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លទ្ធផលននការសមងេតមោយសមងខេ 
រដ្ឋសភាជាតិក្នុងឆមាសដ្ំបូង (ក្ញ្ញា  ២០១៣ ដ្ល់ កុ្ម្ភៈ២០១៤) រដ្ឋសភាបានចាបផ់្តើម្នីតិកាលទី៥ របស់ខ្លួន ផៅ

បន្ទា បផ់បាោះផនន តផ្រើសតងំតំណាងរាស្រសត នីតិកាលទី៥ ក្នុងនន ២ំ០១៣។  មានបញ្ញា បធិវាទ និងខ្វោះនិតានុកូ្លភាពក្នុងការ
បផងកើតរដ្ឋសភានីតិកាលផនោះ ដដ្ល្តូវបានបផងកើតផ ើងផ្កាម្ការរោិះគនព់ីសំណាក្ស់ហគម្ជាតិ អនតរជាតិ ជាពិផសសមាា ស់
ផនន តដដ្លបានផបាោះផនន តឲ្យគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ។ រដ្ឋសភាផនោះ ម្និមានតណំាងរាស្រសតយ៉ា ងតចិ១២០ន្ទក្ ់ផ្រោះថាផបក្ខរន
ជាបផ់នន ត៥៥ន្ទក្ន់នគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិម្និទានយ់ក្សពុលភាពផៅផ ើយ។ 

ក្នុងរយៈផពលផនោះមានរផបៀបវារៈចំនួន១៣ ្តូវបានរដ្ឋសភាឯក្បក្សបាន នងិអនុម្ត័ ដតផសាើរគ្មា នការពិភាក្ាដដ្លក្នុង
ផន្ទោះ មានរផបៀបវារៈចំនួន១០ ត្ម្ូវឲ្យមានការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ នងិរផបៀបវារៈចំននួ៣ផទៀតត្ម្ូវឲ្យមានការផបាោះផនន ត។  

ក្នុងឆមាសដ្បំូងផនោះមាន្ពឹតតការណ៍សំខាន់ៗ ជាងផ្ចើនទាក្ទ់ងរដ្ឋសភាដដ្លរបាយការណ៍ផនោះផលើក្ម្ក្ប ា្ ញដូ្ច
ជាៈ បដ្ិវាទននការអនុវតតនរ៍ដ្ឋធម្ានុញ្ា  ក្នុងការបផងកើតក្ាលមា៉ា សីុនដ្ឹក្ន្ទរំដ្ឋ ដ្ំផណើ រការ្បរុំផពញអងររដ្ឋសភា សក្ម្ាភាពរបស់
អនក្តំណាងរាស្រសត និងផបក្ខរនជាបផ់នន ត ភាពច្ម្ូងច្មាសក្នុងការផកាោះ្បរុំសភាដ្ំបូងរបស់្ពោះម្ហាក្ស្ត ការចរចារក្
ដ្ំផណាោះ្ាយផៅផ្កាយការផបាោះផនន តរបស់គណបក្សជាបផ់នន ត ការម្និចូលសភារបស់ផបក្ខរនជាបផ់នន ននគណបក្សស
ផស្រ រ្ ោះជាតិ និងរដ្ឋសភាឯក្បក្សទទួលរងការរោិះគនជ់ាផដ្ើម្។ 

ក្នុងអំ ុងផពលផនោះ មានសក្ម្ាភាពរបស់តំណាងរាស្រសតនិងផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សទាងំពីរចុោះម្ូលដ្ឋឋ នភាគផ្ចើនគឺ
ចុោះសួរសុខ្ទុក្ខ្បជាពលរដ្ឋ ប៉ាុដនតគ្មា នសក្ម្ាភាពណារួយ អនតរាគម្នផ៍ដ្ឋោះ្ាយបញ្ញា របស់របស់្បជាពលរដ្ឋ។ 

I. េដិវាទ្ននការអនវុតតន៍រដឋធមមនុញ្ញ  ក្ោងុការេមងេើតក្ាលម៉ា សុ៊ីនដឹក្ន ាំរដឋសភា 

គណៈក្មាា ធិការផដ្ើម្បកីារផបាោះផនន តផដ្ឋយផសរ ី និងយុតតិធម្ផ៌ៅក្ម្ពុជា (ខុ្ម្ដស្រហវល) បានចូលរមួ្អផងកត និងតម្ដ្ឋន 
ដ្ំផណើ រននការផ្ារអំណាច នងិរំផ ោះននផ្កាយការផបាោះផនន ត។ ចណុំចខាងផ្កាម្ផនោះនឹងពិភាក្ាអំពីបដ្ិវាទននការអនុវតតន ៍
រដ្ឋធម្ានុញ្ាក្នុងការបផងកើតរដ្ឋសភា និងរាររដ្ឋឋ ភបិាលថ្ាី ផ្កាយពី គ.រ.ប បាន្បកាសលទធ្ល្លូវការននការផបាោះផនន តផ្រើស 
តងំតំណាងរាស្រសតនីតិកាលទ៥ី។  

១.១ ការេមងេើតរដឋសភា 

លទធ្ល្លូវការននការផបាោះផនន តផ្រើសតងំតំណាងរាស្រសត នីតិកាលទី៥ របស់គណៈក្មាា ធិការជាតិផរៀបចំការផបាោះផនន ត 
(គ.រ.ប) កាលពីនថ្ៃទ០ី៨ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ២ំ០១៣ បានប ា្ ញ ថា គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាគឺជាគណបក្សទទួលបានផបក្ខរន
ជាបផ់នន តចំនួន៦៨ន្ទក្ ់ នន១២៣អាសនៈននរដ្ឋសភា។ ចំដណក្ឯគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិទទួលបានផបក្ខរនជាបផ់នន ត៥៥ន្ទ
ក្។់ ផបើផយងចាបផ់បាោះផនន តផ្រើសតងំតំណាងរាស្រសត និងរដ្ឋធម្ានុញ្ាបានក្ណំតព់ីរការខុ្សគ្មន ក្នុងដ្ំណាក្ក់ាលផដ្ើម្បបីានជា
ឋានៈជា្បផភទផបក្ខរនជាបផ់នន ត ្បផភទសមារិក្សភានងិ្បផភទ តំណាងរាស្រសត។ 



របាយការណ៍ឆ្ន ាំទី៥លេខ០១ នីតិកាេទី៥                                                   ខខកញ្ញា  ២០១៣ - ខខកុម្ភៈ ២០១៤ 

COMFREL |  2 

 

របូសញ្ញា គណបក្សផ្បើក្នុងរបាយការណ៍ផនោះ៖ 

 គណបក្ស ្បជារនក្ម្ពុជា 

  គណបក្ស សផស្រ រ្ ោះជាត ិ
 

 រាល់្បផភទនីម្យួៗគឺមាននតីិវធិី្តល់សុពលភាព។ ផទាោះបីជា្ក្ុម្អនក្ចាបរ់បស់គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា បានពា
យម្បក្្ាយថា វតតមានតណំាងរាស្រសតមានចាបត់ងំពីផពលផបាោះផនន ត ប៉ាុដនត គ.រ.ប អាច្តល់សុពលភាពពួក្ផគ្តឹម្ដតជា ”
ផបក្ខរនជាបផ់នន ត” ម្និទានប់ាន្តល់សុពលភាពពួក្ផគជា «តណំាងរាស្រសត» បានផន្ទោះផទ។ ផៅក្នុងបទបញ្ញា ន្ាក្នុងរបស់រដ្ឋ
សភារំពូក្ទ២ីបាននិយយអពំីសុពលភាពននអនក្តំណាងរាស្រសតផហតុដូ្ផចនោះផហើយផគ្តូវការ្តល់សុពលភាពព ី «ផបក្ខរនជាប់
ផនន ត» ផៅ «សមារកិ្តំណាងរាស្រសត» ផៅផពលបផងកើត រដ្ឋសភានននីតិកាលថ្ាីសមារកិ្តំណាងរាស្រសតកាល យជាសមារិក្សភាផៅ
ផពលអនក្តំណាងរាស្រសតជាសមារិក្ននរចន្ទសម្ពន័ធរដ្ឋសភា។ 

ក្នុងដ្ំផណើ រការ្តល់សុពលភាព មាននីតិវធិខី្លោះដដ្លក្ពុំងមានភាពច្ម្ូង ច
្មាស់ក្នុងការបក្្ាយ ការផបើក្សម្យ័្បរុំសភាដ្បំូង ផ្កាម្្ពោះរាជា ធបិ
តីភាព្ពោះម្ហាក្ស្ត ឬ/និងការបិទផ ា្ ោះអនក្តំណាងរាស្រសតផៅរដ្ឋសភា ឬ/
និងការផធវើសចាា ្បណិធានចូលកានដ់្ំដណង។ ជាផគ្មលការណ៍នន្បផទស 
្បជាធិបផតយយ ការផធវើសចាា ្បណិធានចូលកានដ់្ំដណង គឺជាការ្តល់ សុ
ពលភាព ផបក្ខរនជាបផ់នន ត ឬតំណាងរាស្រសតកាល យជាសមារិក្សភា ដដ្ល 

នឹងអាចបំផពញម្ុខ្្រ នងិតួន្ទទីផៅក្នុងគណៈក្ម្ាការរនំ្ទញផធវើការពិភាក្ា ទទួលបាន្បាក្ដ់ខ្ ឬ្បាក្ប់ណំាចរ់បស់សភា 
និងមានអភយ័ឯក្សិទធិសភា។ ផៅក្ម្ពុជា បានអាណតតិសមារិក្សភាមានវសិម្តថភាពជាម្យួការបំផពញម្ុខ្្រាធារណៈ
ជាសក្ម្ា និងជាម្យួម្ុខ្្រជាសមារិក្ននាថ បន័ដ្នទផទៀត ផយងតម្ មា្ត៧៩ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា។  

 ដ្ែក្ផលើក្ំណតផ់ហតុជា្លូវការននការបក្្ាយបំភលរឺបស់្ក្ុម្្បឹក្ាធម្ានុញ្ា  កាលពីនថ្ៃទ ី២២ ដខ្ក្ក្កដ្ឋ នន  ំ២០០៣ 
ទាក្ទ់ិននងឹបញ្ញា ខាងផលើផនោះ ្ក្ុម្្បឹក្ាធម្ានុញ្ាបានបក្្ាយបំភលយឺ៉ា ងចាស់ជា យលក្ខណ៍អក្សរផលើខ្លឹម្ារវាក្យខ្ណឌ
ទី១ មា្ត ៧៦ ននចាបធ់ម្ានុញ្ា ៖ «វាក្យខ្ណឌ ទី១ មា្ត ៧៦ ននចាបរ់ដ្ឋធម្ានុញ្ាថា៖ រដ្ឋសភាមានសមារិក្ជាតណំាងរាស្រសត 
យ៉ា ងតិច ១២០ របូ។ ្តងផ់នោះ មាននយ័ថា យ៉ា ងតិច
ណាស់្តូវមាន”សមារកិ្តណំាងរាស្រសតចនំនួ១២០របូ ផទើប
អាចបផងកើតរដ្ឋសភាក្នុងនតីកិាលនមី្យួៗបាន”។ 

តម្វាក្យខ្ណ័ឌ ទ១ី មា្ត ៨២ រដ្ឋសភាផបើក្ក្ិចា
្បរុំដ្ំបូង៦០នថ្ៃយ៉ា ងយូរផ្កាយផពលផបាោះផនន ត ផ្កាម្ការ
ផកាោះ្បរុំ របស់្ពោះម្ហាក្ស្ត។ គណៈក្មាា ធិការជាតិផរៀប
ចំការផបាោះផនន តបាន្តល់សុពលភាពដ្ល់ផបក្ខរនជាបផ់នន ត
ដតប៉ាុផណាណ ោះ ដូ្ផចនោះផបក្ខរនទាងំផន្ទោះម្និទាន់្ តូវបានកាល យជា
សមារិក្តំណាងរាស្រសតផន្ទោះផទ។ ចំផរោះវាក្យខ្ណ័ឌ ទ២ី នន
មា្ត ៨២ខាងផលើ បានដចងថា ម្ុនចាបផ់្តើម្ការ្ររបស់

មតិកាសាំខាន់ៗ 
I. បដ្វិាទននការអនុវតតនរ៍ដ្ឋធម្ានុញ្ាក្នុងការ 
បផងកើតក្ាលមា៉ា សីុនដ្កឹ្ន្ទរំដ្ឋ                 ទពំរ័ទ ី
១ 
II. ដំ្ផណើ រការ្បរំុផពញអងររដ្ឋសភា                 ទពំរ័
ទ ី៦ 
III. សក្ម្ាភាពតណំាងរាស្រសត នងិ                
តណំាងជាបផ់នន ត                                        ទពំរ័
ទ ី៨ 
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ខ្លួន រដ្ឋសភា្តូវ្បកាសសុពលភាពននអាណតតិរបស់សមារិក្នីម្យួៗ។ វាក្យខ្ណ័ឌ ផនោះ សំផៅផៅផលើការ្បកាសសុពលភាព
ននអាណតតិរបស់សមារកិ្រដ្ឋសភា ម្និដម្ន្បកាសសុពលភាពរបស់តំណាងរាស្រសតផន្ទោះផទ។  

តម្វាក្យខ្ណ័ឌ ទ១ីមា្ត ៧៦ និងតម្វាក្យខ្ណ័ឌ ទី១ មា្ត ៨២ ខាងផលើ ការបផងកើតរដ្ឋសភានីតិកាលថ្ា ី គតឺ្ម្ូវឲ្យ 
មានមាសរិក្តណំាងរាស្រសតយ៉ា ងតចិ១២០របូ និងផបើក្ការ្បរុំដ្ំបូងផ្កាម្្ពោះរាជាធិបតីភាព្ពោះម្ហាក្ស្ត។ ប៉ាុដនតម្និមាន 
មា្តណាម្យួចងែុលប ា្ ញថា សមារិក្យ៉ា ងតចិ១២០របូ្តូវដតមានវតតមាន ក្នុងក្ិចា្បរុំដ្ំបងូផន្ទោះផទ។ ផនោះជាចណុំចដដ្ល 
មានការម្និចាស់ ស់ថា ផតើផនោះជានីតិវធិកី្នុងការ្តល់សុពលភាពផបក្ខរនជាបផ់នន តផៅជាអនក្តំណាងរាស្រសតឬផទ។ 

មានសំណួរផលើក្ផ ើងថា ផតើផគ្តូវផដ្ឋោះ្ាយដូ្ចផម្តចផៅផពលផបក្ខរនជាបផ់នន ត្តមឹ្ដត ០៤ន្ទក្ម់្និទទួលយក្សុ
ពលភាព។ ្តងផ់នោះគឺបណាត លឲ្យជាបគ់្មងំក្នុងការបផងកើតរដ្ឋសភា នងិរដ្ឋភបិាល។ ្បពន័ធផនោះគ ឺអយុតតធិម្ច៌ំផរោះគណបក្សជាប់
ផនន តផ្ចើនជាងផគផដ្ឋយារដតបផងកើតរដ្ឋឋ ភបិាលម្និបាន។ 

ក្នលងម្ក្មានការបក្្ាយផដ្ឋយគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាថា មា្ត១១៨ នងិ ១២០ននចាបផ់បាោះផនន តផ្រើសតងំ 
តំណាងរាស្រសតមាននយ័ថា ផបើផបក្ខរនជាបផ់នន តម្និយក្សុពលភាព ផន្ទោះ គ.រ.ប យក្ អាសនៈផៅដបងដចក្ឲ្យគណបក្សដដ្ល
មានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា។ 

ចំផរោះាថ នភាពផ្កាយការផបាោះផនន តនន ២ំ០០៨ និង២០១៣គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា និងផ ក្ន្ទយក្រដ្ឋម្ស្រនត ី
ហ ុន ដសន ធាល បប់ាន្ពមានគណបក្ស្បនងំថា អាសនៈរបស់គណបក្ស្បនងំ នងឹ្តូវយក្ផៅដបងដចក្ឲ្យគណបក្សដ្នទ 
ផទៀតដដ្លមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា ផដ្ឋយគណៈក្មាា ធកិារជាតិផរៀបចំការផបាោះផនន ត ្បសិនផបើគណបក្ស្បនងំផនោះផបាោះបង ់
អាសនៈរបស់ខ្លួន ផបើផយងតម្មា្ត១១៨ នងិមា្ត១២០ននចាបផ់បាោះផនន តផ្រើសតងំតំណាងរាស្រសត។   

ផ្កាយផពលផបាោះផនន តនន ២ំ០០៨ មានការ្ពមានចំផរោះគណបក្សសិទធិម្នុសស នងិគណបក្សសម្ រងសុ ី អាចនងឹ
្បឈម្នឹងការបាតប់ងអ់ាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាផដ្ឋយារ គ.រ.ប នឹងយក្អាសនៈរបស់គណបក្សទាងំផន្ទោះផៅ ដបងដចក្ឲ្យគណ
បក្សផ្សងផទៀតដដ្លបានជាបផ់នន ត ្បសិនផបើគណបក្សផនោះផធវើពហិកាម្និចូលរមួ្្បរុសំភាដ្ំបូង។ អវីដដ្លខុ្សគ្មន ចំផរោះាថ ន
ភាពទាងំពីរផន្ទោះ គឺស្មាបក់ារផបាោះផនន តនន ២ំ០០៨ ផបើផទាោះបីជា គ.រ.ប យក្អាសនៈរបស់ គណបក្ស សម្រងសុ ីនងិគណបក្ស
សិទធិម្នុសសផៅដបងដចក្ឲ្យគណបក្សដដ្លជាបផ់នន ត ក្រ៏ដ្ឋសភាផៅដតមានពហុបក្សដ្ដដ្ល ផ្រោះ គណបក្សហវ ៊ុនសិុនបុិច នងិ
គណបក្សនផរាតតម្ រណឬទធិ ក្ជ៏ាបផ់នន តក្នុងនន ២ំ០០៨្ងដដ្រ។ ដូ្ចផនោះក្នុងាថ នភាពផពលផន្ទោះ ការដបងដចក្អាសនៈរបស់
គណបក្សទាងំពីរម្និផធវើឲ្យរដ្ឋសភាកាល យផៅជារដ្ឋសភាឯក្បក្ស។  ផដ្ឋយារសមាព ធដូ្ចផនោះផហើយផទើបគណបក្សសម្រងសុ ី
បានផធវើការសផ្ម្ចចូលរមួ្ក្នុងសភានីតិកាលទ៤ីផៅ ដ្ណំាក្ចុ់ងផ្កាយ។ 

ខុ្សពីាថ នភាពផ្កាយផពលផបាោះផនន តនន ២ំ០០៨ ផបើ គ.រ.ប យក្អាសនៈរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិឲ្យគណបក្ស 
ជាបផ់នន ត ផន្ទោះអាសនៈទាងំ១២៣នងឹបានផៅគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា។ ក្នុងាថ នការណ៍ថ្ាីផនោះ អនក្ចាប ់ និងវាគាិនគ្មំ្ ទ 
គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាបានបក្្ាយពីការបផងកើតអាណតតិសភាថ្ា ី ឬការ្តល់សុពលភាពដ្ល់អនក្តំណាងរាស្រសតបានផក្ើត 
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ផ ើងតងំពីផពលផបាោះផនន តផហើយបានពនយល់ថា អនក្តណំាង១២៣ន្ទក្ ់ គឺ្គ្មនដ់តជាត្ម្ូវការក្ំណតច់នំួនផៅក្នុងចាបផ់បាោះ 
ផនន តផទ។ 

នថ្ៃទី២៣ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ២ំ០១៣ គឺជាការបរផិចេទននក្ចិា្បរុំដ្ំបូងននការបផងកើតរដ្ឋសភានីតិកាលទ៥ី។ វាក្យខ្ណឌ ទ០ី១ 
មា្ត ៨២ រដ្ឋធម្ានុញ្ា នន្ពោះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជាបានដចងថា រដ្ឋសភាផបើក្សម្យ័្បរុំដ្ំបងូ៦០នថ្ៃយ៉ា ងយូរ«ផ្កាយផពល 
ផបាោះផនន ត» តម្ការផកាោះ្បរុំរបស់្ពោះម្ហាក្ស្ត។ ខុ្ម្ដស្រហវលយល់ថា ជាបផចាក្ផទសផៅមានរយៈផ្ចើនក្នុងការអនុវតតន ៍
មា្ត៨២ខាងផលើ ផ្រោះថា «ផ្កាយការផបាោះផនន ត» គនឺិយយផៅដ្ល់ផពលបញ្ាបក់ារផបាោះផនន ត ឬផពល្បកាសលទធ្ល 
ផបាោះផនន តចុងផ្កាយ។ ដូ្ចផនោះផ្កាយផពលផបាោះផនន តគឺ ចាបត់ងំពីផ្កាយនថ្ៃទី០៨ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ២ំ០១៣ ដដ្លគណៈ ក្មាា ធិ
ការជាតិផរៀបចំការផបាោះផនន តបាន្បកាសលទធ្ល្លូវការននការផបាោះផនន តផន្ទោះ។ ក្ចិា្ បរុំរដ្ឋសភាដ្ំបូងដដ្លផឆលើយតប តម្
មា្ត៨២ខាងផលើ អាច្តូវបានពនារផពលរហូតដ្ល់ផដ្ើម្ដខ្វចិេិកា។  ការពនារផពលផនោះគឺទុក្ផពលផវ ឲ្យគណបក្ស ្បជា
រនក្ម្ពុជា និងគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិមានផពលផវ ្គប់្ គ្មនផ់ដ្ើម្បចីរចាដសវងរក្ដ្ំផណាោះ្ាយរផមាល ោះផ្កាយការផបាោះ ផនន
ត។ មា្តចាបខ់ាងផលើបានសរផសរថា រដ្ឋសភាផបើក្សម្យ័្បរុំដ្ំបូង៦០នថ្ៃយ៉ា ងយូរផ្កាយផពលផបាោះផនន ត។ ផ្កាយ ផពល
ផបាោះផនន តសំផៅផៅផលើផពលដដ្លដ្ំផណើ រននការផបាោះផនន តទាងំម្ូលបានបញ្ាប ់មាននយ័ថា ផ្កាយការផបាោះផនន តទទួល បាន
លទធ្ល្លូវការ ម្និដម្នសំផៅផៅផលើផ្កាយកាលបរផិចេទណាម្យួដដ្លបានក្ណំតក់្នុង្បតិទនិផបាោះផនន តដូ្ចជានថ្ៃផបាោះ 
ផនន តជាផដ្ើម្ផន្ទោះផទ។  

ផៅក្នុងក្ិចា្បរុំរដ្ឋសភាដ្ំបូងកាលពីនថ្ៃទី២៣ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ២ំ០១៣ មានដតផបក្ខរនជាបផ់នន តជាតំណាងរាស្រសតចនំួន 
៦៨របូម្ក្ពគីណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាផទ បានចូលរមួ្ក្នុងក្ិចា្បរុដំ្ំបូងផន្ទោះ ផដ្ឋយម្និមានវតតមានផបក្ខរនជាបផ់នន តជា 
តំណាងរាស្រសតចំនួន ៥៥របូរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាត។ិ  ក្នុងដ្ំផណើ រការផនោះ ផបក្ខរនជាបផ់នន ត ចំននួ៦៨របូម្ក្ពីគណបក្ស 
្បជារនក្ម្ពុជា បានកាល យជាសមារិក្ជាតំណាងរាស្រសតខ្ណៈផពលដដ្លផបក្ខរនជាបផ់នន ត ៥៥របូរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ  
ម្និទានក់ាល យជាសមារិក្តំណាងរាស្រសតផៅផ ើយផទ។ 

ម្ា៉ាងវញិផទៀត ផនោះប ា្ ញថា រដ្ឋសភា្តូវបានបផងកើតផដ្ឋយគ្មា នការចូលរមួ្ពីពហុបក្ស ក្នុងការផឆលើយតបនឹងមា្ត០១
ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា ដដ្លដចងថា ្ពោះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជាតម្លទធិ្បជាធិបផតយយផសរពីហុបក្ស។ ម្ា៉ាងវញិផទៀតការផបើក្្បរុបំផងកើត
រដ្ឋសភាដ្ំបូងផ្កាម្្ពោះរាជាធិបតីភាពរបស់្ពោះម្ហាក្ស្ត ដដ្លម្និទានម់ានឯក្ភាពជាតិ ដូ្ផចនោះគឺពតិជាម្និបានអនុវតតតម្
មា្ត០៨ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា ដដ្លបានដចង្តងវ់ាក្យខ្ណ័ឌ ទី១ថា ្ពោះម្ហាក្ស្ត្ពោះអងរជានិម្តិតរបូននឯក្ភាពជាត។ិ 

ដ្ំផណើ រការ និងនីតិវធីីន្ទផពលបចាុបបនន គពឺឹងដ្ែក្ទាងំ្សុងផៅផលើឆនាៈគណបក្សនផយបាយដតម្យួគត ់ ផហើយក្នុង   
បរបិទនផយបាយ្បផទសក្ម្ពុជា គណបក្សនផយបាយមានអំណាច នងិមានឥទធិពលក្នុងការ្គប់្ គងផបក្ខរនជាបផ់នន ត 
ឬតំណាងរាស្រសតរបស់គណបក្សខ្លួន។ 
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១.២ ការហ្រតងតាំងថ្នោ ក្ដ់ឹក្ន ាំរដឋសភា និងរាជរោឋ ភិបាល 

មា្ត ៨២ថ្ាី ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា  បានដចងថា រដ្ឋសភា្តូវផបាោះផនន តដ្ឋចផ់ដ្ឋយដ ក្ពីគ្មន នូវ្បធាន និងអនុ្បធានរដ្ឋសភា 
និងសមារិក្ទាងំអស់ននគណៈក្ម្ាការន្ទន្ទរបស់រដ្ឋសភាផដ្ឋយម្តិភាគផ្ចើនដ្ឋចខ់ាតននចំនួនសមារិក្រដ្ឋសភាទាងំម្ូល។ 
ចំដណក្ឯមា្ត ១១៩ថ្ាី បានក្ប៏ានដចងថា វររនម្យួរបូក្នុងចំផណាម្តំណាងរាស្រសតននគណបក្សឈនោះផនន ត ដដ្ល្តវូបានចាត ់
តងំផដ្ឋយ្ពោះម្ហាក្ស្ត តម្ផសចក្តីផសនើពី្បធានផដ្ឋយមានការឯក្ភាពពអីនុ្បធានរដ្ឋសភាទាងំពីរ ន្ទសំហការដីដ្លជា 
តំណាងរាស្រសត ឬជាសមារកិ្តំណាងគណបក្សផៅក្នុងរដ្ឋសភាដដ្ល្រូរ្រងឲ្យកានដ់្ំដណងផ្សងៗ ក្នុងរាររដ្ឋឋ ភបិាលផៅសំុ ផស
ចក្តីទុក្ចិតតពីរដ្ឋសភា។ ផយងតម្វាក្យខ្ណ័ឌ ចុងផ្កាយននមា្ត ៩០ថ្ា(ីពីរ) ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា  បានដចងថា រដ្ឋសភាផបាោះផនន ត 
ទុក្ចិតតដ្ល់រាររដ្ឋឋ ភបិាលតម្ម្តិភាគផ្ចើនដ្ឋចខ់ាតននចនំួនសមារិក្រដ្ឋសភាទាងំម្លូ។  មា្តផនោះមានារៈសំខាន ់
ណាស់ផដ្ើម្បអីនុវតត្បពន័ធសភានិយម្។ អំណាចរដ្ឋសភា្តូវខាល ងំជាងអំណាចរាររដ្ឋឋ ភបិាល។ ផហើយផគ្តូវធាន្ទឲ្យមានការ 
ដបងដចក្អំណាចឲ្យដ្ឋចព់ីគ្មន រវាងរដ្ឋឋ ភបិាល និងរដ្ឋសភា ផយងតម្មា្ត៥១ថ្ាីននរដ្ឋធម្ានុញ្ា។ 

ការផបាោះផនន តផ្រើសតងំ ្បធាន អនុ្បធាន និងសមារកិ្គណៈក្ម្ាការន្ទន្ទ នងិគណៈរដ្ឋម្ស្រនតីននរាររដ្ឋឋ ភបិាល ក្ម្ពុ
ជានីតិកាលទ៥ី ននសភាជាត ិកាលពីនថ្ៃទី២៤ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ២ំ០១៣វញិ ដ្ំផណើ រការននការផបាោះផនន តផ្រើសតងំខាងផលើម្និ អនុ
វតតតម្នីតិវធិីមា្ត ៨២ថ្ា ី និងមា្ត១១៩ថ្ា ី ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា នន្ពោះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជាដដ្លបានអនុម្ត័ផៅនន  ំ ១៩៩៣។ 
ដ្ំផណើ រនីតិវធីីននការផបាោះផនន តផ្រើសតងំ្បធាន អនុ្បធាន និងសមារកិ្គណៈក្ម្ាការន្ទន្ទ និងគណៈរដ្ឋម្ស្រនតីននរារ រដ្ឋឋ ភបិា
លក្ម្ពុជានីតិកាលទី៥ ននសភាជាតិ នន ២ំ០១៣ បានផធវើផ ើងតម្ការផបាោះផនន តជាក្ញ្ាបផ់ដ្ឋយផយងតម្មា្ត០៤ ននចាប់
ធម្ានុញ្ាបដនថម្ដដ្លបានអនុម្ត័ក្នុងនន ២ំ០០៤។ ប៉ាុដនតមា្ត ៣ ននចាបធ់ម្ានុញ្ាបដនថម្បានដចងយ៉ា ងចាស់ថា ផគ អាចផធវើការ
ផបាោះផនន តជាក្ញ្ាបផ់ដ្ើម្បផី្រើសតងំ្បធាន អនុ្បធានរដ្ឋសភា ក្ដូ៏្ចជា្បធាន និងអនុ្បធានគណៈក្ម្ាការក្នុង ផពលជាម្យួ
គ្មន នឹងការ្តល់ផសចក្តីទុក្ចិតតចំផរោះរាររដ្ឋឋ ភបិាល ក្នុងក្រណីដដ្លផ ើញថា នីតិវធិីននមា្ត ៨២ នងិ ១១៩ ថ្ាី ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា
ម្និអាចសផ្ម្ចបាន។ ដូ្ចផនោះគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាម្និអនុវតតមា្ត ៨២ថ្ាី និង ១១៩ថ្ាី ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា ផបើ ផទាោះបីគណ
បក្សផនោះសនាតថា ខ្លួនមានតណំាងរាស្រសត្ គបច់នំួនក្ត។ី 

ដ្ែក្តម្លទធ្លូវការននការផបាោះផនន តផ្រើសតងំតំណាងរាស្រសតដដ្ល្បកាសផដ្ឋយ គ.រ.ប កាលពីនថ្ៃទ០ី៨ ដខ្ក្ញ្ញា  
នន ២ំ០១៣ គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាទទួលបានចំនួន ៦៨ ននចំនួនអាសនៈសរបុ ១២៣ននរដ្ឋសភា។ លទធ្ លផនោះបាន 
ប ា្ ញយ៉ា ងចាស់ថា គណបក្ស្បជារនជាគណបក្សឈនោះផនន តផហើយទទួលបានអាសនៈផលើសពីសផម្លងភាគផ្ចើនដ្ឋចខ់ាត 
្ងដដ្រ។ បដនថម្ផលើសពីផនោះផទៀត ក្នុងក្ិចា្បរុំផបាោះផនន តផ្រើសតងំ និង្តល់ផសចក្តទុីក្ចិតតខាងផលើ គឺមានចនំួនគូរ ៉ាមុ្ចំននួ 
៦៨ផលើ១២៣របូ ជាសផម្លងផលើសម្តិភាគផ្ចើនដ្ឋចខ់ាតដដ្លទាម្ទារឲ្យមាន្តឹម្ដត៦២របូដតប៉ាុផណាណ ោះ។ ដូ្ចផនោះការផបាោះ 
ផនន តផ្រើសតងំ ្បធាន អនុ្បធាន នងិសមារិក្គណៈក្មាា ការន្ទន្ទ ននសភាជាតិ នងិ គណៈរដ្ឋម្ស្រនតីននរាររដ្ឋឋ ភបិាល ក្ម្ពុ
ជានីតិកាលទ៥ី ននសភាជាត ិគឺ្តូវអនុវតតតម្នីតិវធិីននមា្ត ៨២ថ្ាី មា្ត១១៩ថ្ាី នងិមា្ត ៩០ថ្ា(ីពីរ) ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា  នន
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្ពោះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជា។ ការផធវើនីតិវធិីផបាោះផនន តជាក្ញ្ាប ់ផដ្ឋយផយងតម្មា្ត០៤ ននចាបធ់ម្ានុញ្ាបដនថម្ន្ទផពលផនោះ គឺ
ផធវើឲ្យរដ្ឋសភា និងរាររដ្ឋឋ ភបិាលខ្វោះនីតានុកូ្លភាពក្នុងដ្ំផណើ រការការ្ររបស់ខ្លួន។ 

សរបុម្ក្ការបផងកើតរដ្ឋសភា និងរាររដ្ឋឋ ភបិាលនីតិកាលទី៥ គឺមានបដ្វិាទរក្ព់ន័ធការអនុវតតនន៍តីិវធិី មា្ត៧៦ 
មា្ត ៨២ថ្ាី មា្ត១១៩ថ្ាី និងមា្ត ៩០ថ្ាី(ពីរ)។ ការបផងកើតរដ្ឋសភាម្និផគ្មរពតម្មា្ត៧៦ ដដ្លបានក្ណំតថ់ា រដ្ឋសភា 
្តូវមានសមារិក្តំណាងរាស្រសតយ៉ា ងតចិ១២០របូ ផ្រោះថាផបក្ខរនជាបផ់នន ត៥៥ន្ទក្រ់បស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិម្និទាន ់
កាល យជាអនក្តំណាងរាស្រសត។ ម្និមាននីតិវធិីចាស់ ស់ម្យួសតីពីការ្តល់សុពលភាពផដ្ើម្បដី្បកាល យផបក្ខរនជាបផ់នន តផៅជា 
អនក្តំណាងរាស្រសត។ បដនថម្ផលើសពីផនោះផទៀត ការផបាោះផនន តផ្រើសតងំថាន ក្ដ់្ឹក្ន្ទរំដ្ឋសភា និងការផបាោះផនន ត្តល់ផសចក្តីទុក្ចិតត
ដ្ល់រាររដ្ឋឋ ភបិាលម្និបានអនុវតតតម្មា្ត៨២ថ្ាី នងិ ១១៩ថ្ា ី ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា ដដ្លត្ម្ូវឲ្យមានការផបាោះផនន តដ្ឋចផ់ដ្ឋយ 
ដ ក្ពីគ្មន ។ ផហើយការអនុវតតនផ៍នោះម្និផគ្មរពតម្ាា រតីននរដ្ឋធម្ានុញ្ា ដដ្លផតត តសំខានផ់លើការព្ងឹងឯក្ភាពជាតិ ក្ាង ្ប
ទសឲ្យផៅជាផកាោះសនតិភាពផ ើងវញិដ្ែក្ផលើ្បពន័ធ្បជាធិបផតយយផសរពីហុបក្ស និងលទធិ្បជាធិបផតយយផសរពីហុបក្ស។ បដ្ិ
វាទននការម្និអនុវតតតម្រដ្ឋធម្ានុញ្ា  និងចាបផ់បាោះផនន តផ្រើសតងំតំណាងរាស្រសតបានន្ទមំ្ក្នូវការខ្វោះនតីានុកូ្លភាព ឬខ្វោះ
ភាព្តឹម្្តូវតម្ចាបក់្នុងក្ំរតិធៃនធ់ៃរ។ 

II. ដាំម ើ រការប្េជុាំមេញអងគរដឋសភា 
២.១ សម្យ័្បរុដំ្បំងូននរដ្ឋសភា នតីកិាលទ៥ី 

មានការដខ្វងគំនិតគ្មន រវាងម្ស្រនតីគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាជាម្យួម្ស្រនតីគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ អនក្វភិាគឯក្រារយ និងអនក្
ចាបម់្យួចំនួនចំផរោះនីតិវធិកី្នុងការ្បរុំដ្ំបងូននរដ្ឋសភា។ អតីតសមារិក្សភា និងអនក្ចាបម់្យួចំនួនបានអោះអាងថា ផបើសិន
ជាគ្មា នតំណាងរាស្រសត ឬផបក្ខរនជាបផ់នន តចំនួន ១២០ន្ទក្ ់ចូលរមួ្្បរុផំៅក្នុងការផកាោះ្បរុផំលើក្ដ្ំបូងផទ គឺម្និមានការបផងកើត
សភាអាណតតទិី៥ បានផ ើយ។ ផ ក្សុក្ សំផអឿន ន្ទយក្អងរការ្ក្ុម្អនក្ចាបក់ារររសិទធកិ្ម្ពុជា បានពនយល់ថា ផយង
មា្ត ៧៦ ផៅក្នុងរដ្ឋធម្ានុញ្ា  រដ្ឋសភា្តូវមានសមារិក្តំណាងរាស្រសតយ៉ា ងតិច ១២០របូ ផបើម្និដូ្ចផនោះផទ ផគម្និអាចនិយយ
បានថាមានរដ្ឋសភាបានផ ើយ។ ជាម្យួគ្មន ផនោះម្ស្រនតីអតិតតំណាងរាស្រសត និងជាម្ស្រនតីជានខ់្ពស់គណបក្ស្បនងំក្ប៏ានបក្
្ាយថា សភានីតិកាលទ៥ី ម្និអាចផក្ើតផ ើងបានផទ្បសិនផបើម្និមានផបក្ខរនជាបផ់នន តចំនួន ១២០ន្ទក្ចូ់លរមួ្្បរុំដ្ំបូ
ង។ ផលើសពីផនោះ ក្ម៏ានការ ផលើក្ផ ើងថាការ្បរុសំភាផលើក្ទី១ ផដ្ឋយមានសមារិក្តំណាងរាស្រសត ជាបផ់នន តថ្ាីម្ក្ពីគណ
បក្ស្បជារនក្ម្ពុជាដតមាន ក្ឯ់ងក្នុង នតីិកាលទី៥ផនោះ វាម្និដម្នជារដ្ឋសភារបស់ជាតផិទ។ 

ផដ្ឋយដ ក្ផ ក្ន្ទយក្រដ្ឋម្ស្រនតី ហ ុន ដសន បានដថ្លងកាលពីនថ្ៃទី២ សីហា ថាការ្បរុំសភាផដ្ើម្បដីតងតងំរដ្ឋឋ ភបិាល
ថ្ាី្តូវការកូ្រ ៉ាមុ្សមារិក្សភាចូល្បរុដំត ៦៣របូប៉ាុផណាណ ោះ។ ជាម្យួគ្មន ផនោះផបក្ខរនជាបផ់នន តពីគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាក្ប៏ាន
អោះអាងថាការផកាោះ្បរុំសភាដ្ំបូងផដ្ឋយ្ពោះម្ហាក្ស្តគមឺ្និ្តូវការកូ្រ ៉ាមុ្ផទ។ ម្ា៉ាងការយក្រដ្ឋធម្ានុញ្ាបំផពញបដនថម្ម្ក្អនុវតត 
ផហើយបញ្ញា ផនោះ្តូវបានអនុវតតរចួផហើយកាលពីការបផងកើតសភានីតិកាលទ៤ី នន ២ំ០០៨។ ផពលផន្ទោះនន ២ំ០០៨ក្ម៏្និមានផបក្ខ
រនជាបផ់នន ត១២០របូចូលរមួ្្បរុំដ្ំបងូដដ្រ ផហើយរដ្ឋសភា្តូវបានបផងកើត ផហើយដ្ំផណើ រការដ្ល់ចបអ់ាណតត។ិ 
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ផបើពិនិតយផៅក្នុងផសចក្ដីសផ្ម្ចរបស់្ក្ុម្្បឹក្ាធម្ានុញ្ាកាលពីនថ្ៃទី២២ ដខ្ក្ក្កដ្ឋ នន ២ំ០០៣ បានដចងទាក្ទ់ងវាក្យ
ខ្ណឌ ទី១ ននមា្ត ៧៦ របស់រដ្ឋធម្ានុញ្ាថា យ៉ា ងតិច្តូវមានសមារិក្ជាតំណាងរាស្រសត ១២០របូ ផទើបអាចបផងកើតរដ្ឋសភាក្នុង
នីតិកាលនីម្យួៗបាន។ ចាបផ់បាោះផនន តម្និអាចក្ំណតច់ំនួនតំណាងរាស្រសតតិចជាង ១២០របូបានផ ើយ។ 

វាក្យខ្ណឌ ទី១ផនោះជាលក្ខខ្ណ័ឌ ចាបំាចស់្មាបក់ារបផងកើតរដ្ឋសភា ប៉ាុដនតម្និដម្នស្មាបដ់្ំផណើ រការរដ្ឋសភាផទ។ ផៅ
ផពលផបាោះផនន តចបផ់ហើយ លទធ្ល្តូវឲ្យបានតំណាងរាស្រសតចាបព់ី ១២០របូផ ើងផៅ តម្ការក្ំណតន់នចាបផ់បាោះផនន តផទើប
បានអាចបផងកើតរដ្ឋសភានីតិកាលថ្ាីម្យួបានផដ្ឋយផគ្មរពផៅតម្នីតិវធិដីដ្លមានដចងផៅក្នុងមា្ត ៨២ ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា  និង
្បការ ៣ ននបទបញ្ញា ន្ាក្នុងរដ្ឋសភា។ គឺថា រដ្ឋសភាដដ្លផក្ើតផចញពីការផបាោះផនន ត្តូវចូលកានត់ំដណងជា្លូវការផៅផពល
សម្យ័្បរុំដ្ំបូងតម្ការផកាោះផៅរបស់្ពោះម្ហាក្ស្ត ផហើយនិងមានការ្បកាសសផ្ម្ចសុពលភាពផ ា្ ោះអនក្តំណាងរាស្រសត
បិទ្ាយក្នុងម្នាីររដ្ឋសភា និងជាាធារណៈ។ 

ផបើផយងតម្រដ្ឋធម្ានុញ្ាមា្ត ៨២ថ្ា ី បានដចងថា រដ្ឋសភាផបើក្សម្យ័្បរុំដ្បំូង ហុក្សិបនថ្ៃយ៉ា ងយូរផ្កាយផពល 
ផបាោះផនន ត តម្ការផកាោះ្បរុរំបស់្ពោះម្ហាក្ស្ត។ ម្ុនចាបផ់្តើម្ការ្ររបស់ខ្លួន រដ្ឋសភា្តូវ្បកាសសុពលភាពននអាណាតត ិ
របស់សមារិក្នីម្យួៗ ្តូវផបាោះផនន តផ្រើសផរ ើសដ្ឋចផ់ដ្ឋយដ ក្ពីគ្មន  នូវ្បធាន អនុវ្បធានរដ្ឋសភា និងសមារកិ្ទាងំអស់ 
ននគណៈក្ម្ាការន្ទន្ទរបស់រដ្ឋសភា។ ជាម្យួគ្មន ផនោះមា្ត ៦៧ បានដចងថា រដ្ឋសភា មានសមារិក្តំណាងរាស្រសតយ៉ា ងតចិ 
១២០របូ។ 

២.២ ការបផញ្ាញម្តរិបស់អនក្តណំាងរាស្រសតក្នុងផពល្បរុផំពញអងរ 

ក្នុងអំ ុងឆមាសដ្ំបងូននរដ្ឋសភានីតិកាលទ៥ី ចាបព់ីដខ្ក្ញ្ញា  នន ២ំ០១៣ ដ្ល់ដខ្កុ្ម្ភៈ នន ២ំ០១៤ រដ្ឋសភាបានផបើក្
ក្ិចា្បរុំដ្បំូងម្យួផលើក្ នងិក្ិចា្បរុផំពញអងរចំននួ ៤ផលើក្ ផដ្ឋយបានយក្ផលើរផបៀបវារៈចំនួន១៣ ដដ្លក្នុងផន្ទោះមាន រផបៀប
វារៈចំនួន១០ ត្ម្ូវឲ្យមានការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ នងិរផបៀបវារៈចំនួន៣ផទៀតត្ម្ូវឲ្យមានការផបាោះផនន ត។ 

រផបៀបវារៈចំនួន១០ដដ្លបានផលើក្ម្ក្ពិភាក្ា និងអនុម្ត័រមួ្មានដូ្ចជាៈ ការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាប ់
សតីពីការបផងកើត្ក្សួងម្ខុ្្រាធារណៈ (សផម្លងអនុម្ត័៦៦/៦៦) ការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការបផងកើត 
្ក្សួងឧសាហក្ម្ា និងសិបបក្ម្ា (សផម្លងអនុម្ត័៦៦/៦៦) ការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការបផងកើត្ក្សួង ដរ ៉ា 
និងថាម្ពលដដ្លមាន (សផម្លងអនុម្ត័ ៦៦/៦៦) ការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីហិរញ្ា វតថុស្មាបក់ារ្គប ់
្គងនន  ំ២០១៤ (សផម្លងអនុម្ត័ ៦៦/៦៦) ការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការអនុម្ត័យល់្ពម្ផលើការធារន្ទ
ទូទាតរ់បស់រាររដ្ឋឋ ភបិាលនន្ពោះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជាឲ្យ្ក្មុ្ហ ុនអា ិចខ្បផភើផរសិន (សផម្លងអនុម្ត័ ៦៦/៦៦) ការពិភាក្ា 
និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការអនុម្ត័យល់្ពម្ផលើក្ិចា្ពម្ផ្ពៀងអាា នសតីពីប ំស់ទីរបូវនតបគុរល (សផម្លងអនុម្ត័ 
៦៥/៦៥) ការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការអនុម្ត័យល់្ពម្ផលើពធិីារទី៣ននការផធវើ វផិាធនក្ម្ាក្ចិា្ ពម្
ផ្ពៀង្ក្បខ្ណ័ឌ សតីពីសហ្បតិបតតិការផសដ្ឋក្ិចាទូលំទូ យរវាងសមាគម្្បជាជាតិអាសីុអាផគនយ ៏ និងាធារណរដ្ឋ្បជាមានិ
តចិន និងពិធាីរបញ្ាូ លវធិានការអន្ទម្យ័ និងភតូគ្មម្អន្ទម្យ័ និងរបាងំបផចាក្ផទស រណិរាក្ម្ាផៅក្នុងក្ចិា្ ពម្ផ្ពៀង
រណិរាក្ម្ាទំនិញននក្ិចា្ពម្ផ្ពៀង្ក្បខ្ណ័ឌ សតីពីសហ្បតិបតតិការផសដ្ឋក្ិចាទូលំទូ យ រវាងសមាគម្្បជាជាតអិាសីុអាផគន
យ ៍ និងាធារណរដ្ឋ្បជាមានិតចិន (សផម្លងអនុម្ត័ ៦៥/៦៥) ការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការ អនុម្ត័
យល់្ពម្ផលើពិធីារនងិពិធាីរទី២ផដ្ើម្បផីធវើវផិាធនក្ម្ាក្ិចា្ពម្ផ្ពៀងសតីពីរណិរាក្ម្ាទំនិញផៅផ្កាម្ក្ិចា្ពម្ផ្ពៀង
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្ក្បខ្ណ័ឌ សតីពីសហ្បតិបតតកិារផសដ្ឋក្ិចាទូលំទូ យក្នុងចំផណាម្្បផទសសមារិក្ននសមាគម្្បជាជាតិអាសីុអាផគនយន៍ិងា
ធារណៈរដ្ឋកូ្ផរ ៉ាដដ្លមាន (សផម្លងអនុម្ត័៦៥/៦៥) ការពភិាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការអនុម្ត័យល់្ពម្ផលើពិធី
ារសតីពីការផធវើវផិាធនក្ម្ាក្ិចា្ពម្ផ្ពៀងផសដ្ឋក្ិចាអាា នម្យួចំនួនដដ្លរក្ព់ន័ធនឹងរណិរាក្ម្ាទំនិញ (សផម្លងអនុម្ត័៦៥/
៦៥) នងិការពិភាក្ា និងអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីមា៉ា ក្សមារ ល់ភូម្ាិស្រសតទំនិញ (សផម្លងអនុម្ត័ ៦៥/៦៥)។ 

ជាម្យួគ្មន ផនោះមានរផបៀបវារៈចំនួន៣ ដដ្លរដ្ឋសភាបានផបាោះផនន តមានដូ្ចជា ការផបាោះផនន តជាក្ញ្ាបផ់ដ្ើម្បផី្រើសតងំ
្បធាន អនុ្បធានរដ្ឋសភា ្បធាន អនុ្បធានគណៈក្ម្ាការរំន្ទញទាងំអស់ននរដ្ឋសភា និង្ដល់ផសចក្ដីទុក្ចិតដចំផរោះរាររដ្ឋឋ
ភបិាល អាណតដទិី៥ (អនុម្ត័យល់្ពម្ផដ្ឋយផលើក្នដ្ ៦៨/៦៨) ការផបាោះផនន តផ្រើសតងំសមារិក្គណៈក្ម្ាការរំន្ទញទាងំ
អស់ននរដ្ឋសភា (យល់្ពម្ ៦៥/៦៥) និងផបាោះផនន តទុក្ចិតដផលើសមាសភាពសមារិក្រាររដ្ឋឋ ភបិាល ដដ្លបាន ដក្ស្ម្ួល និង
បំផពញបដនថម្ (យល់្ពម្ ៦៧/៦៧)។ 

ការពិភាក្ា នងិអនុម្ត័ផលើផសចក្តី្រងចាបទ់ាងំ១០ មានអនក្តណំាងរាស្រសត ៦៦របូ ននគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា 
បានផ ើងបផញ្ាញម្តិ ផដ្ឋយផ្បើផថ្រៈផវ សរបុចំនួន ១៣៦ន្ទទី (ផសាើនឹង២ផមា៉ា ង១៦ន្ទទី)។   

ចំផរោះខ្លឹម្ារការបផញ្ាញម្តិរបស់អនក្តណំាងរាស្រសតក្នុងសម្យ័្បរុំសភា ការសផងកតផ ើញថា អនក្តំណាងរាស្រសតម្ក្ 
ពីគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាបផញ្ាញម្តិផតត តក្នុងនយ័អពា្ក្ឹត៧០ន្ទទី (ផសាើនងឹ៥១%ននការបផញ្ាញម្តិសរបុរបស់គណបក្ស 
ខ្លួន) ក្នុងខ្លមឹ្ារអវរិាមាន៦ន្ទទី (ផសាើនឹង១%ននការបផញ្ាញម្តិរបស់គណបក្សសរបុ) ចំដណក្ក្នុងខ្លឹម្ារវរិាមានវញិ អនក្ 
តំណាងរាស្រសតគណបក្សផនោះបានបផញ្ាញម្ត៦ិ០ន្ទទី (ផសាើនឹង៤៨%ននចំនួនការបផញ្ាញម្តិសរបុរបស់គណបក្សខ្លួន)។  

២.៣ ការអនុម្ត័ចាបផ់ដ្ឋយគ្មា នការពភិាក្ា 

ស្មាបដ់្ំផណើ រការរដ្ឋសភានីតិកាលទី៥ផនោះ ្តូវបានផគវាយតនម្លថា រដ្ឋសភាពឯក្បក្សនឹងម្និអាចបំផពញតួន្ទទីរបស់
ខ្លួនបានលែផន្ទោះផទ។ តួន្ទទីម្យួក្នុងចំផណាម្តួន្ទទីសំខាន់ៗ ជាផ្ចើនគឺការអនុម្ត័ចាប់្ តូវបានផគវាយតនម្លថា រដ្ឋសភានីតិ
កាលផនោះនឹងម្និមានការពិភាក្ា្ុស្ុលផៅផលើផសចក្តី្រងចាបដ់ដ្លបញ្ាូ នពរីាររដ្ឋឋ ភបិាល។ ជាក្ដ់សតងផៅផដ្ើម្នីតិកាល
ផនោះការសផងកតផ ើញថា ការ្បរុំអនុម្ត័ផលើផសចក្តី្រងចាបរ់បស់រដ្ឋសភាគឺម្និសូវមានការពិភាក្ាឲ្យបាន្ុស្ុល និងសីុរ
្ម្ូវផន្ទោះផទ ផដ្ឋយផសចក្តី្រងម្យួចំននួ្តូវបានអនក្តណំាងរាស្រសត ពិភាក្ា ដតម្យួផៅពីរមា្តប៉ាុផណាត ោះ ផហើយក្ម៏ានការអនុ
ម្ត័ដតម្តង។ ការសផងកតបានរក្ផ ើញថាមានផសចក្តី្រងចាបច់ំនួន៥ផសាើរម្និមានការពិភាក្ាម្ុនផធវើការអនុម្ត័ ផដ្ឋយជា
ម្ធយម្ការអនុម្ត័ចាបន់ីម្យួៗ ចំណាយផពល្តមឹ្ដត៧ន្ទទីក្នុងការពិភាក្ា។ ផសចក្តី្រងចាបទ់ាងំផន្ទោះរមួ្មាន ដូ្ចខាង 
ផ្កាម្៖ 

o ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីយល់្ពម្ផលើការធាន្ទទូទាតរ់បស់រាររដ្ឋឋ ភបិាលនន្ពោះរាជាណាច្ក្ក្ក្ម្ពុជាឲ្យ្ក្ុម្ហ ុន 
អា ិចខ្បផភើផរសិន 

o ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការអនុម្ត័យល់្ពម្ផលើក្ចិា្ពម្ផ្ពៀងអាា នសតីពីប ំស់ទីរបូវនតបុគរល  
o ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការអនុម្ត័យល់្ពម្ផលើពិធីារទ៣ី ននការផធវើវផិាធនក្ម្ាក្ចិា្ពម្ផ្ពៀង្ក្បខ្ណ័ឌ សតីព ី

សហ្បតិបតតិការផសដ្ឋក្ិចាទូលំទូ យរវាងសមាគម្្បជាជាតិអាសីុអាផគនយ ៍ និងាធារណរដ្ឋ្បជាមានតិចិន
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និងពិធាីរបញ្ាូ លវធិានការអន្ទម្យ័និងភូតគ្មម្អន្ទម្យ័និងរបាងំបផចាក្ផទសរណិរាក្ម្ាផៅក្នុងក្ចិា្ពម្ផ្ពៀង
រណិរាក្ម្ាទំនិញននក្ិចា្ពម្ ផ្ពៀង្ក្បខ្ណ័ឌ សតីពីសហ្បតិបតតិការផសដ្ឋក្ិចាទូលំទូ យរវាងសមាគម្្បជា
ជាតិអាសីុអាផគនយន៏នាធារណរដ្ឋ្បជាមានិតចិន  

o ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការអនុម្ត័យល់្ពម្ផលើពិធីារទ២ី ផដ្ើម្បផីធវើវផិាធនក្ម្ាក្ិចា្ពម្ផ្ពៀងសតីពីរណិរាក្ម្ា 
ទំនិញផៅផ្កាម្ក្ិចា្ពម្ផ្ពៀង្ក្បខ្ណ័ឌ សតីពីសហ្បតបិតតិការផសដ្ឋក្ិចាទូលំទូ យក្នុងចំផណាម្្បផទសសមារិ
ក្ននសមាគម្ ្បជាជាតិអាសីុអាផគនយន៏ិងាធារណរដ្ឋកូ្ផរ ៉ា  

o ផសចក្តី្រងចាបស់តីពីការអនុម្ត័យល់្ពម្ផលើពធិីារសតីពីការផធវើវផិាធនក្ម្ាក្ិចា្ពម្ផ្ពៀងផសដ្ឋក្ិចាអាា ន
ម្យួចំនួនដដ្លរក្ព់ន័ធនឹងរណិរាក្ម្ាទំនិញ។ 

ផដ្ឋយដ ក្ផសចក្តី្រងចាបថ់្វកិាជាតិនន ២ំ០១៤វញិ សភាបានផ្បើរយៈផពលដតម្យួ្ពឹក្ននការ្បរុំផដ្ើម្បអីនុម្ត័ចាប់
ផន្ទោះ។ ផទាោះបីជាមានការផ្បើរយៈផពលដវងជាក្នុងការអនុម្ត័ផសចក្តី្រងចាបផ់នោះផបើផ្បៀបផធៀបនឹងចាបម់្យួចនំនួខាងផលើ    
ក្នុងដ្ំផណើ រការក្ិចា្បរុផំន្ទោះមានការរដរក្ពិភាក្ាផដ្ញផដ្ឋរបនតិចបនតួច្ងដដ្រ។ ភាគផ្ចើនននរយៈផពលម្យួ្ពឹក្ននក្ិចា្ បរុំ
អនុម្ត័ចាបផ់ន្ទោះ គឺដបរជា្តូវបានចំណាយផៅផលើការអានផសចក្តី្រងចាបម់្យួរពូំក្ម្តង ផដ្ើម្បផីធវើការអនុម្ត័ដតប៉ាុផណាណ ោះ។ 

 III. សក្មមភាេរេសអ់ោក្តាំណាងរា្សត និងមេក្ខជនជាេ់មនោ ត 

៣.១ សក្ម្ាភាពរបស់តណំាងរាស្រសតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា 

ផៅក្នុងរយៈផពលម្យួឆមាសផនោះ តម្ទិនននយ័ដដ្លខុ្ម្ដស្រហវលទទួលបានពីបណាត ញរបស់ខ្លួន គណបក្ស ការយិ   
ល័យតំណាងរាស្រសត និងពី្បពន័ធ្សពវ្ាយន្ទន្ទបានប ា្ ញឲ្យផ ើញថា មានអនក្តំណាងរាស្រសតពគីណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា 
ចំនួន៣៦របូ ផសាើនឹង៥៣% ននចំនួនអនក្តណំាងរាស្រសតសរបុដដ្លមានចំននួ៦៨របូ បានចុោះម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ១៨៨ផលើក្។ 

តរាងទ១ី៖ ផគ្មលបណំងននការចុោះម្លូដ្ឋឋ នរបស់អនក្តណំាងរាស្រសតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា 

 មោលេាំ ងននការចុុះមូលោឋ នទាំង ១៨៨មលើក្រេស់
តាំណាងរា្សរគ េក្សប្េជាជនក្មពជុា  

៣៦របូ 
រួបសំផណោះសំណាល ាក្សួរសុខ្ទុក្ខ ដចក្អំផណាយនងិការសផមាព ធ 
សម្ទិធ្ លន្ទន្ទ 

១៤៥ (៧៧%) 

ការចុោះព្ងឹងន្ាក្នុង និងបណាត ញគណបក្ស ១៦ (៩%) 
ការចុោះអម្ដ្ំផណើ រជា្ក្ុម្ឬអម្ដ្ំផណើ រថាន ក្ដ់្ឹក្ន្ទ ំ ២៤ (១៣%) 
ការចូលរមួ្ក្នុងផវទិកាាធារណៈ ០៣ (១%) 
ការអនដរាគម្នន៍ិងផដ្ឋោះ្ាយបញ្ញា ន្ទន្ទ ០០ (០%) 
សរបុផគ្មលបណំងតម្គណបក្ស ១៨៨ (១០០%) 
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តរាងទ១ីផនោះ ប ា្ ញពកីារចុោះម្ូលដ្ឋឋ នរបស់អនក្តណំាងរាស្រសតភាគផ្ចើនផតត តផៅផលើផគ្មលបំណងរួបសំផណោះសំ
ណាល ាក្សួរសុខ្ទុក្ខ ដចក្អំផណាយ និងសម្ទិធិ្លន្ទន្ទដដ្លចុោះបាន ១៤៥ផលើក្ (ផសាើនឹង៧៧%ននការចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន
សរបុ)។ ចំផរោះការចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន ក្នុងផគ្មលបំណងទ២ី ដដ្លអនក្តណំាងរាស្រសតផតត ត គឺការអម្ដ្ំផណើ រថាន ក្ដ់្ឹក្ន្ទគំណបក្សរបស់
ខ្លួនចុោះបាន២៤ផលើក្ (ផសាើនឹង១៣%ននការចុោះម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ)។ ក្នុងផគ្មលបំណងចុោះព្ងឹងន្ាក្នុងនងិបណាត ញគណបក្សចុោះ
បាន ១៦ផលើក្ (ផសាើនឹង៩%ននចំននួចុោះម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ)។ ចំដណក្ការចុោះម្ូលដ្ឋឋ នក្នុងផគ្មលបំណងចូលរមួ្ផវទកិា ឬសិកាខ
ា ាធារណៈចុោះបាន០៣ផលើក្(ផសាើនឹង១%ននការចុោះម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ)។ ផដ្ឋយដ ក្ក្នុងផគ្មលបណំងអនតរាគម្ន ៍និងផដ្ឋោះ
្ាយបញ្ញា ន្ទន្ទរបស់្បជាពលរដ្ឋខុ្ម្ដស្រហវលម្និបានទទួលពត័ម៌ានផទ។ 
 គួរបញ្ញា ក្ដ់ដ្រថា តរាងខាងផលើ ខុ្ម្ដស្រហវលសផងកតផ ើញថា តំណាងរាស្រសតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា ការចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន 
គឺភាគផ្ចើនផតត តដតផៅផលើការចុោះសំផណោះសំណាលសួរសុខ្ទុក្ខ្បជាពលរដ្ឋ ផដ្ឋយម្និមានសក្ម្ាភាពអនតរាគម្ន ៍ និងផដ្ឋោះ
្ាយបញ្ញា ន្ទន្ទរបស់្បជាពលរដ្ឋផទ។ 
-ការចុោះម្លូដ្ឋឋ នរបស់តណំាងរាស្រសតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា (៣៦របូ ចុោះបានសរបុ ១៨៨ផលើក្) ខាងផ្កាម្ផនោះគជឺាក្រណីខ្លោះៗ
ននការចុោះម្លូដ្ឋឋ នរបស់អនក្តណំាងរាស្រសតននគណបក្សផនោះ៖ 
 អនក្តំណាងរាស្រសត ្តឹងថាវ ីម្ណឌ ល្ក្ផចោះ អនក្តំណាងរាស្រសត ងួន ញិុល ម្ណឌ លក្ំពងធ់ំ និងអនក្តំណាងរាស្រសត ចាយ 

បូរនិ ម្ណឌ លកំ្ពងច់ាម្ ចុោះម្ូលដ្ឋឋ នផ្ចើនជាងផគ ក្នុងចំផណាម្អនក្តំណាងរាស្រសតគណបក្សខ្លួន។ កាលពីនថ្ៃទី០៩ ដខ្ម្ក្រា 
នន ២ំ០១៤ អនក្តំណាងរាស្រសត ្តឹម្ ថាវ ីបានអផញ្ា ើញចុោះម្ូលដ្ឋឋ នផៅក្នុងស ក្ ត់្ក្ផចោះ  ្ក្ុង្ក្ផចោះ ផខ្តត្ក្ផចោះ ក្នុងផគ្មល
បំណងផដ្ើម្បរីួបសំផណោះសំណាលជាម្ួយម្ស្រនតីននម្នាីរអប់រផំខ្តត្ក្ផចោះនិងផ ក្្គូ អនក្្គូសរុបចំនួន្បដហល ១៥០ ន្ទក្់ 
។ អនក្តំណាងរាស្រសត ងួន ញិុល ម្ណឌ លក្ំពង់ធំកាល កាលពី្ពឹក្នថ្ៃទី១៧ ដខ្វចិេិកា នន ២ំ០១៣ ផៅក្នុងបរផិវណវតតផឈើទាល 

សថិតផៅក្នុង ំុក្ំពង់ចិនតបូង ្សុក្ផាា ង ផខ្តតក្ំពង់ធំ និងមានពីធីដចក្អំផណាយរូនដ្ល់បងបែូន្បជាពលរដ្ឋ ដដ្លទទួល
រងនូវផ្គ្មោះ ទឹក្រំនន់ចំនួន៨ ំុ សថិតផៅក្នុង្សុក្ផាា ង ្ពម្ទាងំថាន ក្់ដ្ឹក្ន្ទផំខ្តត និងអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ នជាផ្ចើនរូប និង
ផ ក្យយ ផ ក្ត្បជាពលរដ្ឋម្ក្ទទួលអំផណាយចំនួន៥១០្គួារ។ ចំផរោះ អនក្តំណាងរាស្រសត ចាយ បូរនិ ម្ណឌ ល
ក្ំពង់ចាម្ កាលពីនថ្ៃទី១៧ ដខ្វចិេិកា នន ២ំ០១៣ អនក្តំណាងរាស្រសតបានអផញ្ា ើញចូលរមួ្ក្នុងពិធីាក្សួរសុខ្ទុក្ និងដចក្
អំផណាយដ្ល់្បជាពលរដ្ឋរងផ្គ្មោះផដ្ឋយារទឹក្រំនន ់ ដដ្លបាន្ប្ពឹតតផៅបរផិវណវតត្ពោះធាតុ ្សុក្ក្ំពងផ់សៀម្ ផខ្តត
ក្ំពង់ចាម្  ផដ្ឋយបានន្ទំយក្អំផណាយជាអងករចំនួន៨៧ផតន៥០០គី ូ្កាម្ របស់រដ្ឋសភា យក្ម្ក្ដចក្រូនពលរដ្ឋរង
ផ្គ្មោះផដ្ឋយទឹក្រំនន់ចំនួន ៣ .៤៧៦្គួារ  ម្ក្ពី ំុ ២ របស់្សុក្ក្ំពង់ផសៀម្ ។ 

៣.២ សក្ម្ាភាពរបស់ផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាត ិ
ផៅក្នុងរយៈផពលម្យួឆមាសផនោះ តម្ទនិននយ័ដដ្លខុ្ម្ដស្រហវលទទួលបានពបីណាត ញរបស់ខ្លួន គណបក្ស នងិពី្បពន័ធ 

្សពវ្ាយន្ទន្ទបានប ា្ ញឲ្យផ ើញថា មានអនក្ផបក្ខរនជាបផ់នន តពីគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិចំននួ៣៨របូ ផសាើនងឹ៦៩% នន
ចំនួនអនក្ផបក្ខរនជាបផ់នន តសរបុដដ្លមានចំនួន៥៥របូ បានចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន/ផធវើសក្ម្ាភាពសរបុ ២១២ផលើក្។ 

តរាងទ២ី៖ ផគ្មលបណំងននការចុោះម្លូដ្ឋឋ នរបស់អនក្ផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាត ិ

មោលេាំ ងននការចុុះមូលោឋ នទាំង ២១២មលើក្រេសម់េក្ខជន
ជាេ់មនោ តគ េក្សសម្ គ្ ុះជាត ិ

 
៣៨របូ 

រួបសំផណោះសំណាល ាក្សួរសុខ្ទុក្ខ និងដចក្អំផណាយ ១១០ (៥២%) 
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ការចុោះព្ងឹងន្ាក្នុង និងបណាត ញគណបក្ស ៨២ (៣៩%) 
ការចុោះអម្ដ្ំផណើ រជា្ក្ុម្ឬអម្ដ្ំផណើ រថាន ក្ដ់្ឹក្ន្ទ ំ ១១ (៥%) 
ការចូលរមួ្ក្នុងផវទិកាាធារណៈ ០២ (១%) 
ការអនដរាគម្ន ៍និងផដ្ឋោះ្ាយបញ្ញា ន្ទន្ទ ០៧ (៣%) 
សរបុផគ្មលបណំងតម្គណបក្ស ២១២ (១០០%) 

តរាងទ១ីផនោះ ប ា្ ញពីការចុោះម្ូលដ្ឋឋ នរបស់អនក្ផបក្ខរនជាបផ់នន តភាគផ្ចើនផតត តផៅផលើផគ្មលបំណងចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន 
រួបសំផណោះសំណាល ាក្សួរសុខ្ទុក្ខ និងដចក្អំផណាយចុោះបាន១១០ផលើក្(ផសាើនងឹ៥២%ននការចុោះម្ូលដ្ឋឋ នរបស់បក្សខ្លួន
សរបុ)។ ចំផរោះផគ្មលបំណងទី២ ដដ្លផបក្ខរនជាបផ់នន តផតត តផន្ទោះគឺការចុោះព្ងឹងន្ាក្នុង និងបណាត ញគណបក្សដដ្លចុោះបាន 
៨២ផលើក្ (ផសាើនឹង៣៩%ននការចុោះម្ូលដ្ឋឋ នរបស់បក្សខ្លួនសរបុ)។ 

ក្នុងផគ្មលបំណងចុោះអម្ដ្ំផណើ រថាន ក្ដ់្ឹក្ន្ទចុំោះបាន ១១ផលើក្ (ផសាើនងឹ៥%ននចំនួនចុោះម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ)។ ចំដណក្ការចុោះ
ម្ូលដ្ឋឋ នក្នុងផគ្មលបណំងចូលរមួ្ផវទិកា ឬសិកាខ ា ាធារណៈចុោះបាន០២ផលើក្(ផសាើនឹង១%ននការចុោះម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ)។ 
ផដ្ឋយដ ក្ក្នុងផគ្មលបំណងអនតរាគម្ន ៍ និងផដ្ឋោះ្ាយបញ្ញា ន្ទន្ទរបស់្បជាពលរដ្ឋចុោះបាន០៧ផលើក្(ផសាើនឹង៣%ននការចុោះ
ម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ)។ 
 គួរបញ្ញា ក្ដ់ដ្រថា តរាងខាងផលើ ខុ្ម្ដស្រហវលសផងកតផ ើញថា ផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ ការចុោះម្ូល
ដ្ឋឋ នគភឺាគផ្ចើនផតត តដតផៅផលើការចុោះព្ងឹងន្ាក្នុង និងបណាត ញគណបក្ស និងសក្ម្ាភាព រួបសំផណោះសំណាល ាក្សួរ
សុខ្ទុក្ខ និងដចក្អំផណាយ។ ជាម្យួគ្មន បានផធវើសក្ម្ាភាពអនតរាគម្ន ៍នងិផដ្ឋោះ្ាយបញ្ញា ន្ទន្ទរបស់្បជាពលរដ្ឋ្ងដដ្រ។ 
-ការចុោះម្លូដ្ឋឋ នរបស់ផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាត ិ (៣៨របូ ចុោះបានសរបុ ២១២ផលើក្) ខាងផ្កាម្ផនោះគជឺាក្រណី
ខ្លោះៗននការចុោះម្លូដ្ឋឋ នរបស់អនក្ផបក្ខរនជាបផ់នន តននគណបក្សផនោះ៖ 
 ផបក្ខរនជាបផ់នន ត ក្មឹ្ សុខា ម្ណឌ លក្ពំងច់ាម្ ផបក្ខរនជាបផ់នន ត គង ់បរូា៉ា  ម្ណឌ លន្ពដវងនិងផបក្ខរនជាបផ់នន តដយ៉ា
ម្ បញុ្ាឫទធ ិម្ណឌ លន្ពដវង បានចុោះម្ូលដ្ឋឋ នផ្ចើនជាងផគ ក្នុងចំផណាម្ផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សខ្លួន។ កាលពនីថ្ៃទី០៧ដខ្
កុ្ម្ភៈនន ២ំ០១៤ ឯក្ឧតតម្ គង ់បរូា៉ា  បានអផញ្ា ើញចុោះផៅសួរសុខ្ទុក្ខនិងសំផណោះសំណាលរួបជាម្យួ្ក្ុម្ដ្ឹក្ន្ទគំណបក្ស ្បចាំ
ម្ូលដ្ឋឋ ន និង្បជាពលរដ្ឋអនក្គ្មំ្ ទគណបក្ស ផៅទាីន ក្ក់ារគណបក្ស្បចាំ្ សុក្បាភន ំផខ្តតន្ពដវង ពីធីផនោះផដ្ឋយមានអនក្ចូល
រមួ្្បមាណរិត ១០០០ ន្ទក្។់ កាលពីនថ្ៃទី១៣ ដខ្កុ្ម្ភៈនន ២ំ០១៤ ផបក្ខរនជាបផ់នន ត ឯក្ឧតតម្ ក្មឹ្ សុខា បានអផញ្ា ើញចុោះ
រួបសំផណោះសំណាលជាម្យួ្បជាពលរដ្ឋ និងសក្ម្ារនម្ូលដ្ឋឋ នរបស់ខ្លួន ដដ្លបានផរៀបចំផ ើងផៅទីាន ក្ក់ារគណបក្ស
សផស្រ រ្ ោះជាតិ ផខ្តតក្ំពងស់ពឺ សិថតផៅភូម្ផិាន រទ១ី ស ក្ តច់ារម្ន ្ក្ុងចារម្ន ផខ្តតក្ំពងស់ពឺ ផដ្ឋយមានអនក្ចូលរមួ្្បមាណ
ជាង១០០០ ន្ទក្។់ ចំដណក្ ផបក្ខរនជាបផ់នន ត ដយ៉ាម្ បញុ្ាឬទធ ិម្ណឌ លន្ពដវង បានចុោះផៅរួបសំផណោះសំណាលជាម្យួថាន ក្់
ដ្ឹក្ន្ទថំាន ក្ម់្ូលដ្ឋឋ នរបស់គណបក្ស្បចាផំៅ្សុក្រម្រក្ ៍ និង្បជាពលរដ្ឋដដ្លមានចំនួន្បមាណរតិ១០០០ ន្ទក្ ់ ផៅ
រផសៀលនថ្ៃទី០៩ ដខ្កុ្ម្ភៈនន ២ំ០១៤ ផៅ្សុក្រម្រក្ ៍ផខ្តតន្ពដវង ។ 

៣.៣ សក្ម្ាភាពរបស់តណំាងគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាផធៀបនងឹសក្ម្ាភាពផបក្ខរនជាបផ់នន តរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះ
ជាត ិ
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ខាងផ្កាម្គឺជាការផ្បៀបផធៀបអំពីចនំួនជារមួ្ និងចនំនួផៅតម្ផគ្មលបំណងននការចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន/ការផធវើសក្ម្ាភាព
របស់តំណាងរាស្រសតពគីណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា នងិផបក្ខរនជាបផ់នន តពីគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ។ 

្កាហវិក្ទី១៖ ចំនួនននការចុោះមូ្លដ្ឋឋ នរបស់អនក្តំណាងរាស្រសតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា ផធៀបនឹងផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្ស
សផស្រ រ្ ោះជាតិ 

  
 ផបើផ្បៀបផធៀបននការចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន/ការផធវើសក្ម្ាភាពរបស់អនក្តំណាងរាស្រសតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា នងិផបក្ខរន
ជាបផ់នន តរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ ផៅក្នុងចផន្ទល ោះផពលផនោះផ ើញថា ចំនួនចុោះម្លូដ្ឋឋ ន/ផធវើសក្ម្ាភាពរបស់តំណាងរាស្រសត 
គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា នងិផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ្បហាក្់្ បដហលគ្មន ។  

តម្ទិនននយ័ដដ្លខុ្ម្ដស្រហវលទទួលបាន អនក្តំណាងរាស្រសតម្ក្ពគីណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាបានចុោះម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ 
១៨៨ផលើក្។ ផដ្ឋយដ ក្ផបក្ខរនជាបផ់នន តរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិបានផធវើសក្ម្ាភាពផៅម្ូលដ្ឋឋ នសរបុ ២១២ផលើក្ ។ 

តរាងទ៣ី៖ ការផ្បៀផធៀបចនំនួននការចុោះម្លូដ្ឋឋ ន/ការផធវើសក្ម្ាភាពតម្ផគ្មលបណំងរវាងតណំាងស្រសតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា 
នងិអនក្ផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាត ិ

មោលេាំ ងននការចុុះមូលោឋ នទាំង ៣១១មលើក្រេស់
តាំណាងរា្សត និងមេក្ខជនជាេ់មនោ ត  

៣៦របូ 
 

៣៨របូ 
សរបុផគ្មល 
បណំង 

រួបសំផណោះសំណាល ាក្សួរសុខ្ទុក្ខ ដចក្អំផណាយ និងការ
សផមាព ធសម្ទិធ្ លន្ទន្ទ 

១៤៥ (៧៣%) ១១០ (៤០%) ២៥៥ (៥៦%) 

ការចុោះព្ងឹងន្ាក្នុង និងបណាត ញគណបក្ស ១៦ (១០%) ៨២ (៤៧%) ៩៨ (២៩%) 
ការចុោះអម្ដ្ំផណើ រជា្ក្ុម្ឬអម្ដ្ំផណើ រថាន ក្ដ់្ឹក្ន្ទ ំ ២៤ (១៥%) ១១ (៧%) ៣៥ (១១%) 
ការចូលរមួ្ក្នុងផវទិកាាធារណៈ ០៣ (២%) ០២ (១%) ៥ (២%) 
ការអនដរាគម្ន ៍និងផដ្ឋោះ្ាយបញ្ញា ន្ទន្ទ ០០ (០%) ០៧ (៥%) ៧ (២%) 

សរបុផគ្មលបណំងតម្គណបក្ស 
១៨៨ 

(១០០%) 
២១២ 

(១០០%) 
៤០០ 

(១០០%) 
 

0

50

100

150

200

250

CPP CNRP

188% 
212% 

ការមប្េៀេមធៀេចាំនួនសក្មមភាេ 
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្កាហវកិ្ទ២ី៖ ភាគរយចុោះម្លូដ្ឋឋ នរបស់អនក្តណំាងរាស្រសត/ផបក្ខរនជាបផ់នន តតម្គណបក្សផធៀបភាគរយននអាសនៈសភា 
 

ការចុោះម្ូលដ្ឋឋ នរបស់អនក្តណំាងរាស្រសតតម្
គណបក្សផធៀបផៅនឹងភាគរយននអាសនៈសភា
តម្គណបក្សក្នុងអំ ុងរយៈផពលឆមាសផនោះ 

ផ ើញថា តំណាងរាស្រសតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុ
ជា ដដ្លមានអាសនៈ ៥៥% ផៅក្នុងរដ្ឋសភា 
បានចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន ៤៧% ននចំនួនចុោះម្ូលដ្ឋឋ ន
សរបុ។ 

ផបក្ខរនជាបផ់នន តគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ ដដ្ល
មានអាសនៈ ៤៥%ផៅក្នុងរដ្ឋសភា បានចុោះ
ម្ូលដ្ឋឋ នបាន ៥៣% ននការផធវើសក្ម្ាភាពសរុ
ប។  

 

 ៣.៣ ដ្ផំណើ រការម្និ្ប្ក្តនីនការយិល័យតណំាងរាស្រសត 

ការយិល័យតំណាងរាស្រសដជាទីក្ដនលងផធវើការ្ររបស់អនក្តំណាងរាស្រសដផៅផពលដដ្លតណំាងរាស្រសដចុោះម្ូលដ្ឋឋ នផន្ទោះ
និងជាក្ដនលង្ារភាា បទ់ំន្ទក្ទ់ំនងរវាងតំណាងរាស្រសដ និងមាា ស់ផនន ត។ ផលើសពីផនោះ ការយិល័យតំណាងរាស្រសតក្ជ៏ាទីក្ដនលងម្យួ
ដដ្លស្មាបប់ផ្ម្ើដ្ល់្ល្បផយរន៍្ បជាពលរដ្ឋផដ្ឋយម្និ្បកានព់គីណបក្សនផយបាយ និងជាក្ដនលងម្យួស្មាបទ់ទួល
យក្រក្យបណតឹ ងរបស់្បជាពលរដ្ឋ ផដ្ើម្បផី្ាើរូនផៅអនក្តំណាងរាស្រសតដដ្លជាអនក្តណំាងរបស់ខ្លួនផធវើការផដ្ឋោះ្ាយពិភាក្ា
គ្មន ផៅក្នុងរដ្ឋសភា។ 

ក្នុងផដ្ើម្នតីិកាលទ៥ីផនោះ អនក្សផងកតការណ៍ខុ្ម្ដស្រហវល្បចាកំ្នុងរារធាន ី ផខ្តតទាងំអស់ បានសផងកតផ ើញថា ដ្ំផណើ រ
ការននការយិល័យតំណាងរាស្រសតផៅតម្បណាត ផខ្តតម្យួចនំួនហាក្ម់ានដ្ំផណើ រការម្និ្ប្ក្ត ី ផ្រោះម្និបានបំផពញតួន្ទទី
ការ្ររបស់ខ្លួនផ ើយ ផដ្ឋយបានបិទទាវ រម្និដ្ំផណើ រការ ឬដ្ំផណើ រការម្និផពញផលញ។  

ផខ្តតចំនួន៣ដដ្លខុ្ម្ដស្រហវលរក្ផ ើញថា ផៅម្និទានម់ានការយិល័យតំណាងរាស្រសតដូ្ចជា ផខ្តតដក្ប ផខ្តតម្ណឌ លគីរ ី
និងផខ្តតឧតតរមានរយ័ ។ 

ខុ្ម្ដស្រហវលបានពិនិតយផ ើញដដ្លថា ក្នុងចំផណាម្រារធាន ី ផខ្តត ដដ្លមានការយិល័យតំណាងរាស្រសត មានការយិល័
យចំនួន១៧បានផបើក្ដ្ំផណើ រការ និងបំផពញតួន្ទទីការ្ររបស់ខ្លួនរមួ្មានផខ្តតបន្ទា យមានរយ័ ផខ្តតបាតដ់្ំបង ផខ្តតក្ំពងច់ាម្ 
ផខ្តតក្ំពងធ់ំ ផខ្តតក្ពំត ផខ្តតក្ណត ល ផខ្តតនប៉ាលិន ផខ្តតផកាោះកុ្ង ផខ្តត្ក្ផចោះ ផខ្តត្ពោះវហិារ ផខ្តតផសៀម្រាប ផខ្តត្ពោះសីហនុ ផខ្តត
សាឹងដ្តង ផខ្តតាវ យផរៀង ផខ្តតតដក្វ ផខ្តតក្ំពងន់ន ងំ និងរារធានភីំនផពញ។ ទនាឹម្នងឹផនោះក្ម៏ានផសចក្តីរាយការណ៍ថា 
ការយិល័យម្យួចំននួដដ្លផបើក្ដ្ំផណើ រការផន្ទោះផៅម្និទានអ់នុវតតតួន្ទទីរបស់ខ្លួនផពញផលញផៅផ ើយ។ 
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ភាគរយចុោះមូ្ល             
ដ្ឋឋ នតម្គណបក្ស 

 

 

ភាគរយអាសនៈ           
សភាតម្គណបក្ស 
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ផដ្ឋយដ ក្ការយិល័យតំណាងរាស្រសតក្នុងផខ្តតចំននួបីម្និសូវបានផបើក្ដ្ំផណើ រការ និងបំផពញតួន្ទទីការ្ររបស់ខ្លួន
ផទ ក្នុងផន្ទោះរមួ្មានការយិល័យក្នុងផខ្តតក្ពំងស់ពឺ ផខ្តតន្ពដវង និងផខ្តតផរធិ៍ាត។់  

IV. សមងខេប្េឹតតិការ ៍សាំខាន់ៗទក្់ទ្ងសភា និងតាំណាងរា្សត 

៤.១ ភាេចប្មូងចប្មសក្ោងុការមកាុះប្េជុាំសភាដាំេូងរេសប់្េុះមហាក្សប្ត 

្ពោះម្ហាក្ស្តមាន្ពោះរារតនួ្ទទីសំខានណ់ាស់ផៅក្នុងការផដ្ឋោះ្ាយភាពទាល់្ចក្នផយបាយ។ ្ពោះអងរមានតួ
ន្ទទីជាឧតដម្្ក្ុម្្បឹក្ាននអងរផៅ្ក្ម្ ជាឧតដម្្ក្ុម្្បឹក្ាការររជាតិ ពិផសសផៅផទៀតផន្ទោះ ផៅផពល្បផទសមានបញ្ញា ដ្នក្
នផយបាយ្ពោះអងរមានតួន្ទទីខ្ពងខ់្ពស់ជាអាជាា ក្ណាដ ល ផដ្ើម្បធីាន្ទការ្ប្ពឹតតផៅននអំណាចាធារណៈឲ្យមានភាពផទៀងទា
ត។់ 

ផៅផ្កាយការផបាោះផនន តផ្រើសតងំតំណាងរាស្រសតនីតិកាលទី៥ផនោះ គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា និងគណបក្សសផស្រ រ្ ោះ
ជាតិដដ្លទទួលបានអាសនៈក្នុងការផបាោះផនន តផនោះម្និចុោះស្ម្ុងគ្មន ចំផរោះលទធ្លននការផបាោះផនន ត និងការចូលរមួ្បផងកើតរដ្ឋ
សភាជាផដ្ើម្។ បញ្ញា ផនោះ្តូវបានផគសងឃមឹ្ថា អងរ្ ពោះម្ហាក្ស្ត អាចនងឹផដ្ើរតួន្ទទីផដ្ើម្បផីដ្ឋោះ្ាយការជាបគ់្មងំនផយបាយ
។ ម្និទានម់ានការផដ្ឋោះ្ាយបញ្ញា ដ្ំផណាោះនិងជាបគ់្មងំនផយបាយប៉ាុដនត្ពោះម្ហាក្ស្ត សផម្ដច ្ពោះបរម្ន្ទថ្ នផរាតតម្ សីហ
ម្ុនី ្ទងប់ានផកាោះអផញ្ា ើញផបក្ខរនជាបផ់នន តទាងំ ១២៣របូ ផដ្ើម្បចូីលរមួ្្បរុរំដ្ឋសភាជាផលើក្ដ្ំបូង ផៅនថ្ៃទ២ី៣ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ំ
២០១៣។ 

ខ្លឹម្ារ្ពោះរារាររបស់្ពោះម្ហាក្ស្ត្ពោះបាទ នផរាតតម្ សីហម្ុនី បានបញ្ញា ក្ថ់ា ្ពោះអងរសូម្ឯក្ឧតដម្ និងផ ក្
រំទាវ សមារិក្គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ ផម្តត អផញ្ា ើញចូលរមួ្ក្នុងសម្យ័្បរុំសភាដ្ំបូង ផដ្ើម្បបី ា្ ញនូវការរបួរមួ្ជាត ិនិងឯក្
ភាពជាតិ។  

ផឆលើយតបផៅនឹងការផកាោះអផញ្ា ើញផនោះ ផបក្ខរនជាបផ់នន តរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ ្បកាសរំហរម្និចូលរមួ្សម្យ័
្បរុំសភាដ្ំបូងផ ើយ។  

រុំវញិការផបើក្ក្ិចា្ បរុសំភាកាលពីនថ្ៃទី២៣ ក្ញ្ញា  ផដ្ឋយឯក្បក្ស ផរលគឺមានដតគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា ្តូវបាន
ផគផម្ើលផ ើញថា ក្ម្ពុជាបានផដ្ើរ្ាុយពលីទធិ្បជាធិបផតយយ និងរផំ ភរដ្ឋធម្ានុញ្ា  និងបានផធវើឲ្យក្ម្ពុជាបានរបួវបិតតនិផយ
បាយអស់រយៈផពលជាង៦ដខ្ម្ក្ផហើយចាបត់ងំពបីផងកើតរដ្ឋសភា។ 

៤.២ ការចរចារក្ដាំមណាុះប្ាយមៅមប្កាយការមបាុះមនោ តរេសគ់ េក្សជាេ់មនោ ត 

 បន្ទា បព់បីរារយ័ក្នុងការចចារ ជាផ្ចើនផលើក្ផ្ចើនារចួម្ក្ គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ និងគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា
បានវលិ្ត បម់្ក្រក្តុចចារាជាថ្ា ីកាលពីនថ្ៃទី១៨ ដខ្កុ្ម្ភៈ និងនថ្ៃទី០៣ ដខ្ម្នី្ទ នន ២ំ០១៤ផនោះ ដដ្លជារំរួបចរចាផលើក្ទី
០៨ផហើយផៅនថ្ៃទី០៩នងិនថ្ៃទី២០ដខ្សីហានន ២ំ០១៤ ផៅនថ្ៃទី១៤ដខ្ក្ញ្ញា នន ២ំ០១៤ ផៅនថ្ៃទី៥ដខ្វចិាិការនន ២ំ០១៤ ផៅនថ្ៃ
ទី១០ដខ្ម្និ្ទនន ២ំ០១៤ ក្នុងផន្ទោះមានររំួបថាន ក្ដ់្ឹក្ន្ទកំ្ំពូលចំនួនពីរផលើក្្ងដដ្រផៅនថ្ៃ១៦ នងិ១៧ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ២ំ០១៣។ 
ផបើផទាោះជាមានការ្ពម្ផ្ពៀងផលើការដក្ទ្ម្ងក់ារផបាោះផនន តផៅការចរចាចុងផ្កាយផនោះ ការម្និចុោះស្ម្ុងគ្មន ក្នលងម្ក្្តូវបាន
ផម្ើលផ ើញថា ផក្ើតម្ក្ពីការម្និទុក្ចិតតគ្មន  និងការបក្្ាយរដ្ឋធម្ានុញ្ា្ាុយគ្មន ។ 
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 រផមាល ោះនផយបាយផក្ើតផ ើងផៅបន្ទា បព់ីគណៈក្មាា ធិការជាតិផរៀបចំការផបាោះផនន ត (គ.រ.ប) បាន្បកាសថាគណ
បក្ស្បជារនក្ម្ពុជាឈនោះផនន តផដ្ឋយទទួលបានអាសនៈចនំួន៦៨ រឯីគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតទិទួលបាន៥៥ផៅអ។ី រផមាល ោះផនោះ
បានផធវើឲ្យក្ម្ពុជាបានរួបវបិតតិនផយបាយអស់រយៈផពលជាង៦ដខ្ម្ក្ផហើយ។ 

 រុំវញិលទធ្លផនោះគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិដតងដតអោះអាងថា គណបក្សរបស់ខ្លួនជាអនក្ឈនោះការផបាោះផនន តផនោះ ផរល
គឺឈនោះ៦៣អាសនៈក្នុងចំផណាម្អាសនៈសរបុ ១២៣។ រផមាល ោះនផយបាយផៅផ្កាយការផបាោះផនន តផនោះវាដតងដតផក្ើតមាន
ផ ើង ផហើយស្មាបស់្មាបអ់ាណតតិទ៥ីផនោះវាងបាន និងបនតអូសបន្ទល យ ផហើយដ្ំផណាោះ្ាយននបញ្ញា ផនោះហាក្ផ់ៅដវងនៃ យ
ផៅផ ើយ។  

 អាជាា ធរបានចាតវ់ធិានការបំដបក្ការតវា៉ា  និងបានដ្ឋក្ប់រំាម្ហាម្ឃាតក់ាររួយ រុំតវា៉ាន្ទន្ទចាបក់ារបំដបក្ការតវា៉ា ដ្ឹក្
ន្ទផំដ្ឋយគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិផៅទី ន្បជាធិបផតយយកាលពីនថ្ៃទី០៤ ដខ្ម្ក្រា ផហើយបានផចញបំរាម្ម្និឲ្យមានការ
្បម្ូល្តុ ំផលើសព១ី០ន្ទក្។់ 

 ផដ្ើម្បទីមាល យភាពទាល់្ចក្ផនោះ គណបក្សទាងំពីរគួរផលើក្រផបៀបវារៈទាក្ទ់ងក្ំដណទ្ម្ងក់ារផបាោះផនន ត (ក្ំដណ
ទ្ម្ងច់ាបផ់បាោះផនន ត បញ្ា ីផបាោះផនន ត និងអាជាា ធរផរៀបចំការផបាោះផនន តជាផដ្ើម្) និងក្ំដណទ្ម្ងប់ញ្ញា ជាតិម្យួចំនួនផទៀត 
ផដ្ឋយគណបក្ស្បនងំ្តូវចូលរដ្ឋសភា ផដ្ើម្បចូីលរមួ្ពិនតិយ និងអនុម្ត័ចាបរ់ក្ព់ន័ធន្ទន្ទ។ ផលើសពីផនោះការដបងដចក្អំណាច 
(តុលយភាពអំណាច) ផៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិក្ជ៏ា្បធានបទដដ្លគណបក្សទាងំពីរគួរបនតផលើម្ក្ពិភាក្ា ផដ្ើផម្បើធាន្ទថា ក្ំដណ
ទ្ម្ងទ់ាងំផនោះអាចទទួលយក្បានរវាងគណបក្សទាងំពីរ និងបំផរ ើឲ្យ្បផយរនជ៍ាត។ិ 

៤.៣ ជាំវរមនិចលូរមួក្ោងុសភារេសគ់ េក្សសម្ គ្ ុះជាត ិ

 ផៅបន្ទា បព់ីការ្បរុំសភាដ្ំបងូ គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិបានបញ្ញា ក្រ់ំហរថា ផបើម្និមានការអផងកតឯក្រារម្យួផដ្ើម្ប ី
រក្ការពិតទាងទងលទធ្លការផបាោះផនន ត និងការដក្ទ្ម្ងប់ញ្ញា ជាតិសំខាន់ៗ ផទ ផបក្ខរនគណបក្សផនោះនឹងម្និចូលរដ្ឋសភា
ផ ើយ។  

 បដនថម្ផលើផនោះផទៀតក្នលងម្ក្គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិបានដ្កឹ្ន្ទផំធវើការតវា៉ាបាតក់្ម្ា្ទង់្ ទាយធំមានរាបដ់សនន្ទក្ ់ ឲ្យ
ផ ក្ន្ទយក្រដ្ឋម្ស្រនតីហ ុន ដសន ចុោះផចញពតីំដណង ឬ្តូវមានការផបាោះផនន តផ ើងវញិ។ ជាម្យួគ្មន ផនោះក្ប៏ានអរំវន្ទវសំុសហ
គម្នអ៍នតរជាត ិ កុ្ំទទួលារ ល់រដ្ឋឋ ភបិាលអាណតតិទ៥ីផនោះ និងបាន្ពមានចំផរោះ្ក្ុម្ហ ុនអនតរជាតធិំៗ សំុកុ្ំចុោះកុ្ង្តរំនួញ
ជាម្យួរដ្ឋឋ ភបិាលផនោះ ពីផ្រោះកុ្ង្តទាងំផន្ទោះអាច្តូវបដ្ិផសធផៅផពលអន្ទគតជាផដ្ើម្។ 

 ៤.៤ រដឋសភាឯក្េក្សទ្ទ្ួលរងការរុិះគន ់
 គណបក្ស្បជារនបានផរៀបចំអងរការនីតិបញ្ាតតិដដ្ល្គប់្ គងតួន្ទទីដ្កឹ្ន្ទកំ្នុងរដ្ឋសភាទាងំអស់ ទាងំ្បធាន អនុ
្បធានរដ្ឋសភា នងិ្បធានគណៈក្មាា ការរំន្ទញទាងំ៩។ បញ្ញា ផនោះ្តូវបានផគពនិិតយផ ើញថា ្បពន័ធ្តួតពិនិតយផ្ាៀងតា តចុ់ោះ
ផខ្ាយ ផហើយអាចផធវើឲ្យរដ្ឋឋ ភបិាលផធវើអវបីានផ្សចដតចិតត ផ្រោះថារដ្ឋសភាម្ក្ពគីណបក្សដតម្យួម្និអាច្តួតពិនតិយផ្ាៀងតា ត ់
ឬ អាចផកាោះផៅម្ស្រនតរីដ្ឋឋ ភបិាលគណបក្សខ្លួនម្ក្ផឆលើយឲ្យមាន្បសិទធិភាពផទ។  

 ផបើផទាោះជាមានការអោះអាងពមី្ស្រនតីជានខ់្ពស់គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា និងសថិតក្នុងរួរដ្កឹ្ន្ទរំដ្ឋសភាថា ផៅអាណតតថិ្ាី
ផនោះនឹងម្និអតឱ់នដ្ល់ម្ស្រនតរីដ្ឋឋ ភបិាលណាដដ្ល្ប្ពឹតតក្ំហុសផទ ប៉ាុដនតស្មាបរ់ដ្ឋសភានីតិកាលទ៥ីផនោះផទៀតក្ទ៏នំងជាពិបាក្
ផធវើដដ្រ ផ្រោះថាមានដតគណបក្សម្យួដ្ឹក្ន្ទទំាងំាថ បន័នតីិ្បតិបតតិ នងិនីតបិញ្ាតត។ិ ចផំរោះរដ្ឋឋ ភបិាលអាណតតិទ៥ីផនោះទាម្ទារ
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ឲ្យមានការ្តួតពិនិតយឲ្យខាល ងំជាងអាណតតកិ្នលងម្ក្ ផហើយ្សបផពលដដ្លរាររដ្ឋឋ ភបិាលបានសនាថានងឹផធវើការដក្ទ្ម្ងសីុ់រំ
ផៅចំផរោះបញ្ញា ជាតិម្យួចនំួន។ ដូ្ផចនោះតួន្ទទីរបស់សភាក្នុងការ្តួតពិនិតយរតឹដតសំខាន ់និងចាបំាច ់ផហើយគណបក្សទាងំពីរ្តូវ
ផធវើសម្បទានគ្មន ផៅវញិផៅម្ក្ ផដ្ើម្បឲី្យមានតុលយភាពអណំាចក្នុងរដ្ឋសភា ដដ្លផធវើឲ្យាថ បន័ផនោះព្ងឹង្បពន័ធ្ តួតពិនិតយផ្ាៀង
តា តរ់ដ្ឋឋ ភបិាលឲ្យមាន្បសិទធិភាព។ 

 ផៅផ្កាយការបផងកើត រដ្ឋសភានីតិកាលទ៥ីផនោះ ទទួលរងការរោិះគនថ់ា ជារដ្ឋសភារបស់បក្ស្បជារន ម្និដម្នជារដ្ឋ
សភាជាតិ ដដ្លតំណាងឲ្យឆនាៈមាា ស់ផនន តទាងំម្ូលផន្ទោះផទ ផ្រោះថាឆនាៈមាា ស់ផនន តរក្ក់្ណាត លផទៀតម្និបានគ្មំ្ ទផន្ទោះផ ើ
យ។ ម្យួវញិផទៀតមានការផលើក្ផ ើងថា ការបផងកើតរដ្ឋសភាផនោះបានរផំ ភផៅនឹងរដ្ឋធម្ានុញ្ា នន្ពោះរាជាណាច្ក្ក្ម្ពុជា ផលើ
ចំណុចម្យួចំននួដូ្ចជា រដ្ឋសភា ម្និមានវតតមានតំណាងរាស្រសតយ៉ា ងតិច១២០ន្ទក្ ់  និងរផំ ភផៅនឹងផគ្មលការលទធិ្បជាធិប
ផតយយផសរពីហុបក្សជាផដ្ើម្។ 

៤.៥ គ េក្សកានអ់ាំណាចេិចារណាលទ្ធភាេដក្វូតអាសនៈគ េក្សសម្ គ្ ុះជាត ិ

ការម្និចូលរដ្ឋសភារបស់ផបក្ខរនជាបផ់នន តទាងំ៥៥របូរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិបានបងកឲ្យមាន្បតិក្ម្ាពីគណ
បក្ស្បជារនក្ម្ពុជា។ ទាក្ទ់ងការផធវើពហិការម្និចូលរដ្ឋសភាផនោះ្តូវបានផ ក្ន្ទយក្រដ្ឋម្ស្រនត ីហ ុន ដសន និងម្ស្រនតីជានខ់្ពស់
គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាបក្្ាយថាជាការផបាោះបងអ់ាសនៈ ផហើយតម្ចាបផ់បាោះផនន ត គ.រ.ប អាចយក្ផៅដបងដចក្ឲ្យ
គណបក្សផ្សង។ 

ផៅក្នុងក្ំ ុងដខ្ធនូ នន ២ំ០១៣ ម្ស្រនតីជានខ់្ពស់គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាបានបញ្ញា ក្ឲ់្យដ្ឹងថាខ្លួនបានពិភាក្ាអំពលីទធ
ភាពផសនើឲ្យមានការទាតផ់ចាលអាសនៈចំនួន៥៥របស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាត ិ និងផ្គ្មងផសនើឲ្យមានការផធវើវផិាធនក្ម្ាចាប់
ផបាោះផនន តផដ្ើម្បបីផញ្ា ៀសវបិតតិក្នុងរដ្ឋសភាផ្កាយពីការផបាោះផនន ត ប៉ាុដនតម្ក្ដ្ល់ផពលផនោះនូវម្និមានការប ា្ ញជា្លូវការយ៉ា ង
ណាផន្ទោះផទចំផរោះបញ្ញា ផនោះ។ 

ផលើសពីផនោះគណៈក្មាា ធិការអចិនស្រនតយរ៍បស់រដ្ឋសភាបានផធវើរបាយការណ៍រុំវញិអវតតមានរបស់ផបក្ខរនតំណាងរាស្រសតនន
ក្ណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ ផដ្ើម្បទូីលថាវ យ្ពោះម្ហក្ស្ត បញ្ាូ នផៅ គ.រ.ប និង្ក្ុម្្បកឹ្ាធម្ានុញ្ា្ងដដ្រ។ ក្ផ៏ៅម្និទានម់ានការ 
បញ្ញា ក្ជ់ា្លូវការយ៉ា ងណាផទចំផរោះក្រណីផនោះ។ 

រុំវញិក្រណីផនោះដដ្រន្ទផពលថ្ាីៗផនោះអនក្តណំាងរាស្រសត ជាម្ ផយៀប ្បធានគណៈក្ម្ាការហរញិ្ា វតថុ ធន្ទគ្មរ និងសវនក្ម្ា
ននរដ្ឋសភា បានបញ្ញា ក្ឲ់្យដ្ងឹថា ្បាក្ដ់ខ្ផបក្ខរនជាបផ់នន តរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិក្ំ ុងផពល៦ដខ្ក្នលងម្ក្ផនោះ គឺ្តូវ
ទុក្ជាសម្បតតិរដ្ឋ។ ផបក្ខរនជាបផ់នន តទាងំ ៥៥របូ នឹងទទួលបាន្បាក្ដ់ខ្ផៅបន្ទា បព់ីផធវើសចាា ្បនិធានកាល យជាតំណាងរាស្រសត
ផពញសិទធិ ផហើយចំផរោះ្បាក្ដ់ខ្ចាស់គឺសថិតផៅផលើន្ទយក្រដ្ឋម្ស្រនតីជាអនក្ក្ំណត។់ 

ចំផរោះគផ្មាងដ្ក្ហូរអាសនៈផនោះ ម្ស្រនតីជាងខ្ពស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិបានបក្្ាយថា ជាអំផពើខុ្សចាប ់ និងអាច
នឹងរញុ្ចានឲ្យក្ម្ពុជាធាល ក្ក់្នុងវបិតតិនផយបាយកានដ់តធៃនធ់ៃរ។ ទនាឹម្នឹងផនោះម្ស្រនតីអងរការសងរម្សីុវលិក្ប៏ានផធវើការបក្្ាយថា 
គផ្មាងណាម្យួក្នុងដ្ក្ហូរអាសនៈរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិគឺជាអំផពើខុ្សចាប ់ ផ្រោះថាចាបផ់បាោះផនន តបានដចងថា ផបើ 
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មានការ្បកាសផបាោះបងផ់ចាលអាសនន ផទើប គ.រ.ប អាចយក្ផៅដបងដចក្ឲ្យគណបក្សផ្សង ប៉ាុដនតគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិម្និ
ដដ្ល្បកាសផបាោះបងផ់ចាលអាសនៈផន្ទោះផទ។ 

៤.៦ តុលារការមោុះមៅមមដឹក្នាំគ េក្សសម្ គ្ ុះជាត ិ

ា ដ្បំូងរារធានភីំនផពញបានផកាោះផៅផម្ដ្ឹក្ន្ទគំណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិផ ក្ សម្ រងសុ ីនិងផ ក្ ក្ឹម្ សុខា ដដ្ល
ជាផបក្ខរនជាបផ់នន ត និងជាអនុ្បធានគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិឲ្យចូលបំភលរុឺំវញិបាតុក្ម្ាអហិងារបស់ក្ម្ាក្រ។ ទាក្ទ់ងអភយ័
ឯក្សិទធផិនោះមានចំផណាទសួរថា ផតើផបក្ខរនជាបផ់នន ត ផ ក្ ក្ឹម្ សុខា មានអភយ័ឯក្សិទធិជាអនក្តំណាងរាស្រសតដដ្រឬផទ? 

ផបើក្រណីបក្្ាយរបស់គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាការផកាោះផៅផ ក្ ក្ឹម្ សុខា ឲ្យចូលខ្លួនម្ក្បំភលផឺៅក្នុងតុ ការ
ផន្ទោះ មានការបក្្ាយថាជាឧបសគរ្លូវចាប ់ ជាពិផសសទាក្ទ់ងអភយ័ឯក្សិទធិ ផ្រោះថា កាលពីនថ្ៃទី២៣ ដខ្ក្ញ្ញា  នន ំ
២០១៣ រដ្ឋសភាមានតំណាងរាស្រសតទាងំអស់ចំនួន១២៣របូដដ្លក្នុងផន្ទោះមានផ ា្ ោះផ ក្ ក្មឹ្ សុខា។ ផបើផយងតម្មា្ត
៨០ននរដ្ឋធម្ានុញ្ាក្ម្ពុជាដចងថា «តំណាងរាស្រសតដខ្ារមានអភយ័ឯក្សិទធិ។ តំណាងរាស្រសតរបូណាក្ផ៏ដ្ឋយមិ្នអាច្តូវបានផចាទ
្បកាន ់ចាបខ់្លួ ន ឃាតខ់្លួ ន ឬ ំុខ្លួ ន ផដ្ឋយផហតុពីបានសដម្តងផយបល់ ឬបផញ្ាញម្តិក្នុ ងបំផពញម្ុខ្្ររបស់ខ្លួ នផាោះផ ើយ។ 
ការផចាទ្បកាន ់ ការចាបខ់្លួ ន ការឃាតខ់្លួ ន ឬការ ំុខ្លួ ន សមារិក្ណាម្យួននរដ្ឋសភានឹងអាចផធវើផៅផក្ើតលុោះ្តដតមានការ
យល់្ពម្ពីរដ្ឋសភា ឬពីគណៈក្មាា ធិការអចិនស្រនតយរ៏បស់រដ្ឋសភាក្នុ ងចផន្ទល ោះសម្យ័្បរុនំនរដ្ឋសភា ផវៀរដលងដតក្នុ ងក្រណីបទ
ផលាើស្ពហាទណឌ ជាក្ដ់សតង។ ក្នុ ងក្រណីខាងផលើផនោះ ្ក្សួងមានសម្តថកិ្ចា្តូវផធើ វផសចក្តីរាយការរូនរដ្ឋសភា ឬរូនគណៈក្មាា
ធិការអចិនស្រនតយរ៏បស់រដ្ឋសភាជាបន្ទា នផ់ដ្ើម្បីសផ្ម្ច។ ផសចក្តីសផ្ម្ចរបស់គណៈក្មាា ធិការអចិនស្រនតយរ៏បស់រដ្ឋសភា ្តូវដ្ឋក្់
រូនសម្យ័្បរុរំដ្ឋសភាខាងម្ុខ្ ផដ្ើម្បីអនុម្ត័តម្ម្តិភាគផ្ចើនពីរភាគបីននសមារិក្រដ្ឋសភាទាងំម្ូល។ ក្នុ ងក្រណីទាងំអស់
ខាងផលើផនោះ ការ ំុខ្លួ ន ការផចាទ្បកានត់ំណាងរាស្រសតណាម្យួ្តូវតែ ក្ ្បសិនផបើរដ្ឋសភាបានបផញ្ាញម្តិឲ្យតែ ក្តម្ម្តិភាគ
ផ្ចើនបីភាគបនួននចំនួនសមារិក្រដ្ឋសភាទាងំម្ូល។» 

ក្នុងក្រណីខាងផលើផ ក្ ក្មឹ្ សុខា ទទួលបានអភយ័ឯក្សិទធិ ផហើយ្តូវបានតុ ការផកាោះផៅឲ្យចូលខ្លួនម្ក្បភំល ឺ
ផដ្ឋយពុំមានការផសើនសំុផៅរដ្ឋសភាផដ្ើម្បសំុីដ្ក្អភយ័ឯក្សិទធិដូ្ចផនោះគឺការរផំ ភចាប។់  

ការអនុវតតនរ៍បស់ា ដ្ំបងូរារធានីភនផំពញផនោះ បញ្ញា ក្ថ់ា ផបក្ខរនជាបផ់នន តរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតមិ្និ្តូវ
បាន្តល់អភយ័ឯក្សិទធិផន្ទោះផទ ផហើយមាននយ័ថាផបក្ខរនជាបផ់នន តរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិក្ម៏្និទានក់ាល យជាអនក្តំណាង
រាស្រសតដដ្រ ដូ្ផចនោះផគអាចនិយយបានថា ដ្ំផណើ រការរដ្ឋសភានីតិកាលទី៥ផនោះ ផៅម្និទាន់្ សបច់ាបផ់ៅផ ើយ ផ្រោះថា ផបើពិ
និតយផៅផលើមា្ត៧៦ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា ដដ្លដចងថា«រដ្ឋសភាមានសមារិក្តំណាងរាស្រសតយ៉ា ងតិច១២០របូ»។ 

៤.៧ សក្មមភាេមេក្ខជនជាេ់មនោ តរេសគ់ េក្សសម្ គ្ ុះជាតិមប្កាយអាំឡងុមេលមបាុះមនោ ត 

ផ្កាយពីសភាជាតិនីតិកាលទី៥បានបផងកើតផ ើងផដ្ឋយការផបើក្្បរុំដ្ំបូងផ្កាម្វតតមាន្ពោះម្ហាក្ស្តនងិ ផបក្ខរនជាប់
ផនន តគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជាកាលពីនថ្ៃទី២៤ ដខ្ក្ញ្ញា  ២០១៣ ផគសផងកតផ ើញថាផបក្ខរនជាបផ់នន តម្ក្ពីគណបក្សសផស្រ រ្ ោះ
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ជាតិដដ្លផធវើពហិកាម្និចូលរមួ្្បរុំសភា ម្យួចំនួន បានផធវើសក្ម្ាភាពយ៉ា ងសក្ម្ាក្នុងការចូលរមួ្ផរៀបចំ និងដ្ឹក្ន្ទបំាតុក្ម្ា។ 
ចាបផ់ពលបផងកើតសភាឯក្បក្ស រហូតដ្ល់ដខ្ម្ក្រា នន ២ំ០១៤ ផគសផងកតផ ើញមានបាតុក្ម្ាចំនួន២៥ផលើក្ផៅរារធានីភនផំពញ
ដដ្លចូលរមួ្ឬដដ្ល្តូវបានផរៀបចំ និងដ្ឹក្ន្ទផំដ្ឋយផបក្ខរនជាបផ់នន តរបស់គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ។ បាតុក្ម្ាទាងំផន្ទោះផធវើផ ើង
ក្នុងផគ្មលបំណងដ្ធ៍ ំ គឺផដ្ើម្បរីក្យុតតិធម្រូ៌ន្បជាពលរដ្ឋដដ្លជាមាា ស់ផនន តផដ្ឋយទាម្ទារឲ្យមានការផសុើបអផងកតភាពម្និ្ប្តី
ននការផបាោះផនន ត ឬទាម្ទារឲ្យមានការផបាោះផនន តផ ើងវញិ។ ផបក្ខរនជាបផ់នន តតំណាងរាស្រសតម្យួចំនួនក្ប៍ានចូលរមួ្ក្នុង
បាតុក្ម្ាទាម្ទារ្បាក្ត់ំផ ើង្បាក្ផ់បៀវតសស៍្ងដដ្រ។ ផបក្ខរនជាបផ់នន តតណំាងរាស្រសតគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិដដ្លចូលរមួ្
យ៉ា ងសក្ម្ារមួ្មាន៖ ផបក្ខរន ក្ឹម្ សុខា ម្ណឌ លក្ំពងច់ាម្ ផបក្ខរន គួយ ប ុនផរឿន ម្ណឌ លក្ំពងច់ាម្ ផបក្ខរន សុន ឆយ័ 
ម្ណឌ លភនផំពញ ផបក្ខរន ហូរ វា៉ា ន ់ ម្ណឌ លភនផំពញ ផបក្ខរន ម្រួ សុខ្ហួរ ម្ណឌ លបាតដ់្ំបង ផបក្ខរនយឹម្ សុវណណ  ម្ណឌ ល
ភនផំពញ ផបក្ខរន ដក្ សុវណណ រតន ៏ ផបក្ខរន រូ ុង សូម្៉ាូរា៉ា  ម្ណឌ លភនផំពញ ។ 

V. អនុាសន៍សប្មេរ់ដឋសភា និងការហ្រក្ទ្ប្មង់េទ្េញ្ជា នផៃក្ោងុរដឋសភា  

៥.១ េប្ងឹងការប្តួតេិនតិយអាំណាចោោ រវាងគ េក្សកាន់រោឋ ភិបាល និងគ េក្សមប្ៅរោឋ ភិបា
លក្ោងុសភា នងិរវាងរាជរោឋ ភិបាល និងសភា 

ក្- មានអនុាសនរ៍បស់បនាបា់ថ នភាពអផងរតការ សងរម្សីុវលិដដ្លផសនើរផ្ម្ើសក្នុងការដបងដចក្ការដ្ឹក្ន្ទគំណៈក្ម្ា
ការរំន្ទញសភាទាងំ៩ ដដ្លក្នុងក្រណីមានរំផរ ើសពីរសំរាប់្ ក្ុម្គណបក្សកានរ់ដ្ឋឋ ភបិាល (បចាុបបននគគឺណបក្ស្បជារនក្ម្ពុ
ជា) និង្ក្មុ្គណបក្សផ្ៅរដ្ឋឋ ភបិាល (បចាុបបននគឺគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ)។ 

រផំរ ើសទ១ី៖ គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ្តូវផធវើជា្បធានរដ្ឋសភា, អនុ្បធានរដ្ឋសភាទាងំពីរ្តូវផធវើផដ្ឋយគណបក្ស្បជា
រនក្ម្ពុជា ចំដណក្គណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ្តូវ្គប់្ គង/ជា្បធានទាងំ៤គណៈក្ម្ាការរំន្ទញ រឯីគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា
្គប់្ គង/ជា្បធានទាងំ៥គណៈក្មាា ការរំន្ទញ។ ្ាុយម្ក្វញិ  

រផំរ ើសទ២ី៖ គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា្តូវផធវើជា្បធានរដ្ឋសភា, អនុ្បធានរដ្ឋសភាទាងំពីរ្តូវផធវើផដ្ឋយគណបក្ស   
សផស្រ រ្ ោះជាតិ ចំដណក្គណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា្តូវ្គប់្ គង/ជា្បធានចំននួ៤គណៈក្មាា ការរំន្ទញ រឯីគណបក្សសផស្រ រ្ ោះ
ជាតិ្តូវ្គប់្ គង/ជា្បធានទាងំ៥គណៈក្មាា ការរំន្ទញ។ 

ខ្- ក្នុងនតីិកាលទ៥ី ននរដ្ឋសភា ន្ទយក្រដ្ឋម្ស្រនត ី និងសមារិក្រាររដ្ឋឋ ភបិាលនឹង្តូវម្ក្ផឆលើយឆលងយ៉ា ងសក្ម្ាជាម្យួ
តំណាងរាស្រសត ្សបតម្បទបញ្ាតតិ ដូ្ចមានដចងផៅក្នុងមា្តទី៩៦ រំពូក្ទី៧ មា្តទី១២១ថ្ាី រំពូក្ទី១០ ននរដ្ឋធម្ានុញ្ា  និង
មា្តទី១ ទី២ និងទី៨ ននចាបស់តីពីការផរៀបចំ និងការ្ប្ពឹតតផៅននគណៈរដ្ឋម្ស្រនតី។ ការម្និផគ្មរព និងម្និអនុវតតតម្មា្ត
ខាងផលើ សមារិក្សភានឹងផធវើញ្ញា តតិសតី     បផន្ទា ស។ ផបើផលើសបីដ្ង សមារកិ្សភានឹងផធវើញ្ញា តតិដ្ក្ការទុក្ចិតតផលើន្ទយក្រដ្ឋ
ម្ស្រនតី ឬសមារិក្រាររដ្ឋឋ ភបិាល។ ផហើយផបើផៅបនតម្និផគ្មរព និងម្និអនុវតតផលើសពី្ បាដំ្ង សមារិក្សភានងឹពិភាក្ាសំផរច
អំពីការដ្ក្ការទុក្ចិតតផៅផលើរាររដ្ឋឋ ភបិាល ឬគណៈរដ្ឋម្ស្រនតី។ 
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៥.២ យនតការដឹក្នាំ និងប្តួតេិនតិយមលើការអនុវតតន៍ក្ចិចសនានមោបាយអាំេ៊ីក្ាំហ្រ ទ្ប្មង ់

គ-បផងកើតគណៈក្ម្ាការសភាចំរោុះ ឬ្ក្ុម្្បកឹ្ាម្យួ សតីពកី្ំដណទ្ម្ងដ់ដ្លមានសមាសភាពម្ក្ពីសមារិក្សភាគណ
បក្ស្បជារនក្ម្ពុជា៩របូ និងគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ៩របូ (ក្នុងផន្ទោះសមារកិ្សភាមាន ក្រ់បស់គណបក្សម្ក្ពគីណៈក្ម្ាការ
បផចាក្ផទសរដ្ឋសភាម្យួ) ផដ្ើម្បដី្ឹក្ន្ទ ំនិង្តតួពិនតិយផម្ើលការអនុវតតក្ំដណទ្ម្ង ់ (ក្ចិា្ពម្ផ្ពៀងនផយបាយ)។ មាន្បធាន
តល ស់ផវនត(ម្យួ្តីមាសម្តងរវាងគណបក្ស្បជារនក្ម្ពុជា និងគណបក្សសផស្រ រ្ ោះជាតិ)។ 

គណៈក្ម្ាការសភាចំរោុះ ឬ្ក្មុ្្បឹក្ាសតីពកី្ំដណទ្ម្ងម់ានសិទធិសផ្ម្ចផលើយុតតិាស្រសត និងអំពីដ្នការក្ំដណទ្ម្ង ់
្ពម្ទាងំផរៀបចំក្ិចា្បរុាំធារណៈដដ្លផកាោះផៅរាររដ្ឋឋ ភបិាលផរៀងរាល់ម្យួដខ្ម្តងផដ្ើម្បរីាយការណ៍អពំីការអនុវតតននក្ំដណ
ទ្ម្ង។់ អនក្រំន្ទញការ នងិតំណាងអងរការសងរម្សីុវលិ្តូវបានអផញ្ា ើញផដ្ើម្បចូីលរមួ្សផងកតការណ៍ និង្តល់របាយការណ៍ឯក្
រារយននការវាយតនម្លផលើការអនុវតតនក៍្ំដណទ្ម្ង់្ ងដដ្រ។ 

៥.៣ វិមាធនក្មម េទ្េញ្ជា នផៃក្ោងុរេសរ់ដឋសភា 

 -ការបផងកើត្ក្មុ្ផ ើងបផញ្ាញម្តកិ្នុងសម្យ័្បរុផំពញអងរ៖ តណំាងរាស្រសតម្ក្ពីគណបក្សតិចជាង១០អាសនៈម្និ
អាចបផងកើត្ក្ុម្បផញ្ាញម្តិឯក្រារយផដ្ឋយខ្លួនឯង ផហើយតំណាងរាស្រសតខ្លោះ្តូវបាតប់ងសិ់ទធិបផញ្ាញម្តិរបស់ខ្លួន និងខ្លោះផទៀត
្តូវផៅចូលរមួ្ជាម្យួគណបក្សដ្នទដដ្លជាគូរ្បក្ួត្បដរងដ្ផណតើ ម្អំណាចរបស់ខ្លួន។ ដូ្ចផនោះ្តូវផធវើវផិាធនក្ម្ា្បការ៤៨
ថ្ាី (ពីរ) ននបទបញ្ញា ន្ាក្នុ ងរដ្ឋសភា ផដ្ឋយអនុញ្ញា តឲ្យគណបក្សដដ្លទទួលបានអាសនៈតិចជាង១០ អាចបផងកើត្ក្ុម្បផញ្ាញ
ម្តិរបស់ខ្លួ នបាន១។ 

ង.តមាល ភាព នងិការចូលរមួ្ពមីាា ស់ផនន តផៅក្នុងគណៈក្ម្ាការរនំ្ទញរដ្ឋសភា៖ ការសផងកតប ា្ ញថា ការពិភាក្ាផសចក្តី
្រងចាប/់ផសនើចាបផ់ៅសម្យ័្បរុំផពញអងរ គឺ្ គ្មនដ់តជាផវទិកាប ា្ ញឲ្យលែផម្ើលដតប៉ាុផណាណ ោះ ផដ្ឋយ្គបរ់ផបៀបវារៈទាងំអស់
្តូវបានអនុម្ត័ជានិចា។ ទាងំថាន ក្ដ់្ឹក្ន្ទរំាររដ្ឋឋ ភបិាល និងរដ្ឋសភាសុទធដតបានផលើក្ផ ើងថា ផសចក្តី្រងចាប់ៗ ្តូវបាន
ពិភាក្ាយ៉ា ងសីុរផ្ៅផៅក្នុងគណៈក្ម្ាការរំន្ទញរដ្ឋសភា ម្ុននឹងចូលដ្ល់សម្យ័្បរុផំពញអងរផដ្ើម្បរីដ្ឋសភាអនុម្ត័។ ផៅខ្
ណៈដដ្លសម្យ័្បរុំផពញអងរផបើក្ទូ យឲ្យមានការចូលរមួ្សផងកតពមីាា ស់ផនន ត។ ការពិភាក្ាផៅក្នុងគណៈក្ម្ាការរំន្ទញ
ដបរជាការសំ្តផ់ៅវញិ និងម្និផបើក្ឲ្យ មានការចូលរមួ្សផងកតការណ៍ផៅវញិ។អនុាសន ៍ ផសនើ រដ្ឋសភាផបើក្ទូ យឲ្យមាន
ការចូលរមួ្សផងកតការរាល់ការពិភាក្ាផសចក្តី្រងចាប/់ផសនើចាបផ់ៅក្នុ ងគណៈក្ម្ាការរនំ្ទញរដ្ឋសភា ផដ្ើម្បីបផងកើនការចូលរមួ្
របស់មាា ស់ផនន តផៅផលើ ផសចក្តី្រងចាប ់និងតមាល ភាពក្នុ ងការពិភាក្ា។ រដ្ឋសភាគួរផបើក្ចំហ្ងដដ្រឲ្យ្បជាពលរដ្ឋ សងរម្សីុ
វលិ ដ្នក្ឯក្រន និងភាគីរក្ព់ន័ធ មានលទធភាព ចូលាដ ប ់ និង/ឬ្តល់ផយបល់ និងសក្ខីក្ម្ាក្នុ ងកិ្ចា្បរុគំណៈក្ម្ាការរនំ្ទញ
នីម្យួៗរបស់រដ្ឋសភាជាម្យួតំណាង រាររដ្ឋឋ ភិបាល 

ច. ការទទួលារ ល់្បធានមាន “្ក្ុម្”គណបក្សរទំាស់/ឬគណបក្សផ្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល និងរដ្ឋឋ ភិបាល “្សផមាល”របស់
្ក្ុម្គណបក្សរទំាស់។ 

ឆ. រដ្ឋសភា្តូវបផងកើនសម្តថភាព និងថ្វកិាស្មាបក់ារយិល័យតំណាងរាស្រសតផដ្ើម្បីឲ្យបុគរលិក្អាចបំផពញតួន្ទទីរបស់
ខ្លួ នជាាព នរវាង្បជាពលរដ្ឋនិងអនក្តំណាងរាស្រសត និងរសួរុលដក្លម្ែអាគ្មរការយិល័យតំណាងរាស្រសតចាស់ៗផ ើងវញិ។ 

រ. រដ្ឋសភា្តូវផបើក្ចំហឲ្យអនក្សផងកតការណ៍ ្បជាពលរដ្ឋ សងរម្សីុវលិ ដ្នក្ឯក្រន និងភាគីរក្ព់ន័ធមានលទធភាព 
ចូលាត បនិ់ង/ឬអផងកតកិ្ចា្បរុគំណៈក្ម្ាការរនំ្ទញនីម្យួៗរបស់រដ្ឋសភាជាម្យួតំណាងរាររដ្ឋឋ ភិបាល 
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៥.៤ វផិាធនក្ម្ា លក្ខនិតក្ៈតណំាងរាស្រសត និងចាបផ់នន តផ្រើសតងំតណំាងរាស្រសត 

ឈ. ដ្ក្មា្ត៥ ននលក្ខនតិក្ៈតំណាងរាស្រសតផដ្ើម្បីព្ងឹងអភយ័ឯក្សិទធិសភាក្នុ ងការបផញ្ាញម្តិនិងការផធវើសក្ម្ាភាព
ការររដ្ល់្បផយរនរ៍បស់្បជាពលរដ្ឋ។ 

ញ. សមារិក្រដ្ឋសភា្តូវមានការ្ដួ ចផ្ដើម្ និងឆនាៈនផយបាយក្នុ ងការផធវើវផិាធនក្ម្ាមា្ត១២០ ននចាប ់សដី ពីការ
ផបាោះផនន តផ្រើសតងំតំណាងរាស្រសដ ផដ្ើម្បីធាន្ទនូវឯក្រារភាព និងអំណាចរបស់សមារិក្សភា បុគរលមាន ក្់ៗ  ផដ្ឋយមិ្នចង
សមារិក្ភាពអនក្តំណាងរាស្រសដផៅនឹងសមារិក្ភាពរបស់គណបក្សនផយបាយ។  

៥.៥  ព្ងឹងសម្តថភាពផលខាធិការដ្ឋឋ នរដ្ឋសភា៖ 

ដ្. អគរផលខាធិការដ្ឋឋ នរដ្ឋសភា្តូវមានយនដការចាស់ ស់ម្យួក្នុ ងការស្ម្ួលដ្ល់ការបញ្ាូ នឯក្ារន្ទន្ទរបស់
្បជាពលរដ្ឋផៅអនក្តំណាងរាស្រសដ។  

ឋ. រដ្ឋសភាគួរ្ដល់ផសចក្ដី្រង/ផសនើចាបន់្ទន្ទដ្ល់្បជាពលរដ្ឋ ក្ដូ៏្ចជាអនក្សផងកតការណ៍ដដ្លចងប់ានឯក្ារទាងំ
ផន្ទោះយក្ម្ក្សិក្ាតម្ការផសនើ សំុ។ 

ឌ. រដ្ឋសភា្តូវបផងកើនសម្តថភាព និងថ្វកិាស្មាបក់ារយិល័យតំណាងរាស្រសតផៅតម្ម្ណឌ លផដ្ើម្បីឱយបុគរលិក្អាច
បំផពញតួន្ទទីរបស់ខ្លួ នជាាព នរវាង្បជាពលរដ្ឋ និងអនក្តណំាងរាស្រសដ និងរួសរុលដក្លម្ែអាគ្មរការយិល័យ  
តំណាងរាស្រសដចាស់ៗផ ើងវញិ។  

ឍ. ម្ស្រនដីននអគរផលខាធិការដ្ឋឋ នរដ្ឋសភាទាងំអស់្តូវមានរហំរអពា្កឹ្តយ។ 
 
 

 
 
 


