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I. សង្ងេបលទ្ធផលរកង្ឃើញ  

 គណៈរម្មម ធិការង្ដើមផកីារង្បាោះង្នប តង្ោយង្សរ ី និងយុតថិធមង៌្ៅរមពុជា (ខុមហ្វ្រវល) គឺជាអងគការង្រៅ    
រោឌ ភបិាលហ្វដលអង្ងាតង្ៅង្លើការង្បាោះង្នប តតុំងពីនប ុំ ១៩៩៨ មរង្មលលោះ។ ខុមហ្វ្រវលបានង្ធវើការអង្ងាតការង្បាោះ
ង្នប តជាតិ ១៩៩៨ ២០០៣ និង២០០៨ និងបានង្ធវើការសង្ងាតការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើស ររុមរបឹរាឃុុំសង្កា ត់
អាណតថិទី៣ នប ុំ ២០១២ ង្នោះផងហ្វដរ ។ ខុមហ្វ្រវលរប៏ានង្ដើរតនួាទីយល ងសុំខានរ់បុងនាមអងគការសងគមសីុវលិ
ឯររារជតមរយៈការតស ូមតិ និងសរមមភាពអបរ់ ុំដទ៏ទង្ទៀតង្ដើមផងី្ធវើឲ្យម្មនរុំរតិសថងោ់រខពស់របុងដុំង្ណើ រការង្បាោះ
ង្នប ត ។ 

សរម្មបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិទី ៣ ង្នោះ ខុមហ្វ្រវលបានោរអ់បរសង្ងាតការណ៍
រយៈង្ពលហ្វវង និងខលីរបម្មណ ៥,៨៥២ នារ ់ រមួទុំងបុគគលិរ និងសម្មជិរ/សម្មជិកាអងគការមិនហ្វមនរោឌ ភិបា
លជាតិ និងអនថរជាតិ ហ្វដលរមួម្មន Center of indigenous Culture (PP), ររុមនិសសិតមរពីសរលវទិាល័យ
នីតិសា្សថ និងវទិាសា្សថង្សដឌរិចច (Rule), VBNK, សម្មគមរសាវរជាវ និងង្លើររុំពស់ចាបហ់្វខមរ, អងគការរមម
វធីិអភិវឌណនធ៍នធានយុវជន (YRDP), GADC (PP), RUPP, Disable Kong Pisey Kampong Speu, 
(KID), យុវជនហ្វខមរ និងការអភិវឌណនស៍ងគម (KYSD), អងគការភូមិខញុ ុំ(MVI), DPA (PP), NPA (PP), សម្មគម
យុវជនហ្វខមរ(KYA), មជឈមណឍ លរបជាពលរដឌង្ដើមផីអភិវឌណន ៍ និងសនថិភាព(PDP center), Forum Syd, 
Vigilance, Action for environment and community, KKKHRU, សម្មគមនង៍្ដើមផីអភិវឌណន ៍ និងការពារ
សិទនិមនុសសង្ៅរមពុជា (ADHOC), សមពន័នភាពង្ដើមផីអភិររសធនធានជលផល(FACT), សាលាភាសាអងង់្គលស 
និងរុុំពយទរ័, ចុំង្រ ើន្សថី  (Chamreoun Satrey), ររុមរទរទងភូ់មិ, Cesvi International Organization, 
មជឈមណឍ លអបរ់ ុំចាបស់ុំរាបស់រគមន ៍(CLEC) ។    

បនាធ បពី់បញ្ចបក់ារង្បាោះង្នប តនប ុំ ២០១២ ង្នោះហ្វដរ ខុមហ្វ្រវលបានររង្ឃើញជុុំវញិដុំង្ណើ រការង្បាោះង្នប តររុម
របឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិទី៣ ដូចខាងង្រកាម៖ 

១. បញ្ហា សន្តិសខុ៖ 
ខុមហ្វ្រវលសង្ងាតង្ឃើញតុំងពីការចុោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប ត និងការពិនិតយបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប ត ររូតដល់

បញ្ចបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិទី ៣ ម្មនររណីឃាតរមមទរទិ់នសរមមជនគណ
បរសនង្យបាយចុំននួ ៣ ររណី ង្បើង្ទោះបីជាពុុំទនម់្មនការសនបិោឌ នថា ររណីឃាតរមមទុំងង្នោះ បានពារព់ន័ន
ង្ៅនឹងឃាតរមមនង្យបាយយល ងណារង៏្ោយ ។  

ររណីង្រើតង្ ើងង្ៅង្ខតថង្កាោះរុង ឃាតរមមបាញ់សុំលាបង់្លើ ង្លារ ឈុត វុទនី របធានអងគការការពារ
ធនធានធមមជាតិ និងបរសិាទ ន ការបាញ់សុំលាបង់្ៅង្លើរុម្មរ ី ង្រង ចនាទ  អាយុ ១៤ នប ុំ ង្ៅង្ខតថររង្ចោះ ង្ោយ
រងរម្មល ុំងរបោបអ់ាវុធចុំរុោះ ការសុំង្រចឃុុំខលួនយល ងរបញាបរ់បញាល់ង្ៅង្លើតុំណាងសរគមនបឹ៍ងររច់ុំននួ ១៥ 
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នារង់្ោយសាលារាជធានីភបុំង្ពញ និងសរមមភាពបាញ់ប្ង្កា បបាតុរមមចុំង្ពាោះរមមការនីិចុំនួន ៣ នារង់្ៅង្ខតថ
សាវ យង្រៀង ហ្វដលជាការប្ង្កា បង្ោយរិងារបស់រងរម្មល ុំងរបោបអ់ាវុធមរង្លើបាតុរមមង្ោយសនថិវធីិរបុង
របង្ទសរមពុជា។ គណៈរម្មម ធិការខុមហ្វ្រវលយល់ង្ឃើញថា ររណីរិងាង្នោះអាចជោះឥទនិពលង្ៅង្លើ
បរយិកាសដុំង្ណើ រការង្បាោះង្នប ត ហ្វដលង្ធវើឲ្យរបជាពលរដឌម្មនការភយ័ខាល ចរបុងការង្របើរបាស់ង្សរភីាព            
បង្ញ្ជញមតិ និងង្សរភីាពរបមូលផថុ ុំង្ៅង្ពលង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត ។  

ខុមហ្វ្រវលម្មនការរពួយបារមភចុំង្ពាោះការគុំរាមរុំហ្វរង និងការង្ធវើទុរេបុរង្មបញង្ៅង្លើសរមមជន និងអបរ
នង្យបាយដូចជាររណី ការពយរួអភយ័ឯរសិទនិអបរតុំណាងរា្សថ ចាន ់ ង្ចង មរពីគណបរសសមរងសុ ីការគុំរាម
រុំហ្វរងដល់អាយុជីវតិមរង្លើង្លារ ម្មស សាផល មរពីគណបរសសិទនមនុសស និងការចាបខ់លួនង្លារ ម្មស 
ង្បលង មរពីគណបរសសមរងសុមុីន និងង្រកាយការង្បាោះង្នប ត ហ្វដលទុំងង្នោះអាចឲ្យជោះឥទនិពលដល់ការង្បាោះង្នប ត
របរបង្ោយង្សរ ីនិងយុតថិធម ៌។  
២. អពារឹត្យភាពកនងុការង្ររើរាសនធន្នរន្របសនរឋ  

ធនធានរបស់រដឌរូមទុំងការរ ុំង្លាភបុំពានរទពយសមផតថិ និងធនធានមនុសសរបស់រដឌ រតូវបានយរមរង្របើ
របាស់របុងសរមមភាពគណបរសរបជាជនរមពុជា ។  
 ការសង្ងាតចាបពី់ទថៃទី ១ ហ្វខរញ្ញដ  នប ុំ ២០១១ ដល់ទថៃទី ១៧ ហ្វខឧសភា នប ុំ ២០១២ ការរ ុំង្លាភបុំពាន
រទពយសមផតថិ និងធនធានមនុសស ឬម្នថីរបស់រដឌចុំនួនរបម្មណ ៥០០ ររណី ង្បើង្ទោះបីជារយៈង្ពលង្រកាយង្នោះ
ម្មនការថយចុោះនូវការបង្កា ញតនួាទីរដឌរបស់ម្នថីរាជការង្ៅរបុងរបពន័នផសពវផាយង្ៅរុំ ុង  ង្ពលង្ធវើសរមមភាព
គណបរសនង្យបាយរង៏្ោយមុនការង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត ។ ម្មន ២៩ ររណី ហ្វដលធនធានមនុសសរបស់រដឌ 
បានង្ធវើសរមមភាពង្ឃាសនាបុំង្រ ើគណបរសរបជាជនរមពុជា របុងរុំ ុងង្ពលទនការង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តផលូវការ និង
តមរយៈការសង្ងាតង្ោយផ្ទធ ល់របស់អបរសង្ងាតការណ៍ខុមហ្វ្រវលរបុងរុំ ុងង្ពលង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តង្នោះហ្វដរ 
ម្មន ៣២ ររណី ហ្វដលម្នថីរាជការសីុវលិ អាជាញ ធរហ្វដនដីរគបល់ុំោបថ់ាប រ ់នគរបាល ម្នថីតុលាការ រងង្យធ
ពលង្ខមរភូមនិធ ង្មភូម ិ អនុភូម ិ និងសម្មជិរភូមចូិលរមួរបុងសរមមភាពង្ឃាសនាគណបរសកានអ់ុំណាច ហ្វដល
របុងង្នាោះម្មនង្ខតថង្កាោះរុង រពោះវហិារ ង្ពាធិសាត ់រតនគិរ ីនិងទរពហ្វវង ។ ជាពិង្សសការសង្ងាតង្ឃើញម្មនការង្របើ
របាស់យនជុំនិោះហ្វដលម្មនសាល រសញ្ញដ រដឌ ង្របើរបាស់ជាមង្ធាបាយង្ឃាសនាម្មន ៩ ររណី ហ្វដលង្រើតង្ៅង្ខតថ
រតនគិរ ីរុំពងន់ប ុំង និងហ្វរប ។  
ឧទររណ៍ៈ ង្ៅទថៃទី ២១ ហ្វខ ឧសភា នប ុំ ២០១២ នាយឧតថមង្សនីយ ម្មស សុភា និងង្លារ អ ុ៊ុំ ម្មល រាល  
អភបិាលង្ខតថរពោះវហិារ បានង្ធវើការដឹរនាុំរបជុុំជាមយួសម្មជិរ/សម្មជិកា គណបរសរបជាជនរមពុជា ង្ខតថរពោះ
វហិារ និងទថៃទី ០១ ហ្វខមថុិនា នប ុំ ២០១២ អភបិាលង្ខតថហ្វរប ហាស់ សាង្រ លត ចូលរមួង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តង្រជើស
ង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំ  សង្កា តអ់ាណតថិទី ៣ ង្ៅង្ខតថហ្វរប ។      

ខុមហ្វ្រវលបានសិរាង្រើយររង្ឃើញថា បទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិរបស់គណៈរម្មម ធិការជាតិង្រៀបចុំការង្បាោះ
ង្នប ត  )គ.ជ.ប(  របការ៨.៧ ទនបទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិសរម្មបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តន់ប ុំ 
២០១២ ហ្វដលមនិរសបតមចាបម់យួចុំននួង្ោយបានអនុញ្ញដ តសរមមភាពគណបរសនង្យបាយរបស់ម្នថីរដឌ 
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បនាធ បពី់បញ្ចបង់្ម្មល ងង្ធវើការ ឬសទិតង្រៅង្ម្មល ងការង្ករ ។ ម្នថីរាជការសីុវលិ អាជាញ ធរហ្វដនដី រគបល់ុំោបថ់ាប រ ់រង
ង្យធពលង្ខមរភូមនិធ រងនគរបាលជាតិ និងម្នថីតុលាការអាចចូលរមួរបុងសរមមភាពង្ឃាសនាគុំរទចុំង្ពាោះ
គណបរសនង្យបាយណាមយួ ឬង្បរេជនណាម្មប រ ់បលុហ្វនថមនិរតូវង្សលៀរពារឯ់រសណាឌ ន ឬ/និងមនិរតូវម្មនអាវុធ
ជាបនឹ់ងខលួនង្ ើយ។ ម្នថីរបស់រដឌរបរពឹតថង្លមើសនឹងរបការ ៨.៧ង្នោះរតូវទទលួង្ទសដូចម្មនហ្វចងរបុងម្មរត 
១៣១ ទនច.ប.ត. (ចាបស់ថីពីការង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថ) ។ បលុហ្វនថរបការង្នោះមនិរតូវបានហ្វចងដូចគប ជាមយួនឹង 
ចាបស់ថីពីគណបរសនង្យបាយ (១៩៩៧) និងចាបស់ថីពីសរលរេនថិរៈម្នថីរាជការសីុវលិ និងចាបស់ថីពីលរេ 
នថិរៈរងង្យធពលង្ខមរភូមនិធ ហ្វដលបានហាមឃាតម់្នថីរាជការសីុវលិ រងរម្មល ុំងរបោបអ់ាវុធ នគរបាលជាតិ 
និងម្នថីតុលាកាអនុវតថនូវសរមមភាពគុំរទគណបរសនង្យបាយណាមយួង្ ើយ។  

គ.ជ.ប បានបរហ្វរបអពយររិតយភាពជាពីរ និយម ឬសថងោ់ពីរ ហ្វដលខុសគប រវាងម្នថីរដឌ និងអងគការង្រៅ  
រោឌ ភបិាល ង្ធវើសរមមភាពទរទ់ងង្ៅនឹងការង្បាោះង្នប ត និងសរមមភាពនង្យបាយហ្វដលោរចូ់លង្ៅរបុងបទ
បញ្ញជ  និងនីតិវធីិរបស់ខលួន។ ង្ពលង្វលារបស់អងគការង្រៅរោឌ ភបិាល និងសម្មគមរបុងរសុរមនិបានង្លើរហ្វលង
របុងការង្ធវើសរមមភាពនង្យបាយបនាធ បពី់បុំង្ពញង្ម្មល ងការង្ករ ឬង្រៅភាររិចច។  
៣. ការចុុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នន ត្/បញ្ជ ើង្ ម្ ុះង្ ុះង្នន ត្/ការចចកចាយបណ័្ណ ពត័្ម៌ាន្អនកង្ ុះង្នន ត្ ន្ងិ
ការង្ចញលខិិត្បញ្ហជ កនអត្តសញ្ហា ណ្បង្ររើឲ្យការង្ ុះង្នន ត្ 

ការចុោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប តនប ុំ ២០១១ សរម្មបប់ង្រមើឲ្យការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តន់ប ុំ 
២០១២ បានបញ្ចបង់្ោយគណៈរម្មម ធិការង្រៀបចុំការង្បាោះង្នប តររុមរបឹរាឃុុំសង្កា ត ់និងង្សមៀនមយួចុំននួធុំបាន
ខិតខុំ និងបុំង្ពញតនួាទីង្ោយចុោះង្ ម្ ោះអបរង្បាោះង្នប តបានជាង ១៩២% (ចុំននួ ៩១៥,១៧៨ រូប) ទនចុំននួបាល ន ់
របម្មណទុរ (៤៧៦,០៣៧រូប) និងការលុបង្ ម្ ោះង្ចញពីបញ្ជ ីង្បាោះង្នប តសុំរាបន់ប ុំ ២០១១ គឺ ២៧០,៦០៥
នារ ់។ ជាសរុបចុំននួង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីង្បាោះង្នប តនប ុំ ២០១១ ម្មន ៩,២០៣,៤៩៣នារ ់ ហ្វដលង្លើសពីចុំននួអបរ
ម្មនសិទនិង្បាោះង្នប តសរុប ៤% ។ ខុមហ្វ្រវលបានង្ធវើការរសាវរជាវង្ោយររង្ឃើញថារបម្មណ ១៧% ង្សមើនឹង 
១,៥លាននារម់និរតូវបានររង្ឃើញង្ ម្ ោះ ឬង្ ម្ ោះទុំងង្នាោះរតូវបានផ្ទល ស់បថូរទុំងរសុង ង្រើយអាចរបឈមនឹង
បញ្ញា របុងទថៃង្បាោះង្នប ត ។ ង្ោយយល់ង្ឃើញថាចុំនួនង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីង្បាោះង្នប តនប ុំ ២០១១ ម្មនចុំននួង្លើសពី
ចុំននួអបរម្មនសិទនិង្បាោះង្នប តសរុប ខុមហ្វ្រវលបានង្ធវើការសិរារសាវរជាវង្ៅង្លើបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប តនប ុំ 
២០១១ ង្ៅសង្កា តបឹ់ងទុំពុន ខណឍ ម្មនជយ័ រាជធានីភបុំង្ពញ ។ ការសិរាររង្ឃើញថា របុងចុំង្ណាមង្ ម្ ោះ
ចុំននួ ៤,១៧៨នារប់ានររង្ឃើញង្ ម្ ោះសធួនចុំននួ ១២៧នារ ់ (២៥៦ ង្ ម្ ោះ ង្សមើនឹង ៣%ទន៤,១៧៨នារ)់ 
ហ្វដលរបុងង្នាោះង្ៅសង្កា តបឹ់ងទុំពុនម្មនចុំននួអបរង្បាោះង្នប តសរុប ៣៣,៤៧៥នារ ់ និងម្មនការយិល័យចុំនួន 
៥២ ។  

ការសង្ងាតង្ឃើញថា ដុំង្ណើ រការទនការហ្វចរបណ័ត ពត័ម៌្មនង្នោះមនិបានរបរពឹតថង្ៅដូចអវីហ្វដលភាគីពារព់ន័ន
រ ុំពឹងទុរង្នាោះង្ទ ង្រពាោះថាអបរម្មនតនួាទីហ្វបងហ្វចរ ជាពិង្សសអាជាញ ធរមូលោឌ នម្មនការង្រ ើសង្អើងរបុងការហ្វបងហ្វចរ 
និងបានង្របើរបាស់វាសរម្មបផ់លចុំង្ណញនង្យបាយវញិ។ ង្បើង្យងតមលទនផលទនការហ្វចរបណ័ត ពត័ម៌្មនជូន
អបរង្បាោះង្នប តនប ុំ ២០១២ របស់គ.ជ.ប ង្ចញង្ៅទថៃទី ១៩ មថុិនា នប ុំ ២០១២ គឺហ្វចរបានរបម្មណ 
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៨,០០០,៥៨៨% ង្សមើនឹង ៨៦,៩៣% ង្រើយចុំននួង្ៅសល់ ១,២០២,៩០៥នារ ់ បលុហ្វនថខុមហ្វ្រវលង្ៅហ្វតម្មន
ការរពួយបារមភ ចុំង្ពាោះអបរមនិបានទទលួបណ័ត ពត័ម៌្មនង្នោះអាចយល់រច ុំថា ពរួង្គមនិអាចង្បាោះង្នប តបាន 
របសិនង្បើគម នបណ័ត ពត័ម៌្មន ។ ចុំង្ពាោះង្ខតថហ្វដលហ្វចរង្រចើនជាងង្គគឺង្ខតថសាវ យង្រៀង ចុំននួ ៩៤,៣៧% និងរាជ
ធានីភបុំង្ពញរតូវបានហ្វចរបានតិចជាងង្គចុំននួ ៧៣,៥២%។ 

ការង្ចញទរមងថ់មីគឺលិខិតបញ្ញជ រអ់តថសញ្ញដ ណសរម្មបប់ង្រមើឲ្យការង្បាោះង្នប ត ហ្វដលជុំនសួឲ្យទរមង ់
១០១៨ ចាស់ គឺរតូវបានង្មើលង្ឃើញថា ម្មនភាពមនិរបររតីជុុំវញិដុំង្ណើ រការទនការង្ចញទរមងង់្នោះ ង្បើង្ទោះបី
ជានីតិវធីិទនកាង្ចញទរមងថ់មីហារម់្មនភាពតឹងរងឹ និងចាស់លាស់ជាងមុន បលុហ្វនឋតអួងគហ្វដលរតូវបានរបគល់សិទនិ
ឲ្យង្ចញទរមងង់្នោះគឺដហ្វដល ង្ពាលគឺង្មឃុុំ ង្ៅសង្កា ត ់ ហ្វដលមនិម្មនការទុរចិតថពីសុំណារគ់ណបរស
នង្យបាយ និងអងគការសងគមសីុវលិ ង្ោយង្មឃុុំ ង្ៅសង្កា តខ់លោះមនិអនុញ្ញដ តឲ្យអបរសង្ងាតការណ៍ខុមហ្វ្រវល
ពិនិតយគល់បញ្ជ ីរបុងការង្ចញទរមងង់្នោះ។ ង្យងតមរបាយការណ៍របស់គ.ជ.ប សថីពីការង្របើរបាស់លិខិតបញ្ញជ រ់
អតថសញ្ញដ ណសរម្មបប់ង្រមើឲ្យការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិទី ៣ ង្ចញង្ៅទថៃទី ២៤ 
ហ្វខមថុិនា នប ុំ ២០១២ លិខិតបញ្ញជ រអ់តថសញ្ញដ ណសរម្មបប់ុំង្រ ើឲ្យការង្បាោះង្នប តបានង្ចញរបម្មណ 
១,០៩៨,៨៩៣ ង្ៅទូទុំងរបង្ទសហ្វដលរមួទុំងការផថល់ឲ្យរុំ ុងង្ពលចុោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប ត និងង្ពលង្បាោះ    
ង្នប ត។ 
៤. ការចុុះង្ ម្ ុះង្បកេជន្គណ្បកសន្ង្ោ យ ន្ិងលទ្ធផល 
 ដុំង្ណើ រការចុោះង្ ម្ ោះគណបរសនង្យបាយរតូវបានសង្ងាតង្ឃើញថា ម្មនភាពរលូន ង្បើង្ទោះបីជាគណ
បរសនង្យបាយមយួចុំននួបានជបួការលុំបាររបុងការបុំង្ពញលរេខណេ របុងការចុោះបញ្ជ ីង្បរេជនគណបរសនង្យ
បាយ។ ជាសរុបម្មនគណបរសចុំនួន ១០បានចុោះង្ ម្ ោះរបុងង្នាោះគណបរសរបជាជនរមពុជាបានោរង់្បរេជនបាន
រគប១់,៦៣៣ ឃុុំសង្កា តគ់ណបរសសមរងសបីាន១,៦១៥ឃុុំសង្កា ត ់ គណបរសសិទនិមនុសសបាន ១,០៧០ឃុុំ
សង្កា ត ់ គណបរសរ វុនសិុនបិុចបាន ១,៤១៣ ឃុុំសង្កា ត ់ គណបរសនង្យបាយនង្រាតថមរណឬទនិបាន ១,០២៩
ឃុុំសង្កា ត ់ គណបរសសញ្ញជ តិរមពុជាបាន ២២៥ ឃុុំសង្កា ត ់ គណបរសសមពន័នរបជាធិបង្តយយបាន ៩ ឃុុំសង្កា ត ់
និងគណបរសនង្យបាយចលនារបជាធិបង្តយយបាន ២ ឃុុំសង្កា ត។់ គណបរសនង្យបាយទុំង ១០ បានចុោះ
ង្ ម្ ោះរបរួតរបហ្វជងង្រើយបានោរង់្បរេជន និងង្បរេនារចីុំននួជាង ១១១,០៥៦នារ ់ (្សឋី ២៨,៤៨១នារ)់ 
និងរបុងចុំង្ណាមគណបរសហ្វដលបានោរង់្បរេជនទុំងអស់ ង្លើរហ្វលងគណបរសរបជាជនរមពុជាបានង្លើរង្ ើង 
និងសង្ងាតង្ឃើញថា សុទនហ្វតម្មនបញ្ញា លុំបាររបុងការហ្វសវងររង្បរេជនមរឈរង្ ម្ ោះ។ 
 របុងការចុោះបញ្ជ ីង្បរេជនគណបរសនង្យបាយ គ.ជ.ប បានសង្រមចលុបង្ ម្ ោះង្បរេជនឈរង្ ម្ ោះង្បាោះ
ង្នប តទនគណបរសនង្យបាយចុំននួ ២៥នារ ់ហ្វដលម្មនអាយុមនិរគប២់៥នប ុំ និងបានលុបង្ ម្ ោះចុំននួ៣៨នារ ់
ហ្វដលម្មនង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីង្បរេជនទនគណបរសនង្យបាយង្លើសពីមយួ។ 
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៥. ររពន័្ធផសពវផាយ 
ការសង្ងាតង្ឃើញថា របពន័នផសពវផាយ (ទូរទសសននិ៍ងសារពត័ម៌្មន) ឯរជនមយួចុំនួនមនិង្គរពតមបទ

បញ្ញជ  និងនីតិវធីិ ង្គលការណ៍ហ្វដលង្ចញង្ោយ គ.ជ.ប ។ ង្យងតមង្គលការណ៍របស់ គ.ជ.ប របុងង្ពល
យុទននាការង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តរបពន័នផសពវផាយរបស់រដឌ និងឯរជនរតូវហ្វតង្ធវើការហ្វបងហ្វចរឲ្យបានចាស់របុងការ
ផសពវផាយពត័ម៌្មនអុំពីសរមមភាពជាផលូវការរបស់តុំណាងរាជរោឌ ភបិាល និងសរមមភាពង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត
ហ្វដលង្ធវើង្ ើងរបុងនាមគណបរសនង្យបាយ ង្បរេជនឬអបរគុំរទណាមយួ។ របពន័នផសពវផាយពត័ម៌្មនរតូវផឋល់
ពត័ម៌្មនឲ្យបានរតឹមរតូវ មនិលុំង្អៀង និងង្ោយការថលឹងហ្វថលងឲ្យម្មនតុលយភាព។ របពន័នផសពវផាយទុំងង្នាោះបាន 
ង្ធវើការចារផ់ាយបុំង្រ ើឲ្យ ឬម្មនភាពលុំង្អៀងង្ៅររង្បរេជន និងគណបរសនង្យបាយមយួៗយល ងខាល ុំង ជា
ពិង្សសទូរទសសនទ៍ុំងអស់បនថង្ោយង្ឃាសនាឲ្យហ្វតគណបរសរបជាជនរមពុជា និងតិោះង្តៀនគណបរស
នង្យបាយរបរួតរបហ្វជងសុំខាន់ៗ យល ងចាស់ទដ។ 

ការសង្ងាតង្លើរបពន័នផសពវផាយរបុងអុំ ុងង្ពលពីទថៃទី ១៦ ហ្វខមររា ដល់ទថៃទី២៩ ហ្វខឧសភា នប ុំ
២០១២ បង្កា ញថា គណបរសរបជាជនរមពុជាកានអ់ុំណាច ង្ៅហ្វតទទួលបានការផសពវផាយង្រចើនជាងង្គ ជា
ពិង្សសតមរយៈរបពន័នផសពវផាយទូរទសសន ៍ និងរបពន័នផសពវផាយរដឌ ខណៈហ្វដលគណបរសមនិកានអ់ុំណាច
ង្ផសងង្ទៀតទទលួបាន ការផសពវផាយភាគង្រចើនរបុងរបពន័នផសពវផាយវទិយុឯររាជយ។ របុងរយៈង្ពលង្នោះហ្វដររបពន័ន 
ផសពវផាយទូរទសសនទ៍ុំង៣ ដូចជា ទូរទសសនជ៍ាតិរមពុជា (ទទរ) សីុធីអិន និងបាយន័ពត័ម៌្មនង្ៅហ្វតបនថ
ផសពវផាយលុំង្អៀងង្ៅកានគ់ណបរសកានអ់ុំណាច។  

របុងអុំ ុងង្ពលង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តពីទថៃ១៨ ហ្វខឧសភា ដល់ ០១ មថុិនា ការសង្ងាតង្ឃើញថារបពន័ន
ផសពវផាយទូរទសសនជ៍ាតិរមពុជា(ទទរ) ទូរទសសនសីុ៍ធីអិន ទូរទសសនប៍ាយន័ពត័ម៌្មន គណបរសរបជាជនរមពុជា 
រតូវបានផសពវផាយ ២ង្ម្មល ង ៣នាទី ២៨វនិាទី របុងនយ័វជិជម្មន ១នាទី ១០វនិាទី គណបរសសមរងស ី ១ង្ម្មល ង 
២៣នាទី ២៤វនិាទី របុងង្នាោះរបុងនយ័អវជិជម្មន ៤នាទី ៤៣វនិាទី (សីុធីអិន និងបាយន័ពត័ម៌្មន) គណបរសសិទនិ
មនុសស ១ង្ម្មល ង ៣៧នាទី ១២វនិាទី របុងនយ័អវជិជម្មន ១៤នាទី ៨វនិាទី (សីុធីអិន និងបាយន័ពត័ម៌្មន)      
គណបរសនង្រាតថមរណឬទនិ ១ង្ម្មល ង ២៣នាទី ២៤វនិាទី គណបរសរ ុនសិុនបិុច ១ង្ម្មល ង ២៤នាទី រឯីគណបរស
ង្ផសងង្ទៀតទទលួបានការផសពវផាយរបម្មណ ១ង្ម្មល ង ៣នាទីម្មប រ ់ ង្លើរហ្វលងហ្វតគណបរសសាធារណរដឌ    
របជាធិបង្តយយហ្វត ៣៩នាទីបលុង្ណាត ោះ។ 
 បលុហ្វនឋម្មនការភាញ រង់្ផអើល ង្សារសាឋ យ និងរពួយបារមភជាខាល ុំងមយួង្ទៀតគឺង្ៅរបុងទថៃង្បាោះង្នប ត របពន័ន
ផសពវផាយមយួចុំនួន ដូចជាវទិយុសុំបុរឃមុ ុំ វទិយុសារកិា FM 106.5 ឬរមមវធីិ VOD រមួទុំងវទិយុអាសីុង្សរ ី(RFA) 
និងវទិយុសង្មលងសររដឌអាង្មររិ (VOA) រតូវបានហាមឃាតរ់បុងការផាយពីពត័ម៌្មនការង្បាោះង្នប ត ខណៈង្ពល
ហ្វដលរបពន័នផសពវផាយទូរទសសនរ៍ដឌ និងឯរជនមយួចុំនួនគុំរទគណបរសរបជាជនរមពុជាបានបនថការផាយអុំពី 
ពត័ម៌្មនង្បាោះង្នប ត ង្រើយលុំង្អៀងង្ៅគណបរសរបជាជនរមពុជា។ 
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៦. ការង្ោសនាង្ ុះង្នន ត្ ន្ងិរលូន្ិធិគណ្បកសន្ង្ោ យកនុងង្ពលង្ោសនាង្ ុះង្នន ត្ 

 របុងអុំ ុងង្ពលង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត ការបុំភតិបុំភយ័ ភាពមនិរបររតី ការរារាុំងសរមមភាពង្ឃាសនា
របស់គណបរសនង្យបាយនានាហ្វដលង្រើតង្ ើងង្ៅង្លើសរមមជនគណបរសនង្យបាយ និងរបជាពលរដឌង្បើគិត 
ជាចុំននួមធយមរបុងមយួទថៃម្មនការថយចុោះង្បើង្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹងការង្បាោះង្នប តមុនៗ (នប ុំ២០០២ ង្រើតង្ ើងជាង 
១០ររណី របុងមយួទថៃ , នប ុំ២០០៧ ង្រើតង្ ើងរបម្មណ ៨ ររណីរបុងមយួទថៃ និងនប ុំ២០១២ ង្រើតង្ ើង
របម្មណ ៦ ររណីរបុងមយួទថៃ)។ 

ម្មនសរមមភាពយុទននាការង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តរបស់គណបរសនង្យបាយចុំនួន ៣ គឺគណបរសរបជា
ជនរមពុជា គណបរសសមរងសុ ីគណបរសសិទនិមនុសស ហ្វដលបានដុំង្ណើ រការរទងរ់ទយធុំង្ៅទីរបជុុំជន និងទីររុង 
ដូចជាការហ្វររផនួ ង្ធវើការរបជុុំធុំៗ និងការបិទខិតបណ័ត  ផ្ទធ ុំងរូបភាពង្ផសងៗ ។ល។ ង្រៅពីគណបរសទុំង ៣ ង្នោះ
ការសង្ងាតង្ឃើញម្មនសរមមភាពង្ឃាសនាង្ៅតមមូលោឌ នឃុុំសង្កា តរ់បស់គណបរសនង្យបាយហ្វដលបាន
ោរង់្បរេភាពឈរង្ ម្ ោះតិចម្មនរទងរ់ទយតូចៗ។ 

សុំរាបស់រមមភាពង្ឃាសនារតូវបានសង្ងាតង្ឃើញថា គណបរសនង្យបាយម្មនយុទនសា្សថថមីៗ ង្របើ
របាស់ឧបររណ៍បង្ចចរវជិាជ ថមីៗ និងរមមវធីិរុំសានថង្រចើន ដូចជាគណបរសរបជាជនរមពុជាបានង្ធវើការរបគុំត្នថី រមម
វធីិរុំសានថង្ោយង្របើរបាស់អបរសិលផោះ អបររុំហ្វបលង ជាពិង្សសង្របើរបាស់ររុមយុវជនសុំរាបង់្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត។ 
ចុំហ្វណរគណបរសសមរងសុ ី បានង្របើបង្ចចរវជិាជ ថមី ដូចជាការចារឌី់វឌីិ តម្សគីន អិុល សីុ ឌី របុងការនាុំសារ
នង្យបាយរបស់ថាប រដឹ់រនាុំ រដូ៏ចជាង្គលនង្យបាយរបស់បរសខលួន។  

ការចុោះរតទង្លខារវាងគណបរសរ វុនសិុនបិុច និងគណបរសនង្រាតថមរណឬទនិង្លើរិចចរពមង្រពៀង បរងួប
បរងួមគប ង្ៅជាគណបរសហ្វតមយួង្ៅវមិ្មនសនថិភាព កាលពីទថៃទី២៤ ហ្វខឧសភា នប ុំ២០១២ រនលងមរ។ បលុហ្វនឋ
គណបរសទុំងពីរង្ៅមនិទនម់្មនរូបមនថចាស់លាស់ង្ៅង្ ើយហ្វដរ ង្រើយការចុោះរតទង្លខាង្លើរិចចរពមង្រពៀង
ថមីៗង្នោះហារម់និហ្វមនជាជុំររពិតរបារដរបស់គណបរសទុំងពីរង្នាោះង្ ើយ។ 

មុនង្ពលរបកាសង្បើរយុទននាការង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត ររុមអងគការសងគមសីុវលិសឋីពីរិរញ្ដ វតទុគណបរស 
នង្យបាយបានង្រៀបចុំពិធីចុោះរតទង្លខារវាងគណបរសនង្យបាយរបុងការយល់រពមផឋល់នូវពត័ម៌្មនចុំណូល 
និងចុំណាយរបុងង្ពលង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត។ ពិធីចុោះរតទង្លខាង្នាោះម្មនគណបរសនង្យបាយចុំននួ ៤ បាន
យល់រពមចុោះរតទង្លខា ហ្វដលម្មនដូចជា គណបរសសមរងសុ ីគណបរសសិទនិមនុសស គណបរសរវ ើនសិុនប ចិ និង
គណបរសចលនារបជាធិបង្តយយ។ 

របុងរុំ ុងង្ពលង្ឃាសនាង្នោះហ្វដរ ខុមហ្វ្រវលបានោរអ់បរសង្ងាតការណ៍ង្ដើមផរីបមូលពត័ម៌្មនពីការ
ចុំណាយរបស់គណបរសនង្យបាយ។ ខុមហ្វ្រវលបាល នរ់បម្មណង្ឃើញថា ង្ោយពុុំទនគិ់តពីការចុំណាយថាប រ់
ជាតិរបស់គណបរសរបជាជនរមពុជារបុងឃុុំសង្កា តនី់មយួៗ ចុំណាយការង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តមធយមរបម្មណជិត 
៩,០០០ដុលាល រសររដឌអាង្មររិ, គណបរសសមរងសុរីបម្មណជិត ១,៥០០ ដុលាល រសររដឌអាង្មររិ, គណបរស
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សិទនិមនុសសរបម្មណជិត ៣០០ដុលាល រសររដឌអាង្មររិ, គណបរសនង្រាតថមរណឬទនិរបម្មណ ២០០ ដុលាល រសរ
រដឌអាង្មររិ និងគណបរសរ វុនសិុនបិុចរបម្មណជិត ២០០ ដុលាល រសររដឌអាង្មររិ។ 
៧. ថ្ងៃង្ ុះ ន្ិងរាបនសន្លកឹង្នន ត្ 
 ង្ៅទថៃង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិទី៣ នប ុំ២០១២ បានរបរពឹតថង្ៅរបុងលរេណៈ 
រលូន ង្បើង្ទោះបីអបរង្ចញភាគរយង្ៅង្បាោះង្នប តម្មនចុំននួតិចជាងការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា ត ់
អាណតថិទី២ ២០០៧។ ការសង្ងាតការណ៍របស់ខុមហ្វ្រវលហ្វតងហ្វតង្ធវើង្សចរឋីរាយការណ៍ពីការមនិយល់ដឹងពី
នីតិវធីិង្ៅរបុងការយិល័យង្បាោះង្នប តរបស់ម្នថីការយិល័យង្បាោះនិងរាបស់នលឹរង្នប ត ជាពិង្សសខុមហ្វ្រវល
សង្ងាតង្ឃើញម្មនភាពមនិរបររតីង្រើតង្ ើងជាង្រចើនរបុងទថៃង្បាោះ និងរាបស់នលឹរង្នប ត។    ខុមហ្វ្រវលររ៏រង្ឃើញ
ថា ទឹរង្មម សុំរាបរ់ជលររ់ម្មមទដង្ៅង្ពលង្បាោះង្នប តង្រើយអាចរតូវលាងរជោះ។ 

ភាពមនិរបររតី ហ្វដលរមួម្មនរបម្មណ ៣១២៧ ររណីហ្វដលង្រើតង្ ើងង្ៅការយិល័យចុំនួន ៧៨៩ 
(១៣%)របុងចុំង្ណាម ៥៨១០ ការយិល័យង្ៅរគបង់្ខតថ/ររុងហ្វដលអបរសង្ងាតការណ៍របស់ខុមហ្វ្រវលបានង្ធវើ
ការសង្ងាត។ របុងង្នាោះភាគង្រចើនង្រើតង្ ើងង្ៅភបុំង្ពញ ៣៥,៣១%, ង្ពាធិសាត ់៨,៣៥%, រណាឋ ល ៨,៣១%,
តហ្វរវ ៥,៤៧%, បាតដ់ុំបង ៥,៣៤%, ទរពហ្វវង៥,២៤%, បនាធ យម្មនជយ័ ៤,៥៤% និងង្ខតថង្ផសងៗង្ទៀត
ង្រកាម៤%។ ភាពមនិរបររតីទុំងង្នាោះ ហ្វដលអបរសង្ងាតការណ៍បានង្ធវើការរាយការណ៍រមួម្មន ៖ 
 - សរមមភាពង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តរ ុំង្លាភនីតិវធីិ ជាពិង្សសង្ៅទថៃស ចុំននួ ២៣ (០,៧៤%)ររណី ង្រើត
ង្ ើងង្ៅង្ខតថ បាតដ់ុំបង រុំពងន់ប ុំង រណាឋ ល ភបុំង្ពញ ទរពហ្វវង ររុងរពោះសីរនុ។ 
 - បរយិកាសនង្យបាយ ហ្វដលគម នសុវតទិភាពង្ៅរបុងភូមជុិុំវញិការយិល័យង្បាោះង្នប ត ចុំននួ៩ររណី 
(០,២៩%) ង្រើតង្ ើងង្ៅង្ខតថបនាធ យម្មនជយ័ រណាឋ ល រពោះវហិារ ទរពហ្វវង។ 
 - ការបញ្ជូ នសម្មភ រៈង្បាោះង្នប តម្មនការយតឺយល វ និងការខវោះសម្មភ រៈង្បាោះង្នប ត ហ្វដលង្ធវើឲ្យម្មនការរាុំងសធោះ
ដល់ការង្បើរការយិល័យម្មន ៣ ររណី (០,១%) ង្រើតង្ ើងង្ៅង្ខតថររង្ចោះ និងទរពហ្វវង។ 
 - ម្មនសរមមភាពង្ឃាសនាតមរយៈការហ្វចរអុំង្ណាយ ឬង្ឃាសនាង្ោយហ្វចរ/បិទផ្ទធ ុំងរូបភាព ឬខិតប័
ណត  ង្ដើមផគីុំរទង្បរេជន ឬគណបរសនង្យបាយ២១ ររណី (០,៦៧%) ហ្វដលង្រើតង្ ើងង្ៅង្ខតថ រណាឋ ល 
ភបុំង្ពញ រុំពងធ់ុំ រុំពងស់ពឺ រុំពត ទរពហ្វវង និងរុំពងន់ប ុំង។ 
 - ម្មនការបដិង្សធមនិឲ្យអបរសង្ងាតការណ៍ ឬភាប រង់្ករគណបរសនង្យបាយចូលសង្ងាតការណ៍របុង
ការយិល័យង្បាោះង្នប ត ម្មន ១២ ររណី(០,៣៨%) ហ្វដលង្រើតង្ ើងង្ៅភបុំង្ពញ រណាថ ល បាតដ់ុំបង បនាធ យ
ម្មនជយ័ រុំពងស់ពឺ ង្កាោះរុង។ 
 - វតថម្មនង្ោយខុសចាបរ់បស់អាជាញ ធរមូលោឌ ន ជាពិង្សសង្មភូមសិទិតង្ៅជុុំវញិការយិល័យង្បាោះង្នប ត
ង្ដើមផតីមឃាល ុំង្មើលអបរង្បាោះង្នប តម្មន ២០៨ ររណី(៦,៦៥%) ង្រើតង្ ើងង្ៅ ភបុំង្ពញ រណាឋ ល ទរពហ្វវង តហ្វរវ 
ហ្វរប ទបលលិន ឧតថរម្មនជយ័ រពោះសីរនុ រតនគិរ ី ង្ពាធិសាត ់ង្កាោះរុង រុំពត បនាធ យម្មនជយ័ បាតដ់ុំបង រុំពង់
នប ុំង រុំពងធ់ុំ រុំពងស់ពឺ រុំពងច់ាម និងរពោះវហិារ។ 
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 - រងរម្មល ុំងរបោបអ់ាវុធង្សលៀរពារឯ់រសណាឌ ន ឬម្មនសរមមភាពយរអាវុធជាតិផធុោះ ឬង្របើពារយសមឋី
ង្ៅខាងរបុង ឬង្ៅបរងិ្វណខាងង្រៅការយិល័យង្បាោះង្នប ត ម្មន ២០ររណី (០,៦៤%) ង្រើតង្ ើងង្ៅភបុំង្ពញ 
បាតដ់ុំបង រុំពត រណាឋ ល ទរពហ្វវង តហ្វរវ ហ្វរប និងទបលលិន។ 
 - នីតិវធីិទនការង្បាោះង្នប ត មនិរតូវបានង្គរពង្ពញង្លញង្ោយម្នថីការយិល័យ ហ្វដលនាុំមរនូវភាពមនិ
របររតីចុំនួន ១១៤ ររណី(៣,៤៥%) ង្រើតង្ ើងង្ៅង្សធើរហ្វតទូទុំងង្ខតថ/រាជធានី។ 
 - ម្មនការបដិង្សធអបរម្មនសិទនិង្បាោះង្នប តមនិឲ្យង្បាោះង្នប ត (ង្ៅខាងរបុងការយិល័យ) ម្មន១២៩៨
ររណី (៤១,៥១%) ង្ោយបញ្ញា ង្ផសងៗដូចជា គម នបណ័ត ពត័ម៌្មនអបរង្បាោះង្នប ត ម្មនង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីង្បាោះង្នប ត 
បលុហ្វនឋគម នឯរសារបញ្ញជ រអ់តថសញ្ញដ ណបង្រមើឲ្យការង្បាោះង្នប ត ខុសទិនបនយ័ ង្ ម្ ោះរតូវបានង្បាោះរចួង្រើយ ង្រើត
ង្ ើងង្ៅទូទុំងង្ខតថ/រាជធានី។ 
 - ម្មនអបរង្បាោះង្នប តបានង្ៅដល់ការយិល័យង្បាោះង្នប ត ហ្វតមនិបានង្បាោះង្នប ត (ខាងង្រៅរយិល័យ
ង្បាោះង្នប ត) ម្មន ១០១៦ររណី (៣២,៤៩%) ង្ោយសារររង្ ម្ ោះមនិង្ឃើញ ររការយិល័យង្បាោះង្នប តមនិសរ
ង្ឃើញ គម នង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ី បលុហ្វនឋធាល បប់ានង្បាោះង្នប តរនលងមរ។ ររណីង្នោះង្រើតង្ ើងង្ៅទូទុំងង្ខតថ/រាជធានី។ 

ភាពមនិរបររតីរបុងង្ពលរាបស់នលរឹង្នប ត 
 ង្ៅង្ពលរាបស់នលឹរង្នប តង្គសង្ងាតង្ឃើញថា ម្នថីការយិល័យភាគង្រចើនមនិទនយ់ល់ពីនីតិវធីិទនការរាប់
សនលឹរង្នប ត ហ្វដលបណាឋ លឲ្យម្មនភាពមនិរបររតីចុំននួ ៩០ ររណី ហ្វដលរបុងង្នាោះដូចជា ការអនុញ្ញដ តឲ្យអបរ
គម នរិចចការចូលរបុងការយិល័យង្ពលរបកាសបិទ មនិមូលភជតិសនធោះបិទរបង្ ោះសរម្មបស់ រសនលឹរង្នប ត ម្មន
ការរ ុំខានដល់ដុំង្ណើ រការរាបស់នលឹរង្នប ត ពនារង្ពលរាបស់នលឹរង្នប ត មនិអនុញ្ញដ តឲ្យភាប រង់្ករគណបរសនង្យ
បាយចូលសង្ងាតដុំង្ណើ រការរាបស់នលឹរង្នប ត និងបញ្ញា ង្ផសងៗង្ទៀត។ 
 

៨.បណ្ដ ឹង 

 បណឋឹ ងរបុងដុំង្ណើ រការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិទី៣ង្នោះ ហ្វដលគិតចាបត់ុំងពី 
បណឋឹ ងរបុងង្ពលចុោះង្ ម្ ោះអបរង្បាោះង្នប ត ររូតដល់ទថៃង្បាោះ និងរាបស់នលឹរង្នប ត។ ការបដិង្សធបណឋឹ ងរបុងរុំ ុង
ង្ពលចុោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប តម្មនរបម្មណ ៦៨% របុងចុំង្ណាម៦១ បណឋឹ ង និងបណឋឹ ងរបុងរុំ ុងង្ពលចុោះបញ្ជ ី
ង្បរេជនគណបរសនង្យបាយម្មនរបម្មណ ២៧% ទនបណឋឹ ងសរុប ២៩ រតូវបានបដិង្សធ រឯីបណឋឹ ងរបុងរុំ ុង
ង្ពលង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តហ្វដលង្ចញង្ោយ គ.ជ.ប ម្មនរបម្មណ ៩១ បណឋឹ ងហ្វដលបានបឋឹងង្ៅថាប រគ់ណរមម
ការឃុុំសង្កា តង់្រៀបចុំការង្បាោះង្នប ត។ របុងចុំង្ណាមបណឋឹ ងទុំងង្នោះម្មន ២៦បណឋឹ ងរតូវបានបឋឹងបនថង្ៅគណៈរមម
ការរាជធានីង្ខតថង្រៀបចុំការង្បាោះង្នប ត និង ៤ បណឋឹ ងរតូវបានបនថង្ៅគណៈរម្មម ធិការជាតិង្រៀបចុំការង្បាោះង្នប ត។ 
ចុំហ្វណរបណឋឹ ងង្ៅទថៃង្បាោះ និងរាបស់នលឹរង្នប ត ការសង្ងាតង្ឃើញថា ម្មនបណឋឹ ងរបម្មណជាង ១៤២ ររណី
ហ្វដលង្រើតង្ៅថាប រគ់ណៈរមមការឃុុំសង្កា តង់្រៀបចុំការង្បាោះង្នប ត បលុហ្វនឋបណឋឹ ងទុំងង្នាោះរតូវបានភាគង្រចើនរតូវបាន
បដិង្សធ របុងង្រតុផលខវោះឯរសារ ភសថុតង ឬបណឋឹ ងមនិរគបល់រេណៈសមផតិថិ ង្ោយពុុំម្មនការចុោះង្សុើបអង្ងាត
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ឲ្យបានសីុជុំង្ៅ ររនូវអវីហ្វដលជារងវោះខាតង្នាោះង្ទ។ គ.ជ.ប មនិម្មនតម្មល ភាពរបុងការង្ោោះរសាយបណឋឹ ង ហ្វដលង្ធវើ
ឲ្យម្មនភាពមនិទុរចិតថពីសុំណារគ់ណបរសនង្យបាយមយួចុំននួ នីតិវធីិរបុងការង្ោោះរសាយពារយបណឋឹ ងពុុំបាន
ង្ធវើការហ្វរលុំអ។ ង្បើង្ទោះបីជា គ.ជ.ប បានង្រជើសង្រ ើសការង្ោោះរសាយបណឋឹ ងតមរយៈការសុំរប  សុំរលួ បលុហ្វនឋនីតិ
វធីិទនការសុំរបសុំរលួបណឋឹ ងទុំងង្នាោះមនិម្មនតម្មល ភាព។ 
 
៩.ការង្ផទៀងផ្ទទ ត្នលទ្ធផល 

 ការង្ផធៀងផ្ទធ តល់ទនផលរបស់ខុមហ្វ្រវល និង គ.ជ.ប ង្ឃើញថា ម្មនគម្មល តភាគរយខុសគប តិចតួច 
ឧទររណ៍ គម្មល តខុសគប ទនអបរង្ចញង្ៅង្បាោះង្នប តហ្វត ០,៦% ខុមហ្វ្រវលររង្ឃើញថាម្មន ៦៤,៥៣% ទនអបរ
ម្មនង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីបានង្ចញង្ៅង្បាោះង្នប ត ង្ោយហ្វ រ គ.ជ.ប ររង្ឃើញ ៦៥,១៣%។ 
 ចុំហ្វណរលទនផលទនគណបរសនង្យបាយនីមយួៗ ខុមហ្វ្រវលររង្ឃើញគម្មល តភាគរយខុសពីគ.ជ.ប 
ង្រចើនបុំផុតរបម្មណ ០,០៧% និងតិចបុំផុតរបម្មណ ០,០៣%។ របុងចុំង្ណាមគណបរសនង្យបាយទុំង ១០ 
ហ្វដលបានចុោះបញ្ជ ីរបុងការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិទី៣ង្នោះ គណបរសរបជាជនរមពុជា
ទទលួបានសង្មលងរបម្មណ ៦១,៧៧% គណបរសសមរងសុទីទលួបាន ២០,៨១% គណបរសសិទនិមនុសសទទលួ
បានរបម្មណ ៩,៨៣% គណបរសរ វុនសិុនបិុចទទួលបាន ៣,៨៧% គណបរសនង្រាតថមរណឬទនិទទួលបាន 
២,៩៧% និងគណបរសង្ផសងង្ទៀតរមួគប ទទួលបាន ០,៧៥%។ ង្ោយហ្វ រការគណនាង្ចញរឯីលទនផលបឋម
តមគណបរសរបស់ គ.ជ.ប វញិ គណបរសរបជាជនរមពុជាទទួលបាន ៦១,៨០% គណបរសសមរងសុទីទួលបាន 
២០,៨៤% គណបរសសិទនិមនុសសទទួលបាន ៩,៨៨% គណបរសរវ ើនសិុនបិុចបាន ៣,៧៩% គណបរស
នង្រាតថមរណឬទនិបាន ២,៩១% និងគណបរសង្ផសងង្ទៀតសរុបរបម្មណ ០,៧៨%។ 
១០.ការចលូររួរបសនររជាពលរឋ  
 ចុំននួម្មច ស់ង្នប តហ្វដលចុោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប តម្មនការង្រើនង្ ើងមយួនប ុំង្ៅមយួនប ុំង្នោះ រង៏្ោយសារហ្វតង្រើន
ង្ ើងទនរបជាពលរដឌ បលុហ្វនឋង្បើសង្ងាតង្មើលង្ៅង្លើភាគរយម្មច ស់ង្នប តហ្វដលបានង្ចញង្ៅង្បាោះង្នប ត ម្មនការថយ
ចុោះពីមយួអាណតថិង្ៅមយួអាណតថិ ការសង្ងាតង្ឃើញរបស់ខុមហ្វ្រវលររង្ឃើញការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុម
របឹរាឃុុំសង្កា តង់្លើរទីមយួ នប ុំ២០០២ ចុំននួអបរង្ចញង្ៅង្បាោះង្នប តម្មនរបម្មណ ៨៧% និងបានថយចុោះ
ដល់របម្មណ ៦៧% សរម្មបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តង់្លើរទី២ នប ុំ២០០៧ ង្រើយង្ៅហ្វត
ថយចុោះដល់របម្មណ ៦៤% សុំរាបក់ារង្បាោះង្នប តនប ុំ២០១២។ ង្នោះគឺជាសញ្ញដ ហ្វដលគួរឲ្យរពួយបារមភ អុំពីរុំរតិ
ចូលរមួរបស់របជាពលរដឌម្មនការថយចុោះរបុងដុំង្ណើ រការង្បាោះង្នប ត ឬអាចមរពីម្មច ស់ង្នប តជបួឧបសគគរបុងទថៃ
ង្បាោះង្នប ត។ ង្ៅឯការយិល័យង្បាោះង្នប ត ម្មច ស់ង្នប តបានយល់ពីការគូសសនលឹរង្នប ត បលុហ្វនឋយល ងង្ហាចណាស់
ម្មនសនលឹរង្នប តមនិបានការរបម្មណ ២% ង្ៅរបុងទថៃង្បាោះង្នប ត។ 
 ខុមហ្វ្រវលររង្ឃើញថា ម្មន ៤៩% ទនអបរអតង់្បាោះង្នប ត(អបរម្មនទឹរង្មម ង្លើរម្មមទដ) បានង្ៅដល់ការ ិ
យយល័យង្បាោះង្នប ត បលុហ្វនឋពរួង្គមនិអាចង្បាោះង្នប ត ង្ោយសារជបួឧបសគគ និងបញ្ញា មយួចុំនួនដូចជា ការររ
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ង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីង្បាោះង្នប តមនិង្ឃើញ គម នបណ័ត ពត័ម៌្មន ររការយិល័យមនិង្ឃើញ គម នឯរសារបញ្ញជ រអ់តថ
សញ្ញដ ណសរម្មបង់្របើរបុងការង្បាោះង្នប ត និងម្មនឯរសាររគបរ់គនហ់្វតខុសទិនបនយ័ ៣៦,៦% អបរមនិបានង្បាោះ
ង្នប ត(អបរមនិម្មនទឹរង្មម ង្លើរម្មមទដ) ចងង់្ៅង្បាោះង្នប ត ជាបរ់វល់រិចចការផធោះ មនិបានទទួលពត័ម៌្មន រថយនថ
ង្ ើងទថល មនិបានទទួលបណ័ត ពត័ម៌្មនអបរង្បាោះង្នប តម្មនង្គរបាបថ់ា អតម់្មនសិទនិង្បាោះង្នប ត។ ចុំហ្វណរឯ ១៤% 
បានង្លើរង្ ើងថា មនិចងង់្ៅង្បាោះង្នប ត ង្ោយសារខជិល ជាបរ់វល់រិចចការផធោះ ជាបរ់វល់ររសីុ/ការង្ករង្បាោះង្នប ត
មនិម្មនសារៈសុំខាន។់ 
១០.១ ស្រសតើ 
 ង្យងតមលទនផលចុោះបញ្ជ ីង្បរេជនគណបរសនង្យបាយរបស់ គ.ជ.ប ចុំននួង្បរេនារឈីរង្ ម្ ោះង្បាោះ
ង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិទី៣ ង្នោះម្មនការង្រើនង្ ើង ១៦% របុងនប ុំ២០០២ (សរុបរបុង
ចុំង្ណាម ៨ គណបរសនង្យបាយ) ង្ៅ ២១,៣៦% របុងនប ុំ២០០៧ (សរុបរបុងចុំង្ណាម ១២គណបរស
នង្យបាយ) ង្ៅ ២៥,៦៤% របុងនប ុំ២០១២ (របុងចុំង្ណាម ១០ គណបរសនង្យបាយ)។ 
 ចុំននួង្បរេនារហី្វដលអាចជាបង់្នប តខាងមុខនឹងមនិអាចង្ៅដល់ង្គលង្ៅអភវិឌណនស៍រវតសររ៍បស់រមពុជា 
២៥% ទនសម្មជិរររុមរបឹរាឃុុំង្នាោះង្ទ។ ង្បើតមតងួ្លខពីគណៈរម្មម ធិការជាតិង្រៀបចុំការង្បាោះង្នប ត ្សថីហ្វដល
ឈរង្លខង្រៀងទី១ (គណបរសនង្យបាយទុំង ១០ ) ម្មនចុំនួនរបម្មណមនិដល់ ១%។ 
 ង្បើង្ទោះបីជាមនិទនដឹ់ងថា របុងទថៃង្បាោះង្នប ត ចុំននួ្សថីង្ចញង្ៅង្បាោះង្នប តម្មនចុំននួបលុនាម នភាគរយ បលុហ្វនថ 
ខុមហ្វ្រវលបានសិរារសាវរជាវចុំង្ពាោះអបរហ្វដលមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប ត ពីមូលង្រតុហ្វដលមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប
ត។ របុងង្នាោះការសិរារសាវរជាវ ហ្វដលម្មន្សថីផឋល់បទសម្មភ សនរ៍បម្មណ ៥១,១% ទនអបរផឋល់បទសម្មភ សន៍
សរុប។ របុងចុំង្ណាម្សថីហ្វដលមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប តម្មន ៥១,២% បានង្ៅង្បាោះង្នប ត បលុហ្វនឋបានជបួឧបសគគ 
ហ្វដលរបុងង្នាោះភាគង្រចើនររង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីង្បាោះង្នប តមនិង្ឃើញ និងគម នឯរសារបញ្ញជ រអ់តថសញ្ញដ ណសរម្មប់
បង្រមើឲ្យការង្បាោះង្នប ត។ 
 របុងចុំង្ណាម្សថីហ្វដលមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប ត ម្មន ៣៧% បានង្លើរង្ ើងថា ចងង់្ៅង្បាោះង្នប ត ហ្វតមនិ
បានង្ៅង្បាោះង្នប ត ង្ោយភាគង្រចើនមនិបានចុោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប ត។ ម្មន ១១,៨% របុងចុំង្ណាម្សថីហ្វដលមនិ
បានង្ៅង្បាោះង្នប ត បាននិយយថា មនិចងង់្ៅង្បាោះង្នប តហ្វដលភាគង្រចើនជាបរ់វល់រិចចការផធោះនិងង្ផសងៗ ។ 
១០.២ យវុជន្  
 យុវជនគឺជាតអួងគយល ងសុំខានស់រម្មបក់ារង្បាោះង្នប ត ង្រើយង្បើតមតងួ្លខហ្វដលង្ចញង្ោយ គ.ជ.ប 
ម្មនយុវជនរបហ្វរល ៥៤% ហ្វដលម្មនអាយុចាបពី់ ១៨ ង្ៅ ៣៥នប ុំ។ ង្ទោះបីយល ងណា បនាធ បពី់ការង្បាោះង្នប ត 
ខុមហ្វ្រវលបានង្ធវើការរសាវរជាវង្ៅង្លើអបរមនិម្មនទឹរង្មម ង្ៅរម្មមទដ ឬអបរមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប ត ហ្វដលរបុង
ង្នាោះរបម្មណ ៤៩,១% បានផឋល់បទសម្មភ សន ៍របុងចុំង្ណាម ២,៥៣៦នារង់្ៅទូទុំងង្ខតថ/រាជធានី។ 
 ការសិរាបានង្ឃើញពីមូលង្រតុហ្វដលយុវជនមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប ត ង្ោយរបុងង្នាោះរបុងចុំង្ណាមយុវជន
ហ្វដលមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប តម្មន ៤៦,២១% បានង្លើរង្ ើងថា បានង្ៅង្បាោះង្នប ត បលុហ្វនឋជបួឧបសគគ ង្ោយរបុង
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ង្នាោះភាគង្រចើនររង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីង្បាោះង្នប តមនិង្ឃើញ និងគម នឯរសារបញ្ញជ រអ់តថសញ្ញដ ណសរម្មបង់្របើរបុងការ
ង្បាោះង្នប ត។ 
 របុងចុំង្ណាមយុវជនហ្វដលមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប តង្នាោះហ្វដរម្មន ៤១,៧២% បាននិយយថា ចងង់្ៅបលុហ្វនឋ
មនិបានង្ៅង្ោយភាគង្រចើនមនិបានង្ៅចុោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប ត។ 
 យុវជនរបម្មណ ១២,០៦% របុងចុំង្ណាមយុវជនមនិបានង្ៅង្បាោះង្នប ត បាននិយយថាពរួង្គមនិចង ់
ង្ៅង្បាោះង្នប តង្ោយភាគង្រចើននិយយថាខជិល និងជាបរ់វល់ររសីុ/ការង្ករ។ 
 
II. ការវាយត្ថ្រល ជុុំវិញឋុំង្ណ្ើរការង្ ុះង្នន ត្ង្រជើសង្រើសរកុរររឹកាឃុុំសង្កា ត្នអាណ្តិត

ទ្ើ ៣ នន ុំ ២០១២ 

ការសង្ងាតរបស់ខុមហ្វ្រវលបានររង្ឃើញថា ការរបរពឹតថិ និងការចាតហ់្វចងដុំង្ណើ រការង្បាោះង្នប ត មនិម្មន
អុំង្ពើរិងា និងភាពមនិរបររតីធៃនធ់ៃរររូតង្ធវើឲ្យរាុំងសធោះដល់ដុំង្ណើ រការង្បាោះង្នប ត ។  

ការចាតហ់្វចង និងការរគបរ់គងការង្បាោះង្នប តរបស់គណៈរម្មម ធិការជាតិង្រៀបចុំការង្បាោះង្នប ត     (គ.ជ.ប) 
បានធានាភាពសម្មៃ តក់ារង្បាោះង្នប ត និងភាពរលូនង្ៅទថៃង្បាោះង្នប ត ។ ង្ទោះបីយល ងណារង៏្ោយ ការចាតហ់្វចង
ង្នោះ មនិទនប់ានធានាឲ្យការង្បាោះង្នប តរបរពឹតថង្ៅង្ោយរតឹមរតូវ និងយុតថិធមង៌្ពញង្លញង្ៅង្ ើយ ។ មាលង
ង្ទៀតការចាតហ់្វចងង្នោះរប៏ានង្ធវើឲ្យបលោះពាល់ការបាតប់ងសិ់ទនិអបរង្បាោះង្នប តង្ោយសារការខវោះគុណភាពបញ្ជ ី
ង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប ត ។ ខុមហ្វ្រវលររង្ឃើញថា ម្មន ៤៩% ទនអបរអតប់ានង្បាោះង្នប ត (អបរមនិម្មនទឹរង្មម ង្លើរម្មម
ទដ) បានង្ៅដល់ការយិល័យង្បាោះង្នប ត បលុហ្វនថពួរង្គមនិអាចង្បាោះង្នប ត ង្ោយសារជបួឧបសគគ និងបញ្ញា មយួ
ចុំននួដូចជា ការររង្ ម្ ោះរបុងបញ្ជ ីង្បាោះង្នប តមនិង្ឃើញ គម នបណ័ត ពត័ម៌្មនអបរង្បាោះង្នប ត ររការយិល័យមនិ
ង្ឃើញ គម នឯរសារបញ្ញជ រអ់តថសញ្ញដ ណសរម្មបង់្របើរបុងការង្បាោះង្នប ត និងម្មនឯរសាររគបរ់គនហ់្វតខុស
ទិនបនយ័ ។  

ខាងង្រកាមគឺជាការវាយតទមលរបស់ខុមហ្វ្រវលង្លើដុំង្ណើ រការង្បាោះង្នប តតុំងពីមុនទថៃង្បាោះង្នប ត ៖ 

“ង្សរ”ី របុ ងការង្បាោះង្នប តង្ៅម្មនរុំរតិ 
 របជាពលរដឌមយួចុំនួនង្ៅហ្វតម្មនភាពភយ័ខាល ចរបុងការបង្កា ញការគុំរទដល់ង្បរេជន ឬគណបរសរបនុំង 
ឬរបុងការបង្ញ្ជញមតិតិោះង្ទៀន ។ ង្បើង្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹងការង្បាោះង្នប តអាណតថិមុន បរយិកាសហ្វដលបងាឲ្យម្មន
ភាពភយ័ខាល ចដល់របជាពលរដឌម្មនការធាល រចុ់ោះ ង្នោះង្ោយសារហ្វតគម នឃាតរមមទរទិ់នការង្បាោះង្នប ត និងការ
ធាល រចុ់ោះទនអុំង្ពើរិងាង្បាោះង្នប តជាង្រចើនង្ធៀបការង្បាោះង្នប តមុន ។ បលុហ្វនថរង៏្ៅម្មនរបជាពលរដឌង្ៅឃុុំសង្កា ត់
មយួចុំននួ ង្ៅហ្វតម្មនភាពភយ័ខាល ច ង្ោយសារហ្វតររណីរិងាខលោះ បានជោះឥទនិពលង្ៅង្លើបរយិកាសមុនការ
ង្បាោះង្នប ត ដូចជាររណីបាញ់សម្មល បង់្លារ ឈុត វុទនី ង្ៅង្ខតថង្កាោះរុង ការបាញ់ ង្រើយង្ធវើឲ្យរុម្មរ ីង្រង ចនាទ  
សាល បង់្ៅង្ខតថររង្ចោះ ការឃុុំខលួនតុំណាងសរគមនបឹ៍ងររង់្ៅរាជធានីភបុំង្ពញ និងសរមមភាពបាញ់ប្ង្កា ប
បាតុរមមចុំង្ពាោះរមមការនីិង្ៅង្ខតថសាវ យង្រៀង។  
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ម្មនគណបរសនង្យបាយចុំននួ ១០ បានចុោះង្ ម្ ោះរបរតួរបហ្វជង ង្រើយបានោរង់្បរេជន និងង្បរេនារ ី
ចុំននួជាង ១១មុនឺនារ ់ ហ្វដលគណបរសបានជបួឧបសគគតិចតចួ ។ សរមមជន ង្បរេជន និងង្បរេនារគីណបរស
នង្យបាយង្ផសងៗបានង្ធវើសរមមភាពរបុងរុំ ុងង្ពលង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត ង្បើង្ទោះបីជាម្មនការរារាុំងខលោះ ។  
 អាជាញ ធរ និងម្នថីរាជការ នគរបាល រងរាជអាវុធរតទ និងរងង្ខមរភូមនិធបានង្ធវើសរមមភាពគុំរទគណ
បរសកានអ់ុំណាច និងរបនុំងគណបរសង្ផសងង្ទៀត ង្រើយបនថម្មនវតថម្មនម្នថីអាជាញ ធរមូលោឌ នង្ដើមផឃីាល ុំង្មើល
អបរង្បាោះង្នប តង្ៅទថៃង្បាោះង្នប តរប៏ានបង្ងាើតបរយិកាសឲ្យអបរង្បាោះង្នប តភយ័ខាល ច និងមនិទុរចិតថង្លើដុំង្ណើ រការ
ង្បាោះង្នប ត ។ ការបង្ញ្ជញមតិតិោះង្ទៀនរបស់គណបរសរបនុំង ឬអបររបនុំងង្ៅង្លើរោឌ ភបិាល និងគណបរស
របជាជនរមពុជា រតូវបានង្ចាទរបកានោ់រង់្ទស និងពិនយ័ង្ោយអាជាញ ធរង្រៀបចុំការង្បាោះង្នប ត ឬតុលាការ ។ 

“យុតថិធម”៌ របុ ងការង្បាោះង្នប តមិនម្មនការហ្វរលុំអរ 
 ការរបរតួរបហ្វជងរវាងគណបរសនង្យបាយមនិម្មនភាពង្សមើគប  ង្ោយសារហ្វតអវតថម្មនថាប រដឹ់រនាុំ    
គណបរសរបនុំងធុំលុំោបទី់១ គឺ ង្លារ សម រងសុ ី របុងការគុំរទ និងង្ធវើសរមមភាពង្ឃាសនាផ្ទធ ល់ង្ៅឲ្យគណ
បរសខលួន និងគម្មល តយល ងធុំទនការទទួល និងការង្របើរបាស់ធនធានរវាងគណបរសកានអ់ុំណាច និងគណបរស   
ង្ផសងៗ ។  
 ការទទលួបានការផសពវផាយសុំរាបក់ារង្ឃាសនាង្បាោះង្នប តតមង្គលការណ៍សមធម ៌ និងសិទនិទទួល
បានពត័ម៌្មនង្បាោះង្នប តម្មនការធាល រចុ់ោះង្បើង្ធៀបង្ៅនឹងការង្បាោះង្នប តអាណតថិមុន ។  
 ម្មនការង្របើរបាស់ធនធានរដឌ ទុំងធនធានមនុសស និងសម្មភ រៈង្ដើមផបីុំង្រ ើសរមមភាពគណបរសរបជាជន
រមពុជា ង្រើយររ៏បនុំងគណបរសង្ផសងហ្វដលរបរពឹតថផធុយនឹងចាបស់ថីពីគណបរសនង្យបាយ ចាបស់ថីពីសរ
លរេនថិរៈម្នថីរាជការសីុវលិ និងចាបស់ថីពីលរេនថិរៈរងង្យធពលង្ខមរភូមនិធ។ ការចូលរមួរបស់ម្នថីរាជការ 
រងរម្មល ុំងរបោបអ់ាវុធ របុងការគុំរទគណបរសកានអ់ុំណាចម្មនការង្រើនង្ ើង  ហ្វដលង្ធវើឲ្យបាតប់រយិកាសអពា
ររិតយភាព ។  
 ម្មនការផថល់សម្មភ រៈ និងថវកិាដល់អបរង្បាោះង្នប តង្ោយម្នថីរាជការ អាជាញ ធរ ហ្វដលម្មនលរេណៈជា
របពន័ន មុនការង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត ង្រើយខុមហ្វ្រវលម្មនការង្សារសាថ យហ្វដលចាបង់្បាោះង្នប តមនិចាតទុ់រ
ររណីង្នោះជាបទង្លមើសទិញសនលឹរង្នប ត ។  
 ការង្របើរបាស់មូលនិធិគណបរសនង្យបាយរបុងការរបរតួរបហ្វជងម្មនគុំលាតខុសគប យល ងខាល ុំងរវាង   
គណបរសកានអ់ុំណាច និងគណបរសមនិកានអ់ុំណាចរបុងង្ពលង្ឃាសនាង្បាោះង្នប ត។ គណបរសរបជាជនរមពុជា
ម្មនលទនភាពង្របើរបាស់ថវកិាចុំណាយដង៏្រចើនង្លើសលប ់ ខណៈង្ពលហ្វដលគណបរសង្ផសងៗម្មនលទនភាពតិច
តចួង្ោយសារគម នចាបរ់ុំណតក់ារចុំណាយ ។  

គ.ជ.ប មនិម្មនតម្មល ភាព របុងការង្ោោះរសាយបណថឹ ង ហ្វដលង្ធវើឲ្យម្មនភាពមនិទុរចិតថពីសុំណារគ់ណ
បរសនង្យបាយមយួចុំននួ ។  



ខុមហ្វ្រវល                  របាយការណ៍សង្ងេបសថីពីការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថទិី ៣ ២០១២ 
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សុំរាបក់ារង្បាោះង្នប តង្នោះរាជរោឌ ភបិាល និងគ.ជ.ប មនិម្មនឆនធៈនង្យបាយង្ពញង្លញរបុងការហ្វរលុំអ 
នីតិវធីិ និងការចាតហ់្វចងង្បាោះង្នប តឲ្យបានង្សរ ី រតឹមរតូវ និងយុតថិធម ៌ តមសថងោ់ (និយម) អនថរជាតិង្ទ ង្បើ
ង្ទោះបីម្មនអនុសាសនយ៍ល ងង្រចើនពីអបរពារព់ន័នរបុងការហ្វរលុំអ ដូចជាអានុសាសនរ៍បស់ង្បសររមមអបរសង្ងាត
ការណ៍អនថរជាតិរបស់សរភាពអឺរ លុបជាង្ដើម ។    
 ជាការសនបិោឌ ន លទនផលទនការង្បាោះង្នប តង្នោះ នឹងចូលរមួបហ្វនទមង្ដើមផពីរងឹងរបជាធិបង្តយយង្ៅមូល
ោឌ ន ជាពិង្សសអភបិាលរិចចមូលោឌ ន ង្ោយម្មនការចូលរមួពីសម្មជិរររុមរបឹរាឃុុំសង្កា ត ់ ង្ចញពីគណបរស
ង្ផសងៗង្ៅជាង ៩០% ទនឃុុំសង្កា តទូ់ទុំងរបង្ទស ង្រើយរម៏្មនការង្រើនង្ ើងចុំននួង្មឃុុំ្សថី និងសម្មជិការរុម
របឹរាង្រើនជាងមុនតិចតចួ ។  
 សុំរាបក់ារង្បាោះង្នប តខាងមុខ ខុមហ្វ្រវលង្សបើយល ងទទូច និងជាបនាធ នដ់ល់រាជរោឌ ភបិាល គណបរស
នង្យបាយ ម្មច ស់ជុំនយួ និងអងគការសងគមសីុវលិង្ោយរតូវចាបង់្ផថើមពិភារាហ្វរលុំអ រចនាសមពន័ន សម្មសភាព 
គ.ជ.ប នីតិវធីិ និងយនថការណសុំខាន់ៗ មយួចុំននួដូចជាការចុោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប ត និងការង្ធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ី
ង្ ម្ ោះង្បាោះង្នប ត ការង្ោោះរសាយបណថឹ ងង្បាោះង្នប ត ការការពារង្សរភីាពបង្ញ្ជញមតិ ង្សរភីាពខាងពត័ម៌្មន ការ
ទទលួបានការផសពវផាយសុំរាបគ់ណបរសនង្យបាយ និងការបង្ងាើតបរយិកាសអពាររិតយង្ោយម្នថីរាជការ 
និងរងរម្មល ុំងរបោបអ់ាវុធរបុងនយ័ពរងឹងភាពរតឹមរតូវ សុចចរតិភាព និងយុតថិធមរ៌បុងដុំង្ណើ រការង្បាោះង្នប ត ។ 

 

III. ការររង្រើលង្រើលចុំង្ ុះការង្ ុះង្នន ត្នាង្ពលខាងរខុ 
 ការរបរតួរបហ្វជងសរម្មបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថ នប ុំ២០១៣ គឺហារដូ់ចជាកានហ់្វតខាល ុំង
ង្ ើងៗ។ គណបរសសិទនិមនុសស និងគណបរសសមរងសុ ី បានរមួបញ្ចូ លគប ជាគណបរសថមីមយួ ហ្វដលម្មនង្ ម្ ោះ
ថា “ គណបរសសង្្ង្កគ ោះជាតិ ឬ CNRP” ង្រើយគណបរសថមីង្នោះរប៏ានចុោះង្ ម្ ោះ និងទទលួសាគ ល់ង្ោយររសួង
មហាទផធ ។ ចាបស់ពីពីគណបរសនង្យបាយបចចុបផនបបានបងាភាពលុំបារដល់គណបរសថមីរមួបញ្ជូ លគប ង្នោះ ។ 
ង្ៅរបុងររណីហ្វដលការរមួបញ្ចូ លគប ជាគណបរសថមីមយួ រ ុំលាយគណបរសទុំងពីរ ង្នាោះចុំននួអាសនៈ របស់គណ
បរសសិទនិមនុសស និងគណបរសសមរងសុ ី នឹងរតូវបាតប់ងស់ភា ម្នថីជាបង់្នប តជាង្រចើនង្ទៀតង្ៅថាប រង់្រកាមជាតិ 
និងររុមរបឹរាឃុុំសង្កា ត ់។ គណបរសថមីង្នោះនឹងដឹរនាុំង្ោយរបធានគណបរសសមរងសុបីចចុបផនបង្នោះ ហ្វដលរតូវង្ធវើ
ជារបធានគណបរស ង្រើយង្លារ រឹម សុខា ហ្វដលបចចុបផនបជាអបរដឹរនាុំគណបរសសិទនិមនុសស ជាអនុរបធាន។ 

 ង្ទោះបីជាយល ងណា រចនាសមពន័នថាប រង់្រកាមរបស់គណបរសថមីង្នោះមនិទនរ់តូវបានបង្កា ញ ។ ង្លើសពី
ង្នោះភាពមនិចាស់លាស់នឹងង្ៅហ្វតម្មន របសិនង្បើការង្ចាទរបកានរ់បធានគណបរសសម រងសុ ី នឹងមនិរតូវបាន
ង្ោោះរសាយររូតដល់ការង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថនប ុំ២០១៣។ ង្លារ សម រងសុរីតូវបានកាតឲ់្យជាប់
ង្ទសង្ៅង្រៅឃុុំ រយៈង្ពល១០នប ុំ សថីពីបទការបុំផ្ទល ញរទពយសមផតថិសាធារណៈ ការញុោះញង ់ និងការហ្វរលងបនលុំ
ឯរសារ។  ង្ៅរបុងរិចចរបជុុំជានខ់ពស់រោឌ ភបិាលរវាងរដឌង្លខាធិការសររដឌអាង្មររិ គឺង្លាររសី រីុល រ លូហាម
 រគីលីនតុន (US Department of State Secretary Hillary Rodham Clinton) ជាមយួ     រដឌម្នថកីារ
បរង្ទសរបង្ទសរមពុជា គឺង្លារ ង្ហា ណាុំរុង (Cambodia Foreign Minister) ង្ោយង្ៅរបុងង្នាោះង្លាររសី
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គលីនតុន បានង្លើរង្ ើងពីបញ្ញា ទនការចូលរមួង្ោយម្មនភាពសមរសបមយួចុំង្ពាោះមជឈោឌ ននង្យបាយ
(Political Spectrum) សរម្មបន់ប ុំ២០១៣  ជុុំវញិការកាតង់្ទសង្លារសម រងសុ ី ជាង្ដើម។ ររណីង្នោះរប៏ាន
ទរទ់ញការចាបអ់ារមមណ៍ពីអបររាយការណ៍ពិង្សសសថីពីសិទនិមនុសស ទនអងគការសររបជាជាតិ ង្លារ ស ូរយីល  
ស ូ ង្បឌី (Surya P. Subedi) ហ្វដលបានសរង្សរង្ៅរបុងរបាយការណ៍របស់ង្លារកាលពីទថៃទី២០ ហ្វខររាោ នប ុំ
២០១២ សថីពីសាទ នភាពសិទនិមនុសស ដូចជាររណីង្លារ សម រងសុ ី ហ្វដលបានង្សបើសុុំឲ្យម្មនការង្ោោះរសាយហ្វផបរ
នង្យបាយ ង្ដើមផអីាចឲ្យង្លារចូលរមួង្ៅរបុងការង្បាោះង្នប តនាង្ពលខាងមុខង្នោះបាន។ រាជរោឌ ភបិាលរមពុជា
អាចនឹងង្ធវើការសរមុោះសរមួលឲ្យម្មនដុំង្ណាោះរសាយពីបញ្ញា ង្នោះ  ខណៈង្ពលហ្វដលនឹងម្មនការរបជុុំរុំពូល     
អាសា នបូរ (ASEAN Plus including 7th East Asia Summit and Forums) ជាមយួអបរដឹរនាុំពីបណាថ បសចឹម
របង្ទសនានា រមួបញ្ចូ លទុំងរបធានាធិបតីសររដឌអាង្មររិ ង្ៅពាររ់ណាថ លហ្វខវចិឆិកា នប ុំ២០១២ង្នោះ។ ង្នោះជា
មូលង្រតុមយួហ្វដលរោឌ ភបិាលអាចកាតប់នទយនូវសុំពាធពីសរគមនអ៍នថរជាតិ រោឌ ភបិាលគរួឲ្យង្លារ          
សម       រងសុ ីចូលរមួរបុងការរបរតួរបហ្វជងង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងអបរតុំណាងរា្សថខាងមុខ។ 

គណបរសង្ផសងង្ទៀតហ្វដលរមួបញ្ចូ លគប សរម្មបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថនប ុំ២០១៣ ង្នោះ
រតូវបានង្គរបកាសឲ្យដឹងង្ោយគណបរសនង្រាតថមរណឬទនិ និងគណបរសរវ ើនសិុនបិុច។ ទុំងង្នោះអាចនឹងបង្ងាើន
ឲ្យម្មនការរបរតួរបហ្វជងកានហ់្វតខាល ុំង និងរបឈមជាមយួគណបរសរបជាជនរមពុជា ដូចង្ៅនឹងគណបរសរបនុំង
បចចុបផនប ហ្វដលគណបរសរបជាជនរមពុជាអាចនឹងបាតប់ងស់នលឹរង្នប តង្ៅង្លើគណបរសថមីង្នោះ ។ ង្បើង្ទោះជាម្មន
ការបលុនបលងរមួបញ្ចូ លនូវគណបរសទុំងពីរង្នោះ មុនការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តរ់ង៏្ោយ បលុហ្វនថ
ការរមួបញ្ចូ លគប ង្នោះរតូវបានបរាជយ័ង្ោយសារហ្វតម្មនជង្ម្មល ោះរវាងសង្មថចររមុរពោះនង្រាតថមរណឬទន ិ ហ្វដលជា        
របធានគណបរសនង្រាតថមរណឬទនិ និងឯរឧតថម ញឹរ ប ុនទឆ ជារបធានគណបរសរវ ើនសិុនបិុច។ ង្ទោះជាយល ង
ណាង្ៅង្រកាយការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំ-សង្កា តម់រ អគគង្លខាធិការគណបរសនង្រាតថមរណឬទនិ
បានជរមុញឲ្យម្មនការរមួបញ្ចូ លគប ង្នោះង្ោយង្ជាគជយ័ ជាមយួនិងគណបរស រវ ើនសិុនបិុច ខណៈង្ពលហ្វដល
គណបរសនង្រាតថមរណឬទនិ បានបថូរង្ ម្ ោះង្ៅជា “គណបរសជាតិនិយម ឬ NP ” វញិ  រពមទុំងបានបថូររបធាន
គណបរសង្ទៀតផង ។ មាលងវញិង្ទៀតសង្មថចររុមរពោះនង្រាតថមរណឬទនិ រធ៏ាល បរ់តូវបានង្សបើសុុំង្ោយថាប រដឹ់រនាុំ
គណបរសជាតិនិយមង្ដើមផឈីបចូ់លរមួរបុងរិចចការនង្យបាយ និងគណបរសនង្យបាយ របុងង្នាោះសង្មថចររុម
រពោះបានរបកាសពីការលាឈបពី់សរមមភាពនង្យបាយ ។ សង្មថចររុមរពោះររ៏តូវបានង្ចាទរបកានង់្ោយគណ
បរសរវ ើនសីុនបិុច ថារពោះអងគម្មនគុំង្រាងចូលរមួជាមយួគណបរសសមរងសុ ីនិងគណបរសសិទនិមនុសសរបុងការផ្ទល ស់
បថូរ   រោឌ ភបិាល និងជុំង្លាោះរបុងការដឹរនាុំគណបរសថមីង្នោះ ។ គណបរសរវ ើនសិុនបិុច គឺចងសមពន័នភាពជាមយួ
គណបរសរបជាជនរមពុជា ង្ោយសារហ្វតមនិម្មនង្គលង្ៅរបុងការផ្ទល ស់បថូររោឌ ភបិាល រប៏លុហ្វនថពួរង្គចងប់ង្ងាើនស
មពន័នភាពនាង្ពលអនាគត។ ការរមួបញ្ចូ លគប ទនគណបរសថមីង្នោះ គឺបនាធ បពី់ម្មនការលាហ្វលងរបស់     សង្មថចររុម
រពោះនង្រាតថមរណឬទនិ ។  

យល ងណាមញិ លទនផលទនការង្បាោះង្នប តររុមរបឹរាឃុុំ-សង្កា តនឹ់ងជោះឥទនិពលដល់លទនផលទនការង្បាោះ
ង្នប ង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថអាណតថិទី ៥ នប ុំ២០១៣។ ង្យងតមលទនផលទនការង្បាោះង្នប តឃុុំសង្កា តអ់ាណតថិ
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ទី ៣ រនលងមរ លទនផលទនការង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថ ២០១៣ អាចមនិម្មនការផ្ទល ស់បថូរចុំង្ពាោះ
គណបរសង្ផសងៗង្ទៀតង្រៅពីគណបរសរបជាជនរមពុជាង្នាោះង្ទ ។    របុងររណីហ្វដលគណបរសសមរងសុ ី និង
គណបរសសិទនិមនុសសបានរមួបញ្ចូ លគប របរបង្ោយង្ជាគជយ័ គណបរសទុំងពីរង្នោះអាចទទួលបានសង្មលង
ង្នប ត ៣០ភាគរយ ទនសនលឹរង្នប ត ង្រើយអាចង្រើនង្ ើងចុំននួអាសនៈររូតដល់៣៦ (នប ុំ២០០៨ ទទលួបាន
អាសនៈ២៩) ហ្វដលបចចុបផនបង្នោះគណបរស សមរងសុ ីបានកានក់ាបអ់ាសនៈចុំននួ២៦ ជាមយួនឹង ២២ភាគរយទន
សនលឹរង្នប តសរុប ។ ដូង្ចបោះង្រើយង្ទើបគណបរសសិទនិមនុសស បានង្រើនង្ ើងនូវសង្មលងង្នប តសរុប ង្ៅរបុងការ
ង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំ-សង្កា តអ់ាណតថិទី ៣ ដល់ង្ៅ១០ភាគរយ ង្បើង្របៀបង្ធៀបជាមយួការង្បាោះ
ង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថនប ុំ ២០០៨ គណបរសសិទនិមនុសស កានក់ាបច់ុំនួន ៣ អាសនៈ បានហ្វត ៦ ភាគរ
យ។ ង្ទោះបីជាយល ងណា គណបរសរបជាជនរមពុជា អាចររាសនលឹរង្នប តដហ្វដល បលុហ្វនថអាចនឹងបាតប់ងអ់ាសនៈ
ខលោះង្ៅគណបរសដទ៏ទសុំរាបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថ នប ុំ ២០១៣ ហ្វដលរបុងង្នាោះគណបរសរបជា
ជនរមពុជាអាចនឹងទទួលបានរតឹម ៨៦អាសនៈ ជុំនសួឲ្យ ៩០អាសនៈហ្វដលបានឈបោះង្ៅរបុងការង្បាោះង្នប ត
ង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថ ២០០៨ ។   

ង្លើសពីង្នោះ របុងររណីហ្វដលគណបរសសម រងសុ ីនិងគណបរសសិទនិមនុសសបរាជយ័របុងការរបួរមួគប  ង្នាោះ
គណបរសគណបរសសម រងសុ ី អាចនឹងបាតប់ងអ់ាសនៈសភា ង្ៅឲ្យគណបរសសិទនិមនុសស និងគណបរសរបជា
ជនរមពុជា ខណៈង្ពលហ្វដលគណបរសសិទនិមនុសសអាចង្រើនង្ ើងនូវសង្មលងង្នប ត របហ្វរលជា៤ភាគរយ ង្បើ
ង្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹងការង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថនប ុំ២០០៨ ផងហ្វដរ។ លទនផលទនការង្បាោះង្នប ត
ង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំ-សង្កា តប់ានបង្កា ញថា គណបរសសមរងសុ ីបានបាតប់ងស់ង្មលងង្នប ត ។ ចុំនួនអាសនៈ
របស់គណបរសសមរងសុ ី នឹងម្មនការថយចុោះង្ៅង្អាយគណបរសសិទនិមនុសស និងគណបរសរបជាជនរមពុជា 
ហ្វដលអាចនឹងទទលួបាន២អាសនៈបហ្វនទមង្ទៀត របុងគណបរសនីមយួៗង្ៅង្លើអាសនៈហ្វដលម្មនង្ៅរបុងរដឌសភា
បចចុបផនប។ 

ម្មនការរ ុំពឹងណាមយួថាគណបរសជាតិនិយម និង/ឬគណបរសរវ ើនសិុនបិុចទទលួបានអាសនៈ ង្បើ
ង្យងតមលទនផលង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំ-សង្កា ត ់ ហ្វដលគណបរសទុំងពីរង្នោះអាចររាបានហ្វត
ចុំននួអាសនៈ២ ទនចុំននួអាសនៈសរុបបចចុបផនបចុំនួន៤អាសនៈបចចុបផនបង្ៅរបុងសភា ។ សង្មលងង្នប តរបស់គណ
បរសទុំងពីរង្នោះបានថយចុោះគរួឲ្យរតស់ុំគល់ ង្ៅរបុងការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំ-សង្កា ត។់ 
ង្ទោះបីជាយល ងណា ការសាម នទុរទនលទនផលការង្បាោះង្នប តសរម្មបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថង្នប ត
២០១៣ មនិទនអ់ាចដឹងពិតរបារដង្ៅង្ ើយង្ទ ហ្វដលអបរង្ចញង្ៅង្បាោះង្នប តអាចម្មនភាពខុសគប រុំ ុងង្ពល
ង្បាោះង្នប តសភាតុំណាងរា្សថ។ របហ្វរលការចាបអ់ារមមណ៍របស់អបរង្បាោះង្នប តង្បាោះង្នប តឲ្យគណបរស
នង្យបាយង្ៅរបុងការដឹរនាុំររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តខុ់សពីការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសគណបរសជាអបរតុំណាងរា
្សថ។  

លទនផលការង្បាោះង្នប តសរម្មបក់ារង្បាោះង្នប តរពឹទនសភាអាណតថិង្រកាយ និងការង្បាោះង្នប តររុមរបឹរា
ថាប រង់្រកាមជាតិ(ររុមរបឹរាង្ខតថ/រសុរ)អាចរតូវបានគណនាង្ចញពីសម្មជិរររុមរបឹរាឃុុំ-សង្កា ត ់និងសម្មជិរ



ខុមហ្វ្រវល                  របាយការណ៍សង្ងេបសថីពីការង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តអ់ាណតថទិី ៣ ២០១២ 
 

17 
 

សភាតុំណាងឲ្យរបជាពលរដឌហ្វដលជាអងគង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសសម្មជិររពឹទនសភា។ វនិយ័របស់គណបរស
នង្យបាយគឺម្មនភាពតឹងរងឹសុំរាបគ់ណបរសនង្យបាយរបុងរបង្ទសរមពុជា ង្រើយវាអាចរតូវបានង្គរ ុំពឹងទុរថា     
អងគង្បាោះង្នប តនឹងរតូវបានង្ធវើង្ ើងតមបញ្ញជ របស់គណបរស ។ ង្រពាោះង្បរេជនឯររាជយ គឺមនិរតូវបានឲ្យអនុញ្ដត
ង្ៅរបុងការង្បាោះង្នប តង្នោះង្ទ។ ង្រតុដូង្ចបោះង្រើយ ពឹងហ្វផអរង្ៅង្លើលទនផលង្បាោះង្នប តររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តន់ប ុំ
២០១២ និងសនមតថ់ាគណបរសរបជាជនរមពុជា អាចកានក់ាបអ់ាសនៈង្ៅរបុងសភារបស់ខលួន សរម្មបន់ប ុំ
២០១៣ ម្មនចុំននួថយចុោះ ២អាសនៈ ហ្វដលរបុងង្នាោះថយពី ៤៦អាសនៈ មរ ៤៤អាសនៈ ឬថយមររតឹម ៨០
ភាគរយ (បចចុបផនបគណបរសរបជាជនរមពុជាកានក់ាបង់្រចើនជាង ៨០%ឬ៤៦អាសនៈ ទនចុំននួអាសនៈរពឹទនសភា
សរុប៥៧អាសនៈ) ហ្វដលង្ៅង្រកាមការរតួតរត និងបនថកានក់ាបង់្ោយរបពន័នគណបរសកានអ់ុំណាចហ្វតមយួ ។ 
គណបរសសមរងសុ ី និង/ឬគណបរសសិទនិមនុសសអាចនឹងទទលួបានចុំននួអាសនៈរបុងរពឹទនសភាហ្វដលង្រើនង្ ើង
ចុំននួ ២អាសនៈ ង្រើនពី ១១អាសនៈ ង្ៅ ១៣អាសនៈ (បចចុបផនប គណបរសសមរងសុ ី និង/ឬគណបរសសិទនិ
មនុសសកានក់ានរ់បម្មណ ១៩% ទនចុំនួនអាសនៈរពឹទឍសភាសរុប ៥៧អាសនៈ)។ ដូចគប ហ្វដរ ការង្បាោះង្នប ត
អសរល ង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាង្ខតថ និងរសុរ គណបរសរបជាជនរមពុជានឹងអាចទទួលបាន ៧៩ភាគរយ ទន
អាសនៈថាប រង់្រកាមជាតិ ខណៈង្ពលហ្វដលគណបរសសមរងសុ ី និងគណបរសសិទនិមនុសស នឹងអាចទទលួបាន២១
ភាគរយទនអាសនៈររុមរបឹរាថាប រង់្រកាមជាតិ ។ គណបរសជាតិនិយម ឬ  និងគណបរសរវ ើនសិុនបិុចនឹងទទួល
បានតិចជាង១ភាគរយទនចុំននួអាសនៈ ររុមរបឹរាថាប រង់្រកាមជាតិ។ ចុំនួនអាសនៈសរុបសុំរាបអ់ាសនៈររុម
របឹរាថាប រង់្រកាមជាតិ រមួបញ្ចូ លទុំងររុមរបឹរារសុរ/ខណឍ  រាជធានី/ង្ខតថគឺង្រចើនជាង ៣,០០០អាសនៈ ។  

ជាសរុបង្ោយហ្វផអរង្លើលទនផលង្បាោះង្នប តង្រជើសង្រ ើសររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តន់ាង្ពលថមីៗង្នោះ រតូវបាន
បង្កា ញពីការថយចុោះតិចតួចរបស់គណបរសរបជាជនរមពុជាសុំរាបអ់ាសនៈរពឹទនសភា ររុមរបឹរាង្ខតថ/រសុរ/រាជ
ធានី និងសម្មជិរសភា រឯីគណបរសសង្្ង្កគ ោះជាតិ (CNRP) ឬគណបរសសមរងសុ ី និងគណបរសសិទនិមនុសស 
(របុងររណីការរបួរមួគប បានង្ជាគជយ័មុនការង្បាោះង្នប ត) នឹងម្មនការង្រើនង្ ើងតិចតួចចុំននួសម្មជិរសភា និង
ររុមរបឹរាថាប រង់្រកាមជាតិ ។ គណបរសរវ ើនសិុនបិុច និង/ឬគណបរសជាតិនិយម   ផធុយង្ៅវញិអាចនឹងបាតប់ង់
អាសនៈដង៏្រចើនរបស់ខលួនសរម្មបក់ារង្បាោះង្នប តង្រជើសតុំងតុំណាងរា្សថអាណតថិទី ៥។  
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