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ការរបកួតរបខជងសរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសត ឆ្ន ាំ២០១៣ ហាកដូ់ចជាកានខ់តតនតឹងខ្ល ាំង
ប ើង។ គណបកសសិទធិមនុសស និងគណបកសសមរងសុ ី នរមួបញ្ចូ លគ្នន ជាគណបកសថមមីយួខដលានប ម្ ោះថា “ គណ
បកសសបស្រ រ្ ោះជាតិ ឬ CNRP” ប ើយគណបកសថមីបនោះក ៏នចុោះប ម្ ោះ និងទទួលស្គរ ល់បោយរកសួងមហាថ្ផទ។ ការលុប
ប ម្ ោះបមដឹកនាំគណបកសសមរងសុ ីគឺបោក សម រងសុ ីបោយរកុមរបឹកាស ា្ តប់ឹងរាាំង បរកាមបលស របធានគណបកស
ជាំទាស់ជាទណឌិ ត  នប ា្ ញពីការរ ាំបោភអាំណាចថ្នការអនុវតតចាបរ់បស់ គ.ជ.ប។ សាសភាព គ.ជ.ប អាណតិតថម ី
រតូវ នខតងតាំងបោយមនិែវល់ដល់សាំបណើ របស់គណបកសនបោ យមនិកានអ់ាំណាច ប ើយ នោកស់ាសភាព
ថមីបនោះឱ្យសថិតបរកាមការរោិះគន ់និងមនិានទាំនុកចិតតពឯីករាជភាពកនុងការបាំបពញមុែ្រ។ សាំពាធពសី គមនអ៍នតរជាតិ 
បលើការកាំខណទរមងក់ារប ោះបឆ្ន តបៅកមពុជា នងិការសរមបសរមួលឱ្យបមដឹកនាំគណបកសជាំទាស់ នរត បចូ់លរមួ
ដាំបណើ រការប ោះបឆ្ន ត។ 

 
ចាបស់តីពីគណបកសនបោ យបចចុបបនន នបងាភាពលាំ កដល់គណបកសថមីខដលរមួបញ្ជូ លគ្នន រវាងគណបកស

ជាបប់ឆ្ន ត។ បៅកនុងករណីខដលានការរមួបញ្ចូ លគ្នន ជាគណបកសថមីមយួ បោយការរ ាំោយគណបកសទាាំងពីរ បនោះ
ចាំនួនអាសនៈរបស់គណបកសសិទធិមនុសស នងិគណបកស សម រងសុ ី នឹងរតូវ តប់ងអ់ាសនៈសភា និងអាសនៈរបស់
មស្រនតីជាបប់ឆ្ន តជាបរចើនបទៀតបៅថាន កប់រកាមជាតិ និងរកុមរបឹកាឃុាំស ា្ ត។់ គណបកសថមីបនោះនឹងដឹកនាំបោយបមដឹកនាំ
គណបកស សម រងសុ ីគឺបោក សម រងសុ ី រតូវបធវើជារបធានគណបកស ប ើយបោក កឹម សុខ្ ខដលបចចុបបននជាអនកដឹកនាំ
គណបកសសិទធិមនុសស ជាអនុរបធាន។ បទាោះបីជាោ៉ា ងណា រចនសមពន័ធថាន កប់រកាមមនិទាន ់នបបងាើតបៅប ើយបទ។ 
បលើសពីបនោះបទៀត ភាពមនិចាស់ោស់នងឹបៅខតានរបសិនបបើការបោទរបកានរ់បឆ្ាំងរបធានគណបកស សម រងសុ ី
នឹងរតូវ នដកបចញពកីារប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣។  

បោក សម រងសុ ីរតូវ នតុោការកាតប់ទាសកាំ ាំងមែុឱ្យជាបព់នធនគ្នររយៈបពល១០ឆ្ន ាំ ពបីទ បាំផ្លល ញរទពយ
សមបតតិស្គធារណៈ បទញុោះញង ់ និងបទខកលងបនលាំឯកស្គរ។ កនុងបពលបធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីប ម្ ោះអនកប ោះបឆ្ន តឆ្ន ាំ
២០១២ ខដលានអនកានសិទធិប ោះបឆ្ន តកនុងបញ្ជ ីផលូវការរបាណជាង ៩ោន ៧ខសននក ់ បៅចូលរមួប ោះបឆ្ន ត
បរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣ បមដកឹនាំគណបកសជាំទាស់ បោក សម រងសុ ីរតូវ ន គ.ជ.ប សបរមចលុបប ម្ ោះ
បចញពីបញ្ជ ីប ម្ ោះអនកប ោះបឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២បនោះ។ កនុងសវនការមយួ ខដលានបមធាវតីាំណាងបដើមបណតឹ ង បោក 
សម រងសុ ី និងបមធាវចុីងចបមលើយ តាំណាង គ.ជ.ប កាលពីថ្ថៃទី៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ បៅទីស្គន កក់ារ គ.ជ.ប បោក 
ាន ស្គទិ សាជិក គ.ជ.ប  នបលើកយការត៣៤ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ  និងារត៥០ ថ្នចាបប់ ោះបឆ្ន ត ខដលកាំណត់
ចាស់ថា បដើមបាីនប ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីប ោះបឆ្ន ត ឬបញ្ជ ីបបកខជន លុោះរតខតបុគរលបនោះមនិានប ម្ ោះជាទណឌិ ត ឬមនិ
ខមនជាអនកបទាសជាបព់នធនគ្នរ។ ារតខដលបោងខ្ងបលើ មនិ នបបញ្ញតិតជាសាំអាងជាកោ់កប់ដើមបផីតល់អាំណាច
ដល់ គ.ជ.ប កនុងការលុបប ម្ ោះអនកប ោះបឆ្ន តខដលមនិានបទាសទាកទ់ងនងឹបទបលមើសប ោះបឆ្ន តប ើយ។ រកុមរបឹកា

ចក្ខវុិស័យ ៖ សង្គមររជាធិ បតេយយមួយដែលែំត ើ រការររជាធិ បតេយយហូបនី យក្មម ជាពិ តសសរាល់ការត ោះតនោេតាមលក្ខ 
ៈររជាធិ បតេយយ រេូវ នតលើ ក្េតមកើ ង្ និ ង្មានគុ 

ភាពដែលនមំក្នូវផលររតោ
ជន៍ជូនែល់ររជាពលរែឋ 
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ធមមនុញ្ញនឹងរតវូបសនើឱ្យបករស្គយពីធមមនុញ្ញភាពថ្នារតទាាំងពីរខ្ងបលើ ខតជាការអនុវតតកនលងមក រកមុរបឹកាកាំពូល
មយួបនោះ រកាជាំ ររមួជាមយួនឹង គ.ជ.ប នងិរោឋ ភ ិល។ បចចុបបននភាពបញ្ជ ីប ម្ ោះអនកប ោះបឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២បនោះ គ.ជ
.ប  នដឹកនាំការលុបប ម្ ោះអនកប ោះបឆ្ន តរាបខ់សននក ់ ខដលរតូវ នបគបជឿជាកថ់ា អាចនឹងនាំឱ្យានអនក តប់ង់
សិទធិប ោះបឆ្ន តជាបរចើននកផ់ងខដរ។ 

បៅកនុងកិចចរបជុាំមស្រនតីរោឋ ភ ិលជានែ់ពស់មយួ រវាងរដឋមស្រនតីរកសួងការបរបទសស រដឋអាបមរចិ គឺបោករសី  
 ីុលឡារ ី រ ៉ាដហាម គលីនតុន (Hillary Rodham Clinton) ជាមយួរដឋមស្រនតកីារបរបទសរបបទសកមពុជា គឺបោក បហា 
ណាាំ ុង បោករសី  ីុលឡារ ីគលីនតុន  នបលើកប ើងពីបញ្ហា ថ្នការចូលរមួបោយានភាពសមរសបមយួចាំបពាោះមជឈ
ោឋ ននបោ យសរាបឆ់្ន ាំ២០១៣ សាំបៅបៅបលើបរោិកាសមនិសូវលអជុាំវញិបនោះការកាតប់ទាសបោកសម រងសុ ី ជា
បដើម។ ករណីបនោះក ៏នទាកទ់ាញការោបអ់ារមមណ៍ពអីនករាយការណ៍ពិបសសសតីពសិីទធិមនុសសថ្នអងរការស របជា
ជាតិ បោក ស ូរោី៉ា  ស ូបបឌី (Surya P. Subedi) ខដល នសរបសរបៅកនុងរ យការណ៍របស់បោកកាលពីថ្ថៃទ២ី០ 
ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១២ សតីពសី្គថ នភាពសិទធិមនុសស ដូចជា ករណីបោក សម រងសុ ី បោយ នបសនើសុាំឱ្យានការបោោះ
រស្គយបញ្ហា នបោ យ បដើមបឱី្យអតតីអនកតាំណាងរាស្រសតរូបបនោះ អាចចូលរមួបៅកនុងការប ោះបឆ្ន តនបពលខ្ងមុែបនោះ
 ន។ រាជរោឋ ភ ិលកមពុជាអាចនឹងបធវើការសរមុោះសរមួលឱ្យានដាំបណាោះរស្គយពីបញ្ហា បនោះ ែណៈបពលខដលនឹង
ានការរបជុាំកាំពូលអាស្គ នបកូ (ASEAN Plus including  th East Asia Summit and Forums) ជាមយួអនកដកឹនាំពី     
បណាត បសចឹមរបបទសនន រមួបញ្ចូ លទាាំងរបធានធិបតសី រដឋអាបមរកិ បៅពាកក់ណាត លខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២បនោះ។ 
ស គមនអ៍នតរជាតជិារបបទសាច ស់ជាំនួយសាំខ្ន់ៗ របស់កមពុជា កច៏ងឱ់្យបមដឹកនាំគណបកសជាំទាស់ចូលរមួការប ោះ
បឆ្ន ត។ សាជិកសភាស ភាពអឺរ ៉ាបុខដលជាអងរនីតិបបញ្ញតតិដា៏នអាំណាចមយួបៅបលើពិភពបោក កាលពីថ្ថៃទី២៦ 
តុោ ក ៏នទាមទារឱ្យរោឋ ភ ិលបធវើកាំខណទរមងក់ារប ោះបឆ្ន ត និងជាំរញុឱ្យរោឋ ភ ិល និងគណបកសសបស្រ រ្ ោះជាត ិ
សរមុោះសរមួលខផនកនបោ យបដើមបអីនុញ្ហញ តឱ្យគណបកសជាំទាស់ថមបីនោះអាចចូលរមួការប ោះបឆ្ន ត របកបបោយភាព
បជឿជាក។់ សាជកិសភាស ភាពអឺរ ៉ាបុានចាំនួន ៧៥៤នក ់តាំណាងឱ្យអនកប ោះបឆ្ន តរបាណជិត ៤០០ោននក ់
 នបថាា លបទាសការកាតប់ទាសខផនកនបោ យរបឆ្ាំងនងឹបោក ម៉ាម សូណងដូ់ និងទាមទារឲ្យបោោះខលងជាបនទ ន។់ 
ជាថមីមតងបទៀត ស ភាពអនតរសភាខដលជាអងរការនិតបិញ្ញតិដធ៏ាំមយួបៅបលើពិភពបោក  នបចញបសចកតខីថលការណ៍
កាលពីថ្ថៃទ០ី៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ បនោះ សូមឱ្យបោកនយករដឋមស្រនតី   ុន ខសន យកករណីបោក សម រងសុ ី មក
បោោះរស្គយ ប ើយយល់រពមឱ្យបោក សម រងសុ ី វលិចូលរសុកបដើមប ីនចូលរមួកនុងការប ោះបឆ្ន តជាតិខ្ងមុែបនោះ ។ 
ស ភាពអនតរសភា នសាំណូមពរឱ្យយកបញ្ហា បនោះ មកជខជកជាស្គធារណៈរបបសើរជាជាងបោោះរស្គយតមរបពន័ឋ
តុោការ។  

ការវវិតតថមីៗ បនោះ គឺថា បោក  ៉ា រា៉ា ក ់ អូ ៉ា ា៉ា  ខដលបទើបជាបប់ឆ្ន តរបធានធិបតសី រដឋអាបមរកិ បនតមយួ
អាណតតបិទៀត រតូវ នអបញ្ជ ើញឱ្យមកចូលរមួកិចចរបជុាំកាំពូលអាស្គ នមយួ កនុងខែវចិឆិកា ខដលកមពុជា បធវើជាាច ស់ផទោះ។ 
បោក សម រងសុ ី រ ាំពឹងទុកខថា នឹងបរបើរ ស់ឱ្កាសបនោះបដើមបចីរោជាមយួនឹងគណបកសកានអ់ាំណាចឱ្យបបើករចកចូល
របបទសវញិ។ មស្រនតីរោឋ ភ ិលកមពុជា  នរបកានជ់ាំ របោយមនិទទួលឥទធិពលពសី គមនអ៍នតរជាតិ ប៉ាុខនតមូលប តុ
មយួខដលរោឋ ភ ិលអាចកាតប់នថយនូវសាំពាធពីស គមអនតរជាតិ រោឋ ភ ិលគួរបបើករចកឱ្យបោក សម រងសុ ី ចូលរមួ
កនុងការរបកួតរបខជងប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងអនកតាំណាងរាស្រសតខ្ងមុែ។ 

 
ជាញឹកញាប ់គ.ជ.ប ឧទា រណ៍ បោក អុមឹ សួសដី របធាន គ.ជ.ប  នានរបស្គសនក៍នុងកចិចរបជុាំមយួ បៅ

ថ្ថៃទី៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ ថា បទាោះបីពុាំានវតតានគណបកសរបឆ្ាំងចូលរមួការប ោះបឆ្ន តថាន កជ់ាតិឆ្ន ាំ២០១៣ ក៏



   

 

បោយកក៏ារប ោះបឆ្ន តនឹងរបរពឹតតិបៅជាធមមត។ ការប ា្ ញជាំ រមនិខ្វ យែវល់ពីវតតាន ឬកងវល់របស់គណបកស
ជាំទាស់ ឬបចញមុែការពារគណបកសកានអ់ាំណាច ខតងរតូវ នប ា្ ញជាស្គធារណបោយ គណៈកាម ធិការជាតិ
បរៀបចាំការប ោះបឆ្ន តបនោះ ខដលជាំរញុឱ្យគណបកសជាំទាស់កានខ់តមនិទុកចិតតបលើស្គថ បន័ឯករាជយខដលានភារៈបរៀបចាំ
ការប ោះបឆ្ន តជាតិមយួបនោះ។  

គណបកស សម រងសុ ី នងិគណបកសសិទធិមនុសស ធាល បទ់ាមទារបសនើសុាំឱ្យានការផ្លល ស់បដូរសាសភាព ដកឹនាំ    
គ.ជ.ប ថមី បដើមបបី ា្ ញពីតាល ភាព និងយុតតិធមប៌ៅកនុងការបរៀបចាំការប ោះបឆ្ន តជាតិ ឆ្ន ាំ២០១៣ ខ្ងមុែ។ ការទាម
ទារឱ្យានកាំខណទរមងក់ារប ោះបឆ្ន ត និងការផ្លល ស់បដូរសាសភាព គ.ជ.បថម ីានតុលយភាពបៅរគបល់ាំោបថ់ាន ក ់ខដល
ានការខតងតាំងពីគណបកសសាំខ្នប់ៅកនុងរដឋសភា។ កាលពីបពលកនលងមកកា៏នការបលើកប ើងបោយស គមន៍
អនតរជាតជិាបរចើន។   

បទាោះបីជាានសាំបណើ ជាបរចើនបលើកពីការកាំខណទរមងស់ាសភាព គ.ជ.ប រោឋ ភ ិលរបស់គណបកសរបជា-
ជនកមពុជា រកសួងមហាថ្ផទ និងគណៈរដឋមស្រនតី  នរកាសាសភាព គ.ជ.ប បោយបតូរខត ពីររបូ1 ប ើយោកប់ៅរដឋ
សភា កាលពថី្ថៃទី១១ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១២ របជុាំអនុមត័គ្នាំរទសាសភាពដខដល របស់ គ.ជ.ប បោយានសាជិក
សភារតឹម ៨៧របូ ខដលមកពីគណបកសរបជាជនកមពុជា និងគណបកសសមពន័ធភាពរបស់គណបកសរបជាជនកមពុជា គឺ
គណបកស  វុនសិុនបុិច នងិគណបកសជាតិនិយម ែណៈខដលគណបកសជាំទាស់គឺ គណបកសសមរងសុ ី និង គណបកស
សិទធិមនុសស  នបធវើព ិកាមនិចូលរមួអងររបជុាំបដើមបបី ោះបឆ្ន តផតល់បសចកតីទុកចិតតដល់សាសភាព គ.ជ.ប អាណតតិថមី
បនោះបទកប៏ោយ។  

 
គណបកសបផសងបទៀតខដលរមួបញ្ចូ លគ្នន សរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣ បនោះរតូវ

 នបគរបកាសឱ្យដឹងថាគឺគណបកសជាតនិិយម និងគណបកស វ ើនសិុនបុិច បៅបរកាមគណបកស  វុនសិុនបុិចខតមយួ។ 
ទាាំងបនោះអាចនឹងនាំឱ្យានការរបកួតរបខជងកានខ់តខ្ល ាំង និងភាពរបឈមមយួចាំបពាោះគណបកសរបជាជនកមពុជា ខដល
បចចុបបននានសបមលងបលើសលុប រពមទាាំងគណបកសជាំទាស់បចចុបបននខដលអាចនឹង តប់ងស់បមលងបឆ្ន តសរាបគ់ណ
បកសថមរីបស់ពួកបគ។ បបើបទាោះជាានការប៉ាុនប៉ាងរមួបញ្ចូ លនូវគណបកសទាាំងពីរបនោះ ្នបៅរកការប ោះបឆ្ន តបរជើស
បរ ើសរកុមរបឹកាឃុាំស ា្ ត ់នបរាជយ័ បោយស្គរខតានជបាល ោះរវាងសបមតចរកុមរពោះនបរាតតម រណឫទធ ិខដលជារបធាន
គណបកសជាតិនិយម និងឯកឧតតម ញឹក ប ុនថ្ឆ ជារបធានគណបកស វ ើនសិុនបុិច។ បទាោះជាោ៉ា ងណា បនទ បព់កីារ
ប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុាំ-ស ា្ តម់ក អគរបលខ្ធិការគណបកសជាតិនិយម  នជរមុញឱ្យានការរមួបញ្ចូ ល
គ្នន បោយបជាគជយ័ជាមយួនងឹគណបកស វ ើនសិុនបុិច ែណៈបពលខដលគណបកសជាតិនិយម  នបតូររបធានគណបកស 
និងប ម្ ោះគណបកសបៅជា “គណបកសជាតិនិយម ឬ NP” វញិ។ មយ៉ាងវញិបទៀតសបមតចរកុមរពោះ នបរាតតម រណឫទធិ ក៏
ធាល ប ់នទទួលការបសនើសុាំពីអនកដឹកនាំថមីរបស់គណបកសជាតិនិយមឱ្យឈបព់ាកព់ន័ធជាមយួបរឿងនបោ យផងខដរ។ 
ានការបោទរបកានច់ាំបពាោះសបមតចរកុមរពោះ នបរាតតម រណឫទធ ិ ពីគបរាងបធវើការ្រជាមយួគណបកស សម រងសុ ី និង
គណបកសសិទធិមនុសសបដើមបឱី្យការផ្លល ស់បតូររោឋ ភ ិល។ ទាំបនររបស់គណបកស វ ើនសិុនបុិច គចឺងច់ងសមពន័ធភាពជា-
មយួគណបកសរបជាជនកមពុជា បោយស្គរខតមនិានបគ្នលបៅបដើមបផី្លល ស់បតូររោឋ ភ ិល កប៏៉ាុខនតគណបកសមយួបនោះ     
នឹងកានខ់តានអានុភាពចាំបពាោះការពួតថ្ដគ្នន នបពលអនគត។ ការរមួបញ្ចូ លជាគណបកសខតមយួ ខដល នបកើតាន
                                                      
1
 តមរពោះរាជរកតឹយ របស់រពោះមហាកសរត រពោះករុណា រពោះ ទសបមតចរពោះបរមនថ នបរាតតម សី មុន ីចុោះថ្ថៃទី១៣ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១២  នរតស់ប រ្ ប ់
ខតងតាំងសាសភាព គ.ជ.ប. ចាំនួន ៩ រូប រមួាន៖ ១- បោក អុឹម សួសតី ជារបធាន ២- បោករសី សីុន ជុាំបូ ជាអនុរបធាន ៣- បោក ហាវា៉ាណ សីុវល័ិយ ជា
សាជិក ៤- បោក ាន ស្គទ ិជាសាជិក ៥- បោក ឯម សូផ្លត ជាសាជិក ៦- បោក បស្គម ចន័ទឌណីា ជាសាជិក ៧-បោក ប ៉ា  សុភារទិទ ជាសាជិក ៨- 
បោក សិុន ឌមឹ ជាសាជកិ នងិ៩- បោក បស្គ សុភរ ីជាសាជកិ។ 



   

 

ប ើងបនទ បព់សីបមតចរកុមរពោះ នបរាតតម រណឫទធិ  នរបកាសដាំណឹងជាស្គធារណៈកនុងខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២ ថា ោ
ខលងឋានៈជារបធានគណបកស នបរាតត មរណឫទធិ និងមនិបធវើនបោ យបទៀត។  

ោ៉ា ងណាមញិ លទធផលថ្នការប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុាំ-ស ា្ តន់ឹងជៈឥទធិពលដល់លទធផលថ្នការ
ប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតអាណតតិទ ី ៥ ឆ្ន ាំ២០១៣។ ខផអកបលើលទធផលថ្នការប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសរកុម
របឹកាឃុាំ-ស ា្ ត ់ ចាំបពាោះការប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣ខ្ងមែុបនោះវញិ នឹងមនិានការផ្លល ស់បតូរធាំ
ដុាំ បរៅខតពីគណបកសរបជាជនកមពុជា នងិគណបកសជាំទាស់បនោះបទ។ កនុងករណីខដលគណបកស សម រងសុ ី និងគណ
បកសសិទធិមនុសស នរមួបញ្ចូ លគ្នន របកបបោយបជាគជយ័ ពួកបគអាចទទួល នសបមលងបឆ្ន តបកើនប ើងដល់បៅ ៣០
ភាគរយថ្នសនលឹកបឆ្ន ត ប ើយអាចបកើនប ើងថ្នចាំនួនអាសនៈដល់ ៣៦ អាសនៈ (កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ទទួល ន ២៩ 
អាសនៈ)។ បៅបពលបចចុបបននបនោះគណបកស សម រងសុ ីកានក់ាបច់ាំនួនអាសនៈខត ២៦ អាសនៈ (២២ភាគរយថ្នសនលឹក
បឆ្ន តសរបុ) ប ើយគណបកសសិទធិមនុសស កានក់ាបច់ាំនួន ៣ អាសនៈ (៦ ភាគរយ ថ្នសនលឹកបឆ្ន ត) បៅកនុងសភា។ បៅ
បពលខដល គណបកសសិទធិមនុសស  នបកើនប ើងនូវសបមលងបឆ្ន តសរបុ បៅកនុងការប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុាំ-
ស ា្ តឆ់្ន ាំ២០១២ ដល់បៅ ១០ភាគរយ បបើបរបៀបបធៀបបៅនឹងការប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសត។ បទាោះបជីា
ោ៉ា ងណា គណបកសរបជាជនកមពុជា អាចរកាសនលឹកបឆ្ន តដខដល ប៉ាុខនតអាចនឹង តប់ងអ់ាសនៈែលោះបៅគណបកសដថ្ទ
សរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣ ខដលកនុងបនោះគណបកសរបជាជនកមពុជាអាចនឹងទទួល ន
រតឹម ៨៦អាសនៈ ជាំនួសឱ្យ ៩០អាសនៈខដល នឈនោះបៅកនុងការប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០០៨។   

ផទុយបៅវញិ កនុងករណីខដលគណបកស សម រងសុ ីនិងគណបកសសិទធិមនុសសបរាជយ័កនុងការរបួរមួគ្នន  បនោះគណ
បកសគណបកស សម រងសុ ី អាចនឹង តប់ងអ់ាសនៈសភា បៅឱ្យគណបកសសិទធិមនុសស និងគណបកសរបជាជនកមពុជា   
ែណៈបពលខដលគណបកសសិទធិមនុសសអាចបកើនប ើងនូវសបមលងបឆ្ន តរបខ លជា ៤ភាគរយ បបើបរបៀបបធៀបបៅនឹង
ការប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០០៨ ផងខដរ។ លទធផលថ្នការប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុាំ-
ស ា្ ត ់នប ា្ ញថា គណបកស សម រងសុ ី ន តប់ងស់បមលងបឆ្ន ត។ ចាំនួនអាសនៈរបស់គណបកសសមរងសុ ីនឹងាន
ការថយចុោះបៅឱ្យគណបកសសិទធិមនុសស នងិគណបកសរបជាជនកមពុជា ខដលអាចនឹងទទួល ន ២អាសនៈបខនថមបទៀត 
កនុងគណបកសនិមយួៗបៅបលើអាសនៈខដលានបៅកនុងរដឋសភាបចចុបបនន។ 

គណបកសជាតិនិយម និងគណបកស វ ើនសិុនបុចិ នឹងមនិរ ាំពឹងថាទទួល ននូវការបកើនប ើងធាំដុាំបទបបើបផ្លត តបលើ
លទធផលប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុាំ-ស ា្ ត ់បោយគណបកសទាាំងពីរបនោះអាចរកា នអាសនៈ២ ែណៈខដល
 តប់ងអ់ាសនៈរបស់ែលួនបចចុបបននដល់បៅ២អាសនៈបៅកនុងសភា (អាសនៈរបស់គណបកសទាាំងពីរបនោះាន៤អាសនៈ 
កនុងឆ្ន ាំ២០០៨)។ សបមលងបឆ្ន តរបស់ពួកបគ នថយចុោះគួរឱ្យកតស់ារ ល់បៅកនុងការប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសរកុមរបឹកា
ឃុាំ-ស ា្ ត។់ ោ៉ា ងណាកប៏ោយ ចាំបពាោះការស្គម នទុកជាមុនថ្នទិននផលប ោះបឆ្ន តសរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំង
តាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣ទាាំងបនោះមនិអាចផតល់ជាការទទួលយក ន ោបត់ាំងពគីាំរភូាពថ្នអនកប ោះបឆ្ន តខដលអាចនឹង
ានភាពែុសគ្នន បៅកាំ ុងបពលប ោះបឆ្ន តសភា។ ការោបអ់ារមមណ៍របស់អនកប ោះបឆ្ន តកនុងការប ោះបឆ្ន តឱ្យគណបកស
នបោ យបៅកនុងការដឹកនាំរកុមរបឹកាឃុាំ-ស ា្ តែុ់សពកីារប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសគណបកសជាអនកតាំណាងរាស្រសត។  

លទធផលការប ោះបឆ្ន តសរាបក់ារប ោះបឆ្ន តរពឹទធសភាអាណតតិបរកាយ និងការប ោះបឆ្ន តរកុមរបឹកាថាន ក់
បរកាមជាតិ (រកុមរបឹការាជធានី បែតត រកុង រសុក ែណឌ ) អាចរតូវ នគណនបចញពីសាជិករកុមរបកឹាឃុាំ-ស ា្ ត ់
និងសាជិកសភាតាំណាងឱ្យរបជាពលរដឋខដលជាអងរប ោះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសសាជិករពឹទធសភា។ វនិយ័របស់គណបកស
នបោ យគឺានភាពតឹងរងឹសាំរាបគ់ណបកសនបោ យកនុងរបបទសកមពុជា ប ើយវាអាចរតូវ នបគរ ាំពឹងទុកថា អងរ
ប ោះបឆ្ន តនឹងរតូវ នបធវើប ើងតមបញ្ហជ របស់គណបកស។ បបកខជនឯករាជយ គមឺនិរតូវ នអនុញ្ញតបៅកនុងការប ោះ



   

 

បឆ្ន តបនោះបទ។ ប តុដូបចនោះប ើយ ពឹងខផអកបៅបលើលទធផលប ោះបឆ្ន តរកុមរបឹកាឃុាំស ា្ តឆ់្ន ាំ២០១២ នងិសនមតថ់ា
គណបកសរបជាជនកមពុជាអាចកានក់ាបអ់ាសនៈបៅកនុងសភារបស់ែលួនសរាបឆ់្ន ាំ២០១៣ានចាំនួនថយចុោះ ២អាសនៈ 
ខដលកនុងបនោះថយព ី ៤៦ អាសនៈមក ៤៤អាសនៈ ឬថយមករតឹម ៨០ភាគរយ (បចចុបបននគណបកសរបជាជនកមពុជា
កានក់ាបប់រចើនជាង ៨០ភាគរយ ឬ៤៦អាសនៈ ថ្នចាំនួនអាសនៈរពឹទធសភាសរបុ ៥៧អាសនៈ) ខដលបៅបរកាមការ
រតួតរត និងបនតកានក់ាបប់ោយរបពន័ធគណបកសកានអ់ាំណាចខតមយួ។ គណបកស សម រងសុ ី និង/ឬគណបកសសិទធិ
មនុសសអាចនឹងទទួល នចាំនួនអាសនៈកនុងរពឹទធសភាខដលបកើនប ើងចាំនួន ២អាសនៈ បកើនពី ១១អាសនៈ បៅ ១៣
អាសនៈ (បចចុបបនន គណបកស សម រងសុ ីនងិ/ឬគណបកសសិទធិមនុសសកានក់ានរ់បាណ ១៩ភាគរយ ថ្នចាំនួនអាសនៈ
រពឹទធសភាសរបុ ៥៧អាសនៈ)។ ដូចគ្នន ខដរ ការប ោះបឆ្ន តអសកល កនុងការបរជើសបរ ើសរកុមរបឹការាជធានី បែតត រកងុ
រសុក និងែណឌ  គណបកសរបជាជនកមពុជានឹងអាចទទួល ន ៧៩ភាគរយថ្នអាសនៈថាន កប់រកាមជាតិ ែណៈបពល
ខដលគណបកស សម រងសុ ីនងិគណបកសសិទធិមនុសស នឹងអាចទទួល ន ២១ភាគរយថ្នអាសនៈសរបុរកុមរបឹកាថាន ក់
បរកាមជាតិ។ គណបកសជាតនិិយម ឬ/និងគណបកស វ ើនសិុនបុិចនងឹទទួល នតិចជាង ១ភាគរយថ្នចាំនួនអាសនៈ 
រកុមរបឹកាថាន កប់រកាមជាត។ិ ចាំនួនអាសនៈសរបុសាំរាបអ់ាសនៈរកុមរបឹកាថាន កប់រកាមជាតិ រមួបញ្ចូ លទាាំងរកុមរបឹកា
រាជធាន/ីបែតត រកុង រសុក/ែណឌ  គឺ ៣២៣៥អាសនៈ ។  

សរបុមកវញិ លទធផលប ោះបឆ្ន តខ្ងមុែអាចានការថយចុោះតិចតួចរបស់គណបកសរបជាជនកមពុជាសាំរាប់
អាសនៈរពឹទធសភា រកុមរបឹកាបែតត/រសុក/រាជធានី និងសាជិកសភា រឯីគណបកសសបស្រ រ្ ោះជាតិ (CNRP) ឬគណបកស
សមរងសុ ី នងិគណបកសសិទធមិនុសស(កនុងករណីការរបួរមួគ្នន  នបជាគជយ័មុនការប ោះបឆ្ន ត) នងឹានការបកើនប ើងតិច
តួចចាំននួសាជិកសភា និងរកុមរបឹកាថាន កប់រកាមជាតិ ។ ផទុយបៅវញិ គណបកស វ ើនសិុនបុិច និង/ឬគណបកសជាតិ
និយម   អាចនឹង តប់ងអ់ាសនៈដប៏រចើនរបស់ែលួនសរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបរជើសតាំងតាំណាងរាស្រសតអាណតតិទី ៥។ ប៉ាុខនត
លទធផលសនលឹកបឆ្ន តខ្ងមុែកអ៏ាចខរបរបួលែលោះខថមបទៀត បៅបពលអនកមនិ នប ោះបឆ្ន តបៅឆ្ន ាំ២០១២ និងអនកចុោះ
ប ម្ ោះប ោះបឆ្ន តថមី របាណ ៣ោន ៥ខសន នក ់បចញមកប ោះបឆ្ន តកនុងបនោះជាង ៥០% ខដល តប់ងទ់ឹកចិតតបរឿង
បញ្ហា នបោ យ។ ការប ោះបឆ្ន តខ្ងមុែ អាចបលចបចញខតរកុមគណបកសនបោ យរបកួតរបខជងពីរ បលចបធាល  គឺ
គណបកសរបជាជនកមពុជា នងិគណបកសជាំទាស់ គណបកសសបស្រ រ្ ោះជាតិ។ បរោិកាស និងដាំបណើ រការប ោះបឆ្ន ត អាច
បៅបនតានបញ្ហា មនិទានប់សរ ី យុតតិធម ៌ នងិតាល ភាពបពញបលញដខដល។ ភាពបជឿជាក ់ នងិនីតយនុកូលភាពថ្នលទធ
ផលប ោះបឆ្ន តបលើកបនោះ កន៏ឹងធាល កចុ់ោះោ៉ា ងខ្ល ាំង បោយស្គរគ្នម នការចូលរមួបពញបលញ ពគីណបកសជាំទាស់កនុងការ
បរៀបចាំ និងរតួតពនិិតយការបរជើសបរ ើសសាសភាព គ.ជ.ប រគបល់ាំោបថ់ាន ក ់ បមដឹកនាំគណបកសជាំទាស់មនិអាចឈរ
ប ម្ ោះប ោះបឆ្ន ត និងដឹកនាំគ្នាំរទគណបកសែលួនកនុងការរបកួតរបខជងប ោះបឆ្ន តបនោះផ្លទ ល់បៅកនុងរបបទស នបទ៕ 

 

 
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបសខុ់ម្ហ្វ្រវល គឺជយួបប ក្ើតបរយិាកាសគរួជាទើបពញចិតដ និ្មានពត័ម៌ានរគបរ់ាន ់ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន ំប ើ រការប ោះបនោ ត
បោយបសរ ើ និ្យុតតធិម្ ៌ តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទលួ ននូវរកបខ ័ឌ ចាបស់ម្រម្យ, ការអបរ់បំ ើម្បើផដលព់ត័៌មាន ល់អោកប ោះ
បនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប ក្តការ ៍របសព់កួបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពមិ្នរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដល់នូវរ យការ ៍អប ក្តយា៉ា ្ទូលំ
ទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការប ោះបនោ តម្យួហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្មិ្នរបកាន់បកសពកួ ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថ
នយ័ម្ន ំណាកក់ាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអបរ់ ំ និ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្
កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្ ំ់ប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប ក្ើននូវគ បន-
យយភាព (ការទទលួខុសរតូវ) របសម់្្នដើជាបប់នោ ត រពម្ទំ្ ផដលនូ់វរ យការ ៍អប ក្តយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នបរ់រ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការ
វាយតម្ម្លម្យួហ្វ លមិ្នលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពកួបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដនក៍ារងាររបសម់្្នដើជាបប់នោ ត។ 


