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ភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី០  ែខេមស ឆ� ២ំ០១៣ 

 

ករេ្រតៀម យា៉តសមារបសម៉ណបរៀសនតយនបាបយបាេំមរករសមរប់្រេេបា 

តាយ្ាំយាងា�ប�្ នកតិ�៥ 
 

គណបក្សេេយាបកមសបំ�សែំន់សដបសានអបំនៈ ឃ ំ សិងរ�បភយសខិឃខំពំង្ងប ងឹ ញគណបក្ 

សិងបេងៈសបកមសភពេេបាសេេយា សិងេរៀបចំែផសករាអទទសសបង សិងប�� ីេបក�ជស រមួទងំងកបំនប ញេបក�ជស

ាាករ�មសសងី សងិបេងៈឃកមសវធិីសេេយាាកែំបងងមាួចំសួស េម្ចីចនរមួំបកួឃករេយរេឆ� ឃេំជបេងំឃំឹង

សបងឆ� ២ំ០១៣។ 
 

គិឃមកនំឆ� ២ំ០១៣េសរ ់សគណបក្សេេយាចសំួស ៥៥ យសបេងៈឃេេង ែនក�អងេារ់សគណបក្

សេេយាចំសសួ ៤២ យសចអរប�� ីេេំកបួងមួៃផហ។  ក�អងចំេឹមគណបក្ទងំបំេសរ ់សែឃគណបក្ំបែរន 

២០% ប៉អេ ាឹ រ ់សករេិនយាច័បំ្បំ សិងេធ�បកមសភពសេេយារបបំខសួស។ គណបក្សេេយាែនេធ�
បកមសភពបំ�សំចចាករផ្ព�ផ្ា សិងករចអរពំងង្បក្េទៀងទឃ ំ គឺ់សែឃគណបក្ំបាជសកមជអា គណបក្

បម រង អ្ ី គណបក្បិទទមិសអប្ គណបក្បេសនង រាឃិ គណបក្រហ�អសបអិសបអិច គណបក្ាឃិសិាម សិងគណបក្ប

មជយសទេម្ីំ បាធិបេឃាេ។ 

ចំសួសគណបក្សេេយាែនចចនរមួក�អងករេយរេឆ� ឃេំជបេងំឃំឹងសបង គឺ់សករែំបំបបនពីមាួ

ដណឃងិ សិង់សករថាចអរចំសួសគណបក្ចចនរមួេេដណឃងិបចតអប្ស�េសរ។ គួរប�� កថំ េេក�អងឆ� ១ំ៩៩៣់សគណ

បក្សេេយាចចនរមួំបកឃួំបែជងចំសួស២០ ឆ� ១ំ៩៩៨់សចំសួស៣៩ ឆ� ២ំ០០៣់សចំសួស២៣ សិងក�អងឆ� ២ំ០០៨

់សចំសួស១១។ បំ់បកំរេយរេឆ� ឃេំជបេងំឃំឹងសបងដណឃងិទី៥�ងមអខេសរ គណបក្សេេយាែនចចន

រមួំបកួឃំបែជងស្ង់សចំសសួមសិនំ១០គណបក្ែនឃិចាងករេយរេឆ� ឃក�អងឆ� ២ំ០០៨ សិងករេយរេឆ� ឃេំជប

េរ បំកកមំប្ក្នអ/ំបនៈ ឃកំ�អងឆ� ២ំ០១២កសសងេទេសរ។ មចនេរឃអចំបងមាួែនាំំ េករចចនរមួ់សករថាចអរាង

ករេយរេឆ� ឃមអសកេុំ៏រែឃករវវិឃងសច៍អងេំកាៃសគណបក្សេេយាមាួចំសួសែនែស បចំចនរមួេយរេឆ� ឃាេពន

កសសងមកយសបំេរចចិឃងរបួរមួម� ។ កររបួរមួម� យសេធ�ំេគណបក្បម រង អ្ ី គណបក្បិទទិមសអប្ សិងគណ្ាឃសិាិម 

(ឃីឃគណបក្សេឃងម រណឫទទិ) ស្ងមសិចចនរមួងកេំបក�ជសំបកួឃំបែជងក�អងករេយរេឆ� ឃេំជបេងំឃំឹងសបងសីឃិ
កនទី៥�ងមអខេសរេទ េំ៏រថ ពួកេគស្ងឈរេឈស រក�អងប�� ីេបក�ជសឃំឹងសបងរមួម�  ចចាគណបក្បម រង អ្ ីសិង

គណបក្បិទទមិសអប្ស្ងឈរេឈស រក�អងប�� ីេបក�ជសឃំឹ ងសបងរបបំគណបក្បេសនង រាឃិ។ ចំែណកឯគណបក្

ាឃិសិាមវញិស្ងឈរេឈស រក�អងប�� ីេបក�ជសឃំឹ ងសបងរបបំគណបក្រហ�អសបអិសបអចិ។  

0 Tករបិក្របបំខអមែសរ�នយសរកេនញថ គណបក្សេេយាែនស្ងចចនរមួំបកួឃំបែជងក�អងករេយរ 

េឆ� ឃ�ងមអខ់ស គណបក្ំបាជសកមជអា គណបក្បេសនង រាឃិ គណបក្រ�ហ៊សបអិសបអិច  គណបក្សែរណរ�

ំបាធិបេឃាេ គណបក្បមជយសទេម្ីំ បាធិបេឃាេ សងិគណបក្ែខសរឈបំំ ក។ 
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្សនៈវស

ស័
យ៖យេដ ម្បី ឱ្
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័
ន
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Vision:  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
 



 2 

 

ាមាួម� េសរ គណបក្សេេយាមាួចសំួសេទៀឃែនែស បយំសចចនរមួក�អងករេយរេឆ� ឃឆ� ២ំ០០៨ សងិឆ� ំ

២០១២កសសងេទថសីី េេមសិទសបំេំមចថចចនរមួ ឬយសបេំមចថមសិចចនរមួក�អងករេយរេឆ� ឃ�ងមអខេសរ។ គណ

បក្ចនាំបាធិបេឃាេយសប�� កថំ ខសួសរពំង្ស្ងចចនរមួ ប៉អែសងមសិទសបំំេរចាផសចវករេេេេា។ េងាែេកគណ

បក្ែខសរសែរណារ� គណបក្ំបាធិបេឃាេែខសរ សងិគណបក្បងងមាអឃងិធមមយសប�� កជំំររថខសួសមសិចចនរមួេទ។ 

ទកទំងេទស្ងបកមសភពរបបំគណបក្សេេយាេំឃបមបំ់បកំរចចនរមួករេយរេឆ� ឃ ែនស្ងឈសមក

នំេេៃថ�ទី២៨ ែខកកៈងាេពន�ងមអខេសរ ករបេងៈឃេនញ់សបកមសភពគួរំេរបដំរមសណ៍មាួចសំួសចចា ករ

បអំបងចរេឈស រ ករងករំចបប�ស គណបក្ ផស បំបងចរថ� កំក្ាគំណបក្ ករេធ�វេិសធសកមសនក�សងិការបបំគណបក្ ករ

ចអរេធ�បកមសភពេេេមមចនង� ស ករផស នំបងចររចាបមជយសទគណបក្ សងិករចងបមជយសទភពម� ាេម។  

0គណបក្បំ�សំី ចចា គណបក្ំបាជសកមជអា គណបក្បេសនង រាឃិ សងិគណបក្រ�ហ៊សបអិសបអចិយសចអរ

ពំង្ងប ងឹ ញេេមចនង� ស េរៀបចបំស�ិយឃ  េធ�បកមសភពចបទញ�កេយរេឆ� ឃ ប់ជិក/�កមំំ ទគណបក្េផ្ងី

ំេមកចអរចចនាមាួគណបក្ខសួស សិងបេងៈសករផ្ព�ផ្ាេមនសេេយាគណបក្នំបកមសជស សងិប់ជិក

គណបក្េេេមមចនង� ស។ េងាែេកគណបក្ំបាជសកមជអា់សបកមសភពផ្ព�ផ្ាពីំេមនសេេយា សិង

បមទិទផន ស� ៃាារបបំគណបក្ ឬេមក្ាគំណបក្ខសួសេមរាាំបពយសទផ្ព�ផ្ាេំចសេនបនអប សិងេំបំ យបំ

ធសែសរ� សិងឯកជសាងគណបក្េផ្ងី។ រឯីគណបក្បំ�សំី ចចាគណបក្បេសនង រាឃិ សិងគណបក្រហ�អស

បអិសបអិចដចទទួនយសករេំបំយបំំបពយសទផ្ព�ផ្ាចសំសួែឃ២ ឬ៣ ស សីាវ៍ទិេអប៉អេ ាឹ រ។ 

0គណបក្ំបាជសកមជអាយសប�តបមំួបស�ឃិយឃវសិម�ស របបំខសួស េរាយសងកេំមនករណ៍គសស្រចំសួស 

១១ ចំសអច។ គណបក្េសរួកំចចាសអវឃងេមនសេេយារបំបកមសភពខសរថសី។ ាមាួម� េសរែរគណបក្េសរ

យស សិងកពំអងសអវឃងសេេយាែបបផ្រភ� បរំង� ភយិនកមជអាាមាួំកកមវរីជស សិងឧកញ៉ ែនាំកកម់សកំរឃិ

ជីវភពខជបំងចេំគក�អងបងងម េរា់សសិា� ករសេេយាមំំ ទគណបក្ខសួស។ ករភ� បទំំាកទំំសងបងិឃរមឃួរតងរង�

ភយិនកមជអាសង្ំកកមវរីជស សិងឧកញ៉េសរេមរាាករឧបឃម�របបំពកួេគ សិងធសែសជរ�ភយិនយសផងនំំេឹា

េ៉ងេំចសនំំកកមមសអប្ែន់សជីវភពខ្ឃេំខ្ា កុចចាផងនំឃួាទីនំ�កំបឆងំទងំងាឹែនចអរចចន

បំេរ គណបក្ខសួស។ គណបក្សអវឃងេមនសេេយាេប�កិចតេបរសីិាម សងិទំេសបសីាកមស េងារ�់សករាកចិឃង

ទអកងកឃំចិឃួចេទេនករផងនំេបត សិងបងងម។ ់សករជំរអញឯកជសភវចបសីាកមសៃសបម្ឃងិ សិងធសែសរ� េងាករ

ជួន ឬករនក ំ ែនាំបភពកំេណ សេប�កិចតកមជអាេ៉ងបំ�សំី េ៉ងឃិច ៧% េរាតចចនរមួកឃបំសាភពំកី
ំកបេណង រី ១%ក�អងមាួឆ� ។ំ ទសហ្មស្ងេសរែរ ជរ�ភយិនគណបក្េសរួកំចចាយសសអវឃងគំរចាអទ�សសបងភវិវឌស ៍

សិងទំាកទំំសងជិឃប�ិទទាមាួំបេទបចិស។ េំ៏រគណបក្ំបាជសកមជអារក្ឃាួទីរបបំគណបក្ំគបណង បេំទ

េនស បយសរ� សងិេប�កិចត សិងបេងៈសំយកកំមត ីសងិេបងាា មំំ ទសេេយាំបេទបចិស។ ជំសួបមកវញិគណបក្ំបាជស

កមជអា់សេំបបប�ស ងំក�អងកររក្បសងិបអខ សងិេបរភពែនបសងរន្ំកសែរណជសកមជអាថ ករបជយារបបំគណ

បក្ំបាជសកមជអាបំ់បកំរេយរេឆ� ឃឆ� ២ំ០១៣េសរស្ងជួបួសភិយា េបរភពសេេយាេេំបេទបកមជអា។ 

ករប�� កែំបបេសរគឺបនប ញពីករំពបាយរម�េ៉ង�ស ងំែនរឃទំអកថ ំបពយសទំគបំំ គងកងក ស់ ងំំបងបដំវអធ សងិមសសងី
ឃអ្ករស្ងែនង់សំបបិទទិភព ំបបិសេបគណបក្ំបាជសកមជអាបជយាចំេ៏រករេយរេឆ� ឃ។ 

0គណបក្ំបាជសកមជអាយសបសងបេងៈសំយកេំបៀរវឃ្ឃិចឃួចចំសសួ២០%ៃសំយកែំខបចតអប្ស�ំបែរន ៨០-៩០

អ ស្ របររ�ដេមរកិជចសមសសងីជករ សងិកងក ស់ ងំំបងបដំវអធ េបេធៀបគណបក្បេសនង រាឃិេនកមសវធិីសេេយា
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របបំខសួសបេងៈសររចឃនំេទ២០០%ៃសំយកែំខេ៉ងឃិច ២៥០អ ស្ របររ�ដេមរកិ។ ប៉អែសងគណបក្ំបាជសកមជអា

យសផងនំដទិភពនំករវសិិេេគមចនធសេទវបិយាេរង� រចាបមជយសទរចបវសងេ៉ងេំចសែនមំំ ទវបិយាេប�កិចតនំ

ំបាពនរ�។ 

0គណបក្ំបាជសកមជអាួករំបដំរមសណ៍�ស ងំេទេនាអវជស ាពិេបបករបសងេវស្កា ំ ប៉អែសងកំរឃិៃសករ

េនកទ្កចិឃងេសរ់សំឃ្មែខ្ំបងាសចញំឃិចចាកចស ឬេចរបបំេម្កបចតអប្ស�ៃសគណបក្េសរ។ ក�អងេារែររមួ

់សកចសំបកបបេងៈឃ សងិកចសំបសរេ្កាាករ�មសសងី រហអស ែបស េធ�ករនរាមាួំកកមាអវជសដចំឃអវយសែឃងេងំ

ាេបក�ភពឃំឹងសបង។ 

0ចំែណកគណបក្បេសនង រាឃិ ួកបំនប ញេមនសេេយារបបំគណបក្ខសួសខអបពីគណបក្គណបក្

ំបាជសកមជអា េងាេំបំយបំទប្សវបិយាសេេយាបងងមំបាធិបេឃាេ ែនបងៈឃធំ�សេំទេនករពំងកីបមឃ

ភពរបបំរ� េម្េីធ�ំេំបេបរេេងចំេ៏រេបតកមស សិងផនិឃភពេងាឃំេេងំយកេំបៀវឃ្នំមសសងីជករបអីវនិ កមស

ករេងចំក។ គណបក្បេសនង រាឃិេេែឃបសងករររិគសចំំណអ ចចំបងចំេ៏រគណបក្ំបាជសកមជអាែនកនពីឃីឃ

កន់សបមជយសទភពេ៉ងជិឃប�ិទិទាមាួគណបក្កអមសអាសិបងេវៀឃឹម។ គណបក្េសរួករំបដំរមសណ៍ពំង្ងឃួ

ាទីរ�ក�អងករែាឃៃមសកបិផន សិងករជួា ឧបឃងម�ំយកែំខនំរបំជ។ គណបក្ំបឆងំេសរដចបសងេនកកមសវធិី
សេេយាទកទិំសប�ប ំពមែស សិងេាង ំបេវបសេ៍វៀឃឹម។ ាមាួម� េសរ គណបក្កសំំឹចកបុសងាកេំបបប

េនកមសវធិីសេេយាទកទំសិស្ងករំេឹរំសា ឬេំបំយបំប�ប ជេ ស់ រំយសទំពរវ ិួ រាមាួំបេទបៃថេម្ី
ទកទំញ ត់ បំេឆ� ឃ។ គណបក្ំបាជសកមជអាដចេេរក្ករំបាអទទំ បឆងំេំពពអករនួា េងាេំបំយបំស បយស

េំកមទទិពនាាករ�មសសង ី ប៉អែសងគណបក្ំបឆងំបសងបេងៈឃស បយសំបឆងំំេពពអករនួាឯកជេពីរង� ភយិន សិង

គណបក្។   

0គណបក្រហ�អសបអិសបអិចកយុសេធ�បកមសភពពំង្ងប ងឹ ញេេេមមចនង� សាាេរៀបចំរចាបមជយសទគណបក្

េេងវញិ េំកាពី់សករបំងបបបំងបមាមាួគណបក្ាឃិសិាម (ឃឃីគណបក្សេឃងម រណឫទទ)ិ។ គណបក្េសរ

បសងេំបំយបំកមសវធិីសេេយាទកទំិសេមនសេេយារបបំបងងមសបងសិាម េំកមំពរជ្ការំបបំំពរយទ 

សេឃងម បីរសអ។ គណបក្េសរកេុេបសងកមសវធិសីេេយាក�អងករពំង្ងឃួាទីរបបំំពរមួក្ំឃ សិងំបៃពណីេម

ែបបាសិាម។  

0រឯីគណបក្បមជយសទេម្ីំ បាធិបេឃាេវញិ យសេធ�បកមសភពគួរំេកឃបំ ង់ នំ ក�អងករេរៀបចំេវទិកសែរណា

ក�អងេមនបំណងបំេណរបំឹនាមាួំបាពនរ� សិង�កមំំ ទ េរាកយុសេធ�ករផ្ព�ផ្ាំពីេមនសេេ

យារបបំខសួសេេេមវទិេអFM105។ គណបក្េសរយសជួបករំបឈមក�អងពំងកីករផ្ាេមវទិេអ េងាសរ់សករ

ងំពីដាា ធរ។ គណបក្យសាកចិឃងទអកងកេំនសរសេេយាែនំឃអវបសាំឹ ចរ� សិង�ក់សំឹច ចច

ាបសាចំសសួងងរក្របបំាាករ�មសសងី។ គណបក្កពុងេមឃិរេទៀសទងំគណបក្ំបឆងំផងែរ។  ាមាួម� េសរ

គណបក្កយុសកំពអងាកចឃិងទអកងកកំ�អងករបេងៈឃាប ងឹ ញាអវជសេមសកនវទិងនយា ែន់សេឈស រថ បមជយសទ

ាអវជស។  

0េងាែេកគណបក្មាួចសំួសេទៀឃរមួ់សចចា គណបក្ែខសរសែរណរ� គណបក្ចនាំបាធបិេឃាេ 

គណបក្ំបាធិបេឃាេែខសរ សិងគណបក្បងងមាអឃងធិមម យសេធ�បកមសភពឃិចឃួចបំ់បកំរេយរេឆ� ឃ�ងមអខ។ 
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បកមសភពទងំេារ់សចចា ករចអរជួបបំេណរបំឹនាមាួំបាពនរ� បកមសជស សិង�កមំំ ទេេេមមចន

ង� ស សិងផ្ព�ផ្ាំពីេមនសេេយាគណបក្ខសួស។ 

0ដច់សករែំបំបបនឃិចឃចួ ទកទំងសង្ករេរៀបចំប�� ីេបក�ជសរបបំគណបក្សេេយាបំ់បដំបសា

បភឃំឹងសបងេបេំបបបេធៀបដណឃងមិអសី។ គណបក្ំបាជសដចទញាកមសសងីចចនសិវឃងស៍ចចា ភយិនេខឃង 

ជែសី េម្េីធ�ាេបក�ជសឈរេឈស របំ់បកំរេយរេឆ� ឃេសរ។ 

0េបក�ជសឃំឹ ងសបងទងំេារ ំឃអវយសផងនំលកបនំបកមសជសគណបក្េសរចចនរមួេំជបេរ ប ឬ/សិងេធ�ករ

េយរេឆ� ឃេំជបេរ េបក�ជសេេថ� កមំចនង� ស ខណាេពនែនំកកមថ� កំ្កាថំ� កេំខឃងេប�េបក�ជស េម្ីំ េ់សករសអមយ

ឃានំំពមពីគណាក ស់ ធិករចិៃសសងាគ៍ណបក្។ សអំបែសគណបក្ េ្ក រហអស ែបស គឺេេែឃាេបក�ជសាាក

រ�មសសងីរបបំគណបក្ំបាជសកមជអាបំ់បកំរេយរេឆ� ឃេំជបេងំឃំឹងសបងដណឃងិទ៥ីេសរ សិងបំ់បដំណឃងិ
�ងមអខបសងបាហ បេំទៀឃ។ 

 េងាែេកគណបក្ាសិាមរ�ហ៊សបអិសបអចិវញិកយុសេំឃបម សិងេរៀបចំប�� ីេបក�ជសបំ់បកំរេយរេឆ� ឃ�ង

មអខេសរ។ ំេណ រករៃសករេំជបេរ បេបក�ជស គឺសអវឃងេមេមនករណ៍របបំគណបក្ េងាផងនំបិទទេទំេគណា

កមសករំបឃិបឃងិេខឃងសីមាួី ា�កេប�ប�� ីេឈស រេបក�ជស េរា់សករំបជអំសអមយឃានំំពមេងាគណាកមសធិករ

ចិៃសសងា។៍ េរាបំ់បដំណឃងិេសរ គណបក្់សគំេងប�តច នេបក�ភពាសបងីចចនេទក�អងប�� ីេបក�ជសផសចវករំេយស

េំចស ប៉អែសងពអំទសយំសប�� កពំីចំសួសភគរាេេេេាេទ។ ក�អងរាាេពនចអងេំកាេសរគណបក្យសេងំពរជបអំឃី

េពរបបំំពរបរមរឃសេក� បេមងចំពរជបអំឃី សេឃងម រអណរបសី មកេធ�ាំពរំបែសគណបក្េសរ េរាបេមងចំពរ

ជបអំឃីសង្ំឃអវេយរេឆ� ឃេំជបេងំាេបក�ភពាារ�មសសងីរបបំគណបក្បំ់បកំរេយរេឆ� ឃាេពន�ងមអខេសរ។ 

 គណបក្បេសនង រាឃិែនាគណបក្ំបឆងំធុ ំ ែនេកឃេចញពីកររមួប�តច នម� រតងពីគណបក្បម រង អ្ ី

សិងគណបក្បិទទិមសអប្េេេំកាករេយរេឆ� ឃេំជបេរ បំកកមំប្ក្នអ ំបនៈ ឃកំ�អងឆ� ២ំ០១២កសសងេទថសីី េសរ កយុស

កំពអងែឃេរៀបចបំ�� ីេបក�ជសឃំឹ ងសបងរបបំខសួស ែនគេំ់ងស្ងំឃអវប�តបរំចួនំេេបាហ បពំីប់ជរបបំគណបក្

ក�អងែខេមស�ងមអសេសរ។ ជអំវញិករេរៀបចំប�� ីេបក�ជសេសរ គណបក្េសរយសប�� កថំ ករេំជបេរ បេបក�ជសឃំឹង

សបង គឺ់សភពបសអគសស ញបសងិច។ េបេទរបី់សករេបកចំរនំប់ជកិគណបក្ ែន់សបំណងចងឈំរេឈស រ

ំឃអវងកំ៏ កេេប�បអំឈរាេបក�ជសឃំឹងសបង។ ករេរៀបចំេបក�ជសេមែខ្ សងិសចញំឃកិុំ ឃអវយសសអវឃងែរ។ 

បាហ បពំី�កែនចងឈំរេឈស រយសងកំ៏ កេបអំរចួនំេរា គណាកមសករំបឃបិឃងិេខឃងសមីាួីំឃអវេរៀបចំនំងបេំនខ

េរៀងប�� ីេឈស រេបក�ជសទងំេារ េរាប��ច នមកស� កកំរក ងឹ ន។ េងាសរែឃគណបក្េសរ់សកចេ២គណបក្ 

គឺគណបក្បម រង អ្ ីសងិគណបក្បិទទិមសអប្ នំករបំេរច�ីមាួំឃអវែឃទមទរករឯកភពម�  ចចេសរបាហ បពំីទទួន

យសប�� ីេបក�ជសពីំគបបំ ងឹ េខឃងទងំបំេរា គឺំឃអវបេងៈឃគណាកមសករមាួេម្ីសអមយឃបំេរចេនប�� ីេបក�ជសទងំ

េារ េងាែផងកេនេមនករណ៍ំពមេំពបងឯកភពម� ៃសគណបក្ទងំពីរ។ េបេទរាេ្កបម រង អ្ ី ំឃអវយស

ឃអ្ករផងាហ េទបាបពំសទាមររាាេពនំប់ណ១២ឆ�  ំ ំឃអវយសប�បបបំអព�បិទទិាឃំឹងសបងេងារ�បភ សិង

ំឃអវយសគណាក ស់ ធិករាឃេិរៀបចំករេយរេឆ� ឃ (គ.ជ.ប) បេំមចនអបេឈស រេ្កេចញពីប�� ីេយរេឆ� ឃបំ់បេំំប
ក�អងករេយរេឆ� ឃ�ងមអខកងី ថសីីេសរបស�ិយឃគណបក្បេសនង រាឃិយសបេំមចកមសវធិសីេេយា៧ចណំអ ច សិងេ្ក 

បម រង អ្ ីំឃអវយសេំជបេរ បេងាគណបក្េម្ឈីរាេបក�ភពាាករ�មសសងីបំ់បកំរេយរេឆ� ឃ�ងមអខ។ 
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0ំបបាមាួម� េសរែរ គណបក្បមជយសទេម្ីំ បាធិបេឃាេកយុសប�� កពំីេមនជរំររបបំខសួសថ បំ់បកំរ

េយរេឆ� ឃេំជបេងំឃំឹងសបងឆ� ២ំ០១៣េសរ គណបក្យសេរៀបចំប�� ីេបក�ភពឃំឹ ងសបងរចួនំេរា។ គណ

បក្យសផងនំំឹចេទនំេខឃងចំសួស២ ែន់សរចាបមជយសទរង្់ ំ េធ�ករបេំមចចិឃងេំជបេរ បេបក�ភពេបក�ជស

ឃំឹងសបងេងាខសួសឯង គឺេខឃងេបៀមប សងិយឃំបំង។ ចំែណកឯេខឃងេផ្ងេទៀឃគឺេប�េេង សិងសអមយឃេមរាា

កិចតំបជអំរបបំគណាក ស់ ធិករចិៃសសងារ៍បបំគណបក្។ គណបក្់សគំេងងកបំ�� ីេបក�ជសឃំឹ ងសបងរបបំគណ

បក្ែន់សាអវជសំប់ណ ៧០%។ បំ់បកំរេយរេឆ� ឃេំជបេងំឃំឹងសបងដណឃងិទ៥ីេសរ េ្ក ខម្ 

តបា ែនាំបែសគណបក្ ំឃអវេំជបេងំាេបក�ជសាាករ�មសសងីបំ់បគំណបក្មាួេសរ។ 

0បរអបេបចកងីមក គណបក្សេេយាបំ�សំី  ់សេមនសេេយាបំ�ស ំសងិាអទទសសបងក�អងករក្ាំជ

រង� ភយិនាបេំឆ� ឃខអបីម� ។ គណបក្ំបាជសកមជអាួកំចចាានំេនញ ំពីកមសវធិសីេេយារបបំជរង� ភិ
យនខសួសបចតអប្ស�េេ់សឃភិពេងាេផង ឃាកចិឃងទអកងកចំំេ៏រឯកជសភវចបសីាកមសៃសំទពេបម្ឃងិ សងិធសែស

របបំរ�េម្បីេងៈសករវសិិេេគ សងិភវិវឌសរ៍�ារបបំខសួស។ ប៉អែសងគណបក្ំបឆងំួកាំកចិឃងទអកងកេំនឃួាទី
របបំរ� ំបបិទទិភពករេិនយាធិបេឃាេ (មសសងីជករ) ំេេងំយកែំខ សងិឃិភពៃសប�ប េប�កិចតបងងម េងាឃំ

េេងំយកែំខប្បរ ិ់ នំកមសករសិេេជិក សងិែាឃៃមសកបិផន។ 

0គណបក្ជំទបំយសេប�ំេពសងរេពនករេយរេឆ� ឃ េងាេេងេរឃអផនថ ប�� ីេឈស រេយរេឆ� ឃេេ់ស

ប�ប យឃេំឈស រ�កេយរេឆ� ឃ ករមសិយសចចនរមួរបបំេម្កា ំ េបក�ជសាាករ�មសសងីរបបំេគគឺេ្ក បម រង អ្ ី សិង

ករមសិែកនំៃសករេំជបេរ បមសសងី គ.ជ.ប ំគបនំំងបថំ� ក ំ ែនាំំ េគណបក្េសរដចេធ�ពរិករក�អងករងកំ

ភ� កនំរបេងៈឃករណ៍ សងិ់សគេំ់ងេធ�យឃអកមស។ គ.ជ.ប សិងជរង� ភយិនំឃអវខិឃខំេងរំសាប�ប េសរ េំ៏រថត

ស្ងេធ�ំេបរ៉៏នំនទទផនេយរេឆ� ឃ សិងករទទួនសង នំនទទផនពីបរគមស៍សងរាឃិ។ 

0គណបក្ទងំបំួកំចចារបដំរមសណ៍ក�អងករងកេំបក�ជសាាករ�មសសងីក្ាំជរង� ភយិនាបេំឆ� ឃ 

េបេទរបីករេយរេឆ� ឃេសរេំជបេរ បផហ នំែឃឃំឹងសបងកេុងា។ េបក�ជសាាករ�មសសងីៃសគណបក្បេសនង រាឃិ
(គណបក្ំបឆងំ) មសិដចចចនក�អងករេេបាេយរេឆ� ឃ ែនេសរាកររញំេំបបបេបក�ជសាាករ�មសសងីៃសគណ

បក្ំបាជសកមជអា(គណបក្កសំំឹច) ែនយសកពំអងេធ�ករេេបាសេេយាេ៉ង�ស ងំេងាេំបំយបំំបពយសទ

ផ្ព�ផ្ាេនបនប។ំ េម្បីេងៈសឃសយាៃសករេយរេឆ� ឃ េបក�ជសាាករ�មសសងីៃសគណបក្បំ�សំី គួរចចនរមួករ

ពិភក្េញេងនកមសវធិសីេេយាៃសរង� ភយិនរបបំខសួស។ ំេណ រករបកមសភព សិងករេេបាសេេយារបបំ

គណបក្់សគំ្ ឃម� េ៉ង�ស ងំ ែនដចបរ៉៏នំនំករេយរេឆ� ឃមសិទសំ់ សាអឃងិធមមំ ឃ្មំឃអវ។ គណបក្ំបា

ជសកមជអា (គណបក្កសំំឹ ច) យសេំបំយបំធសែសរ� សិងឯកជសេំចសេនបនប ំចំែណកឯគណបក្េផ្ង់ស

ធសែសឯកជសឃិចឃចួមកពបី់ជិក សិង/ឬថ� កំ្ការំបបំខសួស។ គណបក្ខសរយសបំេរចចិឃងមសិចចនរមួករេយរេឆ� ឃ

េសរគឺេងាសរករខ�រថវកិ េំ៏រថគណបក្ទងំេារំបឈមករយឃបំងថំវកិងកឃំំកនំ ១៥ ្សេរៀនបំ់បំ

ំបកួឃំបែជងក�អងករេយរេឆ� ឃ ំបបិសគណបក្េារទទនួយសបសស្កេឆ� ឃឃចិាង៣% ឬមសិយស០១ដបសាឃំឹ ង

សបង។ ច័បរិំរ�ស វឃអគណបក្សេេយាគួរំឃអវយសបេងៈឃេម្ពីំង្ង សងិមំំ ទបកមសភពគណបក្សេេយា។0  

 

  


