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ភនំេពញ, ៃថងទី២៣  ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

េសចក្តី្របកសព័ត៌មន 
ស្តីពី 

លទធផលបឋមៃនករសេងកតករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត  
ករសេងកត្របព័នធផ ព្វផ យ និងករេ្របើ្រ សធ់នធនរដ្ឋបំេរ ើឲយគណបក នេយបយ 

 េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តេនះ ខុមែ្រហ្វលបន និងកំពុងេធ្វើសកមម
ភពសេងកតពីបរយិកសសន្តិសុខ និងសិទធិនេយបយេ យេធ្វើករសេងកត និងអប់រអំនកេបះេឆន តពីដំេណើ រ
ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងពិនិតយបញជ ីេបះេឆន ត ករសេងកត្រ វ្រជវករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងសវនកមម
បញជ ីេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ ២០១១ ករសេងកតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យ និងករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេនទូទំង ជ
ធនី-េខត្ត េ យសកមមភពទំងេនះចប់េផ្តើម ំពីៃថងទី១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១។ ខុមែ្រហ្វលមនករេ ក

្ត យ ែដលរដូវចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងពិនិតយបញជ ីេបះេឆន ត គឺជរដូវេភ្ល ង និងមនទឹកជំនន់េយង ម
គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តមន១៣៤ ឃំុ/សងក ត់ែដលទទួលរងេ យទឹកជនលិច។ 

 ខុមែ្រហ្វលសូមចូលរមួេកតសរេសើរដល់កិចច្របឹងែ្របង របស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 
(គ.ជ.ប) និង្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ និងេសម នមួយចំនួនធំែដលបនខិតខំ និងបំេពញតួនទីកនុងករចុះេឈម ះ
េបះេឆន តែដល្រតឹមៃថងទី ២០កញញ  បនចុះេឈម ះថមីរហូតដល់្របមណ ៣៧៥,០០០ ឬ៧៨% នក់ៃនចំនួន
អនកចុះេឈម ះថមីប៉ន់ ម នសរបុ េបើេទះកនុងកលៈេទសៈែដល្របេទសកមពុជកំពុងែតជួបេ្រគះទឹកជំនន់ជ
េ្រចើនកែន្លងក្តី។ 

 េទះបីយ៉ង  េបើេធៀបចំនួនអនកចុះេឈម ះ និងែកត្រមូវេឈម ះ េទនឹងករសិក ្រ វ្រជវេធ្វើសវន
កមមបញជ ីេបះេឆន តឆន ំ ២០០៩ របស់ខុមែ្រហ្វល ែដលរកេឃើញថ អនកមនសិទធិេបះេឆន ត្របមណ១,៣ ន
នក់មិនមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត២០០៩ ែដល ចមកពីខុសទិននន័យ ឬេឈម ះ្រតូវបនលុបេចល។ 
េហើយកនុងឆន ំ២០១០ ចំនួនអនកចុះេឈម ះថមី និងែកត្រមូវេឈម ះមន្របមណ ៤៤មឺុននក់ និងឆន ំ២០១១ 
្របសិនេបើអនកចុះេឈម ះបន១០០% មទិននន័យប៉ន់ ម នរបស់ គ.ជ.ប. េនះចំនួនអនកចុះេឈម ះថមី និងែក
ត្រមូវកនុងឆន ំ ២០១០ និង២០១១សរបុមន្របមណ ៩ែសននក់។ ខុមែ្រហ្វល ច្របមណថ ្របែហល២៥% 
ៃនចំនួនអនកមនសិទធិេបះេឆន តែដលមិនមនេឈម ះកនុងបញជ ីឆន ំ២០០៩ ែដលសិក េ យខុមែ្រហ្វល បនមក
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត ឬែកត្រមូវេឈម ះេឡើងវញិ។ 

 េនកនុងរបយករណ៍បឋមគិត្រតឹមៃថងទី១៩ ែខកញញ  ខុមែ្រហ្វលសេងកតេទេលើ្របតិបត្តិករៃនករចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត និងពិនិតយបញជ ីេឈម ះេឃើញថ មនភពមិន្រប្រកតីតិចតួចកនុងេម៉ងេធ្វើករ េនឃំុ/សងក ត់

ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិបេតយយ។ 

V
ision

	:		A
	dem

ocratic	society	that	dem
ocratization	in	particular	dem

ocratic	elections	are	prom
oted	and	qualified	to	bring	benefits	to	people.	

គណៈកមម ធិករគណៈកមម ធិករគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ  ីនិងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌ េនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ   
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មួយចំនួនទក់ទងនឹងករមិនេគរពនីតិវធីិៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ជពិេសសេនដំ ក់កលចប់េផ្តើម
ដូចជករមិនេគរពេម៉ងេធ្វើករ ករមិនបិទបញជ ីេបះេឆន តឆន ំ២០១០ ករចុះេឈម ះេបះេឆន តេ យមិនមន
វត្តមន មីខ្លួន។ល។ ែដល ចេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់សិទធិចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមួយចំនួន េនះ។  

 េនមិនទន់មនករទុកចិត្តពីសំ ក់គណបក នេយបយមួយចំនួនចំេពះអនក្របតិបត្តករចុះេឈម ះ
េបះេឆន តែដលជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ និងេសម នេពលេ្រកេម៉ងេធ្វើករ េ្រពះ្រកុម្របឹក ែដល
ទទួលខុស្រតូវករងរេនះ ភគេ្រចើនគឺមកពីគណបក កន់អំ ចែតមួយ េហើយជេបកខជនសំខន់របស់
គណបក ែដល្រតូវ្របកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន ត។ 

 ករអប់រ ំ និងករផ្តល់ព័ត៌មនដល់អនកេបះេឆន តែដលចត់ែចងេ យគណបក នេយបយ្រតូវបនបងក
ឧបសគគេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នមួយចំនួនែដលមិនទទួលខុស្រតូវស្រមបស្រមួលដល់ករចូលរមួរបស់គណ
បក នេយបយទំងេនះ កនុងដំេណើ រករអប់រ្ំរបជពលរដ្ឋផងែដរ ដូចជបូ៉លីស ម នសកមមភពអប់ររំបស់
គណបក នេយបយ ករប្តឹង និងករចប់សកមមជនគណបក នេយបយ។ល។ 

 ជញ ធរ និងគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត បនបំ្របួញលំហរបេញចញមតិខងនេយបយ 
ទំងបក្រ យចបប់ និងេសចក្តីែណនំមិនចបស់ ស់។ សកមមភពគណបក ្របឆំងបន្របឈមករេចទ
្របកន់ និងឃត់ខ្លួនចំេពះករអនុវត្តសិទធិបេញចញមតិខងនេយបយ។ ផទុយេទវញិ មនករេ្របើ្របស់សិទធិ
បេញចញមតិខងនេយបយយ៉ងខ្ល ំង្របឆំងគណបក ្របឆំង មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យេអឡិច្រតូនិច 
(ទូរទស ន៍ និងវទិយុ)។ 

 ្របព័នធផ ព្វផ យជពិេសសទូរទស ន៍ រមួទំងទូរទស ន៍ជតិកមពុជ (ទទក) េនែតផ យលំេអៀងេទ
រកគណបក ្របជជនកមពុជកន់អំ ច និងបន យ្រប រេទេលើគណបក ្របឆំង ខណៈែដលមនវទិយុ
ឯក ជតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះែដលបនេធ្វើករផ យពីគណបក េផ ងៗេនកនុងករផ យរបស់ខ្លួន។ 

 ធនធនរដ្ឋេ យរមួបញចូ លទំងម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ំង្រប ប់ វធុផងេនះ ក៏បនចូលរមួយ៉ង
សកមមផងែដរកនុងសកមមភពរបស់គណបក នេយបយកន់អំ ច េហើយបន្តផ ព្វផ យ ម្របព័នធផ ព្វ
ផ យែថមេទៀត។ 

 ករសេងកតករពិនិតយបញជ េីឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត៖ 
 កនុងចំេ មឃំុ/សងក ត់ទំង៧២ែដលខុមែ្រហ្វលសេងកត ខុមែ្រហ្វលមនេឃើញភពមិន្រប្រកតីខ្លះ ដូច
ជេសម នមិនេគរពេម៉ងេធ្វើករចំនួន២ករណី ដូចជេនសងក ត់េលខ២ ្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ បន
េបើកករយិល័យចុះេឈម ះយឺតយវ។  

 ករណីបត់េឈម ះអនកេបះេឆន តកនុងបញជ េីបះេឆន តចុងេ្រកយ ចំនួន ២ឃំុដូចជ េនសងក ត់េលខ៤ៃន
្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ ្របជពលរដ្ឋែដលមកពិនិតយេឈម ះបនបត់េឈម ះរបស់ខ្លួនពីបញជ ីេបះ
េឆន តចុងេ្រកយេ្រចើននក់។ 
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 ករខកខន ឬយឺតយ៉វបិទបញជ េីឈម ះេបះេឆន តចុងេ្រកយឆន ២ំ០១០ ចំនួន២ករណីេនឃំុសំេ ងយ 
្រសុកពួក េខត្តេសៀម ប និងឃំុលំជ័រ ្រសុកអូរយ៉ វ េខត្តរតនៈគីរ។ី 

 ករណីយឺតយ៉វ ឬមិនមនករបិទផ យកមមវធីិ/្របតិទិនចុះេឈម ះេបះេឆន ត ចំនួន ៦ករណី េនសងក ត់
បនេសៀក កចញ និងយកខេ ម ៃន្រកុងបលុង ឃំុលំជ័រ ្រសុកអូរយ៉ វ ឃំុប ង ្រសុកលំផត់ េខត្ត

រតនៈគីរ ីនិងសងក ត់ទួល ្វ  ្រកុងៃប៉លិន េខត្តៃប៉លិន។ 

 ករណីចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តេ យមិនមនវត្តមនអនកេបះេឆន តចំនួន ២ឃំុ ដូចជសងក ត់ បន
េសៀក ្រកុងបលុង េខត្តរតនៈគីរ ី មនករណីបូ៉លីសបុ៉ស្តិ៍រដ្ឋបលេដើរ្របមូលេឈម ះ និងឯក របញជ ក់អត្ត
សញញ ណរបស់អនក្រគប់ យុេបះេឆន តមួយចំនួនេទឲយេសម នចុះេឈម ះ េ យ មីុខ្លួនមិនមនវត្តមនចំ
េពះមុខេសម នេ យផទ ល់។  

 ទី ងំករយិល័យចុះេឈម ះមន ្ល កសញញ គណបក ្របជជនកមពុជ ចំនួន២ករណី ដូចជេនសងក ត់
ៃប៉លិន ្រកុងៃប៉លិន េខត្តៃប៉លិន ែដលខុសនឹងនីតិវធីិ និងបទបញជ េបះេឆន តឆន ំ២០០៨ ្របករ ៥.៧.៥.១ 
ែដល មឃត់ ករេស្ល កពក់ ឬករបិទផ យ ឬករនិយយ ែដលមនករពក់ព័នធជមួយគណបក
នេយបយ ឬេបកខជនៃនគណបក នេយបយ មួយ។ 

 ករអប់រ ំនិងករផ្តល់ព័ត៌មនអំពីករពិនិតយបញជ េីឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត៖ 
 ករសេងកតេឃើញថ គ.ជ.ប និង ជញ ធរ (េមឃំុ េមភូមិ) អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងគណបក
នេយបយជតួអងគសំខន់ដឹកនំ និងចត់ែចងសកមមភពផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីដំេណើ រករចុះេឈម ះេបះ
េឆន ត និងករពិនិតយបញជ ីេបះេឆន តសកមម និងផុសផុលជងឆន ំកន្លងមក។ ្របព័នធផ ព្វផ យទូរទស ន៍ និងវទិយុ
មួយចំនួនក៏បនចូលរមួផ ព្វផ យផងែដរ។  

 េទះបីយ៉ង  ករសេងកតេឃើញថ េនសងក ត់មួយចំនួនកនុង ជធនីភនំេពញ និងឃំុខ្លះៃនេខត្ត
ក ្ត ល ជញ ធរមូល ្ឋ នរមួទំងកម្ល ំង្រប ប់ វធុបន ម ន និងបង្ហ ញ កបបកិរយិមិនសហករ/
គំ្រទដល់សកមមភពរបស់គណបក នេយបយ មួយចំនួនែដលេធ្វើករអប់រអំនកេបះេឆន តឲយេទពិនិតយបញជ ី
េឈម ះេបះេឆន ត និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ ជក់ែស្តងរហូតដល់មនករណីប្តឹងប្តល់ដល់អនកតំ ង ្រស្ត មូរ 
សុខហួរ មកពីគណបក សមរង ុ ី េ យេចសងក ត់កបលេកះ ខ័ណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញេទគ.ជ.ប 
េ្រកមេហតុផលស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ែតបណ្តឹ ងេនះ្រតូវគ.ជ.ប បដិេសធទទួលេ យថមិនែមនជ
សមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ មករសេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វល សកមមភពរបស់អនកតំ ង ្រស្តមូរ សុខហួរ គឺកនុង
ករផ្តល់ព័ត៌មនដល់ពលរដ្ឋេទចុះេឈម ះ និងពិនិតយបញជ ីេឈម ះេឆន តបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 េនខណៈែដលគណបក នេយបយននបង្ហ ញពីករលំបករបស់ខ្លួន ែដលបងកេឡើងេ យ ជញ ធរ
មូល ្ឋ ន គ.ជ.ប ែបរជេ ះៃដេចញមិនទទួលខុស្រតូវ េហើយមិន្រពមជួយស្រមួលជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ
ទំងេនះ ែតែបរជទុកឲយអនកអប់រទំំងេនះ េ ះ្រ យេ យខ្លួនឯង ឬេពលខ្លះបេនទ សឬចត់ទុកថ សកមម
ភពេនះខុសចបប់ ឬខូចស ្ត ប់ធន ប់េទវញិ។ 
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 ចបប់េបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តម្រ ១៦ បនកំណត់ថ គ.ជ.ប ជអនកទទួលខុស្រតូវេធ្វើែផន
ករេរៀបចំ និងចត់ែចងករេបះេឆន តកនុងទូទំង្របេទស េហើយគ.ជ.ប. មនសិទធិេពញេលញកនុងករអនុវត្ត
សមតថកិចចរបស់ខ្លួន េដើមបីធនឲយករេបះេឆន ត្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី ្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម៌។ល។ ម្រ
ដែដល្រតង់ចំណុចទី៥ ក៏បនផ្តល់សិទធិដល់គ.ជ.ប កនុងករេលើកវធិនករ និងចត់ែចងករងរេដើមបីធនកិចច
ករពរសន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈកនុងសម័យេបះេឆន ត។ 

 កនុងចបប់ដែដលកនុងម្រ ២៩ថមី ក៏បនផ្តល់សិទធិដល់ គ.ជ.ប កនុងករេសនើសំុកិចចសហករពី ជញ ធរ្រគប់
លំ ប់ថន ក់ែដលទទួលខុស្រតូវករងរសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងវស័ិយករងរេផ ងៗេទៀតកនុង
សម័យកលេបះេឆន ត ករេឃសនេបះេឆន ត ។ល។ 

 ករចុះេឈម ះេបះេឆន តក៏ជែផនកមួយៃនសម័យកលេបះេឆន តែដរ ពីេ្រពះេបើគម នេឈម ះកនុងបញជ ី គឺ
មិន ចេបះេឆន តបនេនះេទ េហើយករចុះេឈម ះេបះេឆន តក៏មនេនកនុង្របតិទិនករងររបស់ គ.ជ.ប 
ផងែដរ។ 

 ដូចេនះ គ.ជ.ប ្រតូវទទួលខុស្រតូវ និងស្រមបស្រមួលករងរចុះេឈម ះ និងពិនិតយបញជ ីេឈម ះរមួទំង
គំ្រទ េលើកទឹកចិត្តមិនេរ ើសេអើងដល់សកមមភពអប់រ/ំផ្តល់ព័ត៌មនដល់អនកេបះេឆន តេ យមនករចូលរមួពី
ភគីពក់ព័នធទំងអស់ រមួទំងគណបក នេយបយ។ េ្រពះគម នម្រ  ចបប់ និងបទបញជ  និងនីតិវធីិចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត កំណត់សកមមភពគណបក នេយបយកនុងករអប់រ ំ និងផ ព្វផ យព័ត៌មនចុះេឈម ះេបះ
េឆន ត និងពិនិតយបញជ ីេបះេឆន តេឡើយ។ គ.ជ.ប មិន ចបក្រ យ េសចក្តីជូនដំណឹង ០០៤ របស់ គ.ជ.ប 
និង្រកសួងម ៃផទចុះៃថងទី ២៧ ឧសភ ឆន ំ២០០៣ ល់សកមមភពរបស់គណបក ្រតូវសំុចបប់ពី ជញ ធរ
េនះេទ។ ករបក្រ យេនះពិតជមិនគំ្រទករពរសិទធិកនុងករអប់រដំល់អនកេបះេឆន ត សិទធិកនុងករចូលរមួ
កនុងកិចចករនេយបយ ែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ និងមិន្រសប មចបប់េបះេឆន ត ចបប់គណបក នេយបយ និង
ចបប់បតុកមមេ យសន្តិវធីិ។ 

 បិរយកសបេញចញមតិខងនេយបយ៖  
 េនកនុងដំ ក់កលេនះ មនករណីឃំុខ្លួន និងចប់ខ្លួនសកមមជនគណបក នេយបយចំនួន៣របូ 
ែដលមកពីគណបក ្របឆំងចំនួន២ គឺគណបក សិទធិមនុស ២របូ និងគណបក សមរង ុ ី១របូ។  

 ករណីចប់ខ្លួនសកមមជនគណបក សិទធិមនុស ្រតូវបន យករណ៍ថ បនេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីេ ក ផន 
ផ យកឯក រទក់ទងេទនឹងកិចចករេបះេឆន ត ឯក រេគលនេយបយគណបក  និងឯក រ្របវត្តិ

្រស្តែខមរេទ្របគល់ឲយេ ក ភូមិ យន េហើយ្រតូវេមភូមិពីខងគណបក ្របជជនកមពុជ យកឯក រទំង
េនះេទឲយបូ៉លីស។ 
 ចំែណកសកមមជនគណបក សមរង ុ ី ែដលជជំទប់ទី២ ឃំុគគីរធំ ្រសុកេកៀន ្វ យ េខត្តក ្ត លផង
ែដរេនះ្រតូវបនចប់ខ្លួនេ យ ្រតូវបនតុ ករេខត្តក ្ត លេចទ្របកន់ពីបទេផ្ដើមគំនិតេ្របើអំេពើហិង
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េទេលើអនកកន់កប់អចលនវតថុេ យសុចរតិ។ ករចប់ខ្លួនេនះគឺ្រតូវបនេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីេ ក មឹក ជ បន
ចូលរមួកនុងសកមមភពត ៉ករណីជេម្ល ះដីធ្លីមួយេន្រសុកេកៀន ្វ យេខត្តក ្ត ល។ 

 េបើេនេពលេនះ មនករេ ះែលងសកមមជនគណបក សិទធិមនុស ទំងពីរនក់ឲយេនេ្រកឃំុ ែតករ
គំ មកំែហងេចទ្របកន់សកមមជនគណបក នេយបយ េ យ រករបេញចញមតិនេយបយ និងសកមម
ភពនេយបយ ច្រតូវបនេមើលេឃើញថជករគំ មកំែហងនេយបលដល់សកមមជនគណបក ្របឆំងកនុង
ករេធ្វើសកមមភពរបស់ខ្លួន ពីសំ ក់ ជញ ធរមនសមតថកិចច។  
 កនុងដំ ក់កលេនះែដរ ក៏មនអនករងេ្រគះពីទំនស់ដីធ្លី និងគេ្រមងអភិវឌ ន៍មួយចំនួន ែដលេធ្វើឲយ
្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ឬកំពុងេ ះ្រ យទំនស់ពំុមនេពលេទពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះ
េឈម ះេបះេឆន តេនះេទ។ 
 លទធផលសេងកត្របព័នធផ ព្វផ យ៖ 
 លទធផលសេងកត្របព័នធផ ព្វផ យេនះគិតចប់ពីៃថងទី ០១ ដល់ថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១។ ្របព័នធផ ព្វ
ផ យែដល្រតូវសេងកតរមួមន៖ ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ ទូរទស សីុធីអិន ទូរទស ន៍បយ័នព័ត៌មន វទិយុជតិ 
AM 918 KHz វទិយុជតិ FM 96 MHz វទិយុ FM 015 MHz វទិយុ FM 106.5 MHz វទិយុសេម្លងសហរដ្ឋ េមរកិ 
(VoA) ជេខមរៈភ  វទិយុ សីុេសរ ី (RFA) ជេខមរៈភ  និងវទិយុប ងំអន្តរជតិ (RFI) ជេខមរៈភ ។ 
្របព័នធផ ព្វផ យទំងេនះ្រតូវបនសេងកតពីេម៉ង៥:០០ ង ច ដល់ េម៉ង ១១:០០ យប់ ជេរៀង ល់ៃថង ទក់
ទងនឹងករផ ព្វផ យពីគណបក នេយបយ។ កនុងេម៉ងសេងកតេនះ មនគណបក សិទធិមនុស ែដលបន
ទិញេម៉ងផ យេនវទិយុ FM 105 MHz។ 

 កនុងរយៈេពល១៥ៃថងេនះ គណបក ែដល្រតូវបនផ ព្វផ យេ្រចើនជងេគគឺគណបក សិទធិមនុស  ែដល
មនរយៈេពលសរបុ ៥េម៉ង ២០នទី ៤៥វនិទី ែដលករផ យេនះភគេ្រចើនគឺកនុងកមមវធីិរបស់គណបក
ែដលទិញេម៉ងផ យរបស់វទិយុ FM105MHz។  

 ចំែណកគណបក ្របជជនកមពុជ្រតូវបនផ ព្វផ យកនុង្របព័នធផ ព្វផ យសរបុ១េម៉ង ៣២នទី ៩
វនិទី។ ចំែណកគណបក សមរង ុ ី្រតូវបនផ ព្វផ យ៤៣នទី ៣វនិទី។ ចំែណកគណបក េផ ងៗេទៀតរមួ
ទំងគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ និងហ៊្វុនសិុនបិុច និងគណបក ដៃទេទៀតរមួគន ្រតូវបនផ ព្វផ យ៩នទី៤២
វនិទី។ 

 កនុងេម៉ងសេងកត ្របព័នធផ ព្វផ យទូរទស ន៍ទំង៣ ជមធយមគឺបនផ យពីគណបក ្របជជនកមពុជ
េ្រចើនជងេគែដលមន១េម៉ង ១៧នទី និង១៣វនិទី ែដលកនុងេនះមន៥៧វនិទីវជិជមន និងអវជិជមនែត១៤
វនិទីកនុងកមមវធីិសមធម៌។ គណបក សមរង ុ ីបន ១២នទី ៤២វនិទី និងគណបក សិទធិមនុស  ៨នទី 
១៣វនិទី ែដលកនុងេនះ៣នទី ៣៧វនិទីកនុងន័យអវជិជមន និងគម នខ្លឹម រវជិជមនេនះេទ។ ចំែណក
គណបក ដៃទេទៀតែដលបនឭ ឬបង្ហ ញកនុងទូរទស ន៍ទំង៣សរបុបន ៧នទី និង៥៨វនិទី។  
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 កនុងចំេ មទូរទស ន៍ទំង៣ គឺទូរទស ន៍សីុធីអិុនែដលបនផ ព្វផ យ យ្រប រគណបក ្របឆំង
េ្រចើនជងេគជពិេសសកនុងកមមមវធីិសនទនៃថង្រពហសបន៍ និងេវទិកបញញ ជន បុ៉ែន្តករពរ ឬសរេសើរដល់ ជ
រ ្ឋ ភិបល និងគណបក ្របជជនកមពុជ។ 

 ចំែណកកនុងវទិយុរដ្ឋទំងពីរ (AM 918 KHz និង FM 96 MHz) គឺបនផ យតិចតួចពីគណបក
នេយបយបុ៉េ ្ណ ះ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនកនុងករផ យតិចតួចេនះ គឺផ យពីគណបក ្របជជនកមបុជបន ១នទី 
៣០វនិទី និងគណបក សមរង ុ ីបន ២នទី ៥០វនិទី។ គណបក សមរង ុ ីគឺ្រតូវបនឭេនកនុងករែថ្លងសនទរក
ថរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន ែដលរះិគន់ដល់េគលនេយបយរបស់គណបក េនះ។  

 ចំែណកវទិយុចំនួន៥េទៀតរមួមនវទិយុ FM 1០5 MHz វទិយុ FM 106.5 MHz វទិយុសេម្លងសហរដ្ឋ េមរកិ 
វទិយុ សីុេសរ ី និងវទិយុប ងំអន្តរជតិ បនបង្ហ ញ ឬផ ព្វផ យភគេ្រចើនពីគណបក សមរង ុ ី និងគណបក
សិទធិមនុស ែដលសរបុគណបក សមរង ុ ី្រតូវបនផ ព្វផ យ២៧នទី ៣១វនិទី និងគណបក សិទធិមនុស
បន២៩នទី (មិន ប់បញចូ លកមមវធីិរបស់គណបក េនះេនកនុងវទិយុFM 105 MHz)។ គណបក ្របជជនកមពុជ
្រតូវបនផ ព្វផ យសរបុ១៧នទី និង៣វនិទី។ 

 ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋមិន្រសបចបប់៖ 
 ខុមែ្រហ្វលសេងកតករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋ និងបុគគលិកម្រន្តី ធរណៈរមួមនទំងកងកម្ល ំង្រប ប់

វធុផងែដរេនះបនចូលរមួេធ្វើសកមមភព ដឹកនំសកមមភពននរបស់គណបក នេយបយ មរយៈ
្របព័នធផ ព្វផ យ និងករសេងកតេ យផទ ល់។ 

 លទធផលករសេងកត្រតឹមៃថងទី១៥រកេឃើញថ មនករណីែដលម្រន្តី ធរណៈ (ម្រន្តី ជករ និងកង
កម្ល ំង្រប ប់អវធុ) បនចូលរមួ ឬដឹកនំសកមមភពរបស់គណបក ្របជជនកមពុជចំនួន១១ករណី។ ដូចជ
េនៃថងទី ០៨ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១១ (ៃថងេធ្វើករ) មនករ្របជំុរបស់គណបក ្របជជន កមពុជ ែដលមនករចូល
រមួពីអភិបលេខត្ត និងអភិបល្រកុងេប៉យែប៉តកនុង កមមវធីិ្របកសសមសភព្រកុមករងរសកមមជនរបស់
គណបក ្របជជនកមពុជ ្រប្រពឹត្តេទេនេខត្តបនទ យមនជ័យ។  

 ចំែណកករេ្របើ្របស់ទីធ្ល /បរេិវណ/ គររបស់រដ្ឋមន ២ ករណី ដូចជ េនៃថងទី ០៨ ែខកញញ  ឆន ំ 
២០១១ (ៃថងេធ្វើករ) មនទីរសុខភិបល ជធនីភនំេពញ ្រតូវបន េធ្វើជកែន្លង្របជំុរបស់គណបក ្របជជនេដើមបី
ផ ព្វផ យលទធផល្របជំុរបស់ គណៈកមម ធិករក ្ត លរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ េ យមនករចូល
រមួពីម្រន្តីសុខភិបលជសមជិកបក ផងែដរ។  

 ករេ្របើ្របស់សមភ រៈេផ ងៗដូចជយនជំនិះ ឬសមភ រៈរដ្ឋមនបិទ ្ល កសញញ គណបក ្របជជន
កមពុជមនចំនួណ២ករណី ដូចជេនៃថងទី១៦ កញញ  េនភូមិសុវណ្ណ គរ សងក ត់កំពង់ក ្ត ល ្រកុងកំពត 
េខត្តកំពត មនករ្របជំុមួយរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ ែដលេពលេនះមនយនជំនិះរបស់រដ្ឋ (ចំនួន១
េ្រគ ង) ចូលរមួករ្របជំុេនះ។ 
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 ជសរបុ ្របតិបត្តិករៃនករចត់ែចងចុះេឈម ះេបះេឆន តេ យ គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ 
និងេសម នឃំុ/សងក ត់ ចដំេណើ រករសេ្រមចលទធផល មែផនករ និងសថិតិែដល គ.ជ.ប បនេ្រគងទុក 
បុ៉ែន្តលទធផលៃនបរមិណអនកចុះេឈម ះេបះេឆន តបនេ្រចើនេនះមិនទន់ធនថ អនកេបះេឆន តពិតជមន
េឈម ះ្រតឹម្រតូវែដលពួកេគ ចេបះេឆន តបនេនៃថងទី ០៣ មិថុន ២០១២ ខងមុខេទ។ មយ៉ងេទៀត 
កររតឹតបឹតេសរភីព និងសិទធិខងនេយបយចំេពះគណបក ្របឆំង បនេកើតេឡើង បុ៉ែន្ត មននិយមពីរ 
(Double Standard) គឺថ គណបក កន់អំ ច និងរ ្ឋ ភិបលបនេ្របើ្របស់ អនុវត្តសិទធិនេយបយរបស់
ខ្លួនេពញេលញ េ យផ ព្វផ យគណបក ខ្លួន និង្របឆំងគណបក ដៃទ ម្របព័នធផ ព្វផ យទូរទស ន៍ 
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