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ក្នុងរយៈពពលចាបព់ីខែមក្រា ដល់ខែមថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៥ ការសពងេតព ើញថា សក្មមភាពរបស់គណៈក្មមការ 
ជំនាញរដឋសភា នងិចំននួសក្មមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នក្តំណាងរាស្រសតមានភាពលអរបពសើរជាងរយៈពពលដូចគ្នន ក្នុង
ពដើមនីតិកាលពនុះ។ ផទុយពៅវញិការពិភាក្ា និងអ្នុមត័ចាបហ់ាក្ម់និសូវមានគុណភាព និងពធវើព ើងពដ្ឋយរបញាប់
របញាល់។ ខាងពរកាមជារបាយការណ៍រក្ព ើញចំណុចសំខាន់ៗ ។ 

ការចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់អ្នក្តណំាងរាស្រសដៈ ក្នុងរយៈពពលពនុះមានតំណាងរាស្រសតចំននួ៧០របូ មក្ពីគណបក្ស
របជាជនក្មពុជា និងគណបក្សសពស្រ រ្ ុះជាតិ បានចុុះពធវើសក្មមភាពក្នុងមូលដ្ឋឋ នចំនួន៦១២ពលើក្។ ពបើពរបៀបពធៀបក្នុង  
រយៈពពលដូចគ្នន ក្នុងឆ្ន ទំ១ី ថ្ននីតិកាលទ៥ីពនុះ ការសពងេតព ើញថា ចំនួនសក្មមភាពមានការពក្ើនព ើង ប ុខនតចំននួ
តំណាងរាស្រសតពធវើសក្មមភាពមានការថយចុុះតចិតួច ខដលក្នុងរយៈពពលពនាុះមានតំណាងរាស្រសតចំននួ៧៤របូ ចុុះពធវើ
សក្មមភាពបានចំនួន៤០០ពលើក្។ មូលពេតុសំខានថ់្នការពក្ើនព ើងថ្នចំនួនសក្មមភាព ជាពិពសសតំណាងរាស្រសតពី
គណបក្សសពស្រ រ្ ុះជាតិពររុះថា រក្ុមតំណាងរាស្រសតទងំពនាុះបានចូលរដឋសភា ខដលបងេលក្ខណៈ្យរសួលក្នុងការ
ពធវើសក្មមភាពជាងក្នុងនាមជាពបក្ខជនជាបព់ឆ្ន តតំណាងរាស្រសត។ 

រយៈពពល៦ខែ ពដើមឆ្ន ទំ២ី ថ្ននីតិកាលទ៥ីពនុះ ែុមខស្រេវលទទួលពត័ម៌ានពីការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់តំណាង
រាស្រសតគណបក្សរបជាជនក្មពុជាចំនួន ៣៨របូ ចុុះពធវើសក្មមភាពក្នុងមូលដ្ឋឋ នបានចនំួន ៨៥ពលើក្។ ចំខណក្ឯគណបក្ស
សពស្រ រ្ ុះជាតិ មានតំណាងរាស្រសតចំនួន ៣២របូ បានចុុះពធវើសក្មមភាពក្នុងមូលដ្ឋឋ នរបស់ែលួនចំននួ ៥២៧ពលើក្។  

សក្មមភាពរបស់គណៈក្មមការជនំាញរបស់រដឋសភាៈ សក្មមភាពរបស់គណៈក្មមការជំនាញមានការពក្ើនព ើង
គួរឲ្យក្តស់មារ ល់ទងំគណៈក្មមការជំនាញដឹក្នាពំដ្ឋយគណបក្សរបជាជនក្មពុជា នងិគណបក្សសពស្រ រ្ ុះជាតិ ខដល
ក្នុងរយៈពពលពនុះមានសក្មមភាពរេូតដល់ ៤៥ពលើក្។ រដឋមស្រនតីចំនួន ៨របូ រតូវបានពៅមក្បំភលពឺដ្ឋយផ្ទទ ល់មាតព់ៅ
ក្នុងគណៈក្មមការជំនាញរដឋសភា និងពៅក្នុងរក្សួងសាម។ី គួរបញ្ជា ក្ថ់ា សក្មមភាពខដលែុមខស្រេវលបានរាបប់ញ្ចូ ល
រមួមាន ការពកាុះអ្ពញ្ា ើញរដឋមស្រនដីមក្បភំលកឺ្នុងគណៈក្មមការជំនាញ និងជបួពិភាក្ាពៅសាមរីក្សួងរក្ព់ន័ធ សក្មមភាព
ទទួលរក្យបណតឹ ងពីរបជាពលរដឋ និងការចុុះជួបពិភាក្ាការ្រជាមយួអាជាា ធរមានសមតថក្ិចច ឬ/នងិរបជាពលរដឋ ឬ
តំណាងអ្ងរការសងរមសីុវលិ និងរពមទងំសក្មមភាពចុុះពៅដល់ក្ខនលងខដលមានទំនាស់ពផសងៗ។ 

ដពំណើ រការរបជុពំពញអ្ងររបស់រដឋសភាៈ រដឋសភាបានពបើក្សមយ័របជុំពពញអ្ងរសាមញ្ញ១ពលើក្ និងវសិាមញ្ញ១
ពលើក្ ខដលមានក្ិចចរបជុំសរបុចំនួន ១០ពលើក្។ រពបៀបវារៈចំនួន១៥ រតូវបានរដឋសភាពលើក្មក្ពិភាក្ា នងិអ្នុមត័ 
ពេើយក្នុងពនាុះរមួមានការពបាុះពឆ្ន តពរជើសតងំសមាជិក្ គ.ជ.ប នងិសមាជិក្គណៈក្មមការជំនាញរដឋសភា។ 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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ក្នុងចំពណាមក្ិចចរបជុំទងំពនាុះ មានអ្នក្តណំាងរាស្រសតចនំនួ ២៧របូ បានព ើងមក្បពញ្ចញមតិ ពដ្ឋយពរបើ
របាស់ពថរពវលាសរបុ៥៥០នាទី។ អ្ពំីគុណភាពថ្នការពភិាក្ាវញិ ការសពងេតព ើញថា ហាក្ម់និសូវមានគុណភាព 
និងពធវើព ើងពដ្ឋយរបញាបរ់បញាល។ ជាក្ខ់សដងដូចជាការពិភាក្ា និងអ្នុមត័ពសចក្ដីពសនើចាបស់ដីពីការពរៀបចំ និងការ
របរពឹតតិពៅថ្នគណៈក្មាម ធិការជាតិពរៀបចំការពបាុះពឆ្ន ត និងពសចក្ដីពសនើចាបស់ដីពីការពបាុះពឆ្ន តពរជើសតងំតំណាងរាស្រសដ 
មានខតតំណាងរាស្រសដមាន ក្គ់តគ់ឺពលាក្ សម រងសុ ី បានព ើងបពញ្ចញមត។ិ ែលឹមសារថ្នការបពញ្ចញមតិពផ្ទដ តពលើការ
សរពសើរអ្ំពីក្ិចចែិតែំរបងឹខរបងរបស់រក្ុមការ្រតក្ខ់តងចាបរ់បស់គណបក្សទងំពីរ ពេើយអ្វីខដលគួរឲ្យចាប់
អារមមណ៍ពទៀតពនាុះគឺការពសនើមនិឲ្យអ្នក្តណំាងរាស្រសតពផសងពទៀតព ើងបពញ្ចញមតិពោបល់។ វាជាបទពិពសាធនម៍និលអ
មយួ ខដលរបធានរក្ុមមតិភាគតិចថ្នរដឋសភាបានពសនើព ើងខបបពនុះ ពររុះថាវាផទុយពីពគ្នលបំណងថ្នក្ិចចរបជុំរដឋសភា 
ខដលអ្នក្តំណាងរាស្រសតគួរពធវើការពិភាក្ា សួរពដញពដ្ឋល និងឈានពៅការពសនើឲ្យមានខក្សរមួល ឬពធវើការបក្រសាយ
នូវែលឹមសារមយួមនិចាស់លាស់ពររុះថា ពសចក្តីពសនើចាបទ់ងំពីរពនុះ មានចំណុចអ្វជិាមានមយួចំននួខដលភាគរីក្់
ពន័ធបានពសនើឲ្យអ្នក្តណំាងរាស្រសតពធវើការខក្សរមួល។ 

ពសចក្តរីរងចាបច់ំនួនពីរ រតូវបានអ្នុមត័មានសំព ងខតមយួគណបក្សគឺគណបក្សរបជាជនក្មពុជា ពេើយ 
ពសចក្តីពសនើចាបសំ់ខានច់ំនួនពីរ រតូវបានអ្នុមត័ពដ្ឋយមនិមានការពិភាក្ាពលើែលមឹសារចាប។់ ពដ្ឋយខ ក្ការពិភា 
ពលើពសចក្តីររងចាបដ់ច៏រមងូចរមាសសតីពីសមាគម នងិអ្ងរការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល អ្នក្តំណាងរាស្រសតព ើងបពញ្ចញ
មតិបានពដើរតួនាទដូីចអ្នក្ការររចាបគ់ឺពធវើការពនយល់នូវចណុំចវជិាា មានថ្នពសចក្តីររងចាប ់ ពៅរសបពពលខដល  
មជឈដ្ឋឋ នជាតិ និងអ្នដរជាតិពធវើការរុិះគនថ់ា ចាបព់នុះបានរតិតបតឹសិទធិ ពសរភីាពរបស់អ្ងរការ សមាគមមនិខមនរដ្ឋឋ ភ ិ
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