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សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
េតពីី 

ការេសកេតរដ្ឋេភា និកតំណាករាស្រេត ឆ្ន ទំ២ី នីតិកាលទី៦ 
ជាឆ្ន បំន្តនូ្វន្ីតិកាលទ៦ី របស់ខលួន្ង្ដ្ឋយមនិ្ាន្អាសន្ៈនន្គណបកសង្ផ្សខ។ រដ្ឋសភានន្ប្ពុះរាជាណាចប្ក

កមពុជា បាន្ដ្ំង្ណើ រការង្ៅង្ដ្ឋយរលូន្ ោខំសកមមភាពការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់តណំាខរាស្រសត ដ្ំង្ណើ រការរបស់គណៈ
កមមការជំនាញ សកមមភាពសមយ័ប្បជុំង្ពញអ្ខារបស់រដ្ឋសភា ន្ិខការអ្នុ្មត័ចាប។់  

ឆ្ន ទំ២ី នន្ន្ីតិកាលទ៦ីង្ន្ុះ ខុមខស្រវែល សង្ខេតង្ ើញថា ាន្អ្នកតណំាខរាស្រសតង្កើន្ជាខឆ្ន មំុន្កនុខការង្ ើខ
បង្ចេញមតិ ន្ខិនាទីនន្ការង្ ើខបង្ចេញមតិកនុខសមយ័ប្បជុំង្ពញអ្ខាកង៏្កើន្ង្ ើខផ្ខខដ្រ។ ចំខណកការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ 
ហាកម់និ្សូវផុ្សផុ្លដូ្ចឆ្ន ទំី១ង្ទ ង្ោុះបីចនំ្ួន្តណំាខរាស្រសតង្កើន្កនុខការចុុះង្បសកកមមកង៏្ដ្ឋយ ខតចំន្ួន្ង្លើកនន្ការ
ចុុះង្បសកកមមបាន្ងយចុុះ ង្ន្ុះង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទំ១ី នន្អាណតតិជាមយួោន (តណំាខរាស្រសតាន កជ់ាមធយមចុុះបាន្ ១៩
ង្លើក កនុខឆ្ន ទំ១ី ន្ខិ ៩ង្លើក កនុខឆ្ន ទំ២ី)។ ការង្កើន្ចំន្នួ្តំណាខរាស្រសតចុុះ ន្ិខងយចុុះចំន្ួន្ង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្
ង្ន្ុះ អាចន្យិាយបាន្ថា មកពីតំណាខរាស្រសតគិតគូពីសុខទុកេប្បជាពលរដ្ឋ ោកទ់ខន្ឹខសាា ន្ភាពនន្ការរកីរាលដ្ឋល
ការឆ្លខជំខឺកូវដី្១៩ ។ សមយ័ប្បជុំរបស់រដ្ឋសភាកនុខឆ្ន ទំ២ី ង្ន្ុះ ាន្រង្បៀបវារៈង្កើន្ង្ ើខជាខឆ្ន ទំ១ី ខតចំន្ួន្កិចេ
ប្បជុំបាន្ងយចុុះ។ ការប្បជុំរបស់រដ្ឋសភា ខុមខស្រវែលបាន្សង្ខេតង្ ើញថា ភាគង្ប្ចើន្នន្ការង្ ើខបង្ចេញមតិរបស់
អ្នកតំណាខរាស្រសតគឺ ការង្កាតសរង្សើរង្លើចាប ់ ការសរង្សើរដ្ល់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលខដ្លបាន្ផ្តួចង្ផ្តើមឱ្យាន្ចាប ់ ជា
ជាខការជខជកពីបញ្ហា ខែុះខាតនន្ចាប ់ឬង្លើកបញ្ហា ខដ្លបាន្ង្កើតាន្ចំង្ ុះចាបខ់ដ្លបាន្អ្នុ្វតតកន្លខមក។  

គណៈកមមការជំនាញោខំ១០របស់រដ្ឋសភា កនុខឆ្ន ខំទ២ី ខុមខស្រវែលង្មើលង្ ើញថា មនិ្សូវសកមមដូ្ចឆ្ន ទំ១ី
ង្ទ ង្វើយកម៏និ្ាន្ការង្កាុះង្ៅសាជិករដ្ឋឋ ភ្បិាលណាមយួមកសាកសួរ ឬង្ឆ្លើយបភំ្លពឺីបញ្ហា ង្កើតាន្ពីការអ្នុ្វតត
ចាប ់ឬផ្លប ុះ ល់ខដ្លង្កើតាន្ចំង្ ុះប្បជាពលរដ្ឋខដ្រ ង្ន្ុះង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទំ១ី នន្អាណតតិជាមយួោន ។  

ជារមួ ង្ៅកនុខឆ្ន ទំ២ី នន្ន្ីតកិាលទី៦ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែលបាន្សង្ខេតង្ ើញថា ប្បសិទធភាពសភាឯកបកសង្ៅខត
មនិ្ាន្ការវវិដ្តឱ្យប្បង្សើរជាខឆ្ន ទំី១ ឬអាណតតិកន្លខមកង្ ើយ ង្ប្ ុះខុមខស្រវែលង្ៅខតមនិ្ង្ ើញាន្ការង្ចញលិខិត

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

ស្មបេតិ ប្គប់ប្ាន់តែើ មបនីាំប្រតោ
ជន៍ែល់ប្រជាជន។ 
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អ្ន្ដរាគមន្រ៍បស់តំណាខរាស្រសដ មនិ្ង្ ើញាន្អ្នកតណំាខរាស្រសដន្យិាយពីភាពអ្សកមមកនុខការង្ដ្ឋុះប្សាយ
បញ្ហា នានាជូន្ប្បជាពលរដ្ឋ សកមមភាពសួរង្ដ្ញង្ដ្ឋលង្លើការអ្នុ្វតដិចាប ់ការជខជកខវកខញកង្លើង្សចកដីង្សនើ ឬង្សច
កតីប្ ខចាបង់្ៅកនុខសមយ័ប្បជុំរដ្ឋសភា រមួោខំការបង្ខេើតចាបង់្ដ្ឋយភាពចប្មូខចប្ាសផ្ខខដ្រ។ 

ដ្ងំ្ណើ រការសមយ័ប្បជុនំន្រដ្ឋសភា៖ រដ្ឋសភាបាន្ចាបង់្ផ្តើមសមយ័ប្បជុំដ្បំូខរបស់ខលួន្ង្ៅនងៃទី៤ ខខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ង្ប្កាមការដ្ឹកនាផំ្ទទ ល់របស់សង្មតច ង្វខ សំរនិ្ ប្បធាន្រដ្ឋសភាជាតិ។ កនុខឆ្ន ទំ២ីង្ន្ុះ រដ្ឋសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជុំ
ង្ពញអ្ខាបាន្ចនំ្ួន្ ៩ដ្ខ ង្ដ្ឋយសង្ប្មចបាន្នូ្វរង្បៀបវារៈចំន្ួន្៣៩រង្បៀបវារៈ។ កនុខសមយ័ប្បជុំរបស់រដ្ឋសភា ខុម
ខស្រវែល សង្ខេតង្ ើញាន្តំណាខរាស្រសតចំន្នួ្ ១៤របូ បាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិបាន្ចំន្ួន្ ៣៨ដ្ខ គតិជាងិរង្វលាាន្
ចំន្ួន្ ២៤១នាទី ង្បើគិតពចីំន្នួ្អ្នកតណំាខរាស្រសត ន្ិខរយៈង្ពល គឺង្ប្ចើន្ជាខ ង្បើង្ប្បៀបង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទំី១ នន្អាណតតិ
ជាមយួោន ង្ន្ុះ។ 

ភាពចប្មខូចប្ាសនន្ចាប៖់ ង្បើង្ោុះជាាន្ភាពរលូន្កនុខការអ្នុ្មត័នូ្វចាបន់ានារបស់តំណាខរាស្រសតកនុខអ្ខាប្បជុំរដ្ឋ
សភាក៏ង្ដ្ឋយ ខតាន្ចាប់ពីរខដ្លមិន្ោន្់បាន្សិកាពីធាតុចូលឱ្យសីុជង្ប្ៅជាមួយភាគី ក់ព័ន្ធង្ៅង្ ើយ ខត
រដ្ឋសភាបាន្អ្នុ្មត័ង្ចញយា ខប្បញ ប ់ន្ិខដ្ឋកឱ់្យអ្នុ្វតត រមួាន្៖ 

1. ង្សចកតីប្ ខចាប ់សតីពីការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា  បំង្ពញបខន្ាមង្លើសន្ធិសញ្ហា កណំតប់្ពំ
ខដ្ន្រដ្ឋឆ្ន ១ំ៩៨៥ ន្ិខសន្ធសិញ្ហា បំង្ពញបខន្ាមឆ្ន ២ំ០០៥ រវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ន្ខិ
សាធារណរដ្ឋសខាមន្ិយមង្វៀតណាម។ 

2. ការអ្នុ្មត័ង្លើង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការប្គបប់្គខប្បង្ទសជាតិសាិតកនុខភាពអាសន្ន 

ការចុុះមលូដ្ឋឋ ន្របស់តណំាខរាស្រសត៖ កនុខឆ្ន ទំី២ នន្ន្ីតិកាលទ៦ីង្ន្ុះ កនុខចំង្ណាមតណំាខរាស្រសត ១២៥របូ ាន្ខតអ្នក
តំណាខរាស្រសត ១០៤របូប ុង្ណាណ ុះ ខដ្លាន្សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្។ សកមមភាពចុុះមលូដ្ឋឋ ន្ង្ន្ុះ គឺបាន្ចំន្ួន្ ៨៩៩
ង្លើក ខដ្លចំន្ួន្ង្ន្ុះ គិតជាមធយមគឺអ្នកតំណាខរាស្រសត១របូ ចុុះង្បសកកមមបាន្ ០៩ង្លើក។ 

 កនុខចំង្ណាមង្បសកកមមចំន្ួន្ ៨៩៩ង្លើក ាន្ ៨៤.៤ភាគរយ គឺជាការចុុះសួរសុខទុកេ ន្ិខ
សំង្ណុះសំណាល ន្ខិសខមតខការង្កាតសរង្សើរចំង្ ុះអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន្។ ង្ោុះជាយា ខណា ខុមខស្រវែល បាន្សង្ខេត
ង្ ើញាន្ការចុុះអ្ន្តរាគមន្ ៍ន្ិខចូលរមួង្វទិកាផ្ខខដ្រ។ 

តំណាខរាស្រសតមិន្ខមន្ប្តឹមខតជាតំណាខប្បជាពលរដ្ឋកនុខមណឌ លរបស់ខលួន្ង្នាុះង្ទ គឺជាតំណាខប្បជា
ពលរដ្ឋទូោខំប្បង្ទស។ តាមការសង្ខេត តំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះប្គប ់២៥រាជធាន្ី/ង្ខតត កនុខង្នាុះាន្ ២១៨ង្លើក ជា
ង្បសកកមមង្ៅង្ប្ៅមណឌ ល ន្ិខ ៦៨១ង្លើកជាង្បសកកមមង្ៅកនុខមណឌ ល។ 

គណៈកមមការជនំាញនន្រដ្ឋសភា៖ តាមការសង្ខេតរបស់ខុមខស្រវែល ង្ ើញថា ការចុុះង្បសកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្របស់គណៈ
កមមការជំនាញសរបុបាន្ចំន្ួន្ ៥៥ដ្ខ។ កនុខចំង្ណាមគណៈកមមការជំនាញោខំ១០ របស់រដ្ឋសភា ាន្ខតគណៈកមម



 

 

3 

 

ការជំនាញចំន្ួន្ ៨ប ុង្ណាណ ុះខដ្លបាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ ង្វើយគណៈកមមការជំនាញខដ្លមនិ្បាន្ចុុះមូលដ្ឋឋ ន្គឺ គណៈ
កមមការទី៤ ន្ិខទី៥។ កនុខចំង្ណាមគណៈកមមការខដ្លបាន្ង្ធែើង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ ាន្ខត២គណៈកមមការ
ប ុង្ណាណ ុះ ខដ្លាន្ង្បសកកមមង្លើសពី១០(ដ្ប)់ដ្ខ គគឺណៈកមមការជំនាញទី៣ ន្ិខ គណៈកមមការទី៨។ 

ង្បសកកមមរបស់គណៈកមមការជំនាញចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ ភាគង្ប្ចើន្កនុខង្ោលបណំខចុុះសិកាខសែខយល់ពីការអ្នុ្
វតតិការង្កររបស់អាជាា ធរ ន្ិខសួរសុខទុកេប្បជាពលរដ្ឋគ ឺាន្ចនំ្នួ្ ៥១ង្លើក រឯីការចូលរមួកនុខង្វទិកា ឬកិចេប្បជុំបាន្
ចំន្ួន្២ង្លើក ការចុុះពប្ខខឹបណាត ញបកសគ ឺបាន្ចនំ្ួន្១ង្លើក ន្ិខចុុះអ្មដ្ំង្ណើ រថាន កដ់្ឹកនាបំាន្ចំន្ួន្១ង្លើកប ុង្ណាណ ុះ។ 

 ខុមខស្រវែល សង្ខេតង្ ើញថា ពុំាន្គណៈកមមការជំនាញណាមយួ បាន្ង្ធែើការង្កាុះង្ៅសាជិករាជរដ្ឋឋ ភ្បិា
លមកសាកសួរង្នាុះង្ទ ង្ោុះបីជាាន្បញ្ហា អ្យុតតិធមខ៌ដ្លបាន្ង្កើតង្ ើខយា ខង្ប្ចើន្ង្ៅកនុខសខាមខខមរកង៏្ដ្ឋយ ជា
ពិង្សសបញ្ហា ដ្ីធលី ការកាបន់ប្ពង្ ើ ការង្ប្បើប្បាស់កខកាល ខំង្ដ្ើមបបីស្រង្កេ បង្ៅង្លើប្បជាពលរដ្ឋកង៏្ដ្ឋយ។ល។ 

ការវភិាគសកមមភាពតណំាខរាស្រសត៖ ខុមខស្រវែលបាន្ង្ប្ជើសង្រ ើសសកមមភាពរបស់តំណាខរាស្រសតោខំ១០របូ ខដ្លាន្
ភាពសកមមជាខង្គតាមការសង្ខេតកនុខសមយ័ប្បជុំរដ្ឋសភា ន្ិខការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្។ ជាលទធផ្លបាន្បង្កា ញថា កនុខឆ្ន ទំី
២ង្ន្ុះ តំណាខរាស្រសតខដ្លាន្តួនាទីជាសាជកិរដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬតួនាទីង្ប្ៅពសីាា បន័្រដ្ឋសភាបាន្ចុុះង្បសកកមមតចិតចួ 
ខដ្លខុសពីឆ្ន ទំ១ីនន្អាណតតជិាមយួោន  គឺាន្តំណាខរាស្រសតាន្តួនាទីកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬតួនាទីង្ប្ៅពីរដ្ឋសភាបាន្
ចុុះង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្ប្ចើន្។ រឯីការបង្ចេញមតិង្យាបល់កនុខសម័យប្បជុំរដ្ឋសភាង្ទៀតង្សាត តំណាខរាស្រសត
ខដ្លាន្មុខតំខណខកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលបាន្បង្ចេញមតតិចិតួច ឬមនិ្ាន្ោល់ខតង្សាុះ។ 

 

សប្ាបព់ត័ា៌ន្បខន្ាមសូមោកទ់ខ៖ 

១. ង្លាក គមឹ  ន្  នាយកប្បតិបតត ិ    ០១២ ៩៤២ ០១៩ 

២. ង្លាក កន្ សាវាខស  អ្នកសប្មបសប្មួលខផ្នកអ្ង្ខាត ន្ិខតស ូមត ិ០១១ ៨៨៤ ៨៤០  



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 
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េសកេរការរក្ស ើញ 

ឆ្ន ទីំ២ អាណតតិទី៦ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែលសង្ខេតង្ ើញថា គណៈកមមការជំនាញរដ្ឋសភាមនិ្សូវាន្ភាពសកមម
ង្ទ ចំខណកកនុខសមយ័ប្បជំុនី្មយួៗាន្ការង្ ើខបង្ចេញមតិង្ប្ចើន្ខដ្រពីសំណាកតំ់ណាខរាស្រសត ង្បើង្ធៀប
ជាមយួឆ្ន ទីំ១ គឺាន្ការង្កើន្ង្ ើខោខំចំន្នួ្តំណាខរាស្រសត និ្ខោខំចំន្ួន្នាទីខដ្លតំណាខរាស្រសតបាន្
បង្ចេញមតិ។ សកមមភាពង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ឯង្ណុះវញិ ង្ ើញថា ចំន្នួ្តំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ាន្ការង្កើន្
ង្ ើខ ខតចំន្នួ្នន្ការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្បាន្ធាល កចុ់ុះ ង្ន្ុះង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទីំ១នន្អាណតតិជាមយួោន ។ 
ដំ្ង្ណើ រការសមយ័ប្បជំុនន្រដ្ឋសភា៖ រដ្ឋសភាបាន្ចាបង់្ផ្តើមសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាដំ្បូខរបស់ខលួន្ង្ៅនងៃទី៤ ខខ
តុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ ង្ប្កាមការដឹ្កនាផំ្ទទ ល់របស់សង្មតច ង្វខ សំរនិ្ ប្បធាន្រដ្ឋសភាជាតិ។ កនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ រដ្ឋ
សភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាបាន្ចំន្ួន្ ៩ដ្ខ ង្ដ្ឋយសង្ប្មចបាន្នូ្វរង្បៀបវារៈចំន្ួន្៣៩។ 
 កនុខសមយ័ប្បជំុរបស់រដ្ឋសភា ខុមខស្រវែល សង្ខេតង្ ើញាន្តំណាខរាស្រសតចំន្នួ្ ១៤របូ បាន្ង្ ើខ
បង្ចេញមតិបាន្ចំន្នួ្ ៣២ដ្ខ គិតជាងិរង្វលាាន្ចំន្នួ្២៤១នាទី ង្បើគិតពីចំន្នួ្អ្នកតំណាខរាស្រសត និ្ខរ
យៈង្ពលង្ប្ចើន្ជាខ ង្បើង្ប្បៀបង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទីំ១ នន្អាណតតិជាមយួោន ង្ន្ុះ។ 
ការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់តំណាខរាស្រសត៖ កនុខឆ្ន ទីំ២ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ កនុខចំង្ណាមតំណាខរាស្រសត១២៥រូប 
ាន្ខតអ្នកតំណាខរាស្រសត ១០៤របូប ុង្ណាណ ុះ ខដ្លាន្សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្។ សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ង្ន្ុះ គឺ
បាន្ចំន្ួន្ ៨៩៩ង្លើក ខដ្លចំន្នួ្ង្ន្ុះ គិតជាមធយមគឺអ្នកតំណាខរាស្រសតាន កចុ់ុះង្បសកកមមបាន្ ០៩ង្លើក។ 
 ខុមខស្រវែល បាន្ខចកការចុុះង្បសកកមមរបស់តំណាខរាស្រសតកនុខង្ោលបំណខចំន្នួ្ ៥ធំ។ កនុខ
ចំង្ណាមង្បសកកមម៨៩៩ង្លើកង្ន្ុះ ៨៤.៤ភាគរយ គឺជាការចុុះសួរសុខទុកេ និ្ខសំង្ណុះសំណាល និ្ខស
ខមតខការង្កាតសរង្សើរចំង្ ុះអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន្។ ង្ោុះជាយា ខណា ខុមខស្រវែល បាន្សង្ខេតង្ ើញាន្ការ
ចុុះអ្ន្តរាគមន្ ៍និ្ខចូលរមួង្វទិកាផ្ខខដ្រ។ 

តំណាខរាស្រសតមនិ្ខមន្ប្តឹមខតជាតំណាខប្បជាពលរដ្ឋកនុខមណឌ លរបស់ខលួន្ង្ទ គឺតំណាខប្បជា
ពលរដ្ឋទូោខំប្បង្ទស។ តាមការសង្ខេត តំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះប្គប២់៥រាជធានី្ង្ខតត កនុខង្នាុះាន្ ២១៨
ង្លើកជាង្បសកកមមង្ៅង្ប្ៅមណឌ ល និ្ខ ៦៨១ង្លើកជាង្បសកកមមង្ៅកនុខមណឌ ល។ 
គណៈកមមការជំនាញនន្រដ្ឋសភា៖ តាមការសង្ខេតរបស់ខុមខស្រវែល ង្ ើញថា ការចុុះង្បសកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្
របស់គណៈកមមការជំនាញសរុបបាន្ចំន្នួ្ ៥៥ង្លើក។ កនុខចំង្ណាមគណៈកមមការជំនាញោខំ១០របស់រដ្ឋ
សភា ាន្ខតគណៈកមមការជំនាញចំន្ួន្៨ប ុង្ណាណ ុះ ខដ្លបាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ ង្វើយគណៈកមមការជំនាញ
ខដ្លមនិ្បាន្ចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ាន្ គឺគណៈកមមការទី៤ និ្ខទី៥។ កនុខចំង្ណាមគណៈកមមការខដ្លបាន្ង្ធែើ
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ង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ ាន្ខត២គណៈកមមការប ុង្ណាណ ុះ ខដ្លាន្ង្បសកកមមង្លើសពី ១០(ដ្ប)់ង្លើក គឺ 
គណៈកមមការជំនាញទី៣ និ្ខ គណៈកមមការទី៨។ 

ង្បសកកមមរបស់គណៈកមមការជំនាញចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ ភាគង្ប្ចើន្កនុខង្ោលបំណខចុុះសិកាខសែខយល់ 
និ្ខសួរសុខទុកេខដ្លាន្ចំន្នួ្៥១ង្លើក។ ការចុុះសិកាខសែខយល់ង្ន្ុះគឺ ចុុះជបួជាមយួប្បជាពលរដ្ឋ និ្ខ
អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន្ង្ដ្ើមបចូីលរមួសិកាខសែខយល់ពីបញ្ហា នានា ដូ្ចជាការអ្នុ្វតតិចាប ់និ្ខការង្ឆ្លើយតបង្ដ្ឋយ
ាន្ភាពយតឺយា វរបស់អាជាា ធរជាមយួប្បជាពលរដ្ឋ។ 
 ខុមខស្រវែលកស៏ង្ខេតង្ ើញថា ពំុាន្គណៈកមមការជំនាញណាមយួ បាន្ង្ធែើការង្កាុះង្ៅសាជិក
រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលមកសាកសួរង្នាុះង្ទ ង្បើង្ោុះជាាន្បញ្ហា អ្យុតតិធមខ៌ដ្លបាន្ង្កើតាន្ង្ ើខយា ខង្ប្ចើន្ង្ៅ
កនុខសខាមខខមរកង៏្ដ្ឋយ ជាពិង្សសប្បជាពលរដ្ឋខដ្លរខង្ប្ោុះង្ដ្ឋយបញ្ហា ដី្ធលី ការកាបន់ប្ពង្ ើ ការង្ប្បើ
ប្បាស់កខកាល ខំវួសង្វតុកនុខការង្ដ្ញប្បជាពលរដ្ឋនាឱំ្យាន្រខរបសួង្ដ្ឋយការអ្នុ្វតតិសាលដី្ការបស់
តុលាការជាង្ដ្ើម។ល។ 
ការវភិាគសកមមភាពតំណាខរាស្រសត៖ ខុមខស្រវែលបាន្ង្ប្ជើសង្រ ើសសកមមភាពរបស់តំណាខរាស្រសតោខំ១០រូប 
ខដ្លាន្ភាពសកមមជាខង្គតាមការសង្ខេតកនុខសមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភា និ្ខការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្។ ជាលទធផ្លបាន្
បង្កា ញថា កនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ តំណាខរាស្រសតខដ្លាន្តួនាទីជាសាជិករដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬតនួាទីង្ប្ៅពីសាា បន័្រដ្ឋ
សភាបាន្ចុុះង្បសកកមមតិចតចួ ខដ្លខុសពីឆ្ន ទីំ១នន្អាណតតិជាមយួោន  គឺាន្តំណាខរាស្រសតាន្តនួាទីកនុខ
ជរួរដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬតនួាទីង្ប្ៅពីរដ្ឋសភាបាន្ចុុះង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្ប្ចើន្។ រឯីការបង្ចេញមតិង្យាបល់
កនុខសមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភាង្ទៀតង្សាត តំណាខរាស្រសតខដ្លាន្មុខតំខណខកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលបាន្បង្ចេញមតិតិច
តចួ ឬមនិ្ាន្ោល់ខតង្សាុះ។  
េននិដ្ឋឋ ន 

ខុមខស្រវែល សង្ខេតង្ ើញថា ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ អ្នកតំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ 
ហាកម់និ្សូវផុ្សផុ្លដូ្ចឆ្ន ទីំ១ង្ទ ចំន្នួ្តំណាខរាស្រសតង្កើន្កនុខការចុុះ ខតចំន្នួ្នន្ការចុុះបាន្ងយចុុះ ង្ន្ុះ
ង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទីំ១ (ឆ្ន ទីំ១តំណាខរាស្រសត៥៥រូប បាន្ចុុះមូលដ្ឋឋ ន្បាន្រវូតដ្ល់១០៤១ង្លើក រឯីឆ្ន ទីំ២
ង្ន្ុះវញិ គឺាន្តំណាខរាស្រសតដ្ល់១០៤របូ បាន្ចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ខតចំន្នួ្៨៩៩ង្លើកប ុង្ណាណ ុះ) ការង្កើន្ចំន្ួន្
តំណាខរាស្រសតង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្ន្ុះអាចនិ្យាយបាន្ថា មកពីតំណាខរាស្រសតគិតគូពីសុខទុកេប្បជាពលរដ្ឋកនុខ
សាា ន្ភាពកូវដី្កថ៏ាបាន្។ ការសំង្ណុះសំណាលជាមយួប្បជាពលរដ្ឋ អ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនា ំ ពប្ខឹខនផ្ទកនុខ
របស់គណៈបកស ាន្ចំន្ួន្ផុ្សផុ្ល ការចូលរមួង្វទិកា(កាលឆ្ន ទីំ១ពំុាន្ ខតឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះង្ ើញាន្) ង្វើយ
ការចុុះជយួ អ្ន្ដរាគមន្ង៍្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា ជូន្ប្បជាពលរដ្ឋកង៏្ ើញាន្ខដ្រកនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ ខដ្លខុសពីឆ្ន ទីំ១
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គឺពំុាន្ោល់ខតង្សាុះ។ ង្ដ្ឋយខ ក ចំង្ ុះសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាឯង្ណុះវញិ រដ្ឋសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជំុ
ោខំសាមចាសាធារណៈ និ្ខវសិាមចាសាធារណៈ កនុខង្នាុះភាគង្ប្ចើន្គឺង្ផ្ទដ តង្លើការអ្នុ្មត័ចាប។់ អ្ែីខដ្ល
គរួឱ្យកតស់ាា ល់ កដូ៏្ចជាការសង្ខេតង្ ើញរបស់ខុមខស្រវែល គឺការង្ ើខបង្ចេញមតិរបស់អ្នកតំណាខរាស្រសត
ាន្ការង្កើន្ង្ ើខ (តំណាខរាស្រសតង្ ើខបង្ចេញមតិកនុខសមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភាាន្ចំន្នួ្១៤រូប បង្ចេញមតិ
បាន្២៩ដ្ខ គិតជានាទីបាន្ចំន្នួ្២៤១នាទី ង្លើសឆ្ន ទីំ១ខដ្លាន្ខត ១២រូប បង្ចេញមតិបាន្៣៩ដ្ខ 
សរុបនាទីបាន្២០៩នាទីប ងុ្ណាណ ុះ)។ ង្បើង្ោុះជាាន្ការង្កើន្ង្ ើខខមន្ ខតការអ្នុ្មត័នូ្វចាបន់ានាមនិ្
ង្ ើញាន្តំណាខរាស្រសដណាាន កង់្ ើខបង្ចេញមតិជំោស់ រុិះគន្ ់ ឬសួរង្ដ្ញង្ដ្ឋលង្ ើយ ង្ដ្ឋយជំន្ួស
មកវញិាន្ខតការសង្សើរ និ្ខោបំ្ទដ្ល់ការដឹ្កនារំបស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលប ុង្ណាណ ុះ។  ការយកចិតដទុកដ្ឋក់
ចំង្ ុះប្បជាពលរដ្ឋ ដូ្ចជាការខនុះខខនខការ រយុតដិធម ៌ ការ រផ្លប្បង្យាជន្ ៍ និ្ខភាពជាតំណាខកនុខកិចេ
ការង្ផ្សខៗ សប្ាបប់្បជាពលរដ្ឋ ង្ ើញាន្តំណាខរាស្រសតចុុះជយួ អ្ន្តរាគមន្ង៍្ដ្ឋុះប្សាយ ប ុខន្ត បញ្ហា ខដ្ល
ង្កើតាន្កនុខសខាមរាបម់និ្អ្ស់ខដ្លមស្រន្តីាន្សមតាកិចេអ្នុ្វតតមនិ្ប្តឹមប្តូវតាមចាប ់ មនិ្បាន្បំង្ពញតប្មូវ
ការឱ្យសមប្សបសប្ាបប់្បជាពលរដ្ឋ ង្វើយបាន្ង្ធែើឱ្យខូចខាត ប ុះ លប្បង្យាជន្ជ៍ាតិ និ្ខប្បជាពលរដ្ឋ 
ោខំខដ្លប្បជាពលរដ្ឋខប្សកដ្ង្ខាើយសំុឱ្យជយួ រកយុតតិធមស៌ប្ាបព់កួោតក់ង៏្ដ្ឋយ កពំុ៏ង្ ើញាន្ង្កាុះ
ង្ៅសាជិករាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលណាមយួមកសួរង្ឆ្លើយបំភ្លងឺ្ ើយ។  

ជារមួ កនុខឆ្ន ទីំ២ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែលសង្ខេតង្ ើញថា ប្បសិទធភាពរដ្ឋសភាមនិ្ាន្ភាព
ប្បង្សើរង្ ើយ ។ ប្បសិទធិភាពនន្ការធាល កចុ់ុះង្ន្ុះ កង៏្ប្ ុះខតរដ្ឋសភាឯកបកសមនិ្បាន្ង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា ជាតិ
ឱ្យបាន្ជាដំុ្កំភ្នួ្ដូ្ចជាបញ្ហា ប្ពំខដ្ន្ជាមយួង្វៀតណាម បញ្ហា ពលរដ្ឋង្ៅង្សទើរប្គបទី់កខន្លខ ខតមនិ្ង្ ើញ
ាន្តំណាខរាស្រសតរូបណាដ្ឋកលិ់ខិតង្កាុះង្ៅសាជិករដ្ឋឋ ភ្បិាលមកបំភ្ល ឺ ង្ពលប្បជំុង្ពញអ្ខាមតខៗមនិ្
ង្ ើញាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដនិ្យាយពីភាពអ្វជិជាន្ ឬអ្សកមមកនុខការអ្នុ្វតតិចាបង់្ដ្ើមបងី្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា
ជូន្ពលរដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល តំណាខរាស្រសដមនិ្បាន្សួរង្ដ្ញង្ដ្ឋល ខវកខញក បង្ចេញមតិឱ្យសាែ ហាប ់
ង្ដ្ើមបបំីង្ពញភាពចង្នាល ុះប្បង្ហាខង្ៅកនុខការបង្ខេើតចាបនី់្មយួៗង្ ើយ។ ង្វតុង្ន្ុះ បាន្ជាង្ធែើឱ្យប្បសិទធ
ភាពរដ្ឋសភាោខំមូលាន្ការធាល កចុ់ុះ។ 

វិធីសាស្រេតក្នកុការប្រមូលទិននន័យេប្មារច់កប្ក្ករបាយការណ៍ 

ង្ដ្ើមបបីាន្ទិន្នន្យ័ចខប្កខជារបាយការណ៍ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែលាន្វធីិសាស្រសតប្បមូលដូ្ចជា៖ ដ្ឋកម់ស្រន្តី
តាមដ្ឋន្ និ្ខសង្ខេតដំ្ង្ណើ រការនន្ការប្បប្ពឹតដង្ៅរបស់រដ្ឋសភារមួាន្ សមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភា ការង្ ើខ
បង្ចេញមតិរបស់អ្នកតំណាខរាស្រសដ ការប្បមូលសកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់អ្នកតំណាខរាស្រសដ ឬការចុុះអ្ន្ដ
រាគមន្រ៍បស់អ្នកតំណាខរាស្រសដ សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជំនាញជាង្ដ្ើម។ 

 វធីិសាស្រសតកនុខការប្បមូលនូ្វពត័ា៌ន្ខដ្ល កព់ន័្ធសកមមភាពរបស់តំណាខរាស្រសតាន្ដូ្ចជា៖ 
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១. ខុមខស្រវែល បាន្បចជូ ន្មស្រន្តី ឬអ្នកសម័ប្គចិតតរបស់ខលួន្ង្ៅង្ធែើការសង្ខេតង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ង្ៅកនុខសមយ័
ប្បជំុនី្មយួៗ (ដំ្ង្ណើ រការនន្សមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភា និ្ខការង្ ើខបង្ចេញមតិរបស់អ្នកតំណាខរាស្រសដ)។ 

២. ប្សខយ់កពត័ា៌ន្តាមរយៈង្គវទំពរ័របស់រដ្ឋសភា ប្បភ្ពសារពត័ា៌ន្ បណាត ញពត័ា៌ន្សខាម  
ង្វែសប ុកគណៈបកសតាមង្ខតតនី្មយួៗ និ្ខង្វែសប ុកង្ផ្កផ្ទទ ល់ខលួន្របស់តំណាខរាស្រសត ង្ដ្ើមបបី្បមូលនូ្វ
សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់គណៈកមមការជំនាញនន្រដ្ឋសភា និ្ខការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់អ្នកតំណាខរាស្រសដ។  

សកមមភាពកនុខចំណុចទី២ គឺជាការខកខប្បនី្តិវធីិកនុខការប្បមូលពត័ត៌ាមរយៈការចុុះង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ង្ៅ
មូលដ្ឋឋ ន្ជាមយួអ្នកតំណាខរាស្រសត ឬការប្បមូលពត័ា៌ន្ង្ៅការយិាល័យតំណាខរាស្រសតង្ៅតាមមណឌ លោខំ 
២៥រាជធានី្ង្ខតដមកប្តឹមការតាមដ្ឋន្ និ្ខពិនិ្តយយកពត័ា៌ន្ង្លើប្បពន័្ធពត័ា៌ន្សខាម (ង្វែសប ុកង្ផ្ក)។ 
ង្ោុះជាយា ខណាការប្បមូលពត័ត៌ាមង្វែសប ុកង្ផ្កាន្ការលំបាកយា ខខាល ខំ ង្ប្ ុះថា ង្វែសប ុកង្ផ្ករបស់
អ្នកតំណាខរាស្រសដខដ្លរកង្ ើញ ខលុះកា៏ន្ពត័ា៌ន្ ឯខលុះង្ទៀតរកង្ ើញង្វើយខតង្ ម្ ុះដូ្ចោន ង្ប្ចើន្ដ្ល់
ខឆ្កង្មើលង្ៅមនិ្ង្ ើញាន្ពត័ា៌ន្អី្ ង្វើយអ្នកតំណាខរាស្រសតខលុះង្ទៀត គឺរកមនិ្ង្ ើញខតមតខ(ប្បខវលជា
អ្នកតំណាខរាស្រសដមនិ្ង្ប្បើប្បាស់ង្វែសប ុកង្ផ្ក ឬគណង្ន្យយង្វែសប ុក)។  
ង្វតុង្ន្ុះ ការប្បមូលពត័ា៌ន្ង្បសកកមមរបស់តំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ាន្ខដ្ន្កំណត ់ង្វើយការសរង្សរ
របាយការណ៍កា៏ន្ខដ្ន្កំណតត់ាមពត័ា៌ន្បង្កា ញខដ្លខុមខស្រវែលទទលួបាន្តាមវនឹខខដ្រ។ 
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របាយការណ៍េតពីី ការេសកេតរដ្ឋេភាជាតិ 

ក្នកុឆ្ន ទំី២ នីតិកាលទី៦ (២០១៩-២០២០) 

 ឆ្ន ២ំ០២០ ជាឆ្ន ទីំ២ នន្នី្តិកាលទី៦ ខដ្លរដ្ឋសភាបាន្បន្តនូ្វង្បសកមមរបស់ខលួន្កនុខនាមជានី្តិ
បចាតតិ ង្ដ្ើមបបីង្ប្មើផ្លប្បង្យាជន្ស៍ប្ាបជ់ាតិ កនុខង្នាុះាន្ោខំកិចេការបង្ខេើត និ្ខកិចេការង្ដ្ឋុះប្សាយ។ 
កិចេការបង្ខេើត សំង្ៅដ្ល់ចាប ់ ខដ្លរដ្ឋសភាាន្កាតពែកិចេពិនិ្តយង្លើង្សចកតីប្ ខចាប ់ ង្សចកតីង្សនើចាប ់
ង្វើយអ្នុ្មត័ ឬវងិ្សាធន្កមមបង្ខេើតជាចាបស់ប្ាបអ់្នុ្វតតទូង្ៅ។ កិចេការង្ដ្ឋុះប្សាយ សំង្ៅដ្ល់បញ្ហា
ខដ្លង្កើតាន្ចំង្ ុះជាតិ និ្ខប្បជាពលរដ្ឋ ខដ្លតំណាខរាស្រសតប្តូវង្ដ្ឋុះប្សាយតាមយន្តការបង្ខេើតចាប ់
យន្តការចុុះអ្ន្តរាគមន្ ៍ យន្តការង្កាុះង្ៅសាា បន័្រដ្ឋឋ ភ្បិាលមកង្ឆ្លើយបំភ្លោឺកទ់ខនឹ្ខផ្លប្បង្យាជន្ជ៍ាតិ 
និ្ខប្បង្យាជន្ប៍្បជាពលរដ្ឋ។  

១. ដ្ំសណើ រការេម័យប្រជុំននរដ្ឋេភា 

ឆ្ន ទីំ២ នន្នី្តិកាលទី៦ គឺរាបច់ាបពី់ខខកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ដ្ល់ខខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០។ នងៃទី០៤ ខខ
តុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ រដ្ឋសភានន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា បាន្ង្បើកដំ្ង្ណើ រការសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខារបស់ខលួន្
ខដ្លជាឆ្ន ទីំ២ នន្នី្តិកាលទី៦។ ការង្បើកសមយ័ប្បជំុដំ្បូខនន្ឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ  ាន្សាជិកសភាចំន្នួ្ ១០៧
រូប បាន្ចូលរមួប្បជំុ ខដ្លដឹ្កនាងំ្ដ្ឋយប្បធាន្រដ្ឋសភាគឺ សង្មតច ង្វខ សំរនិ្ ។  

១.១ ចំន្នួ្កិចេប្បជំុរដ្ឋសភាង្ពញអ្ខា 

 ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ អាណតតិទី៦ រដ្ឋសភាបាន្ង្បើកសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាោខំសាមចាសាធារណៈ និ្ខ
ោខំវសិាមចាសាធារណៈរបស់ខលួន្បាន្ចំន្ួន្ ៩ដ្ខ ង្ដ្ឋយសង្ប្មចបាន្នូ្វរង្បៀបវារៈចំន្ួន្ ៣៩ រមួាន្៖ 

 ការផ្តល់សចាេ បន័្ង្លើសន្ធិសញ្ហា  និ្ខកិចេប្ពមង្ប្ពៀខ ចំន្នួ្ ១៨ 
 ចាបវ់ិរចា វតាុ និ្ខងវកិា ចំន្នួ្ ៧ 
 វងិ្សាធន្កមមចាប ់ចំន្នួ្ ១ 
 ចាបអ់្នុ្មត័យល់ប្ពមឱ្យកមពុជាចូលជាាជិកសាា បន័្អ្ន្តរជាតិ និ្ខចាបង់្ផ្សខៗ ចំន្នួ្ ៧ 
 ចាបប់ង្ខេើតសាា បន័្ ចំន្នួ្ ១ 
 ការង្បាុះង្ឆ្ន តផ្តល់ង្សចកតីទុកចិតត និ្ខខកសប្មួលសាភាពរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលចំន្ួន្ ៣ 
 និ្ខចំណុចង្ផ្សខៗ ង្ទៀត ចំន្នួ្ ២ 

១.១.១ ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធសិញ្ហា  និ្ខកិចេប្ពមង្ប្ពៀខ  

ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា  និ្ខកិចេប្ពមង្ប្ពៀខាន្ចំន្ួន្ ១៨  រមួាន្៖ 
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១. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមឱ្យប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ចូលជាសាជិកនន្កិចេ
ប្ពមង្ប្ពៀខប្កបខណឌ  សតីពីការបង្ខេើតសមពន័្ធភាពថាមពលប្ពុះអាទិតយអ្ន្តរជាតិ ង្ដ្ឋយសំង្ ខ
យល់ប្ពម ១១០ ង្លើ ១១០។ 

២. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចេប្ពមង្ប្ពៀខអាសា ន្ សតីពី ណិជជកមមតាម
ប្បពន័្ធង្អ្ ិចប្តូនិ្ក ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១០ ង្លើ ១១០។ 

៣. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើពិធីសារទី២ សតីពីការកំណតប់្ចកោែ រប្ពំខដ្ន្
ឆ្លខកាតន់ន្កិចេប្ពមង្ប្ពៀខប្កបខណ័ឌ អាសា ន្ សតីពីកិចេសប្មបសប្មួលការដឹ្កជចជូ ន្ទំនិ្ញឆ្លខ
កាត ់ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១០ង្លើ១១០។ 

៤. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចេប្ពមង្ប្ពៀខ រវាខរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា និ្ខរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្តំបន្រ់ដ្ឋបាលពិង្សសវុខកុខ នន្សាធារណរដ្ឋប្បជាានិ្ត
ចិន្ សតីពីការង្ចៀសវាខការយកពន្ធប្តួតោន  និ្ខការបង្កេ រការកិបង្កខបន្លំពន្ធ  កព់ន័្ធនឹ្ខពន្ធ
ង្លើប្បាកចំ់ណូល ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៨ ង្លើ១១០។ 

៥. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា បំង្ពញបខន្ាមង្លើសន្ធិសញ្ហា កំណត់
ប្ពំខដ្ន្រដ្ឋឆ្ន ១ំ៩៨៥ និ្ខសន្ធិសញ្ហា បំង្ពញបខន្ាមឆ្ន ២ំ០០៥ រវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា 
និ្ខសាធារណរដ្ឋសខាមនិ្យមង្វៀតណាម ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១០ ង្លើ១១០។ 

៦. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ង្សកុខ សឺមមល័ ង្ៅវរ័ ង្ផ្លន្ ខមង្ភ្នី្ លីមធីីត នន្សាធារណរដ្ឋ
ប្បជាធិបង្តយយប្បជាានិ្តឡាវ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៨ ង្លើ ១១០។ 

៧. ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជាង្អាយ
ប្កុមវ ុន្ រា យសិន្  ង្អ្ង្ន្ើជី (ង្ខមបូឌា) បាតដំ់្បខ ឯ.ក សប្ាបគ់ង្ប្ាខសាខសខស់ាា នី្យផ្
លិតអ្គាិសនី្ង្ដ្ើរង្ដ្ឋយពន្លឺប្ពុះអាទិតយអានុ្ភាព៦០ ង្មហាា វា ត ់ ង្ៅង្ខតតបាតដំ់្បខ ង្ដ្ឋយ
សំង្ ខយល់ប្ពម ១០៥ ង្លើ ១១០។ 

៨. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ធីង្អ្សប ភី្ ី ង្សកុខ ង្ៅវរ័ ខអ្ ន្ មងី្ន្ើរ  ល ខមង្ភ្នី្ លីមធីីត នន្
សាធារណរដ្ឋប្បជាធិបង្តយយប្បជាានិ្តឡាវ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៨ ង្លើ១១០។ 

៩. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ង្សនង្ងក អីុ្ន្វែីនី្ត ឯ.ក សប្ាបគ់ង្ប្ាខសាខសខស់ាា នី្យផ្លិ
តអ្គាិសនី្ ង្ដ្ើរង្ដ្ឋយពន្លឺប្ពុះអាទិតយ អានុ្ភាព ៣០ង្មហាា វា ត ់ ង្ៅង្ខតតង្ ធិ៍សាត ់ ង្ដ្ឋយ
សំង្ ខយល់ប្ពម ១០៧ ង្លើ ១១០។ 
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១០. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្អាយប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជាចូលជាសាជិក
នន្កិចេប្ពមង្ប្ពៀខសប្ាបអ់្នុ្វតតបទបបចាតតិនន្អ្នុ្សញ្ហា សវប្បជាជាតិសតីពីចាបស់មុប្ទចុុះ
នងៃទី១០ សីហា ឆ្ន ១ំ៩៨២ ោកទ់ខនឹ្ខការប្គបប់្គខ និ្ខកាអ្ភ្រិកសផ្លសតុកប្តីផ្ទល ស់ទីមធយម 
និ្ខផ្លសតុកប្តីផ្ទល ស់ទីឆ្ៃ យ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១០ ង្លើ១១០។ 

១១. ការអ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិា
លនន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជាឱ្យប្កុមវ ុន្ វា យ ង្ៅវរ័ សឹបផ្ទល យ ឯ.ក សប្ាបគ់ង្ប្ាខសាខ
សខស់ាា នី្យផ្លិតអ្គាិសនី្ង្ដ្ើរង្ដ្ឋយពន្លឺប្ពុះអាទិតយអានុ្ភាព ៣០ង្មហាា វា ត ់ ង្ៅង្ខតតបនាទ យ
ាន្ជយ័ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៧ ង្លើ ១១០ ។ 

១២. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះ
រាជាណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ស្រវាីន្ណឺខសតន្ណឺប ល ង្វន្ ័រ(ង្ខមបូឌា) ឯ.ក. សប្ាប់
គង្ប្ាខសាខសខស់ាា នី្យផ៍្លិតអ្គាិសនី្ ង្ដ្ើរង្ដ្ឋយពន្លឺប្ពុះអាទិតយ អានុ្ភាព២០ង្មហាា វា ត ់ង្ៅ
ង្ខតតសាែ យង្រៀខ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៧ ង្លើ ១១០។ 

១៣. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា សតីពី ការជួយ ោន ង្ៅវញិង្ៅមក
ខផ្នកចាបក់នុខវស័ិយប្ពវមទណឌ រវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខសាធារណរដ្ឋសខាមនិ្យមង្វៀត
ណាម ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១៧ ង្លើ ១១៧។ 

១៤. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា សតីពីការង្ផ្ទរទណឌិ ត រវាខប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា និ្ខសាធារណរដ្ឋសខាមនិ្យមង្វៀតណាម ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១៧ ង្លើ 
១១៧។ 

១៥. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើពិធីសារទីបី សតីពីវងិ្សាធន្កមមកិចេប្ពមង្ប្ពៀខ
វនិិ្ង្យាគទូលំទូលាយអាសា ន្ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១៧ ង្លើ ១១៧។ 

១៦. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើពិធីសារទីពីរ សតីពីវងិ្សាធន្កមមកិចេប្ពមង្ប្ពៀខ
វនិិ្ង្យាគទូលាយអាសា ន្ កនុខសង្មលខយល់ប្ពម ១១៧ ង្លើ ១១៧។ 

១៧. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើពិធិសារទី១ ង្ធែើវងិ្សាធន្កមមកិចេប្ពមង្ប្ពៀខ
សតីពី ណិជជទំនិ្ញអាសា ន្ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១៧ ង្លើ ១១៧។ 

១៨.ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមឱ្យប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជាចូលជាភាគីនន្អ្នុ្
សញ្ហា ទីប្កុខខប ន្សតីពី កិចេការ រសាន នដ្អ្កសរសាស្រសត និ្ខសិលបៈឆ្ន ១ំ៨៨៦ និ្ខវងិ្សាធន្កមម
ឆ្ន ១ំ៩៧៩ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១១ ង្លើ ១១១។ 

១.១.២ ង្សចកដបី្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើចាបវ់រិចា វតាុ និ្ខងវកិា  

ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពីការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមទូោតង់វកិាចំន្នួ្ ៧ រមួាន្៖ 
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១. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការទូោតង់វកិាទូង្ៅរបស់រដ្ឋសប្ាបក់ារប្គបប់្គខឆ្ន ២ំ០១៨ ង្ដ្ឋយ
សំង្ ខយល់ប្ពម ១០៨ ង្លើ ១០៨។ 

២. ការពិភាកា និ្ខការអ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី វិរចា វតាុសប្ាបក់ារប្គបប់្គខឆ្ន ២ំ០២០ 
ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៨ ង្លើ ១០៨។ 

៣. ការពិភាកា និ្ខការអ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោត់
របស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលឱ្យប្កុមវ ុន្ ហាន្ ង្សខ ខូល ា ញ សប្ាបគ់ង្ប្ាខវនិិ្ង្យាគ សាខសខខ់ខស
បណាត ញបចជូ ន្អ្គាិសនី្តខស់យុខ ២៣០គី ូវ  ុល ភាជ បពី់ង្រាខចប្កអ្គាិសនី្ដុ្តធយូខងមង្ខតតឧតតរ
ាន្ជយ័ មកអ្នុ្សាា នី្យង្សៀមរាបខាខង្កើត ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៩ ង្លើ ១០៩។ 

៤. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ហាន្ ង្សខ ខូល ា ញ សប្ាបគ់ង្ប្ាខវនិិ្ង្យាគ សាខសខង់្រាខ
ចប្កអ្គាិសនី្ដុ្តធយូខងម អានុ្ភាព ២៦៥ង្មហាា វា ត ់ ង្ខតតឧតតរាន្ជយ័ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម 
១០៩ ង្លើ ១០៩។ 

៥. ង្សចកតីប្ ខចាប ់សតីពីការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ រ  ូយា ល់ ប្គុប អិុ្ន្ង្វសមុនិ្ ប្គុប ឯ.ក សប្ាបគ់ង្ប្ាខវនិិ្ង្យាគសាខ
សខង់្រាខចប្កអ្គាិសនី្ដុ្តធយូខងម អានុ្ភាព ៧០០ង្មហាា វា ត ់ ង្ខតតង្កាុះកុខ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់
ប្ពម ១០៩ ង្លើ ១០៩។ 

៦. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការប្បឆ្ខំវិរចាបបោន្ដ្ល់ការរកីសាយភាយអ្វុធមហាប្បល័យ 
ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១៩ ង្លើ ១២០ ។ 

៧. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការប្បឆ្ខំការសាអ តប្បាក ់ និ្ខវិរចាបបោន្ង្ភ្រវកមម ង្ដ្ឋយសំង្ ខ
យល់ប្ពម ១០៨ ង្លើ១២០។ 

១.១.៣ ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ ង្លើវងិ្សាធន្កមមចាប ់ាន្ចំន្នួ្ ១៖ 

១. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពីវងិ្សាធន្កមមាប្តា៣ ាប្តា២០ ាប្តា២១  ាប្តា២៧ ាប្តា២៨ 
ាប្តា២៩ ាប្តា៥៤ ាប្តា៥៥ ាប្តា ៥៩នន្ចាបស់តីពីសវជីព ខដ្លប្តូវបាន្ប្បកាសឲ្យង្ប្បើ 
ង្ដ្ឋយប្ពុះរាជប្កមង្លខ ន្ស/០៥១៦/០០៧ ចុុះនងៃទី១៧ ខខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ង្ដ្ឋយសំង្ ខ
យល់ប្ពម ១០៧ ង្លើ ១០៨។ 

១.១.៤ ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ ង្សចកតបី្ ខចាប ់ 

ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័នូ្វង្សចកតីប្ ខចាបា់ន្ចំន្ួន្ ៧ រូមាន្៖ 
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១. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចេប្ពមង្ប្ពៀខរវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា 
និ្ខអ្ខាការហាមឃាតអ់ាវុធគីម ី សតីពីបុពែសិទធ ិ និ្ខអ្ភ្យ័ឯកសិទធិរបស់អ្ខាការហាមឃាតអ់ាវុធ
គីម ីង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៥ ង្លើ ១០៨។ 

២. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី សំណខ ់ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៧ ង្លើ ១០៨។ 

៣. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី  ណិជជកមមតាមប្បពន័្ធង្អ្ ិចប្តូនិ្ក ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៨ 
ង្លើ ១០៨។ 

៤. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី កិចេការ រអ្នកង្ប្បើប្បាស់ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៥ ង្លើ ១០៨។ 

៥. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី របបសន្តិសុខសខាម ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១០៨ ង្លើ ១០៨។ 

៦. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការប្គបប់្គខប្បង្ទសជាតិសាិតកនុខភាពអាសន្ន ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម 
១១៥ ង្លើ ១១៥ 

៧. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការជយួ ោន ង្ៅវញិង្ៅមកខផ្នកចាបក់នុខវស័ិយប្ពវមទណឌ  ង្ដ្ឋយ
សំង្ ខយល់ប្ពម ១០៨ ង្លើ ១១០  

១.១.៥ ចាបប់ង្ខេើតសាា បន័្ ាន្ចំន្នួ្១៖  

១.ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការបង្ខេើតប្កសួខឧសាវកមម វទិាសាស្រសត បង្ចេកវទិា និ្ខន្វានុ្វតតន្ ៍
ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១៧ ង្លើ ១១៧។ 

១.១.៦ ការង្បាុះង្ឆ្ន តផ្តល់ង្សចកតទុីកចិតត និ្ខខកសប្មលួសាសភាពររាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ាន្ចំន្នួ្៣៖ 

១. ការង្បាុះង្ឆ្ន តង្ប្ជើសតាខំ ឯកឧតតម  ូយ សុផ្ទត ជាសាជិកគណៈកមមការខផ្ន្ការ វនិិ្ង្យាគ 
កសិកមម អ្ភ្វិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ បរសិាា ន្ និ្ខធន្ធាន្ទឹក និ្ខឯកឧតតម ស ូ  ភ្រិនិ្ទ ជាសាជិកគណៈកមម
ការង្សដ្ឋកិចេ វិរចា វតាុ ធនាោរ និ្ខសវន្កមម ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១៥ ង្លើ ១១៥ ។ 

២. ការង្បាុះង្ឆ្ន តផ្តល់ង្សចកតីទុកចិតតង្លើការខតខតាខំ និ្ខខកសប្មួសាសភាពរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ង្ដ្ឋយ
សំង្ ខយល់ប្ពម១២០ ង្លើ ១២១។ 

 ក.ខតខតាខំង្ទសរដ្ឋមស្រន្តីៈ 

 ឯកឧតតមកិតតិង្សដ្ឋឋ បណឌិ ត ចម ប្បសិទធ ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី 
 ឯកឧតតម វឹម ខឆ្ម ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី(ទទួលបន្ទុកង្បសកកមមពិង្សស) 
 ឯកឧតតម អ្ខា វខសវឌ្ានា ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី(ទទួលបន្ទុកង្បសកកមមពិង្សស) 
 ឯកឧតតម ប្តា ំអីុ្វតឹក ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី(ទទួលបន្ទុកង្បសកកមមពិង្សស) 
 ឯកឧតតម ង្ពប្ជ ប ុន្ធិន្ ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី(ទទលួបន្ទុកង្បសកកមមពិង្សស) 
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ខ.ខកសប្មួល និ្ខខតខតាសំាសភាពរដ្ឋមស្រន្តី 

 ឯកឧតតមកិតតិង្សដ្ឋឋ បណឌិ ត ចម ប្បសិទធ ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ ឧសាវកមម វទិាសាស្រសត បង្ចេក
វទិា និ្ខន្វានុ្វតតន្។៍ 

 ឯកឧតតម ង្កើត រទិធ ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ យុតតិធម ៌
 ឯកឧតតម ជា វា ន្ង្ដ្ន្ ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ នប្បសនី្យ ៍និ្ខទូរគមនាគមន្ ៍
 ឯកឧតតម  តិ សុខុន្ ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ ធមមការ និ្ខសាសនា 
 ឯកឧតតម ប្ពំុ សុខា ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ មុខង្ករសាធារណៈ 

៣. ការង្បាុះង្ឆ្ន តផ្តល់សុពលភាពនន្អាណតតិរបស់ង្លាកជំោវ នូ្ សុវណណ នី្ ជាតំណាខរាស្រសត
មណឌ លតាខកវ ជំន្សួឯកឧតតម ជា វា ន្ង់្ដ្ត ខដ្លសំុលាង្លខ ង្ដ្ឋយសំង្ ខយល់ប្ពម ១១៥ 
ង្លើ ១១៥ ។ 

១.១.៧ ការអ្នុ្មត័ និ្ខពិភាកាង្លើចំណុចង្ផ្សខៗង្ទៀត ាន្ចំន្នួ្២ ដូ្ចជា៖ 

១.  របាយការណ៍សតីពីសកមមភាពរបស់រដ្ឋសភា ចង្នាល ុះសមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភាង្លើកទី២ និ្ខង្លើកទី៣ 
នី្តិកាលទី៦។ 

២. ប្ពុះរាជសារប្ពុះករុណាប្ពុះបាទសង្មតចប្ពុះបរមនាង ន្ង្រាតតម សីវមុនី្ ប្ពុះមហាកសប្តនន្ប្ពុះ
រាជាណាចប្កកមពុជា ជូន្សមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភាង្លើកទី៣ នី្តិកាលទី៦។ 

១.២. ការបង្ចេញមតិរបស់អ្នកតំណាខរាស្រសដកនុខសមយ័ប្បជំុ 

ខុមខស្រវែល បាន្ង្ធែើការខបខខចកការបង្ចេញមតិជា ៣ប្បង្ភ្ទគឺ វជិជាន្ អ្វជិជាន្ និ្ខអ្ពាប្កឹត ង្លើ
រង្បៀបវារៈ ឬតអួ្ខា/សាា បន័្រដ្ឋឋ ភ្បិាលណាមយួខដ្លអ្នកតំណាខរាស្រសតង្លើកមកនិ្យាយ ឬង្ធែើការពិភាកា។ 
មតិខបបអ្ពាប្កឹត គឺសំង្ៅដ្ល់មតិធមមតាង្ៅង្លើតួអ្ខា ឬសាា បន័្ ខដ្លមនិ្ង្ធែើការរុិះគន្ខ់បបង្លើក ឬដ្ឋក។់ 
មតិវជិជាន្ គឺង្ផ្ទត តង្លើការង្លើកសរង្សើរពីគុណសមបតតិរបស់ង្សចកតីង្សនើចាប ់ ង្សចកតីប្ ខចាប ់ តអួ្ខា ឬ
របស់សាា បន័្ណាមយួ ខដ្លយល់ង្ ើញពីចំណុចគិតថាប្បង្សើរ។ រឯីមតិអ្វជិជាន្ គឺសំង្ៅដ្ល់ការនិ្យាយ
ពីគុណវបិតតិរបស់តអួ្ខា ឬសាា បន័្ណាមយួ ឬគុណវបិតតិនន្ង្សចកតីង្សនើចាប ់ង្សចកតីប្ ខចាប ់ខដ្លជុះឥទធិ
ពល ឬនាឱំ្យាន្បញ្ហា ប្ប ម។ 

ង្ៅកនុខដំ្ង្ណើ រការនន្ការង្បើកកិចេប្បជំុរបស់រដ្ឋសភាកនុខឆ្ន ទីំ២ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែល
សង្ខេតង្ ើញថា ជាមធយមភាគាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាប្បាណជា ១១១របូ ង្សមើ
នឹ្ខប្បាណជា ៨៨.៨ភាគរយ នន្ចំន្នួ្អ្នកតំណាខរាស្រសដសរុប១២៥រូប។ កនុខសមយ័ប្បជំុង្នាុះ ង្ ើញាន្
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អ្នកតំណាខរាស្រសដចំន្ួន្ ១៤របូ ង្សមើនឹ្ខប្បាណជា ១១.២ភាគរយ នន្ចំន្នួ្អ្នកតំណាខរាស្រសដខដ្លចូលរមួ
កនុខសមយ័ប្បជំុបាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិ។1 
រូបភាពទី១ សកមមភាពរបស់តំណាខរាស្រសតកនុខសមយ័ប្បជំុឆ្ន ទីំ២ 

 
 
រូបភាពទី២ ទំនាកទំ់ន្ខតំណាខរាស្រសត និ្ខការបង្ចេញមតិ 

  
                                                           
1 កនុខឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតដិទី៦ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាសាមចា  និ្ខវសិាមចាជាសាធារណៈបាន្៩ង្លើកគឺ៖ 
១.  ង្លើកទី១ សមយ័ប្បជំុង្ធែើង្ៅនងៃទី ០៤,០៧ និ្ខ០៨ ខខ កញ្ហា  ឆ្ន  ំ២០១៩ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្នួ្ ១០៨រូប 
២. ង្លើកទី២ សមយ័ប្បជំុង្ធែើង្ៅនងៃទី ០៤ ខខ វចិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៩ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្នួ្ ១១០រូប 
៣. ង្លើកទី៣ សមយ័ប្បជំុង្ធែើង្ៅនងៃទី ២៦ ខខ វចិឆកា ឆ្ន  ំ២០១៩ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្នួ្ ១១០រូប 
៤. ង្លើកទី៤ សមយ័ប្បជំុង្ធែើង្ៅនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៩ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្នួ្ ១១០រូប 
៥. ង្លើកទី៥ សមយ័ប្បជំុវសិាមចា ង្ធែើង្ៅនងៃទី ១៣ ខខ មនីា ឆ្ន  ំ២០២០ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្ួន្ ១១៧រូប 
៦. ង្លើកទី៦ សមយ័ប្បជំុវសិាមចា ង្ធែើង្ៅនងៃទី ២៦ ខខ មនីា ឆ្ន  ំ២០២០ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្ួន្ ១០៩រូប 
៧. ង្លើកទី៧ សមយ័ប្បជំុវសិាមចា ង្ធែើង្ៅនងៃទី ៣០ ខខ មនីា ឆ្ន  ំ២០២០ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្ួន្ ១២១រូប 
៨. ង្លើកទី៨ សមយ័ប្បជំុង្ធែើង្ៅនងៃទី ១០ ខខ ង្មសា ឆ្ន  ំ២០២០ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្នួ្ ១១៥រូប 
៩. ង្លើកទី៩ សមយ័ប្បជំុង្ធែើង្ៅនងៃទី ០៤-០៥ ខខ មងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដចូលរមួសមយ័ប្បជំុចំន្នួ្ ១១២រូប  
 

តំណាករាស្តសរបង្ចេញមតិ ១៤រូប 

បង្ចេញមតិ ២៨ដក 

រយៈង្ពលសរុប ២៤១នាទ ី
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រូបភាពខាខង្លើង្ន្ុះបង្កា ញថា កនុខសមយ័ប្បជំុឆ្ន ទីំ២ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសដ១៤រូប ខដ្លបាន្ង្ ើខ

បង្ចេញមតិ និ្ខាន្ចំន្នួ្ ៣៨ដ្ខ ង្បើគិតជារយៈង្ពលាន្ប្បាណ ២៤១នាទី។  
ប្កាវែកិទី១ ការង្ប្បៀបង្ធៀបចំន្នួ្នន្ការង្ ើខបង្ចេញមតិរបស់តំណាខរាស្រសត 

 
 

 ង្ៅកនុខប្កាវែិកខាខង្លើ ង្បើង្ធែើការង្ប្បៀបង្ធៀបឆ្ន ទីំ២ ដូ្ចោន នន្អាណតតិទី៥ និ្ខអាណតតិទី៦ ខុមខស្រវែល 
សង្ខេតង្ ើញថា ឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតតិទី៥ ាន្តំណាខរាស្រសត ៤៣រូប (តំណាខរាស្រសតពីរគណបកសខដ្លាន្
អាសន្ៈង្ៅកនុខសភា) និ្ខរយៈង្ពលរវូតដ្ល់១១៩៩នាទី ង្ ើខបង្ចេញមតិង្ប្ចើន្ជាខ៥ដ្ខនន្ឆ្ន ទីំ២ 
អាណតតិទី៦។  
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ឆ្ន ទំី២ ន្ីតិកាលទី៥ ឆ្ន ទំី១ ន្ីតិកាលទី៦ ឆ្ន ទំី២ ន្ីតិកាលទី៦

ចំន្ួន្តំណាខរាស្រសត រយៈង្ពល



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 13 នន 45 

ប្កាវែកិទី២ ប្បង្ភ្ទនន្ការបង្ចេញមតិរបស់តំណាខរាស្រសតកនុខសមយ័ប្បជំុ 

 
 

តាមការអ្ង្ខេតរបស់ខុមខស្រវែល ការបង្ចេញមតិរបស់អ្នកតំណាខរាស្រសដកនុខការពិភាកាង្លើង្សចកដី
ប្ ខចាប ់ង្សចកដីង្សនើចាប ់ភាគង្ប្ចើន្បាន្ង្ផ្ទដ តង្លើន្យ័ជាវជិជាន្ (សរង្សើរ ោបំ្ទង្ោលន្ង្យាបាយរបស់
រដ្ឋឋ ភ្បិាល និ្ខង្លើកទឹកចិតដកនុខការអ្នុ្តដន្)៍។ ខលឹមសារន្យ័ជាវជិជាន្ង្ន្ុះ ាន្ប្បាណជា ២២២នាទី ង្សមើ
នឹ្ខ ៩២.១ភាគរយ នន្ចំន្ួន្បង្ចេញមតិសរុប។ ការបង្ចេញមតិកនុខន្យ័អ្ពាប្កឹតគឺប្បាណ ១៧នាទី ង្សមើ
នឹ្ខ ៧.១ភាគរយនន្ចំន្នួ្បង្ចេញមតិសរុប ចំខណកការបង្ចេញមតិកនុខន្យ័ខបបអ្វជិជាន្គឺប្បាណ ២
នាទីង្សមើនឹ្ខ ០.៨ភាគរយនន្ចំន្នួ្បង្ចេញមតិសរុបកនុខឆ្ន ទីំ២។  

ការបង្ចេញមតិជាវជិជាន្កនុខសមយ័ប្បជំុង្ន្ុះ ខុមខស្រវែល បាន្សង្ខេតង្ ើញាន្ខលឹមសារង្លើក
ង្ ើខកនុខការបង្ចេញមតិកនុខនាមជាតំណាខរាស្រសតចំង្ ុះង្សចកតីប្ ខ ឬង្សនើចាបោ់ខំង្នាុះ គឺការង្កាត
សរង្សើរនន្ង្សចកតីប្ ខចាប ់និ្ខការបង្ខេើតចាប។់ ដូ្ចកាលពីនងៃទី១០ ខខង្មសា ឆ្ន ២ំ០២០ រដ្ឋសភា បាន្
ង្ធែើការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ង្លើង្សចកតីប្ ខចាបស់តី ពីការប្គបប់្គខប្បង្ទសជាតិសាិតកនុ ខភាពអាសន្ន។ ចាប់
ង្ន្ុះប្តូវបាន្រដ្ឋសភាោបំ្ទកនុខសំង្ ខ ១១៥ ង្លើ ១១៥ នន្សាជិកសភាចូលរមួប្បជំុ ។ កនុខការង្លើកង្ ើខ
ពីចាបង់្ន្ុះ ឯកឧតតម ្ខ វ  នុ្ តំណាខរាស្រសតង្ខតតបាតដំ់្បខ ាន្ប្បសាសន្ថ៍ា «ប្បង្ទសណាកង៏្គាន្
ចាបង់្ន្ុះខដ្រ ង្វើយង្យើខតាខំពីសភាធមមនុ្ចាឆ្ន ១ំ៩៩៣ មកគឺមនិ្អាចង្ចញបាន្ង្ទចាបង់្ន្ុះ ង្ទើបខតង្ពល
ង្ន្ុះ»។ ឯកឧតតម ទី សុគន្ធ តំណាខរាស្រសតមណឌ លង្ខតតកណាត ល បាន្ាន្ប្បសាសន្ក៍នុខអ្ខាប្បជំុថា «អ្បអ្រ
សាទរសង្មតច វ ុន្ ខសន្ បាន្ផ្តួចង្ផ្តើមង្សចកតីប្ ខចាបខ់ដ្លប្សបង្ៅតាមសាា ន្ភាពង្ន្ុះ។ ប្បង្ទសធំៗ 

ន្យ័ជា
វជិជាន្
92.1%

ន្យ័អ្វជិជ ាន្
0.8%

ន្យ័អ្ពាប្កិតយ
7.1%



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 14 នន 45 

កនុខពិភ្ពង្លាកបាន្ប្បកាន្យ់កនូ្វការប្គបប់្គខប្បង្ទសកនុខសាា ន្ភាពអាសន្ន»។ មតិជាអ្វជិជាន្វញិ 
តំណាខរាស្រសតមនិ្បាន្ង្លើកង្ ើខង្ដ្ឋយមតិភាគង្ប្ចើន្ង្នាុះង្ទ ង្វើយការរុិះគន្ពី់ចាបខ់ដ្លបាន្ង្លើកមក
ជខជក និ្ខអ្នុ្មត័កម៏និ្បាន្បង្កា ញពីភាពខែុះខាត ឬចង្នាល ុះប្បង្ហាខនន្ង្សចកតីប្ ខចាបខ់ដ្រ។ កាលពីនងៃទី
៨ ខខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ ឯកឧតតម ប្បាជា ចន័្ទ បាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិង្លើចាបស់តីពី«ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ង្ស
ចកតីប្ ខចាបស់តី ពី កិចេការ រអ្នកង្ប្បើប្បាស់» គឺបាន្ង្សនើសំុលុបខលឹមសារកនុខចំណុចខលុះង្ចាលង្ប្ ុះវាជាន្ោ់ន
ជាមយួាប្តាខាខង្ដ្ើម...។ មតិខបបអ្ពាប្កឹត ខុមខស្រវែលង្ ើញាន្តំណាខរាស្រសតបង្ចេញមតិោកទ់ខនឹ្ខ
ខបបអ្ធាប្កិតង្ន្ុះ ដូ្ចជា ង្ៅកនុខសមយ័ប្បជំុវសិាមចាសាធារណៈនងៃទី៥ ខខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ង្លាក
ជំោវ ង្ឡាក ង្ខខ បាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិកនុខរង្បៀបវារៈទី៣ «ង្សចកតីប្ ខចាបស់តី ពី ការជយួ ោន ង្ៅវញិង្ៅមក
ខផ្នកចាបក់នុ ខវស័ិយប្ពវមទណឌ »ថា ង្សចកតីប្ ខចាបង់្ន្ុះ គឺង្ដ្ើមបបី្បយុទធប្បឆ្ខំប្ពវមទណឌ  ជាពិង្សសបទ
ឧប្កិដ្ឋឆ្លខខដ្ន្ អំ្ង្ពើង្ភ្រវកមម ប្ពមោខំការសាអ តប្បាក ់និ្ខវិរចាបបោន្ង្ភ្រវកមមជាង្ដ្ើម...។ 
ប្កាវែកិទី៣ ការង្ប្បៀង្ធៀបប្បង្ភ្ទនន្ការបង្ចេញមតិ 

 
 លទធផ្លកនុខតារាខខាខង្លើបាន្បង្កា ញថា ឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ តំណាខរាស្រសតបាន្បង្ចេញមតិចំន្នួ្ ២៤១
នាទី ង្ប្ចើន្ជាខឆ្ន ទីំ១ (២០៩នាទី)។ ការបង្ចេញមតិកនុខសមយ័ប្បជំុសភាង្ន្ុះ អ្ែីខដ្លង្យើខង្មើលង្ ើញគឺ
ន្យ័ជាវជិជាន្កនុខការសង្សើរ ឬការង្លើកតង្មេើខពីខលឹមសារនន្ចាបខ់ដ្លតំណាខរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលបាន្ង្លើក
ង្ ើខ មនិ្ខុសពីឆ្ន ទីំ១ ង្ទ។  

លទធផ្លនន្ការង្ប្បៀបង្ធៀបប្បង្ភ្ទនន្ការបង្ចេញមតិរបស់តំណាខរាស្រសត បាន្បង្កា ញថា ឆ្ន ទីំ២ 
ដូ្ចោន នន្សមយ័ប្បជំុកនុខអាណតិតទី៥ និ្ខទី៦ ាន្រយៈង្ពលខុសោន ។ ឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតតិទី៥ ាន្រយៈ
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ឆ្ន ទំី១ ន្ីតិកាលទី៦ ឆ្ន ទំី២ ន្ីតិកាលទី៦



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 15 នន 45 

ង្ពល ១១៩៩នាទី រឯីអាណតតិទី៦ ាន្ខត ២៤១នាទី តិចជាខ ៥ដ្ខ ង្វើយនាទីខដ្លបាន្បង្ចេញមតិភាគ
ង្ប្ចើន្គឺ សំង្ៅង្លើន្យ័អ្ពាប្កឹត ផ្ទុយពីអាណតតិទី៦ ការបង្ចេញមតិភាគង្ប្ចើន្គឺន្យ័ជាវជិជាន្។ 
ប្កាវែកិទី៤ រយៈង្ពលខដ្លតំណាខរាស្រសតនី្មយួៗបាន្បង្ចេញមតិកនុខសមយ័ប្បជំុ 

 
ប្កាវែិកខាខង្លើ បាន្បង្កា ញពីអ្នកតំណាខរាស្រសដោខំ១៤រូប បាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិ។ តំណាខរាស្រសត

ោខំ ១៤រូបង្នាុះាន្ ឯកឧតដម ្ខ វុន្ បាន្ង្ ើខង្ធែើការបង្ចេញមតិបាន្ចំន្នួ្ ៩ដ្ខ ង្សមើនឹ្ខ ៥៦នាទី 
និ្ខាន្រយៈង្ពលង្ប្ចើន្ជាខតំណាខរាស្រសតដ្នទង្ទៀត។ កនុខចំង្ណាមតំណាខរាស្រសតខដ្លបាន្ង្ ើខបង្ចេញម
តិ។ ាន្តំណាខរាស្រសតជាស្រសតីខត ១រូបប ុង្ណាណ ុះគឺ ង្លាកជំោវ ង្ឡាក ង្ខខ បាន្ង្ ើខង្ធែើការបង្ចេញមតិបាន្
ចំន្នួ្ ៤ដ្ខ ង្សនើនឹ្ខ ៣៣នាទី។ 
១.២ ភាពចប្មខូចប្ាសនន្ការបង្ខេើតចាប ់

 កនុខឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតតិទី៦ រដ្ឋសភាបាន្ប្បជំុង្ដ្ឋយង្លើកយករង្បៀបវារៈមកពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័
ចំន្នួ្ ៣៨ រង្បៀបវារៈ។ កនុខចំង្ណាមរង្បៀបវារៈខដ្លបាន្ង្លើកយកមកពិភាកាង្នាុះ ាន្រង្បៀបវារៈចំន្នួ្ 
២ ខដ្លាន្ភាពចប្មូខចប្ាសសប្ាបប់្បជាជាតិខខមរ និ្ខដំ្ង្ណើ រការលទធិប្បជាធិបង្តយយ។ ចាបោ់ខំ២ 
ង្នាុះាន្ដូ្ចជា៖ 
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1. ង្សចកតីប្ ខចាប ់ សតីពីការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា បំង្ពញបខន្ាមង្លើសន្ធិ
សញ្ហា កំណតប់្ពំខដ្ន្រដ្ឋឆ្ន ១ំ៩៨៥ និ្ខសន្ធិសញ្ហា បំង្ពញបខន្ាមឆ្ន ២ំ០០៥ រវាខប្ពុះ
រាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខសាធារណរដ្ឋសខាមនិ្យមង្វៀតណាម។ 

2. ការអ្នុ្មត័ង្លើង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការប្គបប់្គខប្បង្ទសជាតិសាិតកនុខភាពអាសន្ន។ 

ង្យាខង្លើរបាយការណ៍នន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខប្បង្ទសង្វៀតណាម បាន្ង្បាុះបង្ង្កា លប្ពំ
ខដ្ន្ចាបពី់ង្ខតតរតន្គិរ ីរវូតដ្ល់ង្ខតតកំពត ពីខខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៦ ដ្ល់ខខកកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ សង្ប្មចបាន្
លទធផ្ល ៨៤% នន្បង្ង្កា លប្ពំខដ្ន្ធំខដ្លាន្ចំន្ួន្ ៣៧៥បង្ង្កា ល ង្លើដី្ជាកខ់សតខខដ្លបាន្ង្បាុះង្ៅ
តាមបង្ណាត យខខសប្ពំខដ្ន្រមួរវាខប្បង្ទសោខំពីរ ខដ្លាន្ប្បខវខប្បាណជាខ១២៧០គី ូខម ប្ត។ បញ្ហា
ប្ពំខដ្ន្ង្ន្ុះ បាន្ង្ធែើឱ្យសកមមជន្ន្ង្យាបាយ អ្នកង្ធែើការ កដូ៏្ចជាអ្នកខែល់ខាែ យង្រឿខប្ពំខដ្ន្មយួចំន្នួ្រខការ
គំរាមកំខវខ ជាបប់ទង្ចាទប្បកាន្ពី់តុលាការ ង្វើយាន្រវូតដ្ល់ជាបធ់ន្ធនាោរកា៏ន្ ការណ៍ង្ន្ុះបាន្
ង្ធែើឱ្យាន្ភាពចប្មូខចប្ាសយា ខខាល ខំ។ ាន្ភាពចប្មូខចប្ាស កង៏្ប្ ុះខតអ្នកខាែ យខែល់ង្រឿខប្ពំខដ្ន្
យល់ថា សន្ធិសញ្ហា ង្ន្ុះបាន្ង្ធែើឱ្យកមពុជាខាតបខ។់ ខបបង្ន្ុះកតី រដ្ឋសភា ខដ្លាន្គណបកសខតមយួង្ៅខត
យកង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា បំង្ពញបខន្ាម ង្លើសន្ធិសញ្ហា កំណតប់្ពំ
ខដ្ន្ឆ្ន ១ំ៩៨៥ និ្ខសន្ធិសញ្ហា បំង្ពញបខន្ាមឆ្ន ២ំ០០៥ រវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខសាធារណរដ្ឋ
សខាមនិ្យមង្វៀតណាម មកអ្នុ្មត័ដ្ខដ្ល។ សន្ធិសញ្ហា ង្ន្ុះ ប្តូវបាន្រដ្ឋសភាយកមកអ្នុ្មត័ កាលពីនងៃទី
៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ខដ្លាន្សំង្ ខយល់ប្ពម ១១០រូបង្លើសាសភាពចូលរូម ១១០រូប ។2  

 រឯីការអ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាប ់ សតីពីការប្គបប់្គខប្បង្ទសជាតិសាិតកនុខភាពអាសន្ន ង្ រង្ពញ
ង្ដ្ឋយមន្ទិលសខសយ័ពីអ្នក កព់ន័្ធ ង្ដ្ឋយសារចាបង់្ន្ុះមនិ្ប្តូវបាន្រាជរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្បើកឱ្យាន្ការ
ជខជកទូលំទូលាយ ឬផ្តល់ឱ្យាន្ធាតុចូលពីភាគី កព់ន័្ធង្នាុះង្ទ ជាខង្ន្ុះង្ៅង្ទៀត ការតាកខ់តខចាបង់្ន្ុះ 
ចាបពី់ង្ធែើង្សចកតីប្ ខង្ៅកនុខនដ្រដ្ឋឋ ភ្បិាលរវូតរុញដ្ល់រដ្ឋសភាង្ដ្ើមបងី្ធែើការអ្នុ្មត័ គឺាន្រយៈង្ពលខលី។ 
ាន្មតិជាង្ប្ចើន្ោខំថាន កជ់ាតិ កដូ៏្ចជាថាន កអ់្ន្តរជាតិថា កមពុជាគរួង្ប្បើង្ពលង្វលាសិកាឱ្យបាន្សីុជង្ប្ៅ
ជាខង្ន្ុះ ង្វើយប្បមូលធាតុចូលពីភាគី កព់ន័្ធឱ្យបាន្ង្ប្ចើន្មុន្នឹ្ខបង្ខេើតចាបង់្ន្ុះ ប្កុមង្ន្ុះកប៏ាន្រុិះគន្់
ង្លើង្សចកតីប្ ខចាបង់្ន្ុះថា ង្ធែើង្ ើខកនុខង្ោលបំណខរតិបន្តឹខង្សរភីាពខផ្នកន្ង្យាបាយ ខដ្លបខន្ាមង្លើ
សាា ន្ភាពកំពុខតាន្តឹខប្សាប។់3 ទទលួបាន្ការរុិះគន្ពី់មតិជាតិ និ្ខអ្ន្តរជាតិខមន្ ខតរដ្ឋឋ ភ្បិាលថា ការ
បង្ខេើតចាបង់្ន្ុះង្ ើខ គឺង្ដ្ើមបបុីពែង្វតុការ រអាយុជីវតិពលរដ្ឋ និ្ខការ រសន្តិសុខជាតិ។4 ង្បើង្ោុះជាាន្
មតិខខែខគំនិ្តោន កនុខការបង្ខេើតចាបង់្ន្ុះកង៏្ដ្ឋយ កង៏្សចកតីប្ ខចាបង់្ន្ុះប្តូវបាន្រដ្ឋសភា ង្លើកយកមក
ប្បជំុ និ្ខអ្នុ្មត័ង្ដ្ឋយរលូន្ផ្ខខដ្រ ង្ៅនងៃទី១០ ខខង្មសា ឆ្ន ២ំ០២០ ខដ្លាន្ ៥ជំពូក និ្ខ១២ាប្តា 
                                                           
2 https://bit.ly/39hoKPw 
3 https://www.cambodiadaily.com/2020/04/07/13/44/47962/  
4 http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/opinioneditorial/153298-2020-04-01-04-54-55.html  

https://bit.ly/39hoKPw
https://www.cambodiadaily.com/2020/04/07/13/44/47962/
http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/opinioneditorial/153298-2020-04-01-04-54-55.html
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ង្ដ្ឋយសំង្ ខអ្នុ្មត័ោំខប្សុខ១១៥ ង្លើ ១១៥សំង្ ខ។ ង្យាខតាមង្សចកតីខងលខង្វតុរបស់រដ្ឋឋ ភ្បិាល
កមពុជា ការបង្ខេើតចាបង់្ន្ុះង្ ើខ គឺង្ដ្ឋយខផ្អកតាមាប្តា ២២ងមី នន្រដ្ឋធមមនុ្ចា កមពុជា ខដ្លបាន្ខចខថា     
«ង្ៅង្ពលប្បជាជាតិប្ប មមុខនឹ្ខង្ប្ោុះថាន ក ់ ប្ពុះមហាកសប្តប្ទខប់្បកាសប្បោន្ដំ្ណឹខជាសាធារណៈ
ដ្ឋកប់្បង្ទសជាតិសាិតកនុខភាពអាសន្ន ង្ប្កាយពីបាន្មតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមស្រន្តី ប្បធាន្រដ្ឋសភា និ្ខ
ប្បធាន្ប្ពឹទធសភា»។ កប៏ ុខន្ត ាប្តា២២ងមី កដូ៏្ចជាាប្តាដ្នទង្ទៀតនន្រដ្ឋធមមនុ្ចាកមពុជាឆ្ន ១ំ៩៩៣ង្ន្ុះ ពំុ
បាន្ខចខអំ្ពីវធិាន្ការប្គបប់្គខប្បង្ទសជាតិ ង្ប្កាយពីប្តូវបាន្ប្បកាសដ្ឋកប់្បង្ទសជាតិឲ្យសាិតកនុខភាព
អាសន្នង្ដ្ឋយប្ពុះមហាកសប្តង្នាុះង្ទ។5  

២.ការចុុះមូលដ្ឋឋ នររេអ់្នក្តំណាករាស្រេត  

តំណាខរាស្រសតកនុខរដ្ឋសភា ជាតំណាខប្បជាជាតិខខមរោខំមូលពំុខមន្ប្ោន្ខ់តជាតំណាខប្បជាពលរដ្ឋ
កនុខមណឌ លរបស់ខលួន្ង្នាុះង្ទ (រដ្ឋធមមនុ្ចា  ាប្តា៧៧)។ រដ្ឋសភាបាន្ប្បជំុជាសាមចា ពីរដ្ខកនុខមយួឆ្ន ។ំ 
សមយ័ប្បជំុនី្មយួៗ ាន្ង្ងរៈង្វលាយា ខតិច ៣ខខ (រដ្ឋធមមនុ្ចា  ាប្តា៨៣)។ ង្ប្ៅពីតនួាទីជាអ្នកតាកខ់តខ 
និ្ខអ្នុ្មត័ចាប ់ តំណាខរាស្រសតកា៏ន្អំ្ណាចមយួង្ទៀត ខដ្លាន្ខចខកនុខាប្តា៨៩ ាប្តា៩៦ ាប្តា
៩៧ និ្ខាប្តា៩៨ គឺការផ្តល់អំ្ណាចឱ្យអ្នកតំណាខរាស្រសតាន្សិទធិទាល ករ់ាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ការដ្ឋកសំ់ណួរ
ង្ៅរដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬញតតិសតីបង្នាទ ស។ ង្វតុដូ្ង្ចនុះ ង្ៅរាល់ចង្នាល ុះសមយ័ប្បជំុខដ្លសភាវសិសមកាល ជាង្ពល
ង្វលាមយួផ្តល់ឱ្យតំណាខរាស្រសតាន្លទធភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ ង្ដ្ើមបសួីរសុខទុកេ ឬចុុះជួយ អ្ន្តរាគមន្ង៍្លើបញ្ហា
ង្ផ្សខៗ ជូន្ប្បជាពលរដ្ឋខដ្លជាាេ ស់ង្ឆ្ន ត និ្ខទទួលយកនូ្វអ្ែីខដ្លជាកតីកខែល់របស់ាេ ស់ង្ឆ្ន តមកជខជក
កនុខរដ្ឋសភា។  

ោកទ់ខសកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់តំណាខរាស្រសត អ្ខាការខុមខស្រវែលបាន្កំណតរ់ាបជ់ាចំន្ួន្ដ្ខ។ 
ាន្ន្យ័ថា តំណាខរាស្រសតចុុះង្ៅទីតាខំមយួកខន្លខ ចាតទុ់កថាមយួសកមមភាព។ ង្ោុះបីជាយា ខណា ខុម
ខស្រវែលង្ៅាន្កប្មតិ និ្ខាន្ភាពខែុះខាតខលុះកនុខការប្បមូលពត័ា៌ន្ោកទ់ខង្ៅនឹ្ខសកមមភាពរបស់
តំណាខរាស្រសតផ្ខខដ្រ ង្ប្ ុះថា ង្យើខមនិ្ាន្លទធភាពទទួលបាន្កិចេសវការលអង្ៅកនុខការយិាល័យ
តំណាខរាស្រសតនន្មណឌ លខលុះ និ្ខមនិ្ាន្ពត័ា៌ន្ប្គបប់្ោន្ពី់ប្គបអ់្នកតំណាខរាស្រសតផ្ខខដ្រ។  

ខុមខស្រវែល សូមង្ធែើការវភិាគង្លើទិន្នន្យ័ដ្ឋកក់នុខរបាយការណ៍ ប្តឹមពត័ា៌ន្ខដ្លខុមខស្រវែលាន្។ 
សកមមភាពចុុះតាមមូលដ្ឋឋ ន្ជាកខ់សតខអាចាន្ចំន្នួ្ង្ប្ចើន្ជាខទិន្នន្យ័ខដ្លខុមខស្រវែលប្បមូលបាន្។ 

របាយការណ៍ឆ្ន ទីំ២ គិតចាបពី់នងៃទី០១ ខខកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ដ្ល់នងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
ទិន្នន្យ័ខដ្លខុមខស្រវែលបាន្ប្បមូល ាន្នី្តិវធីិដូ្ចជា ការអ្ង្ខេត និ្ខប្បមូលពត័ា៌ន្ង្លើប្បពន័្ធផ្សពែផ្ាយ

                                                           
5 https://bit.ly/33jws7V 

https://bit.ly/33jws7V


របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 18 នន 45 

ពត័ា៌ន្សខាមង្វែសប ុក និ្ខង្វែសប ុកង្ផ្ករបស់តំណាខរាស្រសតផ្ទទ ល់ ប្បពន័្ធផ្សពែផ្ាយរបស់សារពត័ា៌ន្ 
ការយិាល័យតំណាខរាស្រសតជាង្ដ្ើម។ 
២.១. ចំន្នួ្អ្នកតំណាខរាស្រសត និ្ខចំន្នួ្នន្ការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់តំណាខរាស្រសត 

 កនុខឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតតិទី៦ តាមរយៈការសង្ខេតរបស់ខុមខស្រវែលបាន្បង្កា ញង្លើប្កាវែិកទី៥ ថា កនុខ
ចំង្ណាមតំណាខរាស្រសតចំន្ួន្ ១២៥រូប នន្សាជិករដ្ឋសភាសរុប ាន្សាជិកសភា ១០៤របូ ខដ្លបាន្ង្ធែើ
សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្។ សកមមភាពខដ្លតំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ ាន្ចំន្នួ្សរុប ៨៩៩ង្លើក។ 

ប្កាវែកិទី៥ ចំន្នួ្អ្នកតំណាខរាស្រសតសរបុបាន្ចុុះង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ 

 
ប្កាវែកិទី៦ ការង្ប្បៀបង្ធៀបចំន្នួ្ង្បសកកមមតំណាខរាស្រសតតាមឆ្ន  ំ
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ចំនួ្ន្តំណាខរាស្រសត ចំនួ្ន្ង្លើក



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 
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តាមរយៈទិន្នន្យ័ពីការសង្ខេតរបស់ខុមខស្រវែលបាន្បង្កា ញថា សកមមភាពអ្នកតំណាខរាស្រសតាន្
ចំន្នួ្តិចជាខមុន្ ង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទីំ១ ខតចំន្ួន្អ្នកតំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ាន្ការង្កើន្ង្ ើខ។ កាល
ឆ្ន ទីំ១ នន្អាណតតិទី៦ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសតចុុះង្បសកកមមចំន្នួ្ ៥៥របូ ចុុះបាន្ចំន្នួ្ ១០៤១ង្លើក។ ចំន្នួ្
សកមមភាពង្ន្ុះ ង្ប្ចើន្ជាខង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ ខដ្លាន្ង្បសកកមមខត ៨៩៩ង្លើក (ង្បើគិតជាមធយម
បាន្ខត៩ង្លើកប ុង្ណាណ ុះ កនុខតំណាខរាស្រសតមយួរូប) ង្វើយាន្តំណាខរាស្រសតរវូតដ្ល់ ១០៤របូ បាន្ចុុះមូល
ដ្ឋឋ ន្ ខដ្លចំន្នួ្តំណាខរាស្រសតង្ន្ុះង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ន ទីំ១នន្អាណតតិជាមយួោន  គឺង្ប្ចើន្ជាខ។ ង្ោុះជាយា ខ
ណា កនុខឆ្ន ទីំ២ដូ្ចោន  ខុមខស្រវែល ង្មើលង្ ើញថា អាណតតិទី៥ ង្ៅខតាន្ចំន្នួ្ង្បសកកមមង្ប្ចើន្ជាខ
អាណតតិទី៦ ដ្ខដ្ល។ 
២.២ ង្ោលបំណខរបស់តំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ 

ចំង្ ុះង្ោលបំណខចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់តំណាខរាស្រសត ខុមខស្រវែលបាន្ខបខខចកយកជា ៥ង្ោល
បំណខ ង្ដ្ើមបសីង្ខេតង្ៅង្លើការចុុះតាមមូលដ្ឋឋ ន្របស់តំណាខរាស្រសត។ ង្ោលបំណខសំខាន្់ៗ  ោខំ ៥ង្នាុះ
រមួាន្៖ ១.ការសំង្ណុះសំណាល សួរសុខទុកេ ខចកអំ្ង្ណាយដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋ ២.ការចុុះពប្ខឹខនផ្ទកនុខ
របស់គណៈបកស ៣.ការអ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនា ំ ៤.ការចូលរមួង្វទិកាសាធារណៈ ៥.ការចុុះជយួ អ្ន្តរាគមន្៍
ង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា នានាជូន្ប្បជាពលរដ្ឋង្ៅតាមមូលដ្ឋឋ ន្។  
ប្កាវែចិទី៧ ចំន្នួ្ និ្ខភាគរយអ្នកតំណាខរាស្រសតចុុះតាមមូលដ្ឋឋ ន្ 
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តាមប្កាវែិចខាខង្លើបង្កា ញថា ចំន្ួន្ភាគរយនន្អ្នកតំណាខរាស្រសតង្ៅកនុខនី្តិកាលទី៦ ឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ 
ចុុះង្ៅតាមមូលដ្ឋឋ ន្ភាគង្ប្ចើន្ង្ផ្ទត តសំខាន្ង់្ៅង្លើការសំង្ណុះសំណាល សួរសុខទុកេ ខចកអំ្ង្ណាយដ្ល់
ប្បជាពលរដ្ឋចំន្ួន្ ៧៥៩ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ៨៤.៤ភាគរយនន្សកកមមភាពសរុបចំន្នួ្ ៨៩៩ង្លើក។ សកមមភាព
ចំន្នួ្ ៩៤ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ ១០.៥ភាគរយ គឺជាការចុុះអ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនា។ំ សកមមភាពចំន្ួន្ ៣៣ង្លើក ង្សមើ
នឹ្ខ ៣.៧ភាគរយ គឺជាការចុុះពប្ខឹខនផ្ទកនុខរបស់គណៈបកស រឯីការចុុះជួយ អ្ន្តរាគមន្ង៍្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា
នានាជូន្ប្បជាពលរដ្ឋង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ាន្ចំន្ួន្ ៧ង្លើកង្សមើនឹ្ខ ០.៨ភាគរយ  ចំខណកឯការចូលរមួង្ៅកនុខ
ង្វទិកាសាធារណៈរបស់តំណាខរាស្រសត តាមការសង្ខេតរបស់ ខុមខស្រវែល ង្ ើញាន្ចំន្នួ្ ៨ង្លើក ង្សមើនឹ្ខ ១
ភាគរយ។ 

២.២.១. ការសំង្ណុះសំណាល   

ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ អ្នកតំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះតាមមូលដ្ឋឋ ន្កនុខង្ោលបំណខខបប
សំង្ណុះសំណាល សួរសុខទុកេ និ្ខសង្ាព ធសមទិធផ្លនានាបាន្ចំន្នួ្ ៧៥៩ង្លើក ខដ្លកនុខសកមមភាពង្ន្ុះ
ាន្ោខំសំង្ណុះសំណាលជាមយួប្បជាពលរដ្ឋ ាន្ោខំសំង្ណុះសំណាលជាមយួអាជាា ធរ។ តាមការ
សង្ខេតរបស់ខុមខស្រវែលង្ ើញថា សកមមភាពតំណាខរាស្រសតចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្ន្ុះ ង្ោុះតិចឬង្ប្ចើន្ពួកោត់
ខតខផ្ាភាជ បជ់ាមយួនឹ្ខអំ្ង្ណាយខដ្លជារបស់ផ្ទទ ល់ខលួន្ ឬខលុះង្ទៀតបាន្មកពីសបបុរជន្ ង្ដ្ើមបជូីន្ដ្ល់
ប្បជាពលរដ្ឋ។ ង្ដ្ឋយសារឆ្ន ទីំ២នន្អាណតតិទី៦ង្ន្ុះ កមពុជាកដូ៏្ចជាពិភ្ពង្លាកផ្ខខដ្រ ខដ្លទទលួរខនូ្វ
ជំខឺកូវដី្១៩ ដូ្ង្ចនុះង្ៅកនុខការចុុះមូលដ្ឋឋ របស់តំណាខរាស្រសត គឺខតខខតខណនាបំ្បជាពលរដ្ឋ និ្ខអាជាា ធរឱ្យ
ចូលរមួយា ខសកមមកនុខការប្បយុទធប្បឆ្ខំនឹ្ខជំខឺកូវដី្-១៩ង្ន្ុះ បន្តង្ទៀត តាមបទបញ្ហជ  និ្ខង្សចកតីសង្ប្មច
ង្ផ្សខៗ ប្សបតាមការខណនារំបស់ប្កសួខសុខាភ្បិាល ង្ដ្ឋយប្តូវរស់ង្ៅអ្នាមយ័ខាជ បខ់ជួន្លាខនដ្នឹ្ខសាប ូ 
ឬអាល់កុល រកាគាល តឱ្យបាន្សមប្សប  កា់ ស់ ការដ្ឋកខ់លួន្ឯខឱ្យង្ៅដ្ឋចង់្ដ្ឋយខ កពីង្គរយៈង្ពល 
១៤នងៃ បនាទ បពី់វលិប្ត បពី់ង្ប្ៅប្បង្ទស ជាពិង្សសង្នាុះគឺង្ចៀសវាខការប្បមូលផ្តុ ំោន ាន្មនុ្សសង្ប្ចើន្។ 

ប្គបតំ់ណាខរាស្រសតខដ្លចុុះមូលដ្ឋឋ ន្កម៏និ្ង្ភ្លចខដ្រនូ្វខលឹមសារសំង្ណុះសំណាលខដ្លខតខខតង្លើកង្ ើខថា 
ខលួន្បាន្ នំានូំ្វការផ្ទត ងំ្ផ្ាើសាកសួរសុខទុកេពីថាន កដឹ់្កនារំដ្ឋសភា ឬថាន កដឹ់្កនារំដ្ឋឋ ភ្បិាល ជូន្ប្បជាពលរដ្ឋ 
ឬអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន្ផ្ខខដ្រ។ ការចុុះសំង្ណុះសំណាលអាជាា ធរ ឬប្បជាពលរដ្ឋរបស់តំណាខរាស្រសតាន្ដូ្ច
ជា៖ 

 តំណាខរាស្រសតង្ខតតកណាត ល ឯកឧតតម អ្ ុក ដ្ឋមរ ីនិ្ខឯកឧតតម  ួន្ ផ្លាល រទិធ នាយកខុទទកាល័យ
ង្លាកជំោវ កិតតិសខាវបណឌិ ត  ួន្ សុដ្ឋរ ីអ្នុ្ប្បធាន្ទី២ នន្រដ្ឋសភាចុុះជួបជាមយួអាជាា ធរភូ្ម ិ
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 ុំ និ្ខប្គូង្ពទយ ង្ដ្ើមបងី្លើកទឹកចិតត និ្ខចូលរមួយុទធនាការផ្សពែផ្ាយសតីពី វធីិកាតប់ន្ាយហានី្ភ្យ័
នន្ការឆ្លខជំខឺកូវដី្១៩។  
ង្ដ្ឋយពិនិ្តយង្ ើញពីកិចេខិតខំប្បឹខខប្បខប្បកបង្ដ្ឋយការយកចិតតទុកដ្ឋករ់បស់មស្រន្តីរាជការជំុវញិ
ប្សុកង្លើកខដ្ក ជាពិង្សសអាជាា ធរភូ្ម ិ  ុំ និ្ខប្គូង្ពទយ ខដ្លកំពុខប្បចាកំារង្លើកំណាតផ់្លូវជាតិ
ង្លខ១ សាិតង្ៅចំណុចប្ពំប្បទល់រវាខប្សុកង្កៀន្សាែ យ និ្ខប្សុកង្លើកខដ្ក។ ការចុុះជួប
សំង្ណុះសំណាលង្ន្ុះ បាន្ង្ធែើង្ ើខកាលពីនងៃទី ១៤ ខខង្មសា ឆ្ន ២ំ០២០។ ង្ដ្ឋយកនុខង្នាុះ 
តំណាខរាស្រសតរមួោខំប្កុមការង្ករ និ្ខសបបុរសជន្នានា បាន្ឧបតាមភងវកិា ង្សបៀខឧបង្ភាគ 
បរងិ្ភាគ សាភ រ: និ្ខបរកិាេ រង្ពទយមយួចំន្នួ្ ដ្ល់ប្កុមការង្ករប្សុក ប្កុមការង្ករ ុំ កខកាល ខំប្បជា
ការ រ និ្ខមណឌ លសុខភាពតាមបណាត  ុំ កនុខប្សុកង្លើកខដ្ក៕6  

 (តបូខ មុ)ំ៖ ឯកឧតតម ប្បាជា ចន្ទ តំណាខរាស្រសតមណឌ លតបូខ មុ ំ និ្ខជាប្បធាន្គណៈកមមការទី១ នន្រដ្ឋ
សភា នានងៃទី២៥ ខខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ង្ន្ុះ អ្ង្ចជ ើញជបួសំង្ណុះសំណាលសួរសុខទុកេ ង្ដ្ើមបខីសែខ
យល់ និ្ខង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា  ជាមយួកខកាល ខំ ប្កុមប្បឹកា ុំ ង្មភូ្ម ិអ្នុ្ភូ្ម ិជំន្យួការភូ្ម ិគណៈ
កមមការវតត នាយកសាលា ប្បធាន្មណឌ លសុខភាព ខដ្លជាាេ ស់ង្ឆ្ន តកនុខ ុំចំន្នួ្៣ គឺ ុំទន្លូខ  ុំ
ប្តមូខ ប្សុកង្មមត ់និ្ខ ុំប្ត ខំផ្លុខ ប្សុកពញខប្កក ង្ខតតតបូខ មុ ំ។ 
នាឱ្កាសង្នាុះ ឯកឧតតម ប្បាជា ចន្ទ បាន្ង្លើកង្ ើខអំ្ពីកិចេខិតខំប្បឹខខប្បខរបស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលកមពុ
ជា ខដ្លាន្សង្មតចង្តង្ជា វ ុន្ ខសន្ ជានាយករដ្ឋមស្រន្តី បាន្ង្ធែើឲ្យប្បង្ទសជាតិទទលួបាន្នូ្វសុខ
សន្តិភាពង្សារភាពង្ពញង្លញ និ្ខការអ្ភ្វិឌ្ឍជាតិ ការផ្តល់អ្ែីៗសពែខបបយា ខង្ៅង្អាយប្បជាពលរ
ដ្ឋ។ ឯកឧតតម ប្បាជា ចន្ទ បាន្ផ្ទដ ងំ្ផ្ាើដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋោខំអ្ស់ សូមកំុឲ្យចាញ់ង្បាកង្ជឿង្ឃាសនា
របស់ជន្អ្គតិមយួប្កុម គឺជន្កបតជ់ាតិខដ្លខតខខតង្ឃាសនាបំខបកបំបាកស់ាមគាីភាព ប ុន្ប ខផ្តួល
រលំំរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលប្សបចាប ់ ង្វើយង្យើខអាចាន្ង្ោសទណឌ ដ្ល់ខលួន្និ្ខប្កុមប្គួសារង្យើខង្ដ្ឋយ
មនិ្ដឹ្ខខលួន្ផ្ខខដ្រ។7 

 អ្នកតំណាខរាស្រសតមណឌ លបនាទ យាន្ជយ័ ឯកឧតតម បា ល់ សំង្អ្ឿន្ ង្លាកជំោវ ន្មួ សុភ្ណ័ ឯក
ឧតតម អីុ្  ុខ និ្ខឯកឧតតម អ្ ុ៊ុំ រាប្តី អ្ភ្បិាលនន្គណ:អ្ភ្បិាលង្ខតត អ្មដំ្ង្ណើ រង្ដ្ឋយប្កុមការង្ករ
ង្ខតតចុុះជួយ ប្សុក និ្ខអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន្ អ្ង្ចជ ើញចុុះជបួសំង្ណុះសំណាលសួរសុខទុកេ និ្ខនាយំក
អំ្ង្ណាយជាសាភ រៈមយួចំន្នួ្ ង្ៅខចកជូន្ប្បជាពលរដ្ឋចំន្នួ្ ៥០ប្គួសារ ខដ្លាន្ជីវភាពខែុះខាត 
និ្ខចាស់ជរា កនុខ ុំតាគខ ់ ប្សុកា ន  ង្ខតតបនាទ យាន្ជយ័ នាប្ពឹកនងៃទី១២ ខខកកតដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០២០។8 

                                                           
6 AKP កណាដ ល នងៃទី១៥ ខខង្មសា ឆ្ន ២ំ០២០ https://www.information.gov.kh/articles/17950 
7 នងៃ ពុធ, 26 កុមភៈ, 2020 អ្តាបទង្ដ្ឋយ Nou Seyha  https://www.cpp.org.kh/details/185681 
8 AKP បនាទ យាន្ជយ័ នងៃទី១២ ខខកកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២០  https://www.information.gov.kh/articles/16227 

https://www.information.gov.kh/articles/17950
https://www.cpp.org.kh/details/185681?view=
https://www.cpp.org.kh/details/author/seyha?view=
https://www.cpp.org.kh/details/185681
https://www.information.gov.kh/articles/16227
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 នប លិន្៖ ង្លាកជំោវបណឌិ ត បាន្ ប្សីមុ ំ តំណាខរាស្រសតមណឌ លនប លិន្ និ្ខជាប្បធាន្គណ:កាម ធិ
ការសាខាកាកបាទប្កវមកមពុជាង្ខតតនប លិន្ កាលពីនងៃទី១២ ខខង្មសា ឆ្ន ២ំ០២០ រមួនឹ្ខប្កុម
ការង្ករ និ្ខអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន្ភូ្ម ុិំ បាន្បន្តចុុះសួរសុខទុកេ និ្ខផ្តល់អំ្ង្ណាយជាង្ប្គឿខឧបង្ភាគ
បរងិ្ភាគដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋ ចាស់ជរាាន្ជីវភាពខែុះខាតកនុខភូ្មងិ្កាុះខកវ  ុំសាលាង្ប្ៅ ប្សុក
សាលាង្ប្ៅ ង្ខតតនប លិន្ ង្ដ្ើមបសីប្មួលការលំបាកតាមសវគមន្ខ៍ដ្លរខផ្លប ុះ ល់ពីវបិតតិនន្
ការរកីរាលដ្ឋលជំខឺកូវដី្១៩។ កនុខឱ្កាសង្នាុះង្លាកជំោវ បាន្នាបំណាត ំង្ផ្ាើសាកសួរសុខទុកេពី
សំណាកស់ង្មតចង្តង្ជា វ ុន្ ខសន្ នាយករដ្ឋមស្រន្តី និ្ខសង្មតចកិតតិប្ពឹទធបណឌិ ត ប ុន្ រា នី្ វ ុន្ ខសន្ 
ជូន្ចំង្ ុះប្បជាពលរដ្ឋោខំអ្ស់កនុខង្ខតតនប លិន្ ង្ដ្ឋយជានិ្ចេកាលសង្មតចខតខខតគិតគូរពីសុខទុកេ 
និ្ខជីភាពរស់ង្ៅរបស់ប្បជាពលរដ្ឋោខំអ្ស់ង្ៅទូោខំប្បង្ទស ង្ដ្ឋយអំ្ ុខង្ពលង្ន្ុះ រាជរដ្ឋឋ ភ្បិា
ល បាន្យកចិតតទុកេដ្ឋកខ់ពស់បំផុ្តចំង្ ុះសុខុាលភាពប្បជាពលរដ្ឋទូោខំប្បង្ទស ង្ដ្ឋយបាន្
ដ្ឋកង់្ចញវធិាន្នានាជាង្ប្ចើន្ ង្ដ្ើមបបី្បយុទធប្បឆ្ខំ បង្កេ រទបស់ាេ តក់ាររកីរាលដ្ឋលនន្ជំខឺកូវដី្១៩ 
ង្ធែើយា ខណាកំុឱ្យជំខឺង្ន្ុះ ាន្ការរកីរាលដ្ឋលដ្ល់សវគមន្។៍9 

 ង្ៅប្ពឹកនងៃទី៥ ខខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ឯកឧតតម ខនួ្ ង្ប ៀន្ តំណាខរាស្រសតមណឌ លង្ខតតខកប និ្ខជា
សាជិកគណ:កមមការសុខាភ្បិាល សខាមកិចេ អ្តីតយុទធជន្ យុវនី្តិសមបោ ការង្ករបណដុ ុះ
បណាដ លវជិាជ ជីវៈ និ្ខកិចេការនារ ី នន្រដ្ឋសភា រមួដំ្ង្ណើ រង្ដ្ឋយសាជិកប្កុមប្បឹកា  ុំអ្ង្ង្កេ ល 
ជំន្យួការ ភូ្មអិ្ង្ង្កេ ល និ្ខមស្រន្តីប្បចាកំារង្ៅទីសាន កក់ាររដ្ឋសភាង្ខតតខកប បាន្អ្ង្ចជ ើញចុុះសួរសុខ
ទុកេ និ្ខបាន្នាយំកអំ្ង្ណាយឧបតាមភដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋរខង្ប្ោុះង្ដ្ឋយខយល់កស្រនាត កចំ់ន្ួន្ ៧ប្គួសារ 
សាិតកនុខភូ្មអិ្ង្ង្កេ ល  ុំអ្ង្ង្កេ ល ប្សុកដំ្ណាកច់ង្ខអើរ ង្ខតតខកប ង្ដ្ឋយកនុខមយួប្គួសារទទួលបាន្
អ្ខេរ ១៥គី ូប្កាម ប្តីខកំប ុខ ៥កំប ុខ ទឹកសីុអីុ្វ ៣ដ្ប សាប ូ ១ដំុ្ ប្កា ១ សារុខ ១ និ្ខងវកិា 
៥០.០០០ង្រៀល។ បនាទ បម់ក ឯកឧតតម និ្ខប្កុមការង្ករបាន្អ្ង្ចជ ើញចូលរមួឧបតាមភដ្ល់ប្គសារសព
ង្ៅភូ្មភិ្នលំាវ  ុំពខទឹក ប្សុកដំ្ណាកច់ង្ខអើរ ង្ខតតខកប ផ្ខខដ្រ ។10 

 ង្ខតតសទឹខខប្តខ៖ ឯកឧតតម  ូយ សុផ្ទត អ្នកតំណាខរាស្រសតមណឌ លសទឹខខប្តខ បាន្ដឹ្កនាមំស្រន្តីង្ប្កាម
ឱ្វាទ អ្មដំ្ង្ណើ រង្ដ្ឋយអ្ភ្បិាលរខង្ខតត តំណាខឯកឧតដមអ្ភ្បិាលង្ខតតសទឹខខប្តខ មស្រន្តីបង្ចេកង្ទស 
និ្ខគណៈអ្ភ្បិាលប្សុក ថាឡាបរវិា ត ់ បាន្អ្ង្ចេ ើញចុុះសួរសុខទុកេប្បជាពលរដ្ឋ និ្ខបាន្ប្តួតពិនិ្
តយអំ្ពីវឌ្ឍន្:ភាព នន្ការសាខសខផ់្លូវប្កាលប្គួសប្កវមឆ្លខកាត ុ់ំចំន្ួន្៤ ខដ្លសាិតង្ៅកនុខ ប្សុក
ថាឡាបរវិា ត ់និ្ខប្សកុង្សៀមបូក កនុខខដ្ន្ដី្រដ្ឋបាលង្ខតតសទឹខខប្តខ ។ ាន្ប្បសាសន្ង៍្ៅកាន្ប់្បជា
ពលរដ្ឋ ឯកឧតតម  ូយ សុផ្ទត បាន្ង្លើកង្ ើខនូ្វប្បសាសន្ផ៍្ទត ងំ្ផ្ាើ និ្ខសួរសុខទុកេពីសំណាក ់ស
ង្មតចង្តង្ជា វ ុន្ ខសន្ នាយករដ្ឋមស្រន្តីនន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខ សង្មដចកិតតិប្ពឹទធបណឌិ ត ប ុន្រា 
នី្ វ ុន្ខសន្ ង្ដ្ឋយសង្មតចោខំង្ទែរខតខខតយកចិតតទុកដ្ឋកពី់សុខទុកេរបស់បខបអូន្ប្បជាពលរដ្ឋង្ៅ
តាមមូលដ្ឋឋ ន្នានា ង្វើយជាពិង្សសង្នាុះ គឺង្ៅតំបន្ដ់្ឋចប់្សយា លខដ្លជបួការលំបាក និ្ខង្កយ

                                                           
9 ថ្ងៃ ច័ន្ទ  ទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្ន ាំ ២០២០ http://www.apsaracentral.com/article/24686  
10 PEN AKAKMONYAUGUST 5, 2020 4-ព័ត៌មាន្-NEWS https://www.ggi.law/18990 
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រខង្ប្ោុះ ។ ឯកឧតតម បាន្បខន្ាមថា  ង្ដ្ឋយង្មើលង្ ើញពីទុកេលំបាករបស់បខបអូន្ប្បជាពលរដ្ឋង្យើខ 
អំ្ពីការខែុះខាតផ្លូវសប្ាបង់្ធែើដំ្ង្ណើ រ និ្ខដឹ្កជចជូ ន្កសិផ្លង្ៅកាន្ទី់ប្បជំុជន្ ង្ដ្ឋយពីមុន្ង្ធែើ
ដំ្ង្ណើ រាន្ការលំបាក តាមនប្ពចាស់ ឆ្លខអូ្រ តាមម ូតូ ឬង្ោយន្ត និ្ខង្ប្បើរយៈង្ពលយូរផ្ខខដ្រ ខត
ង្ពលង្ន្ុះាន្ផ្លូវប្គួសប្កវមសប្ាបង់្ធែើដំ្ង្ណើ រ និ្ខ ជយួ សប្មួលបាន្មយួកប្មតិ ជួយ កាតប់ន្ាយ
ង្ពលង្វលា និ្ខងវកិាជាង្ដ្ើម ។ ទន្ទឹមនឹ្ខង្នាុះ ឯកឧតតម បាន្សំណូមពរដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋខដ្លរស់
ង្ៅតំបន្ង់្ន្ុះសូមង្ធែើយា ខ ប្តូវង្ចុះខងរកាផ្លូវង្ន្ុះឲ្យបាន្គខវ់ខស តដ្ល់កូន្ង្ៅជំនាន្ង់្ប្កាយ បាន្
ង្ប្បើប្បាស់កនុខការង្ធែើដំ្ង្ណើ រប្បកបង្ដ្ឋយភាពង្កយប្សួល។11 

២.២.២.ការចុុះពប្ខឹខនផ្ទកនុខរបស់គណៈបកស 

ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ កម៏និ្ខុសពីឆ្ន ទីំ១ខដ្រ ខុមខស្រវែលបាន្សង្ខេតង្ ើញថាសកមមភាព
ខដ្លអ្នកតំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះតាមមូលដ្ឋឋ ន្កនុខង្ោលបំណខចុុះពប្ខឹខនផ្ទកនុខរបស់បកស ាន្ចំន្នួ្ ៣៣ង្លើ
ក។ ខលឹមសារនន្ការចុុះពប្ខឹខនផ្ទកនុខគណបកសង្ន្ុះាន្ករណីដូ្ចខាខង្ប្កាម៖ 

 ង្ៅប្ពឹកនងៃទី ០៩ ខខកុមភ: ឆ្ន  ំ២០២០ ឯកឧតតម នាយឧតតមង្សនី្យ ៍ឧបនាយករដ្ឋមស្រន្តី ខក គឹម
យា ន្ អ្នកតំណាខរាស្រសតមណឌ លង្ខតតបនាទ យាន្ជយ័ និ្ខជាប្បធាន្ប្កុមការង្ករថាន កជ់ាតិចុុះជយួ 
ង្ខតតបនាទ យាន្ជយ័ បាន្អ្ង្ចជ ើញជាអ្ធិបតីកនុខពិធីប្បជំុផ្សពែផ្ាយ សាម រតីសន្និបាតគណ:កាម ធិ
ការកណាដ ល ង្លើកទី៤២ អាណតតិទី៥ ង្ៅមន្ទីរគណបសង្ខតត។12 

 កិចេប្បជំុបូកសរុបការង្ករគណបកស និ្ខប្កុមការង្ករចុុះជួយ ង្ខតតកំពខច់ាមប្បចាឆំ្ន ២ំ០១៩ និ្ខ
ង្លើកទិសង្ៅភារកិចេឆ្ន ២ំ០២០ ប្ពមោខំផ្សពែផ្ាយខលឹមសារនន្សន្និបាតគណៈកាម ធិការកណាត ល
ង្លើកទី៤២ ង្ប្កាមអ្ធិបតីភាពដ្ខ៏ពខខ់ពស់របស់ឯកឧតតមឧបនាយករដ្ឋមស្រន្តី យឹម នឆ្លី ប្បធាន្ប្កុម
ការង្ករថាន កក់ណាត លចុុះជួយ ង្ខតតកំពខច់ាម ង្ៅនងៃអាទិតយ ១ ង្រាច ខខា  ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ពស 
២៥៦៣ ប្តូវនឹ្ខនងៃទី០៩ ខខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។13 

 ង្ៅរង្សៀលនងៃទី១៥ ខខឧសភា ឆ្ន  ំ២០២០ ឯកឧតតម ប ូ ឡា ំសាជិកគណៈកាម ធិការកណាត ល 
និ្ខជាអ្នកតំណាខរាស្រសតមណឌ លរតន្គិរ ីបាន្អ្ង្ចជ ើញចូលរមួកិចេប្បជំុសតីពី ជីវភាពការង្ករគណបកស
របស់ប្កុមការង្ករគណបកសចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ង្ខតតរតន្គិរ ី កិចេប្បជំុង្ន្ុះបាន្ប្បារពធង្ ើខង្ៅសាល
មង្ហាប្សពសង្មតចង្តង្ជាវ ុន្ ខសន្។14 

                                                           
11 ង្ដ្ឋយ៖ា  ង្ដ្ខ  នងៃ អ្ង្កា រ ទី ២១ ខខ មករា ឆ្ន  ំ២០២០ http://apsaracentral.com/article/21813 

12 ង្វែសប ុកង្ផ្ក ខុទទកាល័យឯកឧតតម នាយឧតតមង្សនី្យ ៌ ឧបនាយករដ្ឋមស្រន្តី ខក គឹមយា ន្ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2881592571902890&id=1115449705183861   
13 ឯកឧតតមឧបនាយករដ្ឋមស្រន្តី យឹម នឆ្លី-Yim ChhayLy  
https://www.facebook.com/yimchhaylydeputyprimeminister/posts/2672527766163730 

14 https://www.facebook.com/boulamlawmaker/posts/652251922022635  

http://apsaracentral.com/article/21813
https://www.facebook.com/%E1%9E%81%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%A7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98-%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%A7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%99%E1%9F%8C-%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8-%E1%9E%80%E1%9F%82-%E1%9E%82%E1%9E%B9%E1%9E%98%E1%9E%99%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%93-1115449705183861/?__cft__%5b0%5d=AZWZdT8jztT-YqSYdzvLpSlv7no-qetkfWgjK-9EAWYl206oKCT-hEb8LY_7hmz-DGsljMLKsWAopHWJWcbIfkaE4Qu0Roj2dFS54I56dm1KsyRZZx-_KlZx14Qle0EFxpayZA9VluXALy5CKk_gF1uj&__tn__=-UC%2CP-R
file:///D:/OneDrive%20-%20COMFREL/COMFREL/2020/សភាជាតិ/ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី%20យឹម%20ឆៃលី-Yim%20ChhayLy%20%20https:/www.facebook.com/yimchhaylydeputyprimeminister/posts/2672527766163730
file:///D:/OneDrive%20-%20COMFREL/COMFREL/2020/សភាជាតិ/ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី%20យឹម%20ឆៃលី-Yim%20ChhayLy%20%20https:/www.facebook.com/yimchhaylydeputyprimeminister/posts/2672527766163730
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២.២.៣. អ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនា ំ

ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែលបាន្សង្ខេតង្ ើញថា សកមមភាពខដ្លអ្នកតំណាខរាស្រសត
បាន្ចុុះតាមមូលដ្ឋឋ ន្កនុខង្ោលបំណខអ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាាំន្ចំន្ួន្ ៩៤ង្លើក។ ខលឹមសារនន្ការចុុះអ្ម
ដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាងំ្ន្ុះ ។   

 ង្ ធិ៍សាត៖់ ប្ពឹកនងៃទី១៣ ខខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ឯកឧតតម ខូយ សុខា អ្នកតំណាខរាស្រសតង្ខតត
ង្ ធិ៍សាត ់បាន្ចូលរមួដំ្ង្ណើ រជាមយួឯកឧតតម ស ុយ ខសម រដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខខរ   និ្ខថាមពល ប្ពម
ោខំប្កុមការង្ករថាន កជ់ាតិចុុះជួយ ង្ខតតង្ ធិ៍សាត ់ ចុុះសិកាគង្ប្ាខជីកប្សុះទឹកជូន្ប្បជាពលរដ្ឋ
កនុខទីតាខំមយួចំន្នួ្ដូ្ចជា៖ ប្សុះទឹកទី១ សាិតង្ៅកនុខភូ្មងិ្ធាន ុះតាចាប  ុំសាន មប្ពុះ ខដ្លាន្ទំវំ
ង្សមើរវនឹខ ៥០ខម ប្ត គុណនឹ្ខ ៣៣៣ខម ប្ត ជង្ប្ៅ ៥ខម ប្ត។ ប្សុះទឹកទី២ ឋតិង្ៅកនុខភូ្មតិាមុ ំ ុំង្ម
ទឹក ាន្ទំវំង្សមើនឹ្ខ ៨៧ គុណនឹ្ខ ១៤០ខម ប្តជាខ ជង្ប្ៅ ១០ខម ប្ត ការជីកប្សុះង្ន្ុះ ឯឧតតមរដ្ឋ
មស្រន្តី ង្លាកាន្ង្ោលបំណខចខផ់្ាតផ់្ាខទឹ់កង្អាយបាន្ប្គបប់្ោន្ត់ាមសំណូមពររបស់ប្បជា
កសិករ ង្ដ្ើមបដី្ឋដំំ្ណាំធមមជាតិបាន្ខបួប្បាខំ ខួបវសាតាមតប្មូវការ។15  

 ង្ៅប្ពឹកនងៃអ្ង្កា រ ៣ង្រាច ខខា  ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ប្តូវនឹ្ខនងៃទី១១ ខខកុមភៈ ឆ្ន ំ
២០២០ង្ន្ុះ ង្លាកជំោវ ា ណ ណាវ ីសាជិករដ្ឋសភាជាតិ អ្ង្ចជ ើញចូលរមួអ្មដំ្ង្ណើ រសង្មតចអ្គា
មហាង្សនាបតីង្តង្ជា វ ុន្ ខសន្ នាយករដ្ឋមស្រន្តីនន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខង្លាក ផ្ទក វុឹខ
 យុខ (Park Heung-Kyeong) ឯកអ្គារដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូង្រ   ប្បចាងំ្ៅកមពុជា បាន្អ្ង្ចជ ើញជា
អ្ធិបតីដ្ខ៏ពខខ់ពស់កនុខពិធីង្បើកការដ្ឋឋ ន្សាត រ និ្ខសាខសខផ់្លូវង្លខ២ និ្ខង្លខ២២ ប្បខវខសរុបជាខ 
៧២គី ូខម ប្ត។16 

២.២.៤. ការចុុះជយួ អ្ន្តរាគមន្ ៍

ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែល សង្ខេតង្ ើញថាសកមមភាពខដ្លអ្នកតំណាខរាស្រសតបាន្
ចុុះតាមមូលដ្ឋឋ ន្កនុខង្ោលបំណខចុុះជយួ អ្ន្តរាគមន្ា៍ន្ចំន្នួ្ ៧ដ្ខ។ កនុខង្នាុះាន្ដូ្ចជា៖ 

 កាលពីនងៃទី២៧ ខខង្មសា ឆ្ន ២ំ០២០ ឯកឧតតម ប ូ ឡា ំអ្នកតំណាខរាស្រសតមណឌ លរតន្គិរ ី
បាន្ជបួជាមយួតំណាខប្បជាពលរដ្ឋមកពី ុំចំន្ួន្២ គឺ ុំង្សដ្ឋ និ្ខ ុំកាខ ខ ប្សុកលំ
ផ្ទត ់ ង្ខតតរតន្គិរ ី ដឹ្កនាងំ្ដ្ឋយង្លាកង្ម ុំោខំ២ ង្ៅការយិាល័យតំណាខរាស្រសតមណឌ ល
ង្ខតតរតន្គិរ ី ខដ្លមកសំុការអ្ន្តរាគមន្ ៍កព់ន័្ធបញ្ហា ដី្ធលី ខដ្លមស្រន្តីឧទានុ្រកស នន្មន្ទីរប
រសិាា ន្ង្ខតត បាន្ហាមឃាតប់្បជាពលរដ្ឋកនុខ ុំោខំ២ មនិ្ឲ្យបខេបង្ខេើន្ផ្លង្លើដី្កសិកមម 
ខដ្លាន្តាខំពីដូ្ន្តារបស់ពកួោតម់កង្មល ុះ។  

                                                           
15 ង្វែសប ុកង្ផ្ក ឯកឧតតម ខូយ សុខា 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=690145221767892&id=319565588825859  
16 ង្វែសប ុកង្ផ្ក Man Navy Member Of Parliament  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193367835365979&id=102149901154440  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=690145221767892&id=319565588825859
https://www.facebook.com/Man-Navy-Member-Of-Parliament-102149901154440/?__cft__%5b0%5d=AZXCKEe3clC8tXrv-QYnJpe_NBYQqe8ap368v4WwFFrpjkWzGFGhH9H1WR-ciysWCdX2A4R0PgzJw8hUFyHpZ17jqcc7w5B7Ltm1Rg2PuMnG_tlFDK-2oCgswz6Y8Gll-NPX2kgokmhBBGLBCdDNkEvv&__tn__=-UC%2CP-R


របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 25 នន 45 

ឯកឧតតម ប ូ ឡា ំបាន្សន្ាថា ឯកឧតដម នឹ្ខពិនិ្តយសិកានូ្វអ្ែីខដ្លតំណាខប្បជាពលរដ្ឋ 
បាន្ង្លើកង្ ើខនាង្ពលង្ន្ុះ ង្វើយសរង្សរជារបាយការណ៍ជូន្ង្ៅអាជាា ធរង្ខតត ង្ដ្ើមបពិីនិ្
តយង្ដ្ឋុះប្សាយតាមការជាកខ់សតខពីង្ប្ ុះតំណាខរាស្រសតមនិ្អាចលូកនដ្ចូលកិចេការង្ករខាខ
នី្តិប្បតិបតតិបាន្ង្ទ គឺបាន្ប្តឹមខតបចជូ ន្រាល់សំណូមពរ និ្ខកតីកខែល់របស់ប្បជាពលរដ្ឋង្ៅ
ខាខនី្តិប្បតិបតតិង្ដ្ឋុះប្សាយតាមឋានានុ្ប្កម។17 

២.៣ មណឌ លរាជធានី្ ង្ខតត ខដ្លតំណាខរាស្រសតបាន្ចុុះង្បសកកមម 

តំណាខរាស្រសតរដ្ឋសភា ជាតំណាខរាស្រសតប្បជាជាតិខខមរោខំមូល ពំុខមន្ប្ោន្ខ់តជាតំណាខប្បជា
ពលរដ្ឋកនុខមណឌ លរបស់ខលួន្ង្នាុះង្ទ(រដ្ឋធមមនុ្ចា នន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ាប្តា៧៧)។ ាប្តាង្ន្ុះបាន្
សខេតធ់ៃន្ឱ់្យតំណាខរាស្រសតប្តូវខតទទួលខុសប្តូវង្លើបញ្ហា ប្បជាជាតិោខំមូល មនិ្ខមន្ឱ្យទទលួប្តឹមមណឌ ល
ខដ្លខលួន្ រង្ ម្ ុះ ង្វើយជាបង់្ឆ្ន តប ុង្ណាណ ុះង្នាុះង្ទ។ ជាកខ់សតខការចុុះង្បសកកមមរបស់តំណាខរាស្រសត ខលុះ
ាន្ង្ៅកនុខមណឌ លរបស់ខលួន្ ង្វើយាន្ខលុះង្ទៀតបាន្ចុុះង្ៅង្ប្ៅមណឌ ល។ 

តំណាខរាស្រសតកនុខឆ្ន ទីំ២ ាន្ចំន្នួ្ ១០៤រូប បាន្ចុុះង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្សរុបាន្ចំន្នួ្ ៨៩៩
ង្លើក កនុខង្នាុះតំណាខរាស្រសតខដ្លបាន្ចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ង្ៅកនុខមណឌ លរបស់ខលួន្ាន្ចំន្នួ្ ៦៨១ង្លើក។ 
ចំខណកការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ង្ប្ៅមណឌ លរបស់អ្នកតំណាខរាស្រសតាន្ចំន្នួ្ ២១៨ង្លើក។ 
ប្កាវែចិទី៨ ចំន្នួ្ង្បសកកមមតាមមណឌ ល 

 

                                                           
17 ភ្ខួ ផុ្ន្ សារពត័ា៌ន្ VD7 News, នងៃទី២៧ ង្មសា ២០២០ “ ង្លាកង្ម ុំចំន្នួ្២ ុំ តំណាខឱ្យពលរដ្ឋកនុខ ុំ សំុតំណាខរាស្រសតជយួ 
អ្ន្តរាគមន្ ៍ករណីមស្រន្តីបរសិាា ន្មនិ្ឲ្យប្បជាពលរដ្ឋអាប្ស័យផ្លង្លើដី្ខប្សចំការរបស់ពកួោត”់ http://www.vd7news.com/?p=10909 
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របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 26 នន 45 

តាមការបង្កា ញរបស់ប្កាវែិចខាខង្លើ មណឌ លខដ្លាន្ សកមមភាពអ្នកតំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋឋ ន្
ង្ប្ចើន្ជាខង្គគឺ មណឌ លរាជធានី្ភ្នងំ្ពញ និ្ខង្ខតតកំពខច់ាម ។ 

៣. គណៈក្មមការជំនាញននរដ្ឋេភា 

គណៈកមមការជំនាញ គឺជាគណៈកមមការខដ្លទទួលបន្ទុកបង្ចេកង្ទសរបស់រដ្ឋសភា ជាង្សនាធិការ 
របស់រដ្ឋសភាកនុខការសប្មបសប្មួលង្ៅកនុខរដ្ឋសភា និ្ខង្ប្ៅរដ្ឋសភា (ជាមយួនដ្គូរ កព់ន័្ធជាតិ និ្ខកិចេ
ការការទូត)ជាង្ដ្ើម។ គណៈកមមការជំនាញាន្តួនាទីសិកាង្លើង្សចកតីប្ ខចាប ់ឬង្សចកតីង្សនើចាប ់ខដ្ល
បាន្បចជូ ន្មកពីគណៈកាម ធិការអ្ចិនស្រន្តយន៍ន្រដ្ឋសភា តាមមុខជំនាញរបស់ខលួន្ ង្វើយាន្ង្បសកកមមចុុះ
មូលដ្ឋឋ ន្ខដ្លប្តូវបាន្ខចកដ្ឋចង់្ដ្ឋយខ កពីសកមមភាពរបស់តំណាខរាស្រសត។ 

គណៈកមមការជំនាញាន្ភារកិចេទទួលបន្ទុកប្តួតពិនិ្តយង្លើសាា បន័្ ឬប្កសួខ ខដ្ល កព់ន័្ធនឹ្ខខដ្ន្
សមតាកិចេរបស់គណៈកមមការ ជាពិង្សសគឺការចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្ដ្ើមបសិីកាខសែខយល់នូ្វបញ្ហា ប្បជាពលរដ្ឋ 
ជយួ អ្ន្តរាគមន្ង៍្ៅង្ពលប្បជាពលរដ្ឋជួបប្បទុះបញ្ហា រងំ្លាភ្បំ ន្ និ្ខភាពអ្យុតតិធមន៌ានា ខដ្លង្កើតង្ចញពី
អាជាា ធរមនិ្បាន្បំង្ពញតួនាទីង្អាយបាន្ប្តឹមប្តូវង្ៅតាមចាប ់ និ្ខង្កាុះង្ៅសាជិករដ្ឋឋ ភ្បិាលមកង្ឆ្លើយ
បំភ្លជឺាង្ដ្ើម។  

គណៈកមមការនី្មយួៗាន្តនួាទី និ្ខង្បសកកមមចមបខខដ្លប្តូវទទួលខុសប្តូវចំន្ួន្២សំខាន្់ៗ គឺ 
១.សិកាប្សាវប្ជាវប្បមូលធាតុង្ចញធាតុចូលពីភាគី កព់ន័្ធ ង្ដ្ើមបបីង្ខេើតចាបខ់ដ្លរដ្ឋឋ ភ្បិាល សមបី្កសួខ
បាន្ប្ ខ ឬសាជិករដ្ឋសភា សាជិកប្ពឹទធសភា ង្សនើង្ ើខ និ្ខ ២.ការចុុះង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្។ 

៣.១ ការសិកាប្សាវប្ជាវប្បមូលធាតុង្ចញធាតុចូលនន្ចាប ់ 

 ង្ប្កាយពីគណៈកមមការអ្ចិនស្រន្តយប៍ចជូ ន្ង្សចកតីប្ ខចាប ់ឬង្សចកតីង្សនើចាបម់កដ្ល់នដ្ខលួន្ង្វើយ 
គណៈកមមការជំនាញ ប្តូវង្រៀបចំដំ្ង្ណើ រការដូ្ចខាខង្ប្កាម៖ 

 ប្បជំុប្តឹមនផ្ទកនុខគណៈកមមការជំនាញ ឬ 
 ង្រៀបចំង្វទិកាសាធារណៈ ( សាត ប ់និ្ខប្បមូលអ្នុ្សាសន្ពី៍សាធារណៈមតិ ) ។ 
 ឬ ប្បជំុជាមយួតំណាខរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬតំណាខប្កុមតំណាខរាស្រសត ឬប្កុមសាជិកប្ពឹទធសភា

វតាង្លខីនន្ង្សចកតីង្សនើចាប ់( ប្បជំុមយួង្លើក ឬង្ប្ចើន្ង្លើក ខកខប្ប ឬរកាទុកោខំប្សុខ ) រចួ
អ្នុ្មត័ ប្ពម ឬមនិ្ប្ពមដ្ឋកចូ់លសមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភា ។ 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 27 នន 45 

លទធផ្លទទួលបាន្ពីការប្បជំុ ឬង្វទិកាសាធារណៈយា ខណាង្នាុះ គណៈកមមការជំនាញប្តូវង្ធែើលិខិត
ជូន្ប្បធាន្គណៈកាម ធិការអ្ចិនស្រន្តយរ៍ដ្ឋសភា ង្ធែើរបាយការណ៍ អំ្ពីលទធផ្លនន្ការពិនិ្តយង្សចកតីប្ ខចាប ់
ឬង្សចកតីង្សនើចាប ់។18 

៣.២ ង្បសកកមមនន្ការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្របស់គណៈកមមការជំនាញ 

ង្បសកកមមរបស់គណៈកមមការជំនាញង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្ន្ុះគឺ ង្ដ្ើមបបី្តួតពិនិ្តយង្លើការអ្នុ្វតតិការង្ករ
របស់ប្កសួខ ឬសាា បន័្ កនុខសមតាកិចេរបស់ខលួន្ ចុុះសិកាបញ្ហា  និ្ខរកដំ្ង្ណាុះប្សាយជូន្ប្បជាពលរដ្ឋ និ្ខ ការ
ង្កាុះង្ៅមស្រន្តីមកង្ឆ្លើយបំភ្លជឺាង្ដ្ើម។  

ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែលសង្ខេតង្ ើញថា គណៈកមមការជំនាញោំខ១០ នន្រដ្ឋសភាាន្ខត
គណៈកមមការជំនាញខត៨ប ុង្ណាណ ុះខដ្លបាន្ង្ធែើសកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្សរុបចំន្នួ្ ៥៥ង្លើក។19  
 
ប្កាវែកិទី៩ សកមមភាពរបស់គណៈកមមការជំនាញ 

 
តាមរយៈប្កាវែិកខាខង្លើបាន្បង្កា ញថា៖ គណៈកមមការទី១ ចុុះបាន្៦ង្លើក គណៈកមមការទី២ ចុុះ

បាន្ ៤ង្លើក គណៈកមមការទី៣ ចុុះបាន្ ១៣ង្លើក គណកមមការទី៦ ចុុះបាន្ ២ង្លើក គណៈកមមការទី៧ ចុុះ
                                                           
18 នី្តិវធីិពិនិ្តយ និ្ខ អ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាប ់ឬង្សចកតីង្សនើចាប ់ង្ៅកនុខចំនុ្ចទី២ ខ. http://national-assembly.org.kh/group-article/38  
19 រាល់ពត័អំ៌្ពីសកមមភាពរបស់គណៈកមមការជំនាញោខំ១០នន្រដ្ឋសភា ប្តូវបាន្ប្បមូលតាមង្គវទំពរ័ផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភាជាតិ។ ចំង្ ុះ
សកមមភាពខដ្ល កព់ន័្ធនឹ្ខ ង្បសកមមង្ៅង្ប្ៅប្បង្ទស, ការប្បជំុពិភាកាង្ៅកនុខប្កុមការង្កររបស់ខលួន្ និ្ខការចូលជបួជាមយួគណៈប្បតិភូ្
បរង្ទស មនិ្ប្តូវបាន្រាបប់ចេូ លង្ ើយ។ 
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បាន្ ៦ង្លើក គណៈកមមការទី៨ ចុុះបាន្ ១៣ង្លើក គណៈកមមការទី៩ ចុុះបាន្ ៨ង្លើក និ្ខគណៈកមមការទី
១០ ចុុះបាន្ ១ង្លើក។ កនុខចំង្ណាមគណៈកមមការខដ្លបាន្ង្ធែើង្បសកកមមង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ ាន្ខតគណៈកមម
ការ២ប ុង្ណាណ ុះ ខដ្លាន្ង្បសកកមមង្លើសពី១០(ដ្ប)់ង្លើក គឺគណៈកមមការទី៣ និ្ខ គណៈកមមការទី៨។ 
ចំខណកគណៈកមមការជំនាញទី៤ និ្ខទី៥ ខុមខស្រវែលពំុង្ ើញាន្សកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ង្នាុះង្ទ។20 កនុខ
ចំង្ណាម៥៥ង្លើកង្នាុះ ង្ោលបំណខរចុុះសួរសុខទុកេ ខចកអំ្ង្ណាយ ង្ធែើការផ្សពែផ្ាយ និ្ខង្ធែើការសិកា
ខសែខយល់អំ្ពីតនួាទីង្ៅតាមមូលដ្ឋឋ ន្ង្ប្ចើន្ជាខង្គ គឺបាន្ចំន្ួន្៥១ង្លើក ការចុុះពប្ខឹខបណាត ញបកសបាន្
ចំន្នួ្១ង្លើក ចូលរមួកនុខង្វទិកា ឬកិចេប្បជំុបាន្ចំន្ួន្២ង្លើក និ្ខចុុះអ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាបំាន្ចំន្ួន្១ង្លើក។ 
ចំខណកសកមមភាពរបស់គណៈកមមការជំនាញខដ្ល កព់ន័្ធនឹ្ខការចុុះអ្ន្ដរាគមន្ ៍ និ្ខការង្កាុះង្ៅ
សាជិករដ្ឋឋ ភ្បិាលមកង្ឆ្លើយបំភ្ល ឺ ខុមខស្រវែលសង្ខេតង្ ើញថា មនិ្ខដ្លង្ ើញគណៈកមមការជំនាញណា
មយួ ង្ធែើកិចេការង្ន្ុះង្ ើយ។ ង្បើង្ោុះបីជារដ្ឋធមមនុ្ចាបាន្ប្បគល់អំ្ណាចង្ៅង្អាយសាា បន័្រដ្ឋសភាយា ខ
ណាកង៏្ដ្ឋយ កស៏ាា បន័្មយួង្ន្ុះមនិ្បាន្ង្ប្បើអំ្ណាចរបស់ខលួន្ង្អាយាន្ប្បសិទធិភាពង្ៅកនុខតនួាទីភាពជា
តំណាខរបស់ប្បជាពលរដ្ឋឱ្យបាន្ង្ពញង្លញខដ្រ ជាពិង្សស កព់ន័្ធនឹ្ខអ្ន្ដរាគមន្ង៍្ន្ុះខតមតខ។ កមពុជា 
ាន្បញ្ហា ជាកខ់សតខជាង្ប្ចើន្ខដ្លង្កើតង្ ើខដូ្ចជា បញ្ហា ប្ពំខដ្ន្ជាតិ បញ្ហា ប្ប មរបស់ប្បជាពលរដ្ឋកនុខ
ង្រឿខដី្ធលី បញ្ហា នប្ពង្ ើ ឬវស័ិយយុតដិធមជ៌ាង្ដ្ើម។ 

៣.២.១ ការង្កាុះង្ៅសាជិករដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬមស្រន្តតំីណាខប្កសួខមកង្ឆ្លើយបំភ្ល ឺ

ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតតិទី៦ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែលសង្ខេតង្ ើញថា មនិ្ាន្គណៈកមមការណាមយួបាន្
ង្កាុះង្ៅ សាជិករដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬរដ្ឋមស្រន្តីនន្ប្កសួខណាមយួមកបំភ្លកឺរណីង្ផ្សខៗខដ្លបាន្ង្កើតង្ ើខង្នាុះង្ទ 
ដូ្ចជាករណី៖  

- បញ្ហា ប្ពំខដ្ន្៖ ករណីង្វៀតណាមង្បាុះតខង់្ៅតាមប្ពំខដ្ន្កមពុជា ង្វៀតណាម ង្វើយករណីង្ន្ុះ ង្វៀត
ណាមបាន្ខប្បកាល យពីតខធ់មមតាង្ៅជាសំណខរ់ខឹាងំ្ទៀតផ្ខ។21 ង្ៅកនុខរដ្ឋធមមនុ្ចា នន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ាប្តា៩៦ វាកយខណឌ ទី១ និ្ខទី២ ខចខថា តំណាខរាស្រសតាន្សិទធិដ្ឋកសំ់ណួរ
ដ្ល់រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល។ សំណួរង្ន្ុះប្តូវសរង្សរជាលាយលកេណ៍អ្កសរប្បគល់ជូន្តាមរយៈប្បធាន្
រដ្ឋសភា។ ចង្មលើយអាចង្ធែើង្ ើខង្ដ្ឋយរដ្ឋមស្រន្តីមយួរូប ឬង្ប្ចើន្រូប អាប្ស័យង្ដ្ឋយបញ្ហា ខដ្លបាន្
ង្ចាទង្ ើខ កព់ន័្ធនឹ្ខការទទួលខុសប្តូវរបស់មស្រន្តីមយួរូប ឬង្ប្ចើន្រូប។ ង្បើបញ្ហា  កព់ន័្ធដ្ល់

                                                           
20 គណៈកមមការទី៤ គឺ គណៈកមមការ មហានផ្ទ ការ រជាតិ និ្ខមុខង្ករសាធារណៈ និ្ខគណៈកមមការទី៥ គណៈកមមការកិចេការបរង្ទស សវ
ប្បតិបតដិការអ្ន្ដរជាតិ ង្ឃាសនាការ និ្ខពត័ា៌ន្ មនិ្ង្ ើញាន្សកមមភាពង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ១ង្ ើយ។ 

21 វ ុល រសមី សារពត័ា៌ន្ វអូី្ង្អ្, នងៃទ២ី៧ ខខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០, “អាជាា ធរង្ខតតកណាត លថា ង្យាធាង្វៀតណាមសខជ់ប្មករខឹាងំមីង្ៅប្ពំខដ្ន្” 
https://khmer.voanews.com/a/kandal-provincial-police-reports-vietnamese-military-building-new-firm-shelter-on-border/5560193.html 

https://khmer.voanews.com/a/kandal-provincial-police-reports-vietnamese-military-building-new-firm-shelter-on-border/5560193.html


របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 
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ន្ង្យាបាយទូង្ៅរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល នាយករដ្ឋមស្រន្តប្តូវង្ឆ្លើយផ្ទទ ល់ខលួ ន្។  ាប្តា ៩៧ គណៈកមម
ការោខំឡាយរបស់រដ្ឋសភា អាចអ្ង្ចជើញរដ្ឋមស្រន្តីមកបំភ្លឺអំ្ពីបញ្ហា អ្ែីមយួខដ្ល កព់ន័្ធនឹ្ខវស័ិយ
ទទួលខុសប្តូវរបស់ខលួ ន្។ ង្បើង្ោុះជាាន្ខចខខបបង្ន្ុះកតី កក៏នុខសាា ន្ភាពខបបង្ន្ុះ គឺមនិ្ង្ ើញ
ាន្គណៈកមមការជំនាញ កព់ន័្ធណាមយួចុុះង្សុើបអ្ង្ខេត ឬង្ៅតំណាខរដ្ឋឋ ភ្បិាលមកសួរនា ំ
ង្ឆ្លើយបំភ្លងឺ្រឿខប្ពំខដ្ន្ង្ន្ុះខដ្រ។ 

- បញ្ហា ដី្ធល៖ី ជំន្ញួអ្ចលន្ប្ទពយាន្ការង្កើន្ង្ ើខ និ្ខាន្តនមលខាល ខំ ង្ធែើឱ្យបញ្ហា ង្ន្ុះកាន្ខ់តធៃន្ធ់ៃរ
រវាខមស្រន្តីអ្នកាន្អំ្ណាចបុណយសកតិ អ្នកាន្ប្ទពយធន្ អាជាា ធរាន្សមតាកិចេ ជាមយួពលរដ្ឋ 
បង្ខេើតបាន្ជារូបភាពង្ធែើទុកេបុកង្មនញពីសំណាកម់ស្រន្តី អាជាា ធរង្ៅង្លើប្បជាពលរដ្ឋ និ្ខបខេជាភាព
ង្កើតទុកេមនិ្សុខចិតតរបស់ប្បជាពលរដ្ឋ ង្វើយនាោំន ង្លើកបដ្ឋតវា  ង្ដ្ើមបសំុីភាពយុតតិធម ៌ និ្ខ
ដំ្ង្ណាុះប្សាយសមប្សប កម៏និ្ង្ ើញាន្គណៈកមមការណាង្កាុះង្ៅមស្រន្តីអ្នកអ្នុ្វតតចាបម់ក
ង្ឆ្លើយបំភ្លខឺដ្រ។  

៣.២.២ កិចេអ្ន្តរាគមន្រ៍បស់គណៈកមមការជំនាញ 
តនួាទី ភារកិចេរបស់គណៈកមមការជំនាញង្ៅង្ពលប្បជាពលរដ្ឋាន្វវិាទជាមយួអាជាា ធរកនុខផ្ល

ប្បង្យាជន្រ៍មួរបស់ប្បជាពលរដ្ឋង្ៅសវគមន្ ៍ ង្វើយពំុាន្ដំ្ង្ណាុះប្សាយសមប្សបណាមយួខដ្ល
ពលរដ្ឋអាចទទួលយកបាន្ ឬកា៏ន្ការង្ធែើទុកេោរុណណាមយួពីអាជាា ធរង្ៅង្លើប្បជាពលរដ្ឋ គណៈកមម
ការាន្ភារកិចេចុុះពិនិ្តយ និ្ខតាមដ្ឋន្ង្ដ្ឋយចិតតទុកដ្ឋក ់ (ង្ប្ ុះគណៈកមមការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាជាអ្នក
ប្តួតពិនិ្តយង្លើការអ្នុ្វតតិចាបរ់បស់មស្រន្តី អាជាា ធរាន្សមតាកិចេ) កនុខករណីខដ្លពិនិ្តយង្ៅង្ ើញាន្ភាព
មនិ្ប្បប្កតីខដ្លង្ធែើឱ្យប ុះ ល់ផ្លប្បង្យាជន្រ៍មួ និ្ខប្បង្យាជន្ប៍្បជាពលរដ្ឋង្នាុះ គណៈកមមការាន្សិទធិ 
និ្ខកាតពែកិចេអ្ន្តរាគមន្ង៍្ដ្ើមបងី្ដ្ឋុះប្សាយនូ្វបញ្ហា ោខំង្នាុះ។  

ង្ោុះជាយា ខណា ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ ខុមខស្រវែលសង្ខេតង្ ើញថា មនិ្ាន្គណៈកមមការណាមយួ
បាន្ចុុះអ្ន្តរាមគមន្ង៍្ដ្ើមបជីយួ ប្បជាពលរដ្ឋង្នាុះង្ទ។ ការមនិ្អ្ន្តរាគមន្ង៍្ន្ុះង្វើយ ខដ្លជាង្វតុង្ធែើឱ្យមស្រន្តី 
អាជាា ធរ និ្ខអ្នកាន្ធន្ធាន្ កាន្ខ់តអ្នុ្វតតឃាល តចាកពីចាប ់ និ្ខឃាល តចាកពី់ង្សចកតីប្តូវការរបស់ប្បជា
ពលរដ្ឋ ង្វើយកប៏ខេង្ៅជាវវិាទរវាខអ្នកាន្ប្ទពយសមបតតិជាមយួពលរដ្ឋ រវាខមស្រន្តីជាមយួពលរដ្ឋ រវាខអ្នក
ាន្ខនខាន្អំ្ណាចជាមយួប្បជាពលរដ្ឋ។ បញ្ហា ង្កើតាន្ង្ ើខធៃន្ធ់ៃរខតមនិ្ាន្ដំ្ង្ណាុះប្សាយសម
ប្សប ឬកិចេអ្ន្តរាគមន្ពី៍គណៈកមមការជំនាញ ាន្ដូ្ចជា៖ 

 បញ្ហា ដី្ធល ី និ្នាន ការនន្ការអ្ភ្វិឌ្ឍង្ៅកមពុជាបាន្រកីរាលដ្ឋលនន្វវិាទដី្ធលី និ្ខការរងំ្លាភ្បំ ន្សិទធិ
កាន្ក់ាបដី់្។ សមបោន្ដី្ង្សដ្ឋកិចេ ប្តូវបាន្រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ប្បើជាឧបករណ៍ កនុខង្ោលបំណខង្ដ្ើមបី
ផ្លប្បង្យាជន្ ៍ណិជជកមម ង្វើយការផ្តល់ដី្សមបោន្ង្ន្ុះ គឺជាការផ្តល់រង្កែ ន្ង់្ៅឱ្យជន្ាន្ប្ទពយ



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 30 នន 45 

ធន្ ខដ្លនាឱំ្យខាតបខប់្បង្យាជន្ធំ៍ង្ធខរបស់ប្បជាពលរដ្ឋសាមចា។22 បញ្ហា វវិាទដី្ធលីង្ន្ុះ បាន្
ង្កើតាន្ង្ ើខជាង្ប្ចើន្ករណី ោខំតំបន្ទី់ប្កុខ តំបន្ជ់ន្បទ និ្ខតំបន្ន់ប្ពភ្ន ំ ខដ្លខុមខស្រវែលបាន្
សង្ខេតង្ ើញ។ ការណ៍ង្ន្ុះ ង្ធែើឱ្យាន្សខប្មកពីរប្បង្ភ្ទបាន្ង្កើតង្ ើខគឺ៖  

 ប្បង្ភ្ទទី១ គឺការង្ហា កង្ស្រចជ ៀវនន្ប្កុមង្ជាគជយ័ង្ៅង្លើអាជីវកមមដី្ធលី មនិ្ថាប្កុមអ្នកង្ធែើ
ជំន្ញួង្ដ្ឋយលកដី់្ផ្ទទ ល់ ឬង្ធែើជំន្ួញោញប្បង្យាជន្ដី៍្ង្ទ ពកួង្គាន្ភាពសបាយកនុខ
អាជីវកមមង្ន្ុះណាស់ ង្ដ្ឋយភាពង្ជាគជយ័ង្ន្ុះង្វើយបាន្ង្ធែើឱ្យអ្នកាន្អំ្ណាចមយួចំន្នួ្ 
អ្នកាន្ប្ទពយធន្ង្ប្ចើន្ ាន្ខខសាន្ខនខជាអ្នកាន្ឋាន្ៈបុណយស័កតិមយួចំន្ួន្ ខិតខំពប្ខីក
នូ្វមុខជំន្ួញរបស់ខលួន្តាមរយៈអ្ចលន្ប្ទពយង្ន្ុះ ខដ្លប្កុមខលុះទទួលបាន្ដី្សមបោន្
ង្សដ្ឋកិចេង្ដ្ើមបងី្ធែើអាជីវកមម ប្កុមខលុះទស្រនាទ ន្យ់កដី្រដ្ឋមកង្ធែើជាកមមសិទធិ ប្កុមខលុះទស្រនាទ ន្យក
ដី្ប្បជាពលរដ្ឋ ង្វើយាន្ប្កុមខលុះង្ទៀតទទលួបាន្ដី្សមបោន្មនិ្ប្គបប់្ោន្ខ់ងមោខំ
ទស្រនាទ ន្យកដី្រដ្ឋ និ្ខដី្ពលរដ្ឋខងមង្ទៀតផ្ខ។ មនិ្ថាអ្នកទទួលបាន្ដី្សមបោន្ ឬទស្រនាទ ន្ដី្
ង្ទ ពួកង្គខតខង្ប្បើប្បាស់ឥទធិពលលុយ និ្ខអំ្ណាចង្ដ្ើមបកីារ រពកួង្គ តាមរយៈតុលាការ 
ប្កុមអាជាា ធរ ជាពិង្សសប្កុមង្យាធា និ្ខន្គរបាលង្ដ្ើមបកីាខដី្ធលី និ្ខការ រពកួង្គ។  

 ប្បង្ភ្ទទី២ គឺសខប្មកប្ទង្ហាយរំបស់ប្បជាពលរដ្ឋខដ្លរខង្ប្ោុះង្ប្ ុះដី្ធលី សំង្ ខង្ន្ុះក៏
ង្ប្ ុះខតពួកោតា់ន្បញ្ហា ង្វើយខតមនិ្ាន្អ្នកជយួ ង្ដ្ឋុះប្សាយពកួោត ់ ដូ្ង្ចនុះជង្ប្មើស
របស់ពលរដ្ឋាន្ខតតវា ង្ៅតាមសាា បន័្ កព់ន័្ធ ាន្ទូត ប្កសួខមន្ទីរ ឬតាមបុគាលអ្នកាន្
ឥទធិពលពីង្លើបញ្ហា  ឬតវា តាមមុខផ្ទុះថាន កដឹ់្កកំពូលជាង្ដ្ើម ខតការតវា ាន្បញ្ហា ប្ប មជា
ង្ប្ចើន្៖ 

 ប្ប មការង្ចាទប្បកាន្រ់បស់តុលាការ ជាកខ់សតខដូ្ចជា កាលពីនងៃទី២០ ខខសីហា ឆ្ន ំ
២០២០ ាន្ប្បជាពលរដ្ឋចំន្ួន្ ២៣ នាក ់ ង្ៅប្សុកនប្ពន្ប ់ ង្ខតតប្ពុះសីវនុ្ ប្តូវបាន្
សាលាដំ្បូខង្ខតតង្ចញដី្កាង្កាុះង្ៅសួរចង្មលើយ កព់ន័្ធទំនាស់ដី្ធលីតាមបណតឹ ខរបស់
ង្លាកប្សី វុខ សួន្ ភ្រយិាឧកញ  សីុ គខប់្ទីវ និ្ខបណតឹ ខរបស់ឧកញ  លី យ ុខផ្ទត ់
ខដ្លង្ចាទពកួង្គថា បាន្ង្ធែើឲ្យខូចខាតង្ដ្ឋយង្ចតនា ប ុខន្ដពលរដ្ឋអ្ុះអាខថា ការង្ចាទ
ប្បកាន្ង់្ន្ុះជាង្រឿខអ្យុតតិធម។៌23  

 ប្ប មការជាបព់ន្ធនាោរង្ប្ ុះការតវា  ជាកខ់សតខកនុខករណីង្ន្ុះ គឺ តំណាខសវគមន្៍
ពីររូបកនុខ ុំប្ត ខំប្ពីខ ប្សុកតំខបរ ប្តូវចាបខ់លួន្ គឺង្លាក ផុ្ន្ ង្ ឿន្ ប្តូវបាន្ចាបខ់លួន្

                                                           
22https://cchrcambodia.org/admin/media/analysis/analysis/khmer/CCHR_Updated_Briefing_Note_Land_Reform_Ma
rch_2014_KHM.pdf 

23 សុទធ គឹមង្សឿន្ កាខសតភ្នងំ្ពញបុសតិ៍,នងៃទី ៤ ខខកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ “ពលរដ្ឋជាខ ២០ នាក ់ ប្តូវបាន្តុលាការង្ៅសួរង្រឿខជង្ាល ុះដី្ធលីជាមយួ
ឧកញ ” https://bit.ly/2kt4pQa 

https://bit.ly/2kt4pQa


របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 31 នន 45 

កាលពីនងៃទី១៦ និ្ខង្លាក ខសម សាខ ចាបខ់លួន្ង្ៅនងៃទី១៧ ខខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩  ក់
ពន័្ធនឹ្ខង្រឿខជង្ាល ុះដី្ធលី តាមការបង្កា បរ់បស់តុលាការង្ខតតតបូខ មុ ំ ង្ប្កាយពួកង្គតវា កនុខ
ទំនាស់ដី្ធលីជាមយួប្កុមវ ុន្ចាេ រង្ៅស ូចិន្ង្ ម្ ុះថា ហាមុនីឹ្ វនី្ អិុ្ន្ង្វសង្មន្។24  

 ភ្រយិាសកមមជន្ដី្ធលីាន ក ់ ខសែខរកអ្ន្តរាគមន្ឲ៍្យតុលាការង្ខតតតបូខ មុ ំង្ដ្ឋុះខលខបតីរបស់
ោត ់ឲ្យង្ៅង្ប្ៅ ុំជាបង្ណាត ុះអាសន្ន ង្ដ្ើមបជីួយ សប្ាលការង្ករខលួន្ ខណៈខដ្លអ្នកប្សី
កំពុខាន្នផ្ទង្ ុះប្បាខំខ អ្នកប្សី ង្ ឿន្ សុខ ជាប្បពន្ធរបស់សកមមជន្ដី្ធលី គឺ ង្លាក ខស
ម សាខ ឲ្យដឹ្ខថាអ្នកប្សីបាន្ង្សនើសំុង្មធាវងី្ដ្ើមបដី្ឋក ់កយង្ៅកាន្តុ់លាការង្ខតតតបូខ មុ ំ 
ឲ្យង្ដ្ឋុះខលខបតីអ្នកប្សីង្ៅង្ប្ៅ ុំបង្ណាត ុះអាសន្ន។ អ្នកប្សីអ្ុះអាខថា ការ ុំខលួន្ង្ន្ុះង្ធែើ
ង្ ើខង្ដ្ឋយអ្យុតតិធមង៌្ប្កាយបតីរបស់អ្នកប្សីតវា ង្រឿខដី្ធលីជាមយួប្កុមវ ុន្ចិន្ ខដ្លាន្
នផ្ទដី្ជាខ៧០០វិកតា។ កនុខដី្កាចុុះនងៃទី២៦ ខខកកតដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩  ង្ៅប្កមង្សុើបសួរ
សាលាដំ្បូខង្ខតតតបូខ មុ ំង្លាក នវ នណង្វខ បាន្បង្កា បឲ់្យនាខំលួន្ង្លាក ខសម សាខ 
ង្ៅសួរចង្មលើយង្ៅសាលាដំ្បូខង្ខតត ង្ប្កាមបទង្ចាទ «កំខវខយកង្ដ្ឋយាន្សាា ន្ទមៃន្់
ង្ោសង្ដ្ឋយសារង្ប្បើប្បាស់អាវុធ» ខដ្លបាន្ប្បប្ពឹតតកាលពីឆ្ន ២ំ០១៦។  

 បញ្ហា សុវតាិភាព ការគំរាមកំខវខ និ្ខចាបច់ខជាង្ដ្ើម  កព់ន័្ធនឹ្ខករណីង្ន្ុះ គឺ កាលពីនងៃ
ទី០៤ ខខមករា ឆ្ន ២ំ០២០ អាជាា ធរប្សុកនប្ពន្ប ់ ង្ខតតប្ពុះសីវនុ្ បាន្ចាបខ់លួន្មនុ្សស 
២១នាក ់យកមកសាកសួរង្ៅអ្ធិការប្សុកនប្ពន្ប ់បនាទ បពី់ាន្ករណីប ុះទខាិចោន ង្ដ្ឋយ
វិខារវាខអាជាា ធរ និ្ខប្បជាពលរដ្ឋ ង្ៅភូ្មសិាម ចខ់ដ្ខ  ុំរាម ប្សុកនប្ពន្ប ់កាលពីនងៃទី
០៣ ខខមករា ឆ្ន ២ំ០២០។ អ្នកនា ំកយសាលាង្ខតតប្ពុះសីវនុ្ ង្លាក ឃាខ ភារមយ ឱ្យ
ដឹ្ខថា សមតាកិចេប្សុកនប្ពន្បប់ាន្សង្ប្មចឃាតខ់លួន្មនុ្សស ៣នាក ់ ង្ដ្ើមបកីសាខសំណំុ
ង្រឿខបចជូ ន្ង្ៅតុលាការកនុខបទង្ចាទ«កាន្ប់្ទពយសមបតតិរដ្ឋង្ដ្ឋយខុសចាប»់។25 

ង្ប្ៅពីតវា  ប្បជាពលរដ្ឋកប៏ាន្ង្ៅសំុអ្ន្តរាគមន្ផ៍្ខខដ្រ ពីសំណាកស់ាា ន្ទូតនានា ពីរដ្ឋ
សភា  និ្ខពីសំណាកប់្បមុខរដ្ឋឋ ភ្បិាល តាមរយៈការដ្ឋកលិ់ខិតឱ្យជួយ អ្ន្តរាគមន្រ៍ក
ដំ្ង្ណាុះប្សាយសប្ាបព់ួកោត។់ 

                                                           
24 ង្លាក  ុត សុគន្ធ VOD, ១៨ តុលា ២០១៩ “អ្នកភូ្មជិាខ១០០នាកង់្ៅង្ខតតតបូខ មុ ំបន្តបាតុកមមោមោរឲ្យង្ដ្ឋុះខលខតំណាខពកួោត២់
នាក”់ https://vodkhmer.news/2019/10/18/more-100-villagers-tbong-khmum-province-continue-their-protest-demanding/ និ្ខ 
ង្ដ្ឋយ បា ន្ ់បូរនិ្ទ NewsRoom Cambodia, ៥ វចិឆិកា ២០១៩, “ ភ្រយិាសកមមជន្ដី្ធលី ង្សនើតុលាការង្ខតតតបូខ មុ ំ ង្ដ្ឋុះខលខបតីរបស់ខលួន្ឱ្យង្ៅ
ង្ប្ៅ ុំបង្ណាត ុះអាសន្ន” https://newsroomcambodia.com/kh/2019/11/05/newsroom-cambodia-borin-land-activist-wife-
request-tbong-khmum-court-release-her-husband-on-bail/?fbclid=IwAR3tUS15sm7ZjV21BLWRRM2oYflGqJMDkcCh1-p-
1k6siDxqK7EIKmUH2aQ  
25 ង្លាក វណណ  វចិារ សារពត័ា៌ន្ វអូី្ឌី្, ៦ មករា ២០២០ “ពលរដ្ឋ៣នាកប់្តូវបាន្ចាបខ់លួន្បចជូ ន្ង្ៅតុលាការកនុខង្រឿខទំនាស់ដី្ធលីង្ៅង្ខតតប្ពុះ
សីវនុ្” https://vodkhmer.news/2020/01/06/three-villagers-sent-to-court-after-a-crackdown-on-land-dispute-in-
sihanoukville/?fbclid=IwAR0iYpoXQy9dGfCvlGBphxrpNwuGFkk6060wbWDgJUsfc16R6vquOpIdkL8  

https://vodkhmer.news/author/sokun/
https://vodkhmer.news/2019/10/18/more-100-villagers-tbong-khmum-province-continue-their-protest-demanding/
https://newsroomcambodia.com/kh/2019/11/05/newsroom-cambodia-borin-land-activist-wife-request-tbong-khmum-court-release-her-husband-on-bail/?fbclid=IwAR3tUS15sm7ZjV21BLWRRM2oYflGqJMDkcCh1-p-1k6siDxqK7EIKmUH2aQ
https://newsroomcambodia.com/kh/2019/11/05/newsroom-cambodia-borin-land-activist-wife-request-tbong-khmum-court-release-her-husband-on-bail/?fbclid=IwAR3tUS15sm7ZjV21BLWRRM2oYflGqJMDkcCh1-p-1k6siDxqK7EIKmUH2aQ
https://newsroomcambodia.com/kh/2019/11/05/newsroom-cambodia-borin-land-activist-wife-request-tbong-khmum-court-release-her-husband-on-bail/?fbclid=IwAR3tUS15sm7ZjV21BLWRRM2oYflGqJMDkcCh1-p-1k6siDxqK7EIKmUH2aQ
https://vodkhmer.news/author/vichar/
https://vodkhmer.news/2020/01/06/three-villagers-sent-to-court-after-a-crackdown-on-land-dispute-in-sihanoukville/?fbclid=IwAR0iYpoXQy9dGfCvlGBphxrpNwuGFkk6060wbWDgJUsfc16R6vquOpIdkL8
https://vodkhmer.news/2020/01/06/three-villagers-sent-to-court-after-a-crackdown-on-land-dispute-in-sihanoukville/?fbclid=IwAR0iYpoXQy9dGfCvlGBphxrpNwuGFkk6060wbWDgJUsfc16R6vquOpIdkL8


របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 

ខុមហ្វស្តរែល   ទំព័រទី 32 នន 45 

 បញ្ហា កមមករ៖ ាន្ការតវា ជាង្ប្ចើន្របស់កមមករ កមមការនីិ្ ង្ដ្ើមបោីមោរលកេខណឌ ការង្ករសមប្សប ខត
មនិ្ខដ្លង្ ើញគណៈកមមការណាចុុះពិនិ្តយង្មើលអ្ន្តរាគមន្ង៍្ដ្ឋុះប្សាយជូន្ពកួោតង់្ ើយ។ 

៤.ការវិភាគេក្មមភាពររេត់ំណាករាស្រេត 

ាន្តំណាខរាស្រសតជាង្ប្ចើន្រូប ខដ្លបាន្សកមមកនុខប្បជំុង្ពញអ្ខារបស់រដ្ឋសភា កដូ៏្ចជាសកមមង្ៅ
តាមមូលដ្ឋឋ ន្ផ្ខខដ្រ ខតខុមខស្រវែលបាន្ង្ប្ជើសង្រ ើសតំណាខរាស្រសតខដ្លាន្សកមមភាពសកមមជាខង្គកនុខរដ្ឋ
សភា ចំន្នួ្ ១០រូប ង្លើការង្ ើខបង្ចេញមតិកនុខការអ្នុ្មត័ចាប ់ និ្ខង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ កនុខការចុុះចួបប្បជា
ពលរដ្ឋ និ្ខមស្រន្តីអាជាា ធរ។ 

ប្កាវែកិទី១០ ង្ប្បៀបង្ធៀបសកមមភាពតំណាខរាស្រសតបង្ចេញមតិ និ្ខចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ 

 

ប្កាវែិកខាខង្លើបាន្បង្កា ញថា តំណាខរាស្រសត ខដ្លសកមមង្ៅកនុខសមយ័ប្បជំុរបស់រដ្ឋសភា ខតខខត
ង្ ើខបង្ចេញមតិជាង្រឿយៗង្នាុះ គឺមនិ្បាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ឱ្យសប្សាកស់ប្សំាង្នាុះង្ទ គឺពួកោតចុ់ុះបាន្តិច
តចួ ផ្ទុយោន មកវញិ ចំង្ ុះតំណាខរាស្រសតខដ្លចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្ប្ចើន្ជាខង្គ ៥រូបកនុខចំង្ណាម ១០រូប ខដ្ល 
ខុមខស្រវែលប្បមូលពត័ា៌ន្បាន្ គឺមនិ្ង្ ើញាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិង្ៅកនុខសមយ័ប្បជំុរបស់រដ្ឋសភាង្ ើយ។ 

 ខុមខស្រវែល សូមង្ធែើការវភិាគង្លើអ្នកតំណាខរាស្រសត ១០រូប ខដ្លាន្សកមមភាព កនុខសមយ័ប្បជំុរដ្ឋ
សភា និ្ខសកមមភាពចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ ដូ្ចខាខង្ប្កាម៖  
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១. ឯកឧតតម ្ខ វនុ្ តំណាខរាស្រសតមណឌ លង្ខតតបាតដំ់្បខ ជាប្បធាន្គណៈកមមការកិចេ
ការបរង្ទស សវប្បតិបតតិការអ្ន្តរជាតិ ង្ឃាសនាការ និ្ខពត័ា៌ន្នន្រដ្ឋសភា មនិ្ាន្តនួាទីជា
សាជិករដ្ឋឋ ភ្បិាលង្នាុះង្ទ។ ង្ៅកនុខសមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភាឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតតិទី៦ ឯកឧតតមបាន្
ង្ ើខបង្ចេញមតិចំន្ួន្ ៩ដ្ខ ង្បើគិតជាង្ពលង្វលាគឺាន្រយៈង្ពលចំន្នួ្ ៥៦នាទី កនុខង្នាុះ ៤នាទី 
ជាមតិខបបអ្ពាប្កិត និ្ខ៥២នាទីជាការបង្ចេញមតិកនុខន្យ័ខបបវជិជាន្។ រឯីការចុុះមូលដ្ឋឋ ន្វញិ 
ឯកឧតតមចុុះបាន្ខតមតខគត ់ង្នាុះគឺការសំង្ណុះសំណាលសួរសុខទុកេ។ 

២. ឯកឧតតម វ ុន្ ា នី្ តំណាខរាស្រសតមណឌ លង្ខតតកំពខស់ពឺ ជាប្បធាន្គណៈកមមការអ្បរ់យុំវ
ជន្ កីឡា ធមមការ កិចេការសាសនា វបបធម ៌និ្ខង្ទសចរណ៍នន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ាន្តនួាទីង្ៅកនុខរ
ដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ ខតឯកឧតតម ជាប្បធាន្សវភាពសវពន័្ធយុវជន្កមពុជា ខដ្លជាសាា បន័្ង្ប្ៅរដ្ឋឋ ភ្បិា
ល។ ឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ ឯកឧតតម បាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិកនុខសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខារបស់រដ្ឋសភាបាន្ចំន្នួ្
២ដ្ខ ង្បើគិតជានាទីបាន្ចំន្នួ្១៧នាទី ខដ្លមតិោខំអ្ស់សុទធខតជាមតិខបបវជិជាន្ ដូ្ចជាការស
ង្សើរង្លើរដ្ឋឋ ភ្បិាលកនុខការដឹ្កនា ំការសង្សើរង្លើចាបខ់ដ្លរដ្ឋសភាបាន្អ្នុ្មត័ជាង្ដ្ើម។ 

៣.ង្លាកជំោវ ង្ឡាក ង្ខខ តំណាខរាស្រសតមណឌ លរាជធានី្ភ្នងំ្ពញ និ្ខជាប្បធាន្គណ:កមម
ការ សុខាភ្បិាល សខាមកិចេ អ្តីតយុទធជន្ យុវនី្តិសមបោ ការង្ករបណដុ ុះបណាដ លវជិាជ ជីវៈ និ្ខកិចេ
ការនារ ី នន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ាន្តនួាទីកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ។ ង្លាកជំោវ បាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្បាន្
ចំន្នួ្ ៣៨ដ្ខ កនុខង្នាុះ ចុុះចបួសំង្ណុះសំណាលសួរសុខទុកេចំន្នួ្ ២៨ដ្ខ ចុុះកនុខង្ោលបំណខ
ពប្ខឹខនផ្ទកនុខបកសចំន្នួ្ ៤ដ្ខ ចូលរមួកនុខង្វទិកាចំន្នួ្ ៥ដ្ខ និ្ខអ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាចំំន្នួ្១ដ្ខ។ 
រឯីកនុខសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខារដ្ឋសភាវញិ ង្លាកជំោវ បាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិបាន្ចំន្នួ្ ៤ដ្ខ ង្បើគិត
ជានាទីគឺបាន្៣៣នាទី កនុខង្នាុះការបង្ចេញមតិខបបអ្ពាប្កិត១៣នាទី និ្ខខបបវជិជាន្២០នាទី។ 

៤. ង្លាកជំោវ កុល ធារនិ្ តំណាខរាស្រសតមណឌ លង្ខតតកំពខច់ាម ជាសាជិកាគណៈកមមការ
ង្សដ្ឋកិចេ វិរចា វតាុ ធនាោរ និ្ខសវន្កមមនន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ខមន្ជាសាជិក និ្ខាន្តនួាទីកនុខ    
រដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ។ កនុខឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតតិទី៦ ង្ន្ុះ ង្លាកជំោវ បាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ចបួប្បជាពលរដ្ឋ 
និ្ខមស្រន្តីអាជាា ធរង្ប្ចើន្ជាខង្គ គឺាន្រវូតង្ៅដ្ល់៤២ដ្ខឯង្ណាុះ ខតចំង្ ុះការប្បជំុង្ៅកនុខរដ្ឋ
សភាវញិ ខុមខស្រវែល មនិ្ង្ ើញាន្ង្លាកជំោវង្ ើខបង្ចេញមតិមតខណាង្ ើយកនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ។ 

៥. ឯកឧតតមង្វជជបណឌិ ត សុុះ មុុះសិន្ តំណាខរាស្រសតមណឌ លកណាត ល ជាសាជិកគណ:កមម
ការ សុខាភ្បិាល សខាមកិចេ អ្តីតយុទធជន្ យុវនី្តិសមបោ ការង្ករបណដុ ុះបណាដ លវជិាជ ជីវៈ និ្ខកិចេ
ការនារ ី នន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ខមន្ជាសាជិក និ្ខមនិ្ាន្តនួាទីកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ ខតោតា់ន្តួ
នាទីង្ៅសាា បន័្ង្ប្ៅរដ្ឋឋ ភ្បិាល គឺជាអ្នុ្ប្បធាន្សវភាពសវពន័្ធយុវជន្កមពុជា និ្ខជាប្បធាន្
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សាគមប្គូង្ពទយអីុ្សាល មកមពុជា។ ឯកឧតតម បាន្ចុុះង្ៅចបួប្បជាពលរដ្ឋ និ្ខមស្រន្តីមូលដ្ឋឋ ន្បាន្៣៩
ដ្ខ (ចុុះសំង្ណុះសំណាលសួរសុខទុកេ៣៨ដ្ខ និ្ខអ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនា១ំដ្ខ) ខតង្ៅកនុខសមយ័
ប្បជំុរដ្ឋសភាវញិ ខុមខស្រវែលមនិ្បាន្ង្ ើញឯកឧតតមង្ ើខបង្ចេញង្ៅង្លើង្សចកតីប្ ខចាប ់ឬង្សច
កតីង្សនើចាបណ់ាមយួង្ ើយ។ 

៦. ឯកឧតតម ប  ូ ឡា ំ តំណាខរាស្រសតមណឌ លង្ខតតរតន្គិរ ី និ្ខជាសាជិកគណៈកមមការ
មហានផ្ទ ការ រជាតិ និ្ខមុខង្ករសាធារណៈនន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ាន្តនួាទីកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ ខត
ោតជ់ាអ្នុ្ប្បធាន្ប្កុមការង្ករបកសចុុះមូលដ្ឋឋ ន្ង្ខតតរតន្គិរ។ី ចំង្ ុះសកមមភាពង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្វញិ 
ឯកឧតតម ាន្ភាពសកមមង្ប្ចើន្ោខំការសួរសុខទុកេ ង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា ជូន្ពលរដ្ឋ គឺបាន្ចំន្នួ្៣៥
ដ្ខ កនុខង្នាុះចុុះង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា ជូន្ពលរដ្ឋបាន្ចំន្នួ្២ដ្ខ សំង្ណុះសំណាលសួរសុខទុកេចំន្នួ្
២៩ដ្ខ អ្មដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាចំំន្នួ្៣ដ្ខ និ្ខចុុះពប្ខឹខនផ្ទកនុខបកសចំន្ួន្១ដ្ខ។ ង្ៅកនុខសមយ័
ប្បជំុង្ពញអ្ខារបស់រដ្ឋសភា ឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ ឯកឧតតម មនិ្ខដ្លបាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិង្ទ។ 

៧.ឯកឧតតម បា ល់ សំង្អ្ឿន្ តំណាខរាស្រសតមណឌ លបនាទ យាន្ជយ័ ជាអ្នុ្ប្បធាន្គណៈកមម
ការសុខាភ្បិាល សខាមកិចេ អ្តីតយុទធជន្យុវនី្តិសមបោ ការង្ករ បណដុ ុះបណាដ លវជិាជ ជីវៈ និ្ខកិចេ
ការនារ ី នន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ាន្តនួាទីង្ៅកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ។ តំណាខរាស្រសតរូបង្ន្ុះ បាន្ចុុះង្ៅ
មូលដ្ឋឋ ន្បាន្ចំន្ួន្៣៤ដ្ខ កនុខង្នាុះការចុុះសំង្ណុះសំណាលសួរសុខទុកេបាន្ចំន្នួ្២៨ដ្ខ អ្ម
ដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាចំំន្ួន្៥ដ្ខ និ្ខចុុះពប្ខឹខបកសចំន្ួន្១ដ្ខ។ រឯីការប្បជំុង្ៅកនុខសភា ឯកឧតតម 
មនិ្ខដ្លង្ ើខបង្ចេញមតិង្ៅង្លើង្សចប្ ខចាប ់ឬង្សចកតីង្សនើចាបណ់ាមយួង្ទ។ 

៨. ង្លាកជំោវ ប្សី គឹមឆ្យ តំណាខរាស្រសតមណឌ លកំពខច់ាម ជាសាជិកាគណៈកមមការ
សិទធិមនុ្សស ទទួល កយបណតឹ ខ អ្ង្ខេត និ្ខទំនាកទំ់ន្ខរដ្ឋសភា ប្ពឹទធសភា នន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ខមន្
ជាសាជិក និ្ខមនិ្ាន្តនួាទីកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ។ ង្លាកជំោវ បាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ចបួប្បជា
ពលរដ្ឋ និ្ខមស្រន្តីអាជាា ធរបាន្ ៣៣ដ្ខ ចំង្ ុះសមយ័ប្បជំុនន្រដ្ឋសភាវញិ ង្លាកជំោវ មនិ្បាន្ង្ ើខ
បង្ចេញង្ ើយកនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ។ 

៩. ង្លាកជំោវ ខុខ ស ុន្ង្អ្ខ តំណាខរាស្រសតមណឌ លកំពខច់ាម ជាសាជិកាគណៈកមមការ 
មហានផ្ទ ការ រជាតិ និ្ខមុខង្ករសាធារណៈនន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ាន្តនួាទីកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ។ 
ង្លាកជំោវ បាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ចបួប្បជាពលរដ្ឋ និ្ខមស្រន្តីអាជាា ធរបាន្ ៣៣ដ្ខ រឯីសមយ័ប្បជំុនន្
រដ្ឋសភាវញិ ង្លាកជំោវ មនិ្បាន្ង្ ើខបង្ចេញង្ ើយកនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ។ ង្លាកជំោវ ខុខស ុន្ង្អ្ខ 
ង្លាកជំោវ ប្សី គឹមឆ្យ និ្ខង្លាកជំោវ កុល ធារនិ្ ជានដ្គូរតំណាខរាស្រសតស្រសតីដ្ស៏កមមង្ៅមូល
ដ្ឋឋ ន្ ពកួោតោ់ខំបីរូបខតខចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្រមួោន ។ 
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១០. ឯកឧតតម ខូយ សុខា តំណាខរាស្រសតមណឌ លង្ខតតង្ ធិ៍សាត ់និ្ខជាសាជិកគណៈកមម
ការខផ្ន្ការ វនិិ្ង្យាគ កសិកមម អ្ភ្វិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ បរសិាា ន្ និ្ខធន្ធាន្ទឹកនន្រដ្ឋសភា ោតម់និ្ាន្
តនួាទីកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលង្ទ ខតោតជ់ាទីប្បឹការជាន្ខ់ពស់របស់យុវជន្ប្សឡាញ់សន្តិភាពង្ខតត
ង្ ធិ៍សាត ់ ខដ្លជាសាា បន័្មនិ្ខមន្រដ្ឋឋ ភ្បិាល។ ឯកឧតតម បាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្២៧ដ្ខ កនុខង្នាុះ
ោតង់្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា ជូន្ពលរដ្ឋបាន្១ដ្ខ សំង្ណុះសំណាលសួរសុខទុកេចំន្ួន្១៧ដ្ខ និ្ខអ្ម
ដំ្ង្ណើ រថាន កដឹ់្កនាចំំន្ួន្៩ដ្ខ។ ង្ៅកនុខរដ្ឋសភាវញិ ឯកឧតតម មនិ្ខដ្លបាន្បង្ចេញមតិកនុខសមយ័
ប្បជំុរបស់រដ្ឋសភាណាមយួង្ ើយ ង្ៅកនុខឆ្ន ទីំ២ង្ន្ុះ។ 

ការង្លើកយកតំណាខរាស្រសតោខំ១០ ខាខង្លើមកបង្កា ញង្ន្ុះ ង្ ើញថា មនិ្ាន្តំណាខរាស្រសតខដ្លាន្
តនួាទីង្ៅកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលរូបណា សប្សាកស់ប្សំា ជខជកបង្ចេញមតិង្ៅកនុខសមយ័ប្បជំុរបស់រដ្ឋសភា កដូ៏្ចជា
ង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ខដ្រ គឺាន្តិចតចួបំផុ្ត។ ជារមួ កិចេការោខំអ្ស់ខដ្លជខជកង្ដ្ញង្ដ្ឋលគឺតប្មូវឱ្យអ្នកតំណាខ
របស់ប្បជាពលរដ្ឋាន្ការតាមដ្ឋន្ ឬង្ធែើការជិតសនិទជាមយួាេ ស់ង្ឆ្ន ត រមួោខំង្ឆ្លើយតបង្ៅនឹ្ខប្បង្យាជន្ជ៍ា
សាធារណៈនន្ាេ ស់ង្ឆ្ន តង្ទើបាន្តនមលជាអ្នកតំណាខ និ្ខអាចជខជកង្ដ្ឋយាន្អំ្ណុះអំ្ណាខ។ 

 ង្ៅកនុខរដ្ឋធមមនុ្ចា  ាប្តា ៨៣ និ្ខាន្ខចខនូ្វខលឹមសារដ្ខដ្លកនុខបទបញ្ហជ នផ្ទកនុខរដ្ឋសភា ប្បការ
១ ថា រដ្ឋសភាប្បជំុជាសាមចា ចំន្នួ្ពីរដ្ខកនុខ១ឆ្ន ។ំ សមយ័ប្បជំុនី្មយួៗ ាន្ងិរង្វលាយា ខតិចបីខខ។ ង្បើ
ាន្ង្សចកតីង្សនើសំុពីប្ពុះមហាកសប្ត ឬង្សចកតីង្សនើសំុពីនាយករដ្ឋមស្រន្តី ឬពីសាជិករដ្ឋសភាមយួភាគបីយា ខ
តិច គណៈកាម ធិការអ្ចិនស្រន្តយរ៍ដ្ឋសភា ង្កាុះប្បជំុរដ្ឋសភាជាវសិាមចា។ ន្យ័ង្ន្ុះ សភាបាន្ខបខខចកកាល
ង្វលាប្បជំុជាពីរ ខដ្លសរុបសមយ័ប្បជំុពីរដ្ខចូលោន គឺអ្ស់ង្ពល៦ខខយា ខតិច។ ចុុះចង្នាល ុះនន្សមយ័ប្បជំុ
នី្មយួៗ ង្តើតំណាខរាស្រសតប្តូវសប្ាកវសិមកាលខមន្ង្ទ? ជាការពិតតំណាខរាស្រសតប្តូវវសិមកាល ប ុខន្តវសិម
កាលរបស់តំណាខរាស្រសត គឺតប្មូវឱ្យអ្នកតំណាខរបស់ប្បជាពលរដ្ឋង្ធែើការតាមដ្ឋន្ ឬង្ធែើការជិតសនិទជាមយួ
ាេ ស់ង្ឆ្ន ត រមួោខំង្ឆ្លើយតបង្ៅនឹ្ខប្បង្យាជន្ជ៍ាសាធារណៈនន្ាេ ស់ង្ឆ្ន ត ង្ដ្ឋយវសិមកាលពីការប្បជំុង្ៅ
កនុខរដ្ឋសភាង្ន្ុះ ប្គបតំ់ណាខរាស្រសតោខំអ្ស់មនិ្ថាាន្តនួាទីង្ៅកនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាល ឬអ្តា់ន្ង្នាុះង្ទ គឺតប្មូវឱ្យ
ចុុះង្ៅចបួង្ដ្ឋុះប្សាយបញ្ហា ជូន្ប្បជាពលរដ្ឋង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ និ្ខប្បមូលនូ្វបញ្ហា ប្ប ម សំង្ណើ រ ឬសំណូមពរ
របស់ប្បជាពលរដ្ឋ។  

ការចុុះចួបពលរដ្ឋ គឺង្ដ្ើមបដឹី្ខពីសាា ន្ភាពសុខទុកេ ជីវភាពរស់ង្ៅប្បចានំងៃរបស់ប្បជាពលរដ្ឋ ង្ដ្ឋុះ
ប្សាយបញ្ហា ជូន្ពួកោតក់នុខករណីអាជាា ធរាន្សមតាកិចេ កព់ន័្ធមនិ្បាន្បំង្ពញតនួាទីឱ្យសមប្សបង្ៅនឹ្ខ
តប្មូវការរបស់ពួកោត ់ និ្ខពិនិ្តយង្មើលង្លើការអ្នុ្វតតិចាបរ់បស់អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន្ផ្ខខដ្រ មនិ្ប្តឹមខត
ប ុង្ណាណ ុះ តំណាខរាស្រសតកប៏្តូវប្បមូលនូ្វបញ្ហា របស់ពលរដ្ឋង្ៅរាយការណ៍ និ្ខជខជកង្ដ្ញង្ដ្ឋលង្ៅកនុខរដ្ឋ
សភាផ្ខខដ្រ ង្វើយកនុខករណីបញ្ហា ប ុះ ល់ធៃន្ធ់ៃរដ្ល់ប្បង្យាជន្ប៍្បជាពលរដ្ឋ និ្ខប្បង្យាជន្ជ៍ាតិ តំណាខ
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រាស្រសតកអ៏ាចង្កាុះអ្ង្ចជ ើញឥសសរជន្កនុខរដ្ឋឋ ភ្បិាលមកង្ឆ្លើយបំភ្លផឺ្ខខដ្រ ។ ដូ្ង្ចនុះង្ៅកនុខសមយ័ប្បជំុង្ៅរដ្ឋ
សភា អ្នកតំណាខរាស្រសតអាចង្លើកបញ្ហា ង្ចាទសួរង្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬលាយលកេណ៍អ្នក ឱ្យមស្រន្តីរដ្ឋឋ ភ្បិាលបក
ប្សាយចំង្ ុះការការអ្នុ្វតតន្ច៍ាប ់ ឬង្ឆ្លើយតបពីបញ្ហា អ្ែីមយួខដ្លាេ ស់ង្ឆ្ន តបាន្ជបួប្បទុះង្នាុះ។ ប ុខន្ត 
ជាកខ់សតខាន្តំណាខរាស្រសតខតប ុនាម ន្រូបប ុង្ណាណ ុះខដ្លបាន្ង្ ើខបង្ចេញមតិង្ៅកនុខអ្ខាប្បជំុរដ្ឋសភា និ្ខ
បាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្។ ការចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្ទៀតង្សាត កម៏និ្បាន្យកបញ្ហា ខដ្លង្កើតាន្ង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្មក
រាយការណ៍ជូន្រដ្ឋសភាខដ្រ គឺរាយការណ៍ខតពីចំន្ួន្នន្ការចុុះ ខតចំន្ួន្នន្បញ្ហា ជាកខ់សតខរបស់ប្បជាពលរដ្ឋគឺ
ោម ន្អ្នកតំណាខរាស្រសតរូបណារាយការណ៍ោល់ខតង្សាុះ។ 

៥.េក្មមភាពររេត់ំណាករាស្រេតក្នកុសាា នភាពក្វូីដ្-១៩ 

ចុខឆ្ន ២ំ០១៩ ជាឆ្ន ខំដ្លពិភ្ពង្លាក កនុខង្នាុះាន្ោខំកមពុជាផ្ខ បាន្ចាបង់្ផ្តើមរខង្ប្ោុះង្ដ្ឋយជំខឺ
រាតតាតកូវដី្-១៩ រវូតមកដ្ល់បចេុបបន្នង្ៅខតមនិ្ោន្ប់្សាកប្សាន្ត។ កនុខសាា ន្ភាពខបបង្ន្ុះ មនិ្ថា ពលរដ្ឋ 
ឬមស្រន្តីរាជការ ឬអ្នកតំណាខរាស្រសតង្ទ គឺាន្ភាពភ្យ័ខាល ចយា ខខាល ខំ ង្ប្ ុះជាជំខឺខដ្លអ្នកប្សាវប្ជាវមនិ្ោន្់
បង្ខេើតថាន ពំាបាលបាន្។  

ង្បើង្ោុះជាាន្កូវដី្-១៩កង៏្ដ្ឋយ កតំ៏ណាខរាស្រសតង្ៅខតាន្សកមមភាពោខំការចូលរមួកនុខសមយ័
ប្បជំុ ោខំការចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្។ 

 សកមមភាពសមយ័ប្បជំុរបស់រដ្ឋសភា៖  
មនិ្ថាសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខារបស់រដ្ឋសភាជាសាមចាសាធារណៈ ឬវសិាមចាសាធារណៈង្ទ 

ឆ្ន ទីំ២ នន្នី្តិកាលទី៦ង្ន្ុះ  កនុខដំ្ណាកក់ាលនន្ការរកីរាលដ្ឋលជំខឺកូវដី្ង្ន្ុះ អ្នកតំណាខរាស្រសតង្ៅ
ខតចូលរមួប្គបកូ់រ  ុមនន្សមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខារដ្ឋសភាដ្ខដ្ល ង្វើយសមយ័ប្បជំុនី្មយួៗកម៏និ្ាន្
ង្រឿខចប្មូខចប្ាសដូ្ចឆ្ន ទីំ២ នន្អាណតតិមុន្ៗខដ្រ។ តាមការសង្ខេតរបស់ខុមខស្រវែលង្មើលង្ ើញថា 
កនុខង្ពលដំ្ង្ណើ រការសមយ័ប្បជំុង្ដ្ើមបពិីភាកាពីង្សចកតីប្ ខចាប ់ ឬង្សចកតីង្សនើចាបនី់្មយួៗ មនិ្
ខុសអ្ែពីីង្ពលមនិ្ាន្ជំខឺកូវដី្ង្ ើយ។ ប្ោន្ខ់តកិចេប្បជំុកនុខសាា ន្ភាពកូវដី្ តំណាខរាស្រសតចូលប្បជំុ
ង្ដ្ឋយង្ធែើការអ្នុ្វតតតិាមង្ោលការណ៍សុខភាពខដ្លប្កសួខសុខាភ្បិាលបាន្ខណនា។ំ  

 ការចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្៖  
កូវដី្-១៩ គឺជាជំខឺខដ្លវាស់ពីកប្មតិនន្ទឹកចិតតរបស់តំណាខរាស្រសតកនុខការគិតគូពីសុខទុកេរបស់
ប្បជាពលរដ្ឋ។ ាន្អ្នកតំណាខរាស្រសតខលុះមនិ្ខដ្លបាន្ចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ង្សាុះ រឯីតំណាខរាស្រសតខលុះ
ង្ទៀតាន្ការសប្សាកស់ប្សំាខាែ តខ់ខែខកនុខការចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្។ ង្ោុះជាយា ខណាតំណាខ
រាស្រសតចុុះង្ៅមូលដ្ឋឋ ន្ ពួកោតខ់តខខតង្លើកង្ ើខពីបញ្ហា កូវដី្-១៩ និ្ខខណនាបំ្បជាពលរដ្ឋឱ្យ
ង្ោរពតាមវធិាន្ការខណនារំបស់ប្កសួខសុខាភ្បិាល ង្វើយប្តូវាន្ភាពប្បុខប្បយត័នខពស់រកា  
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គាល តពីោន  មនិ្ប្តូវង្ៅចួបជំុោន  ង្ន្ុះជាអ្ែីខដ្លតំណាខរាស្រសតចុុះមូលដ្ឋឋ ន្កនុខសាា ន្ភាពកូវដី្ខតខ
ខតង្ធែើ បខន្ាមពីង្នាុះោតខ់តខខតផ្ាភាជ បនូ់្វសាភ រៈការ រកូវដី្សប្ាបខ់ចកជូន្ប្បជាពលរដ្ឋ និ្ខ
អំ្ង្ណាយង្ផ្សខង្ទៀតផ្ខខដ្រ។ 

 
៦. កាលរបវតតិប្ពឹតតិការណ៍េខំាន់ៗ ននរដ្ឋេភាជាតិ 

េម័យប្រជុំសលើក្ទ២ី នីតិកាលទី៦ 

(ចសនាល ុះពីខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ដ្លខ់ែេហីា ឆ្ន ២ំ០២០) 

 នងៃទី ០៤ ខខតុលា ឆ្ន ២០១៩ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុង្លើកទី៣ ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័រង្បៀបវារៈចំន្នួ្៧៖ 
១.  ប្ពុះរាជសារប្ពុះករុណាប្ពុះបាទសង្មតចប្ពុះបរមនាង ន្ង្រាតតម សីវមុនី្ ប្ពុះមហាកសប្តនន្ប្ពុះរាជា

ណាចប្កកមពុជា ជូន្សមយ័ប្បមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភាង្លើកទី៣ នី្តិកាលទី៦។ 
២. របាយការណ៍សតីពី សកមមភាពរបស់រដ្ឋសភា ចង្នាល ុះសមយ័ប្បជំុរដ្ឋសភាង្លើកទី២ និ្ខទី៣ នី្តិកាល

ទី៦។ 
៣. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចេប្ពមង្ប្ពៀខរវាខប្ពុះ

រាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខអ្ខាការហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីសតីពី បុពែសិទធិ និ្ខអ្ភ្យ័ឯកសិទធិរបស់អ្ខាការហាម
ឃាតអ់ាវុធគីម។ី 

៤. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី សំណខ ់
៥. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី  ណិជជកមមតាមប្បពន័្ធង្អ្ ិចប្តូនិ្ច។ 
៦. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី កិចេការ រអ្នកង្ប្បើប្បាស់។ 
៧. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី របបសន្តិសុខសខាម។ 

 នងៃទី០៤ ខខវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៩ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាង្លើកទី៣ ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័នូ្វរង្បៀប វា
រៈ ចំន្នួ្៥៖ 

១. ង្សចកតបី្ ខចាបស់តពីី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធសិញ្ហា បំង្ពញបខន្ាម ង្លើសន្ធសិញ្ហា កំណតប់្ពំ
ខដ្ន្រដ្ឋឆ្ន ១ំ៩៨៥ និ្ខសន្ធិសញ្ហា បំង្ពញបខន្ាមឆ្ន ២ំ០០៥ រវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខសាធារណៈ
រដ្ឋសខាមនិ្យមង្វៀតណាម។ 

២. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចេប្ពមង្ប្ពៀខ រវាខរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលប្ពុះរាជាណាចប្ក
កមពុជា និ្ខនិ្ខរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្តំបន្រ់ដ្ឋបាលពិង្សស វុខកុខ នន្សាធារណរដ្ឋប្បជាានិ្តចិន្ សតីពី ការ
ង្ជៀសវាខការយកពន្ធប្តួតោន  និ្ខការបង្កេ រការកិបង្កខបន្លំពន្ធ  កព់ន័្ធនឹ្ខពន្ធង្លើប្បាកកចំ់ណូល។ 

៣. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើពិធីសារទី២ សតីពីការកំណតប់្ចកោែ រប្ពំខដ្ន្ឆ្លខកាត់
នន្កិចេប្ពមង្ប្ពៀខប្កបខណឌ អាសា ន្ សតីពីកិចេសប្មបសប្មួលការដឹ្កជចជូ ន្ទំនិ្ញឆ្លខកាត។់ 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 
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៤. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើកិចេប្ពមង្ប្ពៀខអាសា ន្ សតីពី ណិជជកមមតាមប្បពន័្ធ
ង្អ្ ិចប្តូនិ្ច។ 

៥. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមឱ្យប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ចូលជាសាជិកនន្កិចេប្ពម
ង្ប្ពៀខប្កបខណឌ  សតីពីការបង្ខេើតសមពន័្ធភាពថាមពលប្ពុះអាទិតយអ្ន្តរជាតិ។ 

 នងៃទី២៦ ខខវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៩ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាង្លើកទី៣ ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័នូ្វរង្បៀបវារៈ
ចំន្នួ្៣៖ 

១. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី វិរចា វតាុសប្ាបក់ារប្គបប់្គខឆ្ន ២ំ០២០។ 

២. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការទូោតង់វកិាទូង្ៅរបស់រដ្ឋសប្ាបក់ារប្គបប់្គខឆ្ន ២ំ០១៨។ 

៣. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី វងិ្សាធន្កមមាប្តា៣ ាប្តា១៧ ាប្តា២០ ាប្តា២១ ាប្តា២៧ ាប្តា
២៨ ាប្តា២៩ ាប្តា៥៤ ាប្តា៥៥ និ្ខាប្តា៥៩ នន្ចាបស់តីពី សវជីព ខដ្លប្តូវបាន្ប្បកាសឱ្យង្ប្បើ
ង្ដ្ឋយប្ពុះរាជប្កមង្លខ ន្ស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុុះនងៃទី១៧ ខខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

 នងៃទី២៣ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាង្លើកទី៣ ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័នូ្វរង្បៀបវារៈ
ចំន្នួ្៧៖ 

១. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមឱ្យប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា ចូលជាសាជិកនន្កិចេប្ពម
ង្ប្ពៀខសប្ាបអ់្នុ្វតតបទបចាតតិនន្អ្នុ្សញ្ហា  សវប្បជាជាតិសតីពី ចាបស់មុទទ ចុុះនងៃទី១០ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៨២ ោកទ់ខនឹ្ខការប្គបប់្គខ និ្ខការអ្ភ្រិកសផ្លសតុកប្តីផ្ទល ស់ទីមធយម និ្ខផ្លសតុកប្តីផ្ទល ស់ទីឆ្ៃ
យ។ 

២. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ស្រវាីន្ណឺខសតន្ណឺប ល ង្វន្ ័រ(ង្ខមបូឌា) ឯ.ក. សប្ាបគ់ង្ប្ាខសាខសខ់
សាា នី្យផ៍្លិតអ្គាិសនី្ ង្ដ្ើរង្ដ្ឋយពន្លឺប្ពុះអាទិតយ អានុ្ភាព២០ង្មហាា វា ត ់ង្ៅង្ខតតសាែ យង្រៀខ។ 

៣. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត៍យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោត ់របស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ វា យ ង្ៅវរ័ សឹបផ្ទល យ ឯ.ក សប្ាបគ់ង្ប្ាខសាខសខស់ាា នី្យផ្លិតអ្គាិសនី្ ង្ដ្ើរ
ង្ដ្ឋយពន្លឺប្ពុះអាទិតយ អានុ្ភាព៣០ង្មហាា វា ត ់ង្ៅង្ខតតបនាទ យាន្ជយ័។ 

៤. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ រា យ សិន្ង្អ្ង្ន្ើជី (ង្ខមបូឌា) បាតដំ់្បខ ឯ.ក សប្ាបគ់ង្ប្ាខសាខសខស់ាា នី្យ
ផ្លិតអ្គាិសនី្ ង្ដ្ើរង្ដ្ឋយពន្លឺប្ពុះអាទិតយ អានុ្ភាព៦០ង្មហាា វា ត ់ង្ៅង្ខតតបាតដំ់្បខ។ 

៥. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ង្សនង្ងក អីុ្ន្វែីនី្ត ឯ.ក សប្ាបគ់ង្ប្ាខសាខសខស់ាា នី្យផ្លិតអ្គាិសនី្ង្ដ្ើរ
ង្ដ្ឋយពន្លឺប្ពុះអាទិតយ អានុ្ភាព៣០ង្មហាា វា ត ់ង្ៅង្ខតតង្ ធិ៍សាត។់ 



របាយការណ៍សង្កេតសភា និកតំណាករាស្តសរ ឆ្នំទី២ អាណតរិទ៦ី 
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៦. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ធីង្អ្សប ភី្ ីង្សកុខ ង្ៅវរ័ ខអ្ ន្មងី្ន្ើរ  ល ខមង្ភ្នី្ លីមតីធីត នន្សាធារណរដ្ឋប្បជា
ធិបង្តយយប្បជាានិ្តឡាវ។ 

៧. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ង្សកុខ សឺមមល័ ង្ៅវរ័ ង្ផ្លន្ ខមង្ភ្នី្ លីមតីធីត នន្សាធារណរដ្ឋប្បជាធិបង្តយយ
ប្បជាានិ្តឡាវ។ 

ចង្នាល ុះសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាង្លើកទី៣ និ្ខទី៤ នន្ឆ្ន ទីំ២ អាណតតទីិ៦ (ប្បជំុវសិាមញ្ហា ) 

 នងៃទី១៣ ខខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុវសិាមចា ង្ពញអ្ខា ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័នូ្វរង្បៀបវារៈ
ចំន្នួ្៦៖ 

១. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តី ការបង្ខេើតប្កសួខ ឧសាវកមម វទិាសាស្រសត បង្ចេកវទិា និ្ខន្វានុ្វតតន្។៍ 

២. ង្សចកតបី្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើពិធីសារទី២ សតីពី វងិ្សាធន្កមមកិចេប្ពមង្ប្ពៀខវនិិ្
ង្យាគទូលំទូលាយអាសា ន្។ 

៣.ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើពិធីសាទី៣ សតីពីវងិ្សាធន្កមមកិចេប្ពមង្ប្ពៀខវនិិ្
ង្យាគទូលំទូលាយអាសា ន្។ 

៤. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើពិធីសារទី១ សតីពីវងិ្សាធន្កមមកិចេប្ពមង្ប្ពៀខ សតីពី 
 ណិជជកមមទំនិ្ញអាសា ន្។ 

៥. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា សតីពី ការង្ផ្ទរទណឌិ តរវាខប្ពុះរាជាណា
ចប្កកមពុជា និ្ខសាធារណរដ្ឋសខាមនិ្យមង្វៀតណាម។ 

៦. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើសន្ធិសញ្ហា សតីពី ការជួយ ោន ង្ៅវញិង្ៅមកខផ្នកចាប ់
កនុខវស័ិយប្ពវមទណឌ រវាខប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា និ្ខសាធារណរដ្ឋសខាមនិ្យមង្វៀតណាម។ 

 នងៃទី២៦ ខខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុវសិាមចា ង្ពញអ្ខា ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័នូ្វរង្បៀបវារៈ
ចំន្នួ្៣៖ 

១. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាសជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ រ  ូយា ល់ប្គុប អិុ្ន្ង្វសមុនិ្ ប្គុប ឯ.ក សប្ាបគ់ង្ប្ាខវនិិ្ង្យាគសាខសខង់្រាខ
ចប្កអ្គាិសនី្ដុ្តធយូខងម អានុ្ភាព៧០០ង្មហាា វា ត ់ង្ខតតង្កាុះកុខ។ 

២. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាសជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ហាន្ ង្សខ ខូលា ញ សប្ាបគ់ង្ប្ាខវនិិ្ង្យាគសាខសខង់្រាខចប្កអ្គាិស
នី្ដុ្ធយូខងម អានុ្ភាព២៦៥ង្មហាា វា ត ់ង្ខតតឧតតរាន្ជយ័។ 
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៣. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមង្លើការធានាទូោតរ់បស់រាសជរដ្ឋឋ ភ្បិាលនន្ប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឱ្យប្កុមវ ុន្ ហាន្ ង្សខ ខូល ា ញ សប្ាបគ់ង្ប្ាខវនិិ្ង្យាគសាខសខខ់ខសបណាត ញ
បចជូ ន្អ្គាិសនី្តខស់យុខ២៣០គី ូវ  ុល តភាជ បពី់ង្រាខចប្កអ្គាិសនី្ដុ្តធយូខងម ង្ខតតឧតតរាន្ជយ័ មកអ្នុ្
សាា នី្យង្សៀមរាបខាខង្កើត។ 

 នងៃទី៣០ ខខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុវសិាមចា ង្ពញអ្ខា ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័នូ្វរង្បៀបវារៈ
ចំន្នួ្១៖ 

១. ការង្បាុះង្ឆ្ន តផ្តល់ង្សចកតីទុកចិតត ង្លើការខតខតាខំ និ្ខខកសប្មួសាសភាពរាជរដ្ឋឋ ភ្បិាល 

 ក.ខតខតាខំង្ទសរដ្ឋមស្រន្តីៈ 

 ឯកឧតតមកិតតិង្សដ្ឋឋ បណឌិ ត ចម ប្បសិទធ ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី 
 ឯកឧតតម វឹម ខឆ្ម ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី(ទទួលបន្ទុកង្បសកកមមពិង្សស) 
 ឯកឧតតម អ្ខា វខសវឌ្ានា ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី(ទទួលបន្ទុកង្បសកកមមពិង្សស) 
 ឯកឧតតម ប្តា ំអីុ្វតឹក ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី(ទទួលបន្ទុកង្បសកកមមពិង្សស) 
 ឯកឧតតម ង្ពប្ជ ប ុន្ធិន្ ជាង្ទសរដ្ឋមស្រន្តី(ទទលួបន្ទុកង្បសកកមមពិង្សស) 

ខ.ខកសប្មួល និ្ខខតខតាសំាសភាពរដ្ឋមស្រន្តី 

 ឯកឧតតមកិតតិង្សដ្ឋឋ បណឌិ ត ចម ប្បសិទធ ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ ឧសាវកមម វទិាសាស្រសត បង្ចេក
វទិា និ្ខន្វានុ្វតតន្។៍ 

 ឯកឧតតម ង្កើត រទិធ ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ យុតតិធម ៌
 ឯកឧតតម ជា វា ន្ង្ដ្ន្ ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ នប្បសនី្យ ៍និ្ខទូរគមនាគមន្ ៍
 ឯកឧតតម  តិ សុខុន្ ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ ធមមការ និ្ខសាសនា 
 ឯកឧតតម ប្ពំុ សុខា ជារដ្ឋមស្រន្តីប្កសួខ មុខង្ករសាធារណៈ 

 នងៃទី១០ ខខង្មសា ឆ្ន ២ំ០២០ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាង្លើកទី៤ ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័នូ្វរង្បៀបវារៈ
ចំន្នួ្២៖ 
១. ការសង្ប្មចអំ្ពីសុពលភាពនន្អាណតតិរបស់ង្លាកជំោវ នូ្ សុវណណ នី្ ជាតំណាខរាស្រសតមណឌ ល
តាខកវ ជំន្សួឯកឧតតម ជា វា ន្ង្ដ្ត ខដ្លសំុលាខលខ។ 
២. ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការប្គបប់្គខប្បង្ទសជាតិសាិតកនុខភាពអាសន្ន។ 
៣. ការង្បាុះង្ឆ្ន តៈ 

 ឯកឧតតម  ូយ សុផ្ទត ជាសាជិកគណៈកមមការខផ្ន្ការ វនិិ្ង្យាគ កសិកមម អ្ភ្វិឌ្ឍ
ន្ជ៍ន្បទ បរសិាា ន្ និ្ខធន្ធាន្ទឹក។ 

 ឯកឧតតម ស ូ  ភ្រិនិ្ទ ជាសាជិកគណៈកមមការង្សដ្ឋកិចេ វិរចា វតាុ ធនាោរ និ្ខសវន្ក
មម។ 
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 នងៃទី០៤ ខខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ រដ្ឋសភាង្បើកសមយ័ប្បជំុង្ពញអ្ខាង្លើកទី៤ ង្ដ្ឋយអ្នុ្មត័នូ្វរង្បៀប វា
រៈ ចំន្នួ្៤៖ 
១. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការប្បឆ្ខំវិរចាបបោន្ដ្ល់ការរកីសាយភាយ
អាវុធមហាប្បល័យ។ 
២. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការប្បឆ្ខំការសាអ តប្បាក ់និ្ខវិរចាបបោន្ង្ភ្រ
វកមម។ 
៣. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការជួយ ោន ង្ៅវញិង្ៅមកខផ្នកចាបក់នុខវស័ិយ
ប្ពវមទណឌ ។ 
៤. ការពិភាកា និ្ខអ្នុ្មត័ង្សចកតីប្ ខចាបស់តីពី ការអ្នុ្មត័យល់ប្ពមឱ្យប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ចូលជាភាគីនន្អ្នុ្សញ្ហា ទីប្កុខខប ន្ សតីពីកិចេការ រសាន នដ្អ្កសរសាស្រសត និ្ខសិលបៈឆ្ន ១ំ៨៨៦ និ្ខ
វងិ្សាធន្កមមឆ្ន ១ំ៩៧៩។ 


