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សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 

េតពីី 
ការេសកេតរដ្ឋេភា និកតំណាករាស្រេត ឆ្ន ទំ២ី នីតិកាលទី៦ 

ជាឆ្ន បំនតនូវនីតិកាេទ៦ី របស់ខលួនលោយម្និមានអាសនៈថ្នគណ្បកសលផ្សង។ រដ្ឋសភាថ្នព្េះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
បានដ្ំលណ្ើ រការលៅលោយរេូន ោងំសកម្មភាេការចុះម្ូេោឋ នរបស់តំណាងរាស្រសត ដ្ំលណ្ើ រការរបស់គណ្ៈកម្មការជនំាញ 
សកម្មភាេសម្យ័ព្បជុំលេញអងារបស់រដ្ឋសភា និងការអនុម្ត័ចាប។់  

ឆ្ន ទំ២ី ថ្ននីតិកាេទ៦ីលនះ ខុម្ខស្រវែេ សលងាតល ើញថា មានអនកតំណាងរាស្រសតលកើនជាងឆ្ន មំ្ុនកនុងការល ើង
បលចេញម្តិ និងនាទីថ្នការល ើងបលចេញម្តិកនុងសម្យ័ព្បជុំលេញអងាកល៏កើនល ើងផ្ងខដ្រ។ ចំខណ្កការចុះម្ូេោឋ ន ហាក់
ម្និសូវផុ្សផុ្េដូ្ចឆ្ន ទំ១ីលទ លោះបីចំននួតំណាងរាស្រសតលកើនកនុងការចុះលបសកកម្មកល៏ោយ ខតចំនួនលេើកថ្នការចុះ
លបសកកម្មបានងយចុះ លនះលបើល ៀបជាម្យួឆ្ន ទំ១ី ថ្នអាណ្តតិជាម្យួោន (តណំាងរាស្រសតមាន កជ់ាម្ យម្ចុះបាន ១៩លេើក កនុង
ឆ្ន ទំី១ នងិ ៩លេើក កនុងឆ្ន ទំ២ី)។ ការលកើនចំននួតំណាងរាស្រសតចុះ និងងយចុះចំនួនលបសកកម្មលៅម្ូេោឋ នលនះ អាចនយិាយ
បានថា ម្កេីតណំាងរាស្រសតគិតគូេីសុខទុកខព្បជាេេរដ្ឋ ោកទ់ងនឹងស្ថា នភាេថ្នការរកីរាេោេការឆ្លងជំងឺកូវដី្១៩ ។ 
សម្យ័ព្បជុំរបស់រដ្ឋសភាកនុងឆ្ន ទំី២ លនះ មានរលបៀបវារៈលកើនល ើងជាងឆ្ន ទំ១ី ខតចំននួកិចេព្បជុំបានងយចុះ។ ការព្បជុំ
របស់រដ្ឋសភា ខុម្ខស្រវែេបានសលងាតល ើញថា ភាគលព្ចើនថ្នការល ើងបលចេញម្តិរបស់អនកតណំាងរាស្រសតគ ឺ ការលកាត
សរលសើរលេើចាប ់ការសរលសើរដ្េ់រាជរោឋ ភ្បិាេខដ្េបានផ្តួចលផ្តើម្ឱ្យមានចាប ់ជាជាងការជខជកេីបញ្ហា ខែះខាតថ្នចាប ់
ឬលេើកបញ្ហា ខដ្េបានលកើតមានចំល ះចាបខ់ដ្េបានអនុវតតកនលងម្ក។  

គណ្ៈកម្មការជំនាញោងំ១០របស់រដ្ឋសភា កនុងឆ្ន ងំទី២ ខុម្ខស្រវែេលម្ើេល ើញថា ម្និសូវសកម្មដូ្ចឆ្ន ទំី១លទ 
លវើយកម៏្និមានការលកាះលៅសមាជិករោឋ ភ្បិាេណាម្យួម្កស្ថកសួរ ឬលឆ្លើយបភំ្លេឺីបញ្ហា លកើតមានេីការអនុវតតចាប ់ ឬ
ផ្េប ះ េ់ខដ្េលកើតមានចលំ ះព្បជាេេរដ្ឋខដ្រ លនះលបើល ៀបជាម្យួឆ្ន ទំ១ី ថ្នអាណ្តតិជាម្យួោន ។  

ជារមួ្ លៅកនុងឆ្ន ទំ២ី ថ្ននតីកិាេទី៦លនះ ខុម្ខស្រវែេបានសលងាតល ើញថា ព្បសិទធភាេសភាឯកបកសលៅខតម្និមាន
ការវវិដ្តឱ្យព្បលសើរជាងឆ្ន ទំ១ី ឬអាណ្តតិកនលងម្កល ើយ លព្ ះខុម្ខស្រវែេលៅខតម្និល ើញមានការលចញេិខិតអនដរាគម្ន៍
របស់តំណាងរាស្រសដ ម្និល ើញមានអនកតណំាងរាស្រសដនយិាយេីភាេអសកម្មកនុងការលោះព្ស្ថយបញ្ហា នានាជូនព្បជាេេរដ្ឋ 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ស្ង្គមប្រជាធិ បតេយយមយួ  ដែលការត ោះតនោេប្រកបតោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បតេយយ  ប្េូវ នតលើ កកមពស្  ់និ ង្មានគុណ

ស្មបេតិ ប្គប់ប្ាន់តែើ មបនីាំប្រតោ
ជន៍ែល់ប្រជាជន ។ 
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សកម្មភាេសួរលដ្ញលោេលេើការអនុវតដិចាប ់ ការជខជកខវកខញកលេើលសចកដីលសនើ ឬលសចកតីព្ ងចាបល់ៅកនុងសម្យ័ព្បជុំ
រដ្ឋសភា រមួ្ោងំការបលងាើតចាបល់ោយភាេចព្ម្ូងចព្មាសផ្ងខដ្រ។ 
ដ្លំណ្ើ រការសម្យ័ព្បជុថំ្នរដ្ឋសភា៖ រដ្ឋសភាបានចាបល់ផ្តើម្សម្យ័ព្បជុំដ្ំបងូរបស់ខលួនលៅថ្ងៃទី៤ ខខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ លព្កាម្
ការដ្ឹកនាផំ្ទទ េ់របស់សលម្តច លវង សំរនិ ព្បធានរដ្ឋសភាជាតិ។ កនុងឆ្ន ទំ២ីលនះ រដ្ឋសភាបានលបើកសម្យ័ព្បជុំលេញអងាបាន
ចំនួន ៩ដ្ង លោយសលព្ម្ចបាននូវរលបៀបវារៈចំនួន៣៩រលបៀបវារៈ។ កនុងសម្យ័ព្បជុំរបស់រដ្ឋសភា ខុម្ខស្រវែេ សលងាតល ើញ
មានតំណាងរាស្រសតចំនួន ១៤របូ បានល ើងបលចេញម្តិបានចំនួន ៣៨ដ្ង គិតជាងិរលវលាមានចនំួន ២៤១នាទី លបើគិតេី
ចំនួនអនកតំណាងរាស្រសត និងរយៈលេេ គឺលព្ចើនជាង លបើលព្បៀបល ៀបជាម្យួឆ្ន ទំី១ ថ្នអាណ្តតិជាម្យួោន លនះ។ 
ភាេចព្ម្ងូចព្មាសថ្នចាប៖់ លបើលោះជាមានភាេរេូនកនុងការអនុម្ត័នូវចាបន់ានារបស់តំណាងរាស្រសតកនុងអងាព្បជុំរដ្ឋសភា
ក៏លោយ ខតមានចាប់េីរខដ្េម្ិនោន់បានសិកាេីធាតុចូេឱ្យសីុជលព្ៅជាម្ួយភាគី ក់េ័នធលៅល ើយ ខតរដ្ឋសភាបាន
អនុម្ត័លចញយា ងព្បញ ប ់នងិោកឱ់្យអនុវតត រមួ្មាន៖ 

1. លសចកតីព្ ងចាប ់ សតីេីការអនុម្ត័យេ់ព្េម្លេើសនធិសញ្ហា  បំលេញបខនាម្លេើសនធសិញ្ហា កណំ្តព់្េំខដ្ន
រដ្ឋឆ្ន ១ំ៩៨៥ និងសនធិសញ្ហា បំលេញបខនាម្ឆ្ន ២ំ០០៥ រវាងព្េះរាជាណាចព្កកម្ពុជា និងស្ថធារណ្រដ្ឋ
សងាម្និយម្លវៀតណាម្។ 

2. ការអនុម្ត័លេើលសចកតីព្ ងចាបស់តីេី ការព្គបព់្គងព្បលទសជាតិសាិតកនុងភាេអាសនន 

ការចុះម្េូោឋ នរបស់តណំាងរាស្រសត៖ កនុងឆ្ន ទំ២ី ថ្ននីតិកាេទី៦លនះ កនុងចំលណាម្តណំាងរាស្រសត ១២៥របូ មានខតអនកតំណាង
រាស្រសត ១០៤របូប ុលណាណ ះ ខដ្េមានសកម្មភាេចុះម្ូេោឋ ន។ សកម្មភាេចុះម្ូេោឋ នលនះ គឺបានចំនួន ៨៩៩លេើក ខដ្េចំនួន
លនះ គិតជាម្ យម្គឺអនកតំណាងរាស្រសត១របូ ចុះលបសកកម្មបាន ០៩លេើក។ 
 កនុងចំលណាម្លបសកកម្មចំនួន ៨៩៩លេើក មាន ៨៤.៤ភាគរយ គឺជាការចុះសួរសុខទុកខ និងសំលណ្ះសំណាេ នងិ
សខម្តងការលកាតសរលសើរចំល ះអាជាា  រម្ូេោឋ ន។ លោះជាយា ងណា ខុម្ខស្រវែេ បានសលងាតល ើញមានការចុះអនតរាគម្ន ៍
និងចូេរមួ្លវទិកាផ្ងខដ្រ។ 

តំណាងរាស្រសតម្ិនខម្នព្តឹម្ខតជាតំណាងព្បជាេេរដ្ឋកនុងម្ណ្ឌ េរបស់ខលួនលនាះលទ គឺជាតំណាងព្បជាេេរដ្ឋ
ទូោងំព្បលទស។ តាម្ការសលងាត តំណាងរាស្រសតបានចុះព្គប ់២៥រាជធាន/ីលខតត កនុងលនាះមាន ២១៨លេើក ជាលបសកកម្មលៅ
លព្ៅម្ណ្ឌ េ និង ៦៨១លេើកជាលបសកកម្មលៅកនុងម្ណ្ឌ េ។ 
គណ្ៈកម្មការជនំាញថ្នរដ្ឋសភា៖ តាម្ការសលងាតរបស់ខុម្ខស្រវែេ ល ើញថា ការចុះលបសកម្មលៅម្ូេោឋ នរបស់គណ្ៈកម្មការ
ជំនាញសរបុបានចំននួ ៥៥ដ្ង។ កនុងចំលណាម្គណ្ៈកម្មការជំនាញោងំ១០ របស់រដ្ឋសភា មានខតគណ្ៈកម្មការជំនាញ
ចំនួន ៨ប ុលណាណ ះ ខដ្េបានចុះលៅម្ូេោឋ ន លវើយគណ្ៈកម្មការជំនាញខដ្េម្និបានចុះម្ូេោឋ នគឺ គណ្ៈកម្មការទ៤ី និង
ទី៥។ កនុងចំលណាម្គណ្ៈកម្មការខដ្េបានល ែើលបសកកម្មលៅម្ូេោឋ ន មានខត២គណ្ៈកម្មការប ុលណាណ ះ ខដ្េមាន
លបសកកម្មលេើសេ១ី០(ដ្ប)់ដ្ង គឺគណ្ៈកម្មការជំនាញទ៣ី និង គណ្ៈកម្មការទី៨។ 
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លបសកកម្មរបស់គណ្ៈកម្មការជំនាញចុះម្ូេោឋ ន ភាគលព្ចើនកនុងលោេបំណ្ងចុះសិកាខសែងយេ់េីការអនុវតតិ
ការង្កររបស់អាជាា  រ និងសួរសុខទុកខព្បជាេេរដ្ឋគ ឺ មានចំនួន ៥១លេើក រឯីការចូេរមួ្កនុងលវទិកា ឬកចិេព្បជុបំានចនំួន២
លេើក ការចុះេព្ងងឹបណាត ញបកសគ ឺបានចំននួ១លេើក និងចុះអម្ដ្ំលណ្ើ រថាន កដ់្ឹកនាបំានចនំួន១លេើកប ុលណាណ ះ។ 
 ខុម្ខស្រវែេ សលងាតល ើញថា េុំមានគណ្ៈកម្មការជំនាញណាម្យួ បានល ែើការលកាះលៅសមាជិករាជរោឋ ភ្បិាេម្ក
ស្ថកសួរលនាះលទ លោះបីជាមានបញ្ហា អយុតតិ ម្ខ៌ដ្េបានលកើតល ើងយា ងលព្ចើនលៅកនុងសងាម្ខខមរកល៏ោយ ជាេិលសសបញ្ហា ដ្ី ល ី
ការកាបថ់្ព្េល ើ ការលព្បើព្បាស់កងកមាល ងំលដ្ើម្បបីស្រង្កា បលៅលេើព្បជាេេរដ្ឋកល៏ោយ។េ។ 
ការវភិាគសកម្មភាេតណំាងរាស្រសត៖ ខុម្ខស្រវែេបានលព្ជើសលរ ើសសកម្មភាេរបស់តំណាងរាស្រសតោងំ១០របូ ខដ្េមានភាេ
សកម្មជាងលគតាម្ការសលងាតកនុងសម្យ័ព្បជុំរដ្ឋសភា និងការចុះម្ូេោឋ ន។ ជាេទធផ្េបានបង្កា ញថា កនុងឆ្ន ទំ២ីលនះ 
តំណាងរាស្រសតខដ្េមានតួនាទីជាសមាជិករោឋ ភ្បិាេ ឬតនួាទីលព្ៅេីស្ថា បន័រដ្ឋសភាបានចុះលបសកកម្មតចិតួច ខដ្េខុសេី
ឆ្ន ទំី១ថ្នអាណ្តតិជាម្យួោន  គឺមានតំណាងរាស្រសតមានតួនាទីកនុងរោឋ ភ្បិាេ ឬតួនាទីលព្ៅេីរដ្ឋសភាបានចុះលបសកកម្មលៅ
ម្ូេោឋ នលព្ចើន។ រឯីការបលចេញម្តិលយាបេ់កនុងសម្័យព្បជំុរដ្ឋសភាលទៀតលស្ថត តំណាងរាស្រសតខដ្េមានម្ុខតំខណ្ង
កនុងរោឋ ភ្បិាេបានបលចេញម្តិតិចតចួ ឬម្និមានោេ់ខតលស្ថះ។ 
 
សព្មាបេ់ត័ម៌ានបខនាម្សូម្ោកទ់ង៖ 
១. លលាក គមឹ្  ន  នាយកព្បតិបតត ិ    ០១២ ៩៤២ ០១៩ 
២. លលាក កន ស្ថវាងស  អនកសព្ម្បសព្ម្ួេខផ្នកអលងាត និងតស ូម្ត ិ០១១ ៨៨៤ ៨៤០  
 


