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ថ្ថៃទី២០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
សេចក្តបី្រកាេអត្ថរទេតពី ី

ការពចិារណាស ើការរស្កើនចំននួអាេនៈរដ្ឋេភា 
 ការខែវងគាំនិតគ្នន រវាងគណបកសជាបឆ់្ឆ្ន តទាំងពីរ គឺគណបកសរបជាជនកមពុជា និងគណបកសសឆ្គ រ្ ោះ
ជាតិឆ្លើបញ្ហា ថ្នការបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈរបស់រដឋសភា ខដលឆ្សនើឆ្ោយគណបកសរបឆ្ាំងឆ្ៅខតបនតភាពខែវង
គាំនិតគ្នន  ឆ្ោយភាគីគណបកសរបជាជនកមពុជា មនិរតឹមខតមនិយល់រពមបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈបខនថមប ុឆ្ ណ្ ោះ
ឆ្ទ ប ុខនតបានឆ្សនើឲ្យលុបឆ្ោលបញ្ញតតិខដលពាកព់ន័ធនឹងរូបមនតថ្នការគណនាអាសនៈ ខដលមានខចងកនុង
មារា៧ ៨ និងមារា៩ ខថមឆ្ទៀត ឆ្ ើយចងរ់កាចាំននួអាសនៈ១២៣ឆ្នោះជាឆ្រៀងរ ូត ឆ្ោយគ្នម នការខក
ខរបឆ្ ើយ។ ឆ្ទោះជាយ ង្កតី គណបកសសឆ្គ រ្ ោះជាតិបានឆ្សនើសុាំឲ្យរកាទុកបញ្ញតតិឆ្នោះដខដល និងឆ្សនើឲ្យ
មានបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈយ ងឆ្ោច្ស់៦អាសនៈបខនថមឆ្ទៀត។ ឆ្ោក ប និ ឈនិ របធានរកុមការ្រ
កាំខណរទងក់ារឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តខាងគណបកសរបជាជន កមពុជាបានបញ្ហា កថ់ា « គឺរតូវរកាទុកចាំននួ១២៣ អាស
នៈឆ្នោះជាឆ្រៀងរ ូត»។ ភាគីគណបកសរបជាជន បានបញ្ហា កជ់ាំ រ ថា ការផ្លល ស់បតូរ គឺឆ្ធវើឆ្ ើងសរមាបខ់ត
ឆ្ែតតខដលបឆ្ងកើតថមី គឺឆ្ែតតតបូងឃមុ ាំខដលរតូវកាតយ់កអាសនៈចាំននួ ៨អាសនៈឆ្ចញពីឆ្ែតតកាំពងោ់មខត
ប ុឆ្ ណ្ ោះ។  
 ឆ្ៅសមយ័ឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តអាណតតិទី១ ខដលឆ្ធវើឆ្ ើងឆ្ៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣ ខដលឆ្រៀបចាំឆ្ ើងឆ្ោយអ ុនាក ់
(UNTAC, the United Nations Transitional Authority for Cambodia) ចាំននួអាសនៈរបស់រដឋសភា
មានរតឹមខត១២០អាសនៈប ុឆ្ ណ្ ោះ ជាមយួនឹងរបជាជនសរុប១០ោននាក ់ និងអនកចុោះឆ្ ម្ ោះឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត
ជិត៥ោននាក។់ ឆ្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ជាការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តជាតិសរមាបនី់តិកាលទី២ថ្នរដឋសភា ចាំននួអាសនៈ រដឋ
សភារតូវបានបឆ្ងកើនមក១២២អាសនៈ គឺឆ្កើនបានចាំននួពីរអាសនៈបខនថម ឆ្ោយឆ្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ របជាជន
កមពុជាបានឆ្កើនឆ្ ើងរ ូតដល់ជាង១១ោននាក ់ ឆ្ ើយរបជាជនខដលបានចុោះឆ្ ម្ ោះ ឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត មាន
រ ូតដល់៥ោន និង៤ខសននាក។់ បនាទ បម់ក ឆ្ៅឆ្ន ាំ២០០៣ជាការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តជាតិ សរមាបនី់តិកាលទី៣
ថ្នរដឋសភា ចាំននួអាសនៈ១២២ រតូវបានបឆ្ងកើនឆ្ ើងចាំននួ១អាសនៈបខនថមឆ្ទៀត ដូឆ្ចនោះអាសនៈសរុបរបស់
រដឋសភាសរមាបនី់តិកាលទី៣ មានចាំននួ១២៣អាសនៈ។ របជាជនកមពុជាសរុប កនុងឆ្ន ាំ២០០៣ មាន
របខ ល១៣ោននាក ់និងរបជាជនមានកនុងបញ្ា ីឆ្ ម្ ោះឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តមានរបមាណជាង ៦ោននាក។់  
 ឆ្ោយខ កសរមាបក់ារឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តជាតិសរមាបនី់តិកាលទី៤ថ្នរដឋសភា កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ និងសរមាប់

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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នីតិកាលទី៥ កនុងឆ្ន ាំ២០១៣កនលងឆ្ៅឆ្នោះ ចាំននួអាសនៈរដឋសភាមនិរតូវបានបឆ្ងកើន សូមប១ីអាសនៈ ឆ្ ើយ
ចាំននួរបជាជនកមពុជាសរុប មានរ ូតដល់ឆ្ៅរបខ ល១៥ោននាកឆ់្ៅឆ្ ើយ ជាមយួនឹងចាំននួអនកមាន
ឆ្ ម្ ោះកនុងបញ្ា ីឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត រ ូតដល់ជាង៩ោននាក ់(ខកបរ១០ោននាក)់។ 
 មានមូលឆ្ តុសាំខាន់ៗ  ខដលភាគីឆ្ធវើការ្រពាកព់ន័ធនឹងការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត រមួមានគណបកស
នឆ្យបាយ អងរការសងរមសីុវលិ  និងអនកជាំនាញ (ឆ្លើកខលងខតគណបកសរបជាជន) កនុងជាំនបួថ្នកិចច
ពិភាកាតុមូល សតីអាំពីឆ្សចកតីឆ្សនើ /ឆ្សនើចាបវ់ឆិ្ោធនកមមឆ្លើចាបស់តី ពីការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងអនកតាំ្ង 
រាគសត របពន័ធឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត និងរូបមនតថ្នការខបងខចកអាសនៈ ថ្ថៃទី២២ ខែធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៤ ឆ្ៅស ឋ្ គ្នរ ោន់
ឆ្វយ1៍ យល់ឆ្ឃើញថា ការបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈ និងការឆ្រៀបចាំការខបងខចកអាសនៈរដឋសភាាមមណឌ លរាជ
ធានី-ឆ្ែតតមយួចាំននួោឆ្ ើងវញិ។ 

ក. ទិដ្ឋភាពផ្លូវចាប់ ដោយផ្ផ្ែកដលើរបូមន្តនន្ការគណនា   
 ខផនកឆ្លើបញ្ញ តិតថ្នមារា៧ និងមារា៨ថ្នចាបស់តីពីការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត និងចាប់
សដីពីវឆិ្ោធនកមមចាប ់សដីពីការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត បានោកក់ាតពវកិចចឲ្យគណៈកមមការខក
សរមួលចាំនួនអាសនៈរដឋសភា ខដលរតូវបឆ្ងកើតឆ្ ើងឆ្ោយរពោះរាជរកឹតយ ឆ្សនើឆ្ោយទីសដីការគណៈ រដឋមគនតី 
ឆ្រកាមបញ្ញតតិមារា៧ថ្នចាបស់តីពី ចាបស់តីពីការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត និងចាបស់ដីពី 
វឆិ្ោធនកមមចាប ់ សដីពីការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត រតូវបឆ្ងកើតគណៈកមមការមយួឆ្ដើមបឆី្ធវើ 
ការ្រពាកព់ន័ធនឹងការខកខរបចាំនួនអាសនៈរបស់រដឋសភា និងខបងខចកអាសនៈាមឆ្ែតតរកុង។2 ខផនកាម   
បញ្ញ តិតថ្នមារាឆ្នោះ គណៈកមមការខដលបឆ្ងកើតឆ្ ើងឆ្ោយរពោះរាជរកឹតយឆ្នោះ ជាឆ្រៀងរាល់ឆ្ន ាំទី៣ ថ្ននីតិ
កាលនីមយួៗរបស់រដឋសភា រតូវឆ្ធវើរបាយការណ៍ និងឆ្ធវើសាំឆ្ណើ អាំពីការបខនថមអាសនៈ ឬរកាទុក ចាំននួ
អាសនៈដខដលជូនរាជរោឋ ភបិាល ឆ្ោយខផនកឆ្ៅឆ្លើោថ នភាពរបជាពលរដឋ ោថ នភាពភូមោិគសត សងរម 
និងឆ្សដឋកិចច។ ដូឆ្ចនោះ គណៈកមមការឆ្នោះមានកាតពវកិចច ឬភារកិចចចាំបងមយួ គឺរតូវសិកាសីុជឆ្រៅ ឆ្ៅឆ្លើ
ការ្រខកខរបចាំនួនអាសនៈ និងខបងខចកអាសនៈាមរាជធានី-ឆ្ែតត របស់រដឋសភាសរមាបនី់តិកាល បនាទ ប ់
ឆ្ោយខផែកឆ្លើោថ នភាពជាកខ់សតងថ្នការវវិឌ្ឍនរ៍បស់របឆ្ទស ដូចជាោថ នភាពរបជាោគសត ភូមោិគសតថ្ន
ឆ្ែតតនីមយួៗ ោថ នភាពជាកខ់សតងរបស់សងរម និងការរកីធាំធាតវ់ស័ិយឆ្សដឋកិចចកមពុជា។ គណៈកមមការឆ្នោះ
មានកាតពវកិចចសាំខានម់យួឆ្ទៀត គឺឆ្រៀបចាំឆ្ធវើឆ្សចកតីរពាងចាបស់ដីការខកខរបចាំនួនអាសនៈ និងការខបងខចក
ចាំននួអាសនៈោកជូ់នរដឋសភាឆ្ដើមបអីនុមត័។  
 ខាងឆ្រកាមឆ្នោះ ជាការគណនាោកលបងរកចាំននួអាសនៈថមីរបស់រដឋសភា ឆ្ោយខផែកឆ្លើរូបមនតកនុង 
                                                           
1 កិចចរបជុាំតុមូលខដលមានការចូលរមួខដលមានការចូលរមួពី សមពន័ធកាំខណទរមងក់ារឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត របធាន និងរកុមការ្រគណៈ
កមមការកាំខណទរមងឆ់្បាោះឆ្ឆ្ន តមកពីគណៈសឆ្គ រ្ ោះជាតិ  គណបកស  វុនសីុនបុិច  គណបកសសមពន័ធឆ្ដើមបរីបជាធិឆ្តយយ  គណ
បកសខែមរ ឈបរ់ក និងគណបកសោធារណរដឋខែមរ អនកចាំនាញខផនកចាប ់សងរម ឆ្មធាវ ីនិងអនកវភិាគឯករាជយ និងអនកោរពត័ម៌ាន
ជាឆ្រចើន។  
2  សូមអានមារា៧ ថ្នចាប ់ សតីពីចាបស់តីពីការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត និងចាបស់ដីពីវឆិ្ោធនកមមចាបស់ដីពីការ
ឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត។ 
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        =    ផ 

        =    ចថ 

= ច 

=១១៩,៨០០ នាក ់

=១៣៣ អាសនៈ 

មារា៩ថ្នចាបស់តីពីការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត និងចាបស់ដីពីវឆិ្ោធនកមមចាប ់សដីពីការឆ្បាោះ
ឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត ឆ្ោយមនិគិតចាំននួសល់ ឆ្ោយយកតរួឆ្លែចាំននួរបជាជនកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ
២០១៣ និងចាំននួរបជាជនកមពុជាបា នរ់បមាណសរមាបឆ់្ន ាំ២០១៧ (របខ ល១៦ោននាក)់ ជាឆ្គ្នល។ 
ការគណនាខាងឆ្រកាមឆ្នោះ គឺយកតរួឆ្លែរបជាជនកមពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ ចាំននួរបជាជនកមពុជា ឆ្ៅឆ្ពលឆ្បាោះ
ឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសតចុងឆ្រកាយកនលងមកឆ្នោះ (សរមាបនី់តិកាលទី៥ ឆ្ន ាំ២០១៣)  និងចាំនួនរបជា
ជនកមពុជាសរុបខដលអាចនឹងឆ្កើនឆ្ ើងរបខ ល១៦ោននាកឆ់្ៅឆ្ន ាំ២០១៧ខាងមុែ។ 
 
បម     បម ជាចាំននួរបជាពលរដឋខែមរ ឆ្ៅឆ្ពលឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត 
ចម   ចុងឆ្រកាយកនលងមកឆ្នោះ។ 
  ចម ជាចាំននួអាសនៈកនុងរដឋសភាបចចុបបនន។ 
  ផ  ជាផលខចករបភាគឆ្ោយពុាំគិតចាំនួនសល់។ 
 
បប   បប ជាចាំននួចាំនួនរបជាជនខែមរបចចុបបនន។ 
ផ  ចថ ចាំននួអាសនៈថមីឆ្ោយពុាំគិតចាំននួសល់។ 
 
កនុងការរកចាំននួាមឆ្ែតត រកុង រតូវគណនាាមរូបមនតដូចខាងឆ្រកាម៖  
ប   ប ជាចាំននួរបជាពលរដឋខែមរកនុងឆ្ែតត/រាជធានី 
ផ  ផ ជាផលខចករបភាគខដលបានមកពីការគណនាខាងឆ្លើ 
  ច ជាចាំននួអាសនៈថមីកនុងឆ្ែតត/រាជធានី។ 
ឆ្ោយឆ្របើរូបមនតខដលមានខចងកនុងមារា៩ ដូចខាងឆ្លើ មករតឹមឆ្ន ាំ២០១៤ ចាំននួអាសនៈរតូវបានគណនា
ដូចខាងឆ្រកាម៖ 
 
១៤,៧៣៥,៤៤៣ នាក3់  
     ១២៣ 
 
១៦,០០០,០០០ នាក4់ 
១១៩,៨០០ នាក ់
 

                                                           
3  ារាងសថិត ិរបជាពលរដឋនិងចាំនួនការយិល័យឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តបា ន់ោម នោរមាបក់ារពិនិតយបញ្ា ីឆ្ ម្ ោះ និងការចុោះឆ្ ម្ ោះឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត
ឆ្ន ាំ២០១៣, គជប, ១៣ កញ្ហញ ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
4  ជាចាំនួនរបជាជនបា នរ់បមាណទុកថា អាចនឹងមានកាំឆ្ណើ នសរមាបឆ់្ន ាំ២០១៧ ឬ២០១៨។ 
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 ឆ្បើឆ្ទោះជាការគណនាខាងឆ្លើបានរកឆ្ឃើញថា ចាំនួនអាសនៈ រដឋសភា រតូវឆ្កើនឆ្ ើងដល់ ១៣៣
អាសនៈកពិ៏តខមន ជឆ្រមើសដល៏ែបាំផុត ចាំននួអានៈ៤បខនថម គរួរតូវបានបឆ្ងកើនឆ្លើចាំនួនអាសនៈ១២៣ ខដល
មានបចចុបបនន ឆ្ៅាមមណឌ លនីមយួៗដូចខាងឆ្រកាម កនុងនយ័រសបាម និងឲ្យមានសមាមារតនឹងកាំឆ្ណើ ន
ចាំននួអនកមានសិទធិឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តកនុងបញ្ា ីឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត និងភាពសមឆ្ តុផលថ្នទាំ ាំសកមមភាពសងរម និងឆ្សដឋ
កិចច និងោថ នភាពជាកខ់សតងពិតរបាកដថ្នឆ្ែតតទាំងឆ្នាោះ។ អាសនៈបខនថមថមីចាំននួ៤អាសនៈ គរួទទួលបាន
ឆ្ៅឆ្លើឆ្ែតត រពោះសី នុ ឧតតរមានជយ័ រពោះវោិរ និងឆ្ែតតឆ្សៀមរាប។ 

 
ល.រ ឆ្ ម្ ោះរាជធានី/ឆ្ែតត ចាំនួនរប.ជ.មានសិទធិឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តកនុងបញ្ា ី 

ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ចាំនួនអាសនៈ 
អាណតតិទី៥ 

អនុោសន៍ 

១ ឧតដរមានជយ័  ១៣៨,៤៦៥ ១ ២ 
២ រពោះសី នុ ១២៦,២៤០ ១ ២ 
៣ រពោះវោិរ ១២៦,៨៨១ ១ ២ 
៤ តបូងឃមុ ាំ ៥៦១,២៩៤ កាតព់ីឆ្ែតតកាំពងោ់ម ៧អាសនៈ 
៥ ឆ្សៀមរាប ៥៨២,៦៨០ ៦ ៧  
៦ កាំពងោ់ម ៧៣៨,២៩៥ ១៨ ១១  

 
ខ. ស្ថា ន្ភាពប្បជាស្ថស្រ្តនន្ប្បដទ្កមពុជា 
 
 ខផែកឆ្លើការឆ្របៀបឆ្ធៀបគ្នន  រវាងតរួឆ្លែថ្នចាំននួរបជាជនកមពុជាទាំងបីរបឆ្ភទថ្នឆ្ន ាំ១៩៩៨ និងឆ្ន ាំ
២០១៤ រមួមាន៖ (១)ចាំននួរបជាជនសរុប (២)ចាំននួរបជាជនខដលមានអាយុោបពី់១៨ឆ្ន ាំឆ្ ើងឆ្ៅ និង
(៣)ចាំននួរបជាជនខដលបានចុោះឆ្ឆ្ន ោះឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត កនុងឆ្ន ាំទាំងពីរឆ្នោះ ចាំននួអាសនៈរដឋសភាជាតិកមពុជាឆ្ៅនីតិ
កាលខាងមុែ គរួខតរតូវបឆ្ងកើនជាោាំបាច។់  ខាងឆ្រកាមឆ្នោះ គឺជាការឆ្របៀបឆ្ធៀបឆ្លើកាត របជាោគសតទាំងបី
របឆ្ភទ រវាងសថិតិឆ្ន ាំ១៩៩៨ និងសថិតិឆ្ន ាំ២០១៤។ 
 ាមសថិតិរបជាពលរដឋបា នោ់ម ន ចាំននួរបជាពលរដឋកមពុជារគបអ់ាយុឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត (របជាជនខដលមាន
អាយុោបពី់១៨ឆ្ន ាំឆ្ ើងឆ្ៅ)  និងរបជាពលរដឋបានចុោះឆ្ ម្ ោះឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តរចួមកឆ្ ើយ ឆ្ចញផាយឆ្ៅថ្ថៃទី
០៥ ខែសីោ ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់គណៈកមាម ធិការជាតិឆ្រៀបចាំការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) បានប ា្ ញថា ទី១ 
ចាំននួរបជាជនកមពុជាសរុបបានឆ្កើនឆ្ ើងដល់១៥ោននាក ់ ឆ្បើគិតមករតឹមឆ្ន ាំ២០១៤ (១៥,០១២,៩៥៩
នាក)់។5 ចាំននួរបជាជនកមពុជាសរុបបានឆ្កើនឆ្ ើងរ ូតដល់ជាង៣ោន៥៧មុនឺនាក ់ឆ្បើឆ្ធៀបជាមយួចាំននួ
របជាជនកមពុជាសរុបកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ ខដលមានរតឹមខតជាង១១ោននាកប់ ុឆ្ ណ្ ោះ។ ទី២ ចាំននួរបជាជន
ខដលរគបអ់ាយុឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តសរុប (អាយុអាចទទលួបានសិទធិឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត) គឺមានការឆ្កើនឆ្ ើងែពស់ រ ូតដល់
ជិត១០ោននាក ់ (៩.៩៥១.៩១៥នាក)់ ឆ្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ ចាំននួឆ្នោះបានឆ្កើនឆ្ ើងរ ូតដល់ជាង៤

                                                           
5  សថិតិបា នរ់បមាណឆ្ោយ គជប ខែសីោ ឆ្ន ាំ២០១៤។ 



5 
 

ោន៤៦មុនឺនាក ់ឆ្បើឆ្ធៀបនឹងចាំនួនរបជាជនកមពុជាខដលមានអាយុរគបឆ់្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ ខដលមាន
រតឹមខត៥,៤៨៨,០២៩នាកប់ ុឆ្ ណ្ ោះ។6 ទី៣ ចាំននួរបជាពលរដឋកមពុជា ខដលមានឆ្ ម្ ោះកនុងបញ្ា ីឆ្ ម្ ោះឆ្បាោះ 
ឆ្ឆ្ន តជាផលូវការបចចុបបននមានរ ូតដល់៩.៨០១.៥៣៥នាក។់7 ចាំននួរបជាពលរដឋកមពុជាខដលមានឆ្ ម្ ោះកនុង 
បញ្ា ីឆ្ ម្ ោះឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត កនុងការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្រជើសាាំងតាំ្ងរាគសត សរមាបនី់តិកាលទី៥ថ្នរដឋសភាឆ្ន ាំ
២០១៣កនលងឆ្ៅឆ្នោះ មានរ ូតដល់៩,៦៧៥,៤៥៣នាក។់8 ចាំនួនខដលមានកនុងបញ្ា ីឆ្ ម្ ោះឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្នោះ 
បានឆ្កើនឆ្ ើងចាំននួ៤ោន២៧មុនឺនាក ់ឆ្បើឆ្ធៀបនឹងចាំននួរបជាជនកមពុជា ខដលឆ្ ម្ ោះកនុងបញ្ា ីឆ្ ម្ ោះឆ្បាោះ
ឆ្ឆ្ន តផលូវការថ្នឆ្ន ាំ១៩៩៨ ខដលមានរតឹមខត៥.៣៩៥.៥៩៥នាក។់ កាំឆ្ណើ នចាំនួនរបជាពលរដឋខែមររាបោ់ន
នាក ់ឆ្ពាលគឺឆ្កើនពីជាង១១ោននាក ់រ ូតដល់ឆ្លើសពី១៥ោននាកស់រមាបឆ់្ន ាំ២០១៤ និងអាចឆ្លើស
ពី១៦ោននាក ់ ឆ្ៅការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តសរមាបនី់តិកាលទី៦កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ខាងមុែ ោាំបាចរ់តូវមានការខកខរប
ចាំននួអាសនៈឲ្យសមាមារតជាមយួកាំឆ្ណើ នរបជាជន។ 
គ. ស្ថា ន្ភាពដ្ដ្ឋកិចច    
 ឆ្ៅឆ្ន ាំ២០១៤ឆ្នោះ កមពុជាបានរកាកាំឆ្ណើ នឆ្សដឋកិចចរបស់ែលួនបានឆ្លើសពី៧ភាគរយ។ ខផែកាមកមម
វធីិនឆ្យបាយរបស់រាជរោឋ ភបិាលកមពុជានីតិកាលទី៥ថ្នរដឋសភា រាជរោឋ ភបិាលកមពុជាសនាថា ឆ្បតជាា រកា
កាំឆ្ណើ នឆ្សដឋកិចច កនុងរវាង៧ភាគរយកនុងមយួឆ្ន ាំ។ ខផែកឆ្លើរកសួង ិរញ្ញ វតថុ ផលិតផលកនុងរសុកសរុប (ផ.
ស.ស,GDP) របស់កមពុជាឆ្ន ាំ២០១៤ អាចឆ្កើនឆ្ ើងរ ូតដល់ជាង១៦ពានោ់នដុោល រ ឬ ូតដល់
១៦.៥៤ពានោ់នដុោល រអាឆ្មរកិ។ រកសួងបានពាករថា ឆ្ៅឆ្ន ាំ២០១៥ឆ្នោះ កមពុជានឹងអាចមានកាំឆ្ណើ ន 
ផ.ស.ស រ ូតដល់ (៧,៤៤៤ពានោ់នឆ្រៀល) ឆ្សមើនឹង១៨.២០ពានោ់នដុោល រអាឆ្មរកិ ឆ្ោយខផែកឆ្លើ
កាំឆ្ណើ នឆ្សដឋកិចចជាមធយមកនុងរងវង៧់ភាគរយ។ ឆ្យងាមចាប ់ សតីពីការរគបរ់គងថវកិាជាតិឆ្ន ាំ២០១៥ 
ចាំណូលសរុបរបស់កមពុជាខដលឆ្រគ្នងនឹងរបមូលបាន កនុងឆ្នាោះរមួមានចាំណូលចរនត និងចាំណូលមូលធន 
(ចាំណូលមូលធនកនុងរបឆ្ទស ឆ្រៅរបឆ្ទស (មូលនិធិរទរទងថ់វកិា ិរញ្ញបបទនឆ្ោយថ្ដគូអភវិឌ្ឍន ៍និងវនិិ
ឆ្យគោធារណៈឆ្ោយ ិរញ្ញបបទនឆ្រៅរបឆ្ទស)) គឺមានរ ូតដល់ឆ្ៅ២៣,២៤២,៨១៦ោនឆ្រៀល 
ឆ្សមើនឹង៥៦៨៣.៥៧ពានោ់នដុោល រអាឆ្មរកិ (របខ លរបាាំពានរ់បាាំមយួរយខប តសិបបីពានោ់នដុោល រអា
ឆ្មរកិ)។  
ឃ. ស្ថា ន្ភាពភូមិស្ថស្រ្តនន្ដខត្តន្ីមួយៗ ផ្ដ្លគួរផ្ត្ប្ត្ូវបដងកើន្ចនំ្ួន្អា្ន្ៈ  
១. ឆ្ែតតឧតតរមានជយ័ៈ ឆ្ែតតឆ្នោះ អតីតជាឆ្ែតតសមរភូមសិគ រ្ ម ប ុខនតឆ្ៅកនុងរយៈឆ្ពលជាងមយួទសវតស
កនលងមកឆ្នោះ ឆ្ែតតមយួឆ្នោះបានកាល យជាឆ្ែតតដគ៏រួឲ្យោបអ់ារមមណ៍មយួរបស់អនកវនិិឆ្យគ ឆ្លើដាំ្ាំ
កសិកមម កសិឧសា កមម និងរបជាជនចាំ្ករសុកពីឆ្ែតតឆ្ផសងៗ។ ោបា់ាំងពីសគ រ្ មសីុវលិបានបញ្ចប់
ឆ្ៅ ឆ្ែតតឆ្នោះបានបតូរមុែមាតយ់ ងឆ្រចើន ឆ្ ើយអវីខដលគរួឲ្យោបអ់ារមមណ៍ជាងឆ្គឆ្នាោះ គឺតាំថ្លដីធលី និង

                                                           
6 ទូរឆ្លែគឺឆ្ធវើការឆ្របៀបឆ្ធៀបរវាងចាំនួនរបជាជនសរុបឆ្ន ាំ២០១៤ និងចាំនួនរបជាជនសរុបឆ្ន ាំ១៩៩៨ (ជាំឆ្រឿនទូឆ្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ 
ឆ្បាោះពុមភឆ្លើកទី២ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ របស់រកសួងខផនការ)។ 
7 សថិតិបា ន់របមាណឆ្ោយ គជប ខែសីោ ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
8 បញ្ា ីឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តផលូវការខដលរតូវបានផតល់សុពលភាព គណៈកមាម ធិការជាតិឆ្រៀបចាំការឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត របកាសចុោះថ្ថៃទី៣១ ធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៤។ 
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កាំឆ្ណើ នរបជាជន បាន កឆ់្ ើងយ ងគាំ ុកឆ្ៅឆ្ែតតមយួឆ្នោះ។ មានរបជាជនរបខ លជាង២២មុនឺនាក ់
កាំពុងរស់ឆ្ៅកនុងឆ្ែតត គឺជាចាំននួរបជាជនដឆ៏្រចើន និងចរនតថ្នការរកីចាំឆ្រ ើនឆ្សដឋកិចច ជាពិឆ្សសឆ្ៅាម
បឆ្ ត្ យបនាទ តរ់ពាំខដនកមពុជា-ថ្ថ ខដលជាឆ្ តុផលសមរមយមយួ គរួពិោរ្ឆ្លើការបឆ្ងកើនអាសនៈឆ្ៅ
កនុងឆ្ែតតមយួឆ្នោះឲ្យបានចាំននួមយួអាសនៈបខនថមឆ្ទៀត។ ឆ្ែតតឧតតរមានជយ័ បចចុបបននមានអាសនៈរដឋសភា
ខតមយួអាសនៈគត ់ តាំ្ងឲ្យរបជាជនជាង២២មុនឺនាក។់ ឆ្បើឆ្ធៀបជាមយួឆ្ែតតមយួចាំននួខដលមានអាស
នៈចាំននួខតមយួអាសនៈខដរ ដូចជាឆ្ែតតខកប (មានរបជាជនរតឹមខតជិត៤មុនឺនាក)់ ឆ្ែតតថ្ប លិន (មានរបជា
ជនរបមាណជាង៦មុនឺនាក)់ ឆ្ែតតឧតដរមានជយ័ រតូវការបឆ្ងកើនអាសនៈបខនថមយ ងឆ្ោច្ស់ឲ្យបាន១
អាសនៈបខនថមឆ្ទៀត ឆ្ដើមបឲី្យសមរសបនឹងចាំននួរបជាជនដឆ៏្រចើនឆ្លើសលប ់ ប ុខនតចាំននួអាសនៈតិចឆ្ៅវ ិ
ញ។  
២. ឆ្ែតតរពោះសី នុៈ ជាឆ្ែតតខដលមានសកាក នុពលឆ្លើវស័ិយឆ្ទសចរណ៍លាំោបទី់២ឆ្ៅកមពុជា បនាទ បឆ់្ែតត
ឆ្សៀមរាប។ ឆ្ែតតឆ្នោះមានរបជាជនរស់ឆ្ៅជាង២០មុនឺនាក។់ សកាត នុពលវស័ិយឆ្ទសចរណ៍ ឆ្ធវើឲ្យឆ្ែតត
មយួឆ្នោះបានទកទ់ញទាំងចាំននួរបជាជនឲ្យមករស់ឆ្ៅកនុងឆ្ែតតឆ្នោះ និងទាំងចាំននួឆ្ភាៀវឆ្ទសចរយ ងឆ្រចើន
កុោះករ។ ឆ្ោយោរសកាដ នុពលខផនកឆ្សដឋកិចច គឺវស័ិយឆ្ទសចរណ៍ ជាពិឆ្សស ពីមយួឆ្ន ាំឆ្ៅមយួឆ្ន ាំបានឆ្ធវើ
ឲ្យឆ្ែតតមយួឆ្នោះមានរបជាជនមករស់ឆ្ៅកានខ់តឆ្រចើនឆ្ ើងៗ។ ឆ្យងឆ្ៅឆ្លើសកាត នុពល និងកាំឆ្ណើ ន
របជាជនរបស់ឆ្ែតត ជាការោកសមបាំផុតខដលឆ្ែតតមយួឆ្នោះ គរួបឆ្ងកើនអាសនៈឲ្យបានយ ងតិចចាំនួន១
អាសនៈបខនថមឆ្ទៀត។ ឆ្ែតតរពោះសី នុ បចចុបបននមានអាសនៈរដឋសភាខតមយួអាសនៈគត ់តាំ្ងឲ្យរបជា
ជនជាង២០មុនឺនាក ់ និងសកាដ នុពលឆ្សដឋកិចចដធ៏ាំរបស់វា។ ឆ្បើឆ្ធៀបជាមយួឆ្ែតតមយួចាំនួនខដលមានអាស
នៈចាំននួមយួខដរ ដូចជាឆ្ែតតខកប (មានរបជាជនខតជិត៤មុនឺនាក)់ ឆ្ែតតថ្ប លិន (មានរបជាជនរបមាណ
ជាង៦មុនឺនាក)់ ឆ្ែតតរពោះសី នុរតូវការបឆ្ងកើនអាសនៈបខនថមយ ងឆ្ោច្ស់ឲ្យបាន១អាសនៈបខនថម
ឆ្ទៀត។  
៣. ឆ្ែតតរពោះវោិរៈ រពោះវោិរជាឆ្ែតតមយួដធ៏ាំ ខតមានរបជាជនរស់ឆ្ៅតិចជាងឆ្គ ឆ្បើឆ្ធៀបជាមយួឆ្ែតតមយួ
ធាំៗចាំននួឆ្ទៀត។ ប ុខនតកនុងរយៈឆ្ពលប ុនាម នឆ្ន ាំកនលងមកឆ្នោះ សនទុោះថ្នកាំឆ្ណើ នរបជាជន និងសដឋកិចច ដូចជាវ ិ
ស័យដីធលី ឆ្ទសចរណ៍ ថ្រពឆ្ឈើ បានឆ្ធវើឲ្យឆ្ែតតមយួឆ្នោះជាទីោបអ់ារមមណ៍របស់របជាជនឆ្ែតតឆ្ផសងៗមក
ាាំងទីលាំឆ្ៅកនុងឆ្ែតតឆ្នោះកានខ់តឆ្រចើនឆ្ ើងគរួឲ្យកតស់ាំគ្នល់។ រ ូតមកដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ឆ្នោះ ឆ្ែតតរពោះវោិរ
មានរបជាជនរស់ឆ្ៅរ ូតដល់ឆ្ៅជាង២២មុនឺនាក។់ ខផនកឆ្លើសកាត នុពលឆ្សដឋកិចច ចាំននួរបជាជនឆ្រចើន 
និងអាំឆ្្យផលឆ្លើវស័ិយមយួចាំនួនឆ្ទៀត ឆ្ែតតមយួឆ្នោះរតូវការការខកសរមួលចាំននួអាសនៈរដឋសភាជា
ោាំបាច។់ ឆ្ែតតរពោះវោិរ បចចុបបននមានអាសនៈរដឋសភាខតមយួអាសនៈគតប់ ុឆ្ ណ្ ោះ តាំ្ងឲ្យរបជាជន
ជាង២២មុនឺនាក។់ ឆ្បើឆ្ធៀបជាមយួឆ្ែតតមយួចាំននួខដលមានអាសនៈចាំនួនមយួខដរ ដូចជាឆ្ែតតខកប (មាន
របជាជនខតជិត៤មុនឺនាក)់ ឆ្ែតតថ្ប លិន (មានរបជាជនរបមាណជាង៦មុនឺនាក)់ ឆ្ែតតរពោះវោិររតូវការ
បឆ្ងកើនអាសនៈបខនថមយ ងឆ្ោច្ស់ឲ្យបាន១អាសនៈបខនថមឆ្ទៀត។  
៤. ឆ្ែតតឆ្សៀមរាបៈ ឆ្សៀមរាបជាឆ្ែតតធាំមយួ កនុងចាំឆ្្មឆ្ែតតធាំៗដថ្ទឆ្ទៀត។ ឆ្ែតតមយួឆ្នោះបានបតូរមុែមាត់
យ ងខាល ាំងឆ្ៅកនុងរយៈឆ្ពលប ុនាម នឆ្ន ាំចុងឆ្រកាមឆ្នោះ។ វស័ិយឆ្ទសចរណ៍ គឺជាវស័ិយសាំខានដ់ស៏ាំខានប់ាំផុត 
ខដលឆ្ធវើឲ្យឆ្ែតតមយួឆ្នោះមានការផ្លល ស់បតូរយ ងឆ្បរ់ ័យខបបឆ្នោះ។ វាជាឆ្ែតត ខដលអាចទកទ់ញឆ្ភាៀវ
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ឆ្ទសចរណ៍ជាតិ និងអនតរជាតិបានឆ្រចើនជាងឆ្គបាំផុត និងបានបឆ្ងកើតការ្រដល់របជាជនកមពុជាយ ងឆ្រចើន។ 
បចចុបបនន ឆ្ែតតឆ្នោះមានខត៦អាសនៈថ្នរដឋសភាប ុឆ្ ណ្ ោះ ខដលចាំននួឆ្នោះ គឺមនិោកសមនឹងចាំនួនរបជាជន
ខដលកាំពុងខតឆ្កើនឆ្ ើងឥតឈបឈ់រឆ្នាោះឆ្ ើយ។ រ ូតមកដល់ឆ្ពលឆ្នោះ ឆ្ែតតឆ្សៀមរាបមានរបជពលរដឋ
ខែមររបខ ល១ោននាកក់ាំពុងរស់ឆ្ៅ ខដលឆ្សទើរពាកក់ ត្ លថ្នរបជាជនសរុប គឺជារបជាជនចាំណូលពី
ឆ្ែតតឆ្ផសងៗថ្នរបឆ្ទសកមពុជា។ ការឆ្កើនឆ្ ើងយ ងគាំ ុកឆ្លើការវនិិឆ្យគឆ្លើវស័ិយឆ្ទសចរណ៍  គឺជាកកាត
ខដលជរមុញឲ្យឆ្ែតតមយួឆ្នោះ មានការផ្លល ស់បតូរយ ងឆ្បរ់ ័សខបបបឆ្នោះ។ ដូឆ្ចនោះខផែកឆ្លើសកាដ នុពលរបស់
ឆ្ែតត ចាំននួអាសនៈរដឋសភាបចចុបបននថ្នឆ្ែតតឆ្នោះ គរួពិោរ្បខនថមយ ងឆ្ោច្ស់ចាំននួ១ អាសនៈ
បខនថមឆ្លើចាំននួបចចុបបនន។  
៥. ឆ្ែតតតបូងឃមុ ាំៈ ជាឆ្ែតតខដលឆ្ទើបខតបឆ្ងកើតថមី ឆ្ោយបាំខបកចញពីទឹកដីឆ្ែតតកាំពងោ់ម។ ាមតរួឆ្លែចាំននួ
របជាជនខដលបា នោ់ម នឆ្ោយ គ.ជ.ប ឆ្ែតតតបូងឃមុ ាំ មានចាំននួរបជាជនរស់ឆ្ៅរបមាណជាង៨ខសននាក ់ 
និងមានរបជាជនខដលមានឆ្ ម្ ោះកនុងបញ្ា ីឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តជិត៦០មុនឺនាក ់ ដូចគ្នន នឹងឆ្ែតតឆ្សៀមរាបខដរ។ ដូឆ្ចនោះ 
អាសនៈរដឋសភាចាំននួ៧អាសនៈ គរួរតូវកាតឆ់្ចញពីឆ្ែតតកាំពងោ់ម ឆ្ ើយោកប់ញ្ចូ លឲ្យឆ្ែតតតបូងឃមុ ាំ។ 
ឆ្ែតតឆ្នោះ មានសកាត នុពលខាងខផនកឆ្សដឋកិចចគរួសម ប ុខនតតិចតចួជាងសកាត នុពលថ្នឆ្ែតតឆ្សៀមរាប។  
៦. ឆ្ែតតកាំពងោ់មៈ កាំពងោ់ម អាចោតទុ់កថា ជាឆ្ែតតខដលមានចាំ្តថ់ាន កល់ែលាំោបឆ់្លែ៣ ឆ្លើសកាដ  
នុពលខផនកឆ្សដឋកិចច ឬអាចថា របោករ់បខ លគ្នន ជាមយួនឹងឆ្ែតតបាតដ់ាំបង។ ឆ្ែតតមយួឆ្នោះ មានសកាដ នុ
ពលទាំងកសិកមម កសិឧសាកមម និងឧសា កមម។ ឆ្រកាយពីថ្ផទដីមយួខផនកធាំរតូវបានកាតឆ់្ចញ និងបឆ្ងកើត
ជាឆ្ែតតថមី គឺឆ្ែតតតបូងឃមុ ាំ បចចុបបននឆ្ែតតកាំពងោ់មឆ្ៅមានរបជាជនរស់ឆ្ៅឆ្លើសពី១ោននាក។់ ឆ្ែតតកាំពង់
ោម គរួរកាអាសនៈរដឋសភាឆ្ៅរតឹមចាំននួ១១អាសនៈយ ងតិច។ 
ង. ការបដងកើន្អា្ន្ៈរដ្ឋ្ភា មិន្ប ៉ះពាលដ់្លទ់ំហកំញ្ចប់ថវិកាជាត្ិ 
 ទាំ ាំថវកិាជាតិសរុបខដលរដឋសភាឆ្ទើបខតអនុមត័ សរមាបឆ់្ន ាំ២០១៥ គឺ៣.៨ពានោ់នដុោល រអាមរកិ 
ឆ្ ើយកញ្ចបថ់វកិាជាតិ ខដលរដឋសភាទទលួបានយកឆ្ៅឆ្របើរបាស់ គឺមានចាំនួនរតឹមខត៣២ោនដុោល រអា
ឆ្មរកិ ឬឆ្សមើនឹង០,៨ភាគរយថ្នថវកិាជាតិសរុបប ុឆ្ ណ្ ោះ។ កនុងករណីអាសនៈរដឋសភាចាំននួ៤ នឹងរតូវបាន
បឆ្ងកើនឆ្នាោះ កញ្ចបថ់វកិាជាតិរបខ ល១ោនដុោល រនឹងរតូវបានបញ្ចូ លបខនថម។ កញ្ចបថ់វកិាជាតិខដលរដឋ
សភាទទលួបានទាំ ាំ រវាង៣៣ ឬ៣៤ោនដុោល រអាមរកិ គឺជាចាំននួខដលវាតិចជាងកញ្ចបថ់វកិាជាតិខដល
រតូវបានអនុមត័ឲ្យដល់ោថ បន័មយួថ្នោថ បន័នីតិរបតិបតតិមយួគត ់ គឺទីសតីការគណៈរដឋមគនតីខដលទទលួបាន
រ ូតដល់ឆ្ៅ១១០ោនដុោល រអាមរកិសរមាបឆ់្ន ាំ២០១៥ឆ្នោះ។ ដូឆ្ចនោះ ែទងច់ាំ្យោថ បន័រដឋសភាគរួរតូវ
បខនថម១ោនដុោល រ និងកាតប់នថយការចាំ្យដស៏នធឹកសនាធ បរ់បស់ទីសតីការគណៈរដឋមគនតីជាំនសួវញិ។  
 ការបឆ្ងកើនសមតថភាព លទធភាព និងថវកិាដល់រដឋសភា និងអនកតាំ្ងរាគសត គឺពិតជាមានោរៈ
សាំខានខ់ាល ាំង្ស់ ឆ្ដើមបបីឆ្ងកើនសកមមភាពរតួតពិនិតយការអនុវតតនច៍ាបរ់បស់រោឋ ភបិាល និងបឆ្ងកើតសកមម
ភាពចុោះជួយ មាច ស់ឆ្ឆ្ន តាមមណឌ លនីមយួៗ។ ចាំនួនសមាជិករាជរោឋ ភបិាលបចចុបបននខដលរមួមាន ឧបនាយក 
រដឋមគនតី ឆ្ទសរដឋមគនតី រដឋមគនតី និងរដឋឆ្លខាធិការខដលសរុបរបមាណ២៤៥នាក ់ គឺជាចាំននួដឆ៏្រចើន។ ឆ្នោះ
មនិទនរ់ាបប់ញ្ចូ លចាំននួអនុរដឋឆ្លខាធិការ និងទីរបឹកាខដលខតងាាំងបខនថមឆ្លើមុែ្រ រាជរោឋ ភបិាល
ខដលមានចាំននួយ ងឆ្រចើនឆ្ៅាមរកសួង ឬោថ បន័ជាតិនីមយួៗផង។  
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 រូបមនតថ្នការគណនាបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈរដឋសភា មនិគរួរតូវបានលបឆ់្ចញពីចាបក់នុងឆ្ពលឆ្នោះឆ្ ើ
យ។ រូបមនតគណនាបឆ្ងកើនអាសនៈរដឋសភា គរួរតូវបានឆ្របើរបាស់ឆ្រចើនអាណតតិបនតឆ្ទៀត  រ ូតដល់អាស
នៈរដឋសភាមានតុលយភាពជាមយួចាំនួនសមាជិករោឋ ភបិាល។ ចាំនួនអាសនៈរដឋសភា គរួរតូវបានបនតបឆ្ងកើន 
រ ូតដល់២០០អាសនៈរដឋសភា។ ឆ្ៅឆ្ពលឆ្នាោះ ការពិភាកាលុបរូបមនតឆ្នោះ គរួរតូវដល់ឆ្ពលពិោរ្។   
 ជារមួ ពិភាកាឆ្លើបញ្ញ តិ សតីពីការបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈរដឋសភា ឬការប ុនប ងលុបឆ្ោលរូបមនតថ្នការ
គណនាបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈរដឋសភា គឺមនិខមនឆ្ធវើឆ្ ើងឆ្ោយរគ្ននខ់ត មានការចូលរមួខតគណបកសជាប់
ឆ្ឆ្ន តខតពីរប ុឆ្ ណ្ ោះឆ្ទ គឺវារតូវការការចូលរមួពិភាកាពីភាគីខដលពាកព់ន័ធនឹងការ្រឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត និងអនក
ជាំនាញទាំងអស់កនុងការពិភាកាឆ្លើបញ្ហា ឆ្នោះ។  ឆ្ោយខ ក ឆ្យើងចងឲ់្យមានការបករោយពនយល់ពីគណ
បកសរបជាជនកមពុជាថាឆ្តើ គ្នតឆ់្របើរូបមនតអវី ឬឈរឆ្លើមូលោឋ នអវីឆ្ដើមបគីណនាអាសនៈសរមាបក់ារគណនា
អាសនៈឆ្ែតតតបូងឃមុ ាំ ឆ្ដើមបឲី្យទទលួបានចាំននួ៨អាសនៈរដឋសភាសរមាបឆ់្ែតតថមីមយួឆ្នោះ? គ្នម នមូលឆ្ តុ
្ តរមូវឲ្យលុបរូបមនតគណនាបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈ ឆ្ ើយកាំណតឲ់្យរកាទុករតឹមខត១២៣អាសនៈ
តាំ្ងរាគសតជាឆ្រៀងរ ូតឆ្នាោះឆ្ទ។ រូបមនតឆ្នោះគួររតូវបានឆ្របើឆ្រចើនអាណតតិបនតឆ្ៅឆ្ទៀត រ ូតដល់ចាំនួន
អាសនៈរដឋសភា អាចឆ្កើនឆ្ ើងដល់២០០អាសនៈសិន។ ការបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈរដឋសភា គឺឆ្ដើមបធីានានូវ
តុលយភាព រវាងចាំននួសមាជិករដឋសភា និងចាំនួនសមាជិករាជរោឋ ភបិាល។   ការបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈរដឋ
សភាពជាតិពី១២៣នាក ់ ខដលមានាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៣ មករតឹម១២៧អាសនៈ (៤អាសនៈបខនថម) សាំរាប់
នីតិកាលខាងមុែ គឺពិតជាសមរមយ។  
 ការបឆ្ងកើនចាំននួអាសនៈ គឺពិតជាសមឆ្ តុផលបាំផុត ទាំងឆ្ តុផលរសបាមបញ្ញតតិចាបជ់ាធរមាន 
ោថ នភាពរបជាោគសត ឆ្សដឋកិចច និងឆ្ដើមបពីរងឹងនូវតួនាទី និងសកមមភាពរបស់រដឋសភា។  
ពត័ម៌ានបខនថមសូមទាំនាកទ់នង៖ 
១ .ឆ្ោក គល់ បញ្ហញ    នាយករបតិបតតិ ថ្នអងរការែុមខគ វល ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 

២.ឆ្ោក ឆ្យឿង សុធារា   មគនតីខផនកចាប ់និងអឆ្ងកតែុមខគ វល ០១២ ៣៨០ ០៨៥ 

៣. ឆ្ោក សិុន ទតិយសីោ មគនតីខផនកអឆ្ងកតែុមខគ វល  ០១២ ២៥២ ៦៦១ 

៤. ឆ្ោក សួន យុធា  មគនតីខផនកតស ូមតិែុមខគ វល  ០៨៨ ៨ ១៤២ ៧៨៣ 

ឆ្បសកកមម ៖ ឆ្បសកកមមរបស់ែុមខគ វល គឺជយួ បឆ្ងកើតបរយិកាសគរួជាទីឆ្ពញចិតដ និងមានពត័ម៌ានរគបរ់គ្នន ់ ទី១/ឆ្ដើមបឱី្យមានដាំឆ្ណើ រការ
ឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តឆ្ោយឆ្សរ ី និងយុតតធិម ៌ាមរយៈការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល តស ូមតិ ឆ្ដើមបទីទលួបាននូវរកបែណ័ឌ ចាបស់មរមយ, ការអបរ់ ាំឆ្ដើមបផីដល់ពត័ម៌ាន
ដល់អនកឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត អាំពីសិទធិ និងសកមមភាពចូលរមួសឆ្ងកតការណ៍របស់ពកួឆ្គ ខដលអាចរារាាំងនូវភាពមនិរបរកតី រពមទាំងផដល់នូវរបាយការណ៍
អឆ្ងកតយ ងទូលាំទូោយ និងឆ្បរ់ ័ស ឆ្ដើមបអីាចឲ្យមានការវាយតថ្មលឆ្លើដាំឆ្ណើ រការ ឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តមយួខដលមនិលាំឆ្អៀង និងមនិរបកានប់កសពកួ 
ទី២/ ឆ្ដើមបឱី្យមានអតថនយ័ថ្នដាំ្កក់ាលឆ្រកាយឆ្ពលឆ្បាោះឆ្ឆ្ន ត ាមរយៈការអបរ់ ាំ និងឆ្វទិកាោធារណៈកនុងឆ្គ្នលបាំណងជាំរុញឆ្លើកទឹកចិតដ 
របជាពលរដឋឱ្យចូលរមួកនុងកិចចការនឆ្យបាយ និងការឆ្ធវើឆ្សចកដីសាំឆ្រចនានា ការតស ូមតិ/បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លឆ្ដើមបឱី្យមានការខកទរមង ់ ដាំឆ្ណើ រការ
ឆ្បាោះឆ្ឆ្ន តខដលបឆ្ងកើននូវគណឆ្នយយភាព (ការទទលួែុសរតូវ) របស់មគនដីជាបឆ់្ឆ្ន ត រពមទាំងផដល់នូវរបាយការណ៍អឆ្ងកតយ ងទូលាំទូោយ 
និងឆ្បរ់ ័ស ឆ្ដើមបអីាចឱ្យមានការវាយតថ្មលមយួខដលមនិលាំឆ្អៀង និងរបកានប់កសពួក ឆ្ៅឆ្លើការបាំឆ្ពញកមមវធីិនឆ្យបាយ និងដាំឆ្ណើ រការ
អនុវតដន ៍ការ្ររបស់មគនដីជាបឆ់្ឆ្ន ត។ 


