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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 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 
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សង្ខេបការរកង្ ើញ 

 ការង្បាុះង្ឆ្ន តនងៃទី២៩ ដេកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨ ាន្គណបកសន្ង្ោបាយចាំន្នួ្ ២០បាន្ចូលរមួ
ប្បកតួប្បដជខ។ ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ន្ុះ មនិ្ាន្វតតាន្គណបកសសង្ស្រ គ្ ុះជាតិដដ្លជានដ្គូប្បកតួប្បដជខមយួ
ដដ្លាន្អនកោាំប្ទោ៉ា ខធាំចូលរមួប្បកួតប្បដជខង្នាុះង្ទ ង្ប្រុះតុលាការកាំពូលបាន្សង្ប្មចរ ាំលាយគណ
បកសង្ន្ុះមុន្ការង្បាុះង្ឆ្ន ត និ្ខបាន្ហាមឃាតអ់នកន្ង្ោបាយមកពីគណបកសង្ន្ុះចាំន្ួន្ ១១៨រូបមនិ្ង្ោយ
ង្ធវើន្ង្ោបាយរយៈង្ពលប្បាាំឆ្ន ាំបដន្ែមង្ទៀត។ ង្ប្កាយការង្បាុះង្ឆ្ន តាន្ដតគណៈបកសប្បជាជន្ដតមយួគត់
ដដ្លទទួលបាន្ង្ៅអីកនុខរដ្ាសភាចាំន្ួន្ ១២៥ោសន្ៈ(១០០ភាគរយនន្ចាំន្ួន្ោសន្ៈសរុប) ដដ្លនាាំង្ោយ 
គណបកសប្បជាជន្កមពុជាប្គបប់្គខសាែ បន័្នី្តិប្បតិបតតិ នី្តិបចញតតិផ្តត ចជ់ាឯកបកស។ 
ដ្ាំង្ណើ រការសមយ័ប្បជុាំនន្រដ្ាសភា៖ រដ្ាសភាបាន្ចាបង់្្តើមសមយ័ប្បជុាំដ្ាំបូខរបស់េលួន្ង្ៅនងៃទី៥ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
២០១៨ ង្ប្កាមប្ពុះរាជាធិបតីភាពរបស់ប្ពុះមហាកសប្តប្ពុះបាទសង្មតចប្ពុះន្ង្រាតតម សីហមុនី្។ កនុខឆ្ន ាំទី១ 
ោណតតិទី៦ រដ្ាសភាបាន្ង្រៀបចាំកិចចប្បជុាំចាំន្ួន្ ១១ដ្ខ ង្ដ្ឋយសង្ប្មចបាន្នូ្វរង្បៀបវារៈចាំន្នួ្ ២៩។ កនុខ
រង្បៀបវារៈដដ្លបាន្ពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ភាគង្ប្ចើន្គឺង្សចកតីប្រខចាបដ់ដ្លាន្ចាំន្នួ្ ១៤ រមួាន្ការអនុ្
មត័ចាបទូ់ទាតង់វកិាទូង្ៅរបស់រដ្ាសភាសប្ាបក់ារប្គបប់្គខឆ្ន ាំ២០១៧ និ្ខអនុ្មត័ចាបហ់ិរចញ វតែុសប្ាប់
ការប្គបប់្គខឆ្ន ាំ២០១៩។ រដ្ាសភាកប៏ាន្អនុ្មត័ង្លើការង្ធវើវងិ្សាធន្កមមចាបធ់ាំចាំន្នួ្៣ ង្ដ្ឋយឯកបកស្ខ
ដដ្រ កនុខង្នាុះរមួាន្ចាបគ់ណបកសន្ង្ោបាយ និ្ខចាបង់្បាុះង្ឆ្ន តចាំន្នួ្២ង្ទៀត។ 
 កនុខសមយ័ប្បជុាំរបស់រដ្ាសភា ឆ្ន ាំទី១ នន្សភាឯកបកសង្ន្ុះ េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញាន្
តាំណាខរាស្រសតចាំន្ួន្ ១២រូប បាន្ង្ ើខបង្ចចញមតិចាំន្ួន្ ៣៨ដ្ខ គិតជាង្ងរៈង្វលាាន្រយៈង្ពល ២០៩នាទី 
ង្បើគិតពីចាំន្ួន្អនកតាំណាខរាស្រសត និ្ខរយៈង្ពលតិចជាខ ង្បើង្ប្បៀបង្ធៀបជាមយួឆ្ន ាំទី១ ដូ្ចោន នន្ោណតតិទី៥។ 
ការចុុះមូលដ្ឋា ន្របស់តាំណាខរាស្រសត៖ កនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ កនុខចាំង្ណាមតាំណាខរាស្រសត១២៥រូប 
ាន្ដតអនកតាំណាខរាស្រសត ៥៥រូបប៉ាុង្ណាណ ុះដដ្លាន្សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋា ន្។ សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋា ន្ង្ន្ុះ 
ាន្ចាំន្ួន្ ១០៤១ង្លើក ដដ្លចាំន្ួន្ង្ន្ុះ គិតជាមធយមគឺអនកតាំណាខរាស្រសតាន កចុ់ុះង្បសកកមមបាន្ ១៩ង្លើក។ 
អនកតាំណាខរាស្រសតដដ្លបាន្ចុុះង្បសកកមមង្ន្ុះ ង្បើគិតជាភាគរយនន្ចាំន្នួ្អនកតាំណាខរាស្រសតកនុខបកសរបស់េលួន្ 
ង្ ើញថាាន្ចាំន្នួ្ចុុះង្បសកកមមតិចជាខ កាលឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៥។ 
 េុមដស្រហវល បាន្ដចកការចុុះង្បសកកមមរបស់តាំណាខរាស្រសតកនុខង្ោលបាំណខចាំន្នួ្ ៥ធាំ។ កនុខ
ចាំង្ណាមង្បសកកមម១០៤១ង្លើកង្ន្ុះ ៦៨.០ភាគរយ គឺជាការចុុះសួរសុេទុកេ និ្ខសាំង្ណុះសាំណាល និ្ខស
ដមតខការង្កាតសរង្សើរចាំង្រុះោជាា ធរមូលដ្ឋា ន្។ ង្ទាុះជាោ៉ា ខណា េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញាន្ការ
ចុុះអន្តរាគមន្៍្ ខដដ្រ ង្លើកដលខដតសកមមភាពចូលរមួកនុខង្វទិកា ដដ្លមនិ្ង្ ើញាន្។ 
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តាំណាខរាស្រសតមនិ្ដមន្ដតជាតាំណាខប្បជាពលរដ្ាកនុខមណឌ លរបស់េលួន្ង្នាុះង្ទ គឺតាំណាខប្បជា
ពលរដ្ាទូទាាំខប្បង្ទស។ តាមការសង្ខេត តាំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះប្គប២់៥រាជធានី្ង្េតត កនុខង្នាុះាន្ ៤៥០
ង្លើកជាង្បសកកមមង្ៅង្ប្ៅមណឌ ល និ្ខ ៥៩១ង្លើកជាង្បសកកមមង្ៅកនុខមណឌ ល។ 
គណៈកមមការជាំនាញនន្រដ្ាសភា៖ តាមការសង្ខេតរបស់េុមដស្រហវល កនុខចាំង្ណាមគណៈកមមការជាំនាញទាាំខ
១០របស់រដ្ាសភា ាន្ដត ៨គណៈកមមការជាំនាញង្ទ ដដ្លបាន្ង្ធវើសកមមភាព។ គណៈកមមការដដ្លមនិ្ាន្
សកមមភាពង្នាុះាន្ គណៈកមមការទី៥ និ្ខទី១០។ គណៈកមមការជាំនាញដដ្លបាន្ង្ធវើសកមមភាពាន្ចាំន្ួន្ 
៩៨ង្លើក។ កនុខចាំង្ណាម គណៈកមមការដដ្លបាន្ង្ធវើសកមមភាពាន្ ៤គណៈកមមការដដ្លាន្ង្បសកកមម
ង្ប្ចើន្ជាខង្គកនុខង្នាុះាន្គណៈកមមការជាំនាញទី៣ ទី៧ ទី៨ និ្ខទី៩។ 

សកមមភាពដដ្លគណៈកមមការជាំនាញចុុះមូលដ្ឋា ន្ ភាគង្ប្ចើន្កនុខង្ោលបាំណខចុុះសិកាដសវខយល់
ាន្ចាំន្នួ្ ៨៨ង្លើក។ ការចុុះសិកាដសវខយល់ង្ន្ុះគឺ ចុុះជួបជាមយួប្បជាពលរដ្ា និ្ខោជាា ធរមូលដ្ឋា ន្
ង្ដ្ើមបចូីលរមួសិកាដសវខយល់ពីបញ្ញា នានា ដូ្ចជាការអនុ្វតតិចាប ់ និ្ខការង្្លើយតបង្ដ្ឋយាន្ភាពយតឺ
ោ៉ា វរបស់ោជាា ធរជាមយួប្បជាពលរដ្ា។ 
 េុមដស្រហវលកស៏ង្ខេតង្ ើញថាគណៈកមមការជាំនាញកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៦ ង្ន្ុះាន្ការង្កាុះង្ៅ
រដ្ាមស្រន្តីប្កសួខយុតតិធមម៌កសាកសួរ្ខដដ្រ ដតង្ទាុះជាោ៉ា ខណាការង្ៅសាកសួរង្នាុះមនិ្បាន្ង្ផ្តត តង្លើ
បញ្ញា អយុតតិធមដ៌ដ្លបាន្ង្កើតាន្ង្ៅកនុខសខគមដេមរង្នាុះង្ទ ជាពិង្សសប្បជាពលរដ្ាដដ្លរខង្ប្ោុះង្ដ្ឋយ
បញ្ញា ដី្ធលី ការកាបន់ប្ពង្ ើ ការង្ប្បើប្បាស់កខកាល ាំខហួសង្ហតុកនុខការង្ដ្ញប្បជាពលរដ្ានាាំឱ្យាន្រខរបសួ
ង្ដ្ឋយការអនុ្វតតិសាលដី្ការបស់តុលាការកាំពូលជាង្ដ្ើម។ល។ 
ការវភិាគសកមមភាពតាំណាខរាស្រសត៖ េុមដស្រហវលបាន្ង្ប្ជើសង្រ ើសសកមមភាពរបស់តាំណាខរាស្រសតទាាំខ១០រូប 
ដដ្លាន្សកមមភាពសកមមជាខង្គតាមការសង្ខេតកនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភា និ្ខការចុុះមូលដ្ឋា ន្។ ជាលទធ
្លបាន្ប ា្ ញថា តាំណាខរាស្រសតដដ្លាន្តនួាទីជាសាជិករដ្ឋា ភបិាល ឬតនួាទីង្ប្ៅពីសាែ បន័្រដ្ាសភា
បាន្ចុុះង្បសកកមមង្ប្ចើន្ជាខតាំណាខរាស្រសតាន្តនួាទីកនុខសាែ បន័្រដ្ាសភា កប៏៉ាុដន្តការបង្ចចញមតិង្ោបល់
កនុខសមយ័ប្បជុាំសភា េុមដស្រហវលសង្ខេតង្ ើញថា អនកដដ្លាន្មុេតាំដណខកនុខរដ្ឋា ភបិាលបាន្បង្ចចញមតិ
តិចតចួ ឬមនិ្ាន្ទាល់ដតង្សាុះ។ តាំណាខរាស្រសតដដ្លាន្តនួាទីកនុខរាជរដ្ឋា ភបិាលាន្ដូ្ចជា សង្មតច
ប្កឡាង្ហាម ស ង្េខ តាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតបាតដ់្ាំបខ ជាឧបនាយករដ្ាមស្រន្តី រដ្ាមស្រន្តីប្កសួខមហាន្ៃ។ 
សង្មតចពិជយ័ង្សនា ង្ទៀ បាញ់ តាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតង្សៀមរាប ជាឧបនាយករដ្ាមស្រន្តី រដ្ាមស្រន្តីប្កសួខ
ការររជាតិ។ ឯកឧតតម ដក គីមោ៉ា ន្ តាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតបនាៃ យាន្ជយ័ ជាឧបនាយករដ្ាមស្រន្តី 
ប្បធាន្ោជាា ធរជាតិ ប្បយុទធប្បឆ្ាំខង្ប្គឿខង្ញៀន្។ 
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សន្និដ្ឋា ន្ 

កនុខនី្តិកាលទី៦ រដ្ាសភាាន្បកសដតមយួ សែិតង្ប្កាមការដឹ្កនាាំរបស់គណបកសកាន្អ់ាំណាច។ 
សប្ាបក់ារ្ររបស់រដ្ាសភាកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ េុមដស្រហវលបាន្សង្ខេតង្ ើញថារាល់សកមមភាពនន្
ការចុុះមូលដ្ឋា ន្របស់អនកតាំណាខរាស្រសដកនុខង្ោលបាំណខ សាំង្ណុះសាំណាលជាមយួប្បជាពលរដ្ា ពប្ខឹខន្ៃ
កនុខរបស់គណៈបកស អមដ្ាំង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាាំ ាន្ចាំន្នួ្្ុស្ុលង្ប្ចើន្ ដតសប្ាបង់្ោលបាំណខនន្ការចុុះ
ជយួ អន្ដរាគមន្ង៍្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា នានា (ជាពិង្សសទាំនាស់ដី្ធលី) ជូន្ប្បជាពលរដ្ា មនិ្ង្ ើញាន្តាំណាខរា
ស្រសដយកចិតដទុកដ្ឋកង់្នាុះង្ទ។ ង្ដ្ឋយដ ក ចាំង្រុះសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភាកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ រដ្ាសភា
បាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំទាាំខសាមចញសាធារណៈ និ្ខវសិាមចញសាធារណៈ កនុខសមយ័ប្បជុាំទាាំខង្នាុះភាគង្ប្ចើន្
គឺង្ផ្តដ តង្លើការអនុ្មត័ចាប។់ អវីដដ្លេុមដស្រហវលបាន្សង្ខេតង្ ើញ ការង្ ើខបង្ចចញមតិកនុខការអនុ្មត័នូ្វ
ចាបន់ានា អនកតាំណាខរាស្រសដភាគង្ប្ចើន្បាំ្ុតកនុខសមយ័ប្បជុាំទាាំខង្នាុះ មនិ្ង្ ើញាន្តាំណាខរាស្រសដណា
ាន កជ់ាំទាស់ រុិះគន្ ់ ឬសួរង្ដ្ញង្ដ្ឋលង្ ើយ ង្ដ្ឋយជាំន្ួសមកវញិាន្ដតការសង្សើរ និ្ខោាំប្ទដ្ល់ការ
ដឹ្កនាាំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលប៉ាុង្ណាណ ុះ។ ចាំង្រុះការង្កាុះង្ៅសាជិករាជរដ្ឋា ភបិាលង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ង្ន្ុះ ាន្
មដខគតគឺ់ ង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីប្កសួខយុតដិធមម៌កសារសួរ។ ការសារសួរង្ន្ុះ តាំណាខរាស្រសដនន្រដ្ាសភាមនិ្បាន្
ឱ្យរដ្ាមស្រន្ដីបកប្សាយអាំពីភាពអយុតដិធមង៌្ៅប្បង្ទសកមពុជាង្ ើយ ដតដបរជាឱ្យរដ្ាមស្រន្ដីជួយ បាំភលអឺាំពីការ្រ
ដដ្លសង្ប្មចបាន្កន្លខមក និ្ខដ្ន្ការដដ្លប្តូវង្ធវើង្ៅនងៃខាខមុេង្ៅវញិ។ មយួវញិង្ទៀត ការយកចិតដ
ទុកដ្ឋកច់ាំង្រុះប្បជាពលរដ្ា ដូ្ចជាការេនុះដេនខការររយុតដិធម ៌ ការការររ្លប្បង្ោជន្ ៍ និ្ខភាពជា
តាំណាខកនុខកិចចការង្្សខៗ សាំរាបប់្បជាពលរដ្ា ដដ្លង្ន្ុះជាការ្រចមបខដដ្លតាំណាខរាស្រសដប្តូវយកចិតដ
ទុកដ្ឋកប់ាំ្ុត ដត្ៃុយង្ៅវញិអវីដដ្លេុមដស្រហវលបាន្សង្ខេតង្ ើញគឺមនិ្ដដ្លង្ ើញាន្អនកតាំណាខរាស្រសដ
ង្ចញលិេិតអន្ដរាគមន្ជ៍ួយ ប្បជាពលរដ្ាង្ ើយសប្ាបឆ់្ន ាំទី១ ោណតតិទី៦ង្ន្ុះ  ង្បើង្ទាុះបីជាប្បជាពលរដ្ា
ទាាំខង្នាុះទាមទារសុាំអន្តរាគមន្រ៍កយុតដិធមក៌ង៏្ដ្ឋយ។  

ជារមួ ង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ េុមដស្រហវលបាន្សង្ខេតង្ ើញថា ប្បសិទធិភាពសភាឯក
បកសាន្ការធាល កចុ់ុះ ង្បើង្ប្បៀបជាមយួរដ្ាសភាដដ្លធាល បា់ន្ពហុបកស។ ប្បសិទធិភាពនន្ការធាល កចុ់ុះនន្រដ្ា
សភាឯកបកសង្ប្រុះមនិ្ង្ ើញាន្ការង្ចញលិេិតអន្ដរាគមន្រ៍បស់តាំណាខរាស្រសដ មនិ្ង្ ើញាន្អនកតាំណាខ
រាស្រសដនិ្ោយភាពអវជិជាន្ ឬអសកមមកនុខការង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា ជូន្ពលរដ្ារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលង្សាុះ មនិ្
ង្ ើញាន្តាំណាខរាស្រសដសួរង្ដ្ញង្ដ្ឋលង្លើការអនុ្វតដិចាប ់និ្ខង្សចកដីង្សនើចាបង់្ ើយ។ 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 
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វិធីសាស្រសដកនខុការប្បមូលទិន្នន្័យសប្មាបច់ខប្កខរបាយការណ៍ 

ង្ដ្ើមបងី្ធវើរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្ន ាំនី្មយួៗ េុមដស្រហវល បាន្ង្រៀបចាំនូ្វវធីិសាស្រសតនន្ការចខប្កខ និ្ខ
ប្បមូលពត័ា៌ន្ជាប្បចាាំ សប្ាបច់ខប្កខទុកង្ធវើជារបាយការណ៍ តាមរយៈការង្ប្បើប្បាស់កមមវធីិកតប់្តា
ទិន្នន្យ័ប្បចាាំនងៃ។ 

េុមដស្រហវល បាន្ង្រៀបចាំង្ធវើរបាយការណ៍ង្ដ្ឋយកាំណតង់្ពលង្វលាកនុខការប្បមូលពត័ា៌ន្កនុខឆ្ន ាំទី១  
នី្តិកាលទី៦  ចាបង់្្តើមពីនងៃទី១ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ រហូតដ្ល់នងៃទី៣១ ដេសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

វធីិសាស្រសតនន្ការប្បមូលពត័ា៌ន្ េុមដស្រហវលបាន្ដ្ឋកម់ស្រន្ដីង្ដ្ើមបតីាមដ្ឋន្ និ្ខសង្ខេតដ្ាំង្ណើ រការនន្
ការប្បប្ពឹតដង្ៅរបស់រដ្ាសភារមួាន្ សមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភា ការង្ ើខបង្ចចញមតិរបស់អនកតាំណាខរាស្រសដ ការ
ចុុះមូលដ្ឋា ន្របស់អនកតាំណាខរាស្រសដ ឬការចុុះអន្ដរាគមន្រ៍បស់អនកតាំណាខរាស្រសដ សកមមភាពរបស់គណៈកមម
ការជាំនាញជាង្ដ្ើម។ 

 វធីិសាស្រសតកនុខការប្បមូលនូ្វពត័ា៌ន្ដដ្លរកព់ន័្ធសកមមភាពរបស់តាំណាខរាស្រសតាន្ដូ្ចជា៖ 
១. េុមដស្រហវល បាន្បចជូ ន្មស្រន្តី ឬអនកសម័ប្គចិតតរបស់េលួន្ង្ៅង្ធវើការសង្ខេតង្ដ្ឋយផ្តៃ ល់ង្ៅកនុខសមយ័

ប្បជុាំនី្មយួៗ កនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភា និ្ខការង្ ើខបង្ចចញមតិរបស់អនកតាំណាខរាស្រសដ។ 
២. ការចុុះអន្ដរាគមន្រ៍បស់អនកតាំណាខរាស្រសដ ការចុុះមូលដ្ឋា ន្របស់អនកតាំណាខរាស្រសដ និ្ខសកមមភាព

គណៈកមមការជាំនាញរបស់រដ្ាសភា ដូ្ចជាការចុុះសិកាដសវខយល់ ការចុុះអន្ដរាគមន្ ៍និ្ខការង្កាុះង្ៅរដ្ាម
ស្រន្ដីដដ្លរកព់ន័្ធនឹ្ខសកមមភាពេលួន្ង្ដ្ើមបងី្ធវើការសួរនាាំ េុមដស្រហវល បាន្ប្សខព់ត័ា៌ន្តាមរយៈង្គហទាំពរ័
របស់តាំណាខរាស្រសត និ្ខប្បភពពត័ា៌ន្ង្្សខៗង្លើប្បពន័្ធពត័ា៌ន្សខគម។ 

សកមមភាពកនុខចាំណុចទី២ គឺជាការដកដប្បនី្តិវធីិកនុខការប្បមូលពត័ត៌ាមរយៈការចុុះសកមមភាពង្ដ្ឋយ
ផ្តៃ ល់ង្ៅមូលដ្ឋា ន្ជាមយួអនកតាំណាខរាស្រសត ឬការប្បមូលពត័ា៌ន្ង្ៅការោិល័យតាំណាខរាស្រសតង្ៅតាម
មណឌ លទាាំខ ២៥រាជធានី្ង្េតដមកប្តឹមការតាមដ្ឋន្ និ្ខពិនិ្តយពត័ា៌ន្ង្លើប្បពន័្ធពត័ា៌ន្សខគម (ង្ហវសប ុក
ង្្ក)។ ង្ទាុះជាោ៉ា ខណាការប្បមូលពត័ត៌ាមង្ហវសប ុកង្្កាន្ការប្ប មោ៉ា ខខាល ាំខ ង្ប្រុះថា ង្ហវសប ុក
ង្្ករបស់អនកតាំណាខរាស្រសដប្បដហលជា ៤០ភាគរយដដ្លមនិ្ោចរកង្ ើញ (ប្បដហលជាអនកតាំណាខរាស្រសដ
មនិ្ង្ប្បើប្បាស់ង្ហវសប ុកង្្ក ឬគណង្ន្យយង្ហវសប ុកង្្ក)។  

ង្ហតុង្ន្ុះ ការប្បមូលរបាយការណ៍សប្ាបក់ារចុុះង្បសកកមមរបស់តាំណាខរាស្រសត ាន្ប្ពាំដដ្ន្
កាំណតក់នុខការប្បមូលពត័ា៌ន្ និ្ខសរង្សររបាយការណ៍ ង្ប្រុះពត័ា៌ន្ប ា្ ញប្តឹមអវីដដ្លេុមដស្រហវល
ទទលួបាន្។  
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របាយការណ៍សដពីីការសង្ខេតរដ្ាសភាជាតិ 

កនខុឆ្ន ាំទី១ ន្ីតិកាលទី៦ (២០១៩) 

 
ង្ប្កាយពីគណបកសសង្ស្រ គ្ ុះជាតិប្តូវបាន្រ ាំលាយកាលពីង្ដ្ើមឆ្ន ាំទី៥ នន្នី្តិកាលទី៥ ង្យើខង្ ើញ

ាន្គណបកសចាំន្ួន្៤ ដដ្លាន្ោសន្ៈកនុខរដ្ាសភា គឺគណបកសហ វុន្សិុន្បិុច គណបកសដេមរអភវិឌ្ឍង្សដ្ា
កិចច គណបកសដេមរ បប់្ក1 និ្ខគណបកសប្បជាជន្កមពុជា។ ពហុបកសនន្រដ្ាសភាកនុខឆ្ន ាំទី៥ (២០១៨) នន្
នី្តិកាលទី៥ ដ្ាំង្ណើ រការបាន្ប្តឹមដតមយួឆ្ន ាំប៉ាុង្ណាណ ុះ។ ង្ប្កាយពីចបោ់ណតដិទី៥ ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខ
តាំណាខរាស្រសដោណតតិទី៦ (ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣)  ប្តូវបាន្ង្រៀបចាំង្ ើខង្ដ្ឋយគណៈកាម ធិការជាតិង្រៀបចាំ
ការង្បាុះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ង្ៅឆ្ន ាំ២០១៨ ដដ្លការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ន្ុះាន្គណបកសន្ង្ោយបាយចាំន្ួន្២០ បាន្
ចូលរមួប្បកួតប្បដជខរមួាន្ (១). គណបកសដេមររបួរមួជាតិ (២). គណបកសាតុភូមងិ្យើខ (៣). គណបកស
ពន្លឺងមី (៤). គណបកសសញ្ញជ តិកមពុជា (៥). គណបកសដេមរង្ប្កាក (៦). គណបកសសាំបុក មុ ាំសខគមប្បជាធិបង្ត
យយ (៧). គណបកសប្បជាធិង្តយយមូលដ្ឋា ន្ (៨). គណបកសសាធារណរដ្ាប្បជាធិបង្តយយ (៩). គណបកស
រសមីង្េមរា (១០). គណបកសសមពន័្ធង្ដ្ើមបបី្បជាធិបង្តយយ  (១១). គណបកសដេមរសាធារណៈរដ្ា (១២). គណ
បកសដេមរ បប់្ក (១៣). គណបកសហ វុន្សិុន្បិុច (១៤). គណបកសដេមរអភវិឌ្ឍង្សដ្ាកិចច (១៥). គណបកសយុវ
ជន្កមពុជា (១៦). គណបកសធាម ធិបង្តយយ (១៧). គណបកស្ន្ៃៈដេមរ (១៨). គណបកសជន្ជាតិង្ដ្ើមប្បជា
ធិបង្តយយ (១៩). គណបកសដេមរដតមយួ និ្ខ (២០). គណបកសប្បជាជន្កមពុជា។  

ជាលទធ្ លនន្ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ន្ុះ ាន្ដតគណបកសប្បជាជន្កមពុជាមយួប៉ាុង្ណាណ ុះដដ្លទទួលបាន្
ោសន្ៈរដ្ាសភាទាាំខ  ១២៥ (ង្សមើ១០០%នន្ោសន្ៈ) សប្ាបនី់្តិកាលទី៦។  

ង្ៅកនុខនី្តិកាលទី៦ រដ្ាសភាជាតិកមពុជាប្តូវបាន្ដឹ្កនាាំង្ដ្ឋយឯកបកសគឺ គណបកសប្បជាជន្កមពុជា
ដតមយួគត។់ គណៈបកសប្បជាជន្កមពុជាទទលួបាន្អាំណាចទាាំខអស់កនុខការអនុ្មត័ចាបន់ានា ការង្បាុះ
ង្ឆ្ន ត្ដល់ង្សចកដីទុកចិតដ ការង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា ជូន្ប្បជាពលរដ្ាដដ្លជាាច ស់ង្ឆ្ន ត រមួទាាំខការចុុះមូលដ្ឋា ន្
្ខដដ្រ។ល។  
 

                                                           
1 គណបកសហ វុន្សីុន្បិុចគណបកស គណបកសដេមរអភវិឌ្ឍង្សដ្ាកិចច គណបកសដេមរ បប់្ក ប្តូវបាន្ គ.ជ.ប ដបខដចកោសន្ៈរបស់គណបកស
សង្ស្រ គ្ ុះជាតិ ង្ប្កាយពីគណបកសមយួង្ន្ុះប្តូវបាន្តុលាកាំពូលរ ាំលាយង្ចាល កាលពីដេ វចិឆកា ឆ្ន ាំ ២០១៨។  
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១. ដ្ាំង្ណើ រការសម័យប្បជុាំនន្រដ្ាសភា  

 រដ្ាសភាង្បើកសមយ័ប្បជុាំង្ពញអខគរបស់េលួន្ង្ដ្ឋយដបខដចកកាលវភិាគជា២ កនុខមយួឆ្ន ាៗំ នន្
នី្តិកាល ង្ៅថា ប្បជុាំសាមចញ  ដដ្លមតខៗាន្រយៈង្ពល៣ដេ គឺទី១ ចាបពី់ង្ដ្ើមដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ រហូត
ដ្ល់ង្ដ្ើមដេមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ និ្ខទី២ ពីង្ដ្ើមដេង្មសា ឆ្ន ាំ២០១៩ រហូតដ្ល់ង្ដ្ើមដេកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩។ រដ្ា
សភាកា៏ន្ង្បើកកិចចប្បជុាំង្ប្ៅកាលវភិាគង្ន្ុះ្ខដដ្រ កនុខករណីចាាំបាច ់ង្ៅថា ប្បជុាំវសិាមចញ  គឺង្ៅនងៃទី១២ 
ដេសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

ការង្បើកសមយ័ដ្ាំបូខង្ៅង្ដ្ើមនី្តិកាលទី៦ គឺប្បប្ពឹតដង្ៅង្ៅប្ពឹកនងៃពុធ ១០ង្រាច ដេប្សាពណ៍ សាំរទឹធិ
ស័ក ព.ស ២៥៦២ ប្តូវនឹ្ខនងៃទី០៥ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ ង្ប្កាមប្ពុះរាជាធិបតីភាពដ្៍េពខ់េពស់បាំ្ុតរបស់ 
ប្ពះករណុាប្ពះបាទ សង្មដចប្ពះបរមនាថ ន្ង្ោតដម សហីមុន្ី ប្ពុះមហាកសប្តកសនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ។  បនាៃ បពី់ង្បើកសមយ័ប្បជុាំដ្ាំបូខរដ្ាសភានី្តិកាលទី៦ រចួមក រដ្ាសភានន្ប្ពុះរាជាណា
ចប្កកមពុជា បាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភាង្លើកទី១ នី្តិកាលទី៦ ង្ប្កាមអធិបតីភាពដ្េ៏ពខេ់ពស់ សង្មដចអគ្គ
មហាពញ្ញា ចប្កី ង្ហខ សាំរនិ្ ប្ពឹទធិសាជិករដ្ាសភា និ្ខជា ប្បធាន្រដ្ាសភាបង្ណាដ ុះោសន្ន ង្ដ្ឋយ
ាន្វតដាន្ង្បកេជន្ជាបង់្ឆ្ន តតាំណាខរាស្រសដនី្តិកាលទី៦ ចាំន្នួ្១២៥ រូប។ សមយ័ប្បជុាំង្ន្ុះគឺង្ធវើង្ ើខង្ដ្ើមបី
ង្រៀបចាំបង្ខេើតរដ្ាសភានន្នី្តិកាលងមី ង្ដ្ើមបសីង្ប្មចអាំពីសុពលភាពនន្ោណតដិរបស់សាជិកនី្មយួៗ និ្ខ
ង្ដ្ើមបអីនុ្មត័បទបញ្ញជ ន្ៃកនុខនន្រដ្ាសភា នី្តិកាលទី៦។ បនាៃ បម់កង្ទៀត សង្មដចអគ្គមហាពញ្ញា ចប្ក ី
ង្ហខ សាំរនិ្ ប្ពឹទធិសាជិករដ្ាសភា និ្ខជា ប្បធាន្រដ្ាសភាបង្ណាដ ុះោសន្ន បាន្ប្បកាសជូន្ដ្ាំណឹខដ្ល់
តាំណាខរាស្រសដទាាំខអស់ អង្ចជ ើញចូលរមួង្ធវើពិធីសចាច ប្បណិធាន្ ង្ៅប្ពុះបរមរាជវាាំខ នារង្សៀលនងៃពុធ ទី៥ 
ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨។  

សមយ័ប្បជុាំង្ពញអខគរដ្ាសភានី្តិកាលង្ន្ុះ េុសកាលពីនី្តិកាលមុន្ៗ ង្ដ្ឋយកនុខសមយ័ប្បជុាំដ្ាំបូខ
របស់រដ្ាសភានី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ មនិ្ាន្គណបកសប្បឆ្ាំខ និ្ខអខគទូតប្បង្ទសប្បជាធិង្បង្តយយទាាំខអស់
ប្បចាាំង្ៅកមពុជាចូលរមួង្ ើយ។ ដតោ៉ា ខណាកង៏្ដ្ឋយ សមយ័ប្បជុាំង្លើកដ្ាំបូខង្ន្ុះ ង្ៅដតដ្ាំង្ណើ រការង្ៅ
ង្ដ្ឋយរលូន្ដ្ដដ្ល។ 
 សមយ័ប្បជុាំដ្ាំបូខង្ន្ុះ នឹ្ខសង្ប្មចអាំពីសុពលភាពនន្ោណតតិរបស់សាជិកនី្មយួៗ និ្ខអនុ្មត័បទ
បញ្ញជ ន្ៃកនុខនន្រដ្ាសភានី្តិកាលទី៦។   សាជិករដ្ាសភាទាាំខ១២៥រូប សុទធដតសាជិកមកពីគណបកស
ប្បជាជន្កមពុជា (សភាឯកបកស) បាន្ចូលសបងជា្លូវការង្ៅប្ពុះបរមរាជវាាំខ។ ចាំដណកនងៃទី៦ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
២០១៨ រដ្ាសភាង្ធវើការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខប្បធាន្ អនុ្ប្បធាន្រដ្ាសភា ប្បធាន្ អនុ្ប្បធាន្គណៈកមមការ
ជាំនាញ និ្ខ្តល់ង្សចកតទុីកចិតតចាំង្រុះរាជរដ្ឋា ភបិាលងមី។ 
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១.១. ចាំន្នួ្កិចចប្បជុាំរដ្ាសភាង្ពញអខគ 

ង្ៅឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ រដ្ាសភាបាន្ង្រៀបចាំកិចចប្បជុាំចាំន្នួ្ ១១ដ្ខ ង្ហើយភាគង្ប្ចើន្ចាំណាយ
ង្ពលមយួប្ពឹកកនុខមយួកិចចប្បជុាំ ង្ដ្ឋយសង្ប្មចបាន្នូ្វរង្បៀបវារៈចាំន្នួ្២៩។ រង្បៀបវារៈទាាំខង្នាុះរមួាន្៖ 

 ការសង្ប្មចសុពលភាពោណតិដរបស់ង្បកេជន្ជាបង់្ឆ្ន តតាំណាខរាស្រសដ ១២៥រូប នី្តិកាលទី
៦ នន្រដ្ាសភាចាំន្នួ្ ១ 

 ការអនុ្មត័បទបញ្ញជ ន្ៃកនុខនន្រដ្ាសភាចាំន្នួ្ ១  
 ការង្បាុះង្ឆ្ន តជាកចចប ់ ង្ដ្ើមបងី្ប្ជើសតាាំខប្បធាន្ អនុ្ប្បធាន្រដ្ាសភា ប្បធាន្ អនុ្ប្បធាន្គ

ណៈកមមការជាំនាញទាាំខអស់នន្រដ្ាសភា និ្ខ្ដល់ង្សចកដីទុកចិតដចាំង្រុះរាជរដ្ឋា ភបិាលចាំន្នួ្ 
១  

 ោន្ប្ពុះរាជសាររបស់ប្ពុះមហាកសប្តជូន្សមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១ 
 កនុខសមយ័ប្បជុាំង្លើកទី២ របាយការសង្ខេបអាំពីសកមមភាពរដ្ាសភាង្ៅចង្នាល ុះសមយ័រដ្ា

សភាចាំន្នួ្ ១ 
 ង្សចកដីង្ប្ពៀខចាប ់ចាំន្នួ្ ១៤  
 ង្សចកដីង្សនើវងិ្សាធន្កមមចាបច់ាំន្ួន្ ៣ 
 ការង្បាុះង្ឆ្ន ត្ដល់ង្សចកដីទុកចិតដចាំន្ួន្ ៦ 
 និ្ខការង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីប្កសួខយុតដិធមម៌កបាំភលចឺាំន្នួ្ ១។ 

១.១.១ ង្សចកដបី្រខចាបច់ាំន្នួ្១៤ ដដ្លរដ្ាសភាបាន្ពិភាកា និ្ខអនុ្មត័រមួាន្៖  
១.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពីការទូទាតង់វកិាទូង្ៅរបស់រដ្ាសប្ាបក់ារ

ប្គបប់្គខ ឆ្ន ាំ២០១៧  
២.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាប ់ សដីពីការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខរបស់

ប្បង្ទសង្វៀតណាម សតីពីការង្ចៀសវាខការយកពន្ធង្ទវដ្ខនិ្ខការការររការកិបង្កខបន្លាំ ដដ្ល
ទាកទ់ខនឹ្ខពន្ធង្លើប្បាកច់ាំណូល  

៣.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាប ់សដីពីហិរចញ វតែុសប្ាបក់ារប្គបប់្គខឆ្ន ាំ ២០១៩    
៤.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាប ់សដីពីការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ញញ  សដីពីបតា

បន័្រវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខសហពន័្ធរុសស ី
៥.) ង្សចកតីប្រខចាប ់សតីពីការការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូទាតរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនន្ប្ពុះ

រាជាណាចប្កកមពុជាង្ោយប្កុមហ ុន្ង្សនង្ងក េូអិលធីឌី្ 
៦.) ង្សចកតីប្រខចាប ់ សតីពីការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូទាតរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនន្ប្ពុះ

រាជាណាចប្កកមពុជាង្ោយប្កុមហ ុន្ង្អសភងី្អលភ(ី ង្េមបូឌា) 
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៧.) ង្សចកតីប្រខចាបស់តីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្ោយប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ចូលជាសាជិក
នន្កិចចប្ពមង្ប្ពៀខសតីពីវធិាន្ការរដ្ាាច ស់កាំពខដ់្ ង្ដ្ើមបបី េ្ រ ទបស់ាេ ត ់ និ្ខលុបបាំបាតក់ារ
ង្ន្សាទេុសចាប ់ោម ន្របាយការណ៍ និ្ខោម ន្ការអនុ្ចញត 

៨.) ង្សចកតីប្រខចាបស់តីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើដ្ន្ការ យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន្ជ៍ាតិ ២០១៩-២០២៣ 
៩.) ង្សចកតីប្រខចាប ់ សតីពីការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូទាតរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនន្ប្ពុះរា 

ជាណាចប្កកមពុជាង្ោយប្កុមហ ុន្ង្សនង្ងករញូីង្វប ល 
១០.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីង្ប្ពៀខចាបស់ដីពី ការប្គបប់្គខង្ប្បខកាត និ្ខ្លិត្លង្ប្បខកាត 
១១.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីង្ប្ពៀខចាបស់ដីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខរវាខ

ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខរដ្ឋា ភបិាលនន្សាធារណរដ្ាប្បជាានិ្តបខក់ាល ង្ដ្ស សដីពីការ
ជាំរុញ និ្ខការការររង្ៅវញិង្ៅមកនន្វនិិ្ង្ោគ 

១២.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខរវាខ
ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា  និ្ខសហភាពោរា៉ា បម់ងី្រ ៉ាត សដីពីការជាំរុញ និ្ខការការររង្ៅវញិង្ៅ
មកនន្វនិិ្ង្ោគ 

១៣.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខរវាខ
ប្ពុះរាជណាចប្កកមពុជា និ្ខរដ្ឋា ភបិាលនន្សាធារណរដ្ាទកួគី សដីពីការជាំរុញ និ្ខការការររ
ង្ៅវញិង្ៅមកនន្ការវនិិ្ង្ោគ 

១៤.) ការពិភាកា និ្ខអនុ្មប័្តង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពី  ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខសដីពី
ការបង្ខេើតអខគការបណាដ ញអន្ដរជាតិសប្ាបឬ់សស ីនិ្ខង្ដដ ។ 

១.១.២ ង្សចកដីង្សនើវងិ្សាធន្កមមចាបច់ាំន្នួ្៣ ដដ្លរដ្ាសភាបាន្អនុ្មត័ និ្ខពិភាការមួាន្៖  
១.) ង្សកដីង្សនើចាបស់ដីពីវងិ្សាធន្កមមាប្តា ៤៥ងមី (សៃួន្) នន្ចាបស់ដីពីគណបកសន្ង្ោបាយ 
២.) ង្សចកដីង្សនើចាបស់ដីពីវងិ្សាធន្កមមចាបស់ដីពីការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសប្កុមប្បឹការាជធានី្ ប្កុមប្បឹកា 

ង្េតដ ប្កុមប្បឹកាប្កុខ ប្កុមប្បឹកាប្សុក ប្កុមប្បឹកាេណឌ  
៣.) ង្សចកដីង្សនើចាបស់ដីពីវងិ្សាធន្កមមចាបស់ដីពីការប្គបប់្គខរដ្ាបាលរាជធានី្ង្េតដ ប្កុខ ប្សុក េណឌ ។ 

១.១.៣ ការង្បាុះង្ឆ្ន ត្ដល់ង្សចកដទុីកចិតដចាំន្នួ្៦ ដដ្លរដ្ាសភាបាន្អនុ្មត័ និ្ខពិភាការមួាន្៖  
១.) ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខឯកឧតដម ចន័្ៃ សុ្ល ជាសាជិកគណៈកមមការមហាន្ៃ ការររជាតិ 

និ្ខមុេ្រសាធារណៈ 
២. ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខឯកឧតដម ប្បាជា ចន័្ៃ ជាសាជិកគណៈកមមការសិទធិមនុ្សស ទទលួរកយ

បណដឹ ខ អង្ខេត និ្ខទាំនាកទ់ាំន្ខរដ្ាសភា និ្ខប្ពឹទធសភា 
៣.) ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខ ង្លាកជាំទាវ លី វចួង្ ខ ជាសាជិកប្កុមប្បឹកាធមមនុ្ចញសប្ាបោ់

ណតដិឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៨ 
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៤.) ការសង្ប្មចអាំពីសុពលភាពនន្ោណតដិរបស់ឯកឧតដម សុេ ង្្ខ ជាតាំណាខរាស្រសដមណឌ លង្េតដ
នប្ពដវខ ជាំន្សួឯកឧតដម ង្ៅ សាមុ ីដដ្លបាន្ទទួលមរណៈភាពង្ដ្ឋយង្រាោរធ 

៥.) ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខឯកឧតដម អិុត រា៉ា ឌី្ ជាសាជិកឧតដមប្កុមប្បឹកានន្អខគង្ៅប្កមសប្ាប់
ោណតដិងមី ង្ប្ជើសង្ដ្ឋយរដ្ាសភានី្តិកាលទី០៦ និ្ខ 

៦.) ការង្ធវើការសង្ប្មចអាំពីសុពលភាពនន្ោណតដិរបស់ង្បកេជន្ជាបង់្ឆ្ន តតាំណាខរាស្រសដចាំន្នួ្៣៨
រូប ជាំន្សួតាំណាខរាស្រសដដដ្លបាន្លាដលខពីសាជិករដ្ាសភានី្តិកាលទី៦ រមួាន្៖ 

ល.រ ង្ ម្ ុះតាំណាខរាស្រសតងម ី ង្ ម្ ុះតាំណាខរាស្រសតប្តវូផ្តល ស់បតូរ មណឌ ល 
១ ឯកឧតដម ភូ ពុយ  ឯកឧតដម អខគវខស វឌ្ឍនា បាតដ់្ាំបខ 
២ ឯកឧតដម ង្សៀខ ស ុតងខ ឯកឧតដម សក ់ង្សដ្ឋា     បាតដ់្ាំបខ 
៣ ឯកឧតដម ា៉ា  ង្ ឿន្ ឯកឧតដម ង្េៀវ កាញារទិធ  កាំពខច់ាម 
៤ ឯកឧតដម អីុ សាំអុល  ឯកឧតដម ហខជ់ួន្ ណារ ៉ាុន្  កាំពខច់ាម 
៥ ង្លាកជាំទាវ ប្សី គឹម្យ ឯកឧតដម ង្វ ៉ាខ សាេុន្ កាំពខច់ាម 
៦ ង្លាកជាំទាវ េុខ ស ុន្ង្អខ ឯកឧតដម បា៉ា ន្ សូរស័កតិ កាំពខច់ាម 
៧ ង្លាកជាំទាវ កុល ធារនិ្ ឯកឧតដម លូ គឹម ន្ ់ កាំពខច់ាម 
៨ ង្លាកជាំទាវ ដក ចន័្ៃមុន្  ឯកឧតដម អ ុក រា៉ា ប ុន្ កាំពខឆ់្ន ាំខ 
៩ ឯកឧតដម ឌ្ួខ សុវា៉ា ខ  ឯកឧតដម ប្តាាំ អីុវតឹក កាំពខឆ់្ន ាំខ 
១០ ឯកឧតដម អ ូ សាំអូន្  ឯកឧតដម ឆ្យ ងន្ កាំពខស់ពឺ 
១១ ឯកឧតដម សាំ រទិធី ង្លាកជាំទាវ ង្េខ សាំដ្ឋរា៉ា  កាំពខស់ពឺ 
១២ ឯកឧតដម តុខ ង្សខ ឯកឧតដម រនិ្ វារៈ  កាំពខស់ពឺ 
១៣ ង្លាកជាំទាវ លឹម ្លាល   ឯកឧតដម ង្ថាខ េុន្ កាំពខធ់ាំ 
១៤ ឯកឧតដម ង្ ៉្ា  សុវណណ  ឯកឧតដម លឹម ោន្ង្ហា  កណាដ ល 
១៥ ឯកឧតដម អ ុក ដ្ឋមរ ី ឯកឧតដម ស ុន្ ចាន្ងុ់ល កណាដ ល 
១៦ ឯកឧតដម សុុះ មុុះសិន្ ឯកឧតដម សុេ ចិនាដ ង្សាភា កណាដ ល 
១៧ ឯកឧតដម ជីម សុេុន្  ឯកឧតដម វខស ីវសិសុត កណាដ ល 
១៨ ឯកឧតដម ទី សុគន្ធ  ឯកឧតដម ហាការោី៉ា  ោដ្ឋម  កណាដ ល 
១៩ ង្លាកជាំទាវ ស ុន្ សាង្ភឿន្ ឯកឧតដម ង្ពប្ជ ប ុន្ធិន្  ប្កង្ចុះ 
២០ ឯកឧតដម សួន្ រនិ្ឌី្  ឯកឧតដម អិុត សាំង្ហខ  រាជធានី្ភនាំង្ពញ 
២១ ឯកឧតដម  ុត ចាន្ដ់្ឋរា៉ា  ឯកឧតដម ម៉ាម ប ុន្ង្ហខ រាជធានី្ភនាំង្ពញ 
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២២ ឯកឧតដម ម៉ាក ់វណណ សីុថា ង្លាកជាំទាវ អឹុខ កនាែ ផ្តវ ី  រាជធានី្ភនាំង្ពញ 
២៣ ង្លាកជាំទាវ ា៉ា ណ ណាវ ី ឯកឧតដម អូសាម ន្ ហាសាន្ ់  រាជធានី្ភនាំង្ពញ 
២៤ ឯកឧតដម ជាម ង្ប៉ាោ ឯកឧតដម ប្ពុាំ សុខា នប្ពដវខ 
២៥ ឯកឧតដម ង្ទព សាម៉ាន្ ឯកឧតដម ស សុខា នប្ពដវខ 
២៦ ឯកឧតដម ង្ពប្ជ ជីវន័្  ឯកឧតដម ញឹម វណណ ដ្ឋ នប្ពដវខ 
២៧ ឯកឧតដម ង្ថាខ វរលកេណ៍  ឯកឧតដម ហុី បាវ ី   នប្ពដវខ 
២៨ ឯកឧតដម ង្េៀវ ភារទិធ ឯកឧតដម ង្សាខ សារា៉ា ត នប្ពដវខ 
២៩ ឯកឧតដម សារ ីង្កាសលយ ឯកឧតដម ស ុយ ដស ម ង្រធិ៍សាត ់
៣០ ឯកឧតដម រ ៉ាូហវី អូសាម ន្  ឯកឧតដម ដកវ រតន្ៈ ង្រធិ៍សាត ់
៣១ ឯកឧតដម េូយ សុខា ឯកឧតដម ទី ន្រនិ្ៃ  ង្រធិ៍សាត ់
៣២ ឯកឧតដម ង្ន្ន្ ា៉ា ល័យ ឯកឧតដម ប៉ាុល សាង្រឿន្ ប្ពុះសីហនុ្ 
៣៣ ឯកឧតដម តាក វណណ ថា ឯកឧតដម កឹម សីុងន្        ប្ពុះសីហនុ្ 
៣៤ ឯកឧតដម អិុត សុេ ឯកឧតដម សុេ ង្្ខ តាដកវ 
៣៥ ឯកឧតដម ខួន្ ង្បឿន្  ឯកឧតដម ចម ប្បសិទធ ដកប 
៣៦ ឯកឧតដម ង្ៅ សាំ ឯកឧតដម គន្ ់គីម  ឧតដរាន្ជយ័ 
៣៧ ឯកឧតដម យនិ្ ប ុន្ណាខ ឯកឧតដម វខ សូត  តបូខ មុ ាំ 
៣៨ ឯកឧតដម សន្ សារា៉ាណា ឯកឧតដម សាយ សាំោល់  តបូខ មុ ាំ 

១.១.៤ ការង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីប្កសួខយុតដធិម ៌

កនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ រដ្ាសភាបាន្ង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីប្កសួខយុតដិធមម៌កបាំភលចឺាំន្ួន្១ង្លើក។ 
រដ្ាមស្រន្ដីនន្ប្កសួខយុតដិធម ៌ឯកឧតដម អខគវខស វឌ្ឍនា ប្តូវបាន្គណៈកមមការជាំនាញទី៦ (គណៈកមមការនី្តិកមម 
និ្ខយុតដិធម)៌ ង្កាុះង្ៅមកសាកសួរកាលពីនងៃទី៤ ដេកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩ អាំពីការអនុ្វតដន្យុ៍ទធសាស្រសដចតុ
ង្កាណដ្ាំណាកក់ាលទី៤ និ្ខកមមវធីិន្ង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលោណតិដទី៦ ដដ្លប្កសួខយុតដិធមប៌្តូវ
ាន្ដ្ន្ការសកមមភាព ដូ្ចជាបញ្ញា ទាកទិ់ន្កាំដណទប្មខច់ាប ់ប្បពន័្ធយុតដិធម ៌ការបណតុ ុះបណាត លធន្ធាន្
មន្សុសស ដ្ន្ការបណដុ ុះបណាដ លមស្រន្ដីន្គរបាលយុតដិធម ៌ និ្ខភាន ក់្ រន្គរបាលយុតដិធម។៌ ទាកទ់ខបញ្ញា
រដ្ាមស្រន្ដីនន្ប្កសួខយុតដិធម ៌ឯកឧតដម អខគវខស វឌ្ឍនា បាន្ប ា្ ញពីការដ្ន្ការ និ្ខការកសាខាន្ដូ្ចជា ការ
កសាខង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធសាែ បន័្ ឱ្យាន្សាលាដ្ាំបូខរាជធានី្ង្េតដ សាលាឧទធរណ៍ និ្ខទិសង្ៅកនុខការ
បង្ខេើតសាលាដ្ាំបូខង្េតដដកប ការ្ដល់ជាំន្យួដ្នកចាប ់ និ្ខយន្ដការង្ដ្ឋុះប្សាយវវិាទង្ប្ៅប្បពន័្ធតុលាការ។ 
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ការ្តល់សមតែភាពជាំនាញដ្ល់មស្រន្ដីតុលាការ អយយកា និ្ខការង្លើកកមពស់វស័ិយយុតដិធម ៌និ្ខចាបរ់កព់ន័្ធ 
ង្ដ្ើមបជីាំរុញការង្ដ្ឋុះប្សាយ និ្ខពប្ខឹខយុតដិធមជូ៌ន្ប្បជាពលរដ្ាង្ោយសមប្សប នឹ្ខង្ពលង្វលាតាមនី្តិវធីិ
ដដ្លបាន្កាំណតង់្ៅកនុខចាប។់ ដ្ន្ការបណដុ ុះបណាដ លមស្រន្ដីន្គរបាលយុតដិធម ៌  និ្ខភាន ក់្ រន្គរបាល
យុតដិធម ៌ង្ដ្ើមបបីាំង្ពញមុេ្ររបស់េលួន្ង្ោយាន្ប្បសិទធិភាព។ 

១.២. ការបង្ចចញមតិរបស់អនកតាំណាខរាស្រសដកនុខសមយ័ប្បជុាំ 

ង្ៅកនុខកាលវភិាគនន្ការបង្ចចញមតិកនុខសមយ័ប្បជុាំ េុមដស្រហវលបាន្ង្ធវើការដបខដចកការបង្ចចញ
មតិជា ៣ប្បង្ភទគឺ អពាប្កឹត វជិជាន្ និ្ខអវជិជាន្ ចាំង្រុះរង្បៀបវារៈ ឬតអួខគ/សាែ បន័្រដ្ឋា ភបិាលណាមយួ
ដដ្លអនកតាំណាខរាស្រសតង្លើកមកនិ្ោយ។ មតិដបបអពាប្កឹត គឺសាំង្ៅដ្ល់មតិធមមតាង្ៅង្លើតអួខគ ឬសាែ ប័
ន្។ មតិវជិជាន្ គឺង្ផ្តត តង្លើការង្លើកសរង្សើរពីគុណសមបតតិរបស់ង្សចកតីង្សនើចាប ់ង្សចកតីប្រខចាប ់តអួខគ 
ឬរបស់សាែ បន័្ណាមយួ។ រឯីមតិអវជិជាន្វញិគឺសាំង្ៅដ្ល់ការនិ្ោយពីគុណវបិតតិរបស់តួអខគ ឬសាែ បន័្
ណាមយួ ឬគុណវបិតតិនន្ង្សចកតីង្សនើចាប។់ 

ង្ៅដ្ាំង្ណើ រការនន្ការង្បើកកិចចប្បជុាំរបស់រដ្ាសភាកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ េុមដស្រហវលសង្ខេត
ង្ ើញថា ជាមធយមភាគាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំប្បាណជា១០៥រូប2 ង្សមើនឹ្ខប្បាណជា 
៨៤ភាគរយ នន្ចាំន្នួ្អនកតាំណាខរាស្រសដសរុប១២៥រូប។ កនុខសមយ័ប្បជុាំង្នាុះ េុមដស្រហវលង្ ើញាន្អនក
តាំណាខរាស្រសដចាំន្ួន្ ១២រូប ង្សមើនឹ្ខប្បាណជា១២ភាគរយ នន្ចាំន្ួន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំ
បាន្ង្ ើខបង្ចចញមតិ។  

រូបភាពទី១ សកមមភាពរបស់តាំណាខរាស្រសតកនុខសមយ័ប្បជុាំឆ្ន ាំទី១ 

                                                           
2 កនុខឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតដិទី៦ រដ្ាសភាង្បើសមយ័ប្បជុាំង្ពញអខគជាសាធារណៈបាន្៩ង្លើកគឺ៖ 
១.  ង្លើកទី១ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ០៥ ដេ កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១២៥រូប 
២. ង្លើកទី១ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ១៩ ដេ កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ៧៧រូប 
៣. ង្លើកទី១ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ១៥ ដេ វចិឆកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១១៤រូប 
៤. ង្លើកទី១ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ២០ ដេ កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១១៥រូប 
៥. ង្លើកទី១ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ១៣ ដេ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១១៥រូប 
៦. ង្លើកទី១ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ០៣ ដេ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១០៨រូប 
៧. ង្លើកទី២ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ០១ ដេ ង្មសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១១៣រូប 
៨. ង្លើកទី២ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ១៧ ដេ មងុិនា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១០៨រូប 
៩. ង្លើកទី២ សមយ័ប្បជុាំង្ធវើង្ៅនងៃទី ០១ ដេ កកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្ ១១២រូប 
១០. ង្លើកទី២ សមយ័ង្បើកប្បជុាំង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីនន្ប្កសួខយុតដិធមម៌កបាំភល ឺង្ធវើង្ៅនងៃទី ០៤ ដេ កកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧ ាន្អនក 

តាំណាខរាស្រសដចូលរមួ ៥៥រូប 
១១. សមយ័ប្បជុាំវសិាមចញសាធារណៈប្តូវបាន្ង្ធវើង្ៅនងៃទី១២ ដេសី ហា ឆ្ន ាំ២០១៩ ាន្អនកតាំណាខរាប្សចូលរមួសមយ័ប្បជុាំចាំន្នួ្១១១រូប  
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រូបភាពខាខង្លើង្ន្ុះ ប ា្ ញថា កនុខសមយ័ប្បជុាំឆ្ន ាំទី១ ាន្តាំណាខរាស្រសដ១២រូប ដដ្លបាន្ង្ ើខ

បង្ចចញមតិ និ្ខាន្ចាំន្នួ្ ៣៩ដ្ខ ង្បើគិតជារយៈង្ពលាន្ប្បាណ ២០៩នាទី។  
ប្កាហវកិទី១ ការង្ប្បៀបង្ធៀបមតិបាន្ង្លើកង្ ើខរបស់តាំណាខរាស្រសត 

 
 

 ង្ៅកនុខប្កាហវិកខាខង្លើ ង្បើង្ធវើការង្ប្បៀបង្ធៀបឆ្ន ាំទី១ ដូ្ចោន នន្ោណតតិទី៥ និ្ខោណតតិទី៦ េុមដស្រហវល 
សង្ខេតង្ ើញថា ឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៥ ាន្តាំណាខរាស្រសតរាស្រសត ២៣រូប និ្ខរយៈង្ពលរហូតដ្ល់៦៩៣នាទី 
ង្ ើខបង្ចចញមតិង្ប្ចើន្ជាខឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៦។  
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ចាំន្ួន្តាំណាខរាស្រសត

រយៈង្ពល

តំណាករាស្តសរបង្ចេញមតិ ១២រូប 

បង្ចេញមត ិ៣៨ដក 

រយៈង្ពលសរុប ២០៩នាទ ី



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី13 នន 40 

ប្កាហវកិទី២ ប្បង្ភទនន្ការបង្ចចញមតិរបស់តាំណាខរាស្រសតកនុខសមយ័ប្បជុាំ 

 
 

តាមការអង្ខេតរបស់េុមដស្រហវល ការបង្ចចញមតិរបស់អនកតាំណាខរាស្រសដកនុខការពិភាកាង្លើង្សចកដី
ប្រខចាប ់ ង្សចកដីង្សនើវងិ្សាធន្កមមចាប ់ភាគង្ប្ចើន្បាន្ង្ផ្តដ តង្លើន្យ័ជាវជិជាន្ (សរង្សើរ ោាំប្ទ ង្លើទឹក
ចិតដកនុខការអនុ្តដន្)៍ ាន្ប្បាណជា ១៧០នាទី ង្សមើនឹ្ខ ៨១.៣ភាគរយ នន្ចាំន្នួ្បង្ចចញមតិសរុប។ ការ
បង្ចចញមតិកនុខន្យ័អពាប្កឹតគឺប្បាណ ២៣នាទី ង្សមើនឹ្ខ ១១ភាគរយនន្ចាំន្ួន្បង្ចចញមតិសរុប ចាំដណក
ការបង្ចចញមតិកនុខន្យ័ដបបអវជិជាន្គឺប្បាណ ១៦នាទីង្សមើនឹ្ខ ៧.៧ភាគរយនន្ចាំន្នួ្បង្ចចញមតិសរុប។ 
ការបង្ចចញមតិជាវជិជាន្កនុខសមយ័ប្បជុាំង្ន្ុះ េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញាន្ទសសន្ៈង្លើកង្ ើខពី្ល
ប្បង្ោជន្ន៍ន្ង្សចកតីប្រខ ឬង្សនើចាបទ់ាាំខង្នាុះ ដូ្ចកាលពីនងៃទី១៦ ដេមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ាសភា បាន្ង្ធវើ
ការពិភាកានិ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពីការប្គបប់្គខង្ប្បខកាត និ្ខ្លិត្លង្ប្បខកាត។ ចាបង់្ន្ុះ
ប្តូវបាន្រដ្ាសភាោាំប្ទោ៉ា ខខាល ាំខ ង្ប្រុះវាបាន្ការររ្លប្បង្ោជន្ជ៍ាតិ និ្ខសប្ាបប់្បជាពលរដ្ាដេមរ្ខ
ដដ្រ។ សប្ាបម់តិអពាប្កឹតយវញិភាគង្ប្ចើន្ង្ផ្តដ តសាំខាន្ង់្លើការសាំណូមពរដ្ល់ប្កសួខសាមុ ី សុាំឱ្យអនុ្វតដ
ចាបដ់ដ្លសែិតកនុខដដ្ន្សមតែកិចចរបស់េលួន្ប្បកបង្ដ្ឋយតាល ភាពមនិ្លង្មអៀខ ប្តូវគិតប្បង្ោជន្ជ៍ាតិជាធាំ។ 
រឯីមតិជាអវជិជាន្វញិ តាំណាខរាស្រសតបាន្ង្លើកង្ ើខភាគង្ប្ចើន្អាំពីចាំណុចេវុះខាត និ្ខភាពទន្ង់្េាយនន្ការ
អនុ្វតដិរបស់ប្កសួខសាមុ ីដូ្ចកាលពីនងៃទី៤ ដេកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩ ឯកឧតដម ្ ខ វនុ្ បាន្ង្លើកង្ ើខចាំង្រុះ
មុេរដ្ាមស្រន្ដីប្កសួខយុតដិធមគឺ៌ឯកឧតដម អខសវខស វឌ្ឍនា អាំពីភាពអយុតដិធមរ៌បស់មស្រន្ដីតុលាការង្េតដបាតដ់្ាំប

ន្យ័ជា
វជិជាន្
81.3%

ន្យ័អវជិជ ាន្
7.7%

ន្យ័អពាប្កិតយ
11.0%
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ខ។ ការង្លើកង្ ើខង្ន្ុះ ឯកឧតដមមនិ្បាន្បង្ចចញង្ ម្ ុះមស្រន្ដីតុលាការង្ ើយ ង្ដ្ឋយប្ោន្ដ់តនិ្ោយ អាំពីការ ុ
ប ិតរបស់មស្រន្ដីតុលាការជាមយួោជាា ធរ ង្ដ្ើមបងី្ធវើបាបប្បជាពលរដ្ាសលូតប្តខដ់តប៉ាុង្ណាណ ុះ ។ 
ប្កាហវកិទី៣ ការង្ប្បៀង្ធៀបប្បង្ភទនន្ការបង្ចចញមតិ 

 
 លទធ្ លនន្ការង្ប្បៀបង្ធៀបប្បង្ភទនន្ការបង្ចចញមតិរបស់តាំណាខរាស្រសត បាន្ប ា្ ញថា ឆ្ន ាំទី១ ដូ្ច
ោន នន្សមយ័ប្បជុាំកនុខោណតិតទី៥ និ្ខទី៦ ាន្រយៈង្ពលេុសោន ។ ឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៥ ាន្រយៈង្ពល 
៦៩៣នាទី រឯីោណតតិទី៦ ាន្ដត ២០៩នាទី តិចជាខ ៣ដ្ខ ង្ហើយនាទីដដ្លបាន្បង្ចចញមតិភាគង្ប្ចើន្
គឺសាំង្ៅង្លើន្យ័អពាប្កឹត ្ៃុយពីោណតតិទី៦ ការបង្ចចញមតិភាគង្ប្ចើន្គឺន្យ័ជាវជិជាន្។ 

ឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៥ ាន្គណបកសន្ង្ោបាយ២ ាន្ោសន្ៈង្ៅកនុខរដ្ាសភា។ ជាការកត់
សាគ ល់េុមដស្រហវលសង្ខេតង្ ើញថា ង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ដូ្ចោន ង្ន្ុះ រយៈង្ពលនន្ការបង្ចចញមតិ សួរង្ដ្ញង្ដ្ឋល 
និ្ខជដជកបាន្ង្ប្ចើន្ជាខោណតតិទី៦។ 
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ប្កាហវកិទី៤ រយៈង្ពលដដ្លតាំណាខរាស្រសតនី្មយួៗបាន្បង្ចចញមតិកនុខសមយ័ប្បជុាំ 

 
ប្កាហវិកខាខង្លើ បាន្ប ា្ ញពីអនកតាំណាខរាស្រសដទាាំខ១២រូប ដដ្លបាន្ង្ ើខបង្ចចញមតិ។ តាំណាខ

រាស្រសតទាាំខ ១២រូបង្នាុះាន្ ឯកឧតដម ្ ខ វុន្ បាន្ង្ ើខង្ធវើការបង្ចចញមតិបាន្ចាំន្នួ្ ១០ដ្ខ ង្សមើនឹ្ខ ៤៩
នាទី ាន្រយៈង្ពលង្ប្ចើន្ជាខតាំណាខរាស្រសតដ្នទង្ទៀត។ កនុខចាំង្ណាមតាំណាខរាស្រសតដដ្លង្ ើខបង្ចចញមតិ 
ាន្តាំណាខរាស្រសតជាស្រសតីដត ១រូបប៉ាុង្ណាណ ុះគឺ ង្លាកជាំទាវ ង្ឡាក ង្េខ បាន្ង្ ើខង្ធវើការបង្ចចញមតិបាន្ចាំន្ួន្
៣ ដ្ខ ង្សនើនឹ្ខ ២១នាទី។ 

២.ការចុះមូលដ្ឋា ន្របសអ់នកតាំណាខោស្រសត 

 ង្ៅកនុខរដ្ាធមមនុ្ញនន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ជាំពូកទី៧ ាប្តា៧៧ បាន្ដចខថា តាំណាខរាស្រសតកនុខ
រដ្ាសភា ជាតាំណាខប្បជាជាតិដេមរទាាំខមូលពុាំដមន្ប្ោន្ដ់តជាតាំណាខប្បជាពលរដ្ាកនុខមណឌ លរបស់េលួន្ង្នាុះ
ង្ទ។ តាំណាខរាស្រសតង្ប្ៅពីាន្កិចចប្បជុាំពិភាកាង្ៅវាិន្រដ្ាសភា កប៏្តូវចាំណាយង្ពលង្វលា ចុុះង្ៅតាមមូល
ដ្ឋា ន្ង្ដ្ើមបជីួប និ្ខង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា នានាជូន្ប្បជាពលរដ្ា ដដ្លជាាច ស់ង្ឆ្ន ត្ខដដ្រ។ 
កនុខន្យ័ង្ន្ុះ តាំណាខរាស្រសតាន្តនួាទីកនុខការអនុ្វតតតាមតនួាទី កាតពវកិចច ដដ្លចាប ់ និ្ខបទបញ្ញជ ន្ៃកនុខ
បាន្ដចខ។ កនុខាប្តា៨៩ ាប្តា៩៦ ាប្តា៩៧ និ្ខាប្តា៩៨ ប ា្ ញពីការ្តល់អាំណាចឱ្យអនកតាំណាខ
រាស្រសតាន្សិទធិទាល ករ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ការង្ៅសាកសួរ ការដ្ឋកស់ាំណួរង្ៅរដ្ឋា ភបិាល ឬសតីបង្នាៃ ស។   
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 ការចុុះង្ៅតាមមូលដ្ឋា ន្របស់តាំណាខរាស្រសត អខគការេុមដស្រហវលបាន្កាំណតរ់ាបជ់ាចាំន្នួ្ដ្ខ។ 
ង្ទាុះបីជាោ៉ា ខណាេុមដស្រហវលង្ៅាន្កប្មតិលកេេណឌ  ឬភាពេវុះខាតនន្ការប្បមូលពត័ា៌ន្ទាកទ់ខង្ៅនឹ្ខ
សកមមភាពរបស់តាំណាខរាស្រសត្ខដដ្រ។ ង្លើសពីង្ន្ុះ េុមដស្រហវល សូមង្ធវើការវភិាគង្លើទិន្នន្យ័ដ្ឋកក់នុខរបាយ
ការណ៍ប្តឹមពត័ា៌ន្ដដ្លេុមដស្រហវលទទួលបាន្ ង្ហើយសូមង្ធវើការកតស់ាគ ល់ថា សកមមភាពជាកដ់សតខក៏
ោចាន្ចាំន្ួន្នន្ការចុុះតាមមូលដ្ឋា ន្ង្ប្ចើន្ជាខទិន្នន្យ័ដដ្លអខគការេុមដស្រហវលប្បមូលបាន្ង្នាុះ្ខដដ្រ។  

២.១. ចាំន្នួ្ដ្ខ និ្ខចាំន្នួ្អនកតាំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋា ន្ 

 កនុខោណតតិទី៦ តាំណាខរាស្រសតទាាំខអស់ដដ្លាន្ោសន្ៈកនុខរដ្ាសភាមកពីបកសដតមយួគឺគណបកស
ប្បជាជន្កមពុជា។ ង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ និ្តីកាលទី៦ តាមរយៈនន្ការសង្ខេតរបស់េុមដស្រហវលបាន្ប ា្ ញថា កនុខ
ចាំង្ណាមតាំណាខរាស្រសតចាំន្ួន្ ១២៥រូបនន្សាជិករដ្ាសភាាន្ដត ៥៥រូប3ប៉ាុង្ណាណ ុះ ដដ្លបាន្ង្ធវើសកមមភាព
ង្ៅមូលដ្ឋា ន្។ សកមមភាពដដ្លតាំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះមូលដ្ឋា ន្ង្នាុះ ាន្ចាំន្នួ្សរុប ១០៤១ង្លើក4 ។  
ប្កាហវកិទី៥ ចាំន្នួ្អនកតាំណាខរាស្រសតសរបុបាន្ចុុះង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋា ន្ 

 
 

                                                           
3 សកមមភាពតាំណាខរាស្រសតមនិ្ប្តូវបាន្រាបប់ចចូ លចាំង្រុះសកមមភាពដដ្លរកព់ន័្ធនឹ្ខង្បសកមមង្ៅង្ប្ៅប្បង្ទស,  ការប្បជុាំពិភាកា 
ង្ៅកនុខប្កុមការ្ររបស់េលួន្ និ្ខការចូលជបួជាមយួគណៈប្បតិភូបរង្ទស។ 

4 មង្ធាបាយនន្ការប្បមូលសកមមភាពតាំណាខរាស្រសដ គឺតាមរយៈង្ហវសបុកង្្ករបស់អនកតាំណាខរាស្រសដ និ្ខប្បពន័្ធ្សពវ្ាយង្្សខៗ 
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ចាំន្នួ្តាំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋា ន្ ចាំន្នួ្ង្លើក

ឆ្ន ាំទី១ នី្តិកាលទី៦



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី17 នន 40 

ប្កាហវកិទី៦ ការង្ប្បៀបង្ធៀបង្បសកកមមរបស់តាំណាខរាស្រសតកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតទីិ៥ និ្ខទី៦ 

 
 ប្កាហវិកខាខង្លើបាន្ប ា្ ញថា កនុខឆ្ន ាំទី១ ដូ្ចោន  កនុខោណតតិទី៥ ាន្តាំណាខរាស្រសតសរុប ៩៦រូប 
ចុុះង្បសកកមមតាមមូលដ្ឋា ន្ង្ប្ចើន្ជាខតាំណាខរាស្រសតដដ្លចុុះកនុខោណតតិទី៦។ ង្ៅកនុខប្កបេណឌ នន្គណ
បកសដតមយួកនុខោណតតិទី៥ ឆ្ន ាំទី១ ការចុុះង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋា ន្របស់តាំណាខរាស្រសតមកពីគណបកសប្បជា
ជន្កមពុជាាន្ចាំន្នួ្ ៥០រូបង្សមើនឹ្ខ ៧៤ភាគរយ នន្តាំណាខរាស្រសតមកពីគណបកសប្បជាជន្សរុប ៦៨រូប
ដដ្លាន្ោសន្ៈកនុខរដ្ាសភា។ ង្ដ្ឋយដ កោណតតិទី៦ ឆ្ន ាំទី១ តាំណាខរាស្រសតទាាំខអស់មកពីគណបកស
ប្បជាជន្កមពុជាាន្ចាំន្នួ្ ១២៥រូប ដតការចុុះង្បសកកមមតាមមូលដ្ឋា ន្ាន្ចាំន្ួន្ដត ៥៥រូប ង្សមើនឹ្ខ ៤៤
ភាគរយ ាន្ន្យ័ថាតាំណាខរាស្រសតកនុខគណបកសប្បជាជន្កមពុជាកនុខោណតតិទី៦ ាន្អនកតាំណាខរាស្រសតចុុះ
ង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋា ន្ាន្ចាំន្នួ្តិចជាខកាលោណតតិទី៥។  
 ដ្អកង្លើសកមមភាពរបស់តាំណាខរាស្រសតកនុខឆ្ន ាំទី១ កនុខគណបកសប្បជាជន្កមពុជាដូ្ចោន  េុមដស្រហវល 
សង្ខេតង្ ើញថា ោណតតិទី៦ ាន្ចាំន្នួ្សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋា ន្ង្ប្ចើន្ជាខោណតតិទី៥ ង្ដ្ឋយតាំណាខរាស្រសត១រូប 
ជាមធយមចុុះបាន្ប្បដហល ១៩ង្លើក ង្ទាុះបីចាំន្នួ្អនកតាំណាខរាស្រសតាន្ចាំន្នួ្តិចបាន្ចុុះង្បសកកមមកង៏្ដ្ឋយ។   

២.២ ង្ោលបាំណខរបស់តាំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋា ន្ 

ចាំង្រុះង្ោលបាំណខចុុះមូលដ្ឋា ន្របស់តាំណាខរាស្រសត េុមដស្រហវលបាន្ដបខដចកយកជា ៥ង្ោល
បាំណខ ង្ដ្ើមបសីង្ខេតង្ៅង្លើការចុុះតាមមូលដ្ឋា ន្របស់តាំណាខរាស្រសត។ ង្ោលបាំណខសាំខាន្់ៗ  ទាាំខ៥ង្នាុះ
រមួាន្៖ ១.ការសាំង្ណុះសាំណាល សួរសុេទុកេ ដចកអាំង្ណាយដ្ល់ប្បជាពលរដ្ា ២.ការចុុះពប្ខឹខន្ៃកនុខ
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ឆ្ន ាំទី១ ន្ីតិកាលទី៦



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី18 នន 40 

របស់គណៈបកស ៣. ការអមដ្ាំង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាាំ ៤.ការចូលរមួង្វទិកាសាធារណៈ ៥.ការចុុះជយួ អន្តរាគមន្៍
ង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា នានាជូន្ប្បជាពលរដ្ាង្ៅតាមមូលដ្ឋា ន្។  
 ង្ៅកនុខនី្តិកាលទី៦ តាំណាខរាស្រសត ៥៥រូបនន្ ១២៥រូប បាន្ចុុះមូលដ្ឋា ន្ចាំន្ួន្១០៤១ង្លើក ។ រាល់
សកមមភាពតាំណាខរាស្រសតដដ្លបាន្ចុុះមូលដ្ឋា ន្ េុមដស្រហវល បាន្ចាំណាតថ់ាន កង់្ៅកនុខង្ោលបាំណខទាាំខ៥ 
ដូ្ចបាន្ង្រៀបរាបខ់ាខង្លើ។ 
ប្កាហវចិទី៧ ចាំន្នួ្ និ្ខភាគរយអនកតាំណាខរាស្រសតចុុះតាមមូលដ្ឋា ន្ 

 
តាមប្កាហវិចខាខង្លើប ា្ ញថា ចាំន្នួ្ភាគរយនន្អនកតាំណាខរាស្រសតង្ៅកនុខនី្តិកាលទី៦ ដដ្លបាន្

ចុុះង្ៅតាមមូលដ្ឋា ន្ភាគង្ប្ចើន្ង្ផ្តត តសាំខាន្ង់្ៅង្លើការសាំង្ណុះសាំណាល សួរសុេទុកេ ដចកអាំង្ណាយដ្ល់
ប្បជាពលរដ្ាចាំន្ួន្ ៧០៩ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ៦៨.១ភាគរយ។ សកមមភាពចាំន្នួ្ ១៩០ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ ១៨.៣ភាគ
រយគឺជាការចុុះអមដ្ាំង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាាំ។ សកមមភាពចាំន្នួ្ ១៣៤ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ១២.៩ភាគរយគឺ ជាការចុុះ
ពប្ខឹខន្ៃកនុខរបស់គណៈបកស រឯីការចុុះជួយ អន្តរាគមន្ង៍្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា នានា ជូន្ប្បជាពលរដ្ាង្ៅតាម
មូលដ្ឋា ន្ាន្ចាំន្ួន្ ៨ង្លើកង្សមើនឹ្ខ ០.៨ភាគរយ  ចាំដណកឯការចូលរមួង្ៅកនុខង្វទិកាសាធារណៈរបស់
តាំណាខរាស្រសត តាមការសង្ខេត េុមដស្រហវល មនិ្បាន្ទទលួពត័ា៌ន្ទាាំខង្នាុះង្ទ5។ 
 

                                                           
5 រាល់ពត័អ៌ាំពីសកមមភាពរបស់អនកតាំណាខរាស្រសត ប្តូវបាន្ប្បមូលតាមរយៈង្ហវសបុក និ្ខង្្កផ្តៃ ល់េលួន្។ 
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របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី19 នន 40 

ប្កាហវកិទី៨ ការង្ប្បៀបង្ធៀបប្បង្ភទនន្ការចុុះង្បសកកមម 

 
 ប្កាហវិកខាខង្លើ គឺជាការង្ប្បៀបង្ធៀបង្ោលបាំណខនន្ការចុុះង្បសកកមមរបស់តាំណាខរាស្រសតកនុខឆ្ន ាំទី១ 
នន្ោណតតិទី៥ និ្ខទី៦។ ង្ោលបាំណខនន្ការចុុះង្បសកកមមរបស់តាំណាខរាស្រសត កនុខោណតតិទី៦ េុមដស្រហវល 
ង្មើលង្ ើញថា ការចុុះង្ៅសាំង្ណុះសាំណាល សួរសុេទុកេ ដចកអាំង្ណាយ ការចុុះពប្ខឹខន្ៃកនុខគណបកស និ្ខ
ការចុុះអន្តរាគមន្ដ៍្ល់ប្បជាបលរដ្ា ាន្ភាគរយង្កើន្ង្ ើខជាខឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៥។ េុមដស្រហវល បាន្
សង្ខេតង្ ើញ្ខដដ្រថា ការចូលរមួង្វទិកាសាធារណៈង្្សខៗមនិ្ាន្ង្នាុះង្ទ។ 
២.២.១. ការសាំង្ណុះសាំណាល   

ង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ សកមមភាពដដ្លអនកតាំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះតាមមូលដ្ឋា ន្កនុខង្ោល
បាំណខដបបសាំង្ណុះសាំណាល សួរសុេទុកេ ដចកអាំណាច និ្ខសង្ាព ធសមទិធ្ លនានាជូន្ប្បជាពលរដ្ាាន្
ចាំន្នួ្ ៧០៩ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ៦៨.១ភាគរយនន្ចាំន្នួ្សរុប។ ង្ៅកនុខចាំណុចសាំង្ណុះសាំណាលង្ន្ុះ េុមដស្រហវល
បាន្សង្ខេតង្ ើញថា អនកតាំណាខរាស្រសតបាន្ង្ធវើការសដមតខនូ្វការង្កាតសរង្សើរ និ្ខដងលខអាំណរគុណោ៉ា ខ
ប្ជាលង្ប្ៅចាំង្រុះកិចចេិតេាំប្បឹខដប្បខយកចិតតទុកដ្ឋកពី់សាំណាកោ់ជាា ធរមូលដ្ឋា ន្ប្គបល់ាំដ្ឋបថ់ាន កក់នុខការ
បាំង្ពញការ្របង្ប្មើប្បជាពលរដ្ា និ្ខអភវិឌ្ឍន្មូ៍លដ្ឋា ន្ឲ្យាន្សុេសុវតែិភាព និ្ខការរកីចង្ប្មើន្នាង្ពលប
ចចុបបន្ន។ អនកតាំណាខរាស្រសតភាគង្ប្ចើន្គឺង្ធវើការចុុះជបួជាមយួប្បជាពលរដ្ាមូលដ្ឋា ន្ ជបួជាមយួកមមករ ង្ហើយ
ង្ផ្តត តង្ៅង្លើបញ្ញា ប្បង្ទសជាតិ ដូ្ចជា សន្តិសុេ និ្ខភាពរកីរាយរបស់ប្បជាជន្ដេមរ។ មតិនន្ការ
សាំង្ណុះសាំណាល និ្ខប្បាបង់្ៅប្បជាពលរដ្ាពីបញ្ញា ប្បង្ទសជាតិដដ្លសែិតង្ប្កាមការដឹ្កនាាំរបស់គណបកស
ប្បជាជន្កមពុជាគឺាន្សុេសន្តិភាព សិទធិង្សរភីាពង្ពញង្លញ ាន្ការអភវិឌ្ឍ ង្ហើយប្បមូល្តុ ាំង្ដ្ឋយអនកវនិិ្
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របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 
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ង្ោគពីបរង្ទស មនិ្ដូ្ចការង្ចាទប្បកាន្រ់បស់គណបកស ឬប្កុមប្បឆ្ាំខង្នាុះង្ទ។ ជាកដ់សតខកាលពីនងៃទី
១៧ ដេមករា ឆ្ន ាំ២០១៩6 ឯកឧតតម ចន័្ៃ សុ្ល តាំណាខរាស្រសតមណឌ លបាតដ់្ាំបខ បាន្អង្ចជ ើញចុុះសួរសុេ
ទុកេប្បជាពលរដ្ាជបួការលាំបាកចាំន្នួ្ ៥ប្គួសារ និ្ខបុណយសពចាំន្នួ្ ១ប្គួសារ សែិតកនុខប្កុមទី៦ ភូមអិខ ់
ស េ្ តអូ់រចារ ប្កុខ-ង្េតតបាតដ់្ាំបខ ង្ដ្ឋយកនុខមយួប្គួសារៗទទលួបាន្ អខេរ ទឹកសីុអីុវ ទឹកប្តី ប្តីេ ម ីនិ្ខ
ងវកិាមយួចាំន្នួ្។ 
២.២.២.ការចុុះពប្ខឹខន្ៃកនុខរបស់គណៈបកស 

ង្ប្កាយការរ ាំលាយគណបកសប្បឆ្ាំខកាលពីដេវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ គណបកសកាន្អ់ាំណាចបាន្ចាបង់្្ដើម
ង្លើកទឹកចិតតដ្ល់ប្កុមការ្រថាន កជ់ាតិ និ្ខថាន កង់្ប្កាមជាតិរបស់េលួន្ ឱ្យប្បឹខដប្បខបន្តអនុ្វតតសកមមភាពការ្រ 
និ្ខង្ធវើការបចចុ ុះបចចូ លដ្ល់សាជិកគណបកសសង្ស្រ គ្ ុះជាតិ ប្ពមទាាំខប្បកាសង្បើក្លូវង្ោយប្កុមសាជិក
គណបកសប្បឆ្ាំខចូលមកបង្ប្មើកិចចការជាមយួគណបកសប្បជាជន្កមពុជា ង្ដ្ឋយធានារកាមុេតាំដណខ និ្ខ
ទទួលយកប្គបង់្ពលង្វលា ង្ដ្ើមបជីួយ អភវិឌ្ឍន្ស៍ខគមជាតិទាាំខមូល្ខដដ្រ។ សរុបសកមមភាពនន្ការចុុះពប្ខឹខ
ន្ៃកនុខរបស់គណបកសកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ ាន្ចាំន្នួ្ ១៣៤ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ ១២.៩ភាគរយ។ 

តាំណាខរាស្រសតដដ្លបាន្ចុុះពប្ខឹខន្ៃកនុខគណៈបកសរបស់គណបកសប្បជាជន្កមពុជាដដ្លបាន្ចុុះ
តាមមូលដ្ឋា ន្ ភាគង្ប្ចើន្បាន្ប្បកាសដ្ាំង្ ើខតាំដណខប្កុមប្បឹកា ុាំស េ្ ត ់ និ្ខដងលខអាំណរអរគុណង្ៅដ្ល់
សាជិកដដ្លបាន្ចូលរមួង្ដ្ឋុះប្សាយ និ្ខេិតេាំតស ូជាមយួគណបកសប្បជាជកមពុជាកន្លខមក។ ង្ៅកនុខ
អាំ ុខបាំង្ពញង្បសកកមមអនកតាំណាខរាស្រសតទាាំខង្នាុះដតខដតរ ាំលឹកពីទិវាជយ័ជាំន្ុះនងៃ៧ មករា របស់គណបកស
ប្បជាជន្កមពុជា ្សពវ្ ាយង្ៅដ្ល់ប្បជាជន្  និ្ខសាជិកបកសពីការតស ូរបស់ង្មដឹ្កនាាំរដ្ាពីសមយ័បន្
ប្បល័យពូជសាសន្ ៍ និ្ខរហូតមកដ្ល់បចចុបបន្នង្ទើបង្ធវើឲ្យប្បង្ទសាន្សុេសន្តិភាព។ ករណីង្ន្ុះ ដូ្ចជា
កាលពី នងៃទី៨ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨7  ឯកឧតតម ជា វ៉ា ន្់ង្ដ្ត តាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតតាដកវ បាន្ចុុះ
ជបួសាំង្ណុះសាំណាលជាមយួគណបកស ុាំ និ្ខសាខាបកសភូម ិចាំន្ួន្ ៤ ុាំ គឺ៖  ុាំលាំពខ ់ ុាំង្តាន ត  ុាំចាំបក ់
និ្ខ ុាំកណតឹ ខ ង្ដ្ើមប៖ីទី១- ដងលខអាំណរគុណដ្ល់គណបកស ុាំ និ្ខសាខាបកសភូម ិ ចាំង្រុះង្ជាគជយ័នន្ការ
ង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខតាំណាខរាស្រសត នី្តិកាលទី៦ ទី២- បូកសរុបលទធ្លប្បលខប្បណាាំខនន្ការង្បាុះង្ឆ្ន ត
ង្ប្ជើសតាាំខតាំណាខរាស្រសតនី្តិកាលទី៦ ទី៣- ្សពវ្ ាយពីការវវិឌ្ឍសភាពការណ៍ន្ង្ោបាយងមីង្ៅកនុខ
ប្បង្ទស និ្ខទី៤- ដណនាាំដ្ល់គណបកស ុាំ និ្ខសាខាបកសភូម ិ ប្តូវបន្តអនុ្វតតភារកិចចចាំង្រុះមុេរហូតដ្ល់
ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ៅឆ្ន ាំ២០២២ ាន្ជាោទិ៍៖ ការពប្ខឹខង្សវាសាធារណៈង្ៅមូលដ្ឋា ន្ ការង្លើកកមពស់

                                                           
6 គណនីហ្វេសបុក “មនតហ្សេវ៍ បាត់ដំបង”  
7 គណនីហ្វេសបុក “Chea Vandeth - ជា វ៉ា ន់ហ្ដត” 

https://www.facebook.com/%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%81%E1%9E%A0%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%94%E1%9E%84-2410463465847026/?__tn__=kC-R&eid=ARDg0iiuHF91C4hdn-Y2dEt7mfi4cGMp4_B0k0VtwC-xKlfNIgBEANpnDKxiZcVrBwVHsSkna86opmi0&hc_ref=ARTUx3XOwljEQ27vbd6iSm5YM2Yk529_iiDdGukKSdv_Q9vjMhmy9wNO2lQwSclCl-A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARByh6llWiEbkA-ZPT_45ax0SmQxCMKPRUhZvPI8iiTA8FiUmtNc22Ia-VTxyh_gHBgUgihW5nnCxKcCvb8sCY05l9C05BYbYbpfQmJDvfa8CTOF5JPy14Fs0Wm75CzZS8XILLEtVRrCqHv2vpRgWUqo49rAye2x4FB7qrFQMBnG5pWnR6mbwJjIvYcf1HJOTXiNQKjhPXxi4ZdnbZTOKq8LnMIZw5ekq3AE4BPv1CqvxhnaQo8CNwha6NufjhQAwqg-QZahfSTeqK965yNSn5IlOLH8kmi9afGN0l-XGHyKj9hmG6T2BR5BFPy3Piq5rtCCH6LpOPkHCQk8qwgdfHdXMZ4z
https://www.facebook.com/cheavandethcpp/?__tn__=kC-R&eid=ARCaJ4n8Y3ZKK0k20c_2H4Hlkpc1tkKMIvdA6s8mzFmvSq1DYus5gV4HeQlKQbNy2ZHGEK-99D1J2Fo3&hc_ref=ARQ23rr9i4YcyBXpFhMmPJxuxqbtzaXkSvJ6iVAvOt8WqBIvSzIpTbYoPJv4tTWJrQk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBAjLXQUN6a5uyQuwIIEXGT4xr4KIXdj8YEZ5skl2chQtRCUIKVVZcdyD0f5HgorbPjja4Gj8umFy3nHKfEBsq6fiI1-U-wgvvpENZwPmSQLLsPL3pPstGMfIP7AIjH5sQfwJzxT-aSA0eVinC5RwVhjQJ9EB3Yb2jxGEOLeFFOBaVPubrNYTM7EYwLcoBNQJR7UCtkJZFb9CkRpknrdRNTMdBMoEfvX7w9JQqFmd1g4G9EmdSMME5GFACwuqiYuJvmZw7T0CdLYY1GZqTSarjXirpGPyMsyRxmoLAfmwBNS-gDHoPyy7z2C--E8i97A4ZWg-DWRDu47d9Y40PmaVNRjA


របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី21 នន 40 

ជីវភាពរស់ង្ៅរបស់ប្បជាពលរដ្ាតាមរយៈការចុុះជួយ អភវិឌ្ឍន្ជ៍ាកដ់សតខង្ៅកនុខមូលដ្ឋា ន្។ ចាំណុចសាំខាន្់
ជាចមបខគឺការកាសាមគគីភាព និ្ខឯកភាពន្ៃកនុខ មនិ្ថាសាជិកចាស់ ឬងមីង្ ើយ។ 
២.២.៣. អមដ្ាំង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាាំ     
 េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញថាាន្អនកតាំណាខរាស្រសតដដ្លបាន្ចូលរមួអមដ្ាំង្ណើ រប្ពុះមហាកសប្ត 
ថាន កដឹ់្កនាាំ និ្ខមស្រន្តីជាន្េ់ពស់កនុខប្បង្ទសាន្ចាំន្នួ្ ១៩០ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ ១៨.៣ភាគរយ។ ការអមដ្ាំង្ណើ រ
ដដ្លេុមដស្រហវលសង្ខេតង្ ើញគឺការចុុះង្ៅអមប្ពុះរាជដ្ាំង្ណើ រប្ពុះមហាកសប្តកនុខប្បង្ទស និ្ខង្ប្ៅប្បង្ទស។ 
ង្ប្ៅពីអមដ្ាំង្ណើ រប្ពុះមហាកសប្ត កង៏្ ើញាន្ការចូលរមួអមដ្ាំង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាាំរាជរដ្ឋា ភបិាល កនុខកិចចប្បជុាំ
ថាន កជ់ាតិពីបញ្ញា ន្ង្ោបាយ ង្សដ្ាកិចច វបបធម ៌ ការទូត និ្ខការដងលខសុន្ៃរកថា រមួទាាំខការចុុះជបួប្បជា
ពលរដ្ា្ខដដ្រ។  
២.២.៤. ការចុុះជយួ អន្តរាគមន្ ៍

េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេត និ្ខបាន្ប្បមូលពត័ា៌ន្ពីការចុុះអន្តរាគមន្រ៍បស់អនកតាំណាខរាស្រសត្ខដដ្រ 
ដដ្លាន្ចាំន្ួន្ ៨ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ ០.៨ភាគរយ។ ការចុុះអន្តរាគមន្ង៍្ន្ុះ េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញអនក
តាំណាខរាស្រសតចុុះជួយ ង្ៅដ្ល់មូលដ្ឋា ន្ និ្ខតាំបន្ដ់ដ្លរកព់ន័្ធជូបបញ្ញា  ដូ្ចជាបញ្ញា ទាកទ់ខបរសិាែ ន្ កសិក
មម។ ករណីដដ្លអនកតាំណាខរាស្រសតចុុះជយួ អន្តរាគមន្ង៍្ន្ុះ ាន្ដូ្ចខាខង្ប្កាម៖ 

 ង្េតតរតន្ៈគីរ ីាន្ ២ករណី  
 ករណីទី១ បាន្ង្កើតង្ ើខ ង្ៅនងៃទី០៩ ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨8 បាន្ចុុះជួយ អន្តរាគមន្៍

ទាកទ់ខនឹ្ខបញ្ញា ការបាំពុលបរសិាែ ន្ (កដន្លខគាំន្រសាំរាម)សែិតង្ៅភូមបីិស េ្ តក់ា
ចាញ ភូមអិភវិឌ្ឍន្ ៍ ស េ្ តឡ់ាបាន្ង្សៀក និ្ខប្បជាពលរដ្ាភូម ិ ប្ជី ស េ្ តយ់កេ
ង្ឡាម ប្កុខបាន្លុខ។ ប្កុមហ ុន្ កឹម ប្ជា ប្តូវបាន្ោជាា ធរង្េតតសង្ប្មចចិតតង្ចញ
លិេិតង្ដ្ឋយបចឈបប់្កុមហ ុន្ប្បមូលសាំរាមង្ន្ុះង្ៅនងៃទី១ ដេតុលា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
ង្បសកកមមង្ន្ុះ ដឹ្កនាាំង្ដ្ឋយ ឯកឧតតម ប ូ ឡាាំ តាំណាខរាស្រសតមណឌ លរតន្គិរ ី ង្ពល
ចុុះមកដ្ល់ទីតាាំខទាាំខពីរង្ន្ុះ ង្ ើញថាពិតជាង្ធវើង្ោយប៉ាុះរល់សុេភាពសាធារ
ណៈពិតប្បាកដ្ដមន្ ឯកឧតតមបាន្ង្សនើដ្ល់ោជាា ធររកព់ន័្ធាន្វធិាន្ការ្លូវចាប់
ចាំង្រុះបុគគល ជា គខួ ជាបនាៃ ន្។់ ឯកឧតតម បាន្សខេតធ់ៃន្ថ់ា “េាុ ាំមនិ្បដណដ តប
ង្ណាដ យឲ្យប្បជាពលរដ្ាេាុ ាំរខទុកេលាំបាកង្វទនាប្ទាាំរស់កនុខបរោិកាសកលិន្សអុយ
អង្សាចពីគាំន្រសាំរាម និ្ខកលិន្សអុយអង្សាចពីកដន្លខសតវឃាតដ្ឋា ន្ោម ន្អនាមយ័
ដបបង្ន្ុះង្នាុះង្ ើយ ប្បាកដ់េតាំណាខរាស្រសតបាន្មកពីរាស្រសតដូ្ចង្ន្ុះេាុ ាំនឹ្ខង្ធវើអវីៗប្គប់
ដបបោ៉ា ខង្ដ្ើមបងី្សចកតីសុេរបស់ប្បជាពលរដ្ាេាុ ាំ”។ កនុខនាមតាំណាខរាស្រសតមណឌ ល

                                                           
8 គណនីហ្វេសបុក “ឯកឧតតម ប ៊ូ ឡំ តំណាងរាស្រសតមណឌ លរតនគិរី” 

https://www.facebook.com/boulamlawmaker/?__tn__=kC-R&eid=ARDLujR5o1Z7Oz3VzbVC1uKjl1XQ6feouFc7CkCJDi_VZaHr13zJcZDx119WGb2ePPf2XTjGmqZhBNJ_&hc_ref=ARSs1X5gnO9ZOzPUr1c9kBg2E1zEX5KPivGHIb1z99RcCnm6_UsPn3Ef3ENUv5DgUiU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB5GoV3W5A7JxlQtIDLR86KYN2AGJhQJnlHMFjVnBCsUhvDOYmZq4UXWJaQSMM8w96scQD0AFIX8c0SoTlRXfnN9w4hui8CXLQvdmenSSDdTHkpDylBGW9P8OK9xCjdX3m3rPdocU9kRqFr_5Fww18Nnn4PEleM20aWc2PYai403xhkihNhK74t5VUygLcn7_Jx2zVwutJ2dt8AH3g_vnkesTIHs8WgbczHfdzXLqh6Rgx6OUko5RpbtRFXEL4JmPVypr1Y1s0RYW4BVspC7pq8uN6IqpGbpZJQ2Y42hopnjctXEz2aISTjI0f1Y90gitjPmOIDoQKO9o6d5a2w0hM
https://www.facebook.com/boulamlawmaker/?__tn__=kC-R&eid=ARDLujR5o1Z7Oz3VzbVC1uKjl1XQ6feouFc7CkCJDi_VZaHr13zJcZDx119WGb2ePPf2XTjGmqZhBNJ_&hc_ref=ARSs1X5gnO9ZOzPUr1c9kBg2E1zEX5KPivGHIb1z99RcCnm6_UsPn3Ef3ENUv5DgUiU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB5GoV3W5A7JxlQtIDLR86KYN2AGJhQJnlHMFjVnBCsUhvDOYmZq4UXWJaQSMM8w96scQD0AFIX8c0SoTlRXfnN9w4hui8CXLQvdmenSSDdTHkpDylBGW9P8OK9xCjdX3m3rPdocU9kRqFr_5Fww18Nnn4PEleM20aWc2PYai403xhkihNhK74t5VUygLcn7_Jx2zVwutJ2dt8AH3g_vnkesTIHs8WgbczHfdzXLqh6Rgx6OUko5RpbtRFXEL4JmPVypr1Y1s0RYW4BVspC7pq8uN6IqpGbpZJQ2Y42hopnjctXEz2aISTjI0f1Y90gitjPmOIDoQKO9o6d5a2w0hM


របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី22 នន 40 

រតន្គិរជីាពិង្សសតាំណាខឲ្យប្បជាពលរដ្ាទាាំខបីភូមខិាខង្លើបាន្សាំណូមពរដ្ល់
សង្មដចអគគមហាង្សនាបតីង្តង្ជាហ ុន្ដសន្នាយករដ្ាមស្រន្តីនន្ប្ពុះរាជណាចប្កកមពុជា 
ចាតវ់ធិាន្ការចាំង្រុះបុគគល ជា គ្ួខ ឲ្យប្បមូលសាំរាមង្ចញឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋា ន្របស់
ប្បជាពលរដ្ាខាខង្លើ ង្បើង្ទាុះបីជាបុគគល ជា គួខ អស់សិទធិកនុខការប្បមូលសាំរាមក៏
ង្ដ្ឋយកម៏និ្ង្ោយបុគគលង្ន្ុះរចួេលួន្ពីការទទួលេុសប្តូវកនុខការបាំពុលបរសិាែ ន្ង្ន្ុះដដ្រ 
និ្ខសូមឱ្យបុគគល ជា គខួ អនុ្វតតឲ្យបាន្ប្តឹមប្តូវតាមបទដ្ឋា ន្បង្ចចកង្ទសបរសិាែ ន្។  

 ករណីទី២ ង្ៅនងៃទី០៥ ដេកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩ ឯកឧតត ប  ូ ឡាាំ អនកតាំណាខរាស្រសត
មណឌ លរតន្គិរ ី អមតាំង្ណើ រង្ដ្ឋយឯកឧតតម យឹម ដ្ន្ អភបិាលរខង្េតត ង្លាក 
សយ សូណា ប្បធាន្មន្ៃីរកសិកមមរុកាេ ប្បា៉ា ញ់និ្ខង្ន្សាទបាន្នាាំយកពូជប្សូវ 
ដដ្លជាអាំង្ណាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល តាមរយៈមន្ៃីរកសិកមមរុកាេ ប្បា៉ា ញ់និ្ខ
ង្ន្សាទង្េតត្ តល់ជូន្ប្បជាពលរដ្ាចាំន្ួន្៤៩ប្គួសារសែិតង្ៅភូមងិ្ទៀមង្លើ និ្ខភូមិ
 ឹម  ុាំកាចូន្ ប្សុកង្វ ើន្នស។ 

 ង្េតតកាំពខស់ពឺ ាន្១ករណីបាន្ង្កើតង្ ើខង្ៅនងៃទី០៤ ដេមនិា ឆ្ន ាំ២០១៩9 តាំណាខរាស្រសត
ឯកឧតតម ហ ុន្ មា៉ា ន្ី តាំណាខរាស្រសដមណឌ លង្េតតកាំពខស់ពឺ បាន្ចុុះជួយ អន្តរាមគន្ត៍ាមរកយ
បណតឹ ខរបស់ប្បជាពលរដ្ាចាំន្នួ្ ៧ ុាំ ង្ៅកនុខប្សុកភនាំប្សួច អាំពី្លប៉ាុះរល់ដដ្លបណាត ល
មកពីោជីវកមមដរ ៉ាេាច ់ និ្ខងម។ តាំណាខរាស្រសត និ្ខោជាា ធរង្េតត ប្សុក មន្ៃីរ អខគភាពជុាំវញិ
ង្េតត និ្ខតាំណាខប្កុមហ ុន្បាន្ពិភាការកដ្ាំង្ណាុះប្សាយ និ្ខ្ន្ង្ៅដ្ល់ការអនុ្វតតន្៍
ជាកដ់សតខង្លើចាំណុចដដ្លបាន្ឯកភាពមយួចាំន្ួន្ ដដ្លកនុខង្នាុះរមួាន្៖ (១).សកមមភាព
នន្ការកិន្ និ្ខការបា្ំ ៃុុះ មនិ្ប្តូវង្ធវើហួសពីង្ា៉ា ខ ៦ប្ពឹកដ្ល់ង្ា៉ា ខ ៦លាៃ ច (២).ការង្ប្សាច
ទឹកងនល់ជាប្បចាាំ ង្ដ្ើមបបីង្ចច ៀស្លប៉ាុះរល់ដ្ល់ជីវភាព និ្ខសុេភាពប្បជាពលរដ្ារស់ង្ៅ
តាមដ្ខ្លូវ (៣).ការដឹ្កជចជូ ន្ប្តូវរកានូ្វគាល តោ៉ា ខតិច ១៥០ដម៉ាប្ត ពីរងយន្តមយួង្ៅរង
យន្តមយួ និ្ខង្ដ្ឋយរកាង្លបឿន្យតឺបាំ្ុតង្ៅកនុខទីប្បជុាំជន្ (៤).ប្កុមហ ុន្ប្តូវរមួោន ង្ចញ
បដិ្ភាគជសួជុល្លូវដដ្លរខការេូចខាតង្ដ្ឋយសារការដឹ្កជចជូ ន្របស់េលួន្មនិ្ប្តូវង្ធវើឱ្យប៉ាុះ
រល់ដ្ល់សហគមន្ ៍ជីវភាព និ្ខសុេុាលភាពប្បជាពលរដ្ាង្ ើយ។ 

 ង្េតតនប៉ាលិន្ ង្ៅនងៃទី១២ ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨10 ាន្ចាំន្នួ្ ១ករណីដដ្លបាន្ង្កើតង្ ើខ។ 
ង្លាកជាំទាវ បាន្ ប្សីមុាំ តាំណាខរាស្រសដមណឌ លង្េតដនប៉ាលិន្ និ្ខអភបិាលង្េតតនប៉ាលិន្ និ្ខ 
មស្រន្តីបរសិាែ ន្ង្េតតបាន្ដឹ្កនាាំប្កុមការ្រចុុះជួយ ង្ធវើអន្តរាគមន្ង៍្លើប្កុមហ ុន្កសិដ្ឋា ន្ចិចច ឹម
ប្ជូក ង្ដ្ើមបងី្ដ្ឋុះប្សាយ្លប៉ាុះរល់ប្បជាពលរដ្ា អាំពីបញ្ញា បង្ចចកង្ទសចិចច ឹមប្ជូកដដ្លនាាំ
ឱ្យជុះកលិន្មនិ្លអដ្ល់សាធារណៈជន្ ង្ហើយបាន្ដងលខអាំណរគុណចាំង្រុះ ឧកញ៉ា ជា ោ នាយក

                                                           
9 គណនីហ្វេសបុក “Hun Many” 
10 ហ្វេសបុកហ្េក “Ban Sreymom Page” 

https://www.facebook.com/cambodianationalassemblymember/?__tn__=kC-R&eid=ARCgShpGSA57NBINrYQEKkbUn8sqMbj7BIXOePL8rwn2dbuHo7WI290LAt_7FPc8NgcF-aFGBy8yYzI7&hc_ref=ARRKz-j0QxOZ-rqRhJ8OPvwowY3yyFtwppR-9WMHbC7bLq3RZ_LWDMWBgeMSdaifk_A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCO2VF0aKWJ1nxounMNjq24zG6bNj-agWffxyYjyCZag21hIsxwIdbhY4aZcmlNd6aW63o2TlsHUFgpqCarHxSc42en55VNbYrzEo2ZbNKiWRZntg6VMCOIZ-U8tCHdtc0mN9D0z1UunDinC_u6hocxUdnWXXGfriV1BUjJQL11DzJHATpsWOHTL7WXYtIL5xw7hjeCVKoIBXipgVDUoq9gHdg39bZDKR8gOVk7KDRTgsB-uFiqjS53iwBKuD_oi_4t2NzlLn_T3zWSnb2hJUTOfyM4-GbDU_TXld3VWOr5xdkyf0ZCIER4R9UvZWuNac4VWV1q7nJzyUgDQY36YxB_VkOW
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ប្កុមហុុ៑ន្កសិដ្ឋធ ន្ចិចច ឹមប្ជូក រមួទាាំខ មន្ៃីរបរសិាែ ន្ង្េតត ដដ្លបាន្ចូលរមួង្ដ្ឋុះប្សាយដក
សប្មួលបង្ចចកង្ទស ្លប៉ាុះរល់ទាាំខឡាយជូន្ពុកដម៉ាបខបអូន្ប្បជាពលរដ្ា ដដ្លាន្លាំង្ៅ
ដ្ឋា ន្ សែិតកនុខភូមអូិរសួសតី ង្េតតនប៉ាលិន្ង្ដ្ឋយសាម រតីទទលួេុសប្តូវ សបាយរកីរាយរមួោន  ។ 

២.៣.មណឌ លរាជធានី្ ង្េតត ដដ្លតាំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះង្បសកកមម 

តាំណាខរាស្រសតកនុខរដ្ាសភាជាតាំណាខរាស្រសតប្បជាជាតិដេមរទាាំខមូល ពុាំដមន្ប្ោន្ដ់តជាតាំណាខប្បជា
ពលរដ្ាកនុខមណឌ លរបស់េលួន្ង្នាុះង្ទ(រដ្ាធមមនុ្ចញ នន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ាប្តា៧៧)។ ង្ទាុះជាោ៉ា ខ
ណាតាំណាខរាស្រសតកា៏ន្មណឌ លរបស់េលួន្ដដ្លប្តូវទទលួេុសប្តូវដដ្រ ដតជាកដ់សតខការចុុះង្បសកកមមរបស់
តាំណាខរាស្រសត េលុះាន្ង្ៅកនុខមណឌ លរបស់េលួន្ ដតង្ពលេលុះបាន្ចុុះង្ៅង្ប្ៅមណឌ ល។ 
ប្កាហវកិទី៩ ង្បសកកមមតាំណាខរាស្រសតតាមមណឌ ល 

 
តាំណាខរាស្រសតឯកបកសរបស់គណបកសប្បជាជន្កមពុជាចាំន្នួ្ ៥៥រូប បាន្ចុុះង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋា ន្

សរុបាន្ចាំន្នួ្ ១០៤១ង្លើក កនុខង្នាុះតាំណាខរាស្រសត ដដ្លបាន្ចុុះមូលដ្ឋា ន្ង្ៅកនុខមណឌ លរបស់េលួន្ាន្
ចាំន្នួ្ ៥៩១ង្លើក។ ចាំដណកការចុុះមូលដ្ឋា ន្របស់តាំណាខរាស្រសតង្ប្ៅមណឌ លរបស់េលួន្ាន្ចាំន្នួ្៤៥០
ង្លើក11។ 

 

                                                           
11 ការប្បមូលសកមមភាពរបស់តាំណាខរាស្រសត េុមដស្រហវលយកដតតាំណាខរាស្រសតដដ្លជាបង់្ឆ្ន តង្ៅកនុខរដ្ាសភាប៉ាុង្ណាណ ុះ 

ង្បសកកមមកនុខ
មណឌ ល, 591

ង្បសកកមម
ង្ប្ៅមណឌ ល, 

450



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី24 នន 40 

ប្កាហវចិទី១០ ចាំន្នួ្ង្េតតដដ្លអនកតាំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋា ន្ 

 
តាមការប ា្ ញរបស់ប្កាហវិចខាខង្លើ ចាំង្រុះសកមមភាពអនកតាំណាខរាស្រសតដដ្លបាន្ចុុះមូលដ្ឋា ន្

កនុខមណឌ ល និ្ខង្ប្ៅមណឌ លកនុខង្នាុះាន្រាជធានី្-ង្េតតចាំន្ួន្ពីរដដ្លបាន្ចុុះង្ធវើសកមមភាពង្ប្ចើន្ជាខង្គគឺ
រាជធានី្ភនាំង្ពញ និ្ខង្េតតបនាៃ យាន្ជយ័។ 
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ចំននួបេសកកម្មរេសអ់្នកតំណាងរាស្តសរបានច ុះម្ លដ ឋ្ា ន
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៣. គ្ណៈកមមការជាំនាញនន្រដ្ាសភា  

ង្ោខតាមរដ្ាធមមនុ្ចញ នន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជាឆ្ន ាំ១៩៩៣ ាប្តា៩៨(ងមី) បាន្្ដល់អាំណាចោ៉ា ខ
ធាំង្ធខសប្ាបស់ាែ បន័្នី្តិបញ្ញញ តតិ រហូតដ្ល់សាែ បន័្មយួង្ន្ុះាន្សិទធិអាំណាច ទាល កស់ាជិកគណៈរដ្ាមស្រន្តី 
ឬទាល ករ់ាជរដ្ឋា ភបិាលពីតាំដណខ ប្បសិន្ង្បើរកង្ ើញកាំហុសកនុខការអនុ្វតតិមនិ្បាន្ប្តឹមប្តូវ មនិ្ដតប៉ាុង្ណាណ ុះ
ាប្តា៩៦ និ្ខាប្តា៩៧ បាន្្តល់អាំណាចដ្ល់គណៈកមមការជាំនាញរបស់រដ្ាសភា ោចអង្ចជ ើញរដ្ាមស្រន្តី
មកបាំភលពីឺបញ្ញា អវីមយួដដ្លរកព់ន័្ធនឹ្ខវស័ិយទទួលេុសប្តូវរបស់េលួន្ ង្ហើយតាំណាខរាស្រសតាន្សិទធដិ្ឋក់
សាំណួរដ្ល់រាជរដ្ឋា ភបិាល ង្ហើយសាំណួរង្ន្ុះប្តូវសរង្សរជាលាយលកេណ៍អកសរប្បគល់ជូន្តាមរយៈ
ប្បធាន្រដ្ាសភា។ 

ង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ (ឆ្ន ាំ២០១៩)ង្ន្ុះ ការសង្ខេតរបស់េុមដស្រហវលរកង្ ើញ12ថា គណៈកមមការជាំនាញ
ទាាំខ១០ នន្រដ្ាសភាាន្ដតគណៈកមមការជាំនាញដត៨13ប៉ាុង្ណាណ ុះដដ្លបាន្ង្ធវើសកមមភាព សរុបចាំន្នួ្ ៩៨
ង្លើក14។ សកមមភាពទាាំខង្ន្ុះាន្ង្ោលបាំណខភាគង្ប្ចើន្ង្ផ្តដ តង្លើការចុុះសួរសុេទុកេ ដចកអាំង្ណាយ ង្ធវើ
ការ្សពវ្ ាយ និ្ខង្ធវើការសិកាដសវខយល់អាំពីតនួាទីមស្រន្ដីង្ៅតាមមូលដ្ឋា ន្។ល។ ការង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីមក
សាកសួរអាំពីការ្រដដ្លជាទាំន្លួេុសប្តូវរបស់េលួន្។ ចាំដណកសកមមភាពរបស់គណៈកមមការជាំនាញដដ្ល
រកព់ន័្ធនឹ្ខការចុុះអន្ដរាគមន្ ៍ ង្ដ្ើមបជីយួ ប្បជាពលរដ្ារខង្ប្ោុះង្ដ្ឋយសារបញ្ញា ង្្សខៗ ដូ្ចជាការ ាំង្លាភ
យកដី្ធលីពីសាំណាកអ់នកាន្អាំណាច ឬប្បជាពលរដ្ាដដ្លទទួលរខនូ្វភាពអយុតដិធម ៌ េុមដស្រហវលសង្ខេត
ង្ ើញថាមនិ្ដដ្លង្ ើញគណៈកមមការជាំនាញណាមយួ ចុុះង្ធវើការសិកាដសវខយល់ សួរនាាំ ឬអន្ដរាគមន្ ៍
ង្ដ្ឋុះប្សាយជូន្ប្បជាពលរដ្ាង្ ើយ។   
 
 

                                                           
12 រាល់ពត័អ៌ាំពីសកមមភាពរបស់គណៈកមមការជាំនាញទាាំខ១០នន្រដ្ាសភា ប្តូវបាន្ប្បមូលតាមង្វបសាយ ល្ូវការរបស់រដ្ាសភាជាតិ។ 
13 គណៈកមមការទី៥ គឹ គណៈកមមការកិចចការបរង្ទស សហប្បតិបតដិការអន្ដរជាតិ ង្ឃាសនាការ និ្ខពត័ា៌ន្ និ្ខគណៈកមមការទី១០ គណៈកមម
ការអង្ខេត ង្បាសសាំោត និ្ខប្បឆ្ាំខអាំង្ពើពុករលួយ មនិ្ង្ ើញាន្សកមមភាពង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ង្ ើយ។  
14 សកមមភាពគណៈកមមការជាំនាញមនិ្ប្តូវបាន្រាបប់ចចូ ល ចាំង្រុះសកមមភាពដដ្លរកព់ន័្ធនឹ្ខ ង្បសកមមង្ៅង្ប្ៅប្បង្ទស, ការប្បជុាំពិភាកាង្ៅ
កនុខប្កុមការ្ររបស់េលួន្ និ្ខការចូលជបួជាមយួគណៈប្បតិភូបរង្ទស។ 
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ប្កាហវកិទី១១ សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជាំនាញ 

 
តាមការសង្ខេតរបស់េុមដស្រហវល គណៈកមមការជាំនាញដដ្លបាន្ង្ធវើសកមមភាពរមួាន្៖ គណៈកមម

ការទី១ ាន្សកមមភាព ៦ង្លើក គណៈកមមការទី២ ាន្សកមមភាព ២ង្លើក គណៈកមមការទី៣ ាន្
សកមមភាព ១៦ង្លើក គណកមមការទី៤ ាន្សកមមភាព ៨ង្លើក គណៈកមមការជាំនាញទី៦ ាន្សកមមភាព 
២ង្លើក គណៈកមមការទី៧ ាន្សកមមភាព ២៩ង្លើក គណៈកមមការទី៨ ាន្សកមមភាព២០ង្លើក គណៈ
កមមការជាំនាញទី៩ ាន្សកមមភាព១៥ង្លើក ចាំដណកឯគណៈកមមការជាំនាញទី៥ និ្ខទី១០ េុមដស្រហវលពុាំ
ង្ ើញាន្សកមមភាពអវីង្ ើយ។  

ង្បសកកមមរបស់គណៈកមមការជាំនាញ ប្តូវបាន្ដបខដចកង្ដ្ឋយដ កពីសកមមភាពរបស់តាំណាខរា
ស្រសត។ គណៈកមមការជាំនាញាន្ភារកិចចទទួលបន្ៃុកប្តួតពិនិ្តយង្ៅង្លើសាែ បន័្ ឬប្កសួខដដ្លរកព់ន័្ធ ជា
ពិង្សសគឺការចុុះង្ៅមូលដ្ឋា ន្ង្ដ្ើមបជីួយ ង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា ជូន្ប្បជាពលរដ្ា ង្ៅង្ពលោជាា ធរង្ៅតាមមូល
ដ្ឋា ន្មនិ្បាន្បាំង្ពញតនួាទីង្ោយបាន្ប្តឹមប្តូវ ឬាន្អាំង្ពើអយុតតិធមង៌្កើតង្ ើខជាង្ដ្ើម។ គណៈកមមការជាំនាញ
ាន្តនួាទីសិកាង្លើង្សចកតីប្រខចាប ់ ឬង្សចកតីង្សនើចាប ់ ដដ្លបាន្បចជូ ន្មកពីគណៈកាម ធិការអចិនស្រន្តយ៍
នន្រដ្ាសភាតាមមុេជាំនាញរបស់េលួន្ និ្ខអង្ចជ ើញរដ្ាមស្រន្តីមកបាំភលអឺាំពីបញ្ញា អវីមយួដដ្លទាកទ់ខ នឹ្ខវស័ិយទទួល
េុសប្តូវរបស់េលួន្។ 

ង្ោខង្លើសកមមភាពជាកដ់សតខ ង្បើង្ទាុះបីជារដ្ាធមមនុ្ចញបាន្ប្បគល់អាំណាចង្ៅង្ោយសាែ បន័្មយួ
ង្ន្ុះោ៉ា ខណាកង៏្ដ្ឋយ កស៏ាែ បន័្រដ្ាសភាង្ន្ុះមនិ្បាន្ង្ប្បើអាំណាចរបស់េលួន្ង្ោយាន្ប្បសិទធិភាពង្ៅកនុខតួ
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នាទីជាតាំណាខរបស់ប្បជាពលរដ្ាឱ្យបាន្ង្ពញង្លញដដ្រ ជាពិង្សសរកព់ន័្ធនឹ្ខអន្ដរាគមន្ក៍នុខការជួយ 
ង្ដ្ឋុះប្សាយ ការសួរនាាំ ឬសិកាដសវខយល់អាំពីបញ្ញា ដដ្លង្កើតាន្ចាំង្រុះប្បជាពលរដ្ាកនុខការប្ប មជាក់
ដសតខង្លើបញ្ញា ដី្ធលីង្ៅកមពុជា បញ្ញា នប្ពង្ ើ បញ្ញា សន្តិសុេជាតិ ឬការង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីរាជរដ្ឋា ភបិាលមក
បាំភលងឺ្លើវស័ិយយុតដធម ៌ឬង្សដ្ាកិចចង្នាុះដដ្រ។  

៣.១ ង្ោលបាំណខនន្ការចុុះង្បសកកមមរបស់គណៈកមមការជាំនាញ  

ការចុុះង្ៅមូលដ្ឋា ន្គឺជាដ្នកសាំខាន្ម់យួង្ៅកនុខចាំង្ណាមភារកិចចសាំខាន្់ៗ ង្្សខង្ទៀត ង្ប្រុះគណៈ
កមមការជាំនាញាន្សាសភាពជាអនកតាំណាខរាស្រសត និ្ខភាពជាតាំណាខរបស់ពលរដ្ា ដដ្លាន្តនួាទីកនុខ
ការឃាល ាំង្មើលការអនុ្វតតចិាបរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ខការ្រនី្តិកមមជាង្ដ្ើម។ 

ង្ោលបាំណខនន្ការចុុះង្បសកមមរបស់គណៈកមមការជាំនាញ ាន្សកមមភាពដូ្ចជា ការចុុះង្បស
សកមមង្ដ្ឋយជបួោជាា ធរមូលដ្ឋា ន្តាមមន្ៃរី ឬតាមប្កសួខ សាែ បន័្នានា ង្ដ្ើមបងី្ធវើការសិកាដសវខយល់ពីតួ
នាទីរបស់េលួន្ និ្ខការចុុះសួរសុេទុកេប្បជាពលរដ្ា។  
ប្កាហវចិទី១២ ង្ោលបាំណខនន្សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជាំនាញ 
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 តាមប្កាហវិចខាខង្លើប ា្ ញថា ង្ោលបាំណខរបស់គណៈកមមការជាំនាញភាគង្ប្ចើន្ង្ផ្តត តង្ៅង្លើការ
ចុុះសិកាដសវខយល់ពីតនួាទីរបស់េលួន្15ាន្ចាំន្ួន្ ៨៨ង្លើកង្សមើនឹ្ខ ៨៩.៨ភាគរយ ការចុុះជួបពិភាកា
ជាមយួោជាា ធរមូលដ្ឋា ន្ាន្ចាំន្ួន្ ៨ង្លើកង្សមើនឹ្ខ ៨.២ភាគរយ ការចុុះសួរសុេទុកេាន្ចាំន្ួន្ ២ង្លើកង្សមើ
នឹ្ខ ២ភាគរយ ចាំដណកឯសកមមភាពដដ្លរកព់ន័្ធនឹ្ខការចុុះអន្តរាគមន្ ៍ េុមដស្រហវល មនិ្ទទួលបាន្ពត័ា៌ន្
ទាាំខង្ន្ុះង្ ើយ។ 

ចាំដណកឯង្ោលបាំណខង្ដ្ើមបចុីុះអន្ដរាគមន្ ៍ ទទលួរកយបណដឹ ខ ឬសួរនាាំប្បជាពលរដ្ាដដ្លទទលួ
រខនូ្វភាពអយុតដិធមក៌នុខសខគម ដូ្ចជា ការរ ាំង្លាភយកដី្ធលី ឬការបង្ណដ ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំពីសាំណាកោ់ជាា ធរ 
េុមដស្រហវល មនិ្ទទលួបាន្ពត័ា៌ន្ទាាំខង្ន្ុះង្ ើយ។ 

េុមដស្រហវលបាន្សង្ខេតង្ ើញថា សកមមភាពដដ្លគណៈកមមការជាំនាញង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីមកបាំភលឺ
ចាំង្រុះមុេរដ្ាសភាជាតិាន្ដតមយួង្លើកប៉ាុង្ណាណ ុះ គឺការង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីប្កសួខយុតដិធម។៌ ការង្កាុះង្ៅមក
បាំភលងឺ្ន្ុះគឺសាកសួរពីវស័ិយការ្ររបស់ប្កសួខ ដតរដ្ាសភាមនិ្បាន្ង្ផ្តដ តង្លើការសាកសួរពីភាពអយុតដិធម៌
ដដ្លង្កើតាន្ង្សៃើរទូទាាំខប្បង្ទសង្នាុះង្ទ។  

កនុខឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៦ េុមដស្រហវលបាន្សង្ខេតង្ ើញាន្សកមមភាពអយុតតិធមជ៌ាង្ប្ចើន្បាន្ង្កើត
ង្ ើខ ដូ្ចជាការចាបេ់លួន្សកមមជន្ដី្ធលី ការង្ប្បើោវុធហួសង្ហតុបណាត លឱ្យាន្របសួសាន មដ្ល់អនកតវា៉ា ដី្ធលី 
ការចាប ់និ្ខោយីង្លើសកមមជន្អតីតៈគណបកសប្បឆ្ាំខដដ្លតុលាការកាំពូលបាន្រ ាំលាយកាលដេវចិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៧ ជាង្ដ្ើម ដតមនិ្បាន្ង្ ើញគណៈកមមការជាំនាញចុុះសិកា ពិនិ្តយ ឬង្ៅអនករកព់ន័្ធមកសាកសួរ
ង្នាុះង្ទ។ 
៣.១.១. ការចុុះង្ដ្ើមបសិីកាដសវខយល់អាំពីតនួាទីរបស់េលួន្ 

ង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ សកមមភាពគណៈកមមការជាំនាញបាន្ចុុះសិកាដសវខយល់ាន្ចាំន្នួ្ 
៩៥ង្លើក។ ង្ៅកនុខអាំ ុខង្ពលបាំង្ពញង្បសកកមមគណៈកមមការជាំនាញបាន្ចុុះង្ៅជបួជាមយួប្បជាពលរដ្ា 
និ្ខជបួោជាា ធរង្ៅតាមមូលដ្ឋា ន្ង្ដ្ើមបសិីកាដសវខយល់ពីបញ្ញា នានា ដូ្ចជា ការដសវខយល់ពីការអនុ្វតត
ចាប ់ និ្ខការង្្លើយតបាន្ភាពយតឺោ៉ា វរបស់ោជាា ធរជាមយួពលរដ្ា។  សកមមភាពកនុខការចុុះសិកាដសវខ
យល់ាន្ដូ្ចជា សិកាដសវខយល់ពីវឌ្ឍន្ភាពការ្រ បញ្ញា ប្ប មរបស់ោជាា ធរង្េតត និ្ខមន្ៃីរជាំនាញរក់
ពន័្ធនឹ្ខវស័ិយទទួលេុសប្តូវរបស់គណ:កមមការ ង្ដ្ើមបបីាំង្ពញតនួាទីជាតាំណាខរាស្រសត ដដ្លាន្ភារកិចច។ 
ដសវខយល់ពីតប្មូវការរបស់ពលរដ្ា កដូ៏្ចជាតប្មូវការ និ្ខបញ្ញា ប្ប មរបស់អនកអនុ្វតតចាប ់អនក្តល់ង្សវា
ដ្ល់ពលរដ្ា ង្ដ្ើមបងី្ធវើោ៉ា ខណាង្ោយពលរដ្ាទទួលបាន្ង្សវានានាពីរដ្ាកាន្ដ់ត្យប្សួល និ្ខាន្ប្បសិទធ
                                                           
15 ការចុុះសិកាដសវខយល់ពីតនួាទីរបស់េលួន្ាន្ន្យ័ថា គឺជាការសិកាដសវខយល់ពីភារកិចចកនុខការចុុះជបួជាមយួោជាា ធរថាន កង់្ប្កាម ដសវខ
យល់ពីសកមមភាពរបស់ពកួោតប់ាន្បាំង្ពញតនួាទីជូន្ប្បជាពលរដ្ា និ្ខជយួ ង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា បាន្កកប្មតិណា។ 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 
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ភាព។ បនាៃ បពី់បាន្បាំង្ពញង្បសកកមមចុុះសិកាដសវខយល់ េុមដស្រហវលបាន្សង្ខេតង្ ើញាន្ោជាា ធរមូល
ដ្ឋា ន្មយួចាំន្នួ្បាន្ង្សនើង្ោយគណៈកមមការជាំនាញដដ្លបាន្ចុុះង្ៅដ្ល់ង្នាុះ ជយួ ង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា ដដ្ល
ង្កើតង្ ើខ ដូ្ចករណីប្ពឹកនងៃចន្ៃ ទី៤ ដេមនីា ឆ្ន ាំ២០១៩16 គណៈកមមការសិទធិមនុ្សស ទទលួរកយបណតឹ ខ 
អង្ខេត និ្ខទាំនាកទ់ាំន្ខរដ្ាសភា ប្ពឹទធសភា ដឹ្កនាាំង្ដ្ឋយ ឯកឧតតម បា៉ា  សុជាតិវខស ជាប្បធាន្គណៈកមមការ 
បាន្ចុុះង្បសកកមមដសវខយល់ពីង្ោលន្ង្ោបាយភូម-ិ ុាំាន្សុវតែិភាព ការរកីចង្ប្មើន្របស់ង្េតត និ្ខយន្ត
ការង្ដ្ឋុះប្សាយទាំនាស់ដី្ធលីរបស់គណៈអភបិាលង្េតតប្ពុះវហិារ។ 
៣.១.២ គណៈកមមការជាំនាញបាន្ង្ៅចុុះសួរសុេទុកេ 

សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជាំនាញបាន្ចុុះជួបសួរសុេទុកេប្បជាពលរដ្ា ង្ៅតាមមូលដ្ឋា ន្ាន្
ចាំន្នួ្ ២ង្លើក ។ េុមដស្រហវល សង្ខេតង្ ើញថា ការចុុះជបួង្ន្ុះកនុខង្ោលបាំណខង្ដ្ើមបសីាំង្ណុះសាំណាល និ្ខ
ផ្តត ាំង្្ាើដ្ល់ោជាា ធរឱ្យប្បឹខដប្បខប្បតិបតតិការដងរកានូ្វសន្តិសុេ សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ការ្រវមិជឈការ 
និ្ខវសិហមជឈការ ង្ដ្ើមបងី្លើកកមពស់ការ្រប្បជាធិបង្តយយង្ៅតាមមូលដ្ឋា ន្នានា។  
៣.១.៣ ការមនិ្អន្ដរាគមន្ង៍្ដ្ឋុះប្សាយង្រឿខទាំនាស់ដី្ធល ី

េុមដស្រហវលបាន្សង្ខេតង្ ើញថា ាន្ប្បជាពលរដ្ារខង្ប្ោុះ និ្ខាន្បញ្ញា ដី្ធលីង្ៅកនុខង្េតដមយួចាំន្នួ្
ដូ្ចជាង្េតដប្ពុះសីហនុ្ ង្េតដកាំពខស់ពឺ ង្េតដកាំពខឆ់្ន ាំខ  និ្ខង្េតដប្ពុះវហិារជាង្ដ្ើម ប្តូវបាន្កខកាល ាំខរាជរដ្ឋា ភិ
បាលង្ធវើការបង្ណដ ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ រហូតដ្ល់កដន្លខេលុះបាន្ង្ប្បើហឹខាង្លើប្បជាពលរដ្ា ង្ដ្ឋយង្ចាទ
ប្បកាន្ថ់ាបាន្កាន្ក់ាបដី់្ង្ដ្ឋយេុសចាប។់ ករណីជាកដ់សដខាន្ប្បជាពលរដ្ាជាខមយួរយប្គួសារដដ្ល
ាន្ទាំនាស់ដី្ធលីសែិតង្ៅភូមគិគីរ  ុាំបិតប្តាាំខ ប្សុកនប្ពន្ប ់ ង្េតតប្ពុះសីហនុ្ កាលពីនងៃទី២៤ ដេមករា ឆ្ន ាំ
២០១៩ កខកាល ាំខសមតែកិចចចប្មុុះប្បដហល ៣00នាក ់ បាន្ង្បើកការបាញ់ប្បហារង្ដ្ឋយកាាំង្ភលើខប្ោបពិ់ត
ង្ ើខង្លើង្ម ង្ៅកាន្ប់្កុមអនកតវា៉ា ដី្ធលី។ ការង្ប្បើប្បាស់កាល ាំខង្ន្ុះ បាន្ប ា្ ញពីការង្ប្បើប្បាស់កខកាល ាំខ
ង្ប្ចើន្ង្លើសលប ់ង្ដ្ើមបអីនុ្វតតសាលដី្ការបស់តុលាការកាំពូល ដដ្លបាន្សង្ប្មច្ដល់ដី្ទាំនាស់ជាខ ៧០ហិ
កតា ដដ្លាន្ពលរដ្ាជាង្ប្ចើន្រយប្គួសារកាំពុខរស់ង្ៅទីង្នាុះ ង្ៅឱ្យប្បជាពលរដ្ាចាំន្នួ្ ៩ប្គួសារង្្សខ
ង្ទៀត ដដ្លង្គសខសយ័ថាបាន្ រង្ ម្ ុះឱ្យឧកញា៉ា  សីុវ គខប់្ទីវ និ្ខប្បពន្ធង្ ម្ ុះ ហុខ សួន្។  

កនុខង្ហតុការណ៍ង្នាុះ បណាដ លង្ោយកមមករសាំណខា់ន កោ់យុ ២៨ឆ្ន ាំ ង្ ម្ ុះ ង្ៅ សារត័ន បាន្រខ
របសួង្ដ្ឋយប្ោបក់ាាំង្ភលើខចាំសាម ពីដ្នកខាខង្ប្កាយ និ្ខង្បៀមប្ោបជ់ាបនឹ់្ខ្អឹខេនខ។ ចាំដណកពលរដ្ា ៤នាក់
ង្ទៀត ប្តូវបាន្កខកាល ាំខប្បដ្ឋបោ់វុធចាបេ់លួន្ ង្ដ្ឋយចខសាល បង្សក ង្ហើយយកកាាំង្ភលើខវាយដុ្ាំ និ្ខយកង្ជើខ

                                                           

16 គណនីហ្វេសបុក “H.E. Maut Yousos” 
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ជាន្់្ ៃបនឹ់្ខដី្ដងមង្ទៀត ប៉ាុដន្តពលរដ្ាទាាំខង្នាុះប្តូវបាន្ង្ដ្ឋុះដលខវញិ ង្ៅយបន់ងៃង្កើតង្ហតុង្ដ្ឋយាន្កិចច
សន្ា បត់វា៉ា  និ្ខបខលុ់យាន ក ់១០០ (មយួរយ)ដុ្លាល រ ប្ពមទាាំខចិង្ចច ៀន្មយួវខស។17 ករណីមយួង្ទៀត 
បាន្ង្កើតង្ ើខកាលពីនងៃទី១៨ ដេង្មសា ឆ្ន ាំ២០១៩ ាន្ប្បជាពលរដ្ាជាខ ៣០០ប្គួសារបាន្ង្ធវើការបិទ្លូវ
ង្ៅតាមបង្ណាដ យ្លូវជាតិង្លេ៤ សែិតង្ៅ ុាំបិទប្តាាំខ ប្សុកនប្ពន្ប ់ ង្េតដប្ពុះសីហនុ្ ង្ដ្ឋយសារពកួោត់
មនិ្សុេចិតដនឹ្ខសាលដី្ការបស់តុលាការ ដដ្លសង្ប្មចង្ោយពួកោតចុ់ុះង្ចញពីដី្ដដ្លពួកោតក់ាំពុខរស់
ង្ៅង្ដ្ឋយសាលដី្ការបាន្បញ្ញជ កថ់ាប្បជាពលរដ្ាទាាំខង្ន្ុះ កាំពុខរស់ង្ៅង្ដ្ឋយេុសចាបង់្លើដី្របស់ង្លាក 
ជុាំ សាវុឌ្ឍ ង្ៅចាំណុចភូមតិារាម  ុាំបិតប្តាាំខ ប្សុកនប្ពន្ប ់ង្េតដប្ពុះសីហនុ្។18 និ្ខាន្ករណីទាំនាស់ធលីង្្ស
ខៗង្ទៀត ដដ្លបាន្ង្កើតង្ ើខង្ៅទូទាាំខប្បង្ទស មនិ្ទាន្ប់្តូវបាន្ង្ដ្ឋុះប្សាយង្ៅង្ ើយ។ ង្ោខង្ៅតាម
របាយការណ៍សង្ខេបរបស់ប្កសួខដដ្ន្ដី្ន្គរបូនី្យកមម និ្ខសាំណខង់្ចញ្ាយ ឆ្ន ាំ២០១៨កន្លខមកង្ន្ុះ 
បាន្ឲ្យដឹ្ខថាបញ្ញា វវិាទដី្ធលីទូទាាំខប្បង្ទស ង្ៅសល់ជិត ១៥០០ ករណីង្ទៀតមនិ្ប្តូវបាន្ង្ដ្ឋុះប្សាយចប់
ង្ៅង្ ើយគិតប្តឹមចុខឆ្ន ាំ២០១៨។19 

ចាំង្រុះករណីទាំនាស់ធលីទាាំខង្ន្ុះ តាមការសង្ខេតរបស់េុមដស្រហវលបាន្ង្ោយដឹ្ខថា មនិ្ាន្គណៈ
កមមការណាមយួជាពិង្សសគឺគណៈកមមការទី១ ដដ្លជាគណៈកមមការសិទធិមនុ្សស ទទលួរកយបណដឹ ខ
អង្ខេត និ្ខទាំនាកទ់ាំន្ខរដ្ាសភា ប្ពឹទធសភា និ្ខគណៈកមមការទី៦ ដដ្លជាគណៈកមមការនី្តិកមម និ្ខយុតដិធម ៌
ចុុះង្ៅមូលដ្ឋា ន្ដដ្លាន្ទាំនាស់ដី្ធលីង្ធវើការសួរនាាំ ឬង្ធវើការសប្មបសប្មួល ឬង្ដ្ឋុះប្សាយជូន្ប្បជាពលរដ្ា
ង្នាុះង្ ើយ។ ង្លើសពីហនឹខង្ទៀត តាមការសង្ខេតសមយ័ប្បជុាំនី្មយួៗនន្រដ្ាសភាជាតិ េុមដស្រហវលមនិ្ដដ្ល
ង្ ើញាន្អនកតាំណាខរាស្រសដកនុខគណៈកមមការណាមយួង្ ើខបង្ចចញមតិរកព់ន័្ធនឹ្ខវស័ិយសិទធិមនុ្សស
ដដ្លទទលួរខនូ្វ្លប៉ាុះរល់ង្ដ្ឋយសារដី្ធលីង្ ើយ ្ៃុយង្ៅវញិអនកតាំណាខរាស្រសដដដ្លបាន្ង្ ើខបង្ចចញ
មតិភាគង្ប្ចើន្គឺង្ផ្តដ តដតង្លើការសរង្សើរការដឹ្កនាាំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ខោាំប្ទចាបដ់ដ្លតាំណាខរាជរដ្ឋា
ភបិាលបាន្ង្សនើ។   
៣.១.៤. ការង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដមីកបាំភលចឺាំង្រុះរដ្ាសភា  

ង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ របស់រដ្ាសភាជាតិដដ្លដឹ្កនាាំង្ដ្ឋយឯកបកស តាមការអង្ខេតរបស់េុ
មដស្រហវលបាន្ង្ ើញថា កនុខចាំង្ណាមគណៈកមមការទាាំខ១០ នន្រដ្ាសភាាន្គណៈកមមកាជាំនាញដតមយួ

                                                           
17 ងន្ ថារ ៉ាូ វទិយុោសីុង្សរ,ី នងៃទី06 ដេ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៩, “ពលរដ្ាាន្ទាំនាស់ដី្ធលីង្ៅង្េតដប្ពុះសីហនុ្ សុាំង្ោយាន្ការង្ដ្ឋុះប្សាយដ្ល់ពកួ
ោត”់ https://www.rfa.org/khmer/news/land/landdispute-sihanoukville-02062019234955.html 
18 េុន្ ប ុន្ងុល កាដសតវាង្ោ, នងៃទី 18 ដេ ង្មសា ឆ្ន ាំ ២០១៩, “ទាំនាស់ដី្ធលី ៃ្ុុះការតវា៉ា  មយួករណីង្ទៀត ង្ៅង្េតដប្ពុះសីហនុ្” 
https://vayofm.com/news/detail/94658-626622282.html 
19 ង្សខ បារាាំខ កាដសតវាង្ោ, នងៃទី២៣ ដេកកដដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៩, “ប្កសួខដដ្ន្ដី្បដិ្ង្សធមនិ្ទទលួង្ដ្ឋុះប្សាយ ង្រឿខដី្ធលីង្ៅប្សុកនន្ង្េ
តដតបូខ មុ ាំhttps://vayofm.com/news/detail/96416-818679999.html 

https://www.rfa.org/khmer/news/land/landdispute-sihanoukville-02062019234955.html
https://vayofm.com/news/detail/94658-626622282.html
https://vayofm.com/news/detail/96416-818679999.html
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ប៉ាុង្ណាណ ុះ គឺគណៈកមមការទី៦ គណៈកមមការនី្តិកមម និ្ខយុតដិធមប៌ាន្ង្ធវើការង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដីនន្ប្កសួខយុតដិ
ធមគឺ៌ឯកឧតដម អខគ វខសវឌ្ឍនា មកបាំភលពីឺវស័ិយការ្ររបស់េលួន្ កាលពីប្ពឹកនងៃទី៧ ដេកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ង្ៅវាិន្រដ្ាសភាជាតិ។ តាមការវាយតនមលរបស់េុមដស្រហវលង្ៅង្លើសាំណួរដដ្លង្ធវើការសាកសួរង្ន្ុះហាក់
បីដូ្ចជាាន្លកេណៈទូង្ៅ មនិ្ប្តូវចាំណុចដដ្លប្បជាពលរដ្ាចខប់ាន្ង្នាុះង្ទង្ប្រុះសាំន្រួទាាំខង្នាុះបាន្
ង្ផ្តដ តង្ៅង្លើ តនួាទី ការ្រ និ្ខការវវិតដន្រ៍បស់ប្កសួខយុតដិធមដ៌ដ្លាន្ង្សចកដីទាាំខប្សុខថា “អាំពីការអនុ្វ
តដន្យុ៍ទធសាស្រសដចតុង្កាណដ្ាំណាកក់ាលទី៤   និ្ខកមមវធីិន្ង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលោណតិដទី៦ ង្តើ
ប្កសួខយុតដិធមា៌ន្ដ្ន្ការសកមមភាពដបបណាេលុះទាកទិ់ន្នឹ្ខកាំដណទប្មខច់ាប ់ និ្ខប្បពន័្ធយុតដិធម ៌ ដូ្ច
ជាការកសាខង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធសាែ បន័្ ាន្សាលាដ្ាំបូខង្េតដ រាជធានី្ សាលាឧទធរណ៍ និ្ខទិសង្ៅកនុខការ
បង្ខេើតសាលាដ្ាំបូខង្េតដដកប ការ្ដល់ជាំន្យួដ្នកចាប ់ និ្ខយន្ដការង្ដ្ឋុះប្សាយវវិាទង្ប្ៅប្បពន័្ធតុលាការ។ 
ង្ហើយរហូតមកដ្ល់ង្ពលង្ន្ុះ បាន្ង្រៀបចាំបង្ខេើតប្គបង់្េតដប្កុខ រាជធានី្ង្ហើយង្ៅ? ប្បសិន្ង្បើង្ៅង្តើាន្ង្េ
តដណាេលុះ? អាំពីការបណដុ ុះបណាត លធន្ធាន្មនុ្សស ង្តើការពប្ខឹខសមតែភាពជាំនាញដ្ល់មស្រន្ដីតុលាការ 
អយយការ និ្ខការង្លើកកាំពស់វស័ិយយុតដិធម ៌ និ្ខចាបរ់កព់ន័្ធ ង្ដ្ើមបជីាំរុញការង្ដ្ឋុះប្សាយ និ្ខការពប្ខឹខ
យុតដិធមជូ៌ន្ប្បជាពលរដ្ាង្ោយសមប្សបនឹ្ខង្ពលង្វលាតាមនី្តិវធីិដដ្លបាន្កាំណតង់្ៅកនុខចាប ់ កិចច
ដ្ាំង្ណើ រការរបស់តុលាការ អយយការ ង្ៅតាមបណាដ ង្េតដ រាជធានី្ និ្ខការបាំង្ពញតនួាទីរបស់េលួន្បាន្រង្ហើយ
ឬង្ៅ? ពិង្សសការពប្ខឹខសមតែភាពជាំនាញដ្ល់មស្រន្ដីតុលាការ អយយការតុលាការ ង្តើាន្ដ្ន្ការបណដុ ុះ
បណាដ លមស្រន្ដីន្គរបាលយុតដិធម ៌  និ្ខភាន ក់្ រន្គរបាលយុតដិធម ៌ ង្ដ្ើមបបីាំង្ពញមុេ្ររបស់េលួន្ ង្ោយាន្
ប្បសិទធិភាពដបបណា?”  

សាំណួរង្ន្ុះ មនិ្បាន្្លុុះបញ្ញច ាំខអាំពីបញ្ញា សខគម ឬសាែ ន្ភាពដដ្លបាន្ង្កើតង្ ើខចាំង្រុះវស័ិយយុតដិ
ធមង៌្ៅកមពុជាង្នាុះង្ទ។ ាន្អាំង្ពើអយុតដិធមជ៌ាង្ប្ចើន្ដដ្លបាន្ង្កើតង្ ើខង្ៅកនុខសខគមដេមរ ដតគណៈកមមកា
រដ្ាសភាមនិ្បាន្ង្ផ្តដ តង្ៅង្លើង្ ើយ ្ៃុយង្ៅវញិង្ប្កាយពីង្្លើយបាំភលរឺបស់រដ្ាមស្រន្ដីប្កសួខយុតដិធម ៌ ាន្អនក
តាំណាខរាស្រសដជាង្ប្ចើន្រូបបាន្ង្ធវើការង្កាតសរង្សើរង្លើការេិតេាំប្បឹខដប្បខរបស់ប្កសួខយុតដិធម ៌ ង្ដ្ឋយមនិ្
បាន្ង្លើកង្ ើខអាំពីភាពអយុតដិធមង៌្ៅកនុខសខគមដេមរបចចុបបន្ន។  

ាន្បញ្ញា ង្្សខង្ទៀតដដ្លបាន្ង្កើតង្ ើខកនុខសខគមកមពុជា ង្ប្ៅពីជង្ាល ុះដី្ធលីរា ាំនរ ៉ា ាន្ដូ្ចជា ការកាប់
បាំផ្តល ញនប្ពង្ ើ ការដ្ឋកកុ់ខប្តូលជជុុះ ការនាាំចូលបដន្លដ្លង្ ើ សាចដ់ដ្លេូចគុណភាព និ្ខបញ្ញា ពុករលួយ
ង្្សខៗង្ទៀតដដ្លង្កើតង្ ើខ កម៏និ្ាន្គណៈកមមការណាមយួង្កាុះង្ៅរដ្ាមស្រន្ដី ឬតាំណាខរាជរដ្ឋា ភបិាល
ដដ្លទទលួបន្ៃុកមកសាកសួរ ឬង្្លើយបាំភលងឺ្ ើយ។  

កាលពីឆ្ន ាំ២០១៨កន្លខង្ៅ តាមរយៈការវាយតនមលទាកទ់ខនឹ្ខអាំង្ពើពុករលួយង្ៅកនុខចាំង្ណាម
ប្បង្ទស១៨០ជុាំវញិពិភពង្លាក ប្បង្ទសកមពុជាសែិតង្ៅចាំណាតថ់ាន ក១់៦១ ដដ្ល រង្សមើ សាធារណរដ្ា
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ប្បជាធិបង្តយយកុខង្ហាគ  និ្ខតាហសុគីីសាែ ន្។20 តាមរយៈការវាយតនមលង្ន្ុះបាន្ប ា្ ញង្ោយង្ ើញថា 
ប្បង្ទសកមពុជាជាបច់ាំណាតថ់ាន កេ់ពស់ខាខពុករលួយ ដតង្ទាុះបីជាោ៉ា ខង្ន្ុះកង៏្ដ្ឋយកគ៏ណៈកមមការនន្រដ្ា
សភា ជាពិង្សសគឺគណៈកមមជាំនាញទី១០ គណៈកមមការប្បឆ្ាំខអាំង្ពើពុករលួយមនិ្ាន្សកមមភាពង្ធវើការ
ប្តួតពិនិ្តយ និ្ខសិកាដសវខយល់ង្ ើយ។ 

៤. ការវិភាគ្សកមមភាពរបសត់ាំណាខោស្រសត 

 

 េុមដស្រហវលបាន្ង្ប្ជើសង្រ ើសសកមមភាពរបស់តាំណាខរាស្រសតទាាំខ១០រូប ដដ្លាន្សកមមភាពសកមម
ជាខង្គតាមការសង្ខេតកនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភា និ្ខការចុុះមូលដ្ឋា ន្។ ប្កាហវិកខាខង្លើបាន្ប ា្ ញថា 
តាំណាខរាស្រសតដដ្លាន្តួនាទីជាសាជិករដ្ឋា ភបិាល ឬតនួាទីង្ប្ៅពីសាែ បន័្រដ្ាសភាបាន្ចុុះង្បសកកមម
ង្ប្ចើន្ជាខតាំណាខរាស្រសតមនិ្ដមន្ជាសាជិករដ្ឋា ភបិាល ប៉ាុដន្តការបង្ចចញមតិង្ោបល់កនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ា
សភា េុមដស្រហវល សង្ខេតង្ ើញថា អនកដដ្លាន្មុេតាំដណខកនុខរដ្ឋា ភបិាលបាន្បង្ចចញមតិតិចតួច ឬមនិ្
ាន្ទាល់ដតង្សាុះ។ តាំណាខរាស្រសតដដ្លាន្តួនាទីកនុខរាជរដ្ឋា ភបិាល ាន្ដូ្ចជា សង្មតចប្កឡាង្ហាម ស 
ង្េខ តាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតបាតដ់្ាំបខ ជាឧបនាយករដ្ាមស្រន្តី រដ្ាមស្រន្តីប្កសួខមហាន្ៃ។ សង្មតចពិជយ័
ង្សនា ង្ទៀ បាញ់ តាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតង្សៀមរាប ជាឧបនាយករដ្ាមស្រន្តី រដ្ាមស្រន្តីប្កសួខការររជាតិ។ 

                                                           
20 ង្ធឿន្ បញ្ញញ ឬទធ,ិ កមពុជាជាបច់ាំណាតថ់ាន កពុ់ករលួយេពស់ជាខង្គកនុខោសា ន្, ការដសតងមីងម,ី នងៃទ ី២២ ដេ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=61995 
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ឯកឧតតម ដក គីមោ៉ា ន្ តាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតបនាៃ យាន្ជយ័ ជាឧបនាយករដ្ាមស្រន្តី ប្បធាន្ោជាា ធរជាតិ 
ប្បយុទធប្បឆ្ាំខង្ប្គឿខង្ញៀន្។  

េុមដស្រហវលសូមដ្ឋកជ់ាសាំណួរចាំង្រុះការវភិាគង្លើការទាំនាកទ់ាំន្ខនន្សកមមភាពដដ្លបង្ចចញមតិ
របស់តាំណាខរាស្រសតង្ៅកនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភា (ាន្ទាាំខការអនុ្មត័ចាប ់ និ្ខការសង្ប្មចដ្ន្ការង្្សខៗ
ង្ទៀត) និ្ខសកមមភាពនន្ការចុុះមូលដ្ឋា ន្ ង្ដ្ើមបជីបួជាមយួោជាា ធរ ឬប្បជាពលរដ្ា ថាង្តើវាាន្អវីទាកទ់ខ
ជាមយួោន ដដ្រឬង្ទ? 

 ង្ៅកនុខរដ្ាធមមនុ្ចញ  និ្ខចាប ់បាន្ង្លើកង្ ើខថា តាំណាខរាស្រសតកនុខរដ្ាសភា ជាតាំណាខប្បជាជាតិដេមរ
ទាាំខមូលពុាំដមន្ប្ោន្ដ់តតាំណាខប្បជាពលរដ្ា កនុខមណឌ លរបស់េលួន្ង្នាុះង្ទ (ាប្តា៧៧)។ សមយ័ប្បជុាំរបស់
រដ្ាសភាាន្ង្ពលង្វលាសប្ាបវ់សិសមកាលរបស់េលួន្ង្ប្កាយការប្បជុាំង្លើកទី១ និ្ខង្ប្កាយប្បជុាំង្លើកទី២។ 
រដ្ាសភាប្បជុាំជាសាមចញ  ពីរដ្ខកនុខមយួឆ្ន ាំ។ សមយ័ប្បជុាំនី្មយួៗ ាន្ងិរៈង្វលាោ៉ា ខតិចបីដេ។ ង្បើាន្
សាំណូមពរ ោចង្កាុះប្បជុាំជាវសិាមចញជាបនាៃ ន្ប់ាន្ (ាប្តា៨៣)។  

តាំណាខរាស្រសតាន្តនួាទីជាអនកអនុ្មត័ចាប ់ និ្ខង្ធវើវងិ្សាធន្កមមចាប ់ (ាប្តា៩០ងមីពីរ) ការពិនិ្តយ
ង្មើលសកមមភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ខអង្ចជ ើញឥសសរៈជន្មកង្្លើយបាំភល(ឺាប្តា៨៩) ការប្តួតពិនិ្តយការ
អនុ្វតតន្ច៍ាប ់ ជាង្ដ្ើម ង្ទើបកាំ ុខង្ពលវសិសមកាល តាំណាខរាស្រសតោចាន្ង្បសកកមមចុុះជបួជាមយួប្បជា
ពលរដ្ាង្ដ្ើមបពិីនិ្តយការប្ប ម ឬការទទលួយកសាំណូមពរដដ្លប្បជាពលរដ្ាជបួប្បទុះ ឬពិនិ្តយង្មើលការ
អនុ្វតតចាបរ់បស់ោជាា ធរមូលដ្ឋា ន្ កនុខនាមជាអនកតាំណាខរបស់ពួកង្គ ឬជាអនកតាកដ់តខ និ្ខអនុ្មត័ចាប។់ 
ដូ្ង្ចនុះង្ៅកនុខសមយ័ប្បជុាំង្ៅរដ្ាសភា អនកតាំណាខរាស្រសតដតខដតង្លើកបញ្ញា  ង្ចាទសួរ បកប្សាយចាំង្រុះការ
ប្ប ម្លូវចាបដ់ដ្លបាន្អនុ្មត័ ឬង្ធវើការអង្ចជ ើញមស្រន្តីរបស់រដ្ាមកសាកសួរពីការអនុ្វតតន្ច៍ាប ់ ឬង្្លើយ
តបពីបញ្ញា អវីមយួដដ្លាច ស់ង្ឆ្ន តបាន្ជបួប្បទុះ។  

ជារមួកិចចការទាាំខអស់ដដ្លជដជកង្ដ្ញង្ដ្ឋលគឺតប្មូវឱ្យអនកតាំណាខរបស់ប្បជាពលរដ្ាាន្ការតាម
ដ្ឋន្ ឬង្ធវើការជិតសនិទជាមយួាច ស់ង្ឆ្ន ត រមួទាាំខង្្លើយតបង្ៅនឹ្ខប្បង្ោជន្ជ៍ាសាធារណៈនន្ាច ស់ង្ឆ្ន ត
ង្ទើបាន្តនមលជាអនកតាំណាខ និ្ខោចជដជកង្ដ្ឋយាន្អាំណុះអាំណាខ។ 

 េុមដស្រហវល សូមង្ធវើការវភិាគង្លើអនកតាំណាខរាស្រសត ៥រូប ដដ្លាន្សកមមភាព កនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ា
សភា និ្ខសកមមភាពចុុះមូលដ្ឋា ន្ ដូ្ចខាខង្ប្កាម៖  

១. ឯកឧតតម ្ខ វនុ្៖ ជាតាំណាខរាស្រសតប្បចាាំង្ៅមណឌ លង្េតតបាតដ់្ាំបខ មនិ្ាន្តនួាទីជាសាជិករដ្ឋា ភិ
បាលង្នាុះង្ទ។ ង្ៅកនុខសមយ័ប្បជុាំ កនុខឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៦ េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញថា ឯកឧតតម
បាន្ង្ ើខបង្ចចញមតិកនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភាាន្រយៈង្ពលសរុបចាំន្នួ្ ៤៩នាទី កនុខង្នាុះ ៤៦នាទី ជាការ
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បង្ចចញមតិកនុខន្យ័ជាវជិជាន្ ដូ្ចជាការសង្សើរង្លើរដ្ឋា ភបិាលកនុខការដឹ្កនាាំ ការសង្សើរង្លើចាបដ់ដ្លរដ្ា
សភាបាន្អនុ្មត័ជាង្ដ្ើម។ ជាមយួោន ង្ន្ុះ ង្បើង្យើខប្កង្ កង្ៅង្មើលពីការចុុះមូលដ្ឋា ន្វញិ េុមដស្រហវល សង្ខេត
ង្ ើញថា ឯកឧតតមចុុះមូលដ្ឋា ន្បាន្ ៣ដ្ខប៉ាុង្ណាណ ុះ កនុខង្នាុះ ២ដ្ខ ជាសកមមភាពចុុះសួរសុេទុកេ និ្ខ ១ដ្ខ
ជាសកមមភាពអមដ្ាំង្ណើ រ  រឯីសកមមភាពកនុខការចូលរមួង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា ង្ៅមូលដ្ឋា ន្ ឬការចូលរមួកនុខ
ង្វទិកាគឺមនិ្ង្ ើញាន្ង្នាុះង្ទ។ 

២. ឯកឧតតម ម៉ាកុ ា៉ា ង្រ ៉ាត៖ ជាតាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតតាដកវ មនិ្ាន្តនួាទីកនុខរដ្ឋា ភបិាលង្នាុះង្ទ។ ង្ៅ
កនុខសមយ័ប្បជុាំឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៦ េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញថា ឯកឧតតមបាន្ង្ ើខបង្ចចញមតិកនុខ
សមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភាាន្រយៈង្ពលសរុបចាំន្នួ្ ៣១នាទី ជាការបង្ចចញមតិកនុខន្យ័ជាវជិជាន្ ដូ្ចជាង្ធវើការ
ោាំប្ទចាបនិ់្ខសុាំឱ្យប្កសួខអនុ្វតតន្ចាបឱ់្យបាន្លអ ឬគុណសមបតតិនន្ការដឹ្កនាាំរបស់ប្បមុេរដ្ឋា ភបិាល។
ល។ ជាមយួោន ង្ន្ុះ ង្បើង្យើខប្កង្ កង្ៅង្មើលការចុុះមូលដ្ឋា ន្វញិ េុមដស្រហវល សង្ខេតង្ ើញថា ឯកឧតតម 
ចុុះមូលដ្ឋា ន្បាន្ ២៨ដ្ខ កនុខង្នាុះ ១៩ដ្ខជាសកមមភាពចុុះសួរសុេទុកេ  ៦ដ្ខជាសកមមភាពចុុះពប្ខឹខ
សាជិកបកស និ្ខ៣ដ្ខជាសកមមភាពអមដ្ាំង្ណើ រ  រឯីសកមមភាពកនុខការចូលរមួង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា ង្ៅមូល
ដ្ឋា ន្ ឬការចូលរមួកនុខង្វទិកាគឺមនិ្ង្ ើញាន្ង្នាុះង្ទ។ 

៣. ឯកឧតតម ជា វា៉ា ន្ង់្ដ្ត៖ ជាតាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតតាដកវ មនិ្ាន្តនួាទីកនុខរដ្ឋា ភបិាលង្នាុះង្ទ។ ង្ៅ
កនុខសមយ័ប្បជុាំឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៦ េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញថា ឯកឧតតមបាន្ង្ ើខបង្ចចញមតិកនុខ
សមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភាាន្រយៈង្ពលសរុបចាំន្នួ្ ២៦នាទី កនុខង្នាុះការបង្ចចញមតិកនុខន្យ័ជាវជិជាន្ ាន្ង្ង
រៈង្វលាចាំន្នួ្ ៨នាទី ង្ប្ៅពីង្នាុះកនុខន្យ័អពាប្កឹតដូ្ចជា ឯកឧតតមាន្មតិោាំប្ទង្លើចាបដ់ដ្លបាន្អនុ្មត័ 
ង្ហើយប្កសួខដដ្លជាសាមុបី្តូបវង្ប្បើចាបង់្ោយសមនឹ្ខសាម រតីនន្ចាប ់ ការសាំណូមពរង្ោយប្កសួខរក់
ពន័្ធនានាជយួ ពប្ខឹខសមតែភាពធន្ធាន្មនុ្សស។ល។ ជាមយួោន ង្ន្ុះ ង្បើង្យើខប្កង្ កង្ៅង្មើលការចុុះមូល
ដ្ឋា ន្វញិ េុមដស្រហវល សង្ខេតង្ ើញថា ឯកឧតតម ចុុះមូលដ្ឋា ន្បាន្ ២២ដ្ខ កនុខង្នាុះ ២១ដ្ខជាសកមមភាព
ចុុះសួរសុេទុកេ រឯីសកមមភាពកនុខការចូលរមួង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា ង្ៅមូលដ្ឋា ន្ ឬការចូលរមួកនុខង្វទិកាគឺមនិ្
ង្ ើញាន្ង្នាុះង្ទ។ 

៤. សង្មតច ស ង្េខ៖ ជាតាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតបាតដ់្ាំបខ ាន្តនួាទីជាឧបនាយករដ្ាមស្រន្តី និ្ខរដ្ាមស្រន្តី
ប្កសួខមហាន្ៃ។ ង្ៅកនុខសមយ័ប្បជុាំកនុខឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៦ េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញថា សង្មតច
មនិ្ាន្ការបង្ចចញមតិកនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភាង្នាុះង្ទ ប៉ាុដន្តង្បើង្យើខប្កង្ កង្ៅង្មើលពីការចុុះមូលដ្ឋា ន្
វញិ េុមដស្រហវល សង្ខេតង្ ើញថា សង្មតចបាន្ចុុះមូលដ្ឋា ន្ង្ប្ចើន្រហូត ៩៤ដ្ខ កនុខង្នាុះ ៥៤ដ្ខជា
សកមមភាពចុុះសួរសុេទុកេ ៣៤ដ្ខជាសកមមភាពចុុះអមដ្ាំង្ណើ រ និ្ខ ៦ដ្ខជាការចុុះពប្ខឹខបកស រឯី
សកមមភាពកនុខការចូលរមួង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ញា ង្ៅមូលដ្ឋា ន្ ឬការចូលរមួកនុខង្វទិកាគឺមនិ្ង្ ើញាន្ង្នាុះង្ទ។ 
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៥. សង្មតច ង្ទៀ បាញ់៖ ជាតាំណាខរាស្រសតមណឌ លង្េតតង្សៀមរាប ជាឧបនាយករដ្ាមស្រន្តី  រដ្ាមស្រន្តបី្កសួខការររ
ជាតិ។ ង្ៅកនុខសមយ័ប្បជុាំឆ្ន ាំទី១ នន្ោណតតិទី៦ េុមដស្រហវល បាន្សង្ខេតង្ ើញថា សង្មតចមនិ្ាន្ការ
បង្ចចញមតិកនុខសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភាង្នាុះង្ទ ប៉ាុដន្តង្បើង្យើខប្កង្ កង្ៅង្មើលការចុុះមូលដ្ឋា ន្វញិ េុមដស្រហវល 
សង្ខេតង្ ើញថា សង្មតចបាន្ចុុះមូលដ្ឋា ន្ង្ប្ចើន្គឺ ៧៧ដ្ខ កនុខង្នាុះ ៣៤ដ្ខជាសកមមភាពចុុះសួរសុេទុកេ 
៣៩ដ្ខជាសកមមភាពចុុះអមដ្ាំង្ណើ រ និ្ខ ៤ដ្ខជាការចុុះពប្ខឹខបកស រឯីសកមមភាពកនុខការចូលរមួង្ដ្ឋុះ
ប្សាយបញ្ញា ង្ៅមូលដ្ឋា ន្ ឬការចូលរមួកនុខង្វទិកាគឺមនិ្ង្ ើញាន្ង្នាុះង្ទ។ 

៥. រដ្ាសភាឯកបកស 

  សវនាការតុលាការកាំពូលបាន្រ ាំលាយគណបកសសង្ស្រ គ្ ុះជាតិ និ្ខពយរួសិទធិន្ង្ោបាយថាន កដឹ់្កនាាំ
បកសង្ន្ុះចាំន្ួន្ ១១៨រូប រយៈង្ពល៥ឆ្ន ាំ ង្ៅតាមរកយបណតឹ ខរបស់ប្កសួខមហាន្ៃ កាលនងៃទី១៦ ដេវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៧។ ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសង្រ ើសតាំណាខរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៨ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ ាន្គណបកស
ន្ង្ោបាយចាំន្នួ្២០ បាន្ចូលរមួប្បកតួប្បដជខ រង្ ម្ ុះង្បាុះង្ឆ្ន តជាតាំណាខរាស្រសត។ ង្ប្កាយការង្បាុះ
ង្ឆ្ន តនងៃទី២៩ ដេមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ រដ្ាសភាោម ន្គណបកសណាមយួង្ប្ៅដតពីគណបកសប្បជាជន្កមពុជាដត
មយួប៉ាុង្ណាណ ុះ ដដ្លាន្ោសន្ៈ និ្ខង្ៅអីង្ៅកនុខរដ្ាសភារហូតង្ៅដ្ល់ ១២៥ោសន្ៈដដ្លង្សមើនិ្ខ
១០០% នន្ោសន្ៈតាំណាខរាស្រសតទាាំខអស់។ 

ចាំង្រុះការចូលរមួសមយ័ប្បជុាំង្ពញអខគទាាំខសាមចញសាធារណៈ និ្ខវសិាមចញសាធារណៈកនុខរដ្ា
សភា កនុខឆ្ន ាំទី១ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ  េុមដស្រហវលសង្ខេតង្ ើញថារដ្ាសភាមនិ្ាន្ង្រឿខចប្មូខចប្ាសដូ្ចមុ
ន្ៗង្នាុះង្ទ។ ោណតតិមុន្ៗដដ្លាន្គណបកសប្បឆ្ាំខាន្ោសន្ៈកនុខរដ្ាសភា តាំណាខរាស្រសតទាាំខង្នាុះបាន្
ចូលរមួ ្តល់ជាគាំនិ្ត មតិង្ោបល់ ឬជាំទាស់ង្ៅង្លើការអនុ្មត័ចាប ់ការបង្ខេើតចាប ់ ឬវងិ្សាធន្កមមចាប ់
ដដ្លយល់ង្ ើញថាាន្ចាំណុចចង្នាល ុះប្បង្ហាខ ដដ្លនាាំឱ្យដ្ាំង្ណើ រការជដជកាន្ាន្ការរាាំខសៃុះេលុះ21។ 
 តាមការសង្ខេតកន្លខមក បញ្ញា ដដ្លោចាន្ការរាាំខសៃុះង្នាុះគឺវាាន្ការរកព់ន័្ធជាមយួការអនុ្វ
តតិង្ោលន្ង្ោបាយងវកិាជាតិ វងិ្សាធន្កមមចាប ់ និ្ខចាបន់ានា ដដ្លរដ្ាសភាបាន្ង្លើកយកមក
ពិភាកា។ កាលគណបកសសង្ស្រ គ្ ុះជាតិមនិ្ទាន្រ់ ាំលាយ តាំណាខរាស្រសតដដ្លមកពីគណបកសសង្ស្រ គ្ ុះជាតិ 
ដតខដតង្លើកជាទសសន្ៈ និ្ខបង្ចចញមតិង្ោបល់ជាំទាស់ ង្ហើយបាន្រុិះគន្ង់្ៅង្លើកិចចពិភាកានានាង្ៅកនុខ
សមយ័ប្បជុាំង្ពញអខគដតមតខ ង្ប្រុះសាជិករបស់គណបកសសង្ស្រ គ្ ុះជាតិដតខង្លើកថា ការអនុ្មត័ចាប ់និ្ខ
ការអនុ្វតតងិ្្សខៗ មនិ្ប្តឹមប្តូវ ង្លឿន្ង្ពក មនិ្ាន្ភាពយុតតិធម ៌ង្ហើយដងមទាាំខជុះឥទធិពលោប្កកង់្ៅដ្ល់
្លប្បង្ោជន្ជ៍ាតិ និ្ខ្លប្បង្ោជន្ប៍្បជាជន្ទាាំខមូល្ខដដ្រ។ 

                                                           
21 នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ ាន្គណៈបកសប្បជាជន្កមពុជាដតមយួគតដ់ដ្លាន្ោសន្ៈ១២៥ង្ៅកនុខរដ្ាសភា 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី36 នន 40 

 ្ៃុយមកវញិង្ៅកនុខោណតតិទី៦ង្ន្ុះ ាន្ដតគណបកសប្បជាជន្កមពុជាដតមយួប៉ាុង្ណាណ ុះដដ្លង្ចញ
ចូលប្បជុាំកនុខរដ្ាសភា និ្ខប្គបប់្គខគណៈកមមការទាាំខអស់របស់រដ្ាសភា រមួទាាំខការប្គបប់្គខសាែ បន័្រដ្ា 
ង្នាុះាន្ន្យ័ថាគណបកសប្បជាជន្កមពុជា ដឹ្កនាាំទាាំខសាែ បន័្នី្តិបចញតតិ និ្ខនី្តិប្បតិបតតិ។  

ង្ៅកនុខអាំ ុខង្ពលរដ្ាសភាង្បើកកិចចប្បជុាំនី្មយួៗ តាមការសង្ខេតរបស់េុមដស្រហវលបាន្ង្មើលង្ ើញ
ថា មនិ្សូវាន្ការសួរង្ដ្ញង្ដ្ឋលោន  ឬាន្ភាព្ុស្ុលកនុខការតតាាំខោន ង្ ើយ។ កិចចប្បជុាំមតខៗ ដតខ
ប្បប្ពឹតតង្ៅង្ដ្ឋយរលូន្ ង្ហើយការពិភាកាោន ពីចាបង់្្សខៗ ដតខ្ន្ង្ៅដ្ល់ការអនុ្មត័ង្ដ្ឋយ្យប្សួល 
ង្ដ្ឋយមនិ្ាន្ការជាំទាស់ ឬង្ធវើការដវកដញក ពិភាកាោន  ដូ្ចជាកាលង្ៅាន្គណបកសប្បឆ្ាំខង្នាុះង្ ើយ។ 

៥.១. នី្តិកាលទី៦ រដ្ាសភាមនិ្ាន្ការចប្មខូចប្ាស 

 ង្ៅកនុខប្បង្ទសប្បកាន្យ់កលទធិប្បជាធិបង្តយយ រដ្ាសភាដដ្លជាអខគនី្តិបបចញតតិ ឬជាសាែ បន័្
តាកដ់តខចាប ់ ាន្តនួាទីសាំខាន្ខ់ាល ាំខណាស់កនុខការជយួ ង្ធវើង្ោយសខគមជាតិសាអ តសអាំ ោម ន្អាំង្ពើពុករលួយ 
និ្ខង្លើកសៃួយង្ៅដ្ល់ការង្ោរពចាប។់ រដ្ាធមមនុ្ចញ នន្ប្បង្ទសកមពុជា ាប្តា៩៦ កប៏ាន្ប ា្ ញពីតនួាទីរបស់
តាំណាខរាស្រសតដដ្រថា រដ្ាសភាោចសង្ប្មចង្ោលង្ៅទាាំខង្ន្ុះបាន្ តាមរយៈការង្ធវើចាប ់    តាមដ្ឋន្រាល់
សកមមភាពនន្ការអនុ្វតតិចាបរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាល       និ្ខង្កាុះង្ៅមស្រន្តីរដ្ឋា ភបិាលមកង្្លើយបាំភលជឺាង្ដ្ើម។ 
   រដ្ាសភា ជាសាែ បន័្ជាតិកាំពូលមយួកនុខចាំង្ណាមសាែ បន័្កាំពូលទាាំខបី។ សាែ បន័្កាំពូលពីរង្ទៀត ាន្
រាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ខតុលាការ។ រដ្ាធមមនុ្ចញ កមពុជាកាំណតង់្ោយសាែ បន័្ទាាំខបីង្ន្ុះដបខដចកអាំណាចដ្ឋចពី់ោន  
និ្ខប្បកាន្យ់កប្បពន័្ធន្ង្ោបាយសភានិ្យម ដដ្លរដ្ាសភាាន្តនួាទី និ្ខអាំណាចធាំសង្មបើម។ អាំណាច
ទាាំខង្នាុះរមួាន្ ប្តួតពិនិ្តយសកមមភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាល  រហូតដ្ល់ោចទាល កស់ាជិកគណៈរដ្ាមស្រន្តី ឬ
ទាល ករ់ាជរដ្ឋា ភបិាលទាាំខមូលង្ទៀត្ខ។ 

សាជិករដ្ាសភាប្តូវបាន្ង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខង្ដ្ឋយផ្តៃ ល់ពីប្បជាពលរដ្ា ង្រៀខរាល់៥ឆ្ន ាំមតខ។  រដ្ា
សភាាន្តនួាទីសាំខាន្បី់៖ ការង្ធវើចាប ់យល់ប្ពមង្លើង្ោលន្ង្ោបាយជាតិ  និ្ខប្តួតពិនិ្តយង្មើលរាជរដ្ឋា
ភបិាល។ េណៈដដ្លសាជិករដ្ាសភាោច្តួចង្្តើមង្សចកតីង្សនើចាប ់ រដ្ាសភាកជ៏ាអនកអនុ្មត័ង្សចកតីប្រខ
ចាប ់្ តួចង្្តើមង្ដ្ឋយប្កសួខសាមុ ីឬនាយករដ្ាមស្រន្តីប្បមុេនន្អាំណាចនី្តិប្បតិបតតិ្ខដដ្រ។ ដ្ន្ការ និ្ខយុទធ
សាស្រសតអភវិឌ្ឍន្ជ៍ាយុទធសាស្រសត ប្ពមទាាំខ ងវកិាជាតិ ប្តូវដ្ឋក់្ លខសុាំការយល់ប្ពមពីរដ្ាសភា។ ជាពិង្សសរដ្ា
សភាាន្អាំណាចប្តួតពិនិ្តយង្មើលរាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ខសាជិករាជរដ្ឋា ភបិាល ដដ្លជាអនកទទួលេុសប្តូវ
ង្ៅចាំង្រុះមុេរដ្ាសភាអាំពីការអនុ្វតតចិាប ់និ្ខង្ោលន្ង្ោបាយ។ 

ង្ៅកនុខឆ្ន ាំទី១ នី្តិកាលទី៦ ង្ប្កាយការរ ាំលាយគណបកសប្បឆ្ាំខដ្ធ៏ាំង្ៅកមពុជា និ្ខជានដ្គូប្បកួត
ប្បដជខដ្នកន្ង្ោបាយជាមយួគណបកសកាន្អ់ាំណាច តាមការអង្ខេតរបស់េុមដស្រហវលង្ ើញថា ភាពធូរ
លុខនន្ការអនុ្មត័ចាបង់្ៅដតេវុះចង្នាល ុះ ប្តខថ់ាង្ៅកនុខនី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ រាល់ការអនុ្មត័ចាបន់ានា និ្ខ
វងិ្សាធន្កមម ាន្ភាព្យប្សួលង្ៅដ្ល់គណបកសប្បជាជន្កមពុជា ដដ្លជាគណបកសកាន្អ់ាំណាច ជា
ពិង្សសទាកទ់ខនឹ្ខចាបស់ាំខាន្់ៗ  និ្ខការការររ្លប្បង្ោជន្ប៍្បជាជន្។ សប្ាបក់ារអនុ្មត័ចាបម់ត

https://opendevelopmentcambodia.net/km/topics/law-and-judiciary/
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ខៗ តាំណាខរាស្រសតដដ្លបាន្ចូលរមួតាមសមយ័ប្បជុាំ ដតខដតង្លើកនដ្ប ា្ ញពីការោាំប្ទ ង្ដ្ឋយមនិ្ាន្ការ
ង្លើកជាំទាស់ពីគណៈកមមការជាំនាញ និ្ខតាំណាខរាស្រសតណាមយួង្នាុះង្ ើយ។  

សប្ាបប់រោិកាសខាខង្ប្ៅ កមពុជាបាន្កាំពុខង្ដ្ើរ្ៃុយពីរដ្ាធមមនុ្ចញ  ង្ទាុះបីកនុខសាែ ន្ភាពង្ន្ុះ មនិ្
ាន្វតតាន្គណបកសប្បឆ្ាំខណាមយួង្ៅកនុខរដ្ាសភាកង៏្ដ្ឋយ ចាំង្រុះរដ្ាសភាជាតិវញិ   មនិ្ប្តឹមដតមនិ្បាន្
ង្ប្បើប្បាស់អាំណាចរបស់េលួន្ង្ោយសមប្តឹមប្តូវតាមគន្លខប្បជាធិបង្តយយ     ដដ្លរដ្ាធមមនុ្ចញបាន្ប្បគល់
អាំណាចង្ោយប៉ាុង្ណាណ ុះង្ទ  ប៉ាុដន្តដងមទាាំខកាល យង្ៅជាសាែ បន័្ចាាំដតប្បថាបប់្តា ឬសប្មួលកិចចការជា
ប្បង្ោជន្ន៍្ង្ោបាយជូន្ដ្ល់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាង្ៅវញិ។ មា៉ាខង្ទៀត រដ្ាសភាឯកបកសោម ន្ការជដជក
ដវកដញក សួរង្ដ្ញង្ដ្ឋលចាបន់ានា ង្ពលប្បជុាំង្ៅកនុខរដ្ាសភានី្មយួៗ និ្ខង្បសកកមមសុេទុកេប្បជាពលរដ្ា
តាមង្េតត រាជធានី្   ដូ្ចកាលាន្វតតាន្គណបកសប្បឆ្ាំខង្ ើយ។  

៦. កាលបបវតតិប្ពឹតតកិារណ៍សាំខាន្់ៗ នន្រដ្ាសភាជាតិ 

សម័យប្បជុាំង្លើកទី១ ន្ីតិកាលទី៦ 
(ចង្នាល ះពីខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ ដ្លខ់ែសហីា ឆ្ន ាំ២០១៩) 

 
 នងៃទី១៩ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ រដ្ាសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំ អនុ្មត័រង្បៀបវារៈចាំន្នួ្១៖ 

១.ង្ធវើការសង្ប្មចអាំពីសុពលភាពនន្ោណតដិរបស់ង្បកេជន្ជាបង់្ឆ្ន តតាំណាខរាស្រសដចាំន្នួ្៣៦រូប។ 
 នងៃទី១៥ ដេវចិឆកិា ឆ្ន ាំ ២០១៨ រដ្ាសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំ អនុ្មត័រង្បៀបវារៈចាំន្នួ្០៤៖ 

១. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពី ហិរចញ វតែុសប្ាបក់ារប្គបប់្គខឆ្ន ាំ២០១៩។ 
២.ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពី ការទូទាតង់វកិារទូង្ៅរបស់រដ្ាសប្ាបក់ារ
ប្គបប់្គខឆ្ន ាំ ២០១៧។ 
៣. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើ 

ក. កិចចប្ពមង្ប្ពៀខរវាខកមពុជា និ្ខង្វៀតណាមសដីពី ការង្ចៀសវាខការយកពន្ធប្តួតោន  និ្ខការ
ប េ្ រការកិបង្កខបន្លាំរកព់ន័្ធនឹ្ខពន្ធង្លើប្បាកច់ាំណូល។ 
េ. ការប្ពមប្ពមង្ប្ពៀខរវាខរាជរដ្ឋា ភបិាលនន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខរដ្ឋា ភបិាលនន្
សាធារណរដ្ាឥណឌូ ង្ណសីុ សដីពីការង្ចៀសវាខការយកពន្ធប្តួតោន  និ្ខការប េ្ រការកិបង្កខ
បន្លាំរកព់ន័្ធនឹ្ខពន្ធង្លើប្បាកច់ាំណូល។ 

៤. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ញញ សដីពីបតាប័
ន្ រវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខសហពន័្ធរុសស។ី 

ចង្នាល ះពីខែមកោ ដ្លខ់ែសហីា ឆ្ន ាំ២០១៩ (សម័យប្បជុាំង្លើកទី២ ន្ីតិកាលទី៦) 
 នងៃទី០៤ ដេមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ាសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំ អនុ្មត័រង្បៀបវារៈចាំន្នួ្០៤៖  

១. ប្ពុះរាជសារប្ពុះករុណា ប្ពុះបាទសង្មដចប្ពុះបរមនាង ន្ង្រាតដម សីហមុនី្ ប្ពុះមហាកសប្តនន្ប្ពុះ
រាជាណាចប្កកមពុជា។ 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទ ី38 នន 40 

២. របាយការណ៍សកមមភាពរបស់រដ្ាសភាចង្នាល ុះសមយ័ប្បជុាំរដ្ាសភាង្លើកទី១ និ្ខង្លើកទី២ នី្តិកាលទី៦។ 
៣. ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខ ង្លាកជាំទាវ លី វចួង្ ខ ជាសាជិកប្កុមប្បឹកាធមមនុ្ចញសប្ាបោ់
ណតដិឆ្ន ាំ ២០១៩ ២០២៨។ 
៤. ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខ  

ក. ឯកឧតដម ប្បាជា ចន័្ៃ ជាសាជិកគណៈកមមការសិទធិមនុ្សស ទទួលរកយបណដឹ ខ អង្ខេត 
និ្ខទាំនាកទ់ាំន្ខរដ្ាសភា និ្ខប្ពឹទធសភា។ 
េ. ឯកឧតដម ចន័្ៃ សុ្ល ជាសាជិកគណៈកមមការមហាន្ៃ ការររជាតិ និ្ខមុេ រ្សាធារណៈ។ 

 នងៃទី០៧ ដេមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ាសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំ  អនុ្មត័រង្បៀបវារៈចាំន្នួ្០៥៖ 
១. ង្សចកតីប្រខចាបស់តីពីការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូទាតរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជាង្ោយប្កុមហ ុន្ង្អសភងី្អលភ(ី ង្េមបូឌា ) ឯ.ក។  
២. ង្សចកតីប្រខចាបស់តីពីការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូទាតរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជាង្ោយប្កុមហ ុន្ង្សនង្ងករញូីង្វប លឯ.ក។  
៣. ង្សចកតីប្រខចាបស់តីពីការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូទាតរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជាង្ោយប្កុមហ ុន្ង្សនង្ងក េូអិលធីឌី្។  
៤. ង្សចកតីប្រខចាបស់តីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្ោយប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ចូលជាសាជិកនន្
កិចចប្ពមង្ប្ពៀខសតីពីវធិាន្ការរដ្ាាច ស់កាំពខដ់្ ង្ដ្ើមបបី េ្ រ ទបស់ាេ ត ់និ្ខលុបបាំបាតក់ារង្ន្សាទេុស
ចាប ់ោម ន្របាយការណ៍ និ្ខោម ន្ការអនុ្ចញត។ 
៥. ង្សចកតីប្រខចាបស់តីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើដ្ន្ការយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន្ជ៍ាតិ     ២០១៩
ដ្ល់២០២៣។ 

 ពីនងៃទី០១ ដេមនិា ឆ្ន ាំ ២០១៩ រដ្ាសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំ អនុ្មត័រង្បៀបវារៈចាំន្នួ្០៣៖ 
១. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីង្សនើចាបស់ដីពីវងិ្សាធន្កមមចាបស់ដីពីការប្គបប់្គខរដ្ាបាលរាជ
ធានី្ង្េតដ ប្កុខ ប្សុក េណឌ ។ 
២. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីង្សនើចាបស់ដីពីវងិ្សាធន្កមមចាបស់ដីពីការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសប្កុម
ប្បឹការាជធានី្ ប្កុមប្បឹកាង្េតដ ប្កុមប្បឹកាប្កុខ ប្កុមប្បឹកាប្សុក ប្កុមប្បឹកាេណឌ ។ 
៣. ង្សកដីង្សនើចាបស់ដីពីវងិ្សាធន្កមមាប្តា ៤៥ងមី (សៃួន្) នន្ចាបស់ដីពីគណបកសន្ង្ោបាយ។ 

 នងៃទី០៧ ដេង្មសា ឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ាសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំ អនុ្មត័រង្បៀបវារៈចាំន្នួ្០១៖ 
១. ង្្លើយសាំន្រួ៖ កនុខការអនុ្វតដន្យុ៍ទាសាស្រសដចតុង្កាណតាំណាកក់ាលទី ៤ និ្ខកមមវធីិន្ង្ោបាយ
របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលោណតិដទី០៦ ង្តើប្កសួខយុតដិធមា៌ន្ដ្ន្ការសកមមភាពដបបណាេលុះទាកទិ់ន្
កាំដណទប្មខច់ាប ់ និ្ខប្បពន័្ធយុតដិធម ៌ ដូ្ចជា ការកសាខង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធសាែ បន័្ ាន្សាលា
ដ្ាំបូខង្េតដ រាជធានី្សាលាឧទធរណ៍ និ្ខទិសង្ៅកនុខបង្ខេើតសាលាដ្ាំបូខង្េតដដកប ការ្ដល់ជាំន្ួយដ្នក
ចាប ់ និ្ខយន្ដការង្ដ្ឋុះប្សាយវវិាទង្ប្ៅប្បពន័្ធតុលាកា រហូតមកដ្ល់ង្ពលង្ន្ុះ បាន្ង្រៀបចាំបង្ខេើត
ប្គបង់្េតដប្កុខ រាជធានី្ង្ហើយង្ៅ ប្បសិន្ង្បើង្ៅង្តើាន្ង្េតដណាេលុះ? អាំពីការបណដុ ុះធន្ធាន្មនុ្សស 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី១ អាណតរិទី៦ 
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ង្តើការពប្ខឹខសមតែភាពជាំនាញដ្ល់មស្រន្ដីតុលាការ អយយការ និ្ខការង្លើកកមពស់វស័ិយយុតដិធម ៌និ្ខ
ចាបរ់កព់ន័្ធ ង្ដ្ើមបជីាំរុញការង្ដ្ឋុះប្សាយ និ្ខពប្ខឹខយុតដិធមជូ៌ន្ប្បជាពលរដ្ា ង្ោយសមប្សបនឹ្ខ
ង្ពលង្វលង្វលា តាមនី្តិវធីិដដ្លបាន្កាំណតង់្ៅកនុខចាប ់ កិចចដ្ាំង្ណើ រការរបស់តុលាកា អយយការ 
ង្ៅតាមបណាដ ង្េតដ រាជធានី្ និ្ខការបាំង្ពញតរួនាទីរបស់េលួន្បាន្ង្ហើយឬង្ៅ ពិង្សសការពប្ខឹខ
សមតែភាពជាំនាញដ្ល់មស្រន្ដីតុលាការ និ្ខអយយការតុលាការ? ង្តើាន្ដ្ន្ការបណដុ ុះបណាដ លមស្រន្ដី
ន្គរបាលយុតដិធម ៌ និ្ខភាន ក់្ រន្គរបាលយុតដិធម ៌ង្ដ្ើមបបីាំង្ពញមុេ្ររបស់េលួន្ង្ោយាន្ប្បសិទធ
ភាពដបបណា? 

 នងៃទី១៧ ដេមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ាសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំ អនុ្មត័រង្បៀបវារៈចាំន្នួ្០៦៖ 
១. ការសង្ប្មចអាំពីសុពលភាពនន្ោណតដិរបស់ឯកឧតដម សុេ ង្្ខ ជាតាំណាខរាស្រសដមណឌ លង្េតដនប្ពដវខ។ 
២. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីង្ប្ពៀខចាបស់ដីពី ការប្គបប់្គខង្ប្បខកាត និ្ខ្លិត្លង្ប្បខកាត។ 
៣. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីង្ប្ពៀខចាបស់ដីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខរវាខ
ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខរដ្ឋា ភបិាលនន្សាធារណរដ្ាប្បជាានិ្តបខក់ាល ង្ដ្ស សដីពីការជាំរុញនិ្ខ
ការការររង្ៅវញិង្ៅមកនន្វនិិ្ង្ោគ។ 
៤. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខរវាខប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា និ្ខសហភាពោរា៉ា បម់ងី្រ ៉ាត សដីពីការជាំរុញនិ្ខការការររង្ៅវញិង្ៅមកនន្វនិិ្ង្ោគ។ 
៥. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខរវាខប្ពុះ
រាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខរដ្ឋា ភបិាលនន្សាធារណរដ្ាទកួគី សដីពីការជាំរុញ និ្ខការការររង្ៅវញិង្ៅ
មកនន្ការវនិិ្ង្ោគ។ 
៦. ការពិភាកា និ្ខអនុ្មត័ង្សចកដីប្រខចាបស់ដីពី ការអនុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចចប្ពមង្ប្ពៀខសដីពីការ
បង្ខេើតអខគការបណាដ ញអន្ដរជាតិសប្ាបឬ់សស ីនិ្ខង្ដដ ។ 

 នងៃទី១២ ដេសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ាសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុាំ អនុ្មត័រង្បៀបវារៈចាំន្នួ្០១៖ 
១. ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាាំខឯកឧតដម អិុត រា៉ា ឌី្ ជាសាជិកឧតដមប្កុមប្បឹកានន្អខគង្ៅប្កមសប្ាប់
ោណតដិងមី ង្ប្ជើសតាាំខង្ដ្ឋយរដ្ាសភានី្តិកាលទី០៦។ 
 
 
 
 

 


