


របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

1 | ទុំព័រ 

មាតិកា 

អក្សរកាត ់................................................................................................................................ 5 

បុព្វក្ថា ................................................................................................................................... 7 

១. សេចក្តីស្តើម ......................................................................................................................... 9 

២. សេចក្តីេសខេប ................................................................................................................... 11 

២.១ ការរក្ស ើញេំខាន់ៗ  ................................................................................................... 11 

២.២ ការស ើក្ស ើខព្ីមជ្ឈដ្ឋា នស្សខៗ .................................................................................... 23 

២.៣ ការវាយតំល ជារមួ....................................................................................................... 26 

៣. បរយិាកាេនសយាបាយ ....................................................................................................... 27 

៣.១ ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់ដ្ឋយឯក្សោភាគីដែ ្ទុយនឹខសេរពី្ហុបក្ស និខការស្វើទុក្េបកុ្សមេញដ្េក្
ចាប ់ែ ់គណបក្សប្បឆខំ ................................................................................................... 28 

៣.២ ការគំរាមក្ំដហខ និខការបំភតិបំភយ័ ................................................................................ 36 

៣.២.១ ការរតឹបនដឹខបណដឹ ខសៅស ើេិទធិសេររីបេ់ប្បជាព្ រែា និខ  ទធិប្បជា្ិបសតយយ ................ 47 

៣.២.២ ការបំភតិបំភយ័ និខក្ិចចអនតរាគមនែ៍ ់អេក្េសខេតការណ៍ ............................................. 51 

៤. ការសោេនាសបាោះសឆេ ត ....................................................................................................... 53 

៤.១. រយៈសព្ មនុការសោេនាសបាោះសឆេ ត ............................................................................. 54 

៤.២. រយៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត្លូវការ .............................................................................. 55 

៤.៣ ការចណំាយហិរញ្ញ វតថុេប្ាបស់ោេនាសបាោះសឆេ ត ............................................................. 58 

៤.៣.១ ការចណំាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត .......................................................... 58 

៤.៣.២ ការចណំាយស ើប្បសភទេាា រៈបរកិាេ រ/សេវាក្មមេប្ាបេ់ក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត ...... 60 

៤.៣.៣ ប្បភព្ចំណាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត ...................................................... 61 

៤.៣.៤ េាេភាព្ចូ រមួការសោេនាសបាោះសឆេ ត ............................................................... 62 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

2 | ទុំព័រ 

៤.៣.៥ េក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត ................................................................................ 63 

៥. ការសប្បើប្បាេ់្នធានរែា និខទីធាល ោធារណៈ .......................................................................... 64 

៦. តួនាទីប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយក្េុខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត ...................................................................... 65 

៦.១ ការរសំោភស ើសោ ការណ៍ដណនា ំនិខប្ក្មេី ្មរ៌បេ់ គ.ជ្.ប ........................................ 66 

៦.២ ក្មមវ ិ្ ី្ ាយរបេ់ទូរទេសនក៍្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត ........................................... 67 

៦.៣ ការសប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយក្េុខទូរទេសនជ៍ាត ិ............................................................... 69 

៦.៣.១ ការ្ាយព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខគណបក្សនសយាបាយ និខខ្លឹមោរ របេ់ោថ នីយទូ៍រទេសន ៍........ 69 

៦.៣.២ ការ្ាយក្មមវ ិ្ ីរបេ់គណបក្សនសយាបាយោមោថ នីយទូ៍រទេសន ៍................................. 71 

៦.៤ អតថបទោរព្ត័ា៌នសៅស ើបណាត ញ្សព្វ្ាយ សគហទំព្រ័ និខសហវេប ុក្ ................................ 74 

៦.៤.១ គណបក្សនសយាបាយ និខចំននួអតថបទោរព្ត័ាន ..................................................... 74 

៦.៤.២ ព្ត័ា៌នស ចធាល យ ឬមនិអាចបញ្ជា ក្ប់្បភព្ ឬ/នខិព្ត័ា៌នដក្លខកាល យ .............................. 76 

៧ .ប្ក្បខ្ណឌ ចាបេ់ប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត និខប្បព្ន័ធសបាោះសឆេ ត ........................................................ 78 

៧.១ ការផ្លល េ់បដូរេំខាន់ៗ លនចាបេ់តីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់...................... 78 

៧.២ អនុោេនដ៍ែ បាន្ដ ់សដ្ឋយខុ្មដ្ហវ  និខេមពន័ធក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះសឆេ ត .................... 81 

៧.៣ បទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ីរបេ់ គ.ជ្.ប .................................................................................... 82 

៨ .ការសប្ជ្ើេសរ ើេេាជ្ិក្គណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តតសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ្.ខ្ប) .......................... 85 

៨.១ ប្ក្បខ្ណឌ ចាបល់នការសប្ជ្ើេសរ ើេ គ្.ខ្ប.......................................................................... 85 

៨.១.១ ការវាយតលមលស ើប្ក្បខ្ណឌ ចាប ់............................................................................... 87 

៨.១.២  ទធ្  លនការេសខេតរបេ់ខុ្មដ្ហវ  ..................................................................... 88 

៨.១.៣ ការវាយតលមលស ើ ទធ្  លនការេសខេតរបេ់ខុ្មដ្ហវ  ............................................... 90 

៨.២ ការសប្ជ្ើេសរ ើេគណក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត(គ .េប).................................... 90 

៨.៣ ការសប្ជ្ើេសរ ើេគណៈក្មមការការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (គក្ប/គក្រ) ................ 91 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

3 | ទុំព័រ 

៩. ការប្គបប់្គខការសបាោះសឆេ ត ................................................................................................... 92 

៩.១ ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ................................................................................................. 92 

៩.១.១ បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី និខការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ..................................................... 94 

៩.២ ការសចញឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើឱ្យការចុោះស ម្ ោះ នខិការសបាោះសឆេ ត ......................... 99 

៩.៣ ការដបខដចក្បណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត ......................................................................... 100 

៩.៤ វធិានការរបេ់ គ.ជ្.ប សែើមបធីានាការសបាោះសឆេ តមយួេប្ាបអ់េក្សបាោះសឆេ តាេ ក្ ់នខិការោក្ បខ
ទឹក្សមម  ុបោខមនិប្ជ្ោះ ..................................................................................................... 101 

៩.៥ ការចុោះស ម្ ោះសបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយ ................................................................... 104 

៩.៦ លថ្ៃសបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (លថ្ៃទ៤ី មថុិ្នា) ..................................................................... 107 

៩.៦.១ ភាព្មនិប្បប្ក្តកី្េុខអ ុំខសព្ សបាោះសឆេ ត ................................................................. 108 

៩.៦.២ ភាព្មនិប្បប្ក្តកី្េុខអ ុំខសព្ រាបេ់នលកឹ្សឆេ ត .......................................................... 110 

១០ .បណតឹ ខ និខែំសណាោះប្ោយទាក្ទ់ខការសបាោះសឆេ ត ................................................................ 111 

១០.១ ការទទួ  នខិការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅក្េុខែំណាក្ក់ា សោេនាសបាោះសឆេ ត .................... 115 

១០.១.១ ការទទួ  នខិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅថាេ ក្គ់ណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត.់.. 115 

១០.១.២ ការទទួ  នខិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខក្េុខែំណាក្ក់ា សោេនាសបាោះសឆេ តសៅ គ្/ខ្ប ..... 118 

១០.១.៣. ការដ្ឋក្ ់ទទួ  នខិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខក្េុខែណំាក្ស់ោេនាសបាោះសឆេ តសៅ គ.ជ្.ប ...... 119 

១០.២ ការទទួ  និខសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ េដីព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតស ើខក្េុខលថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះ និខរាបេ់នលឹក្ 
សឆេ ត ............................................................................................................................... 121 

១០.២.១ ការទទួ  នខិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅគណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់........ 121 

១០.២.២ ទទួ  នខិសដ្ឋោះប្ោយបណតឹ ខសៅ គ្.ខ្ប ............................................................ 123 

១០.២.៣ ការទទួ និខ សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅ គ.ជ្.ប ........................................................ 128 

១០.៣. ការទទួ  នខិការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខអពំ្ីការបិទ្ាយ ទធ្ បឋមសៅ ំុ េង្កេ ត ់........... 130 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

4 | ទុំព័រ 

១០.៣.១ ការទទួ  និខការសដ្ឋោះប្េយបណដឹ ខសៅ គ្.ខ្ប ................................................... 130 

១០.៣.២. ការទទួ  នខិសដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណដឹ ខសៅ គ.ជ្.ប ................................................ 138 

១១. ការស្ទៀខផ្លទ ត ់នខិវភិាគ ទធ្ សបាោះសឆេ ត ......................................................................... 141 

១១.១ ការស្ទៀខផ្លទ ត ់និខភាព្ប្តឹមប្តូវលន ទធ្ សបាោះសឆេ ត ...................................................... 141 

១១.២ វភិាគ ទធ្ សបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់............................................................................. 145 

១២. ការរពំ្ឹខទុក្េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តប្ព្ឹទធេភា និខការសបាោះសឆេ តថាេ ក្ជ់ាតិឆេ ២ំ០១៨ ..................... 153 

១៣. បរយិាកាេសប្កាយការសបាោះសឆេ ត និខការវវិឌ្ឍនន៍សយាបាយ ................................................... 157 

១៣.១ ការវាយតលមលសៅស ើ ទធ្  និខគុណភាព្លនការសបាោះសឆេ ត ............................................ 157 

១៣.១.១. ការយាយីព្ោីថ បន័នីតិបញ្ញតត ិ............................................................................. 162 

១៣.១.២ ការប្ង្កេ បជា ក្េណៈប្ទខប់្ទាយ្ំ នខិសដ្ឋយានការសរៀបចំចាេ់ោេ់សៅស ើអខគការ
េខគមេីុវ ិ អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  និខប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយឯក្រាជ្យ ........................................... 165 

១៣.២ ការស្ទរអំណាចសម ំុ សៅេង្កេ ត ់................................................................................ 180 

១៤. ការចូ រមួ នខិេិទធិសៅសបាោះសឆេ ត ..................................................................................... 183 

១៤.១ អេក្បានសបាោះសឆេ ត នខិអេក្សបាោះសឆេ តដែ ប្តូវបានែក្ហូតេិទធ ិ........................................ 183 

១៤.២ ការចូ រមួរបេ់្េតីក្េុខវេ័ិយនសយាបាយ .................................................................... 186 

១៤.២.២ ក្មមវ ិ្ ីនសយាបាយរបេ់គណបក្ស នខិសបក្េជ្ន្េតី .................................................. 187 

១៤.២.៣ អេក្សបាោះសឆេ ត្េតី ............................................................................................. 188 

១៤.២.៤ ្េតីជាបស់ឆេ ត .................................................................................................. 188 

១៤.៣ យុវជ្ន .................................................................................................................. 189 

១៥. ការ្ត ់កាតអេក្េសខេតការណ៍ និខភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ........................................... 190 

១៥.១ ចំននួលនអេក្េសខេតការណ៍ឯក្រាជ្យដែ បានទទួ ោគ  ់ ................................................ 190 

៥.២ ចំននួលនភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ............................................................................ 193 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

5 | ទុំព័រ 

១៥.៣ ការេហការណ៍ នខិជ្ួយ េប្មួ របេ់ គ.ជ្.ប ក្េុខែំសណើ រការសរៀបចំកាតអេក្េសខេតការណ៍ ... 196 

១៦. ការតេ ូមតិរបេ់េខគមេីុវ ិ និខការចូ រមួជាមយួសោ នសយាបាយទាក្ទ់ខេក្មមភាព្សបាោះសឆេ ត
របេ់ខុ្មដ្ហវ  .................................................................................................................... 197 

១៦.១ ការបណតុ ោះបណាត   ការដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយ និខេក្មមភាព្េសខេតការណ៍របេ់ខុ្មដ្ហវ  .............. 206 

១៦.២ េមមភាព្អបរ់អំេក្សបាោះសឆេ តរបេ់ខុ្មដ្ហវ  ................................................................. 208 

១៧. ប្ព្ឹតតិការណ៍េំខាន់ៗ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តអ់ាណតតិទ៤ី ឆេ ២ំ០១៧
 ......................................................................................................................................... 209 
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ក្ប .េ ប្កុ្មប្បឹក្ា ុំ េង្កេ ត ់
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បុព្វក្ថា 
គណៈក្ាម ្ិការសែើមបកីារសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ី និខយុតតិ្មស៌ៅក្មពុជា (ខុ្មដ្ហវ ) ស ើក្

េទួយ ទធបិ្បជា្ិបសតយយ និខេក្មមភាព្ចូ រមួក្េុខែំសណើ រការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយការក្ោខបណាត ញ 
និខេហការជាមយួេាជិ្ក្ និខអខគការលែគូ។  ទធិប្បជា្ិបសតយយមនិប្ោនដ់តជាការសបាោះសឆេ ត
សនាោះសទ ប ុដនតសេរ ីនិខយុតតិ្មគឺ៌ជា ក្េខ្ណឌ  ចបំាចល់ន ទធិប្បជា្ិបសតយយ។ ខុ្មដ្ហវ សៅដតបនត
ខិ្តខំ្ប្បឹខដប្បខយា ខខាល ខំក្េុខការជំ្រុញការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយ ទធិប្បជា្ិបសតយយ និខពិ្តប្បាក្ែ សឆព ោះ
សៅរក្ការព្ប្ខឹខអភបិា កិ្ចចោមដបបប្បជា្ិបសតយយ។ 

របាយការណ៍េតីពី្ការសបាោះសឆេ ត ុំ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ រមួបញ្ចូ  ទាខំការរក្ស ើញ ការ
វភិាគ ការវាយតលមលជារមួ និខអនុោេន ៍ដែ ចខប្ក្ខក្េុខរបាយការណ៍របេ់ខុ្មដ្ហវ  សហើយនិខ
សេចក្តីដថ្លខការណ៍របេ់បនទបោ់ថ នការណ៍ដែ បានសចញ្ាយជាោធារណៈមុនយុទធនាការ
សោេនាសបាោះសឆេ ត សព្ សបាោះសឆេ ត និខសប្កាយសព្ សបាោះសឆេ តភាល មៗ ក្ែូ៏ចជាការវភិាគអំពី្ ទធ
្ លនការសបាោះសឆេ ត្ខដែរ។ ែូចរបាយការណ៍មុនៗ ការវភិាគ និខអនុោេនដ៍េវខរក្ការជ្ដជ្ក្
ពិ្ភាក្ាជាមុនេតីពី្កំ្ដណទប្មខ ់ និខការស ើក្ក្មពេ់ការសបាោះសឆេ តសៅក្មពុជា ប្បក្បសដ្ឋយសេរ ី និខ
យុតតិ្ម។៌ 

ខុ្មដ្ហវ  ានសាទនភាព្ និខសកាតេរសេើរែ ់បណាត ញក្េុខប្េុក្ េក្មមភាព្អេក្េសខេត
ការណ៍ក្េុខប្េុក្ និខអខគការលែគូដែ ជាអខគការេខគមេីុវ ិរបេ់បនទបោ់ថ នការណ៍ ដែ ជាអេក្ស្វើ
កិ្ចចការសដ្ឋយអេក្េម័ប្គចិតតក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ និខបានស្វើឱ្យ ខុ្មដ្ហវ  និខអខគ
ការសៅក្េុខបនទបោ់ថ នការណ៍ានសបេក្ក្មមការសបាោះសឆេ តែទូ៏ ំទូោយដែ អាចស្វើសៅបាន។ 
ការង្កររបេ់ព្កួ្សគបានរាបប់ញ្ចូ  ទាខំការេសខេតានរយៈសព្ ដវខ និខរយៈសព្ ខ្លី ស ើការង្ករ
េវនក្មមបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត ការោមដ្ឋនយុទធនាការស ើប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយ ការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត
ស ឿន ការេសខេតទាក្ទ់ខពាក្យបណដឹ ខ និខការបសខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍សៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។ បនទប់
ោថ នការណ៍ានបណតុ ំ អខគការចំននួ៤០ ដែ បានចូ រមួចំដណក្ដចក្រដំ ក្ព្ត័ា៌នពី្ការសបាោះ
សឆេ ត ពី្អេក្េសខេតការណ៍លនអខគការេខគមេីុវ ិ និខការបសខេើនការស្វើអនតរាគមន ៍ និខការស្លើយតប
ភាល មៗ សៅនឹខវបិតតិដែ ទាក្ទ់ខនឹខបរយិាកាេលនការសបាោះសឆេ ត។ 

ខុ្មដ្ហវ  និខបនទបោ់ថ នការណ៍បានដ្ឋក្អ់េក្េសខេតការណ៍ចំននួ ១៤,៥៨០នាក្ ់ ប្គបែ់
ណត បជ់ាខ ៨០.៨១ភាគរយលនការយិា ័យសបាោះសឆេ តទាខំមូ  ឬ៨៦ភាគរយលនទីោខំសបាោះសឆេ ត 
ក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្កុ្មប្បឹក្ា ុំ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧។ ខុ្មដ្ហវ បានចូ រមួក្េុខែំសណើ រ
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ការតេ ូមតិ េប្ាបព់្ប្ខឹខប្ក្បខ្ណឌ ចាប ់ និខអបរ់អំេក្សបាោះសឆេ ត ោមរយៈការ្ ិតវសីែអូរជាគំនូរ
ជី្វច  ប្បព្ន័ធព្ត័ា៌នេខគម និខការ្សព្វ្ ាយោមរយៈវទិយុ្ខដែរ។ 

សយើខេូមេដមតខការសកាតេរសេើរសដ្ឋយសេចក្តីសោរព្ ចំសពាោះការខិ្តខំ្ព្ប្ខីក្កិ្ចចេហ
ប្បតិបតតិការរបេ់គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត(គ.ជ្.ប) និខអាជាា ្រពាក្ព់្ន័ធែលទសទៀត
ដែ ទាក្ទ់ខនឹខការសបាោះសឆេ តសៅប្គប ំ់ដ្ឋបថ់ាេ ក្។់ សយើខក្េូ៏មដថ្លខអំណរគុណែ ់អខគភាព្ោរ
ព្ត័ា៌ន គណបក្សនសយាបាយ និខប្កុ្មការង្ករ ក្ែូ៏ចជាអេក្ពាក្ព់្ន័ធែលទសទៀតដែ ទាក្ទ់ខការង្ករ
ការសបាោះសឆេ ត។ ខុ្មដ្ហវ  េូមេដមតខនូវការែឹខគុណយា ខប្ជា សប្ៅ និខសដ្ឋយសោរព្ែ ់លែគូ 
និខាច េ់ជំ្នយួ្ខដែរ។ 

 
គណៈក្ម្មការនាយក្ និងអនក្គ្គបគ់្គងខមុ្ហ្វ្រវល 
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១. យេចក្តីយ្តើម្ 

រយៈសព្  ៤អាណតតិលនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តដ់ែ បានស្វើស ើខក្េុខឆេ ំ
២០០២ ឆេ ២ំ០០៧ ឆេ ២ំ០១២ នខិឆេ ២ំ០១៧។ ការសរៀបចំែំសណើ រការសបាោះសឆេ តបានប្បប្ព្ឹតតសៅោមដបប
 ទធិប្បជា្ិបសតយយ ដែ បាន្តួចស្តើមែំសណើ រការជាសទៀខទាតស់ៅក្េុខប្បសទេក្មពុជា។ ប្បសទេក្មពុជាបាន
អនុវតតជ្ហំានប្បក្បសដ្ឋយចីរភាព្ក្េុខការអនុវតតនក៍្ំដណទប្មខវ់មិជ្ឈការលនការស្វើក្ំដណទប្មខ ំុ់ េង្កេ ត ់ ក្េុខ
ទេវតសរក៍្នលខមក្សនោះ។ 

ក្ំដណទប្មខ ំុ់ េង្កេ ត ់ ប្តូវបានសចញមក្ព្កី្មមវ ិ្ ីដែ សៅថាេីោ។ េីោបានចបស់្តើមសៅឆេ ំ
១៩៩៦ សហើយប្តូវបានអនុវតតជាប្ក្បខ្ណ័ឌ មយួ សែើមបី្ គូរ្គខការ្ត ់មូ ្នេប្ាបគ់សប្ាខសហដ្ឋា រចនាេ
មពន័ធព្ីអេក្្ត ់ជ្នំួយជាសប្ចើន និខរដ្ឋា ភបិា  សែើមបសី្លើយតបសៅនឹខតប្មូវការមូ ដ្ឋា នសៅោមរាជ្ធានីសខ្តត
សោ សៅេថិតសៅក្េុខប្បសទេក្មពុជា។ គួរឱ្យក្តេំ់ោ ់ខ្ណៈប្បព្ន័ធវមិជ្ឈការប្តូវបានសផ្លត តេំខានស់ៅថាេ ក្់
 ំុ េង្កេ ត។់ សបើសប្បៀបស្ៀបសៅនឹខអាណតតិមុនៗ អាណតតលិនវមិជ្ឈការ (២០០២-២០១៧) បានក្តេ់ាគ  ់
ព្ីវឌ្ឍនភាព្ដែ ទាក្ទ់ខសៅនឹខក្ំដណទប្មខវ់មិជ្ឈការ។ ក្េុខអំ ុខសព្  ៣អាណតដិ គឺានការផ្លល េ់បតូរតិច
តួចទាក្ទ់ខនឹខវមិជ្ឈការនសយាបាយ នខិការដបខដចក្នសយាបាយ ការប្តួតព្និិតយ តុ យភាព្ និខគណសនយយ
ភាព្ប្បជា្ិបសតយយ េប្ាបម់្នតីជាបស់ឆេ តជា្លូវការសៅមូ ដ្ឋា ន។ 

ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ គឺជាអាណតតទិី៤ លនការសបាោះសឆេ តសៅមូ 
ដ្ឋា នក្េុខប្បសទេក្មពុជា  ការបង្កា ញរមួបញ្ចូ  ទាខំឳកាេ និខបញ្ជា ប្បឈម េប្ាបនូ់វរា ់ការប្ព្ួយបារមា
ទាខំអេ់។ ជាខសនោះសទៀត ព្កួ្សគបាន្ត ់ឱ្កាេរមួបញ្ចូ ទាខំការេសប្មចបាននូវភាព្រខឹាុ ំ នូវ ទធិប្បជា្ិ
បសតយយសៅមូ ដ្ឋា ន និខការអភវិឌ្ឍនស៍ៅថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិ ោមរយៈការដបខដចក្អំណាច ជាមយួការប្តួតព្ិនិ
តយ និខតុ យភាព្រវាខគណបក្សកានអ់ំណាច នខិគណបក្សប្បឆខំ។ 

ការសបាោះសឆេ តក្េុខលថ្ៃទី៤ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ អាណតតទិី៤ អេក្េសខេតការណ៍ជាសប្ចើនប្តូវបានដ្ឋក្់
ព្ប្ង្កយសៅោមោថ នីយសបាោះសឆេ តក្េុខទូទាខំប្បសទេសែើមបសី្វើការេសខេត និខស្វើការវាយតលមល ថាសតើរា ់អេក្
បានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ប្តូវបានសគ្ត ់ឱ្កាេក្េុខការសប្បើប្បាេ់េិទធិសៅសបាោះសឆេ ត រកី្រាយសៅសបាោះសឆេ ត 
និខចូ រមួសៅសបាោះសឆេ តសដ្ឋយភាព្េាៃ តរ់បេ់ខ្លួនដែរឬសទ? សហើយម្នតីសរៀបចំការសបាោះសឆេ តបានបំសព្ញ
មុខ្ង្កររបេ់ព្ួក្សគឱ្យានប្បេិទធភាព្ ែូចជាការសបាោះសឆេ ត រាបេ់នលកឹ្សឆេ ត និខការគណនា បានសរៀបចំ
សដ្ឋយេនតិវ ិ្ ី និខោម ំដ្ឋប ំ់សដ្ឋយ ប្ព្មទាខំបង្កា ញ ទធ្ សបាោះសឆេ តជាោធារណៈ សៅរា ់ក្ប្មតិ
រាជ្ធាន ីសខ្តត និខថាេ ក្ជ់ាតិដែរឬសទ?។ 

ទិនេនយ័ដែ បានបសខេើតស ើខេប្ាបរ់បាយការណ៍សនោះ គឺដ្ែក្ស ើការអសខេតសដ្ឋយផ្លទ  ់ ការ
េាា េន ៍ ឯក្ោរជាោធារណៈ និខទិនេនយ័ដែ ានប្ោប(់Secondary data)ប្តូវបានសប្ជ្ើេសរ ើេយា ខ
យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ព់្ីការសបាោះពុ្មា្ាយរបេ់អេក្ពាក្ព់្ន័ធជាតិ និខអនតរជាតិ នខិប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយដែ ស្វើការ
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ោមដ្ឋនសមើ ព្ីបរយិាកាេនសយាបាយរបេ់ប្បសទេក្មពុជា។ ប្បភព្ទាខំអេ់ប្តូវបានែក្ប្េខ ់ នខិសយាខ
សៅក្េុខឧបេមពន័ធលនចុខបញ្ចបរ់បាយការណ៍។ របាយការណ៍សនោះបានចបស់្តើមជាមយួសេចក្ដីេសខេបលនការ
រក្ស ើញេំខាន់ៗ ។ ការរក្ស ើញវាអាប្េ័យសៅោមការវាយតលមលលនការវភិាគ និខការវាយតលមលេតីព្ីការសបាោះ
សឆេ ត សដ្ឋយព្ឹខដ្ែក្ស ើវ ិ្ ោី្េត និខបទដ្ឋា នជាតិ នខិអនដរជាតិ ែូចជារែា្មមនុញ្ញ លនប្ព្ោះរាជាណាចប្ក្ក្មពុ
ជា សេចក្តីដថ្លខជាេក្ េតីព្ីេិទធិមនុេសរបេ់អខគការេហប្បជាជាតិ ក្តិកាេញ្ជញ អនតរជាតិ េតីព្ីេិទធិ
ព្ រែា និខេិទធិនសយាបាយ ក្ិចចប្ព្មសប្ព្ៀខទីប្ក្ខុបា រេីេតីព្ីក្មពុជា ចាបេ់តីព្ីការសរៀបចំ នខិការប្បប្ព្ឹតតសៅ
លនគណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត សេចក្តីប្បកាេទីប្ក្ុខបាខក្ក្េតីព្ីការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ីនិខ
យុតតិ្ម ៌ សេចក្តីប្បកាេេតីព្ីការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរនីិខយុតតិ្មល៌នេហភាព្អនតរេភា(IPU) េូចនាក្រ
េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ីនិខយុតតិ្មស៌ៅឌ្ី ី និខសេចក្តីប្បកាេជាេក្ ។ 

ការវាយតលមលប្តូវបានបសខេើតស ើខសែើមបរីក្ ទធ្ ជាវជិ្ាាន និខ/ឬ អវជិ្ាាន សៅស ើក្ោត  ៩យា ខរមួ
ាន៖ ចាបស់បាោះសឆេ ត និខប្ក្បខ្ណ័ឌ ចាប ់ វសិោ្នក្មមចាបស់ ើគណបក្សនសយាបាយ ប្ព្ំដែនលនមណឌ  
សបាោះសឆេ ត និខការដបខដចក្អាេនៈ ភាព្ឯក្រាជ្យ អព្ាប្ក្ឹតភាព្ តាល ភាព្ ជ្ំនាញ នខិេមតថភាព្លនោថ បន័ 
គ.ជ្.ប។ ការចុោះស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត និខបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត សបក្េជ្នគណបក្សនសយាបាយ និខការចុោះ
បញ្ា ីស ម្ ោះ ការស្វើយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ការសបាោះសឆេ ត និខការរាបេ់នលកឹ្សឆេ តក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត 
សហើយនិខែំសណាោះប្ោយវវិាទសបាោះសឆេ ត។ អេក្េសខេតការណ៍ និខការវាយតលមល គមឺនិបានរាបប់ញ្ចូ  ជាការ
ោបំ្ទែ ់គណបក្សនសយាបាយណាមយួស ើយ។ ស ើេព្ីសនោះសទៀត អព្ាប្ក្តឹយភាព្របេ់អេក្េសខេតការណ៍ 
ក្ប៏្តូវបានធានាថាអនុវតតសៅោមសោ ការណ៍្លូវចាប ់ និខសោរព្ោមសោ ការណ៍ដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប 
ដែ ជាក្ោត ចបំាច ់ ជាព្ិសេេសោរព្ប្ក្មេី ្មល៌នអេក្េសខេតការណ៍ ដែ អេក្េសខេតការណ៍មនិដមនជា
េាជ្ិក្ ឬេក្មមជ្នលនគណបក្សនសយាបាយណាមយួ។ 
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២. យេចក្តីេយងេប 
២.១ ការរក្ស ើញេំខាន់ៗ  

ប្ក្បខ្ណឌ ្លូវចាប៖់ ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់បាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ េីប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត
សប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ឆេ ២ំ០១៧ ប្តូវបានរក្ស ើញថា ានភាព្អវជិ្ាានសប្ចើនជាខវជិ្ាាន។ ការ
ផ្លល េ់បដូរដែ ានភាព្វជិ្ាានជាែុំក្ំភនួ ឬភាព្ប្បសេើរជាខមុនរមួានែូចជា៖ ក្ំដណទប្មខប់្បព្ន័ធចុោះបញ្ា ី
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខការសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី ការចតដ់ចខដ្ឋក្ោ់ល ក្េញ្ជញ របេ់គណបក្ស
នសយាបាយសៅោមទោីធារណៈ ការហាមោតស់យាធា ប ូ ិេ ម្នតីរាជ្ការេីុវ ិ អាជាា ្រមូ ដ្ឋា ន និខ
ម្នតីតុោការព្ីការចូ រមួេក្មមភាព្នសយាបាយជាមយួគណបក្សនសយាបាយក្េុខសា ខស្វើការ ឬបំសព្ញភារ
ក្ិចចក្េុខរយៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត ការទទួ ោគ  ់អេក្េសខេតការណ៍ និខភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ
េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត ទាខំអេ់សនោះេុទធដតានដចខចាេ់ោេ់ក្េុខចាបស់បាោះសឆេ ត បទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្  ី
និខានដចខអំព្ីសព្ សវោ ដែ ប្តូវអនុវតតយា ខចាេ់ោេ់ សដ្ឋយគណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ
ត។ ការផ្លល េ់បដូរដែ ានភាព្អវជិ្ាាន្ៃន់្ ៃររមួាន៖ ចាបស់បាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តម់និបានដចខសបើក្ទូ ំ
ទូោយែ ់េក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត និខការរតឹតបតិេិទធិសេរភីាព្ ឬការក្ំណតប់្ព្ំដែនតួចចសខែៀតលន
ការចូ រមួអខគការេខគមេីុវ ិ សៅក្េុខរែូវកា សោេនាសបាោះសឆេ ត និខការរតឹតបតិេិទធិបសញ្ចញមតិរបេ់ព្កួ្
សគ ការកាតប់នថយសព្ លនការែដខាក្បួនសោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយ ដែ ចូ រមួប្បក្ួត
ប្បដជ្ខ ការទុក្ចសនាល ោះប្បសហាខក្េុខចាបដ់ែ អនុញ្ជញ តសអាយម្នតីរាជ្ការ ក្ខក្ាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  សយា្និ 
និខម្នតីតុោការអាច ានេិទធិក្េុខការចូ រមួេក្មមការសោេនាសបាោះសឆេ ត ជាមយួគណបក្សនសយាបាយ
សៅសប្ៅសា ខស្វើការ ឬដ្ឋក្ច់ាបឈ់បេ់ប្ាក្មយួរយៈសព្ លនការសោេនាសបាោះសឆេ ត ដែ ្ត ់ ទធភាព្
សអាយព្ួក្សគចូ រមួសោេនាសបាោះសឆេ ត ចូ រមួោបំ្ទ និខប្បឆខំគណបក្សនសយាបាយែលទសដ្ឋយសេរ។ី 
ប្បព្ន័ធសបាោះសឆេ តេាប្តេុទធ ១០០ភាគរយ សៅដតខ្វោះភាព្ប្តឹមប្តូវលនភាព្ជាតណំាខលនាច េ់សឆេ តក្េុខ
ែំសណើ រការប្បជា្ិបសតយយ និខរបូមនតលនការគណនាេំស ខសឆេ តម្យមភាគខ្ពេ់បំ្ុត បានបសខេើតជាបញ្ជា
ែ ់ភាព្ជាតំណាខលនេំស ខសឆេ ត ក្ែូ៏ចជាមនិស ើក្ទឹក្ចិតតែ ់សបក្េភាព្ចប្មុោះលនគណបក្សនសយាបាយ
ក្េុខប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត។់ មយួវញិសទៀត ចាបស់បាោះសឆេ តសឆេ តសៅដតខ្វោះចសនាល ោះសដ្ឋយមនិទានា់នដចខអំព្កូី្
ោេប្ាបេ់ាេភាព្្េតី និខយុវជ្ន ដែ គួរដតដចខក្ណំតប់ង្កគ បែ់ ់គណបក្សនសយាបាយសអាយក្ំណត ់
យា ខសហាចណាេ់៣០ភាគលនសបក្េជ្នក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយ ដែ ចូ រមួប្បក្តួ
ប្បដជ្ខ នខិានស ខ្សរៀខឆល េ់ ោេ រវាខ្េតីបុរេលនសបក្េជ្នទាខំសនាោះ សែើមបសី ើក្ទឹក្ចតិតែ ់ការចូ រមួរបេ់
្េតីក្េុខវេ័ិយនសយាបាយសអាយបានកានដ់តសប្ចើន។ ភាព្ចប្មូខចប្ាេលនបញ្ញតមិយួចំនួនលនចាបស់បាោះសឆេ ត
លនាប្ោ៧៤ និខាប្ោ១៥៩ ដែ បញ្ញតតិសនោះបានហាមោត ់ឬរតឹតបតិេិទធិ នខិសេរភីាព្របេ់ប្ក្ុមអខគការ
េខគមេីុវ ិសប្ៅរដ្ឋា ភបិា ក្េុខរយៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត ស ើេិទធិជាមូ ដ្ឋា នរបេ់ព្ រែា ក្េុខការ
េំដែខមតិនសយាបាយ  ជាព្សិេេប្ក្ុមអខគការោល សំមើ ការសបាោះសឆេ តដែ េិទធិ និខសេរភីាព្លនការបសញ្ចញ
មតិសនោះ វាព្តិជាានោរៈេំខានខ់ាល ខំក្េុខែំសណើ រការោល សំមើ  នខិេសខេតការណ៍ស ើែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត 
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និខ្ត ់សយាប ់ អនុោេនោ៍ថ បនា ដក្ មែែ ់ចណុំចខ្វោះចខាតនានាដែ ព្ួក្សគរក្ស ើញ។ ការដចខជា
បញ្ញតតិដ្ឋក្ស់ទាេទណឌ ែ ់ប្ក្ុមអេក្េសខេតការណ៍េម័ប្គចតិត និខោថ បន័អខគការដែ ស្វើការមនិដមនសែើមបបី្បាក្់
ចំសណញ ដែ ចូ រមួក្េុខេក្មមភាព្នសយាបាយ ការអភវិឌ្ឈនេ៍ខគម ដែ ជាការផ្លល េ់បដូរមយួអវជិ្ាាន មនិ
ធាល បស់ក្ើតានព្មីុនមក្។ ក្ចិចការសនោះ វាគួរដតជាការស ើក្ទឹក្ចតិតែ ់ព្កួ្សគសែើមបរីមួចំដណក្ក្េុខការដក្ មែ 
និខស្វើសអាយប្បសេើរស ើខលនតាល ភាព្ គណសនយយភាព្ េុប្ក្ឹតយភាព្ និខក្ំដណទប្មខស់្វើសអាយប្បសេើរស ើខ
ទាខំោថ បន័សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត និខគណបក្សនសយាបាយដែ ចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខ។  

បរយិាកាេមនុការសបាោះសឆេ ត៖ បរយិាកាេនសយាបាយមនុការសបាោះសឆេ ត បានជ្ោះឥទធពិ្ យា ខខាល ខំែ ់ការ
សបាោះសឆេ ត ដែ បានបសខេើតនូវបញ្ជា បីេំខាន់ៗ គ៖ឺ ទ១ី ការដក្ដប្បចាបស់ោ នសយាបាយ និខការសប្បើប្បាេ់
ប្បព្ន័ធតុោការសែើមបដី្ឋក្ស់ទាេម្នតី និខថាេ ក្ែ់ឹក្នា ំ នខិការស្វើទុក្បុក្សមេញដ្េក្នសយាបាយស ើគណបក្ស
ប្បឆខំ បខេបញ្ជា ប្បឈមនានាែ ់ែំសណើ រការចុោះស ម្ ោះ និខទទួ ោគ  ់សបក្េភាព្ នខិេាជ្ិក្ល្ទក្េុខរបេ់
គណបក្ស ទី២ បសខេើតនូវភាព្គំរាមក្ំដហខ បំភតិបំភយ័ែ ់េក្មមជ្ន សបក្េជ្ន និខអេក្ោបំ្ទគណបក្សបក្ស
ប្បឆខំ សដ្ឋយសប្បើប្បាេ់សវាហារ ោរនសយាបាយគប្ាមក្ំដហខ ក្ខាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  និខបនតរតឹតបតិឥត
ឈបឈ់រនូវការយាយីែ ់អខគការេខគមេីុវ ិ និខគណបក្សប្បឆខំ ោមរយៈការសប្បើប្បាេ់យនតការលនចាប់
ដែ បានដក្ដប្បសដ្ឋយអតដសនាមត័ិលនគណបក្សកានអ់ណំាច នខិទី៣ ការសប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធតុោការសែើមបសីក្ៀប
េខេត។់   

ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត នខិការសរៀបចបំញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត៖ ក្េុខឆេ ២ំ០១៦ គ.ជ្.ប បានស្វើការចុោះស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ ត និខសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី ដែ បានរពំ្ឹខថា ប្បជាព្ រែាដែ ានអាយុប្គបស់បាោះសឆេ ត
ប្បាណ៩,៦៦៤,២១៦នាក្ ់ និខបានបសខេើតជាបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្ម ី ដែ ានប្បជាព្ រែាដខ្មរបានចុោះ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត នខិានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តប្បាណ៧,៨៥៦,០៣៣នាក្ ់ សេមើប្បាណ 
៨១.៣៨ភាគរយ លនប្បជាព្ រែាដែ ានេិទធិ និខអាយុប្គបស់បាោះសឆេ តេរបុ។ ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត
ោមប្បព្ន័ធថ្មទីំសនើបសនោះ គឺស្វើស ើខសដ្ឋយសប្បើប្បាេ់បសចចក្វជិាា ទំសនើបក្េុខប្បព្ន័ធ្ទុក្ទិនេនយ័សដ្ឋយកុ្ំព្យូទរ័ ដែ 
ាន្ទុក្ នខិស្ទៀខផ្លទ តេុ់ប្ក្ឹតយភាព្លនព្ត័ា៌នអេក្ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ោមរយៈការសប្បើប្បាេ់ទិនេនយ័ជ្ី
វាប្ត (ោេ មប្ក្សៅលែ) របូថ្ត និខការសៅយក្ឯក្ោរសោ េប្ាបចុ់ោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត អតតេញ្ជញ ណប័
ណណ េញ្ជា តិដខ្មរជាសោ ។ ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មីសនោះ បានចំណាយថ្វកិាប្បាណ២៣ោនែុោល រ។ ជា
េរបុានគណបក្សនសយាបាយចំនួន៩ និខអខគការ េាគមសប្ៅរដ្ឋា ភបិា ចំននួ៧ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយ
ភាេ ក្ង់្ករេសខេតការណ៍ នខិអេក្េសខេតការណ៍ស ើែំសណើ រការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ដែ បានប្បប្ព្ឹតតសៅអេ់ រ
យៈសព្ បីដខ្គតក់្េុខឆេ ២ំ០១៦។ ានដតគណបក្សនសយាបាយព្ីរ្ំៗប ុសណាណ ោះ ដែ ាន ទធភាព្ដ្ឋក្់
ព្ប្ង្កយភាេ ក្ង់្កររបេ់ខ្លួនសអាយោមោល សំមើ ែំសណើ រការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តបានប្គប ំុ់ េង្កេ ត ់ដែ ស្វើការ
ចុោះស ម្ ោះរមួានគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ អខគការខុ្មដ្ហវ  និខេមពន័ធក្ំដណ
ទប្មខក់ារសបាោះសឆេ ត បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍របេ់ខ្លួនេរបុចនំួន៩៤៧នាក្ ់ក្េុខ ំុ េង្កេ តច់ំននួ
៩៤៧លន ំុេង្កេ តេ់របុ១,៦៤៦ ំុ េង្កេ តទូ់ទាខំប្បសទេ។ ដ្ែក្ស ើការស្វើេវនក្មមបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត 
ខុ្មដ្ហវ បានរក្ស ើញថា ការ្ ិត និខសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦ ានភាព្ ែប្បសេើរខាល ខំ 
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សបើស្ៀបជាមយួបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តស ើក្មុនៗ សដ្ឋយរក្ស ើញថា ានអប្ោ៨៩.៣ ភារគរយលនប្បជា
ព្ រែាដែ ានអាយុប្គបស់បាោះសឆេ តទាខំអេ់ ដែ បានរេ់សៅក្េុខប្បសទេបានសចញសៅចុោះស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ ត និខានស ម្ ោះ ទនិេនយ័ផ្លទ  ់ខ្លួន ប្តូវបានបញ្ាូ នក្េុខប្បព្ន័ធ្ ទុក្ទនិេនយ័លនបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តសដ្ឋយ
សជាគជ្យ័។ ស ម្ ោះ នខិទនិេនយ័អេក្សបាោះសឆេ តសៅក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ដែ ខុ្មដ្ហវ សប្ជ្ើេសរ ើេជា
េំណាក្លនការស្វើេវនក្មម ប្តូវបានរក្ស ើញថាានភាព្េុប្ក្ឹតយ៩៣.៧ភាគរយ លនព្ត័ា៌នរាបប់ញ្ចូ  ទាខំ
លថ្ៃដខ្ឆេ កំ្ំសណើ ត សភទ នខិស ម្ ោះ។ ការោល សំមើ របេ់ខុ្មដ្ហវ រក្ស ើញអំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តមីយួចំននួ
ទាក្ទ់ិននខឹការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត រមួាន ការមនិេូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ស់ ើនីតិវ ី្ ីលនការដេគនប្ាមលែសអាយ
បានប្តឹមប្តូវ ការស្វេប្បដហេក្េុខការសចញបង្កេ នល់ែសអាយអេក្ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ប ុដនតមនិបានចុោះស ម្ ោះ
មនុេសចូ ក្េុខប្បព្ន័ធ្ ទុក្ទនិេនយ័ និខបញ្ជា រអាក្រ់អ ួលនការបញ្ាូ នទិនេនយ័ ព្ីទីោខំចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តមក្
មជ្ឈមណឌ  ្ទុក្ទនិេនយ័របេ់ គ.ជ្.ប ជាសែើម។ អខគការេខគមេីុវ ិស្វើការង្ករស ើក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះសឆេ ត 
និខគណបក្សនសយាបាយ បានសេេើសអាយ គ.ជ្.ប បទិ្ាយបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តែំបូខសៅោមភមូនិីមយួៗ
សអាយបានមុនការសបាោះសឆេ ត។ គ.ជ្.ប បានដក្ដប្បនីតិវ ិ្ លីនការបិទ្ាយបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តែំបូខ សដ្ឋយ
បានបដនថមសព្ សវោេប្ាបក់ារបិទ្ាយបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តែំបូខសៅោម ំុ េង្កេ ត ់សែើមបសីអាយអេក្ចុោះ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ តបានសៅព្ិនតិយសមើ ព្ត័ា៌នចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តរបេ់ព្ួក្សគ ប ុដនតសោ នសយាបាយសនោះមនិ
ប្តូវបាន្សព្វ្ាយ និខអនុវតតសអាយបានទូ ំទូោយស ើយ។ ានប្បជាព្ រែាដែ បានចុោះស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ តប្បាណដត៣០ភាគរយ លនអេក្បានចុោះស ម្ ោះេរបុប ុសណាណ ោះបានសៅព្ិនតិយសមើ ស ម្ ោះរបេ់ព្ួក្សគ
ដែ បានចុោះ។ ឧបេគគក្ប៏្តូវបានរក្ស ើញដែរ ចំសពាោះការចុោះស ម្ ោះរបេ់ប្ព្ោះេខឃ និខជ្នចំណាក្ប្េុក្ និខ
ានការយិា ័យចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តខ្លោះ ប្តូវបានបសខេើតស ើខេប្ាបដ់តក្ខក្ាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  សដ្ឋយោម ន 
ជ្នេីុវ ិស្សខសទៀត។ ការេសខេតរបេ់ខុ្មដ្ហវ រក្ស ើញថា មនិានអេក្ោម នស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ តឆេ ២ំ០១៦ បានសៅសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តស់ ើយ។ សទាោះជាយា ខណា ានអេក្ប្គប់
អាយុសបាោះសឆេ ត ដតមនិានអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជញ តិដខ្មរជាសប្ចើន មនិបានែឹខអពំ្នីីតិវ ិ្ ីលនការសេេើេំុឯក្
ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើសអាយការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត នខិឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើសអាយ
ការសបាោះសឆេ ត។ ចាបស់បាោះសឆេ ត អនុញ្ញតសអាយានការសប្បើប្បាេ់ឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើសអាយ
ការសបាោះសឆេ ត ប ុដនតបញ្ជា ្សព្វ្ាយអពំ្ីនីតិ្ ិវ ិ្ ីលនការសេេើេំុសនោះ មនិបានទូ ំទូោយ និខានភាព្េមុគោម
ញ។ ក្េុខចំសណាមអេក្ស្លើយេំណួរទាខំអេ់លនការស្វើេវនក្មមបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ខុ្មដ្ហវ រក្ស ើញ ១០
ភាគរយលនអេក្ស្លើយេំណួរ មនិាន នខិមនិទានទ់ទួ បានអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មរ សែើមបចុីោះស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ ត សដ្ឋយោរបញ្ជា ប្បឈមមយួចំននួែូចជា៖ ព្កួ្សគ ំបាក្ដេវខរក្ោក្សពី្ីររបូដែ រេ់សៅអចិល្នត
យ ៍ក្េុខ ំុ េង្កេ ត ់និខានអាយុប្គបស់បាោះសឆេ ត។ វាបានបខេភាព្ ំបាក្ជាសប្ចើនែ ់អេក្សេេើេំុ ក្េុខការយក្
ពាក្យសៅេំុ ឬោេ តដ់េវខរក្សម ំុ ឬសៅេង្កេ តស់ែើមបចុីោះហតថស ខា ខ្ណៈដែ សៅក្េុខរែូវកា សបាោះសឆេ ត 
សម ំុ សៅ េង្កេ ត ់ានភាព្មាញឹក្ខាល ខំក្េុខេក្មមភាព្នសយាបាយរបេ់ព្ួក្សគ ម្នតទីទួ បនទុក្ក្ិចចការសនោះ 
មនិអាចព្នយ ់បក្ប្ោយសអាយង្កយប្េួ យ ់ និខខ្វោះខាតការដណនាសំអាយបានចាេ់ោេ់ែ ់អេក្សេេើ
េំុឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើសអាយការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ ខុ្មដ្ហវ រក្ស ើញថា សៅមុនលថ្ៃសបាោះ
សឆេ ត គ.ជ្.ប បានដចក្ចយ ្ត ់បណ័ណ ព្ត័ា៌នសបាោះសឆេ តែ ់អេក្សបាោះសឆេ តបាន ែប្បសេើរជាខការសបាោះ
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សឆេ តមុនៗ និខានភាគរយខ្ពេ់បំ្ុតសដ្ឋយម្នត ី គ.ជ្.ប និខអាជាា ្រមូ ដ្ឋា ន។ សៅក្េុខសរឿខសនោះដែរ ាន
ការរក្ស ើញថា ានបញ្ជា អវជិ្ាានសៅក្េុខសរឿខ្ត ់បណ័ណ ព្ត័ា៌នសបាោះសឆេ តសនោះ ែូចជាការដចក្ចយបណ័ណ
ព្ត័ា៌នបានបខេបស់ចតនានសយាបាយ និខការសក្ខចំសណញសរឿខនសយាបាយោយ ំក្េុខសរឿខសនោះ ប្បប្ព្ឹតត
សដ្ឋយអាជាា ្រមូ ដ្ឋា ន្ខដែរ។ ការមនិបានព្នយ ់សអាយបានចាេ់ោេ់អំព្ោីរៈេំខាន ់ និខសោ 
បំណខលនបណ័ណ ព្ត័ា៌នសបាោះសឆេ ត បានបសខេើតសៅជាការយ ់ប្ច ំ សដ្ឋយានអេក្សបាោះសឆេ តខ្លោះប្តូវបានសគ
ប្បាបថ់ា សបើោម នបណ័ណ ព្ត័ា៌នសនោះសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ តសទ ព្កួ្សគនឹខមនិអាចអនុញ្ជញ តសអាយសបាោះសឆេ តបានស ើ
យ។    

ការគ្គប់គ្គង និងចាត់ហ្វចងការយបាោះយនន ត   
ការសប្ជ្ើេសរ ើេម្នតសីបាោះសឆេ តរបេ់ គ.ជ្.ប៖ ការបសខេើតគណៈក្មមការសបាោះសឆេ តទាខំថាេ ក្ជ់ាតិ និខថាេ ក្ស់ប្កាម
ជាតិ សែើមបសី្វើការង្ករសប្ជ្ើេសរ ើេម្នតីសបាោះសឆេ ត បានស្វើស ើខប្េបជាមយួបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីលនការសបាោះ
សឆេ ត ំុ េង្កេ ត។់ ការសប្ជ្ើេសរ ើេប្តូវបានរក្ស ើញថា សបក្េជ្នដែ ដ្ឋក្ព់ាក្យានចំនួនតចិតួចសៅោម ំុ 
េង្កេ តន់ីមយួៗ ដែ ស្វើសអាយានការេប្មតិេប្ាខំ មនិេូវានការប្បក្ួតប្បដជ្ខេមតថភាព្ោេ ។ ការ
សប្ជ្ើេសរ ើេមនិេូវដ្ែក្ស ើការប្បក្ួតប្បដជ្ខដេវខរក្អេក្ានេមតថភាព្ ព្ីសប្ពាោះសបក្េជ្នដែ ប្តូវបានសប្ជ្ើេ
សរ ើេជាម្នតីសបាោះសឆេ តាន៧០ភាគរយ គឺជាម្នតីដែ ធាល បស់្វើការព្ីការសបាោះសឆេ តមុនៗ និខមយួចំនួន គឺ
េាជ្ិក្ និខម្នតីេក្មម ឬអេក្ោបំ្ទគណបក្សកានអ់ណំាច។ ក្ា៏នការរក្ស ើញដែរថា ានម្នតីគណៈក្មម
ការសប្ជ្ើេសរ ើេម្នតីសបាោះសឆេ ត ទាខំថាេ ក្ស់ខ្តត និខថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិ មនិេូវេហការ្ត ់ព្ត័ា៌នែ ់អេក្េសខេត
ការណ៍ អពំ្ីែំសណើ រការលនការសប្ជ្ើេសរ ើេ។ ែំសណើ រការលនការសប្ជ្ើេសរ ើេម្នតីការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាប់
េនលឹក្សឆេ ត ប្តូវបានស្វើស ើខប្េបោមបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ី និខានភាព្ប្េសែៀខោេ នខឹការសប្ជ្ើេសរ ើេគណៈ
ក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តសខ្តត និខ ំុ េង្កេ តដ់ែរ។ ការេសខេតរក្ស ើញថា ែំសណើ រការសប្ជ្ើេសរ ើេ គឺាន
ភាព្ប្បសេើរជាខការសប្ជ្ើេសរ ើេេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តស ើក្មុនៗ សហើយគណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេបានអនុវតត
បានប្តឹមប្តូវោមបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់និខ ក្េខ្ណឌ ដែ ក្ំណតស់ដ្ឋយ គ.ជ្
.ប។ ែំសណើ រការសប្ជ្ើេសរ ើេប្តូវបានស្វើស ើខសដ្ឋយសបើក្ចំហ សហើយសបក្េជ្នដែ ជាប ់ នខិប្តូវបានសប្ជ្ើេ
សដ្ឋយយុតតិ្ម ៌ និខប្តមឹប្តូវ្ខដែរ។ ក្េុខសព្ ជាមយួោេ សនោះដែរ ខុ្មដ្ហវ េសខេតស ើញថា ការសប្ជ្ើេសរ ើេ
ម្នតីការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ចំណុចមយួចំននួទាមទារសអាយានការដក្ទប្មខ ់ នខិស្វើសអាយប្បសេើរស ើខ
េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តនាសព្ អនាគត។ ព្ត័ា៌ន នខិការ្សព្វ្ាយព្ត័ា៌ន នខិមស្ាបាយលនការជូ្ន
ែំណឹខអំព្ីការសប្ជ្ើេសរ ើេសៅានក្ប្មតិ និខមនិបានទូ ំទូោយ។ ការសប្ជ្ើេភាគសប្ចើនរក្ស ើញថា សបក្េ
ភាព្ប្បធានការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ តភាគសប្ចើន គឺជាសបក្េជ្នដែ ធាល បស់្វើការង្ករសបាោះសឆេ ត
កា ព្ីសព្ សបាោះសឆេ តក្នលខសៅជាមយួ គ.ជ្.ប។ ព្ួក្សគភាគសប្ចើនជាម្នតីរាជ្ការ នខិអេក្ខ្លោះជាម្នតីេក្មម
របេ់គណបក្សកានអ់ណំាចសៅមូ ដ្ឋា ន ប ុដនតសទាោះជាយា ខណា ែំសណើ រការស្វើសតេដ និខេាា េនា៍នតាល
ភាព្គួរសអាយក្តេំ់ោ ់។  

 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

15 | ទុំព័រ 

ការគ្គប់គ្គងការយបាោះយនន ត  

ការចុោះស ម្ ោះសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត៖ ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តអ់ាណតតទិី០៤ ឆេ ំ
២០១៧សនោះ ានគណបក្សនសយាបាយចំននួ១២ បានចុោះស ម្ ោះ និខប្តូវបានទទួ ោគ  ់ជាសបក្េភាព្ចូ រមួ
ប្បគួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ ត សៅោម ំុេង្កេ តន់ានាទាខំ១,៦៤៦ ំុ េង្កេ ត។់ សនោះជាប្បវតតិោ្េដលនការ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេរែាបា ថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិរបេ់ក្មពុជាែបំូខបខែេ់ ដែ ានគណបក្សស ើព្ីមយួាន ទធ
្ អាចដ្ឋក្ស់បក្េជ្នសអាយចុោះស ម្ ោះសៅប្គប ំុ់ េង្កេ តទូ់ទាខំប្បសទេ។ ជាបញ្ជា ខ្លោះ សយើខបានរក្ស ើញថា 
ការចុោះស ម្ ោះបញ្ា ីសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ានេដខដ់្ឋមនិឯក្ភាព្ោេ ។ ានសបក្េជ្នគណបក្ស
នសយាបាយជាសប្ចើនបានប្បឈមបញ្ជា  ំបាក្ក្េុខការដេវខរក្សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ។ ានក្រណីខ្លោះរក្ស ើញថា 
ានការគំរាមក្ំដហខដ្េក្នសយាបាយសៅស ើសបក្េជ្នគណបក្សនសយាបាយ ជាព្ិសេេសបក្េជ្នដែ ឈរ
ស ម្ ោះសអាយគណបក្សប្បឆខំ។ ានសបក្េជ្នខ្លោះបានែក្ពាក្យវញិ សដ្ឋយោរានការគំរាមក្ំដហខ បំភតិ
បំភយ័ ដ្ឋក្េ់ាព ្ សក្ៀបេខេត ់ សហើយានគណបក្សនសយាបាយខ្លោះក្ជ៏្ួបការ ំបាក្ក្េុខការដេវក្រក្សបក្េជ្ន 
សែើមបដី្ឋក្ប់្ខគបោ់មការក្ណំតល់នចាប ់ សែើមបអីាចចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខបានក្េុខ ំុ េង្កេ ត។់ ានសបក្េជ្ន
ខ្លោះ បានចុោះស ម្ ោះជាសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសអាយគណបក្សមយួសហើយ ប ុដនតប្តូវបានសគ ួខសោម េនាជាថ្េូរ
សហើយបានែក្ពាក្យសចញព្ីគណបក្សដែ ខ្លួនបានចុោះស ម្ ោះជាសបក្េជ្នរចួសហើយ សៅចូ រមួជាមយួគណ
បក្សែលទ្ខដែរ។  

យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត៖ ការេសខេត និខោល សំមើ រក្ស ើញថា ការសោេនាសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេ
ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តប់ានប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយរ ូន និខេនដិវ ិ្ ី នខិោម នអំសព្ើហឹខា្ៃន់្ ៃរ។ គណបក្ស
នសយាបាយដែ បានចុោះស ម្ ោះជាសបក្េភាព្ចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខ បានចូ រមួក្េុខយុទធនាការសោេនាសបាោះ
សឆេ តយា ខេក្មម។ ប ុដនតការរតឹតបតិេិទធ ិនិខសេរភីាព្លនការបសញ្ាញមតិ េំដែខមតិ ោរនសយាបាយ និខការ
សប្បើប្បាេ់ទធីាល ោធារណៈ ការក្ំរតិចំនួនែដខាក្បួនព្យុហយាប្ោមក្សៅប្តឹមព្ីរែខលនរយៈសព្ ទាខំមូ  នខិ
ការអនុញ្ញតសអាយសប្បើប្បាេ់ទីធាល ោធារណៈជាសែើម ប្តូវបានរក្ស ើញ។ ោថ នីយទូ៍រទេសនឯ៍ក្ជ្ន មនិបាន
សោរព្ខាា បខ់្ាួននូវការដណនា ំ និខការអំពាវនាវរបេ់គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត េដីព្ីសោ 
ការណ៍េមភាព្សនាោះសទ។ សបើសយាខោមការវាយតំល របេ់ខុ្មដ្ហវ បានរក្ស ើញថា ប្ក្បខ្ណឌ លនចាប់
ពាក្ព់្ន័ធនខឹការសោេនាសបាោះសឆេ តបានបសខេើចយា ខខ្លីនូវគុណភាព្លនប្បជា្បិសតយយ ដែ ជា ទធ្  
បញ្ញតតិទាខំសនាោះបានរតឹបនដឹខេិទធិ និខសេរភីាព្លនការបសញ្ចញមតិរបេ់គណបក្ស ដែ បានចុោះស ម្ ោះចូ រមួ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ តសនោះ ជាព្ិសេេគណបក្សប្បឆខំ។ បញ្ជា ទាខំសនាោះរមួាន ការអនុវតតនស៍ដ្ឋយ
 សមែៀខស ើរយៈសព្ លនការែដខារក្បួនព្យុហយាប្ោ ដែ អាជាា ្រានេមតថក្ិចចបានអនុញ្ជញ តសអាយគណ
បក្សកានអ់ណំាចានសព្ សវោយូរ និខទីោខំ ែេប្ាបស់ប្បើប្បាេ់ក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ ត ែូចជាការ
ជ្ួបជុ្ំោេ សែើមបេំីដែខមតិជាសែើម។ ានការហាមោតអ់ខគការេខគមេីុវ ិ ក្េុខការេំដែខមតនិសយាបាយ នខិ
ការស្វើការេទខម់តិ ដែ ្ទុយសៅវញិានការអនុញ្ជញ តសអាយម្នតីរាជ្ការោធារណៈ ក្ខក្ាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្
សេលៀក្ពាក្េីុ់វ ិ ម្នតីតុោការ អាចចូ រមួេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តយា ខសេរ ី សដ្ឋយព្ួក្សគបានដ្ឋក្់
ចាបឈ់បេ់ប្ាក្សៅលថ្ៃសោេនាសបាោះសឆេ ត។   
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ហិរញ្ញ វតថុេប្ាបស់ោេនាសបាោះសឆេ ត៖ របាយការណ៍េដីព្ីការចំណាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយ ក្េុខរយៈ
សព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត មនិដែ ប្តូវបានបសញ្ចញ នខិបញ្ាូ នសៅសអាយ គ.ជ្.ប ស ើយ។ ការេសខេតបា ន់
ប្បាណថា ានការសប្បើប្បាេ់្នធានក្ប្មតិខុ្េោេ ខាល ខំរវាខគណបក្សនសយាបាយ ជាព្ិសេេគណបក្ស្ំៗ 
ស្ៀបនឹខគណបក្សដែ សទើបបសខេើតថ្មី ឬគណបក្សមនិេូវានការោបំ្ទ ឬនិខគណបក្សកានអ់ំណាចជាសែើម។ 
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ប្តូវបានរក្ស ើញសដ្ឋយការបា នប់្បាណោមដបបវទិាោ្េតថា បានចំណាយ
្នធានែស៏ប្ចើន ជាព្ិសេេគឺមូ និ្ិដែ ប្តូវបាន្ត ់សៅសអាយោមសខ្តត ប្ក្ុខប្េុក្ខ្ណឌ   ំុ េង្កេ តជ់ា
សែើម ខ្ណៈដែ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ប្តូវបានរក្ស ើញថា ការចំណាយភាគសប្ចើន គឺបានមក្ព្ីវភិាគទាន
របេ់សបក្េជ្ន និខេាជ្ិក្ឈរស ម្ ោះ។ ការចយវាយក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ ត មនិសេមើភាព្ោេ រវាខគណ
បក្សនសយាបាយចូ រមួប្បក្តួប្បដជ្ខ អាចានឥទធិព្ មនិ ែែ ់គុណភាព្លនការសបាោះសឆេ ត។ អវតតានបទ
បញ្ញតតិក្េុខចាប ់ ការខ្វោះយនតការតាល ភាព្ និខគណសនយយភាព្លនហិរញ្ញ វតថុក្េុខសនាោះរមួានក្ណំតប់្ោ ឬ
គណសនយយចំណាយ និខចណូំ របេ់គណបក្សនសយាបាយ បានបសខេើតជាបញ្ជា ្ៃន់្ ៃរពាក្ព់្ន័ធែ ់ការសប្បើ
ប្បាេ់្នធានរែាមនិប្តមឹប្តូវ និខជ្ោះឥទធិព្ ែ ់ការេសប្មចចិតតរបេ់អេក្សបាោះសឆេ ត្ខដែរ។ សបើោម នការ
បង្កា ញសអាយសព្ញស ញជាោធារណៈនូវរបាយការណ៍ចំណាយ ចណូំ នានារបេ់គណបក្សនសយាបាយ
ក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត ប្បាក្ែណាេ់វាព្ិតជាានការពាក្ព់្ន័ធនខឹការសប្បើប្បាេ់្នធានរែាមនិ
ប្តឹមប្តូវ សហើយវាព្ិតជាមនិយុតតិ្មស៌ ើយេប្ាបគ់ណបក្សមនិេូវេមបូរ្នធានេប្ាបច់ំណាយ។ គ.ជ្.ប 
គួរដតានអំណាច ឬេមតថក្ិចចក្េុខការទាមទារតប្មូវជាកាតព្វក្ិចចែ ់គណបក្សនសយាបាយ ដែ ចូ រមួ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខ ប្តូវដតបង្កា ញសដ្ឋយចំហនូវរបាយការណ៍ចណូំ  និខចំណាយរបេ់ខ្លួនជាោធារណៈ។   

ប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ ាយ៖ ការោល សំមើ បានរក្ស ើញ នខិេនេដិ្ឋា នថា គ.ជ្.ប ហាក្ប់ានអនុវតតានប្បេិទធភាព្តិច
តូចសៅស ើយពាក្ព់្ន័ធនខឹការអនុវតតនប៍ទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីលនការសោេនាសបាោះសឆេ ត ពាក្ព់្ន័ធនខឹបញ្ជា ការសប្បើ
ប្បាេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយ និខការសប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយរបេ់រែា និខឯក្ជ្នជា
សែើម។ សោ ការណ៍េមភាព្ដែ ានដចខក្េុខសេចក្តីដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប ានការសោរព្តិចតួចបំ្ុតព្ី
ោថ នីយទូ៍រទេសនឯ៍ក្ជ្នដែ សគសមើ ស ើញថា ព្ួក្សគាននិនាេ ការរណបគណបក្សកានអ់ំណាច។ ព្ួក្សគ
បានបិទមនិសអាយានការជ្ ួសា ខ្ាយសោេនា ែ ់គណបក្សនសយាបាយ ប ុដនតក្េុខក្មមវ ិ្ ីព្ត័ា៌នប្បចំ
លថ្ៃព្ួក្សគបានរសំ ចក្េុខាតកិារព្ត័ា៌នជ្ួយ សោេនាសបាោះសឆេ តសអាយគណបក្សកានអ់ំណាច នខិវាយ
ប្បហារគណបក្សែលទ ាននយ័ថា ក្េុខាតិកាព្ត័ា៌នទាខំអេ់ សយា ខសហាចណាេ់ ាន៤០ភាគរយបាន
បខេបអ់តថនយ័ ឬចរតឹព្ត័ា៌នជាការសោេនាសបាោះសឆេ ត សអាយគណបក្សកានអ់ណំាច ស ើការោល សំមើ 
ទូរទេសនឯ៍ក្ជ្នចនំួន៤ ដែ ានប្បជាប្បិយភាព្ខាល ខំ។ ខុ្មដ្ហវ រក្ស ើថា ប្ក្បខ្ណឌ លនចាប ់ និខវធិាន
ការចាបស់ៅានខ្វោះចសនាល ោះ និខអនុវតតមនិានប្បេិទធភាព្ សែើមបធីានាសអាយការសបាោះសឆេ តមយួប្បប្ព្ឹតតសៅ
សដ្ឋយយុតតិ្ម ៌នខិសេមើភាព្ោេ រវាខគណបក្សនសយាបាយចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ ត។ គណបក្សកាន់
អំណាចានឥទធិព្  ឱ្កាេ និខវោិ ភាព្ខ្ពេ់បំ្ុតក្េុខការសប្បើប្បាេ់ទូរទេសន ៍ និខវទិយុឯក្ជ្ន ក្េុខការ
ជ្ួយ សោេនាសោ នសយាបាយ និខោរនសយាបាយោបំ្ទ និខប្បឆខំគណបក្សែលទ សបើស្ៀបជាមយួគណ
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បក្សែលទ។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បានព្ខឹដ្ែក្យា ខខាល ខំសៅស ើការ្សព្វ្ាយការសោេនារបេ់ខ្លួន ោម 
រយៈបណាដ ញទំនាក្ទ់នំខេខគម ជាព្ិសេេទំព្រ័សហវេប កុ្។    

លថ្ៃសបាោះសឆេ ត៖ ការេសខេត និខោល សំមើ  អំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីសៅក្េុខែំសណើ រការលនលថ្ៃសបាោះសឆេ ត រក្ស ើញថា 
ែំសណើ រការប្បប្ព្ឹតតសៅលនការសបាោះសឆេ ត ានភាព្ប្បសេើរជាខការសបាោះសឆេ តមុនៗ។ សទាោះជាយា ខណា ភាព្មនិ
ប្បប្ក្ត៤ីប្បសភទ ដែ ប្តូវរក្ស ើញគឺ ទី១ ការចូ រមួរបេ់ម្នតីរាជ្ការេីុវ ិបានចូ រមួយា ខេក្មមជាមយួ
ការសោេនាសបាោះសឆេ តជាមយួគណបក្សកានអ់ណំាច សដ្ឋយបានរសំោភបំពានបទបញ្ញតតិលនចាប ់ នខិបទ
បញ្ជា នតីិវ ិ្ ី (ាន៧៦៦ ក្រណី) ទ២ី ការរារាខំអេក្េសខេតការណ៍មនិសអាយេសខេតការណ៍ (១៥៣ក្រណី) ទី
៣ ការបំភតិបំភយ័ ឬគរំាមក្ដំហខ/ហឹខា (ាន៨៤ ក្រណី) និខទ៤ី ការចូ រមួរបេ់ក្ខក្ាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្
សដ្ឋយពាក្ឯ់ក្េណាា នក្េុខអ ុំខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត (ាន២៩ក្រណី)។ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត
ប្បក្បសដ្ឋយយុតតិ្មស៌ៅសព្ អនាគត ការអនុវតតនា៍ប្ោ៧៥លនចាបស់បាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ ប្តូវដតអនុវតតសអា
យានប្បេិទធភាព្ នខិតឹខដតខបំ្ុត សែើមបធីានាឯក្រាជ្យភាព្លនក្ខក្ាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  ម្នតីរាជ្ការោធារ
ណៈ ម្នតីតុោការ និខប្តូវហាមោតព់្កួ្សគចំសពាោះការសប្បើប្បាេ់ភាោ ោរនសយាបាយប្បឆខំ ឬោបំ្ទគណ
បក្សនសយាបាយ និខសបក្េជ្នឈរសបាោះសឆេ ត។ ប្ក្ុមមនុេសទាខំអេ់ខាខស ើ ចបំាចប់្តូវដតហាមោត ់
ព្ីសប្ពាោះព្ួក្សគសែើរតួនាទីេំខានស់ ើក្ិចចការង្កររក្ាេនតិេុខ្សបាោះសឆេ ត និខប្តូវដតឯក្រាជ្យប្គបែ់ំសណើ រការ និខ
ែំណាក្ក់ា លនការសបាោះសឆេ ត។  

ខុ្មដ្ហវ  េហការជាមយួអខគការេខគមេីុវ ិនានាក្េុខប្បសទេ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេត
ការណ៍ចំនួន១៤,៥៨៩នាក្ ់ ក្េុខសនាោះាន ៦,១៥៣នាក្ជ់ា្េតី សែើមបសី្វើការេសខេត និខោល សំមើ សៅក្េុខលថ្ៃ
សបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ក្េុខទីោខំការយិា ័យសបាោះសឆេ តប្បាណ ៩.៨៨៩ទោីខំ (សេមើនឹខ៨៦ភាគ
រយ) លនទីោខំការយិា ័យសបាោះសឆេ តេរបុ ១១,៧៨១ ឬសេមើនឹខ៨០.៨១ភាគរយ លនការយិា ័យសបាោះសឆេ ត
េរបុ)។ ការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ ភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ ប្តូវបានរក្ស ើញរមួាន៖ សៅលថ្ៃេ ាន
ភាព្មនិប្បប្ក្តចីំនួន០៦ក្រណីបានសក្ើតស ើខ លថ្ៃសបាោះសឆេ តានចំននួ២,២៧៦ក្រណី និខសព្ រាបា់នចនំួន
៧៦៨ក្រណីបានសក្ើតស ើខ។  ានភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតស ើខសៅក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ តចំនួន១,៦៥៧
ក្រណី ឬសេមើនឹខ៩ភាគរយលនការណីភាព្មនិប្បប្ក្តីេរបុលនការយិា ័យ ដែ ខុ្មដ្ហវ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយ
អេក្េសខេតការណ៍។ ការយិា ័យសបាោះសឆេ តេរបុេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់
េប្ាបអ់ាណតតិទ០ី៤ ឆេ ២ំ០១៧សនោះ ានចំនួន២២,១៤៨ការយិា ័យ។ ភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ ដែ សក្ើត
ស ើខញឹក្ញយ និខសប្ចើនជាខសគដែ បានបសខេើតជាឧបេគគែ ់ការសៅចូ រមួសបាោះសឆេ ត រមួាន៖ (១) ការ
ខ្វោះឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើការសបាោះសឆេ ត (២) ខ្វោះខាតបណ័ណ ព្ត័ា៌នសបាោះសឆេ ត ដែ ស្វើសអាយអេក្
សបាោះសឆេ តព្ិបាក្ដេវខរក្ស ម្ ោះ ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត (៣) ការេរេរព្ត័ា៌នែូចជាស ម្ ោះមនិប្តមឹប្តូវជា
សែើម និខ(៤) ការបាតស់ ម្ ោះព្ីបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ ក្រណីភាគសប្ចើន គឺពាក្ព់្ន័ធនខឹភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ 
សក្ើតស ើខក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ ត ដែ ក្រណីទាខំសនាោះបណាដ  មក្ព្ីក្ំហុេ ឬបញ្ជា លនការអនុវតតនប៍ទ
បញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តដែ បសខេើតស ើខសដ្ឋយ គ.ជ្.ប។ ភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតានក្េុខរយៈ
សព្ រាបេ់នលឹក្សឆេ តរមួាន៖ ការហាមោតអ់េក្េសខេតការមនិសអាយថ្តរបូ និខវសីែអ ូសៅក្េុខែំសណើ រការរាប់
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េនលឹក្សឆេ ត ការេសប្មចទទ ួោគ  ់ នខិមនិទទួ ោគ  ់េនលឹក្សឆេ តបានការ ឬមនិបានការ សដ្ឋយោម នការ
ប្ព្មប្ពាខជាមយួភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ នខិអេក្េសខេតការណ៍ ការបិទទាវ ររាបេ់នលឹក្សឆេ តសដ្ឋយសហតុ
្ ស្សខៗ ការរាបេ់នលឹក្សឆេ តញាប ់ ឬស ឿនសព្ក្ដែ ស្វើសអាយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្
េសខេតការណ៍ោមមនិទាន ់ តួស ខ្ខុ្េោេ រវាខេនលកឹ្សឆេ តក្េុខហិបសឆេ ត ស្ៀបនខឹចនំួនអេក្សបាោះសឆេ តសឆេ ត
ដែ បានសបាោះសឆេ តក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ការបែិសេ្មនិប្ព្មសអាយទប្មខ ់ទធ្ ប្បចកំារយិា ័យ
ែ ់ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ និខមនិបានបិទសអាយបានប្តឹមប្តូវស ើជ្ញ្ជា ំខ ខាខមុខ្បនាទ បក់ារយិា ័យ
រាប ់ការរខំានក្េុខខ្ណៈក្ពុំ្ខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត និខការហាមោតស់អាយបនតែំសណើ រការរាប ់ប្ព្មទាខំានក្រណី
ការបូក្េរបុេនលឹក្សឆេ តខុ្េជាសែើម។  

ការទទ ួោគ  ់អេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត៖ ែំសណើ រការទទួ ោគ  ់ការេសខេតការណ៍ឯក្រាជ្យ េប្ាបក់ារ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ ស្វើស ើខសដ្ឋយទំ ំទូោយ និខអាចសជ្ឿទុក្ចតិតបា
ន។ ានអខគការ េាគមមនិចណុំោះគណបក្សនសយាបាយចំនួន២១ ដែ ានចំននួេរបុ៧៤,៦៧១នាក្ ់
បានចូ រមួោល សំមើ  នខិេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត។ ោថ បន័អខគការដែ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍
សប្ចើនជាខសគ គឺេហភាព្េហព្ន័ធយុវជ្នក្មពុជា របេ់កូ្នប្បុេសោក្នាយក្រែាម្នតី ហ ុន ដេន ានចំនួន
រហូតែ ់៣១,៤៣១នាក្ ់ អខគការ្េតីេប្ាបេ់នតិភាព្ និខការអភវិឌ្ឈសៅក្មពុជា ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេត
ការណ៍បានចំននួ១៤,៥៨០នាក្។់ គ.ជ្.ប បានទទួ ោគ  ់ភាេ ក្ង់្ករេសខេតការណ៍លនគណបក្សនសយាបាយ
បានប្បាណ១០៥,០៧៦នាក្ ់ ដែ មក្ព្គីណបក្សនសយាបាយចូ រមួប្បក្តួប្បដជ្ខទាខំ១២។ គណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជាបានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយភាេ ក្ង់្កររបេ់ខ្លួនចំននួ៤៤,៦១៤នាក្ ់ ខ្ណៈគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបាន
ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយភាេ ក្ង់្កររបេ់ខ្លួនបានចំននួ៤៣,៥៩៦នាក្។់ សប្ៅព្ីអេក្េសខេតការណ៍ជាតិ និខភាេ ក្ង់្ករគណ
បក្សនសយាបាយ គ.ជ្.ប ក្ប៏ានទទូ ោគ  ់អេក្េសខេតការណ៍អនតរជាតិេរបុចនំួន៣៨៤នាក្ ់ មក្ព្ី៣៤អខគ
ការ/ោថ បន័ ោថ នទូត នខិប្បសទេ្ត ់ជ្ំនួយ។ ការេសខេតស ើការទទួ ោគ  ់ស ើការសេេើេំុជាអេក្េសខេត
ការណ៍ រក្ស ើញថា ានភាព្រ ូនទានស់ព្ សវោ និខានបញ្ជា តិចតចួ។ បញ្ជា បនតចិបនតួចសនាោះរមួាន ការ
បែិសេ្មនិទទួ ោគ  ់របេ់ គ្.ខ្ប រាជ្ធានី សខ្តតខ្លោះ ស ើកាតេសខេតការណ៍ណាដែ មនិបានបំសព្ញ
ព្ត័ា៌នសដ្ឋយផ្លទ  ់លែព្ីអេក្េសខេតការណ៍ដែ បានបសខេើតជាបញ្ជា  ំបាក្មយួចនំួន។ ការេសខេតក្ស៏ ើញ
ានការវវិឌ្ឍនប៍្បសេើរជាខមុនស ើចំណុចមយួចំននួែូចជា មនិតប្មូវសអាយោមខី្លួនចុោះហតថស ខាស ើកាតមុន
ទទួ បានការចុោះហតថស ខា និខសបាោះប្ោព្ីប្បធាន គ្.ខ្ប ការព្នារសព្ បដនថមសែើមបពី្ិនិតយស ើពាក្យសេេើ
េំុ ការដចក្ជូ្នកាតដែ មនិទានប់ំសព្ញសអាយោថ បន័ោមុ ី សដ្ឋយេហការក្ប្មតិខ្ពេ់ព្ី គ.ជ្.ប សដ្ឋយមនិ
ចបំាចប់្តូវ្លខកាត ់គ្.ខ្ប ការ្ត ់សយាប ់ និខការដក្តប្មូវែ ់ក្ំហុេស្សខៗព្ីម្នតីទទួ បនទុក្ មនុនឹខ
បែិសេ្ពាក្យសេេើេំុ។  

បណដឹ ខសបាោះសឆេ ត នខិការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ៖ ការេសខេតស ើបណដឹ ខរក្ស ើញថា យនតការលនការសដ្ឋោះប្ោយ
បណដឹ ខានភាព្ប្បសេើរជាមនុតិចតចួបំ្ុត ប ុដនតបញ្ជា សៅដតានចំសពាោះតាល ភាព្ និខការសជ្ឿខជាក្ព់្ីភាគីពាក្់
ព្ន័ធសរឿខបណដឹ ខ។ ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត សៅថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិហាក្ា់នតាល ភាព្ សបើក្ទូោយ និខ
សជ្ឿជាក្ប់ានសប្ចើន ប ុដនតការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅថាេ ក្ ់ គ.ជ្.ប ស ើញថា ការសបើក្ទូោយ និខតាល ភាព្សៅ
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ានក្ប្មតិ។ សទាោះជាយា ខណាោថ បន័ គ.ជ្.ប ទាខំម ូ បានប្បឹខដប្បខសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយបានព្ាយាម
េប្មបេប្មួ  នខិ្សោះ្ា សជ្ៀេជាខការដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មម។ ការវភិាគសៅស ើបញ្ជា បទបញ្ញតិត លនចាប ់និខបទ
បញ្ជា  និខនីតិវ ិ្  ីក្រ៏ក្ស ើញានបញ្ជា ្ខដែរ។ ក្រណីខ្លោះបានរក្ស ើញថា ានការបែិសេ្ នខិទទួ ពាក្យ
បណដឹ ខ នខិការទទួ សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសដ្ឋយខ្វោះមូ ដ្ឋា ន ឬមូ សហតុេមរមយ នខិមនិេីុេង្កវ ក្ោ់េ ។ ការ
េសខេតក្រ៏ក្ស ើញ្ខដែរ គ្.ខ្ប ខ្លោះបានបែិសេ្មនិរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ោមពាក្យបណដឹ ខសេេើេំុ សបើ
សទាោះជាបណដឹ ខសនាោះប្គប ់ក្េខ្ណឌ ដែ ចាបប់ានតប្មូវយា ខណាក្ដី។ ប្បការ ១១.៣ លនបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ី
េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ ានចសនាល ោះប្បសហាខ និខភាព្មនិចាេ់ោេ់ ែ ់ការបក្ប្ោយ ដែ 
បណាដ  សអាយានការបក្ប្ោយសដ្ឋយការសប្បើប្បាេ់្នាទ នុេិទធិស ើេ ប។់ សែើមបអីាចសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ
សេើ េេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ដែ បានដ្ឋក្ស់ប្កាយប្បកាេ ទធ្ បឋមសដ្ឋយ គ .េប បាន ុោះប្ោដត
បណដឹ ខសនាោះជាបណដឹ ខដែ ានមូ ដ្ឋា នរខឹាជំារមួបណដឹ ខសនាោះ ប្តូវដត្ារភាា បជ់ាមយួបណដឹ ខេដីព្ីភាព្មនិ
ប្បប្ក្តីមយួស្សខដែ ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅលថ្ៃសបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ឬយា ខយូរបំ្ុតប្តមឹសា ខ១១ ក្នលោះប្ព្ឹក្
លថ្ៃបនាទ បល់នលថ្ៃសបាោះសឆេ ត សទាោះបីបណដឹ ខសនោះាន ក្េខ្ណឌ ខ្លោះែូចជាក្ប្មតិ សមែៀខតចិជាខ ០.៥ភាគរយលន
េំស ខសឆេ តរវាខគណបក្សព្ីរ ឬសប្ចើន ឬ/នខិភាព្មនិប្បប្ក្តីលនេនលឹក្សឆេ តមនិបានការសប្ចើនស ើេ បស់ព្ក្
ប្តូវបានរក្ស ើញថា ក្េុខ ំុ េង្កេ ត ់ឬក្េុខការយិា ័យណាមយួក្េុខ ំុ េង្កេ តស់នាោះក្ស៏ដ្ឋយចុោះ។  

 ទធ្  សបាោះសឆេ ត នខិការស្ទៀខផ្លទ ត៖់ ចំនួនេំស ខោបំ្ទេនលឹក្សឆេ តលនគណបក្សនសយាបាយ ប្តូវបានក្ត់
ប្ោទុក្ស ើទប្មខ ់ទ.១១០២ ដែ ប្បមូ សដ្ឋយអេក្េសខេតការណ៍អខគការខុ្មដ្ហវ  និខបនាទ បោ់ថ នការណ៍
ប្បមូ បានស ើញថា ៩៣.១ ភាគរយ ែូចោេ លនការដ្ឋក្ប់ង្កា ញរបេ់ទប្មខ ់ទ.១១០២ របេ់ គ.ជ្.ប សៅស ើ
សគហទំព្រ័របេ់ខ្លួន។ ការរក្ស ើញមយួចំនួនពាក្ព់្ន័ធនខឹភាព្មនិប្បប្ក្តី ដែ បានក្តប់្ោតួស ខ្េំស ខ
សឆេ ត និខភាព្ខុ្េោេ ខ្លោះលនតួស ខ្ស្សខសទៀតសៅស ើទប្មខ ់ ទ.១១០២ របេ់ គ.ជ្.ប និខទប្មខដ់ែ ្ត ់
សៅឱ្យគណបក្សនសយាបាយដែ ប្តូវបានស្ទៀខផ្លទ តោ់េ  ប ុដនតបញ្ជា ទាខំសនោះ មនិបានជ្ោះឥទធិព្ ្ៃន់្ ៃរែ ់ការ
ដប្បប្បួ  ទធ្ សបាោះសឆេ តសនាោះស ើយ។  

គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ឈេោះអាេនៈចំនួន ១,១៥៦អាេនៈជាសម ំុ សៅេង្កេ ត ់ រមួបញ្ចូ  ទាខំ
 ំុ/េង្កេ តច់នំួន១៤ ដែ ប្តូវបានប្គបប់្គខសដ្ឋយគណបក្សប្បឆខំកា ព្ីអាណតតមិនុ្ខដែរ។ គណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជាឈេោះអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ាដ្ឋចទ់ាខំអេ់ចំនួន៣៧ ំុ េង្កេ ត។់ សទាោះជាយា ខសនោះក្តី សនោះជា
ប្បវតតិោ្េតលនការសបាោះសឆេ តថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិ ដែ អាេនៈសម ំុ សៅេង្កេ តប់្បដហ ៣០ភាគរយ ប្តូវបាន
រដំ ក្សៅគណបក្សស្សខសប្ៅព្ីគណបក្សកានអ់ំណាច ក្េុខសនាោះគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានអាេនៈជា
សម ំុ សៅេង្កេ តប់ានប្បាណ៤៨៩ ំុ េង្កេ ត ់ លន ំុ េង្កេ តេ់របុចំនួន១,៦៤៦ និខមយួ ំុ បានសៅស ើ
គណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ។ ដ្ែក្ោមការេសខេតរបេ់អេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ  សៅស ើ ំុ េង្កេ តច់ំននួ 
២៣ ពាក្ព់្ន័ធនឹខការស្ទរអណំាច (ស្ទរព្ីសម ំុគណបក្សប្បជាជ្នសៅគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ នខិព្ីគណបក្ស
េស្ង្កគ ោះជាតិសៅគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា) រក្ស ើញថា ាន ំុចំនួន១៤ ដែ ានបញ្ជា ។ បញ្ជា ទាខំសនាោះ
ែូចជាការមនិប្ព្មប្បគ ់បនទបក់ារយិា ័យសម ំុ សៅេង្កេ ត ់ ការមនិប្បគ ់កូ្នសោរបនទប ់ ប្ោ នខិេាា រៈ
េប្ាបស់្វើការ ឬឯក្ោរ របាយការណ៍ក្តប់្ោស្សខៗ សៅសអាយសម ំុ សៅេង្កេ តក់ានត់ំដណខថ្មី។ ប្ទព្យេ
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មបតិតខ្លោះក្ប៏្តូវបានអតីតសម ំុគណបក្សកានអ់ណំាចែក្ហូត រោុះសរ ើយក្សៅ្ទោះ្ខដែរ សដ្ឋយស ើក្ស ើខថា ជា
ប្ទព្យរបេ់ផ្លទ  ់ខ្លួន។ ក្រណីភាគសប្ចើនស ើេ ប ់ សក្ើតស ើខព្ីការស្ទរតំដណខព្គីណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
សៅគណបក្សឈេោះសឆេ តថ្មីគគឺណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។  

គណបក្សនសយាបាយចំនួន៤ ដែ មនិទទួ បានេំស ខប្គបប់្ោន ់ សែើមបទីទួ បានតំដណខជា
សម ំុ សៅេង្កេ ត ់ រមួានគណបក្សហវ ៊ុនេីុនបុិច គណបក្សប្បជា្ិបសតយយមូ ដ្ឋា ន គណបក្សេំបុក្ មុ ំ
េខគមប្បជា្ិបសតយយ និខគណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្បិសតយយ ប ុដនតព្ួក្សគទទួ បានអាេនៈ និខេំស ខ
ោបំ្ទ។ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាឈេោះសប្ចើនអាេនៈ ំុ េង្កេ តភ់ាគសប្ចើនសៅក្េុខ ២១សខ្តត ប ុដនតានសខ្តត
ចំនួន៩ ដែ ដែ គណបក្សសនោះឈេោះអាេនៈបានចំនួនតចិក្េុខរវាខព្ី៥០ភាគរយ សៅ៦០ភាគរយ។ ក្េុខការ
សបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧  ទធ្ បង្កា ញសអាយស ើញថា ានដតគណបក្សចនំួនព្ីរប ុសណាណ ោះ គឺគណ
បក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ ាន ទធ្ ព្ប្ខខឹការោបំ្ទរបេ់ខ្លួនក្េុខចំសណាម
ាច េ់សឆេ ត ស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តក់ា ព្អីាណតតិក្នលខសៅឆេ ២ំ០១២ និខការសបាោះសឆេ តថាេ ក្់
ជាតិឆេ ២ំ០១៣្ខដែរ។ ការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាឈេោះបាន
េំស ខសឆេ តេរបុ៣,៥៤០,០៥៦េំស ខ ថ្យចុោះ៩១,០២៦េំស ខស្ៀបនឹខការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តែូ់ច
ោេ ឆេ ២ំ០១២ ប ុដនតសក្ើនបាន៣០៤,០៨៧ េំស ខស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ំ
២០១៣។ គណបក្សកានអ់ណំាចបានបាតប់ខត់ំដណខសម ំុ សៅេង្កេ តដ់ែ ខ្លួនធាល បក់ានក់ាបច់នំួន ៤៣៦
 ំុ េង្កេ ត ់ សបើស្ៀបជាមយួ ទធ្ សបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ សហើយគណបក្សប្បឆខំបានែសណតើ មយក្បាន
អាេនៈតំដណខសម ំុ និខសៅេង្កេ តទ់ាខំសនាោះ។ សៅក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ គណបក្សប្បជាជ្នទទួ 
បានអាេនៈ ំុេង្កេ តេ់របុចំនួន៨,២៩២ ប ុដនតសៅក្េុខការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ គណបក្សសនោះ
ទទួ បានប្តឹមដត ៦,៥០៣អាេនៈប ុសណាណ ោះ។ សបើស្ៀបោេ រវាខ ទធ្ លនគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខ
គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិក្េុខរាជ្ធានី សខ្តតមយួចំនែូួចជា រាជ្ធានីភេសំព្ញ សខ្តតសេៀមរាប ក្ពំ្ខច់ម ក្ពំ្ខ់្  ំ
គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ ឈេោះសម ំុ សៅេង្កេ តភ់ាគសប្ចើនរមួទាខំចំននួអាេនៈក្េុខសខ្តត្ខដែរ។ សបើស្ៀប
ជាមយួការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ និខការការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣ គណបក្សប្បឆខំ
ទទួ បានេំស ខសឆេ តសប្ចើនក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧សនោះ។ គណបក្សប្បឆខំទទួ បានេំស ខសឆេ ត 
៣,០៥៦,៨២៤ េំស ខក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ សដ្ឋយសក្ើនបានចំននួ១,២៥១,៨៨១ េំស ខសបើស្ៀប
ជាមយួការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តែូ់ចោេ ក្េុខឆេ ២ំ០១២ និខសក្ើនស ើខបានចនំួន១១០,៦៤៨េំស ខ សបើស្ៀប
ជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣។ សប្ៅព្ីគណបក្ស្ំៗទាខំព្ីរ គណបក្សហវ ៊ុនេិុន
បុិចទទួ បានេំស ខសឆេ ត១៣២,៣១៩េំស ខ សៅក្េុខការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ នខិធាល ក្ចុ់ោះ
ចំនួន ៩០,៣៥២េំស ខ ស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ នខិ១១០,០៩៤េំស ខ ស្ៀប
ជាមយួការសបាោះសឆេ តជាតិឆេ ២ំ០១៣។  

អប្ោអេក្សចញសៅសបាោះសឆេ ត៖ ចំនួនបា នប់្បាណលនប្បជាព្ រែាដែ ានេិទធិសបាោះសឆេ ត និខប្គបអ់ាយុសបាោះ
សឆេ តានចំនួន៩,៦៦៤,២១៦នាក្ ់ នខិានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៦ ចំនួន
៧,៨៦៥,០៣៣នាក្ ់ (សេមើនឹខ៨១.៣៨ភាគរយ)។ អេក្ដែ មនិបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៦ ភាគ



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

21 | ទុំព័រ 

សប្ចើន គឺជាប្ក្ុមប្បជាព្ រែាដែ ស្វើចំណាក្ប្េុក្ ដែ ព្ួក្សគានបញ្ជា ប្បឈមនខឹការស្វើ ិខ្ិតបញ្ជា ក្ទ់ី
 ំសៅ និខបញ្ជា ហិរញ្ញ វតថុស្វើែំសណើ រមក្ចុោះស ម្ ោះ។ សៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ានេនលកឹ្សឆេ តេរបុ៧,១០៧,៣៩៥ 
េនលឹក្សឆេ តប្តូវបានគូេ ឬសប្បើប្បាេ់ (ប្បដហ ៩០.៣៧ភាគរយ លនប្បជាជ្នដែ ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ី
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត) ។ានម ូសហតុមយួចំនួន ដែ ស្វើសអាយានការសក្ើនស ើខអប្ោអេក្សចញសៅសបាោះសឆេ ត
សប្ចើនដបបសនោះ។ ក្ោត ទាខំសនាោះអាចជាការស្វើក្ំដណទប្មខគ់ណៈក្មមការ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ភាព្
េក្មមលនអេក្តំណាខរា្េតគណបក្សប្បឆខំសៅក្េុខរែាេភា ដែ ស្វើសអាយានការប្បក្ួតប្បដជ្ខតខឹដតខ ក្េុខ
ក្ប្មតិខ្ពេ់ ការដ្ឋក្ស់ចញនូវសោ នសយាបាយរបេ់គណបក្សប្បក្ួតប្បដជ្ខោេ  ការចូ រមួេក្មមព្ីេំណាក្់
អខគការេខគមេីុវ ិ និខភាគពីាក្ព់្ន័ធក្េុខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត និខក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះសឆេ ត គុណភាព្បញ្ា ី
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ តប្បសេើរជាខមុន។ ការេទខម់តិសប្កាយលថ្ៃសបាោះសឆេ តសៅស ើមនុេសចំននួ៧៥៧នាក្ ់ដែ មនិ
ានោេ មទឹក្សមម ប្ជ្ ក្ស់ៅស ើប្ាមលែរក្ស ើញថា ៤៨ភាគរយលនព្ួក្សគដែ ប្តូវបានេាា េន ៍ បានសៅ
ែ ់មណឌ  សបាោះសឆេ ត ដតមនិបានសបាោះសឆេ ត។ ៥២ភាគរយលនព្ួក្ោតម់និអាច និខមនិបានសៅែ ់ 
ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត។ ក្េុខចំសណាមមនុេស៥២ភាគរយសនោះ ាន៨៥ភាគរយលនព្កួ្ោតប់ានស្លើយថា ព្ួក្
ានបំណខចខស់បាោះសឆេ ត នខិាន១៥ភាគរយ ស្លើយថា មនិេូវចខស់បាោះសឆេ តសទ។ ក្េុខចំសណាមមនុេស ៤៨
ភាគរយដែ សៅែ ់ការយិា ័យសបាោះសឆេ តសហើយ ដតមនិបានសបាោះសឆេ ត ាន៤៦ភាគរយលនព្ួក្សគស្លើយថា 
មនិបានសបាោះសឆេ តសដ្ឋយោរោម នអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មរ (អ.ខ្) ឬឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើ
សអាយការសបាោះសឆេ ត (ឯ.អ) និខាន៤៣ភាគរយ មនិានបណ័ណ ព្ត័ា៌នសបាោះសឆេ តសៅនឹខលែ ាននយ័ថា ព្កួ្
សគដេវខរក្ការយិា  ័យសបាោះសឆេ ត និខស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តមនិស ើញ។ េប្ាបប់្ក្ុមមនុេស
ដែ ស្លើយថា ព្ួក្សគចខស់ៅសបាោះសឆេ តដែរ ប ុដនតមនិបានសបាោះាន ៦០ភាគរយលនព្ួក្សគ មនិបានទទួ 
ព្ត័ា៌នប្គបប់្ោនអ់ំព្ីការសបាោះសឆេ ត និខមនិបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ខ្ណៈដែ ១៦ភាគរយសទៀត មនិអាច
សៅកានក់ារយិា ័យសបាោះសឆេ តបាន ឬទានស់ព្ សវោ សដ្ឋយោរទី ំសៅសៅឆៃ យព្ីការយិា ័យសបាោះសឆេ ត
ខាល ខំសព្ក្ ោម នសព្ សវោប្គបប់្ោន ់រវ ់ការង្ករ និខខ្វោះការោខំចិតត។ 

ការចូ រមួរបេ់្េតីក្េុខែសំណើ រការសបាោះសឆេ ត៖ ាន្េដីដែ ប្គបអ់ាយុ និខានេិទធិសបាោះសឆេ តចំននួ 
៤,២១០,៩១៤នាក្ ់ដែ បានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត នខិានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៦ (សេមើ
នឹខ ៥៣.៥៣ភាគរយលនចំននួអេក្ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត)។ ាន្េដីជាសប្ចើនស្វេប្បដហេមនិ
បានសៅចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខសៅសបាោះសឆេ ត សែើមបអីនុវតតេិទធិដែ ានដចខក្េុខរែា្មមនុញ្ញ  សដ្ឋយោរមូ 
សហតុស្សខៗែូចជា ភាព្ចេ់ជ្រា បញ្ជា ព្សពាោះ នខិេប្ា កូ្ន ដថ្ទាកូំ្ន ចំណាក្ប្េុក្ និខជាបព់្នធនាោរ 
ជាសែើម។ ក្េុខចំសណាម្េតីមនិបានសៅសបាោះសឆេ តដែ ខុ្មដ្ហវ បានោក្េួរចំនួន៣៨.៤៦ភាគរយ ដែ 
ានេិទធិសបាោះសឆេ តបានស្លើយថា ព្ួក្សគមនិបានសៅសបាោះសឆេ ត សដ្ឋយោរជាបរ់វ ់ក្ិចចការង្ករ្ទោះ រក្េីុ
ទទួ ទាន បាតអ់តតេញ្ជញ ណបណ័ណ  និខមនិបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ សៅក្េុខការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ំ
២០១៧សនោះ ាន្េតីប្បាណ២៥,៧៨៨នាក្ ់បានដ្ឋក្ព់ាក្យជាសបក្េភាព្ឈរស ម្ ោះសអាយសគសបាោះសឆេ ត ក្េុខ
គណបក្សទាខំ១២ (សក្ើនស ើខ១.៦២ភាគរយ ស្ៀបនខឹការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២)។ ការេសខេតរក្
ស ើញថា មូ សហតុដែ ចំនួនប្េីដសៅដតានចំនួនតចិក្េុខការចូ រមួក្េុខវេ័ិយនសយាបាយ រមួាន ភាព្ខ្វោះ
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ខាតសោ ការណ៍ចាប ់ និខសោ នសយាបាយលនគណបក្សនសយាបាយ ការសរ ើេសអើខស ើ្េតីក្េុខវេ័ិយ
នសយាបាយ និខ្នទៈនសយាបាយលនគណបក្សនសយាបាយ បរយិាកាេនសយាបាយក្េុខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត
បខេជាភាព្ភយ័ខាល ច និខឧបេគគក្េុខការចូ រមួរបេ់ព្កួ្សគ ែូចជាការគំរាមក្ំដហខ បំភតិបភំយ័ ការ
សបៀតសបៀនជាសែើម និខប្ព្មទាខំមក្ព្កី្ោត ខាខក្េុខលន្េតីខ្លួនឯខផ្លទ  ់សៅដតចតទុ់ក្ថា ក្ិចចការនសយាបាយ គឺ
ជាក្ិចចការរបេ់មនុេសប្បុេ។  

ការចូ រមួរបេ់យុវជ្ន៖ ការចូ រមួរបេ់យុវជ្នក្េុខែសំណើ រការសបាោះសឆេ ត និខវេ័ិយនសយាបាយានការ
សក្ើនស ើខយា ខគំហុក្ សដ្ឋយសៅឆេ ២ំ០១៦ ានយុវជ្នប្បាណ២,៦២១,១៩០នាក្ ់បានចូ រមួចុោះស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ ត (សេមើនឹខប្បាណ៣៣.៣ភាគរយ លនអេក្ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តេរបុ 
៧,៨៦៥,០៣៣នាក្)់។ សយាខោមទិនេនយ័របេ់ គ.ជ្.ប សបក្េជ្នដែ ានអាយុចបព់្ី២៥ឆេ  ំែ ់៣៥ឆេ  ំ
ប្តូវបានដតខោខំសដ្ឋយគណបក្សនសយាបាយ ដែ ចុោះស ម្ ោះចូ រមួប្បក្តួប្បដជ្ខានប្បាណ១០,២៨៥
នាក្។់ សទាោះជាយា ខណាក្ត ី ានយុវជ្នចំនួនប្តមឹដត៤,៥៣៥នាក្ប់ ុសណាណ ោះ ដែ ប្តូវបានចុោះស ម្ ោះ និខ
ទទួ ោគ  ់ក្េុខបញ្ា ីសបក្េជ្នរបេ់គណបក្សនសយាបាយ។ សយាខោម ទធ្ សបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ ាន
យុវជ្ន៨៦២នាក្ ់បានជាបស់ឆេ តជាសម ំុ សៅេង្កេ ត ់ឬនខិេាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុ េង្កេ ត ់ប ុដនតក្េុខចំសណាម
ព្ួក្សគទាខំអេ់ានដត៣២៤នាក្ប់ ុសណាណ ោះ ដែ ានអាយុចបព់្ី២៥ ែ ់៣០ឆេ ។ំ ក្េុខែំណាក្ក់ា 
សោេនាសបាោះសឆេ ត និខក្េុខេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត ខុ្មដ្ហវ េសខេតស ើញានការចូ រមួយា ខ
េប្ោក្េ់ប្ោំព្ីយុវជ្ន ដែ វាបានបសខេើតជានិនាេ ការថ្មមីយួេប្ាបប់្គបគ់ណបក្សនសយាបាយ ដែ ប្តូវដត
ស្វើសោ នសយាបាយទាក្ទ់ាញការោបំ្ទព្ីយុវជ្ន ដែ ានការអបរ់ ំ និខការយ ់ែឹខប្បសេើរ និខទូ ំ
ទូោយជាខយុវជ្នជ្ំនានម់នុ។   

បរយិាកាេសប្កាយការសបាោះសឆេ ត៖ បញ្ជា ែ៏្ ៃន់្ ៃរលនការដក្ដប្បប្ក្បខ្ណឌ ចាប ់បានស្វើសអាយែំសណើ រការប្បជា្ិ
បសតយយសៅក្មពុជាក្េុខែណំាក្ក់ា សប្កាយការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ បានសែើរថ្យសប្កាយក្េុខ
ជ្ំហានមយួែដ៏វខ។ ការស្វើវសិោ្នក្មមចាប ់េដីព្គីណបក្សនសយាបាយ គឺជាសចតនានសយាបាយសដ្ឋយផ្លទ  ់
ក្េុខការស្វើសអាយខូ្ចខាតនូវរបបប្បជា្ិបសតយយ សេរពី្ហុបក្សសៅក្មពុជា។ ចាបេ់តីព្ីគណបក្សនសយាបាយ
រតឹតបតិ រារាខំគណបក្សនសយាបាយទាខំអេ់ដែ បានចូ រមួការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ សដ្ឋយបខេំ ប្គបប់្គខ
សេរភីាព្លនការបសញ្ចញមតិរបេ់បុគគ  សបើសទាោះជាបគុគ សនាោះជាម្នតីជានខ់្ពេ់ ឬទាបក្ស៏ដ្ឋយ។ ការស្វើ
វសិោ្នក្មមសនោះ បានរារាខំគណបក្សនសយាបាយមនិសអាយសប្បើោរនសយាបាយ របូភាព្ ពាក្យសព្ចន ៍េំស ខ
របេ់ទណឌិ ត។   

ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់នោះ ហាក្ែូ់ចជាជ្ំ្ នមយួ ្នសៅរក្ប្បព្ន័ធនសយាបាយប្គបប់្គខ
សដ្ឋយឯក្បក្ស និខផ្លត ចក់ារនិយម ដែ ្ត ់ ទធ្ ែ ់គណបក្សកានអ់ំណាចអាចរោំយគណបក្ស
នសយាបាយណាក្ប៏ាន។ សដ្ឋយសមើ សៅឥទធិព្  និខអណំាចរបេ់ោថ បន័នតីិប្បតិបតតិ ប្បព្ន័ធតុោការប្តូវដត
រខឥទធិព្  សហើយនឹខអាចក្ណំតក់ារប្បក្ួតប្បដជ្ខនសយាបាយសៅោមអវីដែ ព្ួក្សគចខប់ាន។ ការស្វើទុក្េបុក្
សមេញឥតឈបឈ់រសៅស ើគណបក្សប្បឆខំ ោថ បន័ោរព្ត័ា៌ន អខគការេខគមេីុវ ិ (រមួទាខំេខគមេីុវ ិ
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អនតរជាត ិ និខេហជ្ពី្) មនិដមនប្តឹមដតជាសចតនា ឬបណំខជាក្ោ់ក្ក់្េុខការប្បតិក្មមមនិយ ់ប្េបជាមយួ
ព្ួក្សគសទ ប ុដនតការស្វើទុក្េបុក្សមេញសនោះ គឺក្េុខសោ សៅបសខេើតនូវបញ្ជា ប្បឈមនានា។ ព្កួ្សគគិតថា គណបក្ស
ប្បឆខំ អខគការេខគមេីុវ ិ និខោថ បន័ព្ត័ា៌នទាខំអេ់សនាោះ គឺជាប្ក្ុមមនុេសដតមយួ។ ការស្វើទុក្េបុក្សមេញ
សនោះ បានស្វើសអាយគណបក្សប្បឆខំចុោះសខ្ាយ គំរាមក្ំដហខែ ់េិទធិទទួ បានព្ត័ា៌នជាោធារណៈរបេ់
ប្បជាព្ រែាដខ្មរ និខរមួតូចចសខែៀតនូវ ំហលនការអនុវតតនេ៍ក្មមភាព្របេ់អខគការេខគមេីុវ ិ។ សទាោះជា
យា ខណា វាជាគុណវបិតតិែ៏្ ៃន់្ ៃរេប្ាបគ់ណបក្សកានអ់ំណាចសៅវញិសទ សដ្ឋយោរវាបានស្វើសអាយចុោះ
សខ្ាយនូវយនតការោមដ្ឋន និខព្ប្ខឹខគណសនយយភាព្របេ់រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាសៅវញិ។ ស ើេព្ីសនោះសទៀត វា
បានបសខេើត ក្េខ្ណឌ ក្ំណតភ់ាព្ចសខែៀតេប្ាបអ់ខគការេខគមេីុវ ិ និខមហាជ្ន ដែ វាព្ិតជាាន្ ប ោះ
ពា ់យា ខ្ៃន់្ ៃរ និខបសខេើតនូវវបប្មម៌និទុក្ចិតតោេ  ប្ព្មទាខំឧបេគគចំសពាោះការរកី្ចសប្មើនលនេខគមដខ្មរទាខំមូ
 ។ 

២.២ ការស ើក្ស ើខពី្មជ្ឈដ្ឋា នស្សខៗ 

គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា៖ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានដថ្លខោរនសយាបាយថា ការសបាោះសឆេ តដែ បាន
ប្បប្ព្ឹតតសៅសៅលថ្ៃទ០ី៤ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ គឺបានសរៀបចំ នខិប្បប្ព្ឹតតសៅប្េបោមរែា្មមនុញ្ញ លនប្ព្ោះរាជា
ណាចប្ក្ក្មពុជា។ វាជាការសបាោះសឆេ តប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយសេរ ី និខយុតត្ ម ៌ ប្បក្បសដ្ឋយេនតិេុខ្ ដែ បខេ
បរយិាកាេសអាយប្បជាព្ រែាដខ្មរសប្បើប្បាេ់េិទធិក្េុខការស្វើជាាច េ់លនប្បសទេ សដ្ឋយបានសៅសបាោះសឆេ តសៅ
ោមការយិា ័យសបាោះសឆេ តនានាទូទាខំប្បសទេ សែើមបសីប្ជ្ើេសរ ើេអេក្តំណាខសៅក្េុខមូ ដ្ឋា នរបេ់សគ ក្េុខរ
យៈសព្ ០៥ឆេ មំតខ។ វាគឺជាប្បវតតិោ្េតរបេ់ក្មពុជាថ្មមីយួសទៀត ដែ ក្មពុជាទទួ បានេុខ្េនតិភាព្សព្ញ
ស ញ ដែ ជាមូ ដ្ឋា នែរ៏ខឹាលំនរបបប្បជា្ិបសតយយ នខិការអភវិឌ្ឍសេែាក្ិចចសៅសព្ អនាគត។  

គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត៖ិ ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តអ់ាណតតទិី៤សនោះ មនិបានបំសព្ញសអា
យបានសព្ញស ញនូវសោ ការណ៍សេរ ី ប្តឹមប្តូវ និខយុតតិ្មស៌ ើយ សបើសទាោះបីជាានការសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ តថ្ម ី ការចុោះស ម្ ោះគណបក្សនសយាបាយានភាព្ប្បសេើរជាខស ើក្មុនៗដមន ប ុដនតោថ នភាព្ែោ៏ន
តឹខសនោះបានជ្ោះឥទធិព្ យា ខ្ៃន់្ ៃរែ ់ការសបាោះសឆេ ត រមួានែូចជា បរយិាកាេនសយាបាយមុនការសបាោះ
សឆេ ត បរយិាកាេនសយាបាយសៅអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត និខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ដែ មនិអនុញ្ជញ តសអាយ
ក្មមក្រ និសយាជ្ិត អាចឈបេ់ប្ាក្ានសព្ សវោស្វើែំសណើ រសៅប្េុក្ក្ំសណើ ត សែើមបសីបាោះសឆេ ត និខបញ្ជា លន
ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខជាសែើម។  

អខគការបណាដ ញអាេីុេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ី (ANFREL)៖ ការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ 
បានប្បប្ព្ឹតតសៅសប្កាមបរយិាកាេរតឹតបតិ តឹខដតខ អំព្ី្ លូវចាប។់ ការបសខេើតចាបេ់ដីព្ ីអខគការ េាគម មនិ
ដមនរដ្ឋា ភបិា  វសិោ្នក្មមចាប ់ េដីព្ីគណបក្សនសយាបាយបានចូ ជា្រាន បានបសខេើតសអាយានការ
រតឹបនដឹខេិទធ ិ និខសេរភីាព្ ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិ និខគណបក្សប្បឆខំជាសែើម។ បទបញ្ញតតិលនចាបទ់ាខំ
សនោះ ក្ា៏នចរតិរសំោភបំពានេិទធិមនុេស និខ ក្េខ្ណឌ េិទធិមនុេសស្សខៗ សៅក្េុខប្បសទេ ែូចជាការចប ់
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និខ ំុខ្លួនេក្មមជ្នេិទធិមនុេស និខសចទប្បកាន ់កាតស់ទាេេក្មមជ្ន ម្នតីរបេ់គណបក្សប្បឆខំ ការគំរាម 
ក្ំដហខ បំភតិបំភយ័អំព្ីការវ ិប្ត បល់នេ្ង្កគ មេីុវ ិជាសែើម ព្ីេំណាក្ម់្នតីរដ្ឋា ភបិា  ជាព្ិសេេព្ី
េំណាក្ថ់ាេ ក្ែ់កឹ្នាកំ្ំពូ្ របេ់រដ្ឋា ភបិា  ដែ បានស្វើសអាយប ោះពា ់ និខានឥទធពិ្ សៅក្េុខរយៈសព្ 
សោេនាសបាោះសឆេ ត។ ភាគពីាក្ព់្ន័ធនខឹការសបាោះសឆេ តសៅក្មពុជា ប្តូវខ្ិតខ្ំស្វើការតេ ូមតិបដនថមសទៀត សែើមបី
ធានាថា េសខវៀនលនការប្បក្ួតនសយាបាយ គឺានភាព្ ែប្បសេើរជាខសនោះ។ បចចុបបនេសនោះ ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ
ព្ត័ា៌ន ប្បព្ន័ធយុតតិ្ម ៌ ប្ក្មខ្ណឌ ្លូវចាប ់ នខិអវតតានបទបញ្ញតត/ិចាបេ់ដីព្ីហិរញ្ញ វតថុគណបក្សនសយាបាយ 
គឺគណបក្សកានអ់ំណាចជាអេក្ានឱ្កាេ ានសប្បៀបសប្ចើនជាខគណបក្សនសយាបាយែលទស ើ  បប់ំ្ុ
ត។ សប្ៅព្ីការស្វើទុក្េបុក្សមេញដ្េក្នសយាបាយែ ់គណបក្សប្បឆខំ និខបខេភាព្ ែក្ក់្ក្របរយិាកាេ
នសយាបាយសៅក្មពុជាមនុការសបាោះសឆេ ត ក្ា៏ន្ខដែរនូវការអនុវតតនច៍ាប ់ បញ្ជា សដ្ឋយមនិសេមើភាព្ោេ  មនិ
យុតតិ្ម ៌ ានេដខដ់្ឋរស្សខោេ ។ យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ប្តូវបានេសខេតស ើញថា ានភាព្
គប្គឹក្គសប្គខ ប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយេនដិវ ិ្ ី ជាខការសោេនាសបាោះសឆេ តមុនៗ នខិានទំនាេ់តិចតួច អំសព្ើហិខា 
និខឧបបតតិសហតុតិចតចួប ុសណាណ ោះដែ ប្តូវបានក្តប់្ោ។ 

ការវាយតំល រមួរបេ់ ANFREL រក្ស ើញថា ការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ ប្បប្ព្ឹតតសៅ
សដ្ឋយបរយិាកាេរ ូន ោម នអំសព្ើហឹខា្ៃន់្ ៃរ ប ុដនតេថិតក្េុខោថ នភាព្ចសខែៀតលន ំហប្បជា្ិបសតយយ។ អខគ
សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បនាទ បព់្ាីនការដក្ទប្មខ ់និខានដចខក្ំណតអ់ំព្ីអាណតតចិាេ់ោេ់ក្េុខចាបេ់ដីព្ីការ
សរៀបចំ និខការប្បប្ព្ឹតតសៅលនគណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចកំារសបាោះសឆេ ត (ច.គ.ជ្.ប) ក្េុខឆេ ២ំ០១៥ បាន
ចតដ់ចខ និខសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បសខេើតបទបញ្ញតតិ សេចក្តីដណនាសំ្សខៗទាក្ទ់និនខឹការសបាោះសឆេ ត បាន
ប្បសេើរជាខការសបាោះសឆេ តមុនៗ។ អវីដែ ស ើញានការរកី្ចំសរ ើនគួរសអាយក្តេំ់ោ ់ខាល ខំគឺ ក្ំដណទប្មខ់
បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី ការដ្ឋក្ស់ចញនូវប្ក្មេី ្មេ៌ប្ាបប់្គបភ់ាគីពាក្ព់្ន័ធនឹខការសបាោះសឆេ ត និខការ
ទទួ ោគ  ់អេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តបាន រហូតែ ់ចំនួន៧៤.៦៧១នាក្ ់សែើមបអីនុញ្ជញ តសអាយព្កួ្សគស្វើ
ការង្ករដេវខរក្នូវតាល ភាព្ និខភាព្ប្តឹមប្តូវលនការសបាោះសឆេ ត ក្េុខសោ បណំខបសខេើតសអាយកានដ់តរខឹា ំ នូវ
ភាព្សជ្ឿជាក្ព់្ីោធារណជ្ន ព្ិសេេព្ីេំណាក្ា់ច េ់សឆេ តនូវប្បព្ន័ធលនការចតដ់ចខ និខការសរៀបចំការសបាោះ
សឆេ តសៅក្មពុជា។ គ.ជ្.ប ក្ប៏ានស្វើការេហការយា ខ ែ្ ខដែរជាមយួភាគីពាក្ព់្ន័ធ។ អខគការ ANFREL  
បានេសខេតស ើញថា ការសបាោះសឆេ តសនោះបានប្បប្ព្តឹតសៅក្េុខបរយិាកាេរ ូន នខិប្បេិទធភាព្លនការអនុវតតន៍
បទបញ្ញតតិស្សខៗ របេ់ គ.ជ្.ប សៅោមការយិា ័យសបាោះសឆេ តនីមយួៗ គឺស្វើបាន ែប្បសេើរសប្ចើន។ សទាោះជា
យា ខណា ការេសខេតក្រ៏ក្ស ើញបញ្ជា ខ្លោះៗ ព្ែីំសណើ រការសបាោះសឆេ តសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ប ុដនតបញ្ជា ទាខំសនោះអាច
បណាដ  មក្ព្ីបុគគ ិក្ ម្នតបីសប្មើការ ទទួ បានការបណដុ ោះបណាដ  តិចតួច ឬមនិប្គបប់្ោន។់ ក្ំហុេតិចតចួ 
សនោះ វាមនិបណាដ  សអាយប ោះពា ់្ៃន់្ ៃរែ ់ែំសណើ រការ និខ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តសនោះស ើយ។1 

                                                      

1 http://aerc-anfrel.org/publication/anfrel-mission-reports/2017-the-international-election-observation-
mission-ieomof-anfrel-to-the-kingdom-of-cambodias-commune-and-sangkat-council-elections/ 

http://aerc-anfrel.org/publication/anfrel-mission-reports/2017-the-international-election-observation-mission-ieomof-anfrel-to-the-kingdom-of-cambodias-commune-and-sangkat-council-elections/
http://aerc-anfrel.org/publication/anfrel-mission-reports/2017-the-international-election-observation-mission-ieomof-anfrel-to-the-kingdom-of-cambodias-commune-and-sangkat-council-elections/
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អខគការតាល ភាព្អនតរជាតកិ្មពុជា៖ ជារមួ ែំសណើ រការសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ប្តូវបានប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយរ ូន ជាមយួ
និខការរក្ស ើញសក្ើតានអំសព្ើហឹខាតចិតួចបំ្ុត ការគរំាមក្ំដហខក្ស៏ក្ើតានតចិតួច សហើយម្នតីសរៀបចំការ
សបាោះសឆេ តភាគសប្ចើន គឺបានសោរព្បទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ីបានប្តឹមប្តូវ ែ។  ភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ អខគការតាល
ភាព្ក្មពុជាបានរក្ស ើញ ក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ តសនោះបានរក្ស ើញថា បុគគ អាជាា ្រដែ មនិានការ
អនុញ្ជញ តប្តឹមប្តូវ បានបង្កា ញខ្លួនសៅោមការយិា ័យមយួចំនួន ានែូចជាប្បធានភមូ ិ សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ 
និខបញ្ជា អេក្សបាោះសឆេ តមនិអាចដេវខរក្ស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តស ើញ។ ប ុដនតសទាោះជាយា ខណា បញ្ជា
ទាខំសនោះ មនិានសក្ើតស ើខជាប្ទខប់្ទាយ្ំសនាោះសទ។ 2 

េហភាព្េហព្ន័ធយុវជ្នក្មពុជា៖ ការសោេនាសបាោះសឆេ ត ប្តូវបានប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយរ ូន និខានការចូ រមួ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខយា ខ្ុេ្ុ  និខការអនុវតតនេិ៍ទធិ និខសេរភីាព្សព្ញស ញ។ សៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ប្បជាព្ រែា
ដែ ានេុទិែាិនិយមជាមយួនឹខការបសញ្ចញ្នទៈសដ្ឋយសេរ ី បានសចញសៅសបាោះសឆេ ត សៅោមការយិា ័យ
សបាោះសឆេ តស្សខៗ ោមវ ិ្ ីេំង្កត ់និខសដ្ឋយោម នការបខេតិបខេំ។ 3  

ោថ នទូតេហរែាអាមរកិ្ប្បចសំៅទបី្ក្ខុភេសំព្ញ៖ ោថ នទូតអាសមរកិ្បានសចញោទរ អបអរ សដ្ឋយស ើក្ស ើខ
ថាប្បជាជ្នក្មពុជារាបោ់ននាក្ប់ានសចញសៅសបាោះសឆេ តសៅលថ្ៃអាទិតយ សែើមបសីប្ជ្ើេសរ ើេថាេ ក្ែ់ឹក្នាមំូ ដ្ឋា ន
 ំុេង្កេ តរ់បេ់ព្ួក្សគ។ សយើខក្ចូ៏ រមួអបអរោទរ ្ខដែរ ចំសពាោះោថ នបន័ គ.ជ្.ប ម្នតី គ.ជ្.ប ម្នតីេម័ប្គ
ចិតតដែ បាន ោះបខក់្ោំំខកាយចិតត ប្បាជាា សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត និខបំសព្ញតួនាទីរបេ់ខ្លួនបាន ែ។  

អខគការោល សំមើ េិទធមិនុេស៖ សបើសទាោះបីសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ តប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយេនតិវ ិ្ ី និខែំសណើ រការសរៀបចំការ
សបាោះសឆេ តប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយរ ូន ប ុដនតអខគការោល សំមើ េិទធិមនុេសរក្ស ើញនូវបញ្ជា មយួចំនួនែូចជា ការសប្បើ
ប្បាេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយមនិសេមើោេ  រវាខគណបក្សប្បឆខំ និខគណបក្សកានអ់ំណាច ការអនុវតតនច៍ាបហ់ាក្់
ែូចជាានភាព្ សមែៀខសៅកានគ់ណបក្សកានអ់ំណាចព្េំីណាក្អ់ាជាា ្រមូ ដ្ឋា ន និខភាព្ខ្វោះឯក្រាជ្យភាព្ 
និខយុតតិ្មល៌នយនតការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត។ ានការគំរាមក្ំដហខសដ្ឋយអាជាា ្រ ប្បឆខំនឹខគណ
បក្សប្បឆខំ និខេក្មមជ្នគណបក្សប្បឆខំ សៅក្េុខែំសណើ រការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តសនោះ។ 4  

អខគការប្បជា្បិសតយយអេក្ក្ណាដ  នយិមអនដរជាត៖ិ សយើខោវ គមនក៍ារសប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធសេរពី្ហុបក្ស ការ
សបាោះសឆេ តប្បក្បសដ្ឋយសេរ ី ប្តឹមប្តូវ យុតតិ្ម ៌ នខិការសបាោះសឆេ តោមកា ក្ំណត ់ សែើមបបី្បក្ួតែសណដើ ម
តំដណខអាេនៈ ដែ សនោះជាសជាគវាេនារបេ់ក្មពុជា។ គណៈប្បតិភអូខគការ េូមចូ រមួអបអរោទរចំសពាោះ
ប្បជាជ្នក្មពុជា នខិអាជាា ្រពាក្ព់្ន័ធនានា ចំសពាោះក្ិចចខ្តិខ្ំប្បឹខដប្បខក្េុខការ្តួចស្តើមសអាយានក្ំដណទប្មខ់
ប្ទខប់្ទាយ្ំសនោះ ែូចជាក្ំដណទប្មខក់្ា ា េីុនលនោថ នបន័សរៀបចំចតដ់ចខការសបាោះសឆេ តជាសែើម ការ
បសខេើតចាបស់បាោះសឆេ តថ្មី និខចាបេ់ដីព្គីណបក្សនសយាបាយ ចាបប់្គបប់្គខអខគការេាគមសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  

                                                      

2 http://www.ticambodia.org/sbo2017findings/ 
3 https://www.facebook.com/uyfc.cambodia/photos/pcb.1752962394719509/1752955781386837/?type=3&theater 
4 https://www.hrw.org/news/2017/06/12/cambodia-commune-elections-not-free-or-fair 

http://www.ticambodia.org/sbo2017findings/
https://www.hrw.org/news/2017/06/12/cambodia-commune-elections-not-free-or-fair
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ក្ំដណទប្មខប់្បព្ន័ធយុតតិ្ ម ៌ និខប្បព្ន័ធវមិជ្ឈការជាសែើម។ ក្ំដណទប្មខទ់ាខំអេ់សនោះ គពឺ្ិតជាានោរៈ
េំខានប់ំ្ុតចំសពាោះនីតិរែា និខប្បជា្ិបសតយយសៅក្មពុជា។ បនាទ បព់្ីប្បជាជ្នក្មពុជាបាន្លខកាតទុ់ក្េសោក្ 
ឈចឺបជ់ាប្បវតតោិ្េតមក្ ការបង្កា ញេំដែខ្នទៈសដ្ឋយការសោេនាសដ្ឋយេនដិវ ិ្ ី និខឥរយិាបថ្ចូ រមួ
ក្េុខក្ិចចការនសយាបាយសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ប្បជាព្ រែាក្មពុជាបាននាោំេ សចញសៅសបាោះសឆេ តក្េុខអប្ោមយួដែ 
ខ្ពេ់ខាល ខំ វាបង្កា ញសអាយស ើញគំរេូប្ាបប់្បសទេស្សខៗស ើេក្ សោក្។ សយើខខ្ាុេូំមស ើក្ទឹក្ចតិតសអាយ
េខគមក្មពុជា ជាព្ិសេេភាគពីាក្ព់្ន័ធនសយាបាយ និខភាគសី្សខៗសទៀត រមួក្ំោំខ្ារភាា បោ់េ  ក្េុខោម រតីជា
សវទិកាេប្ាបរ់ោិះគន ់សែើមបោីថ បនា និខដក្ មែ និខក្េុខសោ បំណខសែើមបសី ើក្តំសក្ើខ រក្ាេនតិភាព្ ប្បជា្ិ
បសតយយ សេថរភាព្ នីតិរែា វឌ្ឈនភាព្យូរអដខវខ និខយុតតិ្ មេ៌ខគម។ អខគការ...........េូមសកាតេរសេើរែ ់
គណបក្សនសយាបាយទាខំព្ីរ គឺគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច ដែ ជាបខបែូនប្បុេ
ប្េីជាមយួព្ួក្សយើខ ក្េុខការសែើរតួនាទីែេំ៏ខានក់្េុខែំសណើ រការសបាោះសឆេ តសនោះ និខក្ក៏្ំពុ្ខដតជ្ួយ ការពារតំល 
រមួ និខសោ ការណ៍នសយាបាយជាប្គួោររបេ់សយើខ។5 

អខគការេនេេីិទអនតរជាតអិាេីុលនគណបក្សនសយាបាយ នខិអខគការអេក្ប្បជា្បិសតយយអនតរជាតនិយិមក្ណាដ  
អាេីុហវកិ្ (ICAPP-CAPDI)៖ អខគការ ICAPP-CAPDI ចតទុ់ក្ការសបាោះសឆេ តសៅក្មពុជាជ្ ជាជ្យ័ជ្នំោះលន
ប្បជា្ិបសតយយ និខជាជ្យ័ជ្ំនោះរបេ់ប្បជាជ្នក្មពុជាទាខំមូ ក្េុខការដេវខរក្នូវអនាគតែ ៏ែប្បសេើរមយួ 
សដ្ឋយដ្ែក្ស ើភាព្រខឹា ំ និខបរេុិទធភាព្លនេនលឹក្សឆេ តរបេ់ប្បជាជ្នក្មពុជា។ ការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តស់នោះ
ប្បប្ព្ឹតតសៅប្បក្បសដ្ឋយ សេរ ី ប្តឹមប្តូវ យុតតិ្ម ៌ នខិតាល ភាព្ សហើយស ើេព្ីសនោះសទៀត គឺការសបាោះសឆេ តសនោះ
ប្បប្ព្ឹតតសៅយា ខរ ូនសដ្ឋយោម នអំសព្ើហឹខា េនដិភាព្ សនោះបញ្ជា ក្ស់អាយស ើញថា មនិប្តឹមដតប្បជា្ិបសតយយ
ប ុសណាណ ោះសទដែ ានភាព្ចេ់ទុំ ប ុដនតដ្េក្នសយាបាយក្ច៏េ់ទុំដែរ។ សយើខេូមេំដែខនូវការអបអរោទរ
សព្ញទំហឹខ និខអេ់ព្ីែួខចតិតចំសពាោះប្បជាជ្នក្មពុជា គណបក្សនសយាបាយ ថាេ ក្ែ់កឹ្នា ំប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ អខគ
ការេខគមេីុវ ិ និខគណៈក្ាម ្ិការ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ.ជ្.ប) ចំសពាោះភាព្សជាគជ្យ័ែប៏្តចោះ
ប្តចខល់នការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តែា៏នរសបៀបសរៀបរយសនោះ។6  

២.៣ ការវាយតំល ជារមួ7 

ការវាយតំល ជារមួ ខុ្មដ្ហវ អាចេនេិដ្ឋា នថា ពាក្ព់្ន័ធជាមយួនឹខការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខការ
ប្គបប់្គខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត  ការចុោះស ម្ ោះសបក្េជ្ន ែសំណើ រការលថ្ៃសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត និខការ

                                                      

5 https://idc-cdi.com/en/news/following-the-invitation-of-the-national-election-committee-delegation-of-the-
centrist-democrat-international-idc-cdi-led-by-h-e-mr-andres-pastrana-idc-cdi-president-and-former-
president-of-col/  
6 Available at: http://www.akp.gov.kh/?p=34921 
7 COMFREL endorsed the Situation Room on Cambodian Commune Council Elections in 2017  who had  more 
than 40 independent Civil Society Organizations (CSOs) and expert individuals together: 
 To provide a Nonpartisan Collaborative Platform (CP) which are able To make assessment of elections and 
verification of the election outcomes   

https://idc-cdi.com/en/news/following-the-invitation-of-the-national-election-committee-delegation-of-the-centrist-democrat-international-idc-cdi-led-by-h-e-mr-andres-pastrana-idc-cdi-president-and-former-president-of-col/
https://idc-cdi.com/en/news/following-the-invitation-of-the-national-election-committee-delegation-of-the-centrist-democrat-international-idc-cdi-led-by-h-e-mr-andres-pastrana-idc-cdi-president-and-former-president-of-col/
https://idc-cdi.com/en/news/following-the-invitation-of-the-national-election-committee-delegation-of-the-centrist-democrat-international-idc-cdi-led-by-h-e-mr-andres-pastrana-idc-cdi-president-and-former-president-of-col/
http://www.akp.gov.kh/?p=34921
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ប្បកាេ ទធ្ សបាោះសឆេ ត ការប្គបប់្គខ នខិចតដ់ចខការសបាោះសឆេ ត ានភាព្ ែប្បសេើរគួរសអាយក្ត់
េំោ ់ និខានតាល ភាព្ជាខការសបាោះសឆេ តមុនៗ។ សទាោះជាយា ខណា ចំសពាោះការប្គបប់្គខ នខិចតដ់ចខស ើ
ការសោេនាសបាោះសឆេ ត និខការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត រក្ស ើញថា មនិានភាព្ប្បសេើរសប្ចើនគួរសអា
យក្តេំ់ោ ់សនាោះសទ។ សបើសទាោះជាការសបាោះសឆេ តសនោះ បានប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយោម នអំសព្ើហឹខា្ៃន់្ ៃរ ប ុដនតភាព្
មនិប្បប្ក្តីលនែំសណើ រការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត រក្ស ើញសៅានចំនួនសប្ចើនសៅស ើយ សៅែំណាក្ម់នុការសបាោះ
សឆេ ត។ ភាព្មនិប្បប្ក្តីទាខំសនាោះានទាខំភាព្មនិប្បប្ក្តដី្េក្បសចចក្សទេ និខទែិាភាព្នសយាបាយ។ ភាព្
មនិប្បប្ក្តីមយួចំនួនក្េុខចំសណាមភាព្មនិប្បប្ក្តីស្សខៗ ដែ ប្តូវបានក្ំណតេំ់ោ ់ជាក្រណី្ៃន់្ ៃររមួាន
៖ ការយាយីស្វើទុក្េបុក្សមេញដ្េក្នសយាបាយ ក្ខវោះតាល ភាព្ វេិមភាព្ស ើការសោេនាសបាោះសឆេ ត (ជា
ព្ិសេេ ហិរញ្ញ វតថុគណបក្សនសយាបាយ) ការសប្បើប្បាេ់្នធានរែាមនិប្តឹមប្តូវ ដែ អាចក្ណំតប់ានអំព្ី
ក្ប្មតិ សមែៀខលនការប្បក្ួតប្បដជ្ខ បទបញ្ញតតិក្េុខាប្ោថ្មីមយួចំននួលនចាបស់បាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ ការស្វើ
វសិោ្នក្មមចាបគ់ណបក្សនសយាបាយបានទាញទាល ក្នូ់វែំសណើ រការប្បជា្ិបសតយយ សេរ ី ក្ខវោះអព្ាប្ក្ឹ
តយភាព្ និខឯក្រាជ្យភាព្លនប្បព្ន័ធតុោការ ការចូ រមួជ្ីវភាព្ និខភាព្េក្មមលនម្នតីសយាធា ក្ខក្ាល ខំ
ប្បដ្ឋបអ់ាវុ្ ជានខ់្ពេ់ ក្េុខេក្មមភាព្ោបំ្ទ និខប្បឆខំដ្េក្នសយាបាយ និខការសក្ៀបេខេត ់ រតឹតបតិេិទធិសេរ ី
ភាព្ េក្មមភាព្ នខិេិទធរិបេ់អខគការេខគមេីុវ ិជាសែើម។ ភាព្មនិប្បប្ក្តីទាខំសនោះ បានជ្ោះឥទធពិ្ 
អវជិ្ាាន និខស្វើសអាយប ោះពា ់មយួដ្េក្្ំែ ់ការសបាោះសឆេ តប្បក្បសដ្ឋយសេរ ី និខយុតតិ្ម ៌ ដែ គួរដតសក្ើត
សចញព្ីការអនុវតតន៍្ នទៈប្បក្បសដ្ឋយសេររីបេ់ាច េ់សឆេ តក្េុខការសប្បើប្បាេ់េិទធិ និខសេរភីាព្របេ់ព្ួក្សគ ក្េុខ
ការចូ រមួក្េុខែំសណើ រការប្បជា្ិបសតយយោមមស្ាបាយលនការសបាោះសឆេ ត។     

៣. បរោិកាេនយោបាយ 
បរយិាកាេនសយាបាយមុនការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ គឺជាការសបាោះសឆេ តដែ គួរសអាយប្ព្ួយបារមា

បំ្ុត បរយិាកាេនសយាបាយវាមនិប្តឹមដតប ោះពា ់ែ ់ប្បេិទធភាព្លនការសបាោះសឆេ តប សុណាណ ោះសទ ដតវាដថ្ម
ទាខំស្វើសអាយែំសណើ រការប្បជា្ិបសតយយានការធាល ក្ចុ់ោះ សហើយសេរភីាព្ជាសប្ចើនក្ប៏្តូវបានរតឹតបតិ្ខដែរ។8 
បរយិាកាេមុនការសបាោះសឆេ ត គឺាន្ ប ោះពា ់ជាអវជិ្ាានយា ខខាល ខំដែ បណាដ  សអាយានបញ្ជា  ៣
្ំៗ គឺ ទ១ី ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់ដ្ឋយឯក្សោភាគី (ានដតតំណាខរា្េតមក្ព្គីណបក្សកានអ់ំណាចដត
មយួគត)់ ដែ សមើ ស ើញថាជាសោ ការណ៍សែើមបដី្ឋក្គ់ំនាបសៅស ើគណបក្សប្បឆខំ ទី២ បសខេើត
បរយិាកាេចោច ដបប ក្េណៈនសយាបាយ ែូចជា ការគំរាមក្ំដហខ និខការបភំតិបំភយ័សដ្ឋយម្នដីគណ
បក្សកានអ់ណំាចក្េុខជូ្ររដ្ឋា ភបិា  សដ្ឋយមូ សហតុរក្ាេនដិេុខ្េណាត បធ់ាេ បជ់ាតិ ទី៣ បនដព្ប្ខឹខ និខ
រតឹតបតិែ ់េខគមេីុវ ិ ក្ែូ៏ចជាគណបក្សប្បឆខំោមរយៈយនតការ្លូវចាប។់ 

                                                      

8 A broader discussion of the political conditions during the 5th mandate of the National Assembly prior to 2017 
can be found in COMFREL’s annual reports on democracy, parliament performance, and misuse of state 
resources. 
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៣.១ ការស វ្ើវសិោ្នក្មមចាបស់ដ្ឋយឯក្សោភាគីដែ ទ្ុយនឹខសេរពី្ហុបក្ស និខការ
ស វ្ើទុក្េបុក្សមេញដ េ្ក្ចាប ់ែ ់គណបក្សប្បឆខំ 

ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបប់ានស្វើសអាយគណបក្សជាសប្ចើនទាមទារចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខ ែូចដែ ាន
បញ្ជា ក្ក់្េុខរែា្មមនុញ្ញ ដែ ដចខអំព្ពី្ហុបក្ស  សហើយក្ជ៏ាបរបិទលនជ្សប្មើេសដ្ឋយសេរេីប្ាបអ់េក្សបាោះសឆេ
ត។ ែំសណើ រការសនោះបានជ្ប្មញុឱ្យានការស្វើវសិោ្នក្មមចាបា់នបញ្ជា  ដែ បានស្វើការអនុមត័ចបោ់ខំព្ី
ការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣ សដ្ឋយានក្ំដណទំរខស់ ើប្បព្ន័ធតុោការ ចាបស់បាោះសឆេ ត និខបទបញ្ជា េប្ាប់
េខគមេីុវ ិ។ សៅអំ ុខឆេ ២ំ០១៧ ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តប់ានចបស់្ដើម
ស្វើសអាយានេុទិែិានិយមកានដ់តខាល ខំដែ នឹខស្វើសអាយានភាព្ប្បសេើរស ើខេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត។ 
បនាទ បព់្ីានការស ើក្ដ ខសទាេព្ីប្ព្ោះមហាក្សប្តចំសពាោះប្បធានគណបក្សប្បឆខំគឺ សោក្ ក្ឹម េុខា ខ្ណៈ
សនាោះប្បធានគណបក្សទាខំព្ីរគឺគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បានជ្ួបេនទនាោេ សៅ
សែើមដខ្្េូ ឆេ  ំ ២០១៦។ សប្កាយព្ីជ្ំនួបសនោះ គណបក្សប្បឆខំបានទាមទារសអាយានការបនដក្ិចចព្ិភាក្ាោេ
បដនថមសទៀត។ សហតុែូសចេោះសហើយ សៅឆេ ២ំ០១៧ បានចបស់្ដើមានក្ដីេខឃមឹយា ខខាល ខំេប្ាបក់ារ្សោះ្ា
ដែ ទាមទារសអាយានការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយរ ូន សហើយានការចូ រមួក្េុខនសយាបាយសដ្ឋយសព្ញស ញ ខ្
ណៈដែ ប្ក្េួខមហាល្ទប្ព្មព្ិភាក្ាជាមយួគណបក្សប្បឆខំ។ 

សទាោះជាែូសចេោះក្ដី នីតិវ ិ្ ីចាបប់ានស្វើសអាយប ោះពា ់ទំនុក្ចតិដនសយាបាយ នខិោថ នភាព្លនការបសញ្ចញ
មតិជាោធារណៈដែ ានោរៈេំខានេ់ប្ាបែ់ំសណើ រការសបាោះសឆេ តព្ិតប្បាក្ែ ដែ អាចបញ្ជា ក្ព់្ីភាព្
សជ្ឿជាក្រ់បេ់អេក្នសយាបាយសៅចំសពាោះមុខ្ោធារណជ្ន។ ែំសណើ រការចាបប់ានចបស់្ដើមោមេំសណើ របេ់
គណបក្សកានអ់ណំាច សែើមបដីក្ដប្បបទបញ្ជា ល្ទក្េុខរបេ់រែាេភា ការេំុសអាយស្វើការដក្ដប្បសនោះ ប្តូវបានដ្ឋក្់
ញតដិសដ្ឋយនាយក្រែាម្នតីក្េុខអំ ុខសព្ ដែ សោក្សៅបរសទេ សែើមបចូី រមួសវទិកាសេែាក្ិចចព្ិភព្សោក្ 
សហើយបាន្សព្វ្ាយែំបូខោមរយៈប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយដែ ចំណុោះសអាយរដ្ឋា ភបិា ។ វសិោ្នក្មមសនោះបាន
ដក្ាប្ោ៤៨ វាក្យខ្ណឌ ទី៣ លនបទបញ្ជា ល្ទក្េខរែាេភាដែ បានដចខថា«គណបក្សប្បឆខំដែ ាន
េំស ខភាគតិចសៅក្េុខរែាេភា ជាអេក្ែឹក្នាេំំស ខភាគតិចរបេ់ខ្លួនសៅក្េុខរែាេភា»។  

សយាខោមប្បភព្ព្ត័ា៌នបានចុោះ្ាយបានសអាយែឹខថា ប្បធានែឹក្នាភំាគតចិសនោះ ប្តូវបានបសខេើត
ស ើខាប្ោ៤៨ វាក្យខ្ណឌ ទ៣ី ជ្ំពូ្ក្ទ១ី២ លនបទបញ្ជា ល្ទក្េុខរែាេភា សប្កាយសព្ ដែ គំនិត្ដួចស្ដើមប្តូវ
ោេ លនគណបក្សនសយាបាយសដ្ឋយេសមដចសតសជា ហ ុន ដេន នខិឯក្ឧតដម េម រខស ីជាអតីតប្បធានគណបក្ស
េស្ង្កគ ោះជាត ិ ដែ ប្តូវនិរសទេខ្លួនសៅសប្ៅប្បសទេ ដែ ជ្ំនួបសនោះប្តូវបានស្វើស ើខកា ព្ីលថ្ៃទី២៨ ដខ្វចិឆកិា 
ឆេ ២ំ០១៤  រវាខថាេ ក្ែ់ឹក្នាលំនគណបក្សទាខំព្ីរ ក្េុខេមយ័ប្បជុ្ំទី៣ នីតិកា ទី៥ រែាេភា។9   

                                                      

9 “Roles of NA majority and minority leaders removed”, Agence Kampuchea Presse, 31 January 2017. 
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ការ្ដួចស្ដើមសអាយានការផ្លល េ់បដូរសោ នសយាបាយសនោះ ហាក្ប់ែូីចជាបានក្ំណតឱ់្យកានដ់តប្បាក្ែ 
សែើមបកីាតប់នថយវបប្មេ៌នទនារវាខគណបក្ស ែូចជាបាន ុបសច យនតការជា្លូវការ សែើមបធីានាែ ់ការបនត 
ជ្ំនួប សែើមបសី្វើការ្សោះ្ាដ្េក្នសយាបាយ។ សេថរភាព្នសយាបាយដែ សក្ើតសចញព្ីការរបួរមួោេ  និខក្ំដណរទំ
រខ ់ ជាតប្មូវការែេំ៏ខានស់ៅក្េុខក្ិចចប្ព្មសប្ព្ៀខឆេ ២ំ០១៤។10 ប្បេិទធភាព្ ជាមូ ដ្ឋា នប្គឹោះលនការ
េប្មុោះេប្មួ ដ្េក្នសយាបាយ ដែ បានសក្ើតានស ើខបនាទ បព់្ីានភាព្ចោច  និខភាព្ជាបោ់ខំសប្កាយ
ការសបាោះសឆេ ត។ បញ្ជា របេ់េសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន ដែ មនិចរច គឺសដ្ឋយោរដតបក្សប្បឆខំបាន
ព្ាយាមយក្សរឿខអេក្សទាេនសយាបាយដ្ឋក្ចូ់ ក្េុខរសបៀបវារៈេប្ាបក់ារព្ិភក្ា។11 សយាខោមសេចក្ដី
ដថ្លខការណ៍របេ់េសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន បានសអាយែឹខថា ការស្វើវសិោ្នក្មមបទបញ្ជា ល្ទក្េុខ
របេ់រែាេភា សែើមបរីារាខំព្កីារសប្បើប្បាេ់វបប្មេ៌នទនា សែើមបចីរចសអាយសដ្ឋោះដ ខអេក្សទាេ។12  

ក្េុខរយៈសព្ ព្ីរេបាត ហ៍ េាជ្ិក្េភាគណបក្សកានអ់ណំាចចំននួ៥០របូ បានចុោះហតថស ខាសែើមបី
បង្កា ញព្ីការោបំ្ទចំសពាោះេំសណើ ចាប ់សហើយការវសិោ្នក្មមសនោះប្តូវបានទទួ យក្សដ្ឋយគណៈក្ាម ្ិការអ
ចិល្នតយល៍នរែាេភា។13 សៅចុខដខ្មក្រា ការវសិោ្នក្មមប្តូវបានអនុមត័សដ្ឋយរែាេភាសដ្ឋយានេសមលខោំ
ប្ទចំនួន៦៧ សដ្ឋយេាជ្កិ្េភាគណបក្សកានអ់ំណាច។14 សៅសព្ សនាោះប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយរបេ់រដ្ឋា ភបិា
 បានប្បកាេអំព្ីការផ្លល េ់បតូរសោ នសយាបាយ សហើយអោះអាខថា សោ នសយាបាយវបប្មល៌នការេនទនា15

សៅដតបនតសទាោះបីជា នាយក្រែាម្នតីបានដណនាឱំ្យតុោការប្តួតព្ិនិតយ សែើមបរីបឹអូេទីោេ ក្ក់ារលនគណបក្ស
ប្បឆខំក្ស៏ដ្ឋយ។ សោក្បានដណនាែំ ់សោក្ឧបនាយក្រែាម្នដី សហា ណាហុំខ ឱ្យដណនាសំមធាវផី្លទ  ់ខ្លួន 
សែើមបសីេេើេំុអវីដែ ប្តូវបានប្គបប់្គខក្េុខសរឿខអាប្េូវដែ សោក្ េម រខសុ ី ប្តូវបាន្តនាទ សទាេ។ សោក្បាន
អំពាវនាវឱ្យបខេក្រា ់ប្ទព្យេមបតតិរបេ់សោក្ េម រខសុ ីនិខស្វើការរបឹអូេប្ទព្យេមបតតិ្ខដែរ។16 

ក្េុខសព្ ជាមយួោេ សនោះដែរ េសមដចហ ុនដេនបានស្វើការគំរាមស្វើវសិោ្នក្មមចាប ់ េតីព្ីគណបក្ស
នសយាបាយ សែើមបរីារាខំសោក្ េម រខសុ ីមនិឱ្យែឹក្នាគំណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ នាឱំ្យានការរោំយគណ
បក្ស សដ្ឋយោរានការភាា បទ់ំនាក្ទ់នំខជាមយួអេក្ែកឹ្នាសំៅនឹខអេក្ដែ ប្តូវបាន្តនាទ សទាេព្ីបទឧប្ក្ិែា។ 
សោក្បានអោះអាខថា ការផ្លល េ់បតូរនីតិបបញ្ញតតិ គឺចបំាចស់ែើមបកីារពារ “អេក្សទាេ” ព្ីការបសប្មើជាប្បធាន ឬអនុ

                                                      

10 Thul, Chan Prak, “Cambodia’s opposition leader loses key role ahead of elections”, Reuters, 31 January 2017. 
11 Note that the reason for the change in the articles following political compromise between the two parties 
in 2014, was that the previous mechanism set out in Art 48 (II) had not been effective, as allowing for 10 
lawmakers in agreement to raise an issue in plenary session had not resulted the levels of political compromise 
required to sustain multiparty representative government in the past. 
12 Sokhean, Ben “Prime Minister Makes Moves to End Future Talks With CNRP”, Cambodia Daily, 17 Jan 2017; 
Sokchea, Meas “NA meeting planned on ‘minority’ clause”, Phnom Penh Post, 20 January 2017. 
13 Sokchea, Meas “NA meeting planned on ‘minority’ clause”, Phnom Penh Post, 20 January 2017. 
14 “Roles of NA majority and minority leaders removed”, 31 January 2017 
15 Sophirom, Khan “PM reaffirms continuation of culture of dialogue”, Agence Kampuchea Presse, 31 January 
2017. 
16 Naren, Kuch “Hun Sen: Seize CNRP headquarters, ban Sam Rainsy from Party Leadership”, Cambodia Daily 31 
January 2017. 
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ប្បធានគណបក្សនសយាបាយ សដ្ឋយេំសៅសៅស ើការផ្លល េ់បតូរសោ នសយាបាយ ដែ ជាទសខវើមយួសែើមប ុីប
បំបាតេិ់ទធិរបេ់ព្កួ្សគ17។ ការផ្លល េ់បតូរសនោះបានបដនថមសៅស ើចាបជ់ាសប្ចើនដែ បានអនុមត័សដ្ឋយឯក្សោភា
គីរបេ់គណបក្សកានអ់ំណាច សដ្ឋយោម នការចូ រមួព្ីគណបក្សប្បឆខំ ឬការសបាោះសឆេ តសៅក្េុខេភា។ សៅ
លថ្ៃទី២ ដខ្កុ្មាៈ េសមតចនាយក្រែាម្នតី ហ ុន ដេន បានប្បកាេថា «សយើខនខឹរារាខំ មនិប្តឹមដតមនុេសព្ីរបី
នាក្ប់ ុសណាណ ោះសទ ប ុដនតសយើខនខឹក្ំចតស់ច ទាខំប្េុខដតមដខ» 18។ 

ការផ្លល េ់បតូរបានសក្ើតស ើខសៅក្េុខបរបិទមយួ សៅសព្ ចំនួនពាក្យបណតឹ ខប្បឆខំនឹខសមែឹក្នាគំណ
បក្សប្បឆខំគឺសោក្ េម រខសុ ី បានសក្ើនស ើខែ ់ប្បាមំយួ (រាបប់ញ្ចូ  ទាខំការ្តនាទ សទាេ និខការសចទ
ប្បកានស់ដ្ឋយឥេសរជ្នគណបក្សកានអ់ណំាចព្បីទបរហិារសក្រ តិ៍)។19 ចំសពាោះប្បធានគណបក្សប្បឆខំសោក្ 
េម រខសុ ីដែ ប្តូវបានសចទប្បកានព់្ីបទបរហិារសក្រ តិ៍ គឺប្តវូបានស្វើស ើខសប្កាយសព្ ដែ ានការស ចធាល យ
ការេនទនារវាខេក្មមជ្នគណបក្សប្បឆខំ គ ឺ ក្ញ្ជញ  ្ ី េុវណណ ថា ដែ បានព្ិភាក្ាអំព្ីក្ចិចប្ព្មសប្ព្ៀខប្ព្ំ
ដែនជាមយួសវៀតណាម នខិព្ភិាក្ាអំព្ីប្បភព្លន “ឡាយ (Like)” ទាខំអេ់សៅស ើទំព្រ័សហវេប ុក្នាយក្រែាម
្នតី មក្ព្ីបរសទេ។20 ស ើេព្ីសនោះ សៅក្េុខដខ្តុោឆេ ២ំ០១៦ េសមតចនាយក្រែាម្នតី បានបញ្ជា ឱ្យប្គបោ់ថ បន័
ដែ ពាក្ព់្ន័ធទាខំអេ់ ឱ្យសប្បើប្គបម់ស្ាបាយ ស្វើយា ខណាសែើមបរីារាខំសោក្ េម រខសុ ីមនិឱ្យវ ិប្ត បម់ក្
ប្បសទេក្មពុជាវញិ។21 

សៅពាក្ក់្ណាត  ដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧ សោក្ េម រខសុ ី បានោដ ខព្ីតំដណខប្បធានគណបក្ស
ប្បឆខំ ដែ េថិតសប្កាមការគំរាមក្ំដហខលនចាបថ់្មី ដែ អាចស្វើឱ្យប្េបចាបច់ំសពាោះការរោំយគណបក្ស
ប្បឆខំរបេ់ខ្លួន។22 គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានជ្ំរញុចាប(់បសខេើតចាបថ់្មបីដនថម) សែើមបសី្វើការហាមោត់
សមែឹក្នាដំែ ប្តូវបាន្តនាទ សទាេព្ីបទឧប្ក្ែិា។ ប្បេិនសបើប្បធានគណបក្សប្បឆខំដែ ប្តូវបានកាតស់ទាេ
ព្ីបទឧប្ក្ែិាសៅដតស្វើនសយាបាយ ឬជាបព់ាក្ព់្ន័ធជាមយួគណបក្សសទៀត សនាោះចាបស់នោះនឹខអនុញ្ជញ តឱ្យរោំយ
គណបក្សនសយាបាយ ប្បេិនសបើសគ(គណបក្សកានអ់ណំាច)ចតទុ់ក្ថាជាការគំរាមក្ំដហខែ ់េនតិេុខ្ជាតិ 
និខ/ឬឯក្ភាព្ជាតិ។ ប្ព្ឹតតកិារណ៍សនោះសៅដតអាចសក្ើតស ើខ សបើសទាោះបីជាានការអពំាវនាវឱ្យានការព្នារ

                                                      

17 Tha, Vuthy and Chandara Yang “Cambodian crackdown on ‘culprits’ targets Hun Sen’s opponents”, RFA 31 
January 2017. 
18 Moniroth, Morm and Thay Tha “Hun Sen’s push to outlaw the opposition draws fire”, RFA, 7 February 2017. 
19 Ibid. See also Mech, Dara “Sovantha files suit against Rainsy”, Phnom Penh Post, 18 January 2017. 
20 Sovuthy, Khy and George Wright “Hun Sen files $1million lawsuit against Rainsy”, Cambodia Daily, 19 
January 2017. 
21 Huot, Vuthy and Moniroth Morm “Cambodia’s Hun Sen sues rival Sam Rainsy, again”, RFA 18 January 2017.  
Notably, Rainsy’s discourse, although within the bounds of free speech accepted in consolidated democracies, 
has also at times been provocative and not conducive to further reconciliation between political parties.  For 
example see, Sokchea, Meas “Rainsy ‘lobs’ bribery claim at PM”, Phnom Penh Post, 16 January 2017. 
22 Turton, Shaun “Sam Rainsy resigns as leader of CNRP”, Phnom Penh Post, 11 February 2017; Naren, Kuch 
“Sam Rainsy resigns as opposition party president”, Cambodia Daily, 11 February 2017. 
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សព្  សែើមបឱី្យានការព្ិសប្ោោះសយាប ់ ជាសប្ចើនភាគីដែ ពាក្ព់្ន័ធឱ្យសក្ើតានស ើខក្ស៏ដ្ឋយ។23 ែូចបាន
េំោ ់ោមរយៈការវភិាគរបេ់ប្ក្ុមអេក្វភិាគនសយាបាយឯក្រាជ្យថា ប្ព្តឹតិការណ៍ទាខំសនោះបានបង្កា ញឲ្យ
ស ើញស ើខវញិ នូវនិនាេ ការនសយាបាយែយូ៏រអដខវខដែ មនិប្ព្មដវក្ដញក្រក្សហតុ្  សែើមបពី្ិភាក្ាសោ 
នសយាបាយ និខសផ្លដ តស ើការផ្លល េ់បតូរនសយាបាយ។ សោក្ េម រខសុ ីបានែឹក្នាគំណបក្សប្បឆខំ និខជាសមលខ
េំខានដ់ែ បានអំពាវនាវឱ្យានក្ំដណទប្មខន់សយាបាយជាខព្ីរទេវតសរម៍ក្សនោះ។24 មុនចុខដខ្កុ្មាៈ 
េាជ្ិក្ប្ព្ឹទធេភា សោក្ ហុខ េុខ្ហួរ េាជ្ិក្គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សោក្ ាច េុវណាណ រា  និខសោក្ 
អ ុ៊ុំ េំអាន (អេក្ទាខំអេ់សនោះ បចចុបបនេប្តូវបានសគដ្ឋក្គុ់ក្សដ្ឋយោរដតសហតុ្ នសយាបាយ) បានោដ ខព្ី
គណបក្សប្បឆខំសប្កាមការគរំាមក្ំដហខលនការរោំយបក្ស។ 

ក្េុខអំ ុខសព្ េបាត ហ៍ទី៤ លនដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧ គណបក្សកានអ់ំណាចបានបនដវសិោ្នក្មមចាប់
េដីព្ីគណបក្សនសបាយសដ្ឋយឯក្សោភាគី សដ្ឋយបញ្ាូ នវាសៅសអាយរែាេភា ប្ព្ឹទធេភា និខប្តូវបានព្ិនតិយ
សដ្ឋយប្ក្ុមប្បឹក្ា្មមនុញ្ញ  សហើយចាបស់នោះប្តូវបានចុោះហតថស ខាសអាយចូ ជា្រាន សដ្ឋយប្បមុខ្រែាេដីទ ី
ប្បធានប្ព្ឹទធេភាសោក្ ោយ ឈុ ំ ខ្ណៈសព្ ដែ អវតដានប្ព្ោះមហាក្សប្ត។25 ថ្វីសបើានការជ្ំទាេ់ព្ី
គណបក្សប្បឆខំែ៏្ ំ និខគណបក្សនសយាបាយតូចៗ ែលទសទៀត ព្អីខគការេខគមេីុវ ិជាតិ ាច េ់ជ្នំួយអនតរ
ជាតិេំខាន់ៗ  រែាប្បជា្ិបសតយយដែ បានបប្ខួបបប្ខមួ និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា អនតរជាតិ បានសេេើសអាយ
ានការ ុបសច ចាបដ់ែ ស្វើវសិោ្នក្មមក្ស៏ដ្ឋយ ក្ច៏ាបស់នោះប្តូវបានេភាជាតអិនុមត័្ខដែរ សហើយ
គណបក្សកានអ់ណំាច បាននិយាយថា ការស្វើវសិោ្នក្មមសនោះ គឺជាបសខេើតបរយិាកាេនសយាបាយសអាយាន
ភាព្ប្បសេើរស ើខ សហើយប្េបោម ទធិប្បជា្បិសតយយសទៀត្ខ។26 ការវសិោ្នក្មមប្តវូបានអោះអាខ្ខដែរ
ថា វសិោ្នក្មមសនោះ មនិដមនស្វើស ើខសែើមបដី្ឋក្ក់្ំហិត នខិដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មមគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិសនាោះសទ ប ុដនត
សដ្ឋយោរចាបគ់ណបក្សនសយាបាយហួេេមយ័។27 

េសមតចនាយក្រែាម្នតីបានប្ព្ានមដខសហើយមដខសទៀតថា ជ្យ័ជ្ំនោះរបេ់គណបក្សប្បឆខំ ឬការផ្លល េ់
បតូរនាយក្រែាម្នត ី នឹខនាឱំ្យានេ្ង្កគ ម។ សហតុ្ សនោះសហើយសទើបរដ្ឋា ភបិា របេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុ
ជា បានចតទុ់ក្ថា ជាការខុ្េចាបរ់ា ់គំនតិទាខំឡាយដែ ចខស់្វើការផ្លល េ់បតូរគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
សហើយដថ្មទាខំហាមោតម់និសអាយានការសប្បើពាក្យថា «ែូរ ែូរ» សៅក្េុខសវាហាោ្េតយុទធនាការ និខេុនទរ
ក្ថាជាោធារណៈ។ គណបក្សកានអ់ំណាច បានប្បឈមនឹខពាក្យសោល ក្ក្េុខយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត 
របេ់គណបក្សប្បឆខំថា “បតូរសម ំុដែ បសប្មើបក្សដ្ឋក្ស់ម ំុបសប្មើរា្េដ”។ ក្េុខេុនទរក្ថាកា ព្ីដខ្កុ្មាៈ រែាម

                                                      

23  Sokchea, Meas “CPP sets Monday vote for party law revamp”, Phnom Penh Post, 16 February 2017. 
24 Wallace, Julia “Top opposition leader in Cambodia resigns as election nears”, New York Times, 12 February 
2017. 
25 Handley, Erin “In the King’s name: party law amendments now official”, Phnom Penh Post, 10 March 2017. 
26 It should be noted that the PM has also publicly stated that the purpose of the legislation change was to 
provide him with powers to obstruct the opposition party.  See Roeun, Van, Zsombor Peter and Ben Sokhean 
“Attacks on slogan grown; Party law takes effect” Cambodia Daily 10 March 2017. 
27 Vida, Taing “Senate passes amendments to Law on Political Parties”, Khmer Times, 1 March 2017. 
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្នតីការពារជាតិបានក្ំណតថ់ា ពាក្យសោល ក្របេ់គណបក្សប្បឆខំចំសពាោះ “ែូរៗ” គឺជាការគំរាមក្ំដហខែ ់េនតិ
េុខ្ជាត ិ ដែ ពាក្យសោល ក្សនោះប្តូវបានសប្បើសដ្ឋយប្បជាព្ រែាសែើមបអីំពាវនាវសអាយានការផ្លល េ់បដូរ (ោរ
ដែ សប្បើពាក្យ ែូរ ែូរ សនោះ ជាញឹក្ញាបប់្តូវបានសគឮសៅសព្ ដែ ប្បជាព្ រែាបានប្បមូ ្តុ ំោេ  ក្េុខអំ ុខ
និខចបោ់ខំព្ីការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣មក្) ជាមហនតរាយ និខសោក្នាែក្មម។28  

សទាោះបីជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ែំសណើ រលនយុទធនាការប្បឆខំសៅស ើោរ បានចបស់្តើមសៅសព្ ដែ េ
សមតចនាយក្រែាម្នតី ហ ុន ដេន បានប្បកាេសៅក្េុខេុនទរក្ថាោធារណៈថា ពាក្យសោល ក្ដែ  «បតូរសម ំុ
ដែ បសប្មើបក្សដ្ឋក្ស់ម ំុបសប្មើរា្េដ» គឺជាការប្បាថ្ ការបខេបញ្ជា  និខការញុោះញខ។់29 ចំដណក្ឯអេក្
េសខេតការណ៍ជាត ិនិខអនតរជាតិបានយ ់ស ើញថា ពាក្យសោល ក្សនោះអាចទទួ យក្បានេប្ាប ់ទធិប្បជា្ិ
បសតយយ ដែ រខឹា ំនិខប្េបោមការអនុវតតន ៍េប្ាបក់ារប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ តោមរយៈការស ើក្
ក្មពេ់គំនតិដែ ភាគ ី នខិសបក្េជ្នប្តូវបានសគវាយតលមលោមបទដ្ឋា នេប្ាបក់ារស្លើយតប នខិគណសនយយភា
ព្។ វាជាសរឿខ្មមោសៅក្េុខប្បព្ន័ធ ទធិប្បជា្ិបសតយយ ដែ គណបក្សក្ពុំ្ខដេវខរក្គំនិតេប្ាបក់ារោបំ្ទ 
សែើមបចូី កានអ់ំណាចក្េុខការផ្លល េ់បដូរការប្គបប់្គខ។់      

ប្ព្ឹតតិការណ៍ជុ្ំវញិការវាយប្បហារសៅស ើពាក្យសោល ក្របេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិចខែុ បង្កា ញព្ី ក្េ
ណៈ ោមដតចិតដចខល់នការអនុវតដនច៍ាប ់នខិបទបញ្ជា សៅក្េុខប្បសទេក្មពុជា សហើយគណបក្សកានអ់ំណាចសផ្លត
តស ើការរតឹបនដខឹគណបក្សប្បឆខំ ជាជាខការបសខេើតោរេប្ាបប់្បជាប្បិយភាព្របេ់ខ្លួន។ បនាទ បព់្ីការ
ប្បកាេជាោធារណៈរបេ់នាយក្រែាម្នតីថា សោក្បានក្ំណតព់ាក្យសោល ក្ដែ ែូរៗថា ជាបទឧប្ក្ែិា ភាល
មៗសនាោះដែរគណបក្សកានអ់ណំាចបានសចញសេចក្តីដថ្លខការណ៍សថាេ  សទាេពាក្យសោល ក្សនាោះ សហើយទាមទារ
ឱ្យានការផ្លល េ់បតូរ«សែើមបេីនតិភាព្លនប្បសទេ»។ ក្េុខរយៈសព្ ប ុនាម នលថ្ៃមក្សទៀត អេក្នាពំាក្យគណបក្សកាន់
អំណាច បានប្បាបប់្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ នខិោធារណជ្នថា គណបក្សកានអ់ំណាចក្ពុំ្ខព្ិភាក្ាជាមយួសមធាវ ី
សែើមបចីតវ់ធិានការោម្លូវចាបប់្បឆខំនខឹគណបក្សប្បឆខំ។ សៅសព្ ែណំា ោេ សនាោះដែរ សម ំុគណបក្ស
កានអ់ំណាចជាសប្ចើនបានយ ់ស ើញថា ការចបស់្ដើមសប្បើពាក្យសោល ក្របេ់ព្ួក្សគសដ្ឋយេំសៅសៅស ើប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុេង្កេ តរ់បេ់គណបក្សប្បឆខំថា ពាក្យសោល ក្សនាោះ ជាពាក្យសោល ក្មនិព្តិ។30 

បញ្ជា ទ១ី លនពាក្យសោល ក្បានបង្កា ញឱ្យស ើញព្ីវ ិ្ ីោ្េតរបេ់គណបក្សកានអ់ំណាច សែើមបទីបទ់ ់
ចំសពាោះបញ្ជា ដែ សក្ើតព្ីពាក្យសោល ក្សនាោះ គឺបានក្ណំតព់្ីសោ ជ្ំហរលនសោ នសយាបាយលនការសប្បើពាក្យ
សោល ក្សនាោះនាសំអាយានការសរ ើេសអើខ សហើយនឹខនាសំអាយានការសចទប្បកានព់្ីបទញុោះញខស់ដ្ឋយអាជាា ្រ។ 
ក្េុខក្រណីសនោះ ការញុោះញខ ់ គឺសេមើនឹខអវីដែ បានក្ណំតដ់ែ នាសំអាយការដបក្បាក្ស់ៅក្េុខេខគមែូចជាការ
មនិយ ់ប្េប ឬការប្បឆខំជាោធារណៈប្តូវបានចតជ់ាប្បសភទបទឧប្ក្ែិា។31 បញ្ជា ទី២ គឺបង្កា ញសអាយ

                                                      

28 Touch Sokha and Leonie Kijewski “ ‘Change’ begets ‘disaster’: Banh” Phnom Penh Post 27 February 2017. 
29 Dara, Mech “Premier warns CNRP’s new poll slogan ‘incitement’”, Phnom Penh Post, 7 March 2017. 
30 Narin, Sun “Ruling party studies legality of opposition campaign slogan”, VOA 9 March 2017. 
31 Chheng, Niem “CCP commune chiefs join fray against slogan”, Phnom Penh Post 9 March 2017. 
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ស ើញថា ជាការវាយប្បហារសៅស ើបទដ្ឋា នេក្ លនអភបិា ក្ិចច ែ។ របប ទធិប្បជា្ិបសតយយដែ ាន
ការប្បក្ួតប្បដជ្ខសដ្ឋយដ្ែក្ស ើគំនិត នខិសោ នសយាបាយ  ប្តូវបានជាបោ់ខំសៅសព្ ដែ ានការការពារ
គណសនយយភាព្ និខការស្លើយតបរបេ់រដ្ឋា បាភបិា  ប្តូវបានចតទុ់ក្ថាខុ្េប្ក្មេី ្ម ៌ ឬខុ្េចាប។់ 
សយាខោមសហតុ្ របេ់គណបក្សកានអ់ំណាច ដែ ប្តូវបានប្បាបស់អាយែឹខោមរយៈអេក្នាពំាក្យរបេ់
គណបក្សប្បឆខំនយិាយថា ពាក្យសោល ក្របេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ «រសំោភស ើខ្លមឹោរលនចាប ់ ... វានាំ
សអាយានការសរ ើេសអើខប្បឆខំនឹខសម ំុ សៅេង្កេ ត ់ ដែ សម ំុ និខសៅេង្កេ តទ់ាខំសនាោះភាគសប្ចើនជាសម ំុ 
សៅេង្កេ តរ់បេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា។ ែូសចេោះការវាយតលមល សដ្ឋយសប្បើសប្បើពាក្យសោល ក្ គឺ្ទុយនខឹចាប់
សហើយវាជាទសខវើមយួដែ សយើខមនិអាចទទួ យក្បាន។32 សទាោះបីជាយា ខសនោះក្ដី ក្អ៏ខគការេខគមេីុវ ិ និខ
អេក្ជ្ំនាញេិទិធមនុេស យ ់ស ើញថាោម នមូ សហតុណាមយួដែ ថាការអោះអាខសនោះខុ្េចាបស់នាោះសទ 
សហើយគណបក្សប្បឆខំយ ់ស ើញថា ពាក្យសោល ក្សនោះគឺសែើមបឱី្យអេក្សបាោះសឆេ តដេវខរក្ការដក្ មែនីតិរែា នខិ
សេវាេខគម។ ការសបាោះសឆេ តេំសៅសៅស ើជ្សប្មើេសហើយវាគឺជាការអនុវតតន៍្ មមោសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តរបេ់
បណាត ប្បសទេប្បកាន ់ទធិប្បជា្ិបសតយយដែ គណបក្សប្បឆខំស្វើការតេ ូមត ិ សែើមបផី្លល េ់បតូរអេក្កាន់
តំដណខរដ្ឋា ភបិា ។      

ក្េុខរយៈសព្ ដតប ុនាម នលថ្ៃប ុសណាណ ោះ បនាទ បព់្ីេសមតចនាយរែាម្នដី ហ ុន ដេន បានប្បកាេជាស ើក្
ែំបូខថា ពាក្យសោល ក្សនាោះគឺខុ្េចាប ់សព្ សនាោះ សម ំុ សៅេង្កេ ត ់និខប្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុ េង្កេ តរ់បេ់គណបក្ស
កានអ់ំណាច បានសចញ ិខ្តិជាខ ៣០០ ិខ្ិត សែើមបបីដឹខប្បឆខំនខឹពាក្យសោល ក្។ គណៈក្ាម ្ិការជាតិ
សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត(គ.ជ្.ប) បានដថ្លខជាោធារណៈថា និខវាយតលមលភាព្ប្េបចាបស់ ើពាក្យសោល ក្របេ់
គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិេប្ាបយុ់ទធនាការសនោះ។ គ.ជ្.ប. បានប្បកាេថាខ្លួននខឹព្ិនតិយ ឬមនិព្ិនិតយសមើ  ថា
សតើពាក្យសោល ក្សនោះានការប ោះពា ់អត ់ មុនសព្ យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ប ុដនដ គ.ជ្.ប នខឹ្ត ់នូវ
ែំសណាោះប្ោយចំសពាោះបញ្ជា សនោះ សៅក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តបានចបស់្ដើម។ សទាោះជាយា ខណាក្៏
សដ្ឋយ គ.ជ្.ប បានចបស់្ដើមអនុវតដយុោត ្ិការរបេ់ខ្លួន សដ្ឋយមនិសអាយសប្បើពាក្យសោល ក្សនាោះសទ សហើយថាខ្លួន 
ព្ិចរណាសរឿខសនោះ ប្បេិនសបើពាក្យបណតឹ ខប្តូវបានទទួ ព្គីណបក្សនសយាបាយ។33  

សៅពាក្ក់្ណាត  ដខ្មនីា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានប្បកាេថា ខ្លួននឹខឈបស់ប្បើប្បាេ់ពាក្យសោល ក្
ប្បេិនសបើប្តូវបានបញ្ជា សដ្ឋយអាជាា ្រានេមតថក្ចិច ក្ែូ៏ចជាតុោការជាសែើម។ គណបក្សប្បឆខំក្ប៏ាន
ព្ាយាមទទួ យក្ជ្ំហរមយួដែ បានស ើក្ស ើខថា សបើសទាោះជាពាក្យសោល ក្អាចទទ ួយក្បានក្ស៏ដ្ឋយ ក្វ៏ា
មនិដមនជាពាក្យសោល ក្ជា្លូវការរបេ់គណបក្សប្បឆខំសនាោះសទ សដ្ឋយោរវាមនិដែ ប្តូវបានអនុមត័ជា្លូវ
ការនិខ្សព្វ្ាយសដ្ឋយគណបក្សសនាោះស ើយ សហើយក្េុខនយ័សនោះគណបក្សប្បឆខំមនិបានស្វើអវីខុ្េសដ្ឋយ
សប្បើពាក្យសោល ក្សនាោះសទ។34 ការព្ាយាមស្វើសអាយានេមតុ យភាព្បានបរាជ្យ័ក្េុខការកាតប់នថយេាព ្ 

                                                      

32 Sokhean, Ben and Zsombor Peter “Defying CPP, CNRP to keep slogan”, Cambodia Daily, 8 March 2017. 
33 Sothoeuth, Ith “Interior ministry calls on opposition to change campaign slogan” VOA, 27 March 2017 
34 Sokchea, Meas “Slogan neither official, nor illegal, CNRP says” Phnom Penh Post, 20 March 2017. 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

34 | ទុំព័រ 

ព្ីរដ្ឋា ភបិា  សហើយរដ្ឋា ភបិា បានប្បកាេថា គណបក្សប្បឆខំប្តូវឈបស់ប្បើពាក្យសោល ក្ សែើមបសីជ្ៀេវាខការ
កាតស់ទាេប្េបចាប។់ ការផ្លល េ់បតូរសនោះបានបង្កា ញព្ី្  ប ោះពា ់ទាខំអេ់ ស ើការដថ្លខេុនទរក្ថាជាោធារ
ណៈនិខេក្មមភាព្ទាក្ទ់ខនខឹយុទធនាការរបេ់គណបក្សប្បឆខំ ដែ ប្តូវបានបខេឱំ្យេប្មបខ្លួនសែើមបរីេ់
សៅក្េុខបរបិទនតីិបញ្ញតតថិ្ម ីដែ ជាេាព ្របេ់រដ្ឋា ភបិា ។35 

សៅេបាត ហ៍ទី៣ ដខ្មនីា ប្ក្េួខមហាល្ទបានសចញសេចក្តីដថ្លខការណ៍មយួអំពាវនាវឱ្យគណបក្ស
ប្បឆខំផ្លល េ់បតូរពាក្យសោល ក្ មនិដមនសដ្ឋយោរដតវាជាការខុ្េចាបស់ទ ដតសដ្ឋយោរដតវា្ទុយនខឹតលមលលន
 ទធិប្បជា្ិបសតយយសេរពី្ហុបក្ស។ ទនទឹមនខឹសនាោះដែរ ម្នតីប្ក្េួខមហាល្ទបានដថ្លខការណ៍ថា ពាក្យសោល ក្
សនាោះគឺខុ្េចាប ់ ប ុដនតប្ក្េួខមហាល្ទមនិានេិទធិ ឬអំណាចសែើមបទីាមទារឱ្យគណបក្សប្បឆខំផ្លល េ់បតូរ
សទ។36 សៅសព្ សនាោះយុទធោ្េតរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិប្តូវអោះអាខថា ពាក្យសោល ក្សនាោះមនិដមនជា្លូវ
ការសទ ប ុដនតវាមនិានបណំខហាមោតអ់េក្ោបំ្ទគណបក្សកុ្ំសប្បើវាសនាោះសទ។ សទាោះជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ 
ប្ក្េួខមហាល្ទបានចតវ់ធិានការជាោធារណៈ ដែ វាបានស្វើសអាយានការគរំាមក្ំដហខែ ់គណបក្ស
ប្បឆខំកានដ់ត្ៃនស់ ើខ។ រែាម្នតីប្ក្េួខមហាល្ទបាននយិាយថា ពាក្យសោល ក្ដែ អពំាវនាវឱ្យអេក្សបាោះសឆេ ត
ោបំ្ទខ្លួនដែ ព្ួក្សគភាគសប្ចើនបានគិតថា ជា្ ប្បសយាជ្នរ៍បេ់ប្បជាជ្នសនាោះ គជឺាការញុោះញខ ់  ការ
សរ ើេសអើខ និខភាព្ផ្លដ ចក់ារ។ សហើយរែាម្នដីរបូសនោះបានបញ្ជា ក្អ់ោះអាខថា វារសំោភស ើេិទធិរបេ់ម្នតីមូ ដ្ឋា ន
របេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខបណាដ  សអាយានអសំព្ើហឹខាសៅក្េុខេខគម។37 

កា ព្ីលថ្ៃទី២ ដខ្សមោ ឆេ ២ំ០១៧ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានប្បកាេថា ខ្លួននឹខឈបស់ប្បើពាក្យ
សោល ក្សនាោះសទៀតសហើយ សហើយបានទទួ ោគ  ់ថា ពាក្យសោល ក្សនោះខ្លួនធាល បប់ានដ្ឋក្ប់ញ្ាូ  ក្េុខសវទិការគណ
បក្សជាោធារណសទៀត្ខ។ គណបក្សប្បឆខំប្តូវបានបខេំសអាយផ្លល េ់បដូរពាក្យសោល ក្របេ់ខ្លួន សហើយដថ្ម
ទាខំបខេំសអាយទទួ យក្ោមការទាមទាររបេ់ប្ក្េួខមហាល្ទ និខគណបក្សកានអ់ណំាច។38 ចបោ់ខំព្ី
សព្ សនាោះមក្ ពាក្យសោល ក្របេ់គណបក្សប្បឆខំ ប្តូវបានប្ក្េួខមហាល្ទប្បកាេថា ខុ្េចាបស់ដ្ឋយោរដត
វាបានរសំោភស ើចាបេ់ដីព្ ីក្េនដិក្ៈនសយាបាយរបេ់ខ្លួន។39    

ពាក្យសោល ក្ជាយុទធនាការ ដែ សក្ើតសចញព្ីការខ្ិតខ្ំប្បខឹរបូរមួោេ ប្តូវបាន ុបបំបាតស់ៅវញិ សដ្ឋយ
ោរដតសេចក្ដីេសប្មចសអាយសប្បើប្បាេ់ពាក្យសោល ក្សនោះជាបព់ាក្ព់្ន័ធនឹខប្បធានគណបក្សប្បឆខំ។ សេចក្ដី
េសប្មចទាខំសនាោះរាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាបានចតទុ់ក្ថាខុ្េចាប ់ សដ្ឋយដ្ែក្ស ើមូ ដ្ឋា នថាព្ួក្សគបាន
រសំោភបំពាន ក្េនដិក្ៈគណបក្សខ្លួនឯខ ដែ វា្ទុយនឹខអវីដែ បានក្ណំតក់្េុខចាប។់ សទាោះជាយា ខសនោះក្ដ ី
គណបក្សប្បឆខំបានអោះអាខថា ពាក្យ «ែូរ ែូរ»សនោះ បានស្វើស ើខគឺប្េបសៅោមការវសិោ្នក្មមចាបេ់ដីព្ី

                                                      

35 Sokhean, Ben “Facing legal threat, CNRP set to drop campaign slogan” Cambodia Daily, 20 March 2017. 
36 Sothoeuth, Ith “Interior ministry calls on opposition to change campaign slogan” VOA, 27 March 2017. 
37 Sokchea, Meas “CPP keeps up slogan controversy” Phnom Penh Post, 23 March 2017. 
38 Sokhean, Ben “CNRP drops slogan amid pressure for sake of ‘fair election’” Cambodia Daily, 3 April 2017. 
39 Sokchea, Meas “CNRP drops contentious slogan” Phnom Penh Post, 3 April 2017. 
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គណបក្សនសយាបាយ។40  សៅក្េុខដខ្មនីា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានស្វើេាជ្បក្ស ២ែខ េាជ្ទ១ី គឺ
សែើមបដីតខោខំសោក្ ក្មឹ េុខា ជាប្បធានបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ  សហើយេាជ្ទី២ សែើមបដីក្ដប្ប ក្េនដិក្ៈ41បក្ស 
សដ្ឋយេប្មបោមការទាររបេ់ប្ក្េួខមហាល្ទដែ ស ើក្ស ើខថា  ក្េនដិក្សនាោះខុ្េចាប ់ សដ្ឋយតប្មូវសអាយ
វសិោ្នក្មមសអាយប្េបចាបវ់ញិ។42 សប្កាយព្ីជ្ំនួបរវាខគណបក្សប្បឆខំ និខប្ក្េួខមហាល្ទរចួ ប្ក្េួខ
មហាល្ទក្ប៏ានសចញសេចក្ដីប្បកាេជាោធារណៈថា គណបក្សប្បឆខំមនិស្វើការផ្លល េ់បដូរ ក្េនដិក្ៈសទ សហើយ
ដថ្មទាខំថា វាខុ្េដែ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បានសបាោះសឆេ តល្ទក្េុខបក្សសដ្ឋយសរ ើេយក្សោក្ ក្ឹម េុខា 
ជាប្បធានបក្ស សហើយ សោក្ ប ុ  ហំម អេក្ប្េី មរួ េុខ្ហួរ និខសោក្ សអខ ល្អា ខ ជាអនុប្បធានបក្ស 
ដែ ការសរ ើេសនោះ វា្ទុយនឹខ ក្េនដិក្ៈល្ទក្េុខរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ គ.ជ្.ប. បានដថ្លខថា ការសរៀបចំ
សអាយសោក្ ក្ឹម េុខា ជា ប្បធានេដីទី គឺជាការប្តឹមប្តូវនឹខោម រតីលនការសបាោះសឆេ តខាខមុខ្។43 

ប្ក្េួខមហាល្ទបានទទួ ោគ  ់សោក្ ក្ឹម េុខា ជាប្បធានគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សប្កាយសព្ 
ដែ គណបក្សប្បឆខំបានយ ់ប្ព្មមនិសប្បើពាក្យសោល ក្ក្េុខយុទធការនាសបាោះសឆេ តដែ នាសំអាយានជ្សាល ោះ 
ក្ប៏ ុដនដប្ោបដ់តសព្ សប្កាយមក្សទៀត ប្ក្េួខមហាល្ទបានអោះអាខថា អនុប្បធានគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ គឺ
ោម នេុព្ ភាព្សទ សដ្ឋយដតខោខំមនិប្តូវោមនីតិវ ិ្ ចីាប។់ ចាបស់នោះព្ែីំបូខបានក្ំណតស់អាយសប្ជ្ើេសរ ើេ
ប្បធានគណបក្សប្តូវស្វើស ើខសអាយឆប ់ ដតសព្ សនោះចាបស់នោះដបរជាទាមទារសអាយសប្ជ្ើេសរ ើេអនុប្បធាន
ទាខំ៣នាក្ស់នោះយឺតយា វសៅវញិ។ សនោះជាការបខេតិបខេំសអាយស្វើវសិោ្នក្មមបទបញ្ជា ល្ទក្េុខរបេ់គណបក្ស
េស្ង្កគ ោះជាតិជាស ើក្ទ២ី ដែ ស្វើស ើខសៅេាជ្បក្សវោិមញ្ញ សៅសែើមដខ្សមោ។44 សៅទីបំ្ុតប្បដហ ជា
ព្ីដខ្សប្កាយបនាទ បព់្ីស្វើេាជ្បក្សមក្ ប្ក្េួខមហាល្ទបានសចញ ិខ្ិតជា្លូវការមយួ សែើមបជូី្នគណបក្ស
េស្ង្កគ ោះជាតិសដ្ឋយបញ្ជា ក្ថ់ា ខ្លួនបានទទួ  ក្េនដិក្ៈថ្មីរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិសហើយ។45 ការសចញ
 ិខ្តិសនោះបានបញ្ចបក់ារប្បឈមសៅនឹខគណបក្សប្បឆខំ ដែ បញ្ជា ប្បឈមទាខំសនាោះានែូចជា ការែក្
ហូតេិទធិមនិសអាយចូ រមួសបាោះសឆេ ត សហើយដថ្មទាខំអាចប្តូវបានសគរោំយបក្សខាខមុខ្ជាសែើម ដែ ជា
បញ្ជា េំខាន់ៗ ។ បញ្ជា សនោះទំនខអាចស្វើសអាយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បាតប់ខទ់ាខំេមតថភាព្ សែើមបសីរៀបចំ

                                                      

40 According to CNRP internal rules at the time (Art. 47), following the resignation of a party president there 
would be an 18-month interim period before holding a party conference to elect a new president.  
Nevertheless, the amended Law on Political Parties held that such a change of party leadership much occur 
within 90 days.  The very purpose of the CNRP extraordinary congress was to amend party rules and enact a 
change of party leadership in compliance with the Law on Political Parties, but the effort to comply with the 
law was itself ruled unacceptable by the MOI without clarifying the legal grounds on which that policy was 
based. 
41 Following changes to party internal rules, the CNRP complied with existing regulations and submitted its new 
regulations to the MOI.  See Sokchea, Meas “CNRP vexed as CPP continues to call Sokha’s presidency invalid” 
Phnom Penh Post, 30 March 2017. 
42 Sokchea, Meas “CNRP drops contentious slogan” Phnom Penh Post 3 April 2017. 
43 Sokchea, Meas “CNRP vexed as CPP continues to call Sokha’s presidency invalid” Phnom Penh Post, 30 
March 2017. 
44 The new party by-laws enabled the party’s central committee to select deputies at any time following the 
resignation of the party president. 
45 Sokchea, Meas “Interior approves CNRP’s bylaws” Phnom Penh Post, 4 May 2017. 
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យុទធោ្េដ ការសបាោះសឆេ តខាខមុខ្ ប្ព្មទាខំស្វើសអាយអេក្សបាោះសឆេ តោបំ្ទគិតថា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ មនិ
ដមនជាគណបក្សប្បឆខំ្ំបំ្ ុតសៅក្មពុជាសទៀតសទ។ អវីដែ គួរសអាយប្ព្ួយបារមាបំ្ុត គឺបញ្ជា សនោះបានស្វើសអា
យប ោះពា ់ែ ់នតីិរែា ដែ នីតិរែាអាចានសៅបាន ប្បជា្ិបសតយយប្តូវដតសែើរ ដតសដ្ឋយោរដតបញ្ជា  វាហាក្់
បីែូចជាសចោះដតសក្ើតស ើខ សហើយោបេខេតរ់ា ់េក្មមភាព្របេ់គណបក្សប្បឆខំ ោមរយៈការដក្ដប្បបទ
បញ្ជា ល្ទក្េុខរបេ់ខ្លួនសអាយប្េបោមចាបដ់ែ បានស្វើវសិោ្នក្មម។  ស ើេព្ីហេឹខសៅសទៀត សប្ៅព្ីបញ្ជា
ប្បឈមទាខំសនាោះ ានបញ្ជា មយួសទៀតដែ គួរសអាយប្ព្ួយបារមា គឺគណបក្យកានអ់ណំាច បានទាមទារសអាយ
សប្បើពាក្យសោល ក្ដែ ជាយុទធនាការរបេ់គណបក្សប្បឆខំប្តូវប្េបោមបទដ្ឋា នចាប ់ ឬសប្បើពាក្យស្សខសប្ៅព្ី
សប្បើពាក្យថា «ែូរ ែូរ»។ ចំដណក្ប្ក្េួខមហាល្ទបានបញ្ជា ក្យ់ា ខចាបថ់ា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិប្តូវដតឈប់
សប្បើពាក្យសនាោះសទៀត សទើបប្ក្េួខមហាល្ទប្ព្មទទួ ោគ  ់ថាេ ក្ែ់ឹក្នារំបេ់គណេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ ស្វើស ើខ
សដ្ឋយបំពានចាប។់46  

ការរតឹតបតិសដ្ឋយោម នប្បជា្ិបសតយយ សៅស ើការោមគគភីាព្ និខយុទធនាការរបេ់គណបក្សប្បឆខំ
បានបនដស្វើស ើខភាល មៗ ក្េុខសព្ យុទធនាការសបាោះសឆេ ត។ គណបក្សកានអ់ណំាចបានក្ណំតថ់ា ពាក្យសោល ក្
ដែ ថា «ែូរ ែូរ» និខ «ហ ុន ដេន សអើយចុោះសចញសៅ» គឺជាពាក្យសោល ក្ខុ្េចាប ់ សបើសទាោះបីជាការទាមទារ
សអាយានការស្ទរអំណាច ោមរយៈសបាោះសឆេ តសដ្ឋយេនដិវ ិ្ ីក្ស៏ដ្ឋយ គឺជាការខុ្េចាបដ់ែរ សហើយវធិានការ
ោម្លូវចាប ់ នឹខប្តូវស្វើស ើខសដ្ឋយតុោការ។47 វាព្ិបាក្ណាេ់ក្េុខការសមើ ស ើញព្ភីាព្ខុ្េោេ រវាខដ្េក្
ចាបដ់ែ ជាដ្េក្មយួលនយុទធោ្េតទូសៅ ដែ ដេវខរក្ភាព្សជាគជ្យ័ក្េុខការសបាោះសឆេ ត សដ្ឋយគណបក្ស
កានអ់ំណាច ដែ ជាមូ ដ្ឋា នស្វើឱ្យប ោះពា ់ែ ់ការប្បក្ួតប្បដជ្ខសេមើភាព្ោេ  េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសដ្ឋយ
យុតតិ្ម។៌ សនោះជាការរតឹតបតិមយួក្េុខចំសណាមការរតឹតបតិទាខំអេ់ ដែ បានស្វើស ើខោមការយ ់ស ើញ
របេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ោមរយៈការសរៀបចំដែ គណបក្សកានអ់ណំាចបានបសខេើតចាប ់ សហើយការ
រសំោភបំពានសដ្ឋយការេសប្មចចិតតរបេ់ខ្លួន។48 

៣.២ ការគរំាមក្ដំហខ និខការបំភតិបំភយ័ 
ក្េុខប ុនាម នដខ្មុនការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ អាណតតិទ៤ី ឆេ ២ំ០១៧ ម្នតគីណបក្សកាន់

អំណាចបានបសខេើនការគំរាមក្ំដហខលនអំសព្ើហឹខា នខិអេថិរភាព្ដែ ស្វើឱ្យប ោះពា ់ែ ់េនតិេុខ្ោធារ
ណៈ។ សនោះាននយ័ថា េិទធចូិ រមួដែ ជាដ្េក្មយួលន ទធិប្បជា្ិបសតយយែរ៏ខឹាបំ្តូវបានរារាខំយា ខខាល ខំ។ 
ក្េុខសព្ ជាមយួោេ សនោះដែរ ការរក្ាេនតិេុខ្េណាត បធ់ាេ បប់្តូវបានសគបសខេើនការរតឹបនដឹខសប្កាមសហតុ្ 
នសយាបាយ និខេប្ាបគ់ណបក្សនសយាបាយ។ ការអនុវតតនេិ៍ទធិលនការប្បមូ ្តុ ំសដ្ឋយេនតិវ ិ្ ីសៅទីោធារ
ណៈ ដែ ជាបព់ាក្ព់្ន័ធក្េុខសរឿខនសយាបាយ ប្តូវបានហាមោតស់ប្កាមស េថា ជាការការពារកុ្ំឲ្យានការ

                                                      

46 Sokchea, Meas “CNRP vexed as CPP continues to call Sokha’s presidency invalid” Phnom Penh Post, 30 
March 2017. 
47 Sokchea, Meas “CPP warns against use of slogans” Phnom Penh Post, 19 May 2017. 
48 Sokchea, Meas and Shaun Turton “CNRP slogan scandal ‘follows pattern’” Phnom Penh Post, 4 April 2017. 
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គំរាមក្ំដហខអសេថរភាព្េនតេុិខ្ជាតិ នខិការពារកុ្ំឲ្យសក្ើតានការសក្ើតបែិវតតនព៍្ណ៌។ ព្ិនតិយឲ្យេីុជ្សប្ៅ
ជាខសនោះសទៀតសនាោះ ការបសញ្ចញមតិសយាប ់រោិះគន ់ ឬេដមតខមតិមនិសព្ញចិតតណាមយួជាោធារណៈ សបើ
សទាោះជាទសខវើទាខំអេ់សនាោះសដ្ឋយអហឹខាក្ស៏ដ្ឋយ ប្តូវបានសគក្ំណតថ់ា ជាការខុ្េចាប ់និខប្តូវបានសគសមើ 
ស ើញថា ជាដ្េក្មយួលនចរក្មម សែើមបសី្វើឱ្យបាត់្  ប្បសយាជ្នជ៍ាតិ និខការបសខេើតេ្ង្កគ មេីុវ ិ។ ជា ទធ
្  ទីធាល ោធារណៈេប្ាបក់ារបសញ្ចញមតិសយាប ់ដេវខរក្ការោបំ្ទដបបប្បជា្ិបសតយយមនិប្តូវបានសប្បើ
ប្បាេ់ សហើយដថ្មទាខំបសខេើតបរយិាកាេលនការភយ័ខាល ច ដែ ស្វើឲ្យធាល ក្ចុ់ោះយា ខ្ៃន់្ ៃរនូវគុណភាព្លនការ
ចូ រមួដែ ចបំាចរ់បេ់ប្បជាព្ រែាក្េុខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត។ ការគំរាមក្ំដហខ នខិការបំភតិបភំយ័ដែ 
បានសក្ើតានជាញឹក្ញាបស់នាោះបានស្វើឲ្យធាល ក្ចុ់ោះនូវជ្ំសនឿ និខការចូ រមួរបេ់ប្បជាព្ រែាក្េុខសរឿខនសយាបា
យ។ ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត ភាព្ចោច លនការសក្ើនស ើខនូវការសប្បើប្បាេ់ក្ខក្ាល ខំ បានស្វើឱ្យានការ
 ំបាក្យា ខខាល ខំចំសពាោះការរពំ្ឹខទុក្លនការអភវិឌ្ឍន ៍ទធិប្បជា្ិបសតយយ។ ម្នតីរដ្ឋា ភបិា មក្ព្គីណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ ទទួ បនទុក្ដ្េក្េនតិេុខ្ ដែ ដតខដតធាល បអ់ោះអាខ នខិានសាទនភាព្ចំសពាោះភាព្
សជាគជ្យ័លនការ្ត ់េនតិភាព្ែ ់ប្បជាព្ រែា ហាក្ែូ់ចជាក្ំពុ្ខនយិាយថា េនតិភាព្ក្ំពុ្ខមនិប្តូវបានធានា 
និខមនិានសេថរភាព្។ ការគរំាមក្ំដហខជាញឹក្ញាបល់នអំសព្ើហឹខា នខិេ្ង្កគ មេីុវ ិ ដែ នឹខអាចសក្ើតាន
ប្បេិនសបើគណបក្សកានអ់ណំាចចញ់សឆេ តសនាោះ ប្តូវបានបនតសក្ើតានជាមយួការសចទប្បកានថ់ា របបនសយា
បាយប្បជា្ិបសតយយសេរពី្ហុបក្ស និខការអនុវតតនេិ៍ទធោិមដបបប្បជា្ិបសតយយ គជឺាការគំរាមក្ំដហខែ ់
េនតិេុខ្ជាត។ិ 

េបាត ហ៍ទីមយួក្េុខដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧  ប្េបសព្ ដែ ោរព្ត័ា៌ន្លូវការរបេ់រដ្ឋា ភបិា  បាន
ប្បកាេថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជានខឹបនត “វបប្មេ៌នទនា” េសមតចនាយក្រែាម្នត ីហ ុន ដេន បានេខេត់
្ៃនថ់ា គណបក្សកានអ់ណំាចនឹខមនិអតឱ់្ន ចំសពាោះអេក្ដែ ានេក្មមភាព្ស្វើឲ្យដបក្បាក្ជ់ាតិក្មពុជាសនាោះ
សទ។ េសមតចនាយក្រែាម្នតាីនការ្ារភាា ប ់ទធិប្បជា្បិសតយយ និខេិទិធមនុេសថា ជាស េសែើមបឲី្យាន
ការស្វើអនតរាគមនព៍្ីសប្ៅប្បសទេ និខបែិវតតនព៍្ណ៌ សបើសទាោះបីជាប្េបសព្ េសមតចនាយក្រែាម្នតីបានបញ្ជា ក្ព់្ី
ការសបតជាា ចិតតចំសពាោះការប្បកានខ់ាា បនូ់វរបប ទធិប្បជា្ិបសតយយ និខសោ ការណ៍េិទធិមនុេសទាខំសនាោះក្ស៏ដ្ឋ
យ។49 ការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ ់ការអនុវតតន ៍ទធិប្បជា្បិសតយយ និខការសោរព្េិទិធមនុេស តិចជាខការយក្ចតិត
ទុក្ដ្ឋក្ព់្ីការសប្ជ្ៀតដប្ជ្ក្ព្ីសប្ៅប្បសទេនឹខបនតភាព្ោនតខឹែ ់ការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧។ កា ព្ីសែើមដខ្
មក្រា រាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាបានប្បកាេថា ខ្លួនានរថ្យនតបប្ង្កបបាតុក្មមចំននួ០៣សប្គឿខ ដែ បំពាក្់
សដ្ឋយកាសំភលើខបាញ់ឧេម័នបខាូរទឹក្ដភេក្។ សបើសយាខោមអេក្វភិាគស ើការពារជាតិ រថ្យនតសនោះក្ា៏នកាសំភលើខយ
នត។ អេក្នាពំាក្យរបេ់នគរបា ជាតិបានបញ្ជា ក្ថ់ា រថ្យនតប្ង្កត បបាតុក្ក្មម ប្តវូបានសប្បើប្បាេ់េប្ាប់
សោ បំណខេនដិេុខ្ោធារណៈ សហើយម្នតីេនតិេុខ្ជាតិរបូសនោះបានបញ្ជា ក្ប់្បាបប់្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយក្េុខ
ប្េុក្ថា យានសនោះនឹខប្តូវបានសប្បើប្បាេ់ “ប្ង្កេ បបាតុក្រ”។50 

                                                      

49 Nika, C. “CPP opposes actions dividing Cambodia” Agence Kampuchea Presse, 7 January 2017. 
50 Dara, Mech and Shaun Turton “Military police machines” Phnom Penh Post, 12 January 2017. 
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ចុខដខ្មក្រា រាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជា បានប្បកាេការដតខោខំែ៏្ មំយួែ ់ម្នតកី្ខសយា្ព្ សខ្មរ
ភូមនិទសដ្ឋយ្ត ់ឋានតរេ័ក្ដិជាឧតតមសេនីយ ៍ ែ ់ម្នតីក្ខសយា្ព្ សខ្មរភូមនិទ ចំននួ៧00នាក្ ់ ដែ បាន
ចូ រមួជាក្ាល ខំទព័្ោខំព្មីនុលថ្ៃ០៧ ដខ្មក្រា ឆេ ១ំ៩៧៩ ដែ រាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជា បានចតទុ់ក្ជាលថ្ៃ
រសំដ្ឋោះព្ីរបបដខ្មរប្ក្ហម។ សយាខោមព្ត័ា៌នដែ បសង្កា ោះស ើទំព្រ័សហវេប ុក្ផ្លទ  ់ខ្លួន និខការ្សព្វ្ាយ
ព្ត័ា៌នរបេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយព្ត័ា៌ន «Fresh News» បានឱ្យែឹខថា ការតំស ើខឋានតរេ័ក្ដិសនោះប្តូវបាន្ត
 ់សដ្ឋយសោក្ ហ ុន ា ដណត។ ប្ក្ុមអេក្វភិាគឯក្រាជ្យបានក្តេ់ាគ  ់ថា ការស្វើដបបសនោះគឺជាការបនតនូវការ
អនុវតតនយូ៍រអដខវខមក្សហើយសែើមបធីានាការោបំ្ទ និខេម័ប្គសោម ោះចំសពាោះគណបក្សកានអ់ំណាច ប្េបសព្ ជា
ការព្ប្ខឹខអំណាចក្េុខគណបក្ស សែើមបេីថិតសៅក្េុខតំដណខជានាយក្រែាម្នតី្ខ។51 សៅសែើមដខ្កុ្មាៈ ម្នតី
នគរបា  ចនំួន ២៥៦នាក្ ់ប្តូវបានតំស ើខឋានតរេ័ក្ដិជាឧតតមសេនីយ ៍ (ក្ខទព័្ ២៤៩នាក្ ់និខក្ខទព័្សជ្ើខ
ទឹក្ ៧នាក្)់ ោមប្បកាេរាជ្ក្ិចចសៅដខ្្េូ២០១៦។ សៅសព្ សនាោះដែរ ានសេចក្តីប្បកាេថា សោ 
នសយាបាយតំស ើខឋានតរេ័ក្ែ ់ក្ខក្ាល ខំមុនឆេ ១ំ៩៧៩ និខក្ប៍្តូវបានយក្មក្អនុវតតនច៍ំសពាោះក្ខាល ខំ 
ដែ បានចូ រមួក្េុខក្ខទព័្សប្កាយឆេ ១ំ៩៧៩្ខដែរ។52 ជាមយួនឹខការអនុវតតនស៍ោ នសយាបាយសនោះ អេក្
នាពំាក្យប្ក្េួខការពារជាតិ មនិអាច្ត ់នូវចំនួនព្ិតប្បាក្ែ លនក្ខក្ាល ខំដែ ានឋានតរេ័ក្ដិឧតតមសេនីយ៍
បានស ើយ។   

សោ នសយាបាយសនោះប្តូវបានអនុវតតបដនថមសទៀត ក្េុខអំ ុខសព្ សឆព ោះសៅរក្ការសបាោះសឆេ ត ំុ 
េង្កេ តអ់ាណតតទិី៤ ឆេ ២ំ០១៧។ សៅដខ្មនីា ានក្ខក្ាល ខំចំនួន១៣២នាក្ ់ ប្តូវបានែំស ើខឋានៈជាឧតដម
សេនីយ។៍ សយាខោមរបាយការណ៍នានារបេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយឯក្រាជ្យ ការតំស ើខឋានតរេ័ក្ដិឧតដមសេនយី ៍
ទាខំសនាោះប្តូវបានសគរក្ស ើញថា គឺជាបញ្ជា  នខិស្វើឱ្យប ោះពា ់ែ ់វជិាា ជ្ីវៈលនក្ខក្ាល ខំការពារជាតិ។  ស ើេ
ព្ីសនោះសទៀត ការែំស ើខឋានៈមតខសហើយមតខសទៀត បានបសខេើតបញ្ជា លនម្នតីជាសប្ចើនដែ ខ្វោះខាតនូវគុណវឌុ្ឍិ
េមប្េបនឹខឋានៈដែ ជាសហតុ្ ចំបខេប្ាបស់ោ នសយាបាយឆេ ២ំ០១១ របេ់ប្ក្េួខការពារជាត ិ
ដែ បានផ្លែ ក្ការែំស ើខឋានតរេ័ក្ដិ។ សដ្ឋយានការប្ព្ួយបារមាយា ខខាល ខំ សោ នសយាបាយមនិបាន្លុោះ
បញ្ជច ំខព្ីប្បវតតិលនអំសព្ើហឹខាប្បឆខំនឹខប្ក្មុអេក្តវា សដ្ឋយេនតិវ ិ្ ី សែើមបបីែិសេ្ការែំស ើខឋានតរេ័ក្ដិែ ់
បុគគ ណាមយួ។53 សៅសែើមដខ្សមោ ម្នតីប្ក្េួខមហាល្ទចំនួន១៣នាក្ ់ ប្តូវបានប្បគ ់ង្ករជា “េនតិ

                                                      

51 Dara, Mech “Promotions pledged for ’79 RCAF veterans” Phnom Penh Post, 26 January 2017. 
52 Dara, Mech “RCAF add more than 250 new generals” Phnom Penh Post, 3 February 2017.  A significant 
concern for the quality of democratic pluralism in Cambodia in the post-UNTAC period has been partisanship 
of security services officials.  The early February 2017 promotion of Hun Manith, a major general and the head 
of military intelligence, to the position of deputy-head of the CPP internal monitoring committee which is 
charged with party discipline (after having been appointed to the committee in December 2016), actualized a 
further concentration of power in the hands of the PM while reasserting the practices of nepotism and the 
links between the top position in the party and the top positions in the security services.  See Dara, Mech and 
Leonie Kijewski “Manith given deputy role on CPP body” Phnom Penh Post, 13 February 2017. 
53 Dara, Mech “Seeing stars: Another 84 generals minted by RCAF” Phnom Penh Post 21 March 2017. 
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បណឌិ ត” ដែ ជាការទទ ួោគ  ់នូវការចូ រមួចំដណក្របេ់ម្នតី១៣នាក្ស់នាោះ ចំសពាោះេនតិេុខ្ោធារ
ណៈ។54 

ែូចោេ ដែរកា ព្ីដខ្សមោ ការែំស ើខឋានតរេ័ក្ដិបានសក្ើតស ើខមតខសទៀត សដ្ឋយម្នតីក្ខទព័្ចំននួ
៤៣៤នាក្ ់ និខម្នតីក្ខទព័្សជ្ើខទឹក្៤នាក្ ់ ប្តូវបានស ើខឋានៈជាឧតតមសេនីយ ៍ បនាទ បព់្ីានប្ព្ោះរាជ្ប្ក្ឹតយ
មយួចុោះលថ្ៃទ២ី៧ ដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧។ សៅសព្ សនោះអេក្នាពំាក្យប្ក្េួខការពារជាតិសៅដតមនិអាច្ត ់
ព្ត័ា៌ននូវចនំួនឧតតមសេនយីែ៍ ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ នខិោធារណជ្នបានស ើយ។ ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត 
អេក្នាពំាក្យរបូសនោះមនិអាចស្លើយេំណួរទាក្ទ់ខនឹខសព្ សវោសែើមបែីំស ើខឋានៈស ើក្ចុខសប្កាយ និខចំននួ
ម្នតីប្តូវបានែំស ើខឋានៈសនាោះសទ។55 ក្ខវោះខាតតាល ភាព្ នខិគណសនយយភាព្ក្ជ៏ាដ្េក្មយួយា ខ្ំស្ខលនការ
ប្ព្ួយបារមាព្ីភាព្អេនដិេុខ្សដ្ឋយក្ខវោះការទុក្ចិតតស ើអព្ាប្ក្ឹតយ និខវជិាា ជ្ីវៈលនក្ខក្ាល ខំ។ ស ើេព្ីសនោះ
សទៀតេខគមេីុវ ិ និខអេក្ពាក្ព់្ន័ធេំខាន់ៗ  ានការប្ព្ួយបារមាដែ ពាក្ព់្ន័ធ និខការអនុវតតរបេ់អាជាា ្រ
សែើមបធីានាបាននូវភាព្សោម ោះប្តខជ់ាមយួនខឹគណបក្សកានអ់ំណាច មនុការសបាោះសឆេ ត។56  

ស ើេព្ីសនោះសទៀត សៅចុខដខ្មក្រា ការែំស ើខឋានៈប្តូវបាន្ត ់ឱ្យសដ្ឋយម្នតីែដែ លនអខគភាព្អខគ
រក្សរបេ់នាយក្រែាម្នត ី ដែ ម្នតីសនាោះប្តូវបានរក្ស ើញថាានក្ំហុេប្ព្ហមទណឌ  នខិបានជាបព់្នធនាោរព្ី
បទហឹខា និខវាយប្បហារែស៏ោរសៅស ើសោក្ ញ យ ចំសរ ើន និខសោក្ គខ ់េភា ដែ ជាតំណាខរា្េតសៅ

                                                      

54 The title is linked to the police academy and it functions to replace the practice of bestowing honorary 
degrees.  “The 13 recipients include Interior Ministry secretaries of state Gen. Em Sam An, Gen. Teng Savong, 
Gen. Ouk Kimlek and Gen. Dul Koeun, ministry under-secretaries of state Gen. Lour Ramin, Heng Hak and Chan 
Ean and National Police Chief Gen. Neth Savouen.  Gen. Mao Bunnarin, the director-general of logistics and 
finance, Gen. Sok Phal, the director-general of immigration, Gen. Mao Chandara, the director-general of 
identification, Chan Kimseng, the director-general of prisons, and Khieu Sopheak, the chief of the Interior 
Minister’s cabinet.”  Sokha, Cheng “Top police honored with new royal title” Khmer Times, 5 April 2017. 
55 Ouch, Sony “434 more soldiers promoted to brigadier general” Cambodia Daily, 25 April 2017. 
56 Based local media sources and information disseminated by the RGC, observers estimate approximately 988 
officers promoted to the rank of general or higher in the 2016-2017 time period (prior to the June 4, 2017 
election day).  Despite MoD official’s claims that all promotions were merit-based and that no nepotism 
existed, officers indicated to local journalists that the practice was based on nepotism and corruption, 
especially kickbacks in exchange for appointments.  Regular troops interviewed by journalists held the same 
view.  Moreover, MoD insiders indicated that the practice was a cause of embarrassment and problem for 
morale.  A major negative impact of the policy is its potential to generate resentment among officials who are 
passed over for promotion, and among regular troops that have lost confidence in the capacity of their 
commanders and in the legitimacy of the procedures for distributing personnel appointments.  The policy risks 
dividing the officer corps into a group that has advanced and enjoyed significant privileges related to their 
rank, and a larger group of officers that has not benefited long-term service through benefits of promotion or 
other informal privileges.   The issue of inflated rank in contradiction to established international standards is 
regularly attested to at the MoD itself in the now common practice of reducing rank in order to engage with 
security sector counterparts or officials from other states.  See: Dara, Mech and Shaun Turton “Fresh round of 
promotions add to RCAF’s ‘bloated’ upper ranks” Phnom Penh Post, 29 July 2016; Dara, Mech and Shaun 
Turton ‘Too many stars in the sky’: For RCAF insiders, the proliferation of generals can be embarrassing” 
Phnom Penh Post, 1 March 2017; Dara, Mech “Seeing stars: Another 84 generals minted by RCAF” Phnom 
Penh Post, 21 March 2017. 
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ខាខសប្ៅ និខដក្បររបខវាិនរែាេភា។57 សប្កាយព្ីបានជាបព់្នធនាោររយៈសព្ មយួឆេ  ំ លនការកាតស់ទាេរ
យៈសព្ ៤ឆេ ចំំសពាោះការរសំោភសនោះ អខគរក្សមយួរបូប្តូវបានែំស ើខឋានៈជាឧតតមសេនីយ ៍ និខព្ីររបូស្សខ
សទៀត ប្តូវបានែំស ើខឋានៈជាវរៈសេនីយឯ៍ក្។ ោម ននរណាាេ ក្ ់ ឬម្នតីរដ្ឋា ភបិា ណាមយួប្តូវបានសេុើប
អសខេត ឬទទួ ខុ្េប្តូវចំសពាោះការបញ្ជា ព្ីសប្កាយខ្េខឲ្យានអំសព្ើហឹខាសនាោះសទ។58 ការចបខ់្លួន និខការ្តនាទ
សទាេជ្នស មើេបានសក្ើតស ើខ ដតសៅសព្ ដែ េសមតចនាយក្រែាម្នតី ហ ុន ដេន បានអំពាវនាវឱ្យជ្ន
ប្បប្ព្ឹតតអំសព្ើស មើេទាខំសនាោះសចញមុខ្ោរភាព្ បនាទ បព់្គីណៈក្ាម ្ិការសេុើបអសខេត ព្សិេេទាក្ទ់ខនឹខសរឿខ
សនោះ បានប្បកាេថា ខ្លួនមនិដេវខរក្ និខចបខ់្លួនជ្នេខសយ័សនាោះសទ។ បដនថមព្ីការែក្េិទធិនសយាបាយរបេ់
តំណាខរា្េត គណបក្សប្បឆខំ សដ្ឋយរខការសចទប្បកានព់ាក្ព់្ន័ធនឹខបទស មើេបរហិារសក្រ តិ៍ ប្ក្េួខការពារ
ជាតិ បានប្បកានជ់្ំហរថា ការែំស ើខឋានៈឲ្យប្ក្ុមបខេហឹខាស ើតំណាខរា្េត គឺប្េបចាប ់សដ្ឋយោរដតព្កួ្
សគបានអនុវតតសទាេរបេ់ព្ួក្សគរចួសហើយ។59 អេក្នាពំាក្យគណបក្សកានអ់ំណាចបានដថ្លខថា “សៅសព្ ព្ួក្សគ
បានអនុវតតសទាេជាបព់្នធនាោររចួសហើយ សនាោះវាែ ់សព្ សែើមបែីំស ើខឋានៈព្ួក្សគសហើយ”។60 

ោធារណជ្នបានែខឹយា ខចាេ់ថា រាជ្រដ្ឋា ភបិា មនិបានដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មម្ ៃន់្ ៃរ ចំសពាោះទសខវើការសប្បើ
ហឹខាស ើតំណាខរា្េតសនាោះសទ ប ុដនតដបរជាបានអតឱ់្នចំសពាោះេក្មមភាព្ដបបសនោះសៅវញិ។ ទីបំ្ ុត ានការ
បាតប់ខទ់នុំក្ចតិតយា ខខាល ខំព្ោីធារណជ្ន អំព្ី្ត ់េុខ្េនតិភាព្ និខយុតតិ្ម ៌ សដ្ឋយោរវាបានបង្កា ញ
យា ខចាេ់ថា េក្មមភាព្ខុ្េចាបប់្បប្ព្ឹតតស ើគណបក្សប្បឆខំ ប្តូវបានោបំ្ទ និខ្ត ់ការស ើក្ទឹក្ចិតតព្ី
េំណាក្រ់ដ្ឋា ភបិា ។ ប្បេិទធភាព្លននីតិរែា នខិការសោរព្ែំសណើ រការប្បជា្ិបសតយយ ក្េុខការប្បក្ួតប្បដជ្ខ
នសយាបាយ ប្តូវបានរខ្ ប ោះពា ់ សៅសព្ ដែ ការវាយប្បហារ និខអំសព្ើហឹខាប្តូវបានស ើក្ទឹក្ចតិត។61 

សែើមបសី្លើយតបសៅនឹខក្ំហឹខរបេ់េហគមនជ៍ាតិ និខអនតរជាតិ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតបិានប្បកាេ
ថា ខ្លួននឹខសៅម្នតីដ្េក្េនតេុិខ្ឱ្យស្លើយេំណួរសៅចំសពាោះមុខ្េភា សែើមបគីណនាព្គុីណេមបតតិលនការ្សព្វ
្ាយ។ ម្នតីបក្សប្បឆខំបានប្បកាេថា រែាម្នតីប្ក្េួខការពារជាតិ នឹខប្តូវបានសៅឱ្យស្លើយេំណួរសៅ
ចំសពាោះេាជ្ិក្េភា ឬទទ ួការេតីបសនាទ េសៅក្េុខទប្មខល់នច នាមយួសៅស ើមូ ដ្ឋា នថា ការស ើក្ក្មពេ់
សនោះអាចានឥទធិព្ អវជិ្ាានែ ់ជាតិ និខេនតិេុខ្ជាតិ។62 បនាទ បម់ក្ តណំាខរា្េតគណបក្សេស្ង្កគ ោះ
ជាតិបានប្បកាេដ្នការ សែើមបសីកាោះសៅរែាម្នតីប្ក្េួខការពារប្បសទេព្ិភាក្ាអំព្ីការស ើក្ក្មពេ់ នខិក្ំដណ

                                                      

57 The attack occurred as approximately 1,000 ruling party supporters had gathered outside of parliament to 
protest in demand of the resignation of Kem Sokha as First Vice President of the National Assembly on the 
grounds that he had (allegedly) had an extramarital affair. 
58 Neou, Vannarin and Khemara Sok “Three Charged for Assaults on Lawmakers but no ‘masterminds’ 
arrested” VOA, 4 November 2017. 
59 Sothoeuth, Ith “Soldier implicated in lawmaker beating promoted” VOA, 30 January 2017. 
60 Narim, Khuom “Third elite’s bodyguard promoted after attack on lawmaker” Cambodia Daily, 27 January 
2017. 
61 Khorn, Savi, Moniroth Morm, and Tha Vuthy “Soldier who beat Cambodian lawmakers is now a general” 
RFA, 26 January 2017. 
62 Ibid 
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ទប្មខស់យាធា រែាម្នតីប្ក្េួខការង្ករព្ិភាក្ាអំព្ីក្មមក្រចណំាក្ប្េុក្ ជ្ំនាញការង្ករ ប្ព្មទាខំេុវតថិភាព្ ការ
សកាោះសៅរែាម្នតីប្ក្េួខក្េិក្មម រកុាេ  ប្បាញ់ នខិសនោទ។63 ការចខែុ បង្កា ញព្ីការខ្វោះខាតលនការប្តួតព្ិនិ
តយរបេ់េភា ស ើវេ័ិយេនតិេុខ្ និខដ្េក្នីតិបបញ្ញតតិដែ ានតួនាទីជាអេក្ប្តួតព្និិតយស ើដ្េក្ប្បតិបតតិ 
សោក្នាយក្រែាម្នតីបានចតវ់ធិានការ  សដ្ឋយ ដណនាែំ ់រែាម្នតីទាខំ៤របូ មនិឱ្យបង្កា ញខ្លួនសៅមុខ្តណំាខ
រា្េតសែើមបោីក្េួរសនាោះសទ។64  

សៅសែើមដខ្កុ្មាៈ ឯក្ោរប្តូវបាន្សព្វ្ាយជាោធារណៈទាក្ទ់ខនខឹប្ក្ុមការង្ករអនតរប្ក្េួខ សែើមបី
សដ្ឋោះប្ោយការតវា ទាខំអេ់ ដែ បានក្ំណតថ់ាជា “អនា្ិបសតយយ” និខ “បែិវតតព្ណ៌”។ សោ នសយាបាយ
ដែ ានបញ្ជា សនោះ បាន្ារភាា បស់ៅនឹខការញុោះញខ ់នខិការបោះសបារបែិវតត កូ្ែក្មមការង្ករទាខំអេ់ ការតវា 
ទាក្ទ់ខនខឹែី្ល ីេក្មមភាព្គណបក្សប្បឆខំក្េុខការោបំ្ទែ ់ការសដ្ឋោះដ ខេក្មមជ្នដែ ជាប ំុ់ោខំ និខ
េក្មមភាព្េខគមេីុវ ិសែើមបោីបំ្ទែ ់ការសដ្ឋោះដ ខេក្មមជ្នជាបព់្នធនាោរ ក្ែូ៏ចជាការជ្ួបជុ្ំោេ សដ្ឋយ
េនតិវ ិ្ ី។ រាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាបានបសខេើតគណៈក្ាម ្ិការសដ្ឋោះប្ោយការស្វើបាតុក្មម និខប្គបស់ោ សៅទាខំ
អេ់លនបាតុក្មមប្តូវបានព្ប្ខខឹបនាទ បព់្ីការបាញ់ប្បហារសៅ្លូវសវខសប្េខឆេ ២ំ០១៤ ដែ បានស្វើឱ្យបាតុក្រ ៥
នាក្ ់ ោល បស់ដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ ទាខំតួស ខ្េំខាន់ៗ  ព្ីសយាធា និខនគរបា ជាត។ិ ការវភិាគសដ្ឋយប្បព្ន័ធ
្សព្វ្ាយឯក្រាជ្យលនដ្នការេក្មមភាព្េប្ាបប់្ក្ុមការង្ករ បានរក្ស ើញប្ក្ុមសនោះ ប្តូវបានសគេខេត់្ ៃន់
ស ើការ ុបបំបាត ់ “អេក្ញ ុ ោះញខស់អាយសរ ើេសអើខ” ដែ  «សបាក្ប្បាេប្បជាព្ រែា សែើមបចូី រមួេក្មមភាព្
អនា្ិបសតយយរបេ់ព្ួក្សគសដ្ឋយខុ្េចាប»់ នខិ «បំផ្លល ញេនតិភាព្» ។65 

សៅសែើមដខ្កុ្មាៈសនោះដែរ សៅឯក្ិចចប្បជុ្ំប្បចឆំេ រំបេ់េេខការដ្ឋា ននគរបា រាជ្ធានភីេសំព្ញ របាយ
ការណ៍មយួ ប្តូវបានសចញ្ាយដែ រមួចំដណក្ែ ់វបប្មល៌នការគំរាមក្ំដហខ ដែ ប្បឆខំនឹខរដ្ឋា ភបិា 
និខការបញ្ជា ក្ព់្ីភាព្សជាគជ្យ័របេ់រដ្ឋា ភបិា  ក្េុខការរារាខំ នខិទបោ់េ តេ់ក្មមភាព្បែិវតត។ ការ្ារភាា ប់
ោមគគីភាព្របេ់អខគការេខគមេីុវ ិ និខេក្មមភាព្េិទធមិនុេសែ ់សភរវក្មម និខឧប្ក្ិែាក្មម្ លខដែន របាយ
ការណ៍សនោះ បានោបំ្ទេក្មមភាព្រតឹបនតឹខមនិសអាយានការជ្ួបជុ្ំជាោធារណៈ និខការជ្ំទាេ់សៅស ើសហតុ
្ ដែ ចខស្វើបាតុក្មម (ឬេូមបដីតយុទធនាការោមអុិន្រឺដណត) ក្ម៏និអនុញ្ជញ តឱ្យស្វើដែរ ការហាមោតស់នោះ
គឺសែើមបឯីក្ភាព្ជាតិដែ មនិចខឱ់្យានអេនតិេុខ្ ភាព្ចោច  ឬស្វើសអាយេខគមវកឹ្វរ។66 ោមរយៈការ
ដ្ឋក្ោ់ល ក្ក្េុខការចូ រមួ នខិការចូ រមួដបបប្បជា្ិបសតយយ គឺជាការគំរាមក្ំដហខែ ់េខគម ែូចជាគំរាម
ក្ំដហខែ ់សោ នសយាបាយ និខសវាហាោ្េតដែ ប្តូវបានសគែឹខសែើមបបីសខេើនអារមមណ៍អេនតិេុខ្របេ់
ប្បជាព្ រែា និខ្ត ់ឱ្យព្ួក្សគនូវការស ើក្ទឹក្ចិតតចាេ់ោេ់ (ោមរយៈការភយ័ខាល ច ឬការគំរាមក្ំដហខលន
ការេខេឹក្) សែើមបបីញ្ឈបក់ារសប្បើប្បាេ់េិទធិោមដបបប្បជា្ិបសតយយរបេ់ព្ួក្សគ ក្េុខការបសញ្ចញមតិ និខ

                                                      

63 Mech, Dara “CNRP plans to call labor and agriculture ministers” Phnom Penh Post, 1 February 2017. 
64 Mech, Dara and Sokchea Meas “PM Hun Sen tells ministers to ignore CNRP requests to appear at assembly” 
Phnom Penh Post, 2 February 2017. 
65 Dara, Mech “‘Color’ coups on group’s agenda” Phnom Penh Post, 7 February 2017 
66 Dara, Mech “Capital police tout hard work in halting protests” Phnom Penh Post, 9 February 2017. 
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ការចូ រមួមុនលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។ ការសចទប្បកាន ់ការគំរាមក្ដំហខស្វើឱ្យានការដបក្បាក្ទ់ំនាក្ទ់ំនខរវាខសេវា
េនតិេុខ្ និខោធារណជ្ន និខស្វើឱ្យានសក្ើតេ្ង្កគ មសព្ញល្ទប្បសទេ ដែ បខេរឱ្យានការប្បក្ួតប្បដជ្ខ
ខាខប្បជា្ិបសតយយ ប្តូវបានសគចតទុ់ក្ថា ជាការគំរាមក្ំដហខែ ់រែា និខប្តូវសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយសប្បើក្ខក្ំ
ោំខប្បដ្ឋបអ់ាវុ្ រមួោេ ។  

ក្េុខការស្លើយតបសៅនឹខការតវា ែី្លីសៅពាក្ក់្ណាត  ដខ្កុ្មាៈ រដ្ឋា ភបិា បានោបំ្ទក្ខេនតិេុខ្67

ដែ បានវាយប្បហារអេក្តវា ែី្លី ដែ បានប្បមូ ្តុ ំសែើមបដី្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ខសៅរដ្ឋា ភបិា  អំព្ោីថ នភាព្
របេ់ព្ួក្សគ។ សនោះជាការបង្កា ញសអាយស ើញកានដ់តចាេ់ចំសពាោះការោបំ្ទអំព្ីនិទណឌ ភាព្របេ់ម្នតីដ្េក្ក្ខ
េនតិេុខ្ សៅសព្ ដែ អេក្ទាខំសនាោះបានសប្បើអំសព្ើហឹខាប្បឆខំនឹខោធារណៈជ្ន ចំដណក្ឯប ូ ីេបាន
បែិសេ្ថាការវាយែំមនិបានសក្ើតស ើខសទ សបើសទាោះបីានោក្ស ី និខអេក្េសខេតការណ៍ជាសប្ចើនបានចូ រមួ
ក្េុខប្ព្ឹតតិការណ៍សនាោះក្ស៏ដ្ឋយ។ ការបង្កា ញព្ីក្ខវោះឯក្រាជ្យភាព្ប្បព្ន័ធតុោការ និខភាព្ខ្វោះខាតលននតីិរែា សៅ
សែើមដខ្កុ្មាៈ ោោែំបខូរាជ្ធានីភេសំព្ញ បានសចទប្បកានេ់ក្មមជ្នេិទធិមនុេសព្ីរនាក្ព់្ីបទញុោះញខ ់ សបើ
សទាោះបីព្ួក្សគជាជ្នរខសប្ោោះលនការសប្បើហឹខាសដ្ឋយេនតិេុខ្ខ្ណឌ ែូនសព្ញក្ស៏ដ្ឋយ។ សទាោះបីជាានការ
្សព្វ្ាយយា ខទូ ំទូោយព្ីឯក្ោរ ដែ ជាវសីែអូ ក្េុខការវាយប្បហារខុ្េចាប ់ ប្ព្មទាខំានោក្សជីា
សប្ចើននាក្ក់្ស៏ដ្ឋយ ក្ជ៏្នស មើេមនិបាន្តនាទ សទាេ ចំដណក្ឯជ្នរខសប្ោោះដបរជាប្តូវបានសៅមក្កាតស់ទាេ
សៅវញិ។68 ប្ព្ឹតតិការណ៍សនោះបានរមួចំដណក្ែ ់វបប្មន៌ទិណឌ ភាព្ និខឱ្នភាព្យា ខ្ៃន់្ ៃរលនការទុក្ចិតត 
និខទំនុក្ចិតតរបេ់ោធារណជ្ន សៅក្េុខប្បព្ន័ធយុតតិ្ មប៌្ព្ហមទណឌ ។ សៅពាក្ក់្ណាត  ដខ្កុ្មាៈ ក្េុខការស្លើយ
តបសៅនឹខបាតុក្មមរបេ់ក្មមក្រប្បដហ ២០០នាក្ ់ ដែ ទាមទារប្បាក្េំ់ណខដែ ជ្ំពាក្ព់្ីសរាខចប្ក្កាត់
សែរ Chun Fai សព្ សនាោះរែាម្នតីប្ក្េួខការង្ករបានអពំាវនាវឱ្យានការដ្ឋក្ស់ទាេប្ព្ហមទណឌ លនេក្មមភាព្
ខុ្េចាបដ់ែ ពាក្ព់្នធនឹខការតវា ្ារភាា បន់ខឹ «បែិវតតព្ណ៌» សហើយសោក្បានបញ្ជា ក្ថ់ា បាតុក្មមដបបសនោះ
មនិអាចប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យស្វើស ើយ។69    

សៅចុខដខ្កុ្មាៈ េុនទរក្ថានសយាបាយដែ ស្វើស ើខសដ្ឋយេសមតចនាយក្រែាម្នតី នខិរែាម្នតីប្ក្េួខ
ការពារជាត ិបានរមួចំដណក្ែ ់បរយិាកាេអេនដិេុខ្មនុការសបាោះសឆេ ត។ េសមតចនាយក្រែាម្នតី ហ ុន ដេន
បានប្បកាេព្ីបណំខរបេ់សោក្ក្េុខការសប្បើក្ាល ខំសយាធា សែើមបបី្គបប់្គខគណបក្សប្បឆខំ និខោថ នភាព្
សបាោះសឆេ ត។ ក្េុខការស្លើយតបសៅនឹខការបាតប់ខក់ារសបាោះសឆេ តដែ ានេមមតកិ្មមជាមយួគណបក្សប្បឆខំ

                                                      

67 Daun Penh security guards have an important role in the history of impunity in the 5th mandate of the 
National Assembly, effectively serving as an unaccountable paramilitary force with an unclear chain of 
command to higher level security sector officials.  The security services body has been the agent of repeated 
violence against protestors and initiated the violence in the 2014 Freedom Park protest that has resulted in the 
imprisonment of key opposition party figures. 
68 “Cambodia: Beaten human rights activists become suspects in assault case” Asian Correspondent, 8 
February 2017. 
69 Kimsay, Buth “Labor Minister slams road block, warns of color revolution” Cambodia Daily, 16 February 
2017. 
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ដែ កានក់ាបរ់ដ្ឋា ភបិា  ោតប់ានេួរថា “សតើសរឿខសនោះអាចសក្ើតស ើខយា ខសម ច ប្បេិនសបើក្ខទព័្េថិតសៅក្េុខ
លែខ្ាុ ំ?”70 រែាម្នតីការពារជាតិ បានេដីបសនាទ េជាោធារណៈែ ់អេក្ដែ អំពាវនាវឱ្យានការផ្លល េ់បតូរនសយា
បាយ ដែ ដ្ឋក្ោ់ល ក្ព្ួក្សគថាជាការគំរាមក្ំដហខែ ់េនតិភាព្ ច នាេខគមដែ មនិានអំសព្ើហិខា និខ
ច នាលនការប្បមូ ្ដុ ំរបេ់អខគការេខគមេីុវ ិជាមយួេក្មមភាព្បែិវតតនព៍្ណ៌71 សោក្បានដថ្លខថា រដ្ឋា ភិ
បា នឹខមនិអនុញ្ជញ តឱ្យានច នាណាមយួសទ។72 សប្កាយមក្សទៀត អេក្នាពំាក្យរបេ់ទីេតីការគណៈរែា
ម្នតីបានក្ណំត ់ក្េណៈអពំ្កីារអំពាវនាវឱ្យានការផ្លល េ់បតូរ ដែ ការអំពាវនាវែូចសនាោះ គឺមនិប្េបោមរែា
្មមនុញ្ញ ស ើយ។73 សៅសែើមដខ្មនីា េសមតចនាយក្រែាម្នតី ហ ុន ដេន បានការពារែ ់ការប្ង្កេ បស ើេខគម
េីុវ ិ និខគណបក្សប្បឆខំ និខេមភាព្េិទធិប្បជា្បិសតយយជាមយួភាព្អនា្បិសតយយ ទនទឹមនខឹការគំរាម
ក្ំដហខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  ជាមយួនឹខការចបខ់្លួន។ នាយក្រែាម្នតីក្ប៏ានគំរាមែ ់អេក្វភិាគនសយាបាយ 
និខអេក្កាដេត្ខដែរ សដ្ឋយចបដ់្ឋក្គុ់ក្សដ្ឋយោរមនិសោរព្វជិាា ជ្ីវៈរបេ់ខ្លួន និខវភិាគបំលភលការព្ិត។ ជាក្់
ដេតខោតប់ានស ើក្យក្អខគការខុ្មដ្ហវ  សដ្ឋយោរដតនាយប្បតិបតដិលនអខគការសនោះ បានស្វើសេចក្ដីដថ្លខ
ការណ៍ទាក្ទ់ខសៅនខឹ្ ប ោះពា ់លនការស ចធាល យស ើគុណភាព្ទកឹ្ថាេ បំ្ជ្ ក្ល់ែ សដ្ឋយការបសញ្ចញមតិ
ចំសពាោះនសយាបាយ និខជ្ំសនឿទុក្ចិតតជាោធារណៈ។74 

អេ់រយៈសព្ ជាសប្ចើនដខ្ មខុ្ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ ានការ
ស ចធាល យការេនទនាជាឯក្ជ្នយា ខសប្ចើនសៅស ើប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយេខគម។ ការប ោះពា ់ ឬសប្ជ្ៀតដប្ជ្ក្ស ើ
េិទធិឯក្ជ្នទាខំអេ់សនោះ បានបខេរសអាយានការោរំាមក្ដំហខ ការប្ង្កេ បសៅស ើការជ្ួបជុ្ំ និខការេដមតខ
មតិជាសែើម។ សយាខោមការសេុើបអសខេតសដ្ឋយប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយឯក្រាជ្យបានសអាយែឹខថា ការរសំោភបំពាន
ទាខំសនោះសក្ើតស ើខោមរយៈបសចចក្សទេលនការ ួចគណនី (ទាខំប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយេខគម និខអុីដម  ) សដ្ឋយ
សប្បើគណនីដក្លខកាល យ សែើមបទីាញយក្ោរសអ ិចប្តូនចិ។ ជ្នរខសប្ោោះាន ១២នាក្ ់ឬសប្ចើនជាខសនោះ ែូចជា
េាជ្ិក្េភាគណបក្សប្បឆខំ ព្ រែាេក្មម និខអេក្ោរព្ត័ា៌នឯក្រាជ្យ្ខដែរ។75 

សៅសែើមដខ្សមោ រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាបានសចញ្ាយរបាយការណ៍ េតីព្អីវីដែ ខ្លួនចតទុ់ក្ថាជា
យុទធនាការមនិព្ិតសែើមបបីខេូច និខស្វើឱ្យប ោះពា ់ែ ់រដ្ឋា ភបិា ដែ ែឹក្នាសំដ្ឋយមហាអំណាចបរសទេ  រមួ 
ជាមយួេខគមេីុវ ិសៅក្មពុជា។ មយួដ្េក្លនការសោេនារបេ់របេ់សគ ដែ បានសចទប្បកាន ់ រមួានការ

                                                      

70 Morm, Moniroth “Hun Sen hints at military action if he loses election” RFA, 22 February 2017. 
71 For example he stated that the political compromise and reform following the 2013 elections was equivalent 
to events of 1970 and 1975 (a military coup and an armed overthrowing of a regime). 
72 Sokha, Touch and Leonie Kijewski “‘Change’ begets ‘disaster’”, Phnom Penh Post, 27 February 2017 
73 Note that Article 41 of the Constitution establishes the right of citizens to freedom of expression. 
74 Dara, Mech and Erin Handley “PM defends crackdown, offers warning to analyst” Phnom Penh Post, 7 March 
2017. 
75 Pavoir, Ben “Surveillance State” Cambodia Daily, 7 April 2017.  Leaks critical of the government or seeming 
to shed light on corruption or malpractice were also released with the apparent intention of discrediting the 
government.  This seems to have, in the eyes of the security services, given credibility claims regarding the 
severity of ‘threats’ to ruling party order.  The compound effect of anti-CNRP and anti-CPP leaks has weakened 
the potential for compromise and the cooperation needed to resuscitate democratic political society 
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រោិះគនស់ៅស ើការស្វើវសិោ្នក្មមចាបគ់ណបក្សនសយាបាយ ចាបេ់ដីព្ីប្គបប់្គខេាគម និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា
ភបិា  ដែ ប្គបប់្គខែ ់អខគការេខគមេីុវ ិ។76 ចំដណក្ឯប្ក្មុអេក្វភិាគ នខិអេក្េសខេតការណ៍ឯក្រាជ្យ 
បានចខែុ បង្កា ញថា មនិានភេតុោខដែ ប្តូវបាន្ត ់ សែើមបោីបំ្ទការអោះអាខរបេ់របាយការណ៍សនាោះសទ។ 
អវីដែ គួរសអាយក្តេ់ាគ  ់របាយការណ៍សនោះ គឺបានបដនថមនូវការគំរាមគំដហខែ ់រែាក្មពុជា សហើយនិខការ
ចូ រមួស្វើនសយាបាយោមដបបប្បជា្ិបសតយយ េក្មមភាព្របេ់គណបក្សប្បឆខំ អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  និខ
អេក្កាដេតបរសទេ េុទធដតបានចូ េមគំនិតោេ  ដែ អាច្នែ ់ការបញ្ចបស់ដ្ឋយមនិអនុញ្ជញ សអាយ
ានបនតសទៀត។ ប្បការសនោះបានស្វើឱ្យានភាព្ខុ្េោេ លនបរបិទនសយាបាយ នខិភាព្ោនតឹខកានដ់តខាល ខំស ើខ 
ប្ព្មទាខំបានស្វើឱ្យានប្បតកិ្មមជាទូសៅ ចំសពាោះការប្បក្តួប្បដជ្ខប្បជា្ិបសតយយ ឬការតវា សដ្ឋយេនតិវ ិ្ ីស ើ
សោ នសយាបាយ និខភាព្ជាអេក្ែឹក្នានំសយាបាយ។   

សៅក្េុខដខ្ឧេភា ក្ខក្ោំំខនគរបា ជាតិបានប្បារព្ធខ្បួរបេ់ខ្លួន សហើយបានសចញនូវសេចក្ដីដថ្លខ
ការណ័ែេំ៏ខានម់យួ។ ប្ក្េួខមហាល្ទបានស្វើការអោះអាខថា ានភាព្អនា្បិសតយយយា ខសប្ចើនប្បសភទ 
ដែ ស្វើសអាយានការគំរាមក្ំដហខែ ់េណាដ បធ់ាេ បោ់ធារណៈ សដ្ឋយានទាខំការគំរាមក្ំដហខស្វើសភរវក្មម 
និខស្វើបែិវតដនិស៍ទៀត្ខ ដែ ោថ នភាព្ដបបសនោះនខឹនាមំក្នូវភាព្អេនដិេុខ្ដែ ក្ខវ ់ែ៏្ ំ ដែ ជាសហតុ
ចបំាចប់្តូវដតសប្បើនគរបា សែើមបបី្ង្កគ បការគំរាមក្ំដហខទាខំសនាោះ។ បដនថមព្ីស ើសនោះសទៀត េេខការនគរបា 
ជាតិបានដថ្លខថា ម្នដីរបេ់សោក្រារាខំមនិសអាយានការស្វើបាតុក្មម កូ្ែក្មម និខបែវិតដនព៍្ណ៌ ដែ ាន
ទាខំអេ់ចំននួ ១០០០ក្រណី។77  

សៅក្េុខេបាដ ហ៍ទី១ លនដខ្ឧេភា េសមតចនាយក្រែាម្នដ ី ហ ុន ដេន បានដថ្លខជាោធារណៈថា «
េូមប្បុខប្បយត័េចំសពាោះេនដភិាព្ដែ ក្ំពុ្ខសក្ើតានសនោះ វានឹខអាចបាតប់ខសៅវញិ ប្បេិនអេ់សោក្ចខែខឹ
ថាសហតុអវីបានអតា់នេនដភិាព្ អេ់សោក្ប្ោនដ់តសមើ សៅក្េុខទំព្រ័សហវេបុក្របេ់គណបក្សប្បឆខំ សព្ 
សនោះអេក្ែខឹថា េ្ង្កគ មនឹខចបស់្ដើមយា ខសម ចសហើយ»។78 េសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន បានប្បកាេថា 
«ខ្ាុ ំសៅដតទទូចសហើយទទូចសទៀតថា េ្ង្កគ មនឹខសក្ើតានស ើខ ប្បេិនសបើគណបក្សកានអ់ំណាចមនិបានកាន់
អំណាចសទសនាោះ»។79  េសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន បានដថ្លខែូចសនោះ្ខដែរ សៅមុនលថ្ៃសបាោះសឆេ ត សោក្
ដថ្លខថា «សែើមបធីានាសអាយានេនដិភាព្ សហើយបនដនូវការអភវិឌ្ឍន ៍ជ្សប្មើេានដតមយួគត ់គឺដ្ឋចខ់ាតគណ
បក្សប្បជានជ្នប្តូវដតឈេោះសឆេ តប្គបអ់ាណតដិទាខំអេ់ សែើមបធីានាជ្ីវតិប្បជាជ្នរាបេិ់បោននាក្ ់ សហើយ

                                                      

76 Keo, Sovannarith, Sokheng Saut and Samnang Rann “Cambodia slams West, NGOs for ‘disinformation’ 
undermining the ruling party” RFA, 4 April 2017. 
77 Mech, Dara “Cops commended for staving off ‘color revolution’” Phnom Penh Post, 16 May 2017. 
78 Morm, Moniroth “Cambodia’s Hun Sen warns of civil war ahead of elections” RFA, 9 May 2017. 
79 AFP “Cambodia PM threatens poll protestors with ‘war’” The Daily Mail, 10 May 2017. 
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សយើខេុខ្ចិតដក្ំសទចមនុេស១០០ សៅ២០០នាក្ ់ សដ្ឋយោរដតសយើខយ ់ស ើញថាព្ួក្សនោះស្វើសអាយប្បសទេ
ជ្ួបភាព្ជ្ួរជ្តែូ់ចកា ព្ីអតតីកា »។80 

សៅក្េុខឧេភាសនោះដែរ ប្ោនដ់តមុនយុទធនាការលនការសបាោះសឆេ ត រែាម្នដីប្ក្េួខការពារជាតិ បានស្វើ
ការគំរាមក្ំដហខជាោធារណៈថា សោក្នឹខវាយបំបាក្ស់្មញែ ់ជ្នទាខំឡាយណាបានជាបព់ាក្ព់្ន័ធនឹខការ
តវា សប្កាយលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។81 ក្េុខការដថ្លខជាោធារណៈរបេ់ោតែូ់ចសនោះ ោតដ់ថ្លខមដខសទៀតថា ជ្ំហររបេ់
រាជ្រដ្ឋា ភបិា  សែើមបឱី្យច នាេខគមេនដិភាព្ នខិប្គបប់្គខេខគមេីុវ ី ដែ ស្វើេក្មមភាព្បែិវតដន ៍ និខ 
អនា្ិបសតយយ ប្តូវស្វើយា ខឱ្យបានជាក្ោ់ក្ ់សែើមបបីញ្ឈបោ់មប្គបម់ស្ាបាយដែ ចបំាច។់ ោតប់ានស ើក្
ស ើខថា ោម នការអត់្ មតស់ទៀតសទេប្ាបជ់្នណាដែ អពំាវនាវសអាយានការផ្លល េ់បដូរ សហើយការេំុសអាយ
ានការផ្លល េ់បដូរ និខការចុោះសចញព្ីតំដណខ គឺមនិអាចសក្ើតស ើខសទៀតសទ។82 បណាដ អេក្វភិាគឯក្រាជ្យបានក្ត់
េាគ  ់ស ើញថា សេចក្ដីដថ្លខការណ៍ទាខំសនោះ ដែ ានការសប្បើប្បាេ់សយាធា សែើមបបី្បឆខំនឹខការតវា  នខិ
ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយេនដិេុខ្83ទូទាខំប្បសទេេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត បានបង្កា ញសអាយស ើញថាគណបក្សកាន់
អំណាចមនិចខប់ានបញ្ជា ដែ សក្ើតសចញព្ីភាព្ចប្មខូចប្ាេព្ីការសបាោះសឆេ ត ដែ េថិតសៅក្េុខការប្គបប់្គខ់
របេ់ខ្លួនសនាោះសទ។84 ក្េុខអំ ុខសព្ យុទធនាការសោេនាការសបាោះសឆេ ត អគគេេខការក្ខក្ំោំខប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  
បានប្បាបែ់ ់ក្ខក្ំោំខទាខំអេ់របេ់ខ្លួន សអាយការពារប្បឆខំសៅនឹខការោរំាមក្ំដហខលនការសក្ើតស ើខ
ច នាបែិវតដន ៍ និខរក្ាេណាដ បធ់ាេ បជូ់្នរដ្ឋា ភបិា ប្េបចាប។់ ក្េុខសព្ សនាោះដែរ ការសបាោះសឆេ តប្តូវបាន
បង្កា ញសអាយស ើញថា ជាការគំរាមក្ំដហខែ ់ប្បសទេជាតិ “អេក្ប្តូវដតស្វើការជាមយួោថ បន័ដែ ពាក្ព់្ន័ធ 
សែើមបកីារពារេនដិេុខ្ និខ េណាដ បធ់ាេ បោ់រណៈក្េុខអ ុំខសព្ សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេប្ក្ុមប្បឹក្ក្ា ំុេង្កេ ត.់... 
សយាធាទាខំអេ់ ប្តូវដតការពាររាជ្រដ្ឋា ភបិា ដែ ប្េបចាប”់។85 

សបើសទាោះបីសនោះជាការគំរាមក្ំដហខយា ខចាេ់របេ់រែាម្នដកីារពារជាតិ ដែ ពាក្ព់្ន័ធនឹខការស្វើទុក្េ
បុក្សមេញសៅស ើប្ក្ុមអេក្តវា ក្ស៏ដ្ឋយ រឯីោថ បន័ គ.ជ្.ប ថាខ្លួនពុ្ំានយុោដ ្ិការស ើបញ្ជា ទាខំសនាោះសទ សប្ពាោះ
បញ្ជា សនាោះមនិបានសក្ើតស ើខក្េុខអំ ុខសព្ យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ឬក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ តសនាោះស ើ

                                                      

80 Cochrane, Liam “Cambodian PM Hun Sen says local election worth sacrificing 200 lives” ABC News, 4 June 
2017. 
81 Muong, Narith “Cambodia’s Defense Chief threatens to ‘smash teeth’ of political opposition” RFA, 15 May 
2017. 
82 Pech, Sotheary “Tea Banh warns of crackdown on poll protesters” Khmer Times, 17 May 2017. 
83 There was also confusion and a problematic lack of transparency impacting democratic governance prior to 
the election in relation to the actual deployment of security services, beginning with the number of troops to 
be deployed.  In 2016 the RGC announced that it would deploy 76,000 members of the security services for 
election security.  (See Mech, Dara “Election Security Pushed” Phnom Penh Post, 20 April 2017)  However, in 
April of 2017 the MoI announced that there would be slightly more than 30,000 deployed. (See Roeun, Van 
“RCAF Chief tells troops to fight against ‘color revolution’” Cambodia Daily, 23 May 2017.) 
84 Sek, Odom and Ben Paviour “General Banh to ‘smash teeth’ of opponents” Cambodia Daily, 17 May 2017. 
85 Roeun, Van “RCAF Chief tells troops to fight against ‘color revolution’” Cambodia Daily, 23 May 2017; 
Sophavy, So “RCAF Commander-in-Chief: No color revolution in Cambodia” Agence Kampuchea Presse, 23 May 
2017. 
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យ។86 ការគំរាមក្ំដហខដែ ស្វើស ើខសដ្ឋយម្នដីេំខាន់ៗ  ដែ សបដជាា ការពារនូវការ្តួ រ ំំរដ្ឋា ភបិា  និខ
មនិានេមតថភាព្អនតរាគមនព៍្ីោថ បន័សបាោះសឆេ តសែើមបបី្គបប់្គខសអាយានយុតដិ្ម ៌ បានស្វើសអាយោធារណ
ជ្នអេ់ជ្ំសនឿស ើយនដការ នខិ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តខាខមុខ្។ ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត ្ ប ោះពា ់ស ើ
ប្បជាព្ រែា និខេខគមេីុវ ីប្តូវបានអសខេតស ើញថា ានការប ោះពា ់កានដ់ត្ំស ើខ។ ក្េុខអំ ុខសព្ 
យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត និខក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត គ.ជ្.ប បានសចញនូវប្ក្មេី ្ម ៌េប្ាបស់្វើការហាម
ោតែ់ ់ក្ខក្ោំំខសយាធា មនិសអាយស្វើការគំរាមក្ំដហខ និខបំភតិបំភយ័ែ ់ប្បជាព្ រែាស ើយ។ ក្ខក្ំ
ោំខសយាធាដែ សៅក្េុខតំដណខប្តូវដតរក្ានួវភាព្អព្ាប្ក្ឹតយ មនិប្បកានប់ក្សព្ួក្ រា ់ការរសំោភប្ក្មេី 
្មស៌នោះ នឹខប្តូវបានដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មមសដ្ឋយការព្ិនយ័ជាប្បាក្។់87 សោ ការណ៍សនោះទទួ បានការោបំ្ទយា ខ
សព្ញទំហឹខសដ្ឋយអខគការេខគមេីុវ ី និខភាគីដែ ពាក្ព់្ន័ធការសបាោះសឆេ ត។  

ក្េុខអំ ុខសព្ យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត គណបក្សកានអ់ំណាចបានសចញបទបង្កា ញមយួែ ់
េាជ្ិក្តំណាខរា្េដក្េុខេភា ដែ បទបង្កា ញសនោះនយិាយថា «បែិវតដនព៍្ណ៌ និខការវនិាេហិនសហាច 
សដ្ឋយោរេ្ង្កគ ម»។ បទបង្កា ញសនោះបានសចទប្បកានេ់ហរែាអាសមរចិដែ ព្ាយាម្ដួ រ ំំរដ្ឋា ភបិា ក្មពុ
ជា សដ្ឋយោរដតក្មពុជាមនិបានសែើរោមសោ នសយាបាយអាសមរកិ្។ បទបង្កា ញសនោះបានវាយប្បហារវទិា
ោថ នជាតិប្បជា្ិបសតយយ(NDI) អខគការ្ហវីឌ្ឹមសហាេន(៍Freedom House) មូ និ្ិេខគម(Open 
Societies Foundation) ម ូនិ្ិអិនឌ្ីឌ្(ីNED) និខទភីាេ ក្ង់្ករយូសអេអាយឌ្ី (USAID) ថាជាឧបក្រណ៍
ចរក្មមេប្ាបស់េុើបការណ៍េាៃ តរ់បេ់អាសមរកិ្។ ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត បទបង្កា ញសនោះបានេរសេរថា 
ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយដែ ប្គបប់្គខសដ្ឋយបរសទេានភាព្ ំសអៀខដែ មនិគួរឱ្យទុក្ចតិត សហើយដតខដតវាយ
ប្បហារសៅស ើរដ្ឋា ភបិា ប្េបចាប។់88 សៅក្េុខបទបង្កា ញសនោះ អេក្នាពំាក្យរែាេភា ក្ប៏ានអោះអាខដែរថា 
េហរែាអាសមរកិ្ក្ំពុ្ខែកឹ្នាយុំទធនាការេខគមេីុវ ិលថ្ៃចន័ទព្ណ៌សមម 89 (យុទធនាការសប្ៅ្លូវការមយួ សដ្ឋយដ្ែក្
ស ើប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយេខគមភាគសប្ចើន បានភាា បជ់ាមយួេខគមេីុវ ិ និខប្បជាព្ រែាសែើមបសី្វើការោបំ្ទឱ្យាន
ការសដ្ឋោះដ ខអេក្សទាេនសយាបាយ)។ 

ស ើេព្ីសនោះសទៀត បទបង្កា ញសនោះបានស្វើសអាយានការប្បកានជ់ាតិោេន ៍ និខបសខេើននូវភាព្
ោនតឹខជាមយួបរសទេ ជាព្ិសេេគឺប្បសទេដែ ជ្ួយ ោដ រ ទធិប្បជា្ិសតយយ។ សដ្ឋយោរដតបទបង្កា ញ
សនោះសហើយសទើបស្វើសអាយបរសទេបានប្ព្ានជាសប្ចើនែខ។ ការប្ព្ានស ើក្ទី១ បទបង្កា ញសនោះបានស្វើឱ្យប ោះ
ពា ់យា ខខាល ខំែ ់អខគការអនដរជាតិសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  ដែ បានរមួចំដណក្សែើមបកី្ោខេនដិភាព្ ការភវិឌ្ឍន ៍
និខ ោដ រប្បជា្បិសតយយស ើខវញិសប្កាយសព្ ានជ្សាល ោះសៅក្មពុជា។ ជាខសនោះសទៀត  អខគការអនដរជាតិទាខំ
សនាោះបានប្បកានភ់ាព្អព្ាប្ក្តឹយចំសពាោះគណបក្សនសយាបាយទាខំអេ់ សដ្ឋយានភេ័ដុោខព្ីការបញ្ជា ក្ដ់ែ 

                                                      

86 Sokhean, Bean “NEC won’t probe smashing teeth threat” Cambodia Daily, 19 May 2017. 
87 Amaro, Yesenia “NEC issues code of conduct for army during elections” Phnom Penh Post, 24 May 2017. 
88 Turton, Shaun “CPP calls out foreign NGOs for stirring ‘color revolution’” Phnom Penh Post, 24 May 2017. 
89 Sovuthy, Khy “US linked to color revolt” Khmer Times, 24 May 2017. 
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អខគការអនដរជាតិទាខំសនោះបានេហការជាមយួគណបក្សកានអ់ំណាច។  ការប្ព្ានស ើក្ទី២ បទបង្កា ញសនោះ
វាមនិបានគិតអពំ្ីចរកិ្ ក្េណៈលនការ ូតោេ់របេ់អខគការេខគមេីុវ ិ(អខគការជាតិប្គបក់្ំរតិ) សហើយនឹខព្ី
តួនាទីរបេ់អខគការទាខំសនាោះដែ ខ្ំព្ាយាមតេ ូមតិសែើមបី្  ប្បសយាជ្ន ៍ និខគុណតលមលរបេ់ប្បជាជ្នដខ្មរ។ 
បទបទបង្កា ញសនោះប្តូវបានអេក្េសខេតរបេ់អខគការេខគមេីុវ ិរក្ស ើញថា វាាន្ ប ោះពា ់ែ ់ប្បជា្បិ
សតយយយា ខព្ិតប្បាក្ែ សបើសទាោះបីជាព្ួក្សគបង្កា ញថា វាប្េបនឹខរែា្មមនុញ្ញក្មពុជាក្ស៏ដ្ឋយ។ ការប្ព្ានស ើក្
ទី៣ បទបង្កា ញសនោះបានបង្កា ញព្ីការសរ ើេសអើខមនិទទ ួយក្ការបសញ្ចញមតិ សែើមបេីនដិភាព្ ការអភវិឌ្ឍន ៍
និខ ប្បជា្ិបសតយយស ើយ។  ស ើក្ទី៤ សដ្ឋយក្ក្អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា ស្វើជាេប្តូវនឹខរែា សហើយក្ស៏្វើការ
គំរាមក្ំដហខែ ់អខគការទាខំសនាោះ ដែ វាប្តូវបានអេក្េសខេតការណ៍ចតទុ់ក្ថា ជាការសក្ើនស ើខនូវក្ប្មតិ
គំរាមក្ំដហខ និខការបំភតិបភំយ័ទាខំមូ ។ 

ក្េុខអំ ុខសព្ លនយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ប្បធានគណៈក្ាម ្ិការេិទធិមនុេសរបេ់រដ្ឋា ភបិា
  បានប្ព្ានែ ់ប្ក្ុមអេក្ោបំ្ទបក្សប្បឆខំថា នខឹនាសំអាយានអសេថរភាព្ សហើយនាយក្ប្បតិបតដិ
មជ្ឈមណឌ  ក្ំចតម់នីសៅក្មពុជា បានសចទប្បកានអ់េក្ោបំ្ទគណបក្សបក្សប្បឆខំថា «ការោបំ្ទសនោះ គឺជាការ
ស ើក្តសមដើខមសនាគមវជិាា ប្ប ័យពូ្ជ្ោេនដ៍ខ្មរប្ក្ហម»។90 ការប្ព្ានដែ គួរសអាយខាល ចបំ្ុត គឺេសមតច
នាយក្រែាម្នដ ីហ ុន ដេន បានប្ព្ានថា «នឹខានេ្ង្កគ ម ប្បេិនសោក្មនិអាចអត់្ មតជ់ាមយួបក្សប្បឆខំ
បាន»។  ោតប់ានស ើក្ស ើខថា «រា ់ពាក្យដែ ព្ួក្ប្បឆខំសប្បើេុទធដតនាសំអាយសក្ើតេ្ង្កគ មទាអំេ់ សបើ
សទាោះបីជាបក្សប្បឆខំោម នទព័្ក្ស៏ដ្ឋយ» សហើយោតដ់ថ្មទាខំគំរាមថា នឹខែុតក្ំសទច្ទោះរបេ់សគ។91 ចំដណក្ឯ
ោថ បន័ គ.ជ្.ប សៅដតប្បកានជ់្ំហរថា «សបើោម នពាក្យបណដឹ ខជា្លូវការសទ ខ្លួនមនិអាចែឹខព្ីការគរំាមក្ំដហខ
ដែ ស្វើស ើខសដ្ឋយសោក្នាយក្រែាម្នដីបានសនាោះសទ»។ អេក្នាពំាក្យ គ.ជ្.ប. បានស ើក្ស ើខថា  “សបើោម ន
ពាក្យបណដឹ ខសទ គ.ជ្.ប.នខឹមនិអាចចតវ់ធិានការណាស ើយ  ដតសរឿខដែ េំខាន ់ គឺការោមគគីភាព្របេ់
ប្បជាជ្នដខ្មរសព្ សនោះ ដែ ប្តូវសដ្ឋោះប្ោយ»។92  

៣.២.១ ការរតឹបនដខឹបណដឹ ខសៅស ើេិទធសិេររីបេ់ប្បជាព្ រែា និខ  ទធបិ្បជា្ិបសតយយ 

សប្កាយព្ីានការ្សោះ្ារបេ់គណបក្ស្ំៗ នខិការស ើក្ដ ខសទាេ ប្បធានេដីទគីណបក្សប្បឆខំ
គឺសោក្ ក្ឹម េុខា សៅសែើមដខ្្េូ ឆេ ២ំ០១៦ ានមនុេសជាសប្ចើនសជ្ឿជាក្ថ់ា វាអាច្នសៅែ ់ការធានា
សអាយានការសដ្ឋោះដ ខអេក្សទាេនសយាបាយ ោមរយៈការចរចោេ ដថ្មសទៀត។93 ព្ីរេបាដ ហ៍បនាទ ប ់ សៅ

                                                      

90 Paviour, Ben and Sokhean Ben “Opposition, ruling CPP warn of dire election consequences” Cambodia Daily, 
24 May 2017. 
91 Naren, Kuch “Hun Sen goes on tirade against opponents” Cambodia Daily, 26 May 2017; Sokha Touch and 
Alex Willemyns “PM warns CPP not to test ‘patience’” Phnom Penh Post, 26 May 2017. 
92 Tha, Vuthy, Sonorg Khe, and Maly Leng “PM Hun Sen repeats threat of war if his party loses elections” RFA 
25 May 2017. 
93 As of August 31, 2017 the Cambodian human rights NGO Licadho listed (for the 2016-2017 time period) 19 
political prisoners still incarcerated and 16 political prisoners released.  See www.licadho-
cambodia.org/political_prisoners/ 

http://www.licadho-cambodia.org/political_prisoners/
http://www.licadho-cambodia.org/political_prisoners/
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សព្ ដែ សបើក្ការចរចសនាោះ ម្នដីបុគគ ិក្េិទធមិនុេសអាែហុក្ ៤របូ94 និខអគគស ខា្កិាររខ គ.ជ្.ប ១របូ 
មនិប្តូវបានដ្ឋក្ក់្េុខរសបៀវារៈស្វើការចរច សែើមបសីអាយសដ្ឋោះដ ខសនាោះសទ ចំដណក្ឯេក្មមជ្នែី្លីក្ប៏ាន្ដួច
ស្ដើមសរៀបចំបាតុក្មមសដ្ឋយេនដិវ ិ្ ី សដ្ឋយប្បារព្ធយក្យុទធនាការលថ្ៃចនទព្ណ៌សមម  សែើមបសី្វើបាតុក្មមសដ្ឋយចប់
ស្ដើមស្វើកា ព្ ី ឆេ ២ំ០១៧។ សបើសទាោះបីជាការស្វើបាតុក្មមសនោះ ស្វើស ើខក្េុខសោ បណំខសែើមបសីអាយានការ
សដ្ឋោះដ ខបុគគ ិក្អាែហុក្ និខអគគស ខា្ិការរខ គ.ជ្.ប ដែ  ក្េណៈលនការតវា សដ្ឋយេនដិវ ិ្ ីក្ស៏ដ្ឋយ ដត
ដបរជាប្តូវបានរដ្ឋា ភបិា ចតទុ់ក្ថា ជាការស្វើបែិវតដនព៍្ណ៌សៅវញិ។ 

ការតវា ប្បឆខំសដ្ឋយអហឹខាសៅលថ្ៃចន័ទព្ណ៌សមម  បានប្បារព្ធស្វើស ើខជាប្ទខប់្ទាយតូច95 កា ព្ីលថ្ៃទី
៩ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ សដ្ឋយោរដតការបនត ំុខ្លួនម្នដអីាែហុក្៤របូ អគគស ខា្ិការរខ គ.ជ្.ប ១របូ និខ
អេក្ប្េី សទព្ វណណ ន ី ដែ ជាេក្មមជ្នេិទធិែី្ល ី តណំាខឱ្យេហគមនប៍ឹខក្ក្ដ់ែ ប្តូវបាន្តនាទ សទាេដ្ឋក្់
ព្នធនាោររយៈសព្  ៦ដខ្ កា ព្ីលថ្ៃទី១៩ ដខ្ឧេភា ឆេ ២ំ០១៦ សដ្ឋយោរដតជាបទ់ាក្ទ់ខសៅនខឹការតវា 
ដែ បានសក្ើតស ើខក្េុខឆេ ២ំ០១១។96 ជ្ំហររបេ់រដ្ឋា ភបិា  ហាក្ប់ែូីចជាបដនថមភាព្ប្ចបូក្ប្ចប ់សៅស ើ 
ភាព្ោនតខឹដែ ភាព្ោនតខឹសនោះសដ្ឋយោរដតការសបើក្េវនាការជាសរឿខនសយាបាយ ដែ អេក្នាពំាក្យ
គណបក្សកានអ់ណំាចបានដថ្លខថា «រា ់បញ្ជា អាចប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយោមប្បព្ន័ធតុោការ សហើយការប្ព្ម
សប្ព្ៀខនសយាបាយសអាយសដ្ឋោះដ ខអេក្សទាេសៅដតអាចជាែំសណាោះប្ោយ»។ អេក្សរៀបចំសអាយានការតវា 
បានប្បាបថ់ា ព្ួក្សគនឹខបនដស្វើការជ្ួបជុ្ំោេ រហូតែ ់អេក្សទាេទាខំសនាោះប្តូវបានសដ្ឋោះដ ខ។97 ការអោះអាខថា
ោម នសទាេ ដែ ជាការប្ព្មសប្ព្ៀខនសយាបាយ សែើមបធីានាសអាយានការសដ្ឋោះដ ខសនាោះ ប្តូវបានអេក្សទាេ
ទាខំសនាោះបែិសេ្សដ្ឋយខ្លួនឯខសៅវញិ។98 

សៅចុខដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧ ប្ោនដ់តមុនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តអ់ាណតតទិ៤ី 
ប ុនាម នដខ្សោោះ អេក្ប្េី សទព្ វណណ នី ប្តូវបានតុោការកាតស់ទាេសអាយជាបគុ់ក្ ៣០ដខ្ សទាេស ើក្សនោះ
សដ្ឋយោរជាបទ់ាក្ទ់ខនឹខការតវា កា ព្ីឆេ ២ំ០១៣។99 សៅក្េុខសរឿខក្ដីសនោះ សបើសទាោះបីជាានអេក្តវា 
ប្បដហ  ៦០នាក្ ់ ដែ ប្តូវបានប្បឈមជាមយួក្ខក្ំោំខេនដិេុខ្ (ក្ខរាជ្អាវុ្ ហតថ នគរបា  នខិេនដិ
េុខ្ខ្ណឌ ែូនសព្ញ) ក្ស៏ដ្ឋយដតអេក្ប្េី សទព្ វណណ នី ប្តូវបានសគរក្ស ើញថា ានោថ នទំខនស់ទាេសដ្ឋយោរ

                                                      

94 ADHOC 5 refers to four staff from the human Rights NGO ADHOC (Lim Mony, Nay Vanda, Ny Sokha, Yi 
Soksan), and Ny Chakrya, the deputy-secretary general of the NEC. ““The problems for the Adhoc 5 started in 
March last year, when recordings of an intimate conversation between Cambodia's opposition leader Kem 
Sokha and Khom Chandaraty, believed to be Sokha's hairdresser, were leaked. Chandaraty initially denied any 
involvement but later acknowledged she had an affair with the president of the Cambodian National Rescue 
Party, claiming Sokha had promised to pay her...Later, Chandaraty accused Adhoc officials of forcing her to lie 
about the affair. The authorities quickly arrested the Adhoc 5, accusing four of them of bribing the witness, 
and Chakrya as their accomplice.”  Hoekstra, Ate “Who are Cambodia’s ADHOC 5 Activists?” DW, 28 April 2017. 
95 An estimated 20 protestors.  See Lay, Samean “Back in Black” Phnom Penh Post, 10 January 2017. 
96 Rann, Samnang “Monday turns black again in Cambodia as protest restart” RFA, 9 January 2017. 
97 Sek, Odom “Black Monday starts again as Adhoc officers languish in jail” Cambodia Daily, 10 January 2017. 
98 Morm, Moniroth “Cambodia’s political prisoners urge the opposition to stay strong” RFA, 11 January 2017. 
99 Sek, Odom “Activist Tep Vanny sentenced to more than two years in prison” Cambodia Daily, 23 February 
2017.  At that time the human rights NGO Licadho listed Tep Vanny as one of 25 political prisoners 
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ការបខេហិខាសដ្ឋយសចតនា។100 ក្េុខអំ ុខសព្ េវនាការ ក្ខេនដិេុខ្ខ្ណឌ ែូនសព្ញ មនិប្តូវបានសចទ
ប្បកានថ់ា បានសប្បើហឹខាសនាោះសទ សបើសទាោះបីជាព្ួក្សគបានវាយព្ួក្អេក្តវា  និខបានប្ចនបុរេាេ ក្ែ់ួ ដក្បរ
្ារដែ ប្តូវបានថ្តបានជាវឌី្ីអូជាភេដុោខក្ស៏ដ្ឋយ។101 កា ព្ីលថ្ៃទី១៩ ដខ្េីហា ឆេ ២ំ០១៦ េក្មមជ្ន
ែី្លីដែ តំណាខសអាយអេក្ដែ ោម ន្ទោះេំដបខរេ់សៅេហគមនប៍ខឹក្ក្ ់ ប្តូវបានសគកាតស់ទាេសអាយជាប់
គុក្ ៦ដខ្ ព្ីបទសជ្រប្បាថ្ និខរារាខំការង្ករម្នដីរាជ្ការ។ បទស មើេសនោះបានសក្ើតស ើខក្េុខការតវា ក្េុខ
ឆ២ំ០១១ សហើយបណដឹ ខឧទធរណ៍របេ់នាខប្តូវបានោោឧទធរណ៍បែិសេ្កា ព្ីសែើមដខ្មនីា។102    

សៅក្េុខសេចក្ដីេសប្មចសនោះ  ប្តូវបានអខគការេខគមេីុវ ីជាតិ និខអេក្អសខេតអនដរជាតិ ចតទុ់ក្ថា 
មនិានយុតដិ្ ម ៌ សហើយតុោការក្ំពូ្ បានស្វើការ ំុខ្លួនមុនសបើក្េវនការសដ្ឋយមនិសអាយានការដ្ឋក្ប់្បាក្់
ធានា សែើមបឱី្យអេក្ទាខំសនាោះសៅសប្ៅ ំុសនាោះសទ េប្ាបអ់េក្សទាេម្នដីអាែហុក្៤របូ នខិអគគស ខា្ិការរខ គ
.ជ្.ប ១របូ។ ោម នការព្នយ ់ណាសអាយចាេ់សនាោះសទ ថាសតើសហតុអវីបានជាសរឿខក្ដីសនោះមនិសអាយអេក្សទាេ
ទាខំសនាោះសៅសប្ៅ ំុ  ឬសហតុអវីបានជាបនត ំុខ្លួនរយៈសព្ ៦ដខ្ សែើមបសីេុើបអសខេត នខិប្បមូ ភេដុោខជាការ
ចបំាច។់ សេចក្ដីេសប្មចរបេ់តុោការប្ោនដ់តស ើក្សហតុ្ ថា ប្បេិនសបើសដ្ឋោះដ ខអេក្សទាេទាខំសនាោះ 
នឹខស្វើឱ្យប ោះពា ់ែ ់សេថរភាព្េខគមជាត។ិ103 សៅឯេវនាការេំុសៅសប្ៅ ំុដែ ស្វើសៅតុោការក្ំពូ្  
ចំសពាោះអគគស ខា្ិការរខ គ.ជ្.ប ឱ្យសៅសប្ៅ ំុបសណាដ ោះអាេនេ សៅសព្ ដែ សមធាវកីារពារចុខសចទបាន
ចខែុ បង្កា ញសៅតុោការក្េុខការបនដ ំុខ្លួនេក្មមជ្នទាខំសនាោះសហើយដែ ជាសហតុ្ ឱ្យានការតវា ជា
សប្ចើន ដែ ប្បឆខំែ ់េមទិធិ្ របេ់រដ្ឋា ភបិា  ក្េុខសោ បំណខហាមោតក់ារស្វើបាតុក្មម ដែ អគគប្ព្ោះ
រាជ្អាជាា ចតទុ់ក្ថា ជាការប នុប ខសែើមបដី្ឋក្េ់ាព ្ស ើតុោការ។104 

សៅសែើមដខ្សមោ តុោការក្ំពូ្ បានសចញសេចក្ដីេសប្មចប្ចនសច សៅនឹខការធានាឱ្យសៅសប្ៅ
 ំុរបេ់ េាជ្ិក្ គ.ជ្.ប ដែ បានជាប ំុ់សនាោះ។ សហើយសៅសព្ សនាោះ អគគស ខា្ិការរខ គ.ជ្.ប ប្តូវបាន 
ជាប ំុ់រយៈ ៣៤០លថ្ៃ សដ្ឋយោម នការកាតក់្តី សដ្ឋយសចទប្បកានថ់ា ជាអេក្្សគំនំិតក្េុខការេូក្បា ន។់105 សៅ

                                                      

100 Baliga, Ananth and Samean Lay “Activist gets 30 months, while security guards beat man in City Hall” 
Phnom Penh Post, 24 February 2017 
101 Baliga, Ananth and Samean Lay “Activist Vanny gets 30 months, while security beat man in City Hall” Phnom 
Penh Post, 24 February 2017. 
102 See https://www.frontlinedefenders.org/en/case/tep-vanny-sentenced-6-months-prison. Also found guilty 
at that time, but granted bail, were Kong Chantha, Bo Chorvy and Heng Mom. See Hul Reaksmey “Appeals 
court upholds verdict against prominent campaigner” VOA, 7 March 2017.  Notably, prior to the September 
2016 conviction, Tep Vanny was convicted in August 2016 (also for “insulting a public official”) when she 
criticized the lack of investigation by the government into the killing of political analyst Kem Ley.  At that time 
she was sentenced to only 6 days imprisonment and a 20 USD fine.  See Pech, Sotheary “Activists: Release Tep 
Vanny” Khmer Times, 9 December 2016.  Note that in that case, when arrested, she was actually charged with 
incitement to commit a felony. See San, Sel, Neang Leang and Thai Tha “Cambodian court charges Boeung Kak 
lake activists with ‘incitement’”, RFA, 17 August 2016. 
103 Lay, Samean “Adhoc detention ‘legal’”, Phnom Penh Post, 14 March 2017. 
104 Sek, Odom “Supreme Court scolds lawyer for mentioning ‘Black Monday’ Cambodia Daily, 24 March 2017. 
105 Sek, Odom “No bail for NEC’s Chakrya: Supreme Court” Cambodia Daily, 3 April 2017. 

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/tep-vanny-sentenced-6-months-prison
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ចុខដខ្សមោ មុនយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ោោែំបូខរាជ្ធានីភេសំព្ញ បានេសប្មចព្នារដថ្ម ៦ដខ្
សទៀត សែើមប ំុីខ្លួនម្នដីទាខំ៥របូសនាោះ (ម្នដីេិទធិមនុេស ៤របូ និខអគគស ខា្ិការរខ គ.ជ្.ប ១របូ) សដ្ឋយ
ស ើក្សហតុ្ ថា ការសេុើបអសខេតសរឿខេីុេំណូក្ ក្េុខរយៈសព្ មយួឆេ សំនោះមនិទានប់្តូវបានបញ្ចបស់ៅស ើយ
សទ សហើយប្តូវការសព្ បដនថមសទៀត សែើមបោីក្េួរជ្នេខសយ័។106 សេចក្ដីេសប្មចកាតស់ទាេែូចសនោះ 
កានដ់តបង្កា ញសអាយស ើញចាេ់ថា វាជាការកាតស់ទាេដែ ានចរតិ ក្េណៈនសយាបាយ ដែ ោធារណ
ជ្ន នខិេហគមនជ៍ាតិ នខិអនដរជាតិ បានដ្ឋក្ក់ារេខសយ័ោខំព្ីែំបខូសមល ោះ សហើយបានស្វើការេប្មបេប្មួ 
ោមរយៈការបដឹខឧទទរណ៍ សែើមបសីអាយសៅសប្ៅ ំុជាបសណាដ ោះអាេនេ ដតប្តូវបានោោឧទធរណ៍បែិសេ្បនត
សទៀត។ ក្រណីសនោះវាបានបង្កា ញសអាយកានដ់តចាេ់ថា តុោការក្ំពុ្ខដតបនដស្វើការោក្េួរជ្នេខសយ័ 
ដែ បាន ំុខ្លួនអេ់ រយៈសព្ ជាខមយួឆេ មំក្សនោះ តុោការមនិប្តឹមដតដតរសំោភនីតិវ ិ្ ីលនការសចទប្បកាន់
ស ើជ្នេខសយ័សនាោះសទ ដតវាដថ្មទាខំស្វើសអាយបាតប់ខភ់ាព្យុតដ្ម ៌ សដ្ឋយមនិអាចស្វើការសេុើបអសខេតទាន់
សព្ សវោ និខានប្រសិទ្ធភាព។107 រ ឿងក្ដីរនេះបានរ្វើរោយមានផលរ េះពាល់យ ងខ្ល ាំងរៅ
អងគកា សងគមស ីវលី និងប្រជាពល ដ្ឋ នាំឱ្យមានភាពស្ទា ក់្រសាើ  និងមិនហ៊ា នររចេញមតិ
រៅរលើរញ្ហា សងគម។108     

បរយិាកាេមុនការសបាោះសឆេ ត ចំសពាោះអខគការេខគមេីុវ ីក្ា៏ន្ ប ោះពា ់្ខដែរសៅស ើការវភិាគ
ខាខនសយាបាយ និខការអោថ ្ិបាយ។ ពាក្យេំែ ី នខិការវភិាគដែ ពាក្ព់្ន័ធនខឹនសយាបាយ ប្តូវដតហាម
ោតយ់ា ខដ្ឋចខ់ាត សដ្ឋយោរសោក្ គឹម េុខ្ ដែ ជាអេក្វភិាគឯក្រាជ្យាេ ក្ប់្តូវបានចបខ់្លួន កាតស់ទាេ
សអាយជាបគុ់ក្។ ពាក្យបណដឹ ខប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយេសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន ប្បឆខំនឹខសោក្ គមឹ 
េុខ្ កា ព្ីលថ្ៃទ៣ី០ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ ព្បីទញុោះញុខ ់ និខបខេសអាយានភាព្ចោច ។ សោក្ ហ ុន 
ដេន បានបដឹខសប្កាយព្ីសោក្ គឹម េុខ្ ស្វើការអោថ ្ិបាយោមវទិយុថា េសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន 
ានជាបព់ាក្ព់្ន័ធនឹខោតក្មមស ើសោក្បណឌិ ត ដក្ម  ី សហើយថាេសមតចនាយក្រែាម្នដីជាអេក្សៅព្ីសប្កា
យ។109 សោក្គឹម េុខ្ ប្តូវបានចបខ់្លួន និខសចទប្បកានព់្បីទស មើេប្ព្ហមទណឌ  និខបទបខេួចសក្រ ដិ៍ស ម្ ោះជា
ោធារណៈ និខបខេសអាយានភាព្ញុោះញុខ ់ ដែ ានដចខក្េុខាប្ោ ៣០៥ ាប្ោ៤៩៥ នខិាប្ោ៤៩៤ 
លនប្ក្មប្ព្ហមទណឌ ។ 110 

                                                      

106 Tittara, May “Six more months for Adhoc5” Khmer Times, 28 April 2017. 
107 Baliga, Ananth and Chheng Niem “NGOs’ ‘Adhoc 5’ effect” Phnom Penh Post, 28 April 2017. 
108 Kouth, Sophak Chakrya “Boeung Kak lake dispute ‘closed’” Phnom Penh Post, 28 April 2017; Kouth, Sophak 
Chakrya “Boeung Kak land talks failed” Phnom Penh Post, 6 March 2015. 
109 Two lawsuits were filed against Kim Sok, one for each of the radio interviews.  The first lawsuit sought 
500,000USD in damages alleging Kim Sok said the PM had organized the murder, and the second lawsuit 
sought 2,500USD in damages alleging said that a government network was behind the murder.  Sek, Odom 
“Commentator Kim Sok jailed over defamation, incitement charges.” Cambodia Daily, 17 February 2017. 
110 Chheng, Niem and Leonie Kijewski “Analyst Kim Sok arrested, jailed after showing up for questioning” 
Phnom Penh Post, 20 February 2017. 
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អេក្នាពំាក្យតុោការបានប្បាបប់្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយថា សោក្ គឹម េុខ្ ប្តូវបានសចទប្បកានស់ដ្ឋយោរ
ដតការអោថ ្ិបាយរបេ់ោតថ់ា េសមតចនាយក្រែាម្នដ ីហ ុន ដេន ដែ ជាប្បធានគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
ជាអេក្សៅព្ីសប្កាយការ ួចស្វើោតសោក្បណឌិ ត ដក្ម  ី ដែ ជាអេក្វភិាគនសយាបាយ។111 សោក្ គឹម 
េុខ្ េម័ប្គចិតដប្បគ ់ខ្លួនសអាយតុោការ សែើមបសី្វើការោក្េួរ សហើយក្ា៏នហវូខប្បជាព្ រែាដែ មក្ោបំ្ទ
សោក្យា ខសប្ចើនបានប្បមូ ្ដុ ំោេ ្ខដែរ ដតការជ្បួជុ្ំសនោះប្តូវបានរារាខំមនិសអាយស្វើែំសណើ រសៅតុោការ
ស ើយ សហើយអាជាា ្របានបខេំសអាយប្ព្ោះេខឃជាសប្ចើនអខគចក្សចញព្ីការជ្ួបជុ្ំសនោះ្ខដែរ។ ការយិា ័យ
ឧតដមេេខការអខគការេហប្បជាជាតិ បានក្តេំ់ោ ់ឱ្យស ើញថា សនោះជាសរឿខក្ដីដែ ខុ្េប្បប្ក្តី ដែ សអាយ
ានការចបខ់្លួនមខុ្សបើក្េវនការ។112 ោោឧទធរណ៍បានបែិសេ្ព្ីការេំុសៅសប្ៅ ំុរបេ់សោក្ គឹម េុ
ខ្។ សយាខោមសោក្សមធាវរីបេ់េសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន បានសអាយែឹខថា សេចក្ដីេសប្មរបេ់
តុោការ គឺ្ លុោះបញ្ជច ខំសអាយស ើញព្ីជ្ំសនឿថា ចុខសចទអាចប្បប្ព្ឹតដបទស មើេសប្ចើនសទៀត សប្ពាោះថាោតអ់ាចប
នដសអាយានការញុោះញុខដ់ែ ជាទសខវើខុ្េចាប។់ សទាោះជាយា ខសនោះក្ដី សោក្ គមឹ េុខ្នឹខប្តូវបានសដ្ឋោះដ ខ
វញិ ប្បេិនសបើោតប់្ព្មចុោះហតថស ខាស្វើការេំុសទាេេសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន ជាោធារណៈ ដត
ោតម់និប្ព្ម។ ក្េុខការស្លើយតបសៅនឹខទសខវើែូចសនោះ សោក្ គឹម េុខ្ ប្តូវបានសមធាវេីសមតចនាយក្រែាម្នដ ី
សចទប្បកានព់្ីបទស មើេប្ព្ហមទណឌ ថ្មមីយួសទៀត។113 

សៅក្េុខបរបិទលនការប្បឈមនឹខសរឿខក្ដីប្ព្ហមទណឌ របេ់អខគការេខគមេីុវ ី សដ្ឋយរមួបញ្ចូ  ទាខំការ
ជ្ួបជុ្ំរបេ់អខគការទាខំអេ់ និខការសបាោះសឆេ តប្បក្បសដ្ឋយប្តឹមប្តូវ យុតដិ្ម ៌ក្េុខឆេ ២ំ០១៧ គឺជាការប្បឈម
យា ខខាល ខំ សដ្ឋយមនិខ្វ ់ជាមយួនឹខការសក្ើនស ើខលនការសចទប្បកានព់្ីព្ិរទុធភាព្ និខការស្វើទុក្េបុក្សមេញោម
្លូវចាបស់ៅស ើប្បជាព្ រែាសនាោះស ើយ សហតុ្ សនោះដែ បានស្វើសអាយអខគការជាត ិ អនដរជាតិ នខិប្បជា
ព្ រែាកាតប់នថយការសជ្ឿជាក្ថ់ា នឹខានការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ីប្តឹមប្តូវ យុតតិ្ម ៌និខអាចសជ្ឿទុក្ចិតដស ើរ
ដ្ឋា ភបិា បានសនាោះ។ 

៣.២.២ ការបំភតិបំភយ័ និខកិ្ចចអនតរាគមនែ៍ ់អេក្េសខេតការណ៍ 

ការបិទវគគបណតុ ោះបណាត   

សៅលថ្ៃទី២៧ ដខ្ឧេភា ឆេ ២ំ០១៧ សោក្ លម  ទិតយ ជាប្គូបង្កា តា់េ ក្ម់ក្ព្ីអខគការេមពន័ធេហគមន៍
ក្េិក្រក្មពុជា សៅកាតថ់ា «េីុេីុសអហវេីុ-CCFC» ប្តូវបានោតខ់្លួនរយៈសព្ ៣សា ខ សៅអ្ិការដ្ឋា ន
នគរបា ប្េុក្ បនាទ បព់្ោីតស់រៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត  អេក្េសខេតការណ៍ចំនួន៣២នាក្ ់ េតីព្ី«ការេសខេត
ែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត» សៅ្ទោះរបេ់អេក្ភមូាិេ ក្ដ់ែ ានស ម្ ោះ  ុខ េុ្  សៅក្េុខប្េុក្រាេដហក្ សខ្តត

                                                      

111 Morm, Moniroth “Cambodian political analyst arrested for defaming the prime minister” RFA 2 February, 
2017. 
112 Ibid 
113 Lay, Samean “Court swats down Kim Sok bail bid”, 7 March 2017. 
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ោវ យសរៀខ។ សោក្ លម  ទិតយ ប្តូវបានប ូ ីេ ២នាក្អ់មែសំណើ រ បនាទ បម់ក្ប្តូវបានសចទប្បកានស់ដ្ឋយប្បធាន
អ្ិការដ្ឋា ននគរបា ប្េុក្ អំព្ីបញ្ជា ទាក្ទ់ខលនការបណតុ ោះបណាត   និខការអនុវតតនោ៍មចាប ់ដែ ទាខំអេ់
សនោះ គឺជាអំសព្ើខុ្េចាប ់ នខិជាទសខវើលនការបំភតិបំភយ័ែ៏្ ៃន់្ ៃរចំសពាោះអេក្េសខេតការណ៍ និខបុគគ ិក្អខគការ
េខគមេីុវ ិ។ 

អាជាា ្រទាខំសនាោះសៅដតរក្ាជ្ំហររបេ់ខ្លួន និខគរំាមបិទជាថ្មីនូវរា ់សចតនាដែ ចខស់រៀបចំវគគប
ណតុ ោះបណាត  ។ ការគំរាមក្ំដហខដបបសនោះ ប្តូវបានរាយការណ៍សដ្ឋយប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយ និខប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយ
េខគម រហូតែ ់ព្ួក្សគស្វើការផ្លល េ់បតូរជ្ំហររបេ់ព្ួក្សគ។ ប្ក្ុមេាជ្ិក្អនតរាគមន ៍ ប្តូវបានបញ្ាូ នឱ្យសេុើប
អសខេត សហើយព្ួក្សគក្ប៏ានជ្បួជាមយួម្នតីទាខំសនាោះ ព្នយ ់ព្ីភាព្ប្េបចាប ់និខការអនុសោមោមចាប ់រមួ
ទាខំការជ្ួបជាមយួម្នត ី ស ខា្ិការដ្ឋា នសរៀបចំការសបាោះសឆេ តសខ្តត(PEC) សែើមបឱី្យានការអនតរាគមន ៍ និខ
ធានាែ ់អេក្េសខេតការណ៍ថា ោម នការបំភតិបភំយ័ដបបសនោះ នខិស្វើស ើខប្បឆខំនខឹអេក្េសខេតការណ៍។ 

វគគបណតុ ោះបណាត ប្តូវបានសរៀបចំសដ្ឋយសជាគជ្យ័សៅលថ្ៃទី១ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ ជាមយួការេប្មប
េប្មួ  និខជ្ួយ ព្ីប្ក្មុអនតរាគមន(៍WGI) រមួទាខំការជ្យួ អនតរាគមនព៍្មី្នតីស ខា្កិារដ្ឋា នសរៀបចំការសបាោះ
សឆេ តសខ្តត្ខ។ សទាោះយា ខណា វតតានរបេ់ម្នតនីគរបា ក្េុខបរសិវណលនវគគបណតុ ោះបណាត  សៅដតបនតការ
គំរាមក្ំដហខ នខិការស្វើទុក្េបកុ្សមេញែ ់អេក្េសខេតការណ៍សៅថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិែដែ  សហើយេក្មមភាព្ទាខំ
អេ់សនោះបានបង្កា ញព្ីការបង្កែ ក្ ់ និខរាខំេទោះែ ់ក្ិចចខ្ិតខ្ំប្បឹខដប្បខរបេ់រាជ្រដ្ឋា ភបិា  និខោថ បន័ពាក្ព់្ន័ធ 
ក្េុខការស ើក្ទឹក្ចតិតែ ់ការចូ រមួយា ខេក្មម និខានអតថនយ័របេ់ប្បជាព្ រែារបេ់ខ្លួន ទាក្ទ់ខនឹខការ
ចូ រមួក្េុខេិទធិ និខសេរភីាព្នសយាបាយ។ 

ការោតខ់្លួនអេក្េសខេតការណ៍ 

 សៅលថ្ៃទី៣ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ ស ខាខុ្មដ្ហវ ប្បចសំខ្តតក្ណាត   សោក្ប្េី ស ខ ចនណ់ាវ ី
បានរាយការណ៍ព្ីការោតខ់្លួនអេក្េសខេតការណ៍ សដ្ឋយអាជាា ្រមូ ដ្ឋា នចំននួ៣នាក្ ់ ានអេក្នាខ ហុក្ 
បា នច់នណ់ា អេក្នាខ គឹម  ក្េិណា និខអេក្ប្េី ភុ ំបូរ ី សៅឯ ំុដប្ព្ក្ដ្ឋច ់ សខ្តតក្ណាត  ។ អេក្ទាខំ៣នាក្ ់
បានស្វើការដចក្េាា រៈេសខេតការណ៍េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ានែូចជាកាតអេក្េសខេតការណ៍ អាវយឺត និខ
ទប្មខេំ់ណួរ ដតព្កួ្សគប្តូវបានោត ់ និខសចមសរាមសដ្ឋយអាជាា ្រានេមតថក្ចិច និខអេក្ោបំ្ទគណបក្ស
ប្បជាជ្នប្បដហ ២០នាក្ ់ដែ ានេាេភាព្ែូចជា សម ំុ ម្នតីប ូ ិេ ំុ នខិអេក្ស្សខសទៀត។ 

 អេក្េសខេតការណ៍ទាខំបីនាក្ស់នោះប្តូវបានសចមសរាម និខោតខ់្លួនចបព់្ីសា ខ១៩:៣០នាទី រហូត
ែ ់ពាក្ក់្ណាត  យបស់ហើយបខេំឱ្យោដ ខព្ីតួនាទីរបេ់ព្ួក្សគជាអេក្េសខេតការណ៍ សដ្ឋយការ្តិតសមលែស ើ
សេចក្តីដថ្លខការណ៍ដែ បានេរសេរសដ្ឋយសម ំុ។ អេក្េសខេតការណ៍ទាខំសនាោះ ប្តូវបានគំរាមថា នឹខចប់
ខ្លួន នខិបញ្ាូ នសៅតុោការសដ្ឋយអោះអាខថា េក្មមភាព្របេ់ព្ួក្សគ គឺខុ្េចាប ់ នខិក្េុខសោ បំណខោបំ្ទ
គណបក្សប្បឆខំ។ ព្ួក្សគបានបញ្ជា ក្ថ់ា ការោតខ់្លួន និខេក្មមភាព្្លូវចាបប់្បឆខំនឹខព្កួ្សគនឹខមនិប្តូវ
បានស្វើស ើខសទ  ុោះប្ោដតព្កួ្សគស្វើការោដ ខព្ីតួនាទជីាអេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តរបេ់ព្ួក្សគ។  
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ប្ក្ុមការង្ករអនតរាគមន(៍WGI) បានស្វើអនតរាគមនស៍េុើបអសខេត និខស្វើការរក្ាទំនាក្ទ់នំខជាមយួអេក្
េសខេតការណ៍ទាខំសនាោះសែើមបឱី្យចាេ់ នខិធានាថា ព្ួក្សគានេុវតថិភាព្ សហើយវាជាក្ខវ ់ចមបខរបេ់សយើខ
ទាខំអេ់ោេ ។ គួរឱ្យោត យ អេក្េសខេតការណ៍ទាខំ៣របូប្តូវបានដ្ឋក្េ់ាព ្ សដ្ឋយការបំភតិបំភយ័ និខការ
យាយីសដ្ឋយការសប្បើ្ លូវចាប ់ ក្ប៏ានេំសរចចិតត្ តិតសមលែ មុនសព្ មក្ែ ់របេ់ប្ក្មុការង្ករអនតរាគមន។៍ 
សប្កាយមក្ ប្ក្ុមការង្ករអនតរាគមន(៍WGI) បានបញ្ាូ នព្ួក្ោតស់ៅ្ទោះ សហើយបានព្ាយាមព្នយ ់ប្ក្ុមប្គួោរ 
និខអេក្ភូមរិបេ់ព្កួ្សគព្ីេក្មមភាព្ដែ ប្េប្លូបចាបកុ់្ឱំ្យានការបំភតិបភំយ័ ប ុដនតសៅដតព្ួក្សគានការ
ប្បឈមជាមយួនឹខការបំភតិបំភយ័ែដែ ។ ជា ទធ្  អេក្េសខេតការណ៍ចំនួន៧នាក្ស់្សខសទៀត ដែ ប្តូវ
បានសប្ជ្ើេសរ ើេសដ្ឋយអេក្េសខេតការណ៍៣របូខាខស ើ ក្េ៏សប្មចចិតតស្វើការោដ ខជាអេក្េសខេតការណ៍្ខ
ដែរ សដ្ឋយព្ួក្សគានការភយ័ខាល ចព្ីការបំភតិបំភយ័ ដែ បានស ើក្ស ើខែ ់អេក្េសខេតការណ៍៣របូខាខ
ស ើ។ 

សៅក្េុខបរបិទេក្មមភាព្េខគមេីុវ ិ រមួទាខំការប្បមូ ្ដុ ំ ការបណតុ ោះបណាត   នខិការជ្ួបជុ្ំលនប
ណាត ញ្ខ ប្តូវបានរតឹតបតិ នខិោល សំមើ  ស្វើឱ្យបរបិទលន ទធិប្បជា្ិបសតយយេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តឆេ ំ
២០១៧ ប្តូវបានរារាខំយា ខ្ៃន់្ ៃរ។ ជាអកុ្េ  ជាមយួការសក្ើនស ើខលនការប្តួតព្ិនិតយ និខការស្វើទុក្េបកុ្
សមេញោម្លូវចាប ់ានការសក្ើនស ើខជាមយួនខឹការថ្យចុោះនូវការរពំ្ឹខទុក្ ជាព្ិសេេ គឺមនទិ េខសយ័របេ់
ប្បជាព្ រែា ចំសពាោះការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ីយុតតិ្ម ៌និខទំនុក្ចិតតស ើការស្លើយតបរបេ់អាជាា ្រានេមតថ
ក្ិចច និខរាជ្រដ្ឋា ភបិា ។ 

៤. ការយោេនាយបាោះយនន ត 
ការសោេនាសបាោះសឆេ តាន ក្េណៈវជិ្ាាន និខានែំសណើ រយា ខរ ូន សដ្ឋយមនិានហឹខា និខ

ទំនាេ់រវាខគណបក្ស រហូតរារាខំែ ់េក្មមភាព្សោេនាស ើយ សហើយានការចូ រមួយា ខេក្មមព្ីអេក្ោំ
ប្ទគណបក្សនសយាបាយក្េុខែំសណើ រការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ ប ុដនតានការរតឹតបតិព្អីាជាា ្រ ក្េុខការសប្បើ
ប្បាេ់ទីធាល ោធារណៈ និខសេរភីាព្បសញ្ចញមតិ។ ទូរទេសនឯ៍ក្ជ្នមនិអនុវតតោមសោ ការណ៍េមភាព្ 
និខសេចក្តីដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប។ ជាមយួោេ សនោះ គណបក្សនសយាបាយមនិានរបាយការណ៍ ឬព្ត័ា៌ន
ចាេ់ោេ់អំព្ីប្បភព្ចំណាយ និខខ្ទខច់ំណាយក្េុខការសរៀបចំេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត។ 

សបើព្ិនិតយស ើប្ក្បខ្ណឌ ចាបទ់ាក្ទ់ខការសោេនាសបាោះសឆេ តវញិ ប្តូវបានវាយតលមលថា ានភាព្
អវជិ្ាានសប្ចើនជាខភាព្វជិ្ាាន។ បញ្ញតតិថ្មីបានរតឹតបតឹសេរភីាព្ក្េុខបសញ្ចញមតិរោិះគន ់ និខេក្មមភាព្
សោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយ និខបញ្ញតតិដែ ស ើក្ទឹក្ចតិតការចូ រមួរបេ់ម្នតីតុោការ 
និខក្ខក្ំោំខក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយ ប ុដនតដបរជាហាមោត ់ និខដ្ឋក្ស់ទាេ
ចំសពាោះបណតុំ ប្បជាព្ រែាដែ ជាអខគការ ឬេាគមក្េុខេក្មមភាព្ែូចោេ សនោះ និខប្ព្មទាខំបញ្ញតតិមនិ
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ចាេ់ោេ់មយួចំននួសទៀត។114 ទនទឹមោេ សនោះ ចាបេ់តីព្ីវសិោ្ក្មមចាបេ់ដីព្ីគណបក្សនសយាបាយាន
ចំណុចអវជិ្ាានជាខមុន។ វសិោ្នក្មមចាបស់នោះានសចតនាសែើមបផី្លែ ក្ បញ្ឈប ់ ឬរោំយគណបក្ស
នសយាបាយ និខប្បធាន និខថាេ ក្ែ់ឹក្នាគំណបក្សនសយាបាយ សហើយការអនុវតតនល៍នសចតនាសនោះ គឺជាឧបក្រណ៍
នសយាបាយដែ នឹខរារាខំ ឬបំបិទការចូ រមួេក្មម និខការប្បក្ួតប្បដជ្ខរបេ់គណបក្សនសយាបាយក្េុខការ
សបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ និខ២០១៨ខាខមុខ្។ 

៤.១. រយៈសព្ មនុការសោេនាសបាោះសឆេ ត 
សៅអំ ុខសព្ មុនការសោេនាសបាោះសឆេ តជា្លូវការ ការេសខេតស ើញថា បរយិាកាេនសយាបាយ 

និខេនតិេុខ្ គឺេថិតសៅោថ នភាព្ោម នអំសព្ើហឹខា្ៃន់្ ៃរ ដែ ស្វើឲ្យប ោះពា ់ជាអវជិ្ាានែ ់ការចតដ់ចខការ
សោេនាសបាោះសឆេ ត ប ុដនតសៅបនតានការរតឹតបតិសេរភីាព្ស្វើេក្មមភាព្សោេនារបេ់គណបក្សប្បក្ួតប្បដជ្
ខ។ ជាមយួោេ សនោះ ក្ា៏នការសប្បើប្បាេ់ោរនសយាបាយរបេ់ម្នតីរែាអំណាចជានខ់្ពេ់មយួចំនួន ដែ នាឲំ្យ
ានការប្ព្ួយបារមា និខភយ័ខាល ចែ ់ប្បជាព្ រែា នខិគណបក្សនសយាបាយ។ 

ប្បមុខ្ែឹក្នារំដ្ឋា ភបិា បានដថ្លខជាោធារណៈជាសប្ចើនស ើក្សប្ចើនោថា ប្បេិនសបើគណបក្សកាន់
អំណាច (គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា) ចញ់សឆេ ត សនាោះនឹខានេ្ង្កគ ម េសមដចនឹខបទិទាវ រវាយដ្េ ប្បេិនសបើ
ានការបោះសបារណាមយួ សហើយក្មពុជានឹខវ ិសៅរក្របបដខ្មរប្ក្ហមវញិជាសែើម។ ជាមយួោេ សនោះ េសមដចបាន
ដថ្លខថា សតើសបាោះសឆេ តសែើមបេីនតិភាព្បនត ឬសបាោះសែើមបេី្ង្កគ ម? សប្ជ្ើេសរ ើេសៅរវាខេនតិភាព្ និខេ្ង្កគ ម។ 
សបាោះសឆេ តឲ្យគណបក្សប្បជាជ្ន េនតិភាព្ នខិឱ្កាេអភវិឌ្ឍនន៍ឹខានបនត ប ុដនតសបើគណបក្សស្សខឈេោះការ
សបាោះសឆេ តសនាោះ មនិអាចធានាបាននូវេនតិភាព្សនាោះសទ។ មនិដមនដតប្បមខុ្ែឹក្នារំដ្ឋា ភបិា សទ ដែ ប្ព្ាន
ថា នឹខានេ្ង្កគ ម េូមបដីតថាេ ក្ែ់ឹក្នាបំ ូ ិេ និខទាហាន ក្ប៏ានសបតជាា ការពាររដ្ឋា ភបិា  ប្ព្មទាខំបាន
ប្ព្ានចតវ់ធិានការស ើអេក្ដែ ានបណំខចខប់ោះសបារ ឬអេក្ដែ មនិប្ព្មទទួ យក្ ទធ្ សបាោះសឆេ ត

                                                      

114 Some critical restrictions in the new Commune Election Law which led to heavily criticize such as; Articles 

68 restricts political party’s rallying, while the old law did not limit the number of political party’s rally within 

the election campaign period, but the new commune election law restricted to only twice per election campaign.  

Article 70 mandates a reduced number of campaign days (from 15 to 14).  The NEC implemented a ban on 

polling or surveys (including on social media) for the campaign, despite the fact that LEMNA stipulates a 

prohibition on such activities for only a week before Election Day.  Article 73 entails provisions which support 

the participation of civil servants, military personnel and national police forces, and judicial officials to join 

campaign activities of a political party outside of working hours.  However, this runs counter to the provisions 

of Article 72 which limit the participation of persons from those sectors in campaign support for a political 

party.   Notably, according to Article 74, civil society organizations are prohibited from participating in some 

important activities during the election campaign because the provisions require NGOs and associations to be 

impartial and to remain non-participants.  The regulations and procedures of the NEC also prohibit NGO or civil 

society association staff from personally participating in elections campaign or political party’s rally while 

provisions of article 73 of the law give freedom to civil servants, military personnel, national police forces and 

judicial officials to join the activities. 
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ជាសែើម។ ជុ្ំវញិោរនសយាបាយទាខំសនោះ ប្តូវបានសមើ ស ើញថា ជាការគំរាមក្ំដហខ និខប ោះពា ់ែ ់ការ
េសប្មចចិតតរបេ់អេក្សបាោះសឆេ ត។ 

សយាខស ើបទព្ិសោ្នក៍្េុខការសោេនាក្នលខមក្ ោរនសយាបាយសចញព្ីការសោេនាានឥទធិ
ព្ សៅស ើការសោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយ (គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ «ែូរ ឬមនិែូរ...ែូរ!» 
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា «ប្េោញ់ សជ្ឿ និខអាណិត ហ ុន ដេន សបាោះឲ្យគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា» ឬ «
ហា នថា ហា នស្វើ!») ប ុដនតវាប្តូវបានហាមោត ់ និខប្ព្ានចតវ់ធិានសៅស ើោរនសយាបាយទាខំសនោះ ក្េុខរ
យៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តជា្លូវការលនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ អាណតតិទ៤ីសនោះ។ 
ានការហាមសដ្ឋយម្នតីនគរបា  និខសយាធាជានខ់្ពេ់ក្េុខការសប្បើសវាហាេ័ព្ទ «ែូរ» នខិ «ែូរ ឬមនិែូរ» និខ
ោរនសយាបាយមយួចំនួនសទៀតែូចជា «ែូរសម ំុបសប្មើបក្ស ដ្ឋក្ស់ម ំុបសប្មើរា្េត» របេ់គណបក្សប្បឆខំ 
(គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត)ិ ជាសែើម។ 

ក្េុខរយៈសព្ មុនការសោេនាសបាោះសឆេ តសនោះដែរ គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ.ជ្
.ប) បានឯក្ភាព្ជាសោ ការណ៍ោមេំសណើ របេ់អាជាា ្រាជ្ធានភីេសំព្ញ ហាមក្បួនសោេនាសបាោះសឆេ ត
របេ់គណបក្សនសយាបាយ ្លខកាតម់ហាវថិ្ីេំខាន់ៗ មយួចំនួនសៅក្េុខរាជ្ធានភីេសំព្ញ។ ចំដណក្ឯទីោខំោ
ធារណៈវញិ ក្ប៏្តូវបានហាមក្េុខការជ្ួបជុ្ំ្ ខដែរ។ ការេសប្មចសនោះ ប្តូវបានសមើ ស ើញថា ជាការរតឹតបតិ
េិទធិសេរភីាព្ក្េុខការស្វើេក្មមភាព្សោេនារបេ់គណបក្សនសយាបាយ។ 

៤.២. រយៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត ល្ូវការ 
មនិខុ្េដបលក្ព្ីការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១៣ សទ គណបក្សដែ ជាគូប្បដជ្ខែប៏្េួចប្ោ ់ គឺគណ

បក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បានស្វើការសោេនាយា ខេក្មម សហើយាន ក្េណៈ
ប្ទខប់្ទាយ្ំ(អេក្ចូ រមួខ្ទខម់ុនឺនាក្)់សៅមណឌ  សបាោះសឆេ ត្ំៗ។ បនាទ បព់្ីគណបក្សសនោះ ក្ស៏ ើញានគណ
បក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយ បានស្វើេក្មមភាព្សោេនាសៅរាជ្ធានភីេសំព្ញគួរឱ្យក្តេ់ាគ  ់្ខដែរ។ 
សដ្ឋយគណបក្សនសយាបាយស្សខសទៀត ក្ប៏ានស្វើេក្មមភាព្សៅោម ំុ េង្កេ តដ់ែ ខ្លួនចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នឈរ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ 

ទាក្ទ់ខនខឹការសោេនាសនោះ វទិយុ និខទូរទេសនរ៍បេ់រែា និខវទិយុឯក្ជ្នមយួចនំួនបានអនុវតតសោ 
ការណ៍េមភាព្ក្េុខការ្ត ់សា ខ្ាយែ ់គណបក្ស នខិ្ាយព្ត័ា៌នអពំ្ីគណបក្សនសយាបាយ។ ប ុដនត
ទូរទេសនឯ៍ក្ជ្នមនិអនុវតតោមសោ ការណ៍េមភាព្ និខសេចក្តីដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប។ សគេសខេតស ើញ 
មនិសេមើភាព្ោេ ចំសពាោះសា ខ្សព្វ្ាយ និខខ្លមឹោរព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខគណបក្សនសយាបាយ្ាយោមរយៈ
ទូរទេសនឯ៍ក្ជ្ន។ សហើយគណបក្សនសយាបាយមនិអាចសប្បើប្បាេ់សា ខ្ាយរបេ់ទូរេសនឯ៍ក្ជ្នសែើមបី
្សព្វ្ាយក្មមវ ិ្ ីរបេ់គណបក្សខ្លួនបានស ើយ។ 
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ចំសពាោះការសប្បើប្បាេ់ទីធាល ោធារណៈ និខឱ្កាេេប្ាបគ់ណបក្សនសយាបាយស្វើេក្មមភាព្
សោេនាែូចជាការែដខាក្បួន ការស ើក្ ឬបិទោល ក្េញ្ជញ គណបក្ស ឬការប្បមូ ្តុ ំប្តូវបានបនថយ សដ្ឋយោរ
ការេសប្មចរបេ់អាជាា ្រ។ ការេប្មបេប្មួ ឱ្យសប្បើប្បាេ់ទីធាល ោធារណៈព្ឹខដ្ែក្ស ើការេសប្មចចិតត
របេ់អាជាា ្រ ជាខការេសប្មចចិតតរបេ់ម្នត ី គ.ជ្.ប។ ានការបក្ោល ក្គណបក្សស ើទីធាល ោធារណៈដែ 
ចាបប់ានអនុញ្ជញ ត។ សដ្ឋយដ ក្ ការសប្បើប្បាេ់្នធានរបេ់រែា ែូចជាយានជ្ំនោិះ ឬអាោររបេ់រែាស ើញថា 
ានតិចតចួ ដែ  ែប្បសេើរជាខការសបាោះសឆេ តក្នលខមក្ ប ុដនត្នធានមនុេសរបេ់រែាសៅដតបនតចូ រមួយា ខ
េក្មមក្េុខេក្មមភាព្សោេនារបេ់គណបក្សកានអ់ណំាច។ 

សៅប្េបសព្ ដែ ម្នតីនគរបា  និខសយាធាជានខ់្ពេ់ បានហាមោតក់ារសប្បើោរនសយាបាយមយួ
ចំនួន  គ.ជ្.ប ក្ប៏ានហាមោតច់ំសពាោះការេទខម់តិ ោមរយៈសហវេប ុក្ ដែ ចាបប់ានហាមោតដតមុនសបាោះ
សឆេ តមយួេបាត ហ៍ដតប ុសណាណ ោះ។ ានការបតខឹអេក្ោរព្ត័ា៌ន ពាក្ព់្ន័ធនឹខការ្ត ់ឱ្កាេឲ្យព្ រែាអនុវតត
េិទធិបសញ្ចញមតិរបេ់ខ្លួន។ ឱ្កាេ ឬ ទធភាព្របេ់គណបក្សនសយាបាយមនិសេមើោេ ក្េុខការសប្បើប្បាេ់េិទធិ
បសញ្ចញមតិសែើមបី្ សព្វ្ ាយក្មមវ ិ្ ីនសយាបាយរបេ់គណបក្ស។ វសីែអូរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិប្តូវបាន
ហាមោត ់ មនិឲ្យចក្់្ ាយោមទូរទេសនជ៍ាត។ិ អាជាា ្ររាជ្ធានីភេសំព្ញហាមោតគ់ណបក្សនសយាបាយ
មនិឱ្យស្វើក្បួនសោេនាោមែខ្លូវមយួចនំួន។ ទនទឹមោេ សនោះ ការេសខេតស ើញថា គណបក្សនសយាបាយមនិ
ានរបាយការណ៍ ឬព្ត័ា៌នចាេ់ោេ់អំព្ីប្បភព្ចំណាយ ខ្ទខច់ណំាយ និខប្បភព្លនការចំណាយក្េុខការ
សរៀចចំេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សខ្លួន។ 

ការសោេនាសបាោះសឆេ តជា្លូវការ ចបស់្ដើមព្ីលថ្ៃទ២ី០ ដខ្ឧេភា ែ ់លថ្ៃទី០២ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ំ
២០១៧។ សបើសយាខោមសេចក្តីរាយការណ៍របេ់អេក្េសខេតការណ៍បានឱ្យែឹខថា ភាព្មនិប្បប្ក្តកី្េុខអំ ុខ
សព្ សោេនាសបាោះសឆេ តដែ សក្ើតស ើខសប្ចើនជាខសគរមួានែូចជា៖ 

- ក្រណីអាជាា ្រដែនែីប្គប ំ់ដ្ឋបថ់ាេ ក្ ់ ក្ខក្ោំំខប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  ម្នតីតុោការ និខសមភូមចូិ រមួ
យា ខេក្មមក្េុខេក្មមភាព្សោេនារបេ់គណបក្សនសយាបាយានប្បាណ៧៦៦ក្រណី 
ដែ សក្ើតានស ើខប្គបរ់ាជ្ធានី សខ្តត។ 

- េក្មមភាព្បខេទំនាេ់ ែូចជាក្រណីជ្ំសោោះ ឬការរារាខំ ឬ/នខិការរខំានានយា ខតិច១៥៣
ក្រណី ដែ សក្ើតានស ើខក្េុខសខ្តតក្ំព្ខ់្ ំ សខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតសេៀមរាប សខ្តតលប្ព្ដវខ សខ្តតក្ំព្ខ់
ឆេ ខំ សខ្តតបាតែ់ំបខ សខ្តតបនាទ យានជ្យ័ សខ្តតក្ំព្ត សខ្តតោដក្វ សខ្តតឧតតរានជ្យ័ រាជ្ធានី
ភេសំព្ញ និខសខ្តតរតនៈគីរ។ី 

- េក្មមភាព្បខេការភយ័ខាល ច ែូចជាការគំរាមក្ំដហខ ឬការសប្បើអំសព្ើហឹខា ឬការបំពារបពំានាន
យា ខតចិ៨៤ក្រណី ដែ សក្ើតានស ើខសប្ចើនក្េុខសខ្តតឧតតរានជ្យ័ សខ្តតក្ពំ្ខឆ់េ ខំ សខ្តត
សកាោះកុ្ខ សខ្តតោដក្វ នខិសខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ។ 
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- ក្រណីជ្នសេលៀក្ពាក្ឯ់ក្េណាា នជាក្ខក្ាល ខំចូ រមួេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តាន
ប្បាណ២៩ក្រណី ដែ សក្ើតានស ើខសប្ចើនក្េុខសខ្តតក្ណាដ   សខ្តតក្ំព្ត សខ្តតលប្ព្ដវខ សខ្តត
សេៀមរាប និខសខ្តតឧតតរានជ្យ័។ 

- ក្រណីេាជ្ិក្ប្ក្មុប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ឬសមភមូ ិ គរំាមក្ដំហខ បំភតិបំភយ័ ឬានឥរយិាបថ្
 ំសអៀខក្េុខការអនុវតតតនួន៍ាទី ដែ ានឥទធិព្ ែ ់អេក្សបាោះសឆេ តក្េុខការស្វើសេចក្ដីេសប្មច
ចិតដោបំ្ទ ឬប្បឆខំគណបក្សនសយាបាយ ឬសបក្េជ្នណាមយួានប្បាណ២៨ក្រណី  ដែ 
សក្ើតានស ើខសប្ចើនក្េុខសខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតប្ក្សចោះ សខ្តតក្ពំ្ខឆ់េ ខំ សខ្តតបនាទ យានជ្យ័ និខសខ្តត
លប្ព្ដវខ។ 

- ក្រណីមនិ្ដ ់ការពារេនដិេុខ្ និខេុវតថិភាព្ចំសពាោះសបក្េជ្ន ឬគណបក្សនសយាបាយ ដែ បាន
សេេើេំុានយា ខតចិ១៧ក្រណី ដែ សក្ើតានស ើខក្េុខសខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតប្ក្សចោះ រាជ្ធានី
ភេសំព្ញ និខសខ្តតឧតតរានជ្យ័។ 

- ក្រណីហាមោតស់ៅមុន ឬក្េុខអំ ុខសព្ ក្ិចចប្បជុ្ំរបេ់សបក្េជ្ន ឬគណបក្សនសយាបាយាន
យា ខតចិាន១៧ក្រណី ដែ សក្ើតស ើខក្េុខសខ្តតបាតែ់ំបខ សខ្តតប្ក្សចោះ សខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ និខសខ្តត
រតនគីរ។ី 

- ក្រណីសប្បើប្បាេ់យានជ្នំិោះរបេ់រែា ឬសប្បើប្បាេ់យានជ្ំនោិះសដ្ឋោះោល ក្ស ខ្សចញជាមស្ាបាយ
សោេនាែឹក្ជ្ញ្ាូ នរបេ់គណបក្សានយា ខតិច១៦ក្រណី ដែ សក្ើតានស ើខក្េុខសខ្តតលប្ព្ដវខ 
សខ្តតបាតែ់ំបខ និខសខ្តតរតនៈគីរ។ី 

- ក្រណីេាជ្ិក្ប្ក្មុប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ឬសមភូម ិ ឬជ្នំយួការសមភូមិ្ ែិបទុក្ព្ត័ា៌នសបាោះសឆេ ត 
(ដចក្បណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត) ឬសរ ើេសអុើខក្េុខការ្ត ់សេវា (ការបញ្ជា ក្ឯ់ក្ោរបញ្ជា ក្អ់តត
េញ្ជញ ណេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត) ែ ់ប្បជាព្ រែា ឬអេក្ោបំ្ទ ឬសបក្េជ្នគណបក្សនសយាបាយ
ានប្បាណ១៦ក្រណី ដែ សក្ើតានស ើខសប្ចើនក្េុខសខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតលប្ព្ដវខ សខ្តតឧតតរានជ្័
យ។ 

- ក្រណីហាមោត ់ ឬរតឹបនតខឹក្េុខការសប្បើប្បាេ់ទីោធារណៈ(េួនចារ ទី្ារ និខែខ្លូវ) ែ ់
សបក្េជ្ន ឬគណបក្សនសយាបាយដែ បានសេេើេំុានយា ខតចិ១២ក្រណី ដែ សក្ើតានស ើខ
សប្ចើនក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ សខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ សខ្តតក្ពំ្ខ់្ ំ សខ្តតក្ំព្ខច់ម សខ្តតលប្ព្ដវខ នខិសខ្តតឧតតរ
ានជ្យ័។ 

ទនទឹមោេ សនោះ អេក្េសខេតការណ៍ក្ប៏ានរាយការណ៍អពំ្ីេក្មមភាព្្ដ ់អំសណាយ ឬជូ្នេគុណ  ឬ្ដ ់
េាា រៈ ឬការ្ដ ់រង្កវ នស់ ើក្ទឹក្ចិតត និខការសរៀបចំព្ិ្ីជ្បស់ ៀខ ឬការ្ដ ់សេវានានាសដ្ឋយមនិគិតលថ្លជូ្នអេក្
សបាោះសឆេ តាន១២៥ក្រណី ដែ ក្រណីសនោះានការព្ិបាក្ក្េុខការបក្ប្ោយថា ជាការទិញេនលឹក្សឆេ តឬ
យា ខណា។ ការេសខេតស ើញថា េក្មមភាព្ទាខំសនោះានសក្ើតស ើខជាប្បព្ន័ធសៅមុនការសោេនាសបាោះសឆេ ត 
ដែ ស្វើស ើខទាខំគណបក្សកានអ់ំណាច និខគណបក្សមនិកានអ់ំណាច។ ក្រណីទាខំសនោះសក្ើតានស ើខសប្ចើន
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ក្េុខសខ្តតបាតែ់ំបខ សខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតលប្ព្ដវខ សខ្តតសេៀមរាប សខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ សខ្តតលប  ិន  រាជ្ធានីភេសំព្ញ 
សខ្តតបនាទ យានជ្យ័ សខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ សខ្តតរតនគីរ។ី 

៤.៣ ការចំណាយហរិញ្ញ វតថុេប្ាបស់ោេនាសបាោះសឆេ ត 
គណបក្សនសយាបាយានឱ្កាេសោេនាសបាោះសឆេ តសេមើោេ  ដែ ានដចខក្េុខចាប ់ និខបទបញ្ជា

នីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ ក្ស៍ដ្ឋយ  ទធភាព្លនការសប្បើប្បាេ់ឱ្កាេទាខំ
សនាោះរបេ់គណបក្សនសយាបាយ គឺមនិសេមើោេ សនាោះសទ សនោះសដ្ឋយោរដតោម នបទបបញ្ញតិណាលនចាបដ់ចខអពំ្ី
ការក្ំណតខ់្ទខច់ំណាយ នខិប្បភព្លនខ្ទខច់ំណាយលនេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបា
យ។  

េក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តសៅចំនួន០៩ ំុ/េង្កេ ត ់លន០៣រាជ្ធានីសខ្តត (្ំ ម្យម និខតូច ដ្េក្
ស ើអាេនៈ ប្បជាោ្េត នខិជ្ីវភាព្ប្បជាព្ រែា)ប្តូវបានេសខេត និខេិក្ាព្ខី្ទខច់ណំាយរបេ់គណបក្ស
ចំនួន ០៤ រមួាន គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច និខគណបក្សេ
មពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយ ដែ បានឈរស ម្ ោះសប្ចើនជាខសគក្េុខចំសណាមគណបក្សនសយាបាយប្បក្ួតប្បដជ្ខ
ស្សខសទៀត។ ខ្ទខច់ណំាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តជាម្យមលន០៩ ំុ/េង្កេ ត ់ ប្តូវបានចតទុ់ក្ថា
ខ្ទខច់ំណាយេប្ាបម់យួ ំុ/េង្កេ តល់នគណបក្សនសយាបាយនីមយួ។ សហើយខ្ទខច់ណំាយេប្ាបក់ារសបាោះ
សឆេ តទាខំមូ េំសៅស ើខ្ទខច់ំណាយេប្ាបម់យួ ំុ គុណនខឹចំននួ ំុ/េង្កេ តដ់ែ គណបក្សនសយាបាយ
បានឈរស ម្ ោះប្បក្តួប្បដជ្ខ។ 

គណបក្សនសយាបាយនីមយួៗ បានសរៀបចំេក្មមភាព្សោេនារបេ់ខ្លួន ោម្នធានហិរញ្ញ វតថុដែ 
ខ្លួនាន។ គណៈបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានសប្បើប្បាេ់ហិរញ្ញ វតថុរបេ់យា ខសប្ចើនស ើេ ុប ក្េុខការសោេនា
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តអ់ាណតតិទ៤ីសនោះ សបើសប្បៀបស្ៀបជាមយួគណបក្សលែគូប្បក្តួប្បដជ្ខ
របេ់ខ្លួនគឺគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ សហើយថ្វកិាចណំាយរបេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាភាគសប្ចើន ទទួ 
បានព្ីគណបក្សថាេ ក្ ំុ់/េង្កេ តខ់្លួនឯខ និខព្ីគណបក្សសខ្តត/រាជ្ធានី ្ទុយមក្វញិ ថ្វកិាចំណាយរបេ់គណ
បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានភាគសប្ចើនព្ីសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តផ្លទ  ់ដតមតខ។ 

ការចំណាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សប្បក្ួតប្បដជ្ខ មនិទានា់នតាល ភាព្ 
និខេម្មស៌នាោះសទ សប្ពាោះគណបក្សនសយាបាយមនិបានបង្កា ញព្ត័ា៌នព្ីខ្ទខច់ំណាយ និខប្បភព្ចំណាយ
របេ់ខ្លួន ដែ សហតុនាឲំ្យានការេខសយ័ថា គណបក្សនសយាបាយព្តិជាបានចណំាយថ្វកិារបេ់ខ្លួន ឬក្៏
សប្បើប្បាេ់ឥទធិព្ នសយាបាយសែើមបទីទួ បានការោបំ្ទដ្េក្េំភារៈ សែើមបសីរៀបចំេក្មមភាព្សោេនា។ 

៤.៣.១ ការចំណាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត 

ខ្ទខច់ំណាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តចំននួ១៤លថ្ៃ សដ្ឋយដ្េក្
ស ើចំនួន ំុ/េង្កេ តដ់ែ គណបក្សបានឈរស ម្ ោះប្បក្តួប្បដជ្ខ ានគោំតខុ្េោេ ប្បាណចំននួ០៥ែខ
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រវាខគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ ជាគណបក្សកានអ់ំណាច និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ជាគណបក្ស
ប្បឆខំ ខ្ណៈដែ គណបក្សប្បក្ួតប្បដជ្ខទាខំព្ីរបានចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខសបាោះសឆេ តប្គប ំុ់េង្កេ ត។់ ការ
ចំណាយសនោះ មនិទានរ់ាបប់ញ្ចូ  ខ្ទខច់ណំាយបដនថមស្សខៗ លនការេក្មមភាព្សោេនារបេ់គណបក្ស
នសយាបាយ ដែ សរៀបចំសដ្ឋយថាេ ក្ប់្េុក្/ខ្ណឌ /ប្ក្ខុ សខ្តត/រាជ្ធានី និខថាេ ក្ជ់ាតិែូចជា៖ ខ្ទខច់ណំាយស ើសេ
វាក្មមរបេ់េិ បក្រដែ បានចូ រមួដហក្បួនសោេនា ឧបក្រណ៍ត្នតី នខិរថ្យនត្ំៗ ដែ បានសប្បើប្បាេ់ជា
ឆក្េដមតខេិ បៈក្េុខេក្មមភាព្ដហក្បួនសោេនាសៅរាជ្ធានីភេសំព្ញ និខខ្ទខច់ណំាយស ើការទិញសា ខ
្ាយអពំ្ីេក្មមភាព្សោេនា ោមរយៈទូរទេសនឯ៍ក្ជ្នបេ់គណបក្សសនោះ។ 

ោរាខទ១ី សប្បៀបស្ៀបការចណំាយក្េុខេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត 

គណបក្សនសយាបាយ 
ចនំនួ 

 ំុ/េង្កេ ត ់
ខ្ទខច់ណំាយមយួ 
 ំុ/េង្កេ ត(់៛/$)115 

ខ្ទខច់ណំាយេរបុ 
េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត(៛/$) 

គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 1646 
60,057,378 (៛) 98,854,443,822 (៛) 

15,014.34 ($) 24,713,610.96  ($) 

គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ 1646 
13,849,003 (៛) 22,795,459,487 (៛) 

3,462.25 ($) 5,698,864.87 ($) 

គណបក្សហ វុនេិុនបុិច 846 
2,148,500 (៛) 1,817,631,000  (៛) 

537.13  ($) 454,407.75 ($) 

គណបក្សេមពន័សែើមបបី្បជា្បិសតយយ 844 
3,682,444 (៛) 3,107,983,111  (៛) 

920.61 ($) 776,995.78 ($) 

សប្បៀបស្ៀបខ្ទខចំ់ណាយស ើេក្មមភាព្ការសោេនា 

សបើសប្បៀបស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣ ដែ ជាការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េត  
សហើយមណឌ  សបាោះសឆេ ត គរឺាធានី/សខ្តតសនាោះ េក្មមភាព្អំព្ីការសោេនាសបាោះសឆេ តសៅ ំុ/េង្កេ តេ់ប្ាប់
ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ ប្តូវបានគណបក្សនសយាបាយចណំាយសប្ចើនជាខ ការសបាោះ
សឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េត សដ្ឋយោរមណឌ  សបាោះសឆេ តលនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់
គឺ ំុ/េង្កេ តផ់្លទ  ់។ 

                                                      

115 For the purposes of analysis and calculations COMFREL has utilized an exchange rate of 4,000 Riel = 1USD. 
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ោរាខទ២ី ការផ្លល េ់បតូរការចណំាយេប្ាបក់ារសោេនាសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ នខិឆេ ២ំ០១៧ 

 

ខ្ទខច់ំណាយរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ គឺជា្ បូក្លនខ្ទខរ់បេ់
គណបក្សេមរខសុ ី នខិគណបក្សេិទធិមនុេស សប្ពាោះចបោ់ខំព្ីប្កាយការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ ក្ាល ខំ
នសយាបាយលនគណបក្សទាខំបានរមួបញ្ចូ  ោេ  បសខេើតជាគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិេប្ាបក់ារចូ រមួប្បក្ួត
ប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ ត។ 

៤.៣.២ ការចំណាយស ើប្បសភទេាា រៈបរកិាេ រ/សេវាក្មមេប្ាបេ់ក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត 

រូបភាព្ទី១ ដបខដចក្ការបា នប់្បាណេំភារៈរបេ់គណបក្សនសយាបាយនិមយួៗ 

ក្េុខែំសណើ រការសោេនាសបាោះ
សឆេ តសប្ជ្ើេសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ/
េង្កេ ត ់១៤លថ្ៃ (២០ ឧេភា ែ ់ ០២មថុិ្
នា)  គណបក្សនសយាបាយដែ ចូ រមួក្
ប្បក្ួតប្បដជ្ខបានសប្បើប្បាេ់នូវេាា រៈនិខ
បរកិាេ រមយួចំនួនសែើមបសី្វើេក្មមភាព្សោេ
នា។ គណបក្សនសយាបាយបានចំណាយ
ថ្វកិាស ើេំភារៈ និខបរកិាេ រ រមួទាខំសេវា
ស្សខៗ សែើមបោីបំ្ទែ ់ការប្បារព្ធ
េក្មមភាព្សោេនារបេ់ខ្លួន និខបង្កា ញ
អតតេញ្ជញ ណគណបក្សឲ្យប្បជាព្ រែា ជា
ព្ិសេេ អេក្សបាោះសឆេ តបានោគ  ់។ 

បរកិាេ រេាា រៈោបំ្ទែ ់េក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តានែូចជា៖ រសទោះ ម ូតូ ឡាន សវទិកា ឆក្ត្នត ីា េីុន
សភលើខ សមប្ក្ូ ឬឧបក្រណ៍បពំ្ខេសមលខស្សខៗ ទខជ់ាតិ នខិសប្គឿខបរសិភាគ។ ថ្វកិាប្តូវបានចតទុ់ក្ជាដ្េក្េំភា
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រៈដែ ោបំ្ទេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត។ ថ្វកិាប្តូវបានគណបក្សនសយាបាយ្ត ់ជូ្នអេក្ចូ រមួ
េក្មមភាព្សោេនា សដ្ឋយចតទុ់ក្ជាសោហ ុយស្វើែំសណើ រ និខជាសប្គឿខស ើក្ទឹក្ចិតតេប្ាបក់ារចូ រមួ
េក្មមភាព្សោេនា។ ខាខសប្កាមជាភាគរយបា នោ់ម នលនខ្ទខច់ណំាយរបេ់គណបក្ស ស ើការចំណាយស ើ
េំភារៈោបំ្ទការសោេនា និខេំភារៈបង្កា ញព្ីអតតេញ្ជញ ណគណបក្សប្បក្ួតប្បដជ្ខ៖ 

ោរាខទ៣ី ដបខដចក្ការបា នប់្បាណការចណំាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយនមិយួៗ 

គណបក្សនសយាបាយ 
េំភារៈ/សេវាក្មមោបំ្ទ 

ការសោេនា 
េំភារៈបង្កា ញព្អីតតេញ្ជញ ណ 

គណបក្ស 

គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 46.12% 53.88% 

គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ 66.54% 33.46% 

គណបក្សហ វុនេិុនបុិច 63.50% 36.50% 

គណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្បិសតយយ 72.26% 27.74% 

៤.៣.៣ ប្បភព្ចំណាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត 

របូភាព្ទ២ី ប្បភព្ចណំាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត 

េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេ
ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ មនិានបទបញ្ញតតិ
ចាបណ់ាមយួ ដចខអពំ្ីតាល ភាព្លនព្ត័ា៌ន
លនប្បភព្លនការចំណាយស ើេក្មមភាព្
សោេនា របេ់គណបក្សនសយាបាយដែ 
ចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ តស ើយ។ 
ប្បភព្លនការចំណាយ របេ់គណបក្ស
នសយាបាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះ
សឆេ តប្តូវបានសគែឹខថា មក្ព្ីគណបក្ស
នសយាបាយព្ីថាេ ក្ ំុ់/េង្កេ ត ់ែ ់រាជ្ធានីសខ្តត សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត និខអេក្ោបំ្ទរបេ់
គណបក្សនសយាបាយ។ 
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ោរាខទ៤ី ប្បភព្ចណំាយស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត 

៤.៣.៤ េាេភាព្ចូ រមួការសោេនាសបាោះសឆេ ត 

របូភាព្ទ៣ី េាេភាព្ចូ រមួការសោេនាសបាោះសឆេ ត 

រយៈសព្ ១៤លថ្ៃលនយុទធនាការ
សោេនាសបាោះសឆេ ត ប្គបគ់ណបក្សប្បប្ក្តួ
ប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ តបានស្វើេក្មមភាព្
ការសោេនារបេ់ខ្លួនយា ខេក្មម សដ្ឋយ
ានការចូ រមួព្ីអេក្ោបំ្ទានែូចជា
េាជ្ិក្គណបក្ស ប្បជាព្ រែាោមញ្ញ  
ប្បជាព្ រែាជាម្នតីរាជ្ការ ឬក្ខាល ខំ
(ទាហាន នគរបា ) និខស្សខៗសទៀត។ 
ចាប ់ និខបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេតីព្ីការសបាោះ
សឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេ ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់

អនុញ្ជញ តឲ្យម្នតីតុោការ នគរបា  និខក្ខាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្ ចូ រមួេក្មមភាព្សោេនាសប្ៅព្ីសា ខស្វើការ 
និខក្េុខរយៈសព្ ឈបេំ់រាក្ព្ិសេេ ខ្ណៈដែ អខគការេខគមេីុវ ិប្តូវបានហាមោត ់ សបើសទាោះបីជាចូ 
រមួជាបុគគ ក្ស៏ដ្ឋយ។ េក្មមភាព្ការសោេនា របេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ ជាគណបក្សកាន់
អំណាច ានការចូ រមួព្ីក្ខក្ាល ខំ(នគរបា  នខិទាហាន) ប្បាណ៦% ខ្ណៈេក្មមភាព្ការសោេនា 
របេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតាិនប្បាណ២% ្ខដែរ។  

គណបក្សនសយាបាយ 
គណបក្សថាេ ក្ ់
 ំុ/េង្កេ ត ់

គណបក្សថាេ ក្ ់
សខ្តត/រាជ្ធាន ី

សបក្េជ្ន 
ឈរស ម្ ោះ 

អេក្ោបំ្ទ 

គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 39.22% 36.14%  18.08% 6.56% 

គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ 10.43% 14.36% 59.11% 16.10% 

គណបក្សហ វុនេិុនបុិច 20.37% 27.78% 51.85% 0.00% 

គណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្បិសតយយ 27.50% 2.50% 32.92% 37.08% 
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ោរាខទ៥ី េាេភាព្ចូ រមួការសោេនាសបាោះសឆេ ត 

គណបក្សនសយាបាយ េាជ្កិ្គណបក្ស 
ប្បជាព្រែា
ោមញ្ញ  

អេក្ានមខុ្របជា
ក្ខក្ាល ខំ 

គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 70.55% 23.47% 5.99% 

គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ 71.40% 28.41% 0.19% 

គណបក្សហ វុនេិុនបុិច 90.79% 9.21% 0.00% 

គណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្បិសតយយ 96.16% 3.84% 0.00% 

៤.៣.៥ េក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត 

ចាប ់ និខបទបញ្ជា នតីិវ ិ្ េីប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត បានក្ំណតព់្ីេក្មមភាព្សោេនាេប្ាបគ់ណ
បក្សនសយាបាយស្វើេក្មមភាព្ ក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាានែូចជា៖ ការជ្ួបប្បជុ្ំជាោធារណៈរបេ់គណ
បក្សនសយាបាយ ឬសបក្េជ្ន ការសរៀបចំក្បួនព្យុោះហយាប្ោ ឬក្បួនែំសណើ រសដ្ឋយសថ្មើរសជ្ើខ ឬសដ្ឋយយានជ្ំនិោះ
ប្គបប់្បសភទសៅ ំុេង្កេ ត ់ ការជ្ួបជុ្ំ ឬការសោេនាោម្ទោះ ការ្សព្វ្ ាយោមវទិយុ ឬទូរទេសន ៍ ឬោរ
ព្ត័ា៌ន ការ្សព្វ្ ាយោមរ ក្ធាតុអាកាេ ឬការសោេនាោមឧបក្រណ៍បំព្ខេំស ខ ឬោមរយៈការ
ចតក់ាដេសតវសីែអ ូឬវេីុីឌ្ី ឬឌ្ីវឌី្ី ក្េុខសរាខវសិែអូោធារណៈ ឬទីធាល ោធារណៈ េក្មមភាព្បិទ្ាយនូវបដ្ឋ
ពាក្យសោល ក្ ឬក្មមវ ិ្ ីនសយាបាយ ឬរបូភាព្សោេនានានា េក្មមភាព្ដចក្ចយខ្ិតតបណ័ណ គណបក្ស
នសយាបាយ សែើមបឲី្យអេក្សបាោះសឆេ ត សបាោះសឆេ តឲ្យ េក្មមភាព្ដចក្ចយោល ក្េញ្ជញ គណបក្សនសយាបាយ 
ឬមកួ្ េំស ៀក្បំពាក្ ់ ឬេាា រៈស្សខៗសទៀត ដែ សបាោះពុ្មព ឬគូរ ឬ្ ិត ដែ ានោល ក្េញ្ជញ គណបក្ស 
ឬ/នខិសបក្េជ្ន េក្មមភាព្ស ើក្បដ្ឋសៅទីោធារណៈណាមយួ ឬ/និខតំស ើខបនទោះកាត របិទប្បកាេ្ាយព្ី
សោ  នសយាបាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយ ឬសបក្េជ្ន ការប្បគំត្នតីសៅនខឹក្ដនលខណាមយួ ឬសប្ចៀខ
ចសប្មៀខសោេនា ឬការស ខសភលខ សោេនាសបាោះសឆេ ត សែើមបី្ សព្វ្ាយោបំ្ទសបក្េជ្នណាាេ ក្ ់ គណបក្ស
នសយាបាយណាមយួ ការសរៀបចំក្មមវ ិ្ ីប្បក្ួតក្ឡីាសែើមបោីបំ្ទគណបក្សនសយាបាយណាមយួ ឬ/នខិសបក្េជ្ន
ណាាេ ក្។់  

ក្េុខចំសណាមេក្មមភាព្ទាខំសនាោះ សប្ៅព្ីេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត ដែ បាន្ាយោមរយៈ
ក្មមវ ិ្ ីរបេ់ គ.ជ្.ប ោមរយៈក្ញ្ចក្ទូ់រទេសន ៍និខវទិយុជាតិក្មពុជា ការជ្ួបប្បជុ្ំជាោធារណៈរបេ់គណបក្ស
នសយាបាយ ឬសបក្េជ្ន ការសរៀបចំក្បួនព្យុហយាប្ោ ឬក្បួនែំសណើ រសដ្ឋយសថ្មើរសជ្ើខ ឬសដ្ឋយយានជ្នំិោះប្គប់
ប្បសភទសៅ ំុេង្កេ ត ់ ការ្សព្វ្ាយោមរ ក្ធាតុអាកាេ ឬការសោេនាោមឧបក្រណ៍បំព្ខេំស ខ 
េក្មមភាព្បទិ្ាយនូវបដ្ឋពាក្យសោល ក្ ឬក្មមវ ិ្ ីនសយាបាយ ឬរបូភាព្សោេនានានា េក្មមភាព្ដចក្ចយ
ខ្ិតតបណ័ណ គណបក្សនសយាបាយ គឺប្តូវបានគណបក្សនសយាបាយសប្បើប្បាេ់សប្ចើនជាខសគ ក្េុខរយៈសព្ ១៤លថ្ៃ
លនការសោេនាសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តស់នោះ។ 
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ោរាខទ៦ី េក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត 
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% % % % % % % % % % % 
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 21.80 15.79 30.08 5.26 9.77 11.28 3.01 0.00 2.26 0.75 0.00 

គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ 8.88 19.63 29.44 6.07 14.02 13.55 6.07 0.47 0.93 0.47 0.47 

គណបក្សហ វុនេិុនបុិច 13.70 21.92 21.92 5.48 15.07 10.96 1.37 2.74 1.37 4.11 1.37 

គណបក្សេមពន័សែើមបបី្បជា្ិបសតយយ 8.33 9.52 45.24 16.67 11.90 4.76 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 

៥. ការយគ្បើគ្បាេធ់នធានរដ្ឋ នងិទធីាា សាធារណៈ 
សៅក្េុខរយៈសព្ លនការសោេនាសបាោះសឆេ តជា្លូវការចបព់្ីលថ្ៃទី២០ ដខ្ឧេភា ែ ់លថ្ៃទី០២ ដខ្មថុិ្

នា ឆេ ២ំ០១៧ អេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ  បានេសខេតស ើញការសប្បើប្បាេ់្នធានរែាមនិប្តឹមប្តូវចនំួន 
៧៩៣ក្រណី ដែ បានសក្ើតស ើខសៅទូទាខំប្បសទេ។ ក្េុខចំសណាមក្រណីទាខំសនោះ ានក្រណីប្បាណចំនួន
៧៦៦ ដែ ជាចំនួនសប្ចើនជាខសគ ជាក្រណីចូ រមួរបេ់អាជាា ្រដែនែីប្គប ំ់ដ្ឋបថ់ាេ ក្ ់ ក្ខក្ោំំខប្បដ្ឋប់
អាវុ្  ម្នតីតុោការ និខសមភមូ ិបានស្វើេក្មមភាព្ក្េុខការចូ រមួសោេនាជាមយួគណបក្សនសយាបាយ។ 

របូភាព្ទ៤ី សប្បើប្បាេ់្នធានរែាេប្ាបស់ោេនាសបាោះសឆេ ត 
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ក្រណីសប្បើប្បាេ់យានជ្នំិោះរបេ់រែា ឬសប្បើប្បាេ់យានជ្នំិោះសដ្ឋោះោល ក្ស ខ្សចញេប្ាបជ់ា
មស្ាបាយក្េុខការសោេនាែឹក្ជ្ញ្ាូ នរបេ់គណបក្សានយា ខតិច១៦ក្រណី ដែ រក្ស ើញថាសក្ើតាន
ក្េុខសខ្តតលប្ព្ដវខ សខ្តតបាតែ់បំខ នខិសខ្តតរតនគីរ។ី សប្ៅព្ីសនាោះានក្រណីោល ក្េញ្ជញ  និខេាា រសោេនា
របេ់គណបក្សនសយាបាយ បានបិទ ឬស ើក្សៅក្េុខបរសិវណ ឬស ើអាោរ ឬការយិា ័យរបេ់រែា យា ខតិច
១១ក្រណី ដែ អេក្េសខេតការណ៍េសខេតស ើញសក្ើតានសៅក្េុខសខ្តតបនាទ យានជ្យ័ និខសខ្តតសកាោះកុ្ខ។ 

៦. តនួាទគី្បព្ន័ធ្ សព្វ្ ាយក្នងុដ្យំណើ រការយបាោះយនន ត 
សប្ៅព្ីប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយព្ត័ា៌នែូចជាទូរទេសន ៍ វទិយុនខិ កាដេត ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយេខគម ជា

ព្ិសេេសហវេប ុក្ សែើរតួនាទយីា ខេំខានក់្េុខការដចក្រដំ ក្ព្ត័ា៌ន អំព្ែីំសណើ រការសបាោះសឆេ ត និខោថ នភាព្
នសយាបាយែ ់ោធារណជ្ន។ សទាោះបីជាព្ត័ា៌នមយួចំនួនសៅស ើសហវេប ុក្មនិប្តវូបានស្ទៀខផ្លទ ត ់ និខ
បញ្ជា ក្ជ់ា្លូវការក្ស៏ដ្ឋយ ាតិកាភាគសប្ចើនប្តូវបានសជ្ឿទុក្ចិតតសដ្ឋយោធារណជ្ន។ 

ស ើេព្ីសនោះ វទិយុ និខទូរទេសនស៍ៅដតសែើរតួយា ខេំខានក់្េុខការ្ត ់ព្ត័ា៌ននសយាបាយ និខការសបាោះ
សឆេ តរមួទាខំព្ត័ា៌នែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត សៅែ ់ប្បជាព្ រែាភាគសប្ចើនសៅក្េុខប្បសទេក្មពុជា។ ប្បព្ន័ធ
្សព្វ្ាយទាខំអេ់ គឺជាក្មមេិទធិឯក្ជ្ន ស ើក្ដ ខដតទូរទេសនជ៍ាតិក្មពុជា (ទទក្) និខវទិយុជាតិ FM 96 
MHz និខវទិយុជាត ិវតតភេ ំFM 105.70 MHz ។ 

សបើោមការប្បក្ួតប្បដជ្ខដបបប្បជា្ិបសតយយ និខយុតតិ្ម ៌ គណបក្សនសយាបាយទាខំអេ់ដែ បាន
ចុោះបញ្ា ីសៅប្ក្េួខមហាល្ទប្តវូបានអនុញ្ជញ តឱ្យ្សព្វ្ ាយេក្មមភាព្របេ់ព្កួ្សគ ោមរយៈប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ា
យ។ រហូតមក្ែ ់េព្វលថ្ៃសនោះ ក្មពុជាមនិទានា់នចាបេ់តីព្ីប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយ សែើមបបី្គបប់្គខការ្ាយ
ព្ត័ា៌នសបាោះសឆេ ត នសយាបាយឲ្យធានាថាបានសោរព្ោមប្ក្មេី ្ម។៌ ចាបេ់តីព្ីប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ ាន
ោរៈេំខាន ់ មនិប្តឹមដតក្េុខការ្ត ់សព្ សវោ្សព្វ្ាយោម ក្េខ្ណឌ សេមើៗោេ សៅនឹខគណបក្ស
នសយាបាយ នខិសបក្េជ្នអ ុំខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តសនាោះសទ ប ុដនតវាដថ្មទាខំចបំាចក់្េុខការប្គបប់្គខការ
្ាយព្ត័ា៌ននសយាបាយោបព្ណ៌ សរ ើេសអើខ  ំសអៀខ និខប្បាថ្ជាសែើម។ 

ខុ្មដ្ហវ  បានសរៀបចំេសខេតប្បព្ន័ា្សព្វ្ាយព្ត័ា៌ន អំ ុខសព្ យុទានាការសោេនាសបាោះសឆេ ត
សប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តច់បព់្ីលថ្ៃទ២ី០ ដខ្ឧេភា ែ ់លថ្ៃទ២ី ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧។ ខុ្មដ្ហវ 
បានស្វើការវភិាគសៅស ើក្មមវ ិ្ ីទូរទេសនរ៏ែា នខិឯក្ជ្ន   រមួាន ទូរទេសនរ៍ែា (ទទក្) និខទូរទេសនឯ៍ក្ជ្ន
ែូចជា ទូរទេសនប៍ាយន័ព្តា៌ន ទូរទេសន ៍ េីុ.្.ីអនិ និខទូរទេសនហ៍ខសាេ។ ការសប្ជ្ើេសរ ើេទូរទេសន៍
ទាខំសនោះ គឺដ្ែក្សៅស ើប្បជាប្បិយភ៍ាព្ ឯក្រាជ្ភាព្ ឬការដែ ោធាណជ្នអាចទទួ ព្ត័ា៌នបាន។  ខ្លឹម
ោរលនការ្ាយចបព់្ីសា ខ ១៧:00 ែ ់ ២៤:00 របេ់ោថ នីយទូរទេសនទ៍ាខំសនោះ ប្តូវបានថ្តទុក្ក្េុខ
អំ ុខសព្ លនយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ ការវភិាគ គឺសផ្លត តសៅស ើការដបខដចក្សព្ សវោេំរាប់
ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខគណបក្សនសយាបាយ ក្មមវ ី្ ីគណបក្សនសយាបាយ ការអបរ់ ំ និខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត និខ 
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ការ្ាយព្ីេមទិធិ្  របេ់រាជ្រដ្ឋា ភបិា ។   បដនថមព្ីស ើការវភិាគសៅស ើដ្េក្ទូរទេសន ៍ ខុ្មដ្ហវ ក្ប៏ាន
ស្វើការវភិាគសៅស ើដ្េក្អតថបទោរព្ត័ា៌ន សៅស ើសគហទំព្រ័ចំនួន១២ោថ បន័សទៀត ដែ ានសគហទំព្រ័
សែើមបី្ សព្វ្ាយ  និខដែ ្សព្វ្ាយោមរយៈសហវេប ុក្។ ជា ទធ្ លនការេសខេត ខុ្មដ្ហវ  េនេិដ្ឋា ន
ថាសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧  ការទទួ បានការ្សព្វ្ាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយ ក្េុខអំ ុខ
សព្ យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត មនិានតុ យភាព្សដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ ក្ំពុ្ខកាន់
អំណាចទទួ បានឱ្កាេសប្ចើនជាខ ជាព្ិសេេ ក្េុខក្រណីដែ ោថ នីយទូរទេសនប៍្គបប្គខស់ដ្ឋយឯក្ជ្ន។ 

៦.១ ការរសំោភស ើសោ ការណ៍ដណនា ំនិខប្ក្មេី ្មរ៌បេ់ គ.ជ្.ប 
ឧបេគគលនការទទួ បានភាព្សេមើោេ ក្េុខការ្សព្វ្ាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយ គឺសក្ើតស ើខព្ីការ

អនុវតតនម៍និប្តឹមប្តូវលនសោ ការណ៍ដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប អំព្ីប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយ ដែ បានដណនាទំាក្ទ់ខនឹខ
ការហាមោតក់ារ្ត ់ការ្ាយសដ្ឋយអយុតតិ្ម ៌ សមែៀខ និខសរ ើេសអើខ និខការ្ាយសដ្ឋយានខ្លឹមោរហឹ
ខាប្បាថ្ជាសែើម។ សដ្ឋយស្វើការេសខេតប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ សគអាចេនេិដ្ឋា នបានថា គ.ជ្.ប មនិបានអនុវតតឲ្យ
ានប្បេិទធភាព្នូវសោ ការណ៍ដណនា ំ េតីព្ីប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ ាយក្េុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តបានសទ សដ្ឋយ
ោរោម នប្ក្បខ្ណ័ឌ ចាបេ់ប្ាបក់ារប្តួតព្ិនិតយប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ និខការសប្បើប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយ។ សោ 
ការណ៍ដណនាេំតីព្ីប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយសចញ្ាយសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ប្តូវបានសគសមើ ស ើញថា មនិបានអនុវតត
សព្ញស ញសដ្ឋយោថ នយី៍្ សព្វ្ាយឯក្ជ្នសនាោះសទ។ 

សៅក្េុខបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ លីនការសោេនាសបាោះសឆេ ត និខសោ ការណ៍ដណនា ំ េតីព្ីប្បព្ន័ធ្សព្វ
្ាយ គ.ជ្.ប បានដចខថា សៅក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយទាខំរែា និខឯក្ជ្នប្តូវ
ដត្ត ់ឱ្យប្គបគ់ណបក្សនសយាបាយប្បក្ួតប្បដជ្ខនូវសព្ សវោសេមើៗោេ ។ គ.ជ្.ប  ក្ត៏ប្មូវឱ្យានោថ នីយទូរ
ទេសន ៍វទិយុ ឯក្ជ្នរាយការណ៍ព្ីចនំួនសា ខដែ ទំសនរ េប្ាប ់ក្ជូ់្នគណបក្សនសយាបាយ្ខដែរ។ សទាោះ
ជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ោថ នយីទូរទេសន ៍និខវទិយុឯក្ជ្នបានរាយការណ៍ថា ព្កួ្សគមនិានសា ខទំសនរេប្ាប់
 ក្ជូ់្នគណបក្សនសយាបាយ ក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត ែូសចេោះមនិចបំាចរ់ាយការណ៍សៅ គ.ជ្.ប 
សទ។  

ោមសោ ការណ៍ដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប ប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយឯក្ជ្ន អាចបែិសេ្មនិ ក្ស់ា ខ្ាយ
សៅឱ្យគណបក្សនសយាបាយបាន សហើយតប្មូវឲ្យប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយសនាោះ មនិប្តូវ ក្ស់ា ខ្ាយសៅឱ្យគណ
បក្សនសយាបាយណាមយួស ើយ។ ជាក្ដ់េតខ សៅក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ ោថ នីយទូ៍រទេសន៍
ឯក្ជ្ន ប្តូវបានសគេសខេតស ើញថា បាន ក្ស់ា ខ្ាយសៅឱ្យគណបក្សប្បជាជ្នសដ្ឋយមនិបានរាយការណ៍
ព្ីសា ខទំសនររបេ់ខ្លួនសៅ គ.ជ្.ប ជាមនុេិន ោមសោ ការណ៍ដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប។  សយាខោមសោក្
នាយក្រែាម្នត ីហ ុន ដេន ប្បធានគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានដថ្លខថា គណបក្សសនោះបានទិញសា ខ្ាយព្ី
ទូរទេសនឯ៍ក្ជ្ន ដែ ានតលមល៣00ែុោល រអាសមរកិ្ក្េុខមយួនាទី សែើមបី្ សព្វ្ាយេក្មមភាព្យុទធនាការ
្ាយផ្លទ  ់សៅលថ្ៃចុខសប្កាយលនយុទធនាការសោេនា។ 
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ខុ្មដ្ហវ រក្ស ើញថា ប្ក្បខ្ណ័ឌ ចាប ់ និខបទបញ្ជា មនិប្គបប់្ោន ់ ក្េុខការ្ត ់នូវ ក្េខ្ណឌ លនការ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខដ្េក្នសយាបាយដែ សេមើភាព្ និខសដ្ឋយយុតតិ្ម។៌ ការេសខេតប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយបានបង្កា ញ
យា ខចាេ់ថា ក្េុខអំ ុខសព្ យុទធនាការសោេនា គណបក្សនសយាបាយមយួទទួ អតថប្បសយាជ្ន ៍ ឬឱ្
កាេសប្ចើនជាខសគ ក្េុខការ្សព្វ្ាយោមទូរទេសន ៍ នខិវទិយុឯក្ជ្ន។ គ.ជ្.ប មនិទានប់ានបសខេើតយនតការ
ដែ ានប្បេិទធភាព្សែើមបោីល សំមើ  និខអនុវតតបទបញ្ជា របេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយេប្ាបោ់ថ នីយទូរទេសនឯ៍ក្
ជ្នសនាោះសទ។116  

៦.២ ក្មមវ ិ្ ី្ ាយរបេ់ទូរទេសនក៍្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត 

សប្ៅព្ីក្មមវ ិ្ ីដែ ្ាយជាប្បច ំក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាចបស់្តើមព្ីលថ្ៃទ២ី០ ដខ្ឧេភា ែ ់លថ្ៃទី
០២ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ ោថ នីយទូរេសនទ៍ាខំ០៤ បាន្ាយក្មមវ ិ្ ីបដនថមមយួចំនួនសទៀត ក្េុខសោ 
បំណខ្ត ់ព្ត័ា៌នែ ់ប្បជាព្ រែា។ ក្មមវ ិ្ ីដែ សយើខេសខេតស ើញានការ្ាយបដនថម ក្េុខអំ ុខសព្ 
សោេនាសបាោះសឆេ តានែូចជា៖ ឯក្ោរវសីែអូេតីអពំ្ីការអភវិឌ្ឍនេ៍ខគម និខប្បសទេជាតិ ក្មមវ ិ្ ីរបេ់គណ
បក្សនសយាបាយ និខក្មមវ ិ្ ីព្ត័ា៌នអបរ់ ំ នខិែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត ប្ព្មទាខំស ើញានការសប្បើប្បាេ់ោរជា
អក្សរ ឬពាក្យេមតពីាក្ព់្ន័ធនខឹគណបក្សនសយាបាយ ឬតអួខគនសយាបាយក្េុខក្មមវ ិ្ ី្ាយស្សខៗរបេ់ខ្លួន ជា
ព្ិសេេក្មមវ ិ្ ី្ាយព្ត័ា៌ន ឬក្មមវ ិ្ ីអោថ ្ិបាយស្សខៗ។117 

វសីែអូរឯក្ោរេតីព្ីការអភវិឌ្ឍនេ៍ខគមជាត ិ ដែ ប្តូវបាន្ ិតសដ្ឋយទីេតីការគណៈរែាម្នតី ប្តូវ
បានចក្់្ ាយស ើោថ នីយទូរទេសនទ៍ាខំបនួ។ ខ្លឹមោរលនវសីែអូទាខំសនោះមនិប្តឹមដតបង្កា ញព្ីការអភវិឌ្ឍន៍
េខគមជាតិសនាោះសទ សហើយដថ្មទាខំ្ារភាា បក់ារអភវិឌ្ឍនទ៍ាខំសនាោះសៅនឹខ ទធ្  លនការែឹក្នារំបេ់សោក្
នាយក្រែាម្នត ីហ ុន ដេន ដែ ជាតួអខគនសយាបាយេំខានម់យួរបូលនគណបក្សកានអ់ំណាច ក្េុខការចូ រមួ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ ត។ 

                                                      

116 It is notable that the portion of media consumption by Cambodian citizens is shifting considerably away 
from traditional media and towards social media, as greater numbers of eligible voters are turning to internet 
and Facebook for news. 
117 Defined by Wikipedia as a: “text-based display either in the form of a graphic that typically resides in 
the lower third of the screen space on a television station or network (usually during news programming) or as 
a long, thin scoreboard-style display seen around the facades of some offices or public buildings dedicated to 
presenting headlines or minor pieces of news.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_third
https://en.wikipedia.org/wiki/Scoreboard
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ោរាខទ៧ី ក្មមវ ិ្  ីនខិការដបខដចក្រយៈសព្ (នាទ)ី្ាយរបេ់ោថ នយីទូ៍រទេសន៖៍ 

របូភាព្ទ៥ី ក្មមវ ិ្  ីនខិការដបខដចក្រយៈសព្ (នាទ)ី្ាយរបេ់ោថ នយីទូ៍រទេសន ៍
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េមទិធិ្ រាជ្រដ្ឋា ភបិា 

ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខគណបក្សនសយាបាយ

ក្មមវ ិ្ ីគណបក្សនសយាបាយ

ការអបរ់ ំនិខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត

        ប្បសភទ នខិរយៈសព្  
្ាយ (នាទ)ី 

 
ោថ នយីទូរទេសន ៍ េ
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ទូរទេសនជ៍ាតិក្មពុជា (TVK) 64.15 10.52 803.65 507.65 
ទូរទេសនប៍ាយន័ព្ត័ា៌ន (BTV News) 61.75 286.78 140.40 31.83 
ទូរទេសន ៍េីុ ្ ីអិន (CTN) 39.15 69.07 132.85 32.65 
ទូរទេសនហ៍ខសាេ (HM HDTV) 128.68 187.70 202.05 410.10 

េរបុរយៈសព្ ្ាយ 293.73 554.07 1,278.95 982.23 
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របូភាព្ទ៦ី ការដបខដចក្សព្ វរោស ើក្មមវ ិ្ ី្ ាយរបេ់ោថ នយីទូ៍រទេសន ៍

 

៦.៣ ការសប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ ាយក្េុខទូរទេសនជ៍ាតិ 
៦.៣.១ ការ្ាយព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខគណបក្សនសយាបាយ និខខ្លមឹោរ របេ់ោថ នីយទូ៍រទេសន ៍

ោរាខទ៨ី ការដបខដចក្សព្ សវោេប្ាបគ់ណបក្សនសយាបាយនមីយួៗស ើោថ នយីទូរទេសន ៍

រយៈសព្ ្ាយ (នាទ)ី 
 
ោថ នយីទូរទេសន ៍
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ទូរទេសនជ៍ាតិក្មពុជា (TVK) 8
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ទូរទេសនប៍ាយន័ព្ត័ា៌ន  
(BTV News) 2

1
5

.6
7

 

5
9

.4
2

 

7
.5

8
 

0
.0

0
 

4
.1

2
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

ទូរទេសន ៍េីុ្អីិន (CTN) 
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ទូរទេសនហ៍ខសាេ  
(HM HDTV) 1
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េរបុរយៈសព្ ្ាយ 
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 ក្េុខរយៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តសនោះ ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខនខឹគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ប្តូវបានោថ នី
យទូ៍រទេសនទ៍ាខំបនួ្ាយរយៈសព្ ប្បាណ៤៧០នាទ។ី សហើយខ្លឹមោរលនការ្ាយព្ត័ា៌នទាខំសនាោះ
បង្កា ញព្ីេក្មមភាព្សោេនារបេ់គណបក្សសនោះ និខខ្លឹមោរមយួចំនួនស្សខសទៀត បង្កា ញព្ីភាព្វជិ្ាាន

9%

18%

41%

32%
េមទិធិ្ រាជ្រដ្ឋា ភបិា 

ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខគណបក្សនសយាបាយ

ក្មមវ ិ្ ីគណបក្សនសយាបាយ

ការអបរ់ ំនិខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត
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ានែូចជា៖ ការចតទុ់ក្ ទធ្ លនការអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយនានាជាោេ លែរបេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាដថ្ម
ទាខំស ើក្យក្ោរនសយាបាយរបេ់ថាេ ក្ែ់ឹក្នាគំណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាមក្្ាយ្ខដែរ។ 

 ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខនខឹគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ118 ក្ប៏្តូវបានោថ នីយទូរទេសនទ៍ាខំបនួ (០៤) ្ាយ
ចំនួនប្បាណ៧១នាទី្ខដែរ។ ជាព្ិសេេ ោថ នីយទូ៍រទេសនប៍ាយន័ព្ត័ា៌ន (BTV News) បាន្ាយ
រហូតែ ់ប្បាណ៥៩នាទី ប ុដនតខ្លឹមោរលនការ្ាយទាខំសនាោះ ខុ្េោេ ព្ីខ្លមឹោរលនការ្ាយអំព្ីគណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា។ ការេសខេតស ើញថា របូភាព្បង្កា ញព្ីភាព្មនិានេណាត បល់នការសោេនាសបាោះសឆេ ត
របេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិប្តូវបានយក្មក្ចក្់្ ាយ។ 

របូភាព្ទ៧ី ភាគរយលនការដបខដចក្នាទសីៅគណបក្សនសយាបាយដែ ្ាយោមរយៈោថ នយីទូរទេសន ៍

 

                                                      

118 This does not refer to programing produced by the CNRP, but rather to news programs by the TV station 
during the campaign period discussing the CNRP. 
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៦.៣.២ ការ្ាយក្មមវ ិ្ ីរបេ់គណបក្សនសយាបាយោមោថ នីយទូ៍រទេសន ៍

ោរាខទ៩ី ការដបខដចក្សព្ សវោេប្ាបក់្មមវ ិ្ គីណបក្សនសយាបាយស ើទូរទេសន ៍

               រយៈសព្ ្ាយ (នាទ)ី 
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ទូរទេសនជ៍ាតិក្មពុជា (TVK) 73.12 69.83 72.58 72.35 66.90 58.80 64.48 69.42 66.63 82.03 37.73 69.77 

ទូរទេសនប៍ាយន័ព្ត័ា៌ន (BTV 
News) 

140.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ទូរទេសន ៍េីុ ្ ីអិន (CTN) 132.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ទូរទេសនហ៍ខសាេ (HM HDTV) 202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

េរបុរយៈសព្ ្ាយ 548.42 69.83 72.58 72.35 66.90 58.80 64.48 69.42 66.63 82.03 37.73 69.77 
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ជាទូសៅ គណបក្សនសយាបាយដែ ចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ ត ទទួ បានរយៈសព្ សេមើោេ
ដែ ្ត ់ឲ្យសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ឲ្យ្សព្វ្ាយក្មមវ ិ្ ីនសយាបាយ ឬព្ត័ា៌នរបេ់គណបក្ស ោមរយៈោថ នីយ
ទូរទេសន ៍  ជាតិក្មពុជា (ទទក្/TVK)។ រយៈសព្ ដែ ្ត ់ឲ្យសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ប្តូវបានគណបក្សនសយាបាយ
សប្បើប្បាេ់       េប្ាប់្ សព្វ្ាយឯក្ោរវសីែអូរបេ់គណបក្ស នខិ្ត ់ស្លើយេំណួរអំព្ីសោ នសយាបាយ 
ឬការសដ្ឋោះប្ោយបញ្ជា នានាដែ េប្មបេប្មួ សដ្ឋយម្នតី គ.ជ្.ប។ គួរឲ្យក្តេ់ាគ  ់ដែរថា គណបក្ស
នសយាបាយមយួចនំួនមនិបានសប្បើប្បាេ់អេ់នូវរយៈសព្ ដែ  គ.ជ្.ប បាន្ត ់ជូ្នសនាោះសទ។ 

របូភាព្ទ៨ី ការ្ាយក្មមវ ិ្ រីបេ់គណបក្សនសយាបាយោមរយៈទរួទេសនជ៍ាតកិ្មពុជា (ទទក្/TVK) 

 

ក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តសនោះ វសីែអូរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ បាន្ ិតសែើមបី
ចក្់្ ាយក្េុខក្មមវ ិ្ ីរបេ់ គ.ជ្.ប ោមរយៈ
ទូរទេសនជ៍ាតិក្មពុជា (ទទក្) ប្តូវបានបែិសេ
្ក្េុខការចក្់្ ាយសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ោម ិខ្តិ 
ស ខ្ ១០៧ គ.ជ្.ប.អ.គ ចុោះលថ្ៃទ២ី៣ ដខ្
ឧេភា ឆេ ២ំ០១៧។ ការបែិសេ្របេ់ គ.ជ្
.ប សប្កាមសហតុ្ ថា ប្ក្េួខព្ត័ា៌នមនិ
អនុញ្ជញ ត ឲ្យទូរទេសនជ៍ាតកិ្មពុជា (ទទក្) 
ចក្់្ ាយវសីែអូសេចក្តីលថ្លការណ៍របេ់សោក្ 
េម រខសុ ី ដែ ោមអំណាចោ ប្ក្មសោក្ានឋានៈជាទណឌិ ត។ សេចក្តីេសប្មចបែិសេ្ការចក្់្ ាយ
សនោះ ប្តូវបានសមើ ស ើញថា មនិប្តូវបានសយាខោមបទបញ្ញតិតលនចាបណ់ាមយួស ើយ ខ្ណៈដែ ខ្លមឹោរលន
វសីែអូានអតតនយ័ែូចជា៖ អំពាវឲ្យព្ រែាោបំ្ទគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ោមរយៈការសបាោះសឆេ ត និខការ
្សព្វ្ាយសោ នសយាបាយរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដតប ុំសណាណ ោះ។ 
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ានដតគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាសទ 
បានសប្បើប្បាេ់ោថ នីយទូ៍រទេសនឯ៍ក្ជ្ន ដែ 
ប្តូវបានេសខេតែូចជា៖ ទូរទេសនប៍ាយន័ព្ត័៌
ាន(BTVNews)ទូរទេសនេីុ៍្ីអិន(CTN) នខិ
ទូរទេសនហ៍ខសាេ    (HMHDTV) សែើមបី
្ាយេក្មមភាព្សោេនារបេ់គណបក្ស។ 
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានទិញសា ខ្ាយ
របេ់ោថ នីយទូ៍រទេសនឯ៍ក្ជ្នយា ខសហាចចនំនួ 

០៨ោថ នីយ ៍ សែើមបី្ ាយេក្មមភាព្សោេនានាលថ្ៃចុខសប្កាយរបេ់ខ្លួន។ ប្បធានគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
សោក្នាយក្រែា ម្នតី ហ ុន ដេនបានឲ្យែឹខថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានទិញសា ខទូរទេសនស៍ែើមបី
្ាយផ្លទ  ់ព្ីេក្មមភាព្លនលថ្ៃសោេនាចុខសប្កាយរបេ់គណបក្ស ក្េុខតលមល៣០០ែុោល រេហរែាអាសមរកិ្លន
ក្េុខ្ាយមយួនាទ។ី ការអោះអាខរបេ់ប្បធានគណបក្សខាខស ើ ប្តូវបានសគបា នោ់ម នព្ីតលមលលនការ
្សព្វ្ាយោមរយៈទូរទេសនឯ៍ក្ជ្នព្ីេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត នាលថ្ៃចុខសប្កាយប្បាណ៧២មុនឺ
ែុោល រេហរែាអាសមរកិ្។ 

 ែូចសនោះ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានទទួ បានឱ្កាេសប្ចើនជាខសគ ក្េុខការ្សព្វ្ាយសោ 
នសយា     បាយ និខេក្មមភាព្សោេនារបេ់គណបក្ស ោមរយៈោថ នីយទូ៍រទេសន ៍ជាព្ិសេេោថ នីយទូ៍រ
ទេសនឯ៍ក្ជ្ន។ សបើសប្បៀបរយៈសព្ ្ាយោមោថ នីយទូ៍រទេសនទ៍ាខំ០៤ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាានសប្បើ
ប្បាេ់រយៈសព្ ្ាយប្បាណ៤៣% លនរយៈសព្ ្ាយរបេ់គណបក្ស ោមរយៈោថ នីយទូ៍រទេសនទ៍ាខំ
០៤ែូចោេ ។ 
របូភាព្ទ៩ី រយៈសព្ ្ាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយោមោថ នយីទូ៍រទេសនទ៍ាខំ០៤ 
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៦.៤ អតថបទោរព្ត័ា៌នសៅស ើបណាត ញ្សព្វ្ាយ សគហទពំ្រ័ នខិសហវេប ុក្ 
ក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត ោថ បន័ោរព្ត័ា៌ន ោមរយៈសគហទំព្រ័របេ់ខ្លួនបានចុោះ្ាយ

នូវព្ត័ា៌នអពំ្ីគណបក្សនសយាបាយ និខេក្មមភាព្សោេនា របេ់គណបក្សនសយាបាយប្បក្ួតប្បដជ្ខ។ 
សហើយ អតថបទោរព្ត័ា៌នទាខំសនាោះ ភាគសប្ចើនប្តូវបាន្សព្វ្ាយសៅស ើសគហទំព្រ័សហវេប ុក្របេ់ោថ បន័
ោរព្ត័ា៌ន ដែ ដចក្ចយបនត(Share)សប្ចើនសៅក្េុខអ ុំខសព្ សបាោះសឆេ ត។  

អតថបទោរព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខនឹខគណបក្សនសយាបាយ នខិេក្មមភាព្សោេនា ប្តូវបានេសខេត និខបានវាយ
តលមលខ្លឹមោរែូចជា៖ ព្ត័ា៌នគណបក្ស ការស ើក្េរសេើរគណបក្ស(វជិ្ាាន) និខការរោិះគនគ់ណបក្ស
(អវជិ្ាាន) ជាសែើម។ ក្េុខរយៈសព្ ១៤លថ្ៃលនការសោេនាសបាោះសឆេ ត យា ខសហាចណាេ់ ានអតថបទោរ
ព្ត័ា៌នប្បាណចំននួ៦០០ បានចុោះ្ាយព្ ី ព្ត័ា៌នគណបក្ស ការស ើក្េរសេើរគណបក្ស នខិការរោិះគន់
គណបក្សលនគណបក្សនសយាបាយទាខំ១២ ដែ ប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ ត។ ទិនេនយ័ចំនួនអតថបទ
ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខនខឹគណបក្ស និខោថ បន័ោរព្ត័ា៌នានសៅក្េុខោរាខខាខសប្កាមសនោះ៖ 

៦.៤.១ គណបក្សនសយាបាយ និខចំននួអតថបទោរព្ត័ាន 

ក្េុខចំសណាម១២គណបក្សនសយាបាយប្បក្ួតប្បដជ្ខ ានដតព្ត័ា៌នគណបក្សនសយាបាយ ដែ 
ានេសមលខោបំ្ទសប្ចើនជាខសគចំនួន០២ដតប ុសណាណ ោះ ដែ ប្តូវបានចុោះ្ាយសដ្ឋយោថ បន័ព្ត័ា៌នសប្ចើនជាខ
សគ។ ព្ត័ា៌នគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ប្តូវបានចុោះ្ាយក្េុខ៣៧៥អតថបទ(៥៨%) ចដំណក្ឯព្ត័ា៌នគណ
បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ប្តូវបានចុោះ្ាយក្េុខ១៩៥អតថបទ(៣០%)។ 

របូភាព្ទ១ី០ ចនំនួអតថបទោរព្ត័ា៌នលនគណបក្ស 
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៦.៤.១.១ អតថបទោរព្ត័ា៌នអំពី្គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា  

របូភាព្ទ១ី១ អតថបទោរព្ត័ា៌នអំពី្គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 

ព្ត័ា៌នគណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ ជា
គណបក្សកានអ់ណំាច ប្តវូ
បានចុោះ្ាយ សៅស ើសគហ
ទំព្រ័ចំនួន ៣៧៥អតថបទ
ដែ ប្បាណ ១៦៩អតថបទ 
(៤៥%) ប្តូវបានចុោះ្ាយ 
សដ្ឋយោថ បន័ ព្ត័ា៌ន 
Fresh News  ដែ នាសព្ 
ក្នលខមក្ ដតខដតទទួ បាន 
និខចុោះ្ាយព្ត័ា៌នដែ 
ស ចធាល យ (មនិអាចបញ្ជា ក្់
ប្បភព្បាន) អពំ្ីសរឿខអាប្េូវ
ឯក្ជ្នរបេ់ថាេ ក្ែ់ឹក្នាគំណ
បក្សប្បឆខំ។ ោរព្ត័ា៌នសែើម អពំ្ិ  (DAP News) ក្ប៏ាន្ាយព្ត័ា៌ន គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា
ប្បាណ ៧៦អតថបទ (២១%) ្ខដែរ។ 

៦.៤.១.២ អតថបទោរព្ត័ា៌នអពំ្គីណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ

របូភាព្ទ១ី២ អតថបទោរព្ត័ា៌នអពំ្គីណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ

ការ្ាយព្ត័ា៌នគណបក្ស 
េស្ង្កគ ោះជាតិ សដ្ឋយោថ បន័
ោរព្ត័ានគឺានេម្ម៌
សប្ចើន។ ាននយ័ថា ចំននួ
អតថបទព្ត័ា៌ន គណបក្សេ
ស្ង្កគ ោះជាតិ ប្តូវចុោះ្ាយ
ប្បហាក្ប់្បដហ ោេ  សដ្ឋយ
ោថ បន័ោរព្ត័ា៌ន នីមយួៗ  
សហើយមនិានោថ បន័ោរ
ព្ត័ា៌នណាមយួ បាន្ាយ
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ែ ់ចំនួន១/៤ លនអតថបទោរព្ត័ា៌នស ើយ។ ោថ បន័ោរព្ត័ា៌នសែើមអពំ្ិ  (DAP News) ដែ ្ាយ
អំព្ីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិសប្ចើនជាខសគ សបើសប្បៀបស្ៀបនខឹោថ បន័ោរព្ត័ា៌នែលទ បាន្ាយអតថបទចំននួ
ប្តឹមដត ៤៤ (២១%) ប ុសណាណ ោះ។ 

របូភាព្ទ១ី៣ អតថបទព្ត័ា៌នអពំ្គីណបក្បប្បជាជ្នក្មពុជា ឬ/នខិគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ

 

៦.៤.២ ព្ត័ា៌នស ចធាល យ ឬមនិអាចបញ្ជា ក្ប់្បភព្ ឬ/និខព្ត័ា៌នដក្លខកាល យ 

ក្េុខរយៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត យា ខសហាចណាេ់ អតថបទោរព្ត័អ៌ំព្គីណបក្សនសយាបាយ ឬ/
និខថាេ ក្ែ់កឹ្នាគំណបក្សប្បក្តួប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ ត ានចំនួន០៤ដែ ាន ក្េណៈជាការស ចធាល យ ឬ
ោម នប្បភព្ចាេ់ោេ់។ សយាខោមការវភិាគ នខិការវាយតលមលដែ ស្វើស ើខសដ្ឋយខុ្មដ្ហវ  ក្េុខអំ ុខ
សព្ លនការសោេនាសបាោះសឆេ ត និខេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ  ំ២០១៧ ព្ត័ា៌នដក្លខកាល យ និខ
ស ចធាល យ ោមរយៈប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយេខគមមនិាន្ ប ោះពា ់គួរឱ្យក្តេ់ាគ  ់ស ើែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត 
និខោថ នភាព្មនុការសបាោះសឆេ តសទ។ 

ោរាខទ១ី០ អតថបទលនព្ត័ា៌នដបក្ធាល យស ើប្បព្ន័ធព្ត័ា៌នេខគម 
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ភបិា និខលែគូ

២៦ កាដេតរេមីក្មពុជា អខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា )NGO)
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ស្ង្កគ ោះជាតិ អភវិឌ្ឍនម៍យួចំននួ
អនចិ់តតនឹខេមតី
សោក្កឹ្ម េុខា 

ឧេភា 

 

 

https://goo.gl/nr
ZTYL 

 

្ំៗសប្ចើនជាខ១០បានអនចិ់តតនឹខ
សោក្កឹ្ម េុខាដែ បានប្បកាេថា
សបើគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិឈេោះសឆេ ត
 ុបប្ក្េួខអភវិឌ្ឍនជ៍្នបទសច  

ប្បភព្ 

២ 

គណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុ
ជា 

Members 
Confirm CPP-
Linked ‘Cyber 
War Room’ 

 

 

២៦ 
ឧេភា 

 

The 
cambodiadaily 

https://goo.gl/G
xsB4D 

 

 

 

Documents leaked to media 
this week suggest Prime 
Minister Hun Sen, his eldest 
son Hun Manet and son-in-law 
Sok Puthyvuth, and other 
prominent CPP-affiliated 
officials, were involved in an 
ongoing campaign to spread 
CPP rhetoric, monitor 
opposition supporters on social 
media and attack CNRP 
leaders. 

ស ច
ធាល យ 

៣ 

គណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុ
ជា ឬ/និខរាជ្រ
ដ្ឋា ភបិា  

Justice official 
denies 
authenticity of 
emails 

 

២២ 
ឧេភា 

 

 

 

The Phnom 
Penh Post  

https://goo.gl/m
mNBRS 

 

 

Cambodia's embattled justice 
system and its alleged tight 
alignment with the ruling party 
have been thrust into the 
spotlight after what appeared to 
be a string of hacked emails 
were leaked from Justice 
Ministry spokesman Kim 
Santepheap’s account over the 
weekend. 

ស ច
ធាល យ 

៤ 

អខគការេខគម
េីុវ ិ 

BREAKING 
NEWS: ដបក្ធាល យ
ដ្នការេំង្កត់
ទុចចរតិរបេ់ NGO 
និខអខគការេខគមេីុ
វ ិមយួចំននួ ស វ្ើ
យុទធនាការជ្យួ 
គណបក្សប្បឆខំ 

០១ 
ឧេភា 

 

ោរព្ត័ា៌ន 
Fresh News 

https://goo.gl/ex
e1Qv 

ម្នតីជានខ់្ពេ់មយួរូបដ េ្ក្េនតិេុខ្
ជាតិ បានទាល យប្បាបប់ណាត ញ
ព្ត័ា៌ន Fresh News មុនសនោះបនតចិ
នាប្ពឹ្ក្លថ្ៃទី០១ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ំ
២០១៧សនោះ ឲ្យែឹខថា ានអខគការ
សប្ៅរដ្ឋា ភបិា  និខេខគមេីុវ ិមយួ
ចំននួ ដែ ាននិនាេ ការោបំ្ទបក្ស
ប្បឆខំបានសរៀបចំដ្នការេំង្កតស់ វ្ើ
យុទធនាការោមទូរេ័ព្ទ និខ Online 

 ស ច
ធាល យ 
និខមនិ
បញ្ជា ក្់
ប្បភព្ 
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 សែើមបជី្ោះឥទធិព្ ស ើប្បជាព្ រែាជា
ាច េ់សឆេ ត។ 

 

៧ .គ្ក្បខណឌ ចាប់េគ្មាប់ការយបាោះយនន ត និងគ្បព្ន័ធយបាោះយនន ត 

ប្ក្បខ្ណឌ ចាបេ់ប្ាបក់ារការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ អាណតតទិី៤ ប្តូវបាន
សរៀបចំថ្ម ីោមរយៈការស្វើវសិោ្នក្មមចាបេ់តីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់នខិចាបេ់តីព្ី
ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េត។ ការវាយតលមលសៅស ើចំណុចផ្លល េ់បដូរលនបបញ្ញតតិសៅក្េុខចាបេ់តីព្ីការ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់(ថ្មី) និខចាប ់(ចេ់) ស ើញថា ានចណុំចផ្លល េ់បដូរជាអវជិ្ាាន 
សប្ចើនជាខចំណុចផ្លល េ់បដូរជាវជិ្ាាន។ ក្េុខចំសណាមចណុំចផ្លល េ់បដូរលនបបញ្ញតតិសៅក្េុខចាប(់ថ្ម)ី ចំនួន២១
ចំណុចាន ១០ចណុំចអវជិ្ាាន ៥ចណុំចមនិចាេ់ោេ់ និខ៦ចំណុចវជិ្ាាន។119 

៧.១ ការផ្លល េ់បដូរេំខាន់ៗ លនចាបេ់តីព្កីារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្កុ្មប្បកឹ្ា ុ ំេង្កេ ត ់

ចាបេ់តីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ប្តូវបានស្វើវសិោ្នក្មមថ្មីទាខំប្េុខ សហើយ
ចំណុចផ្លល េ់បដូរេំខាន់ៗ ទាខំសនាោះរមួានៈ 

១. ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត គឺានភាព្វជិ្ាាន សដ្ឋយប្េបសៅនឹខបញ្ញតតិលនចាប់
េតីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េត។ 

២. ចនំួនអេក្សបាោះសឆេ តក្េុខមយួការយិា ័យ ៧៥០នាក្ ់គឺភាព្មនិចាេ់ោេ់ ដែ អាចអវជិ្ាាន 
ឬវជិ្ាាន។ 

៣. និយមនយ័ និខេក្មមភាព្លនការសោេនាសបាោះសឆេ ត គឺានភាព្អវជិ្ាាន សប្ពាោះបញ្ញតតិថ្មីបានរតឹ
តបតឹសេរភីាព្ក្េុខបសញ្ចញមតរិោិះគន ់នខិេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត ព្ិសេេការសរៀបចំក្បួន
ព្យុហយាប្ោ ឬក្បួនែំសណើ រសដ្ឋយប្ក្ុមសថ្មើរសជ្ើខ ឬសដ្ឋយយានជ្នំិោះប្គបប់្បសភទសៅ ំុ េង្កេ ត ់
ប្តូវបានបនថយយា ខសប្ចើន ០២ (ព្ីរ) ែខ ក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត។ 

៤. ការស ើក្ោល ក្េញ្ជញ គណបក្សនសយាបាយ សៅទោីធារណៈ គឺានានភាព្វជិ្ាាន សដ្ឋយបាន
ស ើក្ក្ំព្េ់លនសោ ការណ៍សេមើភាព្ោេ  និខការេប្មបេប្មួ ព្ីអាជាា ្រ ំុ េង្កេ ត។់ 

                                                      

119 The assessment of Electoral Reform Alliance (ERA). 
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៥. រយៈសព្ លនការសោេនាសបាោះសឆេ ត គឺានភាព្អវជិ្ាាន សប្ពាោះបញ្ញតតិថ្មីបានកាតប់នថយរយៈ
សព្ លនការសោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយដែ ចូ រមួការសបាោះសឆេ ត។ 

៦. ការហាមោតម់យួដ្េក្លនការសបាោះសឆេ ត និខបទស មើេ គឺានភាព្មនិចាេ់ោេ់ សដ្ឋយោរ
មនិានការ្ដនាទ សទាេចំសពាោះបទស មើេសបាោះសឆេ ត ដែ បានដចខថា “ប្គបគ់ណបក្សនសយាបាយ 
សបក្េជ្ន ឬអេក្ោបំ្ទទាខំអេ់ មនិប្តូវស្វើការគំរាមក្ំដហខ បំភតិបភំយ័ និខ ួខសោមឲ្យបុគគ ្តិ
តសមលែ ឬេបថ្ ឬេនាសបាោះសឆេ តឲ្យគណបក្សនសយាបាយណាមយួស ើយ”។ 

៧. ការហាមោតស់ ើការចូ រមួក្េុខេក្មមភាព្គណបក្សនសយាបាយលនម្នតីរាជ្ការេីុវ ិ អាជាា ្
រដែនែីប្គប ំ់ដ្ឋ ់ថាេ ក្ ់ក្ខសយា្ព្ សខ្មរភមូនិទ នគរបា ជាតិ និខម្នតតុីោការ ក្េុខការ
សោេនាសបាោះសឆេ ត គឺានភាព្វជិ្ាាន ក្េុខការក្ណំតប់រំាមស ើការចូ រមួក្េុខេក្មមភាព្គណ
បក្សនសយាបាយព្ីប្ក្ុមម្នតទីាខំសនោះ។ 

៨. ការស ើក្ទកឹ្ចិតតការចូ រមួក្េុខេក្មមភាព្គណបក្សនសយាបាយរបេ់ម្នតីតុោការ ក្ខសយា្
ព្ សខ្មរភូមនិទ នគរបា ជាតិក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ ត គឺានភាព្អវជិ្ាាន ខ្ណៈដែ 
បញ្ញតតិសនោះ្ទុយព្ីាប្ោ ៧២ លនចាបេ់តីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តស់នោះ 
និខាប្ោ ១៥ លនចាបេ់តីព្គីណបក្សនសយាបាយ។  ម្នតីក្ខសយា្ព្ សខ្មរភមូនិទ នគរបា 
យុតតិ្មា៌នតួនាទី នខិការទទួ ខុ្េប្តូវេំខានស់ដ្ឋយផ្លទ  ់ក្េុខការរក្ាេនតិេុខ្លនែំសណើ រការ
សបាោះសឆេ ត សហើយម្នតីតុោការក្ន៏ឹខចូ រមួក្េុខការង្ករសដ្ឋោះប្ោយ នខិកាតស់េចក្តីស ើបណតឹ ខ
ដែ ទាក្ទ់ខការសបាោះសឆេ ត។ 

៩. ការហាមោតប់ណតុំ ប្បជាព្ រែាដែ ជាេាគម ឬអខគការក្េុខេក្មមភាព្ចូ រមួជាមយួគណ
បក្សនសយាបាយក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ ត គឺានភាព្អវជិ្ាាន្ៃន់្ ៃរ សប្ពាោះបានរសំោភយា ខ
្ៃន់្ ៃរស ើរែា្មមនុញ្ញ  ក្េុខបញ្ញតតិលនាប្ោ ៣៥, ៣៦, ៤១,  និខាប្ោ៤២ ព្ិសេេរសំោភេិទធិ
ចូ រមួេក្មមក្េុខជ្ីវភាព្នសយាបាយ សេរភីាព្ខាខបសញ្ចញមតិ និខេិទធិបសខេើតអខគការ េាគម
មនិដមនរដ្ឋា ភបិា ។ 

១០. ហាមជ្នបរសទេ ស្វើេក្មមភាព្ ក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ ត សែើមបោីបំ្ទ ឬប្បឆខំគណបក្ស
នសយាបាយណាមយួ ឬសបក្េជ្នណាាេ ក្ ់គឺានភាព្មនិចាេ់ោេ់ សដ្ឋយការអនុវតតនអ៍ាច
វជិ្ាាន ឬអវជិ្ាាន។ 

១១. ការេប្មបេប្មួ របេ់ គ.ជ្.ប ក្េុខការ្សព្វ្ ាយអតថបទសោេនា របេ់គណបក្ស
នសយាបាយ គឺានភាព្វជិ្ាាន សប្ពាោះបានតប្មូវឲ្យ គ.ជ្.ប ចតវ់ធិានការក្េុខការ្សព្វ្ាយអតថ
បទសោេនា របេ់គណបក្សនសយាបាយដែ បានចុោះបញ្ា ីឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ោមសោ 
ការណ៍សេេើភាព្។ 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

80 | ទុំព័រ 

១២. ការទទួ ោគ  ់ េប្ាបភ់ាេ ក្ង់្ករគណបក្យនសយាបាយ និខអេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត គឺ
ានភាព្វជិ្ាាន សដ្ឋយបានដចខអំព្ីសព្ សវោលនការេសប្មចរបេ់ គ.ជ្.ប សែើមបពី្និិតយ និខ
េសប្មចការដ្ឋក្ព់ាក្យេំុេសខេតការណ៍។ 

១៣. បប្ាមេប្ាបភ់ាេ ក្ង់្ករគណបក្ស នខិអេក្េសខេតការណ៍ គឺានភាព្អវជិ្ាាន ជាមយួនឹខ
បញ្ញតតិអំព្បីប្ាមចំសពាោះភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ នខិអេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត សដ្ឋយ
បានភាា បន់ឹខាប្ោ ១៨៨លនចាបស់នោះ ដែ បានដ្ឋក្ស់ទាេផ្លក្ព្ិនយ័ជាប្បាក្ព់្ី ១ោនសរៀ  
ែ ់ ១០ោនសរៀ  ែ ់ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្េសខេតការណ៍។ 

១៤. ការហាមោតប់ណតុំ ប្បជាព្ រែាដែ ជាេាគម ឬអខគការក្េុខេក្មមភាព្ចូ រមួជាមយួគណ
បក្សនសយាបាយក្េុខសព្ សបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត គាឺនភាព្អវជិ្ាាន្ៃន់្ ៃរ ដែ ែក្
េិទធិសេរភីាព្បសញ្ចញមតិទាក្ទ់ខជ្ីវភាព្នសយាបាយ ក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ ត នខិរាបេ់នលឹក្
សឆេ ត ែូចាប្ោ ៧៤ លនចាបស់បាោះសឆេ តថ្មីសនោះ។ 

១៥. ការព្ិនយ័សដ្ឋយ គ.ជ្.ប ស ើការដក្លខបនលំឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណពាក្ព់្ន័ធនខឹការសបាោះ
សឆេ ត គឺានភាព្វជិ្ាាន។ ចាបស់បាោះសឆេ តចេ់ មនិានដចខស ើយអំព្ីសទាេបបញ្ញតតិលនការ
ដក្លខបនលំឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ ខ្ណៈដែ បញ្ញតតសិនោះបានស្លើយតបសៅនខឹបញ្ជា លនការ
ដក្លខបនលំឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត។ 

១៦. ទណឌ ក្មម និខទុចចរតិក្េុខការព្ាយាមចុោះស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ តស ើេព្ីមយួ គាឺនភាព្មនិ
ចាេ់ោេ់ សដ្ឋយការអនុវតតនអ៍ាចវជិ្ាាន ឬអវជិ្ាាន។ 

១៧. ទណឌ ក្មមចំសពាោះអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  ឬេាគមក្េុខប្េុក្ នខិអនតរជាតិដែ បំសព្ញ
ការង្ករក្េុខក្មពុជា ទាក្ទ់ខេក្មមភាព្ចូ រមួជាមយួគណបក្សនសយាបាយក្េុខការសបាោះសឆេ ត គឺ
ានភាព្អវជិ្ាានយា ខ្ៃន់្ ៃរ។ វាគឺជាបញ្ញតិតថ្មីប្េឡាខ សដ្ឋយបានដ្ឋក្ស់ទាេព្ិនយ័យា ខ
្ៃន់្ ៃរែ ់ការប្បប្ព្ឹតតរបេ់អខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  ឬេាគមក្េុខប្េុក្ និខអខគការមនិដមនរ
ដ្ឋា ភបិា  ឬេាគមអនដរជាតិ។ 

១៨. ទណឌ ក្មមជ្នបរសទេដែ ានវតតានសៅក្េុខដែនែីលនប្ព្ោះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ដែ បានស្វើ
េក្មមភាព្សដ្ឋយផ្លទ  ់ ឬសដ្ឋយប្បសយា ក្េុខសចតនាសោេនាសបាោះសឆេ ត គឺានភាព្មនិចាេ់
ោេ់។ វាជាបញ្ញតតថិ្មី ដែ មនិចាេ់ោេ់េប្ាបក់ារអនុវតតន។៍  

១៩. ការប្បាថ្ជាោធារណៈ ចំសពាោះគណបក្សនសយាបាយណាមយួ ឬសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ ត  និខទណឌ ក្មម គឺានភាព្អវជិ្ាាន។ វាជាបញ្ញតតិថ្មី ការប្បាថ្ជាោធារណៈចំសពាោះគណ
បក្សនសយាបាយណាមយួ ឬសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ តអាចប្បតិបតតិ រហូតែ ់ប្តូវ ុប
ស ម្ ោះសបក្េភាព្ប្បក្តួប្បដជ្ខរបេ់គណបក្សនសយាបាយសនាោះបញ្ចូ ជាមយួាប្ោ ១៩០។ 
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២០. ទណឌ ក្មមចំសពាោះអេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត គឺានភាព្អវជិ្ាាន។ ការង្ករេសខេតការណ៍សបាោះ
សឆេ ត គឺជាការង្ករេម័ប្គចិតត ដែ ប្តូវានការស ើក្ទឹក្ចិតត ប្តូវានការចូ រមួព្ីប្បជាព្ រែា 
ព្ិសេេយុវជ្ន សដ្ឋយមនិប្តវូេថិតសប្កាមេាព ្ ឬការគំរាមក្ំដហខសៅេក្មមភាព្ព្ួក្សគសទ។ 

២១. ការ ុបសបក្េភាព្ឈរស ម្ ោះរបេ់គណបក្សនសយាបាយណា គឺានភាព្អវជិ្ាានយា ខ្ៃន់្ ៃរ 
សដ្ឋយសហតុថា ានការភាា បប់ទស មើេ ដែ ប្បប្ព្ឹតតសដ្ឋយបុគគ ឯក្ជ្នសៅនឹខបទស មើេោថ ប័
នទាខំមូ ។ 

៧.២ អនុោេនដ៍ែ បាន ដ្ ់សដ្ឋយខុ្មដ្ហវ  នខិេមពន័ធក្ដំណទប្មខក់ារសបាោះសឆេ ត 

 សប្ៅព្ីការវាយតលមលស ើចំណុចផ្លល េ់បដូរេំខាន់ៗ  ខុ្មដ្ហវ  រមួជាមយួេមពន័ធក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះ
សឆេ ត ក្ប៏ាន្ដ ់ជាអនុោេនម៍យួចំននួេប្ាបដ់ក្ មែប្ក្បខ្ណឌ ចាបស់បាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ 
េង្កេ ត ់ដែ រមួាន៖ 

- រក្ាបបញ្ញតតិែូចក្េុខចាប ់ (ចេ់) ដែ គណបក្សនសយាបាយានេិទធិសរៀបចំក្បួនព្យុហយាប្ោ ឬ
ក្បួនែំសណើ រ ឬសដ្ឋយយានតជ្នំិោះបានក្េុខអំ ុខលនការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ សប្ពាោះថា ប្បព្ន័ធសបាោះ
សឆេ តជាប្បព្ន័ធេាាប្តជាមយួបញ្ា ីបិទ ដែ ថាេ ក្ែ់កឹ្នាគំណបក្សនសយាបាយ ប្តូវចុោះសៅស្វើ
សោេនាសបាោះសឆេ តសៅោមរាជ្ធានី សខ្តត ប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ ត។ 

- ព្ប្ខឹខការអនុវតតចាបេ់ដីព្គីណបក្សនសយាបាយ (ាប្ោ១៥) ឱ្យបានសព្ញស ញ ក្េុខេមយ័
សោេនាសបាោះសឆេ ត និខសែើមបធីានាបរយិាកាេអព្ាប្ក្ឹតយ សដ្ឋយម្នតីក្ខយុទធព្ សខ្មរភូមនិទ 
នគរបា  និខម្នតតុីោការមនិប្តូវស្វើេក្មមភាព្ោបំ្ទ និខប្បឆខំគណបក្សនសយាបាយណាមយួ
សៅប្គបស់ព្ សវោក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ សប្ពាោះថា ក្ខសយា្ព្ សខ្មរភូមនិទ នគរបា ាន
តួនាទីេំខានផ់្លទ  ់រក្ាេនតេុិខ្ក្េុខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត សហើយម្នតីតុោការក្ន៏ឹខចូ រមួផ្លទ  ់ក្េុខ
ការង្ករបណតឹ ខទាក្ទ់និការសបាោះសឆេ ត។ 

- ែក្បបញ្ញតតិ (ាប្ោ៧៤ នខិាប្ោ១៥៩) ហាមោតអ់ខគការ េាគមមនិដមនរដ្ឋា ភបិា សចញព្ី
ចាបស់បាោះសឆេ ត សែើមបរីក្ាសេរភីាព្ និខេិទធិនសយាបាយរបេ់អខគការេខគេីុវ ិ ជាព្ិសេេអខគការ
មនិដមន  រដ្ឋា ភបិា ក្េុខេមយ័កា សោេនាសបាោះសឆេ ត។ បញ្ញតតិសនោះអាចជាដ្េក្លនប្ក្មេី ្ម៌
េប្ាបអ់ខគការ េាគមមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  ដែ ទទ ួោគ  ់សដ្ឋយ គ.ជ្.ប សែើមបសី្វើេក្មមភាព្
ទាក្ទ់ខការសបាោះសឆេ ត និខេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត។ និខប្ព្មទាខំ ុបបញ្ញតតទិាក្ទ់ខការដ្ឋក្់
ទណឌ ក្មមចំសពាោះអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  ឬេាគមក្េុខប្េុក្ និខអនតរជាតិដែ បំសព្ញការង្ករក្េុខ
ក្មពុជា ទាក្ទ់ខេក្មមភាព្ចូ រមួជាមយួគណបក្សនសយាបាយក្េុខការសបាោះសឆេ ត។ 

- គ.ជ្.ប គួរប្បតភិូក្មមអំណាចែ ់គណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តតសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ក្េុខការ្ដ ់បណ័ណ
េាគ  ់ឲ្យអេក្េសខេតការណ៍។ េំសណើ សនោះគឺក្េុខសោ បណំខកាតប់នថយចណំាយ នខិការយិា្ិបសត
យយ។ 
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-  ុបាប្ោ ១៨៨ ខ្ណៈដែ បប្ាមេប្ាបអ់េក្េសខេតការណ៍ គឺរក្ាទុក្ក្ប្មតិប្ក្មេី ្ម។៌ 
អេក្េសខេតការណ៍រសំោភប្ក្មេី ្ម ៌ គ.ជ្.ប អាចស្វើការប្ព្ាន សហើយបនាទ បម់ក្ ហាមោតម់និ
ឲ្យអេក្េសខេតការណ៍ជាបគុគ ចូ េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត ដែ ទណឌ ក្មមសនោះគឺប្គបប់្ោនស់ហើយ។ 

-  ុបាប្ោ ១៩០ សែើមបកីារពារេិទធិលនគណបក្សនសយាបាយឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ 
- សរៀបចំប្បព្ន័ធសបាោះសឆេ តចប្មុោះដែ ានប្ក្ុមសបក្េជ្នឯក្រាជ្យ (ដែ ្ដុពំ្ីបុគគ ឯក្ក្តតនាម) និខគណ

បក្សនសយាបាយអាចឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ 
- របូមនតម្យមភាគខ្ពេ់បំ្ ុត សដ្ឋយយក្របូមនតេំណ ់ខ្ពេ់បំ្ុតវញិេប្ាបគ់ណនាអាេនៈដែ 

សៅេ ់ ែូចកា សបាោះសឆេ តេមយ័អ ុនោក្។់ 
- ក្ំណត ់ក្េខ្ណឌ ក្េុខការចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នេប្ាបគ់ណបក្សនសយាបាយ ដែ ក្េុខបញ្ា ីសបក្េជ្ន

នីមយួៗ ប្តូវានសបក្េជ្នជាបុរេ ឬជា្េតីយា ខសហាចចំនួនសេមើោេ  នខិសបក្េជ្នជាយុវជ្នយា ខ
សហាច ៣០ភាគរយ្ខដែរ។ ក្េុខបញ្ា ីនីមយួៗ ប្តូវដ្ឋក្ឆ់ល េ់ោេ រវាខសបក្េជ្ន និខសបក្េនារពី្ីស ើចុោះ
សប្កាម។ 

- គ.ជ្.ប ប្តូវស្វើការប្បកាេ្ាយជាោធារណៈនូវរបាយការណ៍ចំណូ  នខិចំណាយសព្ 
សោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ ត។ 

- ដចខឱ្យានការចូ រមួព្ី គ /េប ជាមយួអាជាា ្រម ូដ្ឋា ន សែើមបជី្ួយ េប្មបេប្មួ ែ ់គណ
បក្សនសយាបាយក្េុខការស ើក្ោល ក្េញ្ជញ គណបក្ស។ 

- ប្តូវានការ្ដនាទ សទាេចំសពាោះបទស មើេសបាោះសឆេ ត ដែ បានដចខថា “ប្គបគ់ណបក្សនសយាបាយ 
សបក្េជ្ន ឬអេក្ោបំ្ទទាខំអេ់ មនិប្តូវស្វើការគំរាមក្ំដហខ បំភតិបភំយ័ នខិ ួខសោមឲ្យបុគគ ្តិតសម
លែ ឬេបថ្ ឬេនាសបាោះសឆេ តឲ្យគណបក្សនសយាបាយណាមយួស ើយ”។ 

៧.៣ បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ រីបេ់ គ.ជ្.ប 

 គ.ជ្.ប បានសរៀបចំបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់
អាណតតិទ៤ី ជាព្ីរែំណាក្ក់ា  ដែ ទ១ី. គឺបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត សែើមបី
សរៀបចំបញ្ា ីសបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦ និខទី២. គឺបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ អាណតតិទ៤ី។ ការសរៀបចំបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ីទាខំសនោះ គ.ជ្.ប បានសបើក្ឱ្យានការ្ដ ់
សយាប ់ និខប្ព្មទាខំសរៀបចកំ្ិចចប្បជុ្ំព្ិសប្ោោះសយាប ់ជាមយួភាគីពាក្ព់្ន័ធ្ ខដែរ។ 

 េប្ាបប់ទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ េីប្ាបក់ារចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត សែើមបសីរៀបចំបញ្ា ីសបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦ 
គឺានភាព្វជិ្ាានសប្ចើន ប្េបសៅនឹខការផ្លល េ់បតូរលនបញ្ញតតិសៅក្េុខចាបស់បាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េត
ថ្មី។ ទនទមឹោេ សនោះក្ា៏នចណុំចគួរដក្ មែមយួចំននួែូចជា ១) នីតិវ ិ្ ីក្េុខការស្ទៀខផ្លទ តរ់បេ់ប្ក្ុមចុោះស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ ត និខអេក្េំុចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ២) នតីិវ ិ្ ីលនការសចញបង្កេ នល់ែបញ្ជា ក្ក់ារចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ៣) 
ការដណនា ំ ឬនីតិវ ិ្ ីក្េុខការ្តិតោេ មប្ាមលែ និខការថ្តរបូអេក្សេេើេំុចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ៤) េាា រៈ នខិ
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ឧបក្រណ៍ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ដែ  គ.ជ្.ប គួរដតបដនថមា េីុនប្ព្ីន្រ័សែើមបសីបាោះពុ្មពបង្កេ នល់ែ ៥) ព្ប្ខឹខ
េមតថភាព្ម្នតចុីោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត នខិ ៦) ធានាេិទធិអេក្សបាោះសឆេ ត ព្ិសេេព្ ក្រចំណាក្ប្េុក្សៅសប្ៅ
ប្បសទេ និខការសចញឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណជូ្នប្បជាព្ រែាដែ ានេិទធិសបាោះសឆេ ត។ 

 សដ្ឋយដ ក្ បទបញ្ជា និខនតីវិ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់អាណតតិទ៤ី 
ក្ា៏នចណុំចផ្លល េ់បតូរជាវជិ្ាាន្ខដែរ។ សទាោះជាយា ខណាក្ដី ខុ្មដ្ហវ  និខេមពន័ធក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះ
សឆេ តបាន្ដ ់ជា អនុោេនច៍ំនួន១៤ចណុំចែ ់ គ.ជ្.ប ដែ ក្េុខសនាោះ អនុោេនច៍ំនួន៥ គ.ជ្.ប ទទួ 
យក្ទាខំប្េុខ និខទទួ យក្ខ្លោះ សហើយអនុោេនច៍ំននួ៩ គ.ជ្.ប មនិបានទទួ យក្។   

អនុោេនដ៍ែ គ.ជ្.ប ទទ ួយក្ទាខំប្េុខ នខិទទ ួយក្ខ្លោះរមួានៈ 

១. យនតការេប្មបេប្មួ  និខប្តូតព្និិតយក្េុខការអនុវតតនស៍ោ ការណ៍សេមើភាព្ និខការក្ំណត ់នខិ
សរៀបចំបញ្ា ី ទីធាល ោធារណៈ ឬមសហាប្េព្ ឬមណឌ  ក្ឡីា ឬឧទាន ព្ិសេេក្មមេិទធិឯក្ជ្នរបេ់រែា ដែ 
គណបក្សនសយាបាយចុោះស ម្ ោះប្បក្ួតប្បដជ្ខសប្បើប្បាេ់ ឬជ្ួ ក្េុខតលមលទាបេមរមយមយួ។ 

២. ការប្តួតព្ិនិតយបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តរបូថ្ត ជាមយួអេក្សបាោះសឆេ តសៅក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ ត 
ដែ អេក្េសខេតការណ៍ និខភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ គួរានេិទធិស្ទៀខផ្លទ តប់ញ្ា ីសបាោះសឆេ ត និខអេក្មក្
សបាោះសឆេ តជាក្ដ់េតខ សដ្ឋយអាចឈរសៅព្ីសប្កាយស ខា្ិការ សែើមបពី្ិនិតយរក្ស ម្ ោះ និខស្ទៀខផ្លទ តស់ ម្ ោះអេក្
ចូ សៅសបាោះសឆេ តជាមយួ   អ.ខ្ ឬឯ.អ នខិបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត។ 

៣. ការរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត សបើសទាោះបីែក្ការហាមសៅក្េុខប្ក្មេី ្មអ៌េក្េសខេតការណ៍ និខភាេ ក្ង់្ករ
គណបក្ស បទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីប្តូវបានបញ្ជា ក្ប់ដនថមសទៀតអំព្ីេិទធិប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យថ្តបានក្េុខសព្ រាប ់
និខស្វើក្ណំតស់ហតុ ទធ្  រាបេ់នលឹក្សឆេ តបសណាត ោះអាេនេ អាចជារបូភាព្ ឬវសីែអ។ូ ក្គ៏ួរឱ្យានការសបើក្
ចំហរបខក្េុខបរសិវណលនទីោខំការយិា ័យសបាោះសឆេ ត។ 

៤. សៅសព្ េាជ្កិ្ទី២លន គ.ក្.រ សៅបិទ្ាយក្ណំតស់ហតុ ទធ្ រាបេ់នលឹក្សឆេ ត (១១០២) 
សៅការយិា ័យសបាោះសឆេ តជាោធារណៈ សៅសព្ សនាោះ េាជ្ិក្ទពី្ីរ ប្តូវថ្ត និខបញ្ាូ នរបូភាព្លន
ក្ំណតស់ហតុលនការរាបស់បាោះសឆេ ត(១១០២) ោមមស្ាបាយសអ ិចប្តូនិច Online ែូចជាអុីដម (Email) ឬ/
និខApps មក្គណៈក្ាម ្កិារជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត និខបសង្កា ោះសៅក្េុខសវបោយរបេ់គណៈក្ាម ្ិការ
ជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ឬ/និខប្បព្ន័ធបណាត ញេខគម(Social Media)។ 

៥. ការដចក្ជូ្នក្ណំតស់ហតុ ១២០២ សៅគណបក្សនសយាបាយ ប្តូវានប្ោ្លូវការព្ីការយិា ័យ
រាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ 
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អនុោេនដ៍ែ  គ.ជ្.ប មនិទទ ួយក្រមួានៈ 

១. ហិរញ្ញ វតថុសោេនាសបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយ ដែ ានេមតថិចចរបេ់ គ.ជ្.ប ក្េុខការ
ប្តួតព្ិនិតយ នខិការសបើក្ចំហរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបេ់គណបក្សនសយាបាយក្េុខសព្ 
សោេនាសបាោះសឆេ ត។ 

២. ការទទួ ពាក្យបណតឹ ខៈ 

- សបើានពាក្យបណតឹ ខ គ  េប ឬគ្ ខ្ប ប្តូវដតទទួ  សបើសទាោះជាោម នភេាុោខប្គបប់្ោន ់
សៅសព្ បតឹខក្ស៏ដ្ឋយ។  

- ម្នតីទទួ ពាក្យបណតឹ ខានភារក្ិចចជ្ួយ េរសេរពាក្យបណតឹ ខ សបើានការសេេើេំុព្ីប្បជាព្ រ
ែា។ 

- សៅថាេ ក្ ់គ.ជ្.ប ប្តូវបសខេើតគណៈក្មមការទទួ ពាក្យបណតឹ ខ និខអសខេតបណតឹ ខសបាោះសឆេ ត 
ដែ ានេាេភាព្មក្ព្េីាជ្ិក្   គ.ជ្.ប និខម្នតនីាយក្ដ្ឋា នសេវាក្មមចាប ់នខិវវិាទ
ក្មមលន  គ.ជ្.ប។ គណៈក្មមការសនោះ ានភារក្ិចចទទួ ពាក្យបណតឹ ខជ្ំនួេឲ្យការង្កររបេ់
អគគស ខា្ិការដ្ឋា ន គ.ជ្.ប និខតួនាទអីសខេតបណដឹ ខ។ 

- គ.ជ្.ប ប្តូវានសេៀវសៅដណនា ំមែតិ េតីអំព្ីការទទួ ពាក្យបណតឹ ខ និខការអសខេតេប្ាប់
គណៈក្មមការទទួ ពាក្យបណតឹ ខ នខិអសខេតបណតឹ ខសបាោះសឆេ ត។ 

៣. ការសេុើបអសខេតស ើបណតឹ ខៈ គណៈក្មមការទទួ ពាក្យបណតឹ ខ និខអសខេតបណតឹ ខសបាោះសឆេ ត ប្តូវ
ស្វើការសេុើបអសខេតក្រណីរបេ់ពាក្យបណដឹ ខ ក្េុខរយៈសព្ េមប្េបមយួ បនាទ បព់្ីលថ្ៃបានទទួ 
ពាក្យបណដឹ ខ។ 

៤. េវនាការៈ 

- គ.ជ្.ប ប្តូវស្វើជាោធារណៈ និខសបើក្ចំហប្គបេ់វនាការដែ អាចឱ្យានការចូ រមួេសខេ
ត។ 

- េវនាការេសខេប េវនាការតទ ់ និខេវនាការេួរសែញសដ្ឋ របេ់គ.ជ្.ប ប្តូវស្វើស ើខ
ជា  «ោធារណៈ»។ 

៥. ការេសប្មចដ្ឋក្ស់ទាេ នខិព្ិនយ័ស ើអេក្ប្បប្ព្តឹតបទស មើេ(ប្បការ១៥.៥.៦.២) បសខេើតនីតិវ ិ្ ីលន
ការេសប្មច ប្ព្ាន(កាតស ឿខ) សបើស មើេអំណាច និខប្ក្មេី ្ម ៌ដតព្និយ័កាតប្ក្ហម
ជាមយួវនិយ័ ដែ ស មើេចាប ់ឬបនតបំពានស មើេប្ក្មេី ្មស៌ ើេមយួែខ។ 
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៦. ព្ត័ា៌នលនការប្គបប់្គខព្ត័ា៌នអំព្ីការទទួ ពាក្យបណតឹ ខ កាអសខេត បណតឹ ខ  ការសដ្ឋោះប្ោយ 
និខសេចក្តីេសប្មចស ើបណតឹ ខ ជាប្បព្នធទ័និេនយ័ ដ្ឋក្ក់្េុខសគហទំព្រ័របេ់គណៈក្ាម ្កិារជាតិ
សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត។ 

៧. ការក្ណំតអ់ពំ្ីអំណាចរបេ់ប្បធានការយិា ័យសបាោះសឆេ តសេេើឱ្យម្នតីេនតិេុខ្ជាមយួអាវុ្  ដត
ក្េុខក្រណីព្ិសេេបទស មើេ្ៃន់្ ៃរឱ្យសៅក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ ត។ 

៨. ការសបាោះសឆេ តសឆេ តស ើខវញិៈ ក្ំណតភ់ាព្មនិប្បប្ក្តីក្ប្មតិ្ៃន់្ ៃរ ដែ ចបំាចត់ប្មវូឱ្យសបាោះ
សឆេ តស ើខ វញិ។ ប្តូវក្ំណតអ់ំព្ីក្ប្មតិ និខប្បសភទលនភាព្មនិប្បប្ក្តីជាប្បព្ន័ធ ដែ ្នសៅ
ែ ់ការបែិសេ្ ទធ្ សបាោះសឆេ តបសណាដ ោះអាេនេសៅក្េុខមណឌ  សបាោះសឆេ តមយួ ដែ នឹខស្វើ
ការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តោជាថ្មី។ បណដុំ លនភាព្មនិប្បប្ក្តីទាខំសនាោះ គួរប្តូវក្ណំតែូ់ចខាខ
សប្កាម៖ 

- ក្ំហុេបសចចក្សទេ្ៃន់្ ៃរក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ ត (ការអនុវតតនខុ៍្េបទបញ្ជា  នខិនតីិវ ិ្ ី) 
ឬ 

- ក្ំហុេបសចចក្សទេ្ៃន់្ ៃរក្េុខការយិា ័យរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត ឬ  
- ការទិញេនលឹក្សឆេ តក្េុខភូម ិចបគ់ិតព្ែីំសណើ រការយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត រហូតែ ់ 

លថ្ៃេ និខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ឬ 
- ការបំភតិបំភយ័ គំរាមក្ំដហខ និខអំសព្ើហឹខាសក្ើតានក្េុខភូម ិក្រណីព្ិសេេ (ក្រណីគរំាម

ក្ំដហខ បំភតិបំភយ័្ៃន់្ ៃរ ឬេំោបព់ាក្ព់្ន័ធនសយាបាយ...) 

៩. ការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ សៅក្េុខប្ក្បខ្ណ័ឌ ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ឬ ំុ េង្កេ តន់ិមយួៗ  ំុ 
េង្កេ តណ់ាដែ ានក្ប្មតិ សមែៀខយា ខសប្ចើន០.៥% រវាខបញ្ា ីសបក្េជ្នព្ីរ ឬសប្ចើនអាចប្តូវប្តួត
ព្ិនិតយ និខរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិ ប ុដនត ំុ េង្កេ តដ់ែ ានក្ប្មតិភាព្មនិប្បប្ក្តី្ ៃន់្ ៃរជា
ប្បព្ន័ធ ទាក្ទ់និការរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត ក្ប៏្តូវបានរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិដែរ។ 

៨ .ការយគ្រើេយរ ើេេមារិក្គណៈក្ម្មការរារធានី យខតតយរៀបចំការយបាោះ
យនន ត (គធ.ខប) 
៨.១ ប្ក្បខ្ណឌ ចាបល់នការសប្ជ្ើេសរ ើេ គ្.ខ្ប 

 គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ.ជ្.ប) បានប្បកាេសប្ជ្ើេសរ ើេេាេភាព្គណៈក្មម
ការរាជ្ធាន ីសខ្តតសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ្.ខ្ប) ចំនួន១៧៥របូ សែើមបបីសប្មើការង្ករសៅោម គ្.ខ្ប េប្ាប់
ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ឆេ ២ំ០១៧។ គ្.ខ្ប ចបស់្ដើមបសប្មើការង្ករព្ីលថ្ៃទី០១ ដខ្
កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧ ែ ់លថ្ៃទ៣ី០ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧។ េប្ាបរ់ាជ្ធានី សខ្តតនមីយួៗ េាជ្ិក្ គ្.ខ្ប 
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ានចំនួន៧របូ ដែ រមួានៈ ១.ប្បធាន ២.អនុប្បធាន ៣.េាជ្ិក្ទទួ បនទុក្ដ្េក្រែាបា  ៤.េាជ្ិក្
ទទួ បនទុក្ដ្េក្ប្បតបិតតិការ និខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត ៥.េាជ្ិក្ទទួ បនទុក្ដ្េក្ហិរញ្ញ វតថុ ៦.េាជ្កិ្ទទួ 
បនទុក្ដ្េក្បណដុ ោះបណាដ   អបរ់អំេក្សបាោះសឆេ ត ព្ត័ា៌ន និខទំនាក្ទ់ំនខោធារណៈ និខ៧.េាជ្ិក្ទទួ 
បនទុក្ដ្េក្សេវក្មមចាប ់វវិាទក្មម និខេនដិេុខ្សបាោះសឆេ ត។ 

សៅក្េុខសេចក្តីជូ្នែំណឹខរបេ់ គ.ជ្.ប ានក្ំណតអ់ំព្ ីក្េខ្ណឌ ទូសៅ  ក្េខ្ណឌ បសចចក្សទេ  ក្េខ្ណឌ
សដ្ឋយដ ក្ ភារក្ិចច និខការទទួ ខុ្េប្តូវលន គ្.ខ្ប។ ជាមយួោេ សនោះ ក្ក៏្ណំតអ់ពំ្ីរយៈសព្ បសប្មើការង្ករ 
ប្បាក្ក់្លប្ម ទំនាក្ទ់ំនខព្ត័ា៌ន កា បរសិចឆទលនការទទ ួពាក្យ ការប្ប ខ នខិការស្វើសតេត។ ក្េុខសេចក្ដជូី្ន
ែំណឹខសនាោះក្ា៏នប្បកាេស ើក្ទឹក្ចតិតចំសពាោះជ្នព្ិការ និខជ្នជាតិសែើមភាគតិច្ខដែរ។ 

ក្េុខសេចក្តីជូ្នែណឹំខរបេ់ គ.ជ្.ប បានក្ណំតក់ា បរសិចឆទលនការទទួ ពាក្យ ការប្ប ខ និខការស្វើសតេត
ែូចខាខសប្កាមៈ 

- ការចបស់្ដើមទទួ ពាក្យ លថ្ៃទី១៦ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ (សវោសា ខ ៧:០០ ប្ព្ឹក្) 
- ការឈបទ់ទួ ពាក្យ លថ្ៃទី២០ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ (សវោសា ខ ៥:៣០ នាទោីៃ ច) 
- ការបិទ្ាយបញ្ា ីស ម្ ោះសបក្េជ្នដែ ប្តូវប្ប ខេរសេរ-QCM និខេាា េន ៍ លថ្ៃទ២ី១ ដខ្

មក្រា ឆេ  ំ២០១៧ សៅោម  ្/ខ្ប 
- ការប្ប ខេរសេរ-QCM និខេាា េន ៍ ចបព់្ីលថ្ៃទ២ី៧ ែ ់លថ្ៃទី៣០ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ 

សៅោម  ្/ខ្ប 
-  ទធ្ លនការប្ប ខេរសេរ-QCM និខេាា េន ៍នខឹបិទ្ាយ សៅោម  ្/ខ្ប។ 

េាេភាព្ គ្.ខ្ប ប្តូវសប្ជ្ើេសរ ើេស ើខក្េុខចំសណាមប្បជាព្ រែា ឬ/និខម្នតីរាជ្ការក្េុខរាជ្ធាន ី
សខ្តតដែ ានេិទធិសបាោះសឆេ ត ស ើក្ដ ខដតក្ខសយា្ព្ សខ្មរភូមនិទ នគរបា ជាតិ ម្នតីតុោការ បព្វជ្តិ
ោេនា អភបិា  អភបិា រខរាជ្ធាន ីសខ្តត ប្ក្ខុ ប្េុក្ ខ្ណឌ  េាជ្ិក្ប្ក្មុប្បឹក្ារាជ្ធានី សខ្តត ប្ក្ុខ ប្េុក្ 
ខ្ណឌ   ំុ េង្កេ ត ់ សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ តេប្ាបេ់ាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បកឹ្ាទាខំសនាោះ សមភូម ិ ជ្នំួយការសម
ភូម ិ នខិជ្នដែ ប្តូវបានតុោការ្ដនាទ សទាេដ្ឋក្ព់្នធនាោរព្ីបទឧប្ក្ិែា ឬបទមជ្ឈមិ សហើយមនិទានា់ននីតិ
េមបទាស ើខវញិ។  

ប្បធាន អនុប្បធាន និខេាជ្ិក្ គ្.ខ្ប ដែ ជាេាជ្ិក្គណបក្សនសយាបាយ ឬ/នខិអេក្ែឹក្នាំ
លនអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  េាគម េហជ្ីព្ ឬ/និខម្នតីរាជ្ការ សប្កាយព្ីបានទទ ួការដតខោខំ ប្តូវេំុ
ោដ ខព្ីេាជ្កិ្លនគណបក្សនសយាបាយ ឬ/និខអេក្ែកឹ្នាលំនអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  េាគម េហ
ជ្ីព្ ឬ/និខប្តូវដ្ឋក្ព់ាក្យេំុសៅបសប្មើការង្ករសប្ៅប្ក្បខ្ណ័ឌ សែើម រហូតែ ់លថ្ៃចបភ់ារក្ិចច។  
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គ្.ខ្ប ប្តូវានស ខា្ិការដ្ឋា នមយួ ជាជ្ំនួយការ។  សៅក្េុខែំណាក្ក់ា សបាោះសឆេ តស ខា្ិការ
ដ្ឋា នរាជ្ធាន ី សខ្តតសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ( ្.ខ្ប) បំសព្ញភារក្ិចចជាជ្ំនួយការឲ្យ គ្.ខ្ប សហើយប្តូវសៅថា 
ស ខា្ិការដ្ឋា នលន គ្.ខ្ប ( គ្.ខ្ប)។  

គ.ជ្.ប ប្តូវចតោ់ខំគណៈក្មមការថាេ ក្ជ់ាតិមយួ សែើមបបី្ប ខសប្ជ្ើេសរ ើេេាេភាព្ គ្.ខ្ប 
ប្បក្បសដ្ឋយ ក្េណៈសបើក្ចហំ និខានតាល ភាព្។  គណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេថាេ ក្ជ់ាតិ ានេភាេភាព្ែូច
ជាៈ តំណាខ គ.ជ្.ប ១របូ ជាប្បធាន េាេភាព្ គ.ជ្.ប ១របូ ជាអនុប្បធាន េាេភាព្ គ.ជ្.ប ស្សខៗ
សទៀត ជាេាជ្ិក្ អគគស ខា្ិការ និខអគគស ខា្ិការរខ    ជាេាជ្ិក្។120 គណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេថាេ ក្់
ជាតិ ានអនុគណៈក្មមការមយួចំនួនែូចជាៈ អនុគណៈក្មមការសរៀបចំការប្ប ខ អនុគណៈក្មមការក្ណាដ   
អនុគណៈក្មមការក្ំដណ អនុគណៈក្មមការស្សខៗសទៀតោមការចបំាច។់ 

៨.១.១ ការវាយតលមលស ើប្ក្បខ្ណឌ ចាប ់

្លខោមរយៈលនការេសខេត សយើខអាចវាយតលមលបានថា ប្ក្បខ្ណឌ ចាបា់ន ក្េណៈ ែប្បសេើរជាខ
ប្ក្បខ្ណឌ ចាបក់្នលខ សប្ពាោះបានតប្មូវឲ្យសប្ជ្ើេសរ ើេេាេភាព្ គ្.ខ្ប ប្បក្បសដ្ឋយ ក្េណៈសបើក្ចំហ និខ
ានតាល  ភាព្។ ក្េុខនយ័សនោះ េាេភាព្ប្បធាន និខអនុប្បធាន គ្.ខ្ប មនិបានប្តូវដតខសដ្ឋយេវ័យប្បវតត
សដ្ឋយ គ.ជ្.ប សនាោះសទ។ គួរបញ្ជា ក្ថ់ា ការអនុវតតនក៍្នលខមក្របេ់ គ.ជ្.ប តំដណខប្បធាន និខអនុប្បធាន  
្.ខ្ប ប្តូវបានដតខោខំសដ្ឋយេវ័យប្បវតតិសដ្ឋយ គ.ជ្.ប សដ្ឋយមនិ្លខកាតែ់ំណាក្ក់ា សប្ជ្ើេសរ ើេ (ប្ប ខ 
និខេាា េន)៍សទ។ 

សបើសទាោះជាានការដចខថា ម្នតីរាជ្ការ សប្កាយព្ីបានទទួ ការដតខោខំជាប្បធាន ឬអនុប្បធាន 
ឬេាជ្ិក្ គ្.ខ្ប ប្តូវដ្ឋក្ព់ាក្យេំុសៅបសប្មើការង្ករសប្ៅប្ក្បខ្ណ័ឌ សែើម រហូតែ ់លថ្ៃចបភ់ារក្ិចច។ ម្នត ី
បុគគ ិក្លន  ្.ខ្ប េថិតក្េុខប្ក្បខ្ណឌ ជាម្នតីរាជ្ការ ដែ ក្ំណតស់ដ្ឋយប្ព្ោះរាជ្ប្ក្តឹយេតីព្ី ក្េនដិក្ៈសដ្ឋយ
ដ ក្លនប្ក្បខ្ណឌ ម្នតីរាជ្ការលន គ.ជ្.ប។ ចំណុចទាខំសនោះមនិគួរប្តូវបក្ប្ោយថា ម្នតី បុគគ ិក្លន  ្.
ខ្ប គួរដ្ឋក្ព់ាក្យបសប្មើការង្ករសប្ៅប្ក្បខ្ណឌ ជាម្នតីរាជ្ការរបេ់ គ.ជ្.ប សហើយសៅចូ រមួក្េុខការសប្ជ្ើេសរ ើេ
េាេភាព្ គ្.ខ្ប ដែ ជាម្នតីក្ិចចេនារបេ់ គ.ជ្.ប សនាោះសទ។ ម្នតី បគុគ ិក្លន  ្.ខ្ប ជាអេក្
បសចចក្សទេក្េុខសរៀបចំ និខចតដ់ចខការសបាោះសឆេ ត សហើយានភារក្ិចចជាជ្ំនួយការឲ្យ គ្.ខ្ប ដែ ខុ្េព្ី
ម្នតីរាជ្ការស្សខសទៀត ដែ ានេិទធិចូ រមួក្េុខការសប្ជ្ើេសរ ើេេាេភាព្ គ្.ខ្ប សហើយដ្ឋក្ព់ាក្យេំុសៅ
បសប្មើការង្ករសប្ៅប្ក្បខ្ណ័ឌ សែើមសៅសព្ ខ្លួនទទួ បានដតខោខំជា គ្.ខ្ប។ 

                                                      

120 ប្បការ ១៨១ បទបញ្ជា ល ទ្ក្េុខរបេ់ គ.ជ្.ប 
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៨.១.២  ទធ្  លនការេសខេតរបេ់ខុ្មដ្ហវ  

គណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេ 

ការេសខេតរក្ស ើញថា គ.ជ្.ប បានបសខេើតគណៈក្មមការ និខអនុគណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេដែ ាន
េាេភាព្ចូ រមួប្េបោមបទបញ្ជា ល្ទក្េុខ និខសេចក្តេីសប្មចរបេ់ គ.ជ្.ប។ 

ការ្សព្វ្ ាយសេចក្តជូី្នែណឹំខសប្ជ្ើេសរ ើេ 

រយៈសព្ លនការទទួ ពាក្យ ការប្ប ខ និខការស្វើសតេតស្វើស ើខប្េបោមសេចក្តជូី្នែណឹំខរបេ់ 
គ.ជ្.ប។ សទាោះជាយា ខណាការេសខេតរក្ស ើញថា ការ្សព្វ្ាយអពំ្ីែណឹំខសប្ជ្ើេសរ ើេភាគសប្ចើន គឺោមរយៈ
ការបិទ្ាយសៅទោីេ ក្ក់ារស ខា្ិការដ្ឋា នរាជ្ធានី សខ្តតសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ( ្.ខ្ប)។ ទនទឹមោេ សនោះក្៏
ានបិទ្ាយសៅក្េុខោោសខ្តត ក្េុខមនទីរពាក្ព់្ន័ធមយួចនំួន និខក្េុខោោប្ក្ខុ ប្េុក្ ខ្ណឌ  និខបទិ្ាយ
សៅក្េុខោោ ំុ េង្កេ តម់យួចំនួន។ ការេសខេតស ើញថា ការបិទ្ាយ គឺស្វើដតសៅក្េុខទីោខំទាខំសនាោះ 
សដ្ឋយមនិដមនបិទ្ាយសៅោមទីោធារណៈសនាោះសទ ដែ ការសនោះ ោធារណជ្នទូសៅមនិបានែខឹែណឹំខ
លនការបិទ្ាយសនោះសទ។ សបើសទាោះជាានការ្សព្វ្ាយខ្លោះៗោមរយៈវទិយុ ទូរទេសន ៍និខោមបណាដ ញេខគម 
ប ុដនតែំណឹខអំព្ីការសប្ជ្ើេសរ ើេសនោះមនិបាន្សព្វ្ ាយឲ្យបានទូ ំទូោយែ ់ោធារណជ្នទូសៅសនាោះសទ។ 
ការេសខេតក្ប៏ានរក្ស ើញដែរថា អេក្ដែ ទទួ បានព្ត័ា៌នភាគសប្ចើន គឺជាម្នតីដែ ធាល បប់សប្មើការង្ករសៅ
គណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តក្េុខការសបាោះសឆេ តក្នលខមក្ និខជាម្នតរីាជ្ការ។ 

ជុ្ំវញិការ្សព្វ្ាយសនោះ តណំាខគណបក្សនសយាបាយមយួចំនួនបានបសញ្ចញសយាប ់ថា វាហាក្់
ានភាព្ោក្ស់ ៀម សហើយស្វើស ើខេប្ាបដ់តបក្សព្កួ្ នខិដខ្សបណាដ យរបេ់ខ្លួនប ុសណាណ ោះ។ 

ែសំណើ រការសប្ជ្ើេសរ ើេ 

ការេសខេតបានរក្ស ើញថា សបក្េជ្នដែ បានដ្ឋក្ព់ាក្យេប្ាបត់ំដណខនីមយួៗលន គ្.ខ្ប ព្ិសេេ
តំដណខប្បធានានចំនួនតិច ែូចជា សខ្តតសេៀមរាប សខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតឧតតរានជ្យ័ សខ្តតលប្ព្ដវខ សខ្តតលប  ិន 
សខ្តតតបូខ មុ ំសខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ សខ្តតេទឹខដប្តខ សខ្តតប្ក្សចោះ សខ្តតមណឌ  គីរ ីសខ្តតប្ព្ោះេីហនុ សខ្តតរតនគីរ ីនិខសខ្តត
សពា្ិ៍ោត។់ 

រឯីសៅសខ្តតមយួចំនួនសទៀតសបក្េជ្នេប្ាខំយក្ប្ប ខ នខិស្វើេាា េនេ៍ប្ាបត់ំដណខប្បធាន   គ
្.ខ្ប ានដត១របូ សហើយសបក្េជ្នសនាោះ គឺជាប្បធាន  ្.ខ្ប ែូចជា សខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតឧតតរានជ្យ័  សខ្តត
លប្ព្ដវខ សខ្តតលប  ិន សខ្តតតបូខ មុ ំ សខ្តតក្ពំ្ខេ់ពឺ សខ្តតេទឹខដប្តខ សខ្តតមណឌ  គីរ ីសខ្តតប្ព្ោះេីហនុ និខសខ្តតរតន
គីរ។ី 
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 ទធ្ ្លូវការលនការដតខោខំជាេាេភាព្ គ្.ខ្ប ឲ្យបសប្មើការង្ករសៅគណៈក្មមការសរៀបចំការ
សបាោះសឆេ តក្េុខរាជ្ធានី សខ្តតទាខំ២៥ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ឆេ ២ំ០១៧ 
ភាគសប្ចើនជាម្នតីចេ់ដែ ក្ំពុ្ខ នខិធាល បប់សប្មើការង្ករសៅ  ្.ខ្ប និខ គ្.ខ្ប េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត
ក្នលខមក្។  ទធ្  ្លូវការក្ប៏ានបង្កា ញថា ប្បធាន  ្.ខ្ប បចចុបបនេជាបជ់ាប្បធាន គ្.ខ្ប ានចនំួន២៣
របូ ដែ រមួានក្េុខសខ្តតបនាទ យានជ្យ័ សខ្តតបាតែ់ំបខ សខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ សខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ សខ្តតក្ំព្ខ់្ ំ សខ្តតក្ំព្ត 
សខ្តតក្ណាដ   សខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតប្ក្សចោះ សខ្តតមណឌ  គីរ ី សខ្តតប្ព្ោះវហិារ សខ្តតលប្ព្ដវខ សខ្តតសពា្ិ៍ោត ់ សខ្តត 
រតនគីរ ី សខ្តតសេៀមរាប សខ្តតប្ព្ោះេីហនុ សខ្តតេទឹខដប្តខ សខ្តតោវ យសរៀខ សខ្តតោដក្វ សខ្តតដក្ប សខ្តតលប  ិន 
សខ្តតឧតតរានជ្យ័ និខសខ្តតតបូខ មុ ំ។ 

ជុ្ំវញិការដ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់សបក្េជ្ន អេក្េសខេតការណ៍បានរក្ស ើញថា មនិានកា ំបាក្ ឬឧបេគគ
េប្ាបស់បក្េជ្នក្េុខការដ្ឋក្ព់ាក្យសនាោះសទ សហើយការេំរាខំយក្សបក្េជ្ន គឺដ្ែក្ស ើបទព្ិសោ្ន ៍ ចំសណោះែខឹ 
និខជ្ំនាញរបេ់សបក្េជ្ន សហើយានការស្វើសតេត ោមរយៈការប្ប ខ និខការសតេតសដ្ឋយផ្លទ  ់ប្តឹមប្តូវបទ
បញ្ជា  នខិោមសេចក្ដីដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប។  

ជាមយួោេ សនោះដែរ សបក្េជ្នដែ បានដ្ឋក្ព់ាក្យប្បក្ួតប្បដជ្ខមយួចំននួ្ំ និខតណំាខគណបក្ស
នសយាបាយមយួចនំួនបានបសញ្ចញទេសនៈថា ការសប្ជ្ើេសរ ើេេាេភាព្ គ្ .ខ្ប ប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយប្តឹមប្តូវ 
សហើយការសប្ជ្ើេសរ ើេសដ្ឋយដ្ែក្ស ើេមតថភាព្។  ខ្ណៈដែ សបក្េជ្នមយួចំនួនតូច និខតំណាខគណបក្ស

នសយាបាយខ្លោះបង្កា ញទេសនៈថា ការសប្ជ្ើេសរ ើេហាក្ា់នការប្បកានប់ក្សព្ួក្ សដ្ឋយភាគសប្ចើនសប្ជ្ើេសរ ើេដត
អេក្ចេ់ និខាននិនាេ ការោបំ្ទគណបក្សកានអ់ណំាច។ ព្ួក្សគក្យ៏ ់ស ើញថា គណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេស្វើ
ការហាក្ម់និេូវានតាល ភាព្ សហើយែំសណើ រការសប្ជ្ើេសរ ើេក្ម៏និេូវានភាព្ទូ ំទូោយដែរ។  

ការេសខេតស ើញថា ានការបដនថមព្ិនទុេប្ាបស់បក្េជ្នដែ ានបទព្ិសោ្នស៍ ើការប្គបប់្គខ នខិ
ចតដ់ចខការសបាោះសឆេ ត។ ចណុំចសនោះបានស្វើឲ្យអេក្ថ្មីដែ មនិានបទព្ិសោ្នក៍ារង្ករសបាោះសឆេ តមនិានឱ្
កាេជាបជ់ា គ្.ខ្ប។ អេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ ក្ព៏្និិតយស ើញថា សបក្េជ្នខ្លោះដែ េប្ាខំយក្ ហាក្់
មនិប្គប ់ក្េខ្ណឌ ដែ បានក្ំណតស់ដ្ឋយ គ.ជ្.ប។ 

គណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេមយួចំនួន បានស ើក្ស ើខព្ីការ ំបាក្ខ្លោះៗែូចជា មនិេូវានសបក្េជ្ន
ដែ ានេមតថភាព្ដ្ឋក្ព់ាក្យ និខសព្ សវោលនការសប្ជ្ើេសរ ើេានរយៈសព្ ខ្លី។ ទនទឹមោេ សនោះ គណៈក្មម
ការសប្ជ្ើេសរ ើេមយួចំនួនមនិបានេហការ្ដ ់ព្ត័ា៌នែ ់អេក្េសខេតការណ៍របេ់ខុ្មដ្ហវ សទ។ 

ការេសខេតក្រ៏ក្ស ើញថា េាេភាព្ គ្.ខ្ប ភាគសប្ចើនស ើេ បជ់ាបុរេដែ ក្េុខចំសណាម
េាេភាព្ គ្.ខ្ប េរបុចនំួន១៧៥របូ គឺាន្េតីដតចនំួន១៤របូប ុសណាណ ោះ។ 
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សដ្ឋយដ ក្ ការសប្ជ្ើេសរ ើេម្នតីជាបក់្ិចចេនារយៈសព្ ខ្លបីសប្មើការសៅ គ្.ខ្ប អេក្េសខេតការណ៍    
ខុ្មដ្ហវ បានរក្ស ើញថា យា ខសហាចណាេ់ានព្ីរសខ្តត (សខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ និខសខ្តតបនាទ យានជ្យ័) ាន
ក្រណីម្នតីជាបក់្ិចចេនារយៈសព្ ខ្លី ជាបោ់ចញ់ាតិសៅក្េុខគណៈក្មមការដតមយួ។ 

៨.១.៣ ការវាយតលមលស ើ ទធ្  លនការេសខេតរបេ់ខុ្មដ្ហវ  

 ្លខោមរយៈលនការេសខេត សយើខអាចវាយតលមលបានថាែំសណើ រការសប្ជ្ើេសរ ើេេាេភាព្ គ្.ខ្ប 
ាន ក្េណៈ ែប្បសេើរជាខការសប្ជ្ើេសរ ើេក្េុខការសបាោះសឆេ តក្នលខមក្។ គណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេបានអនុវតត
ោម ក្េខ្ណឌ ដែ ក្ណំតស់ដ្ឋយបទបញ្ជា សហើយការស្វើសតេតប្ប ខនិខេាា េនប៍្គបស់បក្េជ្នេប្ាខំយក្។ 

 ប ុដនតទនទឹមនឹខសនោះ ការេសខេតក្រ៏ក្ស ើញនូវចំណុចខ្វោះខាតមយួចំននួែូចជា អេក្ទទ ួព្ត័ា៌នព្ីការ
្សព្វ្ាយែំណឹខសប្ជ្ើេសរ ើេសៅានក្ប្មតិ សប្ពាោះការ្សព្វ្ាយមនិបានទូ ំទូោយ ឱ្កាេទទួ បាន
ការង្ករតិចតួចេប្ាបស់បក្េជ្នថ្មី សប្ពាោះអេក្ជាបភ់ាគសប្ចើន គឺអេក្ចេ់ ព្ិសេេតំដណខប្បធាន ក្ប្មតិលនការ
ចូ រមួព្ីសបក្េជ្នជា្េតី និខការសៅមនិទានស់ជ្ឿទុក្ចិតតអពំ្ីតាល ភាព្របេ់គណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេព្ីភាគីពាក្់
ព្ន័ធជាសែើម។ 

៨.២ ការសប្ជ្ើេសរ ើេគណក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចកំារសបាោះសឆេ ត(គ .េប) 

 េប្ាបក់ារសប្ជ្ើេសរ ើេគណៈក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ .េប) វញិ គ.ជ្.ប បាន
ប្បកាេសប្ជ្ើេសរ ើេចំនួន ៨.២៣០របូ និខជ្នំួយការ គ .េប ចនំួន ៣៣របូ (េប្ាប ំុ់ េង្កេ តម់យួចំនួន) 
ជាម្នតីជាបក់្ិចចេនារយៈសព្ ខ្លី សែើមបបីសប្មើការង្ករសបាោះសឆេ តសៅោម គ .េប។ 

 ការវាយតលមលស ើក្ប្ក្បខ្ណឌ ចាបស់ ើញថា ាន ក្េណៈ ែប្បសេើរជាខប្ក្បខ្ណឌ ចាបក់្នលខមក្ 
ែូចនឹខការសប្ជ្ើេសរ ើេេាេភាព្ គ្.ខ្ប ដែរ។ 

 ចំសពាោះែំសណើ រការលនការសប្ជ្ើេសរ ើេ អេក្េសខេតការណ៍របេ់ខុ្មដ្ហវ  បានរក្ស ើញនូវចំណុច
វជិ្ាាន និខចណុំចអវជិ្ាានមយួចំនួនែូចជាៈ 

- ានបសខេើតគណៈក្មមការ និខអនុគណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេដែ ានេាេភាព្ចូ រមួប្េប
ោមបទបញ្ជា ល្ទក្េុខ និខសេចក្តីេសប្មចរបេ់ គ.ជ្.ប។ 

- គណៈក្មមការ និខអនុគណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេបានអនុវតតោមជ្ំហានលនការសប្ជ្ើេសរ ើេ។ 
- ានចុោះព្និិតយែំសណើ រការសប្ជ្ើេរបេ់គណៈក្មមការ និខអនុគណៈក្មមការព្ីេាជ្កិ្ គ.ជ្.ប និខ

ម្នតីជានខ់្ពេ់របេ់ គ.ជ្.ប។ 
- ការ្សព្វ្ាយអពំ្ីែណឹំខសប្ជ្ើេសរ ើេមនិេូវទូ ំទូោយ (ភាគសប្ចើន គឺោមរយៈការបទិ្ាយ) 

ដែ ោធារណៈទូសៅមនិេូវទទួ បានព្ត័ា៌ន។ អេក្ទទួ ព្ត័ា៌នភាគសប្ចើនគឺអេក្ចេ់ និខ
ជាម្នតីរាជ្ការ សហើយទទួ ព្ត័ា៌នោមរយៈដខ្សរបសណាដ យរបេ់ខ្លួន។ 
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- សបក្េជ្នដ្ឋក្ព់ាក្យ និខេប្ាខំយក្ានចនំួនតចិសៅោមគណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេមយួចំនួន។ 
ការសប្ជ្ើេសរ ើេសៅ ំុ េង្កេ តខ់្លោះ សបក្េជ្នដ្ឋក្ព់ាក្យានដត៥របូសហើយសប្ជ្ើេយក្ទាខំអេ់ដតមដ
ខ។ 

- ការសប្ជ្ើេសរ ើេហាក្ា់នការប្បកានប់ក្សព្ួក្ សដ្ឋយភាគសប្ចើនសប្ជ្ើេសរ ើេដតអេក្ចេ់ (ប្បាណ
៧០%) និខាននិនាេ ការោបំ្ទគណបក្សកានអ់ំណាច។ 

- គណៈក្មមការ និខអនុគណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេមយួចំនួនមនិបាន្ដ ់ក្ិចចេហការក្េុខការ្ដ ់
ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខនខឹការសប្ជ្ើេសរ ើេែ ់អេក្េសខេតការណ៍។ 

- ានការសប្ជ្ើេសរ ើេយក្សបក្េជ្នជាបស់ៅបំសរ ើការង្ករខុ្េព្ីមុខ្តំដណខ ដែ សបក្េជ្នសនាោះបាន
ដ្ឋក្ ់ និខានការោក្េួរព្ីអាជាា ្រប្េុក្ចំសពាោះសបក្េជ្នដែ េំរាខំយក្សៅេាា េនអ៍ំព្ីការ
ោបំ្ទ និខនិនាេ ការនសយាបាយ (ក្រណីទាខំសនោះសក្ើតានស ើខសៅសខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ)។ 

- ានការេសប្មចដតខោខំជាេាជ្ិក្ គ /េប ជាោចញ់ាតិ បខបែូនបសខេើត  ឬឳពុ្ក្ ឬាត យ 
ឬកូ្ន ឬបតី ឬប្បព្នធសៅក្េុខគណៈក្មមការដតមយួ។ 

- យា ខសហាចណាេ់ក្ា៏នការបដឹខជ្ំទាេ់សៅនឹខ ទធ្ ក្ដំណរបេ់សបក្េជ្ន១ក្រណីសៅសខ្តត
ប្ព្ោះវហិារ។ 

- ការសប្ជ្ើេសរ ើេហាក្ា់នរយៈសព្ ខ្ចី សប្ពាោះថា សបក្េជ្នដែ ប្តូវបានសប្ជ្ើេសរ ើេយក្ ប្តូវបាន
សៅចូ រមួវគគបណដុ ោះបណាដ  ព្ី គ្/ខ្ប សៅមនុការប្បកាេ ទធ្ សប្ជ្ើេសរ ើេជា្លូវការ និខ
ទទួ បានការដតខោខំព្ី គ.ជ្.ប។ 

៨.៣ ការសប្ជ្ើេសរ ើេគណៈក្មមការការយិា ័យសបាោះសឆេ ត នខិរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត (គក្ប/គក្រ) 

ែំសណើ រការសប្ជ្ើេសរ ើេម្នតី គក្ប/គក្រ មនិានភាព្ខុ្េដបលក្ោេ ព្ីែំសណើ រការសប្ជ្ើេ គ្/ខ្ប នខិ 
គ /េប សទ។ ការេសខេតបានរក្ស ើញថា ែំសណើ រការសប្ជ្ើេសរ ើេ ាន ក្េណៈ ែប្បសេើរជាខការសប្ជ្ើេ
សរ ើេក្េុខការសបាោះសឆេ តក្នលខមក្។ គណៈក្មមការសប្ជ្ើេសរ ើេបានអនុវតតោម ក្េខ្ណឌ ដែ ក្ំណតស់ដ្ឋយសេច
ក្តីដណនា ំបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីរបេ់ គ.ជ្.ប។ ការសប្ជ្ើេសរ ើេានការសបើក្ចំហ  សហើយសបក្េជ្នប្តូវ្លខកាតក់ារ
ស្វើសតេតប្ប ខ និខការេាា េន។៍  

ប ុដនតទនទឹមនឹខសនោះ ការេសខេតក្រ៏ក្ស ើញនូវចំណុចខ្វោះខាតមយួចំននួែូចជា អេក្ទទ ួព្ត័ា៌នព្ីការ
្សព្វ្ាយែំណឹខសប្ជ្ើេសរ ើេសៅានក្ប្មតិ សប្ពាោះការ្សព្វ្ាយមនិបានទូ ំទូោយ និខមនិេូវាន
សបក្េជ្នដ្ឋក្ព់ាក្យសៅោមការយិា ័យក្េុខ ំុ េង្កេ តម់យួចំនួន ក្េុខសខ្តតមណឌ  គីរ ីសខ្តតរតនគីរ ីសខ្តតលប  ិន 
សខ្តតប្ព្ោះវហិារ និខសខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ។ ជាមយួោេ សនោះ អេក្ជាបប់សប្មើការង្ករភាគសប្ចើន គឺអេក្ចេ់ ព្ិសេេ
តំដណខប្បធាន គក្ប/គក្រ សហើយជាម្នតីរាជ្ការ ដែ ានការេខសយ័ព្ីទំនាក្ទ់ខជាមយួអាជាា ្រ និខគណ
បក្សកានអ់ណំាច។ មា ខវញិសទៀត ក្ា៏នមនទឹ េខសយ័អំព្ីភាគីពាក្ព់្ន័ធស ើតាល ភាព្ក្េុខការេំរាខំយក្
សបក្េជ្នេប្ាបក់ារប្ប ខ និខេាា េន៍្ ខដែរ។ 
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៩. ការគ្គប់គ្គងការយបាោះយនន ត 
៩.១ ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត 

សប្កាយការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតអាណតតទិ៥ី ឆេ ២ំ០១៣ ោថ បន័គណៈក្ាម ្ិការជាតិ
សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត(គ.ជ្.ប) ប្តូវបានដក្ទប្មខស់ ើខវញិ ជាព្ិសេេការសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី សប្កាម
ក្ិចចប្ព្មសប្ព្ៀខលនគណបក្សនសយាបាយដែ ានអាេនៈក្េុខរែាេភាសៅលថ្ៃទី២២ ដខ្ក្ក្េដ្ឋ ឆេ ២ំ០១៤។ ឆេ ំ
២០១៦ គ.ជ្.ប បានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្ម ីសដ្ឋយស្វើការបា នោ់ម នអេក្ានេិទធចុិោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តប្បាណ
ចំនួន ៩,៦៦៤,២១៦នាក្ ់ សដ្ឋយបានចុោះស ម្ ោះបានចនំនួ ៧,៨៦៥,០៣៣នាក្ ់ សេមើនឹខ ៨១.៣៨%។ តួ
ស ខ្ក្េុខការបា នោ់ម នសនោះ គឺានចំននួប្បហាក្ប់្បដហ តួស ខ្បា នោ់ម នក្េុខឆេ ២ំ០១៣ ដែ ានចនំនួ 
៩,៦៧៥,៤៥៣នាក្។់ សទាោះបីយា ខណា មនិានសេចក្តរីាយការណ៍ណាមយួដែ បង្កា ញ និខព្នយ ់ព្ីតួ
ស ខ្ គ.ជ្.ប ដែ ានចំនួនប្បហាក្ប់្បដហ ោេ សនោះសទ។ ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី ប្តវូបានសរៀបចំចុោះសដ្ឋយ
សប្បើប្បាេ់កុ្ំព្យូទរ័ដែ ានថ្តរបូថ្ត នខិាន្តតិោេ មសមលែ ជាមយួ ័ក្េខ្ណ័ឌ ឯក្ោរជាសោ  គឺសប្បើប្បាេ់
អតតេញ្ជញ ណបណណ េញ្ជា តិដខ្មរ(អ.ខ្) ឬឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណេប្ាបក់ារចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត(ឯ.អ)។ 
ក្េុខការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្ម ី ការដក្ទប្មខថ់្មីមនិប្តូវបានសប្បើប្បាេ់េាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ ឬសេមៀន ំុ
េង្កេ តជ់ាអេក្ទទួ ខុ្េប្តូវសនាោះសទ គឺ គ.ជ្.ប ជាអេក្ទទួ ខុ្េប្តូវ សដ្ឋយានប្ក្ុមការង្ករេប្ាបចុ់ោះ
ស ម្ ោះ ៣នាក្ ់នខិចំននួសប្ចើនោម ំុេង្កេ ត ់ដែ ានេថិតិប្បជាព្ រែាប្គបអ់ាយុតចិ ឬសប្ចើន។ ប្ក្ុមការង្ករ
ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត បានសរៀបចំចុោះសៅក្េុខ ំុេង្កេ តច់នំួន ១៦៣៣ ដែ ប្តូវសប្បើប្បាេ់េំភារៈេប្ាបចុ់ោះ
ស ម្ ោះចំនួន ២៤០០េប្ាប1់21 ជាមយួថ្វកិាចំណាយេប្ាបចុ់ោះស ម្ ោះអេ់ចនំួន ២៣ោនែុោល រអាសមរ ិ
ក្។ 

សៅក្េុខែំសណើ រការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦សនោះ ានភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយចំនួន៩ 
និខអេក្េសខេតការណ៍មក្ព្ី េាគម អខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  ចំនួន៧ ដែ បានចូ រមួេសខេត។ ក្េុខ
ែំសណើ រការេសខេតការណ៍ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ានភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយចនំនួ២ គគឺណបក្សប្បជា
ជ្នក្មពុជា នខិគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បានដ្ឋក្ភ់ាេ ក្ង់្ករប្គប ំុ់ េង្កេ ត។់ ក្េុខចំសណាមអេក្េសខេតការណ៍ 
របេ់េាគម នខិអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  ខុ្មដ្ហវ េហការជាមយួេមពន័ធក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះសឆេ ត បាន
ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចំននួ៩៤៧នាក្ ់សៅក្េុខ ំុេង្កេ តច់ំនួន៩៤៧ ្ខដែរ។  

ោមរយៈរបាយការណ៍េវនក្មមបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៦ ខុ្មដ្ហវ បានស្វើការេនេិដ្ឋា នថា 
បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦ សប្បើប្បាេ់ក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តអ់ាណតតិទ៤ី 
ឆេ ២ំ០១៧ ស ើញថា ានភាព្ប្តឹមប្តូវ នខិានគុណភាព្ខ្ពេ់ សបើសប្បៀបស្ៀបជាមយួបញ្ា ីស ម្ ោះមនុឆេ ំ

                                                      

121 Each set contains a computer, fingerprint scanner, camera, battery backup/power bank, and a modem. 
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២០១៥។ ការរក្ស ើញរបេ់េវនក្មមបានបង្កា ញសទៀតថា ៨៩.៣ភាគរយ លនអេក្ានេិទធិចុោះស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ តដែ ានវតតានសៅក្េុខប្បសទេបានចុោះស ម្ ោះ និខានស ម្ ោះសៅក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ ភារយលន
ចំនួនអេក្ចុោះស ម្ ោះរបេ់ គ.ជ្.ប ាន ៨១.៣៨ភាគរយខុ្េព្ីភាគរយដែ ខុ្មដ្ហវ បានរក្ស ើញ សប្ពាោះ
សដ្ឋយោរការេិក្ាគិតព្ចីនំួនអេក្ានវតតានសៅក្េុខប្េុក្។ សនោះបង្កា ញថា គ.ជ្.ប ប្តូវដតយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់
ជាមយួប្បជាព្ រែាដែ ស្វើចំណាក្ប្េុក្សៅឯសប្ៅប្បសទេបដនថមសទៀត សែើមបឱី្យព្ួក្ោតា់ន ទធភាព្បាន
ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។  

ការេិក្ាបានបដនថមសទៀតថា ប្បជាព្ រែាដែ ានស ម្ ោះសៅក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦ ាន
ចំនួន៩៨ភាគរយ បានរក្ស ើញវតតានោមអាេយដ្ឋា ន ស ម្ ោះ និខស្ទៀតផ្លទ តរ់បូថ្តថា ប្តឹមប្តូវ។ រឯី ២
ភាគរយ គឺមនិានប្បជាព្ រែា ឬអាជាា ្រណាាេ ក្អ់ាចបញ្ជា ក្ប់ានថា ោតរ់េ់សៅទីក្ដនលខែូចក្េុខ
អាេយដ្ឋា នក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះ ឬមក្ព្ណីាសនាោះសទ។ 

សទាោះបីបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តានភាព្ ែប្បសេើរ ក្ប៏ ុដនតសៅក្េុខែំសណើ រការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ខុ្ម
ដ្ហវ បានរក្ស ើញថា ានភាព្មនិប្បប្ក្តមីយួចំននួដែ បានសក្ើតស ើខ ែូចជាការ្តិតោេ មសមលែមនិប្តមឹ
ប្តូវ អេក្ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តមនិបានទទួ បង្កេ នល់ែលនការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ការបញ្ចូ  ទិនេនយ័ខុ្េ 
ព្ិសេេបញ្ជា រអាក្រ់អ ួក្េុខការបញ្ាូ នទិនេនយ័ព្ីនាយក្ដ្ឋា នប្គបប់្គខទនិេនយ័អេក្សបាោះសឆេ ត និខបញ្ា ីស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ ត។  

សដ្ឋយយ ់ស ើញព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីអំព្បីញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត អនុោេនរ៍បេ់េខគមេីុវ ិ និខ
គណបក្សនសយាបាយមយួចនំួន ដែ សេេើេំុ គ.ជ្.ប ស្វើការបិទ្ាយសៅោមភមូមិុនការសបាោះសឆេ ត។ ការបិទ
្ាយសនោះ គឺបានជ្ួយ ឲ្យអេក្សបាោះសឆេ តានសព្ សវោសប្ចើនក្េុខការព្ិនតិយស ម្ ោះរបេ់ខ្លួន ដែ ជ្ួយ េប្មួ 
ែ ់អេក្សបាោះសឆេ ត ក្ែូ៏ចជាម្នតីការយិា ័យសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។ ប ុដនតគណៈក្ាម ្កិារជាតិសរៀបចំការសបាោះ
សឆេ ត (គ.ជ្.ប) បានស្វើដក្េប្មួ នីតិវ ិ្ ីក្េុខការបិទ្ាយបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត សដ្ឋយបានស្វើការបិទ្ាយបញ្ា ីសនោះ
ជាោធារណៈរយៈសព្ ែបល់ថ្ៃ (ចបព់្ីលថ្ៃទី៣ ដខ្មក្រា ែ ់លថ្ៃទី១៧ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧) សៅោោ ំុ/
េង្កេ ត។់ សទាោះជាយា ខសនោះក្តី ការេសខេតស ើញថា ការបិទ្ាយសៅោោ ំុេង្កេ ត ់ ហាក្ម់និេូវាន
ប្បេិទធិភាព្សទ សប្ពាោះថា ានអេក្សបាោះសឆេ តតចិតួច(ប្បដហ ៣០ភាគរយ) បានសៅព្ិនិតយស ម្ ោះរបេ់ខ្លួន។ 
មូ សហតុចំបខៗ លនការមនិេូវចបអ់ារមមណ៍សៅព្និតិយស ម្ ោះរបេ់អេក្សបាោះសឆេ តរមួានែូចជា ការ
្សព្វ្ាយមនិបានទូ ំទូោយ ដែ ស្វើឲ្យប្បជាព្ រែាភាគសប្ចើនមនិបានចបអ់ារមមណ៍ និខមនិបានទទួ 
ព្ត័ា៌ន។ 

ជុ្ំវញិបញ្ា ីសបាោះសឆេ តសនោះដែរ ការេសខេតស ើញថា ការដ្ឋក្ប់សង្កា ោះសៅសគហទំព្រ័ គ.ជ្.ប ដែ ានអា
េ័យដ្ឋា ន www.voterlist.org.kh គឺបានជ្ួយ េប្មួ សប្ចើនែ ់អេក្សបាោះសឆេ ត ដែ ាន ទធភាព្សប្បើប្បាេ់
អុិន្ឺដណតក្េុខការដេវខរក្ស ម្ ោះរបេ់ខ្លួន និខប្ក្មុខ្លួនដែ វាានភាព្ឆបរ់ហ័េ និខង្កយប្េួ  សដ្ឋយ
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មនិចបំាចស់្វើែំសណើ រសៅព្ិនតិយសៅោោ ំុ/េង្កេ ត។់ ក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ សគហទំព្រ័េំរាបដ់េវខ
រក្ស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីមនិប្តូវបានបិទែូចការសបាោះសឆេ ត ឆេ ២ំ០១៣ សនាោះសទ។ 

៩.១.១ បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្ម ីនខិការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត 

ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះថ្មីឆេ ២ំ០១៦ ប្តូវបានស្វើស ើខចបោ់ខំព្ីលថ្ៃទី១ ដខ្
ក្ញ្ជញ  ែ ់លថ្ៃទ៣ី០ ដខ្វចិឆិកា ឆេ ២ំ០១៦។  

គ.ជ្.ប បានសរៀបចំប្ក្ុមការង្ករចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ដែ េថិតសប្កាមការជ្ួយ េប្មបេប្មួ របេ់
ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត។់ គ.ជ្.ប បានសរៀបចំប្ក្ុមចុោះស ម្ ោះសៅក្េុខ ំុ េង្កេ តច់ំននួ ១,៦៣៣ប្ក្ុម (មយួ ំុ 
េង្កេ ត ់គឺមយួប្ក្មុ) ដែ ប្ក្មុនិមយួៗ ានេាជ្កិ្ចំននួ៣នាក្ ់នខិស ើេព្ីសនោះោមចំនួនអេក្ានេិទធិចុោះ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ តតិច ឬសប្ចើន។ គ.ជ្.ប បានស្វើការបា នប់្បាណប្បជាព្ រែាដែ ានេិទធិចុោះស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១៦សនោះ ចំននួប្បាណ ៩,៦៦៤,២១៦នាក្។់ គ.ជ្.ប បាន្ត ់េុព្ ភាព្បញ្ា ីសបាោះសឆេ តថ្មី
ជា្លូវការសៅលថ្ៃទ១ី២ ដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៦ សដ្ឋយានអេក្សបាោះសឆេ តចំនួន ៧,៨៦៥,០៣៣នាក្ ់ដែ បានចុោះ
ស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ើការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ចំននួ ២២,១៤៨។ ការបា នប់្បាណអេក្ានេិទធិចុោះស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ តសនោះ ប្តូវបាន គ.ជ្.ប ទាល ក្ច់ំននួ ៩,៦៧៥,៤៥៣នាក្(់បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ េប្ាបក់ារ
សបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣) មក្ប្តមឹ ៩,៦៦៤,២១៦នាក្ ់េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧។ 

ោរាខទ១ី១ អេក្បានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត នខិអេក្បានសបាោះសឆេ តក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ១ំ៩៩៣ ែ ់ ២០១៧ 

ឆេ សំបាោះសឆេ ត 
អេក្បានចុោះស ម្ ោះសបាោះ

សឆេ ត 
អេក្បានសបាោះសឆេ ត 

អេក្បានសបាោះសឆេ តស្ៀបអេក្បាន
ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត 

1993 4,764,430 4,267,192 89.56% 

1998 5,395,595 5,057,830 93.74% 

2003 6,341,834 5,277,494 83.22% 

2008 8,125,529 6,110,828 75.21% 

2012 9,203, 493 5,993,992 65.13% 

2013 9,675,453 6,735,244 69.61% 

2017 7,865,033 7,107,395 90.37% 

 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

95 | ទុំព័រ 

របូភាព្ទ១ី៤ ភាគរយលនអេក្សចញសៅសបាោះសឆេ តស្ៀបជាមយួអេក្បានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត 

 

េវនក្មមបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តមយួប្តូវបានស្វើស ើខសដ្ឋយអខគការខុ្មដ្ហវ  និខបានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយ
អេក្េសខេតការណ៍ចំនួន២៥២នាក្ ់ សែើមបចុីោះេាា េនប៍្បជាព្ រែាចំនួន៥៣៨០នាក្(់វ ិ្ ីោ្េតព្ីមនុេសសៅ
បញ្ា ីចំនួន២៦៩០នាក្ ់ នខិព្បីញ្ា ីសៅមនុេសចំននួ២៦៩០នាក្)់ ក្េុខការយិា ័យចនំួន៥៣៨ ប្តូវជា ៥១៤
ភូម ិ (វ ិ្ ីោ្េតនមិយួៗ ាន២៦៩ការយិា ័យ) ដែ ប្គបែណត បក់្េុខ ំុ េង្កេ តច់នំួន២៥២ ក្េុខ២៥រាជ្
ធានី សខ្តត។  

ជា ទធ្ បានរក្ស ើញថា ប្បជាព្ រែាចំនួន៨៩.៣ភាគរយលនប្បជាព្ រែាដែ ានេិទធិសបាោះ
សឆេ ត និខានវតតានក្េុខប្បសទេានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦ ជាមយួ ទធ្ ដែ 
បានប្បកាេជា្លូវការសដ្ឋយ គ.ជ្.ប គឺ ៨១.៣៨ភាគរយ។ េវនក្មមសនោះបានបង្កា ញសទៀតថា ៩៨ភាគរយលន
ស ម្ ោះដែ ានសៅក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មីប្តូវបានស្ទៀខផ្លទ ត ់ នខិរក្ស ើញ។ ម ាខសទៀត គុណភាព្លន
បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត បង្កា ញសទៀតថា ៩៣.៧ភាគរយ ានទិនេនយ័លថ្ៃដខ្ឆេ កំ្ំសណើ ត សភទ ស ម្ ោះ ែូចោេ ។ 
សទាោះបីយា ខណា ៦.៣ភាគរយ ដែ ានទិនេនយ័ខុ្េោេ ប្តខច់ំណុចខ្លោះសនាោះ វាមនិបណាត  ឱ្យបាតប់ខេិ់ទធិ
សនាោះសទ សប្ពាោះគ.ជ្.ប និខ សចញសោ ការបដនថមសទៀតក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។ 

ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦ បានបង្កា ញព្ីភាព្ ែប្បសេើរលនគុណភាព្បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត 
ដែ អាចធានាការបាតប់ខេិ់ទធិប្បជាព្ រែា ការបាតស់ ម្ ោះ ស ម្ ោះេទួនជាសែើម ដែ ខុ្េព្ីបញ្ា ីស ម្ ោះកា 
ព្ីមុន។ សទាោះជាយា ខសនោះ ភាព្មនិប្បប្ក្តតីិចតចួប្តូវបានរក្ស ើញ្ខដែរ គឺការបញ្ាូ នស ម្ ោះយឺត ឬការបាត់
ស ម្ ោះមយួចំននួដែ មនិទានប់ញ្ាូ នែ ់នាយក្ដ្ឋា នប្គបប់្គខទិនេនយ័អេក្សបាោះសឆេ ត និខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ ត សព្ សចញបញ្ា ីស ម្ ោះែំបូខ។ ជាមយួក្រណីបញ្ាូ នស ម្ ោះយឺតចនំួន២៣១៨ស ម្ ោះ គ.ជ្.ប បានបញ្ជា ក្់
ថា គឺបណាត  មក្ព្ីក្ហុំេម្នតីការកុី្ំព្យូទរ័មយួដ្េក្ ដែ ស្វើការានចសនាល ោះប្បសហាខ ប្ព្មទាខំចំសណោះែឹខ
ានក្ប្មតិ នខិមយួដ្េក្សទៀត គឺបណាត  មក្ព្ីសេវាអុីន្ឺណិត។ រឯីក្រណីបាតស់ ម្ ោះវញិ ក្ប៏ណាត  មក្ព្ី
ប្ក្ុមចុោះស ម្ ោះមនិបានស្ាើឱ្យប្តឹមប្តូវោមការដណនា ំ ែូចជាសៅខាខសខ្តតតបូខ មុ ំ និខសខ្តតបនាទ យានជ្យ័ 

89.56%
93.74%

83.22%
75.21%

65.13%
69.61%

90.37%

១៩៩៣ ១៩៩៨ ២០០៣ ២០០៨ ២០១២ ២០១៣ ២០១៧

ភាគរយប្រជាពលរដ្ឋបានបបាោះបនោ តប ៀបអ្ោកបានច ោះប ម្ ោះ
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ដែ បានបតឹខសដ្ឋយគណបក្សនយបាយ និខប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត។់ ក្រណីបាតស់ ម្ ោះសនោះ គ.ជ្.ប ក្ម៏និទាន់
ែឹខចាេ់ថា សតើានបាតប់ខស់ៅក្ដនលខណាសទៀតដែរ សប្ពាោះថា គ.ជ្.ប មនិទទួ ខុ្េប្តូវចំសពាោះស ម្ ោះដែ 
បាត ់ ជាមយួប្បជាព្ រែាដែ មនិបានមក្បតឹខតវា  ក្េុខអ ុំខសព្ បិទបញ្ា ីស ម្ ោះខែបំូខសនាោះ។ បញ្ជា ដែ 
មនិអាចប្គបប់្គខបានព្ទីិនេនយ័ដែ បាតប់ខស់នោះ គឺបណាត  មក្ព្ីប្បព្ន័ធសរៀបចំប្តតួព្ិនិតយរបេ់នាយក្ដ្ឋា ន
ប្គបប់្គខទិនេនយ័អេក្សបាោះសឆេ ត នខិបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តមនិបានស្វើការស្ទៀខផ្លទ តច់នំនួទិនេនយ័ ដែ ស្ាើោម
រយៈសេវាអុីន្ឺណិត ជាមយួចំនួនតួស ខ្ដែ បានបូក្េរបុប្បចលំថ្ៃសដ្ឋយប្ក្ុមចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តជាមយួ
ោេ ។ ខុ្មដ្ហវ ក្ប៏ានរក្ស ើញានស ម្ ោះេទួនមយួចំនួន ក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត នខិបានដ្ឋក្ស់ ម្ ោះទាខំ
សនាោះសៅ គ.ជ្.ប សែើមបពី្ិនិតយបដនថម។ ទាក្ទ់ខបញ្ជា សនោះ នាយក្ដ្ឋា នប្គបប់្គខទិនេនយ័អេក្សបាោះសឆេ ត និខបញ្ា ី
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ក្ប៏ានបង្កា ញព្ីបញ្ជា ទាក្ទ់ខស ម្ ោះេទួន និខភាព្មនិប្បប្ក្តីលនទិនេនយ័្ខដែរ ដែ ាន
ចំនួន១៩,៣១២នាក្ ់ប្បដហ ៣ភាគរយលនទិនេនយ័េរបុ។ ការរក្ស ើញសនោះ គ.ជ្.ប បាន ុបស ម្ ោះសច 
ជាខ ៣ពានន់ាក្ ់ គឺសដ្ឋយោរស ម្ ោះទាខំសនាោះចុោះជាសប្ចើនក្ដនលខ និខានអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មររមួ
ទាខំទិនេនយ័ែូចោេ ្ខដែរ។ ោមព្តិប្បព្ន័ធទនិេនយ័ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត មនិប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចុោះស ម្ ោះ
េទួនស ើយ ការចុោះស ម្ ោះេទួនសនោះ គ.ជ្.ប បានបញ្ជា ក្ថ់ាបណាត  មក្ព្ីការចុោះស ម្ ោះោក្ បខ ការផ្លល េ់បតូរ
ទី ំសៅ ការស្ទរក្ដនលខចុោះស ម្ ោះ ព្ីរនាក្ស់ប្បើប្បាេ់អតតេញ្ជញ ណបណ័ណ ដតមយួ នខិមនុេសាេ ក្ស់ប្បើប្បាេ់ឯក្
ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណព្ីរ។ សទាោះបយីា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ គ.ជ្.ប បានេសប្មចចតិត ុបស ម្ ោះេទួនដែ បាន
បង្កា ញែូចក្រណីខាខស ើ នខិបញ្ចូ  ស ម្ ោះបដនថមចំសពាោះទិនេនយ័ដែ បាតប់ខក់្េុខប្បព្ន័ធទិនេនយ័ ដែ បាន
រក្ស ើញ នឹខដ្ឋក្ប់ញ្ចូ  សៅក្េុខបញ្ា ី្លូវការឆេ ២ំ០១៦ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧។ 

បដនថមស ើបញ្ជា ទាខំសនោះ ខុ្មដ្ហវ បានេសខេតស ើញសទៀតថា ប្ព្ោះេខឃសៅដតានបញ្ជា ប្បឈមក្េុខ
ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត្ខដែរ សប្ពាោះថាប្ព្ោះេខឃនិមនតមក្ចុោះស ម្ ោះចនំួនតចិតួចណាេ់ សបើសប្បៀបស្ៀប
ជាមយួចំនួនប្ព្ោះេខឃេរបុទូទាខំប្បសទេប្បដហ ចំនួន៥មុនឺអខគ (សយាខោមព្ត័ា៌នរបេ់វទិយុអាេីុសេរ ី
ប្ព្ោះេខឃដតជាខ៨ពាន៨់រយអខគបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តោម ំុេង្កេ ត)់។ បញ្ជា ចំសពាោះប្ព្េខឃ គឺខុ្មដ្ហវ
 េសខេតស ើញថា បណាត  មក្ព្ីការហាមប្បាមរបេ់ម្នតីេខឃជានខ់្ពេ់កា ព្ីលថ្ៃទី១៨ ដខ្្េូ ឆេ ២ំ០១៤ 
ដែ ហាមប្ព្ោះេខឃមនិឱ្យជាបព់ាក្ព់្ន័ធសរឿខនសយាបាយ ប្ព្មទាខំមនិទាន ុ់បសច េខឃប្បកាេសៅស ើ
យ។ មា ខសទៀត ប្ព្ោះេខឃប្ព្ោះអខគមនិានអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មរ ដែ ជាឯក្ោរចមបខបសប្មើឱ្យការ
ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខមនិប្តូវបានសចញសដ្ឋយប្ក្េួខមហាល្ទ ជាព្ិសេេព្ិបាក្ក្េុខការសៅបញ្ជា ក្ឯ់ក្ោរ
បញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណេប្ាបក់ារចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ដែ តប្មូវឱ្យានោក្ស ីនិខេំបុប្តក្ំសណើ ត។ 

េប្ាបក់ារយិា ័យចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ខុ្មដ្ហវ បានេសខេតស ើញថា ការយិា ័យមយួចំនួន
បានបសខេើតស ើខសប្បើប្បាេ់េប្ាបដ់តប ូ ិេ និខទាហាន ដែ អាចប្តូវបក្ប្ោយជាបញ្ជា ទាក្ទ់និ
នសយាបាយក្េុខ ំុេង្កេ តទ់ាខំសនាោះ ែូចជាការយិា ័យ១០២៦ ដែ ានសៅក្េុខទីោខំភូមោិល បសកាត ខ  ំុជ្ប ់
ប្េុក្តបូខ មុ ំ សខ្តតតបូខ មុ ំ ដែ សប្បើប្បាេ់េប្ាបដ់តការចុោះស ម្ ោះឲ្យដតទាហានចំនួន៣០០(បីរយ)នាក្ ់
សទាោះបីទីសនាោះានប្បជាព្ រែារេ់សៅជាមយួក្ស៏ដ្ឋយ។ បញ្ជា សនោះស្វើឲ្យានការជ្ដជ្ក្ោេ  រវាខប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ
េង្កេ តដ់ែ មក្ព្គីណបក្សប្បជាជ្ន នខិគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ រហូតានការតវា ោេ  សប្កាយមក្ក្ា៏នការ
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សបើក្ឲ្យប្បជាព្ រែាដែ រេ់សៅទីសនាោះចូ រមួចុោះស ម្ ោះជាមយួោេ វញិ។ គួរឲ្យក្តេ់ាគ  ់្ខដែរថា ភូមសិនោះ
កា ព្ីការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ គណបក្សប្បជាជ្នទទ ួបានេសមលខ៥១៦៣េសមលខ និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះ
ជាតិទទួ បាន៣១៦៦េសមលខ (េមរខសុ១ី៥៦៣េសមលខ និខេិទធិមនុេស១៦០៣េសមលខ)។ ដត ទធ្ ការ
សបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១៣ គគឺណបក្សប្បជាជ្នទទួ បាន៤១៨៤េសមលខ និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ 
បាន៥៤២២េសមលខ។  

ឧទាហរណ៍មយួសទៀត សៅក្េុខសខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ សៅភូមថិ្លុក្ឫេស ី  ំុសេែាី ានការយិា ័យស ខ្
០៧៨០ គឺប្តូវបានបំដបក្សចញព្ីការយិា ័យ០៦២៤ េំរាបទ់ាហាន និខប្ក្ុមប្គោួរ និខប្បជាព្ រែាាន
ចំនួនភាគតិច ដតសៅក្េុខ ំុសនោះានការយិា ័យជាសប្ចើនសទៀតមនិទានប់្គបច់នំួនអេក្ចុោះស ម្ ោះសៅស ើយសទ 
ែូចជាការយិា ័យស ខ្០៦១៦, ០៦១៧, ០៦១៤, ០៦១៥, ០៦២៥ និខ០៦២២ ដែ ានចាៃ យសប្កាម 
២គី ូដម ប្តព្ីបនាទ យ និខានប្បជាព្ រែាប្គបចុ់ោះស ម្ ោះមនិស ើេព្ី៤០០(បនួរយ)នាក្ ់ ក្េុខការយិា ័យនិ
មយួៗ។ ការសេេើេំុបសខេើតការយិា ័យសនោះ សប្កាមសហតុ្ ព្ីសេមៀន និខប្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុេង្កេ តប់្ោនដ់តបាន
បញ្ជា ក្ថ់ា ានទាហាន នខិប្ក្ុមប្គួោររបេ់ព្ួក្សគអាចចុោះស ម្ ោះសប្ចើន។ សបើសមើ នូវ ទធ្ ប្បក្ួតប្បដជ្ខ
ក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣ បង្កា ញថា េសមលខគណបក្សទាខំព្ីរ គឺគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា(ានេសមលខ 
១៨៣១េសមលខ) និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ(ទទួ បាន១៨៤០េសមលខ) ានេសមលខប្បសក្ៀក្ោេ ។   

សៅក្េុខសខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំសនោះែដែ ក្ា៏នការបសខេើតការយិា ័យថ្មីមយួសទៀតស ខ្០៧៨១ គឺជាការសេេើ
េំុរបេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ ដែ បានដ្ឋក្េំ់សណើ ោខំព្ីមុនការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តមក្សមល ោះ ដត គ.ជ្.ប មនិបាន្ត
 ់សអាយ  ុោះែ ់លថ្ៃទី១៤ ដខ្ក្ញ្ជញ  ឆេ ២ំ០១៦ សទើបានការអនុញ្ជញ តជា្លូវការសៅក្េុខកុ្ំព្យូទរ័។ ោមការ
បញ្ជា ក្ព់្ីសម ំុ ការបសខេើតការយិា ័យថ្មីសនោះ សដ្ឋយោរដតានភូមសិទើបបសខេើតថ្មី គឺភូមកិ្តុ អភវិឌ្ឍនស៍ៅដ្ឋច់
ឆៃ យព្ីភូមសិ្សខៗ និខការយិា ័យសបាោះសឆេ តចេ់ដែ េថិតសៅក្េុខ ំុោវ យជុ្ក្ប្បដហ ២៧គី ូដម ប្ត 
សហើយការយិា ័យសនោះសៅជាបត់ំបនដ់ែ ានក្ខក្ាល ខំរាជ្អាវុ្ ហតថ នខិប្ក្ុមប្គោួររេ់សៅ ដតសទាោះជា
យា ខណា ោមការេសខេតការយិា ័យថ្មីសនោះានប្បជាព្ រែាចំនួន១២៤នាក្ ់ នខិទាហានចនំួន៤២០នាក្ ់
(ោម ិខ្តិសេេើេំុរបេ់សម ំុក្េុខឧបេមពន័ធចណុំច១)។  ទធ្ លន ំុោវ យជុ្ក្សនោះ មនិខុ្េព្ី ទធ្ លន
 ំុសេែាីសនាោះសទ សបើសមើ  ទធ្ លនការប្បក្ួតប្បដជ្ខវញិេសខេតស ើញថា  ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តឆេ ំ
២០១៣  ទធ្  លនគណបក្សទាខំព្ីរ គឺប្បសក្ៀក្ប្បក្ិតោេ  សដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នទទួ បាន១៨៧២េ
សមលខ និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បាន២០១៤េសមលខ។ 

ជារមួសៅក្េុខែំសណើ រការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តសនោះ ខុ្មដ្ហវ បានេសខេត និខេសខេបការរក្ស ើញែូច
ខាខសប្កាម៖ 

១.  ទធ្ លនការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៦ បានចុោះស ម្ ោះប្បាណ៧.៨៦ោននាក្់
(៨១.៣៨%)ក្េុខចំសណាមអេក្ានេិទធិចុោះស ម្ ោះ ៩.៦ោននាក្ ់ដែ មនិបានសព្ញស ញ(េ
មពន័ធក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះសឆេ តយ ់ថាយា ខ តិចក្៩៏៥% លនអេក្ានេិទធិសបាោះសឆេ ត)។ អេក្
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ានេិទធិសបាោះសឆេ តសៅេ ់មយួចំនួន ក្ស៏ៅចខម់ក្ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត បនាទ បព់្ីការបិទការ
ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តសៅលថ្ៃទ៣ី០ ដខ្វចិឆិកា ឆេ ២ំ០១៦។ 

២. ែំសណើ រការសរៀបចំការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត បានប្បប្ព្តឹតសៅោមបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីលនការចុោះ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខដ្នការរបេ់ គ.ជ្.ប ដែ អាចទទ ួយក្បាន សបើសទាោះបីានភាព្មនិ
ប្បប្ក្តីខ្លោះ។ ការសប្ជ្ើេសរ ើេម្នតីចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ានការចូ រមួព្ីេាជ្ិក្ គ.ជ្.ប និខ
ការសបើក្ចំហ នខិតាល ភាព្ជាខការសប្ជ្ើេសរ ើេម្នតីព្ីមុន សហើយម្នតីទាខំសនាោះានការខ្ិតខ្ំ
បំសព្ញភារក្ិចច។ 

• ការបសខេើតការយិា ័យសបាោះសឆេ តភាគសប្ចើនាន ក្េណៈប្តឹមប្តូវសៅោមោថ នភាព្
ភូមោិ្េត ែខេីុ់សតប្បជាព្ រែាសៅោមភូម ំុិ េង្កេ ត ់ និខបទបញ្ជា នតីិវ ិ្ ីចុោះស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ ត ប ុដនតានការបសខេើតការយិា ័យ និខការសចញ ិខ្ិតបញ្ជា ក្ទ់ី ំសៅែ ់
នគរបា  និខសយា្ិន ដែ អាចប្តូវបក្ប្ោយជាបញ្ជា ទាក្ទ់និនសយាបាយសៅក្េុខ 
១៩ ំុ និខក្អ៏ាចប ោះពា ់ែ ់ភាព្េាៃ តល់នប្ក្ុមចុោះស ម្ ោះជាក្ខក្ាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  
ព្ិសេេសយាធា។ 

• ានការរារាខំ និខការមនិស ើក្ទឹក្ចតិតចំសពាោះការអបរ់ ំនិខការ្សព្វ្ាយព្ត័ា៌នការចុោះ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ តសដ្ឋយអាជាា ្រ។ 

• មនិានភាព្ប្បប្ក្តី្ៃន់្ ៃរ នខិបណតឹ ខសប្ចើនសៅក្េុខអំ ុខសព្ លនការេសខេតែំសណើ រការ
ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ដតក្េុខចសំណាមភាព្មនិប្បប្ក្តីេរបុចំនួន១៥,៥៤០ក្រណី (ចនំនួ
អេក្េសខេតការណ៍េរបុ៥៤៦នាក្ ់ មក្ព្ខុី្មដ្ហវ េហការជាមយួេមពន័ធក្ំដណ
ទប្មខក់ារសបាោះសឆេ ត សៅថា ERA ានែូចជា អខគការនកិ្ហវិច អខគការក្មមវ ិ្ អីភវិឌ្ឍន៍
្នធានយុវជ្ន) ភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតសប្ចើន ដែ គួរឲ្យយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ស់នាោះ គឺការ
បញ្ចូ  ទិនេនយ័ខុ្េ នខិការមនិព្ិនតិយ និខស្ទៀខផ្លទ តស់ ម្ ោះ សៅក្េុខការយិា ័យចុោះ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តក់្ខ៏្តិខ្ំសដ្ឋោះប្ោយបណតឹ ខបាន៥០% លន៥២
ពាក្យបណតឹ ខ ដែ ានការទទួ ពាក្យបណតឹ ខ និខបែិសេ្បណតឹ ខមនិសប្ចើន។ 

៣.  េប្ាបប់្បព្ន័ធចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី គ.ជ្.ប ានេមតថភាព្ក្េុខការស្ទៀខផ្លទ ត ់សហើយរក្ស ើញ
ភាព្មនិប្បប្ក្តីស ម្ ោះេទួនជា២មុនឺស ម្ ោះ និខក្ំហុេទិនេនយ័ប្បាណ៣% លនអេក្បានចុោះ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ តដតប្បព្ន័ធសនោះក្អ៏ាចដក្តប្មូវ្ខដែរ។ 

៤.  សៅក្េុខែំណាក្ក់ា ព្ិនិតយបញ្ា ីសឆម ោះសបាោះសឆេ តស ើញថា ប្បជាព្ រែាប្បដហ ៣០% បាន
មក្ព្ិនតិយស្ទៀខផ្លទ តស់ ម្ ោះសៅោោ ំុ េង្កេ ត ់ ជាមយួនិខការេសខេតស ើញថា  ំុ េង្កេ ត់
មយួចំនួនសៅានបាតប់ខស់ ម្ ោះ ដែ  គ.ជ្.ប មនិទានប់ញ្ចូ  សៅក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសៅស ើយ។ 
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៩.២ ការសចញឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើឱ្យការចុោះស ម្ ោះ និខការសបាោះសឆេ ត 
ការសេេើេំុ និខការសចញឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ ប្តូវបានដបខដចក្ជាព្ីរែណំាក្ក់ា  គឺទ១ី.

ែំណាក្ក់ា ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ប្តូវសចញសដ្ឋយអាជាា ្រ ំុ េង្កេ ត ់ (សម ំុ សៅេង្កេ ត)់ សែើមបបីំសព្ញ
 ក្េខ្ណឌ ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខទ២ី.ែណំាក្ក់ា សបាោះសឆេ ត ប្តូវសចញសដ្ឋយោថ បន័ព្ីរ គឺ គ .េប និខ
អាជាា ្រ ំុ េង្កេ ត ់សែើមបសីប្បើប្បាេ់ក្េុខការសបាោះសឆេ ត។ 

សយាខោមរបាយការណ៍របេ់ គ.ជ្.ប ការសចញក្េុខែណំាក្ក់ា ទ១ី ានចំននួ៣២១.៧២៦េនលកឹ្ 
សេមើប្បាណ៤% លនអេក្ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត្លូវការ (៧.៨៦៥.០៣៣នាក្)់។ ក្េុខែណំាក្ក់ា ទ២ី
វញិ ការសចញានចំនួន១៣៨.១២៥េនលកឹ្ សេមើប្បាណ១.៧៥% លនអេក្ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត្លូវកា
រ។ 

ការសចញឯក្ោរសនោះសៅក្េុខែំណាក្ក់ា សបាោះសឆេ ត បានចបស់្ដើមព្ីលថ្ៃទី៤ ដខ្ឧេភា និខបញ្ចប់
សៅលថ្ៃទ២ី ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧។ សដ្ឋយអប្ោប្បជាព្ រែាដែ បានសេេើេំុឯក្ោរសនោះេប្ាបស់ប្បើប្បាេ់
ក្េុខការសបាោះសឆេ តានចំននួតចិតួច គ.ជ្.ប នខិប្ក្េួខមហាល្ទ បានេសប្មចឱ្យអេក្ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តដែ 
សប្បើឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើឱ្យការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត អាចយក្ឯក្ោរសនោះ សៅសបាោះប្ោសៅ គ 
.េប សែើមបី្ ដ ់េុព្ ភាព្េប្ាបយ់ក្សៅសប្បើប្បាេ់ក្េុខការសបាោះសឆេ តប្តឹមលថ្ៃទ០ី៣ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ំ
២០១៧។ 

នីតិវ ិ្ ីលនការ្ដ ់ឯក្ោរសនោះ ានការដក្ មែ ជាព្ិសេេក្េុខែំណាក្ក់ា ទី២ សប្ពាោះបានសបើក្ឱ្យ
ានការចូ រមួព្ីម្នតីសរៀបចកំារសបាោះសឆេ តថាេ ក្ ំុ់ េង្កេ ត ់ (គ .េប) ក្េុខការសចញ ិខ្ិតសនោះ ប ុដនតវាហាក្់
ែូចជាបខេភាព្េមុគោម ញ នខិានការ ំបាក្េប្ាបប់្បជាព្ រែា សប្ពាោះការ្សព្វ្ាយ នខិការយ ់ែឹខ
របេ់ប្បជាព្ រែាអេក្ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត ប ុដនតមនិានអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មរ គឺសៅានក្
ប្មតិ។122 ក្រណីបានបណាដ  ឱ្យអេក្សបាោះសឆេ តមយួចនំួន ោម នឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណសប្បើប្បាេ់សៅលថ្ៃ
សបាោះសឆេ ត សហើយបានស្វើឱ្យព្កួ្សគមនិបានសបាោះសឆេ ត។ 

ជុ្ំវញិការសចញឯក្ោរសនោះ បញ្ជា មនិប្បប្ក្តីប្តូវបានកាតប់នថយ សបើសប្បៀបស្ៀបសៅនឹខការនឹខការ
សបាោះសឆេ តក្នលខមក្។ ទនទមឹោេ សនោះ អេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ ក្ប៏ានរក្ស ើញបញ្ជា មយួចំនួនែូចជាៈ ប្បជា
ព្ រែាជ្ួបការ ំបាក្ក្េុខការដេវខរក្ោក្ស ី (២របូ) នខិរបូថ្ត ការចំណាយសព្ សវោសប្ចើន សប្ពាោះមនិជ្បួ
សម ំុ សៅេង្កេ ត ់ (សម ំុ សៅេង្កេ តម់យួចំននួសៅចូ រមួការសោេនាសបាោះសឆេ ត សហើយមនិបានស្វើការស្ទរ

                                                      

122 Voters had not been informed about the issue. Many of them were under the impression the Identify 
Certificate for Voter Registration and on the Election was all that was needed on Election Day to vote. They 
were not aware of the additional required certificate to be used for the vote on the Election Day other than 
ICVR. 
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េិទធិប្តឹមប្តូវ) ការដណនាមំ្នតី (េប្ាបែ់ំណាក្ក់ា ទី២) និខការ្សព្វ្ ាយែណឹំខានរយៈសព្ ខ្លី និខមនិ
េូវបានទូ ំទូោយ និខប្បជាព្ រែាមយួចំននួមនិោគ  ់ទីោេ ក្ក់ាររបេ់ គ .េប ជាសែើម។  

សបើព្ិនិតយសមើ ក្េុខការសបាោះសឆេ តក្នលខមក្ ការសចញឯក្ោរសនោះ គឺសក្ើតានបញ្ជា មនិប្បប្ក្តីសប្ចើនែូច
ជា សម ំុ សៅេង្កេ តម់យួចំនួន មនិបានអនុវតតោមសេចក្តីដណនារំមួរបេ់ គ.ជ្.ប និខប្ក្េួខមហាល្ទ 
ទាក្ទ់ខនខឹការស្វើរបាយការណ៍ និខការ្សព្វ្ាយ ការសចញខុ្េរយៈសព្ ដែ បានក្ំណត ់ការសចញឲ្យអេក្
ដែ ោម នស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត (ែណំាក្ក់ា ទី២ បនាទ បព់្ីការ្ដ ់េុព្ ភាព្បញ្ា ីសបាោះសឆេ ត) 
ការសចញសដ្ឋយោម នសបាោះប្ោ ំុ េង្កេ ត ់និខបិទរបូថ្តប្តមឹប្តូវ ការសចញសដ្ឋយយក្ស ម្ ោះអេក្ស្សខមក្បិទរបូ
ថ្តអេក្ស្សខមយួសទៀត គ ់បញ្ា ីមនិបានបំសព្ញប្តឹមប្តូវ និខបញ្ជា ខ្វោះតាល ភាព្ក្េុខការសចញ ិខ្ិតសនោះជាសែើ
ម។ ជាមយួោេ សនោះ ចំននួលនការែស៏ប្ចើនស ើេ បប់ានបខេឲ្យានការេខសយ័អំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីលនការសចញ
 ិខ្ិតសនោះរបេ់អាជាា ្រ ំុ េង្កេ ត់្ ខដែរ (គិតចបោ់ខំព្ីឆេ ២ំ០១១ រហូតមក្ែ ់ការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ំ
២០១៣ ឯក្ោរសនោះប្តូវបានសចញប្បាណ១.៨ោនេនលឹក្)។123 

៩.៣ ការដបខដចក្បណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត 
ការដបខដចក្បណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត គឺសែើមបជី្ួយ ែ ់អេក្សបាោះសឆេ ត ដែ ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ី

សបាោះសឆេ ត បានយ ់ែខឹអំព្ីស ខ្សរៀខ ស ម្ ោះ ទិនេនយ័ពាក្ព់្ន័ធនខឹោមខី្លួនក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត ស ម្ ោះទីោខំ 
និខស ខ្កូ្ែការយិា ័យសបាោះសឆេ ត កា បរសិចឆទ និខសព្ សវោលនការសបាោះសឆេ ត ប្ព្មទាខំឯក្ោរេប្ាប់
សប្បើប្បាេ់ក្េុខលថ្ៃសបាោះ។ គ.ជ្.ប បាន្ ិតបណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ តចំនួន ៧.៨៦៥.០៣៣ បណ័ណ  សេមើនឹខ
ចំនួនស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត្លូវការ។ 

របូភាព្ទ១ី៥៖ បណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត 

  
(ប្បភព្: សហវេប ុក្) 

                                                      

123 See COMFREL’s 2013 National Assembly Elections: Final Assessment and Report.   
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ែំសណើ រការដចក្បណ័ណ ព្ត័ា៌នបានអនុវតតចបស់្ដើមព្ីលថ្ៃទ១ី៧ ដខ្សមោ ែ ់លថ្ៃទ១ី៦ ដខ្ឧេភា ឆេ ំ
២០១៧ សដ្ឋយប្ក្ុមដចក្បណ័ណ ព្ត័ា៌នោម ំុ េង្កេ ត។់ បណ័ណ ព្ត័ា៌នដែ សៅេ ់ ប្តូវបានយក្សៅរក្ា
ទុក្ និខបនតដចក្ជូ្នប្បជាព្ រែាសៅោេ ក្ក់ារ គ .េប។ សយាខោមរបាយការណ៍របេ់ គ.ជ្.ប ការដចខប័
ណណ ព្ត័ា៌នជូ្នែ ់អេក្សបាោះសឆេ ត បានចំនួនេរបុ ៧.៤៥៧.៥៩១ េនលឹក្បណ័ណ  សេេើនឹខ ៩៤.៨២% ក្េុខ
សនាោះការចុោះដបខដចក្ោមភូម ិនិខ ំុ េង្កេ ត ់បានចំននួ ៧.៣៦៥.៩១៨ េនលឹក្បណ័ណ  សេេើនឹខ ៩៣.៦៥% និខ
ការដចក្បនដសៅោេ ក្ក់ារ គ .េប ចបព់្ីលថ្ៃទ១ី៨ ែ ់លថ្ៃទី៣១ ដខ្ឧេភា ឆេ ២ំ០១៧ បានចំននួ 
៩១.៦៧៣ េនលឹក្បណ័ណ  សេេើនឹខ ១.១៧%។ បណ័ណ ព្ត័ា៌នដែ សៅេ ់ានចំនួន ៤០៧.៤៤២ េនលឹក្ប័
ណណ  សេេើនឹខ ៥.១៨%។ 

ែំសណើ រការ និខចនំួនលនការដបខដចក្បណ័ណ ព្ត័ា៌នក្េុខការសបាោះសឆេ តសនោះ ានភាព្ ែប្បសេើរជាខការ
សបាោះសឆេ តក្នលខមក្។ ការដបខដចក្សៅោមភូម ិ នខិ ំុ េង្កេ តស់ៅក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ បានចនំនួ 
៨៦.៩៣% សហើយក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣ បានចនំួន ៨៤.៥%។ សបើសទាោះបជីាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ការ
េសខេតក្រ៏ក្ស ើញថា ការដបខដចក្បណ័ណ ព្ត័ា៌នសៅដតបនតានការសរ ើខសអើខ និខានការបញ្ជា ក្ព់្ីសោ 
បំណខមនិចាេ់ោេ់ដែ ស្វើឲ្យអេក្សបាោះសឆេ ត និខម្នតកីារយិា ័យសរៀបចំការសបាោះសឆេ តមយួចំននួានការ
ភន័តប្ច ំ។  

 ទធ្ លនការប្ោវប្ជាវសៅស ើអេក្សបាោះសឆេ តរបេ់ខុ្មដ្ហវ ក្នលខមក្ បានរក្ស ើញថា ានអេក្
ានេិទធិសបាោះសឆេ តមយួចនំួនមនិបានសៅសបាោះសឆេ ត សដ្ឋយោរព្ួក្សគោម នបណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត។ ែូច
ោេ ដែរ សៅក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧សនោះ អេក្េសខេតការណ៍របេ់ខុ្មដ្ហវ បានរាយការណ៍ថា ាន
ក្រណីអេក្សបាោះសឆេ តោម នបណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត ដែ ស្វើឱ្យព្ួក្សគព្ិបាក្ក្េុខការដេវខរក្ស ម្ ោះ ក្េុខបញ្ា ី
សបាោះសឆេ ត និខដេវខរក្ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត សហើយក្រណីសនោះបានស្វើឱ្យអេក្សបាោះសឆេ តមយួចំននួ មនិបាន
សបាោះសឆេ ត។ 

ខុ្មដ្ហវ ដតខដតបង្កា ញការោបំ្ទចំសពាោះការដចក្បណ័ណ សនោះ សប្ពាោះវាានោរៈេំខាន ់ ែូចបាន
បញ្ជា ក្ជូ់្នខាខសែើម ប ុដនតអវីដែ សោក្ោត យសនាោះ គឺែំសណើ រការដបខដចក្សនោះ មនិបានប្បប្ព្ឹតតសៅែូចអវីដែ 
ភាគីពាក្ព់្ន័ធរពំ្ខឹទុក្សនាោះសទ សប្ពាោះថា អេក្ានតួនាទីដបខដចក្ ជាព្ិសេេអាជាា ្រមូ ដ្ឋា នានការសរ ើេសអើខ
ក្េុខការដបខដចក្ នខិបានសប្បើប្បាេ់វាេប្ាប់្  ចំសណញនសយាបាយ។ មា ខវញិសទៀត ការ្ត ់ព្ត័ា៌នមនិ
ចាេ់ោេ់អំព្ីសោ បណំខលនបណ័ណ សនោះ បានស្វើឲ្យអេក្ានេិទធិសបាោះសឆេ តមយួចំននួ បាតប់ខេិ់ទធិសដ្ឋយ
ោរដតឯក្ោរមយួសនោះ។ 

៩.៤ វធិានការរបេ់ គ.ជ្.ប សែើមបធីានាការសបាោះសឆេ តមយួេប្ាបអ់េក្សបាោះសឆេ តាេ ក្ ់នខិការោក្ បខទកឹ្សមម
 ុបោខមនិប្ជ្ោះ 

របូភាព្ទី១៦ ខាខសប្កាម គជឺាការចូ រមួោក្ បខសដ្ឋយម្នតីខុ្មដ្ហវ  ក្េុខក្មមវ ិ្ ីេនេិេីទោរ
ព្ត័ា៌ន េតីព្«ីការបង្កា ញ និខការោក្ បខទឹក្សមម  ុបោខមនិប្ជ្ោះេប្ាបស់ប្បើប្បាេ់ក្េុខការសបាោះសឆេ ត
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សប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តអ់ាណតតទិី៤ ឆេ ២ំ០១៧» ដែ បានអសញ្ា ើញសដ្ឋយ គ.ជ្.ប សៅលថ្ៃទ១ី៧ ដខ្
ឧេភា ឆេ ២ំ០១៧។ ក្េុខក្មមវ ិ្ ីោក្ បខសនាោះ ានតណំាខចូ រមួព្ោីថ នទូតមយួចំនួន តំណាខគណបក្ស
នសយាបាយ តំណាខអខគការេខគមេីុវ ិជាតិ និខអនតរជាតិមយួចំននួ។  

ទឹក្ថាេ  ុំបោខមនិប្ជ្ោះ ដែ សប្បើេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ គ.ជ្.ប បានបញ្ជា ទិញព្ីប្ក្មុ
ហ ុនឥណាឌ  ានស ម្ ោះថា Mysore Paints and Varnish Limited ចនំួនក្េុខទឹក្ប្បាក្ជ់្ិត៨ដេនែុោល រ។ 

របូភាព្ទ១ី៦ ការោក្ បខទកឹ្សមម  ុបោខមនិប្ជ្ោះ 

  

ទឹក្សមម ្ ិតសៅប្បសទេឥណាឌ  ការោក្ បខោខទឹក្សមម សដ្ឋយសប្បើថាម ោំបេក្់
ទិញសដ្ឋយខុ្មដ្ហវ  

ការោក្ បខសដ្ឋយម្នតីខុ្មដ្ហវ បានរក្ស ើញថា គុណភាព្លនទកឹ្សមម  ៩៥ភាគរយ ប្តូវបាន ុប
ោខប្ជ្ោះសដ្ឋយទកឹ្ថាេ ោំបេក្រ់បេ់្េតី ដែ ្ ិតសៅប្បសទេលថ្។ ជាមយួោេ សនោះដែរ តំណាខមក្ព្គីណ
បក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ (សោក្ ម ន ្ោល  ប្បធានប្បតិបតតិរាជ្ធានីភេសំព្ញ និខជាតំណាខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត)ិ 
ដែ បានចូ រមួេសខេត នខិោក្ បខ្ខដែរសនាោះ បានបង្កា ញថា ទឹក្ថាេ ដំែ បានោក្ បខបាន ុបប្ជ្ោះ
ជាខ ៩០ភាគរយ។ 

ទាក្ទ់ខទកឹ្ថាេ សំនោះ ឯក្ឧតតមប្បធាន េិុក្ ប នុហុក្ ក្ប៏ានបង្កា ញថា គ.ជ្.ប ក្ប៏ានស្វើការោក្ បខ
 ុបោខប្ជ្ោះ្ខដែរ  មុនយក្មក្ដ្ឋក្ឱ់្យោក្ បខជាោធារណៈសនោះ។ គ.ជ្.ប ក្ប៏ានបញ្ាូ នទឹក្ថាម សំនាោះ
សៅប្ក្ុមហ ុន និខជ្ដជ្ក្ោេ រក្វ ិ្ ីសដ្ឋោះប្ោយ ប្ព្មទាខំបានអនុញ្ជញ តឱ្យប្ក្ុមហ ុនមយួចំនួនដ្ឋក្គ់ំរមូក្ប្បក្តួ
ប្បដជ្ខ្ខដែរ។ អាប្េ័យសដ្ឋយថ្វកិា និខសព្ សវោមនិប្គបប់្ោន ់ គ.ជ្.ប ក្ប៏ានេសប្មចបញ្ជា ទិញព្ីប្ក្ុម
ហ ុនមក្ព្ឥីណាឌ ែដែ  ក្ប៏ ុដនតបានបដនថមព្ីគុណភាព្លនទកឹ្ថាេ សំនោះ សហើយបានបញ្ចូ នូវវធិានការដណនាសំៅ
ម្នតីការយិា ័យសបាោះសឆេ តចនំួន៥ចំណុច េប្ាបទ់បទ់ ់អេក្សបាោះសឆេ តស ើេព្ីមយួែខ។ វធិានការទាខំ៥
ចំណុចសនាោះរមួាន៖ 
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១.  ព្ប្ខឹខការសចញឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណបសប្មើឱ្យការសបាោះសឆេ ត (ឯ.អ) ជូ្នអេក្សបាោះសឆេ ត 
ដែ ពុ្ំាន ឬបាត ់ឬខូ្ចអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មរ (អ.ខ្) ។ 

២. ព្ប្ខឹខភារក្ិចចរបេ់ស ខា្ិការការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ក្េុខការអនុវតតនក៍ារព្ិនិតយស្ទៀខផ្លទ ត ់ ឯ.អ 
ឬអ.ខ្ របេ់អេក្សបាោះសឆេ តជាមយួនឹខរបូព្តិរបេ់ជ្នសនាោះ ស្ៀបនឹខរបូថ្ត ស ម្ ោះ និខទិនេនយ័របេ់ោតក់្េុខ
បញ្ា ីសបាោះសឆេ ត មុននឹខ្ចិេញ្ជញ េាគ  ់ សែើមបបីញ្ជា ក្ថ់ា ជ្នសនាោះបានមក្សបាោះសឆេ ត។ 

៣. ដណនាសំ ខា្ិការឱ្យ្ចិស ើប្បអបស់ ខ្សរៀខលនបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត នខិដណនាអំេក្សបាោះសឆេ ត ឱ្យ្ចិ
សៅស ើបញ្ា ីសបាោះសឆេ តប្តខច់សនាល ោះទំសនរ លនស ម្ ោះរបេ់អេក្សបាោះសឆេ ត សែើមបសី្ទៀខផ្លទ ត ់នខិបញ្ជា ក្ថ់ា ោមខី្លួន
បានមក្សបាោះសឆេ ត។ 

៤. រ ឹំក្ែ ់ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ដែ ានបញ្ា ីសបាោះសឆេ តសៅក្េុខលែ នខិអេក្េសខេត 
ការណ៍សបាោះសឆេ ត ឱ្យោមដ្ឋនព្ិនិតយសមើ ែំសណើ រការព្ិនិតយស្ទៀខផ្លទ តឯ់ក្ោរសប្បើប្បាេ់ េប្ាបក់ារសបាោះ
សឆេ តរបេ់អេក្សបាោះសឆេ ត ជាមយួនឹខរបូព្តិ ស្ៀបនឹខរបូថ្ត ស ម្ ោះ នខិ ទិនេនយ័របេ់ោតក់្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ
ត។ 

៥. ្សព្វ្ ាយឱ្យបានទូ ំទូោយអពំ្ីការព្ប្ខឹខការអនុវតតនស៍ទាេបបញ្ញតិត ែូចានដចខក្េុខាប្ោ 
១៧១ លនចាបេ់តីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ដែ ផ្លក្ព្ិនយ័ជាប្បាក្ព់្ ី
៥.០០០.០០០ (ប្បាោំន) សរៀ  សៅ ២០.០០០.០០០(លមាោន) សរៀ  សដ្ឋយ គ.ជ្.ប សដ្ឋយពុ្ំទានគ់ិតែ ់
សទាេប្ព្ហមទណឌ ស្សខសទៀត ចំសពាោះជ្នណាដែ ស្វើឱ្យានការភានប់្ច ំនាឱំ្យបាតទ់ំនុក្ចតិតស ើការសបាោះសឆេ
ត។ 

សទាោះបីជាទឹក្សមម ដែ ស្វើការោក្ បខានបញ្ជា ក្ស៏ដ្ឋយ ក្ប៏ ុដនតេខគមេីុវ ិ និខគណបក្ស
នសយាបាយរកី្រាយជាមយួវធិានការទាខំ៥ ដែ បានសរៀបចំសដ្ឋយ គ.ជ្.ប សនោះ សហើយក្យ៏ ់ស ើញថា មនិ
ានអវីដែ ជាបញ្ជា សទៀតស ើយេប្ាបទ់ឹក្សមម សនោះ។124 

ការេនេិដ្ឋា នរបេ់ខុ្មដ្ហវ យ ់ស ើញថា ទឹក្សមម វាមនិដមនជាបញ្ជា េប្ាបអ់េក្សបាោះសឆេ តសទៀតសទ
សប្ពាោះថា វធិានការទាខំ ៥ចណុំច អាចជ្ួយ ទបោ់េ តប់ាន មា ខសទៀតកា ព្ីសបាោះសឆេ តអាណតតិមនុៗ អវីដែ  
គ.ជ្.ប ប្តូវដតយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ខ់្ពេ់ចំសពាោះទកឹ្សមម សនាោះ សប្ពាោះសដ្ឋយោរដតបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ តមនិាន
គុណភាព្ ដែ សក្ើតជាការប្ព្ួយបារមាចំសពាោះជ្នទុចចរតិអាចសបាោះសឆេ តស ើេព្ីមយួែខ ក្ប៏ ុដនតបញ្ា ីស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ តថ្មីឆេ ២ំ០១៦ អាចធានាបានព្ីស ម្ ោះេទួន ស ម្ ោះសខាម ច និខការបាតស់ ម្ ោះ ដថ្មទាខំបញ្ា ីស ម្ ោះ
ានបញ្ចូ របូថ្តអេក្សបាោះសឆេ ត សហើយការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ អនុញ្ជញ តឱ្យភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ

                                                      

124 See: https://www.cambodiadaily.com/news/129896-129896/; 
http://www.khmertimeskh.com/news/38478/voting-ink-faces-the-acid-test/ 

https://www.cambodiadaily.com/news/129896-129896/
http://www.khmertimeskh.com/news/38478/voting-ink-faces-the-acid-test/
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អាចានេិទធិនាយំក្បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តសៅជាមយួ សែើមបពី្ិនិតយក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ តបាន រមួទាខំការ
ស្ទៀខផ្លទ តរ់បូភាព្ព្ិតរបេ់អេក្សបាោះសឆេ តជាមយួរបូថ្តក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះ និខរបូព្ិតអេក្សបាោះសឆេ ត ែូសចេោះវាជា
សហតុស្វើឱ្យទឹក្សមម  ុបោខមនិប្ជ្ោះដែ សប្បើក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ តដ ខជាបញ្ជា េំខាន ់ និខមនិអាចអនុញ្ជញ តឱ្យ
អេក្សបាោះសឆេ តសបាោះស ើេព្ីមយួែខ។ 

៩.៥ ការចុោះស ម្ ោះសបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយ 

ការចុោះស ម្ ោះបញ្ា ីសបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ 
េង្កេ តអ់ាណតតិទ៤ី ឆេ ២ំ០១៧ បានប្បប្ព្ឹតដសៅចបព់្ីលថ្ៃទី០៣ ដខ្មនីា ែ ់លថ្ៃទី១៨ ដខ្សមោ ឆេ ២ំ០១៧។ 
ានគណបក្សនសយាបាយចំនួន១២ បានសេេើេំុចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្ន សហើយ គ.ជ្.ប ក្ប៏ានេសប្មចទទួ ចុោះបញ្ា ីឲ្យ
គណបក្សទាខំសនាោះ សែើមបចូី រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ តសនោះ។ គណបក្សទាខំសនាោះរមួានៈ គណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ គណបក្សហ វុនេិុនបុិច គណបក្សគណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយ 
គណបក្សដខ្មររបួរមួជាត ិគណបក្សេំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្ិបសតយយ គណបក្សេញ្ជា តិក្មពុជា គណបក្សប្បជា្ិប
សតយយមូ ដ្ឋា ន គណបក្សយុវជ្នក្មពុជា គណបក្សអំណាចដខ្មរ គណបក្សជ្នជាតិសែើមប្បជា្ិបសតយយ គណ
បក្សោធារណរែាប្បជា្ិបសតយយ។ 

គណបក្សនសយាបាយដែ ចូ រមួឈរសបាោះសឆេ ត ក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់
អាណតតិទ៤ី ឆេ ២ំ០១៧សនោះ ានចំនួនែូចោេ នឹខការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០០៧ និខានចំនួនសប្ចើនជាខ ការ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តក់្េុខឆេ ២ំ០០២ និខឆេ ២ំ០១២។ 

ោរាខទ១ី២៖ គណបក្សនសយាបាយដែ ចូ រមួក្េុខការសបាោះសឆេ តចបព់្ឆីេ ១ំ៩៩៣ ែ ់ឆេ ២ំ០១៧ 

1993 1998 2002 2003 2007 2008 2012 2013 2017 

20 39 8 23 12 11 10 8 12 
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របូភាព្ទ១ី៧ ចនំនួគណបក្សនសយាបាយដែ ចូ រមួប្បក្តួប្បដជ្ខក្េុខឆេ សំបាោះសឆេ ត 

 

ខុ្េដបលក្ព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តក់្នលខមក្ ការសបាោះសឆេ តក្េុខអាណតតិទី៤សនោះ 
ាន គណបក្សនសយាបាយចំនួន២ គឺគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បានចុោះបញ្ា ី
សបក្េជ្នប្បក្ួតប្បដជ្ខសៅប្គប ំុ់ េង្កេ ត ់ (១,៦៤៦)។ គួរបញ្ជា ក្ថ់ា ការសបាោះសឆេ តក្នលខមក្ានដតគណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ ជាគណបក្សកានអ់ំណាចប ុសណាណ ោះ បានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នរបេ់ខ្លួនសៅប្គប ំុ់ េង្កេ ត ់
សដ្ឋយដ ក្គណបក្សែលទសទៀតមនិបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅប្គប ំុ់ េង្កេ តស់នាោះសទ។ 

 ទធ្ ្លូវការលនការចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេ
ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ អាណតតិទី៤ បានបង្កា ញថាៈ ១.គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខ២.គណបក្សេស្ង្កគ ោះ
ជាតិបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅប្គប ំុ់ េង្កេ ត ់ ៣.គណបក្សហ វុនេិុនបុិចបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ៨៤៦ ំុ 
េង្កេ ត ់ ក្េុខ២៤រាជ្ធានី សខ្តត (ស ើក្ដ ខសខ្តតលប  ិន) ៤.គណបក្សគណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយ
បានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ៨៤៤ ំុ េង្កេ ត ់ ក្េុខ២៤រាជ្ធានី សខ្តត (ស ើក្ដ ខសខ្តតេទឹខដប្តខ) ៥.គណបក្ស
ដខ្មររបួរមួជាតិបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ៧១៣ ំុ េង្កេ ត ់ ក្េុខ២៤ រាជ្ធានី សខ្តត (ស ើក្ដ ខសខ្តតដក្ប) ៦.
គណបក្សេំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្ិបសតយយបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ ២៥០ ំុ េង្កេ ត ់ ក្េុខ១៦រាជ្ធានី សខ្តត 
៧.គណបក្សេញ្ជា តិក្មពុជាបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ៥២  ំុ េង្កេ តក់្េុខ៨សខ្តត ៨.គណបក្សប្បជា្ិបសតយយ
មូ ដ្ឋា នបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ២៧ ំុ េង្កេ ត ់ក្េុខ៩សខ្តត ៩.គណបក្សយុវជ្នក្មពុជាបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្ន
សៅ១៩ ំុ េង្កេ តក់្េុខសខ្តតតបូខ មុ ំ ១០.គណបក្សអំណាចដខ្មរបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ១៦  ំុ េង្កេ ត ់ក្េុខ៥
សខ្តត ១១.គណបក្សជ្នជាតិសែើមប្បជា្ិបសតយយបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ១៧  ំុ េង្កេ ត ់ ក្េុខសខ្តតប្ក្សចោះ 
និខសខ្តតមណឌ  គីរ ី និខ១២.គណបក្សោធារណរែាប្បជា្ិបសតយយបានចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នសៅ១៤ ំុ េង្កេ ត ់
ក្េុខ៨សខ្តត។ 
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ចំនួនគណបកសប្រកួតប្រជែងកោ ងនោ ំបបាោះបនោ ត
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ជុ្ំវញិែំសណើ រការចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយ អេក្េសខេតការណ៍របេ់ខុ្មដ្ហវ  បានរក្
ស ើញនូវបញ្ជា មយួចំនួនមយួចំនួនែូចជាៈ 

- គណបក្សនសយាបាយមយួចនំួនជ្ួបការ ំបាក្ក្េុខការសេេើេំុ ិខ្ិតបញ្ជា ក្រ់បេ់សបក្េជ្នថា ព្ិត
ជាានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ តក្េុខ ំុ េង្កេ តដ់ែ ោមខី្លួនឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ ជាក្ដ់េដខ
គណបក្សប្បជា្ិបសតយយម ូដ្ឋា នបានជ្ួបការ ំបាក្ក្េុខការបញ្ជា ក្ ិ់ខ្ិតសនោះព្ីសម ំុសៅក្េុខ
សខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ និខសខ្តតរតនគីរ ីរហូតទា ់ដតានការអនតរាគមនព៍្ី គ្.ខ្ប សទើបសម ំុទាខំសនាោះ
បញ្ជា ក្ជូ់្ន។ 

- ការក្ំណត ់ក្េខ្ណឌ ចុោះបញ្ា ីសដ្ឋយ គ .េប ានការខុ្េដបលក្ោេ សៅោម ំុ េង្កេ តម់យួចំនួន 
សហើយ  គ .េប ខ្លោះបានប្តូវឱ្យគណបក្សនសយាបាយបំសព្ញ ក្េខ្ណឌ ស ើេព្ីការក្ំណតរ់បេ់
បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីរបេ់ គ.ជ្.ប។ ជាក្ដ់េដខសៅ ំុក្ំព្ខច់ម ប្េុក្េំបូរ សខ្តតប្ក្សចោះ ក្ .េប 
បានទាមទារឱ្យតំណាខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដ្ឋក្ ិ់ខ្ិតបញ្ជា ក្រ់បេ់សបក្េជ្នព្ីសម ំុចនំួនព្ីរ
ចាប ់ខ្ណៈដែ  ក្េខ្ណឌ ចាបក់្ំណតដ់តមយួចាប។់ ក្រណីសនោះក្ប៏្តូវបានតំណាខគណបក្ស
នសយាបាយស្សខសទៀតស ើក្ស ើខ្ខដែរ។ 

- តំណាខគណបក្សនសយាបាយមយួចំនួនសៅោម ំុ េង្កេ ត ់ស ើក្ព្ីការ ំបាក្ទាក្ទ់ខនឹខសព្ 
សវោលនការទទួ ពាក្យចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្ន សប្ពាោះានរយៈសព្ ខ្លី សហើយការតប្មូវឱ្យដ្ឋក្េំ់ណំុឯក្
ោរសប្ចើនសព្ក្ក្ជ៏ាការ ំបាក្េប្ាបគ់ណបក្សនសយាបាយ្ខដែរ។ 

- គណបក្សនសយាបាយភាគសប្ចើនបានជ្ួបការ ំបាក្ក្េុខការដេវខសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ ជាព្ិសេេ
សបក្េជ្នានេកាដ នុព្  និខាន ក្េណៈេមបតតិប្គបប់្ោនោ់ម ក្េខ្ណឌ ក្ំណត។់ ជាក្ដ់េតខ
តំណាខគណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ ក្េុខ ំុខាច េ់ ប្េុក្េូប្ទនិគម សខ្តតសេៀមរាប បានស ើក្ស ើខព្ី
ការ ំបាក្ក្េុខការបំសព្ញ ក្េខ្ណឌ ចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្ន សប្ពាោះរយៈសព្ លនការទទួ ពាក្យខ្លី និខ
ព្ិបាក្ក្េុខដេវខរក្សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ។125 ក្រណីសដ្ឋយដ ក្ តំណាខគណបក្សោធារណរែា
ប្បជា្ិបបសតយយក្េុខេង្កេ តេ់លប្កាម ប្ក្ុខសេៀមរាប សខ្តតសេៀមរាប បានស ើក្ព្ីការ ំបាក្ក្េុខការ
បំសព្ញ ក្េខ្ណឌ ចុោះបញ្ច ី សប្ពាោះព្ិបាក្ដេវខរក្សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ និខរយៈសព្ លនការទទួ 
ពាក្យានរយៈសព្ ខ្លី សហើយានការេំុែក្ខ្លួនរបេ់សបក្េជ្នចំនួន៨នាក្ ់សដ្ឋយមូ សហតុមនិ
ប្គប ់ក្េខ្ណឌ សែើមបឈីរស ម្ ោះ។ ទនទឹមោេ សនោះ គណបក្សហ វុនេិុនបុិច គណបក្សេមពន័ធសែើមបី
ប្បជា្ិបសតយយ គណបក្សេំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្ិបសតយយ គណបក្ស េស្ង្កគ ោះជាតិ គណបក្សយុវ
ជ្នក្មពុជា និខគណបក្សជ្នជាតិសែើមប្បជា្ិបសតយយក្មពុជា ក្ប៏ានស ើក្ស ើខព្ីការ ំបាក្របេ់

                                                      

125 In the rural areas of Cambodia, it is not easy to take and get pictures on the same day.  Some communes are 
very far away from town or cities and roads make travel difficult.  In addition to the short timeframe, it costs 
money to go for the photograph and return. 
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ខ្លួនជុ្ំវញិបញ្ជា សនោះ្ខដែរ។ តំណាខប្បច ំុំ េង្កេ តខ់្លោះលនគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ក្ស៏ ើក្
ស ើខព្ីការ ំបាក្ក្េុខការបំសព្ញ ក្េខ្ណឌ សនោះដែរ។ 

- ក្រណីគំរាមក្ំដហខសដ្ឋយផ្លទ  ់ ឬសដ្ឋយប្បសយា  ចំសពាោះសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ ជាព្ិសេេសបក្េជ្ន
ឈរស ម្ ោះឱ្យគណបក្សប្បឆខំ (គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ)។ ជាក្ដ់េដខសៅ ំុេំបូរ ប្េុក្េំបូរ 
សខ្តតប្ក្សចោះ សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះឱ្យគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ប្តូវបានអាជាា ្រមូ ដ្ឋា នោមោល សំមើ 
េក្មមភាព្របេ់ខ្លួន ដែ ក្រណីសនោះ ប្តូវបានោមខី្លួន នខិតំណាខគណបក្សប្បច ំុំថា ជាការ
គំរាមក្ំដហខ។  

- ក្រណីេំុែក្ខ្លួនព្ីសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ សដ្ឋយមូ សហតុភយ័ខាល ច ប្ព្ួយបារមាខាល ចានការសរ ើេសអើខ 
គិតថាខ្លួនោម នេមតថភាព្ ទទួ ការរារាខំព្ីប្ក្ុមប្គួោរ និខទទួ ការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ  សៅឈរ
ស ម្ ោះឱ្យគណបក្សស្សខជាសែើម។ ជាមយួោេ សនោះ ក្ា៏នក្រណីសបក្េជ្នាេ ក្ប់្តូវបានគណបក្ស
នសយាបាយចំនួនព្ីរដ្ឋក្ប់ញ្ចូ  ក្េុខបញ្ា ីសបក្េជ្នសរៀខៗខ្លួន សហើយសបក្េជ្នខ្លោះមនិែឹខថា ស ម្ ោះ
ខ្លួនប្តូវបានដ្ឋក្ឱ់្យឈរស ម្ ោះសទៀត្ខ។ ជាក្ដ់េដខសៅេង្កេ តេ់លប្កាម ប្ក្ុខសេៀមរាប សខ្តត
សេៀមរាម តំណាខគណបក្សហ វុនេិុនបុិចប្បចេំង្កេ ត ់បានអោះអាខថា ការេំុែក្ខ្លួនសចញព្ី
សបក្េជ្នចំនួន១៣នាក្ ់គឺបណាដ  មក្ព្ីព្ួក្សគានការភយ័ខាល ច។ 

- អេក្សបាោះសឆេ តមយួចនំួនសៅម ូដ្ឋា ន មនិែឹខ/មនិទទួ ព្ត័ា៌នអំព្ីសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ ខ្ណៈ
សព្ ដែ ការបិទ្ាយបញ្ា ីសបក្េជ្នសដ្ឋយ គ .េប ភាគសប្ចើន គឺស្វើសៅោេ ក្ក់ាររបេ់ គ .
េប។ ានភាព្ ែប្បសេើរជាខការសបាោះសឆេ តក្នលខមក្ បញ្ា ីរាយនាមសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ តោមគណបក្សនសយាបាយនីមយួៗ ប្តូវបាន គ.ជ្.ប ្សព្វ្ាយជាោធារណៈសៅស ើសគហ
ទំព្រ័្លូវការរបេ់ខ្លួន ខ្ណៈដែ ការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១២ គ.ជ្.ប ្ដ ់បញ្ា ីសបក្េជ្ន្លូវការ
ឱ្យដតប្ក្េួខមហាល្ទប ុសណាណ ោះ។ 

ព្ិនិតយជារមួ សបើសទាោះជាានបញ្ជា មយួចំននួែូចដែ បានរក្ស ើញខាខស ើ ក្ែ៏ំសណើ រការចុោះបញ្ា ី
សបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តអ់ាណតតទិី៤សនោះ 
ប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយេនដិវ ិ្  ី និខោម នបញ្ជា រាេំទោះជាែុកំ្ំភនួដែ ្នសៅែ ់មនិអាចចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នបានរបេ់
គណបក្សនសយាបាយសទ។ 

៩.៦ លថ្ៃសបាោះ នខិរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត (លថ្ៃទ៤ី មថុិ្នា) 

 ខុ្មដ្ហវ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចំនួន ១៤,៥៨៩នាក្ ់ (្េដី ៦,១៥៣នាក្)់ សែើមបី
េសខេតែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ តសៅក្េុខ៩,៨៨៩ទីោខំការយិា ័យសបាោះសឆេ ត (សេេើនខឹ
៨៤%លនទីោខំការយិា ័យសបាោះសឆេ តេរបុចំនួន១១,៧៨១)។ របាយការណ៍របេ់អេក្េសខេតការណ៍ខុ្ម
ដ្ហវ បានបង្កា ញថា ចំនួនភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើតានសៅសព្ សបាោះសឆេ តានការថ្យចុោះ សបើសប្បៀបស្ៀប
នឹខការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១២ និខឆេ ២ំ០១៣។ ការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១២ អេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ
 េសខេតស ើញានភាព្មនិប្បប្ក្តីចំនួន៣,១២៧ក្រណី  ខ្ណៈដែ ការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣ ភាព្មនិ
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ប្បប្ក្តីានចំននួរហូតែ ់១១,១៣៩ក្រណី។ ប ុដនតភាព្មនិប្បប្ក្តី អំ ុខសព្ រាបេ់នលឹក្សឆេ តានការសក្ើន
ស ើខសបើសប្បៀបស្ៀបនឹខការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១២ាន៩០ក្រណី សហើយការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១៣ាន
២៦៣ក្រណី។ ការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧សនោះ អេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ បានេសខេតស ើញានភាព្មនិ
ប្បប្ក្តីសៅលថ្ៃេ(លថ្ៃទី៣ ដខ្មថុិ្នា)ចំនួន០៦ក្រណី ភាព្មនិប្បប្ក្តីក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ តចំនួន២,២៧៦
ក្រណី នខិភាព្មនិប្បប្ក្តី ក្េុខអំ ុខសព្ រាបេ់នលឹក្សឆេ តចំនួន៧៦៨ក្រណី។ ចំនួនភាព្មនិប្បប្ក្តីសនោះសក្ើត
ស ើខសៅការយិា ័យសបាោះសឆេ តចំនួន១,៦៥៧ សេេើនឹខប្បាណ៩% លនការយិា ័យសបាោះសឆេ តចំននួ
១៨,៨៩៤ ដែ ខុ្មដ្ហវ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍។ ការយិា ័យសបាោះសឆេ តេរបុានចំននួ
២២,១៤៨ ប្តូវបានសប្បើប្បាេ់េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១៧សនោះ។ 

 ភាព្មនិប្បប្ក្តីទាខំសនោះសក្ើតស ើខសប្ចើនជាសគសៅសខ្តតោដក្វ (៥៥៤ក្រណី) សខ្តតសេៀមរាប (៤១៩
ក្រណី) សខ្តតតបូខ មុ ំ (៣២៣ក្រណី) សខ្តតបាតែ់បំខ (២៧៣ក្រណី) រាជ្ធានីភេសំព្ញ (២៧២ក្រណី) សខ្តត
ក្ំព្ខច់ម (២៥៣ក្រណី) សខ្តតលប្ព្ដវខ (២១៦ក្រណី) សខ្តតក្ណាដ   (១៤០ក្រណី) និខសខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ 
(១៣៤ក្រណី)។ សៅសខ្តតស្សខសទៀត ភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតានស ើខតិចជាខ១០០ក្រណី។  

សបើសប្បៀបស្ៀបសៅនឹខការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១២ នខិឆេ ២ំ០១៣ ក្រណីមនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើតស ើខ
សប្ចើនជាខសគ គឺឧបេគគចំសពាោះអេក្សបាោះសឆេ តសៅោមការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ដែ បខេឱ្យអេក្សបាោះសឆេ តមយួ
ចំនួនមនិបានសបាោះសឆេ ត។ ក្រណីទាខំសនោះានែូចជាៈ (១) អេក្សបាោះសឆេ តោម នឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តត
េញ្ជញ ណ126េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត (២) អេក្សបាោះសឆេ តោម នបណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត ដែ ស្វើឱ្យព្កួ្សគ
ព្ិបាក្ក្េុខការដេវខរក្ស ម្ ោះ និខការយិា ័យសបាោះសឆេ ត (៣) ក្រណីខុ្េស ម្ ោះ ឬទិនេនយ័របេ់អេក្សបាោះ
សឆេ ត និខ(៤) ក្រណីបាតស់ ម្ ោះ ឬរក្ការយិា ័យសបាោះសឆេ តមនិស ើញ។ ការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១២ ក្រណី
ទាខំសនោះានចនំួន១,២៩៨ក្រណី ខ្ណៈឆេ ២ំ០១៣សក្ើតានសប្ចើនរហូតែ ់៨,៤៩០ក្រណី សហើយការសបាោះ
សឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១៧សនោះ ានចំនួន១,២៧៦ក្រណី ដែ សក្ើតានស ើខសប្ចើនជាខសគក្េុខសខ្តតក្ំព្ខច់ម សខ្តត
បាតែ់ំបខ សខ្តតោដក្វ សខ្តតតបូខ មុ ំ សខ្តតប្ក្សចោះ សខ្តតក្ពំ្ខ់្ ំ សខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ សខ្តតលប  ិន រាជ្ធានីភេសំព្ញ សខ្តត
សេៀមរាប សខ្តតក្ណាដ   សខ្តតលប្ព្ដវខ សខ្តតប្ព្ោះេីហនុ សខ្តតបនាទ យានជ្យ័ និខសខ្តតក្ពំ្ខឆ់េ ខំ។ 

៩.៦.១ ភាព្មនិប្បប្ក្តកី្េុខអ ុំខសព្ សបាោះសឆេ ត 

សៅក្េុខសព្ សបាោះសឆេ ត អេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ  បានេសខេតស ើញក្រណីមនិប្បប្ក្តីចំនួន
១,០០០ក្រណី ស្សខព្ីក្រណីមនិប្បប្ក្តីចំនួន១,២៧៦ក្រណី ទាក្ទ់ខនឹខឧបេគគចំសពាោះអេក្សបាោះសឆេ តសៅ
ោមការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ដែ បខេឱ្យអេក្សបាោះសឆេ តមយួចំនួនមនិបានសបាោះសឆេ ត។ ការេសខេតបានរក្ស ើញ
ភាព្មនិប្បប្ក្តីក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ ត (២,២៧៦ក្រណី) ានចំនួនសប្ចើនជាខ ភាព្មនិប្បប្ក្តីក្េុខអំ ុខ

                                                      

126 For those who did not register their names by using Khmer ID Card and had not obtained any ID certificate 
for voting. 
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សព្ រាបេ់នលឹក្សឆេ ត (៧៦៨ក្រណី)។ ភាព្មនិប្បប្ក្តីក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ តរមួបញ្ចូ  ការអនុវតតនម៍និប្តឹម
ប្តូវោមបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីរបេ់ម្នតីការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ក្រណីបាតភ់ាព្េាៃ តល់នការសបាោះសឆេ ត ក្រណី
បំភតិបំភយ័អេក្សបាោះសឆេ ត ឧបេគគេប្ាបភ់ាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត និខ
ក្រណីទិញទឹក្ចិតតអេក្សបាោះសឆេ តជាសែើម។ ោរាខទី១៣ ខាខសប្កាម គឺជាទប្មខល់នភាព្មនិប្បប្ក្តី និខចំនួន
ក្រណីដែ េសខេតស ើញក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ តសដ្ឋយអេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ ៈ 

ោរាខទ១ី៣: ភាព្មនិប្បប្ក្តេីសខេតស ើញក្េុខអ ុំខសព្ សបាោះសឆេ ត 

ទប្មខល់នភាព្មនិប្បប្ក្តី ចំននួក្រណី 
ឧបេគគចំសពាោះអេក្សបាោះសឆេ តសៅោមការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ដែ រមួានែូចជាៈ ១. អេក្សបាោះសឆេ តោម ន
ឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត។ ២. អេក្សបាោះសឆេ តោម នប័ណណ ព្ត័៌ានអេក្សបាោះសឆេ ត 
ដែ ស្វើឱ្យព្ួក្សគព្ិបាក្ក្េុខការដេវខរក្ស ម្ ោះ និខការយិា ័យសបាោះសឆេ ត។ ៣. ក្រណីខុ្េស ម្ ោះ ឬ
ទិនេនយ័របេ់អេក្សបាោះសឆេ ត។ ៤. ក្រណីបាត់ស ម្ ោះ ឬរក្ការយិា ័យសបាោះសឆេ តមនិស ើញ។ ក្រណីសនោះ
បានស្វើឱ្យអេក្សបាោះសឆេ តមយួចំនួនមនិបានសបាោះសឆេ ត។ 

១,២៧៦ 

ក្រណីបាតភ់ាព្េាៃ ត់លនការសបាោះសឆេ ត។ ក្រណីទាខំសនាោះានែូចជា ជ្ញ្ជា ំខរដហក្ ការោក្េួរ ការ
 បសមើ  ការសបើក្បខែូចសមើ  ការថ្តរូប ឬការយិា ័យសបាោះសឆេ តសៅសប្កាយ្ទោះប្បជាព្ រែា ដែ អាច
សមើ ។ 

១៦៥ 

ក្រណីខ្វោះេាា រៈមយួចំនួនបខេឱ្យានការរាខំេទោះែ ់ការសបើក្ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ឬរាបេ់នលឹក្សឆេ ត 
ឬការសរៀបចំមនិោមគំរូបលខ់របេ់ គ.ជ្.ប។ ១០៥ 

ក្រណីមនិព្ិនិតយប្ាមលែ ឬមនិប្ជ្ ក្ទ់ឹក្សមម  ុបោខមនិប្ជ្ោះ។ ៨៩ 
វតតានសដ្ឋយខុ្េចាបរ់បេ់អាជាា ្រមូ ដ្ឋា ន ជាព្ិសេេ សមភូម ិ និខប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ឬ/និខក្ខ
ក្ាល ខំប្បដ្ឋប់អាវុ្ (ដែ មនិានពាក្ប់្ប ខល់ែេនតិេុខ្របេ់គ.ជ្.ប) សៅមុខ្ ឬដក្បរការយិា ័យសបាោះ
សឆេ ត ឬសេលៀក្ពាក្ឯ់ក្េណាា ន ឬានេក្មមភាព្បំភតិបំភ័យអេក្សបាោះសឆេ ត។ 

៨៦ 

ក្រណីបែិសេ្មនិឱ្យអេក្េសខេតការណ៍ ឬភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយចូ េសខេតក្េុខការយិា ័យ
សបាោះសឆេ ត ឬរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ ៨៥ 

ក្រណីសបើក្ការយិា ័យសបាោះសឆេ តយឺតជាខសា ខ ៧:០០នាទីប្ព្ឹក្ សដ្ឋយោម នមូ សហតុប្តឹមប្តូវ។ ៨០ 
ក្រណីមនិានបង្កា ញហិបសឆេ តទសទ មុនសព្ ចប់ស្តើមែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត។ ៨០ 
ក្រណីមនិព្ិនិតយស្ទៀខផ្លទ តទ់ិនេន័យក្េុខឯក្ោរ និខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត។ ៧៤ 
ក្រណីការផ្លែ ក្ ឬបិទការយិា ័យសៅសព្ ក្ំពុ្ខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត។ ៧០ 
ក្រណីបែិសេ្ ឬមនិសអើសព្ើ ឬមនិប្ព្មប្បគ ់ទប្មខប់ដឹខតវា ឬ ជ្ំទាេ់(ស ខ្១២០២)សៅអេក្សបាោះសឆេ ត 
ឬភាេ ក្ង់្ករគណបក្ស នសយាបាយ ព្ីេំណាក្ម់្នតីការយិា ័យសបាោះសឆេ ត។ ៦៧ 

ក្រណីរារាខំអេក្សបាោះសឆេ តសដ្ឋយវ ិ្ ី្ដ ់ ុយកាក្់ ឬេាា រៈ សែើមបកុី្ំឲ្យសៅសបាោះសឆេ ត។ ៣ 
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ក្រណីមនិប្បប្ក្តីស្សខសទៀត ៩៦ 

េរុបក្រណីមនិប្បប្ក្តី ២,២៧៦ 
 

៩.៦.២ ភាព្មនិប្បប្ក្តកី្េុខអ ុំខសព្ រាបេ់នលកឹ្សឆេ ត 

ការរាបេ់នលឹក្សឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់អាណតតិទ៤ី នាលថ្ៃទ០ី៤ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ 
សៅការយិា ័យភាគសប្ចើន បានប្បប្ព្ឹតតសៅប្េបោមនីតវិ ិ្ ី។ ទនទមឹោេ សនោះ អេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ បាន
រក្ស ើញនូវភាព្មនិប្បប្ក្តីប្បាណ៧៦៨ក្រណី។ ក្រណីមនិប្បប្ក្តីទាខំសនោះានែូចជាៈ ការមនិអនុញ្ជញ តឱ្យ
ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្េសខេតការណ៍ថ្តែំសណើ រការរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត ការទទួ ោគ  ់េនលកឹ្
សឆេ តមនិបានការ ឬមនិបានការសដ្ឋយោម នការប្តួតព្ិនតិយព្ីភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្េសខេត
ការណ៍ ការបិទទាវ រ ឬបខែួចការយិា ័យរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត ការរាបេ់នលឹក្សឆេ តសដ្ឋយអានញាបស់ព្ក្ ឬមនិបាន
បង្កា ញឲ្យស ើញចាេ់ព្ីគំនូេេនលឹក្សឆេ ត ភាព្ខុ្េោេ រវាខេនលឹក្សឆេ តក្េុខហិបសឆេ តដែ បានរាបស់ ើញ និខ
ចំនួនអេក្សបាោះសឆេ តដែ បានសបាោះសឆេ ត ការព្នារសព្ រាបេ់នលឹក្សឆេ ត ឬបទិការយិា ័យរាបេ់នលឹក្សឆេ ត 
ការមនិ្ត ់ឱ្យនូវក្ណំតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (ទ.១១០២) ែ ់ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ឬមនិ
បិទ្ាយក្ំណតស់ហតុសនោះសៅមុខ្ការយិា ័យ ការមនិម ួភាតិេនទោះបិទប្បសឡាោះេប្ាបេ់ ក្េនលឹក្សឆេ ត នខិ
មនិចក្ស់ោ លុំហិបសឆេ ត ការរខំាន រារាខំែ ់ែំសណើ រការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត និខការប្បកាេរាបេ់នលឹក្សឆេ ត
សដ្ឋយមនិប្តឹមប្តូវ ឬសដ្ឋយបនលំ។ ោរាខទី១៤ ខាខសប្កាមគឺបង្កា ញអពំ្ីទប្មខល់នភាព្មនិប្បប្ក្ត ី នខិចំននួ
ក្រណីមនិប្បប្ក្តីក្េុខអំ ុខសព្ រាបេ់នលកឹ្សឆេ តដែ បានរាយការណ៍សដ្ឋយអេក្េសខេតការណ៍ខុ្មដ្ហវ ៈ 

ោរាខទ១ី៤: ភាព្មនិប្បប្ក្តេីសខេតស ើញក្េុខអ ុំខសព្ រាបេ់នលកឹ្សឆេ ត 

ទប្មខល់នភាព្មនិប្បប្ក្តី ចំននួក្រណី 
ក្រណីមនិអនុញ្ជញ តឱ្យភាេ ក្់ង្ករគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្េសខេតការណ៍ ថ្តែំសណើ រការរាបេ់នលឹក្ 
សឆេ ត។ ៩៨ 

ក្រណីទទួ ោគ  ់េនលឹក្សឆេ តមនិបានការ ខូ្ច ឬការបែិសេ្ស ើេនលឹក្សឆេ តគូេប្តឹមប្តូវ សដ្ឋយោម ន
ការប្តួតព្ិនិតយព្ីភាេ ក្់ង្ករគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្េសខេតការណ៍។ ៩៦ 

ក្រណីបិទទាវ រ ឬបខែួចការយិា ័យរាបេ់នលឹក្សឆេ តសៅសព្ ក្ំពុ្ខែំសណើ រការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ ៨៣ 
ក្រណីការរាប់េនលឹក្សឆេ ត សដ្ឋយអានញាប់សព្ក្ ឬ មនិបាន បង្កា ញឲ្យស ើញចាេ់ព្ីគំនូេេនលឹក្សឆេ ត។ ៧៨ 
ភាព្ខុ្េោេ រវាខេនលឹក្សឆេ តក្េុខហិបសឆេ តដែ បានរាបស់ ើញ និខចំនួនអេក្សបាោះសឆេ តដែ បានសបាោះ 
សឆេ ត។ ៧៣ 

ក្រណីព្នារសព្ ការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ឬបិទការយិា ័យរាបេ់នលឹក្សឆេ តដែ ក្ំពុ្ខែំសណើ រការរាប។់ ៧១ 
ក្រណីមនិ្ត ់ឱ្យនូវក្ំណតស់ហតុលនការរាប់េនលឹក្សឆេ ត( ទ.១១០២) ែ ់ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ 
ឬមនិបិទ្ាយក្ំណត់សហតុសនោះសៅមុខ្ការយិា ័យ។ ៧០ 
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ក្រណីការមនិម ួភាតិេនទោះបិទប្បសឡាោះេប្ាប់េ ក្េនលឹក្សឆេ ត និខមនិចក្ស់ោ លុ ំហិបសឆេ ត។ ៦៨ 
ក្រណីការរខំាន រារាខំ ែ ់ែំសណើ រការរាប់េនលឹក្សឆេ ត។ ៦៨ 
ក្រណីមនិប្តឹមប្តូវ ឬបនលំស ើការប្បកាេរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ ៦៣ 

េរុបក្រណីមនិប្បប្ក្តី ៧៦៨ 

១០ .បណតឹ ង និងដ្ំយ ោះគ្សាយទាក្់ទងការយបាោះយនន ត 
ែំសណើ រការសបាោះសឆេ តោមដបបប្បជា្ិបសតយយ ក្រ៏មួបញ្ចូ ្ខដែរអំព្ីប្បព្ន័ធសដ្ឋោះប្ោយវវិាទសៅក្េុខ

ែំណាក្ក់ា នានាលនែណំាក្ក់ា លនការសបាោះសឆេ តមយួ។ យនតសដ្ឋោះប្ោយបណតឹ ខសបាោះសឆេ ត ប្តូវសបើក្សអាយ
អេក្សបាោះសឆេ ត សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ នខិគណបក្សនសយាបាយ អាចតោខំ និខស ើក្ស ើខព្ីក្ខវ ់ស្សខៗ និខ
ប្តូវទទួ បានការសដ្ឋោះប្ោយប្តឹមប្តូវ និខយុតតិ្ម។៌ ប្បព្ន័ធសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខដែ ានប្បេិទធភាព្ 
េប្ាបស់ដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណតឹ ខ ប្តូវធានាែ ់អេក្សបាោះសឆេ ត សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ នខិគណបក្សនសយាបាយ 
អំព្ីក្ខវ ់  ឬការចខប់ានរបេ់ព្ួក្សគ ប្តូវបានសគយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្យ់ា ខមុខឹា ត ់ និខ្លខកាតក់ារសដ្ឋោះប្ោយ
សដ្ឋយតាល ភាព្។ 

យនតការេប្ាបក់ារសដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណតឹ ខសបាោះសឆេ ត ប្តូវស្វើឱ្យប្បាក្ែថា អេក្សបាោះសឆេ ត សបក្េជ្ន
ឈរស ម្ ោះ នខិគណបក្សនសយាបាយ ដែ ចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខទាខំអេ់ ានឱ្កាេក្េុខការបសញ្ចញ
េំស ខោមរយៈែំសណើ រការបណដឹ ខ នខិទទួ បានការសដ្ឋោះប្ោយទានស់ព្ សវោស ើបណដឹ ខដែ ភាគីបាន
បដឹខ សហើយយនតការសនោះក្ប៏្តូវសបើក្សអាយានការបដឹខឧទធរណ៍ ជ្ំទាេ់នឹខការេសប្មចចិតតនានា ដែ ស្វើស ើខ
សដ្ឋយោថ បន័សដ្ឋោះប្ោយសបាោះសឆេ តជានទ់ាប។ ប្បព្ន័ធេប្ាបក់ារសដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណតឹ ខសបាោះសឆេ ត 
ចបំាចប់្តូវក្ោខជ្ំសនឿទុក្ចតិត ឬភាព្សជ្ឿជាក្ព់្ោីធារណជ្ន សហើយភាព្សជ្ឿទុក្ចតិតបាន និខប្តូវដតជាោថ ប័
នរែាបា  ឬតុោការដែ ទទួ បនទុក្ស ើែំសណើ រការលនការសដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណតឹ ខដែ ប្តូវបានសគចត់
ទុក្ថាជាោថ បន័មនិ ំសអៀខ ានតាល ភាព្ នខិឯក្រាជ្យ។ យនដការសដ្ឋោះប្ោយបណតឹ ខនានា ប្តូវស ើក្ក្មពេ់
តាល ភាព្ភាព្ សបើក្ទូោយ ានគណសនយយភាព្ក្េុខែសំណើ រការសបាោះសឆេ ត ប្បព្ន័ធនសយាបាយ និខជ្ំរញុ
អភបិា ក្ិចចោមដបបប្បជា្បិសតយយឱ្យកានដ់តទូ ំទូោយ។ សដ្ឋយានែំសណើ រការសដ្ឋោះប្ោយោមរយៈ
ែំសណើ រការពាក្យបណតឹ ខ អេក្សបាោះសឆេ ត សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខគណបក្សនសយាបាយ ដែ ចូ រមួ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខ គួរានេមតថភាព្អាចយ ់ែឹខសអាយបានប្ជា សប្ៅ េីុជ្សប្ៅ អំព្ីនីតិវ ិ្ ីវាយតលមលេុចរតិ
ភាព្ លនែំសណើ រការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ និខការទាមទាររក្ភាព្យុតតិ្ម ៌តាល ភាព្ ការទទួ បានព្ត័ា៌ន និខ
គណសនយយភាព្។ ប្គបគ់ណបក្សនសយាបាយប្តូវបានធានាថា ព្ួក្អាចសគទទួ បានការសោរព្សដ្ឋយភាព្សេមើ
ោេ ចំសពាោះមុខ្ចាប ់និខប្គបទ់ែិាភាព្ចាប ់បទដ្ឋា នគតិយុតតសិ្សខៗដែ ពាក្ព់្ន័ធ។  

ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិោល សំមើ ការសបាោះសឆេ តឯក្រាជ្យ និខមនិាននិនាេ ការនសយាបាយ ែូចជាអខគ
ការខុ្មដ្ហវ  បានវាយតលមលអំព្ីតាល ភាព្ នខិយុតតិ្ម ៌ ភាព្ប្តឹមប្តូវលនែំសណើ រការសដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណតឹ ខ 
ោមរយៈការប្តួតព្ិនិតយ សែើមបសី្វើឱ្យានក្ំណតប់្ោប្តឹមប្តូវ្សព្វ្ាយព្ត័ា៌ន និខធានាការយ ់ែឹខជាោ
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ធារណៈ សហើយបានស ើក្អនុោេនស៍េេើឱ្យានការដក្ មែេប្ាបក់ារអនុវតតនេ៍ប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តនា
សព្ អនាគត។ អខគការេខគមេីុវ ិក្េុខប្េុក្ រមួជាមយួអខគការខុ្មដ្ហវ  ជាព្ិសេេការវាយតំល ជារមួ
ដែ ស្វើស ើខសដ្ឋយេាជ្ិក្ប្ក្ុមការង្ករអតីតបនទបោ់ថ នការណ៍ េសខេតស ើញថា យនតការសដ្ឋោះប្ោយវវិាទ
លនបណដឹ ខសបាោះសឆេ តដែ ស្វើស ើខសដ្ឋយគណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ.ជ្.ប) និខោថ បន័ដែ 
ានេមតថក្ចិចជានថ់ាេ ក្រ់បេ់ខ្លួនសៅថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិដែ េថិតសៅសប្កាមការប្គបប់្គខ ចំសពាោះការសដ្ឋោះប្ោយ
បណដឹ ខសបាោះសឆេ ត មនិទានប់ានប្បសេើរស ើខខាល ខំគួរសអាយក្តេំ់ោ ់សៅស ើយសទ។127 សយើខបានរក្ស ើញ
ថា ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅដតានបញ្ជា ប្បឈមមយួចំនួន និខទាមទារសអាយានការដក្ មែឱ្យប្បសេើរ
ស ើខ សែើមបធីានាឱ្យានែំសណាោះប្ោយជ្សាល ោះការសបាោះសឆេ តប្បក្បសដ្ឋយប្បេិទធភាព្ តាល ភាព្ សបើក្ចហំ 
អាចសជ្ឿទុក្ចិតតបាន និខប្េបោមចាប ់ បទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសៅសព្ អនាគត។ ការ
េសខេត នខិវភិាគស ើែំសណើ រការលនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខរក្ស ើញថា ការសដ្ឋោះប្ោយសៅានខ្វោះតាល ភាព្ 
ខ្វោះមស្ាបាយចាេ់ោេ់សែើមបសី្វើសអាយានទំនាក្ទ់នំខោេ  រវាខការេសប្មចចិតតរបេ់ោថ បន័សដ្ឋោះប្ោយ
បណដឹ ខ ជាមយួបទបញ្ញតតិលនចាបព់ាក្ព់្ន័ធនខឹការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ នខិបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីសរៀបចំការ
សបាោះសឆេ ត និខានក្រណីបែិសេ្មនិទទួ សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខយា ខសប្ចើនេនធឹក្េនាធ ប ់ សបើសទាោះបី ជាអខគ
សហតុរក្ស ើញថា វាគួរដតប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយក្ស៏ដ្ឋយចុោះ ឬបានបែិសេ្ការសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ 
សៅក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ តជាក្ោ់ក្ជ់ាសប្ចើនបនាទ បព់្ាីនពាក្យបណតឹ ខអំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តី។ ទី១ បណដឹ ខ
ពាក្ព់្ន័ធនខឹការសេេើេំុសអាយានការដ្ឋក្ស់ទាេព្ិនយ័ សៅសព្ ដែ អេក្ប្បប្ព្ឹតតខុ្េប្តូវបានសចទប្បកានថ់ា
បានប្បប្ព្ឹតតរសំោភបំពាន នខឹបទបញ្ញតតិលនចាបស់បាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់និខបទបញ្ជា  នខិ
នីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត។128 ែូសចេោះ សោ បំណខលនការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខសនោះ គឺសេេើេំុសអាយ គ.ជ្.ប 
ដ្ឋក្ស់ទាេព្ិនយ័សយាខសៅោមចាបដ់ែ ានដចខ។ គ.ជ្.ប នខិគណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តរាជ្ធាន ី
សខ្តត និខគណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ ប្តូវបាន្ត ់អំណាចសដ្ឋយចាបក់្េុខការសដ្ឋោះប្ោយ
បណដឹ ខសបាោះសឆេ ត ដែ ាន ក្េណៈប្តឹមប្តូវោមចាបស់បាោះសឆេ ត បទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត 
និខការសប្បើប្បាេ់ដែនេមតថក្ិចច ្នាទ នុេិទធិក្េុខក្ប្មតិណាមយួ សែើមបសី្វើសេចក្តីេសប្មចស ើបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត 
ការបែិសេ្បណដឹ ខ និខបែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ។ ទ២ី បណដឹ ខសបាោះសឆេ ត ដែ បដឹខជ្ំទាេ់នឹខ
សេចក្ដីេសប្មចស ើ ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋម ដែ ប្តូវបានប្បកាេសដ្ឋយគណៈក្មមការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ
ត។់ បណដឹ ខប្បសភទសនោះ អាចបណតឹ ខសដ្ឋយតំណាខគណបក្សនសយាបាយ ឬភាា ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ 
ដែ បានចូ រមួេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត និខអេក្សបាោះសឆេ តដែ ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តក្េុខ ំុ 
េង្កេ តស់នាោះ ប្បេិនសបើយ ់ថា  ទធ្ បឋមលនការសបាោះសឆេ តានភាព្មនិប្បប្ក្ត ី ដែ បានសក្ើតស ើខក្េុខ
លថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះ និខលថ្ៃរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ គណបក្សនសយាបាយដែ បានចុោះស ម្ ោះប្បក្ួតប្បដជ្ខ និខប្បជា
ព្ រែាដែ ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត អាចដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខសៅកានគ់ណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះ

                                                      

127 See the Joint-Statement of Situation Room for 2017-Commune/Sangkat Election. 
128 The election campaign period of the 2017 Commune/Sangkat Election began on 20 May 2017, and ended 
on 2 June 2017 
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សឆេ តរាជ្ធានសីខ្តត ជ្ំទាេ់នខឹ ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋមដែ េសប្មចសដ្ឋយគណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត
 ំុេង្កេ ត ់ ក្េុខរយៈសព្  ៣លថ្ៃបនាទ បព់្ីលថ្ៃបិទ្ាយ ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋម។129 បណដឹ ខទាខំសនាោះអាចពាក្់
ព្ន័ធ ឧទាហរណ៍ ការសេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ សដ្ឋយដ្ែក្ស ើភាព្មនិប្បប្ក្ីជាក្ោ់ក្ដ់ែ បាន
សក្ើតស ើខក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ តជាក្ោ់ក្ណ់ាមយួ ឬសប្ចើន។ ភាព្មនិប្បប្ក្តទីាខំសនាោះអាចជា ចំនួន
េនលឹក្សឆេ តមនិបានការសប្ចើនសព្ក្សៅក្េុខការយិា ័យសនាោះជាសែើម។ អខគការខុ្មដ្ហវ  រក្ស ើញថា បញ្ជា
ទាខំអេ់ខាខស ើសនោះ គជឺាបញ្ជា ចបំខេប្ាបក់ារសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ 
េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧។ ការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តអ់ាណតតិទ៤ីសនោះ គណបក្សនសយាបាយដែ បានចូ រមួប្បក្ួត
ប្បដជ្ខ ជាព្ិសេេគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ ជាគណបក្សជ្ំទាេ់ែ៏្ ំជាខសគ ព្កួ្សគបានចតទុ់ក្ថា េនលឹក្
សឆេ តមនិបានការ គឺជាបញ្ជា ចំបខដែ បានសក្ើតស ើខសេទើរដតប្គបក់ារយិា ័យសបាោះសឆេ ត។ ានបណដឹ ខសេេើ
េំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ជាសប្ចើន ដែ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សនសយាបាយ ព្ិសេេសៅក្េុខ ំុេង្កេ ត់
ដែ ានេំស ខ សមែៀខោេ តិចតួចរវាខគណបក្សនសយាបាយ្ំៗទាខំព្ីរ ក្េុខចសនាល ោះរវាខតិចជាខ ០,៥ ភាគ
រយ ខ្ណៈដែ ក្េុខ ំុ េង្កេ តទ់ាខំសនាោះ ក្ា៏នចនំួនេនលកឹ្សឆេ តមនិបានការសប្ចើន។ េនលឹក្សឆេ តមនិបានការ
អាចពាក្ព់្ន័ធជាមយួភាព្មនិប្បប្ក្តីលនគំនូេេនលឹក្សឆេ តដែ ានទំនាេ់ោេ ។ សយាខោមរាយការណ៍របេ់ 
គ.ជ្.ប ានបណដឹ ខរហូតែ ់សៅ ៥២ភាគរយ ជាបណដឹ ខសេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ សប្កាយព្ីការ
ប្បកាេ ទធ្ បឋមោម ំុ េង្កេ ត ់ក្េុខសនាោះ ៣០ភាគរយលនបណដឹ ខ គឺបដឹខសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ 
ជាខសនោះសទៀត បណដឹ ខពាក្ព់្ន័ធនឹខការសេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តសៅោមការយិា ័យមយួចំនួន ប្បាណជា
៣៣ភាគរយ ប្តូវបានបដឹខសៅអំ ុខលថ្ៃសបាោះ លថ្ៃរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត នខិមុនសា ខ១១ ក្នលោះប្ព្ឹក្ បនាទ បព់្ីលថ្ៃសបាោះ
សឆេ ត (មុនលថ្ៃប្បកាេ ទធ្ បឋមោម ំុេង្កេ ត)់។   

ានបណដឹ ខជាសប្ចើនដែ ពាក្ន់ឹខេំសណើ សេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ជាក្ដ់េដខគឺការសបាោះ
សឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ/េង្កេ ត ់ដែ ការសបាោះសឆេ តសនោះ ភាគរយលនលនការឈេោះប្បសក្ៀក្ប្បសក្ើយោេ រវាខ
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា នខិគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ គខុឺ្េោេ មនិែ ់ ០.០៥ភាគរយ្ខ។ ានេនលឹក្
សឆេ តដែ ទុក្ជាសា ៈជាសប្ចើនេនលឹក្ មនិប្តូវបានរាបប់ញ្ចូ  សៅឯមណឌ  សបាោះសឆេ តោមសោ សៅ សៅ
ក្េុខ ំុទាខំសនាោះ។ 

 ចាបេ់ដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់សបើក្េិទធិសអាយគណបក្សនសយាបាយដែ 
ចុោះស ម្ ោះប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខ ំុេង្កេ តន់ីមយួៗ និខភាគពីាក្ព់្ន័ធនខឹ្ ប្បសយាជ្នល៍នបណដឹ ខ រមួានជ្នរខ
សប្ោោះ និខជ្នដែ ពាក្ព់្ន័ធនឹខ្ ប្បសយាជ្នស៍្សខៗលនវវិាទ ឬជ្នដែ ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ តក្េុខ ំុ េង្កេ តស់នាោះ ានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខចំសពាោះមុខ្អាជាា ្រានេមតថិក្ចិច (ោថ បន័ដែ ាន
េមតថក្ិចចេថិតសៅសប្កាមការប្គបប់្គខរបេ់ គ.ជ្.ប)។ ពាក្យបណដឹ ខក្អ៏ាចដ្ឋក្ប់ាន្ខដែរ ចំសពាោះមុខ្ប្បធាន

                                                      

129 ាប្ោ ១៤៩ លនចាប់សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៦។   



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 
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ការយិ ័យសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។130 សៅក្េុខែណំាក្ក់ា លនការបូក្េរបុ ទធ្ សបាោះសឆេ តោម
 ំុ េង្កេ ត ់(សព្ សវោបនាទ បព់្ីលថ្ៃសបាោះ និខរាប)់ ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ឬអេក្តំណាខ ក្ប៏្តូវបាន្ត ់
េិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខតវា ចំសពាោះមុខ្ប្បធានគណៈក្មមការសបាោះសឆេ តសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តប់ានដែរ 
សដ្ឋយដ្ែក្សៅស ើភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើតានសៅសព្ ក្ំពុ្ខបកូ្េរបុ។ បណដឹ ខទាខំសនាោះ អាចជាបណដឹ ខ
សេេើេំុសអាយានការ្តនាទ សទាេោមចាបក់្ំណត។់131  គណបក្សនសយាបាយ អាចដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខក្េុខរយៈ
សព្ បីលថ្ៃបនាទ បព់្ីលថ្ៃបិទ្ាយ ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋមសៅោម ំុេង្កេ ត។់132 ខុ្មដ្ហវ េសខេតស ើញថា 
ានចំណុចប្បសេើរខ្លោះពាក្ព់្ន័ធនឹខការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ សបើស្ៀបនឹខការសបាោះសឆេ តមុនៗ ែូចជាការបំសព្ញតួ
នាទី ការង្កររបេ់ម្នត ីគ.ជ្.ប ក្េុខការទទួ  និខព្និិតយស ើពាក្យបណដឹ ខ និខដ្េក្ខ្លោះលនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ
ខ។ សទាោះជាយា ខណា វាសៅដតានបញ្ជា សប្ចើនខ្លោះសទៀត ដែ ទាមទារសអាយានការដក្ មែនូវសោ ការណ៍ 
និខនីតិវ ិ្ ីេមរមយ និខយុតតិ្ មេ៌ប្ាបក់ារសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ។ គណបក្សនសយាបាយ និខអេក្តំណាខ បាន
តែូញដតែរថា ព្ួក្សគសៅដតជ្ួបប្បទោះការ ំបាក្ ានបញ្ជា ប្បឈមសៅស ើយ ចំសពាោះែំសណើ រការលនការដ្ឋក្ព់ាក្យ
បណដឹ ខសៅកានោ់ថ បន័សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ សប្កាមបង្កគ បរ់បេ់ គ.ជ្.ប មយួចនំួនសៅថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិ។  

ម្នតីទទួ បនទុក្ទទួ ពាក្យបណដឹ ខ ានការយ ់ែខឹប្បសេើរជាខមុន និខស្វើការប្បុខប្បយត័េ និខ
ហមតច់តជ់ាខមុន ស ើការអនុវតតនច៍ាប ់បទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ី។ ជាទូសៅសៅក្េុខែណំាក្ក់ា លនការទទួ ពាក្យ
បណដឹ ខ ម្នតីទទួ បនទុក្ទាខំសនាោះ ស្វើសេចក្តីេសប្មចចតិតសដ្ឋយដ្ែក្ស ើ ក្េខ្ណឌ  ២េំខាន់ៗ  គឺ(១) បណដឹ ខ
ប្តូវដតានស ម្ ោះ អាេយដ្ឋា ន របេ់សែើមបណដឹ ខ ឬអេក្តំណាខ និខ (២) ក្មមវតថុលនបណដឹ ខ (ជាបណដឹ ខពាក្់
ព្ន័ធនឹខការសបាោះសឆេ ត ដែ ដចខក្េុខចាបស់បាោះសឆេ ត សហើយមនិដមនជាបណដឹ ខប្ព្ហមទណឌ េុទធ) និខអាជាា យុ
កា  (រយៈសព្ ) ក្េុខការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខ។ អាជាា យុកា លនការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខាននយ័ថា បណដឹ ខសបាោះ
សឆេ តប្តូវដតដ្ឋក្ស់ៅក្េុខអំ ុខសព្ សវោដែ ចាបប់ានក្ំណត។់ ឧទាហរណ៍ សបើបណដឹ ខមយួពាក្ព់្ន័ធនឹខ
ភាព្មនិប្បប្ក្តី ដែ សក្ើតស ើខក្េុខលថ្ៃេ ឬលថ្ៃសបាោះ និខលថ្ៃរាប ់ បណដឹ ខទាខំសនាោះប្តូវដ្ឋក្ស់អាយបានមុនសា ខ
១១ និខ៣០នាទីប្ព្កឹ្ លនលថ្ៃបនាទ បព់្ីលថ្ៃសបាោះសឆេ តជាក្ំហិត។133 ស ើេព្ីសនោះ សបើម្នតីទទ ួពាក្យបណដឹ ខព្ិនិ

                                                      

130 បណដឹ ខដែ ពាក្ព់្ន័ធនឹខភាព្មនិប្បប្ក្តីក្េុខែំណាក្់កា សបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ បណដឹ ខទាខំសនាោះអាចបដឹខ
ជ្ំទាេ់/ប្បឆខំនឹខជ្នណាដែ ពាក្ព់្ន័ធជាមយួនឹខការប្បប្ព្ឹតតិមនិប្បប្ក្តី ឬបំពានចាប ់រមួទាខំម្នតីរបេ់ គជ្ប ្ខដែ
រ។ ពាក្យបណដឹ ខជាទូសៅ គឺប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយដែ ានវតតានេសខេតការណ៍សៅ
ការយិា ័យដែ សក្ើតានភាព្មនិប្បប្ក្តីទាខំសនាោះ។ សបើេិនជាភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយរូបសនាោះ មនិអាចដ្ឋក្់
ពាក្យបណដឹ ខសក្ើត ោត់អាចស្ទរេិទធិជាោយ ក្សណ៍អក្សរសៅជ្នែលទជាតំណាខ។ បណដឹ ខប្បសភទសនោះ ប្តូវដតដ្ឋក្ម់និ
សអាយស ើេព្ីសា ខ១១ ក្នលោះ សៅលថ្ៃបនាទ បព់្ីលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។  
131 អានប្បការ ១០.២.៣.១ លនបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧។  
132 ៣លថ្ៃ គឺជាការក្ំណតស់ដ្ឋយចាប(់អាជាា យុកា លនបណតឹ ខ) េប្ាប់សែើមបណដឹ ខដ្ឋក្់ពាក្យបណដឹ ខ។ សបើហួេរយៈ
សព្ ក្ំណតស់នោះ វាប្តូវបានសគចតទុ់ក្ថា ជាការថ្លេ់េិទធិ។  
133 អានប្បការ១០.៨ លនបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់ឆេ ២ំ០១៧។  



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

115 | ទុំព័រ 

តយស ើញថា បណដឹ ខានខ្វោះព្ត័ា៌នេំខាន ់ ព្ួក្សគតប្មូវទាមទារសអាយសែើមបណដឹ ខបំសព្ញ ឬដេវខរក្បដនថម
មក្បំសព្ញ សបើេិនជាមនិប្គបប់្ោនព់្ត័ា៌នេំខានស់នាោះ ព្ួក្សគនឹខបែិសេ្មនិទទួ ពាក្យបណដឹ ខសនាោះ។ ខុ្
មដ្ហវ េសខេតស ើញថា ចំនួនបណដឹ ខបានធាល ក្ចុ់ោះសប្ចើន សបើស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តស់ៅឆេ ំ
២០១២។ សៅក្េុខែំណាក្ក់ា សោេនាសបាោះសឆេ ត បណដឹ ខមយួចំនួនប្តូវបានបដឹខប្បឆខំគណបក្សជ្ំទាេ់ 
ប ុដនតបណដឹ ខេដីព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតក្េុខលថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សេ
ស្ង្កគ ោះជាតិសប្ចើនជាខ។134 ជាខសនោះសៅសទៀត បណដឹ ខភាគសប្ចើនដែ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា គឺជា
បណដឹ ខសេេើេំុសអាយានការ្តនាទ សទាេប្បឆខំនឹខគណបក្សជ្ំទាេ់ ខ្ណៈដែ បណដឹ ខភាគសប្ចើនរបេ់គណ
បក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិគឺជាបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ។135         

១០.១ ការទទ ួ និខការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅក្េុខែំណាក្ក់ា សោេនាសបាោះសឆេ ត 

១០.១.១ ការទទ ួ និខសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅថាេ ក្គ់ណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ុេំង្កេ ត ់

ការសោេនាសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តប់ានប្បប្ព្ឹតតសៅ ចបព់្ីលថ្ៃទី២០ ដខ្ឧេភា និខបញ្ចបស់ៅវញិសៅ
លថ្ៃទី០២ ដខ្មថុិ្នាឆេ ២ំ០១៧ (ានរយៈសព្ ១៤លថ្ៃគត)់។ ការសោេនាការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់ បាន
ប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយេនតិវ ិ្ ី ោម នអំសព្ើហឹខា នខិានឧបទទសហតុតិចតួចប ុសណាណ ោះដែ បានសក្ើតស ើខ។ ការ
សោេនាសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ ប្តូវបានក្តេំ់ោ ់ស ើញថា គណបក្សប្បឆខំបានសែើរតួនាទី
េំខានជ់ាសែើមបណដឹ ខអពំ្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីលនការប្បប្ព្ឹតតបិពំានចាប ់ នខិបទបញ្ញតតិស្សខៗពាក្ព់្ន័ធនឹខការសបាោះ
សឆេ ត បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេប្ាបស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តក់្េុខរយៈសព្ យុទធនាការសោេនាសបាោះ
សឆេ ត សដ្ឋយដ ក្េប្ាបម់យួរយៈសព្ លនយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ គណ
បក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ជាគណបក្សកានអ់ណំាច បានសែើរតនួាទីេំខានជ់ាអេក្បដឹខអពំ្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីប្បឆខំនឹខ

                                                      

134 ក្េុខមយួសព្ញអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត គណបក្សប្បជាជ្នបានបដឹខប្បឆខំគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ រហូតែ ់
៥៨បណដឹ ខ ចំដណក្គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដ្ឋក្់ពាក្យបណដឹ ខបានដត២៣បណដឹ ខប ុសណាណ ោះ។  
135 គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខរហូតែ ់៤១បណដឹ ខ និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានដ្ឋក្់ពាក្យ
បណដឹ ខបាន៤៣បណដឹ ខសៅថាេ ក្់គណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់ ដែ បណដឹ ខទាខំអេ់សនាោះគឺពាក្ព់្ន័ធ
ជាមយួភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើតស ើខក្េុខលថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ េប្ាបប់ណដឹ ខជ្ំទាេ់នឹខ ទធ្ សបាោះ
សឆេ តដែ ប្បកាេ និខបិទ្ាយសដ្ឋយគណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត់ ភាគីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបាន
ដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខចំនួន២០បណដឹ ខ និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដ្ឋក្ប់ានចំនួន៣៤បណដឹ ខ សៅកានគ់ណៈក្មមការសរៀបចំ
ការសបាោះសឆេ តរាជ្ធានីសខ្តត។  សៅថាេ ក្គ់ជ្ប ានបណដឹ ខចំនួន១០ប្តូវបានបដឹខស ើខមក្សដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា
ជ្ំទាេ់នឹខសេចក្តីេសប្មចរបេ់គណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តរាជ្ធានីសខ្តត។ និខានចំនួន១០បណដឹ ខ២៧ បែឹខ
សដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិជ្ំទាេ់នឹខសេចក្តីេសប្មចរបេ់គណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តរាជ្ធានីសខ្តត។ េូមអាន
របាយការណ៍ព្ប្ង្កខរបេ់គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត េដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់
ឆេ ២ំ០១៧។  
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គណបក្សប្បឆខំសៅវញិ។ ានបណដឹ ខមយួចនំួនប្តូវបានបដឹខសៅតុោការពាក្ព់្ន័ធ នឹខអំសព្ើហឹខាដែ បាន
ប ោះទខគចិោេ បនតចិបនតួចសៅក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តសៅក្េុខសខ្តតោដក្វ សហើយប្តូវបានតុោការ
សចទប្បកានស់បក្េជ្នប្ក្មុប្បកឹ្ា ំុ េង្កេ តម់ក្ព្ីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិព្បីទស មើេប្ព្ហមទណឌ ។ បណដឹ ខ
ប្ព្ហមទណឌ សនោះ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា សហើយបចចុបបនេសនោះ ក្រណីសនោះសៅបនដនីតិវ ិ្ ី
បណដឹ ខសៅតុោការសៅស ើយ។ សទាោះជាយា ខណា ការសចទប្បកានែ់៏្ ៃន់្ ៃរសនោះ ប្តវូបានរោិះគនយ់ា ខខាល ខំថា 
វាានជាបព់ាក្ព់្ន័ធ នខិជ្ប្មញុសដ្ឋយអេក្នសយាបាយ នខិអេក្ានអណំាច សដ្ឋយសប្បើប្បាេ់តុោការជាឧបក្រ
ណ៍។ គ.ជ្.ប បានព្ាយាម្សោះ្ាជ្សាល ោះសបាោះសឆេ តសនោះដែរ ប ុដនតបានបរាជ្យ័សដ្ឋយោរភាគីលនសែើមបណដឹ ខ
មនិប្ព្មេប្មបេប្មួ  និខេោះជា សហើយទទូចចខប់ដខឹសអាយខានដតបាន។  

ក្េុខរយៈសព្ ១៤លថ្ៃលនយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត គណៈក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចកំារសបាោះសឆេ ត 
ទូទាខំប្បសទេ ទទួ ពាក្យបណដឹ ខបានចំនួន ៨៨បណដឹ ខ136។ បណដឹ ខទាខំអេ់ គឺជាបណដឹ ខពាក្ព់្ន័ធនខឹការ
សេេើេំុសអាយានការដ្ឋក្ស់ទាេទណឌ  សយាខសៅោមចាបេ់ដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ
ត។់ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំ៨៨ ាន៥៨បណដឹ ខប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខ២៣
បណដឹ ខ បដខឹសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ចំនួន០១បណដឹ ខ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សហ វុនេីុនបុិច នខិាន០៦
បណដឹ ខ ប្តូវបានបណដឹ ខសដ្ឋយប្បជាព្ រែា។ ែំសណាោះប្ោយសដ្ឋយការ្សោះ្ារស ើបណដឹ ខទាខំ៨៨ ខាខស ើ
សដ្ឋយគណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តា់ន ែូចខាខសប្កាម៖ 

- ៣២ បណដឹ ខប្តូវបាន្សោះ្ាសដ្ឋយេោះជា  
- ២៣ បណដឹ ខមនិប្តូវបាន្សោះ្ាសដ្ឋយសជាគជ្យ័ 
- ២៦ បណដឹ ខប្តូវបានជូ្នែំណឹខសដ្ឋយគណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត1់37 
- ០៤ បណដឹ ខប្តូបានែក្ពាក្យបណដឹ ខសដ្ឋយសែើមបណដឹ ខ 
- ០២ បណដឹ ខប្តូវបានចរបែិសេ្មនិស្វើការសដ្ឋោះប្ោយ 138 និខ 

                                                      

136 NEC’s drafted Report on the Organization and Functioning of the Commune/sangkat Election 2017. 
137 ពាក្យថា  ិខ្ិតជូ្នែំណឹខ មនិប្តូវបាន្ត ់និយមន័យសអាយជាក្ោ់ក្់សដ្ឋយ គជ្ប ស ើយ។ ដតសទាោះជាយា ខណា 
ពាក្យជូ្នែំណឹខសនោះ គឺអាចាននយ័ជាសេចក្តីេសប្មចរបេ់ គ /េប គ្/ខ្ប និខ គជ្ប។ សេចក្តីជូ្នែំណឹខសនោះ គឺ
សចញោមរយៈទប្មខ ់១២០៣ ។ វាគឺជា ិខ្ិតរែាបា េប្ាប់ស្វើការស្លើយតបសៅកានស់ែើមបណដឹ ខ និខជូ្នែំណឹខែ ់
ព្ួក្សគសអាយែឹខអំព្ីសេចក្តីេសប្មចរបេ់ខ្លួនពាក្ព់្ន័ធនឹខការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ (សដ្ឋយគ /េប, គ្/ខ្ប និខគជ្ប)។ 
សេចក្តីេសប្មចសនាោះអាចជា ការចរបែិសេ្ស ើ បណដឹ ខសដ្ឋយមូ សហតុស្សខៗ សេចក្តីេសប្មចប្ចនសច មនិសដ្ឋោះ
ប្ោយបណដឹ ខ ការស ើក្សច ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ ឬសេចក្តីេសប្មចទទួ សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ។ សយាខោមចាប់ 
សេចក្តីេសប្មចទាខំអេ់សនោះ ប្តូវេសប្មចសដ្ឋយោថ បន័ដែ ានេមតថក្ិចចសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តរបេ់ គជ្ប។  
138សេចក្តីេប្មចសនោះស្វើស ើខសដ្ឋយម្នតីទទួ បនទុក្ទទួ ពាក្យបណដឹ ខ សហើយជាទូសៅគឺចរបែិសេ្ចំសពាោះមុខ្ាច េ់
បណដឹ ខដតមតខ ែូចជាបណដឹ ខដែ ្ុតអាជាា យុកា  (្ុតក្ំណត់លថ្ៃ)។ 
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- ០១ បណដឹ ខប្តូវបានស ើក្សច  មនិសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ គ .េប សដ្ឋយោរអវតតានសែើម
បណដឹ ខសៅលថ្ៃសបើក្េវនាការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ។ 

សបើស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣ បណដឹ ខក្េុខែំណាក្ក់ា សោេនាការសបាោះសឆេ ត ំុ 
េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ គាឺនចំនួនធាល ក្ស់ប្ចើន សហើយសបើស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ស ំុ
េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ ក្េុខែំណាក្ក់ា សោេនាែូចោេ  ានការធាល ក្ចុ់ោះសប្ចើនដែរ។139 ការធាល ក្ចុ់ោះចនំួនបណដឹ ខ
យា ខសប្ចើនេនធកឹ្េនាធ បស់នោះ អាចមក្ព្ីក្ោត មយួចំនួន ទី១ ែូចជា េក្មមភាព្ហឹខាប្តូវបានធាល ក្ចុ់ោះសប្ចើន 
សហើយសនោះអាចប្បដហ មក្ព្ភីាព្ភយ័ខាល ចក្េុខការអនុវតតនច៍ាប ់ ដែ ានចរតិតខឹដតខដចខក្េុខសទាេបញ្ញតតិ
ក្េុខចាបស់បាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តថ់្មីសនោះ។140 គណបក្សនសយាបាយបានបង្កា ញឥរយិាបថ្ចេ់ទុំ ព្ាយាមអត់្ មត់
សោរព្ចាបក់្េុខក្ប្មតិខ្ពេ់ជាអតិបរាិ និខប្បក្បសដ្ឋយការទទួ ខុ្េ ប្តូវសែើមបបីសញ្ច ៀេទំនាេ់ ឬការ
ប្បឈមមខុ្ដ្ឋក្ោ់េ ។ ចនំួនបណដឹ ខដែ ប្តូវបានដ្ឋក្ត់ិចតួចសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ អាចបញ្ជា ក្ថ់ា 
េក្មមជ្នគណបក្សសនោះ បានព្ាយាមសគចសចញព្ីជ្សាល ោះ និខានការអត់្ មតខ់ាល ខំចំសពាោះការប្បឈមដ្ឋក្ោ់េ  
ព្ីគណបក្សកានអ់ំណាច។ ក្េុខែំណាក្ក់ា សោេនាសបាោះសឆេ តទាខំមូ  គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានដ្ឋក្់
ពាក្យបណដឹ ខប្តមឹដត២៣បណដឹ ខប ុសណាណ ោះ141 ចំដណក្គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា បានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខរហូត
ែ ់ចំនួន៥៨បណដឹ ខ។ ទី២ អាចបណាដ  មក្ព្ីមូ សហតុ ការរតឹតបតិក្េុខចាបដ់ែ តប្មូវសអាយានការែដខា
រក្បួនព្យុហយាប្ោបានដតចំននួ២ែខប ុសណាណ ោះក្េុខរយៈសព្ ១៤លថ្ៃលនយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ដែ 
្ទុយព្ីការសបាោះសឆេ តក្នលខសៅ ការបដខារក្បួនព្យុយាប្ោ មនិប្តូវបានក្ណំតច់នំួន សហើយព្ួក្សគអាចស្វើការ
សោេនាសដ្ឋយសេរ។ី 

ទិនេនយ័លនចនំួនបណដឹ ខសបាោះសឆេ តេប្ាបរ់យៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ បង្កា ញសអាយ
ស ើញថា ានបណដឹ ខចំននួ១៧បណដឹ ខប្តូវបែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ គ /េប ខ្ណៈ ការសបាោះសឆេ ត ំុ 
េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ក្េុខរយៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត គ /េប បែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយានដតព្ីរបណដឹ ខ
ប ុសណាណ ោះ។ ការបែិសេ្ទទ ួពាក្យបណដឹ ខ គឺសក្ើតានោខំព្ីែំណាក្ក់ា លនការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខ។ ការ
េសខេត នខិវភិាគសៅស ើការេសខេតរក្ស ើញថា ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត
សប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆេ ២ំ០១៧សនោះ េវនាការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខដែ សដ្ឋោះប្ោយយ គ /េប 

                                                      

 
140របាយការណ៍អខគការខុ្មដ្ហវ េប្ាប់ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ ក្េុខរយៈសព្ លន
ការសោេនាសបាោះសឆេ ត ក្េុខរយៈសព្ ១៥លថ្ៃ បណដឹ ខចំនួន ៩៣បណដឹ ខប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្ស េម រខស ី ០៣
បណដឹ ខ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សេិទធិមនុេស ១២បណដឹ ខ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សនប្បជាជ្នក្មពុជា ០៣បណដឹ ខ 
បដឹខសដ្ឋយគណបក្សហវ ៊ុនេីុនបុិច ០១បណដឹ ខ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សនសរាតតមឬណរទិធិ ០១បណដឹ ខ បដឹខសដ្ឋយប្បជាជ្ន្មម
ោ និខ០១បណដឹ ខបដឹខសដ្ឋយអាជាា ្រ។  
141 ក្េុខការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខបានចំនួន ១២បណដឹ ខ ចំដណក្
គណបក្សជ្ំទាេ់បានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខចំនួនរហូតែ ់៧១បណដឹ ខ (គណបក្ស េម រខសុ ីនិខគណបក្សេិទធិមនុេស)។  
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គឺានតាល ភាព្ និខានភាព្ប្បសេើរសប្ចើនក្េុខការអនុញ្ជញ តសអាយសែើមបណដឹ ខ ឬអេក្េសខេតការណ៍ានវតតាន
សៅក្េុខេវនការសដ្ឋោះប្ោយ។ គ /េប ព្ាយាមសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសដ្ឋយការ្សោះ្ាអេ់ព្ីេមតថភាព្ 
សហើយក្រណីភាគសប្ចើន គឺ គ /េប េសប្មចប្តឹមដតការេដីបសនាទ េអេក្ប្បប្ព្ឹតតខុ្េ នខិតប្មូវសអាយេំុសទាេ
ជ្នរខសប្ោោះ ឬគណបក្សរខសប្ោោះ សចៀេជាខការេសប្មចោមសទាេបញ្ញតតិដែ ានដចខក្េុខចាបស់បាោះសឆេ ត
សប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត។់ ានក្រណីខ្លោះ គ /េប បានព្ាយាម ួខសោម និខស ើក្ទកឹ្ចិតត ជ្ប្មុ
ញសអាយភាគីវវិាទជាេោះនឹខោេ សដ្ឋយការ្សោះ្ា។  

១០.១.២ ការទទ ួ និខសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខក្េុខែំណាក្ក់ា សោេនាសបាោះសឆេ តសៅ គ្/ខ្ប  

សៅក្េុខែំណាក្ក់ា សនោះ គ្/ខ្ប បានទទួ ពាក្យបណដឹ ខបានចំននួ២១បណដឹ ខ ក្េុខមយួរយៈសព្ 
សោេនាសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧។142 សៅក្េុខែណំាក្ក់ា លនការសដ្ឋោះ
ប្ោយបណដឹ ខសៅ គ្/ខ្ប សនោះ ក្េុខចំសណាមបណតឹ ខទទ ួបាន143  ក្េុខសនាោះ ាន១៣បណដឹ ខ បដឹខសដ្ឋយ
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ០៧បណដឹ ខ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ និខាន០១បណដឹ ខ ដែ បដឹខសដ្ឋយ
គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច។ ក្េុខចំសណាម ២១បណដឹ ខសនោះ ាន២០បណដឹ ខប្តូវបានបដឹខស ើខមក្ព្ី គ /េប នខិ
ាន០១បណដឹ ខ បដឹខផ្លទ  ់មក្ គជ្ប។144 រឯី ទធ្ ែំសណាោះប្ោយបណដឹ ខស្វើស ើខសដ្ឋយ គ្/ខ្ប ានែូច
ខាខសប្កាម៖ 

- បណដឹ ខចំនួន០៤ ប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយសជាគជ្យ័ សដ្ឋយការ្សោះ្ា 
- បណដឹ ខចំនួន ០៣ ប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយមនិេោះជា  
- បណដឹ ខចំនួន ០២ ប្តូវបានបែិសេ្មនិស្វើការសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ គ្/ខ្ប និខ 
- បណដឹ ខចំនួន ១២ ប្តូវបានជូ្នែំណឹខសដ្ឋយ ិខ្ិតជូ្នែណឹំខ។145 

                                                      

142 ចំនួនសនោះបានធាល ក្ចុ់ោះយា ខសប្ចើនសបើស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣។ កា សណាោះ 
បណដឹ ខដែ ប្តូវបានបដឹខស ើខមក្ គ្/ខ្ប គឺានរហូតែ ់១២២បណដឹ ខ។ ក្េុខចំសណាម១២២បណដឹ ខសនោះ ាន៧៨
បណដឹ ខប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយ និខ៤៤បណដឹ ខប្តូវបានបដឹខបនតសៅកាន ់គជ្ប។ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ 
ានបណដឹ ខេរុប២៦បណដឹ ខបានបដឹខស ើខមក្កាន់ គ្/ខ្ប ក្េុខសនាោះាន១៣បណដឹ ខមនិប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយ សហើយបដឹខ
បនតសៅកាន់ គជ្ប។  
143 េូមអានរបាយការណ៍ព្ប្ង្កខរបេ់គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត េដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧។  
144 បណដឹ ខេដីព្ីការបដឹខប្បឆខំនឹខម្នតីសបាោះសឆេ ត។  
145 េូមអានរបាយការណ៍ព្ប្ង្កខរបេ់គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត េដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧។  
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ែំសណើ រការលនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត នខិការសប្បើប្បាេ់យនតការសដ្ឋោះប្ោយ ានែំសណើ រ
ការប្បសេើរសៅក្េុខែំណាក្ក់ា សនោះ។ ែំសណើ រការសនោះ ប្តូវបានេសខេតស ើញថា ានតាល ភាព្ និខសហើយអេក្
េសខេតការណ៍អាចចូ ោដ បក់ារសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខបាន សដ្ឋយោម នការហាមោត។់    

ភាគីពាក្ព់្ន័ធនឹខវវិាទ ជាព្ិសេេសែើមបណដឹ ខ អាចចូ រមួក្េុខែំសណើ រការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ ានឱ្
កាេបានបក្ប្ោយនូវអខគសហតុ បំភលសឺៅកានេ់វនាការលនបណដឹ ខ អេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តអាចចូ រមួ
ោដ ប ់និខោមដ្ឋនការប្បប្ព្ឹតតិសៅលនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសដ្ឋយសេរ។ី សយាខោមរបាយការណ៍របេ់ គ.ជ្
.ប េដីព្បីណដឹ ខ ានដតបណដឹ ខចនំួន០២ប ុសណាណ ោះ ដែ ប្តូវបានបែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ គ្/ខ្ប 
សដ្ឋយោរមូ សហតុមនិបានបណដឹ ខទាខំសនាោះ មនិបានសោរព្សព្ោលនការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខ (ជាបណដឹ ខហួេ
អាជាា យុកា )។146 ការេសខេតរក្ស ើញថា គ្/ខ្ប លនរាជ្ធានី សខ្តតមយួចនំួនបានស្វើការង្ករយា ខ ែ ក្េុខ
ក្ិចចខ្ិតខ្ំប្បឹខដប្បខសែើមបសីដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ ជូ្នគូវវិាទលនបណដឹ ខ ព្ិសេេោមរយៈយនតការលនការ្សោះ្ារនូវ
គូភាគីលនបណដឹ ខសអាយេោះជានឹខោេ ។ ខុ្មដ្ហវ រក្ស ើញថា ោម នការដ្ឋក្់្ តនាទ សទាេសយាខោមបញ្ញតតិលន
ចាបស់បាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តប់្តូវបានេសប្មចសដ្ឋយ គ្/ខ្ប សនាោះសទ។ វាជាចណុំចវជិ្ាានមយួដែ  គ្/ខ្ប 
មនិានសេចក្តីេសប្មចតឹខរខឹ មុខឺា តណ់ាមយួចំសពាោះភាគីជាអេក្ប្បប្ព្ឹតតខុ្េ។  

១០.១.៣. ការដ្ឋក្ ់ទទ ួ និខសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខក្េុខែំណាក្ស់ោេនាសបាោះសឆេ តសៅ គ.ជ្.ប 

សៅក្េុខែំណាក្ក់ា លនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តលនែំណាក្ក់ា សោេនាសបាោះសឆេ ត ដែ 
ប្បប្ព្ឹតតសៅសៅ គ.ជ្.ប ានបណដឹ ខចំនួន០៨ ដែ ភាគបីានបដឹខឧទធរណ៍មក្កាន ់ គ.ជ្.ប។147 ក្េុខចំសណាម 
០៨បណដឹ ខសនាោះ ានបណដឹ ខចំនួន០៥ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា នខិានបណដឹ ខចនំួន០៣ 
ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ គ.ជ្.ប បានបែិសេ្ស ើបណដឹ ខចនំួន០១ សដ្ឋយោរបណដឹ ខ
សនាោះ ជាបណដឹ ខហួេអាជាា យុកា  (ហួេលថ្ៃក្ំណត)់ សហើយបណដឹ ខចំនួន០៧ ស្សខសទៀត គ.ជ្.ប បានសចញ
 ិខ្តិជូ្នែំណឹខែ ់ភាគីសែើមបណដឹ ខ។  ិខ្តិជូ្នែំណឹខ បានសចញសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ក្េុខអតតនយ័បែិសេ្ការ
ទទួ សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខទាខំសនាោះ។ មូ សហតុមយួចំននួដែ  គ.ជ្.ប បានស ើក្ស ើខគឺ សដ្ឋយោរបណដឹ ខ
ទាខំសនាោះមនិានភេដុោខប្គបប់្ោន ់ជាបណដឹ ខមនិេថិតក្េុខយុោត ្ិការលនអាណតតិរបេ់ គ.ជ្.ប សហើយបណដឹ ខ
ក្េុខសេចក្តជូី្នែណឹំខខ្លោះរបេ់ គ.ជ្.ប គឺប្ោនដ់តប្ព្ានចុខចសមលើយ (អេក្ប្បប្ព្ឹតតស មើេ) អំព្ីការប្បប្ព្ឹតតិរបេ់
ខ្លួនដតប ុសណាណ ោះ។ សេចក្តីេសប្មចរបេ់ គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត គឺជាសេចក្តីេសប្មចបិទ្លូវ
តវា ។   

                                                      

146 សៅក្េុខការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត់ឆេ ២ំ០១២ ានបណដឹ ខចំនួន២៦ ប្តូវបានបដឹខស ើខមក្កាន ់ គ្/ខ្ប ក្េុខសនាោះាន
បណដឹ ខចំនួន១៣បណដឹ ខ ប្តូវបានែិសេ្មនិស្វើការសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ គជ្ប។  
147 សយាខោមរបាយការណ៍របេ់ គជ្ប េដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់ឆេ ២ំ០១៧ (ព្ប្ង្កខ)។  
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សបើសប្បៀបស្ៀបជាមយួការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តស់ៅឆេ ំ
២០១២ ចំនួនបណដឹ ខក្េុខរយៈសព្ សោេនាសបាោះសឆេ តដែ ប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយសៅ គ.ជ្.ប េប្ាបក់ារ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ ានការធាល ក្ចុ់ោះយា ខសប្ចើន។148 ការេសខេតរក្
ស ើញថា ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ គ.ជ្.ប បានេសប្មចសចញ ិខ្ិតជូ្នែំណឹខែ ់ភាគីលនបណដឹ ខានចនំួន
សប្ចើនជាខេសប្មចស ើការចរបែិសេ្ប្ចនសច មនិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ។ សយាខោមរបាយការណ៍សបាោះ
សឆេ តឆេ ២ំ០១៣ របេ់អខគការខុ្មដ្ហវ  ក្េុខរយៈមយួដខ្គតល់នែំសណើ រការសោេនាសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំ
តំណាខរា្េត ានបណដឹ ខចនំួន៤៤បណដឹ ខ ដែ ប្តូវបានបដឹខបនតព្ី គ្.ខ្ប មក្កាន ់ គ.ជ្.ប ក្េុខសនាោះាន 
៣២បណដឹ ខប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយ និខាន១២បណដឹ ខ ប្តូវបានបដឹខបនតសៅកានប់្ក្ុមប្បឹក្ា្មមនុញ្ញ  ដែ ជាោថ
បន័សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខចុខសប្កាយបំ្ុតេប្ាបប់ណដឹ ខសបាោះសឆេ តមយួចំននួ។149 ែូសចេោះសបើស្ៀបជាមយួការ
សបាោះសឆេ តជាតិឆេ ២ំ០១៣ ោថ នភាព្បណដឹ ខប្បសភទសនោះ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ 
េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ ានភាព្ប្បសេើរជាខ។ ការអសខេត នខិវភិាគការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ បានរក្
ស ើញថា នីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត ភាព្ប្េសព្ចប្េព្ិ ស ើភាោចាប ់ សហើយ គ្/
ខ្ប រាជ្ធាន ីសខ្តតដតខបក្ប្ោយខុ្េោេ ។ ការេសខេតក្រ៏ក្ស ើញដែរថា គ.ជ្.ប មនិបានសប្បើប្បាេ់នីតិវ ិ្ ីេវ
នាការោធារណៈ (េវនាការសែញសដ្ឋ ) សែើមបសីដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខពាក្ព់្ន័ធនខឹបណដឹ ខសោេនាសបាោះសឆេ ត
សនោះសទ។ គ.ជ្.ប បានសប្បើនតីវិ ិ្ ីេវនាការេសខេប ឬេវនាការបិទទាវ រ សែើមបសីដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខដែ បដឹខស ើខ
ព្ី គ្/ខ្ប មក្។ ប្បសភទេវនាការសនោះ ប្តូវបានេសខេតស ើញថា ជាប្បសភទេវនាការខ្វោះតាល ភាព្ ព្ីសប្ពាោះ
ោធារណៈជ្នមនិអាចចូ ោដ ប ់នខិោមដ្ឋនលនការែំសណើ រការប្បប្ព្ឹតតិសៅលនេវនាការរបេ់ គ.ជ្.ប ចំសពាោះ
ការសដ្ឋោះប្ោយស ើបណដឹ ខ។ សហតុ្ មយួដែ ប្តូវបានស ើក្សដ្ឋយ គ.ជ្.ប គឺសដ្ឋយោរសព្ សវោខ្លីសព្ក្
េប្ាបស់ដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខែស៏ប្ចើន។ ានបណដឹ ខតិចតួចប ុសណាណ ោះ ប្តូវបានសបើក្ការសេុើបអសខេតសដ្ឋយ គ.ជ្.
ប។ ក្រណីដែ  គ.ជ្.ប បានសេុើបអសខេតសនាោះ គឺែូចជាក្រណីសក្ើតស ើខសៅក្េុខសខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ ដែ សបក្េជ្ន
ឈរស ម្ ោះជាសម ំុរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ប្តូវបានសចទប្បកានព់្ីការសប្បើប្បាេ់អំសណាយ សដ្ឋយបាន្ត
 ់មុខប្ជ្ ក្ថ់ាេ សំៅសអាយអេក្ោបំ្ទ សៅអំ ុខសព្ លថ្ៃសោេនាសបាោះសឆេ ត។ សប្កាយព្ីការសេុើបអសខេតសៅរក្
ស ើញថា សរឿខគឺបានសក្ើតស ើខប្បហាក្ប់្បដហ នខឹការសចទប្បកានដ់មន ប ុដនតមខុដែ េនាសនាោះ គឺជាមខុ
រដហក្ និខការេនាសនោះ ស្វើោខំព្ីមុនសបាោះសឆេ តមក្សមល ោះ សហើយព្ួក្សគ គឺជាមតិតភក្តនិឹខោេ ប ុសណាណ ោះ។ គ.ជ្.ប 
មនិបានេសប្មចដ្ឋក្ស់ទាេទណឌ សៅស ើភាគីដែ ប្តូវបានសចទប្បកានស់ ើយ សដ្ឋយប្ោនដ់តេតីបសនាទ េ និខ
ប្ព្ានព្ីការរសំោភបំពានសនោះ និខស្វើក្ចិចេនាជាោយ ក្េណ៍អក្សរ។ គួរបញ្ជា ក្ដ់ែរថា ក្េុខមយួរយៈសព្ 
លនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តស់នោះ ការេសខេតរក្ស ើញថា ោម នការ

                                                      

148 ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់ឆេ ២ំ០១២ ានបណដឹ ខចំនួន០៤ បណដឹ ខប្តូវបានបដឹខមក្កាន ់គ.ជ្.ប 
សហើយក្េុខសនាោះានបណដឹ ខចំនួន០៣ ប្តូវបានបែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ គ.ជ្.ប។  
149 អានរបាយការណ៍ខាខស ើ។  
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េសប្មច្តនាទ សទាេ ជាការព្ិនយ័ជាប្បាក្ស់ ើបណដឹ ខណាមយួប្តូវបានេសប្មចសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ឬោថ បន័ថាេ ក្់
សប្កាមរបេ់ខ្លួនស ើយ។  

១០.២ ការទទ ួ និខសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ េដីពី្ភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតស ើខក្េុខលថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះ និខរាប់
េនលកឹ្ សឆេ ត 

១០.២.១ ការទទ ួ នខិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅគណៈក្មមការសរៀបចកំារសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់

ានបណដឹ ខជាសប្ចើនប្តូវបានដ្ឋក្ស់ដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករ ឬតំណាខលនគណបក្សនសយាបាយ ដែ បានចូ 
រមួប្បក្តួប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ េដីព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តដីែ បានសក្ើតស ើខសៅ
លថ្ៃេ (មុនលថ្ៃសបាោះសឆេ ត០១លថ្ៃ) លថ្ៃសបាោះ និខលថ្ៃរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត។ 150 បណដឹ ខទាខំអេ់សនាោះ អាចជាបណដឹ ខសេេើ
េំុសអាយានការដ្ឋក្ស់ទាេទណឌ ព្ីការប្បប្ព្ឹតតិរសំោភបពំានស ើសទាេបញ្ញតតិ និខបទបញ្ញតតិដែ ានដចខក្េុខ
ចាបស់បាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេប្ាបស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត បណដឹ ខេដី
ព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តដីែ សក្ើតស ើខសៅលថ្ៃសបាោះ និខលថ្ៃរាបេ់នលឹក្សឆេ ត និខប្ព្មទាខំបណដឹ ខសេេើេំុសអាយរាប់
េនលឹក្សឆេ តស ើខវញិ សៅក្េុខការយិា ័យមយួចំននួដែ ានភាព្មនិប្បប្ក្តី្ៃន់្ ៃរសក្ើតស ើខ។   

បណដឹ ខទាខំសនោះ ប្តូវបានបដខឹសដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករេសខេតការណ៍គណបក្សនសយាបាយ នខិតំណាខគណ
បក្សនសយាបាយ សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ នខិអាជាា ្រានេមតថក្ិចច ប្ព្មទាខំម្នតី គ.ជ្.ប ្ខដែរ។ បណដឹ ខ
ដែ ប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ គ .េប ដបខដចក្ជាព្ីរែំណាក្ក់ា  (១) បណដឹ ខអពំ្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ 
សក្ើតស ើខសៅអំ ុខសព្ សបាោះ និខរាប ់ ដែ បដឹខចំសពាោះប្បធានការយិា ័យសបាោះសឆេ ត151 និខទ(ី២) បណដឹ ខ

                                                      

150 លថ្ៃេ គឺជារយៈសព្ េប្ាក្ការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ ចាប់សបាោះសឆេ តបានចតទុ់ក្លថ្ៃសនោះជាលថ្ៃមនិអនុញ្ជញ តិសអាយ 
គណបក្សនសយាបាយស្វើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តស ើយ សហើយបានក្ំណតវ់ាជាលថ្ៃេប្ាក្ ានរយៈសព្  ២៤
សា ខ គត។់ សោ គំនិតលនការក្ំណតគ់ឺសែើមបសីអាយការសោេនាសបាោះសឆេ តានតុ យភាព្ និខទបោ់េ តនូ់វបរយិាកាេ 
អាប្ក្ក្ ់ដែ អាចនឹខសក្ើតស ើខសៅក្េុខរយៈសព្ មយួលថ្ៃ មុនលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។  
151 គណបក្សនសយាបាយ ឬភាេ ក្ង់្ករគណបក្សអាចដ្ឋក្់ពាក្យបណដឹ ខប្បឆខំនឹខជ្នណាដែ បានរសំោភបំពានបទ
បញ្ញតតិលនចាបស់បាោះសឆេ ត បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត់ឆេ ២ំ០១៧ សដ្ឋយដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខសៅ
ចំសពាោះមុខ្ប្បធានការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាប់េនលឹក្សឆេ ត។ ក្េុខក្រណីដែ ព្ិនិតយស ើញភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើត
ស ើខក្េុខសព្ សបាោះ និខសព្ រាបេ់នលឹក្សឆេ ត ភាេ ក្ង់្ករេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តដែ ានេិទធិ អាចដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខ
ចំសពាោះមុខ្ប្បធានការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាប់េនលឹក្សឆេ ត។ ប្បធានការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត អាច
ស្វើការអនតរាគមសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសនាោះសៅសព្ ការសបាោះសឆេ ត និខការរាប់េនលឹក្សឆេ តក្ំពុ្ខែំសណើ រការសដ្ឋយផ្លទ  ់ាត់
បាន។ ក្រណីប្បធានការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ តមនិអាចសដ្ឋោះប្ោយបាន សៅសព្ រាបេ់នលឹក្សឆេ តចប់
េព្វប្គប ់ បណដឹ ខទាខំសនាោះប្តូវស្ាើសៅ គ .េប ជាអេក្សដ្ឋោះប្ោយជូ្នភាគីសែើមបណដឹ ខ។ ព្ួក្សគអាចព្ាយាមស្វើការ
សដ្ឋោះប្ោយោមយនតការេប្មបេប្មួ ភាគីជ្សាល ោះ ឬ្សោះ្ាសដ្ឋយផ្លទ  ់ាត់ភាល មៗ។  



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 
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អំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើតស ើខសៅលថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះ នខិរាបេ់នលឹក្សឆេ តសៅចំសពាោះមុខ្ គ .េប មនិសអាយ
ហួេរយៈសព្ ក្ំណតប់្តឹមសា ខ១១:៣០នាទីប្ព្ឹក្ លថ្ៃបនាទ បល់នលថ្ៃសបាោះ និខរាប។់152  

ពាក្ព់្ន័ធនខឹបណដឹ ខសៅគណៈក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត នីតិវ ិ្ ីលនការសដ្ឋោះប្ោយ
បណដឹ ខប្តូវបានដបខដចក្ជា២ជ្ំហាន។ ជ្ហំានទ១ី ទទ ួ និខេសប្មចសដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណតឹ ខស្វើស ើខ
សដ្ឋយគណក្មមការសបាោះ នខិរាបេ់នលឹក្សឆេ ត សៅអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត។ ជ្ហំានទ២ី 
ទទួ ពាក្យបណដឹ ខស្វើស ើខសដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ឬបគុគ ដែ ចខដ់្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ខ(មុនសា ខ
១១:៣០ប្ព្កឹ្ សៅសប្កាយលថ្ៃសបាោះសឆេ ត) សយាខសៅស ើភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ បានសចទប្បកាន ់ ដែ បានសក្ើត
ស ើខសៅលថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះសឆេ ត ឬរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត។ ចំសពាោះបណដឹ ខដែ ទទួ សដ្ឋយគណៈក្មមការការយិា ័យ
សបាោះសឆេ ត ប្បេិនសបើបណដឹ ខសនាោះមនិអាចសដ្ឋោះប្ោយបានសទ សនាោះបណដឹ ខទាខំសនាោះនឹខប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយ
សដ្ឋយគណៈក្មមការ ំុ/េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ តសៅសា ខឬ លថ្ៃបនាទ ប។់ 

សដ្ឋយសយាខោមរបាយការណ៍របេ់គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បានសអាយែឹខថា សៅ
ក្េុខែំណាក្ក់ា សនោះ គណៈក្មមការ ំុេង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត បានទទួ ពាក្យបណដឹ ខេរបុទាខំអេ់ 
៨៨បណដឹ ខ សដ្ឋយក្េុខសនាោះ បណដឹ ខដែ បដខឹសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នានចំនួន៤១ បណតឹ ខសដ្ឋយគណ
េស្ង្កគ ោះជាតិចំនួន៤៣បណដឹ ខ និខប្បជាព្ រែាចំនួន៤បណដឹ ខ។ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំ៨៨ ដែ គណៈ
ក្មមការ ំុេង្កេ តស់រៀបការសបាោះសឆេ តទទួ បានាន៣៨បណដឹ ខ ដែ ទាមទារសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ
សៅោមការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ឬក្េុខ ំុ េង្កេ តទ់ាខំម ូ និខ៥០បណដឹ ខទាមទារសអាយចតវ់ធិានការដ្ឋក្់
ទណឌ ក្មមស ើអេក្ដែ ប្បប្ព្ឹតដខុ្េតួនាទីក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ដែ បានបំពានសៅស ើបទបញ្ញតិដដែ ានដចខ
ក្េុខចាបស់បាោះសឆេ ត។ 

ែំសណាោះប្ោយរបេ់គណៈក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត និខ ទធ្  លនការសដ្ឋោះប្ោយ
បណដឹ ខសៅែណំាក្ក់ា សនោះ ានែូចជា៖ 

- ២៩បណដឹ ខ ប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយោមរយៈការ្សោះ្ា 
- ៩បណដឹ ខ មនិអាចសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយការ្សោះជា 
- ១៣បណដឹ ខ ប្តូវបានប្ចនសច សដ្ឋយម្នតីទទួ ពាក្យបណតឹ ខ (ដ្ែក្ស ើការខ្វោះ ក្េខ្ណឌ អណំោះ

អំណាខ ឬ ក្េខ្ណឌ ដែ បានតប្មូវសដ្ឋយចាប)់ 
- ៧បណដឹ ខ ប្តូវបានាច េ់បណដឹ ខែក្បណដឹ ខសចញវញិ 

                                                      

152 ទប្មខ ់១២០២ ជាទប្មខប់ណដឹ ខសបាោះសឆេ ត។ សយាខោមចាបស់បាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ស ំុេង្កេ ត់ បណដឹ ខអាច
ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅអំ ុខសព្ សបាោះ សព្ រាប។់ គ .េប ប្តូវសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខទាខំសនាោះ ោមេមតថក្ិចចរបេ់ខ្លួនដែ 
ចាប ់និខបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីបានក្ំណត។់  
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- ២បណដឹ ខ ប្តូវបាន ុបសចញសដ្ឋយោរដតាច េ់បណដឹ ខមនិបានចូ រមួោដ បក់ារសដ្ឋោះប្ោយ  
- ៨បណដឹ ខ មនិប្តូវបានទទួ សដ្ឋោះប្ោយ សដ្ឋយម្នតីទទួ ពាក្យបណតឹ ខ សដ្ឋយោរដតដ្ឋក្ព់ាក្យ

បណដឹ ខយឺត 
- ២០បណដឹ ខ ប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយសហើយភាគីដែ ពាក្ព់្ន័ធប្តូវបានជូ្នែណឹំខសដ្ឋយ ិខ្ិតជូ្នែំណឹខ។   

សបើសប្បៀបស្ៀបនឹខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តក់ា ព្ីឆេ ២ំ០១២ ស ើញថា ចំនួន
លនពាក្យបណដឹ ខានការថ្យចុោះចំននួ៥៧បណដឹ ខ។ ចំននួបណដឹ ខដែ ប្តូវបានគណៈក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចំ
ការសបាោះសឆេ ត មនិទទួ សដ្ឋោះប្ោយបានថ្យចុោះព្ី៦១ មក្ប្តឹមដត២១ប ុសណាណ ោះ។ សៅក្េុខការសបាោះសឆេ ត
សប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តក់ា ព្ីឆេ ២ំ០១៧ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា នខិគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ
បានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខបដខឹោេ សៅវញិសៅមក្។  ឯសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តក់ា 
ព្ីឆេ ២ំ០១២ គណបក្ស េម រខសុ ី និខគណបក្សេិទធិមនុេសបានប្ព្ួតោេ បដខឹជ្ំទាេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុ
ជា។ ខុ្មដ្ហវ  បានេសខេតស ើញថា គណៈក្មមការ ំុេង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត មនិបានប្បឹខដប្បខសដ្ឋោះ
ប្ោយបណដឹ ខជាសប្ចើនដែ ពាក្ព់្ន័ធនខឹភាព្មនិប្បប្ក្ត ី និខេំសណើ ដែ សេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខ
វញិសនាោះសទ។ មនិានឯក្ោរណាមយួដែ បញ្ជា ក្ថ់ា គណៈក្មមការ ំុេង្កេ តស់រៀបចកំារសបាោះសឆេ ត បានរាប់
េនលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ដែ ជាការទាមទាររបេ់ភាេ ក្ង់្ករគណបក្ស ឬអេក្តំណាខគណបក្សសនាោះសទ។ ក្រណី
ជាក្ដ់េដខ ានបណដឹ ខមយួចំនួន សដ្ឋយរមួបញ្ចូ  ទាខំបណដឹ ខទាមទារសអាយរាបេ់នលឹសឆល តស ើខវញិ ដតប្តូវ
បានបែិសេ្សដ្ឋយគណៈក្មមការ ំុេង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ តសៅវញិ ែូចជាសៅក្េុខ ំុោល ខំ ប្េុក្
េណាដ ន ់សខ្តដក្ពំ្ខ់្ ំជាសែើម។ 

១០.២.២ ទទ ួ និខសដ្ឋោះប្ោយបណតឹ ខសៅ គ្.ខ្ប 

សៅក្េុខែំណាក្ក់ា សនោះ គណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បានទទ ួពាក្យបណដឹ ខ
ចំនួន២៤ ដែ បណដឹ ខទាខំសនោះប្តូវបានបដឹខជ្ំទាេ់នឹខសេចក្ដីេសប្មចរបេ់គណៈក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចំ
ការសបាោះសឆេ ត។ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំ២៤ ានបណដឹ ខចំនួន៣ ដែ បដខឹសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
បណដឹ ខចំនួន១៨ ប្តូវបានបដខឹសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិនិខបណដឹ ខចំននួ៣សទៀត ប្តវូបានបដឹខសដ្ឋយប្បជា
ព្ រែាដែ ានេិទធិសបាោះសឆេ ត។ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំអេ់ ានបណដឹ ខចំនួន១៤ ដែ សេេើេំុសអាយរាប់
េនលឹក្សឆេ តស ើខវញិ សហើយបណដឹ ខចំនួន១០ បានសេេើេំុសអាយចតវ់ធិានការដ្ឋក្ស់ទាេែ ់ជ្នដែ បាន
រសំោភចាបស់បាោះសឆេ ត។  

ែំសណាោះប្ោយដែ បានេសប្មចសដ្ឋយគណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ានែូចខាខ
សប្កាម៖ 

- បណដឹ ខចំនួន៣ ដែ គណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បានទទួ ក្រណីសេេើេំុ
សអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ។ ក្រណីទ១ី គបឺណដឹ ខដែ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ 
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ដែ បានសក្ើតស ើខសៅក្េុខ ំុបឹខប្បា ំ សខ្តដបាតែ់បំខ។ ក្រណីទី២ គឺបណដឹ ខដែ បដឹខសដ្ឋយ
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ បានសក្ើតស ើខសៅេង្កេ តោ់វ យបា ក្ ខ្ណឌ ឫេសដីក្វ រាជ្ធានីភេំ
សព្ញ។ ក្រណីទី៣ ពាក្ព់្ន័ធនខឹបណដឹ ខដែ បានសក្ើតស ើខសៅក្េុខ ំុរកាព្ប្បា ំសខ្តដតបូខ មុ ំ។153  

- បណដឹ ខចំនួន៣ ប្តូវបានសដ្ឋោះប្ោយោមរយៈការ្សោះ្ា 
- បណដឹ ខចំនូន៨ ប្តូវបានបែិសេ្សច សដ្ឋយោរអេក្បដឹខខ្វោះអណំោះអំណាខ ឬភេ័ដុោខ និខឬក្៏

ព្ួក្សគ(អេក្បដខឹ)មនិបានសោរព្ោមនីតិវ ិ្ ីលនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ។ 
- បណដឹ ខចំនួន១ ប្តូវបានបែិសេ្ មនិប្ព្មសដ្ឋោះប្ោយ សដ្ឋយោរការដ្ឋក្ប់ណដឹ ខមនិទានស់ព្ 

សវោ(យឺត)។ 
- បណដឹ ខចំនួន៩ ប្តូវបាន្ដ ់ែំណឹខសដ្ឋយ ិខ្តិជូ្នែណឹំខែ ់ភាគី ដែ ពាក្ព់្ន័ធសប្កាយគ

ណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ តស្វើការេសប្មច។ 

សដ្ឋយសយាខសៅោម្នដី ដែ ទទ ួបនទុក្ខាខបណដឹ ខរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានសអា
យែឹខថា យា ខសហាចណាេ់ ានបណដឹ ខចំននួ៣០154 ដែ សេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ 
ប្តូវបានដ្ឋក្ជូ់្នគណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តរាជ្ធានី សខ្តដ សហើយបណដឹ ខទាខំសនោះជាបណដឹ ខ
ជំ្ទាេ់នឹខេសប្មចរបេ់គណៈក្មមការ ុំ េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត។ សទាោះជាយា ខសនោះក្ដី ក្៏
របាយការណ៍ទាខំសនោះ មនិបានស្វើការដបខដចក្បណដឹ ខដែ បដឹខសៅសប្កាយលថ្ៃសបាោះសឆេ ត សអាយដ្ឋច់
សចញពី្បណដឹ ខដែ បដឹខសៅសប្កាយការ្ដ ់ែំណឹខអំពី្ ទធ្  លនការសបាោះសឆេ តសនាោះសទ។ ការសបាោះ
សឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្កុ្មប្បឹក្ា ុំ េង្កេ តក់ា ឆេ ២ំ០១២ ានបណដឹ ខចំននួ១០៤ ប្តូវបានដ្ឋក្ជូ់្នគ
ណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តត សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត។ ពាក្យបណដឹ ខទាខំសនាោះ ានបណដឹ ខចំននួ១០០ 
ប្តូវបានែបដឹខសដ្ឋយគណបក្ស េម រខសុ ីបណដឹ ខចំនួន២ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
និខ បណដឹ ខចំនូន២សទៀត ប្តូវបដឹខសដ្ឋយអាជាា ្រ។ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំ១០៤ ានបណដឹ ខ៨២
ប្តូវបានគណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តត សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បែិសេ្មនិប្ព្មសដ្ឋោះប្ោយ។ 

ក្រណី ំុបខឹប្បា៖ំ 

គណៈក្មមការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ្.ខ្ប) សខ្តតបាតែ់ំបខ ទទួ ពាក្យបណដឹ ខបានចនំួន០៤ ដែ 
បណដឹ ខទាខំសនាោះ ជាបណដឹ ខពាក្ព់្ន័ធភាព្មនិប្បប្ក្ត ី ដែ បានសក្ើតស ើខសៅលថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះ និខលថ្ៃរាបេ់នលកឹ្
សឆេ ត បណដឹ ខទាខំសនាោះ ប្តូវបានបដឹខចបព់្ី គ .េប មក្។ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំ០៤ ានបណដឹ ខមយួ
ដែ ប្តូវ គ្.ខ្ប ស ើក្យក្មក្សដ្ឋោះប្ោយោមពាក្យបណដឹ ខ គឺបណដឹ ខសេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ
សៅការយិា ័យមយួចំនួនលន ំុបឹខប្បា ំ ដែ ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិរក្ស ើញថា ានភាព្មនិ

                                                      

153 The identity of the party or person submitting this complaint was not given by the NEC. 
154 Van Roeun “NEC Finishes Complaints; Voter Registration Prep Continues” Cambodia Daily, 21 June 2017 
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ប្បប្ក្តី្ៃន់្ ៃរចំសពាោះការក្ណំតេ់នលឹក្សឆេ តថា ជា«េនលកឹ្សឆេ តមនិបានការ» ក្េុខការយិា ័យទាខំ០៩។ 
សប្កាយព្ីការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ស្វើស ើខសដ្ឋយ គ្.ខ្ប េនលឹក្សឆេ តសេទើរដតទាខំអេ់ បានដប្បកាល យជា
េនលឹក្សឆេ តបានការវញិ។ ការេសខេតរក្ស ើញថា ការក្ំណតស់ ើគំនូេេនលឹក្សឆេ តថា ជា «េនលឹក្សឆេ តបាន
ការ និខមនិបានការ» បានបសខេើតជាបញ្ជា ចំបខដែ ស្វើសអាយានភាព្មនិប្បប្ក្តី នខិបណដឹ ខសប្ចើនអំព្បីញ្ជា
សនោះ។ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំ០៤ ានបណដឹ ខចំនួន០៣ ដែ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ពាក្ព់្ន័ធ
នឹខបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ និខមយួបណដឹ ខសទៀត ជាបណដឹ ខសេេើេំុសអាយានការដ្ឋក្ស់ទាេ
ព្ិនយ័ោមចាបក់្ណំត ់ដែ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា។ បណដឹ ខដែ ពាក្ព់្ន័ធនខឹការសេេើេំុសអាយ
ានការដ្ឋក្ស់ទាេព្ិនយ័ និខដែ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាសនោះ ក្ប៏្តូវបានស ើក្យក្មក្សដ្ឋោះ
ប្ោយសដ្ឋយ គ្.ខ្ប ្ខដែរ។ ពាក្ព់្ន័ធជាមយួបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ដែ បដឹខសដ្ឋយ
ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ប្បឆខំនខឹប្បធានការយិា ័យសបាោះសឆេ ត គឺសដ្ឋយមូ សហតុថា ប្បធាន
ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ តមយួចំនួនបានរាបស់ ឿនសព្ក្ ស្វើសអាយព្ួក្សគោមសមើ គំនូេេនលឹ
សឆេ តមនិទាន។់ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំបី ានបណដឹ ខចនំួនព្ីរ មនិប្តូវបានស ើក្យក្មក្សដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ 
គ .េប និខ គ្.ខ្ប ស ើយ។ បណដឹ ខទាខំព្ីរសនាោះ គឺបណដឹ ខពាក្ព់្ន័ធនខឹភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើតស ើខក្េុខ
 ំុែូនបា ប្េុក្ោេ់ប្ក្  និខ ំុបឹខប្ព្ខី ប្េុក្ថ្មសោ  សខ្តតបាតែ់ំបខ។ គ្.ខ្ប មនិបាន្ត ់មូ សហតុ
ជាក្ោ់ក្ ់ ចាេ់ោេ់អពំ្កីារេសប្មចបែិសេ្មនិរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ោមបណដឹ ខរបេ់គណបក្សេ
ស្ង្កគ ោះជាតិស ើយ។  

ក្រណីមយួសដ្ឋយដ ក្ព្ីក្រណីទាខំព្ីរសនោះ គឺក្រណីដែ សក្ើតស ើខក្េុខ ំុបខឹប្បា ំ ប្េុក្បសវ ។ 
ក្រណីសនោះប្តូវបានបដខឹសដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ អេក្េសខេតការណ៍សៅក្េុខការយិា ័យទាខំ
០៩ ដែ សក្ើតានភាព្មនិប្បប្ក្តី្ៃន់្ ៃរជាខសគ (ការយិា ័យស ខ្ ០៦៦២ ០៦៦៣ ០៦៦៤ ០៦៦៦ 
០៦៦៧ ០៦៦៨ ០៦៦៩ ០៦៧០ និខការយិា ័យស ខ្ ០៦៧២) ។  ទធ្  សបាោះសឆេ តបឋម ក្េុខ ំុបខឹ
ប្បា ំទាខំមូ ដែ ប្បកាេ និខបិទ្ាយសដ្ឋយ គ .េប លន ំុសនោះ បានបង្កា ញសអាយស ើញថា គណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា ទទួ បានេំស ខោបំ្ទបានការេរបុ៦៣១េស ខ ទ ់នឹខេំស ខេនលឹក្សឆេ តបានការ
េរបុរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ៦០៨េំស ខ។ សប្កាយព្ីការរាបេ់នលឹក្សឆេ តមនិបានការស ើខវញិក្េុខ
ការយិា ័យទាខំ០៩ខាខស ើ (ជាព្ិសេេការយិា ័យស ខ្ ០៦៦៧ ដែ ានេនលឹក្សឆេ តមនិបានការ
េរបុចំនួន ៨៥េនលឹក្ លនេនលឹក្សឆេ តដែ ានក្េុខហិបសឆេ តទាខំអេ់ ១៣២េនលកឹ្ បានកាល យជាេនលកឹ្
សឆេ តបានការវញិសេទើរទាខំអេ់ និខក្ណំតស់ ើខវញិរក្ស ើញថា េនលឹក្មនិបានការានដតមយួេនលឹក្គត់
ប ុសណាណ ោះ)  ទធ្ បានផ្លល េ់បដូរមក្ជា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានទទួ ១៦៣េនលឹក្បដនថម និខគណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន៧៣េនលឹក្បដនថមស ើេនលកឹ្សឆេ តមនិបានការេរបុ ដែ រាបស់ ើខវញិចំនួន ២៥៥
េនលឹក្ ព្ីការយិា ័យទាខំអេ់ក្េុខ ំុ ។ ែូសចេោះ ជា ទធ្  គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតទិទួ បានេំស ខេរបុ 
៧៧១េំស ខ ទ ់នខឹ ៧០៤េំស ខ លនគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ទទួ បាន
អាេនៈជាសម ំុសៅក្េុខ ំុសនោះ។ ការយិា ័យស ខ្០៦៦៧ សបើសយាខោម ទធ្ របេ់ គ .េប គឺរក្
ស ើញ ានេនលឹក្សឆេ តមនិបានការរហូតែ ់៨៥េនលឹក្លនេនលឹក្សឆេ តេរបុក្េុខហិបសឆេ ត។ គ្.ខ្ប បាន
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ក្ំណតេ់នលឹក្សឆេ តសនោះស ើខវញិ សដ្ឋយរក្ស ើញថា ោម នេនលឹក្សឆេ តមនិបានការស ើយ ែូចោេ គនូំេទាខំ
សនាោះ គឺជាគំនូេេនលកឹ្សឆេ តបានការទាខំអេ់។ ការយិា ័យសនោះកា រាបស់ៅការយិា ័យសបាោះសឆេ ត គណ
បក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន ២២ េនលឹក្ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បាន ២៥េនលឹក្ ដែ ជាេនលកឹ្
សឆេ តបានការ។155 សទាោះជាយា ខណា បនាទ បព់្ីរាបស់ ើខវញិ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទ ួបាន៦៩េំស ខ
បដនថមលនេំស ខសឆេ តមនិបានការ និខគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន ១៦េំស ខបនដដថ្ម។ គណ
បក្សប្បជាជ្នក្មពុជា បានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខជ្ំទាេ់នខឹការេសប្មចរបេ់ គ្.បខ្ បាតែ់ំបខសៅកាន ់ គជ្
ប។156 

ក្រណី ុោំល ខំ 

សខ្តដក្ំព្ខ់្ ំ សដ្ឋយសយាខសៅោម ទធ្ ជា្លូវការដែ ប្តូវបានប្បកាេសដ្ឋយ គ.ជ្.ប កា ព្ចុីខ
ដខ្មថុិ្នា បានសដ្ឋយែឹខថា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានទទួ ជ្យ័ជ្ំនោះ៤១ ំុេង្កេ ត ់ សដ្ឋយានប្ក្ុមប្បឹក្ា
 ំុ េង្កេ តេ់របុចំនួន២៨៥នាក្ ់   គណបក្សប្បជានជ្នក្មពុជាទទួ ជ្យ័ជ្នំោះចនំួន៤០ ំុ េង្កេ ត ់ សដ្ឋយ
ានប្ក្មុប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តេ់របុ១៧៣នាក្ ់ សហើយគណបក្សែលទសទៀតបានទទួ ជ្យ័ជ្ំនោះ១៩អាេនៈ។ 
សយាខោម ទធ្  ជា្លូវការរបេ់ គ.ជ្.ប បានសអាយែខឹថា សៅក្េុខ ំុោល ខំ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ទទួ 
បាន៣អាេនៈ សហើយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ទទួ បាន២អាេនៈ។ ជ្សាល ោះបានសក្ើតស ើខសដ្ឋយោរដត
ានភាព្មនិប្បប្ក្តីសៅការយិា ័យសបាោះសឆេ តស ខ្០៦៦៦ ដែ សៅការយិា ័យសនោះ ភាេ ក្ង់្ករគណបក្ស
េស្ង្កគ ោះជាតិបានអោះអាខថា ានេនលឹក្សឆេ តជាសប្ចើនដែ ប្បជាព្ រែាបានសបាោះជូ្នគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ
ដតប្តូវបានចតទុ់ក្េនលកឹ្សឆេ តទាខំសនាោះថាជាេនលឹក្សឆេ តមនិបានការ ឬខូ្ចសៅវញិ។ សដ្ឋយសយាខោម
ទប្មខ១់២០២ េប្ាបក់ារយិា ័យសបាោះសឆេ តស ខ្០៦៦៦ ដែ បានសចញសដ្ឋយគណៈក្មមការសឆេ ត ំុ 
េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត កា ព្ីលថ្ៃទី០៤ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ បានសអាយែឹខថា ានេនលឹក្សឆេ តចនំួន
៣៦េនលឹក្ដែ ចតទុ់ក្ថា ជាេនលឹក្សឆេ តមនិបានការ ក្េុខចំសណាមេនលឹក្សឆេ ត៤០៦េនលឹក្។ សៅក្េុខការ ិ
យា  ័យសបាោះសឆេ តសនាោះគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទ ួបាន១៣៣េំស ខ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ 
បាន២១៩េំស ខ គណបក្សហវុនេិុនបុិចទទួ បាន១២េំស ខ សហើយគណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិទទួ បាន
៦េំស ខ។ គ្.ខ្ប បានប្បកាេ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តស់ៅក្េុខ ំុោល ខំ
ទាខំមូ  សដ្ឋយគណៈប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន៨៣២េំស ខ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បាន៨៣១ 
េំស ខ ដែ  ទធ្ សនោះខុ្េោេ ដតមយួេំស ខប ុសណាណ ោះ សែើមបកីាល យជាសម ំុ។       

ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានបដឹខសៅគណៈក្មមការ ំុ េង្កេ ត ់ សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ដែ ពាក្់
ព្ន័ធនឹខភាព្មនិប្បប្ក្តីសៅការយិា ័យសបាោះសឆេ តស ខ្០៦៦៦ ដែ បានសក្ើតស ើខសៅសប្កាយសបាោះសឆេ ត 
និខ រាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ សទាោះបីជាយា ខណាសនោះក្ដី ក្គ៏ណក្មមការ ំុ េង្កេ ត ់ សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត សៅដត

                                                      

155 See the annex for a copy of the 1202 Form. 
156 See Appendix for the NEC’s resolution. 
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បែិសេ្េំសណើ ដែ សេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិទាខំអេ់ សដ្ឋយស ើក្ស ើខថា ភាេ ក្ង់្ករគណបក្ស
ស្ង្កគ ោះជាតិមនិបានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខសៅប្បធានគណៈក្មមការ  ំុ េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត សៅអំ ុខសព្ 
សបាោះសឆេ តនិខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត សហើយដបរដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខសប្កាយការសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ តសៅវញិ។ 
ក្េុខក្រណីសនោះគណៈក្មមការ  ំុ េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត មនិបានសោរព្ោមបទបញ្ញតដិ នខិនីតិវ ិ្ កី្េុខក្ថា
ខ្ណឌ  ១០.៨ ដែ បានដចខអំព្ីកា ្ុតក្ំណត ់ សែើមបដី្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខដែ ពាក្ព់្ន័ធនឹខភាព្មនិប្បប្ក្តីក្េុខ
លថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះសឆេ ត ឬក្េុខលថ្ៃរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ដែ បទបញ្ញតិដសនោះអនុញ្ជញ តសអាយដ្ឋក្ប់ណដឹ ខសៅបនាទ បព់្ីលថ្ៃេ 
លថ្ៃសបាោះសឆេ ត ឬរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ប្តឹមសា ខ ១១:៣០ ប្ព្ឹក្សនាោះសទ។ សប្កាយព្ីការប្បកាេ ទធបសណាដ ោះអាេនេ
លនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ កា ព្ីលថ្ៃទី០៩ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ (លថ្ៃចុខសប្កាយលន
ការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខតវា នខឹ ទធ្ សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ដែ បានប្បកាេសដ្ឋយ គ
ណៈក្មមការ ំុ េង្កេ ត ់ សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត កា ព្ីលថ្ៃទ១ី០ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧)157 ពាក្យបណដឹ ខស្សខ
សទៀតប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយអេក្តណំាគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ គឺសោក្  ីម គីមយា  និខសោក្ េ ុន ចនទ់ី កា 
ព្ីលថ្ៃទី០៦ ដខ្ មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ សែើមបបីដឹខជ្ំទាេ់នឹខសេចក្ដីេសប្មចរបេ់គណៈក្មមការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចំ
ការសបាោះសឆេ ត សហើយសេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិសៅការយិា ័យសបាោះសឆេ តស ខ្០៦៦៦។ សៅក្េុខ
ក្រណីសនោះ ពាក្យបណដឹ ខប្តូវបានដ្ឋក្ម់ុនលថ្ៃ្ ុតក្ណំត ់ ដតដបរជាគណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តតសរៀបចំការសបាោះ
សឆេ តចតទុ់ក្ថាពាក្យបណដឹ ខសនោះដ្ឋក្យឺ់តយា វសៅវញិ។ ការស្វើែូចសនោះ គឺណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តតសរៀបចំការ
សបាោះសឆេ ត បានរសំោភចាប ់និខបទបញ្ជា ទាខំប្េុខ។  

កា ព្ីលថ្ៃទី០៨ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧  គណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បានសចញ
ទប្មខ ់ទ.១២០៣។ អខគភាព្សដ្ឋោះប្ោយជ្ំសោោះដែ ពាក្ព់្ន័ធនខឹការសបាោះសឆេ តសនោះ បានបញ្ជា ក្យ់ា ខចាេ់
ថា ពាក្យបណដឹ ខដែ ដ្ឋក្ស់ដ្ឋយសោក្ គីម យា  ដែ ជាអេក្តំណាខសអាយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ជាពាក្យ
បណដឹ ខដែ ានអំណាច សហើយសោក្ គីម  យា  ានេិទធិក្េុខការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខ សែើមបសីេេើេំុសអាយាន
ការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិសៅការយិា ័យសបាោះសឆេ តស ខ្០៦៦៦។ សហើយអខគភាព្សដ្ឋោះប្ោយជ្ំសោោះ(គ
ណៈក្មមការរាជ្ធាន ី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត)ទទួ ោគ  ់សទៀតថា ពាក្យបណដឹ ខដែ ប្តូវបានដ្ឋក្ជូ់្នសនោះ  
ប្េបោមបទបញ្ញតដ ិ និខនតីិវ ិ្ ីលនចាប។់ ដតគណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ តសនោះ បានប្ចន
សច បណដឹ ខសនាោះសៅវញិ សដ្ឋយដ្េក្ស ើមូ ដ្ឋា នថា ពាក្យបណដឹ ខសនាោះោម នភេ័ដុោខប្គបប់្ោន ់ សហើយចត់
ទុក្ថា សេចក្ដីេសប្មចរបេ់គណៈក្ាម ្ិការ ំុ េង្កេ តស់រៀបចំការសបាោះសឆេ ត ទុក្ជាបានការសទៀត្ខ។     

ោមការអសខេត នខិការវភិាគ ការសដ្ឋោះប្ោយជ្ំសោោះដែ ពាក្ព់្ន័ធនខឹការសបាោះសឆេ ត ប្តូវបានខុ្ម
ដ្ហវ រក្ស ើញថា គណៈក្មមការរាជ្ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ តបានបែិសេ្(បណដឹ ខរបេ់គណបក្ស
េស្ង្កគ ោះជាត)ិសដ្ឋយោម នសហតុ្ េមរមយ សបើសទាោះបីជាបណដឹ ខសនាោះបានបញ្ជា ក្យ់ា ខចាេ់ព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តី
ដែ បានសក្ើតស ើខក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ តស ខ្ ០៦៦៦ ក្ស៏ដ្ឋយ។ ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត េូមបដីតពាក្យ

                                                      

157 See the attached complaint made by Mr. Sun Chanthy, representative of CRNP in Kampong Thom submitted 
to the PEC to appeal the decision of the Klaeng commune CEC. 
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បណដឹ ខសនាោះានភេ័ដុោខប្គបប់្ោន ់នខិប្េបោមបទបញ្ញតដិ នខិនីតិវ ិ្ ីលនចាបក់្អ៏ខគភាព្សដ្ឋោះប្ោយជ្ំសោោះ
មយួសនោះសៅដតបែិសេ្មនិប្ព្មសដ្ឋោះប្ោយដែរ។ ោមការអសខេតបានរក្ស ើញសទៀតថា ាន៣ចណុំចច
ដែ េំខាន់ៗ ដែ អាចបញ្ជា ក្ប់ានថា ពាក្យបណដឹ ខសនាោះទុក្ជាការបានគឺ ទី១ បណដឹ ខសនាោះប្តូវបានស្វើស ើខ
សដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយដែ ចូ រមួអសខេតក្េុខលថ្ៃសបាោះ និខរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត សដ្ឋយប្េបោមក្ថា
ខ្ណឌ  ៨.២ លនបទបញ្ញតដិ នខិនីតិវ ិ្ ីចាប។់ ទ២ី ពាក្យបណដឹ ខសនាោះប្តូវបានដ្ឋក្ទ់ានស់ព្ សវោដែ ប្េប
ោមក្ថាខ្ណឌ ទ៨ី.២ ដែ ដចខអំព្ីកា ក្ំណតល់នការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខ។ ទី៣ ខ្លមឹោរលនពាក្យបណដឹ ខប្េប
ជាមយួបទបញ្ញតដ ិ នខិនីតិវ ិ្ ចីាបក់្េុខក្ថាខ្ណឌ ទ១ី១.៧ ដែ បានដចខអពំ្ីការសេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ ត
ស ើខវញិ ប្បេិនសបើភាគរយលនជ្យ័ជ្ំនោះប្បសក្ៀក្ប្បសក្ើយោេ តិចជាខ០.៥% សៅក្េុខ ំុជាក្ោ់ក្ម់យួ។ 
ែូចដែ បានែខឹមក្សហើយថា គណបក្ស្ំៗ ព្ីរ ទទួ  ទធ្ ខុ្េោេ ដតមយួេំស ខគតគ់ឺ គណបក្សប្បជា
ជ្នបាន ៨៣២េំស ខ ចំដណក្ឯគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបាន៨៣១េំស ខ។ សប្កាយព្ីគណៈក្មមការរាជ្
ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បែិសេ្សច បណដឹ ខសនាោះ គណបក្សស្ង្កគ ោះជាតិក្ប៏ានបដឹខែំទាេ់នខឹសេចក្ដី
េសប្មចរបេ់គណៈក្ាម ្ិការរាជ្ធានី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ តសៅ គ.ជ្.ប សទៀត សែើមបសីអាយរាបេ់នលឹក្
សឆេ តស ើខវញិសៅការយិា ័យសបាោះសឆេ តស ខ្០៦៦៦។158 

១០.២.៣ ការទទ ួនិខ សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសៅ គ.ជ្.ប 

គ.ជ្.ប បានទទួ ពាក្យបណដឹ ខចនំួន១៩ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំសនាោះ បណដឹ ខចនំនួ៣ ប្តូវបានបដឹខ
សដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា បណដឹ ខចំនួន១៥ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ និខបណដឹ ខចំនួន 
០១ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយប្បជាព្ រែាដែ េិទធិសបាោះសឆេ ត។ ានបណដឹ ខចំននួ១១ ដែ បដឹខសេេើេំុសអាយរាប់
េនលឹក្សឆេ តស ើខវញិ បណដឹ ខចំនួន៨ បានបដខឹសអាយចតវ់ធិានការដ្ឋក្ស់ទាេែ ់ជ្នស មើេដែ បំពានបទប
ញ្ញតដិលនចាបស់ឆោះសឆេ ត។  សៅក្េុខែំណាក្ក់ា សនោះ គ.ជ្.ប បានបែិសេ្បណដឹ ខចនំួន២ ក្េុខចំសណាម
បណដឹ ខទាខំ១១ ដែ សេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ។ ទាខំព្ីរបណដឹ ខសនាោះ គាឺនមយួបណតឹ ខសៅក្េុខ
 ំុបឹខប្បា ំ សខ្តដបាតែ់បំខ នខិមយួបណតឹ ខសទៀតសៅក្េុខ ំុោល ខំ សខ្តដក្ំព្ខ់្ ំ។ ក្រណីសៅក្េុខ ំុោល ខំ គ.ជ្.ប 
បានយ ់ប្ព្មរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ដតេនលឹក្សឆេ តណាដែ េខសយ័ថា មនិយក្ជាការប ុសណាណ ោះ (មនិដមន
រាបស់ ើខវញិទាខំអេ់សទ)។ សហើយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា បានបដឹខជ្ំទាេ់នខឹសេចក្ដីេសប្មចរបេ់គណៈ
ក្មមការរាជ្ធានី សខ្តដ សរៀបចកំារសបាោះសឆេ ត ដែ  ំសអៀខសៅរក្គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត។ិ សៅក្េុខក្រណីសនាោះ 
គ្.ខ្ប បានរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ សហើយ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តបានផ្លល េ់បដូរ។ សដ្ឋយោរដត គ្.ខ្ប 
បានរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិ បានស្វើសអាយផ្លល េ់បដូរ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត សទើបគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា
ដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខសៅ គ.ជ្.ប សដ្ឋយសេេើេំុសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តជាស ើក្ទី២ស ើខវញិ។  ក្រណីទី២ ដែ 
ពាក្ព់្ន័ធនខឹបណដឹ ខដែ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបដឹខជ្ំទាេ់នឹខសេចក្ដីេសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប ក្េុខសខ្តដក្ំព្ខ់្  ំ
 ំុោល ខំ ដែ  គ្.ខ្ប ស្វើការជ្ំទាេ់នឹខការអោះអាខរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ សហើយបណដឹ ខចនំួន១៧

                                                      

158 See further in NEC’s resolution on Klaeng Commune in the following description 
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ស្សខសទៀត ប្តូវបាន គ.ជ្.ប ្ដ ់ែំណឹខសដ្ឋយ ិខ្ិតជូ្នែំណឹខ អំព្ីការសដ្ឋោះប្ោយជ្សំោោះដែ ពាក្ព់្ន័ធនឹខ
ការសបាោះសឆេ ត។ 

ក្រណីសៅក្េុខ ុបឹំខប្បា ំ

គ.ជ្.ប បានយ ់ប្ព្មរាបេ់នលឹក្សឆេ តសៅការយិា ័យទាខំ៩ស ើខវញិ ក្េុខចំសណាមការយិា ័យ
េរបុទាខំអេ់១៦ សែើមបសី្លើយតបនឹខបណដឹ ខដែ ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ បាន
បដឹខជ្ំទាេ់នខឹសេចក្ដីេសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប ក្េុខសខ្តដបាតែ់ំបខ។ ការរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិសនោះស្វើស ើខ
កា ព្ីលថ្ៃទ១ី៤ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ សៅទីោេ ក្ក់ារក្ណាដ   គ.ជ្.ប។ ការរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិប្តូវបាន 
គ.ជ្.ប សអាយែខឹថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន ៤២៧េំស ខ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បាន
៥១២ េំស ខ។  ទធ្ ចុខសប្កាយដែ េសប្មចសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ក្េុខ ំុបឹខប្បាទំាខំម ូ គឺគណបក្សប្បជា
ជ្នក្មពុជាទទួ បាន ៧០៧េំស ខ សហើយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បាន ៧៧៦េំស ខ។ ែំសណើ រលន
ការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិសនោះ ប្តូវបានអសខេតស ើញថា ានតាល ភាព្ប្តឹមប្តូវ សដ្ឋយោរដត គ.ជ្.ប បាន
ជូ្នែណឹំខព្ីកា បរសិចឆទ នខិសបើក្ចំហសអាយានការចូ េសខេត នខិអេក្ោរព្ត័ា៌នចូ រមួអសខេតក្េុខលថ្ៃ
រាបស់ទៀត្ខ។ 

ក្រណីក្េុខ ុោំល ខំ  

គ.ជ្.ប បានយ ់ប្ព្មរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិទាខំអេ់សៅការយិា ័យស ខ្០៦៦៦ កា ព្ីលថ្ៃទ ី
១៤ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ សប្កាយព្ីានបណដឹ ខដែ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ បដឹខ
ជ្ំទាេ់នឹខសេចក្ដីេសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប ក្េុខសខ្តដក្ំព្ខ់្ ំ។ បនាទ បព់្ី គ.ជ្.ប បានរាបេ់នលឹក្សឆេ តវញិសៅ
ការយិា ័យស ខ្០៦៦៦ បានសអាយែឹខថា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានទទួ ២២៥េំស ខ គណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា បានទទួ ១៣៦េំស ខ គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិចបានទទួ ១៣េំស ខ និខគណបក្សដខ្មរ
របួរមួជាតិបានទទួ  ៩េំស ខ។ ការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិសនោះ បានផ្លល េ់បដូរ ទធ្ របេ់គណបក្ស
ដែ ឈេោះសៅចញ់ ចំដណក្ឯគណបក្សដែ សៅជាឈេោះវញិ សៅក្េុខ ំុោល ខំទាខំមូ  គឺគណបក្សេស្ង្កគ ោះ
ជាតិទទួ បាន ៨៣៧េំស ខ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន៨៣៥េំស ខ សនោះាននយ័ថា សម ំុ គឺ
មក្ព្ីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត។ិ ចំដណក្ឯគណបក្សព្ីរស្សខសទៀត គឺគណហវ ៊ុនេិុនបុិច ទទួ បាន៥៦
េំស ខ និខគណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិទទួ បាន៥១េំស ខ។ ោមការអសខេត និខការវភិាគរបេ់អខគការខុ្ម
ដ្ហវ ដែ ជាអខគការមនិចណុំោះសអាយគណបក្សនសយាបាយ និខលែគូលនបនទបោ់ថ នការណ៍បានសអាយែឹខថា 
ការេសប្មចរបេ់ គ.ជ្.ប សែើមបសី្វើការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ គឺានមូ ដ្ឋា នប្តមឹប្តូវសដ្ឋយោរដតគណ
បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានបំសព្ញប្គប ់ក្េខ្ណឌ ក្េុខការបដខឹសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ែូចានដចខក្េុខ
ាប្ោ ១៤៩ នខិ១៥២ លនចាបេ់ដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត។់ ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត 
ែំសណើ រការលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិសនោះស ើញថា ានតាល ភាព្ប្តឹមប្តូវសដ្ឋយោរដត គ.ជ្.ប បាន
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ក្ំណតក់ា បរសិចឆទ សហើយអំពាវនាវអេក្អសខេតការដែ តណំាខព្ីគណបក្ស តំណាខអខគការេខគមេីុវ ិជាត ិ
អនដរជាត ិនិខអេក្ោរព្ត័ា៌នចូ រមួក្េុខរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិសទៀត្ខ។ 

១០.៣. ការទទ ួ និខការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខអំពី្ការបិទ្ាយ ទធ្  បឋមសៅ ុ ំេង្កេ ត ់

១០.៣.១ ការទទ ួ និខការសដ្ឋោះប្េយបណដឹ ខសៅ គ្.ខ្ប  

ការទទួ  និខសដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណដឹ ខ គ្.ខ្ប បានទទួ ពាក្យបណដឹ ខចនំួន៥៤បណដឹ ខ ពាក្ព់្ន័ធ
នឹខបណដឹ ខជ្ំទាេ់សៅនខឹ ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋមដែ ប្បកាេសដ្ឋយ គ .េប។ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខទាខំ
៥៤ ានបណដឹ ខចនំួន២០ ជាបណដឹ ខរបេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខានបណដឹ ខចំនួន៣៤បណដឹ ខ ជា
បណដឹ ខរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ ក្េុខចំសណាមបណដឹ ខេរបុទាខំ៥៤ ាន៥២បណដឹ ខជាបណដឹ ខសេេើេំុ
រាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ដែ ភាគសប្ចើនជាបណដឹ ខរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ និខព្ីរបណដឹ ខសទៀតជា
បណដឹ ខសេេើេំុសអាយានការ្តនាទ សទាេោមចាបស់បាោះសឆេ ត សប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត។់  

គ្.ខ្ប សដ្ឋោះប្ោយបណតឹ ខបានចំនួន០៧បណដឹ ខ ក្េុខចសំណាមបណដឹ ខេរបុទាខំ៥៤ សដ្ឋយបាន
េសប្មចរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិក្េុខ ំុ េង្កេ ត ់ ចំនួន០៤ ែូចជា  ំុែូខ សខ្តតបាតែ់ំបខ  ំុោវ យ្ំ សខ្តត
ោវ យសរៀខ  ំុបនាទ យឆម រ និខ ំុគំរ ូ សខ្តតបនាទ យានជ្យ័។ គ្.ខ្ប បានេសប្មចបែិសេ្មនិរាបេ់នលកឹ្
សឆេ តោមពាក្យបណដឹ ខ ចំននួ០៤បណដឹ ខ និខចរបែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយចនំួន០៥បណដឹ ខ សដ្ឋយោរបណដឹ ខ
ទាខំសនាោះ ្ុតអាជាា យុកា ក្ំណត ់ និខបណដឹ ខចំននួ៣៨ស្សខសទៀត ប្តូវបាន គ្.ខ្ប ស្វើ ិខ្ិតជូ្នែណឹំខ
ែ ់សែើមបណដឹ ខ។   

ដ្ែក្ោមបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ បណដឹ ខដែ 
បដឹខជ្ំទាេ់នខឹ ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋម ដែ ប្បកាេសដ្ឋយ គ .េប ប្តូវបដឹខសៅកាន ់ គ្.ខ្ប ក្េុខរយៈ
សព្ យា ខយូរ០៣លថ្ៃ បនាទ បព់្ីលថ្ៃបិទ្ាយ ទធ្  សបាោះសឆេ តបឋម។ បណដឹ ខប្តូវដតជាបណដឹ ខស្វើជា
ោយ ក្េណ៍អក្សរ។ ក្េុខក្រណីបណតឹ ខបានដ្ឋក្ហួ់េរយៈក្ំណត០់៣លថ្ៃ បណដឹ ខសនាោះចតទុ់ក្ជាបណដឹ ខ
សា ភាព្ សដ្ឋយោរមនិសោរព្ោមអាជាា យុកា ក្ំណត។់ ប្បជាព្ រែាដែ ានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត 
ឬគណបក្សនសយាបាយ ដែ ចុោះស ម្ ោះប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខ ំុេង្កេ តស់នាោះ ក្អ៏ាចានេិទធិបដឹខតវា នឹខ ទធ្ 
សបាោះសឆេ តបឋមសនោះបានដែរ។ បណដឹ ខតវា សនោះ អាចស្វើសៅបានសបើេិនអេក្បដឹខគតិថា ខ្លួនានភេដុោខប្គប់
ប្ោន ់និខរខឹាុអំំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តី ដែ អាចប ោះពា ់ែ ់ ទធ្ សបាោះសឆេ តក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ តណា
មយួ ឬសប្ចើន។     

   សយាខោមបញ្ញតតិលនប្បការ ១១.៣ លនបទបញ្ជា  និខនីតវិ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ បញ្ញតតិ
សនោះបានក្ណំត ់ទធភាព្ែ ់ោថ បន័សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ ឬអេក្ទទួ ពាក្យបណដឹ ខ នូវ្នាទ នុេិទធិ សែើមបី
ក្ំណតនូ់វ ក្េខ្ណឌ មយួចនំនួ សហើយក្ប៏្តូវានពាក្ព់្ន័ធនខឹប្បការ១០.៨ សៅសទៀត។ ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ
ប្បក្បសដ្ឋយតាល ភាព្ នខិគណសនយយភាព្ វាអាចជាការសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយប្បេិទធភាព្  ុោះប្ោដតបញ្ញតតិលន
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ប្បការខាខស ើសនោះ មនិានភាព្ប្េសព្ចប្េព្ិ  សដ្ឋយក្ំណតស់អាយបានចាេ់ អពំ្ ីទធភាព្របេ់បុគគ ជា
សែើមបណដឹ ខក្េុខប្បការសនោះ។ ប្បការ១១.៣ ទាខំមូ បាន្ត ់្នាទ នុេិទធិសៅែ ់ោថ បន័ដែ ានេមតថក្ិចច
សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត បក្ប្ោយក្ណំតប់ញ្ជា មយួចំនួនបានយា ខទូ ំទូោយ ែូចជាពាក្យបណដឹ ខ
តប្មូវសអាយានភេ័ដុខោខរខឹា ំ អំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តី ដែ បានសក្ើតស ើខ ស ម្ ោះ និខអាេយដ្ឋា នោក្ស ី
ដែ ានដចខក្េុខប្បការ១១.៣.៣ ជាសែើម។159   

បញ្ញតតិសនោះបានស្វើសអាយសែើមបណដឹ ខរាដរក្ក្េុខការដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខ សដ្ឋយោរសែើមបណដឹ ខតប្មូវសអា
យបង្កា ញនូវភេដុោខរខឹា ំ សែើមបអីាចស្វើសអាយអេក្សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខស្វើការេសប្មចចិតតចតក់ារបណដឹ ខ
របេ់ោត។់ បញ្ញតតិលនប្បការ ១១.១.៣ លនបទបញ្ជា  និខនិតិវ ិ្ ី សបើសទាោះបី ក្េខ្ណឌ ខ្លោះមនិចបំាចប់្តូវដតាន 
ប ុដនតជាការអនុវតតនជ៍ាក្ដ់េដខ គឺសបើេិនជាមនិានព្ត័ា៌នទាខំសនាោះសទ បណដឹ ខសនាោះនខឹមនិប្តូវបានព្ិចរណា
សដ្ឋោះប្ោយស ើយ។ ជាឧទាហរណ៍  ក្េខ្ណឌ លនចំណុច (៨) សេចក្ដីអោះអាខោបំ្ទ ឬភេដុោខស្សខៗ សបើ
ាន វាបានកាល យជាឧបេគគែ៏្ ំ ដែ ស្វើសអាយបណដឹ ខមនិអាចប្តូវសដ្ឋោះប្ោយបាន សបើេិនសែើមបណដឹ ខមនិ
អាចបញ្ជា ក្ប់ាន។ សែើមបអីាចបញ្ជច ក្អ់ំព្ីសេចក្តីអោះអាខោបំ្ទ ឬភេដុោខស្សខៗ ែូចដែ ានដចខក្េុខ
ចំណុចសនោះបាន បញ្ញតតិលនប្បការ១០.៨  នខិប្បការ១១.១.៩160 ប្តូវដតបំសព្ញ (បណដឹ ខដែ បដឹខអពំ្ីភាព្មនិ
ប្បប្ក្តីដែ សក្ើតស ើខក្េុខលថ្ៃេ លថ្ៃសបាោះ និខលថ្ៃរាបេ់នលឹក្សឆេ ត សដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករេសខេតការណ៍គណបក្ស

                                                      

159 ប្បការ១១.៣.៣ ដចខថា ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ឬជ្នប្គបក់្េុខ ំុេង្កេ ត ់ ដែ ានបំណខបដឹខតវា  ឬបដឹខ
ជ្ំទាេ់ែូចបញ្ជា ក្ក់្េុខប្បការ ១១.៣ ខាខស ើ អាចសេេើេំុ ទ.១២០២ ចំនួន០៣ចាប ់ព្ីគ .េប សហើយប្តូវបំសព្ញ និខ
ចុោះហតថស ខា ឬ្តិតោេ មសមលែស ើពាក្យបណដឹ ខ ដែ ក្េុខសនាោះប្តូវ្ត ់ព្ត័៌ានចាេ់ោេ់មយួចំនួនែូចខាខសប្កាម៖ 
(១) ស ម្ ោះ និខអាេ័យដ្ឋា នរបេ់អេក្បដឹខ (២)  ក្េណៈេំោ ់លន គ /េប ឬ/និខ ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាប់
េនលឹក្សឆេ ត (៣) សព្ សវោលនការសក្ើតស ើខនូវភាព្មនិប្បប្ក្តី (៤) ក្មមវតថុលនបណដឹ ខ (៥) ប្បេិនសបើអាចស្វើបាន ប្តូវ
បញ្ជា ក្ព់្ីាប្ោលន ច.ប. .េ ឬប.ខ្. .េ ដែ ប្តូវបានរសំោភ (៦) មនុេសពាក្ព់្ន័ធនឹខភាព្មនិប្បប្ក្តី (៧) ស ម្ ោះ 
និខអាេ័យដ្ឋា នរបេ់ោក្ស ី សបើាន (៨) សេចក្ដីអោះអាខោបំ្ទ ឬភេដុោខស្សខៗ សបើាន (៩) ស ម្ ោះ និខអាេដ្ឋា ន
របេ់អេក្េសខេតការណ៍ ដែ ានវតតានក្េុខសព្ សហតុការណ៍សក្ើតស ើខ។  
160 ប្បការសនោះដចខថា ដ្ែក្ោមការដណនារំបេ់ គ្.ខ្ប ប្ក្ុមប្តួតព្ិនិតយ ទធ្ ប្តូវអនុវតតការប្តួតព្ិនិតយ ទធ្ 
បសណាដ ោះអាេនេលនការសបាោះសឆេ តោម ំុេង្កេ ត ់ចំណុោះរាជ្ធានីសខ្តត សដ្ឋយប្តូវបំសព្ញការង្ករពាក្ព់្ន័ធោមការចំបាច ់និខ
ោម ំដ្ឋប់ ំសដ្ឋយលនក្រណីជាក្ដ់េដខនីមយួៗែូចខាខសប្កាម៖  
១១.១.៩.១ ក្រណី ំុេង្កេ ត់ណាដែ ោម នពាក្យបណដឹ ខតវា ឬបណដឹ ខជ្ំទាេ់ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅ គ .េប និខសៅគ្.ខ្ប 
១១.១.៩.២ ក្រណី ំុេង្កេ ត់ណា ដែ ានពាក្យបណដឹ ខតវា  ឬបណដឹ ខជ្ំទាេ់ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅ គ .េប និខាន
ក្ញ្ាបេុ់វតថិភាព្ ក្ ប្តូវបានសបើក្ សែើមបបី្តួតព្ិនិតយស្ទៀខផ្លទ ត់េាា រៈ ឯក្ោរសបាោះសឆេ ត និខេនលឹក្សឆេ ត សហើយគ .េប 
បានយ ់ប្ព្ម ឬបែិសេ្ស ើបណដឹ ខសនាោះ និខក្រណី ំុេង្កេ ត់ណាដែ ានពាក្យបណដឹ ខតវា  និខបណដឹ ខជ្ំទាេ់ ប្តូវ
បានដ្ឋក្ស់ៅ គ្.ខ្ប។  
១១.១.៩.៣ ក្រណី ំុេង្កេ ត់ណា ដែ ាន សមែៀខេំស ខសឆេ តយា ខសប្ចើន ០,៥ភាគរយ រវាខបញ្ា ីសបក្េជ្នលនគណ
បក្សព្ីរ ឬសប្ចើន និខក្រណី ំុេង្កេ តស់នាោះានពាក្យបណដឹ ខតវា  ឬបណដឹ ខជ្ំទាេ់ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅ គ្.ខ្ប។  



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

132 | ទុំព័រ 

នសយាបាយ ដែ បានចុោះស ម្ ោះេសខេតការណ៍សៅក្េុខការយិា ័យណាមយួ)។ ែូសចេោះជាទូសៅ សបើេិនជាោម ន
បណដឹ ខ អំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយសៅមុនសព្ សវោក្ណំត ់
(មុនសា ខ១១:៣០នាទីប្ព្ឹក្លថ្ៃបនាទ បព់្ីលថ្ៃសបាោះ នខិរាបេ់នលឹក្សឆេ ត) អំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ បានសក្ើតស ើខ
សៅក្េុខែំសណើ រការសបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ចំសពាោះការយិា ័យមយួ ឬសប្ចើនសៅក្េុខ ំុ េង្កេ តស់នាោះ សដ្ឋយ
ជាក្ោ់ក្ ់ បណដឹ ខេដីព្ីការបែិសេ្ ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋម ក្ព៏្ិបាក្នខឹបញ្ជា ក្ស់អាយោថ បន័ានេមតថក្ិចច
សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ នខិស្វើការេសប្មចចិតតសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសនាោះបានដែរ។    

ប្បការ១១.៣.៣ ដចខថា ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ឬជ្នប្គបរ់បូក្េុខ ំុ េង្កេ ត ់ ដែ ាន
បំណខបដឹខតវា  ឬបដឹខជ្ំទាេ់ ែូចបញ្ជា ក្ក់្េុខប្បការ១១.៣ ខាខស ើ អាចសេេើេំុ ទ.១២០២ ចំនួន០៣ចាប ់ព្ី
គ .េប សហើយប្តូវបំសព្ញ និខចុោះហតថស ខា ឬ្តិតោេ មសមលែស ើពាក្យបណដឹ ខដែ ក្េុខសនាោះ ប្តូវ្ត ់
ព្ត័ា៌នចាេ់ោេ់មយួចំននួែូចខាខសប្កាម៖ (១) ស ម្ ោះ និខអាេ័យដ្ឋា នរបេ់អេក្បដឹខ (២)  ក្េណៈ
េំោ ់លន គ .េប ឬ/និខ ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (៣) សព្ សវោលនការសក្ើតស ើខនូវ
ភាព្មនិប្បប្ក្តី (៤) ក្មមវតថុលនបណដឹ ខ (៥) ប្បេិនសបើអាចស្វើបាន ប្តូវបញ្ជា ក្ព់្ីាប្ោលន ច.ប. .េ ឬ ប.ន.
 .េ ដែ ប្តូវបានរសំោភ (៦) មនុេសពាក្ព់្ន័ធនឹខភាព្មនិប្បប្ក្តី (៧) ស ម្ ោះ និខអាេ័យដ្ឋា នរបេ់ោក្ស ី
សបើាន (៨) សេចក្ដីអោះអាខោបំ្ទ ឬភេដុោខស្សខៗ សបើាន (៩) ស ម្ ោះ និខអាេដ្ឋា នរបេ់អេក្េសខេត
ការណ៍ ដែ ានវតតានក្េុខសព្ សហតុការណ៍សក្ើតស ើខ។  

វាជាក្ោត េំខាន ់ ដែ ម្នតីសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ ឬតំណាខ
គណបក្សនសយាបាយ ប្តូវដតយ ់ចាេ់ថា ចណុំចទ៧ី ៨ និខ៩ ប្តូវដតជាព្ត័ា៌នដែ េំខាន ់និខចបំាច់
ប្តូវដតបញ្ជា ក្ស់ៅលថ្ៃដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខសដ្ឋយអេក្បដឹខ។ ការេសខេត និខេិក្ារក្ស ើញថា ការោល សំមើ ការ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ ដែ ស្វើស ើខសដ្ឋយ េាគម អខគការេខគមេីុវ ិ
សប្ៅរដ្ឋា ភបិា ឯក្រាជ្ក្យ មនិាននិនាេ ការគណបក្សនសយាបាយ ក្េុខសនាោះានអខគការ ខុ្មដ្ហវ  រមួទាខំ
បនទបោ់ថ នការណ៍ជាសែើម បានក្ំណតថ់ាវាជាការរសំោភបំពានបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ីលនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេ
សរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ស ើការបែិសេ្មនិស្វើការសដ្ឋោះប្ោយស ើបណដឹ ខសបាោះសឆេ តជាសប្ចើន ដែ បាន
បដឹខសដ្ឋយគណបក្សនសយាបាយ ជាព្ិសេេគណបក្សនសយាបាយ្ំៗទាខំព្ីរ សដ្ឋយប្តឹមដតដ្ែក្ស ើមូ សហតុ
ខ្វោះលនព្ត័ា៌នបណដឹ ខ សដ្ឋយោរបណដឹ ខទាខំសនាោះ មនិប្តូវបានបំសព្ញ នខិបញ្ជា ក្ស់ដ្ឋយអេក្បដឹខ (ចណុំចទី៧ 
៨ ឬ៩) លនប្បការ១១.៣.៤។ ស ើព្ីសនោះសៅសទៀត បញ្ជា ទាខំសនោះហាក្ែូ់ចជាបង្កា ញព្ភីាព្ខ្វោះចសនាល ោះលនយនត
ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត សដ្ឋយោរ គ .េប គ្.ខ្ប និខ គ.ជ្.ប ខ្លួនឯខផ្លទ  ់ បានេសប្មចសដ្ឋោះ
ប្ោយបណដឹ ខមយួចនំួនដែ មនិានព្ត័ា៌នប្គបប់្ោន ់ មនិបានភាា បទ់ំនាក្ទ់ំនខជាមយួបញ្ញតតិលនប្បការ
ស្សខលនបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ។ី ឧទាហរណ៍ែូចជា ានបណដឹ ខខ្លោះប្តូវបានគណបក្សនសយាបាយបដឹខជ្ំទាេ់
នឹខ ទធ្ សបាោះសឆេ តប្កាេសដ្ឋយ គ .េប សហើយ គ្.ខ្ប បានេសប្មចសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសនាោះសដ្ឋយ
បានរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិ ោមការសេេើេំុក្េុខពាក្យបណដឹ ខ ប ុដនតមនិបានតប្មូវ ឬទាម ក្េខ្ណឌ ថា បណដឹ ខ
សនាោះ ចបំាចប់្តូវានបណដឹ ខមយួសទៀត េតីព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ ប្តូវបានបដឹខ សដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សសយា
បាយ ដែ ភាព្មនិប្បប្ក្តីសនាោះបានសក្ើតស ើខសៅក្េុខការយិា ័យជាក្ោ់ក្ណ់ាមយួ ឬសប្ចើន។ គ្.ខ្ប 
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េសប្មចសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសដ្ឋយប្តឹមដត ក្េខ្ណឌ  ក្ប្មតិ សមែៀខតិចជាខ ០,៥ភាគរយ (ប្បការ ១១.៧.២) 
និខានបញ្ជា ក្អ់ំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើតស ើខ ក្េុខការយិា ័យមយួចំននួប ុសណាណ ោះ។ វាហាក្ែូ់ចជាមនិេីុ
េង្កវ ក្ោ់េ ជាមយួការបក្ប្ោយរបេ់ គ្.ខ្ប ឬ គ.ជ្.ប ដែ បណដឹ ខខ្លោះ សបើសទាោះបជីាបណដឹ ខសនាោះប្តូវបាន
ដ្ឋក្ស់ដ្ឋយគណបក្សនសយាបាយសេេើេំុសអាយរាបស់ ើខវញិ បនាទ បព់្ី ទធ្  ប្តូបានបិទ្ាយសដ្ឋយ គ 
.េប ក្ស៏ដ្ឋយ ប ុដនត គឹក្ណាោម នបណដឹ ខទាក្ទ់ខនឹខភាព្មនិប្បប្ក្តីណាមយួបានសក្ើតស ើខ ក្េុខអំ ុខសព្ 
សបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ប្តូវបានដ្ឋក្(់បដឹខ)សដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករង្ករគណបក្សនសយាបាយេសខេតការណ៍ ឬតំណាខ 
ក្េុខរយៈកា ក្ំណតម់និសអាយស ើព្ីសា ខ១១ និខ៣០នាទីប្ព្ឹក្លថ្ៃបនាទ បល់នលថ្ៃសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត
សនាោះសទ បណដឹ ខសនាោះមនិប្តូវបានព្ិចរណាសដ្ឋោះប្ោយដែរ។161 សេចក្តីេសប្មចរបេ់ គ.ជ្.ប ប្តូវបានសគរក្
ស ើញថាានការសប្បើប្បាេ់្នាទ នុេិទធិេសប្មចសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ និខបែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខស ើេ
 ុបសព្ក្ ព្ីសប្ពាោះថាក្រណីខ្លោះគឺ គ.ជ្.ប បានបក្ប្ោយខុ្េោេ ស ើេសប្មចសេចក្តីថា រាប ់ឬបែិសេ្មនិរាប់
េនលឹក្សឆេ ត។162  គ្.ខ្ប មយួចំនួនប្តូវបានសគរក្ស ើញថា បានបក្ប្ោយបញ្ញតតិ លនបទបញ្ជា  នខិនីវ ិ្ ី
េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តា់ន ក្េណៈសេរនីិយម ដែ អាចចតទុ់ក្ថាជាការបក្ប្ោយានសោ 
ការណ៍យុតតិ្ម ៌េមសហតុ្  ានភាព្េីុេង្កវ ក្ោ់េ ) សែើមបេីសប្មចស ើបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវ ិ
ញ។ ានការខ្វោះខាតការបក្ប្ោយសអាយបានចាេ់ោេ់សៅក្េុខសេចក្តីដណនាេំប្ាប ់ គ្.ខ្ប ក្េុខការ
ព្ិចរណាស ើបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ។ វាចាេ់ណាេ់ថាក្េុខក្រណីសនោះ និយមនយ័លនភាព្
មនិប្បប្ក្តីដែ ដចខសៅក្េុខបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត គឺានភាព្មនិចាេ់ោេ់ ចសនាល ោះ
ប្បសហាខ ឬមនិប្គបប់្ជ្ខុសប្ជាយ។ យា ខសហាចណាេ់ាន គ្.ខ្ប លនរាជ្ធានីសខ្តតចំននួព្ីរ ដែ បាន
េសប្មចស ើក្យក្បណដឹ ខរបេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ បានបដឹខតវា  ទធ្ សបាោះសឆេ តសប្កាយព្ីការ
ប្បកាេ ទធ្ បឋម មក្សដ្ឋោះប្ោយោមរយៈការរាបស់ ើខវញិ ខ្ណៈដែ បណដឹ ខទាខំសនាោះប្តូវបានរក្

                                                      

161 ប្បការ១០.៨ លនបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីលនការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់ក្ំណត់លថ្ៃ្ុតក្ំណតេ់ប្ាប់ការដ្ឋក្់ពាក្យបណតឹ ខ
ប្តឹមសា ខ 11:30 ប្ព្ឹក្សៅលថ្ៃបនាទ បព់្ីលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។  
162 ោថ បន័គណក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ.ជ្.ប) បានេសប្មចរាប់េនលឹក្សឆេ តស ើខវញិបនាទ បព់្ីានបណតឹ ខ
ឧទធរណ៍របេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដែ សក្ើតស ើខសៅ ំុបឹខប្បា ំសដ្ឋយោរដតពាក្យបណតឹ ខបានព្ណ៌នាអំព្ីភាព្មនិ
ប្បប្ក្តីដែ បានសក្ើតស ើខសៅក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ តចំនួន (9) សៅក្េុខ ំុ សហើយក្មមវតថុលនបណដឹ ខគឺានភាព្ជាក្់
ោក្ស់ដ្ឋយបដឹខសេេើេំុសអាយរាប់េនលឹក្សឆេ តស ើខវញិសៅការយិា ័យមយួចំនួន ែូចជា ការយិា ័យស ខ្ 0662 0663 
0664 0667 0668 0669 0670 និខ 0672 ជាព្ិសេេការយិា ័យដែ ដែ ានបញ្ជា ជាខសគគឺការយិា ័យស ខ្ 
0667 ានានេនលឹក្សឆេ តមនិបានការសប្ចើនជាខសគ។ ពាក្យបណតឹ ខសនោះប្តូវបានដ្ឋក្ជូ់្នសៅ CEC ប ុដនត CEC មនិបាន
ព្ិចរណាសដ្ឋោះប្ោយស ើក្រណីសនោះសទ សដ្ឋយបែិសេ្មនិស្វើការសដ្ឋោះប្ោយ។ សទាោះជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយគណបក្សេ
ស្ង្កគ ោះជាតិបានដ្ឋក្់ពាក្យបណតឹ ខជ្ំទាេ់នឹខ ទធ្ បឋម សហើយសប្កាយមក្ប្តូវបាន គ្.ខ្ប សខ្តតបាតែ់ំបខេសប្មចរាប់
េនលឹក្សឆេ តមនិបានការក្េុខការយិា ័យទាខំ០៩សនាោះ។ សទាោះជាយា ខណាបណដឹ ខមយួចំនួនស្សខសទៀតដែ សេេើេំុការ
រាបស់ ើខវញិសៅ ំុេង្កេ តម់យួចំនួនសៅក្េុខសខ្តតសនោះ គណក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ តបានេសប្មចបែិសេ្មនិ
រាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ វាអាចបណាត  មក្ព្ីមូ សហតុដែ បានស ើក្ស ើខខាខស ើ។ 
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ស ើញថា ោម នបណដឹ ខសេេើេំុរាបស់ ើខវញិ ឬបណដឹ ខអំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីលនការយិា ័យដែ បានសក្ើតស ើខសៅ
លថ្ៃសបាោះ និខរាប ់ និខប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករេសខេតការណ៍គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាក្េុខការយិា ័យទាខំ
សនាោះ សៅសព្ សវោចុខសប្កាយ្ុតក្ណំតប់្តឹមសា ខ១១ និខ៣០នាទី ប្ព្ឹក្លថ្ៃបនាទ ប ់លនលថ្ៃសបាោះសឆេ ត ចំសពាោះ
មុខ្ គ .េប ស ើយ។ សបើដ្ែក្ោមសេចក្តីេសប្មចជាសប្ចើនរបេ់ គ.ជ្.ប ជាទូសៅ វាគឺជា ក្េខ្ណឌ ចបំាច់
ដែ  គ.ជ្.ប បានក្ំណតេ់ប្ាបក់ាររាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ឬបែិសេ្សច  េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុ 
េង្កេ តអ់ាណតតទិ៤ីសនោះ។163 វាក្ជ៏ា ក្េខ្ណឌ  ដែ ប្តូវដតេីុេង្កវ ក្ោ់េ  ានទំនាក្ទ់នំខោេ  រវាខាប្ោ ១៤៩ 
និខ១៥២ លនចាបស់បាោះសឆេ ត សប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ឬប្បការ ១០.៨ ប្បការ ១១.១.៩ និខប្បការ. 
១១.៧.២ លនបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីដែរ។ សៅក្េុខ ំុែូខ ប្េុក្រាេដហក្ សខ្តតោវ យសរៀខ តំណាខគណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា បានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខអំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ បានសក្ើតស ើខសៅក្េុខការយិា ័យទាខំ០៩
ក្េុខ ំុ164 ដែ ពាក្ព់្ន័ធជាមយួេនលឹក្សឆេ តមនិបានការេរបុ ១២៥េំស ខ។ ក្េុខ ំុោវ យ្ំ តំណាខគណ

                                                      

163 បណដឹ ខសនាោះគឺ សក្ើតស ើខនូវេង្កេ តោ់វ យបា ក្ រាជ្ធានីភេសំព្ញ និខ ំុែូខ និខ ំុោវ យ្ំសខ្តតោវ យសរៀខ។ បណដឹ ខ
ទាខំបីរសនោះ ប្តូវបានបដខឹសដ្ឋយតំណាខគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាប្បចសំខ្តត/រាជ្ធានី តវា នឹខ ទធ្ បឋមដែ ដែ 
ប្បកាេសដ្ឋយ គ .េប លន ំុេង្កេ តទ់ាខំបីខាខស ើ។ សទាោះជាយា ខណា សៅក្េុខពាក្យបណដឹ ខ គឺានេរសេរបញ្ជា ក្់
ចាេ់អំព្ីស ខ្ ទីោខំដែ ានភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតស ើខ សដ្ឋយានបញ្ជា ក្់ជាស ខ្ការយិា ័យសបាោះសឆេ តចាេ់ោ
េ់។ ក្រណីបណដឹ ខសៅ ំុែូខ  ទធ្ ដែ ទទួ ោគ  ់សដ្ឋយ គ .េប គឺគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិជាអេក្ឈេោះអាេនៈ
ជាសម ុំ។  ទធ្ សនោះ ប្តូវបានបដឹខជ្ំទាេ់ និខតវា  សដ្ឋយតំណាខគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា សេេើេំុរាប់េនលឹក្សឆេ ត
ស ើខវញិនូវក្េុខការយិា ័យមយួចំនួនក្េុខ ំុសនោះ។ គ .ខ្ប បានេសប្មចស ើបណដឹ ខ សហើយបានរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខ
វញិនូវការយិា ័យទាខំ០៦ ក្េុខ ំុសនោះ។ បនាទ បព់្ី គ្.ខ្ប បានរាប ់ ទធ្ បានបតូរសៅជា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទ
ទួបានេំស ខសឆេ តសប្ចើនជាខ និខឈេោះអាេនៈជាសម ំុ។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត មនិអេ់ចិតត ក្ប៏ដឹខឧទធរណ៍ជ្ំតវា  នឹខ
 ទធ្ ដែ េសប្មចសដ្ឋយ គ្.ខ្ប លនសខ្តតោវ យសរៀខមក្ គ.ជ្.ប សែើមបសីេេើេំុរាប់ោរស ើខវញិ និខបានបដឹខព្ីភាព្
មនិប្បប្ក្តីដែ ប្បប្ព្ឹតតស ើខសដ្ឋយប្បធាន គ្.ខ្ប សោក្ ឯម េុត សដ្ឋយសចទប្បកាន់ថា ប្បធាន គ្.ខ្ប បាន ុប
 ិត បនលំេនលឹក្សឆេ តសៅលថ្ៃរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ។ គ.េ.ជ្ បានបដឹខមក្ គ.ជ្.ប េំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិនូវ
ការយិា ័យចំនួន២៣ សៅក្េុខ ំុសនោះ។  ទធ្ មុនការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិគឺ ២៥៩៦ (គ ប្ប.ជ្) ទ ់ ២៥៩៩ 
(គ.េ.ជ្)។ សប្កាយព្ីរាបស់ ើខវញិសៅ គ្.ខ្ប សៅលថ្ៃទី០៧ មថុិ្នា  ទធ្ គឺ ២៦០២ (គ.ប្ប.ជ្) ទ ់ ២៦០១ (គ.េ
.ជ្)។ គ.ជ្.ប បានេសប្មចោមបណដឹ ខ សដ្ឋយបានរាប់ស ើខវញិនូវការយិា ័យទាខំ២៣សនាោះ សហើយ ទធ្ បង្កា ញថា 
២៦១១ េំស ខ (គ.ប្ប.ជ្) ទ ់ ២៦០៩ េំស ខ (គ.េ.ជ្)។ ពាក្ព់្ន័ធជានឹខែំសណើ រការរាប់េនលឹក្សឆេ តស ើខវញិសនោះ
ដែរ ខុ្មដ្ហវ បានដ្ឋក្អ់េក្េសខេតការណ៍របេ់ខ្លួនសអាយោមដ្ឋន សហើយបានេសខេតស ើញថា ែំសណើ រការបានប្បព្ឹតត
សៅសដ្ឋយភាព្រសញ រលញ  ោម នេណាដ បធ់ាេ ប ់សហើយប្បធាន គ្.ខ្ប ហាក្ែូ់ចជាទទួ គំនាបព្ីម្នតីជានខ់្ពេ់លនគណបក្ស
កានអ់ំណាច។ (នាម សចខ គ.ជ្.ប សបើក្ការសេុើបអសខេតស ើបណដឹ ខប្បឆខំប្បធានបុិចសខ្តតោវ យសរៀខ កាដេតភេសំព្ញ
ប ុេដិ៍ លថ្ៃទី២២ មថុិ្នា ឆេ ០ំ២១៧)។  
164 ការយិា ័យដែ ានជ្សាល ោះសនាោះរមួាន ការយិា ័យស ខ្ 0388, 0390, 0392, 0393, 0395, 0402, 0403, 
0407, និខ 0408។ 
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បក្សទាខំព្ីរបានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខជ្ំទាេ់នឹខ ទធ្  សបាោះសឆេ តបឋម ដែ េសប្មចសដ្ឋយ គ .េប  ំុ
ោវ យ្ំ ែូចោេ សៅលថ្ៃទី០៦ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧។ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបដខឹេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ
សៅការយិា ័យចំនួន០៨ នខិគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បដខឹេំុរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិសៅការយិា ័យចំនួន
១៧ សបើសទាោះជា ទធ្ បង្កា ញថា ខ្លួនឈេោះេំស ខសប្ចើនជាខគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាក្ស៏ដ្ឋយ។ បណដឹ ខលន
គណបក្សទាខំព្ីរ ប្តូវបានេសប្មចរាបស់ ើខវញិសដ្ឋយ គ្.ខ្ប សខ្តតោវ យសរៀខ សហើយទទួ យក្សេចក្តី
េសប្មចរបេ់ គ .េប លន ំុោវ យ្ ំស ើ ទធ្ បឋម។  ទធ្ ដែ  គ .េប  ំុោវ យ្ ំប្បកាេគ ឺ
គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បាន ២៨២៦ ទ ់ ២៨១៧ ដែ ទទួ បានសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា។ 
សប្កាយព្ ីគ្.ខ្ប បានរាបស់ ើខវញិសៅលថ្ៃទី០៧ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧  ទធ្ បង្កា ញថា គណបក្សប្បជា
ជ្នក្មពុជាបានថ្យេំស ខសឆេ តមក្សៅប្តឹម ២៨១៣េំស ខ ទ ់នឹខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិថ្យមក្សៅ
ប្តឹម ២៨២២េំស ខ។  ទធ្ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សៅដតឈេោះអាេនៈជាសម ំុែដែ ។ សេចក្តី
េសប្មចសនោះ ប្តូវបានបដខឹឧទធរណ៍តវា បនដសទៀត សដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាមក្កាន ់គ.ជ្.ប ប ុដនត គ.ជ្.ប 
បានបែិសេ្មនិស្វើការរាបស់ ើខវញិសទ សដ្ឋយបានែំក្ ់សេចក្តីេសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប សខ្តតោវ យសរៀខ។ គួរ
បញ្ជា ក្ថ់ា បណដឹ ខលន ំុោវ យ្ំ ដែ បដឹខសដ្ឋយគណបក្សទាខំព្ីរសៅសប្កាយលថ្ៃប្បកាេ ទធ្ បឋមរបេ់ 
គ .េប គមឺនិានវតតានបណដឹ ខលនភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយទាខំព្ីរស ើយ ប ុដនតបណដឹ ខសនោះាន
បញ្ជា ក្អ់ំព្ីស ខ្ការយិា ័យដែ ានភាព្មនិប្បប្ក្តីសក្ើតស ើខ។  

ក្រណីមយួសទៀតដែ  ខុ្មដ្ហវ បានោមដ្ឋន និខេិក្ា្ខដែរ ក្រណីបានសក្ើតស ើខសៅេង្កេ ត់
ោវ យបា ក្ ខ្ណឌ ឬេសដីក្វ រាជ្ធានីភេសំព្ញ។ បណដឹ ខសនោះ ប្តូវបានបដឹខសដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
សោក្  ីន ញ ក្ ជ្ំទាេ់នខឹ ទធ្ បឋមរបេ់ គ .េប សៅលថ្ៃទី០៨ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ សប្កាមមូ 
សហតុថា ភាព្មនិប្បប្ក្តីបានសក្ើតស ើខទាខំ១៣ការយិា ័យលនេង្កេ តោ់វ យបា ក្។ សទាោះជាយា ខណា សៅ
ក្េុខពាក្យបណដឹ ខដែ បដខឹសៅ គ្.ខ្ប គឺមនិានរាយស ម្ ោះ ឬស ខ្ការយិា ័យទាខំសនាោះស ើយ។ គ្.ខ្ប 
រាជ្ធានីភេសំព្ញ ទទួ  នខិស ើក្យក្បណដឹ ខសនោះមក្សដ្ឋោះប្ោយ សដ្ឋយបានរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិ។ សបើ
ោមម្នតី គ្.ខ្ប លនរាជ្ធានីភេសំព្ញ បណដឹ ខសនោះក្ប៏្តូវបានបដឹខសៅ គ .េប សដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករគណបក្សប្បជា
ជ្នក្មពុជា្ខដែរ សហើយប្តូវបានបែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយ សដ្ឋយ គ .េប េង្កេ តោ់វ យបា ក្។ សបើព្ិនិតយ
ស ើនីតិវ ិ្ ី គឺបណដឹ ខសនោះបានបំសព្ញប្គបប់្ោនស់ហើយ រាបោ់ខំព្ីបណដឹ ខចំសពាោះមុខ្ គ .េប អំព្ីភាព្មនិ
ប្បប្ក្តីមក្សមល ោះ ប្ោនដ់តថា បណដឹ ខសនាោះមនិបានបដឹខបញ្ជា ក្ស់អាយចាេ់អំព្ីការយិា ័យមយួ ឬសប្ចើន សហើយ
បញ្ជា ក្អ់ំព្ីស ខ្ការយិា ័យដែ សក្ើតភាព្មនិប្បប្ក្តី។ សៅលថ្ៃទី១២ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ សោក្ ្រ ព្ណ័ា  
ប្បធាន គ្.ខ្ប រាជ្ធាន ីបានសបើក្ការរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិ សហើយបែិសេ្ ទធ្ ដែ សចញសដ្ឋយ គ
 .េប លនេង្កេ តោ់វ យបា ក្។  ទធ្ ដែ ប្បកាេសដ្ឋយ គ .េប គឺគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បាន 
២៨១១េំស ខទ ់នឹខ ២៨០៦េំស ខ ដែ ទទួ បានសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា។ ចំដណក្ ទធ
្ សប្កាយព្ីរាបស់ ើខវញិ បង្កា ញថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ ជ្យ័ជ្នំោះឈេោះអាេនៈសៅេង្កេ តវ់ញិ 
គឺគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន ២៧៩២េំស ខ ទ ់នឹខ ២៧៨៥េំស ខដែ គណបក្សេស្ង្កគ ោះ
ជាតិទទួ បាន។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បានបដឹខបនតមក្ គ.ជ្.បនូវសេចក្តីេសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប រាជ្ធាន។ី 
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សទាោះជាយា ខណា គ.ជ្.ប បានបែិសេ្ ទធ្   នខិសេចក្តីេសប្មចដែ េសប្មចសដ្ឋយ គ្.ខ្ប រាជ្ធានី
ភេសំព្ញ នខិតកំ្ ់សេចក្តីេសប្មច គ .េប េង្កេ តោ់វ យបា ក្ទុក្ជាបានការ។  

ក្រណី ំុគំរ ូ សខ្តតបនាទ យានជ្យ័ តណំាខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខជ្ំទាេ់នឹខ
 ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋមសៅលថ្ៃទី០៦ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧។  ទធ្ ដែ ប្បកាេ និខបិទ្ាយសដ្ឋយ គ
 .េប  ំុគំរ ូ គគឺណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន ១១២៥េំស ខ ទ ់នឹខ១១២២ េំស ខទទួ 
សដ្ឋយ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ គ្.ខ្ប សខ្តតបនាទ យានជ្យ័ បានេសប្មចសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខរបេ់គណ
បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សដ្ឋយដ្ែក្ស ើក្ំរតិ ំសអៀខលនេំស ខេនលឹក្សឆេ តលនគណបក្សនសយាបាយទាខំព្ីរតចិជាខ 
០.៥ ភាគរយ (ខុ្េោេ ដតបេំីស ខ) ដែ ានដចខក្េុខាប្ោ១៥២ លនចាបេ់ដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេ
ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត។់ សទាោះជាយា ខណា ោមការបញ្ជា ក្រ់បេ់តំណាខប្េុក្លនគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បាន
បញ្ជា ក្ថ់ា គណបក្ស ឬភាេ ក្ង់្ករគណបក្សមនិបានដ្ឋក្ព់ាក្យបណដឹ ខអំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តីសៅលថ្ៃសបាោះ និខរាប ់
ប្ព្មទាខំលថ្ៃសប្កាយសបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ចំសពាោះមុខ្ គ .េប លន ំុគំរសូ ើយ។ អេក្េសខេតការណ៍ ខុ្ម
ដ្ហវ ដែ បានចូ េសខេតសៅលថ្ៃសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ បានេសខេតស ើញថា សប្កាយព្ីការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត
ស ើខវញិ  ទធ្  បានផ្លល េ់បដូរសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាគឺបានបាតេំ់ស ខសឆេ តវញិចំនួន៤៦
េំស ខ និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានបាតេំ់ស ខសឆេ តវញិចំនួន៣៥េំស ខ។ េនលឹក្សឆេ តដែ បានរាប់
ស ើខវញិ គឺស្ទៀខផ្លទ តស់ៅស ើេនលឹក្សឆេ តបានការ និខេនលកឹ្សឆេ តមនិបានការលនគណបក្សនសយាបាយទាខំព្រី
ក្េុខ ំុគំរ។ូ  ទធ្  សនាោះគ ឺ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតទិទ ួបាន១០៨៧េំស ខ ទ ់នឹខ១០៧៩េំស ខ
ដែ ទទួ បានសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា។  ទធ្  សនោះ ស្វើសអាយភាគីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាមនិ
អេ់ចិតតបានបដឹខឧទធរណ៍តវា មក្ គ.ជ្.ប សែើមបសីេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ។ សទាោះជាយា ខណា គ.ជ្.ប 
បានេសប្មចប្ចនសច  ទធ្ ដែ រាបស់ ើខវញិសដ្ឋយ គ្.ខ្ប សខ្តតបនាទ យានជ្យ័ និខបានតកំ្ ់ ឬ
ទទួ ោគ  ់ ទធ្ សបាោះសឆេ តដែ ប្បកាេសដ្ឋយ គ .េប  ំុគំរ ូ ទុក្ជាបានការ។ ែូសចេោះស្វើសអាយគណ
បក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ឈេោះអាេនៈជាសម ំុលន ំុគំរ។ូ  

ការេិក្ាស ើក្រណីសនោះ េនេិដ្ឋា នថា ការេសប្មចរាបស់ ើខវញិរបេ់ គ្.ខ្ប ោមបណដឹ ខសេេើេំុ
របេ់តំណាខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សៅសប្កាយការបិទ្ាយ ទធ្ បឋមដែ សចញសដ្ឋយ គ .េប គឺ
អាចដ្ែក្ស ើ ក្េខ្ណឌ ដែ ានដចខក្េុខាប្ោ១៥២ លនចាបស់បាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ដែ ានដចខបដនថមក្េុខ
ប្បការ ១១.៧ (១១.៧.២) លនបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ី េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ េដីអំព្ីក្ប្មតិ
 សមែៀខតិចជាខ ០.៥ភាគរយ លនេំស ខសឆេ តរវាខសបក្េជ្ន ឬគណបក្សព្ីរ និខសហតុ្ លនភាព្មនិប្បប្ក្តី
ដែ សក្ើតស ើខសៅក្េុខ ំុសនោះ គឺានេនលឹក្សឆេ តមនិបានការសប្ចើនខុ្េប្បប្ក្តី។ ោមរយៈសេចក្តីេសប្មចសនោះ 
គ្.ខ្ប សខ្តតបនាទ យានជ្យ័ មនិបានដ្ែក្ស ើបញ្ញតតិលនាប្ោ១៤៩ លនចាបស់បាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តស់ ើយ។ វា
ខុ្េោេ ព្ី គ្.ខ្ប លនរាជ្ធានីស្សខៗ ដែ ជាទូសៅគឺបានដ្ែក្ការេសប្មចចិតតរបេ់ខ្លួនស ើការសដ្ឋោះប្ោយ
បណដឹ ខ (បែិសេ្ ឬយ ់ប្ព្ម) សដ្ឋយដ្ែក្អំព្ីទំនាក្ទ់នំខរវាខបញ្ញតតិលនាប្ោ១៤៩ និខាប្ោ១៥២ លន
ចាបស់បាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់ នខិប្បការ១០.៨ និខ១១.៧.២ លនបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ េីប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុ
េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧។ ជាទូសៅ គ.ជ្.ប ឬ គ្.ខ្ប បានេខេត់្ ៃនស់ ើទំនាក្ទ់ំនខបញ្ញតតិលនាប្ោ១៤៩ នខិ
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ាប្ោ១៥២ លនចាបស់បាោះសឆេ ត ឬប្បការ ១០.៨ នខិ១១.១.៩.២ នខិប្បការ ១១.១.៩.២165 ជាមូ សហតុ
េំខានក់្េុខការស្វើសេចក្តីេសប្មចស ើបណដឹ ខ ដែ ប្តូវបានបដឹខសៅសប្កាយព្ីបិទប្បកាេ ទធ្ បឋមរបេ់ គ
 .េប។ ម ាវញិសទៀតក្រណីបណដឹ ខណាដែ ោម នបណដឹ ខប្តូវបានដ្ឋក្ច់ំសពាោះមុខ្ គ .េប ឬប្បធាន
ការយិា ័យរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត សៅប្តឹមយា ខយូរសា ខ១១ និខ៣០នាទីប្ព្កឹ្លថ្ៃបនាទ បល់នលថ្ៃសបាោះសឆេ ត បណដឹ ខ
សនាោះក្ម៏និអាចប្តូវសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ឬ គ្.ខ្ប ស ើយ សបើសទាោះជាក្ប្មតិ សមែៀខតិចជាខ ០.៥ភាគ
រយ លនេំស ខសឆេ ត និខភាព្មនិប្បប្ក្តីលនេនលឹក្សឆេ តមនិបានការសប្ចើន ប្តូវបានបញ្ជា ក្ ់ឬបង្កា ញក្ស៏ដ្ឋយ។ 

សយាខោមសេចក្តីេសប្មចជាសប្ចើនរបេ់ គ.ជ្.ប បណដឹ ខជាសប្ចើនដែ  គ.ជ្.ប េសប្មចបែិសេ្មនិ
ស្វើការសដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយអនុញ្ជញ តសអាយរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ ោមពាក្យបណដឹ ខសេេើេំុ គឺដ្ែក្ស ើាប្ោ
ចំនួនព្ីរដែ ប្តូវអនុវតតជាមយួោេ  គឺបញ្ញតតិាប្ោ១៤៩ និខាប្ោ១៥២។ ាប្ោ១៥២ ដចខអពំ្ីក្ប្មតិ
 សមែៀខតិចជាខ០.៥ ភាគរយ គឺអនុញ្ជញ តសអាយរាបស់ ើខវញិបាន សបើានបណដឹ ខ នខិានភាព្មនិប្បប្ក្ត។ី 
ភាព្មនិប្បប្ក្ត ី គឺប្តូវដ្ែក្ស ើាប្ោ១៤៩ លនចាបស់បាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត។់ ហានិភយ័សនោះមនិប្តឹមដតសមើ 
ស ើញនូវពាក្យបណតឹ ខប្តឹមប្តវូមយួចំនួនដែ ទាក្ទ់ខនខឹភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ សក្ើតស ើខ បនាទ បព់្ីប្ព្កឹ្បនាទ ប់
ព្ីការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយខ្លួនឯខ ប ុដនតបខេំឱ្យានេក្មមភាព្មនិេម័ប្គចិតតព្ីេំណាក្ត់ំណាខគណបក្ស
នសយាបាយសដ្ឋយ្ត ់នូវការស ើក្ទឹក្ចិតតយា ខខាល ខំក្េុខការដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ខចំសពាោះភាព្មនិប្បប្ក្តីដែ ាន
េកាត នុព្ មុនសព្ ព្ួក្សគបានសក្ើតានស ើខ ដែ ជាមស្ាបាយដតមយួគត ់សែើមបពី្ិចរណាស ើេំណំុសរឿខ
សៅសព្ សប្កាយសដ្ឋយោថ បន័សបាោះសឆេ ត។ ការេសប្មចចតិតសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខដែ បខេបជ់ាមយួនូវហានិភយ័
សនោះ មនិប្តមឹដតទាមទារសអាយបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តមយួ ប្ោនដ់តជាបណដឹ ខជ្ំទាេ់ ឬតវា អំព្ីភាព្មនិ
ប្បប្ក្តីលន ទធ្ សបាោះសឆេ តស្វើសៅសប្កាយសា ខ ១១ និខ៣០នាទីប្ព្ឹក្ប ុសណាណ ោះសទ ប ុដនតសែើមបអីាចព្ិចរណា
សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសនោះបាន វាទាមទារសអាយានបណដឹ ខអំព្ីភាព្មនិប្បប្ក្តី ដែ ប្តូវបានដ្ឋក្ឱ់្យបានមុន
សា ខ១១ និខ៣០នាទីប្ព្ឹក្ លថ្ៃបនាទ បល់នលថ្ៃសបាោះ និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត សដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករេសខេតការណ៍លនគណ
បក្ស ឬតំណាខគណបក្សនសយាបាយដថ្មសទៀត។   

                                                      

165 ប្បការសនោះដចខថា ដ្ែក្ោមការដណនារំបេ់ គ្.ខ្ប ប្ក្ុមប្តួតព្ិនិតយ ទធ្ ប្តូវអនុវតតការប្តួតព្ិនិតយ ទធ្ 
បសណាដ ោះអាេនេលនការសបាោះសឆេ តោម ំុេង្កេ ត ់ចំណុោះរាជ្ធានីសខ្តត សដ្ឋយប្តូវបំសព្ញការង្ករពាក្ព់្ន័ធោមការចំបាច ់និខ
ោម ំដ្ឋប់ ំសដ្ឋយលនក្រណីជាក្ដ់េដខនីមយួៗែូចខាខសប្កាម៖  
១១.១.៩.១ ក្រណី ំុេង្កេ ត់ណាដែ ោម នពាក្យបណដឹ ខតវា ឬបណដឹ ខជ្ំទាេ់ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅ គ .េប និខសៅគ្.ខ្ប 
១១.១.៩.២ ក្រណី ំុេង្កេ ត់ណា ដែ ានពាក្យបណដឹ ខតវា  ឬបណដឹ ខជ្ំទាេ់ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅ គ .េប និខាន
ក្ញ្ាបេុ់វតថិភាព្ ក្ ប្តូវបានសបើក្ សែើមបបី្តួតព្ិនិតយស្ទៀខផ្លទ ត់េាា រៈ ឯក្ោរសបាោះសឆេ ត និខេនលឹក្សឆេ ត សហើយគ .េប 
បានយ ់ប្ព្ម ឬបែិសេ្ស ើបណដឹ ខសនាោះ និខក្រណី ំុេង្កេ ត់ណាដែ ានពាក្យបណដឹ ខតវា  និខបណដឹ ខជ្ំទាេ់ ប្តូវ
បានដ្ឋក្ស់ៅ គ្.ខ្ប។  
១១.១.៩.៣ ក្រណី ំុេង្កេ ត់ណា ដែ ាន សមែៀខេំស ខសឆេ តយា ខសប្ចើន ០,៥ភាគរយ រវាខបញ្ា ីសបក្េជ្នលនគណ
បក្សព្ីរ ឬសប្ចើន និខក្រណី ំុេង្កេ តស់នាោះានពាក្យបណដឹ ខតវា  ឬបណដឹ ខជ្ំទាេ់ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅ គ្.ខ្ប។  
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១០.៣.២. ការទទ ួ និខសដ្ឋោះប្ោយពាក្យបណដឹ ខសៅ គ.ជ្.ប  

ក្េុខតំណាក្ក់ា សនោះ គ.ជ្.ប បានទទួ ពាក្យបណដឹ ខចនំួន៣៧បណដឹ ខ ក្េុខសនាោះបណដឹ ខចនំួន១០ 
ប្តូវបានបដឹខស ើខមក្សដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា នខិបណដឹ ខចំនួន២៧ ប្តូវបានបដខឹសដ្ឋយគណបក្សេ
ស្ង្កគ ោះជាតិ។ ក្េុខចំសណាម ៣៧បណដឹ ខ ានបណដឹ ខចំននួ៣៥ គឺពាក្ព់្ន័ធជាមយួបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ ត
ស ើខវញិ ដែ ជាបណដឹ ខតវា  ឬជ្ំទាេ់នខឹេសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប រាជ្ធានី សខ្តត។ ានបណដឹ ខចំននួព្ីរដែ 
ពាក្ព់្ន័ធនខឹការសេេើេំុសអាយ គ.ជ្.ប ស្វើការព្និយ័ដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មមោម្លូវចាប ់ ចំសពាោះអេក្ប្បប្ព្ឹតតស មើេ។ ជា
 ទធ្  បណដឹ ខក្េុខែំណាក្ក់ា សប្កាយការសបាោះសឆេ តសនោះ ានដតបណដឹ ខមយួគតដ់ែ  គ.ជ្.ប បានស ើក្
យក្មក្សដ្ឋោះប្ោយ គឺបានយ ់ប្ព្មរាបេ់នលកឹ្សឆេ តស ើខវញិ ោមបណដឹ ខសេេើេំុរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះ
ជាតិក្រណី ំុែូខ សខ្តតោវ យសរៀខ។166 គ.ជ្.ប បានបែិសេ្ពាក្យបណដឹ ខចំនួន០៣ និខស្វើ ិខ្ិតជូ្នែណឹំខ
ែ ់ភាគីពាក្ព់្ន័ធនឹខបណដឹ ខចំនួន៣២បណដឹ ខ។  

ចំសពាោះក្រណី ំុែូខ គ.ជ្.ប បានេប្មចស ើក្យក្មក្សដ្ឋោះប្ោយ ោមការសេេើេំុរបេ់ភាគីគណ
បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដែ សេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ សៅការយិា ័យចំនួន២៣ការយិា ័យ។ បនាទ បព់្ីការ
រាបស់ ើខវញិសៅលថ្ៃទ១ី២ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧  ទធ្ រក្ស ើញថា ានេនលឹក្សឆេ តមនិបានការេរបុចំននួ
១៤១េនលកឹ្ លន២៣ការយិា ័យ ប្តូវបានរក្ស ើញ។ ក្េុខចំសណាមេនលកឹ្សឆេ ត១៤១ ដែ មនិបានការសនោះ 
ានេនលឹក្សឆេ តចនំួន៦៦េនលឹក្ ដែ ប្ក្មុការង្ករស្ទៀខផ្លទ តម់និអាចកាតស់េចក្តីស ើគំនូេេញ្ជញ បាន សហើយ
បានដ្ឋក្ជូ់្នេាជ្ិក្ គ.ជ្.ប ព្ិនតិយេសប្មចចុខសប្កាយ។ សៅលថ្ៃទី១៣ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ គ.ជ្.ប បានរក្
ស ើញថា ានេនលឹក្សឆេ ត េរបុចំនួនដត៧៥េនលកឹ្លន១៤១េនលឹក្ ជាេនលឹក្សឆេ តមនិបានការ។ ជា ទធ្   
គ.ជ្.ប បានេសប្មចថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ទទួ បានេំស ខសឆេ ត ២៦១១េំស ខ ទ ់នខឹ 
២៦០៩េំស ខ លនគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាជាអេក្ឈេោះអាេនៈជាសម ំុែូខ។ 
ការេសប្មចរបេ់ គ.ជ្.ប គជឺាការសេចក្តីចុខសប្កាយ បិទ្លូវតវា ។  

ជារមួខុ្មដ្ហវ រក្ស ើញ និខេនេិដ្ឋា នថា ែំសណើ រការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តទាខំមូ េប្ាបក់ារ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ អាណតតិទ០ី៤សនោះ សៅខ្វោះតាល ភាព្ប្តខច់ណុំចខ្លោះ និខគណសនយយ
ភាព្លនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ ជាព្ិសេេការេសប្មចបែសិេ្មនិស្វើការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្
សឆេ តស ើខវញិជាសប្ចើនបណដឹ ខ។ ទ ាកី្រណ៍ ឬសហតុ្ ក្េុខការបែិសេ្បណដឹ ខានភាព្មនិចាបោ់េ់ និខ
មនិេីុេង្កវ ក្ោ់េ  ឬទីលទព្ីោេ រវាខការបក្ប្ោយបញ្ញតតិចាប ់ បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេប្ាបស់ដ្ឋោះប្ោយបណដឹ
ខ។ គ.ជ្.ប ខ្លួនឯខក្ទ៏ទួ ោគ  ់ថា ចសនាល ោះប្បសហាខលនចាប ់ភាោដចខក្េុខាប្ោទាខំសនាោះ សៅានបញ្ជា
ប្េសព្ចប្េព្ិ ដែ នាសំអាយានការយ ់ប្ច ំ និខានការបក្ប្ោយទីលទព្ីោេ រវាខោថ បន័ានេមតថក្ិចច

                                                      

166 It is important to note that this complaint was filed after the notification of preliminary results for the 
relevant commune 
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សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខរបេ់ គ.ជ្.ប។ ខាខសប្កាមសនោះ ជា ក្េខ្ណឌ មយួចំននួដែ ប្ក្មុការង្ករ ខុ្មដ្ហវ រក្
ស ើញថា គ.ជ្.ប បានសប្បើប្បាេ់ជាមូ ដ្ឋា នេប្ាបព់្ចិរណាស ើបណដឹ ខ និខបែសិេ្បណដឹ ខសេេើេំុរាប់
េនលឹក្សឆេ តស ើខវញិ៖ 

១. ប្បេិនសបើព្ិនតិយស ើញថា ានភាព្មនិប្បប្ក្តី្ៃន់្ ៃរ ជាព្ិសេ្ចំនួនលនេនលឹក្សឆេ តមនិបានការ
សប្ចើនហួេសហតុ ដែ ានសៅក្េុខការយិា ័យមយួ ឬសប្ចើន ឬទូទាខំ ំុេង្កេ ត។់ 

២. ក្ប្មតិ សមែៀខតិចជាខ ០,៥ភាគរយលនេំស ខសឆេ តរវាខបញ្ា ីសបក្េភាព្គណបក្សព្ីរ ឬសប្ចើន  

៣. ក្រណីានបណដឹ ខប្តូវបានដ្ឋក្ស់ដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករេសខេតការណ៍គណបក្សនសយាបាយ ឬតំណាខ 
ដែ បានេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តសៅោមការយិា ័យ ដែ សក្ើតានភាព្មនិប្បប្ក្ត។ី 
បណដឹ ខសនោះប្តូវបដឹខយា ខយូរប្តឹមសា ខ១១ និខ៣០នាទីប្ព្ឹក្លថ្ៃបនាទ បល់នលថ្ៃសបាោះ និខរាបេ់នលកឹ្
សឆេ ត។167  

៤. បណដឹ ខប្តូវដតដ្ឋក្ក់្េុខរយៈសព្ ក្ំណតស់ដ្ឋយចាប ់ (អាជាា យុកា លនបណដឹ ខ)។ រយៈសព្ 
ក្ំណត ់ គឺក្េុខរយៈសព្ បីលថ្ៃ បនាទ បព់្ីលថ្ៃប្បកាេ ទធ្  បឋមសដ្ឋយ គ .េប ឬសេចក្តី
េសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប ស ើបណដឹ ខសនាោះ។ បណដឹ ខសនាោះក្ប៏្តូវដតបដឹខសដ្ឋយអេក្តណំាខប្េបចាប់
លនគណបក្សនសយាបាយ។   

 ក្េខ្ណឌ ទាខំសនោះ ជាសហតុស្វើសអាយានភាព្ប្េសព្ចប្េព្ិ  សហើយការេនេិដ្ឋា ន និខការវភិាគបាន
េនេិដ្ឋា នថា ក្េខ្ណឌ ចបំាចទ់ាខំសនោះ មនិបាន្ដ ់យនដការេមរមយសែើមបេីប្មួ ែ ់យនតការលនការ (ទទ ួ 
ព្ិនិតយ នខិសដ្ឋោះប្ោយ) បណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិស ើយ។ ជា ទធ្  ស ើញថា សដ្ឋយោរដត
ភាព្ខ្វោះចសនាល ោះ ឬភាព្ទូ ំទូោ និខភាព្មនិចាេ់ោេ់លនភាោដែ ដចខក្េុខចាប ់ បទបញ្ញតតិ បាន
អនុញ្ជញ តសអាយោថ នបន័ានេមតថក្ិចចសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត សប្បើ្នាទ នុេិទធិទូ ំទូោយសព្ក្ ក្េុខ
ការបែិសេ្មនិសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខជាសប្ចើន សបើសទាោះបីជាបណដឹ ខទាខំសនាោះានភេ័ដុោខរខឹា ំ ប្គប ់ក្េខ្ណឌ
ចាបត់ប្មូវក្ស៏ដ្ឋយ។ ជាព្ិសេេក្េុខ ក្េខ្ណឌ ទី៣ ដែ  ក្េខ្ណឌ សនោះ វាព្តិជា ក្េខ្ណឌ ដែ តឹខដតខ  
សហើយានគុណវបិតតិ្ ៃន់្ ៃរែ ់ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ និខនាសំអាយានការទាតស់ច នូវបណដឹ ខសេេើេំុ។ 

                                                      

167 ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់ឆេ ២ំ០១៧សនោះ បណដឹ ខសបាោះសឆេ តប្តូវដតបដឹខសដ្ឋយភាេ ក្់ង្ករគណបក្ស
នសយាបាយ ដែ ានវតតានេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តសៅក្េុខការយិា ័យណាមយួ ឬសប្ចើនលន ំុេង្កេ ត់សនាោះក្េុខអំ ុខ
សព្ ែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ បណដឹ ខសនោះប្តូវដតដ្ឋក្់សអាយបានយា ខយូរប្តឹមសា ខ ១១ និខ៣០នាទី
ប្ព្ឹក្លថ្ៃបនាទ ប់ លនលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។  
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 ក្េខ្ណឌ ទ១ី ទី២ និខទ៤ី ជា ក្េខ្ណឌ អាចទទួ យក្បានេប្ាបក់ារសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ ព្ីសប្ពាោះវាាន
ភាព្េមសហតុេម្ របេ់វា។ 

អខគការខុ្មដ្ហវ បានរក្ស ើញថា ានបណដឹ ខសេេើេំុរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិជាសប្ចើនដែ មនិប្តូវ
បាន គ.ជ្.ប យក្មក្ព្និិតយសែើមបសីដ្ឋោះប្ោយ សដ្ឋយោរដតខ្វោះ ក្េខ្ណឌ ទី៣សនោះឯខ។ ានបណដឹ ខជាសប្ចើន
ដែ ប្តូវបាន គ.ជ្.ប មនិយក្មក្ព្និិតយ ដែ  ក្េខ្ណឌ ស្សខសទៀតបានបំសព្ញសហើយ ប ុដនតស ើក្ដ ខដត
 ក្េខ្ណឌ ទ៣ី។  ក្េខ្ណឌ ទី៣សនោះ ជាទូសៅវាបានកាល យជាមូ ដ្ឋា នេប្ាបរ់ខឹាមំយួ ដែ គណៈក្មមការ
រាជ្ធាន ី សខ្តដសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត និខ គ.ជ្.ប ស្វើការេសប្មចចិតដស ើការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ ឬបែិសេ្មនិ
សដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខ។ បទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីដែ  ំអិត ចាេ់ោេ់ និខអាចស្វើការបក្ប្ោយ និខបំសព្ញអតថ
នយ័ប្គបប់្ោន ់ទាមទារសអាយានការជ្ដជ្ក្ោេ  នខិដក្តប្មូវសអាយានភាព្ប្បសេើស ើខេប្ាបស់ប្បើប្បាេ់ក្េុខ
ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តសៅលថ្ៃអនាគត។ ការេិក្ារបេ់អខគការខុ្មដ្ហវ បានរក្ស ើញថា គ.ជ្.ប 
និខ គ្.ខ្ប ការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខានក្ណំត ់ក្េខ្ណឌ ឯក្ភាព្មយួ សែើមបយីក្ជាមូ ដ្ឋា នសោ េប្ាប់
ោថ បន័ានេមតថក្ិចចសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខរបេ់ គ.ជ្.ប ទាខំអេ់សអាយានការឯក្ភាព្ោេ ។ ឧទាហរណ៍ ែូច
ជា ក្េុខ ំុែូខ គ.ជ្.ប បានទទួ ោគ  ់សេចក្ដីេសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប អំព្ីការរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ 
សប្កាយសព្ ដែ គណបក្សប្បជាជ្នបដខឹសអាយរាបេ់នលកឹ្សឆេ តវញិ សបើសទាោះបីជាបណដឹ ខសនោះមនិប្េបោម
 ក្េខ្ណឌ ទ៣ី ក្ស៏ដ្ឋយ។168    

គ.ជ្.ប បានេសប្មចរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខសៅការយិា ័យសបាោះសឆេ តទាខំ២៣ សៅ ំុែូខ ដែ ជា
ការទាមទាររបេ់គណៈបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។169 ការេសប្មចសែើមបរីាបេ់នលកឹ្ស ើខវញីសនោះ គឺស្វើ្ទុយនឹខការ
េសប្មចបែិសេ្រាបេ់នលឹសឆេ តស ើខវញិ ដែ ប្តូវបានបដឹខជ្ំទាេ់សដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ 
ជ្ំទាេ់នឹខសេចក្ដីេសប្មចរបេ់ គ្.ខ្ប េថិតក្េុខ ំុគំរ ូ សខ្តដបនាទ យានជ្យ័  ចំដណក្សេចក្ដីេសប្មចរបេ់ 
គ្.ខ្ប េថិតសៅេង្កេ តោ់វ យបាក្ ់ រាជ្ធាណីភេសំព្ញ ប្តូវបានបតឹខខជ្ំទាេ់សដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ
សហើយចំសពាោះសៅសខ្តដសេៀមរាប េថិតសៅក្េុខ ំុដក្វព្ណ៌័ នខិប្គប ំុ់ េង្កេ តទ់ាខំអេ់ ដែ ភាគរយលនជ្យ័ជ្ំ
នោះខុ្េោេ មនិែ ់ ០.៥ភាគរយ  ប្តូវបានគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបដឹខជ្ំទាេ់នឹខសេចក្ដីរបេ់ គ្.ខ្ប ប ុដនដ
ក្េុខ ក្េខ្ណឌ ទ៣ី ដែ ទាមទារក្េុខសដ្ឋោះប្ោយមនិប្តូវបានយក្មក្សប្បើស ើយ។ សទាោះជាដបបសនោះក្ដីក្វ៏ា 
( ក្េខ្ណឌ ) ប្តូវបានស ើញថា សរឿខក្ដីជាសប្ចើន ែូចជាបណដឹ ខដែ ពាក្ព់្ន័ធនខឹ ំុោល ខំ  បង្កា ញសអាយស ើញ

                                                      

168 The Svay Rieng’s PEC decided to recount the ballots upon the complaint made by CPP while the decision of 
Daung Commune was in favor of CNRP. However, after the recounting made, the victory was still the CNRP’s 
side. 
169 The party or representative of the party did not file the complaint during the stipulated time period which 
requires submission before 11:30 am on the day after Election Day. The representative only filed the complaint 
concerning irregularities at specific polling stations after the date preliminary results were announced for that 
commune. 
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ថា គ.ជ្.ប បានបង្កា ញ្នទៈ និខ ទធភាព្ សែើមបដីក្តប្មូវក្ហុំេដែ សដ្ឋោះប្ោយសដ្ឋយោថ បន័សដ្ឋោះប្ោយជ្ំ
សោោះពាក្ព់្ន័ធនឹខការសបាោះសឆេ ត សៅសព្ ដែ បណដឹ ខបានសក្ើតស ើខេមប្េបសៅោមអវីដែ ានដចខក្េុខ
បទបញ្ញតដ ិនិខនតីិវ ិ្ ី។   

១១. ការយ្ទៀងផ្ទទ ត ់នងិវភិាគលទធ្ លយបាោះយនន ត 
១១.១ ការស្ទៀខផ្លទ ត ់នខិភាព្ប្តមឹប្តវូលន ទធ្  សបាោះសឆេ ត 

េាគម អខគការេខគមេីុវ ិលនបនទបោ់ថ នការណ៍ េតីព្ីការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ បានស្វើការស្ទៀខ
ផ្លទ តទ់ិនេនយ័ និខក្ំណតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (ទ.១១០២) ដែ ្ាយក្េុខសគហទំព្រ័របេ់ គ.ជ្.ប 
សប្កាយសព្ សបាោះសឆេ ត ជាមយួនឹខក្ំណតល់នការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (ទ.១១០២) ដែ ប្បមូ បានសដ្ឋយបនទប់
ោថ នការណ៍។ ក្ំណតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត  (ទ.១១០២) ដែ ប្បមូ បានសដ្ឋយបនទបោ់ថ នការណ៍
ចំនួន ៤៨១ការយិា ័យ សបាោះសឆេ តដែ ជាការយិា ័យេំណាក្ ក្េុខក្ំរតិសជ្ឿជាក្៩់៥% ជាមយួក្ំរតិ ំសអៀខ
៤.៣% ប្តូវបានសប្ជ្ើេសរ ើេសដ្ឋយលចែនយ(Sample Random) និខយក្មក្ស្ទៀខផ្លទ ត។់ ជា ទធ្ បានរក្
ស ើញចំណុចមយួចំនួន ែូចខាខសប្កាម៖ 

១. គ.ជ្.ប បានសចញ្ាយចនំួន០២ស ើក្ អពំ្ីអប្ោលនចំនួនបសណាត ោះអាេនេលនអេក្បានសៅសបាោះសឆេ ត 
ស ើក្ទ១ី សៅលថ្ៃទ០ី៤ ដខ្មថុិ្នា ២០១៧ គឺានចនំួន ៨៥,៧៤% (សេមើប្បាណ៦,៧ោននាក្)់ និខ
ស ើក្ទ២ី សៅលថ្ៃទ២ី៥ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ គឺានចំនួន៩០,៣៧% (សេមើប្បាណ៧ោននាក្)់។ ការ
ស្ទៀខផ្លទ តទ់ិនេនយ័ដែ ប្បម ូបានសដ្ឋយបនទបោ់ថ នការណ៍រក្ស ើញថា អប្ោលនចំននួលនអេក្សបាោះសឆេ ត
បានសៅសបាោះសឆេ តានចំនួន៨៩,៩% លនប្បជាព្ រែាានស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តលន
ការយិា ័យេំណាក្។  

២. ការេសខេត និខការស្ទៀខផ្លទ តរ់បេ់បនទបោ់ថ នការណ៍ រក្ស ើញទំហំ «េនលឹក្សឆេ តមនិបានការ» សៅក្េុខ
ែំសណើ រការរាបេ់នលឹក្សឆេ តានចំនួន១,៨% លនេនលកឹ្សឆេ តដែ ានក្េុខហិបេរបុ។ ការក្ំណតេ់នលកឹ្
សឆេ តមនិបានការ អាចកាល យជាភាព្មនិប្បប្ក្តី ែូចជាក្រណីខ្លោះ ការក្ណំតេ់នលឹក្សឆេ តមនិបានការាន
ចំនួនសប្ចើនសព្ក្ សហើយមនិប្េបោមការដណនារំបេ់ គ.ជ្.ប ែូចជាសៅការយិា ័យ០០១៦  ំុោម ួ
យ សខ្តតេទឹខដប្តខ  ំុភេសំ ៀប សខ្តតបនាទ យានជ្យ័  ំុឬេសបី្េុក្ សខ្តតសេៀមរាប និខក្ដនលខស្សខសទៀ
ត។ ក្រណីសនោះអាចប ោះពា ់ ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋម ដែ នាឱំ្យានបណតឹ ខលនរាបេ់នលឹក្សឆេ តស ើខវញិ
ចំនួន២៨ សៅ៤៧ការយិា ័យ ោមសេចក្តីប្បកាេព្ត័ា៌នរបេ់គ.ជ្.ប សៅលថ្ៃទ០ី៦ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ំ
២០១៧។ 

៣.  ការស្ទៀខផ្លទ តក់្ំណតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត(ទ.១១០២)៖ 
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៣.១. ការស្ទៀខផ្លទ តទ់ិនេនយ័លនក្ណំតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (ទ.១១០២) ប្បមូ សដ្ឋយបនទបោ់ថ ន
ការណ៍ ជាមយួនឹខក្ំណតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (ទ.១១០២) ដែ បាន្ាយក្េុខសគហទំព្រ័
របេ់គ.ជ្.ប ានភាព្ប្តមឹប្តូវែូចោេ នឹខក្ំណតស់ហតុដែ ប្បមូ សដ្ឋយបនទបោ់ថ នការណ៍ាន
ចំនួន៨៨.១% លនទប្មខក់ារយិា ័យេំណាក្(ខុ្េោេ ១១.៩%)។ សទាោះជាយា ខណា  ទធ្ លន
ការរាបេ់នលឹក្សឆេ តេប្ាបគ់ណបក្សនសយាបាយនមិយួៗ ោមការយិា ័យរាបេ់នលឹក្សឆេ ត  ខុ្េ
ោេ ចំនួន៦.៩% (ចំននួ៩៣.១% ែូចោេ ) ដែ ទាក្ទ់ិនការបំសព្ញេនលឹក្សឆេ តបានការ ឬមនិបាន
ការ សហើយខ្លោះសទៀតបូក្ស ខ្ខុ្េដតមតខសដ្ឋយោរដតភាព្ស្វេប្បដហេ។ រឯី ទធ្  លនការ
ស្ទៀខផ្លទ តច់ំនួនេនលឹក្សឆេ ត ោមការយិា ័យសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត  រក្ស ើញថា 
៩៣.៦% ែូចោេ  (៦.៤% រក្ស ើញថា ានតួស ខ្ខុ្េោេ )។ ការខុ្េោេ អាចសក្ើតស ើខសដ្ឋយការ
ស្វេប្បដហេ ឬការមនិយ ់ក្េុខការគណនា និខក្តប់្ោ (វាអាចបណាត  មក្ព្ីម្នតីចមលខសប្ចើន
េនលឹក្ និខមនិសប្បើប្ក្ដ្ឋេកា ់)។ ចណុំចដែ ជាក្ណំតប់្ោោក្សដីែ ជាភាេ ក្ង់្ករគណបក្ស
នសយាបាយ រក្ស ើញថា ១.៧% ខុ្េោេ ប្តខោ់ក្សលីនភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយទប្មខខ់្លោះមនិ
ចុោះហតថស ខា។ 

៣.២. ការស្ទៀខផ្លទ តក់្ំណតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (ទ.១១០២) ដែ ានភាព្មនិប្បប្ក្តី ប្បមូ 
សដ្ឋយអេក្េសខេតការណ៍លនបនទបោ់ថ នការណ៍ ជាមយួនខឹក្ំណតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (ទ
.១១០២) ដែ ្ាយក្េុខសគហទំព្រ័របេ់ គ.ជ្.ប រក្ស ើញថា ក្េុខចំសណាម ៣០ទំរខ ់ (ទ
.១១០២) ានដតមយួទំរខស់ទ ដែ ានភាព្មនិប្បប្ក្តែូីចោេ  សហើយ ២៩ទំរខស់ទៀតរបេ់ គ.ជ្.ប 
គឺានភាព្ប្តឹមប្តូវ។ ភាព្មនិប្បប្ក្តីទាខំសនាោះានែូចជា៖ ការបិទប្បកាេសដ្ឋយមនិបានក្តប់្ោ
េំស ខសឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយសៅការយិា ័យ០១៥៥ សខ្តតរតនគិរ ី ការេរសេរស ម្ ោះ
សបក្េជ្នក្េុខេំស ខគណបក្សនសយាបាយ (ការ.ិ០៤៩៥ សៅសខ្តតក្ំព្ខច់ម) ការមនិបំសព្ញស ម្ ោះ
គណបក្សនសយាបាយ(ការ.ិ០០៦៣ សខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ) ការមនិបំសព្ញតួស ខ្ឱ្យបានប្តឹមប្តូវក្េុខ
ចំណុចេនលឹក្សឆេ តបានការ និខមនិបានការ ចំនួនេនលកឹ្សឆេ តេរបុមនិសេមើោេ  ានតសួ ខ្ស ើេ 
និខខ្វោះ ឬប្ច ំក្ដនលខដែ ប្តូវចុោះរវាខេនលកឹ្សឆេ តខូ្ច ជាមយួេនលឹក្សឆេ តមនិបានការ ក្ដនលខខ្លោះ
ានសប្បើទឹក្ ុប ការគូេេញ្ជញ បញ្ជា ក្ស់ ើចណុំចស្សខៗជាសែើម។  

៤. ការស្ទៀខផ្លទ តស់ ើ ទធ្ បឋមលនការសបាោះសឆេ តក្េុខ ំុ េង្កេ ត ់(ទប្មខ ់ទ.១១០៥) 

 ទធ្ សបាោះសឆេ តបឋមសៅោម ំុេង្កេ ត ់ ដែ បានមក្ព្ីការបូក្េំស ខសឆេ តរបេ់គណបក្សលន
ក្ំណតស់ហតុលនការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត (ទ.១១០២) ដែ ប្បមូ សដ្ឋយបនទបោ់ថ នការណ៍ សហើយយក្សៅស្ទៀខ
ផ្លទ តជ់ាមយួក្ណំតស់ហតុ ទ.១១០៥ របេ់គ.ជ្.ប ចនំួន៣០ ំុ រក្ស ើញថា ានមយួក្រណីសៅ ំុេំសរាខ្ ំ
ប្េុក្សក្ៀនោវ យ សខ្តតក្ណាត   ក្េុខការយិា ័យ ០៣០៤ ានេនលឹក្សឆេ តរបេ់គណបក្សនសយាបាយខុ្េ
ោេ រវាខ គ.ជ្.ប នខិក្េុខក្ំណតស់ហតុ ទធ្ សឆេ ត(ទ.១១០២) ដែ បានប្បមូ សដ្ឋយបនទបោ់ថ នការណ៍លន
 ទធ្ បឋមលនការសបាោះសឆេ តក្េុខ ំុ េង្កេ ត។់ សបើសទាោះបីានក្ំហុេខ្លោះ លន ទធ្ បឋមដែ ក្ពុំ្ខប្តួត
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ព្ិនិតយ គ.ជ្.ប អាចាន ទធភាព្ដក្តប្មូវភាល មៗ។ ការេសខេតរក្ស ើញថា  ទធ្ បឋម(ក្ំពុ្ខប្តួតព្និិតយ)
យា ខសហាចខុ្េព្ីរ ំុ សបើស្ទៀខផ្លទ តក់្ណំតស់ហតុ ទ.១១០២ និខ ទ.១១០៥។ 

 ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តបានបញ្ជា ក្ព់្ីភាព្ស ើេ បរ់បេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា (គណបក្ស
កានអ់ំណាច) ក្េុខការទទ ួបានេសមលខសឆេ ត។ គណបក្សកានអ់ំណាចបានបសខេើតស ើខោខំព្ីឆេ ១ំ៩៧៩ 
សហើយក្ជ៏ាគណបក្សដតមយួដែ ស្វើឱ្យគណបក្សែលទសទៀត ានការ ំបាក្ក្េុខការប្បក្ួតប្បដជ្ខេនលឹក្សឆេ
ត។ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បានអាេនៈសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តប្គប ំុ់ េង្កេ ត ់ ដែ ក្េុខសនាោះាន
អាេនៈសម ំុចំនួន១,១៥៦ ក្េុខចំសណាមសនាោះ ានអាេនៈសម ំុចំនួន១៤ជា ំុ េង្កេ តស់ទើបជាបថ់្ម ី ដែ ព្ី
មុនោតម់និបានប្គបប់្គខ។ ក្េុខឆេ ២ំ០១៧ ចនំួន ំុ េង្កេ តទូ់ទាខំប្បសទេបានសក្ើនស ើខព្ី១,៦៣៣ ែ ់
១,៦៤៦។ សយាខោម ទធ្  លនអាេនៈរបេ់គណបក្សនសយាបាយ  ំុ េង្កេ ត ់ ចនំនួ៣៧ ដែ ប្តូវបាន
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ទទួ បានការប្គបប់្គខអាេនៈជាប្ក្ុមប្បឹក្ាដតឯក្បក្ស (ប្ក្ុមប្បឹក្ាទាខំអេ់ាន
ដតគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាដតមយួ) សទាោះបី ំុេង្កេ តស់នាោះ ានគណបក្សចំរោុះបានចូ រមួស្វើការប្បក្ួត
ប្បដជ្ខក្ស៏ដ្ឋយ (យា ខតចិបំ្ ុត២គណបក្សនសយាបាយ)។  ំុេង្កេ តច់នំួន៤៩០ ក្េុខចំសណាមសម ំុ១,៦៤៦ 
គឺជាសម ំុ សៅេង្កេ តម់ក្ព្គីណបក្សស្សខៗ សប្ៅព្ីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា។ ក្េុខចំសណាមសម ំុ សៅ
េង្កេ តស់ប្ៅព្ីគណបក្សប្បជាជ្ន គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតទិទួ បានអាេនៈសម ំុចំននួ៤៨៩ និខគណបក្ស
ដខ្មររបួរមួជាតិទទួ បានអាេនៈចំនួន១ សម ំុ។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សទាោះបីានសក្ើនចនំួនសម ំុសៅ
េង្កេ តក់្ស៏ដ្ឋយ ក្ប៏ ុដនតាន ំុេង្កេ តខ់្លោះបានបាតប់ខអ់ាេនៈជាសម ំុ្ខដែរ។ ចំដណក្គណបក្ស៤ស្សខ
សទៀត មនិបានទទួ អាេនៈជាសម ំុ/សៅេង្កេ តស់ទ ដតបានទទួ អាេនៈជាប្ក្មុប្បកឹ្ា ំុេង្កេ ត ់ ែូចជា
គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច គណបក្សប្បជា្ិបសតយយមូ ដ្ឋា ន គណបក្សេំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្ិបសតយយ និខ
គណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្បិសតយយ។ រឯីគណបក្សនសយាបាយស្សខសទៀត មនិបានទទួ េសមលខប្គបប់្ោន ់
សែើមបទីទួ បានអាេនៈសៅក្េុខប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ឬសែើមបសីប្ជ្ើេសរ ើេជាសម ំុ សៅេង្កេ តស់នាោះសទ។ 

គិតជាភាគរយលនេនលឹក្សឆេ តេរបុ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បានេសមលខេរបុចនំួន៥០.៧៦ភាគ
រយលនេនលឹក្សឆេ តេរបុ និខទទួ បានអាេនៈេរបុចំននួ៦,៥០៣អាេនៈ ដែ ចណំាតថ់ាេ ក្ប់នាទ បគ់ឺគណ
បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានេំស ខចំនួន៤៣.៨៣ភាគរយលនេនលឹក្សឆេ តេរបុ នខិទទួ បានអាេនៈចនំួន 
៥,០០៧អាេនៈ។ គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុចិបានទទួ បាន១.៩ភាគរយលនេនលកឹ្សឆេ តេរបុ និខទទួ បាន
អាេនៈចំនួន២៨អាេនៈ។ គណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិទទ ួបាន១.១៣ភាគរយ និខទទួ បានអាេនៈចនំួន
២៤។ គណបក្សប្បជា្ិបសតយយមូ ដ្ឋា នទទួ បានេសមលខចំនួន០.០៧ភាគរយ នខិអាេនៈចំនួន ៥អាេ
នៈ។ គណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយទទួ បានេសមលខចំនួន១.៧៦ភាគរយ នខិទទួ បានអាេនៈ
ចំនួន៤អាេនៈ និខគណបក្សេំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្បិសតយយទទួ បានេសមលខចនំនួ០.៤៥ភាគរយ និខ
អាេនៈចំនួន១អាេនៈ។  គណបក្សនសយាបាយប្បដជ្ខស្សខសទៀតទទួ បានេសមលខតិចជាខ១ភាគរយ និខ
មនិទទួ បានអាេនៈជាបជ់ាេាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តសនោះសទ (េូមសមើ ឧបេមពន័ធទី២: 
ការដបខដចក្អាេនៈ)។ របូភាព្ទី១៨ ខាខសប្កាមបង្កា ញអំព្ីភាគរយលនអាេនៈ ំុេង្កេ តដ់ែ គណបក្ស
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នសយាបាយនីមយួៗទទួ បាន និខរបូភាព្ទី១៩ ភាគរយលនការសបាោះសឆេ តដែ គណបក្សនសយាបាយ
នីមយួៗទទួ បានេំស ខ។ 

របូភាព្ទ១ី៨ ភាគរយលនការគណនាអាេនៈេប្ាបក់្េុខការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត២់០១៧ 

 

របូភាព្ទ១ី៩ ភាគរយអេក្សបាោះសឆេ តោមគណបក្សក្េុខការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ 

  

គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា បានឈេោះអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុភាគសប្ចើនសៅក្េុខសខ្តតចនំនួ២១។ សខ្តត
ដែ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បានអាេនៈឈេោះភាគសប្ចើន និខានការប្បក្ួតប្បដជ្ខតិចតចួព្ីគណ
បក្សស្សខៗ ដែ ទទួ បានអាេនៈក្េុខប្ក្ុមប្បកឹ្ា(ចំនួនតិចជាខ៣០%លនអាេនៈេរបុក្េុខសខ្តត) ានសខ្តត
ដក្ប សខ្តតសពា្ិ៍ោត ់សខ្តតេទឹខដប្តខ សខ្តតរតនគិរ ីនិខសខ្តតមណឌ  គិរ។ី សខ្តតចំននួ៩ ដែ គណបក្សប្បជាជ្ន

ប្ប.ជ្, 6,503, 56.20%គ.េ.ជ្, 5,007, 43.27%

អជ្ក្ឯេេ, 28, 0.24%
ខ្.រ.ជ្, 24, 0.21%
គ.ប.ម, 5, 0.04%
គ.េ.ប, 4, 0.03%
គ.េ.េ.ប,1, 0.01%

គ.េ.ក្, 0, 0.00%

គ.យ.ក្, 0, 0.00%
គ.ជ្.ប.ក្, 0, 0.00%

គ.អ.ខ្, 0, 0.00%

គ.េ.រ.ប, 0, 0.00%

ប្ប.ជ្, 50.76%គ.េ.ជ្, 43.83%

អជ្ក្ឯេេ, 
1.90%

ខ្.រ.ជ្, 1.13%

គ.ប.ម, 0.07%

គ.េ.ប, 1.76% គ.េ.េ.ប, 
0.45%

គ.េ.ក្, 
0.03%

គ.យ.ក្, 
0.02%

គ.ជ្.ប.ក្, 0.02%
គ.អ.ខ្, 0.01%

គ.េ.រ.ប, 0.01%
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ក្មពុជាទទួ បានអាេនៈឈេោះទាខំប្ប្ិតប្បស្ើយ(ចសនាល ោះព្ី៥០% សៅ៦០%) លនចំនួនអាេនៈរបេ់ប្ក្មុ
ប្បឹក្ា ំុេង្កេ តេ់របុទូទាខំសខ្តតាន សខ្តតបនាទ យានជ្យ័(៥៥.៥%) បាតែ់បំខ(៥០.៥%) ក្ំព្ខឆ់េ ខំ
(៥៩.៧%) ក្ំព្ត(៥៦.៥%) ក្ណាត  (៥២.៩%) លប្ព្ដវខ(៥៤.៦%) ោដក្វ(៥៦.៧%) លប  ិន(៥៧.៧%) 
និខតបូខ មុ(ំ៥៧.៦%)។ េប្ាបស់ខ្តតស្សខសទៀត គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទ ួបានអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ា
ចសនាល ោះព្៦ី០% សៅ៧០%លនអាេនៈេរបុប្ក្ុមខសខ្តតនមិយួៗ ានសខ្តតក្ពំ្ខេ់ពឺ(៦០.៣%) សខ្តតសកាោះកុ្ខ
(៦៧.១%) សខ្តតប្ក្សចោះ(៦០.៣%) សខ្តតប្ព្ោះវហិារ(៦០.០%) សខ្តតប្ព្ោះេីហនុ(៦៤.៤%) សខ្តតោវ យសរៀខ
(៦៤.១%) នខិសខ្តតឧតតរានជ្យ័(៦៧.១%)។ សទាោះបយីា ខណាានរាជ្ធានីសខ្តតចនំួន៤ែូចជា សខ្តតក្ំព្ខ់
ចមសខ្តតក្ំព្ខ់្  ំ សខ្តតសេៀមរាប និខរាជ្ធានីភេសំព្ញដែ គណបក្សេស្ង្កេ ោះជាតិ ទទ ួបានអាេនៈស ើេព្ី
៥០%លនអាេនៈេរបុក្េុខសខ្តត សនាោះាននយ័ថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បានអាេនៈសប្កាម៥០% 
ែូចជាសខ្តតក្ពំ្ខច់ម(៤៦.៥%) សខ្តតក្ពំ្ខ់្ (ំ៤៧.៣%) សខ្តតសេៀមរាប(៤៧.៦%) និខរាជ្ធានភីេសំព្ញ
(៤៧.៩%) (េូមសមើ ោរាខទី៥ ក្េុខឧបេមពន័ធ២)។ 

១១.២ វភិាគ ទធ្  សបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់

 ទធ្ បានបង្កា ញថា ានដតគណបក្សប្បជាជ្ន និខគណបក្សប្បឆខំដតប ុសណាណ ោះដែ សៅដតាន
ភាព្រខឹាុ ំក្េុខការទទួ បានការោបំ្ទព្ីាច េ់សឆេ ត សបើសប្បៀបស្ៀបសៅនឹខការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់សៅក្េុខឆេ ំ
២០១២ នខិការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣។ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន
េំស ខសឆេ តោបំ្ទចំនួន៣,៥៤០,០៥៦េសមលខសៅក្េុខឆេ ២ំ០១៧  ទធ្  សនោះបានធាល ក្ចុ់ោះចនំួន 
៩១,០២៦េំស ខសបើស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ សៅសព្ គណ
បក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បានេសមលខសឆេ តចំននួ៣,៦៣១,០៨២េំស ខ សហើយបានសក្ើនេំស ខចំននួ 
៣០៤,០៨៧េំស ខស្ៀបជាមយួ ទធ្ ក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣ ដែ សៅ
សព្ សនាោះគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បានេំស ខចំននួដត៣,២៣៥,៩៦៩េំស ខ។ 

ែូចោេ សនោះដែរ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដែ ជាលែគូប្បក្ួតប្បដជ្ខយា ខ្បំំ្ុតមយួសៅក្េុខប្បសទេ
ក្មពុជា សៅដតបនតទទួ បានេសមលខោបំ្ទ ក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ
្ខដែរ សបើសប្បៀបស្ៀបសៅនឹខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ និខការសបាោះសឆេ ត
សប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានេំស ខសឆេ តចំនួន៣,០៥៦,៨២៤
េំស ខក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ ដែ សក្ើនស ើខចំននួ១,២៥១,៨៨១េំស ខ សបើស្ៀបជាមយួការសបាោះ
សឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ សៅសព្ ដែ គណបក្សស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានដតេំស ខ
ចំនួន១,៨០៤,៩៤៣េំស ខ(ការបូក្បញ្ចូ  ោេ រវាខគណបក្សេិទធិមនុេសចំននួ ៥៨០៤៨៣េំស ខ និខ
គណបក្ស េម រខសុ ីចំននួ១,២២៤,៤៤៦០េំស ខ)។ 

គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានសក្ើនស ើខចំននួ១១០,៦៤៨េំស ខ ស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេ
ោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣ សៅសព្ ដែ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ទទួ បានេសមលខសឆេ តចំនួនដត 
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២,៩៤៦,១៧៦េំស ខ។ សប្ៅព្ីគណបក្សដែ ទទួ បានេំស ខភាគសប្ចើនបំ្ុត ក្ា៏នគណបក្សហវ ៊ុន
េិុនបុិច សៅដតបនតានេំស ខោបំ្ទក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ សទាោះបមីនិបានេំស ខសប្ចើនក្ស៏ដ្ឋយ។ 
គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច ទទ ួបានេំស ខ១៣២,៣១៩េំស ខ ធាល ក្ចុ់ោះចនំួន៩០,៣៥២េំស ខ ស្ៀប
ជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១២ ដែ សៅសព្ សនាោះគណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច
ទទួ បានចនំួន ២២២,៦៧១េំស ខ នខិបនតធាល ក្ចុ់ោះការោបំ្ទចំនួន ១១០,០៩៤េំស ខ សបើសប្បៀបស្ៀប
ជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣ ដែ សៅសព្ សនាោះទទួ បានចំនួន២៤២,៤១៣
េំស ខ។ 

ានគណបក្សចនំួន៣ ដែ សទើបដតបសខេើតស ើខនខិបានចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ តប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ សទាោះបីមនិបានេំស ខ និខអាេនៈសប្ចើនដតគណបក្សទាខំសនាោះបានទទួ 
េំស ខ និខអាេនៈក្េុខប្ក្មុប្បឹក្ា្ខដែររមួាន គណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ គណបក្សប្បជា្ិបសតយយមូ 
ដ្ឋា ន និខគណបក្សេំបកុ្ មុេំខគមប្បជា្ិបសតយយ។ ្ទុយសៅវញិគណបក្សនសយាបាយស្សខសទៀត ានការ
ចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខ ក្ប៏ ុដនតមនិបានទទួ េំស ខប្គបច់នំួនក្េុខការទទួ បានអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត់
សនាោះសទ។ 

របូភាព្ទ២ី០ ភាគរយលនអេក្សបាោះសឆេ តជាមយួគណបក្សនសយាបាយចបព់្ឆីេ ១ំ៩៩៣ ែ ់ ២០១៧ 

 

ែូចោេ ដែរ គណបក្សនសយាបាយទាខំអេ់ ស ើក្ដ ខដតគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ នខិគណបក្សសទើប
ដតបសខេើតថ្ម ីបានបាតប់ខស់ៅអីប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់និខអាេនៈជាសម ំុសៅេង្កេ ត។់ គណបក្សប្បជាជ្នបាន
បាតប់ខអ់ាេនៈជាសម ំុ សៅេង្កេ តច់ំនួន៤៣៦សម ំុ សៅេង្កេ ត ់ ស្ៀបជាមយួអាណតតិឆេ ២ំ០១២។ ការ
បាតអ់ាេនៈសម ំុ សៅេង្កេ តភ់ាគសប្ចើនបានសៅស ើគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ក្េុខសនាោះានចំនួន១០ ំុេង្កេ ត់
សៅក្េុខសខ្តតបនាទ យានជ្យ័ ចំនួន៤៩ ំុេង្កេ តស់ៅក្េុខសខ្តតបាតែ់ំបខ ចនំួន៨០  ំុេង្កេ តស់ៅក្េុខសខ្តតក្ពំ្ខ់
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ចម និខតបូខ មុ ំចនំួន៦  ំុេង្កេ ត ់សៅក្េុខសខ្តតក្ពំ្ខឆ់េ ខំ ចំនួន៨  ំុេង្កេ តស់ៅក្េុខសខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ ចំននួ៣៩
 ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតក្ំព្ខ់្ ំ ចំននួ២១ ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតក្ំព្ត ចនំួន៤៨ ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតក្ណាត
  ចំនួន៣ ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតសកាោះកុ្ខ ចំននួ៨ ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតប្ក្សចោះ ចនំនួ៤៨េង្កេ ត ់ សៅក្េុខ
រាជ្ធានីភេសំព្ញ ចនំួន២ ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតប្ព្ោះវហិារ ចំនួន៣១ ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតលប្ព្ដវខ ចំនួន១ ំុ
េង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតរតនគិរ ី ចំនួន៥៤ ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតសេៀមរាប ចនំួន១ ំុេង្កេ ត ់ សៅក្េុខសខ្តតប្ព្ោះ
េីហនុ ចំននួ៧ ំុេង្កេ ត ់សៅសខ្តតោវ យសរៀខ ចំនួន១៨ ំុេង្កេ ត ់សៅក្េុខសខ្តតោដក្វ ចំនួន១ ំុេង្កេ ត ់សៅ
ក្េុខសខ្តតលប  ិន និខមយួ ំុេង្កេ ត ់សៅក្េុខសខ្តតឧតតរានជ្យ័។ 

របូភាព្ទ២ី១ សម ំុ សៅេង្កេ តដ់ែ គណបក្សនមិយួៗទទ ួបាន 

 

ស ើេព្ីសនោះ គណបក្សប្បជាជ្នបានបាតប់ខអ់ាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ ចំននួ១,៧៨៩អាេនៈ 
សបើស្ៀបអាេនៈទទួ បានរវាខការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១២ និខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧។ គណបក្សប្បជា
ជ្នក្មពុជាទទួ បានអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តច់ំនួន៨,២៩២អាេនៈក្េុខឆេ ២ំ០១២ និខទទួ បានអាេ
នៈចំនួន៦,៥០៣អាេនៈក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ដតប ុសណាណ ោះ។. គួរបញ្ជា ក្ថ់ា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា
មនិអាចឈេោះសម ំុ សៅេង្កេ តភ់ាគសប្ចើនសៅក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ សខ្តតក្ំព្ខច់ម សខ្តតក្ពំ្ខ់្  ំ និខសខ្តត
សេៀមរាបក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧សនោះសទ សហើយសខ្តតទាខំសនោះធាល បទ់ទួ បានសជាគជ្យ័ក្េុខការសបាោះសឆេ ត
ឆេ ២ំ០១២ក្នលខមក្។  ទធ្  លនការសបាោះសឆេ តបានបង្កា ញថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាដែ ជាគណបក្ស
ប្គបប់្គខអំណាចបានបាតប់ខអ់ាេនៈ នខិេសមលខភាគសប្ចើន សបើស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២។ ការ
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បាតប់ខអ់ាេនៈរបេ់គណបក្សប្បជាជ្នសនោះ ប្តូវបានព្នយ ់្ខដែរថា គណបក្សប្បជាជ្ន ដែ ជាគណ
បក្សកានអ់ណំាច បានស្វើឱ្យប្បជាព្ រែាអេ់ជ្ំសនឿក្េុខការសដ្ឋោះប្ោយបញ្ជា មយួចនំួនដែ បានសក្ើតាន 
ែូចជាក្រណីោតក្មម បញ្ជា ែី្លី និខបញ្ជា ចបខ់្លួនអេក្ការពារេិទធិមនុេស...។ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាក្៏
បានសប្បើប្បាេ់្នធានទាខំអេ់របេ់ខ្លួនរមួទាខំ្នធានរបេ់រែា និខការប្គបប់្គខអំណាចក្េុខមូ ដ្ឋា ន ំុ 
េង្កេ តស់ែើមបបីខេការ ំបាក្ែ ់គណបក្សស្សខសទៀត។ ជាមយួោេ សនោះដែរ គណបក្សប្បជាជ្នដែ ានអាេ
នៈភាគសប្ចើនក្េុខរែាេភាបានស្វើការដក្ដប្បចាបទ់ាក្ទ់ខគណបក្សនសយាបាយ ចាបទ់ាក្ទ់ខអខគការ េាគម
្ខដែរ ដែ ជាដ្េក្មយួរតឹតបតិេិទធិនសយាបាយ និខេិទទិចូ រមួនាឱំ្យមនិេបាយចតិតែ ់ប្បជាព្ រែា។  

ោរាខទ១ី៥ សប្បៀបស្ៀបអាេនៈគណបក្សនសយាបាយរវាខឆេ ឆំេ ២ំ០១២ នខិឆេ ២ំ០១៧ 

 .រ សខ្តត/រាជ្ធាន ី
ប្បជាជ្នក្មពុជា េស្ង្កគ ោះជាត ិ ហវ ៊ុនេិុនបុចិ េមពន័ធ.្បិសតយយ 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

១ បនាទ យានជ្័យ 405 286 72 211 35 0 0 0 

២ បាតែ់ំបខ 641 411 160 399 10 3 0 0 

៣ ក្ំព្ខច់ម 812 380 294 435 4 0 0 0 

៤ ក្ំព្ខឆ់េ ខំ 300 252 87 170 4 0 0 0 

៥ ក្ំព្ខេ់ពឺ 410 367 100 242 0 0 0 0 

៦ ក្ំព្ខ់្ ំ 363 273 158 285 36 15 0 2 

៧ ក្ំព្ត 428 317 101 240 3 3 0 1 

៨ ក្ណាត   651 484 165 431 0 0 0 0 

៩ សកាោះកុ្ខ 145 112 22 55 0 0 0 0 

១០ ប្ក្សចោះ 203 178 70 116 3 1 0 0 

១១ មណឌ  គីរ ី 94 86 12 21 1 0 0 0 

១២ ភេសំព្ញ 570 431 234 468 0 0 0 0 

១៣ ប្ព្ោះវហិារ 243 203 83 129 5 0 0 0 

១៤ លប្ព្ដវខ 532 487 151 405 0 0 0 0 
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១៥ សពា្ិ៍ោត់ 315 251 25 92 0 0 0 0 

១៦ រតនគីរ ី 223 207 30 51 7 0 0 2 

១៧ សេៀមរាប 490 318 147 347 19 0 7 0 

១៨ ប្ព្ោះេីហនុ  142 114 25 63 1 0 0 0 

១៩ េទឹខដប្តខ 149 132 19 39 7 5 0 0 

២០ ោវ យសរៀខ 425 332 63 186 3 0 0 0 

២១ ោដក្វ 555 417 108 318 4 1 0 0 

២២ ដក្ប 31 24 0 7 0 0 0 0 

២៣ លប  ិន 41 30 11 22 0 0 0 0 

២៤ ឧតតរានជ្យ័ 124 102 18 49 9 0 1 0 

២៥ តបូខ មុ ំ 0 309 0 226 0 0 0 0 

េរុប 8292 6503 2155 5007 151 28 8 5 

េំោ ់ ថ្យចុោះ 1789 សក្ើន 2852 ថ្យចុោះ 123 ថ្យចុោះ 3 

សប្ៅព្ីគណបក្សប្បជាជ្នដែ បានបាតប់ខអ់ាេនៈ និខេំស ខ គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច នខិគណ
បក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយក្ប៏ានបាតប់ខេំ់ស ខ និខអាេនៈ្ខដែរ សបើស្ៀបជាមយួអាេនៈដែ 
ទទួ បានក្េុខឆេ ២ំ០១២។ សៅសព្ សនាោះ គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុចិទទួ បាន១៥១អាេនៈបាតប់ខអ់េ់
ចំនួន ១២៣អាេនៈ ដែ ស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ ដែ ទទួ បានចនំនួ២៨អាេនៈ។ គណ
បក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយ បានបាតប់ខច់ំនួន៣អាេនៈ សបើស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២ ខ្
ណៈសព្ សនាោះគណបក្សសនោះទទួ បានចនំួន៨អាេនៈ និខទទួ បានដតចនំួន៥អាេនៈប ុសណាណ ោះេប្ាប ់
ការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧។ ការបាតប់ខេំ់ស ខ នខិអាេនៈរបេ់គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច សគេសខេតស ើញថា
អាចបណាត  មក្ព្ីគណបក្សសនោះានជ្សាល ោះល្ទក្េុខដែ ព្មីុនឆេ ២ំ០១២ បានែកឹ្នាសំដ្ឋយប្ព្ោះអខគាច េ់
នសរាតតមរណឫទធ ិសហើយប្ព្ោះអខគបានសចញសៅបសខេើតគណបក្សថ្មី សប្កាយមក្ការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ សនោះប្ព្ោះ
អខគយាខមក្ប្គបប់្គខគណបក្សសនោះវញិ ដែ ជ្សាល ោះសនោះបានដហក្ហួរ និខធាល ក្ប់្បជាប្បិយភាព្របេ់ខ្លួន។ 

សទាោះបីយា ខណា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិជាគណបក្សដែ បានរបួរមួោេ រវាខគណបក្សេិទធិមនុេស 
និខគណបក្សេមរខសុ ី កា ព្ីឆេ ២ំ០១៣ សហើយជាគណបក្សប្បឆខំយា ខ្ំជាខសគសៅក្េុខប្បសទេក្មពុជា 
គណបក្សសនោះបានឈេោះេសមលខសឆេ ត និខអាេនៈប្ក្មុប្បកឹ្ា ំុេង្កេ តរ់មួទាខំសម ំុ សៅេង្កេ តភ់ាគសប្ចើន្ខ



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

150 | ទុំព័រ 

ដែរ។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានឈេោះអាេនៈស ើគណបក្សកានអ់ណំាចចនំួន៤រាជ្ធានីសខ្តត ានរាជ្ធានី
ភេសំព្ញ សខ្តតក្ពំ្ខច់ម សខ្តតក្ំព្ខ់្ ំ នខិសខ្តតសេៀមរាប សខ្តតទាខំសនោះប្តូវបានប្គបប់្គខអាេនៈសប្ចើនស ើេ
 ុបសដ្ឋយគណបក្សប្បជាជ្នក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២។ សប្ៅព្ីសនាោះ សខ្តតស្សខៗ សហាចណាេ់គណ
បក្សសនោះបានសក្ើនអាេនៈជាម្យមចំននួ ៥០ភាគរយលនអាេនៈទាខំអេ់ក្េុខសខ្តត្ខដែរ។ 

សទាោះបីយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ខុ្មដ្ហវ េសខេតស ើញថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបានឈេោះការប្បក្ួត
ប្បដជ្ខសដ្ឋយប្គបប់្គខេាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាទាខំអេ់សៅក្េុខ ំុចំនួន៣៧ ំុ ក្េុខសខ្តតចនំួន៧ សដ្ឋយមនិាន
គណបក្សណាមយួស្សខសទៀតអាចែសណតើ មបាន សទាោះប ំុីទាខំសនាោះានសបក្េជ្នរបេ់គណបក្សនសយាបាយ
យា ខសហាចព្ីរគណបក្សបានចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខសហើយក្ស៏ដ្ឋយ។ សខ្តតទាខំសនាោះរមួានសខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តត
ប្ក្សចោះ សខ្តតមណឌ  គិរ ី សខ្តតប្ព្ោះវហិារ សខ្តតសពា្ិ៍ោត ់ សខ្តតរតនគិរ ី សខ្តតេទឹខដប្តខ និខសខ្តតោវ យសរៀខ។ 
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាដែ ធាល បដ់តឈេោះការប្បក្តួប្បដជ្ខក្េុខការប្គបប់្គខអាេនៈ ទាខំអេ់សដ្ឋយឯក្
បក្សលនប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ បានធាល ក្ច់ំនួន ំុេង្កេ តឯ់ក្បក្សក្េុខការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១៧សនោះ ក្េុខសនាោះ
ឆេ ២ំ០០២ ានចនំួន១៤៨ ំុេង្កេ ត ់ ក្េុខឆេ ២ំ០០៧ ានចំនួន១៦៦ ំុេង្កេ ត ់ នខិឆេ ២ំ០១២ សក្ើនែ ់
ចំនួន២៣៣ ំុេង្កេ ត ់ែូចដែ បានបង្កា ញក្េុខរបូភាព្ទី? ខាខសប្កាម: 

របូភាព្ទ២ី២  ំុ េង្កេ តដ់ែ ានេាេភាព្ប្ក្មុប្បកឹ្ាមក្ព្គីណបក្សប្បជាជ្នដតមយួ 

 

 

 ំុានគណបក្សជាបស់ឆេ តស ើេពី្មយួ
1609, 97.75%

 ំុានដតគណបក្សប្បជាជ្ជ្នក្មពុជា
ជាបស់ឆេ ត
37,2.25%
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របូភាព្ទ២ី៣ អាណតតលិនការទទ ួបានការប្គបប់្គខប្ក្មុប្បកឹ្ា ំុេង្កេ តា់នដតមយួគណបក្ស 

 

របូភាព្ទ២ី៤ ដ្នទបីង្កា ញព្ ំុីេង្កេ តដ់ែ ប្ក្មុប្បកឹ្ាដតមយួមក្ព្គីណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
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ការេិក្ាស ើប្បព្ន័ធសបាោះសឆេ តេប្ាបស់ប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តក់្េុខសព្ បចចុបបនេ វាជាការ
ប្ព្ួយបារមាមយួដែ ប្បឈមនឹខការសប្ជ្ើេសរ ើេរបេ់អេក្សបាោះសឆេ ត សែើមបឱី្យការសរៀបចំការសបាោះសឆេ តោមដបប
 ទធិប្បជា្ិបសតយយបានប្បសេើរ។ ការប្ព្ួយបារមាមយួសទៀត េប្ាបខុ់្មដ្ហវ  គឺថារបូមនតក្េុខការគណនា
សែើមបសី្ទរេសមលខសឆេ តសៅជាអាេនៈ ជាមយួរបូមនតដែ សគសៅថា«ម្យមភាគខ្ពេ់បំ្ុត(Highest 
Average Formula)»ប្តូវបានសគចតទុ់ក្ថា ជារបូមនតដែ ទទួ បានអាេនៈតចិតួចបំ្ ុតេប្ាបគ់ណ
បក្សនសយាបាយដែ បានេសមលខតិច ដត្ទុយសៅវញិវាបាន្ត ់្ ចំសណញកានដ់តសប្ចើនចំសពាោះគណបក្ស
ដែ ានេំស ខកានដ់តសប្ចើន ខុ្េព្ីរបូមនតែលទសទៀត ែូចជា«របូមនតេំណ ់ខ្ពេ់បំ្ុត(Greatest 
Reminder Formula)»ដែ ប្តូវបានសប្បើសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេតំណាខរា្េតស ើក្ែំបូខក្េុខឆេ ំ
១៩៩៣ បនាទ បម់ក្ ប្តូវបានផ្លល េ់បតូរមក្ជាប្បព្ន័ធសបាោះសឆេ ត ែូចសព្ បចចុបបនេ សៅក្េុខឆេ ១ំ៩៩៧។ របូបនតេ
ាាប្តដែ បានសប្បើប្បាេ់ក្េុខសព្ បចចុបបនេគឺមនិប្តូវបាន្លុោះបញ្ជច ំខព្ីចំននួសម ំុ នខិអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ
េង្កេ តដ់ែ ទទួ បានសដ្ឋយគណបក្សនសយាបាយនិមយួៗសនាោះសទ។ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន
េំស ខឈេោះ ៥០.៧៦ភាគរយលនេនលឹក្សឆេ តេរបុ សបើគិតជាេាាប្តសេមើោេ ដ្ឋចខ់ាត(equalizes in 
absolute proportionality to)សនាោះប្តូវទទួ បានអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តេ់របុដតចំនួន៥,៨៧៤អាេ
នៈ(៥០.៧៦% x ១១,៥៧២អាេនៈ) និខអាេនៈសម ំុដតចំនួន ៨៣៦លន១,៦៤៦ ំុេង្កេ ត។់ ្ទុយសៅវញិ
ការសប្បើប្បាេ់របូមនតបចចុបបនេស្វើឱ្យគណបក្សប្បជាជ្នឈេោះអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ ចំនួន៦៥០៣អាេ
នៈ និខអាេនៈជាសម ំុ សៅេង្កេ តច់ំនួន១,១៥៦លន១៦៤៦អាេនៈសម ំុេង្កេ តស់ៅេង្កេ ត។់ គណបក្ស
េស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានេសមលខចំនួន៤៣.៨៣ភាគរយលនេនលឹក្សឆេ តេរបុដែ សេមើនខឹេាាប្តសេមើោេ ដ្ឋច់
ខាតសៅនឹខអាេនៈប្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុេង្កេ តច់ំននួ៥,០៧២អាេនៈ និខអាេនៈជាសម ំុចនំួន៧២២សម ំុ សៅ
េង្កេ ត។់ 

សទាោះបីជារបូមនតមនិេាាប្តប្តូវបានព្នយ ់យា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ (សតើានចនំួនអាេនៈប ុនាម នដែ 
ស្វើការប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខ ំុេង្កេ ត ់ សហើយានចំនួន្បំ ុនាម នដែ ានតលមល្ំជាខេាាប្ត) សហតុ្  និខ
បសចចក្សទេដែ បានបក្ប្ោយព្ីតលមល ទធ្  ដែ ទទួ បានេប្ាបប់្គបគ់ណបក្សនសយាបាយទាខំតូច 
និខ្ំ ែូចបានសរៀបរាបខ់ាខស ើយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ េាាប្តដ្ឋចខ់ាត គឺមនិអាចសក្ើតានស ើខស ើយ សប្ពាោះ
ថា ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តនាសព្ បចចុបបនេសៅដតបង្កា ញថា របូមនតសនោះបាន្ត ់ការសព្ញចិតតែ ់គណបក្ស
ប្បជាជ្ន និខបសខេើតការមនិសព្ញចិតតចំសពាោះភាគីប្បក្ួតប្បដជ្ខប្បដជ្ខស្សខសទៀត។ 

ោរាខទ១ី៦ ខាខសប្កាមបង្កា ញព្ីភាព្មនិសេមើោេ លនគណបក្សប្បជាជ្នដែ ទទ ួបានអាេនៈ
ស ើេព្ ី ៥.៤៤ភាគរយ សប្ចើនជាខអាេនៈដែ បានទទួ សៅក្េុខការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ ខ្ណៈដែ 
គណបក្សនសយាបាយែលទសទៀតបានបាតប់ខអ់ាេនៈ សបើសទាោះបីជាេសមលខដែ ទទួ បានានភាគរយខ្ពេ់ក្៏
សដ្ឋយ។ 
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ោរាខទ១ី៦ េរបុចនំនួអេក្សបាោះសឆេ ត នខិភាគរយអាេនៈប្ក្មុប្បកឹ្ា ំុេង្កេ តក់្េុខឆេ ២ំ០១៧ 

ស ម្ ោះគណបក្សនសយាបាយ េរបុេសមលខសឆេ ត ប្ក្មុប្បកឹ្ា ំុេង្កេ ត ់ សម ំុសៅេង្កេ ត ់

ប្បជាជ្នក្មពុជា  3,540,056 (50.76%)  
6,503 (56.20%)  

ភាព្មនិេាាប្ត: + 5.44%  
1,156 (70.23%)  

េស្ង្កគ ោះជាតិ 3,056,824 (43.83%)  
5,007 (43.27%)  

ភាព្មនិេាាប្ត: - 0.56%  
489 (29.71%)  

ហវ ៊ុនេិុនបុិច 132,319 (1.90%)  
28 (0.24%)  

ភាព្មនិេាាប្ត: - 1.66%  
0 (1%)  

ដខ្មររបួរមួជាតិ 78,724 (1.13%)  
24 (0.21%)  

ភាព្មនិេាាប្ត: -0.92%  
1 (0.06%)  

ប្បជា្ិបសតយយមូ ដ្ឋា ន 4,981 (0.07%)  
5 (0.04%)  

ភាព្មនិេាាប្ត: -0.03%  
0 (0%)  

េមពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយ 122,882 (1.76%) 
4 (0.03%)  

ភាព្មនិេាាប្ត: -1.73% 
0 (0%) 

េំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្ិបសតយយ 31,334 (0.45%) 
1 (0.01%)  

ភាព្មនិេាាប្ត: -0.44% 
0 (0%) 

ប្បភព្ៈ គណនាសដ្ឋយខុ្មដ្ហវ  

១២. ការរពំ្ងឹទកុ្េគ្មាបក់ារយបាោះយនន តគ្ព្ទឹធេភា នងិការ
យបាោះយនន តថាន ក្ជ់ាតនិន ២ំ០១៨ 

ការប្បក្ួតប្បដជ្ខខាខនសយាបាយេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៨ ខាខមុខ្ 
វាជាការប្បក្ួតប្បដជ្ខមយួ ដែ សមើ ស ើញថា ានក្ាល ខំប្ក្ក្ួតប្បដជ្ខខាល ខំរវាខគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិជាគណបក្សមយួដែ សក្ើតសចញព្ីការ បញ្ចូ  ោេ រវាខ
គណបក្សេិទធមិនុេស នខិគណបក្សេមរខសុកី្េុខឆេ ២ំ០១៣ក្នលខមក្។ គណបក្សថ្មីចនំួន៣ ប្តូវបានបសខេើត
ស ើខ េប្ាបក់ារប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ នខិបនតប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៨ 
រមួាន គណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ គណបក្សប្បជា្ិបសតយយមូ ដ្ឋា ន និខគណបក្សេំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្ិបសត
យយ។ ចាបគ់ណបក្សនសយាបាយនាសព្ បចចុបបនេ បាន្ត ់ឳកាេឱ្យគណបក្សនសយាបាយាន ទធភាព្
បញ្ចូ ោេ ជាគណបក្សមយួថ្ម។ី ក្េុខក្រណីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ ជាគណបក្សសក្ើតសចញព្ីការបញ្ចូ  
ោេ  សបើេិនជាប្តូវបានដបក្បាក្ោ់េ  សហើយប្ត បស់ៅគណបក្សចេ់វញិ សនាោះព្កួ្សគនឹខប្តូវបានបាតប់ខអ់ាេ
នៈប្ព្ឹទធេភា និខអាេនៈប្ក្មុប្បឹក្ា ំុេង្កេ តន់ាសព្ បចចុបបនេ ដែ អាេនៈទាខំសនោះនឹខប្តូវប្បគ ់ឱ្យសៅ
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុចិ គណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ ឬគណបក្សប្បជា្ិបសតយយមូ ដ្ឋា
ន។ ភាព្សជាគជ្យ័ និខការប្បក្ួតប្បដជ្ខមយួកានដ់តខាល ខំកាល ររបេ់គណបក្សប្បឆខំយា ខ្ំជាមយួគណបក្ស
ប្បជាជ្នក្មពុជា សបើេិនជាគណបក្សសនោះនូវដតរក្ាការបញ្ចូ ោេ ។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិនូវដតរក្ាលែគូ
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ប្បក្ួតប្បដជ្ខនសយាបាយជាមយួគណបក្សប្បជាជ្ន សបើសមែឹក្នាគំណបក្សសៅដតែឹក្នាសំដ្ឋយសោក្េមរខសុ ី
និខសោក្ក្ឹមេុខា ជាព្ិសេេការទទួ បានេំស ខ នខិអាេនៈក្េុខការសបាោះសឆេ តថាេ ក្ជ់ាតិឆេ ២ំ០១៣ និខ
ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ។ 

ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត សៅសប្កាយការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ ានការវ ិ
វតតនន៍សយាបាយគួរឱ្យក្តេ់ាគ  ់ គឺសគសមើ ស ើញថា គណបក្សកានអ់ំណាចខ្ិតខ្ំស្វើវសិោ្នក្មមចាបគ់ណ
បក្សនសយាបាយ េខគមេីុវ ិ ោថ បន័អេក្ោរព្ត័ា៌នជាសប្ចើនប្តូវបានស្វើការរតឹបនតឹខ រហូតានការសែញ
សចញអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា របេ់េហរែាអាសមរកិ្ គឺវទិាោថ នជាតិប្បជា្បិសតយយ (NDI) បណាត ញោរ
ព្ត័ា៌នសេរ ី និខឯក្រាជ្យដែ សែើរតួរេំខានក់្េុខការ្ត ់ព្ត័ា៌នសបាោះសឆេ ត ប្បជា្បិសតយយ និខបញ្ជា េខគម 
ែ ់ប្បជាព្ រែាប្តូវបានបញ្ឈបក់ារសបាោះពុ្មា្ាយ និខ្ាយបនតោមវទិយុFM  សប្កាយព្ីានវធិានការរបេ់
រាជ្រដ្ឋា ភបិា  នខិអាជាា ្រ ដែ ានែូចជា៖ វទិយុអាេីុសេរ ី (RFA) វទិយុេំស ខេហរែាអាសមរកិ្ (VOA) 
វទិយុេំស ខប្បជា្ិបសតយយ (VOD) នខិវទិយុមហានគរ (FM 92.5Hz) នខិោរព្ត័ា៌នកាដេត ឌ្ឹសខ្មបូឌាសែ
 ី (The CAMBODIA DAILY)។ រឯីគណបក្សនសយាបាយមយួចំនួន ប្តូវបានចបខ់្លួនសដ្ឋយអាជាា ្រាន
េមតថក្ិចច ែូចជាប្បធានគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សោក្ ក្ឹម េុខា អតតីៈប្បធានគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ
សោក្ េម រខសុ ី ប្បធាណគណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ សោក្ ញឹក្ ប ុនល្ ប្បធានគណបក្សអំណាចដខ្មរ សោក្ 
េួន សេររីដ្ឋា ។ សោក្ េម រខសុ ីក្ំពុ្ខដតរេ់សៅសប្ៅប្បសទេសដ្ឋយជាបស់ ម្ ោះជាព្ិរទុធជ្ន ប្តូវបានតុោការ
្តនាទ សទាេដ្ឋក្ព់្នធនាោរ នខិសចទព្ីការបំ្លិចបំផ្លល ញប្ទព្យេមបតតិោធារណៈ នខិការញុោះញខ។់ រឯីសោក្ 
ក្ឹម េុខា ក្ំពុ្ខប្តូវរខការសចទវប្បកានព់្ីតុោការពាក្ព់្ន័ធនខឹបទស មើេក្បតជ់ាតិ ឬេនេិែាិភាព្ជាមយួ
បរសទេ ក្េុខការសរៀបចំ្តួ រ ំំរដ្ឋា ភបិា ។ បញ្ជា ទាខំអេ់សនោះ ប្តូវបានេហគមនអ៍នតរជាតិយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់
្ខដែរ ជាព្ិសេេអេក្រាយការណ៍ព្ិសេេរបេ់អខគការេហប្បជាជាតិ ទទួ បនទុក្េិទធិមនុេស គឺសោក្
េុរយិាប្បាោទេ ូដប រឌ្ ី ព្ោីថ នទូតេហភាព្អឺរ  បុ េហរែាអាសមរកិ្ ក្េុខការចបស់ោក្ ក្មឹ េុខា ដែ 
សមើ ស ើញថា វាជាបញ្ជា មយួដែ អាចអវតតានថាេ ក្ែ់ឹក្នាទំាខំសនោះក្េុខការចូ រមួការសបាោះសឆេ តនាសព្ 
ខាខមុខ្។  

សដ្ឋយដ ក្គណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិដែ សគោគ  ់ថា ជាលែគូនសយាបាយរបេ់គណបក្សនកាន់
អំណាចគឺសោក្ ញឹក្ ប នុល្ ប្តូវបានចបខ់្លួនសដ្ឋយសចទប្បកានព់្ីតុោការក្េុខេំណំុសរឿខឆេ ២ំ០០៧ 
សប្កាយព្ីានការស ចធាល យព្ត័ា៌នថា ប្បធានគណបក្សសនោះបានទាក្ទ់ខជាមយួគណបក្សប្បឆខំ និខ
សោក្ េួន សេររីដ្ឋា  ក្ប៏្តូវបានកាតស់ទាេជាបព់្នធោររយៈសព្ ប្បាឆំេ  ំ ពាក្ព់្ន័ធនឹខបទស មើេញុោះញខ់
សយា្ិនកុ្ំឲ្យោត ប ់បង្កគ ប ់ដែ ដចខក្េុខាប្ោ ៤៧១ ៤៧២ ៤៩៤ និខ ៤៩៥ លនប្ក្មប្ព្ហទណឌ  ក្េុខសព្ 
ដែ ក្មពុជាានជ្សាល ោះប្ព្ដំែនដែ ចូ ល្ នពានសដ្ឋយទាហានលនប្បសទេឡាវ។ គណបក្សទាខំអេ់សនោះ 
សគអាចសមើ ស ើញថា និខអាចបសខេើនការប្បក្ួតប្បដជ្ខដ្េក្នសយាបាយ និខប្បក្ួតប្បដជ្ខជាមយួភាព្ស ច
សធាល លនគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបចចុបបនេ ក្ែូ៏ចជាគណបក្សប្បឆខំបចចុបបនេ ដែ អាចនាឱំ្យានការបាតប់ខ់
ការសបាោះសឆេ តសៅសព្ ខាខមុខ្្ខដែរ។ 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 
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 ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ បានបង្កា ញព្ីេសមលខោបំ្ទយា ខសប្ចើន
ែ ់គណបក្សទាខំព្ីរ ក្េុខសនាោះគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បានេសមលខោបំ្ទ៥០.៧៦ភាគរយ
(៣,៥៤០,០៥៦េសមលខ)  និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ទទួ បានេសមលខោបំ្ទចំនួន៤៣.៨៣ភាគរយ
(៣,០៥៦,៨២៤េសមលខ) ដែ  ទធ្ សនោះវាានការប្បក្ួតប្បដជ្ខប្បក្ិតប្បសក្ើយោេ យា ខខាល ខំ សៅក្េុខការ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតអាណតតិទី៦ ឆេ ២ំ០១៨នាសព្ ខាខមុខ្។ ការប្បក្ួត
ប្បដជ្ខសនោះ សយាខោម ទធ្  លនការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ សយើខអាចោក្ បខ
គណនាអាេនៈគណបក្សនសយាបាយ ដែ ទទួ បានក្េុខការសបាោះសឆេ តរែាេភាជាតិនាឆេ ២ំ០១៨ខាខមខុ្ 
 ទធ្ បង្កា ញថា គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិនឹខទទួ បានអាេនៈជាតំណាខរា្េត ថ្យចុោះមក្ប្តឹមដតចនំួន 
៥៤អាេនៈ ដែ បចចុបបនេោតា់នអាេនៈចនំួន៥៥ រគីណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ោតអ់ាចទទួ បានអាេ
នៈសក្ើនស ើខចំននួ៧០អាេនៈ ដែ បចចុបបនេានចនំួន៦៨អាេនៈ។ សទាោះជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ោមរយៈ
 ទធ្ សនោះ សគសៅដតមនិទានេ់នេិដ្ឋា នឱ្យបានចាេ់ថា គណបក្សណាមយួដែ អាចប្គបប់្គខ ឬទទួ បាន
េំស ខភាគសប្ចើនក្េុខអាេនៈរែាេភាសនាោះសៅស ើយសទ។ 

ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត សបើេិនជាក្េុខក្រណីមនិានការេប្មបេប្មួ ណាមយួខាខដ្េក្នសយាបាយ
ឱ្យានការចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខសដ្ឋយសេមើភាព្ោេ សទសនាោះ សហើយនាឱំ្យគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិចក្សចញព្ីការ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខ ឬគណបក្សសនោះប្តូវបានរោំយសនាោះ សគសមើ មនិទានស់ ើញថា ានគណបក្សណាមយួស្សខ
សទៀត ដែ អាចានេំស ខប្បក្ួតប្បដជ្ខជាមយួគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ដែ កានក់ាបអ់ំណាចក្េុខសព្ 
បចចុបបនេសនោះសៅស ើយសទ ាននយ័ថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជានខឹប្តូវប្គបប់្គខេំស ខអាេនៈភាគសប្ចើន
ក្េុខរែាេភា ក្េុខការសបាោះសឆេ តថាេ ក្ជ់ាតិឆេ ២ំ០១៨ខាខមុខ្សនោះែដែ ។ ោមរយៈ ទធ្ លនការោបំ្ទក្េុខ
ការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ មនិានេញ្ជញ ដែ បង្កា ញព្ភីាព្រកី្ចសប្មើន្ំស្ខណាមយួស ើយសទ ដែ អាច
រពំ្ឹខទុក្ថា គណបក្សហ វុនេិុនបុិច ឬគណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ ដែ ជាគណបក្សរាជានិយម ធាល បដ់តទទួ 
បានអាេនៈប្បក្ួតប្បដជ្ខជាមយួគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ថានឹខទទួ បានេំស ខោបំ្ទសប្ចើនក្េុខការសបាោះ
សឆេ តថាេ ក្ជ់ាតិឆេ ២ំ០១៨ខាខមុខ្ ែូចការសបាោះសឆេ តឆេ ១ំ៩៩៣សនាោះ។ យា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ការទេសនទ៍ាយ
អំព្ី ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតជាតិឆេ ២ំ០១៨ខាខមុខ្សនោះ មនិ
អាចទទួ យក្បានសទ នខិសៅដត ំបាក្ក្េុខការព្ាក្រណ៍ទុក្ ព្ីសប្ពាោះ ំនាអំេក្សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ អាចខុ្េោេ ជាមយួការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតក្េុខឆេ ២ំ០១៨ ខាខ
មុខ្ និខប្បដហ ជាចណំខច់ំណូ ចតិតស្សខសទៀត អាចនឹខសក្ើតានក្េុខចំសណាមអេក្សបាោះសឆេ តដែ នាឱំ្យ
ព្ួក្សគសបាោះសឆេ តឱ្យគណបក្សនសយាបាយខុ្េព្ីការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត។់ 

ភាព្ប្តឹមប្តូវភាគសប្ចើនលនការទេសនទ៍ាយេប្ាប ់ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តគឺការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេ
ោខំេាជ្ិក្ប្ព្ឹទធេភា នខិការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ាថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិ (ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា
រាជ្ធាន ីសខ្តត ប្ក្ុខ ប្េុក្ ខ្ណឌ ) ដែ អាចសក្ើតស ើខ សប្ពាោះថា េាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុេង្កេ តក់្េុខមខុ្តំដណខ 
និខេាជ្ិក្តំណាខរា្េតក្េុខមុខ្តំដណខ ដែ សចញព្គីណបក្សដែ ជាបស់ឆេ ត សហើយជាអេក្ដែ សបាោះ
សឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេជ្ំនួេប្បជាព្ រែា ចំសពាោះតំដណខេាជ្ិក្ប្ព្ឹទធេភា េាជ្ិក្ប្ក្មុប្បឹក្ារាជ្ធានីសខ្តត ប្ក្ខុ 
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ប្េុក្ ខ្ណឌ ។ សៅក្េុខប្បសទេក្មពុជា ការប្បកានវ់និយ័យា ខរខឹាុោំមដខ្សបសណាត យគណបក្សនសយាបាយ វា
ជាក្ោត រពំ្ឹខមយួយា ខខាល ខំកាល សៅក្េុខការសបាោះសឆេ ត សនាោះាននយ័ថា សបក្េជ្នឯក្រាជ្យមនិប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យ
ចូ រមួសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តទាខំសនោះសទ។ េាជ្កិ្ប្ព្ឹទធេភាទាខំអេ់ានចនំួន៦២របូ ក្េុខសនាោះ ២របូប្តូវ
បានចតោ់ខំសដ្ឋយប្ព្ោះមហាក្សប្ត ២របូសទៀតប្តូវបានរែាេភាសប្ជ្ើេោខំោមមតិភាគសប្ចើនសដ្ឋយសប្បៀប។ 
េាជ្ិក្ប្ព្ឹទធេភាចនំួន៥៨របូ ប្តូវស្វើការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំសៅក្េុខ៨ភូមភិាគ ានភូមភិាគទី១ រាជ្ធានី
ភេសំព្ញ ភូមភិាគទី២សខ្តតក្ំព្ខច់ម និខតបូខ មុ ំ ភូមភិាគទ៣ី សខ្តតក្ណាត   ភមូភិាគទ៤ី សខ្តតបាតែ់ំបខ សខ្តត
បនាទ យានជ្យ័ សខ្តតសេៀមរាប សខ្តតឧតតរានជ្យ័ និខសខ្តតលប  ិន ភូមភិាគទី៥ សខ្តតោដក្វ សខ្តតក្ំព្ត នខិ
សខ្តតដក្ប ភូមភិាគទ៦ី សខ្តតលប្ព្ដវខ និខសខ្តតោវ យសរៀខ ភូមភិាគទ៧ី សខ្តតក្ំព្ខេ់ពឺ សខ្តតក្ំព្ខឆ់េ ខំ សខ្តត
សពា្ិ៍ោត ់សខ្តតសកាោះកុ្ខ សខ្តតប្ព្ោះេីហនុ ភូមភិាគទី៨ សខ្តតក្ំព្ខ់្ ំ សខ្តតប្ព្ោះវហិារ សខ្តតប្ក្សចោះ សខ្តតេទឹខដប្តខ 
សខ្តតរតនគិរ ីនខិសខ្តតមណឌ  គិរ។ី េាជ្កិ្ប្ក្ុមប្បឹក្ារាជ្ធានី សខ្តតដែ ប្តូវសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេេរបុាន
ចំនួន៣៩៣របូ។ រឯីេាជ្កិ្ប្ក្ុមប្បឹក្ាប្ក្ខុ ប្េុក្ ខ្ណឌ  េរបុានចំនួន២,៩៣១របូ។ េាជ្កិ្ប្ព្ឹទធេភា 
និខេាជ្ិក្ថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិ ប្តូវបានសបាោះសឆេ តសដ្ឋយេាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តច់នំួន១១,៥៧២របូ (ក្េុខ
សនាោះេាជ្ិក្មក្ព្ីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាចំនួន៦,៥០៣របូ េាជ្ិក្គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិចនំួន
៥,០០៧របូ និខេាជ្ិក្មក្ព្ីគណបក្សស្សខៗសទៀតចនំួន៦២របូ) និខេាជ្កិ្តណំាខរា្េតេរបុចំននួ
១២៣របូ(មក្ព្ីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ចំននួ៦៨របូ និខមក្ព្ីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិចំននួ៥៥របូ)។  
ែូសចេោះ សដ្ឋយឈរស ើមូ ដ្ឋា នលនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ និខ ទធ្ លន
ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៣ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាសៅដតទទួ បានេំស ខភាគ
សប្ចើនក្េុខការប្គបប់្គខ និខកានក់ាបអ់ាេនៈប្ព្ឹទធេភា និខអាេនៈប្ក្ុមប្បកឹ្ាថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិ ាននយ័ថា 
គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាអាចទទួ បានអាេនៈចំននួ៣៣ លនអាេនៈេរបុក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំ
េាជ្ិក្ប្ព្ឹទធេភា នខិគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានចំនួន២៥អាេនៈ។  ទធ្ ដែ គណនាខាខ
ស ើ មនិទានគ់តិព្ីេំស ខលនគណបក្សដែ ានេាជ្ិក្ជាបស់ឆេ តសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុេង្កេ តស់ៅស ើយសទ វាអាចានការដប្បប្បួ (សទាោះបីមនិសប្ចើន)សបើេិនជាេំស ខលនគណបក្សទាខំ
សនាោះចូ រមួសបាោះឱ្យគណបក្សណាមយួលនគណបក្សប្បជាជ្ន ឬគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។  ទធ្  សនោះសមើ 
ស ើញថា អាេនៈដែ គណបក្សប្បជាជ្នទទួ បានចំនួន៣៣ វាបានថ្យចុោះចនំួន១៣ សបើស្ៀបជាមយួ
អាេនៈប្ព្ឹទធេភាក្េុខអាណតតិទី៣ កា សនាោះទទួ បាន៤៦អាេនៈ។ រឯីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ 
ទទួ បាន ទធ្  ក្េុខការសបាោះសឆេ ត ឆេ ២ំ០១៨សនោះ(២៥អាេនៈ) វាបានសក្ើនស ើខចំនួន១៤អាេនៈ សបើ
ស្ៀបជាមយួការសបាោះសឆេ តក្េុខអាណតតទិី៣ ទទួ បានដតចំនួន២៥អាេនៈ។ ែូចោេ សនោះ្ខដែរ សៅក្េុខការ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ារាជ្ធានី សខ្តត ដែ ានេាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាេរបុចំននួ ៣៩៣អាេនៈ នខិ
ប្ក្ុមប្បឹក្ាប្ក្ុខ ប្េុក្ ខ្ណឌ  េរបុចំនួន២,៩៣១អាេនៈ ការេនេិដ្ឋា នសដ្ឋយដ្ែក្ស ើការោក្ បខគណនា
បានបង្កា ញថា  ទធ្ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជានឹខទទួ បានអាេនៈជាសប្ចើនក្េុខការែឹក្នាអំាេនៈប្ក្ុម
ប្បឹក្ារាជ្ធាន ីសខ្តត នខិប្ក្ុមប្បឹក្ាប្ក្ុខ ប្េុក្ ខ្ណឌ  ែដែ ។ ការោក្ បខគណនាដ្ែក្ស ើ ទធ្ សបាោះ
សឆេ តឆេ ២ំ០១៧ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជានឹខទទួ បានេាជ្ិក្ចនំួនប្បដហ ២៣៧(៦០.៣ភាគរយ)
អាេនៈ និខេប្ាបគ់ណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិនឹខមនិទទួ បានអាេនៈសប្ចើន្នសៅការែឹក្នាអំាេនៈប្ក្ុម
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ប្បឹក្ារាជ្ធាន ីសខ្តត ប្គបស់ខ្តតសនាោះសទ ស ើក្ដ ខដតសខ្តតក្ំព្ខច់ម សខ្តតក្ំព្ខ់្ ំ សខ្តតសេៀមរាប និខរាជ្ធានភីេំ
សព្ញ។  

ការោក្ បខគណនា គណបក្សសនោះទទួ បានចនំួនប្បដហ ១៥៦(៣៩.៧ភាគរយ)អាេនៈ។  
អាេនៈលនប្ក្ុមប្បឹក្ារាជ្ធានី សខ្តត ដែ ស្វើការបា នប្បាណក្េុខការសបាោះសឆេ តខាខមុខ្ ប្តូវបានបង្កា ញថា
នឹខានការថ្យចុោះេប្ាបអ់ាេនៈគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ចំននួប្បដហ ១៦៩អាេនៈ (អាណតតទិី២ ឆេ ំ
២០១៤ ានចំននួ៣០៦អាេនៈ និខអាណតតិទី៣ ខាខមុខ្នខឹទទួ បានប្បដហ ២៣៧អាេនៈ)។ រឯី
គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិសមើ ស ើញថាានក្ំសណើ នសក្ើនស ើខលនេាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បកឹ្ាចនំនួប្បដហ ៧០អាេ
នៈ (អាណតតិទ២ី ឆេ ២ំ០១៤ ានចំននួ៨៦អាេនៈ និខអាណតតិទី៣ ខាខមខុ្នឹខទទ ួបានប្បដហ ១៥៦
អាេនៈ)។ ការោក្ បខគណនា ទធ្ ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ាប្ក្ុខ ប្េុក្ ខ្ណឌ   ទធ្ 
បានបង្កា ញថា គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បានអាេនៈប្បដហ ចំនួន១,៧០៣(៥៨.២ភាគរយ)អាេ
នៈ និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានអាេនៈេរបុចនំួន១,២២៣(៤១.៨ភាគរយ)អាេនៈ លនអាេនៈ
េរបុ។  ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តសនោះបង្កា ញថា គណបក្សប្បជាជ្នបានបាតប់ខអ់ាេនៈប្បដហ ចំនួន 
៥៣១អាេនៈ(អាណតតិទ២ីានចំនួន២,២៣៤អាេនៈ ក្េុខ ទធ្ គណនាោក្ បខេប្ាបអ់ាណតតិទ៣ី 
ានចំនួន១,៧០៣អាេនៈ)។ រឯីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតបិានសក្ើនចំននួប្បដហ ៥៤៤អាេនៈ (អាណតតិទី
២ានចំននួ៦៧៩អាេនៈ ក្េុខ ទធ្ គណនាោក្ បខេប្ាបអ់ាណតតិទី៣ ានចំនួន១,២២៣អាេ
នៈ)។  

សៅក្េុខសេចក្តីេនេិដ្ឋា ន សដ្ឋយដ្ែក្ស ើ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ តន់ាសព្ ថ្មីៗ សនោះ និនាេ ការ
នាសព្ អនាគតបានបង្កា ញព្ីការថ្យចុោះលនអាេនៈរបេ់គណបក្សប្បជាជ្នសៅក្េុខប្ព្ទឹធេភា និខប្ក្មុ
ប្បឹក្ាថាេ ក្ស់ប្កាមជាត ិ ចំដណក្ឯគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ទទួ បានអាេនៈសក្ើនស ើខ ជាខការសបាោះសឆេ ត
អាណតតិមនុៗ សទាោះបីមនិបានប្គបប់្គខេាជ្កិ្ប្ក្ុមប្បឹក្ាប្ព្ឹទធេភាក្ស៏ដ្ឋយ ក្ប៏ ុដនតានការប្គបប់្គខ
េាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ារាជ្ធានី សខ្តត និខេាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បកឹ្ាប្េុក្ ប្ក្ុខ ខ្ណឌ  សៅក្េុខមណឌ  ខ្លោះ។ រឯីគណ
បក្សស្សខសទៀត ដែ ានេាជ្ិក្សៅក្េុខប្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុេង្កេ តដ់ែរសនាោះ គឺមនិប្តូវបានជាបេ់ាភាព្សៅក្េុខ
េាជ្ិក្ប្ព្ឹទធេភា ឬេាជ្កិ្ប្ក្ុមប្បឹក្ាថាេ ក្ស់ប្កាមជាតិសនាោះសទ។ 

១៣. បរោិកាេយគ្កាយការយបាោះយនន ត និងការវវិឌ្ឍនន៍យោបាយ 

១៣.១ ការវាយតលមលសៅស ើ ទធ្   និខគុណភាព្លនការសបាោះសឆេ ត 

ការដប្បប្បួ ដ្េក្នសយាបាយ សៅសប្កាយការសបាោះសឆេ ត បានបសខេើននូវភាព្ោនតឹខកានដ់តខាល ខំស ើ
ខៗ សដ្ឋយរមួបញ្ចូ  ប្ព្តឹដិការណ៍េំខាន់ៗ មយួចំនួនែូចជា៖ ការសចញញតតិសថាេ  សទាេ និខគរំាមក្ំដហខ្ៃ
ន់ៗ សៅស ើ ការសចញសេចក្តីដថ្លខការ ណ៍េដីព្ី ទធ្  សបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សេចក្តីដថ្លខ
ការណ៍រោិះគនន់ានាស ើការស្វើវសិោ្នក្មមចាបគ់ណបក្សនសយាបាយស ើក្ទី២ នខិការហាមោតម់និសអាយ
ានបនទបោ់ថ នការណ៍ ដែ ជាបណដុំ លនអខេការេខគមេីុវ ិជាសប្ចើន ដែ បសខេើតក្េុខសោ បំណខសែើមបចូី 
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រមួោល សំមើ  និខេសខេតសមើ ការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តក់្នលខសៅ។ សទាោះបីជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ មនិានគណ
បក្សនសយាបាយណាមយួបែសិេ្អំព្ី ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តស់នោះសទ សដ្ឋយសហតុ្ ថា ការ
សបាោះសឆេ តសនោះ ប្តូវបានស្វើស ើខសដ្ឋយេនដិវ ិ្ ី និខអាចសជ្ឿជាក្ប់ានេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត។់ ការសរៀបចំ និខការចតដ់ចខសរៀបចំការសបាោះសឆេ តដែ ស្វើស ើខសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ប្តូវបាន
ោវ គមន ៍ និខោរទរសដ្ឋយគណបក្សនសយាបាយដែ បានចុោះស ម្ ោះប្បក្ួតប្បដជ្ខ និខសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះ 
ប្ក្ុមការង្ករដែ សរៀបចំែំសណើ រការលនការសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត អខគការេខគមេីុវ ិក្េុខប្េុក្ដែ 
ចូ រមួេសខេតការែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត និខភាគីដែ ពាក្ព់្ន័ធមក្ព្ីេហគមនអ៍នដរជាតិ170 (រមួបញ្ចូ  ទាខំ
អខគការអនដររដ្ឋា ភបិា  ោថ នទូត ដែ ប្តូវបានអសញ្ា ើញសអាយចូ រមួេសខេតការណ៍ និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា
 ) សដ្ឋយរដ្ឋា ភបិា ។  

រាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាបានទទ ួោគ  ់ និខអបអរោទរចំសពាោះ ទធ្ លនែំសណើ រការលនការសបាោះ
សឆេ តសនោះ សដ្ឋយបានដថ្លខជាឱ្ឡារកិ្ថា «ការសបាោះសឆេ តសនោះប្បប្ព្ឹតដសៅសដ្ឋយេនដភិាព្ និខោម នហឹខា»។ 
សទាោះបីជាយា ខសនោះក្ត ី ភាព្ចប្មូខចប្ាេ និខការជ្ដជ្ក្ោេ ពាក្ព់្ន័ធនឹខការវាយលមលជារមួស ើែំសណើ រការសបាោះ
សឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ សៅដតសក្ើតាន។ បញ្ជា ដែ ប្តូវសចទេួរគឺថា សតើែំសណើ រ
ការលនការសបាោះសឆេ តសនោះប្បប្ព្ឹតដសៅសដ្ឋយសេរ ីប្តឹមប្តូវ និខយុតដិ្ម ៌ប្េបោមសោ ការណ៍លនការសបាោះសឆេ ត 
សៅក្េុខេខគមប្បជា្បិសតយយដែរឬសទ? សហើយការសបាោះសឆេ តដែ ក្ំណតថ់ា សេរ ី ប្តឹមប្តូវ និខយុតដិ្មស៌នោះ 
ក្ំណតប់្តមឹដតែំសណើ រការក្េុខលថ្ៃសបាោះ និខលថ្ៃរាបេ់នលឹក្សឆេ ត សហើយចបស់្តើមវាយតំល ជារមួ និខជាទូសៅថា
ការសបាោះសឆេ តសនោះ ានភាព្សេរ ីប្តឹមប្តូវ និខយុតដិ្ម។៌171  

សប្ៅព្ីការចូ រមួរបេ់ប្បជាព្ រែាក្មពុជា បនទបោ់ថ នការណ៍ អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា ក្េុខតំបន ់ អនដរ
ជាតិមយួចំននួ បានសចញ ិខ្ិតអបអរោទរចំសពាោះោថ បន័ គ.ជ្.ប នខិរាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាដែ បានសរៀបច ំ
និខចតដ់ចខែំសណើ រការលនការសបាោះសឆេ តសនោះ។ ការដក្ មែដែ ស ើញានស ចស ើខប្បសេើរជាខការសបាោះ
សឆេ តមុនៗានែូចជា ែំសណើ រការសរៀបចំក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ សទាោះជាដបបសនោះក្ដ ីអេក្អសខេត
ការណ៍ជាត ិ និខអនដរជាតិ មនិនបានចតទុ់ក្ថា ការសបាោះសឆេ តសនោះានភាព្ប្តឹមប្តូវ សេរ ី និខយុតដិ្មស៌ព្ញ
ស ញសនាោះសទ សដ្ឋយោរដតក្ខវោះខាតចណុំចេំខាន់ៗ  ដែ ចបំាច(់សោ ការណ៍មូ ដ្ឋា ន)ប្តូវដតាន
េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ោមដបបប្បជា្ិបសតយយ។  

                                                      

170 The second place winner, the opposition CNRP, expressed dissatisfaction with the electoral dispute 
resolution process because many of the electoral complaints were refused by the NEC’s electoral dispute 
resolution bodies, particularly the NEC itself. 
171 See the Joint Statement of Situation Room on Overall Assessment of 2017-Commune Election, dated June 
24th 201 
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ប្ក្ុមេាគមនជ៍ាតិ រមួបញ្ចូ ទាខំប្ក្ុមអខគការេហគមនជ៍ាតិ រមួានេខគមេីុវ ិ គណបក្សដែ 
បានចុោះស ម្ ោះចូ រមួប្បក្តួប្បដជ្ខ និខអេក្ជ្ំនាញការសបាោះសឆេ ត បានបសញ្ចញទេសនៈខុ្េៗោេ  ពាក្ព់្ន័ធនឹខ
ែំសណើ រការលនការសបាោះសឆេ ត និខ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តស់នោះ។ សៅក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត (ទាខំលថ្ៃ
សបាោះ និខរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត) ានអេក្េសខេតការណ៍ជាតិចនំួន៧៤,៦៨០នាក្ ់ ដែ មក្ព្ីអខេការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា
  និខេាគមចំនួន២១ អេក្េសខេតការអនដរជាតិានចំនួន៤២៥នាក្ ់ មក្ព្ីអខគការអនតរជាតិ ទីភាេ ក្ង់្ករ
អភវិឌ្ឍន ៍អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា ក្េុខតំបន ់ ប្បសទេាច េ់ជ្ំនួយានចនំួន៣៩នាក្ ់ (ប្បសទេ និខអខគការអនដរ
ជាតិ)។172  ភាគីពាក្ព់្ន័ធទាខំសនោះមយួចំននួ បានេំដែខការយ ់ស ើញអំព្ីចំណុចមយួចនំួន ដែ ព្ួក្សគមនិ
យ ់ប្េបថា ការសបាោះសឆេ តសឆេ តសនោះ វាានភាព្សេរ ីប្តឹមប្តូវ និខយុតតិ្មស៌ព្ញស ញ។ 

េហភាព្េហព្ន័ធយុវជ្នក្មពុជា (UYFC) (អខគការដែ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍សប្ចើន
ជាខសគ) និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  ចំនួនព្ីរស្សខសទៀត (អខគការ CWPD  នខិ CDSIF) បានសចញសេចក្ដី
ដថ្លខការណ៍អបអរោទរ នខិទទួ ោគ  ់ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តស់នោះ។ 
អខគការទាខំសនោះបានចតទុ់ក្ថា ការសបាោះសឆេ តដែ សរៀបចំ និខចតដ់ចខសដ្ឋយ គ.ជ្.ប. និខោថ នបន័ែលទ
សទៀតដែ សៅសប្កាមអំណាច និខេមតថិក្ចិចរបេ់ គ.ជ្.ប ជាការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ីនិខយុតដិ្ម ៌ោម នភាព្
 ំសអៀខ និខានតាល ភាព្ប្តបឹ្មូវ។ សទាោះជាយា ខសនោះក្ដី អខគការទាខំសនាោះ បានសមើ ស ើញព្ីចំណុចអវជិ្ាានព្ី
ភាព្មនិប្បប្ក្តមីយួចំននួសៅក្េុខែំសណើ រលនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ តដែរ។173 ចំសពាោះអខគការ និខ
េាគមទាខំបខីាខស ើសនោះ ប្តូវបានសគោគ  ់ថា ជាអខគការេខគមេីុវ ីដែ ោបំ្ទរដ្ឋា ភបិា  គណបក្សកាន់
អំណាច សដ្ឋយោរដតអខគការទាខំសនោះជាេមពន័ធមតិដ នខិានភាព្ជ្ិតេេិទធជាមយួរដ្ឋា ភបិា  និខអេក្ែឹក្នាជំា
ម្នតីជានខ់្ពេ់លនគណបក្សកានអ់ំណច។  

                                                      

172 See the Drafted Report of the NEC on Administration and Organizing of Commune and Sangkat Council 
Elections, 2017, at p. 63. The top six NGOs and Associations that deployed election observers were: the Union 
of Youth Federations of Cambodia (UYFC) deployed 31, 431 observers; the Cambodian Women for Peace and 
Development (CWPD) deployed 20,792 observers; the Committee for Free and Fair Elections in Cambodia 
(COMFREL) deployed 14580 observers; the Cambodian Democratic Student Intellectual Federation (CDSIF) 
deployed 2,642 observers; Transparency International Cambodia (TI-Cambodia) deployed 1,239 observers; 
and, the Neutral & Impartial Committee for Free & Fair Elections in Cambodia (NICFEC) deployed 1, 052 
observers.  The following foreign institutions deployed 20 or more election observers: the Embassy of the 
United States of America in Phnom Penh deployed 98 observers; the Asian Network for Free Elections 
(ANFREL) deployed 60 observers; the Australian Embassy in Phnom Penh deployed 26 observers; the European 
Union deployed 22 observers; the Centrist Democrats International (CDI) deployed 22 observers; the 
International Conference of Asian Political Parties (ICAPP); and, the National Democratic Institute (NDI) 
deployed 20 observers.   
173 UYCF Statement on the Result of 2017-Commune Elections, dated on June 27th 2017 



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

160 | ទុំព័រ 

ស ើការអបអរោទរ ការោបំ្ទ និខការបញ្ជា ក្ព់្ីភាព្សេរ ី ប្តឹមប្តូវ និខយុតដិ្មល៌នការសបាោះសឆេ តសនោះ 
ប្តូវបានោថ បន័ និខអខគការអនដរជាតិ៣សទៀត ដែ ប្តវូបានអសញ្ា ើញសដ្ឋយរដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាគឺ ICAPP, 
CAPDI, សហើយនខិ CDI174

 បានចូ រមួេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ ដែ ោថ បន័ទាខំ
សនោះ ប្តូវបានសគោគ  ់ថាជា អខគការ នខិោថ បន័ដែ ានាននិនាេ ការយា ខជ្ិតេេិទធ និខដតខដតោបំ្ទគណ
បក្សកានអ់ណំាចសៅរា ់ការសបាោះសឆេ តក្នលខមក្។ អខគការទាខំ៣សនោះ បានេនេិដ្ឋា នយា ខខ្លីសៅសប្កាយការ
េសខេតការណ៍សៅោមមណឌ  សបាោះសឆេ តតិចតួចថា ការសបាោះសឆេ តសនោះានភាព្យុតដិ្ម ៌ និខានតាល ភាព្។ 
ប្ក្ុមអេក្េសខេតការណ៍អនដរជាតិទាខំ៣ោថ បន័/អខគការ បានសចញសេចក្ដីដថ្លខការណ៍ដ្ឋចស់ដ្ឋយដ ក្ព្ីោេ  គឺ
 ិខ្ិតោបំ្ទអំព្ី ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត និខ ិខ្ិតេរសេើរព្ីការខ្ិតខ្ំប្បឹខដប្បខរបេ់រដ្ឋា ភបិា  សែើមបី
ព្ប្ខឹខែំសណើ រការប្បជា្ិបសតយយសៅក្មពុជា។ ោរ ិខ្ិតេរសេើរែូចោេ ្ខដែរ ប្តូវបានប្បកាេសដ្ឋយោថ ន
ទូតបរសទេមយួចនំួនរមួាន ោថ នទូតចនិ ោថ នទូតរេុសុ ីោថ នទូតឥណាឌ  ប្ព្មទាខំោថ នទូតមយួចនំួនសទៀត
ដែ មក្ព្ីប្បសទេក្េុខតំបនអ់ាោ ន(ASEAN)។ 

សៅលថ្ៃទី២៤ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការជាលែគូលនអតីតបនទបោ់ថ នការណ៍បាន
សចញសេចក្ដីដថ្លខការណ៍េដីព្កីារវាយតលមលអំព្ីែំសណើ រការលនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ំ
២០១៧។ ការវាយតលមលរបេ់ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិលនបនទបោ់ថ នការណ៍សនោះគ ឺ បានេដមដខនូវការោទរ
ចំសពាោះការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តស់នោះ ថាជាការសបាោះសឆេ តប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយោម នអំសព្ើហឹខា ម្នតបីសប្មើការសបាោះ
សឆេ តស្វើការប្បក្បសដ្ឋយវជិាា ជ្ីវៈ និខគណបក្សនសយាបាយានភាព្ចេ់ទុំសប្ចើនបានសបដជាា ចិតតខ្ពេ់ចូ រមួ
ក្េុខការសោរព្។ សទាោះបីជាយា ខណា ការវាយតលមលជារមួសនោះ ក្ប៏ានបង្កា ញ្ខដែរអំព្ីភាព្ខ្វោះខាតនូវធាតុ
េំខានែូ់ចជា សេរពុី្ហុបក្សនិយម អភបិា ក្ិចចដបបប្បជា្ិបសតយយ បានយក្មក្គតិព្ិចរណាក្េុខបរបិទ
ប្តួេៗលនការខ្វោះព្ហុសេរនីយិម អភបិា ក្ិចចោមដបបប្បជា្ិបសតយយ នខិនីតិរែា ដែ ក្ោត សនោះសហើយបាន
បខេំសអាយានការេនេិដ្ឋា នភាា បជ់ាមយួថា ការសបាោះសឆេ តសនោះខ្វោះភាព្សេរ ីនិខយុតតិ្ម។៌175 អខគការខុ្មដ្ហវ  
និខបនទបោ់ថ នការណ៍ដែ ជាបណដុំ លនអខគការជាលែគូដែ បានេខេត់្ ៃនស់ ើបញ្ជា មយួចំនួន ែូចជា ប្ក្ប

                                                      

174 The CDI statement on the result of the election “We welcome the use of multiparty, free, fair and regular 
elections as a democratic means to compete for public offices has become Cambodia’s destiny.” Suos Yara, 
Letter to Editor – Cambodia’s elections: Another milestone in democracy,  June 8, 2017, Khmer Times; 
http://www.khmertimeskh.com/news/39127/letter-to-editor---cambodia---s-elections--another-milestone-in-
democracy/ 
175 See Situation Room & COMFREL Final Assessment Statement on 2017-Commune/Sangkat elections. 

http://www.khmertimeskh.com/news/39127/letter-to-editor---cambodia---s-elections--another-milestone-in-democracy/
http://www.khmertimeskh.com/news/39127/letter-to-editor---cambodia---s-elections--another-milestone-in-democracy/
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ខ្ណឌ លនចាប ់ បរយិាកាេនសយាបាយមុនការសបាោះសឆេ ត ការសប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយមនិសេមើភាព្ និខការ
រតឹតបតិសេរភីាព្លនការបសញ្ចញមតិខាខនសយាបាយក្េុខអ ុំខសព្ យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ តជាសែើម។  

អខគការេខគមេីុវ ីក្េុខតំបន ់ ដែ ានសក្រ តិ៍ស ម្ ោះ បីៗ  ាញមយួចនំួន ែូចជាអានដ់្ហវ 
(ANFREL) និខអខគការោល សំមើ េិទធិមនុេស បានស្វើការវភិាគរមួោេ អំព្ីែំសណើ រលនការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត់
សនោះ។ អានដ់្ហវ បានស ើក្ស ើខថា ការសបាោះសឆេ តសនោះ ប្តូវបានសរៀបចំស ើខសប្កាមរបបគតិយុតដិដែ ាន
ភាព្យា ខតឹខរខឹ។ ចាបេ់ដីប្គបប់្គខេាគម និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  ចាបស់បាោះសឆេ ត និខចាបវ់សិោ្ន
ក្មមលនចាបេ់ដីព្ីគណបក្សនសយាបាយ គឺបានរតឹបនដឹខសេរភីាព្របេ់េខគមេីុវ ី និខគណបក្សនសយាបាយ
ជាព្ិសេេគណបក្សប្បឆខំ។ ចាបស់នោះ បានដ្ឋក្េំ់ពា្យា ខ្ៃន់្ ៃរបដនថមសទៀតសៅស ើោថ នភាព្េិទធិ
មនុេសសៅក្េុខប្បសទេ រហូតែ ់នាសំអាយានការចបខ់្លួនេក្មមជ្នេិទធមិនុេស ការសចទប្បកានោ់ម្លូវ
ចាប ់សែើមបបី្បឆខំនខឹេាជ្ិក្ម្នតីគណបក្សប្បឆខំ នខិការគំរាមក្ំដហខអំព្ីហឹខា(ប្ង្កគ ប) និខការប្ព្ាន
អំព្ីបញ្ជា សក្ើតេ្ង្កគ មេីុវ ីរបេ់នាយក្រែាម្នដី និខថាេ ក្ែ់ឹក្នាគំណបក្សកានអ់ណំាច ដែ ទាខំអេ់សនោះ
បានជ្ោះឥទធិព្ យា ខខាល ខំសៅស ើបរយិាកាេលនយុទធនាការលនការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ ជារបូភាព្វជិ្ាាន អា
នដ់្ហវ  បានសមើ ស ើញែំសណើ រលនការសបាោះសឆេ តប្បប្ព្ឹតដសៅសដ្ឋយរ ូន គ.ជ្.ប នខិោថ បន័សប្កាមេមតថក្ិចច
របេ់ខ្លួនបានអនុវតតបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្  ីានប្បេិទធភាព្េប្ាបល់ថ្ៃសបាោះសឆេ ត។176  

គណបក្សនសយាបាយទាខំអេ់ ដែ បានចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខការសបាោះសឆេ តសនោះ បានទទួ ោគ  ់
 ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត។ សទាោះជាដបបសនោះក្ដី ានគណបក្សប្បឆខំែ៏្ ំជាខខសគ គឺគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ
មនិេំដែខនូវការមនិសព្ញចតិតនឹខបរយិាក្កាេនសយាបាយ និខែំសណើ រលនការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត។ 
(គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានស ើក្ស ើខថា ការរតឹបនដខឹសៅស ើសេរភីាព្លនការចូ រមួ និខសេរភីាព្លនការ
បសញ្ចញមត ិ និខភាព្មនិចាេ់ោេ់សៅក្េុខបទបញ្ញតដ ិ ដែ ពាក្ព់្ន័ធនខឹការសដ្ឋោះប្ោយបណដឹ ខសបាោះសឆេ ត 
ជាសហតុស្វើឱ្យែំសណើ រការលនការសបាោះសឆេ តានភាព្ ំសអៀខសៅរក្គណបក្សកានអ់ណំាច។ ប ុដនតសៅទីបំ្ុត 
គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានទទួ ោគ  ់ ទធ្  លនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តសនោះ ។  

ោថ នទូតជ្ប នុ និខ េហភាព្អឺរ  បុប្បចសំៅក្មពុជាមនិបានសចញ សេចក្ដីដថ្លខការជា្លូវការណ៍ណា
មយួពាក្ព់្ន័ធនឹខែំសណើ រការលនការការសបាោះសឆេ ត និខ ទធ្  វាយតំល លនការសបាោះសឆេ តសនោះសទ ដតោថ នទូត

                                                      

176 The 2017 International Election Observation Mission (IEOM) of the Asian Network for Free Elections 
(ANFREL) 
to the Kingdom of Cambodia’s Commune and Sangkat Council Elections Final-Report, ANFREL; 
http://anfrel.org/wp-content/uploads/2017/07/The-2017-Cambodia-IEOM-Final-Report.pdf 

http://anfrel.org/wp-content/uploads/2017/07/The-2017-Cambodia-IEOM-Final-Report.pdf
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ទាខំព្ីរសនោះបានស ើក្ស ើខព្កីារសបដជាា ចិតដបនតសែើមបជី្ួយ ោបំ្ទ និខ្ដ ់ជ្ំនួយសៅ គ.ជ្.ប េប្ាបក់ារសបាោះ
សឆេ តជាតឆិេ ២ំ០១៨ខាខមខុ្ សែើមបសី ើក្េទួយការសបាោះសឆេ តប្បក្បសដ្ឋយសេរ ី និខយុតដិ្មស៌ៅក្េុខប្បសទេ
ក្មពុជា។ ោថ នទូតេហរែាអាសមរកិ្បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍របេ់ខ្លួន ចនំួន៤០នាក្ស់ៅទូទាខំ
ប្បសទេ ក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត សដ្ឋយានការេហការជាមយួ គ.ជ្.ប ្ខដែរ។ អេក្អសខេតការណ៍ទាខំសនោះបាន
ចុោះសៅែ ់ទីោខំជាខ៣០០ សៅរាជ្ធានីភេសំព្ញ និខ១៣សខ្តដ។ ោថ នទូតអាសមរកិ្បានសចញរបាយការណ៍
កា ព្ីលថ្ៃទ០ី៥ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ ថា “ោថ នភាព្ទូសៅក្េុខមណឌ   និខការយិា ័យសបាោះសឆេ នានា ប្តូវ
បានេសខេតស ើញថា ការសបាោះសឆេ តានេណាដ បធ់ាេ ប ់ែ និខសដ្ឋយេនតិវ ិ្ ី”។ 

១៣.១.១. ការយាយីព្ោីថ បន័នតីបិញ្ញតត ិ 

ការសបាោះជ្ំហានសែើរថ្យសប្កាយលនប្បជា្ិបសតយយ គឺានការពាក្ព់្ន័ធជាមយួនឹខការស្វើវសិោ្នក្មម
លនចាបម់យួចំនួន។ ការស្វើវសិោ្នក្មមចាប ់ េដីព្ីគណបក្សនសយាបាយ និខដក្បដនថមបញ្ញតតិមយួចំនួនក្េុខ
ចាបេ់ដីការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ គឺបានរសំោភសដ្ឋយផ្លទ  ់សៅស ើសោ ការណ៍ប្បជា្ិបសតយយសេរពី្ហុប
ក្ស។ ចាបេ់ដីព្ីគណបក្សនសយាបាយដែ ប្តូវបានស្វើវសិោ្នក្មមសនោះ ានចរតឹតបតិការនិយាយេដីរបេ់
ម្នតីគណបក្សនសយាបាយ ដែ េូមបដីតការអនុវតតនេិ៍ទធបិុគគ ឯក្ជ្នជាប្បជាព្ រែា។ ចាបស់នោះ ប្តូវបាន
បសខេើតស ើខក្េុខសោ បណំខ្នសៅប្បព្ន័ធប្គបប់្គខសដ្ឋយឯក្បក្ស និខអាចនាសំអាយានការប្គបប់្គខោម
ដបបផ្លដ ចក់ារនិយម សដ្ឋយោរដតចាបស់នោះដចខសបើក្្លូវសអាយានការអនុញ្ជញ តសអាយរោំយគណបក្សមយួ
ចំនួន ដែ បានប្បប្ព្ឹតតខុ្េសដ្ឋយរបូវនតបុគគ ទទួ ខុ្េប្តូវលនគណបក្សនសយាបាយ។ ដ្ែក្ោមការចខែុ 
បង្កា ញលនចាបស់នោះ ប្បព្ន័ធតុោការ នខឹអាចអនុវតត្នាទ នុេិទធិ សដ្ឋយោរថា ោថ បន័នីតិប្បតបិតដិអាច
ប្គបប់្គខ (ស្វើអវីៗដែ ចខស់្វើ) េប្ាបស់រៀបចំសអាយានការសបាោះសឆេ តប្បក្សដ្ឋយប្បេិទធភាព្សប្កាមការ
ប្គបប់្គខរបេ់ខ្លួន។ ការស្វើវសិោ្នក្មមចាប ់េដីព្គីណបក្សនសយាបាយជាស ើក្ទ២ីសៅឆេ ២ំ០១៧សនោះ បាន
បខេសអាយានបញ្ជា ប្បឈមជាឧបេគគជាសប្ចើនែ ់គណបក្សនសយាបាយក្េុខការចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខ ោម
ដបបប្បជា្ិបសតយយ (ោម នការវវិតដនេ៍មតថភាព្ណាមយួ សែើមបបីសខេើតសអាយានការសជ្ឿជាក្ ់ និខសជាគជ្យ័ 
ដែ ទទួ បានមក្ព្ីការប្បក្ួតប្បដជ្ខ ឈរស ើមូ ដ្ឋា នសោ នសយាបាយរបេ់គណបក្ស) ដែ ក្េុខ
វសិោ្នក្មមសនោះ បានរសំ ចោល  ទណឌិ ត សៅក្េុខចាប ់ាននយ័ថា បានហាមប្បាមគណបក្សនសយាបាយមនិ
សអាយសប្បើប្បាេ់ោរនសយាបាយ េំស ខ ឬរបូថ្តអេក្នសយាបាយសោេនាសបាោះសឆេ តជាសែើម។  ភាគីពាក្់
ព្ន័ធេំខាន់ៗ  យ ់ស ើញថា ចាបស់នោះបានបង្កា ញជាេញ្ជញ ណយា ខចាេ់ព្ីសចតនា ព្ាយាមែក្សោក្ េម 
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រខស ី ដែ ជាអតីតប្បធានគណបក្សប្បឆខំែ៏្  ំ សចញព្កីារចូ រមួេក្មមភាព្ជាមយួគណបក្ស។177 ែូសចេោះ 
សដ្ឋយោរដតសោក្ េម រខស ី គឺជាទណឌិ ត សដ្ឋយប្ោនដ់តសប្បើប្បាេ់ខ្លឹមោរលនោរនសយាបាយ របូភាព្ 
េំស ខ វសីែអូ របេ់សោក្ េម រខសុ ីគណបក្សសនាោះ ក្អ៏ាចនឹខប្តូវចតក់ារោម្លូវចាបប់ានដែរ។ សែើមចម
លនការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់នោះ សដ្ឋយោរដតេសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន បានដថ្លខជាោធារណៈក្េុខ
ការប្បារព្ធខ្ួបស ើក្ទ៦ី៦ របេ់គណបក្សកានអ់ំណាចកា ព្ីលថ្ៃទី២៨ ដខ្មថុិ្នា សដ្ឋយសោក្បានស្វើការ
សចទប្បកានគ់ណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិថា គណបក្សសនោះក្ំពុ្ខដតព្ាយាមសចទប្បកានអ់តីតប្ព្ោះមហាក្សប្តថា 
ជាក្សប្តក្បតជ់ាត។ិ178 ខ្ណៈសព្ ដែ ប្ក្ុមគណបក្សប្បឆខំទាខំអេ់បានស្វើព្ហិការមនិចូ រមួេមយ័
ប្បជុ្ំរែាេភាជាត ិ េតីព្ីការស្វើវសិោ្នក្មម។ ការអនុមត័ស ើវសិោ្នក្មមចាបស់នោះ គបឺក្សកានអ់ណំាចបាន
ប្បជុ្ំអនុមត័សដ្ឋយឯក្បក្សានេំស ខប្តឹមដត ៦៥េំស ខលនេាជ្ិក្រែាេភាទាខំម ូ (សោក្នាយក្រែាម
្នដីមនិបានចូ រមួសទ)កា ព្លីថ្ៃទី១០ ដខ្ក្ក្េដ្ឋ ឆេ ២ំ០១៧។ 179  

ចាបវ់សិោ្នក្មមស ើក្ទីព្ីរសនោះ បានស្វើការហាមោត ់ មនិសអាយគណបក្សនសយាបាយស្វើការ
ទាក្ទ់ខជាមយួបុគគ ណាដែ ប្តូវបានសគកាតស់ទាេព្ីបទឧប្ក្ិែា េូមបដីតការសប្បើប្បាេ់េំស ខ របូភាព្ និខ
 ិខ្ិតោយ ័ក្េណអក្សររបេ់បុគគ សនាោះក្ស៏ដ្ឋយ។ ាប្ោ៤៤(២) បានដចខសទៀតថា វាជាការខុ្េចាប់
េប្ាបគ់ណបក្សនសយាបាយដែ សរៀបចំដ្នការ ឬអនុវតត “េក្មមភាព្ប្បឆខំនឹខ្ ប្បសយាជ្នរ៍បេ់ប្ព្ោះ
រាជាណាចប្ក្ក្មពុជា” ដែ ប្តូវបានភាគីពាក្ព់្ន័ាការសបាោះសឆេ ត និខអខគការេខគមេីុវ ិ វភិាគស ើញថា វាបាន
បខេបនូ់វភាព្មនិចាេ់ោេ់ប្ជ្ុ សព្ក្ សហើយអាចនឹខប្តវូបានបក្ប្ោយោមអំសព្ើចិតត និខការអនុវតតសដ្ឋយ
បំពាន។ ចំសពាោះសទាេបញ្ញតដិលនចាបស់នោះ បានដចខ ហាមោតព់្ីការស្វើេក្មមភាព្នសយាបាយ មនិសអាយចូ 
រមួប្បប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ តក្េុខរយៈសព្ ៥ឆេ  ំ សប្កាយសព្ គណបក្សប្តវូបានរោំយ។ ការស្វើ
វសិោ្នក្មមចាបស់នោះ គកឺ្េុខបំណខទបោ់េ តម់និសអាយានគណបក្សប្បឆខំ សទាោះបជីាក្េុខកា ៈសទេៈណា
ក្ស៏ដ្ឋយ គណបក្សប្បឆខំនខឹមនិអាចស្វើអវីែ ់គណបក្សកានអ់ំណាចបានដ្ឋចខ់ាត។  

ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិលែគូស្សខសទៀត បានេំដែខនូវការប្ព្ួយបារមាយា ខខាល ខំអំព្ចីរកិ្ ក្េណៈ
របេ់ចាបដ់ែ ប្តូវបានស្វើវសិោ្នក្មមសនោះ ខ្ណៈដែ ការស្វើវសិោ្នក្មមសនោះមនិបានប្បឹក្ាព្ិសប្ោោះ
សយាប ់ជាមយួភាគីពាក្ព់្ន័ធនានា ជាព្ិសេេគណបក្សនសយាបាយ។ ចាបស់នោះប្តូវសគសមើ ស ើញថា វាាន

                                                      

177 Meas, Sokchea and Erin Handley “Breaking: Assembly passes Party Law changes targeting Rainsy” Phnom 
Penh Post, 10 July 2017. 
178 Alex Willemyns and Dara Mech “As CPP marks 66th anniversary, Hun Sen takes opportunity to accuse CNRP” 
Phnom Penh Post, 29 June 2017.  Note that this occurred just days after the call for reform speech given by the 
PM which is mentioned below. 
179 Thai, Tha “Cambodia amendment effectively cuts ties Sam Rainsy ties to the CNRP” RFA, 10 July 2017. 
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ចរតិ្ទុយនឹខសោ ការណ៍ប្បជា្ិបសតយយសេរពី្ហុបក្ស ែូចានដចខក្េុខរែា្មមនុញ្ញក្េុខាប្ោ៣១។ វាាន
ភាព្មនិេីុេង្កវ ក្ោ់េ នឹខវឌ្ឍនភាព្ ដែ ទាមទារសអាយានការចូ រមួសដ្ឋយសព្ញស ញរបេ់ប្បជាព្ រែា
ដខ្មរ ែូចដែ ានដចខក្េុខាប្ោ៣៥ លនរែា្មមនុញ្ញ។ ចាបវ់សិោ្នក្មមសនោះ បានែក្េិទធិ និខសេរភីាព្លន
ការបសញ្ចញមតិរបេ់ប្បជាព្ រែាដខ្មរទាខំមូ  ដែ ប្តូវដតព្ប្ខឹខេមតថភាព្ សែើមបោីបំ្ទសដ្ឋយសេរ ីនិខសបើក្
ចំហចំសពាោះសបក្េជ្នដែ ព្ួក្សគបានសប្ជ្ើេសរ ើេ ែូចានដចខក្េុខាប្ោ៤១។ សៅទីបំ្ ុត វាបានរសំោភយា ខ
ចាេ់សៅស ើាប្ោ៤២ ដែ បានដចខអំព្ីេិទធិរបេ់ប្បជាព្ រែា សែើមបបីសខេើត រ/ឺនិខោបំ្ទគណបក្សនសយាបា
យ។ ចាប ់ វសិោ្នក្មមចាបេ់ដីព្ីគណបក្សនសយាបាយសនោះ ោមព្តិសៅវាបាន្លុោះបញ្ជច ខំព្ីភាព្បរាជ្យ័
របេ់រាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្េុខការបសំព្ញកាតព្វក្ិចចសប្កាមចាបអ់នដរជាតិ។ ការស្វើវសិោ្នក្មមចាប ់េដីព្ីគណបក្ស
នសយាបាយសនោះ អាចស្វើសៅបានប ុដនតប្តូវប្េបជាមយួាប្ោ១៩ លនក្តិកាេញ្ជញ អនតរជាតិ េដីព្ីេិទធពិ្ រែា 
និខេិទធិនសយាបាយក្េុខ ក្េខ្ណឌ ដែ ចបប់ខេំ ភាព្ចបំាចប់ ុសណាណ ោះ។ ប ុដនតោថ នភាព្របេ់ក្មពុជា មនិគួរជា
ការចតំប្មូវសអាយចាបដ់ចខតឹខរខឹដបបសនោះស ើយ ព្ីសប្ពាោះថា រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាមនិបានបង្កា ញសអាយ
ចាេ់ោេ់ថា អវីជាការគប្ាមក្ំដហខែ ់េនដិេុខ្ជាតិ េណាត បធ់ាេ បោ់ធារណៈ ស្វើសអាយប ោះពា ់្ៃន់្ ៃរ
ែ ់េិទធិព្ រែាែលទក្េុខប្បសទេ។ 

ោមរយៈការការតេ ូមតិយា ខេិវតោវ ញស ើេំសណើ ចាប ់ ដែ ប្តូវបានស្វើវសិោ្នក្មមសនោះ អខគការ
េខគមេីុវ ីយ ់ស ើញថា ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់នោះ នឹខនាសំអាយាន្ ប ោះពា ់យា ខ្ៃន់្ ៃរែ ់
សោ ការណ៍លនការចួ រមួែា៏នអតថនយ័លនភាគីពាក្ព់្ន័ធ តាល ភាព្ និខការចូ រមួោមដបបប្បជា្ិបសតយយ។ 
អខគការខុ្មដ្ហវ  និខអខគការជាលែគូេខគមេីុវ ិជាសប្ចើនសទៀត បានបង្កា ញទេសនៈសៅកានោ់ថ បន័ដែ 
ពាក្ព់្ន័ធរបេ់រដ្ឋា ភបិា ទាខំអេ់ ែូចជាោថ បន័នីតិបញ្ញតតិ និខេហគមនអ៍នតរជាតថិា ចាបវ់សិោ្នក្មមលន
ចាបេ់ដីព្គីណបក្សនសយាបាយថ្មីសនោះ គឺជាចាបប់សខេើតសអាយានការគំរាមក្ំដហខ្ៃន់្ ៃរែ ់ការវវិឌ្ឍនែ៍៏
ប្បសេើរលនប្បជា្ិបសតយយសៅក្មពុជា សហើយប្បព្ន័ធប្បជា្បិសតយយ សេរពី្ហុបក្សមយួ ប្តូវដតសក្ើតសចញព្ី
ជ្សប្មើេែព៏្ិតប្បាក្ែរបេ់ប្បជាជ្នក្មពុជា និខជាតណំាខែព៏្ិតប្បាក្ែរបេ់ព្ួក្សគ។ មា ខសទៀត រា ់
 ក្េខ្ណឌ  និខភាោដែ បានដចខក្េុខចាបស់នោះប្តូវបានអេក្វភិាគរក្ស ើញថា ានភាព្មនិចាេ់ោេ់ 
សហើយានភាព្អតដសនាមត័។ អខគការេខគមេីុវ ិបានក្តេំ់ោ ់ស ើញថា “អវីដែ គួរសអាយចបអ់ារមមណ៍ 
ចាបវ់សិោ្នក្មមចាបស់នោះបាន្ដ ់អំណាចទាខំប្េុខ សៅសអាយគណបក្សកានអ់ណំាច ដែ អាចសអាយ
គណបក្សសនោះស្វើអវីោមដតអំសព្ើចិតដ សហើយអាច្នយក្សហតុ្ អវីក្ប៏ាន សែើមបផី្លែ ក្ បសខេើតបញ្ជា ប្បឈម
ែ ់ប្បជា្ិបសតយយសៅក្មពុជា”។180  

                                                      

180 Savi, Khorn “Cambodia signs controversial amendment into law” RFA, 28 July 2017 
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១៣.១.២ ការប្ង្កេ បជា ក្េណៈប្ទខប់្ទាយ្ ំនខិសដ្ឋយានការសរៀបចចំាេ់ោេ់សៅស ើអខគការេខគមេីុ
វ ិ អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  នខិប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ ាយឯក្រាជ្យ 

េញ្ជញ ណលនការគរំាមក្ំដហខែ ់ែំសណើ រការប្បជា្ិបសតយយសៅក្េុខ សប្កាយការសបាោះសឆេ ត បានសក្ើត
ស ើខជាមយួនឹខការសបើក្ការសេុើបអសខេត និខគរំាមចតវ់ធិានការ្លូវចាប ់ ប្បឆខំអខគការោល សំមើ ការសបាោះសឆេ
ត។  សៅសែើមដខ្មថុិ្នា ក្េុខរយៈសព្  ១េបាដ ហ៍ បនាទ បព់្ីលថ្ៃសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់អេក្
នាពំាក្យប្ក្េួខមហាល្ទបានទទួ ោគ  ់សៅចំសពាោះមុខ្អេក្ោរព្ត័ា៌ន នខិោធារណជ្នថា ការគំរាមសចទ
ប្បកានអ់ខគការេខគមេីុវ ិ ភាា បជ់ាមយួគណបក្សប្បឆខំរបេ់ខ្លួន ដែ ប្តូវបានស្វើស ើខសៅសប្កាយការសបាោះ
សឆេ ត គឺជាការភានប់្ច ំដតប សុណាណ ោះ។ អេក្នាពំាក្យបានស ើក្ស ើខសទៀតថា សចតនារបេ់ប្ក្េួខ គឺសែើមបបីនាល ច
េខគមេីុវ ី “ខ្ាុ ំប្ោនដ់តចខន់ិយាយថា ប្ក្េួខមហាល្ទបានចបស់្ដើមសបើក្ការសេុើបអសខេត សដ្ឋយោរដតព្ួក្
សយើខចខគ់ំរាមែ ់អខគការទាខំសនាោះសអាយខាល ចដតប ុសណាណ ោះ។ សបើមនិស្វើដបបសនោះសទ ព្កួ្សគនឹខប្បប្ព្ឹតតបំពាន
ចាប”់។181 

សទាោះជាយា ខណា សៅសប្កាយសព្ ប្បកាេ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តជា្លូវការ និខការបែិសេ្របេ់
អខគការេខគមេីុវ ិ ស ើការវាយតំល ការសបាោះសឆេ ត នូវការសអាយនិយមនយ័សព្ញស ញលនការសបាោះសឆេ តសនោះ
ថាបានប្បប្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយសេរ ីប្តឹមប្តូវ និខយុតតិ្ម ៌សហើយព្ួក្សគប្តូវបានសចទប្បកានថ់ា ជាេប្តូវជាមយួរដ្ឋា
ភបិា ក្មពុជា។ េសមតចនាយក្រែាម្នដី ហ ុន ដេន បានដថ្លខជាោធារណៈ សដ្ឋយបានចតទុ់ក្ប្ក្មុអខគការ
េខគមេីុវ ីដែ ជាអេក្ោខំខ្លួនថា ជាអេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តឯក្រាជ្យ  េនដិភាព្ អហឹខា និខប្េប
ោមបញ្ញតដិលនចាបស់នាោះ គឺព្កួ្សគទាខំសនាោះក្ំពុ្ខដតខស្វើហួេតួនាទីរបេ់ខ្លួន សហើយក្ពុំ្ខដតជ្ំរញុសអាយាន
បែិវតដនព៍្ណ៌។ ោតប់ានដថ្លខសទៀតថា “បញ្ជា ខ្លោះព្ួក្សយើខប្តូវដតសដ្ឋោះប្ោយសអាយបានឆបប់ំ្ុត សហើយ
ចំសពាោះបនទបោ់ថ នការណ៍ជាអវ ី ដែ ហា នស្វើសអាយ ទធ្  លនការសបាោះសឆេ តសៅជា ែក្ក់្ក្រែូចសនោះ? សតើ
បនទបោ់ថ នការណ៍បានចុោះបញ្ា ីសៅប្ក្េួខមហាល្ទឬសទ? សតើព្ួក្សគានេិទធិបសខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍សទ ឬក្៏
បនទបោ់ថ នការណ៍បសខេើតស ើខសែើមបបីែិវតដនព៍្ណ៌សទ? ប្បេិនសបើអញ្ច ឹខដមន ប្ក្េួខមហាល្ទប្តូវដតចតវ់ធិាន
ការណ៍ជាបនាទ ន ់ សែើមបបី្បឆខំនឹខព្កួ្សគ សែើមបកុី្ំសអាយព្កួ្សគយក្ស េថា ការបសខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍ គឺ

                                                      

181 Savi, Khorn “Cambodia signs controversial amendment into law” RFA, 28 July 2017. 
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សែើមបេីសខេតការណ៍ការសបាោះសឆេ ត”។182 ចំដណក្ប្ក្េួខមហាល្ទវញិ បានសអាយែឹខថា ខ្លួននឹខសបើក្ការសេុើប
អសខេត និខស្វើការេិក្ាសៅស ើេខគមេីុវ ិនីមយួៗ។183

 

សៅមុនសព្ ដែ សោក្នាយក្រែាម្នតីបានប្ព្ានថា ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិខុ្េចាប ់ អខគការខុ្
មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិជាេាជ្ិក្ស្សខសទៀតដែ បានបសខេើត “បនទបោ់ថ នការណ៍ េប្ាបោ់ល ំ
សមើ ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧” បានសចញសេចក្តវីាយតលមលចុខសប្កាយរបេ់
ខ្លួនអំព្ែីំសណើ រការសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ សដ្ឋយចតទុ់ក្ថា ការសបាោះសឆេ តសនោះ ខ្វោះភាព្
សេរ ីនិខយុតតិ្ម ៌ ព្ីសប្ពាោះក្ខវោះប្បព្ន័ធតុោការឯក្រាជ្យ ការដ្ឋក្េ់ាព ្នសយាបាយ(ស ើបក្សប្បឆខំ) និខការ
បំភតិបភំយ័មក្ស ើប្ក្ុមេខគមេីុវ ិជាសែើម។184 ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិជាេាជ្ិក្លែគូ បាន
ក្តេ់ាគ  ់ស ើញថា បញ្ជា ជាសប្ចើនរមួានទាខំចាបេំ់ខាន់ៗ  ែូចជាការស្វើវសិោ្នក្មមចាបេ់តីព្ីគណបក្ស
នសយាបាយ ការចបឥ់េសរជ្នរបេ់គណបក្សប្បឆខំជាសប្ចើនដ្ឋក្ព់្នធនាោរជាសែើម។ ែូចោេ ្ខដែរ ហិរញ្ញ
វតថុគណបក្សនសយាបាយេប្ាបស់ប្បើប្បាេ់ចំណាយស ើយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ប្តូវបានរក្ស ើញថា
ខ្វោះតាល ភាព្ នខិមនិានបទបញ្ញតតិដចខសៅក្េុខចាបេ់ដីព្កីារសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់ សហើយចំដណក្ឯការសប្បើ
ប្បាេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ ក្ម៏និានភាព្សេមើោេ ្ខដែរ។185 ខុ្មដ្ហវ បាន្ត ់អនុោេនច៍ំនួនប្បាបំីេប្ាប់
ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេោខំតំណាខរា្េតឆេ ២ំ០១៨ ខាខមុខ្ សហើយអនុោេនច៍នំួន០៣ ចណុំចក្េុខចំសណាម 
៨ចណុំចានរមួាន ការ ុបបំបាតក់្េុខបទបញ្ញតដិមយួចំនួន សៅក្េុខចាបេ់ដីព្ីការសបាោះសឆេ ត និខចាប់
វសិោ្នក្មមចាប ់ ចាបេ់ដីព្ីគណបក្សនសយាបាយដែ ក្ំពុ្ខានភាព្ចប្មូខចប្ាេោេ  ការសេេើេំុសអាយ
ានការសដ្ឋោះដ ខអេក្សទាេនសយាបាយ (អេក្សទាេមនេិការ) និខអេក្ការពារេិទធិមនុេស និខទាមទារសអាយ 
ក្ខក្ោំំខប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  និខម្នដីតុោការប្តូវរក្ាអព្ាប្ក្ឹតយ។186  

ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ីដែ ជាអតីតជាេាជ្ិក្បនទបោ់ថ នការណ៍ គឺជាអខគការសប្ៅរដ្ឋា
ភបិា ដែ ានប្បវតដិប្បតិបតតិការយូរអដខវខ បានរមួចំដណក្ការជ្ួយ េខគមក្មពុជា និខោធារណជ្ន ប្ព្ម
ទាខំបានេហការោេ ប្បក្បសដ្ឋយភាព្សជាគជ្យ័ជាមយួោថ បន័រាជ្រដ្ឋា ភបិា ស្សខៗ ានែូចជា ោថ បន័ គ.
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https://www.comfrel.org/eng/index.php?view=article&catid=188%3Aother&id=821%3Astatement-overall-and-ultimate-assessment-on-commune-council-election-for-the-4th-mandate-restrictions-on-political-freedom-and-limits-to-fairness-but-improved-election-management-&format=pdf&option=com_content
https://www.comfrel.org/eng/index.php?view=article&catid=188%3Aother&id=821%3Astatement-overall-and-ultimate-assessment-on-commune-council-election-for-the-4th-mandate-restrictions-on-political-freedom-and-limits-to-fairness-but-improved-election-management-&format=pdf&option=com_content
https://www.comfrel.org/eng/index.php?view=article&catid=188%3Aother&id=821%3Astatement-overall-and-ultimate-assessment-on-commune-council-election-for-the-4th-mandate-restrictions-on-political-freedom-and-limits-to-fairness-but-improved-election-management-&format=pdf&option=com_content
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ជ្.ប. ដែ ក្េុខបណំខជ្ួយ ព្ប្ខឹខ និខក្ំដណទប្មខស់អាយប្បសេើរស ើខនូវប្បព្ន័ធសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត ោខំព្ីឆេ ំ
២០១៣ ែ ់ឆេ ២ំ០១៧។ ដ្ែក្ស ើមូ សហតុសចទប្បកានស់នោះ  គឺសែើមបបីង្កា ញជាោធារណៈ ឬេហគមន៍
អនតរជាតឱិ្យស ើញថា អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា ទាខំសនោះ ក្ំពុ្ខដតព្ាយាមស្វើបែិវតដព្ណ៌ សដ្ឋយោរព្ួក្សគបាន
ស្វើសអាយានបរកិាេ “ ែក្ក់្ក្រ” ចំសពាោះ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត។187 សដ្ឋយោរដតការរោិះគនរ់បេ់អខគការ
សប្ៅរដ្ឋា ភបិា  មុនការសបាោះសឆេ ត នខិសប្កាយការសបាោះសឆេ តសនោះសហើយ សទើបសោក្នាយក្រែាម្នដីបានចតទុ់ក្
ទសខវើររបេ់អខគការេខគមេីុវ ិទាខំសនោះ ានដ្នការេំង្កតដ់ែ ានការជ្ួយ េប្មួ សដ្ឋយបរសទេ្ដួ 
រ ំរដ្ឋា ភបិា  សហើយសោក្បានសចទប្បកានស់ទៀតថា អខគការេខគមេីុវ ិទាខំសនោះបានសអាយនិយមនយ័ព្ី
ពាក្យថា សេរភីាព្របេ់ព្ួក្សគ ែូចជា្ដ ់ឱ្កាេសអាយព្កួ្សគេាល បស់ោក្នាយរែាម្នដីផ្លទ  ់អីចឹខ។ សហើយ
សប្កាយមក្សទៀត ោតប់ានគំរាមចបខ់្លួនែ ់ជ្នបរសទេណាដែ េខសយ័ថាជា ចរក្ិចច។188 ោតប់ាន
ស ើក្ស ើខថា “គណបក្សនសយាបាយមយួ និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា មយួសនាោះបាននយិាយថា ការសបាោះសឆេ ត 
មនិសេរ ី និខយុតតិ្ម ៌ខ្ាុ ំថាសេរ ីេប្ាបព់្ួក្វា គឺសេរ ីទា ់ដតព្ួក្សគវាចូ សៅេំោបែ់ ់ក្េុខ្ទោះនាយក្រែា
ម្នតី អានេុខបានវាសេរ”ី។ ោតប់ានប្ព្ានដែរថា ោថ នភាព្នសយាបាយដបបសនោះ គងឺ្កយប្េួ នឹខធាល ក្ចូ់ 
េ្ង្កគ មេីុវ ិវញិណាេ់ សហើយោតប់ាននយិាយប្បាបជ់ា ោធារណជ្នថា េ្ង្កគ មអាចសៅរចួ សបើសទាោះបីជា
គណបក្សប្បឆខំោម នអាវុ្  ឬទាហានក្ស៏ដ្ឋយ ដតពាក្យេមដរីបេ់ព្ួក្សគអាចស្វើសអាយ្ទុោះេ្ង្កគ មបាន។189 
សដ្ឋយេំសៅស ើសោក្ឯក្អគគរែាទូតអឺរ  បុប្បចសំៅក្មពុជា សោក្ George Edgar សោក្នាយក្រែាម្នដី ហ ុន 
ដេន បាននិយាយថា “ឯក្ឧតដម George Edgar ឯក្ឧតតម នខិមនុេសរបេ់ឯក្ឧតតម បាន្ដ ់មូ និ្ ិ
សែើមបបីសខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍។ បនទបោ់ថ នការណ៍សនោះ គមឺនិខុ្េោេ ជាមយួមូ ដ្ឋា នបញ្ជា ការសយាធាសនាោះ
សទ។ សតើសហតុអវីបានជាបនទបោ់ថ នការណ៍ ប្តូវបានបសខេើតជាស ើក្ែំបូខក្េុខប្បសទេក្មពុជាសៅវញិ? រែាម្នដី
ប្ក្េួខមហាល្ទរបេ់ខ្ាុ ំនឹខមនិអនុញ្ជញ តសអាយានវតដានសទៀតសទ។”190 អេក្េប្មបេប្មួ របេ់អខគការខុ្ម
ដ្ហវ ដែ ជាអេក្េសខេតការណ៍ោល សំមើ ការសបាោះសឆេ ត បានព្ាយាមព្នយ ់ែ ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយនានា 

                                                      

187 Hul, Reaksmey “Hun Sen uses CPP anniversary to attack election monitors” VOA, 3 July 2017. 
188 Touch, Sokha and Ananth Baliga “Hun Sen slams watchdog for saying commune elections ‘not completely 
free, fair’” Phnom Penh Post, 27 June 2017. 
189 Without showing any connection, he linked CSOs the false news facebook post of an individual that claimed 
he had died in a plane crash.  PM Hun Sen stated, “They come out and wish me dead. Is this still freedom of 
expression?” 
190 Yang, Chandara “Hun Sen threatens to shut down Cambodia Daily amid tax allegations” RFA, 22 August 
2017. 
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សែើមបធីានាថា សចតនារបេ់ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិដែ បសខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍សប្ៅ្លូវការសនោះ គឺានភាព្
ប្េបចាប ់នខិេនដិភាព្។   

សៅប្តឹមេបាដ ហ៍ទី១លន ដខ្ក្ក្េដ្ឋ ប្ក្េួខមហាល្ទបានបញ្ចបក់ារសេុើបអសខេតរបេ់ខ្លួនសៅស ើបនទប់
ោថ នការណ៍។ សេចក្ដីេសប្មចរបេ់ប្ក្េួខមហាល្ទស ើការសបើក្ការសេុើបអសខេតសនោះ បានបញ្ជា ក្យ់ា ខចាេ់
សៅែ ់អខគការេខគមេីុវ ិថា ចាបេ់ដីព្ីការប្គបប់្គខេាគម និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  នឹខប្តូវយក្មក្
អនុវតតយា ខតឹខរខឹ សហើយរោំយសច នូវអខគការណាដែ សប្ចើនានទេសនៈ ឬជ្ំហរ្ទុយព្ីរដ្ឋា ភបិា
 ។  បរយិាកាេនសយាបាយមុនការសបាោះសឆេ ត ក្ទ៏ទួ បានការចបអ់ារមមណ៍ និខរោិះគនព់្ីអខគការេហប្បជា
តិ ប្បសទេ ឬភាគីាច េ់ជ្ំនយួ ប្បសទេដែ រកី្ចំសរ ើនដ្េក្ប្បជា្ិបសតយយ នខិអខគការអនតរជាតិ្ំៗ្ខដែរ។ 
សបើសទាោះបីជាេខគមេីុវ ីមនិានទំនាក្ទ់នំខ្ារភាា បអ់វជីាមយួគណបក្សនសយាបាយមយួចំនួនក្ស៏ដ្ឋយ ក្៏
ប្ក្េួខមហាល្ទសៅដតចតទុ់ក្ថា ការរោិះគនរ់បេ់េខគមេីុវ ិសនោះគឺ មនិប្តឹមប្តូវ ានភាព្ ំសអៀខ សហើយ
បានរសំោភសៅស ើាប្ោ២៤ ដែ ដចខថា “េខគមេីុវ ិប្តូវានភាព្អព្ាប្ក្ឹតយចំសពាោះប្គបគ់ណបក្ស
នសយាបាយទាខំអេ់”។  ប្ក្េួខមហាល្ទបានស ើក្ស ើខសទៀតថា ការវាយតលមលរបេ់ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិ
សនោះគឺ “ោម នតលមលគតិយុតដ ិ និខមនិ្លុោះបញ្ជច ំខព្ីភាព្អព្ាប្ក្ឹតយស ើយ”។ អេក្នាពំាក្យប្ក្េួខមហាល្ទបាន
បញ្ជា ក្ថ់ា ការរក្ស ើញរបេ់អខគការេខគមេីុវ ិ គវឺាប្េសែៀខោេ ខាល ខំសព្ក្ជាមយួនឹខអវីដែ គណបក្ស
ប្បឆខំបានរក្ស ើញ ែូសចេោះាននយ័ថា ព្ួក្សគបានេហការជាមយួោេ ស្វើសរឿខសនោះ។191 សបើសទាោះបីជាេខគមេីុ
វ ិបានស ើក្ស ើខអំព្ីចណុំចវជិ្ាានដែ ប្បសេើរស ើខជាខមុន ប ុដនតការរតឹបនដខឹសេរភីាព្ែ ់គណបក្ស
នសយាបាយ គឺានរបូភាព្្ៃន់្ ៃរ។ ប្ក្េួខមហាល្ទបានស ើក្ទ ាីក្រណ៍ថា បនទបោ់ថ នការណ៍បានរសំោភ
បំពានចាប ់ សដ្ឋយោរបនទបោ់ថ នការណ៍សនោះមនិបានចុោះស ម្ ោះសៅប្ក្េួខមហាល្ទស ើយ។192 ចំសពាោះបនទប់
ោថ នការណ៍សនោះដែរ ប្ក្េួខមហាល្ទបានសចញសេចក្ដីបង្កគ បថ់ា នឹខអនុវតដចាបេ់ដីការប្គបប់្គខេាគម និខ
អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  សហើយបានប្ព្ានសអាយអខគការេខគមេីុវ ិទាខំអេ់ដ្ឋក្ឯ់ក្ោរោមការទាមទារ
ដែ ានដចខក្េុខាប្ោ១០ ដែ ទាមទារសអាយបញ្ាូ នរបាយការណ៍គណសនយយហិរញ្ញ វតថុសៅ្នាោរ  ក្េ
នដិក្ៈេាេភាព្ថាេ ក្ែ់ឹក្នា ំ ទីោខំរបេ់អខគការ និខព្ត័ា៌នេដីអំព្ីជ្នំួយនានាយា ខយូរ៣០លថ្ៃ មក្ប្ក្េួខ
មហាល្ទ។ 

                                                      

191 Ben, Sokhean and Ben Paviour “NGOs warned to comply with law or face action” Cambodia Daily, 6 July 
2017. 

192 Khy, Sovuthy “Ministry declines to meet with poll watchdogs” Khmer Times, 22 August 2017. 
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ខុ្មដ្ហវ  និខនិចហវកិ្ ប្ព្មទាខំលែគូស្សខសទៀត បានប្បាបព់្ីេក្មមភាព្របេ់ខ្លួនសៅកានប់្បព្ន័ធ
្សព្វ្ាយ និខភាគីដែ ពាក្ព់្ន័ធេំខាន់ៗ ថា េក្មមភាព្របេ់ខ្លួនជាេក្មមភាព្អហឹខា ប្េបោមចាប ់នខិ
មនិពាក្ព់្ន័ធនឹខគណបក្សនសយាបាយណាមយួស ើយ។ ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិបានេខេត់្ ៃនថ់ា ព្ួក្សគមនិ
ានភាព្ សមែៀខខាខនសយាបាយស ើយ សហើយរា ់េក្មមភាព្របេ់ព្ួក្សគ គឺស្វើប្តឹមប្តូវោមនិយាមអនដរជាតិ
េដីព្ីការអនុវតដនក៍ារសបាោះសឆេ ត ោមដបប ទធិប្បជា្ិបសតយយលនប្បសទេែលទសទៀត។193 សៅក្េុខសេចក្ដីដថ្លខ
ការណ៍រមួរបេ់េខគមេីុវ ិបានសអាយែឹខថា បនទបោ់ថ នការណ៍មនិដមនជាអខគការ្លូវការសនាោះសទ ដតបនទប់
ោថ នការណ៍ប្តូវបសខេើតស ើខសដ្ឋយានការចូ រមួេម័ប្គចតិដព្ី អខគការេខគមេីុវ ិប្បដហ ៤០អខគការ 
េាគម  សែើមបេីសប្មចនូវសោ បំណខ៣ េំខាន់ៗ គ៖ឺ ទី១ ព្ប្ខខឹ ទធភាព្ និខដេវខរក្សក្ៀខគរមូ និ្ ិ
និខេាា រៈ និខ្នធាន សែើមបោីបំ្ទែ ់េក្មមភាព្សបេក្មមដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ ត 
ទី២ ដចក្រដំ ក្ព្ត័ា៌ន េដីព្ីោថ នភាព្លនការសបាោះសឆេ ត និខទី៣ ស្វើការវាយតលមល ប្ព្មទាខំស្វើការស្ទៀខផ្លទ ត់
 ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត សអាយប្េបោមសោ ការណ៍ជាតិ និខអនតរជាតិដែ បានក្ំណត ់ ប្ព្មទាខំប្េប
ោមបទដ្ឋា នអនដរជាតិដែ ក្ពុំ្ខអនុវតត។194  

អេក្វភិាគឯក្រាជ្យ និខអខគការេខគមេីុវ ីជាសប្ចើនបានេដមដខនូវការប្ព្ួយបារមា អំព្ីការអនុវតដន៍
ចាបេ់ដីព្ីការប្គបប់្គខេាគម និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  សដ្ឋយោរដតចាបស់នោះបានរតឹបនដឹខការចូ រមួ
របេ់េខគមេីុវ ិ និខការហាមោតម់និសអាយានការប្បមូ ្ដុ ំ។195  េខគមេីុវ ិ ដែ បានេហការោេ
សែើមបបីក្ប្ោយ នខិព្នយ ់សោ បំណខរបេ់ព្កួ្សគែ ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយនានាថា ការង្កររបេ់ព្ួសគ គឺ
ប្េបោមនិយាមដែ សគនយិមសប្បើប្បាេ់ដបបអនដរជាត ិ េប្ាបក់ារអសខេតការសបាោះសឆេ ត ប្ព្មទាខំប្តឹមប្តូវ
ោមដបបេិទធិមនុេស និខចាបអ់នដរជាតិ ដែ ជាមូ ដ្ឋា នលនការេសខេតការណ៍ និខការេហការរបេ់អខគការ
េខគមេីុវ ិ។ េិទធិទាខំសនោះ រមួបញ្ចូ  ទាខំេិទធិព្ រែា និខេិទធិរបេ់ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិ ចូ រមួក្េុខ
ែំសណើ រការេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត និខវាយតលមលែំសណើ រលនការសបាោះសឆេ ត។  

សៅក្េុខេបាដ ហ៍ទី៣ កា ព្ីដខ្ក្ក្េដ្ឋ ខុ្មដ្ហវ  និខនចិហវិក្ បានដ្ឋក្ ិ់ខ្តិមយួចាបដ់ែ ានចុោះ
ហតថស ខាសដ្ឋយេខគមេីុវ ិ ដែ ជាអតតីេាជ្ិក្បសខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍ចនំនួ២៤អខគការបានសេើេេំុ

                                                      

193 Handley, Erin “Election monitors get warning over law on neutrality” Phnom Penh Post, 5 July 2017 

194 See: 
https://www.comfrel.org/eng/index.php?view=article&catid=188%3Aother&id=822%3Aannouncement-
situation-room-for-the-2017-election-purposes-and-activities&format=pdf&option=com_content 

195 Baliga Ananth, and Chheng Niem “NGOs parse LANGO warning” Phnom Penh Post, 7 July 2017. 

https://www.comfrel.org/eng/index.php?view=article&catid=188%3Aother&id=822%3Aannouncement-situation-room-for-the-2017-election-purposes-and-activities&format=pdf&option=com_content
https://www.comfrel.org/eng/index.php?view=article&catid=188%3Aother&id=822%3Aannouncement-situation-room-for-the-2017-election-purposes-and-activities&format=pdf&option=com_content
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សអាយានជ្ំនួបជាមយួប្ក្េួខមហាល្ទសែើមបសី្វើការព្ិភាក្ាការង្ករអំព្ីបញ្ជា ដែ ប្ក្េួខមហាល្ទ បានហាម
ោតម់និសអាយបនទបោ់ថ នការណ៍ ស្វើការប្បមូ ្តុ ំោេ េសខេត និខេក្មមភាព្ែលទសទៀតសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ំ
២០១៨។ ោមរយៈប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយ ស្ហវេញូវ (Fresh News) ដែ  សមែៀខសៅរក្រដ្ឋា ភបិា បានចុោះ
្ាយថា អេក្នាពំាក្យប្ក្េួខមហាល្ទបានប្បាបស់អាយែខឹថា រែាម្នដីប្ក្េួខមហាល្ទបានយ ់ប្ព្មជ្ួបជាមយួ
អេក្តំណាខប្ក្ុមេខគមេីុវ ិ។196  សទាោះបីជាដបបសនោះក្ដី សៅសែើមដខ្េីហា ប្ក្េួខមហាល្ទបានប្បាបប់្បព្ន័ធ
្សព្វ្ាយសនោះថា ព្ួក្ោត ់ (ម្នដីលនប្ក្េួខមហាល្ទ) រវ ់ណាេ់មនិអាចជ្ួបជាមយួអេក្តំណាខេខគមេីុវ ិ
ដែ បានបសខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍បានស ើយ។197 ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិដែ ជាអខគការលែគូ
បានប្បាបស់ៅកានភ់ាគីដែ ពាក្ព់្ន័ធេំខាន់ៗ ថា ព្កួ្សគនខឹសោរព្ោមការេសប្មចរបេ់ប្ក្េួខមហាល្ទ។198  

ក្រណីបង្កា ញអពំ្ីការរសំោភសៅស ើចាប ់ េដីព្ីការប្គបប់្គខេាគម នខិអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  
សដ្ឋយោរចាបស់នោះបានដចខអំព្ីភាព្ប្េបចាបល់នការបសញ្ចញមតិ របេ់អខគការេខគមេីុវ ិ សដ្ឋយព្ួក្សគ
អាចស្វើការវាយតលមល នខិការព្នយ ់អំព្ីការប្ព្ួយបារមាស ើោថ នភាព្នសយាបាយ ប ុដនតជាអកុ្េ ព្ួក្សគប្តូវ
បានអាជាា ្ររតឹបនដឹខ។ អខគការេិទធិមនុេសក្េុខតំបនប់ានស ើក្ស ើខជ្ំទាេ់នឹខរដ្ឋា ភបិា  សហើយបានរោិះគន់
ថា រដ្ឋា ភបិា បានព្ាយាមបំផ្លល ញ ឬស្វើសអាយប ោះពា ់ែ ់េខគមេីុវ ិ សដ្ឋយអខគការមយួសនោះបានព្នយ ់
ថា េខគមេីុវ ិអាចជ្ួយ សអាយរែាមយួ ានការ ូតោេ់រកី្ចំសរ ើន នខិានភាព្រខឹាដំែ វាជាបណំខ
ប្បាថាេ របេ់រែាសនាោះ សែើមបសីអាយភាព្ចប្មុខចសប្មើន (វបិ ុភាព្) សដ្ឋយដ្ែក្សៅស ើនីតិរែា និខអភបិា ក្ចិច
ដែ ានគណសនយយភាព្ប្តមឹប្តូវ។199 ព្ួក្សគបានេនេិដ្ឋា នថា បទបញ្ជា ដែ សចញសដ្ឋយប្ក្េួខមហាល្ទ
សដ្ឋយសអាយប្ក្ុមេខគមេីុវ ិឈបប់សខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍ “ោមព្ិតចាបេ់ដីព្ីការប្គបប់្គខេាគម នខិ
អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា សនោះ បានកាល យឧបក្រណ៍ែប៏្េបចាបេ់ប្ាបយុ់ទធនាការបេ់រដ្ឋា ភបិា  សែើមបទីប់
ោេ តម់និសអាយប្ក្ុមេខគមេីុវ ិហា នស្វើការរោិះគន ់និខស្វើេក្មមភាព្ស្សខៗ ក្េុខការសបាោះសឆេ តខាខមុខ្ឆប់ៗ  
ដតប ុសណាណ ោះ“។200 សៅក្េុខការវាយតលមលព្ី ទធលនការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តក់ា ព្ីឆេ ំ
២០១៧ បណាដ ញេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ី និខយុតដិ្មស៌ៅអាេីុអាសគេយប៍ានក្តេ់ាគ  ់ស ើញថា 
ការសបើក្ការសេុើបអសខេត និខការដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មមរបេ់ប្ក្េួខមហាល្ទមក្ស ើអខគការេខគមេីុវ ិ គឺជាឧបេគគ
ែ ់េក្មមភាព្ប្េបចាបរ់បេ់េខគមេីុវ ិ េក្មមភាព្ក្េុខក្ចិចការោល សំមើ ព្ែីំសណើ រការលនការសបាោះសឆេ

                                                      

196 Ben, Sokhean “Situation Room seeks meeting with minister” Cambodia Daily, 21 July 2017. 
197 Khy, Sovuthy “Ministry declines to meet with poll watchdogs” Khmer Times, 22 August 2017. 
198 Khuon, Narim “Election watchdog group banned” Khmer Times, 25 July 2017. 
199 See the comments by Amnesty International and Human Rights Watch.  Ben, Sokhean and Ben Paviour 
“NGOs warned to comply with law or face action” Cambodia Daily, 6 July 2017. 
200 “Cambodia: Revoke ban on election monitors” Human Rights Watch, 9 July 2017. 
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ត។201 ក្េុខសព្ ែំណា ោេ សនោះដែរ ប្ក្ុមអខគការេខគមេីុវ ិក្ប៏ានេខេត់្ ៃន ់ អំព្កី្ិចចេហប្បតិបតដិការ និខ
ការចូ រមួបសខេើតសោ នសយាបាយជាមយួរដ្ឋា ភបិា  ដែ ជាអេក្បសខេើតសោ នសយាបាយជាតិ្ខដែរ។ អខគ
ការេខគមេីុវ ិបានបញ្ជា ក្ប់្បាបប់្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ នខិភាគីដែ ពាក្ព់្ន័ធែលទសទៀតថា ព្ួក្សគនខឹស្វើោម
ែំសណើ រនីមយួៗ សហើយនឹខសរៀបចំឯក្ោរ និខរបាយការណ៍ទាខំអេ់សែើមបដី្ឋក្ជូ់្នប្ក្េួខមហាល្ទ សែើមបសីអា
យប្េបោមបទបញ្ញតដិលនចាបន់ានាដែ ប្ក្េួខតប្មូវ។202    

ការរតឹបនដឹខព្ីការជ្ួបជុ្ំសៅោមទីោធារណៈ និខការដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មមស ើអខគការេខគមេីុវ ិ និខការ
បិទទាវ រវទិាោថ នជាតិប្បជា្បិសតយយ(NDI)។ ការយិា ័យវទិាោថ នប្បជា្ិបសតយយបានបិទទាវ រដែ វទិា
ោថ នមយួសនោះបានែំសណើ រអេ់រយៈសព្ ២៥ឆេ មំក្សហើយ បនាទ បព់្ីវទិាោថ នមយួសនោះប្តូវបានសចទប្បកានថ់ា
បាន្ដ ់យុទធោ្េដសៅសអាយគណបក្សប្បឆខំសែើមបី្ ដួ រ ំំគណបក្សកានអ់ំណាច។203 សៅក្េុខលថ្ៃទី២៣ 
ដខ្េីហា ឆេ ២ំ០១៧ ប្ក្េួខក្ិចចការបរសទេ និខេហប្បតិបតដិការអនដរជាតិ បានបញ្ជា សអាយបិទវទិាោថ ន 
NDI សហើយបុគគ ិក្បរសទេទាខំអេ់ប្តូវចក្សចញព្ីក្មពុជាក្េុខរយៈសព្ ៧លថ្ៃ។    

សេចក្ដីដថ្លខការណ៍របេ់ប្ក្េួខបានអោះអាខថា NDI ប្តូវបានរដ្ឋា ភបិា បញ្ជា សអាយចក្សចញព្ី
ប្បសទេសហើយ សដ្ឋយោរដតមនិបានចុោះបញ្ា ីជាមយួប្ក្េួខការបរសទេ។ ការចុោះបញ្ា ីអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា 
ទាខំអេ់ គឺស្វើោមការទាមទារចាប ់េដីការប្គបប់្គខេាគម និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  ដែ ប្តូវបានអនុម័
តសៅឆេ ២ំ០១៥ ចំដណក្ឯ NDI បានដ្ឋក្េំ់ណំុដបបបទរបេ់ខ្លួនកា ព្ីលថ្ៃទ២ី១ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៦។ 
រាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាបានស ើក្ស ើខថា “សដ្ឋយប្ក្េួខមនិទានប់ានេសប្មចសៅស ើទប្មខដ់បបបទរបេ់ NDI 
ថាសអាយបនដេក្មមភាព្ ឬមនិសអាយបនដេក្មមភាព្សៅស ើយ្ខ ប្ោបដ់ត NDI បានបនដអនុវតដេក្មមភាព្
របេ់ខ្លួនសដ្ឋយមនិខាល ចរអារអវីសោោះ។204  NDI ប្តូវបានសចទប្បកានស់ដ្ឋយរសំោភបពំានស ើាប្ោ៣៤ លន
ចាបេ់ដីព្កីារប្គបប់្គខេាគម និខអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា  ដែ បានដចខថា អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា អាចប្តូវ
បានបិទទាវ រ ប្បេិនសបើមនិបានចុោះបញ្ា ី ឬទទួ បានអនុេារណៈសយាគយ ់សទសនាោះ។ សហើយប្ក្េួខបានស្វើ
ការអោះអាខសទៀតថា NDI បានរសំោភបំពានចាបព់្នធដ្ឋរ សដ្ឋយោរមនិបានចុោះបញ្ា ីលនការជ្ួ បុគគ ិក្ក្េុខរ
យៈសព្ ១៥លថ្ៃយា ខយូរ សដ្ឋយគិតចបព់្ីសព្ ចបស់្ដើមប្បតិបតដិការរបេ់ខ្លួន។205  

                                                      

201 Khy, Sovuthy “Ministry declines to meet with poll watchdogs” Khmer Times, 22 August 2017. 
202 Khuon, Narim “NGOs to meet deadline” Khmer Times, 22 August 2017. 
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205 Cambodia orders U.S.-backed National Democratic Institute to leave country” Xinhua, 23 August 2017. 
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ោមការេសខេតបានសអាយែខឹថា NDI បានស្វើប្បតិបតដកិារសដ្ឋយានគណសនយយភាព្ និខានតាល
ភាព្ សហើយមនិ ំសអៀខ។ ការអសខេតសនោះ បង្កា ញសអាយស ើញកានដ់តចាេ់ដថ្មសទៀតគឺ សៅក្េុខសេចក្ដីដថ្លខ
ការណ៍របេ់ប្បធាន NDI សៅក្មពុជាថា ក្េុខអំ ុខសព្ ជាសប្ចើនដខ្មក្សនោះ ានដខ្មក្រា កុ្មាៈ មនីា និខដខ្សម
ោ ឆេ ២ំ០១៧ NDI បាន្ដ ់វគគបណដុ ោះបណាដ  ែ ់គណបក្សប្បជាជ្ន គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ និខគណ
បក្ស ០៣ស្សខសទៀត អំព្ីប្បធានបទ «ការព្ប្ខឹខេមតថភាព្ របេ់គណបក្ស»។206 សៅក្េុខវគគបណដុ ោះបណាដ  
សនោះ NDI បាន្ដ ់ឱ្កាេសអាយគណបក្សទាខំអេ់ ប្បាបព់្ីបញ្ជា ដែ ព្ួក្សគបានជ្ួបប្បទោះ សហើយប្តូវការ
ែំសណាោះប្ោយព្កីារចូ រមួវគគបណដុ ោះបណាដ  សនោះ។ ព្ួក្សយើខអាចប្បាបអ់េក្ (ប្ក្េួខមហាល្ទ)អំព្ីគណបក្ស
ទាខំអេ់យា ខ ំអិត ដែ បានចូ រមួវគគបណដុ ោះបណាដ  ។ NDI ជាអខគការមនិចណុំោះសអាយគណបក្សណា
មយួស ើយ។ ក្ិចចការរបេ់ NDI គឺសផ្លដ តស ើការព្ប្ខឹខែសំណើ រ ទធិប្បជា្ិបសតយយ ដែ ជាអតថប្បសយាជ្ន៍
េប្ាបស់បក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខអេក្សបាោះសឆេ តដតប ុសណាណ ោះ។207

 

ស ើេព្ីសនោះសទៀត សប្ៅព្ីបាន្ដ ់ការបណដុ ោះបណាដ  ែ ់គណបក្សប្បឆខំនានា កា ព្ីឆេ ២ំ០១៧ 
NDI បានរមួការង្ករជាមយួគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា សែើមបោីបំ្ទសអាយទទួ បានការបំពាក្ប់ំប នេមតថភាព្ 
និខការក្ោខេមតថភាព្របេ់គណបក្សទាក្ទ់ខនឹខទំនាក្ទ់ំនខខាខសប្ៅយុទធោ្េដលនការេសខេតការសបាោះ
សឆេ ត និខការចុោះស ម្ ោះរបេ់អេក្សបាោះសឆេ ត។208

 

សេចក្ដីដថ្លខការណ៍របេ់ោថ នទូតេហរែាអាសមរកិ្បានសអាយែឹខថា NDI បានចុោះអនុេារណៈ
សយាគយ ់ប្េបចាបជ់ាមយួគណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត និខធាល បា់នប្បវតដិេហការជាមយួ
ជាមយួ គ.ជ្.ប នខិប្ក្េួខមហាល្ទប្បក្បសដ្ឋយភាព្សជាគជ្យ័ សហើយចំសពាោះសោ បណំខរបេ់ NDI ប្តូវ
បានក្ំណតស់ែើមបជី្ួយ ធានាគណសនយយភាព្របេ់រដ្ឋា ភបិា  និខែំសណើ រការលនការចូ រមួក្េុខរបបប្បជា្បិសត
យយប្បក្បសដ្ឋយអតថនយ័សព្ញស ញ។209 NDI ប្គបប់្គខគសប្ាខ៤ឆេ  ំ ដែ ប្តូវចំណាយអេ់ទឹក្ប្បាក្ច់នំួន
៨.៥ោនែុោល រ គសប្ាខ៤ឆេ គំឺ ក្ំដណទប្មខ ់ទធិប្បជា្ិបសតយយសៅក្មពុជា ដែ ានសោ បំណខោបំ្ទ
ែ ់ការប្បក្ួតប្បដជ្ខដ្េក្នសយាបាយ នខិជ្ួយ ព្ប្ខខឹគណសនយយភាព្របេ់រដ្ឋា ភបិា សអាយានភាព្ប្បសេើរ
ស ើខ។ សៅស ើសគហទំព្រ័របេ់អខគការ NDI បានសអាយែខឹថា “គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា សៅដតបនដប្គបប់្គខ
អំណាចអេ់រយៈសព្ ជាខ៣០ឆេ  ំ សដ្ឋយសមែឹក្នាែំដែ ៗ”។ ប្បជាព្ រែាប្តូវបានក្ំរតិ រារាខំ មនិសអាយ
ចូ រមួជាមយួេក្មមភាព្ម្នដីគណបក្សប្បឆខំដែ ជាបស់ឆេ ត សហើយការបាតប់ខទ់នុំក្ចិតដរវាខេខគមេីុវ ិ 

                                                      

206 NDI replies but fails to answer questions”, Khmer Times, 22 August 2017. 
207 “NDI replies but fails to answer questions”, Khmer Times, 22 August 2017. 
208 Khuon, Narim “US poll body told: Get out” Khmer Times, 24 August 2017. 
209 Khuon, Narim “US poll body told: Get out” Khmer Times, 24 August 2017. 
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និខរដ្ឋា ភបិា  គឺជាឧបេគគរារាខំមនិសអាយានការចូ រមួោមដបបប្បជា្បិសតយយ។210 ក្េុខការស្លើយតបសៅ
នឹខក្ខវ ់របេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ដែ ប្ព្ួយបារមាអពំ្ី្ ប ោះពា ់ សៅស ើការសបាោះសឆេ តដែ ានភាព្
យុតដិ្មស៌នាោះ សហើយបានស្វើសអាយោធារណជ្នានទនុំក្ចិតដតចិណាេ់ ក្េុខែំសណើ រការលនការសបាោះសឆេ ត។ 
អេក្នាពំាក្យលនគណបក្សកានអ់ំណាចបានប្ចនសច ព្ីការប្ព្ួយបារមាសនោះ ោតប់ានស ើក្ស ើខថា «ព្កួ្សយើខ
មនិអាចស្វើការព្ាក្រណ៍ទុក្អំព្ីការសបាោះសឆេ តសៅខាខមុខ្បានសទ ថាការសបាោះសឆេ តសនាោះមនិានភាព្សេរ ីនិខ
យុតដិ្ម ៌ឬអតស់នាោះសទ»។211 

កាដេតឌ្ឹសខ្មបូឌាសែ ីបានបិទទាវ រសៅលថ្ៃទី៤ ដខ្ក្ញ្ជញ  ឆេ ២ំ០១៧ បនាទ បព់្ីប្បតបិតដកិារ២៤ ឆេ ំ
របេ់ខ្លួនជាេំស ខឯក្រាជ្យមយួក្េុខការោបំ្ទែ ់សេរភីាព្ោរព្ត័ា៌នែា៏នឥទធិព្  និខបានសែើរតយួា ខ
េំខានក់្េុខការោល សំមើ របេ់េខគមប្បជា្ិបសតយយ។ កា ព្ីសែើមដខ្េីហាសនោះ កាដេតឌ្ឹសខ្មបូឌាសែ ីប្តូវ
បានសគជូ្នែណឹំខថា មនិបានបំសព្ញកាតព្វក្ិចចបខព់្នធជូ្នរែា។ សៅលថ្ៃជាមយួោេ សនោះដែរ បញ្ជា ព្នធស ើប្បាក្់
សបៀវតសរបេ់អខគការេខគមេីុវ ិ ប្តូវបានសគយក្សៅព្ិភាក្ាសៅក្េុខក្ចិចប្បជុ្ំគណៈរែាម្នតី (លថ្ៃទ៤ី ដខ្សមោ)
។ អគគនាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរ (នាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរ លនប្ក្េួខសេែាក្ិចច នខិហិរញ្ញ វតថុ) បានសចញ ិខ្ិតមយួចាប់
សៅកាដេតសខ្មបូឌាសែ ី អំព្ីការជ្ំពាក្ព់្នធរែាជាខ ៦ោនែុោល រ ស ើអាជ្ីវក្មមរបេ់ខ្លួនដែ ែណឹំខសនោះ
ប្តូវបានស ច ឺសចញព្ីកាដេតដែ េេិទធនឹខរដ្ឋា ភបិា គឺ កាដេត Fresh News។  ិខ្ិតមយួប្តូវបានដបក្
ធាល យោមរយៈគណនីសហវេប ុក្របេ់តំណាខរា្េតគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ212 ដែ ប្តូវបានសគចូ សៅ
ប្គបប់្គខសហើយប្តូវបានដចក្ចយបនតោមរយៈ Fresh News។ ក្ំណតស់ហតុរបេ់ក្ិចចប្បជុ្ំមយួដែ ទទួ 
បានព្ីប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយឯក្រាជ្យមយួបានេរសេរថា ការសេុើបអសខេតពាក្ព់្ន័ធសរឿខព្នធអាក្រ នឹខអនុវតតសៅស ើ
ប្ក្ុមអខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា ដែ មនិរក្ប្បាក្ច់ំសណញ នខិអាជ្ីវក្មមឯក្ជ្ន។ អេក្នាពំាក្យទីេតីការគណៈរែា
ម្នតីបាននយិាយថា “អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា មយួចំនួនមនិបានបំសព្ញកាតព្វក្ិចចបខព់្នធសទ សហើយអេក្ដែ រក្
េីុទាខំអេ់ គបឺ្តូវដតបខព់្នធ។” 213 

                                                      

210 Beech, Hannah “Cambodia orders expulsion of foreign staff members with American nonprofit” New York 
Times, 23 August 2017 
211 Khuon, Narim “US poll body told: Get out” Khmer Times, 24 August 2017. 
212 Lost control of the account when it was hacked in April, at time when several opposition lawmakers were 
hacked. 
213 Hang, Sokunthea and Ben Paviour “Government digs into tax returns of NGOs, Cambodia Daily” Cambodia 
Daily, 7 August 2017. “All Cambodian and foreign employees who make more than 1 million riel a month, or 
about $250, are liable to pay salary tax, according to the tax department’s website.  But some salaries are 
exempt from the tax, according to a 2015 booklet prepared by international professional services firm 
PricewaterhouseCoopers, including the salaries of lawmakers and senators as well as ‘certain employees of 
approved diplomatic, international and aid organizations.’” 

http://www.tax.gov.kh/en/btos.php
https://www.pwc.com/kh/en/publications/assets/Cambodia-PBT-2015-final.pdf
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សោក្នាយក្រែាម្នតីបានសចទប្បកានជ់ាោយ ក្េណ៍អក្សរថា "សចរ" និខបានប្ចនសច ការរោិះ
គនដ់ែ អោះអាខថា ក្រណីសនោះគឺជាសហតុ្ នសយាបាយ។ ប្ក្ុមអេក្វភិាគឯក្រាជ្យបានបង្កា ញថា អាជ្ីវក្មម
ឯក្ជ្នទាខំអេ់គួរដតបខព់្នធោមចាប ់ ប ុដនតសបើការបខព់្នធសនោះេំសៅដតស ើការប្ង្កេ បេំស ខេខគមេីុវ ិ
ដែ រោិះគនរ់ដ្ឋា ភបិា សនាោះ គឺការអនុវតតនស៍ោ នសយាបាយរបេ់រដ្ឋា ភបិា ានភាព្ ំសអៀខ និខអយុតតិ្
ម។៌ ាច េ់ និខអេក្សបាោះពុ្មព្ ាយកាដេត បានក្តេ់ាគ  ់ថាក្េុខក្រណីសនោះគឺជាចណំាតក់ារមនិសទៀខទាត ់
"ប្បេិនសបើនាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរ សជ្ឿជាក្ថ់ា សខ្មបូឌាសែ ីបានជ្ំពាក្ព់្នធរែាព្ិតដមន ព្កួ្សគប្តូវប្បាបថ់ា មក្ព្ី
មូ សហតុអវី ឬឲ្យសយើខ្ត ់ព្ត័ា៌នែ ់ព្កួ្សគវញិ។”  រហូតមក្ទ ់សព្ សនោះ មនិទានា់នការស្លើយតបណា
មយួសៅស ើយសទ។ នាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរទាមទារសអាយបខព់្នធ ៦.១ោនែុោល រ សដ្ឋយោម នបង្កា ញភេតុោខ
ណាមយួ សហើយដថ្មទាខំក្ណំតរ់យៈសព្ ៣០លថ្ៃ េំរាបក់ារស្លើយតបដថ្មសទៀត។ ជាទូសៅ សៅសព្ ប្ក្ុម
ហ ុន ឬបគុគ ណាាេ ក្ម់និយ ់ប្េបព្ីែំសណើ រការចបស់្តើមការស្វើេវនក្មមសនាោះ សៅសព្ សនាោះគឺប្តូវានការ
ប្តួតព្ិនិតយ នខិសេើសរ ើដ្េក្ហិរញ្ញ វតថុស ើខវញិ។214   

ាច េ់កាដេតសែ ីបាននិយាយសៅកានប់្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយជាតិថា "ប្បេិនសបើ (សោក្នាយក្រែាម្នត)ី 
ចខស់អាយប្បជាព្ រែាសៅក្មពុជា ានទំនុក្ចិតតស ើប្បព្ន័ធព្នធរបេ់ខ្លួនសនាោះ ោតប់្តូវដតបង្កា ញថា ម្នតីសៅក្េុខ
នាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរបានអនុវតតសៅោមចាប ់ នខិស្វើការសដ្ឋយសេមើភាព្។ សោក្ ហ ុន ដេន អាចបញ្ឈបក់ារ
បិទកាដេតឌ្ឹសខ្មបូឌាសែ ី សហើយអនុញាតតឲ្យែំសណើ រការសដ្ឋយប្េបចាប។់ ប្បេិនសបើែំសណើ រការចុខ
សប្កាយប្តូវបានសគរក្ស ើញថា ជ្ំពាក្ព់្នធព្តិដមន សយើខនឹខបខប់្បាក្ជូ់្ន។215 សទាោះជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ោត់
ប្តូវដតអនុញ្ជញ តឱ្យសយើខានេិទធិក្េុខែំសណើ រសនាោះជាមុនេិនដែរ។ វាជាការេំខានណ់ាេ់ដែ នាយក្ដ្ឋា ន
ព្នធដ្ឋរក្តច់ណំាថំា ការព្ិនតិយ និខវាយតលមលដែ បានដ្ឋក្ជូ់្នជាសរៀខរា ់ឆេ សំនាោះថា ព្នធណាដែ មនិបខ់
ោខំព្ីឆេ ទំីមយួ។ ាច េ់កាដេតសែ ីក្ប៏ានស ើក្ដែរថា ការគណនាព្នធសនាោះគួរដតព្ចិរណា ប្ត បស់ៅជា
ការង្ករេមបុរេ្ម ៌ឬក្ជ៏ាម ូនិ្ិវញិសៅ។216  ក្េុខរយៈសព្ ោខំព្ីែំសណើ រការអាជ្ីវក្មមមក្ សខ្មបូឌារសែ ី
បានបរចិគទឹក្ប្បាក្ប់្បាណ៣៩ោន ែុោល រសៅក្េុខការង្ករេមបុរេ្ម។៌ សែ ីក្ប៏ានស្វើជាេំស ខមយួ
របេ់ក្មពុជាសៅកានព់្ិភព្សោក្្ខដែរ សប្ពាោះវាជាមស្ាបាយមយួនាឲំ្យមនុេសប្គបោ់េ ទាខំអេ់ ទទួ បាន
ព្ត័ា៌ន និខោមដ្ឋននូវប្ព្តឹតិការណ៍ដែ បានសក្ើតស ើខសៅក្មពុជា។ ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយអនតរជាតិក្ប៏ានក្ត់
េាគ  ់្ខដែរថា កាដេតឌ្ឺសខ្មបូឌារសែ ីប្តូវទទួ រខតិោះសទៀនព្ីរដ្ឋា ភបិា ក្មពុជាោខំព្ីឆេ ១ំ៩៩៣មក្
សមល ោះ សដ្ឋយោរដតសែ ី្ាយព្ីព្ត័ា៌នព្ីការរសំោភេិទធិមនុេស ការបំផ្លល ញ្នធានបរោិថ ន នខិបញ្ជា អំសព្ើ
ពុ្ក្រ ួយជាសែើម។217 ជាព្ិសេេានការបង្កា ញមយួដែរថា ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយមយួចនំួននឹខប្តូវបានេៃប់

                                                      

214 Khuon, Narim “PM labels critical newspaper a thief” Khmer Times, 23 August 2017. 
215 Yang, Chandara “Hun Sen threatens to shut down Cambodia Daily amid tax allegations” RFA, 22 August 
2017. 
216 Sel, San “Cambodia Daily shuts down amid government threat of closure for tax debt” RFA, 5 September 
2017. 
217 “Cambodia PM orders English-language newspaper to pay taxes or close” Reuters, 22 August 2017; Steger, 
Isabella “Cambodia’s leader has told a newspaper to pay a $6.3 million tax bill or shut down” Quartz, 24 August 
2017; Wright, George “Cambodia’s crumbling democracy” The Diplomat, 16 September 2017; “‘Cambodia 
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ោៃ តប់នាទ បព់្ីប្តូវបានសគោបព្ណ៌័ថា ជាព្ត័ា៌នដក្លខកាល យ ដែ បានសក្ើតស ើខសៅសែើមដខ្កុ្មាៈ។218 ការចុោះ
្ាយចុខសប្កាយរបេ់កាដេតសខ្មបូឌាសែ ីបានគូេបញ្ជា ក្ថ់ា រដ្ឋា ភបិា គណបក្សប្បជាជ្ន គឺបាននខឹ
ក្ំពុ្ខសប្បើរបបផ្លត ចក់ារចាេ់ណាេ់ ព្ីការរសំោភស ើ ទធបិ្បជា្ិបសតយយ និខការប្បម ូ្តុ ំអំណាចសៅក្េុខអខគ
ការប្បតិបតតិ។ ឌ្ឺសខ្មបូឌារសែ ី ប្តូវបានបង្កគ បឱ់្យបខព់្នធ ឬក្ប៏ិទកាដេតសែ ី សប្កាយមក្នាយក្ដ្ឋា នព្នធ
ដ្ឋរបានអោះអាខថា សទាោះបីជាបិទទាវ រក្ស៏ដ្ឋយ ក្ប៏្តូវដតទទ ួខុ្េប្តូវស ើការបខព់្នធដែរ។ រដ្ឋា ភបិា បានសប្បើ
អំណាចែគ៏ួរឲ្យខាល ចមយួ គឲឺ្យប្បធានលននាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរសចញ “ការសេេើេំុ” ការបពាា ក្ព់្ីអសនាត ប្បសវេន៍
សែើមបធីានាសអាយប្បាក្ែថា ាច េ់សែ ីមនិបានចក្សចញព្ីក្មពុជា។219  “អគគនាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរចខស់េេើេំុក្ិចច
េហប្បតិបតតការខ្ពេ់ព្អីគគនាយក្ដ្ឋា នអសនាត ប្បសវេន ៍សដ្ឋយចតវ់ធិានការហាមមនិឱ្យានការស្វើែំសណើ រចក្
សចញព្ីក្មពុជារបេ់សោក្ប្េីឌូ្បារា ប្គីេេឺសេទ នខិសោក្ ឌូ្ កាល េអុីេទីស  ជាាច េ់កាដេតសែ ី សែើមបី
ដ្ឋក្ប់នទុក្ស ើព្កួ្សគ និខបខេឲំ្យព្ួក្សគទាខំព្ីរនាក្ម់ក្សដ្ឋោះប្ោយបំណុ ព្នធដ្ឋរ។220 

នីតិវ ិ្ ីប្តឹមប្តូវ តាល ភាព្ នតីិរែា និខការសជ្ឿទុក្ចិតតព្ោីធារណជ្ន នខឹនាឱំ្យានការស្វើេវនក្មម
មយួសព្ញស ញ និខអាចព្នយ ់សៅោថ បន័ោរព្ត័ា៌ន អំព្ីរសបៀបគណនាព្នធ និខរយៈសព្ លនការសរៀបចំ
ឯក្ោរ។ ោមការគណនា គនគូ់រព្នធរបេ់សែ ី គឺខុ្េោេ ប្េ ោះព្ីនាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរ។ សដ្ឋយោរការ
គណនាព្នធានភាព្ខុ្េោេ សនោះសហើយ ប្តូវបានសគេនេដិ្ឋា នថា ការគណនាស ើព្នធរបេ់រដ្ឋា ភបិា មនិប្តឹម
ប្តូវ និខបានរសំោភស ើបទបញ្ជញ តតិដែ បានដចខ។  ិខ្តិរបេ់ាច េ់កាដេតសខ្មបូឌាសែ ីមយួ បានស្ាើសៅ
កានន់ាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរ បានរ ឹំក្ែ ់អេក្ទាខំ អេក្ស្វើនសយាបាយ នខិោធារណជ្នថា េិទធិនិខការទទួ 
ខុ្េប្តូវចំសពាោះតាល ភាព្ប្តូវបង្កា ញជាោធារណៈ និខគណសនយយភាព្ស ើភេតុោខ គឺនាសំអាយានការេវន
ក្មមមយួដែ សព្ញស ញ។221  ទេសនៈរបេ់ប្បធានក្លបឹអេក្កាដេតក្មពុជា222 បានស ើក្ស ើខថា បញ្ជា សនោះ
មនិដមនជាសហតុ្ នសយាបាយសនាោះសទ ប ុដនតជាឧទាហរណ៍មយួលនការអនុវតតនច៍ាប ់ ដែ ខ្ក្ខានមនិបាន
ស្វើការព្ិនិតយស ើខវញិនូវអាជ្ីវក្មមដែ មនិប្េបចាប ់ និខធានាការចចរមយួដែ  ែប្បសេើរស ើខ។ អខគការ
េខគមេីុវ ិោបំ្ទយា ខសព្ញទំហឹខចំសពាោះការអនុវតតនច៍ាបព់្នធដ្ឋរ េប្ាបអ់ខគការោថ បន័ទាខំអេ់។ សហើយ

                                                                                                                                                                     

Daily’ newspaper may be shut over taxes” Bangkok Post, 21 August 2017.  For example: “In February the 
Cambodia Daily reported on an academic paper that alleged Hun Sen’s rule was a “personalist dictatorship”. A 
week ago it published an investigation revealing that top staff members at Cambodia’s largest human rights 
organisations were suffering “intensifying levels of harassment, surveillance, intimidation and threats” before 
the general election.” Holmes, Oliver “Cambodia threatens purge of critical media and US charity” The 
Guardian, 23 August 2017. 

218 Gallo, William “Cambodia threatens media outlets, using Trump as justification” VOA, 27 February 2017. 

219 Khuon, Narim “Daily publishers banned from leaving the country” Khmer Times, 5 September 2017. 
220 Sel, San “Cambodia Daily shuts down amid government threat of closure for tax debt” RFA, 5 September 
2017. 
221 Baliga, Ananth “Daily calls or ‘true audit’ as Tax Department refutes challenges” Phnom Penh Post, 24 
August 2017. 
222 Yeang, Sothearin “Shuttered Cambodian radio stations appeal to Hun Sen for reinstatement” RFA, 28 
August 2017. 

https://www.cambodiadaily.com/featured/hun-sens-dictatorship-has-transcended-cpp-researcher-says-125747/
https://www.cambodiadaily.com/news/rights-groups-raise-alarm-threats-surveillance-133652/
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វាក្ជ៏ាមូ ដ្ឋា នសែើមបេំីសរចបាននូវការអនុវតតនច៍ាបព់្នធដ្ឋរ ឲ្យប្េបសៅោមសោ ការណ៍នីតិរែា និខភាព្សេមើ
ោេ ដែ ានដចខក្េុខរែា្ មមនុញ្ញ្ខដែរ។ 

 ិខ្ិតមយួចុោះលថ្ៃទ១ី១ ដខ្េីហា របេ់នាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរសេេើេំុសៅប្ក្េួខព្ត័ា៌ន សអាយដ្ឋក្់
ទណឌ ក្មមស ើវទិយុអាេីុសេរ ី និខវទិយុវអីូសអ េប្ាបក់ារេខព្នធដែ បានជ្ំពាក្ ់ នខិមនិប្តូវបាន្ត ់អាជាា ប័
ណណ ។ នាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរបានអោះអាខថា វទិយុទាខំព្ីរសនាោះមនិបានបខព់្នធ ទាខំោថ បន័ និខប្បាក្ដ់ខ្បុគគ ិ
ក្។223 ការស្លើយតបែំបូខរបេ់រែាម្នតីប្ក្េួខព្ត័ា៌ន គឺថាព្នធប្តូវបានបខស់ដ្ឋយោថ នយីវទិយុដែ ជ្ួ សា ខ
្ាយមនិដមនជាអេក្្ ិតក្មមវ ិ្ ី។ យា ខណាក្ស៏ដ្ឋយអេក្នាពំាក្យប្ក្េួខព្ត័ា៌នបានឲ្យែឹខថា វទិយុទាខំព្ីរ
សនោះប្តូវដតបខព់្នធ។ នាយក្ដ្ឋា នព្នធដ្ឋរបានជូ្នែណឹំខសៅប្ក្េួខព្ត័ា៌នថា ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខនឹខការជ្ួ 
សា ខ្ាយព្ីប្ក្េួខប្តូវបានព្ិនិតយស ើខវញិ ប ុដនតវទិយុអាេីុសេរ ី និខវអីូសអ បានបពំានស ើចាបព់្នធដ្ឋរ។ 
 ិខ្ិតសនាោះបានក្តេ់ាគ  ់ថា មនិានប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយណាមយួានប្បអបប់ញ្ាូ នទូរស ខ្ផ្លទ  ់ខ្លួនសទ ទាខំ
ែំសណើ រការសដ្ឋយការជ្ួ សា ខ្ាយ ប ុដនតបានបខេំឱ្យប្ក្េួខព្ត័ា៌នចតវ់ធិានការ ប្បេិនសបើវទិយុទាខំព្ីរសនោះ
មនិេហការ។224   

សៅចុខដខ្េីហា ោថ នីយវ៍ទិយុចំនួន ១៩ប្តូវបានបិទ ម ាខវញិសទៀតប្ក្េួខមហាល្ទបានអោះអាខថា 
ការសចទប្បកានដ់ែ បិទទាវ រវទិយុ គឺជាការខ្ក្ខាន ឬស្វើប្បដហេមនិបានសេេើេំុការអនុញ្ជញ តព្ីប្ក្េួខ។225  
ប្ក្េួខមហាល្ទបានស ើក្ស ើខព្ីការបំពានរបេ់ព្កួ្សគដែ បាន្ាយសៅខាខសប្ៅ សដ្ឋយោម នការអនុញ្ជញ ត
ព្ីប្ក្េួខពាក្ព់្ន័ធ។226 មយួវញិសទៀតរែាម្នតីបានបញ្ជា ក្យ់ា ខចាេ់ថា សោ នសយាបាយស្លើយតបសៅនខឹ
បញ្ជា របេ់នាយក្រែាម្នត ីហ ុន ដេន ថា ការសបាោះសឆេ តឆេ  ំ២០១៣ មនិប្តូវឲ្យសក្ើតានមតខសទៀតសនាោះ សដ្ឋយ
ធានាថា សេចក្តីរាយការណ៍របេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ មនិបខេឱ្យានញុោះញខដ់ខ្វខសយាប ់ោេ ស ើយ។227 អេក្នាំ
ពាក្យទីេតីការគណៈរែាម្នតី បានដ្ឋក្ស់ ម្ ោះឲ្យវទិយុេំស ខប្បជា្ិបសតយយ VOD ថា ជា “ភាេ ក្ង់្ករបរសទេ” 
ដែ េថិតក្េុខបញ្ា ីជាអេក្ទទ ួយក្ជ្ំនួយព្បីរសទេ និខចូ រមួជាមយួអខគការេខគមេីុវ ិេប្ាបក់ារប្តួត
ព្ិនិតយការសបាោះសឆេ ត សៅថា “បនទបោ់ថ នភាព្” (េូមសមើ ខាខស ើ)។ 228 ប្ក្េួខព្ត័ា៌នបានដថ្លខសៅកាន់
ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយថា បទស មើេទាក្ទ់ខការ្សព្វ្ ាយរបេ់វទិយុអាេីុសេរ ី និខវអីូសអ គឺាន «ភាព្ប្ព្សហើន» 

                                                      

223 Chheng, Niem and Ananth Baliga “After Cambodia Daily’s $6 million bill, tax authorities target RFA, VOA” 
Phnom Penh Post, 14 August 2017. 
224 Khuon, Narim “Foreign radio under tax scrutiny” Khmer Times, 14 August 2017. 
225 Leng, Len and Ben Paviour “Anger mounts as radio purge knocks 19 stations off-air” Cambodia Daily, 28 
August 2017. 
226 Yeang, Sothearin “Shuttered Cambodian radio stations appeal to Hun Sen for reinstatement” RFA, 28 
August 2017. 

227 Mech, Dara and Ananth Baliga “Government closes 15 radio stations” Phnom Penh Post, 25 August 2017. 

228 Len, Leng and Ben Paviour “Anger mounts as radio purge knocks 19 stations off-air” Cambodia Daily, 28 
August 2017. 
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និខាន «អាក្បបក្ិរយិាមយួរសំោភបំពានចាប»់។229   ការសបាេេំអាតស ើប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយែេំ៏ខានស់នោះ 
ប្តូវបានអនតរជាតិយក្ចតិតទុក្ដ្ឋក្ ់សហើយបានក្តេ់ាគ  ់ព្ីទំនាក្ទ់នំខ រវាខការបទិប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយ នខិការ
ព្ិភាក្ាមយួែេំ៏ខានស់ ើបញ្ជា អំសព្ើពុ្ក្រ ួយ ការរសំោភបំពានែី្ លី និខភាព្មនិប្បប្ក្តីក្េុខការសបាោះសឆេ ត។230 

សៅក្េុខលថ្ៃែដែ សនាោះ សខ្មបូឌាសែ ីបានសចញការ្ាយចុខសប្កាយរបេ់ខ្លួនថា ោថ នីយវ៍ទិយុព្ីរ
សទៀតសៅភេសំព្ញ ប្តូវបានបញ្ជា ឲ្យផ្លែ ក្ការ្ាយរបេ់វទិយុអាេីុសេរ ី និខវអីូសអ សៅោមមូ ដ្ឋា នសដ្ឋយសចទ
ថាព្ួក្សគក្ំពុ្ខប្បតិបតតិការខុ្េចាប ់ និខហាមោតម់និឱ្យចក្់្ ាយ។231  សៅពាក្ក់្ណាត  ដខ្ក្ញ្ជញ  វទិយុ
អាេីុសេរបីានប្បកាេផ្លែ ក្ែំសណើ រការរបេ់ខ្លួនសៅភេសំព្ញ។ អាេីុសេរបីានប្បកាេសៅក្េុខសេចក្តីដថ្លខ
ការណ៍ជាោធារណៈថា “រដ្ឋា ភបិា ស្វើប្គបយ់ា ខទាខំអេ់សែើមបោីមចប ់ ប្ក្ុមអេក្រោិះគនគ់ណបក្សប្បឆខំ 
អខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  និខប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយឯក្រាជ្យ ដែ ានបំណខរាយការណ៍សេចក្ដីព្តិ សប្កាម
ស េថា មនិបខព់្នធជូ្នរែា និខការបំពានដបបបទរែាបា ។232 ប្បភព្ព្ត័ា៌នមយួរាយការណ៍ថា ថ្មីៗ សនោះរាជ្
រដ្ឋា  

ភបិា ក្មពុជាបានបិទការ្ាយរបេ់ោថ នីយវ៍ទយុ ចនំួន១៣ ក្េុខសខ្តតចំនួន១០ ដែ បានទទួ ការ
្ាយបនតព្ីអាេីុសេរ។ី233  ជាេរបុក្េុខមយួដខ្មនុការបទិទាវ រវទិយុ ដែ រខការសចទប្បកានព់្ីបទមនិបខព់្នធ
ក្េុខការប្បតិបតដិការសដ្ឋយោម នអាជាា បណ័ណ សនាោះ សប្បក្ខវ់ទិយុចំនួន៣០ ដែ ែំសណើ រការក្មមវ ិ្ ីរបេ់ខ្លួនក្ប៏្តូវ
បានបិទ។234  អេក្នាពំាក្យប្ក្េួខព្ត័ា៌នបានសចទប្បកានវ់ទិយុអាេីុសេរពី្ីបទញុោះញខ ់នខិ“ស្វើេក្មមភាព្ែូច
ចរក្មម”។235 ប ុនាម នេបាត ហ៍មនុការបិទវទិយុអាេីុសេរ ី និខោថ នីយវ៍ទិយុគណសនយយសហវេប ុក្ជាសប្ចើនដែ ស្វើ
ការសចទប្បកាន ់ ប្តូវបាន្ត ់ឱ្យសដ្ឋយ Fresh News វទិយុអាេីុសេរ ី សែើមបគូីេបញ្ជា ក្ក់្ចិចខ្ិតខ្ំប្បឹខដប្បខ
ក្េុខការស្វើបែិវតតនោ៍មអវីដែ ហាក្ែូ់ចជាានការប ុនប ខ សែើមបបីង្កា ញព្កួ្សគថា ជាការយ ់ែឹខដែ ាន
មូ ដ្ឋា នស ើភេ័តុោខដែ គរួឱ្យសជ្ឿជាក្ ់ សប្ចើនជាខការអោះអាខមនិចាេ់ោេ់។236  សទាោះបីជាយា ខណាក្៏
សដ្ឋយអេក្នាពំាក្យរបេ់ប្ក្េួខព្ត័ា៌នបានបែិសេ្យា ខដ្ឋចខ់ាតថ់ា ប្ក្េួខសនោះានជាបព់ាក្ព់្ន័ធ នខឹការ
បិទវទិយុ។237 

                                                      

229 Niem, Chheng “More stations told to stop VOA, RFA shows” Phnom Penh Post, 4 September, 2017. 
230 Holmes, Oliver “Cambodia threatens purge of critical media and US charity” The Guardian, 23 August 2017. 
231 Niem, Chheng “More stations told to stop VOA, RFA shows” Phnom Penh Post, 4 September 2017. 
232 Kann, Vicheika “Radio Free Asia closes reporting hub, Cambodian miss critical coverage” VOA, 18 
September 2017. 
233 Mom, Sophon “Radio Free Asia shuts Phnom Penh office after 20 years” Khmer Times, 13 September 2017. 
234 Baliga, Ananth, Dara Mech and Chheng Niem “RFA shuts down Cambodia operations amid media 
crackdown” Phnom Penh Post, 12 September 2017. 
235 Mom, Sophon “Radio Free Asia shuts Phnom Penh office after 20 years” Khmer Times, 13 September 2017. 
236 Paviour, Ben and Roeun Van “CNRP to be investigated for ‘Color Revolution’” Cambodia Daily, 30 August 
2017. 
237 Baliga, Ananth, Dara Mech, and Chheng Niem “RFA shuts down Cambodia operations amid media 
crackdown” Phnom Penh Post, 12 September 2017. 
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ោមរយៈការបប្ង្កេ បថ្មីៗសនោះស ើ សេរភីាព្ោរព្ត័ា៌ន នខិការបសញ្ចញមតិជាោធារណៈរបេ់ប្បជា
ព្ រែា អេក្នាពំាក្យគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាបាននយិាយថា សនោះមនិដមនជាជ្សប្មើេសទ  ប ុដនតជាការចត់
វធិានការោម្លូវចាប ់ សែើមបកីារពារ ទធិប្បជា្ិបសតយយ និខព្ប្ខឹខនីតិរែាសៅក្មពុជា។238 សទាោះជាយា ខណាក្៏
សដ្ឋយវាប ោះពា ់្ៃន់្ ៃរែ ់ ទធភាព្ក្េុខការ្សព្វ្ាយព្ត័ា៌ន និខទទួ មតិសយាប ់ព្ីអេក្សបាោះសឆេ តរបេ់
គណបក្សស្សខសទៀត សប្ៅព្ីគណបក្សកានអ់ំណាច។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានបា នោ់ម នថា ខ្លួនបាន
បាតប់ខអ់េក្ោត បជ់ាប្បចរំបេ់ខ្លួនចំននួប្បាណ១០ោននាក្។់239  សទាោះបីជាានការអោះអាខថា េក្មមភាព្
សនោះមនិដមនជាសរឿខនសយាបាយក្ស៏ដ្ឋយ ក្វ៏ាបង្កា ញឱ្យស ើញថា េសមលខេខគមេីុវ ិ ោថ បន័ឯក្រាជ្យេំខាន់ៗ  
ប្តូវបានសគប្ង្កេ ប។   

ប្បជាព្ រែាបានស ើញថា ការរតឹតបតិស ើេិទធិក្េុខការបសញ្ចញមតិ និខេិទធិទទួ បានព្ត័ា៌ន បាន
ស្វើឱ្យប ោះពា ់ែ ់ជ្ំសនឿទុក្ចតិតរបេ់ោធារណជ្ន នខិស្វើឱ្យជ្ំសនឿទុក្ចិតតស ើេខគមចុោះអនថ់្យ ដែ ជាធាតុ
េំខានស់ៅក្េុខេខគមេនតិភាព្ និខេខគមដែ ានវបិុ ភាព្។ បទេាា េនម៍យួជាមយួាច េ់ោថ នីយវ៍ទិយុ
បានបង្កា ញព្ីការយ ់ប្េបយា ខចាេ់ោេ់ថា ព្ួក្សគបានសមើ ស ើញព្ីការវតិតនន៍សយាបាយ ដែ ្ទុយព្ី
ការសចញសេចក្តីដថ្លខការណ៍របេ់រដ្ឋា ភបិា ។240  ប្បធានក្លឹបអេក្កាដេតសប្ៅប្បសទេរបេ់ក្មពុជាបាន
អោះអាខថា វធិានការប្បឆខំនឹខវទិយុអាេីុសេរ ី គឺជាដ្េក្មយួលនវ ិ្ ីោ្េតមយួ ក្េុខការ ុបបំបាតេ់សមលខ
ប្បឆខំនានាមុនការសបាោះសឆេ តសៅឆេ សំប្កាយ។241  ការបប្ង្កេ បមនិេំលចសៅស ើប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយឯក្រាជ្យ ស្វើឲ្យ
ោធារណជ្នានការេខសយ័ និខដ ខានទំនុក្ចិតតតសៅសទៀតស ើេនតិភាព្ និខសេថរភាព្។ ភាព្អនថ់្យ 
និខក្សមាយលនភាព្ប្េបចាបរ់បេ់អេក្ស្វើសោ នសយាបាយេំខាន់ៗ  បានសក្ើនស ើខសហើយប្តូវបាន
ោធារណជ្ន និខេហគមនអ៍នតរជាតិ ដែ សមើ ស ើញថាជាក្ាល ខំលនការផ្លល េ់បតូរមយួែហួ៏េសហតុ។ ប្បជា
ព្ រែាាេ ក្ប់ានអោះអាខថា “ព្ួក្សគបំពានេិទធិរបេ់សយើខក្េុខការទទួ បានព្ត័ា៌ន” ប្បេិនសបើព្ត័ា៌នដត
មយួគតដ់ែ ោបំ្ទរដ្ឋា ភបិា សនាោះវាមនិសេមើោេ សទ។242  “ការស្វើអោថ ្ិបាយសេទើរដតទាខំប្េុខស ើទំព្រ័សហវេប ុ
ក្របេ់ោថ នទូតអាសមរកិ្ បានរោិះគនច់ំសពាោះការបិទទាវ ររបេ់អខគការ NDI។ ស ើេព្ីសនោះ េហគមន ៍និខប្បជា
ព្ រែាបានបង្កា ញព្ីការមនិេបាយចិតតរបេ់ព្ួក្សគ ជាមយួនឹខការរតឹតបតិស ើប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយេំខាន់ៗ  
ដែ បានចូ រមួសដ្ឋោះប្ោយបញ្ជា ប្បឈមយា ខព្តិប្បាក្ែេប្ាបប់ញ្ជា អភវិឌ្ឍន ៍ និខេុខុ្ា ភាព្េខគ
ម។243 ការរតឹតបតិស ើប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយឯក្រាជ្យ នខិអខគការេខគមេីុវ ិប្តូវបានប្ក្ុមអេក្វភិាគអនដរជាតិ ចត់

                                                      

238 May, Titthara “Media crackdown under fire” Khmer Times, 30 August 2017. 
239 Len, Leng and Ben Paviour “Anger mounts as radio purge knocks 19 stations off-air” Cambodia Daily, 28 
August 2017.  
240 Yeang, Sothearin “Shuttered Cambodia radio stations appeal to government for reinstatement” RFA, 28 
August 2017. 
241 Kann, Vicheika “Radio Free Asia closes reporting hub, Cambodian miss critical coverage” VOA, 18 
September 2017. 
242 Yon, Sineat and Shaun Turton “Public skeptical of media attacks” Phnom Penh Post, 30 August 2017. 
243 Oung, Sereyvuth and Sokheng Saut “Cambodia denies radio closure tied to US broadcasters” RFA, 24 August 
2017; Len, Leng and Ben Paviour “Anger mounts as radio purge knocks 19 stations off-air” Cambodia Daily, 28 
August 2017. 
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ចូ ជាដ្េក្មយួលនយុទធោ្េតប្បឆខំនឹខសោក្ខាខ ិច សែើមបបី្គបប់្គខោថ នការណ៍ការសបាោះសឆេ តេប្ាប់
ឆេ ២ំ០១៨។244   

ការយិា ័យឧតតមេេខការទទួ បនទុក្េិទធិមនុេសរបេ់អខគការេហប្បជាជាតិ បានក្តេ់ាគ  ់អំព្ី
បញ្ជា នាការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៨ខាខមុខ្ ទាក្ទ់ខនឹខ “េិទធិនសយាបាយ និខេិទធពិ្ រែា និខសេរភីាព្ោរ
ព្ត័ា៌ន” ។ ស ើេព្ីសនោះប្ក្មុអេក្វភិាគនសយាបាយបានក្តេ់ាគ  ់ថា តួនាទីរបេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយ គឺសែើមបី
បង្កា ញការព្ិតែ ់ោធារណជ្ន ដតសៅសព្ ដែ រដ្ឋា ភបិា បខេំប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយមយួចំនួនសអាយបទិទាវ រ
សនាោះ រដ្ឋា ភបិា ក្ំពុ្ខដតរតឹតបតិការទទួ បានព្ត័ា៌ន នខិប្គបប់្គខស ើការបសញ្ចញមតិរបេ់មហាជ្ន សហើយ
ានដតប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយដែ រោិះគនរ់ដ្ឋា ភបិា ដែ ទទ ួបានការដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មមសនោះ។ ទាខំអេ់សនោះ ជារបូ
ភាព្ដែ ោម នវជិាា ជ្ីវៈ និខភាព្ ំសអៀខរបេ់ោថ បន័រដ្ឋា ភបិា ។245 អេក្តំណាខមក្ព្ីអខគការោល សំមើ េិ
ទិធមនុេស បានអោថ ្ិបាយ អំព្ីសោ នសយាបាយប្គបប់្គខប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ នខិសបាេេំអាតឥទធិព្ បក្ស
ប្បឆខំ។ េមពន័ធភាព្ព្ត័ា៌នអាេីុអាសគេយ ៍(SEAPA) បានដ្ឋក្ស់ ម្ ោះោថ នភាព្សនោះថា ជាការវាយប្បហារជា
ប្បព្ន័ធសៅស ើប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយឯក្រាជ្យ នខិសេរភីាព្ោរព្ត័ា៌ន។ ក្លឹបោរព្ត័ា៌នសៅសប្ៅប្បសទេរបេ់
ក្មពុជា (OPCC) បានស ើក្ស ើខថា ប្ព្ឹតតិការណ៍នានាដែ ជាការប្ង្កេ បស ើេសមលខប្បឆខំទាខំអេ់ គឺសប្ពាោះ
ដតគណបក្សកានអ់ណំាចភយ័ខាល ចក្េុខការគំរាមក្ំដហខចសំពាោះការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៨។246 ខ្ណៈប្ក្មុអេក្
វភិាគមយួចំនួនបានអោះអាខថា រដ្ឋា ភបិា ក្ំពុ្ខអនុវតតការសបាេេំអាតប្គបអ់ខគការទាខំអេ់ ដែ េថិតក្េុខ
បញ្ា ីសមម  គឺក្ំចតស់ៅសព្ សនោះខ្លោះ នខិខ្លោះសទៀតក្ំចតស់ៅោមសប្កាយ។ អេក្ឯក្សទេអពំ្ីប្បព្ន័ធនសយាបាយសៅ
អាេីុអាសគេយប៍ានព្ិព្ណ៌នាថា វាជាការផ្លល េ់បតូរមយួព្ីអំណាចផ្លត ចក់ារដែ ានការប្បក្ួតប្បដជ្ខ សៅជា
អំណាចផ្លដ ចក់ារដែ ស្វើោមដតអំសព្ើចិតត។ សយាខោមបទេាា េ៍មយួម្នតីដ្េក្ចាប ់និខអសខេតលនអខគការខុ្ម
ដ្ហវ បានអោះអាខថា “សេរភីាព្ក្េុខការបសញ្ចញមតិេថិតក្េុខោថ នការណ៍មយួែស៏ប្ោោះថាេ ក្ ់ សនោះសហើយ គឺជា
ការង្ករ និខជ្ីវតិរបេ់អេក្តេ ូមតិេិទធិមនុេស។”247 

សៅក្េុខេខគមប្បជា្បិសតយយ ទេសនរបេ់ក្ិចចេនាេខគម ដែ តំណាខសដ្ឋយរែា្មមនុញ្ញបាន
អោះអាខថា អណំាចដែ អេក្តំណាខរា្េតបាន គឺជាសក្ើតសចញព្ី្នទៈរបេ់ប្បជាជ្នោមរយៈការសបាោះសឆេ ត
សដ្ឋយសេរ ី និខយុតតិ្ម។៌ សបើោម នការប្បក្ួតប្បដជ្ខនសយាបាយ និខព្ហុបក្សព្ិតប្បាក្ែសៅក្េុខោថ បន័រែា
េភាសទ មុខ្ង្ករេំខានព់្ីរលនការប្តួតព្ិនិតយស ើអំណាចប្បតិបតតិនខឹទទួ បរាជ្យ័ និខមនិអាចធានាការ
បសខេើតចាបដ់ែ ស្លើយតបោម្ ប្បសយាជ្នជ៍ាមូ ដ្ឋា ន និខ្នទៈរបេ់ប្បជាជ្នទាខំមូ បានស ើយ។ ការ

                                                      

244 “Cambodia orders US-funded group to leave in new anti-American move” Nikkei Asian Review, 24 August, 
2017. 
245 May, Titthara “Media crackdown under fire” Khmer Times, 30 August 2017. 
246 Corben, Ron “Cambodian media crackdown seen as key step by government ahead of 2018 elections” VOA, 
31 August 2017. 

247 Paviour, Ben “Observers warn of new era of repression in Cambodia” Cambodia Daily, 24 August 2017. 
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រសំោភស ើគណបក្សប្បឆខំ និខេខគមេីុវ ិ (រមួទាខំអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា  េខគមេីុវ ិ ប្បព្ន័ធ
្សព្វ្ាយឯក្រាជ្យ នខិេហជ្ីព្ឯក្រាជ្យ) ព្ួក្សគមនិប្តឹមដតមនិយ ់ប្េបសទ ប ុដនតដថ្មទាខំប្បឆខំនឹខការ
រេ់សៅរបេ់ព្ួក្សគទាខំប្េុខសដ្ឋយការសោេនាមនិប្េបចាប។់ សនោះបានស្វើឲ្យានការគំរាមក្ំដហខែ ់
ការយ ់ែឹខជាោធារណៈ ដែ ស្វើឲ្យយនតការគណសនយយភាព្របេ់រដ្ឋា ភបិា ចុោះសខ្ាយ។ ស ើេព្សីនោះ
សទៀត  វាបានបសខេើតឲ្យាន ំហសេរភីាព្េប្ាបប់្បជាព្ រែា នខិទោីធារណៈមនិទុក្ចតិត នខិឧបេគគចសំពាោះ
ការរកី្ចសប្មើនលនសែើមទុនេខគម។ ការប្បមូ ្តុ ំសៅក្េុខប្ក្មុេហគមន ៍ ឬប្ក្ុមដែ ានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់
ស ើបញ្ជា ការអភវិឌ្ឍន ៍ អខគការសប្ៅរដ្ឋា ភបិា ប្តូវបានប្បឈមនឹខបញ្ជា ជាមូ ដ្ឋា នលនការគំរាមក្ំដហខែ ់
េថិរភាព្។ ការមនិ្ត ់ឲ្យប្បជាព្ រែាឱ្យានសេរភីាព្ក្េុខការបសញ្ចញមតិ សដ្ឋយបសខេើតឲ្យានអេនតិេុខ្ 
និខគំរាមក្ំដហខនានា ោមគគីភាព្ក្េុខចំសណាមប្ក្មុដែ មនិយ ់ប្េបនឹខសោ នសយាបាយ មនិាន
មស្ាបាយដែ ោធារណជ្នអាចប្បមូ ្ដុ ំស្វើយុទធនាការតេ ូមតិស ើបញ្ជា េខគមបាន។ ការមនិ្ត ់ឱ្កាេ
ឱ្យានេស ខរោិះគន ់ សនាោះការស្លើយតបរបេ់អភបិា ក្ចិច គឺមនិានព្ត័ា៌នប្គបប់្ោនេ់ប្ាបអ់េក្បសខេើត
សោ នសយាបាយ និខម្នតីសែើមបសី្វើការេំសរចចិតតបានប្តមឹប្តូវសនាោះសទ។ ចំណាតថ់ាេ ក្ស់ ើអំសព្ើពុ្ក្រ ួយសៅ
ដតជាស ខ្សរៀខជ្ួរមុខ្ និខការបសខេើតបរបិទនសយាបាយសដ្ឋយោម នព្ហុបក្សព្ិតប្បាក្ែ  ាននយ័ថា ជា
ឧបេគគ្ំស្ខចំសពាោះការបសខេើត ទធិប្បជា្ិបសតយយ នខិការអភវិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព្សៅក្េុខប្បសទេក្មពុ
ជា។ 

១៣.២ ការស្ទរអណំាចសម ំុ សៅេង្កេ ត ់

១៤លថ្ៃបនាទ បព់្ីការសបាោះសឆេ តរចួមក្ គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត បានប្បកាេ ទធ្ 
ចុខសប្កាយសៅលថ្ៃទី២៥ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧។ ប្ក្េួខមហាល្ទបានសរៀបចំេនេិេីទមយួក្េុខការប្បកាេេុ
ព្ ភាព្ស ើប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត។់ ានចំននួតួស ខ្យា ខសប្ចើនព្ីការស្ទរអំណាចព្ីសម ំុ សៅេង្កេ តរ់បេ់
គណបក្សប្បជាជ្នសៅឱ្យសម ំុ សៅេង្កេ តគ់ណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ជាគណបក្សជាបស់ឆេ តថ្មី។      

សដ្ឋយដ្ែក្ស ើរបូមនតបចចុបបនេ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាទទួ បាន៦,៥០៣អាេនៈលនអាេនៈប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តេ់របុចនំួន១១,៥៧២ និខ១,១៥៦សម ំុ សៅេង្កេ ត ់ក្េុខចំសណាមអាេនៈជាតំដណខសម ំុ 
សៅេង្កេ តច់ំនួន១,៦៤៦។ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិទទួ បានអាេនៈប្ក្ុមប្បឹក្ាចំននួ៥,០០៧អាេនៈ នខិ
អាេនៈសម ំុ សៅេង្កេ តច់ំននួ៤៨៩។ 

អខគការខុ្មដ្ហវ បានសប្ជ្ើេសរ ើេយក្ ំុ េង្កេ តច់ំននួ២៣ សែើមបេីសខេតការណ៍ព្ីការផ្លល េ់បតូរសម ំុ
ចេ់ សៅសម ំុថ្មី (ទាខំការស្ទរព្ីការគណបក្សកានអ់ណំាច សៅគណបក្សប្បឆខំ នខិព្ីគណបក្សប្បឆខំសៅ
គណបក្សកានអ់ណំាច) សទាោះជាការស្ទរអំណាចសនាោះសៅរ ូន ឬក្អ៏ត ់ គឺអាប្េ័យសៅស ើចាប។់ ោមរយៈ
ការេសខេតការណ៍បានរក្ស ើញថា  ំុ េង្កេ តច់ំនួន១៤ ានបញ្ជា ការស្ទរអំណាចសនោះ គឺបញ្ជា ទកី្ដនលខ ឬ
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បនទបអ់ខគុយស្វើការ េាា រៈការយិា ័យ ឯក្ោរ និខភាព្មនិចុោះេប្មខុោេ ជាមយួសេមៀន ំុ។248 ប្ទព្យេមបតតិ
សៅក្េុខការយិា ័យខ្លោះ ប្តូវបានសម ំុ សៅេង្កេ តច់េ់ែក្ហូតជារបេ់ក្មមេិទធិគណបក្សកានអ់ំណាច។249  
 ំុ េង្កេ តទ់ាខំអេ់សនាោះរមួាន៖  

សៅរាជ្ធានីភេសំព្ញ េង្កេ តវ់ា វខស ខ្ណឌ ៧មក្រា៖ អតីតសៅេង្កេ តច់េ់ព្ីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុ
ជា មនិប្ព្មប្បគ ់បនទបស់្វើការសៅសអាយសៅេង្កេ ត ់ ដែ សទើបដតជាបស់ឆេ តមក្ព្ីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិ
សហើយោតប់ាននិយាយថា បនទបស់្វើការសនោះគឺោតប់ានោខេខ ់ នខិសប្បើប្បាេ់យូរសហើយ មនិដតប ុសណាណ ោះ 
ោតដ់ថ្មទាខំសអាយសៅេង្កេ តថ់្មី សៅេខប់នទបស់្វើការថ្មីសដ្ឋយខ្លួនឯខសៅ ប ុដនតសៅេង្កេ តថ់្មីមនិប្ព្មស ើយ។ 
េង្កេ តច់ក្អ់ដប្ខសប្កាម ខ្ណឌ ានជ្យ័៖  អតតីសៅេង្កេ តគ់ណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ែក្យក្េាា រៈ និខ
របេ់របរទាខំអេ់ស ើខព្ីការយិា ័យស្វើការរបេ់សៅេង្កេ ត។់  

សខ្តតប្ព្ោះេីហនុ េង្កេ តស់ ខ្១ ប្ក្ុខប្ព្ោះេីហនុ៖ អតតីសៅេង្កេ តគ់ណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា មនិ
ប្ព្មប្បគ ់ការយិា ័យសៅឲ្យសៅេង្កេ តថ់្មី ដែ សទើបដតជាបស់ឆេ តព្ីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិសទ។ សហើយោត់
ដថ្មទាខំនយិាយថា  ការយិា ័យសនោះប្តូវស្វើស ើខ និខបសខេើតស ើខសដ្ឋយសប្បើមូ និ្េិបបុរេ្ម ៌និខមូ និ
្ិវភិាគទានរបេ់គណបក្សប្បជាជ្ន។ ោតប់ដនថមថា ោតអ់ខគុយសៅការយិា ័យសនោះសប្ចើនឆេ សំហើយ ប ុដនត
សដ្ឋយោរដតឯក្ោរសប្ចើន សហើយេាា រៈការយិា ័យ និខរបេ់របរស្សខៗសទៀតសប្ចើន ោតម់និអាចសរ ើស់ចញ
សប្ៅបានសទ។ សៅេង្កេ តច់េ់បខេំសអាយសៅេង្កេ តថ់្មីសប្បើបនទបស់្សខសៅក្េុខការយិា ័យសៅ។ េង្កេ តស់ ខ្
៤ ប្េុក្លប្ព្នប៖់ សៅេង្កេ តប់ែិសេែមនិសរ ើសចញព្ីក្ដនលខ  ុោះប្ោដតានការេំុព្ីសៅេង្កេ តថ់្មីដែ សទើបជាប់
សឆេ តព្ីគណបក្សេេស្ង្កគ ោះជាតិ។ សៅេង្កេ តថ់្មមីនិបានទាមទារឲ្យសៅេង្កេ តស់រ ើសចញសទ ប ុដនតេុខ្ចតិតសរៀបចំ
បនទបថ់្មខី្លួនឯខ។ បញ្ជា ដែ សៅដតបនតានសនាោះ គឺសៅេង្កេ តច់េ់មនិប្ព្មេហការស្វើការជាមយួ និខោម ន្
នទៈស្ទររបេ់របរបរកិាេ រ ឯក្ោរសៅសៅេង្កេ តថ់្មីស ើយ។  

សខ្តតសេៀមរាប  ំុបាគខ នខិ ំុក្ំសរ ើក្ ប្េុក្សេៀមរាប៖ អតីតៈសៅេង្កេ តច់េ់ មនិប្ព្មសរ ើសចញព្ី
បនទបស់្ចើការ។ សៅ ំុក្ំសរ ើក្វញិ អតីតសៅេង្កេ តច់េ់ចក្ស់ោរបនទបោ់តអ់េ់រយៈព្ីរបីលថ្ៃ។ បនាទ បព់្ីប្បតតកិ្មម
ព្ីបណាត ញេខគម និខព្ត័ា៌នរាយការណ៍ព្ោីថ នភាព្សនោះ ោតក់្ប៏ានចក្ស់ោរទាវ រសអាយសៅេង្កេ តថ់្មីេ
ស្ង្កគ ោះជាតិវញិ។ 

ក្េុខសខ្តតក្ពំ្តានប្បាពំ្ីរ ំុសៅក្េុខប្េុក្ជុ្ំគិរ ី រមួាន  ំុសប្ជ្េ ជ្មពូវន័ត ោេ យអនចិត ដប្េសចខ ដប្េ
ក្េុខ ដប្េេំសរាខ និខដប្េប្តពាខំរាខំ៖ អតតីសៅេង្កេ ត ់មនិប្ព្មសរ ើសចញព្ីបនទបរ់បេ់សៅេង្កេ តស់ទ សហើយដថ្ម
ទាខំប្បាបស់ៅសៅេង្កេ តថ់្មីថាសអាយសរៀបបនទបថ់្មីខ្លួនឯខសៅ សហើយដថ្មទាខំមនិប្ព្មស្ទរសប្គឿខបរកិាេ រ ឯក្ោរ

                                                      

248 For example, in one case that happened in Sihanoukville, the newly elected commune chief and commune 
clerk (responsible for keeping the commune seal) were unable to cooperate.  
249 Case happened  



របាយការណ៍សង្ខេបសតីពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

182 | ទុំព័រ 

របេ់របរស្សខសទៀតសៅសៅេង្កេ តថ់្មីសទ។ សនោះាននយ័ថា ព្ួក្ោតម់និអាច្ត ់សេវាោធារណៈសៅប្បជា
ព្ រែា សដ្ឋយោរដតខ្វោះនូវ្នធាន និខឯក្ោរចបំាច។់  

ចំដណក្ឯេង្កេ តច់ំននួ៩សទៀត ដែ បានរក្ស ើញសៅក្េុខការេសខេតការណ៍ សហើយបានស្ទរតំដណខ
យា ខរ ូន និខបានប្បគ ់បនទបស់្វើការសៅសៅេង្កេ តដ់ែ សទើបជាបថ់្ម។ី  ំុេង្កេ តទ់ាខំអេ់សនាោះរមួាន៖ 
េង្កេ តវ់ា វខស ប្ក្ុខក្ពំ្ខច់ម សខ្តតក្ំព្ខច់ម  ំុជ្ីរ ូសៅប្េុក្តបួខ មុ ំ សខ្តតតបួខ មុ ំ េង្កេ តេ់សង្កេ រ ប្ក្ុខោវ យ
សរៀខ សខ្តតោវ យសរៀខ េង្កេ តប់្ោយ ូវ ប្ក្ុខេទឹខដេន សខ្តតក្ំព្ខ់្  ំ ំុេទឹខកាច ់ប្េុក្ោោសប្ៅ សខ្តតដប  ិន 
 ំុរមទមយ ប្េុក្រសវៀខ សខ្តតប្ព្ោះវហិារ  ំុឡាបានសេៀក្ ប្ក្ុខបាន ុខ សខ្តតរតនគិរ ីេង្កេ តេំ់សរាខយា  ប្េុក្
ព្ួក្ សខ្តតសេៀមរាប និខេង្កេ តក់្ំព្ខោ់វ យ ប្ក្ុខសេរសីោភណឌ  សខ្តតបនាទ យានជ្យ័។  

ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តប់្តូវានអាណតត៥ិឆេ  ំ សហើយអាណតតិសនោះ្ុតក្ំណតស់ៅសព្ ដែ ប្ក្ុមប្បឹក្ា
 ំុ េង្កេ តដ់ែ បានជាបស់ឆេ តថ្មីបានកានត់ំដណខ។250  ១៤លថ្ៃសប្កាយព្ីការប្បកាេ ទធ្ ្លូវការលនការ
សបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ តប់្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុ េង្កេ តប់្តូវសបើក្ក្ិចចប្បជុ្ំស ើក្ែំបខូ។ ការប្បជុ្ំែកឹ្នាសំដ្ឋយអេក្ដែ ប្តូវ
បានចតោ់ខំសដ្ឋយប្ក្េួខមហាល្ទ សែើមបបី្បកាេព្ីេុព្ ភាព្លនអាណតតថិ្មីរបេ់ប្ក្មុប្បឹក្ា ំុ នខិប្បកាេ
ស ម្ ោះប្ក្ុមប្បឹក្ា ដែ សទើបដតបានជាបស់ឆេ តរមួានសម ំុជាបស់ឆេ តថ្មី និខអនុប្បធានទី១ និខទ២ី។251  ទធ
្ ្លូវការេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តអាណតតទិី៤ របេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តប់្តូវបានប្បកាេសៅលថ្ៃទី២៥ ដខ្មថុិ្
នា ឆេ ២ំ០១៧។ អនុសោមោមបទបបញ្ញតតិលនចាប ់ ប្ក្េួខមហាល្ទប្តូវដណនាែំ ់ោថ បន័រែាបា ថាេ ក្់
សប្កាមរបេ់ខ្លួនឱ្យចខប្ក្ខ នខិសរៀបចំេប្ាបក់ារចបស់្តើមអាណតតិថ្មីលនប្ក្មុប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តស់ៅលថ្ៃទី០៣ ដខ្
ក្ក្េដ្ឋ ឆេ ២ំ០១៧។ 

ប្ក្េួខមហាល្ទបានដណនាអំតីតប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឱ់្យស្វើរបាយការណ៍ េតីព្ីេមទិធិ្  ក្េុខអំ ុខ
សព្ ប្បាឆំេ កំ្នលខមក្ និខបញ្ជា ប្បឈមដែ សៅសេេេ ់េប្ាបប់្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តដ់ែ ជាបស់ឆេ តថ្ម។ី 
ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តក់្ប៏្តូវដណនា ំ និខសអាយព្ត័ា៌នែ ់េាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាថ្មី អពំ្ីក្ិចចការណាជាចមបខ
ដែ ប្តូវសផ្លត តស ើ។ ប្ក្េួខមហាល្ទក្ប៏ានដណនាែំ ់សេមៀន ំុ េង្កេ តស់អាយចខប្ក្ខ សរៀបចំ និខដថ្រក្ា
ក្ំណតប់្ោរបេ់រែាបា  ំុ េង្កេ តអ់ាណតតមិុនៗេប្ាបប់្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តដ់ែ ជាបស់ឆេ តថ្មី សែើមបធីានា
និរនតភាព្លនការង្កររែាបា ។  

ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តន់មីយួៗ ប្តូវធានាឱ្យបានប្គបប់្ោននូ់វ្នធានមនុេស និខេាា រៈបរកិាេ ររបេ់
របរេប្ាបែ់ំសណើ រការរែាបា របេ់ ំុ េង្កេ ត។់252 សម ំុ សៅេង្កេ ត ់គឺជាអេក្ទទួ ខុ្េប្តូវក្េុខការអនុវតតន ៍
ការេសប្មចចិតត នខិនីតិវ ិ្ ីលនប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត។់ ប្ក្េួខមហាល្ទមនិបានរក្ ភាព្មនិប្បប្ក្តីសទ។ អេក្នាំ
ពាក្យប្ក្េួខមហាល្ទបាននយិាយថា មនិានចាបណ់ាដែ ដចខព្ីការដ្ឋក្ទ់ណឌ ក្មមចំសពាោះអតីតសម ំុ សៅ

                                                      

250 Art. 11 of the Law on Administration Management of Commune/Sangkat, 2001.  
251 Art. 19 of the Law on Administration Management of Commune/Sangkat, 2001.   
252 Art. 13 of the Law on Administration Management of Commune/Sangkat, 2001.  
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េង្កេ តដ់ែ បានប្បប្ព្ឹតតនូវភាព្មនិប្បប្ក្ត ីឬអាក្បបក្ិរយិាមនិប្តមឹប្តូវសនាោះសទ សហើយោតប់ានចតទុ់ក្ថា វា
មនិដមនជាបញ្ជា ្ៃន់្ ៃរសនាោះសទ។ អខគការេខគមេីុវ ិ ដែ េសខេតសមើ ោថ នភាព្សបាោះសឆេ តបានអោះអាខថា 
ការស្លើយតបរបេ់ប្ក្េួខមហាល្ទបខេការគរំាមក្ំដហខចំសពាោះនូវអាក្បបក្ិរយិាដបបសនោះ។ ប្ក្េួខមហាល្ទបាន
ជ្ំរញុឱ្យភាគីដែ ពាក្ព់្ន័ធសៅក្េុខជ្សាល ោះសនោះសដ្ឋោះប្ោយបញ្ជា សដ្ឋយខ្លួនឯខ។ ប្ក្េួខមហាល្ទក្ប៏ានេខេត់
្ៃនថ់ា សនោះមនិដមនជាបញ្ជា ថ្មីសទ សហើយវាបានសក្ើតស ើខអេ់រយៈសព្ ជាយូរមក្សហើយ។ ចណុំចសនោះបង្កា ញ
យា ខចាេ់ែ ់ោធារណជ្ន និខភាគីពាក្ព់្ន័ធេំខានស់្សខសទៀត ថាប្ក្េួខមហាល្ទានសចតនាមនិយក្ចិតត
ទុក្ដ្ឋក្ស់ដ្ឋោះប្ោយបញ្ជា សនោះ។ 

អខគការេខគមេីុវ ិ នខិគណបក្សនសយាបាយមនិចតទុ់ក្បញ្ជា ទាខំសនោះ ជាបញ្ជា តូចោចសទ។ 
ប្ក្េួខមហាល្ទ ប្តូវយក្សៅព្ិចរណាសដ្ឋយយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ ់ និខស្លើយតបចំសពាោះែំសណាោះប្ោយ សប្ពាោះថា
ប្ក្េួខមហាល្ទជាអាជាា ្រានេមតថក្ចិចស ើរែាបា  ំុ េង្កេ ត។់  ំុ េង្កេ តទ់ាខំសនោះ គឺជាអខគភាព្រែាសហើយ
ប្ទព្យេមបតតិទាខំអេ់ដែ ជាក្មមេិទធរបេ់រែាបា  ំុ េង្កេ តគ់ឺជាប្ទព្យេមបតតិរបេ់រែាសដ្ឋយមនិគិតថាសតើ
ព្ួក្សគប្តូវបាន្ត ់មូ និ្ិ ឬសដ្ឋយការបរចិច គឯក្ជ្ន ឬក្អ៏តស់ទ។ ែូសចេោះអតីតសម ំុ សៅេង្កេ តដ់ែ ចញ់
សឆេ តសនាោះ ប្តូវដតប្បគ ់វតថុទាខំអេ់សនាោះ (ការយិា ័យ ឯក្ោររបេ់របរស្សខសទៀត។ ។) សៅឱ្យសម ំុ
ជាបស់ឆេ តថ្មី។ 

សទាោះបីចាប ់ឬបទបញ្ជា ពាក្ព់្ន័ធែលទសទៀត មនិានដចខចាេ់ោេ់អពំ្ីការសរៀបចំការយិា ័យរបេ់
សម ំុ សៅេង្កេ ត ់(ឬតំណាខរា្េត ឬេាជ្ិក្ប្ក្ុមប្បកឹ្ា) ប្ក្េួខមហាល្ទគួរដតសចញសេចក្តីដណនា ំឬសោ 
ការណ៍ដណនាសំែើមបទីបោ់េ ត ់និខសដ្ឋោះប្ោយទំនាេ់ទាខំសនាោះ។ ប្ក្េួខមហាល្ទ មនិគរួសបាោះបខស់ច បញ្ជា
សនោះសទ សហើយអនុញ្ជញ តឱ្យជ្សាល ោះសនោះបនត សដ្ឋយោម នវធិានការអេក្មមចំសពាោះែំសណាោះប្ោយសនាោះសទ។ ភាព្អ
េក្មមរបេ់ប្ក្េួខមហាល្ទបានបង្កា ញឱ្យស ើញនូវភាព្មនិសេមើភាព្ោេ  និខការមនិសព្ញចិតតចំសពាោះែំសណើ រ
ការង្កររ ូន និខេុខ្ែុមរមនារបេ់រដ្ឋា ភបិា សៅថាេ ក្ម់ូ ដ្ឋា ន។ គណបក្សនសយាបាយស្សខៗសទៀត គួរដត
ស្វើការរមួោេ សដ្ឋយេនតិភាព្ សដ្ឋយោម នការសរ ើេសអើខ សែើមបី្  ប្បសយាជ្នប៍្បជាព្ រែាដែ រេ់សៅមូ ដ្ឋា
ន។ សែើមបសីឆព ោះសៅរក្ទេិសៅជាអាទិភាព្ខ្ពេ់ជាខសគបំ្ុត គឺរែាបា អភបិា ក្ិចចសៅមូ ដ្ឋា នជាអេក្
តំណាខសអាយាននិរនតរភាព្។  

១៤. ការចូលរមួ្ នងិេទិធិយៅយបាោះយនន ត 
១៤.១ អេក្បានសបាោះសឆេ ត និខអេក្សបាោះសឆេ តដែ ប្តវូបានែក្ហូតេិទធ ិ

ោរាខទ១ី៧ អេក្ានេិទធសិបាោះសឆេ ត ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត នខិអេក្សចញសបាោះសឆេ តឆេ ១ំ៩៩៣ ែ ់២០១៧ 

ឆេ សំបាោះសឆេ ត អេក្ានេិទធិសបាោះសឆេ ត 
អេក្ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត អេក្បានសបាោះសឆេ ត 

ចំននួ % ចំននួ % 

1993 4,654,000 4,764,430 102% 4,267,192 89.56% 
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1998 5,488,029 5,395,595 98% 5,057,830 93.74% 

2002 6,251,832 5,190,307 83% 4,543,974 87.55% 

2003 6,749,876 6,341,834 94% 5,277,494 83.22% 

2007 7,291,084 7,799,371 107% 5,293,327 67.87% 

2008 7,828,161 8,125,529 104% 6,100,884 75.08% 

2012 8,894,219 9,203,493 104% 5,993,992 65.13% 

2013 9,509,732 9,675,453 102% 6,735,244 69.61% 

2017 9,664,216 7,865,033 81.38% 7,107,395 90.37% 

ោរាខទ១ី៧ ខាខស ើបង្កា ញថា ចំនួនអេក្សៅសបាោះសឆេ តបានធាល ក្ចុ់ោះជាបនតបនាទ ប ់ចបោ់ខំព្ីការសបាោះ
សឆេ តឆេ ២ំ០០២។ ក្េុខឆេ ២ំ០១២ ចនំួនអេក្សៅសបាោះសឆេ តបាន្នែ ់ចំណុចទាបបំ្ុត គឺានដត 
៦៥.១៣ភាគរយប ុសណាណ ោះ។ ក្េុខឆេ ២ំ០១៣ អេក្សៅសបាោះសឆេ តបានសក្ើនស ើខបនតិច(៦៩.៦១ភាគរយ) រហូត
មក្ែ ់ការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ ស ើញថា អេក្សៅសបាោះសឆេ តបានសក្ើនស ើខខ្ពេ់
រហូតែ ់៩០.៣៧ភាគរយ សហើយជាតួស ខ្ដែ ានក្ប្មតិខ្ពេ់ជាខការសបាោះសឆេ តសៅឆេ កំ្នលខមក្ទាខំអេ់ 
ស ើក្ដ ខដតការសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ១ំ៩៩៨ ដែ ានភាគរយចំនួន៩៣.៧៤ភាគរយ។ ការសក្ើនស ើខសនោះអាច
ជាសហតុ្ ដែ អាចសក្ើតសចញព្ី ការដក្ទប្មខោ់ថ បន័គណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចកំារសបាោះសឆេ ត(គ.ជ្.ប) 
ការសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី ដែ សរៀបចំោមប្បព្ន័ធកុ្ំព្យូទរ័ សដ្ឋយានរបូថ្ត និខបញ្ចូ  ោេ មប្ក្សៅ
លែ ការសបើក្ឱ្យានការចូ រមួព្ីគណបក្សប្បឆខំ ក្េុខការជ្ដជ្ក្ការសកាោះសៅម្នតីរដ្ឋា ភបិា ជាមយួគណៈ
ក្មមការអចិល្នតយរ៍ែាេភា ការចុោះជ្ួបេក្មមជ្នសៅមូ ដ្ឋា នដែ បង្កា ញព្ីសោ នសយាបាយរបេ់ខ្លួន ការ
ចូ រមួរបេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយលនអខគការេខគមេីុវ ិ ប្ព្មទាខំភាគីពាក្ព់្ន័ធជាសប្ចើន។ ស ើេព្ីសនោះ បញ្ា ី
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ តបានធានាគុណភាព្ចំសពាោះអេក្សបាោះសឆេ ត សដ្ឋយកាតប់នថយជាអតបិរាលនការខុ្េស ម្ ោះ
រហូតមនិានការបាតប់ខេិ់ទធិ ការបាតស់ ម្ ោះ ស ម្ ោះេទួន ឬស ម្ ោះដែ ប្តូវបានសគសបាោះជ្ំនួេែូចកា 
អាណតតិសបាោះសឆេ តក្នលខមក្សនាោះសទ។ ទាក្ទ់ខបញ្ា ីស ម្ ោះសនោះ្ខដែរ ខុ្មដ្ហវ េសខេតស ើញថា ការចុោះ
ស ម្ ោះចបព់្ីឆេ ២ំ០០៧ រហូតែ ់ឆេ ២ំ០១៣ អេក្សៅចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តដតខដតានភាគរយសប្ចើនជាខ
១០០ភាគរយ សបើស្ៀបជាមយួការបា នប់្បាណរបេ់ គ.ជ្.ប ក្ប៏ ុដនតការចុោះស ម្ ោះឆេ ២ំ០១៦ បង្កា ញព្ីបញ្ា ី
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ តានគុណភាព្ សហើយការស្វើេវនក្មមរបេ់ខុ្មដ្ហវ ក្ប៏ានបង្កា ញថាានគុណភាព្្ខដែរ 
គឺ៨៩ភាគរយលនប្បជាព្ រែាដែ រេ់សៅក្េុខប្េុក្បានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត សហើយបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត៩៨
ភាគរយ ប្តូវបានបង្កា ញថារក្វតតានអេក្សបាោះសឆេ តស ើញោមអាេយដ្ឋា នដែ ានសៅក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះ
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សឆេ ត។ េប្ាបឯ់ក្ោរដែ បានសប្បើប្បាេ់ក្េុខការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខសបាោះសឆេ តក្ប៏្តូវបាន គ.ជ្.ប 
ជ្ួយ េប្មួ សដ្ឋយសប្បើប្បាេ់អតតេញ្ជញ ណបណណ េញ្ជា តិដខ្មរ ឬឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណេប្ាបក់ារចុោះ
ស ម្ ោះ ឬសបាោះសឆេ ត។ ប្ក្េួខមហាល្ទក្ប៏ានជ្ួយ េប្មួ បសខេើនស បឿន ក្េុខការស្វើអតតេញ្ជញ ណបណណ េញ្ជា តិ
ដខ្មរេប្ាបប់្បជាព្ រែា្ខដែរ។ អេក្េសខេតការណ៍របេ់ខុ្មដ្ហវ ចំនួន១៤,៥០០នាក្ ់ មនិបានរក្ស ើញ
ថា អេក្សបាោះសឆេ ត បាតប់ខស់ ម្ ោះក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះ ឬស ម្ ោះប្តូវបានសគសបាោះជ្នំួេសៅក្េុខលថ្ៃសបាោះសឆេ តសនាោះ
សទ។ 

ក្ោត ស្សខសទៀតបានបង្កា ញថា ការសក្ើនស ើខលនការសៅសបាោះសឆេ ត គឺការបសខេើតការយិា ័យសបាោះសឆេ ត
មនិសៅឆៃ យព្ី ំសៅរបេ់អេក្សបាោះសឆេ តែូចកា ព្មីុន សហើយប្បជាព្ រែាានអាេយដ្ឋា ន ឬទីេំណាក្់
ក្ដនលខណាអាចចុោះស ម្ ោះ នខិសបាោះសឆេ តបានសៅក្ដនលខសនាោះ្ខដែរ។ មា ខសទៀត លថ្ៃសបាោះសឆេ ត(លថ្ៃទ៤ី ដខ្មថុិ្
នា ឆេ ២ំ០១៧) ោថ នភាព្អាកាេធាតុបានអំសណាយ្  ែេប្ាបអ់េក្សបាោះសឆេ តក្េុខការសចញសៅសបាោះ
សឆេ តសដ្ឋយមនិានសភលៀខមក្រខំានសនាោះសទ។ ក្ោត ស្សខៗសទៀត គឺការជ្ំរញុការចូ រមួ្សព្វ្ាយព្ីប្គបភ់ាគី
ពាក្ព់្ន័ធសែើមបី្ ត ់ព្ត័ា៌នអពំ្ីការសបាោះសឆេ ត ោមរយៈការអបរ់កំ្េុខប្បព្ន័ធវទិយុ ទូរទេសន ៍ និខទំព្រ័ព្ត័ា៌ន
េខគម ព្ិសេេេប្ាបយុ់វជ្ន។ 

របូភាព្ទ២ី៥ ភាគរយលនអេក្សបាោះសឆេ តមនិបានសបាោះសឆេ តសៅឆេ ២ំ០១៧ 

 

 

សទាោះជាយា ខណា ក្ា៏នប្បជាព្ រែាមយួចំននួ មនិបានសៅសបាោះសឆេ ត្ខដែរ។ ការេទខម់តិមយួ
របេ់ខុ្មដ្ហវ  សប្កាយការសបាោះសឆេ តមយួលថ្ៃដែ ានស ម្ ោះថា «ការេទខម់តិស ឿន ឬេទខម់តិេប្ាបអ់េក្
មនិានទកឹ្សមម ស ើប្ាមលែ» ជាមយួអេក្សបាោះសឆេ តចនំួន៧៥៧នាក្ ់ ដែ មនិានទកឹ្សមម សៅប្ាមលែសប្កាយ

បានសៅែ ់
ការយិា ័យ

48%

មនិបានសៅែ ់
ការយិា ័យ

52%
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ការសបាោះសឆេ តមយួលថ្ៃ បានបង្កា ញព្ី ទធ្ ដែ មនិបានសៅសបាោះសឆេ តរបេ់ព្ួក្សគ។ ការេទខម់តិបាន
បង្កា ញថា អេក្សបាោះសឆេ ត៤៨ភាគរយលនអេក្មនិបានសៅសបាោះសឆេ ត បានសៅែ ់ការយិា ័យសហើយមនិបាន
សបាោះសឆេ ត និខ៥២ភាគរយសទៀត មនិបានសៅែ ់ការយិា ័យសបាោះសឆេ តសនាោះសទ(ក្េុខចំសណាមសនាោះ គ១ឺ៥%  
ចិតតមនិចខស់ៅសបាោះសឆេ ត នខិ៨៥% ចតិតចខស់ៅសបាោះសឆេ តដែរ) ។ 

ក្េុខចំសណាមអេក្ដែ បានសៅែ ់ការយិា ័យសបាោះសឆេ ត សហើយអេក្ទាខំសនាោះមនិប្តវូបានសបាោះសឆេ ត 
សដ្ឋយោរដត ោម នឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណសប្បើប្បាេ់េំរាបក់ារសបាោះសឆេ តានចំននួ៤៦ភាគរយ។ ៤៣
ភាគរយ គឺសដ្ឋយោរដតោម នបណណ ព្ត័ា៌ន ដែ ព្ិបាក្រក្ស ខ្ការយិា ័យ និខរក្ស ម្ ោះ។ សប្ៅព្ីសនាោះ គ ឺ
សដ្ឋយោរដតការយិា ័យានភាព្រសញ រលញ  និខខុ្េទិនេនយ័។ 

េប្ាបប់្បជាព្ រែាដែ ចខស់បាោះសឆេ ត ដតោតម់និបានសបាោះសឆេ តបានបង្កា ញថា ៦០ភាគរយ គឺ
ព្ួក្ោតម់និបានទទួ ព្ត័ា៌ន ប្ព្មទាខំមនិបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តក្េុខអំ ុខសព្ ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ រ ី
ឯ១៦ភាគរយសទៀត គឺសដ្ឋយោរដតទីោខំសៅឆៃ យ ប្ព្មទាខំសៅដក្សៅក្ដនលខស្វើការមនិឱ្យេំរាក្។ រឯីក្េុខ
ចំសណាមស្សខសទៀតគឺសដ្ឋយោរព្ួក្ោតខ់្លោះរវ ់ការង្ករ្ទោះ ខ្លោះថាមនិេំខាន។់ 

ចំសពាោះអេក្សបាោះសឆេ ត ដែ មនិចខស់ៅសបាោះសឆេ ត ោតប់ានបង្កា ញថា ៣៦ភាគរយគខឺ្ា ិ រឯីអេក្ខ្លោះ
មូ សហតុរបេ់ោតគ់ឺជាបរ់វ ់ការង្ករ និខរវ ់ក្ិចចការ្ទោះានចំននួ៣៦ភាគរយ សប្ៅព្ីសនាោះ គឺមនិចូ ចិតត
គណបក្ស នខិគិតថា មនិានោរៈេំខាន។់  

១៤.២ ការចូ រមួរបេ់្េតីក្េុខវេ័ិយនសយាបាយ 

ការចូ រមួរបេ់្េតីក្េុ ខដ្េក្នសយាបាយេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់
អាណតតិទ៤ី ឆេ ២ំ០១៧ ខុ្មដ្ហវ បានេសខេតស ើញថា ការចូ រមួរបេ់្េតីសៅដតានភាព្ប្បឈម ចប់
ព្ីការទទួ បានឱ្កាេក្េុខការឈរស ម្ ោះជាសបក្េជ្នសបាោះសឆេ ត នខិឱ្កាេ្នសៅមុខ្ក្េុខជ្ីវតិ
នសយាបាយរបេ់្េតីដែ បានជាបស់ឆេ ត។ ចបព់្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តអ់ាណតតទិី
១ ឆេ ២ំ០០២ រហូតមក្ែ ់អាណតតិទី៣ ឆេ ២ំ០១២ ចំននួ្េតីជាបស់ឆេ តជាប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ានការ
សក្ើនស ើខជាបនតបនាទ ប ់ សហើយ្េតីក្ប៏ានចូ រមួក្េុខការសបាោះសឆេ តយា ខេប្ោក្េ់ប្ោំ នខិចូ រមួក្េុខក្ិចច
ការនសយាបាយយា ខេក្មម្ខដែរ។ ្ទុយសៅវញិ ចំនួន្េតីជាបស់ឆេ តជាប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តអ់ាណតតទិ៤ី 
ឆេ ២ំ០១៧សនោះដបរជាធាល ក្ចុ់ោះសៅវញិ។ 

ដ្ែក្ស ើរបាយការណ៍វាយតលមលរបេ់ខុ្មដ្ហវ េតីព្ី «ការចូ រមួនសយាបាយរបេ់្េតីក្េុខការសបាោះ 
សឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់ ឆេ ២ំ០១៧» រក្ស ើញថា ្េតីសៅដតភយ័ខាល ចក្េុខការភាា បខ់្លួនជាមយួ
នឹខក្ិចចការនសយាបាយ នខិការសបាោះសឆេ ត។ ការភយ័ខាល ចចមបខៗ ចំននួ៣ដែ បានសក្ើតស ើខេប្ាបព់្ួក្សគ
គឺទី១៖ ខ្វោះនូវសោ នសយាបាយជាក្ោ់ក្ជ់ាោយ ក្េណ៍អក្សរដែ ជាវធិានការព្ិសេេបសណាត ោះអាេនេ 
និខាប្ោមយួចំននួលនចាបស់បាោះសឆេ ត សែើមបោីបំ្ទ និខ្ត ់ឱ្កាេឲ្យ្េតី-បុរេចូ រមួសេមើោេ ក្េុខវេ័ិ
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យនសយាបាយ ជាព្ិសេេការឈរស ម្ ោះជាសបក្េជ្ន។ ទី២៖ បនតការសរ ើេសអើខប្បឆខំនឹខ្េតីក្េុខែំសណើ រការ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេសបក្េជ្នសៅក្េុខគណបក្សនសយាបាយ និខទី៣៖ បរយិាកាេនសយាបាយ ក្េុខអំ ុខ
សព្ ែំសណើ រការលនការសបាោះសឆេ ត ែូចជា ការគំរាមក្ំដហខ បំភតិបំភយ័ ការប្បាថ្ាក្ង់្កយ ការគំរាមេាល ប ់ 
និខការសប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធតុោការមក្ស ើេក្មមជ្នគណបក្ស និខសបក្េជ្នរបេ់គណបក្សប្បឆខំ។ 

១៤.២.១ សបក្េជ្ន្េតី 

សយាខោម ទធ្  ្លូវការលនការចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយរបេ់ គ.ជ្.ប កា ព្ីលថ្ៃ
១៨ ដខ្សមោ ឆេ ២ំ០១៧ េប្ាបឈ់រស ម្ ោះសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តអ់ាណតតទិី៤សនោះ 
ានសបក្េជ្នប្េី-ប្បុេប្បក្ួតប្បដជ្ខេរបុចំនួន៩៤៥៩៥ (សបក្េជ្នសព្ញេិទធិ) ក្េុខសនាោះសបក្េជ្ន្េតីានចនំួន
២៥ ៧៨៨នាក្ ់ (២៧,២៦%) មក្ព្គីណបក្សនសយាបាយចំនួន១២។ ក្េុខចំសណាមគណបក្សនសយាបាយ
ទាខំ១២ ានដតគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដតប ុសណាណ ោះ ដែ បានសរៀបចំបញ្ា ី
សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសៅទូទាខំប្បសទេដែ ប្គបច់ំនួន១៦៤៦ ំុ េង្កេ ត។់ សបើសប្បៀបស្ៀបជាមយួតួស ខ្
កា ឆេ ២ំ០១២ (ានចនំួន២៥,៦៤%)  ានការសក្ើនតចិតួចគចឺំនួនដត១,៦២% ។ 

ចំដណក្ឯសបក្េជ្ន្េតីឈរស ម្ ោះសៅស ខ្សរៀខទី១ េរបុចំនួន៤៨១នាក្(់៧,៨៩%)លនសបក្េជ្នស ខ្
សរៀខទី១ប្បុេ-ប្េីេរបុ៦,០៩២នាក្ ់  គឺានភាគរយសក្ើនដត១,១៧%  ស្ៀបនឹខឆេ ២ំ០១២ (ានចំននួ 
៦,៧២%)។ គណបក្សដែ ានអាេនៈសៅក្េុខេភា និខានប្បជាប្បិយភាព្ខាល ខំបានខ្ិតខ្ំដ្ឋក្ស់បក្េជ្ន
្េតី ឈរស ម្ ោះសៅស ខ្សរៀខទី១សប្ចើនជាខមុនគួរឲ្យក្តេ់ាគ  ់ ែូចជាគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា  ចនំួន
១៣១នាក្ ់ (៧,៩៦%) គឺសក្ើនចំនួន៣៨នាក្ ់ ស្ៀបនឹខឆេ ២ំ០១២ ានចនំួនដត៩៣នាក្ ់ (៥,៦៩%) ខ្ណៈ
ដែ គណបក្ស េស្ង្កគ ោះជាតាិនចំនួន១០៣នាក្ ់(៦,២៥%) គ ឺសក្ើនប្បាណ១៥នាក្ ់(សដ្ឋយគតិជាម្យម
ភាគរវាខ គណបក្សេម រខសុ ី និខគណបក្សេិទធិមនុេសឆេ ២ំ០១២ ានចំននួដត៨៧នាក្)់ ។ សបក្េជ្ន្េតី
ឈរស ម្ ោះ សៅស ខ្សរៀខទី១សនោះ ក្ប៏្តូវបានបសខេើនសដ្ឋយគណបក្សស្សខៗសទៀត្ខដែរ ។ 

ថ្វីសបើចំនួនសបក្េជ្ន្េតីឈរស ម្ ោះានការសក្ើនស ើខព្ីអាណតតិមយួសៅអាណតតិមូយក្ស៏ដ្ឋយ ក្ត៏ួស ខ្ 
សនោះសៅដតជាចំនួនតចិតួច ខ្ណៈដែ សបក្េជ្នបុរេសៅដតានចំននួសប្ចើនស ើេ ុបែដែ ។ សនោះបង្កា ញឲ្យ 
ស ើញថា ក្មពុជាសៅដតបនតបញ្ជា អតុ យភាព្លនការអនុវតតេិទធិ និខអំណាចនសយាបាយរវាខបុរេ និខ្េតី សបើ
សទាោះបីក្មពុជាទទួ យក្នូវវធិានការព្ិសេេ ែូចជា អនុេញ្ជញ អនតរជាតិេីុ-ែរ សោ សៅអភវិឌ្ឍន៍
ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាព្ នខិដ្នការអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិសែើមបសី ើក្ក្មពេ់ នខិ្ត ់ឱ្កាេឲ្យ្េតីចូ រមួេក្មម និខសេមើ
ភាព្រវាខ ្េតី-បុរេទាខំបរាិណ និខេិទធិអំណាចក្ស៏ដ្ឋយ។ 
១៤.២.២ ក្មមវ ិ្ នីសយាបាយរបេ់គណបក្ស នខិសបក្េជ្ន្េតី  
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ានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ព់្គីណបក្សនសយាបាយ និខសបក្េជ្ន្េតីទាក្ទ់ខនឹខការសដ្ឋោះប្ោយបញ្ជា
្េតី និខកុ្ារសៅក្េុខក្មមវ ិ្ នីសយាបាយរបេ់ខ្លួន ។ គណបក្ស នខិសបក្េជ្នមយួចនំួនក្ប៏ានបង្កា ញព្ីការ
បសខេើតសោ នសយាបាយេមភាព្សយនឌ្រ័ សែើមបសី ើក្េទួយការចូ រមួរបេ់្េតីក្េុខការស្វើសេចក្តីេសប្មចចិតត 
ស ើក្េទួយេិទធិកុ្ារ កុ្ារព្កិារ កុ្ារក្ំប្ពា កុ្ារមក្ព្ីប្គួោរប្ក្ីប្ក្ សោរព្េិទធិ្េតី និខេិទធិជ្នជាតិភាគ
តិច ប្ព្មទាខំជ្ួយ សដ្ឋោះប្ោយបញ្ជា របេ់ប្បជាព្ រែា ជាព្ិសេេ្េតីានល្ទសពាោះ ្េតីសមា យ ចេ់ជ្រា ជ្ន
ព្ិការ និខកុ្ារដែ ានជ្ីវភាព្ប្ក្ីប្ក្។ 

១៤.២.៣ អេក្សបាោះសឆេ ត្េតី  

្េតីបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី ឆេ ២ំ០១៦ក្េុខបញ្ា ីសបាោះសឆេ ត្លូវការ  ចំនួន៤,២១០,៩១៤នាក្ ់ សេមើ
នឹខ៥៣,៥៣% លនចំនួនប្បេុ-ប្េីដែ បានចុោះស ម្ ោះេរបុ៧,៨៦៥,០៣៣នាក្ ់ សហើយអេក្សបាោះសឆេ ត ្េតី
េសខេតស ើញថាានចំនួនសប្ចើនជាខបុរេដែ បានសចញសៅសបាោះសឆេ តសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត្ខដែរ។ សទាោះបីជា
យា ខណាក្ស៏ដ្ឋយានការខ្ក្ខានសប្បើប្បាេ់េិទធិរបេ់ខ្លួនក្េុខការចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត និខសៅសបាោះសឆេ ត ែូច
ជា ចេ់ជ្រា ្េតីសទើបេប្ា កូ្ន ព្ិរទុធជ្ន ដែ មនិានប្ក្ុមច ័តសៅចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តែ ់្ទោះ ឬទី
ក្ដនលខរបេ់ព្ួក្ោត ់និខអេក្ផ្លល េ់បតូរទី ំសៅ ឬសៅោមបត-ីប្បព្នធ បតូរទីក្ដនលខស្វើការ ជាព្ិសេេក្មមក្រ ក្មមការ ិ
នីចំណាក្ប្េុក្សៅសប្ៅប្បសទេដែ មនិាននតីិវ ី្ ីេប្មបេប្មួ ណាមយួឲ្យព្ួក្សគបានអនុវតតេិទធិរបេ់
ខ្លួនប្េបនឹខរែា្ មមនុញ្ញ ដែ បានធានាអំព្ីេិទធិសនោះ។ 

របាយការណ៍េសខេតការណ៍្េតីរបេ់ខុ្មដ្ហវ ក្េុខសខ្តតសោ សៅទាខំ៥ ែូចជា សខ្តតក្ំព្ខច់ម 
សខ្តត ក្ពំ្ខឆ់េ ខំ សខ្តតក្ំព្ខ់្ ំ សខ្តតោដក្វ និខសខ្តតប្ព្ោះវហិារ បង្កា ញថា ៣៨,៤៦%លនអេក្សបាោះសឆេ ត្េតីខ្ក្
ខានមនិ បានសៅសបាោះសឆេ ត និខ/ឬមនិបានសបាោះសឆេ ត សដ្ឋយោរព្ួក្សគជ្បួនូវភាព្មនិប្បប្ក្តីមយួចនំួន ចនំួន
ែូចជា រវ ់ស្វើក្ិចចការ្ទោះ និខដប្េចាេ រ ជាបរ់វ ់ ក្ែូ់រ បាតអ់តតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មរ និខមនិបានចុោះ
ស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ។ 

១៤.២.៤ ្េតីជាបស់ឆេ ត 

ចំនួន្េតីជាបស់ឆេ តជាប្ក្ុមប្បកឹ្ា ំុ េង្កេ ត ់ អាណតតទិ៤ីសនោះានការថ្យចុោះចំនួន១.០២% (៩៨
នាក្)់ ព្១ី៧.៧៨% (២,០៣៨នាក្)់ ឆេ ២ំ០១២ មក្ប្តឹម១៦.៧៦% (១,៩៤០នាក្)់ ឆេ ២ំ០១៧ លនចំនួន
អេក្ជាបស់ឆេ ត ប្េី-ប្បុេេរបុចំនួន១១,៥៧២នាក្។់ ប ុដនតានការសក្ើនស ើខចំននួសម ំុ សៅេង្កេ ត់្ េតី 
១.៩៦% (៣៣នាក្)់ ព្៥ី.៨១% (៩៥នាក្)់ ឆេ ២ំ០១២ សៅ៧.៧៧% (១២៨នាក្)់ឆេ ២ំ០១៧។ គណបក្ស
ព្ីរ គឺគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបានទទួ េសមលខសឆេ តោបំ្ទព្ីអេក្សបាោះសឆេ ត និខ
ាន្េតីជាបស់ឆេ តជាប្ក្ុមប្បកឹ្ា  ំុ េង្កេ ត ់ គឺ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ាន្េតីចំនួន១៣៨៧ នាក្ ់
(២១.៣៣%) ក្េុខសនាោះសម ំុ សៅេង្កេ ត ់ ្េតីចនំួន៩២នាក្ ់ (៧.៩៦%) ខ្ណៈដែ គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ
ាន្េតីចំនួន៥៥៣នាក្ ់(១១.០៤%) និខ ៣៦នាក្ ់(៧.៣៦%)ជាសម ំុ សៅេង្កេ ត់្ េតី ។ 
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តួស ខ្សនោះបង្កា ញថា ក្មពុជានឹខអាចប្បឈមក្េុខការស្វើឲ្យបានេសប្មចោមសោ សៅអភវិឌ្ឍន៍
ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាព្(SDG) ដែ បានក្ំណតស់ៅឆេ ២ំ០៣០ ថា «ស្វើឲ្យេសប្មចេមភាព្សយនឌ្រ័ និខ្ត ់
អំណាច ែ ់្េតី និខកុ្ារទីាខំអេ់ក្េុខសោក្» សៅប្គបថ់ាេ ក្េ់សប្មចចិតត។ ែូសចេោះ រាជ្រដ្ឋា ភបិា ក្មពុជា ប្តូវ
បសខេើត នខិអនុវតតវធិានការព្ិសេេជាក្ោ់ក្ម់យួចំននួចបោ់ខំព្ីសព្ សនោះតសៅ សែើមបបីសខេើនចំនួន្េតីជាអេក្
ែឹក្នា ំ សជ្ៀេវាខការបរាជ្យ័ែូចសោ សៅអភវិឌ្ឍនេ៍ហេសវតសរក៍្មពុជា (CMDG) ។ សប្ៅព្ីខ្ិតខ្ំប្បឹខដប្បខ
បសខេើនចំននួ្េតី ការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ស់ៅស ើគុណភាព្លនការចូ រមួរបេ់្េតីកានដ់តជាសរឿខេំខាន ់ គឺប្តូវស្វើ
យា ខណាឲ្យ្េតីានេសមលខ ក្េុខការេសប្មចចតិត និខ្ត ់តួនាទី េិទធិអំណាចឲ្យបានសព្ញស ញក្េុខសព្ 
បំសព្ញការង្ករសដ្ឋយោម នការ សរ ើេសអើខព្ីេំណាក្ប់ុរេដែ ជាេហការ ីនិខអេក្ែកឹ្នា។ំ 

១៤.៣ យុវជ្ន 

ែំណាក្ក់ា លនការសបាោះសឆេ តព្ីរអាណតត(ិសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣ និខសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧) ខុ្មដ្ហវ
  បានេសខេតស ើញថា ការចូ រមួរបេ់យុវជ្នសៅក្េុខការសបាោះសឆេ ត និខនសយាបាយ ក្ំពុ្ខសក្ើនស ើខជា
 ំដ្ឋបស់ៅក្េុខប្បសទេក្មពុជា។ ការក្ណំតថ់ា ជាយុវជ្នសបាោះសឆេ ត គឺប្តូវបានក្ណំតស់ៅក្េុខចំសណាមប្បជា
ព្ រែាដែ ានអាយុចសនាល ោះចបព់្ី១៨ ែ ់៣៥ឆេ ។ំ របាយការណ៍្លូវការដែ សចញសដ្ឋយ គ.ជ្.ប បាន
បង្កា ញថា ក្េុខចំសណាមអេក្សបាោះសឆេ ត៧,៨៦៥,០៣៣នាក្ ់ ក្េុខសនាោះចនំួនយុវជ្នដែ បានចុោះស ម្ ោះសបាោះ
សឆេ ត ានចំនួន២,៦២១,១៩០នាក្(់៣៣.៣ភាគរយ) និខ្េតីជាយុវជ្នានចនំនួ១,៣៦៩,០៤៦នាក្់
(៥២.៣ភាគរយលនចនំួនយុវជ្នេរបុ)។ 

ក្េុខអំ ុខសព្ យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត ការចូ រមួរបេ់អេក្សបាោះសឆេ តជាយុវជ្នក្េុខ
េក្មមភាព្សោេនាប្តូវបានេសខេតស ើញថាានេក្មមភាព្្ុ ្ុេ និខាននិនាេ ការថ្មីមយួេប្ាបគ់ណ
បក្សនសយាបាយសៅក្េុខែំសណើ រការសបាោះសឆេ ត ក្េុខេមយ័សប្កាយេ្ង្កគ មដែ ព្ួក្សគទទួ បាននូវការអបរ់ខំ្ព
េ់។ គណបក្សនសយាបាយបានសផ្លត តស ើអេក្សបាោះសឆេ តជាយុវជ្ន សហើយស្វើការផ្លល េ់បតូរយុទធោ្េតក្េុខ
យុទធនាការថ្មីៗ សែើមបទីាក្ទ់ាញអេក្សបាោះសឆេ តយុវជ្ន។ យុទធោ្េតទាខំសនាោះគគឺណបក្សនសយាបាយបានដ្ឋក្់
សបក្េភាព្ឈរស ម្ ោះជាយុវជ្នេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ និខ
ការស ើក្េទួយឱ្យយុវជ្នចូ រមួសោេនា។ 

សបក្េជ្នឈរស ម្ ោះសបាោះសឆេ តេរបុបានបង្កា ញសដ្ឋយ គ.ជ្.ប ដែ ានអាយុព្២ី៥ ែ ់ ៣៥ឆេ  ំ
ានចំនួន ១០,២៨៥នាក្ ់ (ក្េុខសនាោះ្េតីចនំួន ៤,២៦១នាក្ ់ សេមើនឹខ ៤១.៤ភាគរយ) ប្តូវបានគណបក្ស
នសយាបាយដ្ឋក្ឱ់្យឈរស ម្ ោះេប្ាបស់្វើការប្បក្ួតប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ ត។ ក្េុខចំសណាមយុវជ្នជា
សបក្េជ្នេប្ាបឈ់រស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ានយុវជ្នសព្ញេិទធិចំនួន ៤,៥៣៥នាក្ ់ ក្េុខានយុវជ្នសព្ញេិទធិ
ជា្េតី ានចំនួន ១៧១៣នាក្។់ សៅសប្កាយការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ យុវជ្នដែ 
ានអាយុព្២ី៥ឆេ  ំែ ់៣៥ឆេ  ំបានជាបស់ឆេ តជាេាជ្កិ្ប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តា់នចនំួន ៨៦២នាក្ ់សបើគិត
ព្ីអាយុ២៥ឆេ ែំ ់ ៣០ឆេ  ំានចំនួន ៣២៤នាក្។់  
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 ទធ្ ជាបស់ឆេ តេប្ាបយុ់វជ្នសនោះ ស ើញថា សបក្េជ្នមក្ព្ីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា នខិគណ
បក្សេស្ង្កគ ោះ (អាយុ២៥ ែ ់៣៥ឆេ )ំ ានចំនួនសប្ចើនជាខគណបក្សែលទ ក្េុខសនាោះគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ
ជាបស់ប្ចើនជាខសគ គឺានចនំនួ៤៣៦នាក្ ់រឯីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា គចឺំនួន៤២២នាក្។់ គួរឱ្យក្តេ់ាគ  ់ 
និខោមការេសខេតរបេ់អេក្េសខេតការណ៍សៅមូ ដ្ឋា នបានបង្កា ញថាយុវជ្នចូ រមួសបាោះសឆេ តបានសក្ើនជាខ
ឆេ ២ំ០១២ ប្បដហ ចសនាល ោះព្ី១០ សៅ១៥ភាគរយ។  ទធ្ លនការចូ រមួសនោះ ខុ្មដ្ហវ េនេិដ្ឋា នថា 
សទាោះបីយុវជ្នានការចូ រមួ និខស្វើេក្មមភាព្្ ្ុេក្េុខេក្មមភាព្សោេនា និខចូ រមួសបាោះសឆេ តយា ខ
ក្ស៏ដ្ឋយ ក្យុ៏វជ្នជាបស់ឆេ តសៅដតទទួ បានឳកាេ នខិក្ំសណើ នជាបស់ឆេ តតិចតួច សបើសប្បៀបស្ៀបជាមយួ
 ទធ្ សបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១២។ 

របូភាព្ទ២ី៦ យុវជ្នចូ រមួសោេនាសបាោះសឆេ ត 

  

  

១៥. ការ្តលក់ាតអនក្េយងេតការណ៍ និងភាន ក្់ងារគណបក្ស
នយោបាយ 

១៥.១ ចនំនួលនអេក្េសខេតការណ៍ឯក្រាជ្យដែ បានទទ ួោគ  ់ 

ជាទូសៅ ការសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្េសខេតការណ៍ េប្ាបចូ់ រមួព្ិនិតយសមើ ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេ
សរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តរ់បេ់ខុ្មដ្ហវ  អាចចំណាយសព្ យា ខយូរ២លថ្ៃ (អាប្េ័យស ម្ ោះអេក្េសខេត
ការណ៍សប្ចើន ឬតចិ) សដ្ឋយោរសយើខប្តូវព្ិនិតយសមើ អក្េរាវរិទុធ ស ម្ ោះេទួន លថ្ៃដខ្ឆេ កំ្ំសណើ ត (ប្គបអ់ាយុចុោះ
ស ម្ ោះឬអត)់ និខ ថាសតើទប្មខឯ់ក្ោរប្តូវបានសរៀបចំោមទប្មខ ់ គ.ជ្.ប ឬអត។់ បទព្ិសោ្នព៍្ីការសរៀបចំ
សេេើស ម្ ោះអេក្េសខេតការណ៍េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត ់និខរយៈសព្  ដែ បានទទួ សេចក្តីេសប្មច
សដ្ឋយ គ.ជ្.ប គឺជាម្យម១េបាត ហ៍ សទើបទទួ បាន (សទាោះបញ្ា ីដែ សេេើស ម្ ោះអេក្េសខេតការណ៍តិច ឬសប្ចើន
ក្ស៏ដ្ឋយ)។ សហតុ្ ដែ ប្តូវបាន្ត ់សដ្ឋយការយិា ័យក្ិចចការគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្េសខេត
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ការណ៍ និខោមរយៈេំណំុឯក្ោរចាបស់ែើមដែ េសប្មចសដ្ឋយ គ.ជ្.ប គឺសដ្ឋយោរ ទំរាបំានសេចក្តី
េសប្មចអនុញ្ជញ ត េប្ាបេ់សខេតការណ៍ ប្តូវ្លខកាតក់ារចុោះហតថស ខាព្ីប្បធាននាយក្ដ្ឋា នសេវាក្មមចាប ់
និខវវិាទក្មមព្ិនតិយ និខបនាទ បម់ក្បញ្ាូ នសៅខុ្ទទកា ័យឯក្ឧតតមប្បធាន គ.ជ្.ប ចុោះហតថស ខា និខវាយប្ោ។ 
សហតុសនោះ សបើោម នវតតានព្ួក្ោតស់ទ ឯក្ោរទាខំអេ់ គមឺនិអាចសចញបានស ើយ។ 

 ោមរយៈបទព្ិសោ្ន ៍ ក្េុខការដ្ឋក្ព់ាក្យអេក្េសខេតការណ៍ក្នលខមក្ សបើសបើក្េំបក្កាតសៅោមរាជ្
ធានី សខ្តត គឺ មនិានភាព្ខ្វោះខាតអវីស ើយ ដតេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ តស់នោះ សេទើរ
ដតប្គបស់ខ្តតគ ឺគ្.ខ្ប ខ្វោះខាតេំបក្កាតសែើមបសីបើក្ឲ្យខុ្មដ្ហវ ។ 

ចំនួនអេក្េសខេតការណ៍ជាតេិរបុ ដែ បានដ្ឋក្ស់ៅ គ.ជ្.ប ព្ីប្គបោ់ថ បន័ជាអខគការ េាគម ាន
ជាខ ៧៤,៦៧១នាក្ ់ ក្េុខសនាោះ ខុ្មដ្ហវ ានចំននួ១៤,៥៨០នាក្។់ េូមសមើ ោរាខខាខសប្កាម៖
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ោរាខទ១ី៨ ស ម្ ោះអខគការដែ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ក្េុខឆេ ២ំ០១៧253 

 
.រ 

ស ម្ ោះេាគម ឬអខគការ 
អេក្េសខេតការណ៍ជាត ិ

េរបុ ្េតី ច ័ត 

01 េហភាព្េហព្ន័ធយុវជ្នក្មពុជា (UYFC) 31,431 9,293 0 

02 េាគមនារកី្មពុជាសែើមបេីនតភិាព្ និខអភវិឌ្ឍន ៍(CWPD) 20,793 20,717 10 

03 
គណៈក្ាម ្ិការសែើមបកីារសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ីនិខយុតតិ្ម៌
សៅក្មពុជា (COMFREL) 

14,580 6,153 10 

04 េហព្ន័ធនិេសតិ បញ្ជញ វន័ត ប្បជា្ិបសតយយក្មពុជា (CDSIF) 2,642 1,407 10 

05 អខគការតាល ភាព្ក្មពុជា (TIC) 1,239 560 10 

06 
គណៈក្ាម ្ិការអព្ាប្ក្តឹយ និខយុតតិ្មស៌ែើមបកីារសបាោះសឆេ ត
សដ្ឋយសេរ ីនិខប្តឹមប្តូវសៅក្មពុជា (NICFEC) 

1,052 411 10 

07 
គណៈក្ាម ្ិការលនអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា ក្មពុជា សែើមបី
អនុេញ្ជញ  ុបបំបាតរ់ា ់ទប្មខល់នការសរ ើេសអើខស ើ្េតីសភទ 
(NGO-CEDAW) 

567 304 10 

08 េាគមរបួរមួោេ សែើមបអីភវិឌ្ឍនក៍្មពុជា (CCDA) 438 19 0 

09 េាគមយុវជ្នក្ចិចការេខគម  407 145 0 

10 េហគមនអ៍ភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ (UND) 265 45 3 

11 
មជ្ឈមណឌ  ប្បជាព្ រែាសែើមបកីារអភវិឌ្ឍន ៍និខេនតិភាព្ 
(PDP-Center) 

228 107 10 

12 
អខគការប្បជា្ិបសតយយ និខេិទធិមនុេសក្េុខប្បតិបតតិការ 
(DHRAC) 

201 104 8 

13 
េាគមេិទធិមនុេសសែើមបអីភវិឌ្ឍន ៍និខដថ្រក្ាកុ្ារក្ំប្ពា 
្េតីប្ក្ីប្ក្ (CO.PA) 

162 45 7 

14 អខគការជ្នព្ិការក្មពុជា (CDPO) 141 61 0 

15 អខគការសេវាប្បជា្ិបសតយយ (DSO) 134 48 6 

16 េាគមយុវជ្នសេែាក្ចិចក្មពុជា (េ.យ.េ.ក្) 119 51 0 

                                                      

253 Information provided by the National Election Committee. 
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17 េាគម បញ្ជញ វន័ត នខិយុវជ្នេម័ប្គចិតត (VIVA) 64 27 10 

18 េហព្ន័ធេិទធិមនុេស នខិអភវិឌ្ឍនក៍្មពុជា (C.FHRAD) 60 30 0 

19 េាគមអេក្ ក្ឪ់េថ្ក្មពុជា  (C.P.A) 60 26 0 

20 វទិាោថ នអភវិឌ្ឍន៍្ នធានមនុេស  50 2 0 

21 េាគម េិេស និេសតិ បញ្ជញ វន័តសក្មខវតត (PCISA) 38 0 0 
េរបុ 74,671 39,555 104 

៥.២ ចនំនួលនភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយ 

ានគណបក្សនយបាយចំននួ១២ បានស្វើការប្បក្តួប្បដជ្ខក្េុខការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា
 ំុេង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧។ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ គ.ជ្.ប បានទទួ ោគ  ់អេក្េសខេតការណ៍ជា
ភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយេប្ាបេ់សខេតការណ៍សបាោះសឆេ តចំនួន១០៥,០៧៦នាក្ ់ ក្េុខចំសណាមគណ
បក្សប្បក្ួតប្បដជ្ខទាខំ១២។ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា ជាគណបក្សកានអ់ំណាចបានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្
េសខេតការណ៍ចំននួ៤៤,៦១៤នាក្ ់ និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិដែ ជាគណបក្សប្បឆខំបានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយ
អេក្េសខេតការណ៍ចំនួន៤៣,៥៩៦នាក្។់ គណបក្សហវ ៊ុនេិុនបុិច បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចនំនួ 
៤,៩៨៨នាក្ ់ គណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្ិបសតយយបានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចំនួន៥,១៦៦នាក្់
(ភាគសប្ចើនលនព្កួ្សគ គឺជាយុវជ្ន) គណបក្សដខ្មររបួរមួជាត ិដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចំននួ៥,១៩៩នាក្ ់
គណបក្សេំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្ិបសតយយដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចំននួ៨៣៤នាក្ ់ គណបក្សេញ្ជា តិ
ដខ្មរដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចំនួន៩នាក្ ់ គណបក្សប្បជា្ិបសតយយមូ ដ្ឋា ន ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេត
ការណ៍ចំនួន៣៤៤នាក្ ់គណបក្សយុវជ្នក្មពុជា ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចនំនួ៥៦នាក្ ់គណបក្សជ្ន
ជាតិសែើមប្បជា្ិបសតយយក្មពុជាដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចំនួន១០៨នាក្ ់ គណបក្សអំណាចដខ្មរដ្ឋក្់
ព្ប្ង្កយខេក្េសខេតការណ៍ចនំួន៩៨នាក្ ់ នខិគណបក្សោធារណៈរែាប្បជា្បិសតយយដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេត
ការណ៍ចំនួន៦៤នាក្។់ 

ោរាខទ១ី៩ ចនំនួភាេ ក្ង់្ករគណបក្សនសយាបាយបានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ 

 .រ  ស ម្ ោះគណបក្សនសយាបាយ 
ចនំនួភាេ ក្ង់្ករគណបក្ស

នសយាបាយ 
េរបុ ្េតី 

01 គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា (ប្ប.ជ្) 44,614 7,369 

02 គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ (គ.េ.ជ្) 43,596 10,058 
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03 គណបក្សហវ ៊ុនេ ុនបុិច(ររជ្ក្ឯអេេ)254  4,988 1,819 

04 គណបក្សេមពន័ធសែើមបបី្បជា្បិសតយយ (គ.េ.ប) 5,166 1,364 

05 គណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ (ខ្.រ.ជ្) 5,199 1,876 

06 គណបក្សេំបុក្ មុ ំេខគមប្បជា្ិបសតយយ (គ.េ.េ.ប) 834 219 

07 គណបក្សេញ្ជា តិក្មពុជា (គ.េ.ក្) 9 6 

08 គណបក្សប្បជា្ិបសតយយម ូដ្ឋា ន (គ.ប.ម) 344 108 

09 គណបក្សយុវជ្នក្មពុជា (គ.យ.ក្) 56 20 

10 គណបក្សជ្នជាតិសែើមប្បជា្ិបសតយយក្មពុជា (គ.ជ្.ប.ក្) 108 19 

11 គណបក្សអំណាចដខ្មរ (គ.អ.ខ្) 98 50 

12 គណបក្សោធារណរែាប្បជា្ិបសតយយ (គ.េ.រ.ប) 64 16 
េរបុ 105,076 22,924 

 គ.ជ្.ប បានទទួ ោគ  ់អេក្េសខេតការណ៍អនតរជាតិចំននួ៣៨៤នាក្ ់ មក្ព្ី៣៤ អខគការអនតរជាត ិ
ោថ នទូត នខិប្បសទេស្សខៗ។ ចំននួេអេក្េសខេតការណ៍ដែ ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយចំនួនសប្ចើនជាខសគ គឺមក្ព្ោីថ ន
ទូតេហរែាអាសមរកិ្ប្បចសំៅទីរាជ្ធានភីេសំព្ញ ដែ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ចំននួ៩៨នាក្។់ តួ
ស ខ្បនាទ ប ់គបឺណាត ញអាោ នេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត (ANFREL) ដែ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍
ចំនួន៥១នាក្។់   

ោរាខទ២ី០ ការទទ ួោគ  ់អេក្េសខេតការណ៍អនតរជាតេិប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ 

 .រ ស ម្ ោះអេក្េសខេតការណ៍អនតរជាត ិ
ចនំនួអេក្េសខេតការណ៍ 
េរបុ ្េតី 

01 ោថ នទូតេហរែាអាសមរកិ្ក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 98 28 
02 បណាត ញអាោ នេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត (ANFREL) 51 14 

03 
Australian Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតអូ្ោត  ីក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

26 13 

04 EU (including 3 interpreters) 22 9 

                                                      

254 FUNCIPEC is an acronym for Front uni national pour un Cambodge indépendant neutre, pacifique et 
coopératif (United national front for an independent, neutral, peaceful, and cooperative Cambodia). 
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េហគមនអ៍ឺរ  នុ (រមួទាខំអេក្បក្ដប្ប ៣នាក្)់ 

05 
Centrist Democrats International (CDI) 
អខគការ េីុឌ្ីអាយ 

22 4 

06 
International Conference of Asian Political Parties 
(ICAPP) 

18 6 

07 
National Democratic Institute (NDI) 
វទិាោថ នជាតិសែើមបបី្បជា្ិបសតយយ )អិនឌ្ីអាយ( 

17 8 

08 Centrist Asia-Pacific Democrats International (CAPDI) 16 3 

09 
Sweden Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតេវីេក្េុខរាជ្ធានភីេសំព្ញ 

14 9 

10 
Japan Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតជ្ប នុក្េុខរាជ្ធានភីេសំព្ញ 

11 4 

11 
Germany Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតអា ឺម ខក់្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

11 4 

12 
People’s Republic of China Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតោធារណៈរែាចិនក្េុខរាជ្ធានភីេសំព្ញ 

9 2 

13 DAN Church Aid 7 2 

14 
Swiss Cooperation office and Swiss Consular Agency in 
Cambodia 

6 2 

15 Inter Band Organization 6 2 

16 
Royal Thai Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតប្ព្ោះរាជាណាចប្ក្លថ្ក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

6 2 

17 
Canada Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតកាណាដ្ឋក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

5 2 

18 
British Embassy in Bangkok 
ោថ នទូតអខស់គលេក្េុខទីប្ក្ខុបាខក្ក្ 

5 1 

19 
The Socialist Republic of Vietnam Embassy in the 
Kingdom of Cambodia 

4  

20 
International For Electoral Systems (IFES) 
អខគការអាយសហវេ 

4 1 

21 
French Embassy in Cambodia 
ោថ នទូតបារាខំក្េុខប្បសទេក្មពុជា 

4 1 
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22 
The Embassy of the Republic of the Philippines in PP 
ោថ នទូតោធារណៈរែាក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

3 1 

23 
Poland Embassy in Bangkok 
ោថ នទូតប ូ ូញក្េុខទីប្ក្ុខបាខក្ក្ 

2 1 

24 
Indonesian Embassy in PP 
ោថ នទូតឥណឌូ សនេីុក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

2 1 

25 អខគការ ជ្ី្ីដហសត (GIZ) 2 1 

26 
The Democratic Republic of Timor Lester Embassy in PP 
ោថ នទូតទីមរ័ស សេតក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

2  

27 
Singapore Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតេខាបុរកី្េុខរាជ្ធានភីេសំព្ញ 

2  

28 
Brunei Darussalam Embassy in Phnom Penh 
ោថ នទូតប្ប ុយសណក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

2 1 

29 
Japan International Cooperation Agency in Cambodia 
(JICA) 

2  

30 
Belgium Embassy in Bangkok 
ោថ នទូតសបហសកិ្ក្េុខទីប្ក្ុខបាខក្ក្ 

1 1 

31 
New Zealand Embassy in Bangkok 
ោថ នទូតញ ូហសសឺ ន ក្េុខទីប្ក្ុខបាខក្ក្ 

1 1 

32 
Finland Embassy of Phnom Penh 
ោថ នទូតហាវ ខ ខក់្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

1  

33 
Malaysia Embassy of Phnom Penh 
ោថ នទូតា ស េីុក្េុខរាជ្ធានីភេសំព្ញ 

1  

34 
Embassy of Switzerland in Thailand 
ោថ នទូតេវីេក្េុខប្ព្ោះរាជាណាចប្ក្លថ្ 

1  

េរបុ 384 124 

១៥.៣ ការេហការណ៍ នខិជ្យួ េប្ម ួរបេ់ គ.ជ្.ប ក្េុខែសំណើ រការសរៀបចកំាតអេក្េសខេតការណ៍ 

ថ្វីតបតិដតែំសណើ រការដ្ឋក្ព់ាក្យសេេើេំុអេក្េសខេតការានភាព្ ំបាក្ ដតក្េុខសនាោះ សយើខក្ស៏ ើញថា គ.
ជ្.ប បានប្បឹខដប្បខដក្េប្ម ួ នីតិវ ិ្ ី នខិេប្មួ ការង្ករមយួចំនួន៖ 

• ដក្េប្មួ នីតិវ ិ្ ីសដ្ឋយមនិចបំាចឲ់្យោមខី្លួនចុោះហតថស ខាស ើបណ័ណ េាគ  ់អេក្េសខេតការណ៍ មុន
ការចុោះហតថស ខាស ើកាត នខិវាយប្ោសដ្ឋយ  ្.ខ្ប។ 
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• ជ្ួយ េប្មួ ទទួ ពាក្យសេេើេំុស្វើជាអេក្េសខេតការណ៍បដនថម សដ្ឋយោរក្ំហុេបសចចក្សទេខុ្មដ្ហវ
 ខ្ក្ខានមនិបានដ្ឋក្ព់ាក្យសេេើេំុ សបើសទាោះជាានការហួេក្ំណតក់ា បរសិចឆទទទួ ពាក្យអេក្
េសខេតការណ៍ (បញ្ា ីស ម្ ោះអេក្េសខេតការណ៍សខ្តតក្ំព្តចនំួន២៣៣នាក្)់។ ប្ព្មទាខំសរៀបចំេប្មួ 
នីតិវ ិ្ ីបនតសទៀតជាមយួ  ្.ខ្ប សខ្តតោម ីសែើមបបីានេំបក្កាត នខិ្ត ់ឲ្យ   ខុ្មដ្ហវ សខ្តតយក្
សៅបំសព្ញព្ត័ា៌នអេក្េសខេតការណ៍ និខចុោះហតថស ខាព្ ី ្.ខ្ប។ 

• ការជ្ួយ េប្មួ ក្េុខការ្ត ់េំបក្កាតព្ីសដ្ឋយផ្លទ  ់ព្ី គ.ជ្.ប សៅ  ្.ខ្ប សៅោមចំនួនកាតជាក្់
ដេតខដែ ខុ្មដ្ហវ ខ្វោះ សៅោមសខ្តត រាជ្ធានី បនាទ បព់្ាីនការ្ត ់ព្ត័ា៌នព្ីប្ក្ុមការង្ករោេ ក្ក់ារ
ក្ណាត  ខុ្មដ្ហវ ។ ក្រណីសនោះសដ្ឋយោរសៅោម   បណាត សខ្តតរាជ្ធានី មនិានេំបក្កាតសែើមបី
សបើក្ឲ្យស ខាខុ្មដ្ហវ  ជាព្ិសេេគឺសៅសព្ សគៀក្ជ្ិតែ ់កា បរសិចឆទឈបទ់ទួ ពាក្យអេក្
េសខេតការណ៍។ 

• ការេប្មួ ពាក្ព់្ន័ធការដក្តប្មូវឯក្ោរ បញ្ា ីស ម្ ោះអេក្េសខេតការណ៍ដែ ខ្វោះខាត ឬខុ្េលថ្ៃដខ្ និខ
្ត ់ព្ត័ា៌នែ ់ប្ក្ុមការង្ករោេ ក្ក់ារក្ណាត  ឲ្យដក្តប្មូវភាល មៗ។ 

១៦. ការតេ មូ្តិរបេេ់ងគម្េុវីិល និងការចូលរមួ្ជាម្ួយយោល
នយោបាយទាក្ទ់ងេក្ម្មភាព្យបាោះយនន តរបេខ់មុ្ហ្វ្រវល 

បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តបឋម (សៅដតទទួ រខពាក្យបណតឹ ខ និខការ ុបស ម្ ោះ) គណៈក្ាម ្ិការជាតិ
សរៀបចំការសបាោះសឆេ ត (គ.ជ្.ប) បានប្បកាេថា ខ្លួនបានចុោះស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ តសដ្ឋយសជាគជ្យ័នូវអេក្សបាោះ
សឆេ តចំនួន៧,៨៦៤,៤២៩នាក្ ់ (ប្បដហ ៨០ភាគរយលនេថិតិបា នប់្បាណ៩,៧ោននាក្)់។ របាយការណ៍
សនោះ ក្ប៏ានជូ្នែណឹំខ្ខដែរែ ់អេក្ពាក្ព់្ន័ធេំខាន់ៗ  នខិោធារណៈថា ខ្លួនបានសប្តៀមរចួរា ់ក្េុខការ ុប
ស ម្ ោះ ៨,៣៤៦ស ម្ ោះ សចញព្ីបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ដែ ក្េុខសនាោះានស ម្ ោះចនំនួ២,៧៣៧ ដែ ប្តូវបាន
សគសបាោះបខស់ច ព្ីក្មមវ ិ្ ីកា ចុោះស ម្ ោះោក្ បខ ដែ ប្តូវបានសប្បើសែើមបវីាយតលមលស ើការអនុវតតនស៍ ើ
ប្បព្ន័ធចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្ម។ី255 សៅលថ្ៃទី១៤ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ គ.ជ្.ប បានប្បកាេោមរយៈប្បព្ន័ធ
្សព្វ្ាយ និខអេក្ពាក្ព់្ន័ធេំខាន់ៗ  ថាបញ្ា ីសនោះនឹខានេប្ាបអ់េក្សបាោះសឆេ ត បនាទ បព់្ីសនាោះ វាសៅដតអាចរក្
បានសៅស ើអុីន្ឺណិត។ អខគការេខគមេីុវ ិនានា បាន្ត ់អនុោេនថ៍ា គ.ជ្.ប ោបំ្ទយុទធនាការ
្សព្វ្ាយោមរយៈប្បព្ន័ធអុនិ្ឺសណត និខព្ត័ា៌នេខគម សែើមបសី ើក្ក្មពេ់ការយ ់ែឹខរបេ់អេក្សបាោះសឆេ ត 
និខបសខេើនអប្ោអេក្សបាោះសឆេ តដែ ស្ទៀខផ្លទ តព់្ត័ា៌នរបេ់ព្ួក្សគសៅក្េុខបញ្ា ី។256 

                                                      

255 “Preliminary voter lists made available to the public” Cambodia Daily, 4 January 2017. 
256 Hean, Socheata “New voter registration list released ahead of local elections” VOA, 5 January 2017 
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សៅសែើមឆេ សំនោះសគហទំព្រ័របេ់ គ.ជ្.ប ប្តូវបានសគ ួចចូ ។ ការប្ព្ួយបារមាចំសពាោះេកាត នុព្ ក្េុខ
ការបំផ្លល ញទិនេនយ័ ឬ្ ប ោះពា ់ស ើទិនេនយ័ ដែ ប្បមូ បានទាក្ទ់ខសៅនឹខ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត
ដែ បានស ើក្ស ើខក្េុខសគហទំព្រ័ និខោរៈេំខានល់នការចុោះស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ តទសំនើប ដែ ដ្ែក្ស ើប្បព្ន័ធ
ថ្មីជាមយួនឹខការសប្បើប្បាេ់ជ្ីវាប្ត (្តិតោេ មប្ក្សៅលែសហើយបំដ ខជាកូ្ែ)សនោះ គជឺាបញ្ជា ែេំ៏ខានម់យួ
េប្ាបភ់ាព្ប្តឹមប្តូវលនការសបាោះសឆេ ត។ សទាោះជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ គ.ជ្.ប បានស្វើេក្មមភាព្ប្បក្បសដ្ឋយ
េមតថភាព្ នខិានតាល ភាព្ សដ្ឋយ្សព្វ្ាយជាោធារណៈនូវព្ត័ា៌នពាក្ព់្ន័ធនខឹបញ្ជា  និខព្នយ ់ែ ់
អេក្ពាក្ព់្ន័ធេំខាន់ៗ ថា សហតុអវីបានជាអេក្ ួច(Hack) មនិបានស្វើឱ្យខូ្ចប្បព្ន័ធ នខិបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ
ត។ ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិដែ ជាលែគូបានេសខេត នខិវភិាគោថ នភាព្សហើយបានរក្ស ើញថា  
គ.ជ្.ប បានប្គបប់្គខបញ្ជា សនោះសដ្ឋយេមរមយ សហើយបានប្បាបែ់ ់ប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយថា ខ្លួនោបំ្ទការវាយ
តលមលរបេ់ គ.ជ្.ប។257 គ.ជ្.ប ក្ប៏ានប្បកាេអំព្បីញ្ជា សៅសព្ សនាោះទាក្ទ់ខសៅនឹខអេក្ទេសនាសគហទំព្រ័
ដែ ព្ិបាក្ក្េុខការសបើក្សមើ  សហើយការបសខេើននូវស បឿនេប្ាបអ់េក្ចូ សមើ សគហទពំ្រ័ ប្តូវបានសគសរៀប
ចំ។258 អេក្ទេសនាជាសប្ចើនមនិអាចចូ សបើក្សគហទពំ្រ័សនោះបានសទ ព្ួក្សគជ្ួបបញ្ជា លនការចូ  និខការតភាា ប់
ស បឿនស ឿន។ គ.ជ្.ប ប្តូវបានសគសមើ ស ើញថា ាន ទធភាព្ទទួ បានការស្លើយតបចំសពាោះតប្មូវការរបេ់
ប្បជាព្ រែា សហើយតប្មូវការខ្ពេ់ព្ីអេក្សបាោះសឆេ តដែ ានេិទធិសបាោះសឆេ ត គឺជាេញ្ជញ  ែលនសចតនាចូ រមួ
ក្េុខការសបាោះសឆេ ត។ ខុ្មដ្ហវ បាន្ត ់ព្ត័ា៌នែ ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ និខោថ បន័សបាោះសឆេ ត ក្ែូ៏ចជារដ្ឋា ភិ
បា  ដែ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្ោល សំមើ ការសបាោះសឆេ តចនំួន២៦៩នាក្ ់ ដែ បានទទ ួការបណដុ ោះបណាដ  
ឱ្យេសខេតសមើ ែំសណើ រការ នខិក្តប់្ោភាព្មនិប្បប្ក្ត។ី259 

សៅចុខដខ្មក្រា គ.ជ្.ប បានបញ្ចបក់ារព្ិនតិយស ើខវញិស ើពាក្យបណតឹ ខ ដែ ទាក្ទ់ខនខឹការចុោះ
ស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៦ និខ ទធ្  លនបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ ពាក្យបណតឹ ខេរបុចំនួន១៤២ ប្តូវ
បានបញ្ាូ នសដ្ឋយភាេ ក្ង់្ករ ឬអេក្ោបំ្ទគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ពាក្ព់្ន័ធនឹខជ្នបរសទេប្បដហ ២,៥០០នាក្់
ដែ បានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ ព្ីស ើការកាតប់នថយចនំនួពាក្ក់្ណាដ  លនស ម្ ោះចំននួជ្ិត៥,០០០ សែើមបពី្ិនិ
តយស ើខវញិការសេុើបអសខេតែំបូខ គ១ឺ៨១ស ម្ ោះដែ បានដ្ឋក្ជូ់្នសដ្ឋយគណបក្សប្បឆខំបានរក្ស ើញ
ស ម្ ោះចំនួន១៤ ដែ មនិដែ ានសៅក្េុខបញ្ា ី។260 គ.ជ្.ប បានរក្ស ើញថា ានដតពាក្យបណតឹ ខព្ីរ
ប ុសណាណ ោះដែ ទាមទារការសេុើបអសខេតបដនថម។ សៅសព្ សនាោះប្ក្េួខមហាល្ទបានប្បកាេថា ១៧៩ស ម្ ោះលន
បញ្ា ី ដែ ខ្លួនបានទទួ កា ព្ីលថ្ៃទី១៥ ដខ្មក្រា ាន១៥២ស ម្ ោះប្តូវបានសគស្ទៀខផ្លទ តជ់ាមយួនឹខប្បព្ន័ធ

                                                      

257 Lay, Samean “NEC says website hacked” Phnom Pen Post, 6 January 2017. 
258 Khuon, Narim “Police probe hack of voter list website” Cambodia Daily, 6 January 2017. 
259 Taing, Vida “Technical issue mars voter list publication” Khmer Times, 4 January 2017. 
260 Lay, Samean “CNRP’s voter roll challenged rebuffed” Phnom Penh Post, 17 January 2017. 
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ទិនេនយ័របេ់ប្ក្េួខមហាល្ទ។261 ប្ក្ុមអេក្េសខេតការណ៍បានរក្ស ើញថា បញ្ជា សនោះមនិបាននាឱំ្យានការ
ដខ្វខគំនិតោេ រវាខគណបក្ស្ំៗ ព្ីរ ឬគំរាមក្ំដហខខាល ខំែ ់ការស្វើឱ្យប ោះពា ់ភាព្សជ្ឿជាក្ល់នបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្
សបាោះសឆេ តសនាោះសទ។ ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត វាប្តូវបានរក្ស ើញថា គ.ជ្.ប ស្វើេក្មមភាព្ប្បក្បសដ្ឋយេមតថ
ភាព្ និខវជិាា ជ្ីវៈ សហើយបានសចញសេចក្តីេសប្មចរបេ់ខ្លួន ប្េបោមចាបល់នអាណតតិរបេ់ខ្លួន។262 ខុ្មដ្ហវ
 បានស្វើការតេ ូមត ិសែើមបឱី្យានតាល ភាព្កានដ់តទំ ំទូោយដថ្មសទៀត ទាក្ទ់ខនខឹ ក្េណៈលនការទទួ 
បានឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ ដែ ជាែំសណាោះប្ោយចំសពាោះក្រណីដែ ានជ្សាល ោះ ឬភាព្មនិចាេ់ោ
េ់។263 ខុ្មដ្ហវ ក្ប៏ាន្ត ់អនុោេន ៍េតីព្ីការោបំ្ទែ ់ការដក្ មែ បទបញ្ជា  នខិនីតវិ ិ្ ី។264 

លថ្ៃទី៣០ ដខ្មក្រា ប្ក្ុមប្បឹក្ា្មមនុញ្ញបានចបស់្តើមព្ិនិតយស ើខវញិនូវពាក្យបណតឹ ខសៅ គ.ជ្.ប អពំ្ី
បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត ដែ បតឹខសដ្ឋយគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ សហើយបណតឹ ខទាខំសនាោះប្តូវបានបែិសេ្សច 
សដ្ឋយ គ.ជ្.ប ្ខដែរ។  ពាក្យបណតឹ ខេរបុចំនួន២,៤៤១ ពាក្យបណតឹ ខប្តូវបានបែិសេ្សដ្ឋយោរដតានភ
េតុោខមនិប្គបប់្ោន។់265 សៅពាក្ក់្ណាត  ដខ្កុ្មាៈ ប្ក្ុមប្បឹក្ា្មមនុញ្ញបានប្បកាេ ទធ្ លនការសេុើប
អសខេតរយៈសព្ ៩លថ្ៃស ើពាក្យបណតឹ ខជ្ំទាេ់នឹខអេក្ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តចនំួន២,០០០នាក្ ់ ក្េុខបញ្ា ីស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ តរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ ប្ក្ុមប្បកឹ្ា្មមនុញ្ញ  បានរក្ាសេចក្តីេសប្មចរបេ់ គ.ជ្.ប សដ្ឋយ
បានបែិសេ្ពាក្យបណតឹ ខរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ចំនួន៧៨ក្រណី។ អេក្នាពំាក្យប្ក្ុមប្បឹក្ា្មមនុញ្ញ  
បានឲ្យែឹខថា អេក្បានចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តចនំួន២,០០០នាក្ស់នាោះ ប្តូវបានសេុើបអសខេតសហើយរក្ស ើញថា
ព្ួក្សគានអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ ប្តឹមប្តូវ និខបានបញ្ជា ក្ថ់ា ការការចុោះស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ តរបេ់ព្ួក្សគសនាោះគឺ
ប្តឹមប្តូវប្េបោមចាប។់266 

សៅេបាត ហ៍ទី៣ ដខ្កុ្មាៈ គ.ជ្.ប បាន្សព្វ្ ាយប្បតទិិនលនការសបាោះសឆេ ត រមួទាខំកា បរសិចឆទ
ក្ំណតេំ់ខាន់ៗ  េប្ាបក់ារចុោះស ម្ ោះគណបក្ស និខសបក្េជ្នលនគណបក្សនសយាបាយ និខអេក្េសខេតការ
ណ៍។ គ.ជ្.ប បាន្ត ់ដតរយៈសព្  ៣លថ្ៃ (ព្ីលថ្ៃទី៣ ែ ់លថ្ៃទី៥ ដខ្មនីា) េប្ាបគ់ណបក្សចុោះស ម្ ោះ

                                                      

261 Lay, Samean “NEC end complaint review” Phnom Penh Post, 27 January 2017. 
262 A CNRP official expressed the view that the solution provided by the MoI was inadequate because it did not 
investigate the legitimacy of the Khmer ID cards in those cases.  Nevertheless, such an investigation would fall 
under the authority of the MoI, rather than the NEC, and so the NEC acted within its mandate by seeking to 
ensure valid identification (rather than assessing citizenship) in the disputed cases. 
263 Lay, Samean “CNRP’s voter roll challenged rebuffed” Phnom Penh Post, 17 January 2017; Lay, Samean “NEC 
end complaint review” Phnom Penh Post, 27 January 2017. 
264 Lay, Samean “Comfrel critiques opacity of the voter review process” Phnom Penh Post, 18 January 2017. 
265 Khuom, Narim “Council starts rejecting CNRP voter complaints” Cambodia Daily, 31 January 2017. 
266 Lay, Samean “Council back NEC in rejecting CNRP claims” Phnom Penh Post, 13 February 2017. 
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សបក្េជ្នលនគណបក្សខ្លួន ែូសចេោះវាចបំាចណ់ាេ់ដែ គណបក្សនសយាបាយប្តូវសរៀបចំទុក្ជាមនុ។267 គ.ជ្.ប 
ក្ប៏ានដណនាែំ ់គណបក្សនសយាបាយ ឱ្យដ្ឋក្ស់បក្េជ្នបប្មុខ្ខដែរ។ អេក្ោល សំមើ ឯក្រាជ្យ និខអខគការ
េខគមេីុវ ិ យ ់ស ើញថាការប្បកាេ និខការក្ំណតស់ព្ សវោអាចទទួ យក្បាន សទាោះបីជាានរយៈ
សព្ ខ្លីបនតិចក្េុខការចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នគណបក្សនសយាបាយក្ស៍ដ្ឋយ។ ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការលែគូបានស្វើការ
្សព្វ្ាយព្ត័ា៌នការចុោះបញ្ា ីសនោះោមបណាត ញព្ត័ា៌នរបេ់ខ្លួន សែើមបបីសខេើនការយ ់ែឹខែ ់អេក្សបាោះសឆេ ត 
និខគណបក្ស ឬសបក្េជ្ន្ខដែរ។ 

In late February, COMFREL and civil society partners engaged with media and other key 
stakeholders to disseminate a collaborative plan for the monitoring and observation of the 2017 
elections, and ensure that related CSO activities were conducted in a fully transparent manner 
and in accordance with best practices for election monitoring.  As reported by national media: 

សៅចុខដខ្កុ្មាោះ ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិជាលែគូ បាន្សព្វ្ាយោមរយៈប្បព្ន័ធ
្សព្វ្ាយព្ត័ា៌ន នខិអេក្ពាក្ព់្ន័ធេំខាន់ៗ  អំព្ីដ្នការេហការោេ សែើមបេីសខេតែំសណើ រការសបាោះសឆេ តឆេ  ំ
២០១៧ នខិធានាថា េក្មមភាព្អខគការេខគមេីុវ ិដែ ពាក្ព់្ន័ធប្តូវបានស្វើស ើខសដ្ឋយានតាល ភាព្យា ខ
សព្ញស ញ និខប្េបោមការអនុវតត ែបំ្ុតេប្ាបក់ារេសខេតការណ៍ ការសបាោះសឆេ ត។ ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ
ក្េុខប្េុក្បានស ើក្ស ើខថា «គសប្ាខមយួដែ ានស ម្ ោះថា បនទបោ់ថ នកាណ៍េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តប្ក្ុម
ប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តស់ៅក្មពុជា ឆេ ២ំ០១៧ ប្តូវបានចបស់្តើម នឹខែំសណើ រការរហូតែ ់ដខ្ក្ក្េដ្ឋ ឆេ ២ំ០១៧។  
បនទបោ់ថ នកាណ៍សនោះ គឺជាការប្បមូ ្តុ ំមក្ព្ីេមពន័ធក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះសឆេ ត(ERA) អខគការេខគមេីុវ ិ
ឯក្រាជ្យ នខិអេក្ជ្ំនាញ សែើមបបី្បមូ ្នធាន បសខេើនេមតថភាព្ និខរមួចំដណក្ជាមូ និ្ិ ឬការោបំ្ទ សែើមបី
ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍សៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។ តណំាខបនទបោ់ថ នកាណ៍បាននិយាយថា បនទបោ់ថ ន
ការណ៍ គឺជាសវទិកាមយួេប្ាបដ់ចក្រដំ ក្ នខិស្វើបចចុបបនេភាព្ព្ត័ា៌ន វាយតលមលស្ទៀខផ្លទ ត ់ទធ្ លនការ
សបាោះសឆេ ត និខស្វើអនតរាគមនភ៍ាល មៗក្េុខក្រណីានបញ្ជា  និខហានិភយ័លនភាព្អេនដេុិខ្ និខការយាយី ... 
បនទបោ់ថ នការណ៍ប្តូវបានសបើក្ចំហេប្ាបក់ារចូ រមួយា ខទូ ំទូោយព្ីេំណាក្អ់ខគការ េាគម និខ
េហជ្ីព្ ែលទសទៀត សែើមបរីមួចំដណក្ែ ់ការង្ករេសខេតែសំណើ រការសបាោះសឆេ ត ំុ េង្កេ ត។់» 

សដ្ឋយានការោបំ្ទព្ីេហភាព្អឺរ  បុ ោមរយៈការយិា ័យសេវាក្មមគសប្ាខអខគការេហប្បជាជាត ិ
(UNOPS) ខុ្មដ្ហវ បានប្បកាេដ្នការរមួជាមយួលែគូេខគមេីុវ ិ សែើមបបីណតុ ោះបណាត   និខដ្ឋក្់
ព្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍១២,០០០នាក្ ់ សហើយខ្ទខថ់្វកិាេប្ាបប់ណតុ ោះបណាត   និខដ្ឋក្អ់េក្េសខេត
ការណ៍ក្េុខមយួនាក្ស់នាោះ ប្តូវបានបង្កា ញឲ្យោធារណជ្នបានែឹខ្ខដែរ។ គ.ជ្.ប បានប្បកាេថា ខ្លួននឹខ
ទទួ យក្ពាក្យសេេើេំុជាអេក្េសខេតការណ៍ជាតិ រហូតែ ់លថ្ៃទី២៤ ដខ្ឧេភា និខពាក្យសេេើេំុជាអេក្េសខេត
ការណ៍អនតរជាត ិ រហូតែ ់លថ្ៃទី៣០ ដខ្ឧេភា។ ការស្វើការក្េុខ ក្េខ្ណឌ លនចាប ់ និខបទបញ្ជា  នីតិវ ិ្ ី

                                                      

267 Lay, Samean “NEC lays out timeline ahead of local elections” Phnom Penh Post, 21 February 2017. 
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េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត និខការប្បកានខ់ាា បយ់ា ខមុខឺា តច់ំសពាោះការមនិប្បកានន់ិនាេ ការនសយាបាយ និខប្េប
ោមការអនុវតត ែបំ្ុតេប្ាបក់ារេសខេតការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយឯក្រាជ្យ សែើមបឲី្យការសបាោះសឆេ តសដ្ឋយសេរ ីនិខ
យុតតិ្ម ៌ ប្តូវបានអនុវតតសដ្ឋយបនទបោ់ថ នការណ៍។ ខុ្មដ្ហវ  រមួជាមយួអខគការេខគមេីុវ ិលែគូបានបណតុ ោះ
បណាត   ្គត់្ គខេំ់ភារៈ និខដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយបណាត ញអេក្េសខេតការណ៍ជាតិដែ ានេមតថភាព្ (ទាខំក្េុខរយៈ
សព្ ដវខ និខរយៈសព្ ខ្លី) សែើមបធីានាបាននូវភាព្យុតតិ្ម ៌ នខិការបង្កេ រភាព្មនិប្បប្ក្តីសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត 
ប្េបសព្ ក្ំពុ្ខបនតទំនាក្ទ់នំខជាមយួ គ.ជ្.ប សែើមបដីចក្រដំ ក្ព្ត័អ៌ំព្ីេក្មមភាព្របេ់ខ្លួន។ 

លថ្ៃទី៧ ដខ្មនីា គ.ជ្.ប បានប្បកាេអំព្ី ទធ្  លនការចុោះបញ្ា ីសបក្េជ្នថា បានចំនួន៨៨,២១៦ 
នាក្ ់ មក្ព្គីណបក្សនសយាបាយចំនួន១២ ដែ សប្ចើនជាខការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុេង្កេ ត ់ កា ព្ីឆេ ំ
២០១២ ចនំួន២គណបក្ស។268 ប ុដនតានដតគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា និខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិប ុសណាណ ោះ 
ដែ បានដ្ឋក្ស់បក្េជ្នចូ រមួប្បក្ួតប្បដជ្ខសៅក្េុខ ំុ េង្កេ តទ់ាខំអេ់។ គណបក្សទាខំអេ់នខឹចូ រមួ
ប្បក្ួតប្បដជ្ខែសណតើ មអាេនៈចំនួន១១,៥៧២ លន ំុេង្កេ តចំនួន១,៦៤៦។ ប្បដហ មយួេបាត ហ៍សប្កាយ 
គ.ជ្.ប បានប្បកាេថាអខគការជាតិព្ីរប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យចូ រមួជាអេក្េសខេតការណ៍ សហើយអេក្េសខេត
ការណ៍េរបុចំនួន៥២១ នាក្ប់្តូវបានទទួ ោគ  ់សដ្ឋយ គ.ជ្.ប ដែ ២៩៣ មក្ព្អីខគការខុ្មដ្ហវ  នខិ 
២២៨មក្ព្ីេហភាព្េហព្ន័ធយុវជ្នក្មពុជា។269 ែូសចេោះក្េុខរយៈសព្ ប ុនាម នដខ្មុនការសបាោះសឆេ ត ខុ្មដ្ហវ  
និខលែគូអខគការេខគមេីុវ ិ បានស្វើេក្មមភាព្សដ្ឋយានតាល ភាព្ទាខំប្េុខ និខក្ិចចេហការយា ខជ្ិតេេិទធ
ជាមយួ គ.ជ្.ប និខបានអនុវតតោមសេចក្តីំដណនាដំែ ពាក្ព់្ន័ធេប្ាបក់ារដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយេសខេតការណ៍ឯក្រា
ជ្យ។ បញ្ជា ដែ រក្ស ើញសដ្ឋយអេក្េសខេតការណ៍ឯក្រាជ្យ និខជាការប្ព្ួយបារមាចំសពាោះភាគីពាក្ព់្ន័ធជាតិ នខិ
អនតរជាត ិគឺថាោមរយៈប្ក្េួខមហាល្ទ ក្េុខចំសណាមគណបក្សនសយាបាយ៤៥ បានចុោះស ម្ ោះសៅក្មពុជា ាន
គណបក្សចំននួ១២ ប្តូវបានរខទទួ ពាក្យសៅតុោការ។ 

សៅលថ្ៃទី៥ ដខ្សមោ ឆេ ២ំ០១៧ ខុ្មដ្ហវ  និខលែគូអខគការេខគមេីុវ ិ បានសចញរបាយការណ៍
 ំអិតេតីព្ី ទធ្  លនេវនក្មមបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត ដែ បាន្ត ់នូវវធិានការមយួចំនួនទាក្ទ់ខនខឹ
ការយ ់ែឹខរបេ់អេក្សបាោះសឆេ ត និខការចូ រមួរបេ់ប្បជាព្ រែា។270 ការេទខម់តេិប្ាបស់ោ បំណខ
េវនក្មមបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត តប្មូវឱ្យានការេាា េនអ៍េក្សបាោះសឆេ ត ចំននួ២,៦៩០ នាក្ម់ក្ព្ីប្គបស់ខ្

                                                      

268 Ouch, Sony and Sokhean Ben “Over 88,000 candidates register for upcoming election” Cambodia Daily, 7 
March 2017. 
269 Pech, Sotheary “NEC says 12 parties contesting in elections” Khmer Times, 16 March 2017. 
270 Ben, Sokhean and Hannah Hawkins “Election day coming, many voters unsure” Cambodia Daily, 6 April 
2017. 
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តត។ េំណាក្េប្ាបក់ារស្វើេវនក្មមបញ្ា ីអេក្សបាោះសឆេ តានភូមចិនំួន៥១៤ លន ំុចនំួន២៥២ ។ ខុ្មដ្ហវ 
បាន្សព្វ្ាយការរក្ស ើញែ ់រដ្ឋា ភបិា  និខអេក្ពាក្ព់្ន័ធេំខាន់ៗ ដែ បង្កា ញថា ៨៩%លនប្បជាជ្នដែ 
ានេិទធិសបាោះសឆេ តសៅក្េុខប្បសទេបានចុោះស ម្ ោះសហើយ ៩២%លនអេក្ស្លើយេំណួរបានែឹខ ព្ីឯក្ោរដែ 
ប្តូវការសែើមបសីបាោះសឆេ តសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។ សទាោះជាយា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ របាយការណ៍បានបង្កា ញថាានការខ្វោះ
ខាតចំសណោះែឹខរបេ់អេក្ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តទាក្ទ់ខសៅនឹខការយ ់ែឹខអពំ្ីកា បរសិចឆទលនការសបាោះសឆេ
ត។271 ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិដែ ជាលែគូបានតេ ូមតិជាមយួ គ.ជ្.ប សែើមបេីហការោេ ក្េុខការ
ស ើក្ក្មពេ់ប្បេិទធភាព្ នខិ ទធ្ លនបណាត ញអខគការេខគមេីុវ ិទាក្ទ់ខនឹខការអបរ់ពំ្ រែា។ ខុ្មដ្ហវ
  និខលែគូអខគការេខគមេីុវ ិបានបង្កា ញព្ីទំនុក្ចិតតស ើគុណភាព្លនបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តថ្មី សហើយបាន
ចខែុ បង្កា ញនូវភាព្ប្បសេើរស ើខ គួរសអាយក្តេំ់ោ ់ព្បីញ្ា ីដែ បានសប្បើសៅក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៣ 
(ដែ នាឱំ្យានបញ្ជា េំខាន់ៗ  ទាក្ទ់ខនឹខភាព្សជ្ឿជាក្ល់នការសបាោះសឆេ ត)។ ោមរយៈការ្សព្វ្ាយការរក្
ស ើញសដ្ឋយឯក្រាជ្យអំព្ីភាព្ប្តឹមប្តូវ និខទុក្ចិតតបានលនបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត ទនុំក្ចិតតោធារណជ្ន
ស ើការសបាោះសឆេ ត ប្តូវបានព្ប្ខឹខមនុសព្ សបាោះសឆេ តដែ ជាការ្ត ់ឱ្យអេក្សបាោះសឆេ តនូវការស ើក្ទឹក្ចតិត 
សែើមបអីនុវតតេិទធិចូ រមួសបាោះសឆេ ត និខោបំ្ទ គ.ជ្.ប ក្េុខការបំសព្ញការង្កររបេ់ខ្លួន។272 

សដ្ឋយមនិអាចអនុវតតបានប្េបោមេតខដ់្ឋរេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តលន ទធិប្បជា្ិបសតយយ និខសដ្ឋយ
ានការរតឹបនតឹខយា ខតខឹរុខឹស ើការព្ិភាក្ាជាោធារណៈ សៅសែើមដខ្សមោ គ.ជ្.ប បានអនុមត័ និខ
្សព្វ្ាយការហាមោតក់ារេទខម់តិ ឬការោទ បេទខព់្ ីទធ្ សបាោះសឆេ តក្េុខអំ ុខសព្ សបាោះសឆេ ត។ ការ
្សព្វ្ាយ ការហាមោតស់នោះ ស្វើស ើខសប្កាយព្ីានការព្ិក្ាសដ្ឋយបុគគ ិក្ ខុ្មដ្ហវ  ោមវទិយុអំព្ីការ
សបាោះសឆេ ត និខ ទធ្  លនការសបាោះសឆេ តដែ ព្ាក្រណ៍ អពំ្ីែំសណើ រការែរ៏ខឹារំបេ់គណបក្សប្បឆខំក្េុខការ
សបាោះសឆេ ត។ សដ្ឋយដ្ែក្ស ើសហតុ្ ដែ ថា គ.ជ្.ប គឺជាោថ បន័ដតមយួគតដ់ែ ប្តូវបានអនុញ្ជញ តឱ្យ
ប្បកាេ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ ត សហើយអេក្សបាោះសឆេ តមនិអាចដបខដចក្ ទធ្  សបាោះសឆេ តប្បកាេសដ្ឋយ គ
.ជ្.ប ជាមយួ ទធ្ លនការសបាោះសឆេ តសចញព្ីប្បភព្ស្សខបាន។ គ.ជ្.ប បានអោះអាខថា ការេទខម់តិ ទធ
្ សបាោះសឆេ តនឹខនាឱំ្យានអសេថរភាព្េខគម។ ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិជាលែគូបានបសញ្ចញមតិ
សយាប ់ែ ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយដែ ក្តេំ់ោ ់ព្ីអតថប្បសយាជ្នល៍នការេទខម់តិ ែូចជាការជ្ួយ ឱ្យគណបក្ស
នានាដក្ មែយុទធនាការសបាោះសឆេ ត និខោរនសយាបាយរបេ់ព្ួក្សគ សែើមបី្ លុោះបញ្ជច ំខព្ី្ ប្បសយាជ្នរ៍បេ់
អេក្សបាោះសឆេ ត។273 ការរក្ស ើញរបេ់ខុ្មដ្ហវ ស ើ្ ប ោះពា ់លនការេទខម់តិ ទធ្  សបាោះសឆេ ត មនិ
ប្េបោេ ជាមយួការយ ់ស ើញរបេ់ គ.ជ្.ប សទ ប ុដនតខុ្មដ្ហវ  និខលែគូអខគការេខគមេីុវ ិ បានបង្កា ញ

                                                      

271 Ven, Rathavong “Voter list given the green light” Khmer Times, 6 April 2017. 
272 Touch, Soka “Voter rolls accurate: Comfrel” Phnom Penh Post, 6 April 2017. 
273 Touch, Sokha and Ananth Baliga “NEC defends printing of extra ballots for vote” Phnom Penh Post, 5 May 
2017. 
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ែ ់ គ.ជ្.ប និខប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយថា ខ្លួននឹខអនុវតតោមសោ ការណ៍ សែើមបោីបំ្ទការង្កររបេ់ គ.ជ្.ប។274 
ោម នមូ ដ្ឋា នចាបច់ាេ់ោេ់េប្ាបក់ារហាមោត ់ ប្តូវបានរក្ស ើញក្េុខចាបស់បាោះសឆេ តសទ។ ចាប ់
LEMNA បានដចខដតរយៈសព្ ៧លថ្ៃមុនការសបាោះសឆេ ត ហាមមនិឲ្យានការេទខម់ត ិឬ្សព្វ្ាយ ទធ្ លន
ការេទខម់តិ។ យា ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ការហាមោតក់ារេទខម់តិក្េុខរយៈសព្  ៧លថ្ៃ មនុលថ្ៃសបាោះសឆេ តលនចាប ់
LEMNA ក្ែូ៏ចជារយៈសព្ ៥លថ្ៃ មនុលថ្ៃសបាោះសឆេ តក្េុខឆេ ២ំ០១៣ ការបសខេើនចំនួនលថ្ៃេប្ាបហ់ាមោតស់ ើ
ការេទខម់តិមនិប្តូវបានរក្ស ើញថាាន្ ប ោះពា ់យា ខខាល ខំសៅស ើភាព្យុតតិ្មល៌នការសបាោះសឆេ ត ឬ
បរយិាកាេនសយាបាយមុនសព្ សបាោះសឆេ តសនាោះសទ។ 

សៅលថ្ៃទី៣០ ដខ្សមោ អេក្នាពំាក្យ គ.ជ្.ប បានប្បកាេថា េនលឹក្សឆេ តេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត
២០១៧ ានចនំួន៩,៤ោនេនលឹក្ នឹខប្តូវសបាោះពុ្មពេប្ាបអ់េក្សបាោះសឆេ ត ចំននួ៧,៨ោននាក្ ់ សហើយការ
សបាោះពុ្មពសនាោះសប្បើប្បាក្ថ់្វកិាេរបុ២ោនែុោល រ  ដែ រមួទាខំេនលឹក្សឆេ តបប្មុខយា ខសហាចចនំួន៥០េនលឹក្
េប្ាបក់ារយិា ័យសបាោះសឆេ តនីមយួៗ។275 ដ្ែក្ស ើការវភិាគ ខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិជាលែគូ 
បានសេេើអនុោេន ៍ែ ់ គ.ជ្.ប សែើមបកីាតប់នថយចំនួនេនលឹក្សឆេ តបប្មុខោមការយិា ័យសបាោះសឆេ ត សែើមបី
ទបោ់េ តភ់ាព្មនិប្បប្ក្ត។ី សដ្ឋយោរដតរសបៀបគណនាចំនួនេនលកឹ្សឆេ ត េប្ាបក់ារយិា ័យសបាោះសឆេ ត 
សនាោះការយិា ័យសបាោះសឆេ តមយួអាចានេនលកឹ្សឆេ តបដនថមចំននួ៩៩េនលកឹ្ ដែ ស្វើឲ្យានេនលឹក្សឆេ ត
បប្មុខរហូត ២០ភាគរយលនចំនួនអេក្សបាោះសឆេ តដែ បានចុោះស ម្ ោះក្េុខបញ្ា ី។ វាគួរឲ្យក្តេ់ាគ  ់្ខដែរថា
ការចំណាយថ្វកិាេរបុចំនួន៣៣0.000ែុោល រ េប្ាបេ់នលឹក្សឆេ តបំរខុគឺជាចំនួនែស៍ប្ចើន។276 

សៅពាក្ក់្ណាត  ដខ្សមោ បញ្ា ីសបាោះសឆេ តោមប្បព្ន័ធអុីន្ីដណត ប្តូវបានសគ ួចយក្សៅប្គបប់្គខ
ជាស ើក្ទ២ី សៅឆេ ២ំ០១៧។ ទំនុក្ចិតតរបេ់ោធារណជ្នចំសពាោះែំសណើ រការសបាោះសឆេ តប្តូវបានប្បឈម និខ
ភាព្ោនតឹខសក្ើនស ើខរវាខបក្សកានអ់ំណាច និខគណបក្សប្បឆខំ (សៅក្េុខបរយិាកាេលនការមនិសជ្ឿទុក្ចិតត
ដែ បានស ចស ើខសដ្ឋយការស ចធាល យ) សៅសព្ ប្ក្ុម ួចប្គបប់្គខទិនេនយ័បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត បាន
ប្បកាេថា បញ្ា ីសបាោះសឆេ ត គឺង្កយប្េួ ទទួ រខនូវការប្គបប់្គខរ់បេ់ប្ក្ុមសនាោះ។ សដ្ឋយព្នយ ់ព្ីការខ្វោះ
ខាតខាខេនតិេុខ្ែូចជា "SLQ injection" អេក្ ួចប្គបប់្គខទិនេនយ័បានអោះអាខថា េូមបដីតអេក្ដែ ាន
ជ្ំនាញមូ ដ្ឋា នក្អ៏ាចស្វើឱ្យខូ្ចទិនេនយ័បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសឆេ តបានដែរ។ អេក្ ួចប្គបប់្គខទនិេនយ័បាន
ព្នយ ់ព្ីរសបៀប ួចប្គបប់្គខទិនេនយ័សៅស ើវសីែអូ YouTube ក្ែូ៏ចជា្ត ់ជាសយាប ់អំព្ីរសបៀបជ្ួេជុ្  
ដក្តប្មូវវា។277 គ.ជ្.ប បានព្ប្ខឹខទំនុក្ចិតតរបេ់ោធារណជ្នសដ្ឋយស្លើយតបភាល មៗ នខិក្តេ់ាគ  ់វធិាន

                                                      

274 Ben, Sokhean and Ben Paviour “Opinion polls banned ahead of election” Cambodia Daily, 2 April 2017. 
275 Touch, Sokha “EU sends experts to assess the environment” Phnom Penh Post, 1 May 2017. 
276 Touch, Sokha and Ananth Baliga “NEC defends printing of extra ballots for vote” Phnom Penh Post, 5 May 
2017. 
277 Van, Roeun and Zsombor Peter “Hacker warns of serious vulnerability plaguing online voter lists” Cambodia 
Daily 14 April 2017. 
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ការទបោ់េ ត ់ ដែ បានស្វើស ើខ សែើមបសីចៀេវាខការស្វើឲ្យខូ្ចខាចបញ្ា ីសបាោះសឆេ តសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត និខការ
ផ្លល េ់បតូរពាក្យេាៃ តស់ៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។ ខុ្មដ្ហវ បានស្វើការតេ ូមតិឱ្យានតាល ភាព្ ទាក្ទ់ខនឹខបញ្ា ី
ស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត និខគណសនយយភាព្ក្េុខែំសណើ រការដថ្រក្ាបញ្ា ីស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត។ ខុ្មដ្ហវ បាន្ត
 ់អនុោេនឱ៍្យ គ.ជ្.ប ទទួ យក្ជ្ំនួយបសចចក្សទេព្អីេក្ជ្ំនាញខាខសប្ៅបដនថម សែើមបពី្ប្ខឹខប្បព្ន័ធេនតិ
េុខ្ទិនេនយ័។ 

កា ព្ីលថ្ៃទី៩ ដខ្ឧេភា គ.ជ្.ប បានសចញបប្ាមហាមោតក់ារសែើរដហក្បួនសៅោម្លូវ្ំៗ េួន
ឧទាន ្ារ និខក្ដនលខោធារណៈស្សខសទៀត។ ការហាមសនោះប្តូវបានរក្ស ើញថា បានក្ណំត ់ទធភាព្
របេ់គណបក្សនសយាបាយក្េុខការ្សព្វ្ាយ និខចូ រមួជាមយួអេក្សបាោះសឆេ ត នខិការ្ត ់ឱ្យអេក្សបាោះសឆេ ត
បានែឹខនូវសោ នសយាបាយគណបក្ស។ ការហាមោតស់នោះ បានកាតប់នថយតំបនេ់ប្ាបគ់ណបក្ស
នសយាបាយស្វើយុទធនាការសោេនា ខ្ណៈដែ ចាបស់បាោះសឆេ តថ្មី បានកាតប់នថយរយៈសព្ យុទធនាការ
សោេនា។ ស ើេព្ីសនោះសទៀត អខគការខុ្មដ្ហវ  និខអខគការេខគមេីុវ ិជាលែគូ បានស្វើការតេ ូមតិសែើមបី
ផ្លល េ់បតូរចាប ់និខសោ នសយាបាយដែ អនុញ្ជញ តសអាយានការសែើរដហក្បួនប្តឹមដតព្ីរស ើក្ ក្េុខអំ ុខសព្ 
យុទធនាការ។278 

ការផ្លល េ់បតូរសោ ការណ៍ែេំ៏ខានស់ែើមបោីបំ្ទែ ់ការអនុវតតនេិ៍ទធិសបាោះសឆេ តសព្ញស ញ បានសក្ើត
ានស ើខមុនសព្ ការសបាោះសឆេ ត គឺលថ្ៃចុខបញ្ចបល់នយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ ជាការសោក្ោត យ ការ
េសប្មចចិតតស ើសោ ការណ៍ថ្មីសនោះ ប្តូវបានស្វើស ើខយឺតយា វ រហូតជាឧបេគគែ ់ការ្សព្វ្ាយព្ត័ា៌ន
អំព្ីការផ្លល េ់បតូរសនោះែ ់អេក្សបាោះសឆេ ត។ តប្មូវការឯក្ោរេប្ាបស់បាោះសឆេ តប្តូវបានផ្លល េ់បតូរ និខស្វើឱ្យាន
ភាព្ង្កយប្េួ ែ ់អេក្ានេិទធិសបាោះសឆេ ត ដែ ោម នអតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មរ។ កា ព្ីសព្ មនុ 
អេក្សបាោះសឆេ ត ប្តូវយក្ ិខ្តិបញ្ជា ក្ក់ារោេ ក្ស់ៅព្ីសម ំុសដ្ឋយនាោំក្សពី្ីរនាក្ ់ ដែ ជាអេក្រេ់សៅក្េុខ ំុ
្ខដែរ សែើមបសីេេើេំុ ិខ្ិតបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណេប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ប ុដនតសដ្ឋយានការផ្លល េ់បដូរសោ 
ការណ៍ អេក្សបាោះសឆេ តដែ ានេិទធិសបាោះសឆេ ត ប្ោនដ់តប្តូវការ គ .េប បញ្ជា ក្ស់ ើ ិខ្ិតបញ្ជា ក្អ់តត
េញ្ជញ ណេប្ាបក់ារចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៦។ ខុ្មដ្ហវ បាន្ត ់អនុោេនែ៍ ់ គ.ជ្.ប សែើមបី
ចបស់្តើមសោ ការណ៍សនោះសៅសែើមេបាត ហ៍លនការសបាោះសឆេ ត ប ុដនត គ.ជ្.ប បានព្នារសព្ ក្េុខការបសខេើត
សោ ការណ៍សនោះ។ ខ្ណៈដែ ានឧបេគគទាក្ទ់ខនឹខសព្ សវោ ខុ្មដ្ហវ បានោបំ្ទការផ្លល េ់បតូរសោ 
ការណ៍  និខបានសប្បើប្បាេ់បណាត ញអេក្េសខេតការណ៍ និខប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយ សែើមបី្ សព្វ្ាយព្ត័ា៌នែ ់
អេក្សបាោះសឆេ ត។ ខុ្មដ្ហវ  ក្ោ៏បំ្ទសេចក្តីប្បកាេរបេ់ គ.ជ្.ប សែើមបជី្ប្ាបែ ់អេក្សបាោះសឆេ តថា ព្ួក្សគ

                                                      

278 Tin, Zakariya and Sokheng Saut “Cambodia election watchdog slams capital ban on campaign marches” RFA, 
11 May 2017. 
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មនិប្តូវការបណ័ណ ព្ត័ា៌នអេក្សបាោះសឆេ ត សែើមបចូី ក្េុខការយិា ័យសបាោះសឆេ ត ដែ បញ្ជា សនោះជាការយ ់ប្ច ំ
ដែ ស្វើឱ្យអេក្សបាោះសឆេ តមនិចាេ់ោេ់អំព្ីឯក្ោរេប្ាបស់បាោះសឆេ តជាសព្ ក្នលខមក្។279 

COMFREL monitoring found the campaign and election day to be a mostly smooth and 
peaceful process.  Both major political parties were found to act in accordance with the relevant 
laws and organized marches and assemblies in a peaceful manner, effectively avoiding conflicts 
and ensuring a positive experience for the citizenry.  Building on the success achieved in 2016 
and the national voter registration, the NEC was found to perform in a capable and fair manner.  
Some serious concerns arose for CSOs and national and international stakeholders because of 
the increasingly undemocratic and menacing political climate that preceded the election.  Despite 
that, the NEC carried out its mandate effectively, and good collaboration with CSOs and media 
was maintained.  It was observed that, on the basis of improved working methods, regulations 
and training, and utilizing the accurate voter list and the MVR system, polling day was a success 
and the electoral results were accurate.   COMFREL and partner CSOs supported the legitimacy 
of the outcome, necessary for reconciliation between parties to be achieved and maintained, in 
the broader national interests of peace and democratization.   

ការេសខេតរបេ់ខុ្មដ្ហវ បានរក្ស ើញថា ការសោេនាសបាោះសឆេ ត និខការសបាោះសឆេ តប្តូវស្វើស ើខ
សដ្ឋយរ ូន និខេនតិវ ិ្ ។ី គណបក្សនសយាបាយ្ំៗទាខំព្ីរប្តូវបានសគរក្ស ើញថា ស្វើេក្មមភាព្ប្េបោម
ចាបព់ាក្ព់្ន័ធ នខិសរៀបចំក្បួនែដខា និខេនេិបាតសដ្ឋយេនតវិ ិ្ ី និខសជ្ៀេវាខជ្សាល ោះ និខធានានូវបទព្ិសោ្ន៍
វជិ្ាានេប្ាបប់្បជាព្ រែា។ សដ្ឋយឈរស ើសជាគជ្យ័ដែ េសប្មចបានសៅឆេ ២ំ០១៦ នខិការចុោះស ម្ ោះ
អេក្សបាោះសឆេ តថ្ម ីគ.ជ្.ប ប្តូវបានសគរក្ស ើញថា ានេមតថភាព្ នខិយុតតិ្មក៌្េុខការង្កររបេ់ខ្លួន។ ការប្ព្ួយ
បារមាយា ខ្ៃន់្ ៃរមយួចនំួនបានសក្ើតស ើខចំសពាោះអខគការេខគមេីុវ ិ និខអេក្ពាក្ព់្ន័ធជាតិ និខអនតរជាត ិ
សដ្ឋយោរដតបរយិាកាេនសយាបាយ ដែ មនិអំសណាយ្  និខការគំរាមក្ំដហខដែ សក្ើតានមុនការសបាោះ
សឆេ ត។ សទាោះបីជាយា ខសនោះក្ត ី គ.ជ្.ប បានអនុវតតអាណតតរិបេ់ខ្លួនប្បក្បសដ្ឋយប្បេិទធភាព្ សហើយក្ិចចេហ
ប្បតិបតតិការ ែជាមយួអខគការេខគមេីុវ ិ និខប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយប្តូវបានរក្ាបនតសទៀត។280 វាប្តូវបានសគ
េសខេតស ើញថា ានការសបាោះសឆេ ត និខ ទធ្  សបាោះសឆេ តានភាព្ប្តឹមប្តូវ គឺជាសជាគជ្យ័មូ ដ្ឋា នចំបខ
ដែ សក្ើតសចញព្ីវ ិ្ ីោ្េតការង្ករ ការអនុវតតនប៍ទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ី នខិការបណតុ ោះបណាត   និខការសប្បើប្បាេ់
បញ្ា ីអេក្សបាោះសឆេ តប្តឹមប្តូវ នខិប្បព្ន័ធចុោះស ម្ ោះោមដបបកុ្ពំ្យូទរ័។ 

 

                                                      

279 Hawkins, Hanna and Sony Ouch “NEC announces shortcut for voter’s without ID’s” Phnom Penh Post, 2 June 
2017 
280 Ben, Sokhean and Zsombor Peter “Independent observers say ‘smooth’ vote still marred by problems” 
Cambodia Daily, 5 June 2017. 
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១៦.១ ការបណតុ ោះបណាត   ការដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយ និខេក្មមភាព្េសខេតការណ៍របេ់ខុ្មដ្ហវ  

ការេសខេតលថ្ៃសបាោះ នខិរាបេ់នលកឹ្សឆេ ត៖ 

ខុ្មដ្ហវ  សដ្ឋយានក្ិចចេហការជាមយួេាជ្ិក្បនទបោ់ថ នការណ៍ដែ បសខេើតស ើខព្ីការចូ រមួ
លនអខគការេខគមេីុវ ិចំននួ៤០ រមួទាខំបណាត ញ និខស ខា្ិការសខ្តតរបេ់ខុ្មដ្ហវ  បានសប្ជ្ើេសរ ើេអេក្
េសខេតការណ៍ចំននួ១៤,៥៨០នាក្ ់ (្េតីចំននួ៦,១១៥នាក្)់ រមួទាខំអេក្េសខេតការណ៍ច ័តចំនួន១,៥៨៧ 
នាក្ ់ (្េតីចំនួន៧៥០នាក្)់ ដែ ប្តូវបានទទួ ោគ  ់សដ្ឋយគណៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆេ ត។ 
បនាទ បព់្ីបានសបើក្វគគបណតុ ោះបណាត  ចំនួន១,៣៤៦វគគសៅ ំុេង្កេ ត ់ សែើមបបីណតុ ោះបណាត  អេក្េសខេតការណ៍
អំព្ីរសបៀបេសខេតការណ៍សបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ ត ប្ព្មទាខំប្បមូ ក្ំណតស់ហតុ ទធ្ លនការសបាោះ
សឆេ ត (ទប្មខ ់ ទ.១១០២) និខបញ្ាូ នព្ត័ា៌នសៅការយិា ័យក្ណាត  ។ ខុ្មដ្ហវ បានដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្
េសខេតការណ៍សៅប្គប ំុ់ េង្កេ តច់ំនួន១,៦៤៦ ដែ ប្តូវបានប្តួតព្ិនតិយ និខដណនាសំដ្ឋយសដ្ឋយស ខារាជ្
ធានី សខ្តត និខបុគគ ិក្ការយិា ័យក្ណាត  ។ ការយិា ័យក្ណាត  របេ់ខុ្មដ្ហវ  គឺជាក្ដនលខដែ 
េាជ្ិក្លនបនទបោ់ថ នការណ៍បានស្វើការជាមយួោេ  សែើមបបី្បមូ ព្ត័ា៌នទាក្ទ់ខនខឹភាព្មនិប្បប្ក្តី នខិ ទធ
្ លនការសបាោះសឆេ ត សែើមបសី្វើការវភិាគ និខ្សព្វ្ាយព្ត័ា៌នជាោធារណៈ។ ការង្ករទាខំសនោះក្ប៏្តូវបាន
ជ្ួយ សដ្ឋយអេក្េម័ប្គចិតតចំនួន១៥០នាក្ ់ ដែ បានទាក្ទ់ខសដ្ឋយផ្លទ  ់សៅកានស់ ខារាជ្ធាន ី សខ្តតនមីយួៗ
សែើមបបី្បមូ ទិនេនយ័ ទធ្ សបាោះសឆេ ត ោមរយៈក្មមវ ិ្ ីស ើទូរេ័ព្ទលែ។ ប្ក្មុអនតរាគមនល៍នបនទបោ់ថ ន
ការណ៍ គឺទទួ ខុ្េប្តូវសដ្ឋោះប្ោយបញ្ជា រសំោភបំពានស ើអេក្េសខេតការណ៍សៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត្ខដែរ។ 

ការេសខេតស ើប្បព្ន័ធ្ សព្វ្ ាយព្ត័ា៌ន 

During the 14-day electoral campaign period from 20 May to 02 June 2017, COMFREL 
conducted television media monitoring including TVK, Bayon News, CTN and Hang Meas. For 
the purpose of media monitoring during the 2017 commune elections in Cambodia, broadcast 
content from these stations was recorded from 17:00 to 24:00 during the period of the election 
campaign.  The broadcast content was measured and evaluated in order to calculate time 
allocated to: regular TV programs, political party programs, voter awareness and election process 
programs, and programs documenting government achievements.  In addition to the content of 
TV broadcasting, the articles of 12 new presses, disseminating via social media (Facebook), were 
also collected and analyzed.  

អំ ុខសព្ យុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ តរយៈសព្ ១៤លថ្ៃ ព្ីលថ្ៃទ២ី០ ដខ្ឧេភា ែ ់លថ្ៃទី០២ ដខ្
មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ ខុ្មដ្ហវ បានស្វើការេសខេតប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ រមួាន៖ ទូរទេសនជ៍ាតិក្មពុជា បាយន័
ព្ត័ា៌ន េីុ្ីអិន និខហខសាេ។ សោ បណំខលនការេសខេតប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយ ក្េុខអំ ុខសព្ 
សោេនាការសបាោះសឆេ ត ខ្លឹមោរលនការ្ាយព្ត័ា៌នព្ោីថ នីយទាខំសនោះ  ប្តូវបានថ្តទុក្ចបព់្ីសា ខ១៧:
00 ែ ់២៤:00 ក្េុខអំ ុខសព្ ១៤លថ្ៃលនយុទធនាការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ ខ្លឹមោរ្សព្វ្ាយ ប្តូវបាន
េសខេតអំព្ីរយៈសព្ ដែ ្ាយស ើោថ នីយទូ៍រទេសនទ៍ាខំសនាោះនូវក្មមវ ិ្ ីែូចជា៖ ក្មមវ ិ្ ី្ាយរបេ់
ទូរទេសនអ៍ំព្គីណបក្សនសយាបាយ ក្មមវ ិ្ ីរបេ់គណបក្សនសយាបាយដែ ្ាយោមទូរទេសន ៍ ក្មមវ ិ្ ី
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្សព្វ្ាយព្ត័ា៌ន នីខចំសណោះែខឹអំព្ីការសបាោះសឆេ ត នខិក្មមវ ិ្ ី្ាយព្ីេមទិធ្ របេ់រដ្ឋា ភបិា ។ សប្ៅព្ី
ខ្លឹមោរ ការ្ាយោមទូរទេសន ៍អតថបទលនោរព្ត័ា៌នចំនួន១២ ដែ ្សព្វ្ាយោមរយៈបណាត ញេខគម 
(សហវេប ុក្) ក្ប៏្តូវបានប្បម ូ និខវភិាគ្ខដែរ។  

ជា ទធ្ លនការេសខេត ខុ្មដ្ហវ េនេិដ្ឋា នថា សៅក្េុខការសបាោះសឆេ តឆេ ២ំ០១៧ ការទទួ បានឱ្
កាេ្សព្វ្ាយោមរយៈ ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយមនិានេមភាព្។ គណបក្សប្បជា
ជ្នក្មពុជា ដែ ក្ពុំ្ខកានអ់ណំាចទទួ បានឱ្កាេសប្ចើនជាខសគ ជាព្ិសេេក្េុខក្រណី្សព្វ្ ាយោមរយៈ
ោថ នីយទូរទេសនឯ៍ក្ជ្ន។ 

ការេសខេតហិរញ្ញ វតថុេប្ាបក់ារសោេនាសបាោះសឆេ ត 

េក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ តសៅក្េុខ ំុ េង្កេ តច់នំួន០៩ ប្តូវបានេសខេត និខេិក្ាអំព្ីការ
ចំណាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយក្េុខអំ ុខសព្ សោេនាសបាោះសឆេ ត។  ំុ េង្កេ តច់ំនួន០៩សនាោះ គឺប្តូវ
បានសប្ជ្ើេសរ ើេសចញព្ីសខ្តតចំនួន៣ ដែ ប្តូវបានចតទុ់ក្ជាសខ្តត្ំ ម្យម និខតូច អាប្េ័យស ើអាេនៈ
តំណាខរា្េត ប្បជាោ្េត និខជ្ីវភាព្រេ់សៅរបេ់ប្បជាព្ រែាប្តូវបានេសខេត នខិេិក្ា។ គណបក្ស
នសយាបាយចំននួ០៤ ប្តូវបានេសខេតព្ីការចំណាយេប្ាបេ់ក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត រមួានគណ
បក្សប្បជាជ្នក្មពុជា (ប្បជ្) គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ(េ.គ.ជ្) គណបក្សហ វុនេិុនបុិច គណបក្សេមពន័ធសែើមបី
ប្បជា្ិបសតយយ។ ខ្ទខច់ំណាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយមយួ េប្ាប ំុ់មយួ គជឺាខ្ទខច់ំណាយជាម្យម
េប្ាបេ់ក្មមភាព្សោេនាលនគណបក្សនីមយួៗ ចំននួ០៩ ំុ េង្កេ តដ់ែ បានេសខេត និខបា នោ់ម ន។ 
ខ្ទខច់ំណាយស ើេក្មមភាព្សោេនាទាខំ១៤លថ្ៃ េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តលនគណបក្សនសយាបាយនីមយួៗ គឺ
ជាខ្ទខច់ំណាយេរបុស ើេក្មមភាព្សោេនាលនគណបក្សនីមយួៗ ដែ ជា្ គុណលនការចំណាយេប្ាប់
មយួ ំុ េង្កេ ត ់នខឹចំននួ ំុ េង្កេ តដ់ែ គណបក្សនសយាបាយសនាោះបានឈរស ម្ ោះប្បក្ួតប្បដជ្ខ។ 

ប្គបគ់ណបក្សនសយាបាយទាខំអេ់ ស្វើេក្មមភាព្សោេនារបេ់ខ្លួនសយាខសៅោម្នធានហិរញ្ញ
វតថុរបេ់ខ្លួន។ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាដែ ក្ំពុ្ខកានអ់ំណាច ប្តូវបានសគបា នប់្បាណថា បានចណំាយ
សប្ចើនជាខគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ចនំួនប្បាែំខស ើេក្មមភាព្សោេនាសបាោះសឆេ ត េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត ំុ
េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧សនោះ។ ខ្ទខច់ំណាយរបេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជាភាគសប្ចើន ានប្បភព្មក្ព្ីគណបក្ស
នសយាបាយសៅថាេ ក្ ំុ់ េង្កេ ត ់ និខរាជ្ធានី សខ្តដ ប ុដនតខ្ទខច់ណំាយរបេ់គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិភាគសប្ចើន
ានប្បភព្មក្ព្ីសបក្េជ្នឈរស ម្ ោះប្បក្ួតប្បដជ្ខ។ 

ក្ខវោះយនតការស្វើឲ្យានតាល ភាព្ និខគណសនយយភាព្េប្ាបក់ារសប្បើប្បាេ់ហិរញ្ញ វតថុសោេនាសបាោះ
សឆេ ត ដែ រមួទាខំការបង្កា ញរបាយការណ៍ជាោធារណៈ អពំ្ីខ្ទខច់ំណាយរបេ់គណបក្សនសយាបាយ
នីមយួៗ បានស្វើឱ្យប ោះពា ់ែ ់សោ ការណ៍េម្មល៌នែំសណើ រការប្បជា្ិបសតយយជាមូ ដ្ឋា ន ដែ ធានា
ការ្ត ់ព្ត័ា៌នសែើមបឲី្យាច េ់សឆេ តស្វើការេសប្មចចិតត។ សដ្ឋយសហតុថា គណបក្សនសយាបាយមនិបានបង្កា ញ
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របាយកាណ៍អំព្ីប្បភព្ចំណាយ និខការចំណាយវាបានស្វើឲ្យានការសប្បើប្បាេ់្នធានរបេ់រែា សែើមបបីសប្មើ
ែ ់គណបក្សនសយាបាយ ព្សិេេគណបក្សក្ំពុ្ខកានអ់ណំាចក្េុខការសោេនាសបាោះសឆេ ត។ 

ការេទខម់តសិ ឿនសៅសប្កាយលថ្ៃសបាោះសឆេ ត 

អេក្េសខេតការណ៍សបាោះសឆេ តរយៈសព្ ដវខទាខំអេ់ (D-LTOs) បានស្វើការេាា េន ៍ ជាមយួអេក្
ដែ ានេិទធិសបាោះសឆេ ត  ដែ មនិានទឹក្សមម ស ើប្ាមលែបនាទ បព់្ីលថ្ៃសបាោះសឆេ ត សែើមបទីទួ បានព្ត័ា៌ន
ផ្លទ  ់អំព្ីមូ សហតុមនិបានសបាោះសឆេ ត។ 

អេក្សបាោះសឆេ តប្េីត នខិប្ក្មុភាគតចិ 

ក្េុខអំ ុខសព្ ការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ ខុ្មដ្ហវ បានបណតុ ោះប
ណាត   និខដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍្េតីរយៈសព្ ខ្លីចំនួន១០នាក្ ់ សែើមបេីសខេតសមើ ក្េុខ ំុ េង្កេ ត់
ចំនួន១០ លនប្េុក្ចនំួន០៦។ ស ើព្ីសនោះសទៀតអេក្េសខេតការណ៍្េតីរយៈសព្ ដវខចំនួន១១២នាក្ ់ ដែ បាន
ដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយសៅ៥៧ ំុ េង្កេ ត ់ លន១២ប្េុក្ ក្េុខសខ្តតចនំួន៥ គកឺ្ំព្ខច់ម ក្ពំ្ខឆ់េ ខំ ោដក្វ ប្ព្ោះវហិារ និខ
ក្ំព្ខ់្ ។ំ ការដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍សនោះគឺសែើមបេីសខេតយុទធនាសោេនាការសបាោះសឆេ ត លថ្ៃេ និខលថ្ៃ 
សបាោះសឆេ ត និខរាបេ់នលឹក្សឆេ តនាលថ្ៃសបាោះសឆេ ត។ 

១៦.២ េមមភាព្អបរ់អំេក្សបាោះសឆេ តរបេ់ខុ្មដ្ហវ  

ក្េុខអំ ុខសព្ លនការសបាោះសឆេ តប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ តឆ់េ ២ំ០១៧ ខុ្មដ្ហវ បានសរៀបចំក្មមវ ិ្ ីវទិយុ
េសមលខេខគមេីុវ ិ «VOC» ចំនួន៥៤០ (៣៥៦ក្មមវ ិ្ ី្ ាយបនតផ្លទ  ់ នខិ១៨៤ជាក្មមវ ិ្ ីចក្់្ ាយស ើខ
វញិ) ដែ ានវាគមិនេរបុចនំួន ៥៦១នាក្ ់ (្េតី ១៤,៤៣%) សែើមបិ្ សព្វ្ាយ និខ្ត ់ការយ ់ែឹខជាោ
ធារណៈស ើបញ្ជា ជាសប្ចើនទាក្ទ់ខនខឹការសបាោះសឆេ ត។ ស ើេព្ីសនោះសៅសទៀត អេក្ោត ប១់,៩៣២នាក្ ់
(២០,៩៦% ជា្េតី) បានសៅទូរេ័ព្ទចូ រមួក្េុខក្មមវ ិ្ ីសែើមបបីង្កា ញព្ីគនំិតរបេ់ព្កួ្សគ និខដ្ឋក្េំ់សណើ  រមួ
ទាខំស ើក្ជាេំណួរសៅវាគមិន។ ការ្ាយទាខំសនោះ ក្ប៏្តូវបានដ្ឋក្ស់ៅស ើសគហទំព្រ័ខុ្មដ្ហវ ្ខដែរ។ សប្ៅ
ព្ីក្មមវ ិ្ ីវទិយុខុ្មដ្ហវ បានសប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយេខគម សែើមបី្ សព្វ្ ាយព្ត័ា៌នែ ់ោធារណជ្ន រមួ
ានែូចជាសគហទពំ្រ័ និខទំព្រ័សហវេប ុក្។ ានអតថបទចំននួ២,១៩៥ ដែ ប្តូវបាន្សព្វ្ាយ្ាយទាក្ទខ
នឹខការសបាោះសឆេ ត ប្បជា្ិបសតយយ គ.ជ្.ប និខការចុោះស ម្ ោះអេក្សបាោះសឆេ ត។ 

េំខានជ់ាខសនោះសៅសទៀត ខុ្មដ្ហវ ក្ប៏ានបសខេើតវសីែអូ គំនូរជ្ីវច អបរ់ចំនំួន៤៥ សដ្ឋយខ្លួនឯខ 
ដែ ប្តូវបានដ្ឋក្់្ ាយស ើទំព្រ័សហវេប ុក្របេ់ខុ្មដ្ហវ  រហូតែ ់ានសគទេសនាានចនំួន 
២,៨២៧,៤៦៥ែខ ប្តូវបានសគដចក្រដំ ក្ចំនួន៨១,២៦៥ែខ នខិប្តូវានអេក្ចូ ចតិតចំនួន១៤៩,៦២០ នា
ក្។់ ានវឌី្ីអូមយួបានសៅែ ់ (Reached) ជាខ១ោនគណនីសហវេប ុក្ និខប្តូវបានសគដចក្រដំ ក្បនត
សប្ចើនជាខ១០មុនឺែខ។ ោធារណជ្នប្តូវបានស ើក្ទកឹ្ចិតតឱ្យថ្តរបូភាព្ក្ណំតស់ហតុលន ទធ្ សបាោះសឆេ ត 
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(ទប្មខ ់ទ.១១០២) និខស្ាើសៅទំព្រ័សហវេប ុក្របេ់ខុ្មដ្ហវ ។ ជា ទធ្  ខុ្មដ្ហវ ទទួ បាន ទធ្  
សបាោះសឆេ តចំនួន៣,០៤២ េនលឹក្/ការយិា ័យ (ទប្មខ ់ទ.១១០២) ព្ោីធារណជ្ន។ 

បនទបោ់ថ នការណ៍េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត 

បនទបោ់ថ នការណ៍េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ ត សនោះបានប្បម ូ្តុ ំេាជ្ិក្លនេមពន័ធក្ំដណទប្មខក់ារសបាោះ
សឆេ ត (ERA) អខគការេខគមេីុវ ិឯក្រាជ្យែលទសទៀត (CSOs) និខអេក្ជ្ំនាញរមួោេ សែើមប ី ទី១ ដេវខរក្ និខ
ប្បមូ ្នធានជាវភិាគទាន ឬការោបំ្ទសែើមបបីសខេើនេមតថភាព្ នខិេហប្បតិបតតិការមួែ ់ការបសខេើតដ្នការ
េប្ាបក់ារេសខេតការសបាោះសឆេ តជាតិសៅលថ្ៃសបាោះសឆេ ត នខិទី២ ្ត ់នូវសវទិកាេហប្បតិបតិតការរមួោេ ដែ មនិ
ដមនបសប្មើ្  ប្បសយាជ្នន៍សយាបាយ។ 

ក្េុខអំ ុខសព្ លនការបសខេើតស ើខនូវដ្នការការង្ករេសខេតការណ៍ នខិការចខប្ក្ខរបាយការណ៍សនោះ 
ខុ្មដ្ហវ បានសរៀបចំក្ិចចប្បជុ្ំចំនួន២៣ស ើក្ ជាមយួេាជ្ិក្បនទបោ់ថ នការណ៍សៅការយិា ័យខុ្មដ្ហវ
 ។ ការប្បជុ្ំទាខំសនាោះស្វើស ើខសែើមបជី្ដជ្ក្ព្ីការេហការោេ  ដែ ទាក្ទ់ខនឹខការដេវខរក្មូ និ្ិេបបុរេ 
្ម ៌ការសប្ជ្ើេសរ ើេ ការបណតុ ោះបណាត   និខការដ្ឋក្ព់្ប្ង្កយអេក្េសខេតការណ៍ ការបសខេើតប្ក្ុមអនតរាគមន ៍ការ
សែញលថ្ល និខការសបាោះពុ្មពេំភារៈេសខេតការណ៍(អាវយឺតេប្ាបអ់េក្េសខេតការណ៍) និខការសរៀបចំេនេិេីទ
ោរព្ត័ា៌ន េតីព្ីការសបាោះសឆេ ត និខការរាបេ់នលឹក្សឆេ ត។ ខុ្មដ្ហវ  និខបនទបោ់ថ នការណ៍បានដ្ឋក្អ់េក្
េសខេតការណ៍ក្េុខប្េុក្ជាខ១៤,៥៨០នាក្ ់ ដែ ប្គបែណត បជ់ាខ៨៦ភាគរយលនការយិា ័យសបាោះសឆេ តទូ
ទាខំប្បសទេ។  

១៧. គ្ព្ឹតតិការណ៍េខំាន់ៗេគ្មាបក់ារយបាោះយនន តយគ្រើេយរ ើេគ្ក្ុម្គ្បកឹ្ា
ឃុេំងាេ ត់អាណតតទិី៤ នន ២ំ០១៧ 

- លថ្ៃទ២ី៨ ដខ្មថុិ្នា ឆេ ២ំ០១៧ េសមដចនាយក្រែាម្នត ីហ ុន ដេន បានសចទបណដុំ អខគការមនិដមនរដ្ឋា
ភបិា លនបនទបោ់ថ នការណ៍លនការសបាោះសឆេ តថា បានរសំោភចាប ់េដីព្ីេាគម និខអខគការមនិដមន 
រដ្ឋា ភបិា  និខជាមូ ដ្ឋា នបញ្ជា លនសោ ការណ៍ “បែិវតតនព៍្ណ៌”។ ការដថ្លខសនោះបានស្វើក្េុខព្ិ្ ីរ ឹំក្
ខ្ួបអនុេាវរយីស៍ ើក្ទី៦៦ របេ់គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា។ 

- អ ុំខដខ្ក្ក្េដ្ឋ ឆេ ២ំ០១៧ ានការដខ្វខគំនិតោេ រវាខោថ បន័រែា រមួទាខំ គ.ជ្.ប និខគណបក្សកាន់
អំណាច ជាមយួនឹខអខគការេខគមេីុវ ិ េហជ្ីព្ និខគណបក្សប្បឆខំ ទាក្ទ់ខការ្ដ ់លថ្ៃឈប់
េប្ាក្ព្ី១លថ្ៃែ ់៣លថ្ៃ ជូ្នក្មមក្រ ក្មមការនិ ី និខបុគគ ិក្េប្ាបស់ៅចូ រមួសបាោះសឆេ ត។ អខគការ
េខគមេីុវ ិ េហជ្ីព្ និខគណបក្សប្បឆខំ ចខស់ ើញ គ.ជ្.ប ដ្ឋក្េំ់សណើ សៅប្គបោ់ថ បន័ពាក្ព់្ន័ធ 
ជាព្ិសេេប្ក្េួខការង្ករ សែើមបី្ ដ ់លថ្ៃឈបេ់ប្ាក្ជូ្នក្មមក្រ ក្មមការនិី និខបគុគ ិក្ េប្ាបស់ៅ
ចូ រមួសបាោះសឆេ ត ខ្ណៈដែ ោថ បន័រែា គ.ជ្.ប និខគណបក្សកានអ់ំណាចប្ោនដ់តសចញសេចក្តី
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អំពាវនាវសៅែ ់ាច េ់េហប្ោេ សរាខចប្ក្ និខប្ក្ុមហ ុននានា សែើមបេំុីឲ្យជ្ួយ េប្មួ ែ ់ក្មមក្រ 
ក្មមការនិី និខបុគគ ិក្របេ់ខ្លួន បានសៅសបាោះសឆេ ត។ 

- លថ្ៃទ០ី៤ ដខ្ក្ក្េដ្ឋ ឆេ ២ំ០១៧ ប្ក្េួខមហាល្ទបានសចញ ិខ្ិតមយួមក្ខុ្មដ្ហវ  និខនិក្ហវិច 
សដ្ឋយស ើក្ស ើខថា ការបសខេើតបនទបោ់ថ នការណ៍េដីព្ីការសបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់
ឆេ ២ំ០១៧ គឺ្ ទុយសៅនឹខបទបបញ្ញតតិលនចាប ់េតីព្ីេាគម និខអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិា ។ ជាមយួ
ោេ សនោះប្ក្េួខបានបញ្ឈបេ់ក្មមភាព្បនទបោ់ថ នការណ៍បនដសៅមុខ្សទៀត។ 

- អ ុំខដខ្មនីា ឆេ ២ំ០១៧ គណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា បានទាមទារឲ្យថាេ ក្ែ់ឹក្នាគំណបក្សេស្ង្កគ ោះ
ជាតិ ដក្តប្មូវជាបនាទ ននូ់វខ្លមឹោរ «ែូរសម ំុបសប្មើបក្ស ដ្ឋក្ស់ម ំុបសប្មើរា្េត»។ ជាការស្លើយតប
គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ បានហាមប្បាមអេក្ោបំ្ទរបេ់ខ្លួនសប្បើប្បាេ់ពាក្យសោល ក្ណាដែ ប ោះពា ់
ែ ់អារមមណ៍បគុគ  ឬគណបក្សស្សខ សែើមបសីចៀេវាខភាព្ ែក្ក់្ក្រ មនុការសបាោះសឆេ ត។ 

- អ ុំខដខ្មនីា នខិដខ្សមោ ឆេ ២ំ០១៧ ប្ក្េួខមហាល្ទ និខគណបក្សេសប្ង្កោះជាត ិ ានការដខ្វខ
គំនិតោេ ទាក្ទ់ខនខឹការសប្ជ្ើេសរ ើេថាេ ក្ែ់ឹក្នាថំ្មីរបេ់គណបក្សេសប្ង្កោះជាតិ។ ប្ក្េួខបានសចទថា 
គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ អនុវតត្ទុយនឹខ ក្េនតិក្ៈគណបក្ស។ សដ្ឋយដ ក្គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិបាន
សរៀបចំេាជ្វោិមញ្ញ សប្ជ្ើេសរ ើេេាេភាព្ែឹក្នាថំ្មីរបេ់ខ្លួនចំននួ២ស ើក្ នខិបានស្វើវសិោ្ន
ក្មម ក្េនតកិ្ៈរបេ់ខ្លួន សែើមបដីក្តប្មូវោមប្ក្េួខមហាល្ទ។ 

- អ ុំខដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧ េហភាព្អឺរ  បុ រដ្ឋា ភបិា អាសមរកិ្ និខអខគការេាជ្ិក្អាោ ន សែើមបេិីទធិ
មនុេស (APHR) អខគការជាតិ និខអនតរជាតិមយួចនំួនបានេំដែខការប្ព្ួយបារមា នខិសថាេ  សទាេ
ស ើការស្វើវសិោ្នក្មមចាប ់ េតីព្ីគណបក្សនសយាបាយ និខបង្កា ញព្ីក្តីប្ព្ួយបារមាជុ្ំវញិបញ្ជា
នសយាបាយសៅក្មពុជាដែ ក្ពុំ្ខានភាព្អាបអ់រួស ើខវញិ ដែ អាចបខេឲ្យានការប ោះពា ់ែ ់ការ
សបាោះសឆេ តនាសព្ ខាខមុខ្។ 

- លថ្ៃទ២ី0 ដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧ រែាេភាសបើក្ក្ិចចប្បជុ្ំវោិមញ្ញព្ិភាក្ា នខិអនុមត័សេចក្ដីសេេើវសិោ្ន
ក្មមចាបេ់តីព្ីគណបក្សនសយាបាយ។ ក្ិចចប្បជុ្ំសនោះ មនិានតណំាខរា្េតមក្ព្ីគណបក្សេស្ង្កគ ោះ
ជាតិចូ រមួសទ។ ខ្លមឹោរេំខានល់នវសិោ្នក្មមចាបគ់ឺការហាមោតទ់ណឌិ តមនិឲ្យស ើខកាន់
តំដណខជាប្បធាន និខអនុប្បធានគណបក្ស និខគណបក្សនសយាបាយណាមយួអាចនឹខប្តូវបាន
រោំយសច សៅសព្ ប្បប្ព្ឹតតខុ្េចាប់្ ៃន់្ ៃរ។ 

- លថ្ៃទ១ី១ ដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧ ឯក្ឧតតម េម រខសុ ី ប្បធានគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតបិានោដ ខព្ី
ប្បធានគណបក្ស ោមរយៈ ិខ្ិតមយួចាបស់ដ្ឋយបញ្ជា ក្ថ់ា ឯក្ឧតតមានសហតុ្ ផ្លទ  ់ខ្លួន។ 

- លថ្ៃទ០ី២ ដខ្កុ្មាៈ ឆេ ២ំ០១៧ គណបក្សយុវជ្នក្មពុជា និខគណបក្សមហាោមគគីជាតិដខ្មរប្បកាេ
ផ្លដ ចេ់មពន័ធភាព្ោេ សប្កាយព្ីចខេមពន័ធភាព្ោេ បានរយៈសព្ ៦លថ្ៃ សប្ពាោះមនិសជ្ឿទុក្ចិតតោេ ។ 

- លថ្ៃទ២ី៧ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ គណបក្សយុវជ្នក្មពុជា និខគណបក្សមហាោមគគីជាតិដខ្មរប្បកាេ
ចខេមពន័ធភាព្ោេ ក្េុខទិេសៅបង្កា ញព្ីគំរ ូែែ ់អេក្នសយាបាយលនគណបក្សស្សខឲ្យសចោះព្ិភាក្ា 
និខស្វើការង្ករជាមយួោេ  សដ្ឋយសចៀេវាខការស ល្ ោះទាេ់ដទខសែើមបី្  ប្បសយាជ្នប៍ក្សព្ួក្។ 
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- លថ្ៃទ១ី៨ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ គណបក្សដខ្មររបួរមួជាតិ និខគណបក្សយុតតិ្មជ៌ាតិដខ្មរ បានប្បកាេ
ចខេមពន័ធជាមយួោេ ។ ការចខេមពន័ធសនោះ គឺសែើមបទីាក្ទ់ាញអេក្ោបំ្ទឲ្យបានកានដ់តសប្ចើន ជាព្ិសេេ
េប្ាបក់ារសបាោះសឆេ តនាសព្ ខាខមុខ្។ 

- លថ្ៃទ១ី០ ដខ្មក្រា ឆេ ២ំ០១៧ ប្បធានគណៈក្មមការទ៧ី លនរែាេភា បានសេេើរដ្ឋា ភបិា  ោមរយៈរែា
ម្នតីប្ក្េួខ្មមការ នខិោេនា ឲ្យ្ត ់អតតេញ្ជញ ណបណ័ណ េញ្ជា តិដខ្មរែ ់ប្ព្ោះេខឃ េប្ាបក់ារ
សបាោះសឆេ តសប្ជ្ើេសរ ើេប្ក្ុមប្បឹក្ា ំុ េង្កេ ត ់និខសប្ជ្ើេសរ ើេអេក្តំណាខរា្េតនាសព្ ខាខមុខ្។ 

- លថ្ៃទ២ី ដខ្្េូ ឆេ ២ំ០១៧ ឯក្ឧតតម ក្មឹ េុខា អនុប្បធានគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ ប្តូវបានប្ព្ោះមហា
ក្សប្តស ើក្ដ ខសទាេ បនាទ បព់្ីានការសេេើេំុព្ីេសមតច ហ ុន ដេន នាយក្រែាម្នតីលនប្ព្ោះរាជាណា
ចប្ក្ក្មពុជា។ 

- លថ្ៃទ៥ី ដខ្តុោ ឆេ ២ំ០១៦ ឯក្ឧតតម ក្មឹ េុខា ប្បធានេតីទីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតបិានស្វើែំសណើ រ
សៅចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ តសៅេង្កេ តច់ក្អ់ដប្ខស ើ ខ្ណឌ ានជ្យ័ សប្កាយ ំុខ្លួនឯខអេ់១៣២លថ្ៃសៅ
ោេ ក្ក់ារគណបក្ស។ 

- លថ្ៃទ១ី២ ដខ្ក្ញ្ជញ  ឆេ ២ំ០១៦ សៅសវោយប ់ រាជ្រដ្ឋា ភបិា បានច ័តក្ខក្ាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្  សៅ
ដក្បរទីោេ ក្ក់ារក្ណាត  គណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ។ បក្សប្បឆខំសៅការច ័តក្ាល ខំប្បដ្ឋបអ់ាវុ្
សនាោះជាការបំភយ័ (អំ ុខសព្ ចុោះស ម្ ោះសបាោះសឆេ ត) ប ុដនតគណបក្សកានអ់ណំាចបានប្ចនសច ។ 

- លថ្ៃទ០ី៩ ដខ្ក្ញ្ជញ  ឆេ ២ំ០១៦ ោោែំបូខរាជ្ធានភីេសំព្ញ េសប្មច្តនាទ សទាេឯក្ឧតតម ក្ឹម េុខា 
ប្បធាន េដីទីគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិឱ្យជាបព់្នធនាោរ៥ ដខ្ និខព្ិនយ័៨ ដេនសរៀ  ោមាប្ោ
៥៣៨ លនប្ក្មប្ព្ហមទណឌ  «បែិសេ្ក្េុខការចូ ខ្លួន» ោមែីការរបេ់តុោកា។ 

- លថ្ៃទ០ី៧ ដខ្ក្ញ្ជញ  ឆេ ២ំ០១៦ ប្ក្ុមមតិភាព្សប្ចើនលនេាជ្ិក្រែាេភាព្ីគណបក្សប្បជាជ្នក្មពុជា 
បានសចញ ិខ្ិតចំហមយួ សដ្ឋយប្បាបប់ណាដ ថាេ ក្ែ់កឹ្នាអំនតរជាតិថា  ិខ្ិតគណបក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ 
ដែ បានស ើក្ព្ីក្ិចចប្ព្មសប្ព្ៀខទីប្ក្ុខបា រេី ដ្ឋក្ោ់មបណាដ ោថ នទូតប្បចកំ្មពុជាសនាោះ គឺជាការ
សចទប្បកានម់ក្ស ើរដ្ឋា ភបិា សដ្ឋយោម នមូ ដ្ឋា នប្គឹោះចាេ់ោេ់ និខមនិានការទទួ ខុ្េប្តូវ 
សហើយក្ំពុ្ខស្វើឲ្យអនតរាយែ ់ ទធិប្បជា្ិបសតយយ និខោថ បន័នសយាបាយប្បសទេក្មពុជា។ 

- លថ្ៃទ០ី៦ ដខ្ក្ញ្ជញ  ឆេ ២ំ០១៦ ការយិា ័យឧតតមេេខការអខគការេហប្បជាជាតិទទួ បនទុក្េិទធិ
មនុេស បានសចញសេចក្តីប្បកាេព្ត័ា៌នមយួ សដ្ឋយបានសេេើឲ្យរដ្ឋា ភបិា  បខេបរយិាកាេង្កយ
ប្េួ  ក្េុខការអនុវតតនេិ៍ទធិសេរភីាព្ក្េុខការបសញ្ចញមតិ ការជ្ួបប្បជុ្ំសដ្ឋយេនតិវ ិ្ ី នខិក្េុខការបសខេើត
េាគម សៅមុនការសបាោះសឆេ ត ំុេង្កេ ត ់ឆេ ២ំ០១៧ នខិការសបាោះសឆេ តថាេ ក្ជ់ាតិឆេ ២ំ០១៨។ 

- លថ្ៃទ០ី១ ដខ្ក្ញ្ជញ  ឆេ ២ំ០១៦ េសមដចនាយក្រែាម្នត ីហ ុន ដេន ប្ព្ានថា នឹខទូទាតប់ញ្ា ីជាមយួអេក្
រោិះគនស់រឿខទឹក្សមម  និខការបាតស់ ម្ ោះសបាោះសឆេ ត។ ការប្ព្ានសនោះ ស្វើក្េុខសព្ េសមដចសៅចុោះស ម្ ោះ
សបាោះសឆេ តសៅេង្កេ តោ់សមម  ប្ក្ុខោសមម  សខ្តតក្ណាដ  ។ 
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CPP 13 0 0 13 45 0 0 45 8 0 0 8 29 0 0 29 163 6 0 169 2 0 0 2 375 

CNRP 14 0 0 14 15 0 0 15 4 0 0 4 10 0 0 10 6 0 11 17 0 0 0 0 195 

FUN 3 0 0 3 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

LDP 4 0 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 12 

KNUP 1 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

BSDP 3 0 0 3 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

CNP 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

KPP 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

GDP 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

CYP 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

CIPDP 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

RDP 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Sub Total article 50 76 13 42 186 3 
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Table4: Election results for different Seat of political parties in each province 

No Province Name CPP Seat CNRP Seat Other Party Seat Total 

1 Banteay Meanchey 286 211 18 515 

2 Battambong 411 399 4 814 

3 Kampong Cham 380 435 2 817 

4 Kampong Chhnang 252 170 0 422 

5 Kampong Speu 367 242 0 609 

6 Kampong Thom 273 285 19 577 

7 Kampot 317 240 4 561 

8 Kandal 484 431 0 915 

9 Koh Kong 112 55 0 167 

10 Kratie 178 116 1 295 

11 Mondol Kiri 86 21 0 107 

12 Phnom Penh 431 468 0 899 

13 Preah Vihea 203 129 1 333 

14 Prey Veng 487 405 0 892 

13 Pursat 251 92 0 343 

16 Ratanakiri 207 51 2 260 

17 Seim Reap 318 347 3 668 

18 Preah Sihanuk 114 63 0 177 

19 Steung Treng 132 39 5 176 

20 Svay Rieng 332 186 0 518 

21 Takeo 417 318 1 736 

22 Kep 24 7 0 31 

23 Pailin 30 22 0 52 

24 Oddor Meanchey 102 49 1 152 

25 Tboung Khmom 309 226 1 536 

Total 6503 5007 62 11572 
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Appendix2: NEC Election Result and Schedule  

Table1: Schedule for Commune/Sangkat Council Elections in 2017  
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Appendix3: NEC Press Statement 
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Appendix4 : MoI Statement 
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Appendix5: COMFREL Statement 

1. Press Statement on overall assessment on pre-election day situation  
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2. Press Statement on overall assessment on election day 
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3. Press Statement on situation assessment on counting process and announcement of 
electoral result note 
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4. Press Statement on assessment on preliminary electoral result 
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5. Press Statement on verification on preliminary electoral result  

 
 



Final Assessment and Report on the 2017 Commune Council Elections  

170 | P a g e  
 



Final Assessment and Report on the 2017 Commune Council Elections  

171 | P a g e  
 

 



Final Assessment and Report on the 2017 Commune Council Elections  

172 | P a g e  
 

6. Press Statement on overall and ultimate assessment on election 
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7. Press Statement on objectives and missions of the Situation Room for the 2017 
election 
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8. Press Statement 
revolutionary activities 
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9. Press Statement on Strengthening national and international legitimacy of election 
following democratic principle and 
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Appendix6: Activities on the 2017 Elections Commune Sangkat 
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Activity2: Meeting with NEC 

Meeting between NGOs and NEC on Cooperation activities of the 2017 Commune/Sangkat Elections 

 

Join testing Indelible ink at NEC  
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Activity3: Press Conferences  

17 Jan, 2017, Press conference at the COMFREL office, on the findings and recommendations of voter 
registration monitoring  

observation on the 2017 Commune/Sangkat Election 
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Press Conference on 05 April 2017 at COMFREL Head Office, on Finding of the 2016 Voter Registration 
and Voter List for the 2017 Commune Election 
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Press Conference on 02 June 2017 at COMFREL Head Office, on Finding of Electoral Campaign  

Press Conference on 04 June 2017, on Election Day Situation 
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Press Conference on 12 June 2017 at COMFREL Head Office, on Preliminary Electoral Result   

Press Conference on 24 June 2017 at COMFREL Head Office, on Overall and Ultimate Assessment on 
the 2017 Commune Election 
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Roundtable Discussion on 19 July 2017 on Recommendations on Voter Registration for Next Elections  

 

 


