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សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 
េតពី ី

ការេសកេតរដ្ឋេភា និកតំណាករាស្រេត ឆ្ន ទំី២ នននីតិកាលទី៥ 
 

របាយការណ៍សពកេតរដឋសភា និកតំណាករាស្រសត ឆ្ន ទំី២ ថ្នរដឋសភានីតិកាលទ៥ី កនុកឆ្ន ២ំ០១៥ បានបង្ហា ញ
ថា បញ្ញតតិែលះថ្នបទបញ្ជា ថ្ផទកនុកថ្នរដឋសភា រតូវបានខកលមអ។ សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជំនាញរដឋសភា និកចនំួន
ថ្នការព ើកបពញ្េញមតិរបស់តំណាករាស្រសតកនុកកិចេរបជុំពពញអកគមានការពកើនព ើក ប៉ខុនតសកមមភាពចុះមូលដ្ឋឋ នរបស់
តំណាករាស្រសតមានការថយចុះ ពបើពធៀបនឹករយៈពពលដូចគ្នន កនុករបាយការណ៍ឆ្ន ទំ១ី ឆ្ន  ំ២០១៤។ កនុកឆ្ន ទំ២ី ពនះអនក
តំណាករាស្រសតពគីណបកសរបឆ្កំកំពុករបឈមការគរំាមកខំែក ករណីែិកា និកការបពំានពលើអភយ័ឯកសិទធិ និកការ
ដកតំខណក ខដលមនិរសបនកឹរដឋធមមនុញ្ញ។  

ពោក គល់ បញ្ជញ  នាយករបតិបតតិរបស់ែុមខស្រែវល បានពលើកព ើកថា «អាណតតិពនះ តាមពិតរតូវមានឱកាស
ពរចើនពដ្ឋយការពគ្នរពរដឋធមមនុញ្ញ  នកិកិចេរពមពរពៀករបស់គណបកសកានអ់ណំាច នកិគណបកសមនិកានអ់ណំាចរដ្ឋឋ ភិ
បាល ខដលអនកតំណាករាស្រសត និករដឋសភាអាចបំពពញ និករបតិបតតិសិទធអិំណាច និកតនួាទីពដើមបគីណពនយយភាពរបា
ធិបពតយយ បានរបសិទធផលពរចើនាកការរកព ើញពៅកនុករបាយការណ៍ពនះ។ ឱកាសពនះ រតូវបានកាតប់នថយ ពដ្ឋយ
អនកកានអ់ណំាចរដ្ឋឋ ភបិាល និកមនិទានរ់តូវបានពរបើរបាស់ពពញពលញ និករបសិទធភាព ពដ្ឋយអនកតំណាករាស្រសត។» 

ការចុះមលូដ្ឋឋ នរបស់អនកតណំាករាស្រសដៈ កនុករយៈពពលពីខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ ដល់ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៥ មាន
តំណាករាស្រសតចនំួន៩១របូ មកពីគណបកសរបាជនកមពុា និកគណបកសសពស្រង្ហគ ះាត ិ បានចុះពធវើសកមមភាពកនុកមលូ
ដ្ឋឋ នចំនួន ១០០៤ពលើក។ ពបើពរបៀបពធៀបនឹករយៈពពលដូចគ្នន កនុករបាយការណ៍ឆ្ន ទំ១ី ថ្ននីតិកាលទ៥ីពនះ ការសពកេត
ព ើញថា ចំនួនសកមមភាពមានការថយចុះ ពែើយចនំនួតំណាករាស្រសតចុះពធវើសកមមភាពកម៏ានការថយចុះតិចតួចខដរ 
ខដលកនុករយៈពពលពនាះមានតំណាករាស្រសតចនំួន៩៦របូ ចុះពធវើសកមមភាពបានចនំួន១២៧៤ពលើក។ ការថយចុះចនំួន
សកមមភាពរបស់តណំាករាស្រសត ាពិពសសតំណាករាស្រសតពីគណបកសរបាជនកមពុាកនុករយៈពពលពនះ ការសពកេត
ព ើញថា មានមូលពែតុមយួចំនួនដូចា ទ១ី.តណំាករាស្រសតពីគណបកសរបាជនកមពុាែវះកិចេសែការកនុកការផដល់
ពត័ម៌ានអំពីសកមមភាពចុះមលូដ្ឋឋ នរបស់ែលួន និកសកមមពៅរដឋសភា, ទ២ី.តំណាករាស្រសតមយួចំនួនមនិសូវចុះពធវើសកមម
ភាពពៅមូលដ្ឋឋ ន និកមានការយល់ព ើញថា រកុមការង្ហរចុះពរកឹកមូលដ្ឋឋ នរបស់គណបកសពនះរមួមានមស្រនតីអាាា ធរ 
និកមស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាល បានពធវើសកមមភាពពរចើនពែើយ និកទ៣ី.ការយិាល័យតំណាករាស្រសតបំពពញការង្ហររបស់ែលួនមនិបាន
ពពញពលញ។ ពដ្ឋយខ កសកមមភាពតំណាករាស្រសតពីគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិមានការពកើនព ើកក៏ពរពាះខតមិនសូវ
មានសកមមភាពការង្ហរចំពពាះកិចេពៅរដឋសភា មានបញ្ជា អំពីការដកតំខណក ដកអភយ័ឯកសិទធិអនកដឹកនាថំ្នតំណាក
រាស្រសតរបស់ែលួន និកបានពធវើពែិការមនិចូលកិចេរបជុំមយួចនំួន ខដលពធវើឲ្យតណំាករាស្រសតទាកំពនាះមានពពលពវោចុះពៅ
មូលដ្ឋឋ នបានពរចើន។ 

កនុករយៈពពលពីខែវចិឆិកា ២០១៤ ដល់ខែតុោ ២០១៥ ែុមខស្រែវលទទួលពត័ម៌ានពីការចុះមូលដ្ឋឋ នរបស់
តំណាករាស្រសតពគីណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ ពរចើនាកតំណាករាស្រសតពីគណបកសរបាជនកមពុា។ តំណាករាស្រសតពីគណ

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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បកសសពស្រង្ហគ ះាតិចនំួន ៤២របូ បានចុះមូលដ្ឋឋ នចំនួន៧៧៤ពលើក (គិតាមធយមតណំាករាស្រសតមាន កព់ធវើសកមមភាព ១៨
ពលើក) ពែើយតំណាករាស្រសតពគីណបកសរបាជនកមពុាចនំនួ ៤៩របូចុះមូលដ្ឋឋ នបានចនំួន ២៣០ពលើក (គិតាមធយម
តំណាករាស្រសតមាន កព់ធវើសកមមភាព ៤ពលើក)។ 

ដពំណើ រការរបជុពំពញអកគរបស់រដឋសភាៈ រដឋសភាបានពបើកសមយ័របជុំពពញអកគសាមញ្ញ២ពលើក  និកបានពបើក
កិចេរបជុំាវសិាមញ្ញ  ២ពលើក ខដលមាន ២៣កិចេរបជុ ំ កនុកពនាះភាគពរចើនចំណាយពពល១រពឹកកនុកមយួកចិេរបជុំ។ 
រពបៀបវារៈចំនួន ២៥1 រតូវពលើកមកពិភាកា នកិអនុមត័ ខដលរមួមានៈ ពសចកដីពសនើចាបច់ំនួន ០៧ ពសចកដីរពាកចាប់
ចំនួន ១០ ការពបាះពឆ្ន តផដល់ពសចកដីទុកចតិតចំននួ ០៧ពលើក និកការពបាះពឆ្ន តទមាល កត់ំខណកចនំួន ១ពលើក។  

កនុកចំពណាមកិចេរបជុំទាកំពនាះ មានអនកតំណាករាស្រសតចំននួ ៤៣របូ បានព ើកមកបពញ្េញមតិ ពដ្ឋយពរបើ
របាស់ពថរពវោសរបុ ១១៩៩នាទ។ី ពបើពធវើការពរបៀបពធៀបនឹករយៈពពលដូចគ្នន កនុកឆ្ន ទំី១ ចំននួអនកតំណាករាស្រសតព ើក
បពញ្េញមតិមានការពកើនព ើក ខដលពពលពនាះមានតណំាករាស្រសតចំននួ ២៣របូ បានព ើកបពញ្េញមតិ ពរបើរបាស់ពថរ
ពវោសរបុ ៦៩៣នាទ ី។ 

អនកតំណាករាស្រសតទាកំ ៤៣របូ ខដលបានព ើកមកបពញ្េញមតិមាន ២១របូ ពគីណបកសរបាជនកមពុា និក 
២២របូ ពីគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ។ ការសពកេតព ើញថា ចំនួនតណំាករាស្រសតព ើកបពញ្េញមតិពីគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ
មានការពកើនព ើកពរចើនពបើពធៀបកនុកឆ្ន ទំ១ី ខដលមានចំននួខត ៤របូ។ មូលពែតុថ្នការពកើនព ើកគឺពដ្ឋយសារតណំាក
រាស្រសតពីគណបកសពនះ បានសពរមចចូលរដឋសភាចាបព់ីខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

ពបើពទាះាមានការពកើនព ើកអំពីចំននួថ្នការបពញ្េញមតិ ប៉ុខនតការពិភាកា នកិអនុមត័ពសចកតីពសនើចាប ់និកពស
ចកតីរពាកចាបា់ពរចើន គឺែវះតមាល ភាព មនិសូវមានគុណភាព និកពធវើព ើកពដ្ឋយរបញាបរ់បញាល់។ ាកខ់សដកដូចា
ការអនុមត័ពសចកដីពសនើចាបស់ដីពីការពរៀបចំ និកការរបរពឹតតិពៅថ្នគណៈកមាម ធិការាតពិរៀបចំការពបាះពឆ្ន ត  ពសចកដីពសនើ
ចាបស់ដីពីការពបាះពឆ្ន តពរជើសតាកំតំណាករាស្រសដ នកិពសចកតីពសនើចាបស់តីពីការពបាះពឆ្ន តពរជើសពរ ើសរកុមរបឹកា ំុ 
សង្ហេ ត ់ពធវើព ើកពដ្ឋយមនិមានការពិភាកាពលើែលឹមសារចាប។់ ពសចកតីរពាកចាបច់នំួនរបា ំ(០៥) រតូវបានអនុមត័មាន
សំព កខតមយួគណបកស គឺគណបកសរបាជនកមពុា។ ពដ្ឋយខ កការពិភាកាពលើពសចកតីរពាកចាបដ់ច៏រមូកចរមាស
សតីពីសមាគម និកអកគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល និកចាបស់តីពីែិរញ្ញ វតថុសរមាបក់ាររគបរ់គកឆ្ន ២ំ០១៦ អនកតំណាករាស្រសត
ព ើកបពញ្េញមតិបានពដើរតនួាទីដូចអនកការពារចាប ់ គឺពធវើការពនយល់នូវចំណុចវជិាមានថ្នពសចកតីរពាកចាប ់ ពៅរសប
ពពលខដលមជឈដ្ឋឋ នាតិ នកិអនដរាតិពធវើការរះិគនថ់ា ចាបព់នះបានរតឹតបតឹសិទធិ ពសរភីាពរបស់អកគការ សមាគមមនិ
ខមនរដ្ឋឋ ភបិាល និកែវះតមាល ភាពកនុកការតាតខ់តកពសចកតីរពាកចាបព់នះ។ 

សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជនំាញរបស់រដឋសភាៈ សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជំនាញមានការពកើនព ើក
ពរចើនគួរឲ្យកតស់មាគ ល់ ទាកំគណៈកមមការជំនាញដឹកនាពំដ្ឋយគណបកសរបាជនកមពុា និកគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ 
ខដលកនុករយៈពពលពនះមានសកមមភាពរែូតដល់ ១០៥ពលើក។ បនាទ បព់ីមានការខបកខចកអំណាច ពដ្ឋយគណៈកមម
ការជំនាញពាកក់ណាដ ល (៥គណៈកមមការជំនាញ) ដឹកនាពំដ្ឋយតំណាករាស្រសតពីគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ ចាបព់អីំ ុក
ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤ ការសពកេតព ើញថា សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជំនាញមានការពកើនព ើកាលំដ្ឋប។់ កនុក
ចំពណាមសកមមភាពរបស់គណៈកមមការជនំាញទាកំអស់ គណៈកមមការជំនាញដឹកនាពំដ្ឋយគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតមិាន
សកមមភាពពរចើនាក ខដលចនំួន ៦៦ពលើក រឯីគណៈកមមការជំនាញដឹកនាពំដ្ឋយគណបកសរបាជនកមពុាមានសកមម

                                                      
1
 មនិរមួបញ្េូ លទាកំរពះរាជសាររបស់រពះមហាកសរតជូនសមយ័របជំុរដឋសភាចំននួ ២ពលើក និករបាយការណ៍រាយការណ៍របចាចំពនាល ះសមយ័របជំុ
រដឋសភា ចំននួ ២ពលើក។ 
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ភាពចំនួន ៣៩ពលើក។ សកមមភាពរមួមាន ការពកាះអពញ្ា ើញរដឋមស្រនដីមកបភំលកឺនុកគណៈកមមការជំនាញ និកជួបពិភាកា
ពៅសាមរីកសួកពាកព់ន័ធ សកមមភាពទទួលពាកយបណតឹ កពីរបាពលរដឋ នកិការចុះជួបពិភាកាការង្ហរាមយួអាាា
ធរមានសមតថកចិេ ឬ/និករបាពលរដឋ ឬតណំាកអកគការសកគមសីុវលិ និករពមទាកំសកមមភាពចុះពៅដល់កខនលកខដល
មានទំនាស់ពផសកៗ (ពិពសសទំនាស់ដីធល)ី។ រដឋមស្រនតីចំននួ ០៨របូ រតូវបានពៅមកបំភលពឺដ្ឋយផ្ទទ ល់មាតព់ៅកនុកគណៈ
កមមការជំនាញរដឋសភា និកពៅកនុករកសួកសាម។ី  

លទធផល នកិលិែតិអនតរាគមនរ៍បស់តណំាករាស្រសតៈ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលសពរមចលុបពចាលកិចេរពមពរពៀកទទួលសិទធិ
លកសំ់បុរតចូលទសសនាតំបនអ់កគរកនុកអំ ុកខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ និកបានសពរមចសតីពកីារលុបពចាលនូវកិចេរពមពរពៀក
សមបទានរវាករាជរដ្ឋឋ ភបិាល និករកុមែុ៊ន AZ  ពលើការយកកថ្រមពសវាខថទា ំនិកជសួជុលផលូវាតិពលែ៤ កនុកខែមករា 
ឆ្ន ២ំ០១៦។ ការសពរមចលុបកិចេរពមពរពៀកទាកំពីរពនះ មានការពមើលព ើញថា ាការែិតែំរបស់អនកតំណាករាស្រសត។  

ពាកព់ន័ធការលកសំ់បុរតចូលទសសនាតំបនអ់កគរវតត អនកតណំាករាស្រសតពីគណបកសរបឆ្កំ ខតកខតពធវើការទាមទារ
អំពីតមាល ភាព និកការបពកេើនចំណូល និកបានពសនើាបនតបនាទ បឲ់្យរដ្ឋឋ ភបិាលលុបពចាលកិចេរពមពរពៀកាមយួរកុមែុ៊ន
ឯកជនពនះ។ ចំពពាះការយកកថ្រមពសវាខថទា ំ និកជួសជុលផលូវាតិពលែ៤ អនកតំណាករាស្រសតពីគណបកសរបឆ្កំកប៏ាន
ទាមទារឲ្យមានលុបពចាលផកខដរ ពដ្ឋយពធវើការពចាទរបកានថ់ា កិចេរពមពរពៀកពនាះមនិមានតមាល ភាព  និកមនិមានការ
ពដញថ្ថល ពែើយចំណូលពីការរបមូលថវកិា មនិសមាមារតនឹកទំែំថ្នការខថទា ំនិកជួសជុលផលូវាតិមយួពនះពទ។ 

កនុករយៈពពលពនះ ការសពកេតព ើញថា អនកតំណាករាស្រសដបានពចញលិែិតចំនួន ៣៦ចាប ់ថាវ យ/ជូនរពះមហា
កសរត រាជរដ្ឋឋ ភបិាល រដឋសភា និកសាថ បន័សារពត័ម៌ាន កនុកពគ្នលបំណកភាគពរចើនពសនើ ឬអំពាវនាវវធិានការពីសាថ បន័នីតិ
របតិបតតិ ពដើមបអីនតរាគមនរ៍កដំពណាះរសាយបញ្ជា នានារបស់របាពលរដឋមាេ ស់ពឆ្ន ត។ លិែិតពសទើរទាកំអស់ពធវើព ើក
ពដ្ឋយតំណាករាស្រសតពីគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ។ កនុកចំពណាមលិែិតទាកំពនាះ មានលិែិតចំនួន ៩ចាប ់ទទួលការព្លើយ
តបពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាល និកភាគីពាកព់ន័ធ។ ាមយួគ្នន ពនះមានលិែិតចំនួន ៤ចាប ់រតូវបានបដិពសធមនិពធវើការបញ្េូ នពដ្ឋយ
របធានរដឋសភាផកខដរ ខដលករណីពនះរតូវបានពិនិតយព ើញថា ាការពរបើសិទធិអំណាចារបធានរដឋសភាែួសរពំខដន។ 

ការពរកកឹការង្ហរថ្នការយិាល័យតណំាករាស្រសតមណឌ លពែតតថ្រពខវកៈ យ៉ាកពយាចណាស់មានការយិាល័យ
តំណាករាស្រសតមយួពៅកនុកពែតតថ្រពខវក រតូវបានពរកឹកពដ្ឋយអនកតំណាករាស្រសត (អនកតណំាករាស្រសតពីគណបកសសពស្រង្ហគ ះ
ាតិ) ខដលបានឯកភាពគ្នន កំណតឲ់្យមានអនកតណំាករាស្រសតរបចាកំារ កនុកពគ្នលបណំកទទួលជួបផ្ទទ ល់ាមយួមាេ ស់
ពឆ្ន ត និកទទួលពាកយបណដឹ ក ពដើមបឈីានពៅរកពដ្ឋះរសាយបញ្ជា ជូនមាេ ស់ពឆ្ន តតាមយនតការការយិាល័យតំណាក
រាស្រសត និករដឋសភា។ 

ាការកតស់មាគ ល់ ការពរៀបចំពនះបានទទួលការចាបអ់ារមមណ៍ពីមាេ ស់ពឆ្ន ត ពែើយបញ្ជា មយួចនំួនរតូវបាន
បញ្ាូ នពៅរដឋសភា ពែើយរដឋសភាបានពសនើវធិានការបនតពអីាាា ធរមានសមតថកចិេ។ ពបើពទាះាសកមមភាពពនះមនិទាន់
បានបង្ហា ញអំពីលទធផលាដុកំំភនួ និកព្លើយតបពៅនឹកបញ្ជា មាេ ស់ពឆ្ន តកនុកពែតតថ្រពខវក ប៉ុខនតវាគឺាការែិតែំលអមយួ 
ពដើមបរីបសិទធភាពការង្ហររបស់ការយិាល័យតំណាករាស្រសតផក និកពដើមបផីលរបពយាជនម៍ាេ ស់ពឆ្ន តផក។ 

តណំាករាស្រសត១០របូ ខដលសកមមាកពគៈ ចំពពាះការចុះមលូដ្ឋឋ នរបស់តំណាករាស្រសត ែុមខស្រែវលទទួលពត័ម៌ាន
ថា មានតំណាករាស្រសត ១០របូ ពីគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ បានពធវើសកមមភាពពរចើនាកពគ។ ពដ្ឋយខ កចំពពាះការព ើក
បពញ្េញមតិរបស់តំណាករាស្រសតកនុកកិចេរបជុំពពញអកគថ្នរដឋសភាវញិ តំណាករាស្រសតខដលសកមមភាពាកពគរមួមាន ៧របូ 
ពីគណបកសរបាជនកមពុា និក៣របូ ពគីណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ។ ចំពពាះការផតល់ពនិទុពដ្ឋយមាេ ស់ពឆ្ន តដល់អនកតណំាក
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រាស្រសតអំពីការបំពពញសកមមភាព និកភារកិចេវញិ ាលទធផលព ើញថា តំណាករាស្រសត ៥របូ ពីគណបកសរបាជនកមពុា 
និក ៥របូ ពគីណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ មានមាេ ស់ពឆ្ន តបានផដល់ពិនទុពរចើនាកពគ។  

តណំាករាស្រសតមានភាពង្ហយរកពរគ្នះ: តំណាករាស្រសត ខដលការពារពដ្ឋយអភយ័ឯកសិទធិ និកបពុវសិទធិពិពសស
មយួចំនួន ខដលខចកកនុករដឋធមមនុញ្ញ  និកចាបា់ធរមាន ប៉ខុនតរបឈមភាពង្ហយរកពរគ្នះ មនិែុសពីរបាពលរដឋធមមតា
ពនាះពទ។ ការសពកេតព ើញថា មានតំណាករាស្រសត ៥របូ រមួទាកំសមាជិករពទឹធសភាមាន ក ់មកពគីណបកសរបឆ្កំ (គណ
បកសសម  រកសុ ីនកិគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ) បានទទួលរកពរគ្នះពលើបញ្ជា មយួចនំួនដូចា ការរពំោភបំពានពលើការដក
អភយ័ឯកសិទធិសភារបស់តណំាករាស្រសតពីរដឋសភា នកិពតុីោការ ការដកតំខណក នកិបញ្ជា សនតិសុែសុវតថិភាព ពរពាះ
ថា តំណាករាស្រសតបានទទួលរកនូវអំពពើែិកា នកិការគំរាមកំខែកយ៉ាកធៃនធ់ៃរពៅមុែរដឋសភា ពៅពពលែលួនចុះបំពពញ
ការង្ហរ (ចុះពិនតិយតំបនខ់ដលមានទំនាស់ពៅតាមបនាទ តរ់ពខំដន) នកិពៅពគែដ្ឋឋ ន។ ភាពង្ហយរកពរគ្នះមយួពទៀត អកគ
ភាពរបឆ្កំអំពពើពុករលួយបានដ្ឋកលិ់ែិតសួរនាតំណំាករាស្រសតមាន ក ់ អំពីកិចេការចាយវាយ ថ្រអង្ហគ សថវកិាបុគគលឯកជន 
សរមាបក់ារង្ហរពបសកកមមរបស់ែលួន វាមនិរតឹមាការគរំាមកំខែក ខតវាាការរពំោភសិទធិ។ តំណាករាស្រសតារមួក៏
ទទួលរកគំនាបពីគណបកសនពយាបាយសាម ី ពរពាះថា ចាបព់បាះពឆ្ន តបានខចកថា «សមាជិករដឋសភា រតូវបាតប់ក់
សមាជិកភាពរបស់ែលួន កនុកករណីសាមែីលួនបាតប់កស់មាជកិភាពពីគណបកស...។»2  

ការសនទនារបស់គណបកសរបាជន នកិគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតៈិ សែគមនា៍ត ិនិកអនតរាតិបានសាទរចំពពាះ
ការបពកេើតឲ្យមានការសនទនារវាកគណបកសទាកំពីរ ពរពាះថា បញ្ជា ាតិ និកការខែវកគនំិតគ្នន រវាកគណបកសដឹកនារំដ្ឋឋ ភិ
បាល និកគណបកសពៅពរៅរដ្ឋឋ ភបិាល ខដលមានអាសនៈកនុករដឋសភានឹករតូវបានពដ្ឋះរសាយ។ មយួវញិពទៀត រកប 
ែណ័ឌ ចាប ់(បទបញ្ជា ថ្ផទកនុកថ្នរដឋសភា) និករកមសីលធមស៌រមាបគ់ណបកសរបាជន និកគណបកសសពស្រង្ហគ ះាតិ រតូវ
បានបពកេើត ពដើមបជីំរញុការសនទនាពនះ។ មនិយូរប៉ុនាម នវបបធមស៌នទនាពនះ ជួបភាពរពង្ហគ ះរពកគើ ពរពាះភាគីសនទនាថ្នគណ
បកសរបាជនកមពុាយល់ព ើញថា ភាគីសនទនារបស់ែលួនមនិអាចពធវើការតិះពតៀនែលួនបានពទ។ រឯីភាគីថ្នគណបកសស
ពស្រង្ហគ ះាតិយល់ព ើញថា ែលួនរតូវពធវើការង្ហរពីរទនទឹមគ្នន  គឺកិចេការសនទនាាមយួភាគីគណបកសកានអ់ំណាចពលើការ
ទរមកប់ញ្ជា ាតិមយួចំនួន និកពៅពធវើការតិះពតៀនរដ្ឋឋ ភបិាល និកគណបកសកានអ់ំណាចកនុកនាមែលួនាគណបកស 
របឆ្កំ។ 

 
សរមាបព់ត័ម៌ានបខនថម៖ 
 ស ម្ ោះ    សលខទូរេព័ទ 
 ពោក គឹម ឈន ០១២ ៩៤២ ០១៩ 
 ពោក កន សាវាកស ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 
 ពោក សិុន ទិតយសីហា ០១២ ២៥២ ៦៦១ 
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 មារតា ១៣៩ ចាបស់តីពីការពបាះពឆ្ន តពរជើសតាកំតំណាករាស្រសត 


