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សរបុេគលបំណង មគណបក  ២៣៧ ១១៧ ១៤៣ ២០ ២ 
៥១៩ 

(១០០%) 

  
 ងទី១បនបង្ហ ញថ ករចុះមូល ្ឋ នភគេ្រចើនរបស់អនកតំ ង ្រស្ត គឺេផ្ត តេទេលើេគលបំណង កសួរសុខ
ទុកខ ែចកអំេ យ និងករសេមព ធសមទិធផលននែដលសរុបមនរហូតដល់ ២៣៧េលើក (ឬ ៤៦% ៃនករចុះមូល ្ឋ ន
សរុប)។ ករចុះអមដំេណើ រថន កដឹ់កន១ំ០%។ ករចុះព្រងងឹៃផទកនុង និងប ្ដ ញគណបក មន៤០% ែដលមនករេកើនេឡើង
ជងរយៈេពល៣ែខមុនៗេទៀត េ្រពះជកំឡុងេពលចុះេឈម ះ និងពិនិតយបញជ ីេឈម ះសំ បក់រេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត ់
ឆន ២ំ០១២ ខងមុខេនះែដលគណបក នមីយួៗចុះេដើមបពី្រងឹងបក  និងសកមមជនរបស់គតឲ់យេទចុះេឈម ះ និងពិនតិយ 
បញជ ីេឈម ះ។ េ យែឡកករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តកនុងេគលបំណងចូលរមួេវទិក ឬសិកខ ធរណៈ 
ភគេ្រចើនស្តីពីេវទិកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តែដលេរៀបចំេ យវទិយ ថ នជតិលទិធ្របជធិបេតយយ (អិន ឌី យ) នងិ 
េវទកិសិទិធមនុស េរៀបចំេ យមជឈមណ្ឌ លសិទិធមនុស កមពុជ មនចំនួនតិចតចួប៉ុេ ្ណ ះសរុបបន ១១េលើក (២%ៃនករចុះ 
មូល ្ឋ នសរុប)។ ចំែណកករចុះអន្ត គមនវ៍ញិ ភគេ្រចើនេផ្ត តេលើករអន្ត គមនេ៍លើបញ្ហ ដីធ្លរី ង្របជពលរដ្ឋ និង្របជ 
ពលរដ្ឋ វ ិ ទដីធ្លីរ ង្របជជននិង ជញ ធរ ្រកុមហុ៊នឯកជននន បញ្ហ ទឹកជំននេ់នែតមនតិចតចួេនេឡើយ េបើេទះជ 
េកើនជង ៣ែខមុនែដលមនែត ៨ដង គឺ្រតមឹ ១០េលើក េសមើនឹង២%ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុប។ 
 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ (៥៥រូប ចុះបនសរុប ២៣៧េលើក)៖ ជចំននួតំ ង ្រស្ត
គណបក ្របជជនកមពុជបនចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងគណបក េផ ងៗ។ កនុងេនះ ៥០%ៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង
្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ គឺកនុងេគលបំណងសួរសុខទុកខ ែចកអំ យ និងសេមព ធសមទិធផលនន (១១៩េលើក) និង

កនុងេគលបំណងអមដេំណើ រថន កដ់កឹនរំបស់ខ្លួន (២០%)។  
 អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជកចុ៏ះមូល ្ឋ ន កនុងេគលបំណងព្រងងឹគណបក របស់ខ្លួន ែដលសរុបមន
២៧%។ ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នកនុងេគលបំណងចូលរមួេវទិក នងិសិកខ ធរណៈរមួគន មន២% (៤េលើក) 
និងករអន្ត គមនម៍នចំនួន១% (៣េលើក)។ 
 អនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីភគេ្រចើន កនុងចំេ មគណបក េនះបនចុះមូល ្ឋ នបនេ្រចើននមុំខេគកនុងករណីមយួៗ ដូចជ 
អនកតំ ង ្រស្ត ែក ចន័ទមុន ីអនកតំ ង ្រស្ត េ ក េខង អនកតំ ង ្រស្ត ្រតឹង ថវ ីនិងអនកតំ ង ្រស្ត ែមន៉ សំអន។ 
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមនដូចជ៖  

អនកតំ ង ្រស្ត ែក ចន័ទមុនី ចុះមកចូលរមួស្រមបស្រមួលកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លរីបស់្របជជនែដលមន 
ទំនស់ដីធ្លីរ ងវត្ដថនល់ ែសង និង្របជពលរដ្ឋែដលេនជបរ់បងវត្ដថនល់ ែសង េនមនទរីធមមករ និង សនេខត្ត 
េនឃំុ ្វ យ្រជុំ ្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពងឆ់ន ងំ កលពៃីថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១។ ករស្រមប្រមួលេនះ អនកតំ ង ្រស្ត 
បនចំ យរយៈេពលអស់២ៃថង កនុងករេធ្វើយ៉ង េដើមបឲីយភគីសងខង្រពមទទួលយកនូវករដេំ ះ្រ យមយួសម 
េហតុសមផល។ េទះបីជឥឡូវេនះ មនិទនម់នលទធផលពីករអន្ត គមនេ៍ យ រភគីេនមនិទនប់ន្រសុះ្រសួលេន 
េឡើយ ែតអនកតំ ង ្រស្ត ែក ចន័ទមុន ី បនទុករយៈេពលបន្តិចសំ បភ់គីទងំពីរេដើមបពិីចរ ។ អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះ 
បនមន្រប សនថ៍ គតប់នខិតខំេដើមបជីយួ ្រស្តេពលមនបញ្ហ  េបើេទះជេពលខ្លះមនិ ចេ ះ្រ យបនេជគជយ័ 
កេ៏ យ “េទះបីយ៉ង សិទិធសេ្រមចមនិសិថតេនេលើខញុេំទ ែតេយើងបនជួយ េ ះ្រ យនូវកង្វល់ចំេពះ ្រស្តមន”។  



 ឃ្ល ំេមើលសភ នងិ តំ ង ្រស្ដ  ែខកកក - កញញ  ២០១១ ទពំ័រ 3 

- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី (១៩រូប ចុះសរុបបន ១១៧េលើក)៖ ចែំណកករចុះមូល ្ឋ នរបស់
អនកតំ ង ្រស្ដមកពីគណបក សមរង ុបីនសួរសុខទុកខ(៣០% ឬ ៣៥េលើក ៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់គណបក េនះសរុប) 
ប៉ុែន្តេផ្ត តខ្ល ងំេលើករព្រងងឹប ្ត ញគណបក  (េសមើនឹង៦១% ឬ៧១េលើក)។ ចំែណកករចូលរមួេវទកិ ធរណៈ និងករ
ចុះមូល ្ឋ នកនុងេគលបំណងអន្ត គមនម៍នចនំួនសរុបេរៀងគន  ៣%(៤េលើក) និង៧េលើក (៦%)។ ចែំណកករចុះមូល ្ឋ ន
របស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុកីនុងេគលបំណងអមដេំណើ រថន កដ់កឹន ំ ខងគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលមនិបន 
ទទួលពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករចុះមូល ្ឋ នេនះេទ។ 
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ីមនដូចជ៖  
  អនកតំ ង ្រស្ត យឹម សុវណ្ណ  មណ្ឌ លភនេំពញបនចុះជួយ អន្ត គមនដី៍ធ្លីរបស់្របជពលរដ្ឋចំនួន៧ភូម ិ េនកនុង 
ឃំុ្រពះេន្រត្រពះ ែដលកងពលរថេ្រកះមតុភូមនិវិត្តនប៍នយកអស់ជង២០០ហិច  េហើយបនទទួលយកពកយបណ្តឹ ងរបស់ 
្របជពលរដ្ឋចំននួ២២២្រគួ រេផ ងេទៀត ទកទ់ងដែី្រសចំនួន៤៤៤ហិច ែដលកន្លងមក្រតូវបនអនកមនអំ ច្រគប ់
លំ បថ់ន កប់នរេំ ភយកគម នសល់ េន្រសុក្រពះេន្រត្រពះ េខត្តបនទ យមនជយ័ កលពៃីថងទី៩ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០១១។ 
  អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះថនឹងយកសំេណើ េនះេទសំុករអន្ត គមនេ៍នសភ។ បញ្ហ េនះមនិទនប់ន្រតូវេ ះ្រ យ 
េនេឡើយេទ។ ែតេទះបីយ៉ង េនៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ សេងកតេឃើញថ មនម្រនី្តឃំុ និងគណៈអភបិល្រសុក 
បនចុះេទពិនិតយ េហើយសនយនឹងជួយ េ ះ្រ យេន េខត្តបនទ ប។់ 

- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស  (៣រូប ចុះបនសរុប ១៤៣េលើក)៖ តំ ង ្រស្ដគណបក សិទធិ
មនុស បនេផ្ដ តេលើចុះសួរសុខទុកខ ែចកអំេ យែដលមនដល់េទ៥៧% (៨១េលើក)ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរុបរបស់
គណបក េនះ។ ករចុះព្រងឹងគណបក មន ៤២% (៦០េលើក) និងចូលរមួជ គមិនេនេវទិក ធរណៈ១% (២េលើក)។  

 គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល មនិបនទទួលពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិ
មនុស កនុងេគលបណំងជួយ អន្ត គមនប៍ញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋ និងកនុងេគលបំណងអមដំេណើ រថន កដ់ឹកនរំបស់ខ្លួនេនះេទ។  
ករណីខ្លះៗៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សិទធិមនុស មនដូចជ៖  
 អនកតំ ង ្រស្ត កមឹ  សុខ មណ្ឌ លកំពងច់មបនអេញជ ើញចុះសំេណះសំ ល និងសួរសុខទុកខជមយួ្របជពល 
រដ្ឋ េនឃំុសែណ្ត ក ្រសុក្រប ទបគង  េខត្តេសៀម ប  កលពីៃថងទី២៤ ែខកកក   ឆន ២ំ០១១ ។ កលពៃីថងទី២៥ ែខសី  
ឆន ២ំ០១១ អនកតំ ង ្រស្តមណ្ឌ លក ្ត ល អ៊ ូចន័ទឫទិធ បនអេញជ ើញចុះព្រងងឹសមតថភពសកមមជន នងិថន កដ់កឹនមូំល ្ឋ ន 

េន្រសុកអងគសនួល េខត្តក ្ត ល។ អនកតំ ង ្រស្ត ែយម៉ បុញញឫទិធ មណ្ឌ លៃ្រពែវង បនអេញជ ើញចូលរមួេវទិក ធរណៈ
ែដលេរៀបចំេ យវទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយ( អុិន ឌី យ) ស្ដីពីតំ ង ្រស្ដជួបមច ស់េឆន ត កលពៃីថងទី០២ ែខកកក  
ឆន ២ំ០១១។ 
 
- ករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច (២រូប ចុះបនសរុប ២០េលើក)៖  អនកតំ ង ្រស្តគណបក េនះ 
ទងំពីររូបសុទធែតបនចុះមូល ្ឋ នសរុប២០េលើក េ យេផ្ដ តេលើករចុះសួរសុខទុកខ និងែចកអំ យមន ២េលើក (១០%) 
ករព្រងឹងបក មន១៤េលើក េសមើនឹង៧០% េហើយករចុះអមដំេណើ រថន កដឹ់កនមំន៤េលើក (េសមើនឹង២០%ៃនករចុះមូល 
្ឋ នសរុប)។ អនកតំ ង ្រស្ត ញឹក ប៊នុៃឆ មណ្ឌ លបនទ យមនជយ័ កលពៃីថងទី១៤ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០១១ បនេញជ ើញ 

ចុះសំេណះសំ លជមយួថន ក់ដ់ឹកនបំក ឃំុទងំ៧ ែដលមនអនកចូលរមួមន៤៤នក ់ និងបនឧបតថមភថវកិកនុងមន ក់ៗ  
ទទួលបន ២០.០០០េរៀល រុង ១ ថន ប៉ំ ៉ េស ម៉ុល ១កំប៉ុង ថន វំ ី មនី៣បនទះ ប៊ូកូនេកមង៣ដបសរុបថវកិ 



 

១.១៣
បនអ
ែខកកក
 
សិុនបិ
 
-  
ែតក
េលើក
សំេណ
េនៃថង
និងក
េខត្តក

្រកហ្វ
ែខេម

 
េកើនេ
មនុស
 
មនក

ឃ្ល ំេមើលសភ 

៣០.០០០េរៀ
អេញជ ើញ សំេណ
កក  ឆន ២ំ០១
គណៈកមម ធិ

បុិចកនុងេគលបំ

ករចុះមូល
រចុះមូល ្ឋ នរ

ក)។ អនកតំ
ណះសំ លជ
ថងទី២០ ែខកញញ
ករអភវិឌ នេ៍រៀ
កំពងស់ពឺ។  

ហ្វទិ២ី៖ ភគរយ
ម -មថុិន ២

ចំែណកតំ
េឡើង្របមណ
ស បនចុះមូល

ចំននួចុះមូ
ករថយចុះេទគឺ

‐80%

‐60%

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

នងិ តំ ង ្រ

ល េន្រសុក
ណះសំ ល 
១។ 
ធិករខុមែ្រហ្វល
បំណងជួយ អន្ត

ល ្ឋ នរបស់តំ
របស់អនកតំ
ង ្រស្ត យូ 

ជមយួ្រកុមយុ
ញញ  ឆន ២ំ០១១
បចំេ យ មជ

យកេំណើ នៃនក
២០១១ 

ង ្រស្តគណ
២០% េធៀប

ល ្ឋ នចំននួ ១០
ល ្ឋ នរបស់អន
គេឺនដែដល ២

0%

‐39

្រស្ដ  ែខ

្វ យេចក េ
និងសួរសុខទ

ល មនិបនទ
ន្ត គមនប៍ញ្ហ រ

ង ្រស្តគណ
ង ្រស្តសរុប
ហុក្រគ ី បន

យវជនគណបក
១។ តំ ង
ជ មណ្ឌ លសិទិធ

ករចុះមូល ្ឋ ន

ណបក សិទធិម
បនឹង៣ែខមុន 
០៩ េលើក)។ 
អនកតំ ង ្រ
២៣៧េលើក។ 

9%

24%

ខកកក - កញញ

េខត្តបនទ យម
ទុកខជមយួ ជញ

ទួលពត័ម៌នទ
របស់្របជពល

ណបក នេ ត្តម
២េលើក កនុង
នអេញជ ើញចូល
ជំរុញេ យេ
្រស្ដ េ   

ទិធមនុស កមពុជ

នរបស់អនកតំ

មនុស ទងំ៣រូប
(ពីែខេម

្រស្តមកពីគណប

% 25%

 ២០១១

នជយ័។ ចំែណ
ជញ ធរ ម្រន្ដី ជ

ទកទ់ងនឹងករ
លរដ្ឋ េនះេទ។

ម រណឫទធ ិ(២រូ
េគលបំណង

លរមួេ្រកមេវទិក
ទចុះេឈម ះេប
ន ីមណ្ឌ លៃ្រព

ជេនៃថងទី១៨ ែ

ង ្រស្ត មគ

ប កប៏នបេងកើ
ដល់ែខមថុិន

បក ្របជជនក

‐67%

ណកអនកតំ
ជករ និង្របជ

រចុះមូល ្ឋ នរប
។ 

រូប ចុះបន ២េ
ចុះសួរសុខទុកខ
កេ្រកមអធបិ
បះេឆន តែដល
ពែវង បនចូល
ែខកក្ត  ឆន ២ំ

គណបក ចេន្ល

គណ
សិ
េគ
ែដ
មុន

គណ
្រប
គណ
េ្រចើ
៤៦
ស

ងើនករចុះមូល ្ឋ
 ឆន ២ំ០១១

កមពុជរ ង៣េន

ង ្រស្ត គុជ
ជពលរដ្ឋេខត្ដេក

បស់អនកតំ

េលើក)៖ ខុមែ្រ
កខ្របជជន(១េ
តីភពសេម្ដច្រ

លេនខណ្ឌ ចំក
លរមួេវទិក
២០១១ េនឃំុ

នះពីែខកក្ត -ក

ករចុះមូល ្ឋ
ណបក ហ៊្វុនសិ
សិទិធមនុស មន
គកនុង្រតីមសេន
ដលមនចំនួន២
នគឺមន្រតឹមែត
េបើគតិជចំនួ

ណបក  
បជជនកមពុជ 
ណបក សិទិធម
្រចើនជងេគ 
៦% និង២៨

សរុប។ 
្ឋ នរបស់ខ្លួនរ
អនកតំ ង

នះ (កកក -ក

ជ ម៉លីូ មណ្ឌ
កះកុង កល

ង ្រស្ត គណ

្រហ្វលទទួលប
លើក) ចូលរមួ
្រកុម្រពះនេ ត្ដ

ករមន ជធ
ធរណៈស្ដីពីស

ឃ្រតពងំេជរ ្រ

កញញ  ២០១១

នរបស់អនកតំ
សិុនបុិច និង
នករេកើនេឡើង
នះ គឺដល់
២០េលើក (កន
ត១៥េលើក)។
នួនចុះមូល ្ឋ ន
តំ ង ្រស្ត
និងអនកតំ

មនុស  បនចុ
ែដលេ្រចើន

៨% ៃនករចុ

រហូតដល់១៤៣
្រស្តមកពគីណ

កញញ ) និង៣

ទពំ័រ 4 

ណលកំពងធ់ ំ
លពីៃថងទី១០ 

ណបក ហ៊្វុន

បនពត័ម៌ន
មេវទិក(១
ត្ដមរណឬទធិ 
ធនីភនេំពញ 
សិទធិមនុស  
្រសុកឱ ៉ ល់ 

១ េធៀបនងឹ 

ង ្រស្ត 
ងគណបក  
ងេ្រចើនជង
លេទ២៥% 
កនុង្រតីមស
 
នសរុប ម 
ស្តគណបក

ង ្រស្ត
ចុះមូល ្ឋ ន

មលំ ប ់
ចុះមូល ្ឋ ន 

៣េលើក គឺ
ណបក សិទធិ 

៣ែខមុនមនិ 



 

 

 

 
មស
េកើនេ

 
ែតចនំ

 
៣ែខ
 
(េសមើនឹ

ង
ហ៊្វុនស
 
គណ
តំ
សិុនបិ
 
្រកហ្វ

េសទើរែ
រដ្ឋស
៤៦%
 

ឃ្ល ំេមើលសភ 
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ករចុះមូល
សេនះ គឺតិចជ
េឡើងពី១៤រូប 

អនកតំ ង
នួន២េលើកកនុង

ចំែណកតំ
េនះ េ្រប បេធៀ

 កនុងចំេ
នឹង៦១%ៃនតំ
ង ្រស្តគណប
សិុនបិុចទងំ២

 េទះបីយ៉
បក សិទិធមនុស
ង ្រស្តគណ

បុចិ ១០េលើកកន

ហ្វកិទ២ី៖ ភគរ

ែតសមម្រតេ
សភកចុ៏ះមូល ្ឋ
% ៃនករចុះមូល

ភ

នងិ តំ ង ្រ

73%

3%

21%

3%

ល ្ឋ នរបស់អនក
ង្រតីមសមុនែ
ដល់១៩រូប។ 
ង ្រស្តគណប
ងរយៈ៣ែខេនះ

ង ្រស្តគណ
ៀបនងឹករចុះម
មតំ ង ្រស

ង ្រស្តគ
បក េនះសរុប 
២រូប និងតំ
ង  េបើគតិ
ស ជមធយមចុ
បក ្របជជន
កនុង១រូប និងគ

គរយចុះមូល ្ឋ ន

េទនឹង សន
្ឋ នបន៤%ែដ
ល ្ឋ នសរុបែដ

ភគរយ សនៈរ
មគណប

្រស្ដ  ែខ

កតំ ង ្រស្ត
ែដលអនកតំ

បក  នេ ត្តម រ
ះ។  
ណបក ហ៊្វុនសិ
មូល ្ឋ ន៣ែខម
្រស្តទងំ៨១រូបែ
ណបក េនះស
២៦រូប)។ ច
ង ្រស្តគណប
តជមធយមៃនតំ
ះបនេ្រចើនជ
កមពុជជមធយម

គណបក នេ ត្ត

នរបស់អនកតំ

ៈរដ្ឋសភ ែដ
ដរ។ គណបក
ដលចំនួនេនះ 

រដ្ឋសភ 
ក  

ខកកក - កញញ

ស្តគណបក សម
ង ្រស្តគណ

រណឫទិធ ចនួំន

សិុនបុិចេកើនចំន
មុនមនចំនួន
ែដលបនចុះមូ

សរុប៩០រូប)។ 
ចែំណកតំ
បក នេ ត្តមរណ
តំ ង ្រស្តមន
ងេគ េ យ
មបន ៥េលើក
ត្តមរណឫទធិ ១

ង ្រស្ត ម

ដលគណបក
ក ្របជជនកមព
គឺេសមើនឹងជង

ភគរយចុះមូ
គណប

 ២០១១

46%

4%

23%

27%

មរង ុ ី បនថយ
បក េនះចុះមូ

មនករថយច

នួន ២៥%ែដល
១៥េលើក ។
មូល ្ឋ ន មន
តំ ង ្រស្ត
ង ្រស្តគណប
ណឫទធិ ២រូប  ប
មន ក់ៗ ែដលចុះ
យកនុងតំ ង
ក តំ ង ្រស
េលើក។ 

មគណបក េធៀ

នីមយួៗទទួល
មពុជែដលមន
ពកក់ ្ត លៃ

ល ្ឋ ន ម
បក

យចុះដល់៣៩
ល ្ឋ នបន ១

ចុះ៦៧% គឺចនំ

លចំនួនករចុះ
 

តំ ង ្រស្តគ
សគណបក សម
បក សិទធិមនុស
បនចុះមូល ្ឋ
មូល ្ឋ ន ម
្រស្តមយួរូបចុះ
ស្តសមរង ុជីម

ៀបភគរយៃន
 

តំ
ភគរយ
គណប
អនកតំ
មន
បន្រប
សន

គណប
េនរដ្ឋ
ែដលចំ
ចំននួ
សភ។
នេ ត្ត

លបនកនុងរដ្ឋស
សនៈសរុប

ៃនចំនួន សន

៩% ែដលមន
១៩២េលើក ែត

នួនពី ៦េលើក 

ះមូល ្ឋ នមន

គណបក ្របជ
មរង ុសីរុប ១៩
ស ចំននួ៣រូប 
នទងំអស់ ។
គណបក វញិេ
មូល ្ឋ នជម

មធយមមន កប់ន

សនៈសភស
េបើគតិ

ង ្រស្តកនុងរដ្ឋ
យៃន ករចុ
បក បង្ហ ញថ 

ង ្រស្តគណ
សនៈ្របមណ

បមណ២៧%
នៈសរុប។ ចំ
បក សមរង ុ ី ែ
សភបនចុះម
ចំនួនចុះមូល ្ឋ

សនៈែដលគ
។ ចំែណក អនក
ម រណឫទធិ 

សភ ែដលរមួ
ប៧៣%េនរដ្ឋ
នៈ របស់គណ

នចំននួ១១៧េ
តចំននួតំ ង

(េម -មថុិន

 ២០េលើកកនុង

ជជនកមពុជស
៩រូប (េសមើនឹង៧
តំ ង ្រស្ត

។ 
េឃើញថ តំ
ធយមចុះបន
 ៧េលើក គណ

សរុប មគណប
មសមម្រត
សភ មគណ
ចះមូល ្ឋ នសរុ

ចំននួចុះមូល
ណបក សិទធិម
ណ៣% បនចុ
% េសមើនឹង ៩ដ
ចំែណកអនកតំ
ែដលមន ស
មូល ្ឋ ន្របម
នេសមើនឹងជង
គណបក េនះ
កតំ ង ្រស្ត

នងិហ៊្វុនសិុ
មគន មន សន
សភចុះមូល ្ឋ

ណបក េនះកនុងរដ
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លើកកនុង្រតី
ង ្រស្តបន

ន) ចុះដល់ 

ងរយៈេពល 

សរុប ៥៥រូប 
៧៣%ៃនតំ
ស្តគណបក

ង ្រស្ត 
៤៨េលើក    

ណបក ហ៊្វុន

ណបក  
ភគរយៃន

ណបក  និង 
រុប ម
ល ្ឋ នរបស់ 
នុស ែដល
ចុះមូល ្ឋ ន 
ដងៃនចំននួ 

ង ្រស្ត 
សនៈ២១%
ណ២៣% 
ង ១ដងៃន
មនកនុងរដ្ឋ

ស្តគណបក  
នបុចិ គឺ
នៈ៣%កនុង
្ឋ នបនែត 
ដ្ឋសភ។  
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សេងខប្រពឹត្តិករណ៍សខំន់ៗទក់ទងសភ និងតំ ង ្រស្ត 
 

សមជិករដ្ឋសភេនសល ់១២២របូ ែតករអនុម័តេផ ងៗេនែតេធៀបនឹងសមជិកសភ ១២៣ 

បនទ បព់ីអតីតអនកតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ី ្រតូវបនដកសមជកិភពសភេ យ រ្របធនរដ្ឋសភមក 
សមជកិសភកមពុជសរុប េនសល់ែត១២២រូប េ យគណបក សមរង ុមីនិ្រពមបញចូ លសមជិកថមីជនំួស ែដលេធ្វើឲយ សនៈ
១ែដលជរបស់ គណបក សមរង ុ្ីរតូវេនទំេនរ។ ្របករេនះបនេធ្វើឲយមច ស់េឆន តខ្លះមនិចបស់ថ េ យ រែតសមជិក
រដ្ឋសភេនសល់ែត ១២២រូប េតើករអនុមត័ចបប ់ និងពិភក េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើករណីេផ ងៗ ្រតូវកំនតច់ំននួសេម្លង
អនុមត័ៃនចំនួនសមជិក សភសរុប១២២ ឬ១២៣រូប? កនុងនយ័េនះគថឺ សេម្លងសំ បក់រអនុមត័ែដល្រតូវករ ៥០%+១ 
េតើថ ៥០%+១ ៃន ១២២រូប ឬ ១២៣រូប? េបើបញ្ហ មនិបនពិភក េ ះ្រ យឲយចបស់ ស់ ចបន្តករបក្រ យ
មនិចបស់ ស់មយួ កនុងករណីអនកតំ ង ្រស្តតិចជង១២០នក ់ ែដលម្រ ៧៦ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  បនែចងថរដ្ឋសភ
មនសមជិកតំ ង ្រស្តយ៉ងតិច ១២០រូប។ 

រដ្ឋធមមនុញញកមពុជម្រ ៤៨ថមី បនកំណតចំ់ននួជភគរយចបស់ ស់ស្រមបដ់ំេណើ រករ្របជុំ និងករអនុមត័េផ ងៗ 
ៃនរដ្ឋសភ។ ដូចជករកំណតកូ់រ ៉ុម្របជុំ(ចំននួអនកមនវត្តមនកនុងេពល្របជំុសរុប) េលើសពីពកក់ ្ត ល និងេពលខ្លះេលើសព ី
២/៣ៃនសមជកិរដ្ឋសភសរុប។ ស្រមបក់រអនុមត័កដូ៏ចគន ែដរ ករអនុមត័ខ្លះ្រតូវករ៥០%+១ ខ្លះេទៀត២/៣ៃនចំនួន 
សមជកិសភសរុប។  

ដូចេនះបញ្ហ ថចំនួនសមជិកសភសរុប្រតូវយក១២៣ កំណតេ់ យចបបស់្តីពីករកំនតច់ំនួន សនៈរដ្ឋសភ 
នីតិកលទី៤ យកចនំួនជកែ់ស្តងែដលសភកំពុងមន(១២២រូប) េ្រពះករកំណតចំ់ននួសមជិកសភសរុបគបឺះ៉ពល់ដល់ 
ចំននួកូរ ៉ុម និងសេម្លងស្រមបក់រអនុមត័េផ ងៗ ដូចជ េបើចនំួនសមជិកសភសរុប១២៣រូប ករអនុមត័ែដល្រតូវករចំនួន 
មតេិ្រចើន ចខ់តៃន៥០ភគរយបូកមយួ គឺ៦៣សេម្លង។ ប៉ុែន្ត្របសិនេបើរដ្ឋសភយកចំនួនេគល១២២ (ខណៈែដល 
អនកតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ីបតប់ងស់មជកិភព) េនះមតិភគេ្រចើន ចខ់តមនៃន ៥០%+១ មនចនំួន្រតឹម ៦២សេម្លង។ 
េនះជលកខខណ្ឌ មយួែដលនឹង ច្របឈម េនេពលែដលមតិគ្ំរទ (រេបៀប រៈ) ភគេ្រចើន ចខ់តមនចំនួន្រតឹម 
៦២សេម្លង។ 

ករសេងកតកន្លងមកបង្ហ ញថ រដ្ឋសភេនែតរក សេម្លងអនុមត័ និងចំននួកូរ ៉ុមេធៀបនឹងចំនួន ១២៣រូប ែដលកណំត ់
េ យចបបស់្តីពកីរកណំតច់ំននួ សនៈរដ្ឋសភនីតិកលទ៤ី ែដលម្រ ១បនែចងថ ចំននួ សនៈ រដ្ឋសភនីតិកលទី៤ 
្រតូវកំណត្់រតឹមមយួរយៃមភបី (១២៣)។ 

អនកតំ ង ្រស្ត ជម េយៀប ជសមជិកគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយៃ៍នរដ្ឋសភ និងជតំ ង ្រស្តមណ្ឌ ល 
ៃ្រពែវងរបស់គណបក ្របជជនកមពុជបនពនយល់នូវនីតិវធិេីនះថ រដ្ឋសភេនយកកូរ ៉ុម ១២៣ ជេគលៃនមតេិ្រចើន ចខ់ត 
កនុងករអនុមត័េផ ងៗ េ្រពះចំនួនេនះ្រតូវបនកណំតព់ីដបូំងរបស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តេនកមពុជ(គជប) 
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មនិែកែ្របេទ “្រតូវយក១២៣ េ្រពះ្រតូវយក ៦៣ េឡើងេទ សមជកិរដ្ឋសភមនចំនួនប៉ុននងឹ ... េ្រពះកលេបះេឆន ត គជប 
ទទួល គ ល់ ១២៣រូបេហើយ” ។  

អនកតំ ង ្រស្ត យឹម សុវណ្ណ  តំ ង ្រស្តមកពមីណ្ឌ លភនេំពញគណបក សមរង ុ ីយល់ថរដ្ឋសភ កំនតយ់កចំនួន 
កូរ ៉ុមសរុប ១២៣ េ យ រែតេនះជចំននួកំនតយ់ក ងំពីេដើមអណតិ្តដំបូងមក “ធមម េគយក ១២៣  េយើងយកចំនួន 
ែដលេគ្របកសសុពលភព ងំពេីដើមអញច ឹង”។  

 គណបក សមរង ុ្ីរបកនជ់ំហរមនិេ ះដូរសមសភពតំ ង ្រស្ត ជំនួសអតីតអនកតំ ង ្រស្តមណ្ឌ ល កំពងច់ម 
េ ក សម រង ុ ីេទ េ្រពះថគណបក សមរង ុមីនិទទួល គ ល់ករកតេ់ទសរបស់តុ ករេនះេទ េ យយល់ថេនះជេរឿង 
នេយបយមនិែមនជេរឿង្រពហមទណ្ឌ េនះេទ េហើយេ ក សម រង ុ ី កេ៏នែតជតំ ង ្រស្តសំ បគ់ណបក សមរង ុ ី
និងសំ ប្់របជពលរដ្ឋែដលបនេបះេឆន តឲយគត។់ មម្រ ១២០ថមីៃនចបបស់្តីពីករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត 
បនផ្តល់សិទិធដល់គណបក នេយបយ ចេសនើេ្រជើស ងំសមជិកថមីជំនួសសមជិកសភ ែដលបតប់ងស់មជិកភព 
សភ។  

 

តំ ង ្រស្តជ្រស្តមិីនទន់មន្រកុម និងជួបឧបសគគ 

ករេលើកកំពស់្រស្តីចូលរមួកនុងនេយបយ បនក្ល យជសកមមភពមយួដសំ៏ខនរ់បស់្របេទសកមពុជែដលរមួមន 
កំណតេ់នកនុងេគលេ សហវត ករផ្តល់កូ េ្រកផ្លូវករេ យ ជរ ្ឋ ភបិលសំ បតួ់នទរីដ្ឋ និងគណបក មយួចំននួមន 
ចលន្រស្តីរបស់ខ្លួនេទៀត។ តំ ង ្រស្តគជឺតួនទដីក៏ំពូលមយួេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

េទះបីយ៉ង អនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីមនតចិតួចចំនួន ២៦រូប (២១% ៃនតំ ង ្រស្តសរុប ១២៣រូប) េបើេ្រប ប 
េធៀបនងឹចំនួន្របជជនជ្រស្តីកមពុជសរុប្របមណ ៥២%។ 

េនខណៈចនំួនតំ ង ្រស្ត្រស្តីេនតិចតចួ អនកតំ ង ្រស្តខ្លះេនែតជួបឧបសគគកនុងករបំេពញភរកិចច្រតូវេគ 
គំ មមនិឲយេធ្វើសកមមភព មនិ្រតូវបនេលើកទកឹចិត្តេ យផ្តល់ភពងយ្រសួល ជពិេសសម្រន្តេីនមូល ្ឋ នែដលបនេធ្វើករ 
េរ ើសេអើងចំេពះអនកនេយបយមកពីគណបក េផ ងៗ។ េហើយអនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីកមពុជេនែតមនិ ចបេងកើត្រកុម្រស្តីេដើមប ី
ករពរ និងេលើកទឹកចិត្តផល្របេយជន្៍រស្តីែដលេពលេនះសភមនរយៈេពលជង១៩ឆន េំហើយ េទះបីជថមីៗេនះ មនករ
េ្រជមែ្រជង និងេលើកទឹកចិត្តពី ថ បន័អន្តរជតិកេ៏ យ។ ែដល្របេទសកនុងតំបនេ់នះដូចជ្របេទសេវៀត មបនបេងកើត
ឲយមន្រកុម្រស្តីេនះរមួេទេហើយ។ 

េនខណៈែដលខ្លួនមនចំនួនតិចេហើយមនិ ចចងជ្រកុមបន េនះតំ ង ្រស្ត្រស្តីនឹងពិបកសេ្រមចករងរេដើមប ី
ផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន ជពិេសស្រស្តី េហើយករបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួននឹងេនែតបន្តជួបឧបសគគេ យគម នករេ ះ្រ យ 
ែដល ចបងកឲយជករបនទុចបង្អ កដ់ល់តួនទី្រស្តីជគណបក ្របឆងំ ែរក ភយ័ខ្ល ចកនុងករបំេពញតួនទីរបស់តំ ង ្រស្ត
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្រសី្តជអនកឃ្ល េំមើលសកមមភពអនុវត្តចបបរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិល េហើយជសញញ អវជិជមន សំ បក់មពុជកនុងករេលើកកពំស់ 
សិទិធ្រស្តីកនុងវស័ិយនេយបយ។ 

េនកនុងរដ្ឋសភកមពុជបចចុបបននមនគណបក ែត២ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមនតំ ង ្រស្ត្រស្តីែតនិនន ករនេយបយ 
េនែតជឧបសគគេដើមបបីេងកើត្រកុមតំ ង ្រស្ត្រស្តីេកើតេឡើង។ ជងេនះេទេទៀតអនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីែដលមកពីបក េផ ង 
គន កម់និជួយ គន េទវញិេទមកេនេពលអនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីជួបឧបសគគ។ 

អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហរួ មកពីគណបក សមរង ុមីណ្ឌ លកំពត គឺជអនកតំ ង ្រស្តសកមមមយួរូបទងំករ 
ចុះមូល ្ឋ ន និងបេញចញមតិ េទះបីយ៉ង អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះជេរឿយៗ្រតូវបនេរ ើសេអើងពីេពលខ្លះអនកតំ ង 
្រស្ត្រស្តីមកពីគណបក េផ ងៗ។ សកមមភពអនកតំ ង ្រស្តរូបេនះេពលខ្លះក្៏រតូវបន ងំ និងគំ មគំែហងពី ជង ធរ 

មូល ្ឋ នែដរ។ 

ឧបសគគថមីៗែដលអនកតំ ង ្រស្តរូបេនះជួប គឺករប៉ុនបង៉ ងំករងរចុះអបរ់្ំរបជជនពីករពិនិតយបញជ ីេឈម ះនងិ 
ករចុះេឈម ះេបះេឆន តរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហរួ េនសងក តក់បលេកះ ជធនីភនេំពញ ពីសំ ក ់ ម្រន្តបី៉ូលីស 
និងេចសងក តេ់ យេចទថ បនេធ្វើេឃសននេយបយ។ 

េហើយកន្លងមកថមីៗែដរ អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះក្៏រតូវបន ជញ ធរេន មមូល ្ឋ ន និងជសមជិកគណបក  
្របជជនបំភតិបភំយ័ េ យេ្របើពកយសំដីគំ ម មយយីអនករមួដំេណើ រជមយួនឹងអនកតំ ង ្រស្តរូបេនះខណៈែដល 
អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះបនចុះជបួ្របជជនកនុងករអបរ់អំនក្រសុកពីសិទិធទទួលបនករែថរក សុខភពេនៃថងទី២៨ ែខកកក  
ឆន ២ំ០១១ េន្រកុងបតដំ់បង។ 

អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហរួ មន្រប សនថ៍ បះ៉ពល់សិទិធជតំ ង ្រស្តកនុងករបំេពញតួនទី និងសុវតថិភព 
េហើយជេរឿងបងកេ យេចតននេយបយ “ រេំ ភដល់សិទិធជតំ ង ្រស្ត ជេរឿងគណបក ្របជជនគតថ់ជម្រន្ត ី
មកពីគណបក ្របជជន...្របជជននឹងមនិ ៊ នមកជួបមងី បះ៉ពល់សិទិធ្របជជន បះ៉ពល់ដល់សុវតថិភពរបស់មងី” ។  

េទះបីយ៉ង  ផលវបិកទងំេនះ កប់ីដូចជមនិ្រតូវបនទទលួ គ ល់េ យតំ ង ្រស្ត្រស្តីមកពគីណបក  
កនអ់ំ ច អនកតំ ង ្រស្ត ឃនួ សុ រ ី ជតំ ្រស្ត្រស្តីមណ្ឌ លក ្ត លមកពីគណបក ្របជជនកមពុជបនមន 
្រប សនថ៍ េរឿងែដលបនេកើតេឡើងខងេលើចេំពះអនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហរួ េនះជេរឿងមនិពិត។ 

េ្រកពីក ្ត និនន ករនេយបយ ចមនក ្ត ៃនករែបងែចកតនួទីឲយមនសមធមេ៌នកនុង្រកុមតំ ង ្រស្ត្រស្តី 
ែដល្រតូវបេងកើត។ មនិែមនមនិមនករណីែដលអនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីមកពគីណបក េផ ងៗគន ចុះមូល ្ឋ នរមួគន េនះេទ មន 
កប៏៉ុែន្តគឺមនតិចតួច។ អនកតំ ង ្រស្ត្រស្តី ឃនួ សុ រ ី បនចប់ រមមណ៍ចំេពះករបេងកើត្រកុម្រស្តីេនរដ្ឋសភកមពុជ ថ 
ជករលំបកកនុងករបេងកើតឲយមន្រកុម្រស្តីេនះ ស់ េ្រពះទមទរឲយមនឆនទៈចូលរមួ ពី្រកុម្រស្តីមកពីគណបក ្របឆងំ 
ផងែដរ “ចងច់ង្រកង្រកុម្រស្តីែដរ ែតអតម់ន្រស្តីគណបក ្របឆងំចូលរមួ ពិបកេ ចូល ស់...េហើយកម៏និ ចអត្តេនមត័ 
េទ [េដើមបបីេងកើត្រកុម្រស្តីរបស់រដ្ឋសភេនះ]  េ្រពះ្រតូវករ្របជុអំនុមត័ពភិក ”។  
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ជមយួេនះែដរ អនកតំ ង ្រស្ត ែក សុវណ្ណ រតន ៍ មកពីគណបក សមរង ុធី្ល បប់នេលើកេឡើងថ “គម នតម្ល ភព 
[កនុងករែបងែចកតួនទីកនុង្រកុម្រស្តីរបស់រដ្ឋសភ]។ [ឧទហរណ៍] ខញុ ំធ្ល បប់នចូលរមួជមយួ្រកុម្រស្ដីគណៈកមមករ មេខត្ដ 
មយួចនួំនេទែចកអំ យ។ េធ្វើសនទរកថ ឱយ្របធន្រកុមមនសិទ្ឋនិយិយ។ ្របធនមកពីគណបក កនអ់ំ ចេទៀត 
េហើយេយើងេទបនអងគុយល្អេមើល  ករចតែ់ចងមនិេសមើភព។”  

ទងំអនកតំ ង ្រស្ត្រស្តីកនអំ់ ច និង្របឆងំសុទធែតចងប់េងកើត្រកុម្រស្តី កប៏៉ុែន្តសុទធែតេមើលេឃើញថនិនន ករខុស 
គន គឺជឧបសគគដធ៏ំ។ ដូចេនះករចងប់េងកើត្រកុមតំ ង ្រស្ត្រស្តីបន គឺ ពឹងែផ្អកេទេលើឆនទៈរបស់តំ ង ្រស្ត្រស្តីផទ ល់ 
ែដលយកបញ្ហ ្រស្តី កេ់លើនិនន ករនេយបយរបស់គណបក ែដល្រគប្់រគងេ យបុរសៗ។ ជមយួគន ែដរ ចបបេ់បះេឆន ត 
ែដលកំណតស់មជិកភពតំ ង ្រស្ត្រតូវបតប់ងេ់នេពលបតប់ងស់មជិកភពពគីណបក  គួរលុបេដើមបផី្តល់អំ ច 
តំ ង ្រស្ត កនុងករតសូ៊មតជិមយួនគណបក ។  

 

សេងខប្រពឹតិ្តករណ៍្របជំុសភ ៊ ន (AIPA)ែដលរដ្ឋសភកមពុជជមច សផ់ទះ 

ៃថងទី១៨ ដល ់២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១  

កិចច្របជុំសភ ៊ នែដលេធ្វើេឡើងកនុង្របធនបទ “តួនទី យប៉កនុងករក ងសហគមន៍ ៊ នមយួ្របកបេ យ 
វបុិលភព” បនេធ្វើេឡើងកនុងរយៈ៧ៃថង េនវមិនសន្តិភពៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ ករ្របជុំេនះ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ 
កនុងតំបនរ់មួគន របស់្របេទសជសមជិក ៊ ន និងេគលេ េដើមបបីេងកើត សហគមន៍ ៊ នេដើមបរីកឲយបននូវដំេ ះ
្រ យែដលមនេសថរភពមយួ។ សននិបទេនះមនករចូលរមួពីសមជិកសភមកពី្របេទសជសមជិក ៊ ន និង្របេទស 
អេងកតេផ ងៗេទៀត ដូចជជប៉ុន សភអរុឺប  ្របេទសអូ្រ ្ត លី ក  ចិន ឥ ្ឌ  និងរុស ុ ី  េហើយកនុងេនះែដរ 
កមពុជជ្របធន យប៉េលើកទ៣ី២។ កនុងេនះសេងកតេឃើញែដរថ មនតំ ង ្រស្តមកែត ៣គណបក  ប៉ុេ ្ណ ះែដលបន 
ចូលរមួកនុងករ្របជុ ំ សភ ៊ ន គឺគណបក ្របជជនកមពុជ គណបក សមរង ុ ី និងគណបក សិទិធមនុស ជសមជិក 
និង្របធនគណៈកមមករៃនកិចច្របជំុ យប៉។ 

លទធផលៃនករ្របជំុសភ យប៉េលើកទី៣២េនះ គឺបនសំេរចេលើករ្រពងេលើដំេ ះ្រ យ្របកបេ យេចរភព 
នូវបញ្ហ ្របឈមថមី និងបនឯកភពេលើរបយករណ៍មយួចំនួនែដលបំេពញរយៈេពលមយួឆន  ំ ែដលកមពុជជ្របធន យប៉ 
និងបនអនុមត័េសចក្តីសំេរចចំនួន២៥ចំនុច ែដលមនដូចជ សន្តិសុខ នេយបយ េសចដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម ៌
បញ្ហ ្របជជន និងករអភវិឌ នេ៍ យេចរភព បញ្ហ បរ ិ ថ ន ករ្រគប្់រគងធនធនទឹក ករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យ 
ជំងឆឺ្លងនន េ្រគះថន កេ់ យ រ្រគបម់នី និងផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន ៍ ្រពមទងំកិចចសហ្របតិបតិ្តករជមយួ្របេទសសេងកត 
ករណ៍ និងេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ។ 

មសំដីអនកតំ ង ្រស្ត ឈង វុន ជ្របធនៃនកិចចពិភក គណៈកមមករបនមន្រប សនថ៍ កិចចពិភក េនះ 
នឹងជំរុញេធ្វើឲយកមពុជក ងសមតថភពេដើមបេីធ្វើសមហរណកមមេសចក្តីចូល ៊ ន និងពិភក ពីករេ្រត មខ្លួនរបស់ ៊ ន 
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សំ បសំ់របនឹងបំែរបំរលួបរ ិ ថ ន “េដើមបឲីយ ៊ នថមី គេឺវៀត ម វ កមពុជ ចេធ្វើសមហរណកមមេសចក្តខី្លួនេទ 
កនុង ៊ ន បនេដើមបេី្រត មខ្លួនេរៀបចំរមួចំែណក ក ងសហគមន៍ ៊ នេនឆន ២ំ០១៥។ ចំនុចមយួេទៀត ឲយយល់ថ 
បរ ិ ថ ន ខូចខតទងំមូល ពេិសសមូលេហតុមកព្ីរបេទសឧស ហកមមធំៗ  កំុឲយមនករេចទគន មកព ី ្របេទសតូច 
កបៃ់្រពេឈើ ឬ្របេទសធំៗ  បេញចញឧសម័ន េហើយបញ្ហ េនះជបញ្ហ ធំ េយើងទទួល គ ល់បញ្ហ  េយើង្រតូវយកចិត្តទុក កថ់ 
េតើបរ ិ ថ នខូចេហើយេនះ េតើេយើង្រតូវបន ខំ្លួនេយើងែដលជពលរដ្ឋរបស់ ៊ ន្រតូវេធ្វើយ៉ងេមច។ ” 

ថវកិសំ បចំ់ យេលើករចំ យទូេទេលើករេរៀបចំេធ្វើជមច ស់ផទះៃនកិចច្របជុំ យប៉េនះ ចំននួ១,៣ នដុ ្ល រ 
េមរចិ ផ្តល់េ យ ជរ ្ឋ ភបិល ែដលគេ្រមងេសនើរបស់រដ្ឋសភមនចំនួន ១,៩ នដុ ្ល រ។ ែដលកន្លងមកមនកររះិគន ់

ពីតំ ង ្រស្តមកពីគណបក ្របឆងំថ ករចំ យេនះមន លកខណៈខជះខជ យ និងសកមមភពជរុំញឲយមនេ ះ្រ យ 
បញ្ហ មយួចំនួន យប៉េនមនិទនប់នបំេពញតួនទីឲយមន្របសិទិធភពេនេឡើយេទ និងថករេរៀបចេំនះគឺ្រគនែ់តេដើមបេីលើ 
កំពស់មុខមតគ់ណបក កនអ់ំ ចប៉ុេ ្ណ ះ។ អនកតំ ង ្រស្ត សុន ឆយ័ បនមន្រប នថ៍ “កចិច្របជុ ំ AIPAេនះ ម
កមមវធិីេរៀបចំ គ្ឺរគនែ់តជករេរៀបចេំដើមបឲីយអនកមកចូលរមួទទួលបនករេធ្វើដេំណើ រកម ន្ត គឺអស់ទឹក្របកេ់្រចើន ស់។ ” 

សភ យប៉ (AIPA) ែដលមន្របេទសចំននួ ១០ េនះបនវវិត្តនព៍ីេឈម ះសមពន័ធភពរបស់សមគមនអ៍ន្តរសភ (AIPO) 
បនបេងកើតេឡើង ងំពីឆន ១ំ៩៧០ ែដលមន្របេទសសមជិក ៊ នចនំួន ៥ ដូចជ ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ ភលីីពនី ម៉េឡសីុ 
សិង្ហបុរ ី ៃថ ជ ថ បនិក ែដលកនុងេនះសភ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ ជ្របេទសផ្តួចេផ្តើមគំនិត។ េហើយកមពុជចូលជសមជិក 
អន្តរសភ ( យប៉) ងំពី ១៩៩៩។ េគលបំណងៃនអន្តរសភ ៊ នេនះ គឺេដើមប្ីរបតិបត្តិករេលើករអភវិឌឃន ៍
វស័ិយេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ កនុងតំបន់ មរយៈកមមវធិៃីនករសហ្របតិបត្តិករេផ ងៗេដើមបកីរពរេសថរភព 
នេយបយ និងេសដ្ឋកិចចកនុងតំបន្់របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជងពីម អំ ច េហើយកជ៏េវទិកមយួេដើមបេីធ្វើេសចក្តីសំេរច 
ចិត្តចំេពះបញ្ហ េផ ងៗកនុងតបំន។់ ល់ករ្របជុរំបស់អន្តរសភ ៊ នេ កតថ់ យប៉េនះ គឺែតងែតមនករចូលរមួ 
ពីខងគណៈ្របតិភូអេងកតករណ៍ជ្របេទសជៃដគូផងែដរ។ 

 

ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ ទឹកល្អក១់ ទលួេគក ភនេំពញ ្របអបសំ់បុ្រតេលខ ១១៤៥ 
ទូរស័ពទ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០/០១២ ៩៤២ ០១៩ ទូរ រ ០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 
ΒНБЮņлŲ៖ comfrel@online.com.kh ЮÐ΅◦еĮњũ៖

គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌   េនកមពជេនកមពុជេនកមពុជ  

ទិនននយ័ករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត្រតូវបន្របមូលមកពី៖ ករយិល័យតំ ង ្រស្តេន មមណ្ឌ លនីមយួៗ 
ខគណបក ជបេ់ឆន តនីមយួៗេន មេខត្ត េគហទំពរ័ (website) របស់គណបក  ្របពន័ធផ ព្វផ យ និង

របយករណ៍របស់អនកតំ ង ្រស្ត។ 
អនកតំ ង ្រស្ត ចផ្តល់ពត័ម៌នពីករចុះមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន មអស័យ ្ឋ នដូចខងេ្រកម៖ 


