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ភនេំពញ, ៃថងទី២៦  ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ 

 
របយករណ៍បឋម 

ស្តពីី 
លទធផលៃនករសេងកតបរយិកសករពិនិតយបញជ េីឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត  

ករសេងកត្របព័នធផ ព្វផ យ និងករេ្របើ្របសធ់នធនរដ្ឋបំេរ ើឲយគណបក នេយបយ 
 

 ករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១១ ស្រមបប់េ្រមើឲយករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក តឆ់ន ២ំ០១២បន 
បញចបេ់ យគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់ និងេសម នមយួចំនួនធំបនខិតខំ និងបំេពញ 
តួនទីេ យចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តបនជង១៩២% (ចំនួន៩១៥,១៧៨រូប)ៃនចំនួនប៉ន្់របមណទុក (៤៧៦,០៣៧រូប)។ 
 ចំនួន ចពនយល់ថ មនកំហុសេលើស្របែហល៩២%ៃនករប៉ន្់របមណតួេលខរបស់ឝ.ជ.ប ចំេពះសថិតិអនកមន
សិទធិេបះេឆន តយ៉ងេ្រចើន។ តួេលខេនះ កប៏ង្ហ ញពីេលប នៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន តេ យេសម ន និង្រកុម្របឹក ឃុំ/ 
សងក ត ់ជមធយម១៩០០០នកក់នុង១ៃថង េទះបីឃុំ/សងក តម់យួចំនួនជួបឧបសគគទឹកជំននធ់ងនធ់ងរ និង គ.ជ.ប មនករខ្វះ
ខតថវកិកេ៏ យ។ េទះបីយ៉ង  ករសេងកតេឃើញថ ្របជពលរដ្ឋខ្លះេនមនិបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត េហើយកេ៏ន
មនករ្រពួយបរមភអំពីគុណភពបញជ ីផងែដរ។ ឧទហរណ៍្របជពលរដ្ឋបនកំពុងជួបករលំបកខ្ល ងំកនុង ថ នភពទឹក
ជំននធ់ងនធ់ងរ និង្របជពលរដ្ឋខ្លះែដលទទួលរងេ្រគះេ យដីធ្លី និងគម នឯក រ្រគប្់រគន ់ដូចជេន្រសុកអន្លងែ់វង េខត្ត
ឧត្តរមនជយ័ែដលមន្របជពលរដ្ឋ្របមណ១០០រូប បនខំពយយមចុះេឈម ះជេ្រចើនៃថង ែតមនិ្រតូវបនចុះេឈម ះឲយ
េ យ ររស់េនតំបនម់នជេម្ល ះ និងមនិ្រតូវបន ជញ ធរេចញលិខិតបញជ កឲ់យ។ 
 ករសេងកតេឃើញថ ករងរចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន េំនះេនែតមនបន ល់េនភពមនិ្រប្រកតីមយួ ែដលមនទងំ
ករអនុវត្តននី៍តិវធីិ និងករមនិទុកចិត្តរបស់គណបក នេយបយ។  
 ខុមែ្រហ្វលកំពុងេធ្វើករ្រ វ្រជវេទេលើអនកេបះេឆន ត ថេតើមនសល់អនកមនសិទធិេបះេឆន ត មនិទនប់នចុះ
េឈម ះែដរឬេទ? និងសវនកមមបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១១ េដើមបពិីនិតយេមើលគុណភពៃនបញជ ីេបះេឆន ត និងខិតខំរក ថេតើ
អនកចុះេបះេឆន តទងំេនះមនេឈម ះ និងទិនននយ័្រតឹម្រតូវែដលធនថ ពួកេគ ចេទេបះេឆន តបនេនឆន ២ំ០១២
េនះ។ 
 ករមនិទុកចិត្តពីសំ កគ់ណបក នេយបយ (ែដលធ្ល បប់ង្ហ ញករមនិទុកចិត្តកន្លងមក) កនែ់តេកើនេឡើង
ែថមេទៀតចំេពះករចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ ្របពន័ធ្របតិបត្តិករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត 
ែដល្រតូវបនចតែ់ចងេ យសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់  និងេសម នភគេ្រចើន គឺមកពីគណបក ្របជជនកមពុជកន់
អំ ច (គណបក ្របជជនកមពុជ្រតួត្រ ្របធន្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់និង្របធនភូម៩ិ៨%) េហើយជេបកខជនសំខន់
របស់គណបក  ែដល្រតូវ្របកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន ត។ គណបក នេយបយមនិកនអំ់ ចដូចជគណបក
សមរង ុ ី បនេលើកេឡើងអំពីករមនិបញចូ លសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក តរ់បស់គណបក ពួកេគេទកនុងករងរចុះេឈម ះ

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 ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ  ីនិងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌ េនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ   
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េបះេឆន ត និងករេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះ។ 
 ករអបរ់ ំ និងករផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនកេបះេឆន តែដលចតែ់ចងេ យគណបក នេយបយ ្រតូវបនបងកឧបសគគ
េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នមយួចំនួនេនដំ កក់លដំបូង កប៏៉ុែន្តេឃើញមនករែកលម្អវញិ។ 
 ្របពន័ធផ ព្វផ យកនុងអំឡុងេពលពិនិតយ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត (ៃថងទី០១ ែខកញញ -ៃថងទី១៥ ែខតុ ) បង្ហ ញថ 
គណបក ្របជជនកមពុជកនអំ់ ច េនែតទទួលបនករផ ព្វផ យេ្រចើនជងេគ ជពិេសស មរយៈ្របពន័ធផ ព្វ
ផ យទូរទស ន ៍ និង្របពន័ធផ ព្វផ យរដ្ឋ ខណៈែដលគណបក មនិកនអំ់ ចេផ ងេទៀតទទួលបនករផ ព្វផ យ
ភគេ្រចើន កនុង្របពន័ធផ ព្វផ យវទិយុឯក ជយ។1 
 ធនធនរដ្ឋ េ យរមួបញចូ លទងំម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងសមភ រៈកេ៏នែត្រតូវបនេ្របើ្របស់ ឬ
ចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងសកមមភពរបស់គណបក នេយបយកនអំ់ ច េហើយបន្តផ ព្វផ យ ម្របពន័ធផ ព្វផ យ
ែថមេទៀត។ 
 ខងេ្រកមេនះ គឺពត័ម៌នពិ ្ត រអំពីភពមនិ្រប្រកតីកនុងដំេណើ រករចុះេឈម ះ ករអបរ់ ំ និងផ្តល់ពត័ម៌នចុះេឈម ះ
េបះេឆន ត ្របពន័ធផ ព្វផ យ ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេដើមបគីណបក នេយបយ។ 
ករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត៖ 
 កនុងចំេ មឃុំ/សងក តទ់ងំ៧២ែដលខុមែ្រហ្វលសេងកត ខុមែ្រហ្វលបន្តរកេឃើញភពមនិ្រប្រកតីមយួចំនួន។ ភព
មនិ្រប្រកតីេនកនុងឃុំ/សងក តទ់ងំេនះ ចមនេ្រចើនជងទិនននយ័ែដលខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញ េ យករសេងកតរបស់
ខុមែ្រហ្វល គឺេធ្វើជលកខណៈចល័ត និងមនិ្របចកំរេពញមយួៃថងេនះេទ។ ភពមនិ្រប្រកតីទងំេនះមនដូចជ៖ 

 េសម នមនិេគរពេម៉ងេធ្វើករចំនួន៧ឃុ ំ រមួមនមកេធ្វើករយតឺ និងេចញេទមុនេម៉ង និងករមនិមកេធ្វើករ៖ 
កនុងឃុំម៉លិច ្រសុកអណ្តូ ងមស េខត្តរតនៈគីរ ី េនៃថងទី១៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ េសម នឃុំមនិបនមកបំេពញករងរ 
ខណៈេពលែដលមន្របជពលរដ្ឋ្របមណ១៩រូបរងច់ចុំះេឈម ះ េហើយទីបំផុតមនិ ចចុះេឈម ះបន េទើប្របជពលរដ្ឋ 
ក្៏រតឡបេ់ទផទះវញិ។ ឃុំ/សងក ត់េផ ងៗេទៀតរមួមន៖ សងក តេ់លខ២ និងសងក តេ់លខ៤ ្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ, 
សងក តរ់កធំ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពងស់ពឺ, សងក ត់ ក្តុល ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល, សងក តបឹ់ង ង ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនេំពញ សងក តទួ់ល ្វ  ្រកុងៃបលិ៉ន េខត្តៃបលិ៉ន។ 
 ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តេ យមនិមនវត្តមនអនកេបះេឆន តចំនួន (យកឯក រចុះេឈម ះឲយ)៣ឃុំ ដូចជសងក ត់

បនេសៀក ្រកុងបនលុង េខត្តរតនៈគីរ ី មនករណីប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបលេដើរ្របមូលេឈម ះ និងឯក របញជ កអ់ត្ត
សញញ ណរបស់អនក្រគប់ យុេបះេឆន តមយួចំនួនេទឲយេសម នចុះេឈម ះ េ យ មុខី្លួនមនិមនវត្តមនចំេពះមុខ
េសម នេ យ ផទ ល់។ ឃុំ/សងក តេ់ផ ងេទៀតរមួមន៖ សងក តេ់លខ៤ ្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ និងសងក ត់ េខម  
្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល។ 
 ករណីបតេ់ឈម ះអនកេបះេឆន តកនុងបញជ ីេបះេឆន តចុងេ្រកយចំនួន២ឃុំ ដូចជ េនសងក តេ់លខ៤ៃន្រកុង
្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ ្របជពលរដ្ឋែដលមកពិនិតយេឈម ះបនបតេ់ឈម ះរបស់ខ្លួនពីបញជ ីេបះេឆន តចុងេ្រកយ
េ្រចើននក។់ 

                                                      
1 ទិនននយ័េនះមនិ បប់ញចូ លកមមវធីិែដលគណបក ទិញេម៉ងរបស់្របពន័ធផ ព្វផ យេនះេទ។ 
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 ករខកខន ឬយតឺយ៉វបិទបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តចុងេ្រកយឆន ២ំ០១០ ចំនួន២ឃុំ េនឃុំសំេ ងយ ្រសុកពួក 
េខត្តេសៀម ប និងឃុំលំជរ័ ្រសុកអូរយ៉ វ េខត្តរតនៈគីរ។ី 
 ករណីយតឺយ៉វ ឬមនិមនករបិទផ យកមមវធីិ/្របតិទិនចុះេឈម ះេបះេឆន ត ចំនួន ៦ឃុំ/សងក ត ់ េនសងក ត់
បនេសៀក កចញ និងយកខេ ម ៃន្រកុងបនលុង ឃុំលំជរ័ ្រសុកអូរយ៉ វ ឃុំប ង ្រសុកលំផត ់េខត្តរតនៈគីរ ីនិង
សងក តទួ់ល ្វ  ្រកុងៃបលិ៉ន េខត្តៃបលិ៉ន។ 
 ករណីចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តេ យមនិបំេពញ្រគបល់កខខណ្ឌ មនកនុង ២ឃុ/ំសងក ត ់ េនសងក តែ់្រពកហូរ ្រកុង
េខម  េខត្តក ្ត ល និងសងក តបឹ់ង ង ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ ែដលេសម នបនចុះេឈម ះអនកេ្របើអត្ត

សញញ ណបណ័្ណ ថតចម្លង។ 
 ទី ងំករយិល័យចុះេឈម ះមន ្ល កសញញ គណបក ្របជជនកមពុជ ចំនួន២ករណី ដូចជេនសងក តៃ់បលិ៉ន 
្រកុងៃបលិ៉ន េខត្តៃបលិ៉ន ែដលខុសនឹងនីតិវធីិ និងបទបញជ េបះេឆន តឆន ២ំ០០៨ ្របករ៥.៧.៥.១ ែដល មឃត ់ករ 
េស្ល កពក ់ ឬករបិទផ យ ឬករនិយយ ែដលមនករពកព់ន័ធជមយួគណបក នេយបយ ឬេបកខជនៃនគណបក
នេយបយ មយួ។ 
ករអបរ់ ំនិងករផ្តល់ពត័ម៌នអំពីករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត៖ 
 េនដំ កក់លដំបូង ករងរអបរ់អំនកេបះេឆន តេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងគណបក នេយបយេន 
ឃុំ/សងក តម់យួចំនួន ្រតូវ ជញ ធរមូល ្ឋ នរមួទងំកម្ល ងំ្រប ប់ វុធបន ម ន និងបង្ហ ញ កបបកិរយិមនិសហករ
/គ្ំរទដល់សកមមភពរបស់គណបក នេយបយមយួចំនួន ែដលេធ្វើករអបរ់អំនកេបះេឆន តឲយេទពិនិតយបញជ ីេឈម ះេបះ 
េឆន ត និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ ជកែ់ស្តងរហូតដល់មនករណីប្តឹងប្តល់ដល់អនកតំ ង ្រស្ត  មូរ សខុហួរ មកពី
គណបក សមរង ុ ី េ យេចសងក តក់បលេកះ ខណ័្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញេទគ.ជ.ប េ្រកមេហតុផលស ្ត បធ់ន ប ់

ធរណៈ ែតបណ្តឹ ងេនះ្រតូវគ.ជ.ប បដិេសធទទួលេ យថមនិែមនជសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ ប៉ុែន្តដំ កក់លបនទ ប ់
មករសេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វល សកមមភពអបរ់អំនកចុះេឈម ះេបះេឆន តមនិ្រតូវបន ងំេទៀតេនះេទ។ 

ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 
 កនុងអំឡុងេពលពិនិតយេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត មរបយករណ៍របស់ គ.ជ.ប មនបណ្តឹ ងសរុបចំនួន
២២បណ្តឹ ង ែដលកនុងេនះ ១២បណ្តឹ ងេន្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់ (កបឃ/ស) និង១០បណ្តឹ ងេន គ.ជ.ប។ បណ្តឹ ងភគ
េ្រចើនេធ្វើេឡើងេ យគណបក សមរង ុ។ី ពកយបណ្តឹ ងទងំេនះ ភគេ្រចើនទកទ់ងនឹងករអនុវត្តភរកិចចរបស់ម្រន្តីចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត ែដលមនិេគរព មនីតិវធីិ និងមយួេទៀតគឺទកទឹ់ងនឹងករចុះេឈម ះឲយជនជតិេវៀត មែដលមន
ឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណជសញជ តិែខមរ។ 
 ពកយបណ្តឹ ងមយួចំនួន្រតូវបនយកមកអេងកត ្របជំុ និងសេ្រមច។ មនពកយបណ្តឹ ងចំនួន ៨ ែដល្រតូវបន 
គ.ជ.ប និង ្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់ ជូនដំណឹងបដិេសធ េហើយភគេ្រចើនគឺទកទ់ងនឹងបណ្តឹ ងករចុះេឈម ះឲយជន ជតិ
េវៀត ម។ 
 ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញថ បណ្តឹ ងទកទ់ងនឹងករចុះេឈម ះឲយជនជតិេវៀត មបនេកើតេឡើង ល់េពល
េបះេឆន ត េហើយ្រតូវបនបដិេសធេ យ គ.ជ.ប េ្រកមេហតុផលថ ពួកេគមនឯក រ្រគប្់រគន ់ ស្រមបក់រចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត កប៏៉ុែន្ត គ.ជ.ប មនិបនអេងកតេមើលពីភពពិត្របកដៃនលិខិត ន មេនះេទ េនេពលមនពកយ



4 

 

បណ្តឹ ង។ គ.ជ.ប ្រតូវបនចបប្់របគល់សិទធិឲយេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទកទ់ងនឹងករ េបះេឆន ត កប៏៉ុែន្តេនេពលទកទ់ងនឹង
លិខិត ន មគឺ គ.ជ.ប ែតងែតេលើក កេ់ទ ថ បន័េផ ងេទៀតដូចជ តុ ក។ 
បិរយកសបេញចញមតិខងនេយបយ៖ 
 មនិមនករវវិត្តនអ៍វជិជមនថមីេនះេទ ទកនឹ់ងបរយិកសបេញចញមតិខងនេយបយ េ្រកពីករណីចបខ់្លួន និង
ឃុំខ្លួនសកមមជនគណបក នេយបយ្របឆងំចំនួន៣រូប ែដលមកពីគណបក សិទធិមនុស ២រូប ែដល្រគនែ់តផ ព្វផ យ
ឯក រេគលនេយបយគណបក  និងឯក រ្របវត្តិ ្រស្តែខមរឲយសមជិកខ្លួន និងគណបក សមរង ុ១ីរូបែដលចូល
រមួកនុងសកមមភពត ៉ ទំនស់ដីធ្លី។ 
 សកមមជនគណបក សិទធិមនុស ទងំពីររូប ្រតូវបនេ ះែលងឲយេនេ្រកឃុំ។  
 ចំែណកសកមមជនគណបក សមរង ុ ី ែដលជជំទបទី់២ ឃុំគគីរធំ ្រសុកេកៀន ្វ យ េខត្តក ្ត ល េនែតបន្ត 
ជបឃុ់ំដែដល េ យ្រតូវបនតុ ករេខត្តក ្ត លេចទ្របកន ់ ពីបទេផ្ដើមគំនិតេ្របើអំេពើហិង េទេលើអនកកនក់ប់
អចលនវតថុេ យសុចរតិ។ ករចបខ់្លួនេនះគឺ្រតូវបនេធ្វើេឡើងបនទ បពី់េ កមឹក ជ បនចូលរមួកនុងសកមមភពត ៉
ករណីជេម្ល ះដីធ្លីមយួេន្រសុកេកៀន ្វ យេខត្តក ្ត ល។ 
លទធផលសេងកត្របពន័ធផ ព្វផ យ2 
 ករសេងកតេទេលើ្របពន័ធផ ព្វផ យកនុងអំឡុងេពលពិនិតយ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត (ៃថងទី០១ ែខកញញ  ដល់      
ៃថងទី១៥ ែខតុ ) បង្ហ ញថ គណបក ្របជជនកមពុជកនអំ់ ច េនែតទទួលបនករផ ព្វផ យេ្រចើនជងេគ ជ
ពិេសស មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យទូរទស ន ៍ និង្របពន័ធផ ព្វផ យរដ្ឋ ខណៈែដលគណបក មនិកនអំ់ ចេផ ងេទៀត
ទទួលបនករផ ព្វផ យភគេ្រចើនកនុង្របពន័ធផ ព្វផ យវទិយុឯក ជយ3។ 
 ្របពន័ធផ ព្វផ យទូរទស នទ៍ងំ៣ រមួទងំទូរទស នជ៍តិកមពុជ(ទទក) សីុធីអិន និងបយន័ពត័ម៌ន េនែតបន្ត
ផ ព្វផ យលំេអៀងេទកនគ់ណបក កនអំ់ ច ទងំរយៈេពល និងខ្លឹម រពត័ម៌ន។ េនកនុង្របពន័ធផ ព្វផ យ
ទូរទស នទ៍ងំ៣េនះ គណបក ្របជជនកមពុជ្រតូវបនផ ព្វផ យសរុប៣េម៉ង១២នទី និង៥៨វនិទី កនុងេនះវជិជមន
្របមណ១៣នទី និងអវជិជមន្រតឹមែត១៦វនិទី ្រតូវបនឮកនុងកមមវធីិសមធមែ៌ដលផលិតេ យអងគករយូអិនឌីភ ី និង
ទទក ែដលនិយយទកទ់ងនឹងករផ យរបស់កមមវធីិសមធម ៌ ែដលមនករេលើកេឡើងពីឯកឧត្តម យមឹ សុវណ្ណ ថ 
ទូរទស នជ៍តិសថិតេនេ្រកមឥទធិពលរបស់ គណបក កនអំ់ ចែដលមនករគំ មកំែហង្រគបែ់បបយ៉ង េបើេទះបីជ 
អនកផលិតកមមវធីិចងប់នសមធម ៌កម៏និបនសមធមែ៌ដរ។  
 ចំែណកគណបក សមរង ុ ីក្៏រតូវបនផ ព្វផ យេ្រចើនផងែដរ ែតេផ្ត តកនុងខ្លឹម រអវជិជមន។ កនុងេពលសេងកតេនះ
គណបក សមរង ុ ី ្រតូវបនផ ព្វផ យសរុប្របមណ៥៤នទី កនុងេនះអវជិជមន្របមណ២០នទី និងគម នខ្លឹម រ
វជិជមនេឡើយ។ គណបក ជំទស់មយួេទៀត គឺគណបក សិទធមនុស ្រតូវផ យបន្របមណ២៤នទី េហើយកនុងេនះ
អវជិជមន៨នទី និងគម នវជិជមនេនះេទ។ ចំែណកឯគណបក ដៃទេទៀត សរុបឮ៣២វនិទី ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

                                                      
2 ្របពន័ធផ ព្វផ យែដល្រតូវសេងកតមនទូរទស នជ៍តកិមពុជ សីុធីអនិ ទូរទស នប៍យន័ពត័ម៌ន វទិយុជតិកមពុជ FM 96 MHz វទិយុជត ិAM 918 
KHz វទិយុ សីុេសរ ីវអីេូអ និងវទិយុប ងំអន្តរជត។ិ េម៉ងសេងកតព ី៥.០០ ង ច ដល់១១.០០យប។់ 
3 ទិនននយ័េនះមនិ បប់ញចូ លកមមវធិែីដលគណបក ទញិេម៉ងរបស់្របពន័ធផ ព្វផ យេនះេទ។ 
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 ទូរទស នសីុ៍ធីអិន និងទូរទស នប៍យន័ពត័ម៌នេនែតបន្តផលិត និងចកផ់ យកមមវធីិរបស់ខ្លួន ដូចជសនទនៃថង 
្រពហសបតិ៍ និងេវទិកបញញ ជន (សីុធីអិុន) និងកមមវធីិបទអ ថ ធិបបយពត័ម៌នថមី(បយន័ពត័ម៌ន) ជ្របច ំ ែដលកមមវធីិ
េនះ បនរះិគន ់ យ្រប រគណបក ្របឆងំ ែតករពរ និងសរេសើរគណបក កនអំ់ ច និង ជរ ្ឋ ភបិល។  
 ្របពន័ធផ ព្វផ យវទិយុ េនែតជមេធយបយមយួស្រមបឲ់យគណបក មនិកនអំ់ ច ្រតូវបនផ ព្វផ យ។ េទះ
បីយ៉ង  វទិយុរដ្ឋទងំពីរ (FM96MHz និងAM918KHz) បនផ យតិចតួចពីគណបក នេយបយប៉ុេ ្ណ ះ េ យ 
កនុងេនះ ករផ យពីគណបក ្របជជនកមពុជមន៩នទី ៥៦វនិទី ែដលកនុងេនះមន១នទី និង១៥វនិទី្រតូវបន 
េលើកសរេសើរគណបក ្របជជនកមពុជ។ គណបក សមរង ុ ី មនរយៈេពលសរុប៥នទី២៦វនិទី ែដលកនុងេនះរមួ 
១នទី៤វនិទី ្រតូវបនឮកនុងនយ័អវជិជមនេនកនុងករែថ្លងសុនទរកថរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន ែដលបនរះិគនេ់ទ
េលើេគលនយបយរបស់គណបក សមរង ុ។ី 
 វទិយុឯក ជយកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស (វទិយុFM105MHz  វទិយុ106.5MHz  វទិយុសេម្លងសហរដ្ឋ េមរកិ វទិយុ
សីុេសរ ី និងវទិយុប ងំអន្តរជតិ) បនផ ព្វផ យេ្រចើនពីគណបក ្របឆងំេ្រចើន ែតបនផ ព្វផ យតិចតួចពីគណបក

្របជជនកមពុជកនអំ់ ច។ ខ្លឹម រផ ព្វផ យេនកនុង្របពន័ធផ ព្វផ យវទិយុទងំេនះ ស្រមបគ់ណក នេយបយ គឺ
មនច្រមុះទងំវជិជមន អវជិជមន និងអពយ្រកឹត។ 
 គណបក សមរង ុ ី្រតូវបនផ ព្វផ យសរុប២េម៉ង៣នទី២២វនិទី ែដលកនុងេនះវជិជមន១៩វនិទី និងអវជិជមន
២នទី៣៧វនិទី ដូចជពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករចកេចញរបស់សមជិកគណបក េនះជេដើម។ គណបក សិទធិមនុស
្រតូវបនផ ព្វផ យរយៈសរុប៥៣នទី៦វនិទី ែដលកនុងេនះ វជិជមន១៣នទី និងអវជិចមន៤នទី៥៣វនិទី ែដលទក ់
ទងេទនឹងករេចទ្របកនច់បខ់្លួនរបស់សកមមជនគណបក សិទធិមនុស ថ ញុះញងេ់ធ្វើឲយបះ៉ពល់រ ្ឋ ភបិល។  
 េទះបីយ៉ង  កនុងេម៉ងសេងកតេនះ គណបក សិទធិមនុស កម៏នេម៉ងផ យរបស់ខ្លួន១េម៉ងជ្របចៃំថងេន
វទិយុFM105MHz ែដលឲយគណបក េនះ េធ្វើករេឃសនពីគណបក ខ្លួន និងម្តងមក ល យ្រប រគណបក ដៃទ។ រឯី
គណបក ្របជជនកមពុជ ្រតូវបនបង្ហ ញ ឬផ ព្វផ យចំនួន៥៨នទី៣៩វនិទី ែដលកនុងេនះវជិជមន៣៣វនិទី និង
អវជិជមន៨នទី១០វនិទី ដូចជេ ក ែប៉ន សវុណ្ណ  បននិយយថ គណបក កនអំ់ ចបនេចញេសចក្តី្របកស 
ចបប់ងខំ្របជជនទូទងំ្របេទសេបះេឆន តឲយគណបក ្របជជនកមពុជ េហើយ្របជជនែដលទទួលបនលុយ និងបន
្របគល់បណ័្ណ េបះេឆន ត និងឲយផ្តិតេមៃដ ែដលទេង្វើទងំេនះជករេធ្វើេឡើងេដើមបបីន្លំសន្លឹកេឆន ត។ 
ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេដើមបគីណបក នេយបយ 
 ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋ ទងំសមភ រៈ និងម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ស្រមបបំ់េរ ើឲយគណបក នេយ
បយែដលមនិ្រសបចបបប់នបន្តេកើតមន។ 
 គិតពីៃថងទី១កញញ  ដល់ទី១៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញមន ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋចំនួន 
៥៨ករណី ែដលម្រន្តីរដ្ឋបល ធរណៈចូលរមួកនុងសកមមភពគណបក  ែដលកនុងេនះមន៣៤ករណី បន្រប្រពឹត្តកនុង
ៃថងេធ្វើករ។ ដូចជេនៃថងទី១៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ មនករេធ្វើពិធីសំុចូលជសមជិកសមគមយុវជនកមពុជេខត្ត ្វ យេរៀង 
ែដលេនកនុងពិធីេនះ មនករចូលរមួពីេ ក ឌី វិជជ  អនុ្របធនក ្ត លសន្តិសុខ ្រកសួងម ៃផទ និងជ្របធន 
សមគមយុវជនកមពុជ  និងេ កអភបិលេខត្ត ្វ យេរៀង រស ់ ឆយ  និងជ្របធន្រកុមករងរយុវជនគណបក
្របជជនកមពុជ ែដល្រប្រពឹត្តេទេនេខត្ត ្វ យេរៀង។ 
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 ចំែណកឯករេ្របើ្របស់ទីធ្ល /បរេិវណ/ គររបស់រដ្ឋ មន៥ករណី ដូចជេនៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ (ៃថងេធ្វើ
ករ) េនអងគភពវរីៈេសនតូចេលខ៥២៥ ្រសុកសំឡូត េខត្តបតដំ់បង មនករែចកអំេ យរបស់គណបក ្របជជន 
ែដលដឹកនេំ យឯកឧត្តម រស ់វ ្ណ  ្របតិភូ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជទទួលបនទុកជ្របធនអគគនយកភន កង់រកមពុជន
ចរណ៍កំ ប បននយំកអំេ យគណបក ្របជជនកមពុជ ែចកជូនកងទព័េនអងគភពវរៈេសនតូចេលខ៥២៥។ 
 សមភ រៈរដ្ឋ មនបិទ ្ល កសញញ គណបក មន២ករណី ដូចជេនៃថងទី០១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ េនកនុងកមមវធីិេបើក
បេវសនកលឆន សិំក ថមី និងទិ រលឹំកគុណ្រគូេន បឋមសិក ៃ្រព្រពួច ្រកុមករងររបស់គណបក ្របជជនកមពុជ
ចូលរមួេធ្វើជអធិបតីកនុងពិធីេនះេ យរមួ មនេ ក មិន ភី អភបិល្រសុកអងគសនួល េ ក្រគួ អនក្រគូចូលរមួ។ េ យ
មនករបិទ ្ល កសញញ គណបក ្របជជនកមពុជេនេលើជញជ ំងអគរ េនះេទៀតផង។  
 ជសរុប ករចុះេឈម ះ និងពិនិតយបញជ ីេបះេឆន តបនបញចបេ់ យគ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់ និងេសម ន
បនចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តេ្រចើនដល់១៩២%នចំំនួនប៉ន្់របមណ។ ភពមនិ្រប្រកតីភគេ្រចើន ទកទ់ងនឹង្របតិបត្តិ
ករ ្រតូវបនេមើលេឃើញេនតំ កក់លចបេ់ផ្តើមចុះេឈម ះ េទះបីយ៉ង  មនឃុំ/សងក តម់យួចំនួនែដលេនែតមន
បញ្ហ ្របតិបត្តិកររហូតដល់បញចបៃ់នករចុះេឈម ះ។ 
 ករមនិមនទិនននយ័អនកចុះេឈម ះចបសល់ ស់ ភពមនិ្រប្រកតីកនុងករ្របតិបត្តិករចុះេឈម ះ និងបញ្ហ ទឹកជំនន ់
ចនឹងេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋមយួចំនួនបតប់ងសិ់ទធិេបះេឆន ត េហើយខុមែ្រហ្វលនឹងបន្តេធ្វើករសេងកត ្រ វ្រជវ យតៃម្ល 

ករចុះេឈម ះេបះេឆន តកន្លងមក និងេធ្វើសវនកមមបញជ ីេបះេឆន ត២០១១ ខងមុខេនះ។ នីតិវធីិ និង្របពន័ធចុះេឈម ះ
េបះេឆន ត និងករេធ្វើបចចុបនបភពបញជ ីេបះេឆន តេនះមនិបនកំណតក់រទទួលខុស្រតូវឲយចបស់ ស់រ ងគ.ជ.ប និង
្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក តេ់នះេទ កនុងករេ ះ្រ យភពមនិ្រប្រកតី។ 
 គម នសមធមក៌នុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យ ជពិេសសទូរទស ន៍ និងករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋមនិ្រសបចបប់
េ យគណបក កនអំ់ ច គឺកំពុងែតបេងកើតឲយមនសេង្វ ន្របកួត្របែជងករេបះេឆន តមយួ ែដលមនិធនយុត្តិធម ៌ 
និងសុចរតិភព។ 
 ខុមែ្រហ្វលេសនើឲយគ.ជ.ប បេងកើនភពសកមមរបស់ខ្លួនកនុងករជំរុញែកលម្អរចនសមពន័ធ និងបទបញជ នីតិវធីិ េដើមប ី 
ធនករេបះេឆន តេ យេសរ ី ្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម ៌ ពិេសសេ យេសមើភព ដូចមនែចងកនុងចបបេ់បះេឆន ត ពិេសស
េលើបញ្ហ ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋមនិ្រសបចបប ់ គម នសមធមក៌នុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យ ករេ ះ្រ យពកយ
បណ្តឹ ងទកទិ់នករេបះេឆន ត។ល។ 
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