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ការចូលរមួរបស់យុវជនក្នុងការប ោះបនន តបរជើសបរ ើស
រកុ្មរបឹក្ាឃុុំ សង្កា តន់ន ុំ២០១២ (ទុំពរ័១) 

ការរបបមើលបមើលចុំប ោះការប ោះបនន តបរជើសតុំង
តុំណាងរាស្រសតនន ុំ២០១៣ -២៨ ក្ក្ាដា ២០១៣ (ទុំពរ័៣) 

ការលុបប ម្ ោះទណ្ឌិ តជាបព់នធនាគារបចញពីបញ្ជ ី
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ការផាយរបស់ គណៈកម្មា ធិការដដើមផកីារដ ោះដនប តដោយដសរ ីនិងយុតថធិមដ៌ៅកមពុជា (ខុមហ្វ្រែល) 

ព្ពតឹថបិព្ត ខុមហ្វ្រែល 
YEAR

បលខ ៤៨ នន ុំទ១ី៤  
ខខធ្នូ នន ុំ២០១២ 

NEAK KLAOM MEUL –Observer Bulletin 

កាលបបវតតិរពឹតតិការណ៍្សុំខាន់ៗ របចុំនន ុំ២០១២ 
(ទុំពរ័១១) 



 យុវជនព្តវូ នទទលួស្គា ល់ថា ជាធនធានមយួដច៏ាំ ចស់ព្ម្មបក់ាំណតវ់ាសនា

នាថ្ថៃអនាគតរបស់ព្បដទសជាតិមួយ ជាពិដសសចីរភាព និងគុណភាពថ្នដាំដណើ រការ

ព្បជាធិបដតយយ ដរើយកត្តថ ហ្វដលនាឱ្យយុវជនកានហ់្វតម្មនតថ្មៃនដោ យហ្វថមដទៀត

ដនាោះគ ឺ ព្កមុយុវជនទាំងដនោះអាចម្មនឥទនពិលដល់លទនផលដនប តហ្វដលជាបពុែដរតុថ្ន

ការដរៀបចាំរោឌ ភ ិល នងិដោលនដោ យ។    

 សព្ម្មបក់ារដ ោះដនប តឃុាំ-សង្កា តន់ប ាំ២០១២ដនោះ ោ៉ា ងដោចណាស់ ម្មនយុវ-

ជនចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប ត ១,២ លាននាក ់ហ្វដលជាអបកដ ោះដនប តដលើកទមីយួ។ កត្តថ ដនោះ

ដរើយ នដធែើគណបកសនដោ យនានាដធែើសកមាភាពដដើមផទីកទ់ញចាំណាបអ់ារមាណ៍

ពពី្កមុដនោះ និងដដើមផឲី្យពកួដគកាៃ យដៅជាកម្មៃ ាំងនដោ យកបុងការដ ោះដនប តោាំព្ទដល់

គណបកសខៃួនកបុងការដ ោះដនប តនប ាំ២០១២កនៃងមក នងិនប ាំ២០១៣ខាងមខុ។ គណបកស

សាំខាន់ៗ  ហ្វដលម្មនអាសនៈកបុងរដឌសភា  នដរៀបចាំចលនា ឬរចនាសម្ពននយុវជនគណបកសរបស់ខៃួន។ ជាកហ់្វសថងគណបកស

ព្បជាជនកមពុជា នបដងាើតចលនាយុវជនព្បតកិមាររ្ស។ ចលនាយុវជនរបស់គណបកសព្បជាជនកមពុជា ម្មនការចូលរមួ

ដកឹនាាំដោយកូនព្បសុរបស់ដលាកនាយករដឌម្នថ ីនងិកូនម្នថនីដោ យសាំខាន់ៗ របស់គណបកសព្បជាជនកមពុជា ហ្វដល

ព្សបត្តមឋានៈឪពុកម្មថ យហ្វដលម្មនតនួាទជីានខ់ពស់កបុងគណបកសនដោ យ នងិកចិចការរដឌ។ ជាកហ់្វសថង កាលពីថ្ថៃទ៧ី ហ្វខ

ឧសភា នប ាំ២០១២ ដលាកវរៈដសនយីព្ត ីរ ុន ម្ម៉ា នី កូនព្បសុរបស់ដលាកនាយករដឌម្នថ ីនងិជាសម្មជកិព្កមុការង្ករគណៈ 

កម្មា ធកិារកណាថ លចុោះជយួ រាជធានភីបាំដពញដលើការង្ករយុវជនគណបកសព្បជាជនកមពុជា  នចូលរមួកបុងពធិសីាំដណោះសាំណា-

លជាមយួយុវជន និងនសិសតិអុសី្គៃ មដៅកបុងរាជធានភីបាំដពញ។ សកមាជនជាយុវជនរបស់គណបកសព្បជាជនកមពុជាព្តវូ ន

ផសពែផាយត្តមរយៈទូរទសសន ៍នងិវទិយុោ៉ា ងដព្ចើន ត្តាំងពកីចិចការមនុសសធមដូ៌ចជាការផថល់្ម ររូតដល់ការង្ករអភវិឌ្ណ។ 

ជាកហ់្វសថង សព្ម្មបក់ារដ ោះដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា តអ់ាណតថទិ៣ី 
នប ាំ២០១២កនៃងមកដនោះ អបកដចញដៅដ ោះដនប តម្មនព្បម្មណហ្វត ៦៤% ថ្នចាំននួអបក
ដ ោះដនប តសរបុ កបុងបញ្ជ ីដ ោះដនប ត ៩,២០៣,៤៩៣នាក។់ កបុងចាំននួអបកដ ោះដនប តរាប់
លាននាកដ់នោះ យុវជនហ្វដលម្មនអាយុព ី១៨នប ាំ ដល់ ៣៥នប ាំ ម្មនររូតដល់ ៥៤%។ 

ការចូលរមួរបសយ់វុជនក្នងុការប ោះបនន ត 
ប្ជើសបរ ើស្ក្ុម្បកឹ្ាឃុុំ-សង្កា ត់នន ុំ២០១២ 
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អ្តថបទបនោះ គឺ នមក្ពីការសិក្ា

របស់ខុមខស្ររវល បៅបលើការចូលរមួ

របស់យុវជនក្នុងកិ្ចចការនបោ យ 

និងការប ោះបនន តរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ-

សង្កា តន់ន ុំ២០១២ក្នលងមក្ រមួទុំង

ការអ្នុវតតសិទធបិ ោះបនន ត ការជាប់

បនន តរបស់យុវជនជារកុ្មរបឹក្ាឃុុំ-

សង្កា ត ់ សក្មមភាពរបស់គណ្បក្ស

នបោ យ និងអ្ងគការសងគមសីុវលិ 

ទក្ទ់ងនឹងយុវជនក្នុងការង្ករប ោះ

បនន ត និងនបោ យ។  



គណបកសសមរងសុ ីគណបកសសិទនមិនុសស គណបកសរែ ើនសិុនបុចិ នងិគណ
បកសនដរាតថមរណឫទន ិក ៏នបដងាើតចលនាយុវជនរបស់គណបកសខៃួនផងហ្វដរ។ ររូត
មកដល់ដពលដនោះគណបកសនដោ យទាំងអស់ដៅមនិទនម់្មនសញ្ញដ ណអែជីាដុាំ
កាំភនួ ឬ នហ្វចងដៅកបុងដោលនដោ យគណបកសទាំងដនាោះ ដោយគិតគូរអាំពី
ផលព្បដោជន ៍នងិផថល់ឱ្កាសសព្ម្មបយុ់វជន ដដើមផទីទលួ ននូវឋានៈ នងិតនួាទី
កបុងគណបកសដៅដ ើយដទ ដព្ៅហ្វតពកីារអសូទញយុវជនឲ្យដធែើសកមាភាព នងិដ ោះ
ដនប តោាំព្ទគណបកសខៃួនប៉ាដុណាត ោះ។ ដទោះបីជាមនិទនម់្មនតដួលខពិតព្ កដពី
ចាំននួយុវជនឈរដ ា្ ោះដ ោះដនប ត នងិយុវជនជាបដ់នប តកបុងការដ ោះដនប តដព្ជើស
ដរ ើសព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា តន់ប ២០១២ ហ្វតជាកហ់្វសថងយុវជនជាដព្ចើន នចបដ់ផថើម
ង្កកមកចបអ់ារមាណ៍កចិចការនដោ យ ត្តមរយៈការចូលរមួជាសម្មជិកសកមា
របស់គណបកសនដោ យ ដរើយ នចូលរមួកបុងយុទននាការដោសនាដ ោះដនប ត
ោ៉ា ងគព្គកឹគដព្គងជាងការដ ោះដនប តឃុាំ-សង្កា តអ់ាណតថមិនុ។  

 

ទុំពរ័ ២ 

បៅក្នុងដុំណាក្ពិ់និតយបញ្ជ ីប ម្ ោះ  
និងចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តនន ុំ២០១១ 
ខុមខស្ររវល នរក្បឃើញថា បៅ
មានយុវជនរគបអ់ាយុប ោះបនន ត
មយួចុំននួមនិ នបៅចុោះប ម្ ោះ
ប ោះបនន ត បបើបទោះជាលទធផលនន
ការចុោះប ម្ ោះរបស់ គ.ជ.ប បធ្វើ ន
បលើសខផនការណ៍្ក្ប៏ដាយ។ មូល
បរតុសុំខានម់យួចុំននួខដលរកុ្ម
បនោះមនិ នចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តរមួ
មាន មនិមានឯក្សារបញ្ជជ ក្អ់្តត
សញ្ជា ណ្ មនិចបអ់ារមមណ៍្ និង
មនិយល់ពីសារៈសុំខានន់នការប ោះ
បនន ត ខវោះពត័ម៌ាន អ្ស់ជុំបនឿនឹង
ការប ោះបនន ត និងចុំណាក្រសកុ្ជា
បដើម។ តមការសបងាតចុំប ោះឃុុំ-
សង្កា តម់យួចុំននួ នរក្បឃើញថា
មានយុវជនមក្ចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត
ខដលមានចុំននួតិចបនាោះរមួមាន 
បខតតក្ុំពងន់ន ុំង បខតតរពោះសីរនុ 
បខតតក្ុំពងច់ម បខតតក្ុំពងស់ពឺ បខតត
រពោះវហិារ បខតត តដ់ុំបង និងបខតត
បនាទ យមានជយ័ជាបដើម។ 

អ្នក្សារពត័ម៌ានសមាា សន ៍យុវជនមាន ក្ ់ជា មស្រនតកីារោិល័យ 
បរៀបចុំការប ោះបនន ត ក្នុងរាជធានីភនុំបពញ (កាលពីនងៃទ០ី៦ ខខ
មងុិនា នន ុំ២០១២) / របូភាព ៖ សួង បសឿន 

ត្តមរយៈការសដងាតដោយ ខុមហ្វ្រែល ទកទិ់នដៅនងឹការដោសនាដ ោះដនប តនាដពល
កនៃងមកដនោះ ដឃើញថា សកមាភាពដោសនានដោ យរបស់គណបកសព្បជាជនកមពុជា សព្ម្មប់
យុវជនព្តវូ នផលិត នងិចតហ់្វចងដ ើងជាលកខណៈកាំស្គនថដព្ចើនជាងការផសពែផាយជាស្គរនដោ
 យដៅកានអ់បកោាំព្ទរបស់ខៃួន។  គណបកសព្បជាជនកមពុជា នបង្កា ញយុវជនហ្វដលជាអបកោាំព្ទ
របស់ខៃួនោ៉ា ងដព្ចើនសននកឹសនាន ប ់ ត្តមរយៈយុទននាការ នងិព្បពន្នផសពែផាយ ដោយការព្បមលូផថុ ាំ
យុវជនមកពបីណាថ ញ ព្កមុការង្ករដៅថាប កឃុ់ាំ ព្សុក ដខតថ រាជធានី រាបទ់ាំងម្នថរីាជការ សិសស 
នសិសតិ នងិត្តរាសិលផោះ។ ចាំហ្វណកគណបកសព្បនាំង គណបកសសមរងសុ ីនងិគណបកសសិទនមិនុសស 
 នង្កកមកចបយ់កអបកោាំព្ទ ជានសិសតិមោវទិាល្យ នងិយុវជនហ្វដលជាកមាករដធែើការដៅដរាង
ចព្កកាតហ់្វដរ ដោយស្គរយុវជនទាំងដនាោះ ចង ់នការោាំព្ទពអីបកនដោ យព្ស្គប ់ នងិរ ាំពងឹទុក
កបុងការផ្លៃ ស់បថូររដបៀបដកឹនាាំបចចុបផនប។ អបកសកមាជនកបុងការដោសនា គភឺាគដព្ចើនសុទនហ្វតជាយុវ
ជន ហ្វដលមកពតី្តម វទិាល្យ មោវទិាល្យ ស្គកលវទិាល្យ នងិបណាថ ញយុវជនរបស់គណ
បកសដរៀងខៃួន។ គណបកសព្បនាំង នយកចតិថទុកោកន់ងឹខៃមឹស្គរនដោ យ ទដិតៀនរាជរោឌ ភ-ិ  
 ល នងិគណបកសព្បជាជនកមពុជា ហ្វដលអាចទកទ់ញយុវជន ដូចជា បញ្ញា ព្ពាំហ្វដន ធនធានធមា-
ជាត ិការអបរ់ ាំ យុវជនចាំណាកព្សុក យុវជនជាកមាករកាតដ់ដរ នងិបញ្ញា ព្ កហ់្វខតចិជាដដើម។ គណ- 
បកសសិទនមិនុសស នដលើកដោលនដោ យសព្ម្មបក់ារដឹកនាាំរោឌ ភ ិល ដោយផថល់ឥណទន
ដល់យុវជនកបុងការបនថការសិកា។ គណបកសនដោ យដថ្ទហ្វដលចូលរមួព្បហ្វជងសព្ម្មបក់ារដ ោះ
ដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា តន់ប ាំ២០១២ ក ៏នដឆៃៀតដគៀងគររកអបកោាំព្ទជាយុវជនដៅ
ព្គបទី់កហ្វនៃងហ្វដលជាព្កមុដោលដៅ ប៉ាហុ្វនថ នទកទ់ញយុវជនតិចជាងគណបកសព្បជាជនកមពុជា 
នងិគណបកសព្បនាំង។  

តបៅទុំពរ័៤  



 ការព្បកួតព្បហ្វជងសព្ម្មបក់ារដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថនប ាំ២០១៣ ោកដូ់ច

ជាកានហ់្វតត្តនតឹងខាៃ ាំងដ ើង។ គណបកសសិទនិមនុសស នងិគណបកសសមរងសុ ី នរមួបញ្ចូ លោប

ជាគណបកសថាីមយួហ្វដលម្មនដ ា្ ោះថា “គណបកសសដ្ង្កា ោះជាតិ ឬ CNRP” ដរើយគណបកសថាី
ដនោះក ៏នចុោះដ ា្ ោះ នងិទទួលស្គា ល់ដោយព្កសួងមោថ្ផធ។ ការលុបដ ា្ ោះដមដឹកនាាំគណ

បកសសមរងសុ ី គឺដលាក សម រងសុ ី ដោយព្កុមព្បឹកាសង្កា តប់ឹងរាាំង ដព្កាមដលស ព្បធានគណ

បកសជាំទស់ជាទណឍិ ត  នបង្កា ញពីការរ ាំដលាភអាំណាចថ្នការអនុវតថចាបរ់បស់ គ.ជ.ប។ 

សម្មសភាព គ.ជ.ប អាណតិថថាី ព្តូវ នហ្វតងត្តាំងដោយមនិខែល់ដល់សាំដណើ របស់គណបកស

នដោ យមនិកានអ់ាំណាច ដរើយ នោកស់ម្មសភាពថាដីនោះឱ្យសទិតដព្កាមការរោិះគន ់ និងមនិម្មនទាំនុកចិតថពីឯករាជ

ភាពកបុងការបាំដពញមុខង្ករ។ សាំពាធពសីរគមនអ៍នថរជាតិ ដលើការកាំហ្វណទព្មងក់ារដ ោះដនប តដៅកមពុជា និងការសព្មប

សព្មួលឱ្យដមដឹកនាាំគណបកសជាំទស់ នព្ត បចូ់លរមួដាំដណើ រការដ ោះដនប ត។  

 ដលាក សម រងសុ ី ព្តូវ នតុលាការកាតដ់ទសកាំ ាំងមខុឱ្យជាបព់នននាោររយៈ

ដពល១០នប ាំ ពបីទ បាំផ្លៃ ញព្ទពយសមផតថិស្គធារណៈ បទញុោះញង ់ និងបទហ្វកៃងបនៃាំឯក

ស្គរ។ កបុងដពលដធែើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីដ ា្ ោះអបកដ ោះដនប តនប ាំ២០១២ ហ្វដលម្មនអបក

ម្មនសិទនិដ ោះដនប តកបុងបញ្ជ ីផៃូវការព្បម្មណជាង ៩លាន ៧ហ្វសននាក ់ដៅចូលរមួដ ោះ

ដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថនប ាំ២០១៣ ដមដឹកនាាំគណបកសជាំទស់ ដលាក សម រងសុ ី

ព្តូវ ន គ.ជ.ប សដព្មចលុបដ ា្ ោះដចញពីបញ្ជ ីដ ា្ ោះអបកដ ោះដនប តនប ាំ២០១២ដនោះ។ 

សរភាពអនថរសភាហ្វដលជាអងាការនិតបិញ្ដតដិធ៏ាំមយួដៅដលើពិភពដលាក  នដចញ

ដសចកថីហ្វថៃការណ៍កាលពីថ្ថៃទី០៣ ហ្វខវចិឆិកា នប ាំ២០១២ ដនោះ សូមឱ្យដលាកនាយករដឌ

ម្នថី រ ុន ហ្វសន យកករណីដលាក សម រងសុ ី  មកដោោះព្ស្គយ ដរើយយល់ព្ពមឱ្យ

ដលាក សម រងសុ ី វលិចូលព្សុកដដើមផ ីនចូលរមួកបុងការដ ោះដនប តជាតិខាងមុខដនោះ ។ 

សរភាពអនថរសភា នសាំណូមពរឱ្យយកបញ្ញា ដនោះ មកជហ្វជកជាស្គធារណៈព្បដសើរ

ជាជាងដោោះព្ស្គយត្តមព្បពន្ឌតុលាការ។   

ការ្បបមើលបមើលចុំប ោះការប ោះបនន ត 
ប្ជើសតុំងតុំណាងរាស្រសតនន ុំ២០១៣ (២៨ ក្ក្ាដា ២០១៣) 

ការប ោះបនន តបរជើសតុំង
តុំណាងរាស្រសត អាណ្តិតទី៥     
នឹងរបរពឹតតិបៅបៅ 

នងៃទ២ី៨ ខខក្ក្ាដា នន ុំ២០១៣ 

រព
ឹតត ិប
រត
 ខុ
មខ
ស្ររ
វល

 
អ្នក្
ឃ្
លុំបម
ើល
 បល
ខ 
៤៨

 

ចាបស់តីពីគណ្បក្សនបោ យ

បៅក្មពុជា  នបងាភាពលុំ ក្

ដល់គណ្បក្សងមីខដលបក្ើតប ើង

បដាយសារការរមួបញ្ជូ លគាន រវាង

គណ្បក្សជាបប់នន ត។ បៅក្នុង

ក្រណី្គណ្បក្សណាមយួទទួល

 នអាសនៈ មានការរមួបញ្ចូល

គាន ជាគណ្បក្សងមីមយួបទៀត 

បរើយ នរ ុំលាយគណ្បក្សរបស់

ខលួនបចល បនាោះចុំនួនអាសនៈ

របស់គណ្បក្សខដលជាបប់នន ត

នឹងរតវូ តប់ងផ់ងខដរ។ 

ទុំពរ័ ៣ 

តបៅទុំពរ័ ៦ 



 

ដោងត្តមការសិកាព្ស្គវព្ជាវអបកមនិ នដៅដ ោះដនប តរបស់ ខុមហ្វ្រែល ដៅបនាធ បពី់ការដ ោះដនប ត កបុងចាំដណាមអបកម្មន
សិទនដិ ោះដនប ត ២,៥៣៦នាក ់ ហ្វដលកបុងដនាោះម្មនយុវជន ៤៩.១%  នរកដឃើញថា មនិ នដៅដ ោះដនប ត។ ការសិកាក ៏នរក
ដឃើញហ្វដរថា កបុងចាំដណាមយុវជនហ្វដលមនិ នដ ោះដនប តដនាោះ ម្មន ៤៦.២១%  នដៅដ ោះដនប ត ប៉ាហុ្វនថជបួឧបសគា ដោយភាគ
ដព្ចើនរកដ ា្ ោះកបុងបញ្ជ ីដ ោះដនប តមនិដឃើញ នងិោា នឯកស្គរបញ្ញជ កអ់តថសញ្ញដ ណ សព្ម្មបដ់ព្បើកបុងការដ ោះដនប ត។ ៤១.៧២% ម្មន
បាំណងចងដ់ៅដ ោះដនប តប៉ាហុ្វនថមនិ នដៅ ដោយភាគដព្ចើនមនិ នដៅចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប ត។ ១២.០៦% មនិចងដ់ៅដ ោះដនប ត 
ដោយភាគដព្ចើនដលើកដ ើងថាខជលិ ជាបរ់វល់ការង្ករ/ការសិកា នងិមនិដងឹថាដៅដ ោះដនប តដដើមផអីែជីាដដើម។   

លទនផលជាផៃូវការថ្នការដ ោះដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា តរ់បស់គណកម្មា ធិការដរៀបចាំការដ ោះដនប ត (គ.ជ.ប) ចុោះ
ថ្ថៃទ២ី៤ ហ្វខមថុិនា នប ាំ២០១២ ខុមហ្វ្រែល រកដឃើញថា យុវជនហ្វដលម្មនអាយុចដនាៃ ោះពី២៥ ដល់៣៥នប ាំ  នជាបដ់នប តជាព្កមុ
ព្បកឹាឃុាំ-សង្កា តច់ាំននួ ៦១៥នាក ់(្សថី ២៩៣នាក)់ ដសាើនងឹ៥%ថ្នចាំននួព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា តស់របុចាំននួ១១,៤៥៩នាក ់ភាគដព្ចើន
ជាយុវជនដៅត្តមបណាថ ដខតថ នងិដោយហ្វ កយុវជនជាបជ់ាព្កមុព្បឹកាឃុាំ-សង្កា តដ់ៅរាជធានីភបាំដពញម្មន ៤៤នាក ់ឬ ៦.៩៩% ថ្ន
ចាំននួព្កមុព្បកឹាសរបុ។ តដួលខខាងដលើដនោះដបើដយើងសិកាអាំពចីាំននួយុវជនហ្វដល នជាបជ់ាព្កមុព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត ់ត្តមគណបកស
នដោ យនមីយួៗ ថ្នចាំននួយុវជនសរបុហ្វដល នជាបជ់ាព្កមុព្បឹកាឃុាំចាំននួ៦១៥នាក ់ ដយើងសដងាតដឃើញថាគណបកសព្បជាជន
ម្មនយុវជនជាបជ់ា ព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា តច់ាំននួ៤២៣នាក ់ ដសាើ៣.៦៩% ហ្វដលកបុងដនាោះ១៦នាក ់នជាបជ់ាដមឃុាំ-សង្កា ត ់ (្សថី៧
នាក)់ គណបកសសមរងសុចីាំននួ១៤៥នាក ់ ដសាើ១.២៦% ហ្វដលកបុងដនាោះ២នាកជ់ាដមឃុាំ-សង្កា ត ់  (្សថី១នាក)់ គណបកសសិទនមិនុសស
៣៩នាកជ់ាបជ់ាសម្មជិកព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា ត ់ ដសាើ០.៣៤% គណបកសរែ ើនសិុនបុចិ៤នាកជ់ាបជ់ាសម្មជិកព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា ត ់
ដសាើ ០.០៣% គណបកសនដរាតថមរណរទិនមិ្មនហ្វត១នាកជ់ាបជ់ាសម្មជិកព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា ត ់ និងគណបកសសមពន្នដដើមផពី្បជាធបិដត
យយម្មនចាំននួ ៣នាកជ់ាសម្មជកិព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា ត ់ ដសាើ០.០២%។ គរួបញ្ញជ កហ់្វដលថាដៅកបុងនប ាំ២០០៧ ម្មនព្កមុព្បកឹាឃុាំ 
សង្កា តជ់ាយុវជន (អាយុដព្កាម ៣០នប ាំ) ហ្វតចាំននួ ១៦៣នាកប់៉ាដុណាត ោះ នជាបដ់នប ត ហ្វដលដសាើនងឹ ១.៤៣% ថ្នចាំននួព្កមុព្បកឹា
សរបុ ១១,៣៥៣នាក។់ កបុងរយៈកាលកនៃងមកដៅមនិទនម់្មនអបកតាំណាងរា្សថជាយុវជនដទ។ 

ទុំពរ័ ៤ 

ដបើដទោះបជីាយុវជនម្មនសមតទភាព នងិបញ្ចបក់ារសិកាបរញិ្ញដ បព្តកបុងជាំនាញបដចចកវទិាថាីៗ  ហ្វតការផថល់ឱ្កាសដល់យុវជន
ចូលរមួការង្ករកបុងព្កមុព្បកឹាឃុាំ សង្កា តដ់ៅតចិតចួដៅដ ើយ។ យុវជនហ្វដលជាបជ់ាសម្មជិកព្កមុព្បកឹាឃុាំ-សង្កា ត ់ ដដើមផជីយួ បដព្មើ
កចិចការរដឌ លមលូោឌ ន គដឺៅម្មនចាំននួតចិតចួ ប៉ាហុ្វនថចាំននួសម្មជកិព្កមុព្បកឹាឃុាំ សង្កា តជ់ា យុវជន នដកើតដ ើងដព្ចើនជាង
អាណតថមិនុ។ យុវជនព្តវូ នដលើកទកឹចតិថ ដោយគណបកសនដោ យ និងអងាការសងាមសីុវលិ ដដើមផ ីនចូលរមួកបុងការង្ករ
នដោ យ នងិដ ោះដនប ត ប៉ាហុ្វនថតនួាទរីបស់យុវជនដៅម្មនកព្មតិកបុងការបដព្មើកចិចការនដោ យដៅដ ើយ។ ចលនាយុវជនរបស់
គណបកសនដោ យមនិទនម់្មនរចនាសម្ពនន នងិដោលនដោ យជាកល់ាក ់ នងិមនិទនម់្មនលទនភាពកបុងការោកឥ់ទនពិលដៅ
ដលើការសដព្មចចតិថរបស់គណបកសនដោ យដទ។ យុវជន នដចញដៅដ ោះដនប តកបុងនប ាំ២០១២ អាចម្មនចាំននួតចិជាង ៦៥% 
ដព្ពាោះពកួដគ នជបួឧបសគាដព្ចើន។ ការបនថជព្មញុ នងិដលើកកមពស់ឲ្យយុវជនឲ្យម្មនការយល់ដងឹហ្វផបកនដោ យជាដរឿងសាំខាន ់
ដរើយការបណថុ ោះបណាថ ល នងិការផសពែផាយពត្ម៌្មនត្តមបដចចកវទិាទាំដនើបៗនាសមយ្ថាដីនោះ ដដើមផដីលើកកមពស់ចាំដណោះដឹងរបស់យុវ
ជនអាំពសី្គរៈសាំខានថ់្នការដ ោះដនប តរតឹហ្វតម្មនស្គរៈសាំខានហ់្វថមដទៀត។ ជាមយួោប ដនោះ ភាគីពាកព់ន្នជាពិដសសគណបកសនដោ-
 យព្តវូបងាឲ្យម្មនបរោិកាសង្កយព្សួលឲ្យយុវជន នចូលរមួកបុងវស្ិយដោ យឲ្យកានហ់្វតទូលាំទូលាយ  ដោយដរតុថាពកួដគ
នងឹកាៃ យជាអបកដងឹនាាំជាំនានដ់ព្កាយ និងជាថ្ដគូដដើរតនួាទោី៉ា ងសាំខានក់បុងការចូលរមួដលើកកមពស់នូវការអភវិឌ្ណនជ៍ាត៕ិ 

ការចូលរមួរបស់យុវជនក្នុងការប ោះបនន តបរជើសបរ ើសរកុ្មរបឹក្ាឃុុំ សង្កា តន់ន ុំ២០១២ (បញ្ចប)់ 



  ដៅថ្ថៃទី ២៧ ហ្វខតុលា 
នប ាំ២០១២  ព្កុមព្បឹកាសង្កា ត់
បឹងរាាំង  នសដព្មចលុប
ដ ា្ ោះដលាក សម រងសុ ីដចញពី

បញ្ជ ីដ ោះដនប តនប ាំ២០១២ 
ហ្វដលម្មនសដមៃងោាំព្ទរបស់
សម្មជិកព្កុមព្បឹកាសង្កា ត់
ចាំនួន ៥រូប ដលើ ៧រូប ដោយ
ហ្វផែកដលើម្មព្ត្ត ៥០ថាី ថ្នចាប់
សថីពីការដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំង
តាំណាងរា្សថ និងស្គលដឺកា
តុលាការកាំពូល  ដលខ៣២ ចុោះ
ថ្ថៃទី០១ ហ្វខមនីា នប ាំ ២០១១ 
កបុងករណីថា ជនហ្វដលម្មន
ដទសោា នសិទនិម្មនដ ា្ ោះកបុង

បញ្ជ ីដ ោះដនប ត។ ដលាក ជួង ជូងី ហ្វដលជាដមធាវរីបស់
ដលាក សម រងសុ ី  នបថឹងជាំទស់ដៅនឹងដសចកថីសដព្មច
របស់ព្កុមព្បឹកាសង្កា តប់ឹងរាាំងខណឍ ដូនដពញ រាជធានី
ភបាំដពញ ដៅព្កុមព្បឹកាជាំនុាំជព្មៈ គ.ជ.ប ទក់ទងដៅនឹង
ស្គលដីកាដលខ ៣២ ចុោះថ្ថៃទី ០១ ហ្វខមនីា នប ាំ ២០១១ 
របស់តុលាការកាំពូល មនិព្តូវ នអនុវតថដោយតុលាដនោះដៅ
ដ ើយ ម្មព្ត្ត៥០ថាីថ្នចាបស់ថីពីការដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំង
តាំណាងរា្សថ ហ្វចងហ្វតអាំពីការចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប ត ការលុប
ដ ា្ ោះដលាក សម រងសុ ីដចញពីបញ្ជ ីដ ោះដនប តគឺព្តូវហ្វផែកដលើ
ដសចកថីហ្វណនាាំរមួសថីពីការពព្ងឹងការពិនិតយបញ្ជ ីដ ា្ ោះ និង
ចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប តដលខ ០២៧ សណន ចុោះថ្ថៃ ០៣ 

  ជាទូដៅការបថឹងជាំទស់ឲ្យដកដ ា្ ោះដចញពីបញ្ជ ីដ ោះដនប តដោយស្គរបញ្ញា សញ្ញដ តិ និងអាយុ ជាលកខខណឍ ចាំ ច់ោចខ់ាត 
ហ្វដលម្មនហ្វចងកបុងបទោឌ នលិខិតតូបករណ៍អនថរជាតិសថីពីសិទនិដ ោះដនប ត និងឈរដ ា្ ោះដ ោះដនប ត។ ប៉ាុហ្វនថសព្ម្មបល់កខខណឍ ម្មនទី
លាំដៅ ទណឍិ តជាបព់នននាោរ ឬ ជនវកិលចរកិ ជាលកខខណឍ  ហ្វតមនិោចខ់ាត។ ម្មននយ្ថាការបថឹងជាំទស់ដលើជនណាម្មប ក់កបុង
លកខខណឍ ដនោះអាចមនិឲ្យអនុវតថ គ.ជ.ប ក ៏នយល់អាំពីបញ្ញា ដនោះហ្វដរ ដព្ពាោះកនៃងមកហ្វតពនយល់ថា គ.ជ.ប អនុវតថត្តមចាប ់ដរើយ 
គ.ជ.ប ោា នសិទនដិកដ ា្ ោះនរណាម្មប ក ់នដទ សូមផដី ា្ ោះសធួនដចញពីបញ្ជ ីដ ោះដនប តកបុងកាំ ុងដពលចុោះដ ា្ ោះ។ 

តុលាការកាំពូលអាចនឹងពយួរ
ការអនុវតថដទសករណីដលាក 
សម រងសុ។ី 

  ចាបអ់នុញ្ញដ តឲ្យបថឹង
ជនណាម្មប ក ់នលុោះព្ត្តហ្វត
ជនដនាោះមនិម្មនលកខខណឍ
ព្គបព់្ោន់ត្តមការតព្មូវថ្ន
ម្មព្ត្ត៥០ ថ្នចាប់ដ ោះដនប ត
ដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថ 
ហ្វដលសុាំចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប ត។ 
នីតិវធិី និងដសៀវដៅហ្វណនាាំ

របស់ គ.ជ.ប  នអនុញ្ញដ តជន
ណាម្មប កអ់ាចបថឹងជាំទស់ដៅនឹង
អបកហ្វដលម្មនដ ា្ ោះកបុងបញ្ជ ី
ដ ោះដនប ត ហ្វដលជនដនាោះោា ន
សិទនិចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប តដោយ
សទិតកបុងស្គទ នភាពជាបព់នននា
ោរ ប៉ាុហ្វនថោា ននីតិវធិី និងការ
ហ្វណនាាំឲ្យបថឹងជាំទស់ដកសិទនិ
ដ ោះដនប តដោយដកដ ា្ ោះ
ដចញពីបញ្ជ ីដ ោះដនប តដព្ពាោះជន
ដនាោះជាទណឍិ តជាបព់នននាោរ។     

 ហ្វខកញ្ញដ  នប ាំ ២០១០ របស់ គ.
ជ.ប ប៉ាុហ្វនថព្កុមព្បឹកាសង្កា ត់
បឹងរាាំង មនិម្មនលិខិតបញ្ញជ ក់
ពីការដករូតសិទនិដ ោះដនប ត
ដលាកសម រងសុ។ី ករណីរបស់
ដលាកសម រងសុ ី កាំពុងហ្វតព្តូវ
 នចតក់ារត្តមនីតិវធិីដោយ
តុលាការកាំពូលដលើ    បណថឹ ង
ដសើដរ ើ, ការចតហ់្វចងការអនុវតថ
ស្គលដីកាតុលាការកាំពូល
របស់ព្កុមព្បឹកាសង្កា តប់ឹង
រាាំងមនិព្តូវត្តមគតិចាប,់ និង

ការលបុឈ ម្ ោះទណ្ឌ ិតជាបព់នធនាគារឈចញពីបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ តឈោយររុមររឹរា
ឃុុំ សង្កា ត ់និងការសុំឈរចរបសគ់.ជ.ប ៖ ខ្វោះចាប ់និងប ោះពាលស់ិទធិឈ ោះឈនោ ត រព
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ដសចកថីសដព្មចរបស់ព្កុម
ព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត ់ និង      
គ.ជ.ប ោកដូ់ចជាខែោះមូល
ោឌ នព្កបខណឍ ចាប ់និងនីតិ
វធិីជាកល់ាក ់ហ្វចងពកីារលុប
ដ ា្ ោះអបកម្មនសិទនិដ ោះ
ដនប តហ្វដលព្តូវ នតុលាការ
ផថនាធ ដទសដផសងពបីទដលាើស
ដ ោះដនប តដចញពបីញ្ជ ីដ ោះ
ដនប ត កបុងករណីពដិសស ឬ
ព្បចាំនប ាំដនាោះដ ើយ ។ 

ទុំពរ័ ៥ 

តបៅទុំពរ័៩ 



ទុំពរ័ ៦ 

ដលាក អុឹម សួសឋី ព្បធាន គ.ជ.ប 
 នម្មនព្បស្គសនក៍បុងកិចចព្បជុាំមយួ ដៅថ្ថៃ
ទី៦ វចិឆិកា ២០១២ ថា ដទោះបីពុាំម្មនវតថ
ម្មនគណបកសព្បនាំងចូលរមួការដ ោះដនប ត
ថាប កជ់ាតិនប ាំ២០១៣ កដ៏ោយ កក៏ារដ ោះ
ដនប តនឹងព្បព្ពឹតថិដៅជាធមាត្ត។ ការបង្កា ញ
ជាំររមនិខាែ យខែល់ពីវតថម្មន ឬកងែល់របស់
គណបកសជាំទស់ ឬដចញមុខការពារគណ-
បកសកានអ់ាំណាចហ្វតងព្តូវ នបង្កា ញជា

ស្គធារណៈដោយ គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចាំការដ ោះដនប តដនោះ ហ្វដល
ជាំរញុឱ្យគណបកសជាំទស់កានហ់្វតមនិទុកចិតថដលើស្គទ បន្ឯករាជយហ្វដល
ម្មនភារៈដរៀបចាំការដ ោះដនប តជាតិមយួដនោះ។  

គណបកស សម រងសុ ី និងគណបកសសិទនិមនុសស ធាៃ បទ់មទរ
ដសបើសុាំឱ្យម្មនការផ្លៃ ស់បឋូរសម្មសភាពដឹកនាាំ គ.ជ.ប ថាី ដដើមផបីង្កា ញពី
តម្មៃ ភាព និងយុតថិធមដ៌ៅកបុងការដរៀបចាំការដ ោះដនប តជាតិនប ាំ២០១៣។ 
ការទមទរឱ្យម្មនកាំហ្វណទព្មងក់ារដ ោះដនប ត និងការផ្លៃ ស់បឋូរសម្មស
ភាព គ.ជ.ប ថា ី ម្មនតុលយភាពដៅព្គបល់ាំោបថ់ាប ក ់ ហ្វដលម្មនការ
ហ្វតងត្តាំងពីគណបកសសាំខានដ់ៅកបុងរដឌសភា។ កាលពីដពលកនៃងមកក៏
ម្មនការដលើកដ ើងដោយសរគមនអ៍នថរជាតជិាដព្ចើន។   

ម្មនការប៉ាុនប៉ាងរមួបញ្ចូ លនូវគណបកសទាំងពីរដនោះ ្នដៅរកការ

ដ ោះដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កុមព្បឹកាឃុាំសង្កា ត ់នបរាជយ្ ដោយស្គរហ្វត

ម្មនជដម្មៃ ោះរវាងសដមថចព្កុមព្ពោះនដរាតថម រណឫទន ិ ហ្វដលជាព្បធានគណ

បកសជាតិនិយម និងឯកឧតថម ញឹក ប ុនថ្ឆ ជាព្បធានគណបកសរែ ើនសិុន

បុិច។ ដទោះជាោ៉ា ងណា បនាធ បពី់ការដ ោះដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កុមព្បឹកា

ឃុាំ-សង្កា តម់ក អគាដលខាធិការគណបកសជាតិនិយម  នជព្មុញឱ្យ... 

ទាំងដនោះអាចនឹងនាាំឱ្យម្មនការព្បកួតព្បហ្វជង

កានហ់្វតខាៃ ាំង និងភាពព្បឈមមយួចាំដពាោះ

គណបកសព្បជាជនកមពុជា ហ្វដលបចចុបផនបម្មន

សដមៃងដលើសលុបព្ពមទាំងគណបកសជាំទស់

បចចុបផនបហ្វដលអាចនឹង តប់ងស់ដមៃងដនប ត

សព្ម្មបគ់ណបកសថារីបស់ពួកដគ។ ដបើដទោះជា

រ ែុនសិុនបុិច នងិគណបកសជាតិនិយម     
ខណៈ ហ្វដលគណបកសជាំទស់គឺ គណបកស
សមរងសុ ីនិង គណបកសសិទនមិនុសស  នដធែើ
ពរិកាមនិចូលរមួអងាព្បជុាំដដើមផដី ោះដនប ត
ផថល់ដសចកថីទុកចិតថដល់សម្មសភាពគ.ជ.ប 
អាណតថិថាីដនាោះដទកដ៏ោយ។គណបកសដផសង
ដទៀតហ្វដលរមួបញ្ចូ លោប សព្ម្មបក់ារដ ោះ
ដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថនប ាំ២០១៣ 
ដនោះព្តូវ នដគព្បកាសឱ្យដឹងថាគឺគណ
បកសជាតិនិយម និងគណបកសរែ ើនសិុនបុចិ 
ដៅដព្កាមគណបកសរ ែុនសិុនបុិចហ្វតមយួ។  

ដទោះបីជាម្មនសាំដណើ ជាដព្ចើនដលើក
ពីការកាំហ្វណទព្មងស់ម្មសភាព គ.ជ.ប រោឌ -
ភ ិលរបស់គណបកសព្បជាជនកមពុជា 
ព្កសួងមោថ្ផធ នងិគណៈរដឌម្នថី  នរកា
សម្មសភាព គ.ជ.ប ដោយបថូរហ្វត ពីររបូ 
ដរើយោកដ់ៅរដឌសភា កាលពីថ្ថៃទី១១ ហ្វខ
តុលា នប ាំ២០១២ ព្បជុាំអនុមត្ោាំព្ទសម្មស
ភាពដហ្វដលរបស់ គ.ជ.ប ដោយម្មនសម្ម
ជិកសភាព្តឹម ៨៧របូ ហ្វដលមកពីគណបកស
ព្បជាជនកមពុជា និងគណបកសសមពន្នភាព
របស់គណបកសព្បជាជនកមពុជា គឺគណបកស

ឯក្ឧតតម អឹុ្ម សួសតី  
របធាន គ.ជ.ប  

ការរបបមើលបមើលចុំប ោះការប ោះបនន តបរជើសតុំងតុំណាងរាស្រសតនន ុំ២០១៣ (បនត) 

តបៅទុំពរ័៧ 

http://www.necelect.org.kh/nec_khmer/index.php?option=com_content&view=article&id=1037&Itemid=365
http://www.necelect.org.kh/nec_khmer/index.php?option=com_content&view=article&id=1037&Itemid=365
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ទុំពរ័ ៧ ការរបបមើលបមើលចុំប ោះការប ោះបនន តបរជើសតុំងតុំណាងរាស្រសតនន ុំ២០១៣ (បនត) 

ម្មនការរមួបញ្ចូ លោប ដោយដជាគជយ្ជាមយួ

នឹងគណបកសរែ ើនសិុនបុចិ ខណៈដពលហ្វដល

គណបកសជាតិនិយម  នបថូរព្បធានគណបកស 

និងដ ា្ ោះគណបកសដៅជា “គណបកសជាតិ
និយម ឬ NP ”វញិ។ ការរមួបញ្ចូ លជាគណបកស

ហ្វតមយួ ហ្វដល នដកើតម្មនដ ើងបនាធ បព់ ី    

សដមថចព្កុមព្ពោះ នដរាតថម រណឫទនិ  ន

ព្បកាសដាំណឹងជាស្គធារណៈកបុងហ្វខសីោ 

នប ាំ២០១២ ថា លាហ្វលងឋានៈជាព្បធាន

គណបកស នដរាតថម រណឫទនិ និងមនិដធែើ
នដោ យដទៀត។  

លទនផលថ្នការដ ោះដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កុម
ព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត ់នបង្កា ញថា គណបកស 
សម រងសុ ី ន តប់ងស់ដមៃងដនប ត។ ចាំនួន
អាសនៈរបស់គណបកសសមរងសុ ី នឹងម្មន
ការថយចុោះដៅឱ្យគណបកសសិទនិមនុសស និង
គណបកសព្បជាជនកមពុជា ហ្វដលអាចនឹង
ទទួល ន ២អាសនៈបហ្វនទមដទៀត កបុងគណ
បកសនិមយួៗដៅដលើអាសនៈហ្វដលម្មនដៅ
កបុងរដឌសភាបចចុបផនប។ 

ផធុយដៅវញិ កបុងករណីហ្វដលគណបកស 
សម រងសុ ី នងិគណបកសសិទនិមនុសសបរាជយ្
កបុងការរបួរមួោប  ដនាោះគណបកសគណបកស សម 
រងសុ ី អាចនឹង តប់ងអ់ាសនៈសភា ដៅឱ្យ
គណបកសសិទនិមនុសស និងគណបកសព្បជាជន
កមពុជា ខណៈដពលហ្វដលគណបកសសិទនិមនុសស
អាចដកើនដ ើងនូវសដមៃងដនប តព្បហ្វរលជា ៤
ភាគរយ ដបើដព្បៀបដធៀបដៅនឹងការដ ោះដនប ត
ដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថនប ាំ២០០៨ ផងហ្វដរ។ 

អាសនៈហ្វត ២៦ អាសនៈ (២២ភាគរយថ្នសនៃកឹដនប តសរបុ) 

ដរើយគណបកសសិទនិមនុសស កានក់ាបច់ាំននួ ៣អាសនៈ (៦ % 
ថ្នសនៃឹកដនប ត) ដៅកបុងសភា។ ដៅដពលហ្វដល គណបកសសិទនិ
មនុសស  នដកើនដ ើងនូវសដមៃងដនប តសរបុ ដៅកបុងការដ ោះ
ដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សង្កា តន់ប ាំ២០១២ ដល់ដៅ 
១០ភាគរយ ដបើដព្បៀបដធៀបដៅនឹងការដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំង
តាំណាងរា្សថ។ ដទោះបីជាោ៉ា ងណា គណបកសព្បជាជនកមពុជា 
អាចរកាសនៃឹកដនប តដហ្វដលប៉ាុហ្វនថអាចនឹង តប់ងអ់ាសនៈខៃោះ
ដៅគណបកសដថ្ទសព្ម្មបក់ារដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាង
រា្សថនប ាំ២០១៣ ហ្វដលកបុងដនាោះគណបកសព្បជាជនកមពុជាអាច
នឹងទទួល នព្តឹម  ៨៦អាសនៈ ជាំនួសឱ្យ ៩០អាសនៈហ្វដល
 នឈបោះដៅកបុងការដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថនប ាំ
២០០៨។   

លទនផលថ្នការដ ោះដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កុមព្បឹកា
ឃុាំ-សង្កា តន់ឹងជៈឥទនពិលដល់លទនផលថ្នការដ ោះដនប ត
ដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថអាណតថិទ៥ី នប ាំ២០១៣។ ហ្វផែក
ដលើលទនផលថ្នការដ ោះដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កុមព្បឹកាឃុាំ-
សង្កា ត ់ ចាំដពាោះការដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថនប ាំ
២០១៣ខាងមខុដនោះវញិ នឹងមនិម្មនការផ្លៃ ស់បថូរធាំដុាំ ដព្ៅ
ហ្វតពីគណបកសព្បជាជនកមពុជា និងគណបកសជាំទស់ដនាោះ
ដទ។ កបុងករណីហ្វដលគណបកស សម រងសុ ី និងគណបកស
សិទនិមនុសស នរមួបញ្ចូ លោប ព្បកបដោយដជាគជយ្ ពួកដគ
អាចទទួល នសដមៃងដនប តដកើនដ ើងដល់ដៅ ៣០%ថ្ន
សនៃឹកដនប ត ដរើយអាចដកើនដ ើងថ្នចាំនួនអាសនៈដល់ 
៣៦ អាសនៈ (កបុងនប ាំ២០០៨ ទទួល ន ២៩ អាសនៈ)។ 
ដៅដពលបចចុបផនបដនោះគណបកស សម រងសុ ី កានក់ាបច់ាំននួ

វមិានរដឋសភា ននរពោះរាជាណាចរក្
ក្មពុជា 



ទុំពរ័ ៨ 

គណបកសជាតិនិយម និងគណបកស
រែ ើនសិុនបុិច នឹងមនិរ ាំពឹងថាទទួល ននូវការ
ដកើនដ ើងធាំដុាំដទដបើដផ្លថ តដលើលទនផលដ ោះ
ដនប តដព្ជើសដរ ើសព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត ់ ដោយ
គណបកសទាំងពីរដនោះអាចរកា នអាសនៈ២ 
ខណៈហ្វដល តប់ងអ់ាសនៈរបស់ខៃួនបចចុបផនប
ដល់ដៅ២អាសនៈដៅកបុងសភា (អាសនៈ
របស់គណបកសទាំងពីរដនោះម្មន៤អាសនៈ កបុង
នប ាំ២០០៨)។ សដមៃងដនប តរបស់ពួកដគ ន
ថយចុោះគួរឱ្យកតស់ម្មា ល់ដៅកបុងការដ ោះដនប ត
ដព្ជើសដរ ើសព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត។់ ោ៉ា ងណា

កដ៏ោយ ចាំដពាោះការស្គា នទុកជាមុនថ្នទិនប
ផលដ ោះដនប តសព្ម្មបក់ារដ ោះដនប តដព្ជើស
ត្តាំងតាំណាងរា្សថនប ាំ២០១៣ទាំងដនោះ មនិ
អាចផថល់ជាការទទួលយក ន ចបត់្តាំងពគីាំរូ
ភាពថ្នអបកដ ោះដនប តហ្វដលអាចនឹងម្មនភាព
ខុសោប ដៅកាំ ុងដពលដ ោះដនប តសភា។  
ការចបអ់ារមាណ៍របស់អបកដ ោះដនប តកបុងការ
ដ ោះដនប តឱ្យ គណបកសនដោ យដៅកបុង
ការដឹកនាាំព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត ់ ខុសពីការ
ដ ោះដនប តដព្ជើសដរ ើសគណបកសជាអបក
តាំណាងរា្សថ។  

 

ថាប កដ់ព្កាមជាតិ ។ ផធុយដៅវញិ គណបកសរែ ើនសិុនបុចិ និង/ឬ
គណបកសជាតិនិយម   អាចនឹង តប់ងអ់ាសនៈដដ៏ព្ចើនរបស់
ខៃួនសព្ម្មបក់ារដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាងរា្សថអាណតថទិី 
៥។ ប៉ាុហ្វនថលទនផលសនៃឹកដនប តខាងមុខកអ៏ាចហ្វព្បព្បួលខៃោះហ្វថម
ដទៀត ដៅដពលអបកមនិ នដ ោះដនប តដៅនប ាំ២០១២ និងអបកចុោះ
ដ ា្ ោះដ ោះដនប តថាី ព្បម្មណ ៣លាន ៥ហ្វសន នាក ់ ដចញមក
ដ ោះដនប តកបុងដនាោះជាង ៥០% ហ្វដល តប់ងទ់ឹកចតិថដរឿងបញ្ញា
នដោ យ។ ការដ ោះដនប តខាងមុខ អាចដលចដចញហ្វតព្កុម
គណបកសនដោ យព្បកួតព្បហ្វជងពីរដលចដធាៃ រ គឺគណបកស
ព្បជាជនកមពុជា និងគណបកសជាំទស់ គណបកសសដ្ង្កា ោះជាតិ។ 
បរោិកាស និងដាំដណើ រការដ ោះដនប ត អាចដៅបនថម្មនបញ្ញា
មនិទនដ់សរ ី យុតថិធម ៌ និងតម្មៃ ភាពដពញដលញដហ្វដល។ ភាព
ដជឿជាក ់និងនីតានុកូលភាពថ្នលទនផលដ ោះដនប តដលើកដនោះ ក៏
នឹងធាៃ កចុ់ោះោ៉ា ងខាៃ ាំង ដោយស្គរោា នការចូលរមួដពញដលញ ពី
គណបកសជាំទស់កបុងការដរៀបចាំ និងព្តួតពិនិតយការដព្ជើសដរ ើស
សម្មសភាព គ.ជ.ប ព្គបល់ាំោបថ់ាប ក ់ ដមដឹកនាាំគណបកស
ជាំទស់មនិអាចឈរដ ា្ ោះដ ោះដនប ត និងដឹកនាាំោាំព្ទគណបកស
ខៃួនកបុងការព្បកួតព្បហ្វជងដ ោះដនប តដនោះផ្លធ ល់ដៅកបុងព្បដទស
 នដទ៕ 

សរបុមកវញិ លទនផលដ ោះដនប តខាងមុខអាច
ម្មនការថយចុោះតចិតួចរបស់គណបកសព្បជាជនកមពុជាសាំ
រាបអ់ាសនៈព្ពឹទនសភា ព្កុមព្បឹកាដខតថ/ព្សុក/រាជធាន ី
និងសម្មជិកសភា រឯីគណបកសសដ្ង្កា ោះជាតិ (CNRP) ឬ
គណបកសសមរងសុ ី និងគណបកសសិទនិមនុសស(កបុងករណី
ការរបួរមួោប  នដជាគជយ្មនុការដ ោះដនប ត) នងឹម្មន
ការដកើនដ ើងតិចតួចចាំនួនសម្មជិកសភា និងព្កមុព្បឹកា

ការរបបមើលបមើលចុំប ោះការប ោះបនន តបរជើសតុំងតុំណាងរាស្រសតនន ុំ២០១៣ (បញ្ចប)់ 

អបកដ ោះដនប តបង្កា ញព្ម្មមថ្ដព្បឡាកទ់កឹដមា  បញ្ញជ ក ់នដ ោះដនប តដព្ជើស
ដរ ើសព្កុមព្បឹកាឃុាំ សង្កា ត ់អាណតថិទី៣ កាលពីថ្ថៃទ៣ី ហ្វខមថុិនា នប ាំ២០១២ 



ស្គលដីកាដលខ ៣២ 
ចុោះថ្ថៃទ០ី១ ហ្វខមនីា នប ាំ ២០១១ 
របស់តុលាការកាំពូល នកាត់
ដទសកាំ ាំងមុខឲ្យដលាក សម  
រងសុ ីជាប់ដទសពី បទផសពែផាយ
ពត្ម៌្មនមនិពតិ ញុោះញង ់ នងិ
បាំផ្លៃ ញព្ទពយសមផតថសិ្គធារណៈ 
ហ្វដលពាកព់ន្នដៅនឹងដទសព្ពរា
ទណឍ  ព្តូវ នដលាក សម រងសុី
បនថោកព់ាកយបណថឹ ងកាលពីថ្ថៃទី 

០១ ហ្វខវចិឆិកា នប ាំ២០១២ ដដើមផី
ឲ្យដសើដរ ើដៅតុលាការកាំពូល។ ដបើ
ហ្វផែកដលើម្មព្ត្ត៤៤៩ ថ្នព្កមនីតិ
វធិីព្ពរាទណឍ  ព្បសិនដបើតុលា
ការកាំពូល កាំពុងហ្វតចតក់ារ      
បណថឹ ងដសើដរ ើករណី ដលាក សម   
រងសុ ី ដនាោះតុលាការកាំពូលអាច
ពយួរការអនុវតថដទស ន។  

ដៅរដសៀលថ្ថៃទី៦ ហ្វខ
វចិឆិកា នប ាំ២០១២ ព្កុមព្បឹកាជាំនុាំ

ជព្មោះថ្ន គណៈកម្មា ធិការជាតិ
ដរៀបចាំការដ ោះដនប ត (គ.ជ.ប) 
 នដបើកសវនាការដដើមផដីោោះ
ព្ស្គយបណថឹ ងជាស្គធារណៈដៅ
ដលើបណថឹ ងហ្វដលដលាក ជួង ជូងី 
ជាដមធាវដីលាក សម រងសុ ី កបុង
ការបថឹងជាំទស់ដៅនឹងដសចកថី
សដព្មចរបស់ព្កុមព្បឹកាសង្កា ត់
បឹងរាាំង កបុងការលុបដ ា្ ោះដលាក 
សម រងសុ ីដចញពីបញ្ជ ីដ ោះដនប ត  

ប៉ាុហ្វនថម្មព្ត្តដនោះពុាំ នហ្វចងពី
ព្បជាពលរដឌហ្វដលម្មនដ ា្ ោះ

កបុងបញ្ជ ីដ ោះដនប តរចួដរើយដនាោះ

ដទ ឫទណឍិ តហ្វដលព្តូវ ន

តុលាការផថនាធ ដទសដព្ៅពីបទ

ដលាើសដ ោះដនប តហ្វដលម្មនហ្វចង

ដៅកបុ ៃងចាប់ដ ោះដនប តដព្ជើស

ត្តាំងតាំណាងរា្សថ ព្តូវលុបដចញ

ពីបញ្ជ ីដ ោះដនប តដនាោះដទ។ ព្ពោះ

រាជាណាចព្កកមពុជា ម្មនព្កម

ព្ពរាទណឍ ហ្វដលហ្វចងោ៉ា ងចាស់ 

ដោងត្តមម្មព្ត្ត ៥០ថាីថ្នចាប់

សថីពីការដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំង

តាំណាងរា្សថ ដរៀបរាប់ហ្វតអាំពី
លកខខណឍ តាំរូវឲ្យព្បជាពលរដឌ

ម្មនសិទនិចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប ត 

និងជាកល់ាកអ់ាំពីព្បដភទថ្នបទ

ដលាើស និងលកខណឍ ហ្វដលដៅព្កម

ម្មនសិទនិកបុងការដករូតសិទនិ
ពលរដឌ សិទនិនដោ យដៅ

ដពលហ្វដលបបុគាលដនាោះព្តូវ ន

តុលាការផថនាធ ដទសត្តមបទ

ដលាើសហ្វដលម្មនហ្វចងដៅកបុង

ចាប ់ និងម្មនស្គលព្កម 

ឬស្គលដីការជាស្គទ ពរ កប៍៉ាុហ្វនថ

ទកទ់ងដៅនឹងនីតិវធិី កបុងការ

លបដ់ ា្ ោះទណឍិ តដចញពីបញ្ជ ី 

លុបដ ា្ ោះដលាក សម រងសុ ី

ដចញពីបញ្ជ ីដ ោះដនប ត។ ការ

ដោោះព្ស្គយបណថឹ ង ដរើយតាំ

កល់ការសដព្មចដសចកថីរបស់

ព្កុមព្បឹកាដនោះ ោកដូ់ចជាអនុ

វតថខុសពីទព្មង់ និងគតិចាប់

របស់ស្គទ បន្ ដព្ពាោះ គ.ជ.ប 

 នដោងម្មព្ត្ត៥០ ហ្វដលមនិ

ទកទ់ិនឲ្យព្កុមព្បឹកាឃុាំ 

សង្កា ត់ដកសិទនិអបកដ ោះដនប ត

ដោយដ ា្ ោះនរណាម្មប ក់ដចញពី
កបុងបញ្ជ ីដ ោះដនប ត ។  

 ជាលទនផលព្កុម

ព្បឹកាជាំនុាំជព្មោះថ្នគណៈកម្មា ធិ
ការជាតិដរៀបចាំការដ ោះដនប ត

 នសដព្មចតមាល់ដសចកថី
សដព្មចរបស់ព្កុមព្បឹកាសង្កា ត់

បឹងរាាំង ទុកជា នការកបុងការ

ការលបុឈ ម្ ោះទណ្ឌ តិជាបព់នធនាគារឈចញពីបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ តឈោយររុមរររឹាឃុុំ សង្កា ត ់និងការសុំឈរចរបសគ់.ជ.ប ៖ ខ្វោះចាប ់នងិប ោះពាលសិ់ទធិឈ ោះឈនោ ត 

រដឋធ្មមនុញ្ា  ននរពោះ
រាជាណាចរក្ក្មពុជា 
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ទុំពរ័ ៩ 

ម្មព្ត្ត ៥០ថាី ថ្នចាបស់ថីពីការ
ដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាង
រា្សថ កបុងជាំពូកទ៦ី សព្ម្មប់
ការចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប ត និង
បញ្ជ ីដ ោះដនប ត នហ្វចងថា 
“ដដើមផីដ ោះដនប ត ន ព្បជា
ពលរដឌព្តូវម្មនដ ា្ ោះកបុ ងបញ្ជី
ដ ោះដនប ត និងម្មនឯកស្គរ
បញ្ញជ ក់ពីអតថសញ្ញដ ណរបស់
ខៃួ នកបុ ងដពលដ ោះដនប ត។ 
ដដើមផីម្មនដ ា្ ោះកបុ ងបញ្ជី ដ ោះ
ដនប តព្បជាពលរដឌព្តូវបាំដពញ
លកខខណឍ ដូចខាងដព្កាម៖  

-ម្មនសញ្ញជ តិហ្វខារ  -ម្មនអាយុ 
១៨ នប ាំដ ើងដៅ គិតដល់ថ្ថៃ
ដ ោះដនប ត -ម្មនទីលាំដៅកបុ ងឃុាំ 
សង្កា តហ់្វដលស្គមីខៃួ នព្តូវដ ោះ
ដនប ត -មិនព្តូវសទិតកបុ ងស្គទ ន
ភាពជាបព់នននាោរ -ពុាំហ្វមនជា
ជនវកិលចរតិ ឬសទិតដព្កាម
អាណាពា លដោយម្មន
លិខិតបញ្ញជ កពី់ព្កសួងស្គទ បន្
ម្មនសមតទកិចច។  

គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចាំការ
ដ ោះដនប តព្តូវដចញបទបញ្ញជ  
និងនិតិវធីិដដើមផីអនុវតថជាក ់
ហ្វសថងនូវវាកយខណ្ឍ ទី១ថ្នម្មព្ត្ត
ដនោះ ។”   



ដ ោះដនប តព្បចាំនប ាំ និងស្គទ ប្ន 

ឬអងាហ្វដលជាអបកអនុវតថដៅកបុងកាំ

 ុងដពលចុោះដ ា្ ោះ និងដពល

ពិនិតយបញ្ជ ីដ ា្ ោះដនាោះ គឺពុាំទន់

ដឃើញម្មនដៅដ ើយដទ។  មា៉ាង

វញិដទៀត ជាំពូកទី១១ ថ្នចាប់

ដ ោះដនប តដនោះ  នអនុញ្ញដ តឲ្យ

គណៈកម្មា ធកិារជាតដិរៀបចាំការ

ដ ោះដនប តលុបដ ា្ ោះអបកម្មន

ដ ា្ ោះកបុងបញ្ជ ីដ ោះដនប តរចួ

ដរើយ កបុងករណីហ្វដលអបកម្មន

សិទនិដ ោះដនប តដនាោះព្បព្ពឹតថបទ

ដលាើសណាមយួទកទ់ងដៅនឹង

ការដ ោះដនប ត ដូចជា ការដព្បើ

កម្មៃ ាំង ឬអាំដពើរឹងា ឬបាំភតិ

បាំភយ្មនិឲ្យព្បជាពលរដឌម្មន

សិទនិដ ោះដនប តដៅចុោះដ ា្ ោះ

ដ ោះដនប ត ញុោះញងអ់បកោាំព្ទ ឬ

អបកដ ោះដនប តឲ្យព្បព្ពឹតថអាំដពើ
រ ាំដលាភបាំពាន អាំដពើគាំរាមកាំហ្វរង 

អាំដពើរិងាដៅដលើដបកខជន ឬ 

វធិី និងដសចកថីហ្វណនាាំម្មនដោល
បាំណងដដើមផពីព្ងឹងគុណភាព 
និងដធែើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីដ ា្ ោះ
ដ ោះដនប តដោយដកដ ា្ ោះ សធួន 
និងអាកស្គៃ ប។់ កបុងនីតិវធិី និង
ដសៀវដៅហ្វណនាាំដនោះ កពុ៏ាំម្មន
ហ្វចងឲ្យដសាៀន ព្កុមព្បឹកាឃុាំ
សង្កា ត ់ ឬ គ.ជ.ប ខៃួនឯងដក
សិទនិអាកដ ោះដនប តដចញពីបញ្ជ ី
ដ ោះដនប ត ដព្ពាោះនរណាម្មប ក់ជា
ទណឍិ ត ឬវកិលចរកិដ ើយ ។  

កបុងកាំ ុងដពលចុោះដ ា្ ោះ ការដធែើ
បចចុបផនបភាពបញ្ជ ីដ ា្ ោះដ ោះ
ដនប ត និងការពិនិតយបញ្ជ ីដ ា្ ោះ
ដ ោះដនប ត គ.ជ.ប ម្មនបទបញ្ញជ  
នីតិវធិី និងដសៀវដៅហ្វណនាាំរបស់
ខៃួនសព្ម្មបម់្នថី គ.ជ.ប ដសាៀន 
និងព្កុមព្បឹកាឃុាំ សង្កា ត។់ នីតិ
វធិី និងការហ្វណនាាំដនោះអនុញ្ញដ ត
ឲ្យដសាៀនឬព្កុមព្បឹកាឃុាំ សង្កា ត ់
លុបដ ា្ ោះនរណាម្មប កដ់ចញពី
បញ្ជ ី ប៉ាុហ្វនថមនិហ្វមនឲ្យ “ដកសិទនិ
ដ ោះដនប តនរណាម្មប កដ់ទ” ។ នីតិ

ដៅរបស់ព្កុមព្បឹកាធមានុញ្ដ  ថ្ថៃ
ទី១៩ ហ្វខវចិឆិកា នប ាំ២០១២ 
តាំណាងគ.ជ.ប ហ្វបរជាដលើកយក
ម្មព្ត្ត ៥៣ថាី ថ្នចាបស់ថីពីការ
ដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាង
រា្សថហ្វដលដរៀបចាំអាំពី គ.ជ.ប 
ព្តូវដធែើព្បតិភូកមាអាំណាចដល់
ព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត ់ឲ្យបាំដពញ
តួនាទីជាតាំណាងខៃួនកបុងការ    
ពិនិតយបញ្ជ ីដ ា្ ោះដ ោះដនប ត និង
ចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប តកបុងបញ្ជ ី

ដលាើសដ ោះដនប តោ៉ា ងចាស់
លាស់  និងការអនុញ្ដតថឲ្យ      
គ.ជ.ប ម្មនអាំណាចដពញដលញ
ហ្វដលព្សបត្តមគតិចាប់ កដូ៍ច
ជាទព្មង់ចាបក់បុងការលប់
ដ ា្ ោះអបកដ ោះដនប តហ្វដលម្មន
ដ ា្ ោះរចួមកដរើយកបុងបញ្ជ ី
ដ ា្ ោះដ ោះដនប តដចញពីបញ្ជ ី
ដ ា្ ោះអបកដ ោះដនប ត ដៅដពល

ហ្វដលអបកដ ោះដនប តដនាោះព្តូវ ន
ផថនាធ ដទសនូវបទដលាើសដូចហ្វដល
ម្មនហ្វចងដៅកបុងជាំពូកទី១១ដនាោះ 
រឯីការលុបដ ា្ ោះដចញពីបញ្ជ ី
ដ ោះដនប តនូវទណឍិ តហ្វដលព្ប
ព្ពឹតថអាំដពើដផសងពីអែីដូចហ្វដលម្មន
ហ្វចងកបុងជាំពូកខាងដលើដនោះ គឺមនិ
ទនម់្មនដទ។  

គណបកសនយ យដថ្ទ ការបងា
ការរ ាំខានមនិឲ្យដាំដណើ រការដ ោះ
ដនប ត ន ការបងាការរ ាំខានមនិ
ឲ្យរាបស់នៃឹកដនប ត ន ការដធែើឲ្យ
ខូចរដបៀបដរៀបរយកបុងដពលដ ោះ
ដនប ត និងការទិញសនៃឹកដនប ត
ដោយសម្មា រៈ ឬដោយព្ ក់
កាសជាដដើម ហ្វដលករណីខាង
ដលើដនោះ  នចងែុលបង្កា ញនូវបទ

ការលបុឈ ម្ ោះទណ្ឌ តិជាបព់នធនាគារឈចញពីបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ តឈោយររុមរររឹាឃុុំ សង្កា ត ់និងការសុំឈរចរបសគ់.ជ.ប ៖ ខ្វោះចាប ់នងិប ោះពាលសិ់ទធិឈ ោះឈនោ ត 

ម្មព្ត្ត ៥០ថាី ថ្នចាបដ់ ោះ
ដនប តដព្ជើសត្តាំងតាំណាង
រា្សថ អាចពនយល់ នថា 
ដលាក សម រងសុ ី អាច
 តប់ងសិ់ទនិដ ោះដនប ត 
ប៉ាុហ្វនថកបុងករណីដ ា្ ោះដលាក 
សម រងសុ ី ម្មនដៅកបុងបញ្ជ ី
ដ ោះដនប ត និងម្មនការរចួ
ដទស ឬបញ្ចបដ់ទស កបុង
កាំ ុងដពលមុនថ្ថៃដ ោះ
ដនប ត ដលាក សម រងសុ ី ក៏
អាចដ ោះដនប ត នហ្វដរ ។   

ទុំពរ័ ១០ 

ដ ោះដនប ត និងដសៀវដៅបញ្ជ ី
ដ ោះដនប តសាំរាបឃុ់ាំ-សង្កា ត។់ 

ប៉ាុហ្វនថោា នការដរៀបរាប់របស់
ម្មព្ត្តដនោះ ឬោា ននីតិវធិី និង
ការហ្វណនាាំណាមយួឲ្យព្កុម
ព្បឹកាឃុាំសង្កា តម់្មនតួនាទីដៅ
ដកសិទនិអបកដ ោះដនប តដោយ
លបដ់ ា្ ោះអបកសទិតកបុងស្គទ ន
ភាពជាបព់នននាោរដ ើយ។  

តបៅទុំពរ័១២ 



ថ្ថៃទី៥ ហ្វខកុមាៈ ៖ មជឈមណឍ លអបរ់ ាំ

ចាបស់ព្ម្មបស់រគមន ៍ សរការ

ជាមយួនឹង អងាការបណាថ ញព្ កហ់្វខ

ទបបាំផុតដៅអាសីុ នដរៀបចាំដវទិកា

មោជន(People's Tribunal) មយួ 

ដៅមជឈមណឍ លសរព្បតិបតថិការ

កមពុជាជប៉ាុន (CJCC) ដោយដផ្លថ ត

សាំខានដ់លើព្ កហ់្វខដោល និងលកខ

ខណឍ ការង្ករសមព្សបរបស់កមាករ 

កមាការនីិ កបុងវស្ិយកាតដ់ដរដៅ   

កមពុជា។ បនាធ បពី់ដវទិការយៈដពល 

២ថ្ថៃ នបញ្ចប ់ ដៅព្កមថ្នដវទិកា

មោជនរកដឃើញថា កមាករកមពុជា

កាំពុងរស់ដៅមនិ នសមរមយ 

ដោយស្គរហ្វតព្ កឈ់បួលទប ហ្វដល

ចាំ ចដ់អាយព្គបភ់ាគីយកចិតថទុក

ោកដ់ោោះព្ស្គយ។ ពកួដគសាំអាងថា 

មនិ នផថល់ព្ កឈ់បួលសមរមយ គឺ

ផធុយពីរដឌធមានុញ្ដ  ចាបស់ថីពីការង្ករ

កមពុជា និងបទោឌ នចាបអ់នថរជាតិ។ 

ជដព្ៅរវាងកមពុជា និងចិន។ ដព្កាយ

ជាំនបួ ទូរទសសនជ៍ាតិ (ទទក) យល់

ព្ពមចបដ់ផឋើមចកផ់ាយឯកស្គរ

ចាំននួ៦ ដៅវគាដាំបូង សឋីពីវបផធម ៌

ព្បថ្ពណី និងការរកីចដព្មើននានា 

ដៅដខតថកាែ ងសីុ ព្បដទសចិន និង

បញ្ជូ នឯកស្គរមយួចាំននួសឋីពីសកាឋ នុ

ពលវស្ិយដទសចរណ៍ កសិកមា និង

ថ្ថៃទី២១ ហ្វខសីោ ៖ រដឌម្នថីព្កសួង

ដោសនាការព្បដទសចិន ដៅដខតថ

កាែ ងសីុ (Guangxi) ដលាក សិុន ថ្ប៉ា

ថ្រ (Shen Beihay)  នមក

ទសសនកិចចដៅកមពុជា និងជបួជាមយួ

រដឌម្នថីព្កសួងពត្ម៌្មនកមពុជា ដលាក 

ដខៀវ កាញារទីន ដដើមផពីព្ងឹងកិចចសរ

ព្បតិបតថិការ និងយុទនស្គ្សថសីុ

ការរកីចដព្មើនវស្ិយដផសងៗដទៀត

របស់កមពុជា ឲ្យចកផ់ាយត្តម

ទូរទសសនដ៍ៅដខតថកាែ ងសីុ ព្បដទស

ចិន ហ្វដរ។ ដខតថកាែ ងសីុ ដនាោះ ម្មន

ដព្កាមការព្តួត ពិនិតយរបស់ រ ុន តូ 
យកដៅកបុងតាំបនអ់ាសីុ។ ដលាក
ឧកញា៉ា  រ ុន តូ ជាកាួយព្បុសដលាក
នាយករដឌម្នថី រ ុន ហ្វសន ដៅថ្ថៃ
អង្កា រ ទី២៧ ហ្វខមនីា  នដចញមុខ
បដិដសធការដចទព្បកាន ់ ដលើរូប
ដលាកពាកព់ន្នបណាឋ ញរតព់ននដព្គឿង
ដញៀន និងការលាងលុយកខែករ់វាង
កមពុជា និងព្បដទសអូ្ស្គថ លី។  

ថ្ថៃទី២៦ មនីា ៖ កាហ្វសត The 
Sydney Morning Herald ព្សង់
រ យការណ៍ការដសុើបអដងាតពី     
គណៈកមាការឧព្កិដឌកមាអូ្ស្គថ លី 
ត្តមោនការដផធរលុយ  នពីការ
រតព់ននដព្គឿងដញៀនដចញពីបន
ហ្វលផងកាសីុណូមាុដ (C r o w n 
Casino) ដៅទីព្កុងហ្វម៉ាលដប ើន 
ហ្វដលព្តូវ នដគសងសយ្ថា សទិត

នឈោ យ និងសងគម 
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ថ្ថៃទ៨ី ហ្វខមថុិនា ៖ ស្គទ នទូត

សររដឌអាដមរកិព្បចាំកមពុជា 

 នព្បកាសថា ដលាក វ ី
លដលៀម ថត (William 

Todd)  នថាែ យស្គរត្តាំង

កបុងនាមជា ឯកអគារដឌទូត

វសិ្គមញ្ដ  និងដពញសមតទ

ភាពរបស់សររដឌអាដមរកិ 

ព្បចាំដៅកមពុជា ជូនព្ពោះ

មោកសព្ត ព្ពោះ ទសដមឋច

ព្ពោះបរមនាថ នដរាតថម សីរ

មុនី ដៅព្ពោះបរមរាជវាាំង។ 

ទុំពរ័ ១១ 

ថ្ថៃទី១ ហ្វខដមស្គ ៖ ព្បធានាធិបតី
ចិន ដលាក រ ូ ជិនត្តវ (Hu Jintao) 
និងភរោិ  នមកដល់ដខតថដសៀម
រាប ត្តមយនថដោោះពិដសសរបស់
ចិន (ដវលាដម្ម៉ា ង ១០ ព្ពឹក) កបុង
ដោលបាំណងទសសនាព្ ស្គទ
បូរាណមយួចាំននួ និងពិនិតយដមើល
ព្ ស្គទបូរាណខៃោះ ហ្វដលព្បដទស
ចិនផឋល់មូលនិធិជសួជុលផង។ 
ដលាក ម្មនគដព្ម្មងដៅទសសនា
ព្ ស្គទអងារវតថ ព្ ស្គទ យន្ 
ព្ ស្គទដៅស្គយដទវត្ត ហ្វដលចិន
ធាៃ ប ់នផឋល់មូលនិធិជសួជុល និង
ព្ ស្គទត្តព្ពរាជាដដើម។ 

ព្បជាជនចិនរស់ដៅចាំននួ

ជាង៤៦លាននាក។់ 

ដលាក វលីដលៀម ថត (William Todd) 
ស្គទ នទូតសររដឌអាដមរកិព្បចាំកមពុជា  



សាំណួរអាចដលើកដ ើងថា 
ដតើ គ.ជ.ប អាចធានាថា ទណឍិ ត
ជាបព់នននាោរ(ដៅកបុងពនននាោរ 
ឬដៅដព្ៅពនននាោរដោយការ
ពយួរដទស) មនិអាចដ ោះដនប ត
 ន ដបើសិនមនិលុបដ ា្ ោះដចញ
ពីបញ្ជ ី? 

កបុងករណីដនោះស្គកលផង
ផថល់ដោបល់ខៃោះ ហ្វដលទណឍិ ត

ជាបព់នននាោរមនិអាចដៅដ ោះ
ដនប ត ន។ គ.ជ.ប អាចផថល់
ពត្ម៌្មនដៅព្កសួងមោថ្ផធ និង
ម្នថីពនននាោរអាំពីទណឍិ តជាប់
ពនននាោរមនិឲ្យដ ោះដនប ត។ 
ដូចដនោះ ម្នថីពនននាោរដៅថ្ថៃ
ដ ោះដនប តនឹងមនិអនុញ្ញដ តឲ្យ   
ទណឍិ តទាំងដនាោះដៅដ ោះដនប ត
ដទ។  

សព្ម្មបទ់ណឍិ តជាប់
ពនននាោរ ហ្វដលព្តូវ នពយួរ
ដទសឲ្យដៅដព្ៅពនននាោរ 
ព្កសួងយុតថិធមគ៌ួរផថល់ពត្ម៌្មន 
ទណឍិ តទាំងដនាោះឲ្យគ.ជ.ប ដដើមផី
ជូនដាំណឹងដៅម្នថីការោិល្យ
ដ ោះដនប តនូវបញ្ជ ីដ ា្ ោះទណឍិ ត
ទាំងដនាោះហ្វដលមនិព្តូវ ន
អនុញ្ញដ តឲ្យដ ោះដនប ត ។ 

ម្មច ស់បនហ្វលផងទាំងអស់  នឯក

ភាពជាដោលការណ៍ជាមយួអគាសបង

ការនគរ លជាតិ ហ្វដលោមោត់

មនិឲ្យជនជាតិហ្វខារចូលដលងហ្វលផង

កបុងកាសីុណូ ចបពី់ថ្ថៃទីដនោះតដៅ។ 

 

ថ្ថៃទី១៤ ហ្វខកញ្ញដ  ៖ ដលាក ត្តវ 

ដសងរួ អតីតរដឌម្នថីព្កសួង

កសិកមា និងអតីតដទសរដឌម្នថី

ថ្ថៃទី២៨ ហ្វខសីោ ៖ អគាសបងការ

នគរ លជាតិ ដលាកនាយឧតថម

ដសនីយ ៍ ដនព្ត ស្គដវឿន  នដកាោះ

ព្បជុាំជាបនាធ នម់យួ ជាមយួម្មច ស់បន

ហ្វលផងចាំននួ៦១ ដៅព្បដទសកមពុជា 

ដដើមផពិីភាកា និងចតវ់ធិានការកាត់

បនទយបទដលាើសឧព្កិដឌកមា ហ្វដល

 នដកើតម្មនកនៃងមក។ ដព្កាយ

ជាំនបួបិទទែ រយៈដពល ២ដម្ម៉ា ង 

ដចញពីបញ្ជ ីដ ា្ ោះដ ោះដនប ត វា
អាចដធែើឲ្យពួកដគ តប់ងសិ់ទនិ
ដ ោះដនប ត និងសិទនិឈរដ ា្ ោះ
ដ ោះដនប ត។ ដៅកមពុជា រយៈ
ដពលថ្នការចុោះដ ា្ ោះគិតដល់ថ្ថៃ
ដ ោះដនប តគឺម្មនរយៈដពលព្ ាំ
បនួ (៩)ហ្វខ ហ្វដលកបុងកាំ ុងដពល
ដនោះ ទណឍិ តខៃោះ នបញ្ចប់ដទស
របស់ពួកដគ ឬជនវកិលចរកិអាច
ជាសោះដសផើយ ៕ 

ខុមហ្វ្រែល យល់ដឃើញថា ព្កុមព្បឹកាធមានុញ្ដ  
 នតមាល់ការសាំដរចរបស់ គ.ជ.ប ដៅថ្ថៃទី១៩ ហ្វខវចិឆិកា 
នប ាំ២០១២  អាំពកីរណីដលាក សម រងសុ ី ហ្វដលដធែើឲ្យម្មន
ការអនុវតថករណីគាំរមូយួហ្វដលប៉ាោះពាល់ដល់សិទនិដ ោះដនប ត 
ដោយខែោះបញ្ដតថចិាប ់ និងនីតិវធិីព្គបព់្ោន។់ ព្កុមព្បឹកា
ធមានុញ្ដ  ម្មនភារកិចចកបុងការបកព្ស្គយនូវបទបញ្ញដ តថិ ឬក៏
វវិាទហ្វដលទកទ់ងនឹងចាប ់ ពិដសសបញ្ញដ តថិហ្វដលហ្វណនាាំ
ឲ្យលុបដ ា្ ោះទណឍិ តដចញពបីញ្ជ ីដ ោះដនប តហ្វដលព្តូវ ន
ផថនាធ ដទសដព្ៅពីបទដលាើសដ ោះដនប ត។ 

ជាសរុប បនាធ បព់ីសិកា
ករណីដលាក សម រងសុ ី និងព្កប
ខណឍ ចាប់ ព្កុមព្បឹកាឃុាំសង្កា ត ់
និងគ.ជ.ប ដធែើការសាំដរចដក
ដ ា្ ោះទណឍិ តជាបព់នននាោរ 
ដចញពីបញ្ជ ីដ ោះដនប តដនាោះ គឺ
ោា នបញ្ដតថិចាប ់ ឬនីតិវធិីណា
មយួហ្វដលហ្វណនាាំឲ្យព្កុមព្បឹកា
ឃុាំសង្កា ត់អនុវតថដូចដនោះដទ។ 
កបុងករណីដកដ ា្ ោះទណឍិ ត 

ការលបុឈ ម្ ោះទណ្ឌ ិតជាបព់នធនាគារឈចញពីបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ តឈោយររុមររឹរាឃុុំ សង្កា ត ់និងការសុំឈរចរបសគ់.ជ.ប ៖ ខ្វោះចាប ់និងប ោះពាលសិ់ទធិឈ ោះឈនោ ត 

រពឹតតិការណ៍្ នន ុំ២០១២ ៖ នបោ យ និងសងគម 
អ្គគសនងការនគរ លជាតិ បលាក្
នាយឧតតមបសនីយ ៍បនរត សាបវឿន  

ស្គៃ កសញ្ញដ  គ ជ ប 

ទុំពរ័ ១២ 

ទទលួបនធុកកិចចការពិដសស និងជា

អនុព្បធានព្កុមព្បឹកាស្គឋ រអភវិឌ្ណន៍

វស្ិយកសិកមា និងជនបទ ថ្នទីសឋី
ការគណៈរដឌម្នថី  នទទលួមរណ

ភាពដរើយ ដៅឯព្បដទស រាាំង 

កាលពីដវលាដម្ម៉ា ង ១០ព្ពឹក។ 



ថ្ថៃទី២៨ កញ្ញដ  ៖ ទីសឋីការគណៈរដឌ

ម្នថី  នអនុមត្ដសចកថីព្ពាងចាប ់

សឋីពីការដរៀបចាំ និងព្បព្ពឹតថដៅថ្ន

ឧតថមព្បឹកាការពារជាតិ។ ដសចកថី
ព្ពាងចាបដ់នោះ ជាចាបដ់រៀបចាំអងា

ការកាំពូលទកទ់ងជាមយួស្គទ បន្

ព្ពោះមោកសព្ត និងស្គទ បន្នីតិ

ព្បតិបតថិ ដដើមផទីទលួខុសព្តូវដលើ
ការង្ករសាំខាន ់ កបុងការធានាការពារ

រដឌធមានុញ្ដ  ការពារឯករាជយជាតិ 

អធិបដតយយភាព បូរណភាពទឹកដី 

និងធានាការអនុវតថតនួាទី ភារកិចច 

សមតទកិចចរបស់កងដោធពលដខមរ

ភូមនិធ។ សម្មសភាពថ្នឧតថមព្កុម

ព្បឹកាការពារជាតិ ម្មនព្ពោះមោ

កសព្តជាព្ពោះអធិបតី នាយករដឌម្នថី
ជាអនុព្បធាន និងម្នថីជានខ់ពស់រោឌ

ភ ិលមយួចាំននួដទៀតជាសម្មជិក។ 

ថ្ថៃទី៣ ហ្វខតុលា ៖ ដលាកនាយករដឌ

ម្នថី រ ុន ហ្វសន  នសដព្មចដផធរ

ភារកិចចរបស់ម្នថីនគរ លរាជធានី

ភបាំដពញមយួចាំននួ រាបទ់ាំងសបងការ

នគរ លរាជធានីភបាំដពញ ដលាក

ឧតថមដសនីយដ៍ទ ទូច ណារ ៉ាថុ ផង

ហ្វដរ។ ដលាក ទូច ណារ ៉ាុថ ព្តូវ ន

ដផធរតាំហ្វណងដៅជាព្បធាននាយក

ោឌ នអងារកសរបស់អគាសបងការ

ភាពដៅថ្ថៃអនាគត។ ដសចកថីរាយ

ការណ៍ នឲ្យដឹងថា ព្បដទសកមពុជា 

ប ូតង ់ (Bhutan) និងព្បដទសោែ ាំង

 ង ់(Finland)  នបរាជយ្កបុងការ

ដ ោះដនប តដដើមផឲី្យកាៃ យជាសម្មជិក

មនិអចិថ្្នថយថ៍្នព្កុមព្បឹកាសនថិសុខ

អងាការសរព្បជាជាតិ ប៉ាុហ្វនថព្បដទស

អូ្ស្គថ លី (Australia) លុចរសាំបរួ 

ថ្ថៃទី១៨ ហ្វខតុលា ៖ ព្បដទសកមពុជា 

 នចញ់ដនប តដៅកបុងការដ ោះ

ដនប តសម្មៃ តម់យួ ដៅឯព្កុមព្បឹកា

សនថិសុខអងាការសរព្បជាជាតិ កបុង

ព្បដទសកូដរ ៉ាខាងតផូង។ ម្នថីជាន់

ខពស់រោឌ ភ ិលកមពុជា  នចតទុ់ក

ថា ដនោះជាដមដរៀនសាំខានម់យួ ដដើមផី
ឲ្យកមពុជាហ្វកលាំអ និងបដងាើនសមតទ

(Luxembourg) កូដរ ៉ាខាងតផូង រវា៉ា នោ់ (Rwanda) និងព្បដទសអា

រសងទី់ន(Argentina)  នឈបោះដនប តកាៃ យជាសម្មជិកមនិអចិថ្្នថ

យថ៍្នព្កុមព្បឹកាសនថិសុខអងាការសរព្បជាជាតិសព្ម្មបអ់ាណតថនិប ាំ

២០១៣ ដល់នប ាំ២០១៤។ ការដ ោះដនប តដនាោះ គឺដធែើដ ើងចាំននួ ២ជុាំ 

កាលពីថ្ថៃទី១៨ ហ្វខតុលា នប ាំ២០១២ កនៃងដៅដនោះ។ ព្បដទសហ្វដល

 នឈបោះដនប តដនាោះ គឺទទលួ នសាំដ ងោាំព្ទចាំននួ ២ភាគ៣ ពី

សម្មជិកអងាការសរព្បជាជាតិ ចាំនួន ១៩៣ ព្បដទស។ 

រពឹតតិការណ៍្ នន ុំ២០១២ ៖ នបោ យ និងសងគម 

រព
ឹតត ិប
រត
 ខុ
មខ
ស្ររ
វល

 
អ្នក្
ឃ្
លុំបម
ើល
 បល
ខ 
៤៨

 

ថ្ថៃទី១៥ ហ្វខតុលា ៖ ព្ពោះមោវរីកសព្ត នដរាតថម សីរនុ  នដស្គយទីវងាត ់ដោយព្ពោះ

ជរាពាធ (ដរាគោាំងដបោះដូង) ដៅទីព្កុង ដប៉ាកាាំង ដៅដវលាដម្ម៉ា ង ២៖២៥នាទី (ដម្ម៉ា ង

ដៅដប៉ាកាាំង ព្ពឹកថ្ថៃ ចន្ធ ទី ១៥ ហ្វខ តុលា នប ាំ ២០១២) កបុងជនាា យុ ៩០ព្ពោះវសា។ 

ព្ពោះករុណា ព្ពោះ ទ សដមឋចព្ពោះ នដរាតឋម សីរនុ ដសឋចព្ពោះរាជសមាព នាថ្ថៃអង្កា រ 

១១ដកើត ហ្វខកកឋិក នប ាំ ច ចត្តែ ស្ក ព.ស.២៤៥៦ ព្តូវនឹងថ្ថៃទី៣១ ហ្វខតុលា គ.ស.

១៩២២ ដៅឯព្ពោះបរមរាជវាាំងព្កុងចតុមុខមងាល ព្ពោះរាជអាណាចព្កកមពុជា។ ព្ពោះ

អងាព្ទងជ់ាព្ពោះរាជបុព្តថ្នព្ពោះ ទនដរាតឋម សុរាព្មតឹ និងសដមឋចព្ពោះមោកសព្្តិោនី 

សីុសុវតទិ កុសុមៈ។ 

ទុំពរ័ ១៣ 

នគរ លជាតិ ចាំហ្វណកឯ

អគាសបងការរងនគរ ល

ជាតិ ព្តូវ នជាំនសួដោយ

ដលាកឧតថមដសនីយឯ៍ក ជនួ 

សុវណត ។ 



ថ្ថៃទី៨ ហ្វខវចិឆិកា ៖ រដឌម្នថពី្កសួង

ការពារជាតិកមពុជា ដលាកនាយឧតឋម

ដសនីយ ៍ ដទៀ  ញ់  នបញ្ញជ កថ់ា 

រថដព្កាោះ និងរថពាសហ្វដកចាំននួជាង 

១០០ដព្គឿង ហ្វដលព្កសួងការពារ

ជាតិ នទិញពីព្បដទសដៅតាំបន់

អឺរ ៉ាុបខាងដកើតដនាោះ (East EU) ព្តូវ

 នដឹកមកដល់ព្បដទសកមពុជា 

ដរើយកាលពីដពលថាីៗដនោះ ដដើមផឲី្យ

កងដោធពលដខមរភូមនិធកមពុជា 

រែឹកោតប់ដងាើនសមតទភាព។ 

ដលើអាជាញ ធរមូលោឌ នហ្វដលោា ន 

វធិានការសមព្សប ឬោា នយុតថិធម៌

សព្ម្មបព់កួោត។់  

 

 

 

 

 

 

ថ្ថៃទី២៧ ហ្វខធបូ ៖ កបុងពិធីសម្មព ធោក់

ឲ្យដាំដណើ រការដរាងចព្កផលិតសារស

របស់ព្កុមរ ុន ភបាំដពញ សូដរាើរ 

ថ្ថៃទី២៣ ហ្វខវចិឆកិា ៖ ហ្វថៃងដៅកបុងពិធី

ហ្វចកបណ្ត កមាសិទនិដីធៃីដៅ ដខតថព្ពោះ

វោិរ ដលាកនាយករដឌម្នថី រ ុន 

ហ្វសន  នព្ពម្មនថា នឹងមនិដចញ 

បណ្ត កមាសិទនិដីធៃី ឬដោោះព្ស្គយ

ជដម្មៃ ោះដីធៃីឲ្យដទ ដបើសិនជាដីដនាោះ

ម្មនទាំនាស់ទកទ់ងនឹងដរឿងនដោ

 យ។ បញ្ញា ដនោះ អបកវភិាគ នអោះ

អាងថា ករណីព្បជាពលរដឌង្កកដៅ

ពឹងដលើគណបកសនដោ យ អងា

ការនានា ដដើមផដីោោះព្ស្គយដនាោះ គឺ

ដោយស្គរហ្វតការ តប់ងជ់ាំដនឿដៅ

របស់ដលាក លី យ៉ាុងផ្លត ់ដៅឃុាំអម

លាាំង ព្សុកថពង ដខតថកាំពងស់ពឺ ដលាក

នាយករដឌម្នថី រ ុន ហ្វសន  ន

ព្បកាសដល់ព្បជាពលរដឌកបុងរាជធា

នីភបាំដពញថា  ការខែោះខាតថ្នការផាត់

ផាងអ់គាិសនីដល់ព្បជាពលរដឌដៅកបុង

រាជធានីភបាំដពញ នាដពលបចចុបផនបដនោះ 

ដោយស្គរហ្វតព្កុមអបកជាំនាញបរ

ដទស នដធែើការវាយតថ្មៃខុស ហ្វដល

កនៃងមក នពាករណ៍ថា ចាំននួព្ប

ជាពលរដឌ នដកើនដ ើងព្តឹម ១២% 

កបុងមយួនប ាំ ការរកីដុោះោលថ្នដសដឌ

ថ្ថៃទី១៨ ហ្វខធបូ ៖ដលាកនាយករដឌ    

ម្នថី រ ុន ហ្វសន នព្បកាសថា ការ

កស្គងព្ពោះដមរដុដើមផថីាែ យព្ពោះដភៃើង

ដល់ព្ពោះបរមសពព្ពោះមោ វរីកសព្ត 

នឹងចាំណាយទឹកព្ កព់្បម្មណជាង 

១លានដុលាៃ រសររដឌអាដមរកិ។ ការ

ដលើកដ ើងរបស់ដលាក រ ុន ហ្វសន 

ដធែើដ ើងដព្កាយដពលម្នថីជានខ់ពស់

ព្ពោះបរមរាជវាាំង  នព្ បស់្គរពត្៌

ម្មនដៅកបុងព្សុកមយួថា ដលាក

ទទលួដាំណឹងថា គដព្ម្មងស្គងសង់

ព្ពោះដមរុ និងសាំណងដ់ផសងៗ អាចនឹង

ចាំណាយព្ កព់្បម្មណ ៥លាន

ដុលាៃ រ។ 

ថ្ថៃទី១២ ហ្វខវចិឆិកា ៖ ស្គរាចរហ្វដល

ដចញដោយព្កសួងថ្ព្បសណីយ ៍ និង

ទូរគមនាគមន ៍ តាំណាងរាជរោឌ ភ-ិ 

 ល នដចញនូវស្គរាចរថាីមយួ 

ដោយបញ្ញជ ឲ្យបិទអាជីវកមាស្គល  

អីុនធឺណិតកាដរែ ហ្វដលម្មន ទីត្តាំង

កបុងចម្មៃ យ ៥០០ហ្វម៉ាព្តពីព្គឹោះស្គទ ន

អបរ់ ាំ និងស្គលាដរៀន។  

រពឹតតិការណ៍្ នន ុំ២០១២ ៖ នបោ យ និងសងគម 

ថ្ថៃទី១៩ ហ្វខវចិឆិកា ៖ ព្បធានាធិបតីសររដឌអាដមរកិ ដលាក  រា៉ា ក ់ អូ ម្ម៉ា  

(Barack Obama)  នមកដល់ព្បដទសកមពុជា ដៅដម្ម៉ា ង៥. ៤៥ នាទី លាៃ ច 

ដដើមផចូីលរមួកិចចព្បជុាំកាំពូលអាស្គ នដលើកទី២១ ហ្វដលកមពុជាដធែើជាព្បធាន។ 

ដលាកព្បធានាធិបតីសររដឌអាដមរកិ  នចកដចញពីព្បដទសកមពុជា វញិដៅ

លាៃ ចថ្ថៃទី២០ ហ្វខវចិឆិកា ដព្កាយដពលហ្វដលដលាក នចូលរមួកិចចព្បជុាំជាមយួ

ថាប កដឹ់កនាាំ ជានខ់ពស់អាស្គ ន និងដវទិកាអាសីុបូព៌ាជាមយួអាដមរកិ។ 

ទុំពរ័ ១៤ 

កិចច ដោយម្មនអបកវនិិដោគ និង

ស្គងសងអ់ោរខពស់ៗជាដព្ចើន

ជាន ់ រមួទាំងផធោះហ្វលែងជាដព្ចើន

កហ្វនៃងកបុងរាជធានីភបាំដពញ  ន

ជាំរុញឲ្យជបួវបិតថិកងែោះអគាិសនីដព្បើ
ព្ ស់មនិព្គបត់ព្មូវការ។ 



ថ្ថៃទី២០ ហ្វខកុមាៈ ៖ អតីតអភ ិល

ព្កុង វតិ ដលាក ឈូក បណឍិ ត  ន

ជាបដ់ចទទកទ់ងនឹងការ ញ់្សថី 

កមាករ ៣នាក ់ ដអាយរបសួធៃន ់ ដៅ

ដពលព្កុមកមាករ ផធុោះការតវា៉ា កបុងតាំបន់

ដសដឌកិចចពិដសសដមនោតដធន ដៅ 

ទីព្កុង វតិជាបព់្ពាំហ្វដនដវៀតណាម។ 

ដលាកនាយករដឌម្នថី រ ុន ហ្វសន 

 នដចញអនុព្កឹតយដកអភ ិលព្កុង

 វតិ រូបដនោះ ពីមុខតាំហ្វណង ដព្កាយ

ពីដលាកព្តូវ នស្គលាដាំបូងដខតថ

ស្គែ យដរៀង ដកាោះដៅស្គកសួរពីបទ

សងសយ្ថា  ន ញ់កមាករដរាង

ចព្ក ដៅដវ ៉ា ៣នាក ់ឲ្យរងរបសួធៃន។់ 

(សាំណុាំ ដរឿងដនោះ ដលាក ឈូក 

បណឍិ ត មនិព្តូវ នចបខ់ៃួន ដរើយ

ព្តូវ នតុលាការដខតថស្គែ យដរៀង 

ដលើកហ្វលងការដចទព្បកាន)់។ 

 

ថ្ថៃទី៥ ហ្វខមករា ៖ តុលាការដខតថ

បនាធ យម្មនជយ្ ព្បកាសស្គលព្កម 

កាតដ់ទសឲ្យដលាក មុកឹ ោរា៉ា  (ជា 

អតីតឧតថមដសនីយឯ៍ក អគាដលខាធិ

ការអាជាញ ធរជាតិព្បនាំងដព្គឿងដញៀន 

និងអតីតព្បធានមនធីរព្បនាំងដព្គឿង

ការស្គលាកឋហី្វខារព្ករម។ ប៉ាុហ្វនថ

ដព្កាយការពិនិតយោ៉ា ងយកចិតថទុក

ោកអ់ងាការសរព្បជាជាតិ យល់ថា 

កថីព្ពួយ រមារបស់រោឌ ភ ិលដនាោះ 

គឺមនិសមដរតុផលដ ើយ ដរើយ

អងាការសរព្បជាជាតិ នដសបើដៅ

ឧតឋមព្កុមព្បឹកាថ្នអងាដៅព្កមកមពុ
ជា ហ្វតងត្តាំង ដលាក  ហ្វរ ៉ាន ខាសដសពើ 

ហ្វអនដសុើហ្វម៉ាន ជាសរដៅព្កមដសុើប

អដងាតអនថរជាតិ សព្ម្មបស់្គលាកឋី

ថ្ថៃទី២៤ ហ្វខមករា ៖ អបកជាំនាញ

ពិដសសថ្នអងាការសរព្បជាជាតិ 

(អ.ស.ប.) ដលាក ោវដី សារែ ឺ

(David Sheffer)  នជបួជាមយួ

ឧបនាយករដឌម្នថី សុខ អាន ដដើមផី
ពិភាកាចាំណុចសាំខាន់ៗ ពីរ ទកទ់ង

ដៅនឹងស្គលាកឋហី្វខារព្ករម។ 

ចាំណុចទី១ ដផ្លឋ តដលើហ្វតងត្តាំងសរ

ដៅព្កមដសុើបអដងាតថាី និងទី២ សឋី
អាំពីការហ្វសែងរកថវកិាដដើមផដីាំដណើ រ

អាំដពើពុករលួយ និងជដម្មៃ ោះដីធៃី។    

៤ថ្ថៃដព្កាយមក ព្ពោះរាជអាជាញ ថ្ន

តុលាការហ្វខព្តកណាឋ ល  នដធែើ
ការដចទព្បកានដ់ៅព្កមដសុើបសួរ

ស្គលាដាំបូងហ្វខព្តកណាឋ ល 

ដ ា្ ោះ រួត ោ ង ពីបទសីុ

សាំណូកដរើយបញ្ជួ នដៅឃុាំខៃួនដៅ

គុកថ្ព្ពស ចាំហ្វណកអបកព្សីដៅព្កម

មយួរូបដទៀត ដ ា្ ោះ ចន ់ ផូ ព្តូវ

 នដលើកហ្វលងការដចទព្បកាន។់ 

ថ្ថៃទី២០ ហ្វខមករា  ៖ អងាភាពព្ប

នាំងអាំដពើពុករលួយ  នចបខ់ៃួន

ដៅព្កមថ្នស្គលាដាំបូងដខតថ

កណាឋ ល ២រូប និងម្នថីសុរដិោដី 

១រូប។ ដៅព្កមទាំង ២រូបដនាោះម្មន

ដ ា្ ោះ  ដលាក រតួ ោ ង និងអបក

ព្សី ខូវ ចនថូ់  រឯីម្នថីសុរដិោដី

ម្មនដ ា្ ោះអបកព្សី យមឹ វចួ។ ម្នថី
សិទនិមនុសសបញ្ញជ កថ់ា ការចបខ់ៃួន

ដនោះអាចពាកព់ន្នជាសាំខានក់បុងដរឿង

រពឹត្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២  ៖ សនិសិខុ្ យតុ្តធិម ៌និងររជាធិបឈតយយ 
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ថ្ថៃទី៨ ដល់ថ្ថៃទី៩ ហ្វខមករា នប ាំ២០១២ ៖ ស្គទ បន្សិទនិមនុសស

អាស្គ ន ហ្វដលម្មនដ ា្ ោះថា គណៈកមាការអនថររោឌ ភ ិលសិទនិ

មនុសសអាស្គ ន  នដបើកកិចចព្បជុាំរបស់ខៃួនជាដលើកដាំបូងដៅ

កមពុជា។ ដនោះជាកិចចព្បជុាំផៃូវការដលើកទី១១ របស់ស្គទ បន្សិទនិ

មនុសសអាស្គ ន ហ្វដលនឹងព្ រពនដធែើដ ើងកបុងដខតថដសៀមរាប មុន

កិចចព្បជុាំោចដ់ោយហ្វ ករបស់រដឌម្នថីការបរដទសអាស្គ ន។ 

ដោលបាំណងថ្នកិចចព្បជុាំដនោះ គឺដដើមផឲី្យតាំណាងរបស់រដឌជា

សម្មជិកអាស្គ នព្បចាំគណៈកមាការអនថររោឌ ភ ិលសិទនិ

មនុសសអាស្គ ន ដធែើការពិភាកាោប ដលើកិចចការបដងាើតដសចកឋីហ្វថៃង

ការណ៍សិទនិមនុសសអាស្គ ន។  

ទុំពរ័ ១៥ 

ដញៀនថ្នព្កសួងមោថ្ផធ) 

និងដលាក ជា ដ ង ជាប់

ពនននាោរអស់មយួជីវតិ និង

ដ ា្ ោះ ម៉ាន ដឌ្ឿន កាត់

ដទសកាំ ាំងមុខឲ្យជាបព់នន

នាោរ ២៥នប ាំ ពីបទពាក់

ពន្ននឹងអាំដពើពុករលួយកបុង

ការប្ង្កា បបទដលាើសដព្គឿង

ដញៀន។  

ហ្វខារព្ករមជាបនាធ ន។់ 



ហ្វខមករា នប ាំ២០១២ ៖ អងាការោៃ ាំ

ដមើលសិទនិមនុសសអនថរជាតិ (Human 

Rights Watch)  នដចញរ យ

ការណ៍សដងខបព្បចាំព្បដទសមយួ 

រ ាំលឹកអាំពីការរ ាំដលាភសិទនិមនុសសដៅ

កមពុជាថា ចបត់្តាំងពីនប ាំ២០០៧ មក

ទល់សពែថ្ថៃ ម្មនការដករូតយកដី

ធៃី និងការបដណឋ ញពលរដឌដចញពី

លាំដៅទាំងបងខាំ ហ្វដលជាការរ ាំដលាភ

សិទនិមនុសសធៃនធ់ៃរ។ នាយករងអងា

ការោៃ ាំដមើលសិទនិមនុសសអនថរជាតិ

ព្បចាំតាំបនអ់ាសីុ ដលាក រែលី រ ៉ាដូប ើត

សុន (Phil Robertson) ម្មនព្ប

ស្គសនថ៍ា ការបដណឋ ញដចញពីលាំ

ដៅឋានដៅកមពុជា ដព្កាមរូបភាពអភិ
វឌ្ណន ៍ គឺដដើមផហី្វតផលព្បដោជន៍

របស់ព្កុមអបកម្មនអាំណាចមយួចាំននួ

តូចដទ ប៉ាុហ្វនថវាដធែើឲ្យព្បជាពលរដឌព្កី

ព្ករាបព់ានន់ាករ់ងដព្ោោះ។ 

អងាការ International Federation 

for Human Rights អងាការ Hu-

man Rights Watch, Amnesty 

International និងអងាការ Witness 

 នបញ្ញជ កថ់ា អាំដពើបដណឋ ញមនុសស

ដចញពីលាំដៅឋានដូចសពែថ្ថៃដនោះ ជា

ចាំណុចដមា មយួដៅដលើកិតថិនាមរបស់

កមពុជា កបុងនកអនថរជាតិ។ 

ថ្ថៃទី២៥ ហ្វខមករា 

២០១២ ៖ អងាការជាតិ 

និងអនថរជាតិ ព្ពមទាំង

គណបកសព្បនាំង  ន

ទមទរឲ្យរោឌ ភ ិល 

បដងាើតព្កុមដសុើបអដងាត

ឯករាជយមយួ ដដើមផពិីនិតយដមើល

ករណីជដម្មៃ ោះរវាងពលរដឌព្បម្មណ 

៣០០ព្គួស្គរ ដៅតាំបនបុ់រកីីឡា និង

ព្កុមរ ុនផ្លនអីុមុចិ (Phan Imex)។ 

កនៃងមក ដគដឃើញម្មនការដព្បើ
ព្ ស់កងកម្មៃ ាំងព្បោបអ់ាវុធ ញ់

ដ ោះ និង ញ់ព្បោរដៅដលើព្បជា

ពលរដឌដៅតាំបនម់្មនជដម្មៃ ោះដីធៃីម្មន 

៥ករណី។ កបុងយុទននាការប្ង្កា បពី

សាំណាកអ់ាជាញ ធរកបុងអាំ ុងដពល

ដនាោះ  នបណាឋ លឲ្យព្បជាពលរដឌ

របសួធៃនព់្បម្មណ ១៩នាក ់ និង

ម្មនការចបខ់ៃួនព្បជាពលរដឌព្ប   

ម្មណ ២០នាក។់ 

ថ្ថៃទី២ ហ្វខកុមាៈ ៖ ស្គលាដាំបូងរាជ

ធានីភបាំដពញ  នដបើកសវនាការ

កាតដ់ទសអតីតដមបញ្ញជ ការកងអងា

រកសរបស់ដលាក ជា សីុម ព្បធាន

ព្ពឹទនសភា គឺដលាក ដឈឿន ចនថ់ន 

ដព្កាមបទកានក់ាបអ់ាវុធខុសចាប ់

ហ្វកៃងបនៃាំឯកស្គរស្គធារណៈ និង

បទដចទមយួចាំននួដទៀត។ ដលាក 

ដឈឿន ចនថ់ន  នចបខ់ៃួនដៅ

ថ្ថៃទី១៣ ហ្វខសីោ នប ាំ២០១១។ 

ថ្ថៃទី២៦ មករា ៖ អងាការសិទនិ
មនុសសលីកាដូ  នដចញរ យ

ការណ៍មយួ បង្កា ញពីសកមាភាព

សមតទកិចចអាជាញ ធរមូលោឌ ន និង

សនថិសុខព្កុមរ ុន  នដព្បើអាវុធ

 ញ់ព្បោរដលើព្បជាពលរដឌហ្វដល

តវា៉ា ដរឿងជដម្មៃ ោះដីធៃី និងការបដណឋ ញ

ពលរដឌដៅចុងនប ាំ២០១១ និងដដើម

នប ាំ២០១២។ រ យការណ៍ ន

បង្កា ញថា កបុងរយៈដពលជិត ៣ហ្វខ

រពឹត្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២  ៖ សនិិសខុ្ យតុ្តិធម ៌និងររជាធិបឈតយយ 

ថ្ថៃទី៣ ហ្វខកុមាៈ ៖ តុលាការកាំពូលថ្ន

ស្គលាកឋហី្វខារព្ករម  នដចញដសចកឋី
សដព្មចោកដ់ទស កាាំង ដរាកអា វ 

ដៅ ឌុ្ច ឱ្យជាបគុ់កអស់មយួជីវតិ។ 

ការសដព្មចដោយតុលាការកាំពូលថ្ន

ស្គលាកឋហី្វខារព្ករមហ្វបបដនោះ គឺព្សប

ដៅនឹងបាំណងព្ ថាប របស់ដដើមបណឋឹ ង

រដឌបផដវណី ហ្វដល នរងដព្ោោះដោយ

ស្គរហ្វតឧព្កិដឌកមាហ្វដល នព្បព្ពឹតថដៅ

កបុងមនធីរស-២១ ឬគុកទលួហ្វសៃង 

ចដនាៃ ោះពីនប ាំ១៩៧៥ ដល់១៩៧៩។ 

ស្គលដីការបស់តុលាការកាំពូលកជ៏ា

ដសចកឋីសដព្មចចុងដព្កាយ បញ្ចបក់ារ

តវា៉ាសព្ម្មបក់រណីរបស់អតីតដមហ្វខារ

ព្ករមសាំណុាំ ដរឿងដលខ ០០១ ហ្វដល

ម្មន ឌុ្ច ជា ទណឍិ ត។ សាំណុាំ ដរឿងកឋី
ដលខ ០០១  នបញ្ចបដ់ៅដរើយ 

ប៉ាុហ្វនថស្គលាកឋីហ្វខារព្ករមដៅហ្វតបនថជាំនុាំ

ជព្មោះដរឿងកឋីដលខ ០០២ ហ្វដលម្មន

ជនជាបដ់ចទ ៣រូប គឺ ននួ ជា ដខៀវ 

សាំផន និង ដអៀង ស្គរ។ី ជនរងដព្ោោះ

 នហ្វថៃងដោយកឋីសងឃមឹថា ជនជាប់

ដចទទាំងដនោះ នឹងព្តូវស្គលាកឋីហ្វខារ

ព្ករមផឋនាធ ដទសដូច ឌុ្ច ហ្វដរ។ 

ពលរដឌរងដព្ោោះដព្ពាោះជដម្មៃ ោះដធីៃី
មកពដីខតថព្ពោះវោិរ 

ទុំពរ័ ១៦ 



ថ្ថៃទី២៤ ហ្វខកុមាៈ ៖ តុលាការដោធា 

 នព្បកាសស្គលព្កមផឋនាធ ដទស

អតីតដមបញ្ញជ ការកងអងារកសដលាក 

ជា សីុម ព្បធានព្ពឹទនសភា គឺដលាក 

ដឈឿន ចនថ់ន ឲ្យជាបគុ់ក ២៦នប ាំ 

និងបង្កា បឲ់្យសងព្ កជ់ាដព្ចើនមុនឺ

ដុលាៃ រអាដមរកិឲ្យដៅភាគីហ្វដលពាក់

ពន្ន។ ដនោះជាសាំណុាំ ដរឿងទី២ បនាធ ប់

ពីស្គលាដាំបូងរាជធានីភបាំដពញ  ន

ព្បកាសស្គលព្កមសាំណុាំ ដរឿងទី១ 

ដៅថ្ថៃទី១៦ ហ្វខកុមាៈ នប ាំ២០១២ 

កនៃងដៅដនោះថា  នផឋនាធ ដទសឲ្យ

ដលាក ជាបគុ់កចាំននួ ១០នប ាំ និង

ផ្លកពិនយ្ចាំននួ ៥លានដរៀល ដសាើ
នឹង ១.២៥០ដុលាៃ រអាដមរកិ ដព្កាម

បទកានក់ាបអ់ាវុធខុសចាប ់ និងពី

បទដចញបណ្ត ឲ្យកានក់ាបអ់ាវុធខៃី
ខុសចាប ់ ដោយោា នការអនុញ្ញដ តពី

ព្កសួងការពារជាតិ។ 

 

 

ថ្ថៃទី៦ ហ្វខដមស្គ នប ាំ២០១២ 

៖ មជឈមណឍ លសិទនមិនុសស

កមពុជា  នព្បកាសដធែើពរិ
ការមនិចូលរមួកបុងព្ពឹតថិការ

ណ៍ដផសងៗហ្វដលដគដរៀបចាំ

ដ ើង ឬជលួ សណាឌ ោរ

ភបាំដពញព្ រពនពិធីដនាោះដទ។ 

ដលាក អ  ូ វរីៈ ជាព្បធានមជឈ

មណឍ លសិទនិមនុសសកមពុជា 

 នព្ បថ់ា មូលដរតុ

ហ្វដលពរិការមនិចូលរមួ

ដព្ពាោះហ្វតដលាក លី យ៉ាុងផ្លត ់

ម្មច ស់សណាឌ ោរមយួដនោះ 

បដងាើតឲ្យម្មនបញ្ញា ជដម្មៃ ោះដី

ធៃីដរុ៏ា ាំថ្រ ៉ាដព្ចើនជាមយួព្បជា

ពលរដឌត្តមដខតថព្កុងនានា 

ដរើយដចោះហ្វតដគចមនិព្ពមរក

ដាំដណាោះព្ស្គយ។ 

ោតម់និដអាយដាំដណើ រការ។ ករណី

ដនោះបណាឋ ញសងាមសីុវលិអាស្គ ន

ចតទុ់កករណីដនោះថា ជាសកមាភាព

ថ្នការរតឹតផតិសិទនិដសរភីាពកបុងការ

បដញ្ចញមតិ និងជាឧបសគាថ្នការ

បដងាើតសរគមនអ៍ាស្គ ន និងហ្វព្ប

កាៃ យអាស្គ នដៅជាសរគមន៍

ហ្វដលយកព្បជាពលរដឌជាធាំ។ អបក

ដរៀបចាំដវទិកាដព្ោងនឹងោកប់ញ្ចូ ល

បញ្ញា ដនោះដៅកបុងដសចកឋីហ្វថៃងការណ៍

រមួ របស់សងាមសីុវលិ ដដើមផោីក់

ដៅកានកិ់ចចព្បជុាំកាំពូលអាស្គ ន។ 

ថ្ថៃទី៣០ ហ្វខមនីា ៖ បណាឋ ញសងាម

សីុវលិហ្វដលដរៀបចាំដវទិកាព្បជាពល

រដឌ និងសងាមសីុវលិអាស្គ ននប ាំ

២០១២ដៅកមពុជា  នអោះអាងថា 

សិកាខ ស្គលាចាំននួ៤ ទកទ់ងនឹង

បញ្ញា ដីធៃ ីការជដមៃៀសដចញពីលាំដៅ

ឋាន និងបញ្ញា កបុងព្បដទសភូម្ម ថ្ន

ដវទិកាដនោះ ព្តូវម្មច ស់សណាឌ ោរ

ឡាកគី់ស្គថ រLucky Star ោម

រពតឹ្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២  ៖ សនិិសខុ្ យតុ្តិធម ៌នងិររជាធបិឈតយយ 

រព
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ថ្ថៃទី២៦ ដមស្គ នប ាំ២០១២ ៖ ដលាក ឈុត វទុនី ព្បធានអងាការការពារធនធានធមាជាតិ ព្តូវ ន ញ់ស្គៃ ប ់

ដៅកបុងតាំបនស់្គងសងទ់ាំនបវ់ារអីគាិសនីដោយព្កុមរ ុនចិន ដៅកបុងព្សុកមណឍ លសីម្ម ដខតថដកាោះកុង។ កបុង

ដរតុការណ៍ដនាោះ ដប៉ាអិម នោតខ់ៃួនអបកចុោះយកពត្ម៌្មន ២រូប ថ្នកាហ្វសត The Cambodia Daily 

ហ្វដលអបកទាំងពីរ នរមួដាំដណើ រជាមយួដលាក ឈុត វុទនី ដរើយអបកកាហ្វសតទាំងពីរដនោះ  នមកដល់ភបាំដពញ

វញិមយួថ្ថៃបនាធ បពី់ការោតខ់ៃួន។ ការ ញ់សម្មៃ បដ់លាក ឈុត វុទនី  នដធែើឲ្យសរគមនជ៍ាតិ និងអនថរ

ជាតិ ម្មនការភាញ កដ់ផែើលោ៉ា ងខាៃ ាំង និងដថាា លដទសអាំដពើនិទធណឍ ភាពដៅកបុងព្បដទសកមពុជា។ អងាការ Global Witness ទទលួស្គា ល់ថាដលាក 

ឈុត វុទនី ជាសកមាជនមយួរូបថ្នអងាការសងាមសីុវលិកបុងព្សុក ហ្វដលម្មនដសចកឋីកាៃ ោនសកមាដចញមុខការពារថ្ព្ពដឈើដៅកបុងព្បដទស។ 

ទុំពរ័ ១៧ 



ថ្ថៃទី១៦ ហ្វខឧសភា នប ាំ២០១២ ៖ 

សកមាភាពប្ង្កា បពលរដឌហ្វដលម្មន

ជដម្មៃ ោះដី ដៅឃុាំកាំពងដ់ាំរ ី ព្សុកឆៃូង 

ដខតថព្កដចោះ ដោយដព្បើកម្មៃ ាំងព្បោប់

អាវុធរបស់រោឌ ភ ិល បណាឋ លឲ្យ

ស្គៃ បដ់កាងព្សីម្មប ក ់ ព្តូវ នសងាមសីុ

វលិ នដៅករណីប្ង្កា បដនោះថា ជា

ការរ ាំដលាភសិទនិមនុសសោ៉ា ងធៃនធ់ៃរ។ 

ថ្ថៃទី១៥ កកាោ ៖ ព្បធានសម្មគម

អបកព្បជាធិបដតយយ និងជាព្បធាន

វទិយុសាំបុកឃាុ ាំ FM 105 ដមោា រឺតស 

ដលាក ម៉ាម សូណងដូ់ ព្តូវ នកម្មៃ ាំង

ប៉ាូលិសចបខ់ៃួន ដៅថ្ថៃទី១៥ កកាោ 

ដវលាដម្ម៉ា ងព្បម្មណ៩ព្ពឹក ត្តមរយៈ

ដីកាចបខ់ៃួនរបស់ ដលាក ចុក ងួន 

ដៅព្កមដសុើបសួរស្គលាដាំបូងដខតថ

ព្កដចោះ។ ការចបខ់ៃួនរូបដលាក គឺ

ដចទពីបទដលាើសចាំននួ ៤ គឺទី១ ផឋួច

ដផឋើមគាំនិតព្បនាំងអបករាជការស្គធារ

ណៈ ទី២ ដធែើកុបកមា ទី៣ ដព្ជៀត

ហ្វព្ជកខុសចាបដ់ៅកបុងការបាំដពញ

មុខង្ករស្គធារណៈ និងទី៤ ញុោះ   

ញងឲ់្យព្បជាពលរដឌកានអ់ាវុធ

ព្បនាំងនឹងអាជាញ ធរព្សបចាប។់  

នោល្កខណ៍ព្ពោះមោវរីកសព្ត កាត់

នឹងកថ្្នថ ដរើយព្តូវកមាករព្បម្មណ

ជាង ២ពានន់ាក ់នព្បតិកមា និងដធែើ
 តុកមា ។  

 

ថ្ថៃទី២ ហ្វខវចិឆិកា ៖ ព្ពោះរាជអាជាញ រង

តុលាការដខតថដកាោះកុង ដលាក ព្សី 

ម្ម៉ា កនី  នដចញដីកាបង្កា បដ់ៅពនន

នាោរដខតថដកាោះកុង ឲ្យដោោះហ្វលង

ថ្ថៃទី២២ តុលា ៖ អបកព្សី វា៉ា ង ដសៀវ

ជីវ ដមការជនជាតិចិន និងព្បធាន

ហ្វផបកផលិតកមាថ្នដរាងចព្ក ថប វលឺ 

(Top World) សទិតដៅភូមដិព្ជាយ

អាំពិល សង្កា តក់ាលដកាោះ ខណឍ ម្មន

ជយ្ រាជធានីភបាំដពញ ព្តូវស្គលា

ដាំបូងរាជធានីភបាំដពញ កាតដ់ទសប

ដណថ ញដចញពីកមពុជា បនាធ បពី់្សថី
ជនជាតិចិនរូបដនោះ នយកព្ពោះ

បុរសដ ា្ ោះ រា៉ា ន ់បូរត្ប អាយុ ២៦នប ាំ 

ជាសនថិសុខព្កុមរ ុន ធីមបរ្្រាីន 

ហ្វដលជាបដ់ចទពីបទមនុសសោត

ដោយអដចតនា ដៅដលើម្នថីកងរាជ

អាវុធរតទដ ា្ ោះ អិុន រតនា ហ្វដល

តុលាការដចទថា  ន ញ់សម្មៃ ប់

ដលាក ឈុត វុទនី កាលពីថ្ថៃទី២៦ ហ្វខ

ដមស្គ នប ាំ២០១២ កនៃងដៅ។  

ភបាំព្សួច ដខតថកាំពងស់ពឺ ដលើកាំណាតផ់ៃូវ

ជាតិដលខ៤ ដៅចដនាៃ ោះគី ូហ្វម៉ាព្ត

ដលខ១០៦-១០៧ រួសអាសនៈ

ោយដៅ៉ា  ជាង ៥គី ូហ្វម៉ាព្ត។  

ថ្ថៃទី១៦ ហ្វខកញ្ញដ  ៖ ជនជាបដ់ចទ 

ដអៀង ធីរទិន ព្តូវ នតុលាការកាំពូល

ថ្នស្គលាកឋហី្វខារព្ករម ដោោះហ្វលងឱ្យ

ដៅដព្ៅឃុាំដរើយ។ ការដោោះហ្វលង

ដនោះគឺជាដសចកឋីសដព្មចរបស់តុលា

ការកាំពូល ដៅដលើសាំដណើ សុាំរបស់

សរព្ពោះរាជអាជាញ  កាលថ្ថៃទី១៤ 

កញ្ញដ  ហ្វដលសុាំផ្លែ កដសចកឋីសដព្មច

ដោយស្គលាដាំបូង ដោោះហ្វលងជន

ជាបដ់ចទ ដអៀង ធីរទិន ដោយោា ន

លកខខណឍ ។ 

ថ្ថៃទី២៩ សីោ ៖ សមតទកិចចដខតថ

កាំពងស់ពឺ និងដខតថព្ពោះសីរនុ កាំពុង

ដធែើការរមួោប ព្ស្គវព្ជាវរកជនមនិ

ស្គា ល់មុខហ្វដល នបាំផធុោះព្ោបហ់្វបក 

ថ្ចបកបុងបាំណងផ្លឋ ចស់្គព នអូរគគីរ ហ្វកផរ

ស្គព នដពព្ជនិល។ ព្បធានប៉ាុសថិ៍នគរ

 លរដឌ លឃុាំហ្វព្តងព្តយឹង ដលាក 

ព្ ក ់ ប ុនថ្  ម្មនព្បស្គសន ៍ ថា 

ស្គព នអូរគគីរហ្វដលជនមនិស្គា ល់មុខ

 នបាំផធុោះព្ោបហ់្វបកដនាោះ ដៅព្តង់

ចាំណុចភូមទីិ៦ឃុាំហ្វព្តងព្តយឹង ព្សកុ

រពឹត្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២  ៖ សនិិសខុ្ យតុ្តិធម ៌និងររជាធិបឈតយយ 

ថ្ថៃទី៨ ហ្វខតុលា នប ាំ២០១២ ៖ 

ព្បធានមជឈមណឍ លសិទនិមនុសស

កមពុជា ដលាក អ  ូ វរីៈ  នចូលដៅ

បាំភៃដឺៅស្គទ បន្អយយការតុលាការ

ដខតថរតនគិរ ីរចួដរើយ ទកទ់ងនឹង

ដរឿងញុោះញងឲ់្យព្បព្ពឹតថបទឧព្កិដឌ

 នសដព្មច។ 

ទុំពរ័ ១៨ 



ថ្ថៃទី១២ ធបូ ៖ ដៅព្កមដសុើបសួរ

ស្គលាដាំបូងរាជធានីភបាំដពញ ដលាក 

ហ្វឆ វរីៈ  នដចញដីកាដកាោះដៅថាី
មយួដទៀតដៅដលាក ចន ់សុដវ ៉ាត ឲ្យ

ចូលខៃួនដៅថ្ថៃចនធ ទី២៤ ធបូ  នប ាំ

២០១២ ទកទ់ងដៅនឹងការដចទ

ព្បកានពី់បទផឋល់ជាំនយួដល់ចរ ី ឬ

ផឋល់ជាំនយួដល់អបកព្បព្ពឹតថបទដលាើស 

ត្តមម្មព្ត្ត៥៤៤ ថ្នព្កមព្ពរាទណឍ  

ហ្វដលទកទ់ងដរឿងទាំនាស់ដីរវាង

ព្បជាពលរដឌជាមយួរោឌ ភ ិលដៅ

ដខតថ ព្កដចោះ។ 

 

ថ្ថៃទី២៤ ធបូ ៖ បនាធ បពី់ស្គកសួរអស់

រយៈដពលជាង ២ដម្ម៉ា ងមក  ស្គលា

ដាំបូងរាជធានីភបាំដពញ មនិទនទ់ម្មៃ ក់

ដចលការដចទព្បកានដ់លើរូបដលាក 

ចន ់ សុដវ ៉ាត ម្នថីសិទនិមនុសស អងា

ការអាដរុក ពាកព់ន្ននឹងករណីផថល់

ជាំនួយដល់ចរហី្វដល នប៉ាុនប៉ាងដធែើ
អបគមនដ៍ៅភូមពិ្បម្ម៉ា  ឃុាំកាំពងដ់ាំរ ី

ព្សុកឆៃូង ដខតថព្កដចោះ ដនាោះដទ។ 

ព្ ស់ជាផៃូវការដោយ នាយករដឌ

ម្នថីហ្វខារ ដព្កាយដាំដណើ រការស្គង

សងអ់ស់រយៈដពលមយួនប ាំ (គិតចប់

ថ្ថៃទី២៩ ហ្វខធបូ នប ាំ២០១០) ដោយ

ព្តូវចាំណាយថវកិាសរុបចាំននួជាង 

៨.៧លានដុលាៃ រអាដមរកិ។ ស្គព ន

អាកាសទីពីរដៅកមពុជាដនោះ សទិតដៅ

ចាំណុចព្បសពែរវាង មោវថីិសរ

ថ្ថៃទី៦ ហ្វខមករា ៖ «ស្គព នអាកាស ៧ 

មករា» ផឋុ ាំផៃូវហ្វកងដពទយដលាកសងឃ 

ព្តូវ នោកស់ដម្មព ធដអាយដព្បើ

ពន្នរុសស ី និងវថីិកមពុជាដព្កាម ផៃូវ

ដលខ២៧១ និងផៃូវ៥៩៨ ចដនាៃ ោះ

ខណឍ ទលួដោក និងខណឍ ហ្វសនសុខ 

រាជធានីភបាំដពញ ហ្វដលម្មនព្បហ្វវង   

បដណាឋ យ ៣៤៥ម និងទទឹង

១៥,២០ម ដលើមោវថីិសរពន្ន     

រុសស ី ព្បហ្វវង១៦០ម ទទឹង៦,៥០ម 

ដលើវធីិកមពុជាដព្កាម។ ស្គព នអាកាស

រពឹត្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២  ៖ អភិ លកិចច ឈសដ្ឋកិចច និងការអភិវឌ្ឍន ៍

រព
ឹតត ិប
រត
 ខុ
មខ
ស្ររ
វល

 
អ្នក្
ឃ្
លុំបម
ើល
 បល
ខ 
៤៨

 

ថ្ថៃទី២៧ ហ្វខធបូ នប ាំ២០១២ ៖ ស្គលាឧទនរណ៍  នព្បកាសស្គលដីកា

ផឋនាធ ដទសជាថាីឲ្យដលាក សុក សាំដអឿន និងដលាក ប ន សាំណាង 

សដព្មចឲ្យជាបគុ់កម្មប ក់ៗ ចាំននួ ២០នប ាំ ដព្កាមបទដចទថា ន ញ់

សម្មៃ បព់្បធានសរជីពដសរកីមាករកមពុជា ដលាក ជា វជិាជ  ដោយដចតនា 

កាលពីថ្ថៃទី២២ ហ្វខមករា នប ាំ២០០៤ កនៃងដៅដៅកបុងទីព្កុងភបាំដពញ។ 

បហ្វនទមដលើដនោះដទៀត ស្គលាឧទនរណ៍ នបង្កា បឲ់្យដលាក សុក សាំដអឿន 

និងដលាក ប ន សាំណាង រមួោប សងជាំងឺចិតថជូនដលាក ជា មុនបី បែូនព្បុសរបស់ដលាក ជា វជិាជ  ចាំននួ ៤០លានដរៀល ដសាើនឹង ១មុនឺដុលាៃ រអាដមរកិ។ 

ទុំពរ័ ១៩ 

រពតឹ្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២  ៖ សនិិសខុ្ យតុ្តិធម ៌នងិររជាធបិឈតយយ 

ទី១ ដៅមថុ ាំកាលថបល់ កបុង

ខណឍ ម្មនជយ្ រាជធានី

ភបាំដពញ ម្មនតាំថ្លជាង ៦.៤

លានដុលាៃ រអាដមរកិ  ន

សដម្មព ធឲ្យដព្បើព្ ស់ដៅនប ាំ

២០១០ កនៃងដៅ។ 



រពឹត្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២ ៖ ការឈ ោះឈនោ ត និងគណ្បរសនឈោ យ 
ថ្ថៃទី៣ មករា ៖ ដៅកបុងសមយ្ព្បជុាំ

ដលើកទី៧ នីតិកាលទី៤ សភាជាតិ

 នអនុមត្ដសចកឋីព្ពាងចាបស់ឋីពី

លទនកមាស្គធារណៈ ហ្វដលម្មន ១៤

ជាំពូក ហ្វចកដចញជាង ៧៦ម្មព្ត្ត 

សព្ម្មបអ់នុវតថដៅដលើការដដញថ្ថៃ

អាជីវកមាដផសងៗ។ ដៅកបុងសមយ្

ព្បជុាំអនុមត្ដសចកឋីព្ពាងចាបស់ឋីពី

លទនកមាស្គធារណៈម្មនសដមៃងោាំ

ព្ទ៨៤ ដលើ ៨៤សដមៃង។ 

 

ថ្ថៃទី២៤ ហ្វខមករា ៖ ម្នថីគណបកស

ព្បជាជនកមពុជា ដលាក ជាម ដប៉ាអា 

 នបឋឹងដលាក ម៉ាក ់ រា៉ា  ជាសម្មជិក

ព្កុមព្បឹកាសង្កា តទ់លួត្តឯក របស់

គណបកស សម រងសុ ី ដោយដចទពី

បទស្គឋ ប ់ និងលួចថតសាំដីឯកជន 

ដោងត្តមម្មព្ត្ត៣០១ថ្នព្កមព្ពរា

ទណឍ ថ្នព្ពោះរាជាណាចព្កកមពុជា។  

 

ថ្ថៃទី២៧ ហ្វខមករា ៖ គណៈកមាការ

ដរៀបចាំការដ ោះដនប តដខតថ តដ់ាំបង 

 នដបើកសវនាការដលើបណឋឹ ងរបស់ 

គណបកស សម រងសុ ី  នបឋឹងដចទ

ព្បកានម់្នថីគណបកសព្បជាជន   

កមពុជា ដ ា្ ោះ ជាម ដប៉ាអា ពីបទយក

លុយទិញទឹកចិតថសម្មជិកព្កុម

ព្បឹកាឃុាំ សង្កា ត ់ របស់គណបកស 

សម រងសុ ី ឲ្យដ ោះដនប តោាំព្ទគណ

បកសព្បជាជនកមពុជា កបុងដាំដណើ រការ

ដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងសម្មជិកព្ពឹទន

សភានីតិកាលទី៣ ដៅថ្ថៃទី២៩ ហ្វខ

មករា នប ាំ២០១២ ដនោះ។  

២៤ ហ្វខមថុិនា នប ាំ២០១២ ថា គណ

បកសហ្វដលទទលួ នតាំហ្វណងជា

ព្បធានព្កុមព្បឹកាឃុាំសង្កា តអ់ាណតថិ
ទី៣ ម្មនហ្វត ៤ គណបកសដទ គឺគណ

បកសព្បជាជនកមពុជា គណបកសសម 

រងសុ ីគណបកសសិទនិមនុសស និងគណ

បកសរ ែុនសិុនបិុច។ ត្តមលទនផល

ដ ោះដនប តជាផៃូវការ ម្មនគណបកស

ចាំននួ៧  នទទលួអាសនៈជាសម្ម

ជិកព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត ់អាណតថិទី

៣។ កបុងដនាោះ គណបកសព្បជាជន

កមពុជា  នទទលួ ៨,២៩២អាសនៈ 

គណបកសសមរងសុ ី២,១៥៥អាសនៈ 

គណបកសរ ែុនសិុនបិុច ទទលួ ន 

ថ្ថៃទី៣ ហ្វខមថុិនា នប ាំ២០១២ ៖ ដៅ

មណឍ លដ ោះដនប តស្គលាគរុដកាស

លយ និងវពិ្កិតការដៅព្កុងត្តដមា  

ដខតថកណាឋ ល ដលាកនាយករដឌម្នថី 

រ ុន ហ្វសន  នដៅដ ោះដនប តដព្ជើស

ដរ ើសសម្មជិកព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សង្កា ត ់

អាណតថិទី៣ ដៅការោិល្យដ ោះ

ដនប តដលខ ១០៦៧  ជាមយួភរោិ

របស់ដលាក។ ដលាក មនិ នផថល់

អត្តទ ធិបាយដព្ចើនព្ បអ់បកកាហ្វសត

ដទ ដោយដលាក នបញ្ញជ កថ់ា ជា

ថ្ថៃដ ោះដនប ត ដរើយដលាក នដសើច

ញញឹមោកអ់បកហ្វសត និង នដថើប

សនៃឹកដនប តមុនដពលោកចូ់លកបុង

រិបដនប ត។  

 

លទនផលថ្នការដ ោះដនប តដព្ជើស

ដរ ើសព្កុមព្បឹកាឃុាំ សង្កា តអ់ាណតថិទី

៣ ព្តូវ ន គ.ជ.ប ព្បកាសថ្ថៃទី

ថ្ថៃទី២៩ មករា នប ាំ២០១២ ៖ ការដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងសម្មជិកព្ពឹទន
សភា នីតិកាលទី៣ ម្មនគណបកសធាំចាំននួពីរ ហ្វដលព្តូវព្បកតួព្បហ្វជង
ោប  គឺគណបកសព្បជាជនកមពុជា និងគណបកសសមរងសុ ី ដដើមផដីដណឋើ ម
យកអាសនៈចាំននួ៥៧ (កបុងចាំដណាមអាសនៈ៦១)ដៅកបុងព្ពឹទនសភា។ 
អាសនៈចាំននួ៤ ដផសងដទៀត នឹងព្តូវដ ោះដនប តដព្ជើសត្តាំងដោយរដឌ
សភាចាំននួ ២អាសនៈ និង២អាសនៈដទៀត នឹងព្តូវហ្វតងត្តាំងដោយ
ព្ពោះមោកសព្ត។ នាយករដឌម្នថី រ ុន ហ្វសន ជាអនុព្បធានគណបកស
ព្បជាជនកមពុជា និងជាអបកតាំណាងរា្សថមណឍ លដខតថកណាឋ ល  ន
ដៅដ ោះដនប តដៅមជឈមណឍ លគរុដកាសលយភូមភិាគរ ុនហ្វសន ព្កុងត្ត
ដមា  ដខតថកណាឋ ល សទិតដៅជិតផធោះរបស់ដលាក។ ដៅកបុងអាណតថិទី៣ 
ដនោះហ្វដរ អបកនដោ យសាំខានច់ាំននួពីររូបមនិ នចូលរមួដ ោះដនប ត
ដទ គឺសដមឋចព្កុមព្ពោះ នដរាតថម រណឫទនិ ព្បធានគណបកសនដរាតថម      
រណឫទនិ និងដលាក សម រងសុ ី ព្បធានគណបកសសមរងសុ ី ។ ដលាក 
សម រងសុ ី រងបណឋឹ ងរបស់រោឌ ភ ិលពាកព់ន្នកបុងដរឿងជដម្មៃ ោះ ព្ពាំហ្វដន
កមពុជា-ដវៀតណាម ដរើយកាំពុងនិរដទសខៃួនរស់ដៅដព្ៅព្បដទស។ 

ទុំពរ័ ២០ 

១៥១អាសនៈ គណបកសនដរាតថមរណឫទនិ ៥២អាសនៈ គណបកសសិទនិ
មនុសស៨០០អាសនៈ គណបកសសមពន្នដដើមផលីទនិព្បជាធិបដតយយ ៨អាសនៈ 

និងគណបកសសញ្ញជ តិកមពុជា ១អាសនៈ។ 



ថ្ថៃព្ពរសផតិ៍ ទី៩ ហ្វខសីោ នប ាំ

២០១២ ៖ ដលាកនាយករដឌម្នថី 

រ ុន ហ្វសន  នចូលមកដឆៃើយបាំភៃឺ
ដៅសភា ដលើបញ្ញា ដ ោះបដង្កា លព្ពាំ

ហ្វដន  និងការដោោះដូរភូមមិយួចាំននួ

ដៅត្តមព្ពាំហ្វដន រវាងព្បដទសកមពុជា 

និងដវៀតណាម ហ្វដលដព្ោងដធែើនា

ដពលខាងមុខ។ ដលាក នចាំណាយ

រយៈដពល៦ដម្ម៉ា ង ដៅកបុងសភាជាតិ 

ដោយម្មនការបញ្ញច ាំងបង្កា ញរូបភាព

ហ្វផនទីហ្វដនទឹក និងហ្វដនដោករវាង

ព្បដទសទាំងពីរ ហ្វដល នបនសល់

ទុកត្តាំងពីសមយ្អាណានិគម និង

របបដលាកដសនាព្បមុខ លន ់នល់។ 

ដៅមុនដលាកនាយករដឌម្នថីចប់

ដផឋើមដឆៃើយបាំភៃដឺនាោះ ព្បធានសភាជាតិ

ដលាក ដរង សាំរនិ  នព្បកាសព្ព

ម្មនថា ដវទិកាដនោះមនិហ្វមនជាដវទិកា

សួរដដញដោលដទ ដរើយកម៏និហ្វមន

ជាការដ ោះដនប តហ្វដរ។ 

ថ្ថៃសុព្ក ទី០២ ហ្វខវចិឆិកា ៖ ដៅកបុង

អងាសម្មជវសិ្គមញ្ដ របស់គណបកស 

សម រងសុ ី ម្មនសម្មជិកជាដព្ចើន

សដព្មចដលើកថ្ដោាំព្ទដលាក គង ់ោាំ 

ជាព្បធានគណបកសសឋីទី ឲ្យដ ើងដធែើ
ជាព្បធានគណបកស សម រងសុ ី ថាី
ចបពី់ដពលដនោះតដៅ ដរើយោាំព្ទ

អបកព្សី ជូរ  ុងស ូមរួា៉ា  ជាអនុ

ព្បធានគណបកស។ 

ថ្ថៃទី២ ហ្វខតុលា ៖ ដលាក សម រងសុ ី
ព្បកាសលាហ្វលងដចញពីតាំហ្វណង
ព្បធានគណបកស សម រងសុ ី ដដើមផី
ដៅកានត់ាំហ្វណងជា ព្បធាន គណ
បកសសដ្ង្កា ោះជាតិ វញិ។ ការព្បកាស
ដនោះ គឺបនាធ បពី់ព្កសួងមោថ្ផធ ន
អនុញ្ញដ តយល់ព្ពមចាំដពាោះការបដងាើត
គណបកសសដ្ង្កា ោះជាតិ ហ្វដលម្មន
ដលាក សម រងសុ ីដធែើជាព្បធាន កាល
ពីថ្ថៃទី២៨ ហ្វខកញ្ញដ  កនៃងដៅ។ 

លាហ្វលងពីព្បធានគណបកស និង

ឈបដ់ធែើនដោ យជាថាីមឋងដទៀត

របស់សដមឋចព្កុមព្ពោះ នដរាតថម រ

ណឫទនិ ម្នថីមយួចាំននួហ្វដលសបិទន

នឹងសដមឋចព្កុមព្ពោះ  រមួម្មនព្បធាន

សឋីទីគណបកស នដរាតថម រណឫទនិ 

ដលាក ឈមឹ ដសៀកដ ង និងម្នថី
អបកនាាំពាកយ ដលាក ហ្វប៉ាន សង្កា  

ព្បកាសលាឈបពី់គណបកសដនោះ 

និងឈបដ់ធែើនដោ យតដៅដទៀត 

ត្តមព្ពោះអងាហ្វដរ។ 

ថ្ថៃទី១០ សីោ ៖ លិខិតមយួហ្វដល

ម្មនព្ពោះរសថដលខារបស់សដមឋច

ព្កុមព្ពោះ នដរាតថម រណឫទនិ ព្ពោះ

ព្បធានគណបកស នដរាតថម រណឫទនិ 

ពីព្បដទស រាាំង ម្មនខៃឹមស្គរខៃីថា 

ព្ពោះអងាឈបដ់ធែើនដោ យ និង

ដសចកឋីសដព្មចដផសងៗរបស់គណ

បកសដនោះតដៅដទៀតដរើយ។ ការ

ព្បកាសឈបព់្ប ូកនដោ យ

របស់សដមឋចព្កុមព្ពោះ គឺមនិហ្វមនជា

ដលើកទី១ដទ។ ភាៃ មៗដៅដព្កាយការ

រពឹត្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២ ៖ ការឈ ោះឈនោ ត និងគណ្បរសនឈោ យ 

រព
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ថ្ថៃទី៧ ហ្វខកញ្ញដ  នប ាំ

២០១២៖ គ.ជ.ប សដព្មច

ជាដោលការណ៍ឱ្យ

ដលខាធិការោឌ នរាជធានី-

ដខតថដរៀបចាំការដ ោះដនប ត 

បដងាើតមជឈមណឍ លហ្វសែង

រកដ ា្ ោះអបកដ ោះដនប ត 

កបុងបញ្ជ ីដ ោះដនប តត្តមព្ប

ពន្នអីុនធឺណិតត្តមដគរ

ទាំពរ្ voterlist.org.kh 

ដដើមផផីថល់ពត្ម៌្មនជូនអបក

ដ ោះដនប ត។ 

ទុំពរ័ ២១ 

ថ្ថៃទី២០ ហ្វខកញ្ញដ  ៖ ម្នថជីានខ់ពស់
ព្កសួងមោថ្ផធ និងម្នថីជានខ់ពស់
មកពីគណបកស សម រងសុ ី និង
គណបកស សិទនិមនុសស  នជបួ
ចរចរយៈដពល ២ដម្ម៉ា ង ដៅ
ព្កសួងមោថ្ផធ ដផ្លឋ តដលើការហ្វក
ទព្មងថ់្នសម្មសភាពគណៈកម្មា
ធិការជាតិដរៀបចាំការដ ោះដនប ត 
(គ.ជ.ប) ដៅមុនដពលការដ ោះ
ដនប តដព្ជើសដរ ើសតាំណាងរា្សថ 
ដៅថ្ថៃទី២៨ហ្វខកកាោ នប ាំ២០១៣ 
ខាងមុខដនោះ។ ម្នថជីានខ់ពស់
ព្កសួងមោថ្ផធ នបដិដសធ
សាំដណើ រមួោប របស់គណបកស សម 
រងសុ ី និងគណបកស សិទនិមនុសស 
ហ្វដល នដសបើសុាំឲ្យរដឌម្នថីព្កសួង
មោថ្ផធ ដលាក ស ដខង ហ្វកទព្មង់
សម្មសភាពរបស់ គ.ជ.ប ដោយ
សាំអាងថា គឺជាសាំដណើ ដហ្វដលដូច
ដពលមុនៗហ្វដរ និងជាការមនិ
ចាំ ចដ់ ើយ។ 



ថ្ថៃទី៦ វចិឆកិា ៖ សវនាការរបស់ព្កុម

ព្បឹកាជាំនុាំជព្មោះថ្នគណៈកម្មា ធិការ

ជាតិដរៀបចាំការដ ោះ (គ.ជ.ប)  ន

សដព្មចលុបដ ា្ ោះ ដលាក សម រងសុ ី

ព្បធានគណបកសសដ្ង្កា ោះជាតិ ដចញ

ពីបញ្ជ ីចុោះដ ា្ ោះដ ោះដនប ត។ អងាជាំនុាំ

ជព្មោះសដព្មចកឋីដោយហ្វផែកដលើការ

កាតក់ឋីរបស់ ព្កុមព្បឹកាសង្កា តបឹ់ង

រាាំង ខណឍ ដូនដពញ រាជធានីភបាំដពញ 

ហ្វដល នលុបដ ា្ ោះដមដឹកនាាំគណ

បកស សម រងសុ ី ពីបញ្ជ ីដ ា្ ោះដ ោះ

ដនប តបចចុបផនបភាពនប ាំ២០១២ កាល

ពីថ្ថៃទី២៧ ហ្វខតុលា នប ាំ២០១២ 

ដោយសាំអាងដលើស្គលដីការបស់

តុលាការកាំពូលដលខ៣២ ចុោះថ្ថៃទី១ 

ហ្វខមនីា នប ាំ២០១១ ហ្វដលសដព្មចឲ្យ

ដលាក សម រងសុ ីជាបព់នននាោរ។  

 

ថ្ថៃទី១៩ ហ្វខវចិឆិកា នប ាំ២០១២៖ ព្កុម

ព្បឹកាធមានុញ្ដ   នព្បកាសបិទផៃូវ

តវា៉ា ដល់ដលាក សម រងសុ ីដរើយោាំព្ទ

ការសដព្មចរបស់គណៈកម្មា ធិការ

ជាតិដរៀបចាំការដ ោះដនប ត (គ.ជ.ប) 

ឲ្យលុបដ ា្ ោះដលាក សម រងសុ ី ពី

បញ្ជ ីដ ោះដនប តនប ាំ២០១២ ព្ពម ន

បញ្ញជ ឲ្យស្គទ បន្ពាកព់ន្ន អនុវតថ និង

ដធែើការផសពែផាយជាស្គធារណៈ។  

រពឹត្តិការណ្ន៍ោ ុំ២០១២ ៖ ការឈ ោះឈនោ ត និងគណ្បរសនឈោ យ 

ទុំពរ័ ២២ 

គណ្ៈរមមការ រពឹត្តិបរត អោរឃ្ល ុំឈមីល 

១. បលាក្ គល ់បញ្ញា   ទីរបឹក្ាបោបល់ 

២. បលាក្ ្ស ីសភុស្រក្ត ័ របធានការផាយ 

៣. បលាក្ សងួ បសឿន ជុំនួយការបបចចក្បទស 

៤. ក្ញ្ជា  បោគ ្សបីេ្ជ  បលខាការផាយ 

៥. បលាក្ សុ៊ិន ទ៊ិតយសហីា អ្នក្និពនធ និងងតរបូ 

 

អាសយដាឋ ន  ៖ ផទោះបលខ ១៣៨ ផលូវបលខ ១២២ សង្កា តទ់ឹក្

លអក្១់ ខណ្ឌ ទួលបគាក្ រាជធានីភនុំបពញ 

ទូរស័ពទបលខ  ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ 

ទូរសារ   ៖ ០២៣ ៨៨៣ ៧៥០ 

អ្ុីខម៉ែល  ៖ comfrel@online.com.kh 

បគរទុំពរ័ ៖ www.comfrel.org 

ឈសចក្តជិនូដ្ុំណឹ្ង 

ព្ពឹតថិបព្ត អបកោៃ ាំដមើល ផលិតដ ើង ដដើមផបីាំដពញចដនាៃ ោះពត្ម៌្មន
រវាងព្បជាពលរដឌជាម្មច ស់ដនប ត និងអបកតាំណាងរា្សថ អបកដឹកនាាំ 
ហ្វដលពាកព់ន្ននឹងការចូលរមួស្គទ បនា និងអភវិឌ្ណនស៍ងាមព្បជាធិ
បដតយយដៅកមពុជា។ 

ព្បសិនដបើដលាក អបកនាង កញ្ញដ  ម្មនសាំណូមពរ ឬបាំណងចូល
រមួដោបល់ ឬដសបើសុាំព្ពឹតថិបព្ត និងឯកស្គរដផសងៗហ្វដលផលិត
ដ ើងដោយ ខុមហ្វ្រែល សព្ម្មបរ់កាទុក ឬសិកាព្ស្គវព្ជាវ 
សូមទាំនាកទ់ាំនងមក ការោិល្យខុមហ្វ្រែល ឬចូលដៅកាន ់   
បណាថ ញផសពែផាយសងាម របស់ខុមហ្វ្រែល ម្មនដូចជា ដគរ
ទាំពរ្ (www.comfrel.org) ហ្វរែសប ុក បៃុក ឬអាស្យោឌ នដូច
 ន ផថល់ជូនដនោះ ដយើងខញុ ាំនឹងដោោះព្ស្គយជូនរាល់បញ្ញា របស់
ដលាក អបកនាង កញ្ញដ  ដោយដមព្តីភាព។ 

សូមអរគុណ ! 

http://www.comfrel.org
http://www.comfrel.org


#១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា តទឹ់ក្លអក្១់ 
ខណ្ឌ ទួលបគាក្ រាជធានីភនុំបពញ 
រពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 

Phone: (855)23-884-150 
Fax: (855)23-885-745 
E-mail: comfrel@comfrel.org /              
 comfrel@online.com.kh 

ខុមហ្វស្ររែល — COMFREL 

បគរទុំពរ័ផលូវការ 
www.comfrel.org 

ការផាយសបមលងសងគមសីុវលិ ជាខផនក្មយួនន
ក្មមវធីិ្អ្បរ់ ុំអ្នក្ប ោះបនន តរបស់ ខុមខស្ររវល 
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ចកខុវស្ិយ៖ សងាមព្បជាធិបដតយយមយួហ្វដលដាំដណើ រការព្បជាធិបដតយយ
រូបនីយកមា ជាពិដសសរាល់ការដ ោះដនប តត្តមហ្វបបព្បជាធិបដតយយព្តូវ
 នដលើកតដមាើង និងម្មនគុណភាពនាាំមកនូវផលព្បដោជនជូ៍នដល់
ព្បជាពលរដឌ។ 
ដបសកមា៖ ដបសកកមារបស់ខុមហ្វ្រែល គឺជួយ បដងាើតបរោិកាសដោគ
យល់ និងដឹងឭសុោះស្គយ ទី១/ដល់ការដ ោះដនប តដោយដសរ ី នងិ
យុតថធិម ៌ត្តមរយៈការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល និងការតស ូមតិឱ្យម្មន គដព្ម្មងការ
គតិយុតថិសមព្សបមយួ ម្មនការអបរ់ ាំផថល់ពត្ម៌្មនដល់អបកដ ោះដនប តអាំពី
សិទនិរបស់ពួកដគ និងម្មនសកមាភាពអដងាតោៃ ាំដមើលហ្វដលកាតប់នទយ
ភាពមនិព្បព្កតី ដរើយផថល់ទិនបនយ្អដងាតហ្វដលអនុញ្ញដ តឱ្យម្មនការ
វាយតថ្មៃមនិលដមែៀង និងជាកច់ាស់ចាំដពាោះដាំដណើ រការដ ោះដនប ត។     
ទី២/ សព្ម្មបស់្គរសាំខានព់្បកបដោយអតទនយ្ដៅដព្កាយការដ ោះដនប ត 
ត្តមរយៈការអបរ់ ាំ និងដវទិកាស្គធារណៈនានាដដើមផជីាំរុញឱ្យព្បជាពល
រដឌចូលរមួកបុងនដោ យ និងការដធែើដសចកឋីសដព្មចចិតថ ការតស ូមតិ/
បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លឱ្យម្មនកាំហ្វណទព្មងក់ារដ ោះដនប តហ្វដលបដងាើននូវគណដន
យយភាពរបស់ម្នឋីជាបដ់នប ត ដរើយផឋល់ឱ្យទិនបនយ្អដងាតហ្វដលនាាំដៅ

ខុមខស្ររវល   នចូលរមួសបងាតការណ៍្ប ោះបនន ត និងបចញរ យការណ៍្វាយតនមលក្នុងនន ុំ២០១២ 

http://www.comfrel.org

