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រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ (V1) 

បទអន្តរាគមន្ ៍
របស ់ឯកឧត្តមកិត្តិន្ីត្ិកោសលបណ្ឌិ ត្ ប ិន្ ឈនិ្ ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បចាំោរ 
រដ្ឋមន្តន្តីទទួលបន្ទុកទីសតោីរគណ្ៈរដ្ឋមន្តន្តី ន្ិងជាប្បធាន្ប្កុមោរងាររាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
ខងែងកនុ ងកិច្ចប្រជុពំេញអងគពលីកទី៧ នីតិកាលទី៦ ថ្នរដ្ឋសភា ពាក់េ័នធនឹងការព្វីវពិោ្នកម្មពលីកទី១០ 
ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា នាប្េឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ ពៅវមិានរដ្ឋសភា 
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− សូម្ពោរេ សកមតចអគគមហាពញាចប្កី កេង សាំរនិ្ ប្រធានរដ្ឋសភា ជាទីពោរេដ្៏
ែពងែ់ពស់! 

− សូម្ពោរេ សកមតចអគគមហាកសនាបត្ីកត្កជា េ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ថ្នប្េះរាជា-
ណាច្ប្កកម្ពុជា ជាទីពោរេដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 

− សូម្ពោរេ ឯកឧតរម្កិតរិពសដាឋ រណ្ឌិ ត ជាម្ ពយៀរ អនុប្រធានទី១ ថ្នរដ្ឋសភា ជាទីពោរេ! 
− សូម្ពោរេ ពោកជទំាវកិតរិសងគហរណ្ឌិ ត ឃួន សុដារ ី អនុប្រធានទី២ ថ្នរដ្ឋសភា ជាទីពោរេ! 
− សូម្ពោរេ គណ្ៈកមាម ្ិការអចិ្ថ្ន្តនរយថ៍្នរដ្ឋសភា ជាទីពោរេ! 
− សូម្ពោរេ សពម្រច្ ឯកឧតរម្ ពោកជទំាវ ជាសមាជិក សមាជិកាថ្នរដ្ឋសភាដ្ឧ៏តរុ ងគឧតរម្! 

ថ្ងៃពនះ ពដាយមានការអនុញ្ញញ ត និងការចាត់តងំដ្៏ែពង់ែពស់េី សកមតចអគគមហាកសនាបត្ី
កត្កជា េ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋម្ន្តនរីថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ែ្ុ ំបាទ ប្េម្ទាងំសហការ ីកនុងនាម្
ជាតំណាងរាជរដាឋ ភ្ិបាលការពារ “ពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញសរីេីវពិោ្នកម្មមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ), 
មាប្ត៨៩, មាប្ត៩៨ ងមី, មាប្ត១០២ ងមី, មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) និងមាប្ត១២៥ងមី  ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ
ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា និងមាប្ត៣ ងមី និងមាប្ត៤ ងមី ថ្នច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្សំពៅធានានូវ
ដ្ំពណី្រការជាប្រប្កតីថ្នោែ រ័នជាតិ” ខដ្លតពៅពនះពយីងពៅកាត់ថា “វពិោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្ន
រដ្ឋ្ម្មនុញ្ញថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា” សូម្ខងែងអំណ្រគុណ្ដ្៏ប្ជាលពប្ៅជូនច្ំពពាះ សកមតចអគគ-
មហាពញាចប្កី កេង សាំរនិ្ ប្រធានរដ្ឋសភាថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ប្េម្ទាងំគណ្ៈកមាម ្ិការ
អច្ិថ្ន្តនរយថ៍្នរដ្ឋសភា ខដ្លបានសពប្ម្ច្ដាក់ពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញពនះចូ្លកនុងរពរៀរវារៈថ្នសម្័យ
ប្រជុំពេញអងគពលីកទី៧ នីតិកាលទី៦ ថ្នរដ្ឋសភា នាពេលពនះ។ 

ែ្ុ ំសូម្ព្ែៀតឱកាសដ្៏រវរពនះ ខងែងអំណ្រគុណ្ច្ំពពាះ ឯកឧតរម្កិតរិនីតិពកាសលរណ្ឌិ ត សប៉ែន្ 
បញ្ញា  ប្រធានគណ្ៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុតរិ្ម្៌ថ្នរដ្ឋសភា, ឯកឧតរម្ ពោកជំទាវ ជាអនុប្រធាន 
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និងសមាជិកទាំងអស់ថ្នគណ្ៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុតរិ្ម្៌ថ្នរដ្ឋសភា ប្េម្ទាំង ឯកឧតរម្ និង
ពោកជំទាវ ជាប្រធាន និងជាតំណាងគណ្ៈកម្មការនានាថ្នរដ្ឋសភា ខដ្លបានជួយេិនិតយ និងផ្រល់
ពោរល់ពលីពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញពនះ ប្រករពដាយការយកច្ិតរទុកដាក់ និងោម រតីទទួលែុសប្តូវ
ែពស់។ ែ្ុ ំសូម្ឯកភាេជាម្ួយែែឹម្ោរថ្នរបាយការណ៍្ខដ្លបានពលីកព ងីមុ្នពនះរនរិច្ពដាយ ឯកឧតរម្
កិតរិនីតិពកាសលរណ្ឌិ ត សប៉ែន្ បញ្ញា  ប្រធានគណ្ៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុតរិ្ម្៌ថ្នរដ្ឋសភា ទាងំពលី
ែែឹម្ោរថ្នពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញពនះ ទាងំពលីដ្ំពណី្រការថ្នការពរៀរច្ំពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញ។ 

សកមតចមហាពញាចប្ក ីប្រធានរដ្ឋសភាថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ជាទីពោរេដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 
សពម្រច្ ឯកឧតរម្ ពោកជទំាវ សមាជិក សមាជិកា ថ្នរដ្ឋសភាដ្ឧ៏តរុ ងគឧតរម្! 

រនរពៅពទៀតពនះ, ែ្ុ ំបាទសូម្អនុញ្ញញ តរង្ហា ញជូនអងគរដ្ឋសភាដ្៏ឧតរុងគឧតរម្អំេីពោលរំណ្ង, អំេី
មូ្លដាឋ នច្ារ់ និងអំេីែែឹម្ោរសំខាន់ៗថ្នការព្វីវពិោ្នកម្មពលីក១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជា-

ណាច្ប្កកម្ពុជា ដូ្ច្តពៅ៖ 

I-អំេីពោលរំណ្ងថ្នការព្វីវពិោ្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពលីកទី១០៖ 

រដ្ឋ្ម្មនុញ្ញថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ខដ្លប្តូវបានប្រកាសឱយពប្រីកាលេីថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ
១៩៩៣ ប្តូវបានព្វីវពិោ្នកម្មជារនររនាា រ់ច្ំនួន ៩ ពលីក រចួ្ម្កពហយី កនុងពោលរំណ្ងធានាឱយ
បាននូវនិរនររភាេជាតិ ក៏ដូ្ច្ជាធានាការពារនូវឧតរម្ប្រពោជន៍ររស់ប្រពទសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា។ 
ច្ំពពាះសំពណី្វពិោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ នាពេលពនះ ក៏ប្តូវបានព្វីព ងីកនុងពោលរំណ្ង
សំខាន់ច្ំនួន ២ ផ្ងខដ្រ ពដ្ីម្បជីាឧតរម្ប្រពោជន៍ជាតិ គឺ៖ (ទី១)-ការធានាឱយោែ រ័នកំេូលររស់ជាតិ 
ជាេិពសស អំណាច្នីតិប្រតិរតរិខដ្លមានពរសកកម្មច្ម្បងកនុងការដ្ឹកនាកំារង្ហរទូពៅររស់រដ្ឋ បាន
ដ្ំពណី្រការប្រប្េឹតរពៅពដាយរលូន និងប្រករពដាយនិរនររភាេ ពៅប្គរ់កាលៈពទសៈ និង (ទី២)-ការ
ធានាការពារ និងខងរកាឱយបាននូវសនរិភាេ, សនរិសុែសងគម្, សណារ រ់ធាន រ់ោធារណ្ៈ និងសែិរភាេ
នពោបាយររស់ប្រពទសជាតិ ពៅប្គរ់កាលៈពទសៈទាងំអស់ ពដ្ីម្បីជាប្គឹះសប្មារ់ការអភ្ិវឌ្ឍន៍
ប្រពទសជាតិពលីប្គរ់វស័ិយ និងពសច្ករីសុែោនរររស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ 

ពដ្ីម្បរីពប្ម្ីឱយពោលរំណ្ងដ្៏សំខាន់ររស់ប្រពទសជាតិទាងំ ២ ខាងពលីពនះ សំពណី្ព្វីវពិោ្នកម្ម
ពលីកទី១០ ពនះ មានការពាក់េ័នធនឹងមាប្តច្ំនួន ៨ មាប្ត កនុងពនាះ៖ រដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្ក
កម្ពុជា ច្ំនួន ៦ មាប្ត  គឺមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ), មាប្ត៨៩, មាប្ត៩៨ ងមី, មាប្ត១០២ ងមី, មាប្ត
១១៩ ងមី(ម្ួយ) និងមាប្ត១២៥ ងមី និងច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្សំពៅធានានូវដ្ពំណី្រការជាប្រប្កតីថ្ន
ោែ រ័នជាតិ ច្ំនួន ២ មាប្ត គឺ មាប្ត៣ ងមី និង មាប្ត៤ ងមី។ 
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II-អំេីមូ្លដាឋ នច្ារ់សប្មារ់ការព្វីសំពណី្វពិោ្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពលីកទី១០ ពនះ៖ 

ដូ្ច្មានកនុងពសច្ករីខងែងពហតុជូនរដ្ឋសភារចួ្ពហយី និងលិែិតពោរេជូន សកមតចប្បធាន្រដ្ឋ-
សភា, សំពណី្ព្វីវពិោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពនះ ប្តូវបានព្វីព ងី ពដាយខផ្ែកពលីមូ្លដាឋ ន
ថ្នមាប្ត១៥៣ ងមី(េីរ) ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ខដ្លខច្ងថា “ការពផ្រីម្គំនិតពសីពរ ី
ឬការពផ្រីម្គំនិតព្វីវពិោ្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញជាសិទធិររស់ប្េះម្ហាកសប្ត ររស់នាយករដ្ឋម្ន្តនរី និងររស់
ប្រធានរដ្ឋសភា តម្ពសច្ករីពសនីររស់តំណាងរាន្តសរម្ួយភាគរួនថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាងំមូ្ល”។ 
ខផ្ែកពលីមូ្លដាឋ នថ្នមាប្ត១៥៣ ងមី(េីរ) ខាងពលី, សកមតចអគគមហាកសនាបត្ីកត្កជា េ ុន្ 
សសន្ កនុងនាម្ជា នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា បានផ្រួច្ពផ្រីម្ព្វីវពិោ្នកម្មពលីកទី១០ 
ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពនះ និងបានដាក់ពសច្ករីប្ពាងវពិោ្នកម្មពនះ ្ែងកិច្ចប្រជុំពេញអងគគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរី កាលេី
ថ្ងៃទី៨ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ កនែងពៅពនះ។ ទនាឹម្ពនះ, និងប្សរតម្មាប្ត១៤៣ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ
ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា, សកមតចអគគមហាកសនាបត្ីកត្កជា េ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋម្ន្តនរី 
ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ក៏បានប្ការរងគំទូលថាវ យ ប្ពះករណុាជាអម្ចា ស់ជីវិត្កលើត្បងូ 
ប្ពះមហាកសប្ត្ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា នូវអតែរទថ្នពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញពនះ តម្លិែិត
ពលែ ៦២៥ លស ចុ្ះថ្ងៃទី៨ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ ពដ្ីម្ប ី ប្េះករុណាជាទីសកាក រៈដ្៏ែពង់ែពស់រំផុ្ត 
ប្ទង់មានប្េះរាជតប្ម្ិះេិពប្ោះម្តិប្កុម្ប្រឹកា្ម្មនុញ្ញ។ ប្េះករុណាជាទីសកាក រៈដ្៏ែពង់ែពស់រំផុ្ត ប្ទង់
បានពផ្្ីប្េះរាជោរតរវញិ តម្ ប្េះរាជោរចុ្ះថ្ងៃទី១៣ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ ពដាយភាា រ់នូវលិែិត
ពលែ ០៦៤/០១/២០២២ ចុ្ះថ្ងៃទី១៣ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ ររស់ប្កុម្ប្រឹកា្ម្មនុញ្ញ ពដាយ
ប្កុម្ប្រឹកា្ម្មនុញ្ញ បានថាវ យម្តិខដ្លមានែែឹម្ោរសំខាន់ថា សំពណី្ព្វីវពិោ្នកម្មពលីកទី១០ ពនះ 
អាច្ព្វីពៅបាន គឺប្សរតម្រររិទថ្នសភាេការណ៍្ជាក់ខសរង និងេុំមានអវីរ ះពាល់ដ្ល់ ប្រេ័នធប្រជា-
s្ិរពតយយពសរេីហុរកស និង ររររាជានិយម្អាប្ស័យពដាយរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ប្េម្ទាងំ ព្វីព ីងកនុ ងពេល
ខដ្លប្រពទសជាតិមិ្នឋតិកនុ ងភាេអាសនន ព យី។ 

សំពណី្ព្វីវពិោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញនាពេលពនះ គឺព្វីព ីងប្តឹម្ប្តូវប្សរតម្
ពោលការណ៍្ និងនីតិវ ិ្ ីខដ្លមានខច្ងកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ជាេិពសស មាប្ត
១៤៣ ងមី និងជំេូកទី១៦ ងមី(េីរ) ចារ់េីមាប្ត១៥២ ងមី ដ្ល់មាប្ត១៥៥ ងមី។ 

III-អំេីែែឹម្ោរសំខាន់ៗថ្នការព្វីវពិោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ ែែឹម្ោរសំខាន់ៗ
ច្ំពពាះសំពណី្សំុព្វីវពិោ្នកម្មពលីកទី១០ ពនះ មានដូ្ច្តពៅ៖ 
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ទី១-ការពសនីព្វីវពិោ្នកម្មមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ មាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) ពនះ ខច្ង
ទាក់ទងនឹងការខតងតងំនាយករដ្ឋម្ន្តនរី និងគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរីពដាយប្េះម្ហាកសប្ត។ ការព្វីវពិោ្នកម្ម
មាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) គពឺដាយោរមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) ពនះ បានពោងពៅកនុងរទរបញ្ញតរិែែួន ពៅ
មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ពហយីខដ្លមាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ពនះ ប្តូវព្វីវពិោ្នកម្មពលីកពនះ ពៅជា
មាប្ត១១៩ ងមី(េីរ)។ ដូ្ច្ពនះ, វាជាការចាបំាច្់ខាងខផ្នកទប្ម្ង់ ខដ្លមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) ប្តូវបាន
ពសនីព្វីវពិោ្នកម្ម ដូ្រែែឹម្ោរមាប្តពោង ពដ្ីម្បធីានាបាននូវសងគតិភាេជាម្ួយការព្វីវពិោ្នកម្ម
មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ពៅជាមាប្ត១១៩ ងមី(េីរ)។ 

ទី២-ការពសនីព្វីវពិោ្នកម្មមាប្ត៨៩ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ មាប្ត៨៩ ពនះ ខច្ងទាក់ទងនឹងការ
អពញ្ា ីញឥសសរជនដ្៏ឧតរម្ណាម្ួយ ពដ្ីម្បមី្ករំភ្ែឺរដ្ឋសភា។ ពោងតម្មាប្ត៨៩ រច្ចុរបនន តម្ការ
ពសនីសំុេីសមាជិកច្ំនួនម្ួយភាគដ្រ់ ោ ងតិច្, រដ្ឋសភាអាច្អពញ្ា ីញ “ឥសសរជនដ្៏ឧតរម្ណាម្ួយ” 
ម្ករំភ្ែឺរដ្ឋសភាអំេីរញ្ញា ខដ្លមានោរសំខាន់េិពសស។ ពាកយថា “ឥសសរជនដ្៏ឧតរម្ណាម្ួយ” ពៅ
ទីពនះ គមឺ្ិនមានភាេច្ាស់ោស់ពនាះពទ ពហយីអាច្យកពៅរកប្ោយបានពប្ច្ីនោ ង ខដ្លអាច្ព្វី
ឱយរ ះពាល់ដ្ល់ពោលការណ៍្ប្គឹះថ្នការខរងខច្កអំណាច្ដាច្់េីោន  ខដ្លមានខច្ងកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ គឺ
អំណាច្នីតរិបញ្ញតរិ, អំណាច្នីតិប្រតិរតរិ និងអំណាច្តុោការ។ ម្យ ងពទៀត ជាពោលការណ៍្កនុង
រររសភានិយម្, រាជរដាឋ ភ្ិបាល ខដ្លជាអងគការនីតិប្រតិរតរិ គឺជាោែ រ័ន ខដ្លប្តូវមានការទទួល
ែុសប្តូវច្ំពពាះមុ្ែរដ្ឋសភា។ ខផ្ែកពលីពោលការណ៍្ទាងំពនះ, មាប្ត៨៩ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ប្តូវបានពសនីព្វី
វពិោ្នកម្ម ពដាយកំណ្ត់ឱយរាជរដាឋ ភ្ិបាលប្តូវមានការទទួលែុសប្តូវច្ំពពាះមុ្ែរដ្ឋសភា ពៅប្គរ់
កាលៈពទសៈ ពដាយរមួ្ទាងំការរំភ្ែឺពលីរញ្ញា រពច្ចកពទស ឬជំនាញអវីម្ួយ។ 

ទី៣-ការពសនីព្វីវពិោ្នកម្មមាប្ត៩៨ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ មាប្ត៩៨ ងមី ខច្ងថា៖ “រដ្ឋសភា
អាច្ទមាែ ក់សមាជិកគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរី ឬ ទមាែ ក់រាជរដាឋ ភិ្បាលេីតំខណ្ង ពដាយអនុម្័តញតរិរពនាា ស តម្
សំព ងពឆ្ន តភាគពប្ចី្នដាច្់ខាតថ្នចំ្នួនសមាជិករដ្ឋសភាទាងំមូ្ល។ ញតរិរពនាា សរាជរដាឋ ភិ្បាល 
ប្តូវបានពលីកព ីងជូនរដ្ឋសភាពដាយតំណាងរាន្តសរច្ំនួនោម្សិរនាក់ ពទីររដ្ឋសភាអាច្ពលីកម្ក
េិភាកាបាន។” មាប្ត៩៨ ងម ីពនះ ប្តូវបានពសនីព្វីវពិោ្នកម្មពដ្ីម្បខីកសប្ម្ួលពដាយខផ្ែកពលីពហតុផ្ល
ច្ំនួន ២ ដូ្ច្តពៅ ៖ 

 (១)-ពដី្ម្បីរំពេញច្ពនាែ ះែវះខាតថ្នរទរបញ្ញតរិថ្នមាប្ត៩៨ ងមី៖ មាប្ត៩៨ ងមី រច្ចុរបនន 
ម្ិនបានខច្ងកំណ្ត់ថា ពៅពេលខដ្លរាជរដាឋ ភ្ិបាលប្តូវបានទមាែ ក់េីមុ្ែតំខណ្ងពដាយការអនុម្័ត
ញតរិរពនាា សពដាយរដ្ឋសភា, ពតីការដ្ឹកនាអំំណាច្នីតិប្រតិរតរិប្តូវព្វីដូ្ច្ពម្រច្ ចារ់េីពេលខដ្លរាជ-
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រដាឋ ភ្ិបាល ប្តូវបានទមាែ ក់េីមុ្ែតំខណ្ង រហូតដ្ល់ពេលខដ្លរាជរដាឋ ភ្ិបាលងមីប្តូវបានរពងកីត។ ប្រការ
ខដ្លរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ េុំបានកំណ្ត់ប្តង់ច្ំណុ្ច្ពនះ នឹងរពងកីតឱយមានោែ នភាេម្ួយ ពៅថា “សុញ្ញភាេ
ថ្នអំណាច្” ខដ្លអាច្រងកជាហានិភ្័យនាពំៅដ្ល់អសែិរភាេនពោបាយ។ កនុងន័យពនះ ការពសនីព្វី
វពិោ្នកម្មមាប្ត៩៨ ងមី នាពេលពនះ គឺពដ្ីម្បរីំពេញមាប្ត៩៨ ងមី ពដាយរខនែម្ែែឹម្ោរដូ្ច្តពៅ៖ 
“កនុ ងករណី្ខដ្លរាជរដាឋ ភិ្បាល ប្តវូបានទមាែ ក់េីមុ្ែតំខណ្ងពដាយរដ្ឋសភា រាជរដាឋ ភិ្បាលខដ្លប្តូវ
ពច្ញេីមុ្ែតំខណ្ងពនះមានខតភារកិច្ចដឹ្កនាកំារង្ហរប្រចាថំ្ងៃខតរ ុពណាណ ះ រហូតដ្ល់មានរាជរដាឋ ភិ្បាល
ងមីចូ្លកាន់តំខណ្ង។”  

(២)-ពដី្ម្បីធានានូវសងគតិភាេរវាងមាប្ត៩៨ ងមី និងមាប្តដ្ថ្ទពទៀតថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ 
ពោងតម្ មាប្ត៩៨ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ, រដ្ឋសភាប្តូវការសពម្ែង ៣០ នាក់ ពដ្ីម្បពី្វីញតរិរពនាា សដាក់ជូន
រដ្ឋសភា។ រ ុខនរ ការកំណ្ត់យកច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាច្ំនួន ៣០ នាក់ ពដ្ីម្បពី្វីញតរិរពនាា ស គឺេុំមាន
មូ្លដាឋ នរងឹមាបំ្តង់ច្ំណុ្ច្ណាម្ួយពៅកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញព យី។ ដូ្ច្ពនះ មាប្ត៩៨ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ 
ប្តូវបានពសនីព្វីវពិោ្នកម្ម ពដាយកំណ្ត់យកច្ំនួន ១/៣ ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាងំមូ្ល ពដ្ីម្បី
ព្វីញតរិរពនាា ស សំពៅធានាឱយបាននូវសងគតិភាេ និងភាេរលូនជាម្ួយរទរបញ្ញតរិពផ្សងពទៀត ខដ្លមាន
ខច្ងកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ដូ្ច្ជា មាប្ត៨៣ ទាក់ទងនឹងការពកាះប្រជុំរដ្ឋសភាជាវោិម្ញ្ញ និងមាប្ត១០៧ ងមី 
ទាក់ទងនឹងការពកាះប្រជុំប្េឹទធសភាជាវោិម្ញ្ញ ពប្ពាះការព្វីញតរិរពនាា សទមាែ ក់រាជរដាឋ ភ្ិបាល ខដ្លជា
កិច្ចការសំខាន់ររស់រដ្ឋសភាប្សរតម្ពោលការណ៍្ប្រជា្ិរពតយយតម្ខររសភានិយម្ កប៏្តូវអនុវតរ
ប្រករពដាយោម រតីទទួលែុសប្តូវែពស់ និងពដាយអាច្ប្តូវផ្ារភាា រ់នឹងនីតិវ ិ្ ីថ្នការពកាះប្រជុំរដ្ឋសភា
ជាវោិម្ញ្ញផ្ងខដ្រ។ រខនែម្េីពនះ ការខកសប្ម្ួលច្ំនួនថ្នសមាជិករដ្ឋសភាេី ៣០ នាក់ ពៅច្ំនួន ១/៣ 
ថ្នច្ំនួន សមាជិករដ្ឋសភាទាងំមូ្ល ក៏ប្តូវបានព្វីព ងី ម្យ ង ពដ្ីម្បធីានាឱយអំណាច្នីតិប្រតិរតរិអាច្
មានដ្ំពណី្រការប្រប្េឹតរពៅ ពដាយរលូនកនុងការដ្ឹកនាកំិច្ចការទូពៅររស់រដ្ឋប្រករពដាយការទទួល
ែុសប្តូវ ពហីយ ម្យ ងពទៀត ពដ្ីម្បីរង្ហា ញអំេីការទទួលែុសប្តូវែពស់ររស់រដ្ឋសភាកនុងការដ្ំពណី្រការ
នីតិវ ិ្ ីថ្នការព្វីញតរិរពនាា ស ជាេិពសស រពរៀរវារៈដ្៏សំខាន់ទាក់ទងនឹងការអនុម្័តញតរិរពនាា សពដ្ីម្បី
ទមាែ ក់សមាជិករាជរដាឋ ភិ្បាល ឬទមាែ ក់រាជរដាឋ ភ្ិបាល ពដាយពប្រីសពម្ែងភាគពប្ច្ីនដាច្់ខាតថ្នសមាជិក
រដ្ឋសភាទាងំមូ្ល។ 

ទី៤-ការពសនីព្វីវពិោ្នកម្មមាប្ត១០២ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ មាប្ត១០២ ងមី បានខច្ងអំេី
សម្តែកិច្ចររស់ប្េឹទធសភាកនុងការសពប្ម្ច្រញ្ច រ់កាលៈពទសៈេិពសស ខដ្លប្រពទសជាតិសែិតកនុង
ភាេអាសនន ខដ្លសម្តែកិច្ចពនះដូ្ច្ោន  ឬជាន់ោន ពៅនឹងសម្តែកិច្ចររស់រដ្ឋសភា ខដ្លមានខច្ងកនុង
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មាប្ត៨៦ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ។ ោែ នភាេពនះ បានរពងកីតជាភាេមិ្នច្ាស់ោស់អំេីសម្តែកិច្ចកនុងការ
សពប្ម្ច្រញ្ច រ់ការដាក់ប្រពទសជាតិកនុងភាេអាសនន ពហីយក៏អាច្រងកជាការលំបាកខាងផ្ែូ វច្ារ់ 
ប្រសិនពរីមានការសពប្ម្ច្ខែវងោន រវាងោែ រ័នប្េឹទធសភានិងោែ រ័នរដ្ឋសភាពនះ។ 

ដូ្ពច្នះ ពដី្ម្បពីដាះប្ោយភាេម្ិនច្ាស់ោស់ខាងពលី ប្េម្ទាងំពដ្ីម្បធីានានូវសងគតិភាេរវាង
រទរបញ្ញតរិនានា ខដ្លមានខច្ងពៅកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ, មាប្ត១០២ ងមី ពនះ ប្តូវបានពសនីព្វីវពិោ្នកម្ម 
ពដ្ីម្បខីកសប្ម្ួលពដាយកំណ្តឱ់យប្េឹទធសភាសពប្ម្ច្រមួ្ោន ជាម្ួយរដ្ឋសភា កនុងប្ករែណ្ឌ ថ្នសមាជរវាង
រដ្ឋសភា និងប្េឹទធសភា កនុងការរញ្ចរ់កាលៈពទសៈេិពសសខដ្លប្រពទសជាតិសែិតកនុងភាេអាសនន ពហយី
រកាសម្តែកិច្ចពទាលររស់រដ្ឋសភាកនុងការសពប្ម្ច្រញ្ចរ់កាលៈពទសៈដាក់ប្រពទសជាតិកនុងភាេអាសនន 
ពដាយពោងតម្តប្ម្ូវការចាបំាច្់ថ្នកាលៈពទសៈេិពសស ប្សរតម្មាប្ត៨៦ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ។ 

ទី៥-ការពសនីព្វីវពិោ្នកម្មមាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ កថាែណ្ឌ ទី១ ថ្នមាប្ត
១១៩ ងមី(ម្ួយ)ពនះ ប្តូវបានពសនីព្វីវពិោ្នកម្ម ពដាយមានែែឹម្ោរដូ្ច្តពៅ៖ “តម្ពសច្ករីពសនីេី
គណ្រកសខដ្លមានអាសនៈពប្ចី្នជាងពគកនុ ងរដ្ឋសភា ប្េះម្ហាកសប្តប្ទងច់ាត់តងំវរជនមួ្យរូរជា
នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ឱយរពងកីតរាជរដាឋ ភិ្បាល។ ពសច្ករីពសនីេីគណ្រកសខដ្លមានអាសនៈពប្ចី្នជាងពគកនុ ង
រដ្ឋសភាពនះ ប្តូវច្ម្ែងជូនប្រធានរដ្ឋសភា។ វរជនខដ្លនឹងប្តូវទទួលបានការចាត់តងំជានាយករដ្ឋម្ន្តនរី
ពនះ ប្តវូខតជាតំណាងរាន្តសរខដ្លមានសញ្ញា តិខែមរខតម្ួយគត់ និងខដ្ល ប្តូវបានពប្ជីសពរសីពច្ញេី
គណ្រកសខដ្លមានអាសនៈពប្ចី្នជាងពគកនុ ងរដ្ឋសភា។ វរជនខដ្លប្តវូបានចាត់តងំ ពនះ នាសំហការ ី
ខដ្លជាតំណាងរាន្តសរ ឬជាសមាជិកគណ្រកសតំណាងពៅកនុ ងរដ្ឋសភាខដ្លផ្គូ រផ្គងឱយកាន់តំខណ្ង
ពផ្សងៗកនុ ងរាជរដាឋ ភិ្បាល ពៅសំុពសច្ករីទុកចិ្តរេីរដ្ឋសភា។ ការពបាះពឆ្ន តផ្រល់ពសច្ករីទុកចិ្តរពនះ ប្តូវ
ព្វីពលីរញ្ា ីសមាសភាេថ្នគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរីទាងំមូ្ល។ កាលពរីរដ្ឋសភា បានពបាះពឆ្ន តទុកចិ្តរពហីយពនាះ 
ប្េះម្ហាកសប្តប្ទងព់ច្ញប្េះរាជប្កឹតយខតងតងំគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរីទាងំមូ្ល។” 

រខនែម្េីពនះ ការព្វីវពិោ្នកម្មមាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ក៏មានពោលរំណ្ងពដី្ម្បីធានាឱយ
បានច្ាស់ោស់អំេីនិរនររភាេថ្នការដ្ឹកនាអំំណាច្នីតិប្រតិរតរិេីនីតិកាលម្ួយ ពៅនីតិកាលម្ួយពទៀត
ថ្នរដ្ឋសភា។ កនុងន័យពនះ មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ក៏ប្តូវបានខច្ងរខនែម្នូវរទរបញ្ញតរិខដ្លកំណ្ត់ថា៖ 
“ពៅពេលផុ្តនីតិកាលនីម្ួយៗររស់រដ្ឋសភា រាជរដាឋ ភិ្បាលខដ្លប្តវូពច្ញេីតំខណ្ង មានខតភារកិច្ច
ដឹ្កនាកំារង្ហរប្រចាថំ្ងៃខតរ ុពណាណ ះ រហូតដ្ល់មានរាជរដាឋ ភិ្បាលងមីចូ្លកាន់តំខណ្ង។” 

ទី៦-ការពសនីព្វីវពិោ្នកម្មមាប្ត១២៥ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ទាក់ទងនឹងការពរៀរច្ំចាបំាច្់នានា
កនុ ងករណី្តំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរីពៅទំពនរជាោែ េរ៖ មាប្ត១២៥ ងមី រច្ចុរបនន ខច្ងថា “ពរីតំខណ្ង
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នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ពៅទំពនរជាោែ េរពនាះ ប្តវូខតងតងំគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរីម្ួយជាងមី កនុ ងល័កខែ័ណ្ឌ ខដ្លមាន
ខច្ងកនុ ងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពនះ។ កាលពរីការទំពនរពនះជាការទំពនរម្ួយកាលម្ួយប្ោពទ ប្តវូចាត់តងំនាយក-
រដ្ឋម្ន្តនរីសរីទីជារពណារ ះអាសនន។” មាប្ត១២៥ ងមី ពនះ េុំបានរញ្ញា ក់ឱយបានច្ាស់ោស់ថា៖ (ទី១)-
ពតីករណី្ណាែែះ ខដ្លតំខណ្ង នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ប្តូវបានកំណ្ត់ថា ពៅទំពនរជាោែ េរ? (ទី២)-ពតកីារ
ោខលងេីមុ្ែតំខណ្ងជានាយករដ្ឋម្ន្តនរី ខដ្លប្តូវបានចាត់ទុក ជាទូពៅថា ជាោែ នភាេម្ួយថ្នោែ នភាេ
ទំពនរោែ េរថ្នតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរី ប្តូវអនុវតរតម្នីតិវ ិ្ ីខររណា? ពហយី (ទី៣)-ពៅពេលតំខណ្ង
នាយករដ្ឋម្ន្តនរីពៅទំពនរជាោែ េរពនាះ ពតីការប្គរ់ប្គងអំណាច្ចារ់េីពេលខដ្លតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរី
ពៅទំពនរជាោែ េរ រហូតដ្ល់គណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរីងមី ចូ្លកាន់តំខណ្ង ប្តូវអនុវតរដូ្ច្ពម្រច្? ការខច្ងម្ិន
ច្ាស់ោស់ និងម្ិនប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយសប្មារ់ោែ នភាេខដ្លតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរីពៅទំពនរជាោែ េរ 
នឹងអាច្មានហានិភ្័យែពស់រ ះពាល់ដ្ល់និរនររភាេថ្នអំណាច្ររស់រដាឋ ភ្ិបាល។ មាប្ត១២៥ ងមី ប្តូវ
បានពសនីព្វីវពិោ្នកម្មពដ្ីម្បី រំពេញច្ពនាែ ះប្រពហាងថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ក៏ដូ្ច្ជាពរៀរច្ំឱយបានប្គរ់
ប្ជុងពប្ជាយព ីង ជាេិពសស ការកំណ្ត់ឱយបានច្ាស់ោស់នូវច្ំណុ្ច្សំខាន់ៗោ ងតិច្ច្ំនួន ៤ 
រមួ្មាន៖ (ទី១)-ការចាត់តងំនាយករដ្ឋម្ន្តនរីសរីទី កនុងករណី្ខដ្លនាយករដ្ឋម្ន្តនរីអវតរមានម្ួយកាល
ម្ួយប្ោ, (ទី២)-ការខច្ងអំេីមូ្លពហតុនានាខដ្លនាឱំយតំខណ្ង នាយករដ្ឋម្ន្តនរីពៅទំពនរជាោែ េរ ជាអាទិ៍ 
អនិច្ចកម្ម, ការោខលងេីមុ្ែតំខណ្ងររស់នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ប្េម្ទាងំការខច្ងអំេីការចាត់ខច្ងចាបំាច្់
នានា ពដ្ីម្បធីានាដ្ល់និរនររភាេថ្នការដឹ្កនាអំំណាច្នីតិប្រតិរតរិ តម្រយៈការខតងតងំគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរី
ងមីឱយបានឆ្រ់រហ័ស, (ទី៣)-ការខច្ងអំេីខរររទ នីតិវ ិ្ ី និងការចាត់ខច្ងចាបំាច្់នានាសប្មារ់ការ
ោខលងេីមុ្ែតំខណ្ងររស់នាយករដ្ឋម្ន្តនរី និង (ទី៤)-ការធានានិរនររភាេអំណាច្ររស់រាជរដាឋ ភ្ិបាល 
ចារ់េីពេលខដ្លតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរីពៅទំពនរជាោែ េរ រហូតដ្ល់គណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរីងមីចូ្លកាន់តំខណ្ង 
ខដ្លជាប្គឹះសប្មារ់ធានានិរនររភាេ និងសែិរភាេររស់ប្រពទសជាតិ។  

ទី៧-ការពសនីព្វីវពិោ្នកម្មមាប្ត៣ ងមី និងមាប្ត៤ ងមី ថ្នច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្សំពៅធានា
នូវដ្ពំណី្រការជាប្រប្កតីថ្នោែ រ័នជាតិ៖ មាប្ត៣ ងមី និងមាប្ត៤ ងមី ថ្នច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្ ខច្ង
ទាក់ទងនឹងការពបាះពឆ្ន តជាកញ្ចរ់កនុងការរពងកីតរាជរដាឋ ភិ្បាល និងការពរៀរច្ំកាលមា សីុនថ្នរដ្ឋសភា
កនុងពេលខតម្ួយ ពៅពដ្ីម្នីតិកាលថ្នរដ្ឋសភា។ ការពសនីព្វីវពិោ្នកម្មមាប្តទាងំេីរមាប្តពនះ ព្វីព ងី 
ម្យ ង ពដ្ីម្បធីានាសងគតិភាេខផ្នកទប្ម្ង់ផ្ង និងខផ្នកែែឹម្ោរផ្ងជាម្ួយែែឹម្ោរថ្នមាប្តនានាកនុងរដ្ឋ-
្ម្មនុញ្ញខដ្លប្តូវពសនីព្វីវពិោ្នកម្មពលីកទី១០ ពនះ និង ម្យ ងពទៀត ពដ្ីម្បធីានាថា ការពបាះពឆ្ន តជា
កញ្ចរ់តម្ច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្ អាច្ដ្ំពណី្រការប្រប្េឹតរពៅបាន ពៅពដ្ីម្នីតិកាលនីម្ួយៗថ្នរដ្ឋសភា។ 
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ការខច្ងរខនែម្រទរបញ្ញតរិម្ួយច្ំនួនឱយបានច្ាស់ោស់ទាក់ទងនឹងឥសសរជន ខដ្លជាប្េឹទធសមាជិក
ថ្នរដ្ឋសភា ពដ្ីម្បធីានាថា កិច្ចដ្ំពណី្រការថ្នការពបាះពឆ្ន តជាកញ្ចរ់ពដ្ីម្បរីពងកីតកាលមា សីុនថ្នរដ្ឋសភា 
និងរាជរដាឋ ភិ្បាលកនុងពេលខតម្ួយ នឹងេុំប្តូវបានរាងំសាះពដាយប្រការណាម្ួយព ីយ ជាេិពសស 
ទាក់ទងនឹងការអនុវតរតួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវររស់ប្េឹទធសមាជិករដ្ឋសភាពៅពដី្ម្នីតិកាល
នីម្ួយៗថ្នរដ្ឋសភា ទាក់ទងនឹង ការពបាះពឆ្ន តជាកញ្ចរ់។ 

ពសច្ករីដូ្ច្បានពោរេជប្មារជូនខាងពលី សូម្ សកមតចអគគមហាពញាចប្កី កេង សាំរនិ្ 
ប្រធានរដ្ឋសភាថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា និងរដ្ឋសភាដ្៏ឧតរុងគឧតរម្ ពម្តរ េិនិតយ និងពម្តរ អនុម្័ត
ពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញសរីេីវពិោ្នកម្មមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ), មាប្ត៨៩, មាប្ត៩៨ ងមី, មាប្ត
១០២ ងមី, មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) និងមាប្ត១២៥ងមី  ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា និង
មាប្ត៣ ងមី និងមាប្ត៤ ងមី ថ្នច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្សំពៅធានានូវដ្ពំណី្រការជាប្រប្កតីថ្នោែ រ័នជាតិ 
ជាការប្រញារ់ ពដាយករីអនុពប្ោះ។ 

ម្ យងពទៀត នាឱកាសពនះ ពដ្ីម្បពី្ែីយតរនឹងកងវល់ររស់គណ្រកសនពោបាយ និងអងគការម្ិន
ខម្នរដាឋ ភ្ិបាលម្ួយច្ំនួន ពាក់េ័នធនឹងការព្វីវពិោ្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពលីកទី១០ ពនះ, ែ្ុ ំបាទសូម្ពោរេ
ពសនីសំុការអនុញ្ញញ តដ្៏ែពង់ែពស់េី សកមតចអគគមហាពញាចប្កី ប្រធានរដ្ឋសភា, សកមតចអគគ-
មហាកសនាបត្ីកត្កជា នាយករដ្ឋម្ន្តនរីថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា, ឯកឧតរម្កិតរិពសដាឋ រណ្ឌិ ត 
អនុប្រធានទី១ ថ្នរដ្ឋសភា, ពោកជំទាវកិតរិសងគហរណ្ឌិ ត អនុប្រធានទី២ ថ្នរដ្ឋសភា ប្េម្ទាងំ សពម្រច្ 
ឯកឧតរម្ ពោកជំទាវ ជាសមាជិក សមាជិកាថ្នរដ្ឋសភាដ្៏ឧតរុងគឧតរម្ ពម្តរ អនុញ្ញញ តជូន ឯកឧតរម្ 
ពកីត រទិធ រដ្ឋម្ន្តនរីប្កសួងយុតរិ្ម្៌ មានម្តិម្ួយច្ំនួន។ 

សូម្អរគុណ្! 


