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ទស្សនៈវិស្័យ ៖ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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អ្នកឃ្ល ាំម ើលមលខ ៤៦/២០១១ 

ថ្ថៃទី២៩ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 
 

ព្រឹទ្ធសភា ៖ ការម ោះម ន្ ត និងតួនាទ្ីព្តវូតតតកទ្ាំរង ់
 

គណៈកម្មា ធិការដដើមបកីារដ ោះដឆ្ន តដោយដេរ ី និងយុតតិធមដ៌ៅកមពុជា (ែុមខ្រែល) ប្បកានជ់ាំររមនិ
ចូលរមួ និងមនិគាំាំប្ទការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភាឆ្ន ាំ២០១២ ដោយដៅខតបនតចាតទុ់កថា 
ដនោះជាការដ ោះដឆ្ន តខដលគា នប្បេិទឋភាពមយួ។ ប្បពន័ធដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភាដនោះ មនិ
 នឆ្ុោះបញ្ច ាំងភាពប្តឹមប្តូវកនុងការចូលរមួប្បកតួប្បខជង ដប្រោះលទធផលថ្នការដ ោះដឆ្ន តជាកជ់ា នមកពីការ
គណនាចាំននួេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃុាំ េង្កា ត ់និងអ្នកតាំណាងរា្េតថ្នគណបកសនដោ យជាបដ់ឆ្ន ត។ ជាក់
ខេតងណាេ់ ការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភា នីតិកាលទី៣ នឹងប្បប្ពឹតតដៅដៅថ្ថៃទី២៩ ខែមករា 
ឆ្ន ាំ២០១២ ដោយម្មនប្តឹមខត ២ គណបកសនដោ យប ុដណាណ ោះខដល នចូលរមួប្បខជងការដ ោះដឆ្ន តអា-
ណតតិដនោះ ដបើដ ោះបីជាម្មន ៥គណបកសនដោ យ ខដលម្មនអាេនៈប្កុមប្បឹកាឃុាំេង្កា ត ់ និងម្មន ៤០ 
គណបកសនដោយ យ (គិតប្តឹមខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១១) ខដល នចុោះដ ា្ ោះេប្ម្មបប់្បខជងការដ ោះដឆ្ន ត
ដៅប្កេួងមហាថ្ផទ។ 

តមចាបដ់ ោះដឆ្ន តបចចុបបនន ដបកខជនខដលម្មនេិទធិឈរដ ា្ ោះដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេដរ ើេេម្មជិកប្ពឹទធេភា 
ប្តូវម្មនអាយុចាបពី់ ៤០ឆ្ន ាំដ ើងដៅ ម្មនេញ្ជជ តិខែារ ម្មនដ ា្ ោះកនុងបញ្ជ ីដ ោះដឆ្ន ត ម្មនទីលាំដៅកនុងប្ពោះរា
ជាណាចប្កកមពុជា ម្មនការខតងតាំងពីគណបកសនដោ យខដល នចុោះបញ្ជ ីឈរដ ា្ ោះដ ោះដឆ្ន ត ដៅ     
គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចាំការដ ោះដឆ្ន ត។ ការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេដរ ើេេម្មជិកប្ពឹទធេភា  អ្នុញ្ជដ តឱ្យគណ
បកសនដោ យដោេនាដ ោះដឆ្ន តចាំននួ ២១ ថ្ថៃដរើយប្តូវបញ្ឈបេ់កមាភាពដោេនា ២៤ ដម្ម ង មុនថ្ថៃ
ដ ោះដឆ្ន ត ដប្រោះថាប្បពន័ធដ ោះដឆ្ន តដនោះបញ្ចូ លគន ប្បពន័ធអ្េកលជាមយួប្បពន័ធេម្មម្មប្ត (បញ្ជ ីគណបកស
បិទ) ខដលឱ្យខតប្កុមប្បឹកាឃុាំ េង្កា ត ់ និងអ្នកតាំណាងរា្េតដប្ជើេដរ ើេគណបកសដដើមបក្ីាយជាេម្មជិក 
ប្ពឹទធេភា។ ដបកខជនដៅកនុងបញ្ជ ីប្តូវ នដប្ជើេដោយគណបកស ខដលមនិម្មននីតិវធីិដបើកចាំររ។ អ្ងគដ ោះ
ដឆ្ន ត អ្នកដ ោះដឆ្ន តកគ៏ា នេិទធិដរ ើេដបកខជននិមយួៗដនោះខដរ។  

ការចាំណាយ និងថវកិាេប្ម្មបដ់រៀបចាំការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភាតមប្បពន័ឋដ ោះដឆ្ន ត
ដនោះគឺ  នែជោះខ្ជជ យថវកិាជាតិ។ ការដ ោះដឆ្ន តតមប្បពន័ធដនោះ ដេាើការចាតត់ាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភាដោយ 
គណបកសនដោ យ។ ចាំននួអាេនៈេម្មជិកប្ពឹទធេភាេប្ម្មបគ់ណបកសណាមយួ អាចគណនាដោយ 

 

ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល ៖ ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ខណ្ឌ  ទួលលោក រាជធានីភ្ាំលេញ ព្េះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 

P.O. Box1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org 
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ដោងតមចាំននួេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃុាំ-េង្កា តថ់្នគណបកសដនាោះម្មន។ តមដេចកតីប្បកាេរបេ់គណៈកម្មា ធិ-
ការជាតិដរៀបចាំការដ ោះដឆ្ន ត(គ.ជ.ប) ស្ថថ បន័ដ ោះដឆ្ន តមយួដនោះដប្គងចាំណាយប្បម្មណ ៥៥៧.០០០ ដុល្្លរ 
េប្ម្មបដ់រៀបចាំការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភានីតិកាលទី៣ ឆ្ន ាំ២០១២។ អ្ងគដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេដរ ើេ
េម្មជិកប្ពឹទធេភា នីតិកាលទី៣ ឆ្ន ាំ២០១២ គឺជាេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃុាំ េង្កា តក់នុងមុែតាំខណងេរុបទូ ាំង
ប្បដទេចាំននួ ១១.៣៥៣នាក ់ និងេម្មជិករដឋេភាកនុងមុែតាំខណងចាំននួ ១២០រូប ែណៈខដល អាេនៈ
តាំណាងរា្េតគណបកសេមរងសុចីាំននួ៣ កនុងដែតតកាំពងច់ាម ដែតតកាំពងេ់ពឺ និងដែតតដេៀមរាបដៅទាំដនរ។ 

តរាង (១) អាចពនយល់ថា ប្បពន័ឋដ ោះដឆ្ន តអាចឲ្យដគគណនា នជាមុននូវលទធផលថ្នការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេ
តាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភាឆ្ន ាំ២០១២ ដរតុដូដចនោះដរើយ គណបកយរែវើនេិុនបិុន និងនដរាតតម រណបញទឋិ  នេាំដរច
មនិចូលរមួ ដបើដ ោះបីគណបកយែ្ួនម្មនេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃុាំេង្កា ត ់ដប្រោះចាំនួនេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃុាំេង្កា ត់
របេ់ពកួដគមនិម្មនចាំននួប្គបប់្គនដ់ដើមបទីទលួ នអាេនៈណាមយួដនាោះដទតមរយៈការដ ោះដឆ្ន តដនោះ។ 

(១) តារាងប៉ា ន់ប្រមាណជាមុនននលទ្ធផលអាសនៈសប្មារ់ការឆ្នោ តឆ្ប្រើសតាាំងសមារិកប្រឹទ្ធសភានោ ាំ២០១២ 

 

(២). តរាងគណនាជាមុនថ្នលទធផលអាេនៈេប្ម្មបក់ារដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភាឆ្ន ាំ២០១២ 

មណឌ លភូមភិាគ 
ចាំនួនអាេនៈ
តមភូមភិាគ 

ចាំនួនអាេនៈគណបកសប្បជាជន
កមពុជាអាចទទួល ន កនុងការ

ដ ោះដឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២ 

ចាំនួនអាេនៈខដលគណបកស
េមរងសុអីាចទទួល ន កនុងការ

ដ ោះដឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២ 
ភូមភិាគទី១ ៦ ៤ ២ 
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ភូមភិាគទី២ ៨ ៦ ២ 
ភូមភិាគទី៣ ៥ ៤ ១ 
ភូមភិាគទី៤ ១០ ៨ ២ 
ភូមភិាគទី៥ ៧ ៦ ១ 
ភូមភិាគទី៦ ៧ ៦ ១ 
ភូមភិាគទី៧ ៨ ៧ ១ 
ភូមភិាគទី៨ ៦ ៥ ១ 
អាេនៈេរុប ៥៧ ៤៦ ១១ 

តរាង (២) ដនោះ គឺបង្កា ញការ  នប់្បម្មណចាំនួនេម្មជិកប្ពឹទធេភា ខដលគណនាដចញពីចាំនួនេម្មជិក
ប្កុមប្បឹកាឃុាំេង្កា ត ់ និងអ្នកតាំណាងរា្េតរបេ់គណបកសប្បជាជនកមពុជា និងគណបកយេមរងសុខីដលរកដឃើញ
ចាំននួអាេនៈរបេ់គណបកយ ាំងដនោះ។ កនុងតរាងដនោះ ការគណនាេនាតថ់ា េម្មជិកប្បឹកាឃុាំេង្កា តរ់បេ់
គណបកសរែវើនេិុនបិុន និងគណបកសនដរាតតម រណឬទធិ ដ ោះឲ្យគណបកសប្បជាជនកមពុជា ដប្រោះថាគណបកស  
រែវើនេិុនបិុច និងគណបកសនដរាតតម រណឬទធិ បនតគាំប្ទ ឬម្មនេមពន័ធជាមយួគណបកសប្បជាជនកមពុជា។ គណ-
បកស ាំងដនោះកអ៏ាចចរចាជាមយួគណបកសប្បជាជនកមពុជា ដដើមបទីទួល នអាេនៈចាំននួ២ ខដលនឹងប្តូវដប្ជើេ
តាំងដោយរដឋេភាតមមតិភាគដប្ចើន។ ដបើដ ោះបីោ ងដនោះកតី គណបកសរែវើនេិុនបិុច និងគណបកសនដរាតតម      
រណឬទធិ កអ៏ាចចរចាជាមយួគណបកសេមរងសុ ី ដដើមប ីនអាេនៈដកើនដលើេខដរ។ ដបើេិនេម្មជិកប្កុមប្បឹកា
ឃុាំេង្កា ត ់ាំងអ្េ់របេ់គណបកសរែវើនេិុនបិុច   និងគណបកសនដរាតតមរណឬទធិ  នដ ោះដប្ជើេគណបកសេម-
រងសុដីនាោះចាំនួនអាេនៈរបេ់គណបកសេមរងសុ ី និងដកើនដទបើងររូតដល់ចាំននួ១៧អាេនៈ ម្មននយ័ថា ដកើន
ដលើេររូតដល់ ៦ អាេនៈ។  

គរួរ ាំឭកផងខដរថា ដប្កាយការដ ោះដឆ្ន តឆ្ន ាំ១៩៩៨ ម្មនដកើតវបិតតិនដោ យធៃនធ់ៃរ កនុងការដរៀបចាំរដឋេភា 
និងរាជរោឋ ភ ិល។ ប្ពឹទធេភាប្តូវ នបដងាើតដ ើងតមការចាតត់ាំងពីគណបកសនដោ យដប្កាមពិធីស្ថរថ្ថៃទី
១៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដោយេាំអាងដរតុេប្មបេប្មួលខផនកនដោ យ។ ដប្កាមដលេស្ថថ នភាពនដោ-
 យ អ្នកតាំណាងរា្េត គណបកសកានអ់្ាំណាច នប្បញាបដ់ធែើវដិស្ថធនកមាចាបរ់ដឋធមានុញ្ដកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
ដោយបញ្ចូ លប្ពឹទធេភា ជាស្ថថ បន័កាំពូលម្មនអ្ាំណាចនីតិបបញ្ដតតិដូចេភាខដរ ដ ោះបីជាម្មនរោិះគន ់ និងតវ ជា
ដប្ចើនពីប្បពនធថ័្នការបដងាើតប្ពឹទធេភាដនោះ។ ររូតមកដល់ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០០៥ ដទើបម្មនការបដងាើតចាបេ់តីពីការ
ដប្ជើេតាំងរដឋេភា ដរើយការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភា ប្តូវ នប្បប្ពឹតតិដៅដៅថ្ថៃទី២២ ខែមករា 
ឆ្ន ាំ២០០៦។ កនុងកាំ ុងដពលដ ោះដឆ្ន តដលើកដនាោះ ម្មនដកើតបញ្ជា ដប្ចើនអ្ាំពីការទិញេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃុាំ 
េង្កា ត ់ ពីគណបកសកានអ់្ាំណាច និងការទបទ់ល់វញិ ដោយគណបកសប្បឆ្ាំងោកេ់ម្មព ធេម្មជិកប្កុមប្បឹកា
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មយួចាំននួឱ្យេបថថានឹងដ ោះដឆ្ន តឱ្យគណបកសរបេ់ែ្ួន ដ ោះបីជាោ ងដនោះ ម្មនការខប្បប្បួលេដមង្ និងអាេ
នៈ ១% - ២% ខតប ុដណាណ ោះ។ ប្ពឹទធេភាម្មនភារកិចចេប្មបេប្មួលការង្កររវងរដឋេភា និងរាជរោឋ ភ ិល ខត
េកមាភាពខដលប្ពឹទធេភាតប្មូវឱ្យផតល់ដោបល់ដៅដលើដេចកតីប្រងចាបន់ានា ដេទើរខតគា នឥទធិពលអ្ែី ាំងអ្េ់
កនុងការខកលមអដេចកតដីប្ពៀងចាប។់ 

តនួាទីេាំខ្ជនរ់បេ់ប្ពឹទធេភាខដលប្ពោះមហាកសប្ត នដរាតតម េីរមុនី ប្ទងប់្ពោះរាជដោបល់ដៅេមយ័
ប្បជុាំដាំបូងថ្នប្ពឹទធេភានីតិកាលទី២ នាថ្ថៃទី២០ខែមនិាឆ្ន ាំ២០០៦ មនិប្តូវ នខកលមអ និង/ឬអ្នុវតតដៅដទបើយ។ 
ប្ពោះរាជដោបល់េប្ម្មបត់នួាទីប្ពឹទធេភា រមួម្មន ការដធើែឱ្យអ្ាំណាចរដឋម្មនតុលយភាព ការចូលរមួេកមាកនុង
ពប្ងឹងប្បជាធិបដតយយភាវូបនីយកមា និងការអ្នុវតតដគលនដោយ យវមិជឈការ និងវេិរមជឈការ។ 

ថវកិាជាតិ ( នមកពីការបងព់នធរបេ់ប្បជាពលរដឋ ការជលួ ការលកេ់មបតតិរដឋ និងការែចីបុល)  នចូល
រមួកនុងការចាំណាយរបេ់ប្ពឹទធេភាដកើនដទបើង ររូតដល់ជិត ១០ ល្លនដុល្្លរ កនុងមយួឆ្ន ាំ។ កនុងនយ័ដនោះ តនួាទី
ប្ពឹទធេភា គរួប្តូវខកទាំរង ់ និងពប្ងឹង ដដើមបឱី្យេកតិេមនឹងការចាំណាយថ្នថវកិាជាតិមយ ងដឆើយ្តបប្ពោះរាជដោ-
បល់របេ់ប្ពោះមហាកសប្ត ដរើយកប៏ដងើាតប្បេិទធិភាពថ្នអាទិភាពរបេ់ស្ថថ បន័ប្ពឹទធេភា។  

គរួឱ្យចាបអ់ារមាណ៍ ការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភានីតិកាលទី៣ដនោះ ម្មនរកយបណតឹ ងដប្ចើន
 កទ់ងនឹងបញ្ជ ីដ ា្ ោះដប្រោះចាំននួអ្នកដ ោះដឆ្ន តតិច គណបកសនដោ យប្តូវការប្តួតពិនិតយឱ្យរាតច់ត ់ និង
ប្បយតនប័្បខយង។ ដៅដាំណាកក់ាលបិទផាយបញ្ជ ីដ ោះដឆ្ន តដាំបូង េប្ម្មបក់ារដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិក
ប្ពឹទធេភា នីតិកាលទី៣ គណៈកមាការរាជធានី-ដែតតដរៀបចាំការដ ោះដឆ្ន ត (គធ/ែប) ចាំននួ ២១  នទទួលរកយ
បណតឹ ងេរុប ៧២ បណតឹ ង (គណបកសេមរងសុចីាំននួ ២៥បណតឹ ង គណបកសប្បជាជនកមពុជាចាំននួ ៧បណតឹ ង 
គណបកសនដរាតតម រណឬទធិចាំននួ ៥បណតឹ ង េម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃុាំ េង្កា តច់ាំននួ ២៥បណតឹ ង និងប្បជាពលរដឋ
ចាំននួ ១០បណតឹ ង) ខដល នោករ់កយបណតឹ ងេុាំខកតប្មូវដ ា្ ោះ ខកទិនននយ័ លុបដ ា្ ោះ និងបញ្ចូ លដ ា្ ោះថាីកនុង
បញ្ជ ីដ ោះដឆ្ន តដាំបូង។ ម្មនប្តឹមបណតឹ ងចាំននួ៣ខដលប្តូវ នគណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចាំការដ ោះដឆ្ន ត(គ.ជ.ប) 
ដបើកេវនាការដោោះប្ស្ថយ ដោយកនុងដនាោះ គ.ជ.ប  នេដប្មចលុបដ ា្ ោះចាំននួ ៤ នាកដ់ចញពីបញ្ជ ីដ ោះដឆ្ន ត
ដាំបូង និងបញ្ចូ លដ ា្ ោះថាីចាំននួ ៣ នាកក់នុងបញ្ជ ីដ ោះដឆ្ន តដាំបូង និងមនិបញ្ចូ លដ ា្ ោះចាំននួ ១នាក ់ កនុងបញ្ជ ី
ដ ោះដឆ្ន ត ដោយស្ថរគា នប្បកាេទទលួស្ថគ ល់ពីប្កេួងមហាថ្ផទ។ 

ប្បធានេតីទី គណបកសេមរងសុ ី ដល្លក គង ់គាំ ប្តូវ នបណាត ញស្ថរពត័ម៌្មនប្េងេ់មត ីកាលពីថ្ថៃទី២៩ 
ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ ថា «ប្កុមប្បឹកាឃុាំ េង្កា តរ់បេ់គណបកសេមរងសីុ នឹងប្តូវដធែើេចាច ប្បណិធាន ឬេមបថរបេ់
ែ្ួ ន ដៅតមបណាត ប្េុក ដៅតមភូមិភាគនិមយួៗ ចាបពី់ថ្ថៃទី០៧ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ ខដលជាថ្ថៃដបើកយុទធនា
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ការដោេនាដ ោះដឆ្ន តប្ពឹទធេភា អាណតតិទី៣។» ដល្លក ចាតទុ់កថា «ដរឿងេបថដនោះ ជាដរឿងខដលអ្នកជាប់
ដឆ្ន តបង្កា ញភាពដស្ថា ោះប្តងជ់ាមយួនឹងប្បជាពលរដឋ ដរើយពិធីេមបថដលើកដនោះ ដកើតដ ើងកដ៏ោយស្ថរខតម្មន
ការទិញដូរទឹកចិតត ឬគប្ម្មមអ្នកដ ោះដឆ្ន ត [ប្កុមប្បឹកាឃុាំ េង្កា ត ់ របេ់គណបកសេមរងសីុ] ឱ្យដ ោះដឆ្ន តឱ្យ
គណបកសប្បជាជនកមពុជាផងខដរ»។ គណបកសេមរងសុ ី ជាញឹកញាបខ់តងខតេខមតងការមនិដពញចិតតចាំដរោះ 
ដាំដណាោះប្ស្ថយរបេ់ គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចាំការដ ោះដឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ចាំដរោះបណតឹ ងខដល នោករ់កយ
ដោយគណបកសរបេ់ែ្ួន ជាកខ់េតងដូចជា បណតឹ ងកាលពីដពលដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភាឆ្ន ាំ
២០០៦ បតឹងម្នតីគណបកសប្បជាជនកមពុជាខដល នប ុងប ងទិញ ឬគប្ម្មមេម្មជិករបេ់គណបកសេមរងសុ ី
ដោយម្មន ាំងខែសអាតេ់ដមង្ជាភេតុតង ខតប្ត បម់និប្តូវ នដោោះប្ស្ថយដោយ គ.ជ.ប ដទ។ 

ម្មនទ ាីករណ៍មយួចាំននួេតីពីការទិញទឹកចិតត ឬបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លេកមាជនគណបកសេមរងសុកីនុងការដ ោះ
ដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភាឆ្ន ាំ២០១២ រមួ ាំង រដឋដលខ្ជធិការប្កេួងកិចចការនារ ី និងេកមាជនគណ
បកសេិទធិមនុេសមយួចាំនួនដៅដែតតកាំពងច់ាម  នបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃុាំ-េង្កា តរ់បេ់គណបកស
េមរងសុកីនុងឃុាំអ្ងគរ ប្េុកកងម្មេ ឱ្យដ ោះដឆ្ន តឱ្យគណបកសប្បជាជនកមពុជា។ ដលើេពីដនោះដទៀត កនុងដេចកតី
ខថង្ការណ៍របេ់ គណបកសេមរងសុ ីកាលពីថ្ថៃទី០៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ បង្កា ញថា េកមាជនគណបកសេមរងសុ ី
៥ រូបដៅប្េុក ណន ់ដែតត តដ់ាំបង ប្តូវ នដល្លក រវុន ម្ម និត កូនរបេ់ដល្លកនាយក រដឋម្នតី រវុន ខេន 
និងម្នតីជានែ់ពេ់គណបកសប្បជាជនកមពុជាដែតត តដ់ាំបង  នលួងដល្លម និងទិញទឹកចិតតឱ្យដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេ
តាំងេម្មជិកប្ពឹទធេភា ជូនគណបកសប្បជាជនកមពុជា ដោយ នផតល់ប្ កច់ាំននួពី ៥០០ដុល្្លរ ដៅ ៧០០
ដុល្្លរេររដឋអាដមរកិ កនុងម្មន ក់ៗ ។ ប្ពឹតតិការណ៍ដនោះ អាចនាាំឱ្យគណបកសេមរងសុរីតឹខតម្មនការភតិភយ័ចាំដរោះ
ការទិញទឹកចិតតរបេ់គណបកសកានអ់្ាំណាច។  

នាយករដឋម្នតី រវុន ខេន មកពីគណបកសប្បជាជនកមពុជា កាំពុងកានអ់្ាំណាចបចចុបបនន  នខថង្ជាស្ថធា-
រណៈកនុងដពលខចកេញ្ជដ បប្តជូននិេសតិមយួកាលពីថ្ថៃទី២៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ ដរើយប្តូវ នបណាត ញទូរទ-
េសនក៍នុងប្េុកចាកផ់ាយថា យនតការថ្ផទកនុងរបេ់គណបកសេមរងសុ ី ខដលតប្មូវឱ្យម្នតីជាបដ់ឆ្ន តរបេ់ែ្ួនេបថ
ថា ប្តូវខតដ ោះដឆ្ន តឱ្យគណបកសដនោះ ដរើយដករូតទូរេ័ពទដៅមុនថ្ថៃដ ោះដឆ្ន តប្ពឹទធេភាមយួថ្ថៃជា «ការរ ាំ-
ដល្លភេិទធិមនុេស»។ ខតវធីិខបបដនោះ គណបកសប្បជាជនកមពុជាកធ្៏ាបប់្តូវ នប្បពន័ធផសពែផាយដលើកដ ើងថា 
ម្មនការអ្នុវតតេមបថដូចគន ចាំដរោះេម្មជិកគណបកសប្បជាជនកមពុជាមយួចាំនួន កាលពីយុទធនាការដោេនា
ដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងតាំណាងរា្េតឆ្ន ាំ២០០៨ ផងខដរ។  
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ប្បេិនដបើពិធីេមបថ ឬេចាច ប្បណិធានរបេ់េម្មជិកគណបកសនដោ យ ប្ រពធដ ើងដប្កាយការ  
ដ ោះដឆ្ន ត ដនាោះមនិខមនជាការរ ាំដល្លភេិទធិមនុេសដទ។ ការដរៀបចាំពិធីេចាច ប្បណិធានអាចជាកិចចនីតិវធីិមុនដពល
ដ ើងកានដ់ាំខណងនានា។ ប ុខនតេប្ម្មបក់ាំ ុងដពលដ ោះដឆ្ន ត ពិដេេដាំណាកក់ាលដោេនាដ ោះដឆ្ន ត ឬថ្ថៃ
ដ ោះដឆ្ន តការដរៀបចាំេមបថ ឬេចាច ប្បណិធានរបេ់េម្មជិកគណបកសនដោ យ អាចជាការោកេ់ម្មព ធដល់
អ្នកដ ោះដឆ្ន ត អ្ាំពីការបដញ្ចញឆនទោះដោយដេរថី្នការដ ោះដឆ្ន ត ដរើយបាំរនដល់ដគលការណ៍ដ ោះដឆ្ន តដោយ
ដេរ ីនិងយុតតិធម ៌និងរ ាំដល្លភចាបដ់ ោះដឆ្ន តដៅកមពុជា។   

ែុមខ្រែល ចាតទុ់កថា ការប ុនប ងទិញេន្ឹកដឆ្ន ត គប្ម្មមដកតនួាទី ឬផតល់តនួាទី ការតប្មូវឱ្យអ្ងគដ ោះ
ដឆ្ន តដធែើេមបថ ឬេចាច ប្បណិធាន េនយដ ោះដឆ្ន តជូនគណបកសរបេ់ែ្ួនកនុងកាំ ុងដពលដ ោះដឆ្ន តប្ពឹទធេភា
ដនោះ ជាទដងែើ ែុេចាបដ់ ោះដឆ្ន តកមពុជា (ម្មប្ត ៣៣ថាី ថ្នចាបេ់តីពីការដ ោះដឆ្ន តដប្ជើេតាំងេម្មជិកប្ពឹទធ
េភា) និងែុេដគលការណ៍េកល ថ្ន ការដគរពឆនទោះដោយដេររីបេ់អ្នកដ ោះដឆ្ន ត។ គណបកសនដោ យ
គរួខតម្មនទាំនុកចិតតដលើេម្មជិករបេ់ែ្ួន ដរើយគរួខតម្មនឧតតមគតិការររដេរភីាពអ្នកដ ោះដឆ្ន ត មនិខមនចង
ប្កងយុទធស្ថ្េតរតឹតបតិឆនទោះអ្នកដ ោះដឆ្ន តដដើមបខីតេកាត នុពលរបេ់គណបកសនដោ យ និងលទធផលដ ោះ
ដឆ្ន តប ុដណាណ ោះដទ។  

ែុមខ្រែល ផតល់អ្នុស្ថេនថ៍ា កនុងករណីមនិម្មនការដធើែវដិស្ថធនកមារដឋធមានុញ្ដ ដលើប្បពន័ធដ ោះដឆ្ន ត
អ្េកលដប្ជើេតាំងប្ពឹទធេភាកដ៏ោយ ប្បពន័ធដ ោះដឆ្ន តដនោះគរួប្តូវ នដបើកចាំររបដងាើនការចូលរមួ និងម្មនតម្្ម
ភាពឱ្យដប្ចើន ដោយបដងើានអ្ងគដ ោះដឆ្ន ត និងអ្នកដ ោះដឆ្ន តរមួម្មន អ្ងគវជិាជ ជីវៈ តាំណាងកេិករ តាំណាងកមាករ 
តាំណាងប្គូដពទយ។ល។ ប្បពន័ធដ ោះដឆ្ន តដនោះកប៏្តូវឱ្យអ្នកដ ោះដឆ្ន ត ដប្ជើេដរ ើេបុគគលដបកខជនខដលមកពីគណ-
បកសនដោយ យ ឬប្កុមឯករាជយដផសងដទៀត។ ដៅដពលេម្មជិកប្ពឹទធេភាខដលដកើតពីប្បពន័ធដ ោះដឆ្ន តខ្ជង
ដលើ ដនាោះដគគរួបខនថមតនួាទី និងេិទធិអ្ាំណាច កទិ់នការអ្នុមត័យល់ប្ពម ឬជាំ េ់ដលើការបដងើានស្ថថ បន័ ឬអ្ងគ-
ការ ឬការដប្ជើេដរ ើេេម្មជិកដូចជា ប្កុមប្បឹកាជាតិ គណៈកម្មា ធិការជាតិ ។ល។ ប្ពឹទធេភាប្តូវបដងើានការអ្នុ-
វតតោ ងេកមាកនុងការដរៀបចាំេម្មជេភា ដដើមបពិីភាកាដលើបញ្ជា ជាតិេាំខ្ជន់ៗ  ដូចជានដោ យការបរដទេ 
ថវកិាជាតិ ដគលនដោយ យ វមិជឈការ និងវេិរមជឈការ៕ 

 

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្ មានពតម៌ានរគប់រាន ់ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម្៌
តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្ត ិប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដលព់ត៌មាន លអ់ោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍
របសព់ួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្ នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះ
បនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថនយ័ម្ន ណំាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្ បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាល
បំ ្ជំរុញបលើកទកឹចតិដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិចក្ារនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្ត/ិបញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះ
បនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របសម់្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមាន
ការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកានប់កសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបសម់្្នដើជាប់បនោ ត។ 


