រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដា ឆ្ន២
ំ ០២២ (V1)

បទអន្តរាគមន្៍
របស់ ឯកឧត្តមកិត្តិន្ីត្ិកោសលបណ្ឌិត្ បិន្ ឈិន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បច ាំោរ
រដ្ឋមន្តន្តីទទួលបន្ទុកទីសោ
ី ត រគណ្ៈរដ្ឋមន្តន្តី ន្ិងជាប្បធាន្ប្កុមោរងាររាជរដ្ឋឋភិបាល

ខងែងកនុងកិច្ចប្រជុពំ េញអងគពលីកទី៧ នីតិកាលទី៦ ថ្នរដ្ឋសភា ពាក់េ័នធនឹងការព្វីវ ិពោ្នកម្មពលីកទី១០
ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា នាប្េឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដា ឆ្ន២
ំ ០២២ ពៅវ ិមានរដ្ឋសភា
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−

សូ ម្ ពោរេ សកមត ច អគគ ម ហាពញាចប្កី កេង សាំរ ន្
ិ ប្រធានរដ្ឋ ស ភា ជាទី ពោរេដ្ ៏
់ ពស់!
ែពងែ

−

សូម្ពោរេ សកមតចអគគមហាកសនាបត្ីកត្កជា េុន្ សសន្ នាយករដ្ឋម្ន្តនី រ ថ្នប្េះរាជា៏ ពងែ
់ ពស់!
ណាច្ប្កកម្ពុជា ជាទីពោរេដ្ែ

−
−
−
−

សូ ម្ពោរេ ឯកឧតរម្កិតិ រពសដាឋរណ្ិ ឌ ត ជាម្ ពយៀរ អនុប្រធានទី១ ថ្នរដ្ឋសភា ជាទីពោរេ!

ំ វកិតិ រសងគហរណ្ិ ឌ ត ឃួន សុ ដារ ី អនុ ប្រធានទី២ ថ្នរដ្ឋសភា ជាទីពោរេ!
សូម្ពោរេ ពោកជទា
សូម្ពោរេ គណ្ៈកមាម្ិការអច្ិថ្ន្តនរយថ្៍ នរដ្ឋសភា ជាទីពោរេ!

ំ វ ជាសមាជិក សមាជិកាថ្នរដ្ឋសភាដ្ឧ
៏ តរុងគឧតរម្!
សូ ម្ពោរេ សពម្រច្ ឯកឧតរម្ ពោកជទា
ថ្ងៃពនះ ពដាយមានការអនុញ្ញញត នង
ំ ដ្៏ែពង់ែពស់េី សកមតចអគគមហាកសនាបត្ី
ិ ការចាត់តង

កត្កជា េុន្ សសន្ នាយករដ្ឋម្ន្តនរីថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ែ្ុំបាទ ប្េម្ទាំងសហការ ី កនុងនាម្

ជាតំណាងរាជរដាឋភ្បា
ិ លការពារ “ពសច្ករប្ី ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញសរីេវី ិពោ្នកម្មមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ),
មាប្ត៨៩, មាប្ត៩៨ ងមី, មាប្ត១០២ ងម,ី មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) និងមាប្ត១២៥ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ
ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា និងមាប្ត៣ ងមី នង
ិ មាប្ត៤ ងមី ថ្នច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្សំពៅធានានូ វ
ដ្ំពណ្ីរការជាប្រប្កតីថ្នោែ រ័នជាតិ” ខដ្លតពៅពនះពយីងពៅកាត់ថា “វ ិពោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្ន

រដ្ឋ្ម្មនុញ្ញថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា” សូម្ខងែងអំណ្រគុណ្ដ្៏ប្ជាលពប្ៅជូនច្ំពពាះ សកមតចអគគ-

មហាពញាចប្កី កេង សាំរ ិន្ ប្រធានរដ្ឋសភាថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ប្េម្ទាំងគណ្ៈកមាម្ិការ

អច្ថ្ិ ន្តនរយថ្៍ នរដ្ឋសភា ខដ្លបានសពប្ម្ច្ដាក់ពសច្ករប្ី ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញពនះច្ូលកនុងរពរៀរវារៈថ្នសម្័យ
ប្រជុំពេញអងគពលីកទី៧ នីតិកាលទី៦ ថ្នរដ្ឋសភា នាពេលពនះ។

ែ្ុំសូម្ព្ែៀតឱកាសដ្៏រវរពនះ ខងែងអំណ្រគុណ្ច្ំពពាះ ឯកឧតរម្កិតរិនីតិពកាសលរណ្ឌិត សប៉ែន្

បញ្ញ
ា ប្រធានគណ្ៈកម្មការនត
ី ក
ិ ម្ម នង
ិ យុតរ្
ិ ម្៌ថ្នរដ្ឋសភា, ឯកឧតរម្ ពោកជំទាវ ជាអនុប្រធាន
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និ ង សមាជិ ក ទាំង អស់ ថ្នគណ្ៈកម្ម កា រនី តិ ក ម្ម និ ង យុ តរិ ្ ម្៌ ថ្នរដ្ឋ ស ភា ប្េម្ទាំង ឯកឧតរ ម្ និ ង

ពោកជំទាវ ជាប្រធាន និងជាតំណាងគណ្ៈកម្មការនានាថ្នរដ្ឋសភា ខដ្លបានជួយេិនិតយ និងផ្រល់
ពោរល់ពលពី សច្ករប្ី ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញពនះ ប្រករពដាយការយកច្ត
ិ រទុកដាក់ នង
ិ ោមរតទ
ី ទួលែុសប្តូវ
ែពស់។ ែ្ុំសូម្ឯកភាេជាម្ួយែែឹម្ោរថ្នរបាយការណ្៍ខដ្លបានពលីកព

ង
ី ម្ុនពនះរនរិច្ពដាយ ឯកឧតរម្

កត
ា ប្រធានគណ្ៈកម្មការនត
ិ រន
ិ ត
ី ិពកាសលរណ្ឌិត សប៉ែន្ បញ្ញ
ី ក
ិ ម្ម នង
ិ យុ តរ្
ិ ម្៌ថ្នរដ្ឋសភា ទាំងពលី
ែែឹម្ោរថ្នពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញពនះ ទាំងពលីដ្ំពណ្ីរការថ្នការពរៀរច្ំពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញ។

៏ ពងែ
់ ពស់!
សកមតចមហាពញាចប្កី ប្រធានរដ្ឋសភាថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ជាទីពោរេដ្ែ
ំ វ សមាជិក សមាជិកា ថ្នរដ្ឋសភាដ្ឧ
៏ តរុងគឧតរម្!
សពម្រច្ ឯកឧតរម្ ពោកជទា

រនរពៅពទៀតពនះ, ែ្ុំបាទសូម្អនុញ្ញញតរង្ហាញជូនអងគរដ្ឋសភាដ្៏ឧតរុងគឧតរម្អំេពី ោលរំណ្ង, អំេី

ម្ូ លដាឋនច្ារ់ និងអំេីែឹែម្ោរសំខាន់ៗថ្នការព្វីវ ិពោ្នកម្មពលីក១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ដ្ូច្តពៅ៖

I-អំេីពោលរំណ្ងថ្នការព្វីវ ិពោ្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពលីកទី១០៖
រដ្ឋ្ម្មនុញ្ញថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ខដ្លប្តូវបានប្រកាសឱយពប្រីកាលេថ្ី ងៃទ២
ី ៤ ខែកញ្ញញ ឆ្ន ំ

១៩៩៣ ប្តូវបានព្វីវ ិពោ្នកម្មជារនររនាារ់ច្ំនួន ៩ ពលីក រួច្ម្កពហយ
ី កនុងពោលរំណ្ងធានាឱយ

បាននូវនិរនររភាេជាតិ ក៏ដ្ូច្ជាធានាការពារនូវឧតរម្ប្រពោជន៍ររស់ប្រពទសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា។
ច្ំពពាះសំពណ្ីវ ិពោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ នាពេលពនះ ក៏ប្តូវបានព្វីព

ង
ី កនុងពោលរំណ្ង

សំខាន់ច្ំនួន ២ ផ្ងខដ្រ ពដ្ីម្បជា
ី ឧតរម្ប្រពោជន៍ជាតិ គឺ៖ (ទី១)-ការធានាឱយោែរ័នកំេូលររស់ជាតិ

ជាេពិ សស អំណាច្នត
ី ប្ិ រតរ
ិ តរខិ ដ្លមានពរសកកម្មច្ម្បងកនុងការដ្ឹកនាំការង្ហរទូពៅររស់រដ្ឋ បាន

ដ្ំពណ្ីរការប្រប្េឹតរពៅពដាយរលូន និងប្រករពដាយនិរនររភាេ ពៅប្គរ់កាលៈពទសៈ និង (ទី២)-ការ
ធានាការពារ នង
រ រ់ធានរ់ោធារណ្ៈ នង
ិ ខងរកាឱយបាននូវសនរិភាេ, សនរិសុែសងគម្, សណា
ិ សែរិ ភាេ
នពោបាយររស់ ប្រពទសជាតិ ពៅប្គរ់ កា លៈពទសៈទាំង អស់ ពដ្ី ម្បីជា ប្គឹះ សប្មារ់ កា រអភ្ិ វ ឌ្ឍន៍
ប្រពទសជាតិពលីប្គរ់វ ិស័យ នង
ិ ពសច្ករស
ី ុែោនរររស់ប្រជាជនកម្ពុជា។
ពដ្ីម្បរ
ំ ២ ខាងពលីពនះ សំពណ្ីព្វីវ ិពោ្នកម្ម
ី ពប្ម្ឱ
ី យពោលរំណ្ងដ្៏សំខាន់ររស់ប្រពទសជាតទា
ិ ង
ពលីកទី១០ ពនះ មានការពាក់េ័នធនឹងមាប្តច្ំនួន ៨ មាប្ត កនុងពនាះ៖ រដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្ក

កម្ពុជា ច្ំនួន ៦ មាប្ត គមា
ឺ ប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ), មាប្ត៨៩, មាប្ត៩៨ ងមី, មាប្ត១០២ ងមី, មាប្ត
១១៩ ងមី(ម្ួយ) និងមាប្ត១២៥ ងមី និងច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្សំពៅធានានូ វដ្ពំ ណ្ីរការជាប្រប្កតីថ្ន

ោែរ័នជាតិ ច្ំនួន ២ មាប្ត គឺ មាប្ត៣ ងមី នង
ិ មាប្ត៤ ងមី។
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II-អំេីម្ូលដាឋនច្ារ់សប្មារ់ការព្វីសំពណ្ីវ ិពោ្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពលីកទី១០ ពនះ៖
ដ្ូច្មានកនុងពសច្ករខី ងែងពហតុជូនរដ្ឋសភារួច្ពហយ
ី នង
ិ លែ
ិ ត
ិ ពោរេជូន សកមតចប្បធាន្រដ្ឋ-

សភា, សំពណ្ីព្វីវ ិពោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពនះ ប្តូវបានព្វីព

ង
ី ពដាយខផ្ែកពលីម្ូលដាឋន

ថ្នមាប្ត១៥៣ ងមី(េរី ) ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ខដ្លខច្ងថា “ការពផ្រីម្គំនិតពសីពរ ី

ឬការពផ្រីម្គំនិតព្វីវ ិពោ្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញជាសិទិ ធររស់ប្េះម្ហាកសប្ត ររស់នាយករដ្ឋម្ន្តនី រ និងររស់

ប្រធានរដ្ឋសភា តម្ពសច្ករីពសនីររស់តំណាងរាន្តសរម្ួយភាគរួនថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងម្ូល”។
ខផ្ែកពលីម្ូលដាឋនថ្នមាប្ត១៥៣ ងមី(េីរ) ខាងពលី, សកមតចអគគមហាកសនាបត្ីកត្កជា េុន្
សសន្ កនុងនាម្ជា នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា បានផ្រួច្ពផ្រីម្ព្វវី ិពោ្នកម្មពលក
ី ទី ១ ០
ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពនះ និងបានដាក់ពសច្ករីប្ពាងវ ិពោ្នកម្មពនះ ្ែងកិច្ចប្រជុំពេញអងគគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរី កាលេី
ថ្ងៃទ៨
ំ ០២២ កនែងពៅពនះ។ ទនាឹម្ពនះ, នង
ី ខែកកកដា ឆ្ន២
ិ ប្សរតម្មាប្ត១៤៣ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ
ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា, សកមតចអគគមហាកសនាបត្ីកត្កជា េុន្ សសន្ នាយករដ្ឋម្ន្តនរី
ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ក៏បានប្ការរងគំទូ ល ថាវ យ ប្ពះករ ុណាជាអម្ចា ស់ជី វិ ត្កលើត្ប ង
ូ

ប្ពះមហាកសប្ត្ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា នូវអតែរទថ្នពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញពនះ តម្លិែិត
ពលែ ៦២៥ លស ច្ុះថ្ងៃទ៨
ំ ០២២ ពដ្ម្
ី បី ប្េះករុណាជាទស
ី ខែកកកដា ឆ្ន២
ី កាករៈដ្៏ែពង់ែពស់រំផ្ុត

ប្ទង់មានប្េះរាជតប្ម្ិះេិពប្ោះម្តិប្កុម្ប្រឹកា្ម្មនុញ្ញ។ ប្េះករុណាជាទីសកាករៈដ្៏ែពង់ែពស់រំផ្ុត ប្ទង់
បានពផ្្ីប្េះរាជោរតរវ ិញ តម្ ប្េះរាជោរច្ុះថ្ងៃទី១៣ ខែកកកដា ឆ្ន២
ំ ០២២ ពដាយភាារ់នូវលិែិត
ពលែ ០៦៤/០១/២០២២ ច្ុ ះ ថ្ងៃទី ១ ៣ ខែកកក ដា ឆ្ន ២
ំ ០២២ ររស់ប្កុម្ប្រឹ កា្ម្មនុ ញ្ញ ពដាយ
ប្កុម្ប្រឹកា្ម្មនុញ្ញ បានថាវយម្តិខដ្លមានែែឹម្ោរសំខាន់ថា សំពណ្ីព្វីវ ិពោ្នកម្មពលីកទី១០ ពនះ
អាច្ព្វីពៅបាន គប្ឺ សរតម្រររទថ្នសភាេការណ្
៍ ជាក់ខសរង នង
ិ
ិ េុំមានអវរ
ី ះពាល់ដ្ល់ ប្រេ័នធប្រជា-

s្ិរពតយយពសរេហុ
ី រកស និង ររររាជានិយម្អាប្ស័យពដាយរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ប្េម្ទាំង ព្វីព ីងកនុងពេល
ខដ្លប្រពទសជាតិម្ិនឋត
ិ កនុងភាេអាសនន ព យ
ី ។

សំ ពណ្ី ព្វី វ ិពោ្នកម្ម ពលី ក ទី ១ ០ ថ្នរដ្ឋ ្ ម្ម នុ ញ្ញ នា ពេលពនះ គឺ ព្វី ព

ីង ប្តឹ ម្ ប្តូ វ ប្សរតម្

ពោលការណ្៍ និងនីតិវ ិ្ីខដ្លមានខច្ងកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា ជាេិពសស មាប្ត
១៤៣ ងមី នង
ិ ជំេូកទ១
ី ៦ ងមី(េរី ) ចារ់េមា
ី ប្ត១៥២ ងមី ដ្ល់មាប្ត១៥៥ ងមី។

III-អំេីែឹ ែម្ោរសំខាន់ៗថ្នការព្វីវ ិពោ្នកម្មពលីកទី១០ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ ែែម្
ឹ ោរសំខាន់ៗ
ច្ំពពាះសំពណ្ីសុំព្វីវ ិពោ្នកម្មពលីកទី១០ ពនះ មានដ្ូច្តពៅ៖
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ទី១-ការពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ មាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) ពនះ ខច្ង
ទាក់ទងនឹងការខតងតំងនាយករដ្ឋម្ន្តនរី និងគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរីពដាយប្េះម្ហាកសប្ត។ ការព្វីវ ិពោ្នកម្ម
មាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) គឺពដាយោរមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) ពនះ បានពោងពៅកនុងរទរបញ្ញតរែ
ិ ួ ែន ពៅ
មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ពហយ
ី ខដ្លមាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ពនះ ប្តូវព្វីវ ិពោ្នកម្មពលីកពនះ ពៅជា

មាប្ត១១៩ ងមី(េរី )។ ដ្ូច្ពនះ, វាជាការចាំបាច្់ខាងខផ្នកទប្ម្ង់ ខដ្លមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ) ប្តូវបាន
ពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្ម ដ្ូរែែឹម្ោរមាប្តពោង ពដ្ីម្បធា
ី នាបាននូវសងគតិភាេជាម្ួយការព្វីវ ិពោ្នកម្ម
មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ពៅជាមាប្ត១១៩ ងមី(េរី )។

ទី២-ការពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត៨៩ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ មាប្ត៨៩ ពនះ ខច្ងទាក់ទងនង
ឹ ការ

អពញ្ា ីញឥសសរជនដ្៏ឧតរម្ណាម្ួយ ពដ្ីម្បម្
ី ករំភ្ែឺរដ្ឋសភា។ ពោងតម្មាប្ត៨៩ រច្ចុរបនន តម្ការ

ពសនីសុំេីសមាជក
ិ ច្ំនួនម្ួយភាគដ្រ់ ោងតច្
ិ , រដ្ឋសភាអាច្អពញ្ា ីញ “ឥសសរជនដ្៏ឧតរម្ណាម្ួយ”
ម្ករំភ្ែឺរដ្ឋសភាអំេីរញ្ញាខដ្លមានោរសំខាន់េិពសស។ ពាកយថា “ឥសសរជនដ្៏ឧតរម្ណាម្ួយ” ពៅ

ទពី នះ គម្
ឺ ន
ិ មានភាេច្ាស់ោស់ពនាះពទ ពហយ
ី អាច្យកពៅរកប្ោយបានពប្ច្ន
ី ោង ខដ្លអាច្ព្វី
ឱយរះពាល់ដ្ល់ពោលការណ្៍ប្គឹះថ្នការខរងខច្កអំណាច្ដាច្់េីោន ខដ្លមានខច្ងកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ គឺ
អំណាច្នត
ី រ
ិ បញ្ញតរ,ិ អំណាច្នត
ី ប្ិ រតរ
ិ តរិ នង
ិ អំណាច្តុោការ។ ម្យងពទៀត ជាពោលការណ្៍កនុង

រររសភានិយម្, រាជរដាឋភ្ិបាល ខដ្លជាអងគការនីតិប្រតិរតរិ គឺជាោែរ័ន ខដ្លប្តូវមានការទទួល
ែុសប្តូវច្ំពពាះម្ុែរដ្ឋសភា។ ខផ្ែកពលីពោលការណ្៍ទាំងពនះ, មាប្ត៨៩ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ប្តូវបានពសនីព្វី
វ ិពោ្នកម្ម ពដាយកំណ្ត់ឱយរាជរដាឋភ្ិបាលប្តូវមានការទទួលែុ សប្តូវច្ំពពាះម្ុ ែរដ្ឋសភា ពៅប្គរ់
កាលៈពទសៈ ពដាយរួម្ទាំងការរំភ្ែឺពលីរញ្ញារពច្ចកពទស ឬជំនាញអវីម្ួយ។

ទី៣-ការពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត៩៨ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ មាប្ត៩៨ ងមី ខច្ងថា៖ “រដ្ឋសភា

អាច្ទមាែក់សមាជិកគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរី ឬ ទមាែក់រាជរដាឋភ្ិបាលេីតំខណ្ង ពដាយអនុម្័តញតរិរពនាាស តម្
សំ ព ងពឆ្នតភាគពប្ច្ីនដាច្់ខាតថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋស ភាទាំងម្ូ ល ។ ញតរិរពនាាសរាជរដាឋភ្ិបាល

ប្តូវបានពលីកព ី ងជូ នរដ្ឋស ភាពដាយតំណាងរាន្តសរច្ំនួនោម្សិរនាក់ ពទីររដ្ឋស ភាអាច្ពលីកម្ក

េិភាកាបាន។” មាប្ត៩៨ ងមី ពនះ ប្តូវបានពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មពដ្ីម្បខី កសប្ម្ួលពដាយខផ្ែកពលីពហតុផ្ល
ច្ំនួន ២ ដ្ូច្តពៅ ៖

(១)-ពដ្ីម្បីរំពេញច្ពនាែះែវះខាតថ្នរទរបញ្ញតិ រថ្នមាប្ត៩៨ ងមី៖ មាប្ត៩៨ ងមី រច្ចុរបនន

ម្ិនបានខច្ងកំណ្ត់ថា ពៅពេលខដ្លរាជរដាឋភ្ិបាលប្តូវបានទមាែក់េីម្ុែតំខណ្ងពដាយការអនុ ម្័ត

ញតរិរពនាាសពដាយរដ្ឋសភា, ពតីការដ្ឹកនាំអំណាច្នីតិប្រតិរតរិប្តូវព្វីដ្ូច្ពម្រច្ ចារ់េីពេលខដ្លរាជ-
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រដាឋភ្បា
ិ ល ប្តូវបានទមាែក់េម្
ី ុែតំខណ្ង រហូតដ្ល់ពេលខដ្លរាជរដាឋភ្បា
ិ លងមីប្តូវបានរពងកីត។ ប្រការ

ខដ្លរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ េុំបានកំណ្ត់ប្តង់ច្ំណ្ុច្ពនះ នឹងរពងកីតឱយមានោែនភាេម្ួយ ពៅថា “សុ ញ្ញភាេ
ថ្នអំណាច្” ខដ្លអាច្រងកជាហានិភ្័យនាំពៅដ្ល់អសែិរភាេនពោបាយ។ កនុងន័យពនះ ការពសនីព្វី

វ ិពោ្នកម្មមាប្ត៩៨ ងមី នាពេលពនះ គឺពដ្ីម្បរ
ី ំពេញមាប្ត៩៨ ងមី ពដាយរខនែម្ែែឹម្ោរដ្ូច្តពៅ៖

“កនុងករណ្ីខដ្លរាជរដាឋភ្ិបាល ប្តូវបានទមាែក់េីម្ុែតំខណ្ងពដាយរដ្ឋសភា រាជរដាឋភ្ិបាលខដ្លប្តូវ

ពច្ញេីម្ុែតំខណ្ងពនះមានខតភារកិច្ចដ្ឹកនាំការង្ហរប្រចាំថ្ងៃខតរុ ពណាណះ រហូ តដ្ល់មានរាជរដាឋភ្ិបាល
ងមីច្ូលកាន់តំខណ្ង។”

(២) -ពដ្ីម្បី ធា នានូ វសងគ តិ ភា េរវាងមាប្ត៩៨ ងមី និ ង មាប្តដ្ថ្ទពទៀតថ្នរដ្ឋ ្ម្មនុ ញ្ញ ៖
ពោងតម្ មាប្ត៩៨ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ, រដ្ឋសភាប្តូវការសពម្ែង ៣០ នាក់ ពដ្ីម្បពី ្វីញតរិរពនាាសដាក់ជូន
រដ្ឋសភា។ រុខនរ ការកំណ្ត់យកច្ំនួនសមាជក
ិ រដ្ឋសភាច្ំនួន ៣០ នាក់ ពដ្ីម្បពី ្វីញតររ
ិ ពនាាស គេ
ឺ ុំមាន
ម្ូលដាឋនរងមាំ
ប្តង់ច្ំណ្ុច្ណាម្ួយពៅកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញព
ឹ

យ
ី ។ ដ្ូច្ពនះ មាប្ត៩៨ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ

ប្តូវបានពសនពី ្វវី ិពោ្នកម្ម ពដាយកំណ្ត់យកច្ំនួន ១/៣ ថ្នច្ំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងម្ូល ពដ្ីម្បី
ព្វីញតរិរពនាាស សំពៅធានាឱយបាននូវសងគតិភាេ និងភាេរលូនជាម្ួយរទរបញ្ញតរិពផ្សងពទៀត ខដ្លមាន
ខច្ងកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ដ្ូច្ជា មាប្ត៨៣ ទាក់ទងនឹងការពកាះប្រជុំរដ្ឋសភាជាវ ិោម្ញ្ញ និងមាប្ត១០៧ ងមី

ទាក់ទងនឹងការពកាះប្រជុំប្េឹទធសភាជាវ ិោម្ញ្ញ ពប្ពាះការព្វីញតរិរពនាាសទមាែក់រាជរដាឋភ្ិបាល ខដ្លជា
កិច្ចការសំខាន់ររស់រដ្ឋសភាប្សរតម្ពោលការណ្៍ប្រជា្ិរពតយយតម្ខររសភានិយម្ ក៏ប្តូវអនុវតរ
ប្រករពដាយោមរតីទទួលែុសប្តូវែពស់ នង
ិ ពដាយអាច្ប្តូវផ្ារភាារ់នង
ឹ នត
ី ិវ ិ្ថ្ី នការពកាះប្រជុំរដ្ឋសភា

ជាវ ិោម្ញ្ញផ្ងខដ្រ។ រខនែម្េីពនះ ការខកសប្ម្ួលច្ំនួនថ្នសមាជិករដ្ឋសភាេី ៣០ នាក់ ពៅច្ំនួន ១/៣
ថ្នច្ំនួន សមាជិករដ្ឋសភាទាំងម្ូល ក៏ប្តូវបានព្វីព ង
ី ម្យង ពដ្ីម្បធា
ី នាឱយអំណាច្នត
ី ិប្រតរ
ិ តរអា
ិ ច្
មានដ្ំពណ្ី រការប្រប្េឹតរពៅ ពដាយរលូ នកនុ ងការដ្ឹកនាំកិច្ច កា រទូ ពៅររស់ រដ្ឋប្រករពដាយការទទួ ល

ែុ សប្តូវ ពហយ
ី ម្យងពទៀត ពដ្ីម្បរ
ី ង្ហាញអំេីការទទួលែុ សប្តូវែពស់ររស់រដ្ឋសភាកនុងការដ្ំពណ្ីរការ

នីតិវ ិ្ីថ្នការព្វីញតរិរពនាាស ជាេិពសស រពរៀរវារៈដ្៏សំខាន់ទាក់ទងនឹងការអនុម្័តញតរិរពនាាសពដ្ីម្បី
ទមាែក់សមាជិករាជរដាឋភ្ិបាល ឬទមាែក់រាជរដាឋភ្ិបាល ពដាយពប្រីសពម្ែងភាគពប្ច្ីនដាច្់ខាតថ្នសមាជិក
រដ្ឋសភាទាំងម្ូល។

ទី៤-ការពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត១០២ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្៖
ញ មាប្ត១០២ ងមី បានខច្ងអំេី
សម្តែ កិ ច្ច រ រស់ ប្េឹ ទធ ស ភាកនុ ងការសពប្ម្ច្រញ្ច រ់ កា លៈពទសៈេិ ពសស ខដ្លប្រពទសជាតិ សែិ ត កនុ ង

ភាេអាសនន ខដ្លសម្តែកិច្ចពនះដ្ូច្ោន ឬជាន់ោនពៅនឹងសម្តែកិច្ចររស់រដ្ឋសភា ខដ្លមានខច្ងកនុង
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មាប្ត៨៦ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ។ ោែនភាេពនះ បានរពងកីតជាភាេម្ិនច្ាស់ោស់អំេីសម្តែកិច្ចកុ នងការ
សពប្ម្ច្រញ្ច រ់ កា រដាក់ ប្រពទសជាតិ កុ ន ងភាេអាសនន

ពហីយ ក៏ អា ច្រងក ជា ការលំ បា កខាងផ្ែូ វច្ារ់

ប្រសន
ិ ពរមា
ី នការសពប្ម្ច្ខែវងោនរវាងោែរ័នប្េទ
ឹ ធសភានង
ិ ោែរ័នរដ្ឋសភាពនះ។

ដ្ូពច្នះ ពដ្ីម្បពី ដាះប្ោយភាេម្ន
ិ ច្ាស់ោស់ខាងពលី ប្េម្ទាំងពដ្ីម្បធា
ី នានូវសងគតិភាេរវាង
រទរបញ្ញតរិនានា ខដ្លមានខច្ងពៅកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ, មាប្ត១០២ ងមី ពនះ ប្តូវបានពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្ម
ពដ្ីម្បខី កសប្ម្ួលពដាយកំណ្ត់ឱយប្េទ
ឹ ធសភាសពប្ម្ច្រួម្ោនជាម្ួយរដ្ឋសភា កនុងប្ករែណ្ឌថ្នសមាជរវាង

រដ្ឋសភា និងប្េឹទធសភា កនុងការរញ្ច រ់កាលៈពទសៈេិពសសខដ្លប្រពទសជាតិសែិតកនុងភាេអាសនន ពហយ
ី
រកាសម្តែកច្
ិ ចពទាលររស់រដ្ឋសភាកនុងការសពប្ម្ច្រញ្ច រ់កាលៈពទសៈដាក់ប្រពទសជាតក
ិ ុ នងភាេអាសនន
ពដាយពោងតម្តប្ម្ូវការចាំបាច្់ថ្នកាលៈពទសៈេិពសស ប្សរតម្មាប្ត៨៦ ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ។

ទី៥-ការពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ៖ កថាែណ្ឌទី១ ថ្នមាប្ត

១១៩ ងម(
ី ម្ួយ)ពនះ ប្តូវបានពសនពី ្វវី ិពោ្នកម្ម ពដាយមានែែម្
ឹ ោរដ្ូច្តពៅ៖ “តម្ពសច្ករីពសនីេី

់ ត់ តង
គណ្រកសខដ្លមានអាសនៈពប្ច្ីនជាងពគកនុងរដ្ឋស ភា ប្េះម្ហាកសប្តប្ទងចា
ំ វរជនម្ួ យរូរជា

នាយករដ្ឋម្ន្តនី រ ឱយរពងកីតរាជរដាឋភ្ិបាល។ ពសច្ករីពសនីេីគណ្រកសខដ្លមានអាសនៈពប្ច្ីនជាងពគកនុង
រដ្ឋសភាពនះ ប្តូវច្ម្ែងជូ នប្រធានរដ្ឋសភា។ វរជនខដ្លនឹងប្តូវទទួលបានការចាត់តង
ំ ជានាយករដ្ឋម្ន្តនី រ

ពនះ ប្តូវខតជាតំណាងរាន្តសរខដ្លមានសញ្ញាតិខែមរខតម្ួយគត់ និងខដ្ល ប្តូវបានពប្ជីសពរសពច្ញេ
ី
ី

គណ្រកសខដ្លមានអាសនៈពប្ច្ីនជាងពគកនុងរដ្ឋសភា។ វរជនខដ្លប្តូវបានចាត់តង
ំ ពនះ នាំសហការ ី
ខដ្លជាតំណាងរាន្តសរ ឬជាសមាជិកគណ្រកសតំណាងពៅកនុងរដ្ឋស ភាខដ្លផ្គូរផ្គងឱយកាន់ តំខណ្ង

ពផ្សងៗកនុងរាជរដាឋភ្ិបាល ពៅសុំពសច្ករីទុកច្ិតរេីរដ្ឋសភា។ ការពបាះពឆ្នតផ្រល់ពសច្ករីទុកច្ិតរពនះ ប្តូវ

ព្វីពលីរញ្ា ី សមាសភាេថ្នគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនី រទាង
ំ ម្ូល។ កាលពរីរដ្ឋសភា បានពបាះពឆ្នតទុកច្ិតរពហីយពនាះ
ប្េះម្ហាកសប្តប្ទងព់ ច្ញប្េះរាជប្កឹតយខតងតំងគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនី រទាង
ំ ម្ូល។”

រខនែម្េីពនះ ការព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ក៏មានពោលរំណ្ងពដ្ីម្បធា
ី នាឱយ
បានច្ាស់ោស់អំេីនិរនររភាេថ្នការដ្ឹកនាំអំណាច្នីតិប្រតិរតរិេីនីតិកាលម្ួយ ពៅនីតិកាលម្ួយពទៀត
ថ្នរដ្ឋសភា។ កនុងន័យពនះ មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) ក៏ប្តូវបានខច្ងរខនែម្នូវរទរបញ្ញតិរខដ្លកំណ្ត់ថា៖
“ពៅពេលផ្ុតនីតិកាលនីម្ួយៗររស់រដ្ឋសភា រាជរដាឋភ្ិបាលខដ្លប្តូវពច្ញេីតំខណ្ង មានខតភារកិច្ច

ដ្ឹកនាំការង្ហរប្រចាំថ្ងៃខតរុ ពណាណះ រហូតដ្ល់មានរាជរដាឋភ្ិបាលងមីច្ូលកាន់តំខណ្ង។”

ទី៦-ការពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត១២៥ ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ ទាក់ទងនឹងការពរៀរច្ំចាបា
ំ ច្់នានា

កនុងករណ្ីតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនី រពៅទំពនរជាោែេរ៖ មាប្ត១២៥ ងមី រច្ចុរបនន ខច្ងថា “ពរីតំខណ្ង
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នាយករដ្ឋម្ន្តនី រ ពៅទំពនរជាោែេរពនាះ ប្តូវខតងតំងគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនី រម្ួយជាងមី កនុងល័កខែ័ណ្ឌខដ្លមាន

ខច្ងកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពនះ។ កាលពរីការទំពនរពនះជាការទំពនរម្ួយកាលម្ួយប្ោពទ ប្តូវចាត់តង
ំ នាយករដ្ឋម្ន្តនី រសី រទីជារពណា
រ ះអាសនន។” មាប្ត១២៥ ងមី ពនះ េុំបានរញ្ញាក់ឱយបានច្ាស់ោស់ថា៖ (ទី១)ពតីករណ្ីណាែែះ ខដ្លតំខណ្ង នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ប្តូវបានកំណ្ត់ថា ពៅទំពនរជាោែេរ? (ទី២)-ពតកា
ី រ

ោខលងេីម្ុែតំខណ្ងជានាយករដ្ឋម្ន្តនរី ខដ្លប្តូវបានចាត់ទុក ជាទូពៅថា ជាោែនភាេម្ួយថ្នោែនភាេ
ទំពនរោែេរថ្នតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរី ប្តូវអនុវតរតម្នីតិវ ិ្ីខររណា? ពហយ
ី (ទី៣)-ពៅពេលតំខណ្ង
នាយករដ្ឋម្ន្តនរពី ៅទំពនរជាោែេរពនាះ ពតីការប្គរ់ប្គងអំណាច្ចារ់េីពេលខដ្លតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរី
ពៅទំពនរជាោែ េរ រហូ ត ដ្ល់គណ្ៈរដ្ឋ ម្ន្តនរីងមី ច្ូ ល កាន់តំខណ្ង ប្តូ វ អនុ វ តរដ្ូច្ ពម្រច្ ? ការខច្ងម្ិ ន
ច្ាស់ោស់ នង
ិ ម្ន
ិ ប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយសប្មារ់ោែនភាេខដ្លតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរពី ៅទំពនរជាោែេរ
នឹងអាច្មានហានិភ្័យែពស់រះពាល់ដ្ល់និរនររភាេថ្នអំណាច្ររស់រដាឋភ្ិបាល។ មាប្ត១២៥ ងមី ប្តូវ
បានពសនីព្វី វ ិពោ្នកម្ម ពដ្ីម្បី រំពេញច្ពនាែះប្រពហាងថ្នរដ្ឋ ្ម្មនុ ញ្ញ
ប្ជុង ពប្ជាយព

ក៏ ដ្ូច្ ជាពរៀរច្ំឱយបានប្គរ់

ីង ជាេិពសស ការកំណ្ត់ឱយបានច្ាស់ ោ ស់ នូ វច្ំ ណ្ុ ច្សំ ខាន់ ៗ ោ ងតិ ច្ ច្ំនួ ន ៤

រួម្មាន៖ (ទី១)-ការចាត់តង
ំ នាយករដ្ឋម្ន្តនរីសរទ
ី ី កនុងករណ្ីខដ្លនាយករដ្ឋម្ន្តនរីអវតរមានម្ួយកាល

ម្ួយប្ោ, (ទី២)-ការខច្ងអំេីម្ូលពហតុនានាខដ្លនាំឱយតំខណ្ង នាយករដ្ឋម្ន្តនរីពៅទំពនរជាោែេរ ជាអាទិ៍
អនិច្ចកម្ម, ការោខលងេីម្ុែតំខណ្ងររស់នាយករដ្ឋម្ន្តនរី ប្េម្ទាំងការខច្ងអំេីការចាត់ខច្ងចាំបាច្់
នានា ពដ្ីម្បធា
ី នាដ្ល់និរនររភាេថ្នការដ្ឹកនាំអំណាច្នីតិប្រតិរតរិ តម្រយៈការខតងតំងគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរី
ងមីឱយបានឆ្រ់រហ័ស, (ទី៣)-ការខច្ងអំេីខរររទ នីតិវ ិ្ី និងការចាត់ខច្ងចាំបាច្់នានាសប្មារ់ការ
ោខលងេម្
ី ុែតំខណ្ងររស់នាយករដ្ឋម្ន្តនរី នង
ិ (ទី៤)-ការធានានិរនររភាេអំណាច្ររស់រាជរដាឋភ្ិបាល
ចារ់េីពេលខដ្លតំខណ្ងនាយករដ្ឋម្ន្តនរីពៅទំពនរជាោែេរ រហូតដ្ល់គណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនរីងមីច្ូលកាន់តំខណ្ង
ខដ្លជាប្គះឹ សប្មារ់ធានានរិ នររភាេ នង
ិ សែរិ ភាេររស់ប្រពទសជាតិ។

ទី៧-ការពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត៣ ងមី និងមាប្ត៤ ងមី ថ្នច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្សំពៅធានា

នូ វដ្ពំ ណ្ីរការជាប្រប្កតីថ្នោែរ័នជាតិ៖ មាប្ត៣ ងមី និងមាប្ត៤ ងមី ថ្នច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្ ខច្ង

ទាក់ទងនង
ឹ ការពបាះពឆ្នតជាកញ្ច រ់កុ នងការរពងកីតរាជរដាឋភ្បា
ិ ល នង
ិ ការពរៀរច្ំកាលមាសុន
ី ថ្នរដ្ឋសភា
កនុងពេលខតម្ួយ ពៅពដ្ីម្នីតិកាលថ្នរដ្ឋសភា។ ការពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មមាប្តទាំងេីរមាប្តពនះ ព្វីព

ង
ី

ម្យង ពដ្ីម្បធា
ី នាសងគតិភាេខផ្នកទប្ម្ង់ផ្ង នង
ិ ខផ្នកែែម្
ឹ ោរផ្ងជាម្ួយែែឹម្ោរថ្នមាប្តនានាកនុងរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញខដ្លប្តូវពសនីព្វីវ ិពោ្នកម្មពលីកទី១០ ពនះ និង ម្យងពទៀត ពដ្ីម្បធា
ី នាថា ការពបាះពឆ្នតជា

កញ្ច រ់តម្ច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្ អាច្ដ្ំពណ្ីរការប្រប្េត
ឹ រពៅបាន ពៅពដ្ីម្នត
ី ិកាលនម្
ី ួយៗថ្នរដ្ឋសភា។
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ការខច្ងរខនែម្រទរបញ្ញតរិម្ួយច្ំនួនឱយបានច្ាស់ោស់ទាក់ទងនង
ឹ ឥសសរជន ខដ្លជាប្េទ
ឹ ធសមាជិក

ថ្នរដ្ឋសភា ពដ្ីម្បធា
ី នាថា កិច្ចដ្ំពណ្ីរការថ្នការពបាះពឆ្នតជាកញ្ច រ់ពដ្ីម្បរ
ី ពងកីតកាលមាសុីនថ្នរដ្ឋសភា
និងរាជរដាឋភ្ិបាលកនុងពេលខតម្ួយ នឹងេុំប្តូវបានរា ំងសាះពដាយប្រការណាម្ួយព
ទាក់ទងនឹងការអនុ វតរតួនាទី

ីយ ជាេិពសស

និងការទទួលែុ សប្តូវររស់ប្េឹទធសមាជិករដ្ឋសភាពៅពដ្ីម្នីតិកាល

នម្
ី ួយៗថ្នរដ្ឋសភា ទាក់ទងនង
ឹ ការពបាះពឆ្នតជាកញ្ច រ់។
ពសច្ករដ្
ី ូច្បានពោរេជប្មារជូនខាងពលី សូម្ សកមតចអគគមហាពញាចប្កី កេង សាំរ ិន្

ប្រធានរដ្ឋសភាថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា និងរដ្ឋសភាដ្៏ឧតរុងគឧតរម្ ពម្តរេិនិតយ និងពម្តរអនុម្័ត

ពសច្ករីប្ពាងច្ារ់្ម្មនុញ្ញសី រេីវ ិពោ្នកម្មមាប្ត១៩ ងមី(ម្ួយ), មាប្ត៨៩, មាប្ត៩៨ ងមី, មាប្ត
១០២ ងមី, មាប្ត១១៩ ងមី(ម្ួយ) និងមាប្ត១២៥ងមី ថ្នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា និង
មាប្ត៣ ងមី និងមាប្ត៤ ងមី ថ្នច្ារ់្ម្មនុញ្ញរខនែម្សំពៅធានានូវដ្ពំ ណ្ីរការជាប្រប្កតីថ្នោែរ័នជាតិ
ជាការប្រញារ់ ពដាយករីអនុពប្ោះ។
ម្យងពទៀត នាឱកាសពនះ ពដ្ីម្បពី ្ែីយតរនឹងកងវល់ររស់គណ្រកសនពោបាយ និងអងគការម្ិន
ខម្នរដាឋភ្បា
ិ លម្ួយច្ំនួន ពាក់េ័នធនង
ឹ ការព្វវី ិពោ្នកម្មរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញពលក
ី ទ១
ី ០ ពនះ, ែ្ុំបាទសូម្ពោរេ
ពសនីសុំការអនុ ញ្ញញតដ្៏ែពង់ែពស់េី សកមតចអគគមហាពញាចប្កី ប្រធានរដ្ឋស ភា, សកមតចអគគ -

មហាកសនាបត្ីកត្កជា នាយករដ្ឋម្ន្តនរីថ្នប្េះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា, ឯកឧតរម្កិតរិពសដាឋរណ្ិឌ ត

អនុប្រធានទី១ ថ្នរដ្ឋសភា, ពោកជំទាវកិតរិសងគហរណ្ឌិត អនុប្រធានទី២ ថ្នរដ្ឋសភា ប្េម្ទាំង សពម្រច្
ឯកឧតរម្ ពោកជំទាវ ជាសមាជិក សមាជិកាថ្នរដ្ឋសភាដ្៏ឧតរុងគឧតរម្ ពម្តរអនុញ្ញញតជូន ឯកឧតរម្
ពកត
ិ ួយច្ំនួន។
ី រទធ
ិ រដ្ឋម្ន្តនរប្ី កសួងយុ តរ្
ិ ម្៌ មានម្តម្

សូ ម្អរគុណ្!
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