
មុខងាររពឹទ្ធសភា 

១/មុខងារនីតិកមម៖  
ពិនិតយអោយអោបល់អលើអតថបទ្ចាប់ដែលអនុម័តអោយរែឋសភា និងផតួចអផតើមអ្វើអសចកតី
អសនើចាប់។ តួនាទី្សំខាន់របស់ រពឹទ្ធសភា គឺ ការពិនិតយអ ើង វញិរាល់អតថបទ្ចាប់ 
ទំងឡាយដែលរែឋសភាបានអនុម័តរចួអ ើយ។ រែឋសភាមិនោចបញ្ជូ ន ចាប់ដែលខលួនបាន 
អនុម័ត រចួអ ើយអោយ រពះមហាកសរតឡាយ រពះ សតអលខា របកាសអោយអរបើជា ផលូវការ
មុនអពលោក់ ឆលងអោយ រពឹទ្ធសភាពិនិតយបានអ ើយ។ រពឹទ្ធសភាមានអំណាចរតួត ពិនិតយ
រពមទំងអ្វើអនុសាសន៍អៅ អលើពរងាងចាប់ ឬអសចកតីអសនើចាប់ ដែលរតូវបាន អនុម័ត
អោយរែឋសភា។ អទះបីជារពឹទ្ធសភាោចអ្វើការបែិអស្ ឬអសនើអោយ អ្វើវអិសា្ន កមមអៅ
អលើអតថបទ្ចាប់ រពឹទ្ធសភាពំុមានអំណាចចាប់បងខំអោយ រែឋសភា ទ្ទួ្លយកអនុសាសន៍
របស់ខលួនអ ើយ។ ចំដែកឯរែឋសភាវញិ ោចបែិអស្ មិនទ្ទួ្លអនុសាសន៍របស់ 
រពឹទ្ធសភា អ ើយនឹង ោច អនុម័តអោយអចញនូវចាប់ដែល រពឹទ្ធសភាបាន បែិអស្។
ចាប់ណាក៏អោយ អបើអទះបីជារពឹទ្ធសភាបែិអស្ដតទី្បំផុតអៅដតរតូវបាន រែឋសភាអនុម័ត 

អ ើយោក់ថ្វវ យរពះមហាកសរត ឡាយរពះ សតអលខា និងរបកាសអោយអរបើ។ រែឋ្មមនុញ្ដ 
មិនបានផតល់អោយ រពឹទ្ធសភា នូវអំណាច អនុម័តនូវចាប់ ឬអំណាចជំទស់អតថបទ្ចាប់ 
អ ើយបុ៉ដនតផតល់អោយនូវ តួនាទី្របឹកា ឬអំណាច អ្វើអនុសាសន៍ ដែលរែឋសភា បានអនុម័
ត។  

រពឹទ្ធសភាស ការជាមួយរែឋសភានិងរាជរោឋ ភិបាល អែើមបីអរៀបចំអោយបានអចញជារបូរាង
នូវកមមវ ិ្ ីនិងរបតិទិ្នននការ កសាងចាប់ សរមាប់ ឆ្ន ំនីមួយៗ។ 

រពឹទ្ធសភាផតល់អោបល់អលើអតថបទ្ចាប់កនុងរយៈអពលមួយដខោ៉ងយូរដែលរែឋសភាបាន
អនុម័តយល់រពមអលើកែំបូងរចួអ ើយ រពមទំង អលើបញ្ហា ទំងពួងដែលរែឋសភាបាន ោក់
អបើជា ការរបញាប់ អោយពិនិតយ។ អបើជាការរបញាប់ រយៈអពលអនាះ រតូវ បនថយមកអៅរតឹម 
ដត របំានងង។ 

អបើរពឹទ្ធសភាអោយអោបល់រពមឬពំុបានអោយអោបល់អសាះកនុងរយៈអពលដែលមាន
កំែត់ទុ្កអ ើយអនាះអទ្ចាប់ ដែល រែឋសភាបាន អនុម័ត យល់រពមអ ើយអនាះ នឹងរតវូ
បាន យកអៅរបកាសអោយអរបើ។ 

រពឹទ្ធសភាមានអំណាចចំអ ះការផតួចអផតើមអ្វើចាប់និងអនុម័តបុ៉ដនតមិនមានអំណាចសអរមច
ជាចុងអរកាយថ្វអតើចាប់ទំងអនាះ ចូលជា្រមាន ឬអត់អនាះអទ្។ មានដតរែឋសភាមួយគត់ 

ដែលមានអំណាចអនាះ។ មារា៩១ងមីននរែឋ្មមនុញ្ដ ផតល់អំណាចអនះ អោយ អៅរពឹទ្ធសភា 



អោយ ដចងថ្វ «សមាជិករពឹទ្ធសភា សមាជិករែឋសភា និងនាយករែឋមន្រនតីមាន សិទ្ធិផតួចអផតើម
គំនិតអ្វើ ចាប់»។ 

ចំអ ះការដកសរមួល ឬបែិអស្ចាប់រពឹទ្ធសភាមានសិទ្ធិសំុអោយដកសរមួល ឬបែិអស្ 
អតថបទ្ចាប់អនាះ កនុងករែី អនះ រែឋសភា រតូវយក មកពិចារណាភាល មជាអលើកទី្ពីរ។ រែឋ
សភារតវូពិនិតយ និងសអរមចដតរតង់បទ្បបញ្ដតតិ ឬចំែុច ណា ដែលរពឹទ្ធសភាសំុ អោយដក 
សរមួល អោយបែិអស្អចាលទំងមូល ឬទុ្កជាបានការខលះ។ 

២/មុខងាររតតួពិនិតយ៖ 
រពឹទ្ធសភាោចាមោនរតួតពិនិតយការងារ និងការអនុវតតន៍អោលនអោបាយអផសងៗរបស់
រាជរោឋ ភិបាលជាពិអសសរតួត ពិនិតយការអរបើ របាស់ ងវកិាជាតិរបស់ រាជរោឋ ភិបាល។ 

 

២.១/ កមមវតថុននការរតតួពិនិតយ 
២.១.១ការអនុវតតន៍ចាប់៖រពឹទ្ធសភាអែើរតួនាទី្សំខាន់កនុងការាមោនែំអែើ រការការងារ
របស់សាថ ប័នរែឋ និងរតតួពិនិតយោ៉ងអទ្ៀងទត់ អំពីការ អនុវតតន៍ចាប់របស់សាថ ប័ននីតិ
របតិបតតិ។ 

២.១.២ការអនុវតតន៍កមមវ ិ្ ីនិងដផនការរបស់រាជរោឋ ភិបាល៖ រពឹទ្ធសភាក៏អែើរតួនាទី្សំខាន់កនុង
ការអនុវតតន៍នូវកមមវ ិ្ ីនិងដផនការរបស់រាជរែឋភិបាលអលើការងាររបជា្ិបអតយយ នីតិរែឋ 
ការងារ ដក ទ្រមង់ រែឋ ការងារកាត់បនថយភាពរកីរក ការងារ អភិវឌ្ឍន៍អសែឋកិចច សងគមកិចច។ 

២.២ វ ិ្ ីរតតួពិនិតយ៖ 

២.២.១ចុះរកព័ត៌មានាមមូលោឋ នរកសួង៖រពឹទ្ធសភារបមូលបញ្ហា រអសើបពីរបភពអផសងៗ 

ាមរយៈឯកសារអនាមិកជួប សមាា សន៍ អនកឯកអទ្ស  ក់ព័នធ សិកាវភិាគអលើទិ្ែឋ ភាពអផស
ងៗ ឯកសារអោងបទ្ោឋ នគតិយុតិត ឬសំែំុអរឿងរបហាក់ - របដ ល ស ការជាមួយ 

ោជាញ ្រ មូលោឋ ន សងគមសីុវលិ និងរបជាពលរែឋ ែល់ទី្កដនលង។ 

២.២.២ អអញ្ជ ើញតំណាងរាជរោឋ ភិបាលមកបំភលឺ៖ 
របសិនអបើអឃើញថ្វមានការខវះខាតអលើអតថបទ្ចាប់ណាមួយរពឹទ្ធសភាោចអសនើសំុអោយ 

រាជរោឋ ភិបាល ឬរែឋមន្រនតី  ក់ព័នធ មកបំភលឺ និងោច ផតល់ជាអនុសាសន៍ដកលំអរអ ើងវញិកនុង 
ន័យសាថ បនា។ 

២.២.៣ ពិនិតយអលើរបាយការែ៍សកមមភាពដែលរាជរោឋ ភិបាល ឬរកសួងអផញើមក៖  
រពឹទ្ធសភាអែើរតួនាទី្សំខាន់កនុងការាមោនអលើ របាយការែ៍សកមមភាពរបស់រាជរោឋ ភិ បា
ល ឬរបស់រកសួងអែើមបី ទ្ទួ្ល បាននូវ ព័ត៌មាន ែ៏ សំខាន់។ ករែីអនះអបើសិនជារពឹទ្ធសភា 



ពិនិតយអលើរបាយការែ៍អឃើញថ្វមានការខវះចអនាល ះ ឬចំែុច អខាយ រតង់ណាអនាះ 
រពឹទ្ធសភា ោច អ្វើជារបាយការែ៍អៅរាជរោឋ ភិបាល អែើមបី ផតល់ជាអោបល់ដកលំអរ និង
ជា ការរមួ ចំដែកកនុង យនតការសាថ បនាចំែុចខវះខាតអនាះ អោយមាន លកខែៈលអអ ើងវ ិ
ញ។ 

៣ មុខងារជាតំណាង៖ 

៣.១ តំណាងសមូ ភាពដែនែី (រកមុរបឹកាឃំុ-សងាា ត់)៖ 
រពឹទ្ធសភាតំណាងអោយភូមិភាគ និងសមូ ភាពដែនែី (រកុមរបឹកាឃំុ-សងាា ត់) មារា៩ 
និង មារា១១ ននចាប់សតីពីការ អបាះអឆ្ន ត អរជើស ាំង សមាជិករពឹទ្ធសភា បានបងាា ញ
ចាស់ អំពីអតតសញ្ហដ ែរបស់សមាជិក រពឹទ្ធសភា។ 

កនុងតួនាទី្ជាអនកតំណាងអោយរកុមរបឹកាឃំុសងាា ត់ដែលជាសាា នតភាជ ប់នូវ កិចចទំ្នាក់ទំ្នង
រវាងមូលោឋ នដែនែី និង រាជរោឋ ភិបាល រពឹទ្ធសភាចំាបាច់រតូវដតអតត តការយកចិតតទុ្ក ោក់
ជាពិអសសអៅអលើផលរបអោជន៍របស់ រកុមរបឹកា ឃំុ-សងាា ត់ និង ភូមិភាគ។ 

បនាទ ប់ពីការអបាះអឆ្ន តជាអសកលអលើកែំបូងអែើមបីអរជើសាំងសមាជិករពឹទ្ធសភានីតិកាល
ទី្២ នានងងទី្ ២២ ដខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៦ មក រពឹទ្ធសភាមានទ្មងន់នអោបាយមួយាមរយៈ 
ការពរងឹងែំអែើ រការពិនិតយ ាមោនការអនុវតតន៍អោល នអោបាយវមិជឈការ វសិ ម
ជឈការ កនុងរពះរាជាណាចរកកមាុជា ដែលបានចាប់អផតើមាំងពីឆ្ន ំ ២០០២ មក។ បចចុបបនន 
កនុងចំនួនរបជាជនសរបុជាង ១៤លាននាក់ រតូវតំណាង អោយ ឃំុសងាា ត់ ចំនួន ១៦២១ 
កនុងអនាះមានសមាជិករកុម របឹកាឃំុ-សងាា ត់ សរបុចំនួន ១១៣៥៣នាក់ ដែលរតវូបាន 
របជាជនផតល់នូវជំអនឿទុ្កចិតត និងអសចកតីសងឃមឹអជឿជាក់។ ែូអចនះ រពឹទ្ធសភាគឺជាចំែុច 

របសពវននែំអែើ រការអរជើសអរ ើស សរមិតសរមំាង និងភាពជំរញុ អោយ អ តុផល។ 

៣.២ តំណាងសាថ ប័នជាតិ៖  
សមាជិក ០២របូ ដតងាំងអោយរពះមហាកសរត និង ០២របូអទ្ៀតដតងាំងអោយរែឋសភា។ 

រពឹទ្ធសភាក៏ តំណាងអោយ រពះមហាកសរត និងរែឋ សភា អ ើយក៏ជាអនកសរមបសរមលួ
ការងាររវាងរែឋសភា និងរាជរោឋ ភិបាលមារា ១១២ បញ្ហជ ក់ថ្វ «រពឹទ្ធសភាមានភារកិចច
សរមប សរមលួការងាររវាងរែឋសភា និងរាជរោឋ ភិបាល»។ អនះអបើាមរទឹ្សតី ជាតួនាទី្មួយ
ដែល សំខាន់បំផុត ដែលអនុញ្ហដ តអោយរពឹទ្ធសភា អនុវតតនូវឥទ្ធិពលមួយសំខាន់អលើ
ការងាររបស់សាថ ប័ន ទំងពីរ គឺរាជរោឋ ភិបាល និង រែឋសភា។ 

បុ៉ដនតតួនាទី្អនះមិនរតូវបានអនុវតតអោយមានរបសិទ្ធភាពអទ្។ មារា១១២ដចងដតអោល
ការែ៍អោយមិនបញ្ហជ ក់ពី សារធាតុ ដែលមាន អៅ កនុងអនាះអទ្។ រកុមរបឹកា្មមនុញ្ដក៏មិន 



បានបញ្ហជ ក់អោយចាស់ជាងអនះដែរ។ អសចកតីសអរមច របស់រកុមរបឹកា្មមនុញ្ដអនះរោន់ 
ដត បញ្ហជ ក់ ថ្វវារោន់ដតជាតួនាទី្នអោបាយរបស់រពឹទ្ធសភា ដែលមិនោចកំែត់ បាន 

អោយអតថបទ្ចាប់ ឬបទ្បញ្ហជ ណាមួយបានអទ្។ រពឹទ្ធសភា រតូវដតអរបើរបាស់រគប់ 

មអ្ោបាយ និងោចអ្វើអនតរាគមន៍បាន រគប់អពលអវលា អែើមបីអោះស្រសាយវបិតតិនអោបាយ 
តូច ឬ្ំ រវាងសាថ ប័នទំងពីរ។ រពឹទ្ធសភាមិនោចបងខំទ្សសនៈរបស់ ខលួនអោយរែឋសភា និង
រាជរោឋ ភិបាលអោរពាមអោយ ឆនាទ នុសិទ្ធិបានអទ្។ និោយអផសងពីអនះ អទ្ៀតតួនាទី្ អនះ
មិនចង សាថ ប័នទំងពីរអនះអទ្។ ចុងបញ្ច ប់អសចកតីសអរមចរកុម របឹកា្មមនុញ្ដអនះ បញ្ហជ ក់
ថ្វ តួនាទី្ អនះ ចាត់ទុ្កថ្វមាន លទ្ធផល វជិជមាន អៅអពលដែលមានការស្រសុះស្រសលួោន  រវាង
សាថ ប័នទំងពីរ។ 

៣.៣ តំណាងរបជាជាតិទំងមូល៖  
សមាជិករពឹទ្ធសភាភាគអរចើន រតូវបានអរជើសាំង អោយការអបាះអឆ្ន តជាអសកលមិន
ចំអ ះ និងាមវ ិ្ ីអរជើសអរ ើស អបាះអឆ្ន តជាសមាង ត់ តំណាងអោយរកុមរបឹកាឃំុ-សងាា ត់ 

ដែលរបមូលផតុំអៅកនុងភូមិភាគទំង៨។ រពឹទ្ធសភាមាន កាតពវកិចច ចូលរមួ ចំដែកោ៉ង
ខាជ ប់ខជួនកនុង ការាមោនរតួតពិនិតយ និងវាយតនមល រពមទំងជួយផតល់អនុសាសន៍ អែើមបី
តរមង់ទិ្ស អលើការ អនុវតតន៍ ជាក់ដសតងអោយបានរបកបអោយ លទ្ធផលដផលតា ពិតរបាកែ
ែល់ឃំុសងាា ត់ទូ្ទំង របអទ្ស និងភូមិភាគ។ របការអនះមានការ ក់ព័នធ ែល់ការោឋ ន ែ៏្ំ
ដែល រាជរោឋ ភិបាល កំពុងខិតខំរបឹងដរបង កនុង ការដកទ្រមង់ការរគប់រគង រែឋបាលសាធារ
ែៈ និងការបងខិត របជា្ិបអតយយ អោយអៅែល់ថ្វន ក់មូលោឋ នជិត របជាជន អនាះគឺជាការ
អនុវតតន៍អោលនអោ បាយវមិជឈការ និងវសិ មជឈការអែើមប ីអភិវឌ្ឍន៍អសែឋកិចច សងគម និង
ការកាត់ បនថយភាពរកីក្ ររបស់របជាពលរែឋ។ 

ភាពជាតំណាងដបបអនះមានចរតិពិអសសរតង់ថ្វ សមាជិករពឹទ្ធសភា គឺជាអនកជាប់អឆ្ន ត 
ាមការអរជើសាំងអោយអនក ជាប់ អឆ្ន តទ្ទួ្ល បនទុក រគប់រគងែឹកនំាឃំុ-សងាា ត់ទូ្ទំង
របអទ្ស និងតំណាងរាស្រសតកនុងតំដែង។ កនុងភាពជាអនក តំណាង រកុមរបឹកាឃំុ -សងាា ត់ នំា
អោយ រពឹទ្ធសភាមានអបសកកមមតទ ល់របស់ខលួនកនុងលកខែៈពិអសសមួយអោយរតូវ ផា
ភាជ ប់ការងាររបស់ខលួនអៅ នឹងកិចចការ រនិងជំរញុ ផលរបអោជន៍របស់រកមុរបឹកាឃំុ
សងាា ត់ ទូ្ទំងរបអទ្សរមួទំង ភូមិភាគទំង ៨អទ្ៀតផង។ ការជំរញុ ផលរបអោជន៍របស់
រកុមរបឹកា ឃំុសងាា ត់ ទូ្ទំងរបអទ្សអនះ គឺជាការជំរញុ ផលរបអោជន៍ របជាពលរែឋទូ្
ទំង របអទ្ស។ 

 


