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ណប្ចីភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៦  ែខតបណ ឆ� ២ំ០១៥ 

េសចក�ី្របកសពត័៌មាន 
ស�ពី ី

បាយកណ៍សេង�បៃនកឃា� េំមើលដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទំ១ី ៃននីតកិលទ៥ី 
 

ចបោពីែខផីំ ឆ� ២ំ០១៤ នក្ប្ពឹាតេទកបផោកកដផសនចទ្តចោេពញេុញ េលបន់ចនកែបចែចប 

ិំណចប��ចកកដផសកវចគណបប្្បូបចបតា�ូ ចនចគណបប្ផេាង� ាូាន ចនចនកទទនុយ� ោុគណៈបប្្បឆចំ

ែកុនចអផចៈប��ចកកដផស។ នកផេច�ាេេញថ នចផបត�សពកបផោកកដផស ចនចាំណចណាផតុ ង្ បេផកូចត�ច

េ្ចច ភបោទចនកបំេពញាន�ទីកបផោគណៈបត�នកបំ�ញប��ចនកផនកេកញេសុផនបនបណបកសដ ភនបុ។ ូតន� េចា 

ាន�ទីកបផោាំណចណាផតប��ចបនចចិចតណគតច ៍ ចនចនកច�ាត៏ុ សដ ច  នកច�ាេទតណ� ុបន់ចនកេបចេឡចផចែកក។ លច

េ្នតូកបនកណ៍កបេេញចំណ� ចផំលចោម ចនចផ� ោុិច�យផច។៍ 

នកខ�ាានរ សព ចនចខ�ាចីានី និ ៃីចនករ ផោបត៏កាណំចណាផត នករ ផោបត៏កបប� ីគណបប្េសគណបប្ចេេបៈ 

ច្បោបក៏់ចូចីានី និ េីបាេឆ� ា�តនចបចចចង�ុបង ញ� បប�ាតនិំពីចាីនី និ ីៃចនករ ផោបត៏កេបបេបចូបោេឆ� ាេនកំណបោនុ

ែកុគណៈបន� ិននកូានេកៀបចំនកេបាេឆ� ា (គ.ប.ប) ្បនផេបបេបចូបោេឆ� ាូាំណចណាផតេ�ាេទ� ក៏េច�ានក

ិច�ីាតចក៍បផោ� គ.ប.ប� បចរចតប� ប��ចនក្បនផេសាក៏កេបបេបចូបោេឆ� ាូាណំចណាផត� ូនកិច�ីាតចេ៍ស� ច

ានរ សពេស «យត�ខីរនចផ�ំ្បោូ ្ុបេណ៍ិប្កពីផនបនបកកដផស» ែកុយ្កណបច នច ផោេឆ� ា

តណ� ុចីតនមតនចទទនុបចពនាន៌ច។  

គណបប្ចេេប ែាចែាកប សបោ ចនចេិ�នករ ផោបត៏កាំណចណាផតេនប��ចបប� ីកបផោគណបប្ចេេប�

ចនចថ� បោកឹប�កំកដផស� ាិច�្ប្ចកកដផសដ េិ�េឡច� េសតនចនចានរ សព� ចនចតនចនចចាីនី និ ីច្ផោ្ផោ។� នកខ�ា

ានរ សព� បច�តំបច៏ីនក រ្ បោច�ាផនទ�ន� ចនចិំណចិ�បាំណចណាផត ែាបចផតុ ោិំណចេយ ចិំេិចក ោុគណបប្

ចេេប ាថ� បោកឹប�ដំ។ 

បកណីេចាបចេបាេឡចចំេេាគណបប្្បូបចបតា�ូ�េនកំណបោនុ គ.ប.ប�្បនផេបបេបចូបោេឆ� ាូ

ាំណចណាផតក៏ចូបកណីេ្ប�កច� ី�ច�ចនចេ្ប�ល�ច�នយ ចី ចនចបកណីេសាក៏កេ្ប�ផត� កច �្�ីបំចនផេ្ប�គន�

ប�ចេកឿច�ូិ�បាំណចណាផតតណ� ុបំពចោចតៃចគណបប្ផេាង� ាូាន។ 

នក្ប្ពាឹតេទកបផោកកដផស ចនចផបត�សពិ�បាណំចណាផត កនតភចំនក្បប�េំពញិច�កកដផសប��ចកណំបោនុ

� ចចាី។ច�ប៏ុៈ  ចបោពែីខប�� �ឆ� ២ំ០១៣�ក ោុែខបប�ស�ឆ� ២ំ០១៤�ាំណចណាផតគណបប្្បូបចបតា�ូបចេកៀប

ចំនក្ប្ពឹាតេទៃចកកដផស� ចនចេកៀបចំនកកឹប�បំ��ចកកដផសភចំិផោ� ភចំ្ប្ច� ិច�្ប្ចកកដផស� ចនច្ប្ចគណៈ

បត�នកបំ�ញភចំ៩។  

េនប��ចបនចច្បប�ំកកដផសកំប៏ច នុពីៃថ�ទី២៣� ែខប�� � ឆ� ២ំ០១៣� នចែាេបបេបចូបោេឆ� ាូាំណចណាផត

ចំចនច៦៨កប៏ តបពគីណបប្្បូបចបតា�ូេទ� បចច៏ុកនតប��ចបនចច្បប�ំកំបច៏េ�ា េសតនចនចីាតនចេបបេបចូបោ

ទស
្សនៈស

ស័
យ៖យេដ ម្បី ឱ្

យេ
រេបាះេ

សះតសស័
យតដន

័យ ែេល
័
ន
 កប

ន័យយ
លក ែេះ័

ឱ�
យ

Vision:  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
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េឆ� ាូាំណចណាផតចំចនច៥៥កប៏កបផោគណបប្ផេាង� ាូាន។� �ប��ចកំេណ កនកេចា� េបបេបចូបោេឆ� ា�ចំចនច៦៨កប៏តប

ពីគណបប្្បូបចបតា�ូ� បចនរ ូផនបនបូាំណចណាផត ខណៈេពុែកុេបបេបចូបោេឆ� ា៥៥កប៏កបផោគណ

បប្ផេាង� ាូាន  តនចភចោនរ ូផនបនបាំណចណាផតេនេឡេទ ែកុតនច្ផបន្្ ៧៦ ៃចកកដិត�ច�ប� ែចចថ 

កកដផសនចផនបនបាណំចណាផតេយ ចានច១២០កប៏។ 

កកដផស ្ាតីបចបេច�ាេស� ចនកច៏ុកនតពីពល�បប្� ប��ចនកេុរាបចឹចន្្០១ ចនចន្្០៨ ៃច

កកដិត�ច�ប� ែកុែចចថ�្ពាណូណច្បបតា�ូ្តុទ�ន្ បូិនបេារេផកពីល�បប្។� 

ប��ចកៈេពុេ�ាែកក េផចបតី្េចច្បោផំលចោមតនចំចនច ្ាតីបចិច�តនាេផ�កែាតនចនចនកពនសប�ពី

ផំណបោិ �បាំណចណាផតេនប��ចបនចច្បប�ំកបផោកកដផស។ ូបោែផតច េនប��ចបនចច្បប�ំកកដផសចបោពីែខត�ី ក ោុែខតនថ�� 

ឆ� ២ំ០១៤ នកផេច�ាេេញថ ប��ចចំេណតេផចបតី្េចច្បោចចំនច៨1 នចែាេផចបតី្ េចច្បោចចំនច២2 ្ាតីបចិ�ប

ាំណចណាផតេឡចបេបចញតាន េលនកបេបចញតានេ�ាបច្ាឹតែា១ន្្ ប��ច១បំព៏បែាបយ�េណា ា។ ទច�ឹតចចឹេចា 

កកដផសបប់ចិច�តនាច្បោចចំនច៣ ភបោទចី នផនា�្នក។ ណបកសដ ភនបុ�ចនចកកដផសសបបប្តនចបចផ្ព�ផ��ចនច

េបបឱរយ្កណបចបចពនចនារ� ចនចច៏ុកនតផត ោុេេប ោុ� ត�ចចឹចបប�៏ ចេទក ោុកកដផសពនសប�� ចនចិច�តនា។� ត។យច

េទៀា�នកិច�តនាេ�ាតនចនចនកច៏ុកនតពី្បរតាណំចណាផតគណបប្្បឆចំ។ 

នក្ប្ពឹាតេទៃចនក្បប�េំពញិច�កកដផស ែកុនចទ្តចោេពញេុញពីគណបប្្បូបចបតា�ូ ចនចគណ

បប្ផេាង� ាូានៈ ចបោពីែខផីំ ឆ� ២ំ០១៤ កច�ផតានច�កឹប�ៃំចកកដផស�្ប្ច ិច�្ប្ចភចំ២ៃចកកដផស កនតភចំ

គណៈបត�នកិចនៃាចត�៍្ប្ច�ចនចិច�្ប្ចភចំ១០�ៃចគណៈបត�នកបំ�ញ��កបផោកកដផស�គគ្ាតីបចបេច�ា�ចនច

ែបចែចបិំណច� ប��ចចំេណតគណបប្ភចំពីកែកុនចអផចៈប��ចកកដផស។� ្ប្ច� ចនចិច�្ប្ចទី២ៃចកកដផស�

កឹប�េំសគណបប្្បូបចបតា�ូ� េលិច�្ប្ចទី១�កឹប�េំសគណបប្ផេាង� ាូាន។� គណៈបត�នកបំ�ញ

ែកុគណបប្្បូបចបតា�ូេិ�ូ្ប្ច�ចនចូេុលិននកេ�ា� កនតនច�គណៈបត�នកទី២�គណៈបត�នកទ៤ី�គណៈ

បត�នកទី៥� គណៈបត�នកទី៦� ចនចគណៈបត�នកទ៩ី។� ចំែណបសគណៈបត�នកបំ�ញែកុកឹប�េំសគណបប្

ផេាង� ាូានេិ�ូ្ប្ច ចនចូេុលិននកកនតនចក៏ចូ�គណៈបត�នកទី១�គណៈបត�នកទី៣�គណៈបត�នកទ៧ី�គណៈ

បត�នកទី៨�ចនចគណៈបត�នកទី១០។ 

ប��ចកៈេពុពីែខផីំ ក ោុែខិ�៏ ឆ� ២ំ០១៤ នក្បប�ំេពញិច�កកដផសនចចំចនច១១េ ុប េផចបតី្េច/

េផចបតីេផ�ច្បោចចំនច៧� ្ាតីបចកកដផសបតបពនសប�� ចនចិច�តនា� ប��ចេ�ាកនតនច� ី នេយិចបត�ច្បោចំចនច៣ច្បោ�

                                                      
1 ១.ច្បោផតីពីនកិច�តនា ោុ្ពតេ ុពនិីយកៃចិត�ច�ប�អយ ច ផតីពីចតនកេសា្យបេនរ ា,� ២.ច្បោផតីពីនកិច�តនា ោុ្ពតេ ុបនចច្ពត

េ្ពពចផតីពីប�ព�ផនទ�ន� ចនចិភនសបផនទ�នកបផោផនគត្បូូានអផ�ីអេគ�,៍� ៣.ច្បោផតីពីនកិច�តនា ោុ្ពតេ ុបនចច្ពតេ្ពពចអយ ចផតីពីគ, 

៤.ច្បោផតីពីនកិច�តនា ោុ្ពតេ ុនកផ�ំច៏ុកនតូសគីលាាេុខីកបផោ្ពាណូណច្បបតា�ូេនប��ចពនិីយកៃចី នេយិចបត�េ ុិច�ផ�� ិចតកូាន
ផតីពីយតប�បត�� ចនចផ�ខក�តចីបត�ចីានី និ ីគ,� ៥.ច្បោផតីពីនកិច�តនា ោុ្ពតេ ុបនចច្ពតេ្ពពចផតីពីនកបន�� េទី នញេទតបែផ�ប�ាតនិតប៌��ច

ី នផនកកដប្េីណី កវច្ពាណូណច្បបតា�ូ�ចនចយ្កណកកដផច�តចនតេីៀាណត,�៦.ច្បោផតីពីនកិច�តនា ោុ្ពតេ ុផច�នផ�� ផតីពីបា។

បនចកវច្ពាណូណច្បបតា�ូ� ចនចយ្កណកកដផច�តចនតេីៀាណត,� ៧.ច្បោផតីពីនកិច�តនា ោុ្ពតេ ុែផចនក�ទ�យាផតិ ភនី ឌ្ច៍ូ ាន�

២០១៤-២០១៨�ចនច៨.ច្បោផតីពីនក្�ណយ បោកច។ 
2 ១.ច្បោផតីពីនកិច�តនា ោុ្ពតេ ុែផចនក�ទ�យាផតិភនី ឌ្ច៍ូ ាន�២០១៤-២០១៨�ចនច២.ច្បោផតីពីនក្�ណយ បោកច។ 
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ាី នេយិចបត�កកដិត�ច�ប� �ចនចបទប�� ៃផ�ប��ចកកដផសូេកតដ�ិច�តនាេផចបតី្េចច្បោចំចនច២ច្បោ�ាច្បោផតីពីថី ននូាន
្គបោ្ គចឆ� ២ំ០១៥�ចនចច្បោផតីពីចណចកផរ៏ីេបដ�ចនចនកផត ោុផចច បនចេ ុបនចច្ពតេ្ពពចចំចនច២។ 

េផចបតី្េចច្បោផតីពីថី ននូាន្គបោ្ គចឆ� ២ំ០១៥� ្ាតី បចកកដផសបតបពនសប�� ចនចិច�តនា េសេ្ប
្បផោកៈេពុ្ាឹតែា១ៃថ�បយ�េណា ា។ ច្បោេចា្ាតីបចិច�តនា បយ�ែចតាំណចណាផតគណបប្្បឆចំតនចបចំ្ ទេ�ា

េទ។ ាំណចណាផតគណបប្្បឆចំេ ុបត៏ុេលា�ថ ច្បោេចា្ាតីបប�៏ ចក ោុៃកិ�បាំណចណាផតនចកៈេពុខរីេពប 

េលច្បោេចាេននចសពខ�ាចេ�រ ាេ្ចច� េសយកែាសបយកែកុិ�បាំណចណាផតបចេផ�ផ�ំតនចំចនច តនច្ាតី

បចផ� ោុប៏ចេស្បផនចេផកដបនចច�ចនចលនកប� ីាា�េ�ាេទ។ 

្បំបោ្ បែលុចីាននុទ៤ី ៃចកកដផស នកុំបបប��ចនកទំ�បោទចំចយបផនក ចនចទទនុពនាន៌ចផរ៏ីនកពី
ិគ�េុល និនកសដ ចកបផោកកដផស ូតនាំណចណាផត ពនេផផាំណចណាផតគណបប្្បូបចបតា�ូ។ ខ�ភ� ន នុ 

ចនចិគ�េុល និនកសដ ច ែកុ្គបោ្ គចេសគណបប្ផេាង� ាូាន គគនចនកង្ផ�ុប��ចនកទំ�បោទំចចូតន

ាំណចណាផតកបផោខរនច។ 

នក្ប្ពាឹតេទកបផោគណៈបត�នកប�ំញៃចកកដផសៈ  េបេិ�នកេ្បពបេិៀបប��ចកៈេពុក៏ច� � ាកៈេពុ១ឆ� ដំ�

េនចឹចផបត�សពៃចគណៈបត�នកបំ�ញៃចកកដផសេេញថ� ខ�តែាល�ុ តនចែកុបចទទនុពនាន៌ចណតនេបោពនច�េទ

ចឹចនកេនាិេប� ញាំណចកសដ ភនបុ តបយបផនកេនប��ចគណៈបត�នកេឡ។� នក្បប�ំប��ចគណៈបត�នកបំ�ញ

ូតនាំណចកសដ ភនបុៃចកកដផសចីាននុទ៤ី� េិ�េឡចភបោទចែាេទចចឹនកពនសប�េ ុេផចបតី្េចច្បោ� ែកុណប

កសដ ភនបុបប�៏ ចតបកកដផសេិ�នកពនសប��ចនចិច�តនា។ 

ក៏ច� ែកក� ប��ចកៈេពុែកុកកដផសសបបប្កឹប�េំសគណបប្្បូបចបតា�ូ� ពីែខប�� �ឆ� ២ំ០១៣ ក ោុ

ែខបប�ស� ឆ� ២ំ០១៤� ្បរតាំណចណាផតពីគណបប្្បូបចបតា�ូ� បចេនាិេប� ញាំណចណបកសដ ភនបុចំចនច១កប៏�

តបបំភរគ� ោុនាោេនប��ចបនចច្បប�ំេពញិច�កបផោកកដផស។ 

ប�� បោពីនចនកែបចែចបិណំច� កវចគណបប្ទទនុ អផចៈប��ចកកដផសចាីននុទី៥េចា� គណៈបត�នក

បំ�ញតនចំចនច� កឹប�េំសាំណចណាផតពគីណបប្ផេាង� ាូាន� ចបោពីិំឡ�ចែខផីំ� ក ោុែខិ�៏� ឆ� ២ំ០១៤� នក

ផេច�ាេេញថ� គណៈបត�នកបំ�ញេ�ានកតនញឹបប��ចេនាេងកកដតាចតី� តបផនកេកញេសុ� បំភរគ� ោុនាោេនប��ច

គណៈបត�នកបំ�ញកបផោខរនច។�នកេនាិេប� ញេ�ាកនតនច� កកដតាចតី� ិភនបុេខាត ចនចិច�នកផច�តផ�ីី នុ ផក�បចំចនច

១៣េ ុប2

3។  

                                                      
3 គណៈបត�នកទី១ កឹប�េំសេ្ប េិច ៃុអ ច បចេ �ិផបត�សពផបត� ប��ចនកទទនុ បញាតនពីពុបក បត�បក ្បូពុកកដែកុនចប�

ទំ�ផោកី រិី ចនចបចេនាិេប� ញិភនបុៃចគណៈិភនបុេខាតចំចនច២ក៏បគគ�ិភនបុៃចគណៈិភនបុេខាតេនាប�ច�ចនចិភនបុៃចគណៈិភនបុ

ណ្បចីភ�េំពញ។�េសែឡប�គណៈបត�នកទី៣ កឹប�េំសេ្ប�បយ�ុ�លំត�បចេនាិេប� ញាំណចណបកសដ ភនបុចំចនច៣ក៏ប�តបបំភរគ� ោុនាោ

េនប��ចគណៈបត�នកកបផោខរនចកនតនច�កកដតាចតី្បផនចបក នយា ច�កកដតាចតីិច្ចទឹប�ចនចកកដតាចតី្បផនចបផនបត�។�ូតន� េចា�គណៈបត�នកទី៧�កឹប

�េំសេ្ប�ែយត�ប�ប�ុទ�ន�បចេនាេងកកដតាចតីចំចនច៤ក៏ប កនតនច� កកដតាចតី្បផនច�ិបោក�ំ�ីបច�ចនចបីក�កកដតាចតី្បផនចិត�នក�ចនចយផ��

កកដតាចតី្បផនចេទផចកណ៍�ចនចកកដតាចតី្បផនចីប្ិតច៌នចី នចន្ាផនុ្ៈ។�គណៈបត�នកទី៨�កឹប�េំសេ្ប្ផី�ែប ផ�ីណា កាច ៍បចេនាិេប� ញ

កកដតាចតី៣ក៏ប កនតនចកកដតាចតី្បផនចនកងក� កកដតាចតី្បផនចផ�លភនបុ�ចនចកកដតាចតី្បផនចផច�តបនចច។ ច�ចេ្ន គណៈបត�នកទី១០ កឹប�េំស

េ្ប ល៏ក វយ ចោ បចេនាិេប� ញេ្ប ឱត��នចេទៀច� ្ប្ចិច�សព្បឆចំិំេពព�បក នុ�ចនច�ិច�នកានរ សពបតា�ូតបបំភរគ� ោុនាោេនប��ច

គណៈបត�នកផចែកក។ 
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្ប្ចកកដផស (គណបប្្បូបចបតា�ូ) បចេចញបទប�� ូសបាតភ៏ា  យណចកែណ�ផំតីពីែបបបទនកងក

កបផោគណៈបត�នក��ៃចកកដផស ំតតនចឱរគណៈបត�នកិេប� ញផច�តផ�ីី នុ   �ិបយកពនាន៌ចតបផេច�ានកណ៍។ 

ក៏ចេចាេលនកផនកេកញេសុពីគណៈបត�នកបំ�ញេទកកដតាចតី គគតនចែតចូុបេណៈយ្កណៈ  តនចនចឱរិ�ប

ផេច�ានកណ៍ច៏ុកនត។ 

នកច�ាត៏ុ សដ ច (នកច�ា្តតណ� ុ) កបផោិ�បាណំចណាផត ចនចនកេចញ នុខនាិចតណគតចក៍បផោិ�បាណំច

ណាផតៈ េនប��ចឆ� ទំី១ ចីាននុទី៥េចាាប�� ២០១៣�ក ោុា�្២០១៤ដ�នចាំណចណាផតចំចនច៩៦កប៏ តបពីគណបប្

្បូបចបតា�ូ� ចនចគណបប្ផេាង� ាូាន� បចច�ាេិ�ផបត�សពប��ចត៏ុសដ ចចំចនច១២៧៤េ ុប។� េបេ្បពបេិៀបប��ច

កៈេពុក៏ច�  េនឆ� ចំ�ចេ្នៃចចីាននុទ៤ី�ខ�តែាល�ុ ផេច�ាេេញថ�នចនកថច�ាេយ ចេ្ចច� ែកុប��ចកៈ

េពុេ�ា នចាំណចណាផតចចំនច១០៨កប៏ច�ាេិ�ផបត�សពបចចចំនច២៧២៩េ ុប។ ត៏ុេលា�ផំលចោមៃចនកថាច�ា

េចាគគ េនេកតចីាននុទី៥ ្បរតាំណចណាផតគណបប្ផេាង� ាូានតនចច៏ុកកដផស េលផបត�សពកបផោខរនចតន

ចំចនចប��ចេបបេបចូបោេឆ� ាាណំចណាផត េិ�ផបត�សពេ្ចចេនណប្ចីភ�េំពញភបោទចទំ�ផោចេេប ចនចត។យច

េទៀាូឆ� ែំកុនចនកេកៀបចំនកេបាេឆ� ាូផបុ ែកុាំណចបចេ �ិផបត�សពេ្ចចប��ចនកបនបផំេណាផំណុ

ូតននច ផោេឆ� ា ចនចព្ចចឹបណត ញគណបប្។ 

ផបត�សពច�ាត៏ុសដ ចកបផោាំណចណាផតពីគណបប្្បូបចបតា�ូ ចនចគណបប្ផេាង� ាូាននចចំចនច

្បំបោ្ បែលុ� ។ េបេតុ ពីចំចនចច�ាត៏ុសដ ចកបផោាណំចណាផតផក�បេទ្តគណបប្�ខ�តែាល�ុ ផេច�ាេេញថ�

ចំចនចិ�បាំណចណាផតពគីណបប្្បូបចបតា�ូ េិ�ផបត�សពេនត៏ុសដ ចេ្ចចូចាំណចណាផតគណបប្ផេាង� ា

ូាន។�ែាេបេតុ ចំចនចៃចនកច�ាត៏ុសដ ចកបផោិ�បាំណចណាផតី នញេេញថ ចំចនចៃចនកច�ាត៏ុសដ ចកបផោាណំចណាផត

គណបប្ផេាង� ាូាន នចចំចនចេ្ចចូចាំណចណាផតពីគណបប្្បូបចបតា�ូ។ ប��ចកៈេពុេចា ាំណចណាផត

ពីគណបប្ផេាង� ាូានច�ាត៏ុសដ ចចំចនច៦៥៤េ ុប កសីាំណចណាផតតបពីគណបប្្បូបចច�ាត៏ុសដ ចចំចនច៦១០

េ ុប។ 

នកេចញ នុខនាិចតណគតចក៍បផោាំណចណាផតេនឆ� ទំ១ី ចីាននុទី៥េចា នចាណំចណាផត៧កប៏ បចេចញ

នុខនាចំចនច២៥ច្បោ� េទាំណចណបកសដ ភនបុ� ប��ចេ�ានច នុខនាប��ចេុបំណចិំេី�ីនេផ�ចាោី ន្ ចនក

ចំចនច១២ច្បោ� នុខនាិចតណគតចច៍ចំនច៩ច្បោ� ចនច នុខនាេនាេងកកដតាចតីតបបំភរគប��ចកកដផសចំចនច៤ច្បោ។ េបេ្បពប

េិៀបប��ចកៈេពុក៏ច� ប��ចចីាននុទី៤ គគនចនកេបចេឡច៣៦%� ែកុ�េពុេ�ានចាំណចណាផតចំចនច៨កប៏ 

បចេចញ នុខនាចចំនច១៦ច្បោ។ 

បែំណទ្តចោកកដផសភបោទចី នេយិចបត�បទប�� ៃផ�ប��ចកកដផសៈ េនប�� បោពីេបបេបចូបោេឆ� ាាំណច

ណាផតៃចគណបប្ផេាង� ាូាន៥៥កប៏ បចផេ្តចច៏ុកនតប��ចកកដផស ចីាននុទី៥េចា គណបប្ភចំពីកែកុនច

អផចៈប��ចកកដផស បច្ពតេ្ពពច� េិ�បំែណទ្តចោកកដផស។ បំែណទ្តចោកកដផសេចា ្តកៈបនចច្ពតេ្ពពច

កំេណា្យចេេប កវចគណបប្្បូបចបតា�ូ ចនចគណបប្ផេាង� ាូាន ច�ាៃថ�ទ២ី២ ែខបប�ស ឆ� ២ំ០១៤ 

បចែចចថ «គណបប្ភចំពីកសបសព� េិ�នកផនប� េកត្កីចេទេិ�ី នេយិចបត�បទប�� ៃផ�ប��ចៃចកកដផស េកត្ី
ឱរយា បនចេចាអចបំេពញាន�ទីកបផោខរនចបច្ាតឹ្ាតី ចនចនចោែានច្បផនទ�សព ប��ចេ�ាេ ុបបំពផោាន�ទ ី ចនចផនទ�ន
ិំណចកបផោគណបប្នចអផចៈប��ចកកដផស ែកុតនចច៏ុកនតប��ចណបកសដ ភនបុ ្ផប្តកកដិ ត�ច�ប�  ច្បោ ចនច
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នុខនាបទសដ ចគាន�ាតនូិកនច។ គណបប្ភចំពីកសបសព� េកៀបចំប្ុនយ ផ�ីចកកដផស េសែបចែចបាន�ទីកឹប�ំ

េនប��ចគណៈបន� ិននកិចនៃាចតក៍កដផស»។ 

 កកដផសបចេិ�ី នេយិចបត�បទប�� ៃផ�ប��ចកបផោកកដផស ន្្ ៦ ថ� ី ចនចន្្ ៤៨ ថ�ី (ពីក)។ ី នេយិច�បត�

ន្្ ៦ ថ� ីបចបប�ាតនកំេឡចចំចនចគណៈបត�នកបំ�ញពី៩ ក ោុ១០ ែកុូគណៈបត�នកេបផផំអា ្បឆចំិំេព
ព�បក នុ។ ី នេយិចបត�ន្្ ៤៨ ថ� ី (ពីក) បចបេច�ាឱរនច ថ� បោកឹប�ាំំណចណាផតៃចគណបប្េេប ចំេេា

គណបប្ចេេបែកុនចអផចៈប��ចកកដផសចបោពី ៥ (្ប)ំ សគកេឡចេទ។ ថ� បោកឹប�ាំណំចណាផតេចានច

សកបនចចកឹប�ាំណំចណាផតកបផោគណបប្ េកត្េីិ�ឱរនកងកេបោពនច�ភចំកបច្ប្ពឹាតេទ្ផប្តបត�ី និ ីចេេ

ប ចនចេុនកណ៍��កបផោគណបប្ ចនចេិ�នកផ្តបផ្ត�ុូតនថ� បោកឹប�ាំណំចណាផតគណបប្ចេេ

បែកុនចអផចៈប��ចកកដផស េកត្េី �ិឱរនកងកេបោពនច�ភចំកបច្ប្ពឹាតេទេសកុ៏ច ចនច្�បចច៏ី

ផុ្បេេបចក៍បផោូាន ចនច្បូពុកកដ។  

ី នេយិចបត� បប់ចផ� ោុេេប ោុថ «កកដផស្ាតីផ� ោុច៏ីតេិ។បផត្ផប េកត្ឱីរថ� បោកឹប�ាំណំចណាផត

ៃចគណបប្ចេេប បំេពញាន�ទី ចនចសកបនចចកបផោខរនចបចុងេនប��ចកកដផស»។ 

្ប្ច្បរតាំណចណាផតៃចគណបប្ចេេបេ្កកសដ ភនបុ ែកុនចអផចៈប��ចកកដផស ចបោពី ២៥ 

(ៃត�្ប)ំ សគកេឡចេទ នចេក� ាេងថ ្ប្ច្បរតតានសគានចេនកកដផស។ ្ប្ច្បរតតានសគានច ូគ៏ផច��

ូតនចឹច្បត�ខណបកសដ ភនបុភបោទចេទចឹចប� ្បេទផូាន។ ្ប្ច្បរតតានសគានច នចឋចៈេផ��បកកដតាចតី។  

នកបេច�ា្ប្ច្បរតសគានច អចច៏ុកនតេ ុបបតាផោាន�ទីគណបប្្បឆចំ  គណបប្ចេេបេ្ក

កសដ ភនបុ ចនចបេច�ាីប្ិតផ៌ច�� កវចថ� បោកបឹគណបប្ចេេបែកុអចអផចៈប��ចកកដផស។  

ី នេយិចបត�្បនក៤៨ ថ�ី(ពីក) គណបប្ភចំពីកតនចបច �ុបេចុុបេខណ� ា្តតីាណំចណាផត១០កប៏ ប��ចនក

បេច�ា្បរត ែកុចំណ� ចបយាេ ោុក ោុនកបេបចញតានកបផោគណបប្ែកុទទនុអផចៈានចូច១០។ 

គណបប្ចេេបភចំពីកបប់ចបេច�ា្បរតនកងកបំែណទ្តចោកកដផស េលបំព�ចបចតនកងកកបផោខរនច។ 

នកចបោខរនច ចនចនកេសាែុចេបបេបចូបោេឆ� ាាំណចណាផត េសយកត៏ុេលា�ចេេប។ 

េនប��ចិំឡ�ចែខបប�ស ឆ� ២ំ០១៤ េបបេបចូបោេឆ� ា្បពំីក (៧)កប៏ ៃចគណបប្ផេាង� ាូានកនតនច េ្ប្ផី 

ត៏ក ផ�ខលនក េ្ប ែតយច ផ�ថីក នាច� េ្ប ល៏ក វយ ចោ េ្ប េកៀុ េខតក នាច� េ្ប ែបី ភកីតរ េ្ប ឡ�ច ក ីចនច េ្ប ច�ា 

កកំនុ ្ាតីបចយ្កំប៏ចណប្ចីភ�េំពញចបោេ�ំខរនច ចនចេិ�នកេចទ្បនចោ។ នកចបោខរនចេ�ានចេចា�េកត្ចីបោបចេំ

ឲរាំណចណាផតគណបប្្បឆចំច៏ុកនតប��ចកកដផស ប�� បោពីបចូបោចំចេេបូេ្ចចែខេនេ្ននកេបា

េឆ� ា� េលបកណីេចា្ាតីទទនុនកក នាគចោូ លរ ចំ ចនច្ាតីបចេតុ េេញថ ូេកឿចចេេប។ េភាូេយ ចណ�ិ�ប

ភចំេ�ា្ាតីបចេសាែុចី នញសរ តម េនប�� បោពីបនចចចកចៃថ�ទី២២ ែខបប�ស�ឆ� ២ំ០១៤  បយ�ែចតា�្នកេនបចតចីានី និ ី
កបផោខរនច េសបចេនាេងិ�បភចំេ�ាេទបំភរគេនា�្នកេនេ្ននកេសាែុច ចនច្ពតភចំនចនកចបោខរនចតាចតី 

ចនចផបត�បចគណបប្ផេាង� ាូានូបចតប�� បោភបោទចបកណីក៏ច� េចា  

ប��ចិំឡ�ចេពុចកចកៃចនកិច�ីាតបំែណទ្តចោនកេបាេឆ� ា�ចនចកកដផស។ 
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ិច�យផចផំ៍លចោមន  

• េកត្េីសា្យទំ�ផោៃចនកបប្យ ៃចនកបេច�ាកកដផស បីា០៣ដៃថ�េ្នេពុនក្បនផុទ�ផុ

េបាេឆ� ាេ្បផ្ចំាំណចណាផតូ យា ពក គណៈបន� ិននកូានេកៀបចនំកេបាេឆ� ា ្ាតីេកៀបចំបប� ីផនបនប

ាំណចណាផតែកុនចេយ ចានច១២០កប៏ថ� ្ពាតំប្្ា។� ាី នេយិចបត�ច្បោផតីពីនកេបាេឆ� ាេ្បផ

្ចំាំណចណាផតដ 

• េកត្ាីនរ សពៃចនករ ផោបត៏កាំណចណាផត, ផនបនបកកដផស ្ាតីបាោបចោផនបនបសពកបផោខរនច�េសយកយតី

ខរនចផ�ំ្បោូ ្ុបេណ៍ិប្កពីផនបនបកកដផស េលប�� បោពតី៏ុេលា� ចនចផ្ព�ផ�ូយ្

កណៈ។ យតខីរនចបាោបចោផនបនបសពពីគណបប្ចេេបកបផោខរនច ែកុនចនកផេ្តចូ្ុបេណ៍

ិប្ក ែាតនចែតចត៏ុេលា�េសយកនកបេបចញតានខ�ផុ�ច។ (ន្្ ១២០ថ� ី ៃចច្បោេបាេឆ� ាេ្បផ្ចំ

ាំណចណាផត) 

• គណៈបត�នកបំ�ញចីតនម� ៃចកកដផស្ាតីបំណាោេពុ� ០១� ាតនដ� ៃថ�� ប��ច� ០១� ាតនដ� ផបត ល៍� េកត្េីិ�

ផី�នកយ្កណៈ បែបបេកញេសុ� េសេនាេងបចេបោពនច�តបបំភរគេ ុេផចបតី្ េច� ចនចេផចបតេីផ�

ច្បោ� ចនចនកិច�ីាតច្បោូ ិកនច។ េភាបីូេយ ចណបេ់ស�ផតន្បប�ផំ្នបោេុរផំណន កលចេ ុេចា 

តនចអចេបបុទ�សពឲរនចនកេបាេឆ� ា្បេភទណតនបចេឡ។  

• បំណាោេលា�ភចំិផោ ចនចសបយកកៃទេទៀាកបផោកកដផស ្ាតីកប�ទ�បេនប��ចិគ�េុលិននកសដ ច ចនចូយ្

កណៈ េ ុបែុចែាូបំណាោេលា� ចនចសបយកភចំកណែកុផំេកចេសគណៈបន� ិននកិចនៃាចតថ៍ 

អចបយាេ ោុក ោុផចតនផ�ខូាន។ (្បនក១៨ ៃចបទប�� ៃផ�ប��ចៃចកកដផស)។ ិគ�េុលិននកសដ ច្ាតីេកៀបចឲំរ

នចបទប�� កកដបុ េកត្ី្ �ផនទ�ន្បូពុកកដប��ចនកទទនុបចពនាន៌ច� ចនចច៏ុកនតប��ច្ពឹាតននកណ៍យ្

កណៈកបផោកកដផស។(្បនកថ�ី�បបច៏ ុេទប��ចបំព៏បទ�ី៤ដ។ 

• ចេតរ� ោុនាោ  ្ុបេណ៍ិប្កកបផោ�បកកដតាចតី  កកដតាចតី ្ាតីេិ�េឡចប��ចកៈេពុ(១៥)កបោ្ បៃំថ� 

ប�� បោពីទទនុបចផំណន ក។ ចំេេាចេតរ� ោុនាោាណំចណាផតសបោផំណន ក ចនចណបកសដ ភនបុនចផនទ�នទទនុ

បចេពុេី្េផ�� ប��ចនកបែបបេកញេសុ។ ចំេេាចេតរូ្ុបេណ៍ិប្ក ាំណចណាផតសបោផំណន ក

នចផនទ�នេុរាបប��ចកកដផស ប��ចកៈេពុេផ�� ចឹចនកអចចេតរូ្ុបេណ៍ិប្កកបផោណបកសដ

ភនបុ។ 

• េីទននៃចនកបែបបេកញេសុ គនកនចនកិច�� ចនចនកកទ ោុត�ខ� កវច�បកកដតាចត ីចនច្ប្ច្បរតសគ

ានច។ 

• �ុបេចុយណចកែណ�ផំតីពីែបបបទនកងក ផតីពីគណៈបត�នក��ៃចកកដផស ច�ាៃថ�ទី១២ ែខប��  ឆ� ំ

២០១៤ េចញេស្ប្ចកកដផស។ 
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ផ្នបោពនាន៌ចបែចាតន 

 េឈ �    អង�ក   េលខទូសព័� 

• េ្ប�គ ោុ�ប��  ខ�តែាល�ុ  ០១២�៩៤២�០១៧ 

• េ្ប បច យវច្ ខ�តែាល�ុ  ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 

• េ្ប ផ�នច ទនារផីំ ខ�តែាល�ុ  ០១២ ២៥២ ៦៦១ 
 


