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លទ្ធផលនៃការសង្កេតង្ោយសង្កេប 
 

របាយការណ៍ឆមាសលលើកទ២ី នីតិកាលទ៥ី ននរដឋសភា (ខែមករា ដល់ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៥) ការសលកេតល ើញថា 
សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជាំនាញរដឋសភា និកចាំនួនសកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតមានភាពលអរបលសើរជាករ
យៈលពលដូចគ្នន កនុកលដើមនីតកិាលលនុះ។ ផទុយលៅវញិការពិភាកា នកិអ្នុមត័ចាបហ់ាកម់និសូវមានគុណភាព និកលធវើល ើក
លដ្ឋយរបញាបរ់បញាល់។  

លៅកនុករបាយការណ៍ឃ្ល ាំលមើសរដឋសភា និកតាំណាករាស្រសតលនុះមានលលើកមកបង្ហា ញដូចជា៖ ដាំលណើ រការរបជុាំរបស់រដឋ
សភា សកមមភាពសាំខាន់ៗ របស់គណៈកមមការជាំនាញរដឋសភា សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់តាំណាករាស្រសត ដាំលណើ រការអ្គគ
លលខាធិការដ្ឋឋ នរដឋសភា កិចចអ្នតរាគមនរ៍បស់តាំណាករាស្រសត និករដឋសភា និករពឹតតិការណ៍សាំខាន់ៗ ទាកទ់ករដឋសភា និកតាំណាក
រាស្រសត។ 

ការចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដៈ តាមរយៈទិនននយ័ខដលែុមខស្រវវលទទួលបាន មានអ្នកតាំណាករាស្រសតចុុះមូល
ដ្ឋឋ នចាំនួន៦១២លលើក ខដលកនុកលនាុះ សកមមភាពរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតចិាំនួន៥២៧លលើក នកិគណបកស
របជាជនកមពុជាចាំនួន ៨៥លលើក។ លបើលរបៀបលធៀបកនុករយៈលពលដូចគ្នន កនុកឆ្ន ាំទ១ី នននតីកិាលទី៥លនុះ ការសលកេតល ើញថា ចាំនួន
សកមមភាពមានការលកើនល ើក ប ុខនតចាំននួតាំណាករាស្រសតលធវើសកមមភាពមានការថយចុុះតិចតួច ខដលកនុករយៈលពលលនាុះមាន
តាំណាករាស្រសតចាំនួន៧៤របូ ចុុះលធវើសកមមភាពបានចាំននួ៤០០លលើក។ មូលលវតុសាំខានន់នការលកើនល ើកននចាំនួនសកមមភាព ជា
ពិលសសតាំណាករាស្រសតពគីណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិលររុះថា រកុមតាំណាករាស្រសតទាាំកលនាុះបានចូលរដឋសភា ខដលបកេលកខណៈង្ហយ
រសួលកនុកការលធវើសកមមភាពជាកកនុកនាមជាលបកខជនជាបល់ឆ្ន តតាំណាករាស្រសត។ 

កនុកចាំលណាមសកមមភាពចុុះមលូដ្ឋឋ នកនុកអ្ាំ ុកលពលលនុះ គឺមានតាំណាករាស្រសត ចាំនួន៧០របូ ខដល៣៨របូ ពគីណបកស
របជាជនកមពុជា នកិ៣២របូ ពីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ លដ្ឋយបានលធវើសកមមភាពសរបុ ៦១២លលើក លលើលគ្នលបាំណកចាំនួន៥ រមួ
មាន ១.ការចុុះសាំលណុះសាំណាល សួរសុែទុកខ ខចកអ្ាំលណាយរបជាពលរដឋ និកការសលមាព ធសមទិធិផលនានា ២.ការចុុះពរកឹក  
បណាត ញនផទកនុកបកស ៣.ការចូលរមួលវទិកាសាធារណៈ ៤.ការអ្មដាំលណើ រថាន កដ់ឹកនាាំ និក៥.ការចុុះជួយ អ្នតរាគមនល៍ដ្ឋុះរសាយ
បញ្ហា នានាជូនរបជាពលរដឋលៅតាមមូលដ្ឋឋ ន។  

ការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់តាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជាកនុកលគ្នលបាំណកជួបសាំលណុះសាំណាល សួរសុែទុកខរបជា
ពលរដឋ រមួទាាំកសលមាព ធសមទិធិផលនានាចុុះបានចាំននួ ៤៨លលើក អ្មដាំលណើ រថាន កដ់កឹនាាំបានចាំនួន២៧លលើក ចុុះពរកឹកបណាត ញ
នផទកនុកបកសបានចាំនួន ០៧លលើក ចូលរមួលវទិកាសាធារណៈចាំននួ០២លលើក និកជួយ អ្នតរាគមនល៍ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានាចាំនួន 0១
លលើក។  រឯីតាំណាករាស្រសតគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ ការចុុះមូលដ្ឋឋ នកនុកលគ្នលបាំណកជបួសាំលណុះសាំណាល សួរសុែទុកខរបជា
ពលរដឋចាំនួន ៣៣១លលើក ចុុះពរកឹកបណាត ញនផទកនុកបកសបានចាំនួន ៧៧លលើក អ្មដាំលណើ រថាន កដ់ឹកនាាំគណបកសចាំននួ ៨៦លលើក 
ជួយ អ្នតរាគមនល៍ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានាបានចាំនួន ២២លលើក និកចូលរមួលវទិកាសាធារណៈបានចាំនួន ១១លលើក។ 

សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជាំនាញរបស់រដឋសភាៈ សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជាំនាញមានការលកើនល ើកគួរឲ្យកត់
សមាគ ល់ទាាំកគណៈកមមការជាំនាញដឹកនាាំលដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជា និកគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ ខដលកនុករយៈលពលលនុះ
មានសកមមភាពរវូតដល់  ៤៥លលើក។   រដឋមស្រនតីចាំនួន  ៨របូ  រតូវបានលៅមកបាំភលលឺដ្ឋយផ្ទទ ល់មាតល់ៅកនុកគណៈកមមការជាំនាញ 
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រដឋសភា និកលៅកនុករកសួកសាម។ី គួរបញ្ហា កថ់ា សកមមភាព
ខដលែុមខស្រវវលបានរាបប់ញ្ចូលរមួមាន ការលកាុះអ្លញ្ា ើញរដឋម
ស្រនដីមកបាំភលកឺនុកគណៈកមមការជាំនាញ និកជួបពិភាកាលៅសាមី
រកសួករកព់ន័ធ សកមមភាពទទួលរកយបណតឹ កពីរបជាពលរដឋ 
និកការចុុះជបួពិភាកាការង្ហរជាមយួអាជាា ធរមានសមតថកចិច 
ឬ/នកិរបជាពលរដឋ ឬតាំណាកអ្កគការសកគមសីុវលិ នកិរពម
ទាាំកសកមមភាពចុុះលៅដល់កខនលកខដលមានទាំនាស់លផសកៗ។ 

ដាំលណើ រការរបជុាំលពញអ្កគរបស់រដឋសភាៈ រដឋសភាបាន
លបើកសមយ័របជុាំលពញអ្កគសាមញ្ញ១លលើក និកវសិាមញ្ញ១
លលើក ខដលមានកិចចរបជុាំសរបុចាំនួន ១០លលើក។ រលបៀបវារៈចាំនួន១៥ រតូវបានរដឋសភាលលើកមកពិភាកា និកអ្នុមត័ លវើយកនុក
លនាុះរមួមានការលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកសមាជិក គ.ជ.ប នកិសមាជិកគណៈកមមការជាំនាញរដឋសភា។  

កនុកចាំលណាមកិចចរបជុាំទាាំកលនាុះ មានអ្នកតាំណាករាស្រសតចាំននួ ២៧របូ បានល ើកមកបលញ្ចញមតិ លដ្ឋយលរបើរបាស់លថរ
លវលាសរបុ៥៥០នាទ។ី អ្ាំពគុីណភាពននការពិភាកាវញិ ការសលកេតល ើញថា ហាកម់និសូវមានគុណភាព និកលធវើល ើកលដ្ឋយ
របញាបរ់បញាល។ ជាកខ់សដកដូចជាការពិភាកា និកអ្នុមត័លសចកដីលសនើចាបស់ដីពីការលរៀបចាំ និកការរបរពឹតតិលៅននគណៈកមាម ធិ
ការជាតិលរៀបចាំការលបាុះលឆ្ន ត និកលសចកដីលសនើចាបស់ដីពីការលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកតាំណាករាស្រសដ លដ្ឋយមានខតតាំណាករាស្រសដមាន ក់
គតគ់ឺលលាក សម រកសុ ី បានល ើកបលញ្ចញមត។ិ ែលឹមសារននការបលញ្ចញមតិលផ្ទដ តលលើការសរលសើរអ្ាំពីកិចចែិតែាំរបឹកខរបករបស់
រកុមការង្ហរតាកខ់តកចាបរ់បស់គណបកសទាាំកពីរ លវើយអ្វីខដលគួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍លទៀតលនាុះគឺការលសនើមនិឲ្យអ្នកតាំណាករាស្រសត
លផសកលទៀតល ើកបលញ្ចញមតិលោបល់។ វាជាបទពិលសាធនម៍និលអមយួ ខដលរបធានរកុមមតិភាគតិចននរដឋសភាបានលសនើល ើក
ខបបលនុះ លររុះថាវាផទុយពីលគ្នលបាំណកននកិចចរបជុាំរដឋសភា ខដលអ្នកតាំណាករាស្រសតគួរលធវើការពិភាកា សួរលដញលដ្ឋល និកឈាន
លៅការលសនើឲ្យមានខកសរមួល ឬលធវើការបករសាយនូវែលឹមសារមយួមនិចាស់លាស់លររុះថា លសចកតីលសនើចាបទ់ាាំកពីរលនុះ មាន
ចាំណុចអ្វជិាមានមយួចាំនួនខដលភាគីរកព់ន័ធបានលសនើឲ្យអ្នកតាំណាករាស្រសតលធវើការខកសរមួល។ 

លសចកតីររកចាបច់ាំនួនពីរ រតូវបានអ្នុមត័មានសាំល កខតមយួគណបកសគឺគណបកសរបជាជនកមពុជា លវើយលសចកតលីសនើ
ចាបស់ាំខានច់ាំនួនពីរ រតូវបានអ្នុមត័លដ្ឋយមនិមានការពិភាកាលលើែលឹមសារចាប។់ លដ្ឋយខ កការពិភា លលើលសចកតីររក
ចាបដ់ច៏រមូកសរមាសសតីពសីមាគម និកអ្កគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល អ្នកតាំណាករាស្រសតល ើកបលញ្ចញមតិបានលដើរតួនាទីដូចអ្នក
ការររចាបគ់ឺលធវើការពនយល់នូវចាំណុចវជិាា មានននលសចកតីររកចាប ់ លៅរសបលពលខដលមជឈដ្ឋឋ នជាតិ និកអ្នដរជាតិលធវើការរុិះ
គនថ់ា ចាបល់នុះបានរតិតបតឹសិទធិ លសរភីាពរបស់អ្កគការ សមាគមមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល។ 

ការលចញលិែតិអ្នតរាគមនរ៍បស់តាំណាករាស្រសតៈ កនុករយៈលពលលនុះ ការសលកេតល ើញថា មានលិែិតរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដ
ចាំនួន២២ចាប ់ បានលផាើលៅសាថ បន័នីតិរបតបិតត ិ និកគណៈកមមការរបស់រដឋសភាកនុកលគ្នលបាំណកលសនើវធិានការ/អ្ាំរវនាវលដើមបី
ចាតវ់ធិានការ ឬ/និកអ្នតរាគមនល៍ៅលលើបញ្ហា នានារបស់របជាពលរដឋមាច ស់លឆ្ន ត។ កនុកចាំលណាមលិែិតទាាំក២២ចាបល់នាុះ ែុម
ខស្រវវលបានទទួលពត័ម៌ានថា មានលិែិតចាំននួ៤ចាប ់ទទួលការលឆលើយតបពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ ជាមយួគ្នន លនុះមានលិែិតចាំននួ៣
ចាប ់ រតូវបានបដិលសធមនិលធវើការបញ្ចូ នលដ្ឋយរបធានរដឋសភាផកខដរ ខដលករណីលនុះរតូវបានពិនិតយល ើញថា ជាការលរបើសិទធិ
អ្ាំណាចជារបធានរដឋសភាវួសរពាំខដន។ 

មាតិកាសខំាៃ់ៗ 
I. ដាំលណើ រការរបជុាំរបស់រដឋសភា      ទាំពរ័ទី ៣  
II. ការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសត     ទាំពរ័ទី ៨ 
III. ដាំលណើ រការអ្គគលលខាធិការដ្ឋឋ នរដឋសភា និក 
កិចចអ្នតរាគមនរ៍បស់តាំណាករាស្រសត និករដឋសភា     ទាំពរ័ទី ១៣ 
IV. សលកខបរពឹតតិការណ៍សាំខាន់ៗទាកទ់កសភា 
     និកតាំណាករាស្រសត       ទាំពរ័ទី ១៥ 
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ជាលលើកទ១ី កនុកអាណតតទិី៥លនុះ តាំណាករាស្រសដគណបកសរបជាជនកមពុជាមណឌ លលែតតរតនគីរ ីបានលចញលិែិតអ្នដរាគ
មនល៍សនើដកតាំខណកអ្ភបិាលរកុកបានលុក ខដលជាមស្រនដមីកពីគណបកសដូចគ្នន  លរកាយមានការបដឹកពីរបជាពលរដឋករណីលរបើ
អ្ាំណាចបាំរនលលើរបជាពលរដឋ។ 

អំពីរដ្ឋសភា ៃិកតំណាករា្សត 

I. ដ្ំង្ ើ រការប្បជុរំបសរ់ដ្ឋសភា1 
រដឋសភានីតិកាលទ៥ី កនុក១ឆមាស លដើមឆ្ន ាំទី២ ចលនាល ុះលពលពីខែមករា ដល់ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៥ បានលបើកសមយ័របជុាំ

លពញអ្កគសាមញ្ញ១លលើក កនុកចលនាល ុះលពលពីខែលមសា ដល់លដើមខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ និកបានលបើកកិចចរបជុាំជាវសិាមញ្ញ១លលើក 
កនុកចលនាល ុះខែមករា ដល់ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ ខដលមានកចិចរបជុាំសរបុចាំននួ១០កចិចរបជុាំ លដ្ឋយមយួកិចចរបជុាំមានរយៈលពលមយួ
រពឹក។ អ្ាំ ុកលពលលនុះ រដឋសភាមានរលបៀបវារៈចាំនួន១៥ រលបៀបវារៈខដលតរមូវយកមកពិភាកា និកអ្នុមត័ និករមួទាាំកលបាុះ
លឆ្ន តលរជើសតាាំកសមាជិក គ.ជ.ប និកសមាជកិគណៈកមមការជាំនាញរដឋសភា។ 

 កនុករលបៀបវារៈទាាំក១៥ រដឋសភាយកមកពិភាកា និកអ្នុមត័លនាុះរមួមាន លសចកដីលសនើចាបច់ាំនួន០៣ចាប ់ ដូចជា
លសចកដីលសនើចាបស់ដីពីការលរៀបចាំ និកការរបរពឹតតិននគណៈកមាម ធិការជាតិលរៀបចាំការលបាុះលឆ្ន ត និកលសចកដីលសនើចាបស់ដីពីការលបាុះ
លឆ្ន តលរជើសតាាំកតាំណាករាស្រសដ និកលសចកដីលសនើចាបស់ដីពភីតិកិចចសនាពិលសស។   

លសចកដរីរកចាបច់ាំនួន០៤ចាប ់ រមួមាន លសចកដីររកចាបស់ដីពីការរតួតពនិិតយផលិតផលថាន ាំជក ់ លសចកដីររកចាប់
សដីពកីាររគបរ់គកលរគ្នុះមវនដរាយ លសចកដីររកចាបស់ដីពកីារទូទាតថ់វកិាទូលៅរបស់រដឋសរមាបក់ាររគបរ់គក ឆ្ន ាំ២០១៣ នកិ
លសចកដីររកចាបស់ដីពីសមាគម និកអ្កគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល។  

វលិសាធនកមមចាបច់ាំនួន៣ចាប ់ រមួមានចាបស់ដីពីវលិសាធនកមមមារតា២៣ ននចាបស់ដីពលីកខនដិកៈតាំណាករាស្រសដ ចាប់
សដីពីវលិសាធនកមមមារតា ៣,៤,៥,២៦,២៧,២៨,៤២,៧៤ ននចាបស់ដីពីអ្គគិសនីននរពុះរាជាណាចរកកមពុជា ខដលរតូវរបកាស
ឲ្យលរបើលដ្ឋយរពុះរាជរកមលលែ នស/រកម/០២០១/០៣ ចុុះនថៃទ០ី២ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០១ និកចាបស់ដីពីវលិសាធនកមមចាបស់ដីពី
អ្គគិសននីន នស/រកម/០៦០៧/០១៥ ចុុះនថៃទី ២២ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០០៧។  

ការលបាុះលឆ្ន តផដល់លសចកតីទុកចិតតពីរដឋសភាមានចាំនួន០៥លលើក រមួមាន ការលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកសមាជិកគណៈកមាម ធិ
ការជាតិលរៀបចាំការលបាុះលឆ្ន តចាំនួន ១លលើក និកការលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកសមាជិកគណៈកមមការជាំនាញននរដឋសភាចាំនួន ៤លលើក។  

១.១ ដាំលណើ រការរបជុាំលពញអ្កគរបស់រដឋសភា 
១.១.១ ការបលញ្ចញមតរិបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតកនុកលពលរបជុាំលពញអ្កគ 

 ែលឹមសារននការបលញ្ចញមតតិាំណាករាស្រសត កនុកលដើមឆមាសទី១ ននឆ្ន ាំទី២ នីតិកាលទ៥ីលនុះ ការអ្លកេតល ើញថា ការល ើក
បលញ្ចញមតិពិភាការបស់តាំណាករាស្រសដ គណបកសទាាំកពីរខដលមានអាសនៈលៅរដឋសភាផុសផុល លបើលធៀបលៅនឹកលដើមឆមាស 
ននឆ្ន ាំទី១។ កនុករយៈលពលលនុះ ការល ើកបលញ្ចញមតិអ្នកតាំណាករាស្រសដមានការលកើនល ើក លដ្ឋយមានអ្នកតាំណាករាស្រសដចាំននួ 
២៧របូ មកពីគណបកសជាបល់ឆ្ន តទាាំកពីរបានល ើកមកបលញ្ចញមតិលោបល់ លដ្ឋយលរបើរបាស់លថរលវលាសរបុ៥៥០នាទី (៩
លមា ក ១០នាទី)។ ការបលញ្ចញមតិលនុះលបើគតិជាមធយមកនុកតាំណាករាស្រសដមាន កល់ ើកបលញ្ចញមតិចាំននួរបមាណ ២០នាទី។  

                                              
1 សមយ័របជុាំរដឋសភាសាធារណៈលលើកទ ី៤ បនដរវូតដល់នថៃទី ១៣ ខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ លលើស ០៦នថៃននកាលបរលិចេទបទិសមយ័របជុាំ។ 
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 គណបកសរបជាជនកមពុជាមានអាសនៈ៦៨ ននអាសនៈកនុករដឋសភា មានតាំណាករាស្រសត១៦របូ ល ើកបលញ្ចញមតសិរបុ
ចាំនួន៣៤៤នាទ ី(លសមើនកឹ០៥លមា ក៤៤នាទី)។   រឯីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិខដលមានអាសនៈ៥៥ ននអាសនៈកនុករដឋសភា មាន
តាំណាករាស្រសតចាំនួន១១របូ ល ើកបលញ្ចញមតិសរបុចាំនួន២០៦នាទី (លសមើនកឹ០៣លមា ក២៦នាទី)។ 
 ែលឹមសារននការបលញ្ចញមតិរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដ នកិលគ្នលជាំវររបស់តាំណាករាស្រសតមាន ក់ៗ  មាននិនាន ការរសបលៅនឹក
បនាទ តន់លោបាយរបស់គណបកសែលួន។ ការបលញ្ចញមតិរបស់តាំណាករាស្រសតគណបកសកានអ់្ាំណាចភាគលរចើន ខតកខតបលញ្ចញ
មតិការររ ឬកល៏កាតសរលសើរគ្នាំរទនឹកលគ្នលនលោបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ រឯីគណបកសរបឆ្ាំកវញិ ខតកខតរុិះគននូ់វចលនាល ុះ
លគ្នលនលោបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ ការសលកេតជាទូលៅល ើញថា មានតាំណាករាស្រសតភាគលរចើន ខដលមនិបានល ើកបលញ្ចញ
មតិពិភាកាលលើចាបល់ដ្ឋយសថិតលៅកនុកសាថ នភាពសៃបស់ាៃ ត ់មនិសូវមានការបលញ្ចញមតិលោបល់កនុកការពិភាកាលនាុះលទ។ 

១.១.២ ែលមឹសារននការបលញ្ចញមតរិបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតកនុកលពលរបជុាំលពញអ្កគ 
ែលឹមសារមតិរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដខដលបានបលញ្ចញលៅកនុកអ្ាំ ុកលពលរបជុាំលពញអ្កគ រតូវបានវភិាគលដ្ឋយខបកខចក

ជាបីសូរ(Tone) គ៖ឺ អ្ពារកតឹយ វជិាមាន និកអ្វជិាមាន ចាំលរុះសាថ បន័ រលបៀបវារៈ ឬតួអ្កគ/សាថ បន័រដ្ឋឋ ភបិាលណាមយួខដលអ្នក
តាំណាករាស្រសដនិោយសាំលៅលៅ។ ែលឹមសារអ្ពារកតឹយគសឺាំលៅលលើមតធិមមតាលៅលលើតួអ្កគ ឬសាថ បន័ណាមយួ។ ចាំខណកឯ
វជិាមាន គឺលផ្ទដ តលលើការលលើកសរលសើរពីគុណសមបតដិលសចកតីររកចាបល់គ្នលនលោបាយ ឬតួអ្កគ ឬសាថ បន័ណាមយួ។ រឯី
អ្វជិាមានវញិ គឺនោិយពីគុណវបិតដិរបស់តអួ្កគ ឬសាថ បន័ណាមយួ។ 

រយៈលពលរបាយការណ៍លនុះ មានតាំណាករាស្រសតចាំនួន២៧របូ បលញ្ចញមតិចាំនួន៥៥០នាទីលសមើនឹក(៩លមា ក១០នាទ)ីនន
តាំណាករាស្រសតសរបុចាំនួន១២៣របូននរដឋសភា លផ្ទត តលៅលលើែលឹមសារខបបអ្ពារកតឹយ និកវជិាមានននការបលញ្ចញមតលិោបល់កនុក
កិចចរបជុាំ។ កនុកលនាុះែលឹមសារខបបអ្ពារកតឹយមានចាំននួ៤៤៣នាទី (លសមើនឹក៨លមា ក២៥នាទី) នកិវជិាមានមាន ចាំននួ៩៧នាទ ី
(លសមើនឹក១លមា ក៣៧នាទ)ី ចាំខណកែលមឹសារអ្វជិាមានមាន ចាំនួន១០នាទីប ុលណាណ ុះ។ 

នាសមយ័របជុាំសភាជាវសិាមញ្ញ លលើកទី៣ ខបលកពកីិចចរបជុាំពិភាកា និកអ្នុមត័ចាបក់នលកមក លរលគឺការពិភាកា និក
អ្នុមត័ លសចកដីលសនើចាបស់ដីពកីារលរៀបចាំ និកការរបរពឹតតិលៅននគណៈកមាម ធិការជាតិលរៀបចាំការលបាុះលឆ្ន ត និកលសចកដីលសនើចាបស់ដី
ពីការលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកតាំណាករាស្រសដ លដ្ឋយមានខតតាំណាករាស្រសដមាន កគ់ត ់ គឺលលាក សម រកសុ ីបានល ើកបលញ្ចញមតិលដ្ឋយ
លរបើលថរៈលវលាចាំនួន០៥នាទីប លុណាណ ុះ លលើរលបៀបវារៈទាាំកពីរលនុះ។ ែលឹមសារននការបលញ្ចញមតិលផ្ទដ តលលើការសរលសើរអ្ាំពីកិចចែតិែាំ
របឹកខរបករបស់រកុមការង្ហរតាកខ់តកចាប ់ របស់គណបកសទាាំកពីរ លវើយអ្វីខដលគួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍លទៀតលនាុះ គកឺារលសនើមនិឲ្យ
អ្នកតាំណាករាស្រសតលផសកលទៀតល ើកបលញ្ចញមតិលោបល់។ រតកច់ាំណុចលនុះរតូវបានលមើលល ើញថា ជាបទពិលសាធនម៍និលអមយួ 
ខដលរបធានរកុមមតិភាគតិចននរដឋសភាបានលសនើល ើកខបបលនុះ លររុះថាវាផទុយពីលគ្នលបាំណកននកិចចរបជុាំរដឋសភា ខដលអ្នក
តាំណាករាស្រសតគួរលធវើការពិភាកា សួរលដញលដ្ឋល និកឈានលៅការលសនើឲ្យមានខកសរមួល ឬលធវើការបករសាយនូវែលមឹសារមយួមនិ
ចាស់លាស់ លៅរសបលពលខដលលសចកតីលសនើចាបទ់ាាំកពីរលនុះ មានចាំណុចអ្វជិាមានមយួចាំនួន ខដលភាគីរកព់ន័ធបានលសនើឲ្យអ្នក
តាំណាករាស្រសតលធវើការខកសរមលួ លដើមបធីានាការលរៀបចាំសមាសភាព ការបាំលពញការង្ហររបស់ គ.ជ.ប និកការលរៀបចាំបញ្ា ីលបាុះ
លឆ្ន ត និកការលបាុះលឆ្ន តបានលអរបលសើរជាក រយៈលពលកនលកមក។  

ចាំខណកឯសមយ័របជុាំសាមញ្ញសាធារណៈលលើកទ៤ីវញិល ើញថា ការពិភាកា និកអ្នុមត័លសចកដីររក/លសនើចាប ់ចាំនួន 
០៥ចាប ់រមួមានលសចកដីររកចាបស់ដីពី ការរគបរ់គកលរគ្នុះមវនដរាយ លសចកដីររកចាបស់ដីពី ការរតួតពិនិតយផលិតផលថាន ាំជក ់
លសចកដីលសនើចាបស់ដីពី ភតិកិចចសនាពិលសស និកវលិសាធនកមមចាបស់ដីពីវលិសាធនកមមមារតា ២៣ ននចាបស់ដីពីលកខនដកិៈតាំណាក
រាស្រសដ, ចាបស់ដីពី វលិសាធនកមមមារតា ៣,៤,៥,២៦,២៧,២៨,៤២,៧៤ ននចាបស់ដីពអី្គគិសនីននរពុះរាជាណាចរកកមពុជា ខដល
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រតូវរបកាសឲ្យលរបើលដ្ឋយរពុះរាជរកមលលែ នស/រកម/០២០១/០៣ ចុុះនថៃទី ០២ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០១ និកចាបស់ដីពីវលិសាធន
កមមចាប ់សដីពអី្គគិសននីន នស/រកម/០៦០៧/០១៥ ចុុះនថៃទី ២២ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០០៧ និកការជខជកលដញលដ្ឋលពីគណបកស
សលមលកភាគលរចើន និកគណបកសសលមលកភាគតចិកនុករដឋសភា។  

លដ្ឋយខ ក មានលសចកដីររកចាបច់ាំនួន០២ចាប ់ រមួមាន លសចកដីររកចាបស់ដីពីការទូទាតថ់វកិាទូលៅរបស់រដឋ
សរមាបក់ាររគបរ់គកឆ្ន ាំ២០១៣ និកលសចកដីររកចាបស់ដីពសីមាគម និកអ្កគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល រតូវបានអ្នុមត័មានសលមលក
ខតគណបកសមយួគត ់ គឺគណបកសរបជាជនកមពុជា លដ្ឋយមនិមានសលមលកចូលរមួអ្នុមត័ពីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិល ើយ លដ្ឋយ
អ្នកតាំណាករាស្រសតគណបកសលនុះបានលលើកល ើកអ្ាំពីចាំណុចែវុះខាត និករតូវការលពលលវលាបខនថមកនុកការអ្នុមត័ចាបទ់ាាំកពីរ
លនុះ។ ការបលញ្ចញមតិននការពិភាកា និកអ្នុមត័លសចកដីររកចាបស់ដីពីការទូទាតថ់វកិាសរមាបក់ាររគបរ់គកឆ្ន ាំ២០១៣ មាន
ការចូលរមួពីអ្នកតាំណាករាស្រសដមកពីគណបកសទាាំកពីរជខជកលដញលដ្ឋល ប ុខនតតាំណាករាស្រសតពីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ មនិចូលរមួ
កនុកការអ្នុមត័លលើចាបល់នុះល ើយ លដ្ឋយលលើកលវតុផលថា ចាបល់នុះមានភាពមនិរបរកតីនូវការចាំណាយមយួចាំនួន និក
ទាមទាររកឯកសារបខនថម។ លដ្ឋយខ កការពិភាកា និកអ្នុមត័លសចកដីររកចាបស់ដីពសីមាគម និកអ្កគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល 
តាំណាក រាស្រសដពគីណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិបានលធវើពវិការមនិចូលរមួកនុកការអ្នុមត័លលើចាបល់នុះលទ លដ្ឋយបញ្ហា កថ់ា ចាបល់នុះ
រតូវការលពលលវលាពិលរគ្នុះលោបល់បខនថម។ ចាំលរុះែលមឹសារននការបលញ្ចញមតិរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដមកពីគណបកសរបជាជន
កមពុជាលផ្ទដ តលលើការពនយល់នូវចាំណុចវជិាា មានននចាបល់នុះដល់សារធារណជន លដ្ឋយសារខតចាបល់នុះរកការរុិះគនព់ីសាំណាក់
មជឈដ្ឋឋ នជាតិ នកិអ្នដរជាតថិា មានការរតឹតបតឹសិទធិលសររីបស់អ្កគការសកគមសីុវលិ។ 

១.១.៣ គុណភាពននការពភិាកា នកិអ្នុមត័ចាប ់

ឆមាសលដើមឆ្ន ាំទ២ី សលកេតលនុះ ែុមខស្រវវលសលកេតល ើញថា មានលសចកតីលសនើចាប ់ចាំនួន០២ រមួមាន លសចកដីលសនើចាប់
សដីពី ការលរៀបចាំ និកការរបរពឹតតិលៅននគណៈកមាម ធិការជាតិលរៀបចាំការលបាុះលឆ្ន ត និកលសចកដីលសនើចាបស់ដីពីការលបាុះលឆ្ន តលរជើស
តាាំកតាំណាករាស្រសដរតូវបានរដឋសភាយកមកអ្នុមត័ខតមតក លដ្ឋយមនិមានការពិភាកា ឬកជ៏ខជកសួរលដញលដ្ឋលលនាុះលទ ចាំខណក
ឯរលបៀបវារៈចាំនួន០៣ រមួមានការពិភាកា និកអ្នុមត័លសចកដីររកចាបស់ដីពីការទូទាតថ់វកិាសរមាបក់ាររគបរ់គក ឆ្ន ាំ២០១៣ 
លសចកដីលសនើចាបស់ដីពភីតិកចិចសនា នកិលសចកដីររកចាបស់ដីពីសមាគម និកអ្កគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល រដឋសភាបានលរបើរយៈ
លពលរតឹមខត ១កចិចរបជុាំប ុលណាណ ុះ (១រពឹក) កនុកការពិភាកា និកអ្នុមត័។ 

តាមការអ្លកេត សមយ័របជុាំសភាជាវសិាមញ្ញទ៣ី និកសាមញ្ញ លលើទ៤ី ល ើញថា រដឋសភាហាកដូ់ចជាលធវើការពិភាកា 
និកអ្នុមត័លសចកដីលសនើចាប ់ និកលសចកដីររកចាបម់យួចាំនួន មានលកខណៈរបញាបរ់បញាល់ជាកការពិភាកា នកិអ្នុមត័កនុក
សមយ័របជុាំអ្នុមត័ចាបល់លើកមុនៗ។ ជាកខ់សដកសមយ័របជុាំសភាជាវសិាមញ្ញ លលើកទ៣ី មានលសចកដីររកចាបច់ាំនួន០២ រមួ
មានលសចកដីលសនើចាបស់ដីពីការលរៀបចាំ និកការរបរពឹតតិលៅននគណៈកមាម ធិការជាតិលរៀបចាំការលបាុះលឆ្ន ត និកលសចកដីលសនើចាបស់ដីព ី
ការលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកតាំណាករាស្រសដ រតូវបានរដឋសភា លធវើការពិភាកា និកអ្នុមត័ លដ្ឋយលរបើរយៈលពលរតឹមខត១កចិចរបជុាំ
ប ុលណាណ ុះ (លរបើលថរលវលា៦លមា កកនលុះ)។ កនុកកិចចរបជុាំវសិាមញ្ញ លនុះ មានខតអ្នកតាំណាករាស្រសដមាន កប់ ុលណាណ ុះល ើកបលញ្ចញមតិលលើ
ែលឹមសារចាប ់ប ុខនដពុាំមានការជខជកពិភាកា លរៅខតពីសរលសើររកុមការង្ហរតាតខ់តកចាប ់និកលសនើមនិឲ្យមានការពិភាកា លដ្ឋយ
អ្ុះអាកថា លសចកតីលសនើចាបទ់ាាំកលនុះរតូវបានពិនតិយ និកពលិរគ្នុះលោបល់គ្នន  រវាករកុមការង្ហរតាកខ់តកចាបន់នគណបកសទាាំកពីរ
រចួអ្ស់លវើយ។  

រឯីសមយ័របជុាំសភាសាមញ្ញសាធារណៈលលើកទ៤ីវញិ ការពិភាកា និកអ្នុមត័លសចកតីររកចាបច់ាំននួ០២ រមួមាន
លសចកដីររកចាបស់ដីពី ការទូទាតថ់វកិាទូលៅរបស់រដឋសរមាបក់ាររគបរ់គកឆ្ន ាំ២០១៣ និកលសចកដីររកចាបស់ដីព ីសមាគម នកិ
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អ្កគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល រតូវបានអ្នុមត័លដ្ឋយសលមលកគ្នាំរទ ខតគណបកសមយួប ុលណាណ ុះ។ តោួ ក ការពិភាកាលលើលសចកដី
ររកចាបស់តីពីការទូទាតថ់វកិាទូលៅរបស់រដឋសរមាបក់ាររគបរ់គកឆ្ន ាំ២០១៣ រតូវបានចូលរមួលដ្ឋយគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិខត
គណបកសលនុះមនិចូលរមួកនុកការលលើកនដអ្នុមត័ លដ្ឋយលវតុផលថា លៅមានភាពមនិរបរកតីកនុកការទូទាតថ់វកិាចាំណាយ។ 
ចាំខណកឯការពិភាកាលលើលសចកដីររកចាបស់ដីពីសមាគម និកអ្កគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាល មានខតគណបកសរបជាជនប ុលណាណ ុះ
ចូលរមួកនុកការអ្នុមត័ នកិពភិាកា លដ្ឋយគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ លធវើពវិការមនិចូលរមួកនុកការអ្នុមត័ នកិពិភាកាលលើលសចកដី
ររកចាបល់នុះលទ លដ្ឋយខតសារចាបល់នុះមានចាំណុចជាលរចើនរតូវជខជក និកលសនើឲ្យរយៈលពលកនុកពិភាកាបខនថមលទៀត។ ោ ក
ណាកល៏ដ្ឋយចាបទ់ាាំកពីរលនុះរតូវបាន រដឋសភាលធវើការអ្នុមត័ជាសាថ ពរ លបើលទាុះបីជាមនិមានវតតមានរបស់គណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ
កនុកការអ្នុ មត័កល៏ដ្ឋយ។ ជុាំវញិនូវការអ្នុមត័ចាបល់នុះ រដឋសភាទទួលនូវការរុិះគនព់សីាំណាកម់ជឈដ្ឋឋ នជាតិ នកិអ្នដរជាតិ ថា
មនិទានដ់ល់លពលកនុកការអ្នុមត័ចាបល់នុះ។  

១.២ ដាំលណើ រការននការរបជុាំ/សួរលដញលដ្ឋលរបស់គណៈកមមការជាំនាញននរដឋសភា  

កនុកអ្ាំ ុកលពល១ ឆមាសលដើម ឆ្ន ាំ២០១៥ គណៈកមមការជាំនាញននរដឋសភាបានលធវើសកមមភាពសកមមលរចើនជាករយៈ
លពលដូចគ្នន កនុកលដើមឆ្ន ាំ២០១៤។ គណៈកមមការជាំនាញៗននរដឋសភា បានលធវើការលកាុះអ្លញ្ា ើញរដឋមស្រនដីមកបាំភលកឺនុកគណៈកមមការ
ជាំនាញ និកជបួពិភាកាលៅសាមរីកសួករកព់ន័ធ និកសកមមភាពទទួលរកយបណតឹ កពីរបជាពលរដឋ នកិការចុុះជួបពិភាកា
ការង្ហរជាមយួអាជាា ធរមានសមតថកិចច ឬ/និករបជាពលរដឋ លដើមបពីិនិតយ នកិខសវកយល់ពីបញ្ហា  និកកកវល់នានា នកិរពមទាាំកចុុះ
លៅដល់កខនលកខដលមានទាំនាស់លផសកៗ ពិលសសបញ្ហា ទាំនាស់ដីធលី។ ការសលកេតល ើញថា មានគណៈកមមការជាំនាញទាាំក១០នន
រដឋសភាបានលធវើសកមមភាពរបស់ែលួន ចាំនួន៤៥លលើក ខដលកនុកលនាុះ គណៈកមមការទ១ី មានសកមមភាពចាំនួន៥លលើក គណៈកមម
ការទី២ មានសកមមភាពចាំននួ៣លលើក គណៈកមមការទី៣ មានសកមមភាពចាំនួន៨លលើក គណៈកមមការទី៤ មានសកមមភាពចាំនួន
៥លលើក គណៈកមមការទ៥ី មានសកមមភាពចាំនួន៨លលើក គណៈកមមការទ៦ី មានសកមមភាពចាំនួន៤លលើក គណៈកមមការទ៧ី 
មានសកមមភាពចាំនួន៣លលើក គណៈកមមការទី៨ មានសកមមភាពចាំននួ៤លលើក គណៈកមមការទី៩ មានសកមមភាពចាំនួន២លលើក 
និកគណៈកមមការទ១ី០ មានសកមមភាពចាំនួន៣លលើក។ 

គណៈកមមការជាំនាញដឹកនាាំលដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជាបានលធវើសកមមភាពគួរឲ្យកតស់មាគ ស់ ែុសខបលកពីរយៈលពល
កនលកមក។ ការសលកេតល ើញថា គណៈកមមការជាំនាញដឹកនាាំលដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជា នកិគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិមាន
សកមមភាពរបហាករ់បខវលគ្នន ។ កនុករយៈលពល០៦ខែ គណៈកមមការជាំនាញដឹកនាាំលដ្ឋយ គណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតមិានសកមម
ភាពចាំនួន២៥លលើក រឯីគណៈកមមការជាំនាញដឹកនាាំលដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជាមានសកមមភាពចាំនួន ២០លលើក។ 

កនុករយៈលពលលនុះខដរ ការសលកេតល ើញថា មានរដឋមស្រនតីចាំនួន៨របូ រមួមានដូចជា រដឋមស្រនតីរកសួកបរសិាថ ន រដឋមស្រនដី
រកសួកខផនការ រដឋមស្រនតីរកសួកសុខាភបិាល រដឋមស្រនតីរកសួកអ្បរ់ ាំ យុវជន និកកីឡា រដឋមស្រនតីរកសួកធមមការ និកសាសនា រដឋមស្រនដី
រកសួកលទសចរណ៍ រដឋមស្រនដីរកួសួកវបបធម ៌និកវចិិរតសិលបៈ និករដឋមស្រនតីរកសួកការង្ហរ និកបណតុ ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ រតូវបានលៅ
មកបាំភលលឺដ្ឋយផ្ទទ ល់មាតជ់ាមយួគណៈកមមការជាំនាញរដឋសភា។ ជាមយួគ្នន លនុះកម៏ានការលកាុះអ្លញ្ា ើញតាំណាកអ្កគការសកគមសីុ
វលិចូលបាំភលបឺញ្ហា មយួចាំនួនជាមយួគណៈកមមការជាំនាញផកខដរ។  

ជាកខ់សដកគណៈកមមការជាំនាញទី៧ននរដឋសភា ដឹកនាាំលដ្ឋយអ្នកតាំណាករាស្រសត ខយ ម បញុ្ញឫទធ ិ មកពីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះ
ជាតិបានអ្លញ្ា ើញរដឋមស្រនតីចាំននួ៤របូ មកបាំភលផឺ្ទទ ល់មាតល់ៅកនុករដឋសភារមួមាន លលាក លថាក ែុន រដឋមស្រនតីរកសួកលទសចរណ៍ 
លលាក វក ់ជនួណារ  នុ រដឋមស្រនតរីកសួកអ្បរ់ ាំ យុវជន នកិកឡីា លលាក មនិ  ិន រដឋមស្រនតរីកសួកធមមការ និកសាសនា និកលលាក
រសី លភឿក សកុណា រដឋមស្រនតីរកសួក វបបធម ៌និកវចិិរតសិលបៈលដើមបបីាំភលជុឺាំវញិលរឿកមរណីយដ្ឋឋ នភនាំបូកលគ្ន។  
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បខនថមលលើលនុះ គណៈកមមការជាំនាញទី១ននរដឋសភា ដឹកនាាំលដ្ឋយលលាក លអ្ក នឆអា៊ា ក បានអ្លញ្ា ើញលលាក សួន ប៊ាុនស័កិត 
តាំណាកអ្កគការសកគមសីុវលិខដលលធវើការលលើលរឿកដីធលឺ លដើមបពីិភាកាការង្ហរលលើលរឿកជលមាល ុះដីធលីលៅកមពុជា និកលកាុះអ្លញ្ា ើញ 
លលាក សាយ សាំអាល់ រដឋមស្រនដីរកសួកបរសិាថ ន បាំភលពឺីករណីទាំនាស់ដធីីលលៅរសុកបទុមសាគរ និករសុកគិរសីាគរលែតតលកាុះកុក។ 

លលើសពីលនុះ គណៈកមមការជាំនាញទី៣ននរដឋសភា ដឹកនាាំលដ្ឋយលលាក ប ុល វាំម បានអ្លញ្ា ើញ លលាក ឆ្យ ថន លទស
រដឋមស្រនតី រដឋមស្រនតីរកសួកខផនការ មកបាំភលពឺីកិចចដាំលណើ រការការង្ហរ និកបញ្ហា របឈមលផសកៗរបស់រកសួកខផនការ និកជួបពិភាកា
ការង្ហរជាមយួលលាក អ្៊ាុក រា ប៊ាុន រដឋមស្រនដីរកសួកកសិកមម រកុាខ របមាញ់ និកលនសាទ នកិលលាកសាយ សាំអាល់ រដឋមស្រនដីរកសួក    
បរសិាថ ន លដើមបខីសវកយល់លទធផលការង្ហរននរកសួកសាម។ី គណៈកមមការទី៣ ដខដលកប៏ានជួបពិភាកាការង្ហរជាមយួរកុម
អ្កគការសកគមសីុវលិ រមួមាន វទិាសាថ នតស៊ាូមត ិនិកលគ្នលនលោបាយ (API) អ្កគការអ្ភវិឌ្ឍន ៍នកិភាពជានដគូកនុកសកមមភាព 
(DPA) និកអ្កគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាលសីតពីកមពុជា (NGO Forum)។ រឯីគណៈកមមការទី០៨ លលាករសី ខក សុវណណ រតន ៍បាន
ជួបពិភាកាជាមយួ ឯកឧតតម ម ម ប៊ាុនលវក រដឋមស្រនតី រកសួកសុខាភបិាល លលើលសចកតីររកចាបស់តីពី ការរតួតពិនិតយផលិតផល
ថាន ាំជក។់ 

លដ្ឋយខ ក គណៈកមមការជាំនាញខដលដឹកនាាំលដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជា បានលធវើសកមមភាពមយួចាំននួដូចជា     
គណៈកមមការជាំនាញទ២ីននរដឋសភា ដឹកនាាំលដ្ឋយ លលាក ជាម លយៀប បានជួបពិភាកាការង្ហរជាមយួ លលាក មុាំ គក ់នាយក
របតិបតតិអ្កគការសមពន័ធលដើមបសុីែភាពកមពុជា កនុកលគ្នលបាំណកខសវកយល់ពីលសចកតីររកចាបស់តីពីការរតួតពិនតិយផលិតផលថាន ាំ
ជក ់លៅវមិានរដឋសភា។ គណៈកមមការទ៥ីននរដឋសភា ដកឹនាាំលដ្ឋយលលាក ឈាក វនុ បានចុុះលៅសាលារសុកថមលគ្នលលែតតបាត់
ដាំបក លដើមបចូីលរមួពធិីផសពវផាយសភាពការណ៍នលោបាយលរកាយនថៃលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកតាំណាករាស្រសតនីតិកាលទី៥ នកិលធវើ
បទបង្ហា ញភមូសិាស្រសដនលោបាយ លដើមបកីារសលរមចរតឹមរតូវ និកវស័ិយការទូតសភាលៅសកលវទិាល័យបាតដ់ាំបក។ គណៈ
កមមការទី៤ននរដឋសភា ដឹកនាាំលដ្ឋយលលាក វ៊ាុន លណក បានដឹកនាាំសមាជកិ សមាជិកា ចុុះបាំលពញលបសកកមមសិកាខសវកយល់
ការង្ហររកព់ន័ធនកឹភារកិចចគណៈកមមការលៅលែតតកណាត ល និកលែតតតាខកវ។ គណៈកមមការទី៦ននរដឋសភា ដកឹនាាំលដ្ឋយលលាក 
ខប ន បញ្ហញ  បានចុុះបាំលពញលបសកកមមលៅលែតតកាំពកច់ាម និកលែតតតបូក មុ ាំ លដើមបសិីកាខសវកយល់ពីការអ្នុវតតនច៍ាប ់ នកិការ
របរពឹតតិលៅននរបពនធតុ័លាការកនុកលែតតទាាំកពីរលនុះ។ គណៈកមមការទី៩ននរដឋសភា ដឹកនាាំលដ្ឋយលលាករសី និន សាផុន បានចុុះ
បាំលពញលបសកមមលៅលែតតបាតដ់ាំបក នកិលែតតបនាទ យមានជយ័ ខសវកយល់ពីសកមមភាពការង្ហរ ទិសលៅអ្នុវតតបនដ និកចុុះពិនិតយ
សិមទិធផលនានាកនុកលែតតទាាំកពីរ។  

កនុកអ្ាំ ុកលពលលនុះខដរ សលកេតល ើញមានកិចចអ្នដរាគមនព៍គីណៈកមមការជាំនាញននរដឋសភា មានសកមមភាពជាកឆ្ន ាំមនុ 
ជាកខ់សដក គណៈកមមការទ១ីននរដឋសភា បានចុុះលធវើសិការសាវរជាវលលើបណដឹ កមានចាំននួ០៤ករណី។ ជាកខ់សដកនថៃទី២០ មករា 
ឆ្ន ាំ២០១៥ គណៈកមមការជាំនាញទី១ននរដឋសភា ដកឹនាាំលដ្ឋយលលាក លអ្ក នឆអា៊ា ក ចុុះលបកសកមមលដើមបពីនិិតយ អ្លកេត រសាវរជាវ
ពីករណីទាំនាស់ដីធលីកនុកលែតតតបូក មុ ាំ និកលែតតរកលចុះ តាមរកសបណតឹ ករបជាពលរដឋ ដ្ឋកជូ់នគណៈកមមការជាំនាញរដឋសភា លដ្ឋយ
ជួបជាមយួរបជាពលរដឋរកលរគ្នុះទាាំកពីរលែតត នកិរកុមវ៊ាុនវនិិលោគចាំការលៅស៊ាូ Co.LTD រកុមវ៊ាុនយូប៊ាអី្ុី ឌ្ីលវ ុបលមន រកុម
វ៊ាុនដ្ឋយណាម រកុមវ៊ាុនកាសូទឹម និករកុមវ៊ាុនដួកលទៀករកលចុះ រា បល់ប៊ាើរឌ្ីលវ ុបលមន លីមធីីត។ លៅនថៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៥ គណៈកមមការទ១ី ដខដល បានលធវើការសរមបសរមួលលដ្ឋុះរសាយករណីបណដឹ កវវិាទរបស់របជាពលរដឋលៅភូម ិរក 
លដ្ឋយចុុះផ្ទទ ល់លៅទីតាាំកចាំននួ៧លលើក និកជួបលៅភនាំលពញចាំនួន៥លលើក និកចុុះលៅសួរពកីារសាំលរចចិតតរបស់របជាជនមានទាំនាស់
ដីលៅភូម ិរក។ លលើលពីលនុះ លៅនថៃទី២២-២៤ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ គណៈកមមការទី១ននរដឋសភា បនតលបសកកមមចុុះអ្លកេត
លលើករណីបញ្ហា ជលមាល ុះដីធលី ចាំនួន១៧ករណី កនុករសុកចាំននួ៣ននលែតតរពុះសីវនុ គឺរសុកសទឹកហាវ រសុកនរពនប ់ និករកុករពុះ
សីវនុ លដ្ឋយបានជួបរបជាពលរដឋនរស់លៅកនុកតាំបនទ់ាំនាស់ និកបានពិនិតយទីតាាំកដីទាំនាស់ នកិជួបពិភាកាជាមយួលលាក  
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ឈតិ សុែុន អ្ភបិាលលែតតរពុះសីវនុ រមួទាាំកអាជាា ធរថាន ករ់សុក/ែណឌ  និកសង្ហេ ត/់ ុាំ លដើមបរីកដាំលណាុះរសាយជូនរបជា
ពលរដឋរស់លៅកនុកតាំបនទ់ាំនាស់។ ការអ្នដរាគមនល៍នុះ សលកេតល ើញមានទទួលបានលទធផល លដ្ឋយមានការលឆលើយពអីាជាា ធរលែតត 
លដ្ឋយបានលដ្ឋុះរសាយជូនរបជាពលរដឋទាំនាស់ លៅសាព នលឆុះអ្ូរលរតុះ លធើវការចាបល់ឆ្ន តដសីមបទានសកគមកចិច ចាំលរុះករណីរបជា
ពលរដឋរកទាំនាស់ដនទ អាជាា ធរនឹកលធវើការលដ្ឋុះរសាយជូនបនដលទៀត។ បខនថមលលើលនុះ បនាទ បព់ីបានទទួលរកយបណតឹ កពីរបជាជន 
លៅនថៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ គណៈកមមការទី១ននរដឋសភា បានចុុះមកភាល ម ចុុះជបួរបជាពលរដឋរកវវិាទដធីលី ករណីទាំនាស់
ដីធលី រវាករបជាពលរដឋភូមកិាំពកអ់្ុស ជាមយួរកុមវ៊ាុនឧកញា  លអ្ក ឌ្ីប ូ អ្ភវិឌ្ឍន ៍លៅ ុាំកាំពកអ់្ុស រសុកពញាឮ លែតតកណាត ល 
លដ្ឋយមានបណដឹ កមកគណៈកមមការទី១ននរដឋសភា។ គណៈកមមការ បានលធវើការអ្លកេត និករបមូលពត័ម៌ានទាាំកសកខាកលដើមបី
លធវើការសិកា រសាវរជាវ សរមបសរមួល និកសាំណូមពរជរមុញលអាយសាថ បន័រកព់ន័ធទាាំកអ្ស់ចូលរមួពលនលឿនការលដ្ឋុះរសាយ
ជូនរបជាពលរដឋ នកិរកុមវ៊ាុនឲ្យបានឆ្ប។់  

II. សកមមភាពចុុះមូលោឋ ៃរបសត់ំណាករា្សត 

ពត័ម៌ានអ្ាំពីការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់តាំណាករាស្រសត អ្នកសលកេតការណ៍ែុមខស្រវវល បានរបមូលពីការោិល័យតាំណាករាស្រសត
តាមបណាត រាជធានី លែតត ពសីាន កក់ារគណបកសនលោបាយរបចាាំរាជធានី លែតត ពីរបពន័ធផសពវផាយនានា និកពីជាំនួយការអ្នក
តាំណាករាស្រសតផ្ទទ ល់លៅតាមលទធភាព និកមលធាបាយខដលអ្នកសលកេតការណ៍អាចលធវើបាន។ ដូលចនុះពត័ម៌ានខដលលយើកែាុ ាំទទួល
បានពីការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់តាំណាករាស្រសតទាាំកពីរគណបកសលនុះ អាចតិចជាកចាំននួចុុះជាកខ់សតក លដ្ឋយលវតុថា ការចុុះមូលដ្ឋឋ ន
របស់អ្នកតាំណាករាស្រសតភាគលរចើន គឺមនិបានផតល់ពត័ម៌ានជាកល់ាកល់ៅឱ្យមស្រនតីការោិល័យតាំណាករាស្រសតលៅតាមមណឌ លលនាុះ
ល ើយ។ ទនទឹមគ្នន លនុះអ្នកសលកេតការណ៍ែុមខស្រវវលកជ៏បួការលាំបាកកនុកការរបមូលពត័ម៌ានពីអ្នកតាំណាករាស្រសតមយួចាំនួន ជា
ពិលសសរបាយការណ៍សកមមភាពរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតពីគណបកសរបជាជនកមពុជា។ 

២.១ សកមមភាពរបស់តាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជា 
លៅកនុកអ្ាំ ុកលពលពីខែមករា ដល់ខែមថុិនា តាមពត័ម៌ានខដលែុមខស្រវវលទទួលបានមានអ្នកតាំណាករាស្រសតពគីណ

បកសរបជាជនកមពុជា ចាំនួន៣៨របូ លសមើនឹក ៥៥,៨៨% ននចាំនួនអ្នកតាំណាករាស្រសតសរបុខដលមានចាំននួ៦៨របូ បានចុុះមូលដ្ឋឋ ន
សរបុ៨៥លលើក។ 

តារាកទ១ី៖ លគ្នលបាំណកននការចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជា 

 ង្ោលប ំកនៃការចុុះមូលោឋ ៃទកំ ៨៥ង្លើករបសត់ំណាករា្សរ
គ បកសប្បជាជៃកមពជុា 

 
៣៨ របូ 

ជួបសាំលណុះសាំណាល សាកសួរសុែទុកខ ខចកអ្ាំលណាយ និកការសលមាព ធសមទិធផលនានា ៤៨ លលើក 

ការចុុះពរកឹកនផទកនុក និកបណាត ញគណបកស ០៧ លលើក 

ការចុុះអ្មដាំលណើ រជារកុម ឬអ្មដាំលណើ រថាន កដ់ឹកនាាំ ២៧ លលើក 

ការចូលរមួកនុកលវទិកាសាធារណៈ ០២ លលើក 

ការអ្នដរាគមន ៍និកលដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានា ០១ លលើក 

សរបុលគ្នលបាំណកតាមគណបកស ៨៥ លលើក 
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តារាកទ១ីខាកលលើលនុះ បង្ហា ញពីការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតខដលភាគលរចើន ការចុុះមូលដ្ឋឋ នលផ្ទត តលៅលលើ
លគ្នលបាំណកជបួសាំលណុះសាំណាល សាកសួរសុែទុកខ ខចកអ្ាំលណាយ និកសលមាព ធសមទិធិផលនានាមានចាំនួន ៤៨លលើក (លសមើ
នឹក៥៦,៤៧%ននការចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ)។ ការចុុះមូលដ្ឋឋ នកនុកលគ្នលបាំណកអ្មដាំលណើ រថាន កដ់ឹកនាាំគណបកសរបស់ែលួនមានចាំនួន 
២៧លលើក (លសមើនឹក៣១,៧៦%ននការចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ) កនុកលគ្នលបាំណកចុុះពរកឹកនផទកនុក និកបណាត ញគណបកសមានចាំនួន 
០៧លលើក (លសមើនឹក៨,២៤%ននចាំនួនចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ) កនុកលគ្នលបាំណកចូលរមួលវទកិា ឬសិកាខ សាលាសាធារណៈមានចាំនួន 
០២លលើក (លសមើនឹក២,៣៥%ននការចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ) នកិកនុកលគ្នលបាំណកអ្នតរាគមន ៍ និកលដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានារបស់របជា
ពលរដឋមានចាំននួ១ លលើក (លសមើនឹក១,០៧%ននការចុុះមលូដ្ឋឋ នសរបុ)។  

 គួរបញ្ហា កខ់ដរថា តារាកខាកលលើ ែុមខស្រវវលសលកេតល ើញថា តាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជា ការចុុះមូលដ្ឋឋ ន 
គឺភាគលរចើនលផ្ទត តខតលៅលលើការចុុះសាំលណុះសាំណាលសួរសុែទុកខរបជាពលរដឋ លដ្ឋយមនិសូវមានសកមមភាពអ្នតរាគមន ៍ និក
លដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានារបស់របជាពលរដឋលទ។ 
 

-ការចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់តាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជា (៣៨របូ ចុុះបានសរបុ៨៥លលើក) ខាកលរកាមលនុះគជឺាករណីែលុះៗនន
ការចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតននគណបកសលនុះ៖ 

 អ្នកតាំណាករាស្រសត វ៊ាុន មា នី មណឌ លកាំពក់សអឺ អ្នកតាំណាករាស្រសដខប ន បញ្ហញ  មណឌ លនរពខវក និកអ្នកតាំណាករាស្រសត 
ជាម លយៀប មណឌ លនរពខវក ចុុះមូលដ្ឋឋ នលរចើនជាកលគ កនុកចាំលណាមអ្នកតាំណាករាស្រសតននគណបកសែលួន។ ជាក់ខសដកកាលពីនថៃ
ទី ២៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតតម វ៊ាុន មា នី អ្នកតាំណាករាស្រសត មណឌ លកាំពក់សអឺ ចូលរមួកនុកកមមវធិីកាតែ់ណ័ឌ សីមាវតតនរព
លឈៀក  ុាំឬសសសីាញ់ រសុកសីុធរកណាដ ល លែតតនរពខវក។ បខនថមលលើលនុះ កាលពីនថៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥  ឯកឧតតម 
វ៊ាុន មា នី អ្នកតាំណាករាស្រសត មណឌ លកាំពក់សអឺ បានចុុះបាំរក់ឧបករណ៍ជាំនួយរតលចៀកជូនរបជាពលរដឋចាស់ជរា និកកុមារ
ចាំនួន១៤៩៤នាក។់ ចាំខណកឯកឧតតម ខប ន បញ្ហញ  អ្នកតាំណាករាស្រសត មណឌ លនរពខវក កាលពីនថៃទី១៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ចុុះសាំលណុះសាំណាលជាមួយរបជាពលរដឋរកលរគ្នុះអ្គគិភ័យឆ្បលឆុះផារកអ្លណដើ ក សថិតលៅកនុកភូមិរបសាទ  ុាំរបសាទ រសុក
កាំពក់រតខបក លែតតនរពខវក និកលៅនថៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតតមបានជួបរបជុាំជាមួយមស្រនដីគណបកសរសុកកាំពក់
រតខបកលៅទីសាន ក់ការគណបកសរបចាាំរសុកកាំពក់រតខបក។ រឯី ឯកឧតតម ជាម លយៀប អ្នកតាំណាករាស្រសតមណឌ លនរពខវក ជួបជុាំ
ជាមួយសកមមជនគណបកស លដើមបរីបជុាំបូកសរុបការង្ហររបចាាំខែមីនា លៅទីសាន ក់ការគណបកសរបជាជនកមពុជា សថិតកនុក  ុាំ
កាំពក់លាវ រកុកនរពខវក លែតតនរពខវក កាលពីនថៃទី២០ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥  និកលៅនថៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតតម
បានចុុះជួបរបជុាំជាមួយសមាជិកគណបកស របជាពលរដឋរបមាណ ៦១២នាក់ លៅទីសាន ក់ការគណបកសរបជាជនកមពុជា សថិត
លៅកនុក ុាំ កាំពក់លាវ រកុកនរពខវក លែតតនរពខវក កនុកលគ្នលបាំណកផសពវផាយចាបស់ដីពីការលរៀបចាំ និកការរបរពឹតតិលៅននគណៈ
កមាម ធិការជាតិលរៀបចាំការលបាុះលឆ្ន ត និកចាប់សដីពីការលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកតាំណាករាស្រសដ។  

 

២.២ សកមមភាពរបស់តាំណាករាស្រសតគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាត ិ
លៅកនុកអ្ាំ ុកលពលពីខែមករា ដល់លដើមខែមថុិនា នននីតិកាលទី៥លនុះ តាមពត័ម៌ានខដលែុមខស្រវវលទទួលបានពីបណាត ញ

របស់ែលួន គណបកស ការោិល័យតាំណាករាស្រសដ និកពីរបពន័ធផសពវផាយនានា មានអ្នកតាំណាករាស្រសដពីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ
ចាំនួន ៣២របូ លសមើនឹក៥៨,២០%ននចាំននួអ្នកតាំណាករាស្រសតសរបុខដលមានចាំនួន៥៥របូ បានចុុះមូលដ្ឋឋ ន/លធវើសកមមភាពសរបុ
៥២៧លលើក។ 
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តារាកទ២ី៖ លគ្នលបាំណកននការចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាត ិ

ង្ោលប ំកនៃការចុុះមូលោឋ ៃទកំ ៥២៧ង្លើករបសត់ំណាក
រា្សរគ បកសសង្្ រ្ ុះជាត ិ

 
៣២ របូ 

ជួបសាំលណុះសាំណាល សាកសួរសុែទុកខ និកខចកអ្ាំលណាយ ៣៣១ លលើក 

ការចុុះពរកឹកនផទកនុក និកបណាត ញគណបកស ៧៧ លលើក 

ការចុុះអ្មដាំលណើ រជារកុម ឬអ្មដាំលណើ រថាន កដ់ឹកនាាំ ៨៦ លលើក 

ការចូលរមួកនុកលវទិកាសាធារណៈ ២២ លលើក 

ការអ្នដរាគមន ៍និកលដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានា ១១ លលើក 

សរបុលគ្នលបាំណកតាមគណបកស ៥២៧ លលើក 
 

តារាកទ២ីលនុះ បង្ហា ញពីការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតពីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ ភាគលរចើនលផ្ទត តលៅលលើលគ្នល
បាំណកជួបសាំលណុះសាំណាល សាកសួរសុែទុកខ និកខចកអ្ាំលណាយមានចាំនួន ៣៣១លលើក (លសមើនឹក ៦២,៨១% ននការចុុះមូល
ដ្ឋឋ នរបស់បកសែលួនសរបុ)។ ការចុុះមូលដ្ឋឋ នកនុកលគ្នលបាំណកពរកកឹនផទកនុក និកបណាត ញគណបកសមានចាំនួន ៧៧លលើក (លសមើនកឹ
១៤,៦១%ននការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់បកសែលួនសរបុ) កនុកលគ្នលបាំណកចុុះអ្មដាំលណើ រថាន កដ់ឹកនាាំមានចាំនួន ៨៦លលើក (លសមើនឹក
១៦,៣២%ននចាំនួនចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ) កនុកលគ្នលបាំណកចូលរមួលវទិកា ឬសិកាខ សាលាសាធារណៈមានចាំនួន ២២លលើក (លសមើ
នឹក៤,១៧%ននការចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ) និកកនុកលគ្នលបាំណកអ្នតរាគមន ៍ នកិលដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានារបស់របជាពលរដឋមាន 
ចាំនួន ១១លលើក (លសមើនឹក ២,០៩%ននការចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ)។ 

 គួរបញ្ហា កខ់ដរថា តារាកខាកលលើ ែុមខស្រវវលសលកេតល ើញថាតាំណាករាស្រសដមកពីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិការចុុះមូលដ្ឋឋ ន
គឺភាគលរចើនលផ្ទត តលលើលគ្នលបាំណកជបួសាំលណុះសាំណាល សាកសួរសុែទុកខ និកខចកអ្ាំលណាយ និកការចុុះពរកឹកនផទកនុក នកិ    
បណាត ញគណបកស។ ជាមយួគ្នន លនុះតាំណាករាស្រសដកប៏ានលធវើសកមមភាពកនុកលគ្នលបាំណកអ្នតរាគមន ៍ នកិលដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានា
របស់របជាពលរដឋផកខដរ។ 

-ការចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់តាំណាករាស្រសដគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាត ិ ( ៣២របូ ចុុះបានសរបុ  ៥២៧លលើក) ខាកលរកាមលនុះ គជឺាករណី
ែលុះៗននការចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដននគណបកសលនុះ៖ 

អ្នកតាំណាករាស្រសដ ខក សុវណណ រតន ៍មណឌ លលសៀមរាប អ្នកតាំណាករាស្រសដ ចាន ់លចក មណឌ លកណាដ ល និកអ្នកតាំណាករាស្រសដ 
កក គមឹហាក ់ មណឌ លនរពខវក បានចុុះមូលដ្ឋឋ នលរចើនជាកលគកនុកចាំលណាមតាំណាករាស្រសដគណបកសែលួន។ ជាកខ់សដកកាលពីនថៃទី
០៨ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ លលាកជាំទាវ ខក សុវណណ រតន ៍ តាំណាករាស្រសដមណឌ លលសៀមរាប បានចុុះលៅសួរសុែទុកខ និកសាំលណុះ   
សាំណាលជាមយួរបជាពលរដឋរកលរគ្នុះលរឿកដីធលីចាំនួន ៣០រគួសារ ខដលមនិទានប់ានទទួលសាំណកពីការអ្ភវិឌ្ឍនទ៍ាំនបម់ាេ ក់
របស់រកុមវ៊ាុនចិន លៅភមូដុិបលតាន ត  ុាំពរកលលើ រសុកជីខរកក លែតតលសៀមរាប និកលៅនថៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ លលាក
ជាំទាវបានចុុះលៅសួរសុែទុកខ និកសាំលណុះសាំណាលជាមយួរបជាពលរដឋរកលរគ្នុះលដ្ឋយសារការឆលកជាំកឺលអ្ដស៍លៅភមូរិកា រសុក
សខកេ លែតតបាតដ់ាំបក។ លៅនថៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតតម ចាន ់ លចក អ្នកតាំណាករាស្រសដមណឌ លកណាដ ល បានចុុះ
ពរកឹករចនាសម័ពនធគណបកស ខដលបានលរៀបចាំល ើកលៅទីសាន កក់ារគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ រសុកែាចក់ណាដ ល និករសុក
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មុែកាំពូល លដ្ឋយមានសកមមជនមូលដ្ឋឋ នរបស់ែលួនចូលរមួចាំនួន ១៣២របូ និកកាលពីនថៃទី២១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតតម
បានចុុះរបជុាំបូកសរបុការង្ហរនផទកនុកគណបកសលៅទីសាន កក់ារគណបកសរសុកលកាុះធាំ លែតតកណាដ ល លដ្ឋយមានសមាជកិចូលរមួ 
ចាំនួន៣៤របូ។ ចាំខណកអ្នកតាំណាករាស្រសដ កក គមឹហាក ់មណឌ លកាំពកច់ាម នារលសៀលនថៃទី២៧ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតដម 
រមួនិកសមាជិករបស់គណៈកមមការទី៣ បានជួបរបជុាំ សួរសុែទុកខ  និកលធវើការសាំលណុះសាំណាលជាមយួបកបអូនរបជាពលរដឋលៅ
ភូមអិ្នលកស់ាវ យ  ុាំរពុះរ ាំកិល រសុកថាឡាបរវិា ត ់ លែតដសទឹកខរតក  ខដលកាំពុកខតមានកដីរពួយបារមភចាំលរុះគលរមាកការសាកសក់
ទាំនបវ់ារអី្គគិសនីដនសាវុក របស់របលទសឡាវ និកកាលពីនថៃ២៦ ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតតមបានចុុះបកូសរបុលទធផល
ការង្ហរ និកលរៀបចាំរចនាសមពន័ធថាន កម់ូលដ្ឋឋ ន នកិខផនការសកមមភាពជាមយួថាន កដ់ឹកនាាំថាន កម់ូលដ្ឋឋ នរបស់គណបកសលៅទីសាន ក់
ការគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ សថិតលៅភូមរិកាទាវ រ  ុាំខរពកលរធិ៍ រសុករសីសនធរ លែតតកាំពកច់ាម។  

២.៣ សកមមភាពរបស់តាំណាកពគីណបកសរបជាជនកមពុជាលធៀបនកឹសកមមភាពតាំណាករាស្រសតពគីណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាត ិ
ខាកលរកាមលនុះគឺជាការលរបៀបលធៀបអ្ាំពីចាំននួជារមួ និកចាំនួនលៅតាមលគ្នលបាំណកននការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់តាំណាក

រាស្រសតពីគណបកសរបជាជនកមពុជា និកតាំណាករាស្រសតពគីណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ។ 

 

រកាវវិកទី១៖ ចាំនួនននការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជាលធៀបនឹកតាំណាករាស្រសដគណបកស
សលស្រង្ហគ ុះជាតិ 

  
 លបើលរបៀបលធៀបននការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជា និកតាំណាករាស្រសដរបស់គណបកស
សលស្រង្ហគ ុះជាតិ លៅកនុកចលនាល ុះលពលលនុះល ើញថា ចាំននួចុុះមលូដ្ឋឋ ន/លធវើសកមមភាពរបស់តាំណាករាស្រសតគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិមាន
ចុុះលធវើសកមមភាពមូលដ្ឋឋ នលរចើនជាកតាំណាករាស្រសដគណបកសរបជាជនកមពុជា។  

 តាមទិនននយ័ខដលែុមខស្រវវលទទួលបាន អ្នកតាំណាករាស្រសតមកពីគណបកសរបជាជនកមពុជាបានចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ ៨៥
លលើក លវើយតាំណាករាស្រសដពគីណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិបានលធវើសកមមភាពលៅមូលដ្ឋឋ នសរបុ ៥២៧លលើក។ 
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តារាកទ៣ី៖ ការលរបៀបលធៀបចាំននួននការចុុះមលូដ្ឋឋ នតាមលគ្នលបាំណករវាកតាំណាកស្រសតពគីណបកសរបជាជនកមពុជា នកិតាំណាក
រាស្រសតពគីណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាត ិ

ង្ោលប ំកនៃការចុុះមូលោឋ ៃទកំ ៦១២ 
ង្លើករបសត់ណំាករា្សតនៃគ បកសទកំពីរ 

 
៣៨ របូ 

 
៣២ របូ 

សរបុលគ្នល 

បាំណក 

ជួបសាំលណុះសាំណាល សាកសួរសុែទុកខ ខចកអ្ាំលណាយ 
និកការសលមាព ធសមទិធផលនានា 

៤៨ (៥៦.៤៧%) ៣៣១ (៦២.៨១%) ៣៧៩ (៦១.៩៣%) 

ការចុុះពរកឹកនផទកនុក និកបណាត ញគណបកស ០៧ (៨.២៤%) ៧៧ (១៤.៦១%) ៨៤ (១៣.៧៣%) 

ការចុុះអ្មដាំលណើ រជារកុម ឬអ្មដាំលណើ រថាន កដ់ឹកនាាំ ២៧ (៣១.៧៦%) ៨៦ (១៦.៣១%) ១១៣ (១៨.៤៦%) 

ការចូលរមួកនុកលវទិកាសាធារណៈ ០២ (២.៣៥%) ២២ (៤.១៧%) ២៤ (៣.៩២%) 

ការអ្នដរាគមន ៍និកលដ្ឋុះរសាយបញ្ហា នានា ០១ (១.១៨%) ១១ (២.០៩%) ១២ (១.៩៦%) 

សរបុលគ្នលបាំណកតាមគណបកស ៨៥ (១០០%) ៥២៧ (១០០%) ៦១២ (១០០%) 

 

រកាវវកិទ២ី៖ ភាគរយចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតតាមគណបកសលធៀបភាគរយននអាសនៈសភា 

 ការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសតតាមគណបកសលធៀបលៅនឹកភាគរយននអាសនៈរដឋសភាតាមគណបកសកនុក
អ្ាំ ុករយៈលពលឆមាសលនុះ បានបង្ហា ញថា តាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជាខដលមានអាសនៈ៥៥% លៅកនុករដឋសភា 
បានចុុះមូលដ្ឋឋ ន ១៣,៨៩% ននចាំនួនចុុះមូលដ្ឋឋ នសរបុ។ តាំណាករាស្រសដគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិខដលមានអាសនៈ៤៥% លៅ
កនុករដឋសភា បានចុុះមូលដ្ឋឋ នបាន ៨៦,១១% ននការលធវើសកមមភាពសរបុ។  
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២.៤ ដាំលណើ រការមនិរបរកតនីនការោិល័យតាំណាករាស្រសត  

ការោិល័យតាំណាករាស្រសដ ជាទីកខនលកលធវើការង្ហររបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដ លៅលពលខដលតាំណាករាស្រសដចុុះមូលដ្ឋឋ នលនាុះ
និកជាកខនលកផារភាា បទ់ាំនាកទ់ាំនករវាកតាំណាករាស្រសដ និកមាច ស់លឆ្ន ត។ លលើសពីលនុះ ការោិល័យតាំណាករាស្រសតកជ៏ាទីកខនលកមយួ
ខដលសរមាបប់លរមើដល់ផលរបលោជនរ៍បជាពលរដឋលដ្ឋយមនិរបកានព់គីណបកសនលោបាយ និកជាកខនលកមយួសរមាបទ់ទួល
រកយបណតឹ ករបស់របជាពលរដឋ លដើមបលីផាើជូនលៅអ្នកតាំណាករាស្រសត ខដលជាអ្នកតាំណាករបស់ែលួន លធវើការលដ្ឋុះរសាយតាម
មលធាបាយលផសកៗ។ 

អ្នកសលកេតការណ៍ែុមខស្រវវលរបចាាំកនុករាជធាន-ីលែតតទាាំកអ្ស់បានសលកេតល ើញថា ដាំលណើ រការននការោិល័យតាំណាក
រាស្រសតលៅតាមបណាត លែតតមយួចាំនួនហាកម់ានដាំលណើ រការរបលសើរជាកមុន លដ្ឋយមានការលបើកដាំលណើ រការបាំលពញតនួាទីការង្ហរ 
ប ុខនដលៅមានការោិល័យែលុះមានដាំលណើ រមនិរបរកត ី លររុះមនិបានបាំលពញតួនាទកីារង្ហររបស់ែលួនល ើយ លដ្ឋយបានបិទទាវ រមនិ
ដាំលណើ រការ ឬដាំលណើ រការមនិលពញលលញ។ 

ការឃ្ល ាំលមើលល ើញថា កនុកចាំលណាមរាជធានី/លែតត ខដលមានការោិល័យតាំណាករាស្រសត បានលបើកដាំលណើ រការ និក
បាំលពញតួនាទីែលួនកនុកលនាុះរមួមានលែតតបនាទ យមានជយ័ លែតតបាតដ់ាំបក លែតតកាំពកច់ាម លែតតកាំពកធ់ាំ លែតតកាំពត លែតតកណាត ល 
លែតតនប លិន លែតតលកាុះកុក លែតតរកលចុះ លែតតរពុះវហិារ លែតតលសៀមរាប លែតតរពុះសីវនុ លែតតសទឹកខរតក លែតតសាវ យលរៀក លែតត
តាខកវ លែតតកាំពកឆ់្ន ាំក នកិរាជធានីភាំនលពញ។ ប ុខនដមានលសចកតីរាយការណ៍ពីមស្រនដីបលរមើការលៅតាមការោិល័យតាំណាករាស្រសដ
ទាាំកលនាុះថា ែលួនមនិបានទទលួ ពត័ម៌ានពីការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដលពញលលញលនាុះលទ លដ្ឋយសារខតអ្នកតាំណាក
រាស្រសដភាគលរចើនមនិបានផដល់ពត័ម៌ានលៅលពលខដលែលួនចុុះលបសកកមម។ លដ្ឋយខ កការោិល័យតាំណាករាស្រសដរបចាាំលែតត
បនាទ យមានជយ័វញិ មានលសចកតីរាយការណ៍ថា មនិទានម់ានបុគគលិកបលរមើការរគបរ់គ្ននល់នាុះលទ លរលគឺមានមស្រនដីបលរមើការខត
មាន កប់ ុលណាណ ុះ ែណៈខដលបានលសនើសុាំបខនថម ប ុខនតមនិទានល់ ើញលសចកតីសលរមច។  

លដ្ឋយខ កការោិល័យតាំណាករាស្រសតកនុកលែតតខកបមនិទានប់ានលបើកដាំលណើ រការ និកបាំលពញតួនាទីការង្ហរែលួនលទ 
លដ្ឋយមនិទានម់ានមស្រនដីរបចាាំការ លដ្ឋយសារខតការោិល័យលទើបនឹកសាកសកល់វើយ រឯីការោិល័យតាំណាករាស្រសដកនុកលែតត
មណឌ លគីរមីនិទានស់ាកសករ់ចួរាល់លនាុះលទ។ ែណៈខដលលែតតឧតតរមានជយ័ នកិលែតតលរធិ៍សាត ់ មនិទានម់ានការោិល័យ
តាំណាករាស្រសតលៅល ើក។  

III. ដ្ំង្ ើ រការអគរង្លខា ិការោឋ ៃរដ្ឋសភា ៃិកកិចចអៃតរាគមៃ៍របសត់ំណាករា្សត ៃិករដ្ឋសភា 

៣.១ ការអ្នុវតតនច៍ាំលរុះលិែតិចូលរបស់អ្គគលលខាធកិារដ្ឋឋ នននរដឋសភា 

អ្គគលលខាធិការដ្ឋឋ នរដឋសភា ជាលសនាធិការផ្ទទ ល់របស់រដឋសភា ទទួលបនទុកខាកការលរៀបចាំលធវើកាំណតល់វតុរបស់រដឋ
សភា និករបស់គណៈកមមការនានា និកទទួលរា បរ់កនូវរគបក់ិចចការរដឋបាល និកផតល់លសវារទរទកល់លើការង្ហរទូលៅនានាជូនរដឋ
សភា និកគណៈកមមការទាាំកអ្ស់ រពមទាាំកទាំនាកទ់ាំនកលផសកៗលរៅរដឋសភា2។ 

រាល់លិែិតខដលដ្ឋកជូ់នឲ្យរដឋសភារតូវឆលកតាមរដឋបាលរដឋសភា បនាទ បម់ករដឋបាលរដឋសភាចាតខ់ចកលិែិតលៅតាម
កមមវតថុរបស់មាច ស់លិែិត។ លិែិតខដលចូលរដឋបាលននរដឋសភារតូវខបកខចកនីតិវធិលីៅតាមរបលភទននតាមកមមវតថុននលិែិត។ រាល់

                                              
2 របការ ១៤ ថមី ននបទបញ្ហា នផទកនុកននរដឋសភា ននរពុះរាជាណាចរកកមពុជា 
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លិែិតខដលលសនើសុាំជួបពិលរគ្នុះលោបល់ជាមយួគណៈកមមការជាំនាញនានាននរដឋសភា ឬលិែិតលផសកៗលសនើសុាំជួបអ្នកតាំណាករា
ស្រសដ រតូវបានរដឋបាលដ្ឋកជូ់នលដ្ឋយផ្ទទ ល់លៅគណៈកមមការជាំនាញ ឬតាំណាករាស្រសដលនាុះ។  

លដ្ឋយខ កលិែិតខដលដ្ឋកល់សនើសុាំបញ្ហា លផសកៗ ខដលមនិទាកទ់កនឹករដឋសភា ប ុខនតទាកទ់កគណបកសនលោបាយ
ខដលមានអាសនៈកនុករដឋសភាគឺរដឋបាលសភាលផាើលិែិតទាាំកលនាុះលៅជូនរកុមតាំណាករាស្រសដភាគលរចើន និករកុមតាំណាករាស្រសដ
ភាគតិចលដើមបចីាតខ់ចកដ្ឋកជូ់នរកុមតាំណាករាស្រសដតាមគណបកសរបស់ែលួន។ 

លិែិតលផសកៗខដលលសនើដ្ឋកជូ់នថាន កដ់ឹកនាាំកាំពូលរបស់រដឋសភា ឬជូនរបធានរដឋសភា រដឋបាលបញ្ាូ នមកអ្គគលលខាធិ
ការលដើមបរីតួតពិនិតយ។ បនាទ បព់ីការរតួតពិនតិយ អ្គគលលខាធិការដ្ឋឋ នបញ្ចូ លលិែិតលៅរបធានរដឋសភាលដើមបសុីាំការអ្នុញ្ហញ ត 
របសិនលបើរបធានរដឋសភាពិនតិយលិែិតរចួរាល់មនិមានបញ្ហា  របធានរដឋសភានឹកចារបញ្ាូ នលិែិតរត បម់កអ្គគលលខាធិការដ្ឋឋ ន
វញិលដើមបលីធវើការទាំនាកទ់ាំនកលៅសាមមីាច ស់លិែតិលដើមបលីឆលើយតបលៅតាមកមមវតថុខដលបានលសនើសុាំ។ 

ផទុយពីដាំលណើ រការខាកលលើ កនុករយៈលពលកនលកមកគណៈកមាម ធិការែុមខស្រវវល បានដ្ឋកលិ់ែិតលៅអ្គគលលខាធិការននរដឋ
សភាលសនើសុាំសរមបសរមួលបញ្ាូ នលិែិតទាកទ់ករបវតតិរបូសលកខបអ្នកតាំណាករាស្រសតលៅអ្នកតាំណាករាស្រសត និកករណីមយួលទៀតគ ឺ  
គណៈកមាម ធិការរបរពឹតតកិមមននអ្កគការ-សមាគមការររសិទធិមនុសសកមពុជាកប៏ានដ្ឋកលិ់ែិតមយួលៅរបធានរដឋសភាលដើមបលីសនើសុាំ
ជួបពិភាកាជាមយួគណៈកមមការទី១ននរដឋសភា ប ុខនតលិែតិទាាំកលនាុះរតូវបានអ្គគលលខាធិការដ្ឋឋ នននរដឋសភា មនិមានចាតក់ារ
លលើលិែិតលនាុះល ើយ។ ករណីមនិចាតក់ារ ឬយឺតោ វកនុកការលឆលើយតបរបស់អ្គគលលខាធិការដ្ឋឋ នននរដឋសភាខតកខតលកើតមាន
ល ើកចាំលរុះលិែិតបញ្ាូ នលៅរដឋសភា។ 

៣.២ កចិចអ្នតរាគមនរ៍បស់តាំណាករាស្រសត នកិរដឋសភា  

លៅកនុកអ្ាំ ុកលពលលនុះ ែុមខស្រវវលអ្លកេតល ើញថា សកមមភាពទទួលបណដឹ ក និកកចិចអ្នដរាគមនល៍លើបណដឹ ករបស់របជា
ពលរដឋរបស់រដឋសភាសកមមជាករយៈលពលកនលកមក។ មានបណដឹ ករបស់របជាពលរដឋចាំនួន០៦បណដឹ ក ខដលបដកឹមករដឋសភា
លដើមបឲី្យមានវធិានការរកលដ្ឋុះរសាយបញ្ហា វវិាទនានា និកមានបណដឹ កបដឹកលដ្ឋយផ្ទទ ល់ចាំនួន ១ករណី។  

៣.២.១ ការលចញលិែតិអ្នតរាគមនរ៍បស់អ្នកតាំណាករាស្រសត 

លៅកនុករយៈលពលឆមាសលដើមឆ្ន ាំទី២លនុះ ែុមខស្រវវលទទួលទិនននយ័អ្ាំពីការលចញលិែិតរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដចាំនួន
២២ចាបល់ៅគណៈកមមការរដឋសភា និករាជរដ្ឋឋ ភបិាលកនុកលគ្នលបាំណកលសនើវធិានការ/អ្ាំរវនាវឲ្យសាថ បន័រាជរដ្ឋឋ ភបិាល លដើមបី
ចាតវ់ធិានការ ឬ/នកិអ្នតរាគមនល៍ៅលលើបញ្ហា នានារបស់របជាពលរដឋមាច ស់លឆ្ន ត។ 

កនុកចាំលណាមលិែិតទាាំក ២២ចាបល់នាុះ រមួមានលិែិតកនុកលគ្នលបាំណកអ្ាំរវនាវ/លសនើចាតវ់ធិានការចាំនួន ១៨ចាប ់
និកលិែិតលកាុះលៅរដឋមស្រនតីមកបាំភលកឺនុករដឋសភា ែុមខស្រវវលទទួលទិនននយ័បានខត ៤ចាបប់ ុលណាណ ុះ។ ចាំលរុះលិែិតទាាំក២២ចាប់
របស់អ្នកតាំណាករាស្រសត ែុមខស្រវវលបានទទួលពត័ម៌ានមានលិែិតចាំនួន ៤ចាបម់ានការលឆលើយតប ពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាល និកលិែិត
ចាំននួ ៣ចាបរ់តូវបានបដិលសធមនិលធវើការបញ្ចូ នលដ្ឋយរបធានរដឋសភា។ 

ជាកខ់សដកកាលពីនថៃទ៩ី ខែមនិា ឆ្ន ាំ២០១៥ លលាក លវក សាំរនិ របធានរដឋសភាបានបដិលសធមនិបញ្ាូ នលិែតិរបស់
អ្នកតាំណាករាស្រសត អ្៊ាុ៊ុំ សាំអាន មណឌ លលសៀមរាប ពីគណបកសសលរង្ហុះជាត ិខដលលសនើសុាំឲ្យរដ្ឋឋ ភបិាលបញ្ឈបក់ិចចសនាសមបទាន
ឲ្យរកុមវ៊ាុន សុខា អ្ូខតល របស់ឧកញា  សុែ គក ់កនុកការរបមូលចាំណូលពីការលកប់ណ័ណ ឲ្យលភាៀវលទសចរបរលទសចូលទសសនា
អ្កគរ។ លលាក លវក សាំរនិ បដិលសធមនិបញ្ាូ លលិែិតលនាុះ លដ្ឋយបានចារថា «ែាុ ាំគិតថា កិចចការលនុះទុកឲ្យគណៈកមមការលសដឋ
កិចច វិរញ្ញ វតថុ  និកសវនកមម ននរដឋសភាជាអ្នកលធវើវញិ»។  
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មារតា ៩៦ ននរដឋធមមនុញ្ញ ខចកថា «តាំណាករាស្រសតមានសិទធិដ្ឋកស់ាំណួរដល់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ សាំណួរលនុះរតូវសរលសរជា
លាយលកខណ៍អ្កសររបគល់ជូនតាមរយៈរបធានរដឋសភា»។ លោកតាមមារតាគ្នម នលកខែណឌ ណាមយួខដលរបធានរដឋសភាមាន
សិទធិបដិលសធកនុកការបញ្ាូ នលិែិតរបស់តាំណាករាស្រសតលៅរដ្ឋឋ ភបិាលលនាុះលទ។ ករណីលនុះគឺជាការលរបើសិទធិអ្ាំណាចជារបធាន
សភាវួសរពាំខដន។ 

ែលឹមសារកនុកលិែិតបានបញ្ហា កថ់ា ខផអកលលើការគណនារបស់លលាក ចាំណូលពីការលកប់ណ័ណ ឲ្យលភាៀវលទសចរបរលទស
ចូលទសសនាអ្កគរវតតសរមាបឆ់្ន ាំ២០១៤ គួរខតទទួលបាន១៤៤លានដុលាល រ មនិខមន៥៩លានដុលាល រ ដូចរបាយការណ៍របស់
អាជាា ធរជាតិអ្បសរាលនាុះលទ ខដលចាំនួនលនុះែុសគ្នន ដល់លៅ៨៥លានដុលាល រ។ 

លិែិតដក៏រមមយួលទៀតគឺលិែតិរបស់អ្នកតាំណាករាស្រសដគណបកសរបជាជនកមពុជាខដលបានកាលពីនថៃទី២៧ ខែលមសា 
ឆ្ន ាំ២០១៥ លលាក ប៊ាូ ឡាាំ តាំណាករាស្រសតមណឌ លលែតតរតនគិរ ី បានលសនើលៅរបធានគណៈកមមការទ៤ីននរដឋសភាឲ្យផ្ទល ស់បដូរ
តាំខណកលលាក អ្៊ាុក សាំអ្លុ អ្ភបិាលរកកុបានលុកបនាទ បព់ីទទួលបណដឹ កពីរបជាពលរដឋផ្ទទ ល់លរឿកការលរបើអ្ាំណាចបាំរនលលើ
របជាពលរដឋ។ ជុាំវញិលិែិតអ្នដរាគមនល៍នុះ រតូវបាន លលាកវ៊ាុន លណក របធានគណៈកមមការទ៤ីននរដឋសភា លលើកល ើកថា
លលាកមនិមានភារកិចចចាតខ់ចកការសាំណុាំ លរឿកលនុះលទ លដ្ឋយលលើកលវតុផលថាកិចចការដកវូតដាំខណកលនុះ គឺជាភារៈរដឋបាល
របស់រកសួកមហានផទ។ គួរបញ្ហា កថ់ា លនុះលលើកទ១ីលវើយ ខដលតាំណាករាស្រសដមកពគីណបកសរបជាជនលសនើឲ្យដកតាំខណកជា    
មស្រនដីមកគណបកសកានអ់្ាំណាចដូចគ្នន ។  

IV. សង្កេបប្ពឹតតិការ ៍សខំាៃ់ៗទក់ទ្កសភា ៃិកតំណាករា្សត  

៤.១ អ្នកនាាំរកយរបស់រដឋសភា 

កាលពីនថៃទ១ី៨ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ រដឋសភាបានសលរមចបលកេើតឱ្យមានអ្នកនាាំរកយជាផលូវការរបស់ែលួន ខដលមាន
លលាក ឈាក វនុ របធានគណៈកមមការទ៥ីននរដឋសភា ជាអ្នកនាាំរកយ នកិលលាករសី ជូ ុក សូមូរា អ្នុរបធានគណៈកមមការទ៥ី
ននរដឋសភា ជាអ្នកនាាំរកយបរមុក។ កនុកលសចកតីសលរមចលនាុះបានបញ្ហា កអ់្ាំពីតួនាទី និកភារកិចចរបស់អ្នកនាាំរកយ កនុកការលរៀបចាំ
ឯកសារផសពវផាយពត័ម៌ាន និកលធវើការបាំភលជូឺនសាធារណជនចាំលរុះរពឹតតិការណ៍ និកសភាពការណ៍នលោបាយជាតិ និកអ្នតរ
ជាតិសាំខាន់ៗ មកលលើរដឋសភាននរពុះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

ជុាំវញិការបលកេើតអ្នកនាាំរកយលៅរដឋសភាលនុះ ការសលកេតល ើញថា ហាកម់និបានឈរលលើលគ្នលការណ៍វជិាា ជីវៈរតឹមរតូវ
កនុកការខតកតាាំកអ្នកនាាំរកយលនាុះលទ។ រដឋសភានីតិកាលទ៥ីលនុះ មានគណបកសនលោបាយចាំនួនពីរទទួលបានអាសនៈ ដូលចនុះ
អ្នកនាាំរកយននរដឋសភាគួរខតជាមនុសសខដលវជិាា ជីវៈសារពត័ម៌ាន ខដលមនិខមនអ្នកតាំណាករាស្រសតននគណបកសណាមយួខដល
មានអាសនៈកនុករដឋសភាលនាុះលទ។ ជាលរឿយៗលលាក ឈាក វនុ ខតកខតលធវើសននិសីទសារពត័ម៌ាន លដើមបលីឆលើយតបលៅនឹកមតិរុិះ
គន ់ នកិការលចាទរបកានន់ានាមកលលើថាន កដ់ឹកនាាំរដឋសភាមកពីគណបកសរបជាជនកមពុជា ពិលសសការលចាទរបកានល់ធវើល ើក
លដ្ឋយអ្នកតាំណាករាស្រសតននគណបកសរបឆ្ាំក។ រតកច់ាំណុចសបញ្ហា កឲ់្យល ើញថា ការបាំលពញភារកិចចការង្ហរកនុកនាមជាអ្នកនាាំ
រកយគឺលធវើលដើមបកីារររខតផលរបលោជនគ៍ណបកសែលួន មនិខមនលដើមបរីបលោជនរ៍មួលនាុះលទ។ 

៤.២ អ្នុរបធានទ១ី ននរដឋសភាទទលួរកការគាំរាមកាំខវក 

លលាក កឹម សុខា អ្នុរបធានទី១ននរដឋសភាមកពគីណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ ខតករតូវបានមស្រនតីជានែ់ពស់គណបកសរបជា
ជន កមពុជា ពិលសសលលាកនាយករដឋមស្រនតី វ៊ាុន ខសន រពមានចាតវ់ធិានការលលើរបូលលាក ទាកទ់កល់ៅនឹកការដឹកនាាំបាតុកមមលៅ
លរកាយការលបាុះលឆ្ន តលរជើសតាាំកតាំណាករាស្រសតនីតីកាលទ៥ី ឆ្ន ាំ២០១៣ និកសារខដលលលាកបានខថលកលៅកានអ់្នកគ្នាំរទលៅលរៅ
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របលទស។ សកមមភាព និករកយសមដរីបស់លលាក កមឹ សុខា រតូវបានមស្រនតីគណបកសរបជាជនកមពុជាលលើកល ើកថា ជាគលរមាក   
ផតួលរ ាំលាំរដ្ឋឋ ភបិាលលៅលរកាយការលបាុះលឆ្ន ត។  ទាកទ់កការលចាទរបកានល់នុះខដរ លលាក កឹម សុខា ខតកខតលធវើការបដិលសធថា
លលាកមនិបានលរបើរកយ និកលធវើសកមមភាពលដើមបផីតួលរ ាំលាំរដ្ឋឋ ភបិាលលនាុះលទ ប ុខនតគកឺនុកនយ័ផ្ទល ស់បតូរ លវើយការផ្ទល ស់លនាុះគឺលធវើ
ល ើកលដ្ឋយសនតិវធិី និកអ្វិកា។ 

ជុាំវញិបញ្ហា លនុះលលាកនាយករដឋមស្រនតី វ៊ាុន ខសន បានរពមានខាល ាំកៗថា នកឹវាយលខាន ុះលលាក កមឹ សុខា លបើសិនលលាក 
ដឹកនាាំបាតុកមមឲ្យលដ្ឋុះខលកសកមមជនគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ ខដលជាបព់នធនាគ្នររកព់ន័ធនកឹ បាតុកមមលៅលរកាយការលបាុះ
លឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។ លលាកនាយករដឋមស្រនតីកប៏ានរ ាំឮកថា កនលកមកអាជាា ធរមានសមតថកចិចមានគលរមាកចាបែ់លួនលលាក កឹម សុខា 
ផកខដរ ខតលដ្ឋយសារលពលលនាុះអ្តម់ានមូលដ្ឋឋ នចាបរ់កឹមាាំ។ 

បនាទ បព់ីការរពមានពីសាំណាកល់លាកនាយករដឋមស្រនត ី តុលាការបានលចញដីកាលកាុះលៅលលាក កឹម សុខាឲ្យចូលបាំភលលឺៅ 
តុលាការ។ ការលកាុះលៅលនាុះលធវើល ើកទាាំករបូលលាកមានអ្ភយ័ឯកសិទធតិាំណាករាស្រសត។ ករណីរតូវបានលមើលល ើញថា ចាំណាត់
ការរបស់តុលាការហាកល់ធវើល ើកលរកាមសមាព ធនលោបាយរបស់របមុែដឹកនាាំរាជរដ្ឋឋ ភបិាល លវើយតុលាការមនិបានអ្នុវតតរតឹម
រតូវតាមនីតិវធិីចាប ់លររុះមនិបានលសនើលៅរដឋសភាតាមរយៈរកសួកយុតតិធមឲ៌្យលលើកអ្ភយ័ឯកសិទធិលលាក កឹម សុខា មុននឹកអ្នុ
វតតនីតិវធិីរបស់ែលួន។ 

លដ្ឋយលលាក កឹម សុខា លៅបនតលធវើការរុិះគនភ់ាពអ្សកមម និកភាពអ្វជិាមានរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល ឬសាថ បន័រដឋលនាុះ ថាន ក់
ដឹកនាាំ គណបកសរបជាជនកមពុជា ខដលជាគណបកសកានអ់្ាំណាចបានគាំរាមជាបនតបនាទ បថ់ា គណបកសែលួននឹកលធវើការលបាុះលឆ្ន ត
ទមាល ក ់ លលាក កឹម សុខា ពតីាំខណកជាអ្នុរបធានទី១រដឋសភា លររុះលលាកថា លៅអ្ីអ្នុរបធានទី១រដឋសភាខដល លលាក  កឹម 
សុខា កាំពុកខតអ្កគុយលនុះ បានមកលដ្ឋយមានការរមួចាំខណកសាំល កគ្នាំរទរបស់តាំណាករាស្រសតគណបកសរបជាជនកមពុជា។ 

ការគាំរាមកាំខវកលនុះរតូវបានលគលមើលល ើញថា ជាយុទធសាស្រសតលដើមបបីាំបាកស់ាម រតីលលាក កឹម សុខា និកសកមមជនគណ
បកសរបឆ្ាំកឯលទៀត ខដលលៅបនតលធវើការរុិះគនល់លាក វ៊ាុន ខសន នកិរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាអាណតតិទ៥ីលនុះ លវើយវាជាលរឿក
នលោបាយសុទធសាធ។ 

៤.៣ ករណីលាខលកពតីាំណាករាស្រសតរបស់លលាក វា ន សាំលអ្ឿន 

លលាក វា ន សាំលអ្ឿន ជាអ្នកតាំណាករាស្រសតមណឌ លលែតតកាំពត ពីគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ បានលផាើលិែិតមយួចាបជូ់ន
របធាន រដឋសភាលសនើសុាំលាខលកពីអ្នកតាំណាករាស្រសត។ លលាកបានលលើកមូលលវតុថា លលាកគ្នម នឱ្កាសនឹកបលរមើរបលទសជាតិ
តាមឆនទៈ នកិបទពិលសាធនរ៍បស់ែលួន។ 

លបើលទាុះជាមានដ្ឋកក់ារសកសយ័ថា លលាកចាកលចញលដើមបជីាថនូរនឹកផលរបលោជនអ៍្វមីយួពីគណបកសកានអ់្ាំណាច ប ុខនត
លនុះ ជាគាំរខូដលបញ្ហា កព់ីតមាល ភាពកនុកការលាឈបព់ីតាំណាករាស្រសតរបស់លលាក។ ការផ្ទល ស់តាំណាករាស្រសតកនុករយៈលពលកនលកមក
រតូវបានលមើលល ើញថា លធវើល ើកតាមឆនទៈរបស់របធានគណបកស លវើយការផ្ទល ស់បដូរលទៀតលសាត គឺមនិបញ្ហា កអ់្ាំពីមូលលវតុ
ចាស់លាស់ពីសាមុែីលួនខដលលាឈបល់នាុះលទ។ 

៤.៤ លលាក សុន ឆយ័ រកការលចាទរបកានថ់ាលធវើឲ្យលអកក់ករលៅកនុករដឋសភា 

លលាក សុន ឆយ័ អ្នុរបធានគណៈកមមការទី២ននរដឋសភា រតូវបានថាន កដ់ឹកនាាំរដឋសភាពីគណបកសរបជាជនកមពុជា
លចាទរបកានថ់ា លលាកកាំពុកលធវើឲ្យមានភាពលអកក់ករដល់ទាំនាកទ់ាំនកគណបកសទាាំកពីរ។ លលាក ឈាក វនុ អ្នកនាាំរកយរបស់រដឋ
សភាបានលរៀបចាំសននិសីទសារពត័ម៌ានលដើមបរីចានលចាលរាល់ការលចាទរបកានរ់បស់លលាក សុន ឆយ័ ទាកទ់កបញ្ហា មនិរបរកតី
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កនុកការចាយវាយថវកិារបស់រដឋសភា លដ្ឋយលលើកល ើកថា ការលចាទរបកានទ់ាាំកលនាុះគឺគ្នម នមូលដ្ឋឋ នរតឹមរតូវ។ ជាមយួគ្នន លនុះ
លលាក    សុន ឆយ័ ទទួលការគាំរាមថា រដឋសភាអាចនឹកដកលចញពីតួនាទីអ្នុរបធានគណៈកមមការទី២ របសិនលលាកលៅបនតលធវើ
ការលចាទរបកានរ់ដឋសភា។ ជាមយួគ្នន លនុះលលាក ជាម លយៀប របធានគណៈកមមការទី២ កប៏ានលធវើសននិសីទសារពត័ម៌ាន លដើមបី
ការររអ្គគលលខាធិការដ្ឋឋ នននរដឋសភាថា ការលរបើរបាស់ថវកិាកនលកមករបស់រដឋសភាគឺរតឹមរតូវ លវើយលលាកបានលសនើរបធានរដឋ
សភាលធវើការខណនាាំលលាក សុន ឆយ័ លដ្ឋយលលាកលចាទរបកានថ់ា បានលធវើែុសបទបញ្ហា នផទកនុករបស់រដឋសភា។ 

ជុាំវញិការលចាទរបកានល់នុះលលាក សុន ឆយ័ បានអ្ុះអាកលលាកមនិបានលធវើែុសនតីិវធិី លវើយអ្វីខដលលលាកលចាទរបកាន់
គឺមានការសិកាចាស់លាស់ លវើយលលាកខតកខតទាមទារសុាំឲ្យអ្គគលលខាធិការរដឋសភាផដល់ឯកសារចាំណាយទាាំកលនាុះ លដើមបី
លធវើការលផទៀកផ្ទទ ត ់ ប ុខនតមនិមានការលឆលើយតបលទ លបើលទាុះបជីាលលាកបានលសនើសុាំអ្នតរាគមនព៍ីរបធានរដឋសភា។ លលាកកធ៏ាល បប់ាន
លសនើឲ្យគណៈកមមការទី២ននរដឋសភា និកអ្កគភាពរបឆ្ាំកអ្ាំលពើពុករលួយ លធវើការលសុើបអ្លកេតការលរបើរបាស់ថវកិាលនុះខដរកនលកមក 
ប ុខនតមនិទានម់ានការលសុើបអ្លកេតលៅល ើយ លវើយថាន កដ់ឹកនាាំរដឋសភាខតកខតលចញមុែការររថា ការចាយវាយរបស់រដឋសភា
កនលកមកគឺរតឹមរតូវ នកិគ្នម នអ្ាំលពើពុករលួយលនាុះលទ។ 

៤.៥ ការអ្នុវតតនតីវិធិរីបស់តុលាការលលើអ្នកតាំណាករាស្រសតមានអ្ភយ័ឯកសិទធជិាការរ ាំលលាភចាប ់

 កាលពីអ្ាំ ុកខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ សាលាដាំបកូរាជធានភីនាំលពញបានចាបែ់លួន ុាំែលួន និកលធវើការលចាទរបកាន ់ លបកខជន
ជាបល់ឆ្ន តរបាាំពីរ(៧)របូ ននគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាត ិនិកបានលចាទរបកានព់ីបទលផដើមគាំនតិឲ្យមានកុបកមម ដឹកនាាំលធវើកុបកមមវឹកា
មានសាថ នទមៃនល់ទាស និកបទញុុះញកឲ់្យរបរពឹតតបទឧរកិដឋ។ ការ ុាំែលួន និកការលចាទរបកានគ់ឺរកព់ន័ធលៅនឹកបាតុកមមទាមទារ
ឱ្យមានការលដ្ឋុះខលកទីលានរបជាធិបលតយយ ខដលបកេឲ្យមានអ្ាំលពើវឹកាមយួបានលកើតល ើក។ 

ជុាំវញិការ ុាំែលួនលៅលពលលនាុះ មានការលលើកល ើកអ្ាំពីអ្ភយ័ឯកសិទធិសភារបស់លបកខជនជាបល់ឆ្ន តទាាំកលនាុះ ខដលថាលបើ
ពួកលគមានអ្ភយ័ឯកសិទធ ិ ការអ្នុវតតនីតិវធីីរបស់តុលាការគឺរ ាំលលាភចាប ់ ប ុខនតកនុកនយ័លនុះពកួលគមនិមានអ្ភយ័ឯកសិទធិលទ 
ដូលចនុះការបលកេើតរដឋសភាលៅលរកាយការលបាុះលឆ្ន តគឺមនិរសបចាប។់  

អ្នកទាាំកលនាុះរតូវបានលដ្ឋុះខលកវញិភាល មៗ លៅបនាទ បព់កីិចចចរចានថៃទ២ី២ ខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ ប ុខនតតុលាការលៅបនត
នីតិវធិីរបស់ែលួន លដ្ឋយបានលកាុះលៅអ្នកទាាំកលនាុះលៅបាំភលលឺៅតុលាការលៅលរកាយកិចចរពមលរពៀក លវើយអ្វីគួរឲ្យកតស់មាគ ល់លនាុះ
គឺការលកាុះលៅលនាុះបនាទ បព់តីាំណាករាស្រសតទាាំកលនាុះទទួលបានអ្ភយ័ឯកសិទធិសភា។ 

ការអ្នុវតតរបស់តុលាការលនុះរតូវបានលមើលល ើញថា រ ាំលលាភរដឋធមមនុញ្ញ រតកម់ារតា៨០ ខដលខចកថា “តាំណាករាស្រសត
មានអ្ភយ័ឯកសិទធ។ិ តាំណាករាស្រសតរបូណាកល៏ដ្ឋយ មនិអាចរតូវបានលចាទរបកាន ់ ចាបែ់លួន ឃ្តែ់លួន លដ្ឋយលវតុផលបាន
សខមដកលោបល់ ឬបលញ្ចញមតកិនុកការបាំលពញមុែង្ហររបស់ែលួនលនាុះល ើយ។ ការលចាទរបកាន ់ ការចាបែ់លួន ការឃ្តែ់លួន នឹក
អាចលធវើលៅលកើត លុុះរតាខតមានការយល់រពមពរីដឋសភា ឬគណៈកមាម ធិការអ្ចិនស្រនតយរ៍បស់សភា...។ លសចកតីសលរមចរបស់គ
ណៈកមាម ធកិារអ្ចនិស្រនតយរ៍បស់រដឋសភា រតូវដ្ឋកជូ់នសមយ័របជុាំរដឋសភាខាកមែុ លដើមបអី្នុមត័តាមមតិភាគលរចើនពីរភាគបីនន
សមាជិករដឋសភាទាាំកមូល។” 

ជាការកតស់មាគ ល់ ការលកាុះលៅតាំណាករាស្រសតបកសរបឆ្ាំកឲ្យចូលបាំភលលឺៅតុលាការជាបនតបនាទ ប ់ទាកទ់កនឹកសាំណុាំ លរឿក
អ្ាំលពើវឹកាលៅជិតទីលានរបជាធិបលតយយ បានលធវើល ើកបនាទ បព់លីលាកនាយករដឋមស្រនតី វ៊ាុន ខសន រពមានលុបលចាលវបបធម៌
សនទនា លបើអ្នុរបធានគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិ លលាក កមឹ សុខា លៅបនតរុិះគនរ់ាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា ខដលដឹកនាាំលដ្ឋយគណបកស
របជាជនកមពុជា។ 
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ករណីមយួលដ្ឋយខ កលទៀត គឺបានលកើតល ើកលៅកនុកអ្ាំ ុកខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៤ ចាំលរុះអ្នកតាំណាករាស្រសត ចាន ់ លចក 
មណឌ លលែតតកណាត លននគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាត ិ ខដលរតូវបានសាលាដាំបូកលែតតកណាដ លផតនាទ លទាសលដ្ឋយកាំបាាំកមុែឲ្យជាប់
ពនធនាគ្នរ២ឆ្ន ាំ ពីបទផតល់មលធាបាយលួចរតដ់ល់មស្រនតមីូលដ្ឋឋ នមាន ករ់បស់គណបកសលនុះពីការ ុាំែលួនកាលព ីឆ្ន ាំ២០១១ កនលកម
ក។ ការផតនាទ លទាសលនុះលធវើល ើកទាាំកអ្នកតាំណាករាស្រសតរបូលនុះមានមានអ្ភយ័ឯកសិទធិសភា។ 

ជារមួអ្នកវភិាគ និកឃ្ល ាំលមើលសិទធិមនុសសបានលៅការលកាុះលៅ និកការផដនាទ លទាសរបស់តុលាការកនុកសាំណុាំ លរឿកទាាំក
លនុះ គឺរ ាំលលាភចាប ់ លវើយវាជាបរ់កព់ន័ធនឹកលរឿកនលោបាយ លដ្ឋយតុលាការចកប់នតនីតវិធិីលដើមបដី្ឋកស់មាព ធលៅលលើគណបកស
របឆ្ាំក។ 

៤.៦ តាំណាករាស្រសត នកិបញ្ហា រពាំខដន 

បញ្ហា រពាំខដនជាមយួរបលទសជិតខាក ពិលសសរបលទសលវៀតណាមជាបញ្ហា លៅដ ខដលរកុមអ្នកតាំណាករាស្រសតគណបកស   
សលស្រង្ហគ ុះជាតិបានលធវើសកមមភាពខាល ាំកកនុករយៈលពលចុកលរកាយលនុះ។ សកមមភាពទាាំកលនាុះរមួមានការចុុះពិនិតយដល់ទកីខនលកខដល
មានការរ ាំលលាភចូលលដ្ឋយភាគីលវៀតណាម និកការលសនើឲ្យមានការបាំភល ឺ និកលធវើការលដ្ឋុះរសាយពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាលតាមយនតការរដឋ
សភាជាលដើម។ បញ្ហា រពាំខដនលនុះ រតូវបានគណបកសរបឆ្ាំករកល ើញថា របលទសលវៀតណាមបានរ ាំលលាភចូលទឹកដកីមពុជា ដូចជា
ករណី លៅរចកដ្ឋកដ់្ឋាំ លែតតមណឌ លគិរ ី លៅខែសបនាទ បរ់វាកកមពុជា-លវៀតណាមកនុកលែតតសាវ យលរៀក លៅ ុាំកក ់ រសុកពញាខរកក 
និកភូមលិជើក  ុាំជាាំ រសុកលមមត ់លែតតតបូក មុ ាំ និករពមទាាំកលៅរចកទានវ់ន ់ ុាំខរពករគឹស រសុកកាំពករ់តាច លែតតកាំពតជាលដើម។  

ជាកខ់សតក រកុមអ្នកតាំណាករាស្រសតគណបកសសលស្រង្ហគ ុះជាតិបានដឹកនាាំរកមុការង្ហរចុុះពនិិតយលៅតាមរពាំខដន និកលធវើ
សកមមភាពមយួចាំនួនដូចជា៖ 

- នថៃទ២ី៦ ខែលមសា ចុុះលៅពិនិតយតាំបនរ់ពាំខដនកមពុជា-លវៀតណាម លៅរតកប់លង្ហគ លឡាកល់លែ១២៥ និក១៣០ 
សថិតកនុក ុាំកក ់រសុកពញាខរកក លែតតតបូក មុ ាំ។ 

- លៅនថៃទ០ី៣ និកនថៃទី២៧ ខែឧសភា ចុុះពនិិតយករណីលវៀតណាមលធវើផលូវរ ាំលលាភចូលដីកមពុជាកនុក ុាំដូក រសុកចស្រនាទ  
និកលៅ ុាំខែសរត រសុកកាំពកល់រាទិ៍ លែតតសាវ យលរៀក។  

- នថៃទ១ី៤ ខែឧសភា ចុុះពិនិតយការជីកខរពកចូលដីកមពុជាពភីាគីលវៀតណាមលៅ ុាំខរពករគីស រសុកកាំពករ់តាច លែតត
កាំពត។ ករណីលនុះ អ្នកតាំណាករាស្រសតកប៏ានលធវើលិែិតលៅរដ្ឋឋ ភបិាលឲ្យលធវើការលឆលើយបាំភល ឺខតរតូវបានតាំណាករដ្ឋឋ ភបិា
លបដិលសធ លដ្ឋយលលើកល ើកថា ការលចាទរបកានអ់្ាំពីការរ ាំលលាភលនាុះគ្នម នមូលដ្ឋឋ នចាស់លាស់។  

- នថៃទ២ី៨ ខែឧសភា បានលផាើលិែិតលៅលលាកនាយករដឋមស្រនតីវ៊ាុន ខសន ឲ្យផតល់ពត័ម៌ានពលីឈាម ុះភូមចិាំនួនពីរខដល
រតូវលដ្ឋុះដូរលៅឲ្យលវៀតណាម ជាំនួសភូមពិីរខដលជាភូមកិាំលណើ តរបស់របធានរដឋសភា លលាក លវក សាំរនិ។ ចាំលរុះ 
សាំលណើ លនុះលលាក វ៊ាុន ខសន បានលឆលើយតបតាមរយៈលិែិតចុុះនថៃទី១៤ ខែមថុិនាថា លលាកធាល បប់ានបញ្ហា ករ់ចួ
លវើយកាលពនីថៃទី៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០១២ កនលកមក លៅកនុកការលឆលើយបាំភលរឺបស់ែលួនជាក៥លមា កលៅរដឋសភា។ 

- នថៃទ៣ី១ ខែឧសភា ចុុះពិនតិយករណីអាជាា ធរ និកពលរដឋលវៀតណាមបាញ់ថាន ាំបាំផ្ទល ញផលដាំណាាំកសិករខែមរលៅភូមិ
លជើក   ុាំជាាំ រសុកលមមត ់លែតតតបូក មុ ាំ។ ករណីលនុះ រដឋមស្រនតីរកសួកការបរលទសលលាក លហា ណាាំវុក បានលធវើលិែិត
បាំភលលឺៅរបធានរដឋសភាថា កសិករខែមរបានដ្ឋាំដាំណាាំលលើទកឹដីលវៀតណាម។ 

- នថៃទ០ី២ ខែមថុិនា បានដ្ឋកលិ់ែិតលៅលលាកនាយករដឋមស្រនតីវ៊ាុន ខសន លសនើសុាំឲ្យពិនិតយលមើលរពាំខដនលៅភនាំដិន កនុក
រសុកគិរវីក ់លែតតតាខកវ លដ្ឋយលលាកអ្ុះអាកថា លវៀតណាមបានរ ាំកិលរពាំខដនចូលមកទឹកដកីមពុជា។ 
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- នថៃទ០ី៣ ខែមថុិនា បានលផាើលិែិតលសនើសុាំឲ្យរដ្ឋឋ ភបិាលផតល់ខផនទខីដលរតូវបានលរបើរបាស់សរមាបល់បាុះបលង្ហគ លរពាំ
ខដន កមពុជា លវៀតណាម និកលសនើពនយល់លមអតិអ្ាំពីនីតិវធិនីនដាំលណើ រការលបាុះបលង្ហគ លរពាំខដន។ ជុាំវញិសាំលណើ លនុះលៅ 
នថៃទ១ី០ គណៈកមាម ធិការរពាំខដនកមពុជាបានបដិលសធកនុកការផតល់ខផនទផីលូវការលៅតាំណាករាស្រសតគណបកស 
សលស្រង្ហគ ុះជាតិ និកបានបញ្ហា កថ់ា រាជរដ្ឋឋ ភបិាលធាល បប់ានលឆលើយបាំភលលឺរចើនលលើកលរចើនសាលវើយ អ្ាំពីការលបាុះបលង្ហគ ល 
រពាំខដនលៅរដឋសភា។ 

-  នថៃទ០ី៨ ខែមថុិនា ចុុះពិនតិយទីតាាំកខដលលវៀតណាមជីករលដដ រសុះទឹក កនុកដីខដលរតួតសីុគ្នន  រវាករពាំខដនកមពុជា-
លវៀតណាម លៅចាំណុចភូម ិាំ  ុាំប កន់ញ  រសុកអ្ូរោ ដ្ឋវ លែតតរតនគិរ។ី ករណីលនុះរដឋមស្រនតីរកសួកការបរលទសកមពុ
ជា លលាក លហា ណាាំវុក លៅទី១៦ បានលផាើលិែិតមយួលៅរបធានរដឋសភា លលាក លវក សាំរនិ បញ្ហា ករ់បាបថ់ា 
រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបានដ្ឋកក់ាំណតទូ់តលៅរដ្ឋឋ ភបិាលលវៀតណាមអ្ាំពីការឈាល នរនរបស់លវៀតណាមមកលលើដីកមពុជា
លៅតាំបនល់នាុះរចួលវើយ។ 

- នថៃទ២ី០ ខែមថុិនា ចុុះពនិិតយលមើលរពាំខដនកមពុជា-លវៀតណាម ខដលរតូវលចាទថា ភាគីលវៀតណាមជីកដលីធវើរគឹុះ
សរមាបក់ារសាកសកប់ ុសតិ៍លោធារបស់ែលួនចូលទឹកដកីមពុជា លៅជាបភ់ូមខិរពកសបូវ រសុកលកាុះធាំ លែតតកណាត ល។ 

- នថៃទ២ី៥ ខែមថុិនា បានលចញលសចកតីរបកាសពត័ម៌ានមយួទាមទារឲ្យរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាបលកេើតគណៈកមាម ធិការ 
ចរមុុះមយួ ខដលមានការចូលរមួពីគណបកសមានអាសនៈកនុកសភា និកអ្នកជាំនាញរកព់ន័ធ លដើមបអីាចចូលរមួលដ្ឋុះ
រសាយបញ្ហា រពាំខដនជាមយួរបលទសលវៀតណាម និកទាមទារឲ្យរដ្ឋឋ ភបិាលយកករណីលនុះលៅតុលាការយុតតិធមអ៌្នតរ
ជាតិ។ 

- នថៃទី២៨ ខែមថុិនា ចុុះពនិិតយបលង្ហគ លរពាំខដនលលែ ២០៣ សថិតលៅភូមធិលក  ុាំលតាន ត រសុកកាំពកល់រាទិ៍ លែតតសាវ យ
លរៀក។ កនុកអ្ាំ ុកលពលចុុះពិនិតយលនាុះអ្ាំលពើវឹកាមយួបានលកើតល ើកពីសាំណាករ់បជាពលរដឋលវៀតណាម បាន
បណាដ លឲ្យអ្នកតាំណាករាស្រសត និករបជាពលរដឋមយួចាំននួរករបសួ។ ជុាំវញិការលរបើអ្ាំលពើវិកាលនុះរកុមតាំណាករាស្រសត 
គណបកសរបឆ្ាំកបានលសនើចាំណាតក់ារពីរដ្ឋឋ ភបិាល ប ុខនតមនិទានល់ ើញមានចាំណាតក់ារណាមយួលៅល ើយ។ 
លដ្ឋយខ ក អាជាា ធរលែតតសាវ យលរៀកបានលចញលិែិតមយួ របកាសមនិទទួលែុសរតូវតាមផលូវចាបល់លើការប ុះទកគចិ
លៅតាមរពាំខដនរវាករបជាពលរដឋកមពុជា និករបជាពលរដឋលវៀតណាម លដ្ឋយអ្ុះអាកថា រកុមរបជាពលរដឋចុុះពិនិតយ
រពាំខដនមនិបានជូនដាំណឹកអាជាា ធរលែតតជាមុន។ 

មានការលមើលល ើញថា កិចចការរពាំខដនកនលកមក កាល យជាលរឿកសាំង្ហតរ់បស់រដ្ឋឋ ភបិាល លដ្ឋយមនិឲ្យភាគីរកព់ន័ធនានា
ចូលរមួ។ លដ្ឋយមនិមានការលបើកចាំវ និកបង្ហា ញនីតិវធិរីតឹមរតូវដល់ភាគីរកព់ន័ធពីការង្ហររបស់រដ្ឋឋ ភបិាលកនុកបញ្ហា លនុះ វាបាន
លធវើឲ្យមានការមនិលជឿទុកចិតត និកបានដ្ឋកក់ារសកសយ័ថាកមពុជាបានខាតបកទ់កឹដីឲ្យរបលទសលវៀតណាម លៅរសបលពលខដល
របជាពលរដឋរស់លៅតាមបនាទ តរ់ពាំខដនបានលលើកល ើកពីការរ ាំលលាភចូលទឹកដកីមពុជាពីភាគីលវៀតណាមផកលនាុះ។ បញ្ហា មយួ
លទៀត គឺមស្រនតជីាំនាញរពាំខដនរដ្ឋឋ ភបិាលធាល បប់ានលលើកល ើកថា លរឿករពាំខដនជាការង្ហររបស់រដ្ឋឋ ភបិាល មនិខមនជាការង្ហររបស់
សាថ បន័នីតិបបញ្ញតតលិទ។ ការលលើកល ើកខបបលនុះជាការទាតល់ចាលតួនាទីរបស់សាថ បន័កាំពូលរបស់ជាតិ ខដលជាសាថ បន័តាំណាក
ឲ្យរបជាពលរដឋ និកជាអ្នករតតួពិនិតយការង្ហររបស់រដ្ឋឋ ភបិាល។ 

លដើមបលីដ្ឋុះរសាយបញ្ហា  និកអាចទទួលយកបានពីភាគីរកព់ន័ធលនាុះ រដ្ឋឋ ភបិាលរតូវខតលដ្ឋុះរសាយបញ្ហា រពាំខដនលដ្ឋយ
លបើកចាំវ និកមានតមាល ភាព ខដលមានការចូលរមួពីគណបកសរបឆ្ាំក អ្កគការសកគមសីុវលិ និករបជាពលរដឋ លវើយមនិរតូវលឆលើយ
ទាាំករបញាបរ់បញាល់ ថារពាំខដនខដលមានជលមាល ុះលនាុះ ជារបស់របលទសណាមយួលនាុះលទ ផទុយលៅវញិរតូវខតបលកេើតគណៈកមម
ការចរមុុះរតួតពិនិតយតាំបនជ់លមាល ុះលនាុះ។ 
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៤.៧ ការខែវកគាំនតិគ្នន កនុកការលកាុះលៅមស្រនតរីដ្ឋឋ ភបិាលឲ្យចូលបាំភលកឺនុករដឋសភា 

ការលដ្ឋុះរសាយជលមាល ុះដីធលីមានភាពយឺតោ វ និកខថមទាាំកមានអ្ាំលពើវឹកាលទៀតលនាុះ បានជាំរញុឲ្យរដឋសភាមាន
គលរមាកលកាុះលៅអ្ភបិាលលែតតរកលចុះលៅលឆលើយបាំភលលឺៅរដឋសភា។ គលរមាកលនុះរតូវបានសកគមសីុវលិលធវើការលលើបញ្ហា ដីធល ី និក
ពលរដឋមានជលមាល ុះបានបង្ហា ញការគ្នាំរទរបស់ែលួនចាំលរុះយនដការលនុះ លដ្ឋយពួកលគយល់ថា វាអាចជាំរញុអាជាា ធរលែតតលដ្ឋុះរសាយ
ជលមាល ុះលដ្ឋយមានរបសិទធភាព និកលគ្នរពសិទធិមនុសស។   

 គណៈកមមការទី ១ ននរដឋសភា បានដ្ឋកលិ់ែិតលៅកានរ់ដឋមស្រនតរីកសួកមហានផទ តាមរយៈរបធានរដឋសភា កាលពនីថៃទ ី
១៩ ឧសភា លសនើសុាំលកាុះលៅអ្ភបិាលលែតតរកលចុះ លលាក សរ ចាំរកុ មកលឆលើយបាំភលលឺៅរដឋសភាអ្ាំពីបញ្ហា ទាំនាស់ដីធល ី ខដលកាំពុក
លកើតមានជាលរចើនករណីកនុកលែតតលនុះ។ ចាំខណកឯគណៈកមមការទី១០ កប៏ានដ្ឋកលិ់ែិតលៅរដឋមស្រនតីរកសួកមហានផទ កាលពីនថៃទ ី
៧ ឧសភាផកខដរ លដើមបលីកាុះលៅអ្ភបិាលរសុកលាវ ឯម លែតតកណាត ល លៅលឆលើយបាំភលពឺីបញ្ហា ពុករលួយ លរកាយពីទទលួគណៈ
កមមការបានទទួលបណតឹ កពរីបជាពលរដឋ។ 

ប ុខនតសាំលណើ ទាាំកលនុះរតូវបានរដឋមស្រនតរីកសួកមហានផទ លលាក ស លែក បានបដិលសធសាំលណើ ទាាំកលនុះតាមរយៈលិែិតលៅ
កានរ់ដឋសភា កាលពីនថៃទី២៦ ខែឧសភា លដ្ឋយបញ្ហា កថ់ា អ្ភបិាលរាជធានី លែតត រកុក រសុក ែណឌ  ពុាំមានកាតពវកិចចទទួល
ែុសរតូវចាំលរុះមុែរដឋសភាលទ។ ែលឹមសារកនុកលិែតិលនាុះលលើកល ើកថា លោកតាមមារតា ១២១ ថមី ននរដឋធមមនុញ្ញ  ននរពុះរាជា
ណាចរកកមពុជា ខចកថា សមាជិកទាាំកឡាយននរាជរដ្ឋឋ ភបិាល ទទួលែុសរតូវរមួចាំលរុះរដឋសភា អ្ាំពនីលោបាយទូលៅរបស់រាជ 
រដ្ឋឋ ភបិាល។ សមាជកិមយួរបូៗននរាជរដ្ឋឋ ភបិាលទទួលែុសរតូវលរៀកែលួនចាំលរុះនាយករដឋមស្រនត ី និកចាំលរុះរដឋសភាអ្ាំពកីារខដល
ែលួនបានរបរពឹតត។ 

ជុាំវញិការបដិលសធលនុះគណៈកមមការរកព់ន័ធរបស់រដឋសភាបានលឆលើយតបថា បញ្ហា ទាំនាស់ដីធលី និកការលដ្ឋុះរសាយ រពម
ទាាំកកាលចាទរបកានព់ីបញ្ហា ពុករលួយបានលកើតល ើកលៅអាជាា ធរថាន កល់ែតត នកិរសុក ដូលចនុះគួរខតអ្នកទាាំកលនាុះមកបាំភលលឺដ្ឋយ
ផ្ទទ ល់លៅរដឋសភា។ គណៈកមមការរដឋសភាកល៏រគ្នកលកាុះលៅរដឋមស្រនតីរកសួកមហាខផទខតមដកខដលជាអាណាពាបាលរបស់អាជាា
ទាាំកលនាុះ។ 

៤.៨ លសចកដជូីនដាំណឹករបស់ទសីដីការគណៈរដឋមស្រនតអីាចប ុះរល់ដល់ការខសវករកដាំលណាុះរសាយរបស់ រដឋសភា 

លសចកតីជូនដាំណឹករបស់ទីសតីការគណៈរដឋមស្រនតចុីុះនថៃទី៥ ខែមថុិនា មានែលឹមសារថា រគបរ់កសួក សាថ បន័ អ្កគភាព សវ
រគ្នសសាធារណៈ និករគឹុះសាថ នសាធារណៈនានា មុននឹកទទួលជួប ឬលៅបាំភលលឺៅគណៈកមមការនានារបស់សាថ បន័នីតិបញ្ញតត ិឬ
រកុមតាំណាករាស្រសត លដើមបសិីកា ឬខសវកយល់ និកផតល់ពត័ម៌ាននានា រតូវមានការយល់រពមជាមុនពរីដឋមស្រនតីរកសួក ឬរបធានសាថ
បន័ខដលជាសមាជិករាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ លិែិតបញ្ហា កប់ខនថមថា ចាំលរុះការសុាំបាំភល ឺសុាំឯកសារ សុាំរបាយការណ៍ សុាំពត័ម៌ានរក់
ពន័ធនឹកអ្ាំលពើពុករលួយ ឬរកព់ន័ធនឹករកយបដឹកលចាទរបកានអ់្ាំលពើពុករលួយ រតូវលគ្នរពតាមចាបរ់បឆ្ាំកអ្ាំលពើពុករលួយ និកលិែិត
បទដ្ឋឋ នគតិយុទធនានា។ 

ជុាំវញិលសចកតីជូនដាំណឹកលនុះរតូវបានអ្នកតាំណាករាស្រសត និកជាថាន កដ់ឹកនាាំគណៈកមមការជាំនាញរដឋសភាពីគណបកសស
លស្រង្ហគ ុះជាតិបានលឆលើយតបថា វាប ុះរល់ដល់តួនាទីរបស់រដឋសភា លវើយលធវើឲ្យរដឋសភាកានខ់តចកដ់កឹថាលតើមានអ្វីខដលសាថ បន័នីតិ
របតិបតតលិាកប់ាាំកបានជារតឹតបតិមស្រនតីរបស់ែលួនកនុកការលធវើលសចកតីរាយការណ៍ខបបលនុះ នកិជាលចតនារតឹតបតិសិទធិរបស់តាំណាក
រាស្រសត កនុកការលសនើនូវពត័ម៌ាននានា និករកព់ន័ធអ្ាំលពើពុករលួយ។ 
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អ្នកឃ្ល ាំលមើលយល់ល ើញថា រដ្ឋឋ ភបិាលមនិគួរលៅមស្រនតីទាាំកថាន កជ់ាត ិនិកថាន កល់រកាមជាតិលៅបាំភល ឺឬផដល់ពត័ម៌ានជូនរដឋ
សភាលទលររុះការសវការរវាកមស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាល និករដឋសភាគឺលដើមបលីដ្ឋុះរសាយបញ្ហា អ្វមីយួខដលលកើតមានល ើក។ កិចចសវការ
របស់មស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាលនឹកជួយ ឲ្យសាថ បន័នតីិបញ្ញតតទិទួលបានពត័ម៌ានចាស់លាស់រគបរ់ជុកលរជាកពីមស្រនតីអ្នុវតតនការង្ហរ
ផ្ទទ ល់ ប ុខនតវាមនិមាននយ័ថាមស្រនតីទាាំកលនាុះរតូវទទួលែុសរតូវលដ្ឋយផ្ទទ ល់ចាំលរុះមុែរដឋសភាលនាុះលទ។  


