
 
 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៥  ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

េសចក�ី្របកសព័ត៌មាន 
ស�ពីី 

ករសេង�តរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទំី៤ ៃននីតិកលទី៥ 
 

របាយករណ៍សេង�តរដ�សភា និងតណំាងរ�ស� ឆា� ទំី៤ ៃនរដ�សភានីតិកលទ៥ី ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ រកេឃញថា 

្របសិទ�ភាពរបស់រដ�សភា្រត�វបានបន�ទមា� កជ់ាងក�ុងឆា� ២ំ០១៦។ អ�ីែដលធ�នធ់�រក�ុងរយៈេពលេនះ គឺតំណាងរ�ស�ៃន

គណបក្សកនអ់ណំាចបានផ�ួចេផ�ម និងសេ្រមចជាឯកបក្សក�ុងករេធ�វេិសធនកម�ច្បោប ់ ស�ីពគីណបក្សនេយាបាយ 

េដម្បផីា� ក ប�្ឈប ់ឬរលំយគណបក្សនេយាបាយ និង្របធាន និងថា� កដ់កឹនាគំណបក្សនេយាបាយ េហយជាលទ�ផល

ៃនវេិសធនកម�េនះ គណបក្សសេ�ង� ះជាតិ ែដលជាគណបក្ស្របឆាងំដធ៏ ំ នងិជាៃដគូ្របែជងជាមយួគណបក្សកន់

អំណាចក�ុងករេបាះេឆា� ត្រត�វបានរលំយ។ ករេធ�វេិសធនកម�ច្បោបេ់បាះេឆា� តទងំ៤ ែដលេផា� តេលរបូមន�ថ�ីៃនករ

ែបងែចកអសនៈ ែដលមានបះ៉ពល់ជាអវជិ�មាន និងអយុត�ិធមធ៌�នធ់�រចំេពះសំេឡងមា� ស់េឆា� ត តំណាងឱ្យឆន�ៈរបស់

មា� ស់េឆា� តែដលមនិឆ�ុះប�� ងំអំពីសមាមា្រតសន�កឹេឆា� តៃនភាពជាតំណាងរ�ស� កជ៏ាប�� ធ�នធ់�រ េ្រពះវ្រត�វបានេ្រប
្របាស់េដម្បែីបងែចងអសនៈទងំអស់របស់គណបក្សសេ�ង� ះជាតិែដល្រត�វបានរលំយ។ កររតឹត្បតិសកម�ភាពករ

ងររបស់តំណាងរ�ស�ៃនគណបក្ស្របឆាងំ ក�ុងករបំេពញករងររបស់ខ�ួនែដលមានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��  នងិបទប��

ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា នងិករេបកផ�ូវឱ្យ្រកសួងមានសមត�កិច�េធ�ករេចទ្របកន ់ ចបខ់�ួន ឃាតខ់�ួន និងឃំុខ�ួន ្របធាន

គណបក្ស្របឆាងំជាេដម។ 

ជាមយួគា� េនះែដរ សកម�ភាពករងររបស់គណៈកម�ករជនំាញៃនរដ�សភាវញិ គឺបន�ថយចុះ េបេធៀបនឹង    រ

យៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី៣(ឆា� ២ំ០១៦) និងឆា� ទំ២ី(ឆា� ២ំ០១៥)។ េដយែឡក ចំនួនតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ� នកម៏ាន

ករថយ េហយចំនួនសកម�ភាពេនមូលដ� នរបស់អ�កតណំាងរ�ស�កម៏ានករថយចុះតិចតួចផងែដរ េបេធៀបនឹងឆា� ទំី
៣។ រឯីចំនួនតំណាងរ�ស�េឡងបេ��ញមតិក�ុងករពិភាក្សោ និងអនុមត័ច្បោប ់ និងបរមិាណៃនករបេ��ញមតិេនក�ុង

កិច�្របជុំេពញអង�របស់រដ�សភាវញិ មានេកនេឡងតិចតួច (ចនំួន៣របូ) ប៉ុែន�េបេធ�ករេ្រប�បេធៀបនឹង ឆា� ២ំ០១៥ គឺ
េនបន�មានករថយចុះ េដយក�ុងរយៈេពលេនាះមានតណំាងរ�ស�ចំននួ៤៣របូបានេឡងបេ��ញមតិ។ 

 ដេំណ រករ្របជុេំពញអង�របស់រដ�សភា៖ រដ�សភាបានេបកសមយ័្របជុំេពញអង�សម��  ចំនួន៣េលក និងកិច�

្របជុំជាវសិម��ចំនួន៣េលក។ ក�ុងចំេណាមសមយ័្របជុំសម��  និងវសិម��ទងំេនះ រដ�សភាបានេរៀបចំកិច�្របជុំ

ចំនួន១៣កិច�្របជុំ េដយេ្របរយៈេពលសរបុចំនួន១៤េវន (១៣្រពឹក និង១រេសៀល)។ សមយ័្របជុំសម��ទងំ៣េលក

េនាះរមួមានៈ េលកទី១ បន�សមយ័្របជុំេលកទី៧ (គិតពីចុងែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ ដល់ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧) េលកទ២ី 

សមយ័្របជុំេលកទី៨ (គិតពីេដមែខេមស ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧) និងេលកទី៣ សមយ័្របជុំេលកទី៩ 

(គិតពីេដមែខតុល ឆា� ២ំ០១៧)។ េដយែឡកកិច�្របជុំជាវសិម��ទងំ៣េលក គឺេលកទី១េនៃថ�ទី៣១ ែខមករ ឆា� ំ

២០១៧ េលកទី២េនៃថ�ទី២០ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ និងេលកទី៣េនៃថ�ទី១១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះមានរេបៀបវរៈចំនួន២៩្រត�វេលកមកពភិាក្សោ នងិអនុមត័ែដលរមួមាន៖ ្រពះរជសររបស់

្រពះមហក្ស្រតជូនសមយ័្របជុំចំនួន២ របាយករណ៍សេង�បចេនា� ះសមយ័្របជុំរបស់រដ�សភាចំនួន២ េសចក�ី្រពង
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Vision:  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
 

ទីស� ក់ករកណា� ល ៖ ផ�ះេលខ ១៣៨ ផ�ូវ ១២២ សង� ត់ ទឹកល�ក់ ១ ខណ�  ទួលេគាក រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
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ច្បោបច់នំួន១២ េសចក�ីេស�ច្បោបច់ំននួ០៧ េសចក�ីេស�វេិសធនកម�ចនំួន០២ ករ្របកសសុពលភាពៃនអណត�សិមា 

ជិករដ�សភារបស់តំណាងរ�ស�ថ�ីចំនួន០១របូ ករេឆ�យបភំ�រឺបស់រដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ធិម៌ចំនួន០១េលក ករេបាះេឆា� ត

េ្រជសតងំសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ��ចំនួន០១េលក នងិករ្របជុំសេ្រមចេលករណីឯកឧត�ម កឹម សុខ តណំាងរ

�ស�មណ� លេខត�កពំងច់មចនំួន០១េលក។ 

ក�ុងចំេណាមកិច�្របជុំរបស់រដ�សភាទងំ១៣កចិ�្របជុំ (ទងំកិច�្របជុសំម��  និងវសិម�� ) ករសេង�តេឃញ

ថា ករអនុមត័េលេសចក�ី្រពងច្បោប ់ នងិេសចក�ីេស�វេិសធនកម�ច្បោបច់នំួន១៧ ្រត�វបានអនុមត័េដយសំេឡងឯក

បក្ស (េដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា) ខណៈេពលែដលគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេធ�ពហិករមនិចូលរមួក�ុងកចិ�្របជុំ

ចំនួន៦កិច�្របជុំ។ ជាមយួគា� េនះ អង�សភាបានអនុមត័េលេសចក�ី្រពង/េស�ច្បោប ់នងិករសេ្រមចចិត�ចំនួន១២ េដយ

គា� នករជែជកពិភាក្សោ ែដលក�ុងេនាះ១១េសចក�ី្រពង/េស�ច្បោប ់និងករសេ្រមចចិត� គសឺ�ិតក�ុង១៧េសចក�ី្រពងច្បោប ់

និងេសចក�ីេស�វេិសធនកម�ច្បោប ់ ែដលអនុមត័េដយឯកបក្ស។ ្រក�មករងរតកែ់តងច្បោបប់ានអះអងថា េសចក�ី
្រពងច្បោបែ់ដលបានេលកយកមកពិភាក្សោ និងអនុមត័ទងំេនាះ្រត�វបានពិនិត្យ និងពិភាក្សោេដយគណៈកម�ករជំនាញ

ៃនរដ�សភារចួរល់អស់េហយ។ 

ករសេង�តេឃញថា ចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�េឡងបេ��ញមតិ និងបរមិាណៃនករបេ��ញមតិមានករេកន

េឡងតិចតចួ (ចនំួន៣របូ) េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី៣ ប៉ុែន�េបេធ�ករេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៥ គឺេនបន�

មានករថយចុះ េដយក�ុងរយៈេពលេនាះមានតំណាងរ�ស�ចំនួន៤៣របូបានេឡងបេ��ញមតិ។ ក�ុងរយៈេពលេនះ

មានតំណាងរ�ស�ចំនួន២១របូ បានេឡងបេ��ញមតិ ែដលក�ុងេនាះ១៣របូ មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និង៨របូ  

មកពីគណបក្សសេ�ង� ះជាត។ិ ជាករកតស់មា� ល់ េដយសរករេធ�ពហិករមនិចូលរមួ្របជុំរបស់តំណាងរ�ស�ពីគណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិ បានេធ�ឱ្យបរមិាណៃនករបេ��ញមតិរបស់តណំាងរ�ស�ពីគណបក្សេនះ មានចំនួនតិចជាងតណំាង

រ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ 

ខុមែ�ហ�លបន�សេង�តេឃញថា ក�ុងអំឡុងេពលែដលតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិេធ�ពហិករមនិចូល 

រមួ្របជុំពិភាក្សោ តំណាងរ�ស�គណបក្សកនអ់ណំាចមនិបានពិភាក្សោសួរេដញេដលេលរេបៀបវរៈេនាះេទ េដយភាគ

េ្រចនេធ�ករអនុមត័េសចក�ី្រពងច្បោប ់ នងិេសចក�ីេស�ច្បោបទ់ងំេនាះែតម�ង។ ជាកែ់ស�ងក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នែខចុង

េ្រកយេនះ ចបត់ងំពីែខកក�ដ ដល់ែខតុលេនះ រល់កិច�្របជុំក�ុងកំឡុងេពលេនះ ្រត�វបានអនុមត័េដយគា� នករប��

ញមតិពីតណំាងរ�ស�ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ 

សកម�ភាពរបស់គណៈកម�ករជនំាញរបស់រដ�សភា៖ េនក�ុងឆា� ទំី៤(ឆា� ២ំ០១៧)េនះ សកម�ភាពរបស់គណៈ

កម�ករជំនាញៃនរដ�សភាបន�ថយចុះ េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ទំី៣(ឆា� ២ំ០១៦) និងឆា� ទំី២(ឆា� ២ំ០១៥)។ 

ករសេង�តរកេឃញថា គណៈកម�ករជំនាញទងំ១០ៃនរដ�សភាបានេធ�សកម�ភាពសរបុចំនួន៥៦េលក។ ក�ុងចំេណាម

សកម�ភាពទងំេនះ គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា មានសកម�ភាពចំននួ៣២

េលក េហយសកម�ភាពគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�សភាដឹកនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិមានចំននួ២៤េលក។ 

សកម�ភាពថយចុះរបស់គណៈកម�ករជំនាញ ជាពិេសសគណៈកម�ករែដលដកឹនាេំដយគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ អច

បណ� លមកពីតណំាងរ�ស�ពីគណបក្សេនះេធ�ពហិករមនិចូលេធ�ករក�ុងរដ�សភា េនេពលមានករែខ�ងគំនិតេលកកិច�

ករមយួចនំួនរបស់រដ�សភា។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ មានរដ�ម�ន�ីចំនួន៣របូ ្រត�វបានេកះេហមកបំភ�េឺដយផា� ល់មាតេ់នក�ុងគណៈកម�ករ

ជំនាញៃនរដ�សភា។ សកម�ភាពេនះមានករេកនេឡង េបេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានែតមយួេលកប៉ុេណា� ះ។ 
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ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពទងំេនាះ គណៈកម�ករជំនាញទ១ី មានសកម�ភាពចនំនួ០៤េលក គណៈកម�ករ

ជំនាញទី២ មានសកម�ភាពចំនួន០៦េលក   គណៈកម�ករជំនាញទី៣ មានសកម�ភាពចំនួន០៦េលក គណៈកម�ករ

ជំនាញទី៤ មានសកម�ភាពចនំួន០២េលក  គណៈកម�ករទី៥ មានសកម�ភាពចំននួ១៤េលក គណៈកម�ករជំនាញទី៦ 

មានសកម�ភាពចំនួន០៨េលក គណៈកម�ករទី៧ មានសកម�ភាពចនំួន០៧េលក គណៈកម�ករទ៨ី មានសកម�ភាព

ចំនួន០៥េលក គណៈកម�ករទី៩ មានសកម�ភាពចំននួ០២េលក និងគណៈកម�ករជនំាញទី១០ មានសកម�ភាពចនំួន

០២េលក។ 

សកម�ភាពចុះមលូដ� នរបស់តណំាងរ�ស�៖ ក�ុងរយៈេពលេនះ ចំននួសកម�ភាពៃនករចុះមូលដ� នរបស់អ�ក

តំណាងរ�ស�មានករថយចុះតិចតួច េបេធៀបនងឹឆា� ទំី៣ (ឆា� ២ំ០១៦) ប៉ុែន�េទះជាយ៉ាងណា វជាចំននួេ្រចនេបេ្រប�ប

េធៀបេទនឹងឆា� ទំី១ និងឆា� ទំ២ី។ មនិខុសពីឆា� ២ំ០១៦ េគាលបំណងក�ុងករចុះមូលដ� នភាគេ្រចនរបស់តំណាងរ�ស�គឺ
េដម្បពី្រងឹងបណា� ញរបស់ខ�ួន និងទកទ់ញ្របជា្របិយភាព និងករគា្ំរទមកេលគណបក្សរបស់ខ�ួន េ្រពះជាឆា� ែំដល

មានេរៀបចំករេបាះេឆា� តសកល។ 

ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា មានតំណាងរ�ស�ចនំួន៨៣របូ បានចុះេធ�សកម�ភាពក�ុងមូលដ� នសរបុចំនួន

១៧៩៥េលក។ េបេធៀបនឹងឆា� ទំី៣ ឆា� ២ំ០១៦ក�ុងរយៈេពលដូចគា� េឃញថា មានករថយចុះចនំនួតំណាងរ�ស�ចុះ

មូលដ� ន និងថយចុះតិចតចួៃនចនំួនសកម�ភាពរបស់តណំាងរ�ស�។ ក�ុងចំេណាមសកម�ភាពទងំេនាះ មានតណំាងរ

�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំនួន៤៣របូ ចុះេធ�សកម�ភាពសរបុចំនួន៧៤២េលក ខណៈែដលតំណាងរ�ស�គណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិចនំួន៤0របូ ចុះេធ�សកម�ភាពសរបុចំននួ១០៥៣េលក។ សកម�ភាពទងំេនាះភាគេ្រចន គឺេផា� តេល
ករចុះព្រងឹងបណា� ញៃផ�ក�ុងរបស់គណបក្សេនមូលដ� ន និងករជួបសំេណះសំណាល សួរសុខទុក�្របជាពលរដ�។ 

ករេកះេហបភំ�៖ឺ អំឡុងេពលេនះ រដ�សភាបានេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបភំ�កឺ�ុងកចិ�្របជុំរដ�សភាេពញអង�

ចំនួន១េលក ដូចគា� នឹងឆា� ទំ៣ី (ឆា� ២ំ០១៦)។ េដយែឡក ករេកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបំភ�កឺ�ុងកិច�្របជុំគណៈកម�ករ

ជំនាញរបស់រដ�សភាមានចំននួ៣េលក ែដលមានករេកនេឡង េបេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានែតមយួេលក

ប៉ុេណា� ះ។  

កចិ�អន�រគមនរ៍បស់រដ�សភា នងិតណំាងរ�ស�៖ ទកទ់និនឹងប�� េនះ ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា មានករ

េកះអេ�� ញរដ�ម�ន�ីមកបភំ�េឺនក�ុងកិច�្របជុំរដ�សភា និងកចិ�្របជុំរបស់គណៈកម�ករជនំាញ ករទទួលបណ�ឹ ង និងករ

អន�រគមនេ៍លបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ�។ ក�ុងរយៈេពលេនះរដ�សភា បានទទួលបណ�ឹ ងេដយផា� ល់ពី្របជាពលរដ�

ែដលបានមកដក�់�ត�ិេនរដ�សភាចំនួន១១បណ�ឹ ង។ ភាគេ្រចនៃនបណ�ឹ ងរបស់្របជាពលរដ� គឺេស�សំុកិច�អន�រគមនព៍ី
រដ�សភា េដម្បជីួយ េដះ្រសយវវិទនានា ជុំវញិប�� ដីធ� ីនិងវវិទករងរ វបិត�ិទផី្សោរ និងករេស�េដះែលងសកម�ជន

ភូមបិឹងកក ់ (អ�ក្រសីេទព វន�)ី។ គួរប�� កថ់ា ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ ខុមែ�ហ�លទទលួពត័ម៌ានថា រដ�សភាបានទទួលបណ�ឹ ង

េដយផា� ល់េនរដ�សភា និងតមមូលដ� នមានចំនួន២១បណ�ឹ ង េហយក�ុងឆា� ២ំ០១៥ មានចំនួន២៥បណ�ឹ ង។ 

ចនំនួលិខតិអន�រគមន ៍ នងិេដះ្រសយ៖ ក�ុងរយៈេពលេនះ ខុមែ�ហ�លទទលួពត័ម៌ានអំពីករេចញលិខិត

របស់អ�កតំណាងរ�ស�មានចនំួន១៩ច្បោប។់ ចំននួេនះមានករថយចុះ េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុង២០១៦ ែដល

ក�ុងរយៈេពលេនាះមានចំននួ២៤ច្បោប។់ លិខិតទងំេនាះមានថា� យ និងេផ�ជូន្រពះមហក្ស្រត រជរដ� ភបិាល នងិរដ�

សភា េហយេធ�េឡងេដយ្រក�មអ�កតណំាងរ�ស�ក�ុងេគាលបំណងអំពវនាវចតវ់ធិានករ និងេស�សំុករអន�រគមន៍

េដម្បេីដះ្រសយប�� នានា។ លិខិតទងំ១៧ច្បោប ់ េធ�េឡងេដយ្រក�មតំណាងរ�ស�/តណំាងរ�ស�ពីគណបក្ស

សេ�ង� ះជាតិ។ េបតមពត័ម៌ានែដលខុមែ�ហ�លទទួលបាន យ៉ាងេហចណាស់លិខតិ៤ច្បោបទ់ទួលករេឆ�យតបពីភាគី
ពកព់ន័�។ 
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តណំាងរ�ស�១០របូ ែដលសកម�ជាងេគ៖ ចំេពះករេឡងបេ��ញមតិរបស់តណំាងរ�ស�ក�ុងកចិ�្របជុំេពញ

អង�ៃនរដ�សភាវញិ តំណាងរ�ស�ែដលមានសកម�ភាពជាងេគរមួមាន ៥របូ ពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជារមួមាន ឯក

ឧត�ម ឈង វនុ ឯកឧត�ម ហុ៊ន ម៉ានី ឯកឧត�ម ម៉ុម ជឹមហុ៊យ សេម�ច ហុ៊ន ែសន និងសេម�ច ស េខង និង៥របូពីគណ

បក្សសេ�ង� ះជាតិរមួមាន ឯកឧត�ម សុន ៃឆ ឯកឧត�ម ងឹម េញង ឯកឧត�ម លិម គិមយ៉ា ឯកឧត�ម េអង ៃឆអ៊ង និងឯក

ឧត�ម េម៉ មនុីវណ� ។ េដយែឡក ចំេពះករចុះមូលដ� នរបស់តំណាងរ�ស� ខុមែ�ហ�លទទួលពត័ម៌ានថា មាន

តំណាងរ�ស� ៧របូ ពីគណបក្សសេ�ង� ះជាតិរមួមាន ឯកឧត�ម អ៊ូ ចន័�ឬទ� ិឯកឧត�ម េម៉ មុនីវណ�  ឯកឧត�មេរៀល េខមរ ិ
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 េឈ� ះ    េលខទូរសព័� 

• េលក គឹម ឈន ០១២ ៩៤២ ០១៩ 

• េលក កន សវង្ស ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 

• េលក សិុន ទិត្យសីហ ០១២ ២៥២ ៦៦១ 
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