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NEAK KHLOAM MEUL - OBSERVER BULLETIN 
លេខ៥១ ឆ្ន ាំទី១៧ លេញផ្សាយថ្ងៃទី០១ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

=> លេេកតីខងែងលេតុ េាំល ីរវលិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ េាបល់ ោះលឆ្ន តល្រីេតាំងតាំណាងរាស្រេត និងេាប់េតីពីការ្ប្ពឹតតិលៅថ្ន្កុម្្បឹកាធម្មនុញ្ញ (ទាំពរ័១) 
=> រ យការ ៍្បចាំឆ្ន ាំេតីពី ្បជាធិបលតយយ ការល ោះលឆ្ន ត និងការខកទ្ម្ង់      (ទាំពរ័ ៨) 
=> កិេចពិភាកាតុមូ្េេតីពី កាំខ ទ្ម្ងក់ារល ោះលឆ្ន ត និងេកម្មភាពផ្សសពវផ្សាយលៅោរធារ ៈរន    (ទាំពរ័ ៩) 
=> េិកាា ោលាបង្ហា ញអាំពី “លេេកតីលេនីវលិោធនកម្ម្កបខ ឌ េាបទ់ាក់ទងោា បន័្រប់្រងការល ោះលឆ្ន ត     យនតការលដាោះ្ោយ (ទាំពរ័ ១១) 
វវិាទល ោះលឆ្ន ត  ការេុោះល ម្ ោះល ោះលឆ្ន ត  និងបញ្ជ ីល ម្ ោះល ោះលឆ្ន ត និង្បពន័ធផ្សសពវផ្សាយកនុងអាំឡុងលពេល ោះលឆ្ន ត”  
=> ការលេញផ្សាយលេៀវលៅរដ្ឋេភា រីវ្បវតតិេលងាបតាំណាងរាស្រេត និងលបការនជាបល់ឆ្ន តតាំណាងរាស្រេត នីតិកាេទី៥    (ទាំពរ័ ១២) 
និងដ្ាំល ីរលវទិកាេរួអនកតាំណាង  
=> លេេកតី្បកាេពត័ម៌ាន អតាបទេតីពីការរ ាំលលាភេាប់ និងការល្រៀតខ្រកនលោ យ កនុងដ្ាំល ីរការលោេនាល ោះលឆ្ន ត  (ទាំពរ័ ១៦) 
ល្រីេលរេី្កុម្្បឹការារធានី/លខតត ្កុង/្េុក/ខ ឌ  អា តតិទី២ 
=> ពត័ម៌ានលផ្សសងៗ និងកាំោនត          (ទាំពរ័ ២១) 



ទំពរ័ ១ 

ននេះមាននោលបំណងផ្តល់ឯកសារជាកល់ាកម់យួស្តីពីការន្វើវនិសា្នកមមរដ្ឋ្ មមនុញ្ញ  ច្បាបន់ េះននោ តន្រើស្តងំ
តំណាងរាស្រស្ត និងច្បាបស់្តីពកីារនរៀបច្បំ និងការ្ប្ពឹតតិនៅនន្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ  ដដ្លនតត តយកច្បិតតទុកដាកន់លើ

កំដណទ្មងស់ាា បន័នរៀបច្បំការន េះននោ ត ការតា ស់្បតូរ្បពន័ធចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ ត និងបញ្ជ ីន េះននោ ត ការដកលមអរ្បពន័ធ
ផ្សពវផ្ាយកោុងអំឡុងនពលន េះននោ ត និងការព្ងងឹយនតការនដាេះ្សាយទំនាស់្ និងវវិាទន េះននោ ត។ 

សំ្នណើ រជាកល់ាកន់នេះ អាច្បជារំនួយដ្ល់គណៈកមមការដកទ្មងក់ារន េះននោ តននគណបកស្បជារនកមពុជា និងគណ
បកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ រមួទងំអោកស្ន្មច្បចិ្បតតខាងបនច្បេកនទស្ និងខាងននោ យ ននគណបកសទងំពីរ នដ្ើមបពីិនិតយនឡើងវញិ និង
ន្វើនស្ច្បកតីស្ន្មច្បចិ្បតតកោុងរយៈនពលខ្ាីមយួ។  

សេចក្តថី្លែងសេត ុសោយេសងេប 

េតពី ីេសំ ើ រវសិោធនក្ម្មរដ្ឋធម្មនញុ្ញ  ចាបស់ ោះសនោ តស្រើេតងំតណំាង
រាស្រេត នងិចាបេ់តពីកីារ្ប្ពតឹតសិៅនន្កុ្ម្្បកឹ្ាធម្មនញុ្ញ  

សំ្នណើ រ 

ជាការពិតសំ្នណើ រននេះ នដាកដ់តច្បំណុច្បអាទិភាពសំ្ខាន់ៗ ដតប ុនណាណ េះ នដាយមនិទន ់ន្គបដ់្ណត បន់លើ ច្បំណុច្បខ្វេះ
ខាតជាន្ច្បើននទៀត ដដ្ល្តូវដកទ្មង។់ សំ្នណើ រននេះ នមកពីការរកន ើញជាន្ច្បើនអាណតតិននកាន េះននោ ត និងនច្បញពអីនុ
សាស្នរ៍បស់្អោកស្នងេតការណ៍ឯករារយជាតិ អនតរជាត ិ អងគការស្ហ្បជាជាតិ និងអោកពាកព់ន័ធការន េះននោ តនដាយតា ល់មយួ
ច្បំនួន ដូ្ច្បជាគណបកសននោ យ និងអងគការស្ងគមសីុ្វលិឯករារយ។ អនុសាស្នទ៍ងំននេះក៏្ តូវ នទទួលយកនៅពិភាកា
ជាមយួ្បជាពលរដ្ឋ អោកឯកនទស្ន េះននោ តជាត ិនិងអនតរជាតិ រមួទងំអោកច្បាប ់មយួច្បនំួនផ្ងដដ្រ។ 

សំ្នណើ រននេះ្តូវ នសិ្កានផ្ាៀងតា តជ់ាមយួនោលការណ៍ស្តីពីការនរៀបច្បំ និងចាតដ់ច្បង ការន េះននោ តមយួនស្រ ីយុតតិ្ម ៌
សុ្ច្បរតិភាព និងតមនោលការណ៍្បជា្ិបនតយយនស្រពីហុបកស។ នោលការណ៍និងអនុសាស្នរ៍បស់្អនតរជាតិ នងិអងគការស្ហ
្បជាជាតិ សំ្ខានម់ានដច្បងនៅកោុងរដ្ឋ្មមនុញ្ញកមពុជារំពូកទី៣ ទ៤ី និងទ៧ី និងកតិតការស្ញ្ញញ ស្តីព ីសិ្ទធិពលរដ្ឋ សិ្ទធនិនោ យ
ទកទ់ិននស្រភីាពខាងននោ យ និងសិ្ទធិន េះននោ ត នងិការបក្សាយកតិតការស្ញ្ញញ ននេះ នៅកោុងមា្ត ២៥ ទកទិ់នការ
បនងេើតសាា បន័នរៀបច្បំការន េះននោ ត “ឯករារយ” និងកាតពវកិច្បេរបស់្រដ្ឋកោុងការធានា្បសិ្ទធភិាពននការចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ ត។ 

សាា បន័្គប់្ គងការន េះននោ ត គ.រ.ប គួរ្តូវ នដាកប់ញ្េូ លកោុងរដ្ឋ្មមនុញ្ញ។ ការន្វើវនិសា្នកមមរដ្ឋ្មមនុញ្ញដាក់
បញ្េូ លនោលការណ៍ន្រើស្នរ ើស្ស្មាស្ភាព អាណតតិ នងិតួនាទី សិ្ទធិអំណាច្បសំ្ខាន់ៗ សាា បន័នដាេះ្សាយវវិាទន េះននោ ត្កុម
្បឹកា្មមនុញ្ញ។  

ននេះមនិដមនជាបញ្ញា ច្បំដឡកនៅកមពុជានទ ្បនទស្អាសីុ្ជាន្ច្បើនដូ្ច្បជា ្បនទស្នៃ ឥណឌូ ននសីុ្ កូនរ  ខាងតបូងក ៏នដាក់
សាា បន័នរៀបច្បំការន េះននោ តនៅកោុងរដ្ឋ្មមនុញ្ញ  នដាយរមួបញ្េូ លកំណតត់ួនាទ ីសិ្ទធ ិអណំាច្ប និងការន្រើស្នរ ើស្ស្មាស្ភាពសាា
បន័ននេះជាសាធារណៈ នហើយ្បនទស្ដដ្លមានបរបិទននោ យស្មុគសាម ញ  នន្បើ្ ស់្របូមនតមតិភាគន្ច្បើនពីរភាគបី អនុ
មត័ោំ្ ទស្មាស្ភាពសាា បន័នរៀបច្បំការន េះននោ តដូ្ច្បជា្បនទស្នីនហសរោី  ទុយននសីុ្ នយនមន ។ល។ 



ទំពរ័ ១ 

អនុសាស្នសំ៍្ខានរ់បស់្នបស្កមមស្នងេតការណ៍ន េះននោ ត ននស្ភាពអុ៊ឺរ  បុនៅកមពុជា២០០៨ (EUEOM 2008) គ.
រ.ប ្តូវដតជាសាា បន័ឯករារយនៅ្គបលំ់ដាបថ់្នោ ក ់ នហើយការន្រើស្នរ ើស្ស្មារិក គ.រ.ប្តូវ នអនុវតតនដាយការយល់្ពមជា
ឯកច្បឆន័ពគីណបកសននោ យមានអាស្នៈនៅកោុងស្ភា។អោករាយការណ៍ពិនស្ស្ស្តីពីសាា នភាពសិ្ទធិមនុស្សរបស់្អងគការស្ហ
្បជាជាតិនៅកមពុជា នលាក សូ្រោិ ្ សាទ ស្៊ែូដប៊ែរឌី (Surya P. Subedi)  នផ្តល់អនុសាស្នន៍ៅនោ ២ំ០១២ ស្តីពីការ
ន្រើស្នរ ើស្ស្មាស្ភាព គ.រ.ប ្ស្នដ្ៀងោោ នឹងអនុសាស្នរ៍បស់្អោកស្នងេតការណ៍ស្ហភាពអុ៊ឺរ  បុ (EUEOM2008) ផ្ងដដ្រ។ 
នបស្កមម EUEOM 2008 និងអោករាយការណ៍ពិនស្ស្ នស្ងេត់្ ងនច់្បំនពាេះ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ្តូវផ្តល់ឲ្យគណបកសននោ យ
្បកួត្បដរងតមនោលការណ៍ស្ម្ម ៌និងនស្មើោោ  (Fair and Equal Access)។  ខាងន្កាមននេះ ជានស្ច្បកតសី្នងេបននច្បំណុច្ប
សំ្ខាន់ៗ  ននការដកទ្មងក់ារន េះននោ ត៖ 

 រដ្ឋ្មមនុញ្ញ នន្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជា្តូវ នបដនាមរំពូកៃមីមយួ(ជារំពូកទី១៥) ស្តីអំពីគណៈកមាម ្ិការជាតិស្្មាបក់ារ
ន េះននោ ត (គ.រ.ប) នដ្ើមបកីណំតអ់ាណតតិ ព្ងងឹឯករារយភាព បនងេើតតមាា ភាព និងការទុកចិ្បតតនលើការន្រើស្នរ ើស្ស្មាស្
ភាព និងបដនាម សិ្ទធិ អំណាច្ប និងការទទួល ខុ្ស្្តូវ។  គ.រ.ប មានស្មតាកិច្បេធានា ដំ្នណើ រការន េះននោ ត្បកបនដាយ
នស្រ ី យុតតិ្ម ៌ និងសុ្ច្បរតិភាព និងនោលការណ៍្បជា្ិបនតយយនស្រពីហុបកស។ គណៈកមាម ្ិការជាតសិ្្មាបក់ារន េះ
ននោ ត (គ.រ.ប) មនិ្តឹមដតមានស្មតាកិច្បេនរៀបច្បំការន េះននោ តប ុនណាណ េះនទ ប ុដនតគណៈកមាម ្ិការននេះកន៏្វើការចុ្បេះន ម្ េះន េះ
ននោ ត ការអបរ់ដំ្ល់អោកន េះននោ ត និងការដកលមអរច្បាប ់និង្បពន័ធន េះននោ ត នៅច្បននាា េះនពលន េះននោ តផ្ងដដ្រ។ 

 អាណតតិ ច្បាស់្លាស់្ និងអភយ័ឯកសិ្ទធិ្តូវ នកំណតត់មច្បាប។់ ស្មារិក គ.រ.ប មានច្បំនួនោ ងតិច្ប៥នាក ់និងោ ង
ន្ច្បើនច្បំនួន៩នាក ់ ដដ្លមានអាណតតោិ ងន្ច្បើន្ នំោ ។ំ ស្មារិក គ.រ.ប មានអភយ័ឯកសិ្ទធិដូ្ច្បស្ភា។ គ.រ.ប ្តូវមាន
កញ្េបៃ់វកិារជាតិស្វយត័ អនុមត័នដាយរដ្ឋស្ភា។ ្បធាន អនុ្បធាន និងស្មារិក គ.រ.ប ទងំអស់្ ្តូវ នដតងតងំ
នដាយ្ពេះរារយ្កឹតយ  ន្កាយពី នទទួលការយល់្ពមពីស្ភាច្បំនួនពីរភាគបី ននស្មារិករដ្ឋស្ភាទងំមូលតមសំ្នណើ
របស់្គណៈកមមការន្រើស្នរ ើស្។  

 នដ្ើមបតីមាា ភាព និងការនបើកចំ្បហរការន្រើស្នរ ើស្ សាា បន័ន្រើស្នរ ើស្នបកេរនស្មារិកគ.រ.ប ្តូវ នតា ស់្បតូរពី
្កសួ្ងមហានផ្ា និងពីគណៈរដ្ឋមស្រនតីមកឲ្យ “គណៈកមមការន្រើស្នរ ើស្មយួ”។ ន្ពាេះកនាងមក ្កសួ្ងមហានផ្ា និង
គណៈរដ្ឋមស្រនតីមានគណបកសចំ្បរុេះរវាងគណបកស្បជារនកមពុជា និងគណបកសហវ៊ែ៊ុនសិុ្នបិុច្ប រហូតដ្ល់មានស្ហ
រដ្ឋមស្រនតី្កសួ្ងមហានផ្ា។ ន្កាយពីតា ស់្រូបមនតអនុមតិតទុកចិ្បតតនលើរដាឋ ភ ិលពីមតិភាគន្ច្បើន ពីរភាគបី មកមតិ
ភាគន្ច្បើនដាច្បខ់ាត ៥០%+១ ននស្មារិករដ្ឋស្ភាទងំមូលដដ្លនាឲំ្យគណៈរដ្ឋមស្រនតី និង្កសួ្ងមហានផ្ា្តូវ ន
ដឹ្កនា ំ នដាយគណបកសដតមយួ។ ដូ្ច្បននេះវា ន ត់្ បពន័ធ្តួតពិនិតយោោ  ននគណបកសសំ្ខាន់ៗ នៅកោុងរដាឋ ភ ិ
លនដ្ើមបនី្រើស្នរ ើស្នបកេរន គ.រ.ប។ ដូ្ច្បននេះ គណៈកមមការន្រើស្នរ ើស្ ្តូវមានស្មាស្ភាពចំ្បរុេះមកពីតំណាង 

១. ឯក្រារយភាពរបេោ់ា ប័ន្រប់្រងការស ោះសនោ ត 

ទំពរ័ ២ 
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(ត)្កមុគណបកសកោុងរដាឋ ភ ិល ្កុមគណបកសន្ៅរដាឋ ភ ិល តំណាងអងគការស្ងគមសីុ្វលិ និងតណំាង្ពេះមហាកស្ត។ 
គណកមមការន្រើស្នរ ើស្ននេះ មាននោលការណ៍ន្រើស្នរ ើស្នបកេរនជាសាធារណៈ និងច្ប្មាញ់នបកេរននដាយមានការចូ្បលរមួផ្ត
ល់នោបល់ពីសាធារណៈរន ច្បំនពាេះនបកេរនស្មារិក គ.រ.ប រមួទងំ នបកេរនស្មារិកគណៈកមមការនរៀបច្បំការន េះននោ តថ្នោ ក់
រារធានី នខ្តត  ំុ ស្ េ្ ត ់នងិការោិល័យន េះននោ ត និងរាបស់្នាឹកននោ ត។  គណៈកមមការន្រើស្នរ ើស្ននេះ្តូវច្ប្មាញ់យកនបកេ
រនជាបុរស្ និងស្រស្តី។ ស្មារិក គ.រ.ប ឬស្មារិកគណៈកមមការនរៀបច្បំការន េះននោ ត្គបលំ់ដាបថ់្នោ កម់និ្តូវន្វើជាមស្រនតីននគណ
បកសននោ យណាមយួ ននឡើយកោុងរយៈនពលពីរនោ គំតិពីនៃងច្បបអ់ាណតត។ិ  

 គណៈកមាម ្ិការជាតសិ្្មាបក់ារន េះននោ ត្តូវមានសិ្ទធិអំណាច្ប ភារកិច្បេ និងការទទួលខុ្ស្្តូវបដនាមកោុងការនច្បញបទ
បញ្ញជ ហាមឃាត ់និងលបន់ចាលការស្ន្មច្បឬស្កមមភាពរបស់្រាររដាឋ ភ ិល និងមស្រនតនីនោ យនផ្សងនទៀត ដដ្លប េះពាល់
ជាអវរិជមាននលើដ្ំនណើ រការការន េះននោ តនដាយនស្រ ី យុតតិ្ម ៌ និងនស្មើភាព។ គណៈកមាម ្ិការននេះ្តូវផ្តល់សុ្ពលភាព
នបកេរនជាបន់នោ តនៅជាតំណាងរាស្រស្ត នដាយនរៀបច្បំបញ្ជ ីតំណាងរាស្រស្តោ ងតិច្បច្បំននួ១២០របូនផ្ញើរថ្នវ យ្ពេះមហាកស្ត។ 

 នដ្ើមបបីដនាមការទុកចិ្បតត នងិតមាា ភាពកោុងដ្ំនណើ រន េះននោ ត និងរាបស់្នាឹកននោ ត កោុងច្បំនណាមស្មារិកគណៈកមមការ
ការោិល័យន េះននោ ត រាបស់្នាឹកននោ ត ្តូវមានស្មារិកច្បំននួពីរនាកម់កពី្កុមគណបកសននោ យ(្កុមគណបកស
ននោ យកានរ់ដាឋ ភ ិល និងគណបកសននោ យន្ៅរដាឋ ភ ិល)ដដ្លមានភារកិច្បេនផ្ាៀងតា តន់ ម្ េះ ទិនោនយ័នៅកោុងប័
ណណ ន េះននោ ត ជាមយួនឹងទិនោនយ័បញ្ជ ីន ម្ េះន េះននោ ត នងិឈរនផ្ាៀងតា តន់ៅនលើដ្ំនណើ រកា្បកាស្លទធផ្លស្នាឹកននោ ត។ 

 ច្បាបន់ េះននោ ត្តូវបញ្ញតតិស្តីពីកាតពវកចិ្បេ កិច្បេស្ហការណ៍របស់្ គ.រ.ប ជាមយួនឹងតំណាងគណបកសននោ យ និង
នបកេរនឈរន ម្ េះន េះននោ ត និងអងគការមនិដមនរដាឋ ភ ិលជាតិ និងអនតរជាតិ ស្នងេតការណ៍ន េះននោ ត និងការនបើកច្បំហរ
ទិនោនយ័ដដ្លអាច្បវភិាគ ននដាយ្បពន័ធ្ប្ពឹតតកិមមស្វ័យ្បវតតននទិនោនយ័(កុពំយូទរ័) រមួមានបញ្ជ ីន ម្ េះន េះននោ ត បញ្ជ ី
នបកេរនឈរន ម្ េះន េះននោ ត ពាកយបណតឹ ង រ យការណ៍ហិរញ្ញ វតាុគណបកសននោ យនៅនពលនឃាស្នាន េះននោ ត និង
ឯកសារន េះននោ តនផ្សងៗនទៀត ។  

២.ការធានាេទិ្ធិស ោះសនោ តតម្រយៈការចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត និងបញ្ជ សី ោះសនោ ត 

      ការពិនតិយបញ្ជ ីន ម្ េះ នងិចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ ត្តូវ នតា ស់្បតូរ្បពន័ធ និងសាា បន័អនុវតត នដ្ើមបពី្ងងឹការទទួលខុ្ស្្តូវ និង
បនងេើនតមាា ភាពដូ្ច្បខាងន្កាម៖ 
 នស្មៀន ំុ ស្ េ្ ត ់ ្កុម្បឹកា ំុ ស្ េ្ ត ់  (កបស្/យ) ្តូវ នបតូរនៅឲ្យនលខា្ិការរារធានី និងនខ្តតនរៀបច្បំការន េះននោ ត 

ល្/ខ្ប ឬ/និង គណៈកមមការ ំុស្ េ្ តន់រៀបច្បំការន េះននោ ត គ /ស្ប ដដ្លទទួលខុ្ស្្តូវកោុងការអនុវតតការចុ្បេះន ម្ េះ
ន េះននោ ត និងបញ្ជ ីន េះននោ ត។  បញ្ជ ីន េះននោ តតមការោិល័យន េះននោ តនីមយួៗ ្តូវកតចូ់្បលកោុងនស្ៀវនៅបញ្ជ ី ឬ្បពន័ធ

ទិនោនយ័មយួ នហើយរកាទុកជាអច្បិនស្រនតយន៍ៅនលខា្ិការដាឋ ន (ល្/ខ្ប)។ ្បពន័ធចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ ត្តូវ្បតបិតតិនៅតម

ទំពរ័ ៣ 



ទំពរ័ ៤ 

្ប្ពឹតតកមមស្វ័យ្បវតតននទិនោនយ័(កុពំយូទរ័) នដាយបញ្េូលទិនោនយ័សំ្ខាន់ៗ បដនាមរមួាន របូៃត ដដ្ល្តូវៃតតា ល់នៅកដនាងចុ្បេះ
ន ម្ េះន េះននោ ត និងទិនោនយ័រីវសាស្រស្តជាមយួសាោ មនមនដ្សាត ំ (ស្្មាបរ់នពិការនមនដ្ ្តូវមាននីតិវ ិ្ ដីាច្បន់ដាយដឡក) ។  

 ល្/ខ្ប ្តូវន្វើការចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ តជាអច្បិនស្រនតយ។៍ ច្បដំណក គ /ស្ប ្តូវន្វើការចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ ត្បចានំោ កំោុងរយៈ
នពលកំណតម់យួ។ គ.រ.ប អាច្បបនងេើត្កុមចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ តពិនស្ស្ ដ្ល់្កុមនោលនៅពិនស្ស្មយួច្បំនួន។ ្កុម
នោលនៅពិនស្ស្មាន្កុមពិរទុធរនដដ្លជាបន់ៅកោុងមនាីរ ំុឃាងំ កមមករច្បំណាក្សុ្ករស់្នៅន្ៅ្បនទស្ ្បជាពលរដ្ឋ
ដខ្មររស់្នៅ្បនទស្ន្ៅ ្កុម អោករមង៊ឺដដ្លស្្មាកពា លនៅមនាីនពទយ និង្កុមមយួច្បំនួន នទៀតតមការចា ំច្ប។់  

 នដ្ើមបរីំនួស្បណណ ពត័ម៌ានអោកន េះននោ ត លិខ្ិតបញ្ញជ កអ់តតស្ញ្ញញ ណបន្មើនអាយការន េះននោ ត និងឯកសារបញ្ញជ កអ់តត
ស្ញ្ញញ ណស្្មាបក់ារន េះននោ តនផ្សងនទៀត អោកចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ តនឹងទទួល នបណ័ណ អោកន េះននោ តបនាា បពី់បញ្ជ ីន ម្ េះ
ន េះននោ ត្តូវ នផ្តល់សុ្ពលភាពនដាយ គ.រ.ប។ អោកន េះននោ ត្តូវ ននលើកទឹកច្បតិតនអាយន្វើការតា ស់្បតូររបូៃតជានរៀង
រាល់នមៃនោ មំតងនៅកោុងបញ្ជ ីន េះននោ ត និងបណ័ណ អោកន េះននោ ត។ កោុងករណីដដ្លឯកសារខាងនលើមនិអាច្បបញ្ញជ កអ់ពំី
លកេខ្ណឌ ននការសាោ កន់ៅ ននទ  ្បជាពលរដ្ឋ្តូវនាអំោកធានាអេះអាងពីរ(២)របូដដ្លមានសិ្ទធិន េះននោ ត និងមានអាស័្យ
ដាឋ នពិត្ កដ្នៅកោុង ំុ ស្ េ្ តន់នាេះនៅបំនពញដបបបទច្បំនពាេះមុខ្ ល្/ខ្ប ឬ គ /ស្ប នដាយបញ្ញជ កថ់្នអោកសំុ្ចុ្បេះ 
ន ម្ េះននាេះពិតជារស់្នៅកោុង ំុស្ េ្ តន់នាេះ្ កដ្ដមន។ 

 គណបកសននោ យ ដដ្ល នចុ្បេះបញ្ជ ី្ស្បតមច្បាបស់្តីពីគណបកសននោ យ និងអងគការមនិដមនរដាឋ ភ ិលដដ្ល ន
ចុ្បេះបញ្ជ ីស្នងេតការន េះននោ ត មានសិ្ទធិទទួល នបញ្ជ ីន េះននោ តដ្ំបូង ៃតច្បមាង ឬ/និងទិនោនយ័ ដដ្លអាច្បវភិាគ ននដាយ
្បពន័ធ្ ប្ពឹតតិកមមស្វ័យ្បវតត(កុំពយូទរ័) ន។    គ.រ.ប និងគណៈកមមការនរៀបច្បកំារន េះននោ ត្គបលំ់ដាបថ់្នោ ក ់្តូវស្ហការ
ជាមយួគណបកសននោ យ និងអងគការ នដ្ើមបនីផ្ាៀងតា តល់ទធផ្លននការ្តួតពិនតិយ នងិការន្វើស្វនកមមទងំននាេះ។  

៣. ការធានាសេរភីាព និងការបសងកើតការផ្សាយេម្ធម្៌ របេ់្ បព័នធផ្សសពវផ្សាយក្ោងុអំឡងុសពល
ស ោះសនោ ត 

      នដ្ើមបនីលើកស្ាួយ និងដកលំអរ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយនអាយ្ស្បនឹងនោលការណ៍នននស្រភីាពសារពត័ម៌ាន ស្ម្ម៌ នស្មើភាព និង
ការទទួល នការផ្សពវផ្ាយរបស់្គណបកស្បកួត្បដរង គណៈកមមការ្គប់្ គង្បពនធផ័្សពវផ្ាយមយួ្តូវ នបនងេើតនដ្ើមបី
បនងេើតនោលការណ៍ ្កមសី្ល្ម ៌ នងិ្តួតពនិិតយ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយជាពិនស្ស្ទូរទស្សន ៍ វទិយុរដ្ឋ នៅកោុងអំឡុងនពលន េះននោ
ត។ គណៈកមមការមានសិ្ទធិអំណាច្បនលើ្កសួ្ងពត័ម៌ានទកទ់ិនការ្រន េះននោ ត កោុងអំឡុងនពល ន េះននោ តដដ្លកណំតន់ដាយ
ច្បាបន់ េះននោ ត។ 

ស្មារិកននគណៈកមមការ្គប់្ គង្បពនធផ័្សពវផ្ាយច្បំននួ្ នំាក៖់ 

 ពីរនាក់្ តូវ នដតងតងំនដាយ គ.រ.ប  

 មយួនាក់្ តូវ នដតងតងំនដាយ្កុមគណបកសកានរ់ដាឋ ភ ិល  

 មយួនាក់្ តូវដតងតងំនដាយ្កុមគណបកសន្ៅរដាឋ ភ ិល ដដ្លមានអាស្នៈកោុងរដ្ឋស្ភា  

 មយួនាក់្ តូវដតងតងំនដាយ្កសួ្ងពត៌ម័ាន។  



ទំពរ័ ៥ 

ស្មារិកគណៈកមាម ្ិការមាោ កក់ោុងច្បំនណាមពីរនាកដ់ដ្លដតងតងំនដាយ គ.រ.ប គ៊ឺ ជា្បធានគណៈកមមការននេះ។ គណកមមការ
ននេះរ្មុញ នងិស្ហការ ការបនងេើតកមមវ ិ្ ីរដរកនដ្ញនដាល អំពីនោលននោ យ រវាងនបកេរនជានាយកមស្រនតីននគណបកស
ននោ យសំ្ខាន់ៗ ឈរន ម្ េះន េះននោ ត។កោុងអំឡុងនពលន េះននោ តគណៈកមមការននេះ្តូវបនងេើតនោលការណ៍ពត័ម៌ានស្ម
្ម ៌ និងរ្មុញនអាយ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយនសាទស្សនន៍ោរពនោលការណ៍ននេះ។ នោលការណ៍ស្ម្ម៌្តូវធានាថ្នការផ្សពវផ្ាយ
ពត៌ម័ានគណបកសននោ យ និងគណបកសននោ យដដ្លនកើតនឡើងនដាយការរមួបញ្េូ លោោ ពីគណបកសននោ យនផ្សងៗ
ឈរន ម្ េះន េះននោ តគ៊ឺស្មាមា្តនៅនឹងច្បំនួនស្នាឹកននោ តោំ្ ទ។ គណៈកមមការននេះក៏្ តូវ្គប់្ គងកមមវ ិ្ ីនស្មើភាព និងការ
ពិភាកាកមមវ ិ្ នីនោ យរបស់្គណបកសននោ យ និងនបកេរននៅកោុងកុំឡុងនពលនឃាស្នាន េះននោ ត។កោុងអំឡុងនពល
នឃាស្នាន េះននោ ត អោក្គប់្ គងវទិយុ នងិទូរទស្សនឯ៍ករនទងំអស់្្តូវរូនដំ្ណឹងពីការលកន់មា ង ឬរួលនមា ងផ្ាយនៅតម
តនមាទីផ្ារ មកគណបកសននោ យឈរន ម្ េះន េះននោ តតមរយៈកិច្បេ្បរុសំ្្មបស្្មួលរបស់្គណៈកមមកា្គប់្ គង្បពនធ័
ផ្សពវផ្ាយ។ គណបកសននោ យ ដដ្លឈរន ម្ េះន េះននោ តអាច្បទកទ់ងទូរទស្សន ៍ និងវទិយុឯករនតមការស្្មបស្្មួល
របស់្គណៈកមមកា្គប់្ គង្បពនធផ័្សពវផ្ាយ នដ្ើមបទីិញ និងរួលនមា ងផ្សពវផ្ាយកមមវ ិ្ ីននោ យ និងសារននោ យ។ គ
ណៈកមមការ្គប់្ គង្បពនធផ័្សពវផ្ាយ្តូវន្វើនោលការណ៍ការលក ់ ឬរួលនមា ងរបស់្វទិយុ និងទូរទសនឯ៍ករនដផ្អកនៅតមនោល
ការណ៍នស្មើភាព តនមានស្មើៗោោ  និងតមលំដាបម់ុនន្កាយ។ 

 យនតការនដាេះ្សាយទំនាស់្ និងវវិាទន េះននោ ត្តូវ
 នដកទ្មងន់ដ្ើមបកីណំតន់តីិវ ិ្ ីច្បាស់្លាស់្កោុងការធានា
យុតតិ្មស៌្្មាបក់ារន េះននោ ត និងព្ងងឹឯករារយភាពរបស់្
សាា បន័កោុងការអនុវតតស្មតាកិច្បេ្ស្បនៅតមរដ្ឋ្មមនុញ្ញ  
ច្បាបន់ េះននោ ត បទបញ្ញជ  និងនីតិវ ិ្ ីន េះននោ ត។   ្បពន័ធការ
នដាេះ្សាយវវិាទ និងបណតឹ ង្តូវ នដច្បកជាពីរ  គ៊ឺការពិនតិយ
រំនុំរ្មេះសំ្នរច្ប និងការផ្សេះផ្ារដដ្លស្ាិតនៅន្កាមការ
ទទួលខុ្ស្្តូវ ននរច្បនាស្មពន័ធខុ្ស្ោោ រវាងថ្នោ កជ់ាតិ នងិថ្នោ ក់
ន្កាមជាតិ។ 

 ្បពន័ធ នងិរច្បនាស្មពន័ធថ្នោ កជ់ាត ិ នដ្ើមបីពិនិតយ 
និងរ្មេះស្ន្មច្បបណតឹ ង បទនលមើស្ន េះននោ ត និងវវិាទ
ន េះននោ ត ដដ្ល្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញជាសាា បន័សំ្ខាន៖់ 

 ្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញបនងេើតគណៈកមមការយុតតិ្ ម៌កា
រន េះននោ ត (គ.យ.ប) ជាអងគរំនុំរ្មេះដ្ំបងូរបស់្្កុម្បឹកា

្មមនុញ្ញ  នដ្ើមបនីសុ្ើបអនងេត ពិនិតយ រ្មេះ និងស្ន្មច្បវវិាទ 
និងបណតឹ ងន េះននោ ត។   
 នដ្ើមបធីានាតមាា ភាពននការន្រើស្នរ ើស្ និងការទុកចិ្បតត
នៅនលើស្មាស្ភាពសាា បន័ថ្នោ កជ់ាតិ ការន្រើស្នរ ើស្ស្មាស្
ភាព្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញគួរ្តូវ នដកលមអរ។ ស្មារិក្កុម
្បឹកា្មមនុញ្ញមយួរបូ ្តូវដតងតងំនដាយ្ពេះមហាកស្ត បនួ
របូ្តូវន្រើស្តងំនដាយរដ្ឋស្ភា នហើយពីររបូនទៀត្តូវដតង
តងំនដាយឧតតម្កុម្បឹកាននអងគនៅ្កម និងអតតិនាយក
រដ្ឋមស្រនតីចាបព់ីនោ ១ំ៩៩៣ជាស្មារិក្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញអ
ច្បិនស្រនតយ។៍ 
 ការន្រើស្តងំនបកេរនស្មារិក ្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ  
នដាយរដ្ឋស្ភា ន្វើនឡើងតមរយៈគណៈកមមការន្រើស្នរ ើស្មួ
យ។ គណៈកមមការន្រើស្នរ ើស្ននេះមានស្មាស្ភាពច្បនំួន្ ំ

របូ ដដ្ល្តូវដតងតងំនដាយ្បធានរដ្ឋស្ភាតមរយៈសំ្នណើ រ

៤. យនតការសោោះ្ោយទ្ំនាេ ់និងវិវាទ្ស ោះសនោ ត 



ទំពរ័ ៦ 

ននគណៈកមមការអចិ្បនស្រនតយរ៍ដ្ឋស្ភា។ នតីិវ ិ្ ីននការន្រើស្
នរ ើស្របស់្គណៈកមមការននេះ មានបញ្ញតតិនៅកោុងច្បាបស់្តីពកីារ
នរៀបច្បំ និងការ្ប្ពឹតតនៅនន្កម្បឹកា្មមនុញ្ញ។ 
 ស្មារិក្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ ន្រើស្តងំនដាយរដ្ឋស្ភា 
្តូវ នទទួលការយល់្ពមពីរដ្ឋស្ភាច្បំនួនពីរភាគបី ននស្
មារិករដ្ឋស្ភាទងំមូលតមសំ្នណើ របស់្គណៈកមមការន្រើស្
នរ ើស្ ។ 
 ការន្រើស្នរ ើស្នបកេរនស្មារិក គ.យ.ប ្តូវ នចាត់
ដច្បង នដាយគណៈកមមការន្រើស្នរ ើស្មយួដដ្រ។  គណៈកមម
ការន្រើស្នរ ើស្ននេះមានស្មាស្ភាពច្បំនួន្ រំបូ ដដ្ល្តូវ
ដតងតងំនដាយ្កុម្បឹកា    ្មមនុញ្ញ។  
 ្បធាន អនុ្បធាន និងស្មារិក គ.យ.ប ទងំអស់្
្តូវ នដតងតងំនដាយ្ពេះរារយ្កឹតយ ន្កាយពី នទទួល
ការយល់្ពមពី្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញច្បំននួពីរភាគប ី ននស្មា  
រិក្កុម្បឹកស្មមនុញ្ញទងំមលូ តមសំ្នណើ របស់្គណៈកមម
ការន្រើស្នរ ើស្។ 
 លកេណៈស្មបតតិសំ្ខាន់ៗ ននស្មារិក្កុម្បឹកា្មម 
នុញ្ញ  នងិ គ.យ.ប ្តូវមានពីឆនាៈ ការនបតជាញ ច្បតិតព្ងឹងដ្ំនណើ រ
ការន េះននោ តនដាយនស្រ ី យុតតិ្ម៌ និងសុ្ច្បរតិភាព នោរព
្កមសី្ល្ម ៌ ពិនស្ស្អពា្កឹតយភាពមនិលនមអៀង  នច្បៀស្

វាងរាល់ទំនាស់្ផ្ល្បនោរន ៍និងអំនពើពុករលួយ។  
 ្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ  ឬ គ.យ.ប មានសិ្ទធិអណំាច្ប 
នសុ្ើបអនងេតភាពមនិ្ប្កតីននការន េះននោ ត ឬ/និងនកាេះនៅ
មស្រនតីនរៀបច្បំការន េះននោ ត្គបជ់ានថ់្នោ ក ់ ឬបគុគលពាកព់ន័ធមក
សាកសួ្រ ឬ/នងិបំភា៊ឺច្បំនពាេះភាពមនិ្ប្កតីននចាតដ់ច្បងការ
ន េះននោ ត ចាបពី់ចុ្បេះបញ្ជ ីគណបកសននោ យ និងនបកេរន
ឈរន ម្ េះន េះននោ ត នឃាស្នាន េះននោ ត ន េះននោ ត និង
រាបស់្នាឹកននោ ត និង្បកាស្លទធផ្លន េះននោ ត។ 

្បពន័ធរច្បនាស្មពន័ធថ្នោ កន់្កាមជាតិ នដ្ើមបីស្្មប
ស្្មួល និងផ្សេះផ្ារវវិាទន េះននោ ត នដាយ  គណៈកមមការ
ន្កាមជាតិរបស់្គ.រ.ប៖ នដ្ើមបីអនុវតតការស្្មបស្្មួល និង
ផ្សេះផ្ារវវិាទន េះននោ តមាន្បសិ្ទធិភាព និងតមាា ភាពនៅ
ថ្នោ កន់្កាមជាតិ គ.រ.ប បនងេើតនាយកដាឋ ននីតិកមម នដ្ើមបី
្គប់្ គង ការស្្មបស្្មលួ និងផ្សេះផ្ារវវិាទន េះននោ ត 
នហើយន្វើ្បតិភូកមមអណំាច្បឲ្យគណៈកមមការរារធានី នខ្តត
ស្្មាបយុ់តតិ្មក៌ារន េះននោ ត និងគណៈកមមការ ំុ ស្ េ្ ត់
ស្្មាបយុ់តតិ្មក៌ារន េះននោ ត។ ការន្រើស្នរ ើស្គណៈកមម
ការទងំននេះ្តូវអនុវតតដូ្ច្បនីតិវ ិ្ ីននការន្រើស្នរ ើស្ គ្/ខ្ប 
និង គ /ស្ប។ 
 

៥. អពា្ក្ិតយភាពននេមារិក្ និងភាោ ក្់ងាររបេោ់ា ប័នថ្ដ្លមានេម្តាក្ិចចសោយផ្ទា លក់្ោងុ
ដ្ំស ើ រការស ោះសនោ ត សដ្ើម្បបីសងកើនបរយិាកាេស ោះសនោ តសោយសេរ ីនិងយតុតិធម្៌  

 ស្មារិក្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ  ស្មារិក គ.យ.ប ស្មារិក គ.រ.ប កងនខ្មរភូមនិា នគរ លជាតិ និងមស្រនតី
តុលាការមនិ្តូវជាមស្រនតីននគណបកសននោ យណាមយួ ននឡើយកោុងអំឡុងនពលន េះននោ ត។ មស្រនតីគណបកស
ននោ យ គ៊ឺជាស្មារិកស្កមមដដ្លមានការទទលួខុ្ស្្តូវកោុងរច្បនាស្មពន័ធរបស់្គណបកសនៅ្គបលំ់ដាបថ់្នោ ក ់
នហើយន្វើស្កមមភាពោំ្ ទគណបកសខ្ាួន និង/ឬ្បនងំគណបកសនផ្សងៗ។ មនិមាននយ័ថ្នបំ តសិ់្ទធនិនោ យរបស់្



ទំពរ័ ៧ 

របស់្ពួកនគនទ  ជាកដ់ស្តងអោករាយការណ៍ពិនស្ស្សិ្ទធិមនុស្សរបស់្អងគការស្ហ្បជាជាតិ នផ្តល់នោបល់ថ្ន៖ មស្រនតីរារការ 
នគរ ល និងកងនខ្មរភូមនិា មនិ្តូវចូ្បលរមួកោុងស្កមមភាពគណបកសននោ យ។ 

  ជាសរបុ កំដណទ្មងក់ារន េះននោ តនៅនលើច្បនុំច្បសំ្ខាន់ៗ ខាងនលើ អាច្បនាមំកបរោិកាស្ននការទុកច្បតិតៃមមីយួ

ពីគណបកសសំ្ខាន់ៗ  មានអាស្នៈកោុងស្ភា។ គណបកសសំ្ខាន់ៗ មានអាស្នៈកោុងស្ភា ដដ្លមាន្កុមគណបកសកានរ់ដាឋ ភ ិ
ល និង្កុមគណបកសន្ៅរដាឋ ភ ិល គ៊ឺជាតួអងគ្ តួតពិនតិយោោ នៅវញិនៅមក កោុងការស្ន្មច្បចិ្បតត និងមានការចូ្បលរមួពីសាធារ
ណៈរន។ ការដកទ្មងគ់.រ.ប និង្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ  នងិការបនងេើតគណៈកមមការនផ្សងៗ ្តូវអនុវតតនៅតមនោលការណ៍តមាា
ភាព កោុងនយ័ព្ងឹងឯករារយភាព និងបនងេើនស្មតាកិច្បេ សិ្ទធិអំណាច្ប របស់្សាា បន័ និងគណៈកមមការនានាទងំននាេះ។ 
 ្បពន័ធននការចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ ត និងបញ្ជ ីន ម្ េះន េះននោ ត្តូវ នតា ស់្បតូរនដាយឲ្យ គ.រ.ប ជាសាា  បន័ទទួលខុ្ស្្តូវ
កោុងការនរៀបច្បំចាតដ់ច្បង និងតមបនច្បេកវជិាជ សាមញ្ញៗ នដ្ើមបធីានាសិ្ទធិន េះននោ ត និងគុណភាពបញ្ជ ីន ម្ េះន េះននោ ត។  
 កំដណទ្មង់្ បពន័ធផ្សពវផ្ាយពិនស្ស្ទូរទស្សន ៍ និងវទិយុរដ្ឋ្តូវឲ្យមានគណៈកមមការឯករារយមយួស្មាស្ភាពច្បំរេុះ ដដ្ល
មានសិ្ទធិអំណាច្បរំនួស្រដាឋ ភ ិល ពិនស្ស្្កសួ្ងពត័ម៌ាន និងគ.រ.ប កោុងការ្តួតពិនិតយស្ន្មច្ប ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយរបស់្រដ្ឋ
កោុងអំឡុងនពលន េះននោ ត។ គណៈកមមការននេះមានស្មតាកិច្បេកោុងការបនងេើតនោលការណ៍កមមវ ិ្ ី និងការ្តួតពិនិតយ្បពន័ធ
ផ្សពវផ្ាយ នដ្ើមបធីានាឲ្យមានការនោរពនស្រភីាពពត័ម៌ាន ការអនុវតតនន៍ោលការណ៍ស្ម្ម ៌ និងតុលយភាពពត័ម៌ានននោ យ
កោុងអំឡុងនពលន េះននោ ត។ 

េនាា នុ្ ក្ម្៖ 
 ្កុមគណបកសកានរ់ដាឋ ភ ិល៖ សំ្នៅនៅនលើ គណបកសមយួ ឬន្ច្បើនច្បំរុេះដដ្លដ្ឹកនារំដាឋ ភ ិល (នីតិ្បតិបតតិ)។ 
 ្កុមគណបកសន្ៅរដាឋ ភ ិល៖ សំ្នៅនៅនលើ គណបកសមយួ ឬន្ច្បើនមានអាស្នៈនៅកោុងរដ្ឋស្ភា ប ុដនតមនិដ្ឹកនា ំឬចូ្បលរមួដ្ឹកនារំដាឋ ភិ

 ល។ 
 មស្រនតីគណបកសននោ យ៖ សំ្នៅនៅនលើ ស្មារិកស្កមម របស់្គណបកសននោ យដដ្លមានការទទួលខុ្ស្្តូវ កោងរច្បនាស្មព័នធ

គណបកស នៅ្គប់លំដាបថ់្នោ ក់ នហើយន្វើស្កមមភាពោំ្ ទគណបកសខ្ាួន ឬ/និង ្បនងំគណបកសនផ្សង។ 
 អំឡុងនពលន េះននោ ត៖ សំ្នៅនៅនលើ អំឡុងនពលចាបន់ផ្តើមពីការចុ្បេះន ម្ េះនបកេរនគណបកស យនតការន េះននោ ត នៃងន េះននោ ត និងរាប់

ស្នាឹកននោ ត និងការ្បកាស្លទធផ្លន េះននោ តជាសាា ពរ និោយនដាយដឡកអំឡុងនពល្បតិទិន គ.រ.ប នរៀបច្បំការន េះននោ ត។ 
 មុនអំឡុងនពលន េះននោ ត៖ សំ្នៅនៅនលើ អំឡុងនពលការចុ្បេះន ម្ េះអោកន េះននោ ត ការន្រើស្នរ ើស្ស្មាស្ភាព គ.រ.ប ឬអំឡុង ច្បននាា េះ

នពលន េះននោ ត។ 
 ស្ម្មស៌្្មាបក់ារផ្សពវផ្ាយន េះននោ តដ្ល់គណបកសននោ យ ឬនបកេរន៖ សំ្នៅនៅនលើ ស្មាមា្តដដ្លគណបកសននោ យ 

ឬនបកេរនទទួល នការផ្សពវផ្ាយ នដាយដផ្អកនៅនលើច្បំនួនស្នាឹកននោ តដដ្លគណបកស ឬនបកេរនទទួល ននៅកោុងអាណតតិចុ្បង
ន្កាយននរដ្ឋស្ភា។ 



ទំពរ័ ៨ 

  

  

 

 

 ខុ្មដស្រហវល នបនតស្នងេតនមើលដូ្ច្បនោ មំុន នៅនលើការការធាា ក់ចុ្បេះននដ្ំនណើ រការ្បជា្ិបនតយយ
ភាវូបនីយកមមននេះ។ នបើនទេះបីជាមានកិច្បេខ្ិតខ្ំ្បឹងដ្បងនដាយអោកពាកព់ន័ធជាតិ និងអនតរជាតិនផ្សងៗោោ  
នដ្ើមបពី្ងឹងលទធិ្បជា្ិបនតយយនៅកមពុជាកន៏ដាយ នៅនោ 2ំ013 ្តូវ ននគកតស់្មាគ ល់ន ើញថ្ន    លទធិ
្បជា្ិបនតយយហាក់នៅនស្ងៀម នហើយ នបនតពីរទស្វតសរន៍នភាពមនិច្បាស់្លាស់្ច្បំនពាេះទិស្នៅ
ននោ យនានពលអនាគតរបស់្្បនទស្កមពុជា។ កោុងនោ ំ  2013 សាធារណរនកមពុជាកានដ់តន្ច្បើននឡើង
 នស្ដមតងនូវការលំ ករបស់្ពួកនគនៅនលើភាពមនិ្ កដ្្បជាដផ្ោកននោ យដដ្លនានំៅរកការ
នកើននឡើងមយួនៅកោុងការន្វើកូដ្កមមការតវា   តុកមម និងការស្ដមែងនផ្សងនទៀតននការមនិស្បាយច្បិតតជា
ពិនស្ស្កំនណើ នការន េះននោ តស្្មាប់គណបកស្បនងំនៅកោុងការន េះននោ តស្ភានៅកោុងដខ្កកេដា
ននេះ។ នៅចុ្បងនោ ំ  2013 ការប េះទងគិច្បោោ ដ្អ៏ា្កកម់យួ ននកើតនឡើងរវាងកងកមាា ងំស្នតិសុ្ខ្  ការ្បនងំ 
និងកមមករដដ្លន្វើកូដ្កមម  នស្មាគ ល់ថ្ន វបិតតិននោ យ និងស្ងគមកានដ់តមានភាព្ជាលន្ៅ និង
បនតមកដ្ល់នោ ំ  2014 ។ 

  រ យការណ៍វភិាគដដ្លមានច្បំណងនរើងថ្ន  " ្បជា្បិនតយយ ការន េះននោ ត នងិកដំណទ្មង ់ "្តូវ នន េះពុមៃផ្ាយជា
នរៀងរាល់នោ  ំនិងផ្សពវផ្ាយដ្ល់អោកពាកព់ន័ធដដ្លចាបអ់ារមមណ៍ទងំអស់្។ 

 ការផ្លិតរ យការណ៍ននេះ គ៊ឺមាននោលបំណងនដ្ើមបបីនងេើតទិនោនយ័ជាកដ់ស្ែងនៅនលើដ្ំនណើ រការ្បជា្ិបនតយយភាវូបនី
យកមម និងនដ្ើមបផី្តល់ការវភិាគដ្៏ទូលំទូលាយនិងការតស្៊ែូមតិស្្មាបអ់ោកពាកព់ន័ធជាតិ និងអនតរជាតិដដ្លច្បង្កងដ្ំនណើ រការ្បជា្ិបនត
យយកមពុជា។ រ យការណ៍ននេះក ៏នប ា្ ញសំ្ណួរដដ្លនាឲំ្យមានការវភិាគនិងការវាយតនមា្បចានំោ  ំ ននដ្ំនណើ រការ្បជា្ិបនតយយភា
វូបនីយកមមនៅ្បនទស្កមពុជាដូ្ច្បជា៖ នតើ្បពន័ធននោ យរបស់្្បនទស្កមពុជាកំពុងដតមានដ្ំនណើ រការននព េះនៅរកការបនងេើតលទធិ្បជា
្ិបនតយយមយួ ឬ្តូវនដ្ើរៃយន្កាយ ឬដ្ំនណើ រការ្បជា្ិបនតយយភាវូបនីយកមម នបញ្េប់? 

នលាកអោកអាច្បតមដាន និងច្បមាងយកឯកសារននេះ សូ្មចុ្បច្បនលើតំណភាជ បន់នេះ// http://www.comfrel.org/
eng/index.php?option=com_content&view=article&id=749:2013-annual-report-democratic-election
-and-reform-in-cambodia&catid=188:other  ឬរ យការណ៍នានា និងឯកសារនផ្សងៗដដ្លពាកព់ន័ធនដាយ
ចូ្បលនៅកានន់វបសាយរបស់្ខុ្មដស្រហវល www.comfrel.org  

រ យការ ៍្បចនំោ  ំ េតពី ី្បជាធបិសតយយ ការស ោះសនោ ត  

នងិការថ្ក្ទ្្ម្ង ់

http://www.comfrel.org/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=749:2013-annual-report-democratic-election-and-reform-in-cambodia&catid=188:other
http://www.comfrel.org/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=749:2013-annual-report-democratic-election-and-reform-in-cambodia&catid=188:other
http://www.comfrel.org/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=749:2013-annual-report-democratic-election-and-reform-in-cambodia&catid=188:other
http://www.comfrel.org


ក្ចិចពភិាក្ាតមុ្លូ េតពីកីារស ោះសនោ ត 

ជាម្យួយវុរន  

 កំដណទ្មងក់ារន េះននោ ត្តវូ ននគកំពុងយកចិ្បតតទុកដាក ់ និងច្បង្កងបណាត ញនដ្ើមបី្ បមូលផ្តុ ំទងំមតិ
នោបល់ និងពីអោកបនច្បេកនទស្កោុងការតស្៊ែូមតឲិ្យមានការដកទ្មងក់ារន េះននោ តនៅកមពុជា នដ្ើមបឲី្យកានដ់តមានភាពលអ
្បនស្ើរ និងនរៀស្វាងរនមាា េះននោ យន្កាយការន េះននោ ត។ 
 កោុងនពលទនាឹមោោ ននេះយុវរន្តូវ ននគទទួលសាគ ល់ថ្នជា្នធានដ្សំ៏្ខាន ់ និង្តូវ ននគយកចិ្បតតទុកដាកក់ោុង
ការចូ្បលរមួកំដណទ្មងន់នេះ តមដដ្លអាច្បន្វើនៅ ន។ 
 ខុ្មដស្រហវល នកំពុងកមមវ ិ្ ីកចិ្បេពិភាកាតមូលននេះ កោុងនោលបំណងនលើកទឹកច្បតិត យុវរនឲ្យចូ្បលរមួកោុងកំដណ
ទ្មងក់ារន េះននោ ត និងបដនាមការយល់ដឹ្ងដ្ល់ពួកោតឲ់្យយល់ដឹ្ងពីតួនាទដី្ម៏ានសារៈសំ្ខាន ់ នៅកោុងការចូ្បលរមួន េះ
ននោ ត្ពមទងំមូលមតិនោបល់ កដូ៏្ច្បជាអនុសាស្នន៍ានាពីយុវរន នដ្ើមបនី្វើឱ្យ្បនស្ើរនឡើង ស្្មាបក់ារនរៀបច្បំការន េះ
ននោ ត អណតតិន្កាយនទៀត។  
 ជាកដ់ស្តងនៅនវលានមា ង៨.០០នាទី្ពឹក នៃងទ១ី៨ មៃុិនា នោ ២ំ០១៤ នលខាខុ្មដស្រហវលនខ្តតកំពង់្ ំ  ននរៀបច្បំ
កិច្បេ្បរុំតុមូលយុវរន ពី ការន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្្កមុ្បកឹារារធាន ី នខ្តត ្កងុ ្សុ្ក ខ្ណឌ  នៅសាលា ំុកពំងស់ាវ យ 
្សុ្កកពំងស់ាវ យនខ្តតកពំង់្ ។ំ កោុងកមមវ ិ្ ីននេះ មានការអនញ្ជ ើញចូ្បលរមួពីយុវរន អាជាញ ្រមូលដាឋ ន ស្ហគមន ៍ស្កមមរន
គណបកសននោ យ ស្របុច្បំនួន១០នាក ់្សី្៥នាក។់ 

ទំពរ័ ៩ 

កិច្បេ្បរុំតុមូលយុវរន ពី ការន េះននោ តន្រើស្
នរ ើស្្កមុ្បកឹារារធាន ីនខ្តត ្កងុ ្ស្កុ ខ្ណឌ  
នៅសាលា ុកំពំងស់ាវ យ ្ស្កុកពំងស់ាវ យ
នខ្តតកពំង់្  ំ(នៃងទ១ី៨ មៃុិនា នោ ២ំ០១៤ ) 

កិច្បេ្បរុំតុមូលយុវរន ពី កំដណទ្មងក់ារន េះ
ននោ ត ន្កាម្បធានបទ “ការចុ្បេះន ម្ េះ និងបញ្ជ ី

ន ម្ េះន េះននោ ត” នៅនខ្តតកពំង ់នោ ងំ  

(ដខ្ ឧស្ភា នោ ២ំ០១៤ ) 



ក្ចិចពភិាក្ាតមុ្លូេតពី ីការថ្ក្ទ្្ម្ងក់ារស ោះសនោ ត 

 នោលបំណងននការផ្លិតកមមវ ិ្ ីកមមវ ិ្ ីពិភាកាតុមូលននេះនឡើង គ៊ឺនដ្ើមបី
ផ្សពវផ្ាយពី្បធានបទសំ្ខាន់ៗ  ននការន េះននោ ត ដដ្ល្តូវដតន វ្ើការដកទ្មង ់និង
ផ្សពវផ្ាយនៅដ្ល់មាេ ស់្ននោ ត និងភាគីដដ្លពាកព់ន័ធឲ្យ នដឹ្ង។ ការនរៀបចំ្បកិច្បេ
ពិភាកាននេះផ្ងដដ្រ កម៏ានការចូ្បលរមួពីសិ្ស្ស និសិ្តស យុវរនអងគការ ស្មាគម 
្ពេះស្ងឃ នដ្ើមបរីដរកពិភាកា សួ្រសំ្ណួរ នហើយកមមវ ិ្ ីននេះក៏្ តូវយកចាកផ់្ាយ
តមរយៈវទិយុ ដាកន់លើនគហទំពរ័ជាស្នមាង និងវនីដ្អូ និងដច្បករដំលកនៅសាធារណៈ
រនតមរយៈ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយស្ងគម និងផ្លិតជាវនីដ្អូសីុ្ឌី នហើយកប៏នត
ផ្សពវផ្ាយនៅបណាត ញខុ្មដស្រហវលតមនខ្តត និងវទិយុកោុងនខ្តតមយួចំ្បននួផ្ងដដ្រ។  

 ន្កាមរំនួយពUីSAID តមរយៈមូលនិ្ិអនតរជាតិ
ស្្មាប់្ បពន័ធន េះននោ ត (IFES) និងការស្ហការណ៍ជាមយួស្
មពន័ធកំដណទ្មងក់ារន េះននោ ត (ERA) ខុ្មដស្រហវល ន
ផ្លិតកមមវ ិ្ កីិច្បេពិភាកាតុមលូស្តីពីការដកទ្មងក់ារន េះននោ ត 
ដដ្ល ននលើកយកនូវ្បធានបទសំ្ខាន់ៗ ច្បំននួ៩ ទកទ់ងនឹង
ការដកទ្មងក់ារន េះននោ តនៅកមពុជា។  

 ្បធានបទទងំ៩ ននាេះរមួមាន៖ ការដក
ទ្មងគ់.រ.ប  ការដកទ្មងក់ារចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ ត 
និងបញ្ជ ីន ម្ េះន េះននោ ត ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ យនត
ការនដាេះ្សាយបណតឹ ង នងិរនមាា េះន េះននោ ត ហិរញ្ញ
វតាុគណបកសននោ យស្្មាបក់ារនឃាស្នាន េះ
ននោ ត អពា្កឹតយភាពកងកមាា ងំ្បដាបអ់ាវុ្  និង
មស្រនតីរារការ  នោលននោ យកណំតកូ់តស្រស្តី  
ការនលើកកមពស់្ និងធានាសិ្ទធិន េះននោ តរបស់្រន
ជាតិនដ្ើមភាគតចិ្ប នងិរនពកិារ និងស្តងដ់ាននការ
ន េះននោ តនដាយនស្រ ីនិងយុតតិ្ម។៌ 

កញ្ញញ  ខ្ាូត តរា (ពកិារនដ្) កំពុងបនញ្េញនោបល់ នសួិ្រសំ្ណួរនៅវាគមនិ (១១ 
មៃុិនា នោ ២ំ០១៤) 

នលាកអោក កអ៏ាច្បដស្វងរកឯកសារជាវនីដ្អូ និងស្នមាងនដាយចូ្បលនៅកានន់គហទំពរ័ www.comfrel.org រចួ្បដស្វងរកស្នមាងស្ងគមសីុ្វលិ 

ទំពរ័ ១០ 



សម្ពន័្ធកណំែទម្ម្ងក់ារប ោះបនោ ត 
The Electoral Reform Alliance (ERA) 

 ស្មពន័ធកំដណទ្មងក់ារន េះននោ ត  ននរៀបច្បំសិ្កាេ សាលាប ា្ ញអំពី “នស្ច្បកតនីស្ោើវនិសា្នកមម្ កបខ្ណឌ ច្បាបទ់កទ់ង
សាា បន័្គប់្ គងការន េះននោ ត     យនតការនដាេះ្សាយវវិាទន េះននោ ត  ការចុ្បេះន ម្ េះន េះននោ ត  និងបញ្ជ ីន ម្ េះន េះននោ ត នងិ
្បពន័ធផ្សពវផ្ាយកោុងអឡុំងនពលន េះននោ ត” កាលពីនៃងទ២ី៤ ដខ្មៃុិនា នោ ២ំ០១៤ នៅស្ណាឋ ោរហីុមា វា រ,ិ រារធានភីោនំពញ។ 
 សិ្កាេ សាលាប ា្ ញននេះ មានការដៃាងស្នារកថ្ន និងមតិនបើកសិ្កាេ សាលានដាយ នលាក េរុយិា ្ ោទ្ េ៊ែថូ្ប៊ែ
ឌី អោករាយការណ៍ពិនស្ស្អងគការស្ហ្បជាជាតិស្តីពសីាា នភាពសិ្ទធិមនុស្សនៅកមពុជា នលាក ធន ោរា៉ា យ ្បធានស្មា
គមអាដ្ហុក និងការដៃាងសុ្នារកថ្នបិទកមមវ ិ្ ីនដាយនលាក្សី្ ធីត ឃោឹះ នាយិការអងគការសី្លការ និងជា្បធានគណៈកមាម
្ិការនលើកស្ាួយស្រស្តីកោុង វស័ិ្យននោ យ ចូ្បលរមួផ្ងដដ្រ។ 

 សោលបំ ងននេកិាេ ោលាសនោះរឺ នដ្ើមបបី ា្ ញរូនភាគីពាកព់ន័ធអំពីនស្ច្បកតីនស្ោើវនិសា្នកមម្កបខ្ណ័ឌ ច្បាប់ទងំននាេះ្ពម
ទងំពិភាកាជាមយួភាគីពាកព់ាកព់ន័ធអំពីនស្ច្បកតីនស្ោើវនិសា្នកមម្កបខ្ណ័ឌ ច្បាប់ទងំននាេះផ្ងដដ្រ។  

ទំពរ័ ១១ 



សេចក្តី្ បកាេពត័ម៌ាន 

េតពី ី

ការសចញផ្សាយសេៀវសៅរដ្ឋេភា រវី្បវតតេិសងេបតណំាងរាស្រេត នងិសបក្េរន
ជាបស់នោ តតណំាងរាស្រេត នតីកិាលទ្៥ី 

នងិដ្សំ ើ រសវទ្កិាេរួអោក្តណំាង  

 គណៈកមម្ិការនដ្ើមបកីារន េះននោ តនដាយនស្រ ីនិងយុតតិ្ មន៌ៅកមពុជា  ននងិ កពុំងដ្ំនណើ រការកមមវ ិ្ ីឃាា នំមើលស្ភា 
និង តណំាងរាស្រស្ត និងនបកេរនជាបន់នោ តតំណាងរាស្រស្ត នងិកមមវ ិ្ ីនវទិការសួ្រអោកតំណាង។ ខុ្មដស្រហវល  នផ្លិត និងច្បង្កង
ឯកសារ  និងទិនោនយ័ នដ្ើមបផី្លិតនស្ៀវនៅស្តីពីរដ្ឋស្ភា រីវ្បវតតិស្នងេបតំណាងរាស្រស្ត និងនបកេរនជាបន់នោ តតំណាងរាស្រស្ត 
នីតិកាលទ៥ីននរដ្ឋស្ភា។ 

 កមមវ ិ្ ីឃាា នំមើលរដ្ឋស្ភា នឹងផ្តល់រ យការណ៍
ឆមាស្ និងរ យការណ៍្បចានំោ  ំ អំពីដ្ំនណើ រការរបស់្រដ្ឋ
ស្ភា និងស្កមមភាពរបស់្តណំាងរាស្រស្ត និងនបកេរនជាប់
ននោ ត។ នស្ៀវនៅស្ភា និងរីវ្បវតតិស្នងេបតំណាងរាស្រស្ត 
និងនបកេរនជាបន់នោ តតំណាងរាស្រស្ត ផ្លិតនលើកទីមយួ កោុង
ដខ្មៃុិនា នោ ២ំ០១៤។ នស្ៀវនៅននេះមនិ្តឹមដតមាន
ពត័ម៌ានស្តីពីតំណាងរាស្រស្ត និងនបកេរនជាបន់នោ តតំណាងរា
ស្រស្តននាេះនទ ដៃមទងំមានពត័សំ៌្ខាន់ៗ មយួច្បំននួដូ្ច្បជា៖ 
អងគការនលខ្ននរដ្ឋស្ភា ដំ្នណើ រការននការបនងេើត ច្បាបសិ់្ទធ ិ
និងអំណាច្បរបស់្រដ្ឋស្ភាជានដ្ើម។ នស្ៀវនៅននេះ្តូវ នផ្
លិតជានលើកទី១ នានពលននេះ នៅមានការខ្វេះខាតដូ្ច្បជា
ពត័ម៌ានរីវ្បវតតិតណំាងរាស្រស្តមយួច្បំនួន។ ដំ្នណើ រការផ្លិ
តនស្ៀវនៅននេះ រួបការលំ កមយួច្បំននួដូ្ច្បជា៖ ការខ្វេះ
ខាត ការស្ហការរបស់្តំណាងរាស្រស្ត ឬនបកេរនជាបន់នោ ត 
អគគនលខា្ិការដាឋ ន, គណបកសននោ យជាបន់នោ ត និង
សាា បន័ដដ្លពាកព់ន័ធ។ 

 រីវ្បវតតិស្នងេបតំណាងរាស្រស្ត និង នបកេរនជាប់
ននោ តតំណាងរាស្រស្តច្បនំួន១២៣របូ ្តូវ នច្បង្កងកោុង
នស្ៀវនៅននេះ។ ខុ្មដស្រហវល ន្បមូលពត័ម៌ានអោកទងំ

១២៣របូ រចួ្បបញ្ជូ លពត័ម៌ានរបស់្តំណាងរាស្រស្ត ឬនបកេរន
ជាបន់នោ តនីមយួ នដ្ើមបឲី្យ  ពួកនគន្វើការដកត្មូវ និងបំនពញ
បដនាមនូវរាល់ពត័ម៌ានដដ្លខ្វេះខាត។ ជាលទធផ្ល មានដត
នបកេរនជាបន់នោ តតំណាងរាស្រស្តច្បំនួន២៧របូមកពីគណ
បកសស្នស្រ គ្ េះជាតិដតប ុនណាណ េះ  នស្ហការផ្តល់ពត័ម៌ាន
ទងំននាេះមកខុ្មដស្រហវល។ ខុ្មដស្រហវលមានការលំ កកោុង
្បមូលពត័ម៌ានននតំណាងរាស្រស្ត ឬនបកេរនជាបន់នោ តអពីំ 
អាស្យដាឋ ន នលខ្ទូរស័្ពាទំនាកទ់ំនង ក្មតិវបប្ម ៌
រំនាញឯកនទស្នផ្សងៗ វស័ិ្យដដ្លតំណាងរាស្រស្តមាន
ច្បំណាបអ់ារមមណ៏ និងបទពិនសា្ការ្ររបស់្ពួកនគ 
នដាយសារមនិទទួល នកិច្បេស្ហការពីរដ្ឋស្ភា គណៈក
មាម ្ិការនរៀបច្បំការន េះននោ ត គ.រ.ប ្ពមទងំគណបកស
្បជារនកមពុជា និងនបកេរនជាបន់នោ តរបស់្គណបកសស្
នស្រ គ្ េះជាតិមយួច្បំនួនផ្ងដដ្រ។  

 ខុ្មដស្រហវល ននផ្ញើលិខ្ិតនៅកានត់ំណាងរាស្រស្តនន
គណបកស្បជារនកមពុជា តមរយៈរដ្ឋស្ភា នដ្ើមបនីស្ោើសំុ្ពត័ ៌
មានទងំននាេះពីតំណាងរាស្រស្តទងំ៦៨របូ ប ុដនតរដ្ឋស្ភា ន
បដ្ិនស្្មនិបញ្ជូ នលិខ្តិទងំនៅកានត់ំណាងរាស្រស្តននាេះ
នទ។ បនាា បព់ីទទួល នការបដិ្នស្្ពីរដ្ឋស្ភា ខុ្មដស្រហវល

ទំពរ័ ១២ 



 នដាកន់ៅតំណាងរាស្រស្តជាៃមីមតងនទៀត តមរយៈទីសាោ ក់
កាលកណាត ល គណបកស្បជារនកមពុជានៅភោនំពញ កោុង
នោលបំណងដូ្ច្បខាងនលើ ប ុដនតគណបកស្បជារនកមពុជា
 នបដ្ិនស្្មនិបញ្ជូ ន លិខ្ិតនៅតំណាងរាស្រស្តរបស់្ខ្ាួន។ 
ន្កាយពី នទទួល នការបដិ្នស្្ច្បំននួពីរនលើកដូ្ច្ប ន
នរៀបរាបខ់ាងនលើ នយើង ន នស្ោើសំុ្អាស្យដាឋ នរបស់្
តំណាងគណបកស្បជារនកមពុជាទងំ៦៨របូ នដ្ើមបដីាក់
លិខ្ិតនៅអោកតណំាងរាស្រស្តនដាយតា ល់ ប ុដនតសំ្នណើ រនៅដត
្តូវ នបដិ្នស្្ពីគណបកស្បជារនដ្ដដ្ល។មកដ្ល់
នពលននេះ លិខ្តិដដ្លនផ្ញើរនៅកានត់ណំាងរាស្រស្តគណបកស
្បជារនកមពុជាទងំ៦៨របូ ្តូវ នដាកន់ៅការោិតំណាង
រាស្រស្តននរារធានី/នខ្តតនីមយួៗ។ 

 

 ស្្មាបន់បកេរនជាបន់នោ តគណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ
វញិ ខុ្មដស្រហវល នដាកលិ់ខ្ិតនៅពួកនគទងំ៥៥របូ តមរ
យៈសាោ កក់ារកណាត លគណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិនៅរារធានី
ភោនំពញ នដ្ើមបនីស្ោើសំុ្ពត័ម៌ានខាងនលើផ្ងដដ្រ។ លិខ្តិទងំ
៥៥ននាេះ  ននផ្ញើរនៅនបកេរនជាបន់នោ តទងំននាេះ ប ុដនតមាន
ដតនបកេរនជាបន់នោ ត២៧របូដតប ុនណាណ េះដដ្ល ននឆាើយតប 

និងផ្តល់ពត័ម៌ានតមការនស្ោើសំុ្។ នបកេរនជាបន់នោ តគណ
បកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ ហាកដូ់្ច្បជាមានការ្បុង្បយត័ោខ្ពស់្កោុង
ស្ហការផ្លិតនស្ៀវនៅដដ្លន េះពុមៃៈនលើកទ០ី១ នានពល
ននេះ ន្ពាេះខាា ច្បដ្កង្តូវ ននគយល់ ្ច្បឡំថ្នខ្ាួនទទលួ
សាគ ល់ពីភាព្ស្បច្បាបន់នរដ្ឋស្ភានានពលបច្បេុបបនោ។ 

សាធារណៈរនអាច្បទញយកនស្ៀវនៅននេះពីនគទំពរ័របស់្ខុ្
មដស្រហវលខាងន្កាមននេះ៖ http://www.comfrel.org/
components/com_mypublications/
files/644652Final_MPs_directory_Printout_2013_2018_
MP_Directory__Khmer____1st_Edition.pdf 

 ្ស្បនពលជាមយួោោ ននេះ ខុ្មដស្រហវល  ននិងកំពុង 
ផ្លិតគន្មាងៃមីមយួនទៀតដដ្លមានន ម្ េះថ្ន នវទកិាសួ្រអោក
តណំាង ជាភាសាអងន់គាស្ “Ask Your MP” ដដ្លពុំធាា បម់ាន
នៅកោុង្បនទស្កមពុជានានពលកនាងមក។ គន្មាងននេះឲ្យ
្បជាពលរដ្ឋ និងតំណាងរាស្រស្តមានឱ្កាស្ តា ស់្បតូរពត័ម៌ាន 
និងមតិនោបល់ោោ ។ ្បជាពលរដ្ឋអាច្បនលើកសំ្ណួរ ឬមតិ
នោបល់នៅកានអ់ោកតំណាង នដាយន្បើ្ ស់្មន្ា យ
ដដ្ល នផ្តល់រូននដាយគន្មាងននេះដូ្ច្បជា៖ ការនផ្ញើសារជា
អកសរតមរយៈទូរស័្ពា សារនអឡិច្ប្តូនិច្ប (អុីដម ល) នគ
ហទំពរ័ Facebook ឬនគហទំពរ័ស្នមាងមាេ ស់្ននោ ត និងការនផ្ញើ
សារជាស្នមាងតមរយៈទូរស័្ពា (Freedom Fone)។ 

 បញ្ញា ្បឈមននដ្ំនណើ រការនវទិកាននេះ គ៊ឺការចូ្បលរមួ
របស់្តំណាងរាស្រស្ត និងនបកេរនជាបន់នោ តតំណាងរាស្រស្ត។ 
មកដ្ល់នពលននេះមានដតនបកេរនជាបន់នោ តតណំាងរាស្រស្ត
គណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិច្បនំួន២៧របូ និងស្មារិកស្ភាគ
ណបកស ្បជារនកមពុជា ១របូដតប ុនណាត េះ ដដ្ល នចូ្បលរមួ
កោុងនវទិកាននេះ។ 

 ្បជាពលរដ្ឋ ជាពិនស្ស្មាេ ស់្ននោ តអាច្បសួ្រសំ្នួរ
នៅអោកតំណាង (តំណាងរាស្រស្ត និងនបកេរនជាបន់នោ ត
តំណាងរាស្រស្ត)តម     រយៈមន្ា យដូ្ច្ប នផ្តល់រូនខាង
ន្កាម៖ 

ទំពរ័ ១៣ 

http://www.comfrel.org/components/com_mypublications/files/644652Final_MPs_directory_Printout_2013_2018_MP_Directory__Khmer____1st_Edition.pdf
http://www.comfrel.org/components/com_mypublications/files/644652Final_MPs_directory_Printout_2013_2018_MP_Directory__Khmer____1st_Edition.pdf
http://www.comfrel.org/components/com_mypublications/files/644652Final_MPs_directory_Printout_2013_2018_MP_Directory__Khmer____1st_Edition.pdf
http://www.comfrel.org/components/com_mypublications/files/644652Final_MPs_directory_Printout_2013_2018_MP_Directory__Khmer____1st_Edition.pdf


ទូរស័្ពានលខ្ ៖ ០១០/០១៥ ៨០២ ៧៧៧ ឬ ០១២ ៤១០ ១០០ ឬ ០៨៨ ៣៣៣ ២១០០  

នផ្ញើសារជាអកសរ ៖ ០១០ ៥៣ ៥៣ ៥៤ ឬ ០១៧ ៦១០ ៣៥១ 

អុដីម ល  ៖  SOURSAKPHEA@online.com.kh 

នហវស្ប៊ែកុ ៖ www.facebook.com/comfrel.org/app_156218351098324 

នគហទពំរ័CVV ៖ http://www.cambodianvotervoice.org/kh/SOURSAKPHEA.html 

 ការនឆាើយតបរបស់្អោកតំណាង និងខ្ាឹមសារលំអិតនននវទិកាននេះ នឹងន្វើការចាកផ់្ាយតមរយៈកមមវ ិ្ ីស្នមាង
មាេ ស់្ននោ ត នន ការផ្ាយស្នមាងស្ងគមសីុ្វលិតមរយៈសាា នីយវ៍ទិយុ FM 105 Mz នរៀងរាល់នៃងច្បន័ាស្ ត ហ៍ទី០២ នន
ដខ្នីមយួៗ នវលា នមា ង ០៧ និង៣០នាទី រហូតដ្ល់ នមា ង ០៨ និង៣០នាទី្ពឹកផ្ងដដ្រ។ 

 ជាស្រុប ខុ្មដស្រហវល ស្ងឃមឹថ្នគណបកស្បជារនកមពុជា និងគណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ និងស្ន្មច្ប ដំ្នណាេះ
្សាយននោ យ នហើយរដ្ឋស្ភានឹងមានដតតមនាងរាស្រស្ត ឬស្មារិកស្ភា ទងំពីរគណបកស នៅនពលននាេះខុ្ម
ដស្រហវល នឹងទទលួការស្ហការ នពញនលញពីរដ្ឋស្ភា, តំណាងរាស្រស្ត, ស្មារិកស្ភា, អគគនលខា្ិការដាឋ នរដ្ឋស្ភា 
និងគណបកសទងំពីរ នដ្ើមបផី្លិតនស្ៀវនៅរដ្ឋស្ភា និងរីវ្បវតតស្ងេប តំណាងរាស្រស្ត/ស្មារិកស្ភា ជាការន េះ
ពុមៃផ្ាយជានលើកទី២ ដដ្លមានពត័ម៌ាននពញនលញ។ ខុ្មដស្រហវល កស៏្ងឃមឹថ្នកមមវ ិ្ ីនវទិកាសួ្រអោកតំណាង “Ask 
Your MP” នឹងដំ្នណើ ការនដាយមានការចូ្បលរមួ និងោំ្ ទពីតំណាងរាស្រស្ត ឬស្មារិកននរដ្ឋស្ភាបដនាមនទៀត។ 

ទំពរ័ ១៤ 
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ចាបព់ីនៃងទ០ី២ ដ្ល់ នៃងទី១៦ ដខ្ឧស្ភា នោ ២ំ០១៤ គ៊ឺជាអំឡុងនពលនន ការនឃាស្នាន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្្កុម
្បឹការារធានី/នខ្តត និង្កងុ/ ្សុ្ក/ខ្ណឌ  នីតិកាលទីពីរ។ គណបកសននោ យដដ្លចូ្បលរមួកោុងការន េះននោ តមាន
ស្កមមភាពនឃាស្នានរៀងខ្ាួនៗ។ កោុងច្បំនណាមគណបកសននោ យទងំ០៥ គណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ ននរៀបច្បំការនឃាស្នា
ោ ងស្កមមជាងគណបកសននោ យដ្នទ នដាយគណបកសននេះនរៀបច្បំការ្បមូលផ្តុ ំ ្បជាពលរដ្ឋដដ្លោំ្ ទគណបកស និង
រហូតដ្ល់មានការដហកបួនតមផ្ាូវសាធារណៈនទៀតផ្ង។ 

ការ្បមូលផ្តុ ំ និងការដហកបួននឃាស្នាន េះននោ តរបស់្គណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិនានពលននេះគ៊ឺ្ស្បនពលដដ្ល អាជាញ ្
រកដូ៍្ច្បជារាររដាឋ ភ ិលរបស់្គណបកស្បជារនកមពុជា   នកំពុងរតឹបណតឹ ងនស្រភីាពននការរួបរំុបនញ្េញមតតិមរយៈការ
្បមូលផ្តុ ំនិង តុកមមនដាយស្នតិវ ិ្ ី។ នៅនៃងទី ៣០ ដខ្នមសា ២០១៤ សាលារារធានីភោនំពញមនិ្តឹមដត ននស្ោើឲ្យគណៈក
មាម ្ិការនរៀបច្បំការន េះននោ ត រារធានីភោនំពញមនិអនុញ្ញញ តឲ្យគណបកសននោ យន្វើការ្បមូលផ្តុ ំ និងដ្ដងាកបួននឃាស្នាតម
ទីតងំ និងដ្ងផ្ាូវសាធារណៈ ដៃមទងំ្ពមានចាតវ់ធិានការបញ្ឍបរ់ាល់ការនឃាស្នាទងំឡាយណារបស់្គណបកស
ននោ យ  នបកេរន ឬតណំាងដដ្ល្ ស្ចាកពីច្បាប ់បទបញ្ញជ  និងលិខ្ិតបទដាឋ នគតិយុតតនានា។ លិខ្ិតអនតរាគមនរ៍បស់្
សាលារារធានី គ៊ឺោម នមូលដាឋ នគតិយុតត ិនិងខុ្ស្ស្មតាកិច្បេទងំ្សុ្ង។ខ្ណៈការ្គប់្ គងការន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្្កុម្បឹកា
ននេះ ស្ាិតនៅន្កាមការស្មតាកិច្បេរបស់្គណៈកមាម ្ិការជាតិនរៀបច្បំការន េះននោ ត “គ.រ.ប” ដដ្ល នដច្បងកោុងមា្ត០៩ និង
មា្ត១០ ននច្បាបស់្តីពីការន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្្កុម្បឹការារធានី/នខ្តត និង្កុង/្សុ្ក/ខ្ណឌ ។ 

សេចក្តី្ បកាេពត័ម៌ាន 

អតាបទ្េតពី ី

ការរសំលាភចាប ់នងិការស្រៀតថ្្រក្នសយា យក្ោងុដ្សំ ើ រការសោេនាស ោះ
សនោ តស្រើេសរ ើេ្កុ្ម្្បកឹ្ារារធាន/ីសេតត នងិ ្កុ្ង/្េុក្/េ ឌ  អា តតទិ្២ី 

ពាកព់ន័ធនឹងបំរាមដដ្លមនិអនុញ្ញញ តឲ្យមានការរបួ
រុំ ឬ្បមូលផ្តុ ំោោ ដដ្លនច្បញនដាយ្កសួ្ងមហានផ្ា និង
សាលារារធានីភោនំពញ គណបកសជាតិនិយមធាា បន់ស្ោើសំុ្ឲ្យ
្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ ន្វើការពិនតិយនលើ្មមនុញ្ញភាព និងបក
្សាយបំរាមខាងនលើ ប ុដនតសំ្នណើ រននេះ្តូវ នបដិ្នស្្ 
នដាយ្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ នអេះអាងថ្នខុ្ស្ ស្មតាកិច្បេ
របស់្ខ្ាួន។ ការបដិ្នស្ដ្របស់្្កុម្បឹកា្មមនុញ្ញ ននេះគ៊ឺ
ប ា្ ញឲ្យន ើញពីកងវេះននការទទួលខុ្ស្្តវូរបស់្ សាា បន័
ននេះដដ្លនាឲំ្យការអនុវតតសិ្ទធនិស្រភីាពមនិ្តូវ នការពារ
នដាយរដ្ឋ្មមនុញ្ញ។ 

ខុ្មដស្រហវល ននថ្នេ លនទស្សំ្នណើ ររបស់្សាលា
រារធានីភោនំពញដដ្លរនំលាភរដ្ឋ្មមនុញ្ញ  និងច្បាប ់ និង 
ន្រៀតដ្រកនលើស្មតាកិច្បេរបស់្ គ.រ.ប ដដ្លច្បាបស់្តីពនី េះ
ននោ តន្រើស្នរ ើស្ ្កុម្បឹការារធានី/នខ្តត និង្កុង/្សុ្ក/
ខ្ណឌ  មា្ត៤៥ ត្មូវឲ្យ គ.រ.ប ចាតដ់ច្បងដំ្នណើ រ
នឃាស្នាន េះននោ ត្តូវនោរពតមវធិានបទបញ្ញតិ និង
នោលការណ៍ដដ្លមានដច្បងកោុងច្បាបស់្តីពីការននោ តន្រើស្
តងំតំណាងរាស្រស្ត និង ្កមសី្ល្ម ៌ បទបញ្ញជ  នងិនីតិវ ិ្ ី 
នោរពតមនោលនតការណ៍សិ្ទធិមនុស្ស និងលទធិ្បជា្ិប
យយដូ្ច្បមានដច្បកកោុងរដ្ឋ្មមនុញ្ញ នន្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជា។  

ទំពរ័ ១៦ 



លិខ្ិតតរបស់្សាលារារធានីភោនំពញដដ្ល ននច្បញនៅនៃង
ខាងនលើននេះ នរនំលាភ្កបខ្ណ័ឌ ច្បាបដ់ដ្លមានជា្រមាន
ោ ង្ងន់្ ងរ ឬជាលិខ្ិតតអនាគតិនដាយដាកន់ច្បញនូវវធិាន
ការណ៍មយួ។ កោុងអំឡុងនពលនឃាស្នាន េះននោ តននេះ   
្កសួ្ងមហានផ្ា និងអាជាញ ្រសាលារារធានីភោនំពញបនតការ
ហាម្បមូលផ្តុ ំនៅទីលាន្បជា្ិបនតយយនដាយោម ននោង
តមច្បាប ់ និងមូលនហតុច្បាស់្លាស់្ នហើយដៃមទងំន្បើ
្ ស់្កមាា ងំស្នតិសុ្ខ្មនិផ្ាូវការន្បើ អំនពើហឹងានៅនលើមស្រនតី
ជាបន់នោ ត ឬ្បជាពលរដ្ឋដដ្លពាោម្បមូលផ្តុ ំោោ  និងអោក
សារពត័ម៌ានកំពុងបំនពញភារកិច្បេនៅទីននាេះ។ ្កសួ្ង
មហានផ្ាធាា ប ់នពនយល់ថ្ន កមពុជា ឬរារធានីភោនំពញកំពុង
ស្ាិតនៅភាពអាស្នោ។    

 រាររដាឋ ភ ិល និងអាជាញ ្រននគណបកស្បជារន
កមពុជាមនិ្តមឹដតរនំលាភច្បាបន់ េះននោ ត ដៃមទងំរនំលាភ
មា្ត៣៧ និងមា្ត៤១ ននរដ្ឋ្មមនុញ្ញ នន្ពេះរារណាច្ប្ក
កមពុជា រមួទងំមា្ត០៤ និងមា្ត ១៩ ននកតិកាស្ញ្ញញ
អនតរជាតិស្តី ពីសិ្ទធ ិពលរដ្ឋ និងសិ្ទធិននោ យដដ្លកមពុជា
កជ៏ា្បនទស្ហតានលខី្ផ្ងដដ្រ។ មា្ត០៤ ននកតិកាស្ញ្ញញ
ននាេះ “កោុ ងករណី មានភាពអាស្នោសាធារណៈពិនស្ស្ដដ្ល
គំរាមកំដហងដ្ល់អតាិភាពជាតិ និងដដ្ល្តូវ ន្បកាស្ ជា
ផ្ាូ វការ រដ្ឋជាភាគីននកតិកាស្ញ្ញញ ននេះអាច្បចាតវ់ធិានការបដិ្
បបញ្ញតតិនឹងកាតវកិច្បេ ដដ្លមានដច្បងកោុ ងកតិកាស្ញ្ញញ ននេះ កោុ ង
ក្មិតដដ្លសាា នភាពត្មូវដតប ុនណាណ េះ.............”។ មកដ្ល់
នពលបច្បេុ បបនោមា្ត២២ ននរដ្ឋ្មមនុញ្ញ មិន្តូវ នអនុវតត
នៅនឡើយ្ពេះមហាកស្តមិនទន់្ បកាស្្បទនដ្ណឹំងជា
សាធារណៈដាក់្ បនទស្ជាតិស្ាិតកោុ ងភាពអាស្នោ ន្កាយពី
 នមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមស្រនតី ្បធានស្ភា និង្បធាន
្ពឹទធស្ភា។ បនាា បម់ក អាជាញ ្រសាលារារធានីកយ៏កនលស្
បដនាមពីការដាកទី់លាន្បជា្ិបនតយយកោុងការនសុ្ើបអនងេត
ករណីអំនពើហឹងាកោុងការតវា  របស់្កមមករ ដដ្លនហតុការណ៍
ននាេះ ននកើតនឡើងនៅទីកដនាងនផ្សងៗដូ្ច្បជា ទីតងំផ្ាូវនវ  
ងន្ស្ង និង តំបនន់ស្ដ្ឋកិច្បេពិនស្ស្ភោនំពញផ្ាូវជាតិនលខ្៤។ 

តុលាការក ៏នបញ្េបន់តីិវ ិ្ នីសុ្ើបអនងេតនលើសំ្ណំុនរឿងននាេះ 
នដាយ ននបើកស្វនាការរំុនំរ្មេះជាបនតបនាា បផ់្ងដដ្រ។ 

មា្ត៤៦ននច្បាបស់្តីពីន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្ ្កុម
្បឹការារធានី/នខ្តត និង្កងុ/្សុ្ក/ខ្ណឌ  នច្បងអុល ប ា្ ញ
ច្បាស់្ថ្ន ការនឃាស្នា្តូវអនុវតតនៅតម បទបញ្ញតិរពូំកទី
៧ ននច្បាបស់្តីពីការន េះននោ តន្រើស្តងំតំណាងរាស្រស្ត។ 
ស្្មាបស់្កមមភាពនឃាស្នាន េះននោ ត ត្មូវឲ្យអោក
្គប់្ គងឧទានសាធារណៈ និងសាលសាធារណៈ្តូវផ្តល់
ទីកដនាងរបស់្ខ្ាួនដ្ល់នបកេរន ឬគណបកសននោ យដដ្ល
 នចុ្បេះបញ្ជ ីឈរន ម្ េះន េះននោ ត នដាយដផ្ោកនលើនោល
ការណ៍នស្មើភាព និងតមលំដាបម់ុនន្កាយ។ សាលារារ
ធានីភោនំពញមនិអនុវតតដូ្ច្បបទបញ្ញតខិាងនលើននាេះនទ ដៃម
ទងំបដ្ិនស្្ការនស្ោើសំុ្ទីលាន្បជា្ិនតយយ ឬសួ្នការ  ឡូា
ខាងនកើតច្បំនហៀងខាងតបូងវតតបុទុមវតតី រារធានភីោនំពញ
ស្្មាបក់ារនឃាស្នាន េះននោ តរបស់្គណបកសស្នស្រ គ្ េះ
ជាតិច្បំនួនពីរនលើក។   

មនិដតប ុនណាណ េះនៅនៃងទី០២ ឧស្ភា នោ ២ំ០១៤ អាជាញ ្រ
សាលារារធានីភោនំពញននគណបកស្បជារនកមពុជា  ននស្ោើឲ្យគ
ណៈកមមការនរៀបច្បំការន េះននោ ត រារធានីភោនំពញចាតវ់ធិានការ
ច្បំនពាេះគណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ ដដ្ល នន្វើស្កមមភាពនឃាស្នា
នដាយមានការ្បមូលផ្តុ ំ និងន្បើ្ ស់្ស្កមមរនរបស់្ខ្ាួន ្ពម
ទងំចាត់តងំឲ្យមានការដ្ដងាកបួនតមដ្ងផ្ាូវសាធារណៈ។ ដផ្ោកទី
៦ ្បការ២.៧៦ នន បទបញ្ញជ  និងនីតិវ ិ្ ីស្្មាបក់ារន េះននោ ត
ន្រើស្នរ ើស្្កមុ្បឹការារធានី/ នខ្តត និង្កុង/្ស្ុក/ខ្ណឌ  អាណតតិ
ទី២ ដដ្ល្បកាស្ឲ្យន្បើនដាយ គ.រ.ប កាលពីនៃងទី១៦ មករា 
២០១៤  នកំណត់ពីស្កមមភាពនឃាស្នា ជាស្កមមភាពដដ្លន្វើ
នឡើងជាសាធារណៈនដ្ើមបបីញ្េុ េះបញ្េូ លអោកន េះននោ តឲ្យន េះ 
ននោ តោំ្ ទនបកេរន ឬគណបកសននោ យណាមយួ។ ស្កមមភាព
ទងំននាេះមានដូ្ច្បជា៖  ការរួប្បរុំជាសាធារណៈរបស់្គណបកស
ននោ យ ឬនបកេរន និងជាស្កមមភាពការរួបរុំ ឬការនរៀបច្បំជា
កបួនពយុហោ្ត ឬកបួនដ្ំនណើ រនដាយ្កុមនៃមើរនរើង ឬនដាយោនត
រំនិេះ្គប់្ បនភទ ឬការនឃាស្នាតមផ្ាេះ ជានដ្ើម។ 

ទំពរ័ ១៧ 



នលាក ស្ម រងសុ ី្បធានគណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ នៅ
នៃងទី៣០ នមសា ២០១៤  ននស្ោើឲ្យ គ.រ.ប ចាតវ់ធិានការ
ច្បំនពាេះការរនំលាភបំពានច្បាប ់បទបញ្ញជ  និងនីតិវ ិ្ ីន េះននោ ត
នដាយអាជាញ ្រ។ ន្កាយពីមាន្បតិ កមម គ.រ.ប នៅនៃងទី០៦ 
ដខ្ឧស្ភា ២០១៤  នន្វើលិខ្ិតនស្ោើនៅ្គបអ់ភ ិល និង
ជា្បធានគណៈបញ្ញជ ការឯកភាពរដ្ឋ លរារធានី/នខ្តត 
នដ្ើមបបីងេលកេណៈស្ម្ស្បដ្ល់គណបកសននោ យ និង
នបកេរនរនន្វើ ស្កមមភាពនឃាស្នាន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្
្កុម្បឹការារធានី/នខ្តត និង្កុង/្សុ្ក /ខ្ណឌ  កោុងការរបួរំុ
ោោ នៅតមទីសាធារណៈ និងដ្ដងាកបួននៅតមទីសាធារណៈ
កោុងរបូភាព្ទង់្ ទយស្ម្ស្បធានា  ននូវស្នតិសុ្ខ្ សុ្វតាិ
ភាព និងស្ណាត បធ់ាោ បន់រៀបរយលអ។ នទេះបីជា គ.រ.ប  ន
ន្វើការដណនានំៅដ្ល់អាជាញ ្ររារធានី/នខ្តត នដ្ើមបឲី្យអនុវតត
្ស្បនៅតមច្បាប ់និងបទបញ្ញជ នីតវិ ិ្ ីន េះននោ តកន៏ដាយ គ.
រ.ប ហាកដូ់្ច្បជាខ្វេះអំណាច្បកោុងការអនុវតត និងមនិន្វើការ
្ពមានច្បំនពាេះការ្ប្ពឹតតិនលមើស្ពីសំ្ណាកអ់ាជាញ ្រ ដូ្ច្បជា
ករណីអាជាញ ្រគណបកស្បជារនកមពុជាននសាលារារធានី
ភោនំពញមនិនបើកទីលាន្បជា្ិបនតយយឲ្យគណបកស
ននោ យន្បើ្ ស់្ស្្មាបក់ារនឃាស្នាន េះននោ ត។  

ជាការពិតការនឃាស្នាន េះននោ តននេះមនិមានអវីទក់
ទញ្បជាពលរដ្ឋទូនៅ។ នទេះបីោ ងននេះកតី មកដ្ល់នពល
ននេះ គណបកសស្នស្រ គ្ េះ  នន្វើស្កមមភាពនឃាស្នារបស់្
ខ្ាួននដាយមានការដហកបួននៅតមទីសាធារណៈនស្ាើរដត្គប់
រារធាន/ីនខ្តត។ នបើពិនិតយជារមួស្កមមភាពនឃាស្នាទងំអស់្
ននាេះហាកដូ់្ច្បជាដំ្នណើ រការ្មមតនដាយោម នការរខំានអវីននាេះ
នទ នលើកដលងដតស្កមមភាពនឃាស្នានៅនខ្តតកំពងច់ាម
កាលពីៃងទ០ី៤ ឧស្ភា ២០១៤ ដដ្លនគស្នងេតន ើញមាន
ការដាកព់្្យកងកមាា ងំ្បដាបអ់ាវុ្ នៅដកបរទីតងំដដ្ល
គណ បកសស្នស្រ គ្ េះជាតិនរៀបច្បំការនឃាស្នា កោុងនច្បតនាគរំាម
កំដហងដ្ល់្បជាពលរដ្ឋដដ្លចូ្បលរមួកោុងការនឃាស្នា។ 
ច្បំដណកឯសារននោ យស្្មាបក់ារនឃាស្នាន េះននោ ត

ននេះ ថ្នោ កដឹ់្កនាគំណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ ននលើកនឡើងពី
បញ្ញា ស្ងគមដដ្លកំពុងនកើតមាននានពលបច្បេុបបនោ ្ពមទងំរេិះ
គនច់្បំនពាេះការដឹ្កនារំបស់្គណបកស្បជារនកមពុជាដដ្ល
កំពុងកានអ់ំណាច្ប។ ្បជាពលរដ្ឋដដ្ល ចូ្បលរមួកោុងការ
នឃាស្នាហាកដូ់្ច្បជាមនិសូ្វយល់ដ្ឹងពីការន េះននោ តន្រើស្
នរ ើស្្កុម្បឹកាននេះនទ ពួកនគចូ្បលរមួនដ្ើមបទីមទរឲ្យមានការ
តា ស់្បតូរថ្នោ កដ់្ឹកនាំ្ បនទស្កំពូលនៅវញិ ននេះនបើតមការ
ផ្ាយរបស់្វទិយុអាសីុ្នស្រកីាលពីនៃងទី០៧ ដខ្ឧស្ភា 
២០១៤។ 

មយួវញិនទៀតមានការន្រៀតដ្រកខាងននោ យ
ពីរដាឋ ភ ិលគណបកស្បជារនកមពុជាកោុងការបញ្ឈប់្ កុម
្បឹកាថ្នោ កន់្កាមជាតិរបស់្គណបកស្បកួត្បដរងកោុងការ
ន េះននោ តននេះ។្កសួ្ងមហានផ្ា នៅនៃងទី ២០ មនីា នោ ំ
២០១៤  ននច្បញលិខ្ិតស្តីពីការអនុវតតនន៍ោលការណ៍ និង
នីតិវ ិ្ ីច្បំនពាេះ ស្មារិក្កុម្បឹការារធានី/នខ្តត និង្កងុ/
្សុ្ក/ខ្ណឌ ដដ្ល ននៅឈរន ម្ េះជានបកេរននពញសិ្ទធ ិ
ឬនបកេរនប្មុងស្្មាបក់ារន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្្កុម្បឹកា
រារធាន/ីនខ្តត និង្កុង/្សុ្ក/ខ្ណឌ  នលើកទ២ី។ ដផ្អកនលើ
មា្ត១៥ និង១៦  ននច្បាបស់្តីពីគណបកសននោ យដដ្ល
 នដច្បងថ្ន ្បជាពលរដ្ឋដខ្មរមាោ ក ់ មនិអាច្បជាស្មារិកគណ
បកសននោ  យនលើស្ពីមយួកោុងនពលដតមូយ ននទ។ កោុង
ករណីដដ្លបុគគលមយួរមួចូ្បលរមួជាស្មារិកគណបកសនានា
ោ ងន្ច្បើន ស្មារិកភាពកោុងគណបកសននោ យចុ្បង
ន្កាយ្តូវចាតទុ់កជា នការ។ ស្មារិកគណបកស
ននោ យ្តូវ តប់ងស់្មារិកភាពរបស់្ខ្ាួនកោុងករណី ន
លាឈប ់ ឬ នន េះបងស់្មារិកភាពននគណបកសននោ 
 យរបស់្ខ្ាួន នងិដផ្អកនលើមា្ត២២ននច្បាបស់្តីពីការ្គប ់
្គងរដាឋ  លរារធាន ី នខ្តត ្កុង ្សុ្ក ខ្ណឌ  ការ តប់ង់
ស្មារិកភាពពគីណបកសននោ យ នឹងនាឲំ្យសាមខី្ាួន
 តប់ងស់្មារិកភាពពីស្មារិក្កុម្បឹកា  ្កសួ្ងមហានផ្ា
 នដណនាឲំ្យ្កុម្បឹការារធានី/នខ្តត និង ្កុង/ 

ទំពរ័ ១៨ 



្សុ្ក/ខ្ណឌ ្តូវចាតវ់ធិានការចាតដ់ច្បងអនុវតតមា្ត២៣នន 
ននច្បាបស់្តីពីការ្គប់្ គងដាឋ  លរារធានី នខ្តត ្កុង ្សុ្ក 
ខ្ណឌ  ដដ្លត្មូវឲ្យន្រើស្នរ ើស្នបកេរន មករំនួស្នបកេរន
្កុម្បឹកាដដ្ល នឈរន ម្ េះជានបកេរនន េះននោ តឲ្យ
គណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ នហើយដណនាឲំ្យចាតវ់ធិានការ
្គប់្ គងការនបើក ្ កឧ់បតាមៃច្បំនពាេះពួកនគ។  

ការយកមា្តច្បាបខ់ាងនលើមកន្បើ្ ស់្នដ្ើមបដី្ក
ស្មារិកភាព្កុម្បឹកាមកពីគណបកសមយួ  កោុងនពលដដ្ល
ស្មារិក្កុម្បឹកាននាេះ ន ចុ្បេះបញ្ជ ីនបកេរនឈរន ម្ េះ
ន េះននោ តស្្មាបគ់ណបកសនផ្សង នៅនពលមានការនរៀបច្បំ
ការន េះននោ ត រារាងំនលើការអនុវតតនសិ៍្ទធិនស្រភីាពដផ្ោក

ននោ យរបស់្្បជាពលរដ្ឋដដ្ល នការពារកោុងរដ្ឋ្មមនុ
ញ្ញ  ្តងម់ា្តកថ្នខ្ណឌ ទី១មា្ត៣៤ៃមី  នដច្បងថ្ន ្បជា
ពលរដ្ឋទងំពីរនភទអាច្បឈរន ម្ េះឲ្យនគន េះននោ ត នហើយ
រនំលាភច្បាបរ់ដ្ឋ្ មមនុញ្ញ  កថ្នខ្ណឌ ទី១ មា្ត៣៥ ្បជា
ពលរដ្ឋ ទងំពីរនភទមានសិ្ទធិចូ្បលរមួោ ងស្កមមកោុងរីវភាព
ននោ យ។ តម្មមត្បជាពលរដ្ឋដដ្លស្កមមកោុងរីវ 
ភាពននោ យដតងដតន្វើការស្ន្មច្បចិ្បតតកោុងការចូ្បលរមួ
បន្មើនោលននោ យរបស់្គណបកសណាមយួដដ្ល ខ្ាួន
នពញច្បិតត ដូ្ច្បននេះពួកនគ្តូវដត នផ្តល់សិ្ទធិនពញនលញកោុង
ការតា ស់្បតូរស្មារិកភាពននគណបកសននោ  យណាមយួ
នដាយោម នលកេខ្ណឌ ។ 

សាម រតីសំ្ខានន់នមា្ត១៥ នងិ ១៦ ននច្បាបស់្តីពីគណបកសននោ យខាងនលើ និងសាម រតីននមា្ត២២ ននច្បាបស់្តីពី
ការ្គប់្ គងរដ្ឋ លរារធានី នខ្តត ្កងុ ្សុ្ក ខ្ណឌ  មាននយ័ផ្តល់ អណំាច្បដ្ល់គណបកសននោ យកោុងការតា ស់្បតូរស្មារិក
មស្រនតីជាបន់នោ តរបស់្គណបកសខ្ាួន ន្កាយនពលមស្រនតរីបស់្ខ្ាូនណាមាោ ក ់តប់ងស់្មារិកភាពកោុងបកសននោ យដដ្លជាប់
ននោ តននាេះ ន្ពាេះគណបកសននោ យដតងមានការ រមៃមស្រនតជីាបន់នោ តរបស់្ខ្ាួនចុ្បេះចូ្បលជាមយួគណបកសននោ យនផ្សង។ 
បទបញ្ញតិននមា្តននេះ មនិ នផ្តល់សិ្ទធអិំណាច្បដ្ល់សាា បន័រដ្ឋណាមយួ នដ្ើមបី្ គប់្ គងការតា ស់្បតូរស្មារិកភាពរបស់្មស្រនតី
ជាបន់នោ តរបស់្គណបកសណាមយួនឡើយ។ ្បសិ្ននបើសាមគីណបកសននោ យដដ្លជាបន់នោ តមនិនស្ោើឲ្យមានការតា ស់្ (ត)   

ទំពរ័ ១៩ 

ការ្បមូលផ្តុ ំគណបកស្បជារនកមពុជា កោុងការនឃាស្នាន េះននោ តជាតិ នីតកិាលទី៥ នោ ំ
២០១៣   (នៃង២៦ កកេដា នោ ២ំ០១៣៖រូបៃតពី Thomas Cristofoletti  Ruom 2013) 



ស្្មាបព់ត័ម៌ានបដនាមសូ្មទកទ់ង៖ 

១. នលាក នស្ៀន ប៊ែនុរទិធ   មស្រនតីដផ្ោកអនងេតខុ្មដស្រហវល  ទូរស័្ពា៖ ០៨៩ ២១ ២១ ១០ 

២. នលាក សួ្ន យុ្ា  មស្រនតីដផ្ោកតស្៊ែូមតិខុ្មដស្រហវល  ទូរស័្ពា៖ ០៨៨ ៨ ១៤២ ៧៨៣ 

ទំពរ័ ២០ 

បតូរស្មារិកភាពននេះនទ មស្រនតីទទួល នអាណតតសិាធារណៈននាេះនៅដតបនតដំ្ដណងរបស់្ខ្ាួនរហូតដ្ល់បញ្េបអ់ាណតតតិម
ច្បាបក់ំណត។់ នបើនទេះបីជាច្បាបស់្តីពីការន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្្កុម្បឹការារធានី/នខ្តត  និង្កុង/្សុ្ក/ខ្ណឌ  កម៍និ នដច្បង
ឲ្យច្បាស់្លាស់្ពីការតអ ក ឬដ្កដ្ំដណងស្មារិក្កមុ្បកឹានៅច្បននាា េះនពលអនតរកាលន េះននោ តននេះ សាម រតីននការអនុវតតនន៍ា
នពលអនតរកាលន េះននោ តនោ ២ំ០១៣ កោុងកិច្បេរំនួបថ្នោ កដ់្កឹនាកំំពូលននគណបកស្បជា រនកមពុជា នងិគណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិ 
កាលពីនៃងទ១ី៦ ដខ្កញ្ញញ  ២០១៣ គណៈ្បតិភូគណបកស្បជារនកមពុជាយល់ថ្ន្តូវផ្តល់្ កន់បៀរវតសរូ៍ន តំណាងរាស្រស្ត២៩
មកពីគណបកសស្មរងសុ ី និង គណបកសសិ្ទធមិនុស្សវញិ។ តំណាងរាស្រស្តទងំ២៩របូ មនិ ន តប់ងស់្មារិកភាពរដ្ឋស្ភា
របស់្ខ្ាួននឡើយ នបើនទេះបីជាពួកនគ នកាា យជាស្មារិកភាពននគណបកសគណបកសស្នស្រ គ្ េះជាតិដដ្លនពលននាេះមនិទនម់ាន
អាស្នៈកោុងរដ្ឋស្ភាព និង្តូវ នស្ភាគណបកស្បជារនកមពុជាអនុមត័បងេក្ កន់បៀរវតស។៍ ការមនិ តប់ងស់្មារិកស្ភា
ននតំណាងរាស្រស្តទងំ២៩របូនានពលននាេះគ៊ឺនោងតមមា្ត៩៥ ននរដ្ឋ្មមនុញ្ញ  នងិមា្ត១២០ៃមី កថ្នខ្ណ័ឌ ទ២ី ច្បាបស់្តីពី
ការន េះននោ តន្រើស្តងំតំណាងរាស្រស្ត ដច្បងថ្ន ស្មារិកភាពស្ភាអាច្ប្តូវ នរំនសួ្ដតកោុងរយៈ នពលមុន០៦ដខ្មុនច្បបន់ីតិ
កាល។ ស្មារិក្កុម្បឹការារធានី/នខ្តត និង្កុង/្សុ្ក/ខ្ណឌ កជ៍ាមស្រនតីទទួល ន អាណតតសិាធារណៈផ្ងដដ្រ។ការន្បើ
្ ស់្មា្ត១៥ ននច្បាបស់្តីពីគណ បកសននោ យនដាយរាររដាឋ ភ ិលគណបកស្បជារនកមពុជា គ៊ឺមាននច្បតនាន្រៀតដ្រក
ខាងននោ យបងេការលំ កដ្ល់គណបកសននោ យនផ្សងនទៀតដដ្លចូ្បលរមួ្បកួត្បដរងន េះននោ ត។   

នទេះបីជាបរោិកាស្មនុនៃងន េះននោ តន្រើស្នរ ើស្្កុម្បឹការារធានី/នខ្តត ្កុង/្សុ្កខ្ណឌ មនិមានអំនពើហឹងា ឬការ
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