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សេងខបលទធផលរកេឃីញ 

 គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធមេ៌នកមពុជ (ខុមែ្រហ្វល) គជឺអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល
ែដលអេងកតេទេលើករេបះេឆន ត ងំពីឆន  ំ១៩៩៨ មកេម្លះ៉ ។ ខុមែ្រហ្វលបនេធ្វើករ អេងកតករេបះេឆន តជតិ ១៩៩៨ 
២០០៣ នងិ២០០៨ និងបនេធ្វើករសេងកតករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស ្រកុម្របឹក ឃំុសងក តច់ំនួនពីរេលើករមួមកេហើយ
ងំពីឆន  ំ២០០២ និង២០០៧ ្រពមទងំបនេធ្វើករ    អេងកតករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ណត្តទិ ី

៣ ឆន  ំ២០១២ េនះផងែដរ។ ខុមែ្រហ្វលកប៏នេដើរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងនមអងគករសងគមសីុវលិឯក ជយ មរយៈករ
តសូ៊មតិ នងិសកមមភពអបរ់ដំៃទេទៀតេដើមបេីធ្វើឲយមនកំរតិស្តង់ ខពស់កនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត ។ 

 បនទ បព់ីបញចបក់រេបះេឆន តឆន  ំ ២០១២ េនះែដរ ខុមែ្រហ្វលបនរកេឃើញជុំវញិដំេណើ រករេបះេឆន ត្រកុម
្របឹក ឃំុសងក ត់ ណត្តិទី ៣ ដូចខងេ្រកម ៖    

១. បញ្ហ សន្តិសខុ៖ 
ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញ ងំពីករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករពិនិតយបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត រហូតដល់ បញចបក់រេបះ
េឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ណត្តិទី ៣ មនករណីឃតកមមទកទ់ិនសកមមជនគណបក នេយបយចំនួន 
៣ ករណី េបើេទះបីជពុទំនម់នករសននិ ្ឋ នថ ករណីឃតកមមទងំេនះ បនពកព់ន័ធេទនឹងឃតកមមនេយបយ
យ៉ង កេ៏ យ ។  
ករណីេកើតេឡើងេនេខត្តេកះកុងឃតកមមបញ់សំ បេ់លើ េ ក ឈុត វុទធី ្របធនអងគករករពរធនធនធមមជតិ និង
បរ ិ ្ឋ ន ករបញ់សំ បេ់ទេលើកុមរ ីេហង ចនថ  យុ ១៤ ឆន  ំេនេខត្ត្រកេចះ េ យកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ចំរុះ ករ
សំេរចឃំុខ្លួនយ៉ង្របញប្់របញល់េទេលើតំ ងសហគមនប៍ឹងកកច់នំួន ១៥ នកេ់ យ ជធនីភនេំពញ និង
សកមមភពបញ់ប្រងក បបតុកមមចំេពះកមមករនិចីំនួន ៣ នកេ់នេខត្ត ្វ យេរៀង ែដលជករប្រងក បេ យហិង របស់
កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធមកេលើបតុកមមេ យសន្តិវធិីកនុង្របេទសកមពុជ ។ គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលយល់េឃើញថ 
ករណីហិង េនះ ចជះឥទធិពលេទេលើបរយិកសដំេណើ រករេបះេឆន ត ែដលេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋមនករភយ័ខ្ល ចកនុង
ករេ្របើ្របស់េសរភីព  បេញជញមតិ និងេសរភីព្របមូលផ្តុ ំេនេពលេឃសនេបះេឆន ត ។  

ខុមែ្រហ្វលមនករ្រពួយបរមភចំេពះករគំ មកំែហង និងករេធ្វើទុកខបុកេមនញេទេលើសកមមជន និងអនក
នេយបយដូចជករណី ករពយួរអភយ័ឯកសិទធិអនកតំ ង ្រស្ត ចន ់ េចង មកពីគណបក សមរង ុ ី ករគំ មកំែហង
ដល់ យុជីវតិមកេលើេ ក មស ផល មកពីគណបក សិទធមនុស  និងករចបខ់្លួនេ ក មស េបង៉ មកព ី   
គណបក សមរង ុមីុន នងិេ្រកយករេបះេឆន ត ែដលទងំេនះ ចឲយជៈឥទធិពលដល់ករេបះេឆន ត្របកបេ យេសរ ី
និងយុត្តិធម ៌។  
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២. អពយ្រកិតយភពកនុងករេ្របី្រ សធ់នធនរបសរ់ដ្ឋ 

ធនធនរបស់រដ្ឋរូមទងំកររេំ ភបំពន្រទពយសមបត្តិ នងិធនធនមនុស របស់រដ្ឋ ្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់
កនុងសកមមភពគណបក ្របជជនកមពុជ ។  
 ករសេងកតចបព់ីៃថងទី ១៦ ែខមក  ឆន  ំ២០១២ ដល់ៃថងទី ១៧ ែខឧសភ ឆន  ំ២០១២ កររេំ ភបំពន្រទពយ
សមបត្តិ និងធនធនមនុស  ឬម្រន្តីរបស់រដ្ឋចំនួន្របមណជិត ៣០០ ករណី េបើេទះបីជមនករថយចុះនូវករបង្ហ ញ 
តួនទីរដ្ឋរបស់ម្រន្តី ជករេនកនុង្របពន័ធផ ព្វផ យេនកំឡុង   េពលេធ្វើសកមមភពគណបក នេយបយកេ៏ យមុនករ
េឃសនេបះេឆន ត ។ មន ២៩ ករណី ែដលធនធនមនុស របស់រដ្ឋ បនេធ្វើសកមមភពេឃសនបំេរ ើគណបក ្របជ
ជនកមពុជ កនុងកំឡុងេពលៃនករេឃសនេបះេឆន តផ្លូវករ និង មរយៈករសេងកតេ យផទ ល់របស់អនកសេងកតករណ៍
ខុមែ្រហ្វលកនុងកំឡុងេពលេឃសនេបះេឆន តេនះែដរ មន ៣២ ករណី ែដលម្រន្តី ជករសីុវលិ ជញ ធរែដនដី្រគប់
លំ បថ់ន ក ់នរគបល ម្រន្តីតុ ករ កងេយធពលេខមរភូមនិទ េមភមូ ិអនុភូម ិនិងសមជិកភូមចូិលរមួកនុងសកមមភព
េឃសនគណបក កនអ់ំ ច ែដលកនុងេនះមនេខត្តេកះកុង ្រពះវ ិ រ េពធ៌ ត ់ រតនគិរ ី និងៃ្រពែវង ។ ជ
ពិេសសករសេងកតេឃើញមនករេ្របើ្របស់យនជំនិះែដលមន ្ល កសញញ រដ្ឋ េ្របើ្របស់ជមេធយបយេឃសនមន 
៩ ករណី ែដលេកើតេនេខត្តរតនគិរ ីកពំងឆ់ន ងំ នងិែកប ។  
ឧទហរណ៍ៈ េនៃថងទ ី២១ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ នយឧត្តមេសនីយ មស សុភ និងេ ក អ៊ុ ំម៉ ៉  អភបិលេខត្ត
្រពះវ ិ រ បនេធ្វើករដឹកន្ំរបជុំជមយួសមជិកសមជិករគណបក ្របជជនកមពុជ េខត្ត្រពះវ ិ រ និងៃថងទី ០១ ែខ
មថុិន ឆន  ំ ២០១២ អភបិលេខត្តែកប ស់ េរត៉ ចូលរមួេឃសនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ  សងក ត់
ណត្តិទី ៣ េនេខត្តែកប ។      

ខុមែ្រហ្វលបនសិក េហើយរកេឃើញថ បទបញជ  និងនីតិវធិីរបស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត  
(គ.ជ.ប) ្របករ ៨.៧ ៃនបទបញជ  នងិនីតិវធិីស្រមបក់រេបះ េឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក តឆ់ន  ំ២០១២ ែដល
មនិ្រសប មចបបម់យួចំនួនេ យបនអនុញញ តសកមមភពគណបក នេយបយរបស់ម្រន្តីរដ្ឋ បនទ បព់ីបញចបេ់ម៉ងេធ្វើ
ករ ឬសថិតេ្រកេម៉ងករងរ ។ ម្រន្តី ជករសីុវលិ ជញ ធរែដនដី ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់ កងេយធពលេខមរភូមនិទ កង
នគរបលជតិ និងម្រន្តតុី ករ ចចូលរមួកនុងសកមមភពេឃសនគ្ំរទចំេពះគណបក នេយបយ មយួ ឬ
េបកខជន មន ក ់ប៉ុែន្តមនិ្រតូវេស្ល កពកឯ់កស ្ឋ ន ឬ/នងិមនិ្រតូវមន វុធជបន់ឹងខ្លួនេឡើយ ។ ម្រន្តីរបស់រដ្ឋ្រប្រពឹត្ត
េលមើសនឹង្របករ ៨.៧ េនះ ្រតូវទទលួេទសដូចមនែចងកនុងម្រ  ១៣១ ៃន ច.ប.ត.រ (ចបបស់្តីពីករេ្រជើស ងំ
តំ ង ្រស្ត) ។ ប៉ុែន្ត្របករេនះមនិ្រតូវបនែចងដូចគន ជមយួនឹងចបបស់្តីពីគណបក នេយប (១៩៩៧) នងិចបបស់្តី
ពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ និងចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈកងេយធពលេខមរភូមនិទ ែដលបន មឃតម់្រន្តី ជករ
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	 ទំពរ័ទី 3	
 

សីុវលិ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ នគរបលជតិ នងិម្រន្តីតុ ករអនុវត្តនូវសកមមភពគ ំ ្រទគណបក នេយបយ
មយួេឡើយ ។  

គ.ជ.ប បនបកែ្របអពយ្រកិតយភពជពីរ និយម ឬស្តង់ ពរី ែដលខុសគន រ ងម្រន្តីរដ្ឋ នងិអងគករេ្រករ ្ឋ      
ភបិល េធ្វើសកមមភពទកទ់ងេទនឹង ករេបះេឆន ត និងសកមមភពនេយបយែដល កចូ់លេទកនុងបទបញជ  និងនីតិ
វធិីរបស់ខ្លួន ។ េពលេវ របស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល និងសមគមកនុង្រសុកមនិបនេលើកែលងកនុងករេធ្វើសកមមភព
នេយបយបនទ បព់ីបំេពញេម៉ងករងរ ឬេ្រកភរកិចច ។  
 
៣. ករចះុេឈម ះេបះេឆន ត/បញច ីេឈម ះេបះេឆន ត/ករែចកចយបណ័្ណ ពត័ម៌នអនកេបះេឆន ត និង
ករេចញលិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណបេ្រមីឲយករេបះេឆន ត 

ករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន  ំ២០១១ ស្រមបប់េ្រមើឲយករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត ់ឆន  ំ២០១២ 
បនបញចបេ់ យគណៈកមម ធិករេរៀបចំករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត ់នងិេសម នមយួចំនួនធបំនខិតខ ំនងិបំេពញ
តួនទីេ យចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តបនជង ១៩២% (ចនំួន ៩១៥,១៧៨ រូប) ៃនចំនួនប៉ន្់របមណទុក 
(៤៧៦,០៣៧ រូប) និងករលុបេឈម ះេចញពបីញច ីេបះេឆន តសំ បឆ់ន  ំ២០១១ គឺ ២៧០,៦០៥នក ់។ ជសរុបចំនួន
េឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តឆន  ំ២០១១ មន ៩,២០៣,៤៩៣នក ់ ែដលេលើសពីចំនួនអនកមនសិទធិេបះេឆន តសរុប ៤% 
។ ខុមែ្រហ្វលបនេធ្វើ ករ្រ វ្រជវេ យរកេឃើញថ្របមណ ១៧% េសមើនឹង ១,៥ ននកម់និ្រតូវបនរកេឃើញ
េឈម ះ ឬេឈម ះទងំេនះ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរទងំ្រសុង េហើយ ច្របឈមនឹងបញ្ហ កនុងៃថងេបះេឆន ត ។        េ យយល់ 
េឃើញថចំនួនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តឆន  ំ ២០១១ មនចំននួេលើសពីចំនួនអនកមនសិទធិេបះេឆន តសរុប ខុមែ្រហ្វល
បនេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវេទេលើបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តឆន  ំ ២០១១ េនសងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនី
ភនេំពញ ។ ករសិក រកេឃើញថកនុងចំេ មេឈម ះចំនួន ៤,១៧៨ នក ់បនរកេឃើញេឈម ះសទួនចំនួន ១២៧ នក ់
(២៥៦េឈម ះ េសមើនឹង ៦% ៃន ៤,១៧៨នក)់ ែដលកនុងេនះេនសងក តប់ឹងទំពុនមនចំនួនអនកេបះេឆន ត សរុប 
៣៣,៤៧៥ នក ់និងមនករយិល័យចំនួន ៥២ ។  

ករសេងកតរកេឃើញថ ដំេណើ រករៃនករែចកបណ័្ណ ពត័ម៌នេនះមនិបន្រប្រពឹត្តេទដូចអ្វីែដល ភគីពកព់ន័ធរពំងឹ
ទុកេនះេទ េ្រពះថអនកមនតួនទីែបងែចក ជពិេសស ជញ ធរមូល ្ឋ នមនករេរ ើស េអើងកនុងករែបងែចក និងបន
េ្របើ្របស់ ស្រមបផ់លចំេណញនេយបយេទវញិ ។ េបើេយង មលទធផលបេ ្ត ះ សននៃនករែចកបណ័្ណ ពត័ម៌ន
ជូនអនកេបះេឆន តឆន  ំ២០១២ របស់គ.ជ.ប គិតចបព់ី ៃថងទី១៦ ែខេម  ដល់ៃថងទី ១៥ ែខឧសភ ឆន  ំ២០១២ គឺែចក
បន្របមណ ៧,៨៨៧,៣២៩% េសមើនឹង ៨៥,៧០% េហើយចំនួនេនសល់ ១,៣១៦,១៦៤នក ់ែដលបនេធ្វើករែចក
បន្តេនថន កឃុ់ំសងក ត ់ ពៃីថងទី ១៦ ដល់ៃថងទី ២៤ ែខឧសភ ប៉ុែន្តខុមែ្រហ្វលេនែតមនករ្រពួយបរមភ ចំេពះអនកមនិ
បនទទួលបណ័្ណ ពត័ម៌នេនះ ចយល់្រចឡំថ ពួកេគមនិ ចេបះេឆន តបន ្របសិនេបើគម នបណ័្ណ ពត័ម៌ន ។ ចំេពះ
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េខត្តែដលែចកេ្រចើនជងេគគឺេខត្ត ្វ យេរៀង ចំននួ ៩៤,៩១% នងិ ជធនីភនេំពញ្រតូវបនែចកបនតិចជងេគ ចំននួ 
៧០,១៤% ។ 

ករេចញទ្រមងថ់មីគឺលិខតិបញជ កអ់ត្តសញញ ណស្រមបប់េ្រមើឲយករេបះេឆន តែដលជំនសួឲយ ទ្រមង ់ ១០១៨ 
ចស់ គឺ្រតវូបនេមើលេឃើញថមនភពមនិ្រប្រកតីជុំវញិដំេណើ រករៃនករេចញទ្រមងេ់នះ េបើេទះបីជនីតវិធិីៃនករ
េចញទ្រមងថ់មី កម់នភពតឹងរុងឹ និងចបស់ ស់ជងមុន ប៉ុែន្តតួអងគ ែដល្រតូវ្របគល់សិទធិឲយេចញទ្រមងេ់នះគឺ
ដែដល េពលគឺេមឃំុ េចសងក ត ់ ែដលមនិមនករទុកចិត្តពសំី កគ់ណបក នេយបយ និងអងគករសងគមសីុវលិ 
េ យេមឃំុ េចសងក តខ់្លះមនិអនុញញ តឲយអនក សេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលពិនិតយគល់បញជ ីកនុងករេចញទ្រមងេ់នះ ។ ម
ករសេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វលរកេឃើញថករេចញលិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណបេ្រមើឲយករេបះេឆន ត្របមណជង 
៥០,០០០០ េនទូទងំ្របេទស ។  

 
៤. ករចះុេឈម ះេបកខជនគណបក នេយបយ និងលទធផល 
 ដំេណើ រករចុះេឈម ះគណបក នេយបយ្រតូវបនសេងកតេឃើញថមនភពរលូន េបើេទះបីជគណបក
នេយបយមយួចំនួនបនជួបករលំបកកនុងករបំេពញលកខខណ្ឌ កនុងករចុះបញជ ីេបកខជនគណបក នេយបយ ។ ជ
សរុបមនគណបក ចំននួ ១០ បនចុះេឈម ះ កនុងេនះគណបក ្របជជនកមពុជបន កេ់បកខជនបន្រគប ់ ១,៦៣៣ 
ឃុំសងក ត ់គណបក សមរង ុបីបន ១,៦១៥ឃំុសងក ត ់គណបក សិទធិមនុស បន ១,០៧០ ឃុំសងក ត ់គណបក ហ្វ៊ុន
សីុនបុិចបន ១,៤១៣ ឃុំសងក ត ់ គណបក នេ ត្តមរណឬទធិបន ១,០២៩ ឃុំសងក ត ់ គណបក សញជ តិកមពុជបន 
២២៥ ឃុំសងក ត ់គណបក សមពន័ធ្របជធិបេតយយបន ១៦៤ ឃុំសងក ត ់គណបក ែខមរឈប្់រក ២៣ ឃំុសងក ត ់គណ
បក ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយបន ៩ ឃុំសងក ត ់នងិគណបក ចលន្របជធិបេតយយបន ២ ឃុំសងក ត ់។ គណ
បក នេយបយទងំ ១០ បនចុះេឈម ះ្របកួត្របែជង េហើយបន កេ់បកខជន និងេបកខនរចីំនួនជង ១១១,០៥៦នក ់
(្រស្តី ២៨,៤៨១នក)់ និងកនុងចំេ មគណបក ែដលបន កេ់បកខជនទងំអស់ េលើកែលងគណបក ្របជជនកមពុជ
បនេលើកេឡើង និងសេងកតេឃើញថសុទធែតមនបញ្ហ លំបកកនុងករែស្វងរកេបកខជនមកឈរេឈម ះ ។ 
 កនុងករចុះបញជ ីេបកខជនគណបក នេយបយ គ.ជ.ប បនសេ្រមចលុបេឈម ះេបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន តៃន
គណបក នេយបយចំនួន ២៥នក ់ែដលមន យុមនិ្រគប ់១៨ ឆន  ំនិងបនលុប េឈម ះចំនួន ៣៨ នក ់ែដលមន
េឈម ះកនុងបញជ ីេបកខជនៃនគណបក នេយបយេលើសពីមយួ ។ 
 
៥. ្របពន័ធផ ព្វផ យ 

ករសេងកតេឃើញថ ្របពន័ធផ ព្វផ យ (ទូរទស ន ៍និង រពត័ម៌ន) ឯកជនមយួចំននួមនិេគរព មបទបញជ  
និងនីតិវធិី េគលករណ៍ ែដលេចញេ យ គ.ជ.ប ។ េយង មេគលករណ៍របស់គ.ជ.ប កនុងេពលយុទធនករ
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េឃសនេបះេឆន ត្របពន័ធផ ព្វផ យរបស់រដ្ឋ និងឯកជន្រតូវែតេធ្វើករែបងែចកឲយបនចបស់កនុងករផ ព្វផ យពត័ម៌ន
អំពីសកមមភពជផ្លូវកររបស់តំ ង ជរ ្ឋ ភបិល និងសកមមភពេឃសនេបះេឆន តែដលេធ្វើេឡើងកនុងនមគណបក
នេយបយ េបកខជន ឬអនកគ្ំរទ មយួ ។ ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នឲយបន្រតឹម្រតូវ មនិលំេអៀង និង
េ យករថ្លឹងែថ្លងឲយមនតុលយភព ។ ្របពន័ធផ ព្វផ យទងំេនះបនេធ្វើករចកផ់ យបំេរ ើឲយ ឬមនភពលំេអៀងេទ
រកេបកខជន និងគណបក នេយបយមយួៗយ៉ងខ្ល ងំ ជពិេសសទូរទស នទ៍ងំអស់បន្តេឃសនឲយែតគណបក ្របជ
ជនកមពុជ នងិទិះេតៀនគណបក ្របកួត្របែជងសំខន់ៗ យ៉ងចស់ៃដ ។ 
 ករសេងកតេលើ្របពន័ធផ ព្វផ យកនុងអំឡុងេពលពីៃថងទី ១៦ ែខមក  ដល់ៃថងទី ២៩ ែខឧសភ ឆន  ំ ២០១២ 
បង្ហ ញថ គណបក ្របជជនកមពុជកនអ់ំ ច េនែតទទួលបនករផ ព្វផ យេ្រចើនជងេគ ជពិេសស មរយៈ
្របពន័ធផ ព្វផ យទូរទស ន ៍ និងផ ព្វផ យរដ្ឋ ខណៈែដលគណបក មនិកនអ់ំ ចេផ ងេទៀតទទួលបន ករ
ផ ព្វផ យភគេ្រចើនកនុង្របពន័ធផ ព្វផ យវទិយុឯក ជយ ។ កនុង    រយៈេពលេនះែដរ្របពន័ធផ ព្វផ យទូរទស នទ៍ងំ ៣ 
ដូចជ ទូរទស នជ៍តិកមពុជ (ទទក) សីុធីអិន នងិបយន័ពត័ម៌នេនែតបន្តផ ព្វផ យលំេអៀងេទកនគ់ណបក កន់
អំ ច ។  
 កនុងកំឡុងេពលេឃសនេបះេឆន តពីៃថងទី ១៨ ឧសភ ដល់ ០១ មថុិន ករសេងកតេឃើញ្របពន័ធផ ព្វផ យ
ទូរទស នជ៍តិកមពុជ (ទទក) ទូរទស នសីុ៍ធីអិន ទូរទស នប៍យន័ពត័ម៌ន គណបក ្របជជនកមពុជ្រតូវបនផ ព្វផ យ 
២េម៉ង ៣នទី ២៨វនិទី កនុងនយ័វជិជមន ១នទី ១០វនិទី     គណបក សមរង ុ ី១េម៉ង ២៣នទី ២៤វនិទី កនុងេនះ
កនុងនយ័អវជិជមន ៤នទី ៤៣វនិទី (សីុធីអិន និងប៧យន័ពត័ម៌ន) គណបក សិទធិមនុស  ១េម៉ង ៣៧នទី ១២វនិទី 
កនុងនយ័អវជិជមន ១៤នទី ៨វនិទី (សីុធីអិន នងិប៧យន័ពត័ម៌ន) គណបក នេ ត្តមរណ  ឬទធិ ១េម៉ង ២៣នទី ២៤
វនិទ ី  គណបក ហ្វ៊ុនសីុនបុិច ១េម៉ង ២៤នទី រឯីគណបក េផ ងេទៀតទទួលបនករផ ព្វផ យ្របមណ ១េម៉ង ៣
នទីមន ក ់េលើកែលងែតគណបក ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយែត ៣៩នទី ប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
 ប៉ុែន្តមនករភញ កេ់ផ្អើល េ ក ្ត យ និង្រពួយបរមភជខ្ល ងំមយួេទៀតគឺ េនកនុងៃថងេបះេឆន ត ្របពន័ធផ ព្វផ យ
មយួចំនួន ដូចជ វទិយុសំបុកឃមុ ំ វទិយុ រកិរ FM 106.5 ឬកមមវធិី VOD រមួទងំ វទិយុ សីុេសរ ី (RFA) និងវទិយុសេម្លង
សហរដ្ឋ េមរកិ (VOA) ្រតូវបន មឃតក់នុងករផ យពីពត័ម៌នករេបះេឆន ត ខណៈេពលែដល្របពន័ធផ ព្វផ យ
ទូរទស នរ៍ដ្ឋ និងឯកជនមយួចំនួនគ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជបនបន្តករផ យអំពីពត័ម៌នេបះេឆន ត េហើយ
លំេអៀងេទគណបក ្របជជនកមពុជ ។ 
៦. ករេឃសនេបះេឆន ត និងមលូនធិិគណបក នេយបយកនុងេពលេឃសនេបះេឆន ត 
 កនុងកំឡុងេពលេឃសនេបះេឆន ត ករបំភតិបំភយ័ ភពមនិ្រប្រកតី ករ ងំសកមមភពេឃសនរបស់គណ
បក នេយបយននែដលេកើតេឡើងេទេលើសកមមជនគណបក នេយបយ និង្របជពលរដ្ឋេបើគិតជចំននួមធយមកនុង



របយករណ៍សេងខបស្តីពីកររកេឃើញជំុវញិដំេណើ រករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុំសងក ត់ ណត្តិទី ៣    ខុមែ្រហ្វល 
 

	 ទំពរ័ទី 6	
 

មយួៃថងមនករថយចុះេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងករេបះេឆន តមុនៗ (ឆន  ំ២០០២ េកើតេឡើងជង ១០ ករណី កនុងមយួៃថង, 
ឆន  ំ២០០៧ េកើតេឡើង្របមណ ៨ ករណីកនុងមយួៃថង និងឆន  ំ២០១២ េកើតេឡើង្របមណ ៦ ករណីកនុងមយួៃថង ) ។  

មនសកមមភពយុទធនករេឃសនរបស់គណបក នេយបយចំនួន ៣ គឺគណបក ្របជជនកមពុជ គណបក
សមរង ុ ី គណបក សិទធមិនុស  ែដលបនដំេណើ រករ្រទង្់រទយធំេនទី្របជុំជន នងិទី្រកុងដូចជករែហរកបួន េធ្វើករ
្របជុំធំៗ នងិករបិទខិត្តបណ័្ណ  ផទ ងំរូបភពេផ ងៗ ។ ល។ េ្រកពីគណបក ទងំ ៣ េនះ ករសេងកតេឃើញមន
សកមមភពេឃសនេន មមូល ្ឋ នឃំុសងក តរ់បស់គណបក  នេយបយែដលបន កេ់បកខភពឈរេឈម ះតិចមន
្រទង្់រទយតូចៗ ។  

សំ បស់កមមភពេឃសន្រតូវបនសេងកតេឃើញថ គណបក នេយបមនយុទធ ្រស្តថមីៗ េ្របើ្របស់
ឧបករណ៍បេចចកវជិជ ថមីៗ និងកមមវធិីកំ ន្តេ្រចើន ដូចជ គណបក ្របជជនកមពុជ បនេធ្វើករ ្របគុំត្រន្តី កមមវធិកីំ ន្ត 
េ យេ្របើ្របស់អនកសិលបះ អនកកែំប្លង ជពិេសសេ្របើ្របស់្រកុមយុវជនសំ បេ់ឃសនេបះេឆន ត ។ ចំែណក      
គណបក សមរង ុ ីបនេ្របើបេចចកវជិជ ថមី ដូចជករចកឌ់ីវឌីី ម្រសគីន អុិល សីុ ឌ ីកនុងករនំ រនេយបយរបស់ថន ក់
ដឹកន ំកដូ៏ចជេគលនេយបយរបស់បក ខ្លួន ។  

ករចុះហតថេលខរ ងគណបក ហ្វ៊ុនសីុនបុិច និងគណបក នេ ត្តមរណឬទធិេលើកិចច្រពមេ្រព ង ប្រងួបប្រងួមគន
េទជគណបក ែតមយួេនវមិនសន្តិភព កលពីៃថងទី ២៤ ែខឧសភ ឆន  ំ២០១២ កន្លងមក ។ ប៉ុែន្តគណបក ទងំពីរ
េនមនិទនម់នរូបមន្តរបួរមួចបស់ ស់េនេឡើយែដរ េហើយករចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងថមីៗេនះ កម់និែមន
ជជំហរពិត្របកដរបស់គណបក ទងំពីរេនះេឡើយ ។ 
 មុនេពល្របកសេបើកយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត ្រកមុអងគករសងគមសីុវលិស្តីពីហិរញញ វតថុគណបក
នេយបយបនេរៀបចំពិធីចុះហតថេលខរ ងគណបក នេយបយកនុងករយល់្រពមផ្តល់នូវពត័ម៌នចំណូល និង
ចំ យកនុងរយៈេពលេឃសនេបះេឆន ត ។ ពិធីចុះហតថេលខេនះមនគណបក នេយបយចំនួន ៤ បនយល់្រពម
ចុះហតថេលខ ែដលមនដូចជ គណបក សមរង ុ ីគណបក សិទធិមនុស  គណបក ហ្វ៊ុនសីុនបុិច នងិគណបក ចលន
្របជធិបេតយយ ។  
 កនុងកំឡុងេពលេឃសនេនះែដរ ខុមែ្រហ្វលបន កអ់នកសេងកតករណ៍េដើមប្ីរបមូលពត័ម៌នពីករចំ យ
របស់គណបក នេយបយ ។ ខុមែ្រហ្វលប៉ន្់របមណេឃើញថ េ យពុំទនគ់ិតពីករចំ យថន កជ់តិរបស់គណ
បក  គណបក ្របជជនកមពុជកនុងឃំុសងក តន់ីមយួៗចំ យករេឃសនេបះេឆន តជមធយម្របមណជិត ៩,០០០ 
ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ, គណបក សមរង ុ្ីរបមណជិត ១,៥០០ ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ, គណបក សិទធមិនុស
្របមណជិត ៣០០ ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ, គណបក នេ ត្តមរណឬទធិ្របមណ ២០០ ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ នងិ
គណបក ហ្វ៊ុនសីុនបុិច្របមណជិត ២០០ ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ ។  
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៧. ៃថងេបះ និង បស់ន្លឹកេឆន ត 
េនៃថងេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ណត្តិទី ៣ ឆន  ំ ២០១២ បន្រប្រពឹត្តេទកនុងលកខណៈរលូន 

េបើេទះបីអនកេចញភគរយេទេបះេឆន តមនចំននួតិចជងករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ណត្តិទី ២ 
២០០៧ ។ ករសេងកតករណ៍របស់ខុមែ្រហ្វលែតងែតេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ពីករមនិយល់ដឹងពីនិតីវធិីេនកនុង
ករយិល័យេបះេឆន តរបស់ម្រន្តីករយិល័យេបះ និង បស់ន្លឹកេឆន ត ជពិេសសខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញមនភពមនិ
្រប្រកតីេកើតេឡើងជេ្រចើនកនុងៃថងេបះ និង បស់ន្លកឹេឆន ត។ ខុមែ្រហ្វលករ៏កេឃើញថ ទឹកេខម សំ ប្់រជលក្់រមមៃដេន
េពលេបះេឆន តេហើយ ច្រតូវ ង្រជះ ។  
ភពមនិ្រប្រកតី ែដលរមួមន្របមណ ៣១២៧ ករណី ែដលេកើតេឡើងេនករយិល័យចំនួន ៧៨៩ (១៣%) កនុង
ចំេ ម ៥៨១០ ករយិល័យ េន្រគបេ់ខត្ត/្រកុងែដលអនកសេងកតករណ៍របស់ខុមែ្រហ្វលបនេធ្វើករសេងកត ។   កនុង
េនះភគេ្រចើនេកើតេឡើងេនភនេំពញ ៣៥,៣១%, េពធ៌ ត ់៨,៣៥%, ក ្ត ល ៨,៣១%, ែកវ ៥,៤៧%, បត់
ដំបង ៥,៣៤%, ៃ្រពែវង ៥,២៤%, បនទ យមនជយ័ ៤,៥៤% និងេខត្តេផ ងៗេទៀតេ្រកម ៤% ។  
ភពមនិ្រប្រកតីទងំេនះ ែដលអនកសេងកតករណ៍បនេធ្វើករ យករណ៍រមួមន៖  

- សកមមភពេឃសនេបះេឆន តរេំ ភនីតិវធិី ជពិេសសេនៃថងស ចំនួន ២៣ (០,៧៤%) ករណី េកើតេឡើងេន
េខត្ត បតដ់ំបង កំពងឆ់ន ងំ ក ្ត ល ភនេំពញ ៃ្រពែវង ្រកុង្រពះសីហនុ ។ 

- បរយិកសនេយបយ ែដលគម នសុវតថិភពេនកនុងភូមជុិំវញិករយិល័យេបះេឆន ត ចំនួន ៩ ករណី 
(០,២៩%) េកើតេឡើងេនេខត្ត បនទ យមនជយ័ ក ្ត ល ្រពះវ ិ រ ៃ្រពែវង ។ 

- ករបញជូ នសមភ រៈេបះេឆន តមនករយឺតយ៉វ និងករខ្វះសមភ រៈេបះេឆន ត ែដលេធ្វើឲយមនករ ងំសទះដល់ករ
េបើកករយិល័យ មន ៣ ករណី (០,១%) េកើតេឡើងេនេខត្ត ្រកេចះ និង     ៃ្រពែវង ។  

- មនសកមមភពេឃសន មរយៈករែចកអំេ យ ឬេឃសនេ យែចក/បិទផទ ងំរូបភព ឬខិតបណ័្ណ េដើមបី
គ្ំរទេបកខជន ឬគណបក នេយបយ ២១ ករណី (០,៦៧%) ែដលេកើតេឡើងេនេខត្ត ក ្ត ល ភនេំពញ កំពង់
ធំ កំពងស់ពឺ កពំត ៃ្រពែវង និងកំពងស់ពឺ ។  

- មនករបដិេសធមនិឲយអនកសេងកតករណ៍ ឬភន កង់រគណបក នេយបយចូលសេងកតកនុងករយិល័យេបះ
េឆន ត មន ១២ ករណី (០,៣៨%) ែដលេកើតេឡើងេនភនេំពញ ក ្ត ល បតដ់ំបង បនទ យមនជយ័ កំពងស់ពឺ 
េកះកុង ។ 

- វត្តមនេ យខុសចបបរ់បស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ជពិេសសេមភូមសិថិតេនជុំវញិករយិល័យេបះេឆន តេដើមបី ម
ឃ្ល េំមើលអនកេបះេឆន តមន ២០៨ ករណី (៦,៦៥%)  េកើតេឡើងេនភនេំពញ    ក ្ត ល ៃ្រពែវង ែកវ ែកប 
ៃបលិ៉ន ឧត្តរមនជយ័ ្រពះសីហនុ រតនគិរ ី េពធ៌ ត ់ េកះកុង កំពត បនទ យមនជយ័ បតដ់ំបង កំពងឆ់ន ងំ 
កំពងធ់ ំកំពងស់ពឺ កំពងច់ម និង្រពះវ ិ រ ។  
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- កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេស្ល កពកឯ់កស ្ឋ ន ឬមនសកមមភពយក វុធជតិផទុះ ឬេ្របើពក សម្ត ី េនខងកនុង 
ឬេនបរេិវណខងេ្រកករយិល័យេបះេឆន ត មន ២០ ករណី (០,៦៤%) េកើតេឡើងេន ភនេំពញ បតដ់ំបង 
កំពត ក ្ត ល ៃ្រពែវង ែកវ ែកប និងៃបលិ៉ន ។  

- នីតិវធិីៃនករេបះេឆន ត មនិ្រតូវបនេគរពេពញេលញេ យម្រន្តីករយិល័យ ែដលនមំកនូវភពមនិ្រប្រកតី
ចំនួន ១១៤ ករណី (៣,៤៥%) េកើតេឡើងេនេសទើរែតទូទងំេខត្ត/ ជធនី ។  

- មនករបដិេសធអនកមនសិទធិេបះេឆន តមនិឲយេបះេឆន ត (េនខងកនុងករយិល័យ) មន ១២៩៨ ករណី 
(៤១,៥១%) េ យបញ្ហ េផ ងៗដូចជ គម នបណ័្ណ ពត័ម៌នអនកេបះេឆន ត មនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ប៉ុែន្ត
គម នឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណបេ្រមើឲយករេបះេឆន ត ខុសទិនននយ័ េឈម ះ្រតូវបនេបះរចួេហើយ េកើតេឡើង
េនទូទងំេខត្ត/ ជធនី ។ 

- មនអនកេបះេឆន តបនេទដល់ករយិល័យេបះេឆន ត ែតមនិបនេបះេឆន ត (ខងេ្រកករយិល័យេបះេឆន ត) 
មន ១០១៦ ករណី (៣២,៤៩%) េ យ ររកេឈម ះមនិេឃើញ រកករយិល័យេបះេឆន តមនិេឃើញ គម ន
េឈម ះកនុងបញជ ីប៉ុែន្តធ្ល បប់នេបះេឆន តកន្លងមក ។ ករណីេនះេកើតេឡើងេនទូទងំេខត្ត/ ជធនី ។  

ភពមនិ្រប្រកតកីនុងេពល បស់ន្លកឹេឆន ត 
 េនេពល បស់ន្លឹកេឆន ត ករសេងកតេឃើញថ ម្រន្តីករយិល័យភគេ្រចើនមនិទនយ់ល់ពីនីតិវធិី ៃនករ ប់
សន្លឹកេឆន ត ែដលប ្ត លឲយមនភពមនិ្រប្រកតីចំនួន ៩០ ករណី ែដលកនុងេនះដូចជ ករអនុញញ តឲយអនកគម នភរ
កិចចចូលកនុងករយិល័យេពល្របកសបិទ មនិមូលភជតិសនទះបិទ្របេ ះស្រមបស៊់កសន្លឹកេឆន ត មនកររខំនដល់
ដំេណើ រករ បស់ន្លឹកេឆន ត ពនយលេពល បស់ន្លឹកេឆន ត មនិអនុញញ តឲយភន កង់រគណបក នេយបយចូលសេងកត
ដំេណើ រករ បស់ន្លឹកេឆន ត និងបញ្ហ េផ ងៗេទៀត ។    
 
៨.បណ្ត ឹង 
បណ្តឹ ងកនុងដេំណើ រករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ណត្តិទី ៣ េនះែដលគិតចប់ ងំពី បណ្តឹ ងកនុងេពល
ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត រហូតដល់ៃថងេបះ និង បស់ន្លឹកេឆន ត ។ ករបដិេសធបណ្តឹ ងកនុងកំឡុងេពលចុះេឈម ះេបះ
េឆន តមន្របមណ ៦៨% កនុងចំេ ម ៦១បណ្តឹ ង និងបណ្តឹ ងកនុងកឡុំង េពលចុះបញជ ីេបកខជនគណបក នេយបយ
មន្របមណ ២៧% ៃនបណ្តឹ ងសរុប ២៩ ្រតូវបនបដិេសធ រឯីបណ្តឹ ងកនុងកំឡុងេពលេឃសនេបះេឆន តែដលេចញ
េ យគ.ជ.ប មន្របមណ ៩០បណ្តឹ ង ែដលបនប្តឹងេនថន កគ់ណកមមករឃុំសងក តេ់រៀបចំករេបះេឆន ត ។ កនុង
ចំេ មបណ្តឹ ងទងំេនះ មន ២៧បណ្តឹ ង្រតូវបនប្តងឹបន្តេទគណៈកមម ករ ជធនីេខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត និង២  
បណ្តឹ ង្រតូវបនបន្តេទគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ។ ចំែណកបណ្តឹ ងេនៃថងេបះ និង បស់ន្លកឹេឆន ត ករ
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សេងកតេឃើញថមនបណ្តឹ ង្របមណជង ១០០ ករណី ែដលភគេ្រចើនេកើតេនថន កគ់ណៈកមម ករឃុំសងក តេ់រៀបចំករ
េបះេឆន ត ប៉ុែន្តបណ្តឹ ងទងំេនះ្រតូវបនភគេ្រចើន្រតូវបនបដិេសធ្របមណ ៨០% កនុងេហតុផល ខ្វះឯក រ          
ភស្តុ ង ឬបណ្តឹ ងមនិ្រគបល់កខណៈសមបត្តិ េ យពុំមនករចុះេសុើបអេងកតឲយបនសីុជំេ  រកនូវអ្វីែដលជកង្វះខត
េនះេទ ។  គ.ជ.ប មនិមនតម្ល ភព កនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ែដលេធ្វើឲយមនភពមនិទុកចិត្តពីសំ កគ់ណបក
នេយបយមយួចំនួន ។ នីតិវធិីកនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងពុំបនេធ្វើករែកលំអ េ យែឡកេនៃថងេបះ និង បស់ន្លឹក
េឆន តមន្របមណ ៨០% កនុងចំេ ម្របមណជង ១០០បណ្តឹ ង្រតូវបនបដិេសធ េ្រកមេហតុផលខ្វះ    ឯក រ ភ
ស្តុ ឬបណ្តឹ ងមនិ្រគបល់កខណៈ េ យពុំមនករចុះេសុើបអេងកតឲយបនសីុជំេ  រកនូវអ្វីែដលជករខ្វះខតេនះេទ ។ េបើ
េទះបីគ.ជ.ប បនេ្រជើសេរ ើសករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង មរយៈករសំរបសំរលួ ប៉ុែន្តនីតិវធិីៃនករសំរបសំរលួបណ្តឹ ងទងំ
េនះមនិមនតម្ល ភព ។ 

៩. ករេផទ ងផទ តល់ទធផល 
ករេផទ ងផទ តល់ទធផលរបស់ខុមែ្រហ្វល និងគ.ជ.ប េឃើញថមនគម្ល តភគរយខុសគន តិចតួច ឧទហរណ៍ គ

ម្ល តខុសគន ៃនអនកេចញេទេបះេឆន តែត ០,៥% ខុមែ្រហ្វលរកេឃើញថមន ៦៤,៥៣% ៃនអនកមនេឈម ះកនុងបញជ ីបន
េចញេទេបះេឆន ត េ យែឡកគ.ជ.ប រកេឃើញ ៦៥,០៣% ។ 

ករេផទ ងផទ តរ់បយករណ៍របស់ខុមែ្រហ្វល និងលទធផលបឋមរបស់គ.ជ.ប េឃើញថមន      គម្ល តភគរយ
ខុសគន តិចតចួ ឧទហរណ៍ គម្ល តខុសគន ៃនអនកេចញេទេបះេឆន តែត ០,៥%              ខុមែ្រហ្វលរកេឃើញថមន 
៦៤,៥៣% ៃនអនកមនេឈម ះកនុងបញជ ីបនេចញេទេបះេឆន ត េ យែឡកគ.ជ.ប េឃើញ ៦៥,០៣% ។ ចំែណកលទធ
ផលៃនគណបក នេយបយនីមយួ ខុមែ្រហ្វលរកេឃើញ    គម្ល តភគរយខុសពីគ.ជ.បេ្រចើនបំផុត្របមណ ១,១១% 
និងតិចបផុំត្របមណ ០,០២% ។កនុងចំេ មគណបក នេយបយ ទងំ ១០ ែដលបនចុះបញជ ីកនុងករេបះេឆន ត
េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក  ឃុំសងក ត់ ណត្តិទី ៣ េនះ គណបក ្របជជនកមពុជទទួលបនសេម្លង្របមណ ៦១,៧៧%, 
គណបក សមរង ុទីទួលបន ២០,៨១%, គណបក សិទធិមនុស ទទួលបន្របមណ ៩,៨៣%, គណបក ហ្វ៊ុនសីុនបុិច
ទទួលបន ៣,៨៧%, គណបក នេ ត្តមរណឬទធិទទួលបន ២,៩៧% និងគណបក េផ ងេទៀតរមួគន ទទលួបន 
០,៧៥% ។ េ យែឡកករគណនេចញរឯីលទធផលបឋម មគណបក របស់       គ.ជ.បវញិ គណបក ្របជជន  
កមពុជទទួលបន ៦០,៦៦%, គណបក សមរង ុទីទួលបន ២០,៤៤%, គណបក សិទធិមនុស បន ៩,៦៩%,     
គណបក ហ្វ៊ុនសីុនបុិចបន ៣,៧២%, គណបក នេ ត្តមរណ   ឬទធិបន ២,៨៦% និងគណបក េផ ងេទៀតសរុប
្របមណ ០,៧៧% ។  
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១០. ករចលូរមួរបស្់របជពលរដ្ឋ 
ចំនួនមច ស់េឆន តែដលចុះេឈម ះេបះេឆន តមនករេកើនេឡើងពីមយួឆន េំទមយួឆន  ំ េនះកេ៏ យ រែតករេកើនេឡើងៃន
្របជពលរដ្ឋ ប៉ុែន្តេបើសេងកតេមើលេទេលើភគរយមច ស់េឆន តែដលបនេចញេទេបះេឆន ត មនករថយចុះពីមយួ
ណត្តិេទមយួ ណត្តិ ករសេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វលរកេឃើញថករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក តេ់លើកទី

មយួ ឆន  ំ២០០២ ចំនួនអនកេចញេទេបះេឆន តបន្របមណ ៨៧% និងបនថយចុះដល់្របមណ ៦៧% សំ បក់រ
េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក តេ់លើកទី ២ ឆន  ំ២០០៧ េហើយេនែតថយចុះដល់្របមណ ៦៤% សំ បក់រ
េបះេឆន តឆន  ំ២០១២ ។ េនះគឺជសញញ  ែដលគួរឲយ្រពួយបរមភ អំពកីំរតិចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមនករថយចុះកនុង
ដំេណើ រករេបះេឆន ត ឬុ ចមកពីមច ស់េឆន តជួបឧបសគគកនុងៃថងេបះេឆន ត ។ េនឯករយិល័យេបះេឆន ត មច ស់េឆន ត
បនយល់ ពីករគូសសន្លឹកេឆន ត ប៉ែុន្តយ៉ងេ ច ស់មនសន្លឹកេឆន តមនិបនករ្របមណ ២% េនកនុងៃថងេបះ
េឆន ត ។ 

ខុមែ្រហ្វលរកេឃើញថមន ៤៩% ៃនអនកអតប់នេបះេឆន ត (អនកមនិមនទឹកេខម េលើ្រមមៃដ) បនេទដល់
ករយិល័យេបះេឆន ត ប៉ុែន្តពួកេគមនិ ចេបះេឆន ត េ យ រជួបឧបសគគ និងបញ្ហ មយួចំនួនដូចជ កររកេឈម ះ
កនុងបញជ ីេបះេឆន តមនិេឃើញ គម នបណ័្ណ ពត័ម៌ន រកករយិល័យមនិេឃើញ គម នឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណស្រមប់
េ្របើកនុងករេបះេឆន ត នងិមនឯក រ្រគប្់រគនែ់តខុសទិនននយ័ ។ ៣៦,៦% អនកមនិបនេបះេឆន ត (អនកមនិមនទឹក
េខម េលើ្រមមៃដ) ចងេ់ទេបះេឆន ត ប៉ុែន្តមនិបនេទេបះេឆន ត េ យ រមនិបនេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត េនឆង យពីទី
ងំ្រតូវេបះេឆន ត ជបរ់វល់កិចចករផទះ មនិបនទទលួពត័ម៌ន រថយន្តេឡើងៃថ្ល មនិបនទទួលបណ័្ណ ពត័ម៌នអនកេបះ

េឆន តមនេគ្របបថ់អតម់នសិទធិេបះេឆន ត ។ ចែំណកឯ ១៤% បនេលើកេឡើងថមនិចងេ់ទេបះេឆន ត េ យ រ 
ខជិល ជបរ់វល់កចិចករផទះ ជបរ់វល់រកសីុ/ករងរ ករេបះេឆន តមនិមន រៈសំខន ់។ 

 
១០.១ ្រស្តី 

េយង មលទធផលចុះបញជ ីេបកខជនគណបក នេយបយរបស់គ.ជ.ប ចំនួនេបកខនរឈីរេឈម ះេបះេឆន ត 
េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ណត្តិទី ៣េនះ មនករេកើនេឡើងពី ១៦% កនុងឆន  ំ២០០២ (សរុបកនុងចេំ ម ៨ 
គណបក នេយបយ) េទ ២១,៣៦% កនុងឆន  ំ ២០០៧ (សរុបកនុងចំេ ម ១២គណបក នេយបយ) េទ 
២៥,៦៤% កនុង ឆន  ំ២០១២ (កនុងចំេ ម ១០ គណបក នេយបយ) ។  
 ចំនួនេបកខនរ ី ែដល ចជបេ់ឆន តខងមុខនឹងមនិ ចេទដល់េគលេ អភវិឌ នស៍ហវត នរ៍បស់កមពុជ 
២៥% ៃនសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុេនះេទ ។ េបើ មតួេលខពីគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ្រស្តីែដលឈរ
េលខេរៀងទី ១ (គណបក នេយបយទងំ១០) មនចំនួន្របមណមនិដល់ ១% ។ 
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 េបើេទះបីជមនិទនដ់ឹងថកនុងៃថងេបះេឆន ត ចំនួន្រស្តីេចញេទេបះេឆន តមនចំននួប៉ុនម នភគរយ ប៉ុែន្ត           
ខុមែ្រហ្វលបនសិក ្រ វ្រជវចំេពះអនកែដលមនិបនេទេបះេឆន ត ពមីូលេហតុែដលមនិបនេទេបះេឆន ត ។ កនុង
េនះករសិក ្រ វ្រជវ ែដលមន្រស្តីផ្តល់បទសមភ សន្៍របមណ ៥១,១% ៃនអនកផ្តល់បទសមភ សនស៍រុប ។  

កនុងចំេ ម្រស្តីែដលមនិបនេទេបះេឆន ត មន ៥១,២% បនេទេបះេឆន ត ប៉ុែន្តបនជួបឧបសគគ ែដលកនុង
េនះភគេ្រចើនរកេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តមនិេឃើញ និងគម នឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណស្រមបប់េ្រមើឲយករេបះ
េឆន ត ។   

កនុងចំេ ម្រស្តីែដលមនិបនេទេបះេឆន ត មន ៣៧% បនេលើកេឡើងថ ចងេ់ទេបះេឆន ត ែតមនិបនេទ
េបះេឆន ត េ យភគេ្រចើនមនិបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត ។  
មន ១១,៨% កនុងចំេ ម្រស្តីែដលមនិបនេទេបះេឆន ត បននិយយថ មនិចងេ់ទេបះេឆន ត ែដលភគេ្រចើនជប់
រវល់កិចចករផទះ និងេផ ងៗ ។ 
   
១០.២ យវុជន  
 យុវជនគឺជតួអងគ យ៉ងសំខនស់្រមបក់រេបះេឆន ត េហើយេបើ មតួេលខែដលេចញេ យ គ.ជ.ប មនយុវ
ជន្របែហល ៥៤% ែដលមន យុចបព់ី ១៨ េទ ៣៥ឆន  ំ។ េទះបីយ៉ង  បនទ បព់កីរេបះេឆន ត ខុមែ្រហ្វលបន
េធ្វើករសិក ្រ វ្រជវេទេលើអនកមនិមនទឹកេខម េន្រមមៃដ ឬអនកមនិ បនេទេបះេឆន ត ែដលកនុងេនះមនយុវជន
្របមណ ៤៩,១% បនផ្តល់បទសមភ សន ៍កនុងចេំ ម ២,៥៣៦នក ់េនទូទងំេខត្ត/ ជធនី ។  
 ករសិក បនរកេឃើញពីមូលេហតុែដលយុវជនមនិបនេទេបះេឆន ត េ យកនុងេនះកនុងចំេ មយុវជនែដល
មនិបនេទេបះេឆន ត មន ៤៦,២១% បនេលើកេឡើងថបនេទេបះេឆន ត ប៉ុែន្តជួបឧបសគគ េ យកនុងេនះភគ
េ្រចើនរកេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តមនិេឃើញ នងិគម នឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណស្រមបេ់្របើកនុងករេបះេឆន ត ។  
 កនុងចំេ មយុវជនែដលមនិបនេទេបះេឆន តេនះែដរ មន ៤១,៧២% បននិយយថ ចងេ់ទប៉ុែន្តមនិបន
េទ េ យភគេ្រចើនមនិបនេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត ។  
 យុវជន្របមណ ១២,០៦% កនុងចំេ មយុវជនមនិបនេទេបះេឆន ត បននិយយថពួកេគមនិចងេ់ទេបះ
េឆន ត េ យភគេ្រចើននិយយថខជិល និងជបរ់វល់រកសីុ/ករងរ ។      
 
 
កតសំ់គល់៖ ស្រមបក់រេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ណត្តិទី ៣ េនះ ខុមែ្រហ្វលមនអនកសេងកត
ករណ៍រយៈេពលែវងចំនួន ២៥០នក ់ និងអនកសេងកតកររយៈេពលខ្លី្របមណ ៥,៦០២ នក ់ រមួទងំបុគគលិក និង
សមជកិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជតិ និងអន្តរជតិ ែដលរមួមន Center of indigenous Culture (PP), ្រកុម



របយករណ៍សេងខបស្តីពីកររកេឃើញជំុវញិដំេណើ រករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុំសងក ត់ ណត្តិទី ៣    ខុមែ្រហ្វល 
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និស តិមកពីសកលវទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច (Rule), VBNK, សមគម្រ វ្រជវ និងេលើកកំព
ស់ចបបែ់ខមរ, អងគករកមមវធិីអភវិឌ នធ៍នធនយុវជន (YRDP), អងគករេយនឌរ័ និងអភវិឌ នេ៍ដើមបកីមពុជ (GADC), 
RUPP, Disable Kong Pisey Kampong Speu, (KID), យុវជនែខមរ និងករអភវិឌ នស៍ងគម (KYSD), អងគករភូមខិញុ ំ
(MVI), អភវិឌ នភ៍ពជៃដគូកនុងសកមមភព (DPA), NPA, សមគមយុវជនែខមរ(KYA), មជឈមណ្ឌ ល្របជពលរដ្ឋេដើមបី
អភវិឌ ន ៍ នងិសន្តិភព(PDP center), Forum Syd, Vigilance, Action for environment and community, 
KKKHRU, សមគមនេ៍ដើមបអីភវិឌ ន ៍ និងករពរសិទធិមនុស េនកមពុជ (ADHOC), សមពន័ធភពេដើមបអីភរិក ធនធន
ជលផល(FACT), ភ អងេ់គ្លស និងកុំពយទរ័, ចំេរ ើន្រស្តី (Chamreoun Satrey), ្រកុម្រទ្រទងភ់ូម,ិ Cesvi 
International Organization, មជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបសំ់ បស់ហគមន ៍(CLEC) ។    


