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កនុងនីតិកាលទ៦ី រដ្ឋស្ភាមានបកសខតមយួគឺគណបកសប្បជាេនកមពុជា និងជាគណបកសកានអ់ាំណាចបចចុបបនន។ 
របាយការណ៍ស្កងេតរដ្ឋស្ភា និងតាំណាងរាស្រស្ដ ថ្នរដ្ឋស្ភាឆ្ន ាំទី១ នីតិកាលទី៦ ឆ្ន ាំ២០១៩ ែុមខស្រវែលបានស្កងេត
ក ើញថា ស្កមមភាពថ្នការចុុះមូលដ្ឋឋ នរបស់្អនកតាំណាងរាស្រស្ដ កនុងកោលបាំណង កដ្ើមបសី្ាំកណុះស្ាំណាលជាមយួប្បជា
ពលរដ្ឋ ពប្ងងឹថ្ទៃកនុងរបស់្គណបកស អមដ្ាំកណើ រថាន កដ់្កឹនាំ គឺទុស្ទុល កលើកខលងខតស្កមមភាពកនុងកោលបាំណងចុុះ
េួយ អនដរាគមនក៍ដ្ឋុះប្ាយបញ្ហា  ជាពិកស្ស្ទាំនស់្ដ្ធីលីេូនប្បជាពលរដ្ឋ មនិប្តូវបានស្កងេតក ើញ មានតាំណាងរាស្រស្ដ
ែនុះខែនង ឬយកចិតដទុកដ្ឋកេ់យួ កដ្ឋុះប្ាយកនុះកទ។ កដ្ឋយខែក ស្មយ័ប្បេុាំរដ្ឋស្ភាកនុងឆ្ន ាំទ១ី ថ្ននតីិកាលទ៦ី រដ្ឋ
ស្ភាបានកបើកស្មយ័ប្បេុាំោាំងាមញ្ញ  និងវាិមញ្ញ  ភាគកប្ចើនគឺកដដ តកលើការអនុមត័ចាប។់ អែីខដ្លែុមខស្រវែលបាន
ស្កងេតក ើញកនុងស្មយ័ប្បេុាំ តាំណាងរាស្រស្តបានកែើងបកញ្ចញមតិកនុងការអនុមត័ចាបន់ន ភាគកប្ចើនបាំទុតកនុងស្មយ័
ប្បេុាំោាំងកនុះ មនិសូ្វមានក ើញតាំណាងរាស្រស្ដណាមាន កេ់ាំោស់្ រុិះគន ់ ឬសួ្រកដ្ញកដ្ឋលកដ្ឋយសីុ្េកប្ៅកែើយ ទៃុយ
មកវញិគឺមានខតការកកាតស្កស្ើរ និងោាំប្ទដ្ល់ការដឹ្កនាំរបស់្រាេរដ្ឋឋ ភ្ិ បាលខតប កុណាណ ុះ។ កដ្ឋយខែកស្កមមភាព
របស់្គណៈកមមការេាំនញរបស់្រដ្ឋស្ភាមានស្កមមភាពជាកប្ចើនទងខដ្រ ខតចាំក ុះការកកាុះកៅស្មាេិករាេរដ្ឋឋ ភ្បិាល
កៅកនុងឆ្ន ាំទី១កនុះ មានខតមតងគតគ់ឺ ការកកាុះកៅរដ្ឋមស្រនដីប្កសួ្ងយុតដិធមម៌ការសួ្រ។ ការាកសួ្រកនុះ តាំណាងរាស្រស្ដ
មនិបានឱ្យរដ្ឋមស្រនដីកធែើការបកប្ាយអាំពីស្កមមភាពកនលងមកខដ្លមតិជាតិ និងអនតរជាតិយល់ថាជាភាពអយុតដធិមក៌ៅ
ប្បកទស្កមពុជាកែើយ ខបរជាឱ្យរដ្ឋមស្រនដីេួយ បាំភ្លអឺាំពីការងារខដ្លស្កប្មចបាន និងខទនការខដ្លប្តូវកធែើកៅថ្ងៃខាងមុែកៅ
វញិ។ មយួវញិកទៀត ការយកចិតដទុកដ្ឋកច់ាំក ុះប្បជាពលរដ្ឋ កដ្ឋយេួយ ែនុះខែនងការ រយុតដិធម ៌ការ រទលប្បកោេន ៍
និងភាពជាតាំណាងកនុងកិចចការកទសងៗ របស់្ប្បជាពលរដ្ឋ ខដ្លជាការងារចមបងរបស់្តាំណាងរាស្រស្ដប្តូវយកចិតដទុកដ្ឋក់
បាំទុតកនុះ ែុមខស្រវែលស្កងេតមនិោនក់ ើញថា មានអនកតាំណាង រាស្រស្ដណាមាន កក់ចញលិែិតអនដរាគមនេ៍ួយ ប្បជា
ពលរដ្ឋនូវកែើយ កបើកោុះបីជាប្បជាពលរដ្ឋោាំងកនុះោមោរសុ្ាំអនតរាគមនរ៍កយុតដិធមក៌ក៏ដ្ឋយ។ 

ជារមួ កៅកនុងឆ្ន ាំទ១ី ថ្ននតីកិាលទី៦កនុះ ែុមខស្រវែលបានស្កងេតក ើញថា ប្បសិ្ទធភាពស្ភាឯកបកសមានការ
ធាល កចុ់ុះ កបើកប្បៀបជាមយួរដ្ឋស្ភាខដ្លធាល បម់ានពវុបកស។ ការធាល កចុ់ុះថ្នរដ្ឋស្ភាឯកបកសកនុះ កប្ ុះមនិក ើញមានការ
កចញលិែិតអនដរាគមនរ៍បស់្តាំណាងរាស្រស្ដ មនិក ើញមានអនកតាំណាងរាស្រស្ដនោិយពភីាពអស្កមមកនុងការកដ្ឋុះប្ាយ
បញ្ហា ននេូនប្បជាពលរដ្ឋ ស្កមមភាពសួ្រកដ្ញកដ្ឋលកលើការអនុវតដិចាប ់ នងិកស្ចកដីកស្នើចាបក់ៅកនុងស្មយ័ប្បេុាំ
ស្ភាទងខដ្រ។ 
  

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។  
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ដ្ាំកណើ រការប្បេុាំកពញអងគរបស់្រដ្ឋស្ភា៖  កនុងឆ្ន ាំទ១ី អាណតតិទ៦ី រដ្ឋស្ភាបានករៀបចាំកិចចប្បេុាំចាំនួន ១១ដ្ង កដ្ឋយ
ស្កប្មចបាននូវរកបៀបវារៈចាំននួ ២៩។ កនុងរកបៀបវារៈខដ្លបានពិភាកា និងអនុមត័ភាគកប្ចើនគឺកស្ចកតីប្ ងចាបខ់ដ្ល
មានចាំនួន ១៤ រមួមានការអនុមត័ចាបទូ់ោតង់វកិាទូកៅរបស់្រដ្ឋស្ប្មាបក់ារប្គបប់្គងឆ្ន ាំ២០១៧ និងអនុមត័ចាប់
វិរញ្ញ វតថុស្ប្មាបក់ារប្គបប់្គងឆ្ន ាំ២០១៩។ រដ្ឋស្ភាកប៏ានកធែើការអនុមត័កលើការកធែើវកិាធនកមមចាបធ់ាំៗ ចាំននួ៣ 
កដ្ឋយឯកបកសទងខដ្រ កនុងកនុះរមួមានចាបគ់ណបកសនកោបាយ និងចាបក់បាុះកឆ្ន តចាំនួន ២កទៀត។ 

កនុងស្មយ័ប្បេុាំរបស់្រដ្ឋស្ភាឆ្ន ាំទី១ ថ្នស្ភាឯកបកសកនុះ ែុមខស្រវែល បានស្កងេតក ើញមានតាំណាងរាស្រស្ត
ចាំនួន ១២របូ បានកែើងបកញ្ចញមតិចាំននួ ៣៨ដ្ង គតិជាកងរៈកវលាមានរយៈកពល ២០៩នទី កបើគិតពចីាំនួនអនក
តាំណាងរាស្រស្ត នងិរយៈកពលតិចជាង កបើកប្បៀបកធៀបជាមយួឆ្ន ាំទី១ ដូ្ចោន ថ្នអាណតតិទ៥ី។ 
ស្កមមភាពចុុះមលូដ្ឋឋ នរបស់្តាំណាងរាស្រស្ត៖ កនុងឆ្ន ាំទ១ី ថ្ននីតិកាលទ៦ីកនុះ កនុងចាំកណាមតាំណាងរាស្រស្ត ១២៥របូ មាន
ខតអនកតាំណាងរាស្រស្ត ៥៥របូ(៤៤ភាគរយ)ប ុកណាណ ុះខដ្លមានស្កមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន។ ស្កមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ នកនុះ មាន
ចាំនួន ១០៤១កលើក ខដ្លចាំនួនកនុះ គិតជាមធយមគឺ ១៩កលើក កនុងអនកតាំណាងរាស្រស្តមាន កខ់ដ្លបានចុុះកបស្កកមម។ អនក
តាំណាងរាស្រស្តខដ្លបានចុុះកបស្កកមមកនុះ កបើគិតជាភាគរយថ្នចាំនួនអនកតាំណាងរាស្រស្តកនុងបកសរបស់្ែលួនក ើញថាមាន
ចាំនួនចុុះកបស្កកមមតិចជាងឆ្ន ាំទី១ ថ្នអាណតតិទ៥ី (៥០របូកស្មើនឹង៧៤ភាគរយ)។ 
 ែុមខស្រវែល បានខបងខចកការចុុះកបស្កកមមរបស់្តាំណាងរាស្រស្តកនុងកោលបាំណងចាំននួ ៥ធាំ។ កនុងចាំកណាម
កបស្កកមម ១០៤១កលើកកនុះ ៦៨ភាគរយ គឺជាការចុុះសួ្រសុ្ែទុកខ នងិស្ាំកណុះស្ាំណាល និងការស្ខមតងការកកាត
ស្រកស្ើរចាំក ុះអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន។ កោុះជាោ ងណា ែុមខស្រវែល បានស្កងេតក ើញមានការចុុះអនតរាគមនទ៍ងខដ្រ 
កលើកខលងខតស្កមមភាពចូលរមួកនុងកវទិកា ខដ្លមនិក ើញមាន។ តាំណាងរាស្រស្តបានចុុះប្គប ់២៥រាេធានីកែតត កនុងកនុះ
មាន ៤៥០កលើក ជាកបស្កកមមកៅកប្ៅមណឌ ល និង ៥៩១កលើក ជាកបស្កកមមកៅកនុងមណឌ ល។ 
គណៈកមមការេាំនញថ្នរដ្ឋស្ភា៖ តាមការស្កងេតរបស់្ែុមខស្រវែល កនុងចាំកណាមគណៈកមមការេាំនញោាំង១០ របស់្
រដ្ឋស្ភាមានខត ៨គណៈកមមការេាំនញកទ ខដ្លបានកធែើស្កមមភាព។ គណៈកមមការ ខដ្លមនិមានស្កមមភាពកនុះ 
មានគណៈកមមការទ៥ី និងទី១០។ គណៈកមមការេាំនញខដ្លបានកធែើស្កមមភាពមានចាំនួន ៩៨កលើក។ កនុងចាំកណាម 
គណៈកមមការខដ្លបានកធែើស្កមមភាព មាន ៤គណៈកមមការេាំនញខដ្លមានកបស្កកមមកប្ចើនជាងកគ កនុងកនុះ
មាន គណៈកមមការេាំនញទ៣ី ទី៧ ទ៨ី នងិទ៩ី។ 

ស្កមមភាពខដ្លគណៈកមមការេាំនញចុុះមូលដ្ឋឋ ន ភាគកប្ចើនកនុងកោលបាំណងចុុះកដ្ើមបខីស្ែងយល់មានចាំនួន 
៨៨កលើក។ ការចុុះសិ្កាខស្ែងយល់កនុះគឺ ចុុះេបួជាមយួប្បជាពលរដ្ឋ និងអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ នកដ្ើមបចូីលរមួសិ្កាខស្ែង
យល់ពីបញ្ហា នន ដូ្ចជាការអនុវតតចាប ់និងការក្លើយតបកដ្ឋយមានភាពយឺតោ វរបស់្អាជាា ធរជាមយួប្បជាពលរដ្ឋ។ 
 ែុមខស្រវែលកស៏្កងេតក ើញថាគណៈកមមការេាំនញកនុងឆ្ន ាំទ១ី ថ្នអាណតតិទ៦ីកនុះ មានការកកាុះកៅរដ្ឋមស្រនតី
ប្កសួ្ងយុតតធិមម៌កាកសួ្រទងខដ្រ ខតកោុះជាោ ងណាការកៅាកសួ្រកនុះមនិបានកដត តកលើបញ្ហា អយុតតិធមខ៌ដ្លបាន
កកើតមានកៅកនុងស្ងគមខែមរកនុះកទ ជាពិកស្ស្ប្បជាពលរដ្ឋខដ្លរងកប្ោុះកដ្ឋយបញ្ហា ដ្ីធលី ការកាបថ់្ប្ពក ើ ការកប្បើប្បាស់្
កងកមាល ាំងវួស្កវតុកនុងការកដ្ញប្បជាពលរដ្ឋឱ្យរងរបសួ្កដ្ឋយអនុវតតាលដ្ីការបស់្តុលាការកាំពូលជាកដ្ើម។ល។ 
ការវភិាគស្កមមភាពតាំណាងរាស្រស្ត៖ ែុមខស្រវែលបានកប្េើស្ករ ើស្ស្កមមភាពរបស់្តាំណាងរាស្រស្តោាំង១០របូ ខដ្លមាន
ស្កមមភាពស្កមមជាងកគតាមការស្កងេតកនុងស្មយ័ប្បេុាំរដ្ឋស្ភា និងការចុុះមូលដ្ឋឋ ន។ ជាលទធទលបានបងាា ញថា 
តាំណាងរាស្រស្តខដ្លមានតួនទីជាស្មាេិករដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬតួនទីកប្ៅពីាថ បន័រដ្ឋស្ភាបានចុុះកបស្កកមមកប្ចើនជាង
តាំណាងរាស្រស្តមានតួនទីកនុងាថ បន័រដ្ឋស្ភា កប៏ ុខនតការបកញ្ចញមតិកោបល់កនុងស្មយ័ប្បេុាំស្ភា ែុមខស្រវែលស្កងេត
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ក ើញថាអនកខដ្លមានមុែតាំខណងកនុងរដ្ឋឋ ភ្បិាលបានបកញ្ចញមតិតិចតួច ឬមនិមានោល់ខតកាុះ។ តាំណាងរាស្រស្តខដ្ល
មានតួនទីកនុងរាេរដ្ឋឋ ភ្បិាលមានដូ្ចជា ស្កមតចប្កឡាកោម ស្ កែង តាំណាងរាស្រស្តមណឌ លកែតតបាតដ់្ាំបង ជា
ឧបនយករដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតីប្កសួ្ងមោថ្ទៃ។ ស្កមតចពិេយ័កស្ន កទៀ បាញ់ តាំណាងរាស្រស្តមណឌ លកែតតកស្ៀមរាប ជា
ឧបនយករដ្ឋមស្រនត ីរដ្ឋមស្រនតីប្កសួ្ងការ រជាតិ។ ឯកឧតតម ខក គីមោ ន តាំណាងរាស្រស្តមណឌ លកែតតបនៃ យមានេយ័ ជា
ឧបនយករដ្ឋមស្រនតី ប្បធានអាជាា ធរជាតិ ប្បយុទធប្បឆ្ាំងកប្គឿងកញៀន។ 
 
ស្ប្មាបព់ត័ម៌ានបខនថម៖ 
 ស ម្ ោះ        សលខទូរេព័ទ 
 កលាក គមឹ ឈន  (នយកប្បតបិតតិ)    ០១២ ៩៤២ ០១៩ 
 កលាក ក្ន សាវាខស (អនកស្ប្មបស្ប្មួលខទនកអកងេត នងិតស្ ូមត)ិ ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 


