកើតបនែតមួយ្រកុមបុ៉េ ្ណ ះ ែតករវេិ ធនកមមមកេន្រតឹម 
១០របូ បនេធ្វើឲយគណបក េនះបន ២្រកុម។ 

ដូចេនះ ករវេិ ធនកមមេនះេ យអនុញញ តឲយគណបក មន សនៈតិចជង ១០ ចបេងកើត្រកុមរបស់
ខ្លួនបន១ គឺជករេគរពនូវ ម រតីរដ្ឋធមមនុញញៃនសិទធិបេញចញមតិរបស់អនកតំ ង ្រស្ត និងករេគរពដល់សេម្លង
ភគតិចផងែដរ។ 
 

ករចុះមូល ្ឋ នរបសអ់នកតំ ង ្រស្ត 
មទិននន័យខុមែ្រហ្វលបង្ហ ញថ កនុងរយៈេពល៣ែខេនះ (តុ  ដល់ ធនូ ២០១០) អនកតំ ង ្រស្តបនចុះ

មូល ្ឋ នេ្រចើនជង្រតីមសមុន (កកក -កញញ  ២០១០) េបើេទះបីអនកតំ ង ្រស្តមន្របជំុខ្លះៗេនភនំេពញក៏
េ យ។  

កនុងរយះេពល៣ែខេនះែដលជសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី៥ផងែដរេនះ មនអនកតំ ង ្រស្តយ៉ងតិច 
៧៥របូ (ឬ៦១% ៃនអនកតំ ង ្រស្តសរបុ ១២៣របូ) បនចុះមូល ្ឋ នសរបុបនយ៉ងតិច ៤១៦ េលើក។ ចំនួនេនះ
េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងរយៈេពល៣ែខមុន គឺពីែខកក្ត  ដល់ែខកញញ  ែដលជរយៈេពលវសិ មកលគឺ មនករេកើន
េឡើង្របមណ ៣០េលើក។ ែតចំនួនតំ ង ្រស្តែដលចុះមូល ្ឋ នវញិ គឺតិចជង៣ែខមុនែដលមនរហូតដល់ 
៨១របូ។  

កនុងចំេ មតំ ង ្រស្តទំង៧៥របូ ែដលបនចុះមូល ្ឋ ន មនតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ
សរបុ៥៥របូ (េសមើនឹង៦១% ៃនតំ ង ្រស្តគណបក េនះសរបុ៩០របូ)។ តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុសីរបុ
១៤របូ (េសមើនឹង៥៤%ៃនតំ ង ្រស្តគណបក េនះសរបុ ២៦របូ)។ ចំែណកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស  
ចំនួន៣របូ និងតំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វនុសិុនបិុចទំង ២ របូបនចុះមូល ្ឋ នទំងអស់។ តំ ង ្រស្តគណបក  
នេ ត្តមរណឫទធិ ១របូ កនុងចំេ ម ២របូ បនចុះមូល ្ឋ ន។ 

េបើគិតជចំនួនចុះមូល ្ឋ នសរបុ មគណបក  តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជនិងអនកតំ ង
្រស្តគណបក សមរង ុបីនចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងេគ េ យ រគណបក ទំងពីរេនះមនអនកតំ ង ្រស្តេ្រចើន
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ែដលកនុងេនះគណបក ្របជជនកមពុជ២៨៤េលើក និងគណបក សមរង ុ ីបន ៩៨េលើក។ តំ ង ្រស្តគណបក
ហ៊្វុនសិុនបិុចបន១៨ េលើក គណបក សិទិធមនុស  ១៣េលើក និងគណបក នេ ត្តមរណឫទិធបន ៣េលើក។ 

េទះបីយ៉ង េបើគិតជមធយមៃនតំ ង ្រស្តមន ក់ៗែដលចុះមូល ្ឋ ន មគណបក វញិ េឃើញថតំ
ង ្រស្តគណបក ហ៊្វនុសិុនបិុចជមធយមចុះបនេ្រចើនជងេគរហូតដល់៩េលើកកនុង១របូ តំ ង ្រស្តសមរង ុជី

មធយមមន ក់បន៧េលើក តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជជមធយមបន ៥េលើក និងគណបក សិទិធមនុស
៤េលើក និងគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ ៣េលើក។ 
្រកហ្វកិទី១៖ ភគរយចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក េធៀបភគរយៃន សនៈសភសរបុ មគណបក  

 េបើគិត ម សមម្រតភគរយៃនតំ ង ្រស្តកនុង

រដ្ឋសភ មគណបក  និងភគរយៃនករចុះមូល ្ឋ ន

សរបុ មគណបក បង្ហ ញថ ចំនួនចុះមូល ្ឋ នរបស់

អនកតំ ង ្រស្តគឺ េសទើរែតសមម្រតេទនឹង សនៈ

សភែដលគណបក នីមួយៗទទួលបន។  

គណបក ្របជជនកមពុជែដលមន សនៈសរបុ

៧៣% េនរដ្ឋសភែតចុះមូល ្ឋ នបន ៦៨% ៃនករ

ចុះមូល ្ឋ នសរបុ ខណៈអនកតំ ង ្រស្ត គណបក

សមរង ុ  ី មន សនៈ២១%េនសភបនចុះមូល ្ឋ ន

២៤%។ តំ ង ្រស្តគណបក ៣ េទៀត គឺគណបក សិទធិមនុស  គណបក នេ ត្តមរណឫទិធ និងគណបក

ហ៊្វនុសិុនបិុច ែដលរមួគន មន សនៈ ៦%េនសភ ក៏បនខិតខំចុះេទមូល ្ឋ នេ្រចើនែដរ ែដលេសមើនឹង៨%ៃនករ

ចុះមូល ្ឋ នសរបុ។ 

ងទី ១៖ េគលបំណងៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក  

េគលបំណងៃនករចុះមូលរ ្ឋ នទងំ
៤១៤េលើក របស់

តំ ង ្រស្ដទងំ៧៥របូ 

គណបក នេយបយ 
សរបុេគល 
បំណង 

 

៥៥ របូ 

 

១៤ របូ 

 

៣ របូ 

 

២ របូ ១ របូ 

កសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យ និងករ
សេមព ធសមិទធផលនន 

១៩២ 
(៦៨%) 

៤៥ (៤៦%) ៥ (៣៨%) ៦ (៣៣%) ០ ២៤៨ (៦០%) 

ករចុះព្រងឹងៃផទកនុង និង ប ្ត ញគណបក  ៣២ (១១%) ៤២ (៤៣%) ៥ (៣៨%) ៨ (៤៤%) ១ (៣៣%) ៨៨ (២១%) 
ករចុះអមដំេណើ រជ្រកុម ឬ អមដំេណើ រថន ក់
ដឹកនំ 

៥៨ (២០%) ០ ១ (៨%) ៣ (១៧%) ០ ៦២ (១៥%) 

ករចូលរមួកនុងេវទិក ធរណៈ ២   (១%) ៥  (៥%) ២ (១៦%) ១ (៦%) ២ (៦៧%) ១២ (៣%) 
ករអន្ដ គមន៍ និង េ ះ្រ យបញ្ហ នន ០  ៦ (៦%) ០ ០ ០ ៦ (១%) 

សរបុេគលបំណង មគណបក  ២៨៤ ៩៨ ១៣ ១៨ ៣ ៤១៦ (១០០%) 

ភគរយ សនៈសភ ម
គណបក  

ភគរយចុះមូល ្ឋ ន ម
គណបក  
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ងទី ១ បនបង្ហ ញថ ករចុះមូល ្ឋ នភគេ្រចើនរបស់អនកតំ ង ្រស្តគឺ េផ្ត តេទេលើេគលបំណង 
កសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យ និងករសេមព ធសមិទធផលននែដលសរបុមនរហូតដល់ ២៤៧េលើក (ឬ 

៦០%ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរបុ)។ ករចុះព្រងឹងៃផទកនុង និងប ្ដ ញគណបក មន២១%។ ករចុះអមដំេណើ រថន ក់ដឹក
នំ ១៥% និងករចូលរមួេវទិក ឬសិកខ ធរណៈមនែត៣%។ ចំែណកករអន្ដ គមន៍ និងេ ះ្រ យ
បញ្ហ ននគឺតិចជងេគែត ៦េលើក ឬេសមើនឹង១% បុ៉េ ្ណ ះ។ 
 
-តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជៈ អនកតំ ង ្រស្ដមកពីគណបក ្របជជនកមពុជេផ្ត តេទេលើករសួរសុខ
ទុកខ ែចកអំ យ និងករសេមព ធសមិទធផលនន មនភពេ្រចើនេលើសលប់ដល់េទ ១៩២េលើក េសមើនឹង ៦៨% 
េបើេ្រប បេធៀបនឹងេគលបំណងៃនករចុះមូល ្ឋ នកនុងគណបក េនះសរបុ។ លំ ប់បនទ ប់គឺករអមដំេណើ រថន ក់ដឹក
នំមន ៥៨េលើក េសមើនឹង២០%។ ករព្រងឹងប ្ដ ញគណបក មនចំនួន ៣២េលើក (េសមើនឹង ១១%) និងករចូលរមួ
េវទិក ធរណៈមនតិចតួចគឺ ២េលើក (១%) បុ៉េ ្ណ ះ។ ខុមែ្រហ្វល មិនបនទទួលព័ត៌មនទក់ទងនឹងករចុះ
អន្ត គមន៍ែដលេធ្វើេឡើងេ យតំ ង ្រស្តគណបក េនះេទ។ 

ករណីខ្លះៗៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមនដូចជ៖ ៃថងទី១៨ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១០ អនកតំ ង ្រស្ត េទស ៊ ញ មណ្ឌ លបត់ដំបងបនអេញជ ើញជួបសំេណះសំ លសួរសុខទុកខ ពិនិតយ

េភគផល្រសូវ្របំង ្រសូវក ្ដ ល ថ នភព ងទឹកកំពីងពួយ្រពមទំង្របពនធ័្រប យទឹក និងនំ្រគូេពទយសម័្រគ

ចិត្ដរបស់ឯកឧត្ដម ស េខង ចុះពិនិតយពយបលជមងឺេ យ្របជពលរដ្ឋ និងែចកឱសថេនឃំុកនទឺ២ ្រសុកបណន់។ 

អនកតំ ង ្រស្ត ស េខង េនៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ អមដំេណើ រសេម្ដច ជ សីុម ្របធន្រពឹទធសភអេញច ើញចុះ

ពិនិតយ ថ នភពដី និងគំនូរប្លង់ ងសង់មនទីររលឹំក្របវត្ដិ ្រស្ដតសូ៊របស់គណបក ្របជជនកមពុជេនឃំុ្រកេប 

្រសុកកំចយមរ េខត្ដៃ្រពែវង។  

-តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុៈី ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ដមកពីគណបក សមរង ុ ីបនេផ្ដ ត
ខ្ល ងំេលើករសួរសុខទុកខ ៤៥េលើក (េសមើនឹង៤៦% ៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់គណបក េនះសរបុ) និងករព្រងឹង
ប ្ត ញគណបក  ៤២េលើក (េសមើនឹង៤៣%)។ អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីបននំមុខតំ ង ្រស្ត
គណបក ដៃទេទៀតកនុងករចូលរមួេវទិក ធរណៈែដលមន ៥េលើក (េសមើនឹង ៥%)  េហើយករចុះជួយ
អន្ដ គមន៍ែដលេធ្វើេឡើងេ យគណបក េនះមន ៦េលើក េសមើនឹង៦%។  

ករចុះមូល ្ឋ នខ្លះៗរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីដូចជ េនៃថងទី១១ ែខវចិិឆក ឆន ំ២០១០ អនក
តំ ង ្រស្ដមណ្ឌ លកំពង់សពឺ នុត រដួំល បនចុះេទជួយអន្ដ គមន៍ជួយតំ ង្របជពលរដ្ឋេន ឃំុអម ំង 
្រសុកថពង េខត្ដកំពង់សពឺ ែដល្រតូវតុ ករេខត្ដេកះេ មក កសួរេរឿងទំនស់ដីធ្លី ជមួយ្រកុមហុ៊នរបស់េ ក
លីយុ៉ងផត់ េហើយបនឧបតថមភ្របក់ចំនួន ១០មឺុនេរៀល ដល់្របជពលរដ្ឋសំ ប់េ ះ្រ យករហូបចុក។ អនក
តំ ង ្រស្ដមណ្ឌ លេសៀម ប ែក សុវណ្ណរតន៏ េនៃថងទី២៧ ែខវចិិឆក ឆន ំ២០១០ បនអេញជ ើញចូលរមួេវទិកស្ដីពី 
”ៃ្រពសហគមន៏លិចទឹក” េនឃំុែកវពណ៌ ្រសុកពួក េខត្ដេសៀម ម។ 
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-តំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វនុសិុនបិុចៈ អនកតំ ង ្រស្តគណបក េនះទំងពីររបូសុទធែតបនចុះមូល ្ឋ នសរបុ១៨ 
េលើក េ យេផ្ដ តេលើករចុះព្រងឹងប ្ដ ញបក  ៨េលើក (េសមើនឹង៤៤% ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរបុ) និងសួរសុខទុកខ
្របជពលរដ្ឋ ៦េលើក (េសមើនឹង ៣៣%) េ យែឡកមនតិចតួចស្រមប់ករចុះអមដំេណើ រ មន ៣េលើក (១៧%) 
និងករចូលរមួេវទិក ឬសិកខ ធរណៈ ១េលើក (៦%)។ ដូចជកលពីៃថងទី២១ ែខតុ  ២០១០ 
តំ ង ្រស្ដ ញឹក បុ៊នៃឆ ចុះសួរសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋនិង្រតួតពិនិតយ្រចកេលប ងែខមរ ៃថ េនភូមិសទឹងបត់ សងក ត់
េប៉យែប៉ត ្រកុងេប៉យែប៉ត និងេនៃថងដែដលេនះបនអេញច ើញចូលរមួេវទិករបស់គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល 
ស្ដីពី ករេបះេឆន ត និងលិទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ េនស ្ឋ គរ្រពះច័នទ ្រកុងេសរេី ភ័ណ េខត្ដបនទ យ
មនជ័យ។ 
 
-តំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស ៈ តំ ង ្រស្ដគណបក សិទធិមនុស បនេផ្ដ តេលើករព្រងឹងបក  និងចុះសួរ
សុខទុកខ ែចកអំេ យ ែដលមនចំនួនេសមើគន  គឺ៥េលើក (ឬ៣៨%) និងចូលរមួជ គមិនេនេវទិក ធរណៈ ២ 
េលើក (ឬ១៦%) ខណៈករអមដំេណើ រមន ១េលើក (៨%)។ អនកតំ ង ្រស្ត កឹម សុខ ៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ 
អមដំេណើ រេ យអនកតំ ង ្រស្ត ែយ៉ម បុញញឫទធិ បនអេញជ ើញចុះេទភូមិឧត្ដម ឃំុែ្រពក្រកេប ្រសុកពមជរេខត្ត
ៃ្រពែវង េគលបំណងសំេណះសំ ល និងសួរសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋ ែដលមនអនកចូលរមួ្របែហល៥០០នក់ផង
ែដរ។  
 
-តំ ង ្រស្តគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ៖ ខុមែ្រហ្វល ទទួលបនែតករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត េ  
៉ នី បុ៉េ ្ណ ះស្រមប់គណបក េនះ ែដលបនចុះមូល ្ឋ នសរបុ ៣េលើក កនុងេគលបំណងចូលរមួេវទិក (២ េលើក) 

និងព្រងឹងប ្ត ញគណបក  (១ េលើក)។ ឩទហរណ៍ អនកតំ ង ្រស្ដ េ  ៉ នី មណ្ឌ លៃ្រពែវងកលពីៃថងទី១០ 
ែខតុ  ឆន ំ២០១០ បនចូលរមួ្របកសពីកររបួរមូរ ងគណបក ជតិនិយម និងគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុចេទជ
គណបក ែតមួយ ែដលមនសមជិកបក ចូលរមួ្របមណ៣០០នក់េនទី ន ក់ករគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុចកនុង
ជធនីភនំេពញ។ 
ងទី ២៖ អនកតំ ង ្រស្តែចលចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងេគ៦របូ 

ល.រ 
េឈម ះ

តំ ង ្រស្ដ 
គណបក  

េគលបំណង 
សរបុ 

អន្ត គមន៍ សួរសុខទុកខ ព្រងឹងបក  េវទិក អមដំេណើ រ 

១ េទញ ៊ ញ ្របជជនកមពុជ 0 ១៤ ០ ០ ៤ ១៨ 

២ យឹម ៃឆលី ្របជជនកមពុជ ០ ១២ 0 ០ ៥ ១៧ 

៣ យន្ត ថរ ូ សម រង ុ ី ១  ១២ ៣ ១ ០ ១៧ 

៤ ជួញ សុៃឆ ្របជជនកមពុជ ០ ១២ ០ ១ ៤ ១៧ 

៥ ញឹម វណ្ណ  ្របជជនកមពុជ ០ ១៥ ០ ០ ១ ១៦ 

៦ ញឹក បុ៊នៃឆ ហ៊្វុនសិុនបិុច ០ ៦ ៦ ១ ៣ ១៦ 



 ឃ្ល ំេមើលសភ និង តំ ង ្រស្ដ  ែខតុ  - ធនូ ២០១០ ទំព័រ 10 

អនកតំ ង ្រស្តែដលចុះមូល ្ឋ ននំមុខេគ៦ របូភគេ្រចើនមកពីគណបក ្របជជនកមពុជែដលមនរហូត
ដល់៤របូ។ អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លបត់ដំបង េទញ ៊ ញ បននំមុខេគកនុងករចុះ
មូល ្ឋ នសរបុបន ១៨េលើក មពីេ្រកយេ យតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លបនទ យមនជ័យ 
យឹម ៃឆលី អនកតំ ង ្រស្តមណ្ឌ លបនទ យមនជ័យមកពីគណបក សមរង ុ ី យន្ត ថរ ូ និងអនកតំ ង ្រស្ត
គណបក ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លបត់ដំបង ជួញ សុៃឆ ែដលមន ក់ៗបនចុះមូល ្ឋ នេសមើគន ៗចំនួន១៧េលើក។ 
អនកតំ ង ្រស្ត ញឹម វណ្ណ  មណ្ឌ លៃ្រពែវងមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ អនកតំ ង ្រស្ត ញឹក បុ៊នៃឆ 
មណ្ឌ លបនទ យមនជ័យមកពីគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុចបនចុះមូល ្ឋ នមន ក់ៗ ១៦េលើក ដូចគន ។ 

អនកតំ ង ្រស្តទំង៦ របូេនះក៏េផ្ត តករចុះមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនកនុងករជួបសួរសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋ និង
អមដំេណើ រថន ក់ដឹកនំរបស់ខ្លួន ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នេដើមបីអន្ត គមន៍ជួយ្របជពលរដ្ឋកំពុងមនជេម្ល ះ និងករ
ចូលរមួកនុងេវទិក សិកខ គឺ តំ ង ្រស្ត យន្ត ថរ ូនំមុខេគកនុងចំេ មតំ ង ្រស្តទំង ៦របូ។ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


