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របាយការណស៍្តពីីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្ត 
នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ 

១. ស្បងេបការរកបឃីញ 
១.១ មនុការបបាោះបនន ត 
 មានបរោិកាសបភំតិបភំយ័ និងការរងំ្ោភសិទន ិ បំពានង្ៅង្លើអបកនង្ោ យ និងអបកតំណាងរាស្រសថ
គណ្បកសរបនងំបដល នង្កើតង្ឡើងោ៉ា ងគំវុកង្ៅកបុងរយៈង្ពល៥បខ ង្ដើមនប ២ំ០១៣ ជាពិង្សសង្ៅកបុងបខ
ឧសភា នប ២ំ០១៣។  
 ង្ោងតមការសង្ងាត តម ន ាទ នភាពនង្ោ យ និងរ យការណ៍្ង្សុើបអង្ងាត  នង្កើតង្ឡើង
ចាបត់ងំពីបខមករា នប ២ំ០១៣ រវូតមកដល់បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ង្បើង្ទាោះបីជាគ្មម នអំង្ពើវឹងានង្ោ យ
រវូតដល់របសួ នងិាល បធ់ងនធ់ងរ ប៉ាុបនថមានករណី្គរំាមកំបវង បភំតិបភំយ័ នងិការរខំានោយីបផបកនង្ោ យ 
 នង្កើតង្ឡើងជាបនថបនាធ ប ់ តងំពីមូល ឌ នមកកំរតិថ្នប កជ់ាតិ។ អាជាញ ធរមូល ឌ ន ជាពិង្សសង្មភូម ិ ង្មឃំុ
មយួចំនួន នគំរាមង្លើរបជាពលរដឌណាបដលខលួនយល់ថ្ន មនិមាននិនាប ការគ្មរំទគណ្បកសកានអ់ណំាច 
ោ៉ា ងង្ោច១៣ករណី្(1) ង្រកាមរបូភាពដូចជា ការោមោតរ់បជាពលរដឌមនិឲ្យចូលរមួាថ បក់ាររបជុំនានា
បដលង្រៀបចំង្ឡើងង្ យគណ្បកសមនិកានអ់ំណាច រខំានដល់ង្វទិកានានាបដលង្រៀបចំង្ឡើងង្ យគណ្បកស
ង្ផសងៗរ បថ់្ន “មនិរតូវអនុញ្ជដ តឲ្យគណ្បកសរបនងំណាង្លើកាល កសញ្ជដ គណ្បកសង្ៅមុខផធោះរបស់ខលួន
ង្នាោះង្ទ”។ កបុងង្នាោះបដរ មានការបំផ្ទល ញាល កគណ្បកសនង្ោ យ ោ៉ា ងង្ោចណាស់មាន៧ករណី្(2) (គតិ
រតឹមបខមករា ដល់បខឧសភា) ដូចជាង្ៅបខឧសភា នប ២ំ០១៣ ង្ៅរសុកពួក និងរសុករ ាទ គង ង្ខតថ
ង្សៀមរាប រឯី៣ករណី្ង្ទៀតរតូវ នង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថតបកវ បដលាល កគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិរតូវ ន    
បំផ្ទល ញ។ ចំង្ពាោះបញ្ជា ង្កើតង្ឡើងទាងំអស់ង្នោះ អងគការសងគមសីុវលិ នពិនតិយង្ឃើញថ្ន មនិ នចាតវ់ធិានការ
ផលូវចាបណ់ាមយួឲ្យ នមុងឹមា៉ា ត ់ ង្ដើមផនីាយំកអបករបរពឹតថទាងំង្នាោះង្ៅផថនាធ ង្ទាស  កព់ិនយ័តមចាប ់    
ង្ឡើយ។ អងគការសងគមសីុវលិសង្ងាតង្ឃើញថ្ន អាជាញ ធរមូល ឌ ន នង្ដើរតួនាទមីនិអពារកតឹយកបុងការបចក
អំង្ណាយរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជាដូចជាារ ៉ាងុ នងិសមាា រៈបដលខុសនឹងចាបង់្ ោះង្នប ត ជាពិង្សស
កបុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប តអាចចាតទុ់ក ជាការទិញសនលឹកង្នប ត។ 
 បរោិកាសបំភតិបំភយ័ នងិការរងំ្ោភសិទនិង្ៅដំណាកក់ាលមុនការង្ ោះង្នប តជាតិង្នោះ ង្ៅមនិទាន់
មានការធានាឲ្យ នង្ពញង្លញ ង្សរភីាពបង្ញ្ចញមត ិ និងទីោនរបកួតរបបជងង្សមើគ្មប ង្ទសរមាបក់ាររបកួត
របបជងការង្ ោះង្នប ត។ មានករណី្គំរាមកំបវងបផបកនង្ោ យង្ៅង្លើអបកនង្ោ យ សកមមជនគណ្បកស
មយួចំនួន ដូចជាករណី្គរំាមបថឹងវរបស់នាយករដឌមស្រនថីង្ៅង្លើគណ្បកសរបនងំ បដលបង្កា បង់្លខង្រៀងទី៤
គណ្បកសរបជាជនកមពុជាថ្ន “ង្លខ៤ នាយួំនចូលរសុក” ង្ោក គង ់គ្ម ំនិងករណី្សង្ោក សម រងសុ ីសទិត
ង្ៅង្រៅរបង្ទស ង្ យារជាបក់រណី្រពវមទណ្ឍ ង្ៅកបុងតុោការ។ រកមុអងគការសងគមសីុវលិកម៏ានការរពួយ
 រមាផងបដរផលប៉ាោះពាល់ដល់ការង្ ោះង្នប តរបស់របជាពលរដឌតមឆនធៈង្ យង្សរ ី តមរយៈការរពមានរបស់
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ង្ោកនាយករដឌមស្រនថីវ ុន បសន អនុរបធានគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ការង្ ោះង្នប តគ្មរំទគណ្បកសរបនងំ 
ដូចជាគណ្បកសង្ស្រង្កគ ោះជាតិជាង្ដើមង្នាោះ គឺនឹងបងាឲ្យមានសស្រង្កគ មម្ផធកបុងរបង្ទសកមពុជា និងសស្រង្កគ មជាមយួ
របង្ទសជិតខាងកមពុជា បដលជាការង្ ោះង្នប តង្ដើមផងី្ផធរពីសនថិភាពង្ៅកានស់ស្រង្កគ ម។ មនិបតប៉ាុង្ណាត ោះង្ោក
នាយករដឌមស្រនថី នង្លើកង្ឡើងថ្ន របបបខមររកវមអាចង្កើតង្ឡើងមថងង្ទៀត របសិនង្បើគណ្បកសរបជាជនកមពុជា
ចាញ់ង្នប ត។ ង្រពាោះថ្នជាកប់សថង កងកំោំងរប បអ់ាវធុ មស្រនថីនគរ ល កងង្ោធពលង្ខមរភូមនិធ កងរាជ
អាវធុវតទ រមួទាងំអងគរកសរបស់នាយករដឌមស្រនថីដង៏្រចើនសននកឹសនាន បម់ានសកមមភាពមនិអាពារកឹតយ មនិង្គ្មរព
តមចាបគ់ណ្បកសនង្ោ យ និងចាបង់្ ោះង្នប តបដលគ្មរំទគណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងរបនងំគណ្
បកសង្ផសងៗ។  
 ការបងលងរបស់នាយករដឌមស្រនថកីបុងការគ្មរំទឲ្យមានការង្ធវើ តុកមមរទងរ់ទាយធ ំការផសពវផាយទូរទសសន៍
រដឌ និងឯកជនោ៉ា ងខាល ងំ បដលអាចបង្ងាើតកំវឹងង្ៅទូទាងំរបង្ទសរបនងំនឹងង្ោក កឹម     សុខា(3) បដលជា
របធានសថីទីគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នងិ នបង្ងាើតបរោិកាសអសនថិសុខដល់ង្មដកឹនាគំណ្បកសរបនងំ
ង្នោះ។ ជាកប់សថង ម្ងងទ១ី០ បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ មានវវូងមនុសស នោតឡ់ាន និងង្ោក កឹម សុខា។   
 របពន័នផសពវផាយទូរទសសន ៍សីុធីអិន (CTN), ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា (TVK),  យន័ពត័ម៌ាន (Bayon 
news) និងវទិយុFM105 កបុងអំឡុងបខមករា ដល់កុមាៈ ២០១៣ រកង្ឃើញថ្ន ទូរទសសន ៍នផសពវផាយមនិ   
សមធម ៌ នងិលំង្អៀងោ៉ា ងខាល ងំង្ៅរក ឬគ្មរំទង្មដឹកនាគំណ្បកសកានអ់ណំាច ង្វើយរបនងំង្មដឹកនាគំណ្
បកសរបនងំ(4)។ ការបង្ញ្ចញង្ ម្ ោះ និងមតិង្ោកអនុរបធានគណ្បកសរបជាជនកមពុជា វ ុន បសន រតូវ ន
ទូរទសសន ៍ និងវទិយុផាយរវូតដល់ជាង៤,០០០ដង ប៉ាុបនថង្មដឹកនាគំណ្បកសរបនងំទាងំពីរនាកង់្ោក     
សម   រងសុ ីនិងង្ោក កមឹ សុខា រតូវ នផាយភាគង្រចើនតមវទិយុ FM105  នបត១២០០ដង ចំបណ្កង្ម
ដឹកនាគំណ្បកសវវ ើនសីុនបុចិ ង្ោក ញិក ប ុនម្ឆ របមាណ្១៧០ដងប៉ាុង្ណាត ោះ។  
 មា៉ាងវញិង្ទៀត ការដកសមាជិកភាព នងិបងាករ កប់ខតំណាងរាស្រសថរបស់គណ្បកសនង្ោ យ 
ង្ យបឡកគណ្បកសរបនងំ បដលបង្ងាើតការបករាយចាប ់ និងការអនុវតថនរ៍ដឌធមមនុញ្ដ (5) កបុងកំរតិបដវិាទ
ធងនធ់ងរ។ ពិង្សសការពិភាកា និងអនុមត័ចាបស់ថីពី “ការរបនងំការមនិទទួលាគ ល់ឧរកិដឌកមមបដលរបរពតឹថ
ង្ឡើងកបុងរយៈកាលកមពុជារបជាធិបង្តយយ”  នង្ធវើង្ឡើងង្ យរបញាបរ់បញាល់បដលគ្មម នការចូលរមួពិភាកា 
និងង្ដើមផបីំង្រ ើផលរបង្ោជនន៍ង្ោ យកបុងនយ័ង្ឆលើយតបមតិង្ោក កឹម សុខា ទាកទ់ិនការបករាយគុកទួល

                                                           

(3) ការទាមទារឲ្យង្ោក កឹម សុខា សំុង្ទាសចំង្ពាោះពាកយសំដីនិោយមនិរតឹមរតូវ ទាកទ់ិនគុកទួលបសលងរបស់របបបខមរ
រកវម 
(4 ) តមរ យការណ៍្ខុមបស្រវវលង្ៅង្លើរបពន័នផសពវផាយ 
(5) មារត៩៥ កបុងករណី្មានសមាជិក...ឬរ សចាកសមាជិកភាពបដលង្កើតង្ឡើង៦បខ ោ៉ា ងតិច មុនចបន់ីតិកាល រតូវ
ចាតក់ារង្រជើសតងំជំនួសសមាជិកង្នាោះតមលកេខណ្ឍ កបុងបទបញ្ជជ ម្ផធកបុងរដឌសភា និងកបុងចាបង់្ ោះង្នប ត។ 
មារត៧៦៖ រដឌសភាមានសមាជិកោ៉ា ងតិច១២០រូប។ 
មារត៥១៖ រពោះរាជាណាចរកកមពុជាអនុវតថនង្ោ យរបជាធិបង្តយយង្សរពីវុបកស។ 
មារត៧៧៖ តំណាងរាស្រសថ អាណ្តថិអាជាញ បញ្ជជ ទាងំឡាយរតូវទុកជាង្មាឃៈ។ 
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បសលង និងឧរកដិឌកមមបខមររកវម។ ការដឹកនាាំទ បន័ធំៗ របស់រដឌទាងំមូល គឺសទិតង្ៅង្រកាមគណ្បកសរបជាជន
កមពុជាបតមយួបដលអវតថមានដំង្ណ្ើ រការរបជាធិបង្តយយពវុបកសកបុងអំឡុងង្ពលង្ ោះង្នប តង្នោះ។ 
 ាទ នភាពខាងង្លើគ្មម នភាពយុតថិធមក៌បុងការង្ ោះង្នប ត ជាមយួការមនិទានង់្ ោះរាយជាកោ់ក ់
ង្ដើមផធីានាសិទនិអបកង្ ោះង្នប តជាង១ោននាក ់ (ខុស ឬ តង់្ ម្ ោះ) និងការមនិង្ជឿទុកចិតថង្លើសមាសភាព   
គណ្ៈកមាម ធិការជាតិ/គណ្ៈកមាម ការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តរគបលំ់ បថ់្នប កន់ាមំកនូវការ តប់ងក់តិានុភាព
ទាងំមូលម្នការង្ ោះង្នប ត។ 
១.២ អាំឡងុបពលបបាោះបនន ត 
១.២.១.បពលបោស្នាបបាោះបនន ត និងថ្ថៃបបាោះបនន ត 
១.២.១.១ បពលបោស្នាបបាោះបនន ត 

អងគការសងគមសីុវលិបដលតម ន និងសង្ងាតការណ៍្ដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣  នសង្ងាតង្ឃើញាទ នភាពវជិជមាន ភាពមនិរបរកតី និងភាព
មនិង្សមើគ្មប មយួចំននួកបុងអំឡុងង្ពលង្នាោះ។ ាទ នភាពនង្ោ យមានការធូររាសង្ យារបត
អំង្ពើវឹងាមានការងយចុោះង្រចើន ង្បើង្របៀបង្ធៀបជាមយួអាណ្ណិ្តថមុនៗ អំង្ពើវឹងាធងនធ់ងរ
នង្ោ យ នធាល កចុ់ោះោ៉ា ងង្រចើន និងរពោះមោកសរត នង្លើកបលងង្ទាសឲ្យង្ោក សម រងសុ ី
ង្ យង្ោងតមលិខិតង្សបើសំុរបស់សង្មថចនាយករដឌមស្រនថី រពមទាងំពំុមានការរខំានរារាងំដល់ដំង្ណ្ើ រ
ការង្ោសនារបស់គ្មត។់ បបនទមង្លើសពីង្នោះរបជាពលរដឌកមពុជាជាពិង្សសយុវជន មានការយល់ដឹង
អំពីសិទនកិបុងសងគមរបជាធិបង្តយយង្ យពួកង្គ នចូលរមួោ៉ា ងសកមមកបុងយុទននាការង្ោសនាង្ ោះ
ង្នប តោ៉ា ងង្រចើន បដលខុសពីអាណ្តថិមុនៗ ង្វើយរបជាពលរដឌកមពុជាោ នបង្ញ្ចញមតិនង្ោ យ
របស់ខលួនង្ៅតមទីាធារណ្ៈនានាង្ យពំុមានការភយ័ខាល ច។ ជាពិង្សសរបជាជនជាង្រចើនមនិង្ជឿ
ងបង់ល់ង្លើគណ្បកសណាមយួង្ឡើយ។ 

រកាវវីកទី១៖ ករណី្ោតកមមង្ៅង្លើសកមមជនគណ្បកសនង្ោ យពីនប ១ំ៩៩៣ដល់២០១៣ 

 
 របជាពលរដឌ នតម នសកមមភាពគណ្បកសបដលង្គគ្មរំទមុននឹងបនថគ្មរំទ។ របពន័ន

ផសពវផាយសងគមដូចជា៖  Facebook, Twitter, Youtube…មានការរកីចំង្រ ើនកបុងការផសពវផាយ
ពត័ម៌ានពាកព់ន័ននឹងការង្ ោះង្នប ត និងង្គ្មលនង្ោ យរបស់គណ្បកសនង្ោ យង្ៅដល់របជា
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ពលរដឌ។ ទនធឹមនឹងភាពវជិជមាន ង្គកស៍ង្ងាតង្ឃើញភាពអវជិជមានមយួចំននួផងបដរ។ ភាពមនិរបរកតី
ទាងំង្នាោះមានដូចជា៖ បញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តមានភាពង្ ៉ា ង ចំនួនម្នអបកង្ ោះង្នប តង្លើសពី
១០០% បដលនាឲំ្យមានមនធិល ថ្នមានការបនលំសនលឹកង្នប ត ង្វើយអបកបដល នង្ ោះង្នប តកនលងមក
មយួចំននួមនិមានង្ ម្ ោះ និង ន តង់្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត។ ការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថ
សញ្ជដ ណ្សរមាបឲ់្យការង្ ោះង្នប តដង៏្រចើនង្លើសលុប បដលចំននួខលោះពំុមានភាពរតឹមរតូវ និងតមាល ភាព 
កបុងង្នាោះ ១,០៩៨,៨៩៣សនលឹក  នង្ចញកបុងការង្ ោះង្នប តមុនៗ និងកបុងការង្ ោះង្នប តង្លើកង្នោះ
មានចំននួជាង៧០០,០០០សនលឹកបបនទមង្ទៀត។ បបនទមង្លើសពីង្នោះ មស្រនថីរាជការ កងកមាល ងំរប ប់
អាវុធ ថ្នប កដឹ់កនា ំនិងមស្រនថីរ ឌ ភ ិល នង្ធវើសកមមភាព និងដឹកនាកំារង្ោសនាង្ ោះង្នប ត រពមទាងំ
ង្របើរ ស់ធនធានរដឌបងមង្ទៀតផង។ អាជាញ ធរង្ខតថមយួចំនួន នោមោតទី់កបនលងាធារណ្ៈមយួ
ចំននួមនិឲ្យង្ធវើការបវកផួន ឬជបួរបជំុង្ធវើសកមមភាពង្ោសនាង្ ោះង្នប ត បដលង្ធវើឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់ភាព
ង្សរ ីនិងយុតថិធមម៌្នដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត។  

កបុងដំង្ណ្ើ រការង្ោសនា ង្គង្ឃើញមាន ការរខំាន និងង្របើវឹងាខលោះៗ ជាពិង្សសង្ពលមាន
កផនួដបងាប៉ាោះគ្មប ។ង្វើយកម៍ានមានការង្របើរចនាសមពន័នរដឌ និងឯកជនគំរាមកំបវង និងគ្មបសងាតង់្ៅ
ង្លើអបកង្ ោះង្នប តឲ្យង្ ោះង្នប តគ្មរំទគណ្បកសណាមយួផងបដរ។ ជាមយួគ្មប ង្នោះបដរ ង្គក ៍នសង្ងាត
ង្ឃើញពីភាពមនិង្សមើគ្មប កបុងង្ពលង្ោសនា   ង្ ោះង្នប តង្នោះផងបដរ។ គណ្បកសកានអំ់ណាចរគបរ់គង
ង្ពញ៣០ម្ងងង្ៅទីកបនលងាធារណ្ៈមយួចំននួផ្ទថ ចមុ់ខកបុងយុទននាការង្ោសនារបស់ខលួន។        
គណ្បកសបដលមានធនធានង្រចើន នង្របើរ ស់ង្រចើនង្លើសលបង់្លើគណ្បកសបដលមានធនធានតិច
តចួនូវាល កសញ្ជដ ង្ោសនាង្ៅតមដងផលូវ និងតមទីាធារណ្ៈនានាង្ យពំុង្សមើភាពគ្មប ។ ការង្របើ
រ ស់របពន័នផសពវផាយកបុងរសុក(វទិយុ និងទូរទសសន.៍..)មានភាពលំង្អៀងង្រចើនង្លើសលបង់្ៅង្លើ
គណ្បកសកានអំ់ណាច។ 
១.២.១.២ ថ្ថៃបបាោះបនន ត 

ង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប តង្នោះ បនធបា់ទ នការណ៍្ង្ ោះង្នប ត យល់ង្ឃើញថ្ន ដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តង្ៅម្ងងទី២៨     
បខកកា  នប ២ំ០១៣ង្នោះ  នរបរពឹតថង្ៅរសបតមរបតិទិន បដល នង្រគ្មងទុករបស់គ.ជ.ប ង្បើង្ទាោះបីជា
មានអំង្ពើវឹងាតិចតចួ និងភាពមនិរបរកតខីលោះ នង្កើតង្ឡើងកបុងកំឡុងង្ពលម្ងងង្ ោះង្នប តង្នោះ។  

ោ៉ា ងណាមញិ សំរាបក់ារង្ ោះង្នប តនីតិកាលទ៥ីង្នោះ របជាពលរដឌមានការចូលរមួោ៉ា ងសកមមកបុងការ
ង្ ោះង្នប ត។  
 រកង្ឃើញភាពមនិរបរកតីរបមាណ្ចំននួ១១,១៣៩ករណី្ បដលង្កើតង្ឡើងកបុងង្ពលង្ ោះង្នប ត និង
របមាណ្២៦៣ករណី្បដលមានភាពមនិរបរកតីង្កើតង្ឡើងកបុងង្ពលរាបស់នលឹកង្នប ត បដលកបុងង្នាោះភាគង្រចើន
ទាកទ់ងង្ៅនឹងការ តង់្ ម្ ោះ នងិរកង្ ម្ ោះមនិង្ឃើញ រពមទាងំអាជាញ ធរមានវតថមានង្ៅតមការោិល័យ
ង្ ោះង្នប ត។  
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 មានភាពមនិរបរកតី ង្រចើនជាងមយួមុនឺមយួពាន ់ និងតមការសិការាវរជាវរបស់ខុមបស្រវវលង្ៅ
ង្លើអបកមានសិទនិង្ ោះង្នប តបដលគ្មម នាប មទឹកង្មម ង្ៅង្លើចងាុលម្ដបង្កា ញថ្ន៤៨% នង្ៅដល់ការោិល័យ
ង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថពកួគ្មតម់និ នង្ ោះង្នប ត ង្ យាររកង្ ម្ ោះ ឬរកការោិល័យង្ ោះង្នប តមនិង្ឃើញ គ្មម ន
ឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ង្របើរ ស់កបុងការង្ ោះង្នប ត និងខុសទិនបនយ័កបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តជាង្ដើម។ 
ចំបណ្កការសង្ងាតរបស់អងគការតមាល ភាពកមពុជា និងសមពន័នង្ដើមផសុីចរតិភាព និងគណ្ង្នយយភាពសងគម  ន
រកង្ឃើញថ្ន ៦០%ម្នការោិល័យង្ ោះង្នប តរបជាពលរដឌមានឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្រតមឹរតូវប៉ាុបនថមនិ
អាចរកង្ ម្ ោះង្ឃើញកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត។ 

បបនទមង្ៅង្លើង្នាោះង្ទៀត មានភាពមនិរបរកតីង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប តបដលង្កយនឹងប៉ាោះពាល់ដល់លទនផល
ង្ ោះង្នប តគឺអាចង្កើតមានង្ៅកបុងង្ខតថកណាថ ល ង្ខតថបនាធ យមានជយ័ និងង្ខតថង្សៀមរាប ង្រពាោះថ្នសនលឹកង្នប ត
ខុសគ្មប រវាងគណ្បកសមយួ ង្ៅគណ្បកសមយួង្ផសងង្ទៀត ង្ដើមផទីទួល នអាសនៈង្ៅសល់ចុងង្រកាយគឺមាន
ចំនួនតិចតួចរតឹមរយង្ៅពានស់ង្មលងង្នប ត ជាពិង្សសករណី្ង្ៅង្ខតថកណាថ លគឺរតឹមបត ១៦៨សនលឹកង្នប ត ឬ 
០.៣% ម្នចំនួនសនលឹកង្នប តមធយមភាគចុងង្រកាយ បដលអាចបរបរបួលអាសនៈមយួង្ៅសល់ចុងង្រកាយ។ កំរតិ
ភាពមនិរបរកតីង្ៅង្ខតថកណាថ លកម៏ានង្រចើនគួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍្ផងបដរ ជាពិង្សស ង្គង្ឃើញមានការោិល័យ
ង្ ោះង្នប តង្លខ ១២០៤ ង្ៅឃំុាា ងភប ំ រសុកាា ងរតូវបិទមុនង្ពលកំណ្ត។់   និងម៉ាាងង្ទៀតភាពមនិរបរកតី
ង្ យគ្មម នរ យការណ៍្លទនផលង្ ោះង្នប តទរមង១់១០៨ង្ៅ៨ការោិល័យង្ ោះង្នប តកបុងសង្កា តត់ង្មម  រកុង
តង្មម  និង ការបរបរបួលចំនួនសនលឹកង្នប តមនិ នការ និងសង្មលងង្នប តគណ្បកស។ អវបីដលគួរឲ្យកតសំ់គ្មល់ 
ភាគរយម្នអបកង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប តមានកំរតិទាបរតមឹបត៦៨% បដលមានការងយចុោះង្បើង្ធៀបនឹងការង្ ោះង្នប ត
ជាតិអាណ្តថមិុន។  

១.៣ ប្កាយបពលបបាោះបនន ត 
មានការរពួយ រមាអំពីាទ នការណ៍្ម្នភាពចរមូងចរមាសអំពីការខុសគ្មប ម្នលទនផលង្ ោះង្នប ត និង

ភាពមនិរបរកតីង្ ោះង្នប តបដលង្ធវើង្អាយមានាទ នការណ៍្នង្ោ យតនតងឹ។ គ.ជ.ប គណ្បកសរបជាជន
កមពុជា នងិគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ មនិទាន់្ នង្ៅរកភាពរសុោះរសួលគ្មប អំពីការបង្ងាើតគណ្ៈកមមការចរមោុះ
ពិង្សស ង្ដើមផងី្សុើបអង្ងាតភាពមនិរបរកតមី្នការង្ ោះង្នប ត។ មា៉ាងង្ទៀត គ.ជ.ប មនិមានយនថការ 
ឬសកមមភាពជាកោ់កង់្ឆលើយតបនឹងការទាមទារង្បើកកិចចង្សុើបអង្ងាតង្ទ ប៉ាុបនថ គ.ជ.ប ោកម់ានបណំ្ងឱ្យ
ដំង្ណ្ើ រការង្ ោះរាយទំនាស់ ឬបណ្ថឹ ងង្ ោះង្នប តង្ៅតមទំោប ់ និងរបតទិនិរបស់ខលួនង្ យមនិ ន
ពិចារណាអំពទីំវមំ្នភាពមនិរបរកតី បដលអាចប៉ាោះពាល់ដល់លទនផលង្ ោះង្នប ត នងិសិទនិអបកង្ ោះង្នប ត។ 

មានសំង្ណ្ើ ពីគណ្បកសរបនងំកបុងការបង្ងាើតឲ្យមានការង្សុើបអង្ងាតង្ៅង្លើភាពមនិរបរកតីបដល ន
ង្កើតង្ឡើងង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប ត ង្ យកបុងង្នាោះខុមបស្រវវលតងនាមឲ្យបនធបា់ទ នការណ៍្ នង្សបើដល់ គ.ជ.ប 
បង្ងាើនតមាល ភាពបបនទមកបុងការង្បើកចំវរបផបកឯការដូចជា ង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” ង្ យផថល់កំណ្តង់្វតុ
រាបស់នលឹកង្នប តទំរង១់១០២ ង្ដើមផងី្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលង្ ោះង្នប តតមការោិល័យនីមយួៗ, ផថល់បញ្ជ ី
ង្ ម្ ោះអបកបដល នង្ ោះង្នប តង្វើយ(បញ្ជ ីង្ ម្ ោះបដល នង្របើរ ស់ង្ៅតមការោិល័យង្ ោះង្នប ត) នងិ
អនុញ្ជដ តឲ្យងតចំលងគល់បញ្ជ ីម្នលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្សរមាបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្ៅង្ខតថមយួចំនួ
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ន។ ង្ យបឡកគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) ង្ដើមផធីានាតមាល ភាពកបុងការង្ ោះ
រាយភាពមនិរបរកតមីានភាពមនិចាស់ោស់ ថ្ននឹងសវការផថល់ឯការទាងំង្នាោះ បដលង្ពលខលោះមស្រនថីគ.
ជ.ប នោិយជាមយួអបការពត័ម៌ានថ្ន មនិអាចឱ្យចមលងឯការទាងំង្នាោះ នង្ទ ង្រកាមង្វតុផល«ការពារ
សិទនិឯកជនរបស់បុគគល»។  

មានការបនថបំភតិបំភយ័ និងការគំរាមកំបវងរង្ យមានការង្រជៀតបរជកពីរ ឌ ភ ិល និងកងកមាល ងំ
រប បអ់ាវធុកបុងអំឡុងង្ពលង្ ោះរាយទំនាស់ង្ ោះង្នប ត និងមានការខកចតិថអំពីការខវោះភាពយុតថធិមក៌បុងការ
ចាតប់ចង នងិការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងង្ៅង្លើភាពមនិរបរកតីបនការង្ ោះង្នប ត ង្រពាោះគ្មម នការអង្ងាតង្ យតមាល
ភាព។ បនធបា់ទ នការណ៍្ម្នអងគការ សមាគមមនិបមនរ ឌ ភ ិលក ៏នង្សបើឲ្យរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  និងគ.ជ.ប   
ពិនិតយការង្ ោះង្នប តង្ឡើងវញិង្ៅការោិល័យ ១២០៤ នងិរាបស់នលកឹង្នប តង្ឡើងវញិង្ៅសង្កា តត់ង្មម  រកុងត
ង្មម  ង្សបើឲ្យរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  និងគណ្បកសនង្ោយ យសំខាន់ៗ យកចតិថទុក កក់បុងការង្ ោះរាយវវិាទ
ង្ ោះង្នប តតមរយៈការសិការាវរជាវ ការអង្ងាត ង្ យមានការរសុោះរសួលគ្មប របកបង្ យតមាល ភាព។  

រ ឌ ភ ិល ន កព់រង្កយកងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ និងង្រគឿងយុទនភណ្ឍ ង្ោធា  បណាថ លឲ្យមានការ
បំភតិបំភយ័ ដល់របជាពលរដឌ រពមទាងំមានការង្ចាទរបកានត់មផលូវតុោការង្ៅង្លើយុវជន និងយុវតីបនួនាក់
ទាកទ់ិននងឹការជូនផ្ទា ដល់កងកំោំងរប បអ់ាវធុ។ 

ការបំភតិបំភយ័ងមីមយួង្ទៀត ង្រកាយម្ងងង្ ោះង្នប ត អាជាញ ធរមូល ឌ ន នបងេំមាច ស់ង្នប ត  ង្អាយផថិតង្ម
ម្ដគ្មរំទលទនផលង្ ោះង្នប ត បដលង្ៅមានភាពចរមូងចរមាសង្ៅង្ឡើយ។ មានការរាយការណ៍្ពីសំណាក់
មាច ស់ង្នប តថ្ន មានការគំរាមកំបវងង្ៅកបុងតំបនម់យួចនំនួដូចជា សង្កា តអ់ូរឬសស ី សង្កា តរ់សោះចក សង្កា ត់
ពងទឹក សង្កា តប់ងឹ ៉ា ោ៉ា ប សង្កា តទ់ួលាវ យម្រព១ សង្កា តប់ឹងង្កងកង២ និងសង្កា តច់ាកអ់បរងង្លើ។ ទង្ងវើ
ទាងំង្នោះគឺជាការរងំ្ោភចាប ់និង ជាការរងំ្ោភោ៉ា ងធងនធ់ងរ ង្ៅង្លើង្សរភីាពបង្ញ្ចញមតិរបស់មាច ស់ង្នប តង្ៅ
កមពុជា។ ង្លើសពីង្នោះង្ៅង្ទៀត ទង្ងវើង្នោះ នគំរាមកំបវងដល់សិទនរិកាការសមាង តរ់បស់មាច ស់ង្នប ត និងបង្ងាើន
នូវភាពតនតឹង និងការភយ័ខាល ចបដលកំពុងង្កើតមាន។ ញតថិទាងំឡាយណាបដលង្ធវើង្ឡើងង្រកាមរបូភាពបងេិត
បងេំ នងឹពុំជួយ អវដីល់ភាពទទលួយក នម្នលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប តង្នាោះង្ទ។    ទង្ងវើរបស់
អាជាញ ធរបដនដីបបបង្នោះ វាកានប់តង្ធវើង្អាយខូចដល់សុចរតិភាពម្នកិចចដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត។  

មានការឯកភាពគ្មប រវាងគណ្បកសនង្ោ យទាងំពីរកបុងការបង្ងាើតគណ្ៈកមមការចរមុោះកបុងការង្សុើប
អង្ងាតង្លើភាពមនិរបរកតីម្នដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តនាម្ងង២៨ កកា  ២០១៣ ង្នោះ នងិការឆលងង្ឆលើយលិខិតម្ន  
ង្មដឹកនាគំណ្បកសទាងំពីរអពំីការបនថការចរចា ប៉ាុបនថមនិមានការវវិតថនរ៍កីចង្រមើនង្ៅមុខ បដលបងាឲ្យមានវវិាទ
ង្ ោះង្នប តកានប់តមានភាពសមុគាម ញង្ឡើង និងតនតឹង បដលអាច្នង្ៅដល់ការរបទូសរាយកបុងសងគមដ៏
ធងនធ់ងរ។ ង្ យយល់ង្ឃើញអំពីាទ នការណ៍្បបកបង្នោះ បនធបា់ទ នការណ៍្ម្នអងគការ សមាគមមនិបមនរ ឌ      
ភ ិ   ល  នផថល់នូវសំង្ណ្ើ ជាកោ់កថ់្ន គណ្បកសនង្ោ យទាងំពីរគួរបញ្ជូ នរបតិភូជានខ់ពស់ង្ដើមផជីបជក
គ្មប អំពីការបង្ងាើតគណ្កមមការង្សុើបអង្ងាតចរមុោះជាបនាធ ន ់ ង្ដើមផអីង្ងាតង្ៅង្លើភាពមនិរបរកតីបដលអាចង្ធវើឲ្យ
ប៉ាោះពាល់ដល់លទនផលង្ ោះង្នប ត និងបបនទមបផនការ កំបណ្ទរមងសំ់ខាន់ៗ ង្ៅអនាគត។ បដលកបុងង្នាោះមាន
ការង្សបើឲ្យមានសមាសភាពង្ៅកបុងគណ្ៈកមមការចំរោុះពិង្សសបដលមានដូចជា តណំាងគណ្បកសរបជាជន   
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កមពុជា, តំណាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ, អងគការសវរបជាជាតិ នងិអងគការអនថរជាតជិាអបកសង្ងាតការណ៍្ នងិ
កអ៏ាចផថល់បង្ចចកង្ទស ចំបណ្កអងគការសងគមសីុវលិ ជាអបកង្សុើបអង្ងាត(ផថល់រ យការណ៍្ពីលទនផល
រាវរជាវ និងអនុាសន)៍។ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ជាអបកសរមបសរមួលការរបជុំ និង
អបកគ្មរំទផថល់ពត័ម៌ាន និងឯការពាកព់ន័នចា ំចក់បុងការអង្ងាតរាវរជាវ។ (កណំ្តសំ់គ្មល់៖  គណ្បកសស
ង្ស្រង្កគ ោះជាតិ និងគណ្បកសរបជាជនកមពុជាជារបធានផ្ទល ស់ង្វនម្នគណ្កមមការង្នោះ បដលជាអបកសង្រមចទំវមំ្ន
ការអង្ងាតរាវរជាវ ង្វើយជាអបកសង្រមចយកអនុាសនពី៍ការអង្ងាតរាវរជាវង្ៅឲ្យគ.ជ.ប អនុវតថន។៍) 

បនាធ បព់ីការង្ចញលទនផលង្ ោះង្នប តផលូវការរបស់គ.ជ.ប ង្ៅម្ងងទី០៨ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣រចួមក 
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នង្ធវើមោ តុកមមអវឹងាង្លើកទី២ ចនំួនបីម្ងង ពីម្ងងទ១ី៥ ដល់១៧ បខកញ្ជដ  នប ំ
២០១៣ ង្ យមានអបកចូលរមួរាបម់ុនឺនាកទ់ាមទាររកយុតថធិម។៌ មានការរោិះគនអ់ំពីការរាយបនាល លួស នងិបិទ
រ ងំផលូវ មនិឲ្យអបកដំង្ណ្ើ រឆលងកាត ់ជាមូលង្វតុម្នវឹងារវាងពលរដឌ និងកមាល ងំរប បអ់ាវធុបដលនាឲំ្យមាន
រពឹតថិការណ៍្ប៉ាោះទងគិចវិងាង្កើតង្ឡើងង្ៅាព នកាល់ងបល់រវាងសមតទកិចចរាបរ់ាយនាក ់ រប បង់្ យបខល 
ដំបង រគ្មបប់បកបផសង កាងំ្ភលើងរគ្មបព់ិត ជាមយួនងឹរកុមអបកតវា៉ា របមាណ្ជិត ៣០នាក ់ោ៉ា ងង្ោចណាស់ ន
បណាថ លឲ្យមនុសសមាប ក ់ាល ប១់៥នាករ់ងរបសួ នងិមនុសស៦នាក ់រតូវសមតទកិចចចាបខ់លួន។  

   

   

រូបភាពទី១៖ ការង្ធវើ តុកមមរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ និងការរាយបនាល លួសបិទផលូវ 
 
ង្ដើមង្ឡើយ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាោកដូ់ចជា នយល់រសបង្ដើមផបីង្ងាើតគណ្ៈកមមការចរមុោះ

ង្ដើមផងី្សុើបអង្ងាតភាពមនិរបរកតកីបុងង្ពលង្ ោះង្នប តបដលង្សបើង្ យគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្នោះង្បើង្ោងង្លើ
របាសនរ៍បស់ ង្ោក វ ុន បសន ង្បកេជននាយករដឌមស្រនថីម្នគណ្បកសរបជាជនកមពុជា កាលពីម្ងងទ៣ី១ បខ  
កកា  នប ២ំ០១៣ កបុងង្ពលចុោះពិនតិយការ ឌ នសងា់ព នអាកាសសធឹងមានជយ័។ ង្រកាយជំនួបចរចាជាង្រចើន
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ង្លើកង្រចើនាររវាងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា នងិគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាបបរជា
បដិង្សធយនថការម្នគណ្ៈកមមការចរមុោះង្ៅវញិ។ 

មានជង្មាល ោះនង្ោ យបបនទមង្លើទំនាស់ង្ ោះង្នប តបដលជង្មាល ោះង្នោះមនិរតឹមខុសគ្មប អំពីខលមឹារ ប៉ាុបនថ
កម៏ានការមនិទុកចិតថគ្មប កបុងការសនធនា។ ការវវិតថនម៍្នជង្មាល ោះង្នោះអាចង្ចញលទនផលតមរបូភាពង្ផសងៗបដល
បនថការចរចា និង នសង្រមចការរសុោះរសួលង្ យបង្ងាើតបរោិកាសង្ជឿទុកចិតថគ្មប វញិ និងមានកិចចរពម
ង្រពៀងចាស់ោស់។ ង្ៅកបុងករណី្ង្នោះមានការលំ កជាខាល ងំបដលង្សធើរមនិមានលទនផលម្នដំង្ណាោះរាយ
នង្ោ យ។ ម៉ាាងង្ទៀត ជង្មាល ោះទាងំង្នោះនឹងកាល យង្ៅជាវបិតថិនង្ោ យធងនធ់ងរ និងយូរអបងវង ង្វើយមានរបូ
ភាពកបុងការទាមទារឱ្យង្ ោះង្នប តង្ឡើងវញិង្ៅកបុងអាណ្តថ។ិ មានការង្កើនកំង្ៅខាល ងំង្រពាោះថ្ន ភាគាីមគីណ្
បកសទាងំពីរខិតខ ំ រកកមាល ងំសមាព ធ កង់្ៅង្លើគ្មប ង្ៅវញិង្ៅមក។ កមាល ងំសមាព ធនឹងមនិង្កើតមានង្ យសនថិ
វធិីង្ទៀតង្ឡើយ របសិនង្បើង្ៅង្ពលបដលកមាល ងំ កស់មាព ធរបស់មាច ស់ង្នប តបបររតូវ នបស្រង្កា បោ៉ា ងខាល ងំ        
កាល ង្ យកងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ។ ករណី្ង្នោះនឹងអាចនាមំកនូវការបោះង្ រ និងអំង្ពើវឹងា ង្វើយបដលពិ ក
ការ ៉ា នរ់បមាណ្ អំពីោនភិយ័អវជិជមាន។ 

២. ការវាយតថ្មៃបៅបលីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥នន ាំ២០១៣ 
ខុមបស្រវងលជាមយួបនធបា់ទ នការណ៍្ម្នសមពន័នអងគការសងគមសីុវលិ  នង្ធវើការវាយតម្មលអំពដីំង្ណ្ើ រការ 

និងការចាតប់ចងការង្ ោះង្នប តទាងំមូល (កបុងអំឡុងង្ពល និងង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប ត) ម្នការង្ ោះង្នប តង្រជើស
តងំតំណាងរាស្រសថ នីតិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣ថ្ន «មនិទានង់្សរ ី និងយុតថិធមង៌្ទ» ង្បើង្ទាោះបីជាមានការងយចុោះ
ករណី្វិងាធងនធ់ងរ នងិគ្មម នការសមាល បស់កមមជន អបកនង្ោ យ និងការចូលរមួោ៉ា ងសកមមរបស់យុវជនកបុង
យុទននាការង្ ោះង្នប តកង៏្ យ។  

យុតថិធម ៌ និងសុចរតិភាពកបុងការង្ ោះង្នប តង្លើកង្នោះ នធាល កចុ់ោះ ង្បើង្ធៀបជាមយួការង្ ោះង្នប តមុនៗ 
ចាតប់ចងង្ យគណ្ៈកមាម ធកិារជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គ.ជ.ប) បដលសទិតង្ៅង្រកាមសថង ់រអនថរជាត ិ  ការ
ង្ ោះង្នប តង្សរ ី និងយុតថិធមរ៌ចួង្ៅង្វើយ។ មានបញ្ជា សំខាន់ៗ មនិរតូវ នបកលមាបដលប៉ាោះពាល់ដល់ដំង្ណ្ើ រ
ការ និងការចាតប់ចងរមួមាន ៖ 

ក) គ្មម នភាពង្សមើគ្មប កបុងការផសពវផាយ និងការង្របើរ ស់ របពន័នផសពវផាយរមួមាន ទូរទសសន ៍នងិវទិយុ 
ជាង្រចើនង្លើសលុប នផាយលំង្អៀងោ៉ា ងខាល ងំង្ៅរកគណ្បកសកានអ់ំណាច ង្វើយផសពវផាយរបនងំង្ៅ
នឹងគណ្បកសដម្ទង្ទៀត។  

ខ) បរោិកាសខវោះអពារកតឹយ និងការង្រជៀតបរជករបស់រ ឌ ភ ិល អាជាញ ធរមូល ឌ ន កងកមាល ងំ
រប បអ់ាវធុ កងនគរ ល និងមស្រនថតុីោការ បដល នង្ធវើសកមមភាពង្ោសនាង្ ោះង្នប ត និងគ្មរំទគណ្
បកសកានអ់ណំាច រពមទាងំរារាងំរបនងំនឹងគណ្បកសនង្ោ យង្ផសងង្ទៀត។  

គ) បញ្ជា បញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប ត ង្ ម្ ោះសធួនរបមាណ្ជាង ាមសិបមុនឺង្ ម្ ោះ ជាពិង្សសការ
ង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្សំរាបប់ំង្រ ើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្នោះមានរវូតដល់ជាងមយួោនលិខិត កបុងង្នាោះ
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មានភាពមនិរបរកតជីាង្រចើន រមួទាងំ ការលុបោង នភាល មៗនូវទឹកង្មម ង្លើរមាមម្ដ បដលនាឲំ្យមនិអាចធានា
មនុសសមាប កង់្ ោះង្នប ត នបតមថង។ 

ឃ) បញ្ជា បញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត អបកង្ ោះង្នប ត តង់្ ម្ ោះ (ដូរ ខុសង្ ម្ ោះ ឬលុបង្ ម្ ោះ ឬ…) អបក
ង្ ោះង្នប តជាង្រចើន ន តប់ងសិ់ទនិង្ ោះង្នប ត ង្បើង្ទាោះបីពកួង្គមានឆនធៈ  និង នង្ចញង្ៅដល់ការោិល័យ
ង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថមនិ នង្ ោះង្នប តមាន ៤៨%6 ម្នអបកមនិ នង្ ោះង្នប ត (អបកមនិមានទឹកង្មម ង្លើរមាមម្ដ) 
និងភាពមនិរបរកតីរបមាណ្ជាង មយួមុនឺករណី្ ង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប ត រមួទាងំការដកឹជញ្ជូ នអបកង្ ោះង្នប ត7ពីង្ខតថ
មយួឲ្យង្ ោះង្ៅង្ខតថមយួង្ផសងង្ទៀត។  

ង) ការ តសិ់ទនិឈរង្ ម្ ោះរបស់ង្មដឹកនាគំណ្បកសរបនងំង្ោក សម រងសុ ី ជាង្បកេជនឲ្យង្គង្ ោះ
ង្នប ត ន។ 

ច) ការលង្មាៀង និងមនិឯករាជយរបស់ាទ បន័ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត និងការង្ ោះរាយវវិាទង្ ោះង្នប ត     
(គ.ជ.ប និងរកុមរបកឹាធមមនុញ្ដ ) ង្ យការខវោះតមាល ភាព  និងការខវោះយុតថធិម ៌កបុងការបំង្ពញភារកិចច និងតួនាទី
របស់ខលួន។ ាទ បន័ទាងំង្នោះ ជានិចចកាលរពង្ងើយកង្នថើយ ការអនុវតថអនុាសនក៍បុងការបកលមាការង្ ោះង្នប ត ឬ
បដិង្សធង្ចាលង្សធើរបតទាងំរសុងង្ៅនឹងបណ្ថឹ ងតវា៉ា  និងជទំាស់របស់គណ្បកសនង្ោ យង្ផសងបដលមនិបមន
ជាគណ្បកសកានអ់ណំាចបដលកបុងង្នាោះមានោ៉ា ងតចិចំននួរបបវល៧០០បណ្ថឹ ងកបុងអំឡុងង្ពលង្ ោះង្នប ត។  

ឆ) ការង្កើនង្ឡើងម្នការង្របើរ ស់ធនធានរដឌមនិ នរតឹមរតូវ និងការយកទីធាល ាធារណ្ៈោ៉ា ងង្រចើន
សននឹកសនាន បម់កង្របើរ ស់ពីសំណាកគ់ណ្បកសកានអ់ណំាច ។ 

ជ) ការង្កើនង្ឡើងម្នការទិញសនលឹកង្នប តង្ យគណ្បកសកានអ់ំណាច ជាពិង្សសអំឡុងង្ពលមុន
ង្ោសនាង្ ោះង្នប ត មានគមាល តគ្មប ោ៉ា ងខាល ងំកបុងការចំណាយងវកិាង្ោសនាង្ ោះង្នប តរវាងគណ្បកសកាន់
អំណាច និងគណ្បកសរបកួតរបបជងង្ផសងៗ។ 

មានបរោិកាស ការបំភតិបំភយ័ ការគំរាមកំបវងដល់មាច ស់ង្នប ត និងសកមមជនគណ្បកស
នង្ោ យរបកួតរបបជង ចាបព់ីអំឡុងង្ពលង្ ោះង្នប តរវូតដល់ង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប ត។ តងំពីមស្រនថីរ ឌ ភិ
 ល អាជាញ ធរ រវូតដល់របពន័នផសពវផាយ គ្មរំទគណ្បកសកានអ់ណំាច នង្លើកង្ឡើងជាញឹកញាបង់្លើការ
រពមានអំពីលទនភាព  សស្រង្កគ ម ឬង្ោធាយកអំណាចវញិង្បើមានការផ្ទល ស់បថូររ ឌ ភ ិល និងរវូតដល់មាន
សកមមភាពជាកប់សថង ដូចជាការ កព់រង្កយកងទព័រប បអ់ាវធុ យុទនភណ័្ឍ  ង្ោធាង្ៅកបុងអំឡុងង្ពលង្ ោះ
រាយវវិាទង្ ោះង្នប ត (ង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប ត)។ បរោិកាសបំភតិបភំយ័ គំរាមកំបវង និងដំង្ណ្ើ រការ និង
ការចាតប់ចងង្ ោះង្នប ត ខវោះយុតថិធម ៌និងខវោះសុចរតិភាពធងនធ់ងរបដលប៉ាោះពាល់ដល់លទនផលង្ ោះង្នប តនាឲំ្យគណ្
បកសកានអ់ណំាចមានង្របៀប រពមទាងំមនិឆលុោះបញ្ជច ំង ឆនធៈ ង្ យង្សររីបស់អបកង្ ោះង្នប តង្ពញង្លញ និងមាន
ការងយចុោះចំននួង្បកេជនជាស្រសថីជាបង់្នប ត។ 

                                                           
6
 ការសិការាវរជាវរបស់ខុមបស្រវវលង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប ត 

7
 ករណី្សិការបស់លីកាដូ អាដវុក និចវវិច និងVOD/CCIM 
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៣. ្កបខណឌ ចាប ់
អងគការសង្ងាតការណ៍្ជាតិ នងិអនថរជាតិនានា នង្ធវើការកតសំ់គ្មល់របោករ់បបវលគ្មប  និង នង្ធវើ

អនុាសនជ៍ាង្រចើនសរមាបង់្ធវើការបកទរមងច់ំង្ពាោះ ាទ បនង័្ ោះង្នប ត ការង្ធវើវងិ្ាធនកមមចាប ់ និងបកលំអ
បញ្ដតថិចាបង់្ ោះង្នប ត។  
 ាទ បន័ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ជាាទ បន័មានតួនាទោី៉ា ងសំខានស់រមាបង់្ធវើង្អាយមានសទិរភាពនង្ោ
 យតមរយៈការង្រៀបចំង្អាយមានការង្ ោះង្នប តមយួបដលរតឹមរតូវ យុតថិធម ៌ តមាល ភាព និងមានារៈ
របង្ោជនក៍បុងការពរងឹងលទនរិបជាធិបង្តយយ។ ង្ដើមផាីទ បន័ង្នោះបំង្ពញភារកចិចង្ យរបសិទនិភាពខពស់ លុោះ
រតបតាទ បន័ង្នោះមានឯករាជយភាព មានសមតទភាព មានសមតទកិចច និងមានលទនភាពរគបរ់គ្មនង់្ដើមផងី្ធវើកិចច
ការង្នោះ។ កបុងង្គ្មលគនំិតទាងំអស់ង្នោះង្វើយ នជាចាបង់្រៀចំការង្ ោះង្នប ត នកំណ្តោ់៉ា ងចាស់ថ្ន       
គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត បដលជាាទ បន័កំពូលមានភារកិចចង្រៀបចកំារង្ ោះង្នប ត រតូវបតជា
ាទ បនឯ័ករាជយ និងអពារកឹត8។ ងវីតផតិបតមារត១២ម្នចាបប់ចងធានានូវការចរតឹអនុវតថការង្ករង្ ោះង្នប ត
ោ៉ា ងដូង្ចបោះបមន ប៉ាុបនថង្ៅមានការរោិះគនថ់្នៈ 

 សមាជិកម្នគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តមនិឯករាជយ ង្ យារការង្រជើសង្រ ើសមនិ
មានតមាល ភាព នងិតមរយៈរកសួងមោម្ផធ និងរាជរ ឌ ភ ិល ។ 

 ង្ៅកបុងចាបង់្ ោះង្នប តង្នោះ មនិ នយកចិតថទុក កប់ចងពីតំបណ្ងអគគង្លខាធិការម្នគណ្ៈកមាម
ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តទាល់បតង្ាោះ។ តមការពតិង្ៅវញិង្នាោះ តំបណ្ងង្នោះមានតួនាទី
ោ៉ា ងសំខានក់បុងការដឹកនារំបតិបតថិការការង្កររបស់ គ .ជ.ប ទាងំមូលង្ៅវញិ។  

 អំណាចវនិិចឆយ័វវិាទការង្ ោះង្នប តរតូវ ន គ.ជ.ប ង្ផធរង្ៅង្អាយគណ្ៈកមមការង្រៀបចំការង្ ោះ
ង្នប តថ្នប កង់្រកាមបដលនាងំ្អាយមានការរោិះគនថ់្ន មនិោ នង្ ោះរាយវវិាទធំៗ  មានការលំង្អៀង 
និងមនិយុតថិធម។៌ 

 ង្ យារកិចចការវនិិចឆយ័កថីវវិាទង្ ោះង្នប ត រតូវការង្អាយមានជំនាញចាប ់ នងិមានជនំាញង្ ោះ
រាយ ការណ៍្ង្នោះង្ធវើង្អាយាធារណ្ៈជនមនិមានជំង្នឿទុកចិតថង្លើការសង្រមចរបស់គណ្ៈ    
កមាម ធិការ និងគណ្ៈកមមការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ង្រពាោះសមាជិករបស់គណ្ៈកមាម ធកិារ និង      
គណ្ៈកមមការទាងំង្នាោះមនិសូវជាមានអបកបដមានចំង្ណ្ោះដងឹ និងបទពិង្ាធនខ៍ាងចាប ់ ខាង
តុោការង្នាោះង្ទ។ 

 ងវីតផតិបតចាបង់្ ោះង្នប ត នកំណ្តថ់្ន គ.ជ.ប រតូវបតជាាទ បន័ឯករាជយ និងអពារកិត ប៉ាុបនថ
ង្យើងង្ឃើញថ្ន គ.ជ.ប មានចណុំ្ចង្ខាយដូចតង្ៅៈ 
o ជាាទ បន័បង្ងាើតង្ យ ចាបង់្ ោះង្នប ត មនិបមនជាាទ បនធ័មមនុញ្ដ ង្នាោះង្ទ។ង្ ម្ ោះង្បកេជន

សមាជិក គ.ជ.ប រតូវង្សបើង្ឡើងង្ យរកសួងមោម្ផធ បដលោកដូ់ចជា      ាទ បន័ង្នោះ ន
ង្កើតង្ឡើងពីអំណាចនីតិរបតថបិតថិផងបដរ។ 

                                                           
8
 មាត្រា១២៖ គណៈកមាា ធិការជាតិររៀបចំការរ ោះរនោ ត ជាអង្គការឯករាជ្យ និង្អព្យាត្រកិតកោុង្ការអនុវតតសមតថកិចចរបស់ខ្លួ
ន។ 



របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
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៣.១. ការដ ោះស្រាយវវិាទ 
ង្ោងតមចាបស់ថិពីការង្ ោះង្នប តបចចុបផនប គ.ជ.ប មានតួនាទីពីរគឺ ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត នឹងង្ ោះ

រាយវវិាទង្ ោះង្នប ត។ ចំង្ពាោះតួនាទីង្ ោះរាយវវិាទង្ ោះង្នប ត គ.ជ.ប ដំង្ណ្ើ ការង្របៀបបីដូចជាតុោការ
មយួដូង្ចាប ោះបដរ។ ជាកប់សថងង្ៅកបុងចាបស់ថីពីការង្ ោះង្នប ត គ.ជ.ប មានអណំាចបដិង្សធលទនផលង្ ោះង្នប ត 
ដកង្បកេភាពរបស់វនថបុគគល ឬរបស់កណ្បកសទាងំមូលជាង្ដើម។ ប៉ាុបនថង្ទាោះជាចាប ់នផថល់អំណាងបបបង្នោះ
កង៏្ យ ង្គសង្ងាតង្ឃើញថ្ន គ.ជ.ប មនិ នបំង្ពញតួនាទរីបស់ខលួនឲ្យ នង្ពញង្លញង្នាោះង្ទ ង្វើយមានការ
រោិះគនជ់ាង្រចើនពាីធារណ្ៈជន និងពីអងគការជាតិ អនថរជាតិទាងំឡាយ។ ដូចង្នោះជាការចា ំចណ់ាស់បដល
រតូវបតពនិិតយង្លើអំណាចរបស់ គ.ជ.ប ជាងមមីថងង្ទៀត និងរតូវង្ធវើការបកលមាង្ដើមផឲី្យការង្ករង្ ោះង្នប តអាច
ដំង្ណ្ើ រការង្ យរបសិទនភាព។ 

កនលងមកមានការរោិះគនព់ីនីតិវធិីកាតក់ថីរបស់ គ.ជ.ប និងគណ្កមមការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តង្ផសង     
ង្ទៀត។ កុំថ្នង្ឡើយដល់នីវធិកីាតក់ថីរបស់ គ.ជ.ប នងិគណ្កមមការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត សូមផបីតនីតិវធិីតុោការ   
ធមមតកម៏ានបញ្ជា  នងិទទលួការោិះគនផ់ងបដរ។ ដូចង្នោះ ជាការរបង្សើររតូវមាននីវធិីមយួពិង្សស បដលមាន
តមាល ភាព និងធានាឲ្យមាននូវភាពយុតថិធមដ៌ល់ភាគីវវិាទទាឡំាយ។ 

៣.២.ស្របព័នធដ ោះដនោ តដស្ររើសតាំងតាំណាងរាស្រសត 
 បចចុបផនបង្នោះ ទាងំរបពន័នង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ និងង្រជើសង្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត ់ គឺ
ជារបពន័នសមាមារត។ តងំបតពីង្សចកថីរពាងចាបង់្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា តម់កង្ម៉ាលោះង្នោះ 
រកុមអងគការសងគមសីុវលិ នង្ធវើអនុាសន ៍ និងអំពាវនាវសំុឲ្យរាជរ ឌ ភ ិលកុំង្របើរបពន័នសមាមារត និងសំុ
ឲ្យង្របើរបពន័នឯកតថនាមវញិ ង្ យមនិចងឲ់្យមានការបបងបចកគណ្បកសនង្ោ យង្ៅកបុងរសទាបរ់បជា
ពលរដឌតងំបតថ្នប កម់ូល ឌ នង្នាោះង្ទ។ ប៉ាុបនថការទាមទារង្នោះមនិរតូវ នទទួលយក នងិយកចិតថទុក កព់អីបក
នង្ោ យង្ទ។ ការទាមទារសំុឲ្យង្របើរបពន័នឯកតថនាម ង្ យារការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថតម
របពន័នបចចុបផនប (របពន័នសមាមារត) របជាពលរដឌបតងតាូញបតារថ្ន តំណាងរបស់ង្គមនិបមនជាតំណាងរបស់
រាស្រសថពិតរ កដង្នាោះង្ទ គឯឺកឧតថម ង្ោកជំទាវសមាជកិសភាទាងំង្នាោះជាតំណាងបកស និងង្ធវើការឲ្យបកស
ង្ យមនិសូវខវល់ពីសុខទុកេរាស្រសថង្នាោះង្ឡើយ។ មា៉ាងវញិង្ទៀតរបពន័នសមាមារតអនុញ្ជដ ត នបតអបកបដលជា
សមាជិកគណ្បកសប៉ាុង្ណាត ោះង្ទើបអាចឈរង្ ម្ ោះឲ្យង្គង្ ោះង្នប ត ន។ 

អបកនង្ោ យធាល បង់្លើកង្ឡើងថ្ន មូលង្វតុយករបពន័នសមាមារត គឺកបុងង្គ្មលបណំ្ងឲ្យគណ្បកស  
តូចៗអាចនឹងរមួចំបណ្ក នងិទទួល នអាសនៈកបុងរដឌសភាផងបដរ។ ប៉ាុបនថជាលទនផល របូមនថមធយមភាគធំ
បំផុត  នរារាងំមនិឲ្យគណ្បកសតូចៗអាចនងឹដង្ណ្ថើ មអាសនៈណាមយួង្នាោះ នង្ទ ង្រពាោះគណ្បកសតូចអាច
សងឃមឹថ្ន នងឹដង្ណ្ថើ ម នបតអាសនៈង្ៅសល់ ប៉ាុបនថតមរបូមនថអាសនៈង្ៅសល់រតូវឲ្យគណ្បកសបដលមាន
សំង្ឡងង្នប តង្រចើនបតប៉ាុង្ណាត ោះ។ 

ជាងង្នោះង្ៅង្ទៀត របសិនង្បើការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថង្រជើសតងំនូវការអនុវតថបបបចំរោុះ 
អនុវតថទាងំរបពន័នសមាមារត និងរបពន័នឯកតថនាម ង្ យមានបញ្ចូលនូវយនថការម្នបញ្ជ ីង្បកេជនឯករាជយង្ទៀត
ង្នាោះ ង្នោះជាការឆលុោះបញ្ជច ំងឲ្យង្ឃើញនូវជំោនវវិតថងមីមយួង្ទៀតចំង្ពាោះដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តតមលកេណ្ៈរបជា
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ធិបង្តយយសរមាបរ់បង្ទសកមពុជា។ ជាពិង្សសវាកប៏ង្កា ញនូវវាិលភាពអនុវតថរសបតមាម រតីរដឌធមមនុញ្ដ  
បដល នបចងថ្ន អំណាចទាងំអស់ជារបស់របជាពលរដឌ (មារត ៥១ងមីម្នរដឌធមមុនុញ្ដ ) តមរយៈការង្ ោះង្នប ត
ង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ (អបកបំង្រ ើរាស្រសថ) បបបរបពន័នសមាមារត និងអធិបង្តយយរបជាពលរដឌតមរយៈការង្ ោះ
ង្នប តង្ យផ្ទធ ល់ចំង្ពាោះបុគគលជាអបកតំណាងទាងំង្នាោះបតមថង។ អណំាចជារបស់ពលរដឌ ពលរដឌជាមាច ស់ រដឌជា
អបកបំង្រ ើង្សវា។ មារត ៥១ងមីម្នរដឌធមមនុញ្ដ  មានតម្មលមយួោ៉ា ងរបណិ្តលាឥតង្ខាច ោះ ទាងំបផបកគតិយុតថិ នងិ
នង្ោ យ វា នបង្កា ញោ៉ា ងចាស់អំពីង្គ្មលការណ៍្ម្នអធិបង្តយយភាពរបស់របជាពលរដឌ។ ទាងំង្គ្មល
ការណ៍្អធិបង្តយយជាតិ និងអធិបង្តយយពលរដឌសុទនបតមានតម្មលគតិយុតថិជាធមមនុញ្ដទាងំអស់។ ាម រតីខលមឹារ
ម្នរដឌធមមនុញ្ដ  ង្បើង្ទាោះជាឆលងកាតនូ់វវងិ្ាធនកមមង្រចើនង្លើកង្រចើនារោ៉ា ងណាកង៏្ យ កង៏្ៅបតរកាការ   
អនុតថង្គ្មការណ៍្មូល ឌ នរគឹោះទាងំពីរង្នោះជាដរាប។ ង្ យារកបុងង្ពលដំណាលគ្មប  ង្គរតូវអនុវតថនូវង្គ្មល
ការណ៍្រដបធមមនុញ្ដទាងំពីរង្នោះដូចគ្មប  ដូង្ចបោះយនថការសរមបសរមួលម្នបំង្រ ើបំរាស់ង្គ្មលការណ៍្ទាងំពីររវាងការ
ង្ ោះង្នប តតមរបពន័នសមាមារត (បញ្ជ ីគណ្បកសនង្ោ យ) នងិរបពន័នឯកតថនាម (ង្បកេជនង្ ោះង្នប តង្ យ
ផ្ទធ ល់ ឬ/និងង្បកេជនឯករាជយ) គួរកំណ្តឲ់្យ នចាប ់ ង្ដើមផងី្ចៀសវាងនូវភាពរបទាងំរបទិសគ្មប ម្នការអនុវតថ 
ការរកានូវតុលយភាព និងអតទិភាពរពមៗគ្មប ម្នង្គ្មលការណ៍្ រពមទាងំង្ចៀសវាងការអនុវតថបតង្គ្មលការណ៍្
មយួង្វើយទុកង្ចាលង្គ្មលការណ៍្មយួង្ទៀតឲ្យង្ៅតុណ្ាី ភាព។ 

៣.៣. បទបញ្ជា  និងនីតវិិធីរបស ់គ.រ.ប 
 គ.ជ.ប  នង្រៀបចំឲ្យមានដំង្ណ្ើ រការកបុងការផថល់មតិង្រៀបចំកិចចរបជុពំិភាកាចំនួនពីរដងង្ៅម្ងងទី១៣ 
និងទ១ី៥ បខកុមាៈ នប ២ំ០១៣ រវាងសមាជិក និងមស្រនថគី.ជ.បជាមយួនងឹភាគីពាកព់ននសំ័ខាន់ៗ  ង្ៅង្លើអនុ
ាសនរ៍បស់អងគការសងគមសីុវលិ និងគណ្បកសនង្ោ យបដល ន កជូ់នង្ៅគ.ជ.ប សរមាបង់្ធវើការបក
លមាង្សចកថីរពាងបទបញ្ជជ  និងនីតិវធិីសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថអាណ្តថិទ៥ី នប ២ំ០១៣
ង្នោះ។ 
 ង្ យង្ោងង្ៅតមង្សចកថសីង្រមចរបស់គ.ជ.ប ចុោះម្ងងទ១ី៨ បខកុមាៈ នប ២ំ០១៣ ចំង្ពាោះអនុាសន៍
របស់អងគការសងគមសីុវលិ នងិគណ្បកសនង្ោ យតមរយៈខុមបស្រវវល និងការវាយម្មលរបស់អគគង្លខាធិការ 
គ.ជ.បថ្ន ៤០%ម្នអនុាសន ៍ រតូវ នសង្រមចទទួលយកង្ យ គ.ជ.បវាជាចណុំ្ចវជិជមានខលោះសរមាបប់ក
លមាបទបញ្ជច  នងិនីតិវធិ។ី  
 អងគការសងគមសីុវលិង្ឃើញថ្នង្សចកថីសង្រមចរបស់គ.ជ.ប យល់រពមតមអនុាសន ៍ ឬការង្សបើបក
លមាបដលមានចណុំ្ចសំខានម់យួចំនួយដូចជា៖ 

 ការោមមស្រនថីរាជការ មស្រនថីតុោការ កងង្ោធពលង្ខមរភូមិនធ នគរ លជាតិចូលរមួកបុ ង
សកមមភាពង្ោសនាគ្មរំទចំង្ពាោះគណ្បកសនង្ោ យណាមយួកបុ ងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត។ 

 ការអនុវតថនសំ៍ង្ណ្ើ ង្នោះអាចនាមំកនូវការអនុវតថនច៍ាបង់្ ោះង្នប ត ចាបគ់ណ្បកសនង្ោ យ និង
ចាបង់្ផសងៗង្ទៀត នរតឹមរតូវកបុងការធានាអពារកតឹយកងង្ោធពលង្ខមរភូមនិធ នគរ ល មស្រនថីតុោការ 
កបុងយុទននាការង្ោសនាង្ ោះង្នប ត។ 

• ការង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យអាចង្ធវើ នង្ៅទាីធារណ្ៈដូចជា ទីផារ។ គ.ជ.ប 
និងអាជាញ ធររតូវកំណ្តក់បនលងាធារណ្ៈ និងង្ធវើអនថរាគមនង៍្ដើមផឲី្យគណ្បកសនង្ោ យអាច



របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
 

16 
 

ង្លើកាល កសញ្ជដ  នតមង្គ្មលការណ៍្ង្សមើភាព។ ការអនុវតថនសំ៍ង្ណ្ើ ង្នោះអាចបង្ងាើនភាព
រតឹមរតូវកបុងការង្ោសនាង្ ោះង្នប តង្ យគណ្បកសនង្ោ យ។ 

 ាល កសញ្ជដ របស់គណ្បកសនង្ោ យ និងសមាា រៈង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យមិនរតូវ
សទិតង្ៅកបុ ងបរងិ្វណ្ ឬង្លើអាគ្មរ ឬការោិល័យរបស់រដឌ។ 

 ការអនុវតថនសំ៍ង្ណ្ើ ង្នោះនាមំកការពរងឹងចាប ់ ការអនុវតថនច៍ាបច់.ប.ត.រ និងចាបង់្ផសងៗង្ទៀតកបុង
ការង្របើរ ស់អាគ្មររបស់រដឌ។ 

 ការោមការង្របើរ ស់មង្ធា យដឹកជញ្ជូ នបដលមិនមានាល កង្លខ ឬាល កង្លខបកលងកាល យកបុ ង
ង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត។ 

 ការអនុវតថនសំ៍ង្ណ្ើ ង្នោះអាចបនទយការបនលំកបុង ការង្របើរ ស់មង្ធា យដឹកជញ្ចូ នរបស់រដឌកបុង
ង្ោសនាង្ ោះង្នប តឲ្យគណ្បកសនង្ោ យណាមយួ។ 

 ការង្រជើសង្រ ើសមស្រនថីង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តបដលរតូវបនទយល័កេខណ្ឍ័ បង្ចចកង្ទសទាកទិ់នង្ៅនឹងបទ
ពិង្ាធនង៍្ ោះង្នប ត និងបបនទមល័កេខណ័្ឍ បញ្ឈបក់ារង្រជើសង្រ ើសង្ចញពីាចញ់ាតិបង្ងាើត ឬបថី
របពននកបុ ង គណ្ៈកមមការបតមយួ។ 

 ការអនុវតថនសំ៍ង្ណ្ើ ង្នោះអាចនាមំកនូវការង្រជើសង្រ ើសមស្រនថីង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តដូចជា ស្រសថី យុវជន និង
ជនពិការ នង្រចើន នងិបនទយទំនាស់ផលរបង្ោជនម៍្នបុគគលិកកបុងគណ្ៈកមមការបតមយួ។ 

ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងណាកង៍្ យ អងគការសងគមសីុវលិមានការខកចិតថ និងរពួយ រមាអពំភីាពង្ជឿ នម្ន
ភាពសីុសង្កវ កគ់្មប របស់ គ.ជ.ប កបុងការអនុវតថនច៍ាបប់ដលមានជាធរមាន ង្គ្មលការណ៍្ង្ ោះង្នប តង្ យង្សរ ី
និងយុតថិធម ៌ នងិង្គ្មលការណ៍្ការពារសិទនិអបកង្ ោះង្នប ត មស្រនថីរាជការ កងកោំំងរប បអ់ាវធុ និងអងគការ
សងគមសីុវលិមនិបមនរ ឌ ភ ិល។ 
 ង្ពលខលោះង្ដើមផបីង្ងាើនសិទនិអបកង្ ោះង្នប ត គ.ជ.ប រកាទុកឲ្យង្មឃំុ ង្ៅសង្កា តង់្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថ
សញ្ជដ ណ្សរមាបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត ង្រកាយង្ពលចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ង្បើង្ទាោះបគី្មម នមារតណាមយួម្ន   
ច.ប.ត.រ ចងាុលបង្កា ញ នងិង្ទាោះបីមានការង្ចាទរបកានអ់ំពីការបនលំង្ចញលិខតិង្នោះពគីណ្បកសនង្ោ យក៍
ង្ យ។ ង្គ្មលបំណ្ង ដូចគ្មប ង្ដើមផជីួយ បង្ងាើនសិទនអិបកង្ ោះង្នប តដបដលង្ៅង្ពលអនុាសនថ៍្ន ឲ្យគ.ជ.ប
អនុវតថសមតទកិចចរបស់ខលួនដូចមានបចងកបុងមារត៧៤ម្ន ច.ប.ត.រ ង្ដើមផងី្សបើង្ៅរាជរ ឌ ភ ិល និងរកសួង
ពត័ម៌ានបង្ងាើនង្មា៉ា ងម្នវទិយុ និងទូរទសសនរ៍ដឌង្ដើមផផីាយ នងិអបរ់ដំល់អបកង្ ោះង្នប ត ផធុយង្ៅវញិ គ.ជ.ប  ន
បដិង្សធង្ យមនិទាន ់កសំ់ង្ណ្ើ ង្ៅរាជរ ឌ ភ ិល។ 
 អងគការសងគមសីុវលិង្សបើសំុទាមទារង្ យទទូចង្ៅគ.ជ.ប សូមង្ធវើការពិចារណាង្ឡើងវញិង្លើការ
បដិង្សធអនុអនុាសនរ៍បស់អងគការសងគមសីុវលិ (គ.ជ.ប មនិទានយ់ល់រពម) ពីង្រពាោះកបុងចណុំ្ចទាងំង្នាោះគឺ
សុទនសឹងបតជាធាតុោ៉ា ងសំខានក់បុងការង្ធវើឲ្យមានការអនុវតថង្គ្មលការណ៍្ង្ជឿទុកចិតថពសំីណាកអ់បកពាកព់ន័ន 
ពិង្សសគណ្បកសនង្ោ យរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប តង្ៅកមពុជា មានដូចជា៖ 

• បង្ងាើតគណ្ៈកមមការង្រជើសង្រ ើស និងរតួតពិនិតយការបតងតងំសមាជិក គធ/ខប គឃ/សប និង
គបក/គករ ង្ យមានការចូលរមួពីគណ្បកសនង្ោ យបដលមានអាសនៈកបុងរដឌសភា។  

គ.ជ.ប ពនយល់មូលង្វតុម្នការរកាទុកដូចខលឹមារម្នង្សចកថីរពាងបទបញ្ជជ  និងនតីិវធិីង្ យង្ោង
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មារត១២ងមីថ្ន គ.ជ.ប ជាអងគការឯករាជយ នងិអពារកឹតយ។ ប៉ាុបនថាម រតីម្នង្សចកថីរពាងបទបញ្ជជ  នងិនីតិវធិី
របស់ គ.ជ.ប  នបញ្ជជ កថ់្ន អពារកតឹយ នងិឯករាជយម្ន គ.ជ.ប និោយង្ោងង្ៅតណំាងទសសនៈរកមុទាងំ
អស់ម្នសងគមរមួមាន មស្រនថរីាជការ គណ្បកសនង្ោ យ នងិសងគមសីុវលិ។ គណ្បកសនង្ោ យចូលរមួកបុង
ការផថល់ង្ោបល់អំពីការង្រជើសង្រ ើស និងរតួតពិនិតយការ កសំ់ង្ណ្ើ ង្ យគធ/ខប និងការបតងតងំង្ យ       
គ.ជ.បបដលមនិប៉ាោះពាល់ដល់ឯករាជយ និងអពារកឹតយ កបុងការអនុវតថនក៍ារង្ករ។ ង្វើយនីតិវធិីម្នការបតងតងំ
រតូវសទិតង្ៅកបុងសមតទកចិចរបស់ គ.ជ.ប ង្វើយគធ/ខប ករ៍តូវអនុវតថសមតទកិចចកបុងការបញ្ជូ នសំង្ណ្ើ ង្បកេជន
សរមាបស់មាជិក គឃ/សប និងគករ/គករ ដូចមានង្ៅកបុងច.ប.ត.រ   ដបដល។ 
 ល័កេខណ័្ឍ ម្នការង្រជើសង្រ ើស បទបញ្ជជ ម្ផធកបុង នងិរកមសីលធមស៌រមាបស់មាជិកគណ្កមមការង្រៀបចំ
ការង្ ោះង្នប តរគបលំ់ បថ់្នប កន់ឹងរតូវ នអនុវតថង្ដើមផពីរងឹងឯករាជយ និងអពារកឹតយរបស់សមាជិកទាងំង្នាោះ 
កបុងសមតទកិចច នងិការអនុវតថនក៍ារង្ករង្ ោះង្នប ត។ 

 អនុញ្ជដ តឲ្យភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យ «ឈរពីង្រកាយង្លខាធិការម្នការោិល័យង្ ោះង្នប ត 
បដលអាចង្មើលង្ឃើញចាស់ ង្វើយមានសិទនិង្សបើការង្ផធៀងផ្ទធ តទិ់នបនយ័អបកង្ ោះង្នប ត ង្ៅកបុ ងបញ្ជី
ង្ ោះង្នប តជាមយួនឹងឯការបដលយកមកង្ ោះង្នប ត»។ ង្គ្មលការណ៍្ង្នោះរតូវ ន កប់ញ្ចូ ល
កបុ ងនីតិវធីិ និងង្សៀវង្ៅបណ្នាងំ្ យបង្កា ញរបូភាពផង។ 

 គ.ជ.បពនយល់មូលង្វតុម្នការរកាទុកដូចង្សចកថីរពាងថ្ន តំណាងគណ្បកសនង្ោ យមានសិទនិតវា៉ា  
ឬជំទាស់។ ការង្សបើង្នោះមនិសំង្ៅង្ៅង្លើការតវា៉ា  ឬជំទាស់ង្ទ ប៉ាុបនថឲ្យភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យឈរពី
ង្រកាយង្លខា។ ង្គ្មលការណ៍្”ង្ផធៀងផ្ទធ ត”់ទិនបនយ័អបកង្ ោះង្នប តកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តជាមយួនឹងឯការបស់
អបកង្ ោះង្នប តង្នោះមានលកេណ្ៈដូចដំង្ណ្ើ រការង្ផធៀងផ្ទធ តរ់ាបស់នលឹកង្នប ត បដលភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យ
ង្សបើឲ្យសមាជិកម្ន គ.ក.ប/គ.ក.រ បង្កា ញសនលឹកង្នប ត ឬអានឲ្យខាល ងំៗង្ឡើងវញិ ង្ៅង្ពលភាប កង់្ករគណ្បកស
នង្ោ យង្មើល ឬាថ បម់និទាន។់ ង្គ្មលការណ៍្ម្នការង្ផធៀងផ្ទធ តង់្នោះមនិបមនង្សបើការបថឹងង្នាោះង្ទ ប៉ាុបនថវារគ្មន់
បតង្សបើឲ្យមានការពិនិតយង្ឡើងវញិ ង្ដើមផភីាពង្ជឿទុកចិតថគ្មប កបុងការង្ ោះង្នប ត។ 

 រតូវយករ យការណ៍្ចំណូ្ល ចំណាយរបស់គណ្បកសនង្ោ យកបុ ងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត
ង្ដើមផីបង្កា ញដល់ាធារណ្ជន។  

 គ.ជ.ប  នរកាជំវររបស់ខលួនង្ យង្ោងមារត៨២ កថ្នខណ័្ឍ ទី២ម្នច.ប.ត.រ ង្ដើមផរីកាបញ្ដតថិម្ន
ង្សចកថីរពាងបទបញ្ជជ  និងនតីិវធិីថ្ន គ.ជ.ប អាចរតួតពនិិតយង្សៀវង្ៅគណ្នីង្នោះង្ៅង្ពលមាន «ការចា ំច»់ 
ង្ដើមផរីកាទុកដបដលដូចង្សចកថីរពាង។ ប៉ាុបនថ «ការចា ំច»់ អាចរតូវ នពនយល់ថ្ន គ.ជ.ប រតូវពរងឹងតមាល ភាព 
និងការអនុវតថនម៍ារត៨២ នងិ៨៣ម្ន ច.ប.ត.រ ឲ្យមានរបសិទនិភាព។ «ការចា ំច»់ មនិបមននោិយរតឹមបត
វធិានការរតួពពិនិតយង្ៅង្ពលមានភាពមនិរបរកតី ឬបញ្ជា  នង្កើតង្នាោះង្ទ ប៉ាុបនថការចា ំចក់រ៍តូវនិោយង្ៅ
ដល់វធិានការង្ដើមផ ីទបា់ា ត ់បញ្ជា  ឬភាពមនិរបរកតីផងបដរ ង្ពាលគឺមានភាពចា ំចង់្ដើមផទីបា់ថ តប់ញ្ជា  ឬ
ភាពមនិរបរកតីម្នការង្ ោះង្នប ត។ 

 មិនរតូវទទួលាគ ល់ការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្សរមាបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត 
ង្លើសពីម្ងងទី២៦ បខមិងុនា នប ២ំ០១៣។ ឯការពាកព់ននទ័ាងំង្នោះរតូវ នរគបរ់គងង្ យ គឃ /សប 
ង្វើយរតូវបិទផាយជាាធារណ្ៈ។ 
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 គ.ជ.ប  នបករាយការរកាទុកដបដលដូចដំង្ណ្ើ រការង្លើកមុន ង្ យពនយល់អពំមីូលង្វតុបដល
អាចង្ធវើឲ្យ តប់ងសិ់ទនអិបកចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត។ សំណួ្រង្វតុអវី គ.ជ.ប មនិបនថចុោះង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តរវូត
ដល់ម្ងងស ចង្មលើយង្រពាោះថ្ន ចាបង់្ ោះង្នប ត នកណំ្តង់្ពលង្វោចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ចំបណ្កការង្ចញ   
លិខិតផញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្នោះ ករ៍តូវមានង្ពលកំណ្តច់ាស់ោស់ ង្ដើមផធីានាពីតមាល
ភាព និងភាពរតឹមរតូវកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត។ មា៉ាងង្ទៀត គ.ជ.ប អាចជួបោនភិយ័កបុងការអនុវតថនច៍ាប់
ង្ៅង្ពលមានការបថឹងមស្រនថីអំពនីីតិវធិីម្នការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កស់រមាបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត ពីង្រពាោះថ្នគ្មម ន
មារតណាមយួម្ន ច.ប.ត.រ បចងអនុញ្ជដ តឲ្យង្មឃំុ ង្ៅសង្កា តង់្ចញលិខិតង្នោះង្រកាយង្ពលដំង្ណ្ើ រការចុោះ
ង្ ម្ ោះង្នាោះង្ទ។ 
 ង្បើសិនជាគ្មម នការរសុោះរសួលរវាងគណ្បកសនង្ោ យ និង គ.ជ.ប ង្ដើមផកីណំ្តរ់យៈង្ពល
ចាស់ោស់ នងិង្ធវើឲ្យមានតមាល ភាពកបុងការង្ចញលិខតិបញ្ជជ កស់រមាបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្នោះង្ទ កបុង
ករណី្មានការបនលំ នងិភាពមនិរបរកតីណាមយួ ង្នាោះការ កប់នធុកម្នការង្ចាទរបកាន ់ គ.ជ.ប ចំង្ពាោះនតីិវធិី
កបុងការង្ចញលិខិតង្នោះ បដលនិោយង្ៅដល់ការរងំ្ោភ និងការខុសចាប ់   ច.ប.ត.រ ទាងំរសុង។ 

 រតូវបកលមារបការ ៧ .១០ និងរបការង្ផសងៗង្ យដកបទង្លមើស » មិនអពារកឹតយ «របស់អងគ
ការមិនបមនរ ឌ ភិ ល និងសមាគមកបុ ងរសុក និងសមាគម ឬអងគការអនថរជាតិង្លើកបលងអងគការ 
សមាគម ចូលរមួសង្ងាតការណ៍្ង្ ោះង្នប ត បដលទទួលាគ ល់ង្ យ គ .ជ.ប។  

 គ.ជ.ប រកាបទបញ្ជជ  នងិនីតិវធិីរបស់ខលួនអាចរគបដណ្ថ បស់មតទកិចចរបស់គ.ជ.ប កបុងការរគបរ់គង      
អពារកិតយភាពរបស់អងគការមនិបមនរ ឌ ភ ិល សមាគម កបុងរសុក នងិសមាគម អងគការអនថរជាតិទូង្ៅ។ 
ប៉ាុបនថ ច.ប.ត.រ  នឲ្យគ.ជ.ប ពាកព់ននជ័ាមយួអងគការ នងិសមាគម «ចូលរមួសង្ងាតការណ៍្ង្ ោះង្នប តង្ យ
មានការទទួលាគ ល់ពី គ.ជ.ប ។  គ.ជ.ប រតូវអនុវតថចាប ់ច.ប.ត.រ  ចណុំ្ចទ៤ី ម្នមារត១៦បតមានចាប់
មានជាធរមានប៉ាុង្ណាត ោះ»។ មា៉ាងង្ទៀត គណ្បកសនង្ោ យ ង្ យបឡកគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ៅកបុង
លកេនថិកៈរបស់ខលួនមានបកូបញ្ចូ លអងគការមោជនកបុងការង្ធវើសកមមភាពគ្មរំទគណ្បកសរបស់ខលួន។ 
 អងគការមោជនគឺជានីតិបគុគលមនិបមនគណ្បកសនង្ោ យ និងមនិបមនជាាទ បន័រដឌ ដូចង្នោះវាជា
នីតិបុគគល ឬបផបកមយួម្នអងគការ សមាគមមនិបមនរ ឌ ភ ិល ឬសងគមសីុវលិ។ 
កបុងករណី្ គ.ជ.ប អនុវតថបទបញ្ជជ  និងនតីិវធិីទាកទ់និអពារកឹតភាពចំង្ពាោះអងគការ សមាគម ឯករាជយ ប៉ាុបនថមនិ
អនុវតថចំង្ពាោះអងគការមោជនរបស់គណ្បកសនង្ោ យ បដលនាឲំ្យមានការអនុវតថនម៍និរសបចាបរ់មួមាន 
ការង្រ ើសង្អើង និងមាននិោមពីរ (Double Standards ) កបុងការអនុវតថនប៍ទបញ្ជជ  នងិនីតិវធិីង្ ោះង្នប ត។ 
ការបដិង្សធមនិទទួលយកអនុាសនទ៍ាងំង្នោះ នងឹអាចជោះឥទនិពលអវជិជមានដល់គុណ្ភាពម្នដំង្ណ្ើ រការ និង
លទនផលង្ ោះង្នប ត។ 

៤. ការប្ជើស្បរើស្ស្មាជិកគណកមមការរាជធានី/បខតតបរៀបចាំការបបាោះបនន ត(PEC) និង
ការគណកមមការឃុាំស្ង្កា តប់រៀបចាំការបបាោះបនន ត(CEC) 

ការង្រជើសង្រ ើសគណ្កមមការរាជធានី/ង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គធ/ខប)  នរបរពតឹឋង្ៅចាបព់ីម្ងងទី
០៨ ដល់ម្ងងទ២ី៦ បខង្មា នប ២ំ០១៣។ ដំង្ណ្ើ រការង្រជើសង្រ ើសង្នោះ គ.ជ.ប មនិ នង្ធវើង្ឡើងង្ យទូលំ
ទូោយង្ទ ង្ យតំបណ្ងរបធាន គធ/ខប ទាងំអស់ និងអនុរបធាន គធ/ខប ចំនួន ១២រាជធាន/ីង្ខតថ បដល
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រមួមាន ង្ខតថកំពត ាវ យង្រៀង ម្រពបវង បនាធ យមានជយ័ កំពងស់ពឺ កំពងធ់ំ តបកវ  តដ់ំបង ង្សៀមរាប កណាថ
ល កំពងច់ាម និងរាជធានី ភបងំ្ពញ មនិរតូវ នង្បើកឲ្យមានការង្រជើសង្រ ើសង្ទ ង្ពាលគឺរបធានង្លខាធិការ ឌ ន
រាជធាន/ីង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (លធ/ខប)ទាងំអស់ នងិអនុរបធាន  លធ/ខប ទាងំ១២ង្ខតថង្នាោះ នកាល យ
ជារបធាន និងអនុរបធាន គធ/ខប បតមថង។ ករណី្ង្នោះគណ្បកសនង្ោ យ នងិអងគការសងគមសីុវលិមយួ
ចំនួន  នសបមថងការរពួយ រមាង្រពាោះថ្ន ការអនុវតថនប៍បបង្នោះគឺវាមានលកេណ្ៈមនិង្សមើភាព និងមនិតមាល ភាព 
បដលោកផ់ធុយពីបទបញ្ជជ  នងិនីតិវធិីង្ ោះង្នប តបដល នកំណ្តថ់្ន នីតិវធិីង្រជើសង្រ ើសមស្រនថី បុគគលិកម្ន គ.ជ.ប 
សមាជិក និងបគុគលិកម្ន គធ/ខប គឃ/សប និងគកប/គករ រតូវឈរង្លើង្គ្មលការណ៍្ង្សមើភាព ង្ យរតឹមរតូវ 
តមាល ភាព...។ អំពីការង្រជើសង្រ ើសមស្រនថីទាងំង្នោះបដរ គ .ជ.ប បតងបតង្ធវើការរចានង្ចាលនូវសំង្ណ្ើ របស់អងគការ
សងគមសីុវលិ និងគណ្បកសនង្ោ យបដល នង្សបើសំុឲ្យមានតំណាងគណ្បកសនង្ោ យបដលមាន   
អាសនៈកបុងសភារតូវ នអនុញ្ជដ តឲ្យចូលរមួង្ យផ្ទធ ល់កបុងរតួតពិនតិយការង្រជើសង្រ ើស និងការបតងតងំង្នោះ 
ង្ដើមផឲី្យការង្រជើសង្រ ើសរបរពឹតថង្ យតមាល ភាព ង្បើកចំវ និងមានការពិនតិយគ្មប ង្ៅវញិង្ៅមក។ 

កបុងដំណាកក់ាលង្នោះខុមបស្រវវល ន កព់រង្កយអបកសង្ងាតការណ៍្ង្ៅរគបរ់ាជធានីង្ខតថ។          
ការសង្ងាត នរកង្ឃើញនូវចំណុ្ចរបរកតី និងមនិរបរកតមីយួចំនួនដូចខាងង្រកាម៖ 
- មានការរបកាស ឬផសពវផាយង្សចកថីជូនដណឹំ្ងពីការង្រជើសង្រ ើសង្ៅរគបរ់ាជធានី ង្ខតថ។ 
- ការរបកាស ឬផសពវផាយង្សចកថីជូនដំណឹ្ងពីការង្រជើសង្រ ើស គធ/ខប ង្ធវើង្ៅបតង្នាោះាប កក់ារ

ង្លខាធិការ ឌ នង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត រមួមានង្ខតថកណាថ ល រកង្ចោះ និងង្ខតថសធឹងបរតង។ ជាមយួ
គ្មប ង្នោះការផសពវផាយគឺង្ធវើតមរយៈបតមយួមង្ធា យ )ការបិទផាយ) គឺមានង្ៅកបុងង្ខតថ កំពង់
នប ងំ កំពងស់ពឺ កណាថ ល រកង្ចោះ តបកវ មណ្ឍ លគីរ ី ម្រពបវង រតនគិរ ី ង្សៀមរាប រពោះសីវនុ សធឹង
បរតង និងឧតថរមានជយ័។ 

- ង្ យបឡកង្ៅង្ខតថខលោះង្ទៀតគឺមានការផសពវផាយតមវទិយុ និងទូរទសសនក៍បុងង្ខតថផងបដរ។ 
- ង្សធើររគបង់្ខតថទាងំអស់មានការរបកាសង្លើកទឹកចិតថដល់ស្រសថី ជនពិការ និងជនជាតិង្ដើមភាគតចិ

ឲ្យមកចូលរមួ កព់ាកយ។ ង្ យបឡកគឺមានបតង្ខតថម្រពបវង បដលការសង្ងាតមនិង្ឃើញថ្ន មនិ
 នបញ្ជជ កអ់ំពី ការង្លើកទកឹចិតថដល់រកុមទាងំង្នោះ។ 

- មានការបចកជូនពាកយសំុង្ យទូលំទូោយ ង្ យង្សរ ីនិងមនិគិតម្ងល។ 
- មនិមានការបដិង្សធនម៍និទទួលពាកយរបស់ង្បកេជនង្ទ។ 
- ង្ខតថភាគង្រចើនគឺមានការសមាា សនង៍្បកេជនបដល នសំរាងំយក ង្ដើមផបីញ្ជូ នង្ៅង្ធវើការបតងតងំ

ង្ៅ គ.ជ.ប។ ប៉ាុបនថការសង្ងាត នរកង្ឃើញថ្ន ង្ៅង្ខតថ តដ់ំបង និងមណ្ឍ លគីរ ី មានង្បកេជន
បដលរតូវ នសំរាងំយកមយួចំនួនមនិ នឆលងកាតក់ារង្ធវើបទសមាា សនង៍្ទ។ 

- ង្បកេជនបដលរតូវ នសង្រមចង្រជើសង្រ ើសង្ដើមផបីញ្ជូ នង្ៅ គ.ជ.ប កបុងមយួមុខតំបណ្ងៗ គឺភាគ
ង្រចើន មនិរគបច់ំនួនតមការកំណ្តង់្ទ។ នតីិវធិីង្រជើសង្រ ើសកបុងបទបញ្ជជ ម្ផធកបុងរបស់ គ.ជ.ប  ន
កំណ្តថ់្ន       គណ្ៈកមមការង្រជើសង្រ ើសរតូវសំរាងំយកង្បកេជនចំនួនបីនាកក់បុងមយួមខុតំបណ្ង 
ង្ដើមផបីញ្ជូ នមក គ.ជ.ប ង្ធវើការបតងតងំ។ 
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- មានង្បកេជនជាស្រសថីរបមាណ្ ៣០% និងបកេជនជាយុវជនអាយុ ចង្នាល ោះព១ី៨នប  ំដល់៣០នប  ំ
របមាណ្បត ១០% ប៉ាុង្ណាត ោះម្នសមាជិក គធ/ខប បដលរតូវ នសំរាងំយក និងបញ្ជូ នមក គ.ជ.ប
. ង្ដើមផងី្ធវើការបតង តងំ។ នងិ 

- ង្បកេជនបដលរតូវ នសង្រមចង្រជើសង្រ ើសង្ដើមផបីញ្ជូ នង្ៅង្ធវើការបតងតងំជាាចញ់ាតិង្ៅកបុង   
គណ្ៈកមមការបតមយួ ង្កើតមានកបុងង្ខតថឧតថរមានជយ័។ 

៥. ការបរៀបចាំការបបាោះបនន ត 
៥.១ ការចុោះង្ ម្ ោះ នងិសមាា តបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត 

គ.ជ.ប រកុមរបឹកាឃំុ/សង្កា ត ់ និងង្សមៀនមយួចំនួនធំ នខិតខំបំង្ពញតួនាទីង្ យ នចុោះង្ ម្ ោះអបក
ង្ ោះង្នប តងមីង្លើសពកីារ ៉ា នា់ម ន ង្ពាលគឺចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត នចំននួ ៩១៦,៧៥៧នាក ់ ម្នចំនួន ៉ា ន់
ាម នចនំួន ៦១៩,៦៣០នាក។់ ការ ៉ា នា់ម នអពំីសទិតិរបជាពលរដឌចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តងមីរបស់គណ្ៈកមាម ធិ
ការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) ង្ៅបតបនថមានភាពលំង្អៀងកបុងដំង្ណ្ើ រការពិនិតយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ នងិចុោះ
ង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២ ង្ដើមផផីលិតបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តសរមាបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង
រាស្រសថនីតិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣។  ង្បើតមលទនផលផលូវការរបស់ គ.ជ.ប ចនំួនអបកង្ ោះង្នប តង្ៅកបុងបញ្ជ ីង្ ោះ
ង្នប តនប ២ំ០១២គឺមានចំននួ ៩,៦៧៥,៤៥៣នាក ់បដលចនំួនង្នោះគឺជាចំនួនមយួបដលង្រចើនជាងចនំួនអបកមាន
សិទនិង្ ោះង្នប តសរបុកបុងនប ២ំ០១២។  ជាទូង្ៅនីតិវធិីម្នការលុបង្ ម្ ោះង្នោះគឺង្ៅដបដល ង្ យពឹងបផាកភាគ
ង្រចើនង្ៅង្លើរកុមរបឹកាឃំុ/សង្កា ត ់បដលមកពគីណ្បកសរបជាជនកមពុជា។  

កបុងដំង្ណ្ើ រការង្នោះគណ្បកសរបនងំសំខានច់នំួន២ គឺគណ្បកសសម រងសុ ី នងិគណ្បកសសិទនិមនុសស
 នបដិង្សធកបុងការបញ្ជូ នភាប កង់្កររបស់ខលួនង្ៅចូលរមួសង្ងាតការណ៍្កបុងដំង្ណ្ើ រការង្នោះ ង្ យអោះអាងថ្ននីតិ
វធិីម្នការចុោះង្ ម្ ោះ ការលុបង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តអតម់ានការផ្ទល ស់បថូរ បដលវា នបងាការលំ ក និងមានភាព
សមុគាម ញដល់របជាពលរដឌ។ ទនធឹមគ្មប ង្នោះមស្រនថីរបតិបតថកិារចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត នងិង្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីង្ ោះ
ង្នប ត ភាគង្រចើនគឺមកពីគណ្បកសរបជាជនកមពុជា។ ជាកប់សថងសមាជិករកុមរបកឹាឃំុ/សង្កា តម់កពគីណ្បកស
របនងំ រតូវ នោមោតម់និឲ្យលូកម្ដចូលកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តង្នោះង្ទ ង្រពាោះ
សមាជិករកុមរបឹកាទាងំង្នាោះមនិ នចុោះង្ ម្ ោះជាអបកសង្ងាតការណ៍្ ង្វើយពុំរតូវ នចាតត់ងំពីរបធានរកមុ
របឹកាឃំុ/សង្កា តឲ់្យជួយ ពិនតិយង្មើលកិចចការរបស់ង្សមៀន។ ង្សធើរបតទាងំអស់កបុងចំង្ណាម ២៥០ឃំុ/សង្កា ត ់
បដលខុមបស្រវវល កព់រង្កយអបកសង្ងាតការណ៍្រកង្ឃើញថ្ន គឺមានបតគណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្ទ បដល
សមាជិករកុមរបឹកាឃំុ/សង្កា តរ់បស់ខលួន នង្រៀបចំការពិនតិយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ នងិចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត។ 

គណ្បកសទាងំពីរបដលមានតណំាងជាបង់្នប តង្ៅថ្នប កឃំុ់/សង្កា តរ់វូតដល់ ២,៩៥៥នាក ់ គួរមានតួ
នាទីោ៉ា ងសំខានក់បុងការរតួតសង្ងាតោល ងំ្មើលការអនុវតថនក៍ារង្ករង្នោះ ង្ដើមផធីានាថ្ន មស្រនថីទទួលបនធុកទាងំង្នាោះ
អនុវតថរតឹមរតូវតមចាប ់នងិនីតិវធិីង្ ោះង្នប ត។  

តមរយៈSVRA Plus ខុមបស្រវវល នង្ធវើការសនបិ ឌ នថ្ន សំរាបប់ញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថនតីិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ មាន ១៣,៥% ម្នអបកចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តមនិមានទនិបនយ័ ឬខុស
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ង្ ម្ ោះទាងំរសុងកបុងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តផលូវការសំរាបក់ារង្ ោះង្នប ត២០១៣ (ង្ ម្ ោះរបស់ពួកង្គមនិអាចរក
ង្ឃើញ ឬង្ ម្ ោះង្នាោះអាចផ្ទល ស់បថូរទាងំរសុង) របបវលជាង ១,២៥ោននាក ់ម្នអបកចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តបដល
អាចរបឈមនឹងការ តប់ងសិ់ទនិកបុងការង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣ ចំននួង្នោះមានការងយចុោះរបមាណ្ជាង ២
បសននាក ់ ង្ យង្ោងតមរ យការណ៍្អង្ងាតរាវរជាវបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត និងការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តនប ំ
២០១១របស់ខុមបស្រវវល របមាណ្១,៥ោននាកអ់បកចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ន តទ់និបនយ័ ឬខុសង្ ម្ ោះ
ទាងំរសុង ឬ១៧,២%ម្នអបកចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត។ កបុងចំង្ណាមអបកចុោះង្ ម្ ោះបដល តទ់ិនបនយ័ ឬខុសង្ ម្ ោះ
ទាងំរសុង មានរបមាណ្២,៨៨% រតូវ នរកង្ឃើញង្ៅកបុងបញ្ជ ីលុបង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប ត។ លទនផលង្នោះ
បញ្ជជ កថ់្ន ការលុបង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តង្ធវើង្ឡើងង្ យមានភាពមនិរបរកត ីនង្កើតង្ឡើង ង្ យាមុខីលួនង្ៅ
មានវតថមានង្ៅកបុងឃំុសង្កា តប់ដលខលួនរស់ង្ៅ និងធាល ប ់នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តកបុងឃំុសង្កា តង់្នាោះ ប៉ាុបនថង្ ម្ ោះ
របស់ពួកង្គរតូវ នលុបង្ចញពីបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តផលូវការសំរាបក់ារង្ ោះង្នប ត២០១៣។ គ.ជ.ប  នង្ធវើការលុប
ង្ ម្ ោះ ៤៦៨,៤៨៥នាក ់ កបុងអំឡុងង្ពលចុោះង្ ម្ ោះ នងិពិនិតយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះនប ២ំ០១២ បដលង្សមើនឹងរបមាណ្
ជិត ៥%ម្នអបកចុោះង្ ម្ ោះសរបុ។ 

ោ៉ា ងណាមញិ ការង្ធវើសវនកមមបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តរបស់NDI បដល នង្ធវើការរាវរជាវពីបញ្ជ ីង្ ោះ
ង្នប តង្ៅមនុសសក ៏នរកង្ឃើញបដលថ្ន របជាពលរដឌរបមាណ្៨២,៩%ប៉ាុង្ណាត ោះ មានង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះ 
ង្នប ត។ របជាពលរដឌមានសិទនិង្ ោះង្នប ត ១០,៨% បដលគិតថ្នខលួនមានង្ ម្ ោះរចួង្វើយង្នាោះ មនិរតូវ នរក
ង្ឃើញង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តង្ទ។  

ង្ យយល់ង្ឃើញពីភាពមនិរបរកតីអំពីបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត អនុាសនរ៍បស់សងគមសីុវលិ និងគណ្
បកសនង្ោ យមយួចំនួន បដលង្សបើសំុ គ.ជ.ប ង្ធវើការបិទផាយង្ៅតមភូមមិុនការង្ ោះង្នប ត។ ការបិទផាយ
ង្នោះគឺ នជួយ ឲ្យអបកង្ ោះង្នប តមានង្ពលង្វោង្រចើនកបុងការពិនិតយង្ ម្ ោះរបស់ខលួន បដលជួយ សរមួលដល់អបក
ង្ ោះង្នប តកដូ៏ចជាមស្រនថីការោិល័យង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប ត។ ប៉ាុបនថគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) 
 នង្ធវើបកសរមួលនីតិវធិីកបុងការបិទផាយបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត ង្ យ នង្ធវើការបិទផាយបញ្ជ ីង្នោះជាាធារណ្ៈរ
យៈង្ពលមយួបខ (ចាបព់ីម្ងងទី២៧ បខមងុិនា ដល់ម្ងងទី២៦បខកកា  នប ២ំ០១៣) ង្ៅតមទីាប កក់ារគណ្ៈកមម
ការឃំុ/សង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គឃ/សប)។ ង្ទាោះជាោ៉ា ងង្នោះកថី ការសង្ងាតង្ឃើញថ្ន ការបិទផាយង្ៅាប
កក់ារ គឃ/សប ោកម់និសូវមានរបសិទនិភាពង្ទ ង្រពាោះថ្ន មានអបកង្ ោះង្នប តតិចតួច នង្ៅពិនិតយង្ ម្ ោះរបស់
ខលួន។ មូលង្វតុចំបងៗម្នការមនិសូវចាបអ់ារមមណ៍្ង្ៅពិនិតយង្ ម្ ោះរបស់អបកង្ ោះង្នប តរមួមានដូចជា ការ
ផសពវផាយមនិ នទូលំទូោយ និងទីតងំរបស់ាប កក់ារ គឃ/សប ភាគង្រចើនសទិតង្ៅកបុងាោង្រៀន បដលង្ធវើ
ឲ្យរបជាពលរដឌភាគង្រចើនមនិ នចាបអ់ារមមណ៍្ និងមនិ នទទួលពត័ម៌ាន។ 

ជុំវញិបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តង្នោះបដរ ការសង្ងាតង្ឃើញថ្ន ការ កប់ង្ង្កា ោះង្ៅង្គវទំពរ័ គ.ជ.ប បដលមាន     
អាស័យ ឌ ន www.voterlist.org.kh គឺ នជួយ សរមួលង្រចើនដល់អបកង្ ោះង្នប តបដលមានលទនភាពង្របើរ ស់
អុិនធឺបណ្តកបុងការបសវងរកង្ ម្ ោះរបស់ខលួន និងរកុមខលួន បដលវាមានភាពនបរ់វ័ស និងង្កយរសួល ង្ យមនិ
ចា ំចង់្ធវើដំង្ណ្ើ រង្ៅពិនិតយង្ៅាប កក់ារ គឃ/សប កដូ៏ចជាង្ៅឃំុ/សង្កា ត។់ ង្ យបឡកង្បើង្ោងតមរបកាស
ង្លខ ០៧.០៧៦/១៣ របស់ គ.ជ.ប ចុោះម្ងងទី២២ បខកកា  នប ២ំ០១៣  នសង្រមចបញ្ឈបដ់ំង្ណ្ើ រការង្គវ
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ទំពរ័ង្នោះ ង្ យង្ោងង្វតុផលថ្ន ង្ដើមផទីបា់ា តនូ់វភាពគ្មម នសណាថ បធ់ាប ប ់ និងភាពមនិរបរកតី និងង្ដើមផី
ង្ជៀសវាងការរបមូលផថុ ំអបកង្ ោះង្នប តមកពិនិតយង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ី ង្ ោះង្នប តតមង្គវទំពរ័ ង្ យភាគីណាមយួ 
ង្ៅម្ងងទ២ី៧ និង២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣។ ខុមបស្រវវលមានការង្ាកាថ យចំង្ពាោះការរបកាសបិទង្នោះ ង្វើយ
យល់ង្ឃើញថ្ន មូលង្វតុ គ.ជ.ប  នង្លើកង្ឡើងគឺមនិរតឹមរតូវ ង្រពាោះថ្នការបនថដំង្ណ្ើ រការង្គវទំពរ័ង្នោះង្ៅម្ងង
«ស» និងម្ងងង្ ោះង្នប តពិតជានឹងសរមួលដល់អបកង្ ោះង្នប ត។ 

៥.២ ការចុោះង្ ម្ ោះង្បកេជនគណ្បកសនង្ោ យ 
ការចុោះង្ ម្ ោះបញ្ជ ីគណ្បកសនង្ោ យឈរង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត និងបញ្ជ ីង្បកេជន របរពឹតថង្ៅចាបព់ីម្ងងទី

២៩ បខង្មា ដល់ ម្ងងទី១៣ បខឧសភា នប ២ំ០១៣។ មានគណ្បកសនង្ោ យចំនួន ០៨  នង្សបើសំុចុោះបញ្ជ ី 
ង្វើយ គ.ជ.ប ក ៏នសង្រមចទទួលចុោះបញ្ជ ីឲ្យគណ្បកសទាងំង្នាោះ ង្ដើមផចូីលរមួរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប ត
ង្នោះ។ គណ្បកសទាងំង្នាោះរមួមាន គណ្បកសសញ្ជជ តិកមពុជា គណ្បកសវ វុនសិុនបុិច គណ្បកសាធារណ្រដឌ
របជាធិបង្តយយ គណ្បកសរបជាជនកមពុជា គណ្បកសបខមរអភវិឌណនង៍្សដឌកិចច គណ្បកសបខមរឈបរ់ក គណ្បកសស
ង្ស្រង្កគ ោះជាតិ និងគណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយ។ 

គណ្បកសនង្ោ យបដលចូលរមួឈរង្ ោះង្នប តកបុងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ គឺមានការ
ងយចុោះពីអាណ្តថិមយួ ង្ៅអាណ្តថិមយួ។ ជាកប់សថងង្ៅកបុងការង្ ោះង្នប តនប ១ំ៩៩៣មានគណ្បកសនង្ោ យ
ឈរង្ ម្ ោះចំនួន ២០គណ្បកស នប ១ំ៩៩៨ មាន ៣៩គណ្បកស នប ២ំ០០៣ មាន ២៣គណ្បកស និងនប ំ
២០០៨ មាន ១១គណ្បកស។  

តរាងទ១ី៖ ការចុោះង្ ម្ ោះគណ្បកសនង្ោ យ និងង្បកេជនគណ្បកសនង្ោ យ 

1993 1998 2002 2003 2007 2008 2012 2013 

20 39 8 23 12 11 10 8 

កបុងចំង្ណាមគណ្បកសនង្ោ យបដល នចុោះបញ្ជ ីចូលរមួរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣ មានបតគណ្បកសនង្ោ យចំនួន៥ប៉ាុង្ណាត ោះបដល ន កង់្បកេជនង្ៅ
រគបរ់ាជធានីង្ខតថ បដលកបុងង្នាោះរមួមានគណ្បកសសញ្ជជ តកិមពុជា គណ្បកសវ វុនសិុនបុិច គណ្បកសរបជាជន  
កមពុជា គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ និងគណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយ។ ង្ យបឡកគណ្បកសនង្ោ យ
ចំនួន៣ បដលកបុងង្នាោះរមួមានគណ្បកសាធារណ្រដឌរបជាធិបង្តយយ គណ្បកសបខមរអភវិឌណនង៍្សដឌកិចច និងគណ្
បកសបខមរឈបរ់ក មនិ ន កង់្បកេជនរគបរ់ាជធានីង្ខតថង្នាោះង្ទ។  

៥.៣ ការបបងបចកបណ័្ត ពត័ម៌ានង្ ោះង្នប ត 
ង្ៅមុនការង្ ោះង្នប តមកដល់ បណ័្ត ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប តមានចំនួន ៨,៣២៨,១២០សនលឹក ង្សមើនឹង 

៨៦,០៧% រតូវ នបបងបចកជូនអបកង្ ោះង្នប តសំរាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី នប ំ
២០១៣។ 

របូភាពទី២៖ ការបបងបចកបណ័្ត ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប ត 
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Source: mediakampuchea 

 
មានការរកង្ឃើញថ្ន មូលង្វតុមយួកបុងចំង្ណាមមូលជាង្រចើនង្ទៀតបដលបណាថ លឲ្យមានការ តសិ់ទនិ

អបកង្ ោះង្នប តគឺបណាថ លមកពីការបចកបណ័្ត ពត័ម៌ានង្ យមានការង្រ ើងង្អើង និងការបញ្ជជ កព់ីង្គ្មលបណំ្ងមនិ
ចាស់ោស់បដលង្ធវើឲ្យអបកង្ ោះង្នប ត និងមស្រនថីការោិល័យង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តមយួចំនួនមានការភន័ថរចឡ។ំ 
គួរបញ្ជជ កល់ទនផលរាវរជាវង្ៅង្លើអបកង្ ោះង្នប តរបស់ខុមបស្រវវលកបុងនប ២ំ០០៩  នរកង្ឃើញថ្ន មានអបក
មានសិទនិង្ ោះង្នប ត ៩% មនិ នង្ៅង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនតីិកាលទ៤ី នប ២ំ០០៨ ង្ យារ
ពួកង្គគ្មម នបណ័្ត ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប ត។ 

សកមមភាពបចកបណ័្ត ង្នោះ នង្ធវើង្ឡើងង្ យគណ្ៈកមមការឃំុ សង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គឃ/
សប) សវការជាមយួអាជាញ ធរមូល ឌ នភូមឃំុិ  ង្វើយរតូវ នង្ធវើង្ឡើងជាពីរដំណាកក់ាលគឺការបបងបចកង្ៅ
តមភូម ិបដល នរបរពតឹថង្ៅចាបព់ីម្ងងទ០ី១ បខមងុិនា ដល់ម្ងងទី២៥បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ បដលង្ៅកបុងង្នាោះ
បចក នរបមាណ្៨,១ោនសនលឹក (៨៤,០៥% ម្នង្ ម្ ោះង្លើបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត) រតវូ នបចកង្ យផ្ទធ ល់ដល់
អបកង្ ោះង្នប ត។ និងចំនួនបដលង្ៅសល់រកាទុកង្ៅ គឃ/សប សរមាបឲ់្យអបកង្ ោះង្នប តមកយកង្ យខលួន
ឯងរវូតដល់ម្ងងទ២ី៥ បខកកា  នប ២ំ០១៣ បដលង្ៅកបុងង្នាោះបដររតូវ នអបកង្ ោះង្នប តមកយកបបនទមង្ទៀត
ចំនួន១៩៥,៤៤០សនលឹក។ ការបបងបចកង្នោះង្ធវើង្ឡើងកបុងង្គ្មលបំណ្ងជូនដណឹំ្ងដល់អបកង្ ោះង្នប តមាប ក់ៗ មុន
ការង្ ោះង្នប តអំពីទិនបនយ័ង្ ោះង្នប តសំខាន់ៗ របស់ពួកង្គ។ ការបចកបណ័្ត ពត័ម៌ានជូនដល់អបកង្ ោះង្នប តគឺ
មានារៈសំខានង់្រពាោះថ្ន ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ រមួមានង្ ម្ ោះ ង្ភទ អាស័យ ឌ ន ម្ងងបខនប កំំង្ណ្ើ ត របស់អបកង្ ោះ
ង្នប តមាប ក់ៗ  ង្ពលង្វោង្ ោះង្នប ត និងឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ផលូវការសរមាបង់្របើរ ស់កបុងការង្ ោះង្នប ត
រតូវ ន កប់ញ្ចូ លង្ៅបណ័្ត ង្នោះ។ ខុមបស្រវវល បតងបតបង្កា ញការគ្មរំទចំង្ពាោះការបចកបណ័្ត ង្នោះ ង្រពាោះវាមាន
ារៈសំខានដូ់ច នបញ្ជជ កជូ់នខាងង្ដើម ប៉ាុបនថអវីបដលអវបីដលង្ាកាថ យង្នាោះគឺដំង្ណ្ើ រការបបងបចកង្នោះមនិ
 នរបរពឹតថង្ៅដូចអវីបដលភាគីពាកព់ន័នរពំងឹទុកង្នាោះង្ទង្រពាោះថ្ន អបកមានតួនាទីបបងបចក ជាពិង្សសអាជាញ ធរ
មូល ឌ នមានការង្រ ើសង្អើងកបុងការបបងបចក នងិ នង្របើរ ស់វាសរមាបផ់លចំង្ណ្ញនង្ោ យង្ៅវញិ 
ង្ យារបតបណ័្ត ពត័ម៌ានមយួចំនួនរតូវ នកបិភាជ បជ់ាមយួបណ័្ត ង្ោសនារបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា។ 
មា៉ាងវញិង្ទៀត ការផថល់ពត័ម៌ានមនិចាស់ោស់អំពីង្គ្មលបំណ្ងម្នបណ័្ត ង្នោះ បដលង្ធវើឲ្យអបកមានសិទនិង្ ោះ
ង្នប ត ន តប់ងសិ់ទនិង្ យារបតឯការមយួង្នោះ។ 
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៥.៤ លិខតិបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត 
ពាកព់ន័ននឹងការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើស     

តងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី ការសង្ងាត នរកង្ឃើញថ្ន ង្មឃំុ ង្ៅសង្កា តម់យួចំនួន បដលទទួលបនធុក
ការង្ករង្នោះមនិ នអនុវតថតមង្សចកថីបណ្នារំបស់ គ.ជ.ប និងមានបញ្ជា មនិរបរកតីមយួចំនួនង្ទៀត។ ង្បើតម
ង្សចកថីបណ្នារំបស់ គ.ជ.ប  នតរមូវឲ្យង្មឃំុ ង្ៅសង្កា តង់្ធវើរ យការណ៍្អំពីការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថ
សញ្ជដ ណ្សរមាបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្នោះចំនួន៤ចាប ់ បដល១ចាបរ់តូវបទិផាយង្ៅាោឃំុ/ សង្កា ត ់
ង្ៅង្ពលបញ្ចបក់ារពិនិតយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ និងចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត។ ជុំវញិបញ្ជា ង្នោះការសង្ងាត នរកង្ឃើញង្មឃំុ 
ង្ៅសង្កា តម់យួចំនួនមនិ នអនុវតថតមង្សចកថីបណ្នាងំ្នោះង្ទ ង្ពាលគឺមនិមានង្ធវើការបទិផាយ ឬយឺតោ៉ា វកបុង
ការបិទផាយរ យការណ៍្ង្នោះ។ ឃំុ/សង្កា តទ់ាងំង្នាោះរមួមានៈ ឃំុកង្ស្រញ្ច ៀច រសុកកង្ស្រញ្ច ៀច ឃំុបឹងង្ ល 
រសុករពោះង្សថច ឃំុាវ យរជុំ រសុកង្មាង ង្ខតថម្រពបវង ឃំុកង្ណ្ថ ៀង ឃំុសា ឃំុបរសសថុក រសុកកង្ណ្ថ ៀង ង្ខតថ
ង្ពាធិ៍ាត ់ឃំុបរសចារ រសុកសបួល ង្ខតថរកង្ចោះ ឃំុង្ជើងម្រព រសុក ធាយ ង្ខតថកំពងច់ាម ឃំុបរពកង្កមង រសុក
ោវ ឯម ង្ខតថកណាថ លជាង្ដើម។ 

គួរបញ្ជជ កថ់្ន ការង្ចញលិខតិង្នោះគឺចាបង់្ផថើមពីការពិនតិយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ និងចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តកបុងនប ំ
២០១១ សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា តន់ប ២ំ០១២។ ការង្ចញលិខិតង្នោះង្ធវើង្ឡើងង្ៅ
បនាធ បព់ី គ.ជ.ប សង្រមចបញ្ឈបង់្របើរ ស់ទរមង ់ ១០១៨ បដលរតូវ នរកង្ឃើញថ្ន មានបញ្ជា មនិរបរកតី
ង្រចើនកបុងការង្ចញ និងការង្របើរ ស់កនលងមក។  

គិតចាបត់ងំពីនប ២ំ០១១ រវូតមកដល់ការង្ ោះង្នប តកបុងនប ២ំ០១៣ង្នោះ លិខិតង្នោះរតូវ នង្ចញ
របមាណ្ ១,៨ោនលិខិត បដលកបុងង្នាោះ ១ោន៥មុនឺលិខិតរតូវ នង្ចញកបុងការង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២ នងិ
៧៥មុនឺលិខិត ង្ចញកបុងការង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣ង្នោះ។ អវីបដលគួរឲ្យកតស់មាគ ល់ង្នាោះ គឺចំនួនដង៏្រចើនម្នការ
ង្ចញលិខិតង្នោះ ជាពិង្សសង្ៅដំណាកក់ាលង្រកាយការផថល់សុពលភាពបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត (ចាបព់ីម្ងងទី១ បខមក
រា ដល់ម្ងងទ១ី២ បខកកា  នប ២ំ០១៣) បដលមានរបមាណ្២៧មុនឺសនលឹក។ ចំននួដង៏្រចើនង្នោះ នបងាឲ្យមាន
ការសងសយ័អំពីភាពមនិរបរកតីម្នការង្ចញលិខិតង្នោះរបស់អាជាញ ធរឃំុ សង្កា ត។់ ជុំវញិចនំួនលិខិតង្នោះបដរ ការ
សិការាវរជាវរបស់ខុមបស្រវវលង្ៅង្រកាយការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២ នរកង្ឃើញថ្ន អបកមានសិទនិ
ង្ ោះង្នប តរបមាណ្បត ២៣មុនឺនាក ់ន នងិកំពុងង្របើរ ស់លិខិតង្នោះ។ ង្ខតឋបដលមានការង្ចញបណ័្ត ង្នោះ
ង្រចើនជាងង្គរមួមាន ង្ខតថកំពងច់ាម  តដ់ំបង តបកវ ម្រពបវង និងង្ខតថកណាថ ល។  ង្បើង្ទាោះជាមានការបក
សរមួលរទងរ់ទាយខុសពីទរមង ់ ១០១៨ ប៉ាុបនថនីតិវធិីម្នការង្ចញលិខិតង្នោះគឺមានភាពរបោករ់បបវលគ្មប  
ង្វើយកង៏្ៅបតបនថទទួលរងការរោិះគន ់និងសង្ងាតង្ឃើញថ្ន មានភាពមនិរបរកតី នង្កើតង្ឡើង។  

ង្រៅពីបញ្ជា ដូច នរកង្ឃើញខាងង្លើ ការសង្ងាតក ៏នរកង្ឃើញភាពមនិរបរកតមីយួចំនួនកបុងការ
ង្ចញ និងការង្របើរ ស់លិខិតង្នោះ។ បញ្ជា ទាងំង្នាោះរមួមាន ការង្ចញខុសពីរយៈង្ពលបដល នកំណ្ត ់ ការ
ង្ចញឲ្យអបកបដលគ្មម នង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ការង្ចញង្ យគ្មម នង្ ោះរតឃំុ សង្កា ត ់ និងបិទរបូងត
រតឹមរតូវ ការង្ចញង្ យយកង្ ម្ ោះង្គង្ផសងមកបិទរបូងតអបកង្ផសងមយួង្ទៀត គល់បញ្ជ ីមនិ នបំង្ពញរតមឹ
រតូវជាង្ដើម និងបញ្ជា ខវោះតមាល ភាពកបុងការង្ចញលិខិតង្នោះជាង្ដើម។  
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ករណី្មយួង្ទៀតគឺង្សមៀនជាអបកង្ចញលិខិតង្នោះឲ្យរបជាពលរដឌ ង្ យង្ៅសង្កា ត ់នចុោះវតទង្លខា
ទុកជាមុន ង្វើយង្ៅង្ពលមានការង្សបើសំុពីរបជាពលរដឌ ង្សមៀនរគ្មនប់តបំង្ពញបបបបទ និងង្ ោះរតជាការ
ង្រសច ង្វើយករណី្ង្នោះបដរ នង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថម្ប៉ាលិន។ 

៥.៥ ការង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យ 
ការសង្ងាតង្ឃើញថ្ន គណ្បកសមយួចំននួដូចជា គណ្បកសរបជាជនកមពុជា គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ 

គណ្បកសវ វុនសិុនបុិច និងគណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធបិង្តយយជាង្ដើម  នង្រតៀមខលួនជាង្រសចសរមាបក់ារ
ចូលរមួកបុងការង្ ោះង្នប តខាងមុខង្នោះ ង្ យ ននិងកពុំងង្ធវើសកមមភាពជាបង្ណ្ថើ រៗមុនការង្ោសនាង្ ោះ
ង្នប ត ដូចជាៈ សកមមភាពចុោះពរងឹងបណាថ ញង្ៅមូល ឌ ន សកមមភាពបចកអំង្ណាយ របកាសបញ្ចូលសមាជិក
ងមី ចងសមពន័នភាព ង្រៀបចរំចនាសមពន័នគណ្បកស នងិសកមមភាពអូសទាញសមាជកិ/អបកគ្មរំទគណ្បកសង្ផសងៗ
ឲ្យមកចុោះចូលជាមយួគណ្បកសខលួន និងសកមមភាពង្លើកាល កសញ្ជដ គណ្បកស។ ជាមយួគ្មប ង្នោះកម៏ាន
សកមមភាពផសពវផាយអំពីង្គ្មលនង្ោ យ និងាប ម្ដនានារបស់គណ្បកស ឬង្មដឹកនាគំណ្បកសខលួនតមរ
យៈរបពន័នផសពវផាយ និងសកមមភាពមយួចំនួនង្ទៀតទាងំង្ៅថ្នប កជ់ាតិ និងថ្នប កម់ូល ឌ នផងបដរ។ 

មានថ្នមវនថនង្ោ យងមី (New Political Dynamic) ម្នការង្ោសនាង្ ោះង្នប តរវាងគណ្បកស
របជាជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ (គណ្បកសរបនងំ)។ គណ្បកសទាងំពីរង្នោះ នង្ធវើការង្ោសនា
ោ៉ា ងសកមម ង្វើយមានលកេណ្ៈរទងរ់ទាយធំ(ពីមយួមុនឺង្ៅបនួមុនឺនាក)់ង្ៅមណ្ឍ លង្ ោះង្នប តធំៗ។ បនាធ បព់ី
គណ្បកសង្នោះ កង៏្ឃើញមានគណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច នង្ធវើសកមមភាពង្ោសនារទងរ់ទាយធំ(តចិជាងមយួមុនឺ
នាក)់លមមង្ៅរាជធានីភបងំ្ពញ កំពងច់ាម នងិតបកវ។ ារនង្ោ យ ង្ចញពីការង្ោសនាមានឥទនិពលង្ៅ
ង្លើការង្ោសនាង្ ោះង្នប តរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ «ដូរ ឬមនិដូរ....ដូរ!» ។ ចំបណ្កគណ្បកសរបជាជន
កមពុជា «រសោញ់ ង្ជឿ និងអាណិ្ត វ ុន បសន ង្ ោះឲ្យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា» ឬ «ោ នថ្ន ោ នង្ធវើ!»។ 
ាខាគណ្បកសរបជាជនកមពុជាជាង្រចើន នផថល់ងវកិាព៥ី០០០ង្រៀល ង្ៅ៣០០០០ង្រៀលមាប កក់បុងមយួម្ងងកបុង
មយួនាកសំ់រាបស់កមមជន នងិអបកចូលរមួមយួចំននួង្ធវើសកមមភាពង្ោសនាង្ ោះង្នប ត។ ចំបណ្កឯគណ្បកស
សង្ស្រង្កគ ោះជាតិវញិ  នបង្ងាើតជាមូលនិធិ នងិម្រអង្កគ សរ ក។់ 

របូភាពទី៣៖ ការង្ោសនារបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នងិគណ្បកស    
វវ ើនសិុនបុិច 
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ការចូលរមួរបស់យុវជនង្ៅកបុងសកមមភាពនង្ោ យកានប់តខាល ងំង្ឡើងៗ ង្ៅកបុងការង្ោសនាង្ ោះ
ង្នប តរបស់គណ្បកសនង្ោ យមយួចំនួន ជាពិង្សសគណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។ 
ង្បើង្ទាោះបីគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិង្រៀបចំបវកផួនង្ោសនារបស់ខលួនង្ យមានសមតទកចិចនគរ ល (រកាសនថិ
សុខង្ ោះង្នប ត)តចិតួចជួយ ង្ធវើការសរមបសរមួលកង៏្ យ ប៉ាុបនថសកមមភាពទាងំង្នាោះអាចដំង្ណ្ើ រការ នង្ យ
ារបតយុវជនចូលរមួោ៉ា ងសរាកស់រាំ។ 

របូភាពទី៤៖ ការចូលរមួរបស់យុវជនកបុងសកមមភាពង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យ 

  

ង្ យបឡក អាជាញ ធរបដលមានតួនាទីជាអបកសរមបសរមួលឲ្យគណ្បកសនង្ោ យទាងំអស់ទទួល
 នភាពង្សមើគ្មប ង្ៅទីកបនលងាធារណ្ៈ ប៉ាុបនថបបរជាអាជាញ ធរមានភាពលំង្អៀងោ៉ា ងខាល ងំង្ៅវញិ។ ការបិទ
ខិតថបណ័្ត  ឬាល កសញ្ជដ ង្ៅទីកបនលងណាមយួតមការង្សបើសំុ ឬការជូនពត័ម៌ានគណ្បកសង្ផសងៗ ជាពិង្សស
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិរតូវ នបដិង្សធង្ យអាជាញ ធរ។ សំរាបទ់ីកបនលងឯកជន ការបទិខិតថបណ័្ត  ឬកក៏ារ ក់
ាល កសញ្ជដ គណ្បកសរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជាមនិរតឹមបតមនិ នសំុង្ៅមាច ស់ង្ៅមាច ស់ផធោះប៉ាុង្ណាត ោះង្ទ 
ប៉ាុបនថការបិទង្នាោះរតូវ នជួយ ង្រជាមបរជង រពមទាងំចាតប់ចងង្ យអាជាញ ធរបងមង្ទៀតផង។ អាជាញ ធរមនិរតមឹ
បតចូលរមួកបុងការរារាងំសកមមភាពង្ោសនារបស់គណ្បកសង្ផសង(មនិបមនគណ្បកសរបជាជនកមពុជា) ង្វើយ
 ន កព់ាកយបណ្ថឹ ងង្ៅគណ្បកសរបនងំ ដូចជាគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិោ៉ា ងង្ោច២៧បណ្ថឹ ង កបុងង្នាោះ
មាន១៥បណ្ថឹ ងអពំកីារបិទង្គ្មលនង្ោ យង្ៅង្លើបង្ង្កគ លង្ភលើងង្ យគ្មម នការអនុញ្ជដ ត។ 

មាន៣៧៣បណ្ថឹ ង រតូវ នបថឹងង្ៅគណ្ៈកមមការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តថ្នប កឃំុ់សង្កា ត ់ ង្វើយរតូវ ន
បដិង្សធចំននួ១៦៤បណ្ថឹ ង (៤៣%)។ ង្ យការមនិង្ពញចិតថង្ៅការង្ ោះរាយ ១២២បណ្ថឹ ង រតូវ នបថឹង
បនថង្ៅគណ្ៈកមមការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តថ្នប កង់្ខតថ/រាជធានី ង្ យកបុងង្នាោះ ៨៤បណ្ថឹ ងង្សមើនងឹ៦៨% រតូវ
 នបដិង្សធ។ ៤៤បណ្ថឹ ងរតូ នបថឹងបនថង្ៅគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ង្វើយង្ៅកបុង
ចំង្ណាមបណ្ថឹ ងទាងំអស់ង្នោះ ៤១បណ្ថឹ ង ង្សមើ៩៣% រត ូនបដិង្សធ។ ោ៉ា ងណាមញិ ១២បណ្ថឹ ងរតូវ ន
បថឹងបនថង្ៅរកុមរបកឹាធមមនុញ្ដ  បដលបណ្ថឹ ងទាងំអស់ង្នាោះរតូវ នបដិង្សធង្ចាលទាងំអស់។ បណ្ថឹ ងភាគ
ង្រចើនទាកទ់ងង្ៅនឹងការបំផ្ទល ញសំភារៈង្ោសនា ការរខំានកបុងង្ពលង្ោសនា និងខុសនតីិវធិីកបុងង្ពល
ង្ោសនាង្ ោះង្នប តជាង្ដើម។ ការសង្ងាតង្ឃើញថ្ន ការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងរបស់គ.ជ.ប  មនិមានតមាល ភាព
ពីង្រពាោះបណ្ថឹ ងមនិរតូវ នង្ ោះរាយង្ យង្បើកចំវជាាធារណ្ៈ គឺភាគង្រចើនង្ធវើសវនការសង្ងេបរបជុំ
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សង្រមចម្ផធកបុង។  អវីបដលគួរឲ្យកតសំ់គ្មល់ គឺបណ្ថឹ ងបដល នបថឹងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិង្ យអាជាញ រធ
ររកុង/រសុក/ខណ្ឍ  អាជាញ ធរឃំុសង្កា ត ់និងអាជាញ ធរកងរាជអាវធុវតទ។ 

ភាពមនិរបរកតកីបុងដណំាកក់ាលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត មានរបមាណ្ ២៤៥ករណី្ បដលកបុងង្នាោះមាន
ដូចជា៖  

- ការបំផ្ទល ញសមាា រៈង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យភាគង្រចើនគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមាន 
៤៦ករណី្ ង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថកំពងច់ាម កណាថ ល រកង្ចោះ កពំត បនាធ យមានជយ័ ម្រពបវង ឧតថរ
មានជយ័ ង្សៀមរាប កំពងស់ពឺ  តដ់ំបង កំពងធ់ំ នងិកំពងន់ប ងំ។ 

- ការបំភតិបំភយ័ គំរាមកំបវង និងវឹងា ភាគង្រចើនង្ៅង្លើរបជាពលរដឌ និងសកមមជនគណ្បកស
សង្ស្រង្កគ ោះជាតិមាន ៣៣ករណី្ ង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថម្រពបវង តបកវ កំពត ឧតថរមានជយ័ បនាធ យមាន
ជយ័ ម្រពបវង ភបងំ្ពញ ម្ប៉ាលិន កណាថ ល និងរតនគិរ។ី 

- ការរខំានការង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យ ភាគង្រចើនគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ មាន២១
ករណី្ ង្ៅង្ខតថម្រពបវង ភបងំ្ពញ និងកំពងន់ប ងំ។  

- មនិមានអពារកឹតយភាព និងការង្រជៀតបរជករបស់អាជាញ ធរ មស្រនថីរាជការ កងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ 
បដល កបុងង្នាោះ ង្មភមូ ិ អនុភូម ិ និងអាជាញ ធរបដនដីមាន ១២៤ករណី្ នងិមានមស្រនថរីាជការ កង
ង្ោធពលង្ខមរភូមនិធ មស្រនថ ី តុោការចូលរមួង្ធវើសកមមភាពការង្ោសនាឲ្យគណ្បកសរបជាជន
កមពុជាមាន ករណី្ ង្ៅង្ខតថម្រពបវង កំពងធ់ំ កំពត រតនគិរ ីកំពងន់ប ងំ  តដ់បំង ភបងំ្ពញ កណាថ ល 
រពោះវោិរ ង្សៀមរាប តបកវ ាវ យង្រៀង កំពងស់ពឺ កំពងច់ាម  តដ់ំបង នងិបកប។ 

- ការបចកអំង្ណាយរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជាមាន១០ករណី្ មានលកេណ្ៈការទញិទឹកចិតថ
អបកង្ ោះង្នប ត ង្ៅង្ខតថរតនគរិ ីកំពងធ់ំ កណាថ ល កពំត និងកំពងច់ាម។ 

- ការចាបខ់លួនសកមមជនគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមានរបមាណ្០៦ករណី្ ង្ៅង្ខតថកពំតនងិកណាថ ល  
- ការង្របើរ ស់ោនយនថរដឌ និងោនយនថគ្មម នាល កង្លខមានចំនួន១០ករណី្បដលង្កើតង្ឡើងង្ៅ

ង្ខតថកណាថ ល ម្រពបវង ម្ប៉ាលិន ឧតថរមានជយ័ កំពងន់ប ងំ ង្សៀមរាបភបងំ្ពញ។ 

៥.៦ ម្ងងង្ ោះ នងិរាបស់នលកឹង្នប ត 
៥.៦.១ ភាពមនិរបរកតងី្ៅម្ងងស អឡុំងម្ងងង្ ោះង្នប ត  
 ចំនួនភាពមនិរបរកតកីបុងកំឡុងង្ពលម្ងងស និងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត រពមទាងំរាបស់នលកឹង្នប ត បដល
រមួមានរបមាណ្១១,៦០៥ករណី្ (ម្ងងសមាន២០៣ករណី្, កំឡុងង្ពលង្ ោះង្នប តមាន ១១,១៣៩ករណី្ និង
កំឡុងង្ពលរាបស់នលឹកង្នប តមាន២៦៣ករណី្) បដល នង្កើតង្ឡើងភាពមនិរបរកតងី្ៅរបមាណ្២,១២៧
ការោិល័យង្ ោះង្នប ត កបុងចំង្ណាមការោិល័យអង្ងាត៧,៧០០ការោិល័យបដលង្កើតង្ឡើងង្ៅរគបង់្ខតថ/
រាជធានី ដូចជា កំពងច់ាម ៣,១៤៨ករណី្, ភបងំ្ពញ ២,១៨៥ករណី្, កពំត ៨៦០ករណី្, កណាថ ល ៨៤០
ករណី្, ម្រពបវង ៤៣៥ករណី្, តបកវ ៤៣១ករណី្, ង្សៀមរាប ៤១៣ករណី្, ង្ពាធិាត ់ ៣៨៣ករណី្, 
ម្ប៉ាលិន ៣៥៤ករណី្, បនាធ យមានជយ័ ៣៤៤ករណី្,  តដ់ំបង ៦៨៣ករណី្, រកងុរពោះសីវនុ ២៦៥ករណី្, 
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ង្កាោះកុង ២០២ករណី្ នងិង្ខតថង្ផសងៗង្ទៀតង្រកាម២០០ករណី្។ ករណី្ទាងំអស់ង្នោះរតូវ នអបកសង្ងាត
ការណ៍្រាយការណ៍្មកកបុងង្នាោះរមួមាន៖ 
 ១.១. ម្ងងស (ម្ងងទ២ី៧ បខកកា  នប ២ំ០១៣) 

 ការង្ធវើសកមមភាពង្ោសនាម្ងងសង្ យខុសចាបង់្កើតមានោ៉ា ងតិច១០៤ករណី្ ង្ៅង្ខតថ     
កណាថ ល ម្រពបវង កំពងច់ាម បនាធ យមានជយ័  តដ់បំង កំពត ភបងំ្ពញ មណ្ឍ លគិរ ី ង្ពាធិាត ់   
រតនគិរ ីង្សៀមរាប ាវ យង្រៀង តបកវ និងម្ប៉ាលិន។ 

 បរោិកាសបដលគ្មម នសុវតថភិាពង្ៅកបុងភូមជុិំវញិការោិល័យង្ ោះង្នប តចំនួនោ៉ា ងតចិ៦៤
ករណី្ ង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថកណាថ ល កំពងច់ាម ភបងំ្ពញ ម្រពបវង កំពត កំពងធ់ំ បនាធ យមានជយ័ និង
តបកវ។ 

 ករណី្ខវោះសមាា រៈមយួចំនួនបដលនាឲំ្យមានការរាងំសធោះ ឬយឺតោ៉ា វដល់ដំង្ណ្ើ រការម្នការ 
ង្បើកការោិល័យង្ ោះង្នប តមាន ៣៥ករណី្ ង្ៅង្ខតថកណាថ ល កំពងច់ាម ភបងំ្ពញ កំពត ម្រពបវង 
កំពងធ់ំ តបកវ រកងុរពោះសីវនុ រតនគិរ ីនងិភបងំ្ពញ។ 

១.២ ម្ងងង្ ោះង្នប ត (ម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣) 
 ការ តសិ់ទនិអបកង្ ោះង្នប តមានរវូតដល់៨,៤៩០ករណី្ បដលង្កើតមានង្ឡើងង្ៅទូទាងំ

របង្ទសកមពុជា។ គួរបញ្ជជ កថ់្ន ករណី្ង្នោះអបកង្ ោះង្នប តបដលមានបណ័្ត ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប ត ឬមាន
ង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត ប៉ាបុនថគ្មម នឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ ឬអបកង្ ោះង្នប ត នចូលរមួង្ ោះ
ង្នប តង្រជើសង្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុសង្កា ត ់២០១២ បតមនិមានង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣ង្នោះង្ទ។  

 ការង្ោសនាតមរយៈការបចកអំង្ណាយ ឬង្ោសនាង្ យបចក/បិទផ្ទធ ងំរបូភាព ឬ
ខិតថបណ័្ត ង្ដើមផគី្មរំទង្បកេជន ឬគណ្បកសនង្ោ យរបស់ខលួនមាន១២៥ករណី្ បដលង្កើតមានង្ៅ
ង្ខតថបនាធ យមានជយ័  តដ់បំង កំពងច់ាម កំពងន់ប ងំ កំពត កណាថ ល មណ្ឍ លគិរ ីភបងំ្ពញ   រពោះវោិរ 
ម្រពបវង ង្ពាធិាត ់រតនគិរ ីាវ យង្រៀង និងម្ប៉ាលិន។ 

 ការរារាងំបងាឧបសគគ ឬោមអបកសង្ងាតការណ៍្ចូលសង្ងាតមានចំននួ ដូចជាង្ៅតម
ការោិល័យមយួចំននួ២៧ករណី្ បដលង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថ តដ់ំបង កំពងច់ាម កំពងន់ប ងំ កំពត     
កណាថ ល ង្កាោះកុង ភបងំ្ពញ ម្រពបវង តបកវ និងបកប។   

 វតថមានង្ យខុសចាបរ់បស់អាជាញ ធរមូល ឌ ន ជាពិង្សស ង្មភូម ិ នងិអាជាញ ធរមូល ឌ ន ឬ/
និងកងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ (បដលមនិមានពាករ់បឡងម់្ដសនថិសុខរបស់គ.ជ.ប ឬមនិមានអាវធុ) ង្ៅ
មុខ ឬបកផរការោិល័យង្ ោះង្នប ត ឬង្សលៀកពាកឯ់កសណាឌ ន ឬមានសកមមភាពបំភតិបំភយ័អបកង្ ោះ
ង្នប តមានចំនួន២៩៦ករណី្។ ករណី្ទាងំង្នោះង្កើតង្ឡើងង្ៅង្សធើររគបង់្ខតថរាជធាន។ី 

 ការរារាងំអបកង្ ោះង្នប ត ង្ យវធិីផថល់លុយកាង្កើ ឬសមាា រៈង្ដើមផកុីំឲ្យង្ៅង្ ោះង្នប តមាន ៤
ករណី្ បដលង្កើតង្ឡើងកបុងង្ខតថកំពត កណាថ ល និងតបកវ។ 

 មានអបកង្ ោះង្នប តង្រចើននាកង់្ៅកកកុញបសវងរកង្ ម្ ោះង្ៅមុខការោិល័យង្ ោះង្នប ត បដល
ង្ធវើឲ្យអបកខលោះង្ ោះបងង់្ចាលការបសវងរកង្ ម្ ោះ ង្វើយរតឡបង់្ៅវញិមាន៦១៣ករណី្ បដលង្កើតង្ឡើង
ង្ៅង្ខតថង្សធើររគបង់្ខតថ/រាជធានី។ 
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 នីតិវធិីម្នការង្ ោះង្នប ត មនិរតូវ នង្គ្មរពង្ពញង្លញង្ យមស្រនថីការោិល័យ បដលនាមំក
នូវភាពមនិរបរកតចីំនួន១,១៩១ករណី្ ង្ៅកបុងការោិល័យង្ ោះង្នប ត។ ករណី្ទាងំង្នោះង្កើតមាន
ង្ឡើងង្ៅរគបង់្ខតថ/រាជធានីបដលកបុងង្នាោះរមួមាន៖ 

 មនិមានបង្កា ញវិបង្នប តទង្ទ មុនង្ពលចាបង់្ផថើមដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តមាន២៨ករណី្ 
 ការង្បើកការោិល័យយឺតជាងង្មា៉ា ង ៧:០០រពកឹ (ង្បើកមនិតមង្ពលកណំ្ត)់ មាន៦៧  

ករណី្។  
 ភាពមនិរបរកតីនានាបដលនាឲំ្យ តភ់ាពសមាង តម់្នដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តមាន២៥២

ករណី្ 
 អបកង្ ោះង្នប តបដលមនិបមនជាជនពិការ(មនិអាចង្ ោះង្នប តង្ យខលួនឯង ន)  នង្សបើ

សំុឲ្យមស្រនថីការោិល័យង្ ោះង្នប តជួយ គូសសនលកឹង្នប តឲ្យមាន១៨៥ករណី្។ 
 ការមនិពិនិតយង្មើលរមាមម្ដ ឬមនិរជលកទ់ឹកង្មម ោងមនិរជោះ ឬមនិពិនតិយង្ផធៀងផ្ទធ តប់ញ្ជ ី 

ង្ ម្ ោះជាមយួឯការ ឬការឲ្សនលឹកង្នប តង្លើសពីមយួសនលឹកមានចនំួន១៣៨ករណី្។ 
 ការផ្ទា ក ឬបិទការោិល័យង្ៅង្ពលកំពុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តមានចំនួន២០ករណី្។ 
 ការបដិង្សធមនិឲ្យតំណាងគណ្បកសនង្ោ យ ឬអបកសង្ងាតការណ៍្ឈរពីង្រកាយ ឬ

បកផរង្លខាការោិល័យង្ ោះង្នប តបដលអាចង្ផធៀងផ្ទធ តឯ់ការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្អបក
ង្ ោះង្នប តជាមយួបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តមានចំននួ៧៨ករណី្។ 

 ការបវកសនលឹកង្នប តង្ចញពគីល់បញ្ជ ីង្សៀវង្ៅសនលឹកង្នប ត និង/ឬទុកមុនង្រចើនង្លើសពី 
មយួសនលឹកង្ យមស្រនថីការោិល័យង្ ោះង្នប តមាន ២៩៤ករណី្។ 

 មានអបកគ្មម នសិទនិង្ ោះង្នប ត ឬអបកមានាប មទកឹង្មម ង្ៅរមាមម្ដសមាគ ល់ថ្ន  នង្ ោះ
ង្នប តរចួង្វើយ អនុញ្ជដ តឲ្យង្ ោះង្នប តមថងង្ទៀតមានចំនួន៨៥ករណី្។ 

 មានអបកង្ ោះង្នប តពាោមយកសនលឹកង្នប តង្ចញមកង្រៅង្ដើមផឲី្យអបកង្ ោះង្នប តង្ផសងៗ
ង្ទៀតគូសមានចំននួ៩ករណី្។ 

 ការបដិង្សធ ឬមនិង្អើង្ពើ ឬមនិរពមរបគល់ទរមងប់ថឹងតវា៉ា  ឬជំទាស់(ទរមងង់្លខ ១២០២) 
ង្ៅអបកង្ ោះង្នប ត ឬភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យពសំីណាកម់ស្រនថីង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត
មានចំនួន៣៥ករណី្។ 

ទនធឹមនងឹង្នោះ ខុមបស្រវវល ក ៏នរកង្ឃើញនូវភាពមនិរបរកតីង្ផសងៗបដលង្កើតង្ឡើងង្រៅពីភាពមនិ 
របរកតីបដល នង្រៀបរាបខ់ាងង្លើ ង្កើតមានដល់ង្ៅ៣៦៤ករណី្បបនទមង្ទៀតបដលមានង្ៅង្សធើរបត
រគប ់ង្ខតថ/រកងុ។ 
១.៣ ភាពមនិរបរកតីកបុងដំង្ណ្ើ រការរាបស់នលឹកង្នប ត និងបូកសរបុលទនផល 
១.៣.១ ភាពមនិរបរកតីកបុងការបងរកាសុវតទិភាពសនលឹកង្នប ត 
បនាធ បដ់ំង្ណ្ើ រការម្នការង្ ោះង្នប ត នបញ្ចបង់្ៅង្មា៉ា ង៣រង្សៀល ម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣      
ខុមបស្រវវលង្ៅបនថពិនិតយង្លើការបងរកា សុវតទិភាពសនលឹកង្នប តរបស់មស្រនថីង្រៀបចំការរាបស់នលឹកង្នប ត 
បដលកបុងង្នាោះ ខុមបស្រវវល  នរកង្ឃើញនូវភាពមនិរបរកតមីយួចំនួនដូចជា៖ 
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 ការអនុញ្ជដ តឲ្យមនុសសគ្មម នភារកិចចង្ដើរង្ចញចូលការោិល័យង្ ោះង្នប ត ង្ៅង្ពលរបកាស
បិទការោិល័យ មានចនំួន២៤ករណី្ង្កើតមានង្ៅង្ខតថបនាធ យមានជយ័ កំពងច់ាម 
មណ្ឍ លគិរ ីភបងំ្ពញ ម្រពបវង ង្ពាធិាត ់ង្សៀមរាប រពោះសីវនុ តបកវ និងបកប។ 

 ករណី្មនិមូលភជតិសនធោះបទិរបង្ឡាោះសរមាបស់នលកឹង្នប ត និងមនិចាកង់្ាឃលុំវិបង្នប តមាន
ចំនួន៦ករណី្ ង្កើតមានង្ៅង្ខតថកំពងច់ាម រតនគិរ ីរពោះសីវនុ និងតបកវ។ 

 ការរខំាន រារាងំ ដល់ដំង្ណ្ើ រការរាបស់នលឹកង្នប តមាន៣២ករណី្ង្កើតមានង្ៅង្ខតថបនាធ យមាន
ជយ័ កំពងច់ាម កពំងន់ប ងំ កពំត កណាថ ល ភបងំ្ពញ ម្រពបវង ង្ពាធិាត ់ង្សៀមរាប រពោះសីវ
នុ តបកវ និងបកប។ 

 មានអបកយកអាវធុជាតិផធុោះចូលង្ៅខាងកបុងការោិល័យរាបស់នលឹកង្នប តមាន៣ករណី្ បដល
ង្កើតមានង្ឡើងង្ៅង្ខតថបនាធ យមានជយ័ កំពងច់ាម រតនគិរ។ី 

ករណី្សិកាង្ៅង្លើភាពមិនរបរកតីកបុ ងម្ងងង្ ោះង្នប ត 
 បនាធ បព់ីម្ងងង្ ោះង្នប ត រសបង្ពលបដលភាពមនិរបរកតីង្កើតង្ឡើងជាង្រចើនបដលអាចង្ធវើឲ្យប៉ាោះពាល់លទន
ផលង្ ោះង្នប តង្នាោះ អងគការសងគមសីុវលិរមួសវការគ្មប ង្ យសិកាង្ៅង្លើករណី្ដូចជា ការដឹកជញ្ជូ នអបក
ង្ ោះង្នប តង្ដើមផងី្ ោះង្នប តង្ៅកបនលងង្ផសង។ កបុងង្នាោះអងគការលីកាដូ  នរកង្ឃើញថ្ន ង្ៅមណ្ឍ លង្ ោះង្នប ត
ាោង្រៀន រតពាងំរកាំង បដលមានការោិល័យង្ ោះង្នប តង្លខ១១៤៣ ១១០៣ ១១៧៣ និង០៨១៥ 
ង្ៅកបុងភូមងិ្គ្មកង្តប ត ឃំុង្គ្មកចក រសុកវា៉ា វនិធ ទាោនរបបវល១,២០០នាក ់ មកពកីងពិង្សសង្លខ ៩១១ 
(មកពីតំបនប់ុសផូវ ង្ៅភាគខាងង្កើតម្នង្ខតថរពោះវោិរ នងិមកពីឃំុរតពាងំរតវ រសុកអនលងប់វង ង្ខតថឧតថរមាន
ជយ័) រតូវ នដកឹមកង្ ោះង្នប តង្ៅទីង្នាោះ។ ង្វើយអបកទាងំង្នាោះសុទនបតមានាប មទឹកង្មម ជាបន់ឹងរមាមម្ដ
របស់ពួកង្គរចួង្ៅង្វើយ។ គរួកតសំ់គ្មល់ផងបដរ ភមូរិតពាងំរកាំង គឺជាភមូងិមី បដលមានមណ្ឍ លង្ ោះង្នប ត
ចំនួនពីរ។ 
 ការសិការបស់អងគការលីកាដូង្ៅរសុកវា៉ា វនិធ ង្ៅការោិល័យង្ ោះង្នប តង្លខ ១១៤២ និង០៨៧៧ 
ង្ៅកបុងាោបឋមសិការមួរនង់មី  នង្ឃើញទាោ នចំននួ ៦០០នាក ់ បដលមកពីកងពិង្សសង្លខ៩១១ 
ដូចគ្មប  មកង្ ោះង្នប តង្ៅកបុងមណ្ឍ លង្នោះ។ ទាោ នទាងំង្នាោះ រតូវ នដឹកជញ្ជូ នមកង្ យរងយនថង្ោធា
ចំនួន៨ង្រគឿង ពាកា់ល កង្លខកងយុទនពលង្ខមរភូមនិធ។ ង្រៅពីទាោ នទាងំង្នាោះមានបតពី២០ ង្ៅ៤០នាក ់
ប៉ាុង្ណាត ោះជារបជាពលរដឌសីុវលិ។ ការោិល័យង្លខ១១៤២ ជាការោិល័យងមមីយួបដរ បង្ងាើតង្ឡើងកបុងនប ងំ្ ោះ
ង្នប តង្នោះ។ ការោិល័យង្នោះបដរមានចំនួនស្រសថីតិច ង្ធៀបនងឹចំនួនបុរសង្ៅកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត។  
 ចំបណ្កឯង្ៅកបុងមណ្ឍ លង្ ោះង្នប តាោបឋមសិកា ចានគ់ិរ ីភូមងិ្គ្មកកណាថ ល ឃំុោវ រកាងំ រសុក
វា៉ា វនិធ ង្ខតថង្សៀមរាប មានការោិល័យង្ ោះង្នប តចំនួន២។ ការោិល័យង្ ោះង្នប តង្លខ០៧៨១ រតូវ ន
បង្ងាើតង្ឡើងសំរាបជ់នសីុវលិ ង្វើយការោិល័យង្លខ ១១៥ សំរាបទ់ាោ ន។ មានអបកង្ ោះង្នប តសរបុចំនួន 
៦៩២នាក ់ង្ៅការោិល័យង្លខ១១១៥ ង្ យ៦៥០នាកសុ់ទនបតជាបុរស ស្រសថីមានបត២នាកប់៉ាុង្ណាត ោះ។ 

ការសិការបស់សមាគមអាដវុកង្ៅង្លើភាពមនិរបរកតនីានាបដលង្កើតង្ឡើងកបុងអំឡុងង្ពលង្ ោះ
ង្នប ត  នរកង្ឃើញថ្ន ករណី្ដឹកជញ្ជូ នអបកង្ ោះង្នប តពកីបនលងង្ផសងមកង្ ោះង្នប តង្ៅរគបក់ារោិល័យង្ៅកបុង
ឃំុរកាងំយ៉ាូវ តមរយៈការដឹកជញ្ជូ នង្ យឡានទំង្នើបតូចៗ។ អបកង្ ោះង្នប តទាងំអស់ង្នាោះង្របើលិខិតបញ្ជជ ក់
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អតថសញ្ជដ ណ្ បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត។ ករណី្ភាពមនិរបរកតីកបុងការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យ
ការង្ ោះង្នប ត។ ជាការកតស់មាគ ល់លិខិតទាងំង្នាោះរបមាណ្៥០ភាគរយង្ធវើង្ឡើងមនិរតឹមរតូវតមនតីិវធិ ី
ង្ពាលគឺគ្មម នាប មង្មម្ដង្ៅគល់បញ្ជ ី នងិមនិមានបិទរបូងត។ ការង្ចញលិខិតង្នោះគឺង្ធវើង្ឡើងង្ យង្សមៀន និង
ង្មឃំុពីគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ យមានការចូលរមួតិចតួចពីសមាជិករកមុរបឹកាឃំុពីគណ្បកសសម រងសុ ី
និងសិទិនមនុសស ង្វើយមនិមានការង្បើកចំវឲ្យង្ធវើការពិនិតយគល់បញ្ជ ីង្ទ សូមផបីតចនំួនកម៏ានការោកង់្លៀម  
បដរ។ ង្ទាោះជាោ៉ា ងណាង្សមៀនឃំុ នបញ្ជជ កថ់្ន ការខវោះចង្នាល ោះនីតិវធិីខលោះគឺង្ យាររបជាពលរដឌសរមុកមក
ង្ធវើង្ៅង្ពលបិទបញ្ចប ់ និងដល់ង្ពលបដលឃំុរតូវបញ្ជូ នគល់បញ្ជ ីង្ៅ គធ/ខប។ ចនំនួបដល នង្ចញឲ្យអបក
ង្ ោះង្នប តកបុងឃំុង្នោះគឺរបមាណ្ជាង ៣០០០លិខិត។ ជាមយួគ្មប ង្នោះកម៏ានការបញ្ជជ កថ់្នលិខិតង្នោះភាគង្រចើន
គឺង្ចញឲ្យអបកមកពីង្រៅ បដលមនិបមនជារបជាពលរដឌរស់ង្ៅកបុងឃំុង្ទ។ 

ការសិកាមយួង្ទៀតរតូវ នង្ធវើង្ឡើងង្ៅសង្កា តង់្កាោះ ច ់ ខណ្ឍ ឫសសបីកវ រាជធានភីបងំ្ពញង្ យអងគ
ការនិកវវិច  នរកង្ឃើញភាពមនិរបរកតមីយួចំននួដូចជា៖ ករណី្ភាពមនិរបរកតីកបុងការង្ចញលិខិតបញ្ជជ ក់
អតថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត។ របភពពីរបជាពលរដឌ នឲ្យដឹងថ្ន ង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប តពួកខលួនចាប ់ន
អបកង្របើលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តបកលងកាល យ ង្ យលិខិតទាងំង្នាោះមានការផថិតង្មម្ដជា
ាកសពីីអាជាញ ធរភូមឃំុិង្កាោះ ចទ់ាងំអស់។ កម៏ានការបញ្ជជ កថ់្នអបកង្ ោះង្នប តទាងំង្នាោះភាគង្រចើន គឺមកពី
ង្ខតថ មនិបមនជារបជាពលរដឌរស់ង្ៅកបុងភូមឃំុិង្នាោះង្ទ។ ករណី្ជាកប់សថងមយួ មានអបកង្ ោះង្នប តមាប កង់្ ម្ ោះ
ង្ ៉ា  វណ្ត នី  នកានលិ់ខតិបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្ៅង្ ោះង្នប ត  នង្ធវើការបញ្ជជ កថ់្ន 
ខលួនមនិ នដឹងអវីង្នាោះង្ទគឺខលួនរតូវ នមាច ស់ោងង្ភាជនយី ឌ ន ១០៨ បញ្ជូ នខលួនមកង្ ោះង្នប តង្ៅឃំុង្នោះ។ 
ករណី្រតូវ នង្សមៀនឃំុង្កាោះ ចង់្ធវើការបញ្ជជ កថ់្ន ឃំុ នង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះ
ង្នប តជូនអបកង្ ោះង្នប ត ចនំនួ ៤៦១ចាប ់ ង្វើយលិខតិទាងំង្នាោះមនិមានការផថតិង្មម្ដង្ធវើាកសពីីអាជាញ ធរភូមិ
ឃំុង្នាោះង្ទ។ 

រឯីការសិការបស់វទិយុសង្មលងរបជាធិបង្តយយ (VOD)  នរកង្ឃើញនូវបញ្ជា មនិរបរកតីង្ៅឃំុង្កថឿ
ងរាយ រសុកកង្ស្រញ្ជ ៀច ង្ខតថម្រពបវង មានករណី្ដឹកជញ្ជូ នអបកង្ ោះង្នប តពីកបនលងង្ផសងមកង្ ោះង្នប តង្ៅតមទី
តងំការោិល័យទាងំអស់កបុងឃំុ។ របជាពលរដឌ និងមស្រនថីគណ្បកសរបនងំ នបញ្ជជ កថ់្ន មានរកុមការង្ករ
គណ្បកសរបជាជនកមពុជា នដឹកជញ្ជូ នអបកង្ ោះង្នប ត បដលមនិបមនជារបជាពលរដឌកបុងភូមឃំុិ និងជនជាតិង្វៀ
តណាម របមាណ្ជិត៣០០នាក ់ឲ្យមកង្ ោះង្នប តង្ៅតមទីតងំការោិល័យទាងំអស់កបុងឃំុ។ របភពដបដល
 នបបនទមង្ទៀតថ្ន មានឡានជិត៣០ង្រគឿង នដឹកជនបបលកមុខទាងំង្នាោះ។ ករណី្ង្នោះង្ោក បប៉ាន ងុន ង្មឃំុ
ង្កថឿងរាយ  នទទួលាគ ល់ថ្ន ពិតជាមានជនបបលកមុខមយួចំនួនចូលមកង្ ោះង្នប ង្ៅកបុងឃំុង្កថឿងរាយបមន 
ប៉ាុបនថអបកទាងំង្នាោះជាជនជតបិខមរ មនិបមនជនជាតងិ្វៀតណាមង្ទ។ ង្ោកបញ្ជជ កថ់្ន អបកទាងំង្នាោះជារកុមការង្ករ
របស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា បដលចុោះមកពរងឹង និងង្ធវើការអភវិឌណនង៍្ៅរសុកកង្ស្រញ្ជ ៀច ង្វើយអបកទាងំង្នាោះ
មានលិខតិង្បសកមម និងបថូរទលំីង្ៅមករសុកកង្ស្រញ្ជ ៀចរតឹមរតូវ។ 

របូភាពទី៥៖ អំង្ពើវឹងាង្កើតង្ឡើងង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប តង្ៅសធឹងមានជយ័ង្ យការបញ្ជា ង្ ោះង្នប ត និង
ការោមោតជ់នជាតិង្វៀតណាមមនិអឲ្យង្ ោះង្នប ត 
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៥.៧ ការរាបស់នលកឹង្នប ត នងិលទនផលង្ ោះង្នប ត 
១.៣.២ ភាពមនិរបរកតីកបុងដំង្ណ្ើ រការរាបស់នលឹកង្នប ត នងិការបូកសរបុលទនផលង្ៅការោិល័យរាប់
សនលឹកង្នប ត 
ង្ៅង្ពលរាបស់នលឹកង្នប ត ការសង្ងាតង្ឃើញថ្ន មស្រនថីការោិល័យរាបស់នលឹកង្នប ត មនិ នង្គ្មរពបទ
បញ្ជជ  និងនតីិវធិីរពមទាងំង្សចកថីបណ្នានំានារបស់គ.ជ.ប បដលង្ធវើឲ្យមានភាពមនិរបរកតីមយួចនំួន
ង្កើតង្ឡើងដូចខាងង្រកាម៖ 

 ការពនារង្ពលរាបស់នលកឹង្នប តកបុងការោិល័យរាបស់នលកឹង្នប ត មានចនំួន១៥ករណី្ បដល
ង្កើតមានង្ៅង្ខតថបនាធ យមានជយ័ កពំងច់ាម មណ្ឍ លគិរ ី ភបងំ្ពញ ង្ពាធាិត ់ ាវ យង្រៀង 
តបកវ និងឧតថរមានជយ័។ 

 ការមនិអនុញ្ជដ តឲ្យភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យ នងិអបកសង្ងាតការណ៍្ចូលរមួសង្ងាត 
ដំង្ណ្ើ រការរាបស់នលឹកង្នប តមានោ៉ា ងង្ោចណាស់មាន៦ករណី្ បដលង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថ 
កំពងច់ាម កណាថ ល និងម្រពបវង។  

 ការមនិបង្កា ញឲ្យអបកសង្ងាតការណ៍្ នងិភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យចូលរមួពនិិតយ ង្ាឃលុំ
មុននឹងង្បើកគំរបវិបង្នប តមានោ៉ា ចង្ោចណាស់មាន៨ករណី្ បដលង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថ
បនាធ យមានជយ័ កពំងច់ាម ភបងំ្ពញ និងម្រពបវង។ 

 ការបិទទាវ រ ឬបងាួចការោិល័យរាបស់នលឹកង្នប តង្ៅង្ពលកំពុងដំង្ណ្ើ រការរាបស់នលកឹង្នប ត
មាន៣៣ករណី្ បដលង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថបនាធ យមានជយ័  តដ់ំបង កំពងច់ាម កំពងធ់ ំកំពត 
កណាថ ល មណ្ឍ លគិរ ីភបងំ្ពញ ង្ពាធិាត ់រពោះសីវនុ តបកវ និងបកប។ 

 ការបិទទីតងំការោិល័យរាបស់នលឹកង្នប តង្ៅង្ពលកំពុងដំង្ណ្ើ រការរាបស់នលឹកង្នប តមាន៧
ករណី្ បដលង្កើតមានង្ៅង្ខតថកំពងច់ាម ភបងំ្ពញ និងរតនគិរ។ី 

 ការអានញាបង់្ពកមនិចាស់ ឬមនិបង្កា ញសនលឹកង្នប តង្ៅអបកសង្ងាតការណ៍្ ឬភាប កង់្ករគណ្
បកសនង្ោ យមានចំននួ៥២ករណី្ បដលង្កើតមានង្ៅង្ខតថបនាធ យមានជយ័ កពំងច់ាម 
កំពត កណាថ ល ភបងំ្ពញ ម្រពបវង ង្ពាធិាត ់ង្សៀមរាប រពោះសីវនុ តបកវ និងបកប។ 
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 ភាពមនិរតឹមរតូវកបុងការរបកាសលទនផលម្នការរាបស់នលកឹង្នប តមានចំននួ១៨ករណី្បដល
ង្កើតង្ឡើងជាពិង្សសង្ៅង្ខតថកំពងច់ាម កំពងន់ប ងំ កំពត ភបងំ្ពញ រតនគិរ ី ង្សៀមរាប និង
តបកវ។ 

 ការទទួលាគ ល់សនលកឹង្នប ត នការ និងការបដិង្សធង្លើសនលឹកង្នប តមនិ នការង្ យមនិ
អនុញ្ជដ តឲ្យអបកសង្ងាតការណ៍្ និងភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យ នង្ធវើការរតួតពិនតិយមាន
២០ករណី្ បដលង្កើតមានង្ៅង្ខតថកំពងច់ាម កពំត ភបងំ្ពញ ង្សៀមរាប រពោះសីវនុ នងិតបក
វ។ 

 បញ្ជា ខវោះខាតសមាា រៈសំខាន់ៗ  ង្ធវើឲ្យរាងំសធោះដល់ដំង្ណ្ើ រការរាបស់នលឹកង្នប តមានចំនួន១០
ករណី្បដលង្កើតមានង្ៅង្ខតថបនាធ យមានជយ័ កំពងច់ាម ភបងំ្ពញ ម្រពបវង ង្ពាធិាត ់ និង
ាវ យង្រៀង។ 

១.៣.៣ ភាពមនិរបរកតីកបុងការង្រៀបចំ និងការង្វចខចបស់មាា រៈឯការង្ ោះង្នប ត 
 ការមនិបង្កា ញកណំ្តង់្វតុង្ ោះង្នប ត និងរាបស់នលកឹង្នប តចំង្ពាោះអបកសង្ងាតការណ៍្ និង

ភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យមានចំនួន១០ករណី្ បដលង្កើតង្ឡើងង្ៅង្ខតថកំពងច់ាម កំពង់
ធំ និងម្រពបវង។ 

 ការមនិអនុញ្ជដ តឲ្យអបកសង្ងាតការណ៍្ នងិភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យសង្ងាតង្មើលរាល់ 
ដំង្ណ្ើ រការម្នការង្រៀបចំ និងង្វចខចបស់មាា រៈឯការង្ ោះង្នប ត សរមាបប់ញ្ជូ នពីការោិល័យ
រាបស់នលឹកង្នប តង្ៅគឃ/សប មានចំនួន៤ករណី្ ង្ៅង្ខតថកំពងច់ាម និងម្រពបវង។ 

 ការមនិផថល់ពត័ម៌ានដល់អបកសង្ងាតការណ៍្ និងភាប កង់្ករគណ្បកសង្ោ យ អំពីផធោះ ឬទីតងំ
សុវតទិភាពបដលរកាទុកលទនផលង្ ោះង្នប តង្ៅគករមានចនំួន១៨ករណី្បដលង្កើតង្ឡើងង្ៅ
ង្ខតថ តដ់ំបង កពំងច់ាម កពំត កណាថ ល មណ្ឍ លគិរ ីភបងំ្ពញ រតនគរ ី          រពោះសីវនុ 
និងាវ យង្រៀង។ 
 

៦. ្រពន័ធផពពែផសាយ 
៦.១ ការរងំ្ោភរកមសីលធម ៌នងិបទបញ្ជជ របស់គ.ជ.ប 

គណ្ៈកមាម ធិការង្ដើមផកីារង្ ោះង្នប តង្ យង្សរ ី និងយុតថិធមង៌្ៅកមពុជា (ខុមបស្រវវល)  នសង្ងាត
ង្ឃើញ ថ្នរបពន័នផសពវផាយពត័ម៌ានង្ៅកមពុជារមួមានវទិយុ និងទូរទសសន ៍គមឺនិទានម់ានមារត ឌ នរតឹមរតូវណា 
មយួង្ដើមផចីាកផ់ាយង្នាោះង្ទ ង្រពាោះកមពុជាមនិទានម់ានចាបស់ថីពីការរគបរ់គងការផាយពត័ម៌ានង្ៅង្ឡើយ
ង្នាោះង្ទ។ ាទ នីយវ៍ទិយុបដលផាយផ្ទធ ល់ នងិផាយបនថមានចំនួន ៩៧ ាទ នីយ ៍ ង្ៅទូទាងំរាជ ធានងី្ខតថ និង 
ាទ នីយទូរទសសនច៍ំននួ ៥៤   ង្ោងតម រ យការណ៍្សថីពីសទិតាិទ នីយវទិយុ ទូរទសសនប៍ដលដំង្ណ្ើ រការ
ផាយង្ៅកបុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា របស់នាយក ឌ នង្ាតទសសនម៍្នរកសួងពត័ម៌ានបដលង្ចញផាយ
កាលពីនប ២ំ០០៩។ ង្ យារបតចាបស់ថីពីការរគបរគងការផាយពត័ម៌ានង្ៅមនិទាន ់នបង្ងាើតង្ឡើង 
ដូង្ចបោះការផាយរបស់ាទ នីយវទិយុភាគង្រចើន និងទូរទសសនទ៍ាងំអស់ មនិ នមនិង្គ្មរពតមរកមសីលធមវ៌ជាជ ជី
វៈនិងង្គ្មលការណ៍្បណ្នារំបស់ គ.ជ.ប ទាកទ់ងនឹងតុលយភាពម្នពត័ម៌ាន និងង្គ្មលការណ៍្ង្សមើភាពគ្មប ង្នាោះ
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ង្ទ ជាពិង្សសការផាយបដលពាកព់ន័ននងឹបញ្ជា នង្ោ យ។ ជាកប់សថង ខុមបស្រវវលង្ឃើញថ្ន ទូរទសសនទ៍ាងំ
អស់ និងាទ នីយវទិយុមយួចនំួនធំមាននិនាប ការចំង្ពាោះ ឬរតូវ នរគបរ់គងង្ យផ្ទធ ល់ ង្ យគណ្បកសរបជា
ជនកមពុជា ជាគណ្បកសកានអ់ំណាច ខណ្ៈបដលវទិយុមយួចំនួនតូចគ្មរំទគណ្បកសរបនងំ និងង្ផសងង្ទៀត
បដលមនិមាននិនាប ការចំង្ពាោះគណ្បកសនង្ោ យ។ ង្វើយការង្របើរ ស់ភាាកបុងការផាយកមមវធិីបដលពាក់
ពន័ននឹង ង្រឿងនង្ោ យង្ៅកបុងាទ នីយវទិយុទាងំង្នាោះគឺមានលកេណ្ៈរបមាង ញុោះញ៉ាង ់និងង្ចាទរបកានគ់្មប ង្ៅ
វញិង្ៅមក។ 

ាទ នីយវ៍ទិយុ យន័ FM 95 MHz បដលរតូវ នង្គាគ ល់ថ្ន សទិតង្ៅង្រកាមការរគបរ់គងរបស់កូនរសី
ង្ោកនាយរដឌមស្រនថីជាថ្នប កដ់កឹនាកំំពូលរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា  ននងិកំពុងបនថផលិតកមមវធិីបដល 
មានង្ ម្ ោះថ្ន “នាទីវបផធមប៌ខមរ” បដលអនុញ្ជដ តឲ្យអបកចូលរមួសបមថងមតទិសសនៈនង្ោ យរបស់ខលួន។ កបុង
កមមវធិីង្នាោះ ង្គសង្ងាតង្ឃើញថ្នរាល់មតិង្ោបល់ ឬទសសនៈនង្ោ យមនិរតឹមបតសុទនបតគ្មរំទគណ្បកស
របជាជនកមពុជាង្នាោះង្ទ បតបងមទាងំ ន របមាង ញុោះញង ់ និងង្ចាទរបកានថ់្នប កដ់ឹក នាគំណ្បកសរបនងំផង
បដរ។  ឧទាវរណ៍្ការសង្ងាតង្ឃើញមានការង្ៅង្មដឹកនាគំណ្បកសរបនងំថ្នជាជនអគតិ នងិង្ធវើការ
ផសពវផាយថ្ន ង្បើគណ្បកសរបនងំមានឱ្កាសរគបរ់គងរបង្ទសជាតិ ង្នាោះនឹងបងាឲ្យមានសស្រង្កគ ម ឬរបបប៉ាុល
ពតនឹងអាចង្កើតាជាងមីជាមនិខានង្ឡើយ។ 

ាទ នីយវ៍ទីយុសំបុកឃមុ ំ FM 105 MHz បដលអបករគបរ់គងាទ នីយវទិយុង្នោះោកដូ់ចជារតូវ នង្គ ចាត់
ទុក ជាអបកនង្ោ យ គឺ ង្ោក ម៉ាម សូណ្ងដូ់  នលកង់្មា៉ា ងផាយរបស់ាទ នីយរបស់ខលួនង្ៅឲ្យរគបប់ណាថ
គណ្បកសនង្ោ យ នងិកមមវធិីបដលមាននិនាប ការគ្មរំទគណ្បកសនង្ោ យផងបដរ។ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ
ជាតិបតងបតផាយសកមមភាព និងារនង្ោ យរបស់ខលួនតមរយៈាទ នីយវទិយុង្នោះ។ ង្បើពិនិតយពីការង្របើ
រ ស់ភាាកបុងការផាយកមមវធិីរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិង្ៅកបុងាទ នីយ វទិយុង្នាោះ ង្ឃើញថ្ន មនិមានការ
ខុសបបលកគ្មប នឹងការផាយរបស់ាទ នីយវទិយុ យន័ង្នាោះង្ទ។ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ជាង្រឿយៗ នរោិះគន ់នងិ
ង្ចាទរបកានថ់្នប កដ់ឹកនារំាជរ ឌ ភ ិលរមួមាន៖ ជាអាយ៉ាងយួន នងិ ជាង្ចារលួចជាត ិ ជាង្ដើម។ បបនទមង្លើពី
ង្នោះង្ទៀត ាទ នីយវ៍ទិយុមយួង្នោះក ៍នលកង់្មា៉ា ងផាយរបស់ ខលួនឲ្យកមមវធិពីលរដឌវជិាជ  បដលរតូវ នង្គាគ ល់ថ្ន 
ជាកមមវធិីមយួគ្មរំទរាជរ ឌ ភ ិលបដលដឹកនាងំ្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្វើយកមមវធិីសទិតង្រកាមការ
រគបរ់គងង្ យផ្ទធ ល់ គឺង្ោកបណ្ឍិ ត ឈមឹ ផល វរណុ្។ កមមវធិីង្នោះ នផាយការរោិះគន ់ របមាងង្មើលង្កយ 
ង្ចាទរបកានថ់្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ ជាតិ  រមួទាងំវាយរបោរ ង្ោក ខឹម វាសនា របធានគណ្បកស  
សមពន័ង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយផងបដរ។ ង្មនិកាយាសនាកុលសមពន័នង្ជរ គឺជាពាកយមយួបដលរតូវ នង្គពញកបុង
កមមវធិីពលរដឌវជិាជ  ង្វើយពាកយង្នោះរតូវ នង្គង្របើសរមាបង់្ៅ ង្ោក ខឹម វាសនា បដលបតងបតយករទឹសថី រពោះ
ពុទនាសនា ផារភាជ បជ់ាមយួង្គ្មលនង្ោ យរបស់គណ្បកសខលួន។ 

ង្ យបឡកកបុងអំឡុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត គឺង្ៅម្ងងទី២៣ និង២៤ បខកកា  នប ២ំ០១៣ 
ាទ នីយវទិយុ ABC កមពុជា FM 107.5 MHz  នផាយការអតទ ធិបាយរបស់ពធិីករវទិយុង្នោះ បដលមានខលមឹ
ាររបសិនង្បើគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិជាបង់្នប ត ង្វើយបង្ងាើតរ ឌ ភ ិល អបកវនិិង្ោគទាងំអស់នឹងដកការប
ណាថ កទុ់នពីកមពុជា ង្រកាយការបង្ងាើតរ ឌ ភ ិល ន ៣បខ នឹងមានទាោនចូលមករគបរ់គងរបង្ទស របង្ទស
ទាងំមូលនឹងបិទ (មនិមានទនំាកទ់ំនងជាមយួអនថរជាតិ) និងមាន្មង្រាចបផនដីមថងង្ទៀត (ដូចរបបបខមរ
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រកវម)...ជាង្ដើម។ ជាមយួគ្មប ង្នោះ ពិធីករទាងំពីរកម៏ានការង្របើពាកយសមថមីនិសមរមយ (អសីលធម)៌ ចំង្ពាោះគណ្
បកសនង្ោ យបដលចូលរមួរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប តផងបដរ។ ខលឹមារម្នការអតទ ធិបាយខាងង្លើង្នោះ
បង្កា ញោ៉ា ងចាស់ថ្ន ាទ នយីវ៍ទិយុ នង្ផញើារបំភតិបំភយ័ និងប៉ាោះពាល់ដល់ឆនធៈង្ យង្សររីបស់អបកង្ ោះង្នប ត 
និងង្ធវើឲ្យខូចសណាថ បធ់ាប បស់ងគម អសីលធម ៌ និងរបមាងដល់កងកំោំងរប បអ់ាវធុម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុ
ជា។ 

រកង្ឡកង្ៅង្មើលការផាយរបស់ាទ នីយទូ៍រទសសនវ៍ញិ ខុមបស្រវវលសង្ងាតង្ឃើញថ្នង្រៅពីាទ នីយទូ៍រ
ទសសនជ៍ាតិកមពុជា ាទ នយីទូ៍រទសសនឯ៍កជនង្សធើរបតទាងំអស់សុទនបត នង្ធវើការផាយរោិះគន ់ វាយរបោរ 
របមាង ង្ចាទរបកានគ់ណ្បកសរបនងំគឺគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ តមរយៈពាកយសមថចីំៗ   ឬបញ្ឆ ិតបង្ញ្ឆ ៀងជា
ង្ដើម។ ជាកប់សថងាទ នីយទូរទសសន ៍យន័ ាទ នីយ ៍បណាថ ញទូរទសសនក៍មពុជា (CTN) និងាទ នីយទូ៍រទសសន៍
អបសរា  ននិងកពុំងបង្ងាើតកមមវធិីរបស់ខលួនង្រកាមរបូភាពជាការវភិាគនង្ោ យ ប៉ាុបនថង្របើរ ស់កមមវធិីទាងំ
ង្នាោះកបុងង្គ្មលបំណ្ងវាយរបោរ របមាង ង្ចាទរបកានង់្ៅកានថ់្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសរបនងំគគឺណ្បកស     
សង្ស្រង្កគ ោះជាតិ រពមទាងំាទ បន័ និងបុគគលបដលមាននិនាប ការ ផធុយពីគណ្បកសកានអ់ណំាច។ ជាកប់សថងង្ៅម្ងង
ទី០៤ បខង្មា នប ២ំ០១៣ ង្ោក ជុ ំកុសល បដលរតូវ នាគ ល់ថ្នជាអបកអតទ ធបិាយទូរទសសនគ៍្មរំទគណ្
បកសរបជាជនកមពុជា  នបងលងកបុងកមមវធិីសនធនា ម្ងងរពវសផសទ៍របស់ាទ នីយទូ៍រទសសន ៍ សីុ ធី អិន ថ្ន  “ 
ង្ោក សម រងសុ ី នងិង្ោក កឹម សុខា គឺជាមនុសសអសមតទភាព មនិអាចឲ្យដឹកនារំបង្ទស នង្ទ ង្បើតម
ភាាសវគមនជ៍ាមនុសសអនប់ំផុត ង្វើយរបជាពលរដឌមនិគ្មរំទឲ្យដឹកនារំបង្ទស កុំង្របៀបង្ធៀបសង្មថច
ង្តង្ជាង្ៅនឹងករមតិយល់ដឹងរបស់ ង្ោក សម រងសុ.ី.................”។ មយួវញិង្ទៀតកបុងកមមវធិីង្វទិកាោត
រត ងការពិតរបស់ាទ នីយទូ៍រទសសន ៍យន័ពត័ម៌ាន កាលពីម្ងងទី២១ បខឧសភា នប ២ំ០១៣ ង្ោកសតា 
រកស បដលរតូវ នង្គាគ ល់ថ្ន ជាអបកវាយរបោរថ្នប កដ់កឹនាគំណ្បកសរបនងំមយួរបូ  ននោិយថ្ន “ង្ោក 
កឹម សុខា កតិថិយសរបស់គ្មតល់ករ់តឹមបត ២មុនឺដុោល  ង្វើយគ្មតឆ់ាិនកាលសីុកាល ឆាិនកនធុយសីុកនធុយមនិ
រតឹមបតអញ្ច ឹងង្ទ ឆានិរតងណ់ាង្បោះសីុរតងវ់បឹង ង្ធវើោ៉ា ងង្ម៉ាចឲ្យ នសីុ”។ 

ង្ទាោះជាចាបស់ថីពីរបបារពត័ម៌ានរតូវ នបង្ងាើតង្ឡើងតងំពីម្ងងទី ០១ បខកញ្ជដ  នប ១ំ៩៩៥  ង្វើយ 
ចាប ់ ង្នោះកំណ្តរ់បបារពត័ម៌ាន និងធានារា៉ា បរ់ងង្សរភីាពារពត័ម៌ាន និងង្សរភីាពខាងង្ ោះពុមពផាយឲ្យ
 នសមរសបតមមារត ៣១ និងមារត ៤១ម្នរដឌធមមនុញ្ដ ម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។ មារត ០៧          
ចំនុច០៣ ោល ចុងង្រកាយ នបចងថ្ន អបការពត័ម៌ានមនិរតូវបំ តង់្ចាលនូវពត័ម៌ានសំខាន់ៗ  ឬបកលងបនលឯំក
ារង្ផសងៗង្ឡើយ។ ាទ បន័ារពត័ម៌ានមយួចំននួធំដូចជាមាននិនាប ការនង្ោ យ ឬសទិតង្ៅង្រកាមឥទនិពល
នង្ោ យ ជាពិង្សសគណ្បកសរបជាជនកមពុជា   តមការសង្ងាតជាកប់សថង ាទ បន័ ារពត័ម៌ានបដលមាន
និនាប ការទាងំង្នាោះ ោកដូ់ចជា នរងំ្ោភនឹងបញ្ដតិថខាងង្លើ ង្ យារបតង្ធវើការង្ ោះពុមព ឬផសពវផាយ
ពត័ម៌ានមនិង្ពញង្លញ កបុងង្គ្មលបំណ្ងបង្រមើឲ្យផលរបង្ោជនគ៍ណ្បកសនង្ោ យ។ 

កបុងដំណាកក់ាលង្ោសនាង្ ោះង្នប តបដលមានរយៈង្ពលមយួបខ ពីម្ងងទ២ី៧ បខមងុិនា រវូត ដល់ 
ម្ងងទី២៦ បខកកា  នប ២ំ០១៣ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត នតរមូវឲ្យាទ នីយវ៍ទិយុ និង
ទូរទសសនឯ៍កជនបដលមានបណំ្ងលកង់្មា៉ា ង ឬង្មា៉ា ងផាយរតូវរបកាសជាាធារណ្ៈអំពចីំនួនង្មា៉ា ងបដលខលួន
មានសរមាបល់ក ់ ឬជួលកបុងរយៈង្ពល៣០ម្ងងម្នម្ងងង្ោសនាង្ ោះង្នប តង្នោះ។ អបករគបរ់គង ាទ នីយវ៍ទិយុ និង
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ទូរទសសន ៍រតូវជូនដណឹំ្ងពកីារលកង់្មា៉ា ង ឬជួលង្មា៉ា ងផាយង្នោះ មកគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត 
និងជូនដំណឹ្ងង្ៅរគបគ់ណ្បកសនង្ោ យទាងំអស់ បដល នចូលរមួកបុង ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង
នីតិកាលទ៥ី។ ង្នោះង្បើង្ោងតមង្គ្មលការណ៍្របស់ គ.ជ.ប សរមាប ់ាទ នីយវ៍ទិយុ និងទូរទសសនឯ៍កជន កបុង
ការលកង់្មា៉ា ង ឬជួលង្មា៉ា ងចាកផ់ាយឲ្យគណ្បកសនង្ោ យ ង្ដើមផងី្ធវើការចាកផ់ាយអំពីកមមវធិីនង្ោ យ 
កបុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត កបុងចណុំ្ច ១.១ និង ១.៣  បដល នង្ចញផាយង្ៅម្ងងទី០៤ បខង្មា នប ំ
២០១៣។ 

ង្ទាោះបីជាមានង្គ្មលការណ៍្ដូច នង្រៀបរាបខ់ាងង្លើ កគ៍ណ្បកសនង្ោ យបដល នចូលរមួ កបុង
ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥ មនិ នទទួលពត័ម៌ានពីង្មា៉ា ងផាយទំង្នររបស់ង្សធើរបត
រគបា់ទ នីយវ៍ទិយុ ជាពិង្សស រគបទូ់រទសសនទ៍ាងំង្នាោះង្ឡើយ។ ទាកទ់ងនិងបញ្ជា ង្នោះ ង្ោក ខឹម វាសនា ជា
របធានគណ្បកសសមពន័ន ង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយ  នអោះអាងថ្ន គណ្បកសង្នោះមនិរតឹមបតមនិទទួល នពត័ម៌ាន
ពីង្មា៉ា ងទំង្នររបស់ាទ នីយវ៍ទិយុង្នាោះង្ទ ប៉ាុបនថាទ នីយវ៍ទិយុទាងំង្នាោះមនិរពមលក ់ ឬជលួង្មា៉ា ងទំង្នររបស់ខលួនឲ្យ
គណ្បកសង្ទៀតផង។ បញ្ជា ង្នោះរតូវ នពនយល់ង្ យនាយករងទទួលបនធុកបផបកពត័ម៌ានាធារណ្ៈ របស់ គ.
ជ.ប ថ្ន គ.ជ.ប មនិ នទទួលពត័ម៌ានពីង្មា៉ា ងផាយទំង្នររបស់ាទ នីយវ៍ទិយុ និងទូរទសសនង៍្ យារ        
ាទ នីយទ៍ាងំង្នាោះមនិមានង្មា៉ា ងទំង្នរសរមាបល់ក ់ឬជួល ដល់គណ្បកសនង្ោ យ ។  

ង្ទាោះបីជា នង្ចញង្គ្មលការណ៍្បណ្នាអំពំីង្រឿងង្នោះកថី ប៉ាុបនថគ.ជ.បង្ៅបតគ្មម នយនថការង្ដើមផពីិនិតយ 
និងតម នង្លើការអនុវតថនង៍្គ្មលការណ៍្ខាងង្លើង្នោះង្ទ។ ង្ យបផាកង្លើពត័ម៌ានការអង្ងាតង្លើរបពន័ន
ផសពវផាយ ខុមបស្រវវល ន កលិ់ខិតង្សមើសំុការអនថរាគមនព៍ី គ.ជ.ប ប៉ាុបនថង្យើងទទលួ នការង្ឆលើយជាវជិជមាន
តិចតួចបំផុត។ គ.ជ.ប  នរពង្ងើយកង្នថើយ  និងមនិចាតវ់ធិានការអវីទាល់បតង្ាោះ ជាពិង្សស ពាកព់ន័ននឹង
គណ្បកសរបជាជនកមពុជា បដល នង្របើរ ស់របពន័នផាយទូរទសសនរ៍ងំ្ោភនឹងង្គ្មលការណ៍្បណ្នារំបស់      
គ.ជ.ប។ 
៦.២ ការទទលួ នការផសពវផាយជាពងិ្សសទូរទសសន ៍នងិវទិយុ 

គណ្បកសនង្ោ យបដល នចុោះបញ្ជ ីរតមឹរតូវង្ៅរកសួងមោម្ផធ អាចង្របើរ ស់រាល់មង្ធា យ 
និងលទនភាពរបស់កបុងការផាយសកមមភាព នងិង្គ្មលនង្ោ យរបស់គណ្បកសតមរយៈរបពន័នផសពវផាយ
នានា។ សរមាបរ់បង្ទសកមពុជា របពន័នផសពវផាយ វទីយុ នងិទូរទសសនឯ៍កជន នង្ដើរតួនាទីសំខានជ់ាងរបពន័ន
ផាយរបស់រដឌកបុងការផសពវផាយពត័ម៌ានង្ៅកានរ់បជាពលរដឌបដលរស់ង្ៅទីរបជុំជន ជាពិសសតំបន ់ច់
រសោលផងបដរ ង្ យារបតរបពន័នពសពវផាយឯកជនទាងំង្នាោះមានលទនភាព និងសមតទភាពខពស់ជាង
របពន័នផសពវផាយរបស់រដឌកបុងការផសពវផាយពត័ម៌ាន។ ដូង្ចបោះរបពន័នផសពវផាយពត័ម៌ានឯកជនទាងំង្នាោះង្ដើរតួ
សំខានណ់ាស់កបុងការផថល់ឱ្កាសឲ្យគណ្បកសនង្ោ យរបកួតរបបជងង្ យង្សមើភាពគ្មប ។ ប៉ាុបនថង្យើងសង្ងាត
ង្ឃើញថ្ន ង្ៅកមពុជា របពន័នផសពវផាយឯកជនភាគង្រចើន (ង្លើកបលងាទ នីយវ៍ទិយុសំបកុឃមុ ំ FM 105 MHz ) គឺ
មនិ នផថល់ឱ្កាសង្សមើគ្មប ដល់គណ្បកសនង្ោ យបដលចូលរមួរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប ត ជាពិង្សស
ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតកិាលទី៥។ របពន័នផសពវផាយឯកជនមយួចំនួន បង្កា ញពីនិនាប ការគ្មំ
រទគណ្បកសនង្ោ យណាមយួោ៉ា ងចាស់ ខណ្ៈបដលរបពន័នផសពវផាយង្ផសងង្ទៀតរកាង្គ្មលជំវរមនិ
ជាបព់ាកព់ន័ននឹងគណ្បកសនង្ោ យ ឬគ្មរំទង្ យរបង្ោលកថ៍្ន ន។ 
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National television of Cambodia (TVK)  

Total Hour

តរាងទ២ី៖ របពន័នផសពវផាយឯកជនង្ៅរាជធានីភបងំ្ពញបដលមានទំនាកទ់ំនងជតិសបិទិនជាមយួគណ្បកស
នង្ោ យ និងបដលឯករាជយ៖ 

 គណ្បកសរបជា
ជនកមពុជា 

គណ្បកសស
ង្ស្រង្កគ ោះជាតិ 

គណ្បកសវ វុន
សិុនបុិច 

ឯករាជយ 

ាទ នីយវ៍ទិយុ FM 95 MHz 
 

FM 93.5 MHz FM 90 MHz 
FM 90.5 MHz 

FM 92 MHz (RFI) 
FM 102.5 MHz 
FM 105 MHz 
FM 106.5 MHz (VOD)  

ាទ នីយ៍
ទូរទសសន ៍

រគបា់ទ នីយ ៍ គ្មម ន គ្មម ន គ្មម ន 

៦.២.១. របពន័នផសពវផាយរបស់រដឌ (វទិយុជាត ិនងិ ទូរទសសនជ៍ាត)ិ 

  គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការ
ង្ ោះង្នប ត  នសវការជាមយួរបពន័ន
ផសពវផាយវទិយុ ទូរទសសនរ៍បស់រដឌ ន
ផសពវផាយង្គ្មលនង្ោ យរបស់គណ្

បកសនង្ោ យបដលចូលរមួរបកួត
របបជងកបុងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ

តំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី កបុងអំឡុង
ង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប តបតប៉ាុង្ណាត ោះ។ 
ង្វើយគណ្បកសនង្ោ យនីមយួៗរតូវ
 នផថល់ង្ពលង្វោង្សមើៗគ្មប  កបុងការ

ផសពវផាយង្គ្មលនង្ោ យរបស់ខលួន
តម  រយៈរបពន័នផសពវផាយទាងំង្នាោះ។ 

កបុងរយៈង្ពល៣០ម្ងង ពីម្ងងទ២ី៧ បខមងុិនា នប  ំ២០១៣ រវូតដល់ ២៦ បខកកា  នប ២ំ០១៣ បដលជាង្ពល
ង្ោសនាង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា (ទទក) និងវទិយុ FM 96 
MHz និងវទិយុវតថភប ំFM 105.70 MHz  នចាកផ់ាយកមមវធិីនង្ោ យរបស់គណ្បកសរយៈង្ពល០៤ង្មា៉ា ង
ជាង្រៀងរាល់ម្ងង។ ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា (ទទក) និងវទិយុ FM 96 MHz  នផាយ០២ង្មា៉ា ងសរមាបង់្ពល
រង្សៀល និង ០២ ង្មា៉ា ងសរមាបង់្ពលយប ់ចំបណ្កឯវទិយុវតថភប ំនផាយ០២ង្មា៉ា ងសរមាបង់្ពលរពឹក នងិ ០២
ង្មា៉ា ងសរមាបង់្ពលយប។់ 
 បបនទមង្លើកមមវធិីរបស់ផាយរបស់គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តកបុងអំឡុងង្ពលង្ោសនា
ង្ ោះង្នប ត ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា នចាកផ់ាយកមមរបស់វទិាាទ នជាតិរបជាធបិង្តយយ (NDI) បដលជាកមមវធិី
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ពិភាកាង្ដញង្ លរវាងតណំាងគណ្បកស បដលចូលរមួរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង    
រាស្រសថនីតិកាលទ៥ី។ កមមវធិីង្នាោះរតូវ នចាកផ់ាយចំនួន៤ង្លើក បដលមានរយៈង្ពល០១ង្មា៉ា ង និង៣០នាទី
កបុងមយួង្លើកៗ។ 

 ង្បើង្មើលងយង្រកាយបនថិច ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា ង្រកាមការឧបតទមារបស់ UNDP   នផលិតកមមវធិី
មយួបដលមានង្ ម្ ោះថ្ន កមមវធិីសមធម។៌ កមមវធិីង្នោះផថល់ឱ្កាសឲ្យគណ្បកសនង្ោ យសំបដងមតិ និងការ
យល់ង្ឃើញរបស់ខលួនចំនួនបញ្ជា សងគមបដលផលិតង្ឡើងសរមាបច់ាកផ់ាយ។ ប៉ាុបនថគួរឲ្យង្ាកាថ យកមមវធិី
បដលមានរយៈង្ពល៤០នាទ ីនិងចាកផ់ាយចនំួន ០៤ ដងង្រៀងរាល់ស ថ វ៍ (ផាយង្ឡើងវញិ ០៣ដង) រតូវ
 នផ្ទា ក និងបញ្ឈបក់ារផាយតងំពីបខវចិឆិកា នប ២ំ០១៣។ 
 

៦.២.២.របពន័នផសពវផាយរបស់ឯកជន 
 គណ្បកសរបជាជនកមពុជា 

គណ្បកសរបជាជនកមពុជា ជាគណ្បកស ន និងកំពុងកានអ់ំណាចអស់រយៈង្ពលពីរ ឬបីទសវតសមក 
ង្វើយ។ ង្ យារបតជាគណ្បកសកានអ់ំណាច គណ្បកសគឺមានឥទនិពលចំង្ពាោះរបពន័នផសពវផាយឯកជនង្សធើ
បតទាងំអស់។ ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងង្នោះ គណ្បកសង្នោះមនិ នង្របើរ ស់វទិយុឯកជនទាងំអស់ង្នាោះ ង្ដើមផងី្ោសនា 
ឬផសពវផាយសកមមភាព នងិង្គ្មលនង្ោ យរបស់ខលួនង្នាោះង្ទ។ ប៉ាុបនថឥទនពិលរបស់គណ្បកសង្ធវើឲ្យវទិយុឯក
ជនទាងំង្នាោះមនិោ នលក ់ ឬជួលង្មា៉ា ងផាយរបស់ខលួនឲ្យគណ្បកសនង្ោ យដម៍្ទ ជាពិង្សសគណ្បកស
នង្ោ យបដលមាននិនាប ការរបនងំនឹងរាជរ ឌ ភ ិល។  

គណ្បកសរបជាជនកមពុជា  នង្របើរ ស់ាទ នីយវ៍ទិយុ យន័ FM 95 MHz កបុងការផសពវផាយ
សកមមភាព របស់ថ្នប កដ់ឹកនា ំនិងង្គ្មលនង្ោ យរបស់គណ្បកស។ ាទ នីយវទិយុង្នោះ ននិងកពុំងង្រៀបចំកមមវ ី
ធីរបស់ខលួន ង្ដើមផវីាយរបោរ និងង្ឆលើយតបចំង្ពាោះការង្លើកង្ឡើងរបស់ថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសង្ផសងង្ទៀត បដល
មាននិនាប ការផធុយពីរាជរ ឌ ភ ិល ជាពិង្សសគណ្បកសរបនងំ។ ចំង្ពាោះាទ នីទូរទសសនឯ៍កជនវញិ មានាទ នី
យទូ៍រទសសចំនួនបីបដលបតងបតមានកមមវធិបីង្រមើឲ្យរបង្ោជនគ៍ណ្បកសរបជាជនកមពុជា។ ាទ នីយទ៍ាងំបីង្នាោះ
មានដូចជា៖ ាទ នីយទូ៍រទសសន ៍យន័ (រមួទាងំាទ នយីទូ៍រទសសន ៍នយន័ពត័ ៌ មាន) ាទ នីយទូ៍រទសសន ៍     
បណាថ ញទូរទសសនក៍មពុជា សីុធីអិន បដលរមួបញ្ចូ លទាងំាទ នីយទូ៍រទសសន ៍ សីុ អិន សីុ និងាទ នីយទូ៍រទសសន៍
អបផរា។ ាទ នីយទូ៍រសសនទ៍ាងំបីង្នោះ បតងបតផលិតកមមវធិីរបស់ខលួនបដលមាន និនាប ការគ្មរំទរាជរ ឌ ភ ិល នងិ
ថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ដើមផចីាកផ់ាយជាង្រៀងរាល់ស ថ វ៍។ បបនទមង្លើពីង្នោះកមមវធិកិំានថ
នានារបស់កមមវធិីក ៍នស្រញ្ជជ បនូវារនង្ោ យបដលគ្មរំទ គណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងវារបោរគណ្
បកសរបនងំផងបដរ ជាពិង្សសកបុងអំឡុងង្ពលង្ោសនា ង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី។ 

 គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ជាគណ្បកសរបនងំដម៏ានរបជារបិយភាពកបុងការដង្ណ្ថើ មជយ័ជំនោះជាមយួ

គណ្ បកសកានអ់ណំាច។ គណ្បកសង្នោះទទួល នការផសពវផាយ និងង្របើរ ស់ាទ នីយវ៍ទិយុចំននួពីរបដល
 នផសពវផាយពីង្គ្មលនង្ោ យ និងសកមមភាពថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសជារបចាមំ្ងង។ ាទ នីយទ៍ាងំពីរមានដូច
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ជា៖ ាទ នីយវ៍ទិយុសំបកុឃមុ ំ FM 105 MHz និងាទ នីយវ៍ទិយុ 93.5 MHz ផាយពីរង្លើក និងមានរយៈពីរង្មា៉ា ង
ជាង្រៀងរាល់ម្ងង។ ចំង្ពាោះការផសពវផាយតមរយៈទូរទសសនឯ៍កជន គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិពុំមានឱ្កាស និង
លទនភាពកបុងការផសពវផាយង្នាោះង្ទ ង្ យារាទ នយីទូ៍រទសសនឯ៍កជនទាងំង្នាោះមានការង្រ ើសង្អុើងនង្ោ
 យ ង្បើង្ទាោះបីជាគណ្បកសមានលទនភាពទិញ ឬជួលង្មា៉ា ងផាយ។ កបុងដណំាកង់្ោសនាង្ ោះង្នប តង្រជើស
តងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ នមានលទនភាពង្របើរ ស់ាទ នីយវទិយុមយួ ង្ៅង្ខតថ ត់
ដំបង ង្ដើមផងី្ធវើការផាយបនថពីង្គ្មលនង្ោ យ និងសកមមភាពថ្នប កដ់កឹនាគំណ្បកសផងបដរ។ 

 គណ្បកសវវ ើនសិុនបុចិ 
ង្ទាោះបីជាគណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច ជាគណ្បកសសមពន័នភាព ឬម្ដគូជាមយួគណ្បកសកានអ់ំណាចក ៏

ង្ យ គណ្បកសង្នោះង្ៅបនថផសពវផាយង្គ្មលនង្ោ យ និងពត័ម៌ានង្ផសងៗអំពគីណ្បកសរបស់ខលួន តម
របពន័នផសពវផាយឯកជនដូចជា វទិយុ FM 90 MHz និង វទិយុ FM 90.5 MHz។ វទិយុទាងំពីរង្នោះ នផាយ
ពត័ម៌ានទាកទ់ងនងឹគណ្បកសវ វុនសិុនបុិចរយៈង្ពលពីរង្មា៉ា ងកបុងជាង្រៀងរាល់ម្ងង។  ខលមឹារម្ន ការការផាយ
របស់គណ្បកសង្នោះគឺមានដូចជា ចំណុ្ចចអវជិជមានម្នការដឹកនារំបស់រាជរ ឌ ភ ិល រពមទាងំាប ម្ដបដល
 នបនសល់ទុកង្រកាមការដឹកនារំបង្ទសរបស់គណ្បកសង្នោះកាលពីអតីកាល។ 

គណ្បកសសមពន័ង្ដើមផរីបជាធបិង្តយយមនិខុសគ្មប ពគីណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នងិគណ្បកសវវ ើនសិុនបុចិ
ង្ទ គណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយបដលមានទសសនៈវស័ិយផ្ទល ស់បថូរផបតគ់ំនតិរបជាពលរដឌ កម៏និមានង្ធវើ
ការផសពវផាយសកមមភាពនង្ោ យរបស់ខលួនតមរយៈាទ នីយទូ៍រសសនផ៍ងបដរ។ ង្បើង្មើលងយង្រកាយ ង្គ
ង្ឃើញថ្នសកមមភាពនង្ោ យរបស់គណ្បកសរតូវ នផសពវផាយតមបណាថ ាទ នយីវទិយុមយួចំនួនង្ៅតម     
បណាថ ង្ខតថដូចជា ង្សៀមរាប  តដ់ំបង បនាធ យមានជយ័ ឧតថរមានជយ័ កំពងច់ាម និងកំពត ផងបដរ។ ប៉ាុបនថ
ការផាយទាងំអស់ង្នាោះង្រកាមង្ ម្ ោះជាកមមវធិីរបស់អងគការបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងអភវិឌណន ៍ បដលអងគការង្នោះ
បង្រមើទសសនៈនង្ោ យរបស់គណ្បកសង្នោះ។ ប៉ាុបនថកបុងរយៈង្ពលចុងង្រកាយង្នោះការផាយរបស់គណ្បកស
តមបណាថ ង្ខតថទាងំអស់ខាងង្លើរតូវ នបញ្ឈប ់ ង្ យារបតមាច ស់ាទ នីយវ៍ទិយុខលោះឈបជ់ួល ឬលកង់្មា៉ា ងឲ្យ
ង្ដើមផបីនថការផាយ និងមលូង្វតុមយួង្ទៀតគឺង្ យារមនធីរពត័ម៌ានម្នង្ខតថមយួចំនួនខាងង្លើមនិអនុញ្ជដ ត
ឲ្យាទ នីយវ៍ទិយុចាកផ់ាយកមមវធិីរបស់គណ្បកសង្នោះ។ មកដល់ង្ពលង្នោះ គណ្បកសង្នោះមានរបពន័នផាយតម  
រយៈវទិយុបតមយួគត ់ គាឺទ នយីវ៍ទិយុ FM 105 MHz បដលមានរយៈង្ពលផាមយួង្មា៉ា ងជាង្រៀងរាល់ម្ងង។ កបុង
ដំណាកក់ាលង្ោសនាង្ ោះង្នប តកនលងង្ៅងមីៗ ង្នោះ គណ្បកសក ៍នផាយកមមវធិនីង្ោ យរបស់ខលួនតម    
រយៈវទិយុមយួង្ៅង្ខតថ តដ់ំបងផងបដរ។ 
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រកាវវិកទ២ី៖ ការចាកផ់ាយរបស់ទូរទសសន ៍យន័ពត័ម៌ាន និងសីុធីអិនសរមាបគ់ណ្បកសនង្ោ យ
នីមយួៗកបុងអំឡុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត 

 
៦.២.៣. តអួងគនង្ោ យមានឥទនពិលបដលរតវូ នង្លើកង្ឡើងកបុងរបពន័នផសពវផាយ 
ខុមបស្រវវល នង្ធវើការអងាតង្ៅរបពន័នផសពវផាយមយួចំននួបដលកំពុងង្ពញង្លើការផសពវផាយពត័ម៌ាន

ជូនរបជាពលរដឌ។ របពន័នផសពវផាយទាងំង្នាោះមានដូចជា៖ ទូរទសសនសីុ៍ធអីិន (CTN) ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា 
(TVK) និងទូរទសសន ៍យន័ពត័ម៌ាន (Bayon TV News) ង្ធវើង្ទផើងពីង្មា៉ា ង បដលរតូវ នអង្ងាតពីង្មា៉ា ង ០៥ 
ង្ៅដល់ង្មា៉ា ង១១យប ់នងិ វទិយុសំបុកឃមុ ំ FM105MHz រតូវ នអង្ងាតពីង្មា៉ា ង១២រង្សៀលដល់ ០៥ោង ច បត
ង្ធវើការអង្ងាតបតកមមវធិនីង្ោ យរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ (CNRP) គណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធិប     
ង្តយយ(LDP) និងគណ្បកសវ វុនសិុនបុិច (FUNCINPEC)។ ខាងង្រកាមង្នោះជាទិនបយ័ តួអងគនង្ោ យបដល
រតូវ នង្លើកង្ឡើងកបុងរបពន័នផាយផាយខាងង្លើពីបខ មករា រវូតដល់ បខ កកា  នប ២ំ០១៣ ៖ 

តរាងទី៣៖ តួអងគនង្ោ យរតូវ នង្លើកង្ឡើងកបុងរបពន័នផសពវផាយ 
ល.រ អបកនង្ោ យ FM 105 CTN Bayon News TVK សរបុ 
១ ង្ោក វ ុន បសន ៨២៨ ៧៦៤ ៤១៩៥ ៤០៤០ ៩៨៣៦ 
២ ង្ោក កឹម សុខា ១៥៧០ ៤៣៣ ២៥៧ ១៤ ២២៦៣ 
៣ ង្ោក សម រងសុ ី ១២២៥ ៤៣១ ១៣៥ ២២ ១៨១៣ 
៤ ង្ោក ង្វង សំរនិ ៣៦ ៦៣ ២៥៧ ៤២៤ ៧៨០ 
៥ ង្ោក ជា សីុម ២១ ៣៥ ៤៣ ២០៦ ៤០៥ 
៦ ង្ោក ខឹម វាសនា ៣៤៧ ០ ០ ៣ ៣៥០ 
៧ សង្មថច នង្រាតថម អារណុ្រសមី ២៣៥ ០ ៤ ២៤ ២៦៣ 
៨ ង្ោក ញឹក ប ុនម្ឆ ២០០ ៤ ៥ ៤១ ២៥០ 
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៩ ង្ោក ង្ៅរា៉ា ន ី ២០០ ០ ១ ០ ២០១ 
១០ ង្ោក គង ់គ្ម ំ ១៤០ ១៣ ២០ ៥ ១៧៨ 
១១ ង្ោក ប៉ាុល វំម ១២៩ ០ ០ ០ ១២៩ 
១២ ង្ោក សុន ម្ឆ ៦៣ ០ ៤ ៤ ៧១ 
១៣ ង្ោក បប៉ាន សុវណ្ត  ៦១ ០ ២ ០ ៦៣ 
១៤ ង្ោក បយ៉ាម បុញ្ដ រទិន ិ ៥២ ០ ៦ ០ ៥៨ 
១៥ ង្ោករសី ម ួសុខវួ ៣៤ ០ ៤ ០ ៣៨ 
១៦ ង្ោក អ ូ ចានរ់ទិន ិ ៣០ ០ ១ ០ ៣១ 
១៧ ង្ោកង្អង ម្ឆង្អៀង ២៩ ០ ០ ០ ២៩ 
១៨ ង្ោក យឹម សុវណ្ត  ១៥ ០ ៣ ១ ១៩ 
១៩ ង្ោក បកវ ពុធរសមី ១៧ ០ ០ ០ ១៧ 
២០ ង្ោក វូ វា៉ា ន ់ ១២ ០ ១ ០ ១៣ 
២១ ង្ោក យូ  វុករគ ី ៩ ០ ០ ០ ៩ 
២២ ង្ោក គឹម សូភារទិន ិ ៤ ០ ០ ០ ៤ 

 កបុងអំឡុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត ខុមបស្រវវលបដល នង្ធវើការអង្ងាតង្ៅង្លើរបពន័នផសពវផាយ
ទូរទសសនទ៍ាងំបដូីចជា ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា(ទទក) ទូរទសសនសីុ៍ធីអនិ និង យន័ពត័ម៌ានពីង្មា៉ា ង៥ោង ច 
ដល់ង្មា៉ា ង១១យប ់ (ង្លើកបលងម្ងងអាទិតយ)  នរកង្ឃើញថ្ន គណ្បកសរបជាជនកមពុជារតូវ នពញរបមាណ្
៨៧,៩៨%ម្នការផសពវផាយរបស់ទូរទសសន ៍យន័ពត័ម៌ាន បដលទូរទសសនង៍្នោះរតូវ នដឹងថ្នមាច ស់ាទ នីយ
ង្នោះជាកូនរសីរបស់នាយករដឌមស្រនថីវ ុន បសន។  ចំបណ្កទូរទសសនសីុ៍ធីអនិ កគ៏ណ្បកសរបជាជនកមពុជារតូវ
 នផសពវផាយ៧៥% ខណ្ៈបដលគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិរតូវ នផសពវផាយកបុងទូរទសសនទ៍ាងំពីរង្នោះ
របមាណ្ជាង១០% ង្វើយករ៏តូវ នពញភាគង្រចើនកបុងកមមវធិីសនធនាបដលមានការរោិះគនព់ីពធិីការមយួចំននួ 
បដលផធុយពីគណ្បកសរបជាជនកមពុជាបដល នពញបតពីការង្លើកសរង្សើរកបុងការដឹកនារំបង្ទសជាតិ។ 

តរាងទ៤ី៖ ចំនួនង្មា៉ា ងបដលគណ្បកសនង្ោ យរតូវ នផសពវផាយកបុងង្ពលង្ោសនា 

N គណ្បកសនង្ោ យ TVK CTN Bayon News 
ចំនួនង្មា៉ា ង % ចំនួនង្មា៉ា ង % ចំនួនង្មា៉ា ង % 

១ គណ្បកសសញ្ជជ តិកមពុជា 05h55mn02s 12.32 00h00mn07s 0.21  0 

២ គណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច 05h54mn25s 12.42 00h02mn51s 1.94 00h02mn 
16s 

0.41 

៣ គណ្បកសាធារណ្រដឌរបជាធិ
បង្តយយ 

04h50mn31s 10.23 0 ០ 0 0 

៤ គណ្បកសរបជាជនកមពុជា 09h19mn22s 19.51 06h45mn25s 75.60 16h26mn 87.98 
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30s 
៥ គណ្បកសបខមរអភវិឌណនង៍្សដឌ

កិចច 
02h47mn51s 6.08 0 0 0 0 

៦ គណ្បកសបខមរឈបរ់ក 05h48mn16s 12.16 00h00mn05s 0.15 0 0 

៧ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ 07h15mn41s 15.32 01h42mn28s 19.71 02h00mn 
56s 

11.48 

8 គណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធបិ
ង្តយយ 

05h44mn02s 11.94 00h08mn29s 2.37 00h00mn 
08s 

0.11 

៦.៣ របពន័នផសពវផាយសងគម នងិង្វវសបកុ 
ង្ៅកបុងរយៈង្ពលចុងង្រកាយង្នោះ បណាថ ញផសពវផាយសងគមកានប់តង្ដើរតួនាទោី៉ា ងសកមមពាកព់ន័ននឹង

ង្រឿងនង្ោ យ។ បណាថ ញផសពវផាយសងគមទាងំង្នាោះមានដូចជា៖ Facebook  Youtube  Twitter G+។  
មកដល់ង្ពលង្នោះ ង្ៅកមពុជាង្គមនិទានង់្ឃើញមានចាប ់ ឬបទបញ្ដតិថណាមយួបដល នបចងង្ដើមផរីគបរ់គង  
បណាថ ញផសពវផាយសងគមង្ៅង្ឡើយង្ទ។ កបុងចំង្ណាមរបពន័នផសពវផាយសងគមខាងង្លើ ង្វវសបុក នងិ 
Youtube ជាង្គវទំពរ័បដលង្គសង្ងាតង្ឃើញថ្នកានប់តង្ពញនិយមចំង្ពាោះអបកង្របើរ ស់ ជាពិង្សសយុវវយ័ 
និងមនុសសវយ័កណាថ ល។ តមការផាយរបស់វទិយុអាសីុង្សរ ី មកដល់ង្ពលង្នោះ  មានអបកង្របើរ ស់ 
Facebook របមាណ្ ១,០០០,០០០នាកង់្ៅរបង្ទសកមពុជា។ ង្ៅកបុងសងគមកមពុជា អបកង្របើរ ស់ផសពវផាយ
សងគមមយួង្នោះ នយកង្គវទំពរ័ង្នោះង្ៅង្របើរ ស់ជាមធា យដសំ៍ខានម់យួកបុងការបចករបំលកដំណឹ្ង
ង្ផសងៗបដលង្កើតមានង្ៅកបុងសងគម និងជីវភាពរបចាមំ្ងងរបស់ពួកង្គ។  

ង្គសង្ងាតង្ឃើញថ្ន គណ្បកសនង្ោ យបដល ន និងកពុំងបនថសកមមភាពរបស់ខលួនជារបចាដូំចជា 
គណ្បកសរបជាជនកមពុជា គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ  គណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច និង គណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជា    
ធិបង្តយយ  នង្កកមកចាបអ់ារមមណ៍្ចំង្ពាោះការបសវងរកការគ្មរំទ និងរបជារបិយភាពរបស់ខលួនតមរយៈង្គវ
ទំពរ័ផសពវផសយសងគមបដលមានការង្ពញនិយមមយួង្នោះផងបដរ។ ជាកប់សថង ង្ៅកបុងង្គវទំពរ័របស់គណ្បកស
នង្ោ យទាងំង្នាោះ ង្គង្ឃើញមានតំណ្រភាជ បង់្ដើមផឲី្យអបកទសសនាមានឱ្កាស នងិលទនភាពបចករបំលក
ពត័ម៌ានអពំីគណ្បកសខលួនង្ៅកានទ់ិនបយ័Facebook 
របស់អបកង្របើរ ស់។ ង្វើយគណ្បកសនង្ោ យទាងំ
អស់ង្នាោះកម៍ានង្គវទពំរ័ Facebook ផ្ទធ ល់ខលួនផងបដរ
(គណ្បកសរបជាជនកមពុជាមានទិនបយ័កបុងង្គវ័រទំពរ័
Facebook ប៉ាុបនថគណ្បកសមនិ នផថល់ពត័ម៌ានបញ្ជជ ក់
ទិនបយ័ ពិតជារបស់គណ្បកសឬោ៉ា ងណាង្នាោះង្ទ)។ 
បបនទមង្លើសពីង្នោះថ្នប កដ់ឹកនាកំំពូលមយួចនំួនម្នគណ្
បកសនង្ោ យ ក ៍នង្របើរ ស់ង្គវទំពរ័ង្នោះ ង្ដើមផី
ផសពវផាយារនង្ោ យ កដូ៍ចជាសកមមភាពរបស់ខលួន។ ជាកប់សថង ង្គវទំពរ័របស់ ង្ោក សម រងសុ ី
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របធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ មានអបកគ្មរំទរវូតដល់ ២៥៤,៩៤០ និងង្គវទំពរ័របស់ ង្ោក កឹម សុខា 
រតូវ នង្គគ្មរំទចំនួន ២០១,២២៤ គិតរតឹមម្ងងទី០៩ បខតុោ នប ២ំ០១៣។ ង្ទាោះបីជាង្ោកនាយរដឌមស្រនថី 
វ ុន បសន ធាល ប ់នអោះអាងជាាធារណ្ៈថ្ន របូង្ោកមនិ នង្របើរ ស់ ង្គវទំពរ័របពន័នផសពវផាយសងគម
មយួង្នោះកង៍្ យ ង្គង្ឃើញមាន profile មយួបដលមានង្ ម្ ោះថ្ន Samdech Hun Sen, Cambodian
 Prime Minister បដលជាង្រឿងបតងបត នផសពវផាយរាល់សកមមភាពបដលទាកទ់ងនងឹង្ោកនាយករដឌមស្រនថ ី
វ ុន បសន ង្វើយបងមទាងំង្ធវើការង្ឆលើយតប និងង្ធវើការអំពាវនាវង្ផសងៗកបុងនាមង្ោកនាយករដឌមស្រនថី ង្ៅកាន់
របជាពលរដឌផងបដរ។ ង្វើយង្គវទំពរ័ង្នោះរតូវ នការទទលួគ្មរំទ ចំនួន ១១៧,៤៥៥ នាក។់ ង្រៅពីទិនបយ័
របស់ថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសនង្ោ យ ង្គកស៍ង្ងាត
ង្ឃើញមានទិនបយ័មយួចំនួនង្ផសងង្ទៀតបដលបង្ងាើត
ង្ឡើងង្ដើមផគី្មរំទគណ្បកសនង្ោ យបដលខលួនង្ពញ
ចិតថ និងង្ធវើការរោិះគនច់ំង្ពាោះបគុគលនង្ោ យ ឬគណ្
បកសនង្ោ យង្ផសងង្ទៀត។ 

ង្ៅរយៈង្ពលចុងង្រកាយង្នោះ រសបង្ពល
បដលកមពុជាមានការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរា
ស្រសថ ង្គវទំពរ័ង្នោះ មនិរតមឹបតជាឧបករណ៍្សរមាបប់ចកចាយពត័ម៌ានពីការង្ ោះង្នប ត  ឬដំណឹ្ងង្ផសងៗង្នាោះ
ង្ទ វា នង្ដើរតួោ៉ា ងសំខានក់បុងការសំបដងការគ្មរំទ ផសពវផាយពីង្គ្មលនង្ោ យ និងរោិះគន ់ឬវាយរបោរ
ថ្នប កដ់ឹកនារំបស់គណ្បកសនង្ោ យបដល នចូលរមួរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣ង្នោះង្ទៀតផ
ង។  

កបុងដំណាកក់ាល មនុការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទីកាល៥ ជាពិង្សសកបុង
ដំណាកក់ាលង្ោសនាង្ ោះង្នប តបដលមានរយៈមយួបខមុនម្ងងង្ ោះង្នប ត Facebook  នង្ដើរតនួាទីោ៉ា ង
សំខានង់្ដើមផជីួយ គណ្បកសគណ្បកសរបនងំ ជាពិង្សសគណ្បកសង្ស្រង្កគ ោះជាតិកបុងការបសវងរកការគ្មរំទពីរបជា
ពលរដឌ ង្ យារបតរបពន័នផសពវផាយនានាដូចជាទូរទសសន ៍ វទិយុ កាបសត ង្សធើរទាងំអស់រតូវ នរគបរ់គង 
និងទទួលឥទនិពលពីគណ្បកសកានអ់ំណាចគឺគណ្បកសរបជាជនកមពុជា។  

ង្ យារបតមានការរោិះគនថ់្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសរបជាជនកមពុជា បដលជាគណ្បកសកានអ់ំណាច
កំពុងដកឹនារំាជរ ឌ ភ ិល និងង្ យារការផសពវផាយពត័ម៌ានពចីំណុ្ចអវជិជមាន ឬភាពអសកមមមស្រនថីរាជ    
រ ឌ ភ ិល ង្ៅមុនង្ពលង្ ោះង្នប ត ង្គទំពរ័ង្នោះកធ៍ាល បរ់តវូ នរាជរ ឌ ភ ិលង្រៀបចំចាតវ់ធិានការ ង្ដើមផរីគប់
រគងង់្លើរបពន័នផសពវផាយង្នោះផងបដរ។ ជាកប់សថង រាជរ ឌ ភ ិលកមពុជា នធាល បង់្សបើសំុទិនបនយ័អបកង្របើរ ស់
ង្គវទំពរ័ង្នោះ ង្នោះង្បើតមរ យការណ៍្របស់រកុមវ ុន Facebook បដលង្ចញកាលពីម្ងងទី ២៧ បខសីោ នប ំ
២០១៣។ ប៉ាុបនថង្រកាយពីការង្ ោះង្នប ត នបញ្ចប ់ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន ង្ៅកបុងកិចចរបជុំគណ្ៈរដឌ
មស្រនថីដំបូងម្ននីតិកាលទ៥ី  កាលពីម្ងងទី២៥ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣  នរបកាសជាាធារណ្ៈថ្ន រាជរ ឌ ភ ិ
លនឹងមនិរតមឹបតមនិមានវធិានការអវីង្ដើមផបីិទង្គវទពំរ័ង្នាោះង្ទ បងមទាងំង្លើកទឹកចិតថឲ្យមានការង្របើរ ស់
បង្ចចកវជិាជ បបបង្នោះ នទូលំទូោយជាងមុនង្ទៀតផង។ 
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៧. ការទញិទកឹចតិត នងិការចាំណាយរបស្គ់ណបកពនបោបាយ 
៧.១ ការទញិទកឹចតិថ   

ោ៉ា ងង្ោចណាស់ ង្ៅកបុងអឡុំងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប តកម៏ានករណី្ទិញទកឹចិតថអបកង្ ោះង្នប ត។ 
  ចាបង់្ ោះង្នប ត បទបញ្ជជ  និងនីតិវធិីសរមាបក់ារង្ ោះង្នប ត នោមោតក់ារទញិទឹកចិតថរបជា

ពលរដឌ ជាពិង្សសការផថល់ជូនងវកិា កដូ៏ចជាសមាា រៈនានាកបុងអំឡុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប តកង៏្ យ ។ 
 កបុងង្នាោះង្ៅម្ងងទី បខកកា  នប ២ំ០១៣ នាយករដឌមស្រនថីវ ុន បសន នរបកាសផថល់ងវកិាចំនួន 

៥០០,០០០ដុោល រសំរាបក់ារាងសងផ់ារង្ឡើងវញិង្ៅរសុករកឡាញ់ ង្ខតថង្សៀមរាប បនាធ បព់ីរតូវ នដុត
បំផ្ទល ញ។ ចំបណ្ឯកឧតថម ស ង្ខង  នរបកាសង្របើរ ស់ងវកិាផ្ទធ ល់ខលួនសរមាបឧ់បតទមាជូនង្ោកោយ 
ង្ោកតពីអាយុ៦៥នប ងំ្ឡើងង្វើយមានជំងឺសរមាកពា លង្ៅមនធីរង្ពទយ ឧបតទមាស្រសថីសរមាលកូន ចូល
បុណ្យរគួារសពសំរាបរ់បជាពលរដឌង្ៅកបុងង្ខតថម្រពបវង បដលកបុងង្នាោះឧបតទមាពី១០០,០០០ង្រៀល ង្ៅ 
៥០០,០០០ង្រៀល។ ករណី្ទាងំង្នោះជាទឡាីករមយួបដលបង្កា ញពីការទិញទឹកចិតថរបជាពលរដឌ ទឹកចិតថអបក
ង្ ោះង្នប ត បដលង្កើតង្ឡើងកបុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត  
៧.២ ការចណំាយរបស់គណ្បកសនង្ោ យ 
 ង្ យារបតពុំមានចាបស់ថីពីវិរញ្ដ វតទុគណ្បកសនង្ោ យង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត ង្ដើមផកីណំ្ត់
ពីភាពង្សមើគ្មប កបុងការចំណាយកបុងការង្ោសនាង្ ោះង្នប ត គណ្បកសនង្ោ យនីមយួៗ នង្របើរ ស់
ធនធានបដលខលួនមាន ង្ដើមផងី្ធវើការង្ោសនា ដូង្ចបោះង្វើយគណ្បកសនង្ោ យធំៗ នង្ធវើការចំណាយង្រចើន 
ជាងគណ្បកសតូចៗ។ ជាកប់សថងខុមបស្រវវល នង្ធវើការអង្ងាត នងិ ៉ា នា់ម នង្លើការចណំាយរបស់គណ្បកស
នង្ោ យចំននួប ី បដលចូលរមួរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥នប ំ
២០១៣ បដលង្ៅកបុងង្នាោះ នរកង្ឃើញថ្ន គណ្បកសរបជាជនកមពុជា កបុងមយួង្ខតថចំណាយគិតជាមធយម
របមាណ្ ៦០០,០០០ ដុោល រសវរដឌអាង្មរកិ ង្វើយង្បើគិតការចំណាយទូទាងំរបង្ទសជាមធយមចណំាយ
របមាណ្ ១៥,០០០,០០០ ដុោល រសវរដឌអាង្មរកិ។ ចំបណ្កគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិចំណាយរបមាណ្ 
៣,៥០០,០០០ ដុោល រសវរដឌអាង្មរកិទូទាងំរបង្ទស (កបុងមយួង្ខតថចំណាយគិតជាមធយមរបមាណ្ 
១៥០,០០០ដុោល រសវរដឌអាង្មរកិ ) រឯីគណ្បកសវវ ើនសិុនបុិចចណំាយរបមាណ្បត៥០០,០០០ដុោល រសវ
រដឌអាង្មរកិ (កបុងមយួង្ខតថចណំាយគិតជាមធយមរបមាណ្ ២០,០០០ដុោល រសវរដឌអាង្មរកិ)។  

ការ ៉ា នា់ម នរបស់ខុមបស្រវវល គឺបផាកង្ៅង្លើការគណ្នាទឹករ កច់ំណាយង្លើសមាា រៈ និងសកមមភាព
ង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យ មានដូចជា ការរបគុំតស្រនថី ការផថល់ងវកិាដល់អបកចូលរមួង្ោសនា  ការ
ង្របើរ ស់មង្ធា យង្ធវើដំង្ណ្ើ រសរមាបង់្ោសនា ង្រគឿងឧបង្ភាគបរងិ្ភាគ នងិសមាា រៈចា ំចម់យួចំនួនង្ទៀត
ដូចជាខិតថបណ័្ត     ទងជ់ាតិ និងទងប់កសជាង្ដើម បដលអបកសង្ងាតការណ៍្ខុមបស្រវវល នសង្ងាតង្ឃើញ។ 
ប៉ាុបនថការចំណាយមយួចនំួនង្ទៀត ដូចជារ កង់្លើកទឹកចតិថចំង្ពាោះសកមមជន និងមស្រនថរីបស់គណ្បកសមនិរតូវ
 នគណ្នាបញ្ជូលកបុងការ ៉ា នក់ារចំណាយង្នោះង្ទ។  
៨. ការប្រី្ ាស្ធ់នធានរដ្ឋ 

ការសង្ងាតង្ៅង្លើការង្របើរ ស់ធនធានរដឌ រមួទាងំធនធានមនុសស និងសមាា រៈង្ដើមផបីង្រមើឲ្យផល
របង្ោជនគ៍ណ្បកសនង្ោ យ ង្ធវើង្ឡើងកបុងអំឡុងង្ពលពីបខកញ្ជដ  នប ២ំ០១២ ដល់ បខកកា  នប  ំ២០១៣។ 



របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
 

45 
 

ខុមបស្រវវល នង្ធវើការសង្ងាតតមរយៈរបពន័នផសពវផាយបដលកបុងង្នាោះ ទូរទសសនច៍ំននួបីបដលរតូវ នង្ធវើការ
អង្ងាត ដូចជាទូរទសសនជ៍ាតកិមពុជា(ទទក) ទូរទសសនសីុ៍ធអីិន (CTN) និងទូរទសសន ៍យន័ពត័ម៌ាន និងតមរ
យៈបវបាយនានា។  លទនផលម្នការសង្ងាតង្នោះ នឲ្យដឹងថ្ន មានការង្របើរ ស់ធនធានរដឌបង្រមើឲ្យគណ្
បកសនង្ោ យចំនួន ៣៤៣ ករណី្ បដលកបុងង្នាោះមានករណី្មយួចំនួនដូចជា៖ ការង្របើរ ស់ោនជំនិោះ
របស់រដឌ សមាា រៈ ឬទធីាល ាធារណ្ៈរបស់រដឌមាន ការសំបដងមតិរបនងំ ឬគ្មរំទចំង្ពាោះគណ្បកស និងថ្នប ក់
ដឹកនាគំណ្បកស  និងការចូលរមួពីសំណាកក់ងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ និងមស្រនថីរាជការសីុវលិជាង្ដើម។ ង្វើយ
ករណី្បដល នង្រៀបរាបង់្នោះគឺ រតូវ នង្គង្ឃើញមានង្ៅកបុងសកមមភាព ឬកបុងពិធដូីចជា ការរបជុំ ការបចក
អំង្ណាយ និងការង្ោសនាគណ្បកសនង្ោ យ ការបង្រងៀនគូសសនលឹកង្នប តគ្មរំទគណ្បកសនង្ោ យ។  

កបុងចំង្ណាមករណី្ខាងង្លើ ខុមបស្រវវលសង្ងាតង្ឃើញការចូលរមួពីសំណាកក់ងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ 
និងមស្រនថរីាជការសីុវលិកបុងសកមមភាព ឬកមមវធិីនានាបដល នង្រៀបចំង្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ោកដូ់ច
ជាមានលកេណ្ៈជារបពន័នង្រពាោះលទនផលម្នការសង្ងាត នបង្កា ញថ្ន មស្រនថីរាជការសីុវលិ និងកងកមាល ងំរប ប់
អាវធុបតងបតមានវតថមានកបុងកមមវធិីបដលង្រៀបចំង្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ទាោះបីជាកបុងម្ងងង្ធវើការ ឬម្ងង
ឈបស់រមាកផងបដរ។ កានប់តចាស់ជាងង្នោះង្ៅង្ទៀត ខុមបស្រវវល នពិនិតយង្ឃើញថ្ន មស្រនថីរាជការសីុវលិ 
និងកងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ ពីកំរតិថ្នប កជ់ាតិង្សធើរង្ៅដល់កំរតិមូល ឌ ន ដូចជា ថ្នប កដ់ឹកនារំាជធានី/ង្ខតថ  រកុង 
រសុក ខណ្ឍ  និងឃំុ/សង្កា តផ់ងបដរ រតូវ នទទួលមុខដំបណ្ងកបុងគណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្ៅតម
ឋានានុរកមង្ផសងៗ រមួមាន៖ របធាន អនុរបធាន ឬគណ្ៈកមាម ធិការអចិម្ស្រនថយរ៍បស់គណ្បកសរបចារំាជធានី
ង្ខតថ រកុងរសុកខណ្ឍ  និងឃំុ សង្កា តជ់ាង្ដើម។  

ការង្របើរ ស់ធនធានមនុសសាធារណ្ៈបង្រមើឲ្យគណ្បកសនង្ោ យ 
ខុមបស្រវវល  នបបងបចកការង្របើរ ស់ធនធានមនុសសរបស់រដឌបង្រមើឲ្យគណ្បកសនង្ោ យជាពីរ

ករណី្រមួមាន មស្រនថីរាជការសីុវលិ និងកងកមាល ងំរប បអ់ាវធុបដលង្ធវើសកមមភាពបង្រមើឲ្យគណ្បកស 
នង្ោ យ កបុងម្ងងង្ធវើការរបស់ខលួន និងមស្រនថរីាជការសីុវលិ និងកងកមាល ងំរប បអ់ាវធុបដលង្ធវើសកមមភាពង្នោះ
ង្ៅម្ងងឈបស់រមាក។ ខុមបស្រវវល នរកង្ឃើញថ្នមាន ១២៦ (៤១,០៤%) ករណី្ជាសកមមភាពង្ៅកបុងម្ងងង្ធវើ
ការ និង ១៨១ (៥៨,៩៥%) ករណី្ជាសកមមភាពង្ៅ ម្ងងឈបស់រមាករបស់មស្រនថរីាជការសីុវលិ និងកងកមាល ងំ
រប បអ់ាវធុបដលមានដំបណ្ង ឬតួនាទីង្ៅកបុងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា។ ជាកប់សថងង្ោងតមង្គវទំពរ័
ង្ដើមអំពិល បដល នផាយកាលពីម្ងងទី៣១ បខមនីា នប ២ំ០១៣ ង្ោក ផ្ទន ់     សុង្ផង សបងការនគរ ល
ង្ខតថកំពងធ់ ំ និងជាសមាជកិអចិម្ស្រនថយគ៍ណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្ខតថកពំងធ់ ំ  នង្ធវើការរបជុំផសពវផាយង្សច
កថីសង្រមចមោសនបិ តគណ្បកសរបជាជនកមពុជា។ 

រាជធានីភបងំ្ពញ និងង្ខតថណាថ ល គឺមានការង្របើរ ស់ធនធាន  សរមាបប់ង្រមើឲ្យគណ្បកសង្រចើនជាង
ង្គ ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹងង្ខតថដម្ទង្ទៀត។ ង្ទាោះបីជាគណ្បកសរបជាជនកមពុជា នង្របើរ ស់ធនធានរដឌោ៉ា ង
ង្រចើនង្ដើមផពីរងឹងរបជារបិយភាពរបស់ខលួនង្ៅរាជធានីភបងំ្ពញ និងង្ខតថកណាថ ល ប៉ាុបនថគណ្បកសង្នោះបបរជាមនិ
ទទួល នជយ័ជំនោះម្នការង្ ោះង្នប តសរមាបម់ណ្ឍ លទាងំពីរង្នោះង្ទ។ ខាងង្រកាមង្នោះគឺជាតរាងបបងបចក
ចំនួនករណី្ ការង្របើរ ស់ធនធានរដឌទាងំង្នាោះង្ៅម្ងងង្ធវើការ និងម្ងងឈបស់រមាក តមង្ខតថនីមយួៗ៖ 

តរាងទ៥ី៖ ការង្របើរ ស់ធនធានរដឌកបុងម្ងងង្ធវើការ នងិឈបស់រមាក 
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ល.រ រាជធាន/ី ង្ខតថ ម្ងងង្ធវើការ ម្ងងឈបស់រមាក សរបុ 
០១ បនាធ យមានជយ័ ០៧ ០៧ ១៤ 
០២  តដ់ំបង ០៤ ០៩ ១៣ 
០៣ ង្ពាធិ៍ាត ់ ០៤ ០២ ០៦ 
០៤ កំពងន់ប ងំ ០២ ០២ ០៤ 
០៥ កណាថ ល ២៣ ៤៣ ៦៦ 
០៦ ភបងំ្ពញ ២៣ ២៨ ៥១ 
០៧ តបកវ ០៤ ១០ ១៤ 
០៨ បកប ០១ ០០ ០១ 
០៩ ម្រពបវង ០៦ ១៣ ១៩ 
១០ ាវ យង្រៀង ០២ ០៩ ១១ 
១១ កំពងស់ពឺ ០៤ ០៨ ១២ 
១២ កំពងច់ាម ១២ ១៣ ២៥ 
១៣ រកង្ចោះ ០៣ ០៥ ០៨ 
១៤ រពោះវោិរ ០៩ ០៥ ១៤ 
១៥ ឧតថរមានជយ័ ០៧ ០៣ ១០ 
១៦ ង្សៀមរាប ០១ ០៦ ០៧ 
១៧ កំពងធ់ ំ ០៧ ១៥ ២២ 
១៨ ម្ប៉ាលិន ០៤ ០២ ០៦ 
១៩ រតនគិរ ី ០១ ០១ ០២ 
២០ រពោះសីវនុ ០១ ០០ ០១ 
២១ សធឹងបរតង ០១ ០០ ០១ 

សរបុ ១២៦ 
(៤១,០៤%) 

១៨១ 
(៥៨,៩៥%) 

៣០៧ 

 ការង្របើរ ស់ធនធានរបស់រដឌសរមាបប់ង្រមើឲ្យគណ្បកសនង្ោ យ ជាពិង្សសគណ្បកសកំពុងកាន់
អំណាច នជោះឥទនិពលអវជិជមានជាង្រចើនចំង្ពាោះដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តង្ យង្សរ ី និងយុតថិធមង៌្ៅកមពុជា។ 
មារត២៧ ជពូំកទ៦ីម្នចាបស់ថីពីគណ្បកសនង្ោ យរតងច់ណុំ្ចទ៥ី នបចងថ្ន វិរញ្ដ វតទុរបស់គណ្បកស
នង្ោ យជារទពយសមផតថផិ្ទធ ល់ខលួនរបស់គណ្បកសនង្ោ យ។ រាល់សកមមភាពទាងំឡាយរបស់គណ្បកស
នង្ោ យ រតូវបតជាការចណំាយវិរញ្ដ វតទុរបស់គណ្បកសនង្ោ យង្នាោះផ្ទធ ល់ង្ យមនិអនុញ្ជដ តឲ្យយក
រទពយសមផតថិរបស់រដឌង្ដើមផបីង្រមើឲ្យគណ្បកសនង្ោ យង្ឡើយ។ ជាកប់សថងមារត៨១ ម្នចាបស់ថីពីការង្ ោះ
ង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ នបចងថ្ន ចណំាយសរមាបក់ារង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យ និង
របស់ង្បកេជនមាប ក់ៗ ជាបនធុករបស់គណ្បកសនង្ោ យ ឬង្បកេជនផ្ទធ ល់។ ដូចរទពយសមផតថិរបស់រដឌដូចជា 
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អាគ្មរ និងធនធានមនុសសរបស់រដឌជាង្ដើមមនិរតវូ នអនុញ្ជដ តិយកង្ៅង្របើរ ស់បង្រមើឲ្យគណ្បកស
នង្ោ យណាមយួង្នាោះង្ឡើយ។  ង្ៅង្ពលបដលគណ្បកសកានអ់ំណាច ង្របើរ ស់ធនធានរដឌបង្រមើឲ្យ
សកមមភាពគណ្បកសខលួន ង្នាោះលទនផលរសបចាបប់ដលង្កើតង្ចញពីការង្ ោះង្នប តនឹងង្ៅមានមនធិលសងសយ័ពី
ភាពង្សរ ី និងយុតថិធមម៌្នការង្ ោះង្នប តង្នោះ។ មា៉ាងវញិង្ទៀតការចូលរមួសកមមភាពនង្ោ យពីកងកមាល ងំ
រប បអ់ាវធុ មស្រនថីរាជការសីុវលិ ដូចជាមស្រនថី តុោការជាង្ដើម ង្ធវើឲ្យមានការគំរាមកំបវងង្ យផ្ទធ ល់ ឬង្ យ
របង្ោលង្ៅដល់របជាពលរដឌបដលជាមាច ស់ង្នប ត។ សកមមភាពទាងំង្នោះ គឺ នបង្ងាើតឲ្យមានបរោិកាសភយ័
ខាល ចង្ៅដល់មាច ស់ង្នប តរវូតង្ធវើឲ្យការង្ ោះង្នប តមនិមានភាពង្សរ ីនិងយុតថិធមង៌្ទៀតផង។  

ការង្របើរ ស់ង្វទិការបស់រដឌបង្រមើឲ្យគណ្បកសនង្ោ យ 
ដូចបដល នង្រៀបរាបប់ញ្ដតិថចាបក់បុងជំពូក៦ មារត២៧ ម្នចាបស់ថីគណ្បកសនង្ោ យ គណ្បកស

នង្ោ យមនិអាចង្របើរ ស់ធនធានរដឌ ង្ដើមផងី្ធវើសកមមភាពបង្រមើឲ្យផលរបង្ោជនគ៍ណ្បកសខលួន នង្ឡើ
យ។ ប៉ាុបនថគណ្បកសរបជាជនកមពុជាបដលជាគណ្បកសកពុំងកានអ់ណំាចជាង្រឿយៗ  នយកង្វទិការបស់រាជរ
 ឌ ភ ិលង្ដើមផងី្របើរ ស់ង្កណ្ឍ ផលរបង្ោជនន៍ង្ោ យរបស់ខលួន តមអង្ងាតង្លើរបពន័នផសពវផាយ
ទូរទសសន ៍ ង្គង្ឃើញថ្ន ពីបខកញ្ជដ  នប ២ំ០១២ ដល់ បខកកា  នប ២ំ០១៣ គណ្បកសកានអ់ំណាច នង្របើ
រ ស់ង្វទិកា ឬកមមវធិីបដលង្រៀបចំង្ យរដឌចំនួន៧៣ង្លើក ង្ដើមផបីង្រមើរបង្ោជនគ៍ណ្បកសរបស់ខលួន។ កបុង
ង្នាោះ ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន បដលជាថ្នប កដ់ឹកនាកំំពូលរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា  នង្របើ
ង្វទិកាាធារណ្ៈ ឬកមមវធិីរបស់រាជរ ឌ ភ ិលចនំួន៧១ករណី្ ង្ដើមផបីងលងពីារនង្ោ យរបស់គណ្បកស
ខលួនង្ៅកានរ់បជាពលរដឌ បបនទមង្លើពីង្នោះង្ោក ង្វង សំរនិ របធានរដឌសភា និងអនុរបធានកិតថិយសគណ្
បកសរបជាជនកមពុជា  នង្របើរ ស់ង្វទិកា ឬកមមវធិីរបស់រដឌចំនួន០២ផងបដរ។ ករណី្ទាងំអស់ង្នាោះមានដូច
ជា  កមមវធិីង្បើកការ ឌ នាងសង ់ឬ សង្មាា ធសមទិនិផលង្ផសងៗមាន ៣៨ករណី្ កមមវធិីសំង្ណ្ោះសំណាលបចក
បណ័្ត កមមសិទនិដធីលីដល់របជាពលរដឌមាន១៦ករណី្ កមមវធិីបចកសញ្ជដ បរតម្នសកលវទិាល័យរដឌនានាមាន០៣
ករណី្ ង្វទិកាបិទ និងង្បើកសនបិ តរបស់ាទ បន័រដឌនានា ០៨ករណី្ និងកចិចរបជុំង្ផសងៗមាន០៨ករណី្។ ថ្នប ក់
ដឹកនាកំំពូលគណ្បកសនង្ោ យទាងំពីរង្នោះបតងបតង្របើរ ស់ង្វទិកា ឬកមមវធិាីធារណ្ៈទាងំអស់ង្នោះង្ដើមផី
បងលងពីគុណ្បំណាចរ់បស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជាចំង្ពាោះជាតិ ដូចជាការង្លើកង្ឡើងថ្នគណ្បកសរបជាជនកមពុ
ជាជាគណ្បកសរងំ្ោោះកមពុជាពីរបបកាបស់មាល ប ់ ប៉ាុល ពត ជាង្ដើម។ បបនទមង្លើពីង្នោះ ង្មដឹកនាគំណ្បកសទាងំ
ពីរជាពិង្សសង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន ជាញឹកញយបតងបតយកង្វទិកា ឬកមមវធិីរបស់រដឌទាងំង្នោះង្ដើមផី
វាយរបោរគណ្បកសរបនងំផងបដរ។ 
 ង្បើង្យើងង្ធវើការ ៉ា នា់ម ន ពតីម្មលម្នការចំណាយកបុងការង្រៀបចំង្វទិកា ឬកមមវធិីបដល នង្រៀបចំង្ យ
រដឌ គឺរបបវលជារតវូការចំនួនទឹករ ករ់បមាណ្ជាមធយមពី១០,០០០ ង្ៅ២០,០០០ដុោល រសវរដឌអាង្មរកិ 
ង្ដើមផងី្រៀបចំកកមមវធិី ឬង្វទិកានីមយួៗ។ ដូចង្នោះគណ្បកសកានអ់ំណាច គគឺណ្បកសរបជាជនកមពុជា ន និង
កំពុងង្របើរ ស់ធនធានវិរញ្ដ វតទុរបស់រដឌង្ដើមផបីរមផីលរបង្ោជនន៍ង្ោ យរបស់ខលួន។ 
ការង្របើរ ស់កបនលងាធារណ្ៈបង្រមើឲ្យគណ្បកសនង្ោ យ 

កបុងចំង្ណាម ៣៤៣ ករណី្ខាងង្លើ ខុមបស្រវវល នរកង្ឃើញការង្របើរ ស់ទីកបនលងាធារណ្ៈរបស់
រដឌ ចំនួន ២៧ ករណី្ កបុងង្គ្មលបំណ្ងបង្រមើឲ្យគណ្បកសរបជាជនកមពុជាបដលជាគណ្បកសកានអ់ំណាច។ 
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ង្នោះបង្កា ញថ្ន គ្មម នភាពង្សមើភាពរវាងគណ្បកសកានអ់ណំាច និងគណ្បកសង្ផសងៗង្ទៀតបដលចូលរមួរបកួត
របបជងកបុងការង្ ោះង្នប តង្នាោះង្ទ។ 

ង្ោងតមចាបស់ថីពីការង្ ោះង្នប ត ទីធាល ាធារណ្ៈ(ង្លើកបលងបតអាគ្មររដឌ) រតូវ នផថល់ឱ្កាសឲ្យ
ង្របើរ ស់ង្សមើគ្មប   ចងំ្ពាោះរគបគ់ណ្បកសនង្ោ យទាងំអស់ ប៉ាុបនថតមការសង្ងាតជាកប់សថង គណ្បកសរបជា
ជនកមពុជាទទួល នការង្របើរ ស់ទីធាល ាធារណ្ៈទាងំអស់ង្នាោះង្រចើនជាងគណ្បកសង្ផសងៗង្ទៀត។ កបុង
ចំង្ណាម ២៧ករណី្ បដលខុមបស្រវវល ន រកង្ឃើញង្នាោះ មាន ១៩ ករណី្ បដលគណ្បកសរបជាជនកមពុជា
 នយកទីធាល វតថអារាមង្ដើមផងី្ធវើសកមមភាពនង្ោ យរបស់ខលួន។ ជាកប់សថង ង្ោក ញឹម វណ្ត   អនុរបធានទី
មយួម្នគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រគ្មោះមវនថរាយ និងជារបធានរកុមការង្ករពរងឹងមូល ឌ ន រសុកង្ពាធិ៍ង្រៀង ង្ខតថ
ម្រពបវង  នង្របើរ ស់វតថចំ ៉ា សួសថីង្ដើមផសំីង្ណ្ោះសំណាលអំពីង្គ្មលនង្ោ យរបស់គណ្បកសរបជាជន  
កមពុជាជាមយួរបជាពលរដឌ និងសមាជកិគណ្បកសង្នោះង្បើតមការផាយរបស់ទូរទសសន ៍យន័កបុងកមមវធិី
ពត័ម៌ាន កាលពីម្ងង ០៥ បខកកា  នប ២ំ០១៣។  

ខុមបស្រវវលក ៍នសង្ងាតង្ឃើញថ្នរគឹោះាទ នរបស់រដឌមយួចនំួនរតូវ នង្របើរ ស់ង្ដើមផផីលរបង្ោជន៍
របស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជាផងបដរ។ ទីកបនលងទាងំអស់ង្នាោះរមួមាន៖ ាោរាជធានី/ង្ខតថ ាោឃំុ/
សង្កា ត ់ រគឹោះាទ នសិកា ទីបញ្ជជ ការអងគរកស រពមទាងំទកីបនលងៗង្ផសងៗង្ទៀតផងបដរ។ តមកមមវធិីពត័ម៌ាន
របស់ទូរទសសន ៍យន័បដល នផាយ កាលពីម្ងងទី១៩ បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ង្ោក  ៉ា  សុជាតិវងស 
អភ ិលរាជធានីភបងំ្ពញ ននិោយង្ោសនាឲ្យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ៅកបុងាោរាជធានភីបងំ្ពញ 
តមរយៈបងលងង្ៅកមមករមនធីរាធារណ្ការ និងដឹកជញ្ជូ ន កបុងកមមវធិីតំង្ឡើងរ កង់្បៀវតសដល់កមមករទាងំ
ង្នាោះ។ ចំបណ្ក ង្ោក វីុង ប ុនង្វៀង អគគង្មបញ្ជជ ការរងកងង្ោធពលង្ខមរភមូនិធ  នសំង្ណ្ោះសំណាល
ជាមយួយុវជនគណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្ខតថកណាថ ល ង្ៅទីបញ្ជជ ការ ឌ នអងគរកសទួលរកាំង ង្នោះង្បើតម
ពត័ម៌ានបដល នផាយកាលពីម្ងងទី២៩ បខមនីា នប ២ំ០១៣។ 
ការង្របើរ ស់របពន័នផសពវផាយរបស់រដឌ គណ្បកសកានអ់ណំាច  

ាទ នីយទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា(ទទក) គឺជាាទ បន័របស់រដឌបតមយួគត។់ ាទ នីយទូរទសសនង៍្នោះបតងបត
ចាកផ់ាយរាល់ង្បសកកមមការង្ករ ឬសកមមភាពង្ផសងៗរបស់ថ្នប កដ់ឹកនារំាជរ ឌ ភ ិលបដលរគបរ់គងង្ យ
គណ្បកសរបជាជនកមពុជា។ តមរយៈការសង្ងាតង្យើងង្ឃើញថ្ន សកមមភាពទាងំអស់ង្នាោះមនិរតឹមបតជា
សកមមភាពការង្កររបស់រាជរ ឌ ភ ិល បដលដឹកនាងំ្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្នាោះង្ទ បតាទ នីយ៍
ទូរទសសនង៍្នោះក ៍នផសពវផាយពីសកមមភាពឯកជនរបស់ថ្នប កដ់ឹកនារំាជរ ឌ ភ ិលបដលជាថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្
បកសរបជាជនផងបដរ។ ខុមបស្រវវលសង្ងាតង្ឃើញថ្ន សកមមភាពសបផុរសធមជ៌ាង្រចើនរបស់ថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្
បកសរបជាជនកមពុជារតូវ នចាកផ់ាយកបុងាទ នីយទូរសសនង៍្នោះ។ ជាកប់សថងសកមមភាពចុោះសួរសុខទុកេ របស់
អបកតំណាងរាស្រសថគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ជាង្រឿយៗរតូវ នចាកផ់ាយ ផធុយមកវញិ សកមមភាពដូចគ្មប ប៉ាុបនថ
ដឹកនាងំ្ យតំណាងរាស្រសថគណ្បកសដម្ទមនិរតូវ នផាយកបុងាទ នីយទូ៍រទសសនង៍្នោះង្ទ។ ង្លើសពីង្នោះង្ៅ
ង្ទៀតាទ នីយទូ៍រទសសនរ៍ដឌមយួង្នោះបតងបតង្ធវើការផាយពកីារផថល់អំង្ណាយជូនរបជាពលរដឌកបុងកមមវធិីង្ផសងៗ 
ង្រកាមរបូភាពមាច ស់អំង្ណាយគឺ ង្ោកនាយរដឌមស្រនថី វ ុន បសន បដលជាថ្នប កដ់ឹកនាកំំពូលមយួរបូរបស់គណ្
បកសរបជាជនកមពុជា។ ម្ងងទ០ី៥ មងុិនា ២០១៣ ង្ោក ណឹ្ម ចាន ់រា៉ា  តណំាងរាស្រសថរបស់គណ្បកសរបជា



របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
 

49 
 

ជនកមពុជាសរមាបម់ណ្ឍ លកពំត  នចុោះសួរសុខទុករបជាពលរដឌកបុងមូល ឌ ន ង្វើយសកមមភាពរតូវ នចាក់
ផាយកបុងកមមវធិីទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា (ទទក) កាលពីម្ងងទ ី០៧ តុោ ២០១៣។ ផធុយមកវញិ តំណាងរាស្រសថ
គណ្បកសង្ផសងៗ ជាពិង្សសគណ្បកសសម រងសុ ីនងិគណ្បកសសិទនិមនុសស (គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ) មនិរតូវ
 នាទ នីយទូ៍រទសសនរ៍ដឌមយួ នង្ធវើការផាយង្នាោះង្ទ។ ង្នោះង្បើង្ោងតមការសង្ងាតរបពន័នផសពវផាយរបស់
អងគការខុមបស្រវវល។ 

ង្នោះបង្កា ញឲ្យង្ឃើញថ្ន ាទ បនទូ័រទសសនជ៍ាតមិយួង្នោះកំពុងបត នកាល យខលួនជាឧបករណ៍្មយួបង្រមើ 
និងគ្មរំទគណ្បកសនង្ោ យបដលកំពុងកានអ់ំណាចគគឺណ្បកសរបជាជនកមពុជា និោយមា៉ាងវញិង្ទៀត 
គណ្បកសង្នោះកំពុងបត នង្របើរ ស់ឥទនិពលរបស់ខលួនកបុងការរគបរ់គងរបពន័នផសពវផាយមយួង្នោះផងបដរ។ 

ការង្របើរ ស់ធនធានរដឌបង្រមើឲ្យគណ្បកសនង្ោ យអឡុំងង្ពលង្ោសនា 

ង្ យបឡក  ពីម្ងងទ២ី៧ បខមងុិនា រវូតដល់ ម្ងងទី២៦ បខកកា  នប ២ំ០១៣ បដលជាអឡុំង ង្ពលម្ន
ការង្ោសនាង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥ ង្ យារគណ្បកសនង្ោ យ បដលចូលរមួ
របកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប ត  នង្ធវើសកមមភាពរបស់ខលួនោ៉ា ងសកមមកបុងអំឡុងង្ពលង្នាោះ។ ទនធមឹគ្មប ង្នាោះ
បដរ ការង្របើរ ស់ធនធានបង្រមើឲ្យគណ្បកសកំពុងកានអ់ណំាច គណ្បកសរបជាជនកមពុជា កង៏្កើតមានជាបនថ
បនាធ បផ់ងបដរ។ តមការសង្ងាតង្លើរបពន័នផសពវផាយនានាង្ៅកបុងរសុក ដូចជា៖ ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា (ទទក) 
ទូរទសសន ៍ សីុ ធី អិន និងទូរទសសន ៍យន័ពត័ម៌ាន រពមទាងំង្គវទំពរ័ផសពវផាយពត័ម៌ានជាង្រចើនង្ទៀត កបុង
អំឡុងង្ពលង្ោសនាមានការង្របើរ ស់ធនធានរដឌបង្រមើឲ្យ គណ្បកសនង្ោ យ គឺគណ្បកសរបជាជន     
កមពុជា ចំននួ២៩ករណី្ ង្វើយភាគង្រចើនង្លើសលុបម្នការង្របើរ ស់ធនធានរដឌទាងំង្នាោះ គឺការង្ោសនា  នងិ
ចូលរមួសកមមភាពង្ោសនារបស់មស្រនថីរាជការ នងិកងមាល ងំរប បអ់ាវធុសរមាបគ់ណ្បកសនង្ោ យ មាន
ចំនួន២៤ករណី្ (៦២%)។ ការង្របើរ ស់ទីធាល វតថអារាមង្ដើមផរីបជុំ និងង្ោសនាគណ្បកសនង្ោ យមាន 
ចំនួន០៥ ករណី្ (៣៨%)។    
រូបភាពទ៦ី៖ការង្របើរ ស់រងយនថបដលគ្មម នាល កង្លខកបុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប តរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា 

  
Source: PEFOC,J 

 

៩. ការទទលួ នងិប ោះ្ាយបណត ងឹ 
ការសង្ងាតង្ឃើញថ្ន ាទ បន័ទាងំពីរង្នោះមនិទានម់ាននីតវិធិីចាស់ោស់កបុងការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ង 

ជាពិង្សសពុំមានយុទនវធិីកបុងការបសវងរកភសថុតង នងិង្សុើបអង្ងាតង្ យខលួនឯងកបុងការង្ ោះរាយវវិាទង្ ោះ
ង្នប ត។ 



របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
 

50 
 

៩.១ ដងំ្ណ្ើ រការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ង 
៩.១.១ការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងង្ យគ.ជ.ប 

គ.ជ.ប ង្ដើរតួនាទីជាាទ បន័តុោការង្ ោះរាយវវិាទង្ ោះង្នប តមយួសរមាបង់្ ោះរាយពីភាពមនិ
របរកតីម្នការង្ ោះង្នប ត និងការតវា៉ា ពីលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបបដលរគបគ់ណ្បកសនង្ោ យបដល នឈរ
ង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តណាមនិសុខចិតថង្ៅនឹងការរបកាសលទនផលង្ ោះង្នប តបង្ណាថ ោះអាសនបរបស់គ.ជ.ប។ តម
រកបខណ្ឍ័ ចាបម់្នការង្រៀបចកំារង្ ោះង្នប ត គ.ជ.ប មានសិទនិបដិង្សធមនិទទួលង្ ោះរាយ របសិនង្បើ គ.ជ.ប 
ង្ឃើញថ្នមនិរតឹមរតូវតមទរមង ់ ឫគតិចាប ់ ឫ/និងមនិមានអណំ្ោះអំណាងណាមយួពាកព់ន័ននងឹកមមវតិទុម្ន      
បណ្ថឹ ងបដលអាចយកមកង្ ោះរាយ ន ឬ/និងអណំ្ៈអណំាងរសង្ពចរសពិលមនិចាស់ោស់ ឫ/នងិតម
ការង្សើបអង្ងាតរាវរជាវ របស់ គ.ជ.ប ។ គ.ជ.ប បដិង្សធង្ យង្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងតមបបបបទរដឌ       
 លកបុង  រយៈង្ពលសមរសបមយួង្ៅង្ដើមបណ្ថឹ ងង្ដើមផជូីនរជាបថ្ន បណ្ថឹ ងង្នាោះមនិរតូវ នយកមកង្ ោះ
រាយង្ទ។ 

ង្បើង្ទាោះជាការបដិង្សធមនិង្ ោះរាយង្ យបផាកង្ៅង្លើការង្សុើបអង្ងាតរបស់គ.ជ.ប កង៏្ យ កង៏្ៅ
បតមនិមានយនថការង្សុើបអង្ងាតង្អាយ នចាស់ោស់សរមាបង់្អាយង្ដើមបណ្ថឹ ងអាចទទួលយក ននូវការ
បដិង្សធរបស់គ.ជ.ប កបុងការមនិង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងរបស់ខលួនបដរ។ យនថការង្សុើបអង្ងាតបចចុបផនបរបស់គ.ជ.ប 
មនិ នទទួលការទុកចតិថពីរគបភ់ាគីពាកព់ននង័្ទ ពីង្រពាោះបតកាខវោះខាតខាងធនធានមនុសស ជំនាញ  
បង្ចចកង្ទស និងរកបខណ្ឍ ចាបប់បនទមង្ទៀត។ រាល់ការកងវោះខាតង្នោះនាងំ្អាយការការបដិង្សធរបស់គ.ជ.ប 
ង្ យបផាកង្ៅង្លើការង្សុើបអង្ងាតរាវរជាវ និងការពិនិតយង្ៅង្លើទរមង ់ និងគតិចាប ់ សុទនបតជាង្វតុផល
បដលមនិមានតមាល ភាព មនិមានជំនាញ និងអធមាម នុរបូ។ 

គ.ជ.ប អាចង្ធវើការពនិិតយង្ៅង្លើបណ្ថឹ ង ន លុោះរតបតង្ដើមបណ្ថឹ ង នបំង្ពញទរមងប់ណ្ថឹ ង នងិ
តរមូវង្អាយបង្កា ញនូវពត័ម៌ានមយួចំននួសរមាបង់្ធវើជាមលូ ឌ នកបុងការង្សុើបអង្ងាត នងិដំង្ណ្ើ រការង្ ោះរាយ
បណ្ថឹ ងរបស់គ.ជ.ប ង្នោះង្បើង្ោងតមលកេណ័្ឍ ចាប។់ ជាកប់សថងង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប ត ទរមងប់ណ្ថឹ ង ឫង្ៅថ្ន 
ទរមង១់២០២ បដលសរមាបង់្អាយអបកតវា៉ា បំង្ពញពាកយបណ្ថឹ ងមនិរតូវ នផថល់ជូនង្ យមស្រនថីង្រៀបចំការង្ ោះ
ង្នប តង្ទ បដលទង្ងវើង្នោះផធុយទាងំរសុងង្ៅនឹងរកបខណ្ឍ័ ចាបង់្ ោះង្នប ត និងការអនុវតថសិទនិរបស់អបកង្ ោះង្នប
ត។ 

សវនាការរបស់ គ.ជ.ប បដលទាកទ់ងង្ៅការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ង គតឺរមូវង្អាយមានការង្បើកសវនា
ការជាាធាណ្ៈ នងិតរមូវង្អាយមានការចូលរមួពីរគបភ់ាគីពាកព់ន័ន ឬ/និងតណំាង និងាកសពីាកព់ន័ននានា
ង្ទៀត។ ផធុយង្ៅវញិ គ.ជ.ប មនិបដល នង្បើកសវនាការជាាធារណ្ៈណាមយួង្ឡើយ ង្ យរគ្មនប់តមាន
ការរបជុំសង្រមចង្ៅកបុងចំង្ណាមមស្រនថីគ.ជ.ប ង្ដើមផងី្ធវើការសង្រមចង្ៅង្លើបណ្ថឹ ង និងជូនដំណឹ្ងង្ដើមបណ្ថឹ ង 
ង្ យមនិមានការពនយល់អំពងី្វតុផល និងលទនផលម្នការង្សុើបអង្ងាតរបស់ខលួនង្អាយ នចាស់ោស់ ឫ/
និងការាកសួរាកសងី្នាោះង្ទ។ 
៩.១.២ ការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងរបស់រកមុរបឹកាធមមនុញ្ដ   

រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ពុំមាននីតវិធិីចាស់ោស់សរមាបក់ាង្ ោះរាយបណ្ថឹ ង និងដំង្ណ្ើ រការម្នសវនា
ការរបស់ខលួនង្ទ ង្បើង្ទាោះបីរកមុរបឹកាង្នោះមានចាបស់ថីពីការង្រៀបចំ និងការរបរពឹតថិង្ៅម្នរកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ  
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បទបញ្ជជ សថីពីនតីិវធិ ីនិងបទបញ្ជជ ម្ផធកបុង។ ការសង្រមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ រគ្មនប់តបផាកង្លើរ យការណ៍្
របស់ចុងចង្មលើយ(គ.ជ.ប) ង្ យពុំមាននីតិវធិីង្សុើបអង្ងាតង្ យខលួនឯង ង្បើង្ទាោះបជីាមានការង្សុើបអង្ងាត
ង្ យរតឹមបតង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព«ក» ករ៏កុមរបកឹាធមមនុញ្ដ នរបគល់ភារកិចចម្នការង្ផធៀងផ្ទធ តឲ់្យង្ៅគ.ជ.ប 
បដលជាចុងចង្មលើយជាអបកអនុវតថ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដជាអបកតម នដំង្ណ្ើ រការង្នោះង្ៅវញិ។ ចំបណ្កឯការ 
សង្រមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដឲ្យមានការង្ផធៀងផ្ទធ តស់ង្មលងង្នប តង្ៅការោិល័យមយួចំនួនកខុ៏សង្ៅនឹង
កមមវតទុម្នពាកយបណ្ថឹ ង ង្វើយកម៏និមានមូលង្វតុសំអាងផងបដរ ជាពិង្សសបណ្ថឹ ងទាងំអស់ នបថងឹជំទាស់
ង្ៅនឹងង្សចកថសីង្រមចរបស់គ.ជ.បទាកទ់ងលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនប ប៉ាុបនថការង្ ោះរាយរបស់រកុមរបឹកាធមម
នុញ្ដមនិរតឹមបតតមាល់ង្សចកថសីង្រមចរបស់គ.ជ.ប ទុកជា នការ ង្ យរគ្មនប់តសង្រមចឲ្យគ.ជ.ប ចាតវ់ធិាន
ការង្លើមស្រនថីការោិល័យង្ ោះង្នប ត និងរាបស់នលឹកង្នប តង្ៅង្ខតថមយួចំននួង្ៅវញិ។   

 សមាសភាពរកមុរបឹកាធមមនុញ្ដ  
សមាសភាពភាគង្រចើនរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  ជាពិង្សសរបធានរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដជាអបកទទួល

ខុសរតូវបណ្ថឹ ងង្នោះង្ៅបតជាមស្រនថីរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា(ជាសមាជិកគណ្ៈអចមិ្ស្រនថយម៍្នគណ្ៈកមាម ធិ
ការកណាថ លរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា) ង្ យមនិង្គ្មរពតមរបការ៤ម្នបទបញ្ជជ ម្ផធកបុងរបស់រកមុរបឹកា
ធមមនុញ្ដ បដល នបញ្ជជ កថ់្ន ”សមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ មិនរតូវកានក់ាបក់បុ ងគណ្បកសនង្ោ យណាមយួ
នូវមុខតំបណ្ងទទួលខុសរតូវ...” ។ 

រូបភាពទ៧ី៖ ដងំ្ណ្ើ ការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងរបស់រកមុរបកឹាធមមនុញ្ដ  នងិការបញ្ជជ ឲ្យគ.ជ.ប ង្បើកញ្ចបសុ់វតទភិាព ក 

   

 
៩.២ បណ្ថឹ ងកឡុំងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត 

ង្ៅកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ោសនាង្ ោះង្នប តនីតិកាលទ៥ីង្នោះ បណ្ថឹ ងមានការង្កើនង្ឡើងង្បើង្របៀបង្ធៀបង្ៅ
នឹងការង្ ោះង្នប តនប មំុនៗ។ ខុមបស្រវវលសង្ងាតង្ឃើញថ្ន ចំនួនម្នការបដិង្សធបណ្ថឹ ងមានការង្កើនង្ឡើងង្ៅ
គណ្កមាម ការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តឃំុសង្កា ត។់ ង្ៅកបុងអឡុំងង្ពលយុទននាការង្ោសនាង្ ោះង្នប ត ៣៧៣    
បណ្ថឹ ងរតូវ ន កង់្ៅគណ្កមាម ការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តថ្នប កឃំុ់សង្កា ត ់ គឃ/សប ង្វើយង្ៅកបុងង្នាោះបដរ 
១៦៤បណ្ថឹ ងរតូវ នបដិង្សធ បដលចំននួង្នោះង្បើង្ធៀបនងឹការង្ ោះង្នប តនប ២ំ០០៨ មាន១២បណ្ថឹ ងប៉ាុង្ណាត ោះ
បដល នបដិង្សធ។  
 មានបណ្ថឹ ងចំននួ១២២  នបថឹងបនថង្ៅគណ្កមាម ការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តថ្នប កង់្ខតថ (គធ/ខប) និង
មាន៤៤បណ្ថឹ ងរតូវ នបថងឹបនថង្ៅគ.ជ.ប ង្ៅង្ពលបដលមានការមនិង្ពញចិតថនឹងការង្ ោះរាយ របស់គឃ/
សប នងិគធ/ខប។ ោ៉ា ងណាមញិ មាន១២បណ្ថឹ ងរតវូ នបថឹងតវា៉ា ង្ៅរកុមរបកឹាធមមនុញ្ដ  ង្វើយករ៏តូវ ន
បដិង្សធទាងំអស់។ ខុមបស្រវវលសង្ងាតង្ឃើញថ្ន បណ្ថឹ ងភាគង្រចើនរតូវ នបថឹងង្ យគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ 
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មនិរតឹមបតគណ្បកសនង្ោ យបដលចូលរមួរបកួតរបបជង និងរបជាពលរដឌ កព់ាកយបណ្ថឹ ងប៉ាុង្ណាត ោះង្ទ 
ប៉ាុបនថអាជាញ ធរមូល ឌ នដូចជា អាជាញ ធររកុង/រសុក/ខណ្ឍ  អាជាញ ធរឃំុសង្កា ត ់អាជាញ ធរកងរាជអាវធុវតទ រពមទាងំ
មនធីរង្ខតថបដលគួរបតមានតួនាទីជាអបកសរមបសរមួល ក ៏ន កព់ាកយបណ្ថឹ ងរបនងំនឹងការង្ោសនារបស់
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិបដរ ង្ យង្ោងង្លើមូលង្វតុម្នការបិទខិតថបណ័្ត ង្ៅង្លើបង្ង្កគ លង្ភលើងង្ យពុំមានការ
អនុញ្ជដ តជាង្ដើម។  
 បណ្ថឹ ងភាគង្រចើនទាកទ់ងង្ៅនឹងការបំផ្ទល ញសំភារៈង្ោសនា ការរខំានកបុងង្ពលង្ោសនា ការការ
បវកខតិថបណ័្ត  ភាពមនិរបរកតីកបុងការង្ចញលិខតិបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត និងការង្របើ
រ ស់រងយនថរដឌង្ៅង្ធវើការង្ោសនា។  

ចំង្ពាោះការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ង គណ្បកសនង្ោ យមយួចំនួនោកដូ់ចជាមនិសុខចិតថង្ៅង្លើការ
ង្ ោះរាយរបស់គណ្កមាម ការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តថ្នប កឃំុ់សង្កា តប់ដលពាោមង្ធវើការសំរបសំរលួ ង្ យពួក
ង្គយល់ង្ឃើញថ្នការសរមបសរមួលង្នោះជាង្រឿងមនិរតឹមរតូវ បដលបណ្ថឹ ងខលោះជាករណី្បទង្លមើសបដលអបក
របរពឹតថរតូវបតទទួលពិនយ័។ គណ្បកសខលោះ នង្លើកង្ឡើងថ្ន ការសរមបសរមួលង្នោះ ោកប់ីដូចជាការបិទ
 ងំបញ្ចបង់្ដើមផឲី្យបណ្ថឹ ងទាងំង្នាោះរតូវបញ្ចប ់ ជាពិង្សសគណ្កមាម ការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តឃំុសង្កា ត(់គឃ/
សប) ពាោមពនារង្ពលម្នការទទួលពាកយបណ្ថឹ ងបដលង្ធវើឲ្យដំង្ណ្ើ រការ កព់ាកយបណ្ថឹ ងមានភាពសមុគ  
ាម ញ។ 
 ង្ យបឡកង្បើង្ោងតមង្សៀវង្ៅស សថីពីការង្ ោះង្នប តសកលង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី
៥ម្នរដឌសភាម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជានប ២ំ០១៣ របស់គ.ជ.ប ង្បើង្ទាោះបីជាពុំមានការង្បើកសវនការជាា
ធារណ្ៈបដលអាចបង្កា ញពតីមាល ភាពម្នការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ង គ.ជ.ប  នចាតវ់ធិានការរបនងំនឹងអបក
របរពឹតថបទង្លមើសចំននួ២៤នាក ់ បដលកបុងង្នាោះ ១៦នាក ់ រពមានជាោយលកេណ៍្អកសរ, ១នាក ់ រពមានផ្ទធ ល់
មាត,់ ៣នាក ់ពិនយ័រ កច់នំនួ ៥ ០០០ ០០០ង្រៀល,១នាកលុ់បង្ ម្ ោះង្ចញពបីញ្ជ ីង្ ោះង្នប តរយៈង្ពល៣នប ,ំ 
មាប កផ់ថល់ការង្រកើនរលឹំក និង២នាកង់្ទៀតរតូវ នបញ្ជូ នង្ៅរកសួងមោម្ផធ និងរកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកឡីា 
តមាទ បន័ង្រៀងៗខលួន ង្ដើមផ ីកទ់ណ្ឍ កមម។ 

៩.៣ បណ្ថឹ ងអឡុំងង្ពលង្ ោះ នងិរាបស់នលកឹង្នប ត 
 ង្បើង្ោងតមង្សៀវង្ៅស សថីពីការង្ ោះង្នប តសកលង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ីម្នរដឌសភា
ម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជានប ២ំ០១៣របស់គ.ជ.ប បណ្ថឹ ងចំនួន២៨១ រតូវ ន កម់កគណ្កមាម ការង្រៀបចំ
ការង្ ោះង្នប តឃំុសង្កា តក់បុងម្ងងង្ ោះង្នប ត។ កបុងចំង្ណាមបណ្ថឹ ងទាងំអស់ង្នាោះ មាន១៥១បណ្ថឹ ង បថងឹង្ យ
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ, ៦៥បណ្ថឹ ងបថឹងង្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា, ៥០បណ្ថឹ ងបថឹងង្ យរបជាពលរដឌ, 
១បណ្ថឹ ងបថងឹង្ យគណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច, ១៣បណ្ថឹ ងង្ យអបកសង្ងាតការណ៍្, ១បណ្ថឹ ងបថឹងង្ យមស្រនថី
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត។ បណ្ថឹ ងទាងំអស់ង្នោះ ភាគង្រចើនទាកទ់ងង្ៅនឹងការរខំានដល់ដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត 
បំភតិបភំយ័អបកង្ ោះង្នប ត រារាងំអបកង្ ោះង្នប តមនិឲ្យង្ៅង្ ោះង្នប ត ការអនុញ្ជដ តឲ្យអបកង្ ោះង្នប ត នង្ ោះ
ង្នប តង្ យពុំមានឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្រគបរ់គ្មន ់ ការអនុញ្ជដ តឲ្យជនអង្នាថ របង្វសនង៍្ ោះង្នប ត រពម
ទាងំរារាងំតំណាងគណ្បកសនង្ោ យ និងអបកសង្ងាតការណ៍្បដលអនុវតថសិទនិវួសពីការកំណ្ត។់  
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 កបុងចំង្ណាម២៨១បណ្ថឹ ង ៥៦%ម្នបណ្ថឹ ងរតូវ នបដិង្សធ ង្ យកបុងង្នាោះមាន១០៩ បណ្ថឹ ង ន
បថឹងបនថង្ៅគណ្កមាម ការង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តង្ យារការមនិង្ពញចិតថនឹងការង្ ោះរាយរបស់គណ្ក
មាម ការឃំុសង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ង្វើយ ៨៥% រតូវ នបដិង្សធ។ កបុងចំង្ណាម      បណ្ថឹ ងបដលបថឹងង្ៅ
គណ្កមាម ការង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត មាន៣៨បណ្ថឹ ង  នបថឹងតវា៉ា មកគ.ជ.ប ង្វើយករ៏តូវ នបដិង្សធ
របមាណ្៨៩% ង្វើយង្ៅកបុងង្នាោះមាន១២បណ្ថឹ ងរតូវ នបថឹងបនថង្ៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  ង្វើយក ៏ន
សង្រមចង្លើពាកយបណ្ថឹ ងទាងំង្នាោះង្ យង្ធវើការតំកល់ង្សចកថីសង្រមចទាងំរសុង និងការបកសរមួលង្លើង្សចកថី
សង្រមចរបស់គ.ជ.ប រពមទាងំបដិង្សធមនិង្ ោះរាយផងបដរ។ 
 ង្បើង្ោងតមង្សៀវង្ៅស ង្ចញង្ យគ.ជ.ប បណ្ថឹ ងបដលមានភសថុតងសំអាងរគបរ់គ្មន ់ មស្រនថី
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត រពមទាងំគ.ជ.ប  នចាតវ់ធិានការចំង្ពាោះអបករបរពឹតថបទង្លមើស ដូចជា ១១នាក ់ នង្ធវើ
ការរពមានជាោយលកេណ៍្អកសរ ១១នាកលុ់បង្ ម្ ោះង្ចញពីបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តរយៈង្ពល៣នប  ំ ១នាកដ់កសិទនិ
ង្ ោះង្នប តរយៈង្ពល៣នប  ំនិង២នាក ់រតូវ នបញ្ជូ នង្ៅរកសួងមោម្ផធង្ដើមផ ីកទ់ណ្ឍ កមម។   

 ោ៉ា ងណាមញិ តមង្សចកថីរបកាសរបស់គ.ជ.ប ពីម្ងងទី៣១ បខកកា  នប ២ំ០១៣ សថីពីការ ក ់និង
ទទួលនូវរាល់រ យការណ៍្សថីពីភាពមនិរបរកតីកបុងការង្ ោះង្នប តង្ៅគ.ជ.ប នងិង្ៅគណ្កមាម ការរាជធានី
ង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តពីម្ងងទី២ ដល់ទ៦ី បខសីោ នប ២ំ០១៣។ កបុងង្នាោះគ.ជ.ប  នទទួលរ យការណ៍្
សរបុចំនួន៤៨ ពរីាជធានីង្ខតថចំនួន១១ ង្វើយរ យការណ៍្ង្នាោះ រតូវ ន កង់្ យគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ
គណ្បកសរបជាជនកមពុជា គណ្បកសវវ ើនសិុនបុចិ អាជាញ ធរ និងរបជាពលរដឌ។ រ យការណ៍្របស់គណ្បកស
សង្ស្រង្កគ ោះជាតិ រតូវ នង្លើកង្ឡើងពីភាពមនិរបរកតីទាកទ់ងង្ៅនឹងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២ លិខិត
បញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ និងង្វតុការណ៍្ង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប ត។ គ.ជ.ប បដិង្សធកបុងការពនិិតយង្លើរ យការណ៍្ង្នោះ
ង្ យសមាា ងថ្ន គណ្បកសមនិ នផថល់ជូននូវភសថុតងដល់គ.ជ.ប។  

 ចំបណ្ករ យការណ៍្ភាពមនិរបរកតីរបស់គណ្បកសង្ផសង និងភាគីពាកព់ន័នដម្ទង្ទៀតបដលទាកទ់ង
ង្ៅនឹងការង្ោសនាង្ៅម្ងងោមោត ់ការអុកឡុក រខំានការង្ ោះង្នប ត និងការរាបស់នលឹកង្នប ត ការង្ធវើឲ្យ ត់
ជំង្នឿង្លើការង្ ោះង្នប ត និងរាបស់នលឹកង្នប ត ការរារាងំ ការគំរាមកំបវង អបកង្ ោះង្នប តមនិឲ្យង្ៅង្ ោះង្នប ត ការ
ង្ធវើឲ្យអបកង្ ោះង្នប តភយ័ខាល ចមនិោ នង្ៅង្ ោះង្នប ត ការទិញទឹកចតិថ ទិញសនលកឹង្នប ត ការរខំានការង្ករមស្រនថី
ង្ ោះង្នប ត ការដឹកជញ្ជូ នអបកង្ ោះង្នប ត និងការង្ធវើសកមមភាពរបមូលរបជាពលរដឌឲ្យ កព់ាកយបថឹងង្ៅង្រកាយ
ម្ងងង្ ោះង្នប ត។ ង្ យបឡកង្ យង្ោងតមរ យការណ៍្ង្នោះ គ.ជ.ប  នចាតទុ់កថ្ន ករណី្ទាងំង្នោះ ន
ង្កើតង្ឡើងង្ៅខាងង្រៅការោិល័យង្ ោះង្នប ត បដលមនិចាតទុ់កថ្ន ជាភាពមនិរបរកតីបដលរតូវង្ ោះរាយ
ង្នាោះង្ឡើយ។   

៩.៤ បណ្ថឹ ងទាកទ់ងង្ៅនងឹលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនប 
 ង្បើង្ោងតមមារត១១៤ម្នចាបស់ថីពីការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ និងចាបស់ថីពីវងិ្ាធន
កមមចាបស់ថីពីការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ “បនាធ បព់ីការរបកាសលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបកបុងរយៈ
ង្ពលចិតសិបពីរ (៧២) ង្មា៉ា ងោ៉ា ងយូរ រគបគ់ណ្បកសនង្ោ យបដល នឈរង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត អាចបថងឹ
តវា៉ា អំពីលទនផលមយួបផបក ឬលទនផលទាងំអស់ម្នការង្ ោះង្នប តង្ៅគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត 
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ឬង្ៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ង្ យផ្ទធ ល់ក ៏ន......” ដូង្ចបោះបនាធ បព់ីការង្ចញលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបរបស់គណ្ៈ
កមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តរចួមក មានបតគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិបតមយួគតប់ដល ន កព់ាកយប
ណ្ថឹ ងតវា៉ា ង្ៅង្លើលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបង្ៅគណ្ៈកមាម ធកិារជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គ.ជ.ប) បដលសរបុ
មានចំនួន ១៧បណ្ថឹ ង។ បណ្ថឹ ងទាងំអស់ង្នាោះមានចនំួន១៦  បណ្ថឹ ង បថងឹតវា៉ា ង្ៅនងឹលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនប
ម្នការង្ ោះង្នប តង្ៅតមមណ្ឍ លរាជធានីង្ខតថ និងចំនួន១បណ្ថឹ ង បថឹងតវា៉ា ង្ៅនឹងលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបង្ៅ
ទូទាងំរបង្ទស។ បណ្ថឹ ងបដលគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិនបថឹងតវា៉ា ង្ៅនឹងលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបង្ៅតម
មណ្ឍ លង្ខតថមានដូចជា ង្ខតថបនាធ យមានជយ័  តដ់ំបង កំពងច់ាម  កំពងន់ប ងំ កំពងស់ពឺ កំពងធ់ំ កំពត កណាថ
ល រកង្ចោះ ភបងំ្ពញ ម្រពបវង ង្ពាធិាត ់ង្សៀមរាប រពោះសីវនុ ាវ យង្រៀង តបកវ និងលទនផលង្ ោះង្នប តង្ៅ 
ទូទាងំរបង្ទស។  

 ការតវា៉ា ង្នោះង្ យង្វតុថ្ន បញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្ ៉ា ងទនិបនយ័ ភាពមនិរបរកតីម្នការង្ចញលិខិត
បញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្សរមាបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត ទឹកង្មម លុបោងមនិរជោះអាចលុបោង ន អនុញ្ជដ តឲ្យ
អបកង្ ោះង្នប ត បដលគ្មម នឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ណាមយួអាចង្ ោះង្នប ត ន តមរយៈការង្ចញលិខិត
បញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្សរមបប់ង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត បដលមនិរតឹមរតូវតមនតីិវធិី  តង់្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តពី
បញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត និងការមនិអនុញ្ជដ តឲ្យអបកបង្នប តបដលមានអតថសញ្ជដ ណ្បណ័្ត សញ្ជជ តិបខមរអាចង្ ោះង្នប ត
 ន ង្ យមានទិនបនយ័បនថចិបនថួច និងការង្របើរ ស់បណាថ ញារពត័ម៌ានរមួានទូរទសសន ៍ នងិវទិយុបង្រមើឲ្យ
គណ្បកសរបជាជនកមពុជា គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ សំុឲ្យមានការង្បើកញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” ង្ដើមផពីិនិតយង្លើ
ទរមង ់១១០១, ១១០២, ១១០៤ និង ១១០៨ ង្ យបង្ងាើតរកុមការង្ករបង្ចចកង្ទស និងវាយតម្មលភាពមនិ
របរកតីង្ យអងគការសងគមសីុវលិជាតិ និងអនថរជាតិ មានជំនាញកិចចការង្ ោះង្នប ត នងិតំណាងរបស់ អ.ស.ប 
ជាអបកសង្ងាតការណ៍្ និងង្សបើសំុឲ្យរបជាពលរដឌបដល តង់្ ម្ ោះ  នង្ ោះង្នប តង្ឡើងវញិ។  

៩.៥ ការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងតវា៉ាទាកទ់ងង្ៅនងឹលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបង្ យគ.ជ.ប 
គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប)  នទទួលពាកយបណ្ថឹ ងតវា៉ា ង្ៅង្លើលទនផល     

បង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប តចំនួន ១៧ ពាកយបណ្ថឹ ងពីតំណាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ បនាធ បម់ក គ.ជ.ប 
ង្កាោះអង្ញ្ជ ើញគូភាគីមកង្ធវើការាកសួរ និងង្ឆលើយបំភល ឺ នងិ នង្បើកកចិចរបជុំង្ពញអងគង្ដើមផពីិនិតយ និង ន
សង្រមចង្ធវើង្ៅង្លើពាកយបណ្ថឹ ងទាងំង្នាោះ។ គ.ជ.ប  នសង្រមចបដិង្សធពាកយបណ្ថឹ ងចនំួន ១៣ បណ្ថឹ ងតម 
រយៈលិខិតជូនដណឹំ្ងបដិង្សធជាបនថបនាធ ប ់ បដលកបុងង្នាោះចំនួន ០១ បណ្ថឹ ងង្ៅទូទាងំរបង្ទស  និងចំននួ 
១២ បណ្ថឹ ងង្ៅតមមណ្ឍ លរាជធាន ីង្ខតថ រមួមាន៖  ១-មណ្ឍ លង្ខតថបនាធ យមានជយ័, ២-មណ្ឍ លង្ខតថកំពង់
ចាម, ៣-មណ្ឍ លង្ខតថកពំងន់ប ងំ, ៤-មណ្ឍ លង្ខតថកំពងស់ពឺ, ៥-មណ្ឍ លង្ខតថកំពងធ់ំ, ៦-មណ្ឍ លង្ខតថកំពត, ៧-
មណ្ឍ លរាជធានីភបងំ្ពញ, ៨-មណ្ឍ លង្ខតថម្រពបវង, ៩-មណ្ឍ លង្ខតថង្ពាធាិត,់ ១០-មណ្ឍ លង្ខតថរពោះសីវនុ, 
១១-មណ្ឍ លង្ខតថាវ យង្រៀង និង ១២-មណ្ឍ លង្ខតថតបកវ។  មូលង្វតុបដល គ.ជ.ប សំអាងយកមកង្ធវើការ
បដិង្សធង្លើពាកយបណ្ថឹ ងរបស់តំណាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិរមួមាន ៖  

១- ករណី្ការ តង់្ ម្ ោះ ង្ ម្ ោះសធួន និងខុសទនិបនយ័ង្ៅកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត គ.ជ.ប  នពិនិតយ និង
អំពាវនាវឲ្យរបជាពលរដឌទាងំង្នាោះង្ៅង្ធវើការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត  លុបង្ ម្ ោះបដលង្លើសង្ៅកបុងបញ្ជ ី និងបក
ទិនបនយ័ង្ ម្ ោះរបស់ខលួនកបុងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តរចួរាល់ង្វើយ។  
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២- ពុំមានភសថុតងរគបរ់គ្មនង់្ដើមផឲី្យ គ.ជ.ប អាចយកមកពីនតិយ និងវាយតម្មលង្លើភាពមនិរបរកតី
បដល នង្កើតមានទាងំង្នាោះ នង្ឡើយ។  

៣- ពុំ នផថល់ភសថុតងពភីាពមនិរបរកតណីាមយួធងនធ់ងរបដលអាច គ.ជ.ប ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត
ង្ឡើងវញិ នង្ទ មា៉ាងង្ទៀតង្ យ គ.ជ.ប សំអាងថ្នតណំាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិនចុោះវតទង្លខាង្លើ
កំណ្តង់្វតុទាងំអស់ង្ៅកបុងការោិល័យង្ ោះង្នប ត និងរាបស់នលឹកង្នប ត។  

៤- មនិ នបញ្ជជ កព់ីភាពមនិរបរកតីរបស់ គណ្ៈកមមការ ឬសមាជិកគណ្ៈកមមការបដលង្ធវើខុស រមួ
ទាងំមនិមានឯការភសថុតងរគបរ់គ្មនង្នាោះបដរ។ 

៥- តំណាងគណ្បកសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ មនិ នផថល់ភសថុតងចាស់ោស់ពីភាពមនិរបរកតធីងនធ់ងរណាមយួ
បដលឲ្យ គ.ជ.ប ង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តទ់រមងម់យួចំនួនង្ៅតមការោិល័យបដល នង្សបើសំុង្នាោះង្ទ។ 

ង្ យបឡក គ.ជ.ប  នពតិយង្លើពាកយបណ្ថឹ ងចំននួ ០៤ ម្នរាជធានី ង្ខតថ ចំនួន ០៤ រមួមានៈ ង្ខតថ
 តដ់ំបង ង្ខតថរកង្ចោះ ង្ខតថកណាថ ល និងង្ខតថង្សៀមរាប បដល នបថឹងជំទាស់ង្ៅនឹងលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនប
ម្នការង្ ោះង្នប ត តមរយៈការរបជុំសវនាការសង្ងេប ង្ យសង្រមចឲ្យមានការពិនិតយង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលម្ន
ការង្ ោះង្នប ត ង្ៅង្លើទរមងម់យួនានាតមការោិល័យមយួចំនួន បដលសទិតង្ៅង្រៅកញ្ជបសុ់វតទិភាព “ក” 
តមពាកយបណ្ថឹ ងរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិបដលរមួមាន ៖ 

មណ្ឍ លង្ខតថរកង្ចោះ រកុមការង្ករង្ផធៀងផ្ទធ តរ់បស់ គ.ជ.ប  នយកទរមង ់ ១១០២ មកង្ផធៀងផ្ទធ ត់
ជាមយួនឹងទរមង ់១១០៤ បដលសទិតង្ៅង្រៅកញ្ចប ់“ក” ចនំួន ១៣ ការោិល័យ។ 

មណ្ឍ លង្ខតថ តដ់ំបង រកុមការង្ករង្ផធៀងផ្ទធ តរ់បស់ គ.ជ.ប  នយកទរមង ់១១០៩ ទរមង ់១១១០ 
របស់ គ.ជ.ប មកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទថ តជ់ាមយួនងឹតរាងលទនផលង្ ោះង្នប តរបចាឃំុំ/សង្កា ត ់ បដលបំង្ពញង្ យ
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តគ់្មប  ចំនួន ១០២ ឃំុ សង្កា តម់្នង្ខតថង្នោះ។ 

មណ្ឍ លង្ខតថង្សៀមរាប រកុមការង្ករង្ផធៀងផ្ទធ តរ់បស់ គ.ជ.ប  នយកទរមង ់ ១១០២ បដលង្ៅង្រៅ
កញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” មកង្ធវើការង្ផធៀង ចំបណ្កឯតណំាងគណ្បកសកម៏ានទរមង ់១១០៤ បដលភាប កង់្ករទទួល
 នង្ៅតមការោិល័យមកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តផ់ងបដរ នូវចនំួន ៧៥ ការោិល័យម្នង្ខតថង្នោះ។ 

មណ្ឍ លង្ខតថកណាថ ល រកមុការង្ករង្ផធៀងផ្ទធ តរ់បស់ គ.ជ.ប  នយកទរមង ់ ១១០២ និង ១១០៨ 
បដលង្ៅង្រៅកញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” មកង្ធវើការង្ផធៀង ចំបណ្កឯតំណាងគណ្បកសកម៏ានទរមង ់ ១១០៤ បដល
ភាប កង់្ករទទួល នង្ៅតមការោិល័យមកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទថ តផ់ងបដរ នូវចំននួ ១៩៩ ការោិល័យម្នង្ខតថ
ង្នោះ។ 

ខុមបស្រវវល នចូលរមួសង្ងាតការណ៍្ង្ៅង្លើដំង្ណ្ើ រការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងតវា៉ាទាកទ់ងលទនផលប
ង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនតីិកាលទី៥ កាលពីម្ងងទ១ី៥ បខសីោ នប ២ំ០១៣ 
ង្ យគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គ.ជ.ប)  នពិនិតយង្លើបណ្ថឹ ងតវា៉ា ង្ៅនឹងលទនផលបង្ណាថ ោះ
អាសនបម្នការង្ ោះង្នប តរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិង្ៅមណ្ឍ លង្ខតថរកង្ចោះ។ ង្វើយគ.ជ.ប នបនថពនិិតយ
ង្លើបណ្ថឹ ងតវា៉ា ង្ៅនឹងលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប តរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិង្ៅមណ្ឍ លង្ខតថ
កណាថ ល  តដ់បំង និងង្សៀមរាប ង្ៅម្ងងទី១៦ បខសីោ នប ២ំ០១៣ ។  
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ខុមបស្រវវលសង្ងាតង្ឃើញថ្ន ការង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលង្ៅកបុង១៣ការោិល័យង្ៅមណ្ឍ លង្ខតថរកង្ចោះ គ
.ជ.ប នយកទរមង១់១០៤9 ង្ផធៀងផ្ទធ តជ់ាមយួនឹងទរមង ់ ១១០២10 បដលង្ៅង្រៅកញ្ចបសុ់វតទិភាព«ក»។ 
ទរមង១់១០២ បដលគ.ជ.បយកមកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តង់្នាោះគឺជាឯការបដលង្គអាចបក ឬង្ធវើងមី  នង្រពាោះមនិ
បមនជាឯការង្ដើមបដលរកាទុកង្ៅកបុងកញ្ចបសុ់វតទិភាព «ក» ។ ង្ យបឡកទរមង១់១០២ បដលគ.ជ.ប 
យកមកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តង់្នាោះមានាប មង្របើរ ស់ទឹកលុបង្រចើនង្លើទរមងទ់ាងំង្នាោះ។ ជាមយួគ្មប ង្នោះទរមង់
១១០៤ វញិ ង្ឃើញថ្ន អកសរង្ៅង្លើទរមងទ់ាងំ១៣ការោិល័យង្ៅង្ខតថរកង្ចោះង្នាោះភាគង្រចើនគឺដូចគ្មប  បដល
ង្យើងអាចសនប ិឌ ន នថ្ន អាចមានការសរង្សរង្ឡើងវញិង្ៅថ្នប កណ់ាមយួអាចជាថ្នប កគ់ឃ/សប ឬគធ/ខប។ 

បនាធ បម់ក ខុមបស្រវវល នង្ធវើការពិនិតយលទនផលង្ ោះង្នប តពីទរមង១់១០២របស់គ.ជ.ប ង្ធៀបជាមយួ
លទនផលកបុងទរមង១់១០៤ ង្ៅង្ខតថរកង្ចោះបដលអបកសង្ងាតការណ៍្ខុមបស្រវវលទទលួ នពីមស្រនថីការោិល័យ
រាបស់នលឹកង្នប តង្ឃើញថ្ន កបុងចំង្ណាម១៣ការោិល័យមាន២ការោិល័យដូចគ្មប ទាងំរសុង ង្វើយ១១
ការោិល័យង្ផសងង្ទៀតលទនផលរបស់គណ្បកសវ វុនសិុនបុិច គណ្បកសរបជាជនកមពុជា នងិគណ្បកស
សង្ស្រង្កគ ោះជាតិដូចគ្មប  ប៉ាុបនថលទនផលរបស់គណ្បកសង្ផសង ង្ទៀតខុសគ្មប  ង្ពាលគឺទរមង១់១០៤បដលអបកសង្ងាត
ការណ៍្ខុមបស្រវវលទទួល នពីមស្រនថីការោិល័យរាបស់នលឹកង្នប ត មនិមានកតរ់តលទនផលរបស់គណ្បកសទាងំ
ង្នាោះង្ទ។ បបនទមពងី្លើង្នោះង្ទៀតចំនួនសនលឹកង្នប ត នការ និងមនិ នការកម៏ានការខុសគ្មប ផងបដរ។ 

សរមាបក់ារង្ផធៀងផ្ទធ តង់្ខតថ តដ់ំបង គ.ជ.ប នយកទរមង១់១០៩11 ទរមង១់១១០12  និងតរាង
លទនផលង្ ោះង្នប តរបចាឃំុំ/សង្កា ត ់ បដលបំង្ពញង្ យគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ ត។់ កបុង
ដំង្ណ្ើ រការង្ផធៀងផ្ទធ តង់្នោះ គ.ជ.ប នយកចនំួនសង្មលងង្នប តសរបុម្នគណ្បកសនមីយួៗរបចាឃំុំ(ទំរង១់១០៩) 
មកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តជ់ាមយួលទនផលង្នប តរបស់គណ្បកសទាងំង្នាោះកបុងទំរង១់១១០ ង្ យមនិ នបូកសរបុ
លទនផលតមការោិល័យនមីយួៗង្ៅកបុងទំរង១់១០៩ង្នាោះង្ទ មុននឹងង្ផធៀតផ្ទធ តល់ទនផលសរបុ។ 

ចំបណ្កឯការង្ផធៀងផ្ទធ តង់្ខតថង្សៀមរាបវញិ គ.ជ.ប នយកទរមង១់១០២ និងទរមង១់១០៤ មកង្ធវើ
ការង្ផធៀងផ្ទធ ត ់ ង្វើយតំណាងគណ្បកសកម៏ានទរមង១់១០៤មកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តប់ដរ។ ការសង្ងាតង្ឃើញថ្ន 
មានការោិល័យង្ ោះង្នប តចំនួន៤ការោិល័យម្នង្ខតថង្នោះ(០៩៨២, ០៤២៦, ០៩៨៨, ០០២៥) មនិមាន  
ទំរង១់១០២ មកង្ធវើការង្ផធៀង ង្វើយរកុមង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផល នយកទំរង១់១០៩មកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តជ់ាមយួ    
ទំរង១់១០៤ ជំនួសវញិ ង្រៅពីង្នោះង្យើងង្ៅសង្ងាតង្ឃើញង្ទៀតថ្ន មានការោិល័យចំនួន២ គឺ(១០២៤, 
០២៦២) បដលមានទំរង១់១០២ នងិទំរង១់១០៤ មានទិនបនយ័មនិដូចគ្មប  នងិការោិល័យ០៩៨២ មាន
ទិនបនយ័មនិរតឹមរតូវ(ការបកូង្លខមនិរតឹមរតូវ)។  

ង្ យបឡកការង្ផធៀងផ្ទធ តង់្ខតថកណាថ ល គ.ជ.ប នយកទរមង១់១០២ និងទរមង១់១០៨ មកង្ធវើការ
ង្ផធៀងផ្ទធ ត ់ ង្វើយតំណាងគណ្បកសកម៏ានទរមង១់១០៤ មកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ តប់ដរ។ ង្ យបឡក៨
ការោិល័យង្ ោះង្នប តកបុងសង្កា តត់ង្មម  រកុងតង្មម  ង្ខតថកណាថ ល គ.ជ.ប ពុំមានទរមង១់១០៨ មកង្ធវើការ

                                                           
9
 ១១០៤ គឺជារក សលទនផលបឋមម្នការង្ ោះង្នប តតមការោិល័យង្ ោះង្នប ត និងរាបស់នលឹកង្នប ត 

10
 ១១០២ គឺជាកំណ្តង់្វតុម្នការរាបស់នលឹកង្នប ត (បំង្ពញង្ យគណ្ៈកមាម ការការោិល័យរាបស់នលឹកង្នប ត) 

11
 ១១០៩ គឺជាតរាងបូកលទនផលម្នការង្ ោះង្នប តកបុងឃុំសង្កា ត ់

12 ១១១០ តរាងបូកលទនផលម្នការង្ ោះង្នប តកបុងង្ខតថ បដលបំង្ពញង្ យគធ/ខប 
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ង្ផធៀងផ្ទធ ត ់ មានបតទរមង១់១០២ និងទរមង១់១០៤ មកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ ត។់ ចំណុ្ចមានការសងសយ័ថ្ន មាន
ភាពមនិរបរកតកីបុងទរមង ់ ១១០៨ បដលជាង្វតុនាឲំ្យ គ.ជ.ប មនិបង្ញ្ចញទរមងង់្នោះកបុងការោិល័យទាងំ៨
មកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ ត។់  

ជាមយួគ្មប ង្នោះការសង្ងាតក ៏នរកង្ឃើញបដរថ្ន ទរមង១់១០២កបុងម្ដគ.ជ.ប និង១១០៤កបុងម្ដរបស់
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមានការខុសគ្មប  ជាពិង្សសង្ៅរតងស់នលឹកង្នប តកបុងវិបសរបុ សនលឹកង្នប ត នការ 
សនលឹកង្នប តមនិ នការ។ ការខុសគ្មប មយួវញិង្ទៀត គឺសង្មលងង្នប តរបស់គណ្បកសតូចៗ ង្ពាលគឺទរមង់
១១០៤បដលតំណាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិទទួល នពីមស្រនថីការោិល័យរាបស់នលឹកង្នប តភាគង្រចើនមនិមាន
កតរ់តសនលឹកង្នប តកបុងវិបសរបុ សនលឹកង្នប ត នការ នងិសនលឹកង្នប តមនិ នការ។ ចំណុ្ចង្នោះង្ធវើឲ្យមានការ
មនិទុកចិតថចំង្ពាោះការបកូសរបុលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបរបស់គ.ជ.ប ង្ យយកទរមង១់១០២ជាមូល ឌ ន។ 
ដូចង្នោះ រកុមង្ផធៀងផ្ទធ តរ់បស់គ.ជ.បរតូវង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព«ក» ង្ដើមផយីកទរមង១់១០២មកង្ធវើការង្ផធៀងផ្ទធ ត់
ចំង្ពាោះការោិល័យ ឬឃំុ សង្កា តណ់ាបដលលទនផលរបស់ គ.ជ.ប និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតមិនិដូចគ្មប ។  

ជាសរបុមានភាពមនិរបរកតបីផបកបង្ចចកង្ទសបដលទាកទ់ងង្ៅនឹងលទនផលង្ ោះង្នប តកបុងទរមង់
១១០២ និង១១០៤ង្ៅតមការោិល័យង្ ោះង្នប ត។ ង្បើង្ទាោះបីជាោ៉ា ងណា ការង្ផធៀងផ្ទធ តទ់ំរងង់្នោះមនិអាច
សនបិ ឌ នថ្ន កំរតិភាពមនិរបរកតីទាងំង្នោះ ន ឬមនិ នង្ធវើឲ្យប៉ាោះពាល់សុចរតិភាព នងិលទនផលង្ ោះង្នប ត   
ខណ្ៈបដលគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) មនិ នង្បើកឲ្យមានការង្ផធៀងផ្ទធ តសំ់ណាកជា
លកេណ្ៈរបពន័ននូវកញ្ចបសុ់វតទិភាព «ក» ។ 

បនាធ បព់ីគ.ជ.បយល់រពមង្ធវើការង្ ោះរាយនូវចំនុចមយួចំនួនម្នពាកយបណ្ថឹ ងចំនួន៤ ង្ យអនុញ្ជដ ត
ឲ្យមានការង្ផធៀងផ្ទធ តទ់រមងម់យួចំនួន បដលសទិតង្ៅង្រៅកញ្ចបសុ់វតទិភាព“ក” គ.ជ.ប  នសង្រមចបដិង្សធ
ង្ចាលបណ្ថឹ ងទាងំ ០៤ ង្ចាលទាងំអស់ង្ យសំអាងថ្ន ការង្ផធៀងផ្ទថ តរ់បស់ គ.ជ.ប ង្ៅង្លើទរមងន់ានាម្ន
ង្ខតថទាងំង្នាោះមានភាពរតមឹរតូវទាងំរសុងង្ យមនិមានអវបីរបរបួលង្ទ។  ការសង្រមចរបស់គ.ជ.ប មនិ ន
ង្បើកសវនាការជាាធារណ្ៈង្ដើមផកីាតង់្សចកថីង្ៅអងគង្វតុ និងកមមវតទុបដលតំណាងគណ្បកស ន កម់ក
ង្នាោះង្ទ និងមនិមានយនថការង្សុើបអង្ងាត ង្ យមានបតការង្ធវើសវនាការសង្ងេប (ការរបជុំសង្រមចរបស់        
គ.ជ.ប) ង្ៅង្លើបណ្ថឹ ងទាងំអស់ង្នាោះ។ ង្ យ គ.ជ.ប រគ្មនប់ត នង្កាោះង្ៅភាគងី្ដើមបណ្ថឹ ងមកង្ធវើការ     
ង្ឆបើយបភំល ឺបនាធ បម់កង្ធវើការសង្រមចង្សចកថីតមរយៈកិចចរបជុំម្ផធកបុងរបស់ខលួន។  

៩.៦ បណ្ថឹ ង នងិការង្ ោះរាយជងំ្ោោះលទនផលង្ ោះង្នប តង្ យរកមុរបកឹាធមមនុញ្ដ  
មានពាកយបណ្ថឹ ងចំននួ ១៥ បដល ន ករ់កុមរបកឹាធមមនុញ្ដ  ង្ យមានង្ដើមបណ្ថឹ ងបតមយួគតគ់ឺ

គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិបដលបថឹងជំទាស់បដិង្សធង្សចកថសីង្រមចរបស់គ.ជ.ប ង្ យសំអាងថ្ន ការសង្រមច
របស់ គ.ជ.ប មនិមានភាពរតឹមរតូវ និងង្ យារបតមនិមានយនថការង្ ោះរាយភាពមនិរបរកតីបដលង្កើត
មានោ៉ា ងង្រចើនង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប ត។ ការបថឹងជំទាស់បដិង្សធង្សចកថីសង្រមចង្នាោះង្ធវើង្ឡើងង្ៅង្ខតថទាងំ១៥ 
បដលរមួមាន៖ ១-បនាធ យមានជយ័, ២- តដ់ំបង, ៣-កំពងស់ពឺ, ៤-កំពងធ់,ំ ៥-កំពត, ៦-កណាថ ល, ៧-រកង្ចោះ, 
៨-ភបងំ្ពញ, ៩-ម្រពបវង, ១០-ង្ពាធិាត,់ ១១-ង្សៀមរាប, ១២-រពោះសីវនុ, ១៣-ាវ យង្រៀង, ១-តបកវ និង 
១៥-លទនផលទូទាងំរបង្ទសទាងំមូល។  
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មកដល់ម្ងងទ០ី៣ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ រកុមរបកឹាធមមនុញ្ដ នសង្រមចបដិង្សធពាកយបណ្ថឹ ងរបស់
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិចនំួន១០បណ្ថឹ ង ង្ យសំអាងថ្នខុសគតិចាប ់ និង នតមាល់ង្សចកថីសង្រមចរបស់   
គ.ជ.ប ទុកជា នការទាងំរសុង បដលបណ្ថឹ ងទាងំអស់ង្នាោះមានដូចជាបណ្ថឹ ងបថឹងជទំាស់លទនផលបង្ណាថ ោះ
អាសនបង្ៅមណ្ឍ លង្ខតថកំពងធ់ំ, កំពត, ម្រពបវង, កំពងស់ពឺ, ង្ពាធិាត,់ ភបងំ្ពញ, បនាធ យមានជយ័, តបកវ, 
ាវ យង្រៀង, រពោះសីវនុ។ ការសង្រមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមនិមានយនថការង្សុើបអង្ងាតណាង្រៅពីង្ៅគូ
ភាគីតំណាងគ.ជ.ប បដលជាចុងចង្មលើយ នងិតំណាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិបដលជាង្ដើមបណ្ថឹ ងមកាកសួរ
ង្នាោះង្ទ។  

ង្រៅពីបណ្ថឹ ងបដល នបដិង្សធខាងង្លើ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ នបញ្ជជ ឲ្យមានការង្សុើបអង្ងាតបឋម
ង្លើបណ្ថឹ ងចនំួន៤ បដលកបុងង្នាោះរមួមានបណ្ថឹ ងបថងឹជំទាស់លទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបង្ៅមណ្ឍ លង្ខតថរកង្ចោះ 
 តដ់ំបង ង្សៀមរាប នងិកណាថ ល។   

ការ កព់ាកយបណ្ថឹ ងរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ និងការទទួលពាកយបណ្ថឹ ងង្ យរកុមរបឹកាធមមនុ
ញ្ដ ម្នង្ខតថទាងំង្នាោះ ពាកយបណ្ថឹ ងបីកបុងចំង្ណាមបនួ គឺរសបតមនីតិវធិីបដលមានកមមវតទុម្នបណ្ថឹ ងរតឹមរតូវ 
ង្លើកបលងបតកមមវតទុពាកយបណ្ថឹ ងម្នង្ខតថរកង្ចោះ គឺមនិមានភាពចាស់ោស់ង្ៅតមគតិចាបប់ដលមានបចង
ង្ៅកបុងមារត១១៧ម្នចាប ់សថីពីការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ។ ថ្នង្តើពាកយបណ្ថឹ ងង្នោះបថឹងតវា៉ា  និង
លទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប ត ឬបថងឹតវា៉ា បដងិ្សធង្លើង្សចកថីសង្រមចរបស់គ.ជ.ប.។ គណ្បកស    
សង្ស្រង្កគ ោះជាត ិន កព់ាកយបណ្ថឹ ងង្ៅង្ខតថរកង្ចោះង្នោះង្រកាមកមមវតទុ “បថឹងតវា៉ា នឹងលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្ន
ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតណំាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥នប ២ំ០១៣ ង្ៅមណ្ឍ លង្ខតថរកង្ចោះ” ង្ៅម្ងងទី ១៧ បខ
សីោ នប  ំ ២១០៣។ កបុងករណី្ង្នោះ បណ្ថឹ ងបដលគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិបថឹងង្រកាមកមមវតទុខាងង្លើ គឺ ន
វួសអាជាញ យុកាលម្នបណ្ថឹ ង។ ចាប ់នទុករយៈង្ពលបត ៧២ ង្មា៉ា ង សរមាប ់កព់ាកយបណ្ថឹ ងចំង្ពាោះកមមវតទុ
ម្នពាកយបណ្ថឹ ងដូច នង្លើកង្ឡើង បនាធ បព់ ី គ.ជ.ប  នរបកាសលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប ត 
ម្ងងទី១២ បខសីោ នប ២ំ០១៣ ង្បើង្ោងតម មារត១១៤ ម្នចាបស់ថីពីការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង និង
មារត ២៤ ម្នចាបស់ថីពកីារង្រៀបចំ និងការរបរពឹតថិង្ៅម្នរកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ។ ដូចង្នោះពាកយបណ្ថឹ ងង្ៅ
ង្ខតថរកង្ចោះ ន កក់មមវតទុខុស បដលង្គគួរ កក់មមវតទុម្នពាកយបណ្ថឹ ងង្នាោះថ្ន“បថឹងតវា៉ា ជំទាស់ ឬបដិង្សធនឹង
ង្សចកថីសង្រមចរបស់ គ.ជ.ប ង្ចញម្ងងទី១៥ បខសីោ ២០១៣”។  

ម្ងងទី៣១បខសីោ នងិ ម្ងងទ០ី៤ ដល់ ទី០៥ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ខុមបស្រវវល នចូលសង្ងាតសវនា
ការរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  ទាកទ់ងង្ៅនឹងបណ្ថឹ ងតវា៉ាលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថនីតកិាលទី៥ សរមាបទ់ាងំបនួង្ខតថខាងង្លើ។ 

អងគសវនាការសរមាបង់្ខតថនមីយួៗ នង្របើរ ស់ង្ពលង្វោរបមាណ្ពីបី ង្ៅបនួង្មា៉ា ងង្ៅង្ពលរពឹក 
ង្វើយរបកាសង្សចកថីសង្រមចង្ៅង្ពលរង្សៀល។ ង្ យារបតរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមនិមាននីតិវធិីរគបរ់គ្មន ់
និងចាស់ោស់កបុងការង្បើកសវនាការជាាធារណ្ៈ មនិអាចរតូវ នបញ្ជជ កថ់្ន ជារបង្ភទសវនាការអវីមយួ 
សវនាការរបតិបកស ឫសវនាការសួរង្ដញង្ ល។ អបកចូលរមួរតូវ នអង្ញ្ជ ើញជាាធារណ្ៈ ប៉ាុបនថមានអបក
សង្ងាតការណ៍្មយួរកុមបដលរតូវ នចាតប់ចង និងរតូវ នង្រៀបចំទុកជាមុនកបុងការចូលង្ៅអងគុយ កបុងាល
សវនាការង្សធើរង្ពញកបនលង។ តមការសង្ងាតការណ៍្ នងិពត័ម៌ានបដលទទួល នង្ៅទីង្នាោះផ្ទធ ល់ រកុមអបក
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សង្ងាតការណ៍្បដល នង្រៀបចំ និងចាតប់ចងទុកជាមុនង្នោះ គឺជាសមាជិកសវភាពសវពន័នយុវជនកមពុជា។
ង្ទាោះបីជាមានការផាយបនថង្ៅទូរសសនម៍យួង្ៅខាងង្រៅ  សវនាការង្នោះមនិសរមលួដល់ការចូលរមួសង្ងាត
ការណ៍្ចរមុោះពាីធារណ្ជនង្ៅកបុងបនធបង់្ យផ្ទធ ល់ង្នាោះង្ទ។ ង្ៅកបុងសវនាការជាាធារណ្ៈម្នង្ខតថទាងំ
បនួង្នោះ ង្គមនិង្ឃើញមានបង្កា ញភសថុតងអវីង្ផសងង្រៅពកីំណ្តង់្វតុម្នការង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព“ក” បតមយួ
ង្នាោះង្ទ ង្វើយនិងមនិ នង្កាោះង្ៅាកសមី្នវវិាទ ឬជនសងសយ័កបុងបញ្ជា ម្នភាពមនិរបរកតីង្ ោះង្នប ត ដូចជា
មស្រនថីការោិល័យង្ ោះង្នប ត មស្រនថីឃំុសង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត និងមស្រនថីង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត មកចូល
ង្ឆលើយបំភលងឺ្ៅមុខរកុមរបកឹាជនុំំជរមោះង្នាោះបដរ។ 

កបុងដំង្ណ្ើ រសវនាការ មានការ កសំ់ណួ្ររបស់សមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ង្ៅតណំាង គ.ជ.ប និង 
តំណាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិផងបដរ។ រកុមរបឹកាជំនុជំរមោះ នផថល់ឱ្កាសឲ្យភាគទីាងំសងខាងង្លើកទឡាី
ករណ៍្ង្រៀងៗខលួនជូនអងគសវនាការាថ ប ់ និងង្ឆលើយសំណួ្រខលោះរបស់រកុមរបឹកាជនុំំជរំោះបដលភាគង្រចើនទាកទ់ង
បតង្ៅនឹងអងគង្វតុ និងអងគចាបម់យួចនំួនផងបដរ រកុមរបឹកាជំនុជំរមោះមនិអនុញ្ជដ តឲ្យគូភាគីង្ធវើការសួរង្ដញ
ង្ លគ្មប ង្ៅចំង្ពាោះមុខសវនាការង្ទ។  

កបុងករណី្ង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងង្ខតថរកង្ចោះ តំណាងគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត នអាន
រ យការណ៍្ង្សុើបអង្ងាតរបស់ខលួនបដលរគ្មនប់តជាការង្ឆលើយបំភលរឺបស់មស្រនថីការោិល័យង្ ោះង្នប តបដលពាក់
ពន័នង្ៅនឹងវវិាទង្ៅកបុងង្ខតថង្នាោះ។ មស្រនថី គ.ជ.ប មយួរបូ នឲ្យដឹងថ្ន រ យការណ៍្ង្សុើបអង្ងាតបដល ន
អានចំង្ពាោះមុខរកុមរបកាជំនុជំរមោះ គឺទទួល នមកពីគណ្ៈកមាម ធិការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តង្ខតថរកង្ចោះ ផធុយ
ង្ៅវញិ មស្រនថីង្ ោះង្នប តម្នការោិល័យបដលពាកព់ន័នង្នាោះ នរ បវ់ទិយុអាសីុង្សរថី្ន ពួកង្គមនិ នចូលរមួ
ង្ឆលើយបំភលដូឺចបដល នសរង្សរកបុងកំណ្តង់្វតុង្សុើបអង្ងាតបដលរតូវ នង្របើរ ស់កបុងសវនាការជំនុំជរមោះ
ង្នាោះង្ទ។ ង្វើយពួកង្គ នបនថថ្ន មស្រនថីង្ ោះង្នប តឃំុ/សង្កា តា់វ យរជោះជាអបករ បឲ់្យពួកង្គចំវមាតក់ញ្ចប់
សុវតទិភាព “ក”។ 

កបុងករណី្សវនាការង្ ោះរាយពាកយបណ្ថឹ ងង្ៅង្ខតថង្សៀមរាប កបុងនាមជាភាគីចុងចង្មលើយ ង្ោក 
ឯម សូផ្ទត សមាជកិគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត នង្ឆលើយបំភលចឺំង្ពាោះមុខរកុមរបកឹាអងគជំនុំ
ជរមោះម្នរកុមរបកឹាធមមនុញ្ដទាកទ់ងនងឹង្រឿងការអនុញ្ជដ តឲ្យមានការដឹកជញ្ជូ នកងទព័ង្ៅង្ ោះង្នប ត ថ្នចាប់
ផថល់ឆនាធ នុសិទនដិល់ គ.ជ.ប ង្ចញង្សចកថីសង្រមចកបុងការចាតប់ចងការង្ករង្ ោះង្នប ត។ សមាជិករកុមរបឹកា 
ជំនុំជរមោះ ន កសំ់ណួ្រង្ៅ គ.ជ.ប អំពីការង្របើរ ស់ឆនាធ នុសិទនងិ្នោះផធុយបទបញ្ជជ  និងនតីិវធិិសរមាបក់ារ
ង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថបដល នបង្ងាើតង្ឡើងង្ យ គ.ជ.ប [រតង ់ របការ ៧.៤.១] គឺ នោម
ោតម់និឲ្យមានការដឹកជញ្ជូ នអបកង្ ោះង្នប តង្ៅកានក់ារោិល័យង្ ោះង្នប តង្នាោះង្ទ។ ដូចង្នោះង្សចកថីសង្រមច
បដល គ.ជ.ប  នង្ចញទាកទ់ងនងឹការអនុញ្ជដ តឲ្យមានការដឹកជញ្ជូ នកងទព័ង្ៅង្ ោះង្នប តង្នោះ គផឺធុយពីអវី
បដលមានបចងកបុងបទបញ្ជជ  និងនីតិវធីីរបស់ខលួន។ 

ចំបណ្កកបុងករណី្សវនាការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងង្ៅង្ខតថកណាថ លវញិ អងគជំនុំជរមោះម្នរកុមរបឹកាធមម
នុញ្ដ   នបនថសវនាការ ង្ យមនិមានវតថមានង្ដើមបណ្ថឹ ង ង្ោក ង្អង ម្ឆអា ង និង ង្ោក ង្មធាវ ី បកត ឃី 
តំណាងឲ្យគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ យង្ោកទាងំពីរ នង្ដើរង្ចញពីសវនាការ ង្ៅង្ពលបដលចាបង់្ផថើមនតី ិ 
វធិីជំនុំជរមោះ។ ង្ោក ឯក សំអុល របធានរកុមរបកឹាធមមនុញ្ដ  ជារបធានរកមុរបឹកាជំនុំជរមោះ នបងលងង្ៅកបុង
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សវនាង្នាោះថ្ន ការង្ ោះបងសិ់ទនិរបស់ង្ដើមបណ្ថឹ ងកបុងការចូលរមួសួរង្ដញង្ លកបុងសវនាការង្ពលង្នោះ គឺមនិ
ប៉ាោះពាល់ដល់ដំង្ណ្ើ រការនីតិវធិីសវនាការង្ឡើយ។  

ការសង្ងាតរកង្ឃើញថ្ន ង្សចកថីសង្រមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ នតំកល់ង្សចកថសីង្រមចរបស់គ.ជ
.ប ទាកទ់ងង្ខតថទាងំបនួង្នោះទុកង្ៅដបដល។ ង្វើយង្សចកថីសំង្រចមយួចំននួ នបញ្ជជ ឲ្យ គ.ជ.ប  ក់
ទណ្ឍ កមមតមចាបក់ំណ្ត ់ ចងំ្ពាោះមស្រនថីការោិល័យង្ ោះ/រាបស់នលឹកង្នប តង្ៅង្ខតថរកង្ចោះ និងង្សៀមរាប បដល
 នរបរពឹតថខុសនឹងនីតិវធិចីាប ់និង កក់ំវុស គ.ជ.ប កបុងការទទួលខុសរតូវចំង្ពាោះការង្កររបស់ខលួន។ ការតំ
កល់ង្សចកថសីង្រមចរបស់ គ.ជ.ប  និងការបញ្ជជ របស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដឲ្យ គ.ជ.ប  កទ់ណ្ឍ កមមចំង្ពាោះមស្រនថី
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តង្នាោះ គមឺនិង្ឆលើយតបកមមវតទុបណ្ថឹ ង រពមទាងំខវោះមូល ឌ នយុតថ ធកិារ ឬបផាកង្ៅង្លើរកបខ័
ណ្ឍ ចាបណ់ាមយួ មនិមានមូល ឌ នអងគង្វតុបដលមានភសថុតង និងាកសជីាកប់សថង។ កបុងង្សចកថសីង្រមច
ង្នាោះរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដក ៏នបញ្ជជ ឲ្យ គ.ជ.ប ទទួលខុសរតូវចំង្ពាោះមុខចាប ់ ករណី្បដលអនុញ្ជដ តឲ្យមាន
ការដឹកជញ្ជូ នកងទព័ង្ៅង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  មនិ នពិចារណាអំពភីាពមនិរបរកតីង្នោះបដល
មានផលប៉ាោះពាល់ង្លើលទនផលង្ ោះង្នប ត ង្រពាោះថ្នគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ខវោះបត៤០៨៣សង្មលងនឹងទទួល
 នអាសនៈមយួបបនទមង្ទៀតសរមាបម់ណ្ឍ លង្ខតថង្សៀមរាប។ 

ចំង្ពាោះករណី្សវនាការង្ ោះរាយពាកយបណ្ថឹ ងង្ៅង្ខតថកណាថ ល សថីពីការបិទការោិល័យង្ ោះង្នប ត
ង្លខ ១២០៤ ការសង្រមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដោកដូ់ចជាបផាកង្ៅង្លើការបករាយមនិចាស់ោស់
របស់ តំណាង គ.ជ.ប ង្ៅវញិ។ ង្ោក មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប  នង្លើកង្ឡើងថ្ន ការបិទការោិល័យ
ង្ ោះង្នប តង្លខ ១២០៤ខាងង្លើ នាម្ងងង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី គឺគ្មម នង្វតុផលណា
ឲ្យ គ.ជ.ប ង្រៀបចំការង្នប តាជាងមីង្ឡើងវញិង្ឡើយ ង្រពាោះការបិទការោិល័យង្នាោះមនិបមនង្ យារមូល
ង្វតុ របធានស័កថិ ឬអសនថសុិខ បដល នកណំ្តក់បុងបទបញ្ជជ  និងនីតិវធិីង្ ោះង្នប តង្នាោះង្ទ។ ការង្លើកង្ឡើង
ង្នោះអំពបីទបញ្ជជ  នងិនីតិវធិងី្ ោះង្នប តទាកទ់ិនករណី្របធានស័កថិ គឺជាការចងាុលបង្កា ញអំពីកាតពវកិចចរបស់   
គ.ជ.ប កបុងការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តាជាងមីបតមថង ប៉ាុបនថមនិទាកទ់ិនការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងង្លើភាពមនិរបរកតី
ង្ដើមផឲី្យង្ ោះង្នប តាជាងមីង្នាោះង្ទ។ មារត ១១១ងម ីម្នចាបង់្ ោះង្នប តបញ្ជជ កថ់្ន កបុងករណី្មានបណ្ថឹ ង “អពំី
ភាពមនិរបរកតធីងនធ់ងរ ” ណាមយួ គ.ជ.ប  ពិនិតយសរមចង្លើបណ្ថឹ ងង្នាោះ ង្បើយល់ថ្នភាពមនិរបរកតធីងនធ់ងរង្នាោះ
ង្ធវើឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់លទនផលង្នប ត ង្នាោះការង្ ោះង្នប តាជាងមីរតូវង្ធវើកបុងរយៈង្ពល០៨ម្ងងោ៉ា ងយូរបនាធ បព់ីការ
សង្រមចង្នោះ។ការសំង្រចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមនិ នពចិារណាអំពីផលប៉ាោះពាល់ង្លើលទនផលង្ ោះង្នប ត
ង្ខតថកណាថ លង្នោះង្ទ។ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិរតូវការសនលឹកង្នប តចំនួន១៦៨សង្មលង ង្ដើមផទីទួល នអាសនៈ
មយួបបនទមង្ទៀត ខណ្ៈរបជាពលរដឌចំនួនរបមាណ្ជតិ២០០នាកប់ដលមានង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត
មនិទាន ់នង្ ោះង្នប តង្ៅការោិល័យ១២០៤ ង្នាោះ។ 

ជាសរបុ ការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងរបស់រកុមរបកឹាធមមនុញ្ដ   នដំង្ណ្ើ រការង្រកាមរបូភាពជាសវនាការ 
ាធារណ្ៈ ង្រពាោះមានសំណួ្រង្ដញង្ លង្ យសមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ង្ៅតណំាង គ.ជ.ប ឬតំណាង
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិជាង្ដើមបណ្ថឹ ង។ ដំង្ណ្ើ រការម្នការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងង្នោះ មានតមាល ភាពជាងការង្ ោះ
រាយបណ្ថឹ ងដូចគ្មប ង្ៅង្ខតថទាងំបនួង្ យ គ.ជ.ប។ ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងង្នោះកថី ដំង្ណ្ើ រការសវនាការង្នោះគ្មម ននីតិ
វធិីចាស់ោស់ ង្វើយកម៍និមានសកសផី្ទធ ល់ផថល់សកេកីមមដល់អងគជនុំំជរមោះផងបដរ។ មា៉ាងង្ទៀតសមាជកិរកុម
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របឹកាធមមនុញ្ដ  ជាពិង្សសរបធានរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ បដលមានឧតថមភាពកបុងការសំង្រចចិតថ មនិរតូវ នសនមត់
ថ្ន អពារកតឹយ ង្ យារជាមស្រនថីម្នគណ្បកសរបជាជនកមពុជា។ ង្សចកថីសង្រមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដទាងំ
បនួករណី្ មនិ នបផាកង្លើអងគចាប ់និងអងគង្វតុបដលមនិ នពិចារណាអពំ ី ”ង្វតុផល” ទាកទ់ិននឹង  កមម
វតទុបណ្ថឹ ងអំពី  ភាពមនិរបរកតី និងផលប៉ាោះពាល់ង្លើលទនផលង្ ោះង្នប ត។ ង្បើង្ទាោះបីជារដឌធមមនុញ្ដចងាុល
បង្កា ញថ្ន រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដមានសិទនអំណាចង្ ោះរាយវវិាទង្ ោះង្នប ត និងចាបង់្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថ នបណ្នាថំ្ន រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងទាកទ់ិនសិទនិង្ ោះង្នប ត សិទនឈិរង្ ម្ ោះ
ង្ ោះង្នប ត និងការរបកាសលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប ត បតង្សចកថសីង្រមចម្នសវនាការទាងំង្នាោះ 
បដល កទ់ណ្ឍ កមមដល់មស្រនថកីារោិល័យង្ ោះង្នប តកានប់តមានភាពមនិចាស់ោស់ង្ យារបតខវោះយុតថ ធិ
ការ និងខវោះភសថុតងផងកបុងការង្ធវើង្សចកថីសង្រមចង្នាោះ។ 

ការសង្ងេបពាកយបណ្ថឹ ងទាងំ៤បដលបណ្ថឹ ងង្ យគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត៖ិ 
១. ម្ងងទី១៧ បខសីោ នប ២ំ០១៣ តំណាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ោក បកវ ភរីមយ  ន កព់ាកយ

បណ្ថឹ ងង្ៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  ង្រកាមកមមវតទុម្នបណ្ថឹ ង “បថឹងតវា៉ា នឹងលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប ត
ង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនតីកិាលទី៥ នប  ំ ២០១៣ ង្ៅមណ្ឍ លរកង្ចោះ”។ ពាកយបណ្ថឹ ងរតូវ ន កក់បុងរយៈ
ង្ពល៧២ ង្មា៉ា ងង្រកាយពី នទទួលសរមងង់្សចកថីសំង្រចបដិង្សធរបស់ គ.ជ.ប។ កបុងពាកយបណ្ថឹ ងមានការ
ទាមទារដូចខាងង្រកាម៖ 

- ទាមទារឲ្យ គ.ជ.ប បង្កា ញង្វតុផលបដលរបជាពលរដឌ តង់្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តនប  ំ ២០១២ 
ង្ៅមណ្ឍ លរកង្ចោះ។ 

- ទាមទារឲ្យរាបស់នលឹកង្នប ត និងង្ ោះង្នប តង្ឡើងវញិង្ៅការោិល័យទាងំ ១៣ ង្ៅឃំុាវ យរជោះ។ 
- ទាមទារឲ្យរាបស់នលឹកង្នល តង្ឡើងវញិ ង្ៅការោិល័យង្លខ ០០១១ ឃំុដំរផុីង នងិការោិល័យ 

០០២៤ ឃំុកំពងដ់ំរ។ី 
- និងទាមទារឲ្យង្ ោះង្នប តង្ឡើងវញិង្ៅការោិល័យ ០២៩២ ឃំុវឌណនៈ។ 
២.  ង្ោក សួន ចំង្រ ើន តណំាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ ន កព់ាកយបណ្ថឹ ងង្ៅរកមុរបឹកាធមមនុញ្ដ

ង្ៅម្ងងទ១ី៩ បខសីោ នប  ំ ២០១៣។ កមមវតទុម្នពាកយបណ្ថឹ ងង្នាោះ គឺបថងឹតវា៉ា នឹងង្សចកថីសង្រមចង្លខ ០២០/
១៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុោះម្ងងទ១ី៦ បខសីោ នប ២ំ០១៣ របស់ គ.ជ.ប។ កបុងពាកយបណ្ថឹ ងមានការទាមទារដូច
ខាងង្រកាម៖ 

-បង្កគ បឲ់្យ គ.ជ.ប ង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” ង្ដើមផយីកទរមង ់ ១១០២ និង ១១០៨ ង្ធវើការពិនិតយ
ង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលង្ ោះង្នប តចំនួន ១១៧ការោិល័យ។ 

-បង្កគ បឲ់្យ គ.ជ.ប ង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” ង្ដើមផយីកសនលឹកង្នប តម្ន ១១៦ការោិល័យមកពិនិតយ
ង្ផធៀងផ្ទធ តង់្ឡើងវញិ។  

៣. តំណាងគណ្កសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ោករសី បក សុវណ្ត រតន ៍ង្ៅម្ងងទី១៩ បខសីោ នប ២ំ០១៣  ន
 កព់ាកយបណ្ថឹ ងង្រកាមកមមវតទុ បថងឹសំុតវា៉ា នឹងង្សចកថីសង្រមចង្លខ ០២២/១៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុោះម្ងងទ១ី៦ 
បខសីោ នប ២ំ០១៣ របស់ គ.ជ.ប ង្ៅរកុមរបកឹសធមមនុញ្ដ។ កបុងពាកយបណ្ថឹ ងមានការទាមទារដូចខាងង្រកាម៖ 

- បង្កគ បឲ់្យគ.ជ.បង្រៀបចំង្ ោះង្នប តាជាងមីចនំួន១៦ការោិល័យង្ៅរសុកាវ យង្លើ និងរសុកវា៉ា រនិ។ 
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- បង្កគ បឲ់្យ គ.ជ.ប ង្បើកកញ្ចបសុវតទិភាព “ក” ពិនិតយរាបស់នលឹកង្នប ត និងផថល់សុពភាពសនលឹកង្នប តមនិ
 នការង្ឡើងវញិចំនួន២០០ការោិល័យកបុងមណ្ឍ លង្ខតថង្សៀមរាប។ 

- បង្កគ បឲ់្យ គ.ជ.ប ង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” ង្ដើមផយីកទរមង ់១១០២ នងិ ១១០៨ មកង្ផធៀងផ្ទធ ត់
លទនផលជាមយួទំរង ់១១០៤ចំននួ ៧៥ការោិល័យ។ 

៤. ម្ងងទី១៩ បខសីោ នប ២ំ០១៣ ង្ោក ង្អង ម្ឆអា ង តំណាងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ន ក់
ពាកយបណ្ថឹ ងង្ៅរកុមរបកឹាធមមនុញ្ដ  ង្រកាមកមមវតទុ បថឹងសំុតវា៉ា នឹងង្សចកថីសង្រមចង្លខ ០២១/១៣ គ.ជ.ប.ស.
ស.រ ចុោះម្ងងទ១ី៦ បខសីោ នប ២ំ០១៣ របស់ គ.ជ.ប។ ប៉ាុបនថង្ៅម្ងងទី២៣ បខសីោ នប ២ំ០១៣  ន ក់
ពាកយសំុបកតរមូវពាកយបណ្ថឹ ង ង្ៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  ង្ យសំុបកតរមូវង្លើកំវុសមយួចំនួនង្ៅកបុងពាកយប
ណ្ថឹ ងបដល ន កង់្ៅម្ងងទ១ី៩ បខសីោ នប ២ំ០១៣។ កបុងពាកយបណ្ថឹ ងមានការទាមទារដូចខាងង្រកាម៖ 

- បង្កគ បឲ់្យ  គ.ជ.ប ង្រៀបចំង្ ោះង្នប តាជាងមីង្ៅការោិល័យ១២០៤ ឃំុាា ងភប។ំ 
- បង្កគ បឲ់្យ គ.ជ.ប ង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” ង្ដើមផយីកទរមង ់១១០២ នងិ ១១០៨ ង្ធវើការពិនិតយ

ង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលង្ ោះង្នប តចំនួន ០៨ ការោិល័យ ង្ៅសង្កា តត់ង្មម ។ 
- បង្កគ បឲ់្យ គ.ជ.ប ង្បើកកញ្ចបសុ់វតទិភាព “ក” ង្ដើមផយីកសនលឹកង្នប តមនិ នការ ទាងំ ៧២ 

ការោិល័យ មកពិនិតយង្ផធៀងផ្ទធ ត ់និងផថល់សុពលភាពសនលឹកង្នប តមនិ នការង្ឡើងវញិ។ 
 

១០. លទធផលបបាោះបនន ត ការបផទៀងផ្ទទ ត ់នងិការវិភាគ 
១០.១ ការង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលង្ ោះង្នប ត  
១០.១.១ លទនផលង្ ោះង្នប តអបកសង្ងាតការណ៍្PVT របស់ខុមបស្រវវល ផធុយព ីលទនផលផលូវការរបស់ គ.ជ.ប 
 ង្ៅម្ងងទី២៩ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ខុមបស្រវវល នង្ចញលទនផលបឋម និងមនិផលូវការអំពីលទនផល
ង្ ោះង្នប តង្ៅម្ងងទ២ី៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣។ លទនផលង្នោះរបមូលង្ចញពីអបកសង្ងាតការណ៍្លទនផលង្នប ត
ង្លឿន (PVT) របមាណ្១៤៧០ការោិល័យរាបស់នលឹកង្នប តង្ៅទូទាងំរបង្ទស បដលកំណ្តង់្ចញពីអបកចុោះ
ង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តសំណាកសរបុចំនួន ៦៨៧,០៧៩នាក ់ កបុងចំង្ណាមអបក នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តសរបុចំននួ 
៩,៦៧៥,៤៥៣នាក ់ កបុងកំរតិង្ជឿជាក ់ (Confident Level) ៩៩% នងិកំរតិលំង្អៀង (Margin of Error) 
០,១៥% នងិកំរតិលំង្អៀងសំរាបក់ារោិល័យ ២,៦២% (កំរតិលំង្អៀងសំរាបក់ារោិល័យកបុងង្ខតថនីមយួៗ
មាន៥%)។ លទនផលង្ ោះង្នប តង្លឿនង្នោះ នបង្កា ញថ្ន គណ្បកសរបជាជនកមពុជាទទួល នសង្មលងង្នប ត 
៤៩,៤៩% ង្ យទទួល នអាសនៈចំននួ៦៧ នងិគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតទិទលួ នសង្មលងង្នប តសរបុ
របមាណ្ ៤៣,០៥%។ លទនផលរបស់ខុមបស្រវវលមានការខុសគ្មប ជាមយួនឹងលទនផលរបស់ផលូវការរបស់គ.ជ.ប
 នបង្កា ញថ្ន គណ្បកសរបជាជនកមពុជាទទួល នសង្មលងង្នប ត៤៨,៨២% ង្ យទទួល នអាសនៈចនំួន
៦៨ រឯីគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិទទួល នសង្មលងង្នប ត ៤៤,៤៥% ង្ យទទួល នអាសនៈចំនួន៥៥។    

១០.១.២ ការង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលតមការោិល័យង្ ោះង្នប តកបុងទរមង ់១១០៤ 
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ខុមបស្រវវលរាវរជាវង្លើករណី្ទរមង ់ ១១០៤ បដល នង្ចញង្ យ គករ ង្ៅកបុងង្ខតថមយួចំនួន 
ដូចជា កណាថ ល ង្សៀមរាប  តដ់ំបង ជាពិង្សសកបុងង្ខតថរកង្ចោះ មានការោិល័យចំនួន ១៣ បដល            
ខុមបស្រវវល ង្ធវើការបង្កា ញនូវទរមង ់បដល នរបមូលមកពីរបភពចនំួន ៣ដូចខាងង្រកាមៈ 

- ទីមយួបណាថ ញខុមបស្រវវលបដល នយកមកពីការោិល័យរាបង់្ យផ្ទធ ល់ 
- ទីពីរចមលងមកព ីគធ/ខប 
- ទីបីរបមូលមកពីភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យ 

សូមង្មើលចំណុ្ចខុសគ្មប  ង្លើទរមងដូ់ចខាងង្រកាម៖ 

ទរមង ់នពបីណាថ ញខុមបស្រវវល ទរមង ់នពភីាប កង់្ករគណ្បកស ទរមង ់នព ីគធ/ខប 

   
បផាកតមរបូភាពទរមងប់ដលខុមបស្រវវល នង្ធវើការអង្ងាតខាងង្លើ ការសនបិ ឌ នមានដូចខាងង្រកាមៈ 

- ចណុំ្ចទ១ី  នបង្កា ញថ្ន អកសរបដលសរង្សរង្លើទរមងគ់ជឺាមនុសសង្ផសងគ្មប  ង្រពាោះទរមងអ់កសរង្នោះ
មនិដូចគ្មប  ករណី្ង្នោះង្បើង្យើងង្មើលង្លើង្សចកថីបណ្នា ំ គកប/គករ របធានរតូវចាតង់្លខាធិការឲ្យ  
សរង្សរ ង្ យង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលឲ្យដូចកណំ្តង់្វតុ ១១០២ និងចុោះវតទង្លខាង្ យរបធាន 
និងង្លខាធិការជូនដល់ភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យ ង្វតុង្នោះង្វើយង្បើសិនជាមានការខុសគ្មប វា
ជាការទទួលខុសរតូវរបស់ង្លខាធិការ និងរបធានការោិល័យ។ 

- ចណុំ្ចទ២ី  សរមងល់ទនផលបដល នចមលង កង់្ៅកបុងទំរង ់ ១១០៤ គឺខុសគ្មប  ង្រពាោះថ្ន ទី១ 
ទរមង ់ ១១០៤  នពីបណាថ ញខុមបស្រវវល មានទិនបនយ័ដូចគ្មប ង្ៅនឹងទរមង ់ ១១០៤ បដល ន
មកព ីគធ/ខប បតវាខុសគ្មប រតងស់នលឹកង្នប តមនិ នការ គឺទិនបនយ័ខុមបស្រវវលមាន ចំនួន២៧សនលឹក 
បត គធ/ខប មានបត ១០សនលកឹ។ បតង្បើង្មើលពីទរមង ់១១០៤ របស់បណាថ ញខុមបស្រវវល និង គធ/
ខប ង្ផធៀងជាមយួ ១១០៤ មកពីភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យវញិ ង្ឃើញថ្នខុសគ្មប រតងល់ទនផល



របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
 

64 
 

ង្នប តគឺ ១១០៤ មកពីភាប កង់្ករគណ្បកសនង្ោ យ មនិមានលទនផលរគបគ់ណ្បកសង្ទ ម៉ាាង
ង្ទៀត លទនផលង្នប តសរបុ ៣៥៦ ដូចគ្មប  បតសនលឹកង្នប តមនិ នចំននួខុសគ្មប ។ 

- ចណុំ្ចទ៣ី ការសិកាង្លើផលប៉ាោះពាល់ជាមយួទរមងខុ់សគ្មប  បដលមានចំនួន ១៣ការោិល័យ 
 នបង្កា ញឲ្យង្ឃើញថ្នៈ 

លទនផលង្ចញពទីរមង ់១១០៤ របស់ គធ/ខប លទនផលង្ចញពទីរមង ់១១០៤ របស់ភាប កង់្ករគណ្បកស 
សនលឹកង្នប ត នការ= 4497 សនលឹកង្នប ត នការ = 4187 

កូតង្ៅអីសរបុ= 1499 កូតង្ៅអីសរបុ= 1395 
ចំនួនង្ៅអីសរបុ= 3 ចំនួនង្ៅអីសរបុ= 3 

សង្មលងង្នប តបដលទទលួ ន សង្មលង បដលទទលួ ន 
សង្មលងសរបុ អសនៈ សង្មលងសល់ សង្មលងសរបុ អសនៈ សង្មលងសល់ 

រប.ជ= 2010 1 511 រប.ជ= 2010 1 615 
គ.ស.ជ= 1847 1 348 គ.ស.ជ= 1847 1 452 

វវ ើនសិុនបុិច= 330 0 330 វវ ើនសិុនបុិច= 330 0 330 
ង្ៅអីង្ៅសល់  1  ង្ៅអីង្ៅសល់  1  

 ង្ យង្ោងង្លើ ទរមងប់ដល នបង្កា ញខាងង្លើ រមួជាមយួការគណ្នាសង្មលងង្នប ត  នបង្កា ញថ្ន 
ការបញ្ចូលសង្មលងង្នប តរគបគ់ណ្បកស និងការ តប់ងស់ង្មលងង្នប តម្នគណ្បកសតូចៗ 
១០.១. ៣ ការង្ផធៀងផ្ទធ តរ់ យការណ៍្អបកសង្ងាតការណ៍្ខុមបស្រវវល ជាមយួទំរង១់១០៩ ឬ/និង ទំរង១់១០៤ 

តមនីតិវធិីម្នការង្ ោះង្នប តចនំួនអបក នង្ ោះង្នប តរតូវង្សមើនឹងចំននួអបក នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្ៅ
កបុងការោិល័យង្នាោះ។ ង្ យបផាកង្លើនីតិវធិីង្នោះ ខុមបស្រវវល នវភិាគង្លើលទនផលង្ ោះង្នប តបដលខុម     
បស្រវវលមានចំនួន១៥០៧៥ការោិល័យ ង្ឃើញថ្ន២៦ការោិល័យមានអបកង្ ោះង្នប តង្រចើនជាងអបក នចុោះ
ង្ ម្ ោះ។ កបុងចំង្ណាម២៦ការោិល័យង្នាោះ មាន១ការោិល័យជារបស់មស្រនថីគជប ជាអបកបំង្ពញដូចជាទរមង ់
១១០៤ ង្រៅពីង្នាោះគឺទទលួ នពអីបកសង្ងាតការណ៍្របស់ខុមបស្រវវលបដលង្ធវើការអង្ងាត និងចមលងង្ចញពី
ទរមង១់១០៩។ 

១០.១.៣ ការង្ផធៀតផ្ទធ តល់ទនផលង្ ោះង្នប តកបុ ងការោិល័យងមី 
 កបុងនប ២ំ០១១ បញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តសរបុមានចំននួ ១៨១០៧ការោិល័យ បដលជាការោិល័យ
សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តឃំុសង្កា តន់ប ២ំ០១២។ រវូតមកដល់នប ២ំ០១៣ ការោិល័យង្ ោះង្នប តមានចំនួន 
១៩០០៩ការោិល័យ មាននយ័ថ្នការោិល័យងមីបដលង្ទើបបតបង្ងាើតមានចំនួន ៩០២ការោិល័យ ម្ន
ការោិល័យ ៉ា នា់ម នចំននួ ៩៨១ការោិល័យ។  

មានការកតស់មាគ ល់ង្នាោះគឺបង្ចចកង្ទសង្ៅកបុ ងបញ្ជីការោិល័យង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២ សរមាបង់្ ោះ
ង្នប តនប ២ំ០១៣ គជប មិន នបង្កា ញថ្ន ការោិល័យណាងមីឲ្យ នពិតរ កដដូចរ យការណ៍្សរបុម្ន
តរាងលទនផលម្នការពិនិតយបញ្ជី ង្ ម្ ោះ និងចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២ បដល នង្ចញង្ៅម្ងងទី ៣១ បខ
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ធបូ  នប ២ំ០១២ង្នាោះង្ទ។ ង្នាោះមាននយ័ថ្នការោិល័យបង្ងាើតងមី កោ់យឡំជាមយួនិងជួរឈរម្នការោិល័យ
ចាស់ រឯីង្លខការោិល័យបដលបង្ងាើតងមីង្ឃើញមានតួង្លខចំនួន ១៤៥ការោិល័យប៉ាុង្ណាត ោះ។   

 ការសិកាជារមួជាមយួលទនផលង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣  នបង្កា ញឲ្យង្ឃើញថ្ន កបុងចងំ្ណាម៩០២
ការោិល័យ បដល នបង្ងាើតងមគីឺគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិឈបោះសង្មលងង្នប ត កបុងការោិល័យចំននួ ៤០៥
ការោិល័យ (៤៤,៩%) និងផធុយមកវញិ ៤៩៧ ការោិល័យ (៥៥,១%) រតូវទទួលជយ័ជំនោះង្ យគណ្បកស
របជាជនកមពុជា។ 
 លទនផលកបុងការោិល័យបដល នបង្ងាើតងមី នបង្កា ញង្ទៀតថ្ន មាន១៥ង្ខតថបដលគណ្បកសរបជា
ជនកមពុជា នទទួលសង្មលងង្នប តង្ ប្ ោះគណ្បកសដម្ទង្ៅកបុងការោិល័យង្ទើបបតបង្ងាើតងមី មានដូចជា 
បនាធ យមានជយ័ (បង្ងាើតងម ី៤០ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ២៦ការោិល័យ)  តដ់ំបង (បង្ងាើតងម ី៩៧ 
គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ៦៧ការោិល័យ) កំពងន់ប ងំ (បង្ងាើតងម ី ២៤ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ 
១៩ការោិល័យ) ង្សៀមរាប (បង្ងាើតងម ី ៨២ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ៦១ការោិល័យ) រពោះសីវនុ 
(បង្ងាើតងម ី១២ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ៩ការោិល័យ)  ាវ យង្រៀង(បង្ងាើតងម ី១៣ គណ្បកសរបជាជន
កមពុជាឈបោះ ១១ការោិល័យ) និងង្ខតថបដលមានការោិល័យង្ ោះង្នប ត សរមាបគ់ណ្បកសរបជាជនកមពុជា 
ទទួល នសង្មលងង្នប តឈបោះង្នប ត ពីគណ្បកសដម្ទង្ទៀត ១០០% ម្នការោិល័យបង្ងាើតងមីមាន មណ្ឍ លគិរ ី
(បង្ងាើតងម ី១១ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ១០ការោិល័យ)   ង្កាោះកុង (បង្ងាើតងម ី៤ គណ្បកសរបជាជន
កមពុជាឈបោះ ៤ការោិល័យ) រពោះវោិរ (បង្ងាើតងម ី ២២ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ២០ការោិល័យ) 
ង្ពាធិ៍ាត ់(បង្ងាើតងម ី១៨ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ១៨ការោិល័យ) រតនគីរ ី(បង្ងាើតងម ី១៥ គណ្បកស
របជាជនកមពុជាឈបោះ ១៥ការោិល័យ) សធឹងបរតង (បង្ងាើតងម ី ៦ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ៦
ការោិល័យ) ឧតថរមានជយ័ (បង្ងាើតងម ី៤០ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ៤០ការោិល័យ) បកប (បង្ងាើតងម ី
៣ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ៣ការោិល័យ) ម្ប៉ាលិន (បង្ងាើតងម ី ២ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឈបោះ ២
ការោិល័យ)។ 

 សរមាបគ់ណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិវញិ  នទទូលសង្មលងឆង្នាតឈបោះគណ្បកសដម្ទង្ៅកបុងការោិល័យ
បង្ងាើតងមចីនំួ៦ង្ខតថ ដូចជា កំពងច់ាម (បង្ងាើតងម ី៨៩ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិឈបោះ ៥២ការោិល័យ) កំពងស់ពឺ 
(បង្ងាើតងម ី ៤៨ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិឈបោះ ២៧ការោិល័យ) កណាថ ល (បង្ងាើតងម ី ៧០ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ
ជាតិឈបោះ ៤៣ការោិល័យ) ភបងំ្ពញ (បង្ងាើតងម ី១០៣ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិឈបោះ ៩៤ការោិល័យ) ម្រពបវង 
(បង្ងាើតងម ី៤៦ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិឈបោះ ៣១ការោិល័យ) តបកវ (បង្ងាើតងម ី៤៣ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ
ឈបោះ ២៣ការោិល័យ) ។ 

 ង្បើរកង្ឡកង្មើលពីការោិល័យបដលគណ្បកសទាងំពទីទលួ នង្សមើគ្មប កបុងការោិល័យបង្ងាើតងមីវញិ 
ង្ឃើញមានចំនួន ៣ ង្ខតថ ដូចជា កំពងធ់ ំ(រប.ជ ១៨ និង គ.ស.ជ ១៩) កំពត (២៣ និង២៣) រកង្ចោះ (រប.ជ 
១៦ និង គ.ស.ជ ១៥)។ គួរកតស់មាគ ល់ង្ទៀតថ្ន ការោិល័យបដលបង្ងាើតងម ីកបុងមណ្ឍ លមយួបដលមានគណ្
បកសបតមយួឈបោះរគបក់ារោិល័យ ដូចជា ឧតថរមានជយ័ (បង្ងាើតងម ី៤០ការោិល័យ គណ្បកសរបជាជនឈបោះ
ទាងំ ៤០) រតនគីរ ី(បង្ងាើតងម ី១៥ រប.ជ ឈបោះទាងំ ១៥) ង្ពាធិ៍ាត ់(បង្ងាើតងម ី១៨ ឈបោះទាងំ ១៨) និងង្សធើរបត
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រគបក់ារោិល័យមាន ភបងំ្ពញ (បង្ងាើតងម ី១០៣ គ.ស.ជ ឈបោះ ៩៤ការោិល័យ) កំពងច់ាម (បង្ងាើតងម ី៨៩     
គ.ស.ជ ឈបោះ ៥២ការោិល័យ) កណាថ ល (បង្ងាើតងម ី៧០ គ.ស.ជ ឈបោះ ៤៣)។ 

១០.១.៤ សនលឹកង្នប តបដលមិន នការ 
 ង្ទាោះបីទរមងរ់ យការណ៍្របស់ខុមបស្រវវលផ្ទធ ល់ បដលទទួល នពអីបកសង្ងាតការណ៍្ង្ៅការោិ   
ល័យមានចំនួនបត ៥៣៧៤នាកក់ព៏ិតបមន ប៉ាុបនថលទនផលង្ ោះង្នប តវញិ ខុមបស្រវវល នទទួលរវូតដល់ចំនួន 
១៥០៧៥ការោិល័យ ពីថ្នប កម់ូល ឌ ន កបុងង្នាោះមានទរមង ់ ១១០៤ ទរមងអ់បកសង្ងាតការណ៍្រយៈង្ពលខល ី
(ង្អសធីអ ូ ឬ ទរមង ់ ខ.៧) ទរមងអ់បកសង្ងាតការណ៍្បញ្ជូ នលទនផលង្នប តង្លឿន (ភវីធី)ី និងទរមង ់ ១១០៩ 
របស់មស្រនថីគណ្កមមការឃំុសង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គឃសប)។ 
 ង្ោងតមលទនផលផលូវការរបស់គ.ជ.បង្ចញម្ងងទ១ី១ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ចនំួនសនលឹកង្នប តបដល
មនិ នការសរបុទូទាងំរបង្ទសមានចំនួន១,៦% ង្វើយង្ៅកបុងង្នាោះបដរ មណ្ឍ លបដលមានសនលឹកង្នប តមនិ
 នការង្រចើនជាងង្គគឺំ មណ្ឍ លរពោះវោិរ (៤,០៥%), មណ្ឍ លរតនគីរ ី (៣,៦៦%), មណ្ឍ លមណ្ឍ លគីរ ី
(២,៩២%), មណ្ឍ លសធឹងបរតង (២,៧៨%) និងមណ្ឍ លង្កាោះកុង (២,៥៨%)។ រឯីមណ្ឍ លបដលមានសនលឹក
ង្នប តមនិ នការតិចជាងង្គ គឺមណ្ឍ លភបងំ្ពញ។   

ង្ យបឡកង្ោងង្លើទរមង១់១០៩ បដលអបកសង្ងាតការណ៍្របមូល នពគីណ្កមមការឃំុសង្កា ត់
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត នបង្កា ញឲ្យង្ឃើញថ្ន សនលឹកង្នប តមនិ នការមានចនំួនមយួគួរឲ្យកតស់មាគ ល់ ង្បើគិត
ចាបព់ីសនលឹកង្នប តមនិ នការចំនួន២០សនលឹកកបុងមយួការោិល័យ រវូតដល់ ១០០សនលកឹកបុងមយួ
ការោិល័យ ង្ឃើញមានចំនួន៥១៨ការោិល័យ និងចាបព់ី១០០សនលឹកម្នសនលឹកង្នប តមនិ នការកបុងមយួ
ការោិល័យង្ៅ ៥០០សនលកឹកបុងមយួការោិល័យគឺមានចនំួន៧៧ការោិល័យ។  

១០.២ ការពពិណ៌័្នាលទនផលង្ ោះង្នប ត 
ង្ៅម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ជាម្ងងង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥ បដលមាន

គណ្បកសនង្ោ យចំនួន៨ នចូលរមួរបកួតរបបជង។ ជាលទនផល នបង្កា ញថ្ន កបុងចំង្ណាមគណ្បកស
នង្ោ យទាងំ៨ មានបត២គណ្បកសនង្ោ យប៉ាុង្ណាត ោះ បដលទទួល នអាសនៈកបុងរដឌសភា គឺគណ្បកស
របជាជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។ 

ង្ោងតមលទនផលផលូវការបដលង្ចញង្ៅម្ងងទី១២ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើស
តងំតំណាងរាស្រសថនតីិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣ង្នោះ  នបង្កា ញថ្ន មាច ស់ង្នប ត នមកង្ ោះង្នប តចនំួន 
៦,៧៣៥,២៤៤នាក ់ម្នអបក នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ចំនួន ៩,៦៧៥,៤៥៣នាក ់ង្សមើនឹង ៦៩,៦១% ប៉ាុបនថជា
លទនផលម្នសនលឹកង្នប ត នការមានបតចំនួន៦,៦២៧,១៥៩នាក ់ និងសនលកឹង្នប តមនិ នការមានចំនួន
១,៦%។    

ង្ោងតមលទនផលង្នោះ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្ៅបតឈបោះការង្ ោះង្នប ត ង្ យទទួល ន  អាស
នៈចំនួន ៦៨ និងសង្មលងគ្មរំទពីមាច ស់ង្ ោះង្នប តចំននួ ៤៨,៨៣% (៣,២៣៥,៩៦៩សង្មលង) រឯីគណ្បកសស
ង្ស្រង្កគ ោះជាតិទទួល នអាសនៈចំនួន៥៨ និងសង្មលងគ្មរំទពមីាច ស់ង្ ោះង្នប តចំនួន៤៤,៤៦% (២,៩៤៦,១៧៦
សង្មលង)។ ប៉ាុបនថផធុយមកវញិគណ្បកសនង្ោ យទាងំ៦ង្ផសងង្ទៀត មនិរតូវ នទទលួអាសនៈកបុងរដឌភានតីិ



របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
 

67 
 

កាលទ៥ីង្នោះង្ទ រគ្មនប់តមានសង្មលងគ្មរំទពីមាច ស់ង្នប តដូចជា គណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច មានសង្មលងគ្មរំទចំនួន 
៣,៦៦% (២៤២,៤១៣សង្មលង) គណ្បកសសញ្ជជ តិកមពុជា មានសង្មលងគ្មរំទចំនួន០,៥៨% (៣៨,១២៣ស
ង្មលង) គណ្បកសាធារណ្រដឌរបជាធិបង្តយយមានសង្មលងគ្មរំទចំនួន ០,៥១% (៣៣,៧១៥សង្មលង) គណ្
បកសបខមរអភវិឌណនង៍្សដឌកិចចមានសង្មលងគ្មរំទចំននួ០,២៩% (១៩,១៥២សង្មលង) គណ្បកសបខមរឈបរ់កមានស
ង្មលងគ្មរំទចំនួន០,៦៥% (៤៣,២២២សង្មលង)    គណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយមានសង្មលងគ្មរំទចំនួន
១,០៣% (៦៨,៣៨៩សង្មលង)។ 

ង្បើង្របៀបង្ធៀបជាមយួលទនផលង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៤ នប ២ំ០០៨វញិ 
ង្ឃើញថ្ន   សង្មលងគ្មរំទរបស់គណ្បកសនង្ោ យមានការបរបរបួលគួរឲ្យកតស់មាគ ល់ ជាពិង្សសគណ្បកស
របជាជនកមពុជាបដលធាល បទ់ទលួ ន ៩០អសនៈ កបុងសង្មលងគ្មរំទ ៥៨,១១% (៣,៤៩២,៣៧៤សង្មលង) ង្ៅ
កបុងនីតិកាលទ៤ី នប ២ំ០០៨ រតូវ នងយចុោះមករតមឹចំនួន៦៨អសនៈ កបុងសង្មលងគ្មរំទ ៤៨,៨៣% 
(៣,២៣៥,៩៦៩សង្មលង)។ ផធុយមកវញិ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិបដលង្ចញពកីារបរងួបបរងួមរវាងគណ្បកស
សមរងសុ ី និងគណ្បកសសិទិនមនុសស បដលកបុងនតីិកាលទ៤ី នប  ំ ២០០៨ គណ្បកសនង្ោ យទាងំពីរមាន
ចំនួន២៩អាសនៈ (គណ្បកសសមរងសុមីាន២៦អាសនៈ និងគណ្បកសសិទនមិនុសសចនំួន៣អាសនៈ) ឬង្សមើនឹង
អបកង្ ោះង្នប ត ២៨,៥៣% (១,៧១៤,៥៣០សង្មលង បដល នមកព ី គណ្បកសសមរងសុ ី ១,៣១៦,៧១៤ស
ង្មលង បូកនឹងគណ្បកសសិទនមិនុសស ៣៩៧,៨១៦សង្មលង)   នង្កើនង្ឡើងមកដល់ ៥៥អាសនៈ ង្សមើនឹង 
៤៤,៧២% (២,៩៤៦,១៧៦សង្មលង)។ គណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច ធាល បម់ានការបបក កម់្ផធកបុងជាង្រចើន រពម
ទាងំជាម្ដគូជាមយួគណ្បកសរបជាជនកមពុជាផងង្នាោះ ង្វើយកាលពីនីតិកាលទ៤ី នប ២ំ០០៨ មានអបកគ្មរំទ
ចំនួន ៣០៣,៧៦៤សង្មលង ង្សមើនឹង ៥,០៥% និងទទួល ន២អាសនៈ មានការធាល កចុ់ោះចំននួអបកង្ ោះង្នប ត
គ្មរំទ ង្វើយមនិទទួល នអាសនៈ កបុងរដឌសភាសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥ 
ង្នោះ។ 

មានការបរបរបួលសង្មលងង្នប តរបស់គណ្បកសនង្ោ យបដលចូលរមួរបកួតរបបជងង្ៅតមបណាថ ញ
ង្ខតថមយួចំននួដូចខាងង្រកាម៖  

 គណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច ង្បើង្ធៀបជាមយួលទនផលចុងង្រកាយគឺ៖  
o  តដ់ំបងង្កើនង្ឡើង២៣០សង្មលង, ង្សៀមរាបង្កើន ២០៣សង្មលង, តបកវង្កើន ៤៨៦ ង្រៅពី

ង្នាោះង្កើនង្រកាម ៥០សង្មលង 
o កំពងច់ាមងយចុោះ ៦៧៧សង្មលង  

 គណ្បកសាធារណ្រដឌរបជាធិបង្តយយ ង្ឃើញមានសង្មលងធាល កចុ់ោះគួរឲ្យកតស់មាគ ល់ ដូចជា  
o ង្ៅ តដ់ំបង ធាល កចុ់ោះរវូតដល់ ៥៣២សង្មលង, រពោះសីវនុធាល កចុ់ោះ១០២សង្មលង,  តបកវ 

ធាល កចុ់ោះ ៣១៤សង្មលង, សរបុទូទាងំរបង្ទសធាល កចុ់ោះ រវូតដល់ ៨៥៤សង្មលង 
o ង្រៅពីង្នាោះសង្មលងង្នប តធាល កចុ់ោះមានចនំួនតចិតូច 

 គណ្បកសរបជាជនកមពុជា មានង្កើនង្ឡើងសង្មលងង្នប តង្ៅកបុងង្ខតថ តដ់ំបង កំពងច់ាម រកង្ចោះ 
ភបងំ្ពញ រពោះវោិរ តបកវ សធឹងបរតង និងងយចុោះ ង្ៅកបុងង្ខតថម្រពបវង និងង្សៀមរាប។ 

 គណ្បកសបខមរអភវិឌណនង៍្សដឌកិចច ងយចុោះខាល ងំរវូតដល់ ៧០៥សង្មលងង្ៅកបុងង្ខតថកណាថ ល 
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 គណ្បកសបខមរឈបរ់ក ងយចុោះខាល ងំង្ៅកបុងង្ខតថ តដ់ំបង 
 គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ មានសង្មលងង្កើនខាល ងំង្ៅកបុងង្ខតថទាងំ៧ ដូចជា  តដ់ំបង កំពងច់ាម         

កណាថ ល រកង្ចោះ ភបងំ្ពញ រពោះវោិរ និងតបកវ។ 
 គណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធបិង្តយយ មានសង្មលងធាល កចុ់ោះ របបវល ១២៧៨សង្មលង  
 គណ្បកសតូចៗ និងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្រៅពីគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ មានការធាល កចុ់ោះ រឯី

គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមានការង្កើនង្ឡើង។ 
១០.៣ ង្បកេជនស្រសថីជាបង់្នប ត 

គណ្បកសពីរប៉ាុង្ណាត ោះបដល នទទួលសង្មលងង្នប តគ្មរំទពអីបកង្ ោះង្នប ត នងិអាសនៈកបុងរដឌសភាគឺ
គណ្បកសរបជាជនកមពុជាទទលួ ន ៦៨អាសនៈ កបុងង្នាោះ១៨ អាសនៈង្សមើនឹង២៦,៦៧%ជាស្រសថី នងិគណ្
បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិទទួល ន៥៥អាសនៈ កបុងង្នាោះស្រសថីមានបត៧អាសនៈង្សមើនឹង១២,៧២%ប៉ាុង្ណាត ោះ។ 

ង្បើង្ោងតមលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបរបស់គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គ.ជ.ប) កាល
ពីម្ងងទី១២ បខសីោ នប ២ំ០១៣ ចនំួនង្បកេជនស្រសថីបដលរតូវជាបង់្នប តមានការងយចុោះ១,៦៣% (២នាក)់ គពឺី
១៨នាក ់ង្សមើនឹង១៤,៦៣% ង្ៅនីតិកាលទី៤ នប ២ំ០០៨(ជាបង់្នប តភាល ម) មក១៦នាក ់ង្សមើនឹង១៣% ង្ៅនីតិ
កាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ម្នអបកជាបង់្នប តសរបុ១២៣នាក។់ ប៉ាុបនថង្បើង្ោងតមលទនផលផលូវការរបស់គ.ជ.ប ង្ចញ
ម្ងងទី៨ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣  នបង្កា ញថ្ន ង្បកេជនស្រសថីជាបង់្នប តមានចំនួនង្ឡើងដល់២៥នាក ់ ង្សមើនឹង 
២០,៣៣% ជាតណំាងរាស្រសថសរមាបន់ីតិកាលទ៥ីង្នោះ បនាធ បព់ីមានការោបលងរបស់ង្បកេជនជាបង់្នប តមយួ
ចំនួនបដលភាគង្រចើនជាបុរសម្នគណ្បកសរបជាជនកមពុជាមុនការរបកាសលទនផលង្ ោះង្នប តផលូវការម្ននីតិ
កាលទ៤ី នប ២ំ០០៨។ ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងណា ចំននួង្នោះមានការងយចុោះបនថចិគ០ឺ,៨១% ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹងចុង
នីតិកាលទ៤ី មាន២៦នាក ់ង្សមើនឹង ២១,១៤%។ 

រកាវវិកទី៣៖ ង្បកេជនស្រសថីជាបង់្នប តសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនតីកិាលទី៥ 

 
១០.៤ យុវជនជាបង់្នប ត 

ង្បើតមតួង្លខរបស់ គ.ជ.ប  នបង្កា ញថ្ន មានង្បកេជនជាយុវជន (អាយុ២៥ ដល់៣៥នប )ំ ចនំួន 
១៧៩នាក ់ ង្សមើនងឹ២០% ម្នចំនួនង្បកេជនង្ពញសិទនិសរបុ ៨៨៦នាក ់ រតូវ ន កប់ញ្ជូ លកបុងបញ្ជ ីង្បកេជន
ង្ពញសិទនិម្នគណ្បកសនង្ោ យទាងំរ បំី។  
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ង្បើង្ទាោះជាមានការ កប់ញ្ជូលង្បកេជនង្ពញសិទនិជាយុវជនង្រចើនជាងការង្ ោះង្នប តកបុងអាណ្តថិកនលង
មកកង៏្ យ កប៏នាធ បព់ីការង្ ោះង្នប តម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣រចួមក ង្បើង្ោងតមលទនផលង្ ោះង្នប ត
របស់      គ.ជ.បង្ចញម្ងងទ១ី២ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣  នបង្កា ញពីង្បកេជនជាយុវជនតិចតួចបផុំត នជាប់
ង្នប តជាតំណាងរាស្រសថ។ លទនផលង្នាោះបង្កា ញថ្ន មានង្បកេជនជាយុវជនបីនាក ់ បដលមនិដល់១%ផង  ន
ជាបង់្នប តជាតំណាងរាស្រសថ បដលកបុងង្នាោះពីររបូមកពគីណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងជាកូនរបស់ង្ោកនាយក
រដឌមស្រនថី និងឧបនាយករដឌមស្រនថីសុខ អាន និងមយួរបូមកពគីណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។ គួរបញ្ជជ កថ់្ន កបុងអាណ្តថិ
កនលងៗមកកម៏និមានយុវជនជាបង់្នប តជាតំណាងរាស្រសថង្ទ។  

១១. ការចលូរមួរបស្់្ រជាពលរដ្ឋ និងការបាតប់ងស់្ិទធិបបាោះបនន ត 
១១.១ ការចូលរមួរបស់ស្រសថី នងិការ តប់ងសិ់ទន ិ
 ង្ៅកបុងបរបិទរបង្ទសកមពុជា ការចូលរមួរបស់ស្រសថីកានប់តមានការរកីចំង្រ ើន និងវវិឌណនង៍្ៅមុខជាលំ ប ់
ជាពិង្សសស្រសថីចូលរមួកបុងវស័ិយនង្ោ យ។ ង្ យបឡកង្ៅកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត មនិបមនមានរតឹមបត
ស្រសថីចូលរមួឈរង្ ម្ ោះជាង្បកេជនកបុងការឲ្យរបជាពលរដឌង្ ោះង្នប តឲ្យប៉ាុង្ណាត ោះង្ទ ប៉ាបុនថបងមទាងំស្រសថីមានការ
ចូលរមួតម នកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត ជាពិង្សសការតម នង្ៅង្លើកិចចការការពារសិទនិមនុសសង្ៅកបុង
ជីវភាពរស់ង្ៅរបស់ង្គផងបដរ។  
 ង្ៅកបុងការង្ធវើសវនកមមបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តរបស់ខុមបស្រវវលបង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថនតីិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣  នបង្កា ញថ្ន ស្រសថីរបមាណ្៩៧%  នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត (ចំនួន
ង្នោះមនិទានគ់ិតអពំីអបកធាល ប ់នចុោះង្ ម្ ោះ ប៉ាុបនថង្ ម្ ោះរបស់ពួកង្គរតូវ នលុបពីបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត)។ ង្បើង្ោង
តមលទនផលផលូវការម្នការពនិិតយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ និងចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត មានស្រសថីរបមាណ្៥២,៥២%ម្នអបកចុោះ
ង្ ម្ ោះសរបុ ននោិយថ្ន នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត។  
 មា៉ាងវញិង្ទៀត ការចូលរមួរបស់ស្រសថីង្ៅកបុងកិចចការង្ ោះង្នប តដូចជាសមាជកិគណ្ៈកមាម ការរាជធាន ី
ង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គធ/ខប) និងគណ្កមាម ការឃំុសង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គឃ/សប) ង្ៅមាន
ចំនួនតចិង្ៅង្ឡើយ។ បផាកង្លើការសិការាវរជាវរបស់ខុមបស្រវវលស្រសថីចូលរមួកបុងកិចចការង្ ោះង្នប តង្ៅ
របមាណ្៥ង្ខតថ ដូចជាង្ខតថតបកវ រពោះវោិរ កពំងធ់ ំ កពំងច់ាម កំពងន់ប ងំ មានស្រសថីចំនួនបត៨នាកប់៉ាុង្ណាត ោះ
 ន កព់ាកយង្ធវើជាសមាជិកគណ្កមាម ការរាជធានី ង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ង្វើយង្ៅកបុងង្នាោះបដរ មានស្រសថី
ចំនួន៧នាក ់ ង្សមើនឹង១១%ម្នចំនួនសរបុ៦៣នាករ់តូវ នជាបសំ់រុាងំង្ដើមផបីញ្ជូ នង្ ម្ ោះង្ៅគ.ជ.ប ង្ដើមផសី
ង្រមច។ ចំបណ្កការសិការាវរជាវរបស់ខុមបស្រវវលស្រសថីចូលរមួង្ៅកបុងកិចចការង្ ោះង្នប ត និងជាសមាជកិ
គណ្កមាម ការឃំុសង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គឃ/សប)ង្ៅរបមាណ្១០ឃំុសង្កា ត ់ ង្ៅង្ខតថចំនួន៥ង្នោះបដរ 
ចំនួនស្រសថីបដល ន កព់ាកយបំង្រ ើការង្ករមានចំនួន ៣៥នាក ់(១០%ម្នចំននួសរបុ៧៦នាក ់ង្វើយកបុងង្នាោះស្រសថី
ចំនួន២៤នាក ់ (៣៧%) ម្នចំនួនសរបុ៦៤នាករ់តូវ នជាបសំ់រុាងំង្ដើមផបីញ្ជូ នង្ៅគណ្កមាម ការរាជធានីង្ខតថ
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គធ/ខប) ង្ដើមផងី្ធវើការសង្រមច។ 
 ង្ យបឡកអបកអង្ងាតការណ៍្ស្រសថីរបស់ខុមបស្រវវលរបមាណ្៦០នាក ់នង្ធវើការអង្ងាតង្ៅការោិល័យ
ចំនួន៦០ង្ៅម្ងងង្ ោះ នងិរាបស់នលឹកង្នប តកបុងង្ខតថង្គ្មលង្ៅចំនួន៥ ដូចជាង្ខតថតបកវ កំពងច់ាម កំពងធ់ំ កំពង់
នប ងំ និងរពោះវោិរ។ ការោិល័យចំននួ៤៩ កបុងការោិល័យចំននួ៦០ មានសមាសភាពមស្រនថីការោិល័យ
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ង្ ោះង្នប តជាស្រសថីចំនួនសរបុ១១៣នាក ់ ង្សមើនងឹ៣១% (មស្រនថីការោិល័យចំនួន៦នាកក់បុងមយួការោិល័យ
ង្ ោះង្នប ត) ង្វើយពួកគ្មតភ់ាគង្រចើនជាង្លខា ជំនួយការទី១ និងជំនួយការទី២។ មនិបតប៉ាុង្ណាត ោះតមការ
រាវរជាវម្នការ ៉ា នរ់បមាណ្ម្នតួង្លខស្រសថីបដល នង្ ោះង្នប តង្ៅតមការោិល័យទាងំ៥៩ង្នោះ របមាណ្
១១,៥៧៩នាក ់ ង្សមើនឹង៥៧,២២%ម្នចំនួនសរបុ ២០,២៣៣នាក ់ នង្ ោះង្នប តង្ៅម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ំ
២០១៣។  
 ងវីង្បើចំនួនង្បកេជនស្រសថីមានការង្កើនង្ឡើងជាងការង្ ោះង្នប តអាណ្តថិមនុកថី ប៉ាុបនថចំននួស្រសថីបដលជាប់
ង្នប តជាតំណាងរាស្រសថសរមាបន់ីតិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ង្នោះមានការងយចុោះបនថិចគពឺី ២៦នាក ់ (២១,១៤%)
ង្ៅនីតិកាលទ៤ី នប ២ំ០០៨ មករតឹម ២៥នាក ់(២០,៣៣%) ង្ៅនតីិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣។     

ចំបណ្កការចូលរមួស្រសថីង្ៅកបុងការសង្រមចចិតថខាងនង្ោ យ ដូចជាការចូលរមួរបស់ស្រសថីង្ៅកបុងការ
ង្ ោះង្នប តង្ យការឈរង្ ម្ ោះឲ្យង្គង្ ោះង្នប តឲ្យ។ ជាកបសថងសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង
រាស្រសថនីតិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ គណ្បកសនង្ោ យចនំួន៨ ន កង់្បកេជនស្រសថីរបមាណ្សរបុ១៦៨នាក ់
កបុងចំង្ណាម៨៨៦នាក ់ ង្សមើនឹង ១៨,៩៦% បដលចនំនួង្នោះមានចនំួនង្រចើនជាងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថនតីិកាលទ៤ី នប ២ំ០០៨ បដលមានរតឹមបត១៤,៨០%។  
១១.២ ការចូលរមួរបស់យុវជនកបុងការង្ ោះង្នប ត 
 សរមាបក់ារង្ធវើសវនកមមបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២ បដលបង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថនតីិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣របស់ខុមបស្រវវល មានយុវជនរបមាណ្៩៣,៤%  នង្លើកង្ឡើងថ្ន
 នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត(ចំននួង្នោះមនិទានគ់ិតអំពីអបកធាល ប ់នចុោះង្ ម្ ោះ ប៉ាុបនថង្ ម្ ោះរបស់ពួកង្គរតូវ នលុប
ពីបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត)។ ចំង្ពាោះយុវជនបដលង្ទើបរគបអ់ាយុ១៨នប គំិតង្ៅដល់ម្ងងង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣ មានបត
៨៦%  ននោិយថ្ន ពកួង្គ នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត។ ចំនួនរបមាណ្៣២០,០០០នាក ់ ង្បើង្ោងតម
រ យការណ៍្ជំង្រឿននប ២ំ០០៨ ម្នវទិាាទ នជាតិសទិតិបង្កា ញថ្ន យុវជនមានរបមាណ្ជាង ៣៧០,០០០នាក ់
បដលនឹងរគបអ់ាយុចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្បើគិតង្ៅដល់ម្ងងង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣។ 
  មា៉ាងវញិង្ទៀត ការចូលរមួរបស់យុវជនង្ៅកបុងកិចចការង្ ោះង្នប តដូចជាសមាជិកគណ្កមមការរាជ
ធានី ង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គធ/ខប) និងគណ្កមមការឃំុសង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គឃ/សប) ង្ៅមាន
ចំនួនតចិតួចង្ៅង្ឡើយ។ បផាកង្លើការសិការាវរជាវរបស់ខុមបស្រវវលសថីពីការចូលរមួរបស់យុវជនកបុងកចិចការ
ង្ ោះង្នប តង្ៅរបមាណ្២០ង្ខតថ ចំននួ២០ឃំុសង្កា ត(់ង្លើកបលងង្ខតថ)  មានយុវជនចំនួន៩%ប៉ាុង្ណាត ោះបដល
ជាបជ់ាសមាជិកគណ្កមមការរាជធានីង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (១៨ ដល់៣០នប )ំ នងិមានយុវជនបត១១% 
បដលកាល យជាសមាជិកគណ្កមមការឃំុសង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គឃ/សប)។  

ង្ យបឡកអបកអង្ងាតការណ៍្យុវជនរបស់ខុមបស្រវវលរបមាណ្៦០នាក ់នង្ធវើការអង្ងាតង្ៅ
ការោិល័យចំនួន៦០ង្ៅម្ងងង្ ោះ នងិរាបស់នលឹកង្នប តកបុងង្ខតថង្គ្មលង្ៅចំនួន៥ ដូចជាង្ខតថតបកវ កំពងច់ាម 
កំពងធ់ ំ កពំងន់ប ងំ នងិរពោះវោិរ។ លទនផលម្នការសង្ងាត នរកង្ឃើញថ្ន មានយុវជនរបមាណ្៧០% ម្ន    
យុវជនបដលមានង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត  នង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប តង្ៅម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣។  

 ចំបណ្កឯការចូលរមួរបស់យុវជនកបុងវស័ិយនង្ោ យកដូ៏ចជាការសង្រមចចិតថខាងនង្ោ យវញិ 
ង្បើតមតួង្លខរបស់គ.ជ.ប  នបង្កា ញថ្ន មានង្បកេជនជាយុវជន (២៥ ដល់ ៣៥នប )ំ ចនំួន១៧៩នាក ់ ង្សមើ
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នឹង២០%ម្នចំនួនង្បកេជនង្ពញសិទនិសរបុ៨៨៦នាក ់ រតូវ ន កប់ញ្ចូ លកបុងបញ្ជ ីង្បកេជនង្ពញសិទនិរបស់
គណ្បកសនង្ោ យទាងំរ បំី។ កបុងង្នាោះបដរគណ្បកសនង្ោ យបដល កយុ់វជនតិចជាងង្គ គឺគណ្បកស
របជាជនកមពុជា៤នាក ់ង្សមើនងឹ៣% គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ១៤នាក ់ង្សមើនឹង១១% និងគណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច 
៦នាក ់ង្សមើនឹង ៥%។ ចំបណ្កឯគណ្បកសបដល កប់ញ្ចូលង្បកេជនកបុងបញ្ជ ីង្បកេជន គឺគណ្បកសសមពន័នរបជា
ធិបង្តយយង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយមានចំនួន៧០នាក ់ង្សមើនងឹ៥៧% និងគណ្បកសបខមរឈបរ់កចនំួន២៤នាក ់ង្សមើ
នឹង២០%ម្នចំនួនង្បកេជនសរបុគណ្បកសខលួន។  

 ខុសបបលកពីការង្ ោះង្នប តអាណ្តថិមនុៗ បដលពុំមានង្បកេជនយុវជនជាបង់្នប ត នងិអាសនៈកបុងរដឌ
សភាទាល់បតង្ាោះ ង្វើយសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ង្នោះ ជាការ
ចាបង់្ផថើមម្នបរបិទងមីង្ៅកបុងរបង្ទសកមពុជាបដលផថល់ឳកាសដល់យុវជនកបុងការសង្រមចចិតថខាងនង្ោ យ
បដលោ៉ា ងង្ោចកម៏ានយុវជនចំនួន៣របូ នជាបង់្នប តជាតំណាងរាស្រសថ បដលកបុងង្នាោះ២របូមកពីគណ្បកស
របជាជនកមពុជា និងមយួរបូមកពីគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។ 

១១.៣ ការចូលរមួរបស់រកមុជនបដលរតវូ នបង្ណ្ថ ញង្ចញពលំីង្ៅ ឌ ន 
ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ នីតិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ គណ្ៈកមាម ធកិារង្ដើមផកីារង្ ោះ

ង្នប តង្ យង្សរ ី និងយុតថិធមង៌្ៅកមពុជា (ខុមបស្រវវល)  ន កព់រង្កយអបកសង្ងាតការណ៍្រយៈង្ពលបវងចំនួន 
២នាក ់ និងអបកសង្ងាតការណ៍្រយៈង្ពលខលី ២០ នាក ់ រតូវ នង្រជើសង្រ ើស និង កព់រង្កយ ង្ដើមផសីង្ងាតតម
 នអំពីការចូលរមួរបស់ជនរតូវ នបង្ណ្ថ ញង្ចញពីលំង្ៅ ឌ នកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង
រាស្រសថនីតិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ ង្ យ នង្រជើសង្រ ើសតំបនង់្គ្មលង្ៅចំនួន២គ ឺសវគមនប៍ុរកីឡីាង្ៅសង្កា ត់
វាលវង ់ខណ្ឍ ៧មករា នងិសវគមនប៍ងឹកកង់្ៅសង្កា តប់ងឹកក១់/២ ខណ្ឍ ទួលង្គ្មក រាជធានីភបងំ្ពញ។ 

ទាកទ់ងង្ៅនឹងការចុោះង្ ម្ ោះ និងពិនតិយង្ ម្ ោះរបស់តំបនង់្គ្មលង្ៅខាងង្លើ ខុមបរវលសង្ងាតង្ឃើញ
ថ្ន របជាពលរដឌមយួចំនួនមនិ នទទួលពត័ម៌ានពីអាជាញ ធរង្នាោះង្ទ រវូតដល់របជាពលរដឌខលោះ មនិ នង្ៅពនិិ
តយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ និងចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តបតមថង។ មានរបជាពលរដឌតិចតចួណាស់បដល នទទួលពត័ម៌ានតមរ
យៈវទិយុ និងទូរទសសន។៍ បបនទមង្លើសពីង្នោះរបជាពលរដឌង្ៅតំបនប់ុរកីឡីា នឲ្យដងឹថ្ន ការពិនិតយង្ ម្ ោះ នងិ
ចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្ៅសវគមន ៍អាជាញ ធរខវោះការផសពវផាយ និងផថល់   ពតម៌ានដល់របជាពលរដឌ ង្លើសពី
ង្នោះង្ទៀត អាជាញ ធរោកម់និសបាយចតិថង្ាោះង្ៅង្ពលង្ឃើញរបជាពលរដឌង្ៅពិនិតយង្ ម្ ោះ និងចុោះង្ ម្ ោះ 
ង្ យពួកង្គមនិចងស់វការ និងបងាការលំ កដល់ពួកគ្មត។់ 

ការង្ោសនាង្ ោះង្នប តសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ នីតិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣ង្នោះ  
មានរយៈង្ពល ៣០ ម្ងង គចឺាបព់ីម្ងងទី២៧ ដល់ម្ងងទី២៦ បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ង្ៅកបុងដំណាកក់ាលង្នោះ
សង្ងាតង្ឃើញថ្ន រកុមរបជាពលរដឌបដលរតូវបង្ណ្ថ ញង្ចញបតងបតង្ធវើការតវា៉ា  និងទាមទារឲ្យមានការង្ ោះ
រាយបញ្ជា ដីធលីរបស់ពកួគ្មតជ់ាវូរបវ ចំបណ្កឯអាជាញ ធរវញិបដលដឹកនាងំ្ យង្ោក  ៉ា  សុជាតិវងស 
អភ ិលរាជធានីភបងំ្ពញ នសនាថ្ននឹងង្ ោះរាយបញ្ជា ង្នោះជូនដល់ពកួគ្មតង់្ៅង្ពលង្ ោះង្នប តរតូវ ន
បញ្ចប ់ ង្ យមូលង្វតុថ្នង្ពលង្នោះអាជាញ ធរកំពុងបតជាបរ់វល់ការរកាសនថិសុខ សុវតទិភាពង្ោសនា និងការ
ង្ ោះង្នប ត។ ង្ៅកបុងង្នាោះបដរង្ឃើញមានបតគណ្បកសចំននួ ០២ ប៉ាុង្ណាត ោះបដល នចូលង្ៅង្ោសនាង្ៅតំបន់
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ង្នោះ គឺគណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ និងបងមទាងំ នសនាថ្ន នឹងង្ ោះរាយជូន
របជាពលរដឌបដលរងង្រគ្មោះង្ទៀតផងង្ៅង្ពលបដលគណ្បកសរបស់ពួកង្គជាបង់្នប ត។ ង្ៅកបុងអំឡុងង្ពលង្នោះ
បដរ សង្ងាតង្ឃើញមានករណី្គំរាមកំបវងមកង្លើរបជាពលរដឌមយួចំនួនង្ៅកបុងសវគមនប៍ងឹកកផ់ងបដរ ដូច
ជាមានករណី្ជនមនិាគ ល់មខុបតងបតយកទកឹង្នាម ទឹកលូ ទឹកោមកជោះង្លើដំបូលផធោះរបជាពលរដឌ ការវាយ
បំផ្ទល ញតូបលកដូ់រ រមួទាងំមានការគំរាមសំោបង់្ទៀតផង។  

ម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ខុមបស្រវវល ន កព់រង្កយអបកសង្ងាតការណ៍្ចំនួន ២០ នាក ់ ង្ៅ
ការោិល័យចំនួន ២០ ង្ដើមផងី្ធវើការសង្ងាតពីការចូលរមួរបស់រកុមជនបង្ណ្ថ ញង្ចញង្ៅកបុងការង្ ោះង្នប ត និង
ភាពមនិរបរកតីនានាបដល នង្កើតមានង្ៅតមការោិល័យ កបុងង្នាោះ នសង្ងាតង្ឃើញថ្នរបជាពលរដឌង្ៅ
តំបនប់ុរកីឡីា បដលជាជនរងង្រគ្មោះពីការបង្ណ្ថ ញង្ចញ  នង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប តមានចំនួន ៧៤%។ ចំបណ្ក
របជាពលរដឌង្ៅតំបនប់ងឹកក ់ បដលរងង្រគ្មោះង្ យការបង្ណ្ថ ញង្ចញវញិមាន៥០% អបកង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប ត 
និងចំននួ៥% ង្ ម្ ោះគ្មត ់រតវូ នង្គង្ ោះង្នប តរចួ។  

ង្រកាយពីការង្ ោះង្នប ត និងរាបស់នលឹកង្នប តរតូវ នបញ្ចបម់យួម្ងង ង្ពាលគឺង្ៅម្ងងទី២៩ បខកកថ  អបក
សង្ងាតការណ៍្ទាងំ ១០នាក ់ នបនថសមាា សនជ៍នបង្ណ្ថ ញង្ចញបដល នង្ៅង្ ោះង្នប តចំនួន៤០នាក ់(រសី
២៥នាក)់ ង្ យពកួគ្មត ់នបញ្ជជ កព់ីមូលង្វតុបដលជរមុញឲ្យពួកគ្មតចូ់លរមួង្ ោះង្នប ត មានកតថ ចំននួ៣ 
សំខាន់ៗ  គឺ ទ១ី.ចងអ់នុវតថសិទនិជារបជាពលរដឌបខមរ ទ២ី.ចងឲ់្យមានការផ្ទល ស់បថូរ និងទី៣.ចងឲ់្យមានយុតថិធម ៌
ឯករាជយ នងិលទនិរបជាធបិផង្តយយ។   

របូភាពទី៨៖ អបកបដលរតូវ នបង្ណ្ថ ញង្ចញពីលំង្ៅ ឌ នង្ យរ ឌ ភបិោ 

 

១១.៤ ការចូលរមួរបស់ជនពកិារកបុងការង្ ោះង្នប ត 
 មានការង្លើកង្ឡើងទាកទ់ងង្ៅនឹងការលំ ករបស់ជនពកិារកបុងការពិនិតយង្ ម្ ោះ នងិចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះ
ង្នប តង្ យារបតការពិ កកបុងការង្ធវើដំង្ណ្ើ រ។ ជាពិង្សសពួកគ្មតក់ពុ៏ំទទួល នពត័ម៌ានអពំីការចុោះង្ ម្ ោះ 
និងពិនតិយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ង្បើង្ោងតមការសិការបស់ខុមបស្រវវលកបុងអំឡុងង្ពលពិនិតយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ 
និងចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២។   
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 ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងណា សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣ ង្នោះ 
មានការយកចិតថទុក កង់្ៅង្លើជនពិការចូលរមួការង្ ោះង្នប ត ជាកប់សថងង្ៅង្ដើមនប ២ំ០១៣ង្នោះ អងគការជន
ពិការកមពុជា (CDPO)  នង្រៀបចំខលឹមារង្ដើមផផីលិតសពតអបរ់ទំាកទ់ងនឹងជនពិការ និងការង្ ោះង្នប តង្ដើមផី
ចាកផ់ាយតមរបពន័នផសពវផាយ ដូចជាទូរទសសន ៍និងវទិយុជាង្ដើម។ ការផលិតសពតង្នោះ គឺមានបណំ្ងឲ្យរបជា
ពលរដឌជាជនពិការ នយល់ដឹងអំពីសិទនិ និងអតទរបង្ោជនម៍្នការចូលរមួកបុងដំង្ណ្ើ រការម្នការង្ ោះង្នប ត។  

 ង្ យបឡកង្ដើមផជីួយ សរមួលដល់របជាពលរដឌជាជនពកិារកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត អងគការជន
ពិការកមពុជាង្រកាមកិចចសវការជាមយួអងគការនិកវវិច និងAGENDA ក ៏នង្រៀបចំសិកាេ ាោមយួង្រកាម
របធានបទ “ការធានាសិទនិនង្ោ យរបស់ជនពិការ” ង្ៅម្ងងទី២១ ដល់២២ បខមនីា នប ២ំ០១៣ ង្ៅ
សណាឌ គ្មរអុីនង្ធើកងទ់ីណ្ងត់ល់។ សិកាេ ាោង្នោះមានង្គ្មលបំណ្ងង្ដើមផផីថល់ចំង្ណ្ោះដងឹអំពីសិទនិ អតទ
របង្ោជន ៍កដូ៏ចជាផលលំ ករបស់ជនពិការង្ៅកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត និងង្ដើមផជីួយ សំរលួ និងធានាការ
ចូលរមួរបស់ជនពិការង្ៅកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តខាងមុខង្នោះ ង្ៅដល់មស្រនថីគណ្កមមការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត
រាជធានីង្ខតថ ចំនួន១៦ រពមទាងំមស្រនថីគ.ជ.ប ង្ៅថ្នប កជ់ាត។ិ  

 អងគការជនពិការកមពុជា  នចូលរមួពិភាកាជាមយួឯកឧតថម អុឹម សួសថី របធានគណ្ៈកមាម ធិការជាតិ
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) ង្ យ នង្សបើង្ឡើងនូបញ្ជា ចំនួនពីរ គឺទ១ី ង្សបើសំុឲ្យគ.ជ.ប បង្ងាើតតរាងមយួ
ង្ៅង្លើបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តសរមាបប់ង្កា ញង្ ម្ ោះជនពិការ ថ្នង្តើមានជនពកិារប៉ាុនាម ននាកចូ់លរមួការ
ង្ ោះង្នប ត។ ទ២ី សំុកចិចសវការបណ្ថុ ោះបណាថ លដល់មស្រនថីង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ង្ដើមផឲី្យមស្រនថីទាងំង្នាោះយល់
ដឹងថ្ន ង្តើរតូវង្ធវើកិចចការោ៉ា ងដូចង្មថច ង្ដើមផជីួយ ជនពិការកបុងង្ពលង្ ោះង្នប ត។ 

 ប៉ាុបនថង្ទាោះជាោ៉ា ងណា សំណូ្មពរង្នោះ ឯកឧតថម អុឹម សួសថី របធានគណ្ៈកមាម ធកិារជាតិង្រៀបចំការ
ង្ ោះង្នប ត(គ.ជ.ប)  នង្លើកង្ឡើងថ្ន ការបង្កា ញង្ ម្ ោះជនពិការង្ៅង្លើបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តសរមាបន់តីិ
កាលង្នោះ គឺមនិអាចង្ធវើ នង្នាោះង្ទ ង្ យារបតបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប រតូវ នផថល់សុពលភាពរចួរាល់ង្វើយ។ 
ប៉ាុបនថគ.ជ.ប  នង្ធវើការបណ្នាដំល់មស្រនថីង្លខាធិការ ឌ នរាជធាន/ីង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តឲ្យពិចារណា និង
ពិនិតយង្មើលថ្ន ង្តើរតូវជួយ ដល់ជនពិការោ៉ា ងដូចង្មថចង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប តនាង្ពលខាងមុខង្នោះ។ ជាពិង្សស     
គ.ជ.ប  នង្រៀបចំសឹមុសំីរាបជ់នពិការបភបកង្ៅទូទាងំរបង្ទស។  

សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ នីតិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣ គណ្ៈកមាម ធិការង្ដើមផកីារ
ង្ ោះង្នប តង្ យង្សរនីិងយុតថិធមង៌្ៅកមពុជា (ខុមបស្រវវល)  នង្ធវើការសង្ងាត របមូលពត័ម៌ានអពំីការចូលរមួ
របស់រកុមជនពិការ នងិ កព់រង្កយអបកសង្ងាតការណ៍្រយៈង្ពលបវងចំនួន២នាក ់ នងិអបកសង្ងាតការណ៍្រយៈ
ង្ពលខលចីំនួន២០នាក ់កបុងសង្កា តរ់កាធំ រកុងចារមន នងិឃំុសគុោះ រសុកសំង្រាងទង ង្ខតថកំពងស់ពឺ។  

ពាកព់ន័នង្ៅនឹងការចុោះង្ ម្ ោះ និងពិនិតយង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត តមការសង្ងាត សង្កា តរ់កាធំ រកុងចារមន 
ង្ខតថកំពងស់ពឺ មានរបជាពលរដឌកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តសរបុ ចនំួន១០,៥៤១នាក ់បដលកបុងង្នាោះមានអបកចុោះង្ ម្ ោះ
ងមីចំនួន៩២៦នាក ់ ង្វើយជនពិការមានង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តចំនួន១៧០នាក ់ (ស្រសថី៨៧នាក)់ ង្វើយ
សង្កា តង់្នោះ មាន២០ទីតងំការោិល័យង្ ោះង្នប ត។  តមការាកសួរង្ៅង្លើជនពិការ បដលមនិ នង្ៅ    
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ពិនិតយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ និងចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត  នឲ្យដងឹថ្នភាគង្រចើនមនិ នទទួលពត័ម៌ានអំពីការចុោះង្ ម្ ោះ 
និងពិនិតយង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត និងមា៉ាងង្ទៀតង្ យារពិ កកបុងការង្ធវើដំង្ណ្ើ ង្ យារពួកគ្មតជ់ាជនពិការ។ 

ការង្រជើសង្រ ើសមស្រនថីគណ្កមមការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តឃំុសង្កា ត ់ មានការផសពវផាយង្សចកថជូីនដំណឹ្ង
ង្ៅតមាោឃំុ និងតមាោង្រៀន  បតមនិមានការរបកាសតមវទិយុ ទូរទសសន ៍ឬកាបសតង្នាោះង្ទ។ ង្ៅ
កបុងង្សចកថីរបកាសង្នាោះង្ឃើញថ្ន តរមូវឲ្យង្បកេជនមានបទពិង្ាធនក៍ារង្ករង្ ោះង្នប ត ង្វើយកម៏ានការង្លើក
ទឹកចិតថដល់ស្រសថី និងជនពិការចូលរមួ កព់ាកយផងបដរ ង្ យកបុងង្នាោះមានការបចកជូនពាកយង្ យឥតគិតម្ងល។ 
ង្ទាោះជាបបបង្នោះកថ ី តមការសង្ងាត នឲ្យដឹងថ្ន ជាទូង្ៅ មានង្បកេជនរតឹមបត៨ ង្ៅ១០នាកប់៉ាុង្ណាត ោះ ន
 កព់ាកយង្ៅតមឃំុសង្កា តន់ីមយួៗ។ ភាគង្រចើនម្នង្បកេជនទាងំង្នាោះ គឺជាអបកបដលធាល បប់ង្រមើការង្ករជាមស្រនថី
គឃ/សប សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តមុនៗ ង្វើយពួកគ្មតម់ានមុខង្ករជារគូបង្រងៀន ឬនាយកង្ៅតមាោង្រៀន
រដឌ។ តមរ យការណ៍្របស់អបកសង្ងាតការណ៍្របចារំសុករបស់អងគការខុមបស្រវវល នឲ្យដឹងថ្ន មនិមាន
ង្បកេជនជាជនពិការ នចូលរមួ កព់ាកយសរមាបម់ុខតំបណ្ងជាមស្រនថីគណ្ៈកមមការង្ខតថង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត
ង្ទ។ ជនពិការចំនួន៩នាក ់ បដលផថល់បទសមាា សន ៍នង្លើកង្វតុផលរសង្ដៀងគ្មប ថ្ន ខលួនគ្មម នចំង្ណ្ោះដឹង 
និងសមតទភាពមនិរគបរ់គ្មនស់រមាបម់ុខតំបណ្ងសំខាន់ៗ ទាងំង្នោះ។  

ង្ទាោះជាោ៉ា ងង្នោះកថី កអ៏បកសង្ងាតការណ៍្ខុមបស្រវវលមនិ នង្ឃើញមានការចូលរមួរបស់ជនពិការង្ៅ
កបុងដំង្ណ្ើ រការង្ោសនារកសង្មលងង្នប តទាងំង្នាោះង្ទ ង្វើយគណ្បកសនង្ោ យនានា កម៏និ នង្លើកង្ឡើង
ពីង្គ្មលនយ យរបស់គណ្បកសខលួនបដលយកចិតថទុក កង់្លើកសធួយសិទនិ និងការចូលរមួរបស់ជនពិការ    
បដរ។ ជនពិការ៣នាកម់ានង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត បដល នសមាា សនក៍បុងអំឡុងង្ពលង្នោះ  នង្លើកង្ឡើង
ថ្ន ពួកគ្មតម់និង្ឃើញគណ្បកសនង្ោ យណាមយួមកសួរនាគំ្មត ់ ឬង្លើកទឹកចិតថគ្មតឲ់្យចូលរមួង្ ោះង្នប ត
ង្នាោះង្ទ ង្វើយពួកគ្មតក់ម៏និ នាថ បឮ់នូវអវីបដលជាការយកចិតថទុក កង់្លើកសធួយសិទនិជនពិការ ង្ៅកបុងការ
ង្ោសនារកសង្មលងង្នប តរបស់គណ្បកសនង្ោ យទាងំង្នាោះបដរ។   

ម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ អបកសង្ងាតការណ៍្ខុមបស្រវវលទាងំ២០របូ រតូវ ន កព់រង្កយង្ៅ
តមការោិល័យង្ ោះង្នប តចំនួន២០ កបុងចំង្ណាមទីតងំការោិល័យង្ ោះង្នប តទាងំ ៣៦ ង្ៅកបុងឃំុសគុោះ នងិ
សង្កា តរ់កាធំ កបុងង្ខតថកំពងស់ពឺ ង្ដើមផសីង្ងាតការណ៍្ង្ៅង្លើការចូលរមួង្ ោះង្នប តរបស់ជនពិការ និងភាពមនិ
របរកតងី្កើតង្ឡើងង្ៅតមការោិល័យង្ ោះង្នប តទាងំង្នាោះ។ ខុមបស្រវវល នរកង្ឃើញថ្ន ជនពិការរបបវល
ជា២ ង្ៅ៣នាកប់៉ាុង្ណាត ោះ (កបុងង្នាោះមានស្រសថី១នាក)់  នង្ៅង្ ោះង្នប តង្ៅតមការោិល័យង្ ោះង្នប តបដល
 នសង្ងាតនីមយួៗ ង្លើកបលងបតការោិល័យង្លខ០១១៣ មានអបកង្ ោះង្នប តជាជនពិការចំនួន១៥នាក ់
(ស្រសថី៧នាក)់ ការោិល័យង្លខ០១២៤ មានអបកង្ ោះង្នប តជាជនពិការចំនួន៨នាក ់ (ស្រសថី២នាក)់  នងិ
ការោិល័យង្លខ០១១៧ មានអបកង្ ោះង្នប តជនពិការចំនួន៦នាក ់ (ស្រសថី២នាក)់។ ជនពិការបដលមកង្ ោះ
ង្នប តភាគង្រចើន រតូវ នកូនរបស់គ្មនជូ់នមក ខលោះជោិះរង្ទោះរញុ ខលោះកូនដឹកម្ដ និងង្លើកបយីកមកង្ ោះង្នប តបត  
មថង។ ពួកគ្មតរ់តូវ នរបធានការោិល័យអនុញ្ជដ ត និងសរមួលឲ្យ នង្ ោះង្នប តមុនង្ យមនិចា ំចឈ់រ
តរមងជ់ួរដូចមនុសសបដលមានកាយសមផទាធមមតទូង្ៅ។  

ង្រកាយពីកាលង្ ោះង្នប ត និងរាបស់នលឹកង្នប តរតូវ នបញ្ចបង់្ៅម្ងងទី២៩ បខកកា  អបកសង្ងាតការណ៍្
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ទាងំ២០នាក ់ នបនថសមាា សនជ៍នពិការចំនួន៨០នាក ់បដលកបុងង្នាោះមានស្រសថី២៨នាក ់(៤០នាកម់ានទឹកង្មម
ង្លើរមាមម្ដ និង៤០នាកង់្ទៀតមនិមានទឹកង្មម ) ង្ យមាប ក់ៗ រតូវតរមូវឲ្យសមាា សនជ៍នពិការ៤នាក។់ កបុង
ចំង្ណាមអបកផថល់ចង្មលើយទាងំ៤០នាក ់  មានមូលង្វតុ៣សំខាន់ៗ  បដលជរមុញឲ្យពកួគ្មតង់្ៅង្ ោះង្នប ត។ 
១៧នាក ់   នង្ឆលើយថ្ន ពួកង្គមានឯការរគបរ់គ្មន ់ ង្វើយមស្រនថីការោិល័យង្ ោះង្នប ត នបងាភាពង្កយ
រសួលឲ្យគ្មត ់នង្ ោះង្នប តមុន ង្ យមនិចា ំចត់រមងជ់ួរ។ ១៣ នាក ់  នង្ឆលើយថ្ន ពួកគ្មតង់្ៅង្ ោះង្នប ត
ង្ដើមផបីំង្ពញសិទនិ នងិកាតពវកិចចជាពលរដឌ ខណ្ៈង្ពលបដលជនពិការ១០នាក ់  នង្ឆលើយថ្ន គ្មតង់្ៅង្ ោះ
ង្នប ត ង្រពាោះវាមានារៈសំខានង់្វើយគ្មតច់ងង់្ឃើញមានការផ្ទល ស់បថូរតមរយៈការង្ ោះង្នប ត។ ជាកប់សថង 
ង្ោកអ ុ៊ុំរសី វុង ម៉ាុម អាយុ៦៩នប  ំ រស់ង្ៅកបុងសង្កា តរ់កាធំ រកុងចារមន  នមានរបាសនថ៍្ន ខញុ ំរតូវ ន
មស្រនថីការោិល័យង្ ោះង្នប តជួយ សរមួលឲ្យ នង្ ោះមុនង្គ ង្វើយខញុ ំមកង្ ោះង្នប តង្នោះ គឺខញុចំងប់ំង្ពញតួនាទី
ជាពលរដឌបខមរ និងចងង់្រជើសង្រ ើសង្មដឹកនាបំដលខញុងំ្ពញចិតថ។   

រូបភាពទ៩ី៖ ការចូលរមួរបស់ជនពកិារកបុងការង្ ោះង្នប ត 

  

១១.៥ ការចូលរមួរបស់ជនជាតងិ្ដើមភាគតចិ 
 ខុមបស្រវវល នង្ធវើការសិកាមយួង្ៅតំបនឥ់ានថបដលមានជនជាតិង្ដើមភាគតចិរស់ង្ៅង្រចើន ង្វើយ
ង្ៅកបុងង្នាោះបដរ ខុមបស្រវវលសង្ងាតង្ឃើញថ្ន ការចូលរមួរបស់ជនជាតិង្ដើមភាគតចិង្ៅមានកំរតិតិចតួចង្ៅ
ង្ឡើយ ដូចជា មានបតជនជាតិង្ដើមមយួរបូបតប៉ាុង្ណាត ោះបដល នជាបជ់ាសមាជិកគណ្កមមការឃំុសង្កា តង់្រៀបចំ
ការង្ ោះង្នប ត (គឃ/សប) បដលមានតួនាទីជាសមាជិកទទួលបនធុកការង្ករបណ្ថុ ោះបណាថ ល អបរ់ាំធារណ្ៈ 
និងពត័ម៌ានាធារណ្ៈ ង្ៅសង្កា តរ់មនា ង្ខតថមណ្ឍ លគិរ។ី ង្ យបឡកង្ៅឃំុអូរជុំ ង្ខតថរតនគិរ ីជនជាតិង្ដើម
ភាគតិចភាគង្រចើន នជាបជ់ាសមាជិកគណ្កមមការឃំុសង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គឃ/សប)។ 

 ខុមបស្រវវល នសវការជាមយួអងគការគ្មរំទសវគមនជ៍នជាតិង្ដើមភាគគិច (ICSO) កបុងការផលិត
សពតអបរ់ងំ្ដើមផងី្លើកទឹកចិតថឲ្យជនជាតិង្ដើមភាគគិចចូលរមួការង្ ោះង្នប ត២០១៣។   

ចំង្ពាោះការង្រជើសង្រ ើសគណ្ៈកមមការឃំុ សង្កា តង់្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គឃ/សប) ខុមបស្រវវល ន
សង្ងាតង្ឃើញថ្ន ង្ៅកបុងសង្កា តរ់មនា និងឃំុអូរជុំ មានអបក កព់ាកយចូលបំង្រ ើការង្ករមនិ នរគបច់នំួនតមការ
កំណ្តង់្នាោះង្ទសរមាបត់ំបណ្ងនីមយួៗ ម្នតំបណ្ងទាងំ ៥ (ង្បើង្ោងតមនីតិវធិី គឺរតូវង្រ ើសយក ៣នាក ់
សរមាប ់ ១តំបណ្ង)។ ង្ៅកបុងសង្កា តរ់មនា អបកបដល ន កព់ាកយបំង្រ ើការង្ករជាគឃ/សប មានបតចនំួន៧
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នាក ់(ស្រសថី ៦ នាក)់ ង្ៅកបុងង្នាោះ មានង្បកេជនជាជនជាតិង្ដើមភាគតចិចំននួ ១ នាក ់ នជាបប់ង្រមើការង្ករជា
សមាជិក គឃ/សប មានតនួាទីជាសមាជិកទទួលបនធុកការង្ករបណ្ថុ ោះបណាថ ល អបរ់ាំធារណ្ៈ នងិពត័ម៌ាន
ាធារណ្ៈ។ ង្ យបឡកង្ៅកបុងឃំុអូរជុំ រសុកអូរជុំ ង្ខតថរតនគីរ ី អបកបដល ន កព់ាកយ និងជាបជ់ា
សមាជិក គឃ/សប ភាគង្រចើនជាជនជាតិង្ដើមភាគតិច ង្ៅកបុងង្នាោះមានជនជាតិង្ដើមភាគតិចចនំួន ៤ នាក ់
 នជាបប់ង្រមើការង្ករជាសមាជិក គឃ/សប កបុងចំង្ណាមមុខដមបណ្ងទាងំ ៥។  

រយៈង្ពលយុទននាការង្ោយសនាង្ ោះង្នប ត មានរយៈង្ពល ៣០ គឺចាបង់្ផថើមពីម្ងងទី២៧ បខ មងុិនា 
ដល់ម្ងងទ២ី៦បខកកា  នប ២ំ០១៣។ កបុងដំណាកក់ាលង្នោះ ង្ៅសង្កា តរ់មនា និងឃំុអូរជុំ កបុងង្ខតថរតនគីរ ីមាន
គណ្បកសនង្ោ យចំនួន ២  នង្ធវើសកមមភាពង្ោសនារកសំង្ឡងង្នប តង្ៅទីង្នាោះ គឺមានគណ្បកសរបជា
ជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។ ង្ៅកបុងង្នាោះបដ រកស៏ង្ងាតង្ឃើញមានការចូលរមួសកមមភាពង្ោសនា
ជាង្រចើនពីជនជាតិង្ដើមភាគតចិផងបដរ ពីង្រពាោះង្ៅតំបនង់្នោះរបជាពលរដឌភាគង្រចើនជាជនជាតិង្ដើមភាគតិច។  

ម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ជាម្ងងង្ ោះង្នប ត នងិរាបស់នលឹកង្នប ត ង្ៅកបុងដណំាកក់ាលង្នោះ         
ខុមបស្រវវល ន កអ់បកសង្ងាតការណ៍្ចំននួ ២ ការោិល័យ  ង្ យកបុងង្នាោះ នសង្ងាតង្ឃើញថ្ន ង្ៅកបុងឃំុ
អូរជុំ សង្ងាតង្ឃើញមានជនជាតិង្ដើមភាគតចិ នង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប តរបបវល ៦០% ម្នរបជាពលរដឌរស់ង្ៅ
ឃំុង្នោះ។ ចំបណ្កឯង្ៅសង្កា តរ់មនា សង្ងាតង្ឃើញមានជនជាតិង្ដើមភាគតចិង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប តរបបវល 
៦២% ម្នរបជាពលរដឌរស់ង្ៅសង្កា តង់្នោះ។   

ង្បើតមការសមាា សនជ៍ាមយួរបជាពលរដឌជាជនជាតិង្ដើមភាគតិច បដល នង្ៅង្ ោះង្នប ត ពួកគ្មត់
ភាគង្រចើន នឲ្យដឹងថ្ន មូលង្វតុបដលនាងំ្អាយពួកគ្មតចូ់លរមួង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនប ំ
២០១៣ គឺចងម់ានអបកដឹកនាលំា មូល ឌ នមានការរកីចំង្រ ើន និងអភវិឌណន ៍និងបំង្ពញតនួាទីជារបជាពលរដឌ។ 
 ោ៉ា ងណាមញិ ង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ សរមាបរ់បជា
ពលរដឌបដលង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប តង្ៅឃំុសង្កា តទ់ាងំពីរង្នោះរបមាណ្៦០%។  

 ង្បើពិនិតយង្ៅង្លើចំនួនសនលកឹង្នប តមនិ នការវញិង្ឃើញថ្ន មណ្ឍ លបដលមានសនលឹកង្នប តមនិ នការ
ង្រចើន គឺភាគង្រចើនង្ៅតបំនប់ប៉ាកឥានថដូចជាមណ្ឍ លរតនគីរ ី មណ្ឍ លមណ្ឍ លគីរ ី មណ្ឍ លសធឹងបរតង នងិ
មណ្ឍ លង្កាោះកុង បដលភាគង្រចើនជាមណ្ឍ លបដលមានជនជាតិង្ដើមភាគតចិរស់ង្ៅង្រចើន។  
១១.៦ អបកង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប ត នងិការ តប់ងសិ់ទន ិ
 តរាងទ៦ី៖ ការចូលរមួរបស់របជាពលរដឌពីនប ១ំ៩៩៣ ដល់ ២០១៣ 

 1993 1998 2002 2003 2007 2008 2012 2013 

 Eligible 

voters 4,654,000 5,488,029 6,251,832 6,749,876 7,291,084 7,828,161 

8,894,219 9,509,732 

Registered 

voters 

4,764,430 5,395,595 5,190,307 6,341,834 7,799,371 8,125,529 9,203,493 9,675,453 

 

Registered 

102% 98% 83% 94% 107% 104% 104% 101% 
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voters 

 Voter 

turnout 

4,267,192 5,057,830 4,543,974 5,277,494 5,293,327 6,100,884 5,993,992 6,735,244 

 Voter 

turnout 

89.56% 93.74% 87.55% 83.22% 67.87% 75.08% 65.13% 69.61% 

តរាងទ៦ី៖ បង្កា ញថ្ន ចំននួម្នរបជាពលរដឌបដល នង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប ត នង្កើនង្ឡើងកបុងនប ងំ្ ោះ
ង្នប តនីមយួៗ (ង្លើកបលងការង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុសង្កា ត)់។ ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងណា ការង្ចញង្ៅ
ង្ ោះង្នប តរបស់របជាពលរដឌមានបត៦៩% ង្បើង្ធៀបនងឹនប ១ំ៩៩៣មាន ៨៩%។ បញ្ជា បញ្ជ ីង្ ម្ ោះ និងភាព
មនិរបរកតីមយួចំនួនបដលង្កើតង្ឡើងង្ៅម្ងងង្ ោះង្នប ត នង្ធវើឲ្យរបជាពលរដឌភាគង្រចើន តប់ងនូ់វសិទនិង្ ោះ
ង្នប តដូចជា ការលុបង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តង្ចញពីបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត ការមនិទទួល នបណ័្ត ពត័ម៌ានង្ ោះង្នប ត 
និងឯការសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្ផសងង្ទៀត។   

ខុមបស្រវវលរកង្ឃើញថ្ន មាន៤៨,៣%ម្នអបកអតង់្ ោះង្នប ត(អបកមនិមានទឹកង្មម ង្លើចងាុលម្ដ)  នង្ៅ
ដល់ការោិល័យង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថពួកង្គមនិអាចង្ ោះង្នប ត ង្ យារជួបឧបសគគ នងិបញ្ជា មយួចំនួនដូចជា 
ការរកង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តមនិង្ឃើញ គ្មម នបណ័្ត ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប ត រកការោិល័យមនិង្ឃើញ គ្មម ន
ឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ង្របើកបុងការង្ ោះង្នប ត និងមានឯការរគបរ់គ្មនប់តខុសទនិបនយ័។ ៤១,៥%ម្ន
អបកមនិ នង្ ោះង្នប ត នង្លើកង្ឡើងថ្ន ចងង់្ៅង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថពួកង្គមនិ នង្ៅ ង្ យាមនិ នចុោះ
ង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត មានជំងឺ ជាបរ់វល់កិចចការង្ករផធោះ មនិ នទទួលពត័ម៌ាន ចំណាយងវកិាង្រចើនង្ៅង្ ោះង្នប ត 
រពមទាងំមនិ នទទួលបណ័្ត ពត័ម៌ាន ង្វើយគិតថ្ន គ្មម នសិទនិង្ ោះង្នប ត។ ចំបណ្កឯ១០,២% ម្នមាច ស់ង្នប ត
បដលមនិ នង្ ោះង្នប តបដលពួកគ្មតម់និចងង់្ៅង្ ោះង្នប ត ង្ យារជាបរ់វល់ ការង្ ោះង្នប តមនិមានារៈ
សំខាន ់មនិចូលចិតថគណ្បកស និងង្បកេជនបដលឈរង្ ម្ ោះ និងមានង្គរ បម់និឲ្យង្ៅង្ ោះង្នប ត។ 

រកាវវិកទី៤៖ មូលង្វតុបដលមាច ស់ង្នប តមនិ នង្ ោះង្នប ត 

 
ង្ៅកបុងការរាវរជាវង្នោះបដរ ស្រសថីចំនួន២,០២៦នាក ់ ង្សមើនឹង ៥២,៤%ម្នអបកសមាា សនស៍របុ 

៤,១០៣នាក។់ កបុងចំង្ណាមស្រសថីបដលមនិ នង្ ោះង្នប ត(អបកបដលមនិមានទឹកង្មម ង្ៅរមាមម្ដ) មាន៤៩%ម្ន
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ស្រសថីមនិ នង្ ោះង្នប ត នង្លើកង្ឡើងថ្ន ពកួគ្មត ់នង្ៅដល់ការោិល័យបដរ ប៉ាុបនថមនិ នង្ ោះង្នប ត
ង្ យារបតជួបឧបសគគដូចជា ការរកង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តមនិង្ឃើញ គ្មម នបណ័្ត ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប ត 
រកការោិល័យង្ ោះង្នប តមនិង្ឃើញ គ្មម នឯការង្របើកបុងការង្ ោះង្នប ត និងមានឯការរគបរ់គ្មនប់តខុស
ទិនបនយ័។ ៤១,៧%ម្នស្រសថីមនិ នង្ ោះង្នប ត  នង្លើកង្ឡើងថ្ន ពួកង្គចងង់្ៅង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថមនិ នង្ៅ 
ង្ យារមនិ នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ជាបរ់វល់កិចចការផធោះ។ ៩%ម្នស្រសថីមនិ នង្ ោះង្នប ត  នង្លើកង្ឡើង
ថ្ន ពួកង្គមនិចងង់្ៅង្ ោះង្នប ត ង្ យារជាបរ់វល់ ការង្ ោះង្នប តមនិមានារៈសំខាន។់ 

ចំបណ្កឯការមនិ នង្ៅង្ ោះង្នប តរបស់យុវជនវញិ កបុងចំង្ណាមយុវជន៥០,៦% បដល នផថល់
បទសមាា សន ៍  នផថល់មូលង្វតុដូចជា ៤៥,៥%ម្នយុវជនបដលមនិ នង្ ោះង្នប ត  នង្លើកង្ឡើងថ្ន ពួក
ង្គ នង្ៅដល់ការោិល័យង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថជួបឧបសគគមនិ នង្ ោះង្នប ត ង្ យារមូលង្វតុមយួចំននួដូច
ជា គ្មម នឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្សរមាបក់ារង្ ោះង្នប ត រកង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តមនិង្ឃើញ( តង់្ ម្ ោះពបីញ្ជ ី) 
ខុសទិនបនយ័ង្ៅកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត មនិមានបណ័្ត ពត័ម៌ានង្ ោះង្នប ត មស្រនថីការោិល័យមនិអនុញ្ជដ តឲ្យង្ ោះ
ង្នប ត និងការោិល័យមានភាពរង្ញ៉ារម្ញ៉ា។ ៤៥%ម្នយុវជនមនិ នង្ ោះង្នប ត  នង្លើកង្ឡើងថ្ន មាន
បំណ្ងចងង់្ៅង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថមនិ នង្ៅង្ ោះង្នប ត ង្ យារមនិ នង្ៅចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ង្ៅនង យពីទី
តងំបដលរតូវង្ ោះង្នប ត ជាបរ់វល់ការង្ករ ឬការសិកា រតូវចំណាយងវកិាង្រចើនង្ដើមផងី្ៅង្ ោះង្នប ត រងយនថ
ឈបួលង្ឡើងម្ងល មនិ នទទលួបណ័្ត ពត័ម៌ានង្ ោះង្នប តង្វើយគិតថ្ន ខលួនគ្មម នសិទនិង្ ោះង្នប ត។ ៩,៥%ម្នយុវ
ជនមនិ នង្ ោះង្នប ត  នង្លើកង្ឡើងថ្នពួកង្គមនិចងង់្ៅង្ ោះង្នប ត ង្ យារពួកង្គគិតថ្នង្ៅង្ ោះង្នប ត
ង្ដើមផអីវី(មនិមានារៈសំខាន)់ មនិចូលចតិថគណ្បកស និងង្បកេជនបដលឈរង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត និងមានង្គរ ប់
មនិឲ្យង្ៅង្ ោះង្នប ត។ 

តមចង្មលើយរបស់អបកផថល់បទសមាា សនទ៍ាងំ៤០នាក ់បដលមនិ នង្ៅង្ ោះង្នប តកាលពីម្ងងទី ២៨ បខ
កកា  នប ២ំ០១៣  នបង្កា ញឲ្យង្ឃើញថ្ន ១៦នាក ់នង្ឆលើយថ្ន ពួកង្គមនិង្ចញង្ៅង្ ោះង្នប តង្ យារ
ចាស់ជរា នងិមានជំងឺរបចាកំាយមនិអាចង្ៅង្ ោះង្នប ត ន)។ ជាកប់សថងដូចជាករណី្ង្ោកោយ គ្ម ំ ខន 
អាយុ៧៥នប  ំ រស់ង្ៅកបុងសង្កា តរ់កាធំ ជាជនពិការបភបកទាងំពីរ។ ង្ោកោយ នង្លើកង្ឡើងថ្ន ង្ោកោយ
មនិ នង្ៅង្ ោះង្នប តង្ោកោយចាស់ជរាង្ដើរមនិរចួ ង្វើយកូនគ្មតរ់វល់ង្ធវើការង្ៅនង យ។ បបនទមពីង្នោះ
ង្ទៀត អ ុ៊ុំរសី ជា អាយុ៤៦នប  ំ ជាជនពិការង្ជើងខាងង្ឆវង  នមានរបាសនថ៍្ន គ្មតម់និ នង្ ោះង្នប តង្ទ 
ង្ យារបតគ្មតម់និង្ឃើញមានង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត និងមនិ នទទួល នបណ័្ត ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប ត
ផងបដរ។ អ ុ៊ុំរសីឆងល់ណាស់ថ្ន ង្វតុអវី នជាគ្មតម់និមានង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តវបឹងង្គ ង្បើគ្មតង់្ទើបបត នង្ ោះ
ង្នប តរចួកាលពីនប ២ំ០១២។  

ចំបណ្កជនជាតិង្ដើមភាគតិចមនិ នង្ ោះង្នប តចនំួន៥៣ នាក ់ បដល នផថល់បទសមាា សន ៍ន
បង្កា ញថ្ន មូលង្វតុសំខានម់និ នង្ ោះង្នប តង្ យារ ពួកង្គមនិ នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត និងការរក
ង្ ម្ ោះរបស់ពួកង្គង្ៅកបុងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្នប តមនិង្ឃើញ។ 

ជាមយួគ្មប ង្នាោះបដរខុមបស្រវវលក ៏នង្ធវើការសមាា សនជ៍ាមយួរកុមជនបង្ណ្ថ ញង្ចញ ចនំួន ៣៩ នាក ់
(រសីចំនួន២១នាក)់ បដលមនិ នង្ៅង្ ោះង្នប ត ង្ៅកបុងង្នាោះពួកគ្មត ់នង្ឆលើយថ្ន មានកតថ សំខាន់ៗ មយួ
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ចំនួនដូជា ទ១ី.រកង្ ម្ ោះមនិង្ឃើញ ទី២.គ្មម នឯការបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ និងទី៣.ខុសទិនបយ័ ង្វើយមស្រនថី
ការោិល័យមនិអនុញ្ជដ តឲ្យង្ ោះង្នប ត។ 
 ការសិការាវរជាវអបកមនិ នង្ ោះង្នប តង្នោះ ខុមបស្រវវល នង្ធវើការសិការាវរជាវតមលកេណ្ 
បង្ចចកង្ទសកុំពយូទរ័សទិតិតមចំនួនការោិល័យកបុងមណ្ឍ លនីមយួៗចនំួន១,៤៧០ការោិល័យជាការោិល័យ
សំណាកង្ចញពីការោិល័យសរបុទូទាងំរបង្ទស១៩,០០៩ការោិល័យ។ ការោិល័យសំណាករតូវ ន
កំណ្តង់្ចញពីអបក នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តសំណាកសរបុ៦៨៧,០៧៩នាក ់ កបុងចងំ្ណាមអបក នចុោះង្ ម្ ោះ 
ង្ ោះង្នប តសរបុចំនួន៩,៦៧៥,៤៥៣នាក។់ ការសិការាវរជាវង្នោះ អបកសង្ងាតការណ៍្ខុមបស្រវវលមាប ករ់តូវ
សមាា សនអ៍បកបដលមនិ នង្ៅង្ ោះង្នប ត ឬអបកមនិមានទឹកង្មម ង្ៅរមាមម្ដពី៤ង្ៅ៦នាកង់្ៅម្ងងបនាធ បព់ីម្ងង
ង្ ោះង្នប ត។ 

ង្ោងតមការចុោះផាយកាលពីម្ងងទី០៦ បខសីោ នប  ំ២០១៣ របស់កាបសតឌឺង្ខមបឌូាង្ដលី គណ្
បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នទទួលពាកយបណ្ថឹ ងពាកព់ន័ននឹងការ តសិ់ទនិង្ ោះង្នប តរបស់របជាពលរដឌកមពុជាចនំួន  
១៨,៤០០ ពាកសបណ្ថឹ ង។ កបុងចំង្ណាមពាកសបណ្ថឹ ងខាងង្លើ ខុមមបស្រវវល នយកពាកយបណ្ថឹ ងចំនួន ១០៦
ពាកយបណ្ថឹ ង មកង្ធវើការសិកា ង្ៅកបុងង្នាោះង្យើងសង្ងាតង្ឃើញថ្ន មានបណ្ថឹ ងចនំួន៦៧ទាកទ់ងង្ៅនងឹការ
 តង់្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តពីបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត ៣បណ្ថឹ ងទាកទ់ងង្ៅនឹងមស្រនថីការោិល័យមនិអនុញ្ជដ តឲ្យង្ ោះ
ង្នប តង្ យារមនិមានបណ័្ត ពត័ម៌ាន និង៤បណ្ថឹ ងង្ទៀតទាកទ់ងង្ៅនឹងង្ ម្ ោះរបស់ពួកង្គរតូវ នអបកង្ផសង
ង្ ោះជំនួស។  

១២. ការចលូរមួរបស្គ់ណបកពនបោបាយ 
១២.១ ការងយចុោះចនំនួគណ្បកសនង្ោ យកបុងការរបកតួរបបជង 
 ង្បើង្ោងតមតរាងខាងង្លើ ចាបត់ងំពីនប ២ំ០០៣មក ការចូលរមួរបស់គណ្បកសនង្ោ យកបុង
ការរបកួតរបបជងសំរាបក់ារង្ ោះង្នប តកានប់តមានការងយចុោះ។ មានកតថ ជាង្រចើនបដលនាឲំ្យមានការងយចុោះ
ចំនួនគណ្បកសនង្ោ យកបុងការរបកួតរបបជងការង្ ោះង្នប ត។ សំរាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង
រាស្រសថនីតិកាលទ៥ីនប ២ំ០១៣ង្នោះ មានគណ្បកសនង្ោ យចំនួន៨ប៉ាុង្ណាត ោះ នចុោះង្ ម្ ោះសរមាបក់ាររបកួត
របបជងបដលកបុងង្នាោះមាន គណ្បកសរបជាជនកមពុជា គណ្បកសសញ្ជជ តកិមពុជា គណ្បកសវវ ើនសិុនបុិច គណ្
បកសាធារណ្រដឌរបជាធិបង្តយយ គណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ គណ្បកស
បខមរឈបរ់ក និងគណ្បកសបខមរអភវិឌណនង៍្សដឌកិចច។  

ការវវិតថនចុ៍ងង្រកាយម្នគណ្បកសនង្ោ យមយួចំននួ តមរយៈការរបួរមួគ្មប  នង្ធវើឲ្យគណ្បកស
សម រងសុ ី គណ្បកសសិទនមិនុសស និងគណ្បកសជាតនិិយម (អតីតគណ្បកសនង្រាតថមរណ្ឫទន)ិ នឹងមនិចូលរមួ
 កង់្បកេជនរបកួតរបបជងកបុងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទី៥ ខាងមុខង្នោះង្ទ ង្រពាោះថ្ន 
ពួកង្គនឹងឈរង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្បកេជនតណំាងរាស្រសថរមួគ្មប  ដូចជាគណ្បកសសម រងសុ ីនងិគណ្បកសសិទនមិនុសស
នឹងឈរង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្បកេជនតំណាងរាស្រសថរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។ ចំបណ្កឯគណ្បកសជាតនិិយម
វញិនឹងឈរង្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្បកេជនតណំាងរាស្រសថរបស់គណ្បកសវ វុនសិុនបុចិ។ 
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មានការង្លើកង្ឡើងរបស់គណ្បកសនង្ោ យមយួចំននួ បដលធាល ប ់នចុោះង្ ម្ ោះកបុងការរបកតួ
របបជងសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តមុនៗ ង្វើយមានការាធ កង់្សធើរកបុងការចូលរមួកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តង្រជើស
តងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ីនប ២ំ០១៣ ង្ យារបតមានបញ្ជា មយួចនំួនបដលគតិថ្ន មនិទានម់ាន
យុតថិធមក៌បុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត ដូចជារបពន័នផសពវផាយមនិង្សមើភាព (ង្រពាោះការអនុវតថកនលងមកគណ្បកស
មាននិនាប ការមនិរសបគណ្បកសកានអ់ំណាច ជាពិង្សសមនិអាចសំុង្បើកាទ នីយវទិយុ ឬទូរទសសន ៍ន) បញ្ជា
គំរាមកំបវង/ង្រ ើសង្អុើង បញ្ជា ភាពមនិរបរកតីកបុងការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត 
(អតតីទរមង១់០១៨) បញ្ជា ទិញទឹកចតិថអបកង្ ោះង្នប តតមរយៈអំង្ណាយ បញ្ជា ម្នការចំណាយធនធានងិវកា
ង្លើសលុបរបស់គណ្បកសធំៗ កបុងកំឡុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត (ង្ យារកមពុជាមនិទានម់ានចាបស់ថីពី
វិរញ្ដ វតទុគណ្បកសនង្ោ យ)។ ង្ យបឡកបញ្ជា របូមនថម្នការគណ្នាអាសនៈ ោកម់និមានភាពយុតថិធម៌
សរមាបគ់ណ្បកសតូចៗ ជាពិង្សសមនិមានការង្លើកទឹកចិតថពីរដឌ និងអាជាញ ធររគបលំ់ កថ់្នប ករ់សបតម
មារត៤ម្នចាបស់ថីពីគណ្បកសនង្ោ យ។ ការង្ ោះរាយបណ្ថឹ ងមនិយុតថិធម ៌ បដលគួរបតមានាទ បន័ឯក
រាជយង្ផសងង្ទៀតជាអបកង្ ោះរាយ និងពនិិតយការង្កររបស់គ.ជ.ប នងិការមនិទុកចិតថកបុងការយកធនធានរបស់
រដឌបំង្រ ើឲ្យគណ្បកសកានអ់ណំាច។ 

ចំបណ្កឯនីតិវធិីកបុងការចុោះបញ្ជ ីង្បកេជនគណ្បកសនង្ោ យមានភាពសមុគាម ញ ដូចជារយៈង្ពល
ម្នការចុោះបញ្ជ ីង្បកេជន រពមទាងំការតរមូវឲ្យតមាល់រ កជ់ាមុនកបុងរតនាគ្មរជាតិចំនួនដបរ់ ោំន 
(១៥,០០០,០០០ង្រៀល) ង្វើយរ កត់មាល់ង្នោះរតូវ នបងវិលជូនង្ៅាមុគីណ្បកសនង្ោ យវញិ កបុង
ករណី្បដលគណ្បកសនង្ោ យង្នាោះ នទទួលសនលកឹង្នប តោ៉ា ងតិចបីភាគរយ(៣%) ម្នចំននួសនលឹកង្នប ត
 នការ ឬ នអាសនៈមយួកបុងរដឌសភា។  

ឧបសគគទាងំអស់ខាងង្លើង្នោះ បដលជំរញុឲ្យការចូលរមួរបស់គណ្បកសបដលមនិមានអាសនៈកបុងរដឌ
សភាមយួចំនួនមនិចូលរមួរបកួតរបបជងសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ីនប ំ
២០១៣ ង្ យមានការងយចុោះជាងការង្ ោះង្នប តនប មំនុៗ  

១២.២ ការង្កើនង្ឡើងម្នចនំនួង្បកេជនស្រសថី 
 ង្ោងតមលទនផលផលូវការម្នការចុោះបញ្ជ ីគណ្បកសនង្ោ យឈរង្ ម្ ោះ និងបញ្ជ ីង្បកេជនរបស់គ
ណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត កាលពីម្ងងទី២៧ បខឧសភា នប ២ំ០១៣ សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើស
តងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ីង្នោះ ង្បកេជនស្រសថីង្ពញសិទនិមានចំននួ ១៦៨នាក ់ (១៨,៩៦%) ម្នចំនួន
ង្បកេជនរបុស រសីសរបុ៨៨៦នាក។់ តួង្លខង្នោះមានការង្កើន ៤,១៦% ព១ី៤,៨០% (នីតិកាលទី៤ នប ំ
២០០៨) ង្ៅ១៨,៩៦% (នតីិកាលទី៥ នប ២ំ០១៣) ប៉ាុបនថវាង្ៅបតជាចំនួនតចិតួចង្ៅង្ឡើយបដលមនិទាន ់ន
សង្រមចដល់ង្គ្មលង្ៅអភវិឌណនស៍វវតសវ៍កមពុជា (CMDG) បដល នកំណ្តថ់្នង្ៅនប ២ំ០១៥ មស្រនថីជាប់
ង្នប តជាស្រសថីង្ៅថ្នប កជ់ាតិោ៉ា ងតិច៣០%។  
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 មុនការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនតីិកាលទ៥ី ង្បើង្ទាោះបីជាមានការង្ធវើយុទននាការតមរយៈ
សិកាេ ាោ កិចចពិភាកាតុមលូ កិចចសនធនា និងង្ចញង្សចកថីបងលងការណ៍្រមួរបស់អងគការសងគមសីុវលិ13 ង្ដើមផី
បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លគណ្បកសនង្ោ យ និងគ.ជ.ប កបុងការ កង់្បកេភាពស្រសថីឈរង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្ៅង្លខង្រៀង
ខាងង្លើោ៉ា ងង្ោច ៣០%  ង្ដើមផផីថល់ឳកាសដល់ស្រសថីមានលទនភាពជាបង់្នប ត និង ករ់បពន័នកូតង្ៅកបុង
ចាបង់្ ោះង្នប ត។  
 ជាសរបុ តួង្លខកបុងការ កង់្បកេជនស្រសថីឈរង្ ម្ ោះ ង្បើង្ទាោះបីជាមានការង្កើនង្ឡើង ប៉ាុបនថលទនភាព
បដលអាចឲ្យស្រសថីជាបង់្នប តង្រចើន ង្ៅកបុងកំរតិគួរឲ្យកតសំ់គ្មល់ ង្ យារបតគណ្បកសនង្ោ យពីរបដល
មានរបជារបិយភាព ង្វើយសងឃមឹថ្ន នឹងអាចទទួល នអាសនៈង្ៅកបុងរដឌសភា ោកម់និង្លើកទឹកចិតថកបុង
ការ កង់្បកេជនស្រសថីង្ៅកបុងបញ្ជ ីង្បកេជនរបស់គណ្បកស។ ង្ៅកបុងការ កង់្បកេជនឈរង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្នោះ
បដរ គណ្បកសនង្ោ យចនំួនពីរគឺគណ្បកសវវ ើនសិុនបុចិ និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ន កង់្បកេជនស្រសថី
ឈរង្ ម្ ោះតិចជាងង្គរបមាណ្ ១២នាក ់ង្សមើនឹង៩,៧៥% កបុងចំង្ណាម៨គណ្បកសនង្ោ យបដល នចុោះ
បញ្ជ ីចូលរមួរបកួតរបបជងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ីនប ២ំ០១៣។ ប៉ាុបនថការ ក់
ង្បកេជនស្រសថីឈរង្ ម្ ោះង្ៅកបុងការង្ ោះង្នប តរបស់គណ្បកសវវ ើនសិុនបុចិមានការង្កើនង្ឡើង ២% ង្បើង្ធៀបង្ៅ
នឹងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនតីិកាលទ៤ីនប ២ំ០០៨ មានបត៨%។ រឯីគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ
បដលង្ទើបបង្ងាើតងមកីបុងការរមួបញ្ចូ លរវាងគណ្បកសពីរគឺគណ្បកសសមរងសុ ី និងគណ្បកសសិទនិមនុសស ន ក់
ង្បកេជនស្រសថីតិចតួចបផុំតបត១២នាក ់ ង្សមើនឹង៩,៧៥% បដលមានការងយចុោះចនំួន១១នាកង់្បើង្របៀបង្ធៀបនឹង
នីតិកាលទ៤ី នប ២ំ០០៨ គណ្បកសទាងំពីរង្នោះបូកបញ្ចូលគ្មប ង្បកេជនស្រសថីមានចនំួន២៣នាក(់គណ្បកសសមរ
ងសុ ី ១៧នាក ់ ង្សមើនងឹ១៣,៨២% និងគណ្បកសសិទនិមនុសស៦នាកង់្សមើនងឹ៤,៨៧%។ ចំបណ្កឯការ ក់
ង្បកេជនស្រសថីរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជាមនិមានអវីបរបរបួលង្ទគឺង្ៅរបមាណ្១៦% ដបដលសរមាបក់ារ
ង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ីនប ២ំ០១៣ ង្បើង្ធៀបនឹងការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង
រាស្រសថនីតិកាលទ៤ីនប ២ំ០០៨។  
 គណ្បកសសញ្ជជ តិកមពុជា ន កង់្បកេជនស្រសថីង្ពញសិទនចិនំួន២១នាក ់ ង្សមើនឹង១៧% ង្វើយគណ្
បកសាធារណ្រដឌរបជាធិបង្តយយ ន កង់្បកេជនស្រសថីង្ពញសិទនិចំនួន៣៧នាក ់ ង្សមើនងឹ៣៥% ចំបណ្កឯបខមរ
អភវិឌណនង៍្សដឌកិចច ន ក២់០នាក ់ ង្សមើនឹង៤៤% (កបុងចំង្ណាមង្បកេជនង្ពញសិទនសិរបុង្ៅកបុងគណ្បកស
ខលួន)។ រឯីគណ្បកសបខមរឈបរ់ក កច់ំននួ៣១នាក ់ ង្សមើនឹង២៥% និងគណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយ
 ន កង់្បកេជនស្រសថីង្ពញសិទនិ១៥នាក ់ ង្សមើនឹង១២%។ ង្បើតមតួង្លខង្នោះ គណ្បកសតូចៗ ឬគណ្បកស
បដលពុំសូវមានរបជារបិយភាព ន កង់្បកេជនស្រសថីកបុងបញ្ជ ីង្បកេជនមានចំនួនង្រចើនជាងគណ្បកសបដលមាន
របជារបិយភាពបដលសងឃមឹថ្ននឹងទទួល នអាសនៈកបុងរដឌសភា។   
 ចំនួនង្បកេជនស្រសថីបដលមានភាគរយង្រចើនជាងង្គង្ៅតមបណាថ ង្ខតថចនំួន១០ ដូចជាង្ខតថមណ្ឍ លគិរ ី
៣៣,៣៣%, ង្ខតថកណាថ ល ២៩,៥៤%, ង្ខតថង្កាោះកុង ២៨,៥៧%, ង្ខតថរតនគិរ ី២៨,៥៧%, ង្ខតថាវ យង្រៀង 
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២៥,៧១%, រាជធានីភបងំ្ពញ ២៥%, ង្ខតថ តដ់ំបង ២៣,២១%, ង្ខតថង្ពាធិាត ់ ២១,៨៧%, ង្ខតថកពំង់
នប ងំ ២១,៨៧%, និងង្ខតថកពំងធ់ំ ២០,៨៣%។    
១៣. ការចលូរមួរបស្ភ់ាគីពាកព់ន័ធកនុងការស្បងាតការណប៍បាោះបនន ត 
១៣.១ អបកសង្ងាតការណ៍្ជាត ិ
តរាងទ៤ី៖ ចំនួនអបកសង្ងាតការណ៍្ជាត ិ
 1993 1998 2002 2003 2007 2008 2012 2013 
អងគការ N/A 18 N/A 102 33 72 24 35 
អបកសង្ងាតការណ៍្ N/A 83,665 39,948 29,637 19,121 31,262 14,778 40,287 

 សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី នប ២ំ០១៣ ង្ោងតមរ យការណ៍្
របស់គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប)  នង្ចញកាតសង្ងាតការណ៍្សរមាបអ់បកសង្ងាត
ការណ៍្ជាតិរបមាណ្៤០,២៨៧នាក ់ ង្ យកបុងង្នាោះមានអបកសង្ងាតការណ៍្ចល័តរបមាណ្១៤៥នាក ់ ង្ យ
ង្ចញពីអងគការាទ បន័ចនំួន៣៥។ ង្ យបឡកគណ្បកសសមរងសុ ី នងិគណ្បកសសិទនមិនុសសក ៏ន កអ់បក
សង្ងាតការណ៍្ជាតិង្ៅកបុងការង្ ោះង្នប តង្នោះបដរ។  

១៣.២ អបកសង្ងាតការណ៍្អនថរជាត ិ
 ង្បើង្ធៀបង្ៅនឹងការង្ ោះង្នប ងអាណ្តថិមនុៗ ចនំួនអបកសង្ងាតការណ៍្អនថរជាតិមានការងយចុោះោ៉ា ង
ង្រចើនមករតឹមបត២៩២នាកស់រមាបក់ារង្ ោះង្នប តកបុងនប ២ំ០១៣ង្នោះ ជាពិង្សសសវភាពអឺរ ៉ាបុពុំ នបញ្ជូ ន
អបកសង្ងាតការណ៍្មកសង្ងាតកបុងនប ងំ្ ោះង្នប តង្នោះង្ទ ង្នោះកង៏្ យារបតអនុាសនប៍ដលរកុមអបកសង្ងាត
ការណ៍្របស់ខលួន នង្ធវើង្ឡើងកាលពីនប ២ំ០០៨ មនិរតូវ នទទួលយក។   ដូង្ចបោះង្វើយគណ្ៈកមាម ធិការជាតិ
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) ក ៏នអង្ញ្ជ ើញអបកសង្ងាតការណ៍្អនថរជាតិមករតួតពនិតិយសកមមភាពង្ ោះង្នប ត 
ដូចជាាទ បន័សនបិសីទនអនថរជាតិសថីពីគណ្បកសនង្ោ យអាសីុ (ICCAP) និងអងគការទសសននង្ោ យអបក
របជាធិបង្តយយអាសីុ ៉ា សីុវវិកអនថរជាត ិ(CAPDI) ង្ យទទួល នការរា៉ា បរ់ងបផបកចណំាយពីគណ្បកសរបជា
ជនកមពុជា14។  

គួរឲ្យកតសំ់គ្មល់បដរថ្ន ង្នោះជាការអនុវតថនប៍ដលពុំមានលកេណ្ៈរតឹមរតូវតមសថង ់អនថរជាតិបដល
អបកសង្ងាតការណ៍្អនថរជាតិបដលមានការអង្ញ្ជ ើញពីគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ប៉ាុបនថបបរជាគ្មរំទ
ចំណាយង្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្ៅវញិ បដលង្នោះបង្កា ញពីភាពមនិអពារកតឹយភាពរបស់អបកសង្ងាត
ការណ៍្អនថរជាតិកបុងការសង្ងាតដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តទាងំមលូរចួង្ៅង្វើយ។ 
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 កាបសតង្ខមបូឌាង្ឌលីង្ចញម្ងងទី៣០ បខកកា  នប ២ំ០១៣ 
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របូភាពទី១០៖ អបកសង្ងាតការណ៍្អនថរជាតិអង្ញ្ជ ើញសង្ងាតការណ៍្ង្ ោះង្នប តង្ យគ.ជ.ប  
ប៉ាុបនថងវកិារគ្មរំទង្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា 

  

តរាងទី៧៖ ចនំួនអបកសង្ងាតការណ៍្អនថរជាត ិ

1993 1998 2002 2003 2007 2008 2012 2013 
N/A 5,389 76,006 86,990 104,450 131,534 118,810 292 

១៤. ទាំនាស្ប់្កាយបពលបបាោះបនន ត 
ជង្មាល ោះម្នការង្ ោះង្នប តជាតិ កបុងបខកកា  នប ២ំ០១៣ ង្ៅកមពុជា  នវវិតថនប៍នថិចមថងៗអាចង្ៅជា

វបិតថិនង្ោ យ។ ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងង្នោះកថី ជង្មាល ោះ ឬ/នងិវបិតថនិង្ោ យង្ៅកបុងរបង្ទសកមពុជា គឺមនិបមនជា
ង្លើកដំបូងង្ឡើយង្រពាោះវាធាល បង់្កើតង្ឡើងតងំពសីមយ័សស្រង្កគ មរតជាកត់ងំពីទសវតសនប ១ំ៩៧០ កមពុជាមាន
វបិតថិនង្ោ យ ង្ យភាជ បក់ារតស ូដង្ណ្ថើ មអំណាចនង្ោ យង្ យអាវធុ និងង្រកាយមកង្ទៀតបនាធ បព់ី
ដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តកបុងនប ១ំ៩៩៣ រវូតមកដល់បចចុបផនប កមពុជាជួបរបឈមជង្មាល ោះង្ ោះង្នប ត ង្វើយ្ន
ង្ៅរកជង្មាល ោះ ឬជាបគ់្មងំនង្ោ យកបុងរយៈង្ពលខលី។  

ជង្មាល ោះង្ ោះង្នប តង្លើកង្នោះរ កដណាស់ថ្ន  នចាបព់នលកតងំពីការង្រៀបចំមុនង្ពលង្ ោះង្នប ត។ ជា
ការពិត ការចាតប់ចងការង្ ោះង្នប តង្ៅកមពុជាកបុងនប ២ំ០១៣ មនិទានម់ានភាពង្សរ ីនិងយុតិថធម ៌ង្ យារខវោះ
ខាតការរបកួតរបបជងង្លើទីោនង្ ោះង្នប តដរ៏តឹមរតូវ។ គណ្បកសមនិកានអ់ណំាច ជាពិង្សសគណ្បកស
សង្ស្រង្កគ ោះជាត ិនតាូញបតារង្លើចំណុ្ចសំខាន់ៗ ទាកទ់ងនងឹសមាសភាពសមាជិករបស់គណ្ៈកមាម ធិការជាតិ
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គ.ជ.ប) និងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប ត រពមទាងំការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្
សរមាបប់ង្រមើឱ្យការង្ ោះង្នប ត។ សមាជិក គ.ជ.ប ទាងំ៩ រតូវ នង្រជើសង្រ ើសោ៉ា ងសមាង ត ់និង/ឬង្រជើសតងំ
ង្ យរ ឌ ភ ិលគណ្បកសរបជាជនកមពុជា (រដឌមស្រនថីរកសួងមោម្ផធ     គណ្ៈរដឌមស្រនថី និងសមាជិករដឌសភា
របស់បកសរបជាជនកមពុជា)។ ង្ទាោះបីជាគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នង្សបើង្ដើមផពីនារង្ពលង្ ោះង្នប ត ង្ដើមផងី្រៀប
ចំការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្ឡើងវញិ ធានាគុណ្ភាពម្នបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តងមីមយួ បតសំង្ណ្ើ ង្នោះមនិរតូវ
 នយកចិតថទុក កង់្ ោះរាយង្ឡើយ។  

រាបច់ាបព់កីារង្រជើសង្រ ើស និងការបតងតងំសមាសភាពម្ន គ.ជ.ប នងិមស្រនថីង្ ោះង្នប តរគបលំ់ បថ់្នប ក់
កម៏និរតូវ នង្ឆលើយតបនឹងអនុាសនរ៍បស់អបកជំនាញការង្ករង្ ោះង្នប តជាត ិ អនថរជាតិ និងការខកខានមនិ
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 នកំបណ្ទរមងា់ទ បន័អាជាញ កណាថ លមយួង្នោះ ការលុបង្ ម្ ោះង្មដឹកនាគំណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ បដលជា
គណ្បកសជំទាស់រ ឌ ភ ិលដធ៏មំយួ និងជាគូរបបជងង្សមើកមាល ងំគ្មប  គឺជាការយកង្របៀបខាងយុទនាស្រសថង្ យ
ង្ចតនាមនិរតឹមរតូវង្ យគ.ជ.ប បដលជាាទ បន័ទទលួាគ ល់ និងរបកាសង្ជាគជយ័របស់គណ្បកសកាន់
អំណាច។ បបនទមទំនាស់ង្នាោះង្ទៀត ការខវោះខាតទំនុកចិតថ និងទំនាស់បបបបុគគលរវាងង្មដឹកនា ំនង្កើនង្ឡើង។ 
គណ្បកសកានអ់ំណាចរតូវ នង្គង្ជឿជាកថ់្ន  នគ្មរំទពីង្រកាយខបងយុទននាការរបនងំនឹងង្មដឹកនាគំណ្បកស
សង្ស្រង្កគ ោះជាតជិាបនថបនាធ ប ់ ដូចជា ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន  នបងលងង្ៅកបុងពិធបីញ្ចុ ោះខណ្ឍ សីមាង្ៅ
វតថមងគលវងស កបុងង្ខតថកំពងច់ាម កាលពមី្ងងទ៣ី០ បខឧសភា នប ២ំ០១៣ ថ្ន ង្ៅង្ពលង្ោក កឹម សុខា រត
ឡបម់កពីសវរដឌអាង្មរកិវញិ របជាពលរដឌនឹងង្ធវើ តុកមមរបនងំនឹងង្ោក របសិនង្បើង្ោក កឹម សុខា មនិ
ង្ធវើការសំុង្ទាសរបជាពលរដឌទាកទ់ិននឹងការបករាយអពំីគុកទួលបសលង និងកងទព័ង្វៀតណាម។ មនិយូរ
ប៉ាុនាម ន ង្ៅម្ងងទី៩ បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ង្ោក ជុំ មុ ី ជាអតីតអបករងង្រគ្មោះង្ៅកបុងរបបបខមររកវម និងជា
របធានសមាគមង្កសមកានថ  នដឹកនា ំតុកមមកបុងរកុងភបងំ្ពញបដលមានអបកចូលរមួរាបព់ានន់ាក។់ មានការ
ផាយផ្ទធ ល់ពី តុកមម និងការបរោិរតមរយៈទូរទសសន ៍យន័ជាង្លើកដំបូង ង្ដើមផរីបនងំនឹងង្ោក កឹម សុ
ខា អនុរបធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។  តុកមមង្នោះរតូវ នមស្រនថីសំខាន់ៗ របស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា 
ដូចជា សមាជកិសភាគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ោក ជាម ង្យៀប ង្ោក ្ង វនុ ... ក ៏នអោះអាងថ្ន 
ចូលរមួ តកមមង្នោះបដរ។ ជាងង្នោះង្ៅង្ទៀត ការបរោិររបនងំនឹងអនុរបធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ករ៏តូវ
 នអុកឡុកង្ យស្រសថីមាប កប់ដលអោះអាងថ្ន ស្រសថីកំណានជ់ាង្រចើនង្លើកកបុងង្ពលបដលង្ោកចុោះង្ធវើង្វទិកាង្ផសង
ៗជាមយួរបជាពលរដឌ។  

ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងណា ាទ នការណ៍្មុនម្ងងង្ ោះង្នប តោក ់នធូររាលបនថិច ខណ្ៈបដលង្ោក 
នាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន  នង្សបើង្ៅរពោះមោកសរតង្ដើមផរីពោះរាជទានការង្លើកបលងង្ទាសដល់របធានគណ្
បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ោក សម រងសុ ីកបុងអំឡុងង្ពលង្ោសនាង្ ោះង្នប ត។ ការនិវតថនចូ៍លរសុកវញិរបស់ង្មដឹក
នាគំណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ បដលមានអបកគ្មរំទគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិរាបសិ់បមុនឺនាក ់នចូលរមួអបអរ និង
ាវ គមន ៍  នកាល យជាសញ្ជដ ណ្វវិតថនម៍្នដំង្ណ្ើ ររបជាធិបង្តយយង្ៅកមពុជា ខណ្ៈសងគមសីុវលិក ៏នសបមថង
ការាទរចំង្ពាោះកិចចសរមបសរមួលនង្ោ យមយួង្នោះ។ យុវជនជាង្រចើនមុនឺនាក ់ ង្ចញមុខដបងាតមដងផលូវ 
និងង្របើរ ស់របពន័នផសពវផាយសងគមបវវសប ុក ង្ដើមផបីញ្ជជ កព់ីការគ្មរំទគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្រកាមពាកយ
ង្ោសនា «ដូរ ឬមនិដូរ» បដលខុសពីការង្ ោះង្នប តមុនៗ។ 

ការផ្ទល ស់បថូរដធ៏ំមយួ នបសថងង្ឡើងតមរយៈការង្ ោះង្នប តង្ៅម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ង្ យ
ារពលរដឌមាច ស់ង្នប តបដលធាល បប់តសងបា់ង តន់ឹងសនថិភាព  នង្ចញមកការពារ និងតម នលទនផលង្នប ត
របស់ពួកង្គ។ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នរកង្ឃើញថ្ន ខលួន នទទួលលទនផលឈបោះង្លើគណ្បកសរបជាជន
កមពុជា ថ្ន ៦៣អាសនៈ ទល់នឹង ៦០អាសនៈ។ តមការរបកាសលទនផលផលូវការម្នការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ
តំណាងរាស្រសថ នីតិកាលទ៥ី (ម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣)   គ.ជ.ប និងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា របកាស
ថ្ន គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិទទួល ន ៥៥អាសនៈ ចំបណ្កគណ្បកសរបជាជនកមពុជាទទួល ន ៦៨អាសនៈ
។ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ពិង្សសអបកគ្មរំទ សកមមជនរបស់គណ្បកសង្នោះ មនិង្ជឿ និងបដិង្សធលទនផលង្នោះ
ង្ទ ពួកង្គទាមទារឱ្យ គ.ជ.ប និងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ចូលរមួកបុងការអង្ងាតមយួ ង្ដើមផងី្ផធៀងផ្ទធ តល់ទន
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ផលង្នោះ។ គ.ជ.ប និងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា មនិសវការកបុងការបង្ងាើតគណ្ៈកមមការឯករាជយង្ដើមផងី្ធវើការ
ង្សុើបអង្ងាតលទនផល និងភាពមនិរបរកតីង្ ោះង្នប ត។ ពាកយបណ្ថឹ ងអំពភីាពមនិរបរកតីង្ ោះង្នប តរតូវ នបដិ
ង្សធង្ យ គ.ជ.ប រមួទាងំ មនិង្លើកការង្ផធៀតផ្ទធ តល់ទនផលង្ ោះង្នប តពីការោិល័យង្ ោះង្នប ត ពិង្សសគឺ
ទរមង ់ ១១០២ និង១១០៤។ មានភាពមនិរបរកតមីយួចំនួនបដលអាចប៉ាោះពាល់លទនផលង្ ោះង្នប ត ង្គ្មល
ការណ៍្សុវតទិភាព អបកង្ ោះង្នប តមាប កង់្ ោះ នបតមយួសនលឹក មនិរតូវ នធានាង្រពាោះថ្ន ទឹកថ្នប ងំ្មម រតូវ ន
ោងរជោះ ខវោះតមាល ភាពកបុងការង្ចញលិខិតបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ និងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តផលូវការបដលមនិ
មានគុណ្ភាព មានង្ ម្ ោះខុស និងង្ ម្ ោះសធួន ។  

គណ្បកសរបជាជនកមពុជា ចងង់្របើរ ស់ាទ បន័រដឌបដលខលួនរតួតរតង្ដើមផងី្ ោះរាយបណ្ថឹ ង និង
ភាពមនិរបរកតមី្នការង្ ោះង្នប ត បតគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមនិមានជំង្នឿង្លើាទ បន័រដឌ ង្ យទាមទារយនថការ
ចរមុោះ ឬឯករាជយបដលមានការចូលរមួពីអងគការសវរបជាជាតិ និងសងគមសីុវលិ។ ទំនាស់ង្ ោះង្នប ត វា នជ
រមុញឱ្យបង្ងាើនកំង្ៅជង្មាល ោះនង្ោ យ។ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិនង្រៀបចំង្ធវើមោ តុកមមង្រចើនដង ង្ដើមផី
ទាមទារយុតថិធមក៌បុងង្ពលង្ ោះង្នប តង្ យមានអបកចូលរមួរាបម់ុនឺនាក ់ ចំបណ្ករ ឌ ភ ិលគណ្បកសរបជាជន
កមពុជា នចល័តទព័ចូលកបុងរាជធានីភបងំ្ពញង្ដើមផបីង្កា ញាចដុ់ំរបស់ខលួនតម រយៈកងកមាល ងំអាវធុ រពម
ង្រគឿងយុទនភណ្ឍ ទព័ង្ោធាបដលសមរគការពារង្ោកនាយករដឌមស្រនថី រគួារនិងគណ្បកសកានអ់ំណាច។ 
ង្ទាោះបីជាមជឈ ឌ នទូង្ៅយល់ថ្ន កមាល ងំង្នោះគងឺ្រតៀមបស្រង្កា ប តុកររបស់បកសរបនងំ នងិជាការបំភតិភយ័ដល់
ពលរដឌ បតគណ្បកសកានអ់ណំាចបករាយថ្ន រគ្មនង់្ដើមផរីកាសនថិសុខ និងសណាថ បធ់ាប បា់ធារណ្ៈ
ប៉ាុង្ណាត ោះ។ សរមាបរ់ពឹតថិការណ៍្ តុកមមង្លើកទី១ ការបស្រង្កា បង្ យរាជរ ឌ ភ ិលង្ៅង្លើ តុករ(អវិងា) 
 នកាល យជាកំវុសមយួដធ៏ំរបស់រាជរ ឌ ភ ិល ង្រពាោះ នបណាថ លឱ្យមានពលរដឌសលូតរតងា់ល ប ់ និងរង
របសួជាង្រចើន ង្ យារការរារាងំ នងិបឆកង្ឆររបស់សមតទកិចច  ពិង្សសការបិទផលូវង្ យង្របើលួសបនាល ជា
រ ងំ។ ជាកប់សថង កាលពីម្ងងទី១៥ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ មានរពឹតថិការណ៍្ប៉ាោះទងគិចវឹងាមយួង្កើតង្ឡើងង្ៅ
ាព នអាកាសកាលងបល់រវាងសមតទកិចចរាបរ់យនាករ់ប បង់្ យបខល ដំបង រគ្មបប់បកបផសង កាងំ្ភលើងរគ្មបព់តិ 
ជាមយួនឹងរកុមអបកតវា៉ា របមាណ្ជិត ៣០នាក ់ោ៉ា ងង្ោចណាស់ នបណាថ លឱ្យមនុសសមាប កា់ល ប ់ ១៥នាក់
រងរបសួ និងមនុសស ៦នាក ់រតូវសមតទកិចចចាបខ់លួន។ បុរសមាប កង់្ ម្ ោះ ង្ ៉ា  សុខចនធ អាយុ ២៩នប  ំរតូវ នអោះ
អាថ្ន ជាអបកដំង្ណ្ើ រតមផលូវ  នាល បភ់ាល មៗង្ៅកបនលងង្កើតង្វតុង្ យរតូវរគ្មបក់ាងំ្ភលើង (K59)  ញ់ចកំា
ល។  

ង្ដើមង្ឡើយ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាោកដូ់ចជា នយល់រសបង្ដើមផបីង្ងាើតគណ្ៈកមមការចរមុោះ
ង្ដើមផងី្សុើបអង្ងាតភាពមនិរបរកតកីបុងង្ពលង្ ោះង្នប តបដលង្សបើង្ យគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្នោះង្បើង្ោងង្លើ
របាសនរ៍បស់ ង្ោក វ ុន បសន ង្បកេជននាយករដឌមស្រនថីម្នគណ្បកសរបជាជនកមពុជា កាលពីម្ងងទ៣ី១      
បខកកា  នប ២ំ០១៣ កបុងង្ពលចុោះពិនតិយការ ឌ នសងា់ព នអាកាសសធឹងមានជយ័។ ង្រកាយជំនួបចរចាជាង្រចើន
ង្លើកង្រចើនាររវាងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា នងិគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាបបរជា
បដិង្សធយនថការម្នគណ្ៈកមមការចរមុោះង្ៅវញិ។ ង្ទាោះោ៉ា ងណាកថ ី មានការចាបង់្ផថើមង្បើកជំនួបង្មដឹកនាំ
កំពូលម្នគណ្បកសទាងំពីរង្ យការបចកលិខិតអង្ញ្ជ ើញរបស់រពោះមោកសរត។ មានកិចចរបជុពំិភាការវាងង្ម
ដឹកនាកំំពូលម្នគណ្បកសទាងំពីរចំនួន ២ង្លើក ង្ៅម្ងងទ១ី៦ នងិ១៧ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣។ លទនផលកិចចរបជុំ
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ង្លើកទីមយួ  នរសុោះរសួលគ្មប កបុងការបង្ងាើតយនថការ កំបណ្ទរមងង់្ ោះង្នប ត រមួគ្មប ង្ ោះរាយបញ្ជា ជាត ិនិង
មនិង្របើអំង្ពើវឹងាង្ៅង្លើគ្មប ង្ៅវញិង្ៅមក។ កបុងង្នាោះមានលទនផលម្នកិចចរបជុទំីពីរបដរ បតមនិទានចុ់ោះវតទ
ង្លខាផលូវការ គ ឺនរសុោះរសួលគ្មប បបនទមថ្ន គណ្បកសទាងំពីរឈបោះង្នប តដូចគ្មប  និងយល់រពមអំពកីារង្រៀបចំ
របពន័នរតួតពិនិតយគ្មប ង្ៅវញិង្ៅមក ការបបងបចកអំណាចដឹកនាងំ្ៅសភា និងការង្ធវើវងិ្ាធនកមមង្លើបទបញ្ជជ  
និងលកេនថិកៈរបស់សភា។  

លទនផលម្នកិចចរបជុទំាងំង្នោះមនិ នបនទយកំង្ៅជង្មាល ោះង្ទ ង្រពាោះគណ្បកសទាងំពរីមនិទានរ់សុោះ
រសួលជាកោ់កង់្ៅង្ឡើយ។ ង្ យមនិរងច់ាកំាររសុោះរសួលនង្ោ យ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាឯកបកស
 នជរមុញឱ្យមានការរបកាសបង្ងាើតសភា និងរ ឌ ភ ិល បដលង្ផថើមង្ យការង្បើកសមយ័របជុសំភាឯកបកស
នីតិកាលទ៥ី។ កបុងសមយ័របជុរំដឌសភាង្លើកដំបូងកាលពីម្ងងទ២ី៣ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣  នរបរពឹតថង្ៅ
ង្រកាមរពោះរាជាធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ពស់របស់រពោះមោកសរត នង្រាតថម សីវមនុី របកាសង្បើក និងាវ គមនង៍្បកេជន
ជាបង់្នប តរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជាទាងំ ៦៨របូ ង្រកាមសកេីភាពតំណាងទូតរបចាកំមពុជាជាង្រចើនរបូ។ 
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នង្សបើឱ្យពនារង្ពលការរបជុំដំបូងង្នោះ ង្វើយង្បកេជនជាបង់្នប តទាងំ ៥៥របូ របស់
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិសង្រមចមនិចូលរមួរបជុំង្ទ។ ចំង្ពាោះការង្បើកសមយ័របជុសំភាង្លើកទីមយួ ាទ នទូត
សវរដឌអាង្មរកិ និងសវគមនអ៍ឺរ ៉ាបុរបចាកំមពុជា  នបញ្ជជ កព់ីជំវរចងង់្ឃើញការរបួរមួគ្មប របស់គណ្បកស
ជាបង់្នប តទាំងំពីរ ង្វើយមនិទានប់ញ្ជជ កអ់ំពីការគ្មរំទផលូវការង្លើលទនផលង្ ោះង្នប ត ការបង្ងាើតសភា និងរ ឌ ភិ
 លង្ យគណ្បកសនង្ោ យបតមយួង្ឡើយ។ រាជ រ ឌ ភ ិលដឹកនាងំ្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជាធាល ប់
រគបរ់គងរបង្ទសកមពុជាតងំពីនប  ំ ១៩៨១ ដល់ នប ១ំ៩៨៥ ង្ យខវោះមូល ឌ ននីតានុកូលភាព និងង្រកាយ
រពឹតថិការណ៍្បខកកា  នប ១ំ៩៩៧ ទាងំពីរង្លើក មានទណ្ឍ កមមពីបរង្ទសទាងំពីរង្លើក មានការ កស់មាព ធបផបក
ង្សដឌកិចច អនថរជាតមិនិទទលួាគ ល់។ គណ្បកសរបជាជនកមពុជារកាឥរោិបងចាស់មនិទានប់ក ង្បើង្ទាោះបីជា
រាជរ ឌ ភ ិលអាណ្តថិងមីរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា នរបកាសថ្ន នឹងង្ធវើកំបណ្ទរមងសីុ់ជង្រ  បបរផា
ភាជ បម់ស្រនថីរ ឌ ភ ិលង្រចើនង្លើសលបដ់បដល។ គណ្បកសរបជាជនកមពុជានឹងមនិរពមបបងបចកអំណាចជាងការ
អនុវតថរទឹសថីអំណាចរបមូលផថុ ំ បដលអាច្នដល់ការរបកាសដំង្ណ្ើ រការរដឌសភាជាឯកបកស ខុសពីង្គ្មល
ការណ៍្របជាធិបង្តយយ និងខវោះនីតានុកូលភាព។ 

ការវវិតថនចុ៍ងង្រកាយ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាោកដូ់ចជាចងអ់នុវតថបទបញ្ជជ ម្ផធកបុងរបស់រដឌសភា
ទាងំមនិចាស់ោស់ថ្ន កបុងនយ័ថ្នគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) អាចយកអាសនៈ
របស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមកបបងបចកឱ្យគណ្បកសរបជាជនកមពុជាទាងំអស់ង្ៅង្ពលគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ
ជាតិមនិចូលសភា។ ការបបងបចកអណំាចគ្មប ង្ៅរដឌសភាកជ៏ាមូលង្វតុម្នទំនាស់នង្ោ យមយួ ខណ្ៈ
បដលគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតរិ ថ្នប ចង ់នរបធានសភា(របមុខម្ននីតិបផញ្ដតថ)ិ នងិចំនួនសមាជិកគណ្ៈកមម
ការអចិម្ស្រនថយរ៍បស់សភាង្សមើគ្មប នឹងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ដើមផធីានាសមតុលយម្នអំណាចរបស់រដឌជាមយួ
ង្គ្មលការណ៍្គណ្បកសទាងំពីរឈបោះទាងំអស់គ្មប  ខណ្ៈបដលគណ្បកសរបជាជនកមពុជាដឹកនារំ ឌ ភ ិល
ជាមយួនាយករដឌមស្រនថី (នីតរិបតិបតថ)ិ។ កនលងមកការអនុវតថកំបណ្ទរមងប់ដលង្ធវើង្ឡើងង្ យការដឹកនារំបស់
គណ្បកសរបជាជនកមពុជាបតមយួគតម់និអាចង្ៅរចួង្ឡើយ។ 
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គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នង្បើកយុទននាការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល និងតស ូមតងិ្ៅសវគមនអ៍នថរជាតិ ង្ដើមផកុីំ
ឱ្យទទួលាគ ល់លទនផលង្ ោះង្នប ត រ ឌ ភ ិល និងរដឌសភារបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា ខណ្ៈបដលសវ
គមន ៍ និងអបកសង្ងាតការណ៍្អនថរជាតិ នដកោល ងយតងំពីចាបង់្ផថើមដំង្ណ្ើ រការ។ អបកសង្ងាតការណ៍្អនថរ
ជាតិដូចជា សវគមនអ៍ឺរ ៉ាបុ ាទ នទូតអនថរជាត ិបដលធាល បប់តចូលរមួសង្ងាតការណ៍្ កនលងមក នដកខលួនពីការ
ង្ ោះង្នប តង្ៅកមពុជាកបុងនប ២ំ០១៣ អាចង្ យារមនិចងផ់ថល់ភាពរសបចាបស់រមាបក់ារង្ ោះង្នប តមយួ
បដលលង្មាៀងខាល ងំរជុលង្ៅរកគណ្បកសកានអ់ំណាច ឬមនិមានភាពរតឹមរតូវ។ ចុងង្រកាយ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ
ជាតិ នរពមានថ្ន មាច ស់ជំនួយ ឬអបកង្ធវើវនិិង្ោគទុន មនិរតូវចុោះវតទង្លខាង្លើកិចចរពមង្រពៀងណាទាងំអស់
ជាមយួនឹងរ ឌ ភ ិលគណ្បកសបតមយួ នងិក ៏នង្សបើឱ្យ អងគការសវរបជាជាតិទុកអាសនៈកមពុជាឱ្យង្ៅទំង្ន
រ។ 

ជង្មាល ោះរវាងគណ្បកសធំទាងំពរីោកត់ឹងបតងមនិង្កយនឹង្នរកដំង្ណាោះរាយង្វើយកានប់តរកីធំ
ង្ឡើង និងង្ៅនង យគ្មប ពីការរបជុចំរចាង្សធើរបតទាងំអស់មនិ នសង្រមចលទនផលង្ៅង្ឡើយ។ ពលរដឌមាច ស់
ង្នប តគ្មរំទគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ោកច់ងឱ់្យមានការផ្ទល ស់បថូរ  រ ឌ ភ ិល ជាពិង្សសការផ្ទល ស់បថូរនាយករដឌ
មស្រនថី ង្បើង្ទាោះបីជាង្មើលពីខាងង្រៅង្ៅភាគីទាងំសង្កេ ង ទំនងោកខ់តិជិតគ្មប នឹងដំង្ណាោះរាយនង្ោ យ
ង្ យរគ្មនប់តបខវងគំនិតគ្មប ង្លើមុខតំបណ្ងរបធាន គណ្ៈកមមការសភា និងសមាជកិគណ្ៈកមមការអចិម្ស្រនថយ។៍  

គណ្បកសរបជាជនកមពុជាក ៏នបញ្ជជ កជ់ំវរបបនទមង្ យង្ចញង្សចកថីបងលងការណ៍្អំពីរកបខណ្ឍ
កំបណ្ទរមងង់្ ោះង្នប តង្លើ ៥ចំណុ្ចសំខាន់ៗ  ង្វើយកច៏ងឱ់្យរកសួងមោម្ផធដឹកនាកំំបណ្ទរមង ់និងចាបង់្ផថើម
ង្រៀបចំង្ធវើសិកាេ ាោង្ដើមផរីបមូលអនុាសនអ៍ំពកីំបណ្ទរមងង់្ ោះង្នប ត។ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតមិាន
របតិកមមមនិគ្មរំទអំពីភាពចា ំចម់្នតួនាទរីបស់រកសួងមោម្ផធកបុងការរបមូលអនុាសន។៍ គណ្បកសស
ង្ស្រង្កគ ោះជាតកិម៏ាន ១០ចំណុ្ច បដលរសងង់្ចញពីសមាជមោជនរបស់គណ្បកសង្នោះ ង្ដើមផទីាមទារឱ្យមានការ
រពមង្រពៀងកបុងការចរចា។ ចណុំ្ចសំខាន់ៗ  រមួមាន ការអង្ងាតបសវងរកភាពមនិរបរកតី កំបណ្ទរមងក់ារង្ ោះ
ង្នប ត ពិង្សសសមាសភាព គ.ជ.ប កំបណ្ទរមងដ់ីធលី។  

គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិកប៏ង្ងាើនសមាព ធបបនទមង្ យរបមូលាប មង្មម្ដរវូតដល់ ៣ោននាក ់ ង្ដើមផី
ទាមទារសំុឲ្យពិនិតយង្សើង្រ ើង្ឡើងវញិអំពភីាពមនិរបរកតីម្នលទនផលង្ ោះង្នប ត ។ គណ្បកសរបជាជនកមពុជា
ោកម់ានបំណ្ងបំបបកង្មដកឹនាគំណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតជិាមយួរបជាពលរដឌមាច ស់ង្នប តគ្មរំទង្ យការផសពវ
ផាយថ្ន កបុងកិចចរបជុពំិភាកាគ្មប  គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នទទួលាគ ល់លទនផលង្ ោះង្នប ត ង្វើយ ន
ពិភាកាទាមទារតំបណ្ងកបុងសភា ជាពិង្សសរបធានសភា។ គណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី
ករ៏ពមានថ្ន នឹងចាកផ់ាយសង្មលងសនធនាម្នកិចចរបជុ។ំ ង្រឿងង្នោះ នបនថបបនទមបរោិកាសទំនាស់ង្ទៀត 
ង្ យបឡកការមនិទុកចិតថអពំីការចរចារបស់គណ្បកសទាងំពីរង្ យគ្មម នភាគទីីបី ដូចជាអាជាញ កណាថ ល អបក
សរមបសរមួល ឬអបកសង្ងាតការណ៍្ ង្រពាោះភាគីាមគីណ្បកសនង្ោ យ នង្របើរ ស់ការសនធនា ឬការ
ចរចារង្នោះជាផលរបង្ោជនន៍ង្ោ យ។ បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិក ៏នគ្មរំទការចាកផ់ាយសង្មលងកិចចរបជុំ
ទាងំមូល ង្វើយបនាធ បម់ក នទាមទារល័កេខណ័្ឍ អំពីការរបជុំង្ៅមុខង្ទៀត ង្ យង្បើកចំវ ង្វើយមានអបក
សង្ងាតការណ៍្ចូលរមួ។  
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ជាសរបុ មានជង្មាល ោះនង្ោ យបបនទមង្លើទំនាស់ង្ ោះង្នប តបដលជង្មាល ោះង្នោះមនិរតឹមខុសគ្មប អំពីខលមឹ
ារ ប៉ាុបនថកម៏ានការមនិទុកចិតថគ្មប កបុងការសនធនា។ ការវវិតថនម៍្នជង្មាល ោះង្នោះអាចង្ចញលទនផលតមរបូភាព
ង្ផសងៗបដលបនថការចរចា និង នសង្រមចការរសុោះរសួលង្ យបង្ងាើតបរោិកាសង្ជឿទុកចិតថគ្មប វញិ និងមាន
កិចចរពមង្រពៀងចាស់ោស់។ ង្ៅកបុងករណី្ង្នោះមានការលំ កជាខាល ងំបដលង្សធើរមនិមានលទនផលម្នដំង្ណាោះ
រាយនង្ោ យ។ ម៉ាាងង្ទៀត ជង្មាល ោះទាងំង្នោះនឹងកាល យង្ៅជាវបិតថិនង្ោ យធងនធ់ងរ និងយូរអបងវង ង្វើយ
មានរបូភាពកបុងការទាមទារឱ្យង្ ោះង្នប តង្ឡើងវញិង្ៅកបុងអាណ្តថ។ិ មានការង្កើនកំង្ៅខាល ងំង្រពាោះថ្ន ភាគី
ាមគីណ្បកសទាងំពីរខិតខ ំ រកកមាល ងំសមាព ធ កង់្ៅង្លើគ្មប ង្ៅវញិង្ៅមក។ កមាល ងំសមាព ធនឹងមនិង្កើតមាន
ង្ យសនថិវធិីង្ទៀតង្ឡើយ របសិនង្បើង្ៅង្ពលបដលកមាល ងំ កស់មាព ធរបស់មាច ស់ង្នប តបបររតូវ នបស្រង្កា ប
ោ៉ា ងខាល ងំកាល ង្ យកងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ។ ករណី្ង្នោះនឹងអាចនាមំកនូវការបោះង្ រ និងអំង្ពើវឹងា ង្វើយ
បដលពិ កការ ៉ា នរ់បមាណ្ អំពោីនិភយ័អវជិជមាន៕ 
១៥. ការផ្ទៃ ស្រ់តូរអាំណាចៈ ការបបងាីតស្ភា និងរ ឋ ភិបាល 
១៥.១ ការបង្ងាើតរដឌសភា 

លទនផលផលូវការម្នការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ី  នបង្កា ញថ្ន គណ្បកស
របជាជនកមពុជា គឺជាគណ្បកសឈបោះង្នប តបដលទទលួ នអាសនៈចំននួ៦៨ម្ន១២៣អាសនៈម្នរដឌសភា។ 
ចំបណ្កឯគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិទទួល នបតចំនួន៥៥អាសនៈ ង្នោះង្បើបផាកតមការរបកាសង្ យ គ.ជ.ប 
កាលពីម្ងងទ០ី៨ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣។ ង្បើង្ោង រដឌធមមនុញ្ដ  និងចាបង់្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ 
មានការកំណ្តរ់បង្ភទ ទ១ី ង្បកេជនជាបង់្នប ត ទី២ តណំាងរាស្រសថ នងិទី៣ សមាជិកសភា។ រាល់របង្ភទ
នីមយួៗមាន គឺមាននីតិវធិីផថល់សុពលភាព។ 

ង្ទាោះបីជារកុមអបកចាបរ់បស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា  នពាោមបករាយថ្ន វតថមានតំណាង   
រាស្រសថមានចាបត់ងំពីង្ពលង្ ោះង្នប ត គ.ជ.ប អាចផថល់សុពលភាព រតឹមបតជា”ង្បកេជនជាបង់្នប ត” ង្នោះពនយល់
 នថ្ន បនាធ បព់ ី  គ.ជ.បមនិ អាចផថល់សុពលភាព «តណំាងរាស្រសថ»  នង្នាោះង្ទ។ ង្វតុដូង្ចបោះដំបងូ រតូវការ 
ការផថល់សុពលភាពព ី «ង្បកេជនជាបង់្នប ត» ង្ៅ «សមាជិកតំណាងរាស្រសថ» ង្ៅង្ពលបង្ងាើតរដឌសភាម្ននីតិ
កាលងមី។ 

កបុងដំង្ណ្ើ រការផថល់សុពលភាព មាននីតិវធិខីលោះបដលកំពុងមានភាពចរមងុចរមាស់កបុងការបករាយ 
ការង្បើកសមយ័របជុំសភាដំបងូង្រកាមរពោះរាជាធិបតីភាពរពោះមោកសរត ឬ/និងការបទិង្ ម្ ោះអបកតំណាងរាស្រសថ
ង្ៅរដឌសភា ឬ/នងិការង្ធវើសចាច របណិ្ធានចូលកានដ់ំបណ្ង។ ជាង្គ្មលការណ៍្ម្នរបង្ទសរបជាធិបង្តយយ ការ
ង្ធវើសចាច របណិ្ធានចូលកានដ់ំបណ្ង គឺជាការផថល់សុពលភាពង្បកេជនជាបង់្នប តកាល យជាតំណាងរាស្រសថ ឬ
សមាជិកសភា បដលនឹងអាចបំង្ពញមុខង្ករ នងិតួនាទីង្ៅកបុងគណ្ៈកមមការជំនាញ ង្ធវើការពិភាកា ទទួល
 នរ កប់ខ ឬរ កប់ណំាចរ់បស់សភា និងមានអភយ័ឯកសិទនិសភា។ ង្ៅកមពុជា អាណ្តថិ សមាជិកសភាមនិ
រតូវបតមានវសិមតទភាពជាមយួការបំង្ពញមុខង្ករាធារណ្ៈជាសកមម ប៉ាុនថរមួជាមយួមុខង្ករជាសមាជិកម្ន  
ាទ បន័ដម្ទង្ទៀត ង្ោងតមមារត៧៩ម្នរដឌធមមនុញ្ដ។  

 បផាកង្លើកំណ្តង់្វតុជាផលូវការម្នការបករាយបំភលរឺបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  កាលពីម្ងងទ២ី២        
បខកកា  នប  ំ ២០០៣ ទាកទ់ិននងឹបញ្ជា ខាងង្លើង្នោះ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ នបករាយបំភលោឺ៉ា ងចាស់ជា
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ោយ លកេណ៍្អកសរង្លើខលឹមារវាកយខណ្ឍ ទី១ មារត ៧៦ ម្នចាបធ់មមនុញ្ដ៖ «វាកយខណ្ឍ ទី១ មារត ៧៦ ម្ន
ចាបរ់ដឌធមមនុញ្ដ បចងថ្ន៖ រដឌសភាមានសមាជិកជាតំណាងរាស្រសថ ោ៉ា ងតិច ១២០ របូ។ រតងង់្នោះ មាននយ័ថ្ន 
ោ៉ា ងតិចណាស់រតូវមានសមាជកិជាតណំាងរាស្រសថចនំនួ១២០របូ ង្ទើបអាចបង្ងាើតរដឌសភាកបុងនតីកិាលនមីយួៗ
 ន»។ 

តមវាកយខណ័្ឍ ទ១ី មារត ៨២ រដឌសភាង្បើកកិចចរបជុំដបំូង៦០ម្ងងោ៉ា ងយូរង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប ត 
ង្រកាមការង្កាោះរបជុំរបស់រពោះមោកសរត។ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត នផថល់សុពលភាពដល់
ង្បកេជនជាបង់្នប តបតប៉ាុង្ណាត ោះ ដូង្ចបោះង្បកេជនទាងំង្នាោះមនិទានរ់តូវ នកាល យជាសមាជិកតំណាងរាស្រសថង្នាោះ
ង្ទ។ ចំង្ពាោះវាកយខណ័្ឍ ទី២ ម្នមារត ៨២ខាងង្លើ  នបចងថ្ន មុនចាបង់្ផថើមការង្កររបស់ខលួន រដឌសភារតូវ
របកាសសុពលភាពម្នអាណ្តថិរបស់សមាជិកនមីយួៗ។ វាកយខណ័្ឍ ង្នោះសំង្ៅង្ៅង្លើការរបកាសសុពលភាព
ម្នអាណ្តថិរបស់សមាជកិរដឌសភា មនិបមនរបកាសសុពលភាពរបស់តំណាងរាស្រសថង្នាោះង្ទ។  

តមវាកយខណ័្ឍ ទ១ីមារត ៧៦ និងតមវាកយខណ័្ឍ ទ១ី មារត ៨២ ខាងង្លើ ការបង្ងាើតរដឌសភានីតិ
កាលងមី គឺតរមូវឲ្យមានសមាជិកតំណាងរាស្រសថោ៉ា ងតិច១២០របូ និងមានង្បើកការរបជុដំំបូងង្រកាមរពោះរាជាធិប
តីភាពរពោះមោកសរត។ ប៉ាុបនថមនិមានមារតណាមយួចងាុលបង្កា ញថ្ន សមាជិកោ៉ា ងតិច១២០របូរតូវបតមាន
វតថមាន កបុងកិចចរបជុំដំបងូង្នាោះង្ទ។ ង្នោះជាចំណុ្ចបដលមានការមនិចាស់ោស់ថ្ន ង្តើកិចចរបជុំដំបងូង្នោះជា
នីតិវធិីកបុងការផថល់សុពលភាពង្បកេជនជាបង់្នប តង្ៅជាអបកតំណាងរាស្រសថឬង្ទ?  

ការអនុវតថនក៍នលងង្ៅ វតថមានរបស់ង្បកេជនជាបង់្នប តជាតំណាងរាស្រសថបដលមានចំនួនោ៉ា ងតចិ១២០
របូដូចបដលមានបចងកបុងចាប ់ គឺជាល័កេខណ័្ឍ ចំ ចក់បុងការង្បើកនីតិកាលរបស់រដឌសភាងមី។មានសំណួ្រង្លើក
ង្ឡើងថ្ន ង្បើរតូវការសមាជិកតំណាងរាស្រសថោ៉ា ងតចិ១២០នាកក់បុងការយកសុពលភាព ង្តើង្គរតូវង្ ោះរាយ
ដូចង្មថចង្ៅង្ពលង្បកេជនជាបង់្នប តរតឹមបត០៤នាកម់និទទួលយកសុពលភាព។ រតងង់្នោះ គឺបណាថ លឲ្យជាប់
គ្មងំកបុងការបង្ងាើតរដឌសភា និងរដឌភ ិល។ របពន័នង្នោះគឺអយុតថិធមច៌ំង្ពាោះគណ្បកសជាបង់្នប តង្រចើនជាងង្គ
ង្ យារបតបង្ងាើតរ ឌ ភ ិលមនិ ន។ 

កនលងមកមានការបករាយង្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជាថ្ន មារត១១៨ និង ១២០ម្នចាបង់្ ោះ
ង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថមាននយ័ថ្ន ង្ទាោះបមីនិរបកាសមនិយកសុពលភាព បតង្បើង្បកេជនជាបង់្នប តមនិ
យកសុពលភាព ក ៏គ.ជ.បយកអាសនៈង្ៅបបងបចកឲ្យគណ្បកសបដលមានអាសនៈកបុងរដឌសភា។ 

ចំង្ពាោះាទ នភាពង្រកាយការង្ ោះង្នប តនប ២ំ០០៨ និង២០១៣ គណ្បកសរបជាជនកមពុជា និង ង្ោក
នាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន ធាល ប ់នរពមានគណ្បកសរបនងំថ្ន អាសនៈរបស់គណ្បកសរបនងំ នឹងរតូវយក
ង្ៅបបងបចកឲ្យគណ្បកសដម្ទង្ទៀតបដលមានអាសនៈកបុងរដឌសភា ង្ យគណ្ៈកមាម ធកិារជាតិង្រៀបចំការង្ ោះ
ង្នប ត របសិនង្បើគណ្បកសរបនងំង្នោះង្ ោះបងអ់ាសនៈរបស់ខលួន ង្បើង្ោងតមមារត១១៨ នងិមារត១២០
ម្នចាបង់្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ ង្ យមនិយកសុពលភាពរបស់ខលួនកបុងកចិចរបជុំសភាដំបងូ។  

សរមាបា់ទ នភាពនង្ោ យង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប តនប ២ំ០០៨ មានការរពមានគណ្បកសសិទនិ
មនុសស និងគណ្បកសសមរងសុ ី អាចនងឹរបឈមនឹងការ តប់ងអ់ាសនៈកបុងរដឌសភា ង្ យារ គ.ជ.ប នឹង
យកអាសនៈរបស់គណ្បកសទាងំង្នាោះង្ៅបបងបចកឲ្យគណ្បកសង្ផសងង្ទៀតបដល នជាបង់្នប ត របសិនង្បើ
គណ្បកសង្នោះង្ធវើពវិកាមនិចូលរមួរបជុំសភាដំបូង។ អវីបដលខុសគ្មប ចំង្ពាោះាទ នភាពទាងំពីរង្នាោះ គឺសរមាប់
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ការង្ ោះង្នប តនប ២ំ០០៨ ង្បើង្ទាោះបីជា គ.ជ.ប យកអាសនៈរបស់គណ្បកសសមរងសុ ីនិងគណ្បកសសិទនិមនុសស
ង្ៅបបងបចកឲ្យគណ្បកសបដលជាបង់្នប ត ករ៏ដឌសភាង្ៅបតមានពវុបកសដបដល ង្រពាោះគណ្បកសវវ ើនសិុនបុចិ 
និងគណ្បកសនង្រាតថម រណ្ឬទនិ កជ៍ាបង់្នប តកបុងនប ២ំ០០៨ផងបដរ។ ដូចង្នោះកបុងាទ នភាពង្ពលង្នាោះ ការបបង
បចកអាសនៈរបស់គណ្បកសទាងំពីរមនិង្ធវើឲ្យរដឌសភាកាល យង្ៅជារដឌសភាឯកបកស បដលផធុយពីង្គ្មលការណ៍្
ង្សរពីវុបកសង្នាោះង្ទ។ ង្ យារសមាព ធដូចង្នោះង្វើយង្ទើបគណ្បកសសមរងសុ ី  នង្ធវើការសង្រមចចូលរមួ
កបុងសភានីតិកាលទ៤ីង្ៅដណំាកចុ់ងង្រកាយ។ 

ខុសពីាទ នភាពង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប តនប ២ំ០០៨ ង្បើ គ.ជ.ប យកអាសនៈរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ
ជាតិឲ្យគណ្បកសជាបង់្នប ត ង្នាោះអាសនៈទាងំ១២៣នងឹ នង្ៅគណ្បកសរបជាជនកមពុជា។ កបុងាទ នការណ៍្
ងមីង្នោះ អបកចាប ់ នងិវាគមនិគ្មរំទគណ្បកសរបជាជនកមពុជា នបករាយពីការបង្ងាើតអាណ្តថិសភាងមី ឬការ     
ផថល់សុពលភាពដល់អបកតណំាងរាស្រសថ នង្កើតង្ឡើងតងំពីង្ពលង្ ោះង្នប តង្វើយ នពនយល់ថ្ន អបកតណំាង
១២៣នាក ់គឺរគ្មនប់តជាតរមវូការកំណ្តច់ំននួង្ៅកបុងចាបង់្ ោះង្នប តង្ទ។ 

ម្ងងទី២៣ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ គឺជាកាលបរងិ្ចឆទម្នកិចចរបជុំដំបូងម្នការបង្ងាើតរដឌសភានីតិកាលទ៥ី។ 
វាកយខណ្ឍ ទ០ី១ មារត ៨២ រដឌធមមនុញ្ដ ម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា នបចងថ្ន រដឌសភាង្បើកសមយ័របជុំដបំូង
៦០ម្ងងោ៉ា ងយូរ«ង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប ត» តមការង្កាោះរបជុំរបស់រពោះមោកសរត។ ខុមបស្រវវលយល់ថ្ន ជា
បង្ចចកង្ទសង្ៅមានរយៈង្រចើនកបុងការអនុវតថនម៍ារត៨២ខាងង្លើ ង្រពាោះថ្ន «ង្រកាយការង្ ោះង្នប ត» គឺនោិយ
ង្ៅដល់ង្ពលបញ្ចបក់ារង្ ោះង្នប ត ឬង្ពលរបកាសលទនផលង្ ោះង្នប តចុងង្រកាយ។ ដូចង្នោះង្រកាយង្ពលង្ ោះ
ង្នប តគឺ ចាបត់ងំពីង្រកាយម្ងងទី០៨ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ បដលគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត ន
របកាសលទនផលផលូវការម្នការង្ ោះង្នប តង្នាោះ។ ង្រកាយង្ពលង្ ោះង្នប តសំង្ៅង្ៅង្លើង្ពលបដលដំង្ណ្ើ រម្នការ
ង្ ោះង្នប តទាងំមូល នបញ្ចប ់ មាននយ័ថ្ន ង្រកាយការង្ ោះង្នប តទទួល នលទនផលផលូវការ មនិបមនសំង្ៅ
ង្ៅង្លើង្រកាយកាលបរងិ្ចឆទណាមយួបដល នកណំ្តក់បុងរបតិទិនង្ ោះង្នប ត ដូចជាម្ងងង្ ោះង្នប តជាង្ដើមង្នាោះ
ង្ទ។ កិចចរបជុំរដឌសភាដំបងូបដលង្ឆលើយតបតមមារត៨២ខាងង្លើ អាចរតូវ នពនារង្ពលរវូតដល់ង្ដើមបខ
វចិឆិកា។  ការពនារង្ពលង្នោះគឺទុកង្ពលង្វោឲ្យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមាន
ង្ពលង្វោរគបរ់គ្មនង់្ដើមផចីរចាបសវងរកដំង្ណាោះរាយជំង្ោោះ ង្រកាយការង្ ោះង្នប ត។  

ង្ៅកបុងកិចចរបជុំរដឌសភាដំបូងកាលពីម្ងងទី២៣ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ មានបតង្បកេជនជាបង់្នប តជា
តំណាងរាស្រសថចនំួន៦៨របូមកពីគណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្ទ  នចូលរមួកបុងកចិចរបជុំដំបូងង្នាោះ ង្ យ         
អវតថមានង្បកេជនជាបង់្នប តជាតំណាងរាស្រសថចនំួន ៥៥របូរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។  កបុងដំង្ណ្ើ រការង្នោះ 
ង្បកេជនជាបង់្នប ត ចនំួន៦៨របូមកពីគណ្បកសរបជាជនកមពុជា  នកាល យជាសមាជិកជាតំណាងរាស្រសថខណ្ៈ
ង្ពលបដលង្បកេជនជាបង់្នប ត ៥៥របូរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ  មនិទានក់ាល យជាសមាជិកជាតំណាងរាស្រសថ
ង្ៅង្ឡើយង្ទ។ 

ង្បើយកនីតិវធិីម្នការផថល់សុពលភាព គឺនោិយរតឹមរបកាសផាយង្បកេជនជាបង់្នប តជាតំណាងរាស្រសថ
បតប៉ាុង្ណាត ោះ ង្ យមនិមានវតថមានង្បកេជនជាបង់្នប តអស់ង្នាោះង្ទ។ ង្នោះបង្កា ញថ្ន រដឌសភារតូវ នបង្ងាើត
ង្ យគ្មម នការចូលរមួពីពវុបកសកបុងការង្ឆលើយតបនឹងមារត០១ម្នរដឌធមមនុញ្ដ បដលបចងថ្ន រពោះរាជាណាចរក
កមពុជាតមលទនិរបជាធិបង្តយយង្សរពីវុបកស។ មា៉ាងវញិង្ទៀត ការង្បើករបជុំបង្ងាើតរដឌសភាដំបូងង្រកាមរពោះ
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រាជាធិបតីភាពរបស់រពោះមោកសរត បដលមនិទានម់ានឯកភាពជាតិដូង្ចបោះ គឺពតិជាមនិ នអនុវតថតមមារត
០៨ម្នរដឌធមមនុញ្ដ បដល នបចងរតងវ់ាកយខណ័្ឍ ទី១ថ្ន រពោះមោកសរតរពោះអងគជានិមតិថរបូម្នឯកភាពជាត។ិ 

ដំង្ណ្ើ រការ និងនីតិវធីីនាង្ពលបចចុបផនប គឺពងឹបផាកទាងំរសុងង្ៅង្លើឆនធៈគណ្បកសនង្ោ យបតមយួ
គត ់ ង្វើយកបុងបរបិទនង្ោ យរបង្ទសកមពុជា គណ្បកសនង្ោ យមានអំណាច និងមានឥទនិពលកបុងការ
រគបរ់គងង្បកេជនជាបង់្នប ត ឬតំណាងរាស្រសថរបស់គណ្បកសខលួន។  

១៥.២ ការបតងតងំថ្នប កដ់កឹនារំដឌសភា នងិរាជរ ឌ ភ ិល 

មារត ៨២ងមី ម្នរដឌធមមនុញ្ដ   នបចងថ្ន រដឌសភារតូវង្ ោះង្នប ត ចង់្ យបឡកពគី្មប នូវរបធាន និង
អនុរបធានរដឌសភា និងសមាជិកទាងំអស់ម្នគណ្ៈកមមការនានារបស់រដឌសភាង្ យមតិភាគង្រចើន ចខ់ាត 
ម្នចំនួនសមាជកិរដឌសភាទាងំមូល។ ចំបណ្កឯមារត ១១៩ងម ី ក ៏នបចងថ្ន វរជនមយួរបូកបុងចំង្ណាម
តំណាងរាស្រសថម្នគណ្បកសឈបោះង្នប ត បដលរតូវ នចាតត់ងំង្ យរពោះមោកសរត តមង្សចកថីង្សបើពីរបធាន
ង្ យមានការឯកភាពពីអនុរបធានរដឌសភាទាងំពីរ នាសំវការបីដលជាតំណាងរាស្រសថ ឬជាសមាជិកតណំាង
គណ្បកសង្ៅកបុងរដឌសភាបដលផគូរផគងឲ្យកានដ់ំបណ្ងង្ផសងៗ កបុងរាជរ ឌ ភ ិលង្ៅសំុង្សចកថីទុកចតិថពីរដឌស
ភា។ ង្ោងតមវាកយខណ័្ឍ ចុងង្រកាយម្នមារត ៩០ងមី(ពីរ) ម្នរដឌធមមនុញ្ដ   នបចងថ្ន រដឌសភាង្ ោះង្នប ត
ទុកចិតថដល់រាជរ ឌ ភ ិលតមមតិភាគង្រចើន ចខ់ាតម្នចនំួនសមាជិករដឌសភាទាងំមលូ។  មារតង្នោះមាន
ារៈសំខានណ់ាស់ង្ដើមផអីនុវតថរបពន័នសភានិយម។ អណំាចរដឌសភារតូវខាល ងំជាងអណំាចរាជរ ឌ ភ ិល។ 
ង្វើយង្គរតូវធានាឲ្យមានការបបងបចកអំណាចឲ្យ ចព់ីគ្មប រវាងរ ឌ ភ ិល និងរដឌសភា ង្ោងតមមារត៥១
ងមីម្នរដឌធមមនុញ្ដ។ 

ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ របធាន អនុរបធាន នងិសមាជកិគណ្ៈកមមការនានា និងគណ្ៈរដឌមស្រនថីម្ន
រាជរ ឌ ភ ិលកមពុជានីតិកាលទី៥ ម្នសភាជាតិ កាលពមី្ងងទី២៤ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣វញិ ដំង្ណ្ើ រការម្នការ
ង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំខាងង្លើមនិអនុវតថតមនីតិវធិីមារត ៨២ងមី និងមារត១១៩ងមី ម្នរដឌធមមនុញ្ដ ម្នរពោះរាជា
ណាចរកកមពុជាបដល នអនុមត័ង្ៅនប  ំ ១៩៩៣។ ដំង្ណ្ើ រនីតិវធីីម្នការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ របធាន អនុ
របធាន និងសមាជិកគណ្ៈកមមការនានា និងគណ្ៈរដឌមស្រនថមី្នរាជរ ឌ ភ ិលកមពុជានីតកិាលទី៥ ម្នសភាជាត ិ
នប ២ំ០១៣  នង្ធវើង្ឡើងតមការង្ ោះង្នប តជាកញ្ចបង់្ យង្ោងតមមារត០៤ ម្នចាបធ់មមនុញ្ដបបនទមបដល
 នអនុមត័កបុងនប ២ំ០០៤។ ប៉ាុបនថមារត ៣ ម្នចាបធ់មមនុញ្ដបបនទម នបចងោ៉ា ងចាស់ថ្ន ង្គអាចង្ធវើការ
ង្ ោះង្នប តជាកញ្ចបង់្ដើមផងី្រជើសតងំរបធាន អនុរបធានរដឌសភា កដូ៍ចជារបធាន និងអនុរបធានគណ្ៈកមមការ
កបុងង្ពលជាមយួគ្មប នងឹការផថល់ង្សចកថីទុកចតិថចំង្ពាោះរាជរ ឌ ភ ិល កបុងករណី្បដលង្ឃើញថ្ន នីតិវធិីម្នមារត 
៨២ និង ១១៩ ងមី ម្នរដឌធមមនុញ្ដមនិអាចសង្រមច ន។ ដូចង្នោះគណ្បកសរបជាជនកមពុជាមនិអនុវតថមារត 
៨២ងម ីនិង ១១៩ងមី ម្នរដឌធមមនុញ្ដ  ង្បើង្ទាោះបីគណ្បកសង្នោះសនមតថ្ន ខលួនមានតំណាងរាស្រសថរគបច់ំនួនកថី។ 

បផាកតមលទនផលូវការម្នការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថបដលរបកាសង្ យ គ.ជ.ប កាលពីម្ងង
ទី០៨ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាទទលួ នចំនួន ៦៨ ម្នចំននួអាសនៈសរបុ ១២៣ម្ន
រដឌសភា។ លទនផលង្នោះ នបង្កា ញោ៉ា ងចាស់ថ្ន គណ្បកសរបជាជនកមពុជាជាគណ្បកសឈបោះង្នប ត ង្វើយ
ទទួល នអាសនៈង្លើសពសីង្មលងភាគង្រចើន ចខ់ាតផងបដរ។ បបនទមង្លើសពីង្នោះង្ទៀត កបុងកចិចរបជុំង្ ោះ
ង្នប តង្រជើសតងំ និងផថល់ង្សចកថីទុកចិតថខាងង្លើ គឺមានចនំួនកូរ ៉ាមុចនំួន៦៨ង្លើ១២៣របូ ជាសង្មលងង្លើសមតិ
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ភាគង្រចើន ចខ់ាតបដលទាមទារឲ្យមានរតឹមបត៦២របូបតប៉ាុង្ណាត ោះ។ ដូចង្នោះ ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំ របធាន 
អនុរបធាន និងសមាជកិគណ្ៈកមមការនានាម្នសភាជាតិ និងគណ្ៈរដឌមស្រនថីម្នរាជរ ឌ ភ ិលកមពុជានតីិកាលទី
៥ ម្នសភាជាតិ គឺរតូវអនុវតថតមនីតិវធិីម្នមារត ៨២ងមី មារត១១៩ងមី និងមារត ៩០ងមី(ពីរ) ម្នរដឌធមមនុញ្ដ ម្ន
រពោះរាជាណាចរកកមពុជា។ ការធវីនីតិវធិីង្ ោះង្នប តជាកញ្ចប ់ ង្ យង្ោងតមមារត០៤ ម្នចាបធ់មមនុញ្ដ
បបនទមនាង្ពលង្នោះ គឺង្ធវើឲ្យរដឌសភា និងរាជរ ឌ ភ ិលខវោះនតីានុកូលភាពកបុងដំង្ណ្ើ រការការង្កររបស់ខលួន។ 

សរបុមក ការបង្ងាើតរដឌសភា  និងរាជរ ឌ ភ ិលនីតិកាលទី៥ គឺមានបដិវាទពាកព់ន័នការអនុវតថនន៍តីិ
វធិី មារត៧៦ មារត ៨២ងម ីមារត១១៩ងមី និងមារត ៩០ងមី(ពីរ)។ ការបង្ងាើតរដឌសភាមនិង្គ្មរពតមមារត
៧៦ បដល នកណំ្តថ់្ន រដឌសភារតូវមានសមាជិកតណំាងរាស្រសថោ៉ា ងតិច១២០របូ ង្រពាោះថ្នង្បកេជនជាប់
ង្នប ត៥៥នាករ់បស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិមនិទានក់ាល យជាអបកតំណាងរាស្រសថ។ មនិមាននីតិវធិីចាស់ោស់
មយួ សថីពីការផថល់សុពលភាពង្ដើមផបីរបកាល យង្បកេជនជាបង់្នប តង្ៅជាអបកតំណាងរាស្រសថ។ បបនទមង្លើសពីង្នោះ
ង្ទៀត ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំថ្នប កដ់ឹកនារំដឌសភា និងការង្ ោះង្នប តផថល់ង្សចកថីទុកចិតថដល់រាជរ ឌ ភ ិល
មនិ នអនុវតថតមមារត៨២ងមី និង ១១៩ងមី ម្នរដឌធមមនុញ្ដ បដលតរមូវឲ្យមានការង្ ោះង្នប ត ចង់្ យបឡកពី
គ្មប ។ ង្វើយការអនុវតថនង៍្នោះមនិង្គ្មរពតមាម រតីម្នរដឌធមមនុញ្ដ បដលង្ផ្ទថ តសំខានង់្លើការពរងឹងឯកភាពជាតិ  
កាងរបទសឲ្យង្ៅរកការសនថិភាពង្ឡើងវញិបផាកង្លើរបពន័នរបជាធិបង្តយយង្សរពីវុបកស និងលទនិរបជាធិប
ង្តយយង្សរពីវុបកស។ បដិវាទម្នការមនិអនុវតថតមរដឌធមមនុញ្ដ  និងចាបង់្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ
 ននាមំកនូវការខវោះនីតានុកូលភាព ឬខវោះភាពរតឹមរតូវតមចាបក់បុងកំរតិធងនធ់ងរ។ 

១៦. អនាុស្នរ៍បស្ខ់មុហ្វស្ររែល និងបនទបា់ា នការណស៍្តពីីយនតការកាំហ្វណទ្មងក់ារ
បបាោះបនន ត 
 ង្ោងតមកចិចរពមង្រពៀងរវាងគណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិសថីពីការបង្ងាើត
យនថការមយួង្ដើមផបីកទរមងក់ារង្ ោះង្នប ត ចុោះម្ងងទី១៦ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ កបុងជំនបួកំពូលរវាងថ្នប កដ់ឹកនាំ
គណ្បកសទាងំពីរ។ 
 ខាងង្រកាមង្នោះ គឺជាការបណ្នាអំំពីការបង្ងាើតយនថការកំបណ្ទរមងង់្ ោះង្នប ត តមរយៈគណ្ៈកមមការ
ពិង្សសរដឌសភា និងការបង្កា ញអនុាសនសំ៍ខាន់ៗ បដលយនថការកំបណ្ទរមងគ់ួរយកង្ៅពិភាកា។ គណ្ៈកមម
ការង្នោះសទិតង្ៅង្រកាមការដឹកនា ំ និងការរតួតពនិិតយរបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា នងិគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជា
តិ។ អនុាសនស៍រមាបក់ំបណ្ទរមងង់្ ោះង្នប តង្ផ្ទថ តយកចិតថទុក កង់្លើបញ្ជា សំខាន់ៗ ដូចជាៈ គណ្ៈកមាម ធិ
ការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តរគបលំ់ បថ់្នប ក ់ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  របពន័នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត និងការបង្ងាើត
បញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត យនថការង្ ោះរាយទំនាស់ង្ ោះង្នប ត របពន័ន និងង្ពលង្វោម្នការង្ ោះង្នប ត តងំពីង្ ោះ
ង្នប តង្រជើសតងំសមាជិករពទឹនសភាដល់ង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសរកុមរបឹកាង្ផសងៗ និងង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសង្ម
ភូម ិ វិរញ្ដ វតទុគណ្បកសនង្ោ យ តំណាងស្រសថីជាបង់្នប ត កមមវធិីអបរ់សំថីពីរបជាធបិង្តយយ និងការង្ ោះង្នប ត 
និងអាណ្តថិនាយករដឌមស្រនថ.ី..។ ជាមយួគ្មប ង្នោះកម៏ានការបង្កា ញអំពីធាតុង្ចញ (output) កបុងអំឡុងនប ណំាមយួ 
បដលអនុាសនក៍ំបណ្ទរមងង់្ ោះង្នប តនឹងរតូវ នអនុវតថង្ដើមផី្ នង្ៅរកការង្រៀបចំ ចាតប់ចងការង្ ោះ
ង្នប តង្ៅអាណ្តថិខាងមខុង្ យង្ជាគជយ័។  
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១៦.១.  យនតការកាំណែទស្ររង់ដ ោះដនោ ត 
 ១.១ រដ្ឋសភា 

ោ៉ា ងយូរចុងរតីមាសទីមយួនប ២ំ០១៤ គណ្ៈកមមការពិង្សសរបស់រដឌសភាមយួនងឹរតូវ នបង្ងាើត
បដលមានសមាសភាពង្សមើគ្មប  ជាសមាជិកសភាពគីណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត។ិ      
គណ្ៈកមមការង្នោះង្ធវើការសរមបសរមួលយនថការកំបណ្ទរមង ់ពិនិតយរ យការណ៍្នានា និងដឹកនាកំារអនុវតថន៍
អនុាសនលំ៍អិតទាងំឡាយ រមួទាងំការង្ធវើវងិ្ាធនកមមរដឌធមមនុញ្ដ  ចាប ់ និងការផ្ទល ស់បថូររបពន័ន និងការ
ចាតប់ចងការង្ ោះង្នប ត។ គណ្ៈកមមការង្នោះរតូវមានរបធានបថូរង្វនរវាងគណ្បកសទាងំពីរង្ៅង្រៀងរាល់ ៣បខ
មថង។ គណ្ៈកមមការង្នោះនឹងអង្ញ្ជ ើញតំណាងរាជរ ឌ ភ ិល រកសួងមោម្ផធ គ.ជ.ប និងអងគការសងគមសីុវលិ
មកចូលរមួរបជុំ នងិរាយការណ៍្នានាទាកទ់ងកំបណ្ទរមងង់្នោះ។ គណ្ៈកមមការពិង្សសនឹងង្ធវើនីតិវធិីង្ដើមផី
ដំង្ណ្ើ រការការង្ករខលួន។ 

 ១.២ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ 
រាជរ ឌ ភ ិល និងរកសួងមោម្ផធមានតួនាទីគ្មរំទ និងអនុវតថអនុាសនប៍ដលសង្រមចង្ យគណ្ៈ

កមមការពិង្សសរបស់រដឌសភា។ 

១.៣ គណៈរម្មា ធិការជាតិររៀបចកំាររបាោះរនោ ត (គ.ជ.ប) 
សវការកបុងការអនុវតថនអ៍នុាសនត៍មការង្សបើសំុរបស់គណ្ៈកមមការពិង្សសរបស់រដឌសភា និង     

ផថល់ង្ោបល់ នងិបកលំអបទបញ្ជជ  នងិនីតិវធិីង្ ោះង្នប ត។ 

 ១.៤ អងគការសងគមស ៊ីវិល (បនធបា់ទ នការណ៍្ម្នអងគការ សមាគមង្រៅរ ឌ ភ ិល អងគការអនថរជាតិ ដូច
ជា NDI, IFES អងគការម្ដគូអភវិឌណន ៍និងអងគការសិទនមិនុសសង្ផសងង្ទៀត) បង្ងាើតសមពន័នកំបណ្ទរមងង់្ ោះង្នប ត 
(ERA-Elections Reform Alliance in Cambodia) បដលមានគណ្ៈកមមការ និងរកុមការង្ករដូចខាង    
ង្រកាមៈ 

១.៤.១ គណ្ៈកមមការបសវងរកកាពតិ (Truth Commission) 

ោ៉ា ងយូរង្ដើមនប ២ំ០១៤ រ យការណ៍្របស់គណ្ៈកមមការង្នោះនឹងរតូវ នផសពវផាយ។ 

  ង្ធវើសវនកមមបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តបដល នង្របើកបុងការង្ ោះង្នប ត នងិកណំ្តង់្វតុម្នការរាប់
សនលឹកង្នប ត (ទរមង ់១១០២) តរាងកតរ់តសំង្ឡងង្នប ត (ទរមង១់១០៨) និងសនលកឹង្នប ត
ពីកបុងកញ្ចបសុ់វតទិភាព «ក» នងិគល់បញ្ជ ីលិខតិបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្បង្រមើឲ្យការង្ ោះង្នប ត។  
 ឬ/និងចងរកងរ យការណ៍្ម្នភាពមនិរបរកតីម្នការង្ ោះង្នប ត។ 

១.៤.២ រកមុការង្ករ 

 ការពិង្រគ្មោះង្ោបល់ តមរយៈង្វទិកា និងសិកាេ ាោង្ៅរគបរ់ាជធានី ង្ខតថ។ 
 យុទននាការង្ដើមផឲី្យរបជាពលរដឌគ្មរំទ និងយល់ដឹង។ 
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 ឥសសរជនឯករាជយ អបកជំនាញចាប ់ (ចាបង់្ ោះង្នប ត នងិចាបព់ាកព់ន័ន) ង្ដើមផសិីកា    
ផថល់មតិ និង កអ់នុាសនលំ៍អិត និងគង្រមាងជាកប់សថងង្ៅគណ្ៈកមមការពិង្សស
របស់រដឌសភា។ 

១៦.២ អនាុសនស៍ាំខាន់ៗសស្រាបក់ារពិភាកា 
1. គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) រគបលំ់ បថ់្នប ក ់នងិរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  (រមួ

ទាងំសមាសភាព រចនាសមពន័ន និងតួនាទីភារកិចច) រតូវ នបកទរមង ់ង្ យមានការរសុោះរសួលគ្មប
ម្នគណ្បកសកបុងសភា៖ 

 វងិ្ាធនកមមរដឌធមមនុញ្ដ ង្ យបបនទមមារតខលោះង្ៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដ  ង្ដើមផបីចងអំពីការបង្ងាើតាទ បន័   
គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត(គ.ជ.ប) ជាាទ បន័ង្កើតង្ឡើងង្ យចាបរ់ដឌធមមនុញ្ដ។ 

 ាទ បន័ គ.ជ.ប រតូវមានងវកិាសវ័យយត័។ 
 ង្ធវើវងិ្ាធនកមមចាបស់ថីពីការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ ង្ យបង្ងាើតគណ្ៈកមមការ

ង្រជើសង្រ ើសង្បកេជនសរមាបស់មាសភាពគ.ជ.ប ង្ យជនំួសរកសួងមោម្ផធ និងគណ្ៈរដឌមស្រនថ។ី 
o មានគណ្ៈកមមការង្រជើសង្រ ើសមយួ បដលមានសមាសភាពពីរកុមគណ្បកសកានអ់ំណាច និង

រកុមគណ្បកសរបនងំង្ៅកបុងរដឌសភា។ 
o គណ្ៈកមមការង្នោះរតូវមាននីតិវធិីង្រជើសង្រ ើសង្ យង្បើកចំវ និងជាាធារណ្ៈបដល

អនុញ្ជដ តឲ្យង្បកេជន កព់ាកយឈរង្ ម្ ោះជាសមាជិកគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះ
ង្នប ត។ ល័កេខណ័្ឍ ចា ំចគ់ ឺង្បកេជនរតូវោឈបព់ីមស្រនថគីណ្បកសនង្ោ យ បនាធ បព់ជីាប់
ជាសមាជិក គ.ជ.ប និងសនាថ្ន មនិកាល យជាមស្រនថីគណ្បកសនង្ោ យរយៈង្ពល២នប  ំ
បនាធ បព់ីចបអ់ាណ្តថិរបស់ខលួន។ គណ្ៈកមមការង្រជើសង្រ ើសមានង្គ្មលការណ៍្បដលអនុញ្ជដ ត
ឲ្យរកុមគណ្បកសកានអ់ំណាច និងរកុមគណ្បកសមនិកានអ់ំណាច ចរមាញ់ង្រជើសង្រ ើស
ង្បកេជនចនំួន៤របូ ោ៉ា ងតិចស្រសថី១របូ ង្សមើៗគ្មប ។ 

o សរមាបង់្បកេជនរបធាន គ.ជ.ប រតូវ នង្សបើង្ យរពោះមោកសរត។ 
o រដឌសភាផថល់ការយល់រពមជាកញ្ចប ់កស់មាសភាពទាងំ៩របូ តមមតពិីរភាគបីម្នសមា    

ជិករដឌសភាទាងំមូល។ 
 ការង្រជើសង្រ ើសសមាជិក និងមស្រនថីសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្ៅថ្នប កង់្រកាមរមួមាន៖ អគគង្លខាធិការ

 ឌ ន, នាយក ឌ ន, គណ្ៈកមមការង្ខតថ រាជធាន,ី គណ្ៈកមមការឃំុសង្កា ត ់ និងការោិល័យង្ ោះ
ង្នប តករ៏តូវ នអនុវតថ តមលកេណ្ៈង្បើកចំវជាាធារណ្ៈ  និងមានគណ្ៈកមមការង្រជើសង្រ ើស
ង្ យមានសមាសភាពពីតណំាងគ.ជ.ប និងតណំាងគណ្បកសមានអាសនៈកបុងសភា។ ការ   
សំង្រចចិតថចុងង្រកាយកបុងការបតងតងំ គគឺណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប)។ 

2. សមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ រតូវបតជាមនុសសអពារកឹតយ បដលមនិបមនមស្រនថីគណ្បកសនង្ោ យ កបុង
ង្នាោះរតូវោបលងជាមស្រនថីគណ្បកសនង្ោ យ មុនកាល យជាសមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  ង្វើយមនិ
កាល យជាមស្រនថីគណ្បកសនង្ោ យរយៈង្ពលពីរនប  ំ បនាធ បព់ីចបអ់ាណ្តថិរបស់ខលួន។ តំណាងគណ្
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បកសរបនងំង្ៅកបុងសភាគួររតូវ នឲ្យបញ្ជូ នតំណាងមយួរបស់រដឌសភាង្ដើមផកីាល យជាសមាជិករកុម
របឹកាធមមនុញ្ដ។  

3. បកលមារបពន័នផសពវផាយ ពងិ្សសទូរទសសន ៍ និងវទិយុ ង្ យមានង្គ្មលនង្ោ យ និងង្គ្មល
ការណ៍្សមធម ៌ តុលយភាព និងង្សរសីរមាបក់ារទទួល នការង្របើរ ស់ និងការផសពវផាយង្ៅ
អំឡុងង្ពលង្ ោះង្នប ត៖ 
បង្ងាើតរកុមរបឹកាភ ិលឯករាជយសរមាបរ់បពន័នផសពវផាយកបុងង្ពលង្ ោះង្នប ត បដលមានអំណាច 
រគបរ់គងទូរទសសនជ៍ាតិ នងិវទិយុជាតិ រពមទាងំរតតួពិនតិយការផាយរបស់ទូរទសសន ៍នងិវទិយុឯកជន
កបុងអំឡុងង្ពលង្ ោះង្នប ត (អំឡុងង្ពលរបតិទនិម្នការង្ ោះង្នប តរបស់ គ.ជ.ប)។ រកុមរបឹកាង្នោះ
មានសមាជិកង្ចញពីសមាគមអបកកាបសត១របូ, ពសីមាជិកគណ្បកសនង្ោ យបដលមាន    
អាសនៈកបុងរដឌសភារកុមគណ្បកសរបនងំ១របូ និងរកុមគណ្បកសកានអ់ំណាច១របូ,  គ.ជ.ប១របូ, 
អងគការ សមាគមង្រៅរ ឌ ភ ិលង្ធវើការង្ករសង្ងាតការណ៍្ង្ ោះង្នប ត១របូ។   

4. ជាបនាធ ន ់រាជរ ឌ ភ ិលរតូវង្ចញអាជាញ បណ័្ត បង្ងាើតប៉ាុសថិ៍ទូរទសសន ៍និងវទិយុង្ៅតមង្ខតថ និងរាជធានី
ឲ្យង្ៅរកុមវ ុន ឬអងគការបដលមានការគ្មរំទង្ យគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត។ិ  

5. កំបណ្ទរមងយ់នថការង្ ោះរាយទំនាស់វវិាទ និងបណ្ថឹ ងង្ ោះង្នប តឲ្យឯករាជយ រមួមានការបង្ងាើត
យនថការរបសិទនិភាពមយួសរមាបក់ារអង្ងាតពភីាពមនិរបរកតី៖ 

វងិ្ាធនកមមចាបង់្ ោះង្នប តង្រជើសតងំអបកតំណាងរាស្រសថ បដលពរងឹងសមតទកិចចរកុមរបកឹាធមម
នុញ្ដ  និងបង្ងាើតនីតិវធិី បទបញ្ជជ  ទាកទ់ងនងឹការង្ ោះរាយរគបក់រណី្ម្នវវិាទង្ ោះង្នប តង្ យ
បបនទមយុតទ ធិការ ការ កប់ញ្ជជ ឲ្យមានការ កព់ិនយ័ដល់សមាជិក នងិមស្រនថីគណ្ៈកមាម ធិការជាតិ
ង្រៀបចំការង្ ោះង្នប រគបលំ់ បថ់្នប ក។់ រកមុរបឹកាធមមនុញ្ដមានសមតទកចិច និងតួនាទីដូចជាតុោការ
កំពូលសរមាបក់ារង្ ោះរាយវវិាទង្ ោះង្នប ត។  

6. ង្ធវើវងិ្ាធនកមមចាបង់្ ោះង្នប តបដលមានការបង្ងាើតគណ្ៈកមមការពិង្សសង្ៅថ្នប កជ់ាតិ និងរាជធានី 
ង្ខតថ សរមាបង់្ ោះរាយវវិាទង្ ោះង្នប ត នងិង្ធវើការអង្ងាតរាវរជាវភាពមនិរបរកតងី្ ោះង្នប ត។    
គណ្ៈកមមការង្នោះមានសមាសភាពចរមុោះង្ចញមកពីតណំាងរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  នងិ គ .ជ.ប។  

7. បង្ងាើតចាបម់យួ ង្ដើមផតីមាល ភាពវិរញ្ដ វតទុរតួតពិនិតយចណូំ្ល និងកំណ្តក់ារចំណាយរបស់គណ្
បកសនង្ោ យ ជាពិង្សសការផថល់មូលនិធិ ឬងវកិាជាតដិល់គណ្បកសនង្ោ យកបុងដំង្ណ្ើ រការ
ង្ោសនាង្ ោះង្នប ត៖ 

8. ផ្ទល ស់បថូររបពន័នចុោះង្ ម្ ោះ និងការបង្ងាើតបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តងម ី បដលអាចកំណ្ត ់នអតថសញ្ជដ ណ្
អបកង្ ោះង្នប តចាស់ោស់ នងិមានបណ័្ត ង្ ោះង្នប ត។ 
 ការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត នងិការង្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប ត គួរបតផ្ទល ស់បថូរទាងំ

រសុងង្ដើមផងី្អាយការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តមានភាពង្កយរសួល និងាមញ្ដ  ង្វើយនិងធានាគុណ្
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ភាពម្នបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប ត ពិង្សសកណំ្ត ់នអតថសញ្ជដ ណ្អបកង្ ោះង្នប តចាស់ោស់ 
និងមានង្ចញបណ័្ត ង្ ោះង្នប ត។   

 គួរង្ធវើវងិ្ាធនកមមង្លើនតីិវធិកីបុងការង្ធវើអតថសញ្ជដ ណ្បណ្ត សរមាបង់្របើ នអស់មយួជីវតិ។ របជា
ពលរដឌរតូវ នជំរញុង្អាយបថូររបូងតរបស់ពួកគ្មត ់ បនាធ បព់ី នង្របើរ ស់អតថសញ្ជដ ណ្ បណ្ត
២០នប រំចួមក។  

 គ.ជ.ប រតូវចាតប់ចងការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត និងង្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ជាង្រៀង
រាល់អំឡុងង្ពលង្ ោះង្នប តធមមត និងមានង្ចញបណ័្ត ង្ ោះង្នប ត។ 

 គ.ជ.ប សវរបតិបតថិការជាមយួរកសួង ឬាទ បន័រដឌ អបកជំនាញ និងមាច ស់ជំនួយកពុំងរបឹងបរបង
កបុងការផលិតកមមវធិី ង្ដើមផបីង្ងាើតរបពននចុ័ោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តបដលមានបញ្ចូលទនិបនយ័អតថ
សញ្ជដ ណ្ជីវសញ្ជដ (ង្មម្ដ) ង្លខអតថសញ្ជដ ណ្បណ័្ត អចិម្ស្រនថយម៍យួ និងរបូងតផ្ទធ ល់ខលួន។  

 កបុងករណី្បនាធ ន ់ ពិង្សសការង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសតំណាងរាស្រសថ បនាធ បព់ីរោំយរដឌសភាមុន
អាណ្តថិ គ.ជ.បរតូវង្រៀបចំង្ធវើបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តពងិ្សស  ចង់្ យបឡកសំរាបអ់បកមាន
សិទនិង្ ោះង្នប តងមីៗ ង្ យង្របើទិនបយ័អតថសញ្ជដ បណ័្ត  និងអរតនុកូល ឌ ន។ បញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះ
ង្នប ត ចង់្ យបឡករតូវ នបិទ ង្វើយង្បើកឲ្យមានការបថឹងតវា៉ា  និងជំទាស់។ 

9. ពរងឹងការអនុវតថនច៍ាបឲ់្យ នង្ពញង្លញអំពីភាពអពារកឹតយ មនិលង្មាៀង ចខ់ាតសរមាបទ់ាងំ   
ាទ បន័ នងិមស្រនថីម្នកងង្ោធពលង្ខមរភូមនិធ នគរ ល និងមស្រនថីតុោការកបុងការង្ធវើសកមមភាពគ្មំ
រទ និងរបនងំគណ្បកសណាមយួ។  

បង្ងាើតង្គ្មលនង្ោ យពិង្សស ឬអនុរកតឹយមយួង្ដើមផពីរងឹងអពារកឹតយភាពរបស់កងង្ោធ
ពលង្ខមរភូមនិធ មស្រនថីតុោការ និងកងកមាល ងំនគរ លជាតិ និងការអនុវតថនម៍ារត ១៥ ម្នចាបស់ថី
ពីគណ្បកសនង្ោ យ។  មស្រនថីតុោការ កងង្ោធពលង្ខមរភូមនិធ និងកងកមាល ងំនគរ លជាតិ
អាចចូលរមួជាសមាជិកគណ្បកសនង្ោ យនានា ន បតមនិបមនជាមស្រនថីគណ្បកសនង្ោ យ 
ង្វើយកម៏និរតូវង្ធវើសកមមភាពគ្មរំទ ឬរបនងំគណ្បកសនង្ោ យណាមយួង្ឡើយ។ មស្រនថីដូច ន
ង្រៀបរាបខ់ាងង្លើ អាចចូលរមួាថ បក់ារង្ោសនារបស់គណ្បកសនង្ោ យណាមយួ ឬង្បកេជន
ណាមាប ក ់ន ប៉ាុបនថមនិរតូវពាកអ់ាវ និងមកួម្នគណ្បកសនង្ោ យ ឬង្បកេជនង្នាោះ នង្ទ។ ង្វើយ
កងង្ោធពលង្ខមរភូមនិធ នគរ លមានតួនាទីសំខានផ់្ទធ ល់រកាសនថិសុខកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត 
ង្វើយមស្រនថីតុោការកន៏ងឹចូលរមួផ្ទធ ល់កបុងការង្ករបណ្ថឹ ងទាកទ់ិនការង្ ោះង្នប ត។  

10. មានចាប ់ឬ /និងង្គ្មលនង្ោ យង្ដើមផកីណំ្តកូ់តស្រសថីជាតំណាងជាបង់្នប ត។  

ង្ធវើវងិ្ាធនកមមចាបង់្ ោះង្នប តង្ យកំណ្តច់ំនួនកូតស្រសថី ឬបុរស៥០% ជាលកេខណ្ឍ        
សំរាបចុ់ោះបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ ជាង្បកេជនឈរង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តរបស់គណ្បកសនង្ោ យនីមយួៗ ង្វើយ
 កក់បុងបញ្ជ ីង្លខង្រៀងនល ស់គ្មប រាបព់ីខាងង្លើ។ គណ្បកសនង្ោ យបដលមនិអនុវតថកូតង្នោះនងឹ
ទទួលការផ្ទកពិនយ័។ 

11. ការង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសង្មភូម ិ
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ការង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសង្មភូមងិ្ យផ្ទធ ល់ពីរបជាពលរដឌកបុងភូម ិ ង្ យមាននីតិវធិាីមញ្ដ  
មយួកបុងការចាតប់ចងពីរកុមរបឹកាឃំុសង្កា ត ់និងរបជាពលរដឌកបុងភូម។ិ 

12. បកទរមងរ់បពន័ន និងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំសមាជិករពឹទនសភា នងិរកុមរបកឹារាជធានី 
ង្ខតថ រកុង រសុក ខណ្ឍ  

របពន័នការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំសមាជិករពឹទនសភា និងរកមុរបឹការាជធានី ង្ខតថ រកុង រសុក 
ខណ្ឍ  ជាការង្ ោះង្នប តជាសកល និងមានដំង្ណ្ើ រការកបុងអំឡុងង្ពលបតមយួនឹងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះ
ង្នប តង្រជើសង្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត ់ ង្ យរគ្មនប់តង្រៀបចំសនលឹកង្នប ត និងវិបង្នប តង្ផសងគ្មប  
(អាចរតឹមពីររបង្ភទ)។ 

របពន័នង្ ោះង្នប តសកលសរមាបង់្រជើសតងំសមាជិករពឹទនសភា រកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត ់និងរកុម
របឹការាជធានី ង្ខតថ រកុង រសុក ខណ្ឍ  គឺជារបពន័នចរមោុះ។ របពន័នង្នោះអនុញ្ជដ តឲ្យង្បកេជន ឬរកុម
ង្បកេជនឯករាជយឈរង្ ម្ ោះរបកួតជាមយួនឹងបញ្ជ ីគណ្បកសនង្ោ យ។ 

13. ដូរម្ងងង្ ោះង្នប តៈ ការង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត ់ ង្រជើសតងំសមាជិករពឹទនសភា 
និងរកុមរបឹកាង្ផសងង្ទៀត រពមទាងំការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ ង្ៅម្ងងអាទិតយកបុងបខ   
ង្មា ឬបខធបូ។ 

14. ង្ធវើវងិ្ាធនកមមចាបគ់ណ្បកសនង្ោ យ ង្ដើមផងី្លើកសធួយង្សរភីាពកបុងការរមួបញ្ចូ លគ្មប របស់
គណ្បកសនង្ោ យ។ គណ្បកសនង្ោ យរមួបញ្ចូលគ្មប ជាមយួគណ្បកសនង្ោ យង្ផសង ង្បើ
ង្ទាោះបីរកសួងមោម្ផធលុបង្ ម្ ោះគណ្បកសនង្ោ យបដលរបកាសបញ្ចូលគ្មប  កត៏ំណាងជាប់
ង្នប តរបស់គណ្បកសនង្ោ យទាងំង្នាោះនឹងកាល យជាតណំាងជាបង់្នប តម្នគណ្បកសបញ្ជូ លគ្មប
មយួង្នាោះ។ 

15. បង្ងាើតកមមវធិអីបរ់សំថីពីរបជាធបិង្តយយ និងការង្ ោះង្នប ត  កប់ញ្ចូ លកបុងកមមវធិីអបរ់រំបស់ជាតិង្ៅ
តមាោង្រៀនចាបព់ីអនុវទិាល័យង្ឡើងង្ៅ។ 

16. នាយករដឌមស្រនថីមាប កអ់ាចបនថ នរតឹមបតពីរអាណ្តថិ ១០នប ។ំ 
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ឧបស្មពន័ធទី២៖ បស្ចក្តតហ្វថៃងការណរ៍បស្គ់ណបកពស្បស្រង្ករ ោះជាតិ 
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ឧបស្មពន័ធទី៣៖ បស្ចក្តត្ រកាស្រមួថ្នជាំនបួកាំពលួរវាងគណបកព្រជាជនកមពុជា និង
គណបកពស្បស្រង្ករ ោះជាតិ 
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ឧបស្មពន័ធទី៥៖ ការបឆៃយីតបរបស្ខ់មុហ្វស្ររែលទាកទ់ងបៅនងឹបស្ៀវបៅស្របស្គ់.ជ.ប 
 បញ្ជ ីបបាោះបនន ត 

 ង្ោងតមង្សៀវង្ៅស សថីពីការង្ ោះង្នប តសកលង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលទ៥ីម្នរដឌសភាម្ន
រពោះរាជាណាចរកកមពុជាឆប២ំ០១៣របស់គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត បដលង្ចញង្ៅម្ងងទី០៥ បខ
កញ្ជដ  នប ២ំ០១៣  នង្លើកង្ឡើងពីការាធ បសធងម់តពិីរង្ យបឡកពីគ្មប បដលង្ធវើង្ឡើងង្ យអងគការង្រៅរ ឌ ភិ
 លកបុងរសុក និងអនថរជាត ិ  នបង្កា ញឲ្យង្ឃើញនូវភាពខុសគ្មប ោ៉ា ងង្រចើន។ ការាធ បសធងម់តិមយួបង្កា ញ
ថ្ន អបកផថល់ពត័ម៌ានចនំួន៩៧,៧%  នអោះអាងថ្ន  នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ខណ្ៈបដលតួង្លខង្របៀបង្ធៀប
ង្ៅកបុងការសធងម់តិមយួង្ផសងង្ទៀតគឺមានបត៨២,៩%ប៉ាុង្ណាត ោះ។  
 ខុមបស្រវវល នង្ធវើការរាវរជាវង្ៅង្លើបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត និងសវនកមម
បញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ២០១៣ បដលកបុងង្នាោះ នង្រជើសង្រ ើស
ការោិល័យសំណាក២២៣ ង្ៅកបុង២៤ង្ខតថ/រកុង ជាមយួនឹងការង្រជើសង្រ ើសង្ យម្ចដនយអបកមានសិទនិង្ ោះ
ង្នប ត២៦០០នាក។់ ការសិការាវរជាវក ៏នរកង្ឃើញថ្ន ៩៧,៧%ម្នអបកផថល់បទសមាា សន ៍នង្ឆលើយថ្ន
ពួកង្គ នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ខុមបស្រវវល នង្ធវើការរាវរជាវអបកបដលង្ឆលើយថ្ន  នចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត
ង្ផធៀងផ្ទធ តជ់ាមយួបញ្ជ ីង្ ម្ ោះផលូវការរបស់គ.ជ.ប បដលង្ចញង្ៅម្ងងទី៣១ បខធបូ នប ២ំ០១៣  នរកង្ឃើញថ្ន 
១៣,៥% មនិមានទិនបនយ័ង្ៅកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត ង្បើង្ទាោះបីជាពួកគ្មតធ់ាល ប ់នង្ ោះង្នប ត និងចុោះង្ ម្ ោះកនលង
មកកង៏្ យ។ ដូង្ចបោះង្បើគិតអពំីតួង្លខរបស់ខុមបស្រវវល នងិអងគការNDI ង្ឃើញថ្ន មនិសូវខុសបបលកគ្មប ប៉ាុនាម នង្ទ 
ពីង្រពាោះថ្ន NDI  នបង្កា ញអំពីចំននួអបកបដលមានង្ ម្ ោះង្ៅកបុងបញ្ជ ីពិតរ កដ ៨២,៩% រឯីខុមបស្រវវល ន
បង្កា ញពីអបក នចុោះង្ ម្ ោះ ប៉ាុបនថង្ ម្ ោះពួកង្គខលោះរតូវ នរកពុំង្ឃើញ ង្នោះមនិនយ័ថ្ន តួង្លខរបស់អងគការទាងំ
ពីរង្នោះមនិខុសគ្មប ខាល ងំង្នាោះង្ទ។    

 ការ្រកាស្លទធផលបនន តបលឿនរបស្ខ់មុហ្វស្ររែល 
 ទាកទ់ងង្ៅនឹងការង្លើកង្ឡើងង្ៅកបុងង្សៀវង្ៅសសថីពីការង្ ោះង្នប តសកលង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ
នីតិកាលទ៥ីម្នរដឌសភាម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជានប ២ំ០១៣ របស់ទីសថីការគណ្ៈរដឌមស្រនថី បដល នបង្កា ញ
ពីការគណ្នាលទនផលម្នការង្ ោះង្នប តរបស់ខុមបស្រវវល។ សូមបញ្ជជ កថ់្ន ខុមបស្រវវល ន កព់រង្កយអបក
សង្ងាតការណ៍្ង្ៅរបមាណ្១,៤៧០ការោិល័យសំណាកទូទាងំរបង្ទសង្ដើមផរីបមូលលទនផលង្ ោះង្នប ត។ 
ការរបមូលលទនផលង្ ោះង្នប តង្លឿនង្នោះ អបកសង្ងាតការណ៍្របស់ខុមបស្រវវលរគ្មនប់តង្ធវើការរបមូលង្ យពុំ
ទានគ់ិតពីភាពមនិរបរកតីបដលង្កើតង្ឡើងកបុងកំឡុងង្ពលង្ ោះ និងរាបស់នលកឹង្នប តង្នាោះង្ទ។ ដូង្ចបោះលទនផល
មនិផលូវការបដលខុមបស្រវវលបង្កា ញពុំបញ្ជជ កព់ីការង្ ោះង្នប តង្ យង្សរ ីនិងយុតថិធមង៌្ឡើយ។  

 ទឹកបមម លបុលាងមនិ្ជោះ 
ទឹកថ្នប សំរមាបក់ារង្ ោះង្នប ត គឺជាទឹកថ្នប បំដលមនិង្វើរពណ៌្ ង្វើយរតូវ នង្របើង្ៅង្លើចងាុលម្ដរបស់

អបកង្ ោះង្នប តកបុងម្ងងង្ ោះង្នប តង្ដើមផបីង្កា រការបកលងបនលំការង្ ោះង្នប ត ដូចជាការង្ ោះង្នប តពីរដង។ វាជាធមមត
រតូវ នង្របើង្ៅង្លើបសផកជុំវញិគល់រកចក នងិរកចកម្នចងាុលម្ដ បដលជាកបនលងព ិកនឹងោង ឬជូតសមាា
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ត។ ទកឹថ្នប ងំ្នោះជាធមមតមានពណ៌្ាវ យង្ៅមុនង្ពលបដលារធាតុប៉ាោះពនលឺមនិ នមានរបតិកមមង្ៅជាពណ៌្
ង្មម  ឬង្តប តវញិ។ របង្ទសឥណាឍ មានជំនាញកបុងការផលិត និងផថតផ់គងទ់ឹកថ្នប លុំបោងមនិរជោះង្នោះ15។ 

ទឹកថ្នប សំរមាបក់ារង្ ោះង្នប តសរមាបស់មាគ ល់ាប មរបឡាក ់ ជាធមមតមានផធុការធាតុពណ៌្សរមាប់
ការកតស់មាគ ល់ភាល មៗ ង្វើយារធាតុនីរតតពណ៌្រ ក ់ (silver nitrate solution) បដលរបឡាកង់្ៅង្លើ
បសផកង្ៅង្ពលរតូវពនលឺរពោះអាទិតយ វានឹងបនសល់ទុកនូវាប មបដលមនិអាចោងរជោះភាល មៗង្នាោះង្ទ។ សថង ់រ
ឧសាវកមមម្នទឹកថ្នប ងំ្ ោះង្នប តង្នោះគឺមានចំនួន ១០%, ១៤% ឬ ១៨% ម្នារធាតុនីរតតពណ៌្រ ក1់6។ 

ទឹកង្មម លុបោងមនិរជោះ គជឺាសមាា រៈសំខានម់យួកបុងចំង្ណាមសមាា រៈង្ផសងង្ទៀតដូចជាសនលឹកង្នប ត 
បញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត នងិវិបង្នប តជាង្ដើម បដលសរមាបង់្របើរ ស់កបុងការង្ ោះង្នប ត។ ទកឹង្មម លុបោងមនិរជោះគឺ
ជានិមតិថសញ្ជដ ម្នសុចរតិភាព និងតមាល ភាពកបុងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប ត ង្វើយវាជាសញ្ជដ សរមាបម់ស្រនថី
ការោិល័យង្ ោះង្នប តការពារមនិឲ្យមានអបកង្ ោះង្នប ត នង្លើសពីមយួដង17។  

ការបង្កា ញទឹកង្មម លុបោងមនិរជោះង្ៅម្ងងទ២ី៦ បខកកា  នប ២ំ០១៣ និងការអនុញ្ជដ តឲ្យតំណាង
គណ្បកសនង្ោ យ អងគការមនិបមនរ ឌ ភ ិល និងអបការពត័ម៌ានអាចង្ធវើការាកលផងរជលកទ់ឹកង្មម
ង្នោះ គឺង្ដើមផចីងប់ង្កា ញអំពីគុណ្ភាពម្នទកឹង្មម លុបោងមនិរជោះង្នោះ18។ 

កាលពីម្ងងទី១៩ បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប)  ន
ង្រៀបចំពិធីរបគល់ នងិទទួលអំង្ណាយទឹកង្មម លុបោងមនិរជោះចំននួ ៤០,០០០ដប ពីាធារណ្រដឌឥណាឍ ។ 
លុោះង្ៅរង្សៀលម្ងងទ២ី៦ បខ  កកា  នប ២ំ០១៣ គ.ជ.ប  នង្រៀបចំកិចចរបជុំមយួសថីពីរពឹតថិការណ៍្ទូង្ៅម្នការ
ង្ោសនាង្ ោះង្នប ត ការបង្កា ញសមាា រៈង្ ោះង្នប ត និងទឹកង្មម លុបោងមនិរជោះដល់គណ្បកសនង្ោ យ 
អងគការមនិបមនរ ឌ ភ ិល នងិអបការពត័ម៌ាន ង្រកាមអធបិតីភាព ឯកឧតថម ោវា៉ាណ្ សីុវល័ិយ សមាជិក គ.
ជ.ប។ កបុងកិចចរបជុំង្នាោះបដរ គ.ជ.ប  នអនុញ្ជដ តឲ្យតណំាងគណ្បកសនង្ោ យ អងគការមនិបមនរ ឌ ភ ិល 
និងអបការពត័ម៌ានង្ធវើការាកលផងរជលកទ់ឹកង្មម ង្នោះ ង្ដើមផចីងប់ង្កា ញអពំីគុណ្ភាពម្នទឹកង្មម លុបោង
មនិរជោះង្នាោះ។ ង្ោក វឺុ រ ៉ាងុ របធាននាយក ឌ នរបតិបតថកិាររបស់ គ.ជ.ប ទទួលភារកចិចង្រៀបចំ និងដកឹនាកំារ
រជលកា់កលផងទឹកង្មម នាង្ពលង្នាោះ ង្ យមានតណំាងគណ្បកសនង្ោ យមយួចនំួន អបកសង្ងាតការណ៍្
ង្ ោះង្នប ត និងរមួទាងំអបកចូលរមួង្ផសងង្ទៀត នង្ធវើការាកលផង។ កបុងការាកលផងង្នាោះបុគគលិករបស់គ
ណ្ៈកមាម ធិការង្ដើមផកីារង្ ោះង្នប តង្ យង្សរ ី និងយុតថិធមង៌្ៅកមពុជា (ខុមបស្រវវល)  នចូលរមួរជលកា់ក
លផងទឹកង្មម ង្នាោះផងបដរ។ ពិធីង្នាោះ នង្ធវើង្ឡើងជាាធារណ្ៈង្ៅចំង្ពាោះមុខមស្រនថ ីគ.ជ.ប តំណាងគណ្បកស
នង្ោ យ អបកសង្ងាតការណ៍្ង្ ោះង្នប ត និងអបការពត័ម៌ានជាតិ នងិអនថរជាត។ិ ង្ៅបនាធ បព់ីការរជលក់
ាកលផង នង្ធវើរតមឹរតូវតមនីតិវធិី  គ.ជ.ប ង្ោក វឺុ រ ៉ាងុ បដលជាអបកអនុវតថការង្ករង្នាោះង្ យផ្ទធ ល់ ន
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17
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បញ្ជជ កឲ់្យអបកបដលចូលរមួាកលផងង្ធវើការលុបោងទកឹង្មម ពីរមាមម្ដ និងង្ឆលើយតបង្ៅ គ.ជ.ប វញិអំពីលទន
ផលម្នការលុបោងង្នាោះ។ 

ង្ៅរយៈង្ពលជិតបីង្មា៉ា ងង្ៅង្រកាយពិធីង្នាោះ បុគគលិកខុមបស្រវវលទាងំពីរនាកង់្នាោះ នង្ធវើការាក
លផងោងសមាា តទឹកង្មម ង្ចញពីរមាមម្ដង្ៅាប កក់ារកណាថ លខុមបស្រវវល ង្ យង្របើរ ស់ផលិតផលមយួ
ចំនួនដូចជាៈ ាំងរកអូប ទកឹថ្នប អំ ុតសក ់និងទកឹោងរកចក ង្វើយជាលទនផលការោងសមាា តង្នាោះ នរជោះ
ទាងំរសុង។ ភាល មង្នាោះតំណាងខុមបស្រវវល ក ៏នទំនាកទ់នំងង្ៅតំណាង គ.ជ.ប ង្ដើមផជីរមាបអំពីដណឹំ្ងង្នោះ 
ង្វើយតំណាង គ.ជ.ប ក ៏នអង្ញ្ជ ើញបុគគលិកខុមបស្រវវលទាងំពីរនាកង់្នាោះង្ៅទីសថីការ គ.ជ.ប ង្ៅង្វោង្មា៉ា ង
របមាណ្ ៨នងិ៣០នាទីយប ់ ង្ដើមផពីិនិតយង្ យផ្ទធ ល់បភបក។ ការពិនិតយង្នាោះង្ឃើញមានវតថមានង្ោក វឺុ រ ៉ាងុ 
របធាននាយក ឌ នរបតបិតថកិារ និងរមួទាងំមស្រនថី គ.ជ.ប ចំនួនពីរនាកង់្ផសងង្ទៀត។ មស្រនថី គ.ជ.ប ទាងំង្នាោះ ន
ពិនិតយង្មើលរមាមម្ដបដលោងរជោះង្នាោះោ៉ា ងយកចិតថទុក កប់ំផុត នងិពិនតិយង្ឃើញថ្ន រជោះពតិរ កដបមន 
ង្វើយង្ៅង្ពលង្នាោះ មស្រនថី គ.ជ.ប និងបគុគលិកខុមបស្រវវល នពិភាកាគ្មប  និង នរពមង្រពៀងគ្មប ឲ្យមស្រនថីគ.ជ.ប 
និងបុគគលិកខុមបស្រវវលង្ផសងង្ទៀតរជលកទ់ឹកង្មម កបុងង្គ្មលបំណ្ងមកាកលផងលុបោងង្ៅរពឹកម្ងងបនាធ ប ់
ង្ៅាប កក់ារខុមបស្រវវល។ ប៉ាបុនថមស្រនថី គ.ជ.ប ង្នាោះមនិ នអង្ញ្ជ ើញមកាប កក់ារខុមបស្រវវលតមការរពមង្រពៀង
ង្នាោះង្ទ។ 

កបុងនាមជាអងគការ សមាគមសង្ងាតការណ៍្ង្ ោះង្នប ត ង្វើយ នរកង្ឃើញនូវភាពមនិរបរតតីទាកទ់ង
ទឹកង្មម ង្នោះ ង្ៅម្ងងទ២ី៧ បខកកា  នប ២ំ០១៣ បនធបា់ទ នការណ៍្ម្នអងគការ សមាគមមនិបមនរ ឌ ភ ិល 
ង្ចញង្សចកថីបងលងការណ៍្រមួសថីពីការរពួយ រមាអំពីទឹកង្មម រជលករ់មាមម្ដ និងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត និង នង្ធវើ
សនបិសីទារពត័ម៌ានមយួ ង្ដើមផជីំរាបជូនាធារណ្ជនអំពីការលុបោងទឹកង្មម រជោះង្នោះ និងរពមទាងំអំពាវ
នាវដល់ គ.ជ.ប ង្ធវើការពិភាកាជាមយួគណ្បកសនង្ោ យបដលចូលរមួរបកតួរបបជងការង្ ោះង្នប តអំពី
វធិានការង្ ោះរាយបញ្ជា ង្នោះ។ 

ង្ៅរង្សៀលម្ងងទី២៧ បខកកា  នប ២ំ០១៣ង្នោះ គ.ជ.ប ក ៏នង្រៀបចំសនបិសីទារពត័ម៌ានមយួសថីអំពី
ការង្រតៀមង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តរបស់ គ.ជ.ប។ ង្វើយជុំវញិបញ្ជា ទកឹង្មម ង្នាោះ ឯកឧតថម អុឹម សួសថី របធាន គ.ជ
.ប  នសងាតធ់ងនឲ់្យតំណាងគណ្បកសនង្ោ យ និងអបកសង្ងាតការណ៍្សង្ងាតតម ន និងកតរ់ត ង្វើយ
រាយការណ៍្ពីបញ្ជា នានាបដលពាកព់ន័ននងឹករណី្ង្នោះ។ រឯីឯកឧតថម ង្ទព នីថ្ន អគគង្លខាធិការ គ.ជ.ប  ន
គូសបញ្ជជ កប់ដរថ្ន ទឹកង្មម គជឺារ យគីម ីង្គោយ ន ង្គកអ៏ាចោងវញិ នបដរ ង្វើយវាមនិបមនជាង្រឿងអវី
ងមី និងបបលកង្នាោះង្ទ។  ឯកឧតថមក ៏នង្លើកង្ឡើងបដរថ្ន ង្បើង្ទាោះជាទឹកង្មម អាចលុបោងរជោះ កម៏និបមនជា
បញ្ជា អវគីួរឲ្យ រមាង្នាោះង្ទ ង្រពាោះង្ៅមានលកេខណ្ឍ ង្ផសងង្ទៀតង្ដើមផកីារពារកុំឲ្យអបកង្ ោះង្នប តអាចង្ ោះង្នប ត
ង្រចើនដង ង្វើយទឹកង្មម គឺរគ្មនប់តជាចំបណ្កមយួង្ដើមផងី្ធវើឲ្យមានតមាល ភាព នងិង្ជឿទុកចិតថ។ ង្បើង្ទាោះជាមនិ
មានទឹកង្មម កអ៏ាចង្ ោះង្នប ត នបដរ ង្វើយការង្ ោះង្នប តរបស់របង្ទសមយួចំននួង្គមនិមានង្របើទកឹង្មម ង្នោះ
ង្ទ។ 

សូមបញ្ជជ កង់្ៅម្ងងទី២០ បខកកា  នប ២ំ០១៣ គណ្ៈកមាម ធិការខុមបស្រវវល នង្ផញើលិខិតមយួង្ៅ
របធាន គ.ជ.ប ង្សបើសំុ គ.ជ.ប ង្រៀបចំពិធាីកលផងការង្របើរ ស់ទឹកង្មម លុបោងមនិរជោះ និងបង្កា ញអំពី
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ារធាតុផសមំ្នការបង្ងាើតទឹកង្មម លុបោងមនិរជោះង្នោះ នងិរង្បៀបម្នការោយមុនការង្របើរ ស់ និងរពមទាងំ
សរមបសរមួលឲ្យតំណាង  ខុមបស្រវវលង្ធវើការាកលផងង្ៅតមការោិល័យមយួចនំនួ។ ង្ទាោះជាោ៉ា ងណា
មនិមានការង្ឆលើយតបពី គ.ជ.ប អំពីសំង្ណ្ើ ង្នោះង្ទ លុោះមកដល់ម្ងងទី២៦ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ង្ទើប គ.ជ.ប ង្បើ
ឲ្យមានការាកលផងដូច នជំរាបជូនអពំីដំង្ណ្ើ រការខាងង្លើ។ 

សករមភាពបុគគលកិខុរណស្រវែលាកលបងទកឹដមម  និងបង្ហា ញទឹកដមម លបុលាងស្ររោះ
ដៅទីសតកីារ គ.រ.ប ដៅដវលាដា៉ោ ងស្របាែ ៤ និង៥០នាទលីាា ច នងិ០៨  និង៣០នាទី
យបថ់្ងាទី២៦ ណខកកក  នោ ាំ២០១៣  
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ឧបស្មពន័ធទី៦៖ កាលរបវតិត្ ពឹតិតការណស៍្ាំខាន់ៗ  ថ្នការបបាោះបនន តនន ាំ២០១៣ 
(បចចុបផនបភាពពមី្ងងទ១ី៥ បខមនីា នប ២ំ០១១ រវូតដល់ ម្ងងទ១ី៥ បខតុោ នប ២ំ០១៣) 

o ម្ងងទ១ី៥ បខមនីា នប ២ំ០១១ ៖ ង្ ម្ ោះ សម រងសុ ីរតូវ តប់ងស់មាជិកភាពជាសមាជិករដឌសភានីតិកាលទី
៤ តមរយៈង្សចកឋីរបកាសង្លខ០៤៥រស របស់រដឌសភា ម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ង្ យបផាកតម
ាលដីកាផថនាធ ង្ទាសរបស់តុោការ ង្ៅម្ងងទី១ បខមនីា នប ២ំ០១១ និងកថ្នខណ្ឍ ទ៣ី មារត១៤ ម្ន
ចាបស់ឋីពលីកេនថិកៈតំណាងរាស្រសថ បចងថ្ន តំណាងរាស្រសថបដលមានាលរកមាទ ពរ ឬាលដីកាាទ ពរ 
សង្រមចថ្ន ជាទណ្ឍិ តជាបព់នននាគ្មរ រតូវ តប់ងទ់ាងំរសុងនូវសិទនិ បុពវសិទនិ និងសមាជិកភាពជាសមាជិក
រដឌសភា។ 

o ម្ងងទ២ី១ បខធបូ នប ២ំ០១១ ៖ គណ្ៈកមមការកំណ្តអ់ាសនៈរដឌសភានីតិកាលទ៥ី រាជរ ឌ ភ ិល និងរដឌ
សភា  នសង្រមចមនិង្ធវើការបកបរប និងបង្ងាើនចនំួនអាសនៈរដឌសភា ង្ យរកា រតឹម ១២៣ អាសនៈ
ដបដល ង្រកាមង្វតុផលថ្ន វបិតថិង្សដឌកិចច វិរញ្ដ វតទុសកល និងផលប៉ាោះពាល់ពីង្រគ្មោះទឹកជំននក់នលងមក។ 

o ម្ងងទ២ី២ បខធបូ នប ២ំ០១១ ៖ គណ្ៈកមាម ធិការង្ដើមផកីារង្ ោះង្នប តង្ យង្សរ ីនិងយុតថធិមង៌្ៅកមពុជា (ខុម
បស្រវវល)  នសបមថងការង្ាកាថ យ ចំង្ពាោះគណ្ៈកមមការកំណ្តអ់ាសនៈរដឌសភានីតិកាលទី៥ រាជរ ឌ ភិ
 ល និងរដឌសភា បដល នសង្រមចមនិង្ធវើការបកបរប និងបង្ងាើនចំនួនអាសនៈ ង្ដើមផឱី្យរសបតមការ
អភវិឌណនម៍្នរបង្ទស។ ខុមបស្រវវល  នផថល់អនុាសនថ៍្ន គួរបតបកបរបចំនួនអាសនៈសរមាប ់ រដឌសភា
នីតិកាលងម ី (នប ២ំ០១៣-២០១៨) ង្ យការ បបនទម ៤អាសនៈ ង្ទៀតង្ៅង្លើ ង្ខតថកណាថ ល ង្ខតថ
ង្សៀមរាប ង្ខតថរពោះសីវនុ នងិង្ខតថ តដ់ំបង ខណ្ៈអាសនៈរដឌសភាបចចុបផនប ១២៣អាសនៈ ង្ដើមផធីានា
ភាពរសបចាប ់ បផាកង្លើាទ នភាពរបជាពលរដឌ រសបនឹងង្វតុផល កំង្ណ្ើ នង្សដឌកិចច និងកំង្ណ្ើ នរបជា
ពលរដឌកបុងមណ្ឍ ល។ 

o ម្ងងទ១ី០ សីោ នប ២ំ០១២ ៖ លិខិតមយួបដលមានរពោះវសថង្លខារបស់រពោះរបធានគណ្បកស នង្រាតថម រ
ណ្ឫទន ិ សង្មឋចរកុមរពោះ នង្រាតថម រណ្ឫទនិ ពរីបង្ទស រាងំ មានខលឹមារខលីថ្ន រពោះអងគឈបង់្ធវើនង្ោ
 យ និងង្សចកឋសីង្រមចង្ផសងៗរបស់គណ្បកសង្នោះង្ទៀតង្វើយ។ ការរបកាសឈបរ់បឡូកនង្ោ យ
របស់សង្មឋចរកុមរពោះង្នោះ គមឺនិបមនជាង្លើកទី១ង្ទ។ ការរបកាសោបលងង្នោះ ង្ធវើង្ឡើងបនាធ បព់ី ង្ោក 
ង្ៅ រា៉ា នី អគគង្លខាធិការគណ្បកស  នបឋឹង សង្មឋចរកុមរពោះ នង្រាតថម រណ្ឫទនិ ង្ៅាោដំបូងរាជធានី
ភបងំ្ពញ។ មស្រនថមីយួចំនួនបដលសបិទននឹងសង្មឋចរកុមរពោះ  រមួមានរបធានសឋីទីគណ្បកស ង្ោក ឈមឹ ង្សៀក
ង្ឡង និងមស្រនថីអបកនាពំាកយ ង្ោក បប៉ាន សង្កា  ក ៏នរបកាសោឈបព់ីគណ្បកសង្នោះ និងឈបង់្ធវើនង្ោ
 យតមរពោះអងគបដរ។ 

o ម្ងងទ២ី៤ បខសីោ នប ២ំ០១២ ៖ សមាជកិសំខាន់ៗ ម្នគណ្បកស នង្រាតថម រណ្ឫទនិ ចនំួនជាង៤០០នាក ់
មកពីរគបង់្ខតថរកុង ង្ៅរបង្ទសកមពុជា  នមកចូលរមួកបុងសមាជវាិមញ្ដ  ង្ដើមផផី្ទល ស់បឋូរង្ ម្ ោះគណ្
បកស នងិរចនាសមពន័នថ្នប កដ់ឹកនាងំ្ៅមុនការរច ចប់ញ្ចូ លជាមយួគណ្បកសវ វុនសិុនបុិច។ របធានសថីទី
គណ្បកស នង្រាតថម រណ្ឫទនិ ង្ោក ង្ៅ រា៉ា នី ង្ៅម្ងងដបដល  នរបកាសបឋូរង្ ម្ ោះគណ្បកស នង្រាតថម   រ
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ណ្ឫទន ិ មកជាគណ្បកសជាតិនិយម វញិ ង្វើយគណ្បកសង្នោះង្រតៀមចូលរមួង្ធវើសមាជវាិមញ្ដ រច ច់
បញ្ចូ លជាមយួ គណ្បកសវ វុនសិុនបុិច ង្ៅម្ងងទី២៥ បខសីោ នប ២ំ០១២។ 

o ម្ងងទ៧ី បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១២ ៖ គ.ជ.ប. សង្រមចជាង្គ្មលការណ៍្ឲ្យង្លខាធិការ ឌ នរាជធាន-ីង្ខតថង្រៀបចំ
ការង្ ោះង្នប ត បង្ងាើតមជឈមណ្ឍ លបសវងរកង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប ត កបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តតមរបពន័នអុីនធណិឺ្ត 
តមង្គវទំពរ័ voterlist.org.kh ង្ដើមផផីថល់ពត័ម៌ានជូនអបកង្ ោះង្នប ត។ 

o ម្ងងទ២ី០ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១២ ៖ មស្រនថជីានខ់ពស់រកសួងមោម្ផធ និងមស្រនថជីានខ់ពស់មកពីគណ្បកស សម    រ
ងសុ ី នងិគណ្បកស សិទនមិនុសស  នជួបចរចារយៈង្ពល ២ង្មា៉ា ង ង្ៅរកសួងមោម្ផធ ង្ផ្ទឋ តង្លើការបក
ទរមងម់្នសមាសភាពគណ្ៈកមាម ធិការជាតងិ្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) ង្ៅមុនង្ពលការង្ ោះង្នប ត
ង្រជើសង្រ ើសតំណាងរាស្រសថ ង្ៅម្ងងទី២៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ខាងមុខង្នោះ។ មស្រនថជីានខ់ពស់រកសួងមោម្ផធ 
 នបដិង្សធសំង្ណ្ើ រមួគ្មប របស់គណ្បកស សម រងសុ ី និងគណ្បកស សិទនមិនុសស បដល នង្សបើសំុឲ្យរដឌម
ស្រនថរីកសួងមោម្ផធ ង្ោក ស ង្ខង បកទរមងស់មាសភាពរបស់ គ.ជ.ប ង្ យសំអាងថ្ន គជឺាសំង្ណ្ើ
ដបដលដូចង្ពលមុនៗបដរ និងជាការមនិចា ំចង់្ឡើយ។ 

o ម្ងងទ២ី បខតុោ នប ២ំ០១២ ៖ ង្ោក សម រងសុ ីរបកាសោបលងង្ចញពីតំបណ្ងរបធានគណ្បកស សម រ
ងសុ ី ង្ដើមផងី្ៅកានត់ំបណ្ងជារបធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិវញិ។ ការរបកាសង្នោះ គឺបនាធ បព់ីរកសួង
មោម្ផធ  នអនុញ្ជដ តយល់រពមចំង្ពាោះការបង្ងាើតគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ បដលមានង្ោក សម រងសុ ី ង្ធវើ
ជារបធាន កាលពមី្ងងទី២៨ បខកញ្ជដ  កនលងង្ៅ។ 

o ម្ងងទ០ី២ បខវចិឆកិា នប ២ំ០១២ ៖ ង្ៅកបុងអងគសមាជវាិមញ្ដ របស់គណ្បកស សម រងសុ ី មានសមាជិកជា
ង្រចើនសង្រមចង្លើកម្ដគ្មរំទង្ោក គង ់គ្ម ំជារបធានគណ្បកសសឋីទី ឲ្យង្ឡើងង្ធវើជារបធានគណ្បកស សម 
រងសុ ីងមចីាបព់ីង្ពលង្នោះតង្ៅ ង្វើយគ្មរំទអបករសី ជូរ ឡុងស ូមរួា៉ា  ជាអនុរបធានគណ្បកស។ 

o ម្ងងទ៦ី បខវចិឆកិា នប ២ំ០១២ ៖ សវនាការរបស់រកុមរបឹកាជំនុជំរមោះម្នគណ្ៈកមាម ធកិារជាតិង្រៀបចំការង្ ោះ
ង្នប ត (គ.ជ.ប)  នសង្រមចលុបង្ ម្ ោះ ង្ោក សម រងសុ ី របធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ចញពីបញ្ជ ីចុោះ
ង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត។ អងគជំនុជំរមោះសង្រមចកឋីង្ យបផាកង្លើការកាតក់ឋីរបស់ រកុមរបកឹាសង្កា តប់ឹងរាងំ 
ខណ្ឍ ដូនង្ពញ រាជធានភីបងំ្ពញ កាលពីម្ងងទី២៧ បខតុោ នប ២ំ០១២ សង្រមចលុបង្ ម្ ោះង្ោក សម រងសុ ី
ង្ចញពីបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត។ ការសង្រមចង្សចកឋីរបស់រកុមរបឹកាសង្កា តប់ឹងរាងំ គងឺ្ោងតមមារតទី
៥០ ម្នចាបង់្ ោះង្នប ត បដលបចងពលីកេខណ្ឍ មយួចំនួនបដលពលរដឌរតូវបំង្ពញង្ដើមផទីទួលសិទន ិង្ ោះង្នប
ត។ អងគការខុមបស្រវវល បងលងថ្ន ការអនុវតថបបបង្នោះ គផឺធុយពគីតិយុតថិ បដលគ្មម នចាបស់មាា ងអំពនីីតិវធិី
លុបង្ ម្ ោះទណ្ឍិ ត។ 

o ម្ងងទ៧ី បខវចិឆកិា នប ២ំ០១២ ៖ គណ្ៈកមាម ធិការជាតងិ្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប)  នសង្មាព ធដំង្ណ្ើ រ
ការាងសងអ់គ្មរងមី កមពស់ ១៦ជាន ់ ង្ៅង្លើម្ផធដីទំវមំយួវិកតរ កបុងខណ្ឍ ដូនង្ពញ។ គង្រមាងាង
សងអ់គ្មរ គ.ជ.ប ងមងី្នោះ បដលឧបតទមាងវកិាង្ យរកុមវ ុនកាសីុណូ្ណាោគ  (NagaCorp) ចំនួន ១២
ោនដុោល រអាង្មរកិ នឹងង្រគ្មងបញ្ចបា់ងសងក់បុងរយៈង្ពលជាង ២នប ។ំ 

o ម្ងងទ១ី៩ បខវចិឆកិា នប ២ំ០១២ ៖ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ   នរបកាសបិទផលូវតវា៉ា ដល់ង្ោក សម រងសុ ីង្វើយគ្មំ
រទការសង្រមចរបស់ គ.ជ.ប បដល នលុបង្ ម្ ោះង្ោក សម រងសុ ីពីបញ្ជ ីង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១២ រពម ន
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បញ្ជជ ឲ្យាទ បន័ពាកព់ន័នអនុវតថ និងង្ធវើការផសពវផាយជាាធារណ្ៈង្ទៀតផង។ ង្មធាវរីបស់ង្ោក សម រ
ងសុ ី អោះអាងថ្ន រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដបនថគ្មរំទការង្របើចាបង់្ ោះង្នប តខុស មារតរបស់អបកង្រៀបចំការង្ ោះ
ង្នប ត បដលង្ធវើឲ្យគ្មតម់និអស់ចិតថនឹងការកាតង់្សចកថងី្នាោះ។ រកមុរបឹកាសង្កា តប់ឹងរាងំ រាជធានភីបងំ្ពញ 
 នលុបង្ ម្ ោះង្ោក សម រងសុ ី ពីបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តបចចុបផនបភាពនប ២ំ០១២ កាលពីម្ងងទី២៧ បខ
តុោ នប ២ំ០១២ ង្ យសំអាងង្លើាលដីការបស់តុោការកំពូលង្លខ៣២ ចុោះម្ងងទី១ បខមនីា នប ំ
២០១១ បដលសង្រមចឲ្យង្ោក សម រងសុ ីជាបព់នននាគ្មរ។ បនាធ បម់ក គ.ជ.ប គ្មរំទរកុមរបឹកាសង្កា ត់
បឹងរាងំ បដល នលុបង្ ម្ ោះង្ោក សម រងសុ ី ង្វើយ នង្ចញង្សចកថសីង្រមចង្លខ០០៨/១២ គ.ជ.ប 
សសរ ចុោះម្ងងទី៦ បខវចិឆិកា នប ២ំ០១២។ 

o ម្ងងទ៣ី០ វចិឆកិា នប ២ំ០១២ ៖ រកឡាបញ្ជ ីម្នាោដំបូងរាជធានភីបងំ្ពញ  នទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងរបស់ 
របធានរកុមយុវជនម្នគណ្បកស សម រងសុ ី ង្ោក សួង សុភណ័្ឍ  បដល នបឋឹងង្ចាទង្ោកនាយករដឌមស្រនថ ី
វ ុន បសន ពបីទោតកមមគតិទុកជាមុន ពាកព់ន័នករណី្ជានគ់្មប ាល ប ់នងិរបសួង្ៅង្លើាព នង្កាោះង្ពរជ នា
ម្ងងបញ្ចបម់្នរពោះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក កាលពីម្ងងទី២២ បខវចិឆិកា នប ២ំ០១០ ង្ៅ កង់្ៅាោដំបូងរាជ
ធានភីបងំ្ពញ។ ការ កព់ាកយបឋឹងង្នោះ រតូវ នអបកនាពំាកយរ ឌ ភ ិល អោះអាងថ្ន មនិបមនជាការ កព់ាកយ
បឋឹងង្ទ បតគឺជាការវាយរបោរង្លើរបមុខដឹកនារំ ឌ ភ ិល។ 

o ម្ងងទ២ី បខធបូ នប ២ំ០១២ ៖ បងលងង្ៅកបុងពិធបីចកបណ័្ត កមមសិទនិដីធលជូីនរបជាពលរដឌ ង្ៅរសុកម្រពនប ់ ង្ខតថ
រពោះសីវនុ ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន គំរាមបឋឹងបកង្ៅបណ្ឋឹ ងរបស់របធានយុវជនគណ្បកស សម 
រងសុ ី បដលបឋឹងរបូង្ោកពបីទមនុសសោតគិតទុកជាមុន កបុងករណី្មនុសសជានគ់្មប ាល បង់្លើាព នង្កាោះង្ពរជ 
កាលពីនប ២ំ០១០។ ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន  នសងាតធ់ងនថ់្ន ង្ោកនឹងង្របើសិទនិជាពលរដឌបខមរ
មយួរបូង្ដើមផបីឋឹងបកង្ៅសកមមជន គណ្បកស សម រងសុ ី វញិ ង្ដើមផកីារពារកិតថិយស នងិង្សចកឋមី្ងលងបូររបស់
ង្ោកផ្ទធ ល់ផង និងការពារកតិថិយសង្សចកឋមី្ងលងបូររបស់រ ឌ ភ ិលផង។ 

o ម្ងងទ០ី៤ បខធបូ នប ២ំ០១២ ៖ កបុងសនបិសីទកាបសត ង្ោក សុន ឆយ័ បងលងថ្ន គណ្ៈកមមការទី២ រដឌសភា 
រងំ្ោភបទបញ្ជជ ម្ផធកបុងរបស់រដឌសភា ង្ យង្ធវើតមបតការសង្រមចរបស់រ ឌ ភ ិល។ មស្រនថីជានខ់ពស់គណ្
បកស សម រងសុ ីរបូង្នោះ  ន កង់្ករឲ្យរដឌសភាកមពុជា ថ្នជា «ាទ បន័របថ្នបរ់ត» បនាធ បព់គីណ្ៈកមមការទី
២ រដឌសភា បដិង្សធសំង្ណ្ើ របស់តំណាងរាស្រសថសំុពិភាកាង្ដើមផងី្ធវើវងិ្ាធនកមម ង្សចកឋីរពាងចាបង់វកិា
ជាតនិប ២ំ០១៣។ 

o ម្ងងទ២ី២ បខធបូ នប ២ំ០១២ ៖ របធានគណ្ៈកមាម ធិការរបតិបតថមិ្នចលនាយុវជនគណ្បកស សម រងសុ ីង្ៅទូ
ទាងំរបង្ទសកមពុជា ង្ោក សួង សុភណ័្ឍ   នរបកាសថ្ន ង្ោកលុបង្ចាលនូវបផនការបឋឹងរបមុខរ ឌ ភ ិ
លកមពុជា ង្ោក វ ុន បសន ង្រកាមបទអំង្ពើោតកមមគិតទុកជាមុនង្ៅតុោការរពវមទណ្ឍ អនថរជាត ិ
(អាយ.សីុ.សីុ = ICC = International Criminal Court) ង្នាោះង្វើយ។ របធានរកុមចលនាយុវជនម្ន
គណ្បកស សម រងសុ ី បដលជាង្ដើមបណ្ឋឹ ង  នបញ្ជជ កថ់្ន ការលុបង្ចាលបណ្ឋឹ ងង្នោះ គងឺ្ដើមផចីងរ់កាការ
ផសោះផាជាតិ និងបរងួបបរងួមជាតិ។ 

o ម្ងងទ៣ី១ បខធបូ នប ២ំ០១២ ៖ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចកំារង្ ោះង្នប ត (គជប)  នរបកាសផាយបញ្ជ ី
ង្ ោះង្នប តផលូវការនប ២ំ០១២ និងផថល់សុពលភាព ង្លើង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តរបមាណ្ ៩៦៧៥៤៥៣ នាក ់
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កបុងចំង្ណាម ពលរដឌសរបុ ៉ា នរ់បមាណ្របបវល ១៤៤៥៦១០៤នាក ់(យុវជនចាបព់ី ១៨នប ងំ្ឡើង មាន
របមាណ្ ៩៥០៩៧៣២នាក)់។ កបុងបញ្ជ ីង្នោះ គ្មម នង្ ម្ ោះង្ោក សម រងសុ ីរបធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ
ង្ឡើយ។ 

o ម្ងងទ០ី៣ បខមនីា នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះមោកសរត នង្រាតថម សីវមុនី រទងង់្ចញរពោះរាជារ អំពាវនាវមាច ស់
ង្នប ត ង្របើសិទនិរបស់ខលួន ង្ដើមផងី្ ោះង្នប តតមសតិសមផជញ្ដ ៈរបស់ខលួន ង្ យកុំបីរពួយ រមាពីការគ្មប
សងាត ់ការគំរាម កំបវង ឬសមលុតពី ជនណាមយួ បកសណាមយួឱ្យង្ាោះ។ 

o ម្ងងទ២ី៧ បខមនីា នប ២ំ០១៣ ៖ សវភាពអនថរសភា  នង្ចញង្សចកថីសង្រមចចិតថមយួ សបមថងការង្ាក
ាថ យ ចំង្ពាោះករណី្ង្ោក សម រងសុ ីរបធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ បដលមនិទានម់ានឱ្កាសរតឡបង់្ៅ
របង្ទសកមពុជាវញិ ង្វើយ នង្សបើឱ្យរ ឌ ភ ិល និងគណ្បកស សម រងសុ ីបសវងរកវធិីរគបោ់៉ា ងរមួគ្មប  ង្ដើមផី
អនុញ្ជដ តឱ្យង្ោក សម រងសុ ីអាចចូលរមួង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣។ 

o ម្ងងទ៣ី០ បខមនីា នប ២ំ០១៣ ៖ ង្ោក កមឹ សុខា របធានគណ្បកសសិទនិមនុសស  នរបកាសោបលងព ីតួ
នាទរីបធានបកស កបុងសមាជរបស់ខលួន ង្ដើមផងី្បើកផលូវ បំង្ពញតួនាទីជា អនុរបធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត។ិ 
កបុងសមាជបតមយួ ង្ោក សឺន ស ូបប រ ថ ិ៍ អតតីរបធានគណ្ៈកមាម ធិការនាយក រតូវ នបតងតងំជា របធាន
គណ្បកសសិទនិមនុសស បនថង្វន ង្រកាមសង្មលងង្លើកម្ដគ្មរំទពីសមាជិករបមាណ្ ២ពានន់ាក ់មកពី បណាថ
ង្ខតថចំនួន ១៥។ 

o ម្ងងទ២ី៩ បខង្មា នប ២ំ០១៣ ៖ គ.ជ.ប ង្បើកការចុោះបញ្ជ ីគណ្បកស នងិង្បកេជនសរមាបក់ារង្ ោះង្នប ត
សភាអាណ្តថទិី៥ (ចាបង់្ផឋើមពីម្ងងទ២ី៩ បខង្មា ដល់ម្ងងទី១៣ បខឧសភា នប ២ំ០១៣)។ រគបគ់ណ្បកស
នង្ោ យបដលមានបំណ្ងចូលរមួរបកួតរតូវ ចុោះបញ្ជ ីគណ្បកស នងិង្បកេជនង្ៅទីសថីការ គ.ជ.ប។ គណ្
បកសរបជាជនកមពុជា  នចុោះង្ ម្ ោះង្ៅ គ.ជ.ប ង្វោង្មា៉ា ង ៩រពឹក (ម្ងងចន័ធ ទ២ី៩ បខង្មា) ង្ យមាន
ង្បកេជនង្បកេនារ ី កទ់ាងំ ២៤រាជធានងី្ខតថ (ង្បកេជនសរបុចំនួន ២៦៨នាក ់ង្ពញសិទនិ ១២៣នាក ់និង
បរមុងចំនួន ១៤៥នាក ់កបុងង្នាោះមានស្រសថីចំនួន ៤៨នាក)់។ ចំបណ្ក គណ្បកសវ វុនសិុនបុិច ក ៏នង្ៅចុោះ
បញ្ជ ីបកស និងង្បកេជន ង្ៅង្វោង្មា៉ា ង ២ រង្សៀលម្ងងដបដល។ ការចុោះបញ្ជ ីគណ្បកសនង្ោ យឈរ
ង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត និងបញ្ជ ីង្បកេជនឈរង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសតំណាងរាស្រសថអាណ្តថទិី៥ តរមូវឲ្យ
គណ្បកសនីមយួៗ រតូវបងរ់ កត់មាល់ចំនួន ១៥ោនង្រៀល។ រ កត់មាល់ង្នោះរតូវបងង់្ៅអគគនាយក ឌ ន
រតនាគ្មរជាតិ កបុងគណ្នរី កត់មាល់របស់ គ.ជ.ប ង្វើយរ កត់មាល់ង្នោះ នឹងបងវិលជូនង្ៅាមគីណ្
បកសវញិ កបុងករណី្បដលគណ្បកសនង្ោ យង្នាោះ នទទួលសនលឹកង្នប តោ៉ា ងតិច ៣ភាគរយម្នចំនួន
សនលឹកង្នប ត នការ ឬ នអាសនៈមយួង្ៅអីកបុងរដឌសភា។ 

o ម្ងងទ២ី៩ បខឧសភា នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះអងគមាច ស់ សីុសុវតទិ ធមមងិ្កា  ន កលិ់ខិតជាផលូវការង្ៅសង្មឋចរពោះ
មោកសរត ីនង្រាតថម មុនីនាង សីវនុ (សង្មឋចបម៉ា) កាលពីម្ងងទ២ី៩ បខឧសភា ង្ដើមផទូីលថ្នវ យសំុោបលង
ពីតួនាទជីារពោះរាជង្លខាផ្ទធ ល់របស់សង្មឋចបម៉ា។ សំង្ណ្ើ សំុឈបង់្នោះរតូវ នរពោះអងគមាច ស់ សីុសុវតទិ ធមមិ
ង្កា ពនយល់ពីមូលង្វតុកបុងលិខិតថ្ន ង្ យារបតរពោះអងគ នចូលកបុងនកនង្ោ យ និងមនិចងឲ់្យ
ពាកព់ន័នកបុងាទ បន័រពោះមោកសរត ង្វើយកុំឲ្យប៉ាោះពាល់កិតថិយស រពោះកិតថិនាមរពោះមោកសរត និងសង្មឋច
បម៉ា ង្ទើបរពោះអងគសំុោបលងពីតួនាទជីារពោះរាជង្លខាផ្ទធ ល់។ អតីតង្លខាផ្ទធ ល់រពោះបរមរតនង្កាដឌ សង្មឋច



របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
 

110 
 

ឪ រពោះអងគមាច ស់ សីុសុវតទិ ធមមងិ្កា រតូវ នរពោះមោកសរតង្រ សរពោះរាជទានបតងតងំជារពោះរាជង្លខា
ផ្ទធ ល់សង្មឋចបម៉ា កាលពីម្ងងទ១ី៣ បខមនីា នប ២ំ០១៣ បនាធ បព់សីង្មឋចឪ នង្ាយទិវងគត។ រពោះអងគមាច ស់ 
សីុសុវតទិ ធមមងិ្កា ក ៏នឈរង្ ម្ ោះជាង្បកេជនតំណាងរាស្រសថគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ មណ្ឍ លរពោះសីវនុ 
សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តជាតិង្ៅបខកកា  នប ២ំ០១៣។ 

o ម្ងងទ២ី៩ បខឧសភា នប ២ំ០១៣ ៖ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នជំរញុឲ្យរ ឌ ភ ិល និងគណ្បកសកាន់
អំណាច ង្សបើចាបម់យួទបា់ា តក់ារវលិមកវញិម្នរបបរបល័យពូជាសនប៍ខមររកវម។ ចាបង់មីបដលបកស
របនងំង្សបើង្ឡើងង្នោះ គមឺនិអនុញ្ជដ តឲ្យអតីតង្មដឹកនាកំបុងរបបបខមររកវម មានតួនាទីសំខានក់បុងាទ បន័
កំពូលរបស់រ ឌ ភ ិល។ សំង្ណ្ើ ង្ធវើចាបទ់បា់ា តរ់បបរបល័យពូជាសនប៍ខមររកវមរបស់ង្មដឹកនាបំកស
របនងំដូចង្នោះ ង្កើតង្ឡើងង្រកាយង្ពលង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន ង្ចាទថ្ន ង្បើបកសរបនងំឈបោះការ
ង្ ោះង្នប តនប ២ំ០១៣ ង្នាោះរបបបខមររកវមអាចនឹងវលិមកជាងមី។ 

o ម្ងងទ៣ី០ បខឧសភា នប ២ំ០១៣ ៖ ង្ោក វ ុន បសន  នបងលងង្ៅកបុងពិធបីញ្ចុ ោះខណ្ឍ សីមាង្ៅវតថមងគល
វងស កបុងង្ខតថកំពងច់ាម ថ្ន ង្ៅង្ពលង្ោក កឹម សុខា រតឡបម់កពីសវរដឌអាង្មរកិ វញិង្នាោះ របជា
ពលរដឌនឹងង្ធវើ តុកមមរបនងំនឹងង្ោក របសិនង្បើង្ោក កឹម សុខា មនិង្ធវើការសំុង្ទាសរបជាពលរដឌង្ទ
ង្នាោះ។ ង្ោក វ ុន បសន អោះអាងថ្ន ការង្ធវើ តុកមមង្នោះនឹងផធុោះង្ឡើងង្ៅង្ពលមានការង្បើកង្ភលៀងង្ខៀវពី
ង្ោក ជុំ មុ ីជាអតីតអបករងង្រគ្មោះង្ៅកបុងរបបបខមររកវម នងិជារបធានសមាគមង្កសមកានថ។ ង្ោក កឹម 
សុខា  នអោះអាងថ្ន ង្ោកមនិ ននិោយថ្ន គ្មម នការសមាល បម់នុសសង្ៅគុកទួលបសលង ង្ៅកបុងរបបបខមរ
រកវម ឬគុកទួលបសលង ជាគុកសិបផនិមមតិង្នាោះង្ទ។ អនុរបធានសមាគមង្កសមកានថ ង្ោក ប ូ ង្ម៉ាង  ន
អោះអាងថ្ន ង្ោកមនិ នឮង្ យផ្ទធ ល់ បដលថ្ន ង្ោក កឹម សុខា មានរបាសនថ៍្ន គ្មម នការកាប់
សមាល បង់្ៅគុកទួលបសលងង្នាោះង្ទ។ អនុរបធានសមាគមង្កសមកានថ  នចាតទុ់កបញ្ជា ង្នោះ ជាង្រឿង
នង្ោ យ របសិនង្បើង្ោក ជុំ មុ ី ចងង់្ធវើ តុកមមរបនងំនឹងង្ោក កមឹ សុខា កបុងនាមសមាគមង្កសម
កានថ លុោះរតបតមានការសង្រមចពីគណ្ៈកមមការសមាគមជាមុនសិន។ 

o ម្ងងទ១ី បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ៖ គជប របកាសបចកចាយបណ័្ត ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប តឲ្យដល់ម្ដអបកង្ ោះ
ង្នប តង្ៅតមការង្រគ្មងទុករបស់ខលួនចាបព់ីម្ងងទី១ ដល់ម្ងងទី២៥ មងុិនា។ សនលឹកបណ័្ត ពត័ម៌ាន នងិអបក
ង្ ោះង្នប តមានចំនួនជាង ៩ោនសនលឹក កបុងនប ២ំ០១៣ (នប ២ំ០០៨ មានរតឹមបតជិត ៧ោនសនលឹក)។ 
អបកផឋល់បណ័្ត ង្នោះ ជាមស្រនថីរបស់រកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត ់នងិមានរបធានភូម ិកបុងឃំុ សង្កា តន់ីមយួៗង្នាោះជា
ជំនួយការ។ មស្រនថី គ.ជ.ប នោិយថ្ន បណ័្ត ពត័ម៌ានសរមាបន់ប ២ំ០១៣ ង្នោះ ពុមំានការបរបរបួលជាដុកំំភនួ
ង្រចើនង្នាោះង្ឡើយ រគ្មនប់តបកបរបបផបកខាងខបងពណ៌្ម្ផធង្មឃរាល នងិអកសរពណ៌្ម្ផធង្មឃដិត។   បណ័្ត
ពត័ម៌ានអបកង្ ោះង្នប ត មានផថល់ពត័ម៌ានទាកទ់ងនងឹ ទីតងំការោិល័យង្ ោះង្នប ត ...។ 

o ម្ងងទ៩ី បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ៖ ង្ោក ជុំ មុ ី ជាអតីតអបករងង្រគ្មោះង្ៅកបុងរបបបខមររកវម និងជារបធាន
សមាគមង្កសមកានថ  នដឹកនា ំតុកមមកបុងរកងុភបងំ្ពញបដលមានអបកចូលរមួរាបព់ានន់ាក ់ ង្វើយការ
ផាយផ្ទធ ល់ពី តុកមមតមរយៈទូរទសសន ៍យន័ជាង្លើកដំបូង ង្ដើមផរីបនងំនងឹង្ោក កមឹ សុខា អនុ
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របធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។  តុកមម នបញ្ចបង់្ៅង្ពលបដលង្ោក ជុំ មុ ី នយកញតថងិ្ៅ កង់្ៅ 
ទីាប កក់ារគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ដើមផទីាមទារឱ្យង្ោក កឹម សុខា ង្ធវើការសំុង្ទាសចំង្ពាោះជនរងង្រគ្មោះ
កបុងរបបបខមររកវម។ 

o ម្ងងទ២ី៤ បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ៖ ង្ោក ជុំ មុ ី ជាង្ដើមបណ្ថឹ ងរពវមទណ្ឍ ពីបទបរោិរង្ករ ថិ៍ រតូវតុោការ
ាោដំបូងរាជធានភីបងំ្ពញង្កាោះង្ៅង្ៅាកសួរ។ ង្ោក ជុ ំមុ ីបថងឹរបធានសថីទីគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ
ង្ោក កឹម សុខា បដល ននិោយថ្ន គុកទួលបសលងជាគុកសិបផនិមមតិថ ង្វើយបថឹងទាមទារ សំណ្ងជា
រ ក១់ពានដុ់ោល រ (របមាណ្៤ោនង្រៀល) ង្ដើមផងី្ធវើបុណ្យបងសុកូលដល់ជនរងង្រគ្មោះកបុងគុកទួលបសលង។ 
តុោការាោដបំូងរកុងភបងំ្ពញ នឹងង្កាោះង្ៅង្ោក កមឹ សុខា ឱ្យចូលខលួនមកបំភលងឺ្ៅម្ងងទី២៧ មងុិនា  
នប ២ំ០១៣។ ង្ឆលើយតបនឹងអបការពត័ម៌ាន មុនង្ពលដល់ម្ងងចូលតុោការ ង្ោក កឹម សុខា  នបក
រាយការពារខលួនថ្ន ភសថុតង កប់នធុកជាសំង្ឡងរបស់គ្មតរ់តូវ នង្គកាតត់ ង្វើយង្ោកង្ចាទថ្ន ការ
បថឹងរបស់ង្ោក ជុំ មុ ីមានគណ្បកសរបជាជនកមពុជាង្ៅពងី្រកាយខបង។ 

o ម្ងងទ២ី៥ បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ៖ រកសួងពត័ម៌ាន  នង្ចញង្សចកថីបណ្នាមំយួ ជូនដល់ របធានាទ នីយ
វទិយុ FM កបុងរសុកទាងំអស់ រតូវផ្ទា កការផាយបនថពី វទិយុបរង្ទស បដលផាយជាង្ខមរភាាទាងំអស់ កបុង
រយៈង្ពលង្បើកការង្ោសនា ៣១ម្ងង មនុម្ងងង្ ោះង្នប ត និងម្ងងង្ ោះង្នប ត។ ង្សចកថីបណ្នា ំ  នពនយល់
រតឹមពីតួនាទរីបស់ាទ នីយវទិយុ រតូវមានអពារកិតកបុងការរាយការណ៍្ពត័ម៌ាន ពាកព់ន័ននឹងការង្ ោះង្នប ត
ជូនអបកង្ ោះង្នប ត នងិង្លើកយកបទបញ្ជជ  និងនតីិវធីីសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ នីតិ
កាលទ៥ី បដលោមជនបរង្ទស បដលមានវតថមានង្ៅកបុងរបង្ទសកមពុជាង្ធវើសកមមភាពង្ោសនាង្ ោះ
ង្នប តង្ដើមផគី្មរំទ ឬរបនងំគណ្បកសនង្ោ យណាមយួ បតមនិ នពនយល់ចាស់ោស់ពី មូលង្វតុ
ជាកោ់កប់ដលរតូវផ្ទា កការផាយបនថពីវទិយុបរង្ទស បដលផាយជាង្ខមរភាា រមួរាប ់វទិយុអាសីុង្សរ ីវទិយុវ ី
អូង្អ វទិយុង្អប សីុីអូស្រាថ លី វទិយុ រាងំបអរបអវវអុី។ ង្សចកថីបណ្នា ំ បដលមានចុោះវតទង្លខា ង្ោក អ ុក 
រ ថ្នប   នរពមាន ដល់ាទ នីយវទិយុ FM ណាមនិង្គ្មរពតមង្សចកថីបណ្នា ំរបស់រកសួងពត័ម៌ាន នងឹរតូវ
រងវធិានការតមចាបរ់បស់រកសួងជាធរមាន។ ការង្ោសនាង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាល
ទី៥ តមរបតិទិនរបស់ គជប នឹងចាបង់្ផថើមពីម្ងងទ២ី៧ បខមងុិនា ដល់ម្ងងទី២៦ បខកកា  នប ២ំ០១៣។  

o ម្ងងទ២ី៩ បខមងុិនា នប ២ំ០១៣ ៖ រកសួងពត័ម៌ាន  នរបកាស តមរយៈាទ នីយទូរទសសនជ៍ាតកិមពុជា (ទ
.ទ.ក) អនុញ្ជដ តង្អាយវទិយុ ង្អវវអឹម (FM) កបុងរសុកទាងំអស់ អាចង្ធវើការចាកផ់ាយបនថកមមវធិីផាយ
របស់វទិយុបរង្ទសផាយជាភាាបខមរង្ឡើងវញិ។ ង្សចកថីរបកាសង្នោះង្ធវើង្ឡើងង្រកាយការរោិះគនោ់៉ា ងចាស់
ម្ដពីអងគការសងគមសីុវលិជាត ិ សវគមនអ៍នថរជាតិ និងតណំាងគណ្បកសនង្ោ យបដលចូលរមួរបកួត 
ថ្នជាទង្ងវើមយួង្ដើរផធុយពីចាប ់ និងជាដំង្ណ្ើ រង្ដើរងយង្រកាយម្នលទនិរបជាធិបង្តយយង្ៅកមពុជា។ គណ្
បកសនង្ោ យចំនួន៦ បដលចូលរមួរបកួតរបបជង រមួមាន គណ្បកសសញ្ជជ តកិមពុជា គណ្បកសវ វុនសិុន
បុិច គណ្បកសាធារណ្រដឌរបជាធិបង្តយយ គណ្បកសបខមរឈបរ់ក គណ្បកសសមពន័នង្ដើមផរីបជាធិបង្តយយ 
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ បដល នរោិះគនង់្សចកថីបណ្នារំបស់រកសួងពត័ម៌ាន បដលមនិអនុញ្ជដ តឲ្យវទិយុបអ
វវអឹម (FM) កបុងរសុកផាយបនថកមមវធិីពត័ម៌ានរបស់វទិយុបរង្ទសផាយជាង្ខមរភាា កបុងអំឡុងង្ពល
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ង្ោសនាង្ ោះង្នប ត និងង្ពលង្ ោះង្នប ត ចំបណ្ក គណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងគណ្បកសបខមរអភវិឌណន៍
ង្សដឌកិចច បបរជាគ្មរំទចំណាតក់ាររបស់រកសួង ង្រកាមង្វតុផល ាទ បន័ផសពវផាយមយួចំនួនមនិផថល់ផល
របង្ោជនស៍រមាបជ់ាតិបខមរ និងមនិមានអពារកឹត។  

o ម្ងងទ១ី២ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះមោកសរត នង្រាតថម សីវមុនី រទងង់្ចញរពោះរាជរកឹតយមយួ រតស់
បង្កគ ប ់ ង្លើកបលងង្ទាសឱ្យទណ្ឍិ តង្ ម្ ោះ សម រងសុ ី ង្ភទរបុស អាយុ ៦២នប  ំ បដលរតូវ នតុោការ
សង្រមចផថនាធ ង្ទាស កព់នននាគ្មរ តមអំណាចាលដីកាាទ ពរង្លខ ៣២ ចុោះម្ងងទី០១ បខមនិា នប ំ
២០១១ របស់តុោការកំពូល និងាលដីកាាទ ពរង្លខ ៨៤ ចុោះម្ងងទី ២០ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១១ របស់
ាោឧទនរណ៍្។ រពោះរាជរកតឹយរបស់ រពោះមោកសរត  នង្ធវើង្ឡើងង្រកាយ លិខិតង្សបើង្លើកបលងង្ទាស
របស់ ង្ោកនាយករដឌមស្រនថ ី វ ុន បសន តណំាងឱ្យរាជរ ឌ ភ ិលកមពុជា ចុោះម្ងងទ១ី២ បខកកា  នប ំ
២០១៣។  ង្ៅកបុងម្ងងដបដល របធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ោក សម រងសុ ី  នង្ផញើលិខិតចូលរមួ
មរណ្ទុកេ សបមថងការង្ាកាថ យ និងរបំលកទុកឌ ជាមយួនឹង ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន ចំង្ពាោះ
មរណ្ភាពរបស់ អបកឧកញា៉ា មោភកថសីបផុរសង្ភាគ្មធិបតី វ ុន នាង រតូវជា បិត  នទទួលអនិចចកមម 
កាលពីម្ងងទ១ី២ បខកកា  នប ២ំ០១៣ កបុងជនាម យុ ៩០នប  ំង្ យ ជរាពាធ។  

o ម្ងងទ១ី៧ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ គ.ជ.ប  នង្ចញង្សចកថីបំភលមឺយួ សថីព ីការផ្ទា កវទិយុមនិឱ្យផាយបនថ និង
ការោមផសពវផាយការង្ករ និងលទនផលម្នការង្ ោះង្នប ត ថ្ន គ.ជ.ប មនិ ន ផ្ទា កវទិយុមនិឱ្យផាយបនថ
កបុងអំឡុងង្ពលង្ ោះង្នប ត។ គ.ជ.ប បនថបករាយថ្ន ចងំ្ពាោះការោមផសពវផាយ កបុងរយៈង្ពល ៥ម្ងង 
មុនម្ងងង្ ោះង្នប ត និងម្ងងង្ ោះង្នប ត បដល នបចងកបុងបទបញ្ជជ  និងនីតិវធិ ី សរមាបក់ារង្ ោះង្នប តង្រជើស
តងំតំណាងរាស្រសថ ជំពូក៧ ចណុំ្ច ៧.២.៥ គឺ សំង្ៅបតង្លើ ការោមង្ធវើ និងោមផសពវផាយលទនផលម្ន
ការសធងម់ត ិ ទាកទ់ងនឹងដំង្ណ្ើ រការង្ ោះង្នប តបតប៉ាុង្ណាត ោះ។ ចំបណ្កការផសពវផាយលទនផលម្នការង្ ោះ
ង្នប ត របពន័នផសពវផាយពត័ម៌ានទាងំអស់ មានសិទនងិ្ធវើការផសពវផាយលទនផលបដលខលួនទទួល ន។ 

o ម្ងងទ១ី៩ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ ង្មដឹកនាគំណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ោក សម រងសុ ីបដល ននិរទសខលួន
ឯង  នវលិមកដល់កមពុជាវញិ ង្រកាយរពោះមោកសរតរពោះរាជទានការង្លើកបលងង្ទាស។ រាបច់ាបព់រីព
ោនយនថង្ោោះភបងំ្ពញ រវូតដល់ ទោីនង្សរភីាព (ចមាង យរបមាណ្ ១៣គីឡូបម៉ារត) អបកគ្មរំទ និងអបក
ដំង្ណ្ើ រ រាបប់សននាក ់អមសង្កេ ងផលូវ និងាវ គមនង៍្មដឹកនាគំណ្បកសរបនងំចូលរសុកវញិ។ 

o ម្ងងទ២ី៦ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ របធានគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត (គ.ជ.ប) ង្ោក អុឹម 
សួសថី  នង្សបើដល់ រដឌមស្រនថីរកសួងពត័ម៌ាន ចាតវ់ធិានការជាបនាធ ន ់ង្ដើមផផី្ទា កការផាយរបស់ វទិយុ ង្អប សីុី 
FM 107.5 MHz រវូតដល់ង្រកាយការង្ ោះង្នប ត ង្ យង្វតុផលថ្ន វទិយុង្នោះ  នផសពវផាយង្ យង្របើ
ភាា និងពាកយង្ពចនញុ៍ោះញង ់បំភតិបំភយ័អបកង្ ោះង្នប ត បដលរងំ្ោភង្ៅនឹងចាប ់បទបញ្ជជ  និងនីតិវធិី
របស់ គ.ជ.ប។ គ.ជ.ប  នបញ្ជជ កថ់្ន ាទ នីយវទិយុ ង្អប សីុី FM 107.5 MHz ង្ៅបតបនថផសពវផាយបទ
សមាា សនរ៍បស់មាច ស់ាទ នីយតមទូរស័ពធពីទល់បដនបខមរ ម្ង ដបដល ង្បើង្ទាោះបីជា គ.ជ.ប ធាល ប ់នង្ចញ
លិខិតរពមានង្ យផ្ទធ ល់រចួង្វើយកថីកាលពមី្ងងទី២៤ បខកកា  នប ២ំ០១៣។ 
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o ម្ងងទ២ី៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថនីតិកាលងមី  នចាបង់្ផថើមដំង្ណ្ើ រ
ការចាបព់ីង្មា៉ា ង ៧រពកឹ រវូតដល់ ង្មា៉ា ង ៣រង្សៀល។ កបុងម្ងងង្ ោះង្នប ត បនធបា់ទ នការណ៍្ម្ងងង្ ោះង្នប ត 
 នទទួលង្សចកថីរាយការណ៍្ជាង្រចើនថ្ន ពលរដឌជាង្រចើន ន តង់្ ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត មាន តុ
ភាពមនិរបរកតីជាង្រចើនង្កើតង្ៅរាជធានីភបងំ្ពញ...។  

o ម្ងងទ២ី៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ មានអំង្ពើវឹងាមយួង្កើតង្ឡើងង្ៅការោិាោបឋមសិកាសធឹងមាន
ជយ័ សទិតកបុងទីាប កក់ារ គណ្ៈកមមការង្រៀបចំការង្ ោះង្នប ត សង្កា តស់ធឹងមានជយ័ ង្ផថើមង្ចញពីការ ត់
ង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប ត បតមស្រនថីង្ ោះង្នប តមនិរវល់ង្ ោះរាយ។ អនថរាគមនរ៍បស់ប៉ាូលីស ង្ យមនិខវល់ពី
កំវិងមាច ស់ង្នប ត នបណាថ លឱ្យការវាយបំផ្ទល ញ និងដុតឡានប៉ាូលីសអស់២ង្រគឿង។  

o ម្ងងទ២ី៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ មស្រនថីង្រៀបចំការង្ ោះង្នប តរបចាឃំុំោវ រកាងំ ម្នរសុកវា៉ា រនិធ ង្ខតថង្សៀមរាប 
រមួទាងំអបកសង្ងាតការណ៍្របស់គណ្បកសនង្ោ យខលោះង្ទៀត  នឱ្យដឹងថ្ន ង្គ នរបទោះង្ឃើញលិខិត
អនាមកិមយួសនលឹកង្ៅកបុងវិបង្នប តម្នការោិល័យង្លខ ១១១៥។ លិខតិង្នាោះ នសំុឱ្យរបមុខរ ឌ ភ ិ
លជួយ អនថរាគមនប៍ស្រង្កា បង្ៅង្លើអំង្ពើពុករលួយកបុងអងគភាពង្ោធា បដលង្មបញ្ជជ ការមយួចំនួនកពុំង
របរពឹតថ។ ង្ៅការោិល័យង្ ោះង្នប តង្លខ ១១១៥ ង្នាោះ កបុងចំង្ណាមទាោន ៦៩២នាក ់បដលង្គ ន
បញ្ជូ នពីរពំបដនកមពុជា-ម្ង ឱ្យមកង្ ោះង្នប តង្ៅរសុកវា៉ា រនិ គឺចំននួជាង ២០សំង្ឡង នង្ ោះគ្មរំទគណ្
បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្វើយង្គសងសយ័ថ្ន របបវលជាទាោនណាមាប កក់បុងចំង្ណាមអបកជាង ២០នាកង់្នាោះ 
បដល នបលុងលិខតិង្ៅកបុងវិបង្នប ត។ 

o ម្ងងទ៣ី០ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ គណ្បកសវ វុនសិុនបុចិ  នង្ចញង្សចកឋីបងលងការណ៍្មយួ ទាមទារឲ្យ
បង្ងាើតគណ្ៈកមមការឯករាជយមយួ ង្ដើមផរីតួតពិនិតយភាពមនិរបរកតីបដលង្កើតមានង្ៅកបុងការង្ ោះង្នប ត
ង្រជើសតងំតំណាងរាស្រសថ កាលពីម្ងងទ២ី៨ កកា  ង្វើយបបនទមថ្ន គណ្បកសវ វុនសិុនបុិច សូមរបកាសនូវ
ជំវរមុងឺមា៉ា តរ់បស់ខលួនកបុងការទាមទារង្នោះ ង្ដើមផឲី្យសមរសបង្ៅតមការទាមទារ និងឆនធៈរបស់របជារា
ស្រសថមាច ស់ង្នប ត។ 

o ម្ងងទ៣ី១ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ បងលងង្ៅកបុងទសសនកចិចពិនិតយការ ឌ នសងា់ព នអាកាសសធឹងមានជយ័ 
ជាទីបដលមាច ស់ង្នប ត និងប៉ាលីូសប៉ាោះទងគចិគ្មប  ង្វើយមានការដុតឡានប៉ាូលីសអស់ ២ង្រគឿង ង្ោកនាយក
រដឌមស្រនថី វ ុន បសន  នបង្កា ញជំវរគ្មរំទការបង្ងាើតគណ្ៈកមមការចរមុោះ ង្ដើមផងី្ធវើការង្សុើបអង្ងាតង្លើភាព
មនិរបរកតកីបុងម្ងងង្ ោះង្នប ត ង្ យ នមានរបាសនថ៍្ន «ង្បើសិនជាគណ្ៈកមមការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះ
ង្នប ត យល់ង្ឃើញថ្ន មានការចា ំចឱ់្យគណ្បកសនង្ោ យចូលរមួ សងគមសីុវលិចូលរមួ សរមាបខ់ាង
រាជរ ឌ ភិ ល និងគណ្បកសរបជាជន សូមាវ គមននូ៍វការង្បើកទូោយបបបង្នោះ ង្ដើមផីបង្កា ញពីតមាល ភាព 
និងដងំ្ណាោះរាយបដលអាចទទួលយក នទាងំអស់គ្មប 19»។ 

o ម្ងងទ៣ី១ បខកកា  នប ២ំ០១៣ ៖ អបក តប់ងសិ់ទនងិ្ ោះង្នប តរាបព់ានន់ាក ់ នមកជបួជុំគ្មប ង្ៅទីាប កក់ារ
កណាឋ លគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ សទិតង្ៅខណ្ឍ ទួលង្គ្មក រាជធានភីបងំ្ពញ ង្ដើមផ ីកព់ាកយបណ្ឋឹ ងង្លើ

                                                           
19យោងពត័ម៌ាន វទិយអុាសុ៊ីយសរ ៊ី ផាយថ្ថៃទ៊ី៣១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៣ មានចាំណងយ ើងថា យោក ហ ុន ខសន ស្វា គមនក៍ារបយងកើតគណៈ
កមមការយសុើបអយងកតយរឿងយ ោះយឆ្ន ត http://www.rfa.org/khmer/news/politics/pm-appears-after-election-

07312013043811.html 

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/pm-appears-after-election-07312013043811.html
http://www.rfa.org/khmer/news/politics/pm-appears-after-election-07312013043811.html
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ករណី្ តង់្ ម្ ោះពបីញ្ជ ីង្ ោះង្នប ត តមការរបកាសអង្ញ្ជ ើញរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ។ បណ្ឋឹ ងបដល
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ទទលួ រាបប់ញ្ចូ ល បណ្ថឹ ង តង់្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប ត បណ្ថឹ ងមស្រនថីការោិល័យ
បដិង្សធមនិឱ្យង្ ោះង្នប ត បណ្ថឹ ងមានអបកង្ ោះង្នប តជំនសួ បណ្ថឹ ងមនុសសចល័តង្ ោះង្នប តង្រចើនដង និង
បណ្ថឹ ងបថឹងជនបរង្ទសមកង្ ោះង្នប ត។ 

o ម្ងងទ៧ី បខសីោ នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះរាជាររបស់ រពោះ ទរពោះបរមនាង នង្រាតថម សីវមុនី  នអំពាវនាវ
ដល់គណ្បកសនង្ោ យទាងំពីរបដលរបជាពលរដឌ នង្ ោះង្នប តគ្មរំទឲ្យមានអាសនៈកបុងរដឌសភា 
អាណ្តថិងមី “ឲ្យបនថពិភាកាគ្មប រកដំង្ណាោះរាយង្ យសនថិវធិី ចំង្ពាោះវវិាទ ឬបញ្ជា ទាងំឡាយ បដលង្ៅ
ង្សសសល់”។ រពោះមោកសរតក ៏នអំពាវនាវដល់របជាពលរដឌទាងំអស់ឲ្យបនថរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ
ង្ យភាពសុខានថ រពមទាងំរកាឯកភាព និងាមគគជីាតិ បដលរពោះអងគចាតទុ់កថ្ន ជាកមាល ងំរបស់ជាត ិ
កបុងការជំនោះរាល់ការលំ កធំៗទាងំឡាយកនលងង្ៅ។ 

o ម្ងងទ១ី០ បខសីោ នប ២ំ០១៣ ៖ តមការរបកាសលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនប របស់ គជប កូនរបុសង្ោក
នាយករដឌមស្រនថ ីវ ុន បសន គឺង្ោក វ ុន មា៉ា នី ឈរង្ ម្ ោះជាង្បកេជនតំណាងរាស្រសថង្ៅង្ខតថកំពងស់ពឺ ង្ៅ
ង្លខង្រៀងទី៤ មនិ នទទលួអាសនៈង្ទ ង្ យារកបុងមណ្ឍ លង្ខតថកំពងស់ពឺ គណ្បកសរបជាជនកមពុជា 
អាចទទួល នរតមឹ ៣អាសនៈ កបុងចំង្ណាម អាសនៈ សរបុចំនួន ៦ ។ ទនធឹមនឹងង្នាោះ ង្ោក ស សុខា វ ័
យ ៣៤នប  ំសបងការរងប៉ាូលីសរកុងភបងំ្ពញ ជាកូនរបុសរបស់ង្ោកឧបនាយករដឌមស្រនថី ស ង្ខង បដល ន
ឈរង្ ម្ ោះជាង្បកេជនតំណាងរាស្រសថង្លខង្រៀងទី៦ របចាងំ្ខតថម្រពបវង កម៏និ នឈបោះអាសនៈផងបដរ 
ង្ យារគណ្បកសរបជាជនកមពុជាទទួល នរតឹម ៥អាសនៈ កបុងចំង្ណាមអាសនៈសរបុ ១១ កបុងង្ខតថ
ម្រពបវង ។ 

o ម្ងងទ១ី២ បខសីោ នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះមោកសរត សង្មថច រពោះមរមនាង នង្រាតថម សីវមុន ី អមរពោះរាជ
ដំង្ណ្ើ រង្ យរពោះមាត សង្មថចរពោះមោកសរតីយ ៍ នង្រាតថម មុនីនាង សីវនុ  នោងចាកង្ចញពី
របង្ទសកមពុជាកបុងរពោះរាជដំង្ណ្ើ រង្ៅកានរ់បង្ទសចិន។ ជូនរពោះរាជដំង្ណ្ើ ររពោះមោកសរតដល់រពោន
យនថង្ោោះអនថរជាតិភបងំ្ពញ មានវតថមានង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន របធានរដឌសភា ង្ោក ង្វង សំ
រនិ រពមទាងំមស្រនថីជានខ់ពស់ និងរកុមរគួាររាជវងសជាង្រចើនង្ទៀត។ អវតថមានពីរបង្ទសរបស់រពោះមោ
កសរតបដលង្កើតង្ឡើងចំង្ពលបដលវបិតថនិង្ោ យង្រកាយការង្ ោះង្នប តង្ៅមនិទានអ់ាចង្ ោះរាយង្ចញ
 នង្ធវើឲ្យមានការរពួយ រមាថ្ន កង្ ថ នង្ោ យអាចង្កើនង្ឡើងបងមង្ទៀត។ ការោងចាកង្ចញពី
របង្ទសរបស់រពោះមោកសរតង្ៅង្ពលង្នោះ  នង្ធវើង្ឡើងចំម្ងងបដលគណ្ៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះ
ង្នប តរបកាសលទនផលបង្ណាថ ោះអាសនបម្នការង្ ោះង្នប ត បនាធ បព់ីគណ្បកសជាបង់្នប តទាងំពីរ នជួបនឹង
បរាជយ័កបុងការបង្ងាើតគណ្ៈកមមការចរមុោះង្ដើមផងី្ ោះរាយភាពមនិរបរកតីម្នការង្ ោះង្នប ត។ 

o ម្ងងទ៣ី០ បខសីោ នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះមោកសរត នង្រាតថម សីវមុនី បដលកំពុងគងរ់បថ្នបង់្ៅឯទីរកុងង្ប៉ា
កាងំ របង្ទសចិន  នង្ចញរពោះរាជារមយួជំរញុឲ្យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ
ជាតិ បដលជាជង្មាល ោះនឹងគ្មប  ង្គ្មរពរដឌធមមនុញ្ដ  នងិចាបន់ានារបស់ជាតិកបុងនាមជារដឌអធិបង្តយយមយួ។ 

o ម្ងងទ១ី បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖  តុកររបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ រាបរ់យនាក ់ នោតស់មពរីង្បៀបង្ធវើ
 តុកមមង្ យសនថិវធិី ង្ៅទីោនរបជាធបិង្តយយ ជាមយួឧបករណ៍្ ផ្ទា ឈូក ង្ទៀន ធូប ប  និងបូចង
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កាល។ ចំបណ្កកមាល ងំសមតទកិចច រយនាក ់ ក ៏នោតប់ំប៉ានជំនាញការពារសនថិសុខ និងសណាថ បធ់ាប ប់
ាធារណ្ៈ ង្ៅង្កាោះង្ពរជ រប បង់្ យ បខងការពារ ដបំងឆក ់ មកួសុវតទិភាព រគ្មបប់បកបផសង ឡានទឹ
ក។  

o ម្ងងទ០ី៨ បខកញ្ជដ  នប ២ំ១០១៣ ៖ គជប  នរបកាសលទនផលផលូវការម្នការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំតំណាង
រាស្រសថ នីតិកាលទ៥ី (ម្ងងទ២ី៨ បខកកា  នប ២ំ០១៣) នងិផថល់សុពលភាព ជូនតំណាងរាស្រសថជាបង់្នប ត 
សរបុ ១២៣របូ។ តមលទនផលង្នោះ មានរតមឹគណ្បកសនង្ោ យ ពីរប៉ាុង្ណាត ោះបដលទទួល នអាសនៈ 
កបុងង្នាោះ គណ្បកសរបជាជនកមពុជាទទួល ន ៦៨អាសនៈ និងគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ទទួល ន ៥៥
អាសនៈ។ 

o ម្ងងទ១ី១ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះមោកសរតរពោះករណុា រពោះ ទសង្មឋច រពោះបរមនាង នង្រាតថម សីវ
មុនី ោងរតឡបម់កដល់របង្ទសកមពុជា ង្ៅង្វោង្មា៉ា ង ៤រង្សៀល បនាធ បព់ីរពោះអងគ នោងង្ចញពី
របង្ទសង្ៅទីរកុងង្ប៉ាកាងំ ាធារណ្រដឌរបជាមានិតចិន កាលពីម្ងងទី១២ បខសីោ នប ២ំ០១៣ ង្ដើមផងី្ៅ
ពិនិតយរពោះរាជសុខភាពរពោះអងគ តមការកំណ្តង់្រៀងរាល់ ៦បខមឋង។  ថ្នប កដ់ឹកនាមំ្នគណ្បកសជាបង់្នប ត
ង្ៅសភា រមួទាងំមស្រនថី និងញាតិវងសង្រចើនរបូ  នចាទំទួលាវ គមនង៍្ធវើបដិសណាឌ រកិចចរពោះអងគទាងំពីរ 
ោងចុោះពីរពោះទីនាងំ ង្ៅឯរពោនយនថង្ោោះភបងំ្ពញអនថរជាតិ។  ង្មដឹកនាគំណ្បកសនង្ោ យធំទាងំ
ពីរ គងឺ្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន និងង្ោក សម រងសុ ីមនិ នជួបាវ គមន ៍ឬពិភាកាគ្មប អវីបនថិចង្ទ 
ង្ៅកបុងឱ្កាសង្នាោះ។ 

o ម្ងងទ១ី៤ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ ជនំួបថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសនង្ោ យជាបង់្នប តង្ៅរពោះបរមរាជវាងំ 
ង្រកាមរពោះរាជាធិបតមី្នរពោះមោកសរតបដលង្របើង្ពលរបមាណ្ ២០នាទី ភាគទីាងំពីរង្ៅពុំទាន ់នឯក
ភាពង្លើង្គ្មលការណ៍្រមួ ង្ដើមផទីមាល យភាពជាបគ់្មងំនង្ោ យ នង្ៅង្ឡើយ។ រពោះមោកសរតរពោះ ទ
សង្មឋចរពោះបរមនាង នង្រាតថម សីវមុនី រពោះអងគរពំឹងថ្ន ថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសរបជាជនកមពុជា នងិគណ្
បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នឹងង្បើកផលូវកបុងការចូលរមួរបជុំសភាដូចការង្រគ្មងទុកង្ៅម្ងងទី២៣ កញ្ជដ  ខាងមុខ តម
រពោះរាជតរមោិះរបស់រពោះអងគ។ 

o ម្ងងទ១ី៥ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិ នដឹកនាមំោ តុកមមអវឹងាចំនួនបីម្ងង )១៥ 
ដល់ ១៧ បខកញ្ជដ ) នាទីោនរបជាធិបង្តយយ ង្ យមានអបកចូលរមួ រាបម់ុនឺនាក ់ទាមទារយុតថិធម ៌ង្វើយ

មានការចងតងា់ប កង់្ពលយបផ់ងបដរ។ 
o ម្ងងទ១ី៥ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ រពឹតថិការណ៍្ប៉ាោះទងគិចវឹងាង្កើតង្ឡើងង្ៅាព នអាកាសកាលងបល់ រវាង
សមតទកិចចរាបរ់យនាក ់ រប បង់្ យ បខល ដំបង រគ្មបប់បកបផសង កាងំ្ភលើងរគ្មបព់ិត ជាមយួនឹងរកុមអបក
តវា៉ា  របមាណ្ជិត ៣០នាក ់ោ៉ា ងង្ោចណាស់  នបណាថ លឱ្យ មនុសសមាប កា់ល ប ់១៥នាករ់ងរបសួ និង
មនុសស ៦នាក ់រតូវសមតទកចិចចាបខ់លួន។ បុរសមាប កង់្ ម្ ោះ ង្ ៉ា  សុខចនធ អាយុ ២៩នប  ំរតូវ នអោះអាថ្ន ជា
អបកដំង្ណ្ើ រតមផលូវ  នាល បភ់ាល មៗង្ៅកបនលងង្កើតង្វតុ ង្ យរតូវរគ្មប ់ (K59) ចកំាល។ មស្រនថអីងគការ
សងគមសីុវលិ រោិះគនថ់្ន ការរាយបនាល លួស និងបិទរ ងំផលូវ មនិឲ្យអបកដំង្ណ្ើ រឆលងកាត ់ ជាមូលង្វតុម្ន    
វឹងារវាងពលរដឌ និងកមាល ងំរប បអ់ាវធុ។ 
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o ម្ងងទ១ី៦ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះមោកសរតម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា រពោះ ទ នង្រាតថម សីវមុន ី
 នង្ចញរពោះរាជារ ចូលរមួរបំលកទុកេជាមយួរកុមរគួារម្នពលរដឌបខមរបដល ន តប់ងជ់ីវតិ នងិរង
របសួ កបុងរគ្មមានការប៉ាោះទងគចិគ្មប ោ៉ា ងខាល ងំរវាង រកុមសមតទកិចច និងរកុម តុករ រមួទាងំអបកដំង្ណ្ើ រតមផលូវ
។ រពោះមោកសរតរទង ់នអពំាវនាវ ដល់ជនរមួជាត ិ រកាភាពង្សងៀមាង ត ់ និងង្សចកថីម្ងលងបូរ កបុងការរក
ដំង្ណាោះរាយបញ្ជា ជាត។ិ 

o ម្ងងទ១ី៦ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ រកមុង្មដឹកនាកំំពូលៗរបស់គណ្បកសជាបង់្នប តង្ៅរដឌសភានីតិកាលងម ី
មានសមាសភាព ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន ង្ោក ស ង្ខង ង្ោក ាយ ឈុ ំមកពគីណ្បកស
របជាជនកមពុជា និងង្ោក សម រងសុ ី ង្ោក កឹម សុខា ង្ោក  នជបួជបជកគ្មប រកដងំ្ណាោះរាយង្លើក
ដំបូងង្រកាយការង្ ោះង្នប តដច៏រមូងចរមាស ង្ៅវមិានរដឌសភា។ ង្រកាយជំនួបរយៈង្ពលជិត ៥ង្មា៉ា ង  
ង្ោក សម រងសុ ី  នរបកាសង្ៅចំង្ពាោះមុខ តុករបដលមានចំនួនង្កើនង្ឡើងជាង្រចើនមុនឺនាក ់ ង្ៅង្លើទី
ោនរបជាធិបង្តយយ នាម្ងងរង្សៀលថ្ន ង្ោក នទាមទារពីង្ោកនាយករដឌមស្រនថី ង្ធវើោ៉ា ងណាមនិឱ្យ
អាជាញ ធរង្របើរ ស់វឹងា ករ់កុម តុករ ង្វើយង្ោកនឹងបនថបសវងរកយុតថិធមជូ៌នមាច ស់ង្នប តបនថង្ទៀត។ 
o ម្ងងទ១ី៧ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ ភកិេុសងឃនាម ង្សក ឌណីា រពោះជនម ៣៥ វសា  នទាញយកដប
ាំងបដលោកក់បុងសផងម់កង្រាចប៉ាុនប៉ាងដុតរពោះកាយង្លើង្វទិកា មោ តុកមមរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ
ជាតិ បនាធ បព់ីសបមថងការឈចឺាបង់្ៅង្លើការដឹកនារំបស់ង្ោកនាយករដឌ មស្រនថី វ ុន បសន ថ្ន ង្ពារង្ពញ
ង្ៅង្ យភាពអយុតិថធម។៌ រពោះអងគ  នមានសងឃដីកាង្ថ្នា លង្ទាសរ ឌ ភ ិលរបស់ង្ោក វ ុន បសន 
បដល នកានអ់ំណាចជាង ៣០ នប ថំ្ន នាយករដឌមស្រនថីរបូង្នោះ  នង្ធវើ ប និងសមាល បរ់បជាជនបខមរ ង្ យ
បញ្ជូ នពួកង្គង្ៅក-៥ ង្វើយ នបំផ្ទល ញធនធានជាតិ  នផថល់ដីសមផទានង្ៅរកុមវ ុនបរង្ទស រវូត
ដល់ ៩៩ នប ។ំ 

o ម្ងងទ១ី៨ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះមោកសរតម្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា រពោះ ទ នង្រាតថម សីវមនុី 
រទងង់្ផញើរពោះរាជារមយួ ជូនង្បកេជនជាបង់្នប តតំណ្ងរាស្រសថម្នគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតទិាងំ ៥៥របូ បដល
 នរបកាសង្ធវើពវិការចូលរមួង្បើកសមយ័របជុដំំបូងម្នរដឌសភា នីតិកាលទី៥ អង្ញ្ជ ើញចូលរមួកបុងសមយ័
របជុដំំបូងម្នរដឌសភា បដល នកំណ្តទុ់កង្ៅម្ងងទី២៣ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ង្ដើមផបីង្កា ញនូវការរបួរមួ 
និងឯកភាពជាត។ិ រពោះរាជារ នង្លើកយកមារត ៨២ងមី ម្នរដឌធមមនុញ្ដ  បដល នរបទានរពោះរាជសិទនិ
ដល់ រពោះមោកសរត ោងជា រពោះរាជាធបិតីភាពដខ៏ពងខ់ពស់ កបុងសមយ័របជុំដំបូងម្នរដឌសភា នីតិកាលងម។ី 

o ម្ងងទ១ី៨ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះមោកសរត នង្ផញើរពោះរាជារមយួជូនសមាជិក សមាជិកា រដឌសភា
របស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ចំនួន ៥៥របូ បញ្ជជ កថ់្ន ង្ោងតមមារត ៨២ងមី ម្នរដឌធមមនុញ្ដ  រពោះអងគនឹង
ោងជារពោះរាជាធិបតងី្ៅកបុងសមយ័របជុដំំបូងម្នរដឌសភានីតិកាលទី៥ បដលនឹងរបរពឹតថង្ៅង្ៅម្ងងទី២៣ 
បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣។ រពោះរាជារ នបបនទមថ្ន រពោះអងគសូមឯកឧតឋម និងង្ោកជំទាវ សមាជិកគណ្
បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្មតថ អង្ញ្ជ ើញចូលរមួកបុងសមយ័របជុសំភាដំបូង ង្ដើមផបីង្កា ញនូវការរបួរមួជាតិនិងឯក
ភាពជាតិ។ 

o ម្ងងទ១ី៩ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ ង្បកេជនតំណាងរាស្រសថជាបង់្នប តរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិទាងំអស់ 
 ន កលិ់ខិតថ្នវ យរពោះករណុាសង្មឋចរពោះ នង្រាតថម សីវមុនី ង្ យបញ្ជជ កថ់្ន ង្បកេជនជាបង់្នប តទាងំ
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៥៥របូ របស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នឹងមនិង្ៅចូលរមួរបជុងំ្ៅតមការង្កាោះអង្ញ្ជ ើញរបស់រពោះមោកសរត
ង្ទង្ៅម្ងងទី២៣ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ង្ទ។ មូលង្វតុចមផងបដលគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ មនិង្ៅចូលរមួ
របជុសំភាង្នាោះ រតូវ នបករាយថ្ន ង្បកេជនជាបង់្នប តរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិង្គ្មរពតមឆនធៈ
របស់របជាពលរដឌបដលទាមទារឲ្យរ ឌ ភ ិលបង្ងាើតគណ្ៈកមមការង្សុើបអង្ងាតលទនផលង្ ោះង្នប តជាមុន
សិន។  

o ម្ងងទ២ី២ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ តំណាងសងគមសីុវលិ៤នាករ់តូវ នអនុញ្ជដ តឱ្យនាយំកញតថងិ្ៅថ្នវ យរពោះ
មោកសរត តមរយៈមស្រនថីរពោះបរមរាជវាងំ។ ញតថិបដលសរង្សររមួគ្មប ង្ យអងគការសងគមសីុវលិចំនួន១០
បដល ង្សបើឱ្យរពោះមោកសរតពនារការរបជុំសភាដំបូងង្ៅម្ងងទី២៣ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣។ ញតថដិបដលសរ
ង្សរថ្ន គណ្បកសទាងំពីរគួរបតមានង្ពលង្វោង្រចើនជាងង្នោះង្ដើមផអីាចពិភាកា ង្ ោះរាយបញ្ជា ជាតិ
ង្ យសនថិវធិី។ 

o ម្ងងទ២ី៣ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ សមយ័របជុរំដឌសភាង្លើកដំបូង នតីិកាលទី៥  នរបរពឹតថង្ៅង្រកាមរពោះ
រាជាធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ពស់របស់រពោះមោកសរត នង្រាតថម សីវមុនី ង្បកេជនជាបង់្នប តតំណាងរាស្រសថ របស់
គណ្បកសរបជាជនកមពុជា ទាងំ ៦៨ របូ ចូលរមួ។  

o ម្ងងទ២ី៥ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ ង្មដឹកនាជំានខ់ពស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ  នរបកាសង្ថ្នា លង្ទាសរ ឌ ភិ
 លងមីបដលដឹកនាងំ្ យគណ្បកសរបជាជនកមពុជា ង្ៅកបុងសនបិសីទារពត័ម៌ានង្ៅទីាប កក់ារកណាឋ ល
គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ នាសង្កា តច់ាកអ់បរងង្លើ ថ្នជារ ឌ ភ ិលខុសចាប ់ ង្ យារបង្ងាើតង្ឡើងង្នាោះ
មនិង្គ្មរពតមរដឌធមមនុញ្ដកមពុជា។   

o ម្ងងទ២ី៧ បខកញ្ជដ  នប ២ំ០១៣ ៖ រពោះករណុារពោះ ទសង្មថចរពោះបរមនាង នង្រាតថម សីវមុនី រទង ់ន
ឡាយរពោះវតទង្លខា ង្លើរពោះរាជរកឹតយមយួ បតងតងំ (សរបុ៥៥របូ) ទីរបឹកាផ្ទធ ល់ចំនួន ២១របូ និង
ជំនួយការ ចំនួន ៣៤របូ  របស់ង្ោកនាយករដឌមស្រនថី វ ុន បសន សរមាបន់ីតិកាលទ៥ី ម្នរដឌសភា។  

o ម្ងងទ៦ី បខតុោ នប ២ំ០១៣ ៖ ដូចការង្រគ្មងទុកជាមុន សមាជមោជនរបស់គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិន
ចាបង់្ផថើមង្ៅរង្សៀលម្ងងអាទតិយ ង្រកាមការដឹកនារំបស់ង្ោក សម រងសុ ី របធានគណ្បកស និងង្ោក កឹម 
សុខា អនុរបធានគណ្បកស។ មានរបជាពលរដឌចូលរមួរបមាណ្ជាង១មុនឺនាក ់ ង្ យមានការជួបជុបំងលង
ារនង្ោ យ និងង្លើកង្ឡើងពកីងវល់ង្ផសងរបស់តំណាងអបកចូលរមួ ង្ៅង្រកាមតំណ្កង់្ភលៀងបនថិចបនថួច
។ អងគសមាជ នសង្រមចង្ៅង្លើចំណុ្ចមយួចំនួន កបុងង្នាោះ  នរបកាសថ្ន នឹងង្ធវើមោ តុកមមង្ៅទូ
ទាងំរបង្ទសង្ៅម្ងង២៣ បខតុោ នប ២ំ០១៣ មថងង្ទៀត។ 

o ម្ងងទ៧ី បខតុោ នប ២ំ០១៣ ៖  ង្ោក សម រងសុ ីរបធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ រតូវ នអមដំង្ណ្ើ រង្ យ
មស្រនថជីានខ់ពស់ និងអងគរកសរបស់ង្ោក ង្នព ោះង្ៅការោិល័យចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត ង្ៅភមូបិរពកតគងទ់ី១ 
សង្កា តច់ាកអ់បរងង្លើ ជាសង្កា តប់ដលមានទីលំង្ៅអចិម្ស្រនថយរ៍បស់ង្ោកសពវម្ងង ង្ដើមផចុីោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប ត
ង្ឡើងវញិ។ របធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាត ិរតូវ នមស្រនថីង្ ោះង្នប តកបុងសង្កា តច់ាកអ់បរងង្លើ ខណ្ឍ មាន
ជយ័ ចុោះង្ ម្ ោះរបស់ង្ោកចូលកបុងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកង្ ោះង្នប តង្ៅរង្សៀលម្ងងចនធង្នាោះ។ ង្ោក សម រងសុ ី
មនិ នង្ ោះង្នប ត និងមនិអាចចុោះង្ ម្ ោះជាង្បកេជនតំណាងរាស្រសថ នសរមាបក់ារង្ ោះង្នប តនីតិកាលទី៥
ង្នោះ ង្ យារ គ.ជ.ប  នលុបង្ ម្ ោះរបស់ង្ោកង្ចាល ង្រកាយពងី្ោករតូវ នតុោការកាតង់្ទាស
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កបុងសំណំុ្ង្រឿងរពំបដន។ ការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នប តង្លើកង្នោះ គឺជាជំោនមយួបដលអនុញ្ជដ តង្អាយង្ោក
សម រងសុ ី្នង្ជើងចូលកបុងបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអបកតំណាងរាស្រសថ តមរយៈការអនុវតថនន៍ីតិវធិីមយួចំនួន។ 

o ម្ងងទ៧ី បខតុោ នប ២ំ០១៣ ៖ របធានគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ោក សម រងសុ ី នង្ធវើដំង្ណ្ើ រចាកង្ចញពី
របង្ទសកមពុជា ង្ៅកានរ់បង្ទសមយួចំនួនង្ៅទវីបអឺរ ៉ាបុ នងិអាង្មរកិ កបុងង្គ្មលបំណ្ងបសវងរកការគ្មរំទពី
សវគមនអ៍នថរជាតិ ង្ដើមផ ីកស់មាព ធដល់រ ឌ ភ ិលបដលង្ទើបបង្ងាើតង្ៅង្រកាយការង្ ោះង្នប តកនលងង្ៅ
ងមីៗង្នោះ បដលបកសរបនងំមនិទទួលាគ ល់ និងចូលរមួង្ធវើការង្ករជាមយួកបុងរ ឌ ភ ិល។ 

o ម្ងងទ៩ី បខតុោ នប ២ំ០១៣ ៖ ាោរាជធានភីបងំ្ពញ  នង្ចញលិខិតជាផលូវការរបនងំនឹងគណ្បកស    
សង្ស្រង្កគ ោះជាតិ បដលកំពុងង្ធវើសកមមភាពរបមូលាប មង្មម្ដពលរដឌឲ្យ នោ៉ា ងង្ោចណាស់ ៣ោននាក ់
កបុងង្គ្មលបំណ្ងយកង្ៅ កជូ់នអងគការសវរបជាជាត ិ ង្ដើមផងី្សបើពយួរសមាជិកភាពកមពុជា ង្ៅអងគការ
សវរបជាជាត ិង្ យង្ចាទថ្ន មនិ នសំុការអនុញ្ជដ តជាមុន។ 

o ម្ងងទ១ី០ បខតុោ នប ២ំ០១៣ ៖ រដឌសភាង្រកាមការដឹកនារំបស់គណ្បកសរបជាជនកមពុជា  នង្បើកសមយ័
របជុរំដឌសភាង្លើកទ១ី នតីកិាលទី៥ ង្ដើមផងី្ ោះង្នប តង្រជើសតងំសមាជិកគណ្ៈកមមការជំនាញទាងំ៩ ម្ន
រដឌសភា។ ការង្ ោះង្នប តង្រជើសតងំសមាជិកគណ្ៈកមមការទាងំ៩ របស់បកសកានអ់ណំាច របកបង្ យ
ង្ជាគជយ័ ង្ យទទួល នសំង្ឡងគ្មរំទ ៦៥ ង្លើ ៦៥ ម្នចំនួនសមាជិក នចូលរមួ។ ង្ោក វ ុន 
បសន ង្ោក សុខ អាន និង ង្ោក ង្ោ ណាវុំង មនិ នចូលរមួកបុងសមយ័របជុំង្នោះង្ទ ង្ យង្ោក
ទាងំបជីាបរ់វល់បំង្ពញការង្ករង្ៅង្រៅរបង្ទស។ 

o ម្ងងទ១ី១ បខតុោ នប ២ំ០១៣ ៖ ង្ោក ជាម ង្យៀប20 សមាជិករដឌសភាតំណាងរាស្រសថរបស់គណ្បកស
របជាជនកមពុជា  ន កទ់ំនាយង្មបកសជំទាស់ឲ្យជួបង្រគ្មោះមវនថរាយ ឲ្យជួបង្រគ្មោះថ្នប កដ់ល់អាយុជីវតិ
កបុងង្ពលង្ធវើដំង្ណ្ើ រតមយនថង្ោោះង្ៅង្រៅរបង្ទស កុំឲ្យ នង្ជាគជយ័កបុងដំង្ណ្ើ រង្កៀរគររកការគ្មរំទ
របស់អនថរជាតិ ចំង្ពាោះវបិតថងិ្ ោះង្នប តង្ៅកមពុជា។  

o ម្ងងទ១ី២ បខតុោ នប ២ំ០១៣ ៖ ខុទធកាល័យឯកឧតឋម ស ង្ខង សមាជិកគណ្ៈ អចិម្ស្រនថយគ៍ណ្ៈកមាម ធិ
ការកណាឋ លម្នគណ្បកសរបជាជនកមពុជា  នង្ចញង្សចកឋរីបកាសពត័ម៌ានមយួ ង្ យ នអោះអាងថ្ន 
ថ្នប កដ់ឹកនាគំណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ មានជំវរខុសគ្មប អពំីការទាមទារចង ់នតំបណ្ងរបធានរដឌសភា។ 
ង្ទាោះបីជាោ៉ា ងណា អនុរបធានបកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ោក កឹម សុខា និងអបកនាពំាកយគណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះ
ជាត ិង្ោក យឹម សុវណ្ត   នបញ្ជជ កថ់្ន គណ្បកសសង្ស្រង្កគ ោះជាតិ ង្ៅបតរកាជំវរទាមទារតំបណ្ងរបធាន
រដឌសភាដបដល។ 

o ម្ងងទ១ី៣ បខតុោ នប ២ំ០១៣ ៖ ខណ្ៈបដលសមាគមរគូបង្រងៀនឯករាជយកមពុជា កពុំងង្រៀបចំ តុកមម      
អវឹងាង្ៅទីោនង្សរភីាព អបអរទិវារគូបង្រងៀនអនថរជាតិ រាបប់តមនុសសមាប កម់ានកាងំ្ភលើងជាបខ់លួន និង
មានពាកា់ល កអបការពត័ម៌ាន ង្គវទំពរ័ មងគល រទិនិ  នបនលំចូលកបុងការជួបជុរំបស់រកុមរគូបង្រងៀន។ 
ជនសងសយ័រតូវ នអបកចូលរមួចាបខ់លួន វាយរវូតដល់ សនលប ់និងដកវូតអាវធុ ង្វើយរបគល់ជូនអាជាញ ធ

                                                           
20 វទិយអុាសុ៊ីយសរ ៊ី ៖ តាំណាងរាស្តសរបកសរបជា នដាកទ់ាំនាយយមបកស ាំទាស់ http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Ruling-Party-MP-
Chiem-Yeap-Curses-CNRP-President-Sam-Rainsy-to-meet-a-plane-crash-10112013001128.html 

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Ruling-Party-MP-Chiem-Yeap-Curses-CNRP-President-Sam-Rainsy-to-meet-a-plane-crash-10112013001128.html
http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Ruling-Party-MP-Chiem-Yeap-Curses-CNRP-President-Sam-Rainsy-to-meet-a-plane-crash-10112013001128.html


របាយការណស៍្តីពីការបបាោះបនន តប្ជើស្តាំងតាំណាងរាស្រស្តនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣        ខមុហ្វស្ររែល 
 

119 
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ទីតមាល់រពោះបរមរបូ។  
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