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េសចក្តសីេងខប 
១. របយករណ៍រមួ ស្តីពីករេរៀបចំករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ 

េនកមពុជ របស់សមព័នធ កំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត (េ កត់ថ 
របយករណ៍រមួរបស់ ERA) បនេចទថ គ.ជ.ប េធ្វីករពុំមនតម្ល ភព 
បុ៉ែន្ត មពតិ គ.ជ.ប ធ្ល ប់បនេរៀបចកំរេបះេឆន តចំនួន១១េលីករចួ
មកេហយី ែដលធ្ល ប់បនទទួលករេកតសរេសីរពីអនកសេងកតករេបះ
េឆន តអន្តរជតិ ថ «ករេបះេឆន តេនកមពុជ ជអចឆរយិៈេន មដង
ទេន្លេមគងគ»។  

២. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ េលីកេឡងីថ ប ្ត ញ
ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនមនតុលយភព។ ផទុយេទវញិ របយករណ៍េនះ
ពុំបនរេំលចេឡងីអំពី Facebook ឬ YouTube ែដលមនចរតិបំៃភ្ល 
បំេផ្លីស េធ្វីវទិធង ន និងបងកច ចលដល់សងគមេនះេទ។ េ យែឡក 
CNRP បនផ ព្វផ យជេរៀង ល់ៃថង មវទិយុសំបុកឃមុ ំ វទិយុម នគរ 
វទិយុសំេឡង្រស្ដី វទិយុសំេឡង្របជធិបេតយយ  VOA នងិ RFA ្រពមទងំ 
ភនំេពញបុ៉ស្ដិ៍ េខមបូ េដលី មនសិករែខមរ និងនគរធំ ជេដីម។ 
រព័ត៌មនទងំេនះភគេ្រចីនផ ព្វផ យព័ត៌មនអវជិជមន មួលបងក ច់
ជរ ្ឋ ភិបល និង CPP ។ កនុងអំឡុងេពល១ែខ ៃនយុទធនករេបះេឆន ត 
គ.ជ.ប បនែបងែចកេពលេវ េសមីៗគន ដល់គណបក នេយបយ ម
ប ្ដ ញវទិយុនិងទូរទស ន៍រដ្ឋ។ 

៣. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះបនទទួល គ ល់ថ េន
កមពុជ មនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រគប់្រគន់េដីមបធីននូវតម្ល ភពនិង
អពយ្រកឹតភពរបស់ម្រន្តី ជករ និងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធកនុងសកមមភព
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នេយបយ បុ៉ែន្តមិន្រតូវបនអនុវត្ត េ្រពះពួកេគេនែតចូលរួមកនុង
សកមមភពរបស់គណបក នេយបយដែដល។ ករេលីកេឡងីេនះគឺផទុយ
នឹងេគលករណ៍ចបប់ នីតិវធិីៃផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប ក៏ដូចជលិខិតូបករណ៍
ននពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុស  េហយីសូមបែីត េ ក សូ៊រយី សូ៊ែប៊រឌី 
ក៏យល់េឃីញថ ម្រន្តីមនសិទធិេសរភីពកនុងករចូលរួមសកមមភព
នេយបយេ្រកេម៉ងបំេពញករងរ។  

៤. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនបង្ហ ញថ អងគករ 
NDI បនេធ្វីសវនកមមេលីបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត េ យេចទ គ.ជ.ប ថ 
បនេធ្វីឱយបត់េឈម ះ១,០៤ ននក់ ចំែណកឯ COMFREL ថ 
បត់េឈម ះ ១,២៥ ននក់។ េនែខតុ ឆន ២ំ០១៣េនះ កនុងករេធ្វី
បចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តទូទងំ្របេទស អនកេទចុះេឈម ះ
េបះេឆន តពិត្របកដបនែត ១៨៧.១១១នក់ រមួទងំេ ក សម រង ុ ី
និងយុវជន្រគប់ យុ១៨ឆន ផំង។ ្របសិនេបីពិតដូចកររកេឃញីរបស់ 
NDI និង COMFREL និងដូច CNRP បនេចទថ មនុស ជង១ ន
នក់ ្រតូវបន គ.ជ.ប លុបេឈម ះេចញពីបញជ ីេបះេឆន តេនះ េតីពួកគត់
េនឯ ? េហតុអ្វីបនជអងគករទងំពីរ និង CNRP មិន្របមូល
មនុស ទំងអស់េនះ មកចុះេឈម ះេនែខតុ  ឆន ២ំ០១៣េនះ?  

៥. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ក៏បនេចទថ ្របជពលរដ្ឋ
ចំនួនជង ៥០% បនបត់េឈម ះ ឬេឈម ះគត់្រតូវបនអនកដៃទេបះ
េឆន តរចួេហយី េនករយិល័យមួយសថិតេន េរៀនវត្តសន កុំសល 
សងក ត់បឹងទំពន់។ មករអះ ងរបស់្របធន CEC ថ េនៃថង
េបះេឆន ត មនសកមមជនរបស់ CNRP មយួ្រកុមជិត ១០០នក់ កនុងេនះ
មនែត៤-៥នក់មនទីលំេនកនុងសងក ត់េនះ បនបងកភពច ចល
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ថ បត់េឈម ះ គម នេឈម ះ ទឹកេខម ច ង្រជះ ែ្រសកថ «េលខ៧ៗ»។
្រកុមេនះបនគំ មម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន តថ «េចញពីករយិល័យ
នឹងសម្ល ប់េចល» ជេដីម។ មករពិត េនមណ្ឌ លេនះពុំមនអ្វីេកីត
េឡងីេទ េលីកែលងែតករណីេ ក្រសីមន ក់ែដលអះ ងថ េឈម ះគត់
្រតូវបនេគេបះរចួ។ កនុងែខតុ កន្លងមកេនះ េនសងក ត់បឹងទំពន់ 
មនអនកចុះេឈម ះថមី ្រតឹមែត្របមណ២០០នក់បុ៉េ ្ណ ះ។ ទិននន័យ
េនះ គឺជភស្តុ ងបញជ ក់ថ របយករណ៍រមួេនះបន្របឌិតតួេលខ 
េដីមបភូីតកុហក េ យេ្របីពកយ្រ វ្រជវជែខលបុ៉េ ្ណ ះ។ 

៦. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេលីកអំពេីឈម ះសទួន 
ែដល ចលួចបន្លំសន្លឹកេឆន ត ដូចជ៖ អនកមិនមនសិទធិេបះេឆន ត
បនេបះេឆន ត អនកមនេឈម ះសទួនេបះេឆន តបនេ្រចីនជងមួយដង 
និងម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត ចញត់សន្លឹកេឆន តចូលហបិេឆន ត។ 
មនីតិវធិីៃនករលុបេឈម ះ ទល់ែតមនករេសនីសំុពី មីខ្លួន ឬអនក

ទីបីេ យមនភស្តុ ងចបស់ ស់ េទីប គ.ជ.ប ចលុបេឈម ះេចញ
ពីបញជ ីេបះេឆន តបន។ មចបប់េបះេឆន ត គណបក នេយបយ
មនសិទធិប្ដឹងេសនីសំុបញចូ លេឈម ះែដលបត់ ឬលុបេឈម ះសទួន បុ៉ែន្តេន
ឆន ២ំ០១២ េហតុអ្វីបនជគណបក ្របឆងំមិនចូលរួមអនុវត្តសិទធិ
របស់ខ្លួន?  

េតីអនកគម នសិទធិេបះេឆន ត ចេបះេឆន តបនេ យេ្របី្របស់
េឈម ះអនកដៃទ និងអនកលួចញត់សន្លឹកេឆន តកនុងហបិេឆន ត បនយ៉ង
ដូចេម្តច េបីម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន តមនចំនួន៦នក់ តំ ងគណ
បក  និងអនកសេងកតករណ៍ COMFREL មន៧នក់ កនុងេនះមន CPP 
ែត២នក់ េនករយិល័យេបះេឆន ត? ចំែណកេមដឹកន ំ CNRP ែតង
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េចទ គ.ជ.ប ថ ជេចរលួចសន្លឹកេឆន ត ដូេចនះមនន័យថ េមដឹកនំ
ទងំេនះកំពុងែតេចទតំ ងរបស់ខ្លួន និង COMFREL ថ អនកទងំ
អស់េនះសុទធសឹងែតជេចរ េទីប ចលួចសន្លឹកេឆន តបន។ 

៧. អំពីករេចញលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់េបះេឆន ត 
(ប័ណ្ណេខៀវ)៖ ្របជពលរដ្ឋែតងែតបត់ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ។ 
ករេចញប័ណ្ណេខៀវេនះ គឺេដីមបធីនដល់សិទធិពលរដ្ឋ ែដលមនសិទធិ
េបះេឆន ត។ ប័ណ្ណេខៀវ្រតូវបនែចកស្រមប់េបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ 
ចំនួន ១.៨៦០.៤៩១សន្លឹក កនុងេនះចំនួន ២៧២.៤៤៧ សន្លឹក 
េចញមុនេពលេបះេឆន ត។ របយករណ៍រមួរបស់ ERA េលីកេឡងីថ 
តួេលខប័ណ្ណេខៀវេចញចុងេ្រកយ មន្របែហលនឹងសំេឡងេឆន តែដល 
CPP ឈនះ CNRP េដីមបេីធ្វីឱយអនក នយល់្រចឡថំ គ.ជ.ប េធ្វីប័ណ្ណ
េខៀវមុនេពលេបះេឆន ត ឱយអនកគ្ំរទ CPP េទីបបនជ CPP ឈនះ
្របែហល២៨មុឺនសេម្លង។ េដីមបទីញករសននិ ្ឋ នេទរកករលួចបន្លំ
សន្លឹកេឆន តឱយកន់ែតមនទមងន់ របយករណ៍េនះបន្របឌិតករណី
េឈម ះ ចន់ ន់ ែដលផទុយពីករពិតទងំ្រសុង។ 

៨. របយករណ៍រួមេនះ ក៏បនេលីកេឡីងផងែដរអំពីចំនួន
្របជពលរដ្ឋ ែដលមនសិទធិេបះេឆន ត្របែហល ៩.៤៤២.៨០២នក់ 
ែដលតួេលខេនះ ្រគន់ែតជករពយករណ៍េនឆន ២ំ០០៨ េធៀបនឹងចំនួន
្របជពលរដ្ឋែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ៩.៦៧៥.៤៥៣នក់។ 
ករចុះបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តេធ្វីេ យៃដ ែដល ចមិនបន្រតឹម្រតូវ 
១០០% េទ។ តួេលខខុសគន ចប ្ដ លមកពមូីលេហតុ៖ ទីមួយ គឺ
្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ទីលំេនពីកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយេទៀត េហយីភគ
េ្រចីនពុំបនលុបេឈម ះេនកែន្លងចស់េទ។ ទីពីរ គឺឃុ-ំសងក ត់ភគេ្រចីន
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ពុំេ្របី្របស់កុំពយូទ័រឬពុំមនអុីនធណិឺត ែដលពិបកេផទ ងផទ ត់ ថេតីអនក
េសនីសំុចុះេឈម ះធ្ល ប់បនចុះេឈម ះរចួេហយីឬេន។ ជញ ធរឃុ-ំសងក ត់
ពុំមនសំ ងផ្លូវចបប់េដីមបេីសនីសំុ គ.ជ.ប លុបេឈម ះេចញពីបញជ ីេបះ
េឆន តេទ េបីគម នសំេណីពី មីខ្លួន ឬអនកទីបីប្តងឹសំុលុប។  

៩. របយករណ៍រមួរបស់ ERA បនេចទថមនករយិល័យ 
ចំនួន៧៧ ៃនករយិល័យ ១៥.០៧៥ មនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ
ចេន្ល ះពី១០០ េទ ៥០០សន្លឹក។ មតួេលខពី គ.ជ.ប េនទូទងំ
្របេទស ករយិល័យែដលមនសន្លឹកេឆន តមិនបនករេ្រចីនជងេគ គឺ
ករយិល័យេលខ០៣២៦ េនេខត្តេសៀម ប ែដលមនសន្លឹកេឆន ត
មិនបនករចំនួន១៣៧សន្លឹក។ 

១០. របយករណ៍រមួរបស់ ERA បនេលីកេឡងីែដរថ កនុង
េខត្តេសៀម បនិងបនទ យមនជ័យ េនឆន ២ំ០១២ មន២៤ករយិល័យ 
លុបេឈម ះអនកេបះេឆន តពីបញជ ីេបះេឆន តេលីសពី ៥០%។ មពិត 
េនករយិល័យមួយចំនួនកនុងេខត្តទងំពីរ មនករលុបេឈម ះែមន
បុ៉ែន្តអនកសរេសររបយករណ៍រមួេនះពុំបន្រ វ្រជវេទ ្រគន់ែតេចទ
ថមនភពមិន្រប្រកតីបុ៉េ ្ណ ះ។ មពិត កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ
ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ទីកែន្លង ម្រពំែដន ្រតូវបនលុបេឈម ះេចញពី
ករយិល័យចស់ រចួេទចុះេឈម ះេនករយិល័យថមីែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

១១. របយករណ៍រួមរបស់ ERA បនយកករ្រ វ្រជវពី
អងគករ ែដល ក់េឈម ះថជ «អងគករឯក ជយ» និង «ភន ក់ងរឯក ជយ» ។ 
ម្របភពព័ត៌មនចបស់ករបនឱយដឹងថ ្របធនអងគករមួយែដល

បនរមួចំែណកកនុងករចង្រកងរបយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ក៏ធ្ល ប់
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បនជបួ្របជុំនេពលថមី េៗនះ ជមួយេ ក សម រង ុ ីនងិេ ក កឹម សុខ 
េដីមបផី្តល់េយបល់ថេធ្វីយ៉ងដូចេម្តចេដីមបផី្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល ម
រេបៀបអំ ច្របជជន ឬបដិវត្តពណ៌។ េតីសកមមភពែបបេនះ ច
ចត់ទុកថជអងគករឯក ជយបនែដរឬេទ?  

១២. ជរ ្ឋ ភិបលទទួល គ ល់ថ េទះបីជមនករ្របេសីរ
េឡងីនូវដំេណីរករេរៀបចំករេបះេឆន ត បុ៉ែន្តករខ្វះចេន្ល ះេនែតមន 
កនុងេពលេបះេឆន តម្តងៗ។ បុ៉ែន្តករខ្វះខតេនះ មិនប៉ះពល់ដល់
លទធផលៃនករេបះេឆន តេនះេទ។ េនកនុងសកលេ ក គម ន្របព័នធ
េបះេឆន ត មួយែដលល្អឥតេខច ះ១០០%េនះេទ េហយីករែកទ្រមង់
ករេបះេឆន តក៏មិនែមនមនន័យថ ្របព័នធេបះេឆន តមនកំហុសឆគង
េនះែដរ។ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនករេប្តជញ ចិត្តកនុងករែកទ្រមង់ករេបះ
េឆន ត និងបនេសនីរ ្ឋ ភិបលជបុ៉នជួយឧបតថមភកនុងករេធ្វីកំែណទ្រមង់
េនះ។ ជលទធផល ្របេទសជបុ៉នបនឯកភពជួយកមពុជកនុងករ
េធ្វីកំែណទ្រមង់ៃនដំេណីរករេរៀបចំករេបះេឆន តេនះ។ 

១៣. បទពិេ ធន៍៣៥ឆន មុំន គឺជេមេរៀនដ៏ជូរចត់ែដល្របេទស
មួយចំននួបនគ្ំរទរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ បចចុបបនន ដូចគន េនះែដរ 
ធរណជននិង្របេទសមយួចំនួន ែដលបនយល់ដងឹអំពីសភពករណ៍ 

និងអំពីដំេណីរករេបះេឆន តេនកមពុជ  មរយៈ របយករណ៍រមួេនះ 
បនគ្ំរទនិងេជឿ CNRP េដីមបេីចទ្របព័នធេរៀបចំករេបះេឆន តេនកមពុជ 
ជរ ្ឋ ភិបល  និងយន្តករស្រមប់ករអនុវត្តករេបះេឆន ត ថគម ន
យុត្តិធម៌ និងតម្ល ភព។  
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១៤. េនៃថងទី២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ COMFREL បន
្របកសថ CPP ទទួលបន ៦៧ សនៈ និង CNRP ទទួលបន៥៦
សនៈ។ COMFREL ែលងបន្តផ ព្វផ យតួេលខេនះេទៀត េដីមបី

ករពរករ្របឌិតលទធផលេបះេឆន តរបស់សមព័នធមិត្តខ្លួន។ ចំែណកឯ
េ ក កឹម សុខ ម្តងបន្របកសថ CNRP ឈនះ ៧៦ សនៈ េហយី
ម្តងេទៀតថ ឈនះ ៦៣ សនៈ។ េ ក កឹម សុខ ម្តងថអងគករ និងម្តង
ថ ថ នទូតបន្របប់េ ក។ សំណួរសួរថ៖ េតីអងគករ  និងទូត

 សូមេ ក កឹម សុខ េលីកយកមក្របប់ជ ធរណៈ។ 

១៥. េនៃថងទី២៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ េនទី ន្របជធិបេតយយ 
េ ក កឹម សុខ បនែថ្លងភូតកុហកបតុករ េ យ្របឌិតេរឿងថ «ម លិ
មិញេនះគត់ (សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន) ្របុងចុះេហយី បុ៉ែន្តឥឡូវេគ 
(េវៀត ម) េកះេ ភ្ល មែតម្ដង...។ ខញុ ំខ្ល ចេគ (េវៀត ម) យក
េទ ក់ថន  ំ្រ ប់ែតមកវញិែលងចុះ...។» ជធមម  ទស នកិចចរបស់
ថន ក់ដឹកនកំពូំលេទេ្រក្របេទស ្រតូវេរៀបចយ៉ំងេ ច ស់ក៏ ២-៣
ែខមុន មិនែមនដូចេ ក កឹម សុខ និយយេនះេទ។ េនះគឺជសម្ដី
ភូតកុហកបតុករែដលមិនយល់អំពីកិចចកររដ្ឋ។  

១៦. េន្រគប់េវទិក CNRP ែតងញុះញង់ឱយផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ
ភិបល និងទមទរសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីចុះេចញពីតំែណង។ សេម្តច
េតេជនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បន្របកសម្តងេហយីម្តងេទៀតថ 
សេម្តចេឡីងេធ្វីជនយករដ្ឋម្រន្តី មរដ្ឋធមមនុញញ េហីយចុះេទវញិក៏
មរដ្ឋធមមនុញញែដរ។ បញ្ហ របស់ CNRP គឺករសនយជមួយនឹង្រកុម

បតុករនិងអនកគ្ំរទរបស់ខ្លួន ធំេធងេពក មរយៈករភូតភរ កុហក 
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និង្របឌិតេរឿង ដូេចនះឥឡូវពិបកែបរេ្រកយវញិ ក់បីដូចជបន
េឡងីជេណ្តី រខពស់េពក េហយីឥឡូវេនះ ពួកខ្លួនគម នជេណ្តី រចុះមកវញិ។ 

១៧. យុទធវធិីរបស់ CNRP គឺ៖ 
 េបកបេញឆ ត្របជពលរដ្ឋឱយេជឿថ គ.ជ.ប ពិតជបន
លួចបន្លសំន្លឹកេឆន តេដីមបឱីយCPPឈនះែមន។ 

 បន្តបេញឆ ះកហំងឹនិងពង្វក់ ែដលជយុទធវធិីកនុងកររក
កម្ល ងំ េ យេ្របី្របស់ស្រងគ មចិត្ត ្រស្តេផ ងៗ។ 

 ទក់ទញ្របជពលរដ្ឋែដលគ្ំរទ CPP ឱយងកេទ
គ្ំរទ CNRP វញិ។ 

 ពយយមបញចូ លមេនគមវជិជ  ភូតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស 
និង្របឌិតេរឿងអំពីករលួចបន្លសំន្លឹកេឆន ត និងបញ្ហ
េផ ងៗេទៀត េដីមបេីធ្វីឱយយុវជនភន់្រចឡ ំ និងេធ្វីករ
សេ្រមចចិត្តខុស។  

១៨. នែខកញញ  កនុងេពលចរចរ ងថន ក់ដកឹនកំំពូលៃន CPP 
និង CNRP េ ក សម រង ុ ីនិងេ ក កឹម សុខ បនបញជ ក់ថ ឈប់
ទមទរបេងកីតគណៈកមមករេសីុបអេងកតភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត  
ទទួល គ ល់លទធផល៦៨ សនៈ និង ៥៥អសនៈ និងទទួលសេម្តច
េតេជ ហុ៊ន ែសន ជនយករដ្ឋម្រន្តី បុ៉ែន្តទមទរយកតំែណង្របធន
រដ្ឋសភ និងតុលយភពៃន្របធនគណៈកមមកររដ្ឋសភ ។  

េ ក សម រង ុ ីនិងេ ក កឹម សុខ ្រតូវទទួលខុស្រតូវយ៉ង
ធំេធង ចំេពះករែដលនឱំយ្រកុមបតុករអនធបិេតយយ្រប្រពឹត្តនូវអំេពី
ហិង កន្លងមក មរយៈករទមទរមិនសម្រសប ម ម រតីនិង
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ខ្លឹម រៃនរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ និងេគលករណ៍ៃនលទធិ្របជធិេបតយយ 
ែដលទមទរឱយសេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តីចុះេចញពីតំែណង និង
េរៀបចំករេបះេឆន តេឡងីវញិ ជពិេសស ករទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុង
និងមិន ច្របែកកបននូវ្រពឹត្តិករណ៍េនៃថងទី០២ និងទី០៣ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៤។ បនទ ប់ពីកបលម៉សីុនបតុកមម ជពិេសសេនទី ន្របជ
ធិបេតយយ ្រតូវបនរ ំ យមក េ ងច្រក្រតូវបនេបីកទ្វ រវញិ េហយី
កមមករបនចូលេធ្វីករជធមម ។  

្របេទសនីមួយៗមន្របវត្តិ ្រស្ត មនុស  និងវបបធម៌។ 
េ យែផ្អកេលីក ្ត ទងំេនះ រដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ និងលិខិតូបករណ៍
គតិយុត្ត្រគប់្របេភទ ្រតូវបន្រតូវបន ក់ែតងេឡងី េដីមបធីននូវ
ដំេណីរករេ យរលូនៃនរ ្ឋ ភិបល។ េលីសពីេនះេទៀត ពលរដ្ឋ្រគប់រូប
មនសិទធិនិងករទទួលខុស្រតូវ ែដលកំណត់េ យរដ្ឋធមមនុញញ។ មន ក់ៗ 
្រតូវែតេគរពនីតិរដ្ឋ។ ប៉ុែន្ត គណបក សេ្រងគ ះជតិែបរជ្រប្រពឹត្តនូវ
ទេង្វីផទុយពីេនះេទវញិ មរយៈករបងកឱយមនភព ធិបេតយយ 
និងអំេពីហិង  បំផ្ល ិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិឯកជននិង ធរណៈ 
ក៏ដូចជេធ្វ ីឱយប៉ះពល់ដល់សន្តិភព សន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់
ធរណៈ េ យ រករេកៀរគរហ្វូងមនុស ឱយចូលរួមេធ្វីបតុកមម

ឥតឈប់ឈរេនសួន្របជធិបេតយយ និងេន មដងផ្លូ វនន។ 
សំណួរសួរថ េហតុអ្វីបនជ្របេទស  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
បរេទសមួយចំនួន គ្ំរទដល់ឥរយិបថែបបេនះ និងបងគ ប់បញជ ឱយ
េធ្វ ីករផ្ល ស់ប្តូ រេទរកវធិីែដល «មិន្រសបេទនឹងនីតិរដ្ឋ» ស្រមប់
ករដឹកន្ំរបេទសេនកមពុជេទវញិ។ េតីេនះេ យ រែតកមពុជ
មិនែមនជ្របេទសរបស់ពួកេគផទ ល់ឬ? 
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េសចក្តីេផ្តើម 
 បនទ ប់ពីករេបះេឆន តេនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ រចួមក 
គណបក សេ្រងគ ះជតិ បនេធ្វីករេចទ្របកន់គណៈកមម ធិករជតិ
េរៀបចំករេបះេឆន ត «គ.ជ.ប» ម្ដងេហយីម្ដងេទៀតថ បនបំេពញតនួទី
របស់ខ្លួនមិនមនភពអពយ្រកឹតយ និងលេម្អ ងេទរកគណបក ្របជជន
កមពុជ េ យលុបេឈម ះអនកេបះេឆន តជងមួយ ននក់ និងលួចបន្លំ
សន្លឹកេឆន ត ្រពមទងំេចទ្របកន់អំពីភពមិន្រប្រកតីេផ ងៗ ែដល
រមួមនករេចទ្របកន់ជផ្លូវករេ យមនពកយបណ្តឹ ង និងករេចទ
្របកន់មិនផ្លូវករេ យគម នពកយបណ្តឹ ង។ ចំេពះ ល់ករេចទ្របកន់ជ
ផ្លូវករេ យមនពកយបណ្តឹ ង គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ែដលជ
យន្តករកំណត់េ យរដ្ឋធមមនុញញនិងចបប់ជធរមន បនេ ះ្រ យ
ចប់សព្វ្រគប់េ យឈរេលីមូល ្ឋ នចបប់ និងអពយ្រកឹតយភពៃន ថ ប័ន
ទងំពីរ។ េ យែឡក ចំេពះករេចទ្របកន់មិនផ្លូ វករេ យគម ន
ភស្តុ ងវញិ អនុេ ម មចបប់ បទបបញញត្តិ និងនីតិវធិីេបះេឆន ត
គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញមិន ចពិនិតយនិងេ ះ្រ យបនេទ។  

ទក់ទងនឹងករេចទ្របកន់របស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ គ.ជ.ប 
បនេចញេសៀវេភសស្តីពីករេបះេឆន តសកលេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត
នីតិកលទី៥ ៃនរដ្ឋសភ េ យពនយល់និងបក្រ យលម្អិតអំពនីីតិវធិី 
បេចចកេទស និងចបប់។ ជមួយគន េនះែដរ អងគភពព័ត៌មននិង្របតិកមម
រហ័សៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ក៏បនេចញផ យេសៀវេភស បក្រ យ
ជុំវញិលទធផលៃនករេបះេឆន ត ថ នភពនេយបយេ្រកយៃថងេបះ
េឆន ត និងលបចិេ្រគងទុកជមុនរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិមុនេពល
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េបះេឆន ត កនុងៃថងេបះេឆន ត និងេ្រកយៃថងេបះេឆន ត។ លបិចេ្រគង
ទុកជមុនទំងេនះ ក៏មនករចូលរួមពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
មួយចំនួន ែដលជសមព័នធមតិ្តរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិផងែដរ ែដល
អងគករទងំេនះបនទទួលករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស ហរិញញវតថុ និង
នេយបយ ពី្របភពខងេ្រក្របេទសមួយចំនួន។ 

 រយៈេពល្របែំខបនទ ប់ពីករេបះេឆន ត សមព័នធកំែណទ្រមង់ករ
េបះេឆន ត ែដលេ កត់ថ «ERA» បនេចញរបយករណ៍រមួស្តីពី
ករេរៀបចំករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ េនកមពុជ។ សមសភពសំខន់ៗ
ៃនសមព័នធេនះ មនទំនក់ទំនងនិងនិនន ករគ្ំរទគណបក សេ្រងគ ះជតិ 
ែដលរមួមនអងគករ ADHOC (Cambodian Human Rights and 
Development Association), CISA (Coalition for Integrity and Social 
Accountability), COMFREL (Committee for Free and Fair Elections 
in Cambodia), LICADHO (Cambodian League for the Promotion 
and Defense of Human Rights), NDI (National Democratic 
Institute), NICFEC (Neutral and Impartial Committee for Free and 
Fair Elections in Cambodia), PDP (People Center for Development 
and Peace) និង TIC (Transparency International Cambodia)។  

 របយករណ៍រមួ ស្តីពីករេរៀបចំករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ េន
កមពុជរបស់សមព័នធកំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត (េ កត់ថ របយករណ៍
រមួរបស់ ERA) េនះ បនេចញផ យនូវចំណុចលេម្អ ងយ៉ងេ្រចីនែដល
មននិនន ករគ្ំរទដល់គណបក សេ្រងគ ះជតិ។ ជក់ែស្តង េទះបីជ
របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះបនេរៀបេរៀងេឡងីេនែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣ 
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បុ៉ែន្តរបយករណ៍រមួេនះបនផ ព្វផ យេនសប្ត ហ៍ទ២ី កនុងែខធនូ េហយី
ជួនេពលែដលគណបក ្របឆងំ ប្តូរយុទធវធិីពីករេធ្វីបតុកមមមួយសប្ត ហ៍
ម្តង មកជករេធ្វីបតុកមម ល់ៃថង និងករ្របកសេធ្វីបតុកមមជេរៀង
រហូត។ ្របករេនះសបញជ ក់ឱយេឃញីថ របយករណ៍េនះមនទំនក់
ទំនងនឹងសកមមភពរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដលបននិងកំពុង
បំៃភ្លករពិតផទុយនឹងេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ មរយៈករេ្របី្របស់រូបភព
េផ ងៗ ដូចជករផ ព្វផ យព័ត៌មនេទេ្រក្របេទស ករេឃសនេន
្រគប់េវទិក របស់េមដឹកនគំណបក សេ្រងគ ះជតកិនុង្រសុក សកមមភព
របស់សកមមជនគណបក ្របឆងំ បន្តករអុកឡុកេន មេ ងច្រក 
េ យបំផ្លិចបផំ្ល ញ្រទពយសមបត្តិេ ងច្រក ញុះញង់នងិគ្រមមកំែហង
កមមករមិនឱយេធ្វីករ ករេធ្វីបតុកមមេនទី ន្របជធិបេតយយ និងករ
ដែង្ហរកបួន មវថិីសំខន់ៗ កនុង ជធនីភនំេពញ េ យែ្រសកទមទរ
ឱយនយករដ្ឋម្រន្តីជប់េឆន តចុះេចញពីតំែណង។ល។  

ជមួយគន េនះែដរ របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេ្របី្របស់
រូបភពជរបយករណ៍សិក ្រ វ្រជវ េដីមបបីង្ហ ញថជរបយករណ៍
មនលកខណៈវទិយ ្រស្ត និងអពយ្រកឹតពីនេយបយ។ បុ៉ែន្ត មករ
សិក ្រគប់្រជុងេ្រជយ របយករណ៍េនះមនេគលេ នេយបយ
សុទធ ធ េដីមបភូីតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និងបំភន់ ធរណមតិ។ 

 របយករណ៍រួមរបស់ ERA េនះ បនេលីកេឡីងអំពីចំណុច
មួយចំននួរមួមន៖ ករ្រគប់្រគងករេបះេឆន ត ករចុះបញជ ីេឈម ះអនក
េបះេឆន ត បរយិកសៃន រព័ត៌មន និងករេ្របី្របស់ធនធនរបស់
រដ្ឋមិន្រតឹម្រតូវ។ល។ េហយីក៏បនេលីកយកចំណុចជេ្រចីន ែដលជ



13 

ទិននន័យភូតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និង្របឌិតែដលបនមកពីអងគករមយួ
ចំនួនេដីមបបីង្ហ ញថ ករេបះេឆន តេនះមនភពមិន្រប្រកតី។ 

ជករេឆ្លីយតបេទនឹងរបយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ អងគភព
ព័ត៌មននិង្របតិកមមរហ័ស ៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី េរៀបចចំង្រកង
អតថបទេនះេឡីង េដីមបី្រ យបំភ្លឺនូវករពិតទក់ទងនឹងដំេណីរករ
េបះេឆន តឆន ២ំ០១៣។ អតថបទេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យឈរេលី
មូល ្ឋ ន កសួរ និង្រ វ្រជវចបស់ ស់េ យផទ ល់ជមួយយន្តករ
េរៀបចំករេបះេឆន ត្រគប់លំ ប់ថន ក់ និងសមតថកិចចពក់ព័នធនន។  

I. វ ៃនដំេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជ 
១. អពំយីន្តករនងិករ្រគប់្រគងករេបះេឆន ត 

 របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេចទ្របកន់ថ សមសភព 
គ.ជ.ប ្រតូវបនេ្រជីស ងំេ យ ថ ប័នែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគង
របស់គណបក ្របជជនកមពុជ។ មករពិត ្របធន អនុ្របធន និង
សមជិក គ.ជ.ប ្រតូវបនេរៀបចំ្រសបេទ មចបប់ រចួបញជូ នេទរដ្ឋសភ
អនុម័តយល់្រពម មេគលករណ៍ចបប់។ េបកខជនែដល្រតូវបនេសនី
ជ្របធន អនុ្របធន និងសមជិក គ.ជ.ប សុទធែត្រតូវបនេ្រជីសេរសីពី
កនុងចំេ មឥស រជនជន់ខពស់ ែដលមនសមតថភពខងនេយបយ 
មនបទពិេ ធន៍ មនេករ ្ត ិ៍េឈម ះល្អ និងបន ែលងពីគណបក
នេយបយ េ្រកយពីទទួលករែតង ំង។ មបទពិេ ធន៍ៃន
ករេបះេឆន តជេ្រចីន ណត្តិកន្លងមកបង្ហ ញថ គ.ជ .ប បន
បំេពញតួនទីរបស់ខ្លួ ន េ យអពយ្រកឹតភព តម្ល ភព និងមិន
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លេម្អ ង។ សមជិកគណៈកមមករ ជធនី-េខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត និង
សមជិកគណៈកមមករឃុ-ំសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត ្រតូវបនេ្រជីស
ងំេ យពុំមនពក់ព័នធនឹងគណបក នេយបយេទ។ 

 គ.ជ.ប ធ្ល ប់បនេរៀបចំករេបះេឆន តចំនួន ១១េលីក រួចមក
េហយី។ កន្លងមក គណៈ្របតភូិអន្តរជតិ រមួមនប ្ត ្របេទស ៊ ន 
ែដលបនចូលរមួសេងកតករណ៍េបះេឆន ត បនេកតសរេសីរថ «ករ
េបះេឆន តេនកមពុជេនះជអចឆរយិៈេន មដងទេន្លេមគងគ»។ 

េ យែផ្អកេលីចបប់ ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត 
គណៈកមមករឃុំ-សងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត មិនែមនជយន្តករ
អចិៃ្រន្តយេ៍នះេទ ពីេ្រពះយន្តករេនះ្រតូវបនរ ំ យេទវញិ បនទ ប់ពី
ករ្របកសលទធផល ថ ពរ។ គ.ជ.ប េធ្វី្របតិភូកមមអំ ចដល់្រកុម
្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ កនុងករពិនិតយបញជ ីេឈម ះនិងចុះេឈម ះេបះេឆន ត។  

េដីមបីអនុវត្តតួនទីខងេលី ្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត់្រតូវ្របគល់
ភរកិចចដល់េសម នឃុ-ំសងក ត់ ឱយទទួលេធ្វីជម្រន្តីពិនិតយេឈម ះកនុងបញជ ី
េបះេឆន ត។ ្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត់ ជ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដល្រតូវ
បនេ្រជីសេរសីេ យ្របជពលរដ្ឋ មរយៈករេបះេឆន ត។ ដូេចនះ្រកុម
្របឹក ឃុ-ំសងក ត់បំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន េដីមបផី្ដល់លទធភពនិងភព
ងយ្រសួលជូន្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ចេបះេឆន តបន។ 
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២. អពំកីរពនិតិយបញជ ីេឈម ះ នងិចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

 របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេលីកេឡងីនូវេហតុផល
មិនសម្រសបមួយចំនួន ដូចជករចុះេឈម ះេបះេឆន តេនែខកញញ និង
ែខតុ  ជរដូវេភ្ល ង ែដលបងកករលំបកកនុងករេធ្វីដំេណីរ និងជ
ឧបសគគដ៏ធំ ងំ្របជពលរដ្ឋកនុងករអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួន ករចុះេឈម ះ
េ យ្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត់ ែដលបេ្រមីឱយផល្របេយជន៍គណបក
នេយបយ ករែដលមិនបនផ្ដល់មេធយបយជួយដល់កមមករចំ ក
្រសុកឱយមកពិនិតយបញជ ីេឈម ះនិងចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ល។  

េភ្ល ងធ្ល ក់ចេន្ល ះពីែខឧសភ ដល់ែខវចិឆិក មិនែមនជឧបសគគ
ងំដំេណីរករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងករចុះេឈម ះេបះេឆន តេនះ

េឡយី េ យ រពុំមនេភ្ល ងជប់គន ជេរៀង ល់ៃថងរហូតដល់រយៈេពល
មួយែខកន្លះេនះេទ។ ្របសិនេបីមនេភ្ល ងធ្ល ក់ជប់គន ែបបេនះ មិន
្រគន់ែតប៉ះពល់ដល់សមជិកគណបក ្របឆងំបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏
ប៉ះពល់ដល់សមជិកគណបក ដៃទេទៀតផងែដរ។ កន្លងមក ករពិនិតយ
បញជ ីេឈម ះនិងចុះេឈម ះេបះេឆន ត ែដលេធ្វីេឡងីេនចេន្ល ះពីៃថងទី០១ 
ែខតុ  ដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ជេរៀង ល់ឆន  ំែតង្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន 
េហយីក៏មនករចូលរមួពីតំ ងគណបក នេយបយនិងអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបលននែដរ បុ៉ែន្តេនេពលេធ្វីបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត
ឆន ២ំ០១២ ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ េ យមនេចតន ្រកក់ 
គណបក សមរង ុ ីនិងគណបក សិទធិមនុស  បនបដិេសធមិនចូលរមួ
ពិនិតយបញជ ីេបះេឆន ត េហយីេនះជែផនករេ្រគងទុកជមុន េដីមបេីចទ
ថ គ.ជ.ប លួចលុបេឈម ះជង ១ ននក់។  
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៣. បរយិកសៃន រព័ត៌មន 

របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេលីកេឡងីថ ប ្ត ញ
ផ ព្វផ យមិន្រតូវបនេ្របី្របស់្របកបេ យតុលយភពរ ងគណបក
្របជជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ ដូចជ ថ នីយទូរទស ន៍ 
និងប ្ដ ញ រព័ត៌មន។ ផទុយេទវញិ របយករណ៍េនះពុំបនរេំលច
េឡងីអំពីប ្ដ ញព័ត៌មនសងគមដូចជ Facebook ឬ YouTube ជេដីម 
ែដល្រតូវេ្របី្របស់េ យ្រកុមសកមមជនគណបក សេ្រងគ ះជតិ កនុង
េគលេ ផ ព្វផ យនូវព័ត៌មនបំៃភ្ល បំេផ្លីស បំពុលបរយិកស ភូត
កុហក ្របឌតិេរឿង េធ្វីវទិធង ន និងបងកច ចលដល់សងគមេនះេទ។ 
ជងេនះេទៀត ក៏មនករបេង្ហ ះ ម Facebook និង YouTube នូវសម្តី 
របស់ជនពលមួយចំនួន ែដលជសកមមជនរបស់គណបក សេ្រងគ ះ
ជតិ ែដលេ្របីពកយសម្តីអសុរស គម នសីលធម៌ ្របសចកពីករពិត
មកេលីថន ក់ដឹកន្ំរបេទស ក៏ដូចជភូតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និង្របឌិត
េរឿង។ អំេពីទងំេនះគួរែតមនសរេសរេនកនុងរបយករណ៍រមួរបស់ ERA 
េដីមបបីង្ហ ញអំពភីពអពយ្រកឹតរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តផទុយេទវញិ របយករណ៍
េនះសរេសរែតអំពីភពអវជិជមនរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ គ.ជ.ប 
និង ជរ ្ឋ ភិបល េហីយបនបិទបងំនូវ ល់ទេង្វីអវជិជមនទងំអស់
របស់្រកុមគណបក ្របឆងំ។  

កនុងអំឡុងេពល១ែខ ៃនយុទធនករេឃសនេបះេឆន តេ្រជីស
ងំតំ ង ្រស្ដនីតិកលទី៥ ៃនរដ្ឋសភ ឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បន

ែបងែចកកមមវធិីផ ព្វផ យេគលនេយបយរបស់គណបក នេយបយ
ែដលចូលរមួេបះេឆន តទងំអស់ មប ្ដ ញវទិយុនិងទូរទស ន៍រដ្ឋ េ យ
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ែបងែចករយៈេពលេសមីៗគន  ែផ្អក មេគលករណ៍េសមីភព និង ម
លំ ប់េពលមុនេ្រកយ ដូចមនែចងេនកនុងម្រ ៧៥ ៃនចបប់ស្ដីពី
ករេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត និងចបប់ស្ដីពីវេិ ធនកមមចបប់ស្ដីពីករ
េបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត។ េ យែឡក គណបក សេ្រងគ ះជតិ
បនេធ្វីករផ ព្វផ យជេ្រចីនេម៉ងនិងជេរៀង ល់ៃថង មរយៈវទិយុ
សំបុកឃមុ ំ FM ១០៥ វទិយុម នគរ FM ៩៣.៥ វទិយុសំេឡង្រស្ដី FM 
១០២ វទិយុសំេឡង្របជធិបេតយយ (VOD) និងវទិយុេផ ង េៗទៀតជេដីម។ 
មិន្រតឹមែតបុ៉េ ្ណ ះ គណបក សេ្រងគ ះជតិបនទទួលករគ្ំរទពីវទិយុ 
និងប ្ដ ញផ ព្វផ យេ្រក្របេទស ដូចជវទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ 
(VOA) និងវទិយុ សីុេសរ ី(RFA) ែដលេធ្វីករផ ព្វផ យព័ត៌មន
ជេខមរភ  បែនថមេលីេម៉ងែដលវទិយុ VOA នងិ RFA បនផ យ
បន្តផទ ល់េចញពទីី្រកុង ៉ សីុនេ ន។ វទិយុទងំពីរ ែដលទទួលថវកិពី
្របេទស មួយេនះ និងែដលផ យព័ត៌មនេ យលេម្អ ង និងរេំ ភ
វជិជ ជីវៈ រព័ត៌មន គឺជឧបករណ៍នេយបយបេ្រមីឱយគណបក ្របឆងំ
យ៉ងផក ប់មុខ ែដលភគេ្រចីនសុទធសឹងជព័ត៌មន្របឌិត បំេផ្លីស និង
មួលបងក ច់ករពិត ងំពីមុន និងេ្រកយករេបះេឆន ត។ រព័ត៌មន
បរេទស និងកនុង្រសុក ដូចជភនំេពញបុ៉ស្ដិ៍ េខមបូ េដលី មនសិករែខមរ 
និងនគរធ ំ ជេដីម បនផ ព្វផ យព័ត៌មនអវជិជមនេសទីរែតទងំអស់ 
និងមួលបងក ច់ ជរ ្ឋ ភិបលនិងគណបក ្របជជនកមពុជ។  

ករផ ព្វផ យ មប ្ដ ញ ថ នីយទូរទស ន៍ជតិកមពុជ គឺជ
ករផ ព្វផ យអំពីសមិទធផិលជក់ែស្ដង ែដល ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបន 
និងផ ព្វផ យព័ត៌មនពតិជូន ធរណជន។ ជក់ែស្ដង ល់សម័យ
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្របជុំេពញអងគរបស់រដ្ឋសភ ្រតូវបនផ យជូន្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស
នូវខ្លឹម រៃនកិចច្របជុំទងំ្រសុង ែដលកនុងេនះ ក៏មនមតិេយបល់
េលីកេឡងីេ យតំ ង ្រស្តមកពីគណបក ្របឆងំផងែដរ។  

 េតីករផ ព្វផ យព័ត៌មនរបស់ប ្ដ ញ រព័ត៌មន ែដល
គ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជ និងករផ ព្វផ យព័ត៌មនរបស់ប ្ដ ញ
រព័ត៌មនែដលគ្ំរទគណបក សេ្រងគ ះជតិ ពិតជពុំមនតុលយភព

ដូចមនកនុងរបយករណ៍េនះែដរឬេទ? 

៤. ករេ្រប្ីរបស់ធនធនរបស់រដ្ឋមនិ្រតមឹ្រតូវ 

 របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះបនទទួល គ ល់ថ េនកមពុជ
មនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រគប់្រគន់ េដីមបីធននូវតម្ល ភពនិង
អពយ្រកឹតភពៃនករចូលរមួរបស់ម្រន្តី ជករសីុវលិ កងកម្ល ងំ្រប ប់
វុធនិងម្រន្តី ធរណៈ កនុងដំេណីរករេបះេឆន ត និងកនុងគណបក

នេយបយ បុ៉ែន្តម្រន្តីពក់ព័នធមិនអនុវត្ត មបទ ្ឋ នទងំេនះ។ កនុង
របយករណ៍រមួរបស់ ERA បនេលីកេឡងីថ ម្រន្តីេយធ នគរបល 
និងម្រន្តី ជករ ្រតូវបន ម្របម មិនឱយចូលរមួកនុងសកមមភពរបស់
គណបក នេយបយ មួយេទ។ ករអះ ងែបបេនះ បនបង្ហ ញ
ឱយេឃញីយ៉ងចបស់អំពីកង្វះខតៃនករយល់ដឹងរបស់អនកចង្រកង ឬ
មនេចតន យ្រប រ និងបន្តុះបង្អ ប់ ថ ប័នជតិ។ ជេគលករណ៍
ដូចមនបញញត្តិេនកនុងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត ពក់ព័នធទងំអស់ខងេលី 
ម្រន្តី ជករសីុវលិ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងម្រន្តី ធរណៈដៃទេទៀត 
មនសិទធិេពញេលញេនកនុងករចូលរមួ្រគប់សកមមភពនេយបយ និង
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សកមមភពននេ្រកពីេម៉ងបំេពញតួនទីភរកិចច ធរណៈរបស់ខ្លួន 
្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ និងលិខិតូបករណ៍ននពក់ព័នធនឹងសិទធិ
មនុស  (រមួទងំេសចក្តី្របកសសកលស្តីពីសិទធិមនុស ) េហយីេ ក 
សូ៊រយី សូ៊ែប៊រឌ ីអនក យករណ៍ពេិសសរបស់អងគករសហ្របជជតសិ្តពីី
សិទធមិនុស េនកមពុជ ក៏យល់េឃញីែបបេនះែដរ។ កន់ែតចបស់ជងេនះ
េទៀត ្របករ៧.៧ ៃនបទបញជ នងិនតីវិធិសី្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជសី ងំ
តំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៥ បនែចងយ៉ងចបស់ថ «បនទ ប់ពីបញច ប់
េម៉ងេធ្វីករ ឬសថិតេនេ្រកេម៉ងេធ្វីករងរ ឬមិនសថិតកនុងេពលបំេពញ
ករងរកនុងសមតថភពផ្លូ វករ ម្រន្តី ជករសីុវលិ ជញ ធរែដនដី្រគប់
លំ ប់ថន ក់ កងេយធពលេខមរភូមនិទ នគរបលជត ិនងិម្រន្តតុី ករ 
ចចូលរមួកនុងសកមមភពេឃសនគ្ំរទចេំពះ គណបក នេយបយ
មយួ ឬេបកខជន មន ក់ បុ៉ែន្តមនិ្រតូវេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ ន ឬ/នងិ

មនិ្រតូវមន វុធជប់នងឹខ្លួនេឡយី»។  

ដូេចនះ ពួកគត់មនសិទធិនងិេសរភីពចូលរមួកនុងសកមមភព និង
េបះេឆន តជូនគណបក ក៏បន ដូច្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀតែដរ។
ករសននិ ្ឋ នៃនរបយករណ៍រមួរបស់ ERA ែបបេនះ គឺផទុយទងំ្រសុងេទ 
នឹងេគលករណ៍ចបប់ សិទធិមនុស  និងេសរភីព ធរណៈ។  

 របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ក៏បនេលីកេឡងីែដរថ ធនធន 
និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ្រតូវបនេ្របី្របស់េ យគណបក កន់អំ ច ែដល
ករេលីកេឡងីែបបេនះ គឺជករមួលបងក ច់ទងំ្រសុង។ កនុងអំឡុងេពល
ៃនយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត គណបក ្របជជនកមពុជ បនេចញ
លិខិតេលខ៨៧៧ ចុះៃថងទី២៨ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៣ និងលិខិតេលខ
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៨៧៨ េនៃថងទី២៩ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣ េ យ មមិនឱយសមជិក
គណបក េ្របី្របស់យនយន្តរបស់រដ្ឋ និងមិន្រតវូេ្របីេម៉ងេធ្វីកររបស់
រដ្ឋចូលរមួកនុងយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត។ 

II. ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣៖ អំពីពកយរបស ់ ERA ថកររក
េឃើញមួយចំនួនរបសស់មព័នធកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត 

១. ករលុបេឈម ះអនកមនសិទធេិបះេឆន តេចញពបីញជ ីេបះេឆន ត 

១.១. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេលី
សវនកមមេលីបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តរបស់អងគករ NICFEC-NDI  ែដល
រកេឃញីថមនេឈម ះ ១,០៤ ននក់បនបត់ពីបញជ ីេបះេឆន ត នងិ
សវនកមមរបស់ COMFREL ែដលរកេឃីញថ េឈម ះែដល្រតូវបន
លុបេចញពីបញជ ី េបះេឆន តមនអ្រ ១៣,៥% ៃនអនកែដលមន
េឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ឬេសមីនឹង ១,២៥ ននក់ (ទំព័រទី១៧)។ 
ជក់ែស្ដង សវនកមមរបស់អងគករទងំពីរេនះមនិ្រតឹមែតរកេឃញីលទធផល
ខុសគន េទ ប៉ុែន្តមនកំហុសឆគងជេ្រចីន ដូចែដលបនបង្ហ ញេន
កនុងេសចក្ដីជូនដំណឹង្រពង ែដល្រតូវបនេរៀបេរៀងេឡីងស្រមប់អនក
ជំនញករៃនសហភពអឺរ ៉ុប ែដលមកពិនិតយេមីលបរយិកសមុនេពល 
និងេ្រកយេពលេបះេឆន តេនកមពុជថ «ករវភិគរបយករណ៍េ យ
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គណៈ្របតិភូេនះ បននឱំយមនករ្របុង្របយត័នជខ្ល ងំ េលីករសននិ ្ឋ ន
របស់ពួកេគ ែដលែផនកមួយចំនួនបងកឱយមនករយល់្រចឡយ៉ំងចបស់»។1  

េលីសពីេនះេទៀត េបីេយងីរឮំកេឡងីវញិេនឆន ២ំ០០៨ អងគករ 
NDI បនផ្តល់េឈម ះ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៨៨នក់ ែដលខ្លួនអះ ងថ
បនបត់េឈម ះពីបញជ ីេបះេឆន ត េហីយបនទ ប់មក គ.ជ.ប បនរក
េឃញីថ ករេចទ្របកន់របស់ NDI ចំេពះអនកបត់េឈម ះទងំ ៨៨
នក់េនះ គឺមិន្រតឹម្រតូវេទ។ េ យែឡក មុនករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣
េនះ អងគករ NDI បនបង្ហ ញតួេលខថមីថ គ.ជ.ប បនេធ្វីឱយបត់េឈម ះ
អនកេបះេឆន តរហូតដល់ចំនួន ១,០៤ ននក់ េហយីដូចគន េនះែដរ 
អងគករ COMFREL ក៏បនេចទ គ.ជ.ប ថេធ្វីឱយបត់េឈម ះអនកេបះ
េឆន តចំនួន ១,២៥ ននក់ បុ៉ែន្តអងគករទងំពីរេនះ ពុំបនផ្តល់េឈម ះេទ 
េ យសំ ងថជករសមង ត់របស់អនកចូលរួមេឆ្លីយ។ មករពិត 
មូលេហតុគឺមិនែមនជករសមង ត់េទ បុ៉ែន្ត្របសិនេបីអងគករទងំពីរេនះ
បេញចញេឈម ះឱយគ.ជ.ប េហយី គ.ជ.ប រកេឃញីេឈម ះដូចកលពីឆន ំ
២០០៨េនះ ករបំៃភ្លរបស់អងគករទងំពីរេនះនឹង្រតូវបនបក ្រកត 
េហយីែផនករេ្រគងទុកជមុនរបស់គណបក ្របឆងំ េដីមបយីកតួេលខ
េនះមកេធ្វីជែខលស្រមប់េចទ្របកន់ នឹងមិនមនឥទធិពលែផនក
ចិត្ត ្រស្ត បេញឆ ះកំហងឹ្រកុមបតុករដូចេនេពលេនះបនែដរ។ 

                                                            
1 Laura Crothers, «សហភពអឺរ ៉ុបេលីកេឡងីថ របយករណ៍សវនកមមគឺយល់ខុស», កែសត ខមបូ  
េដលី ចុះៃថងទី២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣។ 
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េនកមពុជ ករពុំមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តមិនែមនមនន័យ
ថជករ ងំ្របជពលរដ្ឋ មិនឱយេទចុះេឈម ះេបះេឆន តេនះេទ ពីេ្រពះ
្របព័នធេបះេឆន តេនកមពុជជ្របព័នធេសរ ី មិនែមនជ្របព័នធបងខិតបងខំ
េទ។ េនះមនន័យថ ្របជពលរដ្ឋ ចេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត ឬេទ
េបះេឆន តេ យែផ្អកេលីេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត។ ែផ្អកេលី្របព័នធ
េបះេឆន តេនះ ករេធ្វីករ្រ វ្រជវរបស់អងគករ COMFREL េទេលី
មូលេហតុថ ្របជពលរដ្ឋែដលមនសិទធិេបះេឆន តបុ៉ែន្តពុំបនេ្របីសិទធិ
របស់ខ្លួនកនុងករេបះេឆន តេនះ ពុំ ចចត់ទុកជករ្រតឹម្រតូវបនេទ។ 
មយង៉េទៀត ករេចទ្របកន់ គ.ជ.ប ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចថ ពុំបន
បងកលកខណៈងយ្រសួលឱយ្របជពលរដ្ឋេ្របី្របស់សិទធិេនះ ក៏ជករមិន
្រតឹម្រតូវែដរ ដូេចនះ លទធផលពីករសិក ែដលរកេឃញីថ ្របជពលរដ្ឋ
ភគេ្រចីនពុំបនេបះេឆន តេ យ រមូលេហតុខងេលីេនះ គឺជេចតន
នេយបយ និងបង្ហ ញពីភពមិនអពយ្រកឹតរបស់អងគករទងំេនះ។ 

កនុងែខតុ ឆន ២ំ០១៣េនះ កនុងករេធ្វីបចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះ
េបះេឆន តេន្រគប់ឃុ-ំសងក ត់ទងំអស់ គ.ជ.ប េធ្វីករប៉ន់ ម នអនកេទ
ចុះេឈម ះេបះេឆន តថមី ចមនចំនួន្របមណ ៣៣០.០០០នក់ បុ៉ែន្ត
ជក់ែស្ដង អនកេទចុះេឈម ះេបះេឆន តពិត្របកដបនែត ១៨៧.១១១
នក់ រមួទងំេ ក សម រង ុ ីនិងយុវជន្រគប់ យុ១៨ឆន ។ំ ្របសិនេបី
ពតិដូចកររកេឃញីរបស់អងគករ NDI នងិ COMFREL នងិដូចអ្វែីដល
គណបក សេ្រងគ ះជតបិនេចទ្របកន់េន្រគប់េវទកិ ែដលជេលស
កនុងករបដិេសធលទធផលៃនករេបះេឆន តនេពលបចចុបបននេនះ មនុស
ជង ១ ននក់ ែដលគណបក ្របឆងំបនអះ ងថ គ.ជ.ប បន
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លុបេឈម ះេចញពបីញជ ីេបះេឆន តេនះ េតពីកួគត់េនឯ ? េហតុអ្វី
បនជអងគករទងំពីរ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ មិន្របែម្របមូល
មនុស ទងំអស់េនះ មកចុះេឈម ះេនែខតុ  ឆន ២ំ០១៣េនះ?  

១.២. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ក៏បនេលីកេឡងីផង
ែដរថ កនុងករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ សវនកមមបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត
របស់ NICFEC-NDI បង្ហ ញថ កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋមនសិទធិ
េបះេឆន តចំននួ ៤.៨៩៣នក់មិនបនេបះេឆន ត ែដល្រតូវបនសមភ សន៍
េនកនុងឃុចំំនួន ៤១៤េនទូទងំ្របេទស មន ៦៨,៨% ៃន្របជពលរដ្ឋ
ចំនួន ៤.៨៩៣នក់ រកមនិេឃញីេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ែតមន
ែផនករេទេបះេឆន ត (ទំព័រទី១៩)។ ចំែណកឯមួយចំនួនេទៀត កនុង
ចំេ មចំនួន្របជពលរដ្ឋទងំេនះ យល់្រចឡំថ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់
បន ងំពួកេគមិនឱយេបះេឆន ត។ េដីមបេីធ្វីឱយតួេលខេនះកន់ែតមន
ករេជឿទុកចិត្ត អងគករ LICADHO, TIC និង COMFREL បនគ្ំរទថ
ករសេងកតរបស់េគមនលកខណៈដូេចន ះែដរ។ លទធផលៃនករេធ្វីសវនកមម
ខងេលីេនះ ក៏ផ រភជ ប់េទនឹងកររកេឃញីរបស់ NDI និង COMFREL 
អំពកីរបត់េឈម ះជង ១ ននក់ផងែដរ។  

 េដីមបគី្ំរទករភូតកុហករបស់ NDI ែដលថ គ.ជ.ប បនលុប
េឈម ះជង ១ ននក់ របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេលីកេឡងី
នូវទិននន័យ ៦៨,៨% ដូចបនេរៀប ប់ខងេលី។ បុ៉ែន្តេបីេយងីពិនិតយ
េលីតួេលខេនះ ពុំមនទឡ្ហកីរណ៍ មួយចបស់ ស់េទ េហីយបន
សួរ្របជពលរដ្ឋ ចំនួន ៤.៨៩៣នក់ គឺសុទធែតជអនកឥតមនេឈម ះ 
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បុ៉ែន្ត មពិត អនកែដលមិនមនេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត មិនែមន
មនន័យថពកួេគបនេទចុះេឈម ះេបះេឆន តេនះេទ។  

មករបង្ហ ញខងេលី ទិននន័យបត់េឈម ះជង១ ននក់្រគន់
ែតជទិននន័យភូតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និង្របឌិត េដីមបគី្ំរទគណបក
្របឆងំបុ៉េ ្ណ ះ េហយីដូចគន េនះ ទនិនន័យចុងេ្រកយរបស់ NICFEC-
NDI ក៏ជទិននន័យ្របឌិតនងិបំេផ្លីស ដូចតួេលខជង ១ ននក់ែដរ។  

១.៣. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេលីកេឡងីថ េន
កនុងៃថងេបះេឆន ត អនកសេងកតករណ៍ COMFREL បន យករណ៍ថ 
មនយ៉ងតិច ៩.០៥២ករណី ៃន្របជពលរដ្ឋែដលមិន ចេបះេឆន ត
បន ពីេ្រពះពួកេគពុំ ចរកេឃីញេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត េន
េពលែដលករអេងកតរបស់ TIC បនបង្ហ ញថ ៦០% ៃនករយិល័យ
េបះេឆន ត មនអនកេបះេឆន តខ្លះែដលមនឯក រ្រតឹម្រតូវមិន ចរក
េឃញីេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត(ទំព័រទី២២)។  

ចំេពះករេពលអះ ងខងេលីេនះ េដីមបីបញជ ក់ថ ករណី
ចំនួន ៩.០៥២ ែដល COMFREL រកេឃញីខងេលីថ្រតមឹ្រតូវ ឬភូតកុហក
េនះ COMFREL គរួែតបេញចញេឈម ះអនកទងំេនះមក េដមីបឱីយ គ.ជ.ប 
រកករពតិ េហយីេហតុអ្វបីនជេនៃថងេបះេឆន ត អនកែដលគម នេឈម ះមនិ
ប្តងឹ្រសប មចបប់ជធរមន?  

១.៤. របយករណ៍រួមរបស់ ERA េនះ ក៏បនករេចទថ 
្របជពលរដ្ឋចំនួនជង ៥០% បនបត់េឈម ះពីបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត 
ឬេឈម ះគត់្រតូវបនអនកដៃទេបះេឆន តរចួេហយី េនករយិល័យមួយ
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សថិតេន េរៀនវត្តសន ំកុសល សងក ត់បឹងទំពន់ េ យមិនបន
បញជ ក់ថ េតីករយិល័យមួយ ពិត្របកដ។ 

មទិននន័យរបស់ គ.ជ.ប េនកនុងសងក ត់បឹងទំពន់ មន៦០
ករយិល័យេបះេឆន ត េ យែឡកេន េរៀនវត្តសន កុំសលមន
ចំនួន១៨ករយិល័យ ែដលមនេឈម ះអនកេបះេឆន តកនុងបញជ ីេបះេឆន ត
សរុបចំនួន ១១.១២២នក់ េហយីអនកែដលបនេបះេឆន តមនចំនួន 
៧.៨៥២នក់ េសមីនឹងអ្រ  ៧០,៦%។ មករអះ ងរបស់ម្រន្តី
ទទួលបនទុកេរៀបចំករេបះេឆន តេនសងក ត់បឹងទំពន់បនឱយដឹងថ េន
ៃថងេបះេឆន ត មនសកមមជនរបស់គណបក ្របឆងំមួយ្រកុម ែដល
មនករេរៀបចំទុកជមុនយ៉ងចបស់ ស់ និងមនចំនួន្របែហលជិត 
១០០នក់ កនុងេនះមនែត៤-៥នក់េទ ែដលគត់បនដឹងថមន
ទីលំេនកនុងសងក ត់េនះ េ្រកពីេនះមិនដឹងមកពី្របភព េទ បន
្របមូលផ្តុ ំគន ចប់ពីេម៉ង ៧្រពឹក រហូតដល់ ៦ ង ច េដីមបអុីកឡុក ែ្រសក
ឡូ េ ៊ កេ្រញជ វ និងបងកភពច ចលថ បត់េឈម ះ គម នេឈម ះ 
ទឹកេខម ច ង្រជះ ែ្រសកថ «េលខ៧ៗ»។ ្រកមុេនះបនគំ មម្រន្តី
ករយិល័យេបះេឆន តរហូតដល់េ្របីពកយថ «េចញពីករយិល័យ នងឹ
សម្ល ប់េចល» ជេដីម។ ្រកុមេនះមនទូរស័ពទទំេនីប ចថតរូបភព
និងវេីដអូបន្រគប់គន េនកនុងមណ្ឌ លេបះេឆន តេនះ។ មចបប់ស្ដីពីករ
េបះេឆន តេ្រជីស ំងតំ ង ្រស្ត និងនីតិវធិីននរបស់ គ.ជ.ប
សកមមភពទងំេនះ្រតូវបន មឃត់េនកនុងមណ្ឌ លេបះេឆន ត។  

េនៃថងេនះ េវ េម៉ង្របែហល១០្រពឹក េ ក សម រង ុ ីេរៀប
នឹងេទដល់ទីេនះ កនុងេគលបំណងចូលេទកនុងមណ្ឌ លេបះេឆន ត 
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ែត្រតូវបន្របជពលរដ្ឋឃត់មិនឱយចូល េ យែ្រសកថ «ៃថងេនះមិន
ែមនជៃថងេឃសនេបះេឆន តេទ េហីយរយៈេពលេឃសន ៣០ៃថង
ចប់េហីយ សម រង ុ ីមិនមនេឈម ះកនុងមណ្ឌ លេនះេទ េហតុេនះគម ន
សិទធិមកទីេនះេទ...»។ ្របធន CEC បនបញជ ក់ថ េនៃថងេបះេឆន ត មន
ករត ៉ ែតមួយគត់ពក់ព័នធនឹងេ ក្រសីមន ក់ េនករយិល័យ១៥៥៥ 
កនុងមណ្ឌ ល េរៀនវត្តសន កុំសល ែដលអះ ងថេឈម ះរបស់គត់
្រតូវបនេគេបះរចួេហយី។ គត់ក៏្រតឡប់េទវញិ បុ៉ែន្តបនទ ប់មក ប្តក៏ីបន
មកត ៉ េន CEC ថ្របពនធគត់្រតូវបនេគេបះេឆន តជនំសួ។ ្របធន 
CEC បនពនយល់្របប់គត់ និងផ្តល់ទ្រមង់ពកយបណ្តឹ ង មករេសនី
សំុ។ េនរេសៀលេនះ ប្តីរបស់គត់បនយកពកយបណ្តឹ ងមក ក់េន 
CEC បុ៉ែន្ត េ យ រគត់ប្តឹងជំនួស្របពនធរបស់គត់ CEC បន
ពនយល់ថ ពកយបណ្តឹ ងេនះមនិ ចទទួលយកមកេ ះ្រ យបនេទ
េ យខុសនឹងទ្រមង់និងគតិចបប់ ពីេ្រពះ មចបប់គត់្រតូវមនលិខិត
េផទរសិទធិព្ីរបពនធ។ ្របធន CEC បន្របគល់ទ្រមង់លិខិតេផទរសិទធិជូន
គត់។ េនៃថងបនទ ប់ ពីៃថងេបះេឆន ត ប្តីបនយកពកយមក ក់រួម
ជមួយលិខិតេផទរសិទធិេនេម៉ង៣រេសៀល បុ៉ែន្តហួស ជញ យុកលៃន
ករ ក់ពកយបណ្តឹ ង ្រតឹមេម៉ង១១និង៣០នទី្រពឹក។ េ្រកយមក
្របែហល៣០នទី ប្តីបនទូរស័ពទមក្របធន CEC ថ គត់ឈប់ប្តឹង
េហយី។ ម្រន្តីជូនព័ត៌មនបនបញជ ក់ថ មករអះ ងរបស់េ ក
្រសីេនះគឺ «គត់ឥតបនដឹងថេឈម ះរបស់គត់មនេនកនុងករយិល័យ

េទ។ េនៃថងេបះេឆន ត េទបីគត់មករកេឈម ះេឃញីេនករយិល័យ
១៥៥៥ េហីយគត់ក៏បនចូលេទេបះេឆន ត បុ៉ែន្តេពលេនះ ម្រន្តី
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ករយិល័យេបះេឆន តបន្របប់គត់ថ េឈម ះេនះបន្រតូវេគេបះរចួ
េហយី។»។ ្របធន CEC មិនបនពិនតិយថេឈម ះរបស់គត់្រតូវបនេគ
េបះ ដូចែដលគត់បនអះ ងេនះេទ ពីេ្រពះេនេពលេនះមន
្រកុមសកមមជនគណបក សេ្រងគ ះជតិកំពុងបងកច ចល េហយីគត់
រវល់េ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ និង្រគប់្រគងសភពករណ៍ បុ៉ែន្ត្របធន 
CEC បនជយួស្រមបស្រមួលប្តីគត់ឱយេធ្វីករប្តឹងជ យលកខណ៍អក រ
ដូចបនេរៀប ប់ខងេលី។ 

 េនេពល ប់សន្លឹកេឆន ត មនសកមមជនគណបក សេ្រងគ ះជតិ
មួយចំនួនេទឈរមុខករយិល័យ ប់សន្លឹកេឆន ត េហីយបងកភព
អនធិបេតយយមួយចំនួន ដូចជែ្រសកេ ៊ កេ្រញជ វេនេពលឮម្រន្តី
ករយិល័យ នសន្លឹកេឆន តេលខ៧ បុ៉ែន្តេធ្វីករតិះេដៀលនិងេចលដប
ទឹកសុទធេនេពលឮម្រន្តីករយិល័យ នសន្លឹកេឆន តេលខ៤ ជេដីម។ 

 មទិននន័យពីបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តកនុងមណ្ឌ ល េរៀនវត្ត
សន កុំសល អនកែដលបនេទេបះេឆន តមនចំនួន ៧០,៦% ដូេចនះ
អ្រ េនះ ជអ្រ ្រប ក់្របែហលនឹងអ្រ អនកេទេបះេឆន តទូទងំ
្របេទស។ មព័ត៌មនរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ្របជពលរដ្ឋ ២៩,៤% 
ែដលមិនបនេទេបះេឆន ត គឺេ យ រមូលេហតុមួយចំនួន ដូចជ
អនកខ្លះរវល់ អនកខ្លះមិនចង់េទេបះេឆន ត អនកខ្លះេទៀតផ្ល ស់ទីលំេនឬ
ចំ ក្រសុក។ មករពិត េនមណ្ឌ លេនះពុំមនអ្វីេកីតេឡងីទងំអស់ 
េលីកែលងែតករណីេ ក្រសីែដលអះ ងថ េឈម ះគត់្រតូវបនេគ
េបះរចួនិង្រកុមជនែដលមនករេរៀបចំបនបងកអុកឡុកែតបុ៉េ ្ណ ះ។  
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 េនមនករណីមួយេទៀតកនុងសងក ត់បងឹទំពន់េនះែដរ បុ៉ែន្តពុំ
ែមនេនមណ្ឌ ល េរៀនវត្តសន កុំសលេទ កនុងេពល ប់សន្លឹកេឆន ត
មនជនខិលខូចមួយ្រកុមឈរេ្រកករយិល័យ បនេចទអនុ្របធន
ករយិល័យេបះេឆន តថ បនលួចបន្លំសន្លឹកេឆន ត េ យយកសន្លឹក
េឆន តមិនបនករេទទុកេនកនុងថតតុ ចំនួន៤សន្លឹក រចួបនទ ប់មកែថម
៣សន្លឹកេទៀត។ ករ ក់សន្លឹកេឆន តមិនបនករេនកនុងថតតុេនះ ពីេ្រពះ
អនុ្របធនករយិល័យយល់េឃញីថ ្រតូវែត ក់កុំឱយមនករ្រចឡូក
្រចឡនំឹងសន្លឹកេឆន តបនករ ែដលពុំផទុយនឹងបទបញជ  និងនីតវិធិីៃនករ
េបះេឆន តេទ េហយីក៏មនករទទួល គ ល់ពីតំ ងគណបក សេ្រងគ ះ
ជតិេនទីេនះែដរថ ពួកេគក៏បនដងឹឮអំពីករ ក់សន្លឹកេឆន តទងំ
េនះែដរ េហយីបញជ ក់ថគម នករបន្លំេទ។ បុ៉ែន្តជនខិលខូចទងំេនះ 
េនែតគ្រមមថ ្របសិនេបីមិនលុតជងគង់សំពះសំុេទស េនះេនេពល
ែដលេ កអនុ្របធនករយិល័យេចញពីករយិល័យេបះេឆន ត ពួកេគ
នឹងសម្ល ប់េ កអនុ្របធនេចល។ េ យ រភ័យខ្ល ចអំពីសុវតថិភព
ផទ ល់ខ្លួន េ កអនុ្របធនករយិល័យបនលុតជងគង់សំពះសំុេទស 
េហយី្រតូវបន្រកុមជនខិលខូចេនះថតបេង្ហ ះកនុង Facebook ថចប់
បនេចរ ឥឡូវេនះេចរសំពះសំុេទសរចួេហយី។  

   កនុងែខតុ កន្លងមក េនសងក ត់បឹងទំពន់ មនអនកចុះេឈម ះថមី 
្រតឹមែត្របមណ២០០នក់បុ៉េ ្ណ ះ េហីយភគេ្រចីនជយុវជន្រគប់
យុ។ េ យពិនិតយេមីលតួេលខេនះ សំណួរសួរថ េហតុអ្វីបនជ

គណបក សេ្រងគ ះជតិេនសងក ត់បឹងទំពន់ មិនេកៀរគរអនកបត់េឈម ះ 
ែដលសុទធែតចង់េបះេឆន តេនះ េទចុះេឈម ះេបះេឆន ត ឬេហតុអ្វីអនក
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ែដល្របកសខ្លួនឯងថបត់េឈម ះ មិន្រពមេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត? 
មរយៈទិននន័យៃនករចុះេឈម ះថមីេនះ គឺជភស្តុ ងយ៉ងចបស់

បញជ ក់ថ របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ពុំមនេចតនសិក ្រ វ្រជវ
េលីដំេណីរករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ជទូេទេទ បុ៉ែន្ត្រគន់ែតជករ្របឌិត
តួេលខ េដីមបភូីតកុហក េ យេ្របីពកយ្រ វ្រជវមកេធ្វីជែខលកនុងករ
បិទបងំអំេពីភូតកុហករបស់ខ្លួនបុ៉េ ្ណ ះ េហយីក៏ជែផនកមួយៃនែផនករ
េ្រគងទុកជមុនកនុងករេធ្វីយុទធនករស្រងគ មចិត្ត ្រស្ត សំេ ទត់
េចលនូវលទធផលៃនករេបះេឆន ត កនុងករណីែដលគណបក ្របជជន
កមពុជឈនះេឆន ត។ 

២. អពំពីកយរបស់ ERA ែដលែ្របថ៖ េឈម ះមនិមនសុពលភព នងិ
ករេបះេឆន តមនិ្រសបចបប់ (ទព័ំរទ២ី៤ដល់៣៦)  

២.១ កលពីៃថងទី០២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ឯកឧត្តម េទព នីថ 
អគគេលខធិករ គ.ជ.ប បនទទួល គ ល់អំពីបញ្ហ េឈម ះសទួនេនកនុង
បញជ ីេបះេឆន ត េ យបនេលីកេឡងីថ គ.ជ.ប បនរកេឃញីេឈម ះ
សទួនចំននួ ៣០១.០០០ េហយី គ.ជ.ប បនេសនីសំុឱយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន
ចត់វធិនករ េដីមបីបញជ ក់ថពិតជមនេឈម ះសទួនកនុងបញជ ីេបះ
េឆន តែមន។ មូលេហតុៃនេឈម ះសទួនេនះ្រតូវបនពនយល់េនកនុងចំណុច 
២.៣ខងេ្រកម។  

២.២ ករេ្របពីកយេចទថ អនកេឈម ះសទួន ចេបះេឆន តពរីដង 
អនកេផ ង ចេបះមួយជំនួស មីខ្លួន និងម្រន្តីករយិល័យ ចគូស
ជនំសួ រចួញត់ចូលហបិេឆន ត៖ 
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របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេលីកេឡងីអំពេីឈម ះសទួន 
ែដល ជញ ធរមូល ្ឋ នបនដឹង បុ៉ែន្តមិន្រពមលុបេចញ ឧទហរណ៍
ដូចជ ករណីអនកែដល្រតូវបនចកេចញពីកែន្លងរស់េនរបស់ខ្លួនកនុង
រយៈេពលបុ៉នម នឆន ថំមីៗេនះ។ បនទ ប់មក របយករណ៍រមួរបស់ ERA
េនះ បនទញករសននិ ្ឋ នអំពីលទធភពៃនករលួចបន្លំសន្លឹកេឆន ត 
េ យផ្តល់ឱកសឱយអនកមិនមនសិទធិេបះេឆន ត េទេបះេឆន តជំនួស
អនកែដលបនចកេចញេនះ។ ករសននិ ្ឋ នែបបេនះពុំមនេហតុផល
្រគប់្រគន់េទ ពីេ្រពះថករចកេចញេ យបងខ ំ ឬករផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេន
របស់្របជពលរដ្ឋេទកន់កែន្លងថមីមិនែមនមនន័យថ គត់បនចុះ
េឈម ះកនុងបញជ ី េបះេឆន តេនឃុំ-សងក ត់ថមីេនះេទ េហីយក៏មិន ច
សននិ ្ឋ នថ គត់មិនមកេបះេឆន តេនកែន្លងចស់េនះែដរ។ ដូេចនះ 
្របសិនេបី ជញ ធរមូល ្ឋ នលុបេឈម ះរបស់គត់េចញពីបញជ ីេបះេឆន ត 
មិន្រសប មចបប់ បទបញជ  និងនីតិវធិីេបះេឆន ត េហីយកនុងករណី
ពួកគត់មកេបះេឆន តេនឃុំ-សងក ត់េដីមវញិ េតី ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រតូវ
ទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់យ៉ងដូចេម្ដច? មយង៉េទៀត មចបប់
េបះេឆន ត ជេរៀង ល់ឆន  ំ គណបក នេយបយទងំអស់មនសិទធិ
រមួចំែណកេធ្វីឱយ្របេសីរនូវបញជ ីេបះេឆន ត េ យអនុវត្តសិទធិប្ដឹងេសនីសំុ
ក់បញចូ លេឈម ះែដលបត់ពបីញជ ីេបះេឆន ត ឬលុបេឈម ះសទួនកនុងបញជ ី

េបះេឆន ត បុ៉ែន្តេនឆន ២ំ០១២ េហតុអ្វីបនជគណបក ្របឆងំបដិេសធ
មិនចូលរមួ េដីមបកីរពរផល្របេយជន៍រមួរបស់សមជិកខ្លួន?  

ចេម្លីយែដល មញញបំផុតងយយល់េនះ គឺករេធ្វីពហិករ
របស់គណបក ្របឆងំេនះ គឺជែផនកមួយៃនែផនករេ្រគងទុកជមុន 



31 

េដីមបីបដិេសធនូវលទធផលេបះេឆន ត កនុងករណីែដលខ្លួនប ជ័យេន
េពលេបះេឆន ត។ 

ជមួយគន េនះែដរ របយករណ៍រួមរបស់ ERA េនះ បន
សននិ ្ឋ នថ េឈម ះសទួនទងំេនះ ច្រតូវបនេ្របី្របស់េដីមបបីងកលកខណៈ
ឱយមនុស មន ក់ ចេបះេឆន តបន២ដង ឱយអនកដៃទែដលគម នសិទធិ
េបះេឆន តេបះេឆន តជំនួស ឬលួចញត់សន្លឹកេឆន តេទកនុងហបិេឆន ត។  

 េតីករលួចញត់សន្លឹកេឆន តេទកនុងហបិេឆន ត ចេធ្វីបនយ៉ង
ដូចេម្តច េបីតំ ងគណបក  និងអនកសេងកតករណ៍ COMFREL មន
វត្តមនជ្របចេំនកនុង្រគប់ករយិល័យេបះេឆន តទងំេនះ? 

២.៣ អំពីទឹកេខម ៖ របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះបន
េចទថ ទឹកេខម ែដលេ្របីកនុងករេបះេឆន ត ចលុប្រជះ (ទំព័រទី២៦)។ 
េទះបីជពុំមនពកយបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងទឹកេខម ក៏េ យ បុ៉ែន្តេន
ទី ន ក់ករគណបក សេ្រងគ ះជតិទួលេគក េ ក កឹម សុខ បន
និយយថ «េយីងរកេឃីញេនៃថងេបះេឆន ត ទឹកេខម ច ង្រជះ
េ យវតថុងយរកេន មទីផ រ េនកែន្លងអុ៊តសក់ ឬក៏េ្របីទកឹ បូ៊
យខ្ល ញ់បន្តិចក៏ ច ង្រជះែដរ។ ដូេចនះ េគលករណ៍មួយធន

ថ មនុស បនេបះេឆន តមួយសន្លឹក គឺមិន ចធនបន េ យ រ
ទឹកេខម ច ង្រជះ»។ ពក់ព័នធនឹងករណីេនះ េ កកឹម សុខ មិន
ែដលបនបង្ហ ញចបស់ថ មនមនុស បុ៉នម ននក់ែដលបនទ ប់ពីេបះេឆន ត
េហីយ ងសម្អ តទឹកេខម ្រជះ រួចេទេបះេឆន តម្តងេទៀតបនេនះ
េទ។ េនទី ន្របជធិបេតយយ កលពីៃថងទី៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ 
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េនេពលែដលេ ក កឹម សុខ េលីកៃដសំពះ េឃីញមន ន មទឹក
េខម េនជប់ៃដយ៉ងចបស់្រកែឡតេនេឡីយ។ សំណួរសួរថ េបីទឹក
េខម េនះលុប្រជះ េហតុអ្វបីនជេ កមិនលុបខ្លួនឯងេដីមបជីភស្តុ ង
បង្ហ ញម ជនថទឹកេខម េនះ ចលុប្រជះ? 

ទឹកេខម លុប ងមិន្រជះ ែដល្របជពលរដ្ឋបន្រជលក់បនទ ប់
ពីេបះេឆន តរចួេហយី គឺជទឹកេខម ែដល្រតូវបនផលិតេ យ្រកុមហុ៊ន
រដ្ឋឥ ្ឌ  េហីយរ ្ឋ ភិបលឥ ្ឌ បនផ្ដល់ជអំេ យជូន គ.ជ.ប 
ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៨ េហីយទឹកេខម េនះក៏្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់
ករេបះេឆន តេន្របេទសមួយចំនួន ដូចជ ្របេទសឥ ្ឌ  ម៉េឡសីុ
ហ្វ គ នី ថ ន នីេហ រយ៉ី សឹង្ហបុរ ី ្រហ្វកិខងតបូង និងៃថផងែដរ។  

េបីគណបក ្របឆងំេចទថ ទឹកេខម ្រជលក់ៃដស្រមប់ករ
េបះេឆន ត ចលុប្រជះេនះ គណបក ្របឆងំ ចេទ្រ វ្រជវ
េ យផទ ល់េន្របេទសខងេលី ែដលបនេ្របីទឹកេខម េនះស្រមប់ករ
េបះេឆន តែដរ ឬសួរេទ្រកុមហុ៊នរដ្ឋឥ ្ឌ ែដលផលិតទឹកេខម េនះ និង
រ ្ឋ ភិបលឥ ្ឌ ែដលជអនកផ្ដល់ទឹកេខម េនះជូន គ.ជ.ប។ 

២.៤ អំពីករេចញលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់បេ្រមី
ឱយករេបះេឆន ត (ប័ណ្ណេខៀវ)៖ ជធមម  ្របជពលរដ្ឋែតងែតមន
ករភន់្រចឡកំនុងករទុក ក់ ឬបត់បង់ឯក រេផ ងៗ រមួទងំឯក រ
បញជ ក់អត្តសញញ ណរបស់ខ្លួនផង ដូចជមនអនកខ្លះ្រចឡំ ក់កែន្លង

មួយរកមិនេឃញី អនកខ្លះេធ្វីឱយខូចឯក រ ដូចជ្រតូវទឹកេភ្ល ង ឬ
អនកខ្លះបត់ែតម្ដងជេដីម។ មូលេហតុទងំអស់េនះេហីយ េទីបមន
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ករេចញជូន នូវលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់បេ្រមីឱយករេបះេឆន ត 
េដីមបធីនដល់សិទធិពលរដ្ឋែដលមនសិទធិេបះេឆន ត។   

េ យែផ្អកេលីមូលេហតុេនះេហីយ ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ំ
២០១៣ ចបប់ បទបញជ  និងនីតិវធិីេបះេឆន ត ត្រមូវឱយេមឃុ-ំេចសងក ត់
មនសិទធិេចញប័ណ្ណេខៀវ ជូន្របជពលរដ្ឋរហូតដល់ៃថងទី១២ ែខកកក  
ឆន ២ំ០១៣ (១៥ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត)។ េមឃុ-ំេចសងក ត់េចញប័ណ្ណ
េខៀវជូន្របជពលរដ្ឋេ យមនគណេនយយភព និងតម្ល ភព និង្រសប
េទ មែបបបទនីតិវធិី និងត្រមូវឱយមនឯក រ ឬ ក បីញជ ក់អំពី
អត្តសញញ ណរបស់អនកេបះេឆន ត។ គ.ជ.ប េចញេសៀវេភប័ណ្ណេខៀវ 
ែដលមនទងំគល់បញជ ី និងចុងសន្លឹក។ េសម នឃុ-ំសងក ត់្រតូវបំេពញ
ព័ត៌មនដូចគន េនេលីគល់បញជ ី និងចុងសន្លឹកែដលចុះហតថេលខ
េ យេមឃុ-ំេចសងក ត់។ ចុងសន្លឹក(ប័ណ្ណេខៀវ) នឹង្រតូវ្របគល់ឱយ
េទអនកេបះេឆន ត េហីយគល់បញជ ីនឹង្រតូវរក ទុក។ េមឃុ-ំេចសងក ត់
្រតូវអនុញញ តឱយតំ ងគណបក នេយបយ និងអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល ្រតួតពិនិតយគល់បញជ ីលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណេនឃុ-ំសងក ត់
េរៀង ល់េម៉ងេធ្វីករ បុ៉ែន្តមិនអនុញញ តឱយថតចម្លងេឡយី។ កនុងករណី
េនះ តំ ងគណបក នេយបយេនមូល ្ឋ ន ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិបល ចចូលរមួពិនិតយគល់បញជ ីេនះ បុ៉ែន្ត គ.ជ.ប ពុំែដលបនទទួល
ពកយបណ្តឹ ងត ៉អំពភីពមិន្រប្រកតី មួយេទ។  

លបចិកលៃនករសរេសរជទូេទៃនរបយករណ៍រមួរបស់ ERA 
ែដលមិនមនលកខណៈជក់ែស្តងេនះ គឺមនបំណងេធ្វីឱយករពនយល់
បក្រ យ មនិ ចេធ្វីេទបន បុ៉ែន្តករណីេឈម ះ ចន់ ន់ (ទំព័រទី៣២) 
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្រតូវបនអនកសរេសររបយករណ៍រួមរបស់ ERA េនះ មនលបិចលុប
េឈម ះេចញ បុ៉ែន្តជអកុសលលុបមិនអស់ េហយីេនេពលែដលេយងី
ពិនិតយយ៉ងម៉ត់ចត់ េឃីញេឈម ះេនះយ៉ងតូចេនេលីគល់បញជ ីប័ណ្ណ
េខៀវេនះ។ កនុងករអ ថ ធិបបយរបស់អនកសរេសររបយករណ៍រមួរបស់ 
ERA េនះ បនេចទថ ករមិនបិទរូបថតេលីប័ណ្ណេនះ ( មពិត មិន
ែមនជប័ណ្ណែដលយកេទេ្របី្របស់ស្រមប់េបះេឆន តេទ បុ៉ែន្តជគល់
បញជ ីស្រមប់បញជូ នេទ គ.ជ.ប) គឺមនេចតនផ្តល់លទធភពឱយអនក
េឈម ះសទួន ចេបះេឆន តបនេ្រចីនជងមួយដង ឬអនកគម នសិទធិេបះ
េឆន ត ចេ្របីប័ណ្ណេខៀវរបស់េឈម ះ ចន់ ន់ េទេបះេឆន តបន។  

មករពតិ ករ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញឱយេឃញីថ េនៃថងទី១៣ 
ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ េ កយយ ចន់ ន់ មន យុ ៨០ឆន  ំបន
ទទួលប័ណ្ណេខៀវ ែដលមនរូបថត និង្រ េមឃុ។ំ េសម នឃុបំនបញជ ក់
ថ ជករអនុវត្ត្រតូវែតមនរូបថតទងំគល់បញជ ីនិងចុងសន្លឹក បុ៉ែន្ត
ករណីេ កយយ ចន់ ន់ េនះ េ កេសម នឃុចំមំិនចបស់ថ េតី
មនរូបថតែតមួយ ឬក៏ខ្លួនេ កេភ្លចបិទរូបថតរបស់េ កយយមួយ
សន្លឹកេទៀតេនគល់បញជ ី។ ដូេចនះ កនុងករណីេនះ ្របសិនេបីេ កយយ 
ចន់ ន់ មនរូបថតែតមួយសន្លឹក េហយីេមឃុពុំេំចញលិខិតបញជ ក់
អត្តសញញ ណស្រមប់បេ្រមីឱយករេបះេឆន តជូនេ កយយ េ យ រ 
ខ្វះរូបថតមួយសន្លឹកបិទេលីគល់បញជ ីេនះ េ កយយពិតជមិន ច
អនុវត្តសិទធិេបះេឆន តបនេឡយី។ ករណីរបស់េ កយយ ចន់ ន់ 
េនះ ្រតូវបន ERA យកមកសរេសរបន្លំអនក នេ យផទុយពីករពិត 
ពីេ្រពះអ្វីែដលយកមកបង្ហ ញេនះ គឺគល់បញជ ី ែដលតមកល់ទុកេន 
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គ.ជ.ប ពុំ្រតូវបនយកមកេ្របី្របស់ស្រមប់ករេបះេឆន តេទ េហយី
ចុងសន្លឹកគឺេននឹងេ កយយ ែដលមនរូបថត្រតឹម្រតូវ បុ៉ែន្តកនុង
របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ែបរជបំេផ្លីសេ យេលីកយកករណី
របស់េ កយយ ចន់ ន់ មួយេនះ មកេ្របីេដីមបីទញជេសចក្តី
សននិ ្ឋ នស្រមប់ករណីទូេទេនទូទងំ្របេទសថ ប័ណ្ណេខៀវែដលគម ន
រូបថត ចផ្តល់លទធភពដល់អនកេផ ងេបះេឆន តជំនួសវញិ។ កនុង
របយករណ៍េនះ បនបង្ហ ញគល់បញជ ីៃនប័ណ្ណេខៀវែដលគម នរូបថត 
េហីយលុបេឈម ះអនកកន់ប័ណ្ណេនះេចល េដីមបីេចៀស ងករ គ ល់
េឈម ះមច ស់ប័ណ្ណ និងបំបិទភស្តុ ងស្រមប់េធ្វីករ្រ វ្រជវ។  

របយករណ៍រមួរបស់ ERA បនេលីកេឡងីអំពកីរណីេ កយយ 
ចន់ ន់ គឺេដីមប្ីរគន់ែតេចទ្របកន់េលី ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឬគ.ជ.ប 
បុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្ត ករណីេនះ្រតូវបនរកេឃីញករពិត េហីយេនមន
ករណីទូេទជេ្រចីនេទៀតែដលរបយករណ៍រួមរបស់ ERA េនះ បន
ភូតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និង្របឌិត េ យមិនបនបង្ហ ញអំពីករណី
ជក់ែស្តង ដូចករណីេ កយយ ចន់ ន់។  

ឧទហរណ៍មួយេទៀត របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ្រគន់ែត
សរេសរថ មនករយិល័យមួយកនុងចំេ មករយិល័យ េរៀន
វត្តសន កុំសល មន្របជជនជង៥០% េទេបះេឆន ត ែតពុំមនេឈម ះ
កនុងបញជ ីេបះេឆន ត ឬេឈម ះ្រតូវបនេគេបះេឆន តរចួ បុ៉ែន្តមិនបនបញជ ក់
េឈម ះអនកេបះេឆន តនិងេលខករយិល័យេទ។ េហតុអ្វី? ពីេ្រពះថ 
មករពិតជក់ែស្តង មិនមនបតុភពធងន់ធងរដូចអ្វីែដលរបយករណ៍

រួមរបស់ ERA ចង់បំេផ្លីសេនះេទ។ ឧទហរណ៍មួយែថមេទៀត 
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របយករណ៍រមួេនះ្រគន់ែតេលីកេឡងីថ មនករយិល័យចំននួ៧៧ 
ែដលមនសន្លឹកេឆន តមិនបនករពី ១០០ េទ៥០០ េ យមិនបន
បញជ ក់េឈម ះករយិល័យ ខ្លះេនះេទ។ អនក នែដលពំុបនយល់ដឹង
សីុជេ្រមអំពីដំេណីរករេបះេឆន ត ឬពុំបនេធ្វីករ្រ វ្រជវឱយបនដឹង
អំពីឬសគល់ៃនបញ្ហ ្របកដជេជឿេលីរបយករណ៍េនះ េ យ រអនក
សរេសរមនកលលបចិទុចចរតិ ផ្តល់ព័ត៌មនខុសនិង្របឌិត េដីមបេីធ្វីឱយ
អនក នមនទស នៈអវជិជមនចំេពះករេបះេឆន តេនកមពុជ។ 

របយករណ៍រួមរបស់ ERA បនសននិ ្ឋ នេ យខ្លួនឯងថ 
ករេចញប័ណ្ណេខៀវ មន្រប ក់្របែហលនឹងចំននួសំេឡងេឆន ត ែដល
គណបក ្របជជនកមពុជឈនះគណបក សេ្រងគ ះជតិ ចំនួន ២៨មុឺន
សន្លឹក។ មករពិត ឱយែតអនកមនបញ្ហ បត់ឬខូច គ.ជ.ប ្រតូវែតេចញ
ប័ណ្ណេ យមិន្របកន់និនន ករនេយបយ ្រសប មចបប់ បទបញជ  
និងនីតិវធិីៃនករេបះេឆន ត។ េសចក្ដីសននិ ្ឋ នែបបេនះ គឺមនេគលេ
នេយបយ ពីេ្រពះប័ណ្ណេខៀវែដលមនសុពលភពស្រមប់ករេបះ
េឆន តឆន ២ំ០១៣ មនរហូតដល់ចំនួន ១.៨៦០.៤៩១សន្លឹក ែដល
កនុងេនះចំនួន ១.០៩៨.៨៩៣សន្លឹក ្រតូវបនេចញស្រមប់ករេបះ
េឆន តឃុំ-សងក ត់ឆន ២ំ០១២ និង ៧៦១.៥៩៨សន្លឹក ្រតូវបនេចញ
កនុងឆន ២ំ០១៣ ែដលកនុងេនះ ចំនួន ៤៨៩.៥០១សន្លឹក ្រតូវបនេចញ
េនេពលពិនិតយបញជ ីេឈម ះនិងចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១២ និងចំននួ 
២៧២.៤៤៧សន្លឹក េចញកនុងដំ ក់កលេបះេឆន ត។ េហតុអ្វី
បនជរបយករណ៍រមួេនះ េលីកេឡងីែតតួេលខៃនករេចញប័ណ្ណេខៀវ 
េនកនុងដំ ក់កលចុងេ្រកយៃនករេបះេឆន ត ែដលតួេលខេនះ
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្រគន់ែត្របែហលនឹងសំេឡងេឆន ត ែដលគណបក ្របជជនកមពុជ
ឈនះគណបក សេ្រងគ ះជតិ េដីមបីេធ្វីឱយអនក នមនករយល់្រចឡំ 
គិតថ គ.ជ.ប េធ្វីប័ណ្ណេខៀវមុនេពលេបះេឆន តចំនួន ២៨មុឺនសន្លឹក
េនះ ឱយអនកេបះេឆន តគ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជ េទីបបនជ
គណបក ្របជជនកមពុជឈនះេឆន ត្របែហល ២៨មុឺនសន្លឹកេនះ។  

េនះពិតជមនន័យថ របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ មន
េគលេ បំៃភ្លករពិត េដីមបឱីយ ធរណមតយិល់្រចឡថំ គ.ជ.ប លួច
បន្លំសន្លឹកេឆន តជួយគណបក ្របជជនកមពុជ ក៏ដូចជមនេចតន 
បំផ្ល ញ្របព័នធេបះេឆន ត េដីមបីបដិេសធលទធផលេបះេឆន តែដលជ
េគលេ ចុងេ្រកយ េនេពលែដលគណបក ្របឆងំចញ់េឆន ត។  

២.៥ របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ក៏បនេលីកេឡងីផង
ែដរអំពីចំនួន្របជពលរដ្ឋ ែដលមនសិទធិ េបះេឆន តមន្របែហល 
៩.៤៤២.៨០២នក់ េធៀបេទនឹងចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលមនេឈម ះ
កនុងបញជ ីេបះេឆន ត ៩.៦៧៥.៤៥៣នក់ (ទំព័រទី២៧)។ សូមបញជ ក់
ថ ចំនួន្របជពលរដ្ឋ ៩.៤៤២.៨០២នក់ គឺ្រគន់ែតជតួេលខប៉ន់ ម ន 
និងជតួេលខពយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ ៃន្រកសួងែផនករេន
ឆន ២ំ០០៨។ ្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ទទលួ្របតិភូកមមអំ ចពី គ.ជ.ប 
កនុងករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ នងិចុះេឈម ះេបះេឆន ត បុ៉ែន្តេនកមពុជ េយងី
្រតូវទទួល គ ល់នូវលទធភពជក់ែស្ដងរបស់រដ្ឋ ែដលេន មមូល ្ឋ ន
មួយចំនួនពុំមន្របព័នធអគគិសនី្រគប់្រគន់ ធនធនហិរញញវតថុ េនមន
កំណត់ និងធនធនមនុស ែដលេចះេ្របី្របស់្របព័នធព័ត៌មនវទិយេន
មនក្រមិតតិចតចួ ស់ ដូេចនះ ករចុះបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត្រតូវ
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េធ្វីេ យៃដ។ េហតុេនះ ករេប៉ងេឡីងៃនតួេលខ ចប ្ដ លមកពី
មូលេហតុមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

មូលេហតុទីមួយ៖ កនុងរយៈេពល២០ឆន េំនះ កមពុជមនករ
អភិវឌ េលី្រគប់វស័ិយ ជពិេសសេលីករវនិិេយគ និងពណិជជកមម 
ែដលេនះជមូលេហតុេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ទីលំេន្រគប់ទីកែន្លងពី
កែន្លងមួយេទកែន្លងមួយេទៀតេនទូទងំ្របេទស។ មយង៉េទៀត េ យ រ
មនករអភិវឌ លំេន ្ឋ នយ៉ងេលឿនកនុង ជធនីភនំេពញ អនកភនំេពញ
បនផ្ល ស់ទីលំេនពីកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយេទៀតេនកនុង ជធនី
ភនំេពញ េហីយភគេ្រចីនពួកគត់បនចុះេឈម ះម្តងេទៀតេនទីកែន្លង
ែដលគត់រស់េនថមី បុ៉ែន្តភគេ្រចីនៃន្របជពលរដ្ឋែដលបនេធ្វីករ
ផ្ល ស់ប្ដូ រទីលំេនទងំេនះ ពុំបនេធ្វីសំេណីសំុលុបេឈម ះេចញពីបញជ ី
េឈម ះេបះេឆន តេនឃុ-ំសងក ត់ចស់ែដលធ្ល ប់រស់េនេទ។ ដូេចនះ េឈម ះ
របស់ពួកគត់ ចមនរហូតដល់ ២, ៣ ឬ ៤កែន្លង។ េយង មម្រ
៥២ថមី ៃនចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត បញញត្តិថ 
«្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលមនទីលំេនេ្រចីនជងមួយកែន្លងកនុង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ្រតូវេ្រជីសេរសីយកកែន្លងែតមួយគត់េដីមបចុីះេឈម ះជ
អនកេបះេឆន ត»។ េទះបីជយ៉ងេនះក៏េ យ មចបប់េបះេឆន ត 
បទបញជ  និងនីតិវធិីរបស់ គ.ជ.ប ករលុបេឈម ះជន មន ក់េចញពី
បញជ ីេបះេឆន តបន ដ ប មនករេសនីសំុពី មីខ្លួនផទ ល់ ឬពកយ
បណ្តឹ ងជំទស់ពីជន មន ក់ េ យភជ ប់មកជមួយនូវឯក រ និង
ភស្តុ ងចបស់ ស់។ បញ្ហ ែដលបនេរៀប ប់ខងេលីេនះ ជមូលេហតុ
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ែដលេធ្វីឱយមនភពលេម្អ ងរ ងចំននួអនកមនសិទធិេបះេឆន ត នងិចំននួ
េឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 

មូលេហតុទីពីរ៖ េនឆន ២ំ០១២ គ.ជ.ប បនផ្តល់លទធភពឱយ
គណៈកមមករ ជធនី-េខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត បេងកីតមជឈមណ្ឌ ល
ព័ត៌មនមួយ េហយីភជ ប់េទកន់ប ្ដ ញេម (Server) របស់ គ.ជ.ប 
េដីមបជីួយស្រមួលដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករែស្វងរកេឈម ះរបស់ពកួគត់។ 
េទះបីជយ៉ងេនះក៏េ យ ឃុ-ំសងក ត់ភគេ្រចីនពុំ ចេ្របី្របស់កុំពយូទ័រ 
ឬពុំមនលទធភពេ្របី្របស់អុីនធឺណិតបន ែដលជេហតុេធ្វីឱយពួកគត់
មិន ចែស្វងរកេឈម ះអនកេសនីសំុចុះេឈម ះថមី េដីមបេីផទ ងផទ ត់ឱយ្របកដ
ថ អនកេសនីសំុចុះេឈម ះថមីទងំេនះធ្ល ប់បនចុះេឈម ះរចួេហយីឬេន។ 

របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ (ទំព័រទី២៨ ដល់ទី២៩) បន
េលីកេឡីងអំពីទីកែន្លងជក់ែស្តងមួយចំនួនេន ជធនីភនំេពញ ែដល
េឈម ះអនកេបះេឆន តកនុងបញជ ីមនចំនួនេ្រចីនជងចំនួន្របជពលរដ្ឋ 
ែដលមនសិទធិេបះេឆន តជក់ែស្ដង ឧទហរណ៍៖ 

 - េនសងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន៖ ្របជពលរដ្ឋែដល
មនសិទធិេបះេឆន តមន ១៣.៥១៣នក់ ចំែណកេឈម ះកនុងបញជ ីេបះ
េឆន តមនចំននួរហូតដល់ ២២.៧១០នក់។ េចសងក ត់ បនឱយដឹងថ 
មូលេហតុែដលេធ្វីឱយេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត មនចំនួនេ្រចីនជងអនក
មនសិទធិេបះេឆន តែដលរស់េនអចិៃ្រន្តយេ៍នសងក ត់េនះ គឺេ យ រ
េនកនុងសងក ត់េនះ មន្របជពលរដ្ឋមក ន ក់េននិងមននិស ិត ជ
ពិេសសនិស ិត ន ក់េន មវត្ត ម និងកមមករជួលផទះេន េហីយ
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បនចុះេឈម ះេដីមបេីបះេឆន តេនទីេនះ។ ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេចញនិង
ចូលជញឹកញប់ េធ្វីឱយ ជញ ធរមូល ្ឋ នមនករលំបកកនុងករកំណត់
អត្តសញញ ណពិត្របកដ។ េនកនុងសងក ត់េនះ ក៏មនករេផទរ្របជពលរដ្ឋ
េចញពីតំបន់សមបុកចបនងិដ្ីរកហមេទកែន្លងេផ ង។ គួរឱយកត់សមគ ល់
ផងែដរថ អនកែដលបនចុះេឈម ះថមីេនកនុងសងក ត់េនះ ភគេ្រចីន្រតូវ
បនសកមមជនគណបក សេ្រងគ ះជតិនមំកចុះេឈម ះ េ យេចញមុខ
េធ្វីជ ក ឱីយពួកគត់ែតម្តង។  

 - េនសងក ត់ចតុមុខ ខណ្ឌ ដូនេពញ៖ អនកមនសិទធិេបះេឆន ត
មនចំនួន ៤.៤៦៣នក់ រឯីេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តមនរហូតដល់
ចំនួន ៩.០២៩នក់។ េចសងក ត់ចតុមុខបនឱយដឹងថ មូលេហតុែដល
េធ្វីឱយេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត មនេ្រចីនជងអនកមនសិទធិេបះេឆន ត
ែដលរស់េនអចិៃ្រន្តយេ៍នសងក ត់េនះ គឺេ យ រេនកនុងសងក ត់េនះ 
មន្របជពលរដ្ឋមក ន ក់េន កមមករសំណង់ និងមននិស តិ ជពិេសស
និស តិ ន ក់េន មវត្ត ម េហយីបនចុះេឈម ះេដីមបេីបះេឆន តេន
ទីេនះែដរ។ ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេចញនិងចូលជញឹកញប់ ែដលេធ្វីឱយ
ជញ ធរមូល ្ឋ នមិន ច គ ល់អត្តសញញ ណពិត្របកដ។ កនុងករ

េបះេឆន តឆន ២ំ០១៣េនះ មន្របជពលរដ្ឋសរុបេទេបះេឆន តចំនួន 
៥.៣១៥នក់។ ជពិេសសេនកនុងៃថងេបះេឆន ត មនករចូលរួមពី
តំ ងគណបក នេយបយនិងអនកសេងកតករណ៍ដ៏េ្រចីនកុះករ េហយី
ពុំមនបញ្ហ អ្វទីងំអស់េកីតេឡងី។ 

កនុងករណីដូចបនេរៀប ប់ខងេលីេនះ ជញ ធរឃុំ-សងក ត់ពុំ
មនសំ ងផ្លូវចបប់េដីមបេីសនីសំុ គ.ជ.ប លុបេឈម ះអនកទងំេនះេចញ
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ពីបញជ ីេបះេឆន តេទ។ េនះជមូលេហតុែដលេធ្វីឱយអនកមនេឈម ះកនុង
បញជ ីេបះេឆន តមនចំនួនេ្រចីនជងចំនួន្របជពលរដ្ឋ ែដលរស់េន
អចិៃ្រន្តយេ៍នមូល ្ឋ ននីមយួៗ។ ចំេពះករណីខងេលី េកីតមនេឡងី
េ្រចីនេនតំបន់្របជុំជន ឬទី្រកុង ពីេ្រពះ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន
េចញ-ចូលញឹកញប់។ ចំែណកេន មតំបន់ជនបទ ឬេន មឃុ ំពុំសូវ
មនករណីដូចបនេរៀប ប់ខងេលីេនះេទ។ 

 ២.៦ ករេបះពុមពសន្លកឹេឆន តេ្រចនីហួសពតី្រមូវករ៖ របយ
ករណ៍រមួរបស់ ERA បនេលីកេឡងីអពំ ី «ករេបះពុមព សន្លកឹេឆន ត
េលីសពតី្រមូវករ» (ទព័ំរទ៣ី៣)។ 

ចំនួនអនកេបះេឆន តកនុងបញជ ីឆន ២ំ០១២ មនចំនួន ៩.៦៧៥.៤៥៣
នក់ និងករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ១៩.០០៩ករយិល័យ។ សន្លឹកេឆន ត 
ែដលបនផ្តល់ឱយេ្របី្របស់ស្រមប់ករយិល័យេបះេឆន តទងំអស់ មន
ចំនួនសរុប ១១.០៨២.៤០០សន្លឹក កនុងេនះរមួទងំសន្លឹកេឆន តប្រមុង
ជមធយម្របមណ ៧៥សន្លឹកស្រមប់ករយិល័យនីមួយៗ។ សន្លឹក
េឆន តប្រមុងចំនួន ១.២២៤.៧៥០សន្លឹកេផ ងេទៀត ្រតូវបនរក ទុក
េនគណៈកមមករ ជធនី-េខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត (គធ/ខប) ស្រមប់
ផ្ដល់ជូនគណៈកមមករឃុ-ំសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត (គឃ/សប) ទងំ 
១.៦៣៣ ឃុំ-សងក ត់ភ្ល មៗ កនុងករណីឃុំ-សងក ត់ មួយខ្វះឬខូច
សន្លឹកេឆន តេ យ្របករ មួយ ដូចជ ករណីអគគីភ័យ េភ្ល ងទទឹក
ជេដីម។ េយង មនីតិវធិីរបស់ គ.ជ.ប ករែបងែចកសន្លឹកេឆន ត
មករយិល័យនីមួយៗ មនដូចកនុងឧទហរណ៍ខងេ្រកម៖ 
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ទីមួយ៖ េបីករយិល័យេបះេឆន តមនចំនួនអនកេបះេឆន ត 
៦៥០នក់ េនះសន្លឹកេឆន តេ្របីករសរុបមនចំនួន១៣កបល េសមីនឹង 
៦៥០សន្លឹក។ គ.ជ.ប ពិនិតយេឃីញថ សន្លឹកេឆន តេសមីនឹងចំនួនអនក
េបះេឆន ត ដូេចនះ គ.ជ.ប បែនថមសន្លឹកេឆន តប្រមុង ០១កបល េសមីនឹង
៥០សន្លឹកេទៀត នឱំយទងំសន្លឹកេឆន តេ្របីករ និងសន្លឹកេឆន តប្រមុង 
មនចំននួសរុប ៧០០សន្លកឹ េសមីនឹង១៤កបល កនុងករយិល័យេនះ។ 

ទីពីរ៖ េបីករយិល័យមួយមនចំននួអនកេបះេឆន ត ៦៥១នក់ 
េនះសន្លឹកេឆន តេ្របីករមនចំនួន ១៤កបល េសមីនឹង ៧០០សន្លឹក។ 
គ.ជ.ប ពិនិតយេឃញីថ មនសន្លឹកេឆន តេលីសពីចំនួនអនកេបះេឆន ត
ចំនួន ៤៩សន្លឹក ដូេចនះ គ.ជ.ប បែនថមសន្លឹកេឆន តប្រមុង ០១កបល 
េសមីនឹង ៥០សន្លឹកេទៀត នឱំយសន្លឹកេឆន តប្រមុងមនចំនួន ៩៩សន្លឹក។ 
ដូេចនះ ទងំសន្លឹកេឆន តេ្របីករ និងសន្លឹកេឆន តប្រមុង មនចំនួនសរុប 
៧៥០សន្លឹក េសមីនឹង១៥កបល កនុងករយិល័យេនះ។ 

ទីបី៖ េបីករយិល័យមួយមនចំនួនអនកេបះេឆន ត ៦៩៣នក់ 
េនះសន្លឹកេឆន តេ្របីករមនចំនួន ១៤កបល េសមីនឹង ៧០០សន្លឹក។ 
គ.ជ.ប ពិនិតយេឃញីថ មនសន្លឹកេឆន តេលីសពីចំនួនអនកេបះេឆន ត
ចំនួន ០៧សន្លឹក ដូេចនះ គ.ជ.ប បែនថមសន្លឹកេឆន តប្រមុង ០១កបល 
េសមីនឹង ៥០សន្លឹកេទៀត នឱំយសន្លឹកេឆន តប្រមុងមនចំនួន ៥៧សន្លឹក។ 
ដូេចនះ ទងំសន្លឹកេឆន តេ្របីករ និងសន្លឹកេឆន តប្រមុង មនចំនួនសរុប 
៧៥០សន្លឹក េសមីនឹង១៥កបល កនុងករយិល័យេនះ។  
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 របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេចទថ «គ.ជ.ប ពុំបន
្របកសចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករេន្រគប់ករយិល័យេបះេឆន ត 
ែដលបងកឱយមនករលំបកេដីមបគីណនចំនួនសរុបៃនសន្លឹកេឆន តែដល
មិនបនករ ក៏ដូចជករេបះពុមពសន្លឹកេឆន តេលីសែដលេចទជបញ្ហ
អំព្ីរបសិទធភពៃនសុវតថិភពេបះេឆន តែដរ»។  

មពិត មុនេពល្របកសលទធផលផ្លូ វករៃនករេបះេឆន ត 
គ.ជ.ប បនផ ព្វផ យរបយករណ៍ស្ដីពីករេ្របី្របស់ និងេផទ ងផទ ត់
សន្លឹកេឆន តេនទូទំង ២៤មណ្ឌ ល ជធនី-េខត្ត រួមមន៖ 

- សន្លឹកេឆន តផលិតសរុប  ១២.៣២៥.៦៥០សន្លឹក 
- សន្លឹកេឆន តគំរូស្រមប់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល  ១៨.៥០០សន្លឹក 
- សន្លឹកេឆន តបនករសរុប  ៦.៦២៧.១៥៩សន្លឹក 
- សន្លឹកេឆន តមិនបនករសរុប  ១០៨.០៨៥សន្លឹក 
- សន្លឹកេឆន តខូចសរុប  ២១.៩៧៣សន្លឹក 
- សន្លឹកេឆន តេនសល់ (មិនបនេ្របី)  ៤.៣២៦.០១២សន្លឹក 
- សន្លឹកេឆន តប្រមុងេនសល់  ១.២២៤.០០០សន្លឹក 

COMFREL មនអនកសេងកតករណ៍របស់ខ្លួន្រគប់ករយិល័យ
ទូទងំ្របេទស ែដលចូលរមួ្រគប់ដំ ក់កលៃនករេបះេឆន ត រមួទងំ
ករ ប់សន្លកឹេឆន តផង។ លទធផលៃនករ ប់សន្លឹកេឆន តមនករកត់្រ
អំពីសន្លឹកេឆន តមិនបនករ ដូេចនះេបី COMFREL ចង់ដឹងអំពីចំនួន
សន្លឹកេឆន តមិនបនករេនករយិល័យ មួយ ឬេន្រគប់ករយិល័យ
ទូទងំ្របេទសេនះ COMFREL ចទទួលទិននន័យពីអនកសេងកតករណ៍
របស់ខ្លួន ែដលមនវត្តមនេនករយិល័យេបះេឆន តទងំអស់ ម
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ទ្រមង់១១០៤ ឬពីទ្រមង់១១០២ែដលបិទេនខងមុខករយិល័យ
េបះេឆន ត េតីចំបច់េធ្វីករសទង់មតិេធ្វីអ្វី។ េបីសិនជមនករខុស
គន រ ងទិននន័យរបស់ គ.ជ.ប និង COMFREL េនះខ្លួន ចបេញចញ
ទិននន័យៃនភពខុសគន េនះ េដីមបជីភស្តុ ងថ មនភពមិន្រប្រកតី

មួយេកីតេឡងីជុំវញិបញ្ហ េនះ េហយី COMFREL មិនគួរយកមក
សរេសរេនកនុងរបយករណ៍រមួរបស់ ERA េដីមបេីធ្វីឱយអនក នែដល
មិនបន្រជបព័ត៌មនចបស់អំពីបញ្ហ េនះមនករយល់្រចឡេំឡយី។ 

ចេម្លីយដ៏ មញញងយយល់ចំេពះករេចទ្របកន់ដ៏ខុសឆគង
េនះ គឺករឃុបឃតិគន ជ្របព័នធ េដីមបេីធ្វីឱយបត់ជំេនឿទុកចិត្តេលី គ.ជ.ប 
េហយីបេងកីតបនជមូលេហតុេធ្វីឱយគណបក ្របឆងំទត់េចលលទធផល
ៃនករេបះេឆន ត។ ម៉យងវញិេទៀត របយករណ៍រួមរបស់ ERA េនះ 
បនរមួចំែណកធំ េធ្វីឱយ ធរណមតិ ជពិេសស ្របេទសមួយចំនួន
យល់្រចឡ ំនងិ យតៃម្លខុសេទេលី គ.ជ.ប េ យបនគ្ំរទករេចទ
្របកន់មិនសមេហតុសមផលរបស់គណបក ្របឆងំថ គ.ជ.ប មិន
ឯក ជយ និងមិនអពយ្រកឹត េហីយ គ.ជ.ប គឺជឧបករណ៍មួយែដល
លេម្អ ងនិងបនលួចសន្លឹកេឆន តឱយគណបក ្របជជនកមពុជផងែដរ។  

របយករណ៍រមួរបស់ ERA (ទំព័រទី៣៥) ក៏បនេចទផងែដរថ 
កនុងចំេ មករយិល័យេបះេឆន តចំនួន១៥.០៧៥ មនករយិល័យ
ចំនួន៧៧ ្រតូវបនកត់្រ កនុងទ្រមង់១១០៩ ថមនសន្លឹកេឆន តមិន
បនករចេន្ល ះព ី ១០០េទ៥០០សន្លឹក។ ករេចទ្របកន់េនះពិតជ
មនករបំេផ្លីស។ 
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  េន ទូទំង ្រប េទស  សន្លឹ ក េឆន តបនករមន ចំនួ ន  
៦ .៦២៧ .១៥៩សន្លឹក  និងសន្លឹកេឆន តមិនបនករមនចំនួន  
១០៨.០៨៥សន្លឹក។ មតួេលខរបស់ គ.ជ.ប េនទូទងំ្របេទស 
ករយិល័យ ចំនួន៦ ែដលមនចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករេ្រចីន
ជងេគគឺ៖ េនេខត្តេសៀម ប ករយិល័យេលខ០៣២៦ មន ១៣៧
សន្លឹក ករយិល័យេលខ០២២២ មន ១៣៣សន្លឹក និងករយិល័យ
េលខ០៤៨២ មន ១២៧សន្លឹក។ េនេខត្តរតនគិរ ីករយិល័យេលខ
០១២២ មន ១១៧សន្លឹក។ េនេខត្ត្រកេចះ ករយិល័យេលខ ០០២៤ 
មន ១១១សន្លឹក។ េនកំពង់ធ ំករយិល័យេលខ០៤១៤ មន ១០១
សន្លឹក។ តួេលខេនះមនភពខុសគន យ៉ងខ្ល ងំរ ងទិននន័យេនកនុង
របយករណ៍រមួរបស់ ERA និងទិននន័យជក់ែស្តងៃនករេបះេឆន តែដល
ផ ព្វផ យេ យ គ.ជ.ប។ មរយៈតួេលខេនះ បញជ ក់ឱយេឃញីថ 
របយករណ៍រមួេនះ មនេចតនភូតកុហក និង្របឌិតេរឿង េហីយជ
ធមម អនកភូតកុហក និង្របឌិតេរឿងែតងែតេភ្លចភ្ល ងំេនចំណុច មួយ
ែដលេធ្វីឱយេគចប់ចំណុចបន ែដលេនះជេរឿងគួរឱយ ម៉ស់បំផុត
របស់អនកែដលមនេចតនបំផ្ល ញលទធផលៃនករេបះេឆន ត។ 

របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេលីកេឡងីថ មន ១១% 
ៃនករយិល័យសរុប ១៩.០០៩ មនភពខុសគន រ ងសន្លឹកេឆន តបន
ករសរុបែដលកត់្រ េ យអនកសេងកតករណ៍របស់ TIC និងលទធផល
ផ្លូវករ។ ជធមម  ករ ប់សន្លឹកេឆន តេធ្វេី យៃដមនុស  ែដលមិន ច
េធ្វីឱយល្អឥតេខច ះ១០០%េទ េហីយ ចមនកំហុសឆគងបន្តិចបន្តួច 
ឧទហរណ៍ ៣ ឬ ៤ករណីេនទូទងំ្របេទសជេដីម បុ៉ែន្តមិនែមន 
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១១% ដូចបនេលីកេឡងីកនុងរបយករណ៍េនះេទ។ ដូេចនះ តួេលខេនះ 
គឺបំេផ្លីសេ យអងគករ TIC សមគំនិតជមួយនឹងអនកសរេសររបយករណ៍
េនះ។ ្របសិនេបីមនភពខុសគន ែបបេនះែមន េហតុអ្វីបនជកនុង
របយករណ៍េនះ មិន្របប់េឈម ះករយិល័យ ែដលមនបញ្ហ ទងំេនះ 
េហយីេហតុអ្វីគណបក ្របឆងំមិនប្តឹងត ៉ រកដំេ ះ្រ យ ភ្ល មៗេនះ 
េលីកែលងែតករយិល័យ ២ ឬ៣ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនប្តឹង?  

៣.  ករវភិគអំពីករយិល័យេបះេឆន តនិងលទធផលេបះេឆន ត 
  (ទំព័រទី៣៦ ដល់ទ៤ី១) 

ករណីលុបេឈម ះេនេខត្តេសៀម បនងិបនទ យមនជ័យ៖  

របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ក៏បនេលីកេឡងីែដរថ កនុង
េខត្តេសៀម បនិងបនទ យមនជ័យ េនឆន ២ំ០១២ ចំននួ២៤ករយិល័យ
មនករលុបេឈម ះអនកេបះេឆន តេចញពបីញជ ីេបះេឆន តេលីសពី ៥០%។ 

ករណីៃនករលុបេឈម ះេចញពីបញជ ីេបះេឆន តេលីសពី៥០% 
េនករយិល័យមួយចំនួនេនេខត្តទងំពីរេនះ គឺេ យ រអនកមន
េឈម ះេបះេឆន តកនុងករយិល័យទំងេនះភគេ្រចីន ជកងកម្ល ងំ
្រប ប់ វុធ ែដល្រតូវបនទទួលបញជ ឱយផ្ល ស់ប្តូ រកែន្លងឈរេជីងកនុង
ដំ ក់កលែដលកមពុជ និងៃថមនបញ្ហ េន មបេ ្ត យ្រពំែដន 
ដូេចនះេឈម ះរបស់ពួកគត់្រតូវបនលុបេចញ េហយីបនេទចុះេឈម ះ
េនកនុងទី ងំឈរេជីងថមី។ េទះបីជករលុបេឈម ះេនះក៏េ យ ឬករ
បេងកីតករយិល័យេបះេឆន តថមីក៏េ យ គឺេធ្វី្រសបេទ មចបប់ បទបញជ  
និងនីតិវធិីៃនករេបះេឆន ត និង មករែ្រប្របួលជក់ែស្តងៃនក ្ត
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្របជ ្រស្ត។ េនះគឺជឧទហរណ៍មួយេទៀត ែដលបង្ហ ញថរបយ
ករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ េរៀបចំេឡងីេ យពុំបន្រ វ្រជវឱយបន
្រគប់្រជុងេ្រជយ ែដលជេហតុេធ្វីឱយមនកំហុសឆគងយ៉ងធងន់ធងរ 
េទះបជី គ.ជ.ប បនអនុវត្ត មចបប់ បទបញជ  និងនីតិវធិីក៏េ យ 
េហីយេនះជលបិចកលែដលមនេចតនចបស់ ស់ េធ្វីឱយអនក ន 
និង ធរណមតិយល់េឃីញថ មនភពមិន្រប្រកតីចំេពះករេបះ
េឆន តឆន ២ំ០១៣េនះ។  

៤. ករេសីុបអេងកតេ្រកយករេបះេឆន ត  

៤.១ របយករណ៍រួមរបស់ ERA េនះ បនេលីកេឡីងថ 
សមជិក្រកុម្របឹក ធមមនុញញភគេ្រចីន ជសមជិកអចិៃ្រន្តយប៍ចចុបបននៃន
គណៈកមម ធិករក ្ត លរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ (ទំព័រទី៤៤)។ 

បុ៉ែន្ត សមជិកភពេនកនុងគណបក នេយបយមួយ ប់បញចូ ល
ទងំសមជកិភពេនកនុង ថ ប័នដកឹនៃំនគណបក េនះផង មិនែមនជ
កររេំ ភបពំនេលីចបប់ស្ដីពី្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ែដលែចងថមុខងរ
សមជិក្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនវសិមិតភពនឹងមុខងរសមជិក
្រពឹទធសភ សមជិករដ្ឋសភ សមជិក ជរ ្ឋ ភិបល េច្រកមកនុង
មុខតំែណង ករកន់តំែណង មួយកនុងមុខងរ ធរណៈ ្របធន 
ឬអនុ្របធនគណបក នេយបយ ្របធន ឬអនុ្របធនសហជីព។ ម
ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ១ំ៩៩៣ ្រកុម្របឹក

ធមមនុញញមនសមជិកចំននួ៩រូប ែដលមន ណត្ត៩ិឆន ។ំ សមជិក្រកុម
្របឹក ធមមនុញញ ១ភគ៣ផ្ល ស់ថមីកនុងរយៈេពល៣ឆន មំ្តងៗ។ សមជិក៣រូប
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ែតង ងំេ យ្រពះម ក ្រត ៣រូបេ្រជីស ងំេ យរដ្ឋសភ េហយី 
៣រូបេទៀតេ្រជីស ងំេ យឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ ្របធន
្រតូវបនេ្រជីស ងំេ យសមជិកៃន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ ្របធន
មនសំេឡងឧត្តមនុភព កនុងករណីែបកសំេឡងជពីរេសមីគន ។  

សមជិកៃន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ្រតូវបនែតង ងំនិងេ្រជីស ងំ
េចញពី ថ ប័នកំពូលចំនួនបីេផ ងៗគន ។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក
ធមមនុញញ ជេសចក្តីសេ្រមច ថ ពរ បិទផ្លូវត ៉  េហយីមនអនុភពអនុវត្ត
េទេលីអំ ចទងំអស់ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ។ 

៤.២ របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ក៏បនេលីកេឡងីផង
ែដរថ មនពកយបណ្តឹ ងជេ្រចីនរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ បុ៉ែន្តមិន
បនេ ះ្រ យេ យ គ.ជ.ប េទ េហយីគណបក សេ្រងគ ះជតិបន
ប្តឹងេទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ែដលបនឯកភពេ្រជីសេរសីយកមកពិនិតយ
ែតករយិល័យេបះេឆន តមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះេនកនុងេខត្តបត់ដំបង 
ក ្ត ល ្រកេចះ និងេសៀម ប េទះបីជ្រកុម្របឹក ធមមនុញញទទួលយក
ករណីបណ្តឹ ងមួយចំននួ មកេធ្វីករេសីុបអេងកតេ យមនចបប់កណំត់
ក៏េ យេនះ បុ៉ែន្តបញ្ហ ជេ្រចីននិងករលួចបន្ល្ំរតូវបនរកេឃញី។  

របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនរេំលចេឡងីនូវករលួចបន្លំ 
ែដលខុសពីករពិតទងំ្រសុង។ មករពិត បនទ ប់ពីបនេ ះ្រ យ
ពកយបណ្តឹ ងចំនួន១៣ និងបនេចញេសចក្តីសេ្រមចេលីបណ្តឹ ងចំនួន
០៤ អនុេ ម មចបប់េបះេឆន ត នងិបទបញជ និងនីតិវធិី េ យបន
េចទសួរេដីមបណ្តឹ ងផទ ល់ ្រពមទងំពិនិតយភស្តុ ងែដលផ្តល់េ យ
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េដីមបណ្តឹ ងរចួមក គ.ជ.ប បន្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សនន ម
ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ េនៃថងទ១ី២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣។  

គណបក សេ្រងគ ះជតិបន ក់ពកយបណ្តឹ ង ចំនួន១៥ េទ
្រកុម្របឹក ធមមនុញញ េដីមបីជំទស់នឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប។ 
្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងចប់សព្វ្រគប់ េ យ
បនបញជ ឱយ គ.ជ.ប េបីកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េនកនុងេខត្តចំនួន៤ គឺ 
េខត្ត្រកេចះ បត់ដំបង េសៀម ប នងិក ្ត ល។ េសៀវេភសស្តីពីករ
េបះេឆន តសកលេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកលទី៥ៃនរដ្ឋសភ របស់ 
គ.ជ.ប បនពនយល់រចួេហយីអំពីករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងកនុងេខត្ត
ទងំ៤េនះ។ ដូេចនះ អងគភពព័ត៌មននងិ្របតិកមមរហ័ស សូមេលីកយក
ែតករណីេខត្តក ្ត លមកេធ្វីករបក្រ យបំភ្លឺជូនែតបុ៉េ ្ណ ះ។  

េនេខត្តក ្ត ល កញច ប់សុវតថិភព «ក» ទងំអស់ ែដលបន
ពិនិតយរចួ បនបិទយ៉ង្រតមឹ្រតូវ។ េនកនុងកញច ប់សុវតថិភព «ក» មកពី
ករយិល័យមួយ ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន តមនកំហុសេ យ្រចឡំ
ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ១១០១ ចំនួនពីរចបប់ែតម្តង ែដល មពិត

្រតូវ ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ១១០១ មួយចបប់ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ
១១០២មួយចបប់េទៀត។ ដូេចនះ ទ្រមង់ែបបបទេលខ១១០២ ែដល
េនសល់ចំនួនពីរចបប់េនះ ្រតូវបន ក់ចូលកនុងកញច ប់ «ខ» េហយី
េផញីេទគណៈកមមករឃុំ-សងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត។ បុ៉ែន្តេទះបីជ
យ៉ង ក៏េ យ ទ្រមង់ែបបបទេលខ១១០៨ និងផទ ងំ្រក សធំកត់្រ
សំេឡងេឆន តមនទិននន័យដូចគន េនករយិល័យេបះេឆន តេនះ។ ដូចេនះ 
តួេលខចំនួនសំេឡងេឆន តេនករយិល័យេនះមិនមនករែ្រប្របួល
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េឡយី។ េដីមបណ្តឹ ងពគីណបក សេ្រងគ ះជតិទទលួ គ ល់ថ ហតថេលខ
េលីទ្រមង់ទងំេនះពិតជហតថេលខរបស់តំ ងគណបក ខ្លួនែមន។ 
បនទ ប់ពីបនលទធផលៃនករេបីកកញច ប់សុវតថិភព េន មេខត្តនមីួយៗ
ែដលគណបក សេ្រងគ ះជតិបនប្តឹងរួចមក ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបន
េចញេសចក្តីសេ្រមច ចុះៃថងទី០៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣៖ 

-  តមកល់េសចក្តសីេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប ទុកជបនករេពញទងំមូល 
- េសចក្តីសេ្រមចេនះ ជេសចក្តីសេ្រមច ថ ពរនិងបិទផ្លូវត ៉  េហយី
មនអនុភពេទេលីអំ ចទងំអស់ ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋ
ធមមនុញញ និង្រតូវចុះផ យកនុង ជកិចច។  

  

សននិ ្ឋ ន 

១. ឈរេលីមូល ្ឋ នដូចបនបក្រ យខងេលី អងគភព
ព័ត៌មននិង្របតិកមមរហ័ស បដិេសធទងំ្រសុងនូវរបយករណ៍រមួែដល
េចញផ យេ យសមព័នធកំែណទ្រមង់ករេបះេឆន តេនះ។ អងគករនិង
សមគមទងំអស់ ែដលបនទទួលករអនុញញ តឱយបំេពញមុខងរជ
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រតូវេគរពេគលករណ៍ឯក ជយ អពយ្រកឹត 
មិនលេម្អ ង និងមិនបេ្រមផីល្របេយជន៍គណបក នេយបយ ដូចមន
ែចងេនកនុងលកខន្តិកៈរបស់ខ្លួន។ អងគករទងំេនះ្រតូវបំេពញេបសកកមម
េរៀងៗខ្លួន និងមិន្រតូវេ្រជៀតែ្រជកចូលកិចចករនេយបយែបបេនះេទ។ 
េនកនុងរបយករណ៍រមួរបស់ ERA ែដលបនចង្រកងេ យយកករ្រ វ
្រជវពីអងគករេផ ងៗ ែដលេគ ក់េឈម ះថជ «អងគករឯក ជយ» ែដល
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មនភន ក់ងររបស់េគក៏្រតូវបន ក់េឈម ះថជ «ភន ក់ងរឯក ជយ» ែដរ
េនះ ពុំបនបង្ហ ញឱយេឃញីពីករេគរពេគលករណ៍ខងេលី ទងំេន
កនុងរបយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ក៏ដូចជសកមមភពជក់ែស្តងរបស់
អងគករទងំេនះ ែដលកំពុង្របតិបត្តិករេនកមពុជ។  

ម្របភពព័ត៌មនចបស់ករបនឱយដឹងថ ្របធនអងគករ
ទងំេនះ ជពិេសស្របធនអងគករមួយែដលរមួចំែណកចង្រកងរបយ
ករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនជួប្របជំុនេពលថមីៗេនះ ជមួយេ ក 
សម រង ុ ីនិងេ ក កឹម សុខ េដីមបផី្តល់េយបល់ថេធ្វីដូចេម្តចេដីមបី
ផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល មរេបៀបអំ ច្របជជន ឬបដិវត្តពណ៌។ េតី
សកមមភពែបបេនះ ចចត់ទុកថ ជអងគករឯក ជយបនែដរឬេទ?
   

២. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនេរៀបចេំចញផ ព្វផ យ
េនសប្ត ហ៍ទី២ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ េហយីជួនេពលែដលគណបក
្របឆងំប្តូរយុទធវធិីពីករេធ្វីបតុកមមមួយសប្ត ហ៍ម្តង មកជករេធ្វីបតុកមម
ល់ៃថង និងករ្របកសេធ្វីបតុកមមជេរៀងរហូត។ ្របករេនះសបញជ ក់
ឱយេឃញីថ ជគេ្រមងែផនករដ៏ល្អិតល្អន់របស់អងគករទងំេនះ និង
គណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដលមនេគលេ ផ្ដួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល
សុទធ ធ មរយៈៃនករបងកឱយមនបតុកមមជរូបភពអហងិ  បនទ ប់
មកចលនឱយមនករេងីបេឡងីេធ្វីកូដកមម កុបកមម បះេបរពី្របជពលរដ្ឋ 
កមមករ យុវជនមួយចំនួន និងមជឈ ្ឋ នមួយចំនួនេផ ងេទៀត ែដល
គណបក ្របឆងំែតងអះ ងថជឆនទៈរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
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៣. មករពិនិតយយ៉ងល្អិតល្អន់ អនកសរេសររបយករណ៍រមួ
របស់ ERA េនះ មនេទពេកសលយែដល ចជអនកជំនញ ែដល
យល់ដឹងអំពីបញ្ហ េបះេឆន តចបស់និងធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍ កនុងករ
សរេសរេពរេពញេទេ យលបចិកល បំភន់ែភនកអនក នអំពីដំេណីរករ
េបះេឆន ត។ ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ មននិនន ករ
ទងំ្រសុងបិទបងំនូវកំហុសឆគង និងែផនករេ្រគងទុកជមុនរបស់
គណបក ្របឆងំ េ យទម្ល ក់កំហុសមកេលីសមតថកិចចមូល ្ឋ ន គ.ជ.ប 
ក៏ដូចជ ថ ប័នននពក់ព័នធនឹងករេបះេឆន ត ថេធ្វីឱយខ្លួនចញ់
េឆន ត។ េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ គឺេធ្វីយ៉ង េដីមបីេធ្វីឱយ
បត់បង់នូវករេជឿទុកចិត្តចំេពះដំេណីករៃនករេរៀបចំករេបះេឆន ត
េនះ េ យសរេសរភូតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និង្របឌិតេរឿង េដីមបេីធ្វីឱយ
អនក នេមីលេឃញីថ ្របព័នធេបះេឆន តេនកមពុជ្រប្រពឹត្តេទេ យគម ន
យុត្តិធម៌ លេម្អ ងេទរកគណបក ្របជជនកមពុជ នងិគម ន្របសិទធភព 
េ យេធ្វីឱយ ធរណមតយិល់្រចឡថំ េនះជមូលេហតុេធ្វីឱយគណបក
សេ្រងគ ះជតិចញ់េឆន ត េដីមបីទក់ទញនិងអូសទញករគ្ំរទែផនក
ហរិញញវតថុ ម រតី នេយបយ និងកម្ល ងំម ជនឱយកន់ែតេ្រចីនែថម
េទៀតទងំកនុង និងេ្រក្របេទស។ 

៤. របយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ ្រតូវបនគណបក ្របឆងំ
យកេទេ្របី្របស់េន្រគប់េវទិកទងំអស់ េ យែផ្អកេលីទិននន័យរបស់ 
COMFREL និង NDI និងបនេចទថ គ.ជ.ប សមគំនិតជមួយគណបក
្របជជនកមពុជបនលួចលុបេឈម ះអនកែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះ
េឆន តជង ១ ននក់ ែដលជសមជិករបស់ខ្លួន េហីយេនះគឺជ
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មូលេហតុែដលេធ្វីឱយគណបក ខ្លួនចញ់េឆន ត។ បនទ ប់ពេីបះេឆន តរចួ 
េនែខតុ  គ.ជ.ប បនេធ្វីបចចុបបននភពេលី «បញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១២
ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣» េ យពិនិតយនិងចុះេឈម ះអនកេបះ
េឆន តថមីេទៀត បុ៉ែន្តចំនួនអនកែដលមកចុះេឈម ះេបះេឆន តបន្រតឹមែត 
១៨៧.១១១នក់។ ដូេចនះ មនុស ជង១ ននក់ ែដលអះ ងថ 
គ.ជ.ប បនលុបេឈម ះេចញពីបញជ ីេបះេឆន តេនះ េតីពួកគត់េន
ទី ? េហតុអ្វីបនជអងគករទងំពីរ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិមិន
្របែម្របមូលមនុស ទងំអស់េនះ មកចុះេឈម ះេនែខតុ ថមីៗេនះ 
បនទ ប់ពីេបះេឆន តរួច? ករបំេផ្លីសទិននន័យែបបេនះ្រតូវបនបង្ហ ញ
ភស្តុ ងយ៉ងចបស់ មរយៈករចុះេឈម ះេនែខតុ ថ ទិននន័យបត់
េឈម ះែដល គ.ជ.ប បនលុបជង១ នគឺជទិននន័យខយល់ ឬជ
ទិននន័យ្របឌតិ េដីមបជីេលសេធ្វីបតុកមមរហូតមកដល់បចចុបបននេនះ។ 

៥. េទះបីជរបយករណ៍រមួរបស់ ERA េនះ បនពយយម
ទញសននិ ្ឋ នេទរកករលួចបន្លំសន្លឹកេឆន តយ៉ង ក៏េ យ បុ៉ែន្ត
របយករណ៍េនះពុំមនទិននន័យជក់ ក់ មួយ ែដលជកររកេឃញី
មវធិី ្រស្តវទិយ ្រស្ត េដីមបីគ្ំរទនូវអំណះអំ ងរបស់ខ្លួនថ 

គ.ជ.ប បនលួចបន្លំសន្លកឹេឆន ត ក៏ដូចជបង្ហ ញអំពីករ្របកសរបស់
គណបក ្របឆងំថ ខ្លួនទទួលបន ៧៦ សនៈ ឬ៦៣ សនៈជ
ជង សនៈទទួលបនពិត្របកដចំននួ៥៥េនះេទ។ របយករណ៍េនះ
្រគន់ែតេលីកេឡីងបញ្ហ ទូេទ េ យយកពកយ្រ វ្រជវមកេធ្វីជ
ែខលេដីមបីទញជំេនឿទុកចិត្តរបស់អនក នបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តេនេពល
ែដលេនកនុ ងរបយករណ៍េនះ បនេលីកយកចំណុចជក់ែស្ដងមួយ



54 

ចំនួនមកេធ្វីជអំណះអំ ង ែបរជ្រតូវបនរកេឃញីថ ជេចតន
្របឌិតេរឿង ឬជករ្រ វ្រជវមិន្រគប់្រជុងេ្រជយ ែដលខុសពីករពិត
ដូចែដលបនបក្រ យេនកនុងខ្លឹម រខងេលីៃនអតថបទេនះ។ 

៦. ជរ ្ឋ ភិបលទទួល គ ល់ថ េទះបីជមនករ្របេសីរ
េឡងីនូវដំេណីរករេរៀបចំករេបះេឆន ត ពីេពលេបះេឆន តមួយេទេពល
េបះេឆន តមួយេទៀតក៏េ យ បុ៉ែន្តករខ្វះចេន្ល ះេនែតមន កនុងេពល
េបះេឆន តម្តងៗ េ យ របញ្ហ េហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់គ្ំរទដល់
ដំេណីរករេបះេឆន ត ក៏ដូចជធនធនមនុស  នងិធនធនហរិញញវតថុ
េនមនក្រមិតេនេឡីយ។ បុ៉ែន្តករខ្វះខតេនះ មិនប៉ះពល់ដល់
លទធផលៃនករេបះេឆន តេនះេទ។ េនកនុងសកលេ ក គម ន្របព័នធ
េបះេឆន ត មួយែដលល្អឥតេខច ះ១០០%េនះេទ េហយីករែកទ្រមង់
ករេបះេឆន តក៏មិនែមនមនន័យថ ្របព័នធេបះេឆន តមនកំហុសឆគង
េនះែដរ េពលគឺករែកទ្រមង់េធ្វីេឡងីេដីមបឱីយកន់ែត្របេសីរនូវដំេណីរ
ករេរៀបចំករេបះេឆន តេនកមពុជ េហយី្របេទសននក៏បនេធ្វីដូេចនះែដរ។  

កន្លងមក គ.ជ.ប ក៏បនអនុវត្តករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវដំេណីរករ
ៃនករេបះេឆន តែដរ។ ជក់ែស្តង េនកនុងបទបញជ និងនីតិវធិីស្រមប់
ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៥ ឆន ២ំ០១៣ កំែណ
ទ្រមង់្រតូវបនេធ្វីេឡងី េ យែផ្អកេលីអនុ សន៍មួយចំនួនរបស់ភគី
ពក់ព័នធជតិ និងអន្តរជតិ ែដលកនុងេនះរួមមនអនុ សន៍របស់
សហគមអឺរ ៉ុប បនទ ប់ពីករេបះេឆន តឆន ២ំ០០៨ អនុ សន៍របស់
េ ក សូ៊រយ៉ី សូ៊ែប៊ឌី ឆន ២ំ០១២ អនុ សន៍របស់អងគករសងគម
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សីុវលិរមួមន COMFREL ឆន ២ំ០១២ ក៏ដូចជអនុ សន៍របស់ ថ ប័ន
នីតិបបញញត្តិ នងិនីតិ្របតិបត្តជិេដីម។  

បនទ ប់ពី្របកសលទធផលផ្លូ វករៃនករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ
តំ ង ្រស្តនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣មក ជរ ្ឋ ភិបល
េ្រកមករដឹកនំរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនករេប្តជញ ចិត្តកនុងករែក
ទ្រមង់ករេបះេឆន ត។ ករែកទ្រមង់េនះ មិនែមនមនន័យថ គ.ជ.ប 
បន្រប្រពឹត្តកំហុសឆគង េហយីលទធផលៃនករេបះេឆន តមិន ចទទលួ
យកបន ដូចករេចទ្របកន់របស់គណបក ្របឆងំ នងិសមព័នធកំែណ
ទ្រមង់ករេបះេឆន តេនះេទ បុ៉ែន្តមនន័យថ គឺករេធ្វីឱយកន់ែតល្អ
្របេសីរែថមេទៀតនូវ្របព័នធេបះេឆន តេនកមពុជ។ ដូេចនះេហយីបនជ
េនកនុងដំេណីរទស នកិចចរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីជបុ៉នមកកមពុជ សេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន បនេសនីរ ្ឋ ភិបលជបុ៉នជួយ
ឧបតថមភកនុងករេធ្វីកំែណទ្រមង់េនះ។ ជលទធផល ្របេទសជបុ៉នបន
ឯកភពជួយកមពុជ កនុងករេធ្វីកំែណទ្រមង់ៃនដំេណីរករេរៀបចំ
ករេបះេឆន តេនះ។ 
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ឧបសមព័នធ 
១. េ្រកយឆន ១ំ៩៧៩ េករដំែណលៃនរបប្របល័យពូជ សន៍

បនបន ល់ទុកឱយ្របជពលរដ្ឋកមពុជនូវ លពិឃត ករនិ ស្រពត់្របស 
ទុកខេវទន ករបត់បង់កយសមបទនិង ម រតី និងភព្រកី្រកេ កយ៉ក។ 
បុ៉ែន្តបចចុបបននេនះ កមពុជបនេបីកទំព័រថមីៃនកររកីចេ្រមីនេលី្រគប់វស័ិយ 
ដូចជវស័ិយកសិកមម ឧស ហកមម េទសចរណ៍ និងវនិិេយគជេដីម 
េហយីកមពុជបនេធ្វីសមហរណកមមចូលកនុងសហគមន៍តំបន់និងពិភព
េ ក។ ្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទសបនទទួលផល្របេយជន៍ពីកររកី
លូត ស់េនះ េទះេ យផទ ល់ឬ្របេយលក្តី បុ៉ែន្តក៏េនមន្របជ
ពលរដ្ឋមួយភគតូច មិនទន់ទទួលបនផល្របេយជន៍ពីកររកីលូត
ស់េនះ្រគប់្រគន់េនេឡយី ែដលេធ្វីឱយជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ

េនមនករលំបក េហីយេនះគឺជករេប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
កនុងករអភិវឌ ្របេទសជបេណ្តី រៗ េឆព ះេទរកករអភិវឌ និងវបុិលភព 
េដីមបីឱយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប ទទួលបននូវែផ្លផក ៃនករអភិវឌ េនះ។ 
ផទុយេទវញិ ករេធ្វីបតុកមម-កូដកមម មដងផ្លូវ ករបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ
ធរណៈ និង្រទពយសមបត្តិឯកជន ករេធ្វីឱយ្របេទសធ្ល ក់កនុងភព

អសន្តិសុខ ករេកងចំេណញ្របេយជន៍នេយបយរបស់គណបក
្របឆងំ េ យករេ្របី្របស់បតុកមមអហងិ មកេធ្វជីេលស គឺកពុំងែត
បំផ្ល ញដល់ដំេណីរករៃនករអភិវឌ របស់្របេទសជតិ និងេធ្វីឱយបត់
ជំេនឿទុកចិត្តរបស់វនិិេយគិនបរេទស មកេលីកមពុជយ៉ងពិត្របកដ 
េហយីជលទធផល គ្ឺរបជពលរដ្ឋេនទូទងំ្របេទស ជអនកទទួលរងនូវ
ផលអវជិជមនទងំេនះេ យផទ ល់។ 
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២. អងគភពព័ត៌មននិង្របតិកមមរហ័សសូមរឮំកថ បទពិេ ធន៍
៣៥ឆន មុំន គឺជេមេរៀនដ៏ជូរចត់ែដលប ្ដ ្របេទសមួយចំនួនបនគ្ំរទ
របបកមពុជ្របជធិបេតយយ េហយីបនបន្តគ្ំរទពួកេគ ែដលជអនកសម្ល ប់
្របជពលរដ្ឋកមពុជ ឱយេធ្វីជតំ ងរបស់្របជជនកមពុជេនអងគករ
សហ្របជជតិ បនទ ប់ពី្របេទស្រតូវបនរេំ ះេចញពីរបបដ៏េឃរេឃ
េនះរចួមក។ បចចុបបនន ដូចគន េនះែដរ ធរណជននិងប ្ដ ្របេទស
មួយចំនួន ែដលបនយល់ដឹងអំពីសភពករណ៍ និងអំពីដំេណីរករ
េបះេឆន តេនកមពុជ  មរយៈរបយករណ៍ភូតកុហក បំៃភ្ល និងបំេផ្លីស
ទងំេនះ បននិងកំពុងែតជួយគ្ំរទនិងេជឿេលីអ្វីែដលជករភូតកុហក 
បំៃភ្ល បំេផ្លីស និង្របឌិតេរឿងរបស់គណបក ្របឆងំ េដីមបេីចទមកេលី
្របព័នធេរៀបចំករេបះេឆន តេនកមពុជ ជរ ្ឋ ភិបល និងយន្តករស្រមប់
ករអនុវត្តករេបះេឆន ត ថគម នយុត្តិធម៌ និងតម្ល ភព។ គណបក
្របឆងំ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលជសមព័នធមិត្តេធ្វីយុទធនករ
ទងំកនុង និងេ្រក្របេទស េដីមបេីធ្វីឱយបត់បង់ជំេនឿទុកចិត្តចំេពះករ
េបះេឆន ត និងេចទយន្តករ្រសបចបប់ស្រមប់េរៀបចកំរេបះេឆន តថ
ជេចរលួចសន្លឹកេឆន ត គឺកនុងេគលេ ែតមួយគត់ េដីមបផី្ដួលរលំំ ជ
រ ្ឋ ភិបល មរយៈករេ្របី្របស់កម្ល ងំម ជនេធ្វីរដ្ឋ្រប រ េហយី
ទនទឹមនឹងេនះ គណបក ្របឆងំក៏បនេធ្វីយុទធនករទមទរឱយថន ក់
ដឹកនកំំពូល ជរ ្ឋ ភិបលចុះេចញពីតំែណង និងេរៀបចំករេបះេឆន ត
េឡងីវញិ។ េន្រគប់េវទិកទងំអស់ គណបក ្របឆងំបនយកឆនទៈ
មនុស មួយចំនួនតូច េធៀបនឹង្របជពលរដ្ឋ១៥ ននក់ទូទងំ្របេទស 
មកេធ្វីជ ជីវកមមកនុងនេយបយរបស់ខ្លួន េហយីបនញុះញង់ឱយកមមករ
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ទមទរ្របក់ឈនួលអបបរម ១៦០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ េ យមិនគិតអំពី
ជំនញ គុណភព និងផលិតភព េដីមបេីកៀរគរពួកេគមកេធ្វីបតុកមម
និងអុជ លឱយមនកំហងឹវណ្ណៈ និងករ្របកន់ពូជ សន៍ កនុងេគល
េ េដីមបបីេងកីនចំនួនអនកចូលរមួេធ្វីបតុកមមឱយកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀត។ 

៣. េនេសទីរ្រគប់េវទិកទងំអស់ េមដឹកនគំណបក ្របឆងំ
ែតងែតេចទ្របកន់ គ.ជ.ប ថជ េចរលួចសន្លឹកេឆន តរបស់ខ្លួន លួច
អស់ចិត្តេហយី គណបក សេ្រងគ ះជតិេនែតបន ៥៥ សនៈេទៀត។ 
េនកនុងករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ មនម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត
ចំនួន០៦នក់ មនតំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ០២នក់ មន
តំ ងគណបកសេ្រងគ ះជតិ០២នក់ មនតំ ងអងគករ COMFREL 
០១នក់ និងមនតំ ងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុិច តំ ងគណបក
សមរង ុ ីតំ ងគណបក សិទធិមនុស  និងតំ ងគណបក ដៃទេទៀត 
ពី០១នក់េទ០២នក់។ ដូេចនះ សរុបមកេន មករយិល័យនីមួយៗ 
យ៉ងេ ច ស់មនមនុស ១២នក់មកពី្របភពេផ ងៗ េពលគឺ
គណបក ្របជជនកមពុជមនតំ ង២នក់ និងតំ ងគណបក  
និងអនកសេងកតករណ៍ ែដលមិនែមនជគណបក ្របជជនកមពុជ ម
េគលករណ៍មន៧នក់ បុ៉ែន្តជក់ែស្តង មន្របមណ៥នក់។ ្របសិន
េបីេនកនុងករយិល័យនីមួយៗ មនមនុស យ៉ងេ ច ១២នក់ េហយី
េនកនុងេនះ មន ៦នក់ ជម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត និង ៧នក់ 
ជអនក ម នសេងកតេមីល និងជ ក កីនុងករេបះេឆន ត និង ប់
សន្លឹកេឆន ត រមួទងំករចុះហតថេលខទទួល គ ល់អំពីភព្រតឹម្រតូវេលី
ទ្រមង់េផ ងៗ ្រតូវបនគណបក សេ្រងគ ះជតិេចទថជេចរេនះ ដូេចនះ
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មនន័យថ ទងំតំ ងគណបក សេ្រងគ ះជត ិទងំតំ ងគណបក
ហ្វ៊ុនសិុនបុិច ទងំអនកសេងកតករណ៍គណបក សមរង ុ ីទងំអនកសេងកត
ករណ៍គណបក សិទធិមនុស  និងទងំអនកសេងកតករណ៍ COMFREL 
ក៏សុទធសឹងែតជេចរទងំអស់គន  េនះេទីប ចលួចសន្លឹកេឆន តបន។ 

េ្រកពីករគណនលទធផលរបស់ គ.ជ.ប គណបក នេយបយ
នីមួយៗ ឬអងគករននក៏ ចសរុបលទធផលបឋមេ យខ្លួនឯងបនែដរ 
មរយៈតួេលខកនុងទ្រមង់១១០៤ ែដលទទួលបនពីតំ ងរបស់ខ្លួន 

ឬអនកសេងកតករណ៍េន មករយិល័យេបះេឆន ត ឬ មតួេលខកនុង
ទ្រមង់១១០២ ែដល្រតូវបនបិទផ យេនមុខករយិល័យេបះេឆន ត
ទំងអស់។ េន ង ចៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ គណបក
សេ្រងគ ះជតិបន្របកសថ ខ្លួនឈនះេឆន ត េ យពុំដឹងថគណបក
េនះយកតួេលខេចញពី្របភព មកបូកសរុបេនះេទ បុ៉ែន្តភ្ល មៗេនះ 
េ ក សម រង ុ ី ក៏បន្របកសដកពកយេនះវញិ។ េនះគឺជករភូត
កុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និង្របឌិតេរឿងយ៉ងជក់ែស្តងេដីមបបីងកច ចល
េនកនុងេពលេនះ ផទុយពីករ្របកសរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ េន
ៃថងទី២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ COMFREL បន្របកសថ គណបក
្របជជនកមពុជទទួលបន ៦៧ សនៈ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ
ទទួលបន៥៦ សនៈ។ បនទ ប់ភ្ល មមក COMFREL ែលងបន្តផ ព្វផ យ
តួេលខេនះតេទេទៀត េដីមបកីរពរករ្របឌិតលទធផលៃនករេបះេឆន ត
របស់សមព័នធមិត្តខ្លួន។ 

ចំែណកេ ក កឹម សុខ បន្របកសថ គណបក សេ្រងគ ះជតិ 
ម្តងឈនះបន៧៦ សនៈ េហយីម្តងេទៀតថ ឈនះបន៦៣ សនៈ។ 
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េដីមបអីះ ងថតួេលខេនះ្រតឹម្រតូវ េ ក កឹម សុខ ម្តងយកេឈម ះ
អងគករ និងម្តងថ ថ នទូតបន្របប់េ ក។ ករេពលអះ ងខងេលី 
្រគន់ែតជករ្របឌិតេរឿង េដីមបភូីតកុហក្របជពលរដ្ឋ និង ធរណ
មតអិន្តរជតិែតបុ៉េ ្ណ ះ េហយីអនកែដល យករណ៍េទអងគទូតេនះ គឺ
គម ននរ េ្រកពីេ ក កឹម សុខ ខ្លួនឯងេនះេទ ឬក៏ជករ្របឌិត
េរឿងទងំ្រសុង។ សំណួរសួរថ៖ េតីអងគករេនះជអងគករ មួយ? 
េតីអងគករអន្តរជតិ ទូតេន្របេទស្របជធិបេតយយ នងិអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល ខ្លះែដលដឹងថគណបក សេ្រងគ ះជតិឈនះ េហយីបន
្របភពមកពី ? េតីតួេលខេនកនុងទ្រមង់១១០៤ ែដលតំ ងរបស់
គណបក សេ្រងគ ះជតិ ទទួលបនេន្រគប់ករយិល័យេបះេឆន តទងំ
អស់ ឬតួេលខេនកនុងទ្រមង់១១០២ ែដលបិទេនមុខករយិល័យ
េបះេឆន តេនឯ  េហយីេតីបនយកតួេលខទងំេនះមកបូកសរុប
ែដរឬេទ? បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក៏េ យ ្របសិនេបីករអះ ងេនះ 
ែផ្អកេទេលីតួេលខកនុងទ្រមង់េដីម១១០៤ ែដលតំ ងគណបក
្របជជនកមពុជ នងិតំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិ ក៏ដូចជអនកសេងកត
ករណ៍របស់អងគករ COMFREL ទទួលបនពី្របធនករយិល័យ
េបះេឆន តនីមួយៗ ឬតួេលខកនុងទ្រមង់១១០២ ែដលបិទេនមុខ
ករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗេនះ ករបូកសរុបលទធផលៃនករេបះ
េឆន ត នឹងមិនមនភពខុសគន េនះេទ េហីយក៏ដូចគន នឹងលទធផល
ែដល គ.ជ.ប បន្របកសផងែដរ។ 

៤. ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ កនុងេគលេ ជំរុញនិងញុះញង់
បតុកមម និងកូដកមម េនៃថងទី២៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ េនទី ន្របជធិ
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បេតយយ េ ក សម រង ុ ី និងេ ក កឹម សុខ បនែថ្លងភូតកុហក 
បំៃភ្ល បំេផ្លីសេទបតុករ ែដលកនុងេនះ េ ក កឹម សុខ បន្របឌិត
េរឿងថ «ម លិមិញេនះ ខញុ ំ (កឹម សុខ) ដឹងដំណឹងមនអនកេនជិតគត់ 
(សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន) ឱយព័ត៌មនមកថ េនមិនបនេទេយងី េបី
សូ៊បុ៉ណ្ណឹ ងេនមិនបនេទ។ កូនេចអនកធំរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ
េចញេ្រកយប់ម ិលមិញមិនេសទីរ េហីយៃថងេនះអត់ទុកចិត្តេទៀត...។ 
ម លិមិញេនះគត់ (សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន) ្របុងចុះេហយី បុ៉ែន្ត
ឥឡូវ េគ (េវៀត ម) េកះេ ភ្ល មែតម្ដង...។ ...ខញុ ំខ្ល ចេគ (េវៀត ម) 
យកេទ ក់ថន  ំ្រ ប់ែតមកវញិែលងចុះ...។» «... ម លិមិញេនះ្របុង
ែតចុះែស្អកហនងឹេហយី េហយីកម្ល ងំម លិមិញេនះេរៀបចំេទសំុ រភព
ជមួយ្របជ ្រស្តេហយី...។»  

ជធមម  ទស នកិចចរបស់ថន ក់ដឹកនកំំពូលេទកន់្របេទស
មួយ ្របេទសកមពុជ ក៏ដូចជ្របេទសននកនុងសកលេ កែដរ 

្រតូវេរៀបចំយ៉ងេ ច ស់ក៏ ២-៣ែខមុនែដរ មិនែមនដូចេ ក កឹម 
សុខ និយយថ «្របុងចុះេហយី បុ៉ែន្តឥឡូវេគ (េវៀត ម) េកះ
េ ភ្ល មែតម្ដង»។ េនះគឺជសម្ដីភូតកុហកដល់បតុករទងំអស់ែដល
មនករយល់ដឹងតិចតួចអពំីកិចចកររដ្ឋ កនុងេគលបំណងេដីមប ី១-េលីក
ទឹកចិត្តឱយបតុករបន្តេធ្វីបតុកមមតេទេទៀត ពីេ្រពះេគយល់េឃញីថ 
សកមមភព្របឆងំត ៉ របស់េគជិតបនសេ្រមចេហីយ បុ៉ែន្ត្រតូវបន
េវៀត មេ េទ ក់ថន វំញិ និង ២-េធ្វីឱយ្រកុមបតុករខឹងនឹងេវៀត ម
ែថមេទៀត។ លបចិកលភូតកុហកទងំេនះ មិនសក្ដិសមជថន ក់ដឹកនំ
គណបក នេយបយមួយេនកនុង្របេទសេទ េហយីជងេនះេទេទៀត 
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អនកែដលភូតភរកុហកែបបដូេចនះ ក៏មិន ចក្ល យេទជថន ក់ដឹកនំ
របស់្របេទសមួយបនែដរ។ 

៥. េន្រគប់េវទិក គណបក ្របឆងំែតងែតញុះញង់ឱយមន
ករផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈទមទរឱយសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី
ចុះេចញពីតំែណង និងេរៀបចំករេបះេឆន តេឡងីវញិ ែដលជអំេពីផទុយ
ទងំ្រសុងេទនឹងខ្លឹម រៃនរដ្ឋធមមនុញ។ លកខខណ្ឌ ែតមួយគត់ែដល ច
េរៀបចំករេបះេឆន តេឡងីវញិ គឺមនែចងកនុងម្រ ៧៨ៃនរដ្ឋធមមនុញញ 
ែដលែចងថ «នីតិកលរបស់រដ្ឋសភមនកំណត់៥ឆន  ំ េហយី្រតូវផុត
កំណត់េនេពលែដលរដ្ឋសភថមីចូលកន់តំែណង។ រដ្ឋសភមិន ច
្រតូវរ ំ យមុនផុត ណត្តិបនេឡីយ េវៀរែលងែតកនុងករណីែដល ជ
រ ្ឋ ភិបល្រតូវបនទម្ល ក់ពីរដង កនុងរយៈេពល១២ែខ។ កនុងករណីេនះ 
្រពះម ក ្រត្រតូវរ ំ យរដ្ឋសភ េ្រកយពី្រពះអងគ្រទង់បនទទួលករ
េសនីពីនយករដ្ឋម្រន្តី និងបនទ ប់ពី្រទង់បនករយល់្រពមពី្របធន
រដ្ឋសភ។ ករេបះេឆន តេដីមបេី្រជីសេរសីសភថមី នឹង្រប្រពឹត្តេទកនុង      
រយៈេពល៦០ៃថងយ៉ងយូរចប់ពីៃថងរ ំ យរដ្ឋសភមក។ កនុងរយៈកល
េនះ ជរ ្ឋ ភិបលមនែតភរកិចចដឹកនកំរងរ្របចៃំថងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ »។  

ករទម្ល ក់ ជរ ្ឋ ភិបល្រសបចបប់ មនិ ចេធ្វីបនេទ េបីមិន
មនករេបះេឆន តដកេសចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភ ្រសប ម ម រតីៃន
រដ្ឋធមមនុញញ។ មយង៉េទៀត ករេបះេឆន តេ្រជីសេរសីរដ្ឋសភថមី ចេធ្វី
េទបន លុះ្រ ែតមនកររ ំ យរដ្ឋសភ្រសប ម ម រតីៃនបញញត្តិ
ម្រ ៧៨ខងេលីេនះ។  
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ដូេចនះ ្រគប់អំេពីែដលបុ៉នប៉ងទម្ល ក់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមិន
្រសបេទ ម ម រតីៃនម្រ ៧៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញខងេលីេនះ គឺជអំេពី
រេំ ភរដ្ឋធមមនុញញ ែដលេយងី ចេ ថ ករេធ្វីរដ្ឋ្រប ររដ្ឋធមមនុញញ។  

សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បន្របកសម្តងេហយី
ម្តងេទៀតថ សេម្តចេឡងីេធ្វីជនយករដ្ឋម្រន្តី មរដ្ឋធមមនុញញ េហយី
ចុះេទវញិក៏ មរដ្ឋធមមនុញញែដរ។  

បញ្ហ របស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ គឺករសនយជមួយនឹង្រកុម
បតុករនិងអនកគ្ំរទរបស់ខ្លួនធំេធងេពក មរយៈករភូតភរ កុហក 
និង្របឌិតេរឿង។ ដូេចនះ េបីេយងីេ្របៀបេធៀប គឺ ក់បីដូចជគណបក
្របឆងំបនេឡងីជេណ្តី រខពស់េពក េហយីេនេពលដល់កំពូល ជេណ្តី រ
្រតូវបនដកេចញ ដូេចនះ ឥឡូវេនះ ពួកខ្លួនគម នជេណ្តី រចុះមកវញិ។ 

៦. នែខកញញ កន្លងេទេនះ កនុងេពលចរចរ ងថន ក់ដឹកនំ
កំពូលៃនគណបក ្របជជនកមពុជ នងិគណបក សេ្រងគ ះជតិ េ ក 
សម រង ុ ី និងេ ក កឹម សុខ បនបញជ ក់ថ ឈប់ទមទរបេងកីត
គណៈកមមករេសីុបអេងកតភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត  ទទួល គ ល់
លទធផល ៦៨ សនៈ និង ៥៥ សនៈ និងទទួលសេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន 
ជនយករដ្ឋម្រន្តី បុ៉ែន្តទមទរយកតំែណង្របធនរដ្ឋសភ និងតុលយភព
ៃន្របធនគណៈកមមកររដ្ឋសភ។ មរយៈខ្លឹម រៃនករចរចេនះ 
មនន័យថគណបក សេ្រងគ ះជត ិ ្រគន់ែតេចទ គ.ជ.បនងិគណបក
្របជជនកមពុជ ថជេចរលួចសន្លឹកេឆន ត េដីមបី ក់លកខខណ្ឌ ឱយ
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គណបក ្របជជនកមពុជ ទទួលយក មករទមទរអំ ចរបស់ខ្លួន 
ែដលផទុយនឹងេគលករណ៍លទធិ្របជធិបេតយយ។  

េ យ រករទមទរេនះពុំបនសេ្រមច េហយីេដីមបបីិទបងំ
មហចិឆិ េ ម ភអំ ចរបស់ខ្លួន គណបក ្របឆងំបនញុះញង់េរៀបចំ
ឱយមនបតុកមម មរូបភពេផ ងៗ ដូចជករទក់ទញកមមករ ម្រន្តី
ជករ ្រគូបេ្រងៀន និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ឱយចូលរមួបតុកមម េ យ
ផ្តល់ជរង្វ ន់ មរយៈករទមទរឱយដំេឡងី្របក់េបៀវត ដល់ ១៦០
ដុ ្ល រ និង២៥០ដុ ្ល រ ក៏ដូចជករញុះញង់េ យយកបញ្ហ ដីធ្ល ីបញ្ហ
ងំេឡងីៃថ្លមកេធ្វីជេលសជេដីម។ បុ៉ែន្ត ករទក់ទញរបស់គណបក

្របឆងំមន្របសិទធភពេទេលីែតកមមករមួយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះ េទះបី
ជេមដឹកនគំណបក ្របឆងំ បនបញជូ នតំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួនជេ្រចីន 
េទ មេ ងច្រក េដីមបញុីះញង់ឱយកមមករេចញេធ្វីបតុកមម និងជំរុញ
្រកុមជនៃដដល់មួយចំនួន េទគំ មកំែហងកមមករេន មេ ងច្រកឱយ
ឈប់េធ្វីករ និងកមមករកំពុងេនផទះឱយេចញមកេធ្វីបតុកមម ក៏ដូចជ
គំ មមច ស់េ ងច្រកឱយបិទទ្វ រ េដីមបឱីយកមមករេទចូលរមួបតុកមមក៏េ យ 
ក៏មនកមមករែដលគិតជភគរយតិចតួច ស់ េចញមកចូលរួមេធ្វី
បតុកមមេនះ។ តំ ង ្រស្តជប់េឆន តរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិមួយ
ចំនួន ដូចជេ ក ហូ ៉ ន់ ជេដីម បនយកេសប ងេទែចកឱយ្រកុម
បតុករជកមមករ ចំែណកេ ក សម រង ុ ីនិងេ ក កឹម សុខ បន
េទដល់េ ងច្រកមួយចំននួ ែដលកមមករកំពុងែតេធ្វីករជធមម  ែ្រសក
មឧេគឃសនសពទឱយេចញេធ្វីបតុកមមទមទរ្របក់ែខ ១៦០ដុ ្ល រ។  
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េន្រគប់រូបភពៃនបតុកមមនេពលថមីៗេនះ គណបក ្របឆងំ
បនយកបញ្ហ នេយបយ ផ រភជ ប់នឹងបញ្ហ ទមទរ្របក់ែខរបស់
កមមករ ្រគូបេ្រងៀន ម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េដីមបី
េកៀរគរកម្ល ងំេធ្វីបតុកមម កនុងេគលេ ែតមួយគត់ គឺករទមទរឱយ
សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ត ីចុះេចញពីតំែណង និងេរៀបចំេបះេឆន តេឡងីវញិ។ 
ដូេចនះ បតុកមមេនះ មិនែមនជចលន ច់ពីគន  រ ងកមមករនិងគណបក
្របឆងំេនះេទ បុ៉ែន្តពិតជមនករផ រភជ ប់យ៉ងស្អិតរមួត។  

េដីមបទីក់ទញករគ្ំរទពីម ជននងិអន្តរជតិ េ ក សម រង ុ ី
និងេ ក កមឹ សុខ បនេធ្វីសននិសីទ រព័ត៌មន េនៃថងទី២៨ ែខធនូ 
ឆន ២ំ០១៣ េ យបំភន់ ធរណមតិថ គណបក ខ្លួនេនឆន ថំមីេនះ 
្រតូវមនគំនតិថមី នងិចង់ឱយ ថ នករណ៍ឈនរកដំេ ះ្រ យ េ យ
មនករចូលរមួពសីងគមសីុវលិ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងគណបក
្របជជនកមពុជ។ ក៏បុ៉ែន្ត ធតុពិត គណបក ្របឆងំបនញុះញង់កមមករ
មួយចំននួតូចនិងជនអនធិបេតយយឱយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ ឬ្រប្រពឹត្តអំេពី
ហងិ  បងកឱយមនភពវកឹវរធងន់ធងដល់សន្តិសុខសងគម ដូចជករដុត
កង់ ន ករគប់ដប ងំមកេលីសមតថកិចច ករបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ
េ ងច្រក និងករបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋនិងឯកជនជេដីម ដូចកនុង
្រពឹត្តិករណ៍កលពីេនៃថងទី០២ និងទី០៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ជ
ភស្តុ ងែដលត្រមូវឱយ ជរ ្ឋ ភិបលចត់វធិនករយ៉ងមុឺងម៉ត់ ចំេពះ
ជនែដលបនបងកអំេពីហងិ  េដីមបកីរពរសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ និង
្ត ររេបៀបេរៀបរយសងគមេឡងីវញិ ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់ជ

ធរមន។ េដីមបយីកចំេណញនេយបយេលីែផនករេ្រគងទុកជមុន
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របស់ខ្លួន គណបក សេ្រងគ ះជតិបន្របកសឈប់ចរចជមួយគណបក
្របជជនកមពុជ េ យេ្របី្របស់េលសថ គណបក ្របជជនកមពុជ 
បនេ្របីអំេពហីងិ ្របឆងំនឹង្រកុមបតុករ រហូតដល់មនករបត់បង់
ជីវតិ។ ្របសិនេបីេយងីពិនិតយនិងវភិគេលី្រពឹតិ្តករណ៍បន្តបនទ ប់ទងំបី
េនះ េឃញីថ េនះជករេរៀបចំយ៉ងសីុចង្វ ក់គន  េដីមបបីង្ហ ញ ធរណ
មតឱិយេមីលេឃញីថ គណបក សេ្រងគ ះជតិមនេចតនចង់ចរចជមួយ
គណបក ្របជជនកមពុជ េដីមបែីស្វងរកដំេ ះ្រ យបញ្ហ ជត ិ បុ៉ែន្ត
ករសម្ល ប់បតុករេ យកង្រប ប់ វុធរបស់រ ្ឋ ភិបលដឹកនេំ យ
គណបក ្របជជនកមពុជ បនេធ្វីឱយគណបក សេ្រងគ ះជតិ បនសេ្រមច
បដិេសធមិនេធ្វីករចរចជមួយគណបក ្របជជនកមពុជេទវញិ។  

ឆ្លង មរបយករណ៍រមួរបស់ ERA ែដលគណបក ្របឆងំ
េ្របី្របស់េន្រគប់េវទិក អងគករទងំេនះ រមួទងំេ ក សម រង ុ ីនិង
េ ក កឹម សុខ ្រតូវរមួចំែណកទទួលខុស្រតូវយ៉ងធំេធង ែដលនឱំយ
្រកុមបតុករអនធិបេតយយ្រប្រពឹត្តនូវអំេពីហងិ កន្លងមក មរយៈករ
ទមទរមិនសម្រសប ម ម រតីនិងខ្លមឹ រៃនរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ និង
េគលករណ៍ៃនលទធិ្របជធិេបតយយ ែដលទមទរឱយសេម្តចេតេជ
នយករដ្ឋម្រន្តីចុះេចញពតីំែណង និងេរៀបចំករេបះេឆន តេឡងីវញិ។  

េ យដឹងថ ថ នភពនឹងឈនដល់ភពធងន់ធងរ ដូេចនះ ថ នទូត
កូេរ ៉ក៏ដូចជ ថ នទូតចិន និងជបុ៉នជេដីម បនេសនីសំុឱយសមតថកិចចកមពុជ
ជួយករពរជនជតិ និង្រកុមហុ៊នរបស់ខ្លួន េ្រកមករទទួលខុស្រតូវ
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល្រសប មកិចច្រពមេ្រពៀងករពរវនិិេយគ និងចបប់
ជធរមន។ េដីមបេីឆ្លីយតបចំេពះករេចទ្របកន់ថ ថ នទូតកូេរេ៉នពី
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េ្រកយេយធកនុងករេ្របីអំេពីហងិ េលីបតុករ ្រកសួងករបរេទសៃន
ធរណរដ្ឋកូេរប៉នេផញីលិខិតមួយជូន រព័ត៌មន Global Post 

េ យមនខ្លឹម រថ «...សុវតថិភពរបស់មច ស់េ ងច្រកកូេរ ៉ ្រតូវបន
គំ មកែំហងេ យបតុករ េហយី ចឈនដល់ករបង្ហូរឈម ែដល
គំ មកំែហងយ៉ងធងន់ធងរដល់សុវតថិភព្របជជន និង្រកុមហុ៊នកូេរ.៉..»។  

កនុងន័យេនះ ថន ក់ដឹកនគំណបក សេ្រងគ ះជតិ ជពិេសស 
េ ក សម រង ុ ីនិងេ ក កឹម សុខ និង ERA ្រតូវមនេសចក្តីក្ល ន
ទទួលខុស្រតូវចំេពះផលប៉ះពល់ទងំ យ ក៏ដូចជករបត់បង់ជីវតិ
ែដលបងកេ យអំេពីហងិ េនះ ជពិេសសឥទធិពលៃនរបយករណ៍រមួ
របស់ ERA េនះ។  

េតីមនរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទស មួយ េធ្វី្រពេងីយកេន្តីយ ទុកឱយ
មនអំេពីអនធិបេតយយ និងករបំផ្លិចបផំ្ល ញ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋនិងឯកជន 
ក៏ដូចជករគ្រមមកំែហងនិងកររកី ល លេពញទី្រកុង ែដល ច
ប៉ះពល់ដល់ យុជីវតិ និង្រទពយសមបត្តិរបស់្របជពលរដ្ឋ ប់ ននក់
ែដរឬេទ?  

ពួកេមដឹកនគំណបក ្របឆងំទងំេនះចបស់ជបនដឹងនិង
យល់ជមុនថ កររុញបតុករស្លូត្រតង់ឱយ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ ម
រយៈករេរៀបចំឱយមនកររខំន និងករបំផ្លិចបំផ្ល ញេ ងច្រក គឺជករ
្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់។ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុង
កនុងករករពរផល្របេយជន៍រមួរបស់្របជជនទូទងំ្របេទស។ អំេពី
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ែដលរុញបតុករស្លូត្រតង់ឱយ្របថុយ្របថននឹងេ្រគះថន ក់េនះ ពិតជ
សកមមភពមនិ្រតឹម្រតូវ និងេឃេឃមិន ច្របែកកបន។ 

 បនទ ប់ពីកបលម៉សីុនបតុកមម ជពិេសសកបលម៉សីុនបតុកមម
េនទី ន្របជធិបេតយយ្រតូវបនរ ំ យមក េ ងច្រក្រតូវបនេបីកទ្វ រ
េឡងីវញិ េហយីកមមករបនចូលេធ្វីករជធមម ។ ចំែណកកមមករមួយ
ចំនួនតូច មិនទន់វលិ្រតឡប់មកពី្រសុកកំេណីតវញិេនេឡយី ឬកំពុង
ទមទរឱយសង្របក់ឈប់េនេពលេធ្វីបតុកមម និងទមទរឱយេមសហជីព
របស់ខ្លួនចូលេធ្វីករវញិ។  

៧. គណបក ្របឆងំបនបំពុលបរយិកសេនកនុង្របេទស
កមពុជ បនបញចូ លមេនគមវជិជ ដល់យុវជនមួយចំនួនតូច ជពិេសស
យុវជនេទីបែត្រគប់ យុ ឱយេមីលេឃញីសថេខម  និងេខម េទជស ឱយ
គម នសីលធម៌រស់េន េ យេដៀលេតមះេ្របីសម្តីអសុរសេទេលីថន ក់ដកឹនំ
ែដលបនលះបង់ យុជីវតិ េដីមបរីេំ ះជតិមតុភូមេិចញពីរបប្របល័យ
ពូជ សន៍ បុ៉ល ពត េហយីបនក ង្របេទសេចញពីបតៃដទេទ 
ែដលេនេពលេនះ ្របជពលរដ្ឋ១០០% សថិតេនកនុងភព្រកី្រក។ ្របសិន
េបីឪពុកម្ត យរបស់្រកុមយុវជនែដលគម នសីលធម៌េនះ មិន្រតូវបនរេំ ះ
េចញពីរបប បុ៉ល ពត េទេនះ េតី្រកុមយុវជនមួយចំនួនតូចេនះ ច
េកីតមនជីវតិរស់េនេលីភពែផនដីេនះបនែដរឬេទ?  

យុវជនមួយចំនួនតូចេនះ កនុងេនះមនអនកខ្លះ រេបៀបជយុវជន 
យុវនរ ី េឈ្លយី ្រចេ ងខម េ្របីពកយសម្តីអសុរស េដៀលេតមះថន ក់
ដឹកនជំនយករដ្ឋម្រន្តី េហយីែ្រសកថេមដឹកនផំ្ត ច់ករ គម នលទធិ
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្របជធិបេតយយនិងគម នករេគរពសិទធិមនុស  េន មេវទិក ធរណៈ 
និងេនេលីប ្ត ញ រព័ត៌មនសងគម េ យេចញមុខ។ ្របសិនេបី
គម នករេគរពសិទធិមនុស និងលទធិ្របជធិបេតយយេទ េធ្វីយ៉ងេម៉ចបន
ជ្រកុមយុវជនពលទងំេនះ ចេ្របីពកយសម្តីព ែសែបបេនះ 
េទេលីថន ក់ដឹកនែំដល្រតូវបន្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនេគរព្រស ញ់
េទវញិ? កបបកិរយិគម នសីលធម៌ និងព ែសរបស់យុវជន
មួយ្រកុមតូចេនះ គផឺទុយពីេគលករណ៍លទធិ្របជធិបេតយយ និងសិទធិ
មនុស  េហយីេនះជលទធផលែស្តងេចញពីមេនគមវជិជ របស់េមដឹកនំ
គណបក ្របឆងំ ែដលមនចរកិភូតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និងញុះញង់
ឱយមនទំនស់ៃផទកនុងជតិ សន៍ឯង និងករ្របកន់ពូជ សន៍ ែដល
ផទុយ្រសឡះពី កបបកិរយិរបស់យុវជនែខមរភគេ្រចីនេនទូទងំ្របេទស 
ែដលមនសីលធម៌រស់េនខពស់ មនចរតិស្លូតបូត សុភព ប រ យល់
អំពីតៃម្លលទធិ្របជធិបេតយយ និងករេគរពសិទធិមនុស  េហីយជនិចច
កលេដីរ មគំរូ និងគ្ំរទថន ក់ដឹកនគំណបក ្របជជនកមពុជ។  

៨. យុទធវធិីរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដលមនករគ្ំរទពី
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលបន ក់េឈម ះខ្លួនឯងថ សមព័នធកែំណ
ទ្រមង់ករេបះេឆន ត េ យមនករជួយឧបតថមភហរិញញវតថុពី្របភពខង
េ្រកមួយចំននួ គឺេដីមបខីិតខំទក់ទញនិងេកៀរគរម ជនពីមជឈ ្ឋ ន
េផ ងៗ េ យ្របកសឱយទមទរ្របក់ឈនួលអបបរម ១៦០ដុ ្ល រ 
ស្រមប់កមមករ និង២៥០ដុ ្ល រ ស្រមប់្រគូបេ្រងៀន ម្រន្តី ជករ 
កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េដីមបេីធ្វីឱយអនកទងំេនះចូលរមួេធ្វីបតុកមម ពី
្រទង់្រទយតូចេទ្រទង់្រទយធំ និងេ យចប់េផ្តីមពីអហងិ  រចួឈន
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ដល់ករទមទរឱយនយករដ្ឋម្រន្តចុីះេចញពីតំែណង និងេរៀបចំករេបះ
េឆន តេឡីងវញិ េហីយចុងេ្រកយឈនដល់ករេបីកសមរភូមិកូដកមម 
និងករផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល។   

ជករពិត ស់ គណបក សេ្រងគ ះជតិដឹងចបស់ថ គណបក
្របជជនកមពុជពិតជឈនះេឆន ត េហយីខ្លួនក៏មិន ចផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ
ភិបល មកម្ល ងំម ជនបនែដរ។ ដូេចនះ ករ្របែម្របមូល្របកស
េធ្វីបតុកមម ឬម បតុកមមកន្លងមកេនះ ជពិេសសែផ្អកេលីឥទធិពល
ៃនរបយករណ៍ភូតកុហក និង្របឌិតេនះ ្រគន់ែតជយុទធវធិីេដីមបី
ទញយកផលចំេណញែផនកនេយបយ ពីករេធ្វីបតុកមមេនះ េ យ ៖ 

 េបកបេញឆ ត្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស ជពិេសស
យុវជនខ្លះ ែដលមិនបនយល់ដឹងសីុជេ្រមអំពីដំេណីរករ
េរៀបចំករេបះេឆន តេនកមពុជ ឱយេជឿថ គ.ជ.ប ពិតជ
បនលួចបន្លសំន្លឹកេឆន ត េដីមបឱីយគណបក ្របជជន
កមពុជឈនះែមន។ 

 បន្តដុតកំេ  បេញឆ ះកំហងឹ និងពង្វក់ ែដលជយុទធវធិី
កនុងកររក កម្ល ងំ ពីេ្រពះកនុងចំេ មអនកេបះេឆន ត
ទងំេនះ ក៏ ចមនអនកេបះេឆន តមួយចំនួន េនះ 
ចពុំមនបណំងេបះេឆន តឱយគណបក ្របឆងំេនះ

េទ បុ៉ែន្ត ចេ យ រឥទធិពលៃនស្រងគ មចិត្ត ្រស្ត
េផ ងៗែដលមិនសម្រសបទល់ែតេ ះេទនឹងតថភព
បចចុបបននរបស់្របេទសកមពុជេយងី។ 
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 ទក់ទញ្របជពលរដ្ឋ ែដលគ្ំរទគណបក ្របជជន
កមពុជឱយគ្ំរទគណបក សេ្រងគ ះជតិវញិ េ យបំពុល
បរយិកសនេយបយ នងិេចទ្របកន់ គ.ជ.ប ថ
សមគំនិតជមួយគណបក ្របជជនកមពុជ លួចបន្លំ
សន្លឹកេឆន តរបស់ខ្លួន។ ករេចទ្របកន់ដែដលៗដូេចនះ 
ចេធ្វីឱយអនកេបះេឆន តជូនគណបក ្របជជនកមពុជ

មួយចំននួ េនះេជឿេហយីយល់ថគណបក ្របជជន
កមពុជមិនល្អ ក៏ែបរេទគ្ំរទគណបកសេ្រងគ ះជតិវញិ។ 

 មករពយករណ៍ស្រមប់រយៈេពល៥ឆន ខំងមុខ យុវជន
្រគប់ យុ១៨ឆន ែំដលមនសិទធិេបះេឆន តនឹងេកីនេឡងី
រហូតដល់ជិត២ ននក់។ យុវជនទងំេនះ ក់បី
ដូចជ្រក សស ែដលជវយ័កំពុងរកីចេ្រមីនខងែផនក
បញញ  ម រតី និងងយ្រសួលកនុងករអូសទញ េហយី
េនេពលគណបកសេ្រងគ ះជតិបនបញចូ លមេនគមវជិជ  
ភូតកុហក បំៃភ្ល បំេផ្លីស និង្របឌិតេរឿងអំពីករលួច
បន្លសំន្លឹកេឆន ត និងបញ្ហ េផ ងៗ ែដលនឱំយពួកេគ
ភន់្រចឡ ំកនុងករសេ្រមចចិត្តគ្ំរទគណបក នេយបយ 
ែដល ចជះឥទធិពលអវជិជមនដល់សងគមជតិទងំមូល។ 
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