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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល

១. េសច��េផ��ម
រជរដ�ភិបាលកម�ុជា បានហមឃាត់ករេ្រប្របាស់ធនធានរដ�ក�ុងេគាលបំណងបំេរឲត

រយៈករសេង�តរបស់អ�កសេង�តករណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិកន�ងមកបានបង�ញថា ករេ្រប្របាសគណ
បក្សនេយាបាយ េនែតជាគំរដ៏ធម�តមួយក�ុងដំេណរករនេយាបាយរបស់្របេទស
ូ
កម�ុជា មិន្រតឹមែតក�ុ
េពលករេឃាសនាេបាះេឆា�តែត
ប ៉ុេណា�ះេទ  ប៉ុែន�ែថមទំងេកតេឡងេនេពលមិនែមនកឡ
ំ ុងេពលៃនករេប

េឆា�ត។ អ�កសេង�តករណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិបានរកេឃញនូវភាពមិន្រប្រកតីយា៉ងេ្រចនែដលក�ុងេនាះរួ
េ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិរ អគារ យានជំនិះរបស់រដ� ្រពមទំងបុគ�លិករដ� ែដលរួមប�ូលទំងទហន ប៉
�

ករគាំ្រទករេឃាេឆា�ត ក៏ដូចជាករេឃាសនារបស់គណបក្សនេយាបាយែដលមិនែមនជាកំឡ
េបា

េឆា�ត។ ករសេង�តជាក់ែស�ងចំេពះករេ្រប្របាស់ធនធានរដ�្រត�វបានឲ្យផល្របេយាជន៍យា៉ងេ

ចំេពះគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងបានេធ�ឲ្យមានករ្របកួត្របែជងក�ុងៃសេវៀននេយាបាយែដលមិ
េលកេឡង
បកបេដយេសរី និងយុត�ិធម៌អចេនេ្រកម
 នូវសំនួរទំងេនះ ថាត្របសិនេបករេបាះេឆា�ត្រ
េ

ឬេទ ។

េហតុដូេច�ះ ខុមែ�ហ�លបានចប់េផ�មេផា�តយកចទុកដក់េទេលករណីែដលគួរឲ្យ្រព�យេនះ និងបានសំេរ

ចិត�េនឆា២០១១

េធ�ករ្រតពិនិត្យេទេលសក�នុពលករេ្ស់ធនធានរបសរដ�ែដលេកតេឡង
 រហូតមក។

ត

៏ ានេលកេឡងពីករេ្រប្របាស
រយៈរបាយករ ករែកទំរង្របជាធិបេត និងករេបាះេឆា�ត២០១១ 1 កប
0F

របស់រដ�

គឺេធ�ឲ្យមានភាពមិនេស�គា�ក�ុងករ្របកួត្របែជងែផ

និងេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់េបាះេឆា

្របកបេដយេស និងយុត�ិធម៌។ របាយករបាឆ�ុះប��ំងនូវករេ្រប្របាស់ធនានរដ
ធ
� យា៉ និងល�ិតល�នេ់ ទេល

អ�ីែដលច្បោប់ប��ត និងែដលេធ�ឲ្យជះឥទ�ិពលដល់ករ្របកួត្របែជងរបស់គណបក្ស ្រពមទដំេណ រករ្រ
ធិបេតយ្យ េនះជារបាយករណ៍សេង�តេលកដំបូងរបស់ខុមែ� ែដលក�ុងេគាលបំណងឲ្យសជនបានយល

ដង
ឹ និង្រជាបេទេល ្រពមទព្រងឹករេគាច្បោប់ែដលបាន ត�ិក�ុងករហមករ្រ
េ ប្របាស់ធនធានរដ�ែ

ឲ្យគណបក្សនេយាបាយណ

វ ិធស
ី �ស�ៃនករសិក្សោសំរប់ករសេង�តតមរយៈ្របព័ន� ផ្សព�ផ្សោ

ផា�ល់) ្រត�វបានេរៀបចំេឡង និងពឹងែផ�កេទេលករវព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ករស�បស�ង់េទេលមា�ស់េឆា�តេដម្បី
សិក្សោប��ក់ពីករណីេ្រប្របាស់ធនធា េទះបីជារបាយករណ

នឹង្រត�វប��ូលករសេង�តេដយផា�ល់

សេង�តរបស់បណា�ញខុមែ�ហ�លេនទូទំង្របេទស ប៉ុែន�េនេពលេនះមិនទន់មានរបាយករណ៍សេង�តេ
េដយរែតប��ធនធាន។ ករសេង�តតំងពីែខក�� ២០១១ ដល់ែខមករ ឆា២០១២ និង្រក�មករងរៃ
សិក្សោសេង�តេនះ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយក�� គង់ រ៉វ សុខ ពិទូរ្យ េល កន សវង្ស េលកតំង សុ

អ៊ូ រទ
� ង៉ុយ សុខវន�័ ក�� ស៊ូ ផារិន
ិ ី� ក�� លី មា៉លីនែដលរួមមាន អ�កសេង�តស�័្រគចិត�រួមមា កិន រដរស�ី ក
ី
េល លី ប៊ុនេប៉ង េល ហ៊ង ធីរិទ� េល សុខ ឧត�ម េល េហង សុធា េល ឌម
ី រដ� និងេល េហង សុខហ៊ុល

១

ខុមែ�ហ�លៈ របាយករណ៍្របចំឆាពី្របជាធិបេតយ្យ ករេបាះេឆា�ត និងកំែណ២០១១ ទំព័រ ២០-២១

(www.comfrel.org)

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 1

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

េ្រកមករដឹកនាំេដយេលក គល់ ប�� នាយក្របតិបត�ិខុ

២. បទប�� ��កងការេ្រ��្រ�ស់ធនធា
ុ�
រដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជាណាច្រក

បានអនុ�តឲ្យ្របជាពលរដ�កម�ុជាទំងអស់មានសិទ�ិ និង

នេយាបេដម្បីចូលរួមេនក�ុងសង និងកិច�ករនេយាបាយេដយគា�នកររ
េ  េទះបីយា៉ងណា  ច្ប

កំនត់សិ ទ�ិនេយាបាយចំេពះ្រក�មមួយចំនួន ែដលបានេផា�តយា៉ងច្បោស់េទេលម�ន�ីរមិនរប់ប��ូលម�ន�ីជា
េឆា�ត ឬម�ន�ីនេយាបាយរបស់រដ�ភិបាល។ ក�ុងរបាយករណ៍ម�ន�ីរបស់រដ�និយាយេទដល់ម�ន�ីរជករស

តុលករ សមាជិកៃនកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និងនគរបាលជាេដម។ ្រក�មទំងេនះរួមជាមួយបុព�ជិត(្រព
បានអនុ��តឲ្យចូលរួមេនក�ុម�ភាពគាំ្រទ ឬ្របឆាំងេទេលគណបក្សនេយាបាយណាមួយ េបេទះប
សិទក
ូលរួមជាេបក�ជនក�ុ
ច
�ិ �ុងករេបាះេឆា� និងជាសមាជិកៃនគណបក្សនេយាបាយណាមួយ ឬអច
ត

ប៉ុែន�លុះ្រតែតមានលក�ខណ�ែដលពួកេគ្រត�វែតលែលងពីតំែណងមុន ដូចជាម�ន�ីរបស់រដ�ែដលបានកំណត់េ
និងករណី្រពះសង្ឃែដល្រត�វេបាះបុព�ជិត ឬ្រពះសង៧ៃថ�មុន ៃថ�ចប់េផ�មេឃាសនាេបាះេឆា�តផ�ូវ ករ។
កម�ុជាក៏បានហមឃាត់គណបក្សនេយាបាយក�ុងករេរៀបចំរចនាសម�័ន�ចត់តំងេនក�ុងស�ប័

កមាំង
� ្របដប់អវុធ និងនគរបាលជាតិ ។ េបតមប��ត�ិហមឃាតស់ធនធានរដ� ជាពិេសសេទេលករ
្របាស់្រទព្យសម្បត�ិរដ�ក�ុងេគាលបំណងបំេរឲ្យគណបក្សន

មា្១៥ ៃនច្បោប់ស�ពីគណបក្សនេ
(១៩៩៧) បុព�ជិត ម�ន�ីតុលករ កងេយាធពលេខមរភូមិន� និងក
ី

លំងនគរបាលជាតិ អចចូលរួមជាសមាជិកគណបក្សនេយាបាយនានាបាន ែតមិនភាពគាំ្រទ ឬ្រគណ

បក្សនេយាបាយណាមួយេឡយ។ គណបក្សនេយាបាយមិន្រត�វេរៀបចំរចត់តំងក�ុងស�ប័នសសនា ត

កងេយាធពលេខមរភូមិន� និងកងកលំងនបាលជាតិេ ជនណាែដលបាន្រប្រពឹត�េល�ស និងវក្យខ ២ ៃន

មា្១៥ៃនច្បោប់េនះ ្រត�វផ�នា�េទសពិន័យជា្រនមួយលនេរៀល

(មា្រ

នេយាបា១៩៩៧)

៤០

ៃនច្បោប់ស�ពីគណបក
ី

មា្រ ៣៧ៃនច្បោប់ស�ពីសហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរជករសុីវិល ៃន្រពះរជាណា
ម�ន�ីរជកសុី វល្រត�វម
ិ
ី

អព្យោ្រកពក�ុងសកម�ភាពករងរ និងហដច់ខតនូវករ្រ
េ ប្របាស់មុខងររបស់ខ�ួន នរបស់រដ�េដម្បីប
េរ សកម�ភានេយាបាយដូចខងេ្
−
−

េធ�ករេដម្បីផល្របេយាជន៍េបក�ជននេយាបាយ ឬ្របឆាំងននេយាបាយណាម

េធ�ករេដម្បីផល្របេយាជន៍គណបក្សនេយាបាយ ឬ្របឆាំងនឹងគណបក្ស

ករ្រប្រពឹត�ិផ�ុយនឹងមា្រតេនះចត់ទុកជាកំហុស និងករឆា�ំឆ�ងវៈ។
មា្រត ៩ ៃនច្បោប់ស�ពីលក�ន�ិកៈទូ
ចំេពះេយាធិនៃនកងេយាធពលេខមរភូម េយាធិនមានសិទ និងេសរភា
ី
ី

ដូច្របជាពលរដ�ដៃទេទៀត។ ក៍ប៉ុែករេ្រសិ ទ�ិ និងេសរភាពខ�្រត�វមានករក្រមិត្រសបតមល័ក�ខ័ណ�ែដលមាន
ី

ច្បោប់េន េយាធិន្រត�វមានអព្យោ្រកិតភាខនាទី ក�ុងសកម�ភាពករងរ និងហមេ្របមុខង រ និងេ្

្របាស់សមា�រៈរបស់រដ�េដម្បីបេ្រមសកម�ភាពនេយា

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 2

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

្រកមសីលធ៌មស្រមាប់េយាធិនៃនកងេយាធពលេខមរភ
េយាធិនៃនកងេយាធពលេខមរភូមិន�្រគប់រូប្រ
−

្របកន់ខ�ប់នូវជំហរអព្យោ្រកិតអត់លំេអៀងក�ុងមុខនាទី និប់សកម�ភាករង

េយាធិនៃនកងេយពលេខមរភូមិន�មិន្រត�វ
−

យកមុខងរ និងសមា�រៈរបស់រដ�េទ្រ
េ ប្របាស់េដម្បីបំេរសកម�គណបក្សណាមួយឡ
េ

ករេស��កពក់ឯកសណា
ករេស��កពក់ឯកសណា�នេយាធាេទចូលរួមក�ុងសកម�ភាពឯកជធារណៈក�ុងករ្របជុំគណ

នេយាបាយ និងករេនេយាបាយ ្រហមឃាត់ដច់

មិនែតប៉ុេណា�ះ គណៈកមា�ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា�ត(គជប) បានអនុម័ត ឬេរៀបចំបទប�� និងនីតិ

បានហមឃាត់ម�ន�ីរដ�ែដលបានកំណត់ខងេល ចូលរួមេនក�ុងសកម�ភាពគណបក្សនេយាបីជាបទប��
និងនីតិវ ិធីទំងេនះមានភាពមិនច្បោស់ែដលគួរែករែកែ្រប េដយែផ�កេលមា៣៥ៃនច្បោប់ស�ីករេបាះេឆា�ត
តំងតំណាងរ(LEMNA) និងមា្៤៧ថ�ីៃនច្បោប់ស�ពី ករ
េ្រជសេរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំសង�ត់បានែចងថា 
ី
បានកំនត់ខងេល្រត�វែតលែលងពីតំែណងមុនករ ៃថ�ចប់េផ�មេឃាសនាេបាះេឆា�ត និងមុនឈរ

្របក៧.៦ ៃនប�� និងនតិ
ី វ ិធីរបស់គណកមា�ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា�ត (គជប) សំរប់ក

េឆា�ត(សំរប់ករេ្រជសេរស្រក�ម្របឹក្សោឃ២០១២) ក៏បានែចងថ ម�ន�រ
ី ជករសុីវ អជា�ធរែដនដី្រគប់ជាន់

កងេយាធពលេខមរភូមិន កងនគរបាជាត និងម�ន�តុលក
មន្រត�វ
ី
ិ
•

េ្របឥទ�ិពលអំណាចៃនតួនាទីរបស់ខ�ួនេដយ្ ឬចំេពះេទេលដំេណរករេឆា�តដូច ក

និយាយេដយផា ឬេដយ្របេ ឬជាលយលក�ណ៍អក ែដលមានន័យគំរមកំែហងដល់អយុជី រូបរងក
ឬករប៉ុនប៉ងបំផ�ិចបំផា េធ�ឱ
 ្យខូខត្រទព្យសម្ ករដក់បង ឬេ្រប្របាសវេ្រគ�ងសព�វ េដម្បីបំភិតបំភ័យ
•
•

េ្រប្របាស់ ឬករិយាល័យរបស់រ េដម្បីេឃាសនាេបាះ ែស�ងរកសេម�ងេឆា�ត
ចូលរួមសកម�ក�ុងករេឃាសនាេបាះេឆា�តស្រមាប់គណបក្សនេ

យា៉ងណាមិញ ្របករេនះបានែចងផ�ុយេទនឹង្របករេផ្សងេទៀតេនក�ុងបទប�� និងនីតិវិធីរក
ជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា�ត(គជប) (្ ៨.៧ ៃនបទប�� និងនិតិវ ិធីស្រមាប់ករេ្រជសេរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ
២០១២) ែដលបានអនុ��តសកម�ភាពគណបក្សនេយាបាយរបស់ម�ន�ីរដ�ែដលបានកំណត់ បនា�ប់ពីប� ប់េមា៉

េធ�ក ឬស�ិតេនេ្រកេមា៉ង ម�ន�រ
កងេយាធពលេខមរភូមិន កង
ី
ី ជករសុីវ អជធរែដនដ្រគប់លំដប់ថា
នគរបាលជា

និងម�ន�តុលករអចចូលរួមក�ុងសកម�ភាពេឃាសនាគាំ្រទចំេពះគណបក្
ី

ឬ

េបក�ជនណាមា� ប៉ុែន�មិន្រត�វេស��កពឯកសណា� ឬ/និងមិន្រត�វមានអវុធជាប់នឹងខ�ួនេ ម�ន�រ
ី ជករសុីវ

អជា�ធរែដ្រ
ី ប់លំដប់ថា�

កងេយាធពលេខមរភូមិន

កងនគរបាលជានិងម�ន�តុលករែដល្រប្រពឹត�េល�
ី

្របករេ និង្របក៧.៦ខងេល ្រត�វទទូលេទសដូចែចងក�ុងមា្១៣១ៃនច.ប.ត.រ។ ្របករេមិន្រត�វែចងដូ

គា�ជាមួយនឹងច្បោប់ស�ីពីគណបក្សន១៩៩៧) និងច្បោប់ស�ីពីសហលក�ន�ិកៈម�ន រជករសុីវិល និងច្បោប់ស
លក�ន�ិកៈកងេយាធពលេខមរភូមិន� ែដលបានហមឃាត់ម�ន�ីរជករសុីវិល កងកមា�ំង្របដប់អវុធ នគ
កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 3

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

ម�ន�ីតុលករអនុវត�នូវសកម�ភាពគាំ្រទគណបក្សនេយាប

មិនែតប៉ុេណា�ះបទប�� និងនីិវិធីរ
បស់ណៈកមា�ធិករជាតិេរៀបចំករេប ត(គជប) បានបកែ្រប
ត

  អ

្រកឹត្យភាពជាពីរនិយាម(ឬស�ង់ដពីរ) ែដលមានករខុសរវងម�ន�ីរបស់រដ� និងអង�ករេ្រករដ�ភិបាល សម
សកម�ភាពទក់ទងេទនឹងករេឃាសនាេ និងសកម�ភាពនេយាបាយ ្របក ៨.១០ៃនបទប�� និងនតិ
ី វ ិធី
របស់គណៈកមា�ធិករជាតិេរៀករេបាះេឆា�ត ស�ីពីករេ្រជ់សេរស្ក
រ �ម្របឹក្សោឃុ២០១២បានែចងថ អង�ក

េ្រករដ�ភិបាល ឬសមាគមក�ុង្រស�ក និងសមាគម ឬអង�ករអន�រជាតិែដលបំេពញករងរក�ុង្រពះរជា

្របកន់ជំហរអព្យោ្រកឹលំេអៀងេនក�ុងករេបាះេឆា�តេ្រ ជសេរស្រក�ម្របង�ត។ (…) មិន្រត�វេធ�សកម�ភា

មួយ េទះេដយផា�ល់ក�ី ឬេដយ្របេយាលក�ី ដូចខ
-

ផួ ចេផ
�
ម
� ឬចូលរួមេនក�ុងករេឃាសនារបស់គណបក្សនេយាបាយ េបក�ជនឬអ�កគាំ…)
េចញេសចក�ែី ថ�ងករណ៍ ឬសកម�ភាពណាមួយគាំ្រទ ឬបង�ញភាពលេម��ង ឬ្របឆាំ

បាយ េបក�ជន ឬអ�កគ្រទណាម។ (…) ផ�ល់មេធ្យោបាយជាសមា�រៈ ហិរ��វត�ុ ជាធនធានមនុស្ស ឬមេធ្យ

េដម្បីគាំ្រទគណនេយាបាយ េបក�ជន ឬអ�កគាំ្រទ។

មិនដូចពម
ី �ន�រី បស់រដ�ដូចបទប�� និងនតិ
ី វ ិធរី បស់គណៈកមា�ធិករជាតិេរៀបចំករេបា(គជប) មិនបានេល

េពលេវលឲ្យអង�ករេដ�ភិបាល អចធ�សកម�ភាពនេយាបាយបនា�ប់បីបំេពញេមា៉ងក
រងរ ឬេ
េ

៣. �ធ�សា�ស�សេង�
ែផ�កេលករពិព៌ណនាបទប��ត�ិច្បោប់ខងេល ្របករែដលែចងមិនច្បោស់ខ�ះ និងខុមែ�ហ�លបានេ

លក�ណៈជា្របព័ន� ្របសិនេបម�ន�ីរដ�ែដលកំណត់ខងេល និងគណបក្សនេយាករអនុវត�នូវច្បោប់ែដលមាន

សេង�តបានេធ�េឡងពីៃថ�ទ១ ែខក�� ឆា ២
� ០១១ រហូតដល់ៃថ�ទ១
ី ៥ ែខមករ ឆា២០១២។ សំរប់ករសេង�តេនះែដ
ខុមែ�ហ�លអនុវត�នូវវ ិធស
ី �ស៣យា៉ង។ វ ិធស
ី �សទ១
ី
របស់

គេឺ ្របវិធីស�ស�សេង�តេដយផា�ល់តមរយៈអ�កសេង�

ខុមែ�ហ�លេនក�ង្របេទសកម�ុជា ែដលេនះគឺជាមេធ្យោបាយឲ្យអ�កសេង�តករណ៍ទំងអស់មានវត�មា

និងបានេឃញេដយផា�ល់ពីភាពមិន្រប្រកតី។ េទះបីជាយា៉ងណា េដយសរែធនធានេនមានក
ត
ផា�ល់មិន្រត�វបានេធ�េឡងេនាះ

ករសិក្សោែដលមានសរៈសំខន់េនះក�យជាកររកេឃញ េដរសេង�តតមវិធីស�ស�២ ែដលជាវិធ

ស�ស�សេង�តតម្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ។ ជាញឹកញាប់ ករ្របជុំគណបក្សនេយាបាយ ករែចក
នេយាបាយ គឺ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយតមរយៈទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ ឬបានេលចេឡងេនតមសរព័ត៌ម
មេធ្យោបាយក�ុងករេឃាសនេបាះេឆា�ត។ ្ព�ផ្សោយដូចជា ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ ្រត�វបានថតទុកេដយខ
និងបនា�ប់មកេធ�ករវិភាគេទេលករេ្រប្របាស់ធនធានរដ�។ ដូចគា�ែដរ សរព័ត៌មានក៏្រត�វបានេធ�ករ
េធៀបែដលមានសរៈសំខន់សំរប់ករសិក្សោេនះ ្រត�វបានរកេឃញែផ�កេលវ៣

ែដលបានេធ�តរយៈក

សេង�ត្រសវ្រជាវ េដយេធ�កសមា�សន៍មា�ស់េឆ
រ
េបពួកេគបានសេង�តេឃញមានករ្រ
េ ប្របាស់ធនធាន

គណបក្សនេយាបាយ។ ករសេង�្រជាវេនះែដរ ្រត�វបានអនុវត�េនកំរិតមូលដ�នដូចជា កំរិតភូម២៤េខត�/
រជធានី។ សំណាកៃនអ�កសមា�សន៍្រត�វបានេ្របេណត់ពីករិយាល័យេបាះេឆា�តេនទូទំងថា�ក់ឃុំ និង
កែន�ងែដលមា�ស់េឆា�ត្រត�វបានេ្រ ជសេរសេដយៃចដន្យ។ សំរប់ភាពលំអិតៃនវិធីស�ស�សេង�ត្រសវ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 4

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

េនខុមែ�ហ�លភំ� េពញ

៤. ការរកេឃ�
៤.១. ករវិភាគ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ និងករសេង�តេដយផា�ល់របស
៤.១.១ ករ រំេលភបំពន្រទព្យសម្បត�ិ

និងធនធានមនុស្

ចប់ពីៃថ�ទ០១ ែខក�� ឆា ២
� ០១១ រហូតដល់ៃថ�ទ១
ី ៥ ែខមករ ឆា២០១២ ខុមែ�ហ�លបាសេង�តេឃញមាក

រ ំេលភបំពន្រទព្យសម និងធនធានមនុសរបស់រដ�ចំនួន២០០ករណី ែដលក�ុងេនាះពុំមានលក�ណៈជា្របព័ន�ក
េ្រប្របា្រទព្យសម្បត�ិ ្រត�វបានប��ក់ច្េនក�ុងកំឡុងេពលៃនករសេង�តេេទ ។ ក៏ប៉ុែន�ករសេង�តេឃមា
១៣ករណី

ែដលរួមប�ូ � លទំងករេ្រប្របាស់អគាររបស់រដ� និងទេវណរបស់រដ�្រត�វបានេ្រប្សំរប់

្របេយាជន៍គណបក្សនេយ ករណីទំេនះ រួមប��ូ លគណបក្្របជាជនកម�ុជាក៏បានដក់តំងនូវផា

បក្សេនទស
ី ធារណៈ អគាររដ�ភិបាល ស និងទស
ី ធារណៈេផ្សងេទៀតសំរប់កិច�្របជុំគ ជាមួ
គា�េនែដរ

ខុមែ�ហ�លកប
៏ ានរកេឃញនូវស��អវិជ�មានជា្រចនេលកររំេលភបំពន្រទ
េ

និងធនធានមនុស

របស់រដ�។ ករណីេនះគខ
ឺ ុសពី «វ ិជា�ជីវៈម�ន�ីរជ» ែដលបានកណត់េនក�ុងច្បោប់ស�ីពីសហលក�ណន�ិកៈម�ន�ីរ

្រកមសីលធម៌នគរប និងកងេយធិពលេខមរភូមិន�។ ខុមែ�ហ�លបានេធ�ករអេតេឃញមាចំនួនម�ន�ីរជកសុី វល
ិ
បានចូលរួមយា៉ងសកម�ជាមួយគណបក្បាយ ែដលក�ុងេនាះរួមទម�ន�ន
ី គរបា និងេយាផងែដរ។ ភាគេ្រច

សកម�ភាពទំងេ គឺបំេរ ឲ្គណបក្សកន់អំ េហយ្របឆាំងនឹងគណបក្មិនកន់អំណ។ ម�ន�រ
ី ជករទ
េនាះេ្រចនជាសមាជិករបស់គណបក្ស្របជា

និងចូលរួមយា៉ងសកម�ភេនក�ុងសកម�ភាពនេយៃនគណ

បក្សេន។ ឧទហរណ៍ករចូលរកិច�្របជុំគណបក្ស្របជាជនក ករែចកអំេណាយ និងករសន្យោមួយចំនួន

្របពលរដ�ក�ុងកំឡុងេពល្រពឹត�ករសធារណ ថ�េី ប្របក ឬប�� ត�ិច្បោប់បច�ុប្បន�ែដលបានេរៀបរប់ខ

ហមឃាត់យា៉ងតឹងរ ចំេពះសកមភាពនេយារបស់ម�ន�រី បស់រដ� ប៉ុែន�ករអនុវត� គគាំ្រទយា៉ងសកម�ចំ គណ
បក្ស្របជកម�ុជាេដម្បីនិររភា និងព្រងឹងករគាែផ�កនេយាបា េលសពីេនះេទេទៀ សកម�ភាពគណបកេនះ

ភាគេ្រចនបាន្រប្រពកំឡុងេពលេមា៉ងេធ�ករែដលបានរកេឃញមានច១២០ករណី

(៦០%)

ែដលមានែ៨០

ករណី(៤០%) បានេធ�សកម�ភាពេនកំឡុងេពលៃថ�ឈប់ស្

េលសពីេនះេទេទៀ ខុមែ�ហ�លបានសេងតេឃញថ គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបានផ�ល់តំែណងក�ុងេទ

ឲ្យម�ន�ីរជសុី វល
� ្របដប់អវុធែដលមានមុខងរស ករអេង�តក៏បានរកេឃញេទៀត
ិ ប៉ូលិស និងកងកមាំង
អភិបាលេខត� អភិបាល្រ/្រស� ្របធានែផ�ករដ�បាលសុីវិលរបស់ និង្របធនាយកដកងកមាំ
� ្របដបវុធ ្រត�

បានេរៀបចំមុខងជម�ន�ីរបស់រដ� និងបាហមេឃាត់ក�ុងករចូសកម�ភានេយាបាយៃនគណបក្សណាមួយក
ប៉ុែន�ពួកេគ្រត�វបានផ�ល់េដយគណ្របជាជនកម�

សមាជិកណៈកមា�ធិកេនថា�ក់េខត�/្រក�ង/្ជេដម។

ដូចជា្ធាគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា្របច/្រក�/្រស�

ខុមែ�ហ�លកប
៏ ានរកេឃញេទៀត ម�ន�រ
ី ជករែដល

ឋនៈចប់ ្របធាននាយ ន អនុ្របធាននាយកដ�ន  អគក៏មានមុខងរជា្ និងអនុ្របនៃនគណបក្
្របជាជនកម�ុជាេតំបន់ ែដលពួកេគទទួលខុស្រត�វជាម�ន�ីរបស់ផ
រ ងែដរ។ សមាជិកម�ន�ីរជសុី វលេផ្សងេទៀត
ិ
ម�ន�ីនគរបា ម�ន�ីេយាធាបានចូលរួមេនក�ុងសកម�ភាពគណបក្សែដលមានដូចជាអ/្រក�/្រស� អភិបាលរ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 5

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

្របធាននាយក ្របធានករិយ ម�ន�ីបូល
៉ ិ ស។ ករអេង�តេន គឺរកេឃញថាម�ន�ីប៉ូលីស និងម�ន�ីេយបានគ
្រទជធារណៈចំេពះគណបក្ស្របជាជន។ ឧទហរណ េលក មា៉ េន ្របធានរជបណ�ិតសភាកម�ុជ

េលក សួន ផល ជាឧត�មេសនីយេ បានអំពវនាវឲ្យ្របជាជនេបាះេឆា�តឲ្ជនកម�ុជ 2។ គណបក្
1

្របជាកម�ុជាច្បោស់ណាសេធ�ករព្រងរចនាសម�័នរបស់ខួ នេនតម�ន�
�
រី ដ�បាលរបស់រដ�

កងកមាំងប៉ូល
�
ស

ទហ។ ខុមែ�ហ�លក៏បានបនរកេឃញ ភាគេ្រចអភិបាលេខត និងអភិបាល្រស និងម�ន�ស
ី ធារណៈែដល

តួនាទីខ�ស់ក៏មានមុរក�ុងគណបក្្របជាជនកម�ផងែដរ។ សកម�ភា និងករ្រប្រពឹត�ិទំងអស គឺបានេធ�ផ�ុយេទ

នឹងមា្៣៧ៃនសហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរជករសុីវ ែដលហមសកម�ភាពគណបក្សនេយ ក៏ដូចគា�េនះែដ ម�ន�ី

ប៉ូលីស និងកងកមាំង
� ្របដប់អវុធែដលចូសកម�ភាពគណបក្សនេយ គឺ្រប្រពឹតផ�ុយេទ
�
មា្១៥ៃនច្បោ
ស�ីពច
ី ្បោប់គណបក្សនេយាប១៩៩៧ ែដលបានកំណត់េទៀតគណបក្សនេយាបាយមិន្េរៀបចំរចនាសម�័ន�ក�ុ

ស�ប័សសនា េយាធាកងកមាំង
� ្រប់អវុ។ ចំេព២០០ករណី គេឺ កតេឡង
 េ្រចនជាងេគក�ុងេខត�កណ និង
3
ទ្រ
ី ក�ងេភ� ពញែដលបង�ញក�ុងតរងខង ៖
2

េលខ

ៃថ�េធក
�ី

ៃថ�ឈប់ស្រម

សរុប

១

បនា�យមានជ

៥

២

៧

២

បាត់ដំប

៣

១

៤

៣

េពធស

២

៣

៥

៤

កំពង់ឆា�ំ

៤

២

៦

៥

កណា�

៣៤

២៦

៦០

៦

ភ�ំេពញ

២៨

៨

៣៦

៧

តែក

៥

១

៦

កំពត

៥

១

៦

ែកប

១

២

៣

១០

ៃ្រពែវ

១

៤

៥

១១

ស�យេរៀ

៨

៣

១១

១២

កំពង់ស�ឺ

៣

២

៥

១៣

កំពង់ច

១០

៨

១៨

១៤

្រកេច

២

០

២

១៥

មណ�លគិរ ី

០

១

១

៨
៩

2

េខត�

េល មា៉ េឈឿន បានេធ�ករអំពវនាវេន២ ែខមករ ឆា�២០១២ េនកំពង់ចម េនេពលែដលេលកបានចូលរួមខ៣៣

ៃនទិវជ័យជំះ៧មករ េនឯស�ក់ករគណបក្សបក្ស្របជាជនកម�ុជាេខត�កំពង់ច ន ផល� បានេធ�ករអំពវនាវដ
េបាះេឆា�ត េនៃថ�១៥ តុល២០១២ េនេពលេលកបានែចកអំេណាយដល់វត�សុវណ�គីរីេជងេនេខត�កំពង

3

សូ មេមល
 តរងលំអិត ៃនករណីទំងអស់េនឧបសម�័ន២ ៃនករសិក្សោេនះ។ ខុមែ�ហ�លមិនទន់បានទទួលព័ត៌មានេន

ឡុងេពលសេង�ត (ស�ឹងែ្រតង រតនគរ ី ្រពះសីហនុ និងេកះកុង)

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 6

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

១៦

្រពះវិហ

០

២

២

១៧

ឧត�រមានជ័

១

០

១

១៨

េសៀមរ

៥

១

៦

១៩

កំពង់ធំ

៣

១១

១៤

២០

ៃប៉លិន

០

២

២

១២០

៨០

២០០

Total

៤.១.២ ករេ្រប្របាស់មិន្រតឹម្រត�វកែន�
អំឡុងេពលខុមែ�ហ�លេធ�កសេង�តេឃញថ ករេ្រប្របាស់ទីធា�សធារណៈ្រត�វបាន្រត�ត្រត

ជនកម�ុជា (ករសេង�តកន�ង្រត�វបានបង�ញដូចគា 4)។
3

គណបក្ស្របជាជនកម្រត�វបានដឹ មានលទ�ភាពេ្រប្របាស់ទីធា�សធារណៈេដម្បីេធ�សកម�ភ
សកម�ភាពគណបក្សនេយេ្រចនជាងគណបក្សនេយាបាយេផ្ េទះបីជាច្បោប់េបាះេឆា�តបកសេស�
គា�សំរប់ករ្រ
េ ប្របាស់ទីធ (េលកែលងែតក�ុងអគារដ�)។ ពិតណាស់គណបក្របជាជនកម�ុជា បានរ

បំពនេទេមុខតំែណងម�ន�ីរបស់រដ� ែដលេធ�ឲ្ប៉ះពលដល់គណបក្សនេបាយេផ្សងេទៀតផងែដ ខុមែ�ហ�លរក
េឃញថាជាេរឿយៗេនទីកែន�ងធំៗមួយចំនន
ួ

ដូចជសួ នច្បោ

ផ�ូវជាតិ

និងមហវិថីធំៗមួយចំនូ

គណបក្

នេយាបាយដៃទេទៀតែដលមិនែមនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែតងែតរងករគំ និងមិន្រត�វបានអនុ តឲ្យដ
បង�ញសគណបក្ស និងរូបភាពថា�ក់ដឹកន កែន�ងសំរប់សកម�ភាពនេយ ្រត�វបបង�ភាពងយ្រស�ល

គណបក្ស្របជាជនកម ជាជាងគណបក្សេផ្សងេ ឧទហរណ៍ េនៃថ�២២ ែខសីហ ឆា២០១១ គណបក្សសម

ង្សុេរៀបចំេលកផា�កគណបក្សេនេខត�ៃប៉លិន ែដលេនែក្សកគណបក្ស្ជាជនកម�ជាផងែដរេន ប៉ុែន�្រត�
បានប៉ូលសេធ�ករររ និងរបអូ
ឹ ស។

៤.១.៣ ភាមិន្រតឹម្រត�វៃន្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោ

ទន�ម
ឹ នង
ឹ េនះែដរ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយគណបក្ស។ ្របព័ន�ផ្សព�ផរបស់រដ�

ដូចជា ទូរទស្សន៍ជាតិក ម(ទទក) និងអអម
ឹ ៩១៨ បានផ�លឱកសដល់គណបក្ស្របជាជនកម េហយបន�គា�នភ
សមធម៌សំរប់គណបក្សេផ្សងេទៀត កង្របព័នផ្សព�ផ្រដ�េនះ 5។
4

េបេទះមានេគាលករណ៍សមសំរប់្រគ

គណបក្សនេយាបាយយា៉ងណាក ្រកសួងពត៌ម និងគណៈកមា�ធិករជាតិេចំករេបាះេឆា�តមិនមានវិធ
ករច្បោស់ េដម្បីធានាសមធមករេ្រប្រ្របព័ន�ផ្សព�ផរដ�្របតិទិេរៀបចំករេបាះេឆា�តរបណៈកមា�ធិក
ជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា�ត (គ ប៉ុែន�វជាករ្រព�យបារម�សំរប់្រគប់គណបយទំងអស់ក�ុងកំឡុងេពេបា
េឆា�។

គណបក្ស្របជាជនកម

បន�សកម�ភាផ្សពផ្សោយសភាពខ�ួែដលរួមប�ូ � លករផ្សព�ផអំពក
ី ិច�្របជុ

គណបក្ស យុទ�នា និងពិធចុ
ត
ី ះែចកអំេណាយេផ្ៗ។ សកម�ភាពខងេលេ ្រត�វបានខុមែ�ហ�លអេង�តេនមវ

និងទូរទស្សន៍ជាែដលធនធារបស់រដ� រួមមានទសមា�រ និងធនធានមនុស្សរបស់រ្រត�វបេ្រប្រប េដម្បីជាគ
4
5

សូ មេមល
 របាយករណ៍ខុមែ�ហ�លៈ ករេបាះេឆា�តេ្រជសតំងតំ២០០៨-របាយករណ៍វយតែម� ភ�ំេ២០០៨
សូ មេមល
 របាយករណ៍ខុមែ�ហ�ល៖ ្របជាធិបេតយ្យ ករេបាះេឆា�ត និងកំ២០១១ ភ�ំេពញ ែខមិនា២០១២

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 7

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

្រេយាជន៍ស្រមាប់គណបក្ស្របជាជន ករផ្សព�ផ្សោយែចកអំេណា បានផ្សោយក�ុងទទូរទស និងវទ្យ
ិ

ជាិត អអម
្រប្រពឹត�ខុសនឹងវិជា�ជីវៈរបស់មរជករសុីវិលែដលបានសេ
ឹ ៩១៨ គែឺ ថមទំបង�យា៉ងច្ប ពករ
ី
េដយខុមែ�ហ�។ ឧទហរណ

ទូរទស្សនជាិកម�ុជាធា�ប់ប
យព័ត៌មានៃពិធែី ចកអំេណារបស់គណបក្ស្រ
ត

ជនកម�ុជ ្រសេពលែដលអភិបាល្រសបាកចូលរួម។ សំរបវទ្យុជាអអ
ម
ិ
ឹ ៩១៨ ខុមែ�ហ�លបានសេង�តេឃញក

្របជុរវងអភិបាល្រស�កបាគង និងសមណៈកមា�ធិរកណា�លរបស់គណបក្ស្របជាជនក។ របាយករណ៍
្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោ ពីកចុះែចកអំេណាយរបស់ម�ន�ីេយសំរបយុវជនគណបក្ស្របជាជនកមេខត�កំពតផងែដរ។
៤.២. ករស�បស�ទស្សនៈមា�េឆា�តរបស់អង�ករខុមែ�ហ
ខុមែ�ហ�លបានព្រអ�កសេង�តករណ ចំនួន២៣១នាក េដម្បេធ�ស
 �បស�ងជមួយអ�កែដលមានសិទ�ិេបាះេឆ

ចំនួន៨,៦៧២នាក េទេលរេ្រប្ស់ធនធានរដ េដម្បីផល្របេយាជន៍គណបក្សន។ ក�ុងេនាះបានេធ�

ស�បស�ង់ចំនួ៦០% ជ�ស�ី និង៤០% ជាបុរ។ ២៨%ៃនអ�កផល
� ់សមា�សនមានអយុចេនា�១៨ េទ៣០ឆា ំ
� ក

ចុះស�បស�ងមតិមា�ស់េឆា�តេ ្រត�វេធ�េឡងេនែខក ដល់ែខធ�ូ ឆា ២
� ០១១ េនទូទំង េខត�/រជ អ�កមានសិទ�ិេប

េឆា�ត្រត�វបានសួរ ្របសិនេបពួកេគធា�ប់បកេ្រប្របធនធានរដ�េដម្បីផល្របេយាជន៍នេយាបាយែដលម
កសុី វល
� ្របដប់អចូលរួមេនក�ុងសកមភាពគណបក្សនេយ។
ិ ម�ន�ីេយា និងកងកមាំ

សំណួរដំបូងែដលខុមែ�ហ�លេលកេឡង េដម្បីសួរេទអ�កេបាះេឆា�ត នេបពូកេគធា�ប់សេង�មានម�ន�ីរជ

សុី វល
សមាជិកងកមាំង
� ្របដប់អ ចូលរួមក�ុងពិធែី ចកអំេណាយបេ្រមឲ្យគណបក្សន និងចូលរួមយា៉
ិ
សកម�ក�ុងករែចកអំេណាយស់គណបក្ចប់តំងពីឆ២០០៩មក។
១៦,៤%

ៃនអ�កផ�ល់ចេម�យធា�ប់េឃម�ន�រ
ិ
ី ជកសុី វល

េដយេយាងរូបភាទ១
ី

ឬកងកមាំង
� ្របដប់អ

បានបង�ញ

(ប៉ូលិស និងេយាធ

ចូលរួម

សកម�ភាពយា៉ងសកម�េនក�ុង្រពករណ៍េន។ េហយេនះ គឺជាស��ែដលចង�ុលបង�ញថាមាននម�ន�ីរជកសុី វល
ិ
យា៉ងេ្រនចួលរួមក�ុងសកម�ភាពគណបកនេយាប។

រូបភាទ១
ី ៖ តំងពីឆា២០០៩ មកដល់បច�ុប្បន� េតអ�កធា�បានេឃញម�ន�ីរជករ កងកំលំង្របដប់អវុធ (
ទហន េប៉អឹម កងអង�រក្ស) ចូលរួមែចកអំេណាយ ឬចូលរួមសកម�ភាពនានារបស់គបាយណាមួយែដរឬេ

សំណួរទ២
ី ្រត�វបានសួរថា ធា�ប់បានេឃញយានជំនិះែដលមានស�កេលខរដ�េនក�ុងពិធីែចកអំេណាយេ រូប
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ទំព័រទី 8

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

ភាទី២ បង�ថ ៨,៣% ៃនអ�កផ�ល់ចេម�យធា�បេឃញឡាន ម៉ូតូមានស�ករជក រ រដ� នគរបាល ឬេខមរភូម
ចូលរួមែចកអំេណាយ ឬចូលរួមសកម�ភាពនានា របស់គណបក្សនេយា។ ដូចេនះ
ច្បោប់ែដលហេ្របធនធានរដសំរប្របេយាជន៍គណបក្សនេ

ទេង�ទំងេន
គផ
�

ឺ ុយព
ី

េបបែន�មេទេលអ�ីែដលខុមែ�ហ�លបរក

េឃញេលករេ្រប្របាស់ធនធចំនួនេនះ អចមេ្រចជាងអ�ីែដលខុមែ�ហលបានេធ�ករសេង�តេដយផ។ (សូ ម
េមល
 រូបភាពទី៩ និង១០)

រូបភាពទី២៖ ចប់តំងពីឆា២០០៩ មកដល់បច�ុប្បន� េតអ�កធា�ប់ឃញ ឡាន ម៉ូតូមានស�កេលខ
រជករ រដ� 
េ
េខមរភូមិន� ចូលរួមសកម�ភាពរស់គណបក្ស 

សំណួរទី៣ បាសួ រថធា�ប់បានទទួលអំេណាយពីគណបក្សន ឬក៏ធា�ប់បានចូលរួមក�ុងពិធីែចកអំេ។ រូប

ភាពទ៣ បានបង� មានអ�កផ�ល់ចេម�២៣,៤% ធា�ប់បានទទួលអំេ និងចូលរួមក�ុងពិធីែចកអំេណាយរបស
គណបក្សចប់តំងពី២០០៩មក។

េនះបានេសចក�ី

ករចុះែចអំេណាយេនះគឺជាធាតុដ៏ចំបាេនក�ុយុទ�

ស�សេឃាសៃនគណបក្សនេយាបច�ុប្បន។
រូបភាពទី ៣៖ ចប់តំងពីឆា ២០០៩ មក េតអ�កធា�ប់េទចូលរួមទទួលអំេណាយ ឬបានទទួលអំ េណាយ ពីគណប
ឬេទ?
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ទំព័រទី 9

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

ខុមែ�ហ�លបានេធ�ករសមា�ស ន៍ ថាេតនរណាខ�ះជាអ�កចូលរួមែចកអំេណាយរប។ រូបភពទ៤
ី បា

បង�ញ ចំនួន ៣៤,១% ៃនអ�កទទួលអំេណាយ ឬចូលរួមក�ុងករទទួលអំេបានេឃញេមភូមិចុះែចកអំេណ
និងចូលរួមក�ុងពិធេី នាះ ខណៈេពលែដលម១០,៥% ៃនអ�កទទួលអំេណា េឃញសមាជិកគណបក្សនេយែចក

ឬចូលរួមក�ុងពិធេី នា។ ម�ន�រ
ម�ន�េី យា និងម�ន�ប
៉ ិ សចូលរួមក�ុងពិធែី ចកអំេណាយេនផងែដរ។ អ�ក
ិ
ី ជកសុី វល
ី ូល

ែដលបានទទួលអំេណបានរយករ មា១,៤% ប៉ូលិស១,៣% ម�ន�រ
ី ជករសុីវិល ន១,១% ម�ន�ស
ី �ប័ន
្រពមទ ០,៩% ទហ។ ថ�ីេបចំនួនេនះវិ
ត តួចកេ៏ ដយ ែតេបេយាងេទតម គឺមិន្រត�វអនុ��តឲ្យករចូ
រួមសកម�ភាពែបបេនះេឡយ

រូបភាពទី ៤៖ េបធា�ប់បានទទួលអំេណាយពីគណបក្ស េតអ�កណាខ�ះ (តួនាទី) ជាអ�កផ�ល់ ឬបានចូលរួមក�ុងកម�
អំេណាយដល់អ�ក

ខុមែ�ហ�លបានេធ�ករសួរេទសំណួរទ៥
ី ពទ
ី ក
ី ែន�ងែដលគណបក្សេធ�ករផ�ល់អំេ។ តរូបភាទ៥
ី េនះ

បង�ញ ក�ុងចំេណាមអ�កផ�ល់ចេម�យែដលបានទទួលអំេណ មានចនួន៣១,៦% បាទទួលអំេណាយេនក�ុងវ

១៧,៦% េនកែន�ងឯកជ និង១៥%េទៀតេនទស�កករគណបក្ េទះជាយា អគារ និងទកែន�ងសធារ

្រត�វបានេ្រប្។ ចំែណក១៤,៥% បានេធ�េក�ុងសសេរ១២,៨% េនឯឃុំសង� និង១,៥%េនកែន�ងរដ�។
ដូេច�ះេនះ

គឺជាក្រប្រពឹផ
� នឹងច្បោប់លហមមិនឲ្យេ្រប្របាស់ធនធានរដ�ជា្របេយាជន៍គ
ត ុយ

ជ

ពិេសសេនក�ុងបទប�� និងនីវត ិធរី បស់គណៈកមា�ធិកជាេត រៀបចំករេបាះេឆ (គជប) បានបង�ញេនក�ុង
ករណ៍េនះផងែដ។

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 10

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

រូបភាពទី៥៖ េតអ�កធា�ប់ទទួលអំេណាយេនកែន�ងណាខ

ខុមែ�ហ�លបាសួ រេទអ�កសមា�សន៍ ែដលបានចូលរួមក�ុងពិធីែចកអំេណាយ ្របសិនកេគធា�ប់បានេឃញឡាន

ម៉ូតូ ែដលមានស�កេលខរជករ រដ� េនឯទីកែន�ងែចកអំេណាយ។ រ៦ បង�ញថា ក�ុងចំេណាមអ�កផ�ល់ចម
េ

ែដលបានទទួលអំេណ៤៦,៦%និយាយថា ពួកគា់មិ
នបានចប់អរ ម�ណ៍ថា មានយានជំនិះែខរដ�
ត

េនកែន�ងែចកអំេណ ប៉ុែន�២០,៣% បានេឃញយានជំនិះែដលមានស�កេលខរដ�េនកែន�ងែចកអំេណាយ។ 
ភស�ុតងមួយសំរប់ករ្រ
េ ប្របាស់ធនធានរដ� និងប��ក់ពីករសេង�តរបស់ខុមែ�ហ�ល។ ចំនួនេនះគឺខ�ស់ និ

េនក�ុងរូបភាព២ ែដលមា�ស់េឆា�ត្រត�វបានសួរពីករទទួលអំេងចូលរួមសកម�ភាពរបស់គណបក្ស។
រូបភាពទី៦៖ េតអ�កធា�ប់េឃញយានជំនិះែដលមានស�កេលខរដ�េនក�ុងពីធីរបស់គណបក្សែ
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ទំព័រទី 11

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

បនា�ប់មកសំណួរែដលខុមែ�ហ�លបានសួរ ថាេតអ�កផ�ល់បទសមា�សន៍ បានចូលរួមករ្របជុំរប
នេយាបាយតំងពី២០០៩។ រូបភាពទ៧ បានបង�ញថា ្រត១៥,៨% ៃនអ�កផល
� ់បទសមា�សន៍បានចូលរួមករ្រ
របស់គណបក្សនេយាបាយេនក�ុងរយ៣ឆា ំកន�ងមកេនះ។
�
៨៤,២% ៃនអ�កផល
� ់ចេម�យ ពួកេគមិនែដលបានចូ

រួម្របជុំរបស់គណបក្សនេយាបាយេទ។ សំណួរេនះ្រត�វបានសួរេដម្បីប��ក់ថាេត អ�កេបាះេឆា�តែដលជុំ
របស់គណបក្សនេយាបាយបានធា�ប់េឃញមាន ករេ្រប្របាស់ធនធានរបស់រដ� ឬសមា�រៈរដ�េនក�ុងក

រូបភាពទី៧៖ េតអ�កធា�ប់ចូលរួមករ្របជុំរបស់គណបក្សនេយាបាយែដរឬេទ តំ២០០៩ មក

សំណួរបនា�ប់្រត�វបានសួ រថា នរណាខ�ះបានចូលរួមកបស់គណបក្សេនាះ។ រូបភា៨ បានបង�ញថា ក
ចំេណាមអ�កែដលបានចូលរួម្របជ

២៩,២%

បានធា�ប់ឃញេមភូមិ ក�ុងក
េ
ំឡុងេពលៃនករ្របជុំរបស់គ

នេយាបាយ ្រពមទំងម�ន�ីរបស់រដ�ែដលអ�កទំងេនះ មិន្រត�វបានអនុ��តឲ្យចូលរួមក�ុងពិធីេនះេទ។ ែផ�កេទេ

បទសមា�សន៍ែដលបានចូលម្របជុំរបស់គណបក្៣,៤% បានេឃញប៉ូលិស១% បានេឃញទហ២% បានេឃ
ម�ន�ីរជករសុីវិល ន១,៨% បានេឃញម�ន�ី្រកសួង ឬស�ប័
រូបភាពទី៨ ៖ េតមានអ�កណាខ�ះចូលរួមករ្របជុំរបស់គណ
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ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

សំណួរបនា�ប់ខុមែ�ហ�លបានសួរពីទីកែន�ង្របជុំ ថាេតបានេធ�េងណាខ�ះ។ រូបភាព៩ បានបង�ញថា ក

ចំេណាមអ�កែដលបានចូលរួម្របជ ២៧,៤% បានេលកេឡងថាករ្របជុំបានេធ�េនទីវត ២៦% បានេធ�េនស
ករគណបក្ ១៥%េនឯកែន�ងឯកជន ១៣% េនករិយាល័យឃុំសង ១១,២% េនសលេរៀន ១,៤% េន
អគាររបស់រដ�។ ករណីេ្រកគជាករដ៏គួរ
សង្ស័យថា េនះគឺជាករ្របឆាំងនែដលប��ក់យា៉ងច្បោស
ឺ
អគារ និងទីធា�របស់រដ�មិនអចេ្រប្ របាស់សំរប់្របេយាជន៍គណបក

រូបភាពទី៩៖ េតករ្របជុំរបស់គណបក្ធ�េន
សេ

សំណួរបនា�ប់ខុមែ�ហ�លបានសួរអ�កផ�ល់បទសមា�សន៍ ែដលបានចូលរួម្របជុំរបស់គណបកយ

បានេឃញយានជំនិះែដលមានស�កេលខរដ�េនកំឡុងេពលកិច�្របជុំរបស់គណបក្ស។ ១០

ពក
ី

បានបង�ញ

២៥,២% (អ�កែដលបានចប់អរម�ណ៍) បានេលកេឡងថា ពួកេគធា�ប់េឃញយានជំនិះែដលមានស�កេលខរដ
្របជុំេនះ។ េនះអចបង�ញពីភាគរយដ៏ខ�ស់ែដលជាប់ពក់ព័ន�ថា គណយ្របាកដជាបានទទួល្រេ
ប យ
ករេ្រប្របាស់ធនធានរបស់ រដ�សំរប់សកម�ភាពរបស់ពួកេគ ែដលបែន�មេទនឹងកររកេឃញរបស់ខុមែ�
េនះគេឺ ្រចនជាងខុមែ�ហ�លសេង�តេដយផា�ល់េទេទៀត។ (េមលរូប២)

រូបភាពទី១០៖ េតអ�កធា�ប់េឃញយានជំនិះែដលមានស�កេលខរដ�េនក�ុងករ្របជណបក្សនេយាបាយែដរឬេ
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ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

៥. សន��ដា�
ករសិក្សោបង�ញថា ករេ្រប្របាស់ធនធានរបស់រដ� រួមប��ូលរបស់ម�ន�ីរជករសុីវិល និងសម
្របដប់អវុធ និងនគរបាលែដលេធ�សកម� ភាពសំរប់គណបក្សនេយាបាយ។ ករេ្រប្របាស់្រទព្យសម
េរឿងធមត
�  េនក�ុងេណ រករនេយាបាយេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ែតវផ�ុយេទនឹងបទប��សកម�ភាពទ
េនះ។ ្របាកដណាស់គណបក្ស្របជាជន (CPP) គឺជាប់ទក់ទងយា៉ងខំងបំផុតេទនឹងសកម�ភាព ឬក
�
រអ
ែដលគួររេចទសួរ ពីេ្រពះថាម�ន�ីជាន់ខ�ស់គណបក្សេនះ ្រត�វបានេរៀប្របព័ន�េចពរី ដ�បាលសុីវិល ក

កមាំង
� ្របដប់អវុធ និងប៉ូលិស េដម្បីបន�ករ្រត�ត្រតអំណាចបច�ុប្បន�េនក� ករណីែដលបានសេង�ត និ
វ ិភាគេនក�ុងករសិក្សោេនះេដយខុមែ�ហ�ល បានបង�ញែដលមិនអច្របែកកបានថា ម�ន�ីរដ�បាលស

កមាំង
� ្របដប់អវុធ និងសមាជិគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាមានករណីមិនេគារពេទេលប��ត� និង្រក�មសី
ធម៌ែដលបានហមឃាត់ម�ន�ីរបស់រដ�ភិបាលចូលរួមក�ុងសកម�ភាពេឃាសនានេយាបាយសំរ
ករសេង�តេដយផា�ល់របស់ខុមែ�ហ�ល និងករវិភាគេល្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ្រត�វបានបង�ញល

្របាស់ធនរបស់រដ�សំរប់គណបក្សនេយាបាយមួយ គឺបានេកតេឡងយា៉ងេ្រចនេនេពលបច�ុប្បន�។ ក
ស�ងេ់ ទេលអ�កេបាះេឆា�តក៏បានប��ក់ និងបែន�មេទេលករសេង�តនាេពលខងមុខជាមួយនឹងភស�ុតង

េឆា�តខ�ួនឯងមានករសេង�តេទេលម�ន�ីរបស់រដ�ចូលរួមសកម�ភាពរបស់គណបក្សនេយារេ្រប្របាស់្
សម្បត�ិរដ�សំរប់ផល្របេយាជន៍គណបក្សនេយាបាយ។ ឧបសម�័ន�ៃនករសិក្សោេនះ ្រត�វបានប��ក់ព
នឹងឧទហរណ៍យា៉ងេ្រចន។ ករេ្រប្របាស់ធនធានរបស់រដ�សំរប់េគាលបំណង ឬផល្របេយាជន
េនែតជាប��ដ៏គួរឲ្យ្រព�យបារម� ពីេ្រពះថាវបានបង�ញនូវភាពមិនេស�គា�សំរប់ទីលន្របកួត្រប

គណបក្សនេយាបាយនិងក៏បែន�មករមន�ិលថាេតករេ
្រសបតមេគាលករណ៍ល�េសរី និងយុត�ិធម៌្រសបតមែដរ
ម្យោ៉ងវិញេទៀត កររំេលភេលធនានរដ� គឺមិន្រតឹ
ធ
មែតជាសកម�ភាពខុសច្បោប់េនាះេទ ប៉ុែន�វអ

រ ំលង ឬដកេទមា�ងេដយមិនយកចិត�ទុកដក់។ ករអនុវត�ន៍េនះ អចបេង�តបរិយាកសឲ្យមានភាព ភ័យ
កំែហងដល់្របជាពលរដ� ជាពិេសសសំរប់្របេទសបនា�ប់ពី មានស�ង�មសុីវិល ែដលកំពុងអន�រកលេទរក្
និងេនែតមានករចងចំពីករភ័យខ�ច និងអំេពហិង្សោខងនេយាបាយ ្របជាពលរដ�បានជួបប��ជ
នឹងម�ន�ីរបស់រដ� នគរបាល ឬសមាជិកកងេយាធពលេខមភូមិន�ែដលបានផ�ល់ករែណនាំេទ្របជាពលរដ
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ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

បក្សនេយាបាយ។ អ�កេបាះេឆា�តក៏េនេ ្រកមសមា�ធចំែណកម�ន�ីរដ�បាលសុីវិល កងកមា�ំង្របដប់អវ
េនះអចមានអរម�ណ៍ថា ្រត�វបាន��ក�ុងករចូលរួមសកម�ភាពគណបក្សនេយាបាយេដម្បីករព

សកម�ភាពេនះ អចេធ�ឲ្យេសរីភាពៃនករមតិរបស់្របជាពលរដ�មានកំរិត េដយសរែត្របជាពលរដ�ម

ភ័យខ�ចេនេពលែដល ពួកេគមិនទន់ច្បោស់ថា ម�ន�ីរដ�បាលសុីវិលនឹងមានភាពអព្យោ្រកឹត្យឬអត
ពលរដ�មានស��ណណាមួយែដលបង�ញពីករេពញចិត�ចំេពះគណបក្សនេយាបាយ
ផ�ុយពេី នះ

ខុមែ�ហ�លបាផ�ល់អនុសសន៍េដម្បីេធ�ករសង�ត់ធ�ន់េទនឹងករអនុវត�ន៍ឲ្យមាន្របសិទ�ិភា

ែដលមានពក់ព័ន�េទនឹងករេ្រប្របាស់ធនធានរបស់រដ�សំរប់ផល្របេយាជន៍គណបក្សនស់
្របកររបស់បទប�� និងនីតិវិធីរបសណៈកមា�ធិករេរៀបចំករេបាះេឆា�ត (គជប) ហក់ដូចជាផ�ុយនឹងមា
ែដលហមឃាត់ម�ន�ីរបស់រដ�ក�ុងសកម�ភាពគណបក្សនេយាបាយ។ តមរយៈេនះមានន័យថា  ្រពះរ
មានជំេរសេគាលនេយាបាយពីរេផ្សងគា�។ ថាេត វអនុ��តឲ្យកធនធានរបសរដ�ែដលទក់ទងេទនឹងទី
សធារណៈ ្រទព្យសម្បត�ិ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយរបស់រដ�  និងហិរ��វត�ុសំរប់គណបក្សនេយាបាយ
សមធម៌សំរប់្រគប់គណបក្សនេយាបាយ ែដលមានអសនៈេនក (អនុវត�សំរប់ករអនុវត�ន៍ដ៏ល�បំផុតលក�
អន�រជាិ)
ត  ឬបន�ហមឃារេ្រប្របាស់ធនធានរដកដក់េចញនូវ វិធានករជាក់លក់េដម្បីែកែ្របមា

បច�ុប្បន�។ ឧទហរណ៍ ច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុគណបក្សនេយាបាយគួរែត្រត�វបានអនុម័ត។ ករហមឃាត់ប

សកម�ភាពគណបក្សនេយាបាយេដយអង�ករ និងសមាគម (េលកែលងអង�ករអន�រជាចជាមាន ករកំ
សិទ�ិនេយាបាយែដលហក់ដូចស�ង់ដរពីរជាមួយម�ន�ីរដ�។ េហតុដូេច�ះ ទំងេនះគួរែត្រត�វបានេធ�ក
េឡងវ ិញ។
ខុមែ�ហ�លែថមទំងសង្ឃឹមថា ករសិក្សោេនះនឹងេធ�ឲ្យមានករយល់ដឹងជាសធារណៈនូវ
េឡង

និងជួយបេង�នឲ្យមានករេគារពសំរមឃាត់ៃនច្បោប់សំរប់ករេ្រប្របាស់ធនធានរដ�សំរ

គណបក្សនេយាបាយ។ ខុមែ�ហ�លក៏សង្ឃឹមេទៀតថា ្រពះរជាណាច្រកណៈកមា�ធិករជាតិេរៀបចំក

េឆា�ត(គជប) នឹងេធ�សកម�ភាព េដម្បីទប់ស�ត់ករេ្រប្របបស់រដ�សំរប់្របេយាគណបក្សនេយាបា
វ ិធានករអប់អចជាឧទហរណ៍េទេលេគាលនេយាបាយែដលមាន្របសិទ�ិភាព េដម្បីេលកទឹកចិត�ម�ន�ីរបស

ករេធ�ខុសនឹងវិជា�ជីវៈ។ គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េពលេនះអចចប់ផ�មេធ�ក
រែកែ្របេគាលនេយាបា
េ

េលកទក
េ កែំ ណទ្រមង់ ែដលគាំ្រទគណ
ឹ ចិត�ម�ន�រី បស់រដ�ចូលរួមក�ុងសកម�ភាពគណបក្សខ�ួនជំនួសករផ�ួចម
នេយាបាយេ្រកមលក�ខណ�សំរប់ទីលន្របកួត្របែជងែផ�កនេយាបាយែដលេធ�ឲ្យករេបាះេឆា�តេសរី និ

េលេគាលករណ៍អនុវត�កំរិតជាតិ និងអន�រជា
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ធ
ី
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ឧបសម�័ន� ១៖ វិធីស�ស�ៃនករសេង
១. អ�ខ
ី �ះែដល្រត�វសេង�

ក. ម�ន�រ
ី ជក និងបុគ�លិករដ�ទំងអស់ (បុគ�លិករដ�មិនរប់ប��ូលសមាជិករដ�សភា ្រពឹទ�សភានិងគណៈរដ�

និងម�ន�ជាប់េឆា�តតមែបបសកល ឬអសកលេផ្សង
េទៀតេនាះករចូលរួមេនក�ុងសកម�ភាពគណបក្សនដូច
ី

ជា សមាជិកដឹកនាំរបស់គណប ក្ស ចូលរួមេឃាសនាផ្សព�ផ្សោយរបស់គណបក្ស ចូលរួអំេណាយរបស
គណបក្ស និងករចូលរួមជួយ េរៀបចំសកម�ភាពនានារបស់គណបក្ស និងព្រងឹង  ឬបេង�តបណា�ញឲ

ករែណ នា អ�កសេង�តករណ៍្រត�វពិនិត្យ និងេមលថាក�ុងកម�វ ិធីរបស់គណបក្នេយាបែដលកំពុងដំេណ រករ
េតមានបុគ�លិករដ� ម�ន�ីរជករដូចជាអភិបាលេខត� ្របធានមន�ីរ ឬបុគ�លិកចូលរួមេនក�ុងកម�វិធីខណ� /ែដរឬ
េទ។

អ�កសេង�តករណ៍អចដឹងេដយអ�កសេង�តករណ៍ស�ល់បុគ�លេនាះែដលជាបុគ�លតរយៈករ្របកសផ្
ក�ុងកមវ� ិធី ឬអត�ស��ណេផ្សងៗ

ខ. ទក
ឬអគរបស់្រសួ ង មន�រី ស
ី ែន�ងរបស់រដ�ដូចជ៖ ទក
ី ែន�ងរបស់រដ�គស
ឺ េម�េលទីតំងរបស់រដ�ដជបរេវណ
ិ
រជធា/េខត� សល្រស�ក/ខ័ណ�/្រក�ង សលឃុំ និងទីកែន�ងេផ្សងេទៀតែដលជាកម�សិទ�ិរបស់រដ�្រត�
នេយាបាយយកមកេធ�សកម�ភាពដូចជា ្របជុំ ែចកអំេណាយ ឬេឃាសនា ឬផ្សព�ផ្សោយសកម�ភាពេផ
បក្សដូចជាករបិទរូបស� ឬកម�វ ិធន
ី េយាបាយរបស់គណបក្សេនាះជាេដម

ករែណ នា អ�កសេង�តករណ៍្រត�វមលទីកែន�ងេផ្សងរបស់រដ�។ េហ
្រ
យ �
េ
ត ពិ
ត េមល
 ថា េតទីកែន�ងេនាះមានក
េឃាសនារបស់គណបក្សនេយាបាយណាែដរ ឬសិន
ជាមានសកម�ភាពេនក�ុងទីកែន�ង រដ� អ�កសេង�តករណ
េ
ពិនិត្យថា វ
េ ជសកម�ភារបស់គណបក្សនេយាបាយែេទ ? អ�កសេង�តករណ៍ អចដឹងតមរយៈករេម
ផា�ល់ ។
គ. សមា�រៈបរិក�ររបស់រដ ដូចជាយានជំនិះ្រគប់្របេភទ ឬបរិកល័យែដលជារបស់រដ (េលកែលងឡានរដ

សភា និង្រពឹទ�សភា) ែដលមានស� “ រជក រដ� រដ�ភិបាល នគរបាល(ន.ប) េខមរភូម (ខ.ម) ” ្រត�វបានេ្

្របាស់ក�ុងសកម�ភាពប្រមឲ្យគណបក្សនេយាបាយដូចជា
ក�ុងេពលកិច�្របជុំគណបក្ស ករែចកអំេ
េ

ករេឃាសនារបស់គណបក្ស

ករែណនា ចំេពះយានជំនិះេយងអចសំគាល់ដឹងតមរយៈស�កេលខយានជំនិះេនាេ្រគ�បិរក�រេផ្សងេទ

្របែហលជាពិបាកកំណត់។ ក៏ែន� េ្រគ�បរ ិក រមួយចំនួនគម
ឺ ាដកអក្សជាកម�សិទ�ិរបស់ស�ប័ន។ ដូចេអ�កសេង�ត
ករណ ្រត�ពិនិត្េមល
 សមា�រទំេនាះ

េ្រគ�ងបរិក�រ យាន�ជំនិះរដ�ទំងអស់មិន្រត�វេ្រ បបំេរឲ្យេគាលបំណងបាេឡយ។ ដូចេនះ មិនថានា

រដ�ម�ន�ី ឬសមាជិកគបក្សនេយាបា្របពលរដ�ធមត
�  ឬអ�កណាជាអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ រ ឬយាជំនិះរដ�

ស្រមាបំេរឲ្គណបក្នេយាបាយ គឺ្រត�វែតកត់្រត និងស
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ធ
ី
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ឃ. ហរិ �� វត�ុគណបក្សនេយា៖គេ្រមាង ឬថវិកជាតិនានារបស់រដ�្រត�វបានយកមេកងចំេណញេទជារបស

គណបក្សនេយយ ឬភា�ប់គណបក្សនេយាបាយេទនឹងសមិទគេ្រមនារបស់រដ�។ ដូចជា ករកស
េរៀនែដលជាថវិករបស់រដ� ែតដក់ស�កគណបក្សនេកភា�បេទនឹងករសងសង់េនាះេទនឹងគ
េយាបា

ករែណ នា េនក�ុងដំណាក់កលេនះ ករសេង�តសកម�ភមិនទន្រត�បាអនុវត�េទ។
២រេបៀបៃនករសេង�ត និងករ្របមូលព័ត៌ .

ករ្របមូលព័ត៌មានទក់ទងនឹងករេ្រប្របាស់ធនធានស�ប័នរដ� ស្រមាប់បំេរឲ្យគណបក្ស នេយាបាយន
ស�ស៣យា៉ងស្រមាប់គេ្រមា
២.១. ករសេង�តេដយផា

ករសេង�តេដយផា�ល់ គឺ្របមូព័ត៌មាបឋមែដលធនធារដ�្រតវបាេ្រប្របាស្រមាបំេរ ឲ្យគណបក
នេយាបេដយអ�កសេង�តករណ៍្រត�វស�ិតេនកែន�ងេធ�សកម�េឃញសកមភាព ឬរូបភាពេនាះជាក់ែស�
�
ផា�ល់ែភ�ក េដផា�ល្រតេចៀ។

ករែណនា អ�កសេង�តក្រត�ែតជអ�កេឃញ្រពឹត�ករណ ៃនកេ្រប្របាធនធារដ�បំេរឲ្គណបក្សនេយាបាយ


ផា�ល់។ ដូចជាករេមលេឃញឡាន ម៉ូយាជំនិះេផ្សែដលមានស�កេលខរដ� មាបិទស�គណបក្នេយាបា

ឬឡា្រត�ចតេនក�ុងបរិេវណរបស់គណបក្សនេយាបេនក�ុងកិច�្របជុរបស់គណបក្នេយបាយ។ ករចូលរួម ន
េឃញស្រជុំសេខត�្រត�បាគណបក្សេធ�ជទីកែន�ង្របជុំ។ ករឮេដយផា�ល់ែដលម�ន�ីរជករនិ
បក្សនេយាបាយ

ក. ករទទួលបានព័ត៌

ជួនកលអ�កសេង�តករណ៍អចទទួលបានព័ត៌មានពីកររំេលភ/ភាពមិន្រប្រកតេនះ េនតមទ
ី

ជាករឃញឡានស�កេលខរដ� មានស�ក
េយាបាយអចបិទជាប់នឹងឡាន ឬដក់បង�ញ ក�ុងឡ
េ

សធារណៈ ។ ករេឃញកងកមា�ំង្របដប់អវុធដូចជានគរបាល ឬកងរជអវុធហត� (េប៉អឹម) ឬកងេយាធព
(ទហន) មានពក់អវ ឬមួកគណបក្សនេយាបាយ ។ល។ ជួលកលអ�កសេង�ត ករណ៍អចេធ�ដំេ
េខត� េហយេឃញមានករ្របារធីរបស់គណបក្សនេយាបាយ 

េទះបីយា៉ងណា អ�កសេង�តករណ៍ក៏្រត�វស�ះែស�ងរកព័ត៌មាន សំខន់ជាងេនះេទេទទងនឹងករេធ�

សកម�ភាពេផ្សងេទៀតរបស់គណបក្សនេយាបាយ ដូចជាករ្ែចកអំេណាយ និងពិធីេផ្សងៗេទៀតរបស់គ
ក្ស
ជាទូេទ ព័ត៌មានទំងេនះអចរកបានតមរយៈគផ្សព�ផ្សោយតម្របព័ន�ផ្សព�ផ ្សោយ អ
ពលរដ� ។ល។ ករ្របជុំរបស់គណបក្សអច្រត�វេធ�េឡងជាសធារណៈ ឬអសធារណៈ ចំែណកករែច
យៗ គឺនង
ឹ ្រត�វេធ�េឡងជាសធារ

េនក�ុងសកម�ភាពអ�ីក៏េដយ គឺអ�កសេង�តករណ៍្រត�វសេង�តេមល និង្របមូលព័ត៌មានពីអ�ីែដលវបានកំនត់ឲ

ចង់បាន ។

ករែណនា ព័ត៌មានគឺេនជុំវិញខ�ួនយង ប៉ុែន�្រតង់ថាព័
ត៌មានណាែដលេយង្រ�វយក និងព័ត៌មានណាែដលេយ
េ
ត

យក។ ដូចេនះខងេ្រកមគឺជាសំណួរខ�ះៗែដលអ�កសេង�អចគិតក�ុងចិត�េដ
ត
កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 18

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

- េតមានសកម�ភាព ឬកម�វិធីរបស់គណបក្សនេយាបាយែ ?

- ទក
ី ែន�ងែដលេ្រប្របាស់ស្រមាប់សកម�ភាពេនាះ ជាកែន�ង?

- អ�កចូលរួមក�ុងកម�វ ិធេី នាះ ជាបុគ�លិករជករ កងកមា�ំង្របដ?
- សមា�រៈេ្រប្របាស់ និងយានជំនិះជារប?

- ្រទព្យសម្បត�ិរបស់រដ�មានដក់ស�េឃានឲ្គណបក្នេយាបណែដរឬេទ?
ខ. ករ្មូលទុកព័ត៌មានែដលបានសេង
អ�កសេង�តករណ៍នឹង្រត�វបំេពញព័ត៌មាន ែដលខ�ួនសេង�តេឃញក�ុងទ្សេង�តែដលនឹង្រត�ផ�ល់ឲ្យ។ រូបថតគ

ជាព័ត៌មានដ៏សំខន់។ អ�កសេង�តករណ៍អេទរួចអថតរូបពអ
ី �ីែដលខ�ួនសេង�តេឃញ។ ករថតរូបេនះ គឺមិ
ចំបាច់ដល់េទ្រ
េ សុី នថតរូបេនាះេទ។ ទូរស័ពៃដភាេ្រចគម
ឺ ាមា៉សុីនថតរូបមកជាមួយ ដេនះអ�កសេង�តកអ
េ្របទូរស័ព�ៃដរបស់ខួ នថតរូ
�
បទំេនាបា ឬេពលខ�ះអចថតជាវីេដអូបានេទ

ករែណនាំ េនក�ុងេពលសេង�តេនក�ុង្រពឹត�ករណ៍ អ�កសេង�តករណ៍អចបំេពញទ្រមង់កែន�ង្រពឹត�ករណ៍

មិនចំបាច់យកទ្រមង់សេង�តេទជាមួយ ក៏បាន ក៏ប៉ុែន�្រត�វមាន្រកដស/េសៀវេភ និងប៊ិច ស្រមាប់
ែដលមានេនក�ុងទ្រមង់សេង�ត េហយដល់ផ�ះ ឬកែន�ងធ�ករ គឺ្រត�វចម�ងព័ត៌ម
ានទំងេនាះេនក�ុងទ្រមង់សេ
េ

ក�ុងករថតរូប ឬវីេដអូ្រត�វថតយកបយា៉ងណាឲ្យេឃញពីសកម�ភាពៃនកររំេលភ/ភាពមិន្រប្រកតី ។ ឧទ

អភិបាលេខត�ឈរេនមុខស�កស��គណបក្ស និងមានបដេនពីេ្រកយ សរេសរពីករ្របជុំរបស់គណ
ឡានេឃញស�កេលខរដ� និងរូបស��របស់គណបក្ស ។ល
គ. ទ្រមង់សេង�
តម�ង។ទ្រមង់សេង�តមួយ គឺេ្រប្របាស់ស្រមាប់

ទ្រមង់សេង�តករណ៍េ្រប្របាស់ធនធានរដ�តមរយៈករសេង�

េឈ�ះអ�កសេង�តក
ណ៍ ៈ

ហត�េលខអ�កសេង�តករណ៍

ទក
ី ែន�ងសេង�តករណ៍
សកម�ភាពេកតេឡង
ភូម៖
ិ

១

ឃុំ/សង�ត់

្រស�/ខណ� /្រក�ង

១

េខត�/រជធាន


ៃថ� ែខ ឆា ំសេង�តក
�
រណសកម�ភាពេកតេឡង៖....../......./.....

ៃថ�េធ�ក



ៃថ�ឈបស្រម
់

្របេភទៃនសកម�ភាព (អចគូសបានេ្រ
ករ្របជុំគណប

ករែចកអំេណាយរបស់គណប

ករេឃាសនារបស់ម�ន�ីរជករ/កងកមា�ំ
អវុធស្រមាប់គណ

ករេឃាសនារបស់គ

កមវ� ិធីេផ្សងៗេទៀតរបស់គណបក្ស (សសរេសរបែន�ម)៖
............................................................

្របេភទៃនភាពមិន្រប្រកតី (អចគូសបានេ
កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 19

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

 េ្រប្របាស់យានជំនិះរដ� (ចំនួន្
............)
 បុគ�លិកម�ន�រ
ី ជករ/កងកមា�ំង្រអវុធចូ
រួម (ចំនួន្របមា

..............................................)
 កងកមាំង
� ្របដប់អវុធនិយាយ/ប្រ
ឆាំនង
ឹ េបក�ជន/គណបក្សេផ្

 កេ្រប្របសមា�រៈរដ (េ្រកពីយានជំន
 ទីធា�/បរិេវណអគរបស់ រដ� (េឈ�ះទីកែន�ង)៖

..............................................................................
 ម�ន�រ
ី ជករសុីវិលនិយាយ/បង�ញករ្របេបក�ជន/
គណបក្សេផ្

 កងកមាំង
� ្របដប់អវុធករគកបង�/  ម�ន�ីរជករសុីវិលនិគណ/េបក�ជននឹងគាំ្កបង�/
េផ្សគណបក្/េបក�ជន្រ

េផ្សបក្

សមា�រៈរដ�មានបិទង�ញស�កស��គណប

 េផ្សង៖............................................................

គណបក្សនេយាបាយែដលបានទទួលផល/្រប្...................................................................................
គណបក្សនេយាបាយែដលបានទទួលរងេ.................................................................... ..................
សេង�បព័ត៌មានពី្រពឹ�ិករណ៍ៃនភាពមិន្រប
ត

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................
- េឈ�ះអ�កសេង�តករ៖.......................... អ�កសេង�តករណ៍្រត�វបំេពញេឈ�ះរល់ទ្រមង់
- ហត�េលខអ�កសេង�តករណ ៖ ..........................អ�កសេង�តករណ៍្រត�វចុះហត�េលខេលទ្រមង់ស
-

ទក
ី ែន�ងសេង�តករណ /សកម�ភាពេកតេឡ៖..........................

(អ�កសេង�តករ្រត�វបំេពញពីអស័យដទក
ី ែន�ង

ែដលមានភាពមិន្រប្រកតី ឬសកម �ភាពរំេលភ/ភាពមិន្រប្រកតីេកេតេឃញឡានសេលខរដ�មានស�ក
បក្សនេយាបាយេនកែន�ងណា? អស័យដ�នភូមិ រហូតដល់េខត�/រជធានី្រត�វបំ េពញេបអច, េបសលេ
េដយគណបក្សនេយាបា េតសលេខត�េនាះស�ិតេន

- ៃថ� ែខ ឆា ស
� េង�តករណ /សកម�ភាពេកតេឡង.............................(អ�កសេង�តករណ ្រត�វបេពញៃថ�ែខឆា �
ែដលអ�កសេង�តករណ៍បានឃញ និងលឺ្រពឹត�ករណ៍ ឬកររំេលភ
េ

ចំណាំថាវមិនែមនជាៃថ�ស

របាយករណ៍េនាះេ
-  ៃថ�េធ�ករ  ៃថ�ឈបស្រ
់
ក (េស៍ អទិត្យ និងបុណ្យទ(អ�កសេង�
រ
តករណ៍្រត�វពិនិត្យថា ៃថ�ខួនប
�
ខងេលគឺជាៃថ�េធ�ករ
 ច័ន�ដល់សុ្រក ឬជាៃថ�ឈប់ស្មាកេសរ៍ អទិត្យ និងៃថ�បុណ្យទន )
រ
េហយ្រត
្របអប់ ។
- ្របេភទៃនសកមភាព (អចគូសបាន្រច
(អ�កសេង�តករណ៍្រត�វគូស ្រគីស ក�ុង្របអប់មុខសកម�ភាពែដលេង�ត
េ
។ ្រត�វចំណាំថា ក�ុង្រពឹត�ករណ៍មួយអចមានសកម�ភាពេផ្សងៗគា�បាន ។ ដូចេនះ អ�កសេង�តករណ៍

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 20

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

េ្រចន ។ ឧ. ក�ុងករ្របជុំគណបក្ស គឺអចមានករែចកអំេណាយ ឬអចមានម�ន�ីរជករេឃាសន
។ ក�ុងករណីសកម�ភាពេនាះមិនមានដូចខងេ្រកម គឺអ�កសេង ្រត�វ គូស្រគីសេនមុខ្របអប់េផ្សងៗ េ
េសរបំេពញបែន�មពីសកម�ភាពេនាះ ។

ករ្របជុំគណប

ករែចកអំេណាយរបគណបក្

ករេឃាសនារបស់ម�ន�ីរជករ/កងកមា�ំង្រប
ស្រមាប់គណប

ករេឃាសនារបស់គ

កម�វ ិធីេផ្សងៗេទៀតរបស់គណបក្ស (សសរេសរ
បែន�ម)៖ ....................

- ្របេភទៃនភាពមិន្រប្ (អចគូសបានេ្រចន (េនក�ុងសកម�ភាពមួយ ឬ្រពឹត�ករណ៍មួយអចមានភាពមិ
េ្រចន ។ ដូចេនះ អ�កសេង�តករណ៍អចគូសបានេ្រចនតមែដលខ�ួនសង�តេឃញ ។ ឧ. េនក�ុងកិច�
្របជុំគ
េ

មានយានជំនិះរដ�្រត�វបានយកេទដឹកសក ម�ជន ម�ករសុីវិល ឬកងកមា�ំង្របដប់អវុធចូល រួម្របជុំ អគា
្រត�វបានយកមកេ្រប្របាស់ស្រមាប់ករ្រប

 េ្រប្របាស់យានជំនិះរដ� (ចំនមាណ............)

 កេ្រប្របសមា�រៈរដ (េ្រកពីយានជំន

 បុគ�លិកម�ន�រ
ី ជករ/កងកមា�ំង្រអវុធចូរួម

 ទធា�/បរិេវណ
អគរបស់ រដ� (េឈ�ទក
ី
ី ែន�ង)៖

 កងកមាំង
� ្របដប់អវុធនបង�ក្រឆាំនឹង

 ម�ន�រ
ី ជករសុីវិលនិយបង�ក្របឆាំងន

(ចំនួន្របមាណ៖...........

.....................................

េបក�ជន/គណបក្េផ្ស

េបក�ជន/គណបក្េផ្ស

 កងកមាំង
� ្របដប់អវុធករគាំកបង�/

 ម�ន�រ
ី ជករសុីវិលនិនឹងគាំ្កបង�/

េផ្សគណបក្/េបក�ជន

េផ្សគណបក្/េបក�ជន

សមា�រៈរដ�មានបិទ/បង�ញស��គណបក្

 េផ្សង៖............................................

- គណបក្សនេបាយែដលទទួលផល្រប្រពឹ..............................(អ�កសេង�តករណ៍្រត�វបំេពញេឈ�ះគណបក្
េរៀបចំកម�វ ិធី ឬែដលម�ន�រ
ី ជករនិយាយេឃាសនាឲ្យ ឬែដលមានបិទរូបស�� ឬកម�វិធី ឬអក្សរេនេល
ជំនិះរដ� ។ )

- គណបក្សនេយាបាយែដលបានទទួលរងេ្ ...........................( អ�កសេង�តករណ៍្រត�វសរេសរេឈ�ះគណ
ែដលម�ន�រ
ី ជករ ឬកងកមា�ំង្របដប់អវុធនិយាយ ឬបង�ញករ្

សេង�បព័ត៌មានពី្រពឹត�ករណ៍ពីភាពមិន្រប្ .........................................................

(អ�កសេង�តករណ៍្រវ

សរេសរបែន�ម អំពីពត៌
័ មានៃនកររំេលភ/ភាពមិន្រប្រកីែដលមិនបានបំ
ត
េ ពញខងេល ។ ឧ. អភ “ក”េលក
“១២៣” បានចូលរួមក�ុងពិធីប��ូលសមាជិកគណបក “កខគ” ថ�ីេនសលេខ “ក” េដយមានម�ន�ីរជករក�

េខត�ចូលរួម្របមា៥០នាក់ ។

២.២. ករ្របមូលទិន�ន័យតមករ្វ
ករ្របមូលព័ត៌មានពីករេ្រប្របាស់ធនធានរដ�ស្រមាប់បេ្រមផល្របេយាជន៍គណបក្សនេយាប
េឡងតមរយៈករ្រសវ្រជាវែដល្រត�វប��ូលជាមួយករ្រសវ្រជាវេទេលប��ីេ២០១១ ។

ក្រមងសំនួរែដលដក់ចូលករ្រសវ្រជាវេនះ គឺចង់ដឹងព័ត៌មានមតិ ឬបទពិេសពលរដ� (អ�កផ�ល់បទ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២
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របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

សមា�សន៍/សំណាក) ថាេតធា�ប់បានេឃញសកម�ភាពដូចែដលបានេរៀបរប់ខងេលែដរឬេទ ។ ករេ្ “ក
េ្រប្របាស់ធនធានរដ�ស្រមាប់ករបំេរឲ្យគណបក្សនេយាបាយគឺមានលក�ណៈរេសុប ។ ដូចេនះ អ�កចុះ្រ
្រត�វនិយាយពីប��េនះេទ ។ ក្រមងសំនួរនឹងេចេយាលេទេលបទពិេសធន៍របស់អ�កផ�ល់បទសមា�សន៍ 

បានេឃញ្រពឹត�ករណ៍ជាជាងថាេនាះគ
ក. វ ិធស
ី �ស�ៃនករ្រស

ករ្រសវ្រជាវេនះនឹងេ្រប្របាស់វិធីស�ស�

ករេ្រជសរសសំណាក គឺេតវ
ិធីស�ស�េរ
េ

ករិយាល័យេបាះេឆា�តសំរ២០១១ទូទំង្របេទស េហមានកំរិតេជឿជាក�ុងកវយតំៃ (Confidence Level)
៩៩% និងកំរ ិតលំេអៀង (Margin of Error) ០.២%។

ែផ�កតមវិធីស�ស�េនះ ករិយាល័យសំណាក៨៥០ ក�ុងចំេណា១៨១២៦ករិល័យសរុប្រត�វបានេ្រជសេរ
បនា�ប់ពីកំណត់បានករិយាល័យមាសិទេ�ិ បាេឆា�េនក�ុងករ ិយាល័្រត�បាេ្រជេរ សស្រមាករសមា�ស
េដសមា�សន្របជាពលរែដលជមា�សេឆា�សរុបចំនួន...........។ (វ ិធស
ី �ស�ពិស�រមានេនទីស�ក់ករខុ)

ខ. ក្រមងសំនួររួមម

េឃញទិដ�ភាពក�ុងករែចកអំេ
េឃញទិដ�ភាពក�ុងករែចកអំេ

១. ចប់តំងពីឆ២០០៩ មកដល់បច�ុប្បន េតអ�កធា�ប់បានេឃញម�ន�ីរជ ករ កងកំលំង្របដប់អវុធ (ប៉ូល
េប៉អឹម កងអង�រក្ស) ចូលរួមែចកអំេណាយ ឬចូលរួមសកម�ភាពនានា របស់នេយាបាយណាែដរឬេទ?
 បានេឃ

 មិនបានេឃ

២. ចប់តំងពីឆ២០០៩ មកដល់បច�ុប្បន េតអ�កធា�ប់នេឃញ ឡាន ម៉ូតូមានស�កេលខ រជករ រដ� នគេខ
មរភូមិន� ចូលរួមែចកអំេណាយ ឬចូលរួមសកម�ភាពនានា របស់គនេយាបាយណាមួយែដរឬ

 បានេឃ

 មិនបានេឃ

ករចូលរួមក�ុងពិធីែចកអំេណាយរបស់គណបក្សនេ

 មិនចប់អរម�

៣.ចប់តំងពីឆ២០០៩មក េតអ�កធា�ប់បានេទលរួមទទួលអំេណាយ ឬបានទទួលអំេណាយពីគណបក្សែដ?
 ធា�ប

 មិនធា�ប់

៤.េបអ�កធា�ប់បានទទួលអំេ េតបានទទួល្របែហលប៉ុនា�នេលកេហយចប់ព២០០៩មក?
ចំនួន...................................... េលក។

៥.េបធា�បទទួលអំេណាយពីគណបក្ស តអ�កណា
ជាអ�កផ�ល់ (តួនាទ)បាចូលរួមក�ុងកមវ� ិធផ
េ
ី �ល់អំេណាយដល់អ� ?
(ចេម�យមាេ្រច)


េមភូមិ



្រក�ម្របឹក្សសង�ត/





្របជាពលរ



មន�រី (ម�ន�រី បស់មន�រី )





នគរបា



ទហេប៉អម
ឹ /





សមាជិកគណបក

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

អជា�ធរ្រខណ� /្រក�//េខត�រ/
ធាន
្រកសួង(ម�ន�ីរបស់្រកសួ
តំណាងរ�ស�/សមាជិករភិបាល
(នាយករដ�ម�ន�ី ដល់រដ�េលខធិក
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របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី


ខុមែ�ហ�ល

េផ្សងៗសូមប��ក

៦. េបធា�ប់ទទួលអំេណាយពីគណបក្ស េតអ�កធា�ប់េទទទួលេនកែន�ងណាខ�ះ? (ចេម�យម




េនស�ក់ករគណ
េនសល/េខត�/្រស�/
លេខតស/មន�ីរ/រជធា



េនទីវត�អរ





េនកែន�ងរដ�េផ្សងេទ



េផ្សងៗសូមប��ក

េនសលេរៀន /មន�ីរេ
េនទីកែន�ងឯកជនផ�ះ្របជាពលរដ)
(ក�ុងភូមិ េភាជនីដ

៧ .ចប់តំងពីឆ២០០៩ មកដល់បច�ុប្បន េបអ�កធា�ប់ចូលរួមទទួលអំេណាយ េតអ�កធា�ប់េឃញ ឡាន ម៉ូតូ ម
េលខ រជករ រដ� នគរបាល ឬេខមរភូមិនកែន�ងែចកអំេណាយែដរឬេ?

 ធា�ប់េឃ

 មិនធា�ប់េឃ

 មិនដង
ឹ (មិនចប់អរម� )

ករចូលរួម្របជុំជាមួយ ឬកម�វិធីេផ្សងៗរបស់គណបក្ស

៨. ចប់តំងពីឆា២០០៩ មកដល់បច�ុប្បន� េតអ�កធា�ប់បានចូលរួម្របជុំ ឬចូលរួមពិធីេផ្សងៗរបស់គណបក្សែ
 ធា�ប

 មិនធា�ប (រ ំលងសំនួរទី ៩,១០,១១,១២)

៩. េបធា�ប់បានចូលរួម្របជុំ ឬពិធីេផ្សងៗ េតបានចំនួនប៉ុនា�នេលកចប២០០៩ មក?
ចំនួន...............................េលក។

១០. េបធា�ប់បានចូលរួម្របជុំ ឬពិធីេផ្សងៗ េតមានអ�កណាខ�ះចូលរួម? (ចេម�យមា


េមភូមិ



្រក�ម្រក្សោឃសង�ត/





្របជាពលរ



មន�រី (ម�ន�រី បស់មន�រី )





នគរបា



ទហេប៉អម
ឹ /





េផ្សងៗ សូមប��ក

អជា�ធរ្រខណ� /្រក�//េខត�រ/
ធាន
្រកសួង(ម�ន�ីរបស់្រកសួ
តំណាងរ�ស�/សមាជិករជរដ�
(នាយករដ�ម�ន�ី ដល់រដ�េលខធិក

១១. េបធា ប់េទចូលរួម្របជុំ ឬពិធីេផ្សងៗរបស់គណបក្ស េតពិធីេនាះេធ�េនកែន�ងណាខ�ះ? (ចេម�យម




េនស�ក់ករគណ
េនសល/េខត�/្រស�/
សលេខ/មន�រី /រជធា



េនវត�អរ





េនកែន�ងរដ�េផ្សងេទ



េផ្ងៗសូ មប��ក

េនសលេរៀន /មន�ីរេ
េនទីកែន�ងឯកជនផ�ះ្របជាពលរដ)
(ងភូមិ េភាជនីដក�ុ

១២. េបអ�កធា�ប់ចូលរួម្របជុំ ឬកម�វិធីេផ្សងរបស់គណបក្ស េតអ�កធា�ប់េឃញ ឡាន ម៉ូតូ មានស�កេលខ រ
នគរបាល ឬេខមរភូមិន�េនក�ុងកម�វិធីេនាះែដរ?

 ធា�ប់េឃ

 មិនធា�ប់េឃ

 មិនដង
ឹ (មិនចប់អរម� )

២.៣. ក្របមូលព័ត៌មានតមរយៈករសេង�ត្របព័ន�ផ្
បុគល
� ិ កម�ន�រ
បក ជពិេសសគណបក្កនអំណាច។ ជាេរឿយ
ី ជករភាគ្រចន គឺជាសមាជិកគណ
េ

សកម�ភាពរបស់ម�ន�ីទំងេនះក�ុងករព្រងឹងបណា�ញគណបប��ូ លសមជិកថ�ីក�ុងគណបក្ស ែចកអំេណា្រត�
កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២
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របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

បានផព�ផ្សោយតម្របព័ន�ផ្សព�ពិេសសតទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ និងកែសតកេគាបំណងផ្សពផ្សពីគណ
បក្របស់ខួ នឲ្បាទូ
�
លែថមេទៀត។

ដូចេនះ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយនឹងផ�ល់ព័ត៌មានពីសកម�ភាពរបស់គណបក្សនេយាបាយ និងករចូលរួមរ

បក្សេនាះ
ជាែផ�កមួយៃនគេ្រមាងករសេង�តេទេល្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយេទេលគណបក្នេយាប្រត�វប
ផ្សព�ផ្ខុមែ�ហ�លនង
ឹ បែន�មកសេង�តេទេលករេ្រប្របាធនធារដ�ស្រមាគណបក្សនេយាបាយែដព�ផ្ស
េដយ្របព័ន�ផ្សព�។
ខុមែ�ហ�លនឹងេធ�ករសេង�តេទេទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ របស់រដ� ឯកជន និងរបស់គណបក្សនេយាបាយេ
្របមូលបានព័ត៌មានទំងេន
៣.្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយែដល្រត�វ៖ ទូរទស្សនជាិកម�ុជា(ទទក) ទូរទស្សន៍
ធអិន
ទូរទស្សនបាយ័នព័ត៌ វទ្យុម
ិ
ត
ី
ចំនួន៧ (FM 96, AM918, FM105, VOA, RFI, RFA, FM 106.5)
ក.វធ
ិ ស
ី �ស�សេង�

វ ិធីស�ស�ែដលខុមែ�ហ�លបានេ្រប្របាស់់ក�ុងករតមសេង�ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោ

កមវ� ិធីផ្សោយេដយ្រប

ផ្សព�ផ្សោយ្រត�វបាន េហយបនា�ប់មកព័ត៌ម ឬកម�វ ិធីទំេនា្រត�បានវិភាគេដយ្រក�មសេង�តព័ ែដល្រត�

េមល
 ទំងរូបភាព  ប់សំ េលងខ�ឹមសរ េតព័ត៌មាេនាទកទងនឹងកេ្រប្ស់ធនធារដ�ស្រមាកបំេរឲ្គណ

បក្នេយាបាយឬអត់។ ម
័ ទំេនាេនក�ុងទ្រមងសេង�ត។
េ ា េនាអ�កសេង�តករណ ្រត�កត់្រទិន�នយ

ក�ុងករណី សកម�ភាព ឬ្រពឹត�ករណ៍ែតមួយ គឺអច្រត�ព�ផ្សោយេដយ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយេផ្សងៗគា

យា៉ងណា គឺវនឹងក�យជាមួយករនី
ប ៉ុេណា�ះ ែតអ�កសេង�តករណ៍្រត�វេមលករផ្សព�ផ្សោយទំងអស់េដម
ឲ្យបានជាអតិបរិមា ។ បនា�ប់មក អ�កសេង�តករណ៍្រត�វបំេពញេនក�ុងទ្រមង់សេង�ត េដយមានប��ក់ព
ែដលបានផ្សព�ផ្សោយក�ុងករណីេន
ឧទហរណ៍៖ ព័ត៌មានក�ុងទូរទស្ប
សន ៉ុស “ក” ផ្សោយពីគណបក “១២៣” ្របារព�ពិធីប��ូលសមាជិកគណបក្សថ
សលេខត “ក១៥” ។ ចំែណកប៉ុស�៍ “ខ”ផ្សោយព័ត៌មានពីេរឿងេនះែដរ ។ ដូចេនះអ�កសេង�តករណ៍្រត�វេមលប៉ុស�៍ទ
េហយ្រសង់វជាករណីមួយ េហភពគព
ឺ ី “ប៉ុស�៍ក” និង “ប៉ុស�៍ខ” ។

ខ. ទ្រមង់សេងត

ទ្រមង់សេង�តេននឹង្រត�វបំេពញេដយអ�កសេង�តករណ៍ស្រមាប់ករណីនីមួយែណនាពីករបំេពញទ្រមង

សេង�តនង
ឹ មានេនក�ុងេគាលករណ៍ែណនាំែដលមានភា�ប់

ទ្រមង់សេង�តករណ៍េ្រប្របាស់ធនធានរដ�តមរយៈ្ព�ផ្ស

េឈ�ះអ�កសេង�តករណ

ហត�េលខ

ទក
ី ែន�ងសេង�តករណ៍
សកម�ភាពេកតេឡង
ភូម៖
ិ

១

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ឃុំ/សង�ត់
ទំព័រទី 24

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី
្រស�/ខណ� /្រក�ង

១

ខុមែ�ហ�ល

េខត�/រជធាន


ៃថ� ែខ ឆា ំសេង�តក
�
រណសកម�ភាពេកតេឡង....../......./.....



្របេភទៃនសកម�ភា(អចគូសបានេ្រច
ករ្របជុំគណប

ៃថ�េធ�ក

ករែចកអំេណាយរបស់គណប

ករេឃាសនារបស់ម�ន�ីរជករ/កងកមា�ំង្រប
ស្រមាប់គណប

ៃថ�ឈបស្រម
់

ករេឃាសនារបស់គ

កមវ� ិធេី ផ្សងៗេទៀតរបស់គណបក្ស (សសរេសរបែន�ម)៖
............................................................

្រេភទៃនករ រំេលភ/ភាពមិន្រប្រកតី (អចគូសបាន
 េ្រប្របាស់យានជំនិះរដ� (ចំនួន្របមាណ៖.......

 កេ្រប្របសមា�រៈរដ (េ្រកពីយានជំន

 បុគ�លិកម�ន�រ
ី ជករ/ម�ន�ីសធារណៈចូលរួម (ច

 ទធា�/បរិេវណ
អគរបស់ រដ� (េឈ�ះទីកែន�ង)៖
ី

 កងកមាំង
� ្របដប់អវុធនិយាយ/ប្រឆាំនឹង

 ម�ន�ីរជករសុីវិលនិយាយ/បង�ញករ្របេបកជន
� /

 កងកមាំង
� ្របដប់អវុធនបង�កករគាំ

 ម�ន�រ
ី ជករសុីវិលនិយបង�កគាំ្នង
ឹ េបក�ជន/

្របមាណ៖................................................)

េបក�ជន/គណបក្សេផ្
េបក�ជន/គណបក្េផ្ស

សមា�រៈរដ�មានបិទ/បង�ញស�កស��គ

..............................................................................
គណបក្សេផ្
គណបក្េផ្ស

 េផ្សង៖..............................................................

គណបក្សនេយាបាយែដលបានទទួលផល/្រប្...................................................................................
គណបក្សនេយាបាយែដលបានទទួលរងេ.................................................................... ..................
សេង�បព័ត៌មានពី្រពឹ�ិករណ៍ពីកររំេលភ/ភាពមិន្
ត

.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
្របភ១៖

េឈ�ះ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ៖............................................................................................

កម�វ ិធ/ី ចំណងេជង៖...............................................................

កលបរិេច�ទផ្សោយ៖......./........../.....

កម�វ ិធី/ចំណងេជង៖...............................................................

កលបរិេច�ទផ្សោយ៖......./........../.....

កម�វ ិធ/ី ចំណងេជង៖...............................................................

កលបរិេច�ទផ្សោយ៖......./........../.....

្របភ២៖

្របភ៣៖

េឈ�ះ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ៖............................................................................................
េឈ�ះ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ៖............................................................................................

ករែណនា អ�កសេង�តករណ៍មួយរូបនឹង្រត�វ្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពេនះេនតម្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ។ ក៏ប៉ុែ
ករណ៍េនាះ គឹនេមល
 ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយទំងមូលេ

អ�កសេង�តករណ៍េនះ្រត�វពឹងែផ�កេទះេលទ្រមង់អេង�តរបស់អ�កអេង�ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ។ អ�កអេង�ត្របព័
នង
ឡងែដ
រឬអត់ក�ុង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយែដលខ�ួ”
ឹ មានបំេពញក�ុងទ្រមង់អេង�តរបស់ខ�ួន “មានករណីរំេលភកត
េ
េ

។ ដូចេនះអ�កសេង�តករណ៍ធនធានរដ� គឺ្រគាន់ែតសេង�តេលទ្រមង់ទំងអស់ែដល អ�កសេង�តព័ត៌មានបានប
េឃញមានថាមានក រ ណីរំេលភ/ភាពមិន្រប្រកតី េនាះអ�កស េង�តករណ៍នាះ្រត�វេមលព័ត៌មាន
េនាះ
េ
កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២
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របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

បំេពញចូលក�ុងទ្រមង់អេង�តរបស់ខ�ួន ។
ករបំេពញទ្រម

- េឈ�ះអ�កសេងតករណ ៖.......................... អ�កសេង�តករណ៍្រត�វបំេពញេឈ�ះរល់ទ្រមង់
- ហត�េលខអ�កសេង�តករណ ៖ ..........................អ�កសេង�តករណ៍្រត�វចុះហត�េលខេលទ្រមង់ស
-

ទក
ី ែន�ងសេង�តករណ /សកម�ភាពេកតេឡ៖..........................

(អ�កសេង�តករ្រត�វបំេពញពីអស័យដ�ន/ទីកែ

ែដលមានភាពមិន្រប្រកតី ឬសកម �ភាពរំេលភ/ភាពមិន្រប្រកតីេកេតេឃញឡានសេលខរដ�មានស�ក
បក្សនេយាបាយេនកែន�ងណា? អស័យដ�នភូមិ រហូតដល់េខត�/រជធានី្រត�វបំ េពញេបអច, េបសលេ
េដយគណបក្សនេយាបា េតសលេខត�េនាទណា? ។
ី

- ៃថ� ែខ ឆា ំសេង�តក
�
រ/សកម�ភាពេកតេឡង.............................(អ�កសេង�តករណ ្រត�វបេពញៃថ�ែខឆា �
ែដលអ�កសេង�តករណ៍បានេឃញ និងលឺ្រពឹត�ករណ៍ ឬកររំេលភ

ចំណាំថាវមិនែមនជាៃថ�ស

របាយករណ៍េនាះេ
-  ៃថ�េធ�ករ  ៃថ�ឈបស្រ
់
ក (េសរ ៍ អទិត្យ និងបុណ្យទ(អ�កសេង�តករណ៍្រត�វពិនិត្យថា ៃថ�ខួនប
�
ខងេលគឺជាៃថ�េធ�ករ
 ច័ន�ដល់សុ្រក ឬជាៃថ�ឈប់ស្មាកេសរ៍ អទិត្យ និងៃថ�បុណ្យទន )
រ
េហយ្រត
្របអប់ ។
- ្របេភទៃនសកមភាព (អចគូសបាន្រច
(អ�កសេង�តករណ៍្រត�វគូស ្រគីស ក�ុអប់មខ
ុ សកម�ភាពែដលខ�ួនសេង�ត
េ
។ ្រត�វចំណាំថា ក�ុង្រពឹត�ករណ៍មួយអចមានសកម�ភាពេផ្សងៗគា�បាន ។ ដូចេនះ អ�កសេង�តករណ៍
េ្រចន ។ ឧ. ក�ុងករ្របជុំគណបក្ស គឺអចមានករែចកអំេណាយ ឬអចមានម�ន�រ
ី ជករេឃាសន
។ ក�ុងករណីសកម�ភាពេនាះមិនមានខងេ្រកម គឺអ�កសេង�តករណ៍្រត�វ គូស្រគីសេនមុខ្របអប់េផ្ស
េសរបំេពញបែន�មពីសកម�ភាពេនាះ

ករ្របជុំគណប

ករែចកអំេណាយរបគណ
បក្

ករេឃាសនារបស់ម�ន�ីរជករ/កងកមា�ំង្រប
ស្រមាប់គណប

ករេឃាសនារបស់គ

កម�វ ិធីេផ្សងៗេទៀតរបស់គណបក្ស (សសរេសរ
បែន�ម)៖ ....................

- ្របេភទៃករ រំេលភ (អចគូសបានេ្រច(េនក�ុងសកម�ភាពមួយ ឬ្រពឹត�ករណ៍មួយអចមានភាពមិន្រប្រ
េ្រចន ។ ដូចេនះ អ�កសេង�តករណ៍អចគូស្រគីសបានេ្រចនតមែដលខ�ួនសេង�តេឃញ ។ ឧ. េនក�ុងកិច�្របជ
អចមានយានជំនិះរដ�្បានយកេទដឹកសកម�ជន ម�ន�ីរជករសុីវិល ឬកងកមា�ំង្របដប់អវុធចូល រួម្របជុ
រដ�្រត�វបានយកមកេ្រប្របាស់ស្រមាប់ករ្រប

 េ្រប្របាស់យានជំនិះរដ� (ចំនមាណ............)

 កេ្រប្របសមា�រៈរដ (េ្រកពីយានជំន

 បុគ�លិកម�ន�រ
� ្របដអវុធចូរួម
ី ជរ/កងកមាំង

 ទធា�/បរិេវណ
អគរបស់ រដ� (េឈ�ទក
ី
ី ែន�ង)៖

(ចំនួន្របមាណ៖...........

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

.....................................

ទំព័រទី 26

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

 កងកមាំង
� ្របដប់អវុធនបង�ក្រឆាំនង
ឹ

ខុមែ�ហ�ល

 ម�ន�រ
ី ជករសុីវិលនិយបង�ក្របឆាំងន

េបក�ជន/គណបក្េផ្ស

េបក�ជន/គណបក្េផ្ស

 កងកមាំង
� ្របដប់អវុធនបង�កករគាំ

 ម�ន�រ
ី ជករសុីវិលនិយបង�កគាំ្នង
ឹ

េបក�ជន/គណបក្េផ្ស

េបក�ជន/គណបក្េផ្ស

សមា�រៈរដ�មានបិទ/បង�ញស��គណបក្

 េផ្សង៖............................................

- គណបក្សនេយាបាយែដលទទួលផល្រប្រ..............................(អ�កសេង�តករណ៍្រត�វបំេពញេឈ�ះគណបក្
េរៀបចំកម�វ ិធី ឬែដលម�ន�រ
ី ជករនិយាយេឃាសនាឲ្យ ឬែដលមានបិទរូបស�� ឬកម�វិធី ឬអក្សរេនេល
ជំនិះរដ� ។ )

- គណបក្សនេយាបាយែដលបានទទួលរងេ្ ...........................( អ�កសេង�តករណ៍្រត�វសរេសរេឈ�ះគណ
ែដលម�ន�ីរជករ ឬកងកមា�ំង្របដប់អវុធនិយាយ ឬបង�ញករ្

សេង�បព័ត៌មានពី្រពឹត�ករណ៍ពីភាពមិន្រប្ .........................................................

(អ�កសេង�តករណ៍្រត�វ

េសរបែន�ម អំពព
័ មានៃនកររំេលភ/ភាពមិន្រប្រកីែដលមិនបានបំ
ី ត៌
ត
េ ពញខងេល ។ ឧ. អភ “ក”េលក

“១២៣” បានចូលរួមក�ុងពិធីប��ូលសមាជិកគណបក “កខគ” ថ�េី នសលេខ “ក” េដយមានម�ន�ីរជករក�
េខត�ចូលរួម្របមា៥០នាក់ 

- ្របភ១៖ េឈ�ះ្របព័ន�ផ្សពយ (ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ សរព័ត៌មាន េវ៉ប.....(អ�កសេង�តករណ៍្រត�វ បំេពញ្រ
ព័ត៌មានែដលខ�ួន្របមូលបានេហយសរេសរបំេពញ ។
កម�វ ិធី/ចំណងេជង៖.............................អ�កសេង�តករណ៍្រត�វបំេពញចំណងេជង (ចំណងេជងគឺ្រត�វសរេសរកម�វិ
កលរេច�ទផ្សោ
........................................(អ�កសេង�តករណ៍្រត�វសរេស រ និងបំេពញកលបរិេច�ទែដល្រប
ិ
ផ្សព�ផ្សោយ ផ្សោយពីសកម�ភាពរំេលភ/ភាពមិន្រប្រកតីេនាះ ។ ចំណាំ៖ វជាៃថ�ែខឆា�ំែដល្របព
សកម�ភាពេនាះ គឺមិនែមនជាៃថ� ែខ ឆា�ំ ភាពេនាះកត
េ
េឡងេនាះេទ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 27

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

ខុមែ�ហ�ល

ឧបសម�័ន�ទី ២៖ ឯកសរេផ្សងៗ និង តរងសកម�ភាពរបស់ម�ន�ីរដ �ចូលរួមស
គណបក្សនេយា
ឯកសរេផ្ស

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 28

របាយករណ៍ស�ករេ
្រប្របាស់ធនានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយាបា
ធ
ី

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ខុមែ�ហ�ល

ទំព័រទី 29

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល

តរងសកម�ភាពរបស់ម�ន�ីរដ�ចូលរួមសកម�ភាពរបស់គណបក្ស
េខត�កណា�
ៃថ�េធ�សកម�ភា

៥,៦ ក�� ២០១១
០៦ ក�� ២០១១

េឈ�
ឯកឩត�ម ៃផ ប៊ុនេឈឿន
េលកជំទវ ខ�ួត ធ

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

អភិបាលេខត�កណា

N/A

្របធានរជបណ�ិ

N/A

កម�ុជ
០៨ ក�� ២០១១

េលក ម៉ក់ ជតូ

េល េណ ធួក

ចុះជួបសកម�ជនCPPេន្រស�កេក

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយ្របធានបក្សភូ

កណា�លនគរប

្រស�កេកៀនសCPP

CPPេដយេលកបានព ក គណបក្សជា
នឹងអវេទៀតផ

្របតិភូរជរដ�ភ

អេ��ញចូលរួម្របជុំគណបក្ស្រប
N/A

បាលជលផ
េល ឌី វ ិជា

្រក�ម្របឹក្សCPPេនទីស�ក់ករបក្ស

អនុ្របធានគណៈព្រងឹងមូល

ទទួលបន�ុកជា្របធាន

១៨ ក�� ២០១១

ជួបសំ េណះសំណាលនិងសួរសុខទុក�សមាជ

្របធាននាយក
យុត�ិធម៌្រកសួងមហៃ

១២ ក�� ២០១១

សកមភា
�

កម�ុជ

និងែចកអំេណាយជូនសមាជិកប េន្រស�កេ
ែដកេនទីស�ក់ករ

អនុ្របធាននាយក ក

រួមជាមួយអភិបាលេខត�ស�យេ

ណា�លសន�ិសុ ្រកសួ

N/A

មហៃផ

ែដលជា្របធាន្រក�មករង
្របជាជនកមជបានជួបពិភា

រស់

ឆា

គណបក្
ជាមួយយុវជ

ែដលជាសមាជិកសម យុវជនកម�ុជ
២៨ ក�� ២០១១

េលក ម៉ក់ េពជ�រិទ

ម�ន�ទ
ី ទួលបន�ុកអគ�

នាយកដ�នកំកុង្

អនុ្របធាន្រក�មកCPP្រស�

នាំយកអំេណាយនិងសួរសុខទុក�្របជាពលរ

េកៀនស�

ករលិចទឹកេន្រស�កេគៀន

្រកសួងពណិជ�ក
០២ តុល២០១១

េលក តឹក េម៉

្របធានករិយាធម�ក

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

N/A

ចូលរួមជាមួយឯកឩត�ម មិន ឃិន នាំអំេ
ទំព័រទី 30

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

០៣ តុល ២០១១

េល េយ៉ត ចរ ិយ

ខុមែ�ហ�ល

សសនា្រស�ក

CPPែចកជូននិង្របេគន្រពះសង្ឃវត�ក�ុង្រស�

នស�

នស�

្រពះរជអជា�

ចូលរួមជាមួយ្រក�មករងរគណៈកក

ដំបូងរជធានីភ�ំេ

N/A

ក

ណា�លគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា សួ រសុខ
ទុក�

និងផល
� ់អំេណាយជូនពលរដ

រងេ្រគ

េដយសរទឹកជំន
០៤ តុល២០១១

េលក ឌុល េគឿ

អគ�នាយកៃនអគ�នា
ដ�នភស�ុភារនិងហិរ��វត
្រកសួងមហៃ

០៥ តុល២០១១

េលក ចន់ យុ

អនុ្របធាន១គណៈអចិៃ�ន�យ៍ គ នាំយកអំេណCPPែចកជូនបងប�ូនពលរដ�រង
ណៈព្រងឹងមូលដ�នគណប

េ្រគាះេដយទឹកជំនន់េន្រស�កេគ

្របជាជនកម�

នាយខុទ�កល័យ្រក

អមដំេណ រជាមួយេលករដ�ម�ន�ីធនធានទឹក ល

ធនធានទឹ

N/A

គានេហ និងម�ន�ីថា�ក់ដឹCPPែចកអំេណា
ដល់្របជាពលរដ�េ្

០៦ តុល ២០១១
០៩ តុល ២០១១

េល េទព ងន
េលក ឡុ ធា

អគ�នាយកៃនអគ�យក

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍គណកមា�

បានជួបសំេណះសំណាលជាមួយសម ្រក�

ដ�នរតនាគា

ករកណា CPP

្របឹក្សោ

អភិបាល្រស�កព

ចូលរួម្របជុំបូកសរុបសកម�ភាពករង

ែ្រក

N/A

ជួយ

្រស�កេដយេលកបានរយករណ៍ពីចំ
ពលរដ�ែដលបានចុះប��ីេបេឆា�

០៩ តុល២០១១
០៩ តុល ២០១១

ឯកឩត�ម េហង រតន
េល តំ េម៉ងល

អគ�នាយកមជ្ឈមណ

្របធាន្រក�មកCPPចុះជួយ

CMAC

្រស�កល�

ដក
ឹ នាំ្រក�មករងរចុះ្រត�តពិនិត្យស
ជំនន់េនតមឃុំមួយចំនួនក�ុង្រស�កល

អភិបាល្រស�កមុខកំព
N/A

រួមជាមួយេល វង្ស វ ិស្ស ត ជា្របគណៈអ

ចិៃ�ន�យ៍គណៈព្រងឹមូលដ�ន្រស ៃនគណបក្
្របជាជនកម�

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

បាននអំេណាយែចកជូន្រ
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
ពលរដ�

១២ តុល២០១១

េលក មុី វ៉

្របធាននាយកដ� ្របធាន្រក�មកCPPចុះជួយ
ហកម�

ហរិ �� វត�ុៃន ឃុំស�យ្រជ

នាំយកអំេណាយែចកនដល់្របជាពលរដ�
េ្រគាះេដយទឹកជំនន់េនឃុំស�

្រកសួងេសដ�កិច�និ
១៣ តុល២០១១

ឯកឩត�ម ម៉ក់ េពជ�រទ�
ិ

ហិរ�� វត�ុ

អគ�នាយកដ�នកំ

អនុ្របធាន្រក�មកCPP្រស�

នាំអំេណាយែចកជូន្របជាពលរដ�ច១៦៨

្រត�លៃន្រកសួងព ណ

េកៀនស�

្រគ�សរក�ុងឃុំភូមិធំ្រស�កេកៀន

អគ�នាយកអគ�នា

អនុ្របធានគណៈព្រងឹងមូល

ចុះសួ រសុខទុក�និងនាំយកអំេណាយែចកជូន

ដ�នពន�ដ

្រស�កខ្សោច់កCPP

ប�ូន្របជាពលរដ�រងេ្រគាះទឹកជ

កម�
១៦ តុល២០១១
២០ តុល២០១១

េលក សុម េអៀង
េលក ហុីង ប៊ុនេហៀ

អគេ� មប��កររងៃនក

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយ្រក�មយុវជន

េយាធពលេខមរភូមិន

N/A

បក្CPPមកពេី ខត�កំពត

និង្រពមទ

េលក

សរេសរ្របវត�តស៊ និងករដឹកនាំរប គណបក្
្របជាជនកម�

២៦ តុល២០១១
២៤ តុល២០១១

២៤ តុល២០១១
២៤ តុល២០១១

េលក ងិន ឃ
េលក គង់ េអៀ

េលក អ៊វ ចំរ
េ
េលក វង្ វ ិស្ស ុ

អគ�នាយកៃនអគ�នា

អនុ្របធានគណៈព្រងឹង្

នាំយកអំេណាយេលកនាយករដ�ម�ន�ីហ៊ុន

ដ�នរតនាគារ

កណា�លស�ឹCPP

នាយករងនាយកដ

្របធានគណៈព្រងឹងឃុំែ

ែចកជូន្របជាពលរដ�រងេ្រគាទឹកជំនន់

វ ិសក
� ម�្រកសួងករ

អ��ញៃនបក្CPP

ស�ងករនគរបាលេខ

្របធានគណ្រងឹង្រស�កស�

នាំយកអំេណាយែចកជូន្របជាពលរដ�រង

កណា�

បក្CPP

អគ�េលខធិករ្រក

្របធានគណៈអចិៃ�ន�យ៍គ

ទឹកជំនន់មកពីភូមិចំនន
ួ ៧

ជាត

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

នាំយកអំេណាយែចកជូន្របជាពលរដ�រង
េដយទឹកជំនន់ក�ុងឋនៈជាសមាជិកមួយរូប

បក្CPP

្របជុំវយតំៃលផលប៉ះពល់ខូចខតេដ
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

២៩ តុល២០១១

២៩ តុល២០១១

េលក វង្សី វិស្

េលក ចយ សុបិ

០៤ វ ិច�ិក២០១១

េលក មា៉ េឈ

០៤ វ ិច�ិក ២០១១

េល រស់ វណា

ខុមែ�ហ�ល

េសដ�កិច�និងហរិ �� វត�ុ

ព្រងឹង្រស�កមុខកំពូលៃនប

អគ�េលខធិករ្រក

្របធានគណៈអចិៃ�ន�យ៍គ

េសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ

ព្រងឹង្រស�កមុខកំពូលៃនប

ជាអភិបាល្រ

្របធានបCPP្រស�

កណា�លស�ឹ

កណា�លស�ឹ

ស�ក់ករបក្ស្រស
� កកណា�

្របធានបណ�ិត

្របធានគណៈព្រងឹង្រស�កៃ្រ

នគរបាលកម�ុ

ៃនCPP

ដក
ឹ នាំ្រក�រងCPPេជងៃ្រព្របជ

CPP

CPP

ចុះ្រត�តពិនិត្យស�នភាពខូចខសមទ�
ត

េនឃុំែ្រពកដំបងេដម្បីជួសជុលជាបនា�ន់ក
សមាជិកបក

្របធានអគ�នាយ កភ
ងរកម�ុជានា

ជំនន់និងនាយកអំេណាយមួយចំនួនជូនពលរដ

ចូលរូមកិច�្របជុំជាមួយម�ន�ីបក្សមូលដ�ន

បានចូលរួមេមទ�ិញជាមួយសមាជិកគណ
N/A

្របជាជនកម�

និងយកអំេណាយរបសគណ

បក្សែចកជូន្របជាពល

និសមាជិគណបក្

្របជាជនកម�
០៧ វ ិច�ិក២០១១

០៧ វ ិច�ិក២០១១

០៧ វ ិច�ិក២០១១

េល ឌុល េគឿន

អគ�នាយកៃនអគនាយ
ដ�នភស�ុត និងហិរ��

េលក ឌុ េគឿន

េល ឈង រ

អនុ្របធាន១គណៈអចិៃ�ន�យ៍ គ ជាមួយេលក េហង េគៀម អភិបាល្
ណៈព្រងឹងមូលដ�នគណប

េកៀនស�យ នាំយកអំេណាយែចកជូន ពលរដ

វត�ុ្រកសួងមហៃ

្របជាជនកម�

េ្រគាះេដយទឹកជំន

អគ�នាយកៃនអគ�នា

អនុ្របធាន១គណៈអចិៃ�ន�យ៍ គ នាំយកអំេណាយរបស់រដ�ភិបាលនិង

ដ�នភស�ុរនិងហរិ �� វត�ុ

ណៈព្រងឹងមូលដ�នគណប

្រកសួងមហៃ

្របជាជនកម�

អគ�នាយកមន�ីរេពទ

អនុ្របធានគណអចិៃ�ន�យ៍គ

កល់ែម៉្

ព្រងឹងមូលដ នCPP

្រកហមែចកជូន្របជាពលរដ�រងេ
ដឹកនាំ្រក�មឯកេទសជម�ឺទូេទនិងឯកេទសច

េរគ្រពមទំងែចកជូន្របជាពលរដ�េដ
គិតៃថ�

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា
០៨ វ ិច�ិក២០១១

០៨ វ ិច�ិក២០១១

េល ឌុល េគឿន

េលក ឈន សុភ

ខុមែ�ហ�ល

អគ�នាយកៃនអគ�នា

អនុ្របធាន១គណៈអចិៃ�ន�យ៍ គ បាននាំយកអំយែចកជូន្របជាពលរដ� 

ដ�នភស�ុត និងហរិ ��

ណៈព្រងឹងមូលដ�នគណប

វត�ុ្រកសួងមហៃ

្របជាជនកម�

អគេ� លខរងឧត�ម្រក

្របធាន្រក�មកគណបក្

្របឹក្សោេសដ�កិច�ជាតិ ្របជាជនកម�ុជាចុះជួយ ឃុំ
ជា្របធាននាយ

េ្រគាះេដយទឹកជំនន
បានចុះជួយ ឃុំពុកឬស្សី និងជួបពិភាក្ស
ជាមួអជា�ធរឃុំ ភូ

ឬស្ស

េដះ្រសយផលប៉ះ
០៨ វ ិច�ិក២០១១

០៩ វ ិច�ិក ២០១១

១១ វ ិច�ិក ២០១១

២០ វ ិច�ិក ២០១១

េលក ឌុល េគឿ

េល ឌុល េគឿន

េល មុិញ បានកុស

អគ�នាយកៃនអគ�នា

អនុ្របធាន១គណៈអចិៃ�ន�យ៍ គ នាំយកអំេណាយែចកជូន្របជាពលរដ�រង

ដ�នភស�ុភារនិងហិរ��វត

ណៈព្រងឹងមូលដ�នគណប

្រកសួងមហៃ

្របជាជនកម�

អគ�នាយកៃនអគនាយ

អនុ្របធាន១គណៈអចិៃ�ន�យ៍ គ បាននាំយកអំេណាយរដ�

ដ�នភស�ុត និងហរិ ��

ណៈព្រងឹងមូលដ�នគណប

វត�ុ្រកសួងមហៃ

្របជាជនកម�

អគ�នាយកៃនគណៈកម

្របន្រក�មករCPP

ករមូលប្រតកម�
េល ឈ រ

និងកកប

្រកហមែចកជូនជនរងេ្រ េដយទឹកជំនន
ចុះជួយឃុំេកះចូរ៉មបាននាំយកអំេណា
វពូជែចកជូន្របជាពលរដ�ែដលទទួល រងេ្
ទឹកជំនន់

នាយកមន�ីរេពទ្យក
ែម៉្រ

ទក
ឹ ជំនន់

ជាមួយ្រក�មករងរគណបក្ស្របជាជន
N/A

យកអំេណាយែចកជូន្របជាពល

រងេ្រគ

េដយទឹកជំនន
២១ វ ិច�ិក ២០១១

េល រស់ វណា

្របធានអគ�នាយ
ស

បានជួបសំេណះសំណាលជាមួយសមាជិ
N/A

្របជាជនកម�ុជា និងបានេកសរេសរគណៈក
មា�ធិករបក្ស

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

េហយកប
៏ ាននាំអំេណាយ
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
្របជាពលរ

២៦ វ ិច�ិក ២០១១

២៦ វ ិច�ិក ២០១១

េល ខម
ឹ ច័ន�គរិ ី

េល ប៊ូ ផាន់ស

អភិបាល្រស�កស

រួមជាមួយេល ជ រតន អនុ្របធានព្រងឹង
N/A

កសិករេន ទីស�ក់ករគណបក្ស្របជាជន

នាយករងនាយកដ

រួមជាមួយេល

វ ិសក
� ម�ៃនអគ�នាយកដ
ភស�ុត

ដ�ន្រស�កស ផ�ល់អំេណាយ្រស�វព ជូន្រប

N/A

និងហរិ �� វត�ុ

ចន

សុធី

ជា្របធាន្

ករងរគណប CPP ចុះជួយឃុំជ័យធំ េដម្ប
សកសួរសុខទុក�្របជាកស

្រកសួងករពរ
០៤ ធ�ូ ២០១១

េល ហុីង ប៊ុនេហៀង

អគេ� មប��កររងក

អនុ្របធានគណៈព្រងឹងមូល

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយព្រងឹងមូល

េយាធពលេខមរភូមិន

េខត�កណា�

្រស�កឃុំសខបក្សភូមិ១០ឃុំ របស់ គណ
បក្ស្របជាជនកម

០៤ ធ�ូ ២០១១

០៦ ធ�ូ ២០១១

េល ប៊ូ ផាន់ស

នាយកដ�នវិស�ក

រួមជាមួយ្របធាន្រក�មករងរបក្ស្រប

្រកសួងករពរ
េលក ឌុល េគឿ

N/A

អគ�នាយកៃនអគ�នា

អនុ្របធាន១គណៈអចិៃ�ន�យ៍ គ

ដ�នភស�ុតង និងហិរ

ណៈព្រងឹងមូលដ�នគណប

វត�ុ្រកសួងមហៃ
០៨ ធ�ូ ២០១១

េល ងិន ឃន

០៩ ធ�ូ ២០១១

េល ហ៊ សបុី

្របជាជនកម�

បានចុះពិនិត្យមល
ករងរជួយ សេ�ង�
េ
សន�ូង និង្រស�វពេ្រងះរបស់្របជា

អេ��ញចូលរួមជាមួយសមាជិកបCPP

សំេណះសំណាលជាមួយសកម�ជនេនទីស
ករបក្ស្រស�កេកៀន

អគ�នាយកៃនអគ�នា

សមាជិកគណៈកមា�ធិករ

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយសមាជិក្

ដ�នរតនាគារ

លគណបក្ស្របជាជនកម

្របឹក្សោឃុំមកពីគណបក្ស្របជាជ
ចូលរួមជាមួយេល កង េសភ័ណ ្របធាន

អគ�េលខធិករង
្រកសួងេសដ�កិច
ហរិ �� វត�ុ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ជួប

និង

N/A

បក្ស្របជាជនកម�ុជា្រស�កខ្ស

បា

ដឹកនាំ្រក�ម្រគ�េពទ្យស�័្រ ព្យោបាលជម�ឺ
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

១០ ធ�ូ ២០១១

េល ឈ វ

ខុមែ�ហ�ល

នាយកមន�ីរេពទ្យក

អនុ្របធានគណៈអចិៃ�ន�យ៍គ

ែម៉្រ

ព្រងឹងមូលដ�ន្រស�ករ CPP

ឥតគិតៃថ�

ជាមួយេល គង់ សន្ នាយករងមន�ីេពទ្
�
កល់ែម៉្ ចុះពិនិត្យព្យោបាល និងែចកថា ំជូ
្របជាពលរដ�េដយឥតគិត

១០ ធ�ូ ២០១១

េល ហុីង ប៊ុនេហៀង

អគេ� មប��កររងក

អនុ្របធានគណព្រងឹងមូល

បានផ�ល់អំេណ កុំព្យូទ័ ្រពីនធ័ និងមា៉សុីនេភ�

េយាធពលេខមរភូមិន

គណបក្CPP ្រស�កអង�ស�ួ

ងជូនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា្រស�កអង ។

១០ ធ�ូ ២០១១

េល សមុ េធឿន

អភិបាល្រស�កអង�ស�

្របធានគណៈក ធិករបក្ស្

នាំយកអំេណាយគណបក្ស្របជាជន ែចក

ជនកម�ុជា្រស�កអង�ស�

ជូនគណៈកមា�ធិករបក្ស្

១២ ធ�ូ ២០១១

េល រស់ វណា

១៣ ធ�ូ ២០១១

្របធានអគ�ន
ភា�ក់ងរកម�ុជាន

េល ៃផ ប៊ុនេជឿន

ចូលរួមជាមួយគណកមា�ធិករគណបក្ស្
N/A

កម�ុជា្រស�កអង�ស�ួលក�ុងករ្របារព�ពិធ
ែតងតង
 ម�ន�គ
ី ណព្រងឹងមូលដ�នឃុំែបក ។

អភិបាលរងេខត�កណា

ចូលរួមកិច�ពិភាក្សោេបក�ជនតំណាង េ្រក

N/A

អធិបតភាពេល
េទព ងន ជាសមាជិកអចិៃ�
ី
យ៍គណកមា�ធិករកណា�លគណបក្ស្
កម�ុជ ។

១៨ ធ�ូ ២០១១

២៣ ធ�ូ ២០១១

២៥ ធ�ូ ២០១១

េល រស់ វណា

្របធានអគយក
ភា�ក់ងរកម�ុជាន

េល ស�ូត សំបូរ

េល រស់ វណា

ចូលរួម្របជុំបូកសរុបករងរគណ CPP េន
N/A

ស�ួល ។

នាយកខុទ�កល
្រកសួងសធារ
និងដឹកជ�ូ � ន

្របធានអគ�ន

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទស
ី �ក់ករគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា្

N/A
N/A

រួមជាមួយម�ន�ីបក្ស្របជាជនក ចូលរួម េធ�
ករបូកសរុបករចុះព្រងឹងមូលដ និង េលក

សរេសរពីស�ៃដរបស់គណបក ្របជាជនកម�

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយសមា សមាជិ
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល

ភា�ក់ងរកម�ុជាន
២៨ ធ�ូ ២០១១

៣០ ធ�ូ ២០១១

០៣ មករ ២០១២

េល ហុង
ី ប៊ុនេហៀង

េល ស�ូត សំបូរ

េល ចយ សុបិន

អគេ� មប��កររងៃនក
េយាធពលេខមរភូមិន

បក្ស្របជាជនកម
អនុ្របធានព្រងឹងមូលដ�នេខត
កណា�

នាយកខុទ�កល
N/A

្រកសួងសធារ
និងដឹកជ�ូ � ន

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយម�ន

និងសមាជិ

សមាជិកប CPP េន្រស�កេលកែដកេន
ស�ក់ករបក្ស្

ដឹកនាំ្រក�មករងរ្រកសួងសធា
ជាមួយសមាជិកបក្ស

េដយេកតសរេស

ស�ៃដរបស់គណបក្ស្របជាជនក

អភិបាល្រស�កក

្របធានគណបក្សគណ ្រប ចុះ្របជុំសំេណាះសំណាលជាមួយថា�ក់

លស�ឹង

ជនកម�ុជា្រស

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា្រគប់ម និងបា
េចទ្របកន់គណបក្ស្
េផ្សងខុសពីរពិតេទេល

េធ�ករេឃា

គណបក្ស្របជ

កម�ុជ
០៤ មករ ២០១២

េល រស់ វណា

្របធានអគ�ន

បានអេ��ញចូលរួមេមេទ�ញជាមួយសមា

ភា�ក់ងរកម�ុជាន

N/A

សមាជិក CPP ្រពមទំងយកអំេ របស់
CPP ែចកជូន្របជាពលរដ� និងសមាជិកប

០៤ មករ ២០១២

េល ចន សុខុម

អភិបាល្រក�ងត

្របនគណបក្ស្របជកម�ុជ

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយសមាជិក្

្រក�ងតេ

្របឹក

េដយមានករចូលរួមពីសមាជិ

្របជាជនកម� ។
០៦ មករ ២០១២

េល រត�័ វរៈ
ី

អគេ� លខ្រក�ម្របឹក្

អនុ្របធានគណៈព្រងឹង

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម

ចុះជួយ្រស�កសំេរងេ និងបានចលរួមពិធី អប
អរសទរខួបទ ៣៣ ៃថ� ៧ មករ

និងជនបទ
២៣ មករ២០១២

េលក ស�ូត សំបូ

នាយកខុទ�កល

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

N/A

ចុះសួ រសុខទុក� ផល
� ់ថវ ិក និងបូកសរុបករ 
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ៃថ�េធ�សកម�ភព

០១ ក�� ២០១១

្រកសួងសធារ

ចុះព្រងឹងមូលដ�ន្របចំ២០១១ ។ បានេល

និងដឹកជ�ូ � ន

សរេសរពស
ី �ៃដរបស់គណបក

េឈ�
េលក សុខ សម្បត

ខុមែ�ហ�ល

រជធានីភ�ំេ

តួនាទីរដ
អភិបាលខណ�ដូនេព

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

្របធគណបក្ស្របជ

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយសមាជិក

កម�ុជាខណ

សង�ត់ចតុមុខេដម្បីេលកទឹកចិត�និងព្រ
ករងរេនសល្របជុំខណ�ដ

០៣ ក�� ២០១១

េលក េសង រតន

អភិបាលណ� ទួលេគា

្របធានគណៈកមា�ធCPP

ចូលរួមក�ុងកមវ� ិធីផ្សព�ផ្សោយលទ�ផល

ន�ិបាតវិសម��សមាគមនារីកម�ុជាេន
CPP
០៨ ក�� ២០១១

េល សុខ សុគន�

្របធានមន�ីរសុខភ

បានចូលរួមក�ុងពិធីផ្សព�ផ្សោយល សន�ិបា
N/A

គណៈកមា�ធិករកណា�លេល ៣៦ អណត�ិទី

៥ របស់គណបក្ស្របជ កម�ុជ
១១ តុល២០១១

េលក ពន ឆ

សកលវិទ្យោធិករ
សកលវទ្យោល័យភូមិ
ិ

ភ�ំេពញ

រួមជាមួ អនុ្របធាន ១ ្រក�មសកម�ជយុវជន
ក៧៧
N/A

គណបក្ស្របជាជនកមបានាំយ

អំេណាCPPែចកជូនកុមារកំ្រព
មជ្ឈមណ�លសេ�ង�ះកុមារនិងអភិវឌ្ឍន៍
ន៍

១៣ តុល២០១១

េលក គួច ចំេរ

អភិបាលខណ�មានជ

ចូលរួមជាមួយេល ឡុង ែង៉ត នាយរដ�បា
N/A

សលខ

រួមជាមួយេលក្រសីតំណាង

CPPេឡាក េខង ចុះែចកអំេណាយដល់្
ពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា
១៥ តុល២០១១

េលក បា៉ សុជាតិ

ខុមែ�ហ�ល

អភិបាលរងរជធ

និងេល គួច ចំេរ ន អភិបាលខណ�នជ័យ

ភ�ំេពញ

បានាំយកអំេណាយសេ�ង�ះនិងេដយ

N/A

បាន្របាក់ឩបត�ម�ចំ១៥០០០០០េរៀលពី

សខសកម�CPPេទែចកជូន្របជាពលរដ
េ្រគាះេដយទឹកជំ
០៣ វ ិច�ិក២០១១

េលក នុត ពុធដ

០៨ វ ិច�ិក២០១១

េលក សុខ សម្បត

អភិបាលរងខណ�ឬស្

អនុ្របធCPPខណ� ឬស្សីែក

នាំអំេណCPPែចកជូន្របជាពលរដ�រងេ្

ែកវ

េដយអគ�ីភ័យេនស ត់ទល
ួ សែង�

អភិបាលខណ�ដូនេព

រួមជាមួយេល លឹម ឌណ
នាយករដបាល
ី

្របធានគណបក្ស្របជាជន
ខណ�

លខណ� ដូនេពញនាំអំេណាយេទែចកជូន
ពលរដ�រងេ្រគាះទឹកជំនន់េ្រកមផា�ក
CPP

១៨ វ ិច�ិក២០១១

េលក សុខ សម្បត

អភិបាលខណ�ដនេពញ

១៩ វ ិច�ិក២០១១

េលក គួច ចំេរ

អភិបាលខណ�មានជ

២១ វ ិច�ិក២០១១

េលក គួច ចំេរ

២១ វ ិច�ិក២០១១

េលក នុត ពុទ�ដ

២១ វ ិច�ិក២០១១

អភិបាលខណ មានជ័
អភិបាលរងខណ�ឬស្
ែកវ

េលក សុខ សម្បត

អភិបាលខណ�ដូនេព

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

្របធានគណបក្ស្របជាជន

រួមទំងម�ន�ីេ្រកមឱវទជាេ្រចនរូបចូលក�

ខណ�

្របកសប��ូនសមាជិកCPPខណ�ដូនេពញ

N/A
N/A
អនុ្របធានគណបក្ស្រកម�ុ
ជខណ� ឬស្សីែក

្របធានគណបក្ស្របជាជន
ខណ�

រួមជាមួយសកម�ជCPPេធ�អនាម័យេនប
សិក្សោចំ

រួមជាមួយ្រក�មសកម�CPPចូលរួមសំអត
រស
ិ �នេនសលបឋមសិក្

រួមជាមួយថា�ក់ដឹកនាំបក្សេផ្សងេទៀតេ

ផ្សព�ផ្សោយខ�ឹមសរនិងេសចក�ីសំេរចបា
្រក�ម្របឹក្សោជាតិដល់ម�ន�ីបក្សថា�ក់េ

ចូលរួមក�ុងកិច�្របជុCPPេនសលខណ�

េពញ
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា
២២ វ ិច�ិក២០១១

េលក េសង រតន

អភិបាលខណ�ទួលេគ

ខុមែ�ហ�ល
្របធគណបក្ស្របជកម�ុជ

រួមដំេណ រជាមួយអភិបាលរងនិងម�ន�ីរ

េ្រកមឱវទចុះសួរសុខទុក�និងនាំយកអ

ខណ�

េទ្របគល់ជូន្របធាន អនុ្របធានែដល
២២ វ ិច�ិក២០១១

េលក េស រតនៈ

អភិបាលខណ�ទួលេគ

្របធគណបក្ស្របជកម�ុជ
ខណ�

២៥ វ ិច�ិក២០១១

េលក គួច ចំេរ

អភិបាលខណ�មានជ

ចូលរួមក�ុងពិធីផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលសន�ិបា

្របឹក្សោជាិអភ
ត ន៍មាតុភូមិកម�ុជាេនទីស�

CPPខណ� ទួលេគា

គណៈកមា�ធិករបក្សខណ

នាំអំេណាយែចកជូន្របជាពលរដ�រងនិង

ជ័យ

បានេលកសរេសរពីេគាលនេយ

របស់

គណបក្ស្របជាជនកម ។
០៩ ឆូ � ២០១១

េលក គិ សុផ

អភិបាលខណ�ដេង

ចូលរួមជាអធិបតីភាពក�ុងពិធីយុទ�នាក
N/A

សំេឡងេឆា�តសំរប់គណបក្ស្របជាជនកម�ុ
ខណ� េពធិ៍ែសនជ

១០ ឆូ � ២០១១

េលក គឹម សុវណ

្របធានមន�ីរស
ករនិងដឹកជ��ូនេខត

១៦ ឆូ � ២០១១

េលក សុខ សម្បត

អភិបាលខណ�ដូនេព

១៦ ឆូ � ២០១១

េលក ឃា�ំង ហ

អភិបាលខណ�ឬស្សីែ

១៦ ឆូ � ២០១១

េលក េស រតនៈ

១៧ ឆូ � ២០១១

េលក េហ េប

ចូលរួម្របកសសមាជិកភាពគណបក្ស
N/A

ជ
្របធគណបក្ស្របជកម�ុជ
ខណ�

អភិបាលខណ�ទូលេគ
សកលវិទ្យោធិក

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ថ�ី្រពមទំងេលកសរេសរពីគណបក្ស្របជាជ

N/A

សំេណះសំណាលជាមួយសមាCPPចំនួន៨
ភូមក
ិ �ុងសង�ត់ចតុមុ

ចូលរួមក�ុងពិធ្របកសែ
តងតំងម�ន�ីបក្ស
ី
ស�ក់ករខ CPP

្របធានគណៈកមា�ធCPP

ចួលរួម្របកសប��ូលសមាជិកCPPសង�ត

ខណ� ទួលេគា

បឹងសឡ

N/A

ជាមួយនឹង្រក�មសកម�CPPេបកវគ�បណុ � ះ
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល

សកលវទ្យោល័យជ
ិ

បណា�លស�ីពីសិល្បះៃនករនិយាយ
�
ណៈដល់សមាជកថ�ីរបស់ខួ ន

្រគប់្រ

១៨ ឆូ � ២០១១

េលក គួច ចំេរន

អភិបាលខណ�មានជ

១៩ ឆូ � ២០១១

េលក សុខ សម្បត

អភិបាលខណ�ដូនេព

២៣ ឆូ � ២០១១

េលក ឃួន េ្រ

អភិបលខណ� ែសនសុខ

N/A

សំេណះសំណាលជាមួយសមាCPPេន
ណ� មានជ័

្របធានគណបក្ស្រ

សំេណះសំណាលជាមួយសមាCPPេន

កម�ុជាខណ

សលខណ�ដូនេ
នាំយកអំេណាយរបCPPែចកជូន្របជាពលរ
N/A

ជួបករលំបាកេដយទឹកជំនន់េនទីស�ក់
េនខណ�ែសនសុ

២៣ ឆូ � ២០១១

េលក េឡាក 

អគ�នាយកៃនអគ�នា

ចូលរួមក�ុងពិធីប�ូ � លសមាជិកថ�ីរបសCPP

ដ�នរដ�បាលនិងហិរ

N/A

វត�ុៃនអគ�េលខធិករដ
្រពឹទ�ស
២៤ ឆូ � ២០១១
២៥ ឆូ � ២០១១

េលក ឈុន សុីរុ

អភិបាលេខត�កណា

េលក ហ៊ុន េណ

អភិបាលេខត�កំពង់ច

N/A
សមាជិកគណៈកមា�ធិ
កណា�CPP

ចូលរួមសំេណះសំណាលជាមួយម�នCPP
ចូលរួមក�ុងពិធីនាំេបក�ជCPPសំរប់ឈរេឈ
េបាះេឆា�តេ្រជសេរសសមាជិក្រពឹទ្រក�
្របឹក្សោឃុំសង�ត់មុខ

៣០ ឆូ � ២០១១

េលក េសង រតន

០៤ មករ២០១២

េលកេសង គន

អភិបាលខណ�ទួលេគ

្របធានគណៈកមា�ធCPP

ចួលរួម្របកសប��ូលសមាជិកCPPសង�ត

ខណ� ទួលេគា

បឹងសឡ

អភិបាលរងខណ�េព
ែសនជ័យ

រួមជាមួយេលកវរេសនីយ ហ៊ុន មា៉នីដឹកន

N/A

្រក�មយុវជនស�័្រគចិCPPេទដក់ក្រម រ ំលឹក

វ�
ិ � ណក�ន�ជូនជនរងេ្រគាះក�ុងរបបប៉ុលពត
កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
េជងឯក

០៥ មករ២០១២

០៦ មករ២០១២

េល ឆាយ ឬទ�ីែស

េលក អ៊ុង សំអ

នាយកមន�ីរេរៀបចំែដនដ

អនុ្របធានអចិៃ�ន�យ៍គណៈព្រ

បានចូលរួម្របជុំ្របារព�ពិធីរំលឹកខួបអនុស្ស

នគររូបនយ
ី កម�និង

មូលដ�នខណ CPP

េលកទ៣
ី ៣េនទីស�ករCPPខណ�ដូនេពញ

្របធានវិទ្យោស�ន

្របធានសខCPP

ចូលរួមពីធីប�ូ � លសមាជិកគណបក្សថ�ី 

សុរេយាដីរជធានីភ�ំ
ិ

ខភិប
១៥ មករ២០១២

េលក សុខ សម្បត

អភិបាលខណ�ដូនេព

គណបក្សវិទ្យោស�នជាតិសុខភាពស
ទស
ី �ក់ករបក្សែសន

្របធានគណបក្ស្រ កម�ុជ ចូលរួមជាមួយសមាជCPPសំេណះសំណា
ខណ�

និងបង�ញគំនូសសន�ឹកេឆា�តេនេពលខ
ដល់្រក�ម្របឹក្សោឃុំសង�ត់ខណ�ដ

តែក
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៦ តុល២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

េលក សុខ ផ

អគ�ស�ងកររងនគរប
ជាត

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា
ជាមួយេល លី ្រប� ្រធាន្រក�មក ចុះជួយ
ឃុំរ ំេដងៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបានអ

N/A

ចូលរួមក�ុងពិធី្របគល់ជូ

អហរូបករណ៍ជូនសិស្សេនទីស�ក់ករ
ជនកម�ុជ
១៤ វ ិច�ិក២០១១

េលក ជា សុ

អគ�េលខធិករេរៀប
បុណ្យជា

ចូលរួមបំពក់ផា�កស CPPពក្យេស�កនិង
N/A

រៈករិយាល័យមចំនួនដល់ទីស�ក់ករ និង
្របជុំថ�ីៃនស�ក់CPP

០៣ មករ២០១២

េលក េសង សក�

អគ�នាយកៃនអគ�នា
ដ�ន្រកសួងក

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

N/A

ចូលរួម្របជុំរំលឹកខួបេលកទ៣៣ៃថ�៧មករជាម
សមាជិCPPេនទីស�ក់ករ
ទំព័រទី 42

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា
០៨ មករ២០១២

េលក េឈៀវ ហ

អភិបាល្រស�កអង�របុ

ខុមែ�ហ�ល

្របធានគណកមា�ធគណបក្
្របជាជនកម�

ចូលរួមក�ុងពិធជ
ី ួបជុំសំ េណះសំណាលជាម

សមាជិកបក្សនិង្របធាន្រក�មករងរថា�ក
ពៃន�

ៃ្រពែវ
ៃថ�េធ�សកម�ភា

៣០ ក�� ២០១១

១៥ តុល ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

េលក េនត សេវ

អគ�ស�ងករនគរប

សមាជិកគណៈអចិៃ�ន�យ៍គណៈ

ចុះជួយ្រស�កស�យអន�រនិងជួបម�ន�ីរជក

ជាត

មា�ធិរCPP និងជ ្របធាន្រ

CPPក�ុងនាមគណបក្ស្របជាជនក

េល េថា វលក�ណ៍

ករងរប

នាយរងេសនាធិ

រួមជាមួយេល គឹម សន�ិភា អគ�នាយរ្រកសួ

្រកសួងមហៃ

យុត�ិធម៌ និងឯកឧត�ម ជា េយៀប សមាជិកអចិៃ�ន

N/A

យ៍គណៈកមា�ធិករកណៃនគណបក្ស្របជ
កម�ុជ បាននាំយកអំេណាយចុះជូនដល់ពលរដ�
រងេ្រគាះទឺកជំន

២៩ តុល២០១១

េលក ពិន ពិសិដ

្របធាននាយកដ�ន

្របធាន្រក�មករងរCPP

រួមជាមួយ្រក�មករងរថា�ក់កណនាំយ

្របេវសន៍ប៉ុស�ី៍អន�រជាតិ

្រស�កស�យអន

អំេណាយនិងថវិកមួយចំនួនែចកជូនបងប�ូន្

ក្សោ
០៦ វ ិច�ិក២០១១

េលក អ៊ុង ស

ពលរដ�ខ�ះខតនិងទទួលរងេ្រគាះទឹកជំនន់

អភិបាលេខត�ៃ្រពែ

បានចូលរួមជាម េល ហុី បាវ ្របធាន្រ

ករងរថា�ក់កណា�លគណបក្ស្របជាជនក
N/A

ជួយ្រស�ក្រពះេស�ចក�ុងករែចកអំេណបា
្រកហមកម�ុជាដល់្របជាពលរដ�រងេ្រគាះ
ជំនន់

៣១ ធ�ូ ២០១២

េលក េនត សេវ

អគ�ស�ងករនគរប

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

សមាជិកគណៈអចិៃ�ន�យ៍គណៈ

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយម�ន�ីបCPPេខត�ៃ្រ
ទំព័រទី 43

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា
ជាត
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៨ ក�� ២០១១

េឈ�
េលក ្រទី ណា

តួនាទីរដ

ខុមែ�ហ�ល
មា�ធិកCPP

បនា�យមានជ
តួនាទីក�ុងបក

អភិបាលរងេខត�បន ា
មានជ័

ែវង
សកម�ភា
រួមជាមួយេល េង េម៉ង្រជ� អភិបាល្រស�កេប

N/A

ែប៉ត បានចូលរួមក�ុងកម�វិធី្របកសសមាសភា
ករងរសកម�ជនគណបក្ស្របជាជន

១៥ តុល២០១១

េលក អ៊ុង េអឿន

អភិបាលេខត�បន ា�យ

្របធានគណបCPPេខត�

ជ័យ

នាំយអំេណាយជាេ្រចនេដយរួមម
អំេណាយរបស់្រក�មកCPPេទែចក្រ
ពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំ

២៩ តុល ២០១១

ឧត�មេសនីយេទ រត�័
្រស

េមប��កររងកងរ
អវុធហត�េលៃផ្របេទ
និងជាេមប� កេខត�

បានចូលរួមទទួលស�គមន៍េលក យឹម ៃឆលី

N/A

ហ៊ុន មាន បានដឹកនាំ្របតយុវជនគណបក្ស្រ
ជនកម�ុជ សួ រសុខទុក� និងែចកអំេណាដល់យុវ
ជនផា�ច់សរធាតុេ េនទីប��ករដ�នេ

២៩ តុល ២០១១

េល អ៊ុ� រ្រ

អភិបាល្រក�ងសិ
េសភ័

បានចូលរួមជាមួយេលក យឹម ៃឆលី ហ៊ុន មាន

N/A

្របធាន្រក�មករងរគណបក្ស្របជាជនកម
បាននាំអំេណាេទែចកជូន្របជាពលរដ�
េ្រគាះេដយទឹកជំ

២៩ វ ិច�ិក២០១១

េលក អុី ឡុ

អភិបាល្រស�កមង�លបុ

ជាមួយេល ែក គម
ឹ យា៉ ជា្រប្រក�មករង

N/A

ណា�លគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចុះជួយ េខត
អំេណាយែចកជូន្របជាពលរដ�រងេ្រគាះេ
ជំនន់

១២ ឆូ � ២០១១

េលក ឈុំ វណ�រិទ

អភិបលរងេខត�បនា�

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

N/A

បានេធ�ករេលកសរេសរពីគណបក្ស្របជាជន
ទំព័រទី 44

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល

មានជ័

ក�ុងឳកសនាំយកអំេណាយជូន្របជាពលរដ�្រ
េ្រគាះេដយទឹកជំ

០៥ មករ២០១២

េលក អ៊ុង េអឿ

អភិបាលេខត�បន ា�យ

្របធានគណប្របជាជនកម�

ជ័យ
១២ មករ២០១២

េលក ្រទី ណា

េខត�

អភិបាលរងេខត�បន ា

N/A

មានជ័

ចូលរួមក�ុងពិធសំ
ី េណះសំណាលជាមួយសមា
បក្សក�ុងស ក់ករបក្សេខ

ចូលរួមសំេណះសំណាលជាមួយសមាជិកCPP

ែកប
ៃថ�េធ�សកម�ភា

១៣ ក�� ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

េលក ហស់ សេ

អភិបាលេខត�ែក

្របធានគណបCPPេខត�ែកប

េធ�ជាអធិបតភាពក�ុងពិធី្របជុំពិភាក្សោករង

ប��ីេបាះេឆា�តេខត�ែកបរបស់គណបក្ស្របជាជ
ជ

០១ តុល២០១១

េលក េទព យុទ�

អភិបាល្រស�កអេង

ចូលរួមែចកអំេណាយរបសCPPជូនដល់
N/A

សិស្សោនុសិស្ស េលក្រគ�អ�ក្រគ�អនុវិ
េង�

០៨ មករ២០១២
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៤ ក�� ២០១១

េលក ហស់ សេ

អភិបាលេខត�ែក

េឈ�

តួនាទីរដ

េលក អុី ឈ

អភិបាលេខត�ៃប៉លិ

្របធានគណបCPPេខត�ែកប
ៃប៉លិន

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

សមាជិកគណកមា�ធិករក

ចូលរួមពិធីរ ំលឹកខួបេលកទី៣៣ៃថ�៧មករជាម

CPP
០៧ មករ
២០១២

េល អុី ឈ

អភិបាលេខត

ចូលរួម្របារព�ទ៧ មករេធ�េឡងេដCPP

សមាជិកគណៈកមា�ធិករ
លគណបក្ស្របជាជនកម

សមាជិCPP

អេ��ញចូលក�ុងពិធរី ំលឹកខួបេលកទី ៣៣ ៃថ� ៧
មករ េនទីស�ក់ករបក្ស

េពធី៍ស
កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 45

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា
១១ តុល ២០១១

េល ខូយ សុខ

ខុមែ�ហ�ល

អភិបាលេខត

រួមជាមួយេល ទម
ី សរិ អភិបា្រស�ក្រក

N/A

ជាមួយ្រក�រងរថា�កណា� គណបក្ស្របជ
កម�ុជា្រស�ក្រ បាននាំអំេណាយេទែចកជូ
ពលរដ�រងេ្រគាះេដយសរទឹកជ

១១ ឆូ � ២០១១

េលក ខួយ សុខ

០១ មករ២០១២

េលកសរុន ចន់

០២ មករ

អភិបាលេខត�េពធី៍ស

N/A

រួមនឹង្រក�មករងរគណៈកមា�ធិកCPPចុះ
ជួយេខត� ពិនិត្យសំណង់សលឆាន់វត�ៃ្

េលក ខួយ សុខ

ស�ងករនគរបាលេខ

្របធាន្រក�មកCPPចុះជួយ

នាំយកេ្រគ�ងច្រកេទស�រ្របឡាយក�ុងអូរម

េពធី៍ស

ឃុំអូរតេបា

ស�ិតក�ុងភូមិអូរបត់

អភិបាលេខត�េពធី៍ស

N/A

២០១២

ជាមួយអភិបាលរងេខត�ចូលរួមពិធីប��ូលសមាជិក
CPPេនទីស�ករCPP

្រកេច
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៩ មករ២០១២

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

េលក ខំ េភ

អភិបាលេខត�្រកេ

្របធគណបក្ស្របជ

អេ��ញចូលរួមជាមួយសមាជ សមាជិកគណប

កម�ុជា្របចំេខត�្រ

្របជាជនកម�ុជា្របារព�េ៣៣ៃថ�៧មករ

កំពង់ធំ
ៃថ�េធ�ស
 កម�ភា

០៣ ក�� ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

េលក េសម ស៊

េមប��ករតំបន់្របត

បត�ិករសឹងរងេខត�កំពង
ធំ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា
រួមជាមួយេល្រពឹ រដ អភិបាល្រសេស�ងចូ

N/A

រួមសំេណះសំណាលជាមួយសកម�ជនបគណ
បក្ស្របជាជនកម�ុជាជាេ្រចនេនក�ុងទីស
បក្

០១ តុល២០១១

េលក ជា ចន

េទសភិបាលធន

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍គណៈកមា�

ជាិកម�ុ
ត

ករកណាCPP

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

រួមជាមួយនគរបាលជាតិនាំយកអំេណាយែ

្របជាពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំនន់ក�ុង្រស�
ទំព័រទី 46

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា
០២ តុល២០១១

០៨ តុល២០១១

េលក ជា ចន

េលក ឈុន ឈន់

ខុមែ�ហ�ល

េទសភិបាលធន

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍គណៈកម ធិ

បានចុះសួរសុខទុក�និងែចកអំេណាយជូន្

ជាិកម�ុ
ត

ករកណាCPP និងជា្រប

ពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំនន់ក�ុង្រស�កស

អភិបាលេខត�កំពង់ធ

N/A

្រក�មករងរចុះជួយ ្រស�កស

រួមជាមួយេល គង់ វមា
អភិបាលរងេខត�អ
ិ

ដំេណ រេដ ឯកឧត�ម ងួន ញិល ជាសមាជិ
ចិៃ�ន�យ៍គណៈកមា�ធិករកណា�លគណបក្
ជនកម�ុជចុះសួ រសុខទុក�និងនាំអំេណាយែចកជ
្របជាពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹក

១៣ តុល ២០១១

េល េស សុផា

អភិបាលរងេខត�កំពង់ធ

អនុ្របធានគណបក្ស្រ

បានចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំបូកសរុប្របច របស់គណ

កម�ុជាេខត�កំពង់ធ

បក្្របជាជនកម� និងេលកទិសេដភារកិច� សំរ
យុទ�នាករេបាះេឆា�ត្រព

២២ តុល២០១១

េលក ផាន់ សុេ

ស�ងករនគរបាលេខ

អនុ្របធាន្រក�មករងរចុ

បានជួបសំេណះសំណ និងសួ រសុខទុក� និង

កំពង់ធំ

្រស�កេស និង្រស�កសណា�

ព្រងឹងសមាសភាពថា�ក់ដឹកនាំគណបក្ស្រប
ជ

០១ វ ិច�ិក២០១១

េលក ឈុន ឈន

០៦ វ ិច�ិក២០១១

េលក ជា ចន

២០ វ ិច�ិក២០១១
០១ ធ�ូ ២០១១

អភិបាលេខត�កំពង់ធ

N/A

ចុះសួ រសុខទុកម
� �ន�ីសំខន់ក�ុងជួរគណបកCPPក�ុង
្រស�ក្របាសទស

េលក ជាតិ សុវ

េទសភិបាលធន

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍គណៈកមា�

នាំយកអំេណាយសេម�ចហ៊ុន ែសន ែចកជូន្

ជាិកម�ុ
ត

ករកណាCPP និងជា្រប

ពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំ

្របធានមន�ីរធនធាន

្របធានគណៈព្រងឹងឃុំCPP

្រក�មចុះជួយ ្រស�កសន�

និងឩតុនិយមេខត�កំពង់ធំ
េល ឈុន ឈន់

អភិបលេខត�កំពង់ធំ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

បាននាំយកអំេណាយជា្រស�វពូជែចកជ
ពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំ

N/A

រួមជាមួយេល ផាន សុេផង នាយស�ងក
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
នគរបាលេខត�កំពង់ធ បានអេ��ញចូលរួមចុះសួ
សុខទុក�ម�ន�ី

សំខន់ៗក�ុងជួរគណបក្ស្របជាជនក
១៨ ឆូ � ២០១១

េលក ្រពីម រ

ក�ុង្រស�ក្របាសទស

អភិបាល្រស�កេស

រួមជាមួយអ�ក្រ មូល ឡន អភិបាលរ្រស�កេស ង
N/A

បានចូលរួមក�ុងពិធី្របកសេសចក�ីសេ្រមចរ
ណៈអចិៃ�ន�យ៍គណៈកមា�ធិករកណា�លេ

០៣ មករ២០១២

េលក ផា សុេផង

ស�ងករដ�ននគរ

រួមជាមួយអភិបាល្រស�កេ និងេលកេមប��ក

េខត�កំពង់ធំ

N/A

ព្រងឹងម�ន�ីក�ុបក្សេទីស�ក់កCPP

កំពង់ឆា ំ
�
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៥ តុល២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

េលក ទូច មា៉រ

អភិបាលេខត�កំពង់ឆា�

កងរជអវុធហត�េខត�កំពង់ បានេបកអង�្របជ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា
រួមជាមួយ្រក�មករងរគណបក្ស្របជាជន

N/A

នាំអំេណាយសេ�ង�ះបនា�ន់ែចកជូនបងប�ូនរង
េដយទឹកជំនន

០៩ តុល២០១១

េលក មា៉ន់ អ៊ន

អភិបាល្រស�កកំពង់ែ

បានអេ��ញចូលរួមជាមួយេ អុង
ឹ ប៊ុនហូវ

N/A

្របធានគណៈព្រងឹង្រស�កកំពង់ែលងរបស់គ
្របជាជនកម� នាំអំេណាយែចកជូន្របជាពលរ
េ្រគាះេដយទឹកជំ

២៩ វ ិច�ិក២០១១

េលក េសម វ

០៦ ឆូ � ២០១១

េលក អ៊ូ ស

អភិបាលរង្រស
រលេប��
អភិបាល្រស�កទឹកផ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

N/A
N/A

នាំយកអំេណាយរបស់សមាCPPែចកជូនដល់
េលកយាយកូនស�ប់េដយឱមា
រួមជាមួយសមាជCPPចូលរួមស�ប់នូវក
ទំព័រទី 48

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
ផ្សព�ផ្សោយទិសេដករងរសំ
ទស
ី �ក់ករគណបក្ស្របជាជន

កំពត
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៨ តុល ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

េល ខូយ ឃុនហ៊ួ

អភិបាលេខត�កំព

្របធានគណបក្ស្របជាជន

ចូលរួមពិធីសំ េណះសំណាលជាមួយសមាជិក

្របចំេខត�កំ

ជនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា

កំពត្រពមទំងបានែថ�ងពីេគាលនេយាបា
របស់បក្សនិងបានអំពវនាវឲ្យេបាះេឆា
បក្
១៣ តុល២០១១
២០ តុល២០១១
២៩ វ ិច�ិក២០១១

េលក ជា ចន
េលក ហុីង ប៊ុនេហៀ
េលក ខួយ ឃុនហ៊

អភិបាល្រក

្របធានគណៈកមា�ធិករ

ចុះសួ រសុខទុក�និងនាំអំេណាយែចកជូន្របជាព

បនា�យម

បនា�យមCPP

រងេ្រគាះេដយទឹកជំ

អគេ� មប��កររងក

អនុ្របធានគណៈព្រងឹងមូល

ជួបសំ េណះសំណាលនិងនាំយកអំេណាយែចក

េយាធពលេខមរភូមិន

េខត�កណា�

្រក�មយុវនCPPេខត�កំពត

អភិបាលេខត�កំព

្របធានគណៈកមា�ធិករបក្

រួមជាមួយ្រក�មករងរគណបក្ស្របជាជនកម
បានចូលរួម្របជុំបូកសរុបករងរនិងេលកទ
បន�CPP

០៥ មករ២០១២

េលក ខួយ ឃុនហួ

អភិបាលេខត�កំព

្របធានគណៈកមា�ធិករបក្

បាន្របារព�ពិធីបុណ្យរំលិកខួបេល៣៣ៃថ�៧មករ
េនទីស�ក់CPP

ៃថ�េធ�សកម�ភា
២៤ ឆូ � ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

េលក ែប៉ន សំបូ

អភិបាលរងេខត�កំពង់ស�

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

កំពង់ស�ឺ

តួនាទីក�ុងបក
N/A

សកម�ភា
ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយសមាជិក សម
្រក�ម្របឹក្សោឃុំ្រស�កឱរ៉ល់ ក់កគណបក្
ទំព័រទី 49

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
្របជាជនកម�

០៣ មករ២០១២

េលក េទព ម

អភិបាល្រស�កភ�ំ្រ

្របធគណបក្ស្របជកម�ុជ
្រស�កភំ្រស
�

០៥ មករ២០១២

េលក ែប៉ន សំបូ

អភិបាលរងេខត�កំពង់ស�

ចូលរួមក�ុងពិធរី ំលឹកខួបេលកទ៣
ី ៣ៃថ�៧មករេន
ស�ក់កគណបក្ស្របជកម�ុជ

រួមជាមួយេល ែចប សរឹ អភិបាល្រស�កឳរ
N/A

បានេធ�ករេលសរេសរពីស�ៃដរបស់គណបក

្របជាកម�ុជេនក�ុងពិធីរំលឹកខួបេលកទ៣៣ៃថ�៧
មករេនសល្រស�ក

០៦ មករ២០១២

េលក សន្យោ 

អភិបាលរងេខត�កំពង់ស�

្របធានគណៈ្របចំក
អចិៃ�ន�យ៍CPP្របចំេខត�កំពង់ស

បាន្របាេមេទ�ញអបអរសទរខួមអនុស្សោវរ
េលកទី ៣៣ទីវជ័យជនៈ៧មករ

េនទីស�ក់

CPP

កំពង់ច
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៤ ក�� ២០១១
០៣ តុល២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

េលក លូ គឹមឈុ

អគ�នាយកកំពង់ែ

្របធានគណៈព្រងឹងមូល

ស�យត្រ
័
�ង្រពះសីហ
ក

្របចំ្រស�ក្រសរ

ចូលរួមពិធី្របកស្រក�មករងរចុះជួយ ្រ

េលក អុី សហ

សន�រៃនគណបក្ស្របជាជនកម

រួមជាមួយេលកជំ គង
ី ចន់ឌ ជាសមាជិ

អភិបាល្រស�ក្រក�
N/A

ចិៃ�ន�យ៍គណកមា�ធិកកណា�លគនបក្ស្របជា
ជាចូលរួមែចកអំេណាយដល់្របជាពលរដ�ែ
េ្រគ

០៨ តុល២០១១

េលក ហ៊ុន េណ

អភិបាលេខត�កំពង់ច

សមាជិកគណៈកមា�ធិករ
កណា�លគណបក្សរ្របជាជន

អេ��ញចូលរួមេនក�ុងពិធីបូកសរុបករគណបក្
្របជាជនកម�

ជ
១៤ តុល២០១១

េលក លូ គឹមឈុ

អគ�នាយកកំពង់ែ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

N/A

នាំយកអំេណាយសេម�ច ហ៊ុន ែសននិងេលកវ
ទំព័រទី 50

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
ែចកជូន្របជាពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំនន

ស�យត្រ
័
�ង្រពះសីហ
ក

្រស�ក្រសីសន
១៥ តុល ២០១១

ឧត�មេសនយ
ី េទ

បានែថ�ងករគា និងអំពវនាវឲ្យមេបា

សួ ន ផល

២០ តុល២០១១

េលក សំេហង បរស

N/A

អគ�ធិក

្របធាន្រក�មយុCPP

េឆា�តជូនគណៈបក្ស្របជាជនក ក�ុងខណៈែដល

េលកនាំយកអំេណាយេទែចកជូនដល់វត�សុវណ�
េជងក�ុង

ចុះសួ រសុខទុក�និងនាំអំេណាយផ�ល់ជូនកុមារក
េខត�កំពង់ច

៣០ តុល២០១១

េលក មា៉ េឈ

្របធានបណ�ិត

្របធានគណៈព្រងឹងមូល

រួមជាមួយេលក្ អ៊ុក មា៉ល េទសភិបាល

នគរបាលកម�ុ

គណបក្ស្របជ

ធនាគារជាតិៃនកជាបាននាំយកអំេណាយែច

កម�ុជា្រស�កេជងៃ
០៦ វ ិច�ិក២០១១

េលក គឹ ឌី

២៦ វ ិច�ិក២០១១

េលក លូ គឹមឈុ

៣០ វ ិច�ិក២០១១

េលក មា៉ េឈ

២៦ ឆូ � ២០១១

េលក លូ គឹមឈុ

អភិបាល្រស�កកំព
េសៀម

អគ�នាយកកំពង់ែ
ស�យត្រ
័
�ង្រពះសីហ
ក

N/A

N/A

នគរបាលកម�ុ

CPP

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ជួយបក្ស្របជាជនកម�ុជា្រស�កកំពង់េសៀមច

្របារព�ពិធីផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីសំេរចែផនកររ
េទកន់ករេបាះេឆា�ត្រក�ម្របឹក្សោ

្របធានគណៈព្រងឹង្រស�កេជ

្រពះសីហន

េជងៃ្រ
រួមជាមួយេល ច បូរ ិន ្របធាន្រក�មករង

្របធានបណ�ិត
អគ�នាយកកំពង់ែផ្រក

្របជាពលរដ�រងេ្រគាះេដយទឹកជំនន់ក�ុ

N/A

ជូបសំ េណះសំណាលជាមួយម�C
ន PPឃុំែ្រពកេ
ធ៍ី

ចូលរួមរ ំលឹកខួបេលកទី៣៣ៃថ�៧មករនិងៃថ�បេង�ត
ណសិរ្សសេ�ង�ះជាតិកម២ឆូ �

រួមជាមួយេល េហង វណ�នី អភិបាល្រស�ក្

សន�រ ជួបសំ េណះសំណាជាមួយម�ន�ីសខ
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
្របជាជនកម�ុជាភូមិ 

២ មករ២០១២
០៥ មករ២០១២
០៦ មករ២០១២

េលក មា៉ េឈ
េលក ហ៊ុន េណង
េលក ហ៊ុន មា៉ែ

្រធានបណ�ិតស

្របធានគណៈព្រងឹង្រស�កេជ

នគរបាលកម�ុ

CPP

អភិបាលេខត�កំពង់ច

N/A

នាយរងេសនាធិ

ៃថ�េធ�សកម�ភា
១៨ ឆូ � ២០១១

១៩ ឆូ � ២០១១

កCPP

ចូលរួមរ ំលឹកខួបេលកទី៣៣ៃថ�៧មករេនទីស
កCPP

ចូលរួមរ ំលឹកខួបេលកទ៣
ី ៣ៃថ�៧មករេនទីស

ច្រម�កងេយាធពលេ
មរភូមិន�

ចូលរួមរ ំលឹកខួបេលកទ៣
ី ៣ៃថ�៧មករេនទីស

កគណបក្ស្របជាជនកម

េសៀមរ

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

េលក ស៊ូ ភិរិន

អភិបាលេខត�េសៀមរ

សមាជិកគណៈកមា�ធិ

ចូលរួមេបកវគ�ផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីស្រមចរបស

កណា�គណបក្ស្របជាជនក

កមា�ធិករកណា�លេនសល្របជុំទីស

ជ

បក្ស្របជាជនកមេខត�េសៀមរ

េលក ភូ សំអ

អភិបាល្រស�កប

ចូលរួមជាមួយេល ស៊ុ� សំណា គណៈកមា�ធិក
N/A

កណា�លគណបក្ស្របជាចនកម�ុជាក�ុងពិធី
បឋមសិក្សោសងសង់វិទ្យោលន ែសនរលួ ស

២៣ ធ�ូ ២០១១

ហួង សំអ

អភិបាល្រស�កប

រួមជាមួយេល គង់ សំណា ្របធានគណៈកមា
N/A

ករកណា�លគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបា
ចូលរួមេបកករប��ុះបឋមសិក្សោកស
បឋមសិក្សោត

០៦ មករ២០១២

េលក ស៊ូ ភិរិន

អភិបាលេខត�េសៀមរ

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

្របធានគណកមា�ធិករគ

បានដឹកនាំ្រក�មករងរគណបក្ស្របជាជន

្រជាជនកម�ុជាេខ

សុខទុក�និងែចកអំេណាយដល់អ�កជំងឺេនមន�ីរបែង
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

ខុមែ�ហ�ល
េខត�

ស�យេរៀ
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៩ តុល ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

េល េស សុខ

អគ�េមប��កររងក
េយាធពលេខមរភូមិន
និងេមប��ករងរ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា
បាននាំយកអំេណាយរបស់្រក�មករង

N/A

្របជាជនកម�ុជាចុះជួយ េខត�ែចកជូន្របជាពល
េ្រគាះទឹកជំន

អវុធហត�េលៃផ�្របេ
៣១ តុល២០១១

១៣ តុល ២០១១

េលក េច ភិរ

េល េជៀង អំ

អគ�នាយកៃននាយកដ

្របធាន្រក�មករងរចុះជួយ

សមា�រៈបេច�កេទស

ស�យ្រគណបក្ស្របជាជនក

្រកសួងករពរ

ជ

អភិបាលេខត

នាំអំេណាយសេ�ង�ះបនា�ន់ជូនជនរងេ្រគាះទឹ

រួមជាមួយេល មង
ុឹ សំផន សមាជិកគណៈកមា�

ស�យេរៀ

ករកណា�លគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចុះជួ

N/A

ស�យេរៀ បាននាំយកអំេណាយសេម�ចហ ែសន
ែចកជូន្របជាពលរដ�រងេ្រគា

០៣ វច�ិក២០១១
ិ

េលក ែប៉ន រ័ត

ទឺកជំនន់

ស�ងកររងរជធ

្របធាន្រក�មកគណបក្

នាំយកអំេណាយែចកជូន្របជាពលរដ�រងេ្រ

ភ�ំេពញ

្របជាជនកម�

ជំនន់

ចុះជួយឃុំែខ្ស
១២ វ ិច�ិក ២០១១

េល េជៀង អំ

អភិបាលេខត
ស�យេរៀ

សមាជិកគណៈកមា�ធិករ
ល និងជា្របធានគណបក្ស

អេ��ញចូលរួមជាអធិបតីក�ុងពិធីសេមា�ធទីស�ក
គណបក្ស្របជាជនកម

ស�យេរៀ
២៧ វ ិច�ិក ២០១១

េល េជៀង អំ

អភិបាលេខត

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

្របធានគណៈកមា�ធិករគ

រួមជាមួយ្រក�មករងរគណៈ្របជាជនកម�
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របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

១៩ ឆូ � ២០១១

េលក យូ ប៊ុន�

ខុមែ�ហ�ល

ស�យេរៀ

្របជាជនកម�ុជាេ

្រស�កស�យ្រជ�ំេបកករដ�នជួសជុលផ�ូវម

អភិបាល្រក�ងស�យេ

្របធានគណៈកមា�ធគណបក្

អេ��ញចូលរួមជាមួយសមាជិកគណបក្ស្រ

្របជាជនកម�ុជា្របចំ្រ

កម�ុជាសង�ត់ស�យេរៀងបានេរៀបចំេធ�ពិធីប

េរៀង
១៩ ធ�ូ ២០១១

េល េជៀង អំ

០៧ មករ ២០១២

េល េជៀង អំ

អភិបាលេខត
ស�យេរៀ
អភិបាលេខត
ស�យេរៀ

សមាជិកគណៈកម ធិករកណ
លគណបក្ស្របជាជនកម
សមាជិកគណៈកមា�ធិករ
លគណបក្ស្របជាជនកម

សមាជិកថ�ីៃCPP

បាននាំយកអំេណាយរបស់សមាជិកបក្សេទ
សមាជិកគណបក្សទូទំងេ
អេ��ញចូលរួមកម�វ ិធរី ំលឹកខួប ៧មករេលកទ ៣៣

ជាមួយសមាជគណបក្ស្របជាជនកជាេខត�ស
េរៀង

បាត់ដំប
ៃថ�េធ�សកម�ភា

១៤ ក�� ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

េលក ងិន ឃ

្របិភូ
ត រដ�ភិបាលទ

សមាជិកគណៈកមា�ធិ

ចូលរួមកម�វ ិធ្របកសប��ូលសមា
ថ�គ
ី ណបក្
ី

បន�ុកជាអគ

នាយកៃនអគ�នាយកដ

កណា�គណបក្ស្របជកម�ុ

្របជាជនកម�

ជ

រតនាគារជ
២១ ក�� ២០១១

ឯកឩត�ម រស់ វណា

្របិភូរជរដ�ភ
ត

នាំយកអំេណគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាេ

កម�ុជាទទួលបន�ុក
្របធានអគ�ន

ជូនេនអង�ភាពវរៈេសនាតូច៥២៥
N/A

ភា�ក់ងរកម�ុជានាវ
ស
០៥ តុល២០១១

េលក ឌុល េគឿ

អគ�នាយកៃនអគ�នា

អនុ្របធានទ១ គណៈអចិៃ�ន�យ៍

បាននាំយកអំេណាយែចកជូន្របជារងេ្រគ

ដ នភស�ុភារនិងហិរ��វត�

គណៈព្រងឹងមូលដ�នគណប

ទក
ឹ ជំនន់េនបរិេវណទីស�ក់គណបក្្របជា

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ទំព័រទី 54

របាយករណ៍ស�ពីករ
្រ
ី
េ ប្របាស់ធនធានរដ�បេ្រមឲ្យគណបក្សនេយា

០៩ តុល២០១១

េលក ឡុំ េស

ខុមែ�ហ�ល

្រកសួងមហៃ

្របជាជនកម�

កម�ុជ

អភិបាល្រស�កេ

្របធានគណបជានកម�ុជ

រួមជាមួយេល អងវ� ង្ វឌ្ឍ ្របធាន្រក�មក

ឬស្ស

្រស�កេមាងឬស

ចុះជួយ្រស�កេមាងឬស្សីក�ុងករែចកអំេណ
្របជាពលរដ�រងេ្រគាះទឹកជ

ឩត�រមានជ័
ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៥ ក�� ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

េលក វ៉ន់ បា៉រ

្របធានរដ�បល

N/A

ចូលរួមជួបសំ េណះសំណាលជាមួយ្របធាន្រ

េខត�ឩត�រមានជ័

និង្រក�មករងរចុះជួយ សង�ត់អូស�ច់
្របជាជនកម�
្រពះវិហ

ៃថ�េធ�សកម�ភា

១១ ក�� ២០១១

េឈ�

តួនាទីរដ

តួនាទីក�ុងបក

សកម�ភា

N/A

បានដឹកនាំ្របតិភូយុវជនគណបកជាជនកម�ុ

េលក ហ៊ុន មា៉ែ

ចុះសួ រសុខទុកក
� ងទ័ពេនតំបន់្របាសទ្រព
២៥ ឆូ � ២០១១

ៃថ�េធ�សកម�ភា

០៨ មករ២០១២

េលក ស ថា

អភិបាលរងេខត�្រ

N/A

កម�ុជាេនទីស�ក់ករបក្សជាំក្សោន�េទប

វ ិហ
េឈ�

តួនាទីរដ

េលក េអង ប៊ុនេហ
ង

ជួបសំ េណះសំណាលជាមួយសមាជិក្របជា

មណ� លគរិ ី

តួនាទីក�ុងបក

សកមភា
�

្របធានមន�ីរកសិកម� រុ

្របធានគណបCPPេខត�

អេ��ញចូលរួមករចប់េផ�មេឃាសនាេបា

្របមាញ់និងេនសទេ

មណ� លគរិ ី

្រពឹទ�សភាអណត�៣ែដលមានសមាជិកគណប

មណ� លគរិ ី

កំឡុងេពលសេង�ត៖០១ ក�� ២០១១-១៥ មករ២០១២

ចូលរួមជាេ្រចនពន់
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