
អនកឃ្ល េំមើល ៖ ករផ យរបស់ គណៈកមម ធកិរេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិមេ៌នកមពុជ 

េចញផ យៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ២ំ០១១ 

អធបិបយេលខេនះ ៖ កែំណទ្រមងក់រេបះេឆន ត នងិករចលូរមួរបស្់របជពលរដ្ឋ 
 សិទធិេបះេឆន ត           ត្រមូវករេដើមបេីធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងស្រមប់ករេបះេឆន តេ យ្រតឹម្រតូវ          
 េគលនេយបយេយនឌ័រ និងករផ្តល់អំ ចនេយបយដល់្រស្ត ី    អនកឃ្ល េំមើលមូល ្ឋ នេឆនើម 
 ឃ្ល េំមើលសភ និងតំ ង ្រស្ត         ករេបះេឆន តទងំ ៤ េនកមពុជ           កំ ពយ និងកំ ន្ត  

 

 

 

 ១ 

  

មតិក 

២ 

៥ 

១១ ១៣ ២០ 

 ៣ 

 ១៥ 

េលខ ៤៤  
ឆន ំទី ១២ 



េ យ មនករគ្ំរទពី UNDP Cambodia 
ខុមែ្រហ្វល មជឈមណ្ឌ លសិទធមិនុស

កមពុជ និងអងគករសងគមសីុវលិមយួចំននួ ែដល ម ន
បញ្ហ កំែណទ្រមងក់រេបះេឆន តបនផ្តួចេផ្តើមជេស៊រនូីវេវទិក
ស្តីពីករេបះេឆន ត និងលំហ្របជធិបេតយយ (FOREDS) 
េនកនុងេខត្តៃ្រពែវង េខត្តបនទ យមនជយ័ េខត្តមណ្ឌ លគីរ ី
េខត្តេសៀម ប និងេខត្តមយួចំននួេទៀត។ េវទិកទងំេនះ 
បននអំនកតំ ង ្រស្ត មកជមយួនឹង្រកុមភគីពកព់នធ ័
េផ ងៗ េដើមបពិីភក អំពីបញ្ហ  និងដំេ ះ្រ យេនកនុង
ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ និងករេបះេឆន តេនកមពុជ។  
 
មរយៈេវទិកទងំេនះ គណបក នេយបយ និងអងគករ

សងគមសីុវលិជេ្រចើន បនឈនដល់កុងស៊ងសីុ់ស េលើអនុ-
សនស៍្រមបកំ់ែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត េ យេផ្ត តេលើ 

ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត សមសភពគណៈកមម ធិករ
ជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) គណៈកមមករេខត្តេរៀបចំ
ករេបះេឆន ត និងគណៈកមមករឃំុ/សងក តេ់រៀបចំករេបះ
េឆន ត ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេបះេឆន ត ហិរញញ វតថុេពល
េឃសនេបះេឆន ត រចនសមពន័ធៃន្របពន័ធេបះេឆន ត ករេ្របើ
្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យ និងករអបរ់អំនកេបះេឆន ត។ 

កនុងែខេម  ឆន  ំ២០១០ មនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងមយួ ែដល
ចចូលរមួចំែណកដល់ករផ្ល ស់ប្តូរដតូ៏ចមយួ េ យ រ  

គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)និង្រកសួង
ម ៃផទ បនបេងកើតនូវ្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះមយួ 
េដើមបពិីនិតយេមើលេលើលទធភពៃនករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ
្របពន័ធៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករ្រតួតពិនិតយេមើលេទ
េលើឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណែដល ចទទលួយកបន
ស្រមបក់រចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងករេបះេឆន ត។ 
ទ្រមងៃ់នបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត្រតូវបនែកែ្រប េទះបីជ
មនិមនវេិ ធនក៍មមចបបស់្រមបក់រណីេបះេឆន តសំខន់ៗ  
បប់ញចូ ល ្របពន័ធេបះេឆន ត ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងេនកនុង

ករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យ្របកបេ យសមភព ករ
េ ះ្រ យវ ិ ទេបះេឆន ត និងហិរញញ វតថុេពលេឃសន។  
គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត គណបក កន់
អំ ច និងរ ្ឋ ភបិល មនិបនបង្ហ ញថ ពកួេគមនឆនទះ
កនុងករកំែណទ្រមងទ់កទ់ងនឹងបញ្ហ សំខនទ់ងំេនះេទ។  
 
ខុមែ្រហ្វល េសនើឱយរ ្ឋ ភបិល និងគណបក សំខន់ៗ  ខិតខំ
្របឹងែ្របងេដើមបេី ះ្រ យកង្វល់ និងបញ្ហ កំែណទ្រមង ់ ជ
ពិេសសេលើ នីតិវធីិស្រមបក់រចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និង
ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង។ ខុមែ្រហ្វល េសនើជពិេសសឱយបេងកើត 
គណៈកមម ធិករថមីមយួ េដើមបពិីភក េលើករអនុវត្តែដល ច
េធ្វើេទបនកនុងករកំែណទ្រមង្់របពន័ធេបះេឆន ត៕ 

អនកតំ ង ្រស្ត និង្រកុមភគីពក់ពនធ័នឹងកិចចកំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត ពិភក ពីដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ និងករេបះេឆន តេនកមពុជ 

អ ថ ធបិបយេលខេនះ... 

១ 



្របជពលរដ្ឋត្រមង់ជួរេដើមបចូីលរមួេបះេឆន ត 

កល ពីៃថងទី ៣០ ែខ
វចិឆិក ២០១០ 

ម្រន្តីជនខ់ពស់ គ.ជ.ប មន្រប សន៍
កនុងសននិសីទ រពត័ម៌នថ គ.ជ.ប 
បនទទលួបណ្តឹ ង ២២ អំឡុងេពល
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត និង្រតួតពិនិតយ
បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ បណ្តឹ ង
ភគេ្រចើនេធ្វើេឡើងេ យពលរដ្ឋ និង
តំ ងគណបក នេយបយប្តឹងផ្តល់
សមជិក្រកុម្របឹក ស្រមបក់របំពន
ចបប ់ និងបទបញជ រមួរបស់ គ.ជ.ប 
និង្រកសួងម ៃផទ ខណៈបណ្តឹ ងេន
សល់ ប្តឹង្របឆងំនឹងបញជ ីេឈម ះអនក
េបះេឆន តដំបងូ។ មរបយករណ៍
មយួរបស់ គ.ជ.ប ែដលបនេចញ
ផ យេនៃថងជមយួគន  បច់បពី់ៃថងទី 

១ ដល់ៃថងទី ២៣ តុ  ២០១០ មន
អនកចុះេឈម ះថមី្របែហល៣៨៩.៧៣០ 
នក ់ េនកនុង ១.៦២១ ឃំុ/សងក ត ់
ែដលេ្រចើនជងកររពឹំងទុក (៣១៩.
១៩៣ នក)់។ របយករណ៍បន
បែនថមថ េឈម ះអនកេបះេឆន តចំននួ 
១៧៦.១៤៩ នក ់ ្រតូវបនលុបេចញ
ពីបញជ ីអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត េហើយ 
៣៧.៦៨០ េឈម ះ ្រតូវបនែកែ្រប។ 
ចំននួអនកេបះេឆន តសរបុកនុងបញជ ី
េឈម ះអនកេបះេឆន តឆន  ំ ២០១០ មន
្របែហល ៨.៥៤៣.២៨៣ នក ់ប៉ែុន្ត
ចំននួេនះេនែតជក្តីបរមភមយួអំពី
គុណសមបត្តិៃនបញជ ីេឈម ះអនកេបះ
េឆន តដែដល។  
 

រ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង គ.ជ.ប បន
ចតវ់ធិនករណ៍មយួចំននួេដើមបអីនុ
វត្តអនុ សនជ៍េ្រចើនស្រមបក់រេធ្វើ
ឱយ្របេសើរេឡើងនូវគុណភពៃនករចុះ
េឈម ះអនកេបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះ
អនកេបះេឆន ត េដើមបធីនថ អនកមន
សិទធិេបះេឆន ត្រសបចបប្់រគបរ់បូ 
ចេបះេឆន តបន ្រពមទងំេចៀស
ងអនកេបះេឆន តែដលលួចបន្ល។ំ  

 
េនៃថងទី ១ េម  ២០១០ គ.ជ.ប 
និង្រកសួងម ៃផទ បនបេងកើត្រកុម
ករងរបេចចកេទសច្រមុះមយួ េដើមបី
្រតួតពិនិតយភពែដល ចេទរចួៃនករ
េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ្របពន័ធៃនករចុះ
េឈម ះអនកេបះេឆន ត និង្រតួតពិនិតយ... 

១. មនុស ្រគបរ់បូ មនសិទធិចូលរមួកនុងករដកឹនកំចិចករ ធរណៈៃន្របេទសរបស់ខ្លួន េ យផទ ល់ ឬ មរយៈតំ ងែដលបន
េ្រជើសេរ ើសេ យេសរ។ី 
២. មនុស ្រគបរ់បូ មនសិទធចូិលបេ្រមើមុខងរ ធរណៈៃន្របេទសរបស់ខ្លួន កនុងលកខខណ្ឌ សមភព។ 
៣. ឆនទះរបស់្របជពលរដ្ឋ ជមលូ ្ឋ នអំ ចៃនករដឹកនកំចិចករ ធរណៈ។ ឆនទះេនះ ្រតូវសែម្តងេចញ មរយៈករេបះេឆន ត  
យ៉ងេទៀងទត ់ មេពលកំណត ់និងពតិ្របកដ មនលកខណៈសកល េសមើភព និងេបះេឆន តេ យសមង ត ់ឬ មនីតិវធិសីមមូល 
ែដលធនេសរភីពៃនករេបះេឆន ត។  

ម្រ  ២១ ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកល ស្តីព ីសិទធមិនុស  (អនុមត័ នងិ្របកសេ យេសចក្តសីេ្រមចៃនម សននបិត អងគករសហ្របជជត ិ
េលខ ២១៧ A (III) េនៃថងទ ី១០ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៤៨) ៖   

២ 

តេទទំព័រ ៧ 



តំ ង ្រកសួងម ៃផទ 
ជញ ធរថន កេ់ខត្ត  

និង អនកតំ ង ្រស្តៃនគណបក កន-់
អំ ចែដលបនចូលរមួកនុង េវទិកស្តីពី
ករេបះេឆន ត និងលំហ្របជធិបេតយយ 
(FOREDS) កបី់ដូចជទទួលដឹងពី
អនុ សនជ៍េ្រចើន ែដលបនេធ្វើេឡើង
េ យភគីពកព់នធជ័េ្រចើន។ េនកនុងកិចច
ពិេ្រគះេយបល់ថន កជ់តិជេ្រចើន សម-
ជិកគណបក កនអំ់ ចបនទទួលដឹង 
និងបនេសនើឱយ្របជំុ្របឹក េយបល់គន កនុង
េវទិកមយួ្រសេដៀងនឹងកិចច្របជំុេពញអងគ
កនុងរដ្ឋសភ។ គមិនមន កម់កពី្រកសួង
ម ៃផទ បនចូលរមួ្រគបេ់វទិក និងបន
េធ្វើកិចចអ ថ ធិបបយជេ្រចើនេនេលើអនុ

សនម៍យួចំនួន។ 
 
េទះបីជយ៉ង  ទងំរ ្ឋ ភបិល និង
រដ្ឋសភនឹងទទួលដឹងនូវអនុ សនែ៍ដល 
បនេធ្វើេឡើងទងំេនះ េហើយនឹងេធ្វើកំែណ
ទ្រមងេ់ដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលបន
េលើកេឡើង។ ទងំេនះ ្រស័យេទេលើ 
សកមមភពៃនករែស្វងរកកិចចគ្ំរទរបស់
ភគីពកព់នធក័នុងករេបះេឆន តមយួែផនក
េនកនុងករបន្ត ម ន ប៉ុែន្ត ក៏ ្រស័យ
េទេលើឆនទៈនេយបយរបស់រ ្ឋ ភបិល 
និង គ.ជ.ប ផងែដរ។ 
 
រ ្ឋ ភបិល និងរដ្ឋសភ ្រតូវបន្រគប្់រគង
េ យគណបក ធំមយួ េហើយ្រគបក់រ
សេ្រមចចិត្តគឺ មជឈករបំផុត។ ្រប ក់
្របែហលគន ែដរ េនកនុងកិចចពិភក ជ-
មយួនឹងអនកតំ ងៃន្រកសួង ជញ ធរ
មូល ្ឋ ន កិចចែថ្លងករែដលឭជញឹកញប ់
គឺថ ពួកេគ «កំពុងរងច់កំរេបើកេភ្លើង
ៃបតងពីថន កេ់លើ»។ េទះបីជយ៉ង  
េ្រកយពីករែថ្លងែបបេនះេហើយ មនិមន
អ្វីេកើតេឡើងេនេឡើយេទ។  
 
្រតូវបនកតស់មគ ល់ផងែដរថ ខណៈ

ែដលសំេណើ សំខន់ៗ ្រតូវបនេធ្វើេ យ
្រតឹម្រតូវទងំ្រសុង ភព្រតឹម្រតូវគឺ មនិ
សំខនេ់ទេលើផល្របេយជនរ៍បស់ 
គណបក កនអំ់ ច និងរ ្ឋ ភបិល
េឡើយ។  

(១). េដើមបកី ងជេំនឿចតិ្តគណបក
នេយបយេទេលើ គ.ជ.ប ករេ្រជើសេរ ើស
សមជិកៃនគណៈកមមករេខត្តេរៀបចំករ
េបះេឆន ត គណៈកមមករឃុ/ំសងក តេ់រៀបចំ
ករេបះេឆន ត និងម្រន្តីករយិល័យេបះ
េឆន ត គួរែតេធ្វើេនកនុងបនទ តគុ់ណវឌ
ែដលកំណតេ់ យគ.ជ.ប និងធនសម-
ជិកភពរមួៃនគណបក នេយបយែដល
មន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ។ គ.ជ.ប គួរ
ែតបេងកើតអងគភពេសុើបអេងកតចល័តមយួ 
(គ.ជ.ប ទទួលខុស្រតូវេលើគណៈកមម ធិ
ករេសុើបអេងកត) េហើយគួរែតមនមយួ្រកុម
កនុងេខត្តនិមយួៗ។ ្របកឧ់បតថមភស្រមប់
ម្រន្តកីរយិល័យេបះេឆន ត / បស់ន្លកឹ
េឆន ត គួរែតមនចេន្ល ះព ី ២០០.០០០ 
(ពរីែសន) េរៀល េទដល់ ៤០០.០០០ 
(បនួែសន) េរៀល។ 
 
(២). េដើមបពី្រងងឹសមភពនេយបយ/ករ
េ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យេ យ សមធម៌
អឡុំងេពល្រពតឹ្តកិរណ៍េបះេឆន ត គ.ជ.ប 
និងរ ្ឋ ភបិល គួរែតេលើកទឹកចិត្ត ថ នីយ

វទិយុ និង ថ នយីទូរទស ន ៍ ជពេិសស
ថ នីយវទិយុ និងទូរទស នឯ៍កជន ឱយផ ព្វ-

ផ យយ៉ងទូលំទូ យ នងិេបើកចហំ 
េហើយផ្តល់នូវករេ្របើ្របស់េ យសម-
ភពចំេពះគណបក នេយបយ ដូេចនះ
ពួកេគ ចផ ព្វផ យនូវមតរិបស់ពួកេគ
េទកនអ់នកេបះេឆន ត មរយៈទូរទស ន ៍
និងវទិយុ េហើយធនថ ្របពន័ធផ ព្វផ យ
ឯកជនមនិមនបពំនចបបេ់បះេឆន ត។ 
គ.ជ.ប គួរែតេរៀបចំេពលេវ ស្រមប់
យុទធនករេឃសនេបះេឆន ត្របកប
េ យសមភពស្រមបគ់ណបក នេយ-
បយនិមយួៗ េនកនុង ងកលវភិគ
េបះេឆន តរបស់ គ.ជ.ប។  
 
(៣). េដើមប្ីរបកសរបយករណ៍ហរិញញ វតថុ
របស់គណបក នេយបយ និងេលើកសទួយ
ហរិញញ វតថុរដ្ឋៃនករ្របែជង កនុងេពលេឃ-
សនេបះេឆន ត រ ្ឋ ភបិល និងរដ្ឋសភ
គួរែតអនុវត្តម្រ  ២៨ ៃនចបបស់្តីពគីណ
បក នេយបយ ែដលបនែចងថ រដ្ឋ ច
ផ្តល់្របកព់ថីវកិជតេិសមើៗគន ...  

តំ ងមកពី្រកសួងម ៃផទ ផ្តល់បទឧេទទសនមស្តីពី រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 

អនុ សនេ៍លីេគលនេយបយខងេ្រកម្រតូវបន្របែម្របមលូមកពី
េវទិកស្តីពីករេបះេឆន ត និងលំហរ្របជធិបេតយយេនកនុងេខត្តជេ្រចីន 
និងករ្របឹក េយបលថ់ន កជ់ េ យមនករគំ្រទពអីនកចលូរមួ ៨០%។  

៣ 



(ឧទហរណ៍ ៖ ែបងែចក ១% ៃនថវកិរដ្ឋ) េទ្រគបគ់ណបក ែដល
្របែជងគន កនុងេពលេឃសនេបះេឆន ត។ គ.ជ.ប គួរែតអនុវត្តចបប់
េបះេឆន តឱយមន្របសិទធិភព។ គ.ជ.ប គួរែត ម នរបយករ-
ណ៍ហិរញញ វតថុៃន្រគបគ់ណបក ែដល្របកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន ត 
(ចំណូល និងចំ យ) អឡុំងេពលេឃសនេបះេឆន ត និង
្របកសរបយករណ៍ហិរញញ វតថុម្តងេទៀតមុនេពលេបះេឆន ត។ 
 
(៤). ករែកែ្រប្របពន័ធេបះេឆន ត ៖ របូមន្តែបងែចក សនៈ គួរែត
ផ្ល ស់ប្តូរ្រតឡបេ់ទរករបូមន្ត«សំណល់ធំបផុំត» ឬរបូមន្តសមយ័អ៊នុ
ក។់ ផទុយមកវញិ េ្រកមរបូមន្តបចចុបបនន «មធយមភពខពស់បំផុត» 

គណបក តូចៗែដលទទួលបនតចិជង ១% ៃនចនួំនសន្លឹកេឆន ត 
មនិ ចទទួលបន ១ សនៈេទ ខណៈែដលគណបក ្របជជន

កមពុជបនទទួល ៥៨% ៃនចនួំនសន្លឹកេឆន ត ប៉ុែន្តទទួលបន 
៧៣% ៃន សនៈកនុងរដ្ឋសភ។ ្របពន័ធសមម្រតៃនបញជ ីបិទជិត
បចចុបបនន គួរែតែកែ្របេទរក្របពន័ធច្រមះុមយួ ែដលបញចូ លបញជ ី
គណបក  និងបញជ ី្រកុមឯក ជយេនក្រមតិថន កជ់ត ិ (រដ្ឋសភ)។ 
មយ៉ងវញិេទៀត អនកចូលរមួេវទិកស្តីពកីរេបះេឆន ត និងលំហ្របជ
ធិបេតយយ បនផ្តល់អនុ សនថ៍ ករេ្របើ្របស់្របពន័ធ«ពហុបក » 
ឬ«ឯកត្តនម» េនក្រមតិឃុំ ពលរដ្ឋ ចនងឹេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ង
មូល ្ឋ នរបស់ពួកេគ មនិែមនេ្រជើសេរ ើសេ យគណបក ។ េលើស
ពេីនះេទៀត គួរែតមន កូ ្រស្តី ៥០% េនេលើបញជ ីេឈម ះេបកខជន
ៃនគណបក នេយបយនិមយួៗ េ យមនបុរស និង្រស្តី េរៀបជ
ជួរ េនកនុងលំ បឆ់្ល ស់គន កនុងសន្លកឹេឆន តចបព់កីំពូល។  

ខុមែ្រហ្វល រក អនុ សន៍ថ រ ្ឋ ភិបលគួរែតផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលពលរដ្ឋកមពុជ
េបះេឆន តេ យផទ ល់េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ទងំេនះ ្របេសើរជងករេបះេឆន តេ យ ្រកុម ្របឹក ឃុំ/សងក ត់ែដលមន្រ ប់។  

អនកតំ ង ្រស្ត ម្រន្តី ធរណៈ និង្របជពលរដ្ឋេនកនុងេខត្តៃ្រពែវង ចូលរមួេវទិកស្តីពី ករេបះេឆន ត និង្របជធិបេតយយ 

ករផ យសេម្លងសងគមសុវីលិ 

»»ផ យផទ ល់ ល់ៃថងចន័ទ ដល់ ៃថង ទិតយ ចបព់ីេម៉ង ៧. ៣០ នទ—ី ៨.៣០ នទី្រពកឹ 
»» មរយៈវទិយ ុFM 105 MHz (ភនំេពញ) 
»»ចូលរមួមតិេយបល់ ៖ 023 88 57 45, 016 54 43 98, 012 43 34 37   
»»េផញើ រជអក រ (SMS) ៖ 017 91 92 80  
»»អុីែមល៉ ៖ comfrel@online.com.kh   
»»េគហទំព័រ ៖ www.comfrel.org/voc 

៤ 



៥ 

  េនបរបិទកមពុជ ករផ្តល់អំ ចនេយ-  
បយេយនឌ័រ គឺនិយយដល់ករព្រងឹង ករ 
េលើកសទួយ និងករករពរករចូលរមួរបស់ 
្រស្តីេនកនុងករសេ្រមចចិត្តខងនេយបយ 
រមួទំង ករផ្តល់លទធភព  និងឱកសដល់ 
្រស្តីេដើមបីទទួលបន «អំ ចនេយបយ» 
េ យ្រតូវខិតខំេធ្វើឲយមនសមភពរ ងបុរស 
និង្រស្តីកនុងអំ ចនេយយបយ និងករ 
សេ្រមចចិត្ត។ 
 េ្រកពីអតុលយភពៃនសិទិធេសរភីព និង
អំ ចរដ្ឋ កមពុជមនបញ្ហ អតុលយភពៃន
ករអនុវត្តសិទធិរ ងបុរស និង្រស្តី។ អនក
នេយបយកមពុជភគេ្រចើន គឺបុរស ឯ្រស្តី
វញិ មនឱកសតិចតួចកនុងករចូលរមួកនុង
ឆកនេយយបយ។ ែផនកខ្លះៃនបញ្ហ េនះ
េកើតេឡើងេ យ រទំេនៀមទម្ល ប់អភិរក
និយម វបបធម៌ែដល្រតូវបនេគសនមត់ និង   
ផ្តល់តៃម្ល្រស្តីទបជងបុរស្រគប់វស័ិយេន
កនុងសងគម។ ជងេនះេទេទៀត ភព្រកី្រក
អវជិជ  ករេរ ើសេអើង ខ្វះករេលើកទឹកចិត្ត 
ឱកស និងអវត្តមននូវេគលនេយយបយ
ជក់ ក់មួយកនុងករេលើកកមពស់ និងផ្តល់ឱ
កសដល់្រស្តី គឺជបចច័យែដលក្ល យជឧប-
សគគស្រមប់្រស្តីកនុងទទួលបននូវសមភព
និងផលចំេណញពីករចូលរមួកនុងវស័ិយ
នេយបយ និងកិចចករសងគម។ 
 ខងេ្រកមេនះ គឺជករវភិគអំពី ថ ន
ភព និងលទធភពកនុងករផ្តល់អំ ចនេយ
បយេយនឌ័រកនុងន័យេធ្វើឲយមនសមភព
រ ងបុរស និង្រស្តីចូលរមួកនុងនេយបយ
េ យករេបះេឆន ត។ 
 កមពុជមិនទន់មនសមភពេយនឌ័រៃន
ករផ្តល់អំ ចខងនេយបយ ពិេសស
ភពជតំ ងអនកេបះេឆន តជប់េឆន ត ថ្វីេបើ
អនកចុះេឈម ះេបះេឆន តជ្រស្តីមន ៥៣% ក៏
េ យ គឺ្រស្តីជប់េឆន តជតំ ង ្រស្តមន
ចំនួនែត ២២ % ស្រមប់ ណតិ្តទី៤ និង្រស្តី
ជ្រកុម្របឹក ឃំុ/សង្ត ត់មនចំនួន១៦.០៨%
ស្រមប់ ណត្តិទី២។ េយង មរបយ
ករណ៍ UNDP’s Human  Development 

lndex  ឆន ំ២០០៩ កមពុជមនក្រមិតទបៃន
សមធម៌េយនឌ័រេនកនុង្របេទស សីុភគ
េ្រចើន សនទស ន៍អភិវឌ ន៍េយនឌ័រ ០.៥៨៨
និងក្រមិតសនទស ន៍ករផ្តល់អំ ចេយនឌ័រ
មន ០.៤២៧ ក្រមិតេនេលខ ៩១ ែដល
េធៀបេលខអន់បំផុត ១០៩។ េទះបីបន
ទទួលលទធផលរកីចំេ្រមើនខ្លះេនកនុងេគល
នេយបយេលើកសទួយសមភពេយនឌ័រ ករ
ប្រញជ បេយនឌ័រ គឺេនែត្របឈមេ្រចើន 
េហើយកំែណទ្រមង់ និងករអនុវត្តន៏េគល   
នេយយបយេនមនភពទន់េខ យេន
េឡើយ។ ជរ ្ឋ នភិបលកមពុជ បនខិតខំ
ឲយមនភពេជឿនេលឿនមួយេទៀត ែដលពី
មុនពំុធ្ល ប់មន គឺករែតង ំងអភិបលរង
ជធនី/េខត្ត ជ្រស្តីចំនូន ២៤ របូ ្រគប់ ជ-

ធនី/េខត្ត និងអភិបលរង្រសុក/ខណ្ឌ័ ចំនួន
១៦៩ របូ កនុងចំេ ម ១៨៥ ្រសុក/ខណ្ឌ័  និង
មនករេបះេឆន តអសកលស្រមប់រដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិ ែដលមន្រស្តីជ្រកុម្របឹក
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ សរបុចំនួន

៣៨៨ នក់ (១២%) និង្រស្តីជេមភូមិចំនួន
៤៥៣ នក់ (៣.៧១% ) បុ៉ែន្តេនមនកង្វះ
ខតករេប្តជញ ចិត្តពីតំ ងអនកេបះេឆន តេន
ថន ក់ជតិ និង ជរ ្ឋ លភិបលកនុងករបេងកើត
ឲយមន្រកបខណ្ឌ័ ចបប់ ្រគប់្រគន់េដើមបីេលើក
សទួយករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងវស័ិយនេយ 
បយ។ តួេលខទំងេនះបង្ហ ញថ កមពុជេន
មនករ្របឈមកនុងករអនុវត្តន៍របស់ ជរ ្ឋ
ភិបលេដើមបីឲយសេ្រមច មេគលេ អភិ-  

វឌ ន៍សហស វត រក៍មពុជ (CMDG) ែដល
កមពុជបនកំណត់ថ េនឆន ំ២០១៥ ម្រន្តី
ជប់ឆន តជ្រស្តីេនថន ក់ជតិយ៉ងតិច៣០%
និងឃំុ/សងក ត់ ២៥%។ 
 មនករ្រ វ្រជវ ច់េ យែឡកមួយ
ទក់ទិននឹងសកមមភពរបស់្រស្តីកនុងកិចចករ
នេយបយ (ករ្រ វ្រជវស្តីពីករចូលរមួ
និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយ ខុមែ្រហ្វល
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៩) បនរកេឃើញថ ្រស្តី
ចូលរមួេ យសម័្រគចិត្តកនុងសកមមភពនេយ-
បយតិចជងបុរស (បុរស២៥%) មនែត
១៤% កនុងចំេ ម្រស្តី។ បែនថមបញ្ហ ្រស្តីក៏
ជួបឧបសគគេ្រចើនកនុងករេបះេឆន ត។  
 មនអនកេបះេឆន ត្រស្តី្របែហលជង
២២០.០០០នក់ បនេចញេទេបះេឆន ត 
បុ៉ែន្តបនជួបឧបសគគែដលប ្ត លឲយពួក
គត់ពំុ ចេបះេឆន តបនេនៃថងេបះេឆន ត
ឆន ំ២០០៨ (េយង មរបយករណ៍ខុម 
ែ្រហ្វល ស្តីពី លទធផលអេងកតបញជ ីេបះេឆន ត
ឆន ំ២០០៩)។ កនុងេនះ ្រស្តីជជនពិករជួប
ឧបសគគខ្ល ំងជងេគ។ មលទធផលករ
អេងកត្រ វ្រជវរបស់ អងគករជនពិករ    
កមពុជ ខុមែ្រហ្វល  និងអងគករជនពិករអន្តរ
ជតិប ងំ (HIF ) ស្តីពី «ករចូលរមួរបស់្រស្តី
ពិករេនកនុងែផនកនេយបយេនកមពុជ» េន
ឆន ំ២០១០ បង្ហ ញថ ករចូលរមួរបស់្រស្តី 
ពិករ ទំងកនុងដំេណើ រករចុះេឈម ះេបះ
េឆន ត   និងដំេណើ រករេបះេឆន តេនមន
ក្រមិតទប។     

សិកខ ផ្តួចេផ្តើមឱយមនេគលនេយបយេយនឌ័រ និងករផ្តល់អំ ចនេយបយដល់
្រសី្ត ែដលេរៀបចំេឡើងេ យ ខុមែ្រហ្វល កលពីែខកញញ  ២០១០ 



៦ 

 េបើេ្រប បេធៀបរ ង្រស្តីពិករ និង្រស្តីគម នពិករភពកនុងករចុះ
េឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០០៩ េនកនុងេខត្ត/្រកុងចំនួន ៣ គឺេខត្តកំពង់
សពឺ េខត្តកំពង់ចម និង្រកុងភនំេពញ បង្ហ ញឲយេឃើញថ ្រស្តីពិករ
ចំនួនែត ៩១.៣% បនេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត ខណៈែដល្រស្តីគម ន
ពិករភពមនចំនួនដល់េទ ៧៦.៧% ។ ្រស្តីពិករបនចូលរមួកនុង
ករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តឆន ំ ២០០៨ មនចំនួនែត
៥៨.៨% េបើេធៀបនឹង្រស្តីគម នពិករភពមនចំនួន ៩៤.៤% ។ មន
ចំណុចសំខន់ ចំបង ៣ ែដលជនពិករទំងពីរេភទ ្របឈមមុខ ៖ 
(១) ខ្វះព័ត៌មន ( ២ ) គម នករផ្តល់ឱកស និង ( ៣ ) ្រតូវបនេគ
ផត់េចញពីសងគម(េរ ើសេអើង )។ ្រស្តីជេ្រចើនចប់ រមមណ៍ចូលរមួេវទិក ធរណៈថន ក់មូល ្ឋ ន 

 ករេលើកសទួយ និងករផ្តល់អំ ចនេយបយដល់្រស្តីេនះ ក៏្រតូវបនពិនិតយផលែដរេនកនុងគណបក នេយបយ ពិេសសគណបក
នេយបយជប់េឆន ត។ ករសិក របស់ ខុមែ្រហល េនចុងឆន ំ២០១០ រកេឃើញថ គណបក សំខន់ៗ ែដលមន សនៈេនកនុងសភ និង្រកុម
្របឹក ឃំុ /សងក ត់ ចង់ឲយមនេគលករនេយបយេយនឌ័រ ស្រមប់គណបក នេយបយ ែដលមនបំណងជំរញុឱយ្រស្តី និងបុរសបនចូលរមួ
កនុងកិចចករនេយបយេសមើគន ។ គណបក ខ្លះ បនេលើកេឡើងថ ករផ្តល់អំ ចនេយបយខងេយនឌ័រ (ជពិេសស្រស្តី ) មនែចងេនកនុង
បទបញជ ៃផទកនុងរបស់គណបក ខ្លួន ឬេនកនុងកមមវធីិនេយបយ។ េ យែឡក គណបក កន់អំ ច(គណបក ្របជជនកមពុជ ) បនករពរ
ថ អ្វីជេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីេលើកសទួយេយនឌ័រ ឬ្រស្តីក៏ជេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តរបស់គណ
បក ខ្លួនែដរ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ គណបក ទំងេនះពំុទនមនេគលនេយបយ ឬែផនករសកមមភពជ យលកខណ៍អក រឱយចបស់

ស់ទក់ទិននឹងេយនឌ័រកនុងកិចចកររបស់គណបក េនេឡើយែដរ។ 
 មនករខិតខំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករជ្រមុញឱយមនកូ មិនផ្លូវករេនកនុងតំែណងរ ្ឋ ភិបល និងមនករអំពវនវ ែណនំពីម្រន្តីជន់
ខពស់របស់រ ្ឋ ភិបល រមួទំង នយករដ្ឋម្រន្តីថមីៗេនះ េនកនុងេវទិកេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្តីជថន ក់ដឹកនំេនថន ក់េ្រកមជតិ េនៃថងទី
០២-០៣ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ សំុឱយគណបក នេយបយទំងអស់ ក់េបកខជន្រស្តីឈរេឈម ះេនេលខេរៀងខងេលើេនកនុងបញជ ីឈរេឈម ះ
គណបក របស់ខ្លួន េដើមបីឱយេបកខជន្រស្តីបនជប់េឆន តស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ឆន ំ២០១២ និងករេបះេឆន ត
េ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តឆន ំ២០១៣។ មន្របជពលរដ្ឋ ( ភគេ្រចើនអនកមនសិទធិេបះេឆន ត ) ៨៧%  បនគំ្រទេទេលើករបេងកើតចបប់ប្រមុង 

សនៈស្រមប់្រស្តីកនុងករចូលរមួសកមមភពនេយបយ ដូចជ ករឈរេឈម ះជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ ឬសមជិកសភ (ករសិក
សពីពី «ករចូលរមួ និងអភិបលកិចច្របជធិបេតយយ» របស់ខុមែ្រហ្វល ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៩) ជរ ្ឋ ភិបលបនជ្រមុញករ ក់្រស្តីកនុង ថ ប័នរដ្ឋ

មរយៈកំណត់កូ យ៉ងេ ច ស់មន្រស្តីជអនុ្របធន។ ករជ្រមុញេ យបទបញជ ផទ ល់មត់មន្របសិទធិភពខ្លះែដរ ជក់ែស្តងកលពី
ៃថងទី០៦ ែខមក  ឆន ំ២០០១១ េ ក្រសី អុ៊ន សុគនធ  ្រតូវបនែតង ំងជ ឧត្តមេសនីយ៍ផក យ៣ និងជេមបញជ កររងៃនសនងករនគបលជតិ ។ 
បុ៉ែន្តករផ្តល់កូ េនះពំុទន់មនេគលនេយបយ ឬនីតិវធីិចបប់ផ្លូវករេនះេទ។ ចបក្រ យថ មនករលំបកចំេពះ ជរ ្ឋ បលកនុង
ករេធ្វើនីតិវធីិចបប់ ឬេគលនេយបយផ្លូវករ េ្រពះថខ្វះមូល ្ឋ នចបប់េគលជក់ែស្តងកនុងផ្តល់កូ ស្រមប់បុរស និង្រស្តីកនុងតំែណងម្រន្តី
ជប់េឆន ត ឬម្រន្តីចត់ ំងៃន ថ ប័នរដ្ឋ។ 
 កនុងករ្របឈមៃនលទធភពកនុងករបេងកើតចបប់ ឬេគលនេយបយរបស់រដ្ឋេដើមបីជ្រមុញករផ្តល់អំ ចនេយបយជកូ េយនឌ័រ ជ
វធិនករពិេសសវជិជមន គណបក នីមួយៗ ចជតួអងគសំខន់ មរយៈករបេងកើតេគលនេយបយ ឬែផនករសកមមភពជក់ែស្តងកនុងករ   
ផ្តល់អំ ចនេយបយេទ មទស នៈេយនឌ័រ។ េ្រពះថ្របពនធ័េបះេឆន តេនកមពុជ គឺជ្របពនធ័សមម្រតគណបក នេយបយ ឬអនកដឹក
នំគណបក នេយបយជអនកសេ្រមចេបកខជន(បុរស និង្រស្តី) េដើមបី ក់កនុងបញជ ីឈរេឈម ះរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន ត។ ចបប់ ឬ
េគលនេយបយទក់ទងនឹងកូ េយនឌ័រេនះ ចមិន្របឆំងនឹងរដ្ឋធមមនុញញេទ េហើយក៏មិនមនន័យេរ ើសេអើងែដរ។ ជវធិនករណ៍ពិេសស   
បេ ្ត ះ សននកនុងករធនឱយេសមើគន រ ង្រស្តី និងបុរសកនុងករចូលរមួកនុងវស័ិយនេយបយ និងកិចចករ ធរណៈ។ បបញញតិ្តកូ េយនឌ័រ េនះ
គឺមននយ័ថ ផ្តល់ឱកសដូចគន ដល់េភទទំង្រស្តី     និងបុរស កនុងករណី ថ នភពវសិមភព។ គណបក ក៏ ចេរៀនសូ្រត និងដកពិេ ធន៍ពី
ប ្ត ្របេទសមួយចំនួន។ េន្របេទសខ្លះ បនេរៀបចំេគលនេយបយេយនឌ័រ ឬែផនករសកមមភពជក់ែស្តងស្រមប់សមភពេយនឌ័រេន
កនុងគណបក របស់ពួកេគ។ ជបទពិេ ធន៍ គណបក មួយេន្របេទសន័រេវស រម៏នែផនករសកមមភពស្តីពី «សមភពេយនឌ័រ» ែដលបន
បង្ហ ញពីករេប្តជញ ចិត្តជវជិជមន សមភព ៥០% ្រស្តី ៥០% បុរស កនុង្រគប់តំែណងរបស់គណបក ។ េនកនុងែផនករសកមមភពៃនគណបក
មួយេនះ មនេសនើករេរៀបចំប ្ត ញ ឬចលន្រស្តីេនបក  កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលជ្រមុញឲយមនសមភពេយនឌ័រ និងបេងកើតសននិសីទ
ជតិ សិកខ  េវទិកពក់ពនធ័បញ្ហ ្រស្តី។ ជករពិតេនកមពុជ ក៏មនករខិតខំរបស់គណបក កន់អំ ច និងគណបក ្របឆំងែដល... 

តេទទំព័រ ៩ 



ឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណ 
ែដល ចទទលួយកបនេដើមបី
ចុះេឈម ះ និងេបះេឆន ត។ ្រកុម
ករងរេនះ បនេធ្វើសិកខ

ជេ្រចើនេដើមបពិីភក ពីបញ្ហ ចុះេឈម ះអនកេបះ
េឆន ត បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងបចចុបបននភព
ៃនបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តេរៀង ល់ឆន  ំ េហើយជ
លទធផលអនុ សនជ៍េ្រចើន្រតូវបនេលើកេឡើង។ 
្រកុមករងរច្រមុះ គ.ជ.ប និង្រកសួងម ៃផទ 
ទទលួបននូវករអបអរជខ្ល ងំ េហើយបនេសនើនូវ
ភពែដល ចេទរចួ ៃនករអនុវត្តអនុ សន៍
មយួចំននួ បប់ញចូ លករបែនថមរយៈេពលចុះ
េឈម ះអនកេបះេឆន ត កំែណទ្រមងនី់តិវធីិៃនករេចញឯក

របញជ កអ់ត្តសញញ ណ បេ ្ត ះ សនន (ទ្រមង១់០១៨) 
និងឯក របញជ កទី់លំេន (ទ្រមង ់១០១៩) ្រពមទងំភព
ែដល ចេទរចួៃនករបែនថមករេ្របើ្របស់អត្តសញញ ណ   
បណ្ណ ែដលផុតសុពលភពជេ្រចើន ស្រមបក់រេបះេឆន ត
េលើកេ្រកយរហូតដល់ឆន  ំ ២០១៣។ េទះបីជយ៉ង  
េនកនុងេវទិកស្តីពី ករេបះេឆន ត និងលំហ្របជធិបេតយយ 
អនកចូលរមួជេ្រចើនបនេសនើថ អត្តសញញ ណបណ្ណ របស់
ពលរដ្ឋកមពុជ គរួែតជឯក រអចិៃ្រន្តយម៍យួ ដូចជេន
្របេទសម៉េឡសីុែដលបនេចញអត្តសញញ ណបណ្ណ អចិៃ្រន្ត-
យដ៍ល់ពលរដ្ឋ។ ្រកុមករងរបេចចកេទស (គ.ជ.ប និង
្រកសួងម ៃផទ) បនពិភក អំពីភពែដល ចេទរចួៃន
ករេធ្វើកំែណទ្រមងឯ់ក របញជ កអ់ត្តសញញ ណ ទ្រមង់
១០១៨ គរួែត្រតូវបនរតឹបន្តឹងករ្រតួតពិនិតយ និង្រគប្់រគង
ឱយ្របេសើរជងមនុ បប់ញចូ លករ កេ់លខេរៀង របូថត 
្របកសពត័ម៌ន និងរបយករណ៍ស្តីពីករេចញឯក រ
េនះ។ េទះបីជយ៉ង  ខុមែ្រហ្វល េសនើឱយឯក រ
បញជ កអ់ត្តសញញ ណបេ ្ត ះ សនន គរួែត្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរ
េទជ កត (ដូចទ្រមង ់កតេបះេឆន ត)។ កតេនះ ច្រតូវ
បនេ្របើស្រមបេ់បះេឆន ត្រតឹមែត ២ ដង ស្រមបក់រេបះ
េឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត ់ និងករេបះេឆន ត
េ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត។ ្របពនធេ័នះ អនកេបះេឆន តជ
េ្រចើនែដលមនិមនអត្តសញញ ណបណ្ណ  ច្រតូវបនបង្ហ ញ
េ យករ្រតួតពិនិតយេមើលទិនននយ័អនកេបះេឆន ត។  

 
ករ្រ វ្រជវជេ្រចើនរបស់ ខុមែ្រហ្វល បនបង្ហ ញថ ្រស្តី
ពិករ និងអនកែដល្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេនេ យបងខំ ជបួ
ឧបសគគេ្រចើន។ ករ្រ វ្រជវេលើអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត
ែដលបនផ្ល ស់ទីលំេនេ យបងខំកនុងឆន ២ំ០១០ រកេឃើញ
ថ ២៥% ៃនអនក្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេនេ យបងខំ មនិ ច
រកេឃើញពត័ម៌នអ្វីទងំអស់េនកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះ
េឆន តឆន  ំ ២០០៩ មននយ័ថ ពកួេគបនបតប់ងសិ់ទធិេបះ
េឆន តទងំ្រសុង។ ស្រមប ់៦៣% ៃនអនកេឆ្លើយតប ពត័ម៌ន
របស់ពកួេគមនិបន្រតឹម្រតូវទងំអស់េទ ប៉ែុន្តពលរដ្ឋទងំ
េនះេនែត ចេទេបះេឆន តបន េយង មករែណនំ
របស់ គ.ជ.ប។ អងគករ ខុមែ្រហ្វល អងគករ េហនឌីេខប 
អន្តរជតិ និងអងគករជនពិករកមពុជ បនដឹកនកំរ
្រ វ្រជវេលើករចូលរមួរបស់្រស្តីពិករកនុងវស័ិយនេយ-
បយ ឆន ២ំ០១០ កនុងេខត្តកំពងស់ពឺ េខត្តកំពងច់ម និង ជ-
ធនីភនេំពញ។ ជលទធផល ២៩% ៃន្រស្តីពិករបនេឆ្លើយតប
ថ េឈម ះរបស់ពកួ គតម់និមនេនកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះ
េឆន តឆន ២ំ០០៨ េទ។ 

គឺជអនគតរបស់អនក... ករេបះេឆន ត េតើពិបកយ៉ងេនះ !? 

៧ 



មនកររះិគនខ់្លះ េទេលើបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងករ
ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ ទងំគណបក នេយបយ និង
អងគករសងគមសីុវលិ ែដលេធ្វើករងរេដើមបកីរេបះេឆន តបន
កតស់មគ ល់ថ េសម នឃំុ សងក ត ់ និងេមឃំុ កនុងករអនុវត្ត
កតព្វកិចចចុះេឈម ះ និងលុបេឈម ះអនកេបះេឆន ត មនភព
លេម្អ ង ឬេរ ើសេអើង្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវ បន គ ល់ថ មនិ
បនគ្ំរទគណបក កនអំ់ ច។ បទបបញញត្តិែដលត្រមូវឱយ
អនកេបះេឆន តេទពិនិតយេឈម ះរបស់ពកួេគេនេលើបញជ ីអនក
ចុះេឈម ះេបះេឆន តេរៀង ល់ឆន  ំ កេ៏នែតជបញ្ហ មយួែដល
ជករ កប់នទុកដល់អនកេបះេឆន តេ្រចើនជងម្រន្តីចុះេឈម ះ
េបះេឆន ត (េមឃំុ េសម នឃំុ និង គ.ជ.ប) ែដលគរួែតទទលួ
ខុស្រតូវកនុងករណីែដលបតប់ងសិ់ទធិេបះេឆន ត។ ពលរដ្ឋជ
េ្រចើនត្អូញែត្អរថ េទះបីជេពលពកួេគេសនើថ េឈម ះរបស់

ពកួេគ ឬទិនននយ័ខ្លះមនិ្រតឹម្រតូវ េ្រកយ
មកេឈម ះ និងទិនននយ័របស់ពកួេគេន
ែតមនិ្រតូវបនែកត្រមូវ។ គណបក
នេយបយខ្លះ មនក្តីបរមភអំពីភពមនិ
្រប្រកតីកនុងករេចញទ្រមង ់១០១៨ (ទ្រមងម់យួ ្រតូវបនេ្របើ
្របស់េដើមបចុីះេឈម ះ និងេបះេឆន ត េពលអនកេបះេឆន ត

មន កខ់្វះអត្តសញញ ណបណ្ណ  ឬអត្តសញញ ណបណ្ណ របស់
ពកួេគ មនិ្រតឹម្រតូវេធៀបនឹងបញជ ីេបះេឆន ត)។ កនុងករណីេនះ 
មនករេចទ្របកនពី់គណបក ្របឆងំថ កលពីមនុេមឃំុ
ខ្លះេចញទ្រមង១់០១៨ ឱយពលរដ្ឋែដលមនិមនសិទធិេបះេឆន
ត។ កនុងករណីដូចគន េនះែដរ គ.ជ.ប មនិ ចផ្តល់ទិនននយ័
អំពីចំននួៃនទ្រមង ់ ១០១៨ ែដលបនេចញ កនុងេពលេបះ
េឆន តឆន ២ំ០០៨ េទ។ 

 
»»មុនេពលលុបេឈម ះអនកេបះេឆន តេចញពបីញជ ីអនកេបះេឆន ត ្រកុម្របឹក ឃុំ្រតូវែតមនឯក របញជ ក ់ ឱយបន្រគប្់រគនម់ុនេពលេធ្វើ
បចចុបបននកមម ឬលុបេឈម ះអនកេបះេឆន តែដលបនផ្ល ស់ទលំីេនេទភូមេិផ ង ឬបន ្ល ប។់ 
»»េ យ រករេបះេឆន ត្រតូវបនេរៀបចំេរៀង ល់ ៥ ឆន មំ្តង អឡុំងេពលេបះេឆន ត គ.ជ.ប ្រតូវែត សហករជមយួនងឹេមឃុំ សមជកិ្រកុម
្របឹក ឃុ ំសងក តច់ំនួន ២ របូ (ែដលយកមកព ីគណបក  នេយបយេផ ងគន ) េសម នឃុំ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ទទួលខុស្រតូវស្រមបេ់រៀបចំ
ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត។  
»»េនឆន េំបះេឆន ត អឡុំងេពលេធ្វើបចចុបបននបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត គួរែតបែនថមរហូតដល់ ១២០ ៃថង េដើមបឱីយពលរដ្ឋមនេពលេវ កនែ់ត
េ្រចើនេដើមបចុីះេឈម ះ ពនិិតយេឈម ះ និងែកត្រមវូទិនននយ័កនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ 
»»ជងេនះេទេទៀត អងគករអេងកតករណ៍េបះេឆន ត និងគណបក នេយបយជេ្រចើន ចនងឹមនសកមមភពកនែ់តេ្រចើនេដើមបី ក់
ព្រងយអនកអេងកតករណ៍ និងអេងកតករណ៍េលើដំេណើ រករៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត្រគបឃុ់ំ 
សងក តទ់ងំអស់។ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលឯក ជយជេ្រចើន ្រតូវែតបន្តេធ្វើសវនកមមេលើបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តេដើមបផី្តល់ពត័ម៌នពតិ
្របកដេនកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត មុនេពលចបេ់ផ្តើមចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត នងិបចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ជពេិសសកនុង
ឆន េំបះេឆន ត។ 
»»នីតវិធិីេដើមបសីម្អ តបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត្រតូវែតេធ្វើករកំែណទ្រមង។់ គ.ជ.ប គួរែតេ្របើបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តែដលបនេ្របើ្របស់េន
កនុងករេបះេឆន តេលើកមុន នងិែស្វងរកេឈម ះអនកេបះេឆន តែដលមនិបនេទេបះេឆន ត។ ដូេចនះ គ.ជ.ប គួរែតេផ្ត តយកចិត្តទុក កេ់លើ
ពលរដ្ឋែដលមនិបនេទេបះេឆន ត េ យមនិចបំចច់ប់ រមមណ៍ខ្ល ងំេពកេទេលើពលរដ្ឋែដលបនេបះេឆន តរចួេទ។  
»»អនកេបះេឆន តមន ក់ៗ  គួរែតមនបណ្ណ ពត័ម៌នអនកេបះេឆន ត ស្រមបេ់ ះ្រ យឧបសគគចបំងៗ ែដល ចនឹងេកើតមនេនករយិេបះ
េឆន ត ដូចជ ករណីមនិ ចរកេឈម ះ ឬករយិល័យេបះេឆន តរបស់ពួកេគេឃើញ។ បណ្ណ ពត័ម៌នអនកេបះេឆន ត គួរែតមនពត័ម៌នអពំី
ករយិល័យេបះេឆន ត និងមណ្ឌ លេបះេឆន តអចិៃ្រន្តយរ៍បស់អនកេបះេឆន ត។  
»»ជអនុ សនរ៍បស់អនកេបះេឆន ត ដំេណើ រករៃនករែចកបណ្ណ ពត័ម៌នអនកេបះេឆន ត គួរែតដឹកនេំធ្វើេ យ គ.ជ.ប េ យសហករជមយួ
នឹងេមឃំុ សមជកិ្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត ់២ របូ (មកពគីណបក នេយបយេផ ងគន ) េសម នឃុំ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ ជញ ធរទងំេនះ ្រតូវ
ធនថ ្រគបអ់នកេបះេឆន តែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីអនកេបះេឆន តបនទទួលបណ្ណ ពត័ម៌នអនកេបះេឆន ត។ 
»»អត្តសញញ ណបណ្ណ កមពុជគួរែតេចញឱយបនទូ យជងមនុ ខុមែ្រហ្វល េសនើថ ឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណ (ទ្រមង ់១០១៨) គួរែតផ្ល ស់
ប្តូរេទជ កត (ដូចជ កតអនកេបះេឆន ត)។ កតេនះ ច្រតូវបនេ្របើេដើមបេីបះេឆន តបន្រតមឹែត ២ ដង (ស្រមបក់រេបះេឆន តេ្រជើស
េរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់និងករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត។ 

េដីមបីេ ះ្រ យបញ្ហ សិទធិអនកេបះេឆន ត ខមុែ្រហ្វល បនេធ្វីនវូអនុ សនម៍យួចំននួខងេ្រកម ៖ 

៨ 



៩ 

បេងកើនចំនួន្រស្តីកនុងគណបក  និងម្រន្តីជប់េឆន ត េហើយបនបណ្តុ ះ 
ប ្ត លបេងកើនសមតថភពដល់អនកនេយបយ និងសកមមជន្រស្តី
ទំងេនះ។ េនតំបន់ែដលខុមែ្រហ្វល េធ្វើសកមមភពព្រងឹង្រស្តីចូល
រមួនេយបយ ឬករហ្វឹកហ្វឺន ្រស្តី ចេធ្វើបន និងករផ្តល់អំ ច
ដល់្រស្តីកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត មនេកើតេចញេនបតុភូត    
មួយថ សកមមជន ឬម្រន្តីថន ក់មូល ្ឋ នឃំុ/សងក ត់របស់គណបក
្របឆំងបនចុះជមួយគណបក កន់អំ ចមនមួយចំនួន។ មួល
េហតុៃនករចុះចូលេនះ មនករពនយល់េផ ងៗដូចជ ្រស្តីទំងេនះ
មនករភ័យខ្ល ច ឬគណបក ្របឆំងទំងេនះមិនសូវយកចិត្តទុក

ក់្រស្តីទំងេនះ ឬករមនឥទធិពលខ្ល ំងៃនករទក់ទញទិញទឹក
ចិត្តរបស់គណបក កន់អំ ច។ 

 សំណួរជេ្រចើនបនេលើកេឡើងថ គឺ្រសី្តែដលបនអំ ច
នេយបយ ពិតជបនចូលរមួជួយកនុងករអភិវឌ ន៏ ជពិេសសេ ះ
្រ យបញ្ហ ននទក់ទិននឹង្រស្តី និងកុមរ មន្របសិទធភពឬេទ?
េតើ្រស្តីែដលមនអំ ចេហើយ មនករលំបកែដរ ឬេទ កនុងករ  
អនុវត្តន៍តួនទីភរកិចច ? េតើមនករ ែលងេចញពីតំែណងែដរ ឬ
យ៉ង  ? 
 េយង មករសិក ្រ វ្រជវរបស់ខុមែ្រហ្វលឆន ំ២០១០ េន
តំបន់េគលេ របស់ខុមែ្រហ្វលចំនួន ១០ ្រសុក ឃំុ ចំនួន ១០ កនុង
ចំេ ម ៧៣ ឃំុ កនុងេខត្ត ចំនួន ៥ គឺ េខត្តកំពង់ធំ េខត្តកំពង់ចម 
េខត្តកំពង់ឆន ំង េខត្ត ែកវ និងេខត្ត្រពះវ ិ រ បនរកេឃើញថ ្រស្តី
បនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករស្រមបស្រមួល និងេ ះ្រ យ
បញ្ហ ្រស្តី និងកុមរ ពិេសសអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ។ ចបប់សពីពីករ
្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃំុ សងក ត់ បនជួយជ្រមុញ និងេលើកទឹកចិត្តឱយ
្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់បេងកើតគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករ
នរ ីនិងកុមរ និងគណៈកមមករេផ ងេទៀត រមួទំងព្រងឹងឱយមនករ
ងរ្រស្តីែដលមន្រស្តីមន ក់ ជជនបេងគ លទទួលបនទុកករងរ្រស្តី និង
កុមរេនឃំុ សងក ត់ែដលបនេធ្វើសកមមភពជួយទប់ ក ត់កររេំ ភ
ហឹង េលើ្រស្តី និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្រស្តី និងកុមរ។   
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករ្រ វ្រជវបនរកេឃើញផងែដរ 
្រស្តីជ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ១៨.២%  ្រតូវបនទទួលករេរ ើសេអើង
និងរះិគន់ពីបុរស កនុងេពលបំេពញករងរែដលយល់ថ ្រស្តីេធ្វើករ

ដូចមិនេឃើញមន្របសិទធភពអ្វីផង។ ជធមម  ផនត់គំនិតសងគមែខមរ
រមួទំងបុរសែដរ ែតងែតឱយតៃម្ល្រស្តីទបជងបុរស េទះបីមន្រស្តី
ខ្លះ មនសមតថភព ឆ្ល ត ងៃវជងបុរសខ្លះក៏េ យ ករយល់េឃើញ
ែបបេនះ គឺជផនត់គំនិតដ៏ខុសឆ្តង។ លទធផល្រ វ្រជវបញជ ក់េទៀត
ថ កនុងចំេ មសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ១១នក់ មន ១ 
នក់ េឆ្លើយថ មន្រសី្តជ្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ បន ែលងពី
តំែណងចំនួន ១ នក់   េ្រពះគត់ឈឺ។  ករពិតចំនួន្រស្តីជប់េឆន ត 
គឺមនតិច បុ៉ែន្តអ្វីជករ្រពួយបរមភ េនេពល្រស្តីជប់ឆន ត មួយ 

ែលងពីតំែណង ែបរជ្រតូវជំនួសតំេណងេ យ         បុរស។ 
េនមនករ្របឈមអំពីរេបៀប ឬនីតិវធីិែដល ចរក ចំនួន្រស្តីជប់
េឆន ត េបើមនករណីដូច ែលងខងេលើ។ ដូេចនះ េដើមបីបេងកើនចំនួន
្រស្តី គឺ្រតូវេធ្វើ មរយៈកររក ករពរចំនួន្រស្តីជប់េឆន តនិងផ្តល់ឱ
កសដល់្រស្តីជំនួសបុរសជប់េឆន តែដលបន ែលងពីតំែណង។ 
មនន័យថ េបើករណីមន្រស្តីជប់េឆន ត មួយ្រតូវបន ែលងពី
តំែណង គួរែតមន្រស្តីេផ ងមកជំនួស ផទុយមកវញិេបើករណីបុរស
្រតូវបនែលងពីតំែណង គួរែតយក្រស្តីមកជំនួសផងែដរ 
។ មនែត ៤៥.៩០%  េជឿថ មនសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ ជ
្រស្តីពិតជមន រៈខន់កនុងករអភិវឌ ន៏បញ្ហ សងគមកិចចេនមូល
្ឋ ន េ្រពះ្រស្តីបនចងជប ្ត ញ និងរចនសមព័នធស្រមប់ករងរ

្រស្តីមនជ្របចំ ដូចជ បញ្ហ សុខភព ករបន្តពូជ អំេពើហិង កនុង្រគួ
រ។ ឃំុ/សងក ត់ែដលមន្រស្តីេ្រចើនជ្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ េធ្វើឱយ

ករងរដំេណើ រករបនល្អ ្រស្តីងយពិភក ករងរជមួយបុរស ករ
េ ះ្រ យបញ្ហ បនរហ័ស ។ ៤០% េឆ្លើយថ ករអភិវឌ ្រតូវែត
មនេភទទំងពីរចូលរមួ េបើមនមួយអត់មួយ ក៏ពិបកេធ្វើករងរែដរ
្រស្តីដឹងទុកខធុរៈ្រស្តីដូចគន ។ 
 ករសិក របស់ ខុមែ្រហ្វល ក៏បនបញជ ក់បែនថមថ សមជិក
្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ទំងអស់ េន្រកុមេគលេ របស់ខុមែ្រហ្វល
ចង់ឱយមនេគលនេយបយេយនឌ័រស្រមប់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់
េដើមបីព្រងឹងកិចចករងរកនុងករធនឱយមនេសមើភពគន រ ងបុរស-្រស្តី
រមួទំងសិទ្វិ ឱកសកនុងករបេងកើនសមតថភព និងករសេ្រមចចិត្ត 
ករេធ្វើែផនករ និងថវកិ។ េគលនេយបយេនះ ចេរៀប ប់បែនថម
អំពី Gender  Sensitive េនកែន្លងេធ្វើករ។ 

េគលនេយបយេយនឌរ័  និងករផ្តលអ់ំ ចនេយបយដល្់រសី្តេនកមពុជ 

វគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រស្តី ចេធ្វើបនេនថន ក់មូល ្ឋ ន 

ខុមែ្រហ្វល បនដឹកនំវគគបណ្តុ ះប ្ត លេនថន ក់មូល ្ឋ នជេ្រចើន ស្តី
ពី ករផ្តល់អំ ចដល់្រស្តី និងករសេ្រមចចិត្ត 



១០ 

លទធផលសិកខ ថន ក់ជតិ សពីពី «ករផ្តល់អំ ចនេយបយដល់្រស្តី និងេគលករនេយបយេយនឌ័រស្រមប់គណបក
នេយបយ និង្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់» សហករណ៍េរៀបចំេ យ ខុមែ្រហ្វល គណៈកមម ធិករេលើកសទួយ្រស្តីកនុងវស័ិយនេយ
បយ (គ.ស.ន / CPWP ) និងអងគករេយនឌ័រ និងអភិវឌ ន៏េដើមបកីមពុជ (GAD/C) េនៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ បនបង្ហ ញ
ថ គណបក នេយបយទំង ៥ រមួទំងតំ ងមកពីនយក ្ឋ ន្រគប់្រគងរដ្ឋបលមូល ្ឋ នៃន្រកសួងម ៃផទ និងអងគករេ្រក
រ ្ឋ ភិបលទទួល គ ល់ និងគំ្រទករផ្តល់សិទធិអំ ចនេយបយដល់្រស្តី និងករបេងកើតឱយមន «ែផនករសកមមភព ឬេគល
នេយបយេយនឌ័រេនកនុងគណបក នេយបយ និង្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់» ្របេយជន៏េលើកសទួយសមភពេយនឌ័រកនុងកិចចករ
នេយបយ និងសងគម ពិេសសេលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់អំ ចនេយបយដល់្រស្តីកនុងករចូលរមួេលើ្រគប់វស័ិយ។    
 សរបុមកវញិ បទបញជ  ឬអនុ សន៍ ករេប្តជញ ចិត្ត និងករគំ្រទផទ ល់មត់របស់ថន ក់ដឹកនំរ ្ឋ ភិបល និងគណបក នេយ
បយមនតៃម្ល និងជពិេសស រៈ្របេយជន៍ ស់ស្រមប់ព្រងឹងករចូលរមួេ យេសមើភពរ ង្រស្តី និងបុរសេនកនុងនេយ
បយ និងករេបះេឆន ត  េ យែឡកករងរក្រមិតសេ្រមចចិត្ត។ េទះជយ៉ងេនះក៏េ យ ករមនចបប់េគល េគលនេយ
បយ ឬនីតិវធីិផ្លូវករទក់ទិននឹងករផ្តល់អំ ចនេយបយ មរយៈកូ េយនឌ័រ (បុរស និង្រស្តីេសមើគន ) ករេធ្វើសកមមភពនិង
អនុវត្តេគលនេយបយ និងចបប់ជគន្លឹះសំខន់េដើមបីឱយមន្របសិទធភព និងនិរន្តភព ែដលពិតជមន្របេយជន៏េលើកទឹក
ចិត្តកនុងករផ្តល់ឱកសទូ យដល់ករចូលរមួរបស់្រស្តី ឬបុរសេសមើគន កនុងវស័ិយនេយបយ និងកិចចករសងគម៕ 

»»ករចុះមលូ ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វុនសិុនបុចិ (២របូ ចុះបនសរបុ ១៣េលើក)៖ អនកតំ ង ្រស្តគណបក េនះទងំពរីរបូសុទធ
ែតបនចុះមូល ្ឋ នសរបុ១៣េលើក េ យេផ្ដ តទងំ្រសុងេលើករចុះអមដំេណើ រថន កដ់ឹកន ំ (េសមើនឹង១០០% ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរបុ)។ ដូច
ជ កលពៃីថងទី២៨ ែខមនី ឆន ២ំ០១១ តំ ង ្រស្ដ ញឹក ប៊នុៃឆ បនចុះអមដំេណើ រសេម្ដច ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដី អេញជ ើញជអធិបតី
ភពកនុងពធិី្របគល់សញញ ប្័រតជូនដល់គរនុសិ តិបេចចកេទសកំរតិមលូ ្ឋ ន កំរតិឧត្ដម និងនិស តិបេចចកវទិយថន កប់រញិញ ប្រតជ័នខ់ពស់ បេចចក
េទសថន កប់រញិញ ប្រត បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ៃនវទិយ ថ នជតបិណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទស (សងក តទ់េន្លប ក ់ ជធនភីនេំពញ)។ 

 គណៈកមម ធិករ ខុមែ្រហ្វល មនិបនទទួលពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករចុះមលូ ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ហ៊្វុនសិុនបុិចកនុងេគល
បំណងជួយ អន្ត គមនប៍ញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋ ករចូលរមួេវទិក ធរណៈ ករសួរសុខទុកខ ែចកអេំ យ និងករចុះមូល ្ឋ នេដើមបពី្រងឹង
គណបក របស់ខ្លួនេនះេទ។ 

»»ករចុះមលូ ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក នេ ត្តមរណឫទធ ិ (១របូ ចុះបន៣េលើក)៖ ខុមែ្រហ្វល ទទួលបនពត័ម៌នែតករចុះមលូ ្ឋ ន
របស់អនកតំ ង ្រស្ត េ  ៉ ន ី មណ្ឌ លៃ្រពែវងប៉ុេ ្ណ ះស្រមបគ់ណបក េនះ ែដលបនចុះមូល ្ឋ នសរបុ ៣េលើក កនុងេគលបំណងចុះ
សួរសុខទុកខ្របជជន (១េលើក) ចូលរមួេវទិក (១ េលើក) និងព្រងឹងប ្ត ញគណបក  (១ េលើក)។ អនកតំ ង ្រស្ដ េ  ៉ ន ីកលពៃីថងទី
១៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ បនអេញច ើញចុះសំេណះសំ លសួរសុខទុកខ និងនយំកអេំ យសំភរៈ្របគល់ជួនកងកំ ំងេខមរភមូនិទេនឃុំ
អរូបីជន ់ ្រសុកអរូេ្រជ េខត្ដបនទ យមនជយ័។ េនៃថងទី១៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ អនកតំ ង ្រស្តរបូេនះបនអេញច ើញចូលរមួសិកខ
របស់អងគករ អុនិ ឌី យ ែដលមនអនកចូលរមួ្របែហល ៤០០នក់ ់េនភមូិ ្វ យទប ឃុអំពំលិេ្រក ្រសុកសីុធរក ្ដ ល េខត្ដៃ្រពែវង។ 

គណបក ្របជជនកមពុជ សមរង ុ ីនិងសិទធិមនុស  សុទធែតមនតំ ង ្រស្តែដលសថិតកនុងចំេ មអនកចុះមូល ្ឋ នបនេ្រចើនជងេគ។ 
គណបក សមរង ុមីនតំ ង ្រស្ត យន្ត ថរ ូ មណ្ឌ លបនទ យមនជយ័ បនចុះមលូ ្ឋ នេ្រចើនជងេគដល់ ៣៤ េលើក និង មេ យអនក
តំ ង ្រស្ត ញឹម វណ្ណ  គណបក ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លៃ្រពែវង បនចុះមូល ្ឋ នសរបុ ៣២ េលើក នងិអនកតំ ង ្រស្ត កមឹ សុខ 
មណ្ឌ លកំពងច់ម មកពគីណបក សិទធមិនុស  បនចុះមូល ្ឋ នសរបុ ៣១ េលើក។ 

បន្តបនទ បេ់ យ តំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស  អ៊ ូចនទឬ័ទធ ិមណ្ឌ លក ្ត ល បនចុះមូល ្ឋ ន ២២ េលើក និងតំ ង ្រស្តគណ
បក ្របជជនកមពុជ ប៉ល់ សំេអឿន មណ្ឌ លបនទ យមនជយ័ បនចុះមូល ្ឋ ន ២១ េលើក ភគេ្រចើនតំ ង ្រស្តបនចុះមលូ ្ឋ នកនុងេគល
បំណងសួរសុខទុកខ ែចកអេំ យ និងសេមព ធសមទិធិផលនន។ េ យែឡកកនុងចំេ មតំ ង ្រស្តទងំ ៥ របូេនះ មនែតតំ ង     
្រស្ត ប៉ល់ សំេអឿន ែដលបនចុះមូល ្ឋ នកនុងេគលបំណងអន្ត គមន ៍១ ដង៕ 

អនកតំ ង ្រស្តែដលចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជងេគ ៥ របូ កនងុចេន្ល ះពីែខមក -មីន ២០១១  



១១ 

រដ្ឋសភជតិ កនុងែខមក  ដល់មីន ឆន ២ំ០១១ គឺជរយៈេពលស្រមកបនទ ប់ពីសម័យ្របជំុេលីកទី ៥ ែដលសថតិេនកនុងរយៈ
េពលពីែខ តុ  ដល់ែខធនូ ២០១០។ កនុងរយៈេពលស្រមកេនះ រដ្ឋសភមិនបនេធ្វកីរ្របជំុេពញអងគេនះេទ។ េទះបីយ៉ង  
អនកតំ ង ្រស្តបនយកេពលេនះចុះមូល ្ឋ នបនេ្រចីនជងែខមុនៗ។ 

ករចះុមលូ ្ឋ នរបសអ់នកតំ ង ្រស្ត របូសញញ គណបក េ្របើកនុងរបយករណ៍៖ 

 គណបក  ្របជជនកមពុជ 

 គណបក  សមរង ុ ី 

 គណបក  សិទធមនុស  

គណបក  ហ្វ៊ុនសិុនបិុច 

 គណបក  នេ ត្តមរណឫទធិ 

មទនិននយ័ ខុមែ្រហ្វល ែដលទទួលបនបង្ហ ញថ កនុងរយៈេពល ៣ ែខេនះ (មក  ដល់ 
មនី ២០១១) អនកតំ ង ្រស្តបនចុះមូល ្ឋ នេ្រចើនជង្រតមីសមុន (តុ -ធនូ ២០១០)។ 

កនុងរយៈេពលេនះ មនអនកតំ ង ្រស្តយ៉ងតចិ ៨៥ របូ (ឬ៦៩% ៃនអនកតំ ង ្រស្ត
សរបុ ១២៣ របូ) បនចុះមូល ្ឋ នសរបុបនយ៉ងតចិ ៦៤០ េលើក គេឺកើនេឡើងជងរយៈេពល
៣ែខមុន ្របមណ ៥៣% (ពែីខតុ  ដល់ធនូ ២០១០ អនកតំ ង ្រស្តចុះមូល ្ឋ នបនសរបុ
៤១៦េលើក)។ ចែំណកចំនួនអនកតំ ង ្រស្តែដលចុះមូល ្ឋ នកម៏នករេកើនេឡើងដល់ ៨៥
របូ គេឺកើនេឡើងជង៣ែខមុន ្របមណ ១៣% (ពែីខតុ  ដល់ែខធនូ២០១០ មនអនកតំ ង
្រស្តចុះមូល ្ឋ នេទ ៧៥ របូ)។ 

េទះបីយ៉ង  ខុមែ្រហ្វល មនិបនទទួលពត័ម៌នពីករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង 
្រស្តេនកនុងមណ្ឌ លចំនួន ៣ គ ឺមណ្ឌ លែកប ៃបលិ៉ន នងិមណ្ឌ លគីរ ីេនះេទ។ 

តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ បនបេងកើនករចុះមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនរហូតដល់
៤៦៥ េលើក កនុង្រតីមសេនះ គេឺលើស្រតីមសមុន្របមណ ៦៣% (បីែខមុន អនកតំ ង ្រស្ត
គណបក េនះ ចុះមូល ្ឋ នបន ២៨៤ េលើក) និងចនួំនតំ ង ្រស្តបនេកើនព ី៥៥ រូប ដល់
៦៥ របូ។ 

ចំែណកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធមនុស  ទងំ ៣ របូ កប៏នបេងកើនករចុះមលូ ្ឋ ន
របស់ខ្លួនរហូតដល់ ៦៣ េលើក គេឺកើនេឡើង្របមណ ៤ ដង េធៀបនឹង៣ែខមុន (ពតុី  ដល់ធនូ 
២០១០ អនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស ចុះមលូ ្ឋ នបន ១៣ េលើក)។ 

អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី និងហ៊្វុនសិុនបុចិ មនករធ្ល កចុ់ះ េហើយតំ ង
្រស្តគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ គចុឺះមលូ ្ឋ នបនដូចនងឹ្រតមីសមនុែដរ។ 

កនុងចំេ មតំ ង ្រស្តទងំ ៨៥ របូ ែដលបនចុះមូល ្ឋ ន មនតំ ង ្រស្តគណ
បក ្របជជនកមពុជ សរបុ ៦៥ របូ (េសមើនឹង៧២% ៃនតំ ង ្រស្តគណបក េនះ សរបុ ៩០
របូ)។ តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីសរបុ ១៤ របូ (េសមើនឹង៥៤%ៃនតំ ង ្រស្តគណបក
េនះសរបុ ២៦ រូប)។ ចំែណកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស  ចំនួន ៣ របូ និងតំ ង   
្រស្តគណបក ហ៊្វុនសិុនបុិចទងំ ២ របូ បនចុះមលូ ្ឋ នទងំអស់។ តំ ង ្រស្តគណបក  

នេ ត្តមរណឫទធិ ១ របូ កនុងចំេ ម ២ របូ បនចុះមូល ្ឋ ន។ 

្រកហ្វកិទី១ ៖ ភគរយកេំណីនៃនករចុះមូល ្ឋ ន
របស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក ចេន្ល ះពែីខ
មក -មនី ២០១១ េធៀបនងឹតុ -ធនូ ២០១០ 

  
្រកហ្វកិទី២៖ ភគរយចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មគណបក េធៀបភគរយៃន សនៈសភសរុប មគណបក  

ភគរយ សនៈសភ 
មគណបក  

ភគរយចុះមូល ្ឋ ន 
មគណបក  



១២ 

េបើគិតជចំនួនចុះមូល ្ឋ នសរបុ មគណបក  តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ និងអនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីបនចុះ
មូល ្ឋ នេ្រចើនជងេគ េ យ រគណបក ទងំពរីេនះមនអនកតំ ង ្រស្តេ្រចើន ែដលកនុងេនះគណបក ្របជជនកមពុជ ៤៦៥ េលើក និង
គណបក សមរង ុបីន ៩៤ េលើក។ ែតតំ ង ្រស្តគណបក សិទិធមនុស  ៦៣ េលើក គណបក ហ៊្វុនសិុនបុចិបន ១៣ េលើក និងគណបក
នេ ត្តមរណឫទិធបន ៣ េលើក។ 

េទះេបះយ៉ង  េបើគិតជមធយមៃនតំ ង ្រស្តមន ក់ៗ  ែដលចុះមូល ្ឋ ន មគណបក វញិេឃើញថ តំ ង ្រស្តគណបក      
សិទិធមនុស  ជមធយមចុះបនេ្រចើនជងេគ េ យកនុងតំ ង ្រស្តមយួរបូចុះមូល ្ឋ នជមធយមបន ២១ េលើក តំ ង ្រស្តគណបក  
្របជជនកមពុជ ជមធយមបន ៨ េលើក តំ ង ្រស្តសមរង ុ ីជមធយមមន កប់ន ៧ េលើក គណបក ហ៊្វុនសិុនបុិច ៧ េលើក កនុង ១ របូ និង 
និងគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ ៣ េលើក។ 

េបើគិត មសមម្រតភគរយៃនតំ ង ្រស្តកនុងសភ មគណបក  និងភគរយៃនករចុះមូល ្ឋ នសរបុ ម គណបក បង្ហ ញថ
ចំនួនចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ នេ ត្តមរណឫទធិ នងិហ្វុនសិុនបុចិ គ ឺ េសទើរែតសមម្រតេទនឹង សនៈ
សភែដលគណបក នីមយួៗទទួលបនកនុងរដ្ឋសភ។ គណបក ្របជជនកមពុជែដលមន សនៈសរបុ ៧៣% េនរដ្ឋសភ ចុះមូល ្ឋ ន
បន ៧២% ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរបុ និងតំ ង ្រស្តគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុិច និងនេ ត្តរណឫទធែិដលរមួគន  មន សនៈ ៣% កនុងរដ្ឋសភ 
កចុ៏ះមូល ្ឋ នបន ៣% ែដរ។  

ចំែណកអនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីែដលមន សនៈ ២១% េនសភ បនចុះមូល ្ឋ ន្របមណ ១៥%។  

តំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស ែដលមន សនៈ្របមណ ៣% បនចុះមូល ្ឋ នបន្របមណ ១០%។ 

ករចុះមូល ្ឋ នភគេ្រចើនរបស់អនកតំ ង ្រស្តគ ឺ េផ្ត តេទេលើេគលបំណង កសួរសុខទុកខ ែចកអេំ យ និងករសេមព ធសមទិធ
ផលននែដលសរបុមនរហូតដល់ ៣៥៤ េលើក (ឬ៥៦% ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរបុ)។ ករចុះអមដំេណើ រថន កដ់ឹកន ំ២៤%។ ករចុះព្រងឹង
ៃផទកនុង និងប ្ដ ញគណបក មន១៦%។ េ យែឡក ករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តកនុងេគលបំណងចូលរមួេវទិក ឬសិកខ

ធរណៈមនតចិតួប៉ុេ ្ណ ះសរបុបន ២៨ េលើក (៤% ៃនករចុះមលូ ្ឋ នសរបុ)។ 

»»ករចុះមលូ ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ (៦៥របូ ចុះបនសរបុ៤៦៥េលើក)៖ ជសរបុ តំ ង ្រស្តគណបក ្របជជន
កមពុជបនចុះមលូ ្ឋ នេ្រចើនជងគណបក េផ ងៗ។ កនុងេនះ ៨៣% ៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជគឺ
កនុងេគលបំណងសួរសុខទុកខ ែចកអំ យ និងសេមព ធសមទិធផលនន (៥៤%) និងកនុងេគលបំណងអមដំេណើ ថន កដ់កឹនរំបស់ខ្លួន 
(២៩%)។ អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ កចុ៏ះមូល ្ឋ នកនុងេគលបំណងព្រងឹងគណបក របស់ខ្លួនែដលសរបុមន ១៤% ។ 
ចំែណកករចុះមលូ ្ឋ នកនុងេគលបំណងចូលរមួេវទិក នងិសិកខ ធរណៈរមួគន មន៣% (១២ េលើក)។ 

»»ករចុះមលូ ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី (១៤របូ ចុះសរបុបន៩៤េលើក)៖ ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ដមក
ពីគណបក សមរង ុបីនេផ្ដ តខ្ល ងំេលើករសួរសុខទុកខ (៤៩% ឬ៤៥េលើក ៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់គណបក េនះសរបុ) ករព្រងឹងប ្ត ញ
គណបក  (េសមើនឹង៣៣% ឬ៣១េលើក) និងករចូលរមួេវទិក ធរណៈ និងករចុះមូល ្ឋ នកនុងេគលបំណងអន្ត គមនស៍របុរមួមន 
១៤% (១៤ េលើក)។ ចំែណកករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុកីនុងេគលបំណងអមដំេណើ រថន កដ់ឹកនមំន ៤% (៤ 
េលើក)។ 

»»ករចុះមលូ ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស  (៣របូ ចុះបនសរបុ៦៣េលើក)៖ តំ ង ្រស្ដគណបក សិទធមិនុស បនេផ្ដ តេលើ
ចុះសួរសុខទុកខ ែចកអេំ យែដលមនដល់េទ ៨៩% (៥៦េលើក) ៃនករចុះមូល ្ឋ នសរបុរបស់គណបក េនះ។ ករចុះព្រងឹងគណបក
មន១០% (៦េលើក) នងិចូលរមួជ គមិនេនេវទិក ធរណៈ១% (១េលើក)។  

 គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលមនិបនទទួលពត័ម៌នទកទ់ងនងឹករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធមិនុស កនុងេគល
បំណងជួយ អន្ត គមនប៍ញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋ នងិកនុងេគលបំណងអមដំេណើ រថន កដ់ឹកនរំបស់ខ្លួនេនះេទ។  

េគលបំណងៃនករចុះមូល ្ឋ នរបសអ់នកតំ ង ្រស្ត មគណបក   

តេទទំព័រ ១០ 



 មរយៈកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រសី នៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩១ បនត្រមូវឱយកមពុជ េរៀបចំករេបះេឆន តជសកល 
េ យេសរ ីនិងយុត្តធិម ៌េដើមបបីញចបជ់េម្ល ះ បេងកើត ថ បន័្រគប្់រគង្របេទស និងក ងនតីរិដ្ឋ។ េ្រកមកិចចេរៀបចំរបស់ ជញ ធរបេ ្ត ះ សនន 
ៃនអងគករសហ្របជជត្ិរបចេំនកមពុជ េ កត ់អ៊នុ ក ់(UNTAC) ករេបះេឆន តជសកលេលើកដំបូងបន្រប្រពតឹ្តេិឡើងកលពៃីថងទ ី២៣ 
ដល់ៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៩៣ េហើយសភធមមនុញញមយួបននមិតិ្តេឡើងេនៃថងទី ១៤ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៩៣ េដើមបី កែ់តងរដ្ឋធមមនុញញ  ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ រដ្ឋធមមនុញញ មយួ ែដល្រតូវបនសភ អនុមត័ េនៃថងទី ២១ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៣ បនផ្តួចេផ្តើមឱយមនករេបះេឆន ត 
៤ ្របេភទ (១.ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត ២.ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត ់ ៣.ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម
្របឹក ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង ៤.ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជកិ្រពទឹធសភ) ែដលធ្ល បប់នេរៀបចំេឡើងជបន្តបនទ បរ់ហូតមក។ 
ករេបះេឆន ត្រតូវបនេរៀបចំ មែបបសកល នងិអសកល។ ស្រមបក់រេបះេឆន តជសកល អនកមនសិទធិេបះេឆន ត សំេ ដល់្របជពលរដ្ឋ
ែខមរទងំេភទ ែដលមន យុចបព់ ី១៨ ឆន  ំ េឡើង និងមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត េ យែឡក ករេបះេឆន តអសកល អនកមនសិទធិេបះ
េឆន ត គឺជតំ ង ្រស្តកនុងតែំណង នងិសមជិក្រកុម្របកឹ ឃុ ំ សងក តទ់ងំអស់កនុងតែំណង។ ករេបះេឆន តទងំអស់ សុទធែតអនុញញ តឱយ 
គណបក នេយបយ អងគករជត ិនិងអន្តរជតចូិលរមួសេងកតករណ៍។ េទះបីជយ៉ង  មចបបែ់ដលមន្រ បប់ចចុបបនន ្រគបម់្រន្តីជប់
េឆន តទងំអស់នឹងបតប់ងម់ុខតែំណង ្របសិនេបើ មខី្លួនបតប់ងស់មជិកភពពគីណបក នេយបយរបស់ខ្លួន។  

១៣ 

ព័ត៌មនទូេទ ៖ ករេបះេឆន ត
េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ 
នឹងេរៀបចំេឡើងេនៃថង ទិតយ ល់ 
៥ ឆន ំម្តង (កលបរេិចឆទផ្លូវករ ្រតូវ

កំណត់េ យនយករដ្ឋម្រន្តី មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ 
េហើយ្រតូវ្របកសយ៉ងតិច ៩ ែខ មុនៃថងេបះេឆន ត )។ ករេបះេឆន ត 
្របកន់យកយន្តករសកល សមង ត់ េហើយែបងែចក សនៈ ម្របព័នធ 
សមម្រត េ យ្រតូវែបងែចក សនៈ មរបូមន្តមធយមភគខពស់បំផុត 
ែដលែផ្អក មចំនួន សនៈ និងលទធផលៃនករេបះេឆន ត មមណ្ឌ ល 
(មណ្ឌ លែបងែចក សនៈមន ១.៦២១ មណ្ឌ ល ឬឃំុ សងក ត់) ។ ចំនួន

សនៈៃន្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់កនុងមណ្ឌ លនីមួយៗមនចប់ពី៥ េទ ១១ 
សនៈ ែផ្អក មចំនួន្របជ ្រស្ត និងភូមិ ្រស្តរបស់ខ្លួន។ សមជិក

្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ែដលបនជប់េឆន តកនុងមុខតំែណង េ យករេបះ
េឆន តឆន ំ ២០០៩ មនសរបុចំនួន ១១.៣៥៣ របូ។ ករយិល័យេបះេឆន ត
្រតូវេបើកេនេម៉ង ៧.០០ នទី រហូតដល់ េម៉ង ១៥.០០ នទី។ 
ករយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត ៖ មនរយៈេពល ១៥ ៃថង េហើយ្រគប់
សកមមភពេឃសន្រតូវបញឈប់ ២៤ េម៉ង មុនៃថងេបះេឆន ត។  
េបកខជនមនសិទធិឈរេឈម ះេបះេឆន ត ៖ »សញជ តិែខមរពីកំេណើ ត » យុ
ចប់ពី ២៥ ឆន ំ េឡើងគិតដល់ៃថងេបះេឆន ត »េចះ ន និងសរេសរអក រែខមរ 
»មនេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តកនុងសងក ត់ែដលខ្លួនមនបំណង
ឈរេឈម ះ »េបកខជន្រតូវបញចូ លេឈម ះរបស់ខ្លួនេទកនុងបញជ ីេបកខជនៃន
គណបក នេយបយ » ក់ពកយសំុេទគណៈកមមករ ឃំុ សងក ត់េរៀបចំ
ករេបះេឆន ត យ៉ងតិច ៩០ ៃថង មុនៃថងេបះេឆន ត។  

ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក សងក តប់ន្រប្រពឹត្តេទ ២ ណត្តរិចួេហើយ 
»» ណត្តិទី១ េបះេឆន តេនៃថងទី ០៣ កុមភៈ  ២០០២ 
»» ណត្តិទី២ េបះេឆន តេនៃថងទី ០១ េម  ២០០៧ 

ព័ត៌មនទូេទ ៖ ករេបះេឆន តេ្រជើស ំង
តំ ង ្រស្ត នឹង្របរព្វេឡើងេនៃថង

ទិតយ េរៀង ល់ ៥ ឆន ំម្តង (កលបរេិចឆទ
ផ្លូវករនឹងផ ព្វផ យ ១ ឆន ំ មុនៃថងេបះ

េឆន ត)។ មបបញញត្តិែណនំ ករេបះេឆន តេនះនឹង្រប្រពឹត្តិេទ មែបប
សកល សមង ត់ េសរ ីពហុបក ។ ៃថងេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត
នឹង្រតូវេរៀបចំេនៃថង ទិតយ ចប់ពីេម៉ង ៧.០០ ្រពឹក រហូតដល់េម៉ង 
១៥.០០ ង ច។ អនកេបះេឆន តែដលសថិតកនុងករយិល័យេបះេឆន ត ឬ
កនុងបរេិវណខងកនុង ចេបះេឆន តបនេទះបីជហួសេម៉ង ១៥.០០ ។ 
ចំនួន សនៈ ១២៣ នឹង្រតូវេធ្វើករែបងែចកេទ ម្របព័នធ សមម្រត 
េ យយក ជធនី និងេខត្តជមណ្ឌ ល េហើយ្រតូវែបងែចក សនៈ ម
របូមន្តមធយមភគខពស់បំផុត ែដលែផ្អក មចំនួន សនៈ និងលទធផល
ៃនករេបះេឆន ត មមណ្ឌ ល។  
ករយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត ៖ មនរយៈេពល មសិប (៣០) ៃថង 
េហើយ្រគប់សកមមភពៃនករេឃសនេបះេឆន ត្រតូវបញច ប់ ២៤ េម៉ង 
មុនៃថងេបះេឆន ត។ គណបក នេយបយមិនបនត្រមូវឱយ្របកសហិរញញ
វតថុេពលេឃសនេបះេឆន តជ ធរណៈេទ។  
េបកខជនមនសិទធិឈរេឈម ះេបះេឆន ត ៖ ចឈរេឈម ះជេបកខជនឱយ
េគេបះេឆន តបន េបកខជន្រតូវមន »សញជ តិែខមរពីកំេណើ ត » យុចប់ពី 
២៥ ឆន ំេឡើងគិតដល់ៃថងេបះេឆន ត »មនសិទធិេបះេឆន ត និងេឈម ះកនុង
បញជ ីេបះេឆន ត »មនទីលំេនកនុង្របេទសកមពុជ »មនករែតង ំងពី
គណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ីេបះេឆន ត។ 

ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ង ្រស្ត បន្រប្រពឹត្តេទ ៤ ណត្ត ិរចួេហើយ  
»» ណត្តិទី ១ េបះេឆន តេនៃថងទី ២៣  ឧសភ  ១៩៩៣ 
»» ណត្តិទី ២ េបះេឆន តេនៃថងទី ២៦ កកក   ១៩៩៨ 
»» ណត្តិទី ៣ េបះេឆន តេនៃថងទី ២៧ កកក   ២០០៣ 
»» ណត្តិទី ៤ េបះេឆន តេនៃថងទី ២៧ កកក  ២០០៨ 

ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំ 
តំ ង ្រស្ត  

ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស 
្រកុម្របកឹ ឃុ ំសងក ត ់



 

១៤ 

ព័ត៌មនទូេទ ៖ ដូចជករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដរ ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រពឹទធសភ ្រតូវ
េបះេឆន ត មែបបអសកល មិនចំេពះ សមង ត់ (េបះេឆន តេនៃថង ទិតយ 
សប្ត ហ៍ទី ៨ មុនចប់នីតិកល េលើកែលងករណីស្រងគ ម  ឬកលៈេទសៈ
ពិេសស ែដលមិន ចេបះេឆន តបន)។ ្រពឹទធសភមន ណត្តិ ៦ ឆន ំ 
(ចប់នីតិកលេនេពល្រពឹទធសភថមីចូលកន់តំែណង)។ សនៈ្រតូវែបង
ែចក ម្របព័នធសមម្រតយករបូមន្តមធយមភគខពស់បំផុតែដលែផ្អក ម
ចំនួន សនៈ និងលទធផលៃនករេបះេឆន ត មមណ្ឌ លេបះេឆន ត (ករ
េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រពឹទធសភ មណ្ឌ លេបះេឆន ត្រតូវេរៀបចំជ 
ភូមិភគ ៖ »ភូមិភគទី ១ ្រកុងភនំេពញ មន ៦ សនៈ »ភូមិភគទី ២ 
េខត្តកំពង់ចម មន ៨ សនៈ »ភូមិភគទី ៣ េខត្តក ្ត ល មន ៥ 

សនៈ »ភូមិភគទី ៤ េខត្តបត់ដំបង បនទ យមនជ័យ េសៀម ប ឧត្តរ
មនជ័យ និងេខត្តៃប៉លិន មន ១០ សនៈ »ភូមិភគទី ៥ េខត្ត ែកវ 
កំពត និងែកប មន ៧ សនៈ »ភូមិភគទី ៦ េខត្តៃ្រពែវង និង ្វ យ
េរៀង មន ៧ សនៈ »ភូមិភគទី ៧ េខត្តកំពង់សពឺ កំពង់ឆន ំង េពធិ ត់ 
េកះកុង និង្រពះសីហនុ មន ៨ សនៈ »ភូមិភគទី ៨ េខត្តកំពង់ធំ ្រពះ
វ ិ រ ្រកេចះ សទឹងែ្រតង រតនគីរ ីនិងមណ្ឌ លគីរ ីមន ៦ សនៈ)។ ចំនួន
សមជិក្រពឹទធសភមនយ៉ងេ្រចើន េសមើពក់ក ្ត លៃនចំនួនសមជិករដ្ឋ
សភទំងមូល (កនុងេនះសមជិក ២ របូ ែតង ំងេ យ្រពះម ក ្រត 
សមជិក ២ របូ ្រតូវរដ្ឋសភេ្រជើស ំង មមតិភគេ្រចើន សមជិក្រពឹទធ 
សភឯេទៀត្រតូវបនេ្រជើស ំងេ យករេបះេឆន តអសកល)។ ករេបះ
េឆន ត្រប្រពឹត្តិេទចប់ពីេម៉ង ៧.០០ នទី រហូតដល់េម៉ង ១៥.០០ នទី 
(អនកមនសិទធិេបះេឆន តែដលសថិតកនុងករយិល័យេបះេឆន ត ឬកនុង
បរេិវណខងកនុង ចអនុញញ តឱយេបះេឆន ត េ្រកយេម៉ង ១៥.០០ នទី
បន) ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើអនកេបះេឆន តទំងអស់ែដលមនេឈម ះកនុង
បញជ ីេបះេឆន តបនេបះេឆន ត្រគប់គន េហើយ គណៈកមមករករយិល័យ
េបះេឆន ត ច្របកសបញច ប់ករេបះេឆន តមុនេម៉ង ១៥.០០នទី បន។  
ករេឃសនេបះេឆន ត ៖ សកមមភពេឃសនេបះេឆន តមនរយៈេពល 
២១ ៃថង េហើយ្រគប់សកមមភព្រតូវបញច ប់ ២៤ េម៉ង មុនៃថងេបះេឆន ត។  
េបកខជនមនសិទធិឈរេឈម ះេបះេឆន ត ៖ »សញជ តិែខមរពីកំេណើ ត » យុ
ចប់ពី ៤០ ឆន ំេឡើង គិតដល់ៃថងេបះេឆន ត »មនសិទធិេបះេឆន ត និងមន
េឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត »មនទីលំេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
»មនករែតង ំងពីគណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ីឈរេឈម ះ
េបះេឆន ត េនគណៈកមម ធិករជតិ េរៀបចំករេបះេឆន ត។  

ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសមជិក្រពឹទធសភ  
»» ណត្តទីិ២ េនៃថងទី ២២ ែខមក  ឆន ំ ២០០៦  

(េបះេឆន តេ្រជើស ំង សនៈចំនួន ៥៧ ) 
»»សុពលភព្រពឹទធសភ នីតិកលទី១  

បនេបើកសម័យ្របជំុេលើកទី១ េនៃថងទី២៥ ែខមីន ឆន ១ំ៩៩៩  

ព័ត៌មនទូេទ ៖ ខុសពីករេបះេឆន តេ្រជើស
ំងតំ ង ្រស្ត និងករេបះេឆន តេ្រជើស

េរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ែដល្របកន់យក
លកខណៈសកល េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម
្របឹក មួយេនះេធ្វើេឡើងេ យករេបះេឆន ត
អសកល សមង ត់ និងមិនចំេពះ។ ករេបះ
េឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក  េធ្វើេឡើងេនៃថង

ទិតយ ល់ ៥ឆន ំ ម្តង (កលបរេិចឆទជក់
ែស្តង កំណត់េ យនយករដ្ឋម្រន្តី មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម
ៃផទ)។ ករែបងែចក សនៈត្រមូវ ម្របព័នធសមម្រត េ យ្រតូវែបង
ែចក សនៈ មរបូមន្តមធយមភគខពស់បំផុត ែដលែផ្អក មចំនួន សនៈ 
និងលទធផលៃនករេបះេឆន ត មមណ្ឌ ល។ សនៈៃន្រកុម្របឹក មន
ចប់ពី ៧ ដល់ ២១ សនៈ (ចំនួនជក់ែស្តងៃនសមជិក្រកុម្របឹក
នីមួយៗ កំណត់េ យអនុ្រកឹតយ ែដលនឹងផ ព្វផ យយ៉ងតិច ១២០ ៃថង 
មុនេពលផុត ណត្តិរបស់្រកុម្របឹក  ដូចជ »្រកុម្របឹក ជធនីភនំេពញ 
កំណត់មិនេលើសពី ២១ របូ »្រកុម្របឹក េខត្ត មនចំនួន ពី ៩ របូ ដល់ ២១ 
របូ »្រកុម្របឹក ្រកងុ មនចំនួន ៧ របូ េទ ១៥ របូ »្រកុម្របឹក ្រសុក និង
ខណ្ឌ  មនចំនួន ៧ េទ ១៩ របូ)។ ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក  
ចប់េផ្តើមពីេម៉ង ៧.០០ នទី្រពឹក រហូតដល់េម៉ង ១៥.០០ រេសៀល។  
ករេឃសនេបះេឆន ត ៖ សកមមភពេឃសនេបះេឆន តអនុញញ ត្រតឹម 
១៥ ៃថង េហើយ្រតូវបញច ប់ ២៤ េម៉ង មុនៃថងេបះេឆន ត។  
េបកខជនមនសិទធិឈរេឈម ះេបះេឆន ត ៖ »មនសញជ តិែខមរពីកំេណើ ត 
»មន យុយ៉ងតិច ២៥ ឆន ំ គិតដល់ៃថងេបះេឆន ត  »មនសិទធិេបះេឆន ត 
និងមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ មលកខខណ្ឌ ែដលបនកំណត់េ យ
ចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ជធនីភនំេពញ េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  »្រតូវបញចូ លេឈម ះរបស់ខ្លួនេទកនុងបញជ ីេបកខជនៃនគណបក
នេយបយ មួយ ែដលគណបក នេយបយេនះបនចុះបញជ ី្រតឹម្រតូវ

មលកខខណ្ឌ ដូចមនែចង កនុងចបប់ស្តីពីគណបក នេយបយ និងបន
ចុះបញជ ីឈរេឈម ះេបះេឆន តេន គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះ
េឆន ត (គ.ជ.ប)។  
អនកែដលមនសិទធិេទេបះេឆន ត ៖ គឺជសមជិក្របឹក សងក ត់ទំងអស់
កនុងតំែណង និងែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 

ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក បន្រប្រពឹត្តេទ ១ ណត្ត ិរចូេហើយ ៖ 
»» ណត្តទីិ១ េនៃថងទី ១៧ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០០៩  

ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស 
្រកុម្របកឹ  

ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជកិ្រពទឹធសភ 
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១៥ 

ក្លិន ឆ្អ ប និងស្អុយ្រតី្របហុក បនភយេចញពីផទះដ៏្រទុឌេ្រទមេសទើររលំមួយខនង កនុងភូមិដងរនុលិច ឃំុបនទ យនង ្រសុក
មងគលបូរ ី េខត្តបនទ យមនជ័យ។ េនះគឺជផទះរបស់េ ក ំង ប៊នុេធឿន។ ្រស្តីកូនខចី ែដលកំពុងេធ្វើ្រតីយ៉ងញប់ៃដ 

ែកបរជំេរៀងផទះ ជ្របពនធរបស់ បុ៊នេធឿន។ បុ៊នេធឿន និង្របពនធ មនកូន្រសី ៣ នក់។ ្រគួ រេនះ មនដីែ្រស្រតឹមែត មួយៃរ ៉ (១៦០០
ែម៉្រតកេរ)។ េ្រកពីេធ្វើែ្រស ករេន ទ្រតី ជ្របភពចំណូលយ៉ងសំខន់ស្រមប់្រគួ រ។ អនកជិតខងបន្របសិទធនម បុ៊នេធឿន ថ
ជ េស្តច្រត ីឬឆមប្រតី (អនកពូែករក្រតី)។ 

 

េបើេទះបីជមនជីវភពលំបកក៏េ យ បុ៉ែន្ត បុ៊នេធឿន បនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករងរសងគមេនមូល ្ឋ នដូចជ ករចូលរមួ
េលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់អនកភូមិអំពីសិទធិ និង្របជធិបេតយយេនមូល ្ឋ ន ចូលរមួ្របជំុពិភក ជមួយេមភូមិ និង្រកុម្របឹក ឃំុ 
ចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ េនមូល ្ឋ នេដើមបីទមទរឱយមនករផ្តល់េស េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ្របកបេ យគុណភព ្របសិទធភព
និងឆប់រហ័សដល់្របជពលរដ្ឋ។ េលើសពីេនះ បុ៊នេធឿន ក៏បនចូលរមួ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តករងររបស់្រកុម 
្របឹក ឃំុ។ 

 

េ យេមើលេឃើញពីករេប្តជញ ចិត្ត ករខំ្របឹងែ្របង និងករលះបង់របស់ បុ៊នេធឿន េនឆន ំ២០០៧ ្របជពលរដ្ឋកនុងភូមិ បនេលើកៃដ
គំ្រទគត់ឱយេធ្វើជ្របធន្រកុមតំ ង្រគួ រ្រកី្រក្របចំភូមិ េដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណអនក្រកី្រកពិត្របកដ េដើមបីេធ្វើប័ណ្ណស្រមប់ពយ
បលជមងឺេនមនទីរេពទយបែង្អក និងមណ្ឌ លសុខភពេ យមិនបច់បង់្របក់ និងេដើមបទីទួលបនជំនួយេផ ងៗ។  

 

ឆន ំ២០០៨ បុ៊នេធឿន ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជ អនកសម័្រគចិត្តឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ នរបស់ខុមែ្រហ្វល្របចំឃំុបនទ យនង កនុងេពលែដលឃំុ
េនះបន េរៀបចំេវទិក ធរណៈរ ង្រកុម្របឹក ឃំុ និង្របជពលរដ្ឋ។ ជអនកឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ ន បុ៊ន េធឿន បនចូលរមួសកមមភព
សងគមជេ្រចើនដូចជ ករចូលរមួ្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ករផ្តួចេផ្តើមគំនិត ក៏ដូចជេលើកេឡើង និងទមទរពីត្រមូវករជ ទិភពរបស់
អនកភូមិ។ ជមួយករផ្តួចេផ្តើមគំនិត េ យសហករជមួយេមភូមិ បុ៊ន េធឿន បនៃរអងគ ស្របក់អនកភូមិបនចំនួន ៩០.០០០០ (េកសិប
មឺុនេរៀល) េដើមបទិីញ្រគួស ចក់បំេពញ្រប យលូ ែដល្រតូវទឹកជំនន់បំផ្ល ញកលពីឆន ំ២០០៩ េដើមបីស្រមួលដល់ករេធ្វើដំេណើ ររបស់
អនកភូមិ។  កលពីេដើមឆន ំ២០១០ បុ៊ន េធឿន បនចូលរមួយ៉ងសកមមជមួយ ជញ ធរ េដើមបីេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីកនុងករ ស់ដីេដើមបីេធ្វើ
ប័ណ្ណកមមសិទធិកន់កប់ដី។ ជេរឿយៗ បុ៊ន េធឿន បនចូលរមួជមួយេមភូមិកនុងករស្រមបស្រមួលករណីអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ េបើេទះ
បីជៃថង ឬយប់ក៏េ យ។ ចំេពះបទេលមើសេន ទវញិ បុ៊ន េធឿន ធ្ល ប់បនផ្តល់ព័ត៌មនដល់ ជញ ធរឃំុ ជពិេសសខងបូ៉លីសបុ៉សិ៍្ត 
េហើយកនុងឆន ំ២០១០ េ កធ្ល ប់បនចុះប្រងក បបទេលមើសឆក់្រតីេពលយប់ជមួយបូ៉លីស ជលទធផល្រកុមអនកលួចឆក់្រតីបនរត់េគច
ខ្លួនអស់។ បុ៊ន េធឿន ក៏ជតំ ងអនកភូមិែដលបនផ្តិត ន មេមៃដទមទរឱយមនករេបើកទទឹងផ្លូវចំនួន ៤ ែម៉្រត មបេ ្ត យភូមិ
ែដលអនកខងេដើមភូមិបនព័ទធរបងយក េដើមបីងយ្រសួលកនុងករេធ្វើច ចរ។ េនែខកកក  ឆន ំ២០១០ បុ៊ន េធឿន និង្របជពលរដ្ឋកនុងភូមិ
បនចូលរមួ្របជំុជមួយេមភូមិ និង្រកុម្របឹក ឃំុេដើមបីពិភក  និងេ ះ្រ យត្រមូវករ ទិភពរបស់អនកភូមិ។ ផ្លូវថនល់់កនុងភូមិ និង
្រប យទឹក គឺជ ទិភពរបស់អនកភូមិដងរនុលិច េហើយគត់ជតួអងគយ៉ងសំខន់កនុងករទមទរឱយ្រកុម្របឹក ឃំុ ក់បញចូ លត្រមូវ
ករ ទិភពេនះ េទកនុងគេ្រមងែផនករអភិវឌ របស់ឃំុស្រមប់ឆន ំ ២០១០។ ជលទធផល្រកុម្របឹក ឃំុ បនអនុម័ត និងសេ្រមចេធ្វើផ្លូវ
ថនល់ មបេ ្ត យភូមិ ពួកេគេនរដូវ្របំងខងមុខេនះ។ ថមីៗេនះ បុ៊ន េធឿន បនេដើរ្របប់អនកភូមិរបស់ខ្លួនឱយេទពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និង
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត្របចំឆន ំេនវត្តដងរនុ ែដលកនុងេនះអនកេទើបេពញ យុ ១៨ ឆន ំ ្របែហលជង ៣០ នក់ បនចុះេឈម ះ។ 

អនកឃ្ល េំមើលមូល ្ឋ ន គឺជប ្ត ញរបស់ខុមែ្រហ្វលេនថន ក់មូល ្ឋ នែដលបនចូលរមួសម័្រគចិត្តកនុងករងរសេងកតឃ្ល ំេមើល
្រកុម្របឹក មូល ្ឋ ន។ ពួកេគ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបីចូលរមួបេងកើតករទំនក់ទំនង ឬេវទិកពិភក រ ង្របជពលរដ្ឋជមួយ
្រកុម្របឹក ឃំុ ផ្តួចេផ្តើមគំនិត ជួយេធ្វើអន្ត គមន៍ េធ្វើរបយករណ៍ ជអនកទំនក់ទំនង នំព័ត៌មនរ ង្របជពលរដ្ឋ និង្រកុម
្របឹក ឃំុ  និងកិចចករេផ ងេទៀតែដលបំេរ ើឲយផល្របេយជន៍្របជពលរដ្ឋេនកនុងឃំុរបស់ខ្លួន។  



  

១៦ 

អនក្រសី បុ៊ត ធីម ជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុបនទ យនង និយយថ បុ៊ន េធឿន ជ
មនុស សុភព ប មនទំនក់ទំនងល្អជមួយអនកភូមិ និង ជញ ធរភូមិ/ឃំុ។ គត់ជ
មនុស ែដលមនករពយយម ទទួលខុស្រតូវករងរ និង ំងចិត្តខពស់ េបើេទះជជីវ
ភពខ្វះខតបន្តិចក្តី។ គត់ជមនុស ែដលអនកភូមិ ចពឹងពក់បន ជែភនកជ្រចមុះ
របស់ភូមិ/ឃំុ។ អនក្រសីបន្តថ ករចូលរមួរបស់ បុ៊នេធឿន ពិតជមន រៈសំខន់

ស់ដូចជ ករចូលរមួេលើកកំពស់ករយល់ដឹងរបស់អនកភូមិ ករចូលរមួ្របជំុជ
មួយេមភូមិ/្រកុម្របឹក ឃំុេដើមបីែចករែំលកព័ត៌មន ផ្តល់េយបល់ និងផ ព្វផ យពី
ែផនករននរបស់ឃំុ។ល។ បុ៉ែន្ត អនក្រសី បុ៊ត ធីម ក៏បនផ្តល់េយបល់ែដរថ ខុម
ែ្រហ្វល គួរគិតគូរេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងបែនថម និងមេធយបយេធ្វើដំេណើ រ។ 

 

េ យ រក ្ត ជីវភព និងផទះេនឆង យពី ឃំុ បុ៊ន េធឿន ក្រមបនចូលរមួ
្របជំុេន ឃំុ ស់ [លុះ្រ ែតមនសំបុ្រតអេញច ើញឱយចូលរមួ] បុ៉ែន្តគត់បន
ចូលរមួភគេ្រចើនេន មភូមិ។  

 

មិនខុសពីអនក្រសី បុ៊ត ធីម េ ក ែថ ផុន េមភូមិដងរនុលិច បនបញជ ក់ថ «បុ៊ន
េធឿនបនជួយករងរខញុំេ្រចើន ជួយអប់រអំនកភូមិខញុំឱយយល់ពីសិទធិ និងករចូលរមួជ
មួយភូមិ/ឃំុ និង យតៃម្ល ម នពីករអនុវត្តករងររបស់ឃំុ»។ េ កេមភូមិ 
និយយេទៀតថ «បុ៊ន េធឿន មិនេចះផឹក្រ េទ េពលខញុំ្រតូវករេគជួយ គឺេគែតងែត
ជួយជនិចចមិនថយប់ ឬៃថងេទ។ ខញុំែតងែតពឹងេ យេគេទ្របជំុជំនួស េនេពលែដល
ខញុំរវល់ករងរផទ ល់ខ្លួនខ្ល ំង។» បុ៉ែន្តេ ក េមភូមិរបូេនះ បនបន្តថ េនថន ក់ភូមិ បុ៊ន 
េធឿន បនចូលរមួសកមមភពជកម្ល ំងពលកមម ដូចជករជួលជុលផ្លូវ ក់លូ និងករ
ចូលរមួជគំនិតេយបល់ និងស្រមបស្រមួលកិចចករខ្លះដូចជ ករចុះេឈម ះអនកេបះ
េឆន ត ករផ ព្វផ យឯក រននរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល។ល។  

 

ចំេពះ បុ៊ន េធឿន ករសម័្រគចិត្តជអនកឃ្ល ំេមើល គឺ្រគន់ែតចង់ជួយេ យភូមិ ឃំុ
មនកររកីចំេរ ើន បនផ្លូវេដើរ្រសួល គ ល់មនុស ឱយបនេ្រចើន។ មយ៉ងេទៀតករងរ
ដូចេនះ គត់ធ្ល ប់បនចូលរមួជេរឿយៗកន្លងមក។ បុ៊ន េធឿន បញជ ក់ថ ក ្ត ជីវភព 
និងទីលំេនឆង យពី ឃំុ ជភព្របឈមមួយកនុងករបំេពញករងររបស់ខ្លួន។ 
តួនទីមិនែមនជ ជញ ធរភូមិ/ឃំុ ក៏ពិបកកនុងករចលន្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកិចច
ករសងគមដូចជ ៃរអ៉ងគ ស្របក់ជួលជុលផ្លូវជេដើម បុ៊ន េធឿន និយយថ ្របសិនមិន
មនេមភូមិេដើរជមួយេ កេទ ក៏្របជជនមិនទុកចិត្តេ កេឡើយ៕  

អតថបទ ៖ ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញ និងេវទិក ធរណៈ ខុមែ្រហ្វល) 

អនកឃ្ល ំេមលីមលូ ្ឋ នេឆនីមទំងបី របស ់ខមុែ្រហ្វល ្របចំឆន ំ ២០១០ 
(របូពី ្ត  ំ៖ េ ក អ៊កុ សតូ េ ក ងំ ប៊នុេធឿន  េ ក េប ៉សផុល ) 

នរេសៀលៃថងទី ០៨ មក  ២០១១ េន ន ក់ករ
ខុមែ្រហ្វលមន ពិធី្របគល់រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តជូន
អនកឃ្ល េំមើលមូល ្ឋ ន របស់ខ្លួន ែដលបនជប់ចំ

ត់ថន ក់ជអនកឃ្ល ំេមើលេឆនើម កនុងចំេ មអនក
ឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ ន ទំង ២៤ ជធនី េខត្ត។ 
 

កនុងចំេ មអនក ក់ពកយជអនកឃ្ល ំេមើលមូល
្ឋ នេឆនើម ្របចំឆន ំ ២០១០ ទំង ២៩ របូ (មកពី 

១៣ េខត្ត) មន្រតឹមែតេបកខជន ៥ របូ បុ៉េ ្ណ ះ 
ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស។ ចំ ត់ថន ក់េឆនើម ពី
េលខ ១ ដល់ េលខ៣ និងរង្វ ន់លួងចិត្ត ២ រង្វ ន់ 
បនពីកិចច យតៃម្លរបស់្រកុមករងរខុមែ្រហ្វល 
មួយ ែដលបនចុះេធ្វើករងរ េធ្វើកិចចសមភ សន៍ 
ផទ ល់ ជមួយសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ  និង្របជ
ពលរដ្ឋេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់អនកែដលបន ក់
ពកយ្របែជងជអនកឃ្ល ំេមើលេឆនើម។   

»»» េលខមួយ (កង់មួយ + $ 90)  
េ ក ងំ ប៊នុេធឿន ជអនកឃ្ល េំមើលមូល ្ឋ ន 
មកពី ឃំុបនទ យនង ្រសុកមងគលបូរ ីេខត្តបនទ យ
មនជ័យ មន ន ៃដអន្ត គមន៍េលើបញ្ហ ទំនស់
ផ្លូវនិងប័ណ្ណអនក្រកី្រកែដលេកើតមនកនុងឃំុ េដើមបី
ឲយ្រកុម្របឹក ឃំុជួយេ ះ្រ យ។  

»»េលខពីរ (កងម់ួយ + $ 60)  
េ ក អ៊កុ សតូ ជអនកឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ ន មកពី 
ឃំុបរយ៉ខ ្រសុកៃប៉លិន េខត្តៃប៉លិន មន ន  
ៃដេលើករអប់រ្ំរបជពលរដ្ឋចូលរមួេធ្វើែផនករ
អភិវឌ ន៍ឃំុ។ 

»េលខបី (កង់មយួ + $ 40)  
េ ក េប ៉សផុល ជអនកឃ្ល េំមើលមូល ្ឋ ន មក
ពីឃំុគគីរេ ម ្រសុក ្វ យទប េខត្ត ្វ យេរៀង 
មន ន ៃដចូលរមួកនុងករ ក់បំពង់លូរេំ ះទឹក
ពីផ្លូវលិចទឹក។  

...រង្វ ន់លងួចិត្ត (ថវកិ ២០ ដុ ្ល )... 
...េ ក្រសី ងំ ពទុធ ិជអនកឃ្ល េំមើលមូល ្ឋ ន 
មកពីឃំុកំពង់គរ ្រសុកែ្រពក្របសព្វ េខត្ត្រកេចះ 
មន ន ៃដេគៀងគរ្របជពលរដ្ឋឲយចូលរមួ្របជំុ
េលើកសំេណើ  ក់ជូន្រកុម្របឹក ឃំុឲយបនដឹង 
និងេ ះ្រ យ។  
...េ ក ខ្លឹម េមើល ជអនកឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ ន 
មកពីឃំុសុខដុម ្រសុកែសនមេនរមយ េខត្ត
មណ្ឌ លគិរ ី មន ន ៃដចូលរមួេលើកសំេណើ  េទ
្របធនភូមិ េដើមបី្របជំុ្រកុមបឹក ឃំុ ពីបញ្ហ ដីកប់
េខម ចជនជតិេនមូល ្ឋ ន។  

 

កមមវធីិេនះ មនករអេញជ ើញចូលរមួពីេ ក គល ់
បញញ  នយក្របតិបត្តិ គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ 
គណៈកមមករ យតៃម្ល េលខខុមែ្រហ្វល ទំង 
២៤ ជធនី/េខត្ត និងបុគគលិក ន ក់ករក ្ត ល
យ៉ងេ្រចើនកុះករ៕ 



១៧ 

អនុ សន៍េគលនេយបយេនះ ្រតូវបន្របមូលេចញពីករពិេ្រគះេយបល់ េវទិក ធរណៈ ស្តីពីករេបះេឆន ត និង្របជធិបេតយយ 
(េនេខត្តៃ្រពែវង បនទ យមនជ័យ មណ្ឌ លគីរ ី នងិេសៀម ប) សិកខ បង្ហ ញនូវលទធផល និងែកស្រមួលេ យគណកមម ធិករេដមីបកីរ
េបះេឆន ត េ យេសរ ីនិងយុត្តធ៌ិម េនកមពុជ(ខុមែ្រហ្វល)។ 

១. បញជ េីឈម ះេបះេឆន ត និងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

ក. ករណីផ្ល សប់្តរូ  ៖  បេងកើត្របពន័ធ មញញមយួស្រមបក់រចុះ 
េឈម ះអនកេបះេឆន ត និងអត្តសញញ ណបណ័្ណ អចិៃ្រន្តយស៍្រមបអ់នក 
េបះេឆន ត កតអត្តសញញ ណបណ័្ណ ។ 

១.១. រដ្ឋសភ និងរ ្ឋ ភិបលគួរពិនិតយ និងេធ្វើវិេ ធនកមមចបប់េបះ 
េឆន ត និងចបបព់ក់ព័នធេផ ងៗេទៀតេដើមប ី៖ 
េធ្វី្របតភូិកមមអំ ចេ យដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ នកនុងករចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត។ 
ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត គួរែតមនរយៈេពលជអចៃិ្រន្តយ ៍ (អនក
្រគប់ យុ ឬផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ចមកចុះេឈម ះេបះេឆន ត្រគប់េម៉ង
េធ្វីករ)។ 
ករេចញអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ឬប័ណ្ណេបះេឆន ត្រតូវបនេ្របី
្របស់រយៈេពលអស់មួយជីវតិ។ 

ខ. ករណីែកលអំរ ៖  ែកលំអ្របពន័ធ ឬនតីវិធិបីចចុបបននេដើមបបីេងកើន 
តម្ល ភព និង្របសិទធិភពៃនករេរៀបចំករចុះេឈម ះេបះេឆន ត បញជ ី 
េឈម ះអនកេបះេឆន ត និងករេចញឯក រអត្តសញញ ណ។  

១.២. គ.ជ.ប គួរពនិិតយ និងេធ្វើករែកលអំ 
េបីេទះបីករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េធ្វ្ីរបតភូិកមមេទេ យ្រកុម
្របឹក ឃុសំងក ត់ និងេសម នក៍េ យ ក៍ គ.ជ.ប េនែតជ ថ ប័នែត
មួយគត់ ទទួលខុស្រតូវកនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករធន
គុណភពបញជ ីេឈម ះ។ 
ែកលំអនតីវិធិៃីនករេចញទរំង់១០១៨ ្របកបេ យសមធម៌ពុមំន
លំេអៀង (មនករ ក់រូបថតេ យបនចបស់ ស់ េលខេរៀង 
េពលេវ ) ។ 
េធ្វីេ យមនសុ្រកិតភព េហយី្រតូវព្រងឹងករ្រគប់្រគងបែនថម
េទេលីករ េចញទ្រមង់១០១៨ េ យបិទករេធ្វីទ្រមង់េនះមុនៃថង
េបះេឆន ត មួយៃថង្រតឹមេម៉ង៥ ង ច។ 
សមតថភពម្រន្តី គ.ជ.ប ្រគប់លំ ប់ថន ក់គួរ្រតវូបនព្រងឹងជ
្របច ំបេងកនីសមតថភពអនកបញចូលទនិនន័យបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត
ដល់ម្រន្ត ីគ.ជ.ប។ 
បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តគួរ្រតូវបនផ ព្វផ យ ម្របពនធ័អុនីធឺ
ែណត (Internet)។ 
ករផ្តល់ព័ត៌មនជ ទិភពដល់ មីខ្លួនអនកេបះេឆន ត ែដល
មនករប្តូរករយិល័យ ឬករប្តូរេឈម ះទី ងំបនដឹងជមុន និង 

ផ្តល់ព័ត៌មនអពំីទកីែន្លង ករយិល័យេបះេឆន តេ យបនចបស់
ស់។ 

ប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន តគួររក ជ្របច(ំែចកជូនដល់្របជ
ពលរដ្ឋ្រគប់គន ) កនុងករណីេបប័ីណ្ណព័ត៌មនេនះ្រតូវបនលុបេចល 
បញជ ីេឈម ះ អនកេបះេឆន ត្រតូវែតបទិេន មភូមិនមួីយៗ។ 
១.៣. អងគករសងគមសុីវិល និងគណបក នេយបយ្រតូវចូលរមួ៖ 

សេងកតករណ៍ ឬេធ្វីសវនកមមេ យបនេទៀងទត់ មេពល    
េវ ។ 
អប់រ ំនិងផ្តល់ព័ត៌មនដល់អនកមនសិទធិេបះេឆន ត។ 
១.៤. ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអនកអនុវត្តនច៍បប់  

ករេធ្វ ី នងិករេចញទ្រមង់ ១០១៨ ្រតវូទទួលបនទុកេ យេមឃុ ំ
េចសងក ត់ និង្រតវូមនអនកសេងកតករណ៍ និងសមជិក្រកុម្របកឹ  
គណបក នេយបយេផ ងៗ។ 
េមឃុេំចសងក ត់ជអនកទទួលខុស្រតូវ និង្រតវូរតឹបន្តឹងករេចញ 
និងករេ្រប្ីរបស់ទ្រមង់១០១៨ (មនរូបថត នងិេលខ្រតឹម្រតវូ) 
និងព្រងងឹករអនុវត្តន៍ចបប់។ 
យកេឈម ះែដល្រតវូលុបេចញពបីញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត យក
េទបញចូ លកនងុទរំង់១០២៥ េដមីបឲីយ្រកមុ្របកឹ ឃុ ំសងក ត់េធ្វកីរសំេរច
លុបេឈម ះ។ 
យកបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តបទិ្របកស េ យ្រតួតពនិិតយឲយ
បន្រតមឹ្រតូវេទ មភូមនិីមួយៗ មរយៈេមភូមិ។ 
េមភូមិ េមបុ៉ស្តិ៍សហករគន  រកឲយេឃញីអនកែដល ្ល ប់ នងិអនក
ែដលេធ្វចីំ ក្រសុក ្រពមទងំភជ ប់មកជមួយនូវ ក ផីង នងិឯក
រភស្តុ ងេផ ងៗ។ 

សូមកុំឲយេមឃុ ំ េមភូម ិ េម្រកមុ ម្រន្តនីគរបល្រសង់េឈម ះអនក
េបះេឆន តកនុងៃថងេបះេឆន ត។ 
 

២. គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) 
ក. ករណីផ្ល ស់ប្តូរ ៖ េរៀបចំរចនសមព័នធៃនគណកមម ធិករ 
ជតិេរៀបចំករេបះេឆន តេឡើងវញិ េដើមបេី យេទជ ថ បន័េនកនុង 
ចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញ  និងធននូវឯក ជយភពជមយួនឹងជំេនឿទុកចិត្តពី 
អនកពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត។ 



១៨ 

២.១. រដ្ឋសភ និងរ ្ឋ ភិបលគួរពិនិតយ និងេធ្វើវិេ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ  
និងចបប់ពក់ព័នធេផ ងៗ(ែកែ្រប្របព័នធបចចុបបនន)៖ 
រដ្ឋសភ គួរវេិ ធនកមមម្រ ខ្លះេនកនុងចបប់រដ្ឋធមមនុញញ េដមីបែីចង
បេងកតី ថ ប័ន គ.ជ.ប ជ ថ ប័នេកតីេឡងី េ យចបប់រដ្ឋធមមនុញញ។ 
 ថ ប័ន គ.ជ.ប ្រតូវមនថវកិស្វយត័។ 
កនងុករណីពបិករកអនកអពយ្រកតិយ (ឬេដមីបធីនតម្ល ភព នងិករេជឿ
ជក់) សមសភព គ.ជ.ប គួរមនសមជិកេចញមកពគីណបក
នេយបយ ែដលមន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ េហយីសមសភព
េនះមនដូចគន េន្រគប់លំ ប់ថន ក់ ជធនី េខត្ត នងិឃុ ំសងក ត់។ 
ស្រមប់រយៈេពលែវង អពយ្រកតិយ សមសភព គ.ជ.ប ្រតូវែត
េ្រជីសេរសីេ យេបីកចំហ េបកខជនអពយ្រកិតយ (មិនែមនសមជិក
គណបក  នេយបយ) ្រតវូេ យមនករគ្ំរទជឯកចឆ័នពីគណ
បក នេយបយកនុងរដ្ឋសភ។ 
ខ.  ករណីែកលអំ ៖  ែកលំអរចនសមព័ន័ធរបស់គណៈកមម ធកិរ 
ជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបកី ងទំនុកចិត្តរបស់គណបក  
នេយបយ មកេលើករងររបស់គណកមម ធិករជតិេរៀបចំករ 
េបះេឆន ត។  

២.២. គ.ជ.ប គួរពនិិតយ និងេធ្វើករែកលអំ 
គ.ជ.ប ្រតវូខតិខរំកទី ន ក់ករឯក ជយ ច់េ យែឡកព្ីរកសួង
ម ៃផទ។ 
ករេ្រជីសេរសីសមសភពគណៈកមមករ ជធន ី េខត្តេរៀបចំករ
េបះេឆន ត(PEC) គណៈកមមករឃុសំងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត 
(CEC) និងម្រន្តកីរយិល័យេបះេឆន ត ្រតវូេធ្វេីទ មលកខណៈ
វនិិចឆ័យែដលបចចុបបនន គ.ជ.ប បនកំណត់ និងធនថ មន
សមសភពចំរុះព ី គណបក នេយបយែដលមន សនៈេនកនុង
សភ ។ 
បេងកតីអងគភពេសីុបអេងកតចល័តមួយ(គណៈកមមករេសីុបអេងកត 
ជ បនទុករបស់ គ.ជ.ប) េហយីឲយមនមួយ្រកុមកនុងមួយេខត្ត។ 
្របក់ឧបតថមភដល់ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត គួរែតព ី ២០ េទ
៤០ មុនឺ េរៀល។ 
 

៣. ្របព័នធេបះេឆន ត 
ក. ករណីផ្ល សប់្តូរ ៖  បេងកើតនូវ្របពន័ធេបះេឆន តចំរះុមយួ 

 ៣.១. រដ្ឋសភ នងិរ ្ឋ ភិបលគួរពិនិតយ និងេធ្វើវិេ ធនកមមចបប់េបះ
េឆន ត និងចបបព់ក់ព័នធេផ ងៗេទៀត៖ 

្របព័នធេបះេឆន តថន ក់េ្រកមជតិ (ឃុ/ំសងក ត់ េខត្ត/្រកុង ្រសុក/
ខណ្ឌ ) ្រតវូែថមេបកខជនែដល្រតូវេ្របី្របស់្របព័នធ េបះេឆន តចរំុះ
ែដលសេម្លង េឆន តេបះេ យេ យផទ ល់េទកន់េបកខជន នងិគណ
បក នេយបយ ។ 
្របពនធ័េបះេឆន តថន ក់ជតិ(េបះេឆន តេ្រជីស ងំសមជិកសភ) 
្រតូវេ្របី្របព័នធសមម្រតែតេ្របីរបូមន្តែបងែចក សន: មសម័យ
អុ៊ន ក់ ( ជញ ធរបេ ្ត ះ សននៃនអងគករសហ្របជជត្ិរបចំ

េនកមពុជ េ កត ់អ៊នុ ក ់(UNTAC)។ 

មនចំនួនកូ ្រស្ត ី ៥០% េនកនុងបញជ ីេឈម ះជេបកខជនឈរ
េឈម ះេបះេឆន តរបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ េហយី ក់
កនុងបញជ ីេលខេរៀងឆ្ល ស់គន ប់ពីខងេលី។ 

ស្រមប់ពីរ ឬបី ណត្តិេទមុខេទៀត ្របេទសកមពុជគួរែត
ពិចរ អំពី្របព័នធេបះេឆន តចរំុះ េ យេ យមនបញជ ីេឈម ះ
េបកខជនឯក ជយ និងបញជ ីេឈម ះេបកខជនគណបក កនុងករឈរ
េឈម ះេបះេឆន ត។ 

 ណត្តិរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ្រតវូែតកំណត់កនុងរយៈេពលយ៉ង
យូរបំផុតពីរ ណតិ្តកនុងមួយជវីតិ ។ 

៣.២. គណបក នេយបយគួរគ្ំរទេ យ៖ 

មនចំនួនកូ ្រស្ត ី ៥០% េនកនុងបញជ ីេឈម ះជេបកខជនឈរ
េឈម ះេបះេឆន តរបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ។ េហយី ក់
កនុងបញជ ីេលខេរៀងឆ្ល ស់គន ប់ពីខងេលី។ 

 ណត្តិរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ្រតវូែតកំណត់កនុងរយះេពលយ៉ង
យូរបំផុតពីរ ណតិ្តកនុងមួយជវីតិ ចែចងេនកនុងលកខន្តិកៈរបស់
គណបក អំពេីបកខភពស្រមប់តំែណងនយករដ្ឋម្រន្តីបនែតចនួំន
ពីរ ណត្តិ ។ 

 
៤. ្របព័នធផ ព្វផ យ 

ក. ករណីផ្ល សប់្តូរ ៖  បេងកើត្របពន័ធផ ព្វផ យេបើកទូ យ នងិ 
យុត្តធិម៌ស្រមបដ់ំេណើ រករនេយបយ។ 
៤.១. រដ្ឋសភ និងរ ្ឋ ភិបល្រតូវេធ្វើចបប់ែដលទក់ទងនឹងវិទយុ និង 
ទូរទស ន៍ ឬេធ្វើចបប់ែដលពក់ព័នធេផ ងៗ 

គួរែតបេងកតី្រកមុ្របឹក ៃនករចក់ផ យ ែដលមនសមជិកជ
សងគមសីុវលិ និងមកព្ីរគប់គណបក ែដលជប់េឆន តេនកនុងរដ្ឋ
សភជតិ។ 

ជួយស្រមួលដល់ករផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណ និងបេងកតីបុ៉សិ៍្តទូរទស ន៍ 
វទិយុ ដល់ ធរណជនែដលមនលទធភព។ 

ខ. ករណីែកលំអ ៖  បេងកើត្របពន័ធផ ព្វផ យេបើកទូ យ និង
យុត្តធិម៌ស្រមបដ់ំេណើ រករនេយបយ 
៤.២. គ.ជ.ប ខិតខចំូលរួមែកលំអ៖ 

ជំរុញេ យវទិយុ ទូរទស ន៍ ពិេសសវទិយុ នងិទូរទស ន៍ឯកជន ្រតូវ
េបីកចំហនងិផ្តល់លទធភពេសមីៗគន ដល់គណបក នេយបយនន 
េដីមបែីថ្លងេទកន់អនកេបះេឆន ត ្រពមទងំធនថ ្របព័នធផ ព្វ
ផ យឯកជនមិនេលមីសចបប់ស្តីពី ករេបះេឆន ត។ 

្រតូវែតកំណត់ នងិែបងែចកេម៉ងផ ព្វផ យេ យបនេសមីៗគន  
្រគប់ករេឃសនរបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ កនុងកំឡុង
េពល្របតិទនិៃនករេបះេឆន តរបស់ គ.ជ.ប។ 

សំុេ យមនករពិន័យ ឬ ក់េទសដល់េបកខជន ឬគណបក
នេយបយ ែដលមិនបនេគរព្រកមសីលធ៌ម  និងចបប់ស្តីពី 
ករេបះេឆន ត។ (េនមនត...) 



១៩ 

សេងខប្រពឹ ្តករណសំ៌ខន់ៗ ទកទ់ងសភ និងតំ ង ្រស្ត 
ទបបវិ ទកនងុករផ្តលអ់ភ័យឯកសទិធិ 

េនេដើមឆន ២ំ០១១េនះ មន្រពឹត្តកិរណ៍សំខនចំ់នួន ២ ែដល
បនេកើតេឡើង និង ចមនឥទធិពលអវជិជមនដល់ករបំេពញតួនទី
របស់អនកតំ ង ្រស្តគឺ ករបតប់ងអ់ភយ័ឯកសិទធជង២ឆន  ំ (ជិតពក់
ក ្ត ល ណត្តិ) និងករបតប់ងស់មជកិភពសភេ យ រករ
បេញចញមតិ និងករបំេពញតួនទី។ 

អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហរួ ែដល្រតូវតុ ករកតក់្តីឲយចញ់
នយករដ្ឋម្រន្ត ី ហុ៊ន ែសន កនុងបណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍ ែដលេកើតេឡើង
េ យករបេញចញមតិ បនបំេពញេទសរបស់ខ្លួនេ យសងជមងចិឺត្តជ
ទឹក្របក្់របមណ ១៦ នេរៀល ដល់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី និងរ ្ឋ ភិ
បលកលពីចុងែខតុ  ឆន ២ំ០១០។ អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះ រពឹំងថ
នឹងបនអភយ័ឯកសិទធសិភរបស់ខ្លួនវញិែដលបនពយរួជង ១ឆន  ំ ( ងំ
ពីែខមថុិន ឆន ២ំ០០៩) បនទ បពី់ខ្លួនបនអនុវត្តេទសរចួ។ 

េនេដើមែខមក  ឆន ២ំ០១១ អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហួរ បន
ទមទរសភឲយផ្តល់អភយ័ឯកសិទធសភរបស់ខ្លួនេឡើងវញិ។ មុននឹង
មនករេឆ្លើយតបជផ្លូវករ ថន កដឹ់កនរំដ្ឋសភ ថ បន័តុ ករ និង
្រកសួងយុត្តិធមប៌នែថ្លងជ ធរណៈ ម្របពន័ធផ ព្វផ យេលើក ក់
គន ពីអនកទទួលខុស្រតូវកនុងែបបបទផ្តល់អភយ័ឯកសិទធិដល់អនកតំ ង
្រស្តេនះវញិ។ សមជិកគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភែដលជ
ថ បន័ដឹកនរំដ្ឋសភអនកតំ ង ្រស្ត ជម េយៀប ្រតូវបន្របពន័ធ

ផ ព្វផ យ្រសងស់ម្តថី រដ្ឋសភជតិ្រតូវករសំេណើ របស់េច្រកម និង
្រកសួងយុត្តិធម ៌ េទើប ចរដ្ឋសភផ្ដល់អភយ័ឯកសិទធឲិយេ ក្រសី មូរ 
សុខហួរ េហើយ មខី្លួនគតេ់ទ សួរតុ ករ។ អនកតំ ង ្រស្ត ជម 
េយៀប កប៏នែថ្លងែដរថ កន្លងមកដូចករណីអនកតំ ង ្រស្ត ហូរ ៉ ន ់
គឺរងច់លិំខិតពី្រកសួងយុត្តិធម។៌ 

េ យែឡករដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងយុត្តិធម ៌ឯកឧត្តម អងគ វង វឌ ន ្រតូវ
បន្របពន័ធផ ព្វផ យ្រសងស់ម្តថី “រដ្ឋសភ្រតូវសរេសរលិខិតមក
្រកសួងយុត្តិធម ៌េហើយ្រកសួងយុត្តិធមកំ៌ពុងរងច់លិំខិតពីរដ្ឋសភ។” 

េទះបីយ៉ង  េ ក សុក សំេអឿន ្របធនអងគករ្រកុមអនក
ចបបក់រពរសិទធកិមពុជបន្រតូវ្របពន័ធផ ព្វផ យ្រសងស់ម្តថី «្រកសួង
យុត្តិធមម៌នសិទធ ិ និងសមតថកិចចេធ្វើលិខិតជូនដំណឹងេទរដ្ឋសភអំពី
ករណីរបស់េ ក្រសីមូរ សុខហួរ»។  

េ្រកយមកេទៀត រដ្ឋសភកប៏នេធ្វើករេឆ្លើយតបជផ្លូវករបដិេសធ
សំេណើ រផ្តល់អភយ័ឯកសិទធេិ្រកមេហតុផលថ អនកតំ ង ្រស្តពំុទន់
បនទទួលនីតិសមបទេពញេលញពីតុ ករេនេឡើយែដល្រតូវករ   
រយៈេពល១ឆន  ំបនទ បពី់ករអនុវត្តេទសរចួេហើយ េនចុងឆន  ំ២០១១។ 
អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហរួ ្រតូវបនដកអភយ័ឯកសិទធកិលពីែខ 
មថុិន ឆន  ំ២០០៩ ដូចេចនះ អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះ ្រតូវបតប់ងអ់ភយ័
ឯកសិទធសិភរបស់ខ្លួនជង ២ ឆន  ំ េ យ រែតករបេញចញមតិែដល
ធនេ យរដ្ឋធមមនុញញ។ 

(អតថបទ ៖ ល ីម៉លនី / ជំនួយអេងកតខុមែ្រហ្វល)  

ករបញចប់សមជិកភព និងបុព្វសទិធិ       
អនកតំ ង ្រស្ត 

អនកតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ីបនបតប់ងស់មជិកភព និងបុព្វសិទធ ិ
បនទ បពី់ករសេ្រមចរបស់តុ ករកពូំលេនៃថងទី ១ ែខមីន ឆន ២ំ០១១ 
្របកសឲយមនេទស និងជបព់នធនគរកនុងបណ្តឹ ងែដលេធ្វីេឡងីេ យ
ជរ ្ឋ ភិបល្របឆងំអនកតំ ង ្រស្តរូបេនះ (អនកតំ ង ្រស្ត សម  
រង ុ ី បនចុះអន្ត គមនជួ៍យ្របជពលរដ្ឋែដលអះ ងថ បតប់ងដី់
េ យ រករេបះបេងគ ល្រពំែដនជមួយេវៀត ម េហយីឈនេទ
ដល់ករដកបេងគ លតំរុយ្រពំែដន) និងលិខិតរបស់្របធនរដ្ឋសភចុះៃថង
ទី១៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករបញចបស់ិទធិបុពធសិទធ ិនិងសមជិកភព
របស់អនកតំ ង ្រស្តរូបេនះ។ 

េបីគម នដំេ ះ្រ យនេយបយ ឯកឧត្តម សម រង ុ ី នឹងមិន
មនសិទធិេបះេឆន ត និងឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន តឲយបនេទ េនឆន េំបះ
េឆន ត២០១៣ខងមុខ។ ករណីេនះបននមំកនូវ ទបបវ ិ ទកនុងនីតិកល 
និងដំេណីរករ ងំពីករដកអភយ័ឯកសិទធិ កររកភស្តុ ង និងដំេណីរ
ករកតេ់សចក្តីរបស់តុ ករ។ ករេ្របី្របស់យន្តករតុ ករែដលេន
្រតូវបនេគចតទុ់កថ េនមិនទនម់នឯក ជយទងំ្រសងុ្របឆងំនឹងអនក
តំ ង ្រស្តេ យ រែតករបេញចញមតិ នឹងនឲំយតួនទី ថ បន័សភ
កនុងករឃ្ល េំមីល ជរ ្ឋ ភិបល និងភពជតំ ងកនុងករករពរ ផ្តល់
្របេយជនដ៍ល់មច ស់េឆន តកនែ់តេខ យែថមេទៀត។ 

កនុងនីតិកលទី ៤ េនះ អភយ័ឯកសទិធសភែដល្រតូវបនផ្តលឲ់យ
សមជិករដ្ឋសភេដីមបកីរពរខ្លួនកនុងករបំេពញភរកិចចរបសខ់្លួន ជ
ពិេសសករបេញចញមតិពីករគំ មគំែហងេ យផ្លូវចបបេ់នះ ្រតូវបនេគ
េមីលេឃញីថ មិនមន្របេយជនទ៍លែ់តេ ះកនុងករករពរតំ ង  
្រស្ត។ េនះកេ៏ យ រែតមនភពងយ្រសួលខ្ល ងំេពកកនុងករដក
អភយ័ឯកសិទធសិភពីអនកតំ ង ្រស្ត។ 

ចបពី់េដីមនីតិកលទី ៤ រដ្ឋសភបនេធ្វីករដកអភយ័ឯកសទិធិ
សភពីអនកតំ ង ្រស្តចំនួន ៤ េលីក មករេសនសុីំរបស់តុ ករ
ចំនួន ៤ ដង ឬមននយ័ថ ឲយែតមនករេសនសុីំដកអភយ័ឯកសិទធិពី
តុ ករ គឺរដ្ឋសភបនយល់្រពមទងំអស។់ 

      ទិននន័យករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត្រតូវបន
្របមូលមកពី ៖ ករយិល័យតំ ង ្រស្តេន មមណ្ឌ ល
នីមយួៗ ខគណបក ជប់េឆន តនីមយួៗេន មេខត្ត    
េគហទំព័រ(websites)របស់គណបក  ្របព័នធផ ព្វផ យ 
និងរបយករណ៌របស់អនកតំ ង ្រស្ត។ អនកតំ ង ្រស្ត
ចផ្តល់ព័ត៌មនពីករចុះមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន មអស័យ
្ឋ ន ៖ ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ ទឹកល្អក១់ ទលួេគក 

ភនេំពញ (្របអបសំ់ប្ុរតេលខ ១១៤៥)  
ទូរស័ពទ ៖ ០១២ ៩៤២ ០១៩ / ០២៣ ៨៨៤ ១៥០  
ទូរ រ ៖០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 



២០ 

េទវ អេងកតសខុទុកខ ្រស្ត 
   េដើមបីចង់ដឹងពី ថ នភពជីវភព
្រស្ត េទវ ឆន ំថមីបនចុះដល់មូល
្ឋ នេដើមបីេធ្វើអេងកត កសួរ្របជ
្រស្តមួយចំនួន។ េទវ បន

េ្រជើសេរ ើសចំណុចេគលេ សមភ សន៍ចល័តៃចដនយប៉ះ
េលើផទះអនកតំ ង ្រស្ត។ 
»េទវ  ៖ មេមើលពីធនធន្រទពយសមបត្តិរបស់េ ក 
ដូចជ ្រគន់េបើ េតើេ កមនមុខនទីជអ្វីែដរ ? 
»អនកតំ ង ្រស្ត ៖ ខញុំជតំ ង ្រស្ត ឬ ចនិយយ
មយ៉ងេទៀតថ អនកមេ្របើ ្រស្ត។ 
»េទវ  ៖ េយើងនឹកថ ្រស្ត្រសុកេនះ្រកី្រក ែតេទវ
េអើយេមើលចុះ ្រគន់ែតអនកបេ្រមើេ ះ មនផទះធំេដើរ
េឡើងហត់ េហើយមន នទំេនើបេស៊រថីមីបំផុតបីេ្រគ ង 
ចុះទ្រមំ មច ស់េគ [ ្រស្ត] វញិ មិនដឹងជ សេមបើមយ៉ង

េទ ? អនកបេ្រមើេទវ សំុខម ស់ .... 

ពហុបក  
្រតឡប់មកពីេបះេឆន តវញិ... 
យយ ៖ យ៉ងេម៉ចេហើយ  េទ
េបះេឆន ត ? 

 ៖ ្ត យ ស់ ! 
យយ ៖ ្ត យអី  ? 

 ៖ ហឺុ ! ្ត យ ស់ ខញុំគូស
បនែត ៨ គណបក  សល់ ២ េទៀត ្រសវងឹែភនកេពក... 
យយ ៖ ថេម៉ច  !? េគឱយេបះេឆន តេ្រជើសយកគណ
បក ែតមួយេទ !  

 ៖ ្អ ក ! ខញុំឭេគថ ករេបះេឆន តជសកល ្របជធិ
បេតយយ េសរពីហុបក ... ែ្រកង  ពហុបក  ហនឹង គឺ
បក េ្រចើនេនះអី !? 
យយ ៖ ្រតូវេហើយ  គណបក មនេ្រចើន ែតេយើង 

ចេបះេឆន តឱយែតគណបក មួយ ែដលេយើង
េពញចិត្តបុ៉េ ្ណ ះ...េបើេយើងគូសេលើសពីមួយគណបក  
សន្លឹកេឆន តរបស់េយើងនឹង្រតូវអ រឥតករេហើយ ! 

 ៖ អុញ អីចឹងេទចុះ !!! 

សូមចលូរួមែចករែំលកេរឿងកំែប្លងខ្លី និងរូបភពែប្លកៗ
កនុង្រពតឹ្តិប្រត អនកឃ្ល េំមើល ស្រមបេ់លខបន្តបនទ ប់... 



េ កេមធវី 

២១ 



គណៈកមមករ្រពឹត្តិប្រត 
 

១» េ ក គល ់បញញ   ទី្របឹក ផ្តល់េយបល់ 
២» េ ក ចនទ ័ រទិធ ្របធនពត័ម៌ន និងករផ យ 
៣» េ ក ្រស ីសភុ្រក្ត ័ អនកនិពនធ និងរចនទំពរ័ 

៤» េ ក ជិន សខុមុ េលខករផ យ 
 
សយ ្ឋ ន៖ ផទះេលខ១៣៩ ផ្លូវ.១២១ សងក តទឹ់កល្អក១់ 

ខណ្ឌ ទលួេគក ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ទូរសពទ ័      ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ 
ទូរ រ      ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 

អុីែមល៉        ៖ comfrel@online.com.kh 
េគហទំពរ័    ៖ www.comfrel.org 
្របអបសំ់ប្ុរត៖ ១១៤៥ 

េសចក្តីជូនដំណឹង 
 

្រពឹតិ្តប្រត អនកឃ្ល េំមើល ផលិតេឡើង េដើមបបំីេពញចេន្ល ះ
ពត័ម៌នរ ង្របជពលរដ្ឋ និងអនកតំ ង ្រស្ត អនកដឹកនំ
ែដលពកព់នធក័នុងករចូលរមួ ថ បន និងអភវិឌ សងគម
្របជធិបេតយយ។  
 

្របសិនេបើេ ក អនកនង កញញ  មនសំណូមពរ ឬបំណង 
ចូលរមួេយបល់ ឬេសនើសំុ្រពឹត្តិប្រត និងឯក រេផ ងៗ 
ែដលផលិតេ យ ខមុែ្រហ្វល ស្រមបរ់ក ទុក សូម
ទំនកទំ់នងមកករយិល័យខុមែ្រហ្វល ឬចូលមកកន ់  
េគហទំពរ័ ខុមែ្រហ្វល ម សយ ្ឋ នដូចែដលបនផ្តល់
ជូនេនះ េយើងខញុ ំនឹងេ ះ្រ យជូននូវ ល់បញ្ហ របស់
េ ក អនកនង កញញ  េ យេម្រតីភព។   
  

            សូមអរគុណ ! 

២២ 

ក»េតើអនក យតៃម្លយ៉ង ចំេពះ
អតថបទស្រមប់េលខ ៤៤ េនះ ? 
 ១. េពញចិត្ត 
 ២. ធមម  
 ៣. គួរែកែ្រប 
្របសិនេបើ គួរែកែ្រប សូមេរៀប ប់ ៖
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ខ»េតើអនកេ្របើ្របស់្រពឹត្តិប្រត អនកឃ្ល  ំ
េមើល កនុងេគលបំណងអ្វីែដរ ? 
 ១. ករេបះេឆន ត/តំ ង ្រស្ត 
 ២. កំ ន្ត 
 ៣. ឯក រេយង 

គ»េតើអនកធ្ល ប់ទទួលបន្រពឹត្តិប្រត 
អនកឃ្ល េំមើល មរយៈអ្វី ? 
 ១. ករែចកជូនជ្រពឹត្តិប្រត 
 ២. េគហទំព័រ 
 ៣. អីុែម៉ល 
 
ឃ»េតើព័ត៌មន ឬអតថបទ្របេភទ  
ែដលអនកចង់បនពី ្រពឹត្តិប្រត អនក
ឃ្ល េំមើល ? 
 ១. ព័ត៌មន្របជធិបេតយយ 
 ២. ចបប់ និងបទបបញញត្តិថមីៗ 
 ៣. េផ ងៗ (សូមេរៀប ប់) ៖ ....
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ង»េតើអនក ចផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់ 
ខ្លះៗ អំពី យុ ទី ងំ និងមុខរបរ 
របស់អនកបនែដរ ឬេទ ? 
 ១. យុ េ្រកម ១៨ ឆន ំ 
 ២. យុពី ១៨ ឆន ំ - ២៧ ឆន ំ 
 ៣. យុេលើសពី ២៨ ឆន ំ 
 ៤. រស់េនភនំេពញ 
 ៥. រស់េន មប ្ត េខត្ត 
 ៦. ជ សិស /និស ិត 
 ៧. ជ បុគគលិករដ្ឋ/ឯកជន 
 ៨. អត់ទន់មនករងរេធ្វើ 
 ៩. េផ ងៗ 
(....................................................
.....................................................
....................................................) 

សូមេ កអនកចំ យេពលេវ ្រតឹមមួយនទី េដើមបីចូលរមួអភិវឌ ្រពឹត្តិប្រតអនកឃ្ល ំេមើល ឱយកន់ែត្រតូវចិត្ត... 



ខុមែ្រហ្វល ដឹកនសិំកខខុមែ្រហ្វល ដឹកនសិំកខ
  សេម្លងមច ស់េឆន ត សេម្លងមច ស់េឆន ត 

កនុងករកំណតត់្រមូវករជកនុងករកំណតត់្រមូវករជ
ទិភព កនុងឃំុ សងក ត់ទិភព កនុងឃំុ សងក ត់
ច្់រសយល ច្់រសយល ((ឃុំ្រតពងំឃុំ្រតពងំ

េជរ ្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តេជរ ្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្ត
កំពងស់ពឺកំពងស់ពឺ ) ) កលពីៃថងទីកលពីៃថងទី២៤ ២៤ 
ែខមនី ឆន ំែខមនី ឆន ំ២០១១២០១១  

  
ថន កដ់ឹកន ំ បុគគលិក នងិ ថន កដ់ឹកន ំ បុគគលិក នងិ 
េលខខុមែ្រហ្វល បនមកេលខខុមែ្រហ្វល បនមក
ជួបជុំគន េដើមបពីិភក េរៀបជួបជុំគន េដើមបពីិភក េរៀប
ចំែផនករអភវិឌ នក៍រងរ ចំែផនករអភវិឌ នក៍រងរ 
េនេខត្តេកះកុងេនេខត្តេកះកុង  កលពីកលពី
ែខមក  ែខមក  ២០១១២០១១  

ខុមែ្រហ្វល េបើកវគគបណ្តុ ះខុមែ្រហ្វល េបើកវគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លដល់េលខទូទងំ ប ្ត លដល់េលខទូទងំ 
២៤ ២៤ ជធនី េខត្ត េដើមប ីជធនី េខត្ត េដើមប ី
បេងកើនសមតថភពកនុងករបេងកើនសមតថភពកនុងករ
េ្របើ្របស់្របពនធអ័ុីនេធើេ្របើ្របស់្របពនធអ័ុីនេធើ
ែណត រេបៀបេរៀបចំសិកខែណត រេបៀបេរៀបចំសិកខ

េនថន កម់ូល ្ឋ នេនថន កម់ូល ្ឋ ន.. .. 
កលពីែខមនី កលពីែខមនី ២០១១២០១១  


