
 

 

មាតិកាសខំាន់ៗ  

 របាយការណស៍តីពកីារបបាោះបនោ តប្រើសតងំតំណាងរាស្រសតនតីិកាលទី៥ នោ ២ំ០១៣    ខមុហ្វស្ររែល    (ទំពរ័ ១) 
 បសចក្តត្រកាសលទធផលននកិចច្ ររុំ រវាងគណកមមការច្មរោះហ្វកទ្មងក់ារបបាោះបនោ តគណបកសនបោបាយទងំពីរ  (ទំពរ័ ៦) 
 បសចក្តតហ្វលែងការណស៍មពន័ធកំហ្វណទ្មងក់ារបបាោះបនោ ត និងបនទបស់្ថា នការណន៍លៃបបាោះបនោ តនោ ំ២០១៣    (ទំពរ័ ៧) 
 លទធផលសបងេតបោយសបងេបសតីពីការឃ្ែ ំបមីលសភា នងិតណំាងរាស្រសត/បបកេរនជាបប់នោ ត     (ទំពរ័ ៩) 

 កិចចពភិាកាតមុលូបៅតមបណាត បខតត សតីពកីារោកប់បកេរនស្រសតីឈរប ម្ ោះឲ្យបាន៥០%      (ទំពរ័ ១៧) 

        ស្មាបក់ារបបាោះបនោ តប្រើសបរើស្ករម្រកឹាថ្នោ កប់្កាមជាតិអាណតិតទ២ី នោ ំ២០១៤ 

 សមែឹងបមីលលទធផលននការបបាោះបនោ ត ្ករម្រកឹាថ្នោ កប់្កាមជាតិ       (ទំពរ័ ១៨) 

 
លេខ៥០ ឆ្ន ាំទ១ី៦ លេញផ្សាយថ្ងៃទ២ី៥  ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៤ 



 

 

ខុមហ្វ្រែលជាមយួបន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍នន្សមពន័្ធអង្គការសង្គម
សុ៊ីវលិ បាន្ធ្ែើការវាយតនមៃអំព៊ីដំធណើ រការ ន្ិង្ការចាតហ់្វែង្ការ
ធបាោះធនោ តទងំ្មូល (ក្ោុង្អឡុំង្ធពល ន្ិង្ធរកាយធពលធបាោះ
ធនោ ត) នន្ការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្រា្សត ន្៊ីតិកាលទ៊ី៥ 
នោ ២ំ០១៣ថា «មនិ្ទន្ធ់សរ ៊ី ន្ិង្យុតតិ្ មធ៌ទ» ធបើធទោះប៊ីជាមាន្
ការថយែុោះក្រណ៊ី រិង្ា្ងន្់្ ងរ ន្ិង្គ្មា ន្ការសមាៃ បស់ក្មារន្ 
អោក្ន្ធោបាយ ន្ងិ្ការែូលរមួោ៉ា ង្សក្មារបស់យុវរន្ក្ោុង្
យុទធនាការធបាោះធនោ តក្ធ៏ោយ។  

យុតតិ្ម ៌ ន្ិង្សុែរតិភាពក្ោុង្ការធបាោះធនោ តធលើក្ធន្ោះបាន្ធ្លៃ ក្់
ែុោះ ធបើធ្ៀបជាមយួការធបាោះធនោ តមុន្ៗ ចាតហ់្វែង្ធោយគណៈក្
មាា ្ិការជាតិធរៀបែំការធបាោះធនោ ត(គ.រ.ប) ហ្វដលសាិតធៅធរកាម
សតង្ោ់រអន្តរជាតិ  ការធបាោះធនោ តធសរ ៊ី ន្ិង្យុតតិ្ មរ៌ែួធៅធរើ
យ។ មាន្បញ្ហា សំខាន្់ៗ មនិ្រតូវបាន្ហ្វក្លមអហ្វដលប៉ាោះពាល់ដល់
ដំធណើ រការ ន្ិង្ការចាតហ់្វែង្រមួមាន្ ៖ 

ក្) គ្មា ន្ភាពធសាើគ្មោ ក្ោុង្ការផ្សពែផ្ាយ ន្ិង្ការធរបើរបាស់ 
របពន័្ធផ្សពែផ្ាយរមួមាន្ ទូរទសសន្ ៍ ន្ិង្វទិយុ ជាធរែើន្ធលើសលុប
បាន្ផ្ាយលំធអៀង្ោ៉ា ង្ខាៃ ងំ្ធៅរក្គណបក្សកាន្អ់ំណាែ 
ធរើយផ្សពែផ្ាយរបនងំ្ធៅន្ឹង្គណបក្សដនទធទៀត។  

ខ) បរោិកាសខែោះអពារក្តឹយ ន្ងិ្ការធររៀតហ្វររក្របស់រោា
ភបិាល អាជាា ្រមូលោា ន្ ក្ង្ក្មាៃ ងំ្របោបអ់ាវុ្  ក្ង្ន្គរបាល 
ន្ិង្ម្ន្ត៊ីតុលាការ ហ្វដលបាន្ធ្ែើសក្មាភាពធោសនាធបាោះធនោ ត 
ន្ិង្គ្មរំទគណបក្សកាន្អ់ណំាែ រពមទងំ្រារាងំ្របនងំ្ន្ឹង្គណ
បក្សន្ធោបាយធផ្សង្ធទៀត។  

គ) បញ្ហា បញ្ជ ៊ីធ ា្ ោះអោក្ធបាោះធនោ ត ធ ា្ ោះសទួន្របមាណ
ជាង្ ស្ថមសិបមុ៉ឺន្ធ ា្ ោះ ជាពិធសសការធែញលិខិតបញ្ហជ ក្អ់តត
សញ្ហា ណសំរាបប់ំធរ ើឲ្យការធបាោះធនោ តធន្ោះមាន្ររូតដល់ជាង្មយួ
លាន្លិខិត ក្ោុង្ធនាោះមាន្ភាពមនិ្របរក្ត៊ីជាធរែើន្ រមួទងំ្ ការ
លុបលាង្បាន្ភាៃ មៗនូ្វទឹក្ធមា ធលើរមាមនដ ហ្វដលនាឲំ្យមនិ្អាែ
ធ្លនាមនុ្សសមាោ ក្ធ់បាោះធនោ តបាន្ហ្វតមតង្។ 

ឃ) បញ្ហា បញ្ជ ៊ីធ ា្ ោះធបាោះធនោ ត អោក្ធបាោះធនោ តបាតធ់ ា្ ោះ 
(ដូរ ខុសធ ា្ ោះ ឬលុបធ ា្ ោះ ឬ…) អោក្ធបាោះធនោ តជាធរែើន្បាន្

បាតប់ង្សិ់ទធិធបាោះធនោ ត ធបើធទោះប៊ីពួក្ធគមាន្ឆន្ទៈ  ន្ិង្បាន្ធែញ
ធៅដល់ការោិល័យធបាោះធនោ ត ប៉ាុហ្វន្តមនិ្បាន្ធបាោះធនោ តមាន្ 
៤៨%១ នន្អោក្មនិ្បាន្ធបាោះធនោ ត (អោក្មនិ្មាន្ទឹក្ធមា ធលើរមាម
នដ) ន្ងិ្ភាពមនិ្របរក្ត៊ីរបមាណជាង្ មយួមុ៉ឺន្ក្រណ៊ី  ធៅនថងធបាោះ
ធនោ ត រមួទងំ្ការដឹក្រញ្ជូ ន្អោក្ធបាោះធនោ តព៊ីធខតតមយួឲ្យធបាោះធៅ
ធខតតមយួធផ្សង្ធទៀត។  

ង្) ការបាតសិ់ទធិឈរធ ា្ ោះរបស់ធមដឹក្នាគំណបក្សរបនងំ្
ធលាក្ សម រង្សុ៊ី ជាធបក្ខរន្ឲ្យធគធបាោះធនោ តបាន្។ 

ែ) ការលធមអៀង្ ន្ិង្មនិ្ឯក្រារយរបស់ស្ថា បន័្ធរៀបែំការធបាោះ
ធនោ ត ន្ិង្ការធោោះរស្ថយវវិាទធបាោះធនោ ត     (គ.រ.ប ន្ងិ្រក្ុម
របឹក្ា្មានុ្ញ្ា ) ធោយការខែោះតមាៃ ភាព  ន្ិង្ការខែោះយុតតិ្ ម ៌ ក្ោុង្
ការបំធពញភារក្ិែច ន្ិង្តួនាទ៊ីរបស់ខៃួន្។ ស្ថា បន័្ទងំ្ធន្ោះ ជាន្ិែច
កាលរពធង្ើយក្ធន្តើយ ការអនុ្វតតអនុ្ស្ថសន្ក៍្ោុង្ការហ្វក្លមអការ
ធបាោះធនោ ត ឬបដិធស្ធចាលធសទើរហ្វតទងំ្រសុង្ធៅន្ឹង្បណតឹ ង្តវា៉ា  
ន្ិង្រំទស់របស់គណបក្សន្ធោបាយធផ្សង្ហ្វដលមនិ្ហ្វមន្ជា
គណបក្សកាន្អ់ណំាែហ្វដលក្ោុង្ធនាោះមាន្ោ៉ា ង្តែិែំន្នួ្
របហ្វរល៧០០បណតឹ ង្ក្ោុង្អឡុំង្ធពលធបាោះធនោ ត។  

ឆ) ការធក្ើន្ធឡើង្នន្ការធរបើរបាស់្ន្ធ្លន្រដាមនិ្បាន្រតឹម
រតូវ ន្ិង្ការយក្ទ៊ីធ្លៃ ស្ថធ្លរណៈោ៉ា ង្ធរែើន្សន្ធឹក្សនាធ បម់ក្
ធរបើរបាស់ព៊ីសំណាក្គ់ណបក្សកាន្អ់ំណាែ ។ 

រ) ការធក្ើន្ធឡើង្នន្ការទិញសន្ៃឹក្ធនោ តធោយគណបក្ស
កាន្អ់ំណាែ ជាពិធសសអំឡុង្ធពលមុន្ធោសនាធបាោះធនោ ត 
មាន្គមាៃ តគ្មោ ោ៉ា ង្ខាៃ ងំ្ក្ោុង្ការែំណាយថវកិាធោសនាធបាោះ
ធនោ តរវាង្គណបក្សកាន្អ់ណំាែ ន្ិង្គណបក្សរបក្តួរបហ្វរង្ 
ធផ្សង្ៗ។ 

មាន្បរោិកាស ការបំភតិបភំយ័ ការគំរាមក្ំហ្វរង្ដល់មាច ស់
ធនោ ត ន្ិង្សក្មារន្គណបក្សន្ធោបាយរបក្ួតរបហ្វរង្ ចាបព់៊ី
អំឡុង្ធពលធបាោះធនោ តររូតដល់ធរកាយធពលធបាោះធនោ ត។ 

 

 

ទំពរ័ ១ ការវាយតនមែបៅបលីការបបាោះបនោ តប្រើសតំងតំណាងរាស្រសតនីតិកាលទី៥នោ ំ

១ ការសិក្ារស្ថវរជាវរបស់ខុមហ្វ្រែលធរកាយធពលធបាោះធនោ ត  



 

  តងំ្ព៊ីម្ន្ត៊ីរោា ភបិាល អាជាា ្រ ររូតដល់របពន័្ធផ្សពែផ្ាយ 
គ្មរំទគណបក្សកាន្អ់ណំាែបាន្ធលើក្ធឡើង្ជាញឹក្ញាបធ់លើការ
រពមាន្អំព៊ីលទធភាព  ស្រគ ម ឬធោធ្លយក្អំណាែវញិធបើមាន្
ការផ្លៃ ស់បតូររោា ភបិាល ន្ិង្ររូតដល់មាន្សក្មាភាពជាក្ហ់្វសតង្ 
ដូែជាការោក្ព់ររយក្ង្ទព័របោបអ់ាវុ្  យុទធភណ័ឌ  ធោធ្លធៅ
ក្ោុង្អំឡុង្ធពលធោោះរស្ថយវវិាទធបាោះធនោ ត (ធរកាយធពលធបាោះ

ធនោ ត)។ បរោិកាសបំភតិបភំយ័ គំរាមក្ំហ្វរង្ ន្ិង្
ដំធណើ រការ ន្ិង្ការចាតហ់្វែង្ធបាោះធនោ ត ខែោះយុតតិ្ម ៌ន្ិង្
ខែោះសុែរតិភាព្ងន្់្ ងរហ្វដលប៉ាោះពាល់ដល់លទធផ្លធបាោះធនោ តនាឲំ្យ
គណបក្សកាន្អ់ណំាែមាន្ធរបៀប រពមទងំ្មនិ្ឆៃុោះបញ្ហច ំង្ ឆន្ទៈ 
ធោយធសរ ៊ីរបស់អោក្ធបាោះធនោ តធពញធលញ ន្ិង្មាន្ការថយែុោះ
ែំន្ួន្ធបក្ខរន្ជា្សត៊ីជាបធ់នោ ត។ 

្កបខណឌ ចាប ់  

អង្គការសធង្េតការណ៍ជាត ិ ន្ិង្អន្តរជាតិនានាបាន្ធ្ែើការក្ត់
សំគ្មល់របហាក្រ់បហ្វរលគ្មោ  ន្ិង្បាន្ធ្ែើអនុ្ស្ថសន្ជ៍ាធរែើន្
សរមាបធ់្ែើការហ្វក្ទរមង្ែ់ំធពាោះ ស្ថា បន្ធ័បាោះធនោ ត ការធ្ែើ
វធិស្ថ្ន្ក្មាែាប ់ន្ិង្ហ្វក្លំអបញ្ាតតិែាបធ់បាោះធនោ ត។  

ស្ថា បន័្ធរៀបែំការធបាោះធនោ ត ជាស្ថា បន័្មាន្តួនាទ៊ីោ៉ា ង្
សំខាន្ស់រមាបធ់្ែើធអាយមាន្សាិរភាពន្ធោបាយតមរយៈការ
ធរៀបែំធអាយមាន្ការធបាោះធនោ តមយួហ្វដលរតឹមរតូវ យុតតិ្ម ៌ តមាៃ
ភាព ន្ងិ្មាន្ស្ថរៈរបធោរន្ក៍្ោុង្ការពរង្ឹង្លទធិរបជា្ិបធត
យយ។ ធដើមប៊ីស្ថា បន័្ធន្ោះបធំពញភារក្ិែចធោយរបសិទធិភាពខពស់ 
លុោះរតហ្វតស្ថា បន័្ធន្ោះមាន្ឯក្រារយភាព មាន្សមតាភាព មាន្
សមតាក្ិែច ន្ិង្មាន្លទធភាពរគបរ់គ្មន្ធ់ដើមប៊ីធ្ែើក្ិែចការធន្ោះ។ ក្ោុង្
ធគ្មលគំន្ិតទងំ្អស់ធន្ោះធរើយបាន្ជាែាបធ់រៀែំការធបាោះធនោ ត
បាន្ក្ំណតោ់៉ា ង្ែាស់ថា       គណៈក្មាា ្ិការជាតិធរៀបែំការ
ធបាោះធនោ ត ហ្វដលជាស្ថា បន័្ក្ំពូលមាន្ភារក្ិែចធរៀបែកំារធបាោះ
ធនោ ត រតូវហ្វតជាស្ថា បន័្ឯក្រារយ ន្ិង្អពារក្តឹ២។ ថែ៊ីតបតិហ្វត
មារត១២នន្ែាបហ់្វែង្ធ្លនានូ្វការែរតឹអនុ្វតតការររធបាោះធនោ ត
ោ៉ា ង្ដូធែោោះហ្វមន្ ប៉ាុហ្វន្តធៅមាន្ការរោិះគន្ថ់ា៖ 

 សមារិក្នន្គណៈក្មាា ្ិការជាតិធរៀបែំការធបាោះធនោ តមនិ្
ឯក្រារយ ធោយស្ថរការធររើសធរ ើសមនិ្មាន្តមាៃ ភាព ន្ងិ្
តមរយៈរក្សួង្មហានផ្ទ ន្ិង្រាររោា ភបិាល ។ 

 ធៅក្ោុង្ែាបធ់បាោះធនោ តធន្ោះ មនិ្បាន្យក្ែិតតទុក្ោក្ហ់្វែង្ព៊ី
តំហ្វណង្អគគធលខា្ិការនន្គណៈក្មាា ្ិការជាតិធរៀបែំការ
ធបាោះធនោ តទល់ហ្វតធស្ថោះ។ តមការពិតធៅវញិធនាោះ តំហ្វណង្
ធន្ោះមាន្តួនាទ៊ីោ៉ា ង្សំខាន្ក់្ោុង្ការដឹក្នារំបតិបតតិការ
ការរររបស់ គ .រ.ប ទងំ្មលូធៅវញិ។  

 អំណាែវនិ្ិែឆយ័វវិាទការធបាោះធនោ តរតូវបាន្ គ.រ.ប ធផ្ទរធៅ
ធអាយគណៈក្មាការធរៀបែំការធបាោះធនោ តថាោ ក្ធ់រកាមហ្វដលនាំ
ធអាយមាន្ការរោិះគន្ថ់ា មនិ្ហា៊ា ន្ធោោះរស្ថយវវិាទ្ំៗ  មាន្
ការលំធអៀង្ ន្ិង្មនិ្យុតតិ្ ម។៌ 

 ធោយស្ថរក្ិែចការវនិ្ិែឆយ័ក្ត៊ីវវិាទធបាោះធនោ ត រតូវការធអាយ
មាន្រំនាញែាប ់ ន្ងិ្មាន្រនំាញធោោះរស្ថយ ការណ៍ធន្ោះ
ធ្ែើធអាយស្ថធ្លរណៈរន្មនិ្មាន្រំធន្ឿទុក្ែតិតធលើការ
សធរមែរបស់គណៈ    ក្មាា ្ិការ ន្ិង្គណៈក្មាការធរៀបែំ
ការធបាោះធនោ ត ធរពាោះសមារិក្របស់គណៈក្មាា ្ិការ ន្ិង្      
គណៈក្មាការទងំ្ធនាោះមនិ្សូវជាមាន្អោក្ហ្វដមាន្ែំធណោះដងឹ្ 
ន្ិង្បទពិធស្ថ្ន្ខ៍ាង្ែាប ់ខាង្តុលាការធនាោះធទ។ 

 ថែ៊ីតបតិហ្វតែាបធ់បាោះធនោ តបាន្ក្ំណតថ់ា គ.រ.ប រតូវហ្វតជា
ស្ថា បន័្ឯក្រារយ ន្ិង្អពារក្តិ ប៉ាុហ្វន្តធយើង្ធឃើញថា គ.រ.ប 
មាន្ែំណុែធខាយដូែតធៅ៖ 

 ជាស្ថា បន័្បធង្េើតធោយ ែាបធ់បាោះធនោ ត មនិ្ហ្វមន្ជា
ស្ថា បន្័្ មានុ្ញ្ា ធនាោះធទ។ធ ា្ ោះធបក្ខរន្សមារិក្ គ.រ.ប 
រតូវធសោើធឡើង្ធោយរក្សួង្មហានផ្ទ ហ្វដលហាក្ដូ់ែជា      
ស្ថា បន័្ធន្ោះបាន្ធក្ើតធឡើង្ព៊ីអណំាែន្៊ីតិរបតតិបតតផិ្ង្ហ្វដរ។ 

ការដ ោះស្រាយវវិាទ 
ធោង្តមែាបស់ត៊ីព៊ីការធបាោះធនោ តបែចុបបន្ោ គ.រ.ប 

មាន្តួនាទ៊ីព៊ីរគ៉ឺ ធរៀបែំការធបាោះធនោ ត ន្ងឹ្ធោោះរស្ថយវវិាទធបាោះ
ធនោ ត។ ែំធពាោះតួនាទ៊ីធោោះរស្ថយវវិាទធបាោះធនោ ត គ.រ.ប    
ធរបៀបប៊ីដូែជាតុលាការមយួដូធចាោ ោះហ្វដរ។ ជាក្ហ់្វសតង្ធៅក្ោុង្ែាប់
សត៊ីព៊ីការធបាោះធនោ ត គ.រ.ប មាន្អំណាែបដិធស្លទធផ្លធបាោះ
ធនោ ត ដក្ធបក្ខភាពរបស់វន្តបគុគល ឬរបស់គណបក្សទងំ្មលូជា
ធដើម។ ប៉ាុហ្វន្តធទោះជាែាបប់ាន្ផ្តល់អំណាង្ហ្វបបធន្ោះក្ធ៏ោយ ធគ

 ២  មារត១២៖ គណៈក្មាា ្ិការជាតិធរៀបែំការធបាោះធនោ ត ជាអង្គការឯក្រារយ និ្ង្អពារកិ្តក្ោុង្ការអនុ្វតតសមតាកិ្ែចរបស់ខៃួន្។  

ទំពរ័ ២ 



 

 
ធគសធង្េតធឃើញថា គ.រ.ប មនិ្បាន្បំធពញតួនាទ៊ីរបស់ខៃួន្ឲ្យ

បាន្ធពញធលញធនាោះធទ ធរើយមាន្ការរោិះគន្ជ់ាធរែើន្ព៊ីស្ថធ្លរ
ណៈរន្ ន្ិង្ព៊ីអង្គការជាតិ អន្តរជាតិទងំ្ឡាយ។ ដូែធន្ោះជាការ
ចាបំាែណ់ាស់ហ្វដលរតូវហ្វតពនិ្ិតយធលើអំណាែរបស់ គ.រ.ប ជាថា៊ី
មតង្ធទៀត ន្ងិ្រតូវធ្ែើការហ្វក្លមអធដើមប៊ីឲ្យការររធបាោះធនោ តអាែ
ដំធណើ រការធោយរបសិទធភាព។ 

ក្ន្ៃង្មក្មាន្ការរោិះគន្ព់៊ីន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីកាតក់្ត៊ីរបស់ គ.រ.ប ន្ិង្គណ
ក្មាការធរៀបែំការធបាោះធនោ តធផ្សង្     ធទៀត។ កុ្ំថាធឡើយដល់ន្៊ីវ ិ្ ៊ី
កាតក់្ត៊ីរបស់ គ.រ.ប ន្ិង្គណក្មាការធរៀបែំការធបាោះធនោ ត សូមប៊ី
ហ្វតន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីតុលាការ   ្មាតក្ម៏ាន្បញ្ហា  ន្ិង្ទទួលការោិះគន្ផ់្ង្  
ហ្វដរ។ ដូែធន្ោះ ជាការរបធសើររតូវមាន្ន្៊ីវ ិ្ ៊ីមយួពិធសស ហ្វដលមាន្
តមាៃ ភាព ន្ិង្ធ្លនាឲ្យមាន្នូ្វភាពយុតតិ្មដ៌ល់ភាគ៊ីវវិាទទងំ្   
ឡាយ។ 

ស្ររព័ន្ធដ ោះដនោ តដស្ររើសតាំងតាំណាងរាស្រសត 
បែចុបបន្ោធន្ោះ ទងំ្របពន័្ធធបាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្រា្សត 

ន្ិង្ធររើសធរ ើសរក្ុមរបឹក្ាឃំុ សរេ ត ់ គ៉ឺជារបពន័្ធសមាមារត។ 
តងំ្ហ្វតព៊ីធសែក្ត៊ីរពាង្ែាបធ់បាោះធនោ តធររើសធរ ើសរក្ុមរបឹក្ាឃំុ 
សរេ តម់ក្ធម៉ាៃោះធន្ោះ រក្ុមអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិបាន្ធ្ែើអនុ្ស្ថសន្ ៍
ន្ិង្អំពាវនាវសំុឲ្យរាររោា ភបិាលកុ្ំធរបើរបពន័្ធសមាមារត ន្ិង្សំុ
ឲ្យធរបើរបពន័្ធឯក្តតនាមវញិ ធោយមនិ្ែង្ឲ់្យមាន្ការហ្វបង្ហ្វែក្
គណបក្សន្ធោបាយធៅក្ោុង្រសទបរ់បជាពលរដាតងំ្ហ្វតថាោ ក្់
មូលោា ន្ធនាោះធទ។ ប៉ាុហ្វន្តការទមទរធន្ោះមនិ្រតូវបាន្ទទលួយក្ 
ន្ិង្យក្ែតិតទុក្ោក្ព់៊ីអោក្ន្ធោបាយធទ។ ការទមទរសំុឲ្យធរបើ
របពន័្ធឯក្តតនាម ធោយស្ថរការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្
រា្សតតមរបពន័្ធបែចុបបន្ោ (របពន័្ធសមាមារត) របជាពលរដាហ្វតង្
តអូញហ្វតអរថា តំណាង្របស់ធគមនិ្ហ្វមន្ជាតណំាង្របស់រា្សតពិត
របាក្ដធនាោះធទ គ៉ឺឯក្ឧតតម ធលាក្រំទវសមារិក្សភាទងំ្ធនាោះ
ជាតំណាង្បក្ស ន្ិង្ធ្ែើការឲ្យបក្សធោយមនិ្សូវខែល់ព៊ីសុខទុក្ខ
រា្សតធនាោះធឡើយ។ មា៉ាង្វញិធទៀតរបពន័្ធសមាមារតអនុ្ញ្ហា តបាន្
ហ្វតអោក្ហ្វដលជាសមារិក្គណបក្សប៉ាុធណាណ ោះធទើបអាែឈរធ ា្ ោះឲ្យ
ធគធបាោះធនោ តបាន្។ 

អោក្ន្ធោបាយធ្លៃ បធ់លើក្ធឡើង្ថា មូលធរតុយក្របពន័្ធសមា
មារត គ៉ឺក្ោុង្ធគ្មលបណំង្ឲ្យគណបក្ស  តូែៗអាែន្ងឹ្រមួែំហ្វណក្ 
ន្ិង្ទទួលបាន្អាសន្ៈក្ោុង្រដាសភាផ្ង្ហ្វដរ។ ប៉ាុហ្វន្តជាលទធផ្ល របូ

មន្តម្យមភាគ្ំបផុំ្ត បាន្រារាងំ្មនិ្ឲ្យគណបក្សតូ
ែៗអាែន្ងឹ្ដធណតើ មអាសន្ៈណាមយួធនាោះបាន្ធទ ធរពាោះគណ
បក្សតូែអាែសង្ឃមឹថា ន្ឹង្ដធណតើ មបាន្ហ្វតអាសន្ៈធៅសល់ 
ប៉ាុហ្វន្តតមរបូមន្តអាសន្ៈធៅសល់រតូវឲ្យគណបក្សហ្វដលមាន្
សំធឡង្ធនោ តធរែើន្ហ្វតប៉ាុធណាណ ោះ។ 

ជាង្ធន្ោះធៅធទៀត របសិន្ធបើការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្
រា្សតធររើសតងំ្នូ្វការអនុ្វតតហ្វបបែរំោុះ អនុ្វតតទងំ្របពន័្ធសមា
មារត ន្ិង្របពន័្ធឯក្តតនាម ធោយមាន្បញ្ចូ លនូ្វយន្តការនន្បញ្ជ ៊ី
ធបក្ខរន្ឯក្រារយធទៀតធនាោះ ធន្ោះជាការឆៃុោះបញ្ហច ំង្ឲ្យធឃើញនូ្វ
រំហាន្វវិតតថា៊ីមយួធទៀតែំធពាោះដំធណើ រការធបាោះធនោ តតមលក្ខណៈ
របជា្ិបធតយយសរមាបរ់បធទសក្មពុជា។ ជាពិធសសវាក្ប៏រា ញ
នូ្វវសិ្ថលភាពអនុ្វតតរសបតមស្ថា រត៊ីរដា្មានុ្ញ្ា  ហ្វដលបាន្ហ្វែង្
ថា អំណាែទងំ្អស់ជារបស់របជាពលរដា (មារត ៥១ថា៊ីនន្រដា្
មាុនុ្ញ្ា ) តមរយៈការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្រា្សត (អោក្បំធរ ើ
រា្សត) ហ្វបបរបពន័្ធសមាមារត ន្ិង្អ្ិបធតយយរបជាពលរដាតមរ
យៈការធបាោះធនោ តធោយផ្លទ ល់ែំធពាោះបុគគលជាអោក្តំណាង្ទងំ្
ធនាោះហ្វតមតង្។ អណំាែជារបស់ពលរដា ពលរដាជាមាច ស់ រដាជាអោក្
បំធរ ើធសវា។ មារត ៥១ថា៊ីនន្រដា្មានុ្ញ្ា  មាន្តនមៃមយួោ៉ា ង្
របណិតលអឥតធខាច ោះ ទងំ្ហ្វផ្ោក្គតិយុតតិ ន្ិង្ន្ធោបាយ វាបាន្
បរា ញោ៉ា ង្ែាស់អពំ៊ីធគ្មលការណ៍នន្អ្ិបធតយយភាពរបស់
របជាពលរដា។ ទងំ្ធគ្មលការណ៍អ្ិបធតយយជាត ិ ន្ងិ្អ្បិ    
ធតយយពលរដាសុទធហ្វតមាន្តនមៃគតិយុតតិជា្មានុ្ញ្ាទងំ្អស់។ 
ស្ថា រត៊ីខៃឹមស្ថរនន្រដា្មានុ្ញ្ា  ធបើធទោះជាឆៃង្កាតនូ់្វវធិស្ថ្ន្ក្មា
ធរែើន្ធលើក្ធរែើន្ស្ថរោ៉ា ង្ណាក្ធ៏ោយ ក្ធ៏ៅហ្វតរក្ាការ   អនុ្វតត
ធគ្មលការណ៍មូលោា ន្រគឹោះទងំ្ព៊ីរធន្ោះជាដរាប។ ធោយស្ថរក្ោុង្
ធពលដំណាលគ្មោ  ធគរតូវអនុ្វតតនូ្វធគ្មលការណ៍រដោ្មា   នុ្ញ្ាទងំ្
ព៊ីរធន្ោះដូែគ្មោ  ដូធែោោះយន្តការសរមបសរមួលនន្បំធរ ើបំរាស់ធគ្មល
ការណ៍ទងំ្ព៊ីររវាង្ការធបាោះធនោ តតមរបពន័្ធសមាមារត (បញ្ជ ៊ី
គណបក្សន្ធោបាយ) ន្ិង្របពន័្ធឯក្តតនាម (ធបក្ខរន្ធបាោះធនោ ត
ធោយផ្លទ ល់ ឬ/ន្ិង្ធបក្ខរន្ឯក្រារយ) គួរក្ណំតឲ់្យបាន្ែាប ់
ធដើមប៊ីធែៀសវាង្នូ្វភាពរបទងំ្របទិសគ្មោ នន្ការអនុ្វតត ការរក្ានូ្វ
តុលយភាព ន្ិង្អតាិភាពរពមៗគ្មោ នន្ធគ្មលការណ៍ រពមទងំ្ធែៀស
វាង្ការអនុ្វតតហ្វតធគ្មលការណ៍មយួធរើយទុក្ធចាលធគ្មលការណ៍
មយួធទៀតឲ្យធៅតុណា៊ី ភាព។ 

ទំពរ័ ៣ 



 

 ទាំនាសដ់ស្រកាយដពលដ ោះដនោ ត  
រធមាៃ ោះនន្ការធបាោះធនោ តជាតិ ក្ោុង្ហ្វខក្ក្េោ នោ ២ំ០១៣ ធៅក្មពុ

ជា បាន្វវិតតន្ប៍ន្តិែមតង្ៗអាែធៅជាវបិតតិន្ធោបាយ។ ធទោះប៊ីជា
ោ៉ា ង្ធន្ោះក្ត៊ី រធមាៃ ោះ ឬ/ន្ិង្វបិតតិន្ធោបាយធៅក្ោុង្របធទសក្មពុជា 
គ៉ឺមនិ្ហ្វមន្ជាធលើក្ដំបូង្ធឡើយធរពាោះវាធ្លៃ បធ់ក្ើតធឡើង្តងំ្ព៊ី
សមយ័ស្រគ មរតជាក្ត់ងំ្ព៊ីទសវតសនោ ១ំ៩៧០ ក្មពុជាមាន្វបិតតិ
ន្ធោបាយ ធោយភាជ បក់ារតស៊ាូដធណតើ មអំណាែន្ធោបាយ
ធោយអាវុ្  ន្ិង្ធរកាយមក្ធទៀតបនាទ បព់៊ីដំធណើ រការធបាោះធនោ ត
ក្ោុង្នោ ១ំ៩៩៣ ររូតមក្ដល់បែចុបបន្ោ ក្មពុជារួបរបឈមរធមាៃ ោះ
ធបាោះធនោ ត ធរើយ្ន្ធៅរក្រធមាៃ ោះ ឬជាបគ់្មងំ្ន្ធោបាយក្ោុង្រ
យៈធពលខៃ៊ី។  

ការផ្លៃ ស់បតូរដ៏្ ំមយួបាន្ហ្វសតង្ធឡើង្តមរយៈការធបាោះធនោ ត
ធៅនថងទ៊ី២៨ ហ្វខក្ក្េោ នោ ២ំ០១៣ ធោយស្ថរពលរដាមាច ស់ធនោ ត
ហ្វដលធ្លៃ បហ់្វតសងបស់្ថង តន់្ឹង្សន្តិភាព បាន្ធែញមក្ការពារ ន្ិង្
តមោន្លទធផ្លធនោ តរបស់ពួក្ធគ។ គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ
បាន្រក្ធឃើញថា ខៃួន្បាន្ទទួលលទធផ្លឈោោះធលើគណបក្សរបជា
រន្ក្មពុជា ថា ៦៣អាសន្ៈ ទល់ន្ឹង្ ៦០អាសន្ៈ។ តមការ
របកាសលទធផ្លផ្ៃូវការនន្ការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្រា្សត 
ន្៊ីតិកាលទ៊ី៥ (នថងទ៊ី២៨ ហ្វខក្ក្េោ នោ ២ំ០១៣)   គ.រ.ប ន្ិង្
គណបក្សរបជារន្ក្មពុជា របកាសថា គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ
ទទួលបាន្ ៥៥អាសន្ៈ ែំហ្វណក្គណបក្សរបជារន្ក្មពុជាទទួល
បាន្ ៦៨អាសន្ៈ។ គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ ពិធសសអោក្គ្មរំទ 
សក្មារន្របស់គណបក្សធន្ោះ មនិ្ធរឿ ន្ិង្បដិធស្លទធផ្លធន្ោះ
ធទ ពួក្ធគទមទរឱ្យ គ.រ.ប ន្ិង្គណបក្សរបជារន្ក្មពុជា ែូល
រមួក្ោុង្ការអធង្េតមយួ ធដើមប៊ីធផ្ទៀង្ផ្លទ តល់ទធផ្លធន្ោះ។ គ.រ.ប ន្ិង្
គណបក្សរបជារន្ក្មពុជា មនិ្សរការក្ោុង្ការបធង្េើតគណៈក្មា
ការឯក្រារយធដើមប៊ីធ្ែើការធសុើបអធង្េតលទធផ្ល ន្ិង្ភាពមនិ្របរក្ត៊ី
ធបាោះធនោ ត។ ពាក្យបណតឹ ង្អពំ៊ីភាពមនិ្របរក្ត៊ីធបាោះធនោ តរតូវបាន្
បដធិស្ធោយ គ.រ.ប រមួទងំ្ មនិ្ធលើក្ការធផ្ទៀតផ្លទ តល់ទធផ្ល
ធបាោះធនោ តព៊ីការោិល័យធបាោះធនោ ត ពិធសសគ៉ឺទរមង្ ់ ១១០២ 
ន្ិង្១១០៤។ មាន្ភាពមនិ្របរក្ត៊ីមយួែំន្នួ្ហ្វដលអាែប៉ាោះពាល់
លទធផ្លធបាោះធនោ ត ធគ្មលការណ៍សុវតាិភាព អោក្ធបាោះធនោ តមាោ ក្់
ធបាោះបាន្ហ្វតមយួសន្ៃឹក្ មនិ្រតូវបាន្ធ្លនាធរពាោះថា ទឹក្ថាោ ធំមា រតូវ
បាន្លាង្ររោះ ខែោះតមាៃ ភាពក្ោុង្ការធែញលិខិតបញ្ហជ ក្អ់តត

សញ្ហា ណ ន្ិង្បញ្ជ ៊ីធ ា្ ោះអោក្ធបាោះធនោ តផ្ៃូវការហ្វដល
មនិ្មាន្គុណភាព មាន្ធ ា្ ោះខុស ន្ិង្ធ ា្ ោះសទួន្ ។  

រធមាៃ ោះរវាង្គណបក្ស្ំទងំ្ព៊ីរហាក្ត់ឹង្ហ្វតង្មនិ្រយន្ឹង្
្ន្រក្ដំធណាោះរស្ថយធរើយកាន្ហ់្វតរ ៊ីក្្ំធឡើង្ ន្ិង្ធៅនង យគ្មោ
ព៊ីការរបរុំែរចាធសទើរហ្វតទងំ្អស់មនិ្បាន្សធរមែលទធផ្លធៅ
ធឡើយ។ ពលរដាមាច ស់ធនោ តគ្មរំទគណបក្សសធ្រគ ោះជាត ិ ហាក្់
ែង្ឱ់្យមាន្ការផ្លៃ ស់បតូរ  រោា ភបិាល ជាពិធសសការផ្លៃ ស់បតូរ
នាយក្រដាម្ន្ត៊ី ធបើធទោះប៊ីជាធមើលព៊ីខាង្ធរៅធៅភាគ៊ីទងំ្សរខ ង្ 
ទំន្ង្ហាក្ខ់តិរិតគ្មោ ន្ឹង្ដំធណាោះរស្ថយន្ធោបាយធោយរគ្មន្់
ហ្វតហ្វខែង្គំន្ិតគ្មោ ធលើមខុតំហ្វណង្របធ្លន្ គណៈក្មាការសភា ន្ិង្
សមារិក្គណៈក្មាការអែិន្ន្តយ។៍  

គណបក្សរបជារន្ក្មពុជាក្ប៏ាន្បញ្ហជ ក្រ់ំររបហ្វន្ាមធោយ
ធែញធសែក្ត៊ីហ្វថៃង្ការណ៍អំព៊ីរក្បខណឌ ក្ំហ្វណទរមង្ធ់បាោះធនោ តធលើ 
៥ែំណុែសំខាន្់ៗ  ធរើយក្ែ៏ង្ឱ់្យរក្សួង្មហានផ្ទដឹក្នាកំ្ំហ្វណ
ទរមង្ ់ ន្ិង្ចាបធ់ផ្តើមធរៀបែធំ្ែើសិកាខ ស្ថលាធដើមប៊ីរបមូលអនុ្
ស្ថសន្អ៍ំព៊ីក្ំហ្វណទរមង្ធ់បាោះធនោ ត។ គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ
មាន្របតិក្មាមនិ្គ្មរំទអំព៊ីភាពចាបំាែន់ន្តួនាទ៊ីរបស់រក្សួង្
មហានផ្ទក្ោុង្ការរបមូលអនុ្ស្ថសន្។៍ គណបក្សសធ្រគ ោះជាតកិ្៏
មាន្ ១០ែំណុែ ហ្វដលរសង្ធ់ែញព៊ីសមារមហារន្របស់គណ
បក្សធន្ោះ ធដើមប៊ីទមទរឱ្យមាន្ការរពមធរពៀង្ក្ោុង្ការែរចា។ 
ែំណុែសំខាន្់ៗ  រមួមាន្ ការអធង្េតហ្វសែង្រក្ភាពមនិ្របរក្ត៊ី 
ក្ំហ្វណទរមង្ក់ារធបាោះធនោ ត ពិធសសសមាសភាព គ.រ.ប ក្ំហ្វណ
ទរមង្ដ់៊ី្ៃ៊ី។  

ជាសរបុ ៣ មាន្រធមាៃ ោះន្ធោបាយបហ្វន្ាមធលើទំនាស់ធបាោះ
ធនោ តហ្វដលរធមាៃ ោះធន្ោះមនិ្រតឹមខុសគ្មោ អំព៊ីខៃឹមស្ថរ ប៉ាុហ្វន្តក្ម៏ាន្ការ
មនិ្ទុក្ែិតតគ្មោ ក្ោុង្ការសន្ទនា។ ការវវិតតន្ន៍ន្រធមាៃ ោះធន្ោះអាែធែញ
លទធផ្លតមរបូភាពធផ្សង្ៗហ្វដលបន្តការែរចា ន្ិង្បាន្សធរមែ
ការរសុោះរសួលធោយបធង្េើតបរោិកាសធរឿទុក្ែិតតគ្មោ វញិ ន្ិង្
មាន្ក្ិែចរពមធរពៀង្ែាស់លាស់។ ធៅក្ោុង្ក្រណ៊ី ធន្ោះមាន្ការ
លំបាក្ជាខាៃ ងំ្ហ្វដលធសទើរមនិ្មាន្លទធផ្លនន្ដំធណាោះរស្ថយ
ន្ធោបាយ។ ម៉ាាង្ធទៀត រធមាៃ ោះទងំ្ធន្ោះន្ឹង្កាៃ យធៅជាវបិតតិ
ន្ធោបាយ្ងន្់្ ងរ ន្ិង្យូរអហ្វង្ែង្ ធរើយមាន្របូភាពក្ោុង្ការ
ទមទរឱ្យធបាោះធនោ តធឡើង្វញិធៅក្ោុង្អាណតត។ិ មាន្ការធក្ើន្ក្ំ

ទំពរ័ ៤ 



 

 
ធៅខាៃ ងំ្ធរពាោះថា ភាគ៊ីស្ថម៊ីគណបក្សទងំ្ព៊ីរខិតខ ំ រក្ក្មាៃ ងំ្សមាព ្ោក្ធ់ៅធលើគ្មោ ធៅវញិធៅមក្។ ក្មាៃ ងំ្សមាព ្ន្ងឹ្មនិ្ធក្ើតមាន្
ធោយសន្តិវ ិ្ ៊ីធទៀតធឡើយ របសិន្ធបើធៅធពលហ្វដលក្មាៃ ងំ្ោក្ស់មាព ្របស់មាច ស់ធនោ តហ្វបររតូវបាន្ប្រេ បោ៉ា ង្ខាៃ ងំ្កាៃ ធោយក្ង្ក្មាៃ ងំ្
របោបអ់ាវុ្ ។ ក្រណ៊ី ធន្ោះន្ឹង្អាែនាមំក្នូ្វការបោះធបារ ន្ិង្អំធពើរឹង្ា ធរើយហ្វដលពិបាក្ការបា៉ា ន្រ់បមាណ អំព៊ីហាន្ភិយ័អវរិជមាន្ ៕  
 

 ៣ ដក្រសង្ព់៊ីរបាយការណ៍ខុមហ្វ្រែល សត៊ីព៊ីការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្រា្សតន្៊ីតិកាលទ៊ី៥ នោ ២ំ០១៣   

កាលព៊ីធដើមហ្វខ្ោូ នោ ២ំ០១៣ រាររោា ភបិាលបាន្ធែញធសែក្ត៊ីសធរមែបធង្េើតគណៈក្មាការសិក្ារស្ថវរជាវការហ្វក្ទរមង្ក់ារធបាោះ
ធនោ ត ក្ោុង្ធនាោះមាន្សមារិក្១០របូ ធោយមាន្ធលាក្ ស ធខង្ឩបនាយក្រដាម្ន្ត៊ី រដាម្ន្ត៊ីរក្សួង្មហានផ្ទ ជារបធ្លន្។   

ហ្វតធទោះជាោ៉ា ង្ណាែំណុែវរិជមាន្ហាក្ធ់ែញជាសញ្ហា បន្តិែមតង្ៗ ធបើធទោះជារធមាៃ ោះធរកាយការធបាោះធនោ តធន្ោះមនិ្ទន្រ់តូវបាន្ធោោះ
រស្ថយ។ នាធដើមនោ ២ំ០១៤  រក្ុមការររក្ំហ្វណទរមង្ក់ារ ធបាោះធនោ ត គណបក្សរបជារន្ក្មពុជា ន្ងិ្គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ បាន្ចាប់
ធផ្តើមធបើក្ក្ិែចរបរុំគណៈក្មាែរមុោះសរមាបក់្ំហ្វណទរមង្ក់ារធបាោះធនោ ត ធដើមប៊ីធោោះរស្ថយបញ្ហា ជាបគ់្មងំ្ន្ធោបាយធន្ោះ។ 

 

ទំពរ័ ៥ 



 

 
លទធផលននកិចច្ ររុំ្ករមការងារកំហ្វណទ្មងក់ារបបាោះបនោ ត  

រវាងគណបកស្រជារនកមពជុា  នងិ  គណបកសសបស្រងាគ ោះជាតិ 

 

រក្ុមការររគណបក្សទងំ្ព៊ីរផ្តល់បទសំភាសន្ដ៍ល់អោក្ការហ្វសត (១៨-០៣-២០១៤) 

(រូបថតព៊ីRFA) 
រក្ុមការររគណបក្សទងំ្ព៊ីរផ្តល់បទសំភាសន្ដ៍ល់អោក្ការហ្វសត (២៤-០៣-២០១៤) 

(រូបថតព៊ីPP Post) 

ទំពរ័ ៦ 



 

 
បសចក្តតហ្វលែងការណ ៍សតីពីអនសុ្ថសនស៍្មាបក់ិចច្ ររុំនន្ករមការងាររបស ់

គណបកស្រជារនកមពុជា និងគណបកសសបស្រងាគ ោះជាតិ 

            ភោធំពញ នថងទ៊ី០១ ម៊ីនា ២០១៤ 

អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិសូមអបអរធសែក្ត៊ីរបកាសរមួនន្រកុ្មការររគណបក្សន្ធោបាយទងំ្ព៊ីរ កាលព៊ីនថងទ៊ី១៨ ហ្វខ
កុ្មភៈ ២០១៤ និ្ង្ការធរគ្មង្របួរបរំុគ្មោ ជាថា៊ីនន្រកុ្មការររទងំ្ព៊ីរ ធៅនថងទ៊ី០៣ ហ្វខម៊ីនា នោ ២ំ០១៤ ខាង្មុខធន្ោះ។ 
ធយើង្ខាុ ំសូមផ្តល់ជាអនុ្ស្ថសន្ ៍ដូែខាង្ធរកាមសរមាបកិ់្ែចរបរំុធន្ោះ៖ 

 សមាសភាពនន្គណៈក្មាា ការែរមុោះកំ្ហ្វណទរមង្ធ់បាោះធនោ តធន្ោះ គរួមាន្សមារិក្ជា្សត៊ីមក្ព៊ីគណបក្សន្ធោបាយ
ទងំ្ព៊ីរ។ 

 ដំធណើ រការនន្គណៈក្មាការែរមុោះកំ្ហ្វណទរមង្ក់ារធបាោះធនោ តធន្ោះ រតូវហ្វតមាន្ការធបើក្ែំររ និ្ង្ការផ្តល់នូ្វពត៌ម័ាន្
រូន្ស្ថធ្លរណរន្។ 

 ន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីធ្ែើការរបស់គណៈក្មាការធន្ោះរតូវធ្លនាឱ្យមាន្ការរសុោះរសួលគ្មោ ជាឯក្ែឆន័្  និ្ង្ភាពរលូន្នន្ដំធណើ រការ ។ 

 គណៈក្មាការធន្ោះរតូវសធរមែធអាយបាន្នូ្វបញ្ជ ៊ីលទធផ្លហ្វដលបាន្រពឹំង្ទុក្ នន្កំ្ហ្វណទរមង្ន់ន្ការធបាោះធនោ ត (មាន្
ជាអាទិ៍ គណៈក្មាា ្ិការជាតិធរៀបែំការធបាោះធនោ ត ការែុោះធ ា្ ោះធបាោះធនោ ត បញ្ជ ៊ីធ ា្ ោះធបាោះធនោ ត របពន័្ធផ្សពែផ្ាយ 
យន្តការធោោះរស្ថយទំនាស់ការធបាោះធនោ ត និ្ង្ការធលើក្សទួយ្សត៊ី និ្ង្យុវរន្តំណាង្ជាបធ់នោ ត...) និ្ង្បធង្េើត
ហ្វផ្ន្ការសរមាបក់ារអនុ្វតតការកំ្ហ្វណទរមង្ក់ារធបាោះធនោ តហ្វដលរពមធរពៀង្គ្មោ  ធអាយបាន្ែាស់លាស់ធៅមុន្ដំណាែ់
នោ ២ំ០១៤។ 

 ការអនុ្វតតន្ហ៍្វផ្ន្ការកំ្ហ្វណទរមង្ក់ារធបាោះធនោ តធន្ោះគរួធ្លនាធអាយមាន្ការធរៀបែំការធបាោះធនោ តធឡើង្វញិមុន្អាណតតិ 
ោ៉ា ង្យូរមុន្ដំណាែន់ោ ២ំ០១៥។ 

រកុ្មអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ សង្ឃមឹោង្មុតមាថំា ការរបួរបរំុនន្រកុ្មការនន្គណបក្សន្ធោបាយទងំ្ព៊ីរ នឹ្ង្របក្ប
ធៅធោយការទទលួខុសរតូវ និ្ង្ទទួលបាន្លទធផ្លវរិជមាន្។ 

ទំពរ័ ៧ 



 

 

នថងទ៊ី២៤ ម៊ីនា នោ ២ំ០១៤ ៖ 

បនាទ បព់៊ីគណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ បាន្ធ ែ្ើធសែក្ដ៊ីហ្វថៃង្ការណ៍ របកាសផ្លអ ក្ការរបរំុ 
គណៈក្មាា ការែុោះកំ្ហ្វណទរមង្ ់ការធបាោះធនោ ត កាលព៊ីនថងទ៊ី ២៤ ហ្វខម៊ីនា នោ ២ំ០១៤ 
ធៅនថងដហ្វដល គណបក្សរបជារន្ ក្មពុជាបាន្ធែញធសែក្ដ៊ីហ្វថៃង្ការណ៍មយួធឆៃើយតប  
ធៅនឹ្ង្ធសែក្ដ៊ីហ្វថៃង្ការណ៍ថា គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិបាន្សធរមែធោយ អតតធនាម័ត 
ក្ោុង្ការផ្លអ ក្កិ្ែចែចារធនាោះ។ 
 
លិខិតដហ្វដលបន្ដ ថា គណបក្សរបជារន្ក្មពុជាមនិ្មាន្បំណង្ផ្លអ ក្ការពិភាក្ាធនាោះ 
ធទ ធរើយអោះអាង្ថា គណបក្សរបស់ខៃួន្ធគ្មរពោ៉ា ង្ខាជ បខ់ជួន្នូ្វ ធសែក្ដ៊ីរបកាសរមួ 
ែុោះនថងទ៊ី ១៨ ហ្វខកុ្មភៈ នោ  ំ២០១៤ ហ្វដលរក្បខណឌ កំ្ហ្វណទរមង្់ការធបាោះធនោ ត រតូវោក្់ 
រូន្សិកាខ ស្ថលាថាោ ក្ជ់ាតិផ្ដល់មតិជាមនុ្ធទើប គណៈក្មាា ្ិការែរមុោះនន្ គណបក្សទងំ្ព៊ីរ 
យក្មក្ពិធរគ្មោះពិភក្ាធដើមប៊ីសធរមែ។ គណបក្សរបជារន្ក្មពុជា បាន្ធចាទរបកាន្ថ់ា 
គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ ថាបាន្ចាបប់ង្ខំឲ្យគណបក្សរបជារន្ក្មពុជារតូវហ្វតធឆៃើយតបឲ្យ 
ែាស់ជាមនុ្ ែំធពាោះរបធ្លន្បទហ្វតមយួគ៉ឺកំ្ហ្វណទរមង្់ស្ថា បន័្ធរៀបែំការធបាោះធនោ តធោយ 
ោក្ជ់ាស្ថា បន័្្មានុ្ញ្ា  និ្ង្អនុ្មត័សធមៃង្ ២ភាគ៣នន្សមារិក្រដាសភាទងំ្មូល របការ 
ធន្ោះផ្ទុយព៊ីធសែក្ដ៊ីរបកាសរមួ។  
 
ទក្ទ់ង្នឹ្ង្រំុវញិការធចាទរបកាន្រ់បស់គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិថា  គណបក្សរបជា 
រន្ក្មពុជា អសូបនាៃ យ ធពលធវលានិ្ង្ មនិ្មាន្ឆន្ទៈក្ោុង្ការធ ែ្ើកំ្ហ្វណទរមង្ក់ារធបាោះ 
ធនោ តធនាោះ ធសែក្ត៊ីហ្វថៃង្ការណ៍របស់ គណបក្សរបជារន្ក្មពុជាបាន្បន្តថាគណបក្ស 
ខៃួន្មាន្សុទិដាិនិ្យម និ្ង្បន្ដការែរចារ តធៅធទៀតតមដំណាក្ក់ាល នន្ការររ 
របស់គណៈក្មាា រែរមុោះ។ 

ទំពរ័ ៨ 

រក្ុមការររគណបក្សទងំ្ព៊ីរផ្តល់បទសំភាសន្ដ៍ល់អោក្ការហ្វសត (២៤-០៣-២០១៤) 

(រូបថតព៊ីPP Post) 



 

 
របាយការណល៍ទធផលសបងេត សតីពី ការឃ្ែ ំបមីលសភា និងតំណាងរាស្រសត  

/បបកេរនជាបប់នោ ត (កញ្ញា  ២០១៣- កមុភោះ ២០១៤) 

រដាសភាជាតិក្ោុង្ឆមាសដំបូង្ (ក្ញ្ហា  ២០១៣ 
ដល់ កុ្មភៈ២០១៤) រដាសភាបាន្ចាបធ់ផ្តើមន្៊ីតិកាលទ៊ី
៥ របស់ខៃួន្ ធៅបនាទ បធ់បាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្
រា្សត ន្៊ីតិកាលទ៊ី៥ ក្ោុង្នោ ២ំ០១៣។  មាន្បញ្ហា ប្ិ
វាទ និ្ង្ខែោះនិ្តានុ្កូ្លភាពក្ោុង្ការបធង្េើតរដាសភាន្៊ីតិ
កាលធន្ោះ ហ្វដលរតូវបាន្បធង្េើតធឡើង្ធរកាមការរោិះគន្់
ព៊ីសំណាក្ស់រគមជាតិ អន្តរជាតិ ជាពិធសសមាច ស់
ធនោ តហ្វដលបាន្ធបាោះធនោ តឲ្យគណបក្សសធ្រគ ោះជា
តិ។ រដាសភាធន្ោះ មនិ្មាន្តំណាង្រា្សតោ៉ា ង្តិែ
១២០នាក្ ់ ធរពាោះថាធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត៥៥នាក្ន់ន្
គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិមនិ្ទន្យ់ក្សពុលភាពធៅ
ធឡើយ។ 

ក្ោុង្រយៈធពលធន្ោះមាន្រធបៀបវារៈែំន្ួន្១៣ រតូវបាន្រដាសភាឯក្បក្សបាន្ និ្ង្អនុ្មត័ ហ្វតធសទើរគ្មា ន្ការពិភាក្ាហ្វដលក្ោុង្
ធនាោះ មាន្រធបៀបវារៈែំន្ួន្១០ តរមូវឲ្យមាន្ការពិភាក្ា និ្ង្អនុ្មត័ និ្ង្រធបៀបវារៈែំន្នួ្៣ធទៀតតរមូវឲ្យមាន្ការធបាោះ    
ធនោ ត។  

ក្ោុង្ឆមាសដំបូង្ធន្ោះមាន្រពឹតតការណ៍សំខាន្់ៗ ជាង្ធរែើន្ទក្ទ់ង្រដាសភាហ្វដលរបាយការណ៍ធន្ោះធលើក្មក្បរា ញដូែជាៈ 
បដិវាទនន្ការអនុ្វតតន្រ៍ដា្ មានុ្ញ្ា  ក្ោុង្ការបធង្េើតក្ាលមា៉ា សុ៊ីន្ដឹក្នារំដា ដំធណើ រការរបរំុធពញអង្គរដាសភា សក្មាភាពរបស់
អោក្តំណាង្រា្សត និ្ង្ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត ភាពែរមូង្ែរមាសក្ោុង្ការធកាោះរបរំុសភាដំបូង្របស់រពោះមហាក្សរត ការែរចារក្
ដំធណាោះរស្ថយធៅធរកាយការធបាោះធនោ តរបស់គណបក្សជាបធ់នោ ត ការមនិ្ែូលសភារបស់ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ នន្គណបក្សស
ធ្រគ ោះជាតិ និ្ង្រដាសភាឯក្បក្សទទួលរង្ការរោិះគន្ជ់ាធដើម។ 

ក្ោុង្អំឡុង្ធពលធន្ោះ មាន្សក្មាភាពរបស់តំណាង្រា្សតនិ្ង្ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ តគណបក្សទងំ្ព៊ីរែុោះមូលោា ន្ភាគធរែើន្គ៉ឺ
ែុោះសួរសុខទុក្ខរបជាពលរដា ប៉ាុហ្វន្តគ្មា ន្សក្មាភាពណារយួ អន្តរាគមន្ធ៍ោោះរស្ថយបញ្ហា របស់របស់របជាពលរដា។ 

ទំពរ័ ៩ 



 

 

រដិវាទនន្ការអន្ុវតតន្៍រដឋធម្មន្ុញ្ញ  ក្ោងុការ
រដងកើតក្ាលម៉ា សុ៊ីន្ដកឹ្នា ាំរដឋសភា  

គណៈក្មាា ្ិការធដើមប៊ីការធបាោះធនោ តធោយធសរ ៊ី ន្ិង្យុតតិ្ម៌
ធៅក្មពុជា (ខុមហ្វ្រែល) បាន្ែូលរមួអធង្េត ន្ងិ្តមោន្ ដំធណើ រ
នន្ការធផ្ទរអំណាែ ន្ិង្រំធលាោះនន្ធរកាយការធបាោះធនោ ត។ ែំណុែ
ខាង្ធរកាមធន្ោះន្ឹង្ពិភាក្ាអពំ៊ីបដិវាទនន្ការអនុ្វតតន្ ៍ រដា្ មានុ្ញ្ា
ក្ោុង្ការបធង្េើតរដាសភា ន្ងិ្រាររោា ភបិាលថា៊ី ធរកាយព៊ី គ.រ.ប 
បាន្របកាសលទធផ្លផ្ៃូវការនន្ការធបាោះធនោ តធររើស តងំ្តំណាង្
រា្សតន្៊ីតិកាលទ៊ី៥។  

 ការរដងកើតរដឋសភា 

លទធផ្លផ្ៃូវការនន្ការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្តណំាង្រា្សត 
ន្៊ីតកិាលទ៊ី៥ របស់គណៈក្មាា ្កិារជាតធិរៀបែកំារធបាោះធនោ ត (គ.
រ.ប) កាលព៊ីនថងទ៊ី០៨ ហ្វខក្ញ្ហា  នោ ២ំ០១៣ បាន្បរា ញ ថា គណ
បក្សរបជារន្ក្មពុជាគ៉ឺជាគណបក្សទទួលបាន្ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត
ែនំ្នួ្៦៨នាក្ ់ នន្១២៣អាសន្ៈនន្រដាសភា។ ែំហ្វណក្ឯគណ
បក្សសធ្រគ ោះជាតិទទួលបាន្ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត៥៥នាក្។់ ធបើ
ធោង្ែាបធ់បាោះធនោ តធររើសតងំ្តំណាង្រា្សត ន្ិង្រដា្ មានុ្ញ្ា
បាន្ក្ំណតព់៊ីរការខុសគ្មោ ក្ោុង្ដំណាក្ក់ាលធដើមប៊ីបាន្ជាឋាន្ៈជា
របធភទធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត របធភទសមារិក្សភាន្ិង្របធភទ 
តំណាង្រា្សត។ 

 រាល់របធភទន្៊ីមយួៗគ៉ឺមាន្ន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីផ្តល់សុពលភាព។ ធទោះប៊ី
ជារក្ុមអោក្ែាបរ់បស់គណបក្សរបជារន្ក្មពុជា បាន្ពាោមបក្
រស្ថយថា វតតមាន្តំណាង្រា្សតមាន្ចាបត់ងំ្ព៊ីធពលធបាោះធនោ ត 
ប៉ាុហ្វន្ត គ.រ.ប អាែផ្តល់សុពលភាពពួក្ធគរតឹមហ្វតជា ”ធបក្ខរន្ជាប់
ធនោ ត” មនិ្ទន្ប់ាន្ផ្តល់សុពលភាពពួក្ធគជា «តំណាង្រា្សត» 
បាន្ធនាោះធទ។ ធៅក្ោុង្បទបញ្ហជ នផ្ទក្ោុង្របស់រដាសភារំពូក្ទ៊ី២បាន្
ន្ិោយអពំ៊ីសុពលភាពនន្អោក្តំណាង្រា្សតធរតុដូធែោោះធរើយធគ
រតូវការផ្តល់សុពលភាពព៊ី «ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត» ធៅ «សមារិក្
តំណាង្រា្សត» ធៅធពលបធង្េើត រដាសភានន្ន្៊ីតិកាលថា៊ីសមារិក្

តំណាង្រា្សតកាៃ យជាសមារិក្សភាធៅធពលអោក្តំណាង្រា
្សតជាសមារិក្នន្រែនាសមពន័្ធរដាសភា។ 

 ក្ោុង្ដំធណើ រការផ្តល់សុពលភាព មាន្ន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីខៃោះហ្វដលក្ពុំង្
មាន្ភាពែរមូង្ ែរមាស់ក្ោុង្ការបក្រស្ថយ ការធបើក្សមយ័របរុំ
សភាដំបូង្ ធរកាមរពោះរាជា ្ិបត៊ីភាពរពោះមហាក្សរត ឬ/ន្ិង្ការ
បិទធ ា្ ោះអោក្តំណាង្រា្សតធៅរដាសភា ឬ/ន្ងិ្ការធ្ែើ
សចាច របណិធ្លន្ែូលកាន្ដ់ំហ្វណង្។ ជាធគ្មលការណ៍នន្របធទស 
របជា្ិបធតយយ ការធ្ែើសចាច របណិធ្លន្ែូលកាន្ដ់ំហ្វណង្ គ៉ឺជាការ
ផ្តល់ សុពលភាព ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត ឬតំណាង្រា្សតកាៃ យជា
សមារិក្សភា ហ្វដល ន្ឹង្អាែបំធពញមុខររ ន្ិង្តួនាទ៊ីធៅក្ោុង្គ
ណៈក្មាការរំនាញធ្ែើការពភិាក្ា ទទួលបាន្របាក្ហ់្វខ ឬរបាក្់
បំណាែរ់បស់សភា ន្ងិ្មាន្អភយ័ឯក្សិទធិសភា។ ធៅក្មពុជា 
បាន្អាណតតិសមារិក្សភាមាន្វសិមតាភាពជាមយួការបធំពញមុខ
ររស្ថធ្លរណៈជាសក្មា ន្ងិ្ជាមយួមុខររជាសមារកិ្នន្ស្ថា ប័
ន្ដនទធទៀត ធោង្តម មារត៧៩នន្រដា្មានុ្ញ្ា។  

  ហ្វផ្អក្ធលើក្ំណតធ់រតុជាផ្ៃូវការនន្ការបក្រស្ថយបំភៃ៉ឺ
របស់រក្ុមរបឹក្ា្មានុ្ញ្ា  កាលព៊ីនថងទ៊ី ២២ ហ្វខក្ក្េោ នោ  ំ២០០៣ 
ទក្ទ់ិន្ន្ងឹ្បញ្ហា ខាង្ធលើធន្ោះ រក្ុមរបឹក្ា្មានុ្ញ្ាបាន្បក្រស្ថយ
បំភៃ៉ឺោ៉ា ង្ែាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរធលើខៃឹមស្ថរវាក្យខណឌ ទ៊ី១ 
មារត ៧៦ នន្ែាប់្ មានុ្ញ្ា ៖ «វាក្យខណឌ ទ៊ី១ មារត ៧៦ នន្
ែាបរ់ដា្មានុ្ញ្ាថា៖ រដាសភាមាន្សមារិក្ជាតំណាង្រា្សត 
ោ៉ា ង្តិែ ១២០ របូ។ រតង្ធ់ន្ោះ មាន្ន្យ័ថា ោ៉ា ង្តិែណាស់រតូវ
មាន្”សមារកិ្តណំាង្រា្សតែនំ្នួ្១២០របូ ធទើបអាែបធង្េើតរដា
សភាក្ោុង្ន្៊ីតកិាលន្៊ីមយួៗបាន្”។  

 តមវាក្យខណ័ឌ ទ៊ី១ មារត ៨២ រដាសភាធបើក្ក្ែិចរបរុំ
ដំបូង្៦០នថងោ៉ា ង្យូរធរកាយធពលធបាោះធនោ ត ធរកាមការធកាោះរបរុំ 
របស់រពោះមហាក្សរត។ គណៈក្មាា ្ិការជាតិធរៀបែំការធបាោះធនោ ត
បាន្ផ្តល់សុពលភាពដល់ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ តហ្វតប៉ាុធណាណ ោះ ដូធែោោះ

ទំពរ័ ១០ 



 

 
...ធបក្ខរន្ទងំ្ធនាោះមនិ្ទន្រ់តូវបាន្កាៃ យជាសមារិក្តណំាង្រា

្សតធនាោះធទ។ ែំធពាោះវាក្យខណ័ឌ ទ៊ី២ នន្មារត ៨២ខាង្ធលើ បាន្

ហ្វែង្ថា មុន្ចាបធ់ផ្តើមការរររបស់ខៃួន្ រដាសភារតូវរបកាសសុ

ពលភាពនន្អាណតតិរបស់សមារិក្ន្៊ីមយួៗ។ វាក្យខណ័ឌ ធន្ោះ 

សំធៅធៅធលើការរបកាសសុពលភាពនន្អាណតតិរបស់សមារិក្

រដាសភា មនិ្ហ្វមន្របកាសសុពលភាពរបស់តំណាង្រា្សតធនាោះ

ធទ។  

តមវាក្យខណ័ឌ ទ៊ី១មារត ៧៦ ន្ិង្តមវាក្យខណ័ឌ ទ៊ី១ មារត 
៨២ ខាង្ធលើ ការបធង្េើតរដាសភាន្៊ីតិកាលថា៊ី គ៉ឺតរមូវឲ្យ មាន្មាស
រិក្តំណាង្រា្សតោ៉ា ង្តិែ១២០របូ ន្ិង្ធបើក្ការរបរុដំំបងូ្ធរកាម
រពោះរាជា្ិបត៊ីភាពរពោះមហាក្សរត។ ប៉ាុហ្វន្តមនិ្មាន្ មារតណា
មយួែង្អុលបរា ញថា សមារិក្ោ៉ា ង្តិែ១២០របូរតូវហ្វតមាន្
វតតមាន្ ក្ោុង្ក្ែិចរបរុំដបំូង្ធនាោះធទ។ ធន្ោះជាែំណុែហ្វដល មាន្ការ
មនិ្ែាស់លាស់ថា ធតើធន្ោះជាន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីក្ោុង្ការផ្តល់សុពលភាព
ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ តធៅជាអោក្តំណាង្រា្សតឬធទ។ 

មាន្សំណួរធលើក្ធឡើង្ថា ធតើធគរតូវធោោះរស្ថយដូែធមតែធៅ
ធពលធបក្ខរន្ជាបធ់នោ តរតមឹហ្វត ០៤នាក្ម់និ្ទទួលយក្សុពលភា
ព។ រតង្ធ់ន្ោះគ៉ឺបណាត លឲ្យជាបគ់្មងំ្ក្ោុង្ការបធង្េើតរដាសភា ន្ិង្រដា
ភបិាល។ របពន័្ធធន្ោះគ៉ឺ អយុតតិ្មែ៌ំធពាោះគណបក្សជាបធ់នោ ត
ធរែើន្ជាង្ធគធោយស្ថរហ្វតបធង្េើតរោា ភបិាលមនិ្បាន្។ 

ក្ន្ៃង្មក្មាន្ការបក្រស្ថយធោយគណបក្សរបជារន្ក្មពុ
ជាថា មារត១១៨ ន្ិង្ ១២០នន្ែាបធ់បាោះធនោ តធររើសតងំ្ 
តំណាង្រា្សតមាន្ន្យ័ថា ធបើធបក្ខរន្ជាបធ់នោ តមនិ្យក្សុពល
ភាព ធនាោះ គ.រ.ប យក្ អាសន្ៈធៅហ្វបង្ហ្វែក្ឲ្យគណបក្សហ្វដល
មាន្អាសន្ៈក្ោុង្រដាសភា។ 

ែំធពាោះស្ថា ន្ភាពធរកាយការធបាោះធនោ តនោ ២ំ០០៨ ន្ងិ្
២០១៣គណបក្សរបជារន្ក្មពុជា ន្ិង្ធលាក្នាយក្រដាម្ន្ត៊ី រ៊ាុន្ 

ហ្វសន្ ធ្លៃ បប់ាន្រពមាន្គណបក្សរបនងំ្ថា អាសន្ៈរបស់
គណបក្សរបនងំ្ ន្ឹង្រតវូយក្ធៅហ្វបង្ហ្វែក្ឲ្យគណបក្សដនទ 
ធទៀតហ្វដលមាន្អាសន្ៈក្ោុង្រដាសភា ធោយគណៈក្មាា ្កិារជាតិ
ធរៀបែំការធបាោះធនោ ត របសិន្ធបើគណបក្សរបនងំ្ធន្ោះធបាោះបង្ ់
អាសន្ៈរបស់ខៃួន្ ធបើធោង្តមមារត១១៨ ន្ងិ្មារត១២០នន្
ែាបធ់បាោះធនោ តធររើសតងំ្តណំាង្រា្សត។   

ធរកាយធពលធបាោះធនោ តនោ ២ំ០០៨ មាន្ការរពមាន្ែំធពាោះ
គណបក្សសិទធិមនុ្សស ន្ិង្គណបក្សសម រង្សុ៊ី អាែន្ងឹ្របឈម
ន្ឹង្ការបាតប់ង្អ់ាសន្ៈក្ោុង្រដាសភាធោយស្ថរ គ.រ.ប ន្ឹង្យក្
អាសន្ៈរបស់គណបក្សទងំ្ធនាោះធៅ ហ្វបង្ហ្វែក្ឲ្យគណបក្សធផ្សង្
ធទៀតហ្វដលបាន្ជាបធ់នោ ត របសិន្ធបើគណបក្សធន្ោះធ្ែើពរិកាមនិ្
ែូលរមួរបរុំសភាដំបងូ្។ អែ៊ីហ្វដលខុសគ្មោ ែំធពាោះស្ថា ន្ភាពទងំ្ព៊ីរ
ធនាោះ គ៉ឺសរមាបក់ារធបាោះធនោ តនោ ២ំ០០៨ ធបើធទោះប៊ីជា គ.រ.ប 
យក្អាសន្ៈរបស់ គណបក្ស សមរង្សុ៊ី ន្ិង្គណបក្សសិទធមិនុ្សស
ធៅហ្វបង្ហ្វែក្ឲ្យគណបក្សហ្វដលជាបធ់នោ ត ក្រ៏ដាសភាធៅហ្វតមាន្ព
រុបក្សដហ្វដល ធរពាោះ គណបក្សរែ៊ា៊ុន្សិុន្បុិែ ន្ងិ្គណបក្ស
ន្ធរាតតម រណឬទធិ ក្ជ៏ាបធ់នោ តក្ោុង្នោ ២ំ០០៨ផ្ង្ហ្វដរ។ ដូែធន្ោះ
ក្ោុង្ស្ថា ន្ភាពធពលធនាោះ ការហ្វបង្ហ្វែក្អាសន្ៈរបស់គណបក្ស
ទងំ្ព៊ីរមនិ្ធ្ែើឲ្យរដាសភាកាៃ យធៅជារដាសភាឯក្បក្ស។  
ធោយស្ថរសមាព ្ដូែធន្ោះធរើយធទើបគណបក្សសមរង្សុ៊ី បាន្ធ្ែើ
ការសធរមែែូលរមួក្ោុង្សភាន្៊ីតិកាលទ៊ី៤ធៅ ដណំាក្ែុ់ង្     
ធរកាយ។ 

ខុសព៊ីស្ថា ន្ភាពធរកាយធពលធបាោះធនោ តនោ ២ំ០០៨ ធបើ គ.
រ.ប យក្អាសន្ៈរបស់គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិឲ្យគណបក្ស ជាប់
ធនោ ត ធនាោះអាសន្ៈទងំ្១២៣ន្ឹង្បាន្ធៅគណបក្សរបជារន្
ក្មពុជា។ ក្ោុង្ស្ថា ន្ការណ៍ថា៊ីធន្ោះ អោក្ែាប ់ ន្ិង្វាគាិន្គ្មរំទ គណ
បក្សរបជារន្ក្មពុជាបាន្បក្រស្ថយព៊ីការបធង្េើតអាណតតិសភាថា៊ី 
ឬការផ្តល់សុពលភាពដល់អោក្តំណាង្រា្សតបាន្ធក្ើត ធឡើង្តងំ្. 

ទំពរ័ ១១ 



 

 

..ព៊ីធពលធបាោះធនោ តធរើយបាន្ពន្យល់ថា អោក្តណំាង្១២៣នាក្ ់
គ៉ឺរគ្មន្ហ់្វតជាតរមូវការក្ំណតែ់ំន្ួន្ធៅក្ោុង្ែាបធ់បាោះ ធនោ តធទ។ 

នថងទ៊ី២៣ ហ្វខក្ញ្ហា  នោ ២ំ០១៣ គ៉ឺជាការបរធិែឆទនន្ក្ែិច
របរុំដំបូង្នន្ការបធង្េើតរដាសភាន្៊ីតិកាលទ៊ី៥។ វាក្យខណឌ ទ៊ី០១ 
មារត ៨២ រដា្មានុ្ញ្ា នន្រពោះរាជាណាែរក្ក្មពុជាបាន្ហ្វែង្ថា 
រដាសភាធបើក្សមយ័របរុំដបំងូ្៦០នថងោ៉ា ង្យូរ«ធរកាយធពល 
ធបាោះធនោ ត» តមការធកាោះរបរុំរបស់រពោះមហាក្សរត។ ខុមហ្វ្រែល
យល់ថា ជាបធែចក្ធទសធៅមាន្រយៈធរែើន្ក្ោុង្ការអនុ្វតតន្ ៍
មារត៨២ខាង្ធលើ ធរពាោះថា «ធរកាយការធបាោះធនោ ត» គ៉ឺន្ោិយ
ធៅដល់ធពលបញ្ចបក់ារធបាោះធនោ ត ឬធពលរបកាសលទធផ្ល 
ធបាោះធនោ តែុង្ធរកាយ។ ដូែធន្ោះធរកាយធពលធបាោះធនោ តគ៉ឺ ចាប់
តងំ្ព៊ីធរកាយនថងទ៊ី០៨ ហ្វខក្ញ្ហា  នោ ២ំ០១៣ ហ្វដលគណៈ ក្មាា ្ិ
ការជាតិធរៀបែំការធបាោះធនោ តបាន្របកាសលទធផ្លផ្ៃូវការនន្ការ
ធបាោះធនោ តធនាោះ។ ក្ិែចរបរុំរដាសភាដំបូង្ហ្វដលធឆៃើយតប តម
មារត៨២ខាង្ធលើ អាែរតូវបាន្ពន្ារធពលររូតដល់ធដើមហ្វខវែិឆិ
កា។  ការពន្ារធពលធន្ោះគ៉ឺទុក្ធពលធវលាឲ្យគណបក្ស របជា
រន្ក្មពុជា ន្ងិ្គណបក្សសធ្រគ ោះជាតមិាន្ធពលធវលារគបរ់គ្មន្់
ធដើមប៊ីែរចាហ្វសែង្រក្ដធំណាោះរស្ថយរធមាៃ ោះធរកាយការធបាោះ ធនោ ត។ 
មារតែាបខ់ាង្ធលើបាន្សរធសរថា រដាសភាធបើក្សមយ័របរុំ
ដំបូង្៦០នថងោ៉ា ង្យូរធរកាយធពលធបាោះធនោ ត។ ធរកាយ ធពល
ធបាោះធនោ តសំធៅធៅធលើធពលហ្វដលដំធណើ រនន្ការធបាោះធនោ ត
ទងំ្មូលបាន្បញ្ចប ់ មាន្ន្យ័ថា ធរកាយការធបាោះធនោ តទទួល 
បាន្លទធផ្លផ្ៃូវការ មនិ្ហ្វមន្សំធៅធៅធលើធរកាយកាលបរធិែឆទ
ណាមយួហ្វដលបាន្ក្ណំតក់្ោុង្របតិទិន្ធបាោះធនោ តដូែជានថងធបាោះ 
ធនោ តជាធដើមធនាោះធទ។  

ធៅក្ោុង្ក្ិែចរបរុំរដាសភាដំបូង្កាលព៊ីនថងទ៊ី២៣ ហ្វខក្ញ្ហា  
នោ ២ំ០១៣ មាន្ហ្វតធបក្ខរន្ជាបធ់នោ តជាតំណាង្រា្សតែនំ្ួន្ ៦៨
របូមក្ព៊ីគណបក្សរបជារន្ក្មពុជាធទ បាន្ែូលរមួក្ោុង្ក្ែិចរបរុំ
ដំបូង្ធនាោះ ធោយមនិ្មាន្វតតមាន្ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ តជា តណំាង្

រា្សតែំន្ួន្ ៥៥របូរបស់គណបក្សសធ្រគ ោះជាត។ិ  ក្ោុង្ដំធណើ រ
ការធន្ោះ ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត ែំន្ួន្៦៨របូមក្ព៊ីគណបក្ស របជា
រន្ក្មពុជា បាន្កាៃ យជាសមារិក្ជាតំណាង្រា្សតខណៈធពល
ហ្វដលធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត ៥៥របូរបស់គណបក្សសធ្រគ ោះជាត ិ 
មនិ្ទន្ក់ាៃ យជាសមារិក្តំណាង្រា្សតធៅធឡើយធទ។ 

មា៉ាង្វញិធទៀត ធន្ោះបរា ញថា រដាសភារតូវបាន្បធង្េើត
ធោយគ្មា ន្ការែូលរមួព៊ីពរុបក្ស ក្ោុង្ការធឆៃើយតបន្ឹង្មារត០១
នន្រដា្មានុ្ញ្ា ហ្វដលហ្វែង្ថា រពោះរាជាណាែរក្ក្មពុជាតមលទធិ
របជា្ិបធតយយធសរ ៊ីពរុបក្ស។ មា៉ាង្វញិធទៀតការធបើក្របរុំ
បធង្េើតរដាសភាដំបងូ្ធរកាមរពោះរាជា្ិបត៊ីភាពរបស់រពោះមហា
ក្សរត ហ្វដលមនិ្ទន្ម់ាន្ឯក្ភាពជាតិ ដូធែោោះគ៉ឺពិតជាមនិ្បាន្អនុ្
វតតតមមារត០៨នន្រដា្ មានុ្ញ្ា ហ្វដលបាន្ហ្វែង្រតង្វ់ាក្យខណ័ឌ ទ៊ី១
ថា រពោះមហាក្សរតរពោះអង្គជាន្ិមតិតរបូនន្ឯក្ភាពជាត។ិ 

ដំធណើ រការ ន្ិង្ន្៊ីតិវ ៊្ី ៊ីនាធពលបែចុបបន្ោ គ៉ឺពឹង្ហ្វផ្អក្
ទងំ្រសុង្ធៅធលើឆន្ទៈគណបក្សន្ធោបាយហ្វតមយួគត ់ ធរើយ
ក្ោុង្   បរបិទន្ធោបាយរបធទសក្មពុជា គណបក្សន្ធោបាយ
មាន្អំណាែ ន្ិង្មាន្ឥទធិពលក្ោុង្ការរគបរ់គង្ធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត 
ឬតំណាង្រា្សតរបស់គណបក្សខៃួន្។ 

រពោះមហាក្សរតរពោះបាទសធមដែរពោះបរមនាថ ន្ធរាតតម ស៊ីរមុន្៊ី ថតរូប  ជាមយួអោក្
តំណាង្រា្សតគណបក្សរបជារន្ក្មពុជា ធៅខាង្មុខអគ្មររដាសភា ក្ោុង្រារធ្លន្៊ីភោធំពញ 
កាលព៊ីរពឹក្នថង២៣ ក្ញ្ហា  ២០១៣។  
 (RFA/Van Vichar ) 

ទំពរ័ ១២ 



 

 
ការតតងតាំងថ្នោ ក្ដ់ឹក្នា ាំរដឋសភា ន្ងិរាររ ឋ ភិ ល 

 មារត ៨២ថា៊ី នន្រដា្ មានុ្ញ្ា  បាន្ហ្វែង្ថា រដាសភារតូវ
ធបាោះធនោ តោែធ់ោយហ្វឡក្ព៊ីគ្មោ នូ្វរបធ្លន្ ន្ិង្អនុ្របធ្លន្រដា
សភា ន្ិង្សមារកិ្ទងំ្អស់នន្គណៈក្មាការនានារបស់រដាសភា
ធោយមតិភាគធរែើន្ោែខ់ាតនន្ែំន្ួន្សមារកិ្រដាសភាទងំ្មូ
ល។ ែំហ្វណក្ឯមារត ១១៩ថា៊ី បាន្ក្ប៏ាន្ហ្វែង្ថា វររន្មយួរបូ
ក្ោុង្ែំធណាមតំណាង្រា្សតនន្គណបក្សឈោោះធនោ ត ហ្វដលរតូវ
បាន្ចាត ់ តងំ្ធោយរពោះមហាក្សរត តមធសែក្ត៊ីធសោើព៊ីរបធ្លន្
ធោយមាន្ការឯក្ភាពព៊ីអនុ្របធ្លន្រដាសភាទងំ្ព៊ីរ នាសំរការ ៊ី
ហ្វដលជា តំណាង្រា្សត ឬជាសមារិក្តំណាង្គណបក្សធៅក្ោុង្
រដាសភាហ្វដលផ្គូរផ្គង្ឲ្យកាន្ដ់ហំ្វណង្ធផ្សង្ៗ ក្ោុង្រាររោា ភបិាល
ធៅសំុ ធសែក្ត៊ីទុក្ែតិតព៊ីរដាសភា។ ធោង្តមវាក្យខណ័ឌ ែុង្
ធរកាយនន្មារត ៩០ថា៊ី(ព៊ីរ) នន្រដា្មានុ្ញ្ា  បាន្ហ្វែង្ថា រដាសភា
ធបាោះធនោ ត ទុក្ែិតតដល់រាររោា ភបិាលតមមតិភាគធរែើន្ោែ់
ខាតនន្ែំន្ួន្សមារិក្រដាសភាទងំ្មូល។  មារតធន្ោះមាន្ស្ថរៈ
សំខាន្ ់ ណាស់ធដើមប៊ីអនុ្វតតរបពន័្ធសភាន្ិយម។ អណំាែរដា
សភារតូវខាៃ ងំ្ជាង្អំណាែរាររោា ភបិាល។ ធរើយធគរតូវធ្លនា
ឲ្យមាន្ការ ហ្វបង្ហ្វែក្អំណាែឲ្យោែព់៊ីគ្មោ រវាង្រោា ភបិាល ន្ិង្រដា
សភា ធោង្តមមារត៥១ថា៊ីនន្រដា្មានុ្ញ្ា។ 

 ការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្ របធ្លន្ អនុ្របធ្លន្ ន្ិង្
សមារិក្គណៈក្មាការនានា ន្ិង្គណៈរដាម្ន្ត៊ីនន្រាររោា ភបិា
ល ក្មពុជាន្៊ីតិកាលទ៊ី៥ នន្សភាជាតិ កាលព៊ីនថងទ៊ី២៤ ហ្វខក្ញ្ហា  
នោ ២ំ០១៣វញិ ដំធណើ រការនន្ការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្ខាង្ធលើ
មនិ្ អនុ្វតតតមន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីមារត ៨២ថា៊ី ន្ិង្មារត១១៩ថា៊ី នន្រដា្មា
នុ្ញ្ា នន្រពោះរាជាណាែរក្ក្មពុជាហ្វដលបាន្អនុ្មត័ធៅនោ  ំ
១៩៩៣។ ដំធណើ រន្៊ីតិវ ៊្ី ៊ីនន្ការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្របធ្លន្ 
អនុ្របធ្លន្ ន្ិង្សមារិក្គណៈក្មាការនានា ន្ិង្គណៈរដាម្ន្ត៊ី
នន្រារ រោា ភបិាលក្មពុជាន្៊ីតកិាលទ៊ី៥ នន្សភាជាតិ នោ ២ំ០១៣ 
បាន្ធ្ែើធឡើង្តមការធបាោះធនោ តជាក្ញ្ចបធ់ោយធោង្តម

មារត០៤ នន្ែាប់្ មានុ្ញ្ាបហ្វន្ាមហ្វដលបាន្អនុ្មត័ក្ោុង្
នោ ២ំ០០៤។ ប៉ាុហ្វន្តមារត ៣ នន្ែាប់្ មានុ្ញ្ាបហ្វន្ាមបាន្ហ្វែង្
ោ៉ា ង្ែាស់ថា ធគអាែធ្ែើការធបាោះធនោ តជាក្ញ្ចបធ់ដើមប៊ីធររើស
តងំ្របធ្លន្ អនុ្របធ្លន្រដាសភា ក្ដូ៏ែជារបធ្លន្ ន្ងិ្អនុ្របធ្លន្
គណៈក្មាការក្ោុង្ ធពលជាមយួគ្មោ ន្ឹង្ការផ្តល់ធសែក្ត៊ីទុក្ែិតត
ែំធពាោះរាររោា ភបិាល ក្ោុង្ក្រណ៊ី ហ្វដលធឃើញថា ន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីនន្មារត 
៨២ ន្ិង្ ១១៩ ថា៊ី នន្រដា្មានុ្ញ្ាមនិ្អាែសធរមែបាន្។ ដូែធន្ោះ
គណបក្សរបជារន្ក្មពុជាមនិ្អនុ្វតតមារត ៨២ថា៊ី ន្ិង្ ១១៩ថា៊ី 
នន្រដា្មានុ្ញ្ា ធបើ ធទោះប៊ីគណបក្សធន្ោះសន្ាតថា ខៃួន្មាន្
តំណាង្រា្សតរគបែ់ំន្ួន្ក្ត៊ី។ 

 ហ្វផ្អក្តមលទធផ្ៃូវការនន្ការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្
តំណាង្រា្សតហ្វដលរបកាសធោយ គ.រ.ប កាលព៊ីនថងទ៊ី០៨ ហ្វខ
ក្ញ្ហា  នោ ២ំ០១៣ គណបក្សរបជារន្ក្មពុជាទទួលបាន្ែំន្ួន្ 
៦៨ នន្ែនំ្ួន្អាសន្ៈសរបុ ១២៣នន្រដាសភា។ លទធផ្លធន្ោះ
បាន្ បរា ញោ៉ា ង្ែាស់ថា គណបក្សរបជារន្ជាគណបក្ស
ឈោោះធនោ តធរើយទទួលបាន្អាសន្ៈធលើសព៊ីសធមៃង្ភាគធរែើន្
ោែខ់ាត ផ្ង្ហ្វដរ។ បហ្វន្ាមធលើសព៊ីធន្ោះធទៀត ក្ោុង្ក្ែិចរបរុំធបាោះ
ធនោ តធររើសតងំ្ ន្ិង្ផ្តល់ធសែក្ត៊ីទុក្ែិតតខាង្ធលើ គ៉ឺមាន្ែនំ្ួន្គូរ ៉ាុ
មែំន្ួន្ ៦៨ធលើ១២៣របូ ជាសធមៃង្ធលើសមតិភាគធរែើន្ោែ់
ខាតហ្វដលទមទរឲ្យមាន្រតឹមហ្វត៦២របូហ្វតប៉ាុធណាណ ោះ។ ដូែធន្ោះ
ការធបាោះ ធនោ តធររើសតងំ្ របធ្លន្ អនុ្របធ្លន្ ន្ងិ្សមារិក្គ
ណៈក្មាា ការនានា នន្សភាជាតិ ន្ិង្ គណៈរដាម្ន្ត៊ីនន្រាររោា ភិ
បាល ក្មពុជាន្៊ីតិកាលទ៊ី៥ នន្សភាជាតិ គ៉ឺរតូវអនុ្វតតតមន្៊ីតិវ ិ្ ៊ី
នន្មារត ៨២ថា៊ី មារត១១៩ថា៊ី ន្ិង្មារត ៩០ថា៊ី(ព៊ីរ) នន្រដា្មា
នុ្ញ្ា  នន្រពោះរាជាណាែរក្ក្មពុជា។ ការធ្ែើន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីធបាោះធនោ តជា
ក្ញ្ចប ់ ធោយធោង្តមមារត០៤ នន្ែាប់្ មានុ្ញ្ាបហ្វន្ាមនា
ធពលធន្ោះ គ៉ឺធ្ែើឲ្យរដាសភា ន្ិង្រាររោា ភបិាលខែោះន្៊ីតានុ្កូ្ល
ភាពក្ោុង្ដំធណើ រការការរររបស់ខៃួន្។ 

  

ទំពរ័ ១៣ 



 

 

 សរបុមក្ការបធង្េើតរដាសភា ន្ិង្រាររោា ភបិាលន្៊ីតិកាលទ៊ី៥ គ៉ឺមាន្បដវិាទពាក្ព់ន័្ធការអនុ្វតតន្ន៍្៊ីតិវ ិ្ ៊ី មារត៧៦ មារត 
៨២ថា៊ី មារត១១៩ថា៊ី ន្ងិ្មារត ៩០ថា៊ី(ព៊ីរ)។ ការបធង្េើតរដាសភាមនិ្ធគ្មរពតមមារត៧៦ ហ្វដលបាន្ក្ំណតថ់ា រដាសភា រតូវមាន្
សមារិក្តំណាង្រា្សតោ៉ា ង្តិែ១២០របូ ធរពាោះថាធបក្ខរន្ជាបធ់នោ ត៥៥នាក្រ់បស់គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិមនិ្ទន្ ់ កាៃ យជាអោក្
តំណាង្រា្សត។ មនិ្មាន្ន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីែាស់លាស់មយួសត៊ីព៊ីការផ្តល់សុពលភាពធដើមប៊ីហ្វរបកាៃ យធបក្ខរន្ជាបធ់នោ តធៅជា អោក្តំណាង្រា្សត។ 
បហ្វន្ាមធលើសព៊ីធន្ោះធទៀត ការធបាោះធនោ តធររើសតងំ្ថាោ ក្ដ់ឹក្នារំដាសភា ន្ិង្ការធបាោះធនោ តផ្តល់ធសែក្ត៊ីទុក្ែិតតដល់រាររោា ភបិាលមនិ្
បាន្អនុ្វតតតមមារត៨២ថា៊ី ន្ិង្ ១១៩ថា៊ី នន្រដា្មានុ្ញ្ា ហ្វដលតរមូវឲ្យមាន្ការធបាោះធនោ តោែធ់ោយហ្វឡក្ព៊ីគ្មោ ។ ធរើយការអនុ្វតតន្៍
ធន្ោះមនិ្ធគ្មរពតមស្ថា រត៊ីនន្រដា្មានុ្ញ្ា ហ្វដលធផ្លត តសំខាន្ធ់លើការពរង្ឹង្ឯក្ភាពជាតិ ក្ស្ថង្របទសឲ្យធៅជាធកាោះសន្តិភាពធឡើង្វញិ
ហ្វផ្អក្ធលើរបពន័្ធរបជា្ិបធតយយធសរ ៊ីពរុបក្ស ន្ិង្លទធិរបជា្ិបធតយយធសរ ៊ីពរុបក្ស។ បដិវាទនន្ការមនិ្អនុ្វតតតមរដា្មានុ្ញ្ា  ន្ិង្
ែាបធ់បាោះធនោ តធររើសតងំ្តណំាង្រា្សតបាន្នាមំក្នូ្វការខែោះន្៊ីតានុ្កូ្លភាព ឬខែោះភាពរតឹមរតូវតមែាបក់្ោុង្ក្ំរតិ្ងន្់្ ងរ។ 

 
 ពស្រងឹងការស្រតួតពិន្ិតយអាំណាចគ្នោ រវាងគណរក្សកាន្់រ ឋ ភិ ល ន្ិងគណរក្សដស្រៅរ ឋ ភិ លក្ោងុសភា ន្ិងរវាង
រាររ ឋ ភិ ល ន្ិងសភា 
ក្- មាន្អនុ្ស្ថសន្រ៍បស់បន្ទបស់្ថា ន្ភាពអធង្គតការ សង្គមសុ៊ីវលិហ្វដលធសោើរធរមើសក្ោុង្ការហ្វបង្ហ្វែក្ការដកឹ្នាគំណៈក្មាការ

រនំាញសភាទងំ្៩ ហ្វដលក្ោុង្ក្រណ៊ី មាន្រធំរ ើសព៊ីរសំរាបរ់ក្ុមគណបក្សកាន្រ់ោា ភបិាល (បែចុបបន្ោគ៉ឺគណបក្សរបជារន្ក្មពុជា) ន្ងិ្រក្ុម
គណបក្សធរៅរោា ភបិាល (បែចុបបន្ោគ៉ឺគណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ)។ 

រធំរ ើសទ៊ី១៖ គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិរតូវធ្ែើជារបធ្លន្រដាសភា, អនុ្របធ្លន្រដាសភាទងំ្ព៊ីររតូវធ្ែើធោយគណបក្សរបជារន្ក្មពុ
ជា ែំហ្វណក្គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិរតូវរគបរ់គង្/ជារបធ្លន្ទងំ្៤គណៈក្មាការរំនាញ រ ៊ីឯគណបក្សរបជារន្ក្មពុជារគបរ់គង្/ជា
របធ្លន្ទងំ្៥គណៈក្មាា ការរំនាញ។ ផ្ទុយមក្វញិ  

រធំរ ើសទ៊ី២៖ គណបក្សរបជារន្ក្មពុជារតូវធ្ែើជារបធ្លន្រដាសភា, អនុ្របធ្លន្រដាសភាទងំ្ព៊ីររតូវធ្ែើធោយគណបក្ស   ស
ធ្រគ ោះជាតិ ែំហ្វណក្គណបក្សរបជារន្ក្មពុជារតូវរគបរ់គង្/ជារបធ្លន្ែំន្ួន្៤គណៈក្មាា ការរំនាញ រ ៊ីឯគណបក្សសធ្រគ ោះជាតិរតូវ
រគបរ់គង្/ជារបធ្លន្ទងំ្៥គណៈក្មាា ការរំនាញ។ 

អន្ុាសន្៍សស្រមរ់រដឋសភា ន្ិងការតក្ទស្រម្ង់រទរញ្ជា នទៃក្ោងុរដឋសភា  

ទំពរ័ ១៤ 

សមយ័របរំុនន្ការបធង្េើតរដា

សភា ជាធលើក្ដំបូង្ នន្ន្៊ីតិ

កាលទ៊ី៥ ហ្វដលមាន្ហ្វត

សមារិក្សភាមក្ព៊ីគណបក្ស

របជារន្ក្មពុជាែំន្ួន្៦៨ រូប- 

(២៣ ក្ញ្ហា  ២០១៣/ រូបថត

ព៊ី Reuters) 



 

 
ខ- ក្ោុង្ន្៊ីតិកាលទ៊ី៥ នន្រដាសភា នាយក្រដាម្ន្ត៊ី ន្ិង្សមារិក្រាររោា ភបិាលន្ឹង្រតូវមក្ធឆៃើយឆៃង្ោ៉ា ង្សក្មាជាមយួ

តំណាង្រា្សត រសបតមបទបញ្ាតតិ ដូែមាន្ហ្វែង្ធៅក្ោុង្មារតទ៊ី៩៦ រំពូក្ទ៊ី៧ មារតទ៊ី១២១ថា៊ី រពូំក្ទ៊ី១០ នន្រដា្មានុ្ញ្ា  ន្ងិ្មារត
ទ៊ី១ ទ៊ី២ ន្ងិ្ទ៊ី៨ នន្ែាបស់ត៊ីព៊ីការធរៀបែំ ន្ិង្ការរបរពតឹតធៅនន្គណៈរដាម្ន្ត៊ី។ ការមនិ្ធគ្មរព ន្ងិ្មនិ្អនុ្វតតតមមារតខាង្ធលើ 
សមារិក្សភាន្ឹង្ធ្ែើញ្ហា តតិសត៊ី     បធនាទ ស។ ធបើធលើសប៊ីដង្ សមារិក្សភាន្ងឹ្ធ្ែើញ្ហា តតដិក្ការទុក្ែតិតធលើនាយក្រដាម្ន្ត៊ី ឬសមារិក្
រាររោា ភបិាល។ ធរើយធបើធៅបន្តមនិ្ធគ្មរព ន្ងិ្មនិ្អនុ្វតតធលើសព៊ីរបាដំង្ សមារិក្សភាន្ឹង្ពិភាក្ាសំធរែអំព៊ីការដក្ការទុក្ែិតត
ធៅធលើរាររោា ភបិាល ឬគណៈរដាម្ន្ត៊ី។ 

 យន្តការដឹក្នាាំ ន្ិងស្រតួតពិន្ិតយដលើការអន្ុវតតន្៍ក្ិចចសន្ាន្ដោ យអាំព៊ីក្ាំតណទស្រម្ង់ 
គ- បធង្េើតគណៈក្មាការសភាែំរោុះ ឬរក្ុមរបឹក្ាមយួ សត៊ីព៊ីក្ំហ្វណទរមង្ហ់្វដលមាន្សមាសភាពមក្ព៊ីសមារិក្សភាគណបក្ស

របជារន្ក្មពុជា៩របូ ន្ងិ្គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ៩របូ (ក្ោុង្ធនាោះសមារិក្សភាមាោ ក្រ់បស់គណបក្សមក្ព៊ីគណៈក្មាការបធែចក្ធទសរដា
សភាមយួ) ធដើមប៊ីដឹក្នា ំ ន្ងិ្រតួតពិន្តិយធមើលការអនុ្វតតក្ំហ្វណទរមង្ ់ (ក្ិែចរពមធរពៀង្ន្ធោបាយ)។ មាន្របធ្លន្ផ្លៃ ស់ធវន្ត(មយួរត៊ី
មាសមតង្រវាង្គណបក្សរបជារន្ក្មពុជា ន្ិង្គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ)។ 

គណៈក្មាការសភាែំរោុះ ឬរក្មុរបឹក្ាសត៊ីព៊ីក្ំហ្វណទរមង្ម់ាន្សិទធិសធរមែធលើយុតតិស្ថ្សត ន្ិង្អំព៊ីហ្វផ្ន្ការក្ំហ្វណទរមង្ ់ រពម
ទងំ្ធរៀបែំក្ិែចរបរុសំ្ថធ្លរណៈហ្វដលធកាោះធៅរាររោា ភបិាលធរៀង្រាល់មយួហ្វខមតង្ធដើមប៊ីរាយការណ៍អំព៊ីការអនុ្វតតនន្ក្ំហ្វណទរមង្។់ 
អោក្រំនាញការ ន្ងិ្តំណាង្អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិរតូវបាន្អធញ្ជ ើញធដើមប៊ីែូលរមួសធង្េតការណ៍ ន្ិង្ផ្តល់របាយការណ៍ឯក្រារយនន្ការ
វាយតនមៃធលើការអនុ្វតតន្ក៍្ំហ្វណទរមង្ផ់្ង្ហ្វដរ។ 

 វិដាធន្ក្ម្ម រទរញ្ជា នទៃក្ោងុររសរ់ដឋសភា  

ឃ- ការបធង្េើតរក្មុធឡើង្បធញ្ចញមតកិ្ោុង្សមយ័របរុធំពញអង្គ៖ តំណាង្រា្សតមក្ព៊ីគណបក្សតិែជាង្១០អាសន្ៈមនិ្អាែបធង្េើត
រក្ុមបធញ្ចញមតិឯក្រារយធោយខៃួន្ឯង្ ធរើយតំណាង្រា្សតខៃោះរតូវបាតប់ង្សិ់ទធិបធញ្ចញមតិរបស់ខៃួន្ ន្ិង្ខៃោះធទៀតរតូវធៅែូលរមួជា
មយួគណបក្សដនទហ្វដលជាគូររបក្ួតរបហ្វរង្ដធណតើ មអំណាែរបស់ខៃួន្។ ដូែធន្ោះរតូវធ្ែើវធិស្ថ្ន្ក្មារបការ៤៨ថា៊ី (ព៊ីរ) នន្បទបញ្ហជ នផ្ទ
ក្ោុ ង្រដាសភា ធោយអនុ្ញ្ហា តឲ្យគណបក្សហ្វដលទទួលបាន្អាសន្ៈតិែជាង្១០ អាែបធង្េើតរក្ុមបធញ្ចញមតិរបស់ខៃួ ន្បាន្១។ 

ង្. តមាៃ ភាព ន្ងិ្ការែូលរមួព៊ីមាច ស់ធនោ តធៅក្ោុង្គណៈក្មាការរនំាញរដាសភា៖ ការសធង្េតបរា ញថា ការពិភាក្ាធសែក្ត៊ីរពាង្
ែាប/់ធសោើែាបធ់ៅសមយ័របរុំធពញអង្គ គ៉ឺរគ្មន្ហ់្វតជាធវទិកាបរា ញឲ្យលអធមើលហ្វតប៉ាុធណាណ ោះ ធោយរគបរ់ធបៀបវារៈទងំ្អស់រតូវបាន្អនុ្
មត័ជាន្ិែច។ ទងំ្ថាោ ក្ដ់ឹក្នារំាររោា ភបិាល ន្ិង្រដាសភាសុទធហ្វតបាន្ធលើក្ធឡើង្ថា ធសែក្ត៊ីរពាង្ែាប់ៗ រតូវបាន្ពិភាក្ាោ៉ា ង្សុ៊ី
រធរៅធៅក្ោុង្គណៈក្មាការរនំាញរដាសភា មុន្ន្ឹង្ែូលដល់សមយ័របរុធំពញអង្គធដើមប៊ីរដាសភាអនុ្មត័។ ធៅខណៈហ្វដលសមយ័របរុំ
ធពញអង្គធបើក្ទូលាយឲ្យមាន្ការែូលរមួសធង្េតព៊ីមាច ស់ធនោ ត។ ការពិភាក្ាធៅក្ោុង្គណៈក្មាការរំនាញហ្វបរជាការសំរតធ់ៅវញិ ន្ិង្
មនិ្ធបើក្ឲ្យ មាន្ការែូលរមួសធង្េតការណ៍ធៅវញិ។អនុ្ស្ថសន្ ៍ ធសោើ រដាសភាធបើក្ទូលាយឲ្យមាន្ការែូលរមួសធង្េតការរាល់ការ
ពិភាក្ាធសែក្ត៊ីរពាង្ែាប/់ធសោើែាបធ់ៅក្ោុ ង្គណៈក្មាការរនំាញរដាសភា ធដើមប៊ីបធង្េើន្ការែូលរមួរបស់មាច ស់ធនោ តធៅធលើធសែក្ត៊ី
រពាង្ែាប ់ និ្ង្តមាៃ ភាពក្ោុ ង្ការពិភាក្ា។ រដាសភាគួរធបើក្ែំរផ្ង្ហ្វដរឲ្យរបជាពលរដា សង្គមសុ៊ី វលិ ហ្វផ្ោក្ឯក្រន្ និ្ង្ភាគ៊ីពាក្់

ទំពរ័ ១៥ 



 

 
ពន័្ធ ...មាន្លទធភាព ែូលស្ថដ ប ់ និ្ង្/ឬផ្តល់ធោបល់ និ្ង្សក្ខ៊ីក្មាក្ោុ ង្កិ្ែចរបរុគំណៈក្មាការរនំាញន្៊ីមយួៗរបស់រដាសភា
ជាមយួតំណាង្ រាររោា ភិបាល 

ែ. ការទទួលស្ថគ ល់របធ្លន្មាន្ “រក្ុម”គណបក្សរទំស់/ឬគណបក្សធរៅរោា ភិបាល និ្ង្រោា ភិបាល “រសធមាល”របស់រក្ុម
គណបក្សរទំស់។ 

ឆ. រដាសភារតូវបធង្េើន្សមតាភាព និ្ង្ថវកិាសរមាបក់ារោិល័យតំណាង្រា្សតធដើមប៊ីឲ្យបុគគលិក្អាែបំធពញតួនាទ៊ីរបស់ខៃួ ន្ជា
ស្ថព ន្រវាង្របជាពលរដានិ្ង្អោក្តំណាង្រា្សត និ្ង្រួសរុលហ្វក្លមអអាគ្មរការោិល័យតណំាង្រា្សតចាស់ៗធឡើង្វញិ។ 

រ. រដាសភារតូវធបើក្ែំរឲ្យអោក្សធង្េតការណ៍ របជាពលរដា សង្គមសុ៊ី វលិ ហ្វផ្ោក្ឯក្រន្ និ្ង្ភាគ៊ីពាក្ព់ន័្ធមាន្លទធភាព ែូលស្ថត ប់
និ្ង្/ឬអធង្េតកិ្ែចរបរុគំណៈក្មាការរនំាញន្៊ីមយួៗរបស់រដាសភាជាមយួតំណាង្រាររោា ភិបាល 

 វិដាធន្ក្ម្ម លក្ខន្ិតក្ៈតាំណាងរាស្រសត ន្ិងចារ់ដនោ តដស្ររើសតាំងតាំណាងរាស្រសត 
ឈ. ដក្មារត៥ នន្លក្ខន្តិក្ៈតំណាង្រា្សតធដើមប៊ីពរងឹ្ង្អភយ័ឯក្សិទធិសភាក្ោុ ង្ការបធញ្ចញមតិនិ្ង្ការធ្ែើសក្មាភាពការពារ

ដល់របធោរន្រ៍បស់របជាពលរដា។ 

ញ. សមារិក្រដាសភារតូវមាន្ការផ្ដួ ែធផ្ដើម និ្ង្ឆន្ទៈន្ធោបាយក្ោុ ង្ការធ្ែើវធិស្ថ្ន្ក្មាមារត១២០ នន្ែាប ់សដ៊ីព៊ីការធបាោះធនោ ត
ធររើសតងំ្តំណាង្រា្សដ ធដើមប៊ីធ្លនានូ្វឯក្រារភាព និ្ង្អំណាែរបស់សមារិក្សភា បុគគលមាោ ក្់ៗ  ធោយមិន្ែង្សមារិក្ភាពអោក្
តំណាង្រា្សដធៅនឹ្ង្សមារិក្ភាពរបស់គណបក្សន្ធោបាយ។  

 ពស្រងឹងសម្តថភាពដលខាធិការ ឋ ន្រដឋសភា៖ 
ដ. អគគធលខា្ិការោា ន្រដាសភារតូវមាន្យន្ដការែាស់លាស់មយួក្ោុ ង្ការសរមួលដល់ការបញ្ជូ ន្ឯក្ស្ថរនានារបស់របជាពលរដា

ធៅអោក្តំណាង្រា្សដ។  

ឋ. រដាសភាគួរផ្ដល់ធសែក្ដ៊ីរពាង្/ធសោើែាបន់ានាដល់របជាពលរដា ក្ដូ៏ែជាអោក្សធង្េតការណ៍ហ្វដលែង្ប់ាន្ឯក្ស្ថរទងំ្ធនាោះយក្
មក្សិក្ាតមការធសោើ សំុ។ 

ឌ. រដាសភារតូវបធង្េើន្សមតាភាព និ្ង្ថវកិាសរមាបក់ារោិល័យតំណាង្រា្សតធៅតមមណឌ លធដើមប៊ីឱ្យបុគគលិក្អាែបំធពញតួ
នាទ៊ីរបស់ខៃួ ន្ជាស្ថព ន្រវាង្របជាពលរដា និ្ង្អោក្តំណាង្រា្សដ និ្ង្រួសរុលហ្វក្លមអអាគ្មរការោិល័យ  

តំណាង្រា្សដចាស់ៗធឡើង្វញិ។  
ឍ. ម្ន្ដ៊ីនន្អគគធលខា្ិការោា ន្រដាសភាទងំ្អស់រតូវមាន្ររំរអពារកឹ្តយ។ 

 អតាបទធន្ោះ ដក្រសង្ព់៊ី របាយការណ៍លទធផ្ល នន្ការសធង្េត ការោៃ ធំមើលសភា និ្ង្តំណាង្រា្សត /ធបក្ខរន្ជាប់ធនោ ត 
ធៅក្ោុ ង្ឆមាសដបំូង្ នន្រដាសភាជាតិ (ហ្វខក្ញ្ហា  ២០១៣- ហ្វខកុ្មភៈ ២០១៤ )។ 

 ធលាក្អោក្អាែែូលធៅរក្របាយការណ៍ទងំ្រសុង្ធន្ោះបាន្ តមរយៈធគរទំពរ័ www.comfrel.org  

ទំពរ័ ១៦ 



 

 

គណៈក្មាា ្ិការខុមហ្វ្រែល បាន្ធរៀបែំក្ិែចពិភាក្ាតុមូល សត៊ីព៊ី “ការោក្ធ់បក្ខរន្្សត៊ីឈរធ ា្ ោះធអាយបាន្៥០% សំរាបក់ារ
ធបាោះធនោ តធររើសធរ ើសរក្មុរបកឹ្ារារធ្លន្៊ី រក្មុរបកឹ្ាធខតត រក្មុរបកឹ្ារក្ងុ្ រក្មុរបកឹ្ារសុក្ ន្ងិ្រក្មុរបកឹ្ាខណឌ  អាណតតទិ៊ី២ នោ ំ
២០១៤”  ធៅក្ោុង្ធខតតធគ្មលធៅែំន្ួន្ ៥ គ៉ឺ៖  ធខតតក្ពំង្ន់ោ ងំ្ ធខតតក្ពំង្ច់ាម ធខតតតហ្វក្វ ធខតតក្ំពង្់្ ំ ន្ងិ្ធខតតរពោះវហិារ។
ដគ្នលរាំណង 

 បធង្េើន្ែំន្នួ្្សត៊ីជារក្ុមរបឹក្ារារធ្លន្៊ី រក្ុមរបឹក្ាធខតត រក្ុមរបឹក្ារក្ុង្ រក្ុមរបកឹ្ារសុក្ ន្ិង្រក្ុមរបឹក្ាខណឌ សរមាប់
អាណតតិទ៊ី២។ 

 បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លដល់គណបក្សន្ធោបាយ ោក្ធ់បក្ខរន្្សត៊ីឈរធ ា្ ោះធអាយបាន្៥០%សំរាបក់ារធបាោះធនោ តធររើសធរ ើសរក្ុម
របឹក្ារារធ្លន្៊ី រក្ុមរបឹក្ាធខតត រក្ុមរបឹក្ារក្ងុ្ រក្ុមរបកឹ្ារសុក្ ន្ិង្រក្ុមរបកឹ្ាខណឌ  អាណតតទិ៊ី២ នោ ២ំ០១៤ ។ 

 

កិចចពិភាកាតមុលូ”ការោក្ធ់បក្ខរន្្សត៊ីឈរធ ា្ ោះធអាយបាន្៥០% សំរាបក់ារធបាោះធនោ តធររើសធរ ើសរក្មុ

របឹក្ារារធ្លន្៊ី រក្មុរបឹក្ាធខតត រក្មុរបឹក្ារក្ងុ្ រក្មុរបឹក្ារសកុ្ និ្ង្រក្មុរបឹក្ាខណឌ  អាណតតទិ៊ី២ នោ ២ំ០១៤” 

 ធោង្តមរបតទិិន្របស់គ.រ.ប កាលបរធិែឆទនន្ការធបាោះធនោ តធររើសធរ ើសសមារិក្រក្ុមរបឹក្ារារធ្លន្៊ី ធខតត ន្ិង្រក្ុង្ 
រសុក្ ខណឌ  អាណតតទិ៊ី២ ន្ឹង្ចាបធ់ផ្ដើមធៅនថងអាទិតយ ទ៊ី១៨ ហ្វខឧសភា នោ ២ំ០១៤។ 

 ការធបាោះធនោ តធន្ោះ មាន្គណបក្សន្ធោបាយែំន្ួន្ ៥ បាន្ែុោះធ ា្ ោះែូលរមួរបក្ួតរបហ្វរង្ គ៉ឺមាន្គណបក្សរបជារន្ក្មពុ
ជា គណបក្សសធ្រគ ោះជាតិ គណបក្សរ៊ាែុន្សិុន្បុិែ គណបក្សស្ថធ្លរណរដារបជា្ិបធតយយ ន្ិង្គណបក្សសមពន័្ធធដើមប៊ីរបជា្ិប
ធតយយ។ 

 ការធបាោះធនោ តរក្ុមរបឹក្ាថាោ ក្ ់រារធ្លន្៊ី ធខតត រក្ុង្ រសុក្ ខណឌ  ធ្ែើធឡើង្ជាលក្ខណៈអសក្ល គ៉ឺមាន្ហ្វតសមារិក្រក្ុម
របឹក្ាឃំុសរេ ត ់ធៅក្ោុង្តំហ្វណង្ជាង្ ១មុ៉ឺន្ ១ពាន្ន់ាក្ធ់ទ (១១.៤៥៩) ធទើបមាន្សិទធិធបាោះធនោ តធន្ោះបាន្។ 
 សមារិក្រក្ុមរបឹក្ារារធ្លន្៊ី ធខតត ន្ងិ្រក្ុង្ រសុក្ ខណឌ  ហ្វដលរតូវធបាោះធនោ តធររើសធរ ើសសរបុែំន្ួន្ជាង្ ៣ពាន្ ់ ៣រយ
នាក្ ់(៣.៣២៤) ក្ោុង្ធនាោះ មាន្រក្ុមរបឹក្ារារធ្លន្៊ី-ធខតតរិត ៤០០នាក្ ់(៣៩៣) ន្ិង្រក្ុមរបឹក្ារក្ុង្រសុក្ខណឌ រតិ ៣ពាន្ន់ាក្ ់
(២.៩៣១)។ 

ទំពរ័ ១៧ 



 

 
សម្លឹងដម្ើលលទធទលនន្ការដ ោះដនោ ត ស្រក្មុ្ស្ររឹក្ាថ្នោ ក្ដ់ស្រកាម្ជាត ិ

គណៈកម្មា ធិការដ ើម្បើការដ ោះដនោ តដោយដេរ ើ និងយុតតិធម៌្ដៅកម្ពុជា (ខុម្ហ្វ្រែល) ប្រកាន់ជំររ
ម្ិនចូលរមួ្ និងម្ិនគំបំ្រការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹកាថ្នោ ក់ដប្កាម្ជាតិរមួ្ម្មន ការដ ោះដនោ ត
ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ការដ ោះដនោ តប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  អាណតិតរើ២ នោ ២ំ០១៤ ដោយ
ដៅហ្វតរនតចាត់រុកថ្ន ដនោះជាការដ ោះដនោ តហ្វ លម្ិនម្មនតម្មា ភាព និងគា នអតថន័យ។ ប្រព័នធដ ោះ
ដនោ តដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  ដនោះ ម្ិន នឆាុោះរញ្ច ងំភាព

ប្តឹម្ប្តូវកោុងការចូលរមួ្ប្រកួតប្រហ្វជង ដប្រោះលរធផលននការដ ោះដនោ ត ដយើងអាច ឹងមុ្នតាម្រយៈ ការគណនាចំនួនេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុំ
េង្កា ត់ ររេ់គណរកសនើម្ួយៗ។ ជាក់ហ្វេតងណាេ់ការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេ ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  អាណតិត
រើ២ ហ្វ លនឹងប្រប្ពឹតតដៅដៅនងៃ អារិតយ រើ១៨ ហ្វខឧេភា នោ ២ំ០១៤ ម្មនហ្វត ៥ គណរកសនដោ យរ ុដណាណ ោះ  នចូលរមួ្ប្រកួតប្រហ្វជង
ការដ ោះដនោ ត ដរើដ ោះរើជាម្មន ៦គណរកសនដោ យ ហ្វ លម្មនអាេនៈកោុងប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ក៏ដោយ។ 

ម្មនគណរកសនដោ យចំនួន ៥  នចុោះរញ្ជ ើដរកខជនឈរ
ដ ា្ ោះ ដៅតាម្ម្ណឌ លឈរដ ា្ ោះដ ោះដនោ តរមួ្ម្មន គណរកសប្រជា
ជនកម្ពុជា គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ គណរកសរែវ៊ុនេិុនរុិច គណរកស
សាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ និងគណរកសេម្ព័នធដ ើម្បើប្រជាធិរដត
យយ។ គណរកសនដោ យហ្វ លម្មនេម្មេភាពកោុងប្កុម្ប្រឹកាឃុំ
េង្កា ត់អាណតតិរើ៣(រចចុរបនោ)ដនោះ ម្មនចំនួន ៦គណរកស។ គណ
រកសនដោ យម្ួយចំនួន នប្រកាេរញ្ជូ លគោ េប្ម្មរ់ការដ ោះ
ដនោ តដនោះ  ូចជា ប្កុម្ប្រឹកាឃុ ំ េង្កា ត់ររេ់គណរកសេម្រងសុើ និង
គណរកសេិរធិម្នុេសនឹងដ ោះដនោ តឲ្យដរកខជន គណរកសេដ្ង្ករ ោះ
ជាតិ រ ើឯគណរកសជាតិនិយម្ (អតើតគណរកសនដរាតតម្រណឫរធិ) 
និងគណរកសេញ្ជ តិកម្ពុជាម្ិនចូលរមួ្ប្រកួតប្រហ្វជងការដ ោះដនោ ត
ដនោះដរ។ គួរកត់េម្មរ ល់ថ្ន គណរកសសាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ 
ហ្វ ល នចូលរមួ្ប្រកួតប្រហ្វជងការដ ោះដនោ តដនោះម្ិនម្មនេម្មជិក
ប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ដនាោះដរ។ 

តាម្ចារ់ដ ោះដនោ តរចចុរបនោ ដរកខជនហ្វ លម្មនេិរធិឈរដ ា្ ោះ
ដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេ ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក 

ខណឌ  ប្តូវម្មនអាយុចារ់ពើ ២៥នោ ដំ ើងដៅ ម្មនេញ្ជ តិហ្វខារពើ
កំដណើ ត ម្មនដ ា្ ោះកោុងរញ្ជ ើដ ោះដនោ ត ម្មនរើលំដៅកោុងប្ពោះរាជាណា
ចប្កកម្ពុជាម្មនការហ្វតងតាងំពើគណរកសនដោ យហ្វ ល នចុោះ
រញ្ជ ើឈរដ ា្ ោះដ ោះដនោ ត ដៅគណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀរចំការដ ោះ
ដនោ ត។ ការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេ ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកា
ប្កុង ប្េុក ខណឌ  អនុញ្ា តឱ្យគណរកសនដោ យដោេនាដ ោះ
ដនោ តចំនួន ១៥ នងៃ ចារ់ពើដម្ម ង ៦ប្ពឹក  ល់ដម្ម ង ១០យរ់ ហ្វតប្តូវ
 នហាម្ោត់នូវការដប្រើប្ េ់ឧរករណ៍រំពងេដម្ាងចារ់ពើដម្ម ង 
១២នងៃប្តង់  ល់ដម្ម ង ២រដេៀល។ េកម្ាភាពដោេនាប្តូវរញ្ឈរ់ 

២៤ ដម្ម ង មុ្ននងៃដ ោះដនោ ត។ ប្រព័នធដ ោះដនោ តដនោះរញ្ចូ លគោ រវាង
ប្រព័នធអេកលជាម្ួយប្រព័នធ  េម្មម្មប្ត (រញ្ជ ើគណរកសរិរ)។ 

ម្មនហ្វតេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុ-ំេង្កា ត់កោុងមុ្ខតំហ្វណង ជាអងរដ ោះ
ដនោ តេប្ម្មរ់ការដ ោះដនោ តដនោះ។ ដរកខជនដៅកោុងរញ្ជ ើប្តូវ នដប្ជើេ
ដរ ើេដោយគណរកស ហ្វ លម្ិនម្មន      លកខណៈដរើកចំររ ឲ្យម្មន
ការោក់រកយពើដរកខជនខាងដប្ៅ។  

ការចំណាយ និងងវកិាេប្ម្មរ់ដរៀរចំការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេ 
ប្កុម្ប្រឹកាថ្នោ ក់ដប្កាម្ជាតិដនោះ គឺជាការ ខជោះខាជ យងវកិាជាតិ ដប្រោះការ
ដ ោះដនោ តតាម្ប្រព័នធដនោះ ដេាើនឹងការចាត់តាងំ ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ 
ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  ដោយគណរកសនដោ យ។ ជា
ឱ្កាេគណរកសនដោ យអាចោក់ដរកខជនជា្េតើ និងយុវជនឲ្យ
 នដប្ចើនដ ើម្បើជារ់ជាេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកា ងំដនោះ។ ចំនួនអាេនៈ
េម្មជិក ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  
េប្ម្មរ់គណរកសណាម្ួយអាចគណនាដោយដោងតាម្ចំនួន
េម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ននគណរកសដនាោះម្មន។  

តាម្ការរញ្ជ ក់ររេ់ម្្នតើ គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀរចំការដ ោះ
ដនោ ត (គ.ជ.រ) សាថ រ័នដ ោះដនោ តម្ួយដនោះនឹងប្តូវចំណាយងវកិា
ចំនួនជាង ១,៧ លាន ុលាា រ  េប្ម្មរ់ដរៀរចំការដ ោះដនោ ត ដោយ
ម្មនអោកចូលរមួ្ដ ោះដនោ តជាេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់កោុងមុ្ខ
តំហ្វណងេរុររូ ងំប្រដរេចំនួន ១១.៤៥៩នាក់ ដ ើម្បើដប្ជើេដរ ើេ
អាេនៈ ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ ម្មនចំនួន ២៩៣១អាេនៈ 
និងអាេនៈប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ចំនួន ៣៩៣អាេនៈ។ 

 

 

 

ទំពរ័ ១៨ 



 

 

ដោងតាម្រ យការណ៍លរធផលដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់អាណតតិរើ៣ នោ ២ំ០១២ ដចញដោយ គ.ជ.រ  នរង្កា ញថ្ន 
គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាររួល នអាេនៈប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ ៧២.៣៦% (៨២៩២អាេនៈ) ននអាេនៈេរុររូ ងំប្រដរេ ១១៤៥៩
អាេនៈ រ ើឯគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិររួល ន ២៥.៧៩%  (២៩៥៥អាេនៈ) គណរកសរែវ៊ុនេិុនរិុចររួល ន ១.៣២% (១៥១អាេ
នៈ) គណរកសជាតិនិយម្  ររួល ន ០.៤៥% (៥២អាេនៈ) គណរកសេម្ព័នធដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយររួល នចំនួន ០.០៧% (៨អាេ
នៈ) និងគណរកសេញ្ជ តិកម្ពុជា ម្មនចំនួន ១អាេនៈ។  

ប្រព័នឋដ ោះដនោ តអាចឲ្យដគដធែើការគណនា នជាមុ្ននូវលរធផលននការដ ោះដនោ តដប្ជើេ
ដរ ើេប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  នោ ២ំ០១៤។ 

 

លរធផល  ន់ប្រម្មណននការដ ោះដនោ តប្កមុ្ប្រឹកាប្កងុ ប្េុក ខណឌ  

កោុងករណើ គណរកសជាតិនិយម្ ចូលរមួ្ប្រកួតការដ ោះដនោ ត 
ដនាោះលរធផលដធៀរអាេនៈេរុររូ ងំប្រដរេគឺ គណរកសប្រជា
ជនកម្ពុជាររួល ន ២២១៦អាេនៈ គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិររួល
 ន ៦៧៩អាេនៈ គណរកសរែវ៊ុនេិុនរុិចររួល ន ១៩អាេនៈ 
គណរកសជាតិនិយម្  ររួល ន ១អាេនៈ គណរកសេម្ព័នធដ ើម្បើ
ប្រជាធិរដតយយររួល ន ១អាេនៈ គណរកសសាធារណរ ឋប្រជា
ធិរដតយយ ម្ិនររួល នអាេនៈដរ និងដៅេល់ចំនួន ១៥អាេនៈ 
(ដោយម្មនេនាឹកដនោ តដេាើគោ ) ប្តូវដធែើការចារ់ដនោ ត។ 

អាេនៈ ងំ ១៥ ហ្វ លដៅេល់េប្ម្មរ់ដធែើការចារ់ដនោ តម្មន
ដៅកោុងដខតតរនាា យម្មនជ័យ ម្មន២អាេនៈ  កោុងប្េុកប្ពោះដនប្តប្ពោះ 
ដខតត ត់ ំរងម្មនចំនួន ៣អាេនៈ ហ្វ លកោុងដនាោះ ប្េុកឯកភ្ោំចំនួន
១ប្េុកេហ្វងាចំនួន១ និងប្េុកេំដៅលូនចំនួន១ ដខតតកំពង់ចាម្ 
ចំនួន១ ដៅកោុងប្េុកដជើងនប្ព ដខតតកំពង់ធំចំនួន១ ដៅកោុងប្េុក
ប្ សាររលា័ងរ  ដខតតកណាត លចំនួន១ ដៅកោុងប្េុកដកៀនសាែ យ  
ដខតតប្កដចោះចំនួន១ ដៅកោុងប្េុកេំរូរ  ដខតតប្ពោះវហិារចំនួន២ ហ្វ ល
កោុងដនាោះ ប្េុកហ្វតបងម្មនជ័យ ចំនួន១ និងប្េុកប្ពោះវហិារ ចំនួន១  
ដខតតរតនគិរ ើចំនួន១ ដៅកោុងប្េុក នលុង  ដខតតដេៀម្រារចំនួន១ 
កោុងប្េុកេូប្តនិគម្ និងដខតតតបូងឃាុចំំនួន១ កោុងប្េុកពញាហ្វប្កក។  
អាេនៈដៅេល់ ងំអេ់ដនោះ ភាគដប្ចើនគឺចារ់ដនោ តរវាងគណរកស
ប្រជាជនកម្ពុជា និងគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ។ 

ដរើកោុងករណើ គណរកសជាតិនិយម្ដធែើការគបំ្រដៅឲ្យគណរកស
រែវ៊ុនេិុនរុិច  ដនាោះលរធផល នរង្កា ញថ្ន គណរកសប្រជាជន
ររួល ន ២២១១អាេនៈ ងយចុោះចំនួន ៥អាេនៈ គណរកសរែវ៊ុ
នេិុនរុិចររួល ន ២៦អាេនៈ ដកើនដ ើងចំនួន ៧អាេនៈ គណ
រកសេដ្ង្ករ ោះជាតិររួល ន ៦៧៩អាេនៈ ដោយម្ិនម្មនអែើហ្វប្រ

ប្រួល និងគណរកសេម្ព័នធដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ ររួល ន១អាេ
នៈ រ ើឯគណរកសសាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ ម្ិនររួល នលរធ
ផលអែើ ងំអេ់ ជាម្ួយអាេនៈដៅេល់ចំនួន១៤ ហ្វ លប្តូវដធែើការ
ចារ់ដនោ តរវាងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ 
ហ្វ លម្មនេដម្ាងដនោ តដេាើគោ ។ 

ម្មនការហ្វប្រប្រួលលរធផលតិចតួចរំផុតេប្ម្មរ់គណរកស
ប្រជាជនកម្ពុជា គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ គណរកសរែវ៊ុនេិុនរុិច និង
គណរកសេម្ព័នធដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ ប្រេិនដរើប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់
ររេ់គណរកសជាតិនិយម្ដ ោះជូនឲ្យគណរកសចូលរមួ្ការប្រកួត
ប្រហ្វជងណាម្ួយ។  េម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាគណរកសជាតិនិយម្ដនោះ 
អាចដ ោះដនោ តឲ្យគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ ដប្រោះថ្នេម្មជិកគណរកស
ដនោះ នប្រកាេកោុងកម្ាវធិើវរិយុ  នអំរវនាវឲ្យអងរដ ោះដនោ តហ្វ ល
ជាេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុ-ំេង្កា ត់ររេ់ខាួន ឲ្យដ ោះដនោ តគបំ្រគណ
រកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ។ 

ដរើកោុងករណើ គណរកសជាតិនិយម្ដធែើការគបំ្រដៅឲ្យគណរកស
េដ្ង្ករ ោះជាតិ ដនាោះលរធផល នរង្កា ញថ្នគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា
ររួល ន ២២០៨អាេនៈ គណរកសរែវ៊ុនេិុនរុិច  ររួល ន 
១៩អាេនៈ គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិររួល ន ៦៩០អាេនៈ និង
គណរកសេម្ព័នធដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ ររួល ន ១អាេនៈ រ ើឯ
គណរកសសាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ ម្ិនររួល នលរធផលអែើ
 ងំអេ់ ជាម្ួយអាេនៈដៅេល់ចំនួន ១៣ ហ្វ លប្តូវដធែើការចារ់
ដនោ តរវាងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ 
ហ្វ លម្មនេដម្ាងដនោ តដេាើគោ ។ 

 

ទំពរ័ ១៩ 



 

 

ដ ោះរើជាោ ងណាក៏ដោយ ដនោះប្គន់ហ្វតជាការ  ន់ប្រម្មណ និងដលើកជាករណើ ហ្វ លអាចដកើតម្មន  ូចកោុងករណើ ខាងដលើហ្វតរ ុដណាណ ោះ លរធផល
ជាក់ហ្វេតងវាេថិតដៅដលើេម្មជិកប្កុម្ប្រឹការរេ់គណរកសនិម្ួយៗ ដធែើការដប្ជើេដរ ើេ ដោយអាចម្មនករណើ ដប្ចើនជាងដនោះដរៀត ូចជា ប្កុម្
ប្រឹកាខាួនឯង ម្ិនដ ោះឲ្យគណរកសខាួន ឬប្តូវ នគណរកសដផសងរិញរឹកចិតតហ្វ លជាដរតុនាដំអាយលរធផលររេ់គណរកសខាួនខុេពើការរពំងឹ
រុក។ 

តរាង្បា៉ា ន្រ់បមាណែនំ្នួ្អាសន្ៈរក្មុរបកឹ្ារារធ្លន្៊ី ធខតត រក្មុរបកឹ្ារក្ងុ្រសុក្ខណឌ  

លរធផល  ន់ប្រម្មណននការដ ោះដនោ តប្កមុ្ប្រឹការាជធានើ ដខតត 

ខុម្ហ្វ្រែលក៏ នដធែើការគណនា រកចំនួនអាេនៈប្កុម្ប្រឹកា
រាជធានើ ដខតត កោុងការដ ោះដនោ តអាណតតិរើ២ នោ ២ំ០១៤ ខាងមុ្ខ 
 ូចលរធផលហ្វ ល នរង្កា ញកោុងតារាងខាងដលើផងហ្វ រ។ លរធផល
ននការគណនារកចំនួនអាេនៈប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត  នរង្កា ញ
ថ្ន គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាររួល នអាេនៈ ៧៧.៦១% (ដេាើ 
៣០៥អាេនៈ) ននអាេនៈេរុររូ ងំប្រដរេ ចំនួន ៣៩៣ រ ើឯ
គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិម្មនចំនួន ២១.៨៨% (ដេាើ ៨៦អាេនៈ) 
គណរកសរែវ៊ុនេិុនរុិច ររួល នចំនួន ០.៥១% (ដេាើ ២អាេនៈ) 
រ ើឯគណរកសជាតិនិយម្ គណរកសេម្ព័នធដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ
ជាម្ួយ និងគណរកសសាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ ម្ិនររួល ន
អាេនៈប្កុម្ប្រឹការាជធានើដខតតកោុងដខតតណាម្ួយដនាោះដរ។ លរធផល
 នរង្កា ញដរៀតថ្ន គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា ររួល នអាេនៈ
ជាម្ធយម្ ៧៩.៣៤% និងអាេនៈហ្វ លររួល នតិចរំផុតកោុងដខតត
គឺ ៥៧.១៤% ។ 

ដរើកោុងករណើ ប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់គណរកសជាតិនិយម្  ដ ោះ
ដនោ តគបំ្រ  គណរកសដផសងវញិ លរធផល នរង្កា ញឲ្យដឃើញថ្ន 

គណរកស ងំអេ់ម្ិនម្មនអែើហ្វប្រប្រួល ដប្ចើនដរេប្ម្មរ់អាេនៈហ្វ ល
ររួល ន រ ុហ្វនតេប្ម្មរ់េដម្ាងគបំ្រដធែើឲ្យម្មនការហ្វប្រប្រួល។  

ដ ោះរើគណរកសរែវ៊ុនេិុនរុិច គណរកសជាតិនិយម្ និងគណ
រកសេម្ព័នធដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ ចូលគបំ្រដៅខាងគណរកសណា
ម្ួយ អាចជាគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា ឬគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ ក៏
លរធផលអាេនៈររេ់គណរកស ងំពើរដនោះ ម្ិនម្មនអែើហ្វប្រប្រួល
ដប្ចើនដនាោះហ្វ រ។ ម្ ាងដរៀត លរធផលជាក់ហ្វេតងវាអាចម្មនការហ្វប្រ
ប្រួល ដរើេិនជាប្កុម្ប្រឹការរេ់គណរកសខាួនម្ិន នដ ោះដនោ តឲ្យ
ប្កុម្ប្រឹការាជធានើដខតតររេ់ខាួន ឬប្តូវ នអោក នររិញរឹកចិតត។ 

លរធផលដ ោះដនោ តដនោះក៏អាចហ្វប្រប្រួលដោយសារភាពម្ិន
ប្រប្កតើ  ូចជាការរ ុនរ ងរិញេនាឹកដនោ ត    ផតល់េម្មា រៈ ងវកិា ឬ/
និង គប្ម្មម្ កតួនារើ ឬផតល់តួនារើ ការតប្ម្ូវឱ្យអងរដ ោះដនោ តដធែើ
េម្បង ឬេចាច ប្រណិធាន េនាដ ោះដនោ តជូនគណរកសររេ់ខាួន
កោុងអំ ុងដពលដ ោះដនោ តប្កុម្ប្រឹការាជធានើដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង 
ប្េុក និងខណឌ  ជារដងែើ ខុេចារ់ដ ោះដនោ តកម្ពុជា  និងខុេដគល
ការណ៍េកលនន ការដគរពឆនាោះដោយដេរ ើររេអ់ោកដ ោះដនោ ត។ 
គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា នយកចិតតរុកោក់ជាម្ួយេម្មជិក ប្កុម្

ទំពរ័ ២០ 



 

 
ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ររេ់ខាួន មុ្នការដ ោះដនោ តដនោះខុេពើធម្ាតា ដោយេនាឲ្យងវកិាចំនួន ១លាន៣មុ្ឺន ុលាា រេប្ម្មរ់េម្មជិកប្កុម្
ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ររេ់ខាួនេរុរចំនួន ៨២៩២នាក់។ 

ខុម្ហ្វ្រែល េូម្ផតល់អនុសាេន៍ថ្ន គួរហ្វតដធើែវដិសាធនកម្ាចារ់ដលើប្រព័នធដ ោះដនោ តអេកលដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត និង
ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  ដោយោក់រញ្ចូ លជាម្ួយការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ កោុងនងៃដ ោះដនោ តហ្វតម្ួយ ដោយឲ្យម្មន
េនាឹកដនោ តខុេគោ  និង/ឬោ ងដហាចណាេ់ប្រព័នធដ ោះដនោ តដនោះគួរប្តូវ នដរើកចំរររដងាើនការចូលរមួ្ និងម្មនតម្មា ភាពឱ្យ នដប្ចើន 
ដោយរដងើានអងរដ ោះដនោ ត និងអោកដ ោះដនោ តរមួ្ម្មន អងរវជិាជ ជើវៈ តំណាងកេិករ តំណាងកម្ាករ និងតំណាងប្គូដពរយជាដ ើម្។ល។ 

កោុងករណើ ដ ោះដនោ តដោយផ្ទា ល់ពើប្រជាពលរ ឋ ប្កុម្ប្រឹកាថ្នោ ក់ដប្កាម្ជាតិដនោះគួរម្មនេិរធិអំណាចដប្ជើេតាងំអភ្ិ ល និងេម្មជកិ
គណៈអភ្ិ លររេ់ខាួន។ 

ទំពរ័ ២១ 

ការផាយសបមែងសងគមសុីវិលជាយនតការ

មយួប ើមបីអបរំ់អោកបបាោះបនោ ត អនញុ្ញា តិឲ្យ 

មាច សប់នោ តបានបបចចញមតិបោបលព់ី

បញ្ញា នានារុំវិញ ំបណីរការបបាោះបនោ ត 

និងនបោបាយ!! 

ក្មាវ ិ្ ៊ីវទិយុនន្ការផ្ាយសធមៃង្សង្គមសុ៊ីវលិ ធរៀង្រាល់់រពឹក្ ចាប់ព៊ី
ធមា៉ា ង្៧:៣០-៨:៣០ តមរយៈវទិយុសំបុក្ឃាុ ំ FM 105 Mhz៖ 
-ថ្ងៃចន្ទ ន្ិង អង្គា រ ៖ ក្មាវ ិ្ ៊ី “សធមៃង្មាច ស់ធនោ ត” 
-ថ្ងៃពុធ  ៖ ក្មាវ ិ្ ៊ីសិទធិមនុ្សស របស់សមាគមអាដរុក្ 
-ថ្ងៃព្ពហស្បត្តិ៍ ៖ ក្មាវ ិ្ ៊ី “្សត៊ីអាែធ្ែើបាន្”   
-ថ្ងៃសុ្ព្រ  ៖ ក្មាវ ិ្ ៊ី “ោៃ ធំមើលរបចាសំបាត រ៍” 
-ថ្ងៃសៅរ៖៍ រម្មវធិី “ធៅ ឬមនិ្ធៅ” (យុវរន្ ន្ិង្ន្ធោបាយ) 
 
ទូរស័ពទសរមាបែូ់លរមួ៖ ០២៣ ៨៨ ៥៧ ៤៥/ ០១២ ៤៣ ៣៤ 
៣៧ ន្ិង្ ០១៦ ៥៤ ៤៣ ៩៨ 



 

 ទំពរ័ ២២ 

 

អាសយដ្ឋា ន  ៖ ផ្ទះលេខ ១៣៨ ផ្លូវលេខ ១២២ 
សង្កា តទ់កឹេអក១់ ខណ្ឌ ទេួលោក រាជធានភី្នលំពញ 

ទូរស័ពទលេខ  ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ 

ទូរសារ   ៖ ០២៣ ៨៨៣ ៧៥០ 

អ មី ៉ែេ  ៖ comfrel@online.com.kh 

លេហទពំរ័ ៖ www.comfrel.org 

 

គណៈកមមការ ្ពតឹិតប្ត អោកឃ្ែ បំមលី 

១. លោក គល ់រញ្ជញ   ទបី្រកឹាលោរេ់ 

២. លោក សនួ្ យធុា  ទបី្រកឹាច្បារ ់

៣. លោក សងួ ដសឿន្ ទបី្រកឹារលច្បេកលទស  

៤. លោក Rob Savage  អនកនពិនធ នងិអនកថតររូ  

៥. កញ្ញា  ដភាគ ស្រស៊ីដពស្ររ  រច្បនាប្ពតឹតរិប្ត នងិការផ្ាយ 

៦. លោក Rob Savage  អនកនពិនធ នងិអនកថតររូ  

៧. លោក សុនិ្ ទតិយស៊ីហា លេខាអនកនពិនធ នងិថតររូ 

៨. លោក មស ដសរ ៊ីដាភណឌ  លេខាអនកនពិនធ នងិថតររូ 

 

 

បសចក្តតរនូ ណឹំង 

 រពឹតតិបរត អោក្ោៃ ធំមើល ផ្លិតធឡើង្ ធដើមប៊ីបំធពញែធនាៃ ោះ

ពត័ម៌ាន្រវាង្របជាពលរដាជាមាច ស់ធនោ ត និ្ង្អោក្តំណាង្រា្សត អោក្

ដឹក្នា ំ ហ្វដលពាក្ព់ន័្ធនឹ្ង្ការែូលរមួស្ថា បនា និ្ង្អភវិឌឍន្ស៍ង្គម

របជា្ិបធតយយធៅក្មពុជា។ 

 របសិន្ធបើធលាក្ អោក្នាង្ ក្ញ្ហា  មាន្សំណូមពរ ឬ

បំណង្ែូលរមួធោបល់ ឬធសោើសំុរពឹតតិបរត និ្ង្ឯក្ស្ថរធផ្សង្ៗហ្វដល

ផ្លិតធឡើង្ធោយ ខុមហ្វ្រែល សរមាបរ់ក្ាទុក្ ឬសិក្ារស្ថវរជាវ 

សូមទំនាក្ទំ់ន្ង្មក្ការោិល័យខុមហ្វ្រែល ឬែូលធៅកាន្ប់ណាត ញ

ផ្សពែផ្ាយសង្គម របស់ខុមហ្វ្រែល មាន្ដូែជា ធគរទំពរ័ 

(www.comfrel.org) ហ្វរែសប៊ាុក្ បៃុក្ ឬអាស័យោា ន្ដូែបាន្ ផ្តល់

រូន្ធន្ោះ ធយើង្ខាុ ំនឹ្ង្ធោោះរស្ថយរូន្រាល់បញ្ហា របស់ធលាក្ អោក្នាង្ 

ក្ញ្ហា  ធោយធមរត៊ីភាព។ 

សូមអរគុណ ! 

COMFREL: www.comfrel.org; www.facebook.com/cvv.org; 
www.facebook.com/comfrel.org; www.ustream.tv/channel/comfrel 
or www.youtube.com/user/comfrel or twitter: @comfrel 
CVV:  www.cambodianvotervoice.org; www.facebook.com/cvv.org; 
www.youtube.com/user/CambodianVoterVoice; and twitter.com/
CamVoterVoice 
 
 

ទំពរ័ ២២ 

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


 

 


