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I. កាលប្រវត្ត 
លបទេសកមភុជាបានទរៀបចំការទបាះទនប តតំណាងរាស្តសថចំននួបនួដងរចួទ ើយគឺទៅនប ១ំ៩៩

៣, ១៩៩៨, ២០០៣ និងនប ២ំ០០៨ និងការទបាះទនប តលកុមលបឹកាឃុ ំ សង្កា ត់ចំននួពើរទលើក 
នប ២ំ០០២,២០០៧ដដលទនះជាកថើសងឃមឹទៅទពលអនាគតអំពើលបជាធិបទតយរទៅកមភុជា ទបើទោះ 
ជាមានបញ្ហា និងការលំបាកមយួចំននួបានទកើតទ ើងកំ ុងទពលននការទបាះទនប តនិមយួៗក៍ទោយ។ 
ទៅទពលមានការទបាះទនប តជាតិនប ២ំ០០៨ គឺជាសារៈសំខាន់កបុងការបទងាើតទោយមាន
លបជាធិបទតយរ និងពលងឹងអភិបាលកិចចលបជាធិបទតយរតាមរយៈននការទបើកេូលាយ
ទោយមានការចូលរមួពើលបជាពលរដឌទៅកបុងតំទ ើ ការទបាះទនប ត។ 
ដតទោះជាយ៉៉ងណាក៍ទោយ បញ្ហា មយួចំននួទៅដតជាបញ្ហា គនវិះដដលចាបំាច់លតូវដតទធឝើការទោះ
លសាយ និងដកលំអរបដនទមទេៀតសលមាប់ការទបាះទនប តនាទពលទលកាយៗមកទេៀត។ បញ្ហា ោងំទនាះ
មានដូចជា លបព័ននទបាះទនប ត សមាសភាពគ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត លបព័នន
ផសពឝផាយ ការទោះលសាយប ថឹ ងននការទបាះទនប ត និងទសចកថើសទលមចនានា  រិញ្ដវតទុគ បកស
នទយ៉បាយ ការអប់រអំបកទបាះទនប ត លពមោងំបញ្ហា មយួចំននួទេៀតដដលចូលរមួកបុងការធានាទោយ
តំទ ើ រការ លបជាធិបទតយរដូចជា ទសរ ើភាពននការបទញ្ចញមតិ ទសរ ើភាពកបុងការេេលួបានព័ត៌មាន 
និងទសរ ើភាពននការលបមូលផថុ ំ។ 
 ទោយមានការគាលំេពើ UNDP ខុមដស្ត ឝលបានទរៀបចំកមយវធិើ និងទធឝើការសិកាដសឝងយល់
ទោយកាន់ដតសុើជទលៅដែមទេៀតោក់េងទៅនឹងបញ្ហា ដំទ ើ រការលបជាធិបទតយរ និងការទបាះទនប ត
ទៅកមភុជាទោយកំ ត់ទោយចាស់លាស់អំពើបញ្ហា ោងំទនាះ និងកំ ត់អំពើចំ ុចដដលគរួដក
លមអ ឬលតូវដកលមអទដើមផើធានាថាលបជាធិបទតយរ និងការទបាះទនប តទៅកមភុជា មានដំទ ើ រការទៅ
បានទោយតមាវ ភាព និងមានលកខ ៈជាលបព័ននដដលធានានូវទសរ ើភាពលបជាធិបទតយរពិតលបាកដ។ 
 កមយវធិើដសឝងយលពើដំទ ើ ការននបញ្ហា ដដលទកើតមានពាក់ព័នននឹងការទបាះទនប ត និងលបជា
ធិបទតយរទៅកមភុជា នឹងដសឝងរកនូវអនុសាសនសលមាប់ដកលមអ និងការទសបើរសុំទៅសាទ ប័នដដល
ពាក់ព័នន ទោយទធឝើការលបមូលផថុ ំនូវេសសនៈទយ៉បល់ពើលកុមពាក់ព័ននទផសងៗគាប ដដលមានមូលោឌ នទៅ
តាមទខតថ និងរាជធានើភបំទពញ។ 
 ទដើមផើលបមូលផថុ ំេសសនៈទយ៉បល់ មតិដកលមអទៅទលើដំទ ើ ការទបាះទនប ត និងលបជាធិប
ទតយរ ខុមដស្ត ឝលបានទរៀបចំលកុមការង្ករទដើមផើទធឝើការជបួជំុពិទលគាះទយ៉បល់ោងំទៅភបំទពញ និងកបុង
ទខតថោងំបនួគឺ នលពដវង បនាធ យមានជ័យ ទសៀមរាប និងម ឍ លគើរ ើ។ 
 លកុមការង្ករបានជបួជាមយួតំណាងគ បកសនទយ៉បាយ តំណាងលកសួងមហានផធ  
គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត អងគការសងគមសុើវលិ ោជាញ ធរមូលោឌ ន និងលបជាពល
រដឌទៅតាមមូលោឌ ន ទដើមផើទធឝើការពិទលគាះទយ៉បល់ទៅទលើបញ្ហា ដដលបានដដលបានទកើតទ ើងកំ ុង
ទពលទបាះទនប តមថងៗ និងចំនុចគដួកលំអរ ការពិភាកាអំពើកិចចស លបតិបតថិការ ៍ទៅទលើការទរៀប



 

2 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

ចំទវេិការសថើពើការទបាះទនប ត និងលបជាធិបទតយរទៅកមភុជា និងក៍ដូចជាវធិើសាស្តសថកបុងការទរៀប
ចំទវេិការោងំទនាះ។ 
 របាយការ ៍ទនះ បង្កា ញទោយសទងខបអំពើកិចចពិទលគាះទយ៉បល់របស់លកុមការង្ករជាមយួ
អបកពាក់ព័នន។ មតិទយ៉បល់ដដលេេលួបានមកពើការពិទលគាះទយ៉បល់លតូវបានទធឝើការទរៀបចំជារមួ
ទដើមផើកំ ត់ជាអេនិភាពននបញ្ហា  ដដលនឹងលតូវយកទៅពិភាកាសលមាប់ការទធឝើកមយវធិើទវេិការទៅតាម
បណាថ ទខតថនិមយួៗ និងការលបមូលផថុ ំអនុសាសន៍ដកលំអរោងំទនាះសលមាប់ោក់ចូលទៅកបុងការពិភា
ការមួទៅកបុង ម ឍ លនិមយួៗសលមាប់កំ ុងទពលទធឝើទវេិការ។ 

II. ដណ ើ រការពិណរោះណោបល ់និងលទ្ធផល 
លកុមការង្ករខុមដស្ត ឝលបានទរៀបចំដំទ ើ រការរពិទលគាះទយ៉បល់ដដលបានទរៀបចំជាពើរលបទភេ

គឺ ការពិទលគាះទយ៉បល់ថាប ក់ជាតិដដលទធឝើទៅភបំទពញ និងការពិទលគាះទយ៉បល់ថាប ក់ទខតថចំននួបនួ 
ទៅេូរោងំលបទេស។ 

ការពិទលគាះទយ៉បល់ទនះមានរយៈទពលមយួសបាថ  ៍ដដលចាប់ទផថើមពើនែងេើ២៧ ដខសើហា 
រ ូតដល់នែងេើ១៥ ដខកញ្ហដ ទៅតាមទខតថចំននួបនួ គឺទខតថ នលពដវង បនាធ យមានជ័យ ម ឍ លគើរ ើ និង
ទខតថទសៀមទរៀប និងរាជធានើភបំទពញ។ ការពិទលគាះទយ៉បល់ជាមយួអបកពាក់ព័ននទនះគឺមានទគាល
ទៅសំខាន់គឺ៖ 

 ជដជកពិភាកាអំពើបញ្ហា  កងឝល់ និងបញ្ហា ជាអេនិភាពដដលោក់េងទៅនឹងការទបាះ
ទនប ត និងលបជាធិបទតយរ។ 

 ជដជកពិភាកា និងផ្លវ ស់បថូរទយ៉បល់ពើរទបៀបទរៀបចំទវេិការទបាះទនប ត និងលបជា
ធិបទតយរ។ 

 ដសឝងរកកិចចស លបតិបតថការពើអបកពាក់ព័ននកបុងការទរៀបចំទវេិការសថើពើការទបាះទនប ត 
និងលបជាធិបទតយរ។ 

លកុមដដលបានទធឝើការពិទលគាះទយ៉បល់ទនាះរមួមានតំណាងគ បកស នទយ៉បាយោងំលបាំ
ដដលមានអសនៈទៅកបុងរដឌសភា គ ៈកមយការទខតថទរៀបចំការទបាះទនប ត អតើតគ ៈកមយការ
ឃុទំរៀបចំការទបាះទនប ត ទសយៀនឃុ ំ លកុមលបឹកាទខតថ លកុង អងគការសងគមសុើវលិ និងលបជាពលរដឌ ោក់
េងពើបញ្ហា ការទបាះទនប ត និងលបជាធិបទតយរ។ 

ក. លទ្ធផលនៃការពិគ្ប្ោះគ្ោបល់គ្ៅគ្លើបញ្ហា កង្វល ់ៃិង្បញ្ហា ជាអទ្ធិភាពដែលទាក់ទ្ង្គ្ៅៃឹង្ការគ្ោះគ្នោ ត្ 
ៃិង្ប្រជាធិបគ្ត្យ្យគ្ៅកម្ពុជា 
 



 

របាយការណ៍បញ្ច ប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តី ពី ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ  3 

 

លបព័ននទបាះទនប ត 
លបព័ននទបាះទនប តដដលបាននិងកំពុងទលបើលបាស់ទៅទពលបចចុបផនបទនះ មានការគាលំេពើសំ

ណាក់គ បកសនទយ៉បាយភាគទលចើន ក៍បុ៉ដនថចំទពាះរូបមនថននការដបងដចងអសនៈគឺមានគ បកស
ជាទលចើនចង់ទោយផ្លវ ស់បថូរ ពើទលពាះរូបមនថដដលដបងដចងអសនៈទៅទពលបចចុបផនបទនះ គឹមិនមាន
ភាពយុតថិធ៌មសលមាប់គ បកសតូចៗ ចំដ កឯទបកខជនដដលជាប់ទនប តមិនបានេេលួខុសលតូវ
ចំទពាះមាច ស់ទនប តទៅតាមម ឍ លទេ គឺលតូវេេលួខុសលតូវចំទពាះបកសនទយ៉បាយរបស់ខវួនវញិ។ 

គ បកសភាគទលចើនចង់ទលបើលបាស់រូបមនថដបងដចកដូចសម័យកាលននការទបាះទនប ត ដដល
ទរៀបចំទ ើងទោយអុ៊នតាក់ (UNTAC) ដដលទលបើលបាស់រូបមនថសំ ល់ធំ ទ ើយគាលំេទោយ
គ បកសនទយ៉បាយនិមយួៗបញ្ចូ លកូតាស្តសថើទោយបានយ៉៉ងតិចណាស់ ៣០% ទៅកបុងបញ្ច ើទបកខ
ជនរបស់ខវួន។សលមាប់ការទលបើលបាស់លបព័ននទបាះទនប ត កមភុជាគដួតង្កកមកពិចារណានូវការទលបើ
លបាស់លបព័ននទបាះទនប តចំរុះមយួដដលមានោងំការទបាះទនប តទោយទៅគ បកសនទយ៉បាយ និង
ការទបាះទនប តទោយទបកខជនឯករាជរ។ 

គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត 
គ បកសនទយ៉បាយមយួចំននួយល់ថា គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត មិន

បានរកាទគាលការ ៍អពាលកិតរ និងលតូវបានទគទមើលទឃើញថាមានភាពលទមអៀងទៅរកគ បកស
កាន់អំណាច។ មានមស្តនថើ គ.ជ.ប ជាទលចើនខឝះសមតទភាពកបុងការបំទពញកិចចការរបស់ខវួនោក់
េងទៅនឹងការទរៀបចំការទបាះទនប ត មិនមានតមាវ ភាពកបុងការទលជើសទរ ើសមស្តនថើ គ.ជ.ប ទៅថាប ក់
តំបន់។ 

មានការសំ ូមពរទសធើដតលគប់គ បកសនទយ៉បាយ និងអបកពាក់ព័ននោងំអស់ថា សាទ ប័ន 
គ.ជ.ប គឺដតលតូវដតដចងទៅកបុងចាប់រដឌធមយនុញ្ដ ទដើមផើទោយសាទ ប័នទនះ មានអំណាច និង
ឯករាជរភាពលគប់លគាន់ទៅកបុងការបំទពញភារកិចចរបស់ខវួន។ ចំដ កឯសមាសភាពវញិ គឺលតូវទោយ
មានតំណាងលគប់គ បកសនទយ៉បាយដដលមានអសនៈទៅកបុងរដឌសភា សមាសភាពទនះលតូវមាន
ទៅលគប់ជាន់ថាប ក់នន គ.ជ.ប ោងំអស់។ ជាជទលមើសមយួទេៀតដដរសលមាប់សមាសភាព គ.ជ.ប គឺគួ
ដតមានកាចូលរមួជាមយួនិងអងគការសងគមសុើវលិដដលដដលទធឝើការពាក់ព័ននទៅកបុងទរឿងទបាះទនប ត។   

ការចុះទមយ ះអបកទបាះទនប ត និងបញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប ត 
គ បកសនទយ៉បាយភាគទលចើនបានទលើកទ ើងថា បញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប តទៅទពលបចចុបផនប

ទៅដតមានបញ្ហា ទលចើន ជាពិទសសបញ្ហា  ទមយ ះសធូន និងការលប់ទមយ ះទោយមិនមាន
ឯកសារបញ្ហច ក់ចាស់លាស់មុនទពលលប់ទមយ ះ។ ការទធឝើលបតិភូកមយអំណាចទោយទៅទសយៀនឃុ ំ
សង្កា ត់ជាអបកចុះទមយ ះទបាះទនប តជាបញ្ហា  ពើទលពាះអបកោងំទនាះជាមស្តនថើរបស់គ បកសនទយ៉បាយ 
ដដលមិនោចរកាទគាលជំ រអពាលកិតរបានសលមាប់អបកចុះទមយ ះទបាះទនប តោងំឡាយណាដដល
មាននិនាប ការនទយ៉បាយទផសងពើគាត់។ 



 

4 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

មតិភាគទលចើនននអបកពាក់ព័ននបានទលើកទ ើងថា រយៈទពលននការចុះទមយ ះទបាះទនប តគរួដត
មានរយៈទពលដវងជាងទពលដដលលតូវបានកំ ត់ទោយចាប់ទពលបចចុបផនប។ គ.ជ.ប គរួដតទធឝើ
ការង្ករចុះទមយ ះទបាះទនប តវញិ។ បញ្ច ើទមយ ះទបាះទនប តលតូវដតបានទធឝើសវកមយទោយបានញឹកញាប់ 
និងលតូវមានឯកសាចាស់លាស់ និងលគប់លគាន់សលមាប់លប់ទមយ ះ។ ចំទពាះការទលបើលបាស់នូវេលមង់ 
១០១៨ វញិលបសិនជាោច លតូវរកវធិើទផសងមកជំនសួវញិ ឬទលបើេលមង់ទនះដដដល ដតលតូវ
ដតមានវធិានការចាស់លាស់កបុងការលគប់លគងអំពើការទចញទោយទលបើនូវេលមង់១០១៨ទនះ។ ពលងឹង
សមតទភាពបដនទមចំទពាះមស្តនថើទរៀបចំការទបាះទនប ត ជាពិទសសមស្តនថើថាប ក់តាមតំបន់អំពើនើតិវធិើ និង
ចាប់ទបាះទនប ត។ 

លបព័ននផសពឝផាយ 
មានការទលើកទ ើងទសធើដតោងំអស់ជាមយួនិងលកុមដដលលតូវបានពិភាកាពិទលគាះទយ៉បល់

ថាលបព័ននផសពឝផាយរបស់រដឌសទិតទៅទលកាមគ បកសកាន់អំណាច។ ការចាក់ផាយមានភាព
លទមអៀងទៅរកគ បកសកាន់អំណាច មិនមានតុលរភាពកបុងការចាក់ផាយនូវរាល់ព័ត៌មានដដល
មាននិនាប ការលបនងំ ឬរះិគន់រោឌ ភិបាល។ 

គដួតមានការបទងាើតនូវគ ៈកមយការទដើមផើលគប់លគងការចាក់ផាយ ទដើមផើធានានូវតុលរភាព 
និងតមាវ ភាពននលគប់ព័ត៌មាន និងទធឝើការដបងដចកទម៉ាងផសពឝផាយទោយបានទសយើៗគាប  និងមាន
ការផថនាធ ទោសចំទពាះលបព័ននផសពឝផាយណាដដលមិនទគារពចាប់។ អងគការសងគមសុើវលិគដួតបទងាើត
លបព័ននផសពឝផាយមយួចាក់ផាយនូវលគប់ព័ត៌មានោងំអស់ជូនទៅដល់សាធារ ៈជន។  

ការទោះលសាយប ថឹ ងននការទបាះទនប ត និងទសចកថើសទលមច 
ការទោះលសាយប ថឹ ងោក់េងទៅនឹងការទបាះទនប តទៅដតមានភាពមិនចាស់លាស់ ដដល

ោក់េងទៅនឹងសមតទភាពននមស្តនថើដដលេេលួបនធុកទោះលសាយប ថឹ ង ប ថឹ ងភាគទលចើនលតូវបាន
សលមបសលមួលទលចើនជាងការអនុវតថចាប់។ 

គបួទងាើតនូវយុតាថ ធិការោច់ទោយដ កមយួសលមាប់ទោះលសាយប ថឹ ងោក់េងទៅនឹងបេ
ទលយើសននការទបាះទនប ត និងការទរៀបចំការទបាះទនប ត។ 

 រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយ 
មានការយល់លសបជាឯកចឆ័នពើអបកដដលលតូវបានពិភាកាពិទលគាះទយ៉បល់ថា ការទលបើលបាស់

 រិញ្ដវតទុរបស់គ បកសនទយ៉បាយមិនមានតមាវ ភាព លបជាពលរដឌដដលជាមាច ស់ទនប តមិនោច
ដឹងថាទតើគ បកសនទយ៉បាយនិមយួៗបានែវកិារមកពើណាខវះ និងយកទៅទធឝើអឝើខវះ ដដលទដើម
ទ តុដដលនាទំោយមានអំទពើពុករលួយ ទ ើយក៍ោចទោយមានការខឝះេំនុកចិតថមកទលើគ បកស
នទយ៉បាយ។ 

មតិភាគទលចើនគាលំេទោយមានចាប់សលមាប់លគប់លគង រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយ ទដើមផើ
ទោយអបកទបាះទនប តបានដឹងអំពើការទលបើលបាស់លុយននគ បកសនទយ៉បាយនិមួយៗ និងទលើក
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កំពស់តមាវ ភាព កាេុកចិតថទៅទលើការដឹកនាលំបទេសននគ បកសដដលបានជាប់ទនប តពើសំណាក់
អបកទបាះទនប ត។ គរួដតមានដដនកំ ត់ទៅទលើការចំណាយែវកិារនន គបកសនទយ៉បាយទពលទធឝើ
ការទោសនាទបាះទនប តទដើមផើ ទោយមានភាពយុតថិធ៌មកបុងការដសឝងរកឪកាស់េេលួបានសនវឹក
ទនប តពើអបកទបាះទនប ត និងរកាតុលរភាពរវាងគ បកសដដលមានធនធានទលចើន និងមិនសូវ
មានធន់ធាន។  

ការអប់រអំបកទបាះទនប ត 
ការអប់រអំបកទបាះទនប តទៅដតជាបញ្ហា ធំសលមាប់លបជាពលរដឌ ជាពិទសសទៅតាមតំបន់ោច់

លសយ៉ល និងតំបនដដលមានជនជនភាគតិចរស់ទៅ។ មានលបជាពលរដឌជាទលចើននូវមិនោន់យល់
អំពើការទបាះទនប ត និងនើតិវធិើទបាះទនប ត។ 

ការអប់រអំបកទបាះទនប តលតូវដតទធឝើទោយបានជាលបចា ំជាពិទសសដល់ជនជាតិភាគតិច និងតំ
បន់ោច់លសយ៉ល ទោយទលបើលបាស់ភាសា និងតសួដមថងជារបស់ជនជាតិភាគតិច។ អងគការសងគម
សុិវលិគរួដតជយួកបុងការអប់រអំបកទបាះទនប ត។ 

ទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ 
ការបទញ្ចញមតិទៅមានកំរតិ និងការខវបខាវ ចទៅទ ើយ ជាពិទសសការបទញ្ចញមតិលបនងំ

ទៅនឹងគ បកសកាន់អំណាច សមាជិកសភាគ បកសលបនងំដតងដតលបឈមមុខនឹងប ថឹ ង
បរហិាទករ ថោ៍ក់េងទៅនឹងការបទញ្ចញមតិរបស់ពកួទគ។ ចាប់មិនបានកំ ត់ន័យទោយបានចាស់
លាស់ោក់េងទៅនឹងបេទលយើសបរហិាទករ ថ ៍និងការផាយព័ត៌មានមិនពិត។ 

  កំ ត់និយមន័យទោយបានចាស់លាស់ោក់េងទៅនឹងចាប់សថើពើការបរហិាទករ ថ ៍និងការ 
ផាយនូវព័ត៌មានមិនពិត។ លតូវធានាថារាល់ការបទញ្ចញមតិរះិគន់កបុងន័យដកលមអរលតូវបានចាក់
ផាយ  និងមិនមានការបំភិតភ័យ។ 

សិេនិននការេេួលព័តមាន 
ការេេលួបាននូវព័ត៌មានសាធារ ៈនូវមានកលមិតទៅទ ើយជាពិទសសោក់េងទៅនឹង ការអភិ 
វឌ្ណន៍ទផសងៗ ដដលោក់េងជាមយួនឹងលបជាពលរដឌ ទបើទោះបើជាចង់ដសឝងរកព័ត៌មានក៍មានការ  
លំបាក។ 

រោឌ ភិបាលគរួផថល់អេិភាពេើមយួននការអនុម័តចាប់សថើពើការេេលួបាននូវព័ត៌មានសាធារ
 ៈ ។ លតូវដតបងារទោយមានភាពង្កយលសួលជូនទៅសាធារ ៈជនកបុងការដសឝងរកនូវព័ត៌មានពើ
សាទ ប័នរដឌ។ 

ទសរ ើភាពននការលបមូលផថុ ំ
សិេនិននការលបមូលផថុ ំទៅមានកលមិតទៅទ ើយ ទបើទោះជាចាប់ធានានូវការអនុវតថសិេនិទនះក៍

ទោយ។ ោជាញ ធរដតងដតបំភិតបំភ័យលបជាពលរដឌកបុងការលបមូលផថុ ំគាប  ទោយទោយសុំចាប់អនុញ្ហដ តថិ
ជាមុនសិនពើោជាញ ធរមានសមតទកិចច ឬក៍យកទលសថាប៉ះពាល់ដល់សណាថ ប់ធាប ប់សាធារ ៈ។ 
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គរួដតលប់បំបាត់ការសុំអនុញ្ហដ តថចាប់ ទោយលតឹមដតជូនជាតំ ឹងជាមុន និងោជាញ
ធរលតូវដតរកាសុវតទភាព និងសនថិសុខជូនលបជាពលរដឌដដលទធឝើការលបមូលផថុ ំគាប ។ 

បញ្ហា អេនិភាពដដលទខតថនិមួយៗបានទលើកទ ើង 

បញ្ហា ដដលបានទលើកទ ើង 
ម ឍ ល 

នលពដវង បនាធ យមានជ័យ ម ឍ លគើរ ើ ទសៀមរាប 
បញ្ច ើទមយ ះទបាះទនប ត 
និងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត     

សមាសភាពគ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀប 
ចំការទបាះទនប ត     

លបព័ននទបាះទនប ត     
លបព័ននផសពឝផាយ     
ការអប់រអំបកទបាះទនប ត     
 រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយ     
ការទោះលសាយប ថឹ ងទបាះទនប ត     
ទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ     
ទសរ ើភាពននការលបមូលផថុ ំ     
ទសរ ើភាពននការេេួលបានព័ត៌មាន     

 
ដផអកទៅទលើតារាងខាងទលើដដលេេលួបានពើការពិទលគាះទយ៉បល់ 

ទយើងទឃើញថាបញ្ហា ជាអេនិភាពោងំលបារំបស់ម ឍ លនិមយួៗមានដូចតទៅ៖ 
 ទខតថបនាធ យមានជ័យ៖ បញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប ត និងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត 
សមាសភាពគ កមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត 
 រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយទសរ ើភាពននការបទញ្ចញមតិ 
និងទសរ ើភាពននការលបមូលផថុ ំ។ 

 ទខតថនលពដវង៖ បញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប ត និងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត លបព័ននផសពឝផាយ
សមាសភាពគ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត ទសរ ើភាពននការបទញ្ចញមតិ 
និងទសរ ើភាពននការលបមូលផថុ ំ។ 

 ទខតថទសៀមរាប៖ បញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប ត និងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត សមាសភាព 
គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត លបព័ននទបាះទនប ត 
ទសរ ើភាពននការបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពននការលបមូលផថុ ំ។ 
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 ទខតថម ឍ លគើរ ើ៖បញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប ត និងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត លបព័ននទបាះ
ទនប តការអប់រអំបកទបាះទនប ត ទសរ ើភាពននការបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពេេលួ
បានព័ត៌មាន។ 

ខ. គ្ោបល់ ឬរគ្បៀបនៃការគ្រៀបចំគ្វទ្ិការស្តីពីកាគ្ោះគ្នោ ត្ ៃិង្ប្រជាធិបគ្ត្យ្យ  
 លកុមការង្ករបានទធឝើការពិទលគាះទយ៉បល់ជាមយួនឹងអបកពាក់ព័នន លពមោងំបង្កា ញនូវគំរូអំពើ
រទបៀបទរៀបចំទវេិការដូចជា ទវេិការនិមយួៗលតូវបានដចកទចញជាបនួវគគគឺ៖ 

វគគេើមយួទៅទពលទបើកអងគទវេិការ មានកាទធឝើបេបង្កា ញពើវាគយិនជំនាញ ោក់េងទៅនឹងការ
ទបាះទនប តនិងលំ លបជាធិបទតយរទៅកបុងវគគេើមយួ។ វគគេើពើរគឺមានការដបងដចងអន្កចូលរមួោងំ
អស់ជាលបាលំកុម ដដលទៅកបុងមយួលកុមៗ មានសមាជិកយ៉៉ងតិចចំននួនមមនាក់សលមាប់
លបធានបេមយួ។ ទៅកបុងលកុមនិមយួៗមានវាគយិនតំណាងលកុម អបកសលមបសលមួល និងអបកកត់លតា។ 
លកុមនិមយួៗលតូវពិភាកានិងផថល់នូវអនុសាសន៍ទៅទលើបញ្ហា ដដលបានជាប់ជាអេិភាពលបចាទំខតថ
របស់ខវួន ទពលពិភាការកបាននូវអនុសាសន៍ អបកសលមបសលមួលលកុមលតូវទធឝើយ៉៉ងណាទោយមាន
ការឯកភាពយល់លពមពើសមាជិករបស់លកុមទដើមផើយកទៅបង្កា ញទៅកបុងអងគទវេិការោងំមូល។ 
វគគេើបើគឺកាបង្កា ញអនុសាសន៍របស់លកុមនិមយួៗជូនទវេិការោងំមូល និងការពិភាកាទពញអងគរវាង 
វាគយិនតំណាងលកុម វាគយិនជំនាញ និងវាគយិនតំណាងទោយគ បកសនទយ៉បាយ និងការសួរ
សំនរួពើអបកចូលរមួោងំអស់ោក់េងទៅនឹងបញ្ហា និមយួៗ ទៅកាន់វាគយិនទៅកបុងការពិភាកាទពញ
អងគទដើមផើទធឝើការរកអនុសាសន៍ជារមួទៅទលើបញ្ហា និមយួៗលបចាទំខតថ។ វគគេើបនួ គឺការទបាះទនប តគាំ
លេរពើអបកចូលរមួទៅកបុងទវេិការោងំអស់ទៅទលើអនុសាសន៍ននបញ្ហា និមយួៗ ដដលការទបាះទនប ត
ទនាះមានជទលមើសបើ គឺ គាលំេ មិនគាលំេ និងអនុបផវាេ។ បនាធ ប់ពើការទបាះទនប តលតូវបានបញ្ច ប់
រចួទ ើយ អនុសាសន៍ោងំអស់ទនាះនឹងលតូវបានទបាះពុមមដចកអបកចូលរមួទៅកបុងអងគទវេិការោងំអស់
មុនទពលបិេទវេិការ។ 
 កបុងកំ ុងទពលជដជកពិភាកា លកុមការង្ករោងំថាប ក់ជាតិ និងថាប ក់ទខតថបានពនរល់ជូនទៅ
អបកពិទលគាះទយ៉បល់ដដលពាក់ព័ននោងំអស់អំពើពទលងៀងននការទរៀបចំ និងដំណាក់កាលោងំទនះទៅ
កបងទវេិការតាមទខតថនិមយួៗ។ទោយដផអកទៅទលើការពិទលគាះទយ៉បល់ លកុមអបកពាក់ព័ននោងំអស់
បានទសបើរជាទយ៉បល់មយួចំននួដូចជា៖ 

 ភាគទលចើនននអបកពាក់ព័ននបានឯកភាពថា ទវេិការគរួដតមានវាគយិនជំនាញទធឝើការបង្កា ញោក់
េងទៅនឹងបញ្ហា ដដលបានរកទឃើញកបុងកំ ុងទពលពិទលគាះទយ៉បល់។ 

 វាជាទពលទវលាលអដដលទវេិការគរួមានលកុមពិភាកាតូចៗ និងលកុមធំ។លកុមតូចៗនិមយួៗគរួ
មានវាគយិនមយួរូប អបកសលមបសលមួលមយួរូប និងអបកកត់លតាមយួរូប។ 

 គមួានការពិភាកាសលមាប់លកុមធំ និងវាគយិន គរួបញ្ចូ លតំណាងរាស្តសថ 
តំណាងលកសួងមហានផធសងគមសុើវលិ ក៍ដូចជាអបករាយការ ៍ពើលកុមពិភាកាតូច។ 



 

8 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

 សមាជិកសភាគរួចូលរមួទៅកបុងទវេិការដបបទនះ ពើទលពាះពកួទគមានអំណាចដដលមានឥេនិ
ពលដល់ការទធឝើទសចកថិសទលមចចិតថ។ 

 អបកចលួរមួទៅកបុងទវេិការគរួដតអបកដដលពាក់ព័ននទៅទលើបញ្ហា ដដលនឹងទលើកយកមកជដជក
ពិភាកាទៅកបុងទវេិការ។ 

 លកុមពិភាកាគរួដបងដចករវាងអបកចូលរមួធមយតា និងអជាញ ធរមូលោឌ នដដលទធឝើទោយពកួទគ
មានទសរ ើភាពកបុងការនិយ៉យ ឬជដជកពិភាកា។ 

 ទវេិការមិនគរួទរៀបចំទ ើងកំ ុងទពលននការចុះទមយ ះទបាះទនប តទេ ទដើមផើទោយទសយៀនមាន
ឪកាស់បានចូលរមួកបុងទវេិការទោយបានទពញទលញ។ 

គ. កិចចស្ហប្រត្ិបត្តការណ៍ជាម្ួយ្ៃិង្អោកពាក់ព័ៃធ 
 កំ ុងទពលពិទលគាះទយ៉បល់ លកុមការង្ករបានទរៀបចំសំនរួខវះទដើមផើពិនិតរទមើលទៅទលើការ
ទបថជាញ ចិតថកបុងការចូលរមួ ក៍ដូចជាគំនិតននការចូលរមួសកមយពើលគប់លកុមអបកពាក់ព័ននដូចជា លកុមមកពើ
គ បកសនទយ៉បាយ គ ៈកមយការទខតថ/លកុង ទរៀបចំការទបាះទនប ត គ ៈកមយការឃុ/ំសង្កា ត់ 
ទរៀបចំការទបាះទនប ត លកុមលបឹកាទខតថ សងគមសុើវលិ និងទសយៀនឃុ ំ សង្កា ត់។ចំទពាះកិចច
ពិទលគាះទយ៉បល់ថាប ក់ជាតិ លកុមការង្ករក៍បានសួរ និងដសឝងរកកិចចស លបតថិបតថការ ៍ជាមយួ
នឹងគ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត លកសួងមហានផធ សមាជិកសភា និងគ 
បកសនទយ៉បាយទៅថាប ក់ជាតិ។ ជាលេនផលអបកពាក់ព័ននមយួចំននួធំមានការចាប់ោរមយ ៍
ទៅទលើសកមយភាព និងសនាថានឹងចូលរមួកបុងដំទ ើ រការននទវេិការទៅទពលណាដដលពកួទគ
បានេេលួការអទញ្ច ើញទោយចូលរមួ និងមានរទបៀបវារៈសលមាប់ទវេិការ។ 
ទៅកបុងកំ ុងទពលពិភាកា ឯកឧតថម ជាម យ៉ប បានទសបើរទោយខុមដស្ត ឝលទរៀបចំទវេិការលបហាក់
លបដ លទនះទៅកបុងោគាររដឌសភា ទដើមផើជដជកពិភាកាបញ្ហា ដដលោក់េងទៅនឹងការទបាះទនប ត 
និងលបជាធិបទតយរ។ ឯកឧតថមក៍បានទសបើរទោយអទញ្ច ើញតំណាងរាស្តសថមកពើលគប់គ បកស
នទយ៉បាយ គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត ចូលរមួជដជកទៅកបុងទវេិការទនះផងដដរ។ 

ជារមួការទសបើសុ ំ កិចចស លបតិបតថិការ ៍ពើលកុមពាក់ព័ននដដលបានពិភាកានិមយួៗ គឺបាន
េេលួការស ការ ៍យ៉៉ងលអលបទសើរ និងទលតៀមជានិចចចំទពាះការការស ការ ៍ទផសងៗទេៀតទៅ
ទពលអនាគត។ 

III. ភាពរបឈម 
ទៅកបុងដំទ ើ ការទធឝើការពិទលគាះទយ៉បល់ទនះ មានបញ្ហា លបឈមខវះៗដូចជា ទពលទវលា

ដដលផថល់ទោយសលមាប់អបកដដលចុះទៅទធឝើការពិភាកាជាមយួនិងលកុមនិមយួៗ និងទពលទវលា
ដដលផថល់ទោយសលមាប់ទលខាខុមដស្ត ឝលទខតថកបុងការទធឝើការណាត់សុំជបួពិភាកា ជាមយួនឹងលកុម
ពាក់ព័នននិមយួៗ មិនលគប់លគាន់។ ភាគទលចើនននលកុមពាក់ព័ននដដលបានពិភាកានិមយួៗទៅតាម
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តំបន់មានការយល់ដឹងតិចតចួ និងមិនហ៊ានបទញ្ចញមតិ ឬមិនមានការយល់ដឹងដតមថងចំទពាះសំនរួ
ខវះៗ ដដលទធឝើទោយមានការពិបាកកបុងការសុំជាទយ៉បល់ ឬអនុសាសន៍មកវញិពើលកុមោងំទនាះ 
ទបើទោះបើជាមានការពនរល់ពើលកុមការង្ករក៍ទោយ។ 

IV. អនុសាសន ៍
 គដួតមយួនែងជបួដតពើរលកុមទដើមផើទោយមានទពលទវលាលគប់លគាន់កបុងការជបួពិភាកាជាមយួលកុម
និមយួៗ និងមិនមានការយតឺទពលកបុងការទៅជបួលកុមមយួទេៀត។  

 គរួដតផថល់ទពលទវលាទៅទោយទលខាទខតថទោយបានលគប់លគាន់កបុងការោក់លិខិតថសុំជបួជាមយួ
លកុមដដលលតូវជបួពិភាកា។ 

 សំនរួដដលទលតៀមសលមាប់លកុមពិភាកានិមយួៗ គរួដតលតូវបានដបងដចកទោយបានលតឹមលតូវ និង
សមលសបទៅតាមសមតទភាព និងការង្ករននលកុមពិភាកានិមយួៗ។ 

 គរួដតមានការទរៀបចំទៅកបុងរដូវដដលមិនមានទភវៀងដដលោចជយួសលមួលដល់ការង្ករជបួលបជំុ 
និងមិនចំទពលចុះទមយ ះអបកទបាះទនប តដដលង្កយលសួលកបុងការជបួជាមយួទសយៀនឃុំ សង្កា ត់។ 
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ឧបសមព័នធ 
ឧបស្ម្ព័ៃធទ្១ី. ការពិគ្ប្ោះគ្ោបល់គ្ៅថ្នោ ក់ជាត្ិ 
 គណបកសប្រជាជៃកម្ពុជា 
 

 គ ៈលបតិភូននគ បកសលបជាជនកមភុជាបានចាប់ោរមយ ៍ទៅទលើបញ្ហា លបជាធិបទតយរ
ទៅកមភុជា ភាពគំលាតគាប រវាងអបកទចះ និងអបកមិនទចះ គឺទធឝើយ៉៉ងណាទោយបញ្ហា លបជាធិបទតយរ
បានទៅដល់លបជាពលរដឌតាមរយៈននការផថល់ននការយល់ដឹងអំពើចាប់នានាដល់ពលរដឌទៅតាម
មូលោឌ ន។ពាក់ព័ននទៅនឹងការង្ករទបាះទនប ត គ ៈលបតិភូបានមានលបសាសន៍ថា ពំុោន់មាន
ភាពសុលកិតរមយួរយភាគរយទៅទ ើយទេ លតូវទធឝើយ៉៉ងណាទោយអបកពាក់ព័ននមានការយល់
ដឹងអំពើចាប់ ពិទសស ចាប់ទបាះទនប ត ចាប់រដឌធមយនុញ្ដ ចាប់គ បកសនទយ៉បាយ និងអំពើ
សាទ ប័នននគ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប តជាទដើម។ ទោយលតូវទធឝើយ៉៉ងណាទោយអបកពាក់
ព័ននោងំអស់មានការទគារពទៅតាមអឝើដដលចាប់បានកំ ត់។គ ៈលបតិភូបានទសបើរទោយមានការ
ចូលរមួពើសំណាក់អបកសទងាតការជាតិ អនថរជាតិ និងអងគការទលៅរោឌ ភិបាលនានា កបុងដំទ ើ រ
ការសទងាតការ ៍ទបាះទនប តទោយទធឝើយ៉៉ងណាទោយការទបាះទនប តមានការកំ ត់យកនូវនិយ៉ម
មយួចាស់លាស់ ដដលោចេេលួយកបានោងំអស់គាប ។ 
 ពាក់ព័ននទៅទលើកិចចស លបតិបតថការ ៍កបុងការទរៀបចំទវេិការទៅតាមទខតថ គ ៈលបតិភូ
បានសដមថងការគាលំេរទៅទលើសកមយភាពទនះ មិនដតបុ៉ទណាត ះគ ៈលបតិភូ ដែមោងំទសយើទោយ
មានការទរៀបចំជាទវេិការទៅកបុងអគាររដឌសភា ទោយទធឝើយ៉៉ងណាទោយមានការចូលរមួពើលគប់
គ បកសោងំអស់ និងពើសាទ ប័នដដលពាក់ព័ននកបុងការទបាះទនប តដូចជា លកសួងមហានផធ 
គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប តជាទដើម ទដើមផើទធឝើការជដជកទោយបានសុើជទលៅកបុងការដក
លមអចាប់ពាក់ព័ននការទបាះទនប តទៅលបទេសកមភុជា។ 
 គណបកសស្ម្រង្សុ ី
 ទៅកបុងកិចចពិភាកាពិទលគាះទយ៉បល់ទនាះគ លបតិភូននគ បកសសមរងសុើចង់ទោយមាន
ការ ដកដលបចាប់ពើរគឺចាប់សថើពើការទបាះទនប តទលជើសតាងំតំណាងរាស្តសថនិងចាប់សថើពើគ បកសនទយ៉ 
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បាយ ។ ោក់េងទៅនឹងចាប់សថើពើគ បកសនទយ៉បាយគឺមាលតា១៥ ដដលគ លបតិភូបានទលើក
ទ ើងថាមស្តនថើរាជការដដលបំទរ ើការទៅតាមលកសួងសាទ ប័នដតងដតយកទម៉ាងទធឝើការរបស់រដឌ និង
ធនធានរបស់រដឌទៅបំទរ ើទោយគ បកសនទយ៉បាយទៅទពលដដលលបធានសាទ ប័នដដលជាសមាជិក
របស់គ បកសនទយ៉បាយទចញទៅទធឝើសកមយភាពបំទរ ើទោយគ បកសនទយ៉បាយ ដដលទធឝើទោយ
មស្តនថើទៅថាប ក់ទលកាមននសាទ ប័នទនាះទចញទៅតាមផងដដរ។ 

ោក់េងទៅនឹងចាប់សថើពើការទលជើសតាងំតំណាងរាស្តសថវញិ គ លបតិភូននគ បកសសម
រងសុើសុំទោយមានការផ្លវ ស់បថូននសមាសភាពរបស់គ ៈកមយការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត(គ.ជ.ប) 
ទដើមផើធានានូវឯករាជរភាពនិងអពាលកិតរកបុងកាទរៀបចំការទបាះទនប ត។ ជាពិទសសការទោយមាន
សមាសភាពរបស់អងគការសងគមសុើវលិ និងតំណាងមកពើគ បកសនទយ៉បាយដដលមានអសនៈ
ទៅកបុងរដឌសភា ទ ើយសមាសភាពទនះមានទៅកបុងគ ៈកមាយ ធិការទរៀបចំការទបាះទនប តតាងំពើ
ថាប ក់ទលើរ ូតដល់ថាប ក់មូលោឌ ន។ 

បញ្ហា បារមមមយួទេៀតដដលគ លបតិភូននគ បកសសមរងសុើ បានទលើកទ ើងថាជាការសំ
ខាន់ជាងទគគឺការចុះទមយ ះទបាះទនប ត និងបញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប ត។បញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប តទពលបចចុ
បផនបទនះមានភាពខុសលបលកតើទលចើន ដដលមិនោចេេលួយកបានទ ើយចំទពាះគ បកសសមរងសុើជា
ពិទសសកាលប់ទមយ ះសធួនទោយបានលតឹមលតូវ។ រ ើឯការចុះទមយ ះទបាះទនប តវញិគ បកសសមរងសុើ
សូម គ.ជ.ប ជាអបកទធឝើវញិ ពើទលពាះសាយ នឃុសំង្កា ត់គឺជាមស្តនថើរបស់លកសួងមហានផធដដលមិនោចធានា
នូវភាពអពាលកិតរកបុងការចុះទមយ ះទោយលបជាពលរដឌដដលមាននិនាប ការនទយ៉បាយទផសងៗពើគាប
បានទ ើយ។ គ លបតិភូបានបនថរទេៀតថាការបនថរទលបើលបាស់នូវេលមង់ ១០១៨ គឺរតិដតបនថរលគួថាប ក់
ដែមទេៀត គរួដតកាត់បនទយ ឬក៍ឈប់ទលបើលបាស់េលមង់ ១០១៨ដតមថងគឺរតិដតលអ។ 

គ លបតិភូចង់ទោយមានការបទងាើតសាទ ប័នមយួ សលមាប់ដដលមានអំណាចឯករាជរទចញ
ពើ គ.ជ.ប សលមាប់ទោះលសាយវវិាេោក់េងទៅនឹងការទបាះទនប តរវាង គ បកសនទយ៉បាយ និង
គ បកសនទយ៉បាយ ឬគ បកសនទយ៉បាយនិងមស្តនថើទរៀបចំការទបាះទនប ត។ចំដ កឯលបព័នន
ផសពឝផាយវញិ គឺលតូវដតមានការដបងដចងទម៉ាងទោយបានទសយើរភាពគាប សលមាប់គ បកសនិមយួៗ
កបុងការទលបើលបាស់នូវលបព័ននផសពឝផាយរបស់រដឌ។ គ បកសសមរងសុើគាលំេទោយមានការបទងាើតចាប់
សថើពើ រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយទៅទពលទោសនាទបាះទនប ត ទលពាះចាប់ទនះមានសារៈសំខាន់
ណាស់កបុងការេប់សាា ត់នូវការទលបើលបាស់លុយដដលបានមកពើលបភពខុសចាប់ដដលោចជៈឥេនិពល
មិនលអដល់ការទបាះទនប ត ទ ើយរដឌមានតនួាេើឧបតទមមមកគ បកសនទយ៉បាយដដលមានអសនៈ
ទៅកបុងរដឌសភា។ 
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គណបកសស្ិទ្ធិម្ៃុស្ស 
ទៅកបុងកិចចពិភាកាពិទលគាះទយ៉បល់ទនាះគ លបតិភូននគ បកសសិេនិមនុសសបានទលើក

ទ ើងថាកាលពួយបារមមចំបងរបស់គ បកសសិេនិមនុសស គឺបញ្ជ ើទបាះទនប តដដលទៅកបុងទនាះមាន
ទមយ ះសធួន និងទមយ ះដដលខុសអកខរាវរិេនជាទលចើនដដលកនវងមក គ.ជ.ប មិនមានវធិានកា ចាស់
លាស់ណាមយួលប់ទមយ ះោងំទនាះទោយបានលតឹមលតូវទេ។ ោក់េងទៅនឹងការទលបើលបាស់េលមង់
១០១៨វញិ គ លបតិភូបានទសបើរសុំទោយឈប់ទលបើេលមង់ទនះតទៅទេៀតទ ើយរកមទធាបាយទផសង
ទលបើជំនសួេលមង់១០១៨ទនះវញិ។ 
ោក់េងទៅនឹង គ.ជ.ប វញិ គ លបតិភូ ចង់បានទោយមានសមាសភាពអងគការសងគមសុើវលិ
ឯករាជរមានទៅកបុងសមាជិកនន  គ.ជ.ប ទេើបធានាបាននូវឯករាជរ និងអពាលកតរននការ
ទរៀបចំការទបាះទនប ត។ ទលៅពើទនះក៍មានទលើកទ ើងផងដដរពើជនអទនាថ លបទេសន៍ដដលមានសិេនិទៅ
ទបាះទនប តបានដដរ។ រ ើឯការទចញប័ តព៌ត័មានវញិ ទៅទពលដដលលបជាពលរដឌទៅចុះទមយ ះ អបក
ចុះទមយ ះលតូវទចញនូវប័ តព៌ត័មានភាវ មទៅទោយអបកមកមកចុះទមយ ះ ទ ើយលតូវោក់ទោសចំទពាះ
អបកចុះទមយ ះណាដដលមិនទធឝើតាម។ 

ចំទពាះទសរ ើភាពននការេេលួបានព៌ត័មានវញិ ទៅមានកាលំបាកយ៉៉ងខាវ ងំសលមាប់អបក
ដដលចង់ដសឝងរកនូវព៌ត័មាន ឬេិនបន័យពើសំណាក់សាទ ប័ន រដឌសភា គ.ជ.ប និងរោឌ ភិបាល ជាទដើម
ទដើមផើចង់ដឹងថាទតើសាទ ប័នោងំទនាះបាន និងកំុពុងទធឝើអឝើខវះ?ទ ើយសុំទោយអងគការសងគមសុើវលិ
ជយួខាងទសរ ើភាពេេលួបានព៌ត័មានទនះផង។ 

គណបកសជាត្ិៃិយ្ម្ 
គ លបតិភូននគ បកសជាតិនិយមបានទលើកទ ើងថាចង់ទោយមានការដករេលមង គ.ជ.ប 

ទដើមផើទោយសាទ ប័នទនះមានឯករាជរ និងអពាលកិតរកបុងការទរៀបចំការទបាះទនប តទោយបាន
លតឹមលតូវ។គ លបតិភូចង់បានសមាសភាពរបស់ គ.ជ.ប មានសមាសភាពចំរុះននគ បកសនទយ៉
បាយតាងំពើថាប ក់ទលើរ ូតដល់ថាប ក់ទលកាម។ ចំដ កឯមស្តនថើដដលជាអបកេេលួការចុះទមយ ះទបាះ
ទនប តវញិ ក៍លតូវដតផ្លវ ស់បថូរដដរពើទលពាះមស្តនថើោងំទនាះជាមនុសសរបស់គ បកសនទយ៉បាយ ។ រ ើឯ
ការទបាះទនប តវញិ គ លបតិភូចង់បានទោយដូចពើសម័យកាលអុ៊នតាក់ ដដលលបជាពលរដឌទៅ
កបុងទខតថដដលទចញអតថសញា ប័ តឲ្រ ោចទៅទបាះទនប តទៅការយិ៉ល័យណាមយួក៍បានទៅ
កបុងទខតថទនាះ។ 

គ បកសជាតិនិយមសូមគាលំេនូវសិកាខ សាលារបស់ខុមដស្ត ឝលដដលបានទធឝើកនវងមក ោក់
េងទៅនឹងកាបទងាើតលកបខ័ ឍ ចាប់សថើពើ  រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយទពលទោសនាទបាះទនប ត



 

របាយការណ៍បញ្ច ប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តី ពី ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ  13 

 

ទដើមផើទោយគ បកសនិមយួៗទលបើលបាស់ែវកិារទោយបានលតឹមលតូវនិងតមាវ ភាព។ ោក់េងទៅនឹង
ការអប់រលំបជាពលរដឌអំពើការទបាះទនប ត គ លបតិភូបានសំ ូមពរទោយអងគការទលៅរោឌ ភិបាល
ជយួទោយកាន់ដតខាវ ងំដែមទេៀត ពើទលពាះមានលបជាពលរដឌទលចើនណាស់ដដលគាត់មិនបានយល់
ដឹងពើបញ្ហា ទបាះទនប តោល់ដតទសាះ។ 

គណៈកម្មា ធិការជាត្ិគ្រៀបចំការគ្ោះគ្នោ ត្ 

 
គ លបតិភូតំណាងទោយ គ.ជ.ប បានមានលបសាសន៍ថា គ.ជ.ប គឺជាសាទ ប័នដដលទធឝើ

ការទៅតាមលកបខ័ ឍ ចាប់ដដលបានកំ ត់ទោយ ទ ើយ គ.ជ.ប មិនជាសាទ ប័នដដលោចទធឝើ
ទសចកថើទសបើរឬលពាងចាប់បានទ ើយ គ.ជ.ប លគាន់ដតោចទលើកសំទ ើ រទៅលកសួងមហានផធអំពើ
លេនភាពកបុងការដកដលបឬមិនដកដលបចាប់ដតបុ៉ទណាត ះ។ គ.ជ.ប ក៍មានការលំបាកដដរចំទពាះបញ្ជ ើទបាះ
ទនប តទប៉ាងដដលសពឝនែងទនះ គ.ជ.ប បានទធឝើការស ការ ៍ជាមយួនឹងលកសួងមហានផធទដើមផើទធឝើការ
លប់ទមយ ះទោយបានលតឹមលតូវ ទ ើយក៍សុំកិចចស លបតិបតថការពើខុមដស្ត ឝលផងដដរ។ 
ចំទពាះការទលបើលបាស់នូវេលមង១០១៨វញិ គ.ជ.ប ចង់បានការទលបើលបាស់លសបទៅតាមចាប់
គឺមានរូបែត និងគល់បញ្ជ ើលតឹមលតូវទៅតាមឃុសំង្កា ត់។ 

គណបកសហវុៃស្ុិៃបិច 
គ លបតិភូបានមានលបសាសន៍ថា ការទបាះទនប តទៅលបទេសកមភុជាគឺខុសពើលបទេសដ៍នេ

ពើទលពាះបញ្ហា ជាទលចើនដដលោក់េងទៅនឹងការទបាះទនប តទៅកមភុជា គឹោក់េងទៅនឹងបញ្ហា បទចចក
ទេស។ ដូចជាការផថល់អតថសញ្ហដ  ប តលបជាពលរដឌដខយជូនលបជាពលរដឌដដលលគប់ោយុទៅមិន
ោន់បានលគប់គាប ទៅទ ើយ បញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប តទៅមានទមយ ះទខាយ ច និងទមយ ះសធួនទលចើន 
និងការជូនដំ ឹងពើនែងទបាះទនប តជូនដល់លបជាពលរដឌ។ ចាប់ដដលលគប់លគងកបុងការទលបើលបាស់នូវ
េលមង់១០១៨មានភាពធូរលុង ដដលទៅទពលចាប់បានពើភាពមិនលបលកតើននការទលបើលបាស់នូវ
េលមង់១០១៨ទនះ គឺដតងដតមានកាសលមបសលមួល។ ការលប់ទមយ ះទខាយ ច ឬទមយ ះសធួនមិនមាន
ឯកសារបញ្ហច ក់ទោយបានចាស់លាស់មុននឹងទធឝើការលប់ជាផវូវការ ៍  ដដលោងំអស់ទនះជាបញ្ហា



 

14 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

បទចចកទេសសុេនសាធដដលទធឝើទោយមានការដលបលបួលននលេនផលននការទបាះទនប ត។ កូនសិសស
ដដលមានោយុ ១៦ឬ១៧នប  ំ លតូវបានទគយកមកដ កផួនទោសនាទបាះទនប តទោយគ បកស
កាន់អំណាច  លពមោងំការទលបើលបាស់មស្តនថើរាជការ ឡាន និងទលបងសាងំរបស់រដឌដែមទេៀតផងដដរ។ 

ជាចុងទលកាយគ លបតិភូបានសំ ូមពរទោយមស្តនថើរាជការ និងកងកំលាងំលបោប់ោវុធ
ោងំអស់ទគារពចាប់ទោយបានខាជ ប់ខជួន។ ចំដ កសមាសភាពរបស់គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំ
ការទនប តវញិ គរួដតជាមនុសសអពាលកិតរទៅលគប់កំរតិននគ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត។
ជទលមើសេើពើរសលមាប់សមាសភាពទនះគឺ តុលរភាពននគ បកសនទយ៉បាយដដលមានអសនៈទៅ
កបុងរដឌសភាជាតិ។ គ លបតិភូបានបនថទេៀតថាលបសិនទបើចំ ុចោងំទនះោចទធឝើទៅបាន នឹងមាន
ការផ្លវ ស់បថូរយ៉៉ងធំទធងទៅទពលទបាះទនប តទលើកទលកាយៗទេៀត។ 

ត្ំណាង្ប្កស្ួង្ម្ហានផៃ 

 
គ ៈលបតិភូតំណាងលកសួងមហានផធបានទលើកជាមតិថា គរួដតមានការវាយតនមវទោយបាន

ចាស់លាស់មុននឹងទធឝើការទរៀបចំសកមយភាពអឝើមយួ។គរួដតមានការពិទលគាះអំពើនើតិវធិើមយួចំននួដូច
ជាបញ្ហា ការចុះទមយ ះអបកទបាះទនប ត នើតិវធិើចុះទមយ ះទបាះទនប ត បញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប តទប៉ាង និង
បណាឋ ញទសយៀនជាមយួគ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត។បញ្ហា ការទបាះទនប តលពឹេនសភា គរួ
ដតលតូវទោយលបជាជនដសឝងយល់ ទបើទោះជាវាមិនមានការពាក់ព័ននក៍ទោយដតបញ្ហា លបព័ននទបាះទនប ត
វញិគឺោលស័យទៅទលើការយល់ដឹងរបស់លបជាជន។ គ ៈលបតិភូបានទលើកទ ើងពើលបព័ននទបាះទនប ត
ោងំថាប ក់ជាតិ និងថាប ក់មូលោឌ ន គរួដតមានលបព័បននចំរុះដដលោចទោយអបកលករ និងស្តសថើក៍ោច
ឈរទមយ ះបានដដរ។ ទលាកបានបនថរទេៀតថា គរួដតមានការអប់រអំបកទបាះទនប តទដើមផើទោយមាន
និរនថភាពទោយទធឝើចាប់តាងំពើមនុសសវយ័ទកយងទ ើងទៅ ទោយលបធានបេពាក់ព័នននិងការទបាះទនប ត 
និងលបជាធិបទតយរ។ 

ោក់េងទៅនឹងកិចចស លបតិបតថការ ៍កបុងការទរៀបចំទវេិការទៅតាមទខតថ ទលាកបានទលើក
ទ ើងថា ទលាកគាលំេកបុងដំទ ើ រការរទនះ ទោយលគាន់ដតទធឝើលិខិតថមកលកសួងមហានផធទដើមផើទសបើរវាគយិន
កបុងការចូលរមួទវេិការដដលនឹងទធឝើទៅតាមទខតថោងំបនួទនាះ។ 
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ឧបស្ម្ព័ៃធទ្ ី២. ការពិគ្ប្ោះគ្ោបល់គ្ៅថ្នោ ក់គ្ខត្ត 
 ២.១ គ្ខត្តបន្ទៃ យ្ម្មៃជ័យ្ 
រោយ្ការណ៍កិចចប្រជុំ ពិគ្ប្ោះគ្ោបល់គ្ខត្តបន្ទៃ យ្ម្មៃជ័យ្ 

1. ទពលទវលាននសកមយភាពននការជួបលបជំុពិភាកា 
លកុមដដលបានជួបពិភា
កា 

េើកដនវងពិភាកា កាលបរទិចឆេ រយទពល សមាសភាពលកុមជបួពិ
ភាកា 

សមាសភាព 

គ បកសលបជាជនក
មភុជា 
 

មនធើរបកស 08-09-
2010 

2ទម៉ាង ឯ. ដកវ សុភាព 
ឯ. គិម ស៊ាងអុ៊ន 

ទលាកបវង់ ទបឿត 

គ បកសសមរងសុើ 
 

មនធើរបកស 06-09-
2010 

៣ទម៉ាង ទលាក ឧិម 
ឈុនលគុយ 
ទលាក ឈនិ រនិ 
ទលាក ដកវ សមពសស 
ទលាក វនិ វ ើ 

ទលាកបវង់ ទបឿត 

គ បកស ឝុនសុើនបិ
ច 
 

មនធើរបកស   ឯ. ញឹ៊ក គឹមឈុន ទលាកបវង់ ទបឿត 

គ បកសជាតិនិយម 
 

មនធើរបកស   ឯ. ញឹ៊ក គឹមឈុន ទលាកបវង់ ទបឿត 

គ បកសសិេនិមនុសស 
 

    ទលាកបវង់ ទបឿត 

គ ៈកមយការទខតថ/លកុ
ងទរៀបចំការទបាះទនប
ត 
 

ការយិ៉ល័យ 06-09-
2010 

1ទម៉ាង៥
០នាេើ 

ទលាក  ើ គឹមទសង ទលាកបវង់ ទបឿត 

គ ៈកមយការឃុ/ំស
ង្កា ត់ទរៀបចំការទបាះ
ទនប ត 
 

លសុកមងគលបូរ ើ 07-09-
2010 

1ទម៉ាង៤
៥នាេើ 

ទលាក ធុយ ទចាម 
ទលាក គិត ផលាវ  

ទលាកបវង់ ទបឿត 



 

16 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

ទសយៀនឃុ ំ
 

ឃុឬំសសើទលកាក 07-09-
2010 

1ទម៉ាង៤
៥នាេើ 

ទលាក ចាន់ បុ៊នទធឿន 
ទលាក អុើវ សាលើន 
ទលាក មិន ភារ៉ា 

ទលាកបវង់ ទបឿត 

អងគការទលៅរោឌ ភិបា
ល 
 

ទខ វ៉ាយ ទអ 06-09-
2010 

2ទម៉ាង ទលាក សុវ ត សុភា 
ទលាក អឹុង ោម 

ទលាកបវង់ ទបឿត 

លកុមលបឹកាទខតថ/លកុង 
 

មនធើរបកស 08-09-
2010 

2ទម៉ាង ឯ. ដកវ សុភាព 
ឯ. គិម ស៊ាងអុ៊ន 

ទលាកបវង់ ទបឿត 

សាធារ ៈជន 
 

េើសាប ក់ការ 
ខុមដស្ត ឝលទខតថ 

09-09-
2010 

1ទម៉ាង3
0នាេើ 

ទលាក ទសង វណាត  
ទលាក ទយឿន កំសានថ 
អបកលសើ  ើ សុខ នួ 
កញ្ហដ  ទៅ ពលកខ ៍ 

ទលាកបវង់ ទបឿត 

 
 
1. បញ្ហា ដដលបានរកទឃើញកបុងកំ ុងទពលពិភាការ (បញ្ហា ដដលទកើតមានទ ើង និងអនុសាសន៍) 

1.1. បញ្ហា ដដលលកុមនិមយួៗបានទលើកទ ើង  
1.1.1. គ បកសលបជាជនកមភុជា លកុមលបឹកាទខតថ/លកុង 
ជារមួោងំកំដ េលមង់ការទបាះទនប ត ក៏ដូចជាលបជាធិបទតយរដដលលតូវបានទលើកទ ើងភាគ 

ទលចើនមានភាពវជិជ មានដូចជាលបព័ននទបាះទនប ត និងការគ នាអសនៈតាមរូបមនឋសពឝនែង
គឺជាការលពមលពាងរវាងអបកនទយ៉បាយ។ ចំទពាះការទលើក សធួយស្តសថើចូលរមួកបុងនទយ៉បាយ កិចចការ
សងគមគឺគ បកសបានយកចិតថេុកោក់ោងំទៅថាប ក់ជាតិ និងមូលោឌ ន។ ចំទពាះសមាសភាព 
គ.ជ.ប គឺោលស័យទលើចាប់កំ ត់។ េលមង់១០១៨គឺជាទរឿងសំខាន់សលមាប់អបកទបាះទនប តដដល
មិនមានឯកសារលគប់លគាន់ និងលបគល់ឱ្រទសយៀនទធឝើដដដល ដតលតួវពលងឹងការអនុវតឋភារៈកិចចរបស់ 
ទសយៀន។ រ ើឯលបព័ននផសពឝផាយមានការអនុវតថបានលអ មានកាដសសត វេិរុ េូរេសសន៍ោងំរដឌ 
និងឯកជន ទ ើយទពល ទបាះទនប តក៏មានកមយវធិើផសពឝផាយសលមាប់លគប់គ បកស ដដលបានចូល
រមួលបកតួលបដជងតាមរយៈកមយវធិើសមភាព និងសមធម៍។ ចំទពាះដំទ ើ រការរប ឋឹ ងទបាះទនប ត
គរួបនឋទោះលសាយតាមការសំរបសំរលួឱ្របានទលចើន។ ការលគប់លគង  រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉
បាយគឺវាោលស័យទលើគ បកសនទយ៉បាយនើមយួៗ។ ចំដ កបញ្ហា ពាក់ព័ននលបជាធិបទតយរ
យល់ថាលអលបទសើរទ ើងទ ើយោងំការបទញ្ចញមិត ទសរ ើភាពកបុងការេេលួ ព័ត៍មាន និងទសរ ើភាព
កបុង ការលបមូលផថុ ំ បុ៉ដនថទយើងទធឝើអឝើលតូវអនុវតថ និងទគារពទៅតាមចាប់។ មិនមានការចាត់ោេិភាព
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បញ្ហា ទេ បុ៉ដនថទលាក បានផថល់ទយ៉បល់ថា លតូវរកឱ្រទឃើញពើចំ ុចអសកមយកបុងចំ ុច
ដដលបានទលើកទ ើង ទ ើយដសឝងរកដំទណាះ លសាយរមួគាប ។   
 

1.1.2. គ បកសសមរងសុើ 
ចង់ឱ្រអនុវតថតាមលបព័ននឯកតថនាម ទ ើយក៏ឯកភាពទលើលបព័ននសមាមាលត បុ៉ដនថលតូវផថល់

ឱ្កាសដល់បុគគលឯករាជរ បានចូលរមួដដរ។ ចំដ កការដបងដចកអសនៈគឺោចយកការគ នា
តាមរូបមនឋអុ៊នតាក់ ឬមានរូបមនថណាទផសង ទេៀតដដលមានភាពទសយើគាប ។ ទ ើយឯកភាព
ទលើការកំ ត់កូតាស្តសឋើ៣០%ទៅកបុង ទគាលនទយ៉បាយបកស ដតមានការ បារមមអំពើការដសឝង
រកស្តសឋើដដលហ៊ានចូលរមួ។ គ.ជ.ប ចង់បានសមភាពតំណាងតាងំពើទលើរ ូតដល់ទលកាម។ ការចុះ 
បញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប តដូចជំនាន់ UNTAC ឬដូចនប ១ំ៩៩៨ ឬជំរុញការទចញអតឋ
សញ្ហដ  ប័ ឍ ។ សុំឱ្រយក សមភាពកបុងការទលបើលបាស់លបព័ននផសពឝផាយកបុងទពលទបាះទនប ត។ 
លតូវមានតុលាការឯករាជរមយួសំរាប់ការទបាះទនប ត មិនដមនគ.ជ.ប។ ទ ើយគាលំេឱ្រមានការ 
កំ ត់ និងបង្កា ញមូលនិធិគ បកស និងគាលំេឱ្រមានចាប់លគប់លគង  រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយ។ 
ចំទពាះការអប់រអំបកទបាះទនប តលតូវដត បនឋការអប់រទំលើតំនលននសនវឹកទនប ត និងនិតិវធិើ ឬដំទ ើ រ
ការទបាះទនប ត។ ទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ ទសរ ើភាពកបុងការលបមូលផថុ ំ និងទសរ ើភាពេេលួ
ព័ត៌ទៅមិនោន់បានលអ មតិលបនងំមិនលតូវទៅពិចារណា ឬទោះលសាយ និងមានការចាប់ោក់គុក
ទៅទលើអបកនទយ៉បាយ និងលបជាពលរដឌដដលហ៊ានតវ៉ា។ មិនលតូវចាត់េុកការបរហិាទករ ថ ិនិងផថល់ព័ត៍
មានមិនពិតជាបេទលយើសឧលកិដឌ។ 
បញ្ហា អេិភាពមានៈបញ្ហា សមាសភាពរបស់គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត(គ.ជ.ប) 

បញ្ហា លបព័ននផសពឝ ផាយ ជាពិទសសទពលទោសនាទបាះទនប ត និងការអប់រអំបកទបាះទនប ត។ 
បញ្ហា ពាក់ព័នននឹងលបជាធិបទតយរ មានទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពកបុងការលបមូលផថុ ំ។ 

1.1.3. គ បកស ឝុនសុើនបិច /ជាតិនិយម 
ចំទពាះលបព័ននទបាះទនប តមយួណាក៏បានដដរ បុ៉ដនថការរបួមនថគ នាអសនៈសម័យ UNTAC  

មានលកខ ៈលអលបទសើរ សលមាប់ការអនុវតថន៏។ មានការគាលំេឱ្រមានការចូលរមួរបស់ស្តសថើកបុងវស័ិយ
នទយ៉បាយ និងសងគម។ គ បកសបានយកចិតថេុកោក់ និងកំ ត់កូតាស្តសឋើកបុងកំរតិ
ទគាលនទយ៉បាយបកសោងំថាប ក់ជាតិ និងមូលោឌ ន។ ចង់ឱ្រមានការដបងដចកជាកូតា
សលមាប់សមាសភាពគ.ជ.ប ទៅថាប ក់ជាតិ ថាប ករាជធានើ ទខតថ និងថាប ក់ឃុសំង្កា ត់ ដដលោចេេលួ 
យកបានោងំអស់គាប   ដតមានការពិបាករកមនុសសឯករាជរមកទធឝើកិចចការទនះណាស់។ ទៅថាប ក់ជាតិ
គរួដតកំ ត់ពើោ តិថ។ ចំដ កឯការទចញេលមង់១០១៨ លតូវមានបញ្ជ ើសាប មលតឹមលតូវ និង
ជលមុញការទចញអតថសញ្ហដ  ប័ ត និងទធឝើឱ្របានលតឹមលតូវ។ ការលប់ទមយ ះលតូវដតមានលសាវលជាវ 
ឬសាកសួរព័ត៏មាន និងមានការចូលរមួពើសងគមសុើវលិ និងគ បកសនទយ៉បាយ។ 
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ការទោះលសាយប ឋឹ ងគឺមិនបានលតឹមលតូវទេ ទនះគឺមកពើការទលជើសទរ ើសគ.ជ.ប.។ ចំទពាះការ
លគប់លគង  រិញ្ដវតទុលបសិនទបើមានក៏ជាការលអ(ការសទលមចចិតថហាក់ដូចជាមិនចាស់)។ ទសរ ើភាព
បទញ្ចញមតិទៅមានកំរតិ ទ ើយ មិនលតូវកំ ត់ការផសពឝផាយព័ត៏មានមិនពិត និងបរហិាទករ ថិ ័
មិនលតូវចាត់េុកជាបេឧលកិដឌ។ ចំទពាះបញ្ហា  ោេិភាពដដលបានទលើកទ ើងមានដតសមាសភាព 
គ.ជ.ប និងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ ។  

1.1.4. គ ៈកមយការទខតថ/លកុងទរៀបចំការទបាះទនប ត 
លបព័ននសមាមាលតលអសំរាប់កមភុជាបចចុបផនប។ មានការគាលំេឱ្រមានការចូលរមួរបស់ស្តសថើកបុង 

វស័ិយនទយ៉បាយ និង សងគម ោងំគ បកសនទយ៉បាយ សងគមសុើវលិ និងអបកពាក់ព័នន
លតូវបនថយកចិតថេុកោក់ពលងឹងសមតទភាព និងទលើក េឹកចិតថដល់ស្តសថើោងំទគាលនទយ៉បាយ និង
ការអនុវតថជាក់ដសថង។ ចំទពាះសមាសភាព គ.ជ.ប និងការអនុវតថសកមយ ភាពគឺបានទធឝើទៅតាមចាប់ 
បុ៉ដនថសមាសភាពទៅមូលោឌ នតំបន់ោច់លសយ៉លគឺោចមានកលមឹត។ មិនគរួឱ្រមាន ការកំ ត់
សឋង់ោចំទពាះអជាញ ធរទបាះទនប តថាប ក់ទលកាមទេ ដតទយើងទរ ើសទៅតាមកដនវងណា ទ ើយកំ ត់យក
កំរតិណា។ ចំទពាះ េលមង់១០១៨ ជាទរឿងសំខាន់សលមាប់ដដលលតូវបនថការទលបើលបាស់ 
ដតពលងឹងនើតិវធិើ និងការលគប់លគងននការទចញេលមង់ទនះ។ ការលប់ទមយ ះដតលតូវទធឝើការសាកសួរ 
និងឯកសារ ទយ៉ងជាពិទសសពលងឹងការេេលួខុសលតូវរបស់ទមភូមិ និងទសយៀនទ ើងវញិ។ 
ការផសពឝផាយមានលកខ ៈលអលបទសើរទ ើយ ទ ើយបានផថល់ឱ្កាសដល់ គ បកសនទយ៉បាយ
តាមកមយវធិើសមភាព និងសមធម៍។ ចំទពាះការទោះលសាយប ថឹ ងបានអនុវតថតាមបេបញ្ហជ  និង
នើតិវធិើមិនថាលាយលកខ ៍អកសរ ឬផ្លធ ល់មាត់។ គរួដតមានការកំ ត់ និងបង្កា ញពើលបភព
មូលនើធិគ បកស ឬទបកខជនគ បកសនទយ៉បាយជាសាធារ ៈ ទ ើយគរួដតោក់ចូល
កបុងចាប់ទបាះទនប ត និងមានលកុមសាវនកមយឯករាជរ។ គរួដតបនឋការអប់រអំបកទបាះទនប តជាពិទសស
ទលើកំពស់ការយល់ដឹង និងទលើកេឹកចិតថឱ្រគាត់ទៅពិនិតរបញ្ជ ើទមយ ះ។ ទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ 
និងេេលួបានព័ត៍មានមិនោន់បានលអទៅទ ើយ។  
បញ្ហា ោេិភាពៈ បញ្ជ ើទមយ ះ និងការចុះទមយ ះអបកទបាះទនប ត ការលគប់លគង រិញ្ដវតទុគ បកស

នទយ៉បាយ និងការអប់រអំបកទបាះទនប ត។ មាង៉វញិទេៀតបញ្ហា ពាក់ព័នននឹង លបជាធិបទតយរដដល
បានទលើកទ ើងមាន ទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពកបុងការេេលួព័ត៍មាន។ 

1.1.5. គ ៈកមយការឃុ/ំសង្កា ត់ទរៀបចំការទបាះទនប ត 
លបព័ននទបាះទនប តរាល់នែងគឺលបទសើរទ ើយ។ គាលំេឱ្រស្តសថើបានចូលរមួកបុងនទយ៉បាយ និង

សងគមបានទលចើន។ សមាសភាព គ.ជ.ប បានទធឝើតាមចាប់។ ទៅថាប ក់ឃុមំានការទលជើសទរ ើសតាមការ
លបកតួលបដជងសមតទភាពទៅតាមការដ នា ំ និងនើតិវធិើ។ ចំទពាះេលមង់១០១៨ទៅដតជាទរឿង
សំខាន់ទោយសារដតលបជាពលរដឌទយើងមយួចំននួ មិនមានឯកសារបញ្ហជ ក់អតថសញ្ហដ  ទៅនែង
ទបាះទនប ត មាង៉វញិទេៀតការទចញអតថសញ្ហដ  ប័ តមិនោន់បានលគប់គាប ។ ការចុះទមយ ះ
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អបកទបាះទនប តគរួគ.ជ.ប ចាត់តាងំមលនើថ គ.ឃ.ប មាប ក់ទដើមផើទធឝើកិចចការទនះជាមយួលកុមលបឹកាឃុំ 
ឬទសយៀន ទដើមផើ បានលបទសើរ។ចំទពាះលបព័ននផសពឝផាយ និងការទោះលសាយប ថឹ ងកនវង
មកទយើងមិនបាន នឹងសុើជំទៅទេទៅថាប ក់ជាតិ បុ៉ដនថទៅតាមការយិ៉ល័យ និងកលមិតឃុ ំ ទខតថ 
បានអនុវតថយ៉៉ងលបទសើរ។គរួមានចាប់លគប់លគង រិញ្ដ គ បកស នទយ៉បាយ ការកំ ត់
ចំណាយរបស់គ បកសនទយ៉បាយ ជាពិទសសទពលទោសនាទបាះទនប ត។ ទសរ ើភាពកបុង 
ការបទញ្ចញមតិ េេលួព័ត៍មាន និងការលបមូលផថុ ំោចេេលួយកបាន លបជាពលរដឌមានការតវ៉ា 
និងបាតុកមយោមោ អឝើដដលជាទគចង់បាន បុ៉ដនថក៏មានការេប់សាា ត់ខវះដដរ។ មិនលតូវចាត់េុក 
ការបរហិាទករ ថ ិនិងផថល់ព័ត៍មានមិនពិតជាបេ ទលយើសឧលកិដឌ។ 
បញ្ហា ោេិភាពមានៈបញ្ហា សមាសភាពរបស់គ ៈកមាយ ធិការជាតិទរៀបចំការទបាះទនប ត

(គ.ជ.ប) ការទោះលសាយ ប ថឹ ងទបាះទនប ត និងការលគប់លគង រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយ។ 
មាង៉វញិទេៀតបញ្ហា ពាក់ព័នន នឹងលបជាធិបទតយរដដលបានទលើកទ ើងមាន ទសរ ើ 
ភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាព កបុងការ េេលួព័ត៍មាន។ 

1.1.6. ទសយៀនឃុ ំ
អនុវតថន៍តាមលបព័ននទបាះទនប តដដលមានលសាប់កនវងមក និងគាលំេការចូលរមួរបស់ស្តសថើ

កបុងនទយ៉បាយ និងសងគមឱ្រ បានកាន់ដតទលចើន។ មិនបានដឹងចាស់ពើនើតិវធិើនន
ការទលជើសទរ ើសគ.ជ.ប បុ៉ដនថមានគ ៈកមយការចលមុះកបុងការទលជើសទរ ើស ក៏ជាការលបទសើរដដរ។ 
ទៅថាប ក់ឃុមំានការទលជើសទរ ើសតាមការលបកតួលបដជងសមតទភាពទៅតាមការដ នា ំ និងនើតិវធិើ។ 
ការចុះទមយ ះអបកទបាះទនប តកនវងមកជបួការលំបាកដដរ ដូចជាផថល់េិនបន័យខុសេើតាងំ ពិបាករក
ឯកសារទយ៉ងទដើមផើ លប់ទមយ ះ ការទលបើលបាស់ឯកសារទផសងគាប ទពលទៅចុះទមយ ះ និងទៅទបាះ
ទនប ត លបជាពលរដឌមិន យកចិតថេុកោក់ និងមិនចាប់ោរមយ ៍។ រ ើឯការបញ្ចូ លេិនបន័យ 
ការទធឝើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប ត គរួថាប ក់ទខតថនើមយួៗទធឝើ ទលពាះវាង្កយលសួល
កបុងការទផធៀងផ្លធ ត់។ បទងាើនរយៈទពលននការចុះ ទមយ ះ និងពិនិតរបញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប ត
១០ឬ១៥នែងបដនទមទេៀត។ សាទ នភាពបចចុបផនប េលមង់១០១៨ទៅដតចាបំាច់សំរាប់លបជាពលរដឌ
ដដលមិនមានឯកសារលគប់លគាន់។ ការទោះលសាយប ថឹ ងទៅថាប ក់ការយិ៉ល័យ និងគ.ឃ.ប 
មិនមានបញ្ហា អឝើទេ។ លបសិនទបើមាន តុលាការសលមាប់ទោះ លសាយវវិាេទបាះទនប ត
មយួទោយដ កទពលទបាះទនប តក៏លអដដរ។ គាលំេឱ្រមានការលគប់លគង  រិញ្ដវតទុ គ បកស 
នទយ៉បាយ ជាពិទសសទពលទបាះទនប ត។ចំទ ះដឹងរបស់លបជាពលរដឌទៅមានកលមិត ទ ើយការ 
អប់រផំសពឝផាយ មិនបានេូលំេូលាយជាពិទសសទៅតាមតំបន់ោច់លសយ៉ល។ ទសរ ើភាព កបុង 
ការបទញ្ចញមតិេេលួព័ត៍មាន និងការ លបមូលផថុ ំមានការលបទសើរជាងមុនបទ ថើ រៗ ទ ើយមិន 
លតូវចាត់េុកការបរហិាទករ ថ ិ និងផថល់ព័ត៍មាន មិនពិតជាបេ ទលយើសឧលកិដឌ ការផ្លកពិន័យ 
ជាលុយកាក់បានទ ើយ។ 



 

20 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

បញ្ហា ោេិភាពគឺៈ បញ្ហា បញ្ជ ើទមយ ះ និងការចុះទមយ ះអបកទបាះទនប ត បញ្ហា លបព័ននផសពឝផាយ 
ជាពិទសសទពល ទោសនាទបាះទនប ត និងការអប់រអំបកទបាះទនប ត។ មាង៉វញិទេៀតបញ្ហា ពាក់ព័នននឹង 
លបជាធិបទតយរដដលបាន ទលើកទ ើងមានទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាព
កបុងការលបមូលផថុ ំ។ 

1.1.7. អងគការទលៅរោឌ ភិបាល 
លបព័ននទបាះទនប តគរួដតអនុវតថលបព័ននឯកតថនាម ឬលបព័ននចំរុះទដើមផើបានបុគគល ឬលកុម

ឯករាជរចូលរមួលបកតួលបដជង។ ការកំ ត់កូតាស្តសថើគឺការលអ បុ៉ដនថវាោលស័យទៅទលើសមតទភាព 
និងមានការទលើកេឹកចិតថ ទ ើយគ បកសនទយ៉បាយនើមយួៗលតូវមានទគាលនទយ៉បាយ និងការ
អនុវតថឱ្របានលអលបទសើរ។ សមាជិក គ.ជ.ប មិនោន់មាន ឯករាជរភាពទៅទ ើយ ទបើទមើល
កបុងលកបខ័ ឍ ចាប់បានធានាពើឯករាជរភាពរបស់សមាជិក គ.ជ.ប បុ៉ដនថបុគគលខវួន ឯងទនាះមិន
ឯករាជរ។ នើតើវធិើរបស់គ.ជ.បទៅមានការលំបាកសំរាប់លបជាពលរដឌទៅទ ើយជាពិទសស ទៅ
ទលើការ ទចញឯកសារបញ្ហជ ក់អតថសញ្ហដ  ។ គរួដតបនថទលបើលបាស់េលមង់ ១០១៨ ទ ើយចំទពាះការ
ទធើឝលបតិភូកមយអំណាចឱ្រ ទសយៀនកបុងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត លតូវមានការលតួតពិនិតរ និងតាមោនឱ្រ
បានមឺងម៉ាត់ និងលតូវមានការចូលរមួផងដដរពើភាប ក់ង្ករគ បកសនទយ៉បាយនើមយួ និងសងគម
សុើវលិ។ ចំទពាះការផសពឝផាយកនវងមកេូរេសសន៍ជាតិ កមភុជាបានអនុវតថន៍លអលបទសើរទ ើយ បុ៉ដនថ
ចំទពាះេូរេសសន៍ឯកជនទៅដតមានភាពលំទអៀងកបុងការផសពឝផាយ។ ការដបងដចកនាេើកបុងព័ត៌មាន
សមធម៌មានភាពអយុតថិធម៌ គរួដតមានការដបងដចកឱ្របានទសយើៗគាប ។ ចំទពាះការទោះលសាយប ថឹ ង 
មិនសំខាន់ទលើការបទងាើតឱ្រមានគ ៈកមយការទោយដ កទេ វាសំខាន់គឺ គ ៈកមាយ ធិការ
ទរៀបចំការ ទបាះទនប តលគប់លំោក់ថាប ក់ឯករាជរ។ ចំទពាះ រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយគរួដត
មានការកំ ត់ការចំណាយរបស់ គ បកសនទយ៉បាយនើមយួៗទពលទបាះទនប ត។ ទសរ ើភាពកបុង
ការបទញ្ហច ញមតិ មិនោន់បានេូលំេូលាយទៅទ ើយ ទោយមានការទគៀបសងាត់ពើអបកនទយ៉បាយ 
អបកមានអំណាច។ អំពើបេផសពឝផាយព័ត៌មានមិនពិត និងបេបរហិាទករ ថគ៍រួដតកំុមានការ
ោក់ពនននាគារ លគាន់ដតទធឝើ ការដកតលមូវ និងផ្លកពិន័យជាលបាក់។ ទសរ ើភាពេេលួព័ត៌មាន
ក៏ទៅមានភាពចទងអៀតទៅទ ើយ។ លបជាពលរដឌទៅ មិនោន់មានទសរ ើភាពលគប់លគាន់កបុង
ការលបមូលផថុ ំទៅទ ើយ ទលពាះដតងដតមានការកំ ត់ឱ្រមានការទសបើសុំចាប់ មានការរារាងំ បំដបក 
និងហាមោត់។ 

បញ្ហា ោេិភាពមានៈ បញ្ហា លបព័ននទបាះទនប ត បញ្ហា សមាសភាពរបស់គ ៈកមាយ ធិការ
ជាតិទរៀបចំការ ទបាះទនប ត (គ.ជ.ប) និងការលគប់លគង  រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយ។
មាង៉វញិទេៀតបញ្ហា ពាក់ព័នននឹង លបជាធិបទតយរ ដដលបានទលើកទ ើងមានទសរ ើភាព
កបុងការបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពកបុង ការលបមូលផថុ ំ។ 

1.1.8. សាធារ ៈជន 



 

របាយការណ៍បញ្ច ប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តី ពី ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ  21 

 

ចង់បានលបព័ននឯកតថនាម គិតពើលបទយ៉ជន៍លបជាពលរដឌជាងលបទយ៉ជន៍គ បកស។ ការ 
ទលជើសទរ ើស មស្តនថើការយិ៉ល័យ គ.ឃ.ប និងការយិ៉ល័យទបាះទនប ត មានភាពលំទអៀង។ 
រយៈកាលកនវងមកធាវ ប់ជបួបញ្ហា ការ បាត់ទមយ ះអបកទបាះទនប ត។ គរួដតមានការចាត់តាងំមស្តនថើរបស់ 
គ.ជ.ប ឱ្រទធឝើការលតួតពិនិតរការង្កររបស់ទសយៀនកបុងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត។ គរួដតមានការបិេ
ផាយបញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប តទៅតាមភូមិ ទលពាះអបកទបាះទនប តទៅតំបន់ោច់លសយ៉លមានការ
លំបាកកបុងការទៅពិនិតរ ទមយ ះទៅសាលាឃុ។ំ ការផសពឝផាយមិនោន់បានេូលាយ។ ទសរ ើភាព 
កបុងការបទញ្ហច ញមតិ  និងេេលួព័ត៌មាន ទៅមិនោន់បានលគប់លគាន់ទៅតាមការោមោររបស់ 
លបជាពលរដឌដូចជា ទរឿងដើធវើ។ 

បញ្ហា ជាោេិភាពមានៈ បញ្ហា លបព័ននទបាះទនប ត បញ្ហា លបព័ននផសពឝផាយ ជាពិទសសទពល 
ទោសនាទបាះទនប ត និងការ លគប់លគង រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយ។ មាង៉វញិទេៀត
បញ្ហា ពាក់ព័នននឹង លបជាធិបទតយរ ដដលបានទលើក ទ ើងមានទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ 
និងទសរ ើភាពកបុងការេេលួព័ត៍មាន។ 

 
បញ្ហា ោេិភាពចំននួ៥ សលមាប់ទខតថបនាធ យមានជ័យោក់េងនឹងកំដ េលមង់ការទបាះទនប ត និង
លបជាធិបរទតយរមានៈ សមាសភាពគ.ជ.ប លបព័ននផសពឝផាយ ការលគប់លគង រិញ្ដវតទុគ  
បកសនទយ៉បាយ ទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពកបុងការលបមូលផថុ ំ។ 
 ២.២ គ្ខត្តគ្ស្ៀម្រាប 

រោយ្ការណ៍នៃកិចចប្រជុំ ពិគ្ប្ោះគ្ោបល់ស្ប្ម្មប់គ្ខត្តគ្ស្ៀម្រាប 
2. ទពលទវលាននសកមយភាពននការជួបលបជំុពិភាកា 
លកុមដដលបានជួបពិភា
កា 

េើកដនវងពិភា
កា 

កាលបរ ិ
ទចឆេ 

រយទព
ល 

សមាសភាពលកុមជបួ
ពិភាកា 

សមាសភាព 

គ បកសលបជាជនកមភុ
ជា 
 

សាប ក់ការគ
 បកស 
ទខតឋ 

 

09-09-
10 

01m ឯ.អឹុង ទ ឿង 
អនុលបធានបកស ទខតឋ
  

 -កុយ ច័នធោរេិន 
- ទៅ៉ យនិ 
 - ផល បុ៊នគើ 

គ បកសសមរងសុើ 
 

សាប ក់ការគ
 បកស 
ទខតឋ 
 

06-09-
10 

2m 
30n 

ឯ. សម ដសន 
លបធានសឋើេើបកស ទខតឋ 
និងស ការ ើ៥រូបទេៀ
ត  

ដដដល 

គ បកស ឝុនសុើនបិច សាប ក់ការគ 07-09- 2m ឯ. អំុ៊ សុមនាទ  ដដដល 



 

22 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

  បកស 
ទខតឋ 

 

10 30n អនុលបធានបកស ទខតឋ 

គ បកសជាតិនិយម 
 

 

ផធះសកមយជន
គ បកសទខ

តថ 

06-09-
10 

2m 
30n 

ទលាក ឡា ំ េិញ 
អនុលបធានបកស ទខតឋ 
និងស ការ ើ ៦រូប
  

ដដដល 

គ បកសសិេនិមនុសស 
 

ផធះសកមយជន
គ បកសទខ

តថ 

07-09-
10 

3m 
30n 

ទលាក ទសង ហាប់ 
អនុលបធាន 
លបតិបតឋបកសទខតឋនិង
ស ការ ើ៣រូប 

ដដដល 

គ ៈកមយការទខតថ/លកុង
ទរៀបចំការទបាះទនប ត 
 

សាប ក់ការ 
គ.ខ.ប 

08-09-
10 

2m 
30n 

ទលាក នឹម វ៉ាន់សំ 
លបធាន ទលាក ទៅ 
សាខន អនុលបធាន
  

 
ដដដល 

គ ៈកមយការឃុ/ំសង្កា
ត់ទរៀបចំការទបាះទនប ត 
 

ផធះអតើតលប
ធាន 

គ.ឃ/ស.ប 
ឃុសំទរាង
ទយ៉ង 
លសុកពកួ 

08-09-
10 

1m 
20n 

ទលាក ជងួ ជុសុជាតិ 
អតើតលបធាន 
គ.ឃ/ស.ប អបកលសើ 
ឡាន់ សារេឹន 
អតើតលបធាន 
គ.ឃ/ស.ប 

 
 

ដដដល 

ទសយៀនឃុ ំ
 

សាប ក់ការ 
ឃុខំាប ត 
លសុកពកួ 

08-09-
10 

01m ទលាក ទមឿន ឆំុ 
ទសយៀន ទលាក ទៅ នា   
ទសយៀន ទលាក ទ ឿង 
 ត់ ទសយៀន  

 
ដដដល 

អងគការទលៅរោឌ ភិបាល 
 

សាប ក់ការោដ
 ុកទខតថ 

09-09-
10 

1m 
45n 

តំណាង ទអឿស 
កបុងទខតឋ ជានដ 
គូខុមដស្ត ឝលទខតឋ 
៥រូប 

ដដដល 

លកុមលបឹកាទខតថ/លកុង 
 

kariyal½y 

Rkum RbwkSaextþ 

09-09-
10 

2m ឯ. ទៅ ទសាភ័ ឍ  
សមាជិកលកុម 

ដដដល 



 

របាយការណ៍បញ្ច ប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តី ពី ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ  23 

 

លបឹកាទខតឋ  
សាធារ ៈជន 
 

sñak;karGadhuk 

extþ 
09-09-

10 
1m 
40n 

តំណាងលបជាពលរដឌ
ទខតឋ ទសៀមរាបចំននួ 
៦ រូប  

ដដដល 

 
2. បញ្ហា ដដលបានរកទឃើញកបុងកំ ុងទពលពិភាការ (បញ្ហា ដដលទកើតមានទ ើង និងអនុសាសន៍) 

2.1.1. បញ្ហា ដដលលកុមនិមួយៗបានទលើកទ ើង  
2.1.2. គ បកសលបជាជនកមភុជា 

គាលំេឱ្រទលបើលបព័ននសមាមាលត និងគ នាអសនៈតាមរូបមនឋដដដល។ គ បកសបានកំ ត់
ចាស់កបុងលេនផលននមហាសនបិបាេបកស កបុងការទលើក សធួយស្តសឋើឱ្រឈរទមយ ះកបុងលំោប់ដដលោច
ជាប់ទនប តបាន។ ចំទពាះសមាសភាព គ.ជ.ប គឺោលស័យទលើចាប់កំ ត់ោងំលគប់កំរតិ។ 
ទៅដតគាលំេ ឱ្រទលបើេំរង់១០១៨ និងលបគល់ឱ្រទសយៀនទធឝើដដដល ដតលតួវពលងឹងការអនុវតឋភារកិចច
របស់ទសយៀន។ រ ើឯលបព័ននផសពឝផាយគរួអនុវតឋតាមសមភាព។ 
ចំទពាះដំទ ើ រការរប ឋឹ ងទបាះទនប តគរួបនឋទោះលសាយតាមការសំរបសំរលួឱ្របានទលចើន។ មិនឯក
ភាពកបុងការកំ ត់មូនិធិគ បកស ឬទបកខជនទេ គរួអនុវតឋដូចកនវងមក។ ចំដ កបញ្ហា ពាក់ព័នន
លបជាធិបទតយរយល់ថាលអលគប់លគាន់ ដតគាលំេឱ្រមានចាប់សឋើពើសិេនិេេលួព័ត៌មានបាននប់ កាន់
ដតលអ។ បញ្ហា អេនិភាពោងំ៥មានៈ ការចុះទមយ ះ លបព័ននផសពឝផាយ ការអប់រអំបកទបាះទនប ត  សិេនិេ
េលួព័ត៌មាន និងសិេនិលបមូលផឋុ ំ។ ឯកភាពទលើគំរូទវេិកា ដតសុំឱ្រមានការសុំចាប់និងបញ្ហជ ក់អំពើ
ទគាលបំ ងននទវេិកាឱ្របានចាស់ោក់ទៅលបធានបកសទខតឋ។   
2.1.3. គ បកសសម រងសុើ 

គរួរកាការទលបើលបព័ននសមាមាលត ដតយកការគ នាតាមរូបមនឋអុ៊នតាក់ ទ ើយឯកភាព
ទលើការកំ ត់កូតាស្តសឋើ៣០%ទៅកបុង ទគាលនទយ៉បាយបកស ដតមានការបារមមអំពើការដសឝងរក
ស្តសឋើដដលហ៊ានចូលរមួ។ គ.ជ.ប ចង់បានសមភាពតំណាងតាងំពើទលើរ ូតដល់ទលកាម។ មិនគរួ 
កំ ត់សឋង់ោចំទពាះ គ.ឃ/ស.បទេ ដតសំខាន់បទងាើនការប ឋុ ះបណាឋ លពកួទគឱ្របានលគប់លគាន់។ 
សុំលប់ទចាលបញ្ជ ើទមយ ះចាស់  ទ ើយចុះែយើទោយ គ.ជ.ប ដូចនប ១ំ៩៩៨ ឬជំរុញការទចញ
អតឋសញ្ហដ  ប័ ឍ ទ ើយទលបើបញ្ជ ើទចញទោយមហានផធ។ សុំឱ្រយកសមភាពកបុងការ ទលបើលបាស់
លបព័នន ផសពឝផាយកបុងទពលទបាះទនប ត។ លតូវមានតុលាកាឯករាជរមយួសំរាប់ការទបាះទនប តមិនដមន 
គ.ជ.ប។ ទ ើយគាលំេឱ្រមាន ការកំ ត់ និង បង្កា ញមូលនិធិគ បកស និងគាលំេឱ្រមាន
ចាប់លគប់គរ្ង រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយ។ ចំទពាះការអប់រអំបកទបាះទនប តលតូវដតបនឋការអប់រទំលើតំនលនន 
សនវឹកទនប ត និងនិតិវធិើ ឬដំទ ើ រការរទបាះទនប ត។ លបជាធិបទតយរគឺ លបទសើជាងមុនដតទៅ
មានកំរតិគរួដតទបើកេូលាយជាងទនះ និងលតូវដត យកមតិលបនងំទៅពិចារនា ឬទោះលសាយ។ 



 

24 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

ចំទពាះទសរ ើភាពេេលួព័ត៌មានមិនទពញចិតឋទសាះលតូវដតចាត់ជាអេនិភាពកបុងអ តិេើ៤ទនះ។ គរួទធឝើ 
វទិសាធនកមយចាប់បាតុកមយ។  

បញ្ហា អេនិភាព៥គឺ ៖ សមាសភាព គ.ជ.ប លបព័ននផសពឝផាយ បញ្ជ ើទមយ ះទបាះទនប ត 
ទសរ ើភាពេេលួព័ត៌មាន និងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ។ ឯកភាពោងំលសុងទលើគំរូទរៀបចំដំទ ើ រ
ការទវេិកា និងរ ើករាយស ការ ៍ចូលរមួ។ 
2.1.4. គ បកស ឝុនសុើនបិច 

ចង់ឱ្រទលបើលបព័ននទបាះទនប តចំរុះ ឬសមាមាលតដតយករូបមនឋគ នាតាមអុ៊នតាក់ ទ ើយឯក
ភាពឱ្រមានការកំ ត់កូតាស្តសឋើកបុងកំរតិ ទគាល នទយ៉បាយបកស។ ចង់ឱ្រគ.ជ.ប ទកើតទចញពើការ
ទលជើសទរ ើសពើគ ៈកមយការឯករាជរចំរុះភាគើពាក់ព័នន ទ ើយទធឝើរទបៀបទនះតាងំពើទលើដល់ ទលកាម និង 
គរួបទងាើតកបុងចាប់រដឌធមយនុញ្ដ។ គរួកំ ត់អ តិ៥នប មំឋង និងកំ ត់សឋង់ោរបស់ គ.ជ.ប ។ 
បញ្ឈប់ការទលបើលបាស់េំរង់ ១០១៨ ជំរុញការទចញ អតឋសញ្ហដ  ប័ ឍ  ឬពលងឹងសមតទភាព
ទសយៀនទ ើងវញិ។ ការចុះទមយ ះគរួលគប់លគងទោយ គ.ជ.ប វញិ ទ ើយទសយៀនជាចំនយួការវញិ។ 
ចំដ កការលប់ទមយ ះលតូវដតលគប់លគងទោយគ.ជ.ប ទោយស ការជាមយួទសយៀន ទ ើយគដួតមាន
កាត ឬប័ ឍ សំរាប់កាន់ទៅទបាះទនប ត។ លបព័ននទបាះទនប តគរួយកសមភាពោងំអស់។ ការទោះ
លសាយប ឋឹ ងគឺមិនបានលតឹមលតូវទេ គរួមានតុលាកាឯករាជរមយួសំរាប់ការទបាះទនប ត ឬនើតិ 
វធិើប ឋឹ ងគកំួ ត់លតឹមទខតឋបានទ ើយ។ ឯកភាពកបុងការកំ ត់ និងបង្កា ញលបភពមូលនិធិ
គ បកស ឬទបកខជនដតកំ ត់កំរតិអតិបរមិា ោចមានគុ វបិតឋិលតង់ថាគ បកសលក
ោចខាតបាត់ការគាលំេ។ គាលំេឱ្រមានចាប់លគប់លគង រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយ។ លបជាធិបទតយរ 
ទសរ ើភាព បទញ្ចញមតិទៅមានកំរតិដតលបទសើជាងមុន ដតគរួកំរតិលតឹមការបទញ្ចញមតិដកលំអរ 
ទ ើយទបើមានការចាក់ផាយមតិលបនងំជាការលបទសើរ ។  ចំទពាះទសរ ើភាពេេលួព័ត៌មានមិនេូលំ
េូលាយទេមានកំរតិ គាលំេឱ្រចាត់េុកចាប់សឋើពើសិេនិេេលួព័ត៌មានកបុងអ តិេើ៤ទនះ។ ឯទសរ ើ
ភាពលបមូល ផឋុ ំមិនទពញចិតឋទេ គឺោចឱ្រប៉ះពាល់ដល់លបជាធិបទតយរ និងការទបាះទនប ត 
ទ ើយគាលំេឱ្រមានការដ នាមំយួចាស់លាស់ដល់អបកអនុវតឋចាប់ និងអជាញ ធរមូលោឌ ន។ ឯកភាព
ោងំលសុងទលើគំរូទរៀបចំទវេិកា និងទលតៀមខវួនស ការ ៍ចូលរមួ។  

ចំ ុចជាអេនិភាព៥មានៈ លបព័ននទបាះទនប ត សមាសភាព គ.ជ.ប ការអប់រអំបកទបាះទនប ត 
ទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពេេលួបានព័ត៌មាន។  

2.1.5. គ បកសជាតិនិយម 
ទៅដតគាលំេឱ្រទលបើលបព័ននទបាះទនប តសមាមាលត ដតគ នាអសនៈតាមរូបមនឋអុ៊នតាក់ 

និងគាលំេឱ្រមានការកំ ត់កូតាស្តសឋើ៣០%។ ចំទពាះ គ.ជ.ប គរួមានគ ៈកមយការឯករាជរ
មយួដដលមានសមាសភាពចំរុះ និងលតូវយកអនឋរជាតិឱ្រទធឝើជាលបធាន ឬសមភាពតំណាងពើទលើដល់ 
ទលកាម។ សាទ ប័នគ.ជ.ប គបួទងាើតទ ើងកំរតិចាប់រដឌធមយនុញ្ដ និងកំ ត់អ តិ៥នប មំឋង 



 

របាយការណ៍បញ្ច ប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តី ពី ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ  25 

 

ទ ើយក៏លតូវកំ ត់សឋង់ោចំទ ះដឹងខភស់ និងមិន លំទអៀង។ នើតិវធិើមានការសយុកសាយ ញ 
គរួដតកំ ត់ឱ្រចាស់ថាលប/ព ធាវ ប់ទបាះទៅកដនវងណាឱ្រគាត់ទបាះទៅកដនវងទនាះដដដល។ គរួរកា 
េំរង់១០១៨ សំរាប់អបកបាត់បង់ឯកសារពិតលបាកដ។ មិនគាលំេការទធឝើលបតិភូកមយការ
ចុះទមយ ះឱ្រទៅទសយៀន គរួឱ្រទៅ គ.ជ.ប ដូចនប ១ំ៩៩៨ រ ើឯការលប់ទមយ ះ គ.ជ.ប 
គដួតមានលិខិតសាប មចាស់លាស់ទេើបោចលប់ទចញពើបញ្ជ ើទមយ ះបាន។ គរួយកតាមសមភាព
កបុងការទលបើលបាស់ លបព័ននផសពឝផាយកបុងទពលទបាះទនប ត និងគាលំេឱ្រមានលកុមលបឹកាឯករាជរ
ចំរុះលគប់លគងការចាក់ផាយ។ គាលំេចំទពាះដំទ ើ រការរប ឋឹ ងពើឃុ ំ រ ូតដល់លកុមលបឹកាធមយនុញ្ដ 
ដតទោះបើប ឋឹ ងតាមេូរស័ពធ ឬតាមមាត់ក៏លតូវចុះទសុើបអទងាតដដរ ឬលតូវបទងាើតគ ៈកមយការឯក
រាជរចំរុះដដលមានអនឋរជាតិជាលបធាន។ គាលំេឱ្រមានការកំ ត់ និងបង្កា ញលបភពមូល
និធិគ បកស ឬទបកខជនជាសាធារ ៈ និងគាលំេឱ្រមានចាប់លគប់លគង រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយ។ 
ការយល់ដឹងរបស់អបកទបាះទនប តទៅមានកំរតិ សូមឱ្រអងគការសងគម ជាពិទសស ខុមដស្ត ឝលជយួ
បដនទមទេៀត។ លបជាធិបទតយរ មិន ទពញចិតឋទៅទលើសាទ នភាពននទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ 
ទសរ ើភាពេេលួពត៌មាន និងទសរ ើភាពលបមូលផឋុ ំទៅទពលបចចុបផនបទនះទេគឺលតូវដតដកលំអរ។ ឯកភាព
ោងំលសុងទលើគំរូទរៀបចំទវេិកា និងទលតៀមស ការ ៍ចូលរមួ។  

បញ្ហា អេនិភាព៥មានៈ លបព័ននផសពឝផាយ ការចុះទមយ ះទបាះទនប ត  រិញ្ដ វតទុនទយ៉បាយ 
ទសរ ើភាពលបមូលផឋុ ំ និងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ។ 
2.1.6. គ បកសសិេនិមនុសស 

ចង់បានការទបាះទនប តតាមលបព័ននឯកតឋនាម គាលំេការកំ ត់កូតាស្តសឋើ៣០%កបុងសភា
ជាតិ។ ចង់ឱ្រសងគមសុើវលិទរៀបចំការទបាះទនប ត ឬឱ្រមានសមភាពតំណាងពើថាប ក់ទលើរ ូត
ដល់ទលកាម។ គ.ជ.ប គរួដចងកបុងចាប់រដឌធមយនុញ្ដ និងគរួមានចាប់ោក់ទោសដល់មស្តនឋើរោឌ
ភិបាលដដល ទលយើសចាប់ទបាះទនប ត និងគរួមានគ ៈកមយការចំរុះទោយមានសងគមសុើវលិទលជើស
ទរ ើសអជាញ ធរទបាះទនប តតាងំពើទលើដល់ទលកាម។ សុំឱ្រយកនើតិវធិើ ទបាះទនប តដូចអុ៊នតាក់។ លតូវ
បញ្ឈប់ទលបើេំរង់១០១៨ ទ ើយលបគល់ការចុះទមយ ះទនះទៅ គ.ជ.ប ទោយមានសងគមសុើវលិ
សទងាតការ ៍។ រ ើឯការលប់ទមយ ះលតូវមានការឯកភាពពើគ ៈកមយការទបាះទនប ត សងគមសុើវលិ 
និងលកុមលបឹកាឃុ ំ សង្កា ត់ ទ ើយទពលចុះទមយ ះសុំឱ្រទមភូមិ លបកាសលបាប់លបជាពលរដឌ 
និងបិេបញ្ជ ើទមយ ះទៅតាមភូមិ។ 
សុំឱ្រមានដតកមយវធិើសមភាពកបុងការទលបើលបាស់លបព័ននផសពឝផាយកបុងទពលទបាះទនប ត និងគាលំេ
ឱ្រមានលកុមលបឹកាចាក់ផាយដដលមានសងគមសុើវលិចូលរមួ។ ការទោះលសាយប ឋឹ ងលតូវដតមាន
តុលាការមយួឯករាជរទចញពើគ.ជ.ប ដដលមានការចូលរមួពើសងគមសុើវលិដដរ។ គាលំេឱ្រមានការ
កំ ត់ និងបង្កា ញមូលនិធិគ បកស ឬទបកខជន សទិតទលកាមចាប់លគប់លគង មយួចាស់លាស់។ 
គរួដតបនឋការអប់រអំបកទបាះទនប តជាពិទសសអំពើតំនលននសនវឹកទនប ត។ ចំទពាះលបជាធិទតយរ 



 

26 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

គឺមិនមានការទពញចិតឋទ ើយ គរួដតលតូវបានដកលំអរទ ើងវញិ និងឯកភាពចាត់េុកចាប់សឋើពើ 
សិេនិេេលួព័ត៌មានជាអេនិភាពកបុងអ តិេើ៤ទនះ។ ឯកភាពតាងំលសុងទលើគំរូទរៀបចំទវេិកា 
និងទលតៀមស ការ ៍ចូលរមួ។  

បញ្ហា អេនិភាព៥មានៈ សមាសភាព គ.ជ.ប ការចុះទមយ ះទបាះទនប ត លបព័ននផសពឝផាយ 
ទសរ ើភាពលបមូល ផឋុ  ំនិងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ។ 
2.1.7. គ ៈកមយការទខតថ/លកុងទរៀបចំការទបាះទនប ត 

លបព័ននសមាមាលតលអសំរាប់កមភុជាបចចុបផនប ដតវាោលស័យទៅទលើចាប់កំ ត់ ទ ើយលតូវដត
កំ ត់កបុងចាប់អំពើការចូលរមួរបស់ស្តសឋើឱ្របានកំរតិទលចើន។ ោចេេលួយកបានចំទពាះ គ.ជ.ប 
សពឝនែង សមាសភាពគរួយកតាមចាប់កំ ត់ ដតគពួលងឹងដកលំអរចាប់បដនទមទេៀត។ មិន 
គរួឱ្រមានការកំ ត់សឋងោចំទពាះអជាញ ធរទបាះទនប តថាប ក់ទលកាមទេ ដតទយើងទរ ើសទៅតាមកដនវងណា 
ទ ើយកំ ត់យកកំរតិណា។ គរួរកាេុក េំរង១០១៨ ដតពលងឹងនើតិវធិើ និងពលងឹងការង្ករ
ទសយៀនទ ើងវញិ។ គារលប់ទមយ ះទៅរកាេំរង់១០២៥ដដដល ដតលតូវមានការ ទយ៉ងលិខិត 
ពាក់ព័ននមកទលបើលបាស់។ ការផសពឝផាយគទួលបើកមយវធិើសមភាព និងឯកភាពបទងាើតលកុមលបឹកា
ចំរុះសំរាប់ការចាក់ផាយ ដតលតូវមានអបកសំរបសំរលួ។ ចំទពាះដំទ ើ រការរប ឋឹ ងេេលួយកបាន 
ដតគដួតមានការទោះលសាយប ឋឹ ងតាមេូរស័ពធ ឬផ្លធ ល់មាត់។ គរួដតមានការកំ ត់ និងបង្កា ញ
ពើលបភពមូលនើធិគ បកស ឬទបកខជនគ បកសនទយ៉បាយជាសាធារ ៈ ទ ើយករ ើ ទនះគរួ
ដតោក់ចូលកបុងចាប់ទបាះទនប ត និងគរួមានលកុមទសាវនកមយឯករាជរ និងគរួដតបនឋការអប់រអំបក
ទបាះទនប តជាពិទសសទលើសិេនិទធឝើនទយ៉បាយ និងនើតិវធិើទបាះទនប ត។ លបជាធិបទតយរ 
ទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិសមលយម ដតគរួមានការចាក់ផាយកំនិតលបនងំតាមវេិរុ និងេូរេសសន៍។ 
ទសរ ើភាពេេលួព័ត៌មាន េេលួយកបាន ដតគាលំេឱ្រមានចាប់សឋើពើ សិេនិេេលួបានព័ត៌មាន
បាននប់កាន់ដតលបទសើរ។ ទសរ ើភាពលបមូលផឋុ ំទៅមានកំរតិ គរួមានការដកលំអរ ឱ្របាន
ចាស់លាស់ជាងមុន។ ឯកភាពតាងំលសុង ទលើគំរូទរៀបចំ ទវេិកា និងទលតៀមស ការ ៍ចូលរមួ។  

បញ្ហា អេនិភាព៥មានៈ ការចុះទមយ ះ ទបាះទនប ត ការទោះលសាយប ឋឹ ង លបព័ននផសពឝផាយ 
ទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពលបមូលផឋុ ំ។ 
2.1.8. គ ៈកមយការឃុ/ំសង្កា ត់ទរៀបចំការទបាះទនប ត 

លបព័ននសមាមាលតសមរមរគរួរកាឱ្រទៅដដដល និងគរួមានដចងកបុងចាប់កបុងការទលើកសធួយ
ស្តសឋើឱ្របានចាស់លាស់។ អជាញ ធរទរៀបដដលទរៀបចំការទបាះទនប ត ចង់ឱ្រមានសមភាពតំណាងពើ
ទលើដល់ទលកាម។ គរួរកាេុកេំរង់១០១៨ ដតការចុះទមយ ះគលួបគល់ឱ្រ គ.ជ.ប ជាអបកទធឝើវញិ 
រ ើឯការលប់ទមយ ះតាមេំរង់ ១០២៥ មុននឹងលប់លតូវមានការសួនា ំ និងលិខិតសាប មចាស់លាស់។ 
លបព័ននផសពឝផាយគួទធឝើតាមកមយវធិើសមភាពបានទ ើយ  និងឯកភាពឱ្រមានបទងាើតលកុមលបឹកាចាក់
ផាយឯករាជរមយួ។ ឯកភាពទលើដំទ ើ រការរប ឋឹ ងកនវងមក។គាយ នទយ៉បល់ចំទពាះបញ្ហា  រិញ្ដវតទុ 



 

របាយការណ៍បញ្ច ប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តី ពី ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ  27 

 

នទយ៉បាយ គឺោលស័យទលើចាប់។ សុំឱ្រមានការអប់រអំបកទបាះទនប តបនឋទេៀតជំុវញិនើតិវធិើ
ទបាះទនប ត។ លបជាធិបទតយរ ទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ និងទសរ ើភាពេេលួព័ត៌មានោចេេលួយកបាន 
រ ើឯទសរ ើភាពលបមូលផឋុ ំគាយ នទយ៉បល់។ ឯកភាពតាងំលសុង ទលើគំរូទរៀបចំទវេិកា និងទលតៀម 
ស ការ ៍ចូលរមួដតសូមជូនព័ត៌មានឱ្របានមុនយ៉៉ងទហាចណាស់ ១សបាឋ  ៍មុននែងទវេិកាទលពាះ
សុេនដតជាលគូបទលងៀន។ 

បញ្ហា អេនិភាព៥មានៈលបព័ននទបាះទនប តសមាសភាព គ.ជ.ប លបព័ននផសពឝផាយ ទសរ ើភាព
លបមូលផឋុ ំនិងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ។ 
2.1.9. ទសយៀនឃុ ំ
គរួយកលបព័ននសមាមាលត និងរូបមនឋគ នាអសនៈដូចសពឝដង និងគាលំេកបុងការទលើកសធួយ

ស្តសឋើ។ គ.ជ.ប ោចេេលួយកបានោងំអស់។ ការចុះទមយ ះគរួជំរុញការទចញអតឋសញ្ហដ  ប័ ឍ  
ទ ើយលប់ទចាលេំរង១០១៨។ចំដ កការលប់ទមយ ះកបុងេំរង់១០២៥លតូវមានឯកសារ បញ្ហជ ក់
ចាស់លាស់ពើទមភូមិ ទ ើយគរួដតមានការចុះ តទទលខាពើភាញ ក់ង្ករគ បកស និងអបកសទងាការ ៍
ជាតិ។ ការទលបើលបាស់លបព័នន ផសពឝផាយោចេេលួយកបាន។ រ ើឯការទោះលសាយប ឋឹ ង
ក៏សមលសប។ ចំដ ក រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយគរួទធឝើដូចកនវងមកគឺទៅតាម ធនធានរបស់ទគទៅ 
ដតទបើតំរូវឱ្រលបកាសលបភពមូលនើធិ ឬលេពរសមផតឋិគរួលបកាសជាសាធារ ៈ។ មិនចាបំាច់មាន
ការអប់រអំបកទបាះទនប ត ទេៀតទេ។ លបជាធិបាតយរ ទសរ ើភាពោងំបើោចេេលួយកបាន 
ទ ើយការបទញ្ចញមតិដបប បរហិាទករ ៍ ឬផសពឝផាយពត៌មាន មិនពិតគរួដតមានទោស។ ឯកភាព
តាងំលសុង ទលើគំរូទរៀបចំទវេិកា និងទលតៀម ស ការ ៍ចូលរមួ។ បញ្ហា អេនិភាព៥មានៈការចុះទមយ ះ 
ទបាះទនប ត  រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយ សមាសភាព គ.ជ.ប  ទសរ ើភាពលបមូលផឋុ ំ 
និងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ។ 
2.1.10. អងគការទលៅរោឌ ភិបាល 
គាលំេលបព័ននសមាមាលតដតយកការគ នាអសនៈតាមរូបមនឋអុ៊នតាក់ និងឯកភាពកបុងការ

កំ ត់កូតាស្តសឋើ៣០% ទៅកបុងចាប់។ ចំទពាះ គ.ជ.ប ចង់ឱ្រមានតុលរភាពតំណាងតាងំពើទលើរ ូត
ដល់ទលកាម និងសាទ ប័នទនះលតូវដចងកបុងចាប់រដឌធមយនុញ្ដ។ សមាសភាពរបស់មស្តនឋើទរៀបចំការទបាះ
ទនប តលតូវទរ ើសទលៅពើមស្តនឋើរាជការ និងយកកំរតិលតឹមមធរមសិកា។ នើតិវធិើទបាះទនប តគរួយកតាម
អុ៊នតាក់។ លតូវលប់ទចាលេំរង់ ១០១៨ ទោយជំរុញការទធឝើអតឋសញ្ហដ  ប័ ឍ ឱ្របានោន់ទពល 
និងតំរូវឱ្រការពារឱ្របានគង់វង់។ ការចុះទមយ ះទបាះទនប តលតូវលបគល់ឱ្រ គ.ជ.ប វញិទ ើយការ
លប់ទមយ ះលតូវមានឯកសារបញ្ហជ ក់ចាស់លាស់។ គរួទលបើកមយវធិើសមភាពសំរាប់ការ ទលបើលបាស់លបព័នន
ផសពឝផាយកបុងអំ ុងទពលទបាះទនប ត។ មិនទពញចិតឋចំទពាះដំទ ើ រការប ឋឹ ងទបាះទនប ត។ 
មិនគាលំេកបុងការកំ ត់ ការចំណាយរបស់គ បកស ឬទបកខជនទេ ដតលតូវដតបង្កា ញ
លបភពមូលនើធិ។ លតូវដតបនឋអប់រកំារទបាះទនប ត។ លបជាធិបទតយរ ទសរ ើភាពកបុងការ



 

28 របាយការណ៍បញ្ចប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តីពី  ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ 
 

បទញ្ចញមតិទៅមានកំរតិ លតូវដកលំអរទ ើងវញិ ទ ើយមិនគាលំេចំទពាះមតិដដលសុំឱ្រោក់
បេបរហិាទករ ៍ ឬផាយ ព័ត៌មានមិនពិតជាទោសឧលកិដឌ។ ឯកភាពឱ្រមានការចាក់
ផាយមតិលបនងំតាមវេិរុ និងេូរេសសន៍ ដតគរួកំុយកទៅទោសនាទពលទបាះទនប ត។ ទសរ ើភាព
េេលួបានព័ត៌មាន មិនោន់បានេូលាយរ ូតដល់មូលោឌ នទេ។ឯកភាពចំទពាះចាប់់សឋើពើសិេនិ
េេលួ បានព័ត៌មានជា អេនិភាពសំរាប់អ តិេើ៤ទនះ។ ចំទពាះទសរ ើភាពលបមូលផឋុ ំមិនទពញចិតឋទេ។ 
ឯកភាពតាងំលសុង ទលើគំរូទរៀបចំទវេិកា និងទលតៀម ស ការ ៍ចូលរមួ។ 
បញ្ហា អេនិភាព៥មានៈការចុះទមយ ះ ទបាះទនប ត  រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយ សមាសភាព គ.ជ.ប  
ទសរ ើភាពលបមូលផឋុ  ំ និងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ។ 
2.1.11. លកុមលបឹកាទខតថ/លកុង 
គាលំេយកលបព័ននសមាមាលតដូចកនវងមក និងគាលំេឱ្រមានការទលើកសធួយស្តសឋើកបុងអបកដឹកនាឱំ្រ

បានទលចើន និងពលងើកជាបទ ឋើ រៗ។ គ.ជ.ប គរួបនឋដូចសពឝនែងោងំអស់។ មិនោចទបាះបង់េំរង់
១០១៨ បានទេ វាជាការកាត់បនទយេំនាស់បាន ឯការចុះទមយ ះគរួទៅដដដល។ ការលប់ទមយ ះ
គរួរកាកបុងេំរង់១០២៥ដដដលដតគរួពលងឹងការអនុវតឋរបស់មូលោឌ ន។ ចំទពាះលបព័ននផសពឝភសាយលអ
ទ ើយ។ ចំដ កដំទ ើ រ ការប ឋឹ ងលតឹមលតូវទ ើយ។ មិនមានការចទងអៀតចងអល់ទេចំទពាះ
ការកំ ត់ ឬលបកាសលបភពមូលនើធិគ បកស ឬទបកខជនគ បកសនទយ៉បាយ។ ការអប់រអំបក
ទបាះទនប តទៅដតបនឋជាការលអ។ លបជាធិបទតយរ ទពញចិតឋោងំអស់ ដតទបើមានបញ្ហា
គរួទលើកយកមកឱ្រទមៗ ទោះលសាយជដជកគាប ទៅទលើតុទៅ។ ចំទពាះគំរូទរៀបចំទវេិកា មិនមាន
ជំោស់វញិទេ ដតបានសំដដងការមិនទពញចិតឋចំទពាះការឱ្រពិនធុកបុងទវេិ កាមាច ស់ទនប តកនវងមក 
ទ ើយទលតៀមស ការ ៍ចូលរមួ ដតសំ ូមពរទធឝើលិខិតសាប មទៅអភិបាលទខតឋបញ្ហជ ក់ពើទគាល
បំ ងឱ្របានចាស់លាស់។ 
បញ្ហា អេនិភាព៥មានៈ បញ្ជ ើទមយ ះ  លបព័ននផសពឝផាយ ទោះលសាយប ឋឹ ងទបាះទនប ត 

ទសរ ើភាពេេលួពត៌មាន និងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ។ 
2.1.12. សាធារ ៈជន 

សុំឱ្រយកលបព័ននឯកតឋនាម មិនទពញចិតឋការគ នាអសនៈដូចកនវងមកទេ។គាលំេឱ្រមាន
ការកំ ត់កូតាស្តសឋើ៣០% ទៅកបុងចាប់។ សមាសភាព គ.ជ.ប សុំឱ្រមានទសយើភាពគាប ពើទលើដល់
ទលកាម និងចង់ឱ្រមានដចងទៅកបុងចាប់រដឌធមយនុញ្ដ។ លតូវមានចាប់ោក់ទោសដល់ មស្តនឋើរាជការ
ដដលទលយើសចាប់ទបាះទនប ត។ គរួលប់បំបាត់ការទលបើេំរង់ ១០១៨ ទោយជំរុញការទធឝើអតឋ
សញ្ហដ  ប័ ឍ  ឬការចុះទមយ ះយកដូចកាលពើនប ១ំ៩៩៨។ ចំទពាះការលប់ទមយ ះលតូវមានឯកសារ
បញ្ហជ ក់លគប់លគាន់មុនលប់។ ការទលបើលបាស់លបព័ននផសពឝផាយលតូវទធឝើតាមកមយវធិើសមភាព។ លតូវមាន
ការដកលំអរដំទ ើ រការរប ឋឹ ង និងពរងឹងការអនុវតឋតាមចាប់ឱ្របានតឹងរងឹ។ គាលំេឱ្រមានការ
កំ ត់ការចាយវាយរបស់គ បកស ឬទបកខជនកបុងទពលទោសនាឱ្របានសមរមរ ដតមិនបាច់
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បង្កា ញពើលបភពមូលនើធើទេ។បនឋការអប់រអំបកទបាះទនប តពើសិេនិ និងកាតពឝកិចច និងតំនល 
ននសនវឹកទនប ត។ លបជាធិបទតយរ ទសរ ើភាពបទពាច ញមតិ គរួដតមានការដកលំអរទៅ
តាមចាប់រដឌធមយនុញ្ដ។ យល់លពម នូវទយ៉បល់សុំឱ្រ កំុចាត់ជាបេឧលកិដឌចំទពាះបេបរហិាទករ ៍
ឬផាយព័ត៌មានមិនពិត។ ឯកភាពចាត់ជាអេនិភាពកបុងអ តិេើ៤ ឱ្របានចាប់សឋើពើទសរ ើភាព
េេលួព័ត៌មាន។  ទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ គឺចង់បានតាមសឋងោអនឋរជាតិ។ ឯកភាពតាងំលសុង 
ទលើគំរូទរៀបចំ ទវេិកា និងទលតៀមស ការ ៍ចូលរមួ។  

បញ្ហា អេនិភាព៥មានៈ សមាសភាព គ.ជ.ប  លបព័ននផសពឝផាយ ការអប់រអំបកទបាះទនប ត 
ទសរ ើភាពលបមូល ផឋុ ំ និងទសរ ើភាពបទញ្ចញមតិ។ 
 ២.៣ គ្ខត្តម្ណឌ លគីរ ី
រោយ្ការណ៍នៃកិចចប្រជុំ ពិគ្ប្ោះគ្ោបល់ស្ប្ម្មប់គ្ខត្តម្ណៃ លគីរ ី

1.    ទពលទវលាននសកមយភាពននការជួបលបជំុពិភាកា 

លកុមដដលបានជួបពិ
ភាកា 

េើកដនវងពិភា
កា 

កាលបរទិចឆ
េ 

រយទព
ល 

សមាសភាពលកុមជបួ
ពិភាកា 

សមាសភាព 

គ បកសលបជាជនក
មភុជា 
 

   សមាសភាពដតមយួ
ជាមយួលកុមលបឹកាទខ
តថ 

 

គ បកសសមរងសុើ 
 

េើសាប ក់ការោដ
 ុក 

០៩ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ទម៉ាង ទលាកទសង 
លើ(តំណាងគ ប
កសទខតថ) 
ទលាកសាន់ តឹង 
(សកមយជន) 

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉

គ បកស ឝុនសុើនបិ
ច 
 

េើសាប ក់ការគ
 បកស 

០៨ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ ទម៉ាង ទលាក ខឹម ជា 
(អនុលបធានគ ប
កស) 

ទលាក ទេៀវ ឡាផំ្ល 
(លបធានគ បកសលកុ
ងដសនមទនារមរ) 

ទលាក  ង សុធើ 

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉
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(លបធានលបតិបតថិលសុ
កដកវសើមា) 

ទលាក ឈុ ំផន 
(លបធានេេលួបនធុក
ការទបាះទនប ត) 

ទលាក ដផ ោ 
(លបធានសនថិសុខគ
 បកស) 

គ បកសជាតិនិយម 
 

េើសាប ក់ការគ
 បកស 

០៧ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ ទម៉ាង ទលាក រេិន សុផុន 
(លបធានគ បកសទខ
តថ) 
 

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉

គ បកសសិេនិមនុសស 
 

មិនមានសាប ក់
ការ 
និងតំណាងទៅ
កបុងទខតថម ឍ
លគើរ ើទនះទេ 

    

គ ៈកមយការទខតថ/លកុ
ងទរៀបចំការទបាះទនប
ត 
 

សាប ក់កាទលខា
ធិការោឌ នទរៀ
បចំការទបាះទនប
តទខតថ 

០៦ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ ទម៉ាង ទលាក េើ ទឈឿន 
(លបធានទលខាធិការ
ោឌ នទរៀបចំការទបាះ
ទនប ត 
ទខតថម ឍ លគើរ ើ) 

ទលាក យន៉ សុខុម 
(អនុលបធានទលខាធិ
ការោឌ នទរៀបចំការ
ទបាះ 
ទនប តទខតថម ឍ លគើរ ើ
) 

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉



 

របាយការណ៍បញ្ច ប់នៃកិច្ចពិគ្រោះគ្ោបល់ស្តី ពី ការគ្បាះគ្នោ ត ៃិងរបជាធិបគ្តយយ  31 

 

គ ៈកមយការឃុ/ំស
ង្កា ត់ទរៀបចំការទបាះ
ទនប ត 
 

មនធើរកសិកមយទខ
តថ 

០៧ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ ទម៉ាង ទលាក អឹុម ចាន់ណា 
(អតើតលបធានគ ៈ
កមយការសង្កា ត់សុខដុ
ម 
ទរៀបចំការទបាះទនប ត) 

អបកលសើ ដវន៉ សុភារមរ 
(អតើតអនុលបធានគ
 ៈកមយការសង្កា ត់ 
សុខដុម 
ទរៀបចំការទបាះទនប ត) 

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉

ទសយៀនឃុ ំ
 

េើសាប ក់ការោដ
 ុក 

០៧ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ ទម៉ាង ទលាក លជង ធើល 
ទសយៀនសង្កា ត់រមនា 

ទលាក យន អូន 
ទសយៀនសង្កា ត់សាភ នមា
នជ័យ 

អបកលសើ  ង់ សានម៉ 
ទសយៀនសង្កា ត់សុខដុម 

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉

អងគការទលៅរោឌ ភិបា
ល 
 

េើសាប ក់ការោដ
 ុក 

០៦ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ ទម៉ាង ទលាក ដកវ សាទរត៉ 
(អុកសាឝ មអូស្តសាថ លើ 
Oxfam Autralia) 

ទលាក ញា  សុផូ 
(អងគការភូមិខញុ ំ MVI) 

ទលាក ឈមឹ សាខន 
(អងគការគាលំេស គ
មន៍ជនជាតិទដើមភាគ
តិច 

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉
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ICSO) 

ទលាក សម សារនិ 
(ADHOC) 

ទលាក គល់ មើឌ្ើ 
(ADHOC) 

ទលាក ទ ង 
បុ៊នទធឿន 
(អងគការអភិវឌ្ណន៍ 
និងភាគជានដគូរកបុង 

សកមយភាព DPA) 
លកុមលបឹកាទខតថ/លកុង 
 

េើសថើការសាលា
ទខតថ 

០៧ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ ទម៉ាង ឯកឧតថម ដម៉ន ងុ៉យ 
សមាជិកលកុមលបឹកា
ទខតថ 
និងជាអនុលបធាន 
គ បកសលបជាជនក
មភុជា 

ឯកឧតថម ញ៉ា 
រ៉ាងចាន់ 
សមាជិកលកុមលបឹកា
ទខតថ 
និងជាអនុលបធាន 
គ បកសលបជាជនក
មភុជា 

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉

សាធារ ៈជន 
 

េើសាប ក់ការប
ណាថ ញអងគការ 
ទលៅរោឌ ភិបាល 

០៨ កញ្ហដ  
២០១០ 

២ ទម៉ាង អបកលសើ កឹម រតនា  

អបកលសើ បូ សាទវឿន 

ទលាក អំុ៊ ទជាគសកាថ  

ទលាកសុិន 
េិតរសើហា 
ទលាក លឹម មុ៉ន 
(ទលខា) 
អបកលសើ ដកវ ដឺទរ ៉
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ទលាក សឹក លសាយ 

ទលាក ភរុ ំសារតិ 

អបកលសើ មនួ សុភាង 

អបកលសើ ទជឿន សាទវត៉ 

អបកលសើ កឹម សាវន៉ 

 

2.   បញ្ហា ដដលបានរកទឃើញកបុងកំ ុងទពលពិភាការ  

2.1.  បញ្ហា ដដលលកុមនិមួយៗបានទលើកទ ើង  

2.1.1.    គ បកសលបជាជនកមភុជា 

បានជបួពិភាកានិងពិទលគាះទយ៉បល់ជាមយួលកុមលបឹកាទខតថ និងជាតំណាងឱ្រគ បកស
លបជាជនកមភុជាផងដដរ។ 

2.1.2.    គ បកសសមរងសុើ 

កបុងជំនួបពិទលគាះទយ៉បល់ជាមួយតំណាងគ បកសសមរងសុើ លតង់ចំ ុចកំដ េលមង់
ការទបាះទនប ត ទលាកបានទសបើឱ្រមានការអនុវតថតាមលបព័ននឯកតថនាម ពើទលពាះទបកខជនមិនទៅទលកាម 
គំទនៀបគ បកសនទយ៉បាយ និងមិនមានបកសពកួនិយម។ ទលាកបានគាលំេឱ្រមានការកំ
 ត់ឱ្រមានស្តសថើចូលរមួឱ្របានទលចើន។ ចំទពាះមស្តនថើទរៀប ចំការទបាះទនប តទលាកបានសងាត់ធងន់ថា 
មានភាពលំទអៀងកបុងការអនុវតថន៍ការង្ករកនវងមក ទ ើយបានទសបើឱ្រ អងគការសងគមសុើវលិជាអបក
ទលជើសទរ ើសមស្តនថើទរៀបចំការទបាះទនប តឃុ/ំសង្កា ត់ និងការយិ៉ល័យ។ ជំុវញិបញ្ហា ោក់េងការចុះទមយ ះ 
ទលាកបានទលើកទ ើងថាកនវងមកមានការបាត់ទមយ ះ និងការផ្លវ ស់បថូរការយិ៉ល័យអ ្ នក
ទបាះទនប ត។ ចំទពាះឯកសារបញ្ហជ ក់អតថសញ្ហដ  (អតថសញ្ហដ  ប័ ត) ទៅមានការខឝះខាត  
ទ ើយេលមង់ ដបបបេ ១០១៨ គរួដតបនថទលបើលបាស់ 
ដតគ ៈកមាយ ធិការឃុទំរៀបចំការទបាះទនប តជាអបកទចញ  និងមានការលតួត
ពិនិតរទោយអងគការសងគមសុើវលិ។ ការចុះទមយ ះគរួដត គ .ជ.ប ចាត់មស្តនថើរបស់ ខវួន 
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មកទធឝើការជំនសួទសយៀនវញិ និងឱ្រមានការចុះទមយ ះ និងបិេផាយបញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប ត
ទៅតាមភូមិ។ ទលើការទោះលសាយប ថឹ ងកនវង មក មិនោន់បានលអលបទសើរទៅទ ើយ ទ ើយគរួ 
ដតបទងាើតគ ៈកមាយ ធិការឯករាជរមយួ ទដើមផើទោះ លសាយបញ្ហា ទនះ។ ចំទពាះ រិញ្ដវតទុគ បកស
នទយ៉បាយគរួដតមានកំ ត់ចំណាយរបស់គនបកស្នើមយួៗកបុងកំ ុងទពលទបាះទនប ត និងទោយ
ដ កអំពើការយល់ដឹងរបស់លបជាពលរដឌទៅមានកំរតិោប ទ ើយគរួដតផសពឝផាយបដនទម ទៅដល់
តាមភូមិ។ 

 លបជាពលរដឌមិនោន់មានទសរ ើភាពលគប់លគាន់ទៅទ ើយកបុងការបទញ្ហច ញមតិ េេលួព័ត៌មាន 
លបមូលផថុ ំ និងបានសំ ូមពរឱ្រោជាញ ធរទបើេូលាយចំទពាះបញ្ហា ោងំទនះ។ 

2.1.3.    គ បកស ឝ៊ើនសុនិបិច 

កបុងកិចចពិទលគាះទយ៉បល់តំណាងគ បកសបានបង្កា ញពើការគាលំេលបព័ននទបាះទនប តសមាមាលត 
និងការកំ ត់កូតាស្តសថើឱ្របាន៣០%។ ចំទពាះសមាជិក គ .ជ.ប 
តំណាងគ បកសបានទសបើសុំឱ្រមាន ការទលជើស ទរ ើសទោយគ ៈកមយការចំរុះទោយដ ង 
ដដលមិនចំ ុះរោឌ ភិបាល ជា ពិទសសលកសួងមហានផធ ទ ើយគរួដតមានការ កំ ត់អ តថិសមាជិក 
គ.ជ.ប និងទធឝើការទោះដូរទបើសមាជិក ណាមយួអនុវតថន៍មិនលតឹមលតូវ។ ចំទពាះនើតើវធិើ គ .ជ.ប 
ទឃើញថាបានលអទ ើយ បុ៉ដនថមស្តនថើ អនុវតថន៍មយួចំននួទធឝើមិនោន់បានលអទៅទ ើយ ទលពាះមានការ
លបកាន់បកសពកួ។ 

ចំដ កឯឯកសារបញ្ហជ ក់អតថសញ្ហដ  សលមាប់ទលបើកបុងការទបាះទនប តទៅមានការខឝះខាត ជា
ពិទសសអតថសញ្ហដ  ប័ ត ទលពាះមានការយកលុយពើលបជាពលរដឌ ដដលនាឱំ្រពយកគាត់មិនទៅទធឝើ 
ដូទចាប ះគរួដតបនថទលបើលបាស់េលមង់១០១៨ បុ៉ដនថលតូវទចញទោយ គឃ /សប (CEC) ។ 
ចំទពាះការចុះទមយ ះគរួដត គ .ជ.ប ចាត់មស្តនថើ របស់ខវួនឱ្រចូលរមួស ការជាមយួទសយៀន ទដើមផើឱ្រ
មានការលតួតពិនិតរលគប់លគាន់។ អងគការទលៅរោឌ ភិ បាលគរួដតជំរុញឱ្រមស្តនថើទរៀបចំការទបាះទនប តធានា
ទមយ ះលបជាពលរដឌកបុងការចុះទមយ ះ និងការលុបទមយ ះ មិនដមន លបជាពលរដឌខវួនឯងជាធានាទនាះ 
ទេ។ 

ចំទពាះការដបងដចកទពលទវលាផសពឝផាយរបស់គ បកសនទយ៉បាយ ដដលមានោសនៈទលចើន
មានទពលទលចើន ោសនៈតិចមានទពលតិច គឺមិនយុតថិធម៌ទេ លតូវដតមានការដបងដចកឱ្របានទសយើគាប  
និង ទបើកឱ្រេូលាយ កំុឱ្រមានការរតិតផតិ។ គរួដតមានបទងាើតគ ៈកមយការទោយមយួ ដដល មាន
សមាសភាពពើអងគការជាតិ និងអនថរជាតិ ជាអបកទោះលសាយវទិវេកបុងការទបាះទនប ត។ 
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ចំទពាះ រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយគរួដតមានការកំ ត់ចំណាយរបស់គនបកសនើមយួៗទព
លទបាះទនប ត។ ការយល់ដឹងរបស់លបជាពលរដឌទៅមានកំរតិ ដូទចាប ះគរួដតសងគមសុើវលិជយួទធឝើការ 
ផសពឝផាយបដនទមទេៀត។ 

លបជាពលរដឌមិនោន់មានទសរ ើភាពេូលំេូលាយកបុងការសំដដងមតិ និងេេលួព័ត៌មាន និង
ម៉ាងទេៀតគរួដតកំុឱ្រជាប់ពនននាគារទលើបេផសពឝផាយព័ត៌មានមិនពិត និងបរហិាទករ ថ ៍លគាន់ដត
មានការ ពិន័យជាលបាក់ និងការដកតំរូវព័ត៌មានទនាះទ ើងវញិបានទ ើយ។ 

2.1.4.    គ បកសជាតិនិយម 

កបុងកិចចពិទលគាះទយ៉បល់តំណាងគ បកស បានបង្កា ញពើការគាលំេលបព័ននទបាះទនប ត
សមាមាលត និងការកំ ត់កូតាស្តសថើចូលរមួឱ្របានទលចើន។  

ចំទពាះសមាជិកគ ៈកមាយ ធិការទរៀបចំការទបាះទនប តថាប ក់ជាតិ មិនមានបញ្ហា ទេ បុ៉ដនថទៅ
ថាប ក់ទខតថ និងឃុទំៅមានភាពលំទអៀងកបុងការអនុវតថតនួាេើរបស់ខវួ នកបុងរយៈកាលកនវងមក និងគរួ
ដតមានការកំ ត់អ តថិសមាជិក គ .ជ.ប។  ចំទពាះឯកសារបញ្ហជ ក់អតថសញ្ហដ  របស់លបជា
ពលរដឌសលមាប់ទលបើកបុងការទបាះទនប តទៅមានបញ្ហា ខឝះខាតទៅទ ើយ ដូទចាប ះគរួបនថទលបើលបាស់េលមង់ 
១០១៨ ។ កនវងមកការ លបតិភូកមយអំណាចឱ្រទសយៀនកបុងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត បានបងា
ឱ្រមានបញ្ហា ខុសទមយ ះអបកទបាះទនប ត ដូចទនះគរួ ដត គ .ជ.ប ចាត់មស្តនថើរបស់ខវួនឱ្រមកស ការទធឝើ  
ការង្ករជាមយួទសយៀន និងគរួមានការបិេ ទមយ ះអបកទបាះទនប តទៅតាមភូមិ ទ ើយទមភូមិ លតូវ
ទធឝើការផសពឝផាយឱ្របានេូលំេូលាយ។ គរួដតមានតុលាការទបាះ ទនប តសលមាប់ទធឝើការទោះលសាយ 
វទិវេទបាះទនប តទៅតាមទខតថនើមយួៗ។  រញិ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយ គរួដតមានការកំ ត់ការ
ចាយវាយកបុងទពលទបាះទនប ត។ ចំទពាះការយល់ដឹងរបស់លបជាពលរដឌ ជាពិទសសមនុសសមាន 
វយ័ចាស់ ទៅមានកំរតិ និងមិនសូវមានការចាប់ោរមយ ៍កបុង ដំទ ើ រការរទបាះទនប ត ដូចទនះ
គរួដតគ បកសនើមយួៗបទងាើនការផសពឝផាយបដនទមទេៀត។ 

ការបទញ្ហច ញមតិទៅមានការខឝះខាតទៅទ ើយ ទលពាះមានភ័យខាវ ចពើសុវតទិភាព ទ ើយ
េេលួព័ត៌មានក៏ទៅមានការខឝះខាតដដរ  និងបានសំ ូមពរឱ្រសងគមសុើវលិជយួបំភវឺឱ្រោជាញ ធរ
មូលោឌ នកំុ ឱ្រមានការលបកាន់និនាប ការគ បកសនទយ៉បាយ។ 

2.1.5.    គ បកសសិេនិមនុសស 

មិនមានេើសាប ក់ការ និងតំណាងកបុងទខតថម ឍ លគើរ ើទេ។ 
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2.1.6.    គ ៈកមយការទខតថ/លកុងទរៀបចំការទបាះទនប ត 

លបព័នឌទបាះទនប តជាសមាមាលត ឬ លបព័នឌឯកតថនាម សុេនដតលអោងំអស់ វាោលស័យទៅទលើ
ការកំ ត់ពើថាប ក់ទលើ ថាប ក់ទខតថចាដំតអនុវតថន៍បុ៉ទណាត ះ។ ចំទពាះការកំ ត់កូតាស្តសថើឱ្របានចូលរមួ 
៣០% ទលាកមានការយល់លសប។ ចំទពាះបេបញ្ហជ  នើតិវធិើវាោចមានភាពសយុគសាយ ញសលមាប់
លបជាពរដឌដដលគាត់មានកំរតិយល់ដឹងោប បុ៉ដនថសលមាប់អបកមានការយល់ដឹង មិនទចាេជាបញ្ហា
ទេ។ 

សលមាប់សាទ នភាពបចចុបផនបទនះេលមង់ ១០១៨ ទៅដតចាបំាច់សលមាប់អបកទបាះទនប ត។ 
ចំទពាះទយ៉បល់ថាគរួមានមស្តនថើរបស់ គ .ជ.ប ចុះជយួទសយៀនទៅទព លចុះទមយ ះទបាះទនប ត 
គឺវាោលស័យទៅទលើែវកិា និងគ.ជ.ប អបកទរៀបចំ។ គរួដតមានការបិេផាយបញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប ត
ទៅតាមភូមិ និងឱ្រទមភូមិពលងឹងការផសពឝផាយ បដនទមទេៀត។ ចំទពាះការផសពឝផាយ កនវងមកមាន
លកខ ៈលអលបទសើទ ើយ។ រ ើឯការទោះលសាយប ថឹ ងវា ោលស័យទៅតាមចាប់ដដលបានកំ ត់។ 
ចំទពាះ រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយវាោលស័យគ បកសនើមួយៗចង់ផសពឝផាយ ឬអត់ ទ ើយ
មិនគរួមានការកំ ត់ទេ។ ការអប់រអំបកទបាះទនប តទៅជបួការលំបាក ទលពាះអបកតំបន់ោច់ លសយ៉ល
ភាគទលចើនជាជនជាតិភាគតិច ទ ើយពកួគាត់មិនទចះអកសរដខយរ។  

ចំទពាះទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ហច ញមតិបានលអភាគទលចើន ទៅកដនវងខវះមានការលាក់ទលៀមមិន
ហ៊ានសំដដងមតិ ទលពាះចំទ ះដឹងោប ទ ើយទសរ ើភាពលបមូលផថុ ំបានលអលបទសើរ ទលពាះមិនដដលមាន 
ការហាមោត់ និងទលបើអំទពើ ងឹាទេទៅទខតថម ឍ លគើរ ើ។ រ ើឯសិេនិកបុងការេេលួព័ត៌មានវញិ 
លបជាពលរដឌមានសិេនិ បុ៉ដនថមយួចំននួខឝះខាតមទធាបាយ។ 

2.1.7.    គ ៈកមយការឃុ/ំសង្កា ត់ទរៀបចំការទបាះទនប ត 

លបព័ននអនុវតថន៍សពឝនែងលអលបទសើរទ ើយ ដតទបើមានឯកតថនាមកាន់ដតលបទសើរ។ ការកំ ត់
កូតាស្តសថើឱ្របានទលចើនជាការលបទសើរ។ គរួដតមានការបទងាើតគ ៈកមយការចំរុះពើអងគការជាតិ និង
អនថរជាតិ កបុងការទលជើសទរ ើស និងលតួតពិនិតរសកមយភាពសមាជិក គ .ជ.ប បុ៉ដនថមិន
ចាបំាច់កំ ត់អ តថិទេ។ គរួបនថទលបើេលម ង់ ១០១៨ ទលពាះការទចញអតថសញ្ហដ  ប័ ត
ជូនលបជាពលរដឌមិនោន់បានលគប់ គាប ទៅទ ើយ។ ទបើ គ .ជ.ប ោចចាត់តាងំមស្តនថើ របស់ខវួនមក
ជយួការង្កររបស់ទសយៀនកបុងការចុះទមយ ះអបកទបាះទនប តគឺជាការលអលបទសើរ ទ ើយគរួដត មានការចុះ
ទមយ ះទៅតាមភូមិ។ចំទពាះលបព័ននផសពឝផាយ និងការទោះ លសាយប ថឹ ងកនវងមកមានភាពលអលប
ទសើរទ ើយ មិនចាបំាច់ទធឝើការផ្លវ ស់បថូរអឝើទេ។ គរួដតមានការកំ ត់ចំណាយរ បស់គ បកស
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នទយ៉បាយកបុងទពលទបាះ ទនប ត។ ទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ហច ញមតិ េេលួព័ត៌មាន និងការលបមូល
ផថុ ំកនវងមកមានលកខ ៈលអលបទសើរទ ើយ។  

2.1.8.    ទសយៀនឃុ ំ

លបព័ននទបាះទនប តគរួដតអនុវតថន៍ដូចរយៈទពលកនវងមក។ គាលំេចំទពាះការកំ ត់ឱ្រមានស្តសថើ
ចូលរមួទលចើន។ ទបើមានលេនភាពកបុងការបទងាើតឱ្រមានគ ៈកមយការចលមុះ កបុងការទលជើសទរ ើស
សមាជិក គ .ជ.ប ជាការលអលបទសើរដដរ ទ ើយសមាជិក គ .ជ.ប គរួដតមានការកំ ត់អ តថិ។ 
ការចុះទមយ ះអបកទបាះទនប តកនវងមកមានជបួការលំបាកខវះដដរដូចជា បញ្ហា ទៅបញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះ
ទនប តដដលបនសល់តាងំពើនប  ំ ១៩៩៨ ដដលទពលទនាះ គ .ជ.ប បានចាត់តាងំមស្តនថើខវួន
បំទពញការង្ករចុះទមយ ះទនះ ទ ើយមយួទេៀតោក់េងការលុបទមយ ះអបកទបាះ ទលពាះជយួការ
លំបាកកបុងការដសឝង រកឯកសារទយ៉ងទដើមផើលុបទមយ ះ។ ចំ ុចមយួទផសងទេៀតគឺកា រខុសទមយ ះ 
ទោយលបជាពលរដឌយកឯកសារពើរទផសងគាប ទៅចុះទមយ ះ និងទៅទបាះទនប ត ។ េលមង់ ១០១៨ 
ទៅដតចាបំាច់សំរាប់លបជាពលរដឌ។ ការលបតិភូកមយអំណាចឱ្រទសយៀនកបុងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត 
ជាការលបទសើរ ទលពាះទសយៀនលគប់លគងេិនបន័យលបជាពលរដឌកបុងឃុបំានចាស់លាស់ និងជយួសនសំ
ែវកិារបស់ជាតិ។ គរួដតកំ ត់ឱ្រមានជំនយួការទសយៀនលគប់ឃុ ំសង្កា ត់ ទដើមផើជយួទលើការង្ករ
ចុះទមយ ះទបាះទនប ត ពើទលពាះទសយៀនមានដតមាប ក់ ទ ើយមានការេេលួខុសលតូវការង្ករទលចើន។ 

ចំទពាះការទោះលសាយប ថឹ ងគរួដតមានបទងាើតគ ៈកមយការចលមុះទោយដ កមយួ 
សលមាប់ទធឝើការទោះលសាយប ថឹ ង។ ទៅនែងអ នាគតការកំ ត់ចំណាយរបស់គ បកសនទយ៉បាយ
ទពល ទបាះ ទនប តគរួដតមាន។ ចំទ ះដឹងរបស់លបជាពលរដឌទៅមានកំរតិ ទ ើយការអប់រ ំ ផសពឝផាយ
មិនោនបានេូលំេូលាយ។ 

ទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ហច ញមតិមិនោន់បានេូលំេូលាយទៅទ ើង កនវងមកមានដត គ 
បកសឈបះទនប តមានឱ្កាសកបុងការបទញ្ហច ញមតិបានទលចើន ជាងគ បកសឯទេៀត។          ការផសពឝ
ផាយព័ត៌មានមិនពិត និង បេបរហិាទករ ថ ៍សូមកំុឱ្រមានការោក់ទោសជាប់ពនននាគារ លគាន់ដត
ទធឝើការដកតំរូវ និងផ្លកពិន័យជាលបាក់បានទ ើយ។ លបជាពលរដឌមានសិេនិកបុងការេេលួព័ត៌មាន 
បុ៉ដនថខឝះខាត មទធាបាយ។ 

2.1.9.    អងគការទលៅរោឌ ភិបាល 

លបព័ននទបាះទនប តសលមាប់លបទេសកមភុជាទយើង គរួដតចាប់យកលបព័ននឯកតថនាម ឬលបព័នន
ចំរុះ។ ទោះជា លបព័ននឯកតថនាមលអ េនធឹមនិងទនះក៏វាមានគុ វបិតថិខវះដដរ។ ការកំ ត់កូតា
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ស្តសថើគឺការលអ បុ៉ដនថវាោលស័យ ទៅទលើសមតទភាព និងែវកិា។ សមាជិក គ .ជ.ប មិនោន់ មាន
ឯករាជរភាពទៅទ ើយ ទបើទមើលកបុង លកបខ័ ឍ ចាប់បានធានាពើឯករាជរភាពរបស់សមាជិក គ .ជ.ប 
បុ៉ដនថបុគគលខវួនឯងទនាះមិនឯករាជរ។ សមាជិក គ .ជ.ប គរួដតមានការកំ ត់អ តថិ ទលពាះ
វាសំខាន់ជាងសមាជិករោឌ ភិបាលទៅទេៀត បុ៉ដនថសលមាប់ អបកបទចចកទេសបំទរ ើការង្ករទៅ គ .ជ.ប 
មិនចាបំាច់ កំ  ត់អ តថិទេ។ នើតើវធិើរបស់គ .ជ.ប ទៅមានការ លំបាកសំរាប់លបជាពលរដឌ
ទៅទ ើយ ជា ពិទសសទៅទលើការទចញឯកសារបញ្ហជ ក់អតថសញ្ហដ  ។ គរួដតបនថទលបើ លបាស់េលមង់ 
១០១៨ ទ ើយ ចំទពាះការលបតិភូកមយអំណាយឱ្រទសយៀនកបុងការចុះទមយ ះទបាះទនប ត គ .ជ.ប ហាក់
មិនមានការលតួតពិនិតរលគប់លគាន់ទេ ដូ ចទនះ គ .ជ.ប គរួដតចាត់តាងំមស្តនថើរបស់ខវួន ឱ្រចុះ
ទធឝើការលតួតពិនិតរការ ង្កររបស់ទសយៀនបដនទមទេៀត ទលពាះទសយៀនទៅមានភាពលំទអៀង។ ចំទពាះ
ការផសពឝផាយកនវងមកេូរូេសសន៍ជាតិកមភុជាបានអនុវតថន៍លអលបទសើរទ ើយ បុ៉ដនថចំទពាះេូរេសសន៍
ឯកជនទៅដតមានការ លំទអៀងកបុងការផសពឝផាយ ឱ្រគ បកសកាន់អំណាច។ ទដើមផើឱ្រមាន
សមតទភាពគាប កបុងការផសពឝផាយ គ .ជ.ប លតូវដតមានការផ្លក ពិន័យចំទពាះលបព័ននផសពឝផាយ
ោងំទនាះ។ ការដបងដចកនាេើកបុង ព័ត៌មានសមធម៌មានភាពអយុតថិធម៌ គរួដតមាន ការដបង
ដចកឱ្របានទសយើៗគាប ។ ចំទពាះការទោះលសាយប ថឹ ង មិនសំខាន់ទលើការបទងាើតឱ្រមានគ ៈកមយការ
ទោយដ កទេ វាសំខាន់គឺ គ ៈកមាយ ធិការ ទរៀបចំការទបាះទនប តលគប់លំោក់ថាប ក់ឯករាជរ។ 
ចំទពាះ រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយគរួដតមានការកំ ត់ការចំណាយរបស់គ បកសនទយ៉បាយ
នើមយួៗទពលទបាះទនប ត។ 

ទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ហច ញមតិមិនោន់បានេូលំេូលាយទៅទ ើយ ទោយមានការទគៀបសងាត់
ពើគ បកសកាន់អំណាច។ ទយើងគរួទធឝើយ៉៉ងទមចឱ្រសងគមសុើវលិមានសិេនិ និងអំណាចលគប់
លគាន់កបុង បទញ្ហច ញមតិ ទលពាះវាជាធាតុផសសំំខាន់ននរបបលបជាធិបទតយរ។ អំពើបេផសពឝផាយ
ព័ត៌មានមិនពិត និងបេបរហិាទករ ថគ៍រួ ដតកំុមានការោក់ពនននាគារ លគាន់ដតទធឝើការដកតលមូវ 
និងផ្លកពិន័យ ជា លបាក់បានទ ើយ េនធឹមនឹងទនះសារ ព័ត៌មានលតូវអនុវតថន៍ទៅតាមលកមសើលធម៌
របស់ខវួន និងមិនបំទរ ើឱ្រគ បកសនទយ៉បាយណាមយួ។ ការេេលួព័ត៌មានសថើពើគំទរាង 

អភិវឌ្ណន៍នានារបស់ រាជរោឌ ភិបាលទៅមានកំរតិោបទៅទ ើយ។ លបជាពលរដឌទៅមិនោន់មាន
ទសរ ើភាពលគប់លគាន់កបុងការលបមូលផថុ ំទៅទ ើយ ទលពាះដតងដតមានការកំ ត់ឱ្រមានការទសបើសុំចាប់។ 

2.1.10.  លកុមលបឹកាទខតថ/លកុង 

កមភុជាគរួដតអនុវតថន៍លបព័ននសមាមាលត ទលពាះវាោចធានាឱ្រមានសនថិសុខសងគម ទ ើយ
លបព័ននឯកតថនាមោល់ដតអបកមានែវកិាទលចើន។ គាលំេឱ្រមានការកំ ត់ស្តសថើឱ្រចូលរមួឱ្របានទលចើន 
ទ ើយ បញ្ហា សំខាន់វាលស័យទៅទលើសមតទភាពរបស់ស្តសថើ ទលពាះចាប់កំ ត់ថាបុរស ស្តសថើមាន
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សិេនិទសយើគាប ។ ចំទពាះសមាជិក គ.ជ.ប ទបើតាមផវូវចាប់វាមានឯករាជរភាពទ ើយ បុ៉ដនថោក់េងបុគគល 
និង ផវូវចិតថដតងដតមានការលំទអៀង។ ការទលជើសទរ ើសសមាជិក គ .ជ.ប កនវងមកមានលកខ ៈ
លអលបទសើរទ ើយ និងមិ នគរួកំ ត់អ តថិទេ។ ការចុះទមយ ះទបាះទនប តកនវង មកមិនមាន
បញ្ហា អឝើគរួឱ្រ កត់សមាគ ល់ទេ។ េលមង់ ១០១៨ ទៅដតចាបំាច់ ទ ើយការទធឝើលបតិភូកមយអំណាច
ឱ្រទសយៀនទធឝើការចុះទមយ ះជាដំទ ើ រការរលអ។ ការចុះទមយ ះទរៀងរាល់នប គឺំការលអលបទសើរ។ 

ការផសពឝផាយកនវងមក គ .ជ.ប មានលគប់លគង និ ងដបងដចកបានលអលបទសើរទ ើយ។ 
ចំទពាះការទោះលសាយប ថឹ ងគរួដតអនុវតថន៍តាមនើតិវធិើបចចុបផនប និងចំទពាះ រិញ្ដវតទុគ បកស
នទយ៉បាយ វាោលស័យទៅតាមលេនភាពរបស់គ បកសនើមយួៗ មិនគរួមានការកំ ត់ទេ។ 

សពឝនែងទនះកមភុជាទយើងមានទសរ ើភាពលគប់លគាន់ទ ើយកបុងការបទញ្ហច ញមតិ។ ចំទពាះការ
ផសពឝផាយមិនពិតចំទពាះបុគគលគរួដតមានការដកសលមួលទ ើង មិនចាបំាច់មានការោក់គុកទេ 
បុ៉ដនថវា ោលស័យទៅ កំរតិននព័ត៌មានពិតទនាះ ទបើវាមានកំរតិធងន់ធងរលតូវដតមាន ទោសេ ឍ
ឱ្របានខាវ ងំកាវ ។ លបជាពលរដឌមានសិេនិ បុ៉ដនថទៅខឝះ មទធាបាយ ទ ើយោក់េងគំទរាង អភិវឌ្ណន៍
កនវងមក រាជរោឌ ភិបាលលគាន់ដតជូនដំ ឹងដល់អបកពាក់ព័នន មិនផសពឝផាយេូលំេូលាយទេ។ 

2.1.11.  សាធារ ៈជន 

ចំទពាះលបព័ននទបាះទនប តអឝើក៏បានដដរ ទរឿងដដលសំខាន់គឺអបកជាប់ទនប តោងំទនាះ ជយួដល់
សុខេុកខលបជាពលរដឌ វាជាទរឿងដដលសំខាន់ជាង។ កនវងមកគ ៈកមាយ ធិការទរៀប ចំការ
ទបាះទនប តថាប ក់ឃុ ំ និងការយិ៉ល័យ ទៅមានភាពលំទអៀងជាលកខ ៈ បុគគល ទលពាះសមាស
ភាពោងំទនាះទលជើសទរ ើលពើមស្តនថើរាជការ ដូចទនះគរួដតមានការ ទលជើសទរ ើសទោយអងគ ការសងគម
សុើវលិវញិទេើបលអលបទសើរជាង។ រយៈកាលកនវងមកធាវ ប់ជបួបញ្ហា ការបាត់ទមយ ះអបកទបាះទនប ត។ 
គរួដតមានការចាត់តាងំមស្តនថើរបស់ គ .ជ.ប ឱ្រទធឝើ ការលតួតពិនិតរ ការង្កររបស់ទសយៀនកបុងការចុះ
ទមយ ះទបាះទនប ត។ គរួដតមាន ការបិេផាយបញ្ជ ើទមយ ះអបកទបាះទនប តទៅតាមភូមិ ទលពាះអបកទបាះ
ទនប តទៅតំបន់ោច់លសយ៉លមានការលំបាកកបុងការទៅពិនិតរ ទមយ ះទៅសាលាឃុ។ំ គរួដតមានការ
បទងាើតគ ៈកមយការឯករាជរមយួកបុងការទោះលសាយវវិាេកបុងការទបាះទនប ត។  រិញ្ដវតទុគ បកស
នទយ៉បាយគរួដតមានការផសពឝផាយដល់លបជាពលរដឌ អំពើលបភពចំ ូលចំណាយរបស់ខវ ន។ 
លបជាពលរដឌទៅមានកំរតិយល់ដឹងោបអំពើការទបាះទនប ត ដូទចាប ះគរួដត អងគការទលៅរោឌ ភិបាលជយួ
ជំរុញការផសពឝផាយឱ្របានេូលេូំលាយ។លបជាពលរដឌមានទសរ ើភាពលគប់លគាន់កបុងការបទញ្ហច ញមតិ 
 និងេេលួព័ត៌មានកបុងរយៈទពលកនវងមក។ 
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ខ.៤ គ្ខត្តនប្ពដវង្ 
រោយ្ការណ៍នៃកិចចប្រជុំ ពិគ្ប្ោះគ្ោបល់ស្ប្ម្មប់គ្ខត្តនប្ពដវង្ 

1. ទពលទវលាននសកមយភាពននការជួបលបជំុពិភាកា 
លកុមដដលបានជួបពិភា
កា 

េើកដនវងពិភា
កា 

កាលបរ ិ
ទចឆេ 

រយៈទព
ល 

សមាសភាពលកុមជួបពិភា
កា 

សមាសភាព
ខុមដស្ត ឝល 

គ បកសលបជាជនកមភុ
ជា 
 

េើសាប ក់ការគ
  
បកស 

០៨.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង សមាជិកគ បកស 
លបុសៈ០៣ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

គ បកសសមរងសុើ 
 

េើសាប ក់ការគ
  
បកស 

០៦.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង សមាជិកគ បកស 
លបុសៈ០៣ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

គ បកស ឝុនសុើនបិច 
 

េើសាប ក់ការគ
  
បកស 

០៦.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង សមាជិកគ បកស 
លបុសៈ០១ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

គ បកសជាតិនិយម 
 

េើសាប ក់ការគ
  
បកស 

០៦.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង សមាជិកគ បកស 
លបុសៈ០៣ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

គ បកសសិេនិមនុសស 
 

េើសាប ក់ការគ
  
បកស 

០៧.០៩
. 
២០១០ 

២ទម៉ាង សមាជិកគ បកស 
លបុសៈ០៣ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

គ ៈកមយការទខតថ/លកុង
ទរៀបចំការទបាះទនប ត 
 

េើសាប ក់ការ 
គ.ជ.ប ទខតថ 

០៦.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង លបធានទលខាធិការោឌ ន 
គ ៈកមាយ ធិការទខតថ 
ទរៀបចំការទបាះទនប ត 
លបុសៈ០១ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

គ ៈកមយការឃុ/ំសង្កា
ត់ទរៀបចំការទបាះទនប ត 
 

ឃុនំលពខាវ  ០៧.០៩
. 
២០១០ 

២ទម៉ាង អតើតសមាជិកគ ៈឃុំ
ទរៀបចំកាទបាះទនប ត 
លបុសៈ០១ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

ទសយៀនឃុ ំ
 

ភូមិបារាយ ០៨.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង ទសយៀនឃុ ំ
លបុសៈ០៣ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 
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អងគការទលៅរោឌ ភិបាល 
 

េើសាប ក់ការអ
ងគការ 

០៩.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង លបធាន 
អងគការសងគមសុើវលិ 
លបុសៈ០៤ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

លកុមលបឹកាទខតថ/លកុង 
 

េើសាប ក់ការលប
ធាន 
លកុមលបឹកាទខ
តថ 

០៨.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង លបធានលកុមលបឹកាទខតថ 
លបុសៈ០១ លសើៈ០ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

សាធារ ៈជន 
 

ភូមិតាទកា 
ឃុតំាទកា 
លសុក 
សាឝ យអនធរ 

០៩.០៩. 
២០១០ 

២ទម៉ាង លបជាពលរដឌ 
លបុសៈ០៣ លសើៈ០៣ 

សួន យុធា 
គឺម សុខុម 
ឌឹ្ម ដន 

 
2.1. បញ្ហា ដដលបានរកទឃើញកបុងកំ ុងទពលពិភាការ  
2.2. បញ្ហា ដដលលកុមនិមួយៗបានទលើកទ ើង  

2.2.1. គ បកសលបជាជនកមភុជា 
គាលំេលបព័ននទបាះទនប តដដលកំុពុងទលបើលបាស់សពឝនែងគឺលបព័ននទបាះទនប តសមាមាលត ដដលជា

លបព័ននលអបំផុតសលមាប់លបទេសកមភុជាទពលបចចុបផនប ទ ើយគាលំេទោយមានសមាសភាពរបស់
ស្តសថើទោយបានទលចើនទៅកបុងនកនទយ៉បាយ និងសាទ ប័នទផសងៗទេៀតរបស់រាជរោឌ ភិបាល។គ.ជ.ប 
សពឝនែងទនះទធឝើការបានលអលបទសើរទលពាះបានទរៀបចំការទបាះទនប តោងំសកល និងអសលកបាន
ទលចើនទលើករចួមកទ ើយ។ ការទលបើលបាស់េលមង់១០១៨មិនោចខឝះបានទលពាះវាជយួសលមួលទោយ
លបជាពលរដឌដដលបាត់កាតទបាះទនប តទៅទបាះទនប តបាន។ មានដតទសយៀនឃុទំេដដលជាអបកេេលួ
ទធឝើការចុះទមយ ះដ៍សាកសមរបំផុត ពើទលពាះពកួគាត់ជាអបកទៅមូលោឌ នជាមយួលបជាពលរដឌ។
ការទោះលសាយប ថឹ ងកនវងមកបានទធឝើលអទ ើយ ោងំចាប់ោងំការអនុវតថ។មិនមានទយ៉បល់
ោក់េងទៅនឹងបញ្ហា  រិញ្ដវតទុនទយ៉បាយ។ទសរ ើភាពោក់េងទៅនឹងការបទញ្ចញមតិ េេលួបាន
ព៌តមាន និងលបមូលផថុ ំបានលអលបទសើជាងមុន ចំទពាះការកំ ត់បេទលយើស ការបរហិាទករ ថ ៍
និងការផាយព៌ត័មានមិនពិត េុកទោយសភាជាអបកកំ ត់ទលពាះសភាជាអបកទធឝើចាប់។មិនោន់
ហ៊ានសទលមចអំពើការស ការ ៍ទៅទពលទធឝើទវេិការ។ 
2.2.2. គ បកសសមរងសុើ 

ទធឝើការផ្លវ ស់បថូសមាសភាព គ.ជ.ប ដដលមានសពឝនែងទនះទចញ។សមាសភាព គ.ជ.ប 
គរួដតមានតំណាងទចញមកពើលគប់គ បកសនទយ៉បាយដដលមានអសនៈទៅកបុងរដឌសភា និង
អងគការសងគមសុើវលិទ ើយសមាសភាពទនះមានពើថាប ក់ទលើរ ូតដល់ថាប ក់ទលកាម។គ.ជ.ប គរួដត
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មានអ តថិចំននួ៤នប  ំ ទៅទពលដដល គ.ជ.ប មានសមាសភាពដូចខាងទលើទនះទ ើយ គ.ជ.ប 
ជាអបកទធឝើកាចុះទមយ ះទបាះទនប តនិងជាអបកកាត់កថើទៅទលើវវិាេទបាះទនប ត។មិនមានទយ៉បល់អំពើការ
ទរៀបចំទវេិការ និងមិនោន់ហ៊ាននិយ៉យេុកជាមុនអំពើកិចចស លបតិថបតថការ។ 
2.2.3. គ បកស ឝុនសុើនបិច 

អបកទលជើសទរ ើសសមាសភាព គ.ជ.ប គឺគ ៈកមយការដដលតំណាងលគប់គ បកស
នទយ៉បាយ និងអងគការសងគមសុើវលិ ទ ើយសមាសភាព គ.ជ.ប គរួដតមានតំណាងទោយលគប់
គ បកសនទយ៉បាយ និងអងគការសងគមសុើវលិផងដដរ ដដលមានសមាសភាបចាប់ពើថាប ក់
ជាតិរ ូតដល់ថាប ក់ទលកាម។សាទ ប័នទនះលតូវដតមានដចងកបុងរដឌធមយនុញ្ដទដើមផើទោយមានអំណាយ
ខាវ ងំ។ ទមភូមិ និងទសយៀនឃុគំរួស ការជាមយួនិង គ.ជ.ប កបុងការចុះទមយ ះនិងលប់ទមយ ះអបក
ទបាះទនប ត។ មិនមានទយ៉បល់អំពើការទរៀបចំទវេិការ និងរ ើករាយទធឝើកិចចស លបតិបតថការ។ 
2.2.4. គ បកសជាតិនិយម 

ចង់ទោយទលបើលបព័ននឯកតថនាម ទលពាះលបព័ននទនះោចទធឝើទោយបុគគលដដលេេលួសនវឹកទនប ត
ទោយផ្លធ ល់ពើលបជាជនទេើបោចបំទរ ើលបជាជនតាមមូលោឌ នបាន។គ.ជ.ប គរួដតមានសមាសភាពតំ
ណាងមកពើលគប់គ បកសនទយ៉បាយដដលមានអសនៈទៅកបុងសភា និងគ បកសដដលបានចុះ
បញ្ជ ើលតឹមលតូវជាមយួលកសួងមហានផធនិងអងគការសងគមសុើវលិ។ទ ើយសមាសភាពទនះលតូវដតមាន
លគប់ជាន់ថាប ក់ទៅកបុងសមាសភាព  គ.ជ.ប ទ ើយលតូវដតមានអ តថដូចសភា និងលពឹេនសភា
ដដរ។រ ើឯការចុះទមយ ះសុំទោយគ.ជ.ប ជាអបកទធឝើទ ើយស ការជាមយួនឹងអងគការសងគមសុើវលិ។ 
មិនមានទយ៉បល់អំពើការទរៀបចំទវេិការ និងរ ើករាយទធឝើកិចចស លបតិបតថការ។ 

 
2.2.5. គ បកសសិេនិមនុសស 

ចង់បានលបព័ននទបាះទនប តចំរុះដដលមានបញ្ជ ើទបកខជនឯករាជរដដលទធឝើទោយមាច ស់ទនប តសាគ
ល់អបកតំណាងរបស់ខវួនឯងបានចាស់លាស់។ការទលជើសទរ ើសសមាសភាព គ.ជ.ប គរួដតលកសួង
មហានផធទធឝើការស ការជាមយួនឹងអងគការសងគមសុើវលិ រ ើឯសមាសភាពរបស់ គ.ជ.ប គរួមានដតអងគ
ការសងគមសុើវលិសុេនសាធដដលយ៉៉ងទហាចណាស់សមាសភាពទនះគមួានទៅថាប ក់ជាតិ។សាទ ប័ន 
គ.ជ.ប គរួមានដចងទៅកបុងចាប់រដឌធមយនុញ្ដ ទ ើយសមាជិកនិមយួៗលតូវមានកំរតិវបផធ៌ម
ចាស់លាស់ ទ ើយសាទ ប័នទនះជាអបកេេលួចុះទមយ ះនិងលប់ទមយ ះអបកទបាះទនប ត។ មិនមាន
ទយ៉បល់អំពើការទរៀបចំទវេិការ និងរ ើករាយទធឝើកិចចស លបតិបតថការ។ 
2.2.6. គ ៈកមយការទខតថ/លកុងទរៀបចំការទបាះទនប ត 

លបព័ននទបាះទនប តដដលកំុពុងទលបើលបាស់សពឝនែងទនះលអលបទសើរទ ើយសលមាប់កមភុជា។លបសិន
ជាមានទបកខជនឯករាជរោចឈរទមយ ះទបាះទនប តបានគឺរតឹដតលអ។គាលំេទោមានកូតាស្តសថើចំននួ
៣០%ទៅកបុងរដឌសភាជាតិ។ោក់េងទៅនឹង គ.ជ.ប មិនមានទយ៉បល់េុកទោយសភាជាអបក
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ទធឝើចាប់សទលមចចុះ។េលមង់១០១៨ទៅដតសំខាន់ទធឝើរ ័សជាងទគទពលទបាះទនប ត។
ការពិនិតរទមយ ះជាទរៀងរាល់នប រំបស់លបជាពលរដឌជាកាតពឝកិចចតាមចាប់ដូទចបះវាមិនមានអឝើធងន់ធង រទេ
។មិនមានទយ៉បល់ោក់េងទៅនឹង រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយ ទសរ ើភាពកបុងការបទញ្ចញមតិ 
ការេេលួបានព៌ត័មាន និងទសរ ើភាបកបុងការលបមូលផថុ ំគាប ។ការអប់រអំបកទបាះទនប តសុំទោយអងគការ
សងគមសុើវលិជយួផសពឝផាយដែមទេៀត។មិនមានទយ៉បល់ោក់េងទៅនឹងការទធឝើទវេិការ មិនោន់
ហ៊ាននិយ៉យជាមុនអំពើការស ការ ៍។ 
2.2.7. គ ៈកមយការឃុ/ំសង្កា ត់ទរៀបចំការទបាះទនប ត 

សាទ ប័ន គ.ជ.ប គរួដតដចងកបុងចាប់រដឌធមយនុញ្ដទ ើយមានអ តថសលមាប់សមាជិក 
គ.ជ.ប។ការលប់បំបាត់េលមង់១០១៨ទចាលទធឝើទោយមានការបាត់បង់អបកទៅទបាះទនប តទលចើន ពើ
ទលពាះមានលបជាពលរដឌជាទលចើនដដលពំុោន់េេលួបានអតថសញ្ហដ  ប័ ត។ សូមទោយ គ.ជ.ប 
ទធឝើការស ការជាមយួនិងទសយៀនឃុនិំងទមភូមិកបុងការចុះទមយ ះនិងលប់ទមយ ះទបាះទនប ត។បទងាើត
ទោយមានគ ៈកមយកាចាក់ផាយទដើមផើធានាបានការទលបើលបាស់លបព័ននផសពឝផាយទោយបានទសយើរៗ
គាប ។ការលបកាសលេពរសមផតថិនិងបំ ុលរបស់សមាជិកសភា និងរដឌរោឌ ភិបាលគួដតទោយ
លបជាពលរដឌបានដឹងដដរ។ មិនមានទយ៉បល់អំពើការទរៀបចំទវេិការ និងរ ើករាយ
ទធឝើកិចចស លបតិបតថការ។ 
2.2.8. ទសយៀនឃុ ំ

ទបើមានសមាសភាពអងគការសងគមសុើវលិទៅកបុងសមាសភាព គ.ជ.ប គឺរតឹដតជាការលបទសើរ
ទដើមផើធានាបានទោយសាទ ប័នទនះទធឝើការឯករាជរ និងអពាលកិតរដែមទេៀត។ចំដ កឯការចុះ
ទមយ ះទបាះទនប ត និងលប់ទមយ ះវញិមិនោចមានអបកទធឝើទកើតទលៅពើ ទសយៀនឃុ ំ និងទមភូមិ
បានទេពើទលពាះពកួគាត់ជាមនុសសដដលរស់ទៅតាមមូលោឌ ន ដដលជាអបកដឹងចាស់ជាងទគពើ
ចំននួលបជាជនទៅតាមមូលោឌ នដដរ។ គាលំេរបទងាើតទោយមានគ ៈកមយការចាក់ផាយដដល
ទៅកបុងទនាះមានសមាសភាពអងគការសងគមសុើវលិទៅកបុ ងងទនាះដដរ ទដើមផើធានាទោយមានសម
ភាពសលមាប់គ បកសនិមយួៗ។ មិនមានទយ៉បល់អំពើការទរៀបចំទវេិការ និងរ ើករាយទធឝើកិចច
ស លបតិបតថការ។ 
2.2.9. អងគការទលៅរោឌ ភិបាល 

ចង់ទោយទលបើលបព័ននទបាះទនប តឯកតថនាម ពើទលពាះោចទលជើសទរ ើសមនុសសដដលអបកទបាះ
ទនប តលសលាញ់ទពញចិតថ។ ចង់ទោយមានអងគការសងគមសុើវលិទៅកបុងសមាសភាព គ.ជ.ប 
តាងំពើថាប ក់ទលើរ ូតដល់ថាប ក់ទលកាម។ ចង់ទោយលបព័ននផសពឝផាយោងំអស់ទលបើលបាស់ទគាលការ ៍
សមភាពចំទពាះលគប់គ បកសោងំអស់។ ទោយមានសមាសភាពអងគការសងគមសុើវលិមានទៅកបុង
តុលាកាទបាះទនប តដដរ។ចំទពាះទសរ ើភាពលបមូលផថុ ំោចទធឝើទៅបានដតមានការលំបាក។ គរួដតមិន
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ការកំ ត់ចំននួមនុសសកបុងចូលរមួទធឝើបាតុកមយ។ មិនមានទយ៉បល់អំពើការទរៀបចំទវេិការ និងរ ើករាយ
ទធឝើកិចចស លបតិបតថការ។ 
2.2.10. លកុមលបឹកាទខតថ/លកុង 

លបព័ននទបាះទនប តសមាមាលតគឹលអបំផុតសលមាប់លបទេសកមភុជាទពលបចចុបផនបទនះ ទ ើយក៍
យុតថិធ៌មដដរ។ដតទបើចាប់មានដចងទោយមានទបកខជនឯករាជរឈរទមយ ះទបាះទនប តទេៀតគឺរតឹដតលអ
។គាលំេទោយមានការចូលរមួពើស្តសថើយ៉៉ងតិច៣០%។ចំទពាះសមាជិករបស់ គ.ជ.ប 
គឺជាមនុសសលតូវដតទគារពចាប់ ទពលទធឝើការទគារពតាមចាប់គឺមានន័យថា ឯករាជរ។ដតពិបាករក
មនុសសដដលោចទគារពចាប់ទោយបានលអ្ ឬមនុសសអពាលកិតរណាស់។គរួដតមានការកំ ត់
សថង់ោសមទភាពសលមាប់មលនើថ គ.ជ.ប។គរួដតមានការដែមលបាក់ទោយទៅសាយ នឃុទំដើមផើទោយគាត់
បំទពញការង្ករទោយបានលអ។ ការទៅពិនិតរទមយ ះរបស់លបជាជនជាទរៀងរាល់នប គឹំជាបនធុកដ៍ធងន់ធងរ
របស់លបជាពលរដឌ គដួតរកនូវវធិិទផសងពើទនះ។លបព័ននផសពឝផាយរាល់នែងទធឝើបានលអទ ើយ។ ការទោះ
លសាយប ថឹ ងោក់េងទៅនឹងការទបាះទនប តទធឝើបានលអ ទ ើយមាននើតិវធិើលសាប់។ ការមានចាប់
 រិញ្ដវតទុគ បកសនទយ៉បាយមិនសំខាន់។ោក់េងទៅនឹងការបទញ្ចញមតិ ការេេលួបានព៌ត័មាន 
និងការលបមូលផថុ ំគាប គឺបានលអទ ើយ ទ ើយទៅមុខទេៀតនឹងបានលអលបទសើទេៀតជាមិនខាន។រ ើករាយ
នឹងស ការ ៍ជាមយួទវេិការទពលបានេេលួលិខិតថលតឹមលតូវសិន។ 
2.2.11. សាធារ ៈជន 

ចង់បានលបព័ននទបាះទនប តឯកតថនាមទដើមផើង្កយលសួលទបាះទនប តទលជើសទរ ើសអបកទពញចិតថ។ 
សុំទោយឈប់ទលបើលបាស់នូវេលមង១០១៨ទេៀតទោយទលបើលបាស់អតថសញ្ហដ  ប័ តជំនសួវញិ។
គ.ជ.ប គរួដតទធឝើការចុះទមយ ះទបាះទនប តវញិពើទលពាះទសយៀនឃុ ំ និងទមភូមិដតងដតបងារការលំបាក
ដល់លបជាពលរដឌដដលទៅចុះទមយ ះ ដដលទធឝើទោយលបជាពលរដឌដលងចង់ទៅទមយ ះ
ទេៀត។បទងាើតទោយមានគ ៈកមយការចាក់ផាយមយួទដើមផើទោយមានសមភាពកបុងការចាក់
ផាយនូវរាល់សកមយភាពរបស់គ បកសនិមយួៗទដើមផើទោយលបជាពលរដឌបានតាមោនលគប់
សកមយភាពននគ បកសនិមយួៗ។ការអប់រអំបកទបាះទនប តទៅមានកំរតិសូមទោយទោយអងគការសងគ
មសុើវលិជយួបដនទមទេៀតផង។       
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