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អកម�កថា 

ះលីៃថ�ទី២៨ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៣ ្របជាជនកម�ុជា ចនួំន ៦៩,៦១% បានេទេបា

េឆា� ព បេំញះព�ករច�ក�ុងនាមជា្របជាលកដ� េ្រជើសេក ើសគណបក្សណាែដលខ�ួន្រសឡាញ់ 

េទតមឆន�ៈេកៀងៗខ�ួន េដយេសក ីនរងសមា� ព់។ ជាលទ�ផល គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ្រព�វបាន

េ្រជើសេក ើស េដយទទួលបាន៦៨អសនៈ េហើយគណបក្សសេ�ង� ជាពរទទួលបាន៥៥អសនៈ។ 

ដូេច� ្របជាលកដ�កម�ុជាបានេ្រជើសេក ើសគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ក�ុងះកដឹកនា្ំរបេទស ស្រមាប់

នីពរះលទី៥ ៃនកដ�សភា។ បុ៉ែន� គណបក្សសេ�ង� ជាពរ បានបដរេសធលទ�ផលៃនះកេបាេឆា� ពេន 

េដយេចទ្របះនថ់ាមានភាមរន្រប្រកព ី នរងេធ�ើមរនដឹងមរនឮ ចេំពះករព ះកទទួលស� ល់

កបស់អ�កសេង�ពះកណ៍ជាពរ នរងអន�កជាពរ ថាះកេបាេឆា� ពេន ្រប្រឹព�េទេដយេសក ី្រពឹម្រព�វ 

យុព�រធម ៌នរងគា� នអេំើហរង្សោ។  

េដើម្បបី�� ក់ីភា្រពឹម្រព�វ នរងពមា� ភា គ.ជ.ប បានចង្រកងេសៀវេភស ស�ីីះក

េបាេឆា� ពសកលេ្រជើសតងំពណំាងរ�ស� នីពរះលទី៥ ៃនកដ�សភា ៃន្ររជាណាច្រកកម�ុជា 

ឆា� ២ំ០១៣។ េសៀវេភសេន ឆ�ុប�� ងំ័ពម៌ានទងំឡាយ ពក់័ន�នឹងនីពរវ រធីអនុវព�េន្រគប់

ដណំាកះ់ល ះកេដ្រសយបណ�ឹ ង នរងះកេចទ្របះនន់ានា។  

េសៀវេភស ែដលេកៀបចេំដយទីស�ីះកគណៈកដ�ម�ន�ី បក្រសយនូវដេំណើ កះកេបាេឆា� ព

េ្រជើសតងំពណំាងរ�ស�នីពរះលទី៥ទងំមូល ែដលបាន្រប្រឹព�េទយ៉ាង្រពឹម្រព�វតមកដ�ធម�នុ�� 

ច្បោប់ នរងបទប�� នរងនីពរវ រធីកបស់គ.ជ.ប ្រមទងំបង� ញនូវល្ប រចកលគរពទុកជាមុនកបស់

គណបក្សសេ�ង� ជាពរ ែដល្យោយាមេធ�ើតម្រគប់កូបភាមុនេលេបាេឆា� ព ក�ុងអឡុំងេល នរង

េ្រះយេលេបាេឆា� ព េដើម្បឈីនដល់ះកបដរេសធលទ�ផលៃនះកេបាេឆា� ព។  
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មាតិក 

 េសចក�ីេផ�ើម  

I.  ស� នភាពទូេទៃនករេបាះេឆា� តេនកម�ុជា ឆា� ២ំ០១៣ 

II.  ល្បចិកលគិតទកុជាមុនេដើម្បបីដិេសធលទ�ផលេបាះេឆា� តរបសគ់ណបក្ស

សេ�ង� ះជាតិ 

១. បយប ្បសសលេ�រល បនមុកបយបាប ឆី ត 

២.  ិានកលបចេ្បបកបបលពកពតវ សពៃកបយចុបឈយ បាប ឆី ត 

៣.  បយបយ ពសបអពង្បបកបពូជយសករ កងបណ�ុ គាកតញុញងបយតមកគាកុាជតយសករ 

៤. បយបាបា៉ងពមត៌មកមកពតបងន COMFREL ចកបពមក�កបងេបកបខយ   

៥.  បយប្បព្ាសបបត� ញេានកបេាកងសង�ម  

៦.  បយ្បបសបាបរ�ពសលេ�រលៃកបយបាប ឆី ត 

៧. បយព្យមយបសបបលក សម យង្ុព ប ព្ម្ពប ្បសសលេ�រលបាប ឆី ត  

៨.  បយបចេ្បបកបចាបចគ.ជ.ប  

៩.  បយបចេ្បបកបចាបច្ករម្បបក្សមយកុ�ធ  

១០. បយលមលយយតមកបយបបងងពតគណនកមយបយចាយុ បងនមកបយចូលយមួយបសបសង�មសុពវ ល កង 

អង�បយសហ្បជជត 

III.  អ�កសេង�តករណ៍េបាះេឆា� ត 

១. តាតងគណបក្សប� �៉ ជត កងអឆកសបងងតបយណរ យបសបអង�បយ COMFREL  

២.  អឆកសបងងតបយណរ ជត កងអក�យជត 

IV.  ដំេណាះ្រសយបណ�ឹ ង 

១. បយបង្យនបណ�ប ងតវ៉យបសបគ.ជ.ប  

២.  បយបង្យនបណ�ប ងតវ៉យបសប្ករម្បបក្សមយកុ�ធ  

V. ជំហររបសស់ហគមនអ៍ន�រជាតិចំេពះករេបាះេឆា� ត 

VI. ករេបើកកិច�្របជំុេលើកដំបូងរបសរ់ដ�សភា  

សន�ិដ� ន  
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េសចក�ីេផ�ើម 

ប្បនបពលយ ាបង្បបេសពពយបប្បលមនពូជយសករ បុ៉ល ពត បនៃថ�េព៧ មខមកប ឆី ា១៩៧៩ 

យងរ ដាល ប្កនាបងនគណបក្្បជជកកម�ុជ ាកយ� យ កងកយង្បបេសបឡពងវ ញពពាតៃ្េបេ 
បនបពលម្លភព្កព្កាកញាាញពបលពជពវភពយសបបនយបសប្បជជកកម�ុជ្គបបយូប ្គបប្ចកលកួបន

េូលាង្បបេស។ បងនយយមកមគ៌ ប្កនា្ ៏្តបម្តតវយបសបគណបក្្បជជកកម�ុជ ជបបណ�ព យៗ 
មតុដូមបនពង េេលួាកកូវសុខសក�ភព សងយភពកបយាន បយអដវបឍ្ បសយ ពភព ្បជសបបតនត 

បយបគយពសេ�មកុស្ កងកពតយ រ្។ សមេ�រលជប្ចពក្តតវាកកយងបឡពងបនចសបពញៃររ្បបេស 
បហពនបយអដវប្កាពុងបក�្ាបណព យបឹមុខឥតឈបបឈយ។ បជគជមន្៏សា់កបមួនបេៀតយបសប

្បជពលយ រ្កម�ុជ គគបយរ�ួលយ ាលាអង�បយចតបសាងកបយាន កងបយរយបសបមខយយ្កហម សម 
កបយានឈឆ-ឈឆយបសបសបម�ចបតបជននកយ រ្ម�ក�ពបន ឆី ា១៩៩៨ ម្លបសេពយតកម�ុជាកយ� លប 

កូវសក�ភពបពញបលញកឆុងយននបពល្បមហល៥០០ ឆី ាចុងប្បនៃក្បវត�យ�ស�្៏នូយលងបយបសបខ�ួក។  

ចបបពព ឆី ា១៩៩៣មក ្បបេសកម�ុជ្បបកបនកយបបបជកនមន្សមនយ រ្សមយកុ�ធមបបសភ
កនម កងអកុវត�កបយាន្បជសបបតនត បសយ ពពហុបក្ បបពកេូលនយត្គបបគណបក្កបយាន
ចូលយមួ្បកតួ្បមជងបងនបសយ ពបនកឆុងបយបាប ឆី តប្ជពសសាងតាតងប�ស� ម្ល្ប្ពបត�បឹបយៀងបលប
៥ ឆី ាម�ង។  

កក�ងមក បយបបងងពតបជយងរ ដាលជបួបជួប ាងសរ បងនយយបយបបងងពតយងរ ដាលលមលយ
យតមកសាបឡងគា្ េ២/៣ ពពសមជកយ រ្សភលាងមូល បហពនគណបក្កបយានមួនចាកកួប្បព
សេ�យបសបខ�ួក ប ព្ម្ពងកបលក�ខណ� លមលយតនួេពកងតាមណងយបសបពកួបគ លាងកឆុងយង បមកកពត្បតបត� 
ក៏្ូចជកពតប្�ធត�។ ប ព្ម្ពបចៀសវងបយជបបគាងកបយានមបបបក បេពបយ រ្សភាកបសេព
វ បយសកកមយយ រ្សមយកុ�ធបនប ព្ម ឆី ា២០០៦ បងនាកប�ូ យពពបយបាប ឆី តេុកចត�បជយងរ ដាលពព
សាបឡងភគប្ចពក ២/៣ មកជសាបឡងភគប្ចពកងចប់ត (៥០% បូកមនួ) បងនមកបយចូលយមួ

អកុមមតពព្គបបគណបក្កបយានលាងអសបបនកឆុងយ រ្សភ។ បននណត�េព៤ ឆី ា២០០៨-២០១៣ 
បលបពគណបក្្បជជកកម�ុជេេួលាក ៩០នសកនក៏បងន កឆុងយយ យតពប្ងរបប្ងរមជត ក៏

បជយងរ ដាលច្មរ្តតវាកបបងងពតបឡពង្ម្ល បងនមកបយចូលយមួពពគណបក្ហក េុកសុកបុច។  

I. ស� នភាពទូេទៃនករេបាះេឆា� តេនកម�ុជា ឆា� ២ំ០១៣ 

បយបាប ឆី តសកលប្ជពសសាងតាតងប�ស�កពតបលេព៥ ៃកយ រ្សភ ាក្ប្ពបត�បឹបន
ៃថ�េព២៨ មខកកងង ឆី ា២០១៣ ចបបពពបម៉ង ៧:០០្ពបក ្លបបម៉ង ១៥:00 យបសៀល បនបយ យលមន

បាប ឆី តចាកួក ១៩ ០០៩ បនេូលាង្បបេស។ បបពសមបសៀវបភសស�ពពពបយបាប ឆី តសកលប្ជពសសាង
តាតងប�ស� កពតបលេព៥ ៃកយ រ្សភ ៃក្ពបជតច្កកម�ុជ ឆី ា២០១៣ ម្លាករ្ពេរ្ន
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បងនគ.ជ.ប បលពពៃថ�េព០៥ មខកជធ  ឆី ា២០១៣ ប៉ួញថ ្បជជកម្លបចញបឹបាប ឆី តមកអ្ស 
៦៩,៦១% បសយពកបង ៦ ៧៣៥ ២៤៤នកប កឆុងចាបតមអឆកចុបឈយ បាប ឆី តចាកួក ៩ ៦៧៥ ៤៥៣នកប។ 

បបពសមវ េ្យង កប ព្ម្ពលេ�្បជសបបតនត កងជាកួន្លបបយបាប ឆី ត (The Institute for 
Democracy and Electoral Assistance) អ្សបកមកក្មតខ�សបបសៀបជមួនកបង្បបេស

មួនចាកួក ្ូចជ៖ 

្បបេសហេពលពពពក មកអ្សអឆកបឹបាប ឆី ត ៦០,៧% បសយពកបង្បមណ ៣១លកនកប កឆុង 

ឆី ា២០១៣ កឆុងចាបតមអឆកម្លចុបឈយ បាប ឆី តជង ៥២លកនកប ឬ៥០,៨% កឆុងចាបតម
អឆកម្ល្គបបននុបាប ឆី ត្បមណ ៦២លកនកប។ 

្បបេសឥត�  មកអ្សអឆកបឹបាប ឆី ត ៥៨,១៩% បសយពកបងចាកកួជង ៤១៧លកនកប កឆុង 
ឆី ា២០០៩ កឆុងចាបតមអឆកម្លចុបឈយ បាប ឆី ត្បមណ ៧១៧លកនកប ឬ៥៦,៤៨% កឆុង 

ចាបតមអឆកម្ល្គបបននុបាប ឆី តជង ៧៣៨លកនកប។ 

សហយ រ្នបមយ ក មកអ្សអឆកបឹបាប ឆី ត ៤១,៥៩% បសយពកបង្បមណ ៩០លកនកប កឆុង 
ឆី ា២០១០ កឆុងចាបតមអឆកម្លចុបឈយ បាប ឆី ត្បមណ ២១៨លកនកប ឬ៣៨,៤៦% កឆុង 

ចាបតមអឆកម្ល្គបបននុបាប ឆី ត ្បមណ២៣៥លកនកប ។ 

បយ យបសៃកបយបាប ឆី តាក្ប្ពបត�បឹបងនយលូក កង្បកបបងនសក�ភព។ បជគជមន
ៃកបយបាប ឆី តបក ន�ុបជះ ាងយតបឱពញពពបយវ វត�ជវ ជ�មក្បកបបងនបមេកភព កូវបយអកុវត�
លេ�្បជសបបតនតកឆុង្បបេសកម�ុជ។ ្បជពលយ រ្មកសេ�បពញបលញ កឆុងបយសមម�ងបចញកូវ
នករនយបសបខ�ួកបងនបសយ ព បន្គបប ា្តកបបលៃក ា្បណព យបយបាប ឆី ត។ ្បជពលយ រ្ាកចូលយមួ
កឆុងនុេ�នបយបរសនបាប ឆី ត ប ព្ម្ពសមម�ងបចញកូវបយគា្ េចាបចគណបក្កបយានម្លខ�ួក
បពញចត� បងនពុាមកបយដមន �់ ច។ សកមយជកគណបក្កពមនួៗ ាកបសេពសកមយភពកបយានយបសប
ខ�ួកបងនបសយ ព  កងពុាមកបយគបសងងតប កងគាបមកាមហងពពមជ្ឈងរ កតមនួបឡពន។ កឆុង ា្បណព យបយ

បាប ឆី តបក ពុាមកអាបពពហង្ស�កបស�យម្លប៉ចលប្លប ា្បណព យបយបាប ឆី ត បហពនក៏ពុាមកបឱពញ
យានបយណរ តមួនអាពពបយយ ាបលដបាចក ឬបយបសេពរត់ងកបយាន្លបសមជកគណបក្

កបយានតមួនបនបេ។ បយបាប ឆី តាក្ប្ពបត�បឹប្បមបយរ� ាបមពលយបសបអឆកសបងងតបយណរ  
អក�យជតចាកកួ២៩២នកប កងអឆកសបងងតបយណរ ជតចាកកួ ៤០ ១៤២នកប យមួមកអឆកសបងងតបយណរ

យបសបអង�បយ COMFREL ម្លមកវត�មកបន្គបបបយ យលមនបាប ឆី ត  បហពនាកសបងងតបឱពញ
ជេូបឹថ បយបាប ឆី តបកាក្ប្ពបត�បឹបងនបសយ ព នុត�សម៌ តម� ភព គយ កបយគាបមកាមហង 

គយ កអាបពពហង្ កងនចេេលួនកាក។ 

បបពបលបពជយ៉ងបកក�ព គណបក្្បីាងាកបាពុលបយ យបសៃក ា្បណព យបយបាប ឆី តបក 
ជនេិ បយឈយជ្ករមបនពពមុខបយ យលមនបាប ឆី តអុកឡុកកងយ ា់ កអឆកបាប ឆី តម្លមក
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សម្ុយ្ជបងនបយ ពសបអពងថជនួក កងប�ះុ ប�ះូ ល្បជពលយ រ្យតបាប ឆី តយតគណបក្សប� �៉ 
ជត ជប ព្ម។ គណបក្្បីាងាក្ប្ពបត�កូវេបងេពម្លររុនកបងច្បបមបបបក ប ព្ម្ពជបលសបចេ

្បបកប គ.ជ.ប ស្មបបបប្មពបគលបដយបសបបគចុងប្បនបនបពលម្លបគចញបប ឆី ត។ 

II. ល្បចិកលបដិេសធលទ�ផលេបាះេឆា� តរបសគ់ណបក្សសេ�ង� ះជាតិ 

១. បយប ្បសសលេ�រល បនមុកបយបាប ឆី ត 

ជបយៀងបលប ឆី ា ប�� ពបាប ឆី ត្តតវាកបសេពបចះុប្កឆភព  ចបបពពៃថ�េព០១ មខតុល ្លបៃថ�េព៣១ 

មខសឆូ (ឬចបបពពៃថ�េព០១ មខកជធ  បនកឆុង ឆី ាមុកបយបាប ឆី ត)។ ចាមណកប�� ពបាប ឆី ត ឆី ា២០១៣ 
្តតវាកបសេពបចះុប្កឆភពបនកឆុង ឆី ា២០១២ បងនគណនកមយ សបយជតបយៀបចាបយបាប ឆី ត បហពនេុក

បពល ៤មខ ស្មបបបយប�បងតវ៉ ឬបយប�បងជាលសបនន ចកបពមក�កបងបឈយ យបសបអឆកបាប ឆី ត។ បងន
មកបចតនបបងងពតបលសស្មបប្បីាងតវ៉បនប្បនបពលបាប ឆី ត គណបក្្បីាងលាងពពយ គគ
គណបក្សមយង្ុព កងគណបក្សេ�មកុស្ ាកប ្បសសមកចូលយមួបនកឆុង ា្បណព យបយៃកបយបសេព
បចះុប្កឆភពៃកប�� ពបាប ឆី តបក ប្ចបគ ប្ងថប�� ពបកគគាកមកពពប�� ពបន ឆី ា២០១២ ម្លមក
លក�ណន្គបប្គកបនចេេួលនកាក។ បនរ បបពពប�� ពបចះុប្កឆភពបក្តតវាក្បបសរ្ពេរ្ន
ជយរយណន បហពនប� នបឹជប�� ពបាប ឆី តរ�ូវបយ ្ករមសម�មក�មត�ៃកគណបក្្បីាង National 
Democratic Institute (NDI) ាកបយៀបចាបប�ះ ញឯកយយ បងនបចេ្បបកបថ គ.ជ.ប ាក
បសេពយតាតបបឈយ យហូត្លប ១,០៤លកនកប ចាមណក COMFREL ក៏ាកបយៀបចាបប�ះ ញឯកយយ
មនួបរ្ងបេៀត បងនបចេ្បបកបថ គ.ជ.ប ាកបសេពយតាតបបឈយ អឆកបាប ឆី តយហូត្លប ១,២៥
លកនកប ប៉ុមក� COMFREL ាកកយនថប�� ពបាប ឆី ត ឆី ា២០១២បក លា្ បបសពយជងប�� ពបា
ប ឆី តបន ឆី ា២០០៨ កង២០១១បក�ច ម្លខ�ួកាកបសេពបយសរងបមត។  

បងនសានងបលពេកឆកមនាកបយៀបចាេុកមុកម្លគយ កមូលងរ កលាងបក កងបលសៃកបយមក
ចូលយួមយបសបខ�ួកកឆុង្ាបណព យបយបសេពបចះុប្កឆភពៃកប�� ពបាប ឆី ត គណបក្្បីាងជបយឿនៗាក

្បបសថ ខ�ួកកបងមកចូលយមួបយបាប ឆី ត ឬប ្បសសលេ�រលៃកបយបាប ឆី ត។ ៃថ�បាប ឆី តមក
លកបាកមក្លបរង គណបក្្បីាងាកប ្បសសលេ�រល មុកបយបាប ឆី តបឹបហពន បុ៉មក�ខ�ួក

បនមតចូលយមួកឆុងបយបាប ឆី ត្ម្ល។ បជួបន្តងបថ ្បសកបបពគណបក្្បីាងឈឆប ឆី ត បតព
ខ�ួកប ្បសសលេ�រលៃកបយបាប ឆី តបកម្យឬបេ។  បកគគ្គកបមតជបយម្សកឡូកប ព្ម្ពបាដមក�មត
យរយណន បហពនបនរ បបពពបយបាប ឆី តយចួ បបងងពតជបលសកាា៉ប ្បសសលេ�រលៃកបយបាប ឆី ត
្បសកបបពខ�ួកចញប បុ៉មក�សាងាេេលួនកលេ�រល្បសកបបពខ�ួកឈឆ។ 
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២. ិានកលបចេ្បបកបបលពកពតវ សពៃកបយចុបឈយ បាប ឆី ត 

ច្បបមកអកុជធ តយតប�បងបនរ បបពពរុតយននបពលកាណតបបនបេ។ បបពបលបព ប្ងច្សបយ៉ងបក

ក៏បងន ក៏០៧មខប្បនពពប�� ពបឈយ អឆកបាប ឆី ត្តតវាកបតរ្នជរ�ូវបយ គណបក្សប� �៉ ជត
បនមតប�បងតវ៉បឹគ.ជ.ប្ម្ល ម្លបណ�ប ងលាងបនភគប្ចពកចកបពមក�កបង្បជពលយ រ្ ម្លមកនច

យកបឈយ បឱពញបនកឆុងប�� ពបាប ឆី ត។ ្ូបចឆ បយប�បងលាងបកគគ្គកបមតជបយបបងងពតអង�បហតុ ប ព្ម្ព
បាដមក�អឆកម្លពុាាកនលប្បងច្សបអាពពកពតវ សពៃកបយចុបឈយ បាប ឆី ត យតនលបបឱពញថ គ.ជ.ប 

មកភពលបមា�ង។ បលពសពពបក បនកឆុង ា្តកបបលៃកបយចុបឈយ  កងពកតតបឈយ បាប ឆី ត 
គណបក្សម យង្ុព  កងគណបក្សេ�មកុស្មកាកប��ូ កតាតងយបសបខ�ួកមកចូលយមួបឡពន។ េបងេព
មបបបកគគជគប្មងបយ ប ព្ម្ពេម� កបកាហុសបលពគ.ជ.ប ថ ប�� ពបាប ឆី តជប ព្មបហតុម្លនាយត
គណបក្សប� �៉ ជតចញបប ឆី ត។  

បលពព ឆី ា២០០៨ អង�បយ NDI ាកបចេថមក្បជពលយ រ្ ៨៨នកប ាកាតបបឈយ ពព
ប�� ពបាប ឆី ត បហពនបនរ បបបន គ.ជ.ប យកបឱពញថ ១៥នកប មកបឈយ កឆុងប�� ពបាប ឆី ត

ឆី ា២០០៧  ១៩នកបមកបឈយ សរួកបនកឆុងបយ យលមនបាប ឆី តមតមួន ៧នកបចុបឈយ ពពយ្ង 
កង៩នកបមកបឈយ ពពយបរ្ងគឆ  ចាមណក៣១នកបាកផ� សបេពលាបនបចញពពឱុា ២នកបាតបបងបសេ�
កឆុងបយបាប ឆី ត ២នកបយ� បប ២នកបពុាមកនសនងរ ក កង១នកបបេៀតពុាាកចុបឈយ បាប ឆី ត។ 
សមបយយកបឱពញយបសបគ.ជ.ប សបជ� កបយតបឱពញថ បយបចេ្បបកបយបសប NDI ចាបចអឆកាតបបឈយ លាង 

៨៨នកបបន គគមក្តបម្តតវបេ។ 

សមបសៀវបភសយបសប គ.ជ.ប បនកឆុង ឆី ា២០១៣បក អង�បយ NDI ាកប ្បសសមកសហបយ
ជមនួ គ.ជ.ប. កឆុងបយរ�លបប�� ពបឈយ អឆកម្លអនងថាកាតបបឈយ ពពប�� ពបាប ឆី ត បងន
នកបលសថយក្បយសម� តប។ ចាមណក COMFREL បតពមកាករ�លបប�� ពបឈយ អឆកម្លអនងថ 
ាកាតបបឈយ ពពប�� ពបាប ឆី តបឹយតគ.ជ.ប ប ព្ម្ពបររ�ងផរ តបម្យឬបេ? ្បសកបបពអង�បយលាងពពយបក
មកភពបយយ ្តងប កងសុច�ករនប ព្ម្ពយកបយពត បនខ�ួក្តតវមតសហបយជមនួ គ.ជ.ប ប ព្ម្ពយកយត
បឱពញបយពត ប្ចកចះសហបយបកពុាមកច្បបតំមរតបបឡពន បហពនបសេពបយមកលមាប�� ពបក

ជបក�បនរ បប ្ូចម្លរ� បបាកអកុវត�បពលកក�ងមក បហពន្បសកបបពមកបយាតបបឈយ ប្ចពកមមក
បន បតពបហតុអេពមកនកបឈយ លាងបនមកបររ�ងផរ តបជមួន គ.ជ.ប? េបងេព់ងបលពបក ប៉ួញពព
ពុតត្ុតម្លាកគតគូយជមុកយបសប្ករមពួក្បីាង។ 

 

៣. បយបយ ពសបអពង្បបកបពូជយសករ កងបណ�ុ គាកតញុញងបយតមកគាកុាជតយសករ 

ជបយឿនៗ គណបក្សប� �៉ ជតមតងបលពកនកបជួជកជតបវៀតតម បជួ្ពាម្កកម�ុជ- 
បវៀតតម មកបសេពជ្បរកបេវន្បំយបជយងរ ដាល ប ព្ម្ពលកបលញេបកចត�អឆកបាប ឆី ត បុ៉មក�
បហតុអេពាកជ្ករមបកមកម្លកយន្លបបជួជកជត ឬបជួ្ពាម្កជមនួៃថ ឬកវ?  
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ជកបមស�ង កឆុងបពលនុេ�នបយបរសនបយមសេងយកសាបឡងប ឆី ត ក៏្ូចជមុកនុេ�នបយ 
្ករមគណបក្្បីាងាកប្បពចកតសា ព្អសុបប មកប៉ន្បជជកកម�ុជម្លជអឆកគា្ េគណបក្

្បជជកកម�ុជ កងអឆក ប្កនា បងនបជយ កងលបពណ៌ថ «ក្លនកួ ខ�ួកមខយយ» «ពកួននង៉នកួ» 
«ពកួននានកួចូល្សរក» «ពកួនលកប ព្យតនកួ» ឬ«ពកួននកួ» ជប ព្ម។ េបងេពលាងបក សបជ� កប

យតបឱពញច្សប ពពសកមយភពបាមបកបាាកបយមគ�ពៃររកឆុង បយប្ងរបប្ងរមជត ម្លនចជ្បដពៃក
អាបពពហង្ កងនចបងងជជបម� ជមួន្បបេសជត់ង។ ្ូបចឆ សាណួយសួយថ បតព្បជពលយ្រ

ម្លបឹបាប ឆី តយតគណបក្្បជជកកម�ុជបន គគជនកួមមកម្យឬបេ។ បលពសពពបកបឹបេៀត  
បតពបយម្លគណបក្សប� �៉ ជតបណ�ុ គាកតមកុស្យតបចប្បព្ាសបសា្ពអសុបបមបបបក គគជ

មបស្ាន្តបម្តតវឬ ប្ពម្ពបយចយសេ�មកុស្ ឬព្ងបងលេ�្បជសបបតនត្៏ពត្ាក្បន
កម�ុជ?  

្បវត�យ�ស�ថយពៗយបសប្បបេសកម�ុជាកប៉ួញយតបឱពញថ បយបយ ពសបអពងពូជយសករ បនកឆុង
សមមនលកប កលប កងកឆុងសមមនមខយយ្កហម ាកបសេពយត្បបេសកម�ុជរ� កបចូលកឆុងដឆកបបដ�ពងស� �៉ ម 
កងមំវ នសកមយ។ ជពបសស យបបមខយយ្កហម ម្លាកសម� បប្បជពលយ្រកម�ុជអសបជង 
៣លកនកប ម្លកឆុងបនមនួចាកួក្តតវាកបចេថ ជនកួ។ បតពបនបពលបន មក្បបេសតខ�
ម្លាកបចញមុខ ឬបអពបពពចាបចបយកន្កមយយបសប្បជជកកម�ុជកក�ងមកម្យឬបេ?  

ចកបពមក�បឹកបងឥយ យបថយបសបគណបក្្បីាង បយបយ ពសបអពង្បបកបពូជយសករ កងបយ
បណ�ុ គាកតញុញងបយតមកគាកុាជតយសករ ្តតវាកចតបេុកថជបយប៉ចលបយ៉ងស�កបស�យ្លបសេ�
ជចាបងយបសប្បជពលយ រ្។ បតពអឆកបនបយណរ ពបសសយបសបអង�បយសហ្បជជតេេលួបករុកសេ�
មកុស្បនកម�ុជ បលក សកូយយ៉ សកូមបកបព កងមជ្ឈងរ កមនួចាកួក រ� បបមក្បតកមយម្យឬបេ?  

្បសកបបពបន�ពនថ មកម្លរ� បបមក្បតកមយបេ បនមកកមនថ បលក សកូយយ៉ សកូមបកបព 
កងមជ្ឈងរ កមួនចាកួក ម្លរ� បបមតម្សកថ ខ�ួកជអឆកបយចយសេ�មកុស្បន ្ាក្ជអកុវត� 

ស�ងបងពពយបហពន ចាបចបយបគយពសេ�មកុស្បនកម�ុជ។  

គណបក្សប� �៉ ជត ្តតវ្បងថ យ្រសមយកុ�ធាកមចងយ៉ងច្សប «បយប្បពសេ�បសយ ពភព
យបសបបុគ�លមឆ កបៗ គគមក្តតវបសេពយតប៉ចលប្លបសេ�បសយ ពភពយបសបអឆក្ៃេបេ។ បយប្បពសេ�បសយ ពភព
បក ្តតវ្ប្ពបត�សមលក�ខណ� កាណតបកឆុងច្បប»។ 

៤. បយបាបា៉ងពមត៌មកមកពត ម្លថេបកបខយ នចលុបលង្ជយបសប COMFREL  

បនមុកៃថ�បាប ឆី តមួនៃថ� ម្លជៃថ�ស�បបយ� តប COMFREL ាកបប�ះ ញពមត៌មកបាបរ�ពស

បងនអនងថ េបកបខយ ម្លប្បពស្មបប្ជលកប្មមៃ្សម� លបអឆកម្លាកបាប ឆី តយចួ ជេបក
បខយ ម្លនចលងសមា តបចញយ៉ង៉ន្សរល កឆុងយននបពលមតបុ៉នយ កនេពបុ៉បតេ ។ បកជបលពកេព
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មនួបហពនម្លបជួេបកបខយ បក ្តតវាកបលពកបឡពងបនកឆុងបយបាប ឆី តបនកម�ុជ។ បយអនងបក
្តតវាករ្ពេរ្នយ៉ងេូលាេូលន កងាកបសេពយតមំជកនលប្ចឡាថ អឆកបាប ឆី តនចមក

លេ�ភពបាប ឆី តាកប្ចពក្ង។ បលបពជយ៉ងតក៏បងន បនរ បបពពបយបាប ឆី តពុាមកចកត
ប�បងតមួនចកបពមក�កបងកយណព បកបេ។ 

បលបពជពុាមកចកតបណ�ប ងចកបពមក�កបងេបកបខយ ក៏បងន បុ៉មក�បនេពយឆ កបបយគណបក្សប� �៉ 
ជតេួលបគក  បលក កបម សុ់ ាកកយនថ «បនពងយកបឱពញបនៃថ�បាប ឆី ត េបកបខយ នចលង្ជ

បងនវតងុ៉នយកបនសមេពរ្យ បនកមក�ងអកុតសកប ឬក៏ប្បពេបកយបកូលន �់ ញបបក�ចក៏នចលង្ជ
ម្យ។ ្ូបចឆ បគលបយណរ មួនរនថ មកុស្ាកបាប ឆី តមួនសក�បក គគមកនចរនាក 

បងនយយេបកបខយ នចលង្ជ»។ ចកបពមក�កបងកយណព បក បលក កបម សុ់ មកម្លាកប៉ួញច្សប
ថមកមកុស្បុ៉នយ កនកបម្លបនរ បបពពបាប ឆី តបហពន លងសមា តេបកបខយ ្ជ យចួបឹបាប ឆី តម�ង

បេៀតាកបនបេ។ បនេពលក្បជសបបតនត បលពពៃថ�េព៦ មខសពំ ឆី ា២០១៣ បនបពលម្លបលក 
កបម សុ់ បលពកៃ្សាព បឱពញមកយឆ មេបកបខយ បនជបបៃ្យ៉ងច្សប្កមឡតបនបឡពន។ 

បយងសមបលក Devin Morrow ម្លជអឆកសបងងតបយណរ យបសបអង�បយ COMFREL ាក
កយនថ «បលបពជយ៉ងតក៏បងន អឆកសបងងតបយណរ យបសបអង�បយ COMFREL បនភគចនមពត
ៃក្បបេសកម�ុជាកកយនថ បយបសេពបតស�បឹបលពេបកបខយ ប៉ួញថ វពតជមកនចលុបលង្ជ
បឡពន។ បនបខត�យតកនគពយ ព ្កបច កងមណ� លគពយ ព បយបុ៉កប៉ងលុបលងេបកបខយ បងនប្បព្ាសប
យយរតុបរ្ងៗ មកាកេេលួបជគជមនម្យ»។  

អឆកសបងងតបយណរ មនួ្ករមមកចាកួក១៤នកប មកពពវ េ្យង កមខយយប ព្ម្ពលេ�្បជសបបតនត 
ាកបសេពបយសបងងតបនបយ យលមនបាប ឆី តចាកួក២០ បងនាកបជ� កបថ៖ «្ករមអឆកសបងងតបយណរ
យបសបបនពងាកអប�� ពញអឆកបាប ឆី ត មកបសេពបយយកល្ងលងជ្មេបកបខយ  បនរ បបពពពួកបគាកប ព្យ
បចញពពបយ យលមនបាប ឆី ត ាកបុ៉នយ កជាំក ឬបុ៉នយ កនេពបុ៉បតេ »។ បលពពៃថ�េព១៦ មខសពំ 

ឆី ា២០១៣ វ េ្យង កមខយយប ព្ម្ពលេ�្បជសបបតនត ាកប៉ួញសមយននយូបថត កងវ ពប្អូអាពពបយលង
ជ្មេបកបខយ ថ េបក េបកយបកូ ្កតច យី យ នលបកុល កងយាង មកនចលុបលង្ជលាង្សរងាកបេ។ 

ម្ង៉បេៀត អឆកសបងងតបយណរ អក�យជតមនួចាកួក ម្លាកយកល្ង្ជលកបេបកបខយ  ក៏ាកេេលួ
យ� លបថ េបកបខយ បនមកនចលុបលង្ជាកម្យ។ បយពត េបកបខយ ម្ល្តតវាករលតបឡពងបងន

្ករមហកុកយ រ្យបសបឥត�  គគមកគុណភពខ�សប ម្លរ� បបាកប្បព្ាសបបនកម�ុជសាងពព ឆី ា១៩៩៨ 
កងជអាបតនយបសបយងរ ដាលឥត�  បហពនក៏្តតវាកប្បព្ាសបស្មបបបយបាប ឆី តបនកឆុងបត�

្បបេសមនួចាកកួ ្ូចជ ្បបេសឥត�  នហេំ � កពយង ក ម៉បឡសុព កពបហ្យ ពយ៉ សងួបូយ ព ន�ហេក
់ងត្ូង កងៃថ។ 
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៥. បយប្បព្ាសបបត� ញេានកបេាកងសង�ម  

ស្មបបបយបាប ឆី តប្ជពសសាងតាតងប�សសកពតបលេព៥ ៃកយ រ្សភ ឆី ា២០១៣ គ.ជ.ប 

ាករសលបមបស្ានបរ្ងៗ បឹ្គបបគណបក្កបយានម្លាកចុប�� ពលាងអសប ប ព្ម្ពរសលប
ពមត៌មក្លបអឆកបាប ឆី តអាពពកមយវ សពកបយានយបសបគណបក្កពមួនៗ បងនរនតម� ភព កង

សមភពចាបចបយប្បព្ាសបវ េតុ កងេូយេស្ករយ រ្។ េករបមកបងបក គ.ជ.ប ក៏ាកមណនា្ លបវ េតុយ រ្ 
កងេូយេស្ករជតកម�ុជយតយក្បពល ៤បម៉ង កឆុងមួនៃថ� បនកឆុងអាឡុងបពលនុេ�នបយបរសន

បាប ឆី ត ម្លគណបក្កពមនួៗមកបពល ៣០នេពកឆុងមួនៃថ� បនសមយង កពនកពមនួៗ ប ព្ម្ព 
រ្ពេរ្នបគលកបយានគណបក្យបសបខ�ួក។  

ប្រពពបក ចាបចបត� ញវ េតុកងេូយេស្ករឯកជក ្ពមលាងយយពមត៌មកកឆុង្សរក បយរ្ន
យយកបយានយបសបគណបក្តមនួ គគបយងបឹសមបយ្ពមប្ពៀងគឆ ជលក�ណនឯកជក កង

អតង្បបយជករសុយកចះយវងគណបក្ កងមះ សប្បពមក�រ្ពេរ្ន។ គណបក្កបយានកពមនួៗាក
ប្បព្ាសប្បពមក�រ្ពេរ្នយយពមត៌មកបឹសមលេ�ភពបយៀងៗខ�ួក។  

បងនមឡក ប្រពពាកេេលួបម៉ងរ្នសមវ េតុកងេូយេស្ករយ រ្ គណបក្សប� �៉ ជត 
មថមលាងាកជលួបម៉ង សមយននវ េតុឯកជកកឆុង្សរកបមកងមបេៀតជប្ចពក ម្លកឆុងបនយមួមក វ េតុ

សាបុកឱយុ ា FM ១០៥ វ េតុមំកគយ FM ៩៣.៥ កងវ េតុសាបឡង�សសព FM ១០២ កងវ េតុសាបឡង្បជ
សបបតនត VOD ជប ព្ម បហពនវ េតុលាងអសបបកាកជួលបម៉ងបឹយតវ េតុសាបឡងសហយ រ្នបមយ ក 
(VOA) កងវ េតុនសុពបសយ ព (RFA) ប ព្ម្ពរ្ពេរ្នពមត៌មកបយបេសជបខមយភយ បមកងមពពបលពបម៉ង
ម្លវ េតុ VOA កងRFA ាករ្នបក�ផរ លបបចញពពេព្ករងវ៉សុពកបសក។ វ េតុលាងពពយបក ម្លេេលួ
ថវ បពព្បបេសតមនួបន កងម្លរ្នពមត៌មកបងនលបមា�ង កងយ ាបលដវ ជ� ជពវនយយពមត៌មក 
គគជិបកយណរ កបយានបប្មពយតគណបក្្បីាងយ៉ងផង បបមុខ។ VOA កង RFA បនមតបក�      
រ្ពេរ្នសកមយភពចុបរសនបនសមមូលងរ ក កមយវ សពកបយាន កងសកមយភពចកបពមក�្ៃេ 

បេៀត ម្លភគប្ចពកសុេ�សបងជពមត៌មក្បបត បាបរ�ពស កងមួលប ង៉ ចបបយពត សាងពពមុក កង 
ប្បនបយបាប ឆី ត។ បមសតដឆាបពញបុ៉សសិ កងបខមបូឌប្លព ក៏ាកបសេព្ូចគឆ យ៉ង្ូបចឆម្យ។  

បជយងរ ដាលាកកតបសម� លបបឱពញថ បម ប្កនាគណបក្ប� �៉ ជតាកប្បព្ាសបសេ�បសយ ព
ភពបពញបលញកឆុងបយបសេពសកឆសពេយយពមត៌មកជបក�បនរ បប ចបបសាងពពៃថ�បាប ឆី ត កងបយ្បបស

លេ�រលរ�ូវបយបបត� នសកឆ។  

បតស ញរ្ពេរ្នសង�ម យមួមក Facebook, Youtube កង Twitter  ាករ្ពេរ្នបលប
ពមត៌មកម្លចកបពមក�កបងកបយាន កងយូបភពបរ្ងៗ ម្លមកចយ តជបយបាបរ�ពស បយ្បបត បយ
ញុញងប ឬជចកតចចមនប៉ម ម្លគណបក្សប� �៉ ជត កងអឆកគា្ េខ�ួក ាកបបងងពតបឡពង

កឆុងបគលបាណងបាពុលបយ យបសសង�ម បកងចាបណញកបយាន ឬញុញងបបុ៉កប៉ងបាមបកបាាកបៃររ
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កឆុងគណបក្្បជជកកម�ុជ បងនមកាកគតគូយ្លបសុចយ តភពៃកពមត៌មកបនបេ។ ក៏បុ៉មកស 
បបពបលបពជមក បយរ្ពេរ្នហសួ្ពាម្កៃកសេ�បសយ ពភពកឆុងបយបប�ះ ញមតយ៉ងតក៏បងន ក៏

បជយងរ ដាលមកលកបាកចតបវ រកបយសមរ�ូវច្បប ឬបសេពបយំមរតប កឆុងយូបភពតមនួបន
បឡពន ររុនបឹវ ញ បជយងរ ដាលបនមតរនយតមកសេ�បសយ ពភពកឆុងបយបប�ះ ញមត។  

្ូបចឆ បយរ្ពេរ្នពមត៌មកយបសបគណបក្កពមួនៗ សម្គបបយូបភពៃក្បពមក�រ្ពេរ្ន 
បរ្ងៗបនកឆុងបយបាប ឆី ត ឆី ា២០១៣ គគមកតុលតភព។ ្បជពលយ រ្មខយយម្លជមះ សបប ឆី ត ក៏

ាកេេលួពមត៌មក្គបបៗគឆ  ពព្គបបគណបក្កបយាន។  

៦. បយ្បបសបាបរ�ពសលេ�រលៃកបយបាប ឆី ត 

បនរ បបពពបយបបបសក�បកប ឆី ត បន្គបបបយ យលមនបាប ឆី តបនេូលាង្បបេសយចួមក នល� ច
ៃថ�េព២៨ មខកកងង ឆី ា២០១៣ បងនមរាកបលពតួបលខកឆុងេ្មងបមបបបេ ១១០៤ បនសម 
បយ យលមនបាប ឆី តកពមួនៗម្លាកប��ូ កមក គ.ជ.ប បងនគណនកមយបយឱុា ស ង៉ តបបយៀបចាបយ 
បាប ឆី ត កងបងនគណនកមយបយបជរកព បខត�បយៀបចាបយបាប ឆី តយចួមក គ.ជ.ប ាករ្ពេរ្ន
លេ�រលបឋមសមេូយេស្ករជតកម�ុជ បហពនលេ�រលបនប៉ួញថ គណបក្្បជជកកម�ុជ
េេួលាកសាបឡងចាកួក ៣ ២៣៥ ៩៦៩ សាបឡង ចាមណកគណបក្សប� �៉ ជតេេួលាក
សាបឡងចាកកួ ២ ៩៤៦ ១៧៦ សាបឡង។  

ប្រពពបយគណនលេ�រលយបសប គ.ជ.ប គណបក្កបយានកពមនួៗ ឬ អង�បយននក៏នច
សយុបលេ�រលបឋមបងនខ�ួកឯងាកម្យ សមយននតួបលខកឆុងេ្មងប១១០៤ ម្លេេួលាកពព 
តាតងយបសបខ�ួក ឬអឆកសបងងតបយណរ បនសមបយ យលមនបាប ឆី ត ឬសមតួបលខកឆុងេ្មងប១១០២ 
ម្ល្តតវាកបេរ្នបនមុខបយ យលមនបាប ឆី តលាងអសប។ 

ជកបមស�ង គណបក្្បជជកកម�ុជាកសយុបលេ�រលបាប ឆី តបឋមយបសបខ�ួក សមយនន 
តួបលខម្លេេួលាកពពតាតងបនសមបយ យលមនបាប ឆី ត បនេូលាង្បបេស ម្លមកតួបលខ 
កឆុងេ្មងប១១០៤ ឬតួបលខកឆុងេ្មងប១១០២ បហពនបយបូកសយុបបកាកប៉ួញយតបឱពញថ គណបក្
្បជជកកម�ុជេេលួាក ៦៨នសកន បហពនគណបក្សប� �៉ ជតេេលួាក ៥៥ នសកន។  

បនល� ចៃថ�េព២៨ មខកកងង ឆី ា២០១៣ គណបក្សប� �៉ ជតាក្បបសថ ខ�ួកឈឆប ឆី ត 
បងនពុា ប្ងថគណបក្បកនកតួបលខបចញពព្បដពតមកបូកសយុបបនបេ បុ៉មក�ភ� មៗបន បលក 

សម យង្ុព ក៏ាក្បបស្កចកតបនវ ញ។  

ររុនពពបយ្បបសយបសបគណបក្សប� �៉ ជត បនៃថ�េព២៩ មខកកងង ឆី ា២០១៣ COMFREL 

ាក្បបសថ ខ�ួកាកគណនបឱពញថ គណបក្្បជជកកម�ុជេេលួាកសាបឡង ៤៩,៤៩% 
ៃកសាបឡងប ឆី តសយុប បហពនគណបក្សប� �៉ ជតេេួលាកសាបឡង ៤៣,០៥% ម្លបសេពយតគណបក្
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្បជជកកម�ុជេេួលាក ៦៧នសកន កងគណបក្សប� �៉ ជតេេួលាក៥៦នសកន។ ចបបសាង
ពពបពល្បបសបនមក ជបយចមម�ក COMFREL មលងបក�រ្ពេរ្នតបួលខបកបេៀត ប ព្ម្ពបយចយ

បយ្បបតលេ�រលៃកបយបាប ឆី តយបសបសម�មក�មត�ខ�ួក។ 

ជបក�បេៀត បនៃថ�េព០៤ មខសពំ ឆី ា២០១៣ បន្សរកកងមស បខត�កាពងបចម កបម សុ់ 

ាក្បបសថ «បនបម៉ង៥ បបបបឹបឱពញគណបក្សប� �៉ ជត បឡពង្លប ៧៦បរអព។ បគ (មក
ប្ងកយតបេ) បនបយណរ ្ាបបអង�េូតថ បនពងឈឆបហពន ្យបបមតឈបបបបបមតម�ង។ បគ 

(គណបក្្បជជកកម�ុជ) ្បបសថ បគឈឆវ ញ គគបគមកល្ចលួចបនពងបហពន។ ... អង�បយ
អក�យជត េូតបន្បបេស្បជសបបតនត កងអង�បយប្រយងរ ដាលលាងអសប បគ ប្ងច្សបថ 
គណបក្សប� �៉ ជត ជអឆកឈឆបហពន»។ បនៃថ�េព០៦ មខសពំ ឆី ា២០១៣ បនេពលក
្បជសបបតនត បលក កបម សុ់ ាកកយន្ាបបសកមយជកយបសបខ�ួកថ «ខ�ុ ាអតប្ាបបថាកពព
បយបេសតបេ ខ�ុ ាជមួន ឯកិត�ម សម យង្ុព បនៃថ�បាប ឆី ត បម៉ង ៥-៦ ល� ច េេលួាកពមត៌មក
ច្សបតសប បគ្ាបបថបនពងាក៧៦បរអព ្យបបមតមនួបម៉ងប្បនមក ្កកបបចកបបឹអុពបច
វ ញ» ។  

បយបចលអនង់ងបលព ្គកបមតជបយ្បបត ប ព្ម្ពដូតកុហក្បជពលយ រ្ កងយរយណមត
អក�យជតមតបុ៉បតេ  បហពនអឆកម្លបនបយណរ បឹអង�េូតបន គគគយ កកយតប្រពពបលក កបម សុ់ 
ខ�ួកឯងបនបេ ឬក៏ជបយ្បបតបយឿងលាង្សរង។  

បនៃថ�េព១២ មខសពំ  ឆី ា២០១៣ បនេពយឆ កបបយគណបក្ ្ករងដឆាបពញ បលក កបម សុ់ 
ាក្បបសបេៀតថ គណបក្ខ�ួកាកេេលួយ៉ងតច ៦៣នសកន បុ៉មក�បនៃថ�បរ្ងបេៀត 
(បនៃថ�េព៤ ៃថ�េព៦ កងៃថ�េព២៥ មខសពំ ឆី ា២០១៣) បលក កបម សុ់ មបយជ្បបសថ 
គណបក្សប� �៉ ជតេេួលាក ៧៦ នសកនបឹវ ញ បងនមរាកបលពបយបូកសយុបលេ�រលយបសប
អង�បយប្រយងរ ដាលមួន។ សាណួយសួយថ៖ 

-  បតពអង�បយបនជអង�បយតមនួ?  
-  បតពអង�បយអក�យជត េូតបន្បបេស្បជសបបតនត កងអង�បយប្រយងរ ដាលតខ�ម្ល

ប្ងថគណបក្សប� �៉ ជតឈឆ បហពនាក្បដពមកពពត? 
- បតពតួបលខបនកឆុងេ្មងប១១០៤ ម្លតាតងយបសបគណបក្សប� �៉ ជតេេួលាក បន

្គបបបយ យលមនបាប ឆី តលាងអសប ឬតបួលខបនកឆុងេ្មងប១១០២ ម្លបេបនមុខ
បយ យលមនបាប ឆី តបនឯត បហពនបតពាកនកតួបលខលាងបនមកបូកសយុបម្យ

ឬបេ ឬមួនាកតួបលខមកពព្បដពត ប្ពម្ពបូកយតបឱពញថគណបក្សប� �៉ ជត
េេួលាកម�ង ៧៦នសកន ម�ង៦៣នសកន? 
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- បបពគណបក្សប� �៉ ជតបចេថតួបលខរ�ូវបយយបសបគ.ជ.ប ជតួបលខមក�ងប� ន ចុតួបលខ
ម្លគយ ក្បដពច្សបលសបយបសបខ�ួកវ ញ មបយជ្តបម្តតវវ ញឬយ៉ងត? 

- គណបក្សប� �៉ ជតាកបចេថេ្មងប១១០៤ ជេ្មងបមក�ងប� ន ឬបបសលុប បតព
េ្មងប១១០៤ម្លមក�ងប� ន ឬបបសលុបបន មកបនបយ យលមនបាប ឆី តតខ� 

ម្លខុសពពេ្មងប១១០៤ម្លតាតងយបសបខ�ួកមក? 

បុ៉មក�បលជយ៉ងតក៏បងន ្បសកបបពបយអនងបក មរាកបឹបលពតបួលខកឆុងេ្មងប

មបបបេប ព្ម១១០៤ ម្លតាតងគណបក្្បជជកកម�ុជ កងតាតងគណបក្សប� �៉ ជត 
ក៏្ូចជអឆកសបងងតបយណរ  យបសបអង�បយ COMFREL េេលួាកពព្បរកបយ យលមនបាប ឆី ត

កពមួនៗ ឬតួបលខកឆុងេ្មងប១១០២ ម្លបេបនមុខបយ យលមនបាប ឆី តកពមួនៗបន 
បយបូកសយបុលេ�រលបឋមៃកបយបាប ឆី ត កបងមកមកភពខុសគឆ បនបេ បហពនក៏្ូចគឆ កបងលេ�រល

បឋម ម្ល គ.ជ.បាក្បបសម្យ។ 

បន្សរក្សពសក�យ បខត�កាពងបចម ៃថ�េព៤ មខសពំ ឆី ា២០១៣ បលក សម យង្ុ ព ាក
បលពកបឡពងថ «គណបក្្បជជកកម�ុជាកអនងថ ខ�ួកមកសមជកពព ៦ បឹ ៧លកនកប ្លប
បាប ឆី តាកមត ៣លកនកប មក ប្ងថបឹតអសប។  បគថាក ៣លកនកប គគភគប្ចពកាកមក
ពពសាបឡងសម�ុត សាបឡងលួច សាបឡងបក�ា សាបឡងេញ សាបឡងបឈយ ប យ់ ច សាបឡងនកួ សាបឡង
ខតលប»។ គយ កកយតមឆ កបបជឿសម�ពយបសប សម យង្ុព បេ បហពន្បសកបបពពត្ូចសា ព្មបបបកមមក 
បនគណបក្្បជជកកម�ុជ បសរពយមតគយ កអឆកគា្ េ។ បតពបកគគជបយពតម្យឬបេ បហពនកយតខ�
ម្លបជឿសា ព្មបបបកយបសប សម យង្ុព? 

បមកងមបលពបកបេៀត សម យង្ុព ាកញុញងបយត្បជពលយ រ្បនសមបខត�បនជតៗេព្ករងដឆាបពញ 
«ចូលយមួមំាតុកមយមនួ្៏សាកឆុង្បវត�យ�ស�... យតញមយមរក ព្... ប ព្ម្ពយ ាបង្បបេសជតបនពង... យត
លលបមតាក បបពបនពងបបត� នយតពួកផ� ចបបយ ពួកម្លសម� បបជតឯង ពួកពុកយលួន្លបនាបង 
ពួកយតនួកខះពៃ្សម� បបជតឯង បបពបនពងបបត� នយតមត បួក ្ាាី ឆ ាបេៀត ជតបនពងយលនបហពន 
្ូបចឆបនពងអតបសុខចត�បេ ប្តៀមខ�ួកលាងអសបគឆ  សប� �៉ ជតបនពងយតលលបមតាក។»   

គណបក្សប� �៉ ជត្តតវមត ប្ងយតច្សបថ ្បសកបបពអសបបលក ដូតដយកុហក ្បជពលយ រ្
បនបពលបក មកនូយមកីបបកឆុងបពលអនគត ពួកគតបកបង្បងថ្ករមអសបបលក ជបមកុហក

្៏ពូមករុតបលខ។ បលបពជ បនចាបច្ពដម�ក�្ពអង�បចក ្ពអង�ចម ឬបនចាបចមុខបលកស
ា្បង្គញូង ម្ល្បជពលយ រ្បគយពបបត �់ ចាយមព្៏សមក�សេ� ក៏បមគណបក្្បីាងលាងពពយបក 

កំ កបាបរ�ពសបយពត កយនកុហក បងនពុា �់ ចម្កងាយមពសមក�សេ� សមបបមុខបនបឡពន។ បតព
ជពវ តកបយានយបសបបម្បកនាលាងពពយបក កបង្តតវប�ះ បប បងនយយអាបពពដូតដយកុហកមកបចចបប
មបបបកឬយ៉ងត? 
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៧. បយព្យមយបសបបលក សម យង្ុព ប ព្ម្ពប ្បសសលេ�រលបាប ឆី ត 

មួនៃថ�មុកៃថ�បាប ឆី ត កឆុងសវនបយជមួនអឆកសបងងតបយណរ អក�យជតបនយឆ កបបយបក្

យបសបខ�ួក បលក សម យង្ុព កងបលក កបម សុ់ ាក្បបសថ មកេេលួយ� លប គ.ជ.ប បហពន
កបងប ្បសសលេ�រលៃកបយបាប ឆី ត បហពនបលក សម យង្ុព ាកបជ� កបថ គណបក្សប� �៉ ជត
នចកបងឈឆ។ បនកឆុងសវនបយបន ឥស្យនជកជកបខ�សបជអឆកសបងងតបយណរ អក�យជតមួនយូប
ាកសួយ បលក សម យង្ុព ថ «បបពមកេេលួយ� លប គ.ជ.ប កងមកេេលួយ� លបលេ�រលបាប ឆី ត បតព
គណបក្យបសបបលកចូលយមួបាប ឆី តបសេពអព?» «បហពនចុបបពគណបក្យបសបបលកឈឆវ ញ បតពបលក
បនមតប្បសសលេ�រលបាប ឆី តម្យឬបេ?» ចាបចសាណួយលាងបក បលក សម យង្ុ ព កងបលក 

កបម សុ់ មបយជមកបន�ពនតប បហពនបមងេយបយពភក្បឹបលព្បរកបេបរ្ងវ ញ។ ឥយ យបថមបបបក 
នាយតបគនលបថ គណបក្សប� �៉ ជតកបងេេលួនកលេ�រលបាប ឆី ត្បសកបបពខ�ួកឈឆ បហពន

កបងប ្បសស្បសកបបពខ�ួកចញប ម្លបកមកមមកជឥយ យបថយបសបកពកកយ ឬប៉ួញពពបគលជាហយ
យបសបអឆកម្លមកលេ�ភពបសេពជបម ប្កនាបនបេ។  

បលពពៃថ�េព២០ មខកកងង ឆី ា២០១៣ បនកឆុងបខត�កាពងបស�គ បលក សម យង្ុព ាកកយនថ៖ 
«......ជកយមួជតលាងអសប បកជយបសចុងប្បនបហពន ្បសកបបពបនពង មកសប� �៉ ជតបេ បកួ ឬ
្ាាី ឆ ាបេៀតគគនគតបពលបឹបហពន បងនយយជកជតបវៀតតមកបងយសបបនបពញ្បបេសកម�ុជ បហពន
បនពងកបងប� នជលសកយៃក្បបេសបវៀតតម....»។ សម�ពបកមកកមនថ ចាបច បលក សម យង្ុ ព
កបងគយ កបយបាប ឆី តបេបនបពល់ងមុខ បងនយយមតបនបពលបន ្បបេសកម�ុជកបងប� នជ
មរឆកមួនៃក្បបេសបវៀតតម កងជ «លសកយយបសបបវៀតតម» បឹបហពន។ 

ជងបកបេៀត បនបលពេាពមយ Facebook យបសបបលក សម យង្ុព បនៃថ�េព៨ មខសពំ ឆី ា២០១៣ 
បលកសម យង្ុព ាកសយបសយថ៖ «ខ�ុ ា ប្ងថសកមយភពមបបបក (បយចលមតកម� ាង្បងបបនវុស) បកពត 
បឡពងសមបយបជ� យបសបបុគ�លបកបអាតចមឆ កបបុ៉បតេ  បហពនខ�ុ ាក៏ ប្ងបេៀតថ បងបាូក កូកកយួនពល 

លំក បូ៉លពស កងកងកម� ាង្បងបបនវុសលាងអសប កាពុងេករបងយងបចាយងរ ដាលថយព ម្លកបងរ�លប 
្ាកបមខជូកយ៉ងតច១លកបយៀលកឆុងមនួមខ បហពនយសបបនប្បម ា្បូលយងរ ដាលថយព ្បកបបងនបយ 

នកចត�េុកងកបេេលួខុស្តតវ កងមកតៃម�កឆុងសង�ម។ ្ូបចឆបនបពលបក ជយបសមសយបសបបងបាូក 
កឆុងបយយមួគឆ ប្បកបឡពង ជមនួ្បជពលយ រ្បនពង កងជមនួនុវជកសប� �៉ ជតយបសបបនពង ប ព្ម្ព
លមលយយតមកបយផ� សបប�ូយ ប �ី បឹយកបយបបងងពតយងរ ដាលថយពកឆុង ឆី ា២០១៣បកយតលលបមតាក»។ 
បកមកមមកជបយអាចវនវ ប ព្ម្ពយតពលលំកលាងអសបបឹបាប ឆី តយតគណបក្សប� �៉ ជតបេ 

ពពប្ចបយបាប ឆី តាកប�ះ បបបហពន។ វជបយអាចវនវយតពកួបគប្បកឈយបឡពងបបាយ បហពន
បបងងពតយងរ ដាលថយពមួន បហពនពួកបគ្តតវាកសក្ថកបងេេួលាកយ េ៉ កបជបយ ា្បឡពង្ាកបមខ ្បសក 
បបពពកួបគបសេព្ូបចឆ។ បលពសពពបកបេៀត បលក សម យង្ុព ាកបលពកេបកចត�កងកម� ាង្បងបបនវុស កង 
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ប៉ូលពសយតយតបបចលតួនេពយបសបខ�ួក ប្ពម្ពចូលយួមបនកឆុងាតុកមយតវ៉យបសបគណបក្សប� �៉ ជត។ 
ល្ចកលជប្ចពក្៏ៃេ បេៀតយបសបបលកសម យង្ុព កងបលកកបម សុ់ មកជនេិ ៖ 

- បសេពបយបាបរ�ពសលេ�រលៃកបយបាប ឆី ត បន្គបបបវេបយរយណន ម្លជបយប៉ួញ្លប 
្បជពលយ រ្ថ គណបក្្បជជកកម�ុជឈឆប ឆី ត គគបងនយយមតលួចបក�ាសក�បកប ឆី ត បហពន្ករម 

យបសបខ�ួកគគជអឆកយកនុត�សម៌យតមះ សបប ឆី ត បុ៉មក�សមពត្ករមបក កាពុងមតនកនករនយបសបមះ សបប ឆី តបសេព 
នជពវកមយ ប ព្ម្ពរល្បបយជករកបយានយបសបខ�ួក។ 

- ញុញងបអឆកបាប ឆី តយតមកកាហបងឈគចបប បហពនចូលយមួាតុកមយម្លពួកបគបហថ មំ 
ាតុកមយសមម�ងនករនយបសប្បជពលយ រ្។ េបងេពបកគគជវ សពចុងប្បនមតមនួគតប កឆុងបយបកៀយគយ កងប្បព 

្ាសបកម� ាងមំជកប ព្ម្ពតវ៉លេ�រលៃកបយបាប ឆី ត សាបដសប្មចយតាកកូវមហច�សយបសបខ�ួក 
កឆុងបគលបាណង្បណ�ព មអាតចយត់ងមតាក ម្លេបងេពបកគគររុនពពបគលបយណរ ្គបៃក 

្បជសបបតនត កង្ាសចកពពបគលបយណរ ច្បបជសយមក។ 
- បសេពបយបចេ្បបកបបងនគយ កមូលងរ ក កងប្បពចកតសា ព្អសុបបបងនគយ កបយេេួលខុស្តតវ 

គគជបលសប ព្ម្ពបណ�ុ រឆតបគាកតអវ ជ�មកចាបចគណបក្្បជជកកម�ុជ កងថឆ កប ប្កនាបជយងរ ដាល 
ប ព្ម្ពយតពួកបគនចមកយបសបក�នជពពកបយាន កងប ព្ម្ពលកបលញសមកចត�យបសបអឆកគា្ េកឆុង
យននបពល៥ ឆី ាបឹមុខបេៀត។ 

បយបសេពមបបបក បងនយយមត្ករមគណបក្្បីាងសងងបមថ ខ�ួកកបងេេួលាកបយគា្ េ 
បមកងមបេៀត លាងមរឆកកបយាន កងហយ�ធវតងុពព្គបបមជ្ឈងរ កអឆកគា្ េយបសបខ�ួក ជពបសសពពមជ្ឈងរ ក
មនួចាកួក ម្លមកជាហយអមត� កងគាកតេុេ រ្កនមចាបចបជយងរ ដាលកម�ុជ។  

្ូបចឆ បយព្យមសម្គបបយូបភពយបសបបលក សម យង្ុព កងបលក កបម សុ់ មកាកេេលួ 

បជគជមនបនបេ ររុនបឹវ ញ កបងបសេពយតបមបក្លាងពពយបកបមតអសបសងងបម �់ ាងបឡពងៗ។ បលក សម យ
ង្ុព នលបថ ឆី ា ២០១៣ បកគគជយបសចុងប្បនមតមនួគតប ប ព្ម្ពសប្មចក�ព្សបមព្សៃមយបសបខ�ួក

ប� នជននកយ រ្ម�ក�ព។ បុ៉មក� បបពបបជមនយ៉ង្ូបចឆ កម� ាងជាយុញម្លាកបកពតបឡពងបងនបយយបួយមួ
គឆ ៃកគណបក្្បីាងលាងពពយ កបងមកបនឋតបថយកឆុងយននបពល្ាាី ឆ ាតបឹបេៀតបនបេ។ គណបក្
ថយពបកនចកបង្តតវមបកាកបគឆ បឹវ ញ បនបពលម្លពកួបគាកបបជមនបនកឆុងសមយដូមយមួ បហពនបន
បពលម្លបយមខេងគាកតគឆ បកបមតយ ពកសាបឡពងៗ ជពបសសចកបពមក�កបងេានសបរល្បបយជករ លាង

េ រ្ភពកបយាន កងបស រ្កចះ បនបពល់ងមុខ ។  

៨. បយបចេ្បបកបចាបចគ.ជ.ប  

គ.ជ.ប ម្លជយង បមកឯកបជត្គបប្គងបយបាប ឆី ត ្តតវាកបបងងពតបឡពង្សបសមច្បប
ស�ពពពបយបាប ឆី តប្ជពសសាងតាតងប�ស�(ច.ប.ត.យ)។ គ.ជ.ប មកបតពេកចះអកុវត�សម ច.ប.ត.យ 

ម្លត្មតវយតសមជក្តតវមតមកភពអព្្កបត កងមកលបមា�ង។ បលពសពពបកបេៀត សមជក គ.ជ.ប 
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្តតវលមលងពពគណបក្កបយាន ម្លចកបពមក�មុកចូលបកបតាមណង។ ្សប្ៀងគឆ បកម្យ 
សមជកគណនកមយបយបជរកព បខត�បយៀបចាបយបាប ឆី ត កងសមជកគណនកមយបយឱុា ស ង៉ តបបយៀបចា

បយបាប ឆី ត ពុា្តតវាកប្ជពសសាងបងនឈយបលពមូលងរ កចកបពមក�កបងគណបក្កបយានបេៀតបេ។ 

គ.ជ.ប រ� បបាកបយៀបចាបយបាប ឆី តចាកកួ ១១បលពក យចួមកបហពន យមួមកបយបាប ឆី ត

ប្ជពសសាងសមជក្ពបេ�សភ បយបាប ឆី តប្ជពសសាងតាតងប�ស� កងបយបាប ឆី តប្ជពសបយ ពស
្ករម្បបក្ឱុា ស ង៉ តប បងនេេលួាកបយបបតសយបសពយពពសាតកបអឆកសបងងតបយណរ ជត កងអក�យជត 

អង�បយមកមមកយងរ ដាល សង�មសុពវ ល កងបត� ្បបេសជមត�។ 

សមយននបសៀវបភសយបសប គ.ជ.ប ម្លាកបចញរ្ននបពលថយពៗបកសបជ� កបយតបឱពញថ 

បនកឆុង ា្តកបបលៃកបយចុបឈយ បាប ឆី ត គ.ជ.ប ាកបសេពសមកពតវ សព្តបម្តតវសមច្បបកាណតប 
ប ព្ម្ពបងងលក�ណនយត្បជពលយ រ្លាងអសបនចបឹចុបឈយ  នចបឹមកបឈយ ខុស ឬក៏មកត្មតវៃថ�មខ

ឆី ាកាបណព ត កងបដេជប ព្ម។ មកមតបុ៉បតេ  ស្មបបប�� ពបាប ឆី ត ឆី ា២០១៣បក គ.ជ.ប ាកបសេព
បយពក្បពលបឹ្លប៤មខ ម្លជសមយសមកមតមនួមខបេ ស្មបបបយចុបឈយ  បយបររ�ងផរ តបប�� ព
បាប ឆី ត។ 

គ.ជ.ប ក៏ាកបងងលក�ណន កងបបងងពតបយ យបសយត ា្បណព យបយៃកនុេ�នបយបាប ឆី ត្ប្ពបត�
បឹបងនយលូក គយ កបយគាបមកាមហង កងគយ កអាបពពហង្។ ្គបបគណបក្កបយានលាងអសបមកសេ�
បពញបលញកឆុងបយបសេពនុេ�នបយ បលជ្េងប្លនតូច ឬ សាក៏បងន។ 

កក�ងមក គណបក្្បីាងាកលមលយយតគ.ជ.ប បបបសក�បកប ឆី តបឡពងវ ញបនបយ យលមន

មនួចាកួក បុ៉មក�បយលមលយយបសបខ�ួកមកាកប៉ួញដស�ុសងច្សបលសបបឡពន។ បយលមលយបកមក

នចបសេពបឹាកបេ បងនយយ៖(១) បនសមបយ យលមនបាប ឆី តកពមនួៗ គយ កបយប�បងតវ៉អាពពបយ

លួចបក�ាសក�បកប ឆី ត (២) បនរ បបពពបបបសក�បកប ឆី តយចួ បលបេ្មងបមបបបេម្លកតប្សលេ�រលបា

ប ឆី ត្តតវាកចុហតងបល់ បងនគយ កបយជាលសប ពពតាតងអឆកសបងងតបយណរ  បនសមបយ យលមន

បាប ឆី តកពមនួៗបនបឡពន (៣) កឆុង ច.ប.ត.យ មកអកុជធ តយតគ.ជ.បបបបសក�បកប ឆី តបឡពងវ ញបន

បយ យលមនតបេ បនបពលម្លគយ កដស�ុសងច្សបលសប កងគយ កបយប�បងតវ៉ពពតាតង

គណបកស្ម្លមកវត�មកបនបយ យលមនបន (៤) មកមកបយសប្មចតមនួពព

្ករម្បបក្សមយកុ�ធប ព្ម្ពយតគ.ជ.ប បសេពបយបបបសក�បកប ឆី តបឡពងវ ញបនបេ។  

គណបក្្បីាង្គកបមតម្សកលមលយយតបបបសក�បកប ឆី តបឡពងវ ញ ម្ល្គកបមតជបលស 

ស្មបបព្ងបងបយដូតកុហកយបសបខ�ួកយតបកបមតមកេម�កបមថមបេៀត ថ គ.ជ.បលួចបក�ាសក�បកប ឆី ត។ 
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បន្គបប ា្តកបបលៃក ា្បណព យបយ បនសមបយ យលមនបាប ឆី តកពមួនៗ តាតងមកពព
គណបក្លាងអសបម្លចូលយមួបយបាប ឆី ត មកវត�មក កងាកចុហតងបល់បលពឯកយយចកបពមក� 

ប ព្ម្ពបជ� កបថកពតវ សព្តតវាកអកុវត�យ៉ង្តបម្តតវ បហពនបយបបបសក�បកប ឆី ត កងតួបលខៃក
សាបឡងប ឆី តម្ល្តតវាកកតប្សពតជ្តបម្តតវ ្ូចម្លតាតងគណបក្កពមនួៗេេលួាកបន

កឆុងេ្មងប១១០៤ ម្ល្បរកបយ យលមនរ�លបជូក។ អឆកសបងងតបយណរ មកវត�មកបសេពជយក្ព
បនកឆុង ា្បណព យបយបាប ឆី តសាងពពបយចបបបរ�ពមយហូត្លបេពប�ះ បប កងេេលួាកេ្មងប១១០៤ម្យ។ 

តាតងគណបក្បនសម្គបបបយ យលមនលាង១៩០០៩ ពុាាកប ្បសសមក្ពមចុហតងបល់បលព
ឯកយយចកបពមក�ៃកបយបាប ឆី តបនបេ។ បកគគជដស�ុសងយ៉ងច្សបបជ� កបថ ្ាបណព យបយ

បាប ឆី ត កងបយបបបសក�បកប ឆី តគគមកភពយលូក កង្បកបបងនតម� ភព ម្លររុនលាង្សរងបឹ
កបងអេពម្លគណបក្្បីាងាក្បបងម្សកបាបរ�ពសបយពត។ 

្ូបចឆ សមបយបយៀបបបប់ងបលពបក គ.ជ.ប ាកអកុវត�បយ៉យបឹសមយ រ្សមយកុ�ធ ច្បប កង
កពតវ សពម្លាកកាណតបយ៉ង្តបម្តតវ កងមកលបមា�ង្ូចបយបចេ្បបកបយបសបគណបក្សប� �៉ ជត
ម្លថ គ.ជ.បមកឯកបជត កងជិបកយណរ យបសបគណបក្្បជជកបឡពន។ សមយននកពតវ សព្៏មក
តម� ភព កង្បលកប្កកគឆ បក គយ កកយតមឆ កប នចលួចបក�ាសក�បកប ឆី ត្ូចបយបចេ្បបកបយបសប
គណបក្្បីាងបនបេ។ 

៩. បយបចេ្បបកបចាបច្ករម្បបក្សមយកុ�ធ  

 បនរ បបពព្ករម្បបក្សមយកុ�ធបចញបសចក�ពសប្មចបលពបលបបណ�ប ងតវ៉យចួមក គណបក្្បីាង
ាកប ្បសសកូវបសចក�ពសប្មចយបសបយង បមកកាពូលបក បហពនាកបចេ្បបកបថបសចក�ពសប្មចបក 
មកនុត�សម៌ កងមកេាបនយលាបអៀងបឹយកគណបក្្បជជកកម�ុជ។ 

បយងសមយ រ្សមយកុ�ធ កង ច.ប.ត.យ ្ករម្បបក្សមយកុ�ធមកសមតងកចះរន បយចយបយបគយព 
យ្រសមយកុ�ធ បក្យនយ្រសមយកុ�ធ កងច្បបម្លយ្រសភាកអកុមមត កង្ពបេ�សភាកពកតតចបប 
សពេ្គបប។ ្ករម្បបក្សមយកុ�ធមកសេ�សប្មចបលពកយណព វ វេកមយលកបេងកបងបយបាប ឆី ត 
ប្ជពសសាងតាតងប�ស� កងបយបាប ឆី តប្ជពសសាងសមជក្ពបេ�សភ។ 

្ករម្បបក្សមយកុ�ធមកសមជក៩យូបម្លេេលួនណត�៩ ឆី ា។ សមជក្ករម្បបក្សមយកុ�ធ 
១ភគ៣ ្តតវផ� សបថយពកឆុងយននបពល ៣ ឆី ាម�ងៗ។ សមជកបពយូប្តតវមតងសាងបងន្ពមំក្្ត បពយូប
្តតវប្ជពសសាងបងនយ្រសភ បហពនបពយូបបេៀត្តតវមតងសាងបងនិត�ម្ករម្បបក្ៃកអង�បច្កម។  
្បរក្តតវាកប្ជពសសាងបងនសមជកៃក្ករម្បបក្សមយកុ�ធ។ ្បរកមកសាបឡងិត�មកុភព
កឆុងកយណព មបកសាបឡងជពពយបសយពគឆ ។ មុខ៉យសមជក្ករម្បបក្សមយកុ�ធមកវ សមតភពកបងមុខ៉យ
សមជក្ពបេ�សភ សមជកយ រ្សភ សមជកបជយងរ ដាល បច្កមកឆុងមុខតាមណង បយបកប
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តាមណងតមួនកឆុងមុខ៉យយរយណន ្បរក ឬអកុ្បរកគណបក្កបយាន ្បរក ឬ
អកុ្បរកសហជពព។ 

សមយននសមសភពបក បនពងសបងងតបឱពញថ សមជកៃក្ករម្បបក្សមយកុ�ធ្តតវាក
មតងសាងបចញពពយង បមកកាពូលបពបរ្ងគឆ  ្ូបចឆ មកមកបុគ�ល យង បមក ឬគណបក្កបយានតមួន

មកឥេ�ពល បងនផរ លប ឬបងន្បបយល បឹបលពបសចក�ពសប្មចយបសប្ករម្បបក្សមយកុ�ធបនបេ។ 
បសចក�ពសប្មចយបសប្ករម្បបក្សមយកុ�ធ ជបសចក�ពសប្មចយង ពយបេរ�ូវតវ៉ បហពនមកអកុភពអកុវត�

បឹបលពអាតចលាងអសបម្លមកមចងកឆុងយ រ្សមយកុ�ធ។ 

១០.បយលមលយយតមកបយបបងងពតគណនកមយបយចាយុ បងនមកបយចូលយមួយបសបសង�មសុពវ ល កង 

អង�បយសហ្បជជត 

ប្បនពពបយបាប ឆី តមួនៃថ� គណបក្សប� �៉ ជតាកបចេ្បបកប ថមកភពមក
្ប្កតពជប្ចពកកឆុង ា្បណព យបយបាប ឆី តបក បហពនក៏ាកបសឆពសុាបបងងពតនក�បយថយពមនួគគ «គណនកមយបយ
ច្មរ» ឬ «គណនកមយបយពបសស» ម្លមកសងតកឆុង្កបខមណ�  ច.ប.ត.យ ប ព្ម្ពបសុពបអបងងតកូវអេពម្ល
ពកួបគបហថជភពមក្ប្កតព បងនបសឆពសុាយតគណនកមយបយបក សងតប្បមបយ ប្កនាយបសបអង�បយ
សហ្បជជត ឬអង�បយមកមមកយងរ ដាលតមនួ បងនេុក គ.ជ.ប យតមកតនួេព្តបមមតជអឆក
ស្មបស្មរលបុ៉បតេ ។ នក�បយបកាកបសេពយតគ.ជ.ប កង្ករម្បបក្សមយកុ�ធ មកនចអកុវត�មុខ៉យ 
កងបតពេកចះយបសបខ�ួកម្លាកមចងកឆុង ច.ប.ត.យ កងយ រ្សមយកុ�ធ។ កក�ងមក គ.ជ.ប ាកបាបពញ
តួនេព្៏ិត�ុង�ិត�មយបសបខ�ួកាកលា្ បបសពយ បហពនាកបយៀបចាបយបាប ឆី តសកល បយបាប ឆី ត
្ពបេ�សភ កងបយបាប ឆី តឱុា-ស ង៉ តប ាកចាកួក ១១្ងយចួមកបហពន។  

សាបណព ៃកបយសុាបបងងពតនក�បយថយពយបសបគណបក្សប� �៉ ជត គគជសាបណព ម្លមកនចេេលួ
នក កងអកុវត�ាក បងនឈយបលពមូលបហតុមនួចាកួក ្ូច់ងប្បម៖ 

- កម�ុជជយ រ្អសបបតនត កពតយ រ្ ម្លមកច្បប មកនក�បយនុស� សបយច្សបលសបស្មបប

បយៀបចា ា្បណព យបយបាប ឆី ត កងបង្យនវ វេកឆុង ា្បណព យបយបាប ឆី ត។ 
- បយបសឆពយតបបងងពតនក�បយថយព គគជបយបាចកបលពយ រ្សមយកុ�ធម្លជច្បបកាពូលយបសបជត កង

ច្បបស�ពពពបយាប ឆី តប្ជពសសាងតាតងប�ស� ម្លាកមចងថ គ.ជ.ប កង្ករម្បបក្សមយកុ�ធ គគ
ជនក�បយស្មបប ា្បណព យបយ កងបង្យនបលបវ វេលកបេងកបង ា្បណព យបយៃកបយបាប ឆី ត។ 

- គ.ជ.ប ាក្បបសលេ�រល បបត� នសកឆៃកបយបាប ឆី ត បនៃថ�េព ១២ មខសពំ ឆី ា
២០១៣ បហពនបលបចកតបណ�ប ងអាពពភពមក្ប្កតព ្តតវាកបង្យនចបបសពេ្គបប ្បកបបងន

តម� ភព កងនុត�សម៌ បងន គ.ជ.ប កង្ករម្បបក្សមយកុ�ធ។ លេ�រលរ�ូវបយៃកបយបាប ឆី ត្តតវ
ាក្បបសនៃថ�េព៨ មខកជធ  ឆី ា២០១៣ យចួបហពន។  
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- កឆុង្ពបជយយយបសប្ពមំក្្ត ចុៃថ�េព៣០ មខសពំ ឆី ា២០១៣ ក៏ាកបជ� កបយ៉ង
ច្សបថ បយបង្យនបជួននយបសបជតគយួមរាកបលពយ រ្សមយកុ�ធ កង្បគលបតនួេពបឹយង បមកមក

សមតងកចះ ម្លកាណតបកឆុងយ រ្សមយកុ�ធ កងច្បបននយបសបជតបនពង។  

គ.ជ.បាកអាចវនវយត្គបបគណបក្កបយាន អង�បយសហ្បជជត អង�បយសង�មសុពវ ល 

ចូលយមួជអឆកសបងងតបយណរ  កឆុង ា្បណព យបយបសុពបអបងងតកូវបលបភពមក្ប្កតពម្លគណបក្្បីាង
ាកប�បងតវ៉ បងន គ.ជ.ប ប្កនា្ ាបណព យបយបសុពបអបងងតបក។ 

កឆុងយយ យតពប្ងរបប្ងរមជត កងជាហយេកបដ�កប គណបក្្បជជកកម�ុជាកប��ូ កតាតង
យបសបខ�ួកចូលយមួជអឆកសបងងតបយណរ កឆុង ា្បណព យបយបសុពបអបងងតបក។ ររុនបឹវ ញ គណបក្សប� �៉ 

ជតបនមតប្បព្ាសបិានកល បងនេេូចលមលយយតអង�បយសហ្បជជត ឬអង�បយប្រយងរ ដាល 

ប្កនា្ ាបណព យបយបសុពបអបងងតបក បងនបគ ប្ងថ សាបណព បកមកនចេេលួនកាកបេ ពពប្ចររុន

កបងច្បប កងយ រ្សមយកុ�ធ។ 

បយលមលយយបសបគណបក្សប� �៉ ជត គគជសាបណព ម្លយ ាបលដច្បប កងបគលបយណរ
កពតយ រ្ បសេពយតាតបបងបអសបបតនតភព កងឯកបជតភព បហពនជេបងេពបារ�ចបាផ� ញយ៉ងស�កបស�យ្លប
យង បមកសមយកុ�ធយបសបយ រ្ កងច្បបជតជសយមក។ ្ូបចឆគយ កអេពចាាចបកឆុងបយបបងងពតនក�បយថយពបកបេ។ 

III. អ�កសេង�តករណ៍េបាះេឆា� ត 

១. តាតងគណបក្សប� �៉ ជត កងអឆកសបងងតបយណរ យបសបអង�បយ COMFREL 

បន្គបប ា្តកបបលៃកបយបាប ឆី ត គណបក្សប� �៉ ជតមតងមតមកតាតងយបសបខ�ួក
បនជបបជកចះ  ជមនួអឆកសបងងតបយណរ យបសបគណបក្សមយង្ុព គណបក្សេ�មកុស្ កងអង�បយ 
COMFREL ម្លាកបសេពជយក្ពៃកបយបាប ឆី ត សាងពពបយ្តរតពកតតហបប ឆី តបយបាប ឆី ត 

បយបបពកកងបេហបប ឆី ត បយបបបសក�បកប ឆី ត កងបយ ប្កជ��ូ កហបប ឆី តបឹបកបេពយឆ កបបយគណន
កមយបយឱុា ស ង៉ តបបយៀបចាបយបាប ឆី ត  គណនកមយបយបជរកព បខត�បយៀបចាបយបាប ឆី ត កង គ.ជ.ប។ 

តាតងគណបក្កបយានម្លាកចូលយមួលាងបន សុេ�មតាកចុហតងបល់បលពេ្មងបចកបពមក�
លាងអសប ម្លជលេ�រលៃកបយបាប ឆី តបនសមបយ យលមនបាប ឆី តកពមួនៗ ររុនបឹវ ញ ្បសក

បបពមកភពមក្ប្កតពតមួនបន អឆកសបងងតបយណរ លាងបកច្សបជប ្បសសមក្ពមចុហតងបល់ 
ឬប�បងតវ៉ភ� មៗបនបយ យលមនបាប ឆី តមតម�ង។ បលជមកវត�មកយបសបតាតងគណបក្សប� �៉ 

ជតបន្គបបបយ យលមនបាប ឆី តក៏បងន បហពនតាតងលាងបនាកចុហតងបល់បលពបលបេ្មងប 
១១០២ ១១០៨ កងផរ ាង្កងសសា ម្លបជ� កបពពលេ�រលម្លេេលួាកពពបយ យលមនបាប ឆី ត
កពមនួៗក៏បងន ក៏គណបក្បកបនមតប ្បសសលេ�រលបាប ឆី ត្ម្ល បងនបចេ្បបកបយ៉ង
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ងបងពលថ បយបាប ឆី តបកបចយបពញបងនភពមក្ប្កតព។ ្បសកបបព្ូចបយបចេ្បបកបបកមមក 
មកកមនថតាតងគណបក្សប� �៉ ជតក៏ាកចូលយមួកឆុងបយលួចបក�ាសក�បកប ឆី តបកម្យ។  

េបងេពបកគយ កអេពម្លថយពបនបេ ពពប្ចបនបយៀងបលបបយបាប ឆី ត គណបក្ម្ល ប្កនាបងន 
បលក សម យង្ុព មតងមតប ្បសសជកចះកូវលេ�រលៃកបយបាប ឆី ត។ ចាមណក COMFREL វ ញ ម្ល

សាងខ�ួកថ ជនក�បយសបងងតបយណរ ប ព្ម្ពបយបាប ឆី តបងនបសយ ព កងនុត�សម៌បន បហតុអេពាកជ 
មកជាហយលបមា�ងបឹសមគណបក្្បីាង ថបយបាប ឆី តបកមកភពមក្ប្កតព បនបពលម្ល

តាតងយបសបខ�ួកាកចូលយមួកឆុង្គបប ា្បណព យបយបនៃថ�បាប ឆី ត កងបបបសក�បកប ឆី ត។  

២. អឆកសបងងតបយណរ ជត កងអក�យជត  

ស្មបបបយបាប ឆី ត ឆី ា២០១៣ គ.ជ.ប ាកេេលួយ� លបអឆកសបងងតបយណរ បាប ឆី តមកពព 
្បបេសនន គណបក្កបយាន យង កឯកអគ�យ រ្េូត បជេូត អង�បយ កងសមគម ចាកកួ៣៥ 
ម្លមកអឆកសបងងតបយណរ អក�យជតសយុបចាកួក ២៩២នកប។ អឆកសបងងតបយណរ ជតមកសយុបចាកកួ 
៤០ ១៤២នកប ម្លកឆុងបនមកអឆកសបងងតបយណរ យបសបអង�បយ COMFREL បន្គបបបយ យលមន
បាប ឆី ត។ មរាកបលពបសចក�ពសប្មចយបសប គ.ជ.ប ចុៃថ�េព២៣ មខកកងង ឆី ា២០១៣ បុ៉នយ កៃថ�មុកៃថ�
បាប ឆី តបុ៉បតេ  គ.ជ.ប ក៏ាកេេលួយ� លបអឆកសបងងតបយណរ ចាកកួ ៩ ៩៣១នកប មកពពគណបក្
សម យង្ុព កងអឆកសបងងតបយណរ ចាកួក ៤៧៨០នកប មកពពគណបក្សេ�មកុស្។ បបពពកតតចាកួក 
តាតងយបសបគណបក្្បជជកកម�ុជ គគបសយពកបងចាកួកតាតងយបសបគណបក្សប� �៉ ជត បុ៉មក�បន 
កឆុងបយ យលមនបាប ឆី តកពមនួៗបនមកអឆកសបងងតបយណរ យបសបអង�បយ COMFREL កងអឆកសបងងត
បយណរ យបសបគណបក្សម យង្ុព កងគណបក្សេ�មកុស្មថមបេៀត ្ូបចឆ មកកមនថ កឆុងមនួ 
បយ យលមនបាប ឆី តមកអឆកសបងងតបយណរ  ២នកប មកពពគណបក្្បជជកកម�ុជ េលបកបង ៥នកប 
មកពព្ករម្បីាង។ 

ចាបចអឆកសបងងតបយណរ អក�យជត មកជនេិ ឥស្យជកជកបខ�សបមកពព្បបេស កងអង�បយ

មួនចាកួក ្ូចជ អតពត្បរកយ រ្សភ្ាានណត�ៃក្បបេសហេពលពពពក អតពតអកុ្បរនសបតព
ឥណ�ូ បកសុព អតពតិបននកយ រ្ម�ក�ពបតង អតពតិបននកយ រ្ម�ក�ពៃកយរយណយ រ្កូបយ ៉ សមជក

្ពបេ�សភៃក្បបេសា៉គពយង ក ្បរកគណនកមយបយបយៀបចាបយបាប ឆី តៃក្បបេសហេពលពពពក ្បបេសៃថ 
កង្បបេសមពយ៉កបម៉ សមជកគណនកមយបយបយៀបចាបយបាប ឆី ត ម៉បឡសុព កវ យុស្ុព កង្បរក

បល់សបយងរ កនយក កេេលួបករុកអដវប្កចះបយសហគមករ។ អឆកសបងងតបយណរ លាងបនាកបចញ
បសចក�ពមថ�ងបយណរ យបសបខ�ួក ចតបេុកថបយបាប ឆី តនៃថ�េព២៨ មខកកងង ឆី ា២០១៣ បនកម�ុជ 
្ប្ពបត�បឹបងនបសយ ព ្តបម្តតវ កងនុត�សម៌ ្បកបបងនសក�ភពកងគយ កអាបពពហង្។ 
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បសចក�ពមថ�ងបយណរ យបសបសកឆសពេអក�យជតៃកគណបក្កបយានបននសុព អICAPP) កង
យបសបចលនអឆក្បជសបបតនតកនមកត� លអក�យជតនសុពា៉សុពហេក (CAPDI) ម្ល ប្កនាបងន

ឯកិត�មអតពត្បរកយ រ្សភហេពលពពពក កងឯកិត�មអតពតអកុ្បរនសបតពឥណ�ូ បកសុព ាកបលពក
បឡពងថ «យង បមក ICAPP កង CAPDI ចតបេុកបយបាប ឆី តបនកម�ុជថជជមនជាកៃកនករនយបសប

្បជពលយ រ្ កងជជមនជាកយបសប្បជជកកម�ុជ កឆុងបយមសេងយកកូវបយកយងអនគតយបសបពកួបគ
យតបកបមតលា្ បបសពយបឡពង។ បយបាប ឆី តបក គគបសយ ព នុត�សម៌ កងមកតម� ភព បហពនជពបសស 
ាក្ប្ពបត�បឹបងនសក�ភព គយ កអាបពពហបង្ កងបងនយលូក ម្លជសក�ពភពចាបចបយពតថ 
្បជសបបតនតកម�ុជ មក្តបមមតមកភពចសបេុាបុ៉បតេ បេ មថមលាងកបយានក៏មកភពចសបេុា

រងម្យ។ បនពងសូមសមម�ងកូវបយអបអយយេយអសបពព្ងួចត�ជូកចាបច្បជជក គណបក្កបយាន
លាងកន បម ប្កនា យយពមត៌មក សង�មសុពវ ល កងគណនកមយ សបយជតបយៀបចាបយបាប ឆី តយបសប

កម�ុជ ចាបចបជគជមន កងបយ្ប្ពបត�បឹបងនមកសត� បបរឆ បបៃកបយបាប ឆី តបក»។ 

្បរក្បតដូៃកគណនកមយបយបយៀបចាបយបាប ឆី តយបសប្បបេសមួនចាកួកបេៀត ក៏ាកវន
តៃម�ខ�សបរងម្យ ចាបចបេពបយសករម្លេេលួាកពពបយបាប ឆី តបនកម�ុជ បហពនាកសមម�ងកូវ
បយបពញចត�ចាបចបយ យបសបនមុកៃថ�បាប ឆី ត ៃថ�បាប ឆី តកងបបបសក�បកប ឆី ត ម្ល្បកបបឹ
បងនភពយលូក កងសក�ភព ្ពមលាងអនងថ បយបាប ឆី តបកជបយបាប ឆី ត្បកបបងន
បសយ ព ្តបម្តតវ កងនុត�សម៌។ 

IV. ដំេណាះ្រសយបណ�ឹ ង 

១. បយបង្យនបណ�ប ងតវ៉យបសបគ.ជ.ប  

បនបម៉ង៩្ពបកនៃថ�េព១២ មខសពំ ឆី ា២០១៣ គ.ជ.ប ាក្បបសលេ�រលបបត� 

នសកឆ សមេូយេស្ករជតកម�ុជ បនរ បបពពាកបង្យនចកតប�បងចាកួក១៣ កងបចញបសចក�ព
សប្មចបលពបណ�ប ងចាកកួ៤ បងនអកុបលមសម ច.ប.ត.យ កងបេបជ� កងកពតវ សព បងនាកបចេ
សួយប ព្មបណ�ប ងផរ លប ្ពមលាងពកតតដស�ុសងម្លរ�លបបងនប ព្មបណ�ប ងយចួមក។ 

២. បយបង្យនយបសប្ករម្បបក្សមយកុ�ធ ចាបចបណ�ប ងតវ៉ 

គណបក្សប� �៉ ជតាកងកបចកតបណ�ប ងចាកួក១៥ បឹ្ករម្បបក្សមយកុ�ធ ជាលសបកបង
បសចក�ពសប្មចយបសបគ.ជ.ប។ ្ករម្បបក្សមយកុ�ធបង្យនចកតប�បងាកចបបសពេ្គបប បងនាក

បជ� យតគ.ជ.ប បបពកក�ះ បបសុវតងភព «ក» បនកឆុងបខត�ចាកកួ៤ គគ បខត�្កបច ាតប ា្បង បសៀមបប 
កងកត� ល។  
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គ.ជ.ប ាកបបពកក�ះ បបសុវតងភព «ក» បឹសម ព្បប �៉ បបយបសប្ករម្បបក្សមយកុ�ធ បងន
មកវត�មកតាតង្ករម្បបក្សមយកុ�ធ តាតងគ.ជ.ប តាតងគណបក្្បជជកកម�ុជ តាតង

គណបក្សប� �៉ ជត តាតងគណបក្ហក េុកសុកបុច អឆកយយពមត៌មក យមួលាងអឆកសបងងតបយណរ មក
ពពអង�បយប្រយងរ ដាលជតកងអក�យជត បហពនលេ�រលប៉ួញថ៖ 

- បនបខត�្កបច កឆុងចាបតមបយ យលមនបាប ឆី តចាកកួ១៣ ម្លាកពកតតបន ក�ះ បប
សុវតងភព «ក» ចាកកួ៨ មកាកបេ បុ៉មក�បនរ បបពពាកពកតតបលបេ្មងបបរ្ងៗបនបពលបបបសក�បក

ប ឆី ត កងបយបូកសយុបលេ�រល គ.ជ.ប ាកយកបឱពញថ តបួលខចាកកួសក�បកប ឆី តម្លគណបក្
កពមនួៗេេលួាក ពុាមកបយម្ប្បរលបឡពន បនបយ យលមនបាប ឆី តកពមនួៗ។  

- បនបខត�បសៀមបប កឆុងចាបតមបយ យលមនបាប ឆី តចាកួក១២ ក�ះ បបសុវតងភព «ក»
ចាកួក៧ មក្តតវាកបេ យ ពឯេ្មងបមបបបេបលខ១១០២ មក្តតវាកកតប្សជកាណតបបហតុ បន

បយ យលមន១ បុ៉មក�មកហតងបល់យបសបម�ក�ពបយ យលមនបាប ឆី ត កងភឆ កបគណបក្្បជជក 
កងគណបក្សប� �៉ ជត ។ បុ៉មក� េ្មងបមបបបេបលខ១១០៨1 ១១០៤ កងផរ ាង្កងសសាកតប្ស
សាបឡងប ឆី ត មកេកឆកមន្ូចគឆ បនបយ យលមនបាប ឆី តបក។  

បលបពជក�ះ បបសុវតងភព «ក» ម្លាកបយៀបបបប់ងបលព ពុាាកបេ្តបម្តតវ បងនយយបយ
បសេស្បមហសយបសបម�ក�ពបយ យលមនក៏បងន បុ៉មក�ក�ះ បបសុវតងភព «ក» បក្តតវាកងកបកឆុងក�ះ បប 
«ខ» បេជតបនបយ យលមនបាប ឆី តយចួបហពន ម�ក�ពបយ យលមនបាប ឆី តលាងអសប តាតងគណបក្ 
កបយាន កងអឆកសបងងតបយណរ  ាកប��ូ កក�ះ បប «ខ» បេជតបក បឹបកបគណនកមយបយឱុា ស ង៉ តប 
បយៀបចាបយបាប ឆី ត បងនមកហតងបល់្បគលប-េេួលជសានង។  

ៃថ�បនរ បបមក បងនកាណតបបពលបវលច្សបលសប គណនកមយបយឱុា ស ង៉ តបបយៀបចាបយបា
ប ឆី តាកបបពកក�ះ បប «ខ» បនចាបចមុខតាតងគណបក្ កងអឆកសបងងតបយណរ ។ បនរ បបពពាកបាបពញ 
យានបយណរ បូកសយុបេូលាងឱុាស ង៉ តបយចួមក ក�ះ បប «ខ» ម្លមកក�ះ បបសុវតងភព «ក» បន់ងកឆុងបន 

្តតវាកងកបចូលកឆុងក�ះ បប «គ» យចួបេជត។ ក�ះ បប «គ» ្តតវាកប��ូ កបឹបកបគណនកមយបយបជរកព 
បខត�បយៀបចាបយបាប ឆី ត ជមនួក�ះ បប «គ ពបសស» មនួបេៀត អម ា្បណព យបងនម�ក�ពគណនកមយបយ
ឱុា ស ង៉ តបបយៀបចាបយបាប ឆី ត តាតងគណបក្ កងអឆកសបងងតបយណរ ។  

ក�ះ បប «គ» កងក�ះ បប «គ ពបសស» ្តតវាក្បគលបជូកគណនកមយបយបជរកពបខត�បយៀបចា

បយបាប ឆី ត បងនមកចុហតងបល់្បគលប-េេលួពពគណនកមយបយ ឱុា ស ង៉ តបបយៀបចាបយបាប ឆី ត 
កងតាតងគណបក្។ គណនកមយបយបជរកពបខត�បយៀបចាបយបាប ឆី ត បបពកក�ះ បប «គ ពបសស» បន

ចាបចមុខតាតងគណបក្ កងអឆកសបងងតបយណរ ។ បនរ បបពពាកបាបពញយានបយណរ បូកសយុបេូលាង 
បជរកពបខត�យចួមក ក�ះ បប «ឱ» ្តតវាកបេជត យចួប��ូ កបឹគណនកមយ សបយជតបយៀបចាបយបាប ឆី ត 

                                                           
1 សបងកតប្សសាបឡងប ឆី ត។ 
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អម ា្បណព យបងនម�ក�ពគណនកមយបយបជរកពបខត�បយៀបចាបយបាប ឆី ត តាតងគណបក្ កងអឆក
សបងងតបយណរ ។  

ា្បណព យបយប��ូ កក�ះ បប«ឱ» ម្លកឆុងបនមកក�ះ បប«ក» «ខ» កង«គ»មកលក�ណន
តម� ភព កង្បលកប្កកគឆ  ម្លគយ កកយតមឆ កបនចមកយបសលួចបក�ាសក�បកប ឆី ត ្ូចបយ

បចេ្បបកបយបសប្ករម្បីាងអគតបនបេ។ ជយមួ បនរ បបពពបយពកតតបលបេ្មងបបរ្ងៗបនបពល 
បបបសក�បកប ឆី ត កងបយបូកសយុបលេ�រល តួបលខចាកួកសក�បកប ឆី តម្លគណបក្កពមួនៗេេលួាក

បន្គបបបយ យលមនបាប ឆី តៃកបខត�លាងពពយ់ងបលព គយ កបយម្ប្បរលបឡពន។ ប ព្មបណ�ប ងយបសប
គណបក្សប� �៉ ជតៃកបខត�លាងពពយេេលួយ� លបថ ហតងបល់បលពេ្មងបលាងអសប ពតជហតងបល់

យបសបតាតងគណបក្ខ�ួកមមក។  

- បនបខត�ាតប ា្បង ក�ះ បបសុវតងភព «ក»លាង៨ ម្លាកពកតតយចួ ាកបេយ៉ង្តបម្តតវ 

បហពនគ.ជ.ប ក៏ាកយកបឱពញថ តបួលខចាកកួសក�បកប ឆី តម្លគណបក្កពមនួៗេេលួាក ពុាមក
បយម្ប្បរលបឡពន បនបយ យលមនបាប ឆី តកពមួនៗ បហពនតបួលខបកមកសង�តភពជមនួកបង
េ្មងបមបបបេបលខ១១០៤2 ម្លគណបក្សប� �៉ ជតមក។ បលជយ៉ងតក�ព បងនបយបសេស
្បមហសយបសបម�ក�ពៃកបយ យលមន បាប ឆី តចាកួក២ មកាកបាបពញេ្មងបមបបបេបលខ១១០២3 
បុ៉មក�មកហតងបល់យបសបម�ក�ពបយ យលមនបាប ឆី តលាងបន កងតាតងគណបក្កបយាន។ 
យ ពឯេ្មងបមបបបេបលខ១១០៨ េ្មងប១១០៤ កងផរ ាង្កងសសាកតប្សសាបឡងប ឆី ត មកេកឆកមន
្ូចគឆ បនបយ យលមនបាប ឆី តលាងពពយ។ 

- បនបខត�កត� ល ក�ះ បបសុវតងភព «ក» លាងអសប ម្លាកពកតតយចួ ាកបេយ៉ង្តបម
្តតវ។ បនកឆុងក�ះ បបសុវតងភព «ក» មកពពបយ យលមនមនួ ម�ក�ពបយ យលមនបាប ឆី តមកកាហុស
បងន្ចឡាងកបេ្មងបមបបបេបលខ១១០១ ចាកកួពពយច្បបមតម�ង ម្លសមពត្តតវងកបេ្មងបមបបបេ
បលខ១១០១ មនួច្បប កងេ្មងបមបបបេបលខ១១០២មនួច្បបបេៀត។ ្ូបចឆ េ្មងបមបបបេ

បលខ១១០២ ម្លបនសលបចាកួកពពយច្បបបន ្តតវាកងកបចូលកឆុងក�ះ បប «ខ» បហពនបរ�ពបឹ
គណនកមយបយឱុា ស ង៉ តបបយៀបចាបយបាប ឆី ត។ បុ៉មក�បលបពជយ៉ងតក៏បងន េ្មងបមបបបេបលខ
១១០៨ កងផរ ាង្កងសសាកតប្សសាបឡងប ឆី តមកេកឆកមន្ូចគឆ បនបយ យលមនបាប ឆី តបក។ 
្ូចបក តបួលខចាកកួសាបឡងប ឆី តបនបយ យលមនបកមកមកបយម្ប្បរលបឡពន។ ប ព្មបណ�ប ងពព
គណបក្សប� �៉ ជតេេួលយ� លបថ ហតងបល់បលពេ្មងបលាងបនពតជហតងបល់យបសបតាតង
គណបក្ខ�ួកមមក។  

                                                           
2 ជេ្មងប្ក្សងបលេ�រលបាប ឆី តបឋម ម្លគណបក្កពមួនៗាកេេួល បនបយ យលមនបាប ឆី តកពមួនៗ បនរ បបមក ្បរកបយ យលមន

បាប ឆី ត ជូកបឹតាតងគណបក្ កងអឆកសបងងតបយណរ  ប្ពម្ព្ ជបជពមត៌មក។ 
3 កាណតបបហតុបបបសក�បកប ឆី ត។ 
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បនរ បបពពាកលេ�រលៃកបយបបពកក�ះ បបសុវតងភព បនសមបខត�កពមួនៗម្លគណបក្សប� �៉ 
ជតាកប�បងយចួមក ្ករម្បបក្សមយកុ�ធាកបចញបសចក�ពសប្មច ចុៃថ�េព០៦ មខកជធ  ឆី ា២០១៣៖ 

-  តាកលបបសចក�ពសប្មចយបសបគ.ជ.ប េុកជាកបយបពញលាងមូល 
- បសចក�ពសប្មចបក ជបសចក�ពសប្មចយង ពយ កងបេរ�ូវតវ៉ បហពនមកអកុភពបឹបលព

អាតចលាងអសប ម្លមកមចងកឆុងយ រ្សមយកុ�ធ កង្តតវចុរ្នកឆុងបជកចះ។   

បលបពជ្ករម្បបក្សមយកុ�ធាកសប្មចយចួបហពន យ ពឯលេ�រលបាប ឆី ត្តតវាក្បបសបន

ៃថ�េព៨ មខកជធ  ឆី ា២០១៣កក�ងមក បុ៉មក�គណបក្្បីាងាកបាចកបលពច្បប បងនមកបគយពសម 
បយសប្មចយបសប្ករម្បបក្សមយកុ�ធ។ ច្បបាកមចងថ បយសប្មចយបសប្ករម្បបក្សមយកុ�ធជបយ

សប្មចបេរ�ូវតវ៉ បហពនជកតម្លបាចកកបងបសចក�ពសប្មចបក កបង្តតវរ�នរ បលសជបបពក�នគយ 
ពព ១មខ បឹ ១ ឆី ា កង្តតវពកមនជ្ាកបពព ១០មុគកបយៀល ្លប ៦០មុគកបយៀល ឬរ�នរ បលសតមនួកឆុង

ចាបតមបលសលាងពពយ។  

V. ទស្សនៈរបសស់ហគមន៍អន�រជាតិចំេពះករេបាះេឆា� តេនកម�ុជា 

បនរ បបពពបយបាប ឆី ត បម ប្កនា កងតាតងគណបក្កបយានពពប្រ្បបេសជប្ចពកាក 
បរ�ពលខត ជូកគណបក្្បជជកកម�ុជប ព្ម្ពយេ គមករបយបាប ឆី ត្៏យលូក កងអបអយយេយកូវជមន
ជាកចាបចលេ�រលៃកបយបាប ឆី តសកល។ 

យងរ ដាលជបុ៉កាកយេ គមករចាបចបយបាប ឆី តយ រ្សភ បនកឆុង្ពបជតច្កកម�ុជ 
ម្ល្តតវាកបយៀបចាបឡពងបនៃថ�េព២៨ មខកកងង ឆី ា២០១៣ ថ ជេូបឹមកលក�ណនសក�ភព កង
យលូក។ យងរ ដាលជបុ៉កកបងបក�សមងកយ៉ងនកចត�េុកងកបកូវសភពបយណរ បនប្បនបយបា
ប ឆី ត បហពនសងងបមថ ា្បណព យបយជបក�បនរ បបចាបចបណ�ប ងតវ៉ គគ្ប្ពបត�បឹកឆុងលក�ណនបសយ ព 
នុត�សម៌ ីបបយហមស កង្បកបបងនសក�ភព សមយននបយចយច កងកចះសហបយយវងភគពចកបពមក� 
អកុបលមបឹសមច្បបកងលខតបេងរ កគតនុត�ចកបពមក� បហពនរនយតាកកូវសក�សុខកងយបបៀប

បយៀបយន។  

សហយ រ្នបមយ ក អង�បយសហ្បជជត កងសហភពអគយ ៉ុប ាកបចញបសចក�ពមថ�ងបយណរ

អបអយយេយចាបចបយបាប ឆី ត្បកបបងនសក�ភព កងចតបេុកថបយបាប ឆី តបក គគជជាំក
្បវត�យ�ស� បនកឆុងបយអដវប្លេ�្បជសបបតនតយបសបកម�ុជ។ បសចក�ពមថ�ងបយណរ លាងបនក៏ាក

បលពកេបកចត�យតមកបយបសុពបអបងងតអាពពភពមក្ប្កតពម្លបកពតមកបឡពង។ បងនមឡក សហភព
អគយ ៉ុបាកសមម�ងក�ពសងងបមថ «បលបវ វេម្លងកបជូកគ.ជ.ប កងនក�បយនុស� សបយម្លមក្យបប 

កបង្តតវាកបង្យនភ� មៗ កង្បកបបងនភពនុត�សម៌»។ បលកយ�យ� ចយត Shiro Harada 
មកពពសកលវ េ្លមនតូកតូ អឆកសបងងតបយណរ ជានញជបុ៉ក ាកកយនថ «កាហុសម្លបកពតបចញពព
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បសេស្បមហសលាងបន... បុ៉មក�ខ�ុ ាមកាកបឱពញដស�ុសងច្សបលសបតមួន អាពពបយបកងបក�ាបលព
គណបក្សប� �៉ ជតបេ។ 

្បមុខយ រ្ ្បមុខយងរ ដាលៃក្បបេសជប្ចពក្ូចជ ចក ៃថ បងបប� ប្ស កវ បវៀតតម 
មពយ៉កបម៉ ្បករនបណ ម៉បឡសុព េពមមយ់ងបកពត គូមវត៉ បបកយុស្ ជប ព្ម ាកបរ�ពលខតអបអយយេយ

ជបក�បនរ បប ជូកចាបចសបម�ចបតបជននកយ រ្ម�ក�ព ម្លាកឈឆប ឆី តបក� ប្កនា្ បបេសតបឹបេៀត។   

VI. ករេបើកកិច�្របជំុេលើកដំបូងរបសរ់ដ�សភា 

ម្ស៨២ថយព ៃកយ រ្សមយកុ�ធ កថខណ� េព១ាកមចងថ «យ រ្សភបបពកសមមន្បជុា ា្បូងហុក
សបៃថ�យ៉ងនូយប្បនបពលបាប ឆី ត សមបយបប្បជុាយបសប្ពមំក្្ត»។ កឆុងម្ស៧៦ ៃក 

យ រ្សមយកុ�ធ ្តងបកថខណ� េព១ មចងថ «យ រ្សភមកសមជកតាតងប�ស�យ៉ងតច ១២០យូប» មក 
កមនថ តាតងប�ស�យ៉ងតច ១២០យូប ្តតវាកប្ជពសបយ ពស ជបយៀងបលបបពលបាប ឆី តសកល 
បងនមឡក បយបាប ឆី តសកលបន ឆី ា២០១៣បក សមជកយ រ្សភមកចាកួក១២៣យូប។ ម្ស 
លាងពពយបកមកាកមចងថ សមមន្បជុាបលពក ា្បូង ប្បម្ពបជសបតពភពយបសប្ពមំក្្ត្តតវ 
មកវត�មកសមជកសភយ៉ងតច ១២០យូបបនបេ។   

បនរ បបពពសមមន្បជុា ា្បូង យ រ្សភនចបបពកសមមន្បជុាបលពកេព១ យបសបខ�ួក ប្បមអសបតពភព 
្បរកបបត� នសកឆមួនយូប ម្លជបបក�ជកជបបប ឆី តម្លមកននុប្ចពកជងបគ បហពនមក
សមជក្ាាយូបជបបក�ជកជបបប ឆី តមកននុតចជងបគ ម្លមកវត�មកកឆុងកចះ្បជុាជបល់សបយ
ប ព្ម្ពជនួ្បរកកឆុងបយ៉យ។ កឆុងកយណព សមយស បបពមកកូយ ៉ុមបលពសពពចកបកត� លៃកចាកកួសមជក
យ រ្សភលាងមូល សមមន្បជុាបលពកេព១បក នចអកុមមតសុពលភពៃកនណត�យបសបសមជកយ រ្សភ
កពមនួៗ បាប ឆី តប្ជពសបយ ពស្បរកកងអកុ្បរកយ រ្សភ ្បរក អកុ្បរក កងសមជកគណន

កមយបយជានញយ រ្សភលាងអសប បងនមតភគប្ចពកងចប់ត ៃកចាកកួសមជក យ រ្សភលាងមូល 
្ូចមកមចងកឆុងម្ស៨២ថយព ៃកយ រ្សមយកុ�ធ កថខណ� េព២កងេព៣ កង្បបយ៥ថយព អពពយ) ៃកបេបជ�
ៃររកឆុងៃកយ រ្សភៃក្ពបជតច្កកម�ុជ។ កឆុងកយណព ម្លយង កភពកបយានត្មតវ សមមន
្បជុាបលពកេព១បក នចអកុវត�សមច្បបសមយកុ�ធបមកងមសាបដរនកូវ ា្បណព យបយ្ប្កតពៃកយង បមកជត។  

បនៃថ�េព៨ មខសពំ ឆី ា២០១៣ មកកចះពភក្តុមូលបក្យនអាពព សមមន្បជុាបលពក
ា្បូងៃកយ រ្សភ បងនមកបយចូលយមួពពយ�យ� ចយត កងឥស្យជកម្លមកចាបណ ប្ងកងបេ

ពបយសករអាពពកពតយ រ្សមយកុ�ធ គគឯកិត�ម មប៉ក បជធ  ្បរកគណនកមយបយកពតកមយកងនុត�សម៌ៃក
យ រ្សភ ឯកិត�ម ឈបម រលវយុណ ្បរកវ េតយង កពលយ រ្វ េ្ ឯកិត�ម បកុក ហកុក ្បរក
គណនបមរវ ពៃក្ពបជតច្កកម�ុជ កងឯកិត�ម កា ជ យ�យ� ចយតច្បប ។ កចះពភក្តុមូល
បកាកប៉ួញយតបឱពញថ សមមន្បជុា ា្បូងប្បម្ពបជសបតពភពយបសប្ពមំក្្ត នច
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្ប្ពបត�បឹាក បងនមកចាាចបមកកូយ ៉ុមបនបេ បហពនយ រ្សភនចបបពកសមមន្បជុាបលពកេព១ កង 
សមមន្បជុាបពញអង�យបសបខ�ួកបក�បនរ បបបេៀត បងនត្មតវយតមកកូយ ៉ុម ្ូចមកមចងកឆុងម្ស៨៨ 

ថយពអពពយ) ៃកយ រ្សមយកុ�ធ។   

្ូបចឆ កឆុងកពតបលេព៥ៃកយ រ្សភបក សមជកយ រ្សភលាង៦៨យបូៃកគណបក្្បជជក

កម�ុជ ចូលយមួសមមន្បជុា ា្បូងប្បម្ពបជសបតពភពយបសប្ពមំក្្ត។ បនរ បបមក យ រ្សភ 

នចបបពកសមមន្បជុាបលពកេព១ កងសមមន្បជុាបពញអង�បក�បនរ បប បហពននចបសេពបយអកុមមតបលពបជួ

លាងកនតម្លលមលយសាបឡងភគប្ចពកងចប់ តៃកចាកកួសមជកយ រ្សភលាងមូល បងនបគយព

សមកូយ ៉ុម្ូចមកកាណតបកឆុងម្ស៨៨ ថយពអពពយ) ៃកយ រ្សមយកុ�ធ ម្លយមួមក បយបបងងពតបជយងរ ដាល

រងម្យ។ 

សន�ិដ� ន 

កឆុងបយបាប ឆី តប្ជពសសាងតាតងប�ស�នណត�េព៥ ន ឆី ា២០១៣ គណបក្ចាកួកពពយាក

េេួលនសកនកឆុងសភ គគគណបក្្បជជកកម�ុជ (៦៨នសកន) កងគណបក្សប� �៉ ជត (៥៥ 

នសកន)។ បងនយយបយបចេ្បបកបថមកភពមក្ប្កតព គ.ជ.ប ាកបង្យន្គបបបណ�ប ង 

យបសបគណបក្សប� �៉ ជត បហពនយង បមកកាពូល ្ករម្បបក្សមយកុ�ធ ក៏ាកបចញ ព្បប �៉ បប យតគ.ជ.ប 

បបពកក�ះ បបសុវតងភព ប្ពម្ពបររ�ងផរ តបតួបលខលាងកន ម្លសង្ មនថមកភពមក្ប្កតព។ 

្ករម្បបក្សមយកុ�ធមកចាតតបបយសមកពតវ សព បហពនយកបឱពញថ លេ�រលៃកបយបាប ឆី តមកមក

បយម្ប្បរលបេ បហពនកាហុសបបចះកបេសក៏មកាកប៉ចលប្លបលេ�រលៃកបយបាប ឆី តបកម្យ។ 

អឆកសបងងតបយណរ ជត កងអក�យជត ម្លកឆុងបនយមួមកយង បមក ្ូចជ ICAPP កង CAPDI ាក

យេយ កងវនតៃម�ខ�សបថ បយបាប ឆី តនៃថ�េព២៨ មខកកងង ឆី ា២០១៣ ពតជាក្ប្ពបត�បឹ

បងនបសយ ព ្តបម្តតវ កងនុត�សម៌ បលបពជមកកាហុសបបចះកបេសបក�ចបក�ួចបងនអបចតនក៏បងន។ 

ថឆ កប ប្កនាកឆុងតាបកប កងពដពបលក ាកបរ�ពយយអបអយយេយ កងជូកពយជូកគណបក្្បជជកកម�ុជ 

កង្បជជកកម�ុជ ម្លាកសមម�ងនករនយបសបខ�ួកប្ជពសបយ ពសគណបក្្បជជកកម�ុជ យតបក� ប្កនា 

បជយងរ ដាលនណត�េព៥ បក�បឹបេៀត។  

គណបក្សប� �៉ ជតគយ កជប្មពសអេពប្រមតពពេេួលនកលេ�រលៃកបយបាប ឆី ត ម្ល

្បសូ្តបចញពពនករនយបសប្បជពលយ រ្ពត្ាក្បនបេ។ បលបពជបលក សម យង្ុព ាកប្បព្ាសប

ល្ចកល្គបបមបបយ៉ង កង្គបបយូបភពលាងអសប ប ព្ម្ពសប្មចក�ព្សបមព្សៃមយបសបខ�ួកប� នជននក
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យ រ្ម�ក�ពក៏បងន ក៏បយពតបនមតជបយពត្ម្ល បហពនយបសចុងប្បនមតមនួគតបយបសបគតបាក

យ ាលងរុតបឹបហពន។ ចាមណកកម� ាងជាយុញម្លាកបកពតបឡពងបងនបយយបួយមួគឆ ៃកគណបក្្បីាង

លាងពពយ នចកបងមកបនឋតបថយនូយអមងេងបេ។  


