
អ្នកឃ្ល ាំមម្ើល ៖ ការផាយរបស់ គណៈកម្មា ធិការម ើម្បកីារម ោះមនន តមោយមសរ ីនិងយុតតធិម៌្មៅកម្ពុជា 

លេខ ៤៧/ឆ្ន ាំទី១៣ លេញផ្សាយថ្ងៃទី៣០ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ការពង្រឹរយតុ្តិធមន៌នដំណ ើរការណ ោះណនោ តណៅកមពុជានោ ំ២០១២ និរ២០១៣ 
»»ការប ោះបនន តតាមបបបរបជាធិបបតយយ           »»ការបរបើរ ស់ធនធានរដឋបំបរ ើឱ្យគណបក្សនបោ យ...           
»»ការបររើសបរ ើសអ្នក្សបកេតការណ៍សមរគចិតត និកឯក្រារយ នន ២ំ០១២  
»»ឃ្ល បំមើល សភា និកតំណាករាស្រសត  

 ១ 

មាតិកា 

 ២  ៣ 

 ១២ 

 ៩ 



យយើង ខញុ ុំទុំងអស់គ្នប ជាតុំណាងអងគការសងគមសុ៊ីវលិ សមាគមមនិមមនរដ្ឋឌ ភបិាលមដលយធវើការតាមដ្ឋនស្ថទ នភាព
នយោបាយ និងការយបាោះយនប តយៅកមពុជា (រមួមាន ១-សមាគមអាដហុក ២-អងគការសម្ពននមខែរជុំយរឿន និង

ការពារសិទនិមនុសស-ល៊ីកាដូ ៣-គណៈកមាែ ធិការប្បប្ពឹតថិកមែននអងគការ-សមាគមការពារសិទនិមនុសសកមពុជា ៤-អងគការប្ករមអបក
ចាបក់ារពារសិទនិកមពុជា ៥-អងគការខុមម្ហវល ៦-អងគការនិកហវិច ៧-មជឈមណឍ លប្បជាពលរដឌយដើមផ៊ីអភិវឌណ និងសនថិភាព ៨-
សមាគមយុវជនមខែរ ៩-អងគការប្បជាធិបយតយយ និងសិទនិមនុសសកបុ ងប្បតិបតថិការ) យល់យឃើញថា មកដល់រយៈយពលយនោះយសរ ៊ី
ភាព និងយុតថិធមក៌បុងការយបាោះយនប តយៅមតយោទជាបញ្ហា  យដ្ឋយស្ថរមតការរតឹតផតិយសរ ៊ីភាពននការប្បកួតប្បមជង ការយប្បើ
ប្បាស់ម្នថ៊ីរាជការ កងកមាល ុំងប្បដ្ឋបអ់ាវធុមនិប្សបចាប ់និងអសមធមក៌បុងប្បពន្នផសពវផាយកបុងការយធវើសកមែភាពគ្នុំប្ទ និង
ប្បនុំងគណបកសនយោបាយ។ ការប្បកួតប្បមជងប្បជាធិបយតយយ យទោះប៊ីកមពុជាប្បកានយ់កប្បពន្ននយោបាយយសរ ៊ីពហុបកស 
ប ុមនថប្បពន្នយនោះមនិទនប់ានអភវិឌណនយ៍ៅរកការប្បកួតប្បមជងពិតប្បាកដយៅយឡើយយទ។ ការប្បកួតប្បមជងនយោបាយយៅមត
បានចងអុលបង្ហា ញចរតឹលកខណៈយដ្ឋយទ៊ីលានប្បកួតប្បមជងមនិយសែើគ្នប ដមដល យដ្ឋយស្ថរមតវាយៅមតសទិតយៅយប្កាមការប្តួត
ប្តារបស់គណបកសកានអ់ុំណាច។ យលើសព៊ីយនោះយទៀត ការយប្បើប្បាស់ប្បពន្នផសពវផាយ និងធនធានរបស់រដឌ បានយបើកនដឱ្យ
គណបកសប្បជាជនកមពុជា ទទួលយកប្បយោជនយ៍ដ្ឋយយប្បៀបកបុងការប្បកួតប្បមជង មដលមនិអនុញ្ហដ តឱ្យគណបកសដនទមាន
ចយ ល្ ោះកបុងការចូលរមួយពញយលញ។ 
 យៅកបុងមខមថុិ្ នប ុំ២០១២ នប់ៗ ខាងមខុយនោះ នឹងមានការយបាោះយនប តយប្ជើសយរ ើសប្ករមប្បឹកាឃុុំ សង្ហា ត ់អាណតថិទ៊ី
៣ យហើយកបុងមខកកាដ្ឋ នប ុំ២០១៣ នឹងមានការយបាោះយនប តយប្ជើសតាុំងតុំណាងរា្សថអាណតថិទ៊ី៥។ យលាក ធន ស្ថរាយ 
ប្បធានគណៈកមាែ ធកិារ្យកខុមម្ហវល នងិជាប្បធានអងគការសិទនិមនុសសអាដហុក បានយសបើឱ្យរាជរដ្ឋឌ ភបិាល គណៈកមាែ -
ធិការជាតិយរៀបចុំការយបាោះយនប ត(គ.ជ.ប) និងអាជាញ ធរមានសមតទកិចច ប្តូវធា្ការបុំយពញភារកិចច និងការទទួលខុសប្តូវយដើមផ៊ី
យធវើឱ្យការយបាោះយនប តយដ្ឋយយុតថិធម ៌នងិសុចរតិភាព។ 
 ដុំយណើ រការយបាោះយនប ត ទ៊ីលានប្បកួតប្បមជងតាមមបបប្បជាធិបយតយយ យៅមតរងការរតឹតផតិ ជាពិយសសយសរ ៊ីភាព និង
ការបយចចញមតិ និងការប្បមលូផថុ ុំ។ ស្ថទ បន្ន៊ីតិប្បតិបតថិ និងគណបកសប្បជាជនកមពុជា យៅមតបនថប្តួតប្តាស្ថខាដនទយទៀត
របស់រដ្ឋឌ ភបិាល ្ុំឱ្យស្ថទ បន្រដឌ្្ និងស្ថទ បន្តុលាការ ខវោះខាតឯករាជភាព និងអុំណាចយដើមផ៊ីយដើរតួ្ទ៊ី ប្តួតពិនតិយ 
និងតុលយភាពននអុំណាចន៊ីតិប្បតិបតថ។ិ ឥទនពិលអវជិជមានទុំងយនោះ ប ោះពាល់ដល់ទ៊ីលានប្បកួតប្បមជងនយោបាយ និងការ
បុំបិទយសរ ៊ីភាពបយចចញមតិនយោបាយទកទ់ងនឹងបញ្ហា សុំខាន់ៗ សប្មាបជ់ាតិ និងអនថរជាតិ។ មានពនលតឺិចតួច កបុងការផថល់
ឱ្កាសដល់ប្បធានគណបកសប្បនុំងសមរងសុ៊ី យដើមផ៊ីចូលរមួប្បកួតប្បមជងយពញយលញជាមយួគណបកសកានអ់ុំណាច។ យលាក 
សុក សុំយអឿន ្យកប្បតបិតថនិនអងគការប្ករមអបកចាបក់ារពារសិទនកិមពុជា បានមានប្បស្ថសនថ៍ា “ករណ៊ី បទយលែើសរបស់ ឯក-
ឧតថម សម រងសុ៊ី មិនមានទុចរតិភាពធងនធ់ងរដល់សងគមយទ វាប្គ្ននម់តទកទិ់ននឹងសកមែភាពបយចចញមតិខាងនយោបាយ
ប ុយណាត ោះ”។ 

សេចក្តីថ្ថលងការណ៍រមួ 

នថងទ៊ី១៥ មខម៊្ី  នប ុំ២០១២ 

តទៅទពំរ័ ៥ 

រូបសញ្ញា សម្គា ល ់(Logos) អង្ាការសង្ាមស ៊ីវិលដែលគាំទ្រសសចក្ត៊ីដលែង្ការណ៍រមួ 



ជា 
ប្បយទសហតទយលខ៊ីមយួនន
កតិកាសញ្ហដ អនថរជាតិសថ៊ីព៊ី
សិទនិពលរដឌ និងសិទនិ

នយោបាយ យហើយបានយបថជាញ ចិតថគ្នុំប្ទ   
យសចកថ៊ីប្បកាសជាសកលសថ៊ីព៊ី សិទនិមនុសស 
យដ្ឋយបផចដតថិយៅកបុងរដឌធមែនុចដ កមពុជា 
ប្បយទសកមពុជាមានកាតពវកិចចយរៀបចុំការ
យបាោះយនប តតាមមបបប្បជាធិបយតយយពិត
ប្បាកដ យដើមផ៊ីកុំណត់អុំណាចនយោបាយ។ 
រដឌធមែនុចដ ននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា បាន
មចងថា “ប្បជាពលដឌមខែរទុំងព៊ីរយភទមាន
សិទនិយបាោះយនប ត និងអាចឈរយ ែ្ ោះឱ្យយគ
យបាោះយនប ត។ ប្បជាពលរដឌមខែរទុំងព៊ីរយភទ 
មដលមានអាយុោ ងតិច១៨នប ុំ អាចឈរ
យ ែ្ ោះឱ្យយគយបាោះយនប តយប្ជើសតាុំងជា
តុំណាងរា្សថ ។ បទបផចដតថិទុំងយនោះ រតឹ  
បណថឹ ងសិទនិយបាោះយនប ត និងសិទនិយដើមផ៊ីឈរ
យ ែ្ ោះឱ្យយគយបាោះយនប ត នឹងកុំណតយ់ដ្ឋយ
ចាបស់ថ៊ីព៊ីការយបាោះយនប តយប្ជើសតាុំងតុំណាង
រា្សថ (មាប្តា ៣៤-ថែ៊ី) បានមចងថា “គ្នែ ន
សិទនិឈរយ ែ្ ោះជាយបកខជនយបាោះយនប ត

យប្ជើសតាុំងតុំណាងរា្សថ ៖ ១-ម្នថ៊ីរាជការ
សុ៊ី វលិ ម្នថ៊ីតុលាការ កងកមាល ុំងនគរបាន
ជាតិ កងយោធនពលយខមរភូមិនធ កបុ ងមុខ
តុំមណង និងបពវជិតស្ថស្ ឬ ២-ជន
មដលប្តូវបានតុលាការផថ ធ្ យទសដ្ឋក់
ពនន្គ្នរព៊ីបទឧប្កិដឌ ឬបទមជឈឹម យហើយ
មដលមិនទនម់ានន៊ីតិសមផទយឡើងវញិ ឬ 
៣-ជនមដលប្តូវបាន  ផថ ធ្ យទសដកសិទនិ
យបាោះយនប ត ឬ ៤-ជនវកិលចរតិ ឬជនមដល
សទិតយៅយប្កាមអាណាពាបាលមដលមាន
លិខិតបញ្ហជ កព់៊ីប្កសួងមានសមតទកិចច ឬ ៥
-ជនដែលត្រូវែកហូរជាបណ ត្ ោះអាសនននូវ
សិទនិយបាោះយនប ត ឬជនមដលប្តូវបានលុប
យ ែ្ ោះព៊ីបចជ៊ី យបាោះយនប ត យដ្ឋយគណៈកមាែ
ធិការជាតិយរៀបចុំការយបាោះយនប ត ឬ ៦-
សមាជិកននគណៈកមាែ ធិការជាតិ និង      
គណៈកមែការយរៀបចុំការយបាោះយនប តយប្ជើស
តាុំងតុំណាងរា្សថ ឬ៧-សមាជិកននឧតថម
ប្ករមប្បឹកាននអងគយៅប្កម ឬ៨-សមាជិក
ប្ករមប្បឹកាធមែនុចដ ” ។ ជាងយនោះយៅយទៀត 
យសចកថ៊ីប្បកាសជាសកលសថ៊ីព៊ីសិទនិមនុសស 
(មាប្តា២១) បានមចងថា “មនុសសប្គបរូ់ប
មានសិទនិយដើមផ៊ីចូលរមួកបុ ងការដឹក្ុំកិចចការ
ស្ថធារណៈននប្បយទសរបស់ខលួ ន យដ្ឋយ
ផ្ទធ ល់ ឬតាមរយៈតុំណាងមដលបានយប្ជើស
យរ ើសយដ្ឋយយសរ ៊ី។ (....) ឆនធោះរបស់ប្បជា
ពលរដឌ ជាមូលដ្ឋឌ នអុំណាចននការដឹក្ុំ
កិចចការស្ថធារណៈ។ ឆនធោះយនោះប្តូវ សមមថង
យចញតាមរយៈការយបាោះយនប តោ ងយទៀង
ទត ់ តាមយពលកុំណត់ និងពិតប្បាកដ 
មាន លកខណៈសកលយសែើភាព និងយបាោះ
យនប តយដ្ឋយសមាង ត់ ឬតាមន៊ីតិវធិ៊ីសមមូល 
មដលធា្យសរ ៊ីភាពននការយបាោះយនប ត។” 
យហើយ កតិកាសញ្ហដ អនថរជាតិសថ៊ីព៊ីសិទនិ
ពលរដឌ និងសិទនិនយោ-បាយ (មាប្តា ២៥) 

បានមចងថា “ប្បជាពលរដឌប្គបរូ់បមានសិទនិ 
និងមានឱ្កាស រមួចុំមណកដឹក្ុំកិចចការ
ស្ថធារណៈយដ្ឋយផ្ទធ ល់ ឬតាមរយៈ
តុំណាងមដលខលួ នយប្ជើសយរ ើសយដ្ឋយយសរ ៊ី។ 
យបាោះយនប ត និងឈរយ ែ្ ោះយបាោះយនប ត យៅ
កបុ ងការយបាោះយនប តពិតប្បាកដតាមកាល
កុំណត់យទៀតទត់ ជាសកល យសែើភាព និង
យដ្ឋយសមាង ត់ មដលធា្ការបយចចញមតិ
យដ្ឋយយសរ ៊ីព៊ីឆនធោះអបកយបាោះយនប ត។” 

ការយបាោះយនប តតាមមបបប្បជាធិប  
យតយយ អាចប្តូវបានយល់ជា ធាតុមយួពិត
ប្បាកដននដុំយណើ រការប្បជាធិបយតយយយៅ
កមពុជា។ ការយបាោះយនប តតាមមបបប្បជាធិប
យតយយ អនុញ្ហដ តឱ្យអបកយបាោះយនប តយប្ជើស
យរ ើសយដ្ឋយសមភាព និងយសរ ៊ី កបុងចុំយណាម
កមែវធិ៊ីនយោបាយ និងយបកខជន មដលប្តូវ
បានផថល់យដ្ឋយ ការប្បកួតប្បមជងគណ-
បកសនយោបាយោ ងតិចព៊ីរ កបុងការយបាោះ-
យនប តប្បកួតប្បមជងសប្មាប់ម្នថ៊ីរដ្ឋឌ ភបិាល
ស្ថធារណៈ។ តាុំងព៊ីនប ុំ២០១១ គ្នែ នការ
យបាោះយនប ត មដលបានប្បាពនយឡើង យលើក
មលងមតការយបាោះយនប តមយួយៅរាជធាន៊ី
ភបុំយពញ យៅកបុងកប្មតិសង្ហា ត់ (ការយបាោះ
យនប តយដើមផ៊ីយប្ជើសយរ ើសប្ករមប្បឹកាសង្ហា ត់
យពាធិមសនជយ្ កាលព៊ីនថងទ៊ី១០ មខធបូ  នប ុំ
២០១១ មដលជាសង្ហា តប់យងាើតថែ៊ីយៅរាជ
ធាន៊ីភបុំយពញ។ គណបកសប្បជាជនកមពុជា
ទទួលបាន ១៥ អាសនៈ និងគណបកស
សមរងសុ៊ី ទទួលបាន ៤ អាសនៈ យហើយ
គ្នែ នរបាយការណ៍ព៊ីភាពមិនប្បប្កត៊ី)។  

 ខុមម្ហវល រកយឃើញថា កុំមណ
ទប្មងម់យួចុំនួន ទមទរឱ្យមានយៅកបុងនប ុំ
២០១១ សប្មាប់ការយបាោះយនប តយប្ជើសយរ ើស
ប្ករមប្បឹកា ឃុុំ សង្ហា ត ់ និងការយបាោះយនប ត
យប្ជើសតាុំងតុំណាងរា្សថកបុងនប ុំ២០១២  

ដកប្សងយ់ចញព៊ីរបាយការណ៍នប ុំ២០១១ របស់ ខុមម្ហវល សថ៊ីព៊ី ប្បជាធិបយតយយ ការយបាោះយនប ត និងការកុំមណទប្មង ់យៅកមពុជា 

តទៅទពំរ័ ៤ 

រ យការណ៍បនោះអាចបសវករក្ ន: www.comfrel.org    
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១៤-ឧសភា-២០១២ ៖ ខុមបស្ររវល ដឹក្នសិំកាា សាលាផសពវផាយរ យការណ៍សបកេតការបរបើរ ស់ធនធានរដឋមបរបើគណបក្សនបោ យ  បៅបភារនីយដ្ឋឋ នបខមរសុរនិទ 
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ការណង្រើង្ាសធ់នធានរដឋណដើមបើគ បកសនណោ យ 
មានការរ ុំយលាភ ឬបុំពានកបុងការយប្បើប្បាស់ធនធានរដឌទុំង

សមាា រៈ។ ម្នថ៊ីរាជការ ប្ពមទុំងអាជាញ ធរ និងកងកមាល ុំងប្បដ្ឋបអ់ាវុធ 
បានយធវើសកមែភាពបុំយរ ើគណបកសកានអ់ុំណាច ពិយសសគណបកស
ប្បជាជនកមពុជា យហើយគណបកសប្បជាជនកមពុជាកប៏ានយរៀបចុំរច្
សមពន្នយចញព៊ីម្នថ៊ីជានខ់ពស់កបុងរដឌបាលស្ថធារណៈ និងកងកមាល ុំង
ប្បដ្ឋបអ់ាវុធ។ យនោះបញ្ហជ កថ់ាទុំងម្នថ៊ីជានខ់ពស់ននរដឌបាលសុ៊ីវលិ 
កងកមាល ុំងប្បដ្ឋប់អាវុធ និងគណបកសកានអ់ុំណាចបានយធវើសកមែ
ភាពមនិប្សបចាបគ់ណបកសនយោបាយ និងចាបយ់ផសងយទៀត ។   

តាមរយៈការសយងាតរបស់ ខុមម្ហវល រកយឃើញថាសកមែ-
ភាពមនិប្សបចាប់យនោះមានលកខណៈជាប្បពន្ន និងយដ្ឋយគ្នែ នយនថ
ការប្តួតពិនិតយ យហើយយធវើឲ្យម្នថ៊ីជានខ់ពស់កបុងរដឌបាលសុ៊ីវលិ និងកង
កមាល ុំងប្បដ្ឋប់អាវុធមនិមានរូបភាព “អពាប្កិតយឥតលយមអៀង”។ 
ប្បពន្នផសពវផាយរបស់រដឌក៏ប្តូវបានយប្បើប្បាស់យដ្ឋយលយមអៀងយៅរក
គណបកសប្បជាជនកមពុជា។ គណបកសប្បជាជនកមពុជាបានយប្បើ-
ប្បាស់ទ៊ីលានស្ថធារណៈយប្ចើន យដ្ឋយយលើកផ្ទធ ុំងរូបធុំតូចជាយប្ចើន 
ប ុមនថគណបកសយផសងយទៀតប្តូវបានរារាុំងយដ្ឋយការយលើកស្ថល កយៅ   
ទ៊ីលានស្ថធារណៈយ្ោះ ។  

 
មានករណ៊ី មនិប្សបចាបជ់ាក់មសថងដូចជា៖ 

១. ការបយងាើតជាប្បពន្ននូវតួ្ ទ៊ីបកសកបុងជរួម្នថ៊ីរាជការ 
គណបកសប្បជាជនកមពុជាបានបយងាើតតួ្ទ៊ីជាប្បពន្នកបុង

ជួរម្នថ៊ីជានខ់ពស់របស់រដឌបាលសុ៊ីវលិ និងកងកមាល ុំងប្បដ្ឋប់អាវុធ 
យដ្ឋយកបុងយ្ោះភាគយប្ចើនម្នថ៊ីមដលមានតួ្ទ៊ីជាអភបិាលយខតថ 

អភបិាលប្ករង/ប្សរក បានកាន់តួ្ទ៊ីជាប្បធានគណបកសប្បជាជន
កមពុជាប្បោុំយខតថ និងប្ករង/ប្សរក។ ម្នថ៊ីមដលមានតួ្ទ៊ីជាអភបិាល
រងយខតថ អភបិាលរង ប្ករង/ប្សរក ភាគយប្ចើនកានត់ួ្ទ៊ីជាអនុប្បធាន
គណបកសប្បជាជនកមពុជាយខតថ ប្ករង/ប្សរក។ ជាពិយសសយៅយទៀត 
គណបកសប្បជាជនកមពុជាបានបយងាើតតួ្ទ៊ីកបុងបកសដូចជា ប្បធាន/
អនុប្បធានគណៈពប្ងឹងមូលដ្ឋឌ នប្សរក/ប្ករង/ឃុុំ យដ្ឋយដ្ឋកម់្នថ៊ីរាជ
ការោបព់៊ីថាប កអ់នុប្បធាន្យកដ្ឋឌ នរហូតដល់ថាប កអ់គគយលខាធិការ 
អគគ្យក ចុំមណកកងកមាល ុំងប្បដ្ឋបអ់ាវុធខលោះមានតួ្ទ៊ីកបុងគណ-
បកសប្បជាជនកមពុជា ដូចជាសបងការនគរបាលយខតថ ជាប្បធានគណៈ
ពប្ងឹងប្សរក ឬសមាជិកគណៈអចិន្នថយរ៍បស់គណបកស។ យបើ
យោងតាមមាប្តាទ៊ី១៥ ននចាបស់ថ៊ីព៊ីគណបកសនយោបាយ  បពុវជិត 
ម្នថ៊ីតុលាការ កងយោធពលយខមរភមិូនធ និងកងកមាល ុំងនគរបាល
ជាតិអាចចូលរមួជាសមាជិក គណបកសនយោបាយ្្បានមតមិន
ប្តវូយធវើសកមែភាពគ្នុំប្ទ ឬប្បនុំងគណបកសនយោបាយណាមយួ  

យឡើយ។ គណបកសនយោបាយមិនប្តវូយរៀបចុំរច្សមពន្នោតត់ាុំង
កបុ ងស្ថទ បន្ ស្ថស្ តុលាការ កងយោធពលយខមរភមិូនធ និងកង
កមាល ុំងនគរបាលជាតិយទ។ និងចាបស់ថ៊ីព៊ីសហលកខនថិកៈម្នថ៊ីរាជការ
សុ៊ីវលិ មាប្តាទ៊ី ៣៧ ម្នថ៊ីរាជការប្តវូមានអពាប្កឹតយភាពកបុ ងសកមែ-
ភាពការង្ហរ និងហាមឃាតដ់្ឋចខ់ាតនូវការយប្បើប្បាស់មខុង្ហររបស់
ខលួ ន និងសមាា រៈរបស់រដឌយដើមផ៊ីបុំយរ ើសកមែភាពនយោបាយ ១/ យធវើការ
យដើមផ៊ីផលប្បយោជនយ៍បកខជននយោបាយ ឬប្បនុំងនឹងយបកខជន
នយោបាយណាមយួ ២/យធវើការយដើមផ៊ីផលប្បយោជន ៍ គណបកស
នយោបាយ ឬប្បនុំងនឹងគណបកសនយោបាយណាមយួ ។ 

តទៅទពំរ័ ៦ 



(ការយបាោះយនប តតាមមបបប្បជាធិបយតយយ)... 
 

និង២០១៣ មដលនឹងមកដល់។ កុំមណ
ទប្មងស់ុំខាន់ៗទុំងយ្ោះ រាបប់ចចូ ល (១). 
ការផ្ទល ស់បថូរននសមាសភាព គណៈកមាែ ធិ
ការជាតិយរៀបចុំការយបាោះយនប ត (គ.ជ.ប) និង
គណៈកមែការយបាោះយនប តថាប កយ់ប្កាមបង្ហគ ប់ 
កប្មតិថាប ក់យខតថ សង្ហា ត ់និងមូលដ្ឋឌ ន (២). 
ការបយងាើនអាសនៈរបស់សមាជិករដឌសភា 
យដ្ឋយស្ថរមតការយកើនយឡើងននទុំហុំប្បជា
ពលរដឌកបុងមណឍ លយបាោះយនប តជាយប្ចើន (៣). 
កុំមណទប្មងន់នរបបយបាោះយនប តសប្មាប់
យប្ជើសតាុំងសមាជិកប្ពឹទនសភា យនព ោះយៅរក 
ការយបាោះយនប តមដលមានលកខណៈប្បកួត
ប្បមជងមយួ និងផ្ទល ស់បថូរព៊ីចាបយ់បាោះយនប ត 
យនព ោះយៅរកប្កបខណឍ ចាប់មដលជាបទ់ក់
ទងគ្នប  រាបប់ចចូ លន៊ីតិវធិ៊ីដប៏្បយសើរសប្មាប់
យដ្ឋោះប្ស្ថយបណថឹ ងយបាោះយនប ត។ យពលមនិ
មានកុំមណទប្មង់ទុំងយនោះ គ.ជ.ប យៅមត
បនថកងវោះខាតជុំយនឿចិតថកបុងចុំយណាមភាគ៊ី
ពាកព់ន្ននឹងនយោបាយយផសងយទៀត ខណៈ 
 ចុំនួនអាសនៈននរដឌសភាបចចុបផនប បនថដ្ឋក់
យគ្នលការណ៍ននសិទនិយបាោះយនប តសមភាព
សកលយៅកបុងបញ្ហា ។ ជាងយនោះយទៀត ចាប់
យបាោះយនប តយៅមតសែុគស្ថែ ញ យហើយខវោះយនថ
ការយដ្ឋោះប្ស្ថយបណថឹ ងប្បកបយដ្ឋយប្បសិទនិ
ភាព។ យទោះប៊ីជាោ ងយនោះក៏យដ្ឋយ មាន
ការមប្បប្បួលជាវជិជមានខលោះមដរកបុងនប ុំ
២០១១ យដ្ឋយមានការកុំមណទប្មងក់ារចុោះ
យ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប តប្បោុំនប ុំ មដលដឹក្ុំ
ដល់ ការយធវើឱ្យប្បយសើរយឡើងយៅកបុងការ
ប្បតិបតថិការណ៍ចុោះយ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប ត
ប្បោុំនប ុំ យដ្ឋយស្ថរបញ្ហា បយចចកយទស និង
ការយោទប្បកាន់យប្ចើនយពកថា ការចុោះយ ែ្ ោះ
ប្តូវបានយប្បើប្បាស់ខុសសប្មាប់យឃាស្
យបាោះយនប ត យហើយដឹក្ុំដល់ការបាតប់ង់
សិទនិអបកយបាោះយនប តជាយប្ចើន បានបនថបង្ហា ញ
កុំយស្ថយននប្បពន្នចុោះយ ែ្ ោះយបាោះយនប តបចចុ
បផនប។ 
 

កំណ ទង្មរក់ារណ ោះណនោ ត 
គណបកសនយោបាយយប្ៅព៊ីគណ

បកសប្បជាជនកមពុជាបានបនថកបុងនប ុំ២០១១ 
យដើមផ៊ីទមទរកុំមណទប្មង់ គ.ជ.ប។ គ.
ជ.ប និងគណៈកមែការយបាោះយនប តថាប កយ់ខតថ 
និងឃុុំ/សង្ហា ត់ យប្កាមបង្ហគ បរ់បស់ខលួន បាន
ដឹងថា ខវោះឯកភាព និងអពាប្កឹតយភាព 
ព៊ីយប្ពាោះគណបកសប្បជាជនកមពុជា ប្តួតប្តា
កបុងរដឌបាលប្បយទស។ កបុងអត៊ីតកាល      
គណៈកមាែ ធិការយបាោះយនប ត ប្តូវបានបយងាើត
យឡើងព៊ីសមាជិកននប្គបគ់ណបកសនយោ-
បាយ មដលមានអាសនៈយៅកបុងរដឌសភា
ន៊ីតិកាលចុងយប្កាយ។ ប ុមនថ រូបមនថយនោះបាន
ផ្ទល ស់បថូរយៅមុនយពលការយបាោះយនប តរដឌសភា 
នប ុំ២០០៣ យដើមផ៊ីបយងាើនភាពមនិលយមអៀងនន
គណៈកមាែ ធិការយបាោះយនប ត យប្កាយជយមាល ោះ
រវាងតុំណាងគណបកសនយោបាយកបុង     
គណៈកមាែ ធិការយបាោះយនប ត មដលបានយកើត
មានយៅកបុងយពលដុំយណើ រការយបាោះយនប តរដឌ
សភានប ុំ១៩៩៨។ តាមវយិស្ថធនកមែចាប់
សថ៊ីព៊ីការយបាោះយនប តយប្ជើសតាុំងតុំណាងរា្សថ
នប ុំ២០០៨ គ.ជ.ប ជា “ស្ថទ បន្ឯករាជយ 
និងអពាប្កឹតយ” យហើយគណៈកមាែ ធិការ
យបាោះយនប តយៅប្គប់កប្មតិប្តូវមតអពាប្កឹតយ
មនិលយមអៀង យៅកបុងការអនុវតថកាតពវកិចច
របស់ពួកយគ។ ប ុមនថបផចដតថិមយួននចាបស់ថ៊ី

ព៊ីការយបាោះយនប តយប្ជើសយរ ើស
តុំណាងរា្សថ បានមចងថា   
ម្នថ៊ីយបាោះយនប តប្តូវសុុំលាឈប់ជាបយណាថ ោះ
អាសនបព៊ីមុខង្ហរគណបកសរបស់ពួកយគ 
រហូតដល់ផុតអាណតថិរបស់ពួកយគ យហើយ 
ម្នថ៊ីយបាោះយនប តប្តូវយប្ជើសយរ ើសយដ្ឋយប្កសួង
មហានផធ គណៈរដឌម្នថ៊ី និងរដឌសភា។ តាុំង
ព៊ីស្ថទ បន្ទុំងយ្ោះប្តួតប្តាយដ្ឋយគណបកស
ប្បជាជនកមពុជា យប្កាយការយបាោះយនប តនប ុំ
២០០៨ បផចដតថិទុំងយ្ោះមនិបានបនទយ
មនធិលសងសយ្កបុងចុំយណាមគណបកស
នយោបាយយផសងព៊ីគណបកសប្បជាជនកមពុ
ជាថា ម្នថ៊ីយបាោះយនប តមនិមានអពាប្កឹតយ 
និងឯករាជយពិតប្បាកដ។ 

យទោះប៊ីជាសមាមាប្តកប្មតិជាតិប្តូវបាន
យធវើយឡើងប្សបតាមបផចដតថិចាបស់ថ៊ីព៊ីការ
យបាោះយនប តយប្ជើសតាុំងតុំណាងរា្សថ មដល
មាននយ្ថា  គ.ជ.ប មានសមាសភាព ៥
រូប មកព៊ីគណបកសប្បជាជនកមពុជា ២រូប 
មកព៊ីគណបកសហវវើនសិុនបុិច និង ២រូប មក
ព៊ីគណបកសសមរងសុ៊ី។ យៅកប្មតិថាប កយ់ខតថ 
ឃុុំ សង្ហា ត ់និងមូលដ្ឋឌ ន ប្បពន្នសមាមាប្ត
យនោះមនិទនប់ានយកយៅអនុវតថយទ។ គណ
បកសនយោបាយដនទយទៀតយផសងព៊ីគណ-
បកសប្បជាជនកមពុជា យៅបនថផថល់អនុ
ស្ថសន៍កបុងនប ុំ២០១១ យដើមផ៊ីមណ្ុំភាព... 

(តយៅទុំពរ្  ១៣ ) 

របូថលុក្ ខុមបស្ររវល បរោិយអ្ពារក្តឹ នកិឯក្រារភាពរបស់ គណៈក្ម្មម ធកិារជាតបិរៀបចកំារប ោះបនន ត 



“ការពប្ងឹងយុតថិធមន៌នដុំយណើ រការយបាោះយនប តយៅកមពុជានប ុំ២០១២ និង២០១៣” 
 យយើងខញុ ុំទុំងអស់គ្នប  សូមយធវើការអុំពាវ្វដល់ស្ថទ បន្ពាកព់ន្នដូចជា ប្ពោះមហាកសប្ត រដឌសភា រាជរដ្ឋឌ ភបិាល... 
យមតាថ រោិះរកការសប្មបសប្មួលខាងនយោបាយណាមយួមដលអាចផថល់ឱ្កាសដល់យលាក សម រងសុ៊ី យមដឹក្ុំគណបកសសម-
រងសុ៊ី អាចវលិប្តឡបម់កកបុងប្បយទស នងិបងាឱ្យមានបរោិកាសប្បកួតប្បមជងការយបាោះយនប តមយួប្បកបយៅយដ្ឋយភាពយសែើគ្នប  
រវាងគណបកសកានអ់ុំណាច និងគណបកសប្បនុំង។  
 គណបកសប្បជាជនកមពុជា និងអបកនយោបាយរបស់ខលួនបានយប្បើប្បាស់ធនធានមនុសសរបស់រដឌជាលកខណៈប្បពន្ន 
ពិយសសម្នថ៊ីរាជការសុ៊ីវលិ នគបាល កងកមាល ុំងប្បដ្ឋបអ់ាវធុ កងយោធពលយខមរភូមនិធ យដើមផ៊ីយធវើសកមែភាពគ្នុំប្ទគណបកស
ខលួន និងប្បនុំងគណបកសយផសងៗ។ សកមែភាពទុំងយនោះមានយៅកបុងរច្សម្ពននយចញព៊ីម្នថ៊ីជានខ់ពស់កបុងស្ថទ បន្រដឌបាលសុ៊ី-
វលិ និងកងកមាល ុំងប្បដ្ឋបអ់ាវធុ្្។ សកមែភាពគណបកសកានអ់ុំណាច និងម្នថ៊ីទុំងយ្ោះបានរ ុំយលាភចាបគ់ណបកស
នយោបាយ ចាបស់ថ៊ីព៊ីសហលកខនថិកៈម្នថ៊ីរាជការសុ៊ីវលិ ចាបស់ថ៊ីព៊ីលកខនថិកៈទូយៅចុំយពាោះយោធិនននកងយោធ-ពលយខមរ
ភូមនិធ ប្កមស៊ីលធមន៌គបាលជាតិ... ។ល។ ស្ថទ បន្រដឌបាលស្ថធារណៈ កងកមាល ុំងប្បដ្ឋបអ់ាវធុ យដ្ឋយមឡកម្នថ៊ីជានខ់ពស់
ទុំងយ្ោះ បានបាតប់ងរ់បូភាព “អពាប្កឹតយឥតលយមអៀង”។ ការរ ុំយលាភយនោះ យធវើឱ្យមានផលប ោះពាល់ជាអវជិជមានោ ងខាល ុំងមក
យលើបរោិកាសននការយបាោះយនប តយដ្ឋយយសរ ៊ី និងយុតិថធម ៌ ជាពិយសសការប្បកួតប្បមជងយឃាស្យបាោះយនប តមនិមានភាពយសែើ
គ្នប ។ ម្នថ៊ីរាជការ និងកងកមាល ុំងប្បដ្ឋបអ់ាវធុប្តូវរការបូភាពអពាប្កឹតយឥតលយមអៀង និងបចឈបក់ារមនិយគ្នរពចាបទ់កទិ់ន
នឹងការយធវើសកមែភាពគ្នុំប្ទ ឬប្បនុំងគណបកសនយោបាយណាមយួ។ 
 គ.ជ.ប ប្តូវប្តួតពិនតិយការយប្បើប្បាស់ធនធានរដឌយដ្ឋយខុសចាបព់៊ីសុំណាកអ់បកនយោបាយ ឬគណបកសនយោបាយ
កបុងអុំឡុងយពលយបាោះយនប ត។ គ.ជ.ប គួរមតយប្បើអុំណាចរបស់ខលួនយដើមផ៊ីដ្ឋកទ់ណឍ កមែយៅយលើគណបកសនយោបាយ ឬអបក
នយោបាយណាមដលបានយប្បើប្បាស់ធនធានរដឌខុសចាប។់ គ.ជ.ប និងអាជាញ ធរ ប្តូវធា្ថា ទ៊ីកមនលងស្ថធារណៈ គណ-
បកសនយោបាយចូលរមួប្បកួតយបាោះយនប តមានសិទនិយប្បើប្បាស់យសែើៗគ្នប ។ 
 ដូចគ្នប ផងមដរ ការយប្បើប្បាស់ប្បពន្នផសពវផាយ ប្តូវបានយមើលយឃើញថា ប្បពន្នផសពវផាយយអឡិចប្តូនិចទុំងរដឌ នងិ
ឯកជន បានផសពវផាយយប្ចើនកបុងលកខណៈវជិជមាន ឬយលើកសរយសើរដល់គណបកសប្បជាជនកមពុជា និងរោិះគនយ់ៅយលើគណបកស
ប្បនុំង មដលយនោះជាការបង្ហា ញឱ្យយឃើញការផសពវផាយលយមអៀងយៅរកគណបកសប្បជាជនកមពុជាោ ងខាល ុំង។ គណបកស
ប្បនុំង ឬគណបកសមនិមានអាសនៈកបុងរដ្ឋឌ ភបិាល មនិអាចយប្បើប្បាស់ប្បពន្នផសពវផាយទុំងយ្ោះយទ យប្ពាោះប្បពន្នផសពវ-
ផាយយនោះ មានសម្ពននភាព ឬយប្កាមការប្គបប់្គងផ្ទធ ល់យដ្ឋយគណបកសប្បជាជនកមពុជា។ ប្បពន្នវទិយុ និងទូរទសសន ៍ គួរមត
រកាចយ ល្ ោះសប្មាបប់្បយោជនស៍្ថធារណៈ និងសមធមក៌បុងការយប្បើប្បាស់សប្មាបប់្បយោជនគ៍ណបកសនយោបាយ និងផថល់
ពត្ម៌ានអុំព៊ីជយប្មើសយគ្នលនយោបាយគណបកសប្បកួតប្បមជងយៅអបកយបាោះយនប ត។ 
 យលាកប្ស៊ីយវជជបណឍិ ត ពុង ឈ៊ីវយកក ប្បធានគណៈកមាែ ធកិារ្យក នចិហិវក និងជាប្បធានអងគការល៊ីកាដូ បានផថល់
អនុស្ថសនថ៍ា “ការយប្បើប្បាស់ប្បពន្នផសពវផាយយដើមផ៊ីសកមែភាពយឃាស្យបាោះយនប តប្តូវធា្ឱ្យបានយសែើភាពគ្នប  យដ្ឋយ
ប្បពន្នផសពវផាយទូរទសសន ៍និងវទិយុទុំងឯកជន និងរដឌ”។  
 គណៈកមាែ ធិការជាតិយរៀបចុំការយបាោះយនប ត(គ.ជ.ប) ប្តូវធា្ថា វទិយុ ទូរទសសន ៍ផថល់លទនភាពដល់គណបកសនយោ-
បាយមានសយមលងប្សបតាមយគ្នលការណ៍សមធម ៌កបុងអុំឡុងយពលប្បតិទិនយបាោះយនប តរបស់ គ.ជ.ប ប្ពមទុំងធា្ថា ប្បពន្ន
ផសពវផាយឯកជនមនិយលែើសចាបយ់បាោះយនប ត។ គ.ជ.ប ប្តូវកុំណត ់ និងមបងមចកយមា ងផសពវផាយឱ្យបានយសែើៗគ្នប ប្គបក់ារ
យឃាស្របស់គណបកសនយោបាយនិមយួៗ។ 
 ជាសរបុ យយើងខញុ ុំទុំងអស់គ្នប យល់យឃើញថា ការយបាោះយនប តយដ្ឋយយសរ ៊ី និងយុតថិធមខ៌ាងមុខ មានការធាកថ់យោ ង
ខាល ុំង យបើសិនបញ្ហា ខាងយលើរមួមាន វតថមានយមដឹក្ុំគណបកសប្បនុំង ប្បពន្នផសពវផាយ និងការយប្បើប្បាស់ធនធានរដឌ 
ពិយសសម្នថ៊ីរាជការ មនិប្តូវបានយកចិតថទុកដ្ឋកយ់ដ្ឋោះប្ស្ថយ ឬមកលមអ យដ្ឋយអនុយលាមយៅតាមបទដ្ឋឌ នប្បជាធិបយតយយ៕ 



  ២. ការយប្បើប្បាស់ទ៊ីកមនលងស្ថធារណៈ  
ការយប្បើប្បាស់ទ៊ីកមនលងស្ថធារណៈ មនិធា្បាននូវភាព

យសែើគ្នប រវាងគណបកសកានអ់ុំណាច និងគណបកសមនិកាន់អុំណាច។ 
គណបកសកានអ់ុំណាចមានលទនភាពយប្ចើនកបុងការបង្ហា ញនូវស្ថល ក
សញ្ហដ របស់ខលួន យៅតាមទ៊ីស្ថធារណៈ ជាពិយសសយៅតាមតុំបនន់ន
ទ៊ីប្បជុុំជន និងផលូវជាតិធុំៗមយួចុំនួន ខណៈមដលគណបកសមនិកាន់
អុំណាចយផសងយទៀតប្បឈមនឹងការគុំរាមកុំមហងរារាុំងកបុងការយលើក
ផ្ទល កសញ្ហដ  និងផ្ទធ ុំងរូបយមដឹក្ុំរបស់ខលួនធុំៗ។ ទុំងយនោះកប៏ង្ហា ញព៊ី
ការយប្បើប្បាស់ធនធានយផសងៗរបស់រដឌសូមផ៊ីមតទ៊ីស្ថធារណៈកយ៏ៅ
មតមានភាពមនិយសែើគ្នប មដរ។ ឧទហរណ៍ដូចជាយៅនថងទ៊ី២២ មខ
ស៊ីហា នប ុំ២០១១ គណបកសសមរងសុ៊ីបានយលើកស្ថល កសញ្ហដ គណ-
បកសយៅដ្ឋក់យលើដ៊ីមយួកមនលងទល់មុខស្ថលាយខតថនប លិន យកៀកនឹង
ស្ថល កគណបកសប្បជាជនកមពុជា មតប្តូវប ូល៊ីសចុោះយៅទមាល ក ់ និងរបឹ
អូសយកស្ថល កយ្ោះ។ ករណ៊ី យនោះប្តូវបានគណបកសសមរងសុ៊ីយោទ
ប្បកានថ់ា អាជាញ ធរមានភាពលយមអៀងយៅគណបកសប្បជាជនកមពុជា។  

  
៣. ការយប្បើប្បាស់ប្បពន្នផសពវផាយរបស់រដឌ 
ខុមម្ហវលបានយធវើការសយងាតប្បពន្នផសពវផាយទុំងរដឌ 

និងឯកជនព៊ីមខកញ្ហដ  នប ុំ២០១១ ដល់មខមករា ២០១២។ ប្បពន្ន
ផសពវផាយរដឌ បានយធវើការផសពវផាយលយមអៀងយៅគណបកសប្បជាជន
កមពុជាមដលបានបង្ហា ញព៊ីសកមែភាពរបស់គណបកសប្បជាជនកមពុជា 
ដូចជាការមចកអុំយណាយរបស់គណបកសយនោះ ខណៈមដលមានការ
ផាយព៊ីគណបកសប្បនុំងដនទយទៀតអុំព៊ីមតិរបស់ពួកយគតិចតួច តាម
រយៈប្បជុុំសភា និងកមែវធិ៊ីសមធម។៌       

ការសយងាតរបស់ខុមម្ហវលោប់ព៊ីនថងទ៊ី១ មខកញ្ហដ  នប ុំ
២០១១ ដល់នថងទ៊ី១៥ មខមករា នប ុំ២០១២ បានបង្ហា ញថា ការយប្បើ
ប្បាស់ធនធានរដឌ រមួមានទុំងធនធានសមាា រៈ និងធនធានមនុសស

មាន ២០០ករណ៊ី ។ យៅកបុងយ្ោះកប៏ានសយងាតយឃើញថា មាន 
៦០%(១២០ករណ៊ី ) បានយកើតយឡើងយៅនថងយធវើការមដលម្នថ៊ីរដឌបាល
ស្ថធារណៈចូលរមួកបុងសកមែភាពគណបកសដូចជា ការប្បជុុំគណ-

បកស ការមចកអុំយណាយ ការយឃាស្និងកមែវធិ៊ីយផសងៗយទៀតរបស់
គណបកស។ 

 
៤. ការយប្បើប្បាស់សមាា រៈ ោនយនថ នងិអគ្នររបស់រដឌ 
ខុមម្ហវលបានសយងាតយឃើញថាមាន ២០០ករណ៊ី  មដល

សុទនមតមានការចូលរមួព៊ី បុគគលិកម្នថ៊ីរាជការ/ម្នថ៊ីរដឌ-បាលស្ថធារ
ណៈ/កងកមាល ុំងប្បដ្ឋបអ់ាវុធ ចូលរមួកបុងសកមែភាពរបស់គណបកស
ប្បជាជនកមពុជា។ យៅកបុងយ្ោះមដរមាន ៣ករណ៊ី (១,៥%) មដល
អគ្នររបស់រដឌមានបិទស្ថល កសញ្ហដ របស់គណបកសប្បជាជនកមពុជា។ 
១០ករណ៊ី (៥%) គណបកសប្បជាជនកមពុជាបានយប្បើប្បាស់ទ៊ីធាល /
បរយិវណ/អាគ្នររដឌបុំយរ ើឲ្យសកមែភាពរបស់ខលួន។ និង៣ករណ៊ី
(១,៥%) កងកមាល ុំងប្បដ្ឋប់អាវុធបានមថលងការគ្នុំប្ទ និងអុំពាវ្វឲ្យ
មានការយបាោះយនប តជូនគណបកសប្បជាជនកមពុជា។ ចុំមណកឯការ
យប្បើប្បាស់ោនជុំនិោះរបស់រដឌ ខុមម្ហវលពុុំបានទទួលរបាយការណ៍
ប្គបប់្ជរងយប្ជាយពាកព់ន្ននឹងការយប្បើប្បាស់ោនជុំនិោះមដលមាន
ស្ថល កសញ្ហដ រដឌ ជាពិយសសការយប្បើប្បាស់ថវកិា ឬយប្បងស្ថុំងមដល
បយប្មើឱ្យគណបកសនយោបាយ ។ 

 

លទធផលសណរេបសណរេតង្រពន័ធផសពវផាយ 
ការសយងាតយៅយលើប្បពន្នផសពវផាយមដលគិតោបព់៊ីនថងទ៊ី

០១ មខកញ្ហដ  នប ុំ២០១១ ដល់នថងទ៊ី១៥ មខមករា នប ុំ ២០១២ បាន
បង្ហា ញថា គណបកសប្បជាជនកមពុជាយៅមតទទួលបានការផសពវ-
ផាយយប្ចើនជាងយគ មដលមានសូរ (Tune) វជិជមានយប្ចើនចុំយពាោះ
គណបកសយនោះ ជាពិយសសតាមរយៈប្បពន្នផសពវផាយទូរទសសន ៍និង
ប្បពន្នផសពវផាយរដឌ ខណៈមដលគណបកសប្បនុំង ឬមនិកាន់
អុំណាចយផសងយទៀតទទួលបានការផសពវផាយតិចតួចមដលមានសូរ
អវជិជមានយប្ចើនចុំយពាោះពួកយគ។   

ប្បពន្នផសពវផាយទូរទសសន៣៍ គ ឺ ទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា សុ៊ីធ៊ី
អិន និងបាយន្ពត្៌មាន យៅមតបនថផសពវផាយលយមអៀងយៅកាន់គណ
បកសកានអ់ុំណាច ទុំងរយៈយពល និងខលឹមស្ថរពត្៌មាន។ យៅកបុង
ប្បពន្នផសពវផាយទូរទសសនទ៍ុំង៣ គណ-បកសប្បជាជនកមពុជាប្តូវ
បានផសពវផាយសរុប ១៣យមា ង ៣៦្ទ៊ី កបុងយ្ោះខលឹមស្ថរវជិជមាន
មាន ១យមា ង១០្ទ៊ី៣៦វ ិ្ ទ៊ី និងអវជិជមានប្តឹមមត៣០វ ិ្ ទ៊ី ។ 
ចុំមណកគណបកសសមរងសុ៊ី ក៏ប្តូវបានផសពវផាយយប្ចើនផងមដ ប ុមនថ
យផ្ទថ តកបុងខលឹមស្ថរអវជិជមាន។ គណបកសសមរងសុ៊ី ប្តូវបានផសពវផាយ
សរុបប្បមាណ ៨យមា ង១៥្ទ៊ី កបុងយ្ោះខលឹមស្ថរអវជិជមាន... 

របូថលុក្ របស់ខុមបស្ររវល បរោិយពី  ការបឃ្សនប ោះបនន ត និកអ្ពារក្ឹតភាពរបស់មស្រនតីប ូលីស 

តទៅទពំរ័ ៧ 



...មានមត ២្ទ៊ី និង៥១វ ិ្ ទ៊ីប ុយណាត ោះ។ រ ៊ីឯគណបកសសិទនិ
មនុសសវញិប្តូវបានផសពវផាយ សរុបមត ២យមា ង ២៧្ទ៊ី និង៣៥
វ ិ្ ទ៊ី មដលកបុងយ្ោះមាន ៤៤្ទ៊ី៥២វ ិ្ ទ៊ីកបុងខលឹមស្ថរអវជិជមាន 
យហើយពុុំមានខលឹមស្ថរវជិជមានយទ។ ចុំមណកគណបកសហវវុនសិុនបុិច 
ប្តូវបានផសពវផាយសរុប៥៤្ទ៊ី៣៥វ ិ្ ទ៊ីកបុងខលឹមស្ថរអពាប្កិត
ទុំងអស់។ គណបកសនយរាតថមរណឫទនិប្តូវបានផសពវផាយ ១១្ទ៊ី 
២៣វ ិ្ ទ៊ី មដលកបុងយ្ោះខលឹមស្ថរអវជិជមានមាន ៣្ទ៊ី។ រ ៊ីឯគណ
បកសដនទយទៀតប្តូវបានផសពវផាយ តិចជាង១្ទ៊ី និងកបុងខលឹមស្ថរ 
អពាប្កឹតយទុំងអស់។ 

ទូរទសសនសុ៍៊ីធ៊ីអិន និងទូរទសសនប៍ាយន្ពត្៌មានយៅមត
បនថផលិត និងោកផ់ាយកមែវធិ៊ីរបស់ខលួន ដូចជា សនធ្នថង
ប្ពហសផតិ៍ និងយវទិកាបញ្ហដ ជន-សុ៊ីធ៊ីអិន និងកមែវធិ៊ីបទអតាទ ធិ-
បាយពត្ម៌ានថែ៊ី-បាយន្ពត្៌មាន ជាប្បោុំមដលពត្ម៌ានយ្ោះបាន 

រោិះនវ់ាយប្បហារគណបកសប្បនុំង មតការពារ និងសរយសើរគណបកស
កានអ់ុំណាច និងរាជរដ្ឋឌ ភបិាល។  

ប្បពន្នផសពវផាយវទិយុ  ) FM 96 MHz និង AM 918 KHz) 
បានផាយតិចតួចព៊ីគណបកសនយោបាយ យដ្ឋយកបុងយ្ោះការ
ផាយព៊ីគណបកសប្បជាជនកមពុជាមាន ៧យមា ង ៣៩្ទ៊ី ៤៤វ ិ្ ទ៊ី 
មដលកបុងយ្ោះមដរ ២០្ទ៊ី ៣២វ ិ្ ទ៊ី បានយលើកសរយសើរព៊ីគណ-

បកសប្បជាជនកមពុជា។ គណបកសសមរងសុ៊ី មានរយៈយពលសរុប ៨
យមា ង ៤៥្ទ៊ី យហើយកបុងយ្ោះខលឹមស្ថរអវជិជមានមាន ១១្ទ៊ី ៩
វ ិ្ ទ៊ី ចុំមណកឯខលឹមស្ថរវជិជមានមាន ៣្ទ៊ី ១២វ ិ្ ទ៊ី។ រ ៊ីឯគណ
បកសសិទនមនុសសវញិមានប្តឹមមត ១២ ្ទ៊ី និង ៩វ ិ្ ទ៊ី កបុងយ្ោះ
ខលឹមស្ថរអវជិជមានមាន ១្ទ៊ី ៣៣វ ិ្ ទ៊ី និងពុុំមានខលឹមស្ថរវជិជមាន
យទ។ គណបកសប្បជាជនកមពុជា និងគណបកសសមរងសុ៊ី មានរយៈ
យពលយប្ចើនយដ្ឋយស្ថរមត កបុងមខមករា មានការយឃាស្យបាោះយនប ត
យប្ជើសយរ ើសសមាជិកប្ពឹទនសភាមដល គ.ជ.ប បានអនុញ្ហដ តឲ្យមាន
ការយឃាស្របស់គណបកសយៅកបុងប្បពន្នផសពវផាយរដឌយនោះ។   

វទិយុឯករាជយកបុ ងប្បយទស និងយប្ៅប្បយទស (វទិយុ FM 
105MHz វទិយុ FM 106.5MHz វទិយុសយមលង សហរដឌអាយមរកិ វទិយុ
អាសុ៊ីយសរ ៊ី និងវទិយុបារាុំងអនថរជាតិ បានផសពវផាយយប្ចើនព៊ីគណបកស
ប្បនុំង មតបានផសពវផាយតិចតួចព៊ីគណបកសប្បជាជនកមពុជាកាន់
អុំណាច។ ខលឹមស្ថរផសពវផាយយៅកបុងប្បពន្នវទិយុទុំងយនោះ សប្មាប់
គណបកសនយោបាយ គឺចប្មរោះទុំងវជិជមាន អវជិជមាន និងអពា -   

ប្កឹត។ 
គណបកសសមរងសុ៊ី ប្តូវបានផសពវផាយសរុប ៩យមា ង ១៣ 

្ទ៊ី ៤៨វ ិ្ ទ៊ី មដលកបុងយ្ោះខលឹមស្ថរវជិជមានមាន ១្ទ៊ី៣៩វ ិ្ ទ៊ី 
និងអវជិជមានមាន ១៦្ទ៊ី៤១វ ិ្ ទ៊ី។ កបុងយមា ងសយងាតយនោះ គណ-

បកសសិទនិមនុសសប្តូវបានផសពវផាយរយៈយពល ៥យមា ង ២៣្ទ៊ី 

៤៣វ ិ្ ទ៊ី កបុងយ្ោះខលឹមស្ថរវជិជមាន៤៣្ទ៊ី ៥៧វ ិ្ ទ៊ី និង
អវជិជមាន ៤្ទ៊ី ៣៩វ ិ្ ទ៊ី យដ្ឋយមនិគិតព៊ីគណបកសយនោះមានយមា ង
ផាយ របស់ខលួនយៅវទិយុ FM105MHz ជាប្បោុំ។ រ ៊ីឯគណបកស
ប្បជាជនកមពុជាប្តូវបានបង្ហា ញចុំនួន ៤យមា ង ៤៣្ទ៊ី ១៣វ ិ្ ទ៊ី 
យដ្ឋយកបុងយ្ោះខលឹមស្ថរអវជិជមានមាន ៣០្ទ៊ី ៧វ ិ្ ទ៊ី និងខលឹម
ស្ថរវជិជមានមាន ១្ទ៊ី ៦វ ិ្ ទ៊ី។    

យដ្ឋយមឡក វទិយុសុំបុកឃែុ ុំ FM105MHz គឺជាវទិយុឯកជន 

និងជាស្ថទ ន៊ីយម៍តមយួគត់ មដលផថល់ឳកាសយអាយប្គបត់ួអងគ
នយោបាយរមួមានគណបកសនយោបាយ អងគការយប្ៅរដ្ឋឌ ភបិាល 
ប្បជាពលរដឌ ប្គបន់ិ ប្ ការនយោបាយ និងវទិយុអនថរជាតិផាយជា
ភាស្ថមខែរោកផ់ាយយៅកបុងកមែវធិ៊ីវទិយុយនោះ។ គណបកសនយោបាយ
និងបុគគលមយួចុំនួន បានទិញយមា ងវទិយុសុំបុកឃែុ ុំ FM105MHz 
មានដូចជា គណបកសសិទនិមនុសស គណបកសសមពន្នប្បជាធិបយតយយ 
គណបកសនយរាតថរណឫទនិ  ការផាយសយមលងសងគមសុ៊ីវលិ កមែវធិ៊ី
របស់បណឍិ ត ឈមឹ ផលភារុណ កមែវធិ៊ីវទិយុអាសុ៊ីយសរ ៊ី វទិយុសយមលង-

សហរដឌអាយមរកិ និងមានកមែវធិ៊ីមតិប្បជាពលរដឌ (សប្មាប់អបក
ទូរស្ពធចូល)។ វទិយុយនោះបានផថល់ឳកាសដល់គណបកសនយោបាយ
ជាពិយសស គណបកសប្បនុំងយដើមផ៊ីបយចចញទសសនៈ នយោបាយ 
កមែវធិ៊ីនយោបាយ និងបញ្ហា សងគម។ ជាងយនោះយៅយទៀតវទិយុយនោះ
កាល យ ជាសយងវៀននយោបាយសុំខានស់ុំរាប់ប្គបត់ួអងគនយោបាយ 

និងប្បជាពលរដឌ។ វទិយុយនោះមនិប្តឹមមតជាកមនលងសប្មាបគ់ណបកស
ប្បនុំង និងប្បជាពលរដឌគ្នុំប្ទគណបកសប្បនុំងរោិះគនរ់ដ្ឋឌ ភបិាល 

និងគណបកសកានអ់ុំណាចប ុយណាត ោះយទ ប ុមនថមថមទុំងជាកមនលង 
គណបកសប្បនុំងនិោយរោិះគនគ់្នប យៅវញិយៅមកផងមដរ។  

ខុមម្ហវល បានសយងាតយឃើញថា គណបកសសមរងសុ៊ី  

គណបកសសិទនិមនុសស និងគណបកសសមពន្នប្បជាធិបយតយយបានរោិះ-
គនយ់ៅយលើរដ្ឋឌ ភបិាល និងគណបកសកានអ់ុំណាច។ មនិមតប ុយណាត ោះ  

អ្នក្សមរគចតិតខុមបស្ររវល ក្ពុំកសបកេតបលើរបពន័ធផសពវផាយទូរទសសន ៍យន័នន ២ំ០១១ 

របូភា
ព ៖ រសី

 សុ
ភ័ស្រក្ត 

http://www.comfrel.org/voc


គណបកសទុំងប៊ី ប្ពមទុំងគណបកសនយរាតថមរណឫទនិបានរោិះគនគ់្នប
យៅវញិយៅមក។ យប្ៅព៊ីយនោះ កមែវធិ៊ីរបស់វទិាស្ថទ នពលរដឌវទិា
មដលមានយលាកបណឍិ ត ឈមឹ ផលភារុណ បានយធវើការរោិះគនយ់ៅយលើ
គណបកសប្បនុំងទុំងអស់។ ជាពិយសសប្បធានវទិយុសុំបុកឃែុ ុំយលាក 
ម ម សូណងដូ់ មនិប្តឹមមតរោិះគនយ់ៅយលើគណបកសកានអ់ុំណាច
ប ុយណាត ោះយទប ុមនថមថមទុំងរោិះគនយ់ៅយលើគណបកសប្បនុំងយទៀតផង។  

 សកមែភាពទុំងអស់យនោះបានយធវើយអាយវទិយុសុំបុកឃែុ ុំយដើរតួ
្ទ៊ីោ ងសុំខាន់យៅកបុងសងគម យប្ពាោះបានផថល់យអាយអបកស្ថថ ប់ទុំង
អស់បានទទួលនូវពតម្ានប្គបប់្បយភទទុំងវជិជមាន និងអវជិជមាន
របស់តូអងគនយោបាយ ជាពិយសសគណបកសនយោបាយ និងអបក  

នយោបាយ។ 

 ប ុមនថអវ៊ីមដលគួរឲ្យបារមាវទិយុសុំបុកឃែុ ុំ FM 105 MHz មាន
កមែវធិ៊ីមតិប្បជាពលរដឌមដលមានប្បធាន បទទកទ់ងយៅនឹងការ
មនិឲ្យប្បជាពលរដឌយៅយបាោះយនប ត។ កមែវធិ៊ីយនោះអាចជៈឥទនិពលយៅ
យលើប្បជាពលរដឌ មដលអាចនឹងមនិយៅយបាោះយនប តយដ្ឋយស្ថរមតការ
គ្នុំប្ទកមែវធិ៊ីយនោះ។  

ោ ងណាមញិ ប្បពន្នផសពវផាយវទិយុសុំបុកឃែុ ុំមនិបាន   

ផថល់ផលអវជិជមានទុំងប្សរងយទចុំយពាោះគណបកសកាន់អុំណាច មត
ប្គបគ់ណបកសនយោបាយសុទធមតទទួលបានចុំណុចវជិជមាន និងអ
វជិជមាន។ 

 

ស្ថា នភាពទណូៅជុំវិញការចោុះបញ្ជ ើណបកេជន
គ បកសនណោ យ នោ ំ២០១២ 
កបុងដុំណាក់កាលននការចុោះបចជ ៊ីយបកខជនគណបកស

នយោបាយ សប្មាប់ការយបាោះយនប តយប្ជើសយរ ើសប្ករមប្បកឹាឃុុំ/
សង្ហា តអ់ាណតថទិ៊ី៣ នប ុំ២០១២ មដលប្បប្ពតឹឋយៅោបព់៊ីនថងទ៊ី០១ មខ   

ម៊្ី  ដល់នថងទ៊ី១៧ មខយមស្ថ នប ុំ២០១២យនោះ គណៈកមាែ ធិការយដើមផ៊ី
ការយបាោះយនប តយដ្ឋយយសរ ៊ី និងយុតឋិធមយ៌ៅកមពុជា   - ខុមម្ហវល បាន

នឹងកុំពុងដ្ឋកព់ប្ង្ហយអបកសយងាតការណ៍ចុំនួនប្បមាណ២២០្ក ់
មដលយធវើការសយងាតយៅយលើឃុុំ/សង្ហា តច់ុំនួន ២០៤ ទូទុំងប្បយទស។ 

កបុងដុំណាកក់ាលចុោះបចជ ៊ីយបកខជនគណបកសនយោបាយ
សប្មាប់ការយបាោះយនប តយប្ជើសយរ ើសសមាជិកប្ករមប្បឹកាឃុុំ/សង្ហា ត់
អាណតថិ៣ ោបព់៊ីនថងទ៊ី០១ មខម៊្ី  ដល់នថងទ៊ី១៧ មខយមស្ថ តួយលខ
បយណាថ ោះអាសនបរបស់ គ.ជ.ប បានឲ្យដឹងថាមានគណបកសនយោ-

បាយចុំនួន ១០ បានដ្ឋកប់ចជ ៊ីយបកខជនរបស់ខលួនសប្មាបចូ់លប្បកួត
ប្បមជងកបុងការយបាោះយនប តយនោះ។ ប្សបយពលយនោះមដរ មានការរាយ
ការណ៍អុំព៊ីភាពមនិប្បប្កត៊ីមយួចុំនួនបានយកើតយឡើងកបុងដុំណាក់
កាលដុំបូងយនោះ មដលរមួមានដូចជាការគុំរាមកុំមហង និងការលុំបាក
្្របស់គណបកសមយួចុំនួនមដលចូលរមួ។ ជាកម់សថងយបកខជន
ប្ករមប្បឹកាឃុុំកបុងឃុុំយតាប តជុុំ ប្សរកបារាយ ៍យខតថកុំពងធ់ុំ របស់គណ-

បកសសមរងសុ៊ី យលាក សវុយ សុ៊ីម ថែ៊ីៗយនោះប្តូវបានស្ថលាដុំបូងយខតថ
កុំពងធ់ុំ បានយចញលិខិតជូនដុំណឹងកបុងសុំណុុំ យរឿងអនុវតថយដ្ឋយបងខុំ
បង្ហគ បឲ់្យយលាកប្តូវរុោះយរ ើផធោះយចញព៊ីដ៊ីរបស់យលាកមដលកុំពុងកាន់   

កាប។់ គណបកសសមរងសុ៊ីយៅករណ៊ី ថាជាករណ៊ី គុំរាមកុំមហងមផបក
នយោបាយ។ 

 ជាមយួគ្នប យនោះផងមដរគណបកសនយោបាយមដលចូលរមួ
ប្បកួតប្បមជងកបុងការយបាោះយនប តយនោះ យលើកមលងគណបកសប្បជាជន
កមពុជា និងគណបកសហវវុនសិុនបុិច បានយលើកយឡើងព៊ីភាពមនិ
ប្បប្កត៊ី និងការលុំបាកមយួចុំនួនដូចជា៖  

» ោ ងយហាចណាស់មានគណបកសប្បជាធិបយតយយបានយលើកព៊ី
លុំបាកកបុងការបុំយពញលកខខណឍ របស់ គ.ជ.ប ដូចជាការខវោះលិខិត
បញ្ហជ កព់៊ីយមឃុុំ យៅសង្ហា ត់ថាពិតជាបានចុោះយ ែ្ ោះ និងមានយ ែ្ ោះ
កបុងបចជ ៊ីយ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប តកបុងឃុុំ សង្ហា ត ់ មដលខលួនមានបុំណង
ឈរយ ែ្ ោះយបាោះយនប ត និងឯកស្ថរមយួចុំនួនយទៀត។  

» សមតទភាពរបស់ម្នថ៊ី គឃ/សប មយួចុំនួនមនិទន់យល់ចាស់
អុំព៊ីន៊ីតិវធិ៊ីសថ៊ីព៊ីការចុោះបចជ ៊ីយបកខជនគណបកសនយោបាយ... 

តទៅទពំរ័ ១៦ 

១៤-ឧសភា-២០១២ ៖  បលាក្ សុក្ សំបអ្ឿន សម្មរកិ្គណៈក្ម្មម ធកិារនយក្ ខុមបស្ររវល ផតល់សម្មា សនរូ៍ន ក្មមវធិសីមធម ៌របស់ទូរទសសនជ៍ាតិក្មពុជា បរកាយសិកាា សាលា 
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រដឌសភាកបុងរយៈយពល៣មខយនោះ បានយបើកសមយ្ប្បជុុំយលើកទ៊ី៧ របស់

ខលួនចុំននួ៩ប្ពឹក បានពិភាកា និងអនុមត្យលើរយបៀបវារៈចុំននួ១៣ មដលកបុង
យ្ោះមាន ៨ជាចាប ់យសចកថ៊ីប្ពាង ៣ជាការយបាោះយនប តផថល់យសចកថ៊ីទុកចិតថ 
និង២យទៀតជាប្ពោះរាជស្ថររបស់ប្ពោះមហាកសប្ត និងរបាយការណ៍សថ៊ីព៊ីការ
ចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់តុំណាងរា្សថចយ ល្ ោះសមយ្ប្បជុុំយលើកទ៊ី៦ និងទ៊ី៧ មាន
នយ្ថា ជាមធយមរដឌសភាពិភាកា និងអនុមត្កបុងមយួប្ពឹកបានប្បមាណ
ជាង ១រយបៀបវារៈ។ 

កបុងកុំឡុងយពលយនោះមានមតអបកតុំណាងរា្សថចុំននួ២១របូ មកព៊ីគណ-
បកសចុំននួ៣ កបុងចុំយណាមគណបកសចុំននួ៥ មានអាសនៈយៅរដឌសភាបាន
យឡើងបយចចញមតិមានចុំននួ៥៤៤្ទ៊ី ជាពិយសសយៅយលើតអួងគរាជរដ្ឋឌ -    
ភបិាល ការផថល់អនុស្ថសនយ៍លើយសចកថ៊ីប្ពាងចាបក់ុំពុងពិភាការយបៀបវារៈ
កុំពុងពិភាកា តអួងគរដឌសភា និងតអួងគជាតុំណាងរា្សថដនទ។  

ជាមធយម អបកតុំណាងរា្សថ១រូប បយចចញមតិបាន២៦្ទ៊ី យប្ពាោះថា
ភាគយប្ចើនប្បធានប្ករមននអបកតុំណាងរា្សថបានយឡើងបយចចញមតិពិភាកា
យប្ចើនជាងយគ។ 

ចុំមណកខលឹមស្ថរននការបយចចញមតិយៅយលើតអួងគខាងយលើ កបុងនយ្អ-
ពាប្កឹតមានចុំនួន២៨៣្ទ៊ី (យសែើនឹង៥២%ននការបយចចញមតិសរុប) ខលឹម
ស្ថរវជិជមាន ឬសរយសើរដល់តអួងគខាងយលើមានចុំននួ១២១្ទ៊ី (២២%) 
និងខលឹមស្ថរអវជិជមាន ឬរោិះគនម់ានចុំននួ១៤០ (យសែើនឹង២៦%)។ 

 អបកតុំណាងរា្សថមកព៊ីគណបកសប្បជាជនកមពុជាបានគ្នុំប្ទរាល់ប្គប់
យសចកថ៊ីប្ពាង/យសបើចាបម់ដលរាជរដ្ឋឌ ភបិាលយសបើយ្ោះបានយឡើងបយចចញមតិ
ចុំននួ១០រូប (្សថ៊ី៣រូប) ចុំននួ៣៦ដង យសែើនឹង២៩៣្ទ៊ី មដលជាមធយម
អបកតុំណាងរា្សថគណបកសយនោះ ១រូបបយចចញមតិបាន៣០្ទ៊ី។ ការ
បយចចញមតិភាគយប្ចើនរបស់អបកតុំណាងរា្សថមកព៊ីគណបកសយនោះគឺ យលើក
សរយសើរយលើការង្ហររបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលមដលបានខិតខុំប្បឹងមប្បងយដើមផ៊ីយធវើ
ចាប ់ រដឌសភា សរយសើរចុំយពាោះបុគគល្យករដឌម្នថ៊ី ការយឆលើយតបនឹង
តុំណាងរា្សថដនទកបុងនយ្បុំភល ឺនិងយលើកអុំណោះអុំណាងជយួ ការពារយសចកថ៊ី 

 
 
 
 
 

 
ប្ពាងចាប ់ កដូ៏ចជាយឆលើយឆលងជាមយួនឹងអបកតុំណាងរា្សថដនទមកព៊ីគណ-
បកសយផសងផងមដរ។  
 ចុំមណកអបកតុំណាងរា្សថមកព៊ី គណបកសសមរងសុ៊ីបានយឡើងបយចចញ
មតិចុំននួ១០រូប (្សថ៊ី២រូប) បានយឡើងបយចចញមតិចុំនួន២២ដង មដលយសែើ
នឹង២៤៥្ទ៊ី។ ជាមធយមតុំណាងរា្សថ១រូប បយចចញមតិបាន ២៥្ទ៊ី។ 
ការបយចចញមតិរបស់តុំណាងរា្សថគណបកសយនោះ បានផ្ទល ស់បថូរព៊ីការ
និោយមដលកនលងមកធាល បម់តរោិះគនខ់ាល ុំងៗអុំយពើពុករលួយយៅកបុងប្បពន្ន
តុលាការ ម្នថ៊ីរាជការ និងរដ្ឋឌ ភបិាល មបរមកនិោយភាគយប្ចើនគឺយផ្ទថ តយលើ
ការយលើកយឡើងយលើការរោិះគន ់ ជមជកព៊ីចុំនុចខវោះខាតរបស់យសចកថ៊ីប្ពាងចាប ់
ផថល់អនុស្ថសន ៍ និងយលើកជាសុំណួរដល់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលជាអបកការពារ-   
យសចកថ៊ីប្ពាងចាប ់ រមួទុំង បញ្ហា ប្បឈមយផសងៗរបស់មណឍ ល។ អបក
តុំណាងរា្សថគណបកសយនោះបានពហិការមនិចូលរមួជមជកពិភាកាយលើ   
យសចកថ៊ីប្ពាងចាបស់ថ៊ីព៊ីហិរចដ វតទុសប្មាបប់្គបប់្គងថវកិា ២០១២ និងចាប់
យផសងយប្កាយៗយទៀត យប្ពាោះគណបកសយនោះយល់ថា រដឌសភាមានអធមែនុចដ
ភាពរចួយៅយហើយ យប្កាយព៊ីសមាជិករបស់ខលួនបានលាឈបច់ុំនួន៣រូប។ 

អបកតុំណាងរា្សថគណបកសនយរាតថមរណឫទិន១រូបបានបយចចញមតិ
ចុំននួ៦្ទ៊ី មដលការបយចចញមតិយនោះនិោយពាកព់ន្ននឹងរដឌសភាអនុ-
ស្ថសនយ៍លើយសចកថ៊ីប្ពាងចាបរ់យបៀបវារៈកុំពុងពិភាកា រដឌសភា និងរាជ-    
រដ្ឋឌ ភបិាល។ 

ចុំមណកអបកតុំណាងរា្សថគណបកសសិទិនមនុសសបនថឈោឺបយ់ដ្ឋយ
គ្នែ នសយមលង និងមតិកបុងរដឌសភា យហើយកម៏និបានយលើកនដគ្នុំប្ទយលើយសចកថ៊ី
ប្ពាងចាបម់យួចុំនួនមដរ។ យទោះប៊ីោ ងណាកគ៏ណបកសយនោះយៅមតយធវើពហិ
ការជាយរឿយៗចុំយពាោះយសចកថ៊ីប្ពាងចាបណ់ាមដលគណបកសគិតថា មនិគ្នុំ
ប្ទ ឬយសចកថ៊ីប្ពាងចាបយ់នោះយៅមានការខវោះខាតយប្ចើនមនិទនដ់ល់យពលប្តូវ
អនុមត្។ 

របាយការណ៍ឆ្ន ាំរ៊ី៣ សលខ១៦/ ន៊ីតកិាលរ៊ី៤/ ដខត លា-ធ្ន ូ

រដឌសភាជាតិកបុងមខតុលា ដល់មខធបូ នប ុំ២០១១ គឺជារយៈយពលសមយ្ប្បជុុំយពញអងគរដឌ
សភាយលើកទ៊ី៧ មដលសទិតយៅកបុងរយៈយពលយនោះ រដឌសភាបានអនុមត្នូវយសចកថ៊ីប្ពាងចាប់ 
យសចកថ៊ីយសបើចាប់ និងកិចចប្ពមយប្ពៀងយផសងៗចុំនួន១១ ឯកស្ថរ ប ុមនថមានបញ្ហា ចុំរុងចុំរាស់យៅ
យលើការពិភាកាយសចកថ៊ីប្ពាងចាបថ់វកិារជាតិ និងការដកអភយ្ឯកសិទនិអបកតុំណាងរា្សថ។ 

យបើយទោះជាកបុងយពលយនោះរដឌសភាមានការមមាញឹកកបុងការពិភាកាយលើយសចកថ៊ីប្ពាងចាប់
កថ៊ីកអ៏បកតុំណាងរា្សថបានខិតខុំចុោះមូលដ្ឋឌ នយដើមផ៊ីជួបប្បជាពលរដឌ និងជួយ អនថរាគមនប៍ញ្ហា
យផសងយៅអាជាញ ធរនិងរដ្ឋឌ ភបិាល ។ 

របូសញ្ញា គ បកសណង្រើកោុរ 
រ យការ ណ៍នោះ 

 គណបកស ប្បជាជនកមពុជា 

គណបកស សមរងសុ៊ី 

គណបកស សិទនិមនុសស 

គណបកស ហវវើនសិុនបុិច 

គណបកស នយរាតថមរណឫទនិ 

ការបសចេញមតិរបេអ់្នក្តំណាងរាស្តេត 
ក្នងុសពលរបជុំសពញអ្ងគ  



អបក តុំណាងរា្សថ  ជាម 
យយៀប មកព៊ីគណ-

បកសប្បជាជនកមពុជាមណឍ លនប្ពមវងជា
អបកតុំណាងរា្សថបានបយចចញមតិយប្ចើន
ជាងយគមានដល់យៅ១២យលើក យសែើនឹង
៩២្ទ៊ី ឬ១យមា ង៣២្ទ៊ី មដលភាគ
យប្ចើនកបុងការបយចចញមតិយនោះ គឺកបុងនយ្
អពាប្កឹតយហើយយបើយទោះជាការបយចចញ
មតិកបុងនយ្អវជិជមានមានមត៦្ទ៊ី មត
ជាចុំននួយប្ចើនជាងយគយបើយធៀបនឹងអបក
តុំណាងរា្សថដន៏ទបានបយចចញមតិ។ 

លរ យ ែ្ ោះអបកតុំណាងរា្សថ គណបកស ចុំននួដង អពាប្កឹត វជិជមាន អវជិជមាន សរបុ 

១ ឯកឧតថម ជាម យយៀប 
 

១២ ៦៧ ១៩ ៦ ៩២ 

២ ឯកឧតថម មប ន បញ្ហដ  
 

៩ ៥០ ៣៨ ០ ៨៨ 

៣ ឯកឧតថម យឹម សុវណត  
 

៦ ១៩ ៦ ៣៦ ៦១ 

៤ ឯកឧតថម សុន ឆយ្ 
 

៥ ៣៥ ៣ ១៨ ៥៦ 

៥ ឯកឧតថម ្ង វុន 
 

៧ ៣១ ១៣ ៤ ៤៨ 

តារារទើ១៖ អ្ោកតំណាររាស្រស ិនបណញ្េញមត្តណង្ចើនជារណគ៥របូ កោុរសមយ័ង្រជុំណលើកទើ៧ 

អបកតុំណាងរា្សថ មប ន បញ្ហដ  មណឍ លនប្ពមវងននគណបកសប្បជាជនកមពុជាបានឈរយលខយរៀងទ៊ី២ បានបយចចញមតិចុំននួ៩យលើក យសែើនឹង៨៨្ទ៊ី (ឬ
១យមា ង ២៨្ទ៊ី) បានបយចចញមតិកបុងនយ្ វជិជមានយប្ចើនជាងយគចុំននួ៣៨្ទ៊ី។ 

អបកតុំណាងរា្សថយលខយរៀងទ៊ី៣ គឺអបកតុំណាងរា្សថ យមឹ សុវណត  មកព៊ីគណបកសសមរងសុ៊ីមណឍ លភបុំយពញបានបយចចញមតិចុំននួ ៦យលើក មដរគឺ ៦១
្ទ៊ី យសែើនឹង១យមា ង១្ទ៊ី យហើយបានបយចចញមតិយប្ចើនជាងយគយលើចុំននួអវជិជមានចុំនួន ៣៦្ទ៊ី។ 

អបកតុំណាងរា្សថ សុន ឆយ្ បានឈរយៅយលខយរៀងយលខ៤ កបុងចុំយណាមតុំណាងរា្សថទុំង៥ មដលបានបយចចញមតិយប្ចើនជាងយគបានចុំនួន ៥៦្ទ៊ី 
និងតុំណាងរា្សថ ្ង វនុ បានបយចចញមតិយៅលុំដ្ឋបទ់៊ី៥ យប្ចើនជាងយគកបុងចុំយណាមតុំណាងរា្សថមដលបានយឡើងបយចចញមតិចុំននួ ២១រូប។ 

ភាពចំរងូចំរាេស់លើចាប់ថវិកាឆ្ន  ំ២០១២ 
យសចកថ៊ីប្ពាងចាបស់ថ៊ីព៊ីហិរចដ វតទុសប្មាបប់្គបប់្គងថវកិានប ុំ២០១២ 

ប្តូវបានពិភាកា និងអនុមត្កបុងរយៈមតមយួប្ពឹក គឺយៅប្ពឹកនថងទ៊ី២៤ មខ   
វចិិឆកា កនលងយៅយនោះយដ្ឋយគណបកសប្បនុំងគិតថាជានថងមដលរដឌសភាមាន
អធមែនុចដភាព ការពិភាកាយៅកបុងកិចចប្បជុុំយពញអងគរដឌសភាយទៀតយស្ថធក៏
មនិមានការជមជកយដញយដ្ឋលយប្ចើនយ្ោះយទ យហើយរយោះយពលមដលរដឌសភា
ោបយ់ផថើមយធវើការពិនិតយយលើយសចកថ៊ីប្ពាងចាបរ់ហូតដល់យពលប្បជុុំយពញអងគ
យនោះកម៏ានរយៈយពលខល៊ីផងមដរ។ មតយទោះប៊ីជាោ ងណាកយ៏សចកថ៊ីប្ពាង
ចាបយ់នោះយៅមតអនុមត្យដ្ឋយរដឌសភាយប្កាមសយមលងគ្នុំប្ទ ៨៦/៨៦ យដ្ឋយ
គ្នែ នសយមលងមកព៊ីគណបកសប្បនុំង។ 

មុនការពិភាកាតុំណាងរា្សថមកព៊ីគណបកសសមរងសុ៊ីចុំនួន៣រូប 
បានសុុំលាឈប ់ព៊ីសមាជិកភាពសភាមដលអាចបយងាើតឲ្យអធមែនុចដភាព។ 
មផអកយលើមាប្តាទ៊ី៧៦ននរដឌធមែនុចដ   តុំរូវឲ្យរដឌសភាមានសមាជិកោ ងតិច
១២០រូប។ គឺយដើមផ៊ីការបយងាើតបញ្ហា យនោះ “យដើមផ៊ីយអាយមានវបិតថិធមែនុចដមយួ
យអាយអនថរជាតិោបអ់ារមែណ៍អបកយអាយជុំនយួោបអ់ារមែណ៍យអាយយគពនា
កបុ ងការយអាយ ជុំនយួមដលសមាជិកគណបកស សម រងសុ៊ី សែប្គចិ្តថទុំងអស់
បយងាើតប្ពឹតថិការណ៍មយួយដើមផ៊ីបយងាើតវបិតថិធមែនុចដ។” យនោះយបើតាមសុំដ៊ីយលើក
យឡើងរបស់អត៊ីតអបកតុំណាងរា្សថ សម រងសុ៊ី កាលព៊ីសនបិស៊ីទកាមសតនថងទ៊ី
២១ មខវចិិឆកា នប ុំ២០១១ យៅទ៊ីស្ថប កក់ារគណបកស។ មនិប្តឹមមតប ុយណាត ោះ
អបកតុំណាងរា្សថគណបកស សម រងសុ៊ី និងគណបកសសិទិនមនុសសកប៏ាន-   

ពហិកាមនិចូលរមួប្បជុុំ និងប្បកាសមនិគ្នុំប្ទយសចកថ៊ីប្ពាងចាបយ់នោះមដរ 
យដ្ឋយស្ថរគណបកសយនោះយល់ថា យសចកថ៊ីប្ពាងចាបស់ថ៊ីព៊ីហិរចដ វតទុសប្មាប់
ប្គបប់្គងថវកិា២០១២ មានការពនយល់ថាមាន កុំយណើ នបុំណុលព៊ីបរយទស
កានម់តយប្ចើនមដលទមទរឲ្យរដ្ឋឌ ភបិាលប្តូវមតកុំោតអ់ុំយពើពុករលួយកបុង
ប្កសួង ការចុំ្យខជោះខាជ យ យសើយរ ើនូវកិចចសនាសមផទនមដលបាត់
ប្បយោជនជ៍ាតិ។ 

ចុំយពាោះការមនិចូលរមួកបុងសមយ្ប្បជុុំរដឌសភារបស់គណបកសទុំង
ព៊ីរខាងយលើយនោះប្តូវបានអបកតុំណាងរា្សថ ្ង វនុ មកព៊ីមណឍ លបាត់
ដុំបងរបស់គណបកសប្បជាជនកមពុជាយល់ថា យនោះជានយោបាយមដល
គណបកសប្បនុំងចងឲ់្យមានការរាុំងសធោះដល់ការអភវិឌណនជ៍ាតិយដើមផ៊ីគណ-
បកសប្បជាជនកមពុជាបានយកើនសយមលង “កុុំមានការប្ពួយបារមែណ៍ដូចអបក
នយោបាយយគយកមកនិោយផសពវផាយយកមកនិោយយ្ោះយទ។   
នយោបាយពកួយគយធវើយអាយមានការសងសយ្ យធវើយអាយោ ងណាយអាយរាុំង
សធោះកុុំយអាយមានស្ថព នមានថបល់កុុំយអាយមានស្ថលាយរៀនកុុំយអាយមានយភលើង”  

យសចកថ៊ីប្ពាងចាបម់ដលរដ្ឋឌ ភបិាលយសបើថាោតទុ់កជាការ
ប្បញាបយ់នោះ បានចុំណាយយពលប្បជុុំពិភាកា និងអនុមត្ អស់រយៈ១ប្ពឹក 
មដលកបុងយ្ោះមានអបកតុំណាងរា្សថចុំននួ ៤រូប មកមតព៊ីគណបកសប្បជា-
ជនកមពុជា យឡើងបយចចញមតិចុំនួន៨ដង អស់រយៈ៩០្ទ៊ី យសែើនឹង១យមា ង
៣០្ទ៊ី ចុំននួ្ទ៊ីននការបយចចញមតិយនោះគឺ តិចជាងការពិភាកាហិរចដ វតទុ
សប្មាបប់្គបប់្គងថវកិា ២០១១ មដលចុំណាយយពលអស់ ២ប្ពឹក ... 

តទៅទពំរ័ ១១ 



និង១លាង ច យហើយតុំណាងរា្សថមកព៊ី ២គណបកស គឺគណ
បកសប្បជាជនកមពុជា និងគណបកសសមរងសុ៊ី ចុំននួ១២រូប 

បានយឡើងបយចចញមតិយោបល់ចុំននួ ១៨ដង យសែើនឹង  ២៤៨្ទ៊ី (៤
យមា ង ៨្ទ៊ី) ។ ការបយចចញមតិរបស់អបកតុំណាងរា្សថ យលើយសចកថ៊ីប្ពាង
ចាបស់ថ៊ីព៊ីហិរចដ វតទុសប្មាបប់្គបប់្គងថវកិា ២០១២ ភាគយប្ចើនយផ្ទថ តយលើ
ការសរយសើរយលើកិចចខិតខុំប្បឹងមប្បងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលមដលយធវើឲ្យមានកុំ
យនើនយសដឌកិចច ប្ង្ហា បបទយលែើសជលផល យប្បើប្បាស់ថវកិាជាតិចុំទិសយៅ
យៅយលើប្កសួងកសិកមែ និងបយងាើតឲ្យមានយហដ្ឋឌ រច្សមពន្នយពញនផធប្បយទ
ស។ យលើកឧទហរណ៍ដូចអបកតុំណាងរា្សថ ្ង វុន តុំណាងរា្សថ បាន
យលើកយឡើងកបុងនថងប្បជុុំយពញអងគថា “ខញុ ុំយល់យឃើញថា ហិរចដ វតទុសុំរាបក់ារ
ប្គបប់្គង២០១២យនោះ គឺជាគុំយរាងចាបម់ដលមានឆនធោះកបុ ងការយលើកកុំពស់
ជ៊ីវភាពរបស់ប្បជាពលរដឌ ដូចយលើកកុំពស់ប្បយទសជាតិ ចាបយ់នោះមានស្ថ
រៈសុំខានណ់ាស់សុំរាបវ់ស្ិយការពារ សនថិសុខសងគម។” 

យបើយទោះប៊ីជាោ ងណា កម៏ានការយលើកយឡើងព៊ីខាងតុំណាងរា្សថ
គណបកសប្បនុំង និងគណបកសមានសយមលងតិចថា យសចកថ៊ីប្ពាងចាបល់អ 
អាចទទលួយកបានលុោះប្តាមតមានសយមលងការអនុមត្មកព៊ីប្គបគ់ណបកស
ចូលរមួពិភាកា និងអនុមត្។ កបុងការអនុមត្ និងការពិភាកា គ្នែ ន
តុំណាងគណបកសប្បនុំងចូលរមួផងយ្ោះ នឹងយធវើយអាយសភាជាតិមដលជា
ស្ថទ បន្និត៊ីបផចដតថិគ្នែ នប្បជាធិបយតយយយៅយទ។ អបកតុំណាងរា្សថ មូរ សុខ
ហរួ មណឍ លកុំពត របស់គណបកសសមរងសុ៊ីបានមានប្បស្ថសនថ៌ា រដឌ
សភាមនិមានលកខណៈប្បជាធិបយតយយយទ រដឌសភាគ្នែ នសយមលងព៊ីគណបកស
ប្បនុំង ឬការជមជកបយចចញយោបល់ព៊ីគណបកសប្បនុំង។ ”យៅយពលណា
គ្នែ នតុំណាងរា្សថមកព៊ីគណបកសប្បនុំងនឹង គឺអនុមត្យដ្ឋយគ្នែ នការ
ជមជកមយួមាតយ់ស្ថោះ យគមិនមដលសភាណាប្បជាធិយយតយយណា ដ្ឋក់
ចាបឲ់្យអនុមត្ អនុមត្យដ្ឋយគ្នែ នការជមជក ដឹងព៊ីយលើកនដយកៗ បង្ហា ញ
យឃើញថាសភាកមពុជាមិនមមនជាសភាប្បជាធិបយតយយយទ។” ប្សបគ្នប យនោះ
មដរអបកតុំណាងរា្សថ មយ ម បុចដឫទិន មណឍ លនប្ពមវង មកព៊ីគណបកសសិទិន
មនុសសកម៏ានគុំនិតយល់ប្សបយៅនឹងអបកតុំណាងរា្សថ មូរ សុខហួរ មដល
ថា វាជាការប ោះពាល់ធងនធ់ងរសុំរាបរ់ដឌសភា ប្បសិនយបើមនិមានសយមលងភាគ
តិចចូលរមួអនុមត្ចាប់្ ្ “យយើងយល់យឃើញថាមានការប ោះពាល់ធងន់
ណាស់ យប្ពាោះរដឌសភាជាស្ថទ បន្និត៊ីបផចដតថិជាស្ថទ បន្កុំពូលរបស់ជាតិ 
យហើយយៅយពលប្បជុុំយពញអងគរបស់រដឌសភាគរួណាស់មានសយមលងភាគតិច
ចូលរមួ ជាពិយសសសយមលងគណបកសប្បនុំងយៅយពលមដលគណបកស     
សយមលងភាគតិចយប្ៅរដ្ឋឌ ភិបាលទុំង២គណបកសមិនចូលរមួ គឺជាការប ោះ
ពាល់មយួ គរួមតស្ថទ បន្ន៊ីតិបផចដតថិគិតគូរយឡើងវញិមុននឹងសយប្មចកិចចការ
អ៊ីមយួ”។ 

យដ្ឋយមឡកសុំរាបត់ុំណាងរា្សថគណបកសកានអ់ុំណាចវញិយល់ថា 
ការអនុមត្ចាបនឹ់ងប្បប្ពឹតថយៅធមែតាយបើយទោះជាគ្នែ នសយមលង ឬការចូលរមួ

ពិភាកាព៊ីគណបកសប្បនុំងកយ៏ដ្ឋយ យប្ពាោះយនោះជាសិទិនរបស់យគ ប ុមនថអវ៊ីមដល
ជាបញ្ហា យ្ោះគឺអបកតុំណាងរា្សថណាមដលអវតថមានកបុងយពលប្បជុុំយដ្ឋយ
មនិមានការអនុញ្ហដ តព៊ីប្បធានរដឌសភា យ្ោះពកួយគនឹងប្តូវប្បឈមនឹងការ
កាតប់្បាកម់ខ។ ជាម យយៀប មណឍ លនប្ពមវងមកព៊ីគណបកសប្បជាជនកមពុ
ជាបានមានប្បស្ថសនថ៍ា  “គឺវាមិនអាចយទ (មិនអាចថាមិនប្បកាសជាស្ថ
ធារណៈយទ) យហើយវាគ្នែ នអវ៊ីប ោះពាល់យទ យគគិតមតចុំននួយទ(កូរ  ុម) មតគ្នត់
ប្តូវមតសុុំ ចាប។់ អវតថមានការឈបត់ាមមតអុំយពើចិតថ ឥឡូវយគកាតប់្បាកម់ខ 
យហើយអបកមដលមិនបានចូលប្តូវបានអគគយលខាដ្ឋឌ នរដឌសភាសុុំយៅគណៈ
កមែការ អចិន្នថយយ៍ដើមផ៊ីកាតប់្បាកម់ខ ឥឡូវហបឹងសយមថចប្បធាន និងគណៈ
កមែការអចិន្នថយប៍ានឯកភាពយអាយយធវើ យបើមិនអចចឹងយទយចោះមតឈបព់ាស
វាលពាសកាលមិនចូលរមួប្បជុុំ”។ 

ជាមយួគ្នប យនោះមដរយសចកថ៊ីប្ពាងចាបយ់នោះចូលរដឌសភាមត១យលើក 
យដ្ឋយមនិមានការមកមប្បប្តលបយ់ៅទ៊ីសថ៊ីការគណៈរដឌម្នថ៊ីវញិ គឺចូលតាុំង
ព៊ីនថងទ៊ី ២០ មខតុលា នប ុំ២០១១ គិតមកដល់នថងប្បជុុំគឺមានរយៈយពលមត 
២០នថង (នថងយធវើការ )។ រយោះយពលយនោះគឺសុំរាបគ់ណៈកមែការជុំ្ញរដឌសភា
យដើមផ៊ីយធវើការពិនិតយ មុននឹងដ្ឋកជូ់នរដឌសភាយពញអងគអនុមត្ ប ុមនថជារយោះ
យពលខល៊ីចុំយពាោះយសចកថ៊ីប្ពាងចាបស់ុំខានម់បបយនោះ ពាកព់ន្ននឹងថវកិាជាតិ ។  

យសចកថ៊ីប្ពាងចាបស់ថ៊ីព៊ីហិរចដ វតទុសប្មាបប់្គបប់្គងថវកិានប ុំ២០១២ 
មាន ៥ជុំពូក និង១៣ មាប្តា គឺយដើមផ៊ីអនុមត្ឲ្យរដ្ឋឌ ភបិាលនូវទឹកប្បាក ់
១០ ៧៦៧ ៩៨២លានយរៀល ប្បមាណនឹង ២៦០០លានដុលាល អាយមរចិ
យដើមផ៊ីមបងមចងតាមប្កសួង ស្ថទ បន្្្កបុងការបុំយពញតួ្ ទ៊ីអភវិឌណន៍
ប្បយទសយលើប្គបវ់ស្ិយ។  

www.cambodianvotervoice.org 

»»»ទិនននយ័ការចុោះមូលដ្ឋឋ នរបស់អ្នក្តំណាករាស្រសតរតវូ នរបមូលមក្ពី៖ 
ការោិល័យតំណាករាស្រសតបៅតាមមណឌ លនីមយួៗ សាខាគណបក្សជាប់
បនន តនីមយួៗបៅតាមបខតត បគរទំពរ័ (website) របស់គណបក្ស របពន័ធ
ផសពវផាយ និករ យការណ៍របស់អ្នក្តំណាករាស្រសត។  

» » »អ្នក្តំណាករាស្រសតអាចផតល់ពត័ម៌្មនពីការចុោះមូលដ្ឋឋ នរបស់ខលួនតាម     
អាស័យដ្ឋឋ នដូចខាកបរកាម៖ គ ៈកម្មា ធិការ ខមុណស្ររវល 
ផធោះយលខ១៣៩ ផលូវ.១២១ សង្ហា តទឹ់កលអក១់ ខណឍ ទលួយគ្នក រាជធាន៊ី
ភបុំយពញ ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា  
ទូរសពធ ្៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ / ទូរស្ថរ ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 
អុ៊ីមម ល ៖ comfrel@online.com.kh / យគហទុំពរ្ ៖ www.comfrel.org 

http://www.cambodianvotervoice.org
http://www.comfrel.org/


យដើមផ៊ីឲ្យមានការចូលរមួកានម់តយប្ចើនកបុងការយបាោះយនប តយប្ជើសយរ ើសប្ករមប្បកឹាឃុុំ សង្ហា ត ់អាណតថទិ៊ី៣ មដលនឹងប្បប្ពឹតថ
យៅយៅនថងទ៊ី០៣ មខមថុិ្ នប ុំ២០១២្យពលខាងមុខ គណៈកមាែ ធិការយដើមផ៊ីការយបាោះយនប តយដ្ឋយយសរ ៊ី និងយុតថិធមយ៌ៅកមពុជា 
យៅកាតថ់ា ខុមម្ហវល សូមអុំពាវ្វដល់អងគការមនិមមនរដ្ឋឌ ភបិាលជាតិ អងគការអនថរជាតិ សមាគម សហជ៊ីព និងអបកសែប្គ-
ចិតថឯករាជយ្្ ចូលរមួដុំយណើ រការយបាោះយនប ត ជាពិយសសអុំឡុងយពលយបាោះយនប ត និងរាបស់នលឹកយនប ត កបុង្មជាអបកសយងាត
ការណ៍សែ្ប្គចិតថ នងិឯករាជយ ។  

ជាអងគការមដលមានបទពិយស្ថធនគ៍ួរជាទ៊ីយមាទនៈ កបុងការសប្មបសប្មួលអបកសយងាតការណ៍សែ្ប្គចិតថជាង១០០០
្ក ់មកព៊ីអងគការជាតិ អងគការអនថរជាតិ សមាគម និងបណាថ អងគការមដលមានមូលដ្ឋឌ នតាមសហគមនយ៍ៅកបុងការយបាោះយនប ត
យប្ជើសយរ ើសតុំណាងរា្សថន៊ីតកិាលទ៊ី៤ កនលងយៅ ខុមម្ហវល មានភាពយជឿជាក ់និងយបថជាញ សយប្មច ឱ្យបាននូវយបសកមែដស៏ុំខាន់
មយួយទៀត កបុងការពប្ងឹងដុំយណើ រការប្បជាធិបយតយយតាមរយៈការសយងាតការយបាោះយនប តរមួគ្នប ជាថែ៊ីមថងយទៀត ជាមយួអងគការ 
សមាគម បុគគលឯករាជយ... មដលមានចុំណាបអ់ារមែណ៍យលើការសយងាតការណ៍យបាោះយនប ត យៅនប ុំ ២០១២យនោះ។  

យដើមផ៊ីសយប្មចយគ្នលបុំណងយនោះ ខុមម្ហវល នឹងផថល់ជូនកិចចសហប្បតិបតថិការ និងការសប្មបសប្មួលយលើយបសកកមែ
សយងាតការណ៍យបាោះយនប តយដ្ឋយសែ្ប្គចិតថយនោះ សប្មាបអ់ងគការ សមាគម អបកសែប្គចិតថឯករាជយ តាមរយៈកិចចជួយ យសបើសុុំកាត
សយងាតការណ៍យបាោះយនប តព៊ីគណៈកមាែ ធិការជាតយិរៀបចុំការយបាោះយនប ត និងជួយ យរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណាថ លជុំ្ញ សថ៊ីព៊ីការ
សយងាតការណ៍យបាោះយនប ត ការយធវើ និងបចជូ នរបាយការណ៍ និងយសៀវយៅមណ្ុំអបកសយងាតការណ៍យបាោះយនប ត។  

កបុងនយ្យនោះ ខុមម្ហវលសូមយគ្នរពអយចជ ើញប្បធាន ឬតុំណាងអងគការជាតិ អនថរជាតិ អងគការមានមូលដ្ឋឌ នតាមសហ-
គមន ៍ សមាគម សិសសនិសសតិ និងភាគ៊ីពាកព់ន្នមដលមានបុំណងចងចូ់លរមួសយងាតការណ៍យបាោះយនប តខាងមុខ សូមអយចជ ើញ
ចុោះយ ែ្ ោះ នងិយផញើបចជ ៊ីយ ែ្ ោះបុគគលិក/សហជ៊ីវកិមដលមានចុំណាបអ់ារមែណ៍ មកកានទ់៊ីស្ថប កក់ារកណាថ លខុមម្ហវល ឲ្យបាន
មុននថងទ៊ី១៤ មខឧសភា នប ុំ២០១២ តាមរយៈ៖ 

»»យលាក ប្ស៊ី សុភ្្ កថ ទូរស្ពធ៖ 012 998 364 ឬ អុ៊ីមម ល៖ sreysopheak@comfrel.org ចុំយពាោះអងគការ 
សមាគមនម៍ដលមានទ៊ីស្ថប កក់ារយៅរាជធាន៊ីភបុំយពញ 

»»អបកប្ស៊ី សន សុមា រ ៊ី ទូរស្ពធ៖ 092 973 174 ឬ អុ៊ីមម ល៖ somary@comfrel.org  និង យលាក មាស យសរ ៊ី
យស្ថភណ្ ទូរស្ពធ៖ 016 866 898 ឬ អុ៊ីមម ល៖ sereysophorn@comfrel.org ចុំយពាោះអងគការ សមាគម
មដលមានទ៊ីស្ថប កក់ារយៅតាមបណាថ យខតថ 

»»យលាក អវនុ សុំណាង ទូរស្ពធ ៖ 089 899 897 ឬ អុ៊ីមម ល៖ samnang@comfrel.org ចុំយពាោះយលាក យលាក
ប្ស៊ី ្ងកញ្ហដ  ជានិសសតិ  

»» យលាក អវ ូឬទន៊ី ទូរស្ពធ ៖ 017 340 722 ឬ អុ៊ីមម ល៖ ouritthy@comfrel.org  និង យលាក Bruno SMITH 
ទូរស្ពធ ៖ 088 807 1140 ឬអុ៊ីមម ល៖ brunosmithv@hotmail.com ចុំយពាោះយលាក យលាកប្ស៊ី ្ងកញ្ហដ
ជាជនបរយទស (E-STO) 

 
េរមាបព់័តម៌ានបថ្នែមេមូទំនាក្ទ់ំនង 

»»យលាក បលង យបឿត ម្នថ៊ីបណាថ ញខុមម្ហវល តាមរយៈយលខទូរស្ពធ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ ឬ 
តាមអុ៊ីមម ល៖ boeurth@comfrel.org ឬ comfrel@online.com.kh 
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សមាមាប្តយៅប្គបក់ប្មតិ
យផសងយទៀតននរដឌបាលយបាោះ

យនប ត។ អនុស្ថសន៍ ប្តូវបានសប្មប
សប្មួលយដ្ឋយ    ខុមម្ហវល តាមទសសនៈ
របស់គណបកសនយោបាយយផសងព៊ី គណ
បកសប្បជាជន កមពុជា កុំមណទប្មងយ់នោះ នឹង
បយងាើនជុំយនឿទុកចិតថ និងតមាល ភាពននរដឌបា
លយបាោះយនប តសប្មាប់ការយបាោះយនប តមដល
នឹងមកដល់។ ខុមម្ហវល នឹងភាគ៊ីពាកព់ន្ន
ដនទយទៀត បានដ្ឋកស់មាព ធយដើមផ៊ីពិភាកា
កុំមណទប្មងយ់នោះ។ ប ុមនថមកទល់នឹងយពល
យនោះ សុំយណើ កុំមណទប្មង់ទុំងយនោះ មនិទន់
ប្តូវបានពិោរណាយៅយឡើយយទ។ ខុមម្ហវ
ល យជឿជាកថ់ា យទោះប៊ីជាកុំមណទប្មង់យនោះ
យៅមតបនថយលើកយឡើងនូវចមងល់ជាយប្ចើនអុំព៊ី
ឥទនិពលននគណបកសនយោបាយជាយប្ចើន
យៅកបុងគណៈកមាែ ធិការយបាោះយនប ត ោបព់៊ី
យពលមដលចាបយ់បាោះយនប ត បានមចងថា គ.
ជ.ប អាចយធវើការពិោរណាប្តឹមមតមតិភាគ
យប្ចើនធមែតា និងតប្មូវការឱ្យមានសមាជិក
ោ ងតិច ៣រូប ផថួចយផថើម មដលមាននយ្ថា 
គណបកសនយោបាយយផសងព៊ីគណបកស
ប្បជាជនកមពុជា នឹងមនិមានសមាជិកប្គប់
ប្គ្នន់យដើមផ៊ីដ្ឋកឥ់ទនិពលយលើដុំយណើ រការ
សយប្មចចិតថរបស់ គ.ជ.ប ព៊ីយប្ពាោះពួកយគខវោះ
មតិភាគយប្ចើនយៅកបុងគណៈកមាែ ធិការ។ 
កុំមណទប្មងយ់នោះ ជាកម់សថងណាស់នឹង
បយងាើនតមាល ភាពននដុំយណើ រការយបាោះយនប ត 
យហើយកអ៏នុញ្ហដ តឱ្យគណបកសនយោបាយ
យផសងព៊ីគណបកសប្បជាជនកមពុជា យដើមផ៊ីផថួច
យផថើមសុំយណើ កុំមណទប្មង់កបុងគណៈកមាែ ធិ
ការយបាោះយនប តប្គប់កប្មតិទុំងអស់។ 

 

ទកទ់ងនឹងចុំនួនអាសនៈរដឌសភា 
បចចុបផនប ខុមម្ហវល និងភាគ៊ីពាកព់ន្នដនទ
យទៀត រាបប់ចចូ ល ប្ករមអបកសយងាតការណ៍
យបាោះយនប តសហភាពអឺរ  ុបយៅកមពុជា នប ុំ
២០០៨ បានផថល់អនុស្ថសន ៍ យដើមផ៊ីបយងាើន
ចុំនួនអាសនៈសប្មាបក់ារយបាោះយនប តយប្ជើស
តាុំងសមាជិករដឌសភាយៅយពលប ធ្ ប។់ 
តាម ខុមម្ហវល និងប្ករមអបកសយងាត

ការណ៍យបាោះយនប តសហភាពអឺរ  ុបយៅកមពុជា 
ចុំនួនននអបកសិទនិយបាោះយនប តយៅកបុង៤ 
មណឍ ល កបុងចុំយណាម ២៤ មណឍ ល មាន 
មណឍ លយខតថបាតដ់ុំបង យខតថយសៀមរាប 
យខតថស៊ីហនុ និងមណឍ លយខតថកណាថ ល 
មានការយកើនយឡើងគួរឱ្យកតស់មាគ ល់ មដល
តប្មូវឱ្យបមនទមអាសនៈយដើមផ៊ីអនុយលាមតាម
យគ្នលការណ៍អនថរជាតិ សថ៊ីព៊ី សិទនិយបាោះ
យនប តជាសកល និងយសែើភាព មដលបាន
មចងយៅកបុង យសចកថ៊ីប្បកាសជាសកលសថ៊ីព៊ី 
សិទនិមនុសសកបុងមាប្តា ២១។ ប្ករមអបក
សយងាតការណ៍យបាោះយនប តសហភាពអឺរ  ុប 
យៅកមពុជា បានសនបិដ្ឋឌ នយៅកបុងរបាយ
ការណ៍នប ុំ២០០៨ របស់ខលួនថា តាមសទិតិ
មដលបានផថល់យដ្ឋយវទិាស្ថទ នជាតិសទិតិ 
ចុំនួនននពលរដឌកបុងយខតថ នឹងតប្មូវឱ្យមាន
ការមកមប្ប ខណៈមានការមប្បប្បួលជាដុុំ
កុំភនួកបុងមណឍ លនូវចុំនួនប្បជាពលរដឌកបុង
មយួអាសនៈ។ កបុងករណ៊ី ខលោះ ការមប្បប្បួល
មនិបានអនុយលាមតាមយគ្នលការណ៍សិទនិ
អបកយបាោះយនប តជាសកល និងយសែើភាព មដល
បានមចងកបុង យសចកថ៊ីប្បកាសជាសកលសថ៊ី
ព៊ីសិទនិមនុសស មាប្តា២១។ យទោះប៊ីជាោ ង
ណា កបុងមខវចិឆិកា គណៈរដឌម្នថ៊ីបាន
សយប្មចរកាទុកចុំនួនអាសនៈបចចុបផនប។ 
រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា ការពារយសចកថ៊ី
សយប្មចយដ្ឋយយកមូលយហតុកប្មតិហិរចដ
វតទុ មដលបណាថ លមកព៊ី វបិតថិហិរចដ វតទុ
ពិភពយលាក និងវបិតថិយសផៀងអាហារកបុងនប ុំ
២០១១។ យទោះប៊ីជាោ ងយនោះ ខុមម្ហវល 
បា នប់្បមាណថា តនមលសប្មាប ់ ១២៧ 
អាសនៈ នឹងយកើនយឡើងប្តឹម ០.១២% នន
ការចុំណាយចរនថសរុបននថវកិាជាតិនប ុំ
២០១១ យដើមផ៊ីបមនទមអាសនៈ។  

 

បញ្ហា ដធ៏ុំយផសងយទៀតននប្បពន្នចាប់
យបាោះយនប ត្យពលបចចុបផនបមដលអាចដឹង
បាន កបុងចុំយណាមភាគ៊ីពាកព់្ននកបុងប្សរក 
និងអនថរជាតិ គឺប្កបខណឍ ចាបយ់បាោះយនប ត
បចចុបផនប។  ចាប ់ ប្តូវបានយល់យឃើញថា 
មានភាពសែុគស្ថែ ញយពក ខវោះខាតន៊ីតិវធិ៊ី   

បណថឹ ងចាស់លាស់ និងយនថការអនុវតថ
ឱ្យបានសមរមយ។ យទោះប៊ីជាោ ងណា មនិ
ទនម់ានកុំមណទប្មងណ់ាមយួ មដលបាន
ផថួចយផថើម ឬប្បកាសជូនដុំណឹងយដ្ឋយ      
គ.ជ.ប យដើមផ៊ីយធវើឲ្យមានប្កបខណឍ ចាប់
យបាោះយនប តដង៏្ហយប្សួល។ ្យពលថែ៊ីៗយនោះ 
មានបណថឹ ង ៨ យផសងៗគ្នប មដលដ្ឋកយ់ៅ   
គ.ជ.ប។ យលើសព៊ីយនោះយទៀត ស្ថទ បន្យផសងៗ
ជាយប្ចើន បានមចករ ុំមលកនូវការទទួលខុស
ប្តូវកបុងការអនុវតថចាបយ់បាោះយនប ត រាប់
បចចូ ល គ.ជ.ប ប្ករមប្បឹកាធមែនុចដ  និង
តុលាការ។ ខុមម្ហវល បានផថល់អនុ
ស្ថសន៍យៅកបុងរបាយការណ៍យបាោះយនប តនប ុំ
២០០៨ ព៊ីការកុំមណទប្មងម់យួចុំនួន
ទកទ់ងនឹងប្កបខណឍ ចាប ់ យដើមផ៊ីបយងាើន
ភាពយជឿទុកចិតថយៅកបុងកិចចការង្ហររបស់    
គណៈកមាែ ធិការជាតិយរៀបចុំការយបាោះ     
យនប ត។  

ដូចគ្នប  យនោះមដរ EUEOM Cambodia 
បានមថលងយៅកបុងរបាយការណ៍ការយបាោះ
យនប តរបស់ខលួនថា “ជាទូយៅ ប្កបខណឍ
ចាប ់ យៅមតជាសប្មងអ់តទបទ យហើយមាន
កប្មតិខុសគ្នប តាមបទដ្ឋឌ នជាយប្ចើនប្បយភទ 
និងធមែជាតិ (រាបប់ចចូ ល បទបផចដតថិ ស្ថរា
ចរណ៍មណ្ុំ យសចកថ៊ីមណ្ុំ យសៀវយៅ
មណ្ុំ, យសចកថ៊ីសយប្មច និងការអបរ់ ុំមដល
បយងាើតយឡើងយដ្ឋយ គណៈកមាែ ការជាតិ
យរៀបចុំការយបាោះយនប ត និងប្កសួងពាកព់ន្នជា
យប្ចើន) យដ្ឋយយពលខលោះបានយធវើឱ្យមានការ
ភន្ថប្ចឡុំយលើចាបម់ដលគួរផសពវ ផាយ។ 
ចាបម់និបានដ្ឋកប់ទដ្ឋឌ នឲ្យចាស់លាស់
តាម ឋា្នុប្កមរបស់វាយទ។ ភាពខវោះខាត
ននការចូលរមួបយងាើតប្កបខណឍ ចាប ់ ជាការ
លុំបាកមយួសប្មាប់ភាគ៊ីពាកព់្នន យដើមផ៊ី
ទទួលបានវធិានទុំងឡាយ និងប្តូវយធវើឱ្យ
ពួកយគយល់ឲ្យបានចាស់អុំព៊ីវធិានទុំង
យ្ោះ។ 



សិទធិណ ោះណនោ ត ៖ ការចោុះណ ា្ ោះអ្ោក
ណ ោះណនោ ត និរបញ្ជ ើណ ា្ ោះអ្ោកណ ោះ
ណនោ ត 

កាលព៊ីអត៊ីតកាល ភាគ៊ីពាកព់ន្ននឹង
ការយបាោះយនប តយផសងគ្នប  បានយលើកនូវកងវល់
ជាយប្ចើនទកទ់ងនឹងភាពមនិប្បប្កត៊ី និង
ភាពលុំបាកននបយចចកកបុងការចុោះយ ែ្ ោះយបាោះ
យនប ត។ មានការអោះអាងជាយប្ចើនបានយលើក
យឡើងថា ការចុោះយ ែ្ ោះយបាោះយនប តមនិបាន
ធា្សិទនិយបាោះយនប តសប្មាបព់លរដឌទុំង
អស់ យហើយអាចមានភាពលយមអៀងយៅរក 
គណបកសប្បជាជនកមពុជា។ ប្បពន្នចុោះ
យ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប តប្បោុំនប ុំ ប្តូវបានយគ
រកយឃើញយដ្ឋយភាគ៊ីពាកព់ន្នជាយប្ចើនរាប់
បចចូ លទុំង គណៈកមាែ ធិការជាតិយរៀបចុំ
ការយបាោះយនប ត (គ.ជ.ប) ផងមដរ ថាជា
ឧបសគគមយួមដលយធវើឱ្យមានបញ្ហា ទុំងអស់
យ្ោះយកើតមានយឡើង។ ដូយចបោះអនុស្ថសន៍
មយួចុំនួនយលើការប្បតិបតថិការណ៍ចុោះយ ែ្ ោះ
អបកយបាោះយនប ត គួរមតយធវើឱ្យង្ហយប្សួល
យដ្ឋយដ្ឋក់កាតពវកិចចកបុងការយប្បើប្បាស់នូវ
អតថសញ្ហដ ណប្ណត ជាតិ។ យៅកបុងនប ុំ
២០១១ មានអបកយបាោះយនប តចុំនួន៩២% 
បានយប្បើអតថសញ្ហដ ណប្ណត របស់ពួកយគ
យដើមផ៊ីចុោះយ ប្ ោះយបាោះយនប ត។ ប ុមនថមនិមមន
ប្គបគ់្នប សុទនមតមានអតថសញ្ហដ ណប្ណត យទ។ 
ជាងយនោះយៅយទៀត រហូតមកដល់មខមថុិ្ 
នប ុំ២០១១ កម៏និទនច់ាស់យៅយឡើយថា 
យតើមានអតថសញ្ហដ ណប្ណត ចុំនួនប ុ ែ្ ន
មដលនឹងប្តូវផុតសុពលភាព មុនយពលការ
យបាោះយនប តមកដល់ យហើយអាចយប្បើប្បាស់
សប្មាប់ការយបាោះយនប តយលើកយប្កាយ។ បញ្ហា
យនោះបានយលចយឡើងនូវការសងស្យជាយប្ចើន
មដលថា ជាយចត្ ឬអយចត្យលើទប្មង់
ចុោះយ ែ្ ោះយបាោះយនប តមកលងកាល យយៅមតអាច
យកើតមាន។ ជុំទស់យៅនឹងស្ថវតាយនោះ ខុម
ម្ហវល បានយកចិតថទុកដ្ឋកផ់ងមដរយលើ
ប្បតិបតថិការណ៍ចុោះយ ែ្ ោះប្បោុំនប ុំ២០១១
យនោះ។ ខុមម្ហវល បានដ្ឋក់ពប្ង្ហយអបក
អយងាតការណ៍ចុំនួន ៤៧្ក់ យដើមផ៊ីអយងាត

យលើការចុោះយ ែ្ ោះយបាោះយនប ត និងអបកសយងាត
ចុំនួន ២៣១ ្ក់ យដើមផ៊ីសមាា សនអ៍បកយបាោះ
យនប ត និងយធវើសវនកមែបចជ ៊ីយ ែ្ ោះយបាោះ   
យនប ត។ 

ខុមម្ហវល បានរកយឃើញថា យៅ
កបុងនប ុំ២០១១ ភាពវជិជមាន គឺមានកិចច
ខិតខុំប្បឹងមប្បងជាយប្ចើនមដលទទួលយក
យដ្ឋយ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា និងគ.ជ.ប 
យដើមផ៊ីយធវើឱ្យប្បយសើរយឡើងនូវប្បព្ននចុោះយ ែ្ ោះ
យបាោះយនប តយដើមផ៊ីយដ្ឋោះប្ស្ថយបញ្ហា ទុំង
យនោះ។ ជាដុំបូង រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជាបាន
យធវើការយដ្ឋោះប្ស្ថយបញ្ហា យៅយលើអតថ-   
សញ្ហដ ណប្ណត មដលផុតសុពលភាព កបុង
នប ុំ២០១១ យដ្ឋយការអនុមត្អនុប្កឹតយមយួ 
កាលព៊ីនថងទ៊ី២៣ មខមថុិ្ មដលបនថ      
សុពលភាពននអតថសញ្ហដ ណប្ណត ប្បមហល
ជាង ៤លាន អាចយប្បើប្បាស់រហូតដល់ចុង
នប ុំ ២០១៣។ អនុប្កឹតយយនោះអនុញ្ហដ តឱ្យ
អបកយបាោះយនប តប្សបចាប់ យប្បើប្បាស់អតថ
សញ្ហដ ណប្ណត ទុំងយ្ោះសប្មាបក់ារយបាោះ
យនប តមដលនឹងមកដល់យៅយពលខាងមុខ 
បាន។ យលើសព៊ីយនោះយទៀត មានវយិស្ថធនកមែ
ចាបយ់បាោះយនប ត និងយសចកថ៊ីសយប្មចរបស់
រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា និងគ.ជ.ប បានយធវើឱ្យ
ប្បយសើរនូវការចុោះយ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប តប្បោុំ
នប ុំ។ យនោះរាបប់ចចូ លថា គ.ជ.ប និងប្កសួង
មហានផធ បានសយប្មចយដើមផ៊ីជុំនួសលិខិត
បញ្ហជ កអ់តថសញ្ហដ ណអបកយបាោះយនប តដច៏ប្មូង

ចប្មាស់ “ទុំរង់ ១០១៨” យដ្ឋយទប្មងថ់ែ៊ី
មយួ មដលមានយ ែ្ ោះថា “លិខិតបញ្ហជ ក់
អតថសញ្ហដ ណសប្មាប់មយប្បើឱ្យការយបាោះ
យនប ត”។ លិខិតបញ្ហជ កអ់តថសញ្ហដ ណ
យប្កាយយនោះ នឹងលុំបាកយដើមផ៊ីសប្មួលជាង
ទប្មងោ់ស់ដូចជាតុំរូវឲ្យយករូបថតព៊ីរ (២)
សនលឹកជាោុំបាចយ់ៅជាមយួកបុងការយសបើសុុំ
លិខិតយនោះ។ យោងតាម គ.ជ.ប លិខិត
បញ្ហជ កអ់តថសញ្ហដ ណសប្មាប់មយប្បើឱ្យការ
យបាោះយនប តចុំនួន ៤២៦,១១៦ សនលឹក ប្តូវ
បានយចញឱ្យយប្បើប្បាស់សប្មាប់អបកយបាោះ
យនប តកបុងនប ុំ២០១១។ ប្ករមប្បឹកាឃុុំ/
សង្ហា ត់ និងគ.ជ.ប យៅយពលយនោះអាចប្តូវ
បានប្តួតពិនិតយចុំយពាោះន៊ីតិវធិ៊ីននការយចញ
ទប្មងយ់នោះយដ្ឋយអបកសយងាតការណ៍យបាោះ
យនប តខុមម្ហវលផងមដរ។ ករណ៊ី យនោះមនិ
ដូចជា ករណ៊ី មដលបានយកើតយឡើងកាលព៊ី
នប ុំ២០០៨ យ្ោះយទ យៅយពលមដល គ.ជ.ប 
និងប្ករមប្បឹកាឃុុំ-សង្ហា ត់ មនិបានផថល់នូវ
ចុំនួនតួយលខសរុបននទប្មង ់ ១០១៨ មដល
បានយចញ ខណៈមដល ខុមម្ហវល បានរក
យឃើញប្បមហលជា ៤៤០,០០០ ននទប្មង់
ទុំងអស់។ ជាវជិជមានមដរ អនុស្ថសន៍
របស់ ខុមម្ហវល ពាកព់ន្ននឹងបទបផចដតថិ
ននការយបាោះយនប តមដលយទើបបានបយងាើតថែ៊ី ឬ
កុំណតប់្ពុំមដនននឃុុំ-សង្ហា ត់ មដលបាន
ទទួលយកយដ្ឋយ គ.ជ.ប។ វាប្តូវបាន
យល់ប្សបថា ប្ករមប្បឹកាឃុុំ-សង្ហា តោ់ស់.. 

០៧-ធនូ-២០១១ ៖ អ្នក្សរមបសរមួលក្មមវធីិជានខ់ពស់ ខុមបស្ររវល បលាក្ គឹម ឈន ចូលរមួកិ្ចចពិបររោះបោបល់ សតីពីការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តនន ២ំ០១១ 

តទៅទពំរ័ ១៥ 



យៅមតទទួលខុសប្តូវសប្មាប់
ការចុោះយ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប ត

បឋម យដ្ឋយគិតថាអបកមដលបានយសបើយៅ
រស់យៅកបុងឃុុំ-សង្ហា តថ់ែ៊ី មនិប្តូវចុោះយ ែ្ ោះ
សប្មាប់ការយបាោះយនប តមថងយទៀត។ 

បមនទមព៊ីយនោះយទៀត វយិស្ថធនកមែ
ចាបយ់បាោះយនប ត ប្តូវបានអនុម្តយដ្ឋយរដឌ
សភាកាលព៊ីនថងទ៊ី១១ មខឧសភា នប ុំ
២០១១ យដើមផ៊ីធា្ថា អបកយបាោះយនប តថែ៊ី
មដលយទើបមតមានសិទនិយបាោះយនប ត មានយពល
យប្ចើនមថមយទៀតយដើមផ៊ីចុោះយ ែ្ ោះសប្មាប់ការ
យបាោះយនប តមដលនឹងមកដល់កបុងនប ុំ២០១២ 
និង២០១៣។ អុំឡុងយពលននការចុោះយ ែ្ ោះ
អបកយបាោះយនប តទុំងប្សរង រាបប់ចចូ លទុំង
បចចុបផនបកមែបចជ ៊ីយ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប ត មាន
ការបមនទមព៊ី ៩០នថង យៅដល់ ១២០នថង ជា
យថរយវលាននការចុោះយ ែ្ ោះផលូវការមដលបាន
បមនទមព៊ី ២០នថង យៅ ៤៥នថង និងអុំឡុងនន
បណថឹ ងបានបមនទមព៊ី ៥នថង យៅ ១០នថង។ 
ដូចគ្នប មដរ ចុំនួនននអបកមានសិទនិយបាោះយនប ត 
បានយកើតយឡើងប្តឹម ៦៦០,២១០ ្ក់
ចយ ល្ ោះនប ុំ២០០៨ ដល់នប ុំ២០១១។ កបុងនប ុំ
២០០៨ អុបកមានសិទនិយបាោះយនប តចុំនួន 
៨,៥៤៣,២៨៣ ្ក ់ ប្តូវចុោះយ ែ្ ោះយបាោះ
យនប ត ឯអបកចុោះយ ែ្ ោះកបុងនប ុំ២០១១ មាន
ចុំនួន ៩,២០៣,៤៩៣ មដលយៅកបុង យ្ោះ
មាន្សថ៊ីចុំនួន ៤,៨៦១,៨៥៣ និង ៣.៤
លាន្កគ់ឺជាយុវជនមដលមានអាយុ
ចយ ល្ ោះព៊ី ១៨នប ុំ យៅ ៣០នប ុំ។ តួយលខយនោះ 

បានបង្ហា ញជាទូយៅថា ការចុោះយ ែ្ ោះអបក
យបាោះយនប តបានប្បតិបតថិយដ្ឋយទទួល
យជាគជយ្យៅយពលយនោះ។ យទោះប៊ីជាោ ង
ណា មានការប្ពួយបារមាមយួចុំនួនយទៀត
មដលទកទ់ងយៅនឹងចុំនួនតួយលខពិត
ប្បាកដននអបកមានសិទនិយបាោះយនប ត និងគុណ
ភាពននបចជ ៊ីយ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប ត្យពល
បចចុបផនបសប្មាបក់ារយបាោះយនប តយពល    
យប្កាយ។ តួយលខរបស់ គ.ជ.ប អាច
អោះអាងថា បានចុោះយ ែ្ ោះយបាោះយនប ត 
១០៤% ននអបកយបាោះយនប ត ខណៈមដល ខុម
ម្ហវល បានរកយឃើញថា មានប្តឹមមត 
៩៤% ននអបកមានសិទនិយបាោះយនប តទុំងអស់ 
មដលបានចុោះបចជ ៊ីពិតប្បាកដ។ សវនកមែ

បចជ ៊ីយ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប តរបស់ ខុមម្ហវល 
កបុងនប ុំ២០១១ បានរកយឃើញថា ១៧.២% 
ននអបកយបាោះយនប តមដលបានចុោះបចជ ៊ី មនិ
មានទិនបនយ្កតប់្តាយៅកបុងបចជ ៊ីអបកយបាោះ
យនប ត នប ុំ២០១១ (យ ែ្ ោះរបស់ពួកយគមនិ
អាចរកយឃើញ ឬមានការផ្ទល ស់បថូរយ ែ្ ោះ) តួ
យលខយនោះគឺ មានកុំរតិទបជាង ១៨.៥% 
កបុងបចជ ៊ីយ ែ្ ោះអបកយបាោះយនប តកបុងនប ុំ
២០០៨។ យទោះប៊ីជាោ ងណា អបកចុោះ
យ ែ្ ោះយបាោះយនប តប្បមាណ ១,៥ លាន្ក់ 
អបកចុោះយ ែ្ ោះខលោះអាចទុំនងជានឹងបាតប់ង់
សិទនិយដើមផ៊ីយបាោះយនប តយៅយពលយបាោះយនប ត
ខាងមុខ៕ 

របូថលុក្ ខុមបស្ររវល បរោិយបរោិកាសននការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត 

មជឈមណឌ លព័ត៌មានស ោះសឆ្ន តខុមថ្ស្តរវល 
យគហទុំពរ្ : www.comfrel.org ; ទូរស្ពធ : 012-43-34-37 ឬ 016-54-43-98 ;  

មហវសបវុក : www.facebook.com/comfrel.org ; ទវ៊ីតតរ្ : twitter.com/COMFREL  
យូធូប : www.youtube.com/user/comfrel ; Ustream : www.ustream.tv/channel/comfrel 

 

វិទយេុសមលងេងគមេុវីិល ៖ មានយគ្នលបុំណង ប្បមូលផថុ ុំមតិ យោបល់ ទសសនៈ ការវភិាគ ការសយងាតឃាល ុំយមើល 
និងផថល់ពត្ម៌ាន្្ កបុងការចូលរមួស្ថទ ប្សងគម។ កមែវធិ៊ីយនោះ ជាកិចចសហការណ៍រវាង ខុមម្ហវល ជាមយួ អងគ
ការសងគមសុ៊ីវលិ សមាគមមយួចុំនួនយៅកមពុជា រមួមាន ១-សយមលងមាច ស់យនប ត ២-កមែវធិ៊ី សិទនិមនុសស ៣-្សថ៊ីអាចយធវើ
បាន ៤-សយមលងកមែករ/កសិករ ៥-ឃាល ុំយមើលប្បោុំសបាថ ហ៍ ៦-យៅ ឬមនិយៅ ៧-សយមលងពលរដឌអាស្ថវ ន ៨-សយមលងជន
ពិការ។ មានផាយផ្ទធ ល់យរៀងរាល់នថងចន្ធ ដល់នថងអាទិតយ យវលាយមា ង ៧.៣០្ទ៊ី ប្ពឹក ដល់យមា ង ៨.៣០្ទ៊ីប្ពឹក 
តាមរយៈវទិយុ FM105 MHz ឬ www.comfrel.org/voc 

http://www.comfrel.org


...របស់ គ.ជ.ប។ គណបកសមដលយលើកបញ្ហា យនោះរមួមាន គណបកស
មខែរឈបប់្ក គណបកសនយរាតថមរណឫទនិ និងគណបកសសិទនិមនុសស។ 

  » ភាពយឺតោ វ លុំបាក និងយរ ើសយអើងកបុងការសុុំលិខិតបញ្ហជ កព់៊ី 
យមឃុុំ យៅសង្ហា ត។់ គណបកសមដលយលើកបញ្ហា យនោះរមួមានគណ-

បកសមខែរឈបប់្ក និងគណបកសសិទនិមនុសស។ 

» រយៈយពលកបុងការទទួលពាកយខល៊ីយពក។ គណបកសមដលយលើក
បញ្ហា យនោះរមួមាន និងគណបកសប្បជាធិបយតយយ គណបកសមខែរ-
ឈបប់្ក។ 

» ពិបាកកបុងការមសវងរកយបកខជនឈរយ ែ្ ោះ យប្ពាោះមានការគុំរាម
កុំមហងយដ្ឋយសមាង ត ់ និងយដ្ឋយចុំហ និងការបុំភតិបុំភយ្ព៊ីអាជាញ ធ
រមូលដ្ឋឌ ន មដល្ុំឲ្យយបកខជនមយួចុំនួនសុុំដកយ ែ្ ោះយចញព៊ីបចជ ៊ី  
វញិ។ គណបកសមដលយលើកបញ្ហា យនោះរមួមាន គណបកសមខែរឈបប់្ក 

គណបកសសមពន្នយដើមផ៊ីប្បជាធិបយតយយ (ប្បមាណ២០% ននឃុុំ/

សង្ហា តម់ដលខលួនដ្ឋក់យបកខជន) គណបកសសញ្ហជ តិ  
កមពុជា និងគណបកសសិទនិមនុសស។ 

» ោ ងយហាចណាស់មានយបកខជនឈរយ ែ្ ោះរបស់គណបកស   

សមពន្នយដើមផ៊ីប្បជាធិបយតយយ បានយលើកយឡើងព៊ីករណ៊ី រកយ ែ្ ោះរបស់
ខលួនកបុងបចជ ៊ីយ ែ្ ោះយបាោះយនប តមនិយឃើញ និងមានខុសអកខរាវរុិទន។ 

» យបកខជនមយួចុំនួនប្តូវបានគណបកសយផសងទិញទឹកចិតថ និងអូស
ទញយក មដល្ុំឲ្យពួកយគសុុំដកយ ែ្ ោះយចញព៊ីបចជ ៊ីយបកខជនវញិ។ 

គណបកសមដលយលើកបញ្ហា យនោះរមួមាន គណបកសនយរាតថមរណឬទនិ 
និងគណបកសសមរងសុ៊ី។ 

» ោ ងយហាចណាស់ក៏មានគណបកសសមរងសុ៊ីបានយលើកយឡើងព៊ី
ការយកយ ែ្ ោះរបស់យបកខជនគណបកសខលួនយៅឈរយ ែ្ ោះសប្មាប់
គណបកសមយួចុំនួនយទៀត និងយលើកយឡើងថាគ្នែ នតមាល ភាព យប្ពាោះ
មនិមានអបកប្តួតពិនិតយយៅយលើការអនុវតថការង្ហររបស់ គឃ/សប។ 

សប្មាបព់ត្ម៌ានបមនទមអុំព៊ីរបាយការណ៍សយងខបសូមទកទ់ង 
»យលាក គល់ បញ្ហដ , ្យកប្បតិបតថិខុមម្ហវល, ទូរស្ពធ ៖ ០១២ ៩៤២ ០១៧, អុ៊ីមម ល៖ kpanha@comfrel.org  
»កញ្ហដ  គង ់រា វ ៊ីន, អបកសប្មបសប្មួលមផបកអយងាតសថ៊ីទ៊ីខុមម្ហវល, ទូរស្ពធ ៖ ០១២ ៦៥៤ ៩៥០, អុ៊ីមម ល៖ ravine@comfrel.org 

េក្មមភាពសលចសលល របេខ់ុមថ្ស្តរវល 
 

រពឹតិតបរតអ្នក្ឃ្ល សំមើល ៖ បណាត ស្ថរពត្ម៌ានយបាោះយនប តមតមយួគតយ់ៅប្បយទសកមពុជាមដលបានចងប្កងពត្ម៌ានលមអតិ
ទកទ់ងនឹងដុំយណើ រការយបាោះយនប តយៅកមពុជា វភិាគប្ពឹតថិការណ៍ និងអនុស្ថសនយ៍ផសងៗជុុំវញិការយបាោះយនប ត។ ផលិតយៅយរៀង
រាល់ ៣មខមថង យហើយយធវើការមចកោយយដ្ឋយមនិគតិនថលដល់ស្ថទ បន្រដ្ឋឌ ភបិាល រដឌសភា អងគការយប្ៅរដ្ឋឌ ភបិាល និសសតិ នងិ
មាច ស់យនប ត។ 

អ្សងេតការណ៍ និងេសងេតការណ៍ស ោះសឆ្ន ត ៖ ខុមម្ហវល ដ្ឋកអ់បកសយងាតការណ៍យបាោះយនប តរយៈយពលមវង ចុំននួ 
២៥០្ក ់ និងអបកសយងាតការណ៍រយៈយពលខល៊ី ចយ ល្ ោះព៊ី ៥០០០្ក ់ យៅ ១០.០០០ ្ក ់ កបុងយពលយបាោះយនប តនិមយួៗ 
យដើមផ៊ីរមួចុំមណកជប្មរញឱ្យការយបាោះយនប តមយួមាន តមាល ភាព យសរ ៊ី និងយុតថិធម ៌ ជាពិយសសការទុកចិតថព៊ីអបកយបាោះយនប ត។ 
មានកមែវធិ៊ីអយងាតយៅយលើប្បពន្នផសពវផាយ ការយប្បើប្បាស់ធនធានរដឌ និងហិរចដ វតទុយពលយឃាស្យបាោះយនប ត របស់គណ
បកសនយោបាយ សយងាត និងប្បមូលពត្ម៌ាន និងលទនផលយបាោះយនប តរហ្ស (Parallel Voter Tabulation Quick 
Count—PVT) សិកាប្ស្ថវប្ជាវអុំព៊ី អបកអតប់ានយបាោះយនប ត (Rapid Survey Related Voter Did Not Vote)។ 

េកិាា សាលាេសមលងមាេ េស់ឆ្ន ត ៖ ផសពវផាយ និងផថល់របាយការណ៍សថ៊ីព៊ី ការរ ៊ីកចុំយរ ើន ការអនុវតថ និងការយឆលើយតប
របស់ម្នថ៊ីជាបយ់នប តយលើតប្មូវការអាទិភាពយៅបណាថ មណឍ ល ឬឃុុំ/សង្ហា តន់៊ីមយួៗមដលបានយរៀបចុំសិកាខ ស្ថលា ឬយវទិកា។ 
ផថល់យវទិកាដល់ពលរដឌចូលរមួតាមដ្ឋន ប្តតួពិនតិយ និងវាយតនមលព៊ីលទនផលការង្ហររបស់ម្នថ៊ីជាបយ់នប ត ជាពិយសសតប្មូវ
ការអាទិភាពទុំង៥ តាមឃុុំន៊ីមយួៗ។ 

របវតតេិសងាបតំណាងរាស្តេត ៖ ផថល់ពត្ម៌ានប្បវតថសិយងខប និងពត្ម៌ានទុំ្កទ់ុំនងជាមយួតុំណាងរា្សថ យដើមផ៊ីមចក
ផាយដល់ សហគមន ៍អងគការ ស្ថទ បន្រដឌ ប្បជាពលរដឌ នឹងជួយ បយងាើនការយល់ដឹងកានម់តធុំយធងសប្មាបម់ាច ស់យនប ត និង
ជាស្ថព ន ទុំ្កទ់ុំនងរវាងអបកតុំណាងរា្សថជាមយួនឹងប្បជាពលរដឌ។ 

mailto:kpanha@comfrel.org
mailto:ravine@comfrel.org


ការផាយេសមលងេងគមេុវីិល 

»»ផ្សាយផ្ទា ល់រាល់ថ្ងៃច័ន្ា ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម ៉ោ ង ៧. ៣០ នាទី— ៨.៣០ នាទីព្ពឹក »»តាមរយៈវិទយ ុFM 105 MHz (ភនំសពញ) 

»»ចូលរួមមត្ិមោបល់ ៖ 023 88 57 45, 016 54 43 98, 012 43 34 37  »»មផ្សញើសារជាអកសរ (SMS) ៖ 017 91 92 80  
»»អ ីមម៉ោល ៖ comfrel@online.com.kh   

»»មគហទំព័រ ៖ www.comfrel.org/voc ឬ www.facebook.com/voc.org 

សេចក្តីរាងចាប់ សេចក្តីសេនើចាប់ និង     
េសំលងអ្នុម័តថ្ែលរែឋេភា នអ្នុម័ត 
និងពិភាក្ាក្នងុេមយ័របជុំសលើក្ទី៧ 

 តារាងខាងយប្កាមពនយល់ថា រដឌសភាបានពិភាកា និងអនុមត្យលើ  
យសចកថ៊ីប្ពាងចាបច់ុំនួន៨ចាប ់ និងការដកអភយ្ឯកសិទនិអបកតុំណាង
រា្សថ ការមតងតាុំងការសុំរលួសមាសភាពរាជរដ្ឋឌ ភបិាល និងការយប្ជើស
តាុំងសមាជិកគណៈកមែការ។ 
 ដុំយណើ ការពិភាកា និងការអនុវតថយលើយសចកថ៊ីប្ពាងចាបថ់វកិាជាតិ
និងការដកអភយ្ឯកសិទនិអបកតុំណាងរា្សថ មានភាពចុំរូងចុំរាស់វាទបផដិ
វាទោ ងខាល ុំង។ ខាងយប្កាមយនោះជាឧទហរណ៍ននភាពចុំរូងចុំរាស់កបុងការ
ពិភាកា និងអនុមត្យសចកថ៊ីប្ពាងចាបថ់វកិារជាតិ (ឬយសចកថ៊ីប្ពាងចាបស់ថ៊ី
ព៊ីហិរចដ វតទុសប្មាបក់ារប្គបប់្គងថវកិា២០១២)។ 

របូថលុក្ ខុមបស្ររវល បរោិយរបបៀបបរៀបចំបសចក្តរីាកចាបប់ៅរដឋសភាក្មពុជាក្នលកមក្ 
មនិ នបបើក្ចរំរបដើមបឱី្យម្មនការពភិាក្ាបដញបដ្ឋលរគបរ់រន ់និករតឹមរតូវ 

ល.រ 
នថងមខ       
អនុមត្ 

យសចកថ៊ីប្ពាងចាប ់នងិយសចកថ៊ីយសបើចាប ់

ចុំននួយពលននការ
ពភិាកា នងិ  
អនុមត្ 

សុំយលង 

អនុមត្ 

១ ១៤ តុលា 

-ការយបាោះយនប ត៖  

១-ទុកចិតថយលើការមកសប្មួលសមាសភាពរាជរដ្ឋឌ ភបិាលចុំនួន  ១រូប  

២-ទុកចតិថយលើការមតងតាុំងអគគសវនករចុំនួន១រូប និងអគគសវនកររងចុំនួន២រូប ននអាជាញ ធរ 
សវនកមែជាត ិ

  
១ ប្ពឹក 

 
១០១/១០៩ 

  
៨៨/១០៩ 

២ ១៧ តុលា 

-ការពភិាកា នងិអនុមរ័ណសចកតីត្ាងចាបស់តីពីការអនុមរ័យល់ត្ពមណលើការធានាទូទារ់
របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាឲ្យប្ករមហវុនយខមបូឌា អុនិយធើយណសយូណល  
អុិនយវសថមមន ឌ៊ីយវ ើឡុបមមនប្គរប 

១ ប្ពឹក ៧១/៨៩ 

៣ ៤ តុលា -ការពភិាកា នងិអនុមរណ័សចកតីត្ាងចាបស់តីពកីារត្របត់្រងអាសីុរខ្ល ាំង ២ ប្ពកឹ ៨១/៨៥ 

៤ ៧ តុលា -ការពភិាកា នងិអនុមរ័ណសចកតីត្ាងចាបស់តីពពីនធនាគារ ២ ប្ពកឹ ៩៤/៩៦ 

៥ ២៤ តុលា -ការពភិាកា នងិអនុមរ័ណសចកតីត្ាងចាបស់តីពហីិរញ្ញ វរថុសត្ាបត់្របត់្រង ឆ្ន ាំ២០១២ ១ ប្ពឹក ៨៦/៨៦ 

៦ ២៥ តុលា -ការពភិាកា នងិអនុមរ័ណសចកតីត្ាងចាបស់តីពកីារត្រួរពិនរិយណត្រឿងណ ៀន ១ ប្ពឹក ៧៨/៧៩ 

៧ ២៥ តុលា 
-ការពភិាកា នងិអនុមរ័ណសចកតីត្ាងចាបស់តីពកីារអនុមរ័យល់ត្ពមណលើអនុសញ្ញញ សតីពី
ពាណិជជកមែអនថរជាតិយលើប្បយភទសតវ នងិរុកខជាតិនប្ពមដលកុំពុងរងយប្គ្នោះថាប ក ់

១ ប្ពឹក ៧៨/៧៨ 

៨ ២០ តុលា 
-ការអនុមត្យលើកអភយ្ឯកសិទិនសភារបស់ឯកឧតថម ោន ់យចង សមាជកិសភា មណឍ លយខតថ
កណាថ ល 

១ ប្ពឹក ៨៨/៩៧ 

៩ ២០ តុលា 
-ការយបាោះយនប តយប្ជើសតាុំងឯកឧតថម មម ន កនួ ជាសមាជិកគណៈកមែការកិចចការបរយទសសហ
ប្បតិបតថិ ការអនថរជាត ិយឃាស្ការ និងពត្ម៌ាន 

១ ប្ពឹក ៨៧/៨៧ 

១០ ២១ តុលា -ការពភិាកា នងិអនុមត្យសចកថ៊ីប្ពាងចាបស់ថ៊ីព៊ីការប្គបប់្គងថាប ុំកសិកមែ និងជ៊ីកសិកមែ ២ ប្ពកឹ ៧៩/៨០ 

១១ ២១ តុលា 
-ការពភិាកា នងិអនុមត្យសចកថ៊ីប្ពាងចាបស់ថ៊ីព៊ីការកុំនតច់ុំននួអសនៈរបស់រដឌសភាយៅ   
ន៊ីតិកាលទ៊ី៥ 

១ ប្ពឹក ៧៦/៧៩ 

https://www.facebook.com/voc.org


ការចុោះមូលដ្ឋឋ នរបេអ់្នក្តំណាងរាស្តេត 
 

តាមទិនបនយ្ខុមម្ហវលមដលទទលួបានបង្ហា ញថា កបុងរយៈយពល៣
មខយនោះ (តុលា ដល់ធបូ ២០១១) មដលជាយពលមដលអបកតុំណាងរា្សថកុំពុង
មមាញឹកនឹងអនុមត្យសចកថ៊ីប្ពាងចាបយ់ផសងៗយ្ោះ ចុំននួននការចុោះមូល-
ដ្ឋឌ នរបស់តុំណាងរា្សថមានចុំនួន ថយចុោះជាងប្ត៊ីមាសមុន (កកាដ្ឋ-កញ្ហដ
២០១១ ជាយពលចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថ)។ 

កបុងរយៈយពលយនោះ មានអបកតុំណាងរា្សថោ ងតិច៦៣រូប (ឬ៥១% 
ននអបកតុំណាងរា្សថសរុប១២៣រូប) បានចុោះមូលដ្ឋឌ នសរុបបានោ ងតិច
៤២៧យលើក គឺតិចជាងរយៈយពល៣មខមុនប្បមាណ១៨% (ព៊ីមខកកាដ្ឋ 
ដល់កញ្ហដ ២០១១ អបកតុំណាងរា្សថចុោះមូលដ្ឋឌ នបានសរុប ៥១៩យលើក)។  

យទោះប៊ីោ ងណា ខុមម្ហវលមនិបានទទលួពត្ម៌ានព៊ីការចុោះមូលដ្ឋឌ ន
របស់អបកតុំណាងរា្សថយៅកបុងមណឍ លចុំននួ៤ គឺមណឍ លមកប មណឍ ល
យកាោះកុង មណឍ លនប លិន និងមណឍ លមណឍ លគ៊ីរ ៊ី យ្ោះយទ។ 

 

តារាងទ៊ី២៖ ភាគរយកុំយណើ នននការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថតាម
គណបកសចយ ល្ ោះព៊ីមខតុលា-ធបូ  ២០១១ យធៀបនឹង មខកកាដ្ឋ-កញ្ហដ  ២០១១ 

យបើគិតជាចុំននួចុោះមូលដ្ឋឌ នសរុបតាមគណបកសតុំណាងរា្សថគណ
បកសប្បជាជនកមពុជា និងអបកតុំណាងរា្សថគណបកសសិទិនមនុសស បានចុោះ
មូលដ្ឋឌ នយប្ចើនជាងយគ។ 

ចុំមណកតុំណាងរា្សថគណបកសសិទនិមនុសសទុំង៣រូប កប៏ានបយងាើន
ការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់ខលួនរហូតដល់ ១៤៩យលើក គឺយកើនយឡើងប្បមាណ៤% 
យធៀបនឹង៣មខមុន (ព៊ីកកាដ្ឋដល់កញ្ហដ  នប ុំ២០១១ អបកតុំណាងរា្សថមកព៊ី
គណបកសសិទនិមនុសស បានចុោះមូលដ្ឋឌ នចុំននួ១៤៣យលើក)។ 

ការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថគណបកសប្បជាជនកមពុជា
បានថយចុោះតិចតួចគឺដល់១២% មដលមានចុំននួ២០៨យលើក កបុងប្ត៊ីមាស
យនោះ គឺតិចជាងប្ត៊ីមាសមុនមដលអបកតុំណាងរា្សថគណបកសយនោះចុោះមូល-
ដ្ឋឌ នបាន ២៣៧យលើក និងចុំននួតុំណាងរា្សថបានថយព៊ី៥៥ រូបដល់៤៦
រូបផងមដរ។  

ការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថគណបកសសមរងសុ៊ីមានការ
ថយចុោះយប្ចើនជាងកបុងប្ត៊ីមាសមុនគឺថយ៤១% មដលមានចុំននួ១១៧យលើក
យៅប្ត៊ីមាសមុនមកប្តឹមមត៦៩យលើក កបុងប្ត៊ីមាសយនោះ។ 

 

 អបកតុំណាងរា្សថគណបកសនយរាតថមរណឫទិនបានចុោះ
មូលដ្ឋឌ ន ១ដង (មដលប្ត៊ីមាសមុនចុោះបាន២យលើក) ។
 កបុងចុំយណាមតុំណាងរា្សថទុំង៦៣រូប មដលបានចុោះមូលដ្ឋឌ ន មាន
តុំណាងរា្សថគណបកសប្បជាជនកមពុជាសរុប ៤៦រូប (យសែើនឹង៥១%នន
តុំណាងរា្សថគណបកសយនោះសរុប៩០រូប)។ តុំណាងរា្សថគណបកសសម- 
រងសុ៊ីសរុប១៣រូប (យសែើនឹង៥០%ននតុំណាងរា្សថគណបកសយនោះសរុប២៦
រូប)។ ចុំមណកតុំណាងរា្សថគណបកសសិទនិមនុសសចុំននួ៣រូប បានចុោះមូល
ដ្ឋឌ នទុំងអស់  និងតុំណាងរា្សថគណបកសនយរាតថមរណឫទនិ ១រូប បានចុោះ
មូលដ្ឋឌ នយសែើនឹង (៥០%ននតុំណាងរា្សថសរុបកបុងគណបកស២រូប)  ។ 
 យទោះប៊ីោ ងណា យបើគិតជាមធយមននតុំណាងរា្សថមាប ក់ៗ មដលចុោះ
មូលដ្ឋឌ នតាមគណបកសវញិយឃើញថា តុំណាងរា្សថគណបកសសិទិនមនុសស
ជាមធយមចុោះបានយប្ចើនជាងយគ យដ្ឋយកបុងតុំណាងរា្សថមយួរូបចុោះមូលដ្ឋឌ ន
ជាមធយមបាន៥០យលើក តុំណាងរា្សថគណបកសប្បជាជនកមពុជាជាមធយម
បាន៥យលើក តុំណាងរា្សថគណបកសសមរងសុ៊ីជាមធយមមាប កប់ាន៥យលើក 
និងគណបកសនយរាតថមរណឫទនិ១រូប បាន១យលើក។ 
 

តារាងទ៊ី៣៖ ភាគរយចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថតាមគណបកស
នយោបាយយធៀបភាគរយននអាសនៈសភាសរបុតាមគណបកស 

 
 

យបើគិតតាមសមាមាប្តភាគរយននតុំណាងរា្សថកបុងរដឌសភាតាមគណ
បកស និងភាគរយននការចុោះមូលដ្ឋឌ នសរុបតាមគណបកសបង្ហា ញថា ចុំននួ
ចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថ គណបកសសិទនិមនុសសមដលមាន   
អាសនៈប្បមាណ៣% បានចុោះមូលដ្ឋឌ នបានប្បមាណ៣៤% យសែើនឹងជិត
១២ដង ននចុំននួអាសនៈសរុបរបស់គណបកសយនោះ។ ចុំមណកអបកតុំណាង
រា្សថគណបកសសមរងសុ៊ី មដលមានអាសនៈ២១% យៅកបុងរដឌសភាបានចុោះ
មូលដ្ឋឌ នប្បមាណ១៦%។ 

ចុំមណកអបកតុំណាងរា្សថគណបកសនយរាតថមរណឫទនិគឺ យសធើរមតសមា-
មាប្តយៅនឹងអាសនៈរដឌសភាមដលគណបកសន៊ីមយួៗទទលួបានកបុងរដឌ
សភាមដលរមួគ្នប មានអាសនៈ១.៥% កបុងរដឌសភាកចុ៏ោះមូលដ្ឋឌ នបាន១%
មដរ។ គណបកសប្បជាជនកមពុជាមដលមានអាសនៈសរុប៧៣% យៅរដឌ
សភាចុោះមូលដ្ឋឌ នបានមត៤៩% ននការចុោះមូលដ្ឋឌ នសរុបមដលចុំននួយនោះគឺ
យសែើនឹងជាងពាកក់ណាថ លននចុំនួនអាសនៈរបស់គណបកសយនោះកបុងរដឌសភា
ប ុយណាត ោះ។ 

ភាគរយអាសនៈរដឌសភា
តាមគណបកស 

ភាគរយចុោះមូលដ្ឋឌ ន   
តាមគណបកស 

តទៅទពំរ័ ១៩ 



 តារាងទ៊ី៤បានបង្ហា ញថា ការចុោះមូលដ្ឋឌ នភាគយប្ចើនរបស់អបកតុំណាងរា្សថគឺ 
យផ្ទថ តយៅយលើយគ្នលបុំណងស្ថកសួរសុខទុកខមចកអុំយណាយ និងការសយមាព ធសមទិន
ផល្្មដលសរុបមានរហូតដល់២៨៩យលើក (ឬ៦៧%ននការចុោះមូលដ្ឋឌ នសរុប)
មដលមានការយកើនយឡើងជាងរយោះយពល៣មខមុន យប្ពាោះមតជាយពលយកៀកនឹងការយបាោះ
យនប តប្ពឹទនសភា យៅយដើមមខមករា នប ុំ២០១២ និងឃុុំសង្ហា ត២់០១២ខាងមុខយនោះ
មដលគណបកសប្តូវចុោះជួបប្បជាជនយដើមផ៊ីបយងាើនប្បជាប្បយិភាពរបស់ពួកគ្នត។់ ការ
ចុោះអមដុំយណើ រថាប កដ់ឹក្ុំ៦% ការចុោះពប្ងឹងនផធកបុង និងបណាឋ ញគណបកសមាន
២៤%។ យដ្ឋយមឡកការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថកបុងយគ្នលបុំណងចូល
រមួយវទកិា ឬសិកាខ ស្ថលាស្ថធារណៈមានតិចតួចប ុយណាត ោះសរុបបាន ៧យលើក (២%
ននការចុោះមូលដ្ឋឌ នសរុប)។ ចុំមណកការចុោះអនថរាគមនវ៍ញិយៅមតមានតិចតួចយៅ
យឡើយគឺប្តឹម២យលើក យសែើនឹង១%ននការចុោះមូលដ្ឋឌ នសរុប មដលចុំនួនយនោះបានថយ
ចុោះតិចជាងរយៈយពល ៣មខមុនយទៀត យបើយទោះជាមយួរយៈយប្កាយៗយនោះកមពុជាកុំពុង
ប្បឈមនងឹជុំយលាោះដ៊ីធល៊ី និងការបយណថ ញយចញប្បជាជនយចញព៊ីលុំយៅដ្ឋឌ នអាណាធ-ិ
បយតយយកយ៏ដ្ឋយ។ 

-ការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់តុំណាងរា្សថគណបកសប្បជាជនកមពុជា (៤៦រូប ចុោះបាន
សរុប ២០៨យលើក)៖ ជាសរុបតុំណាងរា្សថគណបកសប្បជាជនកមពុជា បានចុោះមូល-
ដ្ឋឌ នយប្ចើនជាងគណបកសយផសងៗ។ កបុងយ្ោះ៦៥%ននការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបក
តុំណាងរា្សថគណបកសប្បជាជនកមពុជាគឺកបុងយគ្នលបុំណងសួរសុខទុកខមចកអុំណាយ
និងសយមាព ធសមទិនផល្្(១៣៥យលើក) និងកបុងយគ្នលបុំណងអមដុំយណើ រថាប ក់
ដឹក្ុំរបស់ខលួន (១៣%)។ 
 អបកតុំណាងរា្សថគណបកសប្បជាជនកមពុជាកប៏ានចុោះមូលដ្ឋឌ នកបុងយគ្នលបុំ-
ណងពប្ងងឹគណបកសរបស់ខលួនមដលសរុបមាន២០%។ ចុំមណកការចុោះមូលដ្ឋឌ នកបុង
យគ្នលបុំណងចូលរមួយវទិកា នងិសិកាខ ស្ថលាស្ថធារណៈមាន២% (៤យលើក)។ 
 ករណ៊ី ខលោះៗននការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថគណបកសប្បជាជនកមពុជា
មានដូចជា៖ អបកតុំណាងរា្សថ ប្គចួ សុំអាន បានអយចច ើញចុោះមចកអុំយណាយប្បជា-
ពលរដឌរងយប្គ្នោះយដ្ឋយទកឹជុំននយ់ៅភូមយិកាោះនយរា ចុំនួន៣៥៧ប្គសួ្ថរ និងឧបតទមា
ថវកិាបមនទម ១ប្គសួ្ថរ១០០០០យរៀល សរុបអស់ថវកិាចុំននួ ៣៥៧០០០០យរៀល 
កាលព៊ីនថងទ៊ី១១មខតុលានប ុំ២០១១។ 
 ការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់តុំណាងរា្សថគណបកសសមរងសុ៊ី (១៣រូប ចុោះសរុបបាន
៦៩យលើក)៖ ចុំមណកការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សឋមកព៊ីគណបកសសមរងសុ៊ី
បានសួរសុខទុកខ(៥២% ឬ៣៦យលើកននការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់គណបកសយនោះសរុប)  
ការពប្ងឹងបណាថ ញគណបកស (យសែើនងឹ៤២% ឬ២៩យលើក) និងការចូលរមួយវទិកា 
ស្ថធារណៈ(យសបើនឹង៣%ឬ២យលើក) និងការចុោះមូលដ្ឋឌ នកបុងយគ្នលបុំណងអនថរាគមន៍
យសែើគ្នប មដលសរុបរូមមាន៣%(២យលើក)។ ចុំមណកការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាង

រា្សថគណបកសសមរងសុ៊ី កបុងយគ្នលបុំណងអមដុំយណើ រថាប កដ់កឹ្ុំខាងគណៈកមាែ ធ-ិ
ការខុមម្ហវល មនិបានទទួលពត្ម៌ានទកទ់ងនឹងការចុោះមូលដ្ឋឌ នយនោះយទ។ 
 ករណ៊ី ខលោះៗននការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថគណបកសសមរងសុ៊ីមាន
ដូចជា៖ អបកតុំណាងរា្សថ គ៊ីមសួរ ភ៊ីរទិិន យៅមណឍ លកុំពងោ់ម បាន្ុំមុខយគកបុងការ
ចុោះមូលដ្ឋឌ នកបុងចុំយណាមតុំណាងរា្សថបានចុោះមូលដ្ឋឌ នបានចុោះចុំនួន១២ដង កាល
ព៊ីនថងទ៊ី៨ មខតុលា នប ុំ២០១១ បានចុោះជបួកមែករយរាងចប្ក អឹម នងិ យវ   ប្បមាណជាង
២០០០្កម់ដលបានយធវើកូដកមែ ទមទរយអាយយរាងចប្កបនថការង្ហរដល់ប្ករមសហ-
ជ៊ីប មដលយរាងចប្កបានបចឈបយ់ដ្ឋយស្ថរការយរ ើសយអើង នងិទមទរសុុំឲ្យយរាងចប្ក
ទទួលយកនូវយសចកថ៊ីយសបើសុុំ៧ចុំនុចយទៀត មដលជាលកខខណឍ សុំរលួដល់កមែករ។ 
 -ការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់តុំណាងរា្សថគណបកសសិទនមិនុសស (៣រូប ចុោះបានសរុប 
១៤៩យលើក)៖ តុំណាងរា្សឋគណបកសសិទនមិនុសសបានយផ្ទឋ តយលើចុោះសួរសុខទុកខ-    
មចកអុំយណាយមដលមានដល់យៅ៧៩% (១១៧យលើក) ននការចុោះមូលដ្ឋឌ នសរុប
របស់គណបកសយនោះ។ ការចុោះពប្ងឹងគណបកសមាន២១% (៣១យលើក) និងចូលរមួជា
វាគែិនយៅយវទិកាស្ថធារណៈ១% (១យលើក)។  
 គណៈកមាែ ធកិារខុមម្ហវលមនិបានទទលួពត្ម៌ានទកទ់ងនឹងការចុោះមូល-
ដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថគណបកសសិទនិមនុសសកបុងយគ្នលបុំណងជយួ អនថរាគមន៍
បញ្ហា របស់ប្បជាពលរដឌ នងិកបុងយគ្នលបុំណងអមដុំយណើ រថាប កដ់ឹក្ុំរបស់ខលួនយ្ោះ
យទ។ 
 ករណ៊ី ខលោះៗននការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថគណបកសសិទនមិនុសសមាន
ដូចជា៖ អបកតុំណាងរា្សថ កមឹ សុខា មកព៊ីមណឍ លកុំពងោ់ម បាន្ុំមុខយគកបុងការ
ចុោះមូលដ្ឋឌ នកបុងចុំយណាមតុំណាងរា្សថបានចុោះមូលដ្ឋឌ ន និងកបុងបកសរបស់ខលួនបាន
ចុោះចុំននួ៧១ដង។ កាលព៊ីនថងទ៊ី១៧ មខវចិឆិកា នប ុំ២០១១ អយចច ើញចូលរមួប្បជុុំយៅឃុុំ
កុំពងប់្បាុំងប្សរកពារាុំង យគ្នលបុំណងសុំយណោះសុំណាល នងិសួរសុខទុកខយភញៀវចូល
រមួប្បមហល៥០០្ក។់ 

-ការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់តុំណាងរា្សថគណបកសនយរាតថមរណឫទន ិ(១រូប ចុោះបាន១
យលើក)៖ ខុមម្ហវលទទលួបានពត្ម៌ានមតការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថ
សរុប១យលើកកបុងយគ្នលបុំណងចុោះសួរសុខទុកខប្បជាជន(១យលើក) ។  

ករណ៊ី ខលោះៗននការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថគណបកសនយរាតថមរណឫទនិ
មានដូចជា៖ អបកតុំណាងរា្សថ យៅ រា ន៊ី បានអយចច ើញសុំយណោះសុំណាល និងសួរ
សុខទុកខប្បជាពលរដឌមានយភញៀវចូលរមួ៦០០្កក់បុងយ្ោះមានមចកយស្ថហវុយបនថចិ
បនថូចផងយៅឃុុំស្ថវ យអនធរប្សរកស្ថវ យអនធរយខតថនប្ពមវង កាលព៊ីនថងទ៊ី២២ មខតុលា 
នប ុំ២០១១៕ 

សោលបំណងននការចុោះមូលដ្ឋឋ នទងំ 
៤២៧សលើក្របេត់ំណាងរាស្តេរទងំ៦៣របូ 

គណបក្សនសោ យ  

 
៤៦របូ 

 
១៣ របូ 

 
៣ របូ 

 
១ របូ 

េរបុសោល
បំណង 

  

ស្ថកសួរសុខទុកខមចកអុំយណាយ និងការសយមាព ធ
សមទិនផល្្ 

១៣៥ 

(៦៥%) 
៣៦ 

(៥២%) 
១១៧
(៧៩%) 

១          
(១00%) 

២៨៩ (៦៧%) 

ការចុោះពប្ងឹងនផធកបុងនិងបណាថ ញគណបកស ៤១   (២០%) ២៩ (៤២%) ៣១(២១%) ០ ១០១ (២៤%) 

ការចុោះអមដុំយណើ រជាប្ករមឬអមដុំយណើ រថាប កដឹ់ក្ុំ ២៨  (១៣%) ០ ០ ០ ២៨ (៦%) 

ការចូលរមួកបុងយវទិកាស្ថធារណៈ ៤ (២%) ២(៣%) ១(១%) ០ ៧ (២%) 
ការអនឋរាគមននិ៍ងយដ្ឋោះប្ស្ថយបញ្ហា ្្ ០ ២(៣%) ០ ០ ២ (១%) 

េរបុសោលបំណងតាមគណបក្ស ២០៨ ៦៩ ១៤៩ ១ ៤២៧ (១០០%) 

តារាងទ៊ី៤៖ យគ្នលបុំណងននការចុោះមូលដ្ឋឌ នរបស់អបកតុំណាងរា្សថតាមគណបកស 



 

 
 

កូន ៖ ពុក... ខញុ ុំឆងល់ណាស់ ! យគថា មនុសសអពាប្កឹត ហបឹងមាននយ្ោ ងយម ច ? 
ឪពុក ៖ ហអ... មនុសសអពាប្កឹត គឺជាមនុសសមដលមានការគ្នុំប្ទចាស់លាស់ ព៊ីអបក
នយោបាយ និងម្នថ៊ីថាប កខ់ពស់ននគណបកសនយោបាយណាមយួ... 
កូន ៖ ហាអ  ! ខញុ ុំយៅមតមនិសូវយល់... យៅ 

ស្ថលាយរៀន យលាកប្គូ បានប្បាបថ់ា មនុសសអពាប្កឹត គឺមនុសសសទិតយៅកណាថ ល មានជុំហរមនិលយមអៀង... 
ឪពុក ៖ កូនឯងប្តូវយល់ យមយរៀនកបុងស្ថលា វាយផសង... ការអនុវតថកបុងសងគមវាផសងឹ... និយមនយ្ វាយប្បើខុសគ្នប
តាមបរបិទសងគម។ សមយ្ឥឡូវ មនុសសអពាប្កឹត ប្តូវបានដ្ឋកយ់ ែ្ ោះ យដ្ឋយអបកនយោបាយ អ៊ីចឹង មនុសស
អពាប្កឹត ទល់មតមានគណបកសនយោបាយឈបោះយនប តគ្នុំប្ទយទើបបាន... 
កូន ៖ យនោះប្បមហលមកព៊ីខញុ ុំមនិទនម់ានបទពិយស្ថធនក៍បុងសងគម... 

Google : comfrel 

facebook.com/comfrel 

twitter.com/COMFREL 

comfrel@online.com.kh  

សមូចលូរមួចចករលំលកទរឿងកលំលែងខ្ ែ ីនិងរបូភាពចលែកៗកនុងព្ពឹតតបិព្ត អ្នកឃ្ែ ទំមើល សព្ាបទ់លខ្បនតបន្ទា ប.់.. 

     កុំពុងមតយបើកម ូតូមកដល់ផលូវបុំមបកចូលវាលមប្ស ្យ ចូច បងអងម់ ូតូ យហើយ
ឈបម់យួសនធុោះ... 
្យ បលយ ៖ យម ចឈបម់ ូតូយធវើអ៊ី ?  
្យ ចូច ៖ អញកុំពុងមតគិតថា អញប្តូវបងខុំចិតថយធវើដុំយណើ រកាតវ់ាលមប្ស... 
្យ បលយ ៖ ចុោះផលូវលអមានយម ចមនិយៅ ? ផលូវកាតវ់ាលមប្សហបឹងដូចជា ស្ថង ត់
ណាស់ណា ឯងមនិខាល ចយោរយទអ៊ី ? 
្យ ចូច ៖ ប្បថុយមថងយៅវុ ៊ីយ យលាកយោរ យូរៗអាចជបួមតមថងយទ មតយបើប ូល៊ីស
ចរាចរយៅោមប ុសថិ៍ខាងមុខយ្ោះវញិ ជបួរាល់នថង ! មុខអាមដលៗ... 
្យ បលយ ៖ មានមកួ មានកចចក.់.. ឯងយៅខាល ចប ូល៊ីសចរាចរយទៀត ? 
្យ ចូច ៖ ជិោះយគចឱ្យនង យយៅលអជាង យប្ពាោះយលាកប ូល៊ីសអស់ហបឹង នថងណា
ទុំយនរខាល ុំង យៅឯង ទមទរកបណ្ត យបើកបរម ូតូ យដើមផ៊ីផ្ទក យលង... 
្យ បលយ ៖ មមនកអ៏៊ី ???  

 
យៅកបុងអងគប្បជុុំគណបកសថាប កឃុ់ុំមយួ... 
ប្បធានបកសឃុុំ ៖ អស់យលាកទុំងអស់គ្នប  បនថិចយទៀតយនោះនឹងមានការយបាោះយនប ត
ប្ករមប្បឹកាឃុុំ សង្ហា ត ់យហើយកជ៏ាការអនុវតថប្បជាធិបយតយយតាមមបបប្បពន្នវមិជឈ
ការមដរ... 
សមាជិកបកស ៖ អវ៊ីយៅយលាកប្បធាន មដលយៅថា ប្បពន្នវមិជឈការ យ្ោះ ? 
ប្បធានបកសឃុុំ ៖ បាទ គឺជាការយផធរអុំណាចសយប្មចចិតថ និងហិរចដ វតទុសប្មាប់
អភវិឌណមូលដ្ឋឌ ន ព៊ីថាប កក់ណាថ លយៅថាប កមូ់លដ្ឋឌ នឃុុំ សង្ហា ត។់ 
សមាជិកបកស ៖ អ៊ីចឹង យបើខញុ ុំជាបយ់នប តយ្ោះ ខញុ ុំមានអុំណាចសយប្មចកិចចការង្ហរមូល
ដ្ឋឌ ន តាមតប្មូវការរបស់អបកភូមយិហើយ ? 
ប្បធានបកសឃុុំ ៖ មនិប្បាកដអ៊ីចឹងទុំងប្សរងយទ យប្ពាោះយបើចងឈ់រយ ែ្ ោះយបាោះយនប ត 
ប្តូវបង្ហា ញព៊ីភកថ៊ីភាពចុំយពាោះបកសយយើងជាមុនសិន... 
សមាជិកបកស ៖ យទោះប៊ីជាោ ងណា យយើងខញុ ុំសូមយបថជាញ ចិតថអនុវតថតាមការមណ្ុំ
របស់យលាកប្បធានបកសជានិចច... 
ប្បធានបកសឃុុំ ៖ និោយអ៊ីចឹងបានប្តឹមប្តូវ... 



រដវូភរ  
(បទរក្បចរក្វាឡបមាក្យ១២ថមី) 

១. រដូវភរ គរមនុសសម្មន  ជាទំលាប ់ជាបរ់បចំ 
ភូតមនិសំា រ នំន មំតក ប កបតមា ក កាកអ្ំណាច 

ចិតតបឃ្របៅ បៅជាសលូត បូតដ្ឋក្ប់សនរ៍ បរបឈបក់ាច ហាក្ខ់លប
ខាល ច អាចលនត់ួ គួរសមណាស់ ចាស់ខាកបរៅ។ 

 

២. បតក្នុកចិតត ពិតមនិងាយ ទាយលបចិបសនៀត ប្លៀតមនិដឹក 
បភលចសញ្ច ឹក នឹកចញ់ក្ល ខវល់បពលបរកាយ បសាយបសាក្បៅ 

បបើបយើកលងក ់លកល់បចិលបកួ លួកអ្កវរ លអខាកបរៅ 
បយើកពិតបៅត  បលល តាមបគ បររអ្តួឫទធិ គិតខុសគូស។ 

 

៣ . មយួសនលឹក្ នឹក្គិតបៅ រតូវវភិាគ បររៀក្បរតុការណ៍ 
កុ្ំសាម នណា ថាសបាយ កាយសុខសានត  នយូរនុោះ 
អ្វីក្ប៏រប បក្ដូចបភលៀក បទៀកទាតរ់ម ន ហា៊ា នប ក្មនុសស 
គិតមុនគូស បនោះមនិខុស ដុោះបញ្ហា  ណាអ្នតរាយ។ 

 

៤. អ្នក្បរៅ.ក្នុក កុ្កកាច់រន  ជាទំលាប ់ជាបរ់បច ំ
បគមនិសំា ចភំូតភរ គរផតុ ំខឹក របឹកបក្រសាយ 

លអមា កម្មន ក្ ់ជាក្ម់និងាយ ទាយទឹក្ចិតត ពិតរគបក់ាយ 
បតកុ្ំសាត យ ណាយឈបប់របើ បបើរក្ុមពួក្ លក្ក់្ាលបយើក។ 

 

នថងចនទ ័ទី២៥ បខតុលា នន ២ំ០១១  
ក្វបីខតតសទឹកបរតក លឹម ចបំរ ើន 

ណសរីភាព 
បបើបធវើអ្វីមយួ     បៅខវល់ចិតតរពួយ     រតូវការអ្នុញ្ហា ត 
បបើមនិសំុបទ     មនិ នដ្ឋច់ខាត     រតូវម្មនបត ់ទ 

បទើបអាចបធវើ ន។ 
បបើោ កដូបចនោះ     សូមរួយ រោិះរតិោះ     ររន់ជាលំបអាន 

ម្មនបសរឬី     បបើឱ្យបទើប ន     ខ្ុ ំគិតថា រម ន 
បសរភីាពអ្វីបទ។ 

ពិតបរើយមនិ ន     បធវើប ោះាល់រ ណ     សិទធិបសរបីគ 
រដឋរតូវការារ     បដ្ឋយរតូវសបសរ     ចកជាចាបប់ចបរ 

ដ្ឋក្ប់ទាសអ្នក្ ល្ ន។ 
បតបបើរម នចាប ់    រដឋអាកចកចប ់    បៅថាបំាន 
បសររីបជា     បដលធមមនុញ្ាម្មន     រដឋបបបនឹករម ន 

បសរភីាពអ្វីបឡើយ។ 
 

ក្វ ី៖ បមធាវ ីសុក្ សំបអ្ឿន 
(១៩ មក្រា ២០១១) 

“មបនគតិ គឺសំខានជ់ាកចំបណោះដឹក” 
“Imagination is more important than knowledge”—

Albert Einstein 
“អ្នក្បក្ើតមក្បដ្ឋយរម នអ្វីជាបនឹ់កខលួ នបទ បតអ្នក្នឹក
សាល បប់ៅវញិជាមយួនឹក ប ម្ ោះរបស់អ្នក្ ដូបចនោះ កំុ្
ឱ្យប ម្ ោះបនោះ ររនប់តជា ាក្យមយួ ចូរបធវើវាឱ្យបៅ
ជា របវតតិសាស្រសតមយួ“ 
“You are born without anything but you die with your 

name, so don’t let that name be just a WORD, make it 

a HISTORY” -Adolf Hilter  

http://limchamroeundotwordpressdotcom.wordpress.com/2011/10/27/%e1%9e%9a%e1%9e%8a%e1%9e%bc%e1%9e%9c%e1%9e%97%e1%9e%9a/


គណៈក្មមការរពឹតតិបរត 
 

១» លោក គល ់បញ្ញា   ទ៊ីប្បឹកាផថល់យោបល់ 

២» លោក ចន្ា ័ដារទិធ ប្បធានពត្ម៌ាន និងការផាយ 

៣» លោក ព្រ ីរ ភក្រកត ័ អបកនិពនន និងរច្ទុំព្រ 

៤» យលាក ជិន្ រ ខ ម យលខាការផាយ 

៥» លោក រងួ មរឿន្ យលខាការផាយ 

៦» កញ្ញា   រនិ្ា ប ណ្ណិ កា យលខាការផាយ 
អាសយដ្ឋឌ ន៖ ផធោះយលខ១៣៩ ផលូវ.១២១ សង្ហា តទ់ឹកលអក១់ 
ខណឍ ទួលយគ្នក រាជធាន៊ីភបុំយពញ ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ទូរសពធ ្      ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ 
ទូរស្ថរ      ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 
អុ៊ីមម ល        ៖ comfrel@online.com.kh 
យគហទុំពរ្    ៖ www.comfrel.org 
ប្បអបស់ុំបុប្ត៖ ១១៤៥ 

សេចក្តីជូនែំណឹង 
 

ប្ពឹតិថបប្ត អ្នក្ឃ្ល សំមើល ផលិតយឡើង យដើមផ៊ីផសពវផាយពត្ម៌ាន
យបាោះយនប ត បុំយពញចយ ល្ ោះពត្៌មានរវាងប្បជាពលរដឌ និងអបក
តុំណាងរា្សថ ថាប ក់ដឹក្ុំ មដលពាកព់ននក្បុងការចូលរមួស្ថទ ប្ 
និងអភវិឌណសងគមប្បជាធិបយតយយ។  
 

ប្បសិនយបើយលាក យលាកប្ស៊ី អបក្ង កញ្ហដ  មានសុំណូមពរ ឬ
បុំណងចូលរមួយោបល់ ឬយសបើសុុំប្ពឹតថិបប្ត និងឯកស្ថរយផសងៗ 
មដលផលិតយដ្ឋយ ខុមថ្ស្តរវល សប្មាប់រកាទុក សូមទុំ្ក់
ទុំនងមកការោិល្យខុមម្ហវល ឬចូលមកកាន់ យគហទុំពរ្បស់ 
ខុមម្ហវល តាមអាសយដ្ឋឌ នដូចមដលបានផថល់ជូនយនោះ យយើងខញុ ុំ
នឹងយដ្ឋោះប្ស្ថយជូននូវរាល់បញ្ហា របស់យលាក អបក្ង កញ្ហដ  
យដ្ឋយយមប្ត៊ីភាព។   
  

            សូមអរគុណ ! 

ក»លតើអនកវាយតម្មលយ៉ាងណាចំល ោះ
អតថបទសរាប់លលខ ៤៧លនោះ ? 
 ១. លពញចិតត 
 ២. ធមមតា 
 ៣. គួរកកករប 
របសិនលបើ គួរកកករប សូមលរៀបរាប់ ៖
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ខ»លតើអនកលរបើរាស់រពឹតតិបរត អនកឃ្ល  ំ
លមើល កនុងលោលបំណងអវីកែរ ? 
 ១. ការលាោះលនន ត/តំណាងរាស្រសត 
 ២. កំសានត 
 ៣. ឯកសារលយង 

គ»លតើអនកធ្លល ប់ទទួលានរពឹតតិបរត អនក
ឃ្ល លំមើល តាមរយៈអវី ? 
 ១. ការកចកជូនជារពឹតតិបរត 
 ២. លគហទំព័រ 
 ៣. អីុកម៉ាល 
 
ឃ»លតើព័ត៌ាន ឬអតថបទរបលភទណា 
កែលអនកចង់ានពី រពឹតតិបរត អនកឃ្ល ំ
លមើល ? 
 ១. ព័ត៌ានរបជាធិបលតយយ 
 ២. ចាប់ និងបទបបញ្ាតតិថមីៗ 
 ៣. លផេងៗ (សូមលរៀបរាប់) ៖ ....
........................................................
........................................................
............................................... 

ង»លតើអនកអាចផតល់ព័ត៌ានរតឡប់ 
ខលោះៗ អំពី អាយុ ទីតំាង និងមុខរបរ 
របស់អនកានកែរ ឬលទ ? 
 ១. អាយុ លរកាម ១៨ នន ំ 
 ២. អាយុពី ១៨ នន ំ - ២៧ នន ំ 
 ៣. អាយុលលើសពី ២៧នន ំ 
 ៤. រស់លៅភនំលពញ 
 ៥. រស់លៅតាមបណាត លខតត 
 ៦. ជា សិសេ/និសេិត 
 ៧. ជា បុគគលិករែឋ/ឯកជន 
 ៨. អត់ទាន់ានការងារលធវើ 
 ៩. លផេងៗ 
(.......................................................
........................................................
..............................................) 

សូមសលាក្អនក្ចាំណាយសេលសវលាទ្តឹមមួយនារ៊ី សែើមប៊ីចូលរួមអភិវឌ្ឍទ្េឹតតិបទ្តអនក្ឃ្ែ ាំ សមើល ឱ្យកាន់ដតទ្តូវចិតត 
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