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េសចក្ត្ីរបកសព័តម៌ន 

្របជជនបនសរួថ “េតើអនក ធំជង គណបក  ឬពលរដ្ឋ?” 

ជធនីភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខមថុិន៖ អនកចូលរមួែដលជ តំ ងសហគមន ៍ សងគមសីុវលិ និង
គណបក នេយបយ ្របមណជង ៣៥០នក ់បនជួបជំុគន  េដើមបី ្ត បតំ់ ងគណបក នេយបយធំៗ 
អំពីេគលនេយបយរបស់ខ្លួនេនកនុងអំឡុងេពលឈនដល់ករេបះេឆន តជតិេនៃថងទី២៨ ែខកកក  
ឆន ២ំ០១៣។  

“ គឺជេគលករណ៍្រគឹះៃនសងគម្របជធិបេតយយមយួ ែដល្របជពលរដ្ឋមនសិទធិដឹងលឺនូវជំហរៃន
េគលនេយបយទងំ យរបស់គណបក ។ ៃថងេនះ ពលរដ្ឋកមពុជបនបង្ហ ញថ ពួកេគពិតជចងសួ់រ
េដញេ លពីេគលនេយបយរបស់គណបក នីមយួៗ” េ ក ឈតិ សំ ត នយក្របតិបត្តិៃនេវទិកៃន
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជបនមន្រប សន។៍ 

ៃថងេនះ គណបក សេ្រងគ ះជតិ (CNRP) និងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច បនចូលរមួកនុងេវទិកស្តីពី
ទស នៈនេយបយ េហើយបនេឆ្លើយសំណួរទកទ់ងនឹងបញ្ហ ជេ្រចើន។ គមិនតំ ងគណបក  ្រតូវបន
េសនើឲយបង្ហ ញពីេគលនេយបយរបស់ខ្លួនេ្រកម្របធនបទសំខន់ៗ ចំនួនបនួគឺ (១)កំែណទ្រមងេ់សដ្ឋកិចច 
និងដីធ្ល ី(២) បរ ិ ថ ន ៃ្រពេឈើ និងបែ្រមប្រមួល កសធតុ (៣) ករអភវិឌ សងគម និងមនុស  និង (៤) នីតិរដ្ឋ 
អភបិលកិចចល្អ និងករទទួលពត័ម៌ន។ គណបក ្របជជនកមពុជ(CPP) បនបដិេសធមនិចូលរមួ។  

អនកចូលរមួ និងគណៈកមមករេរៀបចំកមមវធីិ បនសែម្តងនូវករខកចិត្ត ែដលគណបក ្របជជន
មនិបនចូលរមួកនុងេវទិកេនះ េបើេទះជមនករអេញជ ើញជេ្រចើនដងកេ៏ យ។ េយង មេគលករណ៍
្របជធិបេតយយ គណបក នេយបយទងំអស់ ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ្របជពលរដ្ឋ  េលើេគល-
នេយបយរបស់ខ្លួន េនមុនេពលេបះេឆន ត។ 

អនកចូលរមួ រមួមនតំ ងសហគមនម៍កពីទូទងំ្របេទសកមពុជ។ ពួកេគ បនសែម្តងនូវកង្វល់
ចំបងៗមយួចំនួន ែដលទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភព និងតម្ល ភព 
្រពមទងំករជេម្ល សេចញពីដីធ្លី។ េ្រកពីេនះ មនករសែម្តងនូវករ្រពួយបរមភ អំពីតម្ល ភពកនុងករ្រគប្់រគង
ចំណូលែដលនឹងរពឹំងទុកពីវស័ិយឧស ហកមមនីស រណកមម។  

បញ្ហ ែដល្រតូវបនសងកតធ់ងនជ់ដែដលៗពីអនកេចទសួរ គឹត្រមូវករឲយមនករអនុវត្ត និងព្រងឹង
ចបបដី់ធ្លី និងបទបបញញត្តិដៃទេទៀតែដលមន្រ បឲ់យមន្របសិទធភព។ 

គណបក នេយបយទងំពីរបនយល់្រសបេទេលើត្រមូវករឲយមនឯក ជយភពៃន្របពន័ធតុ ករ
កនែ់តខ្ល ងំ និងករអនុមត័ចបបស់្តីពីសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន។ 

េវទិកេនះ គឺជ្រពឹត្តិករណ៍ដធំ៏បំផុត របស់្រកុមអងគករសងគមសីុវលិ ែដលបនេរៀបចំស្រមបអំ់ឡុង
េពលឈនដល់ករេបះេឆន តជតិខងមុខេនះ។ េ ក្រសី ធី  ឃឹះ ែដលជសមជិកមយួរូបៃន
គណៈកមម ធិករេរៀបចំ និងជនយកិ្របតិបត្តិៃនអងគករសីលករ កប៏នមន្រប សនែ៍ដរថ ្រពឹត្តិករណ៍
េនះខុសែប្លកពី្រពឹត្តិករណ៍មុនៗ ែដលបនេរៀបចំេឡើងេនកនុង្របវត្តិ ្រស្តរបស់សហគមអងគករមនិែមន
រ ្ឋ ភបិល។ េ ក្រសីបនបន្តេទៀតថ “អងគករសងគមសីុវលិ បនបង្ហ ញនូវភពជមច ស់កនែ់តេ្រចើន កនុង
ដំេណើ រករផ្តល់ពត័ម៌នដល់ពលរដ្ឋ អំពីជេ្រមើសៃនករេបះេឆន ត”។  
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េវទិកេនះ បន្របមូលផ្តុ ំនូវអនកចូលរមួែដលជតំ ងសហគមន ៍ និងតំ ងសងគមសីុវលិ 
គណបក នេយបយ ៃដគូអភវិឌ ន ៍ និង ថ នទូត។ អនកចូលរមួបនសែម្តងនូវេសចក្តីសបបយរកី យែដល
មនឱកសសួរសំណួរេទកនតំ់ ងគណបក នេយបយ។ 

“េវទិកេនះគឺល្អ ស់ ពីេ្រពះបនផ្តល់ឱកសឲយពួកេយើងបនេលើកេឡើងនូវក្តីកង្វល់អំពីករ
អភវិឌ េនកនុង្របេទសកមពុជ” េនះជ្រប សនរ៍បស់េ ក្រសី ទឹម កមុននី ែដលជ្របជពលរដ្ឋមកពី
សហគម បុរកីី ។ 

ប៉ុែន្តគតក់ប៏នបញជ កផ់ងែដរថ េពលេវ កដូ់ចជខ្លីបន្តិច ែដលេធ្វើឲយគតម់និ ចសួរនូវ
សំណួរទងំអស់ែដលគតម់ន។ 

េ ក ហួ ៃឆងន ់ ែដលជនិស តិមកពីេខត្តកំពងច់ម បននិយយថ “ មន រៈសំខន់ ស់
ចំេពះខញុ ំែដលជនិស តិកនុងករមនឱកសពនំនូំវចមងល់សួរេទអនកតំ ងគណបក ទងំអស់ េហើយនឹង
ែចករែំលកនូវពត័ម៌នែដលខញុ ំទទួលបនេទមតិ្តភ្័រក្តរបស់ខញុ ំ”។ “ខញុ ំសូមសំណូមពរឲយ គណបក ទងំអស់
ចួលរមួកនុង្រពឹត្តិករណ៍េនះ េ្រពះ ជឱកសជួយ ឲយពួកេគបនលឺពីកង្វល់ និងបញ្ហ របស់ពលរដ្ឋខ្លួន េហើយ
េយើងចងឲ់យគណបក នេយបយផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យរបស់ខ្លួនចំេពះបញ្ហ ទងំេនះ”។ 

េ ក្រសី មុ ំ គីន មកពីសហគមនៃ៍្រពេឈើេខត្ត្រកេចះ បននិយយថ “បញ្ហ ទកទ់ងនឹងករ
្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ គឺជក្តីកង្វល់ដធំ៏បំផុតស្រមបពួ់កេយើង។ ៃថងេនះ គឺជឱកសមយួស្រមបខ់ញុ ំកនុងករ ្ត ប់
នូវចេម្លើយទកទ់ងេទនឹងករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ ែដលេយើងមនិែដលបនេឃើញមនេនកនុងករពិភក នន
មរយៈទូរទស នក៍នុង្រសុក។” 

្របធនបទដម៏ន្របជ្របិយភពមយួ ែដលអនកចូលរមួភគេ្រចើនបនេលើកេឡើងេទកនគ់ណបក
នេយបយគឺ “្របសនិេបើអនកជបេ់ឆន ត េតើអនក ធំជង គណបក  ឬពលរដ្ឋ?” 

 

ចប ់
្រពឹត្តកិរណ៍នេពលខងមខុរមួមន៖ េវទិកេបះេឆន តែដលេផ្ត តេទេលើបញ្ហ របស់្រស្តី នៃថងទី១២ ែខមថុិន េនទី្រកុង
ភនេំពញ - បញ្ហ យុវជន ៃថងទី១៥ ែខមថុិន និងបញ្ហ ដីធ្លី និងបរ ិ ថ ននៃថងទី១៩ ែខមថុិន េនេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី្រពមទងំ
ពិធីចុះហតថេលខេលើករេប្តជញ ចិត្ត និងឆនទៈរបស់គណបក នេយបយកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយនៃថងទី១២ 
ែខមថុិន។ 
 

សមជិកគណៈកមម ធិករេរៀបចំ រមួមន៖ េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ - គណៈ កមម ធិករ
សហ្របតិបត្តកិរេដើមបកីមពុជ (CCC) - ខុមែ្រហ្វល - គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តកិមមៃនអងគករ-សមគមករពរសិទធិ 
មនុស កមពុជ (CHRAC) - អងគករេយនឌរ័ និងអភវិឌ ន ៍េដើមបកីមពុជ (GADC) - គណៈកមម ធិករេលើកសទួយ្រស្តីកនុង
វស័ិយនេយបយ (CPWP) - មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ (CCHR) - អងគករសីលករ (SILAKA)- អងគករ
អភវិឌ ន ៍និងភពជៃដគូ កនុងសកមមភព (DPA) - សមពន័ធភពកមពុជេដើមបតីម្ល ភពចំណូលធនធន (CRRT) - 
វទិយ ថ នតសូ៊មតិ និងេគលនេយបយ (API) - អងគករតម្ល ភពអន្តរជតិ (TI) - មជឈមណ្ឌ លកមពុជ េដើមប្ីរបពន័ធផ ព្វ
ផ យឯក ជយ (CCiM) និង អងគករទស នៈពិភពេ កកមពុជ (WVC)។ េវទិកនេយបយេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង
េដើមបផី្តល់ឱកស្របជពលរដ្ឋ បន ្ត បពី់េគលនេយបយៃនគណបក នេយបយចំបងៗែដលចូលរមួកនុងករ
េបះេឆន ត។ 
 

ទំនកទំ់នង៖ 
េ ក ឈតិ សំ ត នយក្របតិបត្តិ េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ ០១២ ៩២៨៥៨៥ 
េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តិ អងគករខុមែ្រហ្វល ០១២ ៩៤២ ០១៧ 
េ ក្រសី ធី  ឃឹះ នយិក្របតិបត្តិ អងគករសីលករ ០១២ ៨៣៨ ៤៦៤ 


