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រាជធានីភ្នពំេញ, ថ្ងៃទ២ី៧ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 
 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន េតអីំពី  
ការរដិសេធចំស ោះការផ្សារភ្ជា រ់េក្ម្មភ្ជពេសកេតការណ៍ស ោះសនោ ត 

ររេខ់ុម្ហ្វ្រែលជាម្យួ«រដិវតតន៍ពណ៌» 
 
 គណៈកម្មា ធិការព ើម្បកីារព ោះពឆ្ន តពោយពេរ ី និងយុតតធិម្ព៌ៅកម្ពុជា (ែុម្ខ្វែល) េូម្ប ិពេធ
ទងំស្េុង ចំព ោះការផ្សារភ្ជា បេ់កម្ាភ្ជេេពងេតការណ៍ព ោះពឆ្ន តែលោះរបេ់ែុម្ខ្វែល ជាម្យួការបកស្ាយ
ម្និចាេ់លាេ់ថ្នេកម្ាភ្ជេប ិវតតនេ៍ណ៌ តាម្រយៈែលមឹ្ារថ្នវពី អូរបេ់អងគភ្ជេេត័ម៌្មន និងស្បតិកម្ា
រវ័េថ្នទីេតីការគណៈរ ឋម្្នតី ខ ល នពចញផ្សាយកាលេីថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្មនចណំងពជើង
ថា «ពតើកម្ពុជាេិតជាពកើតម្មនប ិវតតន ៍ តាម្គំរបូ ិវតតនព៍ៅតាម្បណ្តត ស្បពទេពៅកនុងេិភ្េពលាកខម្នឬពទ?»
។ 
 ែលឹម្ារវពី អ ូ  នពលើកព ើងេកម្ាភ្ជេេពងេតការណ៍ព ោះពឆ្ន តរបេ់ែុម្ខ្វែលបពស្ម្ើ ឬជាអងគការ
េម្ពន័ធម្តិតរបេ់គណបកសនពោ យម្យួ ខ ល នយកឧទវរណ៍ថ្នការបង្ហា ញអំេីការរកព ើញេីការ
េពងេតការណ៍ព ោះពឆ្ន តអំេភី្ជេម្និស្បស្កត ី និងការវាយតថ្ម្លថ្នការព ោះពឆ្ន ត។  ែុម្ខ្វែលម្និអាចទទួល
យក និងេខម្តងការែកចិតតចំព ោះការផ្សសេែផ្សាយអំេី ការផ្សារភ្ជា បជ់ាម្យួេកម្ាភ្ជេខបបនពោ យពនោះពទ 
ពវើយែុម្ខ្វែលេូម្បញ្ជា កា់រជាងាីថា ែុម្ខ្វែលជាអងគការេងគម្េីុវលិម្និខម្នរោឋ ភ្ ិល ម្និទទួលឥទធិ
េល នងិបពស្ម្ើគណបកសនពោ យណ្តម្យួព ើយ។ េកម្ាភ្ជេេពងេតការព ោះពឆ្ន តរបេ់ែុម្ខ្វែល តាងំ
េីការព ោះពឆ្ន តឆ្ន ១ំ៩៩៨ ស្តូវ នទទួលាគ ល់ផ្សលូវការពោយគណៈកម្មា ធិការជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត (គ.ជ
.ប)។ ការេពងេតគឺ ព ើម្បចូីលរមួ្ចំខណកកនុងការេស្ងឹងជពំនឿពលើេុចរតិភ្ជេពៅពលើការចាតខ់ចង និងការពស្បើ
ស្ េ់េំភ្ជរៈព ោះពឆ្ន តខ រ។ ឧទវរណ៍ជាកខ់េតង គកឺារចូលរមួ្ាកលបងរបេ់ែុម្ខ្វែលពៅទីេតីការ គ.
ជ.ប នូវទឹកពមា ស្ជលកស់្ម្មម្ថ្ េស្ម្មបក់ារព ោះពឆ្ន ត ថាពតើលុបលាងស្ជោះ ឬអតព់ ោះ ខ លម្មនការអព ា្ ើញ
ជាផ្សលូវការេី គ.ជ.ប ពៅកនុងការព ោះពឆ្ន ត និងម្មនអនការេត័ម៌្មនជាតិ នងិអនតរជាតិ នចូលរមួ្យកជា
េត័ម៌្មន និងពធែើជាាកសផី្សងខ រ។ ពៅការព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៣ ែុម្ខ្វែលបង្ហា ញេីការរកព ើញនូវហានិ
ភ្យ័ថ្នការលុបលាងស្ចាេទកឹពមា ស្ជលកស់្ម្មម្ថ្  និងភ្ជេម្និស្បស្កតីថ្នប ា្ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តនិងផ្សតល់អនុ
ាេន ៍ ពៅគ.ជ.ប ព ើម្បរីកវធិានការទបា់េ តហ់ានភិ្យ័។ េស្ម្មបក់ារព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៧ ពនោះ គ.ជ.បងា ី
 នទទួលាគ ល់នូវការស្បឈម្ថ្នទកឹពមា ស្ជលកស់្ម្មម្ថ្ ខ លអាចលុបលាងស្ជោះ ពវើយក ៏នពចញវធិាន
ការស្ ចំំណុចព្លើយតបនឹងការស្បឈម្ពនោះ ព ើម្បធីា នូវេពម្លងពឆ្ន តម្យួេីម្មា េ់ពឆ្ន តម្មន ក។់ ែុម្   ខ្វែល 
អនុវតតស្តឹម្ស្តូវនូវេិទធិស្េបចាបរ់បេ់ែលួនកនុងការពធែើរ យការណ៍អំេីការរពំលាភ្ចាប ់ បទបញ្ជា  នីតិវធិី និង
ភ្ជេម្និស្បស្កតពី ោះពឆ្ន ត ពោងតាម្ស្កម្េីលធម្អ៌នកេពងេតការណ៍ ពចញពោយគណៈកម្មា ធិការជាតិ
ពរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត។ ពទោះបីោ៉ា ងពនោះកតី  ែុម្ខ្វែលកព៏ធែើរ យការណ៍ការេពងេត និងវាយតថ្ម្លព ើម្បរីក
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ចំណុចវជិាម្មន ឬ/និងអវជិាម្មន និងផ្សតល់អនុាេន ៍ ព ើម្បថី្ន ំពណើ រការព ោះពឆ្ន តពេរ ី និងយុតតិធម្ ៌
ខ លពស្បើវធិីា្េត និងស្េតាម្និោម្ជាតិ នងិអនតរជាតិ1 ោ៉ា ងចាេ់លាេ់ ពោយម្និ្លុោះបញ្ជា ងំេីទេសនៈ 
ឬបពស្ម្ើឲ្យគណបកសនពោ យណ្តម្យួព ើយ។ ពស្ៅេីពនោះ ែុម្ខ្វែលក ៍នេវការណ៍ជាម្យួ គ.ជ.ប 
ព ើម្បអីបរ់ ំនិងផ្សតល់េត័ម៌្មនព ោះពឆ្ន តផ្សងខ រ។ 
 ែុម្ខ្វែលពេនើេំុឲ្យអងគភ្ជេេត័ម៌្មន និងស្បតិកម្ារវ័េថ្នទីេតីការគណៈរ ឋម្្នតីពម្តាត ប្ឈបក់ារផ្សារ
ភ្ជា បេ់កម្ាភ្ជេស្េបចាបព់ៅកនុងការេពងេតការណ៍ព ោះពឆ្ន តរបេ់ែុម្ខ្វែលថា ជាេកម្ាភ្ជេប ិវតតេណ៌ 
តពៅពទៀត។ 
 ែុម្ខ្វែលម្មនពម្មទនភ្ជេចពំ ោះការបំពេញតួ ទី នងិការអនុវតតេិទធិស្េបចាបរ់បេ់ែលួនព ើម្បេីស្ងឹង
ការទុកចិតត នងិការចូលរមួ្របេ់ម្មា េ់ពឆ្ន តកនុង ំពណើ រការព ោះពឆ្ន ត ។ 
 
េស្ម្មបេ់ត័ម៌្មនបខនែម្ េូម្ទកទ់ង៖   
០១១ ៨៨៤ ៨៤០/ ០១១ ៥៣ ៥៣ ៥៤/ ០៧០ ៤០០ ១៣១/ ០១២ ៩៤២ ០១៧ 
 

                                                           
1 រ ឋធម្ានុ ញ្ ថ្នស្េោះរាជាណ្តចស្កកម្ពុជា ពេចកតីស្បកាេជាេកលរបេ់អងគការេវស្បជាជាតិ េតីអំេីេិទធិម្នុេស កតិកាេញ្ជញ អនតរ
ជាតិ េតីេីេិទធិេលរ ឋ និងេិទធិនពោ យ កិចាស្េម្ពស្េៀងទីស្កុង ៉ា រេី េតីអំេីកម្ពុជា ចាបេ់តីេីការពរៀបចំ និងស្បស្េឹតតពៅថ្នគ.ជ.ប 
ចាបព់ ោះពឆ្ន ត    ពេចកតីស្បកាេ េតីការព ោះពឆ្ន តពោយពេរ ី និងយុតតិធម្ ៌ ពៅទីស្កុង ងកក ពេចកតីខងលងការណ៍ថ្នការព ោះពឆ្ន ត
ពោយពេរ ីនិងយុតតិធម្រ៌បេ់េវភ្ជេអនតរេភ្ជ(IPU) េនទេសថ្នការព ោះពឆ្ន តពោយពេរ ីនិងយុតតិធម្ ៌ពៅទីស្កុងឌីលី ស្បពទេទីម្រ័
ខាងពកើត ពេចកតីខងលងការណ៍ជាេកលេស្ម្មបអ់នកេពងេតការណ៍ជាតិ (DOGP) និងស្កម្េីលធម្រ៌បេ់អនកេពងេតការណ៍។ 


