


គណៈកម្មម ធិការខុមហ្វ្រវល (COMFREL) គណៈកម្មម ធិការរបរពឹត្ថកិមម (CHRAC) គណៈកម្មម ធិការនិករវចិ
(NICFEC) សម្មគមអាដរុក (ADHOC)  មជឈមណឍ លសិទ្នមិនុសសកមពុជា (CCHR) មជឈមណឍ លអបរ់ចំាបស់រម្មប់
សរគមន ៍ (CLEC) អងគការរបជាធិបតត្យយ និងសិទ្នមិនុសសកបុងរបតិ្បត្ថកិារ (DHRAC) សមពន័នតដើមផសុីចរតិ្ភាព និង
គណតនយយភាពសងគម(CISA) មជឈមណឍ លកមពុជាតដើមផរីបពន័នផសពវផាយឯករាជយ(CCIM) បណ្តថ ញតយនឌរ័ នងិអភវិឌណន ៍
(GADNet) អងគការតយនឌរ័ និងអភវិឌណនត៍ដើមផកីមពុជា (GADC) និងអងគការសងគមសីុវលិតផសងតទ្ៀត្ហ្វដលបាន និងកំពុង
តាមដានការតបាោះតនប ត្ជាតិ្ អាណត្ថទីិ្៥ ហ្វដលនឹងរបរពឹត្ថតៅតៅថ្ងៃទី្២៨ ហ្វខកកកដា នប ២ំ០១៣ ខាងមខុតនោះ ម្មនការ
រពួយបារមភយ៉ា ងខាល ងំចំតពាោះបរយិកាសបំភតិ្បំភយ័ និងការរតំោភសិទ្ន ិ បំពានតៅតលើអបកនតយបាយ និងអបកតំ្ណ្តង
រា្សថគណបកសរបនងំហ្វដលបាន និងកំពុងតកើត្ត ើងយ៉ា ងគំរុកតៅកបុងរយៈតពល៥ ហ្វខ តដើមនប ២ំ០១៣ ជាពិតសសតៅ
កបុងហ្វខឧសភា នប ២ំ០១៣ តនោះ។ 

 តយងតាមការសតងកត្ តាមដានស្ថទ នភាពនតយបាយ និងរបាយការណ៍តសុើបអតងកត្ បានតកើត្ត ើងចាបត់ាងំពីហ្វខ
មករា នប ២ំ០១៣ ររូត្មកដល់បចចុបផនបតនោះ តបើត ោះបីគ្មម នអំតពើរងឹានតយបាយររូត្ដល់របសួ និងស្ថល បធ់ៃនធ់ៃរ ម្មន
ករណីគំរាមកំហ្វរង បំភតិ្បំភយ័ និងការរខំានយយហី្វផបកនតយបាយ បានតកើត្ត ើងជាបនថបន្ទធ ប ់តាងំពីមូលដាឌ នមកកំរតិ្
ថ្នប កជ់ាតិ្។  អាជាញ ធរមូលដាឌ ន ជាពិតសសតមភូម ិតមឃុមំយួចំនួនបានគំរាមតលើរបជាពលរដឌណ្តហ្វដលខលួនយល់ថ្ន មនិម្មន
និន្ទប ការគ្មរំទ្គណបកសកានអំ់ណ្តច យ៉ា ងតោច១៣ករណី(១) តរកាមរូបភាពដូចជា ការោមឃាត្រ់បជាពលរដឌមនិឲ្យ
ចូលរមួស្ថឋ បក់ាររបជំុន្ទន្ទហ្វដលតរៀបចំត ើងតដាយគណបកសមនិកានអំ់ណ្តច រខំានដល់តវទិ្កាន្ទន្ទហ្វដលតរៀបចំត ើង
តដាយគណបកសតផសងៗរបាបថ់្ន «មនិរតូ្វអនុញ្ញដ ត្ឲ្យគណបកសរបនងំណ្តតលើកស្ថល កសញ្ញដ គណបកសតៅមខុផធោះរបស់
ខលួនតន្ទោះតទ្»។ កបុងតន្ទោះហ្វដរ ម្មនការបំផ្លល ញស្ថលក កគណបកសនតយបាយ យ៉ា ងតោចណ្តស់ម្មន៧ករណី(២) (គិត្រតឹ្មហ្វខ
មករា ដល់ហ្វខឧសភា)  ដូចជាតៅហ្វខឧសភា នប ២ំ០១៣ តៅរសកុពួក និងរសកុរបាស្ថទ្បាគង តខត្ថតសៀមរាប រឯីម្មន៣
ករណីតទ្ៀត្រតូ្វបានតកើត្ត ើងតៅតខត្ថតាហ្វកវ ហ្វដលស្ថល កគណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្រតូ្វបានបំផ្លល ញ។ ចំតពាោះបញ្ញា តកើត្ត ើង
 ងំអស់តនោះ អងគការសងគមសីុវលិបានពិនិត្យតឃើញថ្ន មនិបានចាត្វ់ធិានការផលូវចាបណ់្តមយួឲ្យបានមុងឺម្ម៉ា ត្ ់ តដើមផនី្ទំ
យកអបករបរពឹត្ថ ងំតន្ទោះតៅផថន្ទធ ត ស ដាកព់និយ័តាមចាបត់ ើយ។ អងគការសងគមសីុវលិសតងកត្តឃើញថ្ន អាជាញ ធរមូល
ដាឌ នបានតដើរតួ្ន្ទទី្មនិអពារកឹត្យកបុងការហ្វចកអំតណ្តយរបស់គណបកសរបជាជនកមពុជា ដូចជាស្ថរុង និងសម្មភ រៈហ្វដល
ខុសនឹងចាបត់បាោះតនប ត្ ជាពិតសសកបុងតពលតឃាសន្ទតបាោះតនប ត្អាចចាត្ទុ់្កថ្ន ជាការទ្ញិសនលកឹតនប ត្។  

 អងគការសងគមសីុវលិយល់តឃើញថ្ន បរយិកាសបំភតិ្បំភយ័ និងការរតំោភសិទ្នតិៅដំណ្តកក់ាលមុនការតបាោះ
តនប ត្ជាតិ្តនោះ តៅមនិ នម់្មនការធាន្ទឲ្យបានតពញតលញ តសរភីាពបតចចញមតិ្ និងទី្ោនរបកួត្របហ្វជងតសមើគ្មប តទ្
សរម្មបក់ាររបកតួ្របហ្វជងការតបាោះតនប ត្។ ម្មនករណីគំរាមកំហ្វរងហ្វផបកនតយបាយតៅតលើអបកនតយបាយ សកមមជនគណ 
—————————————————————————————————————————————- 
(១)  យោងតាមរបាយការណ៍របស់ខុមហ្រ្វវល និងសមាគមអាដវុក។  
(២)  យោងតាមរបាយការណ៍របស់ខុមហ្រ្វវល។  

សេចក្តថី្ថលងការណ៍រមួ េតពីកីាររពយួបារមភចសំ ោះ 
បរយិាកាេមនុអឡំងុសពលសបាោះសនោ តជាត ិអាណតតទិ៥ី នោ ២ំ០១៣ 
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រាជធានីភបតំពញ ថ្ងៃទ្១ី២ ហ្វខមងុិន្ទ នប ២ំ០១៣ 



ទំពរ័ ២ 

ត្យៅទំពរ័៤  

បកសមយួចំនួន ដូចជាករណីគំរាមបឋងឹរបស់ន្ទយករដឌម្នថតីៅតលើគណបកសរបនងំ ហ្វដលប ា្ បត់លខតរៀងទ្៤ី គណបកសរបជាជន
កមពុជាថ្ន «តលខ៤ ន្ទយំនួចូលរសកុ» តោក គង ់គ្ម ំនងិករណី តោក សម រងសុ ីសទិត្តៅតរៅរបតទ្ស តដាយស្ថរជាបក់រណី
រពរមទ្ណឍ តៅកបុងតុ្ោការ។ រកុមអងគការសងគមសីុវលិកម៏្មនការរពួយបារមភផងហ្វដរ ផលប៉ាោះពាល់ដល់ការតបាោះតនប ត្របស់របជា
ពលរដឌតាមឆនធៈតដាយតសរ ីតាមរយៈការរពម្មនរបស់តោកន្ទយករដឌម្នថ ីរ ុន ហ្វសន អនុរបធានគណបកសរបជាជនកមពុជា ការ
តបាោះតនប ត្គ្មរំទ្គណបកសរបនងំដូចជា គណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្ជាតដើមតន្ទោះគឺ នឹងបងកឲ្យម្មនស្ គ្ មថ្ផធកបុងរបតទ្សកមពុជា និង
ស្ គ្ មជាមយួរបតទ្សជិត្ខាងកមពុជា ហ្វដលជាការតបាោះតនប ត្តដើមផតីផធរពីសនថភិាពតៅកានស់្ គ្ ម។  មនិហ្វត្ប៉ាតុណ្តត ោះតោក
ន្ទយករដឌម្នថបីានតលើកត ើងថ្ន របបហ្វខមររករមអាចតកើត្ត ើងមថងតទ្ៀត្ របសិនតបើគណបកសរបជាជនកមពុជាចាញ់តនប ត្។ តរពាោះ
ថ្នជាកហ់្វសថង កងកំោំងរបដាបអ់ាវុធ ម្នថនីគរបាល កងតយធពលតខមរភូមនិធ កងរាជអាវុធរត្ទ រមួ ងំអងគរកសរបស់ន្ទយករដឌ
ម្នថដីត៏រចើនសននកឹសន្ទន បម់្មនសកមមភាពមនិអពារកឹត្យ មនិតគ្មរពតាមចាបគ់ណបកសនតយបាយ និងចាបត់បាោះតនប ត្ហ្វដលគ្មំ
រទ្គណបកសរបជាជន    កមពុជា និងរបនងំគណបកសតផសងៗ។  
 ការហ្វងលងរបស់ន្ទយករដឌម្នថកីបុងការគ្មរំទ្ឲ្យម្មនការតធវើបាតុ្កមមរទ្ងរ់ យធំ ការផសពវផាយទូ្រទ្សសនរ៍ដឌ និងឯកជន
យ៉ា ងខាល ងំ ហ្វដលអាចបតងកើត្កំរងឹតៅទូ្ ងំរបតទ្សរបនងំនឹងតោក កឹម សុខា (៣) ហ្វដលជារបធានសថីទី្គណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្ 
និងបានបតងកើត្បរយិកាសអសនថសុិខដល់តមដឹកន្ទគំណបកសរបនងំតនោះ។ ជាកហ់្វសថង ថ្ងៃទី្១០ ហ្វខមងុិន្ទ នប ២ំ០១៣ ម្មនរវូង
មនុសសបានឃាត្ឡ់ាន និងតោក  កឹម សុខា កបុងតរឿងបនថតទ្ៀត្។  

របពន័នផសពវផាយទូ្រទ្សសន ៍ សីុធីអិន (CTN), ទូ្រទ្សសនជ៍ាតិ្កមពុជា (TVK), បាយន័ (Bayon), និងវទិ្យុ FM105 កបុងអំ ុង
ហ្វខមករា ដល់កុមភៈ ២០១៣ រកតឃើញថ្ន ទូ្រទ្សសនប៍ានផសពវផាយមនិសមធម ៌ និងលំតអៀងយ៉ា ងខាល ងំតៅរក ឬគ្មរំទ្តមដឹកន្ទំ
គណបកសកានអំ់ណ្តច តរើយរបនងំតមដឹកន្ទគំណបកសរបនងំ(៤)។ ការបតចចញត ម្ ោះ នងិមតិ្តោកអនុរបធានគណបកស
របជាជនកមពុជា រ ុន ហ្វសន រតូ្វបានទូ្រទ្សសន ៍ និងវទិ្យុផាយររូត្ដល់ជាង ៤,០០០ដង ប៉ាហុ្វនថតមដឹកន្ទគំណបកសរបនងំ ងំពីរ
ន្ទក ់តោក សម រងសុ ីនិងតោកកឹម សុខារតូ្វបានផាយភាគតរចើន តាមវទិ្យុ FM105 បានហ្វត្១២០០ដង ចំហ្វណក តមដឹកន្ទគំណ
បកសរ វុនសិុនបិុច តោក ញឹក ប នុថ្ឆ របម្មណ១៧០ដងប៉ាតុណ្តត ោះ។    

មា៉ាងវញិតទ្ៀត្ ការដកសម្មជិកភាព និងបងកករបាកហ់្វខតំ្ណ្តងរា្សថរបស់គណបកសនតយបាយ តដាយហ្វ កគណបកស
របនងំ ហ្វដលបតងកើត្ការបករស្ថយចាប ់និងការអនុវត្ថនរ៍ដឌធមមនុចដ (៥)កបុងកំរតិ្បដិវាទ្ធៃនធ់ៃរ។  

ជាពិតសសការពភិាកា និងអនុមត័្ចាបស់ថីពី «ការរបនងំការមនិទ្ទួ្លស្ថគ ល់ឧរកិដឌកមមហ្វដលរបរពឹត្ថត ើងកបុងរយៈកាល
កមពុជារបជាធិបតត្យយ» បានតធវើត ើងតដាយរបញាបរ់បញាល់ហ្វដលគ្មម នការចូលរមួពិភាកា និងតដើមផបំីតរ ើផលរបតយជនន៍តយ 
បាយកបុងនយ័តឆលើយត្បមតិ្របស់ តោក កឹម សុខា  កទិ់្នការបករស្ថយគុកទួ្លហ្វសលង និងឧរកិដឌកមមហ្វខមររករម។ ការដឹកន្ទសំ្ថទ - 
បន័ធំៗ របស់រដឌ ងំមូល គឺសទិត្តៅតរកាមគណបកសរបជាជនកមពុជាហ្វត្មយួហ្វដលអវត្ថម្មនដំតណើ រការរបជាធិបតត្យយ... 

————————————————————————————————————————————————- 
(៣) ការទាមទារឲ្យយោក កឹម សុខា សំុយទាសចំយពាោះពាកយសំដីនិោយមនិរត្ឹមរត្ូវ ទាកទ់ិនគុកទួលហ្រសលងរបស់របបហ្រខមររកវម។ 
(៤)  តាមរបាយការណ៍ខុមហ្រ្វវលយៅយលើរបពន័ធផសពវផាយ។ 
(៥)  មារតា៩៥ កនុងករណីមានសមាជិក...ឬរបាសចាកសមាជិកភាពហ្រដលយកើត្យ ើង៦ហ្រខ ោ៉ា ងតិ្ច មុនចបន់ីត្ិកាល រត្ូវចាត្ក់ារយរជើសតាងំជំនួសសមាជិកយ ោះ តាមល័កខខណ័ឌ
កនុងបទបញ្ជា ផ្ផទកនុងរដឋសភា និងកនុងចាបយ់បាោះយនន ត្។ មារតា៧៦: រដឋសភាមានសមាជិកជាត្ំណាងរា្សតោ៉ា ងតិ្ច១២០របូ។ មារតា៥១: រពោះរាជាណាចរកកមពុជាអ្នុវត្ត
នយោបាយរបជាធិបយត្យយយសរពីវុបកស។ មារតា៧៧: ត្ំណាងរា្សត អាណត្តិអាជាា បញ្ជា ទាងំឡាយរត្ូវទុកជាយមាឃៈ។  
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ទំពរ័ ៣ 

ការប្រឈមរបសស់្រសតចីលូរមួក្នុងឆាក្នយោបាយ និង 
ការយបាោះយឆាន តយប្រើសតាំងតាំណាងរាស្រសត អាណត្តតទី៥ ឆាន ាំ២០១៣ 

 ការចូលរមួនយោបាយរបស់្សតីកនុងការយបាោះយនន ត្យរជើសតាងំត្ំណាងរា្សត នីត្ិកាលទី៥ នន ២ំ០១៣ 
កំពុងរបឈមនឹងកងវោះថវកិានយោបាយ និងយោលនយោបាយយលើកសទួយ្សតី ជាោយលកខណ៍អ្កសរ រពមទាងំ
ឧបសគគរបស់អ្នកយបាោះយនន ត្្សតី រាបច់ាបព់ីដំយណើ រការចុោះយ ម្ ោះយបាោះយនន ត្ ឱកាសកនុងការឈរយ ម្ ោះជាយបកខជន
ត្ំណាងរា្សត និងការចូលរមួយបាោះយនន ត្។ 

 សកមមភាពនតយបាយតៅហ្វត្សទិត្តៅកបុងស្ថទ នភាព
តូ្ចចតងាៀត្ និងរបឈមសរម្មប់្ សថីកបុងការទ្ទ្ួលបានឱកាស
ចូលរមួរបកួត្របហ្វជងឈរត ម្ ោះជាតបកខជនកបុងការតបាោះតនប ត្
ខាងមុខតនោះ។ គណបកសនតយបាយមយួចំនួនហ្វដលចូលរមួ
របកួត្របហ្វជងការតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំត្ំណ្តងរា្សថ នីតិ្កាល
ទី្៥តនោះ បានតលើកត ើងអំពីត្រមូវការងវកិារបស់គណបកស
 កទិ់្ននឹងការហ្វត្ងតាងំតបកខជនឈរត ម្ ោះ។ តបើសិនជា 
សម្មជិកគណបកសម្មនលុយ (ម្មនលទ្នភាព) តទ្ើបពួកតគម្មន

ឱកាសបានឈរត ម្ ោះជាតបកខជន រមួបចចូ លជាមយួនឹងលកខ
ខណឍ មយួចំនួនដូចជា តបកខជនរត្ូវម្មនសមត្ទភាព របជារបិយ
ភាព ឆនធោះមុោះមុត្ និងម្មនរបវត្ថិនតយបាយយូរ។ បហ្វនទមតលើ
តនោះតទ្ៀត្ ខវោះយនថការតដើមផគី្មរំទ្ និងផថល់ឱកាសហ្វដលជា 
វធិានការពិតសសបតណ្តថ ោះអាសនបសរម្មបត់លើកសធួយ្សថីចូល
រមួកបុងវស័ិយនតយបាយ ដូចជា គ្មម នតគ្មលនតយបាយជាក់
ោកជ់ាោយលកខណ៍អកសរតៅកបុងគណបកស និងតៅកបុង
ចាបត់បាោះតនប ត្ជាតដើម។  

្សតីមាន កក់ំពុងដឹក កំិចចពិភាកាជារកុម កនុងយពលយធវើយវទិកាមយួ សតីពី កំហ្រណទរមងក់ារយបាោះយនន ត្ និងលំវរបជាធិបយត្យយយៅកមពុជា កាលពីហ្រខមករា នន ២ំ០១៣ យៅកនុង
យខត្តកំពងន់ន ងំ (របូភាព ៖ យភាគ រសីយពរជ) 

ត្យៅទំពរ័ ៩ 



ទំពរ័ ៤ យសចកតហី្រថលងការណ៍រមួ សតីពកីាររពយួបារមភចយំពាោះ បរោិកាសមនុអ្ ុំងយពលយបាោះយនន ត្ជាតិ្ អាណត្តទិ៥ី នន ២ំ០១៣ (ត្មកពីទ២ី -បញ្ចប)់ 

...ពរុបកសកបុងអំ ុងតពលតបាោះតនប ត្តនោះ។ 

ស្ថទ នភាពខាងតលើគ្មម នភាពយុត្ថធិមក៌បុងការតបាោះតនប ត្ ជាមយួការមនិ នត់ដាោះរស្ថយជាកោ់ក ់ តដើមផធីាន្ទសិទ្នអិបកតបាោះ
តនប ត្ជាង១ោនន្ទក ់ (ខុស ឬបាត្ត់ ប្ ោះ) និងការមនិតជឿទុ្កចិត្ថតលើសម្មសភាពគណៈកម្មម ធិការជាតិ្/គណៈកមមការតរៀបចំការ
តបាោះតនប ត្រគបលំ់ដាបថ់្នប កន់្ទមំកនូវការបាត្ប់ងក់តិ្ានុភាព ងំមូលថ្នការតបាោះតនប ត្។       
តដើមផឲី្យការតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំត្ណំ្តងរា្សថអាណត្ថទីិ្៥ ន្ទតពលខាងមុខតនោះ របរពឹត្ថតៅរបកបតដាយតសរ ីនិងយុត្ថធិម ៌អងគការ
សងគមសីុវលិ សូមអំពាវន្ទវរដាឌ ភបិាល អាជាញ ធរ និងកងកំោំងរបដាបអ់ាវុធ រកាតួ្ន្ទទី្អពារកឹត្យ តដើមផធីាន្ទបរយិកាសបតចចញ
មតិ្តដាយគ្មម នការភយ័ខាល ចមុនអំ ុងតពលតបាោះតនប ត្តនោះ នងិការតរត្ៀមទី្ោនរបកួត្របហ្វជងមយួតសមើភាពគ្មប ។  រដឌសភា និងគណ
បកសរបជាជនកមពុជារតូ្វផថល់សម្មជិកភាពដល់អបកតំ្ណ្តងរា្សថហ្វដល     បចឈប ់ងំអស់តដើមផសី្ថថ រស្ថទ នភាពដំតណើ រការលទ្និ
របជាធិបតត្យយតសរពីរុបកស។ គ.ជ.ប គួរអនុវត្ថអនុស្ថសនរ៍បស់អងគការសតងកត្ការណ៍តបាោះតនប ត្ដូចជា អងគការ ខុមហ្វ្រវល និង
និករវចិ  កទិ់្នបចជ ីតបាោះតនប ត្ និងសិទ្នតិបាោះតនប ត្ និងត្ម្មល ភាពកបុងការតរជើសតរ ើសសម្មជិកថ្នគណៈកមមការតរៀបចំការតបាោះតនប ត្
រគបលំ់ដាបថ់្នប ក ់ពតិសសតៅការយិល័យតបាោះតនប ត្៕ 

អនសុាសន ៍សតីពី នីត្តវិធកី្នុងការយប្រើសយរើស នងិការតតងតាំងសមារកិ្  
ននគណៈក្មមការរារធានី/យេតតយរៀបចាំការយបាោះយឆាន ត នងិគណៈក្មមការថ្នន ក្យ់ប្កាមយផេងយទៀត   

 តយើងខញុ ំ ងំអស់គ្មប ជា តំ្ណ្តងគណបកសនតយបាយ និងអងគការសងគមសីុវលិសូមជំរាបមក គណៈកម្មម ធិការជាតិ្តរៀបចំការតបាោះ
តនប ត្ (គ.ជ.ប)ថ្ន កបុងកិចចរបជំុថ្ងៃទី្០៣ ហ្វខតមស្ថ នប  ំ២០១៣ តៅសណ្តឌ គ្មរ ស្ថនត់វ ៉ា បានយល់រពមគ្មប តសបើអនុស្ថសនថ៍្ន៖ 

គ.ជ.ប គរួអនុវត្ថ “នីតិ្វធីិថ្នការតរជើសតរ ើសសម្មជិកគណៈកមមការរាជធានី/តខត្ថតរៀបចំការតបាោះតនប ត្ឲ្យម្មនលកខណៈតបើកចំររជាស្ថ
ធារណៈ និងត្ម្មល ភាព ជាពិតសសតំ្ហ្វណងរបធាន និងអនុរបធានគណៈកមមការរាជធានី/តខត្ថតរៀបចំការតបាោះតនប ត្ និងកំ ុងតពលថ្នការទ្ទ្លួ 
និងឈបទ់្ទ្លួពាកយឲ្យបានយ៉ា ងតោចរយៈតពល១០ថ្ងៃ”។ តដាយតយងតាមតសចកថីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មម ធិការជាតិ្តរៀបចំការតបាោះ
តនប ត្(គ.ជ.ប) តលខ ១១៥ និង១១៦ ចុោះថ្ងៃទី្ ២០ ហ្វខមនី្ទ នប ២ំ០១៣ បានឲ្យដឹងថ្ន ចំតពាោះតំ្ហ្វណងរបធានគណកមមការតខត្ថតរៀបចំការតបាោះ
តនប ត្តៅរគបត់ខត្ថ ងំអស់ ពំុម្មនការរបកាសតរជើសតរ ើស រឯីតំ្ហ្វណងអនុរបធានគណៈកមមការតខត្ថតរៀបចំការតបាោះតនប ត្តៅតខត្ថមយួចំននួ កពំុ៏
ម្មនការរបកាសតរជើសតរ ើសហ្វដរ រឯីរយៈតពលថ្នការទ្ទ្លួ និងឈបទ់្ទ្លួពាកយការតរជើសតរ ើសសម្មជិកគធ/ខបម្មនរតឹ្មហ្វត្៥ថ្ងៃប៉ាតុណ្តត ោះ។  

ម្មនការរពួយបារមភពីនីតិ្វធីិកបុងការតរជើសតរ ើសសម្មជិកថ្នគណៈកមមការរាជធានី/តខត្ថតរៀបចំការតបាោះតនប ត្មនិម្មនភាពតសមើគ្មប  ត្ម្មល
ភាពហ្វដលម្មនហ្វចងកបុងបទ្បញ្ញជ  និងនីតិ្វធីិសំរាបក់ារតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថនីតិ្កាលទី្៥។ របការ ៣.១៩ កបុងជំពូកទី្៣ “ការ
រគបរ់គងការតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថ” ថ្នបទ្បញ្ញជ  និងនីតិ្វធីិសរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថអាណត្ថិទី្៥ ២០១៣ 
កប៏ានតលើកត ើងតទ្ៀត្ថ្ន “នីតិ្វធីិតរជើសតរ ើសម្នថ ីបគុគលិកថ្ន គ.ជ.ប សម្មជិក និងបគុគលិកថ្នគធ/ខប គឃ/សប សម្មសភាព គកប/គករ រតូ្វ
ឈរតលើតគ្មលការណ៍តដាយតសមើភាព តដាយរតឹ្មរតូ្វ ត្ម្មល ភាព អពារកឹត្យភាព មនិរបកាននិ់ន្ទប ការនតយបាយ សមត្ទភាព ...”។  

អនុស្ថសនត៍នោះម្មននយ័ថ្ន រគបតំ់្ហ្វណងសម្មជិកគណៈកមមការរាជធានី/តខត្ថតរៀបចំការតបាោះតនប ត្ និងគណៈកមមការថ្នប កត់រកាម
តផសងតទ្ៀត្ហ្វដលរតូ្វតរជើសតរ ើស និងហ្វត្ងតាងំតដាយម្មនត្ម្មល ភាព នឹងតបើកចំររហ្វដលយ៉ា ងតោចតំ្ណ្តងគណបកសនតយបាយហ្វដលម្មន
អាសនៈកបុងសភាគរួរតូ្វបានអនុញ្ញដ ត្តដាយ គ.ជ.ប តដើមផរីតួ្ត្ពិនិត្យការតរជើសតរ ើស និងការហ្វត្ងតាងំតនោះ។  គ.ជ.ប គរួទ្ទ្លួពិចារណ្ត
សំតណើ ខាងតលើ តដើមផបីតងកើនជំតនឿតលើការតរជើសតរ ើស និងការហ្វត្ងតាងំសម្មជិក ងំអស់ថ្នគធ/ខប និងគណៈកមមការថ្នប កត់រកាមតផសងតទ្ៀត្៕ 
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ទំពរ័ ៥ 

យសចក្តតប្រកាសពត័ម៌ាន សតីពីមត្ត និងសាំយណីរបសអ់ងគការសមពន័ធសងគមសុីវិល 

យៅយលីយសចក្តតសយប្មចរបស ់គណៈក្មាម ធិការជាត្តយរៀបចាំការយបាោះយឆាន ត គ.រ.ប ចាំយ ោះ
អនសុាសនយ៍លី យសចក្តតប្ ងបទបញ្ជា  និងនីត្តវិធីសប្មាបក់ារយបាោះយឆាន ត 

យប្រើសតាំងតាំណាងរាស្រសតអាណត្តតទី៥ ឆាន ាំ២០១៣ 

អងគ  ការសងគមសីុវលិ សូមតធវើការវាយត្ថ្មលខពស់
ចំតពាោះ គ.ជ.ប ហ្វដលបានតរៀបចំឲ្យម្មន  

ដំតណើ រការកបុងការផថល់មតិ្តរៀបចំកិចចរបជំុពិភាកាចំនួនពីរ
ដងតៅថ្ងៃទី្១៣ និងទី្១៥ ហ្វខកុមភៈ នប ២ំ០១៣ រវាង
សម្មជិក និងម្នថី គ.ជ.បជាមយួនឹងភាគីពាកព់ននសំ័ខាន់ៗ  
តៅតលើអនុស្ថសនរ៍បស់អងគការសងគមសីុវលិ និងគណ
បកសនតយបាយហ្វដលបានដាកជូ់នតៅគ.ជ.ប សរម្មបត់ធវើ
ការហ្វកលមាតសចកថីរពាងបទ្បញ្ញជ  និងនីតិ្វធីិសរម្មបក់ារ
តបាោះតនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថអាណត្ថិទី្៥ នប ំ
២០១៣តនោះ។ 

 តដាយតយងតៅតាមតសចកថីសតរមចរបស់ គ.ជ.ប 
ចុោះថ្ងៃទី្១៨ ហ្វខកុមភៈ នប ២ំ០១៣ ចំតពាោះអនុស្ថសនរ៍បស់
អងគការសងគមសីុវលិ និងគណបកសនតយបាយតាមរយៈ  
ខុមហ្វ្រវល និងការវាយថ្មលរបស់ម្នថី គ.ជ.ប ថ្ន ៤០% ថ្ន

អនុស្ថសន ៍ រត្ូវបានសតរមចទ្ទួ្លយកតដាយ គ.ជ.ប វា
ជាចំណុចវជិជម្មនខលោះសរម្មបហ់្វកលមារបទ្បញ្ញច  និងនីតិ្វធីិ។  

 អងគការសងគមសីុវលិតឃើញថ្នតសចកថីសតរមចរបស់
គ.ជ.ប យល់រពមតាមអនុស្ថសនឬ៍ការតសបើហ្វកលមាហ្វដល
ម្មនចំណុចសំខានម់យួចំនួនដូចជា៖ 

     ការោមម្នថីរាជការ ម្នថី តុ្ោការ កងតយធពល
តខមរភូមិនធ នគរបាលជាតិ្ចូលរមួកបុ ងសកមមភាពតឃាស
ន្ទគ្មរំទ្ចំតពាោះគណបកសនតយបាយណ្តមយួកបុ ងតពល
តឃាសន្ទតបាោះតនប ត្។ 

    ការអនុវត្ថនសំ៍តណើ តនោះអាចន្ទមំកនូវការអនុវត្ថនច៍ាប់
តបាោះតនប ត្ ចាបគ់ណបកសនតយបាយ និងចាបត់ផសងៗ
តទ្ៀត្បានរត្ឹមរតូ្វកបុងការធាន្ទអពារកិត្យកងតយធពល
តខមរភូមនិធ នគរបាល ម្នថីតុ្ោការ កបុងយុទ្នន្ទការតឃា
សន្ទតបាោះតនប ត្។ 

ត្យៅទំពរ័  ១៩ 



ទំពរ័ ៦ 

 

បនទបស់ាា នការណយ៍បាោះយឆាន តឆាន ាំ២០១៣ (Situation Room, Election 2013) 
យោលបាំណង ៖ ផតលព់ត័ម៌ានរមួោន  អនតរាគមនរ៍មួោន  និងវាយតនមៃរមួោន  

 បនទបយ់នោះនឹងរបមូលផតុ ំបណាត អ្ងគការសងគមសីុវលិ អ្នកជំ ញ និងភាគីពាកព់ន័ធនឹងការយបាោះយនន ត្ដផ្ទយទៀត្ រមួោន  យដើមបជីា 
ធនធានករមតិ្អ្តិ្បរមា និង ផតល់នូវយវទិកាសវការណ៍ោន មយួ សរមាបក់ារវាយត្ផ្មលរមួោន  យផទៀងផ្ទទ ត្រ់មួោន យលើលទធផលយបាោះយនន ត្ 
អ្នតរាគមន ៍ និងផតល់ជាអ្នុសាសន ៍ អំ្ ុងយពលយបាោះយនន ត្។ ជំនួបយនោះ រាបប់ញ្ចូ ល អំ្ ុងយពលមុនផ្ថៃយបាោះយនន ត្ រពឹត្តិការណ៍ផ្ថៃ
យបាោះយនន ត្ យពលរាបស់នលឹកយនន ត្ និងមូលបញ្ជា យរកាយផ្ថៃយបាោះយនន ត្ភាល មៗ ដូចជា បណតឹ ងយបាោះយនន ត្ ការយបាោះយនន ត្យ ើងវញិ និងការ
យផទរអ្ំណាច។ 

 យវទិការមួោន យនោះ គឺរតូ្វបានយរៀបចំយ ើង យដើមបហី្រចករហំ្រលកពត័្ម៌ានភាល មៗទាកទ់ងនឹងផ្ថៃយបាោះយនន ត្ របមូលមកពី អ្នកសយងេត្
ការណ៍របស់បណាត អ្ងគការសងគមសីុវលិ រកុមការងារពាកព់ន័ធ សវគមនជ៍ាតិ្ និងអ្នតរជាតិ្ ហ្រដលចាបអ់ារមមណ៍នឹងការយបាោះយនន ត្
យរជើសតាងំតំ្ណាងរា្សតកនុងរបយទសកមពុជានន ២ំ០១៣ ខណៈហ្រដលកិចចអ្នតរាគមនយ៍រត្ៀមចាទំបទ់ល់ជាមុនយនោះនឹងយធវើឱយរបយសើរយ ើង 
និងយឆលើយត្បោ៉ា ងរវ័សចំយពាោះវបិត្តិហ្រដលទាកទ់ងនឹងបរោិកាសកនុងផ្ថៃយបាោះយនន ត្។ (ពត័្ម៌ានបហ្រនថម ៖ www.comfrel.org) 
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ទំពរ័ ៧ 

គណៈកម្មម ធិការតដើមផកីារតបាោះតនប ត្តដាយតសរ ី និងយុត្ថិធមត៌ៅកមពុជា តៅថ្ងៃទី្២៥ ហ្វខមងុិន្ទ នប ២ំ០១៣ 
បានតចញផាយ របាយការណ៍លទ្នផលការអតងកត្ ការអនុវត្ថកមមវធីិនតយបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាលដឹកន្ទតំដាយគណ
បកសរបជាជនកមពុជា និងការវាយត្ថ្មលតាមរយៈការផថល់ពិនធុតៅតលើការបំតពញបានថ្នកមមវធីិនតយបាយ (នីតិ្កាលទី្៤ 
៖ ២០០៨ ដល់ ២០១៣)។ 

 គណៈកម្មម ធិការខុមហ្វ្រវល បានសិកាតៅតលើកមមវធីិនតយបាយរាជរដាឌ ភបិាលនីតិ្កាលទី្៤ ដឹកន្ទតំដាយ
គណបកសរបជាជនកមពុជា តៅតលើកមមវធីិនតយបាយ ហ្វដលម្មន ៤៨ចំណុច (វស័ិយ សំខាន់ៗ  រមួម្មន នតយបាយ 
តសដឌកិចច ការអភវិឌណធនធានមនុសស សងគមកិចច និងវបផធម)៌ ហ្វដលកបុងតន្ទោះ បានរកតឃើញថ្ន ការសនាម្មនសូចន្ទករ 
ចាស់ោស់ ឬកក៏ារសនា ហ្វដលម្មនលទ្នផលរពឹំងទុ្កចាស់ោស់ ម្មនចំនួន១០ ហ្វដលរសងត់ចញ ពី កមមវធីិ 
នតយបាយ របាមំយួចំណុច។ 

 ការអតងកត្រកតឃើញថ្ន រាជរដាឌ ភបិាលបានសតរមចការសនាម្មន សូចន្ទករចាស់ោស់  ងំរសុង ហ្វត្ ៥ 
(៥០%) ប៉ាុតណ្តត ោះ គិត្មករតឹ្មចុងនប ២ំ០១២ តនោះដូចជា ការបតងកើនផលិត្ផលសរុបសរម្មបម់នុសសម្មប កឱ់យតកើនត ើង
ដល់ចំនួនរបម្មណ ៨៧០ដុោល រអាតមរកិ កបុងនប ២ំ០១៣ ការកាត្ប់នទយភាពរកីរក របស់របជាជនឱយបានជាមធយម
តលើសពី ១% កបុងមយួនប  ំការត្តមលើងរបាកត់បៀវត្សរជូ៍នម្នថីរាជការ និងកងកម្មល ងំរបដាបអ់ាវុធយ៉ា ងត្ិច ២០% កបុងមយួ
នប  ំ ការបតងកើនថ្ផធដីតដាោះមនីរចួឱយដល់ ៤៥,០០០ រិកតា តៅនប ២ំ០១០ និងការផគត្ផ់គងទឹ់្កស្ថា ត្ដល់របជាជនតៅ
ជនបទ្បានពី ៤០% តៅ ៤៥% តៅនប ២ំ០១២។ 

លទធផលការអយងេត និងការផតលព់ិនទុយលីការអនវុតតក្មមវិធី នយោបាយ
របស ់រាររដ្ឋា ភិបាល ដឹក្នាំយដ្ឋយ គណបក្េប្រជារនក្មពុជា 

ខុមហ្រ្វវលយរៀបចំយវទិកាមាច ស់យនន ត្ សតីពី ការវាយត្ផ្មលលទធផលផ្នការបំយពញ/អ្នុវត្តកមមវធីិនយោបាយរបស់រាជរដាឋ ភបិាលអាណត្តិទី៤ យៅសណាឋ ោរអ្ុឹមយផើយរៀល កាលពីផ្ថៃទី២៤ ហ្រខមថុិ  នន ២ំ០១៣  



ទំពរ័ ៨ 

   សូចន្ទករចាស់ោស់ មនិរត្ូវបានបំតពញ ងំរសុង ម្មនដូចជា ការរកាកំតណើ នតសដឌកិចចរបចានំប  ំ ជាមធយម 
៧% ការរកាកំតណើ នតភញៀវតទ្សចរណ៍ បរតទ្សឱយបាន ២០% ជាតរៀងរាល់នប  ំការជរមុញឱយកុម្មរទូ្តៅតៅនប ២ំ០១៥ 
ការតរៀបចំបតងកើត្របពន័នសនថិសុខសងគមសរម្មបម់្នថីរាជការ កងកម្មល ងំរបដាបអ់ាវុធ កមមករនិតយជិត្។ល។ 

ចំហ្វណក ការវាយត្ថ្មលតលើកមមវធិី នតយបាយ ហ្វដលមនិម្មនសូចន្ទករចាស់ោស់ ខុមហ្វ្រវល បានយកតៅឱយ
របជាពលរដឌតដើមផផីថល់ពិនធុ តលើការបំតពញរបស់ រាជរដាឌ ភបិាល។  

កបុងចំតណ្តម ៣៤ ចំណុចថ្ន ៤៨ចំណុច របស់កមមវធិីនតយបាយហ្វដលមនិម្មនសូចន្ទករ ចាស់ោស់តដើមផី
វាស់ហ្វវងបាន ប៉ាុហ្វនថម្មនតគ្មលបំណងចាស់ោស់ ម្មច ស់តនប ត្ភាគតរចើន នងិអបកចូលរមួតៅកបុងតវទ្ិកា សថីព ីការផថល់ពិនធុ
តៅតលើការបំតពញ/អនុវត្ថកមមវធិនីតយបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាល (តធវើត ើងតៅសណ្តឌ គ្មរ អុីមតផើតរៀល ោគ ដិន និងវឡិា 
តៅថ្ងៃទ្ី២៤ ហ្វខមងុិន្ទ នប ២ំ០១៣) វាយត្ថ្មលតដាយឱយពិនធុគិត្ជា មធយម ៦៥% (តសមើនងឹ ២២ចនុំច ) មនិបានបំតពញ
 ល់ហ្វត្តស្ថោះ ឬបានបំតពញត្ិចត្ួច។ ២៦% (តសមើនឹង ៩ចំណុច) ថ្នចំណុច ងំអស់ រត្ូវបានម្មច ស់តនប ត្វាយត្ថ្មលថ្ន 
បានបំតពញខលោះ។ ៦% (តសមើនឹង ២ចំណុច) ថ្នចណុំច ងំអស់ រត្ូវបានម្មច ស់តនប ត្ ភាគតរចើនវាយត្ថ្មលថ្ន បានបំតពញ
មធយម ឬបានបំតពញពាកក់ណ្តថ ល។ ៣% (តសមើនឹង ១ចំណុច) ថ្នចំណុច ងំអស់រត្ូវបានម្មច ស់តនប ត្ភាគតរចើនវាយ
ត្ថ្មលថ្ន បានបំតពញតរចើន៕ 

ពលរដឌជាម្មច ស់តនប ត្ និងត្ំណ្តងគណបកសនតយបាយ បានចូលរមួ ការផថល់ពិនធុតៅតលើការបំតពញ/អនុវត្ថកមមវធីិនតយបាយ
របស់រាជរដាឌ ភបិាល តធវើត ើងតៅសណ្តឌ គ្មរ អីុមតផើតរៀល ោគ ដិន និងវឡិា តៅថ្ងៃទី្២៤ ហ្វខមងុិន្ទ នប ២ំ០១៣ 

 



 ការខវោះខាត្នូវតគ្មលនតយបាយ និងលកខខណឍ
ហ្វដលបានតលើកត ើង ងំតនោះ ជាឧបសគគ និងជាការ
របឈមមយួដធ៏ំសរម្មបត់បកខន្ទរ ី ហ្វដលម្មនបំណងឈរ
ត ម្ ោះតដើមផឱីយតគតបាោះតនប ត្កបុងនីតិ្កាលទី្៥តនោះ។ ជាក់
ហ្វសថងងមីៗតនោះ លទ្នផលថ្នការចុោះបចជ ីគណបកសនតយ
បាយឈរត ម្ ោះ និងបចជ ីតបកខជនប ា្ ញឱយតឃើញថ្ន ្សថី
បានឈរត ម្ ោះជាតបកខជនម្មនចំនួនហ្វត្ ១៦៨ន្ទក ់
(១៨.៩៦%) ថ្នចំនួនតបកខជនសរុប ៨៨៦ន្ទក ់ និង
១២.១៦% ឈរត ម្ ោះពីតលខតរៀងទី្១ ដល់ទី្៣ មកពី ៨
គណបកសនតយបាយ។ ត្ួតលខតនោះម្មនការតកើន៤.១៦%
ពី ១៤.៨០% (អាណត្ថិទី្៤ នប ២ំ០០៨) តៅ ១៨.៩៦ 
(អាណត្ថិទី្៥ នប ២ំ០១៣) ត ោះជាម្មនការតកើនត ើងខលោះ ក៏
តដាយវាតៅហ្វត្ជាចំនួនតិ្ចត្ួចតៅត ើយ។ គណបកស ២ 
ហ្វដលម្មនរបជារបិយភាពជាងតគ ដូចជា គណបកសរបជា
ជនកមពុជា ដាកត់បកខជន្សថីចំនួន ២០រូប (១៦.២៦%) 

ការរបឈមរបស់្សតីចូលរមួកនុងនកនយោបាយ និងការយបាោះយនន ត្យរជើសតាងំត្ំណាងរា្សត អាណត្តិទី៥ នន ២ំ០១៣ (បនតមកពី ទំពរ័ ៣) 
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ទំពរ័ ៩ 

ដូចគ្មប នឹង អាណត្ថិទី្៤ នប ២ំ០០៨ និងគណបកសសត្ គ្ ោះជាត្ិ បានដាកត់បកខជន្សថីចំនួន ១២រូប (៩.៧៥%) ហ្វដលជា ចំនួនតិ្ច
ត្ួចឃាល ត្នៃ យពីអវីហ្វដលសងគមសីុវលិតសបើឱយដាកត់បកខជន្សថីឈរត ម្ ោះយ៉ា ងតោច ៣០% សរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្ជាត្ិ នីតិ្កាលទី្
៥តនោះ។ 

តយងតាមករណីសិការបស់ ខុមហ្វ្រវល ងមីៗតនោះ បានរកតឃើញថ្ន កបុងអំ ុងតពលថ្នការពិនិត្យបចជ ីត ម្ ោះ និងការចុោះ
ត ម្ ោះតបាោះតនប ត្ កម៏្មនភាពមនិរបរកតី្ កទិ់្នតៅនឹងការមនិតគ្មរពនីតិ្វធីិដូចជា ការមនិតគ្មរពតពលតវោតធវើការ ហ្វដលជាផល
ប៉ាោះពាល់តៅតលើរបជាពលរដឌជា្សថីមយួចំនួន។ ជាកហ់្វសថង ករណីតៅស ក្ ត្វ់ាលវង ់រកុងកំពងច់ាម តខត្ថកំពងច់ាម ្សថីភាគតរចើន
តៅស ក្ ត្វ់ាលវងជ់ាអបកលកដូ់រ ពួកគ្មត្រ់វល់លកដូ់រតៅផារមនិសូវម្មនតពលទ្ំតនរសរម្មក លុោះដល់តពលទ្ំតនរពីការលកដូ់រ តៅ
តម្ម៉ា ង ៤រតសៀល ដល់ ៥ោៃ ច តទ្ើបពួកគ្មត្ប់ានតៅពិនិត្យបចជ ីត ម្ ោះ និងចុោះត ម្ ោះតបាោះតនប ត្។ កប៏៉ាុហ្វនថតពលហ្វដលពួកគ្មត្ប់ាន
តៅដល់ការយិល័យចុោះត ម្ ោះ និងពិនិត្យបចជ ីត ម្ ោះ ម្នថីបំតរ ើការចុោះត ម្ ោះអបកតបាោះតនប ត្តៅទី្តន្ទោះ បានបិទ្ វ រសរម្មកពីការ្រ
តៅតរើយ ដូតចបោះពួកគ្មត្ពិ់បាកសួរន្ទពំត័្ម៌្មន កទ់្ងនឹងការពិនិត្យបចជ ីត ម្ ោះ និងអបកខលោះមនិបានចុោះត ម្ ោះតបាោះតនប ត្របចានំប ំ
២០១២ តនោះកជ៏ាមូលតរតុ្មយួរារាងំ្សថីមនិឱយចូលរមួកបុងកាតបាោះតនប ត្ហ្វដលជា ការប៉ាោះពាល់សិទ្និនតយបាយរបស់ម្មច ស់តនប ត្។  

ករណីសិកា និងរបាយការណ៍សតងកត្ការណ៍អំពី្សថីតៅកបុងអំ ុងតពលពិនិត្យបចជ ីត ម្ ោះ និងចុោះត ម្ ោះតបាោះតនប ត្នប ំ
២០១២ បានរកតឃើញតទ្ៀត្ថ្ន ្សថីមយួចំនួនតៅកបុងឃុំ ស ក្ ត្ ់ រសុក រកុងចំនួន១០ ម្មនដូចជា ស ក្ ត្ប់ារាយណ៍ និងស ក្ ត្់
រកាកបុង (រកុងដូនហ្វកវ តខត្ថតាហ្វកវ) ស ក្ ត្ក់ំពងរ់បតណ្តក និងស ក្ ត្ប់ា៉ា លោល (រកុងរពោះវោិរ តខត្ថរពោះវោិរ) ឃុំកថីដូង (រសុក
កំពងស់្ថវ យ) និងស ក្ ត្ដំ់រជីានខ់ាល  (រកុងសធឹងហ្វសន តខត្ថកំពងធ់ំ) ស ក្ ត្វ់ាលវង ់និងស ក្ ត្សំ់បូរម្មស (រកុងកំពងច់ាម តខត្ថកំពង់

តារាចយរមៀង ឈតិ្ សុវណណ បញ្ជា  យលើកបដា ោរំទ និងយលើកទឹកចិត្ត្សតី យអាយ
ចូលរមួយបាោះយនន ត្កនុងនន ២ំ០១៣ (របូភាព  : CCHR) 



ទំពរ័ ១០ 

ចាម) ស ក្ ត្ត់បារ និងស ក្ ត្ផ់ារនប ងំ (រកុងកំពងន់ប ងំ តខត្ថកំពងន់ប ងំ) មនិសូវម្មនតពលតវោរគបរ់គ្មនក់បុងការទ្ទ្ួលពត័្ម៌្មនឱយ
បានទូ្លំទូ្ោយ អំពីការពិនិត្យបចជ ីត ម្ ោះ និងចុោះត ម្ ោះតបាោះតនប ត្នប ២ំ០១២ តដាយស្ថរ្សថីជាតមផធោះ រវល់ហ្វត្នឹងកិចចការផធោះ និង
្សថីមយួចំនួន តទ្ៀត្រវល់ហ្វត្នឹងមុខរបរលកដូ់រ។ ពួកគ្មត្ ់ងំតន្ទោះម្មនភាពមម្មញឹកកបុងការតមើលហ្វង ងំកូនតៅ និងរគួស្ថរ រពម
 ងំតចញតៅបំតពញការ្រតាមតួ្ន្ទទី្តរៀងៗខលួន តដាយពំុសូវបានគិត្គូ ឬរពួយបារមភ អំពីសិទ្និរបស់ខលួនចូលរមួកបុងដំតណើ រការ 
តបាោះតនប ត្រាបច់ាបត់ាងំពីការពិនិត្យបចជ ីត ម្ ោះ និងចុោះត ម្ ោះតបាោះតនប ត្ហ្វដលជា ដំណ្តកក់ាលមយួដសំ៏ខានត់ដើមផឱីយពួកគ្មត្ម់្មន
សិទ្និតៅតបាោះតនប ត្តៅថ្ងៃតបាោះតនប ត្។ តយងតាមលទ្នផល SVRA Plus របស់ ខុមហ្វ្រវល រកតឃើញថ្ន បចជ ីតបាោះតនប ត្មនិ នម់្មន
គុណភាព និងការលុបត ម្ ោះអបកតបាោះតនប ត្ ម្មនភាពមនិរបរកតី្ថ្នការអនុវត្ថនីតិ្វធីិ។ ម្មន ១៣.៥០% ថ្នអបកចុោះត ម្ ោះតបាោះ
តនប ត្ហ្វដលមនិម្មនទិ្នបនយ័កបុងបចជ ីតបាោះតនប ត្ផលូវការសរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្ជាតិ្នប ២ំ០១៣ (ត ម្ ោះរបស់ពួកតគ មនិអាចរកតឃើញ 
ឬត ម្ ោះតន្ទោះផ្លល ស់បថូរ ងំរសុង) របហ្វរលជាង ១.២៥ោនន់្ទក ់ ថ្នអបកចុោះត ម្ ោះតបាោះតនប ត្កបុងតន្ទោះ ម្មន្សថីរបម្មណ 
៦២.៨០% ហ្វដលអាចរបឈមនឹងការបាត្ប់ងសិ់ទ្និតៅកបុងការតបាោះតនប ត្ន្ទតពលខាងមុខ។ 

 ដូតចបោះ ខុមហ្វ្រវល អាចតធវើការរបតមើលតមើលតដាយវាយត្ថ្មលសនមត្ត់ៅតលើការចូលរមួរបស់្សថីថ្ន ការតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំ
ត្ំណ្តងរា្សថនប ២ំ០៣ នីតិ្កាលទី្៥ ខាងមុខតនោះ ចំនួន្សថីជាបត់នប ត្ជា តំ្ណ្តងរា្សថអាចនឹងងយចុោះ និងពំុអាច្នតៅដល់
តគ្មលតៅអភវិឌណនស៍រសសវត្សរក៍មពុជាហ្វដលបានកំណត្ថ់្ន រត្ូវហ្វត្ម្មន្សថីកបុងតួ្ន្ទទី្សតរមចចិត្ថតៅថ្នប កជ់ាតិ្ចំនួន ៣០% តៅនប ំ
២០១៥ (តដាយតយងតាមត្ួតលខ តបកខជន្សថីឈរត ម្ ោះតិ្ចត្ួចរបស់គណបកស នតយបាយ២ ហ្វដលម្មនរបជារបិយជាងតគ 
និងតដាយតយងតាមស្ថទ នភាពនតយបាយ ករណីសិកា និងការសិការស្ថវរជាវ ហ្វដលបានរកតឃើញងមីៗតនោះ)។ ម៉ាាងតទ្ៀត្ ខុម
ហ្វ្រវល យល់តឃើញថ្ន របសិនតបើ តៅថ្ងៃតបាោះតនប ត្តៅហ្វត្ម្មន បញ្ញា បាត្ត់ ម្ ោះ ឬមនិអាចរកតឃើញត ម្ ោះរបស់អបកតបាោះតនប ត្តៅ
កបុងបចជ ីតបាោះតនប ត្ផលូវការបនថតទ្ៀត្ ខុមហ្វ្រវល អាចបា៉ា នស់្ថម ន ការរបឈមនឹងការបាត្ប់ងសិ់ទ្និតបាោះតនប ត្របស់អបកតបាោះតនប ត្ជា
្សថីម្មនចំនួនតរចើនជាង អបកតបាោះតនប ត្ជាបុរស តដាយស្ថរចំនួនអបកតបាោះតនប ត្ជា្សថី តៅកបុងបចជ ីតបាោះតនប ត្ផលូវការម្មនចំនួន
របម្មណជាង ៥២.៥០%។ 

 គណបកសនតយបាយដថ្ទ្ ការបងកការរខំានមនិឲ្យដំតណើ រការតបាោះតនប ត្បាន ការបងកការរខំានមនិឲ្យរាបស់នលឹកតនប ត្បាន 
ការតធវើឲ្យខូចរតបៀបតរៀបរយកបុងតពលតបាោះតនប ត្ និងការទិ្ញសនលឹកតនប ត្តដាយសម្មភ រៈ ឬតដាយរបាកក់ាសជាតដើម ហ្វដលករណី
ខាងតលើតនោះ បានចងាុលប ា្ ញនូវបទ្តលមើសតបាោះតនប ត្យ៉ា ងចាស់ោស់  និងការអនុចដត្ថឲ្យ      គ.ជ.ប ម្មនអំណ្តចតពញតលញ
ហ្វដលរសបតាមគតិ្ចាប ់ កដូ៍ចជាទ្រមងច់ាបក់បុងការលបត់ ម្ ោះអបកតបាោះតនប ត្ហ្វដលម្មនត ម្ ោះរចួមកតរើយកបុងបចជ ីត ម្ ោះតបាោះ
តនប ត្តចញពីបចជ ីត ម្ ោះអបកតបាោះតនប ត្ តៅតពលហ្វដលអបកតបាោះតនប ត្តន្ទោះរត្ូវបានផថន្ទធ ត សនូវបទ្តលមើសដូចហ្វដលម្មនហ្វចងតៅ
កបុងជំពូកទី្១១តន្ទោះ រឯីការលុបត ម្ ោះតចញពីបចជ ីតបាោះតនប ត្នូវទ្ណឍិ ត្ហ្វដលរបរពឹត្ថអំតពើតផសងពីអវីដូចហ្វដលម្មនហ្វចងកបុងជំពូកខាង
តលើតនោះ គឺមនិ នម់្មនតទ្៕ 

 េមុតស្ររែល សូមអ្ំពាវ វដល់ មាច ស់យនន ត្ និងពលរដឋចូលរមួ
សយងេត្ការណ៍ រាយការណ៍ បញ្ាូ នរបូភាពទាកទ់ងនឹងភាពមនិ
របរកតី្កនុងយពលយបាោះយនន ត្ ឬបណតឹ ងផ្ទទ ល់មាត្ ់ មកកានរ់បពន័ធ
ផសពវផាយរបស់ ខុមហ្រ្វវល រមួមាន យគវទំពរ័ បណាត ញពត័្ម៌ាន
សងគម និងទូរស័ពទប ទ ន៖់ 010/015-802-777  
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ទំពរ័ ១៣ 

ការសរតៀមយា៉ា ងេក្មមរបេគ់ណបក្សនសយាបាយមួយចំនួន 
េរាប់ការសបាោះសនោ តសររើេតងំតំណាងរាស្រេត នីតិកាលទី៥ 

គណបកសនតយបាយសកមមសំខានហ់្វដលម្មនអាសនៈឃុំស ក្ ត្ ់និងរដឌសភាបានខិត្ខំពរងឹងបណ្តថ ញ
គណបកស និងបតងកើនសកមមភាពតឃាសន្ទនតយបាយ និងតរៀបចំហ្វផនការយុទ្នស្ថ្សថ និងបចជ ីតបកខជន រមួ ងំ
ដាកប់ ា្ ញតបកខជនន្ទយករដឌម្នថី និងបតងកើត្កមមវធីិនតយបាយជាកហ់្វសថងមយួចំនួន តដើមផចូីលរមួរបកួត្ការ
តបាោះតនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថនប ២ំ០១៣។ 

គិត្មកដល់នប ២ំ០១៣តនោះ ម្មនគណបកសនតយបាយចំនួន ៥៥ បានបតងកើត្ត ើង ហ្វដលកបុងតន្ទោះម្មនគណបកស
នតយបាយចំនួន ៤២ បានចុោះបចជ ីតៅរកសួងមោថ្ផធ។  កបុងចំតណ្តមគណបកស ងំអស់តនោះ ម្មនហ្វត្គណបកស
របហ្វរល ២០% ប៉ាុតណ្តត ោះ ម្មនការយិល័យចាស់ោស់ និងតធវើសកមមភាពនតយបាយរបស់ខលួន។ គណបកសនតយ
បាយហ្វដលតធវើសកមមភាពសំខានដូ់ចជាការផសពវផាយ និងការចុោះពរងឹងបកសតទ្ៀង ត្ ់ គឺម្មនហ្វត្គណបកសរបជាជន    
កមពុជា គណបកសសម រងសុ ីគណបកសសិទ្និមនុសស គណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្ គណបកសរ វុនសិុនបិុច គណបកសជាតិ្និយម 
និងគណបកសសមពន័នតដើមផរីបជាធិបតត្យយ។ 

ចំនួនគណបកសនតយបាយហ្វដលចូលរមួកបុងការតបាោះតនប ត្
តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថ គមឺ្មនការហ្វរបរបួលពមីយួអាណត្ថ ិ និង
ម្មនការងយចុោះចំនួនគណបកសចូលរមួតៅអាណត្ថបិចចុបផនបតនោះ។ 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន តៅកបុងនប ១ំ៩៩៣ ម្មនគណបកសនតយបាយចូលរមួ
របកតួ្របហ្វជងចនំនួ២០ នប ១ំ៩៩៨ ម្មនចនំនួ៣៩ នប ២ំ០០៣ ម្មន
ចនំនួ២៣ និងកបុងនប ២ំ០០៨ ម្មនចនំនួ១១។ សរម្មបក់ារតបាោះ
តនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថអាណត្ថទីិ្៥ខាងមខុតនោះ គណបកស
នតយបាយហ្វដលចូលរមួរបកួត្របហ្វជងនឹងម្មនចំនួនមនិដល់១០
គណបកសហ្វដលតិ្ចជាងការតបាោះតនប ត្កបុងនប ២ំ០០៨ និងការតបាោះ
តនប ត្តរជើសតរ ើសរកុមរបឹកាឃុ/ំស ក្ ត្ក់បុងនប ២ំ០១២កនលងតៅ
តនោះ។ មលូតរតុ្ចបំងមយួហ្វដលន្ទឲំ្យការចូលរមួម្មនការងយចុោះ
ជាងការតបាោះតនប ត្មុនកត៏រពាោះហ្វត្ការវវិត្ថនចុ៍ងតរកាយថ្នគណបកស
នតយបាយមយួចនំនួហ្វដលធាល បចូ់លរមួតបាោះតនប ត្ន្ទតពលកនលងមក
បានសំតរចចតិ្ថរបួរមួគ្មប ។ ការរបួរមួគ្មប បានតធវើឲ្យគណបកសសម រងសុ ី
គណបកសសិទ្នមិនុសស និងគណសជាតិ្និយម (អតី្ត្គណបកស
នតរាត្ថម រណឫទ្ន)ិ នឹងមនិចូលរមួដាកត់បកខជនរបកួត្របហ្វជងកបុងការ
តបាោះតនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថនីតិ្កាលទី្៥ខាងមខុតនោះតទ្ 



ទំពរ័ ១៤ 

តរពាោះថ្ន ពួកតគនឹងឈរត ម្ ោះកបុងបចជ ីតបកខជនតំ្ណ្តងរា្សថរមួ
គ្មប  ដូចជាគណបកសសម រងសុ ីនិងគណបកសសិទ្នមិនុសសនឹងឈរ
ត ម្ ោះកបុងបចជ ីតបកខជនតំ្ណ្តងរា្សថរបស់គណបកសសត្ គ្ ោះ
ជាតិ្។ ចំហ្វណកឯគណបកសជាតិ្និយមវញិនឹងឈរត ម្ ោះកបុង
បចជ ីតបកខជនតំ្ណ្តងរា្សថរបស់គណបកសរ វុនសិុនបិុច។  

ការសិការបស់ខុមហ្វ្រវលបានរកតឃើញថ្ន គណបកស
នតយបាយហ្វដលនឹងចូលរមួរបកួត្របហ្វជងកបុងការតបាោះតនប ត្
ខាងមុខម្មន គណបកសរបជាជនកមពុជា គណបកសសត្ គ្ ោះ
ជាតិ្ គណបកសរវ ើនសិុនបិុច  គណបកសស្ថធារណរដឌរបជាធិប
តត្យយ គណបកសសមពន័នតដើមផរីបជាធិបតត្យយ និងគណបកសហ្វខមរ
ឈបរ់ក។ 

ជាមយួគ្មប តនោះ គណបកសនតយបាយមយួចំនួនតទ្ៀត្
ហ្វដលធាល បប់ានចូលរមួកបុងការតបាោះតនប ត្នប ២ំ០០៨ និងនប ំ
២០១២កនលងតៅងមីៗតៅមនិ នស់តរមចថ្នចូលរមួ ឬបាន
សតរមចថ្នមនិចូលរមួកបុងការតបាោះតនប ត្ខាងមុខតនោះ។ គណ

បកសចលន្ទរបជាធិបតត្យយបានបញ្ញជ កថ់្ន ខលួនរពឹំងនឹងចូលរមួ 
ប៉ាុហ្វនថមនិ នសំ់តរចជាផលូវការតៅត ើយ។ តដាយហ្វ កគណ
បកសហ្វខមរស្ថធារណៈរដឌ គណបកសរបជាធិបតត្យយហ្វខមរ និង
គណបកសសងគមយុត្ថិធមប៌ានបញ្ញជ កជំ់ររថ្នខលួនមនិចូលរមួ
តទ្។ 

 កទ់្ងតៅនឹងសកមមភាពរបស់គណបកសនតយបាយ
តរត្ៀមសរម្មបក់ារចូលរមួការតបាោះតនប ត្ ហ្វដលនឹង្នមក
ដល់តៅថ្ងៃទី្២៨ ហ្វខកកកដាន្ទតពលខាងមុខតនោះ ការសតងកត្
តឃើញម្មនសកមមភាពគួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍មយួចំនួនដូចជា ការ
សំុបថូរត ម្ ោះ ការដាករូ់បសញ្ញដ គណបកស ផ្លល ស់បថូរថ្នប កដឹ់កន្ទំ
គណបកស ការតធវើវតិស្ថធនកមមលកខនថិកៈរបស់គណបកស ការចុោះ
តធវើសកមមភាពតៅតាមមូលដាឌ ន ការផ្លល ល់បថូររចន្ទសមពន័នគណ
បកស និងការចងសមពន័នភាពគ្មប ជាតដើម។  

គណបកសសំខាន់ៗ ដូចជា គណបកសរបជាជនកមពុជា 
គណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្ និងគណបកសរវ ើនសិុនបិុច

 

សកមមភាពគណបកសនយោបាយហ្រដលយលចយធាល  យចញយឃ្ស រកការោរំទសរមាបក់ារយបាោះយនន ត្យរជើសតាងំត្ំណាងរា្សតផ្ថៃទី២៨ ហ្រខកកេដា នន ២ំ០១៣  

ត្យៅទំពរ័ ១៥ 



រពឹ
ត្ត ិប
រត្
 ខុ
មហ្រ
្វ
វល

 
អ្នក
ឃ្
លយំម
ើល
 យល
ខ 
៤៩

 
ទំពរ័ ១៥ 

បានចុោះពរងឹងបណ្តថ ញតៅមូលដាឌ ន តរៀបចំសនបិបាត្តធវើ
សកមមភាពអូស ញអបកតបាោះតនប ត្ សម្មជិក/អបកគ្មរំទ្
គណបកសតផសងៗឲ្យមកចុោះចូលជាមយួគណបកសខលួន និង
បតងកើនការផសពវផាយតគ្មលនតយបាយគណបកសដល់
សកមមជន និងសម្មជិកគណបកសតៅតាមមូលដាឌ ន។ 
តដាយហ្វ កគណបកសរបជាជនកមពុជាម្មនសកមមភាព
ផសពវផាយអំពីតគ្មលនតយបាយ និងសមទិ្នផល ស្ថប ថ្ដ
ន្ទន្ទរបស់គណបកស ឬតមដឹកន្ទគំណបកសខលួនតាមរយៈ
របពន័នផសពវផាយតរចើនតលើសលុប និងតរបើរបាស់ធនធាន
រដឌ និងឯកជនជាងគណបកសតផសងៗ។ រឯីគណបកសសំខា
ន់ៗ ដូចជាគណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្ និងគណបកសរ វុនសិុន
បិុចអាចទ្ទួ្លបានការតរបើរបាស់របពន័នផសពវផាយចំនួន
ហ្វត្ ២ ឬ៣ ស្ថទ នីយវ៍ទិ្យុប៉ាុតណ្តត ោះ។ 

គណបកសរបជាជនកមពុជា បានបចចបម់ោសនបិ
បាត្វសិ្ថមចដ របស់ខលួន តរើយបានដាកត់គ្មលការណ៍គនលឹោះ
ចំនួន ១១ ចំនុច។ គណបកសតនោះោកដូ់ចជាអនុវត្ថតគ្មល
នតយបាយចាស់សកមមភាពខលោះងមី។ ជាមយួគ្មប តនោះហ្វដរ
គណបកសតនោះបាន និងកំពុងអនុវត្ថនតយបាយហ្វបបផារ
ភាជ បរ់ដាឌ ភបិាលកមពុជាជាមយួរកុមវរីជន និងឧកញា៉ា  ហ្វដល
ជារកុមម្មនកំរតិ្ជីវភាពខពស់ដាចត់គកបុងសងគម តរើយម្មន
និន្ទប ការនតយបាយគ្មរំទ្គណបកសខលួន។ ការភាជ បទំ់្ន្ទក់
ទំ្នងសាិត្រមតួ្រវាងរដាឌ ភបិាលកមពុជានឹងរកុមវរីជន និង
ឧកញា៉ា តនោះតាមរយៈការឧបត្ទមភរបស់ពួកតគ និងធនធាន
រាជរដឌភបិាលបានផថល់អំតណ្តយយ៉ា ងតរចើនដល់រកុម
មនុសសហ្វដលម្មនជីវភាពខសត្ត់ខាយ កដូ៏ចជាផថល់តួ្ន្ទទ្ី
ដល់អបករបនងំ ងំឡាយណ្តហ្វដលចុោះចូលបំតរ ើគណបកស
ខលួន។ គណបកសអនុវត្ថតគ្មលនតយបាយតសដឌកិចចតសរ ី
និយម និងទំ្តនើបនីយកមម តដាយរដឌម្មនការយកចិត្ថ
ទុ្កដាកតិ់្ចតួ្ចតៅតលើការផថល់តសវា និងសងគម។ ម្មន
ការជំរុញឯកជនភាវូបនីយកមមថ្នសមផត្ថិ និងធនធានរដឌ 

តដាយការជួល ឬការលក ់ ហ្វដលជារបភពកំតណើ នតសដឌ
កិចចកមពុជាយ៉ា ងសំខាន់ៗ យ៉ា ងត្ិច ៧% តរើយវាចូលរមួ
កាត្ប់នទយភាពរកីរកបតណថើ រៗ ១%កបុងមយួនប ។ំ ទ្នធមឹនឹង
តនោះហ្វដរ រាជរដឌភបិាលគណបកសតនោះោកដូ់ចជាបានអនុ
វត្ថគំរូយុទ្ឌស្ថ្សថអភវិឌណន ៍និងទំ្ន្ទកទំ់្នងជិត្សបិទ្នជាមយួ
របតទ្សចិន និងតបថជាញ គ្មរំទ្នតយបាយរបតទ្សចិន។  

គណបកសរបជាជនកមពុជា បានបនថបតងកើនរបាក់
តបៀរវត្សតិ្ចតួ្ចចំនួន២០%ថ្នរបាកហ់្វខបចចុបផនបរបហ្វរល 
៨០-៩០ដុោល រសររដឌអាតមរកិ ជូនម្នថីរាជការ និងកង
កម្មល ងំរបដាបអ់ាវុធ តបើតធៀបគណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្តលើ
កមមវធីិនតយបាយរបស់ខលួនបតងកើនររូត្ដល់តៅ២០០%
ថ្នរបាកហ់្វខយ៉ា ងត្ិច ២៥០ដុោល រសររដឌអាតមរកិ។  
គណបកសកានអំ់ណ្តចកប៏នថយកតរបៀបតលើកមមវធីិនតយ
បាយ កទិ់្ននឹងការដំតណ្តោះរស្ថយ ឬតរបើរបាស់បញ្ញា
ជតម្មល ោះរបាស្ថទ្រពោះវោិរជាមយួរបតទ្សថ្ងតដើមផ ីក់
 ញម្មច ស់តនប ត្។ គណបកសរបជាជនកមពុជាអាចតៅរកា
ការរបយុទ្នរបនងំអំតពើពុករលួយ តដាយតរបើរបាស់ស្ថទ បន័
តរកាមឥទ្និពលន្ទយករដឌម្នថី។ 

គណបកសរបជាជនកមពុជាោកច់ាបអ់ារមមណ៍ខាល ងំ
តៅតលើយុវជន ជាពិតសសការបនថតវនដឹកន្ទ ំ ប៉ាុហ្វនថកំរតិ្ថ្ន
ការតលើកទឹ្កចិត្ថតនោះម្មនរតឹ្មហ្វខសរសឡាយស្ថចញ់ាត្ិដូច
ជាកូន ឬតៅរបស់តមដឹកបចចុបផនបថ្នគណបកសតនោះ។ កបុង
តន្ទោះហ្វដររមួម្មនកូនរបុសបតងកើត្ និងកូនរបស្ថរតោក
ន្ទយករដឌម្នថី រ ុន ហ្វសន តធវើការ្រជាមយួរកុមយុវជន
អាចរត្ូវបានហ្វត្ងតាងំជាតបកខភាពត្ំណ្តងរា្សថ។ 

ចំហ្វណកគណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្ ោកប់ ា្ ញ
តគ្មលនតយបាយរបស់គណបកសខលួនខុសពីគណបកស
គណបកសរបជាជនកមពុជា តដាយតរបើរបាស់ទ្សសនវស័ិយ
នតយបាយសងគមរបជាធិបតត្យយ ហ្វដលសងកត្ធ់ៃនត់ៅតលើ
ការពរងីកសមត្ទភាពរបស់រដឌ តដើមផតីធវើឲ្យរបតសើរត ើង

ការយរត្ៀមោ៉ា ងសកមមរបស់គណបកសនយោបាយមយួចនំួនសរមាបក់ារយបាោះយនន ត្យរជើស តាងំត្ំណាងរា្សត នីត្ិកាលទ៥ី (បនតពទីំពរ័ទី១៤) 



ទំពរ័ ១៦ 

ចំតពាោះតសវាកមម និងផលិត្ភាពតដាយតំ្ត ើងរបាកត់បៀវត្សដល់
ម្នថីរាជការសីុវលិ កមមករតរាងចរក។ គណបកសសត្ គ្ ោះជាត្ិ
តៅហ្វត្បនថការរោិះគនចំ់ណុចចំបងចំតពាោះគណបកសរបជាជនកមពុ
ជាហ្វដលកាលពីអតី្ត្កាលម្មនសមពន័នភាពយ៉ា ងជិត្សបិទិ្នជាមយួ
គណបកសកុមមុយនិសថតវៀត្ណ្តម។ គណបកសតនោះោកច់ាប់
អារមមណ៍ពរងឹងតួ្ន្ទទី្រដឌកបុងការធាន្ទត្ថ្មលកសិផល និងការ
ជួយ ឧបត្ថមភរបាកហ់្វខដល់ចាស់ ជរា។ គណបកសរបនងំតនោះ
អាចបនថតលើកកមមវធីិនតយបាយ កទិ់្នបញ្ញា រពមហ្វដន និង
អតន្ទថ របតវសនត៍វៀត្ណ្តម។ គណបកសរបនងំសនាបតងកើត្ស្ថទ
បន័របនងំអំតពើពុករលួយឯករាជយពីរដាឌ ភបិាល និងគណបកស។   

គណបកសរ វុនសិុនបិុច កប៏ានតធវើសកមមភាពពរងឹង    
បណ្តថ ញតៅតាមមូលដាឌ នន្ទន្ទតរៀបចំរចន្ទសមពន័នគណបកស
ត ើងវញិ តរកាយពីម្មនការបរងួបបរងួមជាមយួគណបកសជាតិ្
និយម (អត្ីត្គណបកសនតរាត្ថម រណឫទ្និ)។ គណបកសតនោះបនថ
តរបើរបាស់កមមវធីិនតយបាយ កទិ់្នតគ្មលនតយបាយរបស់
សងគមរា្សថនិយម តរកាមរពោះរាជដឹកន្ទរំបស់រពោះបាទ្ នតរាត្ថម 
សីរនុ តរើយបនថកមមវធីិនតយបាយកបុងការពរងឹងតួ្ន្ទទី្របស់
រពោះមោកសរត្ និងរបថ្ពណីតាមហ្វបបរាជានិយម។  

រឯី គណបកសសមពន័នតដើមផរីបជាធិបតត្យយ វញិ បានតធវើ
សកមមភាពគួរឲ្យកត្ស់ម្មគ ល់ កបុងការតរៀបចំតវទ្ិកាស្ថធារណៈ
កបុងតគ្មលបំណងសំតណោះសំណ្តលជាមយួរបជាពលរដឌ និង
អបកគ្មរំទ្ តរើយកប៏ានតធវើការផសពវផាយអំពីតគ្មលនតយបាយ
របស់ខលួនតៅតាមវទិ្យុ FM105 MHz។ គណបកសតនោះបានជួប
ការរបឈមកបុងពរងីកការផាយតាមវទិ្យុ តដាយស្ថរម្មនការ
រារាងំពីអាជាញ ធរ។ គណបកសបានយកចិត្ថទុ្កដាកត់លើស្ថរ
នតយបាយហ្វដលរតូ្វបនទយអំណ្តចរដឌ និងអបកម្មនអំណ្តច 
ដូចជាបនទយចំនួនអងគរកសរបស់ន្ទយករដឌម្នថី។ គណបកសក៏
ពាយមតិ្ោះតទ្ៀន ងំគណបកសរបនងំផងហ្វដរ។  ជាមយួគ្មប
តនោះគណបកសកប៏ានកំពុងយកចិត្ថទុ្កដាកក់បុងការបតងកើត្ជា    
បណ្តថ ញយុវជនតាមស្ថកលវទិ្ាល័យ ហ្វដលម្មនត ម្ ោះថ្ន  
សមពន័នយុវជន។  

តដាយហ្វ កគណបកសមយួចំនួនតទ្ៀត្រមួម្មនដូចជា 
គណបកសហ្វខមរស្ថធារណរដឌ គណបកសចលន្ទរបជាធិបតត្យយ 
គណបកសរបជាធិបតត្យយហ្វខមរ និងគណបកសសងគមយុត្ថិធម ៌
បានតធវើសកមមភាពតិ្ចតួ្ចសរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្ខាងមុខ។ 
សកមមភាព ងំតន្ទោះម្មនដូចជា ការចុោះជួបសំតណោះសំណ្តល
ជាមយួរបជាពលរដឌ សកមមជន និងអបកគ្មរំទ្តៅតាមមូលដាឌ ន 
និងផសពវផាយអំពីតគ្មលនតយបាយគណបកសខលួន។ 

អាចម្មនការហ្វរបរបួលត្ិចតួ្ច  កទ់្ងនឹងការតរៀបចំ
បចជ ីតបកខជនរបស់គណបកសនតយបាយសរម្មបអ់ាសនៈសភា
តំ្ណ្តងរា្សថតបើតរបៀបតធៀបអាណត្ថិមុនៗ។ គណបកសរបជា
ជនកមពុជា អាច ញយកម្នថីចូលនិវត្ថនដូ៍ចជា អភបិាលតខត្ថ 
រាជធានី តដើមផតីធវើជាតបកខជនឈរត ម្ ោះសរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្
តនោះ។ 

តបកខជនត្ំណ្តងរា្សថ ងំតន្ទោះ រត្ូវបានផថល់ឱកាស
ដល់សកមមជនគណបកសតនោះចូលរមួតរជើសតរ ើស ឬ/និងតធវើការ
តបាោះតនប ត្តរជើសតរ ើតបកខជនតៅថ្នប កមូ់លដាឌ ន ខណៈតពលហ្វដល
រកុមថ្នប កដឹ់កន្ទថំ្នប កត់ខត្ថតសបើតបកខជន តដើមផឲី្យម្មនការអនុមត័្
យល់រពមពីគណៈកម្មម ធិការអចិថ្្នថយគ៍ណបកស។ អនុរបធាន
គណបកស តោក រ ុន ហ្វសន គឺតៅហ្វត្ជាតបកខជនន្ទយករដឌម
្នថីរបស់គណបកសរបជាជនកមពុជាសរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្តរជើស
តាងំតំ្ណ្តងរា្សថអាណត្ថិទី្៥តនោះ និងសរម្មបអ់ាណត្ថិខាង
មុខបនថបន្ទធ បត់ទ្ៀត្។ 

 តដាយហ្វ កគណបកសរាជានិយមរវ ើនសិុនបិុចវញិក៏
បានតរត្ៀម និងតរៀបចំបចជ ីតបកខជនសរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្ខាង
មុខតនោះ។ ដំតណើ រការថ្នការតរជើសតរ ើសតបកខជន គឺអនុវត្ថនត៍ាម
តគ្មលការណ៍របស់គណបកស តដាយផថល់សិទ្នតៅឲ្យគណៈកមម
ការរបតិ្បត្ថិតខត្ថនីមយួៗជាអបកតសបើបចជ ីត ម្ ោះតបកខជន តរើយ
ម្មនការរបជុំអនុមត័្យល់រពមតដាយគណៈកមមធិការអចិថ្្នថ
យ។៍ គណបកសរ វុនសិុនបិុច បានយងរពោះរាជបុរត្ីតៅរបស់
រពោះបរមរត្នតកាដឌ សតមថចរពោះរាជបុរត្ី នតរាត្ថម អរុណរសមី 
មកតធវើជារពោះរបធានគណបកសតនោះ តរើយ   

ត្យៅទំពរ័ ១៧ 
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ទំពរ័ ១៧ 

សតមថចរពោះរាជបុរតី្នឹងរតូ្វតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំជាតបកខ
ភាពន្ទយរដឌម្នថីរបស់គណបកសសរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្ន្ទ
តពលខាងមុខតនោះ។ 

 គណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្ ហ្វដលជាគណបកសរបនងំ
ដធំ៏ ហ្វដលតកើត្តចញពីការរមួបចចូ លគ្មប រវាងពីគណបកស
សម រងសុ ី និងគណបកសសិទ្និមនុសសតៅតរកាយការតបាោះ
តនប ត្តរជើសតរ ើសរកុមរបឹកាឃុំ ស ក្ ត្ក់បុងនប ២ំ០១២កនលង
តៅងមីៗតនោះ កប៏ានកំពុងហ្វត្តរៀបចំបចជ ីតបកខជនតំ្ណ្តង
រា្សថរបស់ខលួន ហ្វដលគតរម្មងនឹងរតូ្វបចចបរ់ចួរាល់តៅ
បន្ទធ បពី់សម្មជរបស់គណបកសកបុងហ្វខតមស្ថ។ ជំុវញិការ
តរៀបចំបចជ ីតបកខជនតនោះ គណបកសតនោះបានបញ្ញជ កថ់្ន ការ
តរជើសតរ ើសតបកខជនតំ្ណ្តងរា្សថ គឺម្មនភាពសមុគស្ថម ញ   
បនថិច។ តបើត ោះបីម្មនការតបើកចំរដល់សម្មជិកគណបកស 
ហ្វដលម្មនបំណងចងឈ់រត ម្ ោះរតូ្វដាកព់ាកយតសបើសំុឈរ
ជាតបកខជនតំ្ណ្តងរា្សថ។ ការតរៀបចំតបកខជនតាមហ្វខស និង
ស្ថចញ់ាតិ្ករ៏តូ្វបានអនុវត្ថហ្វដរ។ បន្ទធ បពី់អបកហ្វដលចង់
ឈរត ម្ ោះបានដាកព់ាកយសំុរចួរាល់តរើយ គណៈកមមការ
របតិ្បត្ថិតខត្ថនីមយួៗ រតូ្វតរៀបចំលំដាបត់លខតរៀងបចជ ី
ត ម្ ោះតបកខជន ងំតន្ទោះ តរើយបចជូ លមកស្ថប កក់ារ        
កណ្តថ ល។ តដាយស្ថរហ្វត្គណបកសតនោះម្មនកូតា២ គណ-
បកស គឺគណបកសសម រងសុ ី និងគណបកសសិទ្និមនុសស រាល់
ការសំតរចអវីមយួរតូ្វហ្វត្ ម រការឯកភាពគ្មប  ដូចតនោះ
បន្ទធ បពី់ទ្ទួ្លបានបចជ ីតបកខជនពីរគបប់ណ្តថ តខត្ថ ងំអស់
តរើយ គឺរតូ្វបតងកើត្គណៈកមមការមយួតដើមផអីនុមត័្សំតរច
តលើបចជ ីតបកខជន ងំតន្ទោះ តដាយហ្វផាកតលើតគ្មលការណ៍
រពមតរពៀងឯកភាពគ្មប ថ្នគណបកស ងំពីរ។ តបើត ោះជា
តោកសម រងសុ ីរតូ្វបានតុ្ោការផថន្ទធ ត សជាបព់ននន្ទគ្មរ
រយៈតពលរបម្មណ១២នប  ំ រតូ្វបានបចឈបបុ់ពវសិទ្និជា
តំ្ណ្តងរា្សថតដាយរដឌសភា និងរតូ្វបានគណៈកម្មម ធិការ
ជាតិ្តរៀបចំការតបាោះតនប ត្ (គ.ជ.ប) សតរមចលុបត ម្ ោះ
តោកតចញពីបចជ ីតបាោះតនប ត្សរម្មបត់របើកបុងការតបាោះតនប ត្
ខាងមុខកថី ងមីៗតនោះសនបិបាត្គណបកសសត្ គ្ ោះជាត្ិបាន

សតរមចកមមវធីិនតយបាយ៧ចំណុច និងតោក សម រងសុ ី
រតូ្វបានតរជើសតរ ើសតដាយគណបកសតដើមផឈីរជាតបកខភាព
ន្ទយករដឌម្នថីសរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្ខាងមុខ។ 

រសបជាមយួគ្មប តនោះហ្វដរ គណបកសសមពន័នតដើមផី
របជាធិបតត្យយ កប៏ានបញ្ញជ កព់ីតគ្មលជំរររបស់ខលួនថ្ន 
សរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថនប ២ំ០១៣
តនោះ គណបកសបានតរៀបចំបចជ ីតបកខភាពតំ្ណ្តងរា្សថ
រចួរាល់តរើយ។ គណបកសបានផថល់អំណ្តចតៅដល់តខត្ថ
ចំនួន២ ហ្វដលម្មនរចន្ទសមពន័នរងឹម្ម ំ តធវើការសតរមចចិត្ថ
តរជើសតរ ើសតបកខភាពតបកខជនតំ្ណ្តងរា្សថតដាយខលួនឯង គឺ
តខត្ថតសៀមរាប និងបាត្ដំ់បង។ ចំហ្វណកឯតខត្ថតផសងតទ្ៀត្
គឺតសបើត ើង និងអនុមត័្តាមរយៈកិចចរបជំុរបស់គណៈកម្មម ធិ
ការអចិថ្្នថយរ៍បស់គណបកស។ គណបកសម្មនគំតរាងដាក់
បចជ ីតបកខជនតំ្ណ្តងរា្សថរបស់គណបកសហ្វដលម្មនយុវ
ជនរបម្មណ ៧០%។ សរម្មបក់ារតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំ
តំ្ណ្តងរា្សថអាណត្ថិទី្៥តនោះ តោក ខឹម វាសន្ទ ហ្វដលជា
របធានគណបកស រតូ្វតរជើសតាងំជាតបកខជនន្ទយករដឌម្នថី
សរម្មបគ់ណបកសមយួតនោះ។ 

សរុបតសចកថីមក គណបកសនតយបាយសំខាន់ៗ  
ម្មនតគ្មលនតយបាយសំខាន ់ និងយុទ្នស្ថ្សថកបុងការ
ដឹកន្ទរំាជ    រដាឌ ភបិាលជាបត់នប ត្ខុសៗគ្មប ។ គណបកស
របជាជនកមពុជាោកដូ់ចជាយល់តឃើញ អំពីកមមវធីិនតយ
បាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាលខលួនបចចុបផនបតៅម្មនអត្ទិភាព
តដាយតផ្លថ ត្យកចិត្ថទុ្កដាកចំ់តពាោះឯកជនភាវូបនីយកមមថ្ន
រទ្ពយសមផត្ថិ និងធនធានរបស់រដឌតដើមផបីតងកើនការវនិិតយគ 
និងអភវិឌណនរ៍ដឌជារបស់ខលួន។ ប៉ាុហ្វនថគណបកសរបនងំោក់
យកចិត្ថទុ្កដាកត់លើតួ្ន្ទទី្របស់រដឌ របសិទ្និភាព
ការយិល័យធិបតត្យយ (ម្នថីរាជការ) ដំត ើងរបាកហ់្វខ និង
អត្ទិភាពថ្នបញ្ញា តសដឌកិចចសងគម តដាយតំ្ត ើងរបាកហ់្វខ
អបផបរមិ្មដល់កមមករនិតយជិក និងធាន្ទត្ថ្មលកសិផល។ 

គណបកសជំ ស់ បានតសបើឲ្យពនារតពលការតបាោះ

ការយរត្ៀមោ៉ា ងសកមមរបស់គណបកសនយោបាយមយួចនំួនសរមាបក់ារយបាោះយនន ត្យរជើស តាងំត្ំណាងរា្សត នីត្ិកាលទ៥ី (បនតពទីំពរ័ទី១៦) 



ទំពរ័ ១៨ 

តនប ត្ តដាយតយងតរតុ្ផលថ្ន បចជ ីត ម្ ោះតបាោះតនប ត្តៅម្មន
បញ្ញា បាត្ត់ ម្ ោះអបកតបាោះតនប ត្ ការមនិបានចូលរមួរបស់តម
ដឹកន្ទ ំ តបកខជនន្ទយករដឌម្នថីរបស់តគគឺតោក សម រងសុ ី និង
ការមនិហ្វកលំអថ្នការតរជើសតរ ើសម្នថី គ.ជ.ប រគបលំ់ដាបថ់្នប ក ់
ហ្វដលន្ទឲំ្យគណបកសតនោះអាចតធវើពរិការកបុងការដាកភ់ាប ក់្ រ
សតងកត្ការណ៍ និងម្មនគតរម្មងតធវើបាតុ្កមម។ គ.ជ.ប និងរាជរ
ដាឌ ភបិាលរតូ្វខិត្ខំតដាោះរស្ថយបញ្ញា តនោះ តរពាោះថ្នវានឹងតធវើឲ្យ
ប៉ាោះពាល់លទ្នផលតបាោះតនប ត្ និងការទ្ទួ្លស្ថគ ល់លទ្នផលពី
សរគមនអ៍នថរជាតិ្។ 

គណបកស ងំអស់ោកដូ់ចជាចាបអ់ារមមណ៍កបុងការ
ដាកត់បកខជនន្ទយករដឌម្នថីដឹកន្ទរំាជរដាឌ ភបិាលជាបត់នប ត្ តបើ
ត ោះបីការតបាោះតនប ត្តនោះតរជើសតរ ើសផ្លធ ល់ហ្វត្តំ្ណ្តងរា្សថក៏
តដាយ។ តបកខជនន្ទយករដឌម្នថីថ្នគណបកសសត្ គ្ ោះជាតិ្
(គណបកសរបនងំ) មនិអាចចូលកបុងការតឃាសន្ទតបាោះតនប ត្ 
ហ្វដលតនោះជាការចាញ់តរបៀបតបកខជនន្ទយករដឌម្នថីថ្នគណ
បកសរបជាជនកមពុជា (គណបកសកានអំ់ណ្តច) ហ្វដលបានកំពុង
តធវើការតឃាសន្ទនតយបាយយ៉ា ងខាល ងំតដាយតរបើរបាស់របពន័ន

ផសពវផាយតលើសលប។់ តដើមផបីតងកើនអត្ទនយ័ថ្នការតបាោះតនប ត្ 
តបកខជនន្ទយករដឌម្នថីថ្នគណបកសសំខាន់ៗ គួរចូលរមួការ
ពិភាកាតដញតដាលកមមវធីិនតយបាយថ្នរដាឌ ភបិាលអាណត្ថិងមី
របស់ខលួន។ ដំតណើ រការសកមមភាព និងការតឃាសន្ទនតយ
បាយរបស់គណបកសម្មនគំោត្គ្មប យ៉ា ងខាល ងំ ហ្វដលអាចប៉ាោះ
ពាល់ដល់ការតបាោះតនប ត្មនិ នម់្មនយុត្ថិធមរ៌តឹ្មរតូ្វ។ គណ-
បកសរបជាជនកមពុជា (គណបកសកានអំ់ណ្តច) បានតរបើរបាស់
ធនធានរដឌ និងឯកជនតរចើនតលើសលប ់ ចំហ្វណកឯគណបកស
តផសងម្មនធនធានឯកជនតិ្ចតួ្ចមកពីសម្មជិក និង/ឬថ្នប ក់
ដឹកន្ទរំបស់ខលួន។ គណបកសខលោះបានសំតរចចិត្ថមនិចូលរមួការ
តបាោះតនប ត្តនោះគឺតដាយស្ថរការខវោះងវកិា តរពាោះថ្នគណបកស
 ងំតន្ទោះរបឈមការបាត្ប់ងង់វកិាដាកតំ់្កល់ ១៥ ោនតរៀល
សរម្មបរ់បកួត្របហ្វជងកបុងការតបាោះតនប ត្ របសិនគណបកសតន្ទោះ
ទ្ទួ្លបានសនលឹកតនប ត្តិ្ចជាង៣% ឬមនិបាន០១អាសនៈ
តំ្ណ្តងរា្សថ។ ចាបរ់ិរចដ វត្ទុគណបកសនតយបាយគួររតូ្វ
បានបតងកើត្តដើមផពីរងឹង និងគ្មរំទ្សកមមភាពគណបកស
នតយបាយកបុងការរបកួត្របហ្វជងដរ៏ត្ឹមរតូ្វមយួ៕ 
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េរួអោក្តំណាង ៖ តរកាមកិចចសរការ រវាង ខុមហ្វ្រវល ជាមយួនឹង វន័វ ៉ាលថ្នចរកភពអងត់គលស (OneWorld UK) គតរម្មង 
េរួអោក្តំណាង ឬ Ask the Candidates រតូ្វបានតលចជារូបរាងត ើងរសបតពលដំតណើ រការតឃាសន្ទតបាោះតនប ត្ សរម្មប់
ការតបាោះតនប ត្តរជើសតាងំតំ្ណ្តងរា្សថនប ២ំ០១៣ បានមកដល់។ តវទិ្កាតនោះជាឧបករណ៍ដម៏្មនឥទ្នពិលមយួ តដើមផភីាជ បទ់្នំ្ទក់
ទ្នំងរវាង ម្មច ស់តនប ត្ ជាមយួនងឹ គណបកសនតយបាយ តាមរយៈបណ្តថ ញផសពវផាយសងគម ឬបតចចកវទិ្ាទំ្ន្ទកទំ់្នង និង
ពត័្ម៌្មន (ICT) តដើមផតីលើកទឹ្កចិត្ថម្មច ស់តនប ត្ឱយចូលរមួតបាោះតនប ត្ និងផថល់ពត័្ម៌្មនតពញតលញពីគណបកសនតយបាយ។ តាម
រយៈ តវទិ្កាអនឡាញតនោះ យុវជន និងម្មច ស់តនប ត្ទូ្តៅនឹងរត្ូវបានផថល់ឱកាសតដើមផសី្ថកសួរ និងទ្ទ្ួលចតមលើយតដាយផ្លធ ល់ 
ពីត្ំណ្តងគណបកសនតយបាយ និងតបកខជននតយបាយ តាមរយៈស្ថរជាអកសរ ឬស្ថរតអ ិចរតូ្និច តាមរយៈ តវទិ្កាបតចចក
វទិ្ាវន័វ ៉ាលមយួ (OneWorld Platform)។  

http://www.facebook.com/atckh2013
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ទំពរ័ ១៩ 

 ការតឃាសន្ទរបស់គណបកសនតយបាយ អាចតធវើ
បានតៅទី្ស្ថធារណៈដូចជា ទី្ផារ។ គ.ជ.ប និង
អាជាញ ធររត្ូវកំណត្ក់ហ្វនលងស្ថធារណៈ និងតធវើអនថរា
គមនត៍ដើមផីឲ្យគណបកសនតយបាយអាចតលើកស្ថល ក
សញ្ញដ បានតាមតគ្មលការណ៍តសមើភាព។ 

     ការអនុវត្ថនសំ៍តណើ តនោះអាចបតងកើនភាពរតឹ្មរតូ្វកបុង
ការតឃាសន្ទតបាោះតនប ត្តដាយគណបកសនតយបាយ។ 

 ស្ថល កសញ្ញដ គណបកសនតយបាយ និងសម្មភ ៈតឃាស
ន្ទរបស់គណបកសនតយបាយមិនរតូ្វសទិត្តៅកបុ ង
បរតិវណ ឬតលើអាគ្មរ ឬការយិល័យរបស់រដឌ។  

    ការអនុវត្ថនសំ៍តណើ តនោះន្ទមំកការពរងឹងចាប ់ ការ
អនុវត្ថនច៍ាប ់ច.ប.ត្.រ និងចាបត់ផសងៗតទ្ៀត្កបុងការតរបើ
របាស់អាគ្មររបស់រដឌ។ 

 ការោមការតរបើរបាស់មតធាបាយដឹកជចជូ នហ្វដល
មិនម្មនស្ថល កតលខ ឬស្ថល កតលខហ្វកលងកាល យកបុ ងតពល
តឃាសន្ទតបាោះតនប ត្។ 

 ការអនុវត្ថនសំ៍តណើ តនោះអាចបនទយការបនលំកបុងការ
តរបើរបាស់មតធាបាយដឹកជចចូ នរបស់រដឌកបុងតឃាសន្ទ
តបាោះតនប ត្ឲ្យគណបកសនតយបាយណ្តមយួ។ 

 ការតរជើសតរ ើសម្នថីតរៀបចំការតបាោះតនប ត្ហ្វដលរតូ្វ
បនទយល័កខខណឍ័ បតចចកតទ្ស កទិ់្នតៅនឹងបទ្
ពិតស្ថធនត៍បាោះតនប ត្ និងបហ្វនទមល័កខខណ័ឍ បចឈបក់ារ
តរជើសតរ ើសតចញពីស្ថចញ់ាតិ្បតងកើត្ ឬបថីរបពននកបុ ង  
គណៈកមមការហ្វត្មយួ។ 

 ការអនុវត្ថនសំ៍តណើ តនោះអាចន្ទមំកនូវការតរជើស
តរ ើសម្នថីតរៀបចំការតបាោះតនប ត្ដូចជា ្សថី យុវជន និងជន

ពិការបានតរចើន និងបនទយទំ្ន្ទស់ផលរបតយជនថ៍្នបុគគ
លិកកបុងគណៈកមមការហ្វត្មយួ។ 

 
ត ោះបីជាយ៉ា ងណ្តកត៍ដាយ អងគការសងគមសីុវលិ

ម្មនការខកចិត្ថ និងរពួយបារមភអំពីភាពតជឿបានថ្នភាពសីុ
ស វ្ កគ់្មប របស់ គ.ជ.ប កបុងការអនុវត្ថនច៍ាបហ់្វដលម្មន
ជាធរម្មន តគ្មលការណ៍តបាោះតនប ត្តដាយតសរ ី និងយុត្ថិ
ធម ៌ និងតគ្មលការណ៍ការពារសិទ្និអបកតបាោះតនប ត្ ម្នថីរាជ
ការ កងកំោំងរបដាបអ់ាវុធ និងអងគការសងគមសីុវលិមនិ
ហ្វមនរដាឌ ភបិាល។ 

តពលខលោះតដើមផបីតងកើនសិទ្និអបកតបាោះតនប ត្ គ.ជ.ប 
រកាទុ្កឲ្យតមឃុំ តៅស ក្ ត្ត់ចញលិខិត្បញ្ញជ កអ់ត្ថ  
សញ្ញដ ណសរម្មបប់តរមើឲ្យការតបាោះតនប ត្ តរកាយតពលចុោះ
ត ម្ ោះតបាោះតនប ត្ តបើត ោះបីគ្មម នម្មរតាណ្តមយួថ្ន ច.ប.
ត្.រ ចងាុលប ា្ ញ និងត ោះបីម្មនការតចាទ្របកានអំ់ពីការ
បនលំតចញលិខិត្តនោះពីគណបកសនតយបាយកត៍ដាយ។ 
 តគ្មលបំណង ដូចគ្មប តដើមផជួីយ បតងកើនសិទ្និអបកតបាោះ
តនប ត្ដហ្វដលតៅតពលអនុស្ថសនថ៍្ន ឲ្យ គ.ជ.ប អនុវត្ថ
សមត្ទកិចចរបស់ខលួនដូចម្មនហ្វចងកបុងម្មរតា៧៤ ថ្ន ច.ប.
ត្.រ តដើមផតីសបើតៅរាជរដាឌ ភបិាល និងរកសួងពត័្ម៌្មន
បតងកើនតម្ម៉ា ងថ្នវទិ្យុ និងទូ្រទ្សសនរ៍ដឌតដើមផផីាយ និងអបរ់ ំ
ដល់អបកតបាោះតនប ត្ ផធុយតៅវញិ គ.ជ.ប បានបដិតសធ
តដាយមនិ នដ់ាកសំ់តណើ តៅរាជរដាឌ ភបិាល។ 

 
អងគការសងគមសីុវលិ តសបើសំុ ម រតដាយទ្ទូ្ច

តៅ គ.ជ.ប សូមតធវើការពិចារណ្តត ើងវញិតលើការបដិ-

តសធអនុអនុស្ថសនរ៍បស់អងគការសងគមសីុវលិ (គ.ជ.ប 

យសចកតីរបកាសពត័្ម៌ាន សតីពីមត្ិ និងសំយណើ របស់អ្ងគការសមពន័ធសងគមសីុវលិ យៅយលើយសចកតីសយរមច... (ត្មកពីទំពរ័ ៥) 



ទំពរ័ ២០ 

មនិ នយ់ល់រពម) ពីតរពាោះកបុងចំណុច ងំតន្ទោះគឺ សុទ្នសឹងហ្វត្
ជាធាតុ្យ៉ា ងសំខានក់បុងការតធវើឲ្យម្មនការអនុវត្ថតគ្មលការណ៍
តជឿទុ្កចិត្ថពីសំណ្តកអ់បកពាកព់ន័ន ពិតសសគណបកសនតយ 
បាយរបកួត្របហ្វជងកបុងការតបាោះតនប ត្តៅកមពុជា ម្មនដូចជា៖ 
 បតងកើត្គណៈកមមការតរជើសតរ ើស និងរតួ្ត្ពិនិត្យការហ្វត្ង

តាងំសម្មជិក គធ/ខប គឃ/សប និងគបក/គករ តដាយ
ម្មនការចូលរមួពីគណបកសនតយបាយហ្វដលម្មនអាសនៈ
កបុ ងរដឌសភា។  

 គ.ជ.ប ពនយល់មូលតរតុ្ថ្នការរកាទុ្កដូចខលឹមស្ថរថ្ន
តសចកថីរពាងបទ្បញ្ញជ  និងនីតិ្វធីិតដាយតយងម្មរតា១២ងមីថ្ន 
គ.ជ.ប ជាអងគការឯករាជយ និងអពារកិត្យ។ ប៉ាុហ្វនថស្ថម រតី្ថ្នតស
ចកថីរពាងបទ្បញ្ញជ  និងនីតិ្វធីិរបស់ គ.ជ.ប បានបញ្ញជ កថ់្ន     
អពារកិត្យ និងឯករាជយ ថ្ន គ.ជ.ប និយយតយងតៅត្ណំ្តង
ទ្សសនៈរកុម ងំអស់ថ្នសងគមរមួម្មន ម្នថរីាជការ គណបកស
នតយបាយ និងសងគមសីុវលិ។ គណបកសនតយបាយចូលរមួ
កបុងការផថល់តយបល់អំពីការតរជើសតរ ើស និងរតួ្ត្ពិនិត្យការដាក់
សំតណើ តដាយ គធ/ខប និងការហ្វត្ងតាងំតដាយ គ.ជ.ប ហ្វដលមនិ
ប៉ាោះពាល់ដល់ឯករាជយ និងអពារកិត្យ កបុងការអនុវត្ថនក៍ារ្រ។ 
តរើយនីតិ្វធីិថ្នការហ្វត្ងតាងំ រតូ្វសទិត្តៅកបុងសមត្ទកិចចរបស់ 
គ.ជ.ប តរើយ គធ/ខប ករ៍តូ្វអនុវត្ថសមត្ទកិចចកបុងការបចជូ ន
សំតណើ តបកខជនសរម្មបស់ម្មជិក គឃ/សប និងគករ/គករ ដូច
ម្មនតៅកបុង ច.ប.ត្.រ ដហ្វដល។ 
 ល័កខខណ័ឍ ថ្នការតរជើសតរ ើស បទ្បញ្ញជ ថ្ផធកបុង និងរកម
សីលធមស៌រម្មបស់ម្មជិកគណៈកមមការតរៀបចំការតបាោះតនប ត្
រគបលំ់ដាបថ់្នប កនឹ់ងរតូ្វបានអនុវត្ថតដើមផពីរងឹងឯករាជយ និង   
អពារកិត្យរបស់សម្មជិក ងំតន្ទោះ កបុងសមត្ទកិចច និងការអនុ-
វត្ថនក៍ារ្រតបាោះតនប ត្។ 

 អនុញ្ញដ ត្ឲ្យភាប ក់្ រគណបកសនតយបាយ «ឈរពីតរកាយ
តលខាធិការថ្នការយិល័យតបាោះតនប ត្ ហ្វដលអាចតមើល
តឃើញចាស់ តរើយម្មនសិទ្និតសបើការតផធៀងផ្លធ ត្ទិ់្នបនយ័អបក
តបាោះតនប ត្ តៅកបុ ងបចជី តបាោះតនប ត្ជាមយួនឹងឯកស្ថរហ្វដល
យកមកតបាោះតនប ត្»។ តគ្មលការណ៍តនោះរត្ូវបានដាក់
បចចូ លកបុ ងនីតិ្វធីិ និងតសៀវតៅហ្វណន្ទតំដាយប ា្ ញរូប
ភាពផង។ 

 គ.ជ.ប ពនយល់មូលតរតុ្ថ្នការរកាទុ្កដូចតសចកថីរពាង
ថ្ន តំ្ណ្តងគណបកសនតយបាយម្មនសិទ្និត្វា៉ា  ឬជំ ស់។ ការ
តសបើតនោះមនិសំតៅតៅតលើការត្វា៉ា  ឬជំ ស់តទ្ ប៉ាុហ្វនថឲ្យភាប ក់្ រ
គណបកសនតយបាយឈរពីតរកាយតលខា។ តគ្មលការណ៍
”តផធៀងផ្លធ ត្”់ទិ្នបនយ័អបកតបាោះតនប ត្កបុងបចជ ីតបាោះតនប ត្ជាមយួ
នឹងឯកស្ថរបស់អបកតបាោះតនប ត្តនោះម្មនលកខណៈដូចដំតណើ រការ
តផធៀងផ្លធ ត្រ់ាបស់នលឹកតនប ត្ហ្វដរ ហ្វដលភាប ក់្ រគណបកសនតយ
បាយតសបើឲ្យសម្មជិកថ្ន គ.ក.ប/គ.ក.រ ប ា្ ញសនលឹកតនប ត្ ឬ
អានឲ្យខាល ងំៗត ើងវញិ តៅតពលភាប ក់្ រគណបកសនតយ
បាយតមើល ឬស្ថថ បម់និ ន។់ តគ្មលការណ៍ថ្នការតផធៀងផ្លធ ត្់
តនោះមនិហ្វមនតសបើការបថឹងតន្ទោះតទ្ ប៉ាុហ្វនថវារគ្មនហ់្វត្តសបើឲ្យម្មនការ
ពិនិត្យត ើងវញិ តដើមផភីាពតជឿទុ្កចិត្ថគ្មប កបុងការតបាោះតនប ត្។ 
 រត្ូវយករបាយការណ៍ចំណូល ចំណ្តយរបស់គណបកស

នតយបាយកបុ ងតពលតឃាសន្ទតបាោះតនប ត្តដើមផីប ា្ ញ
ដល់ស្ថធារណជន។  

 គ.ជ.ប បានរកាជំរររបស់ខលួនតដាយតយងម្មរតា៨២ 
កថ្នខណ័ឍ ទ្ី២ថ្នច.ប.ត្.រ តដើមផរីកាបចដត្ថិថ្នតសចកថីរពាងបទ្
បញ្ញជ  និងនីតិ្វធីិថ្ន គ.ជ.ប អាចរតួ្ត្ពិនិត្យតសៀវតៅគណនី
តនោះតៅតពលម្មន «ការចាបំាច»់ តដើមផរីកាទុ្កដហ្វដលដូចតសច
កថីរពាង។ ប៉ាុហ្វនថ «ការចាបំាច»់ អាចរត្ូវបានពនយល់ថ្ន គ.ជ.ប 

ត្យៅទំពរ័ ២១ 
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ទំពរ័ ២១ 

រតូ្វពរងឹងត្ម្មល ភាព និងការអនុវត្ថនម៍្មរតា៨២ និង៨៣ថ្ន 
ច.ប.ត្.រ ឲ្យម្មនរបសិទ្និភាព។ «ការចាបំាច»់ មនិហ្វមន
និយយរតឹ្មហ្វត្វធិានការរតួ្ពពិនិត្យតៅតពលម្មនភាពមនិ
របរកតី្ ឬបញ្ញា បានតកើត្តន្ទោះតទ្ ប៉ាុហ្វនថការចាបំាចក់រ៍ត្ូវ
និយយតៅដល់វធិានការតដើមផ ីទ្បស់្ថក ត្ ់បញ្ញា  ឬភាពមនិ
របរកតី្ផងហ្វដរ តពាលគឺម្មនភាពចាបំាចត់ដើមផទី្បស់្ថថ ត្់
បញ្ញា  ឬភាពមនិរបរកតី្ថ្នការតបាោះតនប ត្។ 
 មិនរតូ្វទ្ទួ្លស្ថគ ល់ការតចញលិខិត្បញ្ញជ កអ់ត្ថ

សញ្ញដ ណសរម្មបប់តរមើឲ្យការតបាោះតនប ត្ តលើសពីថ្ងៃទី្
២៦ ហ្វខមិងុន្ទ នប ២ំ០១៣។ ឯកស្ថរពាកព់នន ័ងំតនោះ
រតូ្វបានរគបរ់គងតដាយ គឃ/សប តរើយរតូ្វបិទ្
ផាយជាស្ថធារណៈ។ 

 គ.ជ.ប បានបករស្ថយការរកាទុ្កដហ្វដលដូច
ដំតណើ រការតលើកមុន តដាយពនយល់អំពីមូលតរតុ្ហ្វដលអាច
តធវើឲ្យបាត្ប់ងសិ់ទ្និអបកចុោះត ម្ ោះតបាោះតនប ត្។ សំណួរតរតុ្
អវី គ.ជ.ប មនិបនថចុោះត ម្ ោះអបកតបាោះតនប ត្ររូត្ដល់ថ្ងៃស 
ចតមលើយតរពាោះថ្ន ចាបត់បាោះតនប ត្បានកំណត្ត់ពលតវោចុោះ
ត ម្ ោះតបាោះតនប ត្ ចំហ្វណកការតចញលិខិត្បញ្ញជ កអ់ត្ថ
សញ្ញដ ណបតរមើឲ្យការតបាោះតនប ត្តនោះ ករ៍តូ្វម្មនតពល
កំណត្ច់ាស់ោស់ តដើមផធីាន្ទពីត្ម្មល ភាព និងភាពរតឹ្ម
រត្ូវកបុងដំតណើ រការតបាោះតនប ត្។ មា៉ាងតទ្ៀត្ គ.ជ.ប អាច
ជួបោនិភយ័កបុងការអនុវត្ថនច៍ាបត់ៅតពលម្មនការបថឹង  
ម្នថីអំពីនីតិ្វធីិថ្នការតចញលិខិត្បញ្ញជ កស់រម្មបប់តរមើឲ្យ
ការតបាោះតនប ត្ ពីតរពាោះថ្ន គ្មម នម្មរតាណ្តមយួថ្ន ច.ប.ត្.រ 
ហ្វចងអនុញ្ញដ ត្ឲ្យតមឃុំ តៅស ក្ ត្ត់ចញលិខិត្តនោះតរកាយ
តពលដំតណើ រការចុោះត ម្ ោះតន្ទោះតទ្។ 
 តបើសិនជាគ្មម នការរសុោះរសលួរវាងគណបកស

នតយបាយ និង គ.ជ.ប តដើមផ ី កណំត្រ់យៈតពលចាស់
ោស់ និងតធវើឲ្យម្មនត្ម្មល ភាពកបុងការតចញលិខិត្បញ្ញជ ក់
សរម្មបប់តរមើឲ្យការតបាោះតនប ត្តនោះតទ្ កបុងករណីម្មនការ
បនលំ និងភាពមនិរបរកតី្ណ្តមយួ តន្ទោះការដាកប់នធុកថ្នការ
តចាទ្របកាន ់ គ.ជ.ប ចំតពាោះនីតិ្វធីិកបុងការតចញលិខិត្តនោះ 
ហ្វដលនិយយតៅដល់ការរតំោភ និងការខុសចាប ់ ច.ប.
ត្.រ  ងំរសុង។ 
 រត្ូវហ្វកលមារបការ ៧.១០ និងរបការតផសងៗតដាយដក

បទ្តលមើស «មិនអពារកិត្យ» របស់អងគការមិនហ្វមនរដាឌ
ភិបាល និងសម្មគមកបុ ងរសុក និងសម្មគម ឬអងគការ
អនថរជាតិ្តលើកហ្វលងអងគការ សម្មគម ចូលរមួសតងកត្
ការណ៍តបាោះតនប ត្ ហ្វដលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់តដាយ គ.ជ.ប។  

 គ.ជ.ប រកាបទ្បញ្ញជ  និងនីតិ្វធីិរបស់ខលួនអាចរគប
ដណថ បស់មត្ទកិចចរបស់ គ.ជ.ប កបុងការរគបរ់គងអពារកិត្យ
ភាពរបស់អងគការមនិហ្វមនរដាឌ ភបិាល សម្មគម កបុងរសុក 
និងសម្មគម អងគការអនថរជាតិ្ទូ្តៅ។ ប៉ាុហ្វនថ ច.ប.ត្.រ បាន
ឲ្យគ.ជ.ប ពាកព់ននជ័ាមយួអងគការ និងសម្មគម «ចូលរមួ
សតងកត្ការណ៍តបាោះតនប ត្តដាយម្មនការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ពី គ.
ជ.ប ។  គ.ជ.ប រតូ្វអនុវត្ថចាប ់ច.ប.ត្.រ  ចំណុចទី្៤ ថ្ន
ម្មរតា១៦ហ្វត្ម្មនចាបម់្មនជាធរម្មនប៉ាុតណ្តត ោះ»។ មា៉ាង
តទ្ៀត្គណបកសនតយបាយ តដាយហ្វ កគណបកសរបជា
ជនកមពុជា តៅកបុងលកខនថិកៈរបស់ខលួនម្មនបូកបចចូ លអងគ
ការមោជនកបុងការតធវើសកមមភាពគ្មរំទ្គណបកសរបស់   
ខលួន។ 
 អងគការមោជនគឺជានីតិ្បុគគលមនិហ្វមនគណបកស
នតយបាយ និងមនិហ្វមនជាស្ថទ បន័រដឌ ដូចតនោះវាជានីតិ្
បុគគល ឬហ្វផបកមយួថ្នអងគការ សម្មគមមនិហ្វមនរដាឌ ភបិាល 
ឬសងគមសីុវលិ។ 

យសចកតីរបកាសពត័្ម៌ាន សតីពីមត្ិ និងសំយណើ របស់អ្ងគការសមពន័ធសងគមសីុវលិ យៅយលើយសចកតីសយរមច... (ត្មកពីទំពរ័ ២០) 



ទំពរ័ ២២ 

គណៈក្មមការ ប្ពឹត្តតបប្ត អនក្ឃ្ៃ ាំយមីល 

១. យោក គល ់បញ្ញា   ទីរបឹកាយោបល់ 

២. យោក េនួ យធុា  ទីរបឹកាចាប ់

៣. យោក េងួ សេឿន ទីរបឹកាបយចចកយទស និងរច រពឹត្តិបរត្ 

៤. កញ្ជា  គង់ រា៉ា វីន  ទីរបឹកាហ្រផនកការផាយ 

៥. យោក រេ ីេភុស្រក្ត័ រគបរ់គងការផាយ និងរច រពឹត្តិបរត្ 

៦. យោក Rob Savage  អ្នកនិពនធ និងអ្នកថត្របូ  

៧. កញ្ជា  សោគ រេសីពររ  យលខាការផាយ 

៨. យោក េុនិ ទិតយេហីា យលខាអ្នកនិពនធ និងថត្របូ 

៩. យោក ាេ សេរសីោភណឌ  យលខាអ្នកនិពនធ និងថត្របូ 

១០. យោក នូវ ចនធី  យលខាបយចចកយទសរច  និងយបាោះផាយ 

យសចក្តតរនូដាំណឹង 

 រពឹត្ថិបរត្ អបកឃាល តំមើល ផលិត្ត ើងតដើមផបីំតពញ
ចតន្ទល ោះពត័្ម៌្មនរវាងរបជាពលរដឌជាម្មច ស់តនប ត្ និងអបក
ត្ំណ្តងរា្សថ អបកដឹកន្ទ ំ ហ្វដលពាកព់ន័ននឹងការចូលរមួ
អភវិឌណ និងស្ថទ បន្ទសងគមរបជាធិបតត្យយតៅកមពុជា។ 

 របសិនតបើតោក អបកន្ទង កញ្ញដ  ម្មនសំណូមពរ 
ឬបំណងចូលរមួតយបល់ ឬតសបើសំុរពឹត្ថិបរត្ និងឯកស្ថរ
តផសងៗហ្វដលផលិត្ត ើងតដាយ ខុមហ្វ្រវល សរម្មបរ់កា
ទុ្ក ឬសិការស្ថវរជាវ សូមទ្ំន្ទកទ់្ំនងមកការយិល័យ 
ខុមហ្វ្រវល ឬចូលតៅកានប់ណ្តថ ញផសពវផាយសងគម 
របស់ខុមហ្វ្រវល ម្មនដូចជា តគរទំ្ពរ័ ហ្វរវសប ុក បលុក ឬ
អាស័យដាឌ នដូចបានផថល់ជូនតនោះ តយើងខញុ ំនឹងតដាោះរស្ថយ
ជូនរាល់បញ្ញា របស់តោក តោករសី អបកន្ទងកញ្ញដ  តដាយ
តមរតី្ភាព។ 

សូមអរគុណ ! 

កបុងករណី គ.ជ.ប អនុវត្ថបទ្បញ្ញជ  និងនីតិ្វធីិ កទិ់្នអពា
រកិត្ភាពចំតពាោះអងគការ សម្មគម ឯករាជយ ប៉ាុហ្វនថមនិអនុវត្ថ
ចំតពាោះអងគការមោជនរបស់គណបកសនតយបាយ ហ្វដលន្ទឲំ្យ
ម្មនការអនុវត្ថនម៍និរសបចាបរ់មួម្មន ការតរ ើសតអើង និងម្មន

និយមពីរ (Double Standards ) កបុងការអនុវត្ថនប៍ទ្បញ្ញជ  និង
នីតិ្វធីិតបាោះតនប ត្។ ការបដិតសធមនិទ្ទួ្លយកអនុស្ថសន៍
 ងំតនោះ នឹងអាចជោះឥទ្និពលអវជិជម្មនដល់គុណភាពថ្នដំតណើ រ
ការ និងលទ្នផលតបាោះតនប ត្៕ 

#១៣៨ ផលូវ ១២២ សងាេ ត្ទ់ឹកលអក១់ ខណឌ ទួលយោក រាជធានីភនយំពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 

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

យគវទំពរ័ផលូវការ 
www.comfrel.org 

សនៃកឹ្យឆាន តរបសអ់នក្ គរួតតប្តូវបានរាបប់្រក្បយដ្ឋយសពុលភាព 

បណាត ញផសពវផាយ ខុមហ្រ្វវល ; អ្ុហី្រម៉ាល : comfrel@comfrel.org  

 COMFREL: www.comfrel.org; www.facebook.com/comfrel.org ;  

www.ustream.tv/channel/comfrel or  www.youtube.com/user/

comfrel or https://twitter.com/COMFREL 

 CVV: www.cambodianvotervoice.org; www.facebook.com/

cvv.org; www.youtube.com/user/CambodianVoterVoice; and 

twitter.com/CamVoterVoice       

http://www.comfrel.org
http://www.comfrel.org
http://www.facebook.com/comfrel.org
http://www.ustream.tv/channel/comfrel
http://www.youtube.com/user/comfrel
http://www.youtube.com/user/comfrel
https://twitter.com/COMFREL
http://www.cambodianvotervoice.org
http://www.facebook.com/cvv.org
http://www.facebook.com/cvv.org
http://www.youtube.com/user/CambodianVoterVoice
https://twitter.com/CamVoterVoice



