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ថ្ងៃទី១១  ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 
េីីពី 

ការេសកេតការស ោះប្ាយបណី្ឹករបេប់្រមុប្រឹរាធមមនញុ្ញ  
ទារទ់កនឹកបណី្ឹកតវ៉ាលទធផលបស្ីោះអាេននននការស ោះសនន ត 

សប្រើេតាំកតាំ្ករាស្តេេីប្មាបម់ណ្ឌ លសេតបី្រសចោះ  តដ់ាំបក សេៀមរាប និករ្ីល  
 

ែុមខ្រែលរកឃ ើញថាក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា ពុាំមាននីតិវធីិច្បាស់លាស់សក្មារក់ាឃ ោះក្ាយរណ្តឹ ង 
និងដាំឃណ្ើ រការថ្នសវនាការររស់ែលួនឃទ ឃរើឃ ោះរីក្កុមក្រឹកាឃនោះមានច្បារស់តីពីការឃរៀរច្បាំ និងការក្រក្ពឹតតិឃៅថ្ន
ក្កុមក្រឹការដឋធមមនុញ្ា  រទរញ្ញា សតីពីនីតិវធីិ និងរទរញ្ញា ថ្ទៃកនុង។ សមាសភាពភាពឃក្ច្បើនររស់ក្កុមក្រឹកា
ធមមនុញ្ា  ជាពិឃសសក្រធានក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ាជាអ្នកទទួលែុសក្តូវរណ្តឹ ងឃនោះឃៅខតជាម្នតីររស់គណ្រកស
ក្រជាជនកមពុជា(ជាសមាជិកគណ្ៈអ្ចិ្បថ្្នតយណថ្នគណ្ៈកមាម ធិការកលរបត លររស់គណ្រកសក្រជាជនកមពុជាយឃ យ
មនិឃោរពតាមក្រការ៤ថ្នរទរញ្ញា ថ្ទៃកនុងររស់ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា ខដលបានរញ្ញា កថ់ា ”សមាជិកក្កុមក្រឹកា
ធមមនុញ្ា មិនក្តូវកានក់ារក់នុ ងគណ្រកសនឃោបាយលរបមយួនូវមុែតាំខណ្ងទទលួែុសក្តូវ...” ។ ការ កព់ាកយ
រណ្តឹ ងររស់គណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិ និងការទទលួពាកយរណ្តឹ ងឃ យក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា ថ្នឃែតត ាំងឃនាោះ 
រីកនុងច្បាំឃលរបមរនួពាកយរណ្តឹ ងគឺក្សរតាមនីតិវធីិខដលមានកមមវតថុថ្នរណ្តឹ ងក្តឹមក្តូវ ឃលើកខលងខតកមមវតថុពាកយ 
រណ្តឹ ងថ្នឃែតតក្កឃច្បោះ គឺមនិមានភាពច្បាស់លាស់ឃៅតាមគតិច្បារខ់ដលមានខច្បងឃៅកនុងមាក្តា១១៧ថ្នច្បារ ់
សតីពីការឃបាោះឃឆ្ន តឃក្ជើសតាាំងតាំលរបងរា្សត។ ថាឃតើពាកយរណ្តឹ ងឃនោះរតឹងតវ៉ា  និងលទធទលរឃលរបត ោះអាសននថ្នការ 
ឃបាោះឃឆ្ន ត ឬរតឹងតវ៉ា រដិឃសធឃលើឃសច្បកតីសឃក្មច្បររស់គ.ជ.រ.។ គណ្ៈរកសសឃ្ រ្ ោះជាតិបាន កព់ាកយរណ្តឹ ង
ឃៅឃែតតក្កឃច្បោះឃនោះឃក្កាមកមមវតថុ “រតឹងតវ៉ា នឹងលទធទលរឃលរបត ោះអាសនៈថ្នការឃបាោះឃឆ្ន តឃក្ជើសតាាំងតាំលរបងរា្សត
នីតិកាលទី៥ឆ្ន ាំ២០១៣ ឃៅមណ្ឌ លឃែតតក្កឃច្បោះ” ឃៅថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ២១០៣។ កនុងករណី្ឃនោះ 
រណ្តឹ ងខដលគណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិរតឹងឃក្កាមកមមវតថុខាងឃលើ គឺបានរួសអាជាា យុកាលថ្នរណ្តឹ ង។ ច្បារប់ាន
ទុករយៈឃពលខត ៧២ ឃមា៉ា ង សក្មារ ់កព់ាកយរណ្តឹ ងច្បាំឃពាោះកមមវតថុថ្នពាកយរណ្តឹ ងដូច្បបានឃលើកឃ ើង រនាៃ រពី់ 
គ.ជ.រ បានក្រកាសលទធទលរឃលរបត ោះអាសននថ្នការឃបាោះឃឆ្ន ត ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ឃរើឃោងតាម 
មាក្តា១១៤ ថ្នច្បារស់តីពីការឃបាោះឃឆ្ន តឃក្ជើសតាាំងតាំលរបង និងមាក្តា ២៤ ថ្នច្បារស់តីពីការឃរៀរច្បាំ 
និងការក្រក្ពឹតតិឃៅថ្នក្កុមក្រឹការដឋធមមនុញ្ា។ ដូច្បឃនោះពាកយរណ្តឹ ងឃៅឃែតតក្កឃច្បោះបាន កក់មមវតថុែុស ខដលឃគ

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដ ើ ម្បឱ្យការបោដឆ្ដតមានអន្ា័ន័យ ល ្រកបដោដលយ្ដៈប
ៈរកបធិបិ ោដាយា។ 
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គបៈដនអា បិរបោដ ើម្បរីបោដឆ្ដតម ាដលយដស្ោ ីគបៈដនអា បិរបោដ ើម្បរីបោដឆ្ដតម ាដលយដស្ោ ីគបៈដនអា បិរបោដ ើម្បរីបោដឆ្ដតម ាដលយដស្ោ  ី  និងយុាតិបម៌្និងយុាតិបម៌្និងយុាតិបម៌្   ដៅដម្ពុធិដៅដម្ពុធិដៅដម្ពុធិ   
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គរួ កក់មមវតថុថ្នពាកយរណ្តឹ ងឃនាោះថា“រតឹងតវ៉ា ជាំ ស់ ឬរដិឃសធនឹងឃសកតីសឃក្មច្បររស់ គ.ជ.រ ឃច្បញថ្ងៃទី១៥ 
ខែសីហា ២០១៣”។  

ថ្ងៃទី៣១ខែសីហា និង ថ្ងៃទី០៤ ដល់ ទី០៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ ែុមខ្រែលបានចូ្បលសឃងេតសវនា
ការររស់ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា   កទ់ងឃៅនឹងរណ្តឹ ងតវ៉ាលទធទលរឃលរបត ោះអាសននថ្នការឃបាោះឃឆ្ន តឃក្ជើស
តាាំងតាំលរបងរា្សតនីតិកាលទី៥ សក្មារ ់ាំងរនួឃែតតខាងឃលើ។ 

អ្ងរសវនាការសក្មារឃ់ែតតនីមយួៗបានឃក្រើក្បាស់ឃពលឃវលាក្រមាណ្ពីរី ឃៅរនួឃមា៉ា ងឃៅឃពលក្ពឹក 
ឃរើយក្រកាសឃសច្បកតីសឃក្មច្បឃៅឃពលរឃសៀល។ ឃ យារខតក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ាមនិមាននីតិវធីិក្គរក់្ោន ់
និងច្បាស់លាស់កនុងការឃរើកសវនាការជាាធារណ្ៈ មនិអាច្បក្តូវបានរញ្ញា កថ់ា ជាក្រឃេទសវនាការអ្ែីមយួ 
សវនាការក្រតិរកស ឫសវនាការសួរឃដញឃ ល។ អ្នកចូ្បលរមួក្តូវបានអ្ឃញ្ា ើញជាាធារណ្ៈ រ៉ាុខនតមានអ្នក
សឃងេតការណ្ណ មយួក្កុមខដលក្តូវបានចាតខ់ច្បង និងក្តូវបានឃរៀរច្បាំទុកជាមុនកនុងការចូ្បលឃៅអ្ងរុយ កនុងាល
សវនាការឃសៃើរឃពញកខនលង។ តាមការសឃងេតការណ្ណ  និងពត័ម៌ានខដលទទលួបានឃៅទីឃនាោះផ្ទៃ ល់ ក្កុមអ្នក
សឃងេតការណ្ណ ខដលបានឃរៀរច្បាំ និងចាតខ់ច្បងទុកជាមុនឃនោះ គឺជាសមាជិកសរភាពសរពន័ធយុវជនកមពុជា។
ឃ ោះរីជាមានការទាយរនតឃៅទូរសសនណមយួឃៅខាងឃក្ៅ  សវនាការឃនោះមនិសក្មួលដល់ការចូ្បលរមួសឃងេត
ការណ្ណ ច្បក្មុោះពីាធារណ្ជនឃៅកនុងរនៃរឃ់ យផ្ទៃ ល់ឃនាោះឃទ។ ឃៅកនុងសវនាការជាាធារណ្ៈថ្នឃែតត ាំង
រនួឃនោះ ឃគមនិឃ ើញមានរ ា្ ញេសតុតាងអ្ែីឃទសងឃក្ៅពីកាំណ្តឃ់រតុថ្នការឃរើកកញ្ចរសុ់វតថិភាព“ក” ខតមយួ
ឃនាោះឃទ ឃរើយនិងមនិបានឃកាោះឃៅាកសថី្នវវិទ ឬជនសងសយ័កនុងរញ្ញា ថ្នភាពមនិក្រក្កតីឃបាោះឃឆ្ន ត ដូច្បជា
ម្នតីការោិល័យឃបាោះឃឆ្ន ត ម្នតី ុាំស េ្ តឃ់រៀរច្បាំការឃបាោះឃឆ្ន ត និងម្នតីឃែតតឃរៀរច្បាំការឃបាោះឃឆ្ន ត មកចូ្បលឃ្លើយ
រាំេលឃឺៅមុែក្កុមក្រឹកាជាំនុាំជក្មោះឃនាោះខដរ។ 

កនុងដាំឃណ្ើ រសវនាការ មានការ កស់ាំណួ្រររស់សមាជិកក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា ឃៅតាំលរបង គ.ជ.រ និង 
តាំលរបងគណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិទងខដរ។ ក្កុមក្រឹកាជាំនុាំជក្មោះបានទតល់ឱកាសឲ្យភាគី ាំងសងខាងឃលើក
ទ ាីករណ្ណ ឃរៀងៗែលួនជូនអ្ងរសវនាការាត រ ់ និងឃ្លើយសាំណួ្រែលោះររស់ក្កុមក្រឹកាជាំនុាំជាំរោះខដលភាគឃក្ច្បើន ក់
ទងខតឃៅនឹងអ្ងរឃរតុ និងអ្ងរច្បារម់យួច្បាំនួនទងខដរ ក្កុមក្រឹកាជាំនុាំជក្មោះមនិអ្នុញ្ញា តឲ្យគូរភាគីឃធែើការ
សួរឃដញឃ លោន ឃៅច្បាំឃពាោះមុែសវនាការឃទ។  

កនុងករណី្ឃ ោះក្ាយរណ្តឹ ងឃែតតក្កឃច្បោះ តាំលរបងគណ្ៈកមាម ធិការជាតិឃរៀរច្បាំការឃបាោះឃឆ្ន តបានអាន
របាយការណ្ណ ឃសុើរអ្ឃងេតររស់ែលួនខដលក្ោនខ់តជាការឃ្លើយរាំេលរឺរស់ម្នតីការោិល័យឃបាោះឃឆ្ន តខដលពាកព់ន័ធ
ឃៅនឹងវវិទឃៅកនុងឃែតតឃនាោះ។ ម្នតី គ.ជ.រ មយួរូរបានឲ្យដឹងថា របាយការណ្ណ ឃសុើរអ្ឃងេតខដលបានអាន
ច្បាំឃពាោះមុែក្កុមក្រកាជាំនុាំជក្មោះ គឺទទួលបានមកពីគណ្ៈកមាម ធិការឃរៀរច្បាំការឃបាោះឃឆ្ន តឃែតតក្កឃច្បោះ ទៃុយឃៅវញិ 
ម្នតីឃបាោះឃឆ្ន តថ្នការោិល័យខដលពាកព់ន័ធឃនាោះបានក្បារវ់ទិយុអាសីុឃសរថីា ពកួឃគមនិបានចូ្បលរមួឃ្លើយរាំេលឺ
ដូច្បខដលបានសរឃសរកនុងកាំណ្តឃ់រតុឃសុើរអ្ឃងេតខដលក្តូវបានឃក្រើក្បាស់កនុងសវនាការជាំនុាំជក្មោះឃនាោះឃទ។
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ឃរើយពកួឃគបានរនតថា ម្នតីឃបាោះឃឆ្ន ត ុាំ/ស េ្ តា់ែ យក្ជោះជាអ្នកក្បារឲ់្យពកួឃគច្បាំរមាតក់ញ្ចរសុ់វតថិភាព 
“ក”។ 

កនុងករណី្សវនាការឃ ោះក្ាយពាកយរណ្តឹ ងឃៅឃែតតឃសៀមរារ កនុងនាមជាភាគីចុ្បងច្បឃមលើយ ឃលាក ឯម 
សូផ្ទត សមាជិកគណ្ៈកមាម ធិការជាតិឃរៀរច្បាំការឃបាោះឃឆ្ន តបានឃ្លើយរាំេលចឺ្បាំឃពាោះមុែក្កុមក្រឹកាអ្ងរជាំនុាំជក្មោះ
ថ្នក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា កទ់ងនឹងឃរឿងការអ្នុញ្ញា តឲ្យមានការដឹកជញ្ាូ នកងទព័ឃៅឃបាោះឃឆ្ន ត ថាច្បារទ់តល់
្នាៃ នុសិទធិដល់ គ.ជ.រ ឃច្បញឃសច្បកតីសឃក្មច្បកនុងការចាតខ់ច្បងការ្រឃបាោះឃឆ្ន ត។ សមាជិកក្កុមក្រឹកា 
ជាំនុាំជក្មោះបាន កស់ាំណួ្រឃៅ គ.ជ.រ អ្ាំពីការឃក្រើក្បាស់្នាៃ នុសិទធឃិនោះទៃុយរទរញ្ញា  និងនីតិវធិិសក្មារក់ារ
ឃបាោះឃឆ្ន តឃក្ជើសតាាំងតាំលរបងរា្សតខដលបានរឃងេើតឃ ើងឃ យ គ.ជ.រ [ក្តង ់ក្រការ ៧.៤.១] គឺបានហាមឃាត់
មនិឲ្យមានការដឹកជញ្ាូ នអ្នកឃបាោះឃឆ្ន តឃៅកានក់ារោិល័យឃបាោះឃឆ្ន តឃនាោះឃទ។ ដូច្បឃនោះឃសច្បកតីសឃក្មច្បខដល 
គ.ជ.រ បានឃច្បញ កទ់ងនឹងការអ្នុញ្ញា តឲ្យមានការដឹកជញ្ាូ នកងទព័ឃៅឃបាោះឃឆ្ន តឃនោះ គឺទៃុយពីអ្ែីខដលមាន
ខច្បងកនុងរទរញ្ញា  និងនីតិវធីីររស់ែលួន។ 

ច្បាំខណ្កកនុងករណី្សវនាការឃ ោះក្ាយរណ្តឹ ងឃៅឃែតតកលរបត លវញិ អ្ងរជាំនុាំជក្មោះថ្នក្កុមក្រឹកាធមម
នុញ្ា  បានរនតសវនាការ ឃ យមនិមានវតតមានឃដើមរណ្តឹ ង ឃលាក ឃអ្ង ថ្្អា៊ា ង និង ឃលាក ឃមធាវ ី ខកត  ី 
តាំលរបងឲ្យគណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិ ឃ យឃលាក ាំងពីរបានឃដើរឃច្បញពីសវនាការ ឃៅឃពលខដលចារឃ់ទតើមនីតិ  
វធីិជាំនុាំជក្មោះ។ ឃលាក ឯក សាំអុ្ល ក្រធានក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា  ជាក្រធានក្កុមក្រឹកាជាំនុាំជក្មោះ បានខងលងឃៅកនុង
សវនាឃនាោះថា ការឃបាោះរងសិ់ទធិររស់ឃដើមរណ្តឹ ងកនុងការចូ្បលរមួសួរឃដញឃ លកនុងសវនាការឃពលឃនោះ គឺមនិ
រ៉ាោះពាល់ដល់ដាំឃណ្ើ រការនីតិវធីិសវនាការឃ ើយ។  

ការសឃងេតរកឃ ើញថា ឃសច្បកតីសឃក្មច្បររស់ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ាបានតាំកល់ឃសច្បកតីសឃក្មច្បររស់គ.ជ.រ 
 កទ់ងឃែតត ាំងរនួឃនោះទុកឃៅដខដល។ ឃរើយឃសច្បកតីសាំឃរច្បមយួច្បាំននួបានរញ្ញា ឲ្យ គ.ជ.រ  កទ់ណ្ឌ កមមតាម
ច្បារក់ាំណ្ត ់ច្បាំឃពាោះម្នតីការោិល័យឃបាោះ/រារស់នលឹកឃឆ្ន តឃៅឃែតតក្កឃច្បោះ និងឃសៀមរារ ខដលបានក្រក្ពឹតតែុស
នឹងនីតិវធីិច្បារ ់ និង កក់ាំរុស គ.ជ.រ កនុងការទទលួែុសក្តូវច្បាំឃពាោះការ្រររស់ែលួន។ ការតាំកល់ឃសច្បកតី
សឃក្មច្បររស់ គ.ជ.រ  និងការរញ្ញា ររស់ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ាឲ្យ គ.ជ.រ  កទ់ណ្ឌ កមមច្បាំឃពាោះម្នតីឃរៀរច្បាំការឃបាោះ
ឃឆ្ន តឃនាោះ គឺមនិឃ្លើយតរកមមវតថុរណ្តឹ ង ក្ពម ាំងែែោះមូល ឋ នយុតាត ធិការ ឬខទែកឃៅឃលើក្ករែណ័្ឌ ច្បារល់របមយួ 
មនិមានមូល ឋ នអ្ងរឃរតុខដលមានេសតុតាង និងាកសជីាកខ់សតង។ កនុងឃសច្បកតីសឃក្មច្បឃនាោះក្កុមក្រឹកា
ធមមនុញ្ាកណបានរញ្ញា ឲ្យ គ.ជ.រ ទទួលែុសក្តូវច្បាំឃពាោះមុែច្បារ ់ ករណី្ខដលអ្នុញ្ញា តឲ្យមានការដឹកជញ្ាូ នកង
ទព័ឃៅឃបាោះឃឆ្ន ត រ៉ាុខនតក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា  មនិបានពិចារលរបអ្ាំពីភាពមនិក្រក្កតីឃនោះខដលមានទលរ៉ាោះពាល់
ឃលើលទធទលឃបាោះឃឆ្ន ត ឃក្ពាោះថាគណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិ ែែោះខត៤០៨៣សឃមលងនឹងទទលួបានអាសនៈមយួរខនថម
ឃទៀតសក្មារម់ណ្ឌ លឃែតតឃសៀមរារ។ 

ច្បាំឃពាោះករណី្សវនាការឃ ោះក្ាយពាកយរណ្តឹ ងឃៅឃែតតកលរបត ល សតីពីការរិទការោិល័យឃបាោះឃឆ្ន ត
ឃលែ ១២០៤ ការសឃក្មច្បររស់ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ាហាកដូ់ច្បជាខទែកឃៅឃលើការរកក្ាយមនិច្បាស់លាស់ររស់ 
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តាំលរបង គ.ជ.រ ឃៅវញិ។ ឃលាក មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.រ បានឃលើកឃ ើងថា ការរិទការោិល័យ
ឃបាោះឃឆ្ន តឃលែ ១២០៤ខាងឃលើ នាថ្ងៃឃបាោះឃឆ្ន តឃក្ជើសតាាំងតាំលរបងរា្សតនីតិកាលទី៥ គឺោម នឃរតុទលលរបឲ្យ 
គ.ជ.រ ឃរៀរច្បាំការឃឆ្ន តាជាងមីឃ ើងវញិឃ ើយ ឃក្ពាោះការរិទការោិល័យឃនាោះមនិខមនឃ យារមូលឃរតុ 
ក្រធានស័កតិ ឬអ្សនតិសុែ ខដលបានកាំណ្តក់នុងរទរញ្ញា  និងនីតិវធីិឃបាោះឃឆ្ន តឃនាោះឃទ។ ការឃលើកឃ ើង
ឃនោះអ្ាំពីរទរញ្ញា  និងនីតិវធីិឃបាោះឃឆ្ន ត កទិ់នករណី្ក្រធានស័កតិ គឺជាការច្បងែុលរ ា្ ញអ្ាំពីកាតពែកិច្បចររស់ 
គ.ជ.រ កនុងការឃរៀរច្បាំការឃបាោះឃឆ្ន តាជាងមីខតមតង រ៉ាុខនតមនិ កទិ់នការឃ ោះក្ាយរណ្តឹ ងឃលើភាពមនិក្រក្កតី
ឃដើមបឲី្យឃបាោះឃឆ្ន តាជាងមីឃនាោះឃទ។ មាក្តា ១១១ងមី ថ្នច្បារឃ់បាោះឃឆ្ន តរញ្ញា កថ់ា កនុងករណី្មានរណ្តឹ ង 
“អ្ាំពីភាពមនិក្រក្កតីធៃនធ់ៃរ ” លរបមយួ គ.ជ.រ  ពិនិតយសក្មច្បឃលើរណ្តឹ ងឃនាោះ ឃរើយល់ថាភាពមនិក្រក្កតី
ធៃនធ់ៃរឃនាោះឃធែើឲ្យរ៉ាោះពាល់ដល់លទធទលឃឆ្ន ត ឃនាោះការឃបាោះឃឆ្ន តាជាងមីក្តូវឃធែើកនុងរយៈឃពល០៨ថ្ងៃោ៉ា ងយូរ
រនាៃ រពី់ការសឃក្មច្បឃនោះ។ការសាំឃរច្បររស់ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ាមនិបានពិចារលរបអ្ាំពីទលរ៉ាោះពាល់ឃលើលទធទល
ឃបាោះឃឆ្ន តឃែតតកលរបត លឃនោះឃទ។ គណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិក្តូវការសនលឹកឃឆ្ន តច្បាំននួ១៦៨សឃមលង ឃដើមបទីទលួ
បានអាសនៈមយួរខនថមឃទៀត ែណ្ៈក្រជាពលរដឋច្បាំននួក្រមាណ្ជិត២០០នាកខ់ដលមានឃ ម្ ោះកនុងរញ្ា ីឃ ម្ ោះ
ឃបាោះឃឆ្ន តមនិ នប់ានឃបាោះឃឆ្ន តឃៅការោិល័យ១២០៤ ឃនាោះ។ 

ជាសរុរ ការឃ ោះក្ាយរណ្តឹ ងររស់ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា  បានដាំឃណ្ើ រការឃក្កាមរូរភាពជាសវនាការ 
ាធារណ្ៈ ឃក្ពាោះមានសាំណួ្រឃដញឃ លឃ យសមាជិកក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា ឃៅតាំលរបង គ.ជ.រ ឬតាំលរបង
គណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិជាឃដើមរណ្តឹ ង។ ដាំឃណ្ើ រការថ្នការឃ ោះក្ាយរណ្តឹ ងឃនោះ មានតមាល ភាពជាងការឃ ោះ
ក្ាយរណ្តឹ ងដូច្បោន ឃៅឃែតត ាំងរនួឃ យ គ.ជ.រ។ ឃ ោះរីជាោ៉ា ងឃនោះកតី ដាំឃណ្ើ រការសវនាការឃនោះោម ននីតិវធីិ
ច្បាស់លាស់ ឃរើយកណមនិមានសកសផី្ទៃ ល់ទតល់សកខីកមមដល់អ្ងរជាំនុាំជក្មោះទងខដរ។ មយ៉ាងឃទៀតសមាជិកក្កុម
ក្រឹកាធមមនុញ្ា  ជាពិឃសសក្រធានក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា ខដលមានឧតតមភាពកនុងការសាំឃរច្បចិ្បតត មនិក្តូវបាន  
សនមតថ់ា អ្ពយក្កឹតយ ឃ យារជាម្នតីថ្នគណ្រកសក្រជាជនកមពុជា។ ឃសច្បកតីសឃក្មច្បររស់ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា  
 ាំងរនួករណី្ មនិបានខទែកឃលើអ្ងរច្បារ ់ និងអ្ងរឃរតុខដលមនិបានពិចារលរបអ្ាំពី ”ឃរតុទល”  កទិ់ននឹង  
កមមវតថុរណ្តឹ ងអ្ាំពី  ភាពមនិក្រក្កតី និងទលរ៉ាោះពាល់ឃលើលទធទលឃបាោះឃឆ្ន ត។ ឃរើឃ ោះរីជារដឋធមមនុញ្ា ច្បងែុល
រ ា្ ញថា ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ាមានសិទធអ្ាំលរបច្បឃ ោះក្ាយវវិទឃបាោះឃឆ្ន ត និងច្បារឃ់បាោះឃឆ្ន តឃក្ជើសតាាំង
តាំលរបងរា្សតបានខណ្នាាំថា ក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា ឃ ោះក្ាយរណ្តឹ ង កទិ់នសិទធឃិបាោះឃឆ្ន ត សិទធិឈរឃ ម្ ោះ
ឃបាោះឃឆ្ន ត និងការក្រកាសលទធទលរឃលរបត ោះអាសននថ្នការឃបាោះឃឆ្ន ត ខតឃសច្បកតីសឃក្មច្បថ្នសវនាការ ាំងឃនាោះ 
ខដល កទ់ណ្ឌ កមមដល់ម្នតីការោិល័យឃបាោះឃឆ្ន តកានខ់តមានភាពមនិច្បាស់លាស់ឃ យារខតែែោះយុតាត ធិការ 
និងែែោះេសតុតាងទងកនុងការឃធែើឃសច្បកតីសឃក្មច្បឃនាោះ។ 
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ការសឃងខរពាកយរណ្តឹ ង ាំង៤ខដលរណ្តឹ ងឃ យគណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិ៖ 

១. ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ តាំលរបងគណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិ ឃលាក ខកវ េរីមយ បាន កព់ាកយ
រណ្តឹ ងឃៅក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា  ឃក្កាមកមមវតថុថ្នរណ្តឹ ង “រតឹងតវ៉ា នឹងលទធទលរឃលរបត ោះអាសននថ្ន ការឃបាោះឃឆ្ន ត
ឃក្ជើសតាាំងតាំលរបងរា្សតនីតិកាលទី៥ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ឃៅមណ្ឌ លក្កឃច្បោះ”។ ពាកយរណ្តឹ ងក្តូវបាន កក់នុងរយៈ
ឃពល៧២ ឃមា៉ា ងឃក្កាយពីបានទទលួសក្មងឃ់សច្បកតីសាំឃរច្បរដិឃសធររស់ គ.ជ.រ។ កនុងពាកយរណ្តឹ ងមានការ
 ម រដូច្បខាងឃក្កាម៖ 

- ម រឲ្យ គ.ជ.រ រ ា្ ញឃរតុទលខដលក្រជាពលរដឋបាតឃ់ ម្ ោះកនុងរញ្ា ីឃបាោះឃឆ្ន តឆ្ន ាំ ២០១២ ឃៅ
មណ្ឌ លក្កឃច្បោះ។ 

- ម រឲ្យរារស់នលឹកឃឆ្ន ត និងឃបាោះឃឆ្ន តឃ ើងវញិឃៅការោិល័យ ាំង ១៣ ឃៅ ុាំាែ យក្ជោះ។ 
- ម រឲ្យរារសនលឹកឃឆ្ល តឃ ើងវញិ ឃៅការោិល័យឃលែ ០០១១  ុាំដាំរទុីង និងការោិល័យ 
០០២៤  ុាំកាំពងដ់ាំរ។ី 

-និង ម រឲ្យឃបាោះឃឆ្ន តឃ ើងវញិឃៅការោិល័យ ០២៩២  ុាំវឌ្ឍនៈ។ 
 

២.  ឃលាក សួន ច្បាំឃរ ើន តាំលរបងគណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិ បាន កព់ាកយរណ្តឹ ងឃៅក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា
ឃៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០១៣។ កមមវតថុថ្នពាកយរណ្តឹ ងឃនាោះ គឺរតឹងតវ៉ា នឹងឃសច្បកតីសឃក្មច្បឃលែ ០២០/១៣ 
គ.ជ.រ.ស.ស.រ ចុ្បោះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ររស់ គ.ជ.រ។ កនុងពាកយរណ្តឹ ងមានការ ម រដូច្បខាង
ឃក្កាម៖ 

-រ រ្ រឲ់្យ គ.ជ.រ ឃរើកកញ្ចរសុវតថិភាព “ក” ឃដើមបយីកទក្មង ់១១០២ និង ១១០៨ ឃធែើការពិនិតយឃទៃៀង
ផ្ទៃ តល់ទធទលឃបាោះឃឆ្ន តច្បាំននួ ១១៧ការោិល័យ។ 

-រ រ្ រឲ់្យ គ.ជ.រ ឃរើកកញ្ចរសុវតថិភាព “ក” ឃដើមបយីកសនលឹកឃឆ្ន តថ្ន ១១៦ការោិល័យមកពិនិតយ
ឃទៃៀងផ្ទៃ តឃ់ ើងវញិ។ 

  
៣. តាំលរបងគណ្កសសឃ្ រ្ ោះជាតិ ឃលាកក្សី ខក សុវណ្ណ រតនណ ឃៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

បាន កព់ាកយរណ្តឹ ងឃក្កាមកមមវតថុ រតឹងសុាំតវ៉ា នឹងឃសច្បកតីសឃក្មច្បឃលែ ០២២/១៣ គ.ជ.រ.ស.ស.រ ចុ្បោះថ្ងៃទី១៦ 
ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ររស់ គ.ជ.រ ឃៅក្កុមក្រឹកសធមមនុញ្ា។ កនុងពាកយរណ្តឹ ងមានការ ម រដូច្បខាងឃក្កាម៖ 

-រ រ្ រឲ់្យ  គ.ជ.រ ឃរៀរច្បាំឃបាោះឃឆ្ន តាជាងមីច្បាំននួ១៦ការោិល័យ ឃៅក្សុកាែ យឃលើ និងក្សុកវ៉ា រនិ។ 
-រ រ្ រឲ់្យ គ.ជ.រ ឃរើកកញ្ចរសុវតថិភាព “ក” ពិនិតយរារស់នលឹកឃឆ្ន ត និងទតល់សុពភាពសនលឹកឃឆ្ន តមនិ
បានការឃ ើងវញិច្បាំនួន២០០ការោិល័យកនុងមណ្ឌ លឃែតតឃសៀមរារ។ 

-រ រ្ រឲ់្យ គ.ជ.រ ឃរើកកញ្ចរសុ់វតថិភាព “ក” ឃដើមបយីកទក្មង ់១១០២ និង ១១០៨ មកឃទៃៀងផ្ទៃ តល់ទធ
ទលជាមយួទាំរង ់១១០៤ច្បាំននួ ៧៥ការោិល័យ។ 
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៤. ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ឃលាក ឃអ្ង ថ្្អា៊ា ង តាំលរបងគណ្រកសសឃ្ រ្ ោះជាតិបាន កព់ាកយ

រណ្តឹ ងឃៅក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា  ឃក្កាមកមមវតថុ រតឹងសុាំតវ៉ា នឹងឃសច្បកតីសឃក្មច្បឃលែ ០២១/១៣ គ.ជ.រ.ស.ស.រ 
ចុ្បោះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ររស់ គ.ជ.រ។ រ៉ាុខនតឃៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ បាន កព់ាកយសុាំខក
តក្មូវពាកយរណ្តឹ ង ឃៅក្កុមក្រឹកាធមមនុញ្ា  ឃ យសុាំខកតក្មូវឃលើកាំរុសមយួច្បាំននួឃៅកនុង
ពាកយរណ្តឹ ងខដលបាន កឃ់ៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣។ កនុងពាកយរណ្តឹ ងមានការ ម រដូច្បខាង
ឃក្កាម៖ 

-រ រ្ រឲ់្យ  គ.ជ.រ ឃរៀរច្បាំឃបាោះឃឆ្ន តាជាងមីឃៅការោិល័យ១២០៤  ុាំាែ ងេនាំ។ 
-រ រ្ រឲ់្យ គ.ជ.រ ឃរើកកញ្ចរសុ់វតថិភាព “ក” ឃដើមបយីកទក្មង ់១១០២ និង ១១០៨ ឃធែើការពិនិតយឃទៃៀង
ផ្ទៃ តល់ទធទលឃបាោះឃឆ្ន តច្បាំននួ ០៨ ការោិល័យ ឃៅស េ្ តត់ាឃមម ។ 

-រ រ្ រឲ់្យ គ.ជ.រ ឃរើកកញ្ចរសុ់វតថិភាព “ក” ឃដើមបយីកសនលឹកឃឆ្ន តមនិបានការ  ាំង ៧២ ការោិល័យ 
មកពិនិតយឃទៃៀងផ្ទៃ ត ់និងទតល់សុពភាពសនលឹកឃឆ្ន តមនិបានការឃ ើងវញិ។ 

 
សក្មារព់ត័ម៌ានរខនថមសូម កទ់ង៖ 
១. កញ្ញា  គង ់រា៉ា វនី  អ្នកសក្មរសក្មួលខទនកអ្ឃងេតែុមខ្រែល ទូរស័ពៃ៖ ០១២ ៦៥ ៤៩ ៥០ 
២. ឃលាក ឃសៀន រ៊ានុរទិធ   ម្នតីខទនកអ្ឃងេតែុមខ្រែល  ទូរស័ពៃ៖ ០៩៧ ២១ ២១ ២១១ 
៣. ឃលាក សួន យុធយ  ម្នតីខទនកតស៊ាូមតិែុមខ្រែល  ទូរស័ពៃ៖ ០៨៨ ៨១ ៤២ ៧៨៣ 
 
   កក   ៖ ឃរសកកមមររស់ែុមខ្រែល គឺជយួ រឃងេើតររោិកាសគរួជាទីឃពញចិ្បតដ និងមានពត័ម៌ានក្គរក់្ោន ់ ទី១/                
                             តាមរយៈការរញ្ចុ ោះរញ្ចូ ល តស៊ាូមតិ ឃដើមបទីទលួបាននូវក្ករែណ័្ឌ ច្បារស់មរមយ, ការអ្ររ់ ាំឃដើមបទីដល់ពត័ម៌ានដល់
អ្នកឃបាោះឃឆ្ន ត អ្ាំពីសិទធិ និងសកមមភាពចូ្បលរមួសឃងេតការណ្ណ ររស់ពកួឃគ ខដលអាច្បរារាាំងនូវភាពមនិក្រក្កតី ក្ពម ាំងទដល់នូវរបាយការណ្ណ
អ្ឃងេតោ៉ា ងទូលាំទូលាយ និងឆ្ររ់រ័ស ឃដើមបអីាច្ប  មានការវយតថ្មលឃលើដាំឃណ្ើ រការ ឃបាោះឃឆ្ន តមយួខដលមនិលាំឃអ្ៀង និងមនិក្រកានរ់កសពកួ ទី២/ 
                     ក                  តាមរយៈការអ្ររ់ ាំ និងឃវទិកាាធារណ្ៈកនុងឃោលរាំណ្ងជាំរុញឃលើកទឹកចិ្បតដ 
ក្រជាពលរដឋឱយចូ្បលរមួកនុងកិច្បចការនឃោបាយ និងការឃធែើឃសច្បកដីសាំឃរច្បនានា ការតស៊ាូមតិ/រញ្ចុ ោះរញ្ចូ លឃដើមបឱីយមានការខកទក្មង ់ ដាំឃណ្ើ រ
ការឃបាោះឃឆ្ន តខដលរឃងេើននូវគណ្ឃនយយភាព (ការទទលួែុសក្តូវយ ររស់ម្នដីជារឃ់ឆ្ន ត ក្ពម ាំងទដល់នូវរបាយការណ្ណ អ្ឃងេតោ៉ា ងទូលាំទូលាយ 
និងឆ្ររ់រ័ស ឃដើមបអីាច្បឱយមានការវយតថ្មលមយួខដលមនិលាំឃអ្ៀង និងក្រកានរ់កសពួក ឃៅឃលើការរាំឃពញកមមវធីិនឃោបាយ និងដាំឃណ្ើ រការអ្នុវតដនណ 
ការ្រររស់ម្នដីជារឃ់ឆ្ន ត។ 


