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ថ្ងៃសុក្រ ៤ករើត ខែកេសឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័រ ព.ស ២៥៦៦ 
រាេធានីភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

របាយការណ៍សង្ខេបបឋម 
សតីពី 

«ស្ថា នភាពននដំង្ណើ រការង្ោសនាង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស 
្រុម្បឹរាឃ សំង្កា តអ់ាណតតិទី៥» 

 

រនុងដាំណារក់ាលថ្នការកោសនាក ោះកឆ្ន តសក្ាបក់ារក ោះកឆ្ន តកក្េើសករ ើសក្រុមក្បឹរាឃុាំ សង្កា ត់
អាណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២កនោះ ែុមខ្រាល នដារព់ក្ង្កយអ្នរសកងាតការណ៍រយៈកពលខែងត្វមបណាត រាេ
ធានី កែតត កដើមបសីកងាតោល ាំកមើលដាំកណើ រការកនោះ។  

 រនុងអ្ាំឡុងកពលថ្នការកោសនាក ោះកឆ្ន តកនោះ ែុមខ្រាល នសកងាតកឃើញថា សរមមភាពថ្នការ
កោសនា នក្បក្ពឹតតិកៅត្វមកាលែភិាគជាធមមត្វ។ សរមមភាពថ្នការកោសនាក ោះកឆ្ន តានរយៈកពល
១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ររូតដល់ថ្ងៃទី៣ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២។ កៅរនុងចាំកណាមគណបរស
នកោ យខដល នចូលរមួក្បរតួក្បខេងទាំង១៧ ានគណបរសចាំនួន២ ខដលកឃើញថា ានសាេិរ
ចូលរមួដខងែររបួនកក្ចើនជាងកគ គឺគណបរសក្បជាេនរមពុជា និងគណបរសកភ្លើងកទៀន។ រនុងសរមមភាពថ្នការ
កោសនាកនោះ ែុមខ្រាល មិនទទលួ នកសចរតីរាយការណ៍ថា ានសរមមភាពក្បឈមដារគ់្នន កដាយអ្ាំកពើ
រិងា និងការបងាជារបសួស្នន មកនាោះកទ។ កទោះជាោ៉ា ងណា ែុមខ្រាលសកងាតកឃើញនូែភាពមនិក្បក្រតីកៅ
រនុងដាំកណើ រការកោសនាក ោះកឆ្ន តមយួចាំនួន នករើតកឡើងជាបនតបនាា ប។់ ភាពមិនក្បក្រតីខដល ន
សកងាតកឃើញកនាោះ ានដូចជា (១) ររណីកក្បើក្ ស់រងយនតរនុងរបនួដខងែកដាយានការបិទ ាំងស្នល រកលែ ឬ
ការកដាោះស្នល រកលែកចញ។ ររណីកនោះ  នសកងាតកឃើញកៅរនុងរាេធានីភ្នាំកពញ  កែតតថ្ប៉ាលិន និងកែតតកសសង
កទៀត កៅរនុងរបនួកោសនាក ោះកឆ្ន តរបស់គណបរសក្បជាេនរមពុជា។ ការដរស្នល រកលែរងយនត និងបិទ
 ាំងស្នល រកលែខាងកលើកនោះ  នបកងាើតនូែភាពសងសយ័ថ្នការកក្បើក្ ស់ធនធានរបស់រដឋ ខដលមនិក្សប
ត្វមចាប ់បទបញ្ជា  នីតិែធីិថ្នការក ោះកឆ្ន ត។ (២) ការមនិសក្មបសក្មលួឱ្យគណបរសនកោ យឆ្លងកាត់
កៅទីក្បេុាំេន ដូចជាររណីរបនួដខងែរបស់គណបរសកភ្លើងកទៀនកៅទីក្រុងត្វកមម  (ានលិែិតហាមោតក់ធាើ
សរមមភាព) និងការមនិសក្មបសក្មួលកពញកលញនូែរបនួដខងែររបស់គណបរសកសសងៗកទៀត កៅត្វមប
ណាត កែតតមយួចាំននួ។ (៣) ការខចរងែកិាដល់អ្នរខរររបនួកោសនា ឬសាេិររបស់គណបរស។ ររណីកនោះ 
 នករើតានកចញពីគណបរសក្បជាេនរមពុជា និងគណបរសកភ្លើងកទៀន ខដល នបកង្កែ ោះជាស្នធារណៈកៅ
រនុងគណនីករាសប ុររបស់សរមមេនថ្នគណបរសទាំងកនាោះ។ ររណីខចរងែកិាកនោះ នាាំឱ្យានពារយបណតឹ ង
កដាយសាេិរគណបរសឃុាំកៅរនុងកែតតរាំពងច់ាមរបស់គណបរសក្បជាេនរមពុជា បតឹងកៅគណបរសកភ្លើង
កទៀនទាំង ១៥រូប កៅរនុងក្សុររងាសកចញពីបញ្ា ី  និងផារពិនយ័ជាងែកិាបខនែមកទៀត។ អ្ងគេាំនុាំេក្មោះ
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របស់ គធ.ែប កែតតរាំពងច់ាម  នសកក្មចមនិដរកបរខេន ខត នសកក្មចពិនយ័ជាក្ រច់ាំនួន ៥លាន
ករៀល។ កៅថ្ងៃទី២ ររណីបណតឹ ងកនោះ ក្តូែ នក្រុមក្បឹរាេាំនុាំេក្មោះកៅ គ.េ.ប សកក្មចក្ចានកចាលពារយ
បណដឹ ងទាំងមូល និងបិទសលូែតវ៉ា ។ កទោះជាោ៉ា ងណា ររណីខចរងែកិាកនោះ មនិានពារយបណតឹ ងចាំកពាោះ
សាេិរគណបរសក្បជាេនរមពុជាខដល នបកង្កែ ោះរូបភាពខចរងែកិាកនាោះកទ។ (៤) ការបាំផាល ញស្នល រ ឬកធាើ
ឱ្យែូចខាតបដាគណបរសនកោ យ។ ររណីកនោះ  នករើតកឡើងជារូរខររ កលើគណបរសនកោ យមនិ
កានអ់្ាំណាច។ ែុមខ្រាល  នទទលួការរាយការណ៍ពីគណបរសក្បជាធិបកតយយមូលដាឋ ន សែិតកៅរនុងភូ្មិ
ទលួែហិា ឃុាំស្នា ោ ក្សុរស្នា យក្េុាំ កែតតស្នា យករៀង និងគណបរសកភ្លើងកទៀន កៅត្វមកែតតមយួចាំននួ ដូចជា
ររណីកៅកែតត ត់ដាំបង កែតតក្ពោះសីរនុ និងកែតតកសសងកទៀត។ (៥) ការភ្យ័ខាល ច និងការលាឈបរ់បស់
សរមមេន និងភាន រង់្ករគណបរសនកោ យ។ ររណីកនោះ កៅខតបនតករើតានចាំកពាោះសរមមេន កបរខេន ឬ
ភាន រង់្ករគណបរសមនិកានអ់្ាំណាច ជាពិកសសគណបរសកភ្លើងកទៀន ខដល នសរកសរលិែិតកសនើសុាំឈបពី់
គណបរសកដាយមូលករតុមនិចាស់លាស់ ដូចររណីកៅរនុងកែតតថ្ប៉ាលិន។ (៦) ការកក្បើក្ ស់ស្នររនុងកពល
កោសនារបស់គណបរស។ ស្នររនុងការកក្បើក្ ស់សក្ាបក់ោសនាក ោះកឆ្ន តរបស់គណបរសមយួ  នកធាើ
ឱ្យគណបរសមយួកទៀតមនិសូែសបាយចិតតកដាយកលើរមូលករតុប៉ាោះពាល់សលូែចាប ់ និងានលរខណៈ
ករ ើសកអ្ើង ឬញុោះញង។់ ររណីកនោះ  នករើតកឡើងជាកក្ចើនរខនលង ដូចររណីកៅខាងថ្ប៉ាលិន សាេិរគណ
បរសក្បជាេនឃុាំ នបណតឹ ង ៤ររណីកៅកលើសាេិរគណបរសកភ្លើងកទៀន កដាយកចាទក្បកានថ់ា  នកក្បើ
ពារយញុោះញង ់ឱ្យានការភានក់្ចឡាំ ខដលានែលឹមស្នរថា «កមឃុាំកៅសង្កា តប់ចចុបបនន គឺជាកមឃុាំបកក្មើបរស 
ពុររលួយ ជាកមឃុាំកដើរគក្ាមគាំខរង...» ស្នរកនោះកដើមបណតឹ ងចាតទុ់រថា ានកចតនាញុោះញងឱ់្យានការ
ភានក់្ចឡាំប៉ាោះពាល់ដល់សណាដ បធ់ាន បរ់កបៀបករៀបរយ និងែូចរកបៀបករៀបរយសងគម និងានកចតនាអាក្ររ់
បាំថ្ភ្លការពិតសាុយពីចាប។់ បណតឹ ងកនោះ គណៈរមមការឃុាំសង្កា តក់រៀបចាំការក ោះកឆ្ន ត កចញកសចរតីបង្កគ បឱ់្យ
បញ្ឈបស់រមមភាពកក្បើក្ ស់ែលឹមស្នរកនោះ ររូតបណតឹ ងកនោះរ៏ក្តូែ នគណៈរមមការករៀបចាំការក ោះកឆ្ន តកែតត
កចញកសចរតីបង្កគ ប់ឱ្យបញ្ឈបស់ងខដរ។  (៧) ការចូលរមួដខងែគណបរសពីអាជាា ធរ រងរាំលាាំង និងម្នតីតុលា
ការ។ ររណីកនោះ  នករើតានជាកក្ចើនរខនលងកចញពីម្នតីរាេការ រងរាំលាាំង និងម្នតីតុលាការចូលរមួដខងែ
របនួ ឬសរមមភាពកោសនាឱ្យគណបរសកានអ់្ាំណាច។ (៨) ការកក្បើក្ ស់ធនធានកោសនាមនិកសមើ  និងមនិ
សាាក្តគ្នន ថ្នគណបរសនកោ យ។ ររណីកនោះ កធាើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ភាពយុតតិធម៌កៅរនុងដាំកណើ រការក ោះ
កឆ្ន ត។ 

 កដាយកោងកលើការសកងាតកឃើញនូែបញ្ជែ មយួចាំនួនដូច នករៀបរាបខ់ាងកលើ និងកដើមបធីានាឱ្យការ
ក ោះកឆ្ន តានភាពកសរ ីនិងយុតតិធម ៌ែុមខ្រាល សូមកសនើឱ្យភាគីពារព់័នធ អ្នុែតតត្វមលរខែណឌ អ្បបរា ៦
ចាំណុចសក្ាបក់ារក ោះកឆ្ន តកក្េើសករ ើសក្រុមក្បឹរាឃុាំ សង្កា ត ់ ខដលក្រុមអ្ងគការសងគមសីុែលិ នកសនើ  
កឡើង។ មយ៉ាងកទៀត ភាា បជ់ាមយួលរខែណឌ កនោះ កសនើឱ្យពិនិតយ និងការរាំណតក់លើនីតិែធីិសក្ាបម់្នតីរាេការ
រងរាល ាំងក្បដាបអ់ាែុធ និងម្នតីតុលាការ កដាយមនិគរួក្តូែ នអ្នុញ្ជា តចាប់ឱ្យកៅចូលរមួការកោសនា
ក ោះកឆ្ន តកនាោះកទ កក្ពាោះកពលក ោះកឆ្ន ត រងរាល ាំងក្បដាបអ់ាែុធ និងម្នតីរាេការក្តូែានតនួាទីកដាោះក្ស្នយ
បញ្ជែ  និងការពារសនតិសុែេូនអ្នរក ោះកឆ្ន ត ត្វមការកសនើសុាំ របស់គណៈរមមការករៀបចាំការក ោះកឆ្ន ត។ រឯី  
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ម្នតីតុលាការានតនួាទីរនុងការកដាោះក្ស្នយបណដឹ ងកសសងៗ ត្វមរយៈពារយបណតឹ ងពីក្បជាពលរដឋខដលរង
កក្គ្នោះកដាយក្បការណាមយួខដលក្តូែការកសនើសុាំេយួ កដាោះក្ស្នយ ដូកចនោះកបើម្នតីតុលាការអ្ែតតាន កនាោះនាាំឱ្យ
ដាំកណើ រការថ្នការកដាោះក្ស្នយបញ្ជែ េូនក្បជាពលរដឋ េបួនូែបញ្ជែ ររសាោះ។ 

 

ពត័ា៌នបខនែម សូមទាំនារទ់ាំនង 

កលារ រន ស្ថវាខស អ្នរសក្មបសក្មួលខសនរអ្កងាត និងតស ូមតិ ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 


