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សេចក្តីថ្ថែងការណ៍ េតពីីការព្ពួយបារម្ភចំស ោះ 

បរយិាកាេម្ុនអំឡងុសពលសបាោះសនោ តជាតិ អាណតតិទី៥ នោ ២ំ០១៣ 

រាជធានីភនពំពញ, ថ្ងៃទី១២ ខែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

គណៈកម្មម ធិការែុមខ្រវល(COMFREL) គណៈកម្មម ធិការរបរពឹត្តិកមម(CHRAC) គណៈកម្មម ធិការនិករវិច
(NICFEC) សម្មគមអាដរុក(ADHOC)  មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា(CCHR) មជឈមណឌ លអបរ់ចំាបស់រម្មប់
សរគមន(៍CLEC) អងគការរបជាធិបពត្យយ និងសិទធិមនុសសកនុងរបត្ិបត្តិការ(DHRAC) សមពន័ធពដើមបសុីចរតិ្ភាព និង
គណពនយយភាពសងគម(CISA) មជឈមណឌ លកមពុជាពដើមបរីបពន័ធផសពវផាយឯករាជយ(CCIM) បណ្តត ញពយនឌរ័ និង
អភវិឌឍន(៍GADNet) អងគការពយនឌរ័ និងអភវិឌឍនព៍ដើមបកីមពុជា (GADC) និងអងគការសងគមសីុវលិពផសងពទៀត្ខដលបាន 
និងកំពុងតាមដានការពបាោះពឆ្ន ត្ជាត្ិ អាណត្តិទី៥ ខដលនឹងរបរពឹត្តពៅពៅថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៣ ខាងមុែពនោះ 
ម្មនការរពួយបារមភយ៉ា ងខាល ងំចំព ោះបរយិកាសបំភតិ្បំភយ័ និងការរពំោភសិទធិ បំ នពៅពលើអនកនពយបាយ និងអនក
ត្ំណ្តងរា្សតគណបកសរបឆ្ងំខដលបាន និងកំពុងពកើត្ព ើងយ៉ា ងគំរុកពៅកនុងរយៈពពល៥ ខែ ពដើមឆ្ន ២ំ០១៣ ជា
ពិពសសពៅកនុង ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៣ ពនោះ។ 

 ពយងតាមការសពងកត្ តាមដាន ស្ថថ នភាពនពយបាយ និងរបាយការណ៍ពសុើបអពងកត្ បានពកើត្ព ើងចាបត់ាងំ
ពីខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ររូត្មកដល់បចចុបបននពនោះ ពបើព ោះបីគ្មម នអំពពើរឹងានពយបាយររូត្ដល់របសួ និងស្ថល បធ់ៃនធ់ៃរ 
ម្មនករណីគំរាមកំខរង បំភតិ្បំភយ័ និងការរខំានយយីខផនកនពយបាយ បានពកើត្ព ើងជាបនតបនាទ ប ់តាងំពីមូលដាា ន
មកកំរតិ្ថ្នន កជ់ាត្ិ។  អាជាា ធរមូលដាា ន ជាពិពសសពមភូម ិពមឃំុមយួចំនួនបានគំរាមពលើរបជាពលរដាណ្តខដលែលួនយល់
ថ្ន មនិម្មននិនាន ការគ្មរំទគណបកសកានអ់ំណ្តច យ៉ា ងពោច១៣ករណី(1) ពរកាមរបូភាពដូចជា ការោមឃាត្រ់បជា
ពលរដាមនិឲ្យចូលរមួស្ថា បក់ាររបជុំនានាខដលពរៀបចំព ើងពដាយគណបកសមនិកានអ់ំណ្តច រខំានដល់ពវទិកានានាខដល
ពរៀបចំព ើងពដាយគណបកសពផសងៗរបាបថ់្ន «មនិរត្ូវអនុញ្ញា ត្ឲ្យគណបកសរបឆ្ងំណ្តពលើកស្ថល កសញ្ញា គណបកសពៅ
មុែផទោះរបស់ែលួនពនាោះពទ»។ កនុងពនាោះខដរ ម្មនការបំផ្លល ញស្ថលក កគណបកសនពយបាយ យ៉ា ងពោចណ្តស់ម្មន៧ករណី
(2) (គិត្រត្ឹមខែមករា ដល់ខែឧសភា)  ដូចជាពៅខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៣ ពៅរសុកពួក និងរសុករបាស្ថទបាគង ពែត្ត
ពសៀមរាប រឯីម្មន៣ករណីពទៀត្រត្ូវបានពកើត្ព ើងពៅពែត្តតាខកវ ខដលស្ថល កគណបកសសព្ គ្ ោះជាត្ិរត្ូវបានបំផ្លល ញ។ 
ចំព ោះបញ្ញា ពកើត្ព ើង ងំអស់ពនោះ អងគការសងគមសីុវលិបានពិនិត្យពឃើញថ្ន មនិបានចាត្វ់ធិានការផលូវចាបណ់្តមយួ
ឲ្យបានមុងឺម្ម៉ា ត្ ់ ពដើមបនីាយំកអនករបរពឹត្ត ងំពនាោះពៅផតនាទ ព ស ដាកព់ិនយ័តាមចាបព់ ើយ។ អងគការសងគមសីុវលិ
សពងកត្ពឃើញថ្ន អាជាា ធរមូលដាា នបានពដើរត្ួនាទីមនិអពារកឹត្យកនុងការខចកអំពណ្តយរបស់គណបកសរបជាជនកមពុជា 
ដូចជាស្ថរងុ និងសម្មភ រៈខដលែុសនឹងចាបព់បាោះពឆ្ន ត្ ជាពិពសសកនុងពពលពឃាសនាពបាោះពឆ្ន ត្អាចចាត្ទុ់កថ្ន ជាការ
ទិញសនលឹកពឆ្ន ត្។  

អងគការសងគមសីុវលិយល់ពឃើញថ្ន បរយិកាសបំភតិ្បំភយ័ និងការរពំោភសិទធិពៅដំណ្តកក់ាលមុនការពបាោះ
ពឆ្ន ត្ជាត្ិពនោះ ពៅមនិ នម់្មនការធានាឲ្យបានពពញពលញ ពសរភីាពបពចចញមត្ិ និងទីោនរបកួត្របខជងពសមើគ្មន ពទ
សរម្មបក់ាររបកួត្របខជងការពបាោះពឆ្ន ត្។  ម្មនករណីគំរាមកំខរងខផនកនពយបាយពៅពលើអនកនពយបាយ សកមមជន

                                                           

(
1
)  ពយងតាមរបាយការណ៍របស់ែុមខ្រវល និងសម្មគមអាដរុក។ 

(
2
)  ពយងតាមរបាយការណ៍របស់ែុមខ្រវល។ 
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គណបកសមយួចំនួន ដូចជាករណីគំរាមបាឹងរបស់នាយករដាម្នតីពៅពលើគណបកសរបឆ្ងំ ខដលប ា្ បព់លែពរៀងទី៤ 
គណបកសរបជាជនកមពុជាថ្ន «ពលែ៤ នាយួំនចូលរសុក» ពោក គង ់គ្ម ំ និងករណី ពោក សម រងសុ ីសថិត្ពៅពរៅ
របពទស ពដាយស្ថរជាបក់រណីរពរមទណឌ ពៅកនុងតុ្ោការ។ រកុមអងគការសងគមសីុវលិកម៏្មនការរពួយបារមភផងខដរ 
ផលប៉ាោះ ល់ដល់ការពបាោះពឆ្ន ត្របស់របជាពលរដាតាមឆនទៈពដាយពសរ ី តាមរយៈការរពម្មនរបស់ពោកនាយករដាម្នត ី
រ ុន ខសន អនុរបធានគណបកសរបជាជនកមពុជា ការពបាោះពឆ្ន ត្គ្មរំទគណបកសរបឆ្ងំ ដូចជាគណបកសសព្ គ្ ោះជាត្ិជា
ពដើមពនាោះគ ឺ នឹងបងកឲ្យម្មនស្ គ្ មថ្ផទកនុងរបពទសកមពុជា និងស្ គ្ មជាមយួរបពទសជិត្ខាងកមពុជា ខដលជាការពបាោះ
ពឆ្ន ត្ពដើមបពីផទរពីសនតិភាពពៅកានស់្ គ្ ម។  មនិខត្ប៉ាុពណ្តណ ោះពោកនាយករដាម្នតីបានពលើកព ើងថ្ន របបខែមររករម
អាចពកើត្ព ើងមតងពទៀត្ របសិនពបើគណបកសរបជាជនកមពុជាចាញ់ពឆ្ន ត្។ ពរ ោះថ្នជាកខ់សតង កងកំោំងរបដាបអ់ាវុធ 
ម្នតីនគរបាល កងពយធពលពែមរភូមនិទ កងរាជអាវធុរត្ថ រមួ ងំអងគរកសរបស់នាយករដាម្នតីដព៏រចើនសនធកឹសនាធ ប់
ម្មនសកមមភាពមនិអពារកឹត្យ មនិពគ្មរពតាមចាបគ់ណបកសនពយបាយ និងចាបព់បាោះពឆ្ន ត្ខដលគ្មរំទគណបកស
របជាជនកមពុជា និងរបឆ្ងំគណបកសពផសងៗ។  

ការខងលងរបស់នាយករដាម្នតីកនុងការគ្មរំទឲ្យម្មនការពធវើបាតុ្កមមរទងរ់ យធំ ការផសពវផាយទូរទសសនរ៍ដា និង
ឯកជនយ៉ា ងខាល ងំ ខដលអាចបពងកើត្កំរឹងពៅទូ ងំរបពទសរបឆ្ងំនឹងពោក កឹម សុខា(3) ខដលជារបធានសតីទីគណ
បកសសព្ គ្ ោះជាត្ិ និងបានបពងកើត្បរយិកាសអសនតិសុែដល់ពមដឹកនាគំណបកសរបឆ្ងំពនោះ។ ជាកខ់សតង ថ្ងៃទី១០ ខែ
មងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣ ម្មនរវូងមនុសសបានឃាត្ឡ់ាន និងពោក  កឹម សុខា កនុងពរឿងបនតពទៀត្។ 

របពន័ធផសពវផាយទូរទសសន ៍ សីុធីអិន (CTN), ទូរទសសនជ៍ាត្ិកមពុជា (TVK), បាយន័ (Bayon), និងវទិយុ 
FM105 កនុងអំ ុងខែមករា ដល់កុមភៈ ២០១៣ រកពឃើញថ្ន ទូរទសសនប៍ានផសពវផាយមនិសមធម ៌ និងលំពអៀងយ៉ា ង
ខាល ងំពៅរក ឬគ្មរំទពមដឹកនាគំណបកសកានអ់ំណ្តច ពរើយរបឆ្ងំពមដឹកនាគំណបកសរបឆ្ងំ(4)។ ការបពចចញព ម្ ោះ 
និងមត្ិពោកអនុរបធានគណបកសរបជាជនកមពុជា រ ុន ខសន រត្ូវបានទូរទសសន ៍ និងវទិយុផាយររូត្ដល់ជាង 
៤,០០០ដង ប៉ាុខនតពមដឹកនាគំណបកសរបឆ្ងំ ងំពីរនាក ់ពោក សម រងសុ ីនិងពោកកឹម សុខារត្ូវបានផាយភាគពរចើន 
តាមវទិយុ FM105 បានខត្១២០០ដង ចំខណកពមដឹកនាគំណបកសរ វុនសិុនបុិច ពោក ញឹក ប ុនថ្ឆ របម្មណ១៧០ដង
ប៉ាុពណ្តណ ោះ។    

មា៉ាងវញិពទៀត្ ការដកសម្មជិកភាព និងបងកករបាកខ់ែត្ំណ្តងរា្សតរបស់គណបកសនពយបាយ ពដាយខ ក
គណបកសរបឆ្ងំ ខដលបពងកើត្ការបករស្ថយចាប ់ និងការអនុវត្តនរ៍ដាធមមនុចា (5)កនុងកំរតិ្បដិវាទធៃនធ់ៃរ។ ជាពិពសស
ការពិភាកា និងអនុមត័្ចាបស់តីព ី «ការរបឆ្ងំការមនិទទួលស្ថគ ល់ឧរកិដាកមមខដលរបរពឹត្តព ើងកនុងរយៈកាលកមពុជា
របជាធិបពត្យយ» បានពធវើព ើងពដាយរបញាបរ់បញាល់ខដលគ្មម នការចូលរមួពិភាកា និងពដើមបបីំពរ ើផលរបពយជន៍
នពយបាយកនុងនយ័ពឆលើយត្បមត្ិរបស់ពោក កមឹ សុខា  កទ់ិនការបករស្ថយគុកទលួខសលង នងិឧរកដិាកមមខែមររករម។ 
ការដឹកនាសំ្ថថ បន័ធំៗរបស់រដា ងំមូល គឺសថិត្ពៅពរកាមគណបកសរបជាជនកមពុជាខត្មយួខដលអវត្តម្មនដំពណើ រការ
របជាធិបពត្យយពរុបកសកនុងអំ ុងពពលពបាោះពឆ្ន ត្ពនោះ។ 

 
                                                           
(

3
)  ការ ម រឲ្យពោកកឹម សុខា សំុព សចំព ោះ កយសំដីនយិយមនិរត្ឹមរត្ូវ  កទ់ិនគុកទួលខសលងរបស់របបខែមររករម។ 

(4)  តាមរបាយការណ៍ែុមខ្រវលពៅពលើរបពន័ធផសពវផាយ។ 
(5)  ម្មរតា៩៥ កនុងករណីម្មនសម្មជកិ...ឬរបាសចាកសម្មជិកភាពខដលពកើត្ព ើង៦ខែ យ៉ា ងត្ចិ មុនចបន់តី្ិកាល រត្ូវចាត្ក់ារពរជើសតាងំជំនសួសម្មជិកពនាោះ 
តាមល័កខែណ័ឌ កនុងបទបញ្ញា ថ្ផទកនុងរដាសភា និងកនុងចាបព់បាោះពឆ្ន ត្។ 
ម្មរតា៧៦: រដាសភាម្មនសម្មជិកជាត្ណំ្តងរា្សតយ៉ា ងត្ចិ១២០រូប។ 
ម្មរតា៥១: រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជាអនុវត្តនពយបាយរបជាធិបពត្យយពសរពីរុបកស។ 
ម្មរតា៧៧: ត្ណំ្តងរា្សត អាណត្តិអាជាា បញ្ញា  ងំឡាយរត្វូទុកជាពម្មឃៈ។  
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ស្ថថ នភាពខាងពលើគ្មម នភាពយុត្តិធមក៌នុងការពបាោះពឆ្ន ត្ ជាមយួការមនិ នព់ដាោះរស្ថយជាកោ់ក ់ ពដើមបធីានា
សិទធិអនកពបាោះពឆ្ន ត្ជាង១ោននាក ់ (ែុស ឬបាត្ព់ ន្ ោះ) និងការមនិពជឿទុកចិត្តពលើសម្មសភាពគណៈកម្មម ធិការជាត្ិ/
គណៈកមមការពរៀបចំការពបាោះពឆ្ន ត្រគបលំ់ដាបថ់្នន កន់ាមំកនូវការបាត្ប់ងក់ិត្ានុភាព ងំមូលថ្នការពបាោះពឆ្ន ត្។       

ពដើមបឲី្យការពបាោះពឆ្ន ត្ពរជើសតាងំត្ំណ្តងរា្សតអាណត្តិទ៥ី នាពពលខាងមុែពនោះ របរពឹត្តពៅរបកបពដាយពសរ ី
និងយុត្តិធម ៌អងគការសងគមសីុវលិ សូមអំ វនាវរដាា ភបិាល អាជាា ធរ និងកងកំោំងរបដាបអ់ាវធុ រកាត្ួនាទីអពារកឹត្យ 
ពដើមបធីានាបរយិកាសបពចចញមត្ិពដាយគ្មម នការភយ័ខាល ចមុនអំ ុងពពលពបាោះពឆ្ន ត្ពនោះ និងការពរត្ៀមទីោនរបកួត្
របខជងមយួពសមើភាពគ្មន ។  រដាសភា និងគណបកសរបជាជនកមពុជារត្ូវផតល់សម្មជិកភាពដល់អនកត្ំណ្តងរា្សតខដល     
បចឈប ់ងំអស់ពដើមបសី្ថត រស្ថថ នភាពដំពណើ រការលទធិរបជាធិបពត្យយពសរពីរុបកស។ គ.ជ.ប គួរអនុវត្តអនុស្ថសនរ៍បស់
អងគការសពងកត្ការណ៍ពបាោះពឆ្ន ត្ដូចជាែុមខ្រវល និងនិករវិច  កទ់ិនបចា ីពបាោះពឆ្ន ត្ និងសិទធិពបាោះពឆ្ន ត្ និងត្ម្មល
ភាពកនុងការពរជើសពរ ើសសម្មជិកថ្នគណៈកមមការពរៀបចំការពបាោះពឆ្ន ត្រគបលំ់ដាបថ់្នន ក ់ ពិពសសពៅការយិល័យពបាោះ
ពឆ្ន ត្។  

ពត័្ម៌្មនបខនថមរបស់ត្ណំ្តងអងគការគ្មរំទពសចកតីខងលងការណ៍ 
1. ពោក គល់ បញ្ញា   នាយករបត្ិបត្តិ ែុមខ្រវល(COMFREL) Tel: 012 942 017 
2. ពោក សុក សំពអឿន របធានសំរបសំរលួគណៈកម្មម ធិការរបរពឹត្តិកមម (CHRAC)  Tel: 012 901 199 
3. ពោក ន ីចរយិ  របធានខផនកពសើបអពងកត្សម្មគមអាដរុក (ADHOC)  Tel: 011 274 959 
4. ពោក រងស ពុ ធ   នាយករបត្ិបត្តិ និករវិច(NICFEC) Tel: 012 959 666 
5. ពោក អ ូ វរីៈ  របធានមជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) Tel: 012 404 051 
6. ពោក យ៉ាង ់គមិពអង  អនុរបធានសមពន័ធពដើមបសុីចរតិ្ភាព និងគណពនយយភាពសងគម(CISA)  Tel: 016 828 211 
7. ពោក គ្មន ពនលក  នាយកសតីទីអងគការរបជាធិបពត្យយ និងសិទធិមនុសសកនុងរបត្ិបត្តិការ(DHRAC) Tel: 012 551 466 
8. ពោក ពយ៉ាង វរីៈ នាយករបត្ិបត្តិអងគការCLEC Tel: 012 801235 
9. ពោក បា៉ា  ងនួពទៀង នាយករបត្ិបត្តិមជឈមណឌ លកមពុជា ពដើមបរីបពន័ធផសពវផាយឯករាជយ(CCIM) 
10. អនករសី រស់ សុភាព នាយិការបត្ិបត្តិអងគការGAD/C, GAD NET  


