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េឆា�ជតំណាងរ�ដូចជាករណីេល ក ឈន វុ និងេ
លក ហ៊ុន  និងករណីេដះដូរេលក សម រង្ស
ន
ជំនួសេលក គួយ ប៊ុេរឿន ជាអ�កតំណាងរមណ�លកំពង់ចមៃនគណបក្សសេ�ង�ះ។
នក្ប្ពា
ឹ េត ទកបផោកកដផស

ចច
ន ផបត�សពិ�បាំណចរផត

ំ
កួតភំចនក្បប�េំ ពញិច�កកដផសប��ចកណ
បោ

នុដ�ចចា
ី ្ច�ប៏ុៈ ចបពែី ខក�� ឆា�២០១៣ ដល់ែខកក�ដ ឆា២០១៤ តំណាងរ�ស�គណប្របជាជនកម�

បាេរៀបចំករ្រប្រពេទៃនរដ�សភា និងេរៀបចំដក
ឹ នាំក�ុងរដ�សភាទំងអស់ ្របធាន អ្របធរដ�សភា ិ
ន
្របធគណៈកម�កជំនាទំ៩។

េនក�ុងកិច�្របជុំរដ�សភាដំ កលពីៃថ�ទ២៣ ែខក�� ឆា�២០១៣ មានែតេបក�ជនជាប់េឆា�តជា

រ�សចំនួន៦៨រូប មកពគ
ី ណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេទ បានចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំដំ េដយមិនមានវត�េបក�ជន
ជាបេឆា�ជតំណាងរ�ចំនួន៥៥រូបរបស់គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ។  ក�ុងដំេណរករ េនះ េបជាបេឆា�ត ចំនួ
៦៨រូបមកពីគណបក្្របជាជនកម�ុជា បានក�យជជតំណារ�ស

ខណៈេពលែដលេបក�ជនជាបេឆា�

ទីស�ក់ករ
ក ណ ៖ ផ�ះេលខ ១៣៨ ផ�ូវ ១២២ សង�ត ទឹកលក់
� ១ ខណ� ទួ លេគាក រជធាីនភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច
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៥៥រូបរបស់គណបក្សេ�ង�ះជា

មិនទន់ក �យជជិកតំណារ�ស�េនេឡយ ែកុតច
ន ្ផបន្្ ៧៦

ៃចកកដិត�ច�ប�ែចចថ កកដផសនចផនបនបាំណចរផតេយចាច
ន ១២០ក៏ប។

រដ�សភ ្រត�វបានបេង�តេដយគា�នករចូលរួមពីពហុបក្ស ក�ុងករនឹងមា្០១ ចនចន្្០៨ ៃន

រដ�ធម�នុ��ែដលែចងថា ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាតមលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេ

ប��ចកៈេពុេនាែកក េផចបតី្េចច្បោផំលចោមតួចំចួច ្ាតីបចិច� តា
័ េផ�កែាតច
ន នចនកពនសប�ពី

ផំ ណបោិ�បាំណចរផតេនប��ចបច
កុោែខ
ន ច្បប�ំកបផោកកដផស។ ូបោែផតច េនប��ចបច
ន ច្បប�ំកកដផសចបោពែី ខតន
ី

តថ
ំ ០១៤ នកផេច�ាេេញថ ប��ចចំេណតេផចបតី្េចច្បោចំចច
ួ ៨ 1 នចែាេផចបតី្េចច្បោចំចច
ួ ២2
ន �ន ឆ�២

ំ ៏បែាបយ�េណ
្ាតីបចិ�បាំណចរផតេឡចបេបច ញតាន េលនកបេបច ញតានេនាបច្ាឹតែា១ន្្ ប��ច១បព
ា ា។

ទច�ត
័ ច្បោចំចួច៣ ភបោទចីផ័
ន ា�្នក។ ររដ�ភិបាល និងរដ�សភាឯកបក្
ឹ ចច
ឹ េចា កកដផសប់បចិច�តា

បានផ្សព�ផ្សោយេបកឱ្យសធជនបាពិនិត្យ និងចូលរួមផ�ល់េយាបល់ មុននឹងប� នេទដលរដ�សភពិភាក្
និងអនុម័ត។ ម្យោេទៀត ករអនុម័តេនាះមិនករចូលរួមពី្រក�មតំណាងរ�ស�គណបក្ស្
នក្ប្ពា
ឹ េត ទៃចនក្បប�េំ ពញិច�កកដផស ែកុនចទ្តចោេពញេុញពគ
ី ណបប្្បូបចបតា�ូ ចច
ន គណ

បប្ផេង�ាូាៈន ចបោពីែខផីំ ឆ�២
ំ ០១៤ រចនាសម�័ន�ដឹនាំៃនរដ�សភា ្របធាន្របនទំ២ៃនរដ�សភ រួម

ទំគណៈកម�ករអចិៃ�ន�យ៍ ្របធា និងអនុ្របធ
១០ ៃនគណៈកម�ករជំននារបស់រដ�សភា ្គ រត�បា
ន
បេង�ត និង
ែបងែចកអំណាច ក�ុចំេណាគណបក្ទំងពីរែដមាអសនក�ុងរដ�សភា។ ្របធា និង
្របធ

ន

ទ២
ឹ នាំេដយគណបសេ�ង�ជាតិ។
ី ៃនរដ�សភា ដឹកនាំេដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េហយអន១ ដក
គណៈកម�ករជំនែដលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេធ�ជា្របជាេលខធិករេនាះ រួមមាកម�ករទ២

គណៈកម�ករទ៤ គណៈកម�ករទ៥ គណៈកម�ករទ៦ និងគណៈកម�ករទ៩។ ចំែណកឯគណៈកម�កជំនាែដល
ដឹកនាំេដយគណបសេ�ង�ជាតិេធ�ជា្រ និងជាេលធិកររួមមានដូចជា គណៈកម�ក១ គណៈកម�ក

ទី៣ គណៈកម�ករទ៧ គណៈកម�កទី៨ និងគណៈកម�កទី១០។

ប��ចកៈេពុពីែខផីំ កុោែខិ�៏ ឆ�២
ំ ០១៤ នក្បប�ំេពញិច�កកដផសនចចំចួច១១េុប េផចបតី្េច/

េផចបតីេផ�ច្បោចច
ំ ួច៧

្រត�វបានរដ�សភាយកមកពិភាក្សោ និងអនុម័ត ក�ុងេនាះរួមមាន វិេសចំនន
ួ

៣ច្បោប់ (វិេសកម�រដ�ធមនុ�
�
�  និងបទប��ៃផ�កុងរដ�សភាជាេដម) អនុម័តេសចក�ី្រពង
�
ច្បោប២ច្បោប់ (ច្

ស�ីពថ
ី វិកជា្រគប់្រគងឆ២០១៥ និងច្បោប់ស�ពី
ី ចរចរផ�ូវេគាក)កផ�ល់សច�ប័េលកិច�្រពេ្រព�ចំនួន២។

េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ី ពីថវិកជាតិ្រគប២០១៥ ្រត�វបានរដ�សភាយកមកពិភាក្សោ និង េសេ្រប

្របារយៈេពល្រតឹមែ១ៃថ�ប៉ុេណ
ា �។ ច្បោេចា្ាតីបចិច�តា
័
បយ�ែចតាំណចរផតគណបក្ស្របឆតច
ន បចដំ្ទ
េនាេទ។
1

តំណាងរ�ស�គណបក្ស្រេុបត៏ុេលា�ថ

ច្បោប់េ្ាតីបប�៏ ចកុោៃកិ�បាំណចរផតនចកៈ

១.ច្បោប់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេលពិធីសរៃនធម�នុ� ស�ីពីយន�ករេដះ្រសយជ, ២.ច្បោប់ស�ីពីករអនុម័តយល់េលកិច�

្រពេ្រព�ងស�ីពីបុព�សិទ�ិ និងអភ័យឯកសិទ�របស់សមាគម្របជាជាតិអសុីអេ ៣.ច្បោប់ស�ីពីករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�្រពមអស

ស�ីពគ
ី យ,

៤.ច្បោប់ស�ពីករអនុម័តយល់្រពមេលករសុំច
ូភាគីហត�េលខីរបស់្រពះរជាណាច្រកកមុជាេនក�ុង
�
វិេសធនកម�េល
ី

អនុស��អន�រជាតស�ីពសម
� កម� និងសុ ខដុមនយកម
�នតិវិធ
គ
្រពមេ្រពក
ី
ី
ី
ី យ, ៥.ច្បោប់ស�ពីករអនុម័តយល់្រពមេលកិច�
ី
ី ជួយ គា�េទវ

េទមកែផ�កយុត�ិធម៌កុង
� វិស័យរដ�ប្បេវណ រវង្រពះរជាណាច្ជា និងសធារណរដសង�មនិយមេវៀតណ
�
៦.ច្បោប់ស�ីកអនុម័តយល់

្រពេលសន�ិស��ស�ីពីបត្ប័នរវង្រពះរជាណាច្ជា និងសធារណរដសង�មនិយមេវៀតណ
�
៧.ច្បោប់ស�ីពីអនុម័តយល់្រពេល

ែផនករយុទស�សអភិវឌ្ឍនជាតិ២០១៤-២០១៨ និង៨.ច្បោប់ស�ីពីករធានារ
2

១.ច្បោប់ស�ពី
រធានារ
ី អនុម័តយល់្រពមេលែផនករយុស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជា២០១៤-២០១៨ និង២.ច្បោប់ស�ពីក
ី
2

េពុខ�ីេពប េហយច្បោេនះេនមាភាខ�ះចេនា�េ្រចន េដយែតឯកសែដលិ�បាំណចរផតបាេស�សុំ មយ
ួ
ចំនួន មិន្ាតីបាផ�ុោប៏ចេស្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុេនាេទ។

្បំបោ្បែលុចីាននុទ៤
៌ ចផរ៏ីនកពី
ី ៃចកកដផស នកុំ បបប��ចនកទំនបោទំចចយបផួ ក ចនចទទួុព័ាន

ិគ�េុលិននកសដចកបផោកកដផស ូតួាំណចរផត ពនេផផាំណចរផតគណបប្្បូបចបតា�ូ។ ខ�ភ�ន

ុ័ ចច
ន ិគ�េុលិន
ន កសដច ែកុ្គបោ្គចេសគណបប្ផេង�ាូាន គន
គ ចនកង្ផ�ុប��ចនកទំនបោទំចច

ូតួាំណចរផតកបផោខួ ច។
រ

ំ ញៃចកកដផសៈ
នក្ប្ពា
ឹ េត ទកបផោគណៈបត�នកបន

េបេធ�ករេ្រប�បេធៀបក�ុងរយៈេពលដូចគ ា� (រយៈ

១ឆា�ំ) េននឹងសកម�ភាពៃនគណៈកម�ករជំរដ�សភាេឃញថា ខុមែហ�លមិនែដលបានទទួលព័ត
�
ណមួយ

ពក់ព័ន�េនង
ឹ កេកះអេ� �តំណារដ�ភិប

មកសកសួរេនក�ុងគណៈកម�ករេឡយ។ ករ្របជុគណៈ

កម�កជំនាជាមួតំណាងរដ�ភិបាលៃនរដ�សភានីតិ៤

េធ�េ ឡងទក់ទងែតេទនឹងករពិភាក
េសចក�ី


្រពច្បោ ែដលររដ�ភិបាលប��ូនមករដ�សភាេធ�ករពិភាក្សោ និង

ដូចគា�ែដរ ក�ុងរយៈេពលែដលរដ�សភាឯកបដឹកនាំេដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ពីែខក២០១៣

ដល់ែខកក�ដ ឆា២០១៤ ្រក�មតំណាងរ�ស�ពីគណ្របជាជនកម�ុជា បានេកះអេ��រជរដ�ភិ
ចំនួន១រូប មកបំភ�ឺផា�ល់មាត់េនក�ុងកិច�្របជុអង�របស់រដ�សភ។
បនា�ប់ពីមានករែបងែចកអំណាច រវងគណបក្សទទួលអសនៈក�ុងរដ�សភា៥េនះ  គណៈកម�ក

ជំនាមួយចំនន ដ
ួ
ក
ឹ នាំេដយតំណាងរ�ស�ពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ចប់ពីអំឡុងែខសីហ ដល់២០១៤

កសេង�តេឃញ
 ថា គណៈកម�ករជំនាញេនាះករមមាញឹកក�ុងេកះេហរដ�ម�ន�ី មកសួរេដញេដល បំភេន
ក�ុងគណៈកម�ករជំនាញរបស់ខ�ួន។ ករេកះអេ��ញេនាះរួមមាន រដ�ម��ី អភិ
និងអង�ករសង�មសុ ី វិសរុប
ន

ចំនួន១៣េលក 3។
2

្ប្ចកកដផស (គណបប្្បូបចបតា�ូ) បចេចញបទប��ូសបាតភ៏ា

នកងកកបផោគណៈបត�នកននៃចកកដផស ំតតច
ន
ន ឱរគណៈបត�នកិេប�  ញផច�តផ�ី ីុ

យរចកែណនំផី ព
ត ែី បបបទ

ិ�បយកព័ាន
៌ ចតបផេច�ា

នកណ៍។ ក៏ចេចាេលនកផួ កេកញេសុពីគណៈបត�នកបំនញេទកកដតចតី គគតច
ន ែតចូុបេណៈយ្កណៈ ឬ
តច
ន នចឱរិ�បផេច�ានកណ៍ច៏ុកួត។

នកច�ាត៏ុសដច (នកច�ា្តតណ�ុ) កបផោិប
� ាំណចរផត ចច
� ាំណច
ន នកេចញុនខា
ន ិចតរគតច៍កបផោិប

រផតៈ េនក�ុងឆា�ំទ១ នីតិកលទ៥េនះ(ក��២០១៣ ដល់តុល២០១៤)  មានតំណាងរ�ស�ចំ៩៦រូប មកពគ
ី ណ

បក្្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង� ះជាតិ បានចុះេធ�សកម�ភាពក នចំនួន១២៧៤េលក។ េបេ្រប�

3

គណៈកម�ករទ១ ដក
ឹ នាំេដយេ េអង ៃឆអ៊ បាេិ�ផ
 បត�សពផបត� ប��ចនកទទួុបញាតនពព
ី ុករ បត�បក ្បូពុកកដែកុនច

ប�ទំនផោកីិីរ ចនចបចេកះអេ� �ញអភិបាលៃនគណៈអភិបាលេចំនន
ួ ២រូបគឺ  អភប
ិ ាលៃនគណៈអភិបាលេខត�េកះកុង និងអភិប

គណៈអភប
ួ
ិ ារធាជនីភ�ំេពញ។ េដយែឡក គណៈកមទី៣ ដឹកនាំេដយេលក ប៉ុល ហំម បានេកះអេ��ញតំណាងរជចំនន

៣រូប មកបំភ�ឺផា�ល់មាេនក�ុគណៈកម�កររបស់ខ�ួនរួមមាន រដ�ម�ន�ី្រកសួងបរិស�ន រដ�ម�ន�ីធនធានទឹក និងរដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម�។ 

េនះ  គណៈកម�ករទ៧ ដក
ួ ៤រូប រួមមាន រដ�ម�ន�ី្រកសួង អប់រំ យុវជន ងកីឡា
ឹ នាំេដយេលក ែយ៉ម ប ុ��ឫទ�ិ បានេកះេហរដចំនន

រដ�ម�ន�ី្រកសួងធម�ករ និងសសនា រដ�ម�ន�ី្រកសួងេទស ចរណ៍ និងរដ�្រកសួវប្បធមនិងវិចិ្រតសិល្បៈ។ គណៈកម�ក៨ ដឹកនាំេដ
េល្រសី ែប ផ� ីណាកាច៍ បចេនាិេប�  ញកកដតចតី៣ក៏ប កួតនចរដ�ម�ន�ី្រកសួងករងរ រដ�ម�ន�ី្រកសួងសុខភិបាល ន�ន�ី្រកសួសង�ម

កិច�។ ច�ចេ្ន គណៈបត�នកទី១០ កឹបនំេសេ្ប ល៏ក វយ ចោ បចេនាិេប�  ញេ្ប ឱម យុិនេទៀង  ្របធានអង�ភាព្របឆាំងអំេ
រលួ យ និងអង�ករតមា�ភាពកម�ុជាមកបំភ�ឺផា�ល់មាត់គណៈកម�កផចែកក។

3

េធៀបក�ុងរយៈេពលដូចគា
ែដលប��ចកៈេពុេនា

េនឆ�ច
ំ �ចេ្នៃចនីតិកលទ៤ ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថា មានករថយចុះយា៉ងេ្
មាតំណាងរ�ស�ចំន១០៨រូបចុះេធ�សកម
ភាពបាន
�
ចំន២៧២៩េលក។


ត៏ុេលា�

ផំ លចោមៃចនកថាច�ាេចាគគ េនេដមន
៥ ្រក�មតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង�ះជាតិមិនចូ េល
 តិកលទ
ី
ផបត�សពកបផោខួ ចតួ
រ ចំចច
ួ ប��ចេបបេបចូបោេឆ�ាាំណចរផត

េិ�ផ
 បត�សពេ្ចច
 េនរប្ចភ
ី េ�ំ ពញភបោទច

ទំនផោចេេប ចនចត្យចេទៀាូឆ�ែំ កុនចនកេកៀបចំនកេបាេឆ�ាូផបុ ែកុាំណចបចេិ�ផបត�សព

េ្ចចប��ចនកបួបផំ េណាផំ ណុូតួនចផោេឆ�ា ចនចព្ចឹចបណ
ត ញគណបប្។
ផបត�សពច�ាត៏ុសដចកបផោាំណចរផតពគ
ី ណបប្្បូបចបតា�ូ

្បំបោ្បែលុដ�។

ចច
ន គណបប្ផេង�ាូាន
ន ចចំចួច

េបេមល
ួ ចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�សេទតគណបក្ស
 ពីចំនន

ខុមែ�ហ�លសេង�ត

េឃញថា ចំនួនអកត
� ំណាងរ�ស�គណបក្្របជាកម�ុជ េធ�សកមភា
�
េនមូលដ�នេ្រចជាតំណារ�សគណ

បក្សសេ�ងជាតិ។ ែតេបេមល
 ចំនួនៃនករចុះមូដ�នរបស់អ�កតំណរ�សវិញេឃញថ ចំនួនៃចកចុះមូលដ�
របស់តំណាងរ�គណបក្សេ�ង�ជាត មានចំនួនេ្រចងតំណាងរ�ពគ
ី ណបក្្របជាកម�ុជ។ ប��ចកៈ

េពុេចា តំណាងរ�ពគ
ី ណបក្សសេ�ងូាច
ន �ាត៏ុសដចចំនួន៦៥៤េលក រឯតំ
ី ណាងរ�ស�ពគ
ី ណបក្្រប
ជនច�ាត៏ុសដចចំនួន៦១០េលក។

ករេចញលិខិិចតរគតច៍របស់តំណាងរ�េនឆ�ទ
ំ ១
៥េនះ  មានតំណាងរ៧រូប បាេចញ
ី នតិកលទ
ី

លិខិតចំនួន២៥ច្បោប់ ាំណចរជរដ�ភិបាល ក�ុងេន លិខិតប��ចេគាលបំណងអំពវនាវ/េស�ចត់ក

ចំនួន១២ច្បោប់ លិខិតអន�រគមន៍ចំ៩ច្បោប់ និងលិខិតេកះេហរដ�ម�ន�ីមកបំភ�ឺក�ុងរដ�សភា៤ច្បោ។ េបេ ្រប�
េធៀបប��ចរយៈេពលក៏ចដ�ប��ចនតិកលទ
៤ គមា
នករេកនេឡ៣៦% ែដលនេពុេនាមានតំណាងរចំនួន៨រូប
ី
គ
បានេចញលិខិតចំនួ១៦ច្បោប

បំែណទ្តចោកកដផសភបោទចីេយិចបត�
បទប��ៃផ�ប�ចកកដ
�
ផសៈ
ន

េនបន�បោពេី បបេបចូបោេឆ�ាាំណច

រផតៃចគណបប្ផេង�ាូា៥
ន ៥ក៏ប បចផេ្តចច៏ុកួតប��ចកកដផស ចា
ី ន
ន ុទ៥
ី េចា គណបប្ភំចពកី ែកុនច

អផចៈប��ចកកដផស បច្ពតេ្ពពចដ�េិ�បំែណទ្តចោកកដផស។ បំែណទ្តចោកកដផសេចា ្តកៈបនច្ច ពតេ្ពពច
កេំ ណា្យចេេប កវចគណបប្្បូបចបតា�ូ ចនចគណបប្ផេង�ាូាន ច�ាៃថ�ទ២
ី ២ ែខបប�ស

ឆ�២
ំ ០១៤ បចែចចថ «គណបប្ភំចពីកសបសពដ�េិ�ន
ចេទេិ�ីេយិចបត�
បទប��ៃផ�ប� ចៃច
�
ន
 កផនប� េកត្ក
ី

កកដផស េកត្ឱ
រ
ី រយតប័ចេចាអចបំេពញាួនទីកបផោខួ ចបច្ា
ឹត្ាតី ចនចនចោែានច្បផនទ�សព ប��ចេនាេុបបំពផោ

ាួនទី ចច
�ន ំណចកបផោគណបប្នចអផចៈប��ចកកដផស ែកុតច
ន ផនទិ
ន ច៏ុកួតប��ចរបកសដភប
ន ុ ្ផប្តកកដ

ិត�ច�ប�

ច្បោ

ចច
ន ុនខា
ន បទសដចគា
ន � ាូ
នត ិកនច។

គណបប្ភំចពកី សបសពដ�េកៀបចំប្ុនយផ�ី ចកកដផស

េសែបចែចបាួនទក
ឹ នំេនប��ចគណៈបន�ិន
ី ប
ន កិចៃន ចតក៍ កដផស»។

កកដផសបចេិ�ី េយិចបត�
បទប��ៃផ�ប� ចកបផោ
�
កកដផស ន្្ ៦ ថ�ី ចច
បត�
ន
ន
ន ន្្ ៤៨ ថ�ី (ពកី )។ ីេយិច�

ន្្ ៦ ថ�ី បចបប� ាតក
ន ំេឡច
 ចំចួចគណៈបត�នកបំនញព៩
ី កុោ១០ ែកុូគណៈបត�នកេបផផំ អា ្បឆំច

ិំេពព
ន្្ ៤៨ ថ�ី (ពកី ) បចបេច�ា
ន
 ឱរនច ថ�បោកប
ឹ នំាំណចរផតៃចគណបប្េេប
 �បកុួ ។ ីេយិចបត�
ចំេេាគណបប្ចេេបែកុនចអផចៈប��ចកកដផសចបោពី ៥ (្បំ) សគកេឡចេទ។ ថ�បោកឹបនំាណ
ំ
ច
រផតេចានចសកបនចក
ច ឹបនំាណ
ំ
ចរផតកបផោគណបប្

េកត្េី ិ�ឱរនកងកេបោពច
័ �ភច
ំ ឡបច្ប្ពា
ឹ េត ទ្ផប

រផតគណបប្ចេេបែកុនចអផចៈប��ចកកដផស

េកត្េី ិ�ឱ
័ �ភច
ំ ឡបច្ប្ពា
 រនកងកេបោពច
ឹ តេទេស

្តបត�ីិ
ំ
ច
ន ីចេេប ចនចេដុនកណ៍ននកបផោគណបប្ ចនចេិ�នកផ្តបផ្ត�ុូតួថ�បោកឹបនំាណ
កុ៏ ច ចច
ន ្នបចច៏ីផុ្បេេបច៍កបផោូាន ចច
ន ្បូពុកកដ។
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ីេយិចបត�
ប់បចផ�ុោេេបុោថ «កកដផស្ាតីផ�ុោច៏ីតេិ្បផត្ផប េកត្ឱ
ំ
ច
ន
ី រថ�បោកឹបនំាណ

រផតៃចគណបប្ចេេប បំេពញាួនទី ចច
រ
េនប��ចកកដផស»។
ន សកបច
ន កច បផោខួ ចបចុង

្ប្ច្បរតាំណចរផតៃចគណបប្ចេេបេ្កកសដភប
ន ុ ែកុនចអផចៈប��ចកកដផស ចបោពី ២៥

(ៃត�្បំ) សគកេឡចេទ នចេក�ាេុថ ្ប្ច្បរតតានសគានចេនកកដផស។ ្ប្ច្បរតតានសគាច
ន ូគ៏

ផច�នូតួចច
 ្បេទផូា។
ឹ ្បត�ខរបកសដភប
ន ុភបោទចេទចច
ឹ ប�
ន

នបកកដតចតី។

្ប្ច្បរតតាស
ន គាច
ន

នកបេច�ា្ប្ច្បរតសគាច
ួ ទីគណបប្្បឆំច
ន អចច៏ុកួតេុបបតាផោាន

នចឋចៈេផ�

គណបប្ចេេបេ្ក

កសដភប
ឹ គណបប្ចេេបែកុអចអផចៈប��ចកកដផស។
ន ុ ចច
ន បេច�ាីប្ិត៌ផច�ន កវចថ�បោកប
ីេយិចបត�
្បនក៤៨ ថ�(ី ពីក) គណបប្ភំចពីកតច
ន
ន បចុ� បេចុុបេខណ�ា្តតីាំណចរផត១០ក៏ប ប��ច

នកបេច�ា្បរត ែកុចំណ�ចបយាេុោកុោនកបេបច ញតានកបផោគណបប្ែកុទទួុអផចៈានចូច១០។

គណបប្ចេេបភំចពីកប់បចបេច�ា្បរតនកងកបំែណទ្តចោកកដផស េលបំព�ចបចតនកងកកបផោខួ ច។
រ
នកចបោខួ ច
រ ចច
ន នកេសាែុចេបបេបចូបោេឆ�ាាំណចរផត េសយកត៏ុេលា�ចេេប។
េនក�ុងអំឡុងែខកក� ឆា�២០១៤ េបក�ជនជាប់េឆ ា្របាំព (៧)រូប ៃនគណបក្សសេ�ង�ះជាតិរួ េល

្រស មូរ សុខហួរ េល ែម៉ន សុថវរិ�ន� េល ហូរ វ៉ន េល េរៀល េខមរិ�ន� េល ែកវ ភរម្
េល ឡុង រ ី និង
ី

េល នុត រ ំដួល ្រត�វបានសលដំបូងរជធានីភ�ំេពញចប់ និងេធ�ករេចទ្រប
។ ករចប់ខ�េនាមា


េចតនេដម
 ្ច
ប បបង�ំឲ្ាំណចរផតគណបប្្បឆំចច៏ុកួតប��ចកកដផស បនា�បពប
ី ាជាបគាំនេយាបជាេ្រច

ែខេនេ្រកយកេឆា�ត េហយករណីេនះ្រត�វទទួលក ររិះជាខ� និង្រត�វបានេមេឃញ
 ថ ជេរឿងនេយាប
។ េទះជាយា៉ អ�កទំងេន្រត�វបេដះែលវិញភា�ម េនបនា�ប់កិចច
� រចៃថ�ទ២
ី ២ ែខកក�ដ ឆា២០១៤
ប៉ុែន�តុលករេនបន�នីិ
ត រវ បស់ខ�ួន

េដយបេកះេហអ�កទំងេនាះេទបំភ�ឺេនតេ្រកកេដែលង

និង្រពមទំងមានករចប់ខ�ួន និងសកម�ជនគណបក្សសេ�ង�ះជាតិជាបន�បនា�ប់ទក់ ដូចគា េនះ
ក�ុងអំឡុងេពលចរចរៃនករអនុវត�កំែណទ្រមង់ករេប ាះេឆា�ត និ។

ិច�យផច៍ផំលចោមន
•

េកត្េី សា្យទំនផោៃចនកបប្យ ៃចនកបេច�ាកកដផស បី(០៣)ៃថ�េ្រកយេពលករ្លទ�ផល
េបាេឆា�តេ្រជសតំងតំណាងរ�ស� គណៈកមា ធិករជាេរៀបចំកេបាេឆា� ្រត�វេរៀបចំប� �ីស
ជិកតំណាងរ�ែដលមានយាតិច១២០រូបថា�្រពះមក្ស្រត។ (វិេសធនកម�ច្បោប់ស�ីពីករ ត
េ្រជតំតំណារ�ស�

•

េកត្ា
ត ណចរផត, សមាជិករដ�ស ្រត�វបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ�ួន េ
ី នរសពៃចនករផោប៏ កាំ

សមខួ នសុំ
�
លឈប់ជាលក�ណ៍អក្រពសមាជិ
រដ�សភ េហយ
េហតុ និងផ្សព�ផ្ស
ី
 ប��ក់ពមូល
ី
សរណៈ។

សមខ�ួនបាត់បងសមាជិភាពគ
�
ី ណបក្នេយាបាយរបខួ ន

ែដលមានកសេ្រមច

លលក�ណ៍អក្ស ែតមិនែមនមូលេហតុេដសរកបេ�� ញមតិខុសឆ�ង។ (មា្ ១២០ថ�ី ៃនច្បោេបា
េឆា�តេ្រជសតតំណារ�ស)
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•

គណៈកម�កជំនាញនីមួយៗៃនរដ�សភ្រត�កំណត់េពល ០១ (មួយ)  ៃថ� កុង 
� ០១ (មួយ) សបា�ហ៍េដម្េប ធ�

សវនកសធារ ជែជកេដញេដល េដេកេហជពកព័នមក
� បំភេ�ឺ លេសចក�ី្រពង និងេសចកេស�
ច្បោប់ និងអនុវត�ច្បោជធរមាន េទះបជាយាណាកេដយ សម័្របជុស្រមាេឆ�យ
 សំ ណួរខ
េលេនះ មិនអេបកលទ�ភាឲ្មាកេបាះេឆ ត្របេភណាមួបាេឡយ។

•

កំណត់េហតុទំងអស និងឯកសរដៃទេទៀតរបស់រដសភ ្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងអគ�េលខធិ និងជ
សរណៈ

េលកែលងែតជាកំណត់េហត

និងឯកសរទំងឡាយណាែដលសេដយគណៈកម ធិក

អចៃិ �ន�យ៍ថ អចប៉ពលដល់សន�ិសុខជាតិ (្របក១៨ ៃនបទប��ៃផ�កុ ងៃនរដ�សភ)។
�
អគ�េលខធិក
ដ�្រត�េរៀបចំឲ្មាបទប��រដ�បា េដម្ធា
សិទ�្ិ របពលរដ�ក�ុងកទទួលបានព័ត៌មាន និងចរួម
ប
ក�ុង្រពឹត�ករណ សរណៈរបស់រដ�សភ។(្របករថ�ី ប��េទក�ុជំពូកទី ៤)។

•

ចេម�យ
 ផា�ល់មា ឬលយលក�ណ៍អក្សររបស់នាយករដ�ម� ឬរដ�ម�ន�ី ្រត�វេធ�េឡងក�ុងរយៈេព(១៥)ដប់
្របាំៃ បនា�បពីទទួលបានសំណួរ ចំេពះចេម�យផា�ល់មាត់តំណាងរ�ស�ដ ក និងរជរដ�ភិ
មាសិទ�ទ
ិ ទួលបាេពលេវលេស�គា�ក�ុងករជែជកេដញេ
តំណារ�សដក់សំណួមានសិទ�េឆ�យតបក�ុងរដ�សភ
លក�ណ៍អក្សរបស់ររដ ភប
ិ ាល

•

ចំេពះចេម�យលយលក�ណ៍អក្

ក�ុងរយៈេពលេស�គា�នឹងករអនចេម�យ

េីទននៃចនកបែបបេកញេសុ គួកនចនកិច�� ចនចនកកទុោត�ខដ�កវចនបកកដតចតី ចនច្ប្ច្បរត

សគានច។
•

ុ� បេចុសរចរែណនាំស�ីពីែបបបទក ស�ីពីគណៈកម�ករនានាៃនរដ ចុះៃថ�ទី១២ ែខក�� ឆា�
២០១៤ េចញេដយ្របធានរដ�

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន
េឈ�

េលខទូរស័ព�

•

េលក គល់ ប�

០១២ ៩៤២ ០១៧

•

េ្ប កន យវច្

០១១ ៨៨៤ ៨៤០

•

េ្ប ផ�ន ច ទា
ន រផីំ

០១២ ២៥២ ៦៦១
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េសចក�ី្របកសព័ត៌មានស�ព
ី ីរបាយករណ៍
សេង�បៃនករឃា� ំេមើលរដ�សភា និង
តំណាងរ�ស� (ភាសអង់េគ�ស)

January 27, 2015

ទស្សនៈិស័យ៖ េដម្ី
ប ឱ្យករេបាះេឆ�តមនអត�ន័យ ែដល្រ�កបេដយលក�ណៈ្រ�

Vision: A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

Press Release
On
WATCH REPORT SUMMARY ON PARLIAMENT AND ITS MEMBERS IN THE FIRST YEAR OF THE FIFTH
TERM OF THE NATIONAL ASSEMBLY
From August 2014, the National Assembly enjoyed its legitimacy and a division of power
between the Cambodian People’s Party (CPP) and the Cambodia National Rescue Party (CNRP) in
the National Assembly. The recognition of the Opposition Party in the National Assembly was a
positive step. Changes were witnessed showing that Commissions of the National Assembly have
improved in regards to the fulfillment of their function to question members of the Royal
Government. The number of interventions made and the fulfillment of duties as Parliamentarians to
local communities and constituents has gradually increased. The following is a summary of key
findings and recommendations.
Lack of transparency when substituting/replacing members of the National Assembly:
The law on the election of the members of the National Assembly and the internal regulation
of the national assembly do not stipulate any clear and transparent procedure on changing or
substituting the list of elected candidates or /and elected candidates declared or notified by the
National Election Committee (NEC). The procedure implemented by NEC regarding the changing
and substitution of elected candidates was not transparent. A case of losing of membership of the
national assembly is that “she or he resigns from membership of the National Assembly” however
the resignation of a seat has been never publicized through a written letter in order to inform
constituency.
The political parties have the power to dismiss and substitute their members of the National
Assembly. The replacement/substitution or dismissal of members who were in the candidate lists of
parties and the senior positions (Vice President) of the National Assembly were made without
transparent and unambiguous legal procedure. The poor transparency in the replacement decreases
the immunity of individual parliamentarians, while make political party (its leaders) more powerful.
Elected candidates being replaced can be seen by the CPP in the cases of Mr. Chheang Vun,
and Mr. Hun Many, and can also be seen by the change of CNRP Party’s candidate list in which Mr.
Sam Rainsy replaced Mr. Kuy Bunroeun, the elected candidate of Kampong Cham.

The functioning parliamentarians and the plenary sessions of the National Assembly during
the period of its non-legitimacy
From September 2013 to June 2014, the National Assembly was organized by the CPP’s
Parliamentarians, whom controlled the entire organization and functioning of the National Assembly,
including the positions of President, Vice Presidents, and all Chairmen of the nine Standing
Committees of the National Assembly.

ទីស�ក់ករ
ក ណ ៖ ផ�ះេលខ ១៣៨ ផ�ូវ ១២២ សង�ត ទឹកលក់
� ១ ខណ� ទួ លេគាក រជធាីនភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច
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In its first plenary session on 23rd September, there were 68 elected CPP members present
and none of the CNRP’s 55 elected members present in the first meeting. As a result, only the CPP’s
68 elected members became members of the National Assembly since all 55 of the CNRP’s elected
members had refused to be sworn in and were not given any legitimacy as Parliamentarian members.
The organization and formation of the legitimacy of the National Assembly by the single party CPP
was heavily criticized as a contravention to Article 76 of the Constitution which states that the
National Assembly shall consist of at least 120 members.
The National Assembly was held without the participation of multiple parties as required by
the provisions of Article 1 and Article 8 of the Constitution, which state that the Kingdom of
Cambodia follows the principles of a liberal multi-party democracy.
During the functioning of the National Assembly led by a single party, there were many
important draft laws adopted with little debate by parliamentarians in meeting sessions. It has been
observed and that in meetings from March to June 2014, amongst the eight draft laws 1, only two 2
draft laws were made available to members to express their ideas or concerns. Concerns were made
in only one article of each chapter. During the time of single party-control, the National Assembly
adopted three draft laws regarding the judiciary. The ruling party and the single-party controlled
Assembly failed to disseminate and publicize the draft laws for feedback from the public before
submitting the drafts to the National Assembly for debate and adaptation. More seriously, the laws
were drafted and passed without the participation of the CNRP’s elected members.
The functioning of the plenary session of the National Assembly with full legitimacy after the
CNRP jointed the CPP.
From August 2014, the new organizational structure of the National Assembly includes,
President, Vice-presidents, and Chairmen of all 10 Expert Commissions of the National Assembly,
which has been constituted and enjoys a sharing of power between the two elected parties. The
President and the Second Vice-president of the National Assembly belong to the CPP and the First
Vice-president belongs to the CNRP. CPP controls Commissions of the National Assembly as
Chairman and Secretary are the 2nd Commission, the 4th Commission, the 5th Commission, the 6th
Commission, and the 9th Commission while CNRP controls the Commissions as Chairman and
Secretary are the 1st Commission, 3rd Commission, 7th Commission, 8th Commission and the 10th
Commission.
In months of August to December 2014, there were 11 plenary sessions held and seven (7)
proposed/draft laws brought for debate and adopted by the National Assembly, including; the
amendment on three laws (the amendments of the Constitution and the internal regulations of the
National Assembly), the adaptation of the two draft laws (the law on the National Financial Budget
Management for 2015, and the law on Road Traffic), and ratification of two agreements.

1

1. The law on the approval on the Protocol of ASEAN Charter on Mechanisms of Dispute Settlement; 2. The law on
the Ratification on Agreement of Privileges and Immunities of the ASEAN; 3. The Law on the ratification of the ASEAN
Agreement on Customs; 4. The law on the approval of the State Parties to the Protocol of the Amendment of the
International Convention on Simplification and harmonization of Customs Procedures; 5. The law on the approval of the
Agreement of the Mutual Judicial Assistance in Civil Matters between the Socialist Republic of Vietnam and the
Kingdom of Cambodia; 6. The law on the Covenant on Extradition between the Kingdom of Cambodia the Socialist
Republic of Vietnam; 7. The law on the approval of National Development Strategies 2014-2018 and 8. the Law on
Insurance.
2
1. The law on the approval of National Development Strategies 2014-2018 and 2. the Law on Insurance.
2

The law on the National Budget 2015 was brought to debate and adopted by the National
Assembly in only a one day period of discussion. The law was adopted without the endorsement of
the members of the opposition party. The CNRP lawmakers argued that the draft law was submitted
to them only a few days prior to the meeting and the law also contained some loopholes; the
important linked documents requested by the CNRP have not yet been provided by the Ministry of
Economy and Finance.
The same difficulties were present in the 4th term of the National Assembly, regarding poor
communication and release of official primary information and documents from the SecretariatGeneral of the National Assembly, and from Parliamentarians, especially CPP lawmakers. The
Secretariat-General and the Cabinet, which are under the management of the CNRP, has an effective
and easy line of communication between their own Parliamentarians.
The functioning of the Commissions of the National Assembly: in comparison with activities
of the Commissions of the 4th term and 5th term of the National Assembly in the same period of year,
the observation found that in the 4th term, there was no available information regarding matters of
invitations and questioning representatives of the Government as was available in this term. The
meetings of the Commissions of the National Assembly in its 4th term with the representatives of the
Government were made only to discuss particular matters such as discussion on draft laws which
were submitted by the Government to the National Assembly for debate and adaptation.
The same thing happened in the period when the National Assembly was entirely under the
controll of a single party, the CPP. From September 2013 to July 2014, the group of CPP’s
lawmakers only invited a representative of the Government to make a direct confirmation in the
plenary session of the National Assembly.
After the sharing of powers between the two elected parties in the 5th term of the National
Assembly, from August to December 2014, the watch found that some Commissions which are
under the control of the CNRP were very active in calling/inviting Ministers of different ministries
to confront questions and answer to commissions. The commissions summonsed ministers,
provincial governors and Civil Society organizations to have hearings, totaling 13 times in all. 3
Field/Constituency Visits and Intervention letter of Member of the National Assembly
COMFREL found that to compare with the last legislature, the number of parliamentarian
field visits was dramatically decreased. During the first year of this legislature, 96 parliamentarians
from the Cambodian People Party (CPP) and Cambodian National Rescue Party (CNRP) conducted
1274 field visits while 2729 field visits were conducted during the last year of the previous
legislature by 108 parliamentarians. The decreased number of field visits resulted from the CRNP’s
boycott early in the legislature. CNRP elected candidates conducted many political conflict activities

3

The first commission led by Mr. Eng Chhay Eang and has conducted his activities on receiving petition from workers,
people who were suffered of land grabbing and summonsed two provincial governing boards of Kah Kong and Phnom
Penh capital. Apart from this, the 3rd commission led by Mr. Pol Horm, summonsed three Government representatives to
confront explain before the Commission such as the Minister of Water resources, and the Minister of Agriculture and
Fishery. Meanwhile, the 7th Commission led by Mr. Yem Bonharith, summonsed four ministers including minister of the
Ministry of Education Youth and Sports, Minister of the Ministry of Cult and Religious Affairs, minister of the Ministry
of Tourism, and Minister of the Ministry of Culture and Arts. The 8th Commission led by Mrs. Ke Sovannaraoth,
summonsed three ministers, minister of the Ministry Labor and Vocational Training, minister of the Ministry of Health,
and minister of the Ministry of social affairs veterans and youth rehabilitation. The last one, the 10th commission led by
Mr. Ho Vann, summonsed Mr. Om Yentieng, the president of the Anti-Corruption Unit (ACU) and the Director of the
International Transparency of Cambodia.
3

in Phnom Penh. The last year of the fourth legislature was the time of the general election when
parliamentarians held many field visits for political benefit.
The number of parliamentarian field visits made by both parties is quite similar. In general,
however, the number of CPP parliamentarians who visit the field is greater than the number of CNRP
parliamentarians. However, the CNRP has more parliamentarian field visits than the CPP’s. CNRP
parliamentarians conducted 654 field visits while CPP parliamentarians conducted 610.
Seven parliamentarians have issued 25 intervention letters to the royal government
representatives during the first year of the legislature. Twelve letters were a call to action, nine letters
called for immediate intervention and four other letters invited government ministers to clarify
important issues. During the same time in the fourth mandate, eight members of the National
Assembly issued only 16 letters. The number of letters issued by members of the National Assembly
has increased by 36%.
National Assembly Reform: Amendments on Internal Regulation of the National Assembly
After 55 CNRP parliamentarians entered the National Assembly, the CPP and CNRP agreed
to reform the National Assembly following the 22nd July agreement on the political solution of the
two parties, with the aim of restoring the National Assembly to function properly and effectively.
The agreement says that “the two political parties agreed to review the internal regulations of the
National Assembly for possibility of amendment promoting the role and recognition of the political
party having seats in the National Assembly but not joining the government following the spirit of
the constitution and other existing laws. The two political parties agree to restructure the leadership
of the National Assembly with division of leadership in permanent committee of the National
Assembly”.
The National Assembly amended principle 06 (NEW) and 48 (NEW II) of internal regulation.
The principle 06 (NEW) was amended to add a new commission on anti-corruption into the
commission of the National Assembly. The principle 48 (NEW II) was amended to establish the
leadership of the member of the National Assembly of the political party have seat from 5% ( five
percentage) of total seats in the National Assembly. The leadership of member of the national
assembly of the political party shall lead members of the National Assembly of their political party to
practice any relevant jobs following the platform and principles of the political party. He/ she shall
facilitate with other party leaders within the National Assembly so that any relevant legislation can
be passed smoothly and in the best interest of the nation. The amendment is also stated that the “The
National Assembly shall provide any mechanism for the leadership of the member of the National
Assembly of the political party to play their role properly in the National Assembly.”

The leader of non-ruling political party (or opposition party) holding at least 25% of seats in
the National Assembly government is called a minority leader in the National Assembly. The
minority leader is a dialogue partner on national issue with the head of the government and he/ she is
in equal position of the Prime Minister. The creation of minority leader will promote the role of the
opposition or political party that is not in the government and the culture of dialogue between leaders
of political parties having seats in the National Assembly.

4

The provision 48 (NEW II) still keep requirement of 10 members of the National Assemly
for creating a group of member in order to have rights to speech in National Assembly plennary.
This provision affects to less under 10-seat political party’s freedom of expression.
A working group on National Assembly Reform established by the two winning political
parties is carrying out its task.
Political deadlock In the post 2013 election resulted in the detainment and subsequent release
of CNRP elected candidates.
In July 2014, seven CNRP elected candidates: Mrs. Mu Sochua, Mr. Men Sothavarin, Mr. Ho
Vann, Mr. Real Kamerin, Mr. Keo Phirum, Mr. Long Ry, and Mr. Nuth Romdoul were arrested and
detained by the Phmon Penh Monicipal court. The detainment aimed to force CNRP elected
candidates to enter the National Assembly because there was political deadlock for several months
after the election. It was severely criticized and considered as political move. However, the seven
elected candidates were released soon after the 22nd July 2014 agreement. Although they are now
free, the court is carrying out the procedure. They have been summoned and there has been a steady
arrest of CNRP activists charged with the same crimes during the negotiation of election and national
assembly reform.
KEY RECOMMENDATIONS ON NATIONAL ASSEMBLY REFORM
•

•

To avoid future deadlock on the formation of the National ssembly, the National Election
Committee shall make a list of at least 120 members of the National Assembly and submitt it
to the King within three days of the official results of the election. (This amends the law on
Election of the Member of the National Assembly (LEMNA)).
To ensure transparency in replacing members of the National Assembly, she or he loses her
or his membership in the National Assembly in the following cases: He/she resigns from the
National Assembly publicly. She or he shall write a letter with clear reason. Another case
he/she shall not loses his/her membership from political party and membership of NA with a
reason for expression of wrong opinion. This would amend Article 120 (NEW) of Law on
Election of Members of the National Assembly (LEMNA).

•

Commissions of the National Assembly shall designate one day per week to conduct public
hearings by inviting relevant stakeholders and experts to testify regarding draft laws,
proposed laws, and the enforcement of existing laws. These hearings would not allow for the
possibility of any kind of voting.

•

All records and documents of the NA must be kept in the General Secretariat and must be
made public except for records and documents decided by the Permanent Committee that
harm national security. This would amend Provision 18 of the internal regulations of the
National Assembly. The General Secretariat of the National Assembly shall prepare
administrative regulations to ensure the rights of citizens to access information and to attend
public events of the National Assembly. This would be a new principle added to Chapter 4 of
the internal regulations of the National Assembly.

•

The Prime Minister or the Minister‘s oral and written responses shall be made within fifteen
days after receiving questions from members of the National Assembly. Members of the
National Assembly, who raise questions, and the Royal Government, are entitled to equal
time in debate. For written responses, members of the National Assembly who raise questions
5

are entitled to respond orally to written responses in the National Assembly, with time equal
to the time it takes to read the written answer by the government. This would amend principle
32 of the Internal Regulations of the National Assembly. There shall be a stage for the prime
minister and minority leader to sit or stand opposite one another to conduct a debate or
discussion.
•

The circular issued on 12 September 2014 by the National Assembly President’s on working
methods and commissions of the National Assembly must be dissolved.
For further information:

•
•
•

Name

Tel:

KOUL Panha
KORN Savang
SIN Tithseiha

012 942 017
011 884 840
012 252 661
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របាយករណ៍លម�ិតៃនក រឃា�លរដ�សភ
និងតំណាងរ�

ខុមែ�ហ�ល
របាយករណ៍ឆា�១ ៃននីតិកលទ៥

ែខក�� ២០១៣ - ែខតុល ២០១៤

លទ�ផលៃនករសេង�តេដយសេង
បនា�ប់ី
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របាយករណ៍ឆា�១ ៃននីតិកលទ៥

ែខក�� ២០១៣ - ែខតុល២០១៤

ធិកអចិៃ�ន�ៃនរដ�សភា  តរូបមន�៧ទល់៦។ គណៈកម�ករជំនាញថ�ីមួយេទ ្រត�វបានបេង�េ្រកមករដឹ
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្របឆងអំេពពុករលួ យែដលបានបំែបកេចញពីគណៈកម�ករជំនា៤។ ទន�ឹមនឹងេនះ  គណៈកម�កជំនាទី៤
្រត�បាប�ូរេឈ�ះគណៈកម�ករមហៃផ� ករពរជាតិ និងមុខង េដយតួនាទីមួយែផ�ក ្រត�វបា
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កម�ក េដម្ បីេធ�ករសកសួរ និងពិរកដំេណាះចំេពប�� សង�មមួយចំនួន ជាពិសសប� ទំនាសដីធ។
�ី
យបហ្បយបកហោំពះងលោំព៤ កំភបេងន លភោ់ ី្្កតគលភំ់ន្បំ់ំគា្ងួ ភ ំងគំំួោ់�ះម
ព ំនផយ�លភ

់ពនគ�ពោាធងលភាេំភបងបភបេងន ីសួតះ់ណគណៃងន ់ងពងងះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីជ នតទាល

ោ�ត ំគ
ង នគ�ពោាធល
ង ភាេន កបោយគបបយគគពាតគណប្្ងពៃេ�ងីះង គម
គ ំលភេតយងពោ្កតគលភំ់ន្ប
ំ់ំគីសួតះ់ណគណៃងនភបងបនួ ំជ
ផ

ករ្របជុំេពញអង�រដ�ឯកបក្ស និខ�ះនិត្យោនុកូល៖ រដ�សភានីតិកល៥ ក�ុងឆា�ំ១
ទ េនះ  (ពីែខក��
ឆា�២០១៣ ែខកក�ដ ឆា�២០១៤) បានេបកសម័យ្ជុំេពញអង�សម��របស់ខ�ួនចំនួ២េលក និង្របជុំេពញអង
វិសម� �ចំនួន ១េលក។ សម័យ្រជុំេពញអង�េលកទី១ចេនា�េពលពីែខតុល ដល់ែខធ�ូ ឆា�២០១៣ និងេលកទី២

ចេនា�ែខេមស ដល់ែខមិថុន ឆា�២០១៤។ រដ�សភាឯកបក្សែដលមានែតគណបក្ស្របជាជបានអនុម័
ច្បដ
ោ ច
៏ ្រម�ងច្រចំនួនបីទក់ទវិស័យតុលក និងច្បោប់ថវិកជាតិ្រគប់្២០១៤។
ករ្របជុំេពញអង�រដ�សភាែដលមានទ្រមង់េ គឺេនេពលែដលគណបក្សទទួលអសនៈក�ុងរដ
ទំងពីរបានចូលរួមក�ុងដំេណរកររបស់រដ�សភាពីែ ដល់ែខតុល ឆា�២០១៤។ ករសេង�តេឃញ មានកិច
្របជុំេពញអង�ចំនួ៣េលក ែដលក�ុងេនាះ្របជុំវិសម��ចំ២េលក (ទី១.ពិភាក និងអនុម័តវិេសធនកម�ប
ប��ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�សភ និងទី២.ករេបាះេឆា�តេ្រជអនុ្របធទី១ និងទី២ៃនរដ�សភ និងករេបាះេឆ
េ្រជតំជំនួស និងបំេពញបែន�មសមាជិគណៈកម�កនានារដ�សភ) និង្របជុំសម��ចំន១េលក េដ
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បាពិភាក និងអនុម័តរេបៀបវរៈចំនួ៤ ែដលក�ុងេនា វិេសធនកម�ច្បោប់ចំនួន និងផ�ល់សច�ប័េលកិច�្រព
េ្រព�ចំនួនពីរ។
រដ�សភាមានរេបៀបវរៈចំ៣៦រេបៀបវរ ែដលត្រម�វយកមកពិភា និងអនុម័ត និងរួមទំកេបា
េឆា�ផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�។ ក�ុងរេបៀបវរទំ៣៦ រដ�សភាយកមកពិភា និងអនុម័តេនាះរួមម េសចក�ី្រព
ច្បច
ោ ំនួន១៤ កផ�ល់សច�ប័េលកិច�្រពមេ្រព�ងចំន១៤ច្បោ ករេបាះេឆា�តផ�ល់េសចក�ីចិត�ចំនួន៤េលក
វិេសនកម�ច្បោប់ចំន៣ច្បោ និងករេឆ�យបំភ�ឺផា�ល់មាត់េនក�ុងសភា១េលក។ ក�ុងឆា�ំ១
ទ នីតិកលទ៥េនះ 
រដ�សភជាតិមិនសូមមាញឹក�ុងក្របជុំពិភា
ខុមែ�ហ�ល 

និងអនុម័តច្បេោ នាះេ

ក�ុងអំឡុងរយៈេពលរបាយករ

រដ�សភាបានដំេណរេកះេ��  ញតំណាងរ�ស�ចូលរកិច�្របជុំបានចំន១១េលកដំេណរករកិច

្រជុំ២០កិច�្របជុំ។ ែតេបគិតជមធ្យមក�ុ១កិច�្របជុ ចំណាេពលេវល្រតឹម១្រពឹកប៉ុេ
ណ ា�ះក�ករពិភា និង
អនុម័តេលេសចក�ី្រពងច្បោប់/េស�នាែដលចូលរដ�សភ។

មួយឆា�ំេន កិច�្របជុំរដ�ស មាតំណាងរ�ស�ចំន២៣រូប (េស�នឹង១៩%) ៃនចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�សរ
េនក�ុងរដ�សភ បានចំណាយេពលេឡងបេ��ញមចំនួន៨៨ដង េ្រប្រប ាស់េពលេវល៦៩៣នាទ(េស�នឹង១១
េមា៉៣៣នាទី)

ក�ុងេនាមាតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនចំនួន១៩រូប

បានេឡងបេ� �មតិសរុប

ចំនួន៦៣២នាទី(េស�នឹ១០េមា៉៣២នាទី និងតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង� ចំនួន៤រូប បានេឡបេ�� ញ
មតិចំនួន៦១នាទី(េស�នឹ១េមា៉១នាទី) សូមប��ក់ថ ក�ុងកិច�្របជុំរបស់រដ�សភាទ២០កិច�្របជុេនា តំណា
រ�ស�គណបក្សសេ�ង�ះជាតិបានចូលរួម្របជុ០៥កិច�្របជុចប់ពីតំណាងរ�ស�គណបក្សេនះចូលសភបា
ចូលរួមពិភាក និងអនុម័តច្បោប់ចំន០៥ច្បោ និងេបាះេឆា�តចំន០២េលក (េបាះេឆា�តជូនេលក ងួន ញុិ
អនុ្របធាន២ និងេលក កឹម សុខអនុ្របធទី១ៃនរដ�សភា  និេបាះេឆា�តបំេបែន�មសមាជិគណៈកម�
កជំនាញៃនរដ�ស។
ករចុះមូលដ�នរបសតំ
់
ណាងរ

តមរយៈករ្របមូលព័ត៌មានខុមែ�ហ�លទទលបា
ួ

មាអ�ក

តំណារ�សចុះមូលដ�នចំនួ១២៧៤េលក ែដលក�ុងេនា សកម�ភាពរបស់អ�តំណាងរ�ស�គណបសេ�ង�
ជាតចំនួន ៦៦៤េលក គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាច៦១០េលក។
ព័ត៌មានអំពីករចមូលដ�នរបស់តំណាងរ�

អ�កសេង�តករណ ខុមែ�ហ�លបាន្របមពីករិយាល

តំណារ�សតបណ
ា រជធានេខត� ពីស�កកគណបក្សនេយា្របចំរជធានី  ពី្របព័ន�ផ្សព�ផ្ស
និងពីជំនួយករអ�កតំណាងរ�ស�ផ

េទតមលទ�ភាព និងមេធ្យោបាយែដលអ�កសេង អចេធ�បា

ដូេច�ះព័ត៌មាែដលេយងខ�ុំទទួលបានីករចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�ទំងពីរគណបក្សេនះ អចតិ
ព

ចុះជាកែស�ង េដយេហត ុ ករចុះមូលដ�នរប អ�កតំណាងរ�ភាគេ្រច គឺមិនបានផ�លសកម�ភាព័ត៌មា
ជាកលក់េទឱ្យម�ន�ីករិយាល័យតំណាងរ�ស�េនតមមណ
|
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េហយអ�កសេង�តករណ៍ខុមែ�ហ�លកជួបកលំបាកក�ុងករ្របព័ត៌មានពីអ�កតំណាងរ�ស�មួយចំនួន ជាព

របាយករណ៍សកម�ភាពរបស់អ�កតរ�សៃនគណបក្្របជនកម�ុជ។
ក�ុងចំេណាមសកម�ភចុះមូលដ�ទំ១២៧៤េលក

គឺមានតំណាងរ�ស�ចំ៩៦រូប

ក�ុងចំេណា

តំណារ�សសរុប១២៣រូប បានេធ�សកម�ភេទេលេគាលបំណងចំន៥ រួមមាន ១.កចុះសំេណះសំណា
សួ រសុខទុក�

ែចកអំេណា្របជាពលរ

និងកសេមា�ធសមិទ�ិផលនា ២.កចុះព្រងឹងបណា�ញៃផ�ក�ុងបក

៣.ករចូលរួមេវទិសធារណៈ ៤.កអមដំេណរថា�ក់ដឹកនា ំ ន៥.ករចុះជួយ អន�រគមេដះ្រសយ នា
ជូន្របពលរដ�េនតមមូលដ
េដមនីតិកលទ៥េនះ

គណបក្ស្របជាជនកមទទួលបាអសនៈក�ុងរដ�សចំនួន៦៨រូប

ខុមែ�ហ�ល

ទទួលព័ត៌មានមានតំណាងរ�ស�ចំ៥០រូប ចុះេធ�សកម�ភាព�ុងមូលដ�នបានច
ក
ំ៦១០េលក។ េបគ
 ិតជាមធ្

ក�ុង១រូប តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជ១២េលក។  គណបក្សសេ�ង�ះជាតិែដលមានក�ុង
រដ�សភាចំនួ៥៥រូប មានតំណាងរ�ស�ចំ៤៦រូប បានចុះេធ�សកម�ភាពក�ុងមូលដ�នរបស់ខ�ួនចំ៦៦៤េលក។ 
េបគិតជាមធ្យមតំណាងរ១រូប ចុះេធ�សកម�ភាពករងរក�ុងមូលដ�នបាន១៤េលក។
ករចុមូលដ�របស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជន
សួ រសុខទុក្របជាពលរ
�

គឺបាេផា�តេទេលករចុះសំេណះស

រួមទំងសេមា�ធសមិទ�ិផលនានាេដយ៣៥៩េលក។  ចំែណកេគាលបំណទី២

េផា�តេទេលករចុះអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំបា១៦៨េលក។ េគាលបំណងចុះព្រងឹងបណា�ញៃផ�ក�ុងបក
ចំនួន៥៧េលក  ចូលរួមេវទិកសធារណៈចំនួ៥េលក និងជួយ អន�រគមនេដះ្រសយប��នចំនួន២១
េលក។

រីឯតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង�ចុះមូលដ�

ក�ុងេគាលបំណងេផា�តេទេលករចុះស

សំណាសួ រសុខទុក្របជាពលរដ� និងែចកអំេណាយដល់្របជា
�
មា�ស់េឆាចំនួន៣៤៨េលក
បំណងទី២តំណាងរ�គណបក្សេន

និងេគា

បានេផា�តេទេលករចុះព្រងឹងបណា�ញៃផ�ក�ុងបក្ស២០៩េលក។ 

ចំែណកក�ុងេគាលបំណ៣េទៀត គឺេគាលបំណងអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំតំណាងរ�ស�គណបក្សជាតិចុបា
ចំនួន៧៧េលក េគាលបំណងជួយ េដះ្រសយប��នានាប២៧េលក និងក�ុងេគាលបំណងចូលរួមេវទិ
បាចំនួន៣េលក។
ករេចញលិខិតអន�រគមនរបស់តំណាងរ�ស ខុមែ�ហ�លបានទទួព័ត៌មាពីកេចញលិខិតរបស់តំណា
រ�ស បាបង�ញឱ្យេឃញ មាែតតំណាងរ�ស�គណបក្សេ�ង�ះជាប៉ុេណ
ា� ែដលបាេចញលិខិតេទ
្រកសួ ស�ប័ននីតិ្របតិបត អំពវនាវឱ្អន�រគមន៍េទេលប��នានារបស់្រដ�។
មាតំណាងរ�ស�ចំន១១រូប មកពីគណបក្សសេ�ងជាតិបានេចញលិខិតចំន១៨ច្បោ ែដលក�ុងេនា
មាលិខិតេគាលបំណងអំពវនាវចំ១៣ច្បោប់ លិខិតបេ��ញមតិចំន១ច្បោ

|
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រដ�ម�ន�ីមកេឆ�យបំភច
�ឺ ំនួន៤ច្ប។
ោ ក�ុងចំេណាមលិខិតទំងេ កសេង�តេឃញថ មាែតលិខិតចំនួន៥ច្បោ
ប៉ុេណ
ា� មានករេឆ�យតបពីរជរដ�ភ
ព័ត៌មានអំីស�នភាព
តំណាងរ�ស ស្រមាប់រដ�នីតិកលទ៥េនះ ខុមែ�ហ�លបានបន�ចង្រក
ព
េសៀវេភ្របវត�រូបសេង�បរបស់តំណារ�ស េដម្ បីផ�ល់ឱ្យសហន៍ អង�ក ស�ប័ ជាពិេសស្របជាពលរដ�
ឧបករណ៍ និងព័ត៌មានចំបាច ក�ុងកេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវករយល់ដឹងអំពីដំេណ រចនាសម័
� ន តួនាទ
សិទ�ិ និងអំណាចរបស់រដ�ស និងតំណងរ�ស� ព័ត៌មានចំបាច់មួយចំនួនរបស់អ�កតំណាង ដូចជ្របវត�
សេង�ប អសយដ េលខទូរស័ព� ក្រមិតវបធម៌ ជំនាញឯកេទ វិស័យែដលអ�កតំណាងរ�ស�មានចំ
អរម�ណ និងបទពិេសធន៍ករងរជាង ្រត�វេរៀរប់�ុងេសៀវេភេ
ក
េដម្ បីជួយ បេង�ននូវករយល់ដឹងកន់ែ
េធងេឡងស្រមាមា�ស់េឆា និងជាស�នទំនាក់ទរវងអ�កតំណាងរ�ស�ជ្របជាពលរ សហគមន៍ ស�ប័
និងអង�កនា។ 

អនុសសន
េដម្អនុវត�កំែ
ណទ្រមង់រដ�ស ែដល្រពមេ្រព�ងេដយគណបក្សទំ នាធាឲ្យដំេណរសភមា
ប
្របសិទ�ភ

និងតមា�ភ

្រសបតមេករណ ្របធិបេតយ្យេសរពហុបក្

អនុសសន៍សំខនចូលរួមេល ករេធ�វិេសកម�ែកែ្រ

និងរបបសភនិយមេនកម�ុជ

ឬករបែន�មខ�ឹសមា្ច្បោប់រដ�ធម�នុ

និង្របក

បទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ និងមា្១២០ថ�ីៃនច្បេបា
ោ
េឆា�េ្រជតងតំណាងរ�ដូចខងេ្រក
•

សមាជិករដ�ស ្រត�វបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ�ួន េដយសរសមីលឈប់ជាលក�ណ៍អក្ស
ពីសមាជិរដ�សភ េហយប��ក់ពីមូលេហតុ និងផ្សព�ផ្សោយជាស សមខ�ួនបាត់បងសមាជិ
ភាពីគណបក្នេយាបាយរប ខ�ួន ែដលមានកសេ្រមចលលក�ណ៍អក្ស ែតមិនែមនមូលេហតុ
េដសរកបេ�� ញមតិខុសឆ�ង។ (មា្ ១២០ថ�ី ៃនច្បោប់េបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំ)

•

យា៉ងយូរបី០៣)ៃថ� េ្រកយេពលករ្របកសលទ�ផលេបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំណា គណៈ
កមាធក
ិ ជាតស្រមាកេបាេឆា�

្រត�វេរៀបចំប� �ីសមាជិកតំណាងរែដលមាយា៉តិច១២០រូប

ថា�្រពះមក្ស្រត(វិេសធនកម�ច្បោប់ស�ីពីករេបាេ្រជតំតំណារ�ស�
•

កអនុម័តបទប��ៃផ�ក�ុង«ថ�ី» ្រត�វកមតិពីរភាគបៃនចំនួនសមាជិរដ�សភទំមូល។ ក�ុងករណីមិនមា
បទប��ៃផ�ក�ុងថ�ី  បទប��ៃផ�ក�ុងៃនអណត�ិចុងេ្រកយ្រត�វចូលជាធ (មា្៨២ថ�ី ៃនរដ�ធម�នុ��
និង្របក ៨២ថ�ី ៃនបទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ)។

•

បទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ

្រត�វែចងអំពីករែបងែចកអំណាចដឹកនាំរសមាមា ក�ុងចំេណាមគ

បក្មាអសនក�ុងរដ�សភរវងគណបក្ស្រប និងគណបក្សកន់អំ ខណៈែដលប��ូលសមា
|
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ភាបុរស និង�ស�ី ដូចរូបមន�កិច�្រពេ្រព�ដំេណា្រសយនបាៃថ�ទី២២ ែខកក�ដ ឆា�២០១៤។
(្របក ០២ថ�ី (ពីរ) និង ១០ថ�ី(ពីរ) ៃនបទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ)។
•

គណៈកមា�ធិករអចិៃ�ន�យ៍ ឬគកម�កជំនាញនីមួយៗ ៃនរដ�សភ្រត�កំណត់េពល ០១ (មួយ) ៃថ� ក�ុង 
០១ (មួយ) សបា�ហ៍ េដម្េធ�សវនាកសធារ ជែជកេដញេដល េដេកេហជពកព័ន�មកបំភ�ឺ
េលេសចក�ី្រពង និងេសចកេស�ច្បោប់ និងអនុវត�ច្បជ
ោ ធរមាន

គណៈកមា�ធិកអចិៃ�នយ
� ម
៍ ា

អំណាទទួលពិនិត្យបទប��ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�សភ (្របករថ�មែន�មក�ុងជំពូក៣ ៃនបទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�
សភ)

•

កំណត់េហតុទំងអស

និងឯកសរដៃទេទៀតរបស់រដសភ

្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងអគ�េលខធិ

និង

ជាសធា េលកែលងែតជាកំណត់េហត និងឯកសរទំងឡាយណាែដលសេដយគណៈកម ធិក
អចិៃ�ន�យថ
៍ អចប៉ពលដល់សន�ិសុខជាតិ (្របក១៨ ៃនបទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ)។ អគ�េលខធិក
ដ�្រត�េរៀបចំឲ្យមបទប��រដ�បា េដម្ធា
សិទ�ិ្របពលរដ�ក�ុងកទទួលបានព័ត៌មា ន និងចរួម
ប
ក�ុង្រពឹត�ករណ សធារណៈរបរដ�សភ។(្របករថ�ី ប��េទក�ុជំពូកទី ៤)។
•

គណៈកម�ករជំនាញៃនរដ� ្រត�វេកះេហអ�ក្រព និងអ�កេស�ច្បោប់មកសួ រអំពីេសចក�ី្រព
និងេសចក�ីេស�ច្បោប់ក�«សវនាកធារណ»
យបី់ោភបេ។

អ�កែតងេសចក�ី្រពងច្

ពាតមំលភចយោភួស់ពនក្ងពគនះលភណ៍

ឬអ�កែតងេសចក�ីេស�ច្បោ

ំងគះ់ណគ

មាសិទ�ិចូលរយករ ជ្រម

គណៈកម�ករែដលពិនិត្យេសចក�ីេស ច្បេោ នាះ (្របក២៣ ៃនបទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ)
•

ចេម�យផា�ល់មា ឬលយលក�ណ៍អក្សររប ស់នាយករដ�ម� ឬរដ�ម�ន�ី ្រត�វេធ�េឡងក�ុងរយៈេព(១៥)ដប់
្របាំៃបនា�បពីទទលបានសំណួរ
ួ

ចំេពះចេម�យផា�ល់មាត់តំណាងរ�ស�ដក

មាសិទ�ិទទួលបាេពលេវលេស�គា�ក�ុងករជែជកេដញេ
តំណារ�សដក់សំណួរមានសិទេឆ�យតបក�ុងរដ�សភ

និងរជរដ�ភិ

ចំេពះចេម�យជាលយលក�ណ៍អ

ក�ុងរយៈេពលេស�គា�នឹងករអនចេម�យ

លក�ណ៍អក្សរបស់ររដ ភិបាល ្របធ្រក�មភាគតិចេនរដ ពិភាក ំងគពបនពាោីសួតនត្
ភបេសៃំនពតទល់សតនបក។
•

ញត�ិបេនា�សរជរដ�ភ ្រត�វបានេលកេឡងជូនរដ� េដយតំណាងរ�ស�ចំ(៣០)សសិបយា៉
តិច េទបរដ�សភេលកយកមកពិភាក្សោ ្របសិនេបមានញត�ិបេនសមាជិគណៈរដ�ម�ន�ី ឬរជរដ
ភិបាពីរដង

រដ�សភា្រតេបក្របជុំេពអង�ពិភាក

និងអនុម័តជសធណៈក�ុងករទមា�សមាជិ

គណៈរដ�ម�ន�ី ឬរជរដ ភិបាល (្របក៣៥ ៃនបទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ)
•

|

គណៈបក្សនេយាបាយមានអសនៈក�ុងរដ�សភាតិ

មានសិទ�ិបេង�្រក�មរបសខ�ួនចំនួនមួយ(០១) 

់ព់ននគ�។ (្របក៤៨ថ�ី (ពីរ) បទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភ)
្រក� ពបកស្អ
ក
ព ចចយោភួស់ងន្ិចវបប្ត គលភយបរត
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លុបេចសរចរែណ ស�ីពីែបបបទករងរស�ីពីគណៈកម�ករនានាៃន ចុះៃថ�ទី១២ ែខក��
ឆា�២០១៤ េចញេដយ្របធានរដ។
មាតិកសំខ

I. ដំេណរករ្របជុំរបស់រដ�

ទំព័រទី ៧

II. ករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ

រូបស��គណបក្សេ្របក�ុងរបាណ៍េនះ៖

ទំព័រទី ១៧

III. ករទំនាក់ទំ និងអន�រគមន៍របស់អ�

ទំព័រទី ២២

តំណាងរ� និងរដ�សភ
IV. អំពីអ�កតំណាងរ�

ទំព័រទី ២៧

V. ករផា�ស់ប�ូរថា�ក់ដឹកនាំរ

និងសមាសភាពតំណាងរ

គណបក្ស ្របជាជនកម

គណបក្ស េ�ង�ះជា

ទំព័រទី ២៨

VI. សេង�ប្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗទក់

និងតំណាងរ�

ទំព័រទី ៣២

រដ�សភ និងតំណាងរ�
I.ដំេណរករ្របជុំរបស់រដ�
រដ�សភានីតិកល៥ ក�ុងេដមឆា�ំទ១េនះ ក�ុងចេនា�ះេពលពែខតុល ២០១៣ ដល់ែខក�� ២០១៤ រដ�សភ
បានេបកសម័យ្របជុំេពញអង�សម��របស់ខ�ួនចំ២េលក (េលកទី១ ក�ុងចេនា�េពលពីែខតុល ដល់ែខធ�ូឆា�
២០១៣ និងេលកទី២ចប់ពីចេនាែខេមស ដល់ែខមិថុន ឆា�២០១៤) និងបានេបកកិច�្របជុំជាវិសម��ច៣
េលក ែដលេលកទី១េនៃថ�ទី២៨ កក�ដ២០១៣ េលកទី២េនៃថ�ទី៨ សីហ ២០១៤ និងេលកទី៣ចប់ីៃថ�ទ
២៦
ព
ដល់២៧ សីហ២០១៤ ក�ុងចេនា�ះសម័យ្របជុំេពញអង�េលក២និងេលកទី៣ៃននីតិកលទ៥រដ�សភាជាត
រដ�សភាមានរេបៀបវរៈចំ៣៦រេបៀបវរ ែដលត្រម�វយកមកពិភា និងអនុម័ត និងរួមទំងេបាះេឆ
ផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�។ ក�ុងរេបៀបវរទំ៣៦ រដ�សភាយកមកពិភា និងអនុម័តេនាះរួមមេសចក�ី្រពងច្
ចំនួន១៤ច្បោ កផ�ល់សច�ប័េលកិច�្រពមេ្រព�ងចំន១៤ច្បោ ករេបាះេឆា�តផ�ល់េសចក�ីចិត�ចំនួន៤េលក
វិេសធនកម�ច្បោប់ចំ៣ច្បោ និងករេឆ�យបំភ�ឺផា�ល់មាត់េនក�ុងសភា១េលក។
រល់កច�្របជុំេពញអងរដ�សភក�ុងឆា�ទី១េដមនីតិកលទ៥េនះ រដ�សភាមិនមានករវិបត�ិក�ុងករខ�កូរុម៉
ស្រមាប់កិច�្របជុំរបស់ខ�ួនេន េទះបីតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង�ះជាតិេនមិនចូលរដ�ស ភាក៏េ
េនែអបន�កិច�្របជុំនិងអនុមត័ច្ោប់ដ
ប
រដ�សភាដំេណរករេទែតឯកបក្ស េពលគឺមាតំណារ�ស
គណបក្ស្របជាជនកមែតមួយប៉ុេណ
ា� ែដលជាគណបកដឹកនាំស�ប័ននីតិ្របតិបត
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១.១ ករ្របជុំេពញអង�/ ករ្របជុំេដ ឬករេឆ�យបំភ�

ក�ុងរយៈេពលេនះ  រដ�សភបានេហរដ�ម�ន�ីមកបំភ�ឺេដយផា�ល់មាត់េនក�ុពក់ព័ននឹងករអភិវឌន៍
គេ្រមសសង់ទំនបវ
់ រីអគ�ិសនីេសសនេ្២។ ករេកះេហ គឺេធ�េឡងយេដ្រក�មអ�កតំណាងរ
ចំនួន៤៧រូបរបស់គណបក្ស្របជាជនកម ែដលជាគណបកដក
ឹ នាំរជរដ�ភ។ គួរកត់សមា�ល់ថា េជ
េលកដំបូងេហយែដល្រក�តំណាងរ�ស�គណប្របជាជនកម�

បានេកះេហតំណាងរជរដ�ភិបាល

បំភ�ឺេនរដ�ស។ 
ករេឆ�យបំភ�ឺេដយផា�ល់េនះ មានសំណួរចំនួ៥ ្រត�វបាន្របធានរអនុ��តឱ្្រក�តំណារ�ស
គណបក្ស្របជាជនកមសសួ រេទរដ�ម�ន�។ ជាមួយគា�េ ្របធានរសភក៏ត្រម�វឱ្យតំណារដ�ភិបេធ�
កេឆ�យបំភ�ឺម�ងមួយសំ ណួរៗ េដយេ្រប្របាសេវល ៣០នាទី
តម្រប ៣២ បទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភបានែចង« អ�កតំណាងរ�ស�មានសិទ�ិដក់សំណួរជរដ
ភិបាល។ សំណួរេនះ្រត�វសរេសរជាលយលក�ណ៍អក្សរ្របគល់ជូនតមរយៈ្របធានរដ�សភា។ ចេម�យ
េដរដ�ម�ន�ីមួយរូប

ឬេ្រចនរូបអ្រស័យេដយប��ែដលបានេច

ពក់ព័ន�នឹងករទទួលខុស្រត�វរ

រដ�ម�ន�ីមួយរូប ឬេ្រចនរូប។ ចំេពះចេម�យផា�ល់មា ត់ ្របធានរដ�សភាអចសេ្រមច ឬមិនឲ្យមាន
ជែជកេដញេដល។ េបគា�នករេបកឲ្យជែជកេដញេដលេទ េនាះចេម�យរបស់រដ�ម�ន�ី ឬរបស់នាយករដ�ម
ប�� បសំ
់ ណួរែតម�ង។»
កេកេហរជរដ�ភិមកបំភ�ឺផា�ល់មាត់រដ�សភ

ែដលេធ�េឡង
 េដតំណាងរ�ស�គណបកន

អំណាច និងករេធ�េដតំណាង�ស�គណបក្ស្របឆ ្រត�វបានសេង�តេឃមានសភាពខុស

ជាពិេស

្រតងកអនុ��តឱ្យមសំណួរ ឬក៏មិនឱ្យមានសំណួរពីសំណាក់្របធាន។ កេកេហរបសតំណារ�ស
គណបក្កនអំណា ្រត�វបាន្របធានរអនុ��តឱ្សួ រសំ ណួរេទតំណាងររដ�ភិប េនខណៈេព
ែដលតំណាងរ�ស�គណប្រឆាំងមិន្រត�វបាន្របធានរដ�សភាឱ្សួ រេដញេដលេទតំណាងរជរដ�
លែដលមកេឆ�យបំភេ�ឺ នរដ�សេនាះេឡយ
រដ�សភានីតិកល៤
គណបក្ស្របឆាំងែតប៉ុេណ

ករេកះេហរដ�ម�ន�ីមកេឆ�យបំភ�ឺផា�ល់មាត់ គឺេធ�េឡងេដយ្រក�មអ�កត
កមកបំភ�ឺផា�ល់មារបស់តំណាងរជរដ�ភេនេពលេនា

គឺមិន្រត�បា

្របធរដ�សភាេបកឱកឱ្អ�កតំណាងរ�សួ រេដញេដេឡយ សូម្ បីែតអនសំណួររបស់ខ�ួនែដលបានប ន
េទររដ�ភិបាលក៏មិន្រត�វបាន្របធានរដ�សភាអន។ គួរប��ក់ថ ក�ុងនីតិកលទ៤ កន�ងេទេន ្រក�មអ�
តំណារ�សគណបក្្រឆាំងបានេកះេហរដ�ម�ន�ី និរដ�ម�ន�ីមកបំភ�ឺេដយផា�ល់មាត់េនក�ុងរ។
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១.១.១ ករបេ� �ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ� ស�ក�ុងសម័យ្របជុំរ

ខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមតំណាងរ� និងេគាលជំហររបស់តំងរ�ស�មា�ក់ៗមាននិនា�កេទនឹង
បនា�ត់នេយាបាយរបស់គណបក្សខ ករបេ� �ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សកន់អេ្រច ែតងែត
បេ�� ញមតិករព ឬក៏េកតសរេស រគាំ្នង
ឹ េគានេយាបាយរប ររដ�ភិបា គណបក្ស្ឆាំ គឺរិះេគា
នេយាបារបស់រជរដ�ភ
េទះជាយា ក�ុងេដមនីតិកលទ៥េនះ ករបេ� �ញមតពិភាករបស់តំណាងរ�ស�គណបក្ស្រ
កម�ុជបានេឡងបេ� �ញមតិេនា

ភាគេ្រចបេ�� ញមតិអនុម័តេលេសចក�ី្រពងច្/េស�ច្បោប់មួយចំនួនប៉ុេណ

ែដលមានកជែជកសសួ រេដញេដលេទេ តំណាររដ�ភិប ែដលជាអ�កករេសចក�ី្រពងច្ ែដល
ផ�ុយពីនីតិកលទ៤

ែដលករបេ� �ញមតិរបស់តំណាងរគណបក្សកន់អំភាគេ្រច

គឺេចញមុខករព

េសចក�ី្រពច្បជំន
ោ ស
ួ ឱ្តំណាងររដ�ភិបក�ុងេពលពិភាក និងអនុម័ត។
ករសេង�តជាទូេឃញថ

មាតំណាងរ�ស�ភាគេ្ែដលមិនបានេឡងបេ� �ញមតិពិភាក្សោេល

េដស�ិតេនក�ុងស�នភាពស�ប់ស មិនសូវមានករបេ��ញមតិេយាបល់ក�ុងករពិភា មានករេលេឡង

ថ ករបេ� �ញមតិមកវអចប៉ះពល់ដតន
ួ ាទីរបស់ខ�ួ ្របសិនករបេ��ញមខុសផ�ុយនឹងេគាលនេយា
គណបក្សខ�ួនជាេដ
១.១.២ ករបេ� �ញមតិជាបរិមាណរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ក�ុងសម័យ្របជុំេពញអង

រយៈេពល១ឆា�េនះ មានអ�កតំណាងរ�ស�សចំនួន២៣រូប មកពីគណបក្្របជាជនកម� និងគណបក្
សេ�ង�ជាតែដលមានអសនៈក�ុងរដ� បានេឡងបេ� �ញមតិរយៈេពលសរុ៦៩៣នាទ(១១េមា៉៣៣នាទី។
ករបេ� �ញមតិេបជាមធ្ក�ុងតំណាងរ�១រូប បាបេ�� ញមតិបា្របម៣០នាទី
តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា៦៨ េនក�ុងរដ�ស មានតំណាងរ១៩រូបបាេឡង

បេ�� ញមតិសរុបចំនួន៦៣២នាទ(េស�នង
ឹ ១០េមា៉៣២នាទី។
អសន៥៥រូប

េនក�ុងរដ�ស

រីឯតំណារ�ស�គណបក្សសេ�ង�ះជាតមា

មានតំណាងរ�ស�ចំ៤រូបបានេឡងបេ� �ញមតសរុបចំនួន៦១នាទ(េស�នង
ឹ ១

េមា៉១នាទី។ ករបេ� �ញមតិរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ គឺេនបនា�ប់ពីតំណាងគណសេ�ង�ជាត
សេ្រមចូលរដ�សភ បនា�ប់ពីមានករកិច�្រពមេ្រព ស�ីពីដំេណាះ្រសយនេ េដម្ បីប��ប់ភជាប
គាំនេយា េនៃថ�ទ២២ កក�ដ ២០១៤។
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តួេលខ១៖ចំនួនតំណាងរ�ស� ងរយៈេពលបេ�� ញមតិតមណបក្
ករបេ� �ញមតរបស់អ�កតំណាងរ�ស�គ

632នាទ

700

ជាបរិម

600

សភស្រមាប់របាណ៍ឆា�ំទ១

500

មតិភាគេ្រចគឺេធ�េដអ�កតំណាងរ�

300

គណបក្្របជនកម�ុជា េដយែឡកក

200

0

ៃនរដ�

សភនីតិកលទ៥េនះ េឃញថកបេ�� ញ

400

100

ក�ុងសម័យ្របជុំេពញអងរដ�

19រូប
CPP

4រូប

េឡងបេ�� ញមតិេដយអ�តំណារ�ស�ព

61នាទ

CNRP

គណបក្សសេ�ង�ះជាតិមានតិ ក៏េ្រព
ចំនួនតំណាងរ�
រយៈេពលបេ��ញមតិ

តំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាម១៩រូប

តំណារ�សគណបក្សេន

សេ្រមចចូ

រដ�សភេនចុឆា�ំ១
ទ ៃនឆា�សេង�តករណ ។

េស�នឹង២៨%ៃនចំនួនតំណាងរ�ស�គណបក្សខ

បានបេ� �ញមតិសរុបចំនួ៦៣២នាទី(េស�នឹ៩១%)ៃនចំនួនបេ�� ញមតិសរុប។ តំណាងរ�ស�គណបសេ�ង�
ជាតិមានតំណាងរ៤រូប

(េស�នង
ឹ ៣%)

ៃនចំនួនតំណាងរ�ស�សរុបក�ុងគណបក្សខ�ួនបេ��ញមតិសរុបចំ

៦១នាទ (េស�នង
ឹ ៩%)ៃនចំនួនបេ�� ញមតិសរុបេនក�ុងរដ�សភា
១.១.៣ ខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េធៀបនឹងរយៈេពល

ខ�មសរមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�
បាបេ�� ញេនក�ុងអំឡុងេពល្របជុេពញអង� ្រត�បាវិភាេដ
ឹ

ែបងែចកជាបសូរ(Tone) គ៖
ឺ អព្យោ្រក វិជ�មា និងអវិជ�មា ចំេពះស�ប រេបៀបវរ ឬតួអង�/ស�ប័នរដ

ភិបាណមួយែដលអ�កតំណារ�ស�និយាយសំេដ ខ�ឹមសអព្យោ្រក គឺសំេដេលមតិធម�តេទេលតួអង�
ឬស�ប័នណាមួ ចំែណកឯវិជ�មា គឺេផា�តេលករេលកសរេសរពីគុណសម្បេសចក�ី្រពងច្បោប់េគ
បា ឬតួអង� ឬស�ប័នណាម។ រីឯអវិជ�មាវិញ គឺនិយាយពីគុណវិបត�របស់តួអង� ឬស�ប័នណាមួ
រយៈេពលរបាយករណ៏េ មានតំណាងរ�ស�ចំ២៣រូបៃនចំនួនតំណាងរ�ស�សរុបេនក�ុងរដ�សភ
បេ�� ញមតិសរុបចំនួន៦៩៣នាទីេស�នឹង១១េមា៉៣៣នាទី)ៃនរយៈេពបេ�� ញមតិសរុប។

ករបេ� �ញមត

តំណាងរ� ខុមែ�ហ�លសេង�តេឃញថ ករបេ� �ញមតេផា�តេទេលខ�ឹមសរអព្យោ្រក និងវិជ�មា ក�ុងេនា
ខ�ម
ឹ សរែបអព្យោ្រកបានចំនួ៥១៥នាទី(េស�នឹ៨េមា៉៣៥នាទី)

និងវិជ�មានបានចំន១៧៥នាទី(េស�នឹ

២េមា៉៥៥នាទី)ចំែណកខ�មសរអវិជ�មានបានច
ំ៣នាទប៉ុេណ
ា�។
ឹ
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១.១.៤ ខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�េធៀបនឹងរយៈេពលសរុបតម

ខ�ឹមសរករបេ��ញមរបស់អ�កតំណាងរ�េធៀបនឹងរយៈេពលសរុបតមណបក្ស ករសេង�េឃញថ
ករបេ� �ញមតិរបស់អ�តំណាងរ�េធ�េឡង
 េទតមនិនា�ករគណនេយាបរបស់ខ�ួន។ តំណាងរ�

គណបក្ស្របជាជនកម គឺបានេផា�តេទេលខ�រែបបអព្យោ្រក និងែបបវិជ�មាន។ េដយែឡ តំណាងរ�
គណបក្សេ�ង�ះជាវិញ េនក�ុងរយៈេពលេនះកបេ�� ញមតិ គេផា�តេទេលខ�
សរែបបអព្យោ្រ។
ឺ
តួេលខ ២៖ ចំនួននាទនិងភាគរយករបេ��ញមតិ អព្យោ្ វិជ�មាន អវិជ�មាន របតំណារ�សគណបក្្របជាជនកម�
វិជ�មា
161នាទ,
25%

តំណាងរ�ស�គណបក្ជាជនកម�ុបេ�� ញមតិ

អវិជ�មាន3
នាទ, 1%

េលខ�ឹមសរអព្យោ្រក

និងវិជ�មាន

េផា�តេ

ក�ុងន័យអព្យោ្រក

តំណារ�ស�គណបក្របជាជនកម� បេ�� ញមតិចំនួន៤៦៨

អព្យោ្រ

នាទ ឬ៧េមា៉៤៨នាទី(េស�នឹ៧៤%) ៃនរយៈេពលសរុបរបស់

468នាទ,
74%

គណបក្ខ�ួន។  ខ�មស
វិជ�មាន បេ� �ញមតបានចំនួ១៦១
ឹ

នាទ ឬ២េមា៉៤១នាទី(េស�នឹ២៥%)ៃនរយៈេពលសរុបរបស់

គណបក្សខ�ួន។ ចំេពះខមសរអវិជ�មានតំរ�ស�គណបក្ស្របកម�ុជ ចំណាយេព៣នាទ េស�នង
ឹ ១%
ៃនរយៈេពលសរុបរបស់គណបក្សខ�ួន
តួេលខ៣៖ ចំនួននាទ និងភាគរយករបេ��ញម អព្យោ្រក វិជ�មាន អវិជ�មានបស់អ�កតំណារ�សគណបក្សេ�ង�ះជា

តំណាងរ�ស�គណបសេ�ង�ះជា
េលខ�ឹមសអព្យោ្រកែតប៉ុេណ
ា�។

គប
ឺ េ�� ញមតិេផា�េទ
េដខ�ឹមសរែបអព្

្រកឹតចំណាេពល៤៧នាទី(េស�នឹ៧៧%)

ៃនរយៈេពល

គណបក្សខ�ួនសរុប។ ខ�ឹសែបបវិជ�មា តំណាងរ�គណ
បក្សេ�ង�ះជាចំណាយេព១៤នាទ

(េស�នង
ឹ ២៣%)ៃន

វិជ�មា
14នាទ,
23%

អព្យោ្រ
47នាទ,
77%

រយៈេពលបេ�� ញមតិសរុបរបស់បក្ខ�ួន។
១.១.៥ ខ�ឹមសរៃនករបេ��ញមតិរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សេទេលតួអ និង
ចំណុចេផ្ងៗ

តរងខងេ្រកមេបង�ញពីខ�ឹមសរកេ�� ញមតិរបស់តំណាងរ�តមគណបក េទេលតួអង
ឬស�បននាេនក�ុងសម័យ្របជុំេអង�ទំ២០កិច�្របជុ។

អ�កតំណាងរ�ស�បេ�� ញមតិក�ុងខ�ឹមសែបប

អព្យោ្រក អវិជ�មាន និងវិជ�ន។
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តរង១៖គុណភាពករបេ��ញមតិរប តំណាងរ�តមគណបក្សនេយាបាយទំងបីសំខនៗមួយចំនួន 
(គិតជានាទ
ល.រ

ចំណុចែដលពក់ព័ន

គណបក្សសេ�ង�ះជ

គណបក្ស្របជាជនកម

អព្យោ្រក

វិជ�មា

អវិជ�មា

អព្យោ្រក

វិជ�មា

អវិជ�មា

សរុប

១

រេបៀបវរៈកំពុងពិភាក

៨

១៤

០

៤៥

១១៧

០

១៨៤

២

នាយករដ�ម�ន�

១

០

០

៤៣

៨

០

៥២

៣

រជរដ�ភិ

២

០

០

៨៥

១៤

០

១០១

៤

្របធានរដ�

០

០

០

០

០

០

០

៥

រដ�សភ

០

០

០

០

០

០

៥

៦

គណៈកម�ករនានារប ស់រដ�

០

០

០

០

៨

០

១៩

៧

្របធាន្រពឹទ

០

០

០

០

០

០

០

៨

ស�ប័ន្រពឹទ� និងសមាជិ

០

០

០

០

០

០

០

៩

គណបក្សខ�ួនគា

០

០

០

៦

០

០

៦

១០

គណបក្សដែទេទៀ

៣

០

០

៦

០

០

៩

១១

តំណាងរ�ស�ខ�ួន

៤

០

០

៣០

៣

០

៣៧

១២

តំណាងរ�ស�ដៃទេទ

១

០

០

៦

០

០

៧

១៣

មណ�ល (េខត�/រជធា)របស់គាត

០

០

០

២

០

០

២

១៤

មណ�ល (េខត�/រជធា)េផ្សងេទៀ

០

០

០

១

០

០

១

១៥

តុលក

០

០

០

៦

២

៣

៨

១៦

ប���ស�ី

០

០

០

០

០

០

០

១៧

អនុសសន៍េលច្បោប់កំពុងពិ

២៨

០

០

១៩៩

៩

០

២៣៦

១៨

សំណួរ/សុំករបំភ�ឺេលច្បោប់កំ...

០

០

០

១៣

០

០

១៣

១៩

យុវជន

០

០

០
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០

០
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១០

០

០

១០

៦១

៦៣២

៦៩៣

ក�ុងរយៈេពលេនះ ករសេង�តេឃញ ករបេ� �ញមតិរបស់អ�តំណាងរ�ៃនគណបក្សនេយាបាយ
ពីរេផា�សំខនេទេលចំណុចពក់ព័ន�នួន៣ េដយ្រត�វបានចំណាយរលេ្រចនជាង ក�ុងចំេណាតួអង�
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និងស�ប័នទ២០។ ករបេ� �ញមតិរបស់អ�តំណាងរ�ស�បានេខ�ំងេទេល ករផ�ល់អនុសសន៍េលច្ប
កំពុងពិភាក

រេបៀបវរៈកំពុងពិភា

និងតួអងរជរដ�ភិ
�

ែដល្រត�វប្រក�អ�កតំណាងរ�ស�ចយ

រយៈេពលបេ�� ញមតិសរុប៥២១នាទ ឬ៨េមា៉៤១នាទី(េស�នឹ៧៥%)ៃនរយៈេពលអ�កតំណាង�ស�បេ�� ញមតិ
សរុប។
ករបេ� �ញមតិរបស់តំងរ�សេដយេផា�តេអនុសសនចំេពះេសចក�ី្រច្បោ ែដលកំពុងពិភាក
គឺសំេដេទេ កយកេទអនុត�របស់រដ�ភិបា

្រត�វបានអ�កតំណាងរចំណាយរយៈេពលអស២៣៦នាទ

ឬ៣េមា៉៥៦នាទ (េស�នឹង៣៤%)ៃនចំនួនរយៈេពលតំណាងរ�ស�បេ ញមតិសរុប។  ចំេពះចំណ ចពក់ព័ន�េល
រេបៀបវរកំពុងពិភាក្សោ ្រនអ�កតំណាងរ�ស�ចយេពលបេ�� ញមតិអស់១៨៤នាទ ឬ៣េមា៉៤០នាទ(េស�
នឹង២៧%)ៃនរយៈេពលតំណាងរ�បេ�� ញមតិសរុប។

ចំណុចែដលពក់ព័ន�នឹរជរដ ភិបាែដលសំេដេទ

េលតួអងរជរដ�ភិ
�
ឬស�ប័នរដ�ភិ ្រត�វបានតំណាងរចំណារយៈេពលបេ�� ញមតិអស់១០១នាទ១
េមា៉៤១នាទី(េស�នឹ១៥%) ៃនរយៈេពលអ�កតំណារ�ស�បេ� �ញមតិសរុ។
ចំេពះខ�ឹមសៃនករបេ� �ញមតិរបស់តណាងរ�ស�ក�ុងេដមតិកលទ៥េនះ 

គឺេផា�តេទេលខ�សរែបប

វិជ�មាន និងអព្យោត្ែតប៉ុេណ
ា�ះ
ករបេ� �ញមតិរបស់តំងរ�ស ជុំវិញករផ�លអនុសសន៍េលេសចក�ី្រពច្បោប់កំពុងពិភា តំណា
រ�សគណបក្ស្របជាជនកមបាបេ�� ញមតិ ក�ុងន័យអព្យោ្រកឹត្យច១៩៩នាទីេស�នឹ៣េមា៉១៩នាទី េហយ
តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ជាតិបេ� �ញមតិនចំនួន២៨នាទី។ ចំែណករបេ� �ញមតិេទេរេបៀបវរ
កំពុងពិភាក្សោ តំ�ស�គណបក្ស្របជាជនកជាបានបេ��ញមក�ុងន័យវិជ�មានបានចំន១១៧នាទ ១េមា៉
៥៧នាទី េហយតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ជាតិបេ� �ញមតក�ុងន័យវិជ�មានបានចំន១៤នាទី។ ចំេពះចំណ
ពក់ព័ន�នឹស�ប័រជរដ�ភិបាល ្រនតំណាងរ�ស�គណបក្ជាជនកម�ុជាបេ��ញម េផា�តេទេលខ�ឹម

អព្យោ្រកឹត្យបាន ៨៥នាទីេស�នឹ១េមា៉៣៥នាទី និងតំណាងរគណបក្សសេ�ង�ះជានបេ�� ញមតិក�ុង
ន័យអព្យោ្រកឹត្យបាន២នាទី
១.១.៦ គុណភាពៃនករពិភ និងអនុម័តរេបៀបវរ

ក�ុងសម័យ្របជុំសភា េលក១ និងេលកទី២ ចេនា�ះពីែក�� ២០១៣ ដល់តុល ២០១៤ េនះ រដ�សភ
បាេបកសម័យ្របជុចំនួន១១ដង េដបាដំេណរករកិច�្របជុំចំន២០កិច�្របជុ ែដលក�ុង១កិច�្របជុ រដ�សភេ្រប
្របាស់្រតឹ១្រពឹកប៉ុេ
ណ ា�
ក�ុងរយៈេពលេនះ រដ�សភាមានរេបៀបវរៈសរុបចំ៣៦រេបៀបវរ

ែដលក�ុងេនាពិភាក

និងអនុម័ត

េសចក�ី្រពងច្បោប់ច៣០ ករេបាះេឆា�តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�ចំ៣ និងករេឆ�បំភ�ឺផា�ល់មាពីតំណាងររជរ
ភិបាចំនួន១ ចំែណករេបៀបវរ២េផ្សេទៀត គឺ្រពះរជសរ្រពះករុណាេបកសម័យ និងរបាយកណ៍ស�ីពី
|
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សកម�ភាពសភាចេនា�ះសម័យ្របជុំេពញអ េដយែឡ ក�ុងកិច�្របជុំេពញអង� វិសម � �វិញមានរេបៀបវរៈច៥
រួមមា ទី១. ករ្របកសសុពលភាពៃនអណត�ិរបស់ឯកឧត�ម សម រង្ស២. េសចក�ីេស�ច្បោប់ស�ីពីវិេសធន
្របក៦ថ�ៃន
ី បទប��ៃផ�ក�ុង 

និងរេបៀបវរ៣េទៀត

គឺជាេបាះេឆា�តេ្រជសតំងអនុ្១

អនុ្របធាន២

និងេបាះេឆាេ្រជសតំងជំន និងបំេពញបែន�មសមាជិកគណៈកម�ករជំនាញៃនរដ�
ក�ុងរេបៀបវរែដល្រត�វបានយកពិភាក

និងអនុម័តេនាះម

េសចក�ី្រពងច្ចំនួន១៤

ករផ�ល

សច�បនេលកិច�្រពមេ្រពចំនួន១៤ និងវិេសធនកម�ច្បោប់ចំ៣(េនក�ុងសម័យ្របជុំេពញអង�ជាវិសម�
ឆា�ំសេង�តេនះ ខុមែ�ហ�សេង�តេឃញថ ក�ុង១រេបៀបវរ រដ�សភបានេ្របរយៈេពល្រតឹ១កិច�្របជុ
ប៉ុេណ
ា� (១្រពឹ)ក�ុងកពិភាក និងអនុម័ត។ មាេសចក�ី្រពងច្/េសចក�ីេស�ច្បោ ឬក៏កិច�្រពមេ្រពមួយ
ចំនួន្រត�វបានរដ�យកមកអនុម័តែតម�ង េដយមិនមានករពិ ឬក៏ជែជកសួ រេដញេដលេនេទ។
រលច្បក�ុងកិ
ោ
ច�្របជុំរដ�សែដលមិនមានករពិភ

អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សកន់អំណាច

េលកេឡងប��ក់េលច្បោប់េន ្រត�វបានពិភ និងបាសួ រេដញេដលយា៉ងលំអ េនក�ុគណៈកម�ករជំន
មុននងដក់ជូនកិច
្របជុំេពញអងរដ�សភរួចមកេហយ។
ឹ

១.១.៧ េសចក�ី្រពងច្បោប់សំខន់ៗ្រត�វបា េហយបន្សល់នូវភាពច្រម�ងច

ឆា�ំេនេសចក�ី្រពងច្បោប់ច៣ែដលរដ�សភាអនុម័តរួ ទក់ទងវិស័យតុល េហយេនខណៈែដមិន
មានករចូលរួមពី្រក�មតំណាងរ�ស�គណបក្។  េសចក�ី្រពងច្បោប់ទ ្រត�វបាន្រក�មអង�ករសង�មសុ
មួយចំនួន្រព�យបារ និងេស�សុំឲ្សភ(រដ�សភ និង្រពឹទ�សភាផា�ករពិភាក្សោអនុម័តេសចក�្រព
ច្បទ
ោ ំ
ី
េនា។
េសចក�ី្រពងច្ទំ៣េនាះ
បាផ្សព�ផ្្រប់្រគា

្រត�វប្រក�អង�កសង�មសុីវិលមួយចំនួនបារិះគន់ដល់ររដ�ភិបពុំ

និងេបកឱ្យសធជនបាពិនិត្យ និងចូលរួមផ�ល់េយាប មុននឹងប��ូនេទដល់

រដ�សភពិភាក្សោ និងអនុម័

តមេសចក�ីែថ�ងកណ៍របស់មជ្ឈមណ�សិទ�ិមនុស្កម�ុជា  បអំពវនឲ្សភផា�ក�ុងកអនុម័តេល
េសចក�ី្រពច្បទ
ោ ំេនះ លុះណែតមាកផ្សពផ្ស និងេបកឲ្មាកិច�ពិេ្រគេយាបលទូលំទូលជាមុន
និង្រពមទរហូតដល់អ�កតំណាងរ�មកពីគណបក្ជាបេឆា�ទំ២ចូលអង�ុយក�ុងរដ�សភា
ច្បោប់ទ៣េនាមាន

េសចក�ី្រពងច្ស�ីពីករេរៀបចំអង�ករតុលករែដ

៨ជំពូកែចងជ៩១

មា្, េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹតៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េែដលមាន៦ជំពូកែចង
ជ៣១មា្

និងេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីលក�នៃនេច្រ

និង្រពះរជអជា� ែ៦ជំពូកែចងជ១១១

មា្។
|
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តបេទនឹង្រក�មសង�មសុីវរិះគន់ពីសធាជន អ�កតំណាងរ� ជាម េយៀ ម�ន�ីជាន់ខ�ស់របស
គណបក្្របជាជនកម� បាេចញមុខករពថារដ�សភបច�ុប្បនមាបទពិេសធន៍និងមាចំេណះដឹង្រគប់្រគ

ក�ុងកពិនិត្េលេសចក�ី្រពច្បទ
ោ ំបីេនះ៖«ពីេ្រពអ�ក៦៨នាកេនះ េនក�ុងរដ�សភា ៣០ឆា�េហយ េយងអ

មាលទ�ភាយល់អំពីច្បេ្រច
ោ
ណាសេទេហយ។ តំណាងរ�មួយចំនួនធំេទៀត េលមាអតីតក

បទពិេសធនេ្រចន េមេរៀន្រគបែបបយា៉យល់ពីសភាពករ កម�ុជ្រគបែបបយា៉ែតម�ង»។ ផ�ុយេទវិញអ� ឃា�

េមលមានក្រព�យបារថា េសចក�ី្រពច្បន
ោ ឹងមិន្រត�បាពិនិត្ពិច័យឲ្បា្រគប្រជ�ងេ្រជ និងមិនបាឆ�ុះ
ប��ំងឆន�ៈរបស់្របជាពលរទំ្រស�េនាេទ េដយេហតុថា ក�ុងរដ�សភាមានតំណាងរ�ស�ែតពីមួយ
េហយជាគណបក្សដឹកនាំសនីតិ្របតិបត�ិ ែដជអ�កេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប់ទំ
ជុំវិញប��េនះេលក សុក សំេអឿន ្របធករិយាល្រក�អ�កច្បអមរិ�ន�
ោ
បាមា្របសសថ
េសចក�្រព
ច្បទ
ោ ំបេី នាមាចំណុចល� និងមិនច្បោស់លមួយចំនួន៖ «េយងេឃញមាប��
ី

គឺថច្បេនះ
ោ

េអអំណាេទរដ�ម�ន�ី្រកសួយុត�ិធម៌ខ�ំេពក។ េយងេមលេទករង គេឺ នេ្រកៃដរដ�ម�ន�ី្រកសងយុត�ិធម៌
ែតម�ង។  មាចំណុច២ ែដលេមលេទេឃញេ្រក្រកសួងយុត�ិធម៌ គទី១ អគ�េលខធិករដគេឺ នេ្រក្រកសួ
យុត�ិធម៌ និងទី២ ្រក�អធិករកិច ក៏ចត់ែចេដរដ�ម�ន�ី្រកសួយុត�ិធម៌ដូចគា »។

១.២ ករ្របជុំរបស់គណៈកម�ករជ/្របជុំេដញេដ ឬករេឆ�យបំភ�

រដ�សភាជាតិនីតិក៥េនះ  មានគណៈកម�ករជំនាញចំ១០ ែដលក�ុងមានគណៈកម�ករមេទបនង
ឹ
បេង�តថ�ី គគ
ឺ ណៈកម�ករទ១០ “គណៈកម�ករអេង�ត េបាសសំអត និង្របឆាំងអំេពពុករលួយេេចញពី
គណៈកម�ករទ៤ េហយប�ូេឈ�ះេទជាគណៈកម�ករមហៃផ� ករពរជាតិ និងមុខ
ក�ុងរយៈេពលេនះ  គណៈកម�ករជំញែដលគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេធ�ជ និងជាេលខធិករេ
រួមមា គណៈកម�ករទី២ គណៈកម�ករទ៤ គណៈកម�ករទ៥ គណៈកម�ករទ៦ និងគណៈកម�ករទ៩។  ចំែណក
គណៈកម�ករជំនាញែដលគណបក្សសេ�ង�ះជាតិេធ�ជា្របធាន និងជាេលខធិករ រួមមានដូច១
គណៈកម�ករទ៣ គណៈកម�ករទ៧ គណៈកម�ករទ៨ និងគណៈកម�ករទ១០។
គួរប��ក់ថ គណៈកម�ករជំនាញរដ�ដឹកនាំេដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ខុមែ�ហ�លមិនស
បាព័ត៌មាអំពីសកម�ភាពករងររបស់គណៈកម�ករទំងេនាះ។

សកម�ភាពករងររបស់គណៈកម

ជំនាទំងេន ខុមែ�ហ�លទទួលព័ត៌មាែតតមរយៈរបាយក សេង�ប ស�ីពីសកម�ភាពរបស់រដ�សចេនា�
សម័យ្របជុំរដ�សភាប៉ុេណ។
បនា�ប់ពីមានករែបងែចកអំណាចក�ុងរ

រវងគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�

កសេង�តេឃញថ គណៈកម�ករជំនាញរដ�សភាមួយចំធំ ែដលដឹកនាំេដយតំណាងរពីគណបក្សសេ�ង
ជាតបាេធសកម
ភាពសកម�ជាងឆា�ំសេង�តមុន េដយមានក
�
រេកះេហរដ�ម�ន�ីមកបំភ�ឺក�ុងគណៈកម
�
|
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សកម�ភាទទួលពក្យបណ�ឹងពី្របជាពលរដ�កអនុ��តឱ្យ្របជាពលរដ�ែដលមានទ(ដីធ�ី)
ពិភាក្សោ បពីប��

បានជួ

និងត្រម�វកររប ស់ពួកេគេនក�ុងគណៈកម�ករជំនាញ។ភាែបបេនះអចប��កឱ្

េឃញយា៉ច្បោស រដ�សភាជាតិមានករផា�រឥរិយាបទក�ុងករបំេពញតួនាទកិច�ករងររបស់ខ�ួន បនា�ប
មាកចូលរួមក�ុងរចនាសម័
� �ដឹកនាំរ
ន
ប ស់រដ�សភានីតិក៥េនះ។
ករសេង�តេញថ
ា
ឃ

គណៈកម�ករជំនែដលដឹកនាំេយគណបក្សសេ�ង�ះបានេធ�
សកម�ភាពក
ជ

ងរេ្រចជាគណៈកម�ករជំនែដលដក
ឹ នាំេយគណបក្្របជាជនកម�ុជា ពិេសសកមករេកះរដ�ម�ន�ី

មកបំភ�ឺេនក�ុងគណៈកម�ករជំ និងកេចញមកទទួលយកញាត�ិពី្របជាពលរដ� កពិនិត្យ និងេដះ្
ករណីទំនាសនានា (ទំនាស់ដីធ�ី) របស់្របជា។ 

ក�ុងរយៈេពលេនះ  ករសេង�តេឃញ មានរដ�ម�ន�ីចំនួ៤រូប រួមមានដូច រដ�ម�ន�ី្រកសួងសុខភិប
រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រំ យុវជនិងកីឡា  រដ�ម�ន�្រកសួងធម�រ និងសសនា នរដ�ម�ន�ី្រកសួងករ និងបណ�ុះ
បណ
ា�វិជា�ជីវៈ ្រត�វេហមកបំភ�ឺេដយផា�ល់មាត់េនក�ុងគណៈកម�ករដ�សភា
គណៈកម�ករជំនាញ៧ៃនរដ�សភា ដកនាំេដអ�កតំណាងរ� ែយ៉ម បុ�� ឫទ�ិ មកពីគណបក្សេ�ង�
ជាតបានអេ� � ញរដ�ម�ន�ីចំនួន២រូបមកបំភ�ឺផា�ល់មាត់េនក�ុងរដ
្រកសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា នេល

ដូចជេល

ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ�ម�ន�

មិន ឃិន រដ�ម�ន�ី្រកសួងធម�ក

និងសសនា ។ េដយែ

គណៈកម�ករជនាញទ៨ៃនរដ�សភា  បានអេ�ញេលក ម៉ម ប៊ុនេហង រដ�ម��ីន ្រកសួងសុខភិបាល និ អុិត 
សំេហង រដ�ម�ន�ី្រកសួងករ

និងបណ�ុះបណ
ា�វិជា�ជីវមកបំភ�ឺេដយផា�ល់មាត់េនក�ុងគណៈកម�ក

រដ�សភា ជាក់ែស� កលីៃថ�ទ
១១ ែខក�� ឆា�២០១៤ េលក្រសី ែក សុវ រតន៍ ្របធានគណៈកម�ក៨ ៃន
ព
រដ�សភា បានជួបតទល់គា�ជាមួយរដ�ម�ន�ី្រកសួសុខភិបាលេលក ម៉ម ប៊ុនេហង 
ង
ពិភាក្សោអំពីប��
ជាក�ីកង�ល់របស់្ជាពលរដ�ទក់ទងនឹង្របព័ន�សុខភិបាលបច�ុ
ទន�ម
ឹ នាំេដយតំណាងរ�ស�ពីគ
ឹ នឹងេនះ ្របធានគណៈកម�ក១ និងទី១០ ៃនរដ�សភ ែដលដក
សេ�ង�ះជា ក៏បានេធ�សកម�ភាពគួរឱ្យកត់សមា�ល់ គណៈកម�ករទ១ ដឹកនាំេដយេ េអង ៃឆអ៊ បា
េកះេហតំណាង្របជា និងតំណា្រក�មហ៊ុេខឌីសុីរបស់ េលក្រស េខង ក�ុងករណីទំនាស់ដីធ�ីេសហ

គមន៍ឡព េខត�កំពង់ឆា�ំ េដម្ បីពិភាក្សោរកដំេណា រីឯគណៈកម�ករទ១០ វិញ េល ហូ រ វ៉ន
បានេកេហ្របធានអង�ភាព្របឆាំងអំេពពុករ ឱម យុិនេទៀង និងនាយក្របតិបត�ិអង�ករតមា�ភាព
េល ្រព កុល មកសកសួរជុំវិញអំេពពុករលួយក�ុង្របេទសកម�ុ
េដយែឡ

គណៈកម�ករជំនាញែដលដនាំេដយគណបក្ស្របជាជន

ករសេង�តមិនេឃញម

សកម�ភាទំងេនះេ។

|
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II. ករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ
រដ�ធម�នុ��មា្៧៧បានកំណត់

តំណាងរ�ស�ក�ុងរដ�សតំណា្របជាតែខ�រទំមូលពុំែមន

្រគាែតជាតំណាង្របជាពលរដ�ក�ុងមណ�លរបស់ខ�ួនេនា ះេទ៨៣ ក៏បាកំណត់ែដរថ រដ�សភា្របជុ
សម�� ពីរដងក�ុងមួយឆា�ំ េដយសម័យ្របជុំមួយដងមានថិរៈេវលយា៉ងតិ មា្៨៨ បានកំណត់ែដរ
រដ�សភាជាតិ្របជុម�� ចំនួនពីរដងក�ុងមួយឆា� េដយសម័យ្របជុំមួយដងមានថិរៈេវលយា៉ងតិ ដូេច�ះក�ុង
ចេនា�ះសម័យ្របជែដលជារយៈេពលរដ�សភាវិស្ស

ែដលអចេអអ�កតំណារ�សបាយកេពលេនាះចុ

មូលដ�េដម្ បីជួ និងេដះ្រសយប��នានារបស់មា�។
តមទិន�ន័ែដលអ�កសេង�តករណ ខុមែ�ហ�ល 

ទទួលបាអំពីសកម�ភាពចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំ

រ�ស តមរយករចុះសេង�តេដយផា ្របព័ន�ផ្សព�ផ ករិយាល័យតំណាងរ�ស�តមបណា�េខត� និ
ស�ក់ករគណបក្សនេយាបាយេ
ន តមបណា�េ ក�ុងរយៈេពលពីែខក�� ២០១៣ ដល់ែខតុល ២០១៤
មានតំណាងរ�ស�ចំ៩៦រូប ក�ុងចំេណាមតំណាងរ១២៣រូប បានចុះមូលដ ចំនួន១២៧៤េលក។
តមករសេង�ត ករចុះមូលតំណាងរ�ពីគណបក្សសេ�ង�ះជ បានចុមូលដ�េ្រចនជាងតំ
រ�ស�គណបក្ស្របជាជនក។

តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង�បាចុះមូលដ�ចំនួន៦៦៥េលក

េហយ

តំណារ�សគណបក្ស្របជាជនកមចុះបាចំនួន៦១០េលក។
្រគបសកមភាពចុះមូលដ�នរ
�
បស់អ�កតំណាងរ

គឺបាេធ�េឡងក�ុងេគាលបំណសំខន់ចំនួន៥

មានកចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក�ែចកអំេណជូន្របជាពលរ

និងសេមា�ធសមិទ�ិផលនា

រួម

កចុះ

ព្រងឹបណ
ា�ៃផ�ក�ុងគណបក្ស កចូលរួមេវទិកសធារណ កអមដំេណរថា�ក់ដឹកនា និងេគាលបំណងចុជួយ 
អន�រគមនេដ្រសប�� នាជូន្របជាពលរដ�េនតមមូ។
តំណាងរ�គណបក្ស្របជាជនកម ែដលមានអស៦៨ក�ុងរដ�សភ ខុមែ�ហ�លទទួលព័ត៌មា មា
តំណារ�ស�ចំនួ៥០រូបបាចុះមូលដ�នបានចំន៦១០េលក។ 
ចំេណាតំណាងរ�ស�ទ៥០រូបចុះបាចំនួន១២េលក។

ែដលគិតជាមធ្តំណាងរ�១រូប

ក�ុង

រលករេធ�សកម�ភេនតមមូលដរបស់តំណា

រ�ស�គណបក្ស្របជាជនក គឺបាេផា�តេទេេគាលបំណចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុក�្របជាពល និង
រួមទំងសេមា�ធសមិទ�ិផលចំនួន៣៥៩េលក

កអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំបានចំ១៦៨េលក

កចុះព្រងឹ

បណ
ា�ញៃផ�ក�ុគណបក្សបានចំន៥៧េលក កចូលរួមេវទិកសធារណៈចំ៥េលក និងអន�រគមនេដ្រស
ប�� នារបស់្របជាពលរចំនួន២១េលក។

គណបក្សសេ�ង�ះជាតិែដ៥៥អសនៈក�ុងរដ�ស មានតំណាងរ�ស�ចំ៤៦រូប បានចុះេធ�សកម�

ភាក�ុងមូលដ�នរបស់ខ�ួនសរុបចំនួ៦៦៤េលក។ េបគ
 ិតជាមធ្យមតំណាងរ១រូបក�ុងចំេណា៤៦រូប បាេធ�
|
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សកម�ភាព�ុងមូលដ�នចំន
ក
១៤េលក។

រល់សកម�ភចុះមូលដ�នរបស់តំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង

បាេផា�លេលេគាលបំងសំខន់ៗដូច

ករចុះសំេណះសំណាលសួរសុខទុ

និងែចកអំេណាយដល្រប

ពលរដ�ចំនួន៣៤៨េលក ករចុះព្រងឹងបណា�ញៃផ�កគណបក្សចំនួ២០៩េលក កអមដំេណរថា�ក់ដឹកនរបស់
ខ�ួនចំនួន៧៧េលក  អន�រគមនេដះ្រសយប�របស់្របជាពលរចំនួន២៧េលក និងេគាលបំណងចូរួម

េវទិកសធារចំនួន៣េលក។

២.១ ចំនួនដង និងចំនន
ួ អ�កតំណាងរ�ស�ចុះមូលដ

ក�ុងរយៈេពលៃនរបាយករ េនះ

ខុមែ�ហ�លករសេង�តេឃញ

មានតំណាងរ�ស�ចំ៩៦រូប

ក�ុង

ចំេណាតំណារ�សសរុបចំនួន១២៣រូប បានេធ�សកម�ភាពចុះមូលដ�នសរុបចំ១២៧៤េលក។

តួេលខ៤៖ ចំនួនតំណាងរ�ស�តមគណចុះមូលដ�នេធៀបនឹងចនួនតំណាងចុះមូលដ�រុប
េមលពីចំនួនតំណាងរ�ស�តមគណបក្សចុះមូលដ�នេធ
ចំនួនតំណារ�សចុះមូលដ�នសរុ

ខុមែ�ហ�លេឃញថា

ចំនួនតំណារ�ស�គណបក្របជាជនកម�

ចុះមូលដ�

េ្រចនជចំនួនតំណាងរ�ស�តំណាងរ�ស�គសេ�ង�

46,48%

50,52%

ជាត។ តំណាងរ�គណបក្្របជាកម�ុជ មាចំនួន៥០
រូបេស�នឹង៥២%ៃនចំនួនតំណាងរ� ែដលបានចុះមូលដ
សរុប។  គណបក្សេ�ង�ះជាចំនួន៤៦រូប េស�នង
ឹ ៤៨%ៃន

CPP

ចំនួន តំណាងរ�ស�ែដលបានចុះមូលដ�នសរ

CNRP

តួេលខ៥៖ភាគរយៃនអសនៈរដ� និងចំនួនអ�កតំណាងរ�ចុះមូលដ�នសរុបមគណបក្
គណបក្ស្របជាជនកម

90%

អសន៦៨រូបេនក�ុងរដ�សភ

80%
70%
60%

55%

52%

50%
40%
30%

45%

47%

មា
េស�

នឹង៥៥%ៃនចំនួនអសនសរុបក�ុង
រយៈេពលរបាយករ គណបក្ស្
ជាជកម�ុជមានតំណាងរចំនួន
៥០រូបេស�នង
ឹ ៥២%បាចុះមូល

20%
10%

ដ�។

%
ភាគរយអស

ភាគរយចុះមូលដ

គណបក្សសេ�ងមា៥៥

អសនមាតំណារ�ស៤៦រូប

(េស�នង
ឹ ៤៧%)ៃនចំនួនតំណារ�ស�របស់គណបក្សខ�បាចុះមូលដ�សរុប។
|
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តួេលខ៦៖ភាគរយតំណាងរ�ស�មូលដ�នេធៀបេទនឹងចំនតំណាងរ�ស�សរុបក ងគណបក្សរបស់ខ�ួ
ភាគរយតំណាងរ�ស�មូលដ�នេធៀបេទនឹងចំនតំ
ណាងរ�ស�សរុបកងបក្ស បានបង�េឃញថា
គណបក្ស្របជាជនកម

100%

មានតំណាងរ�ស�ចំ

80%

៧២%បានចុះេធ�សកម�ភាមមូលដ�ន និងចំនួ

60%

២៨%េទៀត ខុមែ�ហ�លមិនទទួលបានសកម�ភាពពី
ចុះមូលដ�នេនាះេទ។ ែណកករចុះមូលដ�នរប
គណបក្សេ�ង�ះជាតិ ក�ុងឆសេង�តេនះ 

មា

តំណារ�ស�ចុះមូលដ�នចំនួន៨៣%

40%

17

28

83

72

20%
0%
តំណាងរ�ស�មិនច…

តំណាងរ�ស�ចុះម…

ចំែណក១៧%េទៀតែដលមិនបានចុះមូលដ នេនាះ ខងខុមែ�ហេនែតមិនទទួលព័ត៌មានី
ព រចុះមូលដ�េនា
េទ។

តួេលខ៧៖ ចំនួនៃនករចុះមូលដ នរបស់អ�កតំណាងរ�សរុបតមគណបក
េបេមលពីចំនួនចុះមូលដ�របស់តំណាងរ�ស�សរុបេទ
ណបក្ខ�ួនែដលមានអសនៈេនក�ុងរដ

46

655

សេង�តេឃញថា ចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�គណបក្្របជា
កម�ុជ

50

610

ចំនួនតំណាងរ�ស�            ចំនួនចុះមូលដ

កម�ុជ។

ខុមែ�ហ�ល

ចុះេធសកម
ភាព
�
ក មូលដ�នេ្រចនចំនួនតំណា
�
�ុ

រ�ស�គណបកសេ�ង�ះជាតិ ែតេបេមលចំនួនៃនកចុះមូល
ដ�របស់អ�កតំណាងរ�តមមូលដ� នវ បង�ញឱេឃញ
ថ ចំនួនករចុះមូលដ�នរបតំណាងរ�គណបក្សេ�ង�
ជាតិមានចំនេ្រចនជ

តំណាងរ�ពីគណបក្សសេ�ង�ះេជ ធ�សកម�ភាចំនួន៦៥៤េលក

តំណាងរ�ពីគណបក្្របជា
រីឯតំណាងរ�មកពីគណបក្

្របជាជនេធ�សកម�ភាពចំ៦១០េលក។
២.២ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាង

កេធ�សកម�ភាព�ុ
ក មូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�្រត�វបានែប៥េគាលបំណគឺ  ១. ចុះសួ រសុខ

ទុក�ែចកអំេណាយសេមា�ធសមិទ�ផលនានា (សួរសុខទុក ២. កចុះមូលដ�េដម្ព្រងឹ
បណ
ា ញគណបក្
ប
(ព្រងឹគណបក្ស)៣.ករចុះអមដំេណរជា្រ ឬអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំ(ដំេណរ)  ៤. ករចូលរួមេវទិ/សិក ស
លសធារណៈ(េវទិ និង៥.ចុះជួយ អន�រគមន និងេដ្រសប�� នានា (អន�រគមន
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តួេលខ៥៖ភាគរយៃនេគាលបំណងនីមៗរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្សេធៀបនឹងេគាសរុបតគណបក្

ភាគរយៃនេគាលបំណងនីមួយៗរប ស់ត
100%
90%
80%
70%

28%
1%
9%

ងរ�ស េទតមគណបករបស់ខ�ួន េធៀប

12%
1%

េទនងេគាលបំណ
ងសរុតបក្ស
ឹ

សេង�តេឃញថ េគាលបំណងចំនួ២ ែដល

31%

តំណាងរ�ស�ទ២គណបក្សបានេផា�តេ

60%

គា គេគាលបំណងចុះអ
ន�រគម និងេគា
ឺ

50%
40%
30%

58%

52%

20%
10%
0%

ក

4%

4%

បណ
ំ ងចូលរួមេវទិកសធារណៈ តំណា
អមដំេណថា�ក់ដឹកន

រ�សមកពីគណបក្ស្របជាជនកម គបា
ឺ

ចូលរួមេវទិក

េផា�តខ�េទេល

ចុះព្រងឹងបក
ចុះសួរសុខទុក�
អន�រគមន

េគាលបំណងចុសំេណះ

សំណាសួ រសុខទុក�ែចកអំេណាយសេមា
សមិទ�ផលនាបា៥៨%ៃនចំនូនចុះមូល
ដ�សរុបរបស់គណបក្សខ�ួ។

កចុះអម

ដំេណរថា�ក់ដឹកនចំនួន២៨% កព្រងឹងបណា�ញៃផ�ក�គណបក្ចំនួន៩% ចូលរួមេវទិកចំនួន១% និងកចុះអន�
រគមន៍ចំនួន៥%។

ចំែណកឯតំណាងរ�ស�គណបសេ�ង�ះជាវិញ

បាេផា�តខ�ំងក�ុងេគាលបដូចនង
ឹ

តំណារ�ស�គណបក្ស្របជាជនកផងែដរ គឺកចុះសំេណះសំណាសួ រសុខទុក�ែចកអំេណាជូន្របពល
រដ�ចំនួន៥២%ៃនចំនួនចុះមូលដ�សរុបរបស់គណបក្សខ�ួ។

ករចុះព្រងឹងបណា�ញៃផ�កកណបក្ចំនួន៣១%

អមដំេណរថា�ក់ដឹកនចំនួន១២% អន�រគមន៍េដះ្រសយប��នាន៤% និងចូលរួមេវទិកធារណចំនួន
១%។
២.៣ េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�តមគណបក្

ករសេង�េឃញថ េគាលបំណងែដល្រក�មអ�កតំណាងរេផា�តសំខន់ជាងេគ គឺករចុសួ រសុខទុក�
្របជាពលរែចកអំេណា និងរួមទំងសេមា�ធសមិទ�ផល ែដលេគាលបំណងេន អ�កតំណាងរ�ពីគណ
បក្សេ�ង�ះជាេធ�សកម�ភាចំនួន

៣៤៨េលក  េហយតំណាងរ�ពីគណបក្ស្របជាជនកមេធ�សកម�ភា

បាចំនួន៣៥៩េលក។  ចំេពះេគាលបំណងចុះព្រងឹងបណា�ញៃផ�គណបក្ តំណាងរ�ពីគណបក្សេ�ង�
ជាតេធ�សកម�ភាបាចំនួន២០៩េលក េ្រចនជតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជន ែដលេធ�សកម�ភាចំនួន
៥៧េលក។ ករេធ�សកម�ភាពក�េគាលបំណងចុះអមដំេណរថា�ក់ដឹក តំណាងរ�ពីគណបក្្របជាជនកម�
េធ�សកម�ភាពចំនួ ១៦៨េលក េហយតំណាងរ�ពីគណបក្សសេ�ង�ះច
ជ ំនួន ៧៧េលក។ កអន�រគមនេដ
្រសយប��នាន
|

តំណាងរ�ស�បក្ស្របជាជនកម�ុជាច២១េលក

េហយតំណាងរ�ស�គណប
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សេ�ង�ជាតចុះបា២៦េលក។  េគាលបំណងចុងេ្រ គឺកចូលរួមេវទិកសធាតំណាងរ�ពីគណបក្
សេ�ង�ះជាេធ�សកម�ភាពចំន
ន ៣េលក និងតំណាងរ�ពីគណបក្ស្របជាជនកមចំនួន៥េលក។
តរង១៖ ចំនួនេលកៃនករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សនេយាបាតេគាបំណង

ក�ុងឆា�ំសេង�តេន បានបង�ញឱ្យេឃ មានអ�កតំណាងរ�ស�ពីគណបក្ស្របជាជ និងតំណា
រ�សគណបក្សេ�ង�ជាតិចំនួ៩៦រូប ែដលេស�នង
ឹ ៧៨%ៃនចំនួនអ�កតំណាងរ�ស�សរុ បាេធ�សកម�ភាក�ុង
មូលដ�សរុប១២៧៤េលក។
េគាលបំណងៃនករចុះមូលដ �ន១២៧៤
េលករបស់អ�កតំណាងរ�ស�ទ៩៦រូប

ជួបសំេណះសំណា សកសួរសុខទុក
និងែចកអំេណា និងសេមា�ធសមិទ�ិផលន
ករចុះព្រងឹងៃផ�ក� និងបណ
ា�ញគណបក
ករចុះអមដំេណរជា្រក�មឬអមដំេថា�កដក
ឹ នា
ករចូលរួមក�ុងេវទិកសធ
ករអន�រគម និងេដ្រសប�� នា
សរុបេគាលបំណងតគណបក្

គណបក្សនេយា
សរ ុប
៥០រូប

៤៦រូប

៣៥៩

៣៤៩

៧០៨(៥៥%)

៥៧

២០៩

២៦៦(២១%)

១៦៨

៧៧

២៤៥(១៩%)

៥

៣

៨(១%)

២១

២៦

៤៧(៤%)

៦១០(៤៨%)

៦៦៤(៥២%)

១២៧៤(១០០%)

តរង១េនះ បានបង�ញពីករចុះមូលដ�នរបស់អ�កតំណា ភាគេ្រចនេផា�តេទេលេគាជួប
សំេណះសំណា សកសួរសុខទុក� ែចកអំេណានិងសមិទ�ិផលនានាែដលចុះ៧០៨េលក (េស�នង
ឹ ៥៥%ៃន
ករចុះមូលដសរុប)។ ករចុះមូដ�នក�ុងេគាលបំណង២

អ�កតំណាងរ�ស�េផា�តេទេលបំណងចុះ

ព្រងឹងៃផ�ក�ុ និងបណ
ា�ញគណបកចុះបា២៦៦េលក (េស�នង
ឹ ២១%ៃនករចុះមូលដ�នសរុប)។ េគាលបក

អមដំេណរថា�កដឹកនគ
ា ណបក្សរបសខ�ួនចុះបា២៤៥េលក (េស�នឹង១៩%ៃនចំនួនចុះមូលដ�នសរុប)។ ចំែណ

ករចុះមូលដ ក�ុងេគាលបំណងចូលរួមេវទិក ឬសិ សលសធារណបា០៨េលក(េស�នឹង១%ៃនកចុះ
មូលដ�នសរុប)។ េគាលបំណងអន�រគមន៍ និង្រសយប��របស់្របជាពលរដ�ចុះបានចំ៤៧េលក។
កសេង�តេឃញថា  តំណាងរពីគណបក្ស្របជាជនកមចុះមូលដ�

ភាគេ្រចនេផា�តេទករចុ

សំេណះសំណាលសួរសុខទុក�្របជាពលរដ� និងេគាលបំណងអមដំេណរថា�ក់ដឹកនាំរបស់ខ�ួន។ឯតំណា

|
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រ�សពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិវិញេផា�តេទេលករចុះសួរសុខទុក�្រ

និងចុះព្រងឹងបណា�ញៃផ�ក�គណ

បក្របស់ខ�ួន។
២.៤ មណ�លរជធា េខត�ែដលអ�កតំណាងរ�ស�បាន
ដំេណរករមិន្រប្រកតីៃនករិយាល័យតំណ

ករិយាល័យតំណាងរ ជទីកែន�ងេធ�កងរបស់អ�កតំណារ�ស េនេពលែដលតំណាងរ�ស�ចុះម
ដ�េនា និងជកែន�ងផ្រភា�បទំនាក់ទំនងរវងតំណាងរ និងមា�សេឆា�។ េលសពីេនះ ករិយាល័យតំ
រ�ស�ក៏ជាទីកែន�ងម

ែដលស្រមាប់បេ្រមដល់ផល្របេយាជន៍្រប

េដយមិន្របកន់ពីគណនេយ

បាយ និងជាកែន�ងមួយស្រទទួលយកពក្យបណ�ឹងរប ស់្របជាពលរដ� េដម្បីេផេទអ�កតំណាងរ�ស�ែជ
អ�កតំណារបស់ខ�ួនេធ�កេដះ្រសយពិគា េនក�ុងរដ�សភ
ក�ុងេដមនីតិកលទ៥េនះ អ�កសេង�តករណ៍ខុមែ�ហ�ល្របចំក�ុងរ េខត�ទំងអស បានសេង�េឃញ
ថ ដំេណរករៃនករិយាល័យតំណាងេនតមបណា�េខត�មួយចំ ហក់មានដំេណរមិន្រប្រក េ្រពះម
បាបំេពញតួនាទករងររប ស់ខ�ួនេឡយ េបាបិទទ�រមិនដំេណរក ឬដំេណរករមិនេពញេល។ 
េខត�ចំនួន៣ែដលខុមែ�ហ�លរកេឃញថ េនមិនទន់មានករិយាល័យតំណាងរ�ស�ដូចជា េខត�
មណ�លគីរី និងេខត�ឧត�រមានជ័។
ខុមែ�ហ�លបាពិនិត្េឃញែដរថា ក�ុងចំេណារជធា េខត� ែដលមានករិយាល័យតំណាងរ�
ករិល័យចំនួន១៧បានេបកដំេណរក និងបំេពញតួនាទីកររបស់ខ�ួន រួមមាេខត�បនា�យមានជ័យ េខត�ប

ដំបង េខត�កំពង់ចម េខត�កំពង់ធំ េខត�កំពត េខត�កណ ល េខត�ៃប៉លិន េខត�េកះកុ េខត�្រកេចះ េខត�្រពះវិហ
េខត�េសៀមរប េខត�្រពះសីហនុ េខត�ស�ឹងែ្រតង េខត�ស�យេរៀង េខត�តែកវ េខត�កំពង់ឆា�ំង និងរជធាន
ទន�មន
ឹ ឹងេនះក៏មានេសចក�ីរយករ ករិយាល័យមួយចំនួនែដលេបកដំេណរករេនាះេនមិនទន់អនុវត
របស់ខ�ួនេពញេលញេនេឡយ
េដយែឡកករិយាល័យតរ�ស�ក�ុេខត�ចំនួនបី មិនសូវបានេបកដំេណរក និងបំេពញតួនាទីករ

របស់ខ�ួនេទ ក�ុងេនាះរួមម ករិយាល័យក�េខត�កំពង់ស�ឺ េខត�ៃ្រពែវងនិងេខត�េពធិ៍ស
III. ករទំនាក់ទំ និងអន�រគមន៍របស់�
អ កតំណាងរ និងរដ�សភ
៣.១ េវទិកសួរអ�កតំណាងរ 

េនះជាឆាទី១េហយ

ែដលខុមែ�ហ�លបានបេង�តកម� វិធីេវទិកសួរអ�កតំណាងរ�ស�េដផ្សោរភាពីតំណង

រ�ស និងមា�ស់េឆា�រួមទំបាផ�ល់ឱកស្រមា្របជាពលរដ�ែដលជាមា�ស់េឆា�ត ក�ុងផ�ល់ព័ត៌មាពី
ប�� នាមួយចំនួនេនក�ុងមូលដ�នរបស់ខ� េដម្ជូន
។
ប េទអ�កតំណាងររបស់ខ�ួនេធករេដះ្
�
|
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ស្រមាេដមនីតិកលទ៥ៃនរដ�សភាេន កម�វិធីេវទិកសួរអ�កតំណ (Ask Your MPs) មានតំណាងរ
ចំនួន២គណបក្ ែដលមានអសនៈេនក�ុងរដ�សភាជាតិ បានចូលរួមក�ុងករផ�ល់ចេម�យតបមកេនះ។
ក�ុងកម�វិធីេវទិកសួរអ�កតំណ

មានអ�កតំណាងរ�ស�ចំ៣០រូប

មកពីគណបក្គណបក្្របជា

កម�ុជចំនួន២រូប (េស�នឹង៣%ៃនអសនៈសរុបរបស់ខ�ួនក�ុងរដ�ស) និងគណបក្សសេ�ង�ះជ២៨រូប (េស�នឹង

៥១%ៃនអសនៈសរុបរបស់ខ�ួនក�ុងរដ�ស)។  ក�ុងចំេណាតំណាងរ�គណបក្ស្របជកម�ុជាចំនួ២រូប មា
តំណាងរ�ចំនួន១រូប បានដកខ�ួនេចញីករចូលរ
េវទិកសួរអ�កតំណ េដយេហតផលថមិនមានថវិកក�
ព
កេផ�ចេម�យតបមកកម�វិធីវិញ។ 
ក�ុងចំេណាមតំណាងរ�ស�ែដលបានចូលរួមក�ុងកម�វិធីេវទិកសួរអ�កតំណាង មានែតតំណាងរ៦រូប
របស់គណបក្សសេ�ង�ះជាតិប៉ុេណា�ះ ែដលយាមក�ុងករេឆ�យតបេទនឹងសំណួររបស់្របជាពលរដ
មា�សេឆា�តេនតមមូលដ�នរបស់ខ�អ�កតំណាងរ�ស�ទ៦រូប េនាះមាន អ�កតំណាងរ�ស� ែករម្យ មណ�

្រកេចះ អ�កតំណាងរ�ស� ឡុង ប៊ុត� មណ�លបាត់ដំបង អ�កតំណា ងរ�ស� េអង ៃឆអ៊ង ម
អ�កតំណារ�ស� យឹ សុវណ� មណ�លភ�ំេពញ  និងអ�កតំណាងរ�ស� អ៊ុ� សំអន មេសៀបរប ក�ុងចំេណា
តំណាងរ�ស�ទ៦រូបែដលបានេឆ�យតបមក្របជាពលរដ�ែដលជាមា�ស់េឆា

�តេនាះ មានតំណាង២រូប

ែដលបានសកម�េឆ�យតបនឹងសំណួរេ្រចនជា ក�ុងេនាះមអ�កតំណាងរ�ស� ែកវ ភីរម និងអ�កតំណាងរ�ស
ឡុង ប៊ុត ។
ក�ុងអំឡុងេពលច់
ប ពីែកក�ដ ដលែខធ�ូ ឆា�២០១៤ ខុមែ�ហ�ល (េដរតួជាអ�រករី
ន
បានទទួលសំណួរព

្របជាពលរដ�ែដលជាមា�ស់េឆា�តសួរេទកន់អ�កតក�ុងកម�វិធីេវទិកសួរអ�កតំណ

តមរយៈជាជ

អក្រ អុីែម៉ល  និងបណ
ា�ញសង�មេហ�សប៊កបានចំនួ៥០៤សំណួរ ែដលមានករេឆ�យមកវិញ តមរយៈអ�
តំណារ�ស�បានចំន១៨១ចេម�យ។
េគាលបំណងៃនសំណួររបស់្របជាពលរដ�ែដលជាមា�ស េនក�ុងេវទិកសួរអ�កតំណាង ភាគេ្រច

េទេលកសុំឱ្យេដះ្រស ពក់ព័នទំនាស់ដីធ�ី េធ�ផ�ូវ ស រ្រឡាយទឹក សងសង់អស និងសុំឱ្អ�ក

តំណារ�ស�ចុះតមមូលដ�បានេ្រចជាេដ។

៣.២ ករេចញលិខិអន�រគមនរបស់អ�កតំណាងរ�

ក�ុងឆា�ំសេង�តេនះ(ក�២០១៣ ដល់តុល២០១៤) ខុមែ�ហ�លទទួលទិន�ន័យពីអ�កតំណាងរ�ស�ែដល
េចញលិខិតេទររដ�ភិបា មានតំណាងរែតមួយគណបក្សែដលមានអសនៈេនក�ុងរ បានេធ�លិខិ
េទជរដ�ភិបា

ល េដមក�ុងេគាលបំណងេស�វិធានករ/អំពវនាវឲ្យស�ប ភិបា

េដម្ចត់វិធានក
ប

អន�រគមនេទេលប�� នានាែដលអ�កតំណាងរ�ស�បាន្របមមា និងបានទទួពី្របជាពលរដ�ែដមា�ស
េឆា�ត
|
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ខុមែ�ហ�លបានសេង�តេឃញ មានអ�កតំណាងរ�ស�ចំ១១រូបមកពីគណបក្សេ�ង�ះជាត បានេច
លិខិតសរុបចំនួន១៨ច្បោប់។ ចំេពះតំណាងរ�ស�្របជាជនកម�មានអសនៈេនក�ុងរដ�សភា 
គណបក្សកន់អំណាចក�ុងរយៈេពលមួយ(ក��២០១៣ដល់តុល២០១៤)េនះ 

ខងខុមែ�ហ�លមិនបទទួល

ព័ត៌មាណាមួយីករដក់លិខិតេទរជរដ�ភិបា
ព
ករេចញលិខិតរបស់អ�កតំណាងរ�ស� េនក�ុទី១េនះ ខុមែ�ហ�លទទួលបាលិខិត្របេភកេស�ចត
វិធាករអំពវនាវដល់រជរដ�ជួយ អន�រគមន លិខិតបេ�� ញមតិ  និងលិខិតេកះេហរជរដ�មកបំភ�ឺ
េនក�ុងរដ�សភ ចំែណកលិខិតក�ុងេគាលបណងអន�រគមន៍េដយផា�ល់របស់តំណាងរ ខងខុមែ�ហ�លមិបា
ទទួលព័ត៌មានណាមួយពីគណបក្សនេយាបពីរគណបក្សេនេទ។
ខុមែ�ហ�ល សេង�តេឃញថា  លិខិតរបស់តំណាងរ�ស�១៨ច្បោប់ ក�ុងេនាះមានលិខិតក�ុងេគា
អំពនាវេស�ចត់វិធានករចំ១៣ច្បោប់ លិខិតែបបបេ��ញមតិចំន១ច្បោប់ និងលិខេកេហរដ�ម�ន�ីមកបំភ�ឺ
ក�ុងរដ�សភា ខុមែ�ហ�លទទួទិន�ន័យបានែ៤ច្បប
ោ ់ប៉ុេណពីតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង�។ ចំេពះលិខិ
ទំ១៨ច្បោប់របស់អ�កតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ខបនទទួលព័ត៌មាមាលិខិតចំនួន៥ច្បោ
មានករេឆ�យតបពីរជរដ�ភ
តរ១៖ េឈ�ះអ�កតំណាងរទំ១១ រូបែដលបានេចញលិខិត នងេគាលបំណងៃនលិខិ

|

េគាត�នាមនិង

ករេឆ�តប

សរ ុប

លរ

គណបក្

េគាលបំណងៃនលិខិ

អន�រ

អំព

បេ��

ដក

បំភ�ឺេន

១

ឯកឧត�ម ែម៉ន សុថាវរិ�ន

៤

០

៤

០

០

០

០

២

ឯកឧត�ម សុន ឆ័យ

១

០

១

០

០

០

០

៣

ែក សុវណ�រតន៍

១

០

០

១

០

០

០

៤

ឯកឧត�ម គី វណ�ដរ

៣

០

៣

០

០

០

០

៥

ឯកឧត�ម កម សុខ
ឹ

១

០

១

០

០

០

០

៦

ឯកឧត�ម េអង ៃឆអ៊

១

០

១

០

០

០

០
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៧

ឯកឧត�ម ែយ៉ម បុ��ឬទ�ិ

៦

០

២

០

០

៤

៥

៨

េលកជំទែត ច័ន�មុនី

១

០

១

០

០

០

០

៩

ឯកឧត�ម ហូរ វ៉ន

០

០

០

០

០

០

០

១០

ឯកឧត�ម ងម េញង
ឹ

០

០

០

០

០

០

០

១១

ឯកឧត�ម េង៉ គឹមជ

០

០

០

០

០

០

០

១៨

០

១៣

១

០

៤

៥

សរ ុប

ជាក់ែស�េនៃថ�ទ២៩ ែខក�� ឆា�២០១៤ អ�កតំណាងរ�ស� ែម៉ សុថាវរិ�ន� មណ�លកំពង់ធំមកីគ
ព
បក្សេ�ង�ះជា បានដក់លិខមួយច្បោជូនរដ�ម�ន�ី្រកសួងករ និងបណ�ុះបណ
ា�លវិជា�ជីេស�សុំចតវិធា
ករចំេពះ្រក�មហ៊ុន វីសុីេមវ័រ  េលករណីបាត់ខ�ួកម�ករនីេឈ�ះែកម ចន�ី ែដលមានេលខសមា�លខ�ួន

២៧៦៧ េដេយាងតមពក្យបណ�ឹងចុះេន២៧ ែខសីហ ឆា�២០១៤ របស់្របជាពលរដ�េឈ�ះ ក�ន់ 
និងេឈ�ះ រុន ឡុំ េនភូមិពមអទិត ្យ ឃុំស្រគាម ្រស�កបាសទបល�័ង� េ
៣.៣ ប�
� លំបាកក�ុងករទំនាក់ទំនងេទរ

្របហក់្របរដ�សភានីតិកល៤

រដ�សភនីតិកលទ៥េនះេនែតមានករលំបាកក�ុងករទំនាក

សសួ រព័ត៌មា ជាពិេសសកិច�សហករក�ុងករទំនាក់ទំនងេទអ�កតំណ។ ជាក់ែស�ងេេដមនីតិកេនះ
ខុមែ�ហ�លបានទំនាក់ទំនងេទរដ

េដម្ បីេស�កិច�សហកផ�ល់ព័ត៌មានេទអ�កតំណាងរ

ក�ុងគេ្រមចង

្រកេសៀវេភ្របវត�រូបសេង�បអ�កតំណាងរ� នីតិកលទ៤ និងកម�វិធីេវទិកសួរអ�កតំណ ប៉ុែន�មិនទទួលបា
កេឆ�យតបជាវិជ�មានពីរដ�សភាេនា
គួរប��ក់ថ ករចង្រកងេសៀវេភ្របវត�ិរូបសេង�បអ�កតំណា គេដម
្ី
ឺ
ប ្របេយាជដល់្របជាពលរ
មា�ស់េឆាក�ុងករយល់ដឹព័ត៌មានចំបាច់នានាអំពីដំេណរករ រចាន សម�័ន� តួនាទី សិទ�ិអំណាច និង
អ�កតំណាងរ� ្រពមទំង្របវត�ិសេ និងមេធ្យោបាយក�ុងករទំនាក់ទំនងអ�កតំណ។ ជាមួយគា�េេវទិក
សួ រអ�កតំណាេរៀបចំេឡង ក�ុងេគលបំណងឱ្យអ�កតំណាងរ និងមា�ស់េឆា�តទក់ទំនងគា�េដម្ទទួលព័ត៌មា
និងេដះ្រសយប��នានារបស់មា�ស
គេ្រមាងទំង គណៈកមា�ធកខុមែ�ហ�ល បានដលិខិតេទអ�កតំណាងរ�ស�តរដ�សភេដ
េស�សុំឱ្រដ�សភាជួយស្រមបស្រម�លប��ូនលិខិតទំងេទដលៃដអ�កតំណាងរ�។

ករដក់លិខិតេបា

េធ�េឡងកលពអំឡុងែខកុម�ៈ និងែខក�� ឆា�២០១៤ ប៉ុែន�្រត�វបរដ�សភបដិេសធ និងឱ្យខុមែ�ហ�យកលិខិត
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ទំេនាះមកវិ
តំណាងរ�ស
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និង្រពមទំង្របាប់ឱ្យខុមែ�ហ�លរកមេធ្យោបាឯងក�ុងកប��ូនលិខិតទំេនាេទអ�ក

ករលំបាកេផ្សងេ គឺករទំនាក់ទំនងេស�សុំេសចក�ី្/េស�ច្បោប់ក�ុងរដ�សភ េដម្ បីចូលរួមពិនិត និង
ផ�ល់េយាបល ករទំនាក់ទំនងេស�សុំព័ត៌មានេផ្សង និងរបាយករណ៍នានារបស់រដ�សភាជ
៣.៤ កំណត់េហតុ្របជុំេពញអង�របស់រដ�ស និងគណៈកម�ករជំន

ករេរៀបចំេធ�កំណត់េហតុកិច�្របជុេពញអង�រដ�សភ និងគណៈកម�ករនរបស់រដ�សភ គឺជបន�ុករបស់
អគ�េលខធិករដ�នរដ។ ជាមួយគា�េ អគ�េលខធិករដ ទទួលរ៉់រងនូ
ប
រល្រគប់កិច�កររដ�ប និង
េសវនាជូនរដ�សភ និងគណៈកម�ករទំងអ។
គួរប��ក់ថ រដ�សភាកន�េនះមក បានេចញរបាយក ពីកំណត់េហតុសេង�បពីកិច�្របជុំេពញអងរដ�សភ
និងគណៈកម�ករជំនាញរដ�សភាែតប៉ុេណា

ជុំវិញរបាយករណ៍លម�

ខុមែ�ហ�លបានដក់លិខិតេស�សុំ

អគ�េលខធិករដ�នរដ ក�ុងេគាលបំណេស�សុំឯកសទំងេនេដម្ទុកជាព័ត៌ម
ា ន និងេធ�ជាឯេយា
ប
ស្រមាប់របាយករណ៍ឃា�ំេ។
ជាែស�េនៃថ�ទ១៩ ែខក�� ឆា�២០១៤ គណៈកមា�ធិករេដម្បីករេបាះេឆា�តេដយេសរី និងយេន
កម�ុជា(ខុមែ�ហ�ល) បានដក់លិចំនួន២ច្បជូន្រ
ោ
បធានរដ�ស សេម�ចអគ�មហពញាច្រកី េហង សំរិន ក
កម�វត�ុ េស�សុំករអនុ��តចូលសេងតរល់ករកិច�្របជុំគណៈកម�ករជំ
ច្បោ

ស�ីពីេសចក�ី្រពងច្

និងេស�

និងករេកះេហម�ន�ីរជរដ�ភិបាលបំភ�ឺអំពីករអនុវត�ងេស�សុំកំណត់េហតុលំអិតៃនកិច�្របជុំេព

អង�សម��េលកទ៩ នីតិកលទ៤ៃនរដ�សភា

សម័យ្របជុំៃថ�០៦-០៧ ែខធ�ូ  ឆា�២០១២ ែតមកដល់េពលេនះ 

រដ�សភេនមិនទន់េឆ�យតណាមួេឡយេទ។ 
៣.៥ ម�ន�ីបេ្រមករេនក�ុងរដ (ម�ន�ីេខ�)

ជាេរឿយ

ស�ប័នសធារណៈរបស់រដ�ែតងែតទទួលរងករេចទ្

ម�ន�ីមួយចំនួនបេ្រមករ

ស�ប័ទំេនា មិនបានបំេពញមុខងររបស់ខ�េទៀងទត េធ�ករមិនេពញេមា េហយមយ
ួ ចំនួនមិនបានេទបេ្
កង្របចំៃថ� ប៉ុែន�ពួកបានទទួល្របាក់េបៀវត្ស្របចំែខ ករណីេនះ បានេធ�ឱ្យេសវសធារណ
សប័នទំងេនះមិនសូវមាន្របសភា និងយឺតយា វ េហយថវិកជាតិ្រត�វបានចំណាយេទស�ប័នទ
មិនមាន្របសិភាពែដរ
មិនខុសគា�េទនឹងស�ប័នសធារណៈរបស់អង�នីតិ្រប

អង�នីតិប�� ត�ិក៏ទទួលរងនូវករិះគន់អំពីប�

ម�ន�ីរបស់ស�ប័នេន មួយចំនួនមិនបានបំេពញករងររបស់ខ�រងរៃថ�េឡយ។ ជក់ែស�ងអ�កតំណាងរ�
សុន ឆ័យ មណ�លភ�ំេពញ ៃនគណបក្សេ�ង�ះជាតិបានអះ បច�ុប្បន�បុគ�លិបេ្រមករងេនក�ុរដ�សភ
|
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មាជិត ២ពននាក ែតមកេធ�កជា្របៃថ�ែត៣ េទ៤រយនាកែតប៉ុេណ
ា�ះ ក�ុងអណត�េនះ រូបេលកនឹងេធ�
សកម�ភា្របយុទ្របឆាំងនអំេពពុករលួ យ ្រគ�សរនិេនក�ុស�ប័កំពូលរបស់រដ�មួយេនះ និងេ្រត�ែវកមុខ
ម�ន�ីេខ�ទំងេនា

េលកបានគូសប��ក

កែកទ្រមងទំងឡរបស់រដ�្រត�ចប់េផ�ពីស�ប័នីតិប�� ត�ិ

េនះមុនេគ ែដល្រត�បង�គំរូដល់ស�ប័ជាតដៃទេទៀត។ ទក់ទករណីេនះ កលពៃថ�ទី២១ ែខតុល កន�ងេទ
ក�ុងនាអនុ្របធគណៈកម�ករហិរ��វត�ុៃនរដ�សភ អ�កតំណាងរ� សុន ឆ័យ បានដលិខិតេទអគ�េលខ
ធិក ៃនអគ�េលខធិករដៃនរដ�សភ ឲ្េបកករេសុបអេង�េលករណី្រគ�សរនិេនក�ុស�ប័េនះ។ លិខិត

របស់េល សុន ឆ័យ បាេចទ្របកន់ច េល មិត� កេរន អគ�េលខធិករងៃនរដ�សភ បាេ្រប្រប
អំណារបស់ខ�ួន

ែតងតំ្រគ�សខ�ួនជាេ្រចនាកឲ្បេ្រមករងេនក�ុរដ�សភ

ែដលេធ�ឲ្ខតបងថវិកជា

និងមាអំេពពុករលួ យជ្របព័នេនក�ុស�ប័េនះ។ េហយ្រគ�សបស់ េល មិត� កេរន េនា ភាគេ្រចនពេគ

បានកតំែណងជអ�កេបក្របាក់េបៀវតំណាងរ�ក�ុងរដ�សភ អគ�នាយកដរដ�បា និងហិរ��វត�ុៃនរដ�សភ
និងកន់តំែណជនាយកដសវនកម�ៃផ�ក�ុងរដ�សភា
ជុំវិញករណីេនះ េល កឹម សុខ ក�ុងនាមអនុ្របទី១ៃនរដ�សភ បាឲ្ដង
ឹ ថ េលកំពុងតមដ
និង្រស្រជប��េនះ។ ប៉ុែន�្របធានរដ� និងអគ�េលខធិករៃនរដ�សភាមិនបានេឆ�យតបេទនឹងសំេណ
អ�កតំណាងរ� សុន ឆ័យេឡយ។
IV. អំពីអ�កតំណាងរ�
៤.១ ព័ត៌មានអំពីស�នភាពតំណាងរ�

ស្រមាប់រដ�នីតិកលទ៥េនះ ខុមែ�ហ�លបានបន�ចង្រកងជាេសៀ្របវត�ិរូសេង�បរបស់តំណារ�ស
េដម្ បីផ�ល់ឱ្យសហន៍ អង�ក ស�ប័ ជាពិេសស្របជាពលរដ�នូវឧបក

និងព័ត៌មានចំបាច់នានាក

េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវករយល់ដឹងអំពីដំេណ រចនាសម័
� ន តួនាទ សិទ�ិ និងអំណាចរបស់រដ�ស និងតំណ
ងរ�ស។ ព័ត៌មានចំបាច់មួនួនរបស់អ�កតំណាងរ� ដូចជា្របវត�ិសេង អសយដ េលខទូរស័ព� ក្រមិតវប
ធម៌ ជំនាញឯកេទ វិស័យែដលអ�កតំណាងរ�ស�មានចំណាប់អ និងបទពិេសធន៍ករងេដម ្រត�វេរៀ
រប់�ុងេសៀវេភេ
ក
េដម្ បីជួយ បេង�ននូវករយល់ដឹងកន់ែតធំេធងេឡងស្រមាប ់មា� និងជាស�ននាក់ទំន

រវងអ�កតំណាងរ�ស�ជាមួយ្របជ សហគមន៍ ស�ប័ និងអង�ករន។ 

រដ�សភានីតិកល៥េនះ មានតំណាងរ�ស�ចំ១២៣រូប ក�ុងេនាះមានតំណាងរ�ស��ស�ីច២៥រូបមកពី
គណបក្សចំនួនពី គឺគណបក្ស្របជាជនកម និងគណបក្សសេ�ង�ះជា
៤.២.១ ្រក�មអ និងក្រមិតវប្បធរបស់អ�កតំណាងរ�

មាអ�កតំណាងរ�ជយុវជន អយុចេនា�ះ២៥ឆា� ដល់៣៥ឆា� មាចំនួន៣រូប។
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១-្រកហ�ិកកំណត់ពីអយុអ�កតំណាង
តមតរង្រកបានបងឲ្េឃញថា

អយុក
អ កំណាងរ�

ទំងតំណាងរ�ស�គណបក្ស្របជាជ

50

និងតំណាងរ�ស�គណបក្សសេ�ង�ះ

40
30

50

20
10
0

ចប់អ
ព យ២៥ឆា� ដល់៣៩ឆា�ំម ចំនួន
១១រូប អយុចប់៤០ ដល់៤៩ឆា�ំ ម

31
11
25-39

19

40-49

12
50-59

60-69

70 េឡង

ចំនួន១៩រូប អយុចប់៥០ ដល់៥៩ឆា�ំ
មាចំនួន៣១រូប អយុច៦០ ដល់៦៩ឆា�
មានចំនួ៥០រូប និងអយ៧០ឆា�ំេឡងេទ
មានចំនតំ
ន ណាងរ�១២រូប។

អំពីក្រមិតវប្បធម៌រប ស់អ�កតំណាងរៃនរដ�សភនីតិកលទ៥េនះ េបតព័ត៌មាែដលខុមែ�ហ�ល្របមូ
បាេឃញថ តំណាងរ�ស�ភាគេ្រចនមានក្រមិតថា�កបរិ��ប័្រ និងបរិ��ប័្រតជាន់ខ�ស់ ចំេថា�កបណ�ិត
និងមធ្យមសិក្សោក្រមិមានចំនួមធ្យ។

ចំែណកឯកក្រមិវប្បធមថា�កបណ�ិតកិត�ិយស

និង្រតឹមថា�បឋម

សិក្មានចំនួនតិតួច។
តំណាងរ�ស�ែដលមានក្រមិតវបថា�កបណិត
� ចំនួន១១រូប ថា�កបណិតកិត�ិយស
�
ចំនួន៥រូប ថា�កបរិ��
ប័្រជាន់ខ�សចំនួន២៩រូប ថា�កបរិ��ប័្រតចំនួ៤០រូប ក្រមិមធ្យមសិក្សោកតពីរចំនួន១១រូប និងក្រមិតបឋ
សិក្ចំនួន១រូប។ ជាករព ស��ប្រតែដលប��ក់ក្រមិតវប្បធម៌ ្រត�វបានេផ��ងផា� េតក្រមិតៃនក
ទទួលស�ល់�ូវករមានយា៉
ផ
ងណា?
៤.២.២ អសយដ�នអ�កតំណាងរ

អ�កតំណាងរ�ស�ចំន៦៣រូប មានអសយដ�នេនក�ុងមណ�លរបស់ និង៨រូបេទៀតមិនមាអសយដ
េនក�ុងមណ�លរបស់ខ�ួេនាះេ។  ចំែណកអ�កតំណាងរ�ស�ចំន៥២រូបេទៀត ខុមែ�ហ�លមិនបាទទួលព័ត៌មាពី

អសយដេនក�ុងមណ�លេនាះេ

V. ករផា�ស់ប�ូរថា�ក់ដឹរដ�សភ និងសមាសភាពតំណាងរ
៥.១ ករណីផា�ស់ប�ូរថា�ក់ដឹកនាំរដ

េយាងតម្រ២ ថ�ី (ពីរ)  ចំណុច ក.២ ៃនបទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភាបានប ត�ិថ “េបាះេឆាេ្រជ
េរសដច់េដយែឡកពីគា� ្របធ អនុ្របធានទំងពីររបស់រដ េដយមតិភាគេ្រដច់ខតៃនចំនសមាជិ
រដ�សភាទំងម”។ បទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភាមិនបានប ត�ិអំពីនីតិវិធីក�ុងករណីផា�ស់ប�ូរថា�ក់ដឹកនាំរដ�
|
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កលពីៃថទី២៦ ែខសីហ ឆា�២០១៤ រដ�សភាបានេបសម័យ្របជុវិសម� រដ�សភ េដម្ បីេធ�កេបាះេឆា
េ្រជសតេល កម
ឹ សុខ ជអនុ្របធទី១ ៃនរដ�សភជំនួសេល ងួន ញិល។ គួររំលឹកថ េនមុនតំណ
រ�ស�គណបក្សសេ�ង�ះជាតិចូលរ

ថា�ក់ដឹកនាំរដ�សភាដឹកនាំេដយគណបក្ស្របជ

ែដលមា

េល េហង សំរិន ជា្រប េល ងួង ញិល ជាអនុ្របធា១ និងេលក្រ ឃួន សុដរ ជាអនុ្របធា២។
ករណីផា�ស់ប�ូរថា�ក់ដឹកនាំរដ ្រត�វបានេមលេឃ រដ�សភាមិនមាននីតិវិធីជាអំណះអំណាង
េដយករេដះ។
នីតិវីធីគរេ
ួ ធ�ឱ្យតំែណងអនុ្របធា១ និងអនុ្របធទី២ ៃនរដ�សភាេនទំេ េហយបនា�ប់មក្រត�វេ
េឆា�េ្រជេរសបំេពញកែន�ងែដលទំេនរេនាះ ក�ុងករណីេនះេល ងួន ញិល អនុ្របធាន១ និងេលក្រ ឃួន
សុដរ អនុ្របធាន២ ៃនរដ�សភ ្រត�វលឈ ឬ្រត�វដកីតំែណ
បនា�ប់មក្រត�វេធ�ករេបា ះេឆា�តេ្រជសេរ
ព
តំែណងេនាះ េល កឹម សុខ ្រត�វបានេបាះេេ្រជសេរសេដយសមាជិករដ�សភាេដម្បីជំនួសតំែ
ងួន ញិល ែដលជាអនុ្របធា១ៃនរដ�សភ េហយេល ងួន ញិល ្រត�វបានេបាះេជំនួសតំែណងេលក្រ
ឃួន សុដរ ែដលជាអនុ្របធា២ៃនរដ�សភា េល្រស ឃួន សុដរ ្រត�វបានក�យេទជាអ�កតំណ
ធម�ត គួរប��ក់េនអំឡុកិច�្របជុំវិសម��េ រដ�សភាមិនបានេលកអំណះអំណាងអំីនីតិវិធីច្បោប់ជុំ
ព
ផា�ស់ប�ូេនះេទ។
ករផា�ស់ប�ូរតំែណងថា�ក់ដឹកនាំរដ�សភាបានេធ�េឡងេដយមិនមានតមា�ភាព អនុវត�េដយមិ
ច្បោស់ល
៥.២ ករេដះដអ�កតំណាងរ�ស

េបេយាងតមា្ ១២០ ថ�ី ៃនច្បោប់ស�ីពីករេបា ះេឆា�តេ្រជសតំងតំណាងរ�ស� និងច្បោប់
កម�ច្បោប់ស�ីពីករេបា តេ្រជសតំងតំណងរ�ស�បានប�ថា  កលេសមាជិករដ�សភារូបណាមួយ្រត�បង់
សមាជិភាពមានរយៈេពល្មួយ(៦)ែខ យា៉ងតិច មុនចប់នីតិកល សមីគណបក្សនេយាបាយេនាះ
េ្រជតំងសមាជិកថ�ីជំនួស េដយេ្រជសេរសក�ុងចំេណាមេបក�ជនែដលមា នេឈ�ះ តមលំដប់េលខេរៀ
េបក�ជនឈរេឈ�េបាះេឆា�តមណ�លេបាះេឆារបស់សមីខ�ួនេនាះមកជំនួស េដយមិនេបាះេឆា�តេឡ
វិញ។ សមាជិករដ�សភា្រត�វបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ�ួករណីណាមួយដូខេ្រក

|

-

សមីខ�ួនទទួលមរណភា

-

សមីខ�ួនបាត់បង់សម្បទវិជា�ជីវៈ េដយមានលិខិតប��ក់ពស�ប័នមសមត�កិច�។

-

សមីខ�ួនសុំលឈប់ជាលយលក�ណ៍អក្សរពីសមាជិក

-

សមីខ�ូន្រត�វតុលករផ�នា�េទសដក់ន�នាគារពីបទឧ្
រកិដ�មួយ។
ព

-

សមីខ�ួនបាត់បង់សមាជិកភាពពីគណបក្សនេយាបាយរប
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ច្បោប់ក៏ដូចជានីតិវិធីេបា ះ មិនបានចង�ុបង�ញ ឬប� ត�ិអំពីនីតិវិធីៃនករផា�ស់ប�ូរេបក�ជនជេឆា�
េនដំណាក់កលែដល គ.ជ.ប ្របកសេបក�ជេឆា�តជាតំណាងរ�ស�េនាះេទ ដូេច�ះករអនុវត�របស់ 
ែដលបាន្របេដះដូេបក�ជនជា់េឆា�តជាតំណាងរ�ស�ជាករអ
ប
េដគា�នតមា�ភាព “សមុីខ�ួនសុ
លឈប់ជាលយលក� អក្សរីសមាជិករដ�
” ែដលសធាជន មា�ស់េឆា�តមណ�លនីមួយៗមិនទទបា
ព
ព័ត៌មាន េមដឹកនាំគណបក្សកន់អំណាចែតង ដក និងេធ�ករផា�ស់ប�េ្រសចែតចិត។
៥.២.១ ករណីមណ�លកំពង់ស ឺ �

ករ្របកសទទួលស�ល់ជាផ�ូវករ ករចុះប��ីគណបក្សនេយាបាយឈរេឈ�ះេបាះេឆា�ត 
ឈរេឈ�ះរបស់ គ.ជ.ប បានបង�ញថា េលក សយ ឈុំ ឈរេឈ�ះក�ុងេល១ េលក ឆា យ ថ
េលខេរៀងទី២ េលក កង ហ៊ង េលខេរៀង៣ េលក ហ៊ុន មា៉នី េលខេរៀង៤ េលក ែហម ខន េលខេរៀងទ៥ និង
េលក សត្យោធ ឈរេឈ�ះក�ុងេលខេរៀងទ៦ ៃនប�� ីេបក�ជនេពញសិទ�ិ។ លទ�ផលៃនករេបាះេឆេ្រជតំ

តំណាងរ�ស� នីកទី៥ បាបង�ញថា គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាទ ៣អសនៈ េហយគណបក
សេ�ង�ជាតិទទួលបា៣អសនៈៃនអសនៈសរុបចំនួ៦។ 

ក�ុងចំេណាម ៣អសនៈែដលគណបក្ស្របជាជនកម�ុលបាន គ.ជ.ប បបង�េបក�ជនជាប់េឆា�
៣រូបគឺ េលក កង ហ៊ង េលក ហ៊ុន មា៉នី និងេលកែហម ខន។ េបេយាងតមប��ីេបក�ជនេពញសិទ�ិ េកប
េឆា�តឺ េលក សយ 
េលក ឆាយ ថន នេលក កង ហ។
គ
៥.២.២ ករណីមណ�លបាត់ដំប

ដូចករណីខងេល ករឃា�ំេមលសូមេលករណីមួយេផ្សងេទៀតទក់ទងករផា�ស់ប�ូរសមាសភាពេ
េឆា�តតំណារ�ស�េនមណ�លបាត់ដំបង។ េយាងតមលទ�ផលៃនករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំណ
កទី៥ បាបង�ថា  គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាទទ ៥អសនៈ េហយគណបក្សសេ�ង�ះជាតិទទួ
៣អសនៈៃអសនៈសរុប៨។ េបក�ជនេពញសិទ�ិៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាលំដប់េលខេ១គឺ េលក ស
េខង ទី២ េលក ងិន ឃន ទ៣ េលក សក់ េសដ� ៤ េលក នឹម ថូត និងទ៥ េលក្រសី លី គឹមេលៀង ប៉ុែន�េ
េពល  គ.ជ.ប េធ�ករ្របកសេបក�ជនជាប់េឆា�តជាតំណាងរ�ស�គឺមាន េលក ស េខង េលក ងិន
លី  គឹមេលៀង េលក ឈង វុន និងេលក េឡាក ហ៊ួរ ដូេច�ះករផា�ស់ប�ូរខ គឺមិនបាឈរេលមូលដ�
របស់ច្បោប់េេទ។
៥.៣ ករណីអ�កតំណាងរ�េល សម រង្សុ

ចំេពះករណីអ�កតំណាងរេល សម រង្សុ វិញខុសែប�កពីករណីទំងពីរខងេ ។  សូមប��ក់ថា

េលមិនបាឈរេឈ�ស្រមាករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំណា ងរ�ស� ន៥េនាះេទ េ្រពះេលក្រត
គ.ជ.ប សេ្រមលុបេឈ�ះេចញពីប�េឈ�ះេបេឆា�ត។
|
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េលក សម រង្សុ ី បានរកលទ�ភាពក�យជាអ�កតំណាងរ�ស� េដម្បីទទួលបានអភ័យឯកសិទ
បនា�ប់ីេបក�ជនជាប់េឆា�តគណ
សេ�ង�ះជាតិបានសេ្រមចចិត�ចូលរដ� េនេ្រកយកិច�្រពមេ្រព�
ព
នេយាបាយរវងគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សសេ�ង�២២ ែខកក�ដ ឆា២០១៤។  ទក់ទ
ករណីេនះ  គណបក្សសេ�ង�ះជាតិបានេស�េទ គ.ជ.ប េដម្បីប��ូលេលក សម រង្សុី ជាេបក�ជនជា
រ�ស�ក�ងមណ�លកំពង់ចម េហយេនៃថ�២៥ ែខកក�ដ ឆា២០១៤ គ.ជ.ប បានេចញេសចក�ីសេ្រមចចំនួ៣ គឺ៖
-

សេ្រមលុបេឈ�ះេបក�ជនជាប់េឆា�តតំណាងរ�ស� និងេបក�ជនតំណា

ងរ�ស� ន៥

ឆា�២០១៣ គណបក្សសេ�ងជាតិេចញពីមណ�លេខត�កំពង់ចម ចំនួ២៧នាក់
-

សេ្រមចទទួលស�ល់ប��ីេបជនប្រម�ងបែន�មផ�ូវករគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ស្រមាប
តំណាងរ�ស�មណ�លេខត�កំពង់ចម នីតិក៥ ឆា�២០១៣ ចំនួន ២៧នាក់

-

ទទួលស�លេលក សម រង្សុ ជាេបក�ជនជាប់េឆា�តតរ�ស� នីតិកល៥ ឆា�២០១៣ របស់
គណបក្សេ�ង�ះជាតិេនមណ�លកំពង់

េលកស រង្សុ ្រត�វបានរដ�សភា្របកសសុពលភាពអណត�ិរបស់ខ�ួតំណាងរ�

នីតិក

ទី៥ េនក�ុងកិច�្របជុំេពញអង� វិសម��ម កលីៃថ�ទ
២៨ ែខកក�ដ ឆា�២០១៤។ េនកិច�្របជុំេនាះ េហង
ព
សំរិន ្របធរដ�សភ បានអន្របក ១៧៤ រ.ស ចុះៃថ�ទី២៨ ែខកក�ដ ឆា�២០១៤ របស់រដ�សភ។
េសចក�ី្របកេនាបានេយរដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រក
េសចក�ីសេ្រមរបស់

គ.ជ.ប

លិខិតេស�សុំរបស់គណបក្សេ�ង�ះជា

ច្បោប់េបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំ
និងករសេ្ររបស់គណៈកមាធិក

អចិៃ�ន�យរ៍ បស់រដ�សភេនៃថ�ទ២៥ ែខកក�ដ ឆា�២០១៤ េដបាសេ្រមដូចេ្រក៖
-

្របក១ ទទួលស�ល់េល សម រង្សុ ជាតំណាងរ�ស�មណ�លកំពង ជំនួសេល គួយ ប៊ុនេរឿន

ែដលបានសុំលែល
-

្របក២ តំណាងរ�ស�ថ�ីែដលមានែចងក�ុង្១ ្រត�វេធ�សច�្រ បណិ

-

្របក៣ អគ�េលខធិក ៃនអគ�េលខធិករដ�នៃនរដ�សភា្រត�វបិទផ្យសោ េសចក�ី្របកស
និងផ្សព�ផ្សោយជាស

លទ�ផលៃនករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំណា ងរ�ស� ន៥ បង ញថា  គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ
បា១០អសនៈៃនអសនៈសរ១៨ ក�ុងមណ�លកំពង់ច។ ្រគាន់ែត្រករេដះដ េដម្ បីឱ្យេល សម រង្សុី
ក�យជាតំណាងរ គណបក្សសេ�ង�ះាជ តិ គ.ជ.ប និងរដ�សភាបានបំពនេទេលសិទ�ិរបស់េបក�ជនេន
េបក�ជនេពញសិទ�ិ និងេបក�ជនប្រម�ងរបស់គណបក្សេចំនួន២៦នាក

មិនអក�យជាអ�កតំរ�ស�ត

លំដបេលខេរៀងឈរេឈ�ក�ុងប�� ីេបក�ជនដូចមនប�� ត�ិក�ុងច្បេបាះេឆា�ត
ោ
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មិនបានេយាងមា្រត

ប៉ុែន�បានេធ�េសចក�ីសេ្រមចេដយមិនមានតមា�ភាពក�ុងករអ

ប�� ត�ិៃនមា្ ១១៨ ចំណុច ឃ និងមា្ ១២០ ៃនច្បោប់ស�ីពីករេបា ះេឆា�តេ្រជសតំងត និងវិេស
នកម�ៃនច្បោប់េន មិនមា និងភ័ន�្រឡំនីតិវិធីរបស់គណៈកមា�ធិករអចិៃ�ន�យ៍រប ស់រ និងរដ�ភាឯកបក្សែខ�ះ
នីត្នុកូលភា ក�ុងករ្របកសសុពលភា សម រង្សុ ជាសមាជិកតំណាងរ
VI. សេង�ប្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗទក់ និងតំណាងរ�
សរចរែណនាំរបស់្របធានរដ�សភាមិន្រសបតម្រក និងេគាលករណ៍្របសភា
តមា�ភ និង្របជាធិបេត

សរចរែណនាំស�ីពីែបបបទករងរស�ីពីគណៈកម�ករនាន ចុះៃថ�ទី១២ ែខក�� ឆា�២០១៤
េចញេដយ្របធានរដ ្រត�វបានអ�កឃា�ំេមលដំេករបស់រដ�សភ េធ�ករេចទ្របក មិន្រសបត
េគាករណ ្របជាធេតយ្ តមា�ភ ្របសិទភា និងរដ�ធម�នុ�� និងបទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា ្រក�មអ�កឃា
េមលបាេលកេឡងនូវប��មួយចំនួនដូចខងេ្រកមទក់ទងនឹងសរច
ប��ទី១៖ រដ�ធម�នុ�� និងបទប��ៃផ�ក�ុងរដ�សភ មិនមានែចងមា្រតណាមួយផ�ល់អំណាច
រដ�សភេចញ “សរ ឬបទប��ឯកត�ភូត” េដម្ បីកំណត់សិទ�ិអំណ និងែបបបទករងរៃផ�ក�ុងរប គណៈកម�ក
ជំនាញនានរដ�សភា
ប��ទី២៖ សរចរែណនាំរបស់្របធានរដ� ដកសិទ�ិគណៈកម�ករជំនាញរប ស់រដ� ែដល
ែចងថ “គណៈកម�ករពុំ្រត�វអេ��ញសង�មសុីវ ឬសធាជនមកចូលរួម្របជុំរបស់ខ�ួនេឡ”។

សរចរេ

ទំនងជាបក្រ ្របក១២ ៃនបទប��ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�សភាែចង គណៈកម�ករនីមួយៗអចេស�សុំ្រ
រដ�សភាចត់តំងអ�កជំនារួម “េធ�ក” បាន ករចូលរួ “េធ�ក” មិនមានន័យដូចករចូលរ “្របជុ” ជាមួ
កណៈកម�ករជំនាញេ
ប��ទី៣៖ សរចរែណនាំរបស់្របធានរដ�សភា ក�ុងករ្របជុំសុំករបំភ�ឺជុំវិញករអនុវត�ន៍
គណៈកម�ករពុំ្រត�វអេ��ញសង�មសុីវ ឬអ�កសរព័ត៌មានមកសេង�តករណ ត្ បិតមានែតរដ�ម�ន ឬតំណាងរ
រដ ភិបាប៉ុេណ
ា�ះែដលមានភារកិច�មកបំភ�ឺជូនគណៈកម� សរេនះ បានររំងករចូលរួមសករណ

ក�ុងករ្របជុំេេដរវគណៈកម�ករជំនាញរដ�សភ និងរដ�ម�ន�ី ឬតំណាងរជរដ�ភិបាល។  ចេនះ
បង�ញកន់ែតច្ប សរចរនាេនះ េធឲ
� ្យករេចទេដញេដលរវគណៈកម�ករន និងរដ�ម�ន�ី ឬ
តំណាងរជរដ�ភិបាលមិនមានត
សង�មសុីវិលចូលយកព័ត៌មា

កមិនអនុ��តឲ្យអ�កសរព័ត៌

ឬសេង�តក�ុងករសួរេដេដលេន

ឬអ�កសេង�តករណ៍របស់អង�ក

គឺពិតជារំេលេលសិទ�ិទទួលព័ត៌មារបស់

្របជាពលរដ ម្យោ៉វិញេទ
វជាករចំបាច់កសេង�តកណ៍ពីដំេណរកសួ រេដញេដ ឬេឆ�យបំភ�ឺរវង
ង
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គណៈកម�ករ និងរដ�ម�ន�ី ឬតំណងររដ ភិបា េ្រពវបងពីគណេនយ្ភាពរបសតំណាងរ� និងរជរដ
ភិបាដល់្របជារដ�ជមា�សេឆា�ត
ប��ទី៤៖ ខ�ឹមសរសរចរែណនា

គឺមិន្រសបនឹងកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណយនេយបា

កពីៃថ�ទី ២២ ែខកក�ដ ឆា�២០១៤ ែដលគណបក្ស្របជាជកម និងគណបក្សសេ�ង�ះជ បាន្រពមេ្រ
គា�

ធានាឲ្យដំ រកស�ប័នរដ�សភាមាន្របភា

តមា�ភាព្រសបតមេគា ្របជាធិបេតយ្យេ

ពហុបក្ និងរបបសភានិយ និងេលកកំពស់តួនាទីគណបក្របឆាក�ុងរដ�សភ។ គណបក្សទំងពីរក៏្រស�
្រស�លគ ា បន�ពិភាក្សោដំណាក់កលទីពីរេដម្វិេសធនកម និងែកលំអបទប��ៃផ�ក�ុងរដ�សភា
ម្យោ៉ងេទ ្រក�មអ�កឃាេមលបានសំែដងករខកចិត�ចំេពះឥរិ និងរេបៀបរបបករិយាធិបេតរបស់
រដ�បាៃនរដ�សភ និងអគ�េលខធិករដ�នែដលគា�នករផា�សប�ូរតំងពីនីត
់
ក�ុងករបង�ករលំក
ទំនាកទំនងឯកស និងលិខិតនាជាមួយតំណាងរ�
គណៈកម�ករជំនាញមួយចំនួនដឹកនាំេដយគ្របឆា

(គណបក្សេ�ង�ះជាត

បានខិខំេធ�

សកម�ភាពរបស ខ�ួនក�ុងករេកះេហ្របជុំសួរេ និងេដញេដ ខណៈេពលែដល្របធរដ�សភមកពីគណ

បក្កន់អំណ

និងអគ�េលខធិករដ�នហក់មា្រត�ត្េលគណៈកម�ករជំនាញន

តមរយក

េចញសរចរេ និងកររររបស់រដ�បា និងអគ�េលខធិកដ�អំពីកទក់ទជាមួយតំណាងរគណបក្
្របជាកម�ុជា
ដំេណរករបស់រដ�សភាក�ុងរយៈេពលែដលតំណា�ស�គណបក្សសេ�ង�ះជាតិេធ�ពហិក
ចូលរួម
ក.រដ�សភាឯកបក្សទទួលរងកររិះ

ចបពីែខក�� ឆា�២០១៣ ដល់ែខកក�ដ ឆា២០១៤ គណបក្្របជាបាេរៀបចំអងក
� នីតិប�� ត�ិែដល
្រគប្រគងតួនាទីដឹកនាំក�ុងរដ�សភាទំងអស្របធាន អ្រធារដ�សភា និ្របធគណៈកម�ករជំនទំ៩។
ៃថ�ទី២៣

ែខក�� ឆា�២០១៣

គឺជាលបរិេច�ទៃនកិច�្របជុំដំបូងៃនករបេង�តរដ�សភានីតិក៥។ 

វក្យខណ�០១ មា្រ៨២ រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាបានែចងថា រដ�សភាេបកសម័យ្៦០ៃថ�
យា៉យូរ«េ្រកេពលេបាះេឆា» តមករេកះ្របជុំរបស់្រពះមហក្ស្រត។ ខុមែ�ហ�លយល់ថា ជា
មារយៈេ្រចនក�ុងករអនុវត�ន៍ ម៨២ខងេល េ្រព «េ្រកយករេបា ះ» គឺនិយាយេទដល់េពលប��
កេបាេឆា�ត ឬេពល្របកសលទ�ផលេបា ះេឆា�តចុងេ្រកយ។ ដូចេនះេ្រកយេពលេបាះេឆា�តគឺ ច

ៃថ�ទី០៨ ែខក�� ឆា�២០១៣ ែដលគណៈកមា�ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា�តបាន្របក វករៃក
េបាះេឆា�តេនា ះ។ កិច�្របជុំរដ�សភាដំបូងែដលេឆ�យតប ៨២ខងេល អច្រត�វបានពន្យោរេពលរ
|
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េដមែខវិច�ិក។  ករពន្យោរេពលេនះគឺទុកេពលេវលឲ្យគណបជនកម�ុជា  និងគណបក្សសេ�ង�ះជា
េពលេវល្រគប្រគាេដម្ច
ប រចែស�ងរកដំេណាះ្រសេមា�េ្រយករេបាះេឆា

មា្រតច្បោប់ខ

សរេសរថា  រដ�សភាេបកសម័យ្របជុំដំ៦០ៃថ�យា៉ងយូរេ្រកយេពលេបា ះេឆា�ត។ េ្រកយេពលេបាះ
េទេលេពលែដលដំេណរៃនករេបាះេឆា�តទំងមូលបានប��ប់ មា នន័យថា េ្រកយករេបាះេឆ
ផលផ�ូវករ មិនែមនសំេដេទេលេ្រកយកលបរិេច�ទលបានកំណត់ក�ុង្របតិទិនេបាះេឆា�តដូចជាៃថ

េឆា�តជាេដមេនាះេ

េនក�ុងកិច�្របជុំរដ�សភាដំបូងកលពីៃ២៣ ែខក�� ឆា�២០១៣ មានែតេបក�ជនជាប់េឆា�តជា

រ�សចំនួន៦៨រូប

មកពីគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេទ បានចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំដំ

េដមិនមាវត�មា

េបក�ជនជាប់េឆា�តជាតំណាងចំនួន  ៥៥រូបរបស់គណបក្សសេ�ង�ះជាតិ។  ក�ុងដំេណរករេនះ េបជាប
េឆា�ត ចំនួ៦៨រូបមកពីគណបក្ស ្របជាជនកម�ុជា បានក�យជតំណារ�ស ខណៈេពលែដលេបក�ជន
ជាបេឆា�ត៥៥រូបរបស់គណបក្សសេ�ង�ះជ មិនទន់ក�យជជិកតំណារ�ស�េនេឡយេ
ម្យោ៉វិញេទ
េនះបង�ញថា រដ�សភា្រត�វបានបេង�តេដយគា�នករចូលរួមពីពហុបក្ស ក�ុង
ង
នង
ឹ មា្០១ៃនរដ�ធម�នុ��ែដលែចងថា  ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាតមលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេ សរីពវិញ
េទៀត ករេប្របជុបេង�តរដ�សភាដំបូងេ្រកម្រពះរជាធិបតីភាពរបស់្រពះមហក្ស្រត ែដលមិនទ
ដូេច�ះគឺពិតជមិនបាអនុវត�តមមា០៨ៃនរដ�ធម�នុ��ែដលបានែចង្រតង់វក្យខ័១ថ ្រពះមហក្ស្រត្រ
ជនិមិត�រូបៃនឯកភាពជាត
ដំេណរករ និងនីតិវីធីនាេពលបច�ុប្បន�ពឹងែផ�កទំង្រស�ងេទេលឆន�ៈគណបក្សនេយាបាយែតម
េហយក�ុងបរិបទនេយាបាយ្របេទសកម�ុជា គណបក្សនេយាបាយមានអំណាច និងមានឥទ�ិពលក�ុ
េបក�ជនជាប់េឆា�ត ឬតំណាងរ�ស�របស់គណបក្ស
ខ. ្រពះមហក្ស្រត និងរ

ក�ុងសម័យ្របជុរបស់ខ�ួនេលកទី២

នីតិកទី៥

្រពះមហក្ស្បង�ពី្រពះរហឫទ័យរបស់្រពះអង

តរយៈ្រពរសរបស់្រទង េដសង្ ឈឹម រដ�សភ ែដលតំណា្របជាពលរែខ�រទំងមូលនឹបន�ខិតខំ្របឹ
ែ្របងេដះ្ប�� ្របឈនា េដម្សេ្រម
ឲ្យបនូវទិសេដរួមរបស់កម�ុជាជំហនៗ ធានានូវសង�ម
ប
កម�ុជមួយែដលរងម
ា មាសន�ិភា ស�ិរភានេយាប សន�ិសុខ និងសណ
ា�ប់ធា�សង�ម មាករអភិវឌ្ឍ្របក
ឹ
េដចីរភា

និងសមធម៌។

្របជាធិបេតេសរីពហុបក្
|

្រពះរសរបន�
ករេគាសិទ�ិ

ជាមួយនឹក្របកន់ខ�ប់មុឺងមា៉ត់នូេគាលករ លទ�ិ

និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់មនុស្

ជសង�មមួយែដលមាេកសិ
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ផ្រភា�បគា និង្រត�ព្រងឹងេដម្ធាថ ្របជាកម�ុជាមចំេណះដឹងខ�ស់ និងមាវប្បធមល�្របេស ៃថ�ថ�ូរមា
ជីវភាសមរម្ និងមាកររស់េន្របកបសុខដុមរមនាទក�ុងរង�ង់្រគ�ស និងសង�មជាត។
ចំណាត់កររបស់តុលករេលថា�ក់ និងេបក�ជនជាប់េឆា�តគណបក្សសេ�ង�
ក.តុលរកេកេហេមដឹកនាំគណបក្សសេ�ង�

សលដំបរជធានីភំ�េ បាេកះេហេមដឹកនាំគណបក្សសេ�ង�ះជា តិេលក សម និងេលក កឹម
សុខ

ែដលជាេបក�ជនជាប់េឆា �ត ជាអនុ្របធានគណបក្សសេ�ងឲ្ចូលបំភ�ឺជុំវិញបាតុកម�អហង្សោរប

កម�ករ។ ទក់ទងអភ័ឯកសិទ�ិេនះមាចំេណាទសួរថា េេបក�ជនជា់េឆា�ត េលក កឹម សុខ មានអភ័យឯក
ប
ជាអ�តំណាងរ�ស�ែដរឬេ
េបករណីបក្រសយរបស់គណបក្ស្របជាជនករេកះេហេលក កឹម សុខ ឲ្យចូលខ�ួនមកបំក�ុង
តុលកេនាះ មានករបក្ ជាឧបសគ�ផ�ូវច្ប ជាពិេសសទក់ទងអភ័យឯកសិទ�ិ េ្រ កលពៃថ�ទី

២៣ ែខក�� ឆា�២០១៣ រដ�សភាមានតំណាងរ�ស�ទំងអស់១២៣រូប ែដលក�ុងេនាះមានេឈ�ះេលក 
សុខ េបេយាងតមា្៨០ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជាែចង «តំណាងរ�ស�ែខ�រមានអឯកសិទ�ិ។ តំណារ�ស

រូបណក៏េដ មិនអច្រតបាេច្របកន់ ចប់ខ�ួន ឃាត់ខ�ួន ឬឃុំខ�ួន េដយេហតុពីបានសែម�ងេ
បេ�� ញមតិក�ុងបំេពញមុខងរបស់ខ�ួនេសេឡយ។ ករេចទ្រកន់ ករចប
ប
ករឃាត់ខ�ួន ឬករឃុំខ�
សមាជិណមួយៃនរដ�សភានឹងអចេធ�េកត

លុះ្រែតមាករយល់្រពមពីរដ�សភា ឬពីកមា�ធិក

អចិៃ�ន�យរ៍ បស់រដ�សភក�ុងចេនា�សម័យ្របជុំៃនរដ�សភា េវៀរែលងែតក�ករណីបទេល�ស្រពហ�ទណ�ជាក់ែស�ង
ក�ុងករណីខងេលេនះ ្រកសមានសមតកិច�្រត�េធេស
� ចក�ីរយកណ៍ជូនរដ�សភា  ឬជូគណៈកមា�ធិករអចិៃ�ន�
របស់រដ�សភាជាបនា េដម្សេ្រមច។ េសចក�ីសេ្រមចរ
បគណៈកមា�ធិករអចិៃ�ន�របស់រដ�សភា  ្រត�វដក់
ប
សម័យ្របជុរដ�សភាខងមុខ េដមអនុម័តតមមតិភាគេ្រចនពីរភាគសមាជិរដ�សភាទំងមូល។ ក�ុងករ

ទំងអស់ខងេលេនះ ករឃុំខ�ួន ករេចទ្របកន់តំណាងរ�ស�ណា ្របសិេបរដ�សភាបានបេ��ញម
ឲ្យផាតមតិភាគេ្រចនបីបួនៃនចំនួនសមាជិករដ�សភាទំងម»

ក�ុងករណីខងេលេលក កឹម សុ ទទួលបានអភ័យឯកសិទ�ិ េហ្រត�វបានតុលកេហឲ្យ ចូលខ�
មកបំភ�ឺ េដយពុមានករេស�សុំេទរដ�សភាេដម្បីសុំដកអភ័យឯកដូចេនះគឺកររំេលភច្។ 
ករអនុវត�ន៍របស់សលដំរជធានីភ�ំេេនះ  ប��ក់ថ េបក�ជនជា់េឆា�តរ
ប
ប ស់គណបក្សសេ�ង�
មិន្រត�បាផ�ល់អភ័យឯកសិទ�ិេនាះេ េហយមានន័យ េបក�ជនជា់េឆា�តរ
ប
ប ស់គណបក្សសេ�ង�ះជាតិក៏ម
ក�ជាអ�កតំណរ�សែដរ ដូេច�ះេគអចនិយាយបា នថា ដំេណរកររដ�សភានី៥េនះ  េនមិនទន់្
ច្បោេនេឡ េ្រព េបពិនិត្េទេលមា៧៦ៃនរដ�ធម�នុ��ែដលែចងថ«រដ�សភមានសមាជិកតំណាងរ

យា៉តិច១២០រូប»។
|
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ខ.ករចប់ខ�ួនេបក�ជនតំណាងរ

េបក�ជនជាប់េឆា្របាំព (៧)រូប ៃនគណបក្សសេ�ង�ះជាតិរួ េលក្រ មូរ សុខហួរ េល ែម៉ន សុថ

វរិ�ន� េល ហូរ វ៉ន េល េរៀល េខមរិ�ន� េល ែកវ ភរម
១៥
ី ្ េល ឡុង រី និង េល នុត រំដួល កលីៃថ�ទ
ព

ែខកក�ដ ឆា�២០១៤ និងៃថ�បន�បនា�ប ្រត�វបានសលដំបូងរជធានីភ�ំេពញចប់ និង្រត�វបានេចទ្រពី
បទេផ�មគំនិតឲ្មាកុបកម�

ដក
ឹ នាេធកុ
� បកម�ហង្
ឹ មាស�ទម�ន់េទ

និងបទញុះញង់ឲ្្រប្រពឹបទឧ្រកិដ�

ករចប់ខ� និងករេចទ្របេនះេធ�េឡងេនបនា�ប់ពីេបក�ជនជាប់េឆា�តទំងេនាះបានដឹកនាំបាតុ
មានករេដះែលងទីលន្របជាធ

េហយមាកប៉ះទង�ិចេដអំេពហឹង្មួយបានេកតេឡ

បណ
ា�ឱ្្រក�សន�ិសុខរបស់ខណ�ដូនេពញ

ែដល

និងសកម�ជនគណបក្សេ�ង�ជាត្របមជា៥០នាកបារង

របួស។
ជុំវិញករចប់ខ�ួនេ មានករេចទ្របកន់រជរដ ជេចតនេដម្ច
ប
ប ង�ំឲ្ចូលតុចរច បនា�ប
ប
ពីបាជាបគាំងនេយាជាេ្រចែខេនេ្រកយករេបាះ អ�កឃា�ំេមលសិទ�ិមនុស្សក៏បានរិះគ ដំេណរ
កលទ�ិ្របជាធិបេតេនកម�ុជ កំពុងធា�កចុះយា៉គំហុក និងមាស�នភធ�ន់ធ�រៃ្រកែល និងបារុញ្រច
ស�នភនេយាបេនកម�ុជាឲកនែតមាភាតនតឹបែន�មេទៀត េហយករចប់ខ�ួនេនះជាេរឿងនេយ
េដយែឡកថា�ក់ដឹកនាំគណបក្សសេ�ង បានប��ក់ កចបខ�ួនេនះគជ
ឺ េរឿងនេយាប េហយវ

អយុត�ិធម៌ខ�ំណាសចំេពគណបក្្របឆាំ

ជាមួយគា�េនះក៏មានករេលកេឡងអំពីអភ័យឯកសិទ�ិសភ

េបក�ជនជា់េឆា�តទំ
ប
ង េបពួកេគមានអភ័យឯកសិទ� ករអនុវត�នីតិវីធីរបស់តុល គឺរំេលភច្ប ប៉ុែន�ក�ុង
ប
ន័យេនះពួកេគមិនមានអភ័យឯកសិទ�ិេ ដូេច�ះករបេង�តរដសភាេនេ្រកយករេប គឺមិន្រសបច្ោ
ករចប់ខ�ួនេនះបានេធ�ឱ្យមានករចប ់អរម�ណ៍ពីសំណាក់ឯកអគ�រដ�ទូត្រ អង�កសហ្រប
ជាត និងសហគមន៍អឺរប
ុ ៉ ។ គួរប��ក់ថ ឯកអគ�រដ�ទូត តំណាអង�កសហ្របជាជ និងសហគមន៍អឺរុប៉ សរុប
ចំនួន២៤រូប បានចូរួមស�ប់ករពន្យល់របស់្រយុត�ិធម៌ និង្រកសួមហៃផ ជុំវិញអំេពហឹង្ និងករចខ�ួន
េបក�ជនជា់េឆា�តទ
ប
ំងេ

ជមួយគា�េនះកបាជំរុញឲ្គណបក្្របជាកម�ុជ

និងគណបក្សេ�ង�ជាត

ប�� បជេ
់ មា� េហយទទូចឲ្មាកេដែលងេបក�ជនជា់េឆា
ប
និងម�ន�ីគណបក្សេ�ង�ះជាតិែដល្រត�វបា
ខ�ួនទំងេនា ជាមួយគា�្របជាព អង�ករជា និងអន�រជាត ក៏បានទមទរឱ្យមានករផងែដរ។
អ�កទំងេន្រត�វបេដះែលវិញភា�ម េនបនា�ប់កិច�ចរចៃថ�ទី២២ ែខកក�ដ ឆា២០១៤ រវថា�កដឹក
នកំពូលៃន
ា
គណបក្្របជាកម�ុជ
បា

និងគណបក្សេ�ង�ជាត

និងបាឯកភាគា ទមា�ភាពជាប់គនេយ

េដយេបក�ជនជាប់េឆា�តរបស់គណបក្សសេ�ង�ះជាតិចូលរួមក�ុង

េបេទះជាមានកែលងក៏

េដ ក៏តុលករេនបន�នីតិវិធីរបស់ខ េដយបានេកះេហទំងេនេទបំភ�ឺេនតុលករករេដ
ែលង និង្រពមទំងមានករចប់ខ�ួន និងសកម�ជនគណបក្សសេ�ង�ះជាតិជាបន�នា�ប់ទក់
ប
ដូចគា េនះ។
|
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សកម�ភាពរបសេបក�ជនជាប់េឆា�តតំណាងរ�ស�្រត�វប

កលពៃថ�ទី០៨ ែខមិថុនា  ឆា២០១៤ មានេបក�ជនជាប់េឆា�តតំណាងពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិចំ៤
រូប្រត�វបានកងកមា�ំងសមត�កច្រម�្រស�កអន�ងែវង

បាេធ�កររមិនឲ្េធ�ដំេណរេទចូលរួេវទិកសំេណះ

សំណាជាមួយ្របជាពលេនក�ុងេខត�ឧត�រមានជ័។ េន្រសបេពលេនាះ កមា�ំសមត�កិច�កបា
៏
ដកហូត
នូវសមា�រមួយចំនួនីេបក�ជនជាប់េឆា�តតំណាង
ទំងេនផងែដរ។
ព
ករណីេនះបាជះឥទ�ិពលអវិជ�មានេទេល្រក�មេបក�ជនជាប់តំណាងរ�

ក�ុងករបំេពញតួនារបស់

ខ�ួន ជាពិេសសសកម�ភជួបសំេណះសំណាលជាមួយ្របជាព ែដលជាមា�ស់េឆ េដម្ បីទទួលស�ប់អំពីប
កង�ល់នា និងអន�រគមន៍េដម្បីរកដំេណាះ។

េបក�ជនជា់េឆា�តតំ
ប
ណាងរ�ស�ច៤រូបេនារួមមា េបក�ជនជា់េឆា�តតំ
ប
ណាងរ�ស� ប៉ុល ហំម 
តែកវ េបក�ជនជាប់េឆា�តតំណាងរ�ស រតនា មណ�លបាត់ដំបង េបក�ជនជាប់េឆា�តតំណាងរ�ស� អ៊ុច េសរ
មណ�លកំពង់ចម និងេក�ជនជា់េឆា�តតំ
ប
ណាងរ�ស� ទូត េយឿត មណ�លៃ្។ គួរប��ក់ថ េបក�ជនជាប
េឆា�តំណារ�ស�ទ៤រូប ្រត�វបាន្រក�មសមត�កច្រម� និងរួមទំងជនសុីវិលជាេ្រចនរយនាក់ែដលមានកន
ទក់ទង ្របដប់ដំបង និងកំេភ�ងែដលបាន្របមូលផ�ុំគា�ត និងបង�ប់េនក�ងភូមិស�ស�ៃ្រពស េធ�សកម�
ភាររ

និងបានដកហូតទូរស័ពៃដចំនួន៨េ្រគ�ង និងអយេ(iPad)ចំនួន៥េ្រគ�

េបក�ជនជាបេឆា�តតំណាងរទំងេន

េនខណៈេពលែដល

និង្រក�មករងររបស់ខេធ�ដំេណរេទជួបសំេណះសំណាលជាម

្របជាពលរដ�ែដលជាមា�ស់។
តម្របសសន៍របស់្របធានគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ្របចំេខត ក�ុងសរព័ត៌មានបានប��ក
ដងថ
ា មជនសុីវិលជាេ្រចរយនាក់ែដដកេនតដងផ�ូវ ្របដេដកំេភ�ង ដំបង និមាកនវិទ្យុទក់
ឹ

ផងេនា ជកងកមា�ំេយាេស��កពកសុីវិលមកពីកងពលតូចេថ�រេជងេលខ៤១ និងមកពី្របាតមាន់ េដម្
រង់ចររ្របធគណបក្សេ�ង�ជាតិ េលក សម រង្សុី អនុ្របធាន េលក កឹម សុខឲ្សំេណាណា
ជាមួសកម�ជន និងអ�កគាំ្របស់គណបក្។
ករណីដកហូតសមា�ទំងេន ្រត�វបសមាជិក្រពឹទ�សភាភូមិភ៤របស់គណបក្សសម រង្សុី េលក ហ
សុខហួរ បានដក់លិខិតេផ�ជូន េលក ស ថាវី អភិបាលៃនគណៈអភិបាលេខត�ឧត� េដម្ បីសុំជួយ អន
រគមនឱ្កមា�ំងសមត�កិច�្រស�កអន�ង់ែវង ្របគល់វិញនូវសមែដលបានដកហូតេដយខុសច្ទំងេន

មក

េពលេនះេនមិនទន់ទទួលព័ត៌មានណាមួយពីករេធ�អន�រគមន៍របស់េលកអភិបាលេ។
េដយែឡ េនក�ុងៃថ�ទ១១ ែខមិថុន ឆា�២០១៤ េបក�ជនជា់េឆា�តតំ
ប
ណាងរ�ស� កឹម  សុខ

កំពង់ចពីគណបក្សសេ�ង�ះជ រួមទំងថា�ក់ដឹកនាំគណបក្សសេ�ង�ះជាតិ ្រក�អ�កតវ្របម១០០
នាកបាេធ�សកម�ភាររ្រក�មេលមិនឱ្យចូលជប្របជាពលរដ�មា�ស់េ
|
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ក�ុង្រក�ងេខមរភូមិន� េខត�េកះកុ ្រក�មអ�កតវ៉ទំងេនសំអេហតុផលថ ករររំងេនះមកពីពលរដ�
េនក�ុងេខត�េនះមិន្រត�កវត�មាអ�កដឹកនាបក្្របឆាំងក�ុងតំបន់រស់េនរបស់ពួកេគេឡយ។

ជុំវិញប��េនះ

មាកេលកេឡងថ មានអ�កេនពីេ្រកយករត បានញុះញង់ឱ្យ្រក�មអ�កតវ៉អ�កេនាះេធសកម�ភាពរ
�
េដម្ប
់ ង�កសកម�ភាពបស់ថា�ក់ដឹកនគណបក្ស្របឆា
ប ន�ចប

ករអនុម័ច្បោទក់ទវិស័យតុលករបស់រដ�សភែដលខ�ះភាព្រសបច្

េសចក�ី្រពងច្បោប់ច៣ែដលរដ�សភាជាឯកបក្ស គា�នត្យោនុកូលយកមកពិភាក និងអនុម័តក�ុង
សម័យ្របជុំេលកទ២នីតិកទី៥េនះ  ្រត�វបាន្រក�មអង�ករសង�មសុីវិលមួយចំនួនមានករ្រ និងេស�សុំឲ្
រដ�សភផា�ករពិភា និងអនុម័តរហូតដល់មាកផ្សព�ផ្សោយ េបកឲ្មាកិច�ពិេ្រគាះេយា ជាមួយភា
ពកព័ន� និងរហូតដល់តំណារ�សពីគណបក្សសេ�ង�ះជាតិរដ�សភ។
េសចក�ី្រពងច្បោប់ពក់ព័ន�វិស័យទំងបីេន ្រត�វបានរដ�សភាយកមកពិ និងអនុម័តេនៃថ�ទី
២២ និង២៣ ែខឧសភ ឆា�២០១៤។ ្រក�អង�កសង�មសុីវិលជាតិ និងអន�រជាតិរិះគន់ថ ដំេណរបេង�តច្បោ
ទំេនះរបស់ររដ�ភិប ពុំមានកផ្សព�ផ្សោយ និងេបកគីពក់ព័ន�ពិេ្រគាះេយ មុនប��ូនេទរដ�ស
ពិភាក្សោនិងអនុម័ត។ ជាមួយគា�ក៏មានករ

ច្បោប់ទំងបីេនះបានេធប៉ះពលដល់ឯករជ្យភាពតុល

និងបានផ�ល់ឱស�ប័ននីតិ្របតិបតមាឥទ�ិពលេទេលស�ប័តុលកបែន�មេទៀតផង។
ម�ន�ីអង�ករសង�មសុីវិលេធ�ករទក់ទវិស័យតុលករបានេលកេឡងថា ្រពច្ប
ទ
ោ ំបីេនាះម
ង
ចំណុចល� និងចំណុចមិនច្បោស់លមួយចំនួនដូចជា  ករផ�ល់អំណាចេទរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម៌ខ�ំងេ
េច្រកម និង្រពះរ ហក់េនេ្រកមរដ�ម�ន�ី្រកសួយុត�ិធម៌ េហយមានចំណុចពី
ែដលចត់ែចេដ
ង
្រកសួងយុត�ិធម៌ ែដលទ១ គអ
ឺ គ�េលខធិករដ�ន និ២្រក�មអធិករកិច�។ ទន�ឹមនឹងេ អង�ករឃា�ំេមសិទ�ិមនុ
អន�រជាតក៏បាអំពនវឲ្រជរដ ភិបាកម�ុជដកេសចក�ី្រពងច្ទំងេនះវិ និងេស�ឲ្មា�ស់ជំនួចតវិធា
ករេដម្ធាថ ្របព័នតុលកពិតជមាភាឯករជ។
េសចក�ី្រពងច្បោប៣េនាះរួមមាន៖ េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករេរៀបចំអង�ករតុល ៨ជំពូក
ែចងជ៩១មា្, េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករេ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអងលមាន
៦ជំពូកែចងជ៣១មា្ និងេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីលក�ន�ិកៈៃនេច្រកម និង្រពះរជអ៦ជំពូកែចងជ
១១១មា្រ
ជុំវិញប��េនះ ម�ន�ីជាន់ខ�ស់របស់គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា  េលក ជា ម េយៀប អ�កតំណាង
ៃ្រពែវបានមាន្របសស « េបសិនជសង�មសុីវិលខសិទ�ិមនុស្សុំផា�េនាះ ឲគាតេរៀបចំេធ្រចវ
ែដក
�

ែថបឲ្ទប់ស�តេធយា៉ងេម៉
េដម្កុំ
ួ
�
ប ឲ្ែផនដីវិល េហយែផនដីហ�ង
ឹ េដរ  អហ�ង
ឹ អចេធ�បាន េ្រេនះជចរន�មយ
របស់រដ�ធម�នុ��មាតុភូមកម�ុជា  មិអមករំស�ះបាេទ»។ ជាមួយគា�េ ក៏បានអះអថបច�ុប្បនមា
|
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បទពិេសធន៍ និមាចំេណះដឹង្រគប់្រគក�ុងកពិនិត្េសចក�ី្រពច្បេនះ
ោ ៖«ពីេ្រពអ�ក៦៨នាកេនះ េនក�ុង

សភា ៣០ឆា�ផា�េហយ េយងអមាលទ�ភាយល់អំពីច្បេ្រច
ោ
ណាសេទេហយ។ តំណាងរ�មួយចំនួនធំ

េទៀត េលមាអតីតកបទពិេសធនេ្រចន េមេរៀ្រគបែបបយា៉យល់ពីសភាពករ កម�ុជា  ្រគែបបយា៉
ែតម�ង»។
ជាមួយគា�េនះ្របមុខដឹកនាំរជរដ�ភិបាលបានែថ�ងករពរថា អ�កផ�ួចេផ�ស�បេ្រចេហយពី
្របជាពលរដ� េហប�� ត�ិច្បោប់ ែមាែចងក�ុងរដ�ធម�នុ�� គឺមិនចង�ុលបង�ឲ្គណៈរដ�ម�ន�ី ្របគលេសចក�ី
្រពច្បេោ ទនរណមា�ក់ គឺមែតអ�ក្រពច្បប
ោ ់ប��េទគណៈរដ�ម�ន�ី និងេទរដ�សភាេដម្អនុម័ត។ េល
ប��ក់ថា  គណៈរដ�ម�ន�ី មិមាកែន�ងេទសុំេយាបលសង�មសុីវិល េហយសង�មសុីវិល កុំអទមទសិទ�ិហួស
េពល និងសុំឲ្មាករេអៀនខ� និងកុំទមទកិច�ករបស់េគមកេធ�។
ភាពច្រម�ងច្រមាសក�ុងករេកះ្របជុំសភាដំបូងរបស់្

្រពះមហក្មា្រពះរតួនាទសំខនណាសេនក�ុងកេដះ្រភាទល់្រនេយាបាយ។ ្រពះ
មាតួនាទីឧត�ម្រក�្របឹកៃនអង�េច្រកមឧត�ម្រក�្របឹកករពជាតិ ពិេសេទេទៀតេនាះ េេពល
្របេទមាប�� ែផ�កនេយាប

្រពះអង�មានតួនខ�ង់ខ�ស់ជអជ កណ
ា�ល េដម្ធាក្រប្រពឹេទៃន

អំណាសធារណៈមាភាេទៀងទត់
េនេ្រកយករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំណាងរ�៥េនះ គណបក្្របជាកម�ុជា  និគណបក្
សេ�ង�ជាតិែដលទទួលបានអសនៈក�ុងករេបាះេឆមិនចុះស្រម�គា�ចំេពះលទលៃនករេបាះេឆា

�ត 

កចូលរួមបេង�តរដ�សភាជាេដម។ ប��េនះ្រត�វបានេស
គ ថា  អង្រពះមហក្ស អចនឹងេដរតួនាទីេដមេដ
្រសកជាបគាំនេយាប។  មិនទន់មានករេដះ្រសយប� និងជាប់គាំងនេយ ប៉ុែន�្រព
មហក្ស្រត សេម�ច ្បរមនាថ នេរត�ម ហមុនី ្រទង់បេកអេ�� ញេបក�ជនជា់េឆា�តទ
ប
១២៣រូប េដម្ ប
ចូលរួម្របជុរដ�សភជេលកដំបូង េនៃថ�ទី២៣ ែខក�� ឆា�២០១៣។
ខ�មសរ្រពះរជសរ
្រពះមហក្្រពះបា ទ នេរត�ម សីហមុនីប��ក់ថា  ្រពះអសូមឯកឧត�ម 
ឹ
និងេលជំទវ សមាជគណបក្សេ�ង�ជាតិ េមត អេ�� ញចូលរួមក�ុងសម័យ្របជុសភដំបូង េដម្ប
ប ង�នូវ
ករួបរួមជាត និងឯកភាជាតិ
េឆ�យតបេទនឹងករេកះអេ��ញ េបក�ជនជា់េឆា
ប
របស់គណបក្សេ�ង�ជាត ្របកសជំមិនចូល
រួមសម័យ្របជុសភដំបូងេឡយ។
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ជុំវិញកេបកកិច�្របជុសភកលពីៃថ�ទ២៣ ក�� េដយឯបក្ស េពលគឺមានែតគណ្របជាកម�ុជា
្រត�វបេគេមលេឃញថា កម�ុជាបេដរផ�ុយពីលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ រំេលរដ�ធម�នុ�� និងបានេធ�ឲកម�ុជបា
ជួបវិបត�ិនេយបាអស់រយៈេពលជា៦ែខមកេហយច់តំងពីបេង�តរដ�ស
ប
ករចរចរកដំេណាះ្រសយេនេ្រកយករេបាះេឆា�តរបស់គ

បនា�ប់ពបរជ័ក�ុងកររច ជាេ្រចនេលេ្រចនរួចមក គណបក្សេ�ង�ជាត និងគណបក្្របជា
កម�ុជបាវិល្រតឡបមករកតុចរចសជាថ កលៃព ថ�ទី១៨ ែខកុម�ៈ និងៃថ�ទី០៣ ែខមីន ឆា�២០១៤េនះ ែដលជ
ជំនួបចរចេលកទី០៨េហយេនៃថ�ទ០៩និងៃថ�ទី២០ែខសីហឆា២០១៤ េនៃថ�ទ១៤ែខក��ឆា�២០១៤ េនៃថ
ទី៥ែខវិច�ិកឆា២០១៤ េនៃថ�ទ១០ែខមិនាឆា២០១៤ ក�ុងេនាមាជំនួបថា�កដឹកនាកំពូលចំនួនពីរេលកផងែដរេន
ៃថ�១៦ និង១៧ ែខក�� ឆា�២០១៣។ េបេទះជាមានករ្រពមេ្រព�ងេលករកេបាះេឆានូវករចរ
ចុងេ្រកយេ កមិនចុះស្រម�គា កន�ងមក ្រត�វបានេមលេឃ េកតមកពីកមិនទុកចិត�គា និងកបក្រស
រដ�ធម�នុ��ផ�ុយគា�
ជេមា�នេយាបេកតេឡង េនបនា�បពីគណៈកមា�ធិកជាតេរៀបចំករេបាះេឆ (គ.ជ.ប)  បាន្រប
ថ គណបក្្របជាកម�ុជឈ�ះេឆា�េដទទួលបាអសនចំនួន៦៨ រីឯគណបក្សេ�ង�ជាតទទួលបា៥៥
េកអី ជេមា�េនះបានេធ�ឲកម�ុជបានជួវិបត�ិនេយាបអស់រយៈេពលជា៦ែខមកេហយ។
ជុំវិញលទ�ផលេនះ គណបក្សសេ�ង�ះជាតិែតអះអង គណបក្របស់ខ�ួនជអ�កឈ�ះករេបាះេឆ

េនះ េពគឺឈ�ះ៦៣អសនក�ុងចំេណាមអសនៈសរ ១២៣។ ជេមា�នេយាបាយេនេ្រកយករេេនះ
វែតងែតេកតមេឡង

េហយស្រមាប់អណត�៥េនះបា

និងបន�អូសបនា�

េហយដំេណាះ្រៃន

ប��េនះហក់េនែវងឆេនេឡយ
អជា�ធរបានវិធាករបំែបកករត និងបានដក់បំរមហមឃាត់ករជួយ ជុ ចប់ករបំែ
កតវដក
ឹ នាំេដយគណបក្សសេ�ង�េនទីលន្របជាធិបេតយ្យកល០
ព ៤

ែខមករ

េហយបានេច

បំរមិនឲ្យមាន្របមូផ�ុំេលសពី១០នាក។
េដម្ បីទមា�យភាពទល់្រ

គណបក្ទំងីរគួរេលករេបៀបវរៈទក់ទងក
ំែណទ្ករេបាះេឆ
ព

(កំែណទ្រមង់ច្បោប់េបា ះ ប�� ីេបាះេឆា និងអជា�ធរេរៀបចំករេបា ះេឆា�ត)  និងកំែណទ្រមង់ប� ជាត
មួយចំនួនេទៀត

េដគណបក្ស្របឆាំង្រត�វចូលរ

េដម្ បីចូលរួមពិនិត

និងអនុម័តច្បោប់ពក់ព័ន�

េលសពីេនះ ករែបងែចអំណា (តុល្យភាពអំ)  េនក�ុរដ�សភាជាក៏ជ្របធានែដលគណបក្ទំងពី
គួរបន�េលមកពិភាកេដម្ធាន
ប

កំែណទ្រមង់ទំងេនះអចទទួលយកបានរវងគណបក្ស

និងបំេរឲ្

្របេយាជន៍ជា
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ជំហរមិនចូលរួមក�ងសភារបស់គណបក្សសេ�ង�ះ
ុ

េនបនា�ប់ពីករ្របជុំសភា គណបក្សសេ�ង�ះជាតិបាន��ក់ជ
ប
េបមិនមានកអេង�តឯករជ
មួយ េដម្រកករពិ
ទក់ទងលទ�ផលកេបាេឆា� និងកែកទ្រមងប��ជាតិសំខន់ៗ េបក�ជនគណបក្សេន
ប
នង
ឹ មិនចូលរដ�សភេឡយ។
បែន�មេលេនះេទៀត កន�ងមកគណបក្សេ�ង�ះជាបានដឹកនាំេធ�ករ បាតកម្រទង់្រទ
�
មានរ
ែសននាកឲ្េលកនាយករដ�ម�ន�ីហ៊ ែសន ចុះេចញពីតំែណង ឬ្រត�មានករេបាះេឆា�តេឡង ជាមួយគ េនះ
ក៏បាអំពវនសុំសហគមន៍អន�រជាត កុំទទួលស�លរដ�ភិបអណត�ិទ៥េនះ និងបា្រពមចំេព្រក�មហ៊ុ
អន�រជាតធំៗ សុំកុំចុះកុង្រជំនួញជាមួរដ�ភិបេនះ ពីេ្រពកុង្រទំេនាអ្រត�បដិេសធេនេពល
អនាគជាេដ។
គណបក្កនអំណាពិចរលទ�ភាដកហូតអសនៈគបក្សេ�ង�ះជា

ករមិនចូលរដ�សភារបេបក�ជនជា់េឆា�តទ
ប
៥៥រូបរបស់គណបក្សសេ�ង�ះជ បានបង�ឲ្យមាន្របត
ពីគណបក្្របជនកម�ុជា ទក់ទងករេធ�ពហិករមិនចូលរដេនះ ្រត�បាេលនាយករដ�ម�ន� ហ៊ុន ែសន
និងម�ន�ីជាន់ខ�សគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបក ជាករេបាះបង់អ េហយតមច្បោប់េបា ះ គ.ជ.ប
អចយកេទែបងែឲ្គណបក្សេផ្ស
េនក�ុអំឡុងែខធ�ូ ឆា�២០១៣ ម�ន�ីជាន់ខ�ស់គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបានប��ក់ ខ�ួនបានពិភា

អំពីលទ�ភាេស�ឲ្មាករទេចអសនចំនួន៥៥របស់គណបក្សេ�ង�ជាត

និងេ្រគេស�ឲ្មាកេធ�

វិេសធនកមច្បេបា
ោ
េឆា� េដម្ប
ប េ�� �សវិបត�ិក�ុងរដ�សភេ្រកពីកេបាះេឆា�ត ប៉ុែន�មកដល់េពលេេនមិន
មាករបង�ញជាផ�ូវកណាេនាះេទចំេពះប��េ
េលសពីេនះ

គណៈកមា�ធិករអចិៃ�ន�យ៍រប ស់រដ�

បានេធ�របាយក ជុំវិញអវត�មានរបស់េបក�ជ

តំណារ�ស�ៃគណបក្សសេ�ង�ះាជ តិ េដម្បីទូលថា�យក្ស្រត ប��ូនេទ គ.ជ.ប និង្រក�ម្របឹក្សោ
ផងែដរ។ ក៏េនមិនទន់មានករប��ក់ជាផ�ូវករយា៉ងណាេទចំេព
ជុំវិញករណីេនះែដរ នាេពលថ�ីៗេនះអ�តំណាងរ� ជាម េយៀប ្របធានកម�ករហរិ��វត�ុ ធនាគ
និងសវនកម�ៃនរដ�សភា  បានប��ក់ឲ្យដឹងថា ្របាក់ែខេបក�ជនជាប់េឆា�តរបស់គណបក្សអំឡុងេពល៦
ែខកន�ងមកេនះ  គឺ្រត�ទុកជសម្បត�ិរដ�។ េបក�ជនជាប់េឆា�តទ ៥៥រូប នងទទ
លបាន្រ
ួ
ាក់ែខេន
ប
នា�ប់ព
ប
សច
ឹ
្របនិធក�យតំណាងរ�េពញសិទ�ិ េហយចំេពះ្របាក់ែខ គឺស�ិតេនេលនាយករដ�ម�ន�ីជាអ�កកំណ
ចំេពះគេ្រមាងដតអសនៈេនះ ម�នី
� ជាងខ�ស់គណបក្សសេ�ង�ះជាត្រសថ

ជអំេពខុស

ច្បោ និងអនង
ម�ន�ីអង�ករសង�មសុីវិ
ឹ រុញ្រចឲ្កម�ុជធា�កក�ុងវិបត�ិនេយាបកន់ែធ�ន់ធ�រ។  ទន�មន
ឹ ងេនះ
ឹ
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ក៏បាេធ�កបក្រសយថា គេ្រមាងណាមួយក�តអសនៈរបស់គណបក្សសេ�ង�ះ

គឺជាអំេពខុសច្ោប

េ្រពច្បោប់េបាះេឆា�តបានែចងមានក្របកសេបាះបង់េចលអេទប គ.ជ.ប អយកេទែបងែចឲ្
គណបក្េផ្សងប៉ុែន�គណបក្សសេ�ង�ះជមិនែដល្របកសេបាះបង់អសនៈេនេទ។
សកម�ភាពេបក�ជនជាប់េឆា�តរបស់គណបក្សសេ�ង�ះជាតិេ ្រកយអំឡុងេព

េ្រកយពីសភាជាតិនីតិ៥ បានបេង�តេឡងេដយករេបក្របជុំដំបូងេ្រកមវត�មាន្រ និង 
េបក�ជនជាេឆា�
ប
គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាកលពី២៤ ែខក�� ២០១៣ េគសេង�តេឃញថ េបក�ជនជា់េឆា
ប
មកពីគណបក្សេ�ង�ះជាែដលេធ�ពហិករមិនចូលរួម្របជុំសមួយចំនួន បានេធ�សកម�ភាពយា៉ងសកម�ក�ុ
ចូលរួមេរៀបចំ និងដឹកនបា
ា
តុកម�។ ចប់េពលបេង�តសភាឯកបក្ស រហូតដល់ែខមក២
រ ០១៤ េគសេង�តេឃញ
មាបាតុកមចំនួន២៥េលកេនរជធានីេពញែដលចូលរួម

ឬែដល្រត�វបានេរៀបច ំ និងដឹកនាំេដយេបក�ជ

េឆា�របស់គណបក្សសេ�ង�ះជាត បាតុកម�ទំងេនាះេធ�េឡងក�ុងេគាលដ៍ធំ គឺេដម្ បីរកយុត�ិធមជូន្របជា
រដ�ែដលជាមា�ស់េឆា�តេដយទមទរឲ្យមានករេសុបអេង�តភាពមិន្រប្រតីៃនករេបាះេឆា�ត
េឆា តេឡងវិញ។ េបក�ជនជប់េឆា�តតំណាងរមួយចំនួនក៏បានចូលរួម�ុងបាតុកម�
ក
ទមទរតំ្របាេបៀវត្សស

ផងែដរ។  េបក�ជនជា់េឆា�តតំ
ប
ណាងរគណបក្សេ�ង�ជាត ែដលចូលរួមយា៉ងសកម�រួមមា េបក�ជន កឹម 
សុខ មណ�លកំពង់ចម េបក�ជន គួយ ប៊ុនេរឿន មណ�លកំពង់ចម េជន សុន ឆ័យ មណ�លភ�ំេពញ េបក�ជន ហូរ 
វ៉ន់ មណ�លភ�ំេពញ េបក�ជន មួរ សុខហួរ មណ�លបាត់ដំបង េបក�យម សុវ
ណ� មណ�លភ�ំេពញ េបក�ជន ែក 
ឹ
សុវណ�រតន៍ េបក�ជន ជូឡុង សូមូរ៉ មណ�លភ�ំេព
៉
។
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ឧបសម�័ន�

ឧបសម�័ន�ទី១

វិេសធនកម�្របក៦ថ�ី ៃនបទប�
� ៃផ�កងៃនរដ�
�ុ
សភ

វិេសធនកមជំពក
ូ ទី ១២ ្របក៤៨ ថ�ី (ពីរ) ៃនបទប�
� ៃផ�កងៃនរដ�
�ុ
សភ

ឧបសម�័ន�ទី២
ករចុះផ្សោយរបស់្របព័ន�ផ្ស
របាយករណ៏សេង�តរដ� និងតំណាងរ�ស�េ ្រត�វបានចុះផ្សោយេនក
� ុងបណាស
� រព័ចំនួន

ដូចជា វទ្
ម
(VOA) និងេគហទំព័រ VOD។
ិ យុអស ុីេ ស (FRA), េគហទំព័រ CEN, វទ្
ិ យុសេ�ងសហរដ�អេមរ

ខុមែ�ហ�លរកេឃញភាមិន្រប្រម
ក យ
ួ ចំនួនៃនដំេណរករបសស
់ ភនីតក
ិ ទី៥
េដយ ទីន ហ្សោក
2015-01-28
វទ្
ិ យុអស ុីេ ស (RFA)
គណៈកមា�ធិកេដម
 ្ក
ប េបាេឆា�េដេសរ ី  នង
ិ យុត�ធម៌
ិ េនកម�ុជា េកតថា

ខុមែ�ហ�ល (Comfrel) បា

បេ�� ញរបាយករឃា�េមល
 រដ�សភា និតំណារ�សឆា�ទី១ ៃននីតិកទ៥
ី រកេឃញថា សមាកែកទ្រមង
ល�្របេសជាអណត�មុនៗ។ ក៏ប៉ុែន� អង�កខុមែ�ហ�ល រកេឃញថា ដំេណករបស់សភមួយឆា�មកេនះ មាភា
មន
ុ ឲ្មាកែកែ្របែន�មេទៀត។
ិ ្រប្រកមួយចំនួន ែដលជរំ ញ

ម�ន�ីអង�កសង�មសុីវលេល
ិ
 កេឡងថា កែកទ្រមងរដ�សភេនក�ុងអណត�ទ៥
ី េនះ េធ�េឡងេទតឆន�ៈរបស់អ�ក
នេយាបាយ

េគក
ឺ ទយក្របេយាជគណបក្េរៀងៗខ�ួន។

ទន�ម
 ្ក
ឹ នង
ឹ េនះ  គណៈកមា�ធិកេដម
ប េបាេឆា�េដេសរ ី  នង
ិ យុត�ធម៌
ិ េនកម�ុជា េកតថា ខុមែ�ហ�ល ប

បេ�� ញរបាយករឃា�េមល
 សភរយៈេពល  ១ឆា�ស្រមានីតិកទ៥
ី េនះ េឃញ
 មាភាមន
ិ ្រប្តីមួយចំនួន
េកតេឡង។

នាយ្របតិបត�គណៈកមា�ធិកេដម
 ្ក
ប េបាេឆា�េដេសរ ី នង
ិ យុត�ធម៌
ិ េនកម�ុជា េកតថា ខុមែ�ហ�ល េល
គល់ ប�� ែថ�ងេនក�ុងកពភាក
តុមូលេលកទ២
ិ
ី ស�ីពីកែកទ្រមងសភេន្រពឹៃថ�ទ២
ី ៧ មករ ថា េដដូរ
តំណារ�សរបស់គណបក្ជាបេឆា�ទំពីរខ�ះតមា �ភាព នខ�ះនីតិវធី េ្រពច្បោប់ នន
ា�មន
ិ
ិ
ីតិវធីេបាេឆ
ិ បា
ចង�ុលបង�ញ ប�� ត�ន
ា�សប�ូរេបក�ជនជាបេឆា�េនដំណាកកលែដលគណៈកមា�ធិកជាតេរៀបចំក
ិ
ិ ីតិវធីៃនកផ
េបាេឆា�ត ្រសេបក�ជនជាបេឆា�តំណារ�សេនាេទ៖ «ឥឡូវេនះេឃញថា គណបកទំពីរកំពុងេធ�កែក

ទ្រមង់ េហេយង
 សង្ ឃឹចំេពកែកទ្រមងេនះ អណត�ទ៤
ី កន�ងមក ពកែកទ្រមង់ គជកបន�យអំណា
។
របស់អ�កតំណារ�សេទវញេទ»
ិ

កេដដូរតំណារ�សេដគា�តមា �ភេនះ ដូចជគណបក្្របជាកម�ុជា បេដដូរ េលក

ឈង វុ

និងេលក ហ៊ុន មា៉នី ដំណាកកល .ជ.ប ្របកេបក�ជនជាបេឆា�ជតំណារ�ស� និករណី េលក សម 
ង្សុី ្របគណបក្សេ�ង�ជាតិ ជំនួស េលក គួយ ប៊ុនេរ ជតំណារ�សមណ�លកំពង់ចម

េលក គល់ ប�� ប��កថា

ខុមែ�ហ�ល រេឃញ
 ថា គណបកនេយាបែតងែតដកដក់ និេធ�ក
 ផា�សប�ូរ

តំណារ�សេនក�ុងប�� ី របស់គណបក្ នេយាបាយ នថា�កដក
ា
េឡង
ឹ នសភា េធ�
 េដគា�តមា �ភាព នមន
ិ មា

នីតិវធីច្បោលស់។ កខ�ះតមា
�ភាព នមក
ា នូវកធា�កចុះសិទិ� នង
ិ
ិ អំណាតំណារ�ស� ែផ�ល់អំណាយា៉
ធំេធងដល់្របធគណបក្ស

របាយកររបស់ខុមែ�ហ�ល ក្រមាជាង ៤០ទំព័រ បាសរេសរេរៀបរបលម�ត
ិ ពីសកម�ភារបស់សភេនេ្រក

េពលេបាេឆា�ត។ បាយករេនះបាសរេសរពីភាមន
ឹ នេា ដគណ
ិ ្រសច្បោរបស់សភឯកបក្ស ែដដក
បក្្របជាកម�ុជា ដមាភាច្រម�ងច្រមាស សភ្រត�បាបេង�តេឡងេដគា�កចូលរួមពីពហុបក្ផ�ុយ
ពីមា្១ និងមា្៨ ៃនរដ�ធម�នុ�� ែដលែចងថា ្រពះណាច្កម�ុជា ្របករបបលទ�ិ្របជាធិបេតេសរព
ី
ហុបក្ស

ចបពីែខក�� ឆា�២០១៣ ដល់ែខកក�ដ ឆា២០១៤ គណបក្្របជាកម�ុជា បេក�បក�ស�ប័សភទំមូល 
មាទំ្របធសភា អនុ្របសភា រួទំគណៈកម�កជំនាទំ៩ ផង។
ក�ុងរយៈេពលេនាះ េសចក�្រពច្បោសំ ខន់មួយចំនួន ្រត�បាអនុម័តេស�រែតមន
ពីតំណារ�ស
ិ មាកពភាក
ិ
េនក�ុង កិច្� របជុរបស់សភា។ ក្របជុសភគិតចបពីែខមីនា ដលែខមថ
ិ ុនា ឆា២០១៤ គឺេសចក្ី� រពចំនួន៨ មា

ែតេសចក�ី្រពច្បោ២ ្រត�បាតំណារ�សេឡងបេ�� ញមតិ េហយកបេ�� ញមតេិ នាះ ប្រតឹែត ១មា្ក�ុង 
១ជំពូក និងករណី េផ្សងេទៀត។

ែតយា៉េនះក�ី ស�ប័សភកែកទ្រមង្របេសេឡង
�តំណារ�សបានគ
ា ា សេ្រមចូលសភា
ិ
 វញ េនេ្រកពី្រក
បនា�បពីមាកិច្� រពមេ្រពនេយាបកពីៃថ�ទី២២ ែខកក�ដ ឆា២០១៤។

េទបីជស�ប័សភា មកែកទ្រមងក្បមា៉សុីន និកែបងែចកគណៈកម�កជំនាសភមាគណបក្
ជាបេឆា�ទំពីរក�ី ក៏ប៉ុែន�ដំេណរករបស់សភេនះ េនែតមាប��មួយចំនួន។

្របធករយាល័េមធាវ្រក�អ�កច្បោអមរ�ន�
ិ  េលេមធាវី សុក សំេអឿន ម្របសសថា ស�បនីតិប្ប� �ត�

េនះ  ្រត�ព្រងឹរដ�ធម�នុ��ជកតសំ ខន់ េដម្ឲ្កម�ុជា កជនីតិរដ�។ ម្យោវញេទៀត តំ
ណារ�សបច�ុប្បនេនះ 
ិ
ក៏មន
ិ ទនមាេពញេលញេទ េហយ
 វអ
ិ ទនមាឯករជភាពីេមបក្ែដរ៖ «ឯករជរបស់អ�កតំណា រ�សមន

ពក់ព័ននឹងច្បោប់ ដកអភ័យឯកសិទរ�ិ បស់អ�កតំណារ�សជាេដ»។
្របធអង�កតមា �ភកម�ុជា េលក

្រពប កុ្របសសថា កែកទ្រមងស�ប័សភា សំខសភ្រត�

បេង�ត
ទំនាសផល្របេយាជន៍
 ច្បោេដម
 ្ករព
ប

េគក
ឺ ដកសច់ញាេនក�ុងអគ�េលខធិករដរដ�សភា ដូ

ែដលតំណារ�សគណបក្សេ�ង�ជាតិ េលក សុន ឆ័យ រកេឃញ។

េ្រពីេនះេទៀត េនក�ុងរបាយកររបស់ខុមែ�ហ�ល កត់សមា �លថា បនា�បពីមាកែបងែចកអំណារវគណ
បក្សេ�ង�ជាតិ និគណបក្្របជាកម�ុជា ក�ុស�ប័សភេនះ  គណៈកម�កជំនាមួយចំនួនដក
ឹ នេា ដ
តំណារ�សពីគណបក្សេ�ង� ជាតិ ចពីែខសីហ ដលែខធ�ូ ឆា�២០១៤ គគ
ឺ ណៈកម�កជំនាេនាមមាញឹ

ក�ុងកេកេហរដ�ម�ន�មក
ត ក�ុងគណៈកម�កជំនារបស់ខ�ួន។ កេកអេ��  ញ
ី សួរ េដញេដល បំភ�ផា�លមាេន
េនារួមមាន រដ�ម�ន�ី អភិបេខត� នង
នួន ១៣េលក។
ិ
ិ ម�ន�អ
ី ង�កសង�មសុីវលសរុបចំ

េបេ្រប�បេធៀេទនឹងកដឹកនគ
ា ណៈកម�កជំនាេដយឯកបក្ស គគណបក្្របជាកម�ុជា ចពីែខក�� ឆា�
២០១៣ ដល់ែខកក�ដ ឆា២០១៤ ្រក�តំណារ�សគណបក្្របជាកម�ុជា បេកអេ��  ញតំណារដភប
ិ
លចំនួន ១រូបមកបំភផ
�ឺ ា �លមាេន
ត ក�ុងកច
ិ ្� របជុេពញអង�របស់សភា

សរែណនាសី ពី
� ែបបបទករងស�ីពីគណៈកម�កនាៃនរដ�សភា កពីៃថ�ទ១
ី ២ ែខក�� ឆា�២០១៤ េដយ
េលក េហង សំរិន ្របរដ�សភេនាះ ្រតបាអ�កឃា�េមល
 ដំេណរកសភេច្របកថា មិ្រសតេគា

ករណ ្របជាធិបេតយ ្យ តមា�ភាព ្របសិទ�ភាព រដ� ធម�នបទប��ៃផ�ក�ុងរដ�សភា េ្រថា សរេនះបា

ររកចូលរួមសេង�តករណ ក�ុងក្របជុេដញេដ រវគណៈកម�កជំនាៃនរដ�សភា រដ�ម�ន�ី តំណាររ
ដ�ភិបា
ម្យោេទៀត កបេង�តឲ្មា្របធ្រក�ភាតច
ិ េនក�ុងសភែដលមាឋនេស� នាយរដ�ម�ន�េី នាះ េទជរបត់
មួយថ�ីែដលគណបក្្របឆាចតទុកថជកែកទ្រមងដ៏ ធំមួយ េដយកវប្បធមសន�នេដផា�លរវ្របធ

្រក�ភាតិច  និងនាយរដ�ម�ន�ី ក�ុងកេដះ្រប��្របេទជាតក�ី ែតអ�កឃា�េមល
៍
ម េល
�
 ែផ�កអភវិ ឌ្នសង

«សំ ខនេន ក�ុងសភា គ
បណិ� ត ែកម  ឡី ពន្យលថា ស្រត�ែតព្រងឹគណៈកម�កជំនាេនាវញ្របេសជាង៖
ិ

ំ ាញ េហកព្រងឹគណៈកម�កជន
ំ ាេនះជេរឿងសំ ខន់ ែដគណៈកម�កេនះ្រត�េធ�ក
មាគណៈកម�កជន
្រសវ្ឲ្បាលម�ត េ
 ្របធ្រក�ភាតិច គជ
ិ ហយ
 ករបេង�ត
ឺ ានេលករងែដលមា្រសេនះ»។

តំណារ�សគណបក្សេ�ង�ជាតិ េលក គីមសួរ ភរិទ� ្របសសថា េលន
ិ
ឹងពំនកេលកេឡងរបស់អង�

កសង�មសុីវលេនះេទថ
ា�កដឹក នសភា៖
ា
«កចបេផ�ម 
ិ
 និងេធ�បាកន�ងមកេនះ ជេរឿងមួយល� េហយឥឡូវគណ

បក្សេ�ង�ជាតិ មកមា�ំ្របហ្របែហគណបក្្របជាកម�ុជា ដូេច�េគចបេផ�ម
 េធ�កែកទ្រមងេហយ»។

បែន�មពីេនះេទៀត េដម្អ
ប នុវត�កំែណទ្រមងរដ�សភែដលគណបក្ទំពីរបា្រពមេ្រពថ ធាឲ្ដំេណរករដ�
សភឲ្មា្របសិទ�ភាព នតមា �ភាព ្តេគាលករ្របជាធិបេតេសរពហុបក្ស និរបសភន
ី
ិយមេន

កម�ុជា េនាះ ្រអង�កសង�មសុីវល 
ា�យា៉យូរបីៃថ� េ្រក
ិ បាអនុសសនថា ្រតេធ�វេសធនកមច្បោេបាេឆ
ិ
េពលេបាេឆា�េ្រជតំតំណារ�សជស�ពរ គណៈកមា�ធិជាតេរៀបចំកេបាេឆា�ត ្រតេរៀបចំសមាជិ
តំណារ�សែដលមាយា៉តច 
ិ ១២០រូប ថា�្រពះមហក្ស
បទប��ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភា ្រតែបងែចកអំណាដឹកនរា ដ�សភសមាមាក�ុងចំេណាបក្មាអសន ក�ុងរដ�សភ

រវបក្្របឆាំង នបក្កនអំណាច ខណែដលប��ូ លសមាសភបុរស  និង�ស�ី ដូចរូបមន�កិច�្រពមេ្រពក
ពីៃថ�ទ២
ី ២ ែខកក�ដ ឆា២០១៤។ គណបក្នេយាបមាអសនក�ុងរដ�សភតច
ិ ជាង ១០អសនៈ មសិទ�ិ

បេង�ត
ច្បោក�ុងក្របជុេពញអង� នង
 ្រក�របស់ខ�ួនចំនួន ១្រក�ម េដម្អចូលរួមពភាក
ិ
ិ អនុសសនជាេ្រចេទៀ
ត៕

ខុមែ�ហ�លៈគណបក្្របជាេធ�សកម�ភាេនមូលដ�េ្រចនជគណបក្សេ�ង�ជាត
(ៃថ�ទី 28 មករ2015, េមា៉ង10:45:AM) | េដ: មុនីរជ
Cambodia Express News (CEN)
ភេព
�ំ ញ: គណៈកមា�ធិកេដម្ករេបាះេឆ
េដេសរ ី  នង
ប
ិ យុត�ធម៌
ិ េនកម�ុជា (ខុមែ�ហ�ល)បានេធ�កផព�ផ្ស

របាយករឃា�ំេមរដ�សភា និតំណាងរ�ស� ឆទ១
ី នីតិកទ៥
ី នង
ិ េសៀវេភ្របវត�ិរូសេង�បតំណាងរ�ស
នីតិកទ៥
ី ៃនរដ�សភា លពី្រពឹៃថ�ទ២
ី ៧ ែខមករ េនេភាជនីយដ�ន ែខ�រសុរិ។

របាយករសេង�ប  ៃនករឃា�ំេមរដ�សភា និតំណាងរ�ស� ឆទ១
ី ៃននីតិកទ៥
ី បាបង�ញថា ចប

ដំណាចែខសី ហ ឆា២០១៤ករ្រប្រពឹតរបស់រដ�សភា មទ្រមងេពញេលញ េហយក៏មានកែបងែចកអំណាច

ក�ុងរដ�សភា រវគណបក្្របជាកម�ុជា និគណបក្សេ�ង�ជាតិ និករទទួលស�េមបក្្របឆាំង ែដ

មាអសនៈ េនក�រដ�សភ។

ករសេង�ត េឃញថា សកម�ភារបស់រដ�សភា និតំណាងរ�ល្� របេសរ ជមុនេ្រចន ទក់ករបំេពតួ

នាទី របសគណៈកម�កជំនាញ ក�ុងកសួរេដញេដល សមាជរដ�ភិប។ ជាមួយគា�េនះ តួនរបស់តំណារ
�ស� ក�ុងកិចអ
� ន�រគមន៍ និករចុមូលដ�ឬករចុះេមណ�ល ក៏មាករេកនេឡផងែដរ។
េនក�ុរបាយករណបស់ខុមែ�ហ�លបាេលកេឡង
 ថា សកមភាពចុមូលដ�របស់តំណាងរ�គណបក្្រប

ជនកម�ុជា និគណបក្សេ�ង�ជាតិ មចំនួន្របហក់ ្របែហលគា� ប៉ចំនួនចូលដនរបស់តំណាងរ�គណ
បក្្របជាកម�ុជា គបានេធ�សកម�ភាេនមូលដ�េ្រចនជគណបក្សេ�ង�ជាត៕M/S

ខុមែ�ហ�ល៖ សភបរជ័េលប�
� ដីធ�ី ករសមា�កម�ករនិងរ ំេលសិទម
�ិ នុស្
គង់ សុឋនរិទ�
27 មករ2015
វីអេូ អែខ�រ (VOA)
រដ�សភមន
ិ បាជួយ េដ្រសយទំនដីធ�ីរបស់្របជាពលរដករបាសមា�ប់្របជាពលេនេលផ�ូវេវ៉ងេ្រស នង
ិ
ករ ំេលសិទ�ម
ិ នុស្សេនេទ។

េនះគឺជកកត់សមា �លរបស់អង�កឃា�េមល
 កេបាេឆា�មួយ

ែដលេហថខុមែ�ហ�ល 

អេង�តដំេណរករដ�សភាែដេចញផ្សជសធារេនៃថ�អង�េនះ។

េនក�ុងរបាយករ

េនះគជ
ឺ របាយករេលកដំបូងរបស់អង�កដែដលេនះេ្រកពីរដ�សភ ែដលដឹកនេា ដគណបក្្របជាកម�ុ

ជនង
ិ ន
ិ គណបក្សេ�ង�ជាតបា ដំេណររួមគាកពីចុងឆា�មុនបនា�បពីប�� ប់វបត�
ិ េយាបរយៈ  េពលមួយឆា�
េ្រកពីកេបាេឆា�ែខកក�ដឆា�២០១៣។

របាយករដែដលសង�ត់ធ�នថ
់ ប��ខេលគជ
ឺ ប��្របឈរបស់្របជារដ�កម�ុជា
ក�ុងរបាយករអេង�តក្រមា៤២ទំព័រគណៈកមា�ធិកេដម្ក
ប
បាបង�ញ្រក�តំណា

េបាេឆា�េដេសរន
ី ិងយុត�ិធម៌ឬខុមែ�ហ�ល

រ�សរបស់គណបក្សេ�ង�ជាតមាលក�ណៈសកម�ជា្រក�តំណា

រ�សរបស់

គណបក្្របជាកម�ុជា
ខុមែ�ហ�លគូសប��ក់ថា «បនា�បពីគណៈកម�កជំនាមួយចំនួនៃនរដ�សភ្រតវបាដឹកនេា ដយ គណបក្ស

េ�ង�ជាតិ គណៈកម�កទំេនាបាេធ�សកម�ភាយា ងសកម�ក�ុងកេកេហរដ�ម�ន�ី  ឬតំណាររដភប
ិ ា
មកបំភេដ
�ឺ ម្ស
សួរនង
រកដំេណា ្រសចំេពប��សង�មមួយចំនួនជពេសស
ប��ទំនាសដីធ�ី»។
ប
ិ ពភាក
ិ
ិ

េនក�ុងេនាែដរខុមែ�ហ�លបាេរៀបរបថក�ុងចំេណាតំណា រ�សជាបេឆា�៦៨រូបរបស់គណបក្្របជាជន
តំណាងរ�ែត៥០រូប ប៉ុេណ
ា �បាចុះេធ�សកម�ភាក�ុងមូលដ�បាចំនួន៦១០េលក  គឺជមធ្យតំណារ�ស
មួយរូបចុះមូលដ�បន១២េលកស្រមាេដម អណត�ទ
ិ ី៥ៃនរដ�សភេនះ។
េដយែឡតំណារ�សចំនួន៤៦រូបក�ុងចំេណាតំណារ�សសរុប៥៥

រូបរបស់គណបក្សេ�ង�ជាតបាចុះ

មូលដ�នប៦៦៤េលក។ េពគឺ៥៤ដងេ្រចជាងតំណរ�សៃនបក្កនអំណាច
របាករណ ខុមែ�ហល
� ប��ក់បែន�មថាកចុះមូលដ�នរបស្រក� តំណារ�សេផា�សំ ខនេលប��ពីរេនាគក
ឺ

ចុះសួរសុខទុក� មា�សេឆា�និងែចកអំេណារួមទំកសំ េណះសំ ណាល និងប��ទីពីរគជ
ឺ កចុះមូលដ�េដម្ ប
ព្រងឹបណ
ា�គណបក្េនមូលដ�។

ជាមួគាេនះែដរខុមែ�ហ�លបាផ�ល់អនុសសនថាឲមាកែកទ្រមងរដ�សភា ធា្របសិទ�ភនង
ិ តមា ភាព
េដម។

េលកគល់ ប��នាយ្របតិបត�ៃនអង�កខុមែ�ហ�លបានគូប��ក់អំពីកែកទ្រមងេនះ។
«េយងេនឃា�េមល
� ំពីកំែណទ្រមងេនះ។ េធ�យា៉ណេដម្ឲ
 ជនិចអ
ប ្កំែណទ្រមងរដ�សភេនះល�ជាមុន»។
េលកគឹម សួភារិទ តំណាងរ�គណបក្សេ�ង�ជាតែដលមាវត�មាក�ុងពិធីបង� របាករណ របស់អង�ក
ខុមែ�ហ�លេនះបាសែម�ងកគាំ្ដល់ របាយករតមដរដ�សភេនះ។

«េយង
 បាេធ�ក
 ច
ិ �ក្របេសជាអណត�មុ
ិ នៗ។ខ�ុេំ ជឿជាកថេទ ជមាកខតខ
ិ ្ំ របឹែ្រប្របេសជាមុនក៏េដ
ក៏េនមាកខ�ះ

្របជាជេយង»។

ចេនា�េ្រចណាស់គេយ
ឺ ង
 ្រត�គត
ិ គូទំអស់គាថេយង
 ្រត�េធ�

កែកទ្រមងេដម
 ្អ
ប នាគតៃ

តំណារ�សគណបក្្របជាកម�ុជមន
ិ មាវត�មាក�ុងពធី
ិ បង�របាយកររបស់អង�កខុមែ�ហ�លេនះេទ។
េលកឈង វុ ្របធគណៈកម�កកិចក
� បរេទសខគណបក្្របជាកម�ុជមន
ិ

សប្បចិត�នឹងរបា

ករណ៍ខេលេនះេទ។េលប��ក់ថេលមន
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