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ភនេំពញ ៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៤ 

េសចក្តី្របកសអតថបទ 

ស្តពីី 

ករបេងកើតថន ក់ដឹកនតំំ ង ្រស្ត និង្របធន្រកុមភគតិចេនរដ្ឋសភ 
 

 ្រកុមភគតិចេនរដ្ឋសភ ច្រតូវបននិយយថ ្រកុមគណបក ្របឆងំេនរដ្ឋសភឬ (្រកុម)គណបក មន
សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល។ េនកមពុជអនកនេយបយភគេ្រចើន មនិចងឲ់យេ្របើពកយ

«គណបក ្របឆងំេនរដ្ឋសភ» ដូចេនះេហើយេនកនុង កិចច្រពមេ្រព ងថន កដឹ់កនគំណបក ្របជជនកមពុជ និងគណ
បក សេ្រងគ ះជតិ េនៃថងទី២២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ និងវេិ ធនកមមជំពូកទី១៥ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  មនករេ្របើពកយថ 
«គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល»។ 

 េនៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ ្រ បែ់តេមដឹកនគំណបក ទងំពីរបនេ្រជើសេរ ើសពកយថមីមយួេទៀត គឺ«្រកុម
ភគតិចេនរដ្ឋសភ»។ ្របករ០៤ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងៃថងទី២២ ែខកកក  ឆន  ំ ២០១៤ ៃនថន កដឹ់កនគំណបក ទងំពីរ
បនបញជ កថ់ «េលើកកមពស់តួនទី និងសិទធិអំ ចរបស់គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដល មនិចូលកនុង ជរ ្ឋ
ភបិល»។ ្រកុមភគតិចេនរដ្ឋសភ ចក្ល យជបញញត្តិថមី។ មនករពនយល់ថ ្របធន្រកុមភគតិចេនរដ្ឋសភគឺយក
គំរូ មរដ្ឋសភសហរដ្ឋ េមរកិ។ ្របេទសសហរដ្ឋ េមរកិគឺ្របកនរ់បប្របធនធិបតីនិយម ែដលមនិដូច្របេទស
កមពុជជរបបសភនិយម។ ្របេទសសហរដ្ឋ េមរកិមន្របធន្រកុមភគតិច និង្រកុមេ្រចើនេនរដ្ឋសភផងែដរ។ 
ជេគលករណ៍្របធន្រកុមភគតិច និង្របធន្រកុមភគេ្រចើនែតងែតជួបគន ្របជំុពិភក អំពីបញ្ហ ធំ ច្រមូងច្រមះរបស់
ជតិ េពលខ្លះកម៏នករសនទនរមួរ ង្របធន្រកុមភគតិច ្របធន្រកុមភគេ្រចើនេនរដ្ឋសភ ជមយួនឹង្របធន
ធិបតី។ កនុងនយ័េនះ េន្របេទសកមពុជ ្របធន្រកុមភគេ្រចើន គឺជនរ ? គណបក ដឹកនរំ ្ឋ ភបិល ឬគណបក
កនអំ់ ច្របែហល និយយេទដល់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី េ្រពះថនយករដ្ឋម្រន្តីៃនគណបក ្របជជនកមពុជបន
ករទុកចិត្តភគេ្រចើនពីគណបក មន សនៈភគេ្រចើនេនរដ្ឋសភ  េ្រពះថកិចច្រពមេ្រព ងគណបក ទងំពីរេនៃថង
ទី២៨  ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤បនបញជ កថ់មនករសនទនរ ងនយរដ្ឋម្រន្តី និង្របធន្រកុមភគតិចកនុងរដ្ឋសភអំពី
បញ្ហ ្របេទសជតិ។ ្រតងេ់នះ្របធន ឬអនុ្របធនរដ្ឋសភមនិែមនតំ ងឲយថន កដឹ់កន្ំរកុមភគតិច ឬ្រកុមភគេ្រចើន
រដ្ឋសភេទ។ ្របធន និងអនុ្របធនរដ្ឋសភមនតួនទីដឹកន ំឬស្រមបស្រមួលករ្របជំុសេ្រមច ឬដំេណើ រកររបស់រដ្ឋ
សភ។ 

ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិបេតយយ។ 

V
ision

	:		A
	dem

ocratic	society	that	dem
ocratization	in	particular	dem

ocratic	elections	are	prom
oted	and	qualified	to	bring	benefits	to	people.	

គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ  ីនិងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌   េនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ   
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 េនសហរដ្ឋ េមរកិ ្របធន្រកុមភគតិច ្របធន្រកុមភគេ្រចើន ឬ្របធនធិបតិមនិែមនជេមដឹកនៃំន
គណបក របស់ខ្លួនេទ ចំែណក្របេទស្របជធិបេតយយកនរ់បបសភនិយម (ច្រកភពអងេ់គ្លស និង អូ្រ ្ត លី) 
ពិេសសគំរូ Westminister ទទួល គ ល់េមដឹកន ំ ឬ្របធន[្រកុម]គណបក ្របឆងំ ែដលគឺជ្របធនគណបក
្របឆងំមយួមន សនៈេ្រចើនជងេគេនរដ្ឋសភ។ របបសភនិយមៃនគំរូ Westminister មនេមដឹកន[ំ្រកុម]
គណបក ្របឆងំ នយករដ្ឋម្រន្តី និង្របធន អនុ្របធនរដ្ឋសភ។ 

ចប់ ងំពីវេិ ធនកមមជំពូក១៥ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  គណបក ្របឆងំេនកមពុជ្រតូវបនទទួល គ ល់ជ 
គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល និងមនសិទធិអំ ចេសនើគន  នឹងគណបក ដឹកនំ
ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករេ្រជើសេរ ើសសមសគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)។ កនុងចំេ មសមស

ភព្របបំនួរូប សមសភពបនួរូប្រតូវេ្រជើសេរ ើសេ យគណបក ដឹកនំ រ ្ឋ ភបិល បនួរូប្រតូវេ្រជើសេរ ើសេ យ
គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល និងមយួរូបេទៀត្រតូវេ្រជើសេរ ើសេ យមនករ
្រពមេ្រព ងគន រ ងគណៈបក ទងំអស់ែដលមន សនៈកនុងរដ្ឋសភ។ 

 រដ្ឋធមមនុញញមន ននុ្រកមខពស់ជងបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ។ ពកយ «្របធន្រកុមភគតិចេនរដ្ឋសភ» ែដល
គណៈបក ទងំពីរនឹងេ្របើ្របស់កនុងវេិ ធនក៍មម្របករ៤៨ថមី(ពីរ)ៃនបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ គឺ មននយ័សំេ េទេលើ 
្របធន(្រកុម)គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល។ ែដលប ្ត ្របេទស្របកនរ់បប
សភនិយមមយួចំនួនេ ថ្របធន(្រកុម)គណបក ្របឆងំ។ ដូចេនះ ជករ្របេសើរ កនុងករេ្របើពកយ ្របធន(្រកុម)
គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល ជជងេ្របើពកយ្របធន្រកុមភគតិចេនរដ្ឋ
សភ។ មយ៉ងវញិេទៀតករេ្របើពកយេនះ ដូចគន នឹងពកយកនុងម្រ  ១៥១ ថមី(ពីរ) ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។ មនករេលើកេឡើងថ 
្របធន្រកុមភគតិចេនរដ្ឋសភ្រតូវមន សនៈយ៉ងតិច ២៥% ែត្របេទសឥ ្ឌ ថន កដឹ់កនគំណបក ្របឆងំែដល
គណបក េនះមន សនៈេ្រចើនជងេគយ៉ងតិច ១០%។ េបើេទះបី្រតឹម១០% បចចុបបនន្របេទសឥ ្ឌ ពំុមនេម 
ដឹកនគំណបក ្របឆងំផ្លូវករផង។ 

 ករេរៀបចំឲយមនថន កដឹ់កនតំំ ង ្រស្តៃនគណបក នេយបយែដលមន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ ដូចែដល
មនែចងកនុងលទធផលៃនជំនួបកំពូលរ ងថន កដឹ់កនកំំពូលៃនគណបក ទងំពីរ កលពីៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ 

កដូ់ចជផ្តល់ករលំបក និងសមុគ ម ញ ឬមនិជក់ កថ់គណបក ែដលទទួលបន សនៈតិចជង្របភំគ
រយ(០៥%) ៃន សនៈរដ្ឋសភទងំមូល ចបេងកើត្រកុមតំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួនេនរដ្ឋសភ។ គណបក ្របជជន
កមពុជ បនេលើកេឡើងថ «្របធនតំ ង ្រស្តរបស់គណបក នេយបយ មន សនៈចបពី់០៥%េឡើងេទ 
(គណបក េនះ) ចចង្រកងជ្រកុមែដលេគេ ថ្របធន្រកុមតំ ង ្រស្តគណបក នេយបយនីមយួៗ......។ កនុង
ចំេ ម្រកុម្របធនតំ ង ្រស្តគណបក នេយបយនីមយួៗ ្របធន្រកុមគណបក នេយបយ ែដលមន
សនៈយ៉ងតិច ២៥% ៃនរដ្ឋសភ នឹងក្ល យជ្របធន្រកុមភគតិច.......»។ េ កនយកម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ៃន

គណបក ្របជជនកមពុជ កប៏នបញជ កប់ែនថមកលពីៃថងទី០៤ ធនូ ២០១៤ ែដរថ« ពីមុនមន្រកុមតំ ង ្រស្ត កនុង
មយួ្រកុមមន១០នក ់ ស្រមបក់រពិភក  ប៉ុែន្តេនមន្របធន្រកុមតំ ង ្រស្តៃនគណបក ែដលមន សនៈកនុង
សភ... គណបក ែដលមន០៥%េឡើងេលើ្រតូវបេងកើតឲយមន្រកុមតំ ង ្រស្តទងំគណបក កនុងរ ្ឋ ភបិល និងបក
េ្រករ ្ឋ ភបិល។ មន្រកុមតំ ងមយួែដលមនសេម្លង២៥%ែដលចតទុ់កថធំជេគ គឺជៃដគូសនទនជមយួ្របមុខ
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ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភបិល»។ ករេលើកេឡើងខងេលើេនះ បែនថមភពមនិចបស់ ស់ថ េតើ្របធន្រកុមតំ ង ្រស្ត 
គណបក នេយបយ្រតូវមន សនៈចបពី់០៥% និងមនតួនទីជអ្វី និងេដើមបបំីេពញសិទធិអំ ចអ្វី? ថេតើ្របធន
្រកុមភគតិច និយយេទដល់គណបក ្របឆងំ ឬគណបក កនអំ់ ច កេ៏ យ ឲយែតមន សនៈយ៉ងតិច
២៥% ឬកសំ៏េ ែតគណបក ្របឆងំ ឬគណបក មន សនៈកនុងសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល?  

 មយ៉ងវញិេទៀតករកំណតយ់ក សនៈចំនួន ២៥%ៃនរដ្ឋសភ  ៃនគណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដល
មនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល ជល័កខខណ័្ឌ ករបេងកើត្របធន្រកុមភគតិចេនះ េនមនភពមនិចបស់ ស់្រតងថ់ 
ចំនួន សនៈ២៥%េនះ ជ សនៈៃនគណបក ែតមយួ ឬ ចជចំនួន សនៈៃនករបូកបញចូ លគន ៃន្រកុមគណបក
មន សនៈកនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល? េ្រពះករត្រមូវចំនួនភគរយៃន សនៈេ្រចើន េបើដូចរដ្ឋ
សភេន ណត្តិកន្លងមកគម នេទ្របធន្រកុមភគតិច។ 

ករបេងកើត្របធន្រកុមភគតិច ចចូលរមួេលើកកមពស់តួនទីគណបក ្របឆងំ ឬគណបក  មន សនៈកនុងរដ្ឋ
សភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល និងបេងកើនវបបធមស៌នទនរ ងថន កដឹ់កនគំណបក នេយបយែដលមន ស
នៈកនុងរដ្ឋសភ។ ជករពិត ស់ តួនទីរបស់្របធន្រកុមភគតិចេនរដ្ឋសភ ឬថន កដឹ់កនគំណបក ្របឆងំ មន
សិទធិអំ ចកនុងករេដញេ លកនុងសភឈរទល់មុខជមយួនយករដ្ឋម្រន្តី េបើេយង មគំរូ្របេទសៃន 
Westminister។ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ែថ្លងជ ធរណៈ កនុងពិធីែចកសញញ ប្រតដល់និសិ ត កលពីៃថងទី 
០៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ថ្របធន្រកុមភគតិច នៈេសមើនយករដ្ឋម្រន្តីេនះ គឺបង្ហ ញអំពី សនៈ្រកមស្រមបក់រេរៀបចំ
ែផនកពិធីករ.....1។ ដូចេនះពិធីករៃនករពិភក េដញេ លកនុងរដ្ឋសភ គួរមនវត្តមន នយករដ្ឋម្រន្តី និង្របធន្រកុម
ភពតិច(ៃនគណបក ្របឆងំ) អងគុយ ឬឈរទល់មុខគន ។ មយ៉ងេទៀតពិធីករកនុង រដ្ឋសភ េនេពលនយករដ្ឋម្រន្តីែថ្លង
សុនទរកថដល់េភញ វសំខន់ៗ  កទុ៏កេពលឲយ្របធន្រកុមភគតិច(ៃនគណបក ្របឆងំ) មនឱកសែថ្លងសុនទរកថផង
ែដរ។ ្របធន្រកុមភគតិចគួរ្រតូវបនអនុញញ តឲយបេងកើតអនកនពំកយ ៃន្រកុមភគតិចេនរដ្ឋសភទទួលបនទុកវស័ិយ
សំខនរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ េ្រពះថ គណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភ ែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិលមនិបន
ដឹកន្ំរគបគ់ណៈកមមករជំនញៃនរដ្ឋសភ។ 

េរឿង្របេសើរ ្របសិនេបើនយករដ្ឋម្រន្តី ែដល្របធន្រកុមភគេ្រចើនេនរដ្ឋសភ េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ ជមយួ
្របធន្រកុមភគតិច និងទទួលយកេយបល់េនះេទពិចរ មុននឹងេធ្វើករសេ្រមចចិត្តសំខន់ៗ  ដូចជ ករែតង ងំ
ថន កដឹ់កនំ ថ បន័រដ្ឋសំខន់ៗ ដូចជ្របធនអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយ ជេដើម។ កនុងករេធ្វើវេិ ធនកមម្របករ
៤៨ថមី(ពីរ)  គណបក ទងំពីរគបប្ីរពមេ្រព ងគន លបេ់ចលលកខខណ្ឌ ត្រមូវតំ ង ្រស្ត១០នក ់ កនុងករបេងកើត្រកុម 
ឬទុកឲយមន្រកុមតំ ង ្រស្តចំនួន០១ចំេពះគណៈបក ទទួលបន សនៈតិចជង១០ ែដលផ្តល់ករបេញចញមតិ
ដល់គណបក េនះកនុងសភេពញអងគ។ វេិ ធនកមមបទបញជ ៃផទកនុងគួរ កប់ញចូ លេគលករណ៍ែបងែចកអំ ចេន
កនុងរដ្ឋសភថ  គណបក ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភបិល ទទួលតួនទីដឹកនគំណៈកមមករ មនចំនួនេសមើនឹងចំនួនគណៈកមមករ
ដឹកនេំ យគណបក មន សនៈកនុងរដ្ឋសភ ែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិល។ ករែបងែចកអំ ចចបស់ ស់
                                                      

1	អតថបទ៖ េ កហុ៊ន	ែសន៖	កមពុជគម ននយករដ្ឋម្រន្តីពីរេនះេទ, េ យ៖ វណ្ណ សុគនធ , វទិយប ងំអន្តរជតិ,ចុះផ យៃថងទី០៤ ធនូ ២០១៤ 	
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កនុងករដឹកនគំណៈកមមករជំនញ រដ្ឋសភ និងករមន្របធន្រកុមភគតិច ឬ្របធន្រកុមៃនគណបក មន សនៈ
កនុងរដ្ឋសភែដលមនិចូលរមួកនុង ជរ ្ឋ ភបិលេ្រចើនជងេគ ជមយួតួនទី និងសិទធិអំ ចចបស់ ស់ ចនមំកនូវ
ករអភវិឌ  ៃនលទធិ្របជធិបេតយយកនុងរបបសភនិយមៃន្របេទសកមពុជ។ 
 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង៖ 
 េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តិ ៃនអងគករខុមែ្រហ្វល  ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
 េ ក េសៀន ប៊ុនរទិធ ម្រន្តីែផនកអេងកត ៃនអងគករខុមែ្រហ្វល ០៨៩ ២១ ២១ ១០  

 
េបសកកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជួយ បេងកើតបរយិកសគួរជទីេពញចិត្ដ និងមនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់ ទី១/េដើមបឱីយមនដេំណើ រ
ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនងិយុត្តធិម ៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មត ិ េដើមបទីទួលបននូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់មរមយ, ករអបរ់េំដើមបផី្ដល់ពត័ម៌ន
ដល់អនកេបះេឆន ត អំពសិីទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពួកេគ ែដល ច ងំនូវភពមនិ្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍
អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដើមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលើដំេណើ រករ េបះេឆន តមយួែដលមនិលំេអៀង និងមនិ្របកនប់ក ពួក 
ទី២/ េដើមបឱីយមនអតថនយ័ៃនដំ កក់លេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអបរ់ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរញុេលើកទកឹចិត្ដ 
្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ នងិករេធ្វើេសចក្ដសំីេរចនន ករតសូ៊មត/ិបញចុ ះបញចូ លេដើមបឱីយមនករែកទ្រមង ់ ដំេណើ រ
ករេបះេឆន តែដលបេងកើននូវគណេនយយភព (ករទទួលខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដជីបេ់ឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ 
និងឆបរ់ហ័ស េដើមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមនិលំេអៀង និង្របកនប់ក ពួក េទេលើករបំេពញកមមវធិនីេយបយ និង
ដំេណើ រករអនុវត្ដន ៍ករងររបស់ម្រន្ដីជបេ់ឆន ត។ 


