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លសចកត៊ីល្តើម្ 
ក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់គឺជាអង្គការតុំណាង្ក្រជាពលរដ្ឋ ដដ្លក្តូវជក្រើសជរ ើសជ ើង្តាមការជ ោះជនោ ត 

ររស់ក្រជាពលរដ្ឋរោ ង្ឃ ុំសង្កា ត់ររស់ខ្លួន ជ ើយមានជរសររមមរជក្មើ ផលក្រជោរន៍ទូជៅរោ ង្ឃ ុំសង្កា ត់ 
ររស់ខ្លួន។ ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ ចារ់ជផតើមដ្ុំជ ើ រការជាជលើរដ្ុំរូង្ជៅ នោ ុំ 
២០០២ និង្ក្តូវ នអន វតតជារនតរន្ទា រ់ជរៀង្រាល់៥នោ ុំមតង្ ជ ើយជរើគិតមរទល់នោ ុំ២០២២ជនោះ គសឺជក្មច 
 នចុំននួ៥អា តតិ។ 

ការជ ោះជនោ តជក្រើសតាុំង្ក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ជនោះ ក្តូវ នក្រម ខ្រាររដ្ឋភិ ល 
រុំ ត់ ជក្រើសយរ ថ្ងៃទើ៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ ជាកាលររជិចេទថ្នការជ ោះជនោ ត។ ជនោះជរើជោង្តាម
ជសចរតើ សជក្មច ររស់ក្រម ខ្រាររដ្ឋភិ លរមព ជា កាលពើថ្ងៃទើ០១ ដខ្មើន្ទ នោ ុំ២០២១រនលង្ជៅ។ ការ 
ជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ នោ ុំ២០២២ ក្តូវ នរទិរញ្ច រ់ជាផលូវការ ជៅជមា៉ោ ង្ 
៣រជសៀល ថ្ងៃទើ៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ ដដ្លមានពលរដ្ឋជៅចូលរមួជ ោះជនោ តចុំនួន ៧,៣៩៤,៤២៧ន្ទរ់ 
ជសមើក្រមា  ៨០.៣២% ថ្នពលរដ្ឋដដ្ល មានជ ម្ ោះរោ ង្រញ្ជ ើជ ោះជនោ ត ន្ទនោ ុំ២០២១ ដដ្លមាន 
ចុំនួនសរ រ ៩.២០៥.៦៨១ន្ទរ់ ដដ្លជា អក្តាមួយ ដដ្លមានអោរជៅចូលរលួ ជ ោះជនោ តជក្ចើនគួរសម 
ជរើជ ៀរនឹង្ រណាា ក្រជទសជផេង្ រ៉ោ ដនតមានអក្តាទារជាង្ កាល ើ អា តតទិើ៤ ដដ្លមានអោរជៅចូល 
រមួជ ោះជនោ តរ ូតក្រមាន ៩០.៣៧%។1 ចុំដ រពលរដ្ឋ ចុំនួនក្រមា ២លានន្ទរ់ ដដ្លមនិ ន 

ចូលរមួជ ោះជនោ តគ ឺអាចជោយសាររញ្ហា ធាត អាកាស និង្ពលរដ្ឋមយួចុំននួជទៀតឯជក្ៅ ក្រជទស។
2 

ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ នោ ុំ២០២២ ជនោះ មានគ ររេ
នជោ យចូលរមួ ចូលរមួសរ រចុំនួន១៧ (១. គ ររេក្រជារនរមព ជា, ២. គ ររេជភលើង្ជទៀន, ៣. 
គ ររេ ្វ នស ិនរ ិច, ៤. គ ររេដខ្មរររួរមួជាត,ិ ៥. គ ររេដខ្មរក្សឡាញ់ជាត,ិ ៦.  គ ររេ 
សញ្ហជ តិរមព ជា, ៧. គ ររេយ វរនរមព ជា, ៨. គ ររេដរទក្មង់្រមព ជា, ៩. គ ររេឆនាៈដខ្មរ, ១០. 
គ ររេរមព ជានិយម, ១១. គ ររេក្រជា រិជតយយមូលោឋ ន, ១២. គ ររេដខ្មរដតមួយ, ១៣. 
គ ររេសុំរ រឃម ុំសង្គមក្រជា ិរជតយយ, ១៤. គ ររេរនជាតិជដ្ើមក្រជា ិរជតយយរមព ជា, ១៥. 
គ ររេឯរភាពជាតិដខ្មរ, ១៦. គ ររេរសមើជខ្មរា, ១៧. គ ររេដខ្មរអភិវឌ្ឍន៍ជសដ្ឋរិចច)។ 
ការជ ោះជនោ តឃ ុំសង្កា ត់អា តតិទើ៥ មានជររខរនឈរជ ម្ ោះសរ រចុំនួន ក្រមា  ៨២,៧០០ន្ទរ់ 
សក្មារ់ឃ ុំសង្កា ត់សរ រចុំនួន ១,៦៥២ និង្សមាររិក្រមុក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ សរ រចុំនួន ១១,៦២២ 

                                       
1 RFI, “ជ ោះជនោ តឃ ុំសង្កា ត់៖ គ.រ.រ វាយតថ្មលថាក្រក្រតើ ជោយពលរដ្ឋរិត៧៨%ជៅជ ោះជនោ ត”, 05/06/2022, 
https://rfi.my/8TaP, (accessed date 28-June-2022 at 10 AM) 
2 Fresh News, “គ.រ.រ ក្រកាសលទធផលរជណាា ោះអាសនោ ក្រជាពលរដ្ឋ ៨០.១៩ភាគរយ  នជចញជៅជ ោះជនោ ត”, 
“2022-06-06”, http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245082-2022-06-06-10-44-
36.html (accessed date 28-June-2022 at 10 AM) 
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អាសនៈ។3  គ ររេក្រជារនរមព ជាដតមួយគត់ ដដ្លមានជររខរនឈរ ជ ម្ ោះក្គរ់ជខ្តតក្រុង្ រន្ទា រ់គ ឺ
គ ររេជភលើង្ជទៀន។ 

សូមរ ុំលរឹថា ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ ចារ់ជផតើមដ្ុំជ ើ រការជាជលើរដ្ុំរូង្ 
ជៅនោ ុំ២០០២ ដដ្លជាអា តតទិើ១ ក្តូវ នជ វើជ ើង្ជាសរល និង្ជោយផ្ទា ល់ សក្មារ់ឃ ុំនិង្សង្កា ត់ 
រន្ទា រ់មរអន វតតជារនតរន្ទា រ់ជរៀង្រាល់៥នោ ុំមតង្ គឺ អា តតទិើ២(២០០៧) អា តតទិើ៣(២០១២) 
អា តតទិើ៤(២០១៧) និង្អា តតទិើ៥(២០២២)ជនោះ ដដ្ល នជក្រើសយរថ្ងៃទើ៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ

២០២២ ជាថ្ងៃជ ោះជនោ ត រារ់សនលឹរជនោ ត និង្ក្រកាស លទធផល រជណាណ ោះអាសនោ។4  
កាលពើការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្ររឹាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៤ នោ ុំ២០១៧ រនលង្ជៅ 

គ ររេនជោ យដដ្លចូលរមួ ការជ ោះជនោ តជៅទូទាុំង្ក្រជទសដដ្លមាន២៥ជខ្តតក្រុង្ មានគ ររេ 
ចូលរមួសរ រចុំននួ១២ (១-គ ររេក្រជារនរមព ជា, ២-គ ររេសជង្កគ ោះជាត,ិ ៣-គ ររេ ្ វន ស ិន 
រ ិរ, ៤-គ ររេ សមព័នធជដ្ើមបើក្រជា ិរជតយយ, ៥-គ ររេ ដខ្មរររួរមួជាត,ិ ៦-គ ររេ 
សុំរ រឃម ុំសង្គមក្រជា រិជតយយ, ៧-គ ររេសញ្ហជ តិរមព ជា, ៨-គ ររេក្រជា ិរជតយយ មូលោឋ ន, ៩-
គ ររេ សាធារ រដ្ឋ ក្រជា ិរជតយយ, ១០-គ ររេយ វរនោរមព ជា, ១១-គ ររេ អុំណាចដខ្មរ, និង្ 
១២-គ ររេ រនជាត ិ ជដ្ើមក្រជា រិជតយយរមព ជា)។ ជៅរោ ង្ការជ ោះជនោ តរនលង្ជៅជន្ទោះ មានដត 
គ ររេចុំននួ២ រ៉ោ ជណាណ ោះដដ្ល មានឥទធពលរោ ង្ការជ ោះជនោ ត គគឺ ររេ ក្រជារនរមព ជា ទទួល ន 
ចុំនួន ៣.៥៤ លានសជមលង្ និង្ទទលួ  នតុំដ ង្ជមឃ ុំ ចុំនួន១១៥៦ នងិ្អាសនៈក្រុមក្រឹរា ៦៥០៣ 
ខ្ ៈដដ្ល គ ររេសជគង្កគ ោះជាត ិទទលួ ន ៣.០៦ លានសជមលង្ និង្ទទួល នតុំដ ង្ ជមឃ ុំចុំនួន 
៤៨៩ នងិ្អាសនៈក្រុមក្រឹរាចុំនួន ៥០០៧។5 

សក្មារ់ការជ ោះជនោ ត ជក្រើសតាុំង្សមារិរក្រុមក្ររឹា ឃ ុំសង្កា ត់ អា តតិទើ៤ ន្ទនោ ុំ២០១៧ 
រនលង្ជៅ ជយើង្សជង្ាតជឃើញថា ក្រក្ពឹតតជៅជោយរលូន ក្រររជោយស ខ្សនតិភាព នងិ្មានភាពលអក្រជសើ 
ជាង្ជពលជ ោះជនោ តម នៗ នងិ្មានអោរជៅជ ោះជនោ តក្រមា  ៩០.៣៧%   នជចញជៅជ ោះជនោ ត 

                                       
3 The National Election Committee (NEC), “ជសចរាើក្រកាស ជលខ្ ០០២ គ.រ.រ.ក្រ.រ សាើពើ 
ចុំនួនសមារិរក្រុមក្ររឹាឃ ុំ សង្កា ត់ រោ ង្ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព ជា សក្មារ់ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ 
សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២”, https://www.nec.gov.kh/khmer/content/4940, (accessed date 20-
June-2022 at 10 AM) 
4 The Natioanl Election Committee(NEC), “ក្រតិទិនជ ោះជនោ ត”,  
https://www.nec.gov.kh/khmer/taxonomy/term/253 (accessed date 20-June-2022 at 10 AM) 
5 The Natioanl Election Committee(NEC), “តារាង្គ ររេនជោ យទទួល នអាសនៈ ថ្ន
លទធផលផលូវការ សក្មារ់ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៤ នោ ុំ២០១៧”, 
https://www.nec.gov.kh/khmer/content/4457, (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
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ជរើជ ៀរ នឹង្ចុំនួនអោរដដ្ល នច ោះជ ម្ ោះជ ោះជនោ ត នងិ្ក្រររជោយទឹរម ខ្រ ើររាយ គ្មម នការភិតភ័យ 

និង្ភ័យខ្លល ច។  ជនោះជរើជោង្តាមជសចរតើដងលង្ការ ៍ ររស់ គ.រ.រ អា តតិទើ៤ នោ ុំ២០១៧។
6 

១. យទុ្យធនាការលោសនារកសម្លងលឆ្ន ត  
ការជោសន្ទជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ អា តតិទើ៥ មានរយៈជពល១៤ថ្ងៃ 

ចារ់ជផតើមពើថ្ងៃទើ២១ ដខ្ឧសភា នោ ុំ២០២២ ដ្ល់ថ្ងៃទើ៣ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២។ 
យ ទធន្ទការជោសន្ទររស់គ ររេនជោ យ មានរញ្ហា មិនក្រក្រតើជរើតជ ើង្តិចតចួ។ ដតជទាោះ 

ជាោ៉ោ ង្ជនោះរតើ គ.រ.រ  នរញ្ហជ រ់ថា មានរញ្ហា មិនក្រក្រតើមួយចុំនួន  នជរើតមាន ដតរ៏មិន្ន 
ដ្ល់ជរើតមានអុំជពើ ងិ្ាជ ើយ។ គ.រ.រ  នវាយតថ្មលពើសភាពការ ៍ ទូជៅថ្ន យ ទធន្ទការ ជោសន្ទររ 
សជមលង្ជនោ តររស់គ ររេនជោ យទាុំង្១៧ ថាមានភាពលអក្រជសើរ មិនជ វើឱ្យរ៉ោោះពាល់ ដ្ល់ដ្ុំជ ើ រការ 
ជោសន្ទជន្ទោះជទ។  

រញ្ហា មិនក្រក្រតើមយួចុំននួ ដដ្លជរើតមានជៅអុំ  ង្ជពលយ ទធន្ទការជោសន្ទររសជមលង្ គ្មុំក្ទ 
ររស់គ ររេនជោ យ មានជាអាទិ៍ ការជក្រើក្ ស់ពារយជពចន៍ជដ្ៀមោម ជចាទក្រកាន់ នងិ្ជរ ើសជអើង្ 
ការចារ់ជមក្រូជោសន្ទជៅជមា៉ោ ង្ហាមោត់ ការដ រសាល រគ ររេ និង្រញ្ហា សមារិរ ក្រមុក្រឹរា 
យរជមា៉ោ ង្ក្រចាុំការជៅដ របួនជោសន្ទ ឱ្យគ ររេជផេង្។ ជនោះជរើតាមការរញ្ហជ រ់ររស់ជលារ ឌ្ឹម 
ស វណាណ រ ុំ សមារិរ គ.រ.រ និង្ជាក្រធានក្រមុក្រតរិមមព័ត៌មាន គ.រ.រ ដងលង្ជៅរោ ង្ព ិើក្រកាស 

រិទដ្ុំជ ើ រការជោសន្ទជ ោះជនោ ត ជៅថ្ងៃទើ០៣ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២។
7 

រយៈជពល១៤ថ្ងៃថ្នយ ទធន្ទការជោសន្ទររសជមលង្ជនោ ត គ.រ.រ សជង្ាតជឃើញថា គ ររេ 
នជោ យទាុំង្១៧  នជ វើសរមមភាពោ៉ោ ង្គក្គឹរគជក្គង្ជៅតាមឃ ុំ-សង្កា ត់ ដដ្លគ ររេនើមយួៗ 
 នោរ់រញ្ជ ើជររខរនឈរជ ម្ ោះជ ោះជនោ ត។ គ.រ.រ រត់សមាគ ល់ថា ការដ របួន ជោសន្ទ ុៗំ ររស់ 
គ ររេនជោ យ  នជ វើជ ើង្ជៅថ្ងៃទើ១ ថ្នការជោសន្ទ កាលពើថ្ងៃទើ២១ ដខ្ឧសភា និង្ជៅថ្ងៃច ង្ 
ជក្កាយថ្នការជោសន្ទ ន្ទថ្ងៃទើ០៣ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២។ 

ជាមួយគ្មោ ជនោះ គតិក្តឹមថ្ងៃ០២មិង ន្ទ រញ្ហា រតងឹ្រាល់ពារ់ព័នធនឹង្ការជោសន្ទជ ោះជនោ ត  នជរើត 
មានរ ូតដ្ល់៥២ររ ើ ។ ទាុំង្៥២ររ ើ  ដដ្លគ ៈរមមការឃ ុំ-សង្កា ត់ ជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត ទទួល 

                                       
6 Fresh News Asia, “គ.រ.រ ជចញជសចរាើដងលង្ការ ៍ជសារសាា យោ៉ោ ង្ខ្លល ុំង្ ចុំជពាោះការវាយតថ្មលខ្ ស 
ជ វើឲ្យសាធារ រនយល់ក្ច ុំជលើដ្ុំជ ើ រការនិង្លទធផលជ ោះជនោ ត, អោរជ ោះជនោ ត៩០.៣៧% 
 នជៅជ ោះជនោ តជាមួយទឹរម ខ្រ ើររាយ គ្មម នការរុំផិតរុំភ័យ និង្គ្មម នការភ័យខ្លល ច”, “June 27, 2017”, 
http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/58353-2017-06-27-11-45-27.html, (accessed 
date 28-June-2022 at 10 PM) 
7 RFI, “គ.រ.រ ៖ យ ទធន្ទការជោសន្ទររស់គ ររេនជោ យ មានរញ្ហា មិនក្រក្រតើជរើតជ ើង្តិចតួច 
ដតមិន ៃន់ ៃរ”,  “03/06/2022”, “https://rfi.my/8TGQ” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
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រនា រជោោះក្សាយជន្ទោះ មាន២១រ តឹ ង្ោរ់រនតចូលមរគ ៈរមាម ការរារធានើ ជខ្តតជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត 
និង្មាន៤រ តឹ ង្ោរ់មររុំន ុំរក្មោះសជក្មចជៅគ ៈរមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត។ ភាគជក្ចើនថ្ន 
រ តឹ ង្ទាុំង្ជន្ទោះ គឺជារ តឹ ង្រវាង្គ ររេក្រជារនរមព ជា និង្គ ររេជភលើង្ជទៀន។ 

ជទាោះោ៉ោ ង្ណា គ.រ.រ  នវាយតថ្មលថា ររោិកាសជោសន្ទដសវង្ររសជមលង្ររស់គ ររេ 
រោ ង្ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២ជនោះ  នក្រក្ពឹតតជៅជោយ 
រលូន គ្មម នអុំជពើ ងិ្ា ដដ្លធាន្ទន វស វតថិភាពដ្ល់ ជររខរនឈរជ ម្ ោះ អោរចូលរមួ និង្ក្រជាពលរដ្ឋ 
ដដ្លជាមាច ស់ជនោ ត។ 

គួររក្មារថា យ ទធន្ទការជោសន្ទ  នចារ់ជផតើមពើថ្ងៃទើ២១ឧសភា រ ូតដ្ល់ថ្ងៃទើ០៣មងិ ន្ទ 
ដដ្លមានរយៈជពល១៤ថ្ងៃ សក្មារ់ឱ្យគ ររេនជោ យ ជចញអតួសាច់ដ្ ុំពើជគ្មលនជោ យ ជដ្ើមបើររ 
សជមលង្គ្មុំក្ទពើមហារន។ 

ជោយដ រជៅថ្ងៃទើ០៤មិង ន្ទ គឺជាថ្ងៃស ដដ្លគ ររេនជោ យ នងិ្ក្រព័នធផេពវផាយ 
ទាុំអស់ ក្តូវរញ្ឈរ់សរមមភាពផេពវផាយអុំពើគ ររេររស់ខ្លួន ជដ្ើមបើរ ុំឱ្យរ ុំខ្លនដ្ល់ទុំន រចិតតពលរដ្ឋ 
ដដ្លជក្តៀម សក្មារ់ការចូលរមួជ ោះជនោ តក្រមុក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ ជៅថ្ងៃអាទិតយទើ០៥ ដខ្មិង ន្ទ 

នោ ុំ២០២២។8 
២. អនកសលងាតការណ៍ជាតិនិងអនដរជាតិ 

ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ អា តតទិើ៥  នរិទរញ្ច រ់ កាលពើលាៃ ចថ្ងៃទើ០៥ 
ដខ្មិង ន្ទ ជាមួយនឹង្តមាល ភាព ក្តឹមក្តូវនិង្យ តតិ ម៌ និង្ទទួល នពើក្គរ់ភាគើ ពិជសសរណាា  គ ររេ 
នជោ យដដ្ល នចូលរមួជ ោះជនោ ត។ ការជ ោះជនោ តជនោះ មានការចូលរមួសជង្ាតការ ៍ ពើសុំណារ់ 
រណាត សាថ រ័ន អង្គការ ស គមន៍ចុំនួន៧២ នងិ្ស គមន៍អនតរជាតចិុំនួន១៩។ ដដ្លរោ ង្ជន្ទោះមាន 
អោរសជង្ាតការ ៍ជាតិ សរ រចុំនួន ៧៤,៨៨៥រូរ មរពើ៧២សាថ រ័នត មរពើស គមនិង្អង្គការអោរ 

សជង្ាតការ ៍អនតរជាតិ ចុំនួន១១០រូរ មរពើ១៩សាថ រ័ន
9 ក្ពមទាុំង្មានជភៀវវពិជសសចុំននួ២៣រូរ មរពើ៥ 

សាថ រ័នផង្ដដ្រ រោ ង្ជន្ទោះមានសាថ នទូតររ៉ោ ន អូគសាត លើ និង្រ សេ ើជាជដ្ើម។
10 

                                       
8 RFI, “គ.រ.រ ៖ យ ទធន្ទការជោសន្ទររស់គ ររេនជោ យ មានរញ្ហា មិនក្រក្រតើជរើតជ ើង្តិចតួច 
ដតមិន ៃន់ ៃរ”,  “03/06/2022”, “https://rfi.my/8TGQ” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
9 The Natioanl Election Committee(NEC), “លទធផលផលូវការថ្នការច ោះជ ម្ ោះអោរសជង្ាតការ ៍ជាតិ 
និង្អនតរជាតិ សក្មារ់ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២”, 
https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5826 (accessed date 21-June-2022 at 10 AM)  
10 Fresh News, “គ.រ.រ ក្រកាសលទធផលរជណាា ោះអាសនោ ក្រជាពលរដ្ឋ ៨០.១៩ភាគរយ 
 នជចញជៅជ ោះជនោ ត”, “2022-06-06”, “http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245082-
2022-06-06-10-44-36.html” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
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សក្មារ់ការជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ជនោះ ស ភាពអឺរ ៉ោ រ  នរនតក្រកាស ថាមិនោរ់ 
អោរសជង្ាតការ ៍សក្មារ់ការជ ោះជនោ ត ដ្បតិមិនមានវតតមានថ្នគ ររេក្រនុំង្។11 

ចុំដ រ គ ៈរមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត  នវាយតថ្មលពើ សភាពការ ៍ទូជៅថ្ន 
យ ទធន្ទការជោសន្ទររសជមលង្ជនោ តររស់គ ររេនជោ យទាុំង្១៧ ថាមានភាពលអក្រជសើរ មិនជ វើឱ្យ 
រ៉ោោះពាល់ដ្ល់ដ្ុំជ ើ រការជោសន្ទជន្ទោះជទ។ ដតជទាោះជាោ៉ោ ង្ជនោះ គ.រ.រ រញ្ហជ រ់ថា មានរញ្ហា មិន ក្រក្រតើ 
មួយចុំននួ នជរើតមាន ដតរ៏មិន្នដ្ល់ជរើតមានអុំជពើ ងិ្ា។

12 
េូមជប្ាបថា អ្ោក្េសងេតការណ៍អ្នតរជាតិ ខែលចូលរមួេសងេតការណ៍ក្ោុងការស ោះសនោ ត 

ប្ក្ុមប្បឹក្ា ឃុ-ំេ េ្ ត់ អាណតតទិ្ី៥ នោ ២ំ០២២ រមួាន៖ ទ្ី១៖ តណំាងអ្ងគការអ្ោក្ ប្បជាធបិសតយយ 
និយមក្ណាត លអ្នតរជាត ិ (Centralist Democrat International CDI-IDC)។ ទ្ី២៖ តណំាង 
អ្ងគការអ្ោក្ប្បជាធបិសតយយនយិមក្ណាត លអ្នតរជាតិប្បចអំាេុី ៉ា េុហី្វកិ្ (Centralist Asia-Pacific 
Democrat International - CAPDI)។ ទ្ី៣៖ តំណាងអ្ងគការេនោិេទិ្អ្នតរជាតិ ៃនបណាត គណបក្ស 
នសោ យសៅអាេុី (International Conference of the Asian Political Parties - ICAPP)។ ទ្ី៤៖ 
តំណាងសវទ្កិាស្ថា បននប្ស្ថវប្ជាវេក្ល 2022 (Think Tank 2022 Global Forum)។ ទ្ី៥៖ 
តំណាងេហ្គមន៍អ្នតរេភាអាស្ថ៊ា ន (ASEAN Inter-Parliament Association - AIPA)។ ទ្ី៦៖ 
តំណាងេភាអ្នតរជាតិសែមីបេីនតិភាេ នងិភាេអ្ត់ឱន (International Parliament for Tolerance and 
Peace - IPTP)។ ទ្ី៧៖ តណំាងប្ក្ុមអ្ោក្េសងេតការណ៍ឯក្រាជយ (Independence Observer)។ ទ្ី៨៖ 
តំណាងេហ្គមន៍ខែមរសៅសប្ៅប្បសទ្េ រមួាន េហ្គមន៍ខែមរជីលងីតុន (Khmer Culture Association 

of Wellington Inc. New Zealand) និងេហ្គមន៍ខែមរសៅកូ្សរ ៉ា ជាសែីម។
13 

                                       
11 RFI, “ជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់៖ ក្រុមអោរសជង្ាតការ ៍អនតរជាតិ ថា ជសរ ើ យ តតិ ម៌ ដតអង្គការអនតរជាតិខ្លោះ ថា 
មិនមានក្រជា ិរជតយយ”, “06/06/2022”, https://rfi.my/8TgO (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
12 RFI, “គ.រ.រ ៖ យ ទធន្ទការជោសន្ទររស់គ ររេនជោ យ មានរញ្ហា មិនក្រក្រតើជរើតជ ើង្តិចតួច 
ដតមិន ៃន់ ៃរ”, “03/06/2022”, “https://rfi.my/8TGQ” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
13 Fresh News, “ជលារ ឌ្ឹម ស វណាណ រ ុំ រង្កា ញលទធផលថ្នរទរង្កា ញសាើពើ «សាថ នការ ៍នជោ យ 
និង្ដ្ុំជ ើ រការជ ោះជនោ តជៅរមព ជា រូនដ្ល់អោរសជង្ាតការ ៍អនារជាតិ»”, “2022-06-04”, 
“http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/244864-2022-06-04-10-50-01.html” (accessed 
date 21-June-2022 at 10 AM) 
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៣. ពកយបណតឹ ង 
៣.១. ពកយបណតឹ ងអំឡងុលេលលោសនា 
 ក្ោុងអ្ំឡុងសេល១៤ៃងៃៃនយុទ្ធនាការសោេនារក្េសមលងសនោ ត េីៃងៃទ្២ី១ ខែឧេភា ែល់ៃងៃ 
ទ្ី០៣ ខែមិងុនា នោ ២ំ០២២ ានគណបក្សនសោ យទងំ១៧  នសធវីេក្មមភាេោ៉ា ង គប្គឹក្គសប្គង 
សៅតាមឃុ-ំេ េ្ ត់ ខែលគណបក្សនីមួយៗ  នោក់្បញ្ជ ីសបក្ខជនឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត។ សនោះសប ី សោង 
តាមការវាយតៃមលរបេ់ គ.ជ.ប។ 
 សៅក្ោុងែលឹមស្ថរ្សេវ្ ាយរបេ់ ឯក្ឧតតម ឌឹម េុវណាា រុ ំ េាជិក្ គ.ជ.ប ក្ោុងក្ិចចប្បជុំជាមួយ 
ភាគីពាក់្េននធ កាលេីៃងៃទ្ី៣ ខែមិងុនា នោ ២ំ០២២  នឱ្យដ្ឹង្ថា គិតប្តមឹៃងៃ០៣ ខែមិងុនា ានប ហ្ាព  
បតឹងបដល់ពាក់្េននធនឹងការសោេនាស ោះសនោ ត  នសក្ីតានរហូ្តែល់៥២ក្រណី។ ទងំ៥២ក្រណី

14 ខែល 
គណៈក្មមការឃុ-ំេ េ្ ត់ សរៀបចំការស ោះសនោ ត ទ្ទ្ួលបនទុក្សោោះប្ស្ថយសនាោះ ាន២១បណតឹ ង  នោក់្ 
បនតចូលមក្គណៈក្ាម ការរាជធាន/ីសែតត សរៀបចំការស ោះសនោ ត និងាន៤បណតឹ ង  នោក់្មក្ជំនុជំប្មោះ 
េសប្មចសៅគណៈក្ាម ធកិារជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត។ ភាគសប្ចីនៃន បណតឹ ងទងំ សនាោះ គជឺាបណតឹ ងរវាង 
គណបក្សប្បជាជនក្មពុជា នងិគណបក្សស្លងីសទ្ៀន។ សទោះជាោ៉ា ងណា គ.ជ.ប  នសធវីការវាយតៃមលថា 
បរោិកាេសោេនាខេវងរក្េសមលងសនោ តរបេ់គណបក្សទងំអ្េ់ ក្ោុងការស ោះសនោ ត សប្ជីេសរេីប្ក្ុម 
ប្បឹក្ាឃុ-ំេ េ្ ត់ អាណតតិទ្៥ី នោ ២ំ០២២សនោះ  នប្បប្េឹតតសៅសោយរលូន ោម នអ្ំសេីហ្ងិា ខែលធានា ន 
នូវេុវតាិភាេែល់ សបក្ខជនឈរស ម្ ោះ អ្ោក្ចូលរមួ និងប្បជាេលរែា ខែលជាាច េ់សនោ ត។ 

15 
៣.២. ពកយបណតឹ ងអំឡងុលេលល ោះលឆ្ន ត  

ការជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ នោ ុំ២០២២ រនលង្ជៅជនោះ គ.រ.រ
ទទួល នរ តឹ ង្ សរ រចុំននួ ១៤២ រ ឹត ង្ ដដ្លជារ តឹ ង្ទារ់ទង្នឹង្ ថ្ងៃជៅរ ៍ (មួយថ្ងៃម នថ្ងៃ
ជ ោះជនោ តឬថ្ងៃស) និង្ជៅថ្ងៃជ ោះជនោ ត គថឺ្ងៃអាទិតយទើ៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២។ ជៅរោ ង្ចុំជណាម
រ តឹ ង្ទាុំង្ជន្ទោះមាន ជៅថាោ រ់ឃ ុំ-សង្កា ត់ជរៀរចុំការជ ោះជនោ តចុំនួន៨០រ តឹ ង្ រតឹង្ផ្ទា ល់ជៅគ ៈរមមការ
រារធានើ-ជខ្តតចុំនួន ៥៦រ តឹ ង្ នងិ្រតឹង្ផ្ទា ល់មរ គ.រ.រ. ចុំនួន១រ តឹ ង្។ រោ ង្ចុំជណាមរ តឹ ង្ទាុំង្ 
១៤២ ជនោះ មាន៨៥រ តឹ ង្ ជាររ ើ រតឹង្ស ុំផតន្ទា ជទាស ៥៣រ តឹ ង្ ជាររ ើ រតឹង្ភាពមនិក្រក្រតើ ជៅម ន
មួយថ្ងៃ(ថ្ងៃស) និង្ជៅថ្ងៃជ ោះជនោ តចុំនួន ៣២រ តឹ ង្។  

                                       
14 RFI, “គ.រ.រ ៖ យ ទធន្ទការជោសន្ទររស់គ ររេនជោ យ មានរញ្ហា មិនក្រក្រតើជរើតជ ើង្តិចតួច 
ដតមិន ៃន់ ៃរ”, “03/06/2022”, “https://rfi.my/8TGQ” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
15 The Natioanl Election Committee(NEC), “ខ្លឹមសារផាពវផាយររស់ ឯរឧតតម ឌ្ឹម ស វណាណ រ ៉ោ ម សមារិរ 
គ.រ.រ រោ នរិចចក្ររ ុំជាមួយភាគើពារ់ព័នធ ”, https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/speech-03-
06-2022.pdf (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
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សូមរញ្ហជ រ់ថា គ.រ.រ ឈរ់ទទលួពារយរ ាឹ ង្ជៅក្តឹមថ្ងៃទើ១៧ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ 
ជវលាជមា៉ោ ង្ ៥និង្៣០ន្ទទើរជសៀល។ ដូ្ជចោោះក្រសិនជរើ មរដ្ល់ជមា៉ោ ង្រុំ ត់ជៅមានរ ាឹ ង្ គ.រ.រ នងឹ្ 
ពនាជពលជវលា ៤ថ្ងៃោ៉ោ ង្យូររុំផ ត ជដ្ើមបើជោោះក្សាយជៅជលើរ ាឹ ង្ ថាជតើរ ាឹ ង្ជន្ទោះ ក្តូវជោោះ ក្សាយ 
តាមរជរៀរសវន្ទការសជង្ខរ ឬ សវន្ទការសាធារ ៈ ឬ ជ វើលិខ្ិតរូនដ្ុំ ឹង្ោ៉ោ ង្ណាជន្ទោះ អាក្ស័យជៅ 
ជលើអង្គជ ត  និង្អង្គចារ់ ដដ្លក្រុមក្រឹរារុំន ុំរក្មោះ គ.រ.រ ក្តូវជ វើការពិចារណា។16 

ជោង្តាមអោរន្ទុំពារយ គ.រ.រ. ជលារ ជសាម សូរ ើោ រញ្ហជ រ់ជៅថ្ងៃទើ២០ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ 
ថា រ តឹ ង្ដដ្លោរ់ជៅគ ៈរមមការរារធានើ-ជខ្តត ជរៀរចុំការជ ោះជនោ តក្តូវ នជោោះក្សាយរញ្ច រ់សពវ 
ក្គរ់ជ ើយ។ ជោយដ រ គ.រ.រ. ដដ្លទទួល នរ តឹ ង្ចុំនួន១៨ រតងឹ្រនតពើរារធានើ-ជខ្តត និង្ ១ ជទៀត 
រតឹង្ផ្ទា ល់មរ គ.រ.រ. រ៏ក្តូវ នជោោះក្សាយចរ់សពវក្គរ់ផង្ដដ្រ។ ដូ្ជចោោះ ជក្កាយពើ គ.រ.រ.  ន
ជោោះក្សាយរ តឹ ង្រចួរាល់សពវក្គរ់ជ ើយ គ.រ.រ. អាចក្រកាសលទធផលជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរា 

ឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ ជនោះជាផលូវការ នជ ើយ។
17 

ជារមួជយើង្សជង្ាតជឃើង្ថា ចារ់តាុំពើដ្ុំណារ់កាលជោសន្ទ រ ូតដ្ល់ថ្ងៃជ ោះជនោ ត ក្រកាស 
លទធផលរឋម នងិ្ក្រកាសលទធផលផលផលូវការ ងវើតបតិដតមានពារយរ តឹ ង្សរ រក្រមា ២០០រ តឹ ង្ 
ដដ្លភាគជក្ចើន ជាបណតឹ ងរវាង គណបក្សប្បជាជនក្មពុជា និងគណបក្សស្លីងសទ្ៀនក៏្សោយ ប៉ាុខនតេុទ្ធខត 
 នសោោះប្ស្ថយចប់េេវប្គប់ និងទន់សេលសវលា។ ជនោះពិតជារង្កា ញពើភាពចាស់ទ ុំ ទាុំង្ គ.រ.រ 
ទាុំង្មាច ស់ជនោ ត ទាុំង្គ ររេដដ្លចូលរមួក្ររួតក្រដរង្ ទាុំង្អោរសជង្ាតជាត ិ នងិ្អនតរជាត ិ និង្ ន 
ជ វើឱ្យដ្ុំជ ើ រការ ជ ោះជនោ តក្រក្ពឹតតជៅ នជោយរលូន និង្ក្រររជោយភាពជជាគរ័យ។ 
៤. ព្បតិកម្មនានាេ៊ីសណំាក់ គណបកសនលោ យ អងគការជាតិ 
អនតរជាតិ និងសងគម្សុ៊ីវិល 

ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតិទើ៥រនលង្ជៅជនោះ មានការជលើរជ ើង្ 
ខ្ សៗគ្មោ ពើសុំណារ់គ ររេនជោ យ អង្គការ សាថ រ័នតជាតិ និង្អនតរជាតិ ដដ្លទារ់ទង្នឹង្ដ្ុំជ ើ រ 
ក្រក្ពឹតតជៅថ្នការជរៀរចុំ នងិ្ការជ ោះជនោ ត។ 

                                       
16 រមព ជាងមើ, “ជពលជវលាទទួលពារយរ ាឹ ង្រ ុំវញិការជ ោះជនោ ត នឹង្ក្តូវរញ្ច រ់ក្តឹមលាៃ ចថ្ងៃទើ ១៧ ដខ្មិង ន្ទជនោះ”, 
“sopheak khoun”, “ថ្ងៃស ក្រ ១៧ មិង ន្ទ ២០២២”, “https://www.kampucheathmey.com/local-
news/329947” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
17 ភោុំជពញរ៉ោ សតិ៍, “គ.រ.រ រញ្ច រ់ការជោោះក្សាយរ តឹ ង្ចុំនួន ១៨ ពារ់ព័នធការជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់”, “ជៅ ស ើវ តាថ ”, 
“21 June 2022”, “https://www.postkhmer.com/national/2022-06-21-1028-237926.html” (accessed 
date 21-June-2022 at 10 AM) 
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៤.១. គណបកសនលោ យ  
 គ ររេនជោ យ ដដ្ល នចូលរមួក្ររតួក្រដរង្ រោ ង្ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុ ក្រឹរាឃ ុំ-
សង្កា ត់អា តតិទើ៥ កាលពើថ្ងៃទើ៥ ដខ្មិង ន្ទ  នជចញមរក្រកាសពើសាថ នភាពថ្នដ្ុំជ ើ រការថ្នការ 
ជ ោះជនោ ត ជៅតាមការយល់ជឃើញររស់ពួរជគជរៀង្ៗខ្លួន ជោយមួយចុំនួន  នជលើរជ ើង្ថាការ 
ជ ោះជនោ តជនោះក្រក្ពតឹត ជៅោ៉ោ ង្លអនងិ្ទទលួយរលទធផលថ្នការជ ោះជនោ តជនោះ ជោយ នរញ្ហជ រ់ថា 
ដ្ុំជ ើ រការ ថ្នការជ ោះជនោ តជនោះ  នក្រក្ពឹតតជៅក្រររជោយភាពរលូន គ្មម នការរ ុំខ្លន ជសរ ើ ក្តឹមក្តូវ 
និង្យ តត ិម៌។ គ ររេមយួចុំនួនជទៀតចាត់ទ រថា លទធផលជនោះ មនិឆល ោះរញ្ហច ុំង្ឆនាៈររស់ក្រជាពលរដ្ឋដខ្មរ 
ជោយ ថាការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់អា តិតទើ៥ កាលពើថ្ងៃទើ៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ 
គឺមិនជសរ ើ និង្មនិយ តត ិម៌ជទ។ 

ជៅរោ ង្ជសចរតើដងលង្ការ ៍ ដដ្ល នផាយជៅថ្ងៃទើ០៦ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ ររស់គ ររេ
រមព ជានិយម ជក្កាយការក្រកាសលទធផលរឋម ថ្នការជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់ ជោយរញ្ហជ រ់ថា ការ

ជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់ជនោះ ព ុំ នអន វតតជពញជលញតាមជគ្មលការ ៍ជសរ ើ នងិ្យ តតិ ម៌ជន្ទោះជទ។
18 

គ ររេរមព ជានិយម ជសារសាត យចុំជពាោះការក្រក្ពឹតតជៅថ្នការជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-
សង្កា ត់អា តតិទើ៥។ គ ររេរមព ជានិយម  នររជឃើញពើភាពមិនក្រក្រតើមួយចុំនួនជៅម នជពល
ជ ោះជនោ ត និង្ជៅថ្ងៃជ ោះជនោ ត។ ភាពមនិក្រក្រតើទាុំង្ជន្ទោះមានដូ្ចជា៖ ការរុំពានដដ្នសមតថរិចចររស់
អាជាៀ  រភូមិឃ ុំជលើសាថ រ័នជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត ការគុំរាមរុំដ ង្ដ្ល់ក្រជាពលរដ្ឋ ដដ្លមានរុំ ង្
ឈរជ ម្ ោះជាជររខរន និង្ការមិនមានសិទធិជសមើគ្មោ រោ ង្ការអន ញ្ហា តឱ្យជលើរសាល រសញ្ហា គ ររេជាជដ្ើម។ 
ជក្ៅពើជនោះ គ ររេរ៏ររជឃើញដដ្រថា មានររ ើ  យររងយនតរិទសញ្ហា គ ររេចូលរោ ង្ម ឌ លជ ោះ
ជនោ ត ការរារ់សនលរឹ ជនោ តព ុំ នជ វើជាចុំ រ និង្មានក្រុមអង្គ យចាុំកាត់ជ ម្ ោះក្រជាពលរដ្ឋដដ្លជៅ
ជ ោះជនោ តជៅរិត ឬជៅដរបរម ឌ លជ ោះជនោ ត។ គ ររេរមព ជានិយម ដដ្លរជង្ាើតជ ើង្ជោយក្រុម
ជលារ ដយ៉ោម រ ញ្ាឬទធិ ជក្កាយការរ ុំលាយ គ ររេសជគង្កគ ោះជាតិ រ៏ នអុំពាវន្ទវឱ្យសមារិរក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-
សង្កា ត់ ជទើរជារ់ជនោ តងមើទាុំង្អស់ រជក្មើរាគសតតាមមូលោឋ នឃ ុំសង្កា ត់ ជោយសាអ តសអុំ មិនជរ ើសជអើង្ ជដ្ើមបើ

យ តតិ ម៌សង្គម ក្រជា រិជតយយ ជសរ ើព  ររេ និង្សិទធិជសរ ើភាព ជដ្ើមបើរមព ជាទាុំង្អស់គ្មោ ។
19 

                                       
18 រមព ជាងមើ, “គ ររេចុំនួន ៩ ក្រកាសថា ការជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់អា តតិជនោះ ក្រក្ពឹតតជៅជោយលអ 
និង្ទទួលយរលទធផល”, “sopheak khoun”, “ថ្ងៃអង្កគ រ ៧ មិង ន្ទ ២០២២”, 
“https://www.kampucheathmey.com/politics/325012” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
19 RFA, “គ ររេរមព ជានិយមថា ការជ ោះជនោ តឃ ុំសង្កា ត់ព ុំ នអន វតតជពញជលញតាមជគ្មលការ ៍ជសរ ើ និង្
យ តតិ ម៌ជន្ទោះជទ”, “ស រើវ ើ”, “2022.06.06”, “https://www.rfa.org/khmer/news/politics/kampucheaniyum-
party-says-commune-election-is-not-free-and-fair-06062022115037.html” (accessed date 21-
June-2022 at 10 PM) 
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 ចុំដ រគ ររេក្រជា ិរជតយយមូលោឋ ន មនិ នដងលង្ចុំៗថាមិនទទួលយរលទធផល ថ្នការ 
ជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់អា តតិទើ៥ ជនោះជទ រ៏រ៉ោ ដនតគ ររេជនោះ នវាយតថ្មល ជាទូជៅ 
ថា ដ្ុំជ ើ រការជ ោះជនោ តជៅនោ ុំ២០២២ជនោះ វាអាក្ររ់ជាង្ជពលណាៗទាុំង្អស់។ ជលាររ ឌិ ត យង់្ 
សាុំង្រ មារ ដដ្លជាក្រធានគ ៈរមមការន្ទយរ គ ររេក្រជា រិជតយយមូលោឋ ន ដងលង្ឱ្យដ្ឹង្ថា 
គ ររេររស់ជលារនងឹ្តសូ្មតិ មិនអាចរជណាត យឱ្យមានសាថ នភាពដររជនោះរនតជរើតមានជទៀតជទ។ 
ជលារ នឹង្រនតការទាមទារឱ្យមានការដរលមអរ ជសរ ើភាពនជោ យ ភាពជសមើភាពគ្មោ ថ្នការក្ររួតក្រដរង្ 
និង្ការជលើរគ  តថ្មលជដ្ើមបើភាពរ ើរចុំជរ ើនថ្នក្រជទសជាត ិ គឺជា រញ្ហា សុំខ្លន់ ដដ្លគ ររេក្រជា 

 ិរជតយយមូលោឋ នក្តូវរនតជ វើជៅថ្ងៃខ្លង្ម ខ្។
20 គ ររេក្រជា ិរជតយយមូលោឋ ន រុំព ង្ក្រមូលភាពមិន

ក្រក្រតើ ជៅរោ ង្ដ្ុំជ ើ រការជ ោះជនោ ត កាលពើថ្ងៃទើ០៥ ដខ្មិង ន្ទ រនលង្ជៅ និង្ទារ់ទង្ជាមួយគ ររេ
ជផេង្ជទៀត ជដ្ើមបើរមួគ្មោ តទល់ជាមួយគ ៈរមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត។ ជលារ រ៏ នរញ្ហជ រ់ផង្ 
ដដ្រថា ការតទល់ជាមួយ គ.រ.រ គរឺោ ង្ន័យឱ្យមានការដរដក្រឱ្យលអ សក្មារ់ការជ ោះជនោ ត នោ ុំ២០២៣ខ្លង្ 
ម ខ្ជនោះ។ ជលារ រ ឌិ ត រញ្ហជ រ់រដនថមថា គ ររេ ក្រជា ិរជតយយមូលោឋ ន ទទលួយរ លទធផលថ្នការ 
ជ ោះជនោ តជោយការមិនជពញចិតតឬទទួលយរ ជោយភាពឈចឺារ់ ជ ើយការទទួលជោយភាពឈចឺារ់ជនោះ 
គឺមិនដមនជោយសារដតគ ររេររស់ ជលារមិន នជៅអើជក្ចើនជន្ទោះជទ រ៉ោ ដនតគ ររេររស់ជលារចង់្ 

 នការក្ររតួក្រដរង្មួយជោយជសរ ើ និង្ ជសមើភាពគ្មោ ។
21 ជនោះជរើជោង្តាមក្រសាសន៍ររស់ ជលារ រ ឌិ ត 

យ៉ោង្ សាុំង្រ មារ រោ ង្សនោិសើទកាដសតររស់គ ររេ ជៅក្ពឹរថ្ងៃទើ០៧ ដខ្មងិ ន្ទ រនលង្ជៅ។ 
 រ ើឯគ ររេជភលើង្ជទៀន  នជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍ជៅថ្ងៃទើ៦ ដខ្មិង ន្ទ ថា ការជ ោះជនោ តជក្រើស
ជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ មានររោិកាសមិនជសមើភាព ជោយសារពលរដ្ឋព ុំមានជសរ ើភាពរោ ង្ការចូលរមួ
ដផោរនជោ យ នងិ្ការរជញ្ចញមតិ។ គ ររេជភលើង្ជទៀន ជមើលជឃើញថា មគនតើសាថ រ័នជ ោះជនោ តពើថាោ រ់ជលើ
រ ូតដ្ល់ថាោ រ់ជក្កាមស ទធសឹង្ជាមគនតើមរពើគ ររេក្រជាជារមព ជា។ ជររខរន និង្អោរសជង្ាតការ ៍ររស់
គ ររេជភលើង្ជទៀនក្តូវទទួលរង្ការគ្មរសង្ាត់ និង្ការរុំភិតរុំភ័យ។ ទនាឹមនឹង្ជនោះ រ៏មានសរមមភាព
ជគៀង្គរពលរដ្ឋតាមរយៈការទិញសនលឹរជនោ ត ការតាមោន ការសុំ  ត ការគុំរាមរុំដ ង្ជា ូរដ រជោយ
មិនមានការអជង្ាត និង្ទរ់សាា ត់ពើ គ.រ.រ ជ ើយ។ គ ររេជភលើង្ជទៀនជលើរជ ើង្ថា ជៅថ្ងៃជ ោះជនោ ត
ជសាើរក្គរ់ម ឌ លជ ោះជនោ តទូទាុំង្ក្រជទស នរិទទាវ រចារ់ជសាររង្ ចារ់ពើជមា៉ោ ង្៣រជសៀលជោយរជ ត ញ
ពលរដ្ឋជចញ មិនឱ្យតាមោនការរារ់សនលឹរជនោ ត និង្រជ ត ញភាោ រ់ង្ករមរពើគ ររេនជោ យជក្ៅ
រោឋ ភិ លជចញពើការោិល័យជ ោះជនោ តជាជដ្ើម ជ ើយររ ើ ខ្លោះ គ ៈរមមការឃ ុំសង្កា ត់ជរៀរចុំការ
ជ ោះជនោ ត មិនអន ញ្ហា តឱ្យងតលទធផលជ ោះជនោ ត ដដ្លរិទជៅការោិល័យជ ោះជនោ តជទៀតផង្។ ផា យ

                                       
20 RFI, “រ ឌិ ត យង់្ សាុំង្រ មារ៖ ការជ ោះជនោ តជពលជនោះអាក្ររ់ជាង្ជពលណាៗទាុំង្អស់”, “07/06/2022”, 
“https://rfi.my/8TuS” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
21 RFI, “ររេក្រជា ិរជតយយមូលោឋ នជក្គ្មង្រួរររេជផេង្ជទៀត ជដ្ើមបើតទល់ជាមួយ គ.រ.រ”, “07/06/2022”, 
“https://rfi.my/8Tqj” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 



12 
 

ជៅវញិអាជាៀ  រមូលោឋ ន និង្តុំណាង្អង្គការសជង្ាតការ ៍ ររស់ររេកាន់អុំណាច មានសិទធជិៅរោ ង្ររជិវន
ទើតាុំង្ទាុំង្ជន្ទោះជោយជសរ ើ។ គ ររេជភលើង្ជទៀន ចាត់ទ រការរ ុំជលាភរុំពានទាុំង្ជនោះ រមួទាុំង្ររ ើ រ ុំជលាភ
រុំពានជាជក្ចើនជទៀតថា រង្កា ញពើសរមមភាពថ្នការលួចសនលឹរជនោ ត។ អន ក្រធានគ ររេជភលើង្ជទៀនជលារ 
ស ន ឆ័យ  នចាត់ទ រការជ ោះជនោ តថាោ រ់ឃ ុំ សង្កា ត់ជនោះថា មិនក្រក្ពឹតតជោយជសរ ើក្តមឹក្តូវ និង្យ តតិ ម៌
ជន្ទោះជទ ជោយសារគ ៈរមាម  ិការជាតជិរៀរចុំការជ ោះជនោ តមិនឯររារយ និង្ហារ់លជមអវង្ជៅររគ ររេ
កាន់អុំណាច ខ្ ៈអាជាៀ  រមិនអពាក្រិតយ។ ជលារថា រុំ រររស់គ ររេ មិនជ វើ ត រមមក្រនុំង្
លទធផលជ ោះជនោ តដូ្ចជលើរម នៗជន្ទោះជទ។ ជលាររ ុំពឹង្ថា លទធផលជ ោះជនោ តជនោះនឹង្ជរើរផលូវចរចាជាមួយ
គ ររេកាន់អុំណាច ជដ្ើមបើ្ នជោោះក្សាយរញ្ហា នជោ យ និង្ដរលមអសាថ នរ័នជ ោះជនោ តឱ្យលអ
ក្រជសើរជ ើង្វញិ៖ «ជយើង្ក្រកាសជៅថ្ងៃជនោះថាជយើង្អត់មានដផនការជ វើ ត រមមជទ រ៉ោ ដនតជយើង្ក្តូវជលើរ
ជ ើង្នូវរញ្ហា  រង្វល់ររស់ជយើង្ ឬរង្វល់ររស់ពលរដ្ឋមាច ស់ជនោ តដដ្រ ពើភាពមិនក្ររតើដដ្លរ៉ោោះពាល់ដ្ល់
ឆនាៈររស់ជលារ ជ ើយជយើង្សូមឱ្យមានការដរលមអ ដូ្ជចោោះគ ររេជភលើង្មានរុំ រចង់្ជោោះក្សាយ និង្
រដររគ្មោ »។ គ ររេជភលើង្ជទៀន រ៏ នក្រកាសទទលួយរលទធផលជ ោះជនោ តជនោះ ជរើជទាោះរើជាការ
ជ ោះជនោ តក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់អា តតទិើ៥ ជនោះ ក្រក្ពឹតតជៅមិនមានជសរ ើ ក្តឹមក្តូវ នងិ្យ តតិ ម៌ ជដ្ើមបើ
ដសវង្ររការចរចាជាមួយររេកាន់អុំណាច។ មូលជ ត ដដ្លគ ររេជភលើង្ជទៀនក្ពមទទួលលទធផល 
មិនដមនមានន័យថាគ ររេជនោះយល់ក្សរថា ការជ ោះជនោ តក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ ជ វើជ ើង្ក្តឹមក្តូវ នងិ្

យ តតិ ម៌ជន្ទោះជទ។
22 ផា យជៅវញិ មរពើគ ររេជភលើង្ជទៀនចង់្រួរចរចាជាមួយគ ររេកាន់អុំណាច 

ជដ្ើមបើរុំរ ញឱ្យមានដ្ុំជណាោះក្សាយរញ្ហា ក្រជទសជាតិ នងិ្ដរទក្មង់្ក្រព័នធជ ោះជនោ តជៅរមព ជាឱ្យមានភាព
ឯររារយ ដតរ៉ោ ជណាណ ោះ។ ជលាររនតថា គ ៈរមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ តដដ្លជៅកាត់ថា គ.រ.រ 
រចច របនោមិនឯររារយ ជ ើយ នរួយដ្ល់គ ររេក្រជារនរមព ជាជក្ចើន អុំ  ង្ជពលជ ោះជនោ តអា តតិ
ជនោះ។ ជលារ ស ន ឆ័យ រញ្ហជ រ់ជទៀតថា គ ររេជភលើង្ជទៀន នរង្ជក្គ្មោះ និង្រង្ការជចាទក្រកាន់ពើ
សុំណារ់មន សេមួយចុំនួនដដ្លថា ការចូលរមួការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្ររឹាឃ ុំ-សង្កា ត់ ររស់ររេ
ជភលើង្ជទៀនជនោះ ជដ្ើមបើជ វើឱ្យគ ររេកាន់អុំណាច  ហឺា នងិ្រុំជពញភាពក្សរចារ់គ ររេកាន់អុំណាច។ 
ជោយរង្ជក្គ្មោះជក្ចើនដររជនោះ ជលាររង្កា ញរាើសង្ឃមឹថា គ ររេកាន់អុំណាចអាចង្កយមរចរចាជាមួយ
ររេជភលើង្ជទៀន ជោយជ ត ថា ជរើសិនជាររេកាន់អុំណាចចរចានឹង្ទទលួ នផលក្រជោរន៍ជក្ចើន 

                                       
22 RFA, “គ ររេជភលើង្ជទៀនក្រកាសមិនទទួលសាគ ល់លទធផលជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតិទើ៥”, “មាន ឫទធ”, 
“2022.06.06”, “https://www.rfa.org/khmer/news/politics/candlelight-party-considers-election-
results-no-reflect-will-of-the-people-and-vote-fraud-06062022094410.html” (accessed date 21-
June-2022 at 10 PM) 
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ជាពិជសសការររាក្រព័នធអន ជក្គ្មោះពនធ EBA ពើស ភាពអឺរ ៉ោ រ។23 កាលពើថ្ងៃទើ៥ ដខ្ឧសភា នោ ុំ២០២២ 
ស ភាពអឺរ ៉ោ រ ក្រកាសដ្រក្រព័នធអន ជក្គ្មោះទាុំង្ក្សុង្ជចញពើក្រជទសរមព ជា ជរើសិនជាខ្លួនររជឃើញថាការ
ជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុម ក្ររឹាឃ ុំ-សង្កា ត់ជៅរមព ជាក្រក្ពឹតតជៅមិនជសរ ើ ក្តឹមក្តូវ និង្យ តតិ ម៌ជន្ទោះជទ។ 

រ ុំវញិលទធផលជនោ តជនោះដដ្រ ជលារ អូ្ ចាន់រត័ោ ស សាថ រនរិ គ ររេដរទក្មង់្រមព ជា  នចាត់ 
ទ រថា គ.រ.រ ជៅមិនទាន់មានតមាល ភាព និង្ឯររារយ ជោយសាថ រ័នមួយជនោះរនតលុំជអៀង្ជៅកាន់ ររេកាន់ 
អុំណាចដ្ដដ្ល។ ជលារ អូ្ ចាន់រត័ោរនតថា ក្រសិនជរើ គ.រ.រ ជៅដតរនតអន វតតទមាល រ់ដររជនោះ ជន្ទោះក្រជទស 
រមព ជានងឹ្កាល យជាក្រជទសរ មមនតើយ រឯឺរររេន្ទជពលនរ់ៗជាមិនខ្លន។ 

ជលារ ជញឿន រា៉ោ ដដ្ន អោរន្ទុំពារយ គ ររេ ្ នស ិនរ ិចឯជណាោះ រ៏ នរញ្ហជ រ់ដដ្រថា គ ររេ 
 ្ វនស ិនរ ិចជៅមិនទាន់សជក្មចថា នឹង្ទទួលយរលទធផលជនោ តមួយជនោះ នជៅជ ើយ ជក្ពាោះសជមលង្ 
ជនោ តជៅតាមឃ ុំសង្កា ត់មួយចុំនួនមានភាពមិនក្រក្រតើ។  

ជរើតាមលខិ្ិតររស់សជមាច ស ជខ្ង្ អន ក្រធានគ ររេក្រជារនរមព ជា កាលពើថ្ងៃទើ ៦ ដខ្មិង ន្ទ 
នោ ុំ២០២២ ជលើរជ ើង្ថា ដ្ុំជ ើ រការថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់អា តតិ ទើ៥ 
 នក្រក្ពឹតតជៅជោយជជាគរ័យ ជក្កាមររោិកាសសៃរ់សាៃ ត់ ស ខ្សនតភិាព និង្គ្មម នអុំជពើ ងិ្ា។ សជមាច 
ស ជខ្ង្ រនតថា ការជ ោះជនោ តក្រុមក្ររឹាឃ ុំ-សង្កា ត់អា តតទិើ៥ជនោះ  នរង្កា ញជៅកាន់ មរឈោឋ ន 
ជាតិនិង្អនតរជាតិ ឱ្យជឃើញនូវភាពកាន់ដតចាស់ទ ុំ និង្ភាពមាច ស់ការររស់គ ររេ នជោ យ 
ជៅរមព ជា។ ទនាឹមនងឹ្ជនោះ រ៏ នឆល ោះរញ្ហច ុំង្ពើការជរតជាៀ ចតិត ររស់គ ររេក្រជារន រមព ជារោ ង្ការអន វតត 

ជគ្មលការ ៍ ថ្នលទធិក្រជា រិជតយយជសរ ើព  ររេ ក្សរតាមរដ្ឋ មមន ញ្ាថ្នរមព ជា។
24 

ជាមួយគ្មោ ជនោះ គ ររេដខ្មរររួរមួជាតិររស់ជលារ ញឹរ រ្ នថ្ឆ  នជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍ 
មួយជោយក្រកាសថា ការជ ោះជនោ តជនោះដ្ុំជ ើ រការជៅក្រររជោយលទធិក្រជា ិរជតយយ ជសរ ើព  ររេ 
និង្គ្មម នការរង្ខិតរង្ខុំជ ើយ។ ជរើតាមគ ររេដខ្មរររួរមួជាតិ រោ ង្ជពលជ ោះជនោ តជនោះ មានររោិកាស 

                                       
23 ដ្ឹ ដខ្មរូឌា ជដ្លើ, “ររេជភលើង្ជទៀនក្រកាសទទួលលទធផលជ ោះជនោ តជដ្ើមបើដសវង្ររការចរចាជាមួយររេកាន់
អុំណាច”, “ដ្ឹ ដខ្មរូឌា ជដ្លើ”, “June 7, 2022”, 
“https://www.cambodiadaily.com/2022/06/07/14/23/62668/” (accessed date 21-June-2022 at 10 
AM) 
24 Fresh News, “សជមតចក្រឡាជហាម ស ជខ្ង្ ដងលង្អុំ រគ  ក្រុមការង្ករ 
និង្ថាោ រ់ដ្ឹរន្ទុំគ ររេក្គរ់លុំោរ់ថាោ រ់ ថ្នជខ្តតថ្ក្ពដវង្ ដដ្លខ្ិតខ្ុំអស់រមាល ុំង្កាយ និង្សាម រតើ 
ដ្ជ តើ មជជាគរ័យរូនររេ»”, “2022-06-06”, 
“http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245050-2022-06-06-06-36-21.html” 
(accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
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សៃរ់សាៃ ត់លអ និង្ដ្ុំជ ើ រការជៅជោយរលូន គ្មម នឧរសគគ និង្គ្មម នអុំជពើ ងិ្ា។ គ ររេររស់ជលារ ញឹរ 

រ្ នថ្ឆ ថា ការរារ់សនលឹរជនោ ត និង្លទធផលថ្នការជ ោះជនោ តជនោះ គឺអាចទទលួយរ ន។
25 

គ ររេដខ្មរក្សលាញ់ជាត ិ ដដ្លរជង្ាើតជ ើង្ជោយក្រមុជលារ រើវ រតាត  អតើតតុំណាង្ 
រាគសតថ្នអតើតគ ររេសជគង្កគ ោះជាត ិ ជ ើយ នចូលរមួក្ររួតក្រដរង្ រោ ង្ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុម 
ក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់អា តតិទើ ៥ជនោះដដ្រ  នជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍មួយជោយរញ្ហជ រ់ថា ដ្ុំជ ើ រការជ ោះ 
ជនោ តមានភាពលអក្រជសើរ ទាុំង្មគនតើជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត និង្សរមមរនគ ររេ រ៏ដូ្ចជាក្រជាពលរដ្ឋ 
មាច ស់ជនោ ត មានភាពចាស់ទ ុំជាង្អា តតិម នៗ។ គ ររេដខ្មរក្សលាញ់ជាតិ រញ្ហជ រ់រដនថមថា ខ្លួននងឹ្ 

ជគ្មរពតាមចារ់ រទរញ្ហជ  នើតិវ ិើ និង្ឆនាៈររស់ក្រជាពលរដ្ឋ ជក្កាយការជ ោះជនោ តជនោះ។
26 

ចុំដ រគ ររេដខ្មរដតមួយ  នសជង្ាតជឃើញថា ររោិកាសជៅរោ ង្អុំ  ង្ជពលជ វើយ ទធការជោ
សន្ទររសជមលង្ជនោ ត ចារ់ពើថ្ងៃទើ២១ ដខ្ឧសភា ដ្ល់ថ្ងៃទើ៣ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ និង្ការជ ោះ 
ជនោ តជៅថ្ងៃទើ៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ រនលង្ជៅងមើៗជនោះ គមឺានភាពលអក្រជសើរ ជោយសារក្គរ់ភាគើ ពារ់ព័នធ 
មានភាពចាស់ទ ុំខ្លង្នជោ យ ជ វើឱ្យមានភាពរលូន គ្មម នការរ ុំខ្លន និង្គ្មម នអុំជពើ  ងិ្ាណាមួយ នជរើត 

ជ ើង្ជន្ទោះជទ។
27   

រ ើឯគ ររេឯរភាពជាតិដខ្មរ  នក្រកាសគ្មុំក្ទ និង្ទទួលយរលទធផល ថ្នការជ ោះជនោ ត 
ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្ររឹាឃ ុំ-សង្កា ត់ ជរើជទាោះរើជាគ ររេមួយជនោះ មិនទទួល នអាសនៈរ៏ជោយ។ 
គ ររេឯរភាពជាតិដខ្មរ រ៏ នរង្កា ញរាើសង្ឃមឹថា ក្គរ់គ ររេនជោ យ ដដ្លទទលួ នក្រុម 

                                       
25 Fresh News, “គ ររេដខ្មរររួរមួជាតិ៖ ការជ ោះជនោ តឃ ុំសង្កា ត់ ដ្ុំជ ើ រការក្រររជោយលទធិក្រជា ិជរតយ ជសរ ើ 
ជ ើយលទធផលអាចទទួលយរ ន»”, “2022-06-06”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245052-2022-06-06-07-15-12.html” 
(accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
26 រមព ជាងមើ, គ ររេចុំនួន ៩ ក្រកាសថា ការជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់អា តតិជនោះ ក្រក្ពឹតតជៅជោយលអ 
និង្ទទួលយរលទធផល”, “sopheak khoun”,  “ថ្ងៃអង្កគ រ ៧ មិង ន្ទ ២០២២”, 
“https://www.kampucheathmey.com/politics/325012” (accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
27 Fresh News, “គ ររេដខ្មរដតមួយ ជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍ថា ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ 
អា តតិទើ៥ មានភាពរលូន គ្មម នការរ ុំខ្លន និង្គ្មម នអុំជពើ ងិ្ា»”, “2022-06-06”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245033-2022-06-06-03-58-32.html” 
(accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
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ក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ នឹង្រជក្មើពលរដ្ឋជោយយរចិតតទ រោរ់ អភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំ-សង្កា ត់ អន វតតចារ់ និង្ផាល់សទិធ ិ

ជសរ ើភាពដ្ល់ពលរដ្ឋ តាមចារ់ជា រមាន។
28 

សក្មារ់ក្រធានគ ររេសុំរ រឃម ុំសង្គមក្រជា ិរជតយយ ជលារ ម៉ោម សូ ង់្ដូ្ ចាត់ទ រការ 
ជ ោះជនោ ត កាលពើថ្ងៃទើ ៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ ២០២២ រនលង្ជៅជនោះ  នក្រក្ពតឹតជៅរោ ង្ទិដ្ឋភាពដ៏្ឱ្ឡាររិ 
និង្ក្រររជៅជោយភាពសៃរ់សាៃ ត់គួរឱ្យរត់សមាគ ល់ ជទាោះរើជាមានលទធផលរោ ង្រូរភាពណារ៏ជោយ។ 

ដូ្ចគ្មោ ជនោះដដ្រ គ ររេសញ្ហជ តិរមព ជា រ៏ នរញ្ហជ រ់ថា ការជ ោះ ជនោ តជក្រើសជរ ើស 
ក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់អា តតទិើ ៥ មានលរខ ៈជសរ ើ ក្តឹមក្តូវ យ តតិ ម៌ និង្គ្មម នរូរភាព គុំរាមរុំដ ង្ជទ។ 
ជៅរោ ង្ជន្ទោះ ដ្ុំជ ើ រការថ្នការជ ោះជនោ ត គឺ នក្រក្ពតឹតិជៅជោយរលូន រោ ង្សាថ ន ភាពសនតិស ខ្ 
និង្សណាត រ់ធាោ រ់លអ ជាពិជសសក្រជាពលរដ្ឋ  នជចញជៅជ ោះជនោ តោ៉ោ ង្ជក្ចើនរ ោះររ មានជៅដ្ល់ជាង្ 

៨០% ថ្នចុំនួនអោរជ ោះជនោ តសរ រ។29 
គ ររេយ វរនរមព ជា  នជចញមរអោះអាង្តាមរយៈ ជសចរតើការ ៍ថា ដ្ុំជ ើ រការ ជ ោះជនោ ត 

ឃ ុំសង្កា ត់អា តតិទើ៥ជនោះ ជ វើជ ើង្ជោយរលូន មានសណាត រ់ធាោ រ់ សនតិស ខ្ ជសរ ើភាព យ តតិ ម៌ តមាល ភាព 
និង្គ្មម នរូរភាពគុំរាមរុំដ ង្ ណាមួយជរើត ជ ើង្ជន្ទោះជទ។ ជាពិជសស គ ររេទាុំង្ពើររនតថា 
គររ នជរៀរចុំជ ើង្ជោយឯររារយ និង្ក្សរតាម លទធិក្រជា ិរជតយយ ជសរ ើព  ររេ និង្ទទលួយរ 

 ន។30 
រឯី េសមតចប្ក្ឡាសោម េ សែង ឧរន្ទយររដ្ឋមគនតើ និង្ជារែាមគនតីប្ក្េងួមោៃ្ទ និងជា 

អ្នុប្បធានគណបក្សប្បជាជនក្មពុជា  នសលីក្សឡងីកាលេីៃងៃទ្៦ី ខែមិងុនា ថា៖ «ែ្ុ ំេូមខងលង 
អ្ំណរគុណោ៉ា ងប្ជាលសប្ៅចសំពាោះក្ិចចែិតែំ ប្បឹងខប្បង នងិការយក្ចតិតទុ្ក្ោក់្ បំសេញភារ ក្ិចចប្បក្ប 
សោយវជិាជ ជីវៈ នងិការទ្ទ្លួែុេប្តូវែពេ់ េេីណំាក់្អាជ្ាធរ និងក្ងក្ាល ងំប្បោប់អាវុធ ទងំអ្េ់ 
ក្ោុងការចូលរមួ»។ សលាក្បនតថា៖ «សោយឈរសលីសោលការណ៍ អ្េាប្ក្ឹត ក្ោុងវជិាជ ជីវៈ ខែល នបងេ 

                                       
28 Fresh News, “គ ររេឯរភាពជាតិដខ្មរ ជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍ គ្មុំក្ទនិង្ទទួលយរលទធផល 
ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ/សង្កា ត់ អា តតិទើ៥»”, “2022-06-07”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245120-2022-06-07-03-06-18.html” 
(accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
29 Fresh News, “គ ររេសញ្ហជ តិរមព ជា ជសចរតើដងលង្ការ ៍ថា 
ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់អា តតិទើ៥ជនោះ លអក្រជសើរជក្ចើនជាង្អា តតិម នៗ»”, “2022-06-06”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245045-2022-06-06-06-05-43.html” 
(accessed date 21-June-2022 at 10 AM) 
30 RFI, “គ ររេមួយចុំនួនចាត់ទ រការជ ោះជនោ តឃ ុំសង្កា ត់អា តតិទើ៥ មិនយ តតិ ម៌ និង្ជសរ ើភាព”, 
“06/06/2022”, “https://rfi.my/8TgL” (accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
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លក្ខែណឌ អ្ំសណាយ្ល និងបរោិកាេ េនតេុិែលអប្បសេីរេប្ាប់ប្បជាេលរែា និង បណាដ  
គណបក្សនសោ យ ខែលចូលរមួប្បក្ួតប្បខជងក្ោុងការស ោះសនោ ត អាចអ្នុវតតេិទ្ធិសេរភីាេ ប្េបតាម 
ឆនទៈរបេ់ែលួន»។ សលាក្បខនាមថា៖ «ែំសណីរការប្បប្េតឹតសៅសោយសជាគជនយ សប្កាមបរោិកាេេៃប់ស្ថៃ ត់ 
េុែេនតិភាេ និងោម ន អ្ំសេីហ្ងិា ៃនការស ោះសនោ តសប្ជីេសរេីប្ក្មុប្បឹក្ាឃុ-ំេ េ្ ត់ អាណតតទិ្ី៥ 
ក៏្ នប ហ្ាព ញសៅកាន់មជឈោា នជាតិ នងិអ្នតរជាតិ ឱយសឃញីនូវភាេកាន់ខតចេ់ទុ្ ំ និងភាេាច េ់ការ 
ប្េមទងំឆលុោះប ច្ ងំេីការសបតជ្ាចិតតរបេ់ក្មពុជា ក្ោុងការអ្នុវតតសោលការណ៍ៃន លទ្ធិប្បជាធិបសតយយសេរ ី

េហុ្បក្ស ែូចានខចងក្ោុងរែាធមមនុញ្ញៃនសៅក្មពុជា»។31 
ជារមួ ជយើង្សជង្ាតជឃើញថា ទាុំង្គ ររេដដ្លទទួល នអាសនៈ និង្មនិទទលួ នអាសនៈ។ 

ទាុំង្គ ររយដដ្លមាននិន្ទោ ការជៅររគ ររេក្រនុំង្ ទាុំង្គ ររយដដ្លមាននិន្ទោ ការជៅររ រោឋ  
ភិ ល ស ទធដត នទទលួយរលទធផលថ្នការជ ោះជនោ ត ដដ្លជរៀរចុំជ ើង្ជោយ គ.រ.រ ដដ្លជនោះ 
 នរង្កា ញជៅកាន់ មរឈោឋ នជាតិនងិ្អនតរជាតិ ឱ្យជឃើញនូវភាពកាន់ដតចាស់ទ ុំ នងិ្ភាពមាច ស់ ការររស់ 
គ ររេនជោ យ នងិ្គ រមមការជាតិជរៀរចុំការជ ោះឆជន្ទតជៅរមព ជា (គ.រ.រ) ជរើជទាោះ រើជាមាន 
គ ររេមួយចុំនួន ដដ្លមាននិន្ទោ ការជៅររររេក្រនុំង្មួយចុំនួន  នជៅរនតទាមទារ ឱ្យមានការជ វើ 
រុំដ ទក្មង់្ គ.រ.រ រដនថមជទៀត ជោយចាត់ទ រថា សាថ រ័នតមួយជនោះ ជៅមិនទាន់ឯររារយ និង្ហារ់លជមអវង្
ជៅររគ ររេកាន់អុំណាច។  
៤. ២. អងគការជាតិ អនតរជាតិ និងសងគម្សុ៊ីវិល 

អ្ោក្េសងេតការណ៍ជាត ិ និងអ្នតរជាតិ មក្េ៧ី៥អ្ងគភាេ ដដ្លមរពើរណាត ក្រជទសមយួចុំននួ 
ដូ្ចជា ចិន មា៉ោ ជ ស ើ នងិ្ វើលើពើន ជាជដ្ើម  នចត់ទុ្ក្ការស ោះសនោ ត ឃុ-ំេ េ្ ត់ អាណតតទិ្ី៥ សនោះ 
ថាានភាេយុតតិធម៌ សោយេនតិវធិី និងតាល ភាេ ដដ្លជាការរញ្ហជ រ់ពើការអន វតតនូវលទធិក្រជា ិរជតយយ 
ជៅរមព ជាន្ទជពលរចច របនោ។ ចុំដ រសក្មារ់ក្រុមអង្គការសង្គមស ើវលិជៅរោ ង្ក្រជទស  នរត់សមាគ ល់ 
ពើរញ្ហា រុំភតិរុំភ័យ សិទធិររស់ពលរដ្ឋ ដដ្លជរើតមាន ជៅតាមការោិល័យន្ទអុំ  ង្ជពលជ ោះជនោ ត 
និង្ នចាត់ទ រថា ការជ ោះជនោ តជពលជនោះ មិនមានក្រជា ិរជតយយ ដ្បតិមានការគ្មរសង្ាត់ជលើ សិទធ ិ
ជសរ ើភាពពលរដ្ឋ។ 

េាគមេលរែាខែមរសៅប្បសទ្េអូ្គស្ថត លី នងិនូខវ ៉ាលសហ្សឡង់ចំននួ៦ ខែល នបញ្ជូ នតំណាង 
របេ់ែលួនចូលរមួេសងេតការណ៍សលែីំសណីរការប្បប្េឹតតសៅៃនការស ោះសនោ ត សប្ជេីសរេីប្ក្ុមប្បឹក្ាឃុ-ំេ េ្ ត់ 
អាណតតទិ្៥ី  នវាយតៃមលថា «ែំសណីរការៃនការស ោះសនោ តសប្ជីេសរេីប្ក្មុប្បឹក្ាឃុ-ំេ េ្ ត់ អាណតតិទ្៥ី 

                                       
31 Khmer Times. “អោរសជង្ាតការ ៍ថាការជ ោះជនោ តមានភាពយ តតិ ម៌ ជោយសនតិវ ិើ និង្តមាល ភាព”, “Soth 
Koemsoeun”, “June 7, 2022”, 
“https://www.khmertimeskh.com/501089774/អនរសង្រតររ ងរ/?p=1089774” (accessed date 
25-June-2022 at 10 AM) 
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សៅប្េោះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ជាគំរូេប្ាប់ប្បសទ្េក្ោុងតំបន់»។ សេចក្តីខងលងការណ៍ ន ប ជ្ ក់្ថា 
«ប្បខហ្លជាោម នការស ោះសនោ តសទ្ៀងប្តង់បំ្ុតែូចការស ោះ សនោ តសៅក្មពុជា ខែលាន ភាេប្តឹមប្តវូ 
ោម នការលាក់្សលៀម ោម នការសក្ងបនលំ សប្ពាោះជាការ ស ោះសនោ តខែល ានការេសងេតការណ៍ េីភាោ ក់្្រ 
គណបក្សនសោ យ សៅតាមការោិលនយស ោះសនោ ត សហ្យីការ រាប់េនលកឹ្សនោ តសទ្ៀតសស្ថត គឺសធវីសៅ 
ការោិលនយផ្ទទ ល់ខតមដង  នននយថាេនត៌ាន នមក្ ខេដងសចញ លទ្ធ្ លសឃញីទងំអ្េ់ោោ  ោម នអ្ោក្ណា 
បនលំសក្ីតសទ្ សហ្យីែល់លទ្ធ្ល នមក្សឃញី ទងំអ្េ់ោោ »។ ការស ោះសនោ តប្ក្ុមប្បឹក្ាឃុ-ំេ េ្ ត់អាណតត ិ
ទ្ី៥ េិតជា នឆលុោះប ច្ ងំេីែំសណីរការស ោះសនោ ត ខែល ានលក្ខណៈសេរ ី និងយុតតិធម៌។ 
គណបក្សនសោ យទងំអ្េ់ អាចចូលរមួសោយសេរ ី និងសេមីភាេ ក្ោុងប្គប់ែំសណីរការ និងប្េបតាម 
ប្ក្បែណឌ ចាប់។ ប្បជាេលរែាខែល នចូលរមួស ោះសនោ ត ានការស្ថទ្រ នងិ ប ហ្ាព ញនូវឆនទៈរបេ់ 
េួក្ោត់ តាមរយៈការស ោះសនោ តសោយសេរ ី និងេនតិវធិ។ី សយងីែ្ុ ំេុំសឃញី ានេ ញ្ ៃនការបំ្លតិបំ ន្យ 
និងអ្ំសេីហ្ងិាណាមួយ សៅប្គប់ការោិលនយស ោះសនោ តទងំអ្េ់ ខែលសយងី នេសងេត ក្ោុងក្ំឡុងសេលៃន 
ការស ោះសនោ តសនោះ។ សហ្យីអ្ោក្ស ោះសនោ ត អាចចូលរមួស ោះសនោ ត សោយសេរ ី និងសស្ថមនេសរកី្រាយ 

ក្ោុងការសប្ជីេសរេីសមែកឹ្នាឃុំ-ំេ េ្ ត់សរៀតៗែលួន។
32 

អ្ងគការេភាអ្នតរជាតិ សែីមបភីាេអ្ត់ឱន និងេនតិភាេ (International Parliament for 
Tolerance and Peace-IPTP ខែលចូលរមួជាអ្ោក្េសងេតការណ៍អ្នតរជាតិ  នសចញសេចក្តីខងលង 
ការណ៍មយួ សោយវាយតៃមលថា ការស ោះសនោ តសប្ជេីសរេីប្ក្ុមប្បឹក្ាឃុេំ េ្ ត់ អាណតតិទ្ី៥ សៅក្មពុជា 
េុំានការគំរាមក្ំខហ្ង ោបេងេត់ និងអ្ំសេហី្ងិាសឡយី។ តាមរយៈសេចក្តីខងលងការណ៍ខែលសយងីទ្ទ្លួ 
 ន សៅៃងៃទ្០ី៧ ខែមងុិនាសនោះ  នប ជ្ ក់្ឱយែឹងថា សៅៃងៃស ោះសនោ ត ខែលប្តូវនឹងៃងៃទ្ី៥ ខែ មិងុនា នោ  ំ
២០២២ គណៈប្បតិ្ ូ អ្ងគការ IPTP  នសធវទី្េសនក្ិចចសៅការោិលនយស ោះសនោ តមួយចនំួនក្ោុង 
រាជធានី្ោំសេញ។ សយងីានការចប់ អារមមណ៍ចំសពាោះចំននួអ្ោក្ចូលរមួស ោះសនោ តែ៏សប្ចនី សហ្យីសយងីេសងេត 
សឃញីថា ប្បជាេលរែា នសចញ មក្ស ោះសនោ តសោយសេរ ី និងេាៃ ត់។ អ្ងគការេភាអ្នតរជាត ិ
សែីមបភីាេអ្ត់ឱន និងេនតភិាេ  នបខនាមថា េំខាន់ជាងសនោះសៅសទ្ៀត អ្ោក្ស ោះសនោ តោក់្ែូចជាាន 
អារមមណ៍រសំ្ីបនងិេបាយរកី្រាយ ក្ោុងការចូលរមួក្ោុងែំសណីរការស ោះសនោ តសនោះ ។ សយងីេសងេតសឃញីថា 
េុំានេ ញ្ ៃនការគំរាមក្ំខហ្ង ការោបេងេត់ និងអ្ំសេហី្ងិាណាមយួសឡយី។ សប្ៅេីសនោះ បុគគលិក្ 
ស ោះសនោ ត ប្តូវ នសប្ជេីសរេីតាម រយៈែំសណីរការមួយខែលានតាល ភាេនងិភាេប្បក្តួប្បខជង 
សហ្យីេួក្សគ នបំសេញការ្រប្បក្ប សោយេុចរតិភាេ នងិវជិាជ ជីវៈ។ អ្ងគការេភាអ្នតរជាត ិ

                                       
32 ជកាោះសនតិភាព, “សមាគមពលរដ្ឋដខ្មរ ជៅក្រជទសអូគសាត លើ និង្នូដវ ៉ោលជ េ ង់្ ក្រកាសថា ដ្ុំជ ើ រការ
ថ្នការជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់ ជាគុំរូ សក្មារ់ក្រជទសរោ ង្តុំរន់”, “០៧ ដខ្ មិង ន្ទ នោ ុំ ២០២២”, 
“https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1543328.html” (accessed date 25-June-2022 at 10 
AM) 
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សែីមបភីាេអ្ត់ឱន នងិេនតភិាេ  នប ជ្ ក់្ បខនាមថា ជាការេិតណាេ់ សយងីែ្ុេំសងេតសឃញីថា គ.ជ.ប 
 នអ្នុវតតតាមនតីិវធិីជាសប្ចនី ប្េបតាម សោលការណ៍ខណនាអំ្នតរជាត។ិ ោ៉ា ងណាមិញ 
សយងីែ្ុ ំេូមជូនសោបល់សៅ គ.ជ.ប ថាគួរ្តល់ការបណតុ ោះ បណាត លបខនាមែល់មគនតីសៅការោិលនយ  
ស ោះសនោ តសោយខ្អក្ការប ហ្ាព ត់ប ហ្ាព ញ និងការអ្នុវតតផ្ទទ ល់ គួរ្តល់ភាេ្យប្េួលែល់ជនេិការ និងអ្ោក្ 
ខែលប្តូវការជនំួយជាេិសេេ ក៏្ែូចជាការប ហ្ាព ញបញ្ជ ីស ម្ ោះ អ្ោក្ស ោះសនោ តសៅសលជី ជ្ ងំ ឬកាត រសៅ 

ការោិលនយ ស ោះសនោ ត។33 
សេចក្តីខងលងការណ៍របេ់អ្ងគការអ្ោក្ប្បជាធិបសតយយនិយមក្ណាត ល អាេុី ៉ា េុីហ្វកិ្អ្នតរជាត ិ

(CAPDI)  នសលីក្សឡងីថា "បរោិកាេៃនការស ោះសនោ តទងំមូលប្តូវ នក្ណំត់ថា ានភាេ 
េៃប់ស្ថៃ ត់ េនតិភាេ និងអ្ហ្ងិា។ CAPDI េខមតងអ្បអ្រស្ថទ្រចំសពាោះប្បជាជនក្មពុជា ខែល នចូលរមួ 
ោ៉ា ងេក្មមក្ោុង ការស ោះសនោ ត"។ គណៈប្បតិ្ូ នក្ត់េាគ ល់សឃញីថា អ្ប្តាអ្ោក្សៅស ោះសនោ តានភាេ 
លអប្បសេីរ សហ្យីបុគគលិក្ គ.ជ.ប ក៏្ នសធវីការសោយភាេប្តមឹប្តូវ នងិភាេសស្ថម ោះប្តង់្ងខែរ។ 
«បរោិកាេៃន ការស ោះសនោ តទងំមូលប្តូវ នក្ណំត់ថា ានភាេេៃប់ស្ថៃ ត់ េនតិភាេ និងអ្ហ្ងិា។ 
គណៈប្បតិ្ូមនិ  នេសងេតសឃញីានការតវា៉ាណាមួយ ខែលអាចប៉ាោះពាល់ែល់ែំសណីរការ ឬលទ្ធ្លៃន 
ការស ោះសនោ ត នោ ២ំ០២២សនាោះសទ្»។ អ្ងគការអ្ោក្ប្បជាធិបសតយយនយិមក្ណាត លអាេុី ៉ា េុីហ្វកិ្អ្នតរជាតិ 
(CAPDI) ក៏្ នេខមតងអ្បអ្រស្ថទ្រចំសពាោះប្បជាជនក្មពុជា ខែល នចូលរមួោ៉ា ងេក្មមក្ោុង 
ការស ោះសនោ ត សហ្យី េូមជូនេរឱយប្បសទ្េក្មពុជា ទ្ទ្ួល នសជាគជនយប្គប់ខបបោ៉ា ងក្ោុងការេប្ងងឹ 
លទ្ធិប្បជាធិបសតយយ និងការ អ្្ិវឌឍន៍របេ់ែលួន។ សជាគជនយៃនការស ោះសនោ តនោ ២ំ០២២ គជឺាជំោន 
ែ៏េំខាន់មួយសទ្ៀតក្ោុងការជំរុញ ក្ំខណទ្ប្មង់ខែលក្ំេុងបនតរបេ់ប្េោះរាជាណាចប្ក្ សែមីបេីសប្មច ននូវ 

សេចក្តីប្ ថាោ របេ់ប្បជាេលរែា ចំសពាោះេនតិភាេ លទ្ធិប្បជាធិបសតយយ និងការអ្្ិវឌឍន៍។
34 

                                       
33 ដខ្មររ៉ោ សតិ៍, “អង្គការសភាអនតរជាតិ ជដ្ើមបើភាពអត់ឱ្ន និង្សនតិភាព សជង្ាតជឃើញថា 
ការជ ោះជនោ តជៅរមព ជាព ុំមានការគុំរាមរុំដ ង្ គ្មរសង្ាត់ និង្អុំជពើ ងិ្ាជ ើយ”, “ថ្ងៃអង្កគ រ ទើ៧ ដខ្មិង ន្ទ 
នោ ុំ២០២២”, “លើ វទិា”, “https://khmerpostasia.com/archives/89805” (accessed date 25-June-2022 
at 10 AM) 
34 Fresh News, “ក្រុមអោរក្រជា ិរជតយយនិយមរណាត ល ដដ្លចូលរមួជាអោរសជង្ាតការ ៍អនតរជាតិ វាយតថ្មលថា 
ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ជៅរមព ជា មានភាពសៃរ់សាៃ ត់ សនតិភាព និង្អ ងិ្ា”, “2022-06-06”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245034-2022-06-06-04-27-23.html” 
(accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
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អ្ោក្េសងេតការណ៍អ្នតរជាតិឯក្រាជយ  នសចញសេចក្តីខងលងការណ៍របេ់ែលួន សោយ នប ជ្ ក់្ថា 
"ការស ោះសនោ តសៅ ក្មពុជា នប្បប្េឹតតិសៅប្បក្បសោយេមធម៌សៅតាមក្បួនចាប់អ្នតរជាតិ េាិតក្ោុង 

បរោិកាេេៃប់ស្ថៃ ត់ តាល ភាេ និងសេរភីាេ"។
35  

េាគមខែមរចនំនួ៣ ខែលានមូលោា នសៅប្បសទ្េកូ្សរ ៉ាខាងតបូង  នសចញស្ថរោបំ្ទ្ែំសណីរការ 
ស ោះសនោ តសប្ជេីសរេីប្ក្មុប្បឹក្ាឃុ/ំេ េ្ ត់ អាណតតទិ្៥ី សោយការសមីលសឃញីថា ការស ោះសនោ ត 
សនោះប្បប្េតឹតសៅសោយសេរ ី ប្តឹមប្តូវ យុតតធិម៌ តាល ភាេ ោម នការគំរាមក្ំខហ្ង នងិោម នអ្ំសេហី្ងិា។ 
េាគមគូេប ជ្ ក់្ថា «សយងីែ្ុ ំេូមវាយតៃមលែពេ់ថា ការសោេនាស ោះសនោ ត ការស ោះសនោ ត ការរាប់ 
េនលឹក្សនោ ត និងការសប្បីប្ េ់បសចចក្វទិ្ាឌីជីងលខេវងរក្ស ម្ ោះ និងការោិលនយស ោះសនោ ត រមួទងំការ 
ចូលរមួោ៉ា ងេក្មមរបេ់ប្ក្ុមអ្ោក្េសងេតការណ៍ភាោ ក់្្របក្សនសោ យ ភាោ ក់្្រជាត ិ និងអ្នតរជាត ិ

គឺប្បប្េឹតតសៅោ៉ា ងរលូន សេរ ីប្តឹមប្តូវ យុតតធិម៌ តាល ភាេ ោម នការគំរាមក្ំខហ្ង នងិោម នអ្ំសេីហ្ងិា»។36 
េហ្ភាេេហ្េននធយុវជនក្មពុជា ខែល នបញ្ជូ នេាជិក្ េាជិការបេ់ែលួនប្បាណជតិ 

៤មុឺននាក់្ ចូលរមួេសងេតការណ៍ែំសណីរការស ោះសនោ តសប្ជេីសរេីប្ក្ុមប្បឹក្ាឃុេំ េ្ ត់ អាណតតិទ្៥ី នោ  ំ
២០២២  នសចញសេចក្ដីខងលងការណ៍ជុំវញិែំសណីរការស ោះសនោ តមួយសនោះ។ េហ្ភាេេហ្េននធយុវជន 
ក្មពុជា េូមេខមដងនូវការអ្បអ្រស្ថទ្រ និងសកាតេរសេីរចំសពាោះក្ិចចែតិែំ ប្បងឹខប្បងបំសេញតួនាទ្ ី
និងភារក្ិចចប្បក្បសោយការទ្ទ្ួលែុេប្តូវែពេ់របេ់ គណៈក្ាម ធិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត ប្េមទងំ 
អាជ្ា ធរពាក់្េននធ នងិមគនតីៃនគណៈក្ាម ធិការសរៀបចកំារស ោះសនោ តសៅប្គប់ក្ប្មិត ប្គប់លោំប់ថាោ ក់្ 
ខែល នធានាឱយការស ោះសនោ តសនោះ ប្បប្េឹតតសៅក្ោុងបរោិកាេលអប្បសេីរ ោម នការបងខតិបងខំ ោម នការ 
គំរាមក្ំខហ្ង និងោម នអ្ំសេហី្ងិា េិសេេ នប ហ្ាព ញឱ្យសឃញីោ៉ា ងចាេ់អ្ំេភីាេសេរ ី ភាេប្តមឹប្តូវ 
និងយុតតធិម៌ៃនការស ោះសនោ ត ប្េមទងំតាល ភាេ ភាេចេ់ទុ្ំ និងភាេឯក្រាជយាច េ់ការ ក្ោុងការសរៀបចំការ    
ស ោះសនោ តសៅក្មពុជា ខែលជាប្គឹោះែ៏រងឹាៃំនក្ចិចែំសណីរការប្បជាធិបសតយយ ែូចានខចងក្ោុងរែាធមមនុញ្ញ 
ខែលជាចាប់ក្ំេូលរបេ់ជាត។ិ េហ្ភាេេហ្េននធយុវជនក្មពុជា ក៏្េូមេខមដងនូវការសកាតេរសេរី 
និងការវាយតៃមលែពេ់ចំសពាោះេាជិក្ េាជិកា ៃនេហ្ភាេេហ្េននធយុវជនក្មពុជា ខែល នចូលរមួ 

                                       
35 Khmer Times, “អោរសជង្ាតការ ៍អនតរជាតិឯររារយនិោយថា ការជ ោះជនោ តក្រុមក្រឹរារឃ ុំ/សង្កា ត់ររស់
រមព ជា នក្រក្ពឹតតជៅតាមរបួនចារ់អនតរជាតិ”, “June 7, 2022”, 
“https://www.khmertimeskh.com/501089566/អនរសង្រតររ អនតរ/” (accessed date 25-June-
2022 at 10 AM) 
36 Fresh News, “សមាគមដខ្មរជៅរូជរ ៉ោខ្លង្តបូង្ ក្រកាសគ្មុំក្ទដ្ុំជ ើ រការ ជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ/សង្កា ត់ 
ជៅរមព ជា”, “2022-06-08”, “http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245314-2022-06-
08-14-12-54.html” (accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
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ោ៉ា ងេក្មម ប្បក្បសោយការទ្ទ្ួលែុេប្តូវែពេ់ ក្ោុងនាមជាអ្ោក្េសងេតការណ៍សៅក្ោុងការស ោះសនោ ត 

សប្ជីេសរេីប្ក្ុមប្បឹក្ាឃុ ំេ េ្ ត់ អាណតតទិ្ី៥សនោះ ឱយទ្ទ្លួ នលទ្ធ្លសជាគជនយ។
37 

េមពននធយុវជនប្េលាញ់េនតភិាេ ខែល នបញ្ជូ នអ្ោក្េសងេតការណ៍ទូ្ទងំប្បសទ្េចំននួ 
២,៦២៤រូប សៅេសងេតការណ៍តាមបណាត ការោិលនយនានា សៅទូ្ទងំ២៥រាជធាន-ីសែតត សៅៃងៃទ្ី៦ 
ខែមិងុនា នោ ២ំ០២២សនោះ  នសចញសេចក្តីខងលងការណ៍ប ជ្ ក់្ថា ការែំសណីរការស ោះសនោ តសប្ជេីសរេី 

ប្ក្ុមប្បឹក្ាឃុ ំេ េ្ ត់ អាណតតិទ្ី៥ ប្បប្េឹតតសោយរលូន សេរ ីប្តឹមប្តូវ យុតតធិម៌ តាល ភាេ។
38 

េហ្េននធនិេសតិ ប ញ្ វ ននត ប្បជាធិបសតយយក្មពុជា សចញសេចក្តីខងលងការណ៍ថា ការស ោះសនោ ត 

ប្ក្ុមប្បឹក្ាឃុេំ េ្ ត់ អាណតតទិ្ី៥ ប្បប្េឹតតសៅសោយសេរ ីប្តមឹប្តូវ យុតតធិម៌ នងិានតាល ភាេ។
39 

អ្ងគការមូលនិធអិ្្ិវឌឍន៍និេសតិឥស្ថល ម  នវាយតៃមលថា ការស ោះសនោ តសប្ជីេប្ក្ុមប្បឹក្ា ឃុ ំ
េ េ្ ត់ អាណតតិទ្៥ី នោ ២ំ០២២ ខែលសរៀបចំសោយគណៈក្ាម ធិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ.ជ.ប) 

គឺ នប្បប្េតឹតសៅក្ោុងបរោិកាេសេរ ីយុតតធិម៌ និងតាល ភាេ ក្ោុងលហំ្េិទ្ធិសេរភីាេសេញសលញ។
40 

 អ្ោក្េសងេតការណ៍ជនជាតិកូ្សរ ៉ាខាងតបូង៖ ប្បជាធិបសតយយកូ្សរ ៉ាខាងតបូង និងក្មពុជា ានលក្ខណៈ 
ប្េសែៀងោោ ។ សប្កាយ នចូលរមួេសងេតការណ៍សៅក្ោុងការស ោះសនោ តប្ក្មុប្បឹក្ាឃុ-ំេ េ្ ត់ អាណតតទិ្៥ី 
របេ់ក្មពុជារចួមក្ សលាក្ យុន យ៉ាុង ហូ្ (Yun Young Ho) អ្គគនាយក្ ៃនអ្ងគការ 
                                       
37 Fresh News, “ស.ស.យ.រ ជចញជសចរាើដងលង្ការ ៍ រ ុំវញិដ្ុំជ ើ រជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ 
អា តតិទើ៥ ដដ្លក្រក្ពឹតតជៅជោយតមាល ភាព និង្ក្តឹមក្តូវតាមចារ់”, “2022-06-12”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245605-2022-06-12-02-53-25.html” 
(accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
38 Fresh News, “សមពនធយ វរនក្សលាញ់សនតិភាព ជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍ថា 
ការដ្ុំជ ើ រការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ ក្រក្ពឹតតជោយរលូន ជសរ ើ ក្តឹមក្តូវ យ តតិ ម៌ 
តមាល ភាព”, “2022-06-06”, “http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245088-2022-06-
06-11-07-02.html” (accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
39 Fresh News, “ស ព័នធនិសេតិ រញ្ហា វន័ត ក្រជា ិរជតយយរមព ជា ជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍ថា 
ការជ ោះជនោ តក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ អា តតិទើ៥ ក្រក្ពឹតតជៅជោយជសរ ើ ក្តឹមក្តូវ យ តតិ ម៌ និង្មានតមាល ភាព”, “2022-
06-06”, “http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245067-2022-06-06-09-27-
45.html” (accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
40 Fresh News, “អង្គការមូលនិ ិអភិវឌ្ឍន៍និសេតិឥសាល ម៖ ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ 
អា តតិទើ៥ ក្រក្ពឹតតជៅជោយជសរ ើ យ តតិ ម៌ និង្តមាល ភាព រោ ង្លុំ សិទធិជសរ ើភាពជពញជលញ”, “2022-06-06”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245070-2022-06-06-09-33-35.html” 
(accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
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េហ្េននធេនតិភាេេិ្េសលាក្ (UPF) ខែលជាជនជាតិកូ្សរ ៉ាខាងតបូង  ននិោយថា តាមរយៈការ 
ស ោះសនោ ត គឺប្បជាធិបសតយយរបេ់កូ្សរ ៉ាខាងតបូង នងិក្មពុជា ានលក្ខណៈប្េសែៀងោោ ។ សលាក្ យុន យ៉ាុង ហូ្ 
 នឱយែឹងខបបសនោះ ក្ោុងេនោេិីទ្នាប្េកឹ្ៃងៃទ្៦ី ខែមិងុនា នោ ២ំ០២២ សែីមបបី ហ្ាព ញេ ី លទ្ធ្លៃនការ 
េសងេតការណ៍របេ់ប្ក្ុមអ្ោក្េសងេតការណ៍អ្នតរជាតិ ខែល នចូលរមួេសងេត ការណ៍ សៅក្ោុងការស ោះសនោ ត 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាឃុ-ំេ េ្ ត់ អាណតតិទ្ី៥។ អ្គគនាយក្ ៃនអ្ងគការេហ្េននធេនតភិាេ េិ្េសលាក្  នប ជ្ ក់្ 
ោ៉ា ងែូសចោោះថា «តាមេិតសៅប្បជាធិបសតយយក្មពុជា នងិកូ្សរ ៉ា សបីសមលីសៅាន េភាេប្េសែៀងោោ ។ 
អ្ញ្ច ឹងសនោះជាអ្វី ខែលែ្ុ ំ នសឃញីជាក់្ខេតង នូវប្បជាធិបសតយយសៅក្មពុជា សេលែ្ុ ំ ចូលរមួបំសេញភារក្ិចច។ 
ចំណុចប្េសែៀងោោ  គឺាន ២ រមួាន ទ្ីមយួានសប្បទី្ឹក្េណ៌សមម  ខែលលុបមិន ប្ជោះេីៃែ សប្កាយ 
ប្បជាេលរែាស ោះសនោ ត ោត់ប្ជលក់្ចងអុលៃែ។ ែ្ុ ំធាល ប់ានបទ្េិសស្ថធន៍ សៅអាគហ្វកិ្ អាសមរកិ្ នងិអ្ឺរ ៉ាបុ 
ជាសែីម ក៏្ប៉ាុខនតសនោះជារសបៀបមយួ ៃនការសរៀបចំរបេ់ គណៈក្ាម ធិការជាតិសរៀបចំការ ស ោះសនោ ត សែមីបជីា 
េ ញ្ ណេាគ ល់ ខែលេលរែា  នស ោះសនោ ត។ ចណុំចមួយសទ្ៀត ែ្ុ ំសឃញីមុនសេល ស ោះសនោ ត 
អ្ំឡុងសេលស ោះសនោ ត វាសប្បៀបបីែូចជា េិធីបុណយមួយ ានជំរុញេលរែាឱយាន  ភាេេបាយរកី្រាយ 

ក្ោុងការស ោះសនោ តសប្ជេីសរេី ថាោ ក់្ែឹក្នា ំរបេ់េួក្សគ»។
41 

 អ្ោក្េសងេតការណ៍ជនជាតិចនិ៖ ការស ោះសនោ តឃុេំ េ្ ត់ អាណតតិទ្៥ី ឆលុោះប ច្ ងំេីឆនទៈេល 
រែាក្មពុជា នងិវឌឍនភាេលទ្ធិប្បជាធិបសតយយសៅក្មពុជា។ ប្បធានប្បតិ្ ូប្ក្ុមអ្ោក្ េសងេតការណ៍ជនជាតចិិន 
 នសលីក្សឡងីថា ការស ោះសនោ តសប្ជីេសរេីប្ក្ុមប្បកឹ្ាឃុេំ េ្ ត់ អាណតតិទ្៥ី  នឆលុោះប ច្ ងំេីឆនទៈរបេ់ 
េលរែាក្មពុជា និងឆលុោះប ច្ ងំ េីវឌឍនភាេលទ្ធិប្បជាធបិសតយយ សៅក្ោុងប្បសទ្េ ក្មពុជា្ងខែរ។ 
ប្បធានប្បតិ្ ូប្ក្ុមអ្ោក្េសងេតការណ៍ជនជាតចិិន  នប ជ្ ក់្ោ៉ា ងែូសចោោះថា «ៃងៃមសលិមិញ គឺែ្ុនំងិ 
េហ្ការ ី នសៅេសងេតការណ៍ស ោះសនោ ត សៅមណឌ លស ោះសនោ តមួយចំននួ សៅប្ក្ុងតាសមម  សែតតក្ណាត ល 
និងរាជធានី្ ោំសេញ។ សយងីេសងេតសឃញី មណឌ លស ោះសនោ តទងំសនាោះ ានភាេ េណាត ប់ធាោ ប់លអប្បសេីរ 
ប្បជាជនសៅស ោះសនោ ត ោ៉ា ងរេួរាយ។ អ្វីខែលែ្ុនំិោយ គឺែ្ុ ំ នសឃញីសោយផ្ទទ ល់ខ្ោក្ ែូសចោោះែ្ុ ំយល់ថា 
ការស ោះសនោ តឃុេំ េ្ ត់សលីក្សនោះ គឺជាការស ោះសនោ តមួយ សោយសេរ ី ប្តឹមប្តូវ យុតតធិម៌ និងតាល ភាេ។ 
ែ្ុ ំគិតថា ការស ោះសនោ តសនោះ នធានាេិទ្ធេិលរែា នងិេិទ្ធិនសោ យ ជាេិសេេេទិ្ធិស ោះសនោ ត 
របេ់ប្បជាជនក្មពុជា  នឆលុោះប ច្ ងំនូវឆនទៈរបេ់ប្បជាជនក្មពុជា និងឆលុោះប ច្ ងំ នូវវឌឍនភាេ 
លទ្ធិប្បជាធិបសតយយ សៅប្បសទ្េក្មពុជា»។ សលាក្បនតថា «ែូសចោោះសយងីវាយតៃមលែពេ់ និងសកាតេរសេីរ 
ចំសពាោះក្ចិចែិតែំប្បឹងខប្បងប្គប់ប្បការ ខែលរាជរោា ្ិ លក្មពុជា ខែលានេសមតចសតសជា ហ្៊ាុន ខេន 

                                       
41 Fresh News, “អោរសជង្ាតការ ៍រនជាតិរូជរ ៉ោខ្លង្តបូង្៖ ក្រជា ិរជតយយរូជរ ៉ោខ្លង្តបូង្ និង្រមព ជា 
មានលរខ ៈក្សជដ្ៀង្គ្មោ ”, “2022-06-06”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245039-2022-06-06-05-11-54.html” 
(accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
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ជានាយក្រែាមគនតី  នសធវ ី សែីមបឱីយការស ោះសនោ តសលកី្សនោះ  នរលូន និងក្ិចចែិតែំប្បឹងខប្បង 

របេ់គណៈក្ាម ធិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត»។42 
ជារមួ អ្ោក្េសងេតការណ៍ជាត ិនិងអ្នតរជាតិ មក្េ៧ី៥អ្ងគភាេ ដដ្លមរពើរណាត ក្រជទសមយួចុំនួន 

ដូ្ចជា ចិន មា៉ោ ជ ស ើ នងិ្ វើលើពើន ជាជដ្ើម  នចត់ទុ្ក្ការស ោះសនោ ត ឃុ-ំេ េ្ ត់ អាណតតទិ្ី៥ សនោះ 
ថាានភាេយុតតិធម៌ សោយេនតិវធិី និងតាល ភាេ ដដ្លជាការរញ្ហជ រ់ពើការអន វតតនូវលទធិក្រជា ិរជតយយ 
ជៅរមព ជាន្ទជពលរចច របនោ។ ក្រុមអោរសជង្ាតការ ៍អនតរជាតិ ដដ្លមរតាមការអជញ្ជ ើញររស់ 
គ ៈរមាម  កិារ ជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត ទាុំង្ជន្ទោះ នរត់សមាគ ល់ថា ររោិកាសជៅថ្ងៃជ ោះជនោ ត 

មានភាពសៃរ់សាៃ ត់ ជោយគ្មម ន ត ភាព ងិ្ា ឬការតវា៉ោណាមួយជ ើយ។
43 ក្ោុងេនោិេទី្ស្ថរេនត៌ានខែល

ានការចូលរមួេីតំណាងអ្ងគការនានា ជាង៧មុឺននាក់្ សៅេណាា ោរ Hayat រាជធានី្ ោំសេញ កាលេី
ៃងៃទ្ី៦ ខែមិងុនា សលាក្ Yun Young Ho អ្ងគការេមពននធេនតិភាេេក្ល (UPF) និងជាប្បធាន សវទ្ិកា 
បណតុ ំ គំនិតេក្លនោ ២ំ០២២  ននិោយថាសេញមួយរយៈសេល ៃនយុទ្ធនាការចប់េីៃងៃទ្ី២១ ខែឧេភា 
ែល់ៃងៃទ្០ី៣ ខែមងុិនា ែំសណីរការេខំាន់ៗទងំអ្េ់ប្តូវ  នសធវីសឡងីសោយរលូន េៃប់ស្ថៃ ត់ េនតិភាេ 
តាល ភាេ សេរ ី នងិានរសបៀប។ មនិានការប ហ្ាព ញេ ី ការគំរាមក្ំខហ្ង ឬភាេមនិប្បប្ក្តីៃនប្បស្ទ្ 
ណាមួយអាចប្តូវ  នសគេសងេតសឃញីសនាោះសទ្។ សលាក្ថា ខ្អក្សលីបទ្េិសស្ថធន៍ផ្ទទ ល់សៅៃងៃស ោះសនោ ត 
គណៈប្បតិ្ូចង់្តល់ ការវាយតៃមលសល ីែំសណីរការស ោះសនោ ត ែូចតសៅ៖ 

(ក្) េីការចុោះេួរេុែទុ្ក្ខតាមការោិលនយស ោះសនោ តមយួចំនួន មុនសា៉ា ងសបកី្ការស ោះសនោ ត 
គណៈប្បតិ្ូអាចេសងេតសមលីែំសណីរការសរៀបចំ នលអ ែណៈបុគគលកិ្ គ.ជ.ប  នបំសេញភារក្ិចច 
ប្បក្បសោយវជិាជ ជីវៈ នងិេុចរតិភាេែពេ់។ 

(ែ) តាមរយៈការេសងេតសោយៃចែនយៃនែំសណីរការស ោះសនោ ត សៅតាមការោិលនយស ោះ សនោ ត 
នានាក្ោុងរាជធានី្ោំសេញ នងិសៅតាមទ្ីប្បជុំជន និងជាយប្ក្ុងខែលសៅជាប់ោោ  គណៈប្បតិ្ូ  នក្ត់ 
េាគ ល់ថា អាជ្ាធរពាក់្េននធទងំអ្េ់របេ់ក្មពុជា នែិតែំប្បឹងខប្បងោ៉ា ងខាល ងំ ក្ោុងការ្តល់ នូវលក្ខែណឌ  
អ្ំសណាយ្លេប្ាប់ប្គប់គណបក្សនសោ យខែលចូលរមួការស ោះសនោ ត។  

                                       
42 Fresh News, “អោរសជង្ាតការ ៍រនជាតិចិន៖ ការជ ោះជនោ តឃ ុំសង្កា ត់ អា តតិទើ៥ 
ឆល ោះរញ្ហច ុំង្ពើឆនាៈពលរដ្ឋរមព ជា និង្វឌ្ឍនភាពលទធិក្រជា ិរជតយយជៅរមព ជា”, “2022-06-06”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/245043-2022-06-06-06-00-55.html” 
(accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
43 Khmer Times, “អោរសជង្ាតការ ៍ថាការជ ោះជនោ តមានភាពយ តតិ ម៌ ជោយសនតិវ ិើ និង្តមាល ភាព”, “June 7, 
2022”, “Soth Koemsoeun”, 
“https://www.khmertimeskh.com/501089774/អនរសង្រតររ ងរ/?p=1089774” (accessed date 
25-June-2022 at 10 AM) 



23 
 

សលាក្បនតថា ជារមួ គណៈប្បតិ្ូានទ្េសនៈថា ការស ោះសនោ តប្តូវ នសរៀបចំសោយសជាគជនយ 
ក្ោុងបរោិកាេសេរ ីយុតតិធម៌ បរោិបននោ េនតិភាេ តាល ភាេ និងេុវតាិភាេ។ 

សលាក្ Ramin Mamandov េាជិក្េភាមក្េីប្បសទ្េ Azerbaijan  ននិោយកាលេ ី
សៅៃងៃស ោះសនោ ត គណៈប្បតិ្ ូ នសៅសមលីការោិលនយស ោះសនោ តភាល មៗមុនសេលេួក្សគសបីក្ ែូសចោោះគណៈ 
ប្បតិ្ូអាចសមីលការសប្តៀមសរៀបចំរបេ់បុគគលិក្ គ.ជ.ប សែីមបធីានាថាែំសណីរការស ោះសនោ ត ានភាេ 
េំខាន់។ សលាក្បនតថាជាលទ្ធ្ល គណៈប្បតិ្ូ នក្ត់េាគ ល់ថា វជិាជ ជីវៈ និងភាេសស្ថម ោះប្តង់របេ់ 
បុគគលិក្ គ.ជ.ប ានេដង់ោរែពេ់ និងហួ្េេកីារេងស នយេមសហ្តុ្ល។ ប្បតិ្ ូក៏្ នអ្នុវតតេក្មមភាេ 
េសងេតការណ៍របេ់ែលួន សៅតាមការោិលនយ ស ោះសនោ ត មួយចនំួន្ងខែរ សហ្យីគណៈប្បតិ្ូ ន 
េសងេតសឃញីថា អាជ្ាធរក្មពុជាប្គប់លំោប់ថាោ ក់្  នបសងេីតនូវលក្ខែណឌ អ្ំសណាយ្លេប្ាប់ប្គប់ 
គណបក្សនសោ យទងំអ្េ់ក្ោុងការចូលរមួការស ោះសនោ តសោយសេរ ី និងយុតតធិម៌ ទូ្ទងំប្បសទ្េ។ 
អ្ប្តាអ្ោក្សៅស ោះសនោ តានសលីេេី ៧៧,៩១ ភាគរយៃនបញ្ជ ី ស ម្ ោះអ្ោក្ស ោះសនោ ត ខែលប ហ្ាព ញេីការ 
ចូលរមួោ៉ា ងេក្មមរបេ់ប្បជាជនក្មពុជាក្ោុងែំសណីរការនសោ យ នងិលទ្ធិប្បជាធិបសតយយ ជាេិសេេក្ោុង 
ការសលីក្ក្មពេ់តៃមលេិទ្ធមិនុេស នងិសោលការណ៍លទ្ធ ិ ប្បជាធិបសតយយ។ សលាក្សលីក្សឡងីថា៖ «សយងី 
អ្រគុណចំសពាោះឱកាេក្ោុងការេសងេតសមលីសោយផ្ទទ ល់ នូវែំសណីរលទ្ធិប្បជា ធិបសតយយខែលក្ំេុងបនត 
ៃនប្បសទ្េក្មពុជា នងិរកី្រាយោ៉ា ងៃប្ក្ខលងក្ោុងការអ្បអ្រស្ថទ្រែល់ គ.ជ.ប េប្ាប់វជិាជ ជីវៈរបេ់ែលួន 
និងប្បជាជនក្មពុជាេប្ាប់ការចូលរមួោ៉ា ងេក្មមក្ោុងការស ោះសនោ ត»។ 

សលាក្ Tompen Virakvitou ប្បធានអ្ងគការអ្្ិវឌឍន៍េនលេឺប្ាប់ជន្យរងសប្ោោះបំ្ុត និោយ
ថា សលាក្ជូនេរក្មពុជាសជាគជនយប្គប់ោ៉ា ងក្ោុងការេប្ងឹងលទ្ធិប្បជាធិបសតយយ េិទ្ធិមនុេស នីតិរែា េនតិភាេ 
និងការអ្្ិវឌឍ។ សលាក្បនតថា៖ «ភាេសជាគជនយៃនការស ោះសនោ តឃុេំ េ្ ត់នោ ២ំ០២២ សៅខតជាជំោនែ៏ 
េំខាន់ មួយសទ្ៀតក្ោុងការជំរុញក្ំខណទ្ប្មង់ខែលក្េុំងបនតរបេ់ក្មពុជា សែីមបេីសប្មច ននូវសេចក្តីប្ ថាោ  
របេ់ ប្បជាេលរែាចំសពាោះេនតិភាេ លទ្ធិប្បជាធិបសតយយ និងការអ្្ិវឌឍន៍»។ សលាក្បខនាមថា៖ 
«គណបក្សនសោ យ និងអ្ោក្ពាក់្េននធទងំអ្េ់ ប្តូវេហ្ការោោ ក្ោុងននយ ស្ថា បនាជាមួយប្បជាេលរែា 
សែីមបធីានា ននូវេាិរភាេេងគម េនតិភាេ េុែែុមរមនា និងរមួចំខណក្ អ្្ិវឌឍន៍ប្បសទ្េជាត ិ
ឱយកាន់ខតរកី្ចសប្មីន ខែលនងឹជួយធានា ននូវេនតិភាេ នងិេាិរភាេក្ោុងតបំន់ នងិសប្ៅប្បសទ្េ»។ 

សលាក្ប្េី ខក្វ េំបូរ អ្ងគការប្ទ្ប្ទ្ង់គេតីខែមរ (cows) និោយថាែំសណីរការស ោះសនោ តប្បប្េឹតត 
សៅសោយេនតិវធិី និងរលូនសោយសេរ ី ប្តឹមប្តូវ និងតាល ភាេ ខែលគណបក្សនសោ យប្បក្តួ 
ប្បខជង នចូលរមួសោយសេរកី្ោុងែំសណីរការស ោះសនោ តទងំមូលសោយមិនានការរខំាន។ សលាក្ប្េីបនត 
ថា៖ «ប្គប់ភាគីទងំអ្េ់ានឱកាេ នងិេិទ្ធិសេមីោោ ចំសពាោះមុែចាប់ ខែលប ហ្ាព ញ េីែំសណីរការ 
ប្បជាធិបសតយយេមរមយសៅក្មពុជា។ ប្បេននធតាល ភាេមួយប្តូវ នសរៀបចំសែីមបធីានាឱយអ្ោក្េសងេតការណ៍មក្
េីគណបក្សនសោ យ អ្ងគការមិនខមនរោា ្ិ លជាតិ និងអ្នតរជាតិ សែីមបោីល សំមីលែំសណីរការស ោះសនោ ត
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ទងំមូល»។ សលាក្ប្េីបខនាមថា៖ «ការរាប់េនលឹក្សនោ តប្តូវ នសធវសីឡងីប្បក្បសោយប្បេិទ្ធភាេសោយសប្បី
យនតការែ៏ានប្បេិទ្ធភាេសោយានការចូលរមួេីអ្ោក្េសងេតការណ៍»។ 
 រ៏រ៉ោ ដនតសក្មារ់ក្រុមអង្គការសង្គមស ើវលិជៅរោ ង្ក្រជទស  នរត់សមាគ ល់ ពើរញ្ហា រុំភិតរុំភ័យ សទិធិ 
ររស់ពលរដ្ឋ ដដ្លជរើតមាន ជៅតាមការោិល័យន្ទអុំ  ង្ជពលជ ោះជនោ ត នងិ្ នចាត់ទ រថា 
ការជ ោះជនោ តជពលជនោះ មិនមានក្រជា រិជតយយ ដ្បតិមានការគ្មរសង្ាត់ជលើសិទធិជសរ ើភាពពលរដ្ឋ។  

អង្គការសិទធមិន សេលើកាដូ្ ដដ្លោល ុំជមើលសិទធិររស់ពលរដ្ឋរោ ង្ថ្ងៃជ ោះជនោ តជនោះឱ្យដ្ឹង្ថា អង្គការ 
លើកាដូ្ នទទួលការរាយការ ៍ពើរារធានើ-ជខ្តតចុំនួន១៦ជផេង្ៗគ្មោ  អុំពើវតតមានររស់អាជាៀ  រមូលោឋ ន 
អង្គ យចាុំជៅរោ ង្ ឬជក្ៅទើតាុំង្ជ ោះជនោ ត ឬរួយសក្មរសក្មលួឱ្យពលរដ្ឋ នចូលជៅកាន់ការោិល័យ
ជ ោះជនោ ត។ អង្គការលើកាដូ្ ឱ្យដ្ឹង្ជទៀតថា អោរទាុំង្ជន្ទោះគឺជាជមភូមិជមឃ ុំឬជៅសង្កា ត់ ឬជៅហាវ យក្សរុ 
រ៏ដូ្ចជាអាជាៀ  រជផេង្ជទៀត។ ក្រភពដ្ដដ្លរនតថាភាគជក្ចើនថ្នររ ើ ទាុំង្ជនោះ អាជាៀ  រ  នរត់ក្តាជ ម្ ោះ
ឬចុំនួនក្រជាពលរដ្ឋដដ្ល នជៅជ ោះជនោ ត។ អង្គការលើកាដូ្ឱ្យដ្ឹង្ជទៀតថា ជមភូម ិ និង្អន ក្រធានភូម ិ
ក្តូវ នជមើលជឃើញថា អង្គ យជៅជក្ៅក្ចរចូលថ្នទើតាុំង្ជ ោះជនោ ត និង្តក្មូវឱ្យពលរដ្ឋក្ រ់ជ ម្ ោះពួរគ្មត់  
ជក្កាយពើការជ ោះជនោ ត។ ជក្ៅពើជនោះ រ៏មានការរាយការ ៍អុំពើ ររ ើ ដដ្លអាជាៀ  រមូលោឋ នច ោះតាមផាោះ
ក្រជាពលរដ្ឋនើមួយៗជដ្ើមបើសួរន្ទុំក្រជាពលរដ្ឋអុំពើអោរដដ្លពួរជគជ ោះជនោ តឱ្យ និង្ការរង្កា ញវតតមានថ្ន
ទាហានក្រោរ់ជោយអាវ  ជៅដរបរទើតាុំង្ជ ោះជនោ ត។ 

រណាត ញអាស ើជដ្ើមបើការជ ោះជនោ តជោយជសរ ើ (ANFREL)  នជចញរ យការ ៍វាយតថ្មលជា 
ម នថា ការជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់  នឹង្មិនមានលទធផលជ ោះជនោ តពិតក្ រដ្ និង្ក្តឹមក្តូវតាមចារ់ជន្ទោះជទ 
ក្រសិនជរើការគុំរាមរុំដ ង្ក្រនុំង្នឹង្គ ររេរុំទាស់ និង្សង្គមស ើវលិ ជៅដតជរើតមាន។ ជរើតាមអង្គការ 
អនតរជាតិមយួជនោះ  ក្រជទសរមព ជាជៅដតខ្វោះសាង់្ោរជ ោះជនោ តតាមលទធិក្រជា ិរជតយយ។ 
 ក្រធានអង្គការសមព័នធភាពការពារសិទធិមន សេរមព ជា ជៅកាត់ថា ក្ចារ់ (CHRAC) ជលារ រស់ 
ស ោឋ  ដដ្ល នជៅោល ុំជមើលម ឌ លជ ោះជនោ តចុំនួនពើរម ឌ លជៅភោុំជពញ ជលារសជង្ាតជឃើញទិោឋ ទូជៅ
ដ្ុំជ ើ រការ មមតា។  

ការោិល័យឧតាមសោង្ការសិទធិមន សេអង្គការស ក្រជាជាតិ ដដ្លមានទើសាោ រ់ការជៅទើក្រុង្
 េ ដឺ វ (Geneva) ក្រជទសសវើស (Switzerland) អុំពាវន្ទវដ្ល់រោឋ ភិ ល ឱ្យធាន្ទថា ការជ ោះជនោ ត
ក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ក្រក្ពឹតតជៅរោ ង្ររោិកាសសនតិភាព នងិ្ស វតថិភាព ដដ្លជលើរសាួយដ្ល់ភាពចក្មុោះដផោរ

នជោ យ និង្ការជគ្មរពជសរ ើភាពជាមូលោឋ ន»។44 ការោិល័យឧតាមសោង្ការសិទធិមន សេអង្គការ

                                       
44 RFA, “អ្ងគការេងគមេីុវលិរក្សឃញីថា ានការគំរាមក្ំខហ្ងេលរែាាច េ់សនោ តក្ោុងៃងៃស ោះសនោ ត 
”, “ស  រើវ ើ”, “2022.06.06”, “https://www.rfa.org/khmer/news/politics/opinions-of-civil-society-groups-
on-5th-mandate-commune-election-06062022011633.html” (accessed date 25-June-2022 at 10 
AM) 
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ស ក្រជាជាតសិដមតង្ការក្ពួយ រមភ ជោយសារដតជឃើញមានលុំន្ទុំថ្នការគុំរាមរុំដ ង្ ការរុំភិតរុំភ័យ 
និង្ការចារ់ខ្លួនជររខរនមួយចុំនួនោរ់ពនធន្ទគ្មរ។  

ចុំដ រអង្គការសមាររិសភាអាស្ានជដ្ើមបើសិទធមិន សេ (APHR) រ៏ នជថាា លជទាសចុំជពាោះ
យ ទធន្ទការោយើ និង្រុំភិតរុំភ័យជលើសមារិរគ ររេក្រនុំង្អុំ  ង្ជពលជោសន្ទជ ោះជនោ ត ជា 
ពិជសសការជ វើទ រខរ រជមោញជលើជររខរនគ ររេជភលើង្ជទៀន។ សមារិរសភាមា៉ោ ជ ស ើ និង្ជាសមារិរថ្ន
អង្គការ APHR អោរក្សើ មា៉ោ ជរៀ រិន អារ់ឌ្ លឡា (Maria Chin Abdullah) ជលើរជ ើង្ថា វាជាជរឿង្ដដ្ល
មិនអាចជៅរចួជន្ទោះជទ រោ ង្ការជរៀរចុំការជ ោះជនោ តជោយជសរ ើ និង្យ តតិ ម៌ រោ ង្ររោិកាសមួយដដ្ល
ជពារជពញជៅជោយការជ វើទ រខរ រជមោញជលើអោរនជោ យក្រនុំង្។ អោរក្សើរនតថា ងវើជរើគ ររេចុំនួន១៧ 
ក្តូវ នជគអន ញ្ហា តឱ្យឈរជ ម្ ោះជ ោះជនោ តរាើ ដ្ុំជ ើ រការទាុំង្មូលមិនអាចចាត់ទ រថា ជាការអន វតតលទធិ
ក្រជា ិរជតយយ និង្ព  ររេ នជ ើយ ជៅជពលដដ្លគ ររេក្រជារនរមព ជា មិនក្ពមឱ្យអោរដដ្ល
ចូលរមួក្ររួតក្រដរង្ ជ វើយ ទធន្ទការជោសន្ទ នជោយជសរ ើ និង្មានស វតថិភាពជន្ទោះ។ 
 ជោយដ រ អតើតរដ្ឋមគនតើការររជទសថ្ង និង្ជាសមារិរអង្គការ APHR ជលារ កាសតិ ភើរមយ 
(Kasit Piromya) ជលារសរជសរជៅរោ ង្អតថរទមួយច ោះផាយជាភាសាអង់្ជគលសជៅជលើជគ ទុំព័រអន
ឡាញ ជ ម្ ោះ ឌ្ ឹឌ្ើរលូមា៉ោ ត (The Diplomat) កាលពើថ្ងៃទើ០១ ដខ្មងិ ន្ទ ថា ពភិពជលារមិនក្តូវភាន់ក្ច ុំ
ជោយសារដតភាពព  ររេដដ្លមានដតសមបរជក្ៅជៅរមព ជាជន្ទោះជទ។ ជលារផតល់អន សាសន៍ថា ក្រជទស
រោ ង្តុំរន់ និង្ថ្ដ្គូដ្ថ្ទជទៀតចាុំ ច់ក្តូវរញ្ជូ នសារឱ្យចាស់ជៅរមព ជាថា ការជ ោះជនោ តមិនក្តឹមក្តូវដររជនោះ 
នឹង្មិនក្តូវ នជគទទួលសាគ ល់នូវភាពក្សរចារ់ដ្ល់គ ររេកាន់អុំណាចជន្ទោះជទ ជាពិជសសរោ ង្ជពល
ដដ្លជសរ ើភាពជាមូលោឋ ន និង្សិទធិមន សេក្តូវ នគ ររេជនោះយរមរជាន់ឈលើជសាើរដតជាជរៀង្រាល់ថ្ងៃ

ជន្ទោះ។45 
 ជលារ រន សាវាង្េ មគនតើជាន់ខ្ពស់ដផោរអជង្ាត នងិ្តសូ្មតថិ្នអង្គការខ្ មដគ វល (Comfrel) ជមើល
ជឃើញថាជមភូមិ ជមឃ ុំមួយចុំនួន នជ វើសរមមភាពជោយជសរ ើជៅរោ ង្ររជិវ ការោិល័យជ ោះជនោ ត ដដ្ល
ផា យជៅនឹង្ចារ់ជ ោះជនោ ត។ ជលាររនតថា រញ្ហា ជនោះ ព ុំជឃើញគ ៈរមមការឃ ុំ សង្កា ត់ជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត
ច ោះក្តួតពិនិតយ ឬមានចុំណាត់ការណាមួយណាជន្ទោះជទ៖ «នើតវិ ិើមានដតរាឹង្ជទ រ៉ោ ដនតរាឹង្ជ ើយជគមិនជោោះ
ក្សាយ វាជាជរឿង្មួយជយើង្មានអុំ ោះអុំណាង្ក្គរ់ក្គ្មន់ថា គ.រ.រ ឬគ ៈរមមការឃ ុំ សង្កា ត់ ជរៀរចុំការ
ជ ោះជនោ ត ឬរ៏គ ៈរមមការការោិល័យជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត ោងឹ្អត់យរចិតតទ រោរ់។ ជលាររដនថមថា 

                                       
45 RFA, “លទ្ធ្លបឋម៖ បក្សស្លីងសទ្ៀនានសប្បៀបជាងបក្សកាន់អ្ំណាចខត ៤ឃុបំ៉ាុសណាា ោះសៅទូ្ទងំប្បសទ្េ 

ែណៈការស ោះសនោ តរងការរោិះគន់ថា អាប្ក្ក់្ជាងសេលណាៗទងំអ្េ់”, “មាន រទិធិ”, “2022.06.05”, 
“https://www.rfa.org/khmer/news/politics/early-results-out-of-1652-communes-candlelight-party-
won-just-4-communes-and-ruling-party-cpp-won-the-rest-06052022220830.html” (accessed date 
25-June-2022 at 10 AM) 
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យនតការ ដដ្លជោោះក្សាយជ វើតាមរយៈរ ាឹ ង្ ឬក្តូវដតរាឹង្ជរើសិនជមើលជឃើញភាពមិនក្រក្រតើណាមួយជរើត
ជ ើង្ ដដ្លយល់ជឃើញថា មនិក្តឹមក្តូវ»។46 

ចំខណក្ សលាក្ េម រងសុ ី អ្តីតសមបក្សប្បនងំខែលក្េុំងនិរសទ្េែលួន ននិោយសៅសលីទ្ំេនរ 
Facebook របេ់សលាក្កាលថាកាលេីៃងៃទ្៦ី ខែមិងុនា ថា៖ «ការស ោះសនោ តទងំសនោះអាប្ក្ក់្ជាងការ 
ស ោះសនោ តសលកី្មុនៗ ទងំ តាល ភាេ នងិភាេសស្ថម ោះប្តង់ សោយស្ថរខតសេលសនោះ ស្ថធារណជន 
មិនប្តូវ នអ្នុ ញ្ ត ឱយសធវីជា ស្ថក្សៃីនការរាប់េនលឹក្សនោ តែូចការទមទរសោយគណៈក្ាម ធិការជាត ិ
សរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ.ជ.ប)»។ សលាក្បនតថា៖ «គ.ជ.បក្ំេុងខតបំពានចាប់របេ់ែលួនខែលអ្នុ ញ្ តឱយ
គណបក្សកាន់អ្ំណាច របេ់សលាក្ ហ្៊ាុន ខេន ស ក្តាមការចង់ ន»។ សលាក្ នជំរុញឱយេហ្គមន៍
អ្នតរជាតជិួយប្បជាជនក្មពុជាឱយានេិទ្ធ ិ ប្គប់ប្គងសជាគវាេនារបេ់ែលួនក្ោុងការស ោះសនោ តជាតខិាង

មុែ។47 
ជារមួ ជយើង្សង្ជរតជឃើញថា អោរសជង្ាតការ ៍ជាតិ សរ រចុំនួន ៧៤,៨៨៥រូរ មរពើ៧២សាថ រ័នត 

មរពើស គមនិង្អង្គការអោរ សជង្ាតការ ៍អនតរជាតិ ចុំននួ១១០រូរ មរពើ១៩សាថ រ័ន ក្ពមទាុំង្មានជភៀវវ 
ពិជសសចុំនួន២៣រូរ មរពើ៥សាថ រ័នផង្ដដ្រ រោ ង្ជន្ទោះមានសាថ នទូតររ៉ោ ន អូគសាត លើ និង្រ សេ ើជាជដ្ើម 
 នវាយតថ្មលខ្ពស់ចុំជពាោះការជរៀរចុំររស់ គ.រ.រ ថាានភាេយុតតធិម៌ សោយេនតិវធិី និងតាល ភាេ 
ដដ្លជាការរញ្ហជ រ់ពើការអន វតតនូវលទធិក្រជា រិជតយយ ជៅរមព ជាន្ទជពលរចច របនោ។ រ៏រ៉ោ ដនតសក្មារ់ក្រុម 
អង្គការសង្គមស ើវលិជៅរោ ង្ក្រជទស  នរត់សមាគ ល់ ពើរញ្ហា រុំភិតរុំភ័យសិទធិ ររស់ពលរដ្ឋ ដដ្លជរើតមាន 
ជៅតាមការោិល័យន្ទអុំ  ង្ជពលជ ោះជនោ ត នងិ្ នចាត់ទ រថា ការជ ោះជនោ តជពលជនោះ មិនមាន 
ក្រជា ិរជតយយ ដ្បតិមានការគ្មរសង្ាត់ជលើសិទធិជសរ ើភាពពលរដ្ឋ។ 

                                       
46 RFA, “មគនតីបក្សស្លីងសទ្ៀន៖ អាជ្ាធរបងេភាេ ន្យខាល ចែល់េលរែាសៅមណឌ លស ោះសនោ តមួយចំនួន”, “យន់ 

សាជមៀន”, “2022.06.05”, “https://www.rfa.org/khmer/news/politics/authorities-intimidate-people-in-
some-polling-stations-06052022135756.html” (accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
47 Khmer Times, “អ្ោក្េសងេតការណ៍ថាការស ោះសនោ តានភាេយុតតិធម៌ សោយេនតិវធិី និងតាល ភាេ”, “Soth 
Koemsoeun”, “June 7, 2022”, 
“https://www.khmertimeskh.com/501089774/អ្នក្េងក្តក្រណងក្/?p=1089774” (accessed date 
25-June-2022 at 10 AM) 
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៥. លោលនលោ យរបសប់កសធំៗ២ 
៥.១. លោលនលោ យគណបកសព្បជាជ្ន 

ទិសជៅ ុំៗថ្ន ជគ្មលនជោ យអភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំ សង្កា ត់ នោ ុំ ២០២២-២០២៧ ររស់ គ ររេ 
ក្រជារនរមព ជា ជដ្ើមបើធាន្ទរនតការអភិវឌ្ឍឃ ុំ សង្កា ត់ ឱ្យ នសជក្មច ជជាគរ័យតាមទិសជៅដូ្ចខ្លង្ជក្កាម 
៖  

១-ជាឃ ុំ សង្កា ត់ដដ្លធាន្ទការជលើររមពស់លទធិក្រជា ិរជតយយ និង្សទិធិជសរ ើភាពររស់ ក្រជារន 
តាមគនលង្នើតិរដ្ឋ ជដ្ើមបើ ជលើររមពស់ការអភិវឌ្ឍមូលោឋ ន នងិ្ជ វើឱ្យក្រជារន នរស់ជៅជោយ ស ខ្ដ្ មរមន្ទ 
ជក្កាមមលរ់ថ្នសនតិភាព  

២-ជាឃ ុំ សង្កា ត់ដដ្លមានសនតិស ខ្ រជរៀរជរៀររយ សណាា រ់ធាោ រ់ និង្ស វតថិភាពសង្គម 
កាន់ដតលអក្រជសើរ 

៣-ជាឃ ុំ សង្កា ត់ដដ្លធាន្ទការផតល់ជសវាសាធារ ៈរូនក្រជាពលរដ្ឋក្រររជោយគ  ភាព 
តមាល ភាព និង្ជរឿទ រចតិត -ក្រជាពលរដ្ឋទទលួ នជសវារដ្ឋ លក្រររជោយភាពង្កយក្សួល សាមញ្ា 
និង្នរ់រ ័ស តាមរយៈការជរៀរចុំយនា ការក្ចរជចញចូលដតមួយ។ ការច ោះរញ្ជ ើរុំជ ើ ត រញ្ជ ើ 
អាពា ៍ពិពា ៍ រញ្ជ ើមរ ភាព ការផតល់ជសៀវជៅសាោ រ់ជៅ ជសៀវជៅក្គួសារ អតតសញ្ហា  រ ណសញ្ហជ តិដខ្មរ 
ក្តូវ នផតល់រូនជោយឥតគិតថ្ងល 

 រ មារ និង្យ វរន នជរៀនសូក្តក្គរ់គ្មោ ក្រររជោយសម ម៌ និង្គ  ភាព ជោយមាន 
ការយរចិតតទ រោរ់ខ្ពស់ពើរដ្ឋ ការរង្ាឱ្កាសក្គរ់ោ៉ោ ង្ឱ្យរ មារ និង្យ វរន នចូលជរៀន 
និង្ការរង្ខតិសាលាជរៀនឱ្យជៅរិតលុំជៅឋានក្រជារន -
ក្រជារនទូជៅទទលួ នជសវាស ខ្ភាពកាន់ដតក្រជសើរជ ើង្ ជៅម ឌ លស ខ្ភាព នងិ្ 
មនាើរជពទយរដ្ឋ ជ ើយចូលរមួ ោ៉ោ ង្សរមមរោ ង្ការជលើររមពស់រជរៀរ រស់ជៅ តាមគនលង្ងមើ។ 
ក្រជារនក្រើក្រ និង្អោរខ្វោះលទធភាពទទួល នជសវា ពនិិតយ និង្ពា លរុំង្ឺ ជោយឥត 
រង់្ថ្ងលជៅម ឌ លស ខ្ភាព នងិ្មនាើរជពទយរដ្ឋ 

 ក្គរ់ឃ ុំ សង្កា ត់មានផលូវគមន្ទគមន៍កាន់ដតជក្ចើន និង្កាន់ដតលអ, មានអគគិសនើ នងិ្ 
ទឹរសាអ តជក្រើក្ ស់ក្គរ់ក្គ្មន់, មានក្រព័នធទរឹជក្សាចក្សពដ្ុំណាុំកាន់ដតក្រជសើរជ ើង្, 
មានជសវាទូរគមន្ទគមន៍ក្រររជោយគ  ភាព, មាន ររសិាថ នថ្រតង្ អន្ទម័យសាអ ត, 
មានការការពារ ការអភិររេ នធាន មមជាតិក្រររជោយចើរភាព -រនតមនិយរពនធ 
ដ្ើរសិរមមររស់រសរិរដដ្លរង្ារជង្ាើនផលជាលរខ ៈក្គសួារ ដរង្ដចរដ្ើ និង្ផតល់ 
រមមសិទធដិ្ើរូនក្គួសារ 

 ក្រើក្រគ្មម នដ្ើសក្មារ់សាោ រ់ជៅ និង្រង្ារជង្ាើនផលចិញ្ច ឹមរើវតិ ដដ្ល នអន វតតក្សរតាម 
លរខខ្ ឌ សមបទានដ្ើសង្គមរចិច  

៤- ជាឃ ុំ សង្កា ត់ដដ្លមានការអភិវឌ្ឍជសដ្ឋរិចចជដ្ើមបើជលើរសាួយរើវភាពក្រជារន តាមរយៈ 
ការរជង្ាើនការង្ករ, ការពក្ង្ើរ ម ខ្រររ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយរសិរមម និង្ផលតិរមមជផេង្ៗជទៀត, 
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ការពក្ង្ើរទើផារសក្មារ់ផលតិផលរសិរមម នងិ្ សិរបរមម, ការផតល់ក្ រ់រមចើមានអក្តាការក្ រ់ទារ 
សមរមយសក្មារ់រជង្ាើត នងិ្ពក្ង្ើរម ខ្រររ, ការររាសថិរភាពងល ជសបវង្អាហារ និង្ថ្ងលទុំនញិ 
ចាុំ ច់សក្មារ់រើវភាពក្រចាុំថ្ងៃ, ការជ វើអនតរាគមន៍ពើរដ្ឋជលើថ្ងលលរ់រសផិលររស់ក្រជា ពលរដ្ឋជោយ 
ររា នជសដ្ឋរិចចទើផារ នងិ្សនតិស ខ្សង្គម។ អារើវររលរ់ដូ្រតាមផាររដ្ឋ នងិ្ទើតាុំង្ផាររដ្ឋ មានសិទធ ិ
កាន់ការ់ ជក្រើក្ ស់ និង្អាក្ស័យផលជលើតូរ រាន សតង់្លរ់ដូ្រ នឹង្មានសទិធិជផារសទិធទិាុំង្ជនោះរូនរូនជៅ 
ឬអោរដ្ទ 

៥ - ជាឃ ុំ សង្កា ត់ដដ្លជលើររមពស់ការគ្មុំពារសង្គម និង្ជលើររមពស់សាថ នភាពរស់ជៅររស់គសតើ 
យ វរន រ មារ រនមាន ពកិារភាព រនចាស់ររា រនជាតិជដ្ើមភាគតិច អតើតយ ទធរន ក្គួសារក្រើក្រ 
និង្ក្រជារនង្កយរង្ជក្គ្មោះជផេង្ជទៀត  

៦ - ជាឃ ុំ សង្កា ត់ ដដ្លជលើររមពស់គ ជនយយ ភាពចុំជពាោះក្រជាពលរដ្ឋ យ តតិ ម៌សង្គម និង្ភាព 
សាអ តសអុំ គ្មម នការ រ ុំជលាភអុំណាច នងិ្គ្មម នអុំជពើព ររលួយ 

៧-ជាឃ ុំ សង្កា ត់ដដ្លមានសវ័យភាព សិទធអិុំណាច ម ខ្ង្ករ  នធាន និង្ការទទួលខ្ ស 
ក្តូវចាស់លាស់ ជដ្ើមបើធាន្ទ ការអភិវឌ្ឍមូលោឋ ន និង្ការការពារផលក្រជោរន៍ររស់ក្រជារន។ 
៥.២. លោលនលោ យគណបកសលភ្លើងលទ្យៀន 
 ជៅថ្ងៃរិទរញ្ច រ់ការច ោះជ ម្ ោះរញ្ជ ើជររខរនថ្នគ ររេនជោ យឈរជ ម្ ោះជ ោះជនោ តសក្មារ់
ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២ ដដ្លមានរយៈជពល៣ថ្ងៃ គចឺារ់ពើ
ថ្ងៃទើ៤ ដ្ល់ថ្ងៃទើ៦ ដខ្មើន្ទជនោះ គ ររេជភលើង្ជទៀន  នោរ់ជររខរនជាង្ ១.៦០០ ឃ ុំសង្កា ត់ជៅ 
២៥ជខ្តតក្រុង្ រោ ង្ចុំជណាមឃ ុំសង្កា ត់ ១.៦៥២ ដដ្លចុំនួនជនោះគឺជៅជក្កាមដតគ ររេក្រជារនរមព ជា

មួយរ៉ោ ជណាណ ោះ។48 
ជក្កាយពើជលារ ថាច់ ជសោឋ  អន ក្រធានទើ១ និង្ជាអោរន្ទុំពារយគ ររេជភលើង្ជទៀន  នក្រកាស 

កាលពើដខ្មើន្ទរនលង្ជៅ ថា ជរើររោិកាសមិនអុំជណាយផល ជពាលគឺសមារិរររស់ខ្លួនជៅ ដតក្តូវ ន 
ចារ់ខ្លួន ជ ើយគ.រ.ររនតរដ្ិជស ពារយស ុំជររខរនររស់ ជន្ទោះគឺមិនអាចចូលរមួរោ ង្ ការជ ោះជនោ តឃ ុំ 

សង្កា ត់ នជទ។49 ជៅថ្ងៃអាទិតយទើ១៥ ដខ្ឧសភា នោ ុំ២០២២ គ ររេជភលើង្ទាន  នជ វើសមារគ ររេ

                                       
48 RFA, “គណបក្សស្លីងសទ្ៀន ោក់្សបក្ខជន នជាង ១.៦០០ ឃុេំ េ្ ត់សៅ២៥សែតតប្ក្ុង”, “ស រើវ ើ”, 
“2022.03.06”, “https://www.rfa.org/khmer/news/politics/only-4-political-parties-have-arranged-
candidates-for-commune-elections-across-the-country-03062022091812.html” (accessed date 
25-June-2022 at 10 AM) 
49 AMS, “អោរន្ទុំពារយ គ.រ.រ ៖ ការក្រកាសជ វើព កិាររស់គ ររេជភលើង្ជទៀន 
គឺមិនរ៉ោោះពាល់ដ្ល់ដ្ុំជ ើ រការថ្នជ ោះជនោ តជន្ទោះជទ”, “េលជនយ”, “30 មិនា 2022”, 
“https://ams.com.kh/central/detail/759962” (accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
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ជលើរទើ២ជោយសជក្មចជាផលូវការចូលរមួការជ ោះជនោ តក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់អា តតទិើ៥ ជៅថ្ងៃទើ៥

មិង ន្ទ។
50 រោ ង្ជន្ទោះគ ររេ នោរ់ជចញជគ្មលនជោ យ៧ចុំ  ច។ 
ចុំ  ចទើ១៖ សតើពើសិទធអិុំណាច៖ ដដ្លអន ញ្ហា តឱ្យក្រជាពលរដ្ឋចូលរមួផតល់ មតិជោរល់ 

ដ្ល់ក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ គជឺាជគ្មលនជោ យដដ្លរោឋ ភិ លដ្រឹន្ទុំ ជោយគ ររេក្រជារនរមព ជា 
 នអន វតតជាជក្ចើនអា តតិមរជ ើយ។ ក្រជាពលរដ្ឋមានសិទធិចូលរមួ ឬក្តូវ នអជញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួក្ររ ុំក្រមុ 
ក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ ឬចូលរមួរោ ង្ជវទិកាសាធារ : ដដ្លជរៀរចុំជោយមគនតើថាោ រ់ជាត ិ និង្ថាោ រ់ឃ ុំសង្កា ត់ 
ជដ្ើមបើសាត រ់ការ សជក្មចររស់អាជាៀ  រ មូលោឋ នផង្ នងិ្ផតល់មតិជោរល់ដ្ល់ក្រុមក្រឹរាផង្។ 

ចុំ  ចទើ២៖ សតើពើជសវា សាធារ ៈ រ៏រោឋ ភ ិលគ ររេក្រជារនរមព ជា  នជ វើ 
រុំដ ទក្មង់្ជដ្ើមបើផតល់ជសវាសាធារ ៈរូនក្រជាពលរដ្ឋឱ្យ  ននរ់រ ័ស និង្មនិយររថ្ក្ម 
ជ ើយជរើក្តូវរង់្ជសវារ៏ក្តូវរង់្ជៅតាមការរុំ ត់ររស់រដ្ឋ។ ការរជង្ាើតការោិល័យ ក្ចរជចញចូលដតមួយ 
គឺជាឧទា រ ៍ជារ់ដសតង្ដដ្លរោឋ ភិ ល គ ររេក្រជារនរមព ជា  នោរ់ឱ្យអន វតតជាជក្ចើន 
នោ ុំមរជ ើយ នងិ្រុំព ង្ទទលួ នលទធផលដ៏្គ្មរ់ក្រជសើរ។ ក្រជាពលរដ្ឋរុំព ង្ទទួលផលពើការោិល័យ 
ក្ចរជចញចូលដតមយួ តាមរយៈការទទលួ នជសវានរ់រ ័ស ង្កយក្សួល នងិ្ ជោយគ្មម នរង់្ 
រថ្ក្មជសវាជក្កាមត ជ ើយ។ 

ចុំ  ចទើ៣៖ សតើពើសនតសិ ខ្ស វតថិភាព៖ គ្មម នជក្គឿង្ជញវន គ្មម នអុំជពើអ យម ខ្ រ៏គ ររេ 
ជភលើង្ជទៀនចមលង្ជចញពើជគ្មលនជោ យភូមិឃ ុំ មានររស់គ ររេក្រជារនរមព ជាដដ្រ។ ជគ្មល 
នជោ យភូមិឃ ុំ មានស វតថិភាព ដដ្លក្តូវ នក្រកាសោរ់ជចញជាជក្ចើននោ ុំមរជ ើយ គឺសុំជៅជ វើ 
ឱ្យភូមិឃ ុំមានសនតិស ខ្ លអ គ្មម នជក្គឿង្ជញវន នងិ្អុំជពើអ យម ខ្ន្ទន្ទ។ ជទាោះោ៉ោ ង្ណា រញ្ហា ជក្គឿង្ជញវន 
គឺជារញ្ហា ក្រឈមររស់ពិភពជលារទាុំង្មូលដដ្លគ្មម នក្រជទសណា អាចល ររុំ ត់ ទាុំង្ក្សុង្ ន 
ជ ើយរារ់ទាុំង្មហាក្រជទសជរឿនជលឿនផង្ដដ្រ។ 

ចុំ  ចទើ៤៖ ការការពាររមមសិទធិដ្ើ លើ និង្ជ វើឱ្យពលរដ្ឋមានរើវភាពលអក្រជសើរ គឺជាអាទិភាព 
ចមបង្ររស់រោឋ ភិ លគ ររេក្រជារនរមព ជា។ ជក្កាយចារជចញពើរររដខ្មរក្រ ម ពលរដ្ឋដខ្មរគ្មម ន 
រមមសិទធឯិររនជទ រារ់ទាុំង្រមមសិទធិដ្ើ លើផង្។ រ៉ោ ដនតគឺសជមាចន្ទយររដ្ឋមគនតើ  ្ ន ដសន ជនោះជ ើយដដ្ល 
 នដ្ឹរន្ទុំជ វើរុំដ ទក្មង់្ជរៀរចុំឱ្យមានរមមសិទធិឯររន និង្រមមសិទធិដ្ើ លើរ ូតដ្ល់រចច របនោ។ ជ ើយជរើ 
និោយពើការជ វើឱ្យពលរដ្ឋមានរើវភាព ូរធា គ្មម ននរណាអាចជ វើ នដូ្ចគ ររេក្រជារនរមព ជាជន្ទោះជទ។ 
ចារ់តាុំង្ពើ តថ្ដ្ទជទ គ្មម នដសបរជរើង្ពារ់ គ្មម នរង់្រិោះ រ ូតពលរដ្ឋដខ្មរ  ននិង្រុំព ង្រស់រោ ង្ភាព 
សមបូរសរាយ ោនយនតសាោះដ ន ជពញផលូវដូ្ចសពវថ្ងៃ គជឺាសាោ ថ្ដ្ររស់គ ររេក្រជារនរមព ជា។ 

ចុំ  ចទើ៥៖ សតើពើការខ្ចើរ ល និង្ការរជង្ាើតមូលនិ រិួយរនក្រើក្រ រ៏ជារិចចការដដ្លរោឋ ភិ ល 
គ ររេក្រជារនរមព ជា  នជ វើរចួជ ើយដដ្រ។ ជារ់ដសតង្ ពលរដ្ឋដខ្មរជាជក្ចើន នទទួល ផលពើជសវា 

                                       
50 RFI, “គ ររេជភលើង្ជទៀនសជក្មចជាផលូវការចូលរមួជ ោះជនោ តឃ ុំសង្កា ត់”, “15/05/2022”, 
“https://rfi.my/8PwY” (accessed date 25-June-2022 at 10 AM) 
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រមចើឥ ទានជដ្ើមបើយរ ជៅរជង្ាើតម ខ្រររ អារើវរមម នងិ្ទិញផាោះសដមបង្ជាជដ្ើម។ រោ ង្ររ ើ ដដ្លពលរដ្ឋ 
ដដ្លជារូន រុំ  លររួហានិភ័យ រោឋ ភ ិលដតង្ដតយរចតិតទ រោរ់រួយជោោះក្សាយ តាមរយៈការ 
សក្មរសក្មួលជាមួយសាថ រ័នមើក្រូ រិញ្ាវតថ ជដ្ើមបើពនារជពលថ្នការសង្ ឬការជរៀរចុំជ ើង្វញិនូវឥ ទាន 
ដូ្ចររ ើ វរិតតរូិវ ើដ្១៩ ជាជដ្ើម។ និោយពើមូលនិ សិក្មារ់រយួគ្មោ វញិ គឺមានជសាើរដតក្គរ់សាថ រ័ន។ 
ចុំដ រពលរដ្ឋក្រើក្ររ៏ដតង្ដត ទទួល ននូវការយរចិតតទ រោរ់រួយពើសុំណារ់អាជាៀ  រផង្ ការ ទ 
ក្រ មរមព ជាផង្ និង្ពើក្រុមការង្ករ ច ោះរួយមូលោឋ នផង្ ក្រុមក្គូជពទយសម័ក្គចតិតផង្។ល។ 

ចុំ  ចទើ៦៖ សតើពើរ័ ណពា លរុំង្ឺជោយឥតគិតថ្ងល៖ រោឋ ភិ លគ ររេក្រជារនរមព ជា 
 នអន វតតជាយូរមរជ ើយ តាមរយៈការផតល់រ័ ណសម ម៌រូនដ្ល់ពលរដ្ឋក្រើក្រ និង្ការជចញកាត 
«រសស» ដ្ល់រ គគលិរ និជោរតិរោ ង្វស័ិយឯររន នងិ្មគនតើរារការ រង្រមាល ុំង្ក្រោរ់អាវ   
ក្គូរជក្ង្ៀនជដ្ើមបើទទលួ នការពា លរុំង្ឺជោយឥតរង់្ក្ រ់។ ជក្ៅពើជន្ទោះ រ៏ជៅមាន ក្រុមក្គូជពទយ 
សម័ក្គចិតតច ោះរួយពា លរុំង្រូឺនក្រជាពលរដ្ឋជោយឥតគិតថ្ងល ដ្ល់មូលោឋ នជទៀតផង្។ 

ចុំ  ចទើ៧៖ សតើពើឱ្កាសដូ្ចគ្មោ រោ ង្ការអរ់រ ុំ រ៏រោឋ ភិ លគ ររេក្រជារនរមព ជា 
 នោរ់ជចញជាយូរមរជ ើយដដ្រជក្កាមទសិជសាល រ «ការអរ់រ ុំសក្មារ់ទាុំង្អស់គ្មោ  ទាុំង្អស់គ្មោ ជដ្ើមបើ 
ការអរ់រ ុំ»។ រុំដ ទក្មង់្វស័ិយអរ់រ ុំរ៍រុំព ង្ទទួល នលទធផលគួរជាទើគ្មរ់ចិតត នងិ្ទទលួ នការសាទរ 
ពើសុំណារ់ក្រជាពលរដ្ឋក្គរ់មរឈោឋ ន។ 
៦. លទ្យធ្លននការល ោះលឆ្ន ត និងបញ្ហា ពក់េ័នធ 
៦.១. លទ្យធ្លល ោះលឆ្ន ត្លូវការ 

ជក្កាយការរិទរញ្ច រ់ទទួលពារយរ តឹ ង្តវា៉ោ  ជៅរជសៀលថ្ងៃទើ១៧ ដខ្មងិ ន្ទ នងិ្ នជោោះក្សាយ
ចរ់សពវក្គរ់ ដូ្ជចោោះ គ.រ.រ.  នក្រកាសលទធផលជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្ររឹាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ 
ជនោះជាផលូវការ នជ ើយជៅថ្ងៃទើ២៦ ដខ្និង ន្ទ នោ ុំ២០២២។ 

ជោង្តាមលទធផលផលូវការ ថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្ររឹាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ នោ ុំ
២០២២ ដដ្លជចញផាយថ្ងៃអាទិតយទើ២៦ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ ជោយ គ.រ.រ  នឱ្យដ្ឹង្ថា៖ អា តតិ
ទើ៥ជនោះ មានក្រជាពលរដ្ឋជចញជៅជ ោះជនោ ត សរ រចុំននួ ៧,៣៩៤,៤២៧ ន្ទរ់ ជសមើនឹង្ ៨០,៣២% 
សនលឹរជនោ ត នការ សរ រចុំនួន ៧.២៣៧.០៣៧ សនលឹរ និង្សនលឹរជនោ តមិន នការ សរ រចុំនួន 

១៥៧.៣៩០ សនលឹរ។
 51 

                                       
51 The National Election Committee, “លទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ 
អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២ (តារាង្សុំជ ង្ជនោ ត និង្ភាគរយតាមគ ររេ)”, 
“https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5872“(accessed date 25-June-2022 at 12 AM) 
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រោ ង្ចុំជណាមគ ររេទាុំង្១៧ ដដ្ល នចូលរមួក្ររួតក្រដរង្ មានគ ររេនជោ យ ដត៩ 
រ៉ោ ជណាណ ោះដដ្ល នទទលួអាសនៈក្រុមក្ររឹា សក្មារ់ការជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ 
អា តតទិើ៥ នោ ុំ២០២២ ដដ្លរោ ង្ជន្ទោះមាន៖  

ទើ១-គ ររេក្រជារនរមព ជា ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ៥,៣៧៨,៧៧៣ សជមលង្ ជសមើនឹង្ 
៧៤.៣២ភាគរយ និង្ទទលួ នអាសនៈចុំនួន ៩,៣៧៦ អាសនៈ ជោយរោ ង្ជន្ទោះជារ់ជាជមឃ ុំចុំនួន 
១៦៤៨ឃ ុំ , រុំទរ់ទើ១ ចុំនួន ១៦១៨ និង្រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ២៦១ ។  

ទើ២-គ ររេជភលើង្ជទៀន ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ១,៦១០,៥៥៦ សជមលង្ ជសមើនងឹ្ 
២២.២៥ភាគរយនិង្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ២,១៩៨ អាសនៈ ជោយរោ ង្ជន្ទោះជារ់ជាជមឃ ុំចុំនួន ៤ឃ ុំ, 
រុំទរ់ទើ១ ចុំនួន ២៥ និង្រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ១៣៦០។  

ទើ៣-គ ររេ វ្៊ុនស ិនរ ចិ ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ៩១,៧៩៨ សជមលង្ ជសមើនងឹ្ ១.២៧ 
ភាគរយ នងិ្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ១៩ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ១ ចុំនួន ៤ នងិ្រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន១២។  

ទើ៤-គ ររេដខ្មរររួរមួជាតិ ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ៦៣,៨៦៨ សជមលង្ ជសមើ ០.៨៨ 
ភាគរយ នងិ្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ១៣ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ១ ចុំនួន ១ នងិ្រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ១០។  

ទើ៥-គ ររេក្រជា ិរជតយយមូលោឋ ន ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ៦,៨០៧ សជមលង្ ជសមើ 
០.០៩% នងិ្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ៦ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ១ ចុំននួ ២ និង្រុំទរ់ទើ២ ចុំននួ ២។ 

ទើ៦-គ ររេដខ្មរក្សឡាញ់ជាតិ ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ៣៣,២៥៩ សជមលង្ ជសមើ 
០.៤៦ភាគរយ និង្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ៥ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ១ ចុំនួន ២ និង្រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ២។ 

ទើ៧-គ ររេយ វរនរមព ជា ទទួល នសជមលង្សរ រចុំននួ ១៣,៨៤១ សជមលង្ ជសមើ ០.១៩ 
ភាគរយ នងិ្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ៣ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ២ ចុំននួ ៣។  

ទើ៨-គ ររេរមព ជានិយម ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ៤,៨៥៦ សជមលង្ ជសមើ ០.០៧ភាគរយ 
និង្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ១ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ១។  

ទើ៩-គ ររេសុំរ រឃម ុំសង្គមក្រជា ិរជតយយ ទទលួ នសជមលង្សរ រចុំនួន ២,៤៦០ សជមលង្ 

ជសមើ ០.០៣ភាគរយនងិ្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ១ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ១។52  
៦.២. ស្ថា នភាេលព្កាយព្បកាសលទ្យធ្ល្លូវការ 
 

                                       
52 The National Election Committee, “លទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ 
អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២ (តារាង្គ ររេនជោ យទទួល នអាសនៈ)”, 
“https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5870“ (accessed date 25-June-2022 at 12 AM) 
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គណបកសព្បជាជ្នកម្ពជុា ព្បកាសទ្យទ្យលួយកលទ្យធ្ល្លវូការ ននការល ោះលឆ្ន ត 
លព្ជ្ើសលរ ើសព្កមុ្ព្បកឹាឃុ ំសង្កា ត់ អាណតតិទ្យ៊ី៥ 
 គ ររេក្រជារនរមព ជា ជៅលាៃ ចថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ជនោះ  នជចញជសចរតើដងលង្ 
ការ ៍មយួ ជោយក្រកាសទទួលយរលទធផលផលូវការ ថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ 
អា តតទិើ៥។ 

តាមរយៈជសចរតើដងលង្ការ ៍ គ ររេក្រជារនរមព ជា  នចាត់ទ រថា ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើស 
ក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ អា តតិទើ៥ កាលពើថ្ងៃទើ៥ ដខ្មងិ ន្ទ នោ ុំ២០២២  នក្រក្ពឹតតជៅក្សរតាម 
រដ្ឋ មមន ញ្ា និង្ចារ់ថ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព ជា នងិ្ក្រររជោយលរខ ៈជសរ ើ ក្តមឹក្តូវ និង្យ តតិ ម៌ 
រោ ង្ររោិកាស អពាក្រឹត សនតិស ខ្ រជរៀរជរៀររយ គ្មម នអុំជពើ ងិ្ា នងិ្ការគុំរាមរុំដ ង្។ 

គ ររេជនោះ នរត់សមាគ ល់ថា ក្គរ់គ ររេ ដដ្ល នចូលរមួជ ោះជនោ តមានឱ្កាស 
ជពញជលញរោ ង្ការជ វើសរមមភាពក្សរតាមរទរញ្ាតតិថ្នចារ់ ជដ្ើមបើដសវង្ររការគ្មុំក្ទពើក្រជាពលរដ្ឋ។ 
ក្រជាពលរដ្ឋដខ្មរជាង្៨០% ថ្នអោរមានជ ម្ ោះរោ ង្រញ្ជ ើជ ោះជនោ ត  នអន វតតោ៉ោ ង្ជពញ ជលញនូវសិទធ ិ
និង្ររ ើ យរចិចររស់ខ្លួន ជោយ នអជញ្ជ ើញជៅជ ោះជនោ តោ៉ោ ង្ជក្ចើនរ ោះររក្រររជោយភាពថ្ងលងោូរ 
សរាយរ ើររាយ និង្តាមឆនាៈររស់ខ្លួន ជដ្ើមបើជក្រើសតាុំង្តុំណាង្ដដ្លខ្លួនជពញចិតតឱ្យរនតដ្ឹរន្ទុំឃ ុំ សង្កា ត់ 
ពើ នោ ុំ ២០២២ ដ្ល់នោ ុំ ២០២៧ រនតជទៀត។ ក្ពឹតតិការ ៍ជាក្រវតតសិាគសតជនោះ  នឆល ោះរញ្ហច ុំង្ 
អុំពើភាពចាស់ទ ុំ ថ្នដ្ុំជ ើ រការក្រជា ិរជតយយជាជទៀង្ទាត់ជៅរមព ជា ជាពិជសសជៅថាោ រ់មូលោឋ ន 
ជក្កាមពនលឺថ្នសនតិភាព។ ជជាគរ័យ ជនោះរ៏ទទលួ ន រោ ង្ខ្ ៈដដ្លក្ពោះរាជាណាចក្ររមព ជា រុំព ង្ជង្ើរ 
ជ ើង្វញិពើវរិតតិរុំង្រូឺវ ើដ្-១៩ និង្សជក្មច ន សមិទធផលងមើៗរនតជទៀតរោ ង្ការអភិវឌ្ឍជសដ្ឋរិចច សង្គម 
ក្ពមជាមួយជនោះ រិតាន ភាពថ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព ជារ៏ កាន់ដតក្តូវ នជលើររមពស់ ជ ើង្ជៅជលើនរ 
អនតរជាតិ ក្សរជពលដដ្លរមព ជារុំព ង្ទទលួតួន្ទទើជាក្រធានអាស្ាន និង្ការជក្តៀមជ វើ ជាមាច ស់ផាោះជរៀរចុំ 
ការក្ររួតរើឡាស ើជ គមជលើរទើ៣២ ជៅនោ ុំ២០២៣ខ្លង្ម ខ្។ 

ជសចរតើដងលង្ការ ៍ នរញ្ហជ រ់ដូ្ជចោោះថា៖ «គ ររេក្រជារនរមព ជា សូមក្រកាសជាឧឡាររិ 
ទទួលយរលទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើស ក្រមុក្រឹរា ឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ ដដ្ល 
គ ៈរមាម  កិារជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត នក្រកាស ជៅថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ជនោះ។ 
លទធផលថ្នការជ ោះជនោ តជនោះ  នជរើតជចញពើទរឹចិតត ឆនាៈ នងិ្វចិារ ញ្ហា  ររស់ ក្រជាពល 
រដ្ឋជាមាច ស់ជនោ តពិតក្ រដ្ ដដ្លមានជសចរតើសង្ឃមឹជរឿជារ់ោ៉ោ ង្ម តមាុំចុំជពាោះការរ ើរចជក្មើនររស់ភូមិ ឃ ុំ 
សង្កា ត់ នងិ្ការជលើររមពស់រើវភាពរស់ជៅររស់ខ្លួនរនតជទៀត ជ ើយ នរដ្ិជស នូវការរ  រជ រ 
ក្ សញ ោះញង់្ មលួរង្កា ច់ការពិតររស់ពួរក្រនុំង្ក្រលុនិយម និង្មរឈោឋ នអគតមិួយចុំននួដដ្លដតង្ 
ដតរារា ុំង្ដ្ុំជ ើ រអភិវឌ្ឍន៍រមព ជា»។ 

ការសជក្មចចតិតក្រររជោយស ភវនិិចេ័យររស់ក្រជាពលរដ្ឋរោ ង្ការជ ោះជនោ តជនោះ  នឆល ោះរញ្ហច ុំង្នូវ 
ការផតល់យ តតិ ម៌ចុំជពាោះរចិចខ្តិខ្ុំក្រឹង្ដក្រង្ក្រររជោយជជាគរ័យ ររស់រាររោឋ ភិ លរមព ជា រោ ង្ការ 
អន វតតរមមវ ិើនជោ  យររស់ខ្លួនទាុំង្ជៅថាោ រ់ជាតិ និង្ថាោ រ់ជក្កាមជាតិ នងិ្ការគ្មុំក្ទោ៉ោ ង្ទូលុំទូលាយ 
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ចុំជពាោះជគ្មលនជោ យ អភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំ សង្កា ត់ នោ ុំ២០២២-២០២៧ ររស់គ ររេក្រជារនរមព ជា។ 
ជនោះជរើតាមការរញ្ហជ រ់រដនថមររស់ជសចរតើដងលង្ការ ៍។ 

គ ររេក្រជារនរមព ជា រ៏ នសដមតង្ការជគ្មរពដ្ឹង្គ  ោ៉ោ ង្ក្ជាលជក្ៅរុំផ ត ចុំជពាោះរន 
រមួជាតិ ជៅក្គរ់ឃ ុំ សង្កា ត់ ទូទាុំង្ក្រជទស ដដ្ល នជ ោះជនោ តគ្មុំក្ទគ ររេក្រជារន រមព ជាោ៉ោ ង្ 
ជក្ចើនជលើសលរ់ ជ វើឱ្យគ ររេទទលួ នជជាគរ័យដ៏្ក្តចោះក្តចង់្។ តាមរយៈរ័យរមោោះជនោះ 
 នរង្កា ញថា ក្រជារន នជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសយរសនតិភាព និង្ការអភិវឌ្ឍដដ្លមានតថ្មល ជលើស 
អវើៗទាុំង្អស់ ក្ពមជាមយួជន្ទោះ នពក្ង្ឹង្មូលោឋ ន សក្មារ់គ ររេក្រជារនរមព ជា ្នជៅទទួល 
 នរ័យរមោោះដ៏្ក្តចោះក្តចង់្ជាងមើជទៀត រោ ង្ការជ ោះជនោ ត ជក្រើសតាុំង្តុំណាង្រាគសត នើតិកាលទើ៧ ន្ទ 
នោ ុំ២០២៣ ខ្លង្ម ខ្។ 

គ ររេក្រជារនរមព ជា រ៏ នសដមតង្នូវការជគ្មរព និង្ជកាតសរជសើរ ចុំជពាោះគ ៈ 
រមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត គ ៈរមមការរារធានើ ជខ្តត និង្គ ៈរមមការឃ ុំ សង្កា ត់ ជរៀរចុំ 
ការជ ោះជនោ ត ដដ្ល នរុំជពញតួន្ទទើ និង្ភារ រិចចររស់ខ្លួន ក្រររជោយភាពឯររារយ អពាក្រឹត 
ឥតលជមអវង្ តមាល ភាព និង្យ តតិ ម៌ រោ ង្រុំ រទទួលខ្ សក្តូវ ខ្ពស់ចុំជពាោះឧតតមក្រជោរន៍ជាតិ និង្ក្រជារន 
ជ វើឱ្យដ្ុំជ ើ រការជរៀរចុំការជ ោះជនោ តជៅក្គរ់ដ្ុំណារ់កាល ន ក្រក្ពតឹតជៅោ៉ោ ង្លអក្រជសើរក្សរតាម 
រដ្ឋ មមន ញ្ា ចារ់ រទរញ្ហជ  នងិ្នើតិវ ិើថ្នការជ ោះជនោ ត។ 

គ ររេក្រជារនរមព ជា ដងលង្អុំ រគ   និង្វាយតថ្មលខ្ពស់ចុំជពាោះរាររោឋ ភិ ល អាជាៀ  រដដ្នដ្ើ 
និង្រង្រមាល ុំង្មានសមតថរចិចជៅក្គរ់លុំោរ់ថាោ រ់ ដដ្ល នយរអស់លទធភាពរួយគ្មុំក្ទ ោ៉ោ ង្សរមម 
ដ្ល់ដ្ុំជ ើ រការ ជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត ជាពិជសស ការការពារសនតិស ខ្ សណាត រ់ធាោ រ់ទូជៅ សក្មារ់យ ទធ 
ន្ទការជោសន្ទជ ោះជនោ ត នងិ្ ថ្ងៃជ ោះជនោ ត ជ វើឱ្យដ្ុំជ ើ រការជ ោះជនោ ត នក្រក្ពតឹត ជៅោ៉ោ ង្រលូនតាុំង្ពើ 
ជពលចារ់ជផតើមរ ូតដ្ល់រញ្ច រ់។53 
គណបកសសបំុកឃមុសំងគម្ព្បជាធិបលតយយ ទ្យទ្យលួយកលទ្យធ្ល្លូវការននការល ោះ 
លឆ្ន តលព្ជ្ើសលរ ើសព្កុម្ព្បកឹាឃុ ំសង្កា ត់ អាណតតទិ្យ៊ី៥ 
 ថ្ងៃទើ២៧ ដខ្មងិ ន្ទ នោ ុំ២០២២ គ ររេសុំរ រឃម ុំសង្គមក្រជា ិរជតយយ  នក្រកាសទទួលយរ
លទធផលផលូវការ ថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្ររឹាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ ដដ្លគ ៈរមាម  ិការជាតិ
ជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត នក្រកាស កាលពើថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ ២០២២។ ជលារ ម៉ោម សូ ង់្ដូ្  ន
រញ្ហជ រ់ោ៉ោ ង្ដូ្ជចោោះថា “ខ្ៀ ុំអត់មានរជក្មើសជទ ក្តូវដតទទួលយរ ជ ើយ១អាសនៈរ៏១ដដ្រ វាក្គ្មន់ជាង្អត់ 
សុំខ្លន់សក្មារ់គ ររេររស់ខ្ៀ ុំ គមឺិនដមនជរឿង្រ័យរុំនោះ សុំខ្លន់គកឺារចូលរមួជ ោះជនោ ត។ ដូ្ជចោោះខ្ៀ ុំ

                                       
53 Fresh News, “គ ររេក្រជារនរមព ជា ជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍ទទួលយរលទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ ត 
ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ អា តតិទើ”, “2022-06-26”, 
“http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/247111-2022-06-26-11-49-38.html” (accessed 
date 28-June-2022 at 12 AM) 
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អរអរសាទរដដ្លគ.រ.រ  នជរៀរចុំការជ ោះជនោ តជនោះ នក្តឹមក្តូវ ជ ើយជៅរោ ង្សាថ រ័នជាតិ នងិ្
អនតរជាត ិ រ៏ជគគ្មុំក្ទ ជគសនោោិឋ នថា ការជ ោះជនោ តមានតមាល ភាព និង្យ តតិ ម៌ ដូ្ជចោោះខ្ៀ ុំអត់មានអើតវា៉ោ ជទ”។ 
គ ររេសុំរ រឃម ុំសង្គមក្រជា ិរជតយយ សូមអរអរសាទរចុំជពាោះគ ៈរមាម  ិការជាតជិរៀរចុំការជ ោះជនោ ត 
(គ.រ.រ) ដដ្ល នជរៀរចុំការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ កាលពើថ្ងៃទើ៥ 

ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២  នក្តឹមក្តូវ។
54 

គណបកសខែមររបួរមួ្ជាតិព្បកាស ទ្យទ្យលួយកលទ្យធ្ល្លូវការ ននការល ោះលឆ្ន ត
លព្ជ្ើសលរ ើសព្កុម្ព្បកឹាឃុ ំសង្កា ត់ អាណតតទិ្យ៊ី៥ 
 គ ររេដខ្មរររួរមួជាតិ ររស់ជលារញឹរ រ្ នថ្ឆ  នក្រកាសទទួលយរលទធផលផលូវការ ថ្ន
ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ ដដ្លគ ៈរមាម  ិការជាតជិរៀរចុំការជ ោះជនោ ត
 នក្រកាស កាលពើថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មងិ ន្ទ។ ជនោះជរើជោង្តាមជសចរតើដងលង្ការ ៍ររស់គ ររេដខ្មរររួរមួ
ជាតិ ជៅថ្ងៃទើ២៧ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២។ គ ររេដខ្មរររួរមួជាតិ  នសជង្ាតជឃើញថា ការជ ោះជនោ ត
ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិ ទើ៥ កាលពើថ្ងៃទើ០៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២  នក្រក្ពឹតតជៅ
ក្សរតាមរដ្ឋ មមន ញ្ា និង្ចារ់ថ្នក្ពោះរាជាណាចក្រ រមព ជា និង្ដ្ុំជ ើ រការក្រររជោយលទធកិ្រជា ិរជតយយ 
ជសរ ើ ព  ររេ គ្មម នការរង្ខិតរង្ខុំ រោ ង្ជពលជ ោះជនោ ត មានររោិកាសសៃរ់សាៃ ត់លអ នងិ្ដ្ុំជ ើ រការ
ជៅជោយរលូន គ្មម នឧរសគគ និង្គ្មម នអុំជពើ ងិ្ា ក្ពមទាុំង្ការរារ់ សនលរឹជនោ ត និង្លទធផលជ ោះជនោ តអាច

ទទួលយរ ន។55 
អងគការ សាគគម្លព្ររដ្ឋា ភ្ិ ល ចនំួន១០ ព្បកាសោពំ្ទ្យលទ្យធ្ ល ល ោះលឆ្ន ត 
ព្កុម្ព្បកឹាឃុ ំសង្កា ត់ អាណតតទិ្យ៊ី៥ 

រន្ទា រ់ពើគ ៈរមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត (គ.រ.រ)  នក្រកាសលទធផលផលូវការ 
ថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ ជៅថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មងិ ន្ទ នោ ុំ២០២២ ជនោះ 
អង្គការ សមាគមជក្ៅរោឋ ភិ ល ចុំននួ១០  នជចញជសចរតើដងលង្ការ ៍រមួគ្មោ  គ្មុំក្ទលទធផល 
ការជ ោះជនោ តជនោះទាុំង្ក្សុង្ ។ 

ជសចរតើដងលង្ការ ៍ររស់អង្គការ សមាគមទាុំង្១០ មានខ្លឹមសារោ៉ោ ង្ដូ្ជចោោះថា ៖ «ជយើង្ខ្ៀ ុំទាុំង្ 
អស់គ្មោ តុំណាង្ឱ្យអង្គការ សមាគមជក្ៅរោឋ ភ ិល ចុំននួ ១០  នតាមោន និង្អជង្ាត ោ៉ោ ង្យរចតិត 

                                       
54 រសមើរមព ជា, “ជលារ ម៉ោម សូ ង់្ដូ្ : គ ររេសុំរ រឃម ុំសង្គមក្រជា ិរជតយយទទួលយរលទធផលផលូវការថ្ន
ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៥”, “JUN 27, 2022”, 
“https://www.rasmeinews.com/archives/661684” (accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
55 រសមើរមព ជា, “គ ររេដខ្មរររួរមួជាតិក្រកាសទទួលយរលទធផលផលូវការ ថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ 
សង្កា ត់ អា តតទិើ៥”, “JUN 27, 2022”, “https://www.rasmeinews.com/archives/661679” (accessed 
date 28-June-2022 at 12 AM) 
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ទ រោរ់រុំផ ត តាុំង្ពើដ្ុំជ ើ រការជោសន្ទជ ោះជនោ ត ការជ ោះជនោ ត ការរារ់សនលឹរជនោ ត និង្ការក្រកាស 
លទធផល ថ្នការជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ ដដ្ល នក្រក្ពឹតតជៅ កាលពើ 
ថ្ងៃទើ៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ រនលង្ជៅជនោះ»។ តាមរយៈជសចរាើដងលង្ការ ៍ នរនាជទៀតថា ទាុំង្ដ្ុំជ ើ រ 
ការជោសន្ទជ ោះជនោ ត ដ្ុំជ ើ ការ ជ ោះជនោ ត ដ្ុំជ ើ រការរារ់សនលឹរជនោ ត និង្ការក្រកាសលទធផល 
ថ្នការជ ោះជនោ ត គឺ នក្រក្ពតឹតជៅ ក្រររជោយលទធិក្រជា ិរជតយយ ជសរ ើព  ររេ យ តតិ ម៌ តមាល ភាព 
គ្មម នអុំជពើ ងិ្ា និង្គ្មម នការ គុំរាមរុំដ ង្។ «ជោង្តាមររោិកាសដ៏្លអរុំផ ត ថ្នដ្ុំជ ើ ការជ ោះជនោ តជនោះ 
ជយើង្ខ្ៀ ុំតុំណាង្អង្គការ សមាគម ទាុំង្១០ សូមក្រកាសគ្មុំក្ទលទធផលជាផលូវការ ថ្នការជ ោះជនោ ត 
ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ ដដ្ល នក្រកាសជោយគ ៈរមាម  កិារជាតិ ជរៀរចុំការ 
ជ ោះជនោ ត ជៅថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មងិ ន្ទ នោ ុំ២០២២ ជនោះ ទាុំង្ក្សុង្»។ 

សូមរញ្ហជ រ់ថា អង្គការ សមាគមទាុំង្១០ ដដ្ល នជចញជសចរតើការ ៍គ្មុំក្ទលទធផល ថ្នការ 
ជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ ខ្លង្ជលើ រមួមាន ៖ ទើ១. សមាគម 
សមព័នធសារព័ត៌មានឯររារយ (IPA) ដដ្លមានឯរឧតតម ទូច វ ណៈ ជាក្រធាន។ ទើ២. អង្គការជលើររុំពស់ 
រើវភាពរសិររ ដដ្លមានជលារ សរ  ើ ជាក្រធាន។ ទើ៣. សមាគមព ិើររ ពិ ើការនិើរមព ជា 
ដដ្លមានជលារ ទូច ស ឃៈ ជាក្រធាន។ ទើ៤. អង្គការអភិវឌ្ឍន៍រសិរមម មមជាតិរមព ជា ដដ្លជលារ ចាវ 
ជរ៉ោង្ណាុំ ជាក្រធាន។ ទើ៥. សមាគមនិសេតិ សិសេជខ្តតថ្ក្ពដវង្ ដដ្លមានជលារ នើន តារារតន៍ ជាក្រធាន។ 
ទើ៦. អង្គការវទិាសាថ នសរើអភិវឌ្ឍន៍យ វរន ដដ្លមានជលាររុំទាវ ជហា វា៉ោ ន់នើ ជាក្រធាន។ ទើ៧. 
អង្គការសជគង្កគ ោះរជក្មើរតើសង្ឃមឹពិភពជលារ ដដ្លមានជលារ ក្ពារ នូរា៉ោ  ជាក្រធាន។ ទើ៨. សមាគម 
ក្ទក្ទង់្រសិរមម មមជាតិរមព ជា ដដ្លមានជលារក្សើ ក្ពើង្ ស ខ្លាង្ ជាក្រធាន។ ទើ៩. អង្គការអភិវឌ្ឍ 
សមតថភាពយ វរនរមព ជា ដដ្លមានជលារ ស ង្ រ្ នទិត ជាក្រធាន។ នងិ្ទើ១០. អង្គការតបូង្ទទមឹរមព ជា 

ដដ្លមានជលារ រ្ ន រ ៉ោូរ្ើ ជាក្រធាន ។56 
លសចកដ៊ីខថលងការណ៍របសស់្ភាេស្េ័នធយវុជ្នកម្ពជុា 
ចំលពោះលទ្យធ្ លននការល ោះលឆ្ន តលព្ជ្ើសលរ ើសព្កមុ្ព្បឹកាឃុ ំសង្កា ត់ អាណតតទិ្យ៊ី ៥ 

ស ភាពស ព័នធយ វរនរមព ជា សូមររាការសាទរចុំជពាោះការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំ 
សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ ដដ្ល នក្រក្ពឹតតជៅជោយជសរ ើ ក្តឹមក្តូវ និង្យ តតិ ម៌ ឆល ោះរញ្ហច ុំង្អុំពើរិចច ដ្ុំជ ើ រការ 
លអថ្នក្រជា ិរជតយយ ជៅរមព ជា និង្សូមវាយតថ្មលខ្ពស់ចុំជពាោះការរុំជពញតួន្ទទើ និង្ភាររិចចក្រររ 
ជោយភាព មត់ចត់ នងិ្ទទលួខ្ សក្តូវ ខ្ពស់ររស់គ ៈរមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត និង្មគនតើថ្ន 
គ ៈរមាម  កិារជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ តជៅ ក្គរ់រក្មិត ក្ពមទាុំង្អាជាៀ  រពារ់ព័នធក្គរ់លុំោរ់ថាោ រ់ 
ដដ្ល នធាន្ទឱ្យការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៥ជនោះ ក្រក្ពឹតតជៅ 

                                       
56 Trorong, “អង្គការ សមាគមជក្ៅរោឋ ភិ ល ចុំនួន ១០ ក្រកាសគ្មុំក្ទលទធផលជ ោះជនោ តក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ 
អា តតិទើ៥”, “BIN BUNNA”, “June 27, 2022”, “https://troryorng.com/73816/” (accessed date 28-
June-2022 at 12 AM) 
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រោ ង្ររោិកាសលអក្រជសើរ គ្មម នអុំជពើ ងិ្ា គ្មម នការរង្ខតិរង្ខុំ ក្តឹមក្តូវ យ តត ិម៌ ឯររារយភាព និង្តមាល ភាព 
ក្សរតាមចារ់រុំ ត់ថ្នការជ ោះជនោ តជៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមព ជា។ ដផអរជលើមូលោឋ ន ថ្នការវាយតថ្មលជនោះ 
ស ភាពស ព័នធយ វរនរមព ជា សូមក្រកាសគ្មុំក្ទនូវលទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើស 
ក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ ដដ្លក្តូវ នគ ៈរមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ តក្រកាសជៅ 
ថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ ជនោះ គពឺិតជា នជរើតជចញពើការជ ោះជនោ តមយួ ជោយជសរ ើ ក្តឹមក្តូវ 
និង្យ តត ិម៌។ 
ស្េន័ធនសិសតិបញ្ហា វន័តព្បជាធិបលតយយកម្ពជុា 
ោពំ្ទ្យលទ្យធ្លការល ោះលឆ្ន តលព្ជ្ើសលរ ើសព្កមុ្ព្បកឹាឃុ ំសង្កា ត់ អាណតតទិ្យ៊ី៥ 
 ស ព័នធនិសេតិរញ្ហា វន័តក្រជា ិរជតយយរមព ជា «ដរវដភោរយ តតិ ម៌» ដដ្ល នោរ់ភាោ រ់ង្ករ 
ជាង្១ពាន់ន្ទរ់ សជង្ាតការ ៍ជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ នោ ុំ២០២២ 
កាលពើថ្ងៃទើ០៥ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ជន្ទោះ  នក្រកាសគ្មុំក្ទចុំជពាោះការជ ោះជនោ ត ជោយអោះអាង្ថា 
 នក្រក្ពឹតតជៅជោយរលូន តាមដររលទធិក្រជា ិរជតយយ ជសរ ើ និង្ព  ររេ។ តាមរយៈសនោិសើទ 
សារព័ត៌មាន ជៅរជសៀលថ្ងៃទើ២៧ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ជនោះ ជៅវទិាសាថ ន ជាតិអរ់រ ុំ, ជលារ សាខ្ ន រ៉ោូរនិ 
អន ក្រធានស ព័នធនសិេតិរញ្ហា វន័តក្រជា រិជតយយរមព ជា  នរញ្ហជ រ់ថា «ទារ់ទង្នងឹ្ដ្ុំជ ើ រការថ្នការ 
ជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ជនោះ រោ ង្ន្ទមជាក្រុមអោរអជង្ាត ការ ៍ជាត ិ ស ព័នថនសិេតិ 
រញ្ហា វន័ក្រជា ិរជតយយរមព ជា «ដរវដភោរយ តតិ ម៌»  នយរចិតតទ រ ោរ់ខ្ពស់ចូលរមួពិនិតយ តាមោន 
ចារ់ពើថ្ងៃជោសន្ទររសជមលង្ជនោ ត ថ្ងៃជ ោះជនោ ត និង្ការក្តួតពិនតិយ សនលឹរជនោ តជឃើញថា ជៅក្គរ់នើតិវ ិើ 
នើមួយៗសក្មារ់ដ្ុំជ ើ រការថ្នការជ ោះជនោ ត នក្រក្ពតឹតជៅ ោ៉ោ ង្ ក្តឹមក្តូវ តមាល ភាព យ តតិ ម៌ 
និង្ក្សរតាមចារ់ ជាពិជសសគឺការក្រកាន់ខ្លជ រ់នូវជគ្មលការ ៍ ក្រជា រិជតយយជសរ ើព  ររេ ដូ្ចមាន 
ដចង្ជៅរោ ង្រដ្ឋ មមន ញ្ាថ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព ជា»។ ជលារសង្ាត់រដនថមថា «ស ព័នធនសិេតិរញ្ហា វន័ត 
ក្រជា ិរជតយយរមព ជា (ដរវដភោរយ តត ិម៌) សូមក្រកាសគ្មុំក្ទលទធផល ថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុ 
ក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២ ររស់គ ៈរមាម  ិការជាតិជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត (គ.រ.រ) 

ដដ្ល នក្រកាសលទធលទធផលផលូវការ ជៅថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មងិ ន្ទ នោ ុំ២០២២»។57 
អនកនលោ យព្បឆ្ងំថាម្ិនអាចយកជាការ ន 
 ជលារ សម រង្េ ើ ដដ្លដតង្ដតរួយជោសន្ទឱ្យគ ររេជភលើង្ជទៀន ជាររេ ក្រនុំង្ដ៍្ 
សុំខ្លន់មយួចូលរមួការជ ោះជនោ តជនោះ  នចាត់ទ រលទធផលជ ោះជនោ តដដ្លក្រកាសជោយ គ.រ.រ. 
និង្គ ររេក្រជារនរមព ជា ថាមិនអាចយរជាការ នជ ើយ។ មនិអាចយរជាការ ន ដដ្ល

                                       
57Fresh News, “ស ព័នធនិសេតិរញ្ហា វន័តក្រជា ិរជតយយរមព ជា គ្មុំក្ទលទធផលការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុម 
ក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៥”, “2022-06-27”, 
“http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/247204-2022-06-27-10-02-24.html” 
(accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
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រក្រម ខ្អតើតររេក្រនុំង្រូរជនោះ អោះអាង្តាមរ យការ ៍ររស់អង្គការអាជមរកិាុំង្ NDI ថា រិត ២០% 
ថ្នចុំនួនជ ម្ ោះជលើរញ្ជ ើជ ោះជនោ ត គឺជាជ ម្ ោះដរលង្កាល យ ឬជ ម្ ោះជខ្លម ច ជ ើយថាពលរដ្ឋដត៦០%រ៉ោ ជណាណ ោះ 
 នជៅជ ោះជនោ ត។ ចុំដ រពលរដ្ឋ ៩,៤% រោ ង្ចុំជណាមពលរដ្ឋដដ្លមានជ ម្ ោះជលើរញ្ជ ើជ ោះជនោ ត 
ដតក្តូវ នជគល រ ជ ម្ ោះ ជចញពើរញ្ជ ើជន្ទោះជៅវញិ ដដ្លជលារ សម រង្េ ើ ជចាទថា មរពើគ ររេ 

ក្រជារនរមព ជា ដ្ឹង្ថាអោរជន្ទោះមិនដមនជាអោរគ្មុំក្ទខ្លួន។
58 

គណបកសនលោ យ បនតទាម្ទារកំខណទ្យព្ម្ង់ស្ថា បន័លរៀបចំការល ោះលឆ្ន ត 
ក្សរជពលលទធផលថ្នការជ ោះជនោ តក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់អា តតទិើ៥  នជចញជាផលូវការ កាលពើ

ថ្ងៃអាទិតយ ជយើង្សជង្ាតជឃើញថា គ ររេកាន់ក្រជារនរមព ជា ទទួល នរ័យរមោោះភលូរទឹរភលូរដ្ើ ជ ើយ
គ ររេនជោ យ មួយចុំនួនជៅរនតរុំរ ញឱ្យមានការដរទក្មង់្ជផេង្ៗរ ុំវញិការជ ោះជនោ ត នងិ្សាថ រ័ន
ជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត។ 

ជៅរោ ង្ជសចរតើដងលង្ការ ៍មយួ ជចញកាលពើថ្ងៃទើ២៦ ដខ្មិង ន្ទ គ ររេក្រជារនរមព ជា ដដ្ល
ជាគ ររេកាន់អុំណាច នងិ្ទទួល នអាសនៈជសាើរដតទាុំង្ក្សុង្  នក្រកាសទទលួយរលទធផលផលូវការ
ថ្នការជ ោះជនោ តក្រុមក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ជនោះ។ 

រ៉ោ ដនតគ ររេក្រនុំង្មួយចុំនួន នអោះអាង្អុំពើភាពមិនក្រក្រតើថ្នការជ ោះជនោ ត ជ ើយ នជលើរ
ជ ើង្ពើភាពមិនទ រចិតតជលើសាថ រ័នជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត។ 

អន ក្រធានគ ររេជភលើង្ជទៀន ជលារ ថាច់ ជសោឋ  ជសោើស ុំឱ្យមានការដរទក្មង់្ជផេង្ៗជលើសាថ រ័ន
ជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត នងិ្ការជគ្មរពតាមនើតិវ ិើឱ្យក្តឹមក្តូវ ជក្កាយពើគ ររេររស់ជលារសជង្ាតជឃើញមាន
ភាពមិនក្រក្រតើជផេង្ៗជនព ោះជៅកាន់ការជ ោះជនោ ត នងិ្អុំ  ង្ជពលជ ោះ និង្រារ់សនលឹរជនោ ត។ ជលារដងលង្
ថា៖ «ដូ្ជចោោះ ជយើង្ខ្ៀ ុំក្គ្មន់ដតទទួលយរ នក្តឹមដតលទធផល ដដ្លក្រជាពលរដ្ឋជលារជ ោះជនោ តគ្មុំក្ទឱ្យ
គ ររេជភលើង្ជទៀន។ រ៏រ៉ោ ដនតភាពមិនក្រក្រតើមួយចុំនួនជន្ទោះគឺជយើង្មិនទាន់អាចទទលួយរ នជន្ទោះជទ 
ទាល់ដតមានការរដររគ្មោ ជដ្ើមបើដរលមអ ដរសក្មួលគ.រ.រមយួចុំនួន ជដ្ើមបើអាចធាន្ទដ្ល់ការជ ោះជនោ តន្ទ
ជពលខ្លង្ម ខ្ជនោះ ដដ្លជយើង្អាចទទួលយរ ន»។ គ ររេជភលើង្ជទៀនដដ្លជទើរនឹង្ដ្ុំជ ើ រការសាជាងមើ 
ជាគ ររេទទួល នសជមលង្គ្មុំក្ទជក្ចើនជាង្ជគទើពើរ រន្ទា រ់ពើគ ររេក្រជារនរមព ជា។ ជរើតាមតួជលខ្
ផលូវការពើគ.រ.រ គ ររេជភលើង្ជទៀនទទួល នសជមលង្គ្មុំក្ទជាង្១លាន៦ដសនសជមលង្ ឬ២២,២៥ភាគរយ
ថ្នចុំនួនសជមលង្ជនោ តសរ រ ជ ើយទទលួ នអាសនៈសរ រ ២.១៩៨ រោ ង្ជន្ទោះមានជមឃ ុំចុំនួន ៤ន្ទរ់ រុំទរ់
ទើមួយចុំនួន ២៥ន្ទរ់ និង្រុំទរ់ទើពើរចុំនួន ១.៣៦០ន្ទរ់។ 

សាថ រនិរគ ររេដរទក្មង់្រមព ជា ជលារ អូ្ ច័នារត័ោ ស ុំមិនជ វើការអ ិរាយថា គ ររេជលារ
ទទួលយរលទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ តក្រមុក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ឬជទ។ ជលាររញ្ហជ រ់ថាន្ទជពលរចច របនោ 
គ ររេដរទក្មង់្រមព ជា រមួជាមួយគ ររេមួយចុំនួនជទៀតរុំព ង្ជរៀរចុំពារយជសោើជៅកាន់គ.រ.រ ជដ្ើមបើ
                                       
58 RFI, “ររេកាន់អុំណាចទទួលសាគ ល់លទធផលជ ោះជនោ ត ខ្ ៈអោរនជោ យក្រនុំង្ថាមិនអាចយរជាការ ន”, 
“27/06/2022”, “https://rfi.my/8XCv” (accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
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ស ុំឱ្យមានរុំដ ទក្មង់្មួយចុំនួន និង្ចង់្ជឃើញការផ្ទល ស់រតូរសមាសភាពដ្ឹរន្ទុំររស់គ.រ.រ ដដ្លជផតើមជចញ
ពើគ ររេនជោ យ ដដ្លជលារថា អាចន្ទុំឱ្យមានការលជមអវង្ដផោរនជោ យ។ អតើតតុំណាង្រាគសត
គ ររេសជគង្កគ ោះជាតិរូរជនោះរ៏ នរុំរ ញការអន វតតឱ្យ នសមក្សរ តាមចារ់សតើពើគ ររេនជោ យ 
ផង្ដដ្រ។ ជលារដងលង្ថា៖ «ជលារជៅដតយល់ថា ជរើចូលរមួជ ោះជនោ ត ជ ើយគ ររេជៅជក្ៅរោឋ ភិ ល
 ោងឹ្អាចមានលទធភាពនឹង្ឈោោះ ន គង់្ដតជគរ ុំលាយដ្ដដ្រ ដូ្ជចោោះជ វើឱ្យមានការសាា រ់ជសាើរពើក្រជាពលរដ្ឋ
មួយចុំនួនជន្ទោះ»។ 

ចុំដ រក្រធានគ ររេយ វរនរមព ជា ជលារ ជពក្រ ក្សស់ រញ្ហជ រ់ថា ជលារយល់ក្ពមទទួល
លទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ តឃ ុំសង្កា ត់ ជក្កាយពើជផាវង្ផ្ទា ត់ជឃើញថា ក្តឹមក្តូវក្សរតាមលទធផល
ជ ោះជនោ តរឋម។ រ៉ោ ដនតជលារអុំពាវន្ទវឱ្យមានការពក្ង្ឹង្ជលើការយល់ដ្ឹង្និង្ក្រកាន់ខ្លជ រ់កាតពវរចិចររស់ខ្លួន
ចុំជពាោះមគនតើអាជាៀ  រតាមមូលោឋ ន ជក្កាយពើមានររ ើ អាជាៀ  រជៅសរមមរនគ ររេនជោ យជៅសួរ
ន្ទុំ។ ជលារដងលង្ថា៖ «ខ្ៀ ុំក្គ្មន់ដតចង់្ឱ្យរោឋ ភិ លជ វើការពក្ង្ឹង្ដ្ល់អាជាៀ  រមូលោឋ ន ជាពិជសសឱ្យអាជាៀ  រ
មូលោឋ នយល់ដ្ឹង្ពើតួន្ទទើររស់ខ្លួនឱ្យ នចាស់ ម ននឹង្ជ វើសរមមភាពអវើមួយពារ់ព័នធនឹង្សរមមរន
នជោ យ និង្ជររខរនគ ររេនជោ យ ជក្ពាោះរនលង្មរអាជាៀ  រហារ់ដូ្ចជា ជក្រើតួន្ទទើក្ចរូរ
ក្ចរល់។ ខ្លួនជាអាជាៀ  រជៅជររខរនគ ររេនជោ យមរសួរន្ទុំ អា ោងឹ្វាអាចជ វើឱ្យជររខរន
គ ររេនជោ យដតង្ដតគិតថា ជាការគុំរាមរុំដ ង្។ ជ ើយមួយជទៀតជា សារមួយជ វើឱ្យជររខរន
គ ររេនជោ យមានការខ្លល ចរអា»។ 

កាលពើជពលរនលង្ជៅ អគគជលខ្ល ិការរង្ថ្នគ ៈរមាម  កិារជាតជិរៀរចុំការជ ោះជនោ ត ជលារ 
ជសាម សូរ ើោ  នក្ចានជចាលការជចាទក្រកាន់ន្ទន្ទ ដដ្លថា គ.រ.រ មានភាពលជមអវង្ជៅររគ ររេ
កាន់អុំណាច។ មគនតើជាន់ខ្ពស់ររស់គ.រ.រ រូរជនោះរនតថា គ.រ.រគ្មម នសិទធអិុំណាចជសោើឱ្យមានការដរសក្មួល
រចន្ទសមព័នធដ្ឹរន្ទុំខ្លួនជន្ទោះជទ ជក្ពាោះសាថ រ័នជនោះអន វតតជៅតាមរដ្ឋ មមន ញ្ា និង្របញ្ាតតចិារ់ជផេង្ជទៀតពារ់
ព័នធនឹង្ការជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត ជ ើយរ៏ នរុំជពញការង្ករជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត ជោយមិនលជមអវង្ជៅ

គ ររេនជោ យណាមយួ ឬរ ុំជលាភជលើក្ររខ្ ឌ ចារ់ជន្ទោះដដ្រ។
59 

ជលារយ៉ោង្ សាុំង្រ មារ ស សាថ រនិរ គ ររេក្រជា ិរជតយយមូលោឋ ន ជលើរជ ើង្ថា ជរើជទាោះ
ជាទទួលយរលទធផលជនោ តផលូវការដររណារាើ រ៏រុំ រររស់គ ររេក្រជា ិជតយយមូលោឋ នជៅដ្ដដ្ល 
ជពាលគឺការជ ោះជនោ តជលើរជនោះ មានសាថ នភាពអាក្ររ់ជាង្ជពលរនលង្មរ។ រ៉ោ ដនតោ៉ោ ង្មិញជលារគូស
រញ្ហជ រ់ថា ជគឈរ់គិតជលើរញ្ហា ជនោះជ ើយ ជគជផាើមគិតពើអន្ទគតជៅម ខ្ជទៀតគឺជ វើការជោយរដររគ្មោ រវាង្
គ ររេនជោ យជាមួយគ.រ.រ និង្រណាា គ ររេនជោ យជាមួយគ ររេដ្ឹរន្ទុំរោឋ ភិ ល
ជដ្ើមបើឱ្យការជ ោះជនោ តនោ ុំ២០២៣ មានលរខ ៈលអក្រជសើរ។ 
                                       
59 VOA, “គ ររេនជោ យខ្លោះ រនតទាមទាររុំដ ទក្មង់្សាថ រ័នជរៀរចុំការជ ោះជនោ ត”, “ ឹម ស ភ័គរតរញ្ហា ”, 
“27 មិងុនា 2022”, “https://khmer.voanews.com/a/some-political-parties-call-for-election-body-
reforms/6634742.html” (accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
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ជលារ សម គន្ទធ មើ ក្រធានអង្គការនិច វរិដដ្លជ វើការង្ករទារ់ទង្ដ្ុំជ ើ រការជ ោះជនោ ត ជលើរ 
ជ ើង្ថា រន្ទា រ់ពើលទធផលផលូវការរង្កា ញមររណាា គ ររេដដ្លទទួល នអាសនៈ គួរដតអង្គ យជ វើការជា
មួយគ្មោ ជោយសនតិវ ិើជដ្ើមបើក្រជោរន៍ជៅមូលោឋ ន។ ចុំជពាោះររ ើ ជោយដ រជគចង់្ជឃើញជមឃ ុំជៅ
សង្កា ត់- មរពើគ ររេកាន់អុំណាចដដ្លទទួល នអាសនៈន្ទុំម ខ្ ពក្ង្ឹង្គ  ភាពការង្ករជៅថាោ រ់
មូលោឋ នឱ្យកាន់ដតក្រជសើរជ ើង្ ជ ើយផាល់ជសវាសាធារៈរូនក្រជារនជោយជសមើភាព និង្គ្មម នការ
ជរ ើសជអើង្និន្ទោ ការនជោ យ។ ជរើព ុំដូ្ជចាោ ោះជទក្រជាក្រិយភាពររស់គ ររេវយ័ចុំណាស់មួយជនោះ នឹង្ងម
ងយក្រជាក្រយិភាពដដ្លដសាង្ជ ើង្តាមរយៈការជ ោះជនោ ត ថាោ រ់ជាតជិក្រើសតាុំង្តុំណាង្រាគសតនោ ុំ

២០២៣។60 
៦.៣. ស្ថា នភាេគណបកសព្បឆ្ងំ លព្កាយការរោំយ គណបកស 
សលហ្វង្កគ ោះជាតិ លដ្ឋយអំណាចតុោការកំេូល កាលេ៊ីនថៃទ្យ៊ី១៦ ខែវិចឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ជោង្តាលទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ ត រង្កា ញថាគ ររេចុំនួន៤ រោ ង្ចុំជណាម៦ ដដ្លដររ 
ជចញពើអតើតគ ររេសជគង្កា ោះជាតិ ជ ើយដដ្ល នចូលរមួជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ 
អា តតទិើ៥ជនោះ  នទទួលសជមលង្គ្មុំក្ទសរ រដត៥ម នឺសជមលង្រ៉ោ ជណាណ ោះ។ សជមលង្ជនោ តសរ រជនោះ មិន ន 
រារ់រញ្ជូ លទាុំង្គ ររេជភលើង្ជទៀន ដដ្លអោរគ្មុំក្ទទាុំង្អស់រ៏ស ទធដតមរពើអតើត គ ររេសជគង្កគ ោះជាត ិ
ផង្ដដ្រ។  

ជោយមិនរារ់រញ្ចូ លគ ររេជភលើង្ជទៀន រោ ង្ចុំជណាមគ ររេចុំនួន៦ ដដ្ល នរជង្ាើតររេ 
ងមើជក្កាយគ ររេសជគង្កគ ោះជាតិក្តូវ នរ ុំលាយ គឺមានគ ររេ៤  នចូលរមួជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុម 
ក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ ខ្ ៈគ ររេ២ជផេង្ជទៀតមនិ នចូលរមួ។ 

រោ ង្ចុំជណាមគ ររេទាុំង្៤ ដដ្លមាន្មរ័រពើអតើតគ ររេសជគង្កគ ោះជាត ិរមួមាន៖ 
ទើ១. គ ររេដខ្មរ ក្សលាញ់ជាតិ ររស់ជលារ រើវ រតាត   នទទួលសជមលង្គ្មុំក្ទជក្ចើនជាង្ជគ 

គឺសរ រចុំនួន ៣៣,២៥៩ សជមលង្ ជសមើ ០.៤៦ភាគរយ នងិ្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ៥ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ១ 
ចុំនួន២ និង្រុំទរ់ទើ២ ចុំននួ២ ឈរលុំោរ់ជលខ្៥រោ ង្ចុំជណាម១៧ គ ររេដដ្ល នចូលរមួជ ោះ 
ជនោ ត។  

ទើ២. គ ររេដរទក្មង់្រមព ជា ររស់ជលារ រ៉ោ ល  ុំម និង្ជលារ អូ្ ច័នារត័ោ ទទលួ នសជមលង្ 
៧,៥៥៦សជមលង្ ជសមើនឹង្ ០.១ភាគរយ ឈរជៅលុំោរ់ជលខ្៨ រោ ង្ចុំជណាម១៧គ ររេ ទទលួ ន
អាសនៈចុំនួន ០ អាសនៈ។ 

ទើ៣. គ ររេឆនាៈដខ្មរ ដដ្លដ្ឹរន្ទុំជោយក្រមុជលារ គង់្ គ្មុំ ទទួល នការ គ្មុំក្ទជាង្ 
៥,០២៤សជមលង្ ជសមើនឹង្ ០.០៧ភាគរយ ឈរលុំោរ់ទើ១០ ទទួល នអាសនៈចុំនួន ០ អាសនៈ។ 
                                       
60 RFI, “ផលូវការ៖ន្ទុំម នរោ ង្ការដ្ឹរន្ទុំមូលោឋ នជាមួយនឹង្សុំ ូមពរពក្ង្ឹង្គ  ភាពការផាល់ជសវា”, “26/06/2022”, 
“https://rfi.my/8X5l” (accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
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ទើ៤. គ ររេរមព ជានិយម ដដ្លដ្ឹរន្ទុំជោយជលារ ដយ៉ោម រ ញ្ាឫទធិ ឈរលុំោរ់ទើ១១ 
រោ ង្ចុំជណាម ១៧គ ររេ ជោយមានសជមលង្គ្មុំក្ទជាង្ ៤,៨៥៦សជមលង្ ជសមើនឹង្ ០.០៧ភាគរយ។ 

ទទួល នអាសនៈចុំនួន ១ អាសនៈ, រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ១។61 
រ ើឯគ ររេ២ជផេង្ជទៀត ដដ្លមិន នចូលរមួជ ោះជនោ តជនោះ មានគ ររេដខ្មរអភិររេនិយម 

រជង្ាើតជ ើង្ជោយ ជលារ ជរៀល ជខ្មរនិា អតើតតុំណាង្រាគសតអតើតគ ររេសជគង្កគ ោះជាតិ និង្គ ររេជរោះ 
ដូ្ង្ជាត ិររស់ជលារ ជសៀម ភល រ ជោយសារក្រសងួ្មហាថ្ផាមិនទទួលសាគ ល់។ 

ជោយដ រគ ររេជភលើង្ជទៀន ដដ្លមានក្រវតតរិជង្ាើតជ ើង្ជោយជលារ សម រង្េ ើ ជពលជនោះរុំព ង្ 
សថិតជៅជក្ៅក្រជទសជោយសារជារ់រ តឹ ង្ និង្ការផតន្ទា ជទាសជាជក្ចើនររ ើ ជន្ទោះ ជ ើយជពលជនោះ ន 
ក្រកាសថា មិនជារ់ពារ់ព័នធនឹង្ ជលារ សម រង្េ ើ ជទៀតជន្ទោះ ទទួល នការគ្មុំក្ទ លុំោរ់ទើ២ រន្ទា រ់ពើ 
គ ររេក្រជារនរមព ជា។ គ ររេជភលើង្ជទៀន ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ១,៦១០,៥៥៦ សជមលង្ 
ជសមើនឹង្ ២២.២៥% និង្ទទលួ នអាសនៈចុំនួន ២,១៩៨ អាសនៈ ជោយរោ ង្ជន្ទោះជារ់ជាជមឃ ុំចុំនួន ៤
ឃ ុំ, រុំទរ់ទើ១ ចុំនួន២៥ និង្រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ១,៣៦០។ 

សូមរ ុំលរឹថាជក្កាយពើទទលួ នសិទធិជ វើនជោ យវញិ មគនតើជាន់ខ្ពស់ជាជក្ចើនក្រមុររស់អតើត 
គ ររេសជគង្កគ ោះជាត ិ  នជចញមរជរើរគ ររេជរៀង្ៗខ្លួនចុំននួ៦ ដដ្លការជរើរគ ររេ ទាុំង្ជនោះ 
 នរង្ការជចាទក្រកាន់ថា ជាជចតន្ទនជោ យចង់្រុំដររសជមលង្អតើតគ ររេសជគង្កគ ោះជាត។ិ រ៏រ៉ោ ដនត 
ក្រុមមគនតើ ដដ្ល នរជង្ាើតគ ររេទាុំង្ជន្ទោះរដ្ិជស  នងិ្គូសរញ្ហជ រ់ថាការជរើរគ ររេ ររស់ពរួជគ 

គឺជាសិទធិជ វើនជោ យររស់ពលរដ្ឋ មិនពារ់ព័នធនងឹ្ការទញិដូ្រជដ្ើមបើរុំដររសជមលង្ ររេក្រនុំង្ជ ើយ។
62 

ជាសរ រមរ ជយើង្សជង្ាតជឃើញថា ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្ររឹាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ នោ ុំ
២០២២ ជនោះ មានក្រជាពលរដ្ឋជចញជៅជ ោះជនោ ត សរ រចុំនួន ៧,៣៩៤,៤២៧ ន្ទរ់ ជសមើនឹង្ ៨០,៣២% 
សនលឹរជនោ ត នការសរ រចុំននួ ៧.២៣៧.០៣៧សនលរឹ និង្សនលឹរជនោ តមនិ នការ សរ រចុំនួន 

១៥៧.៣៩០ សនលឹរ
63 ដដ្លរោ ង្ជន្ទោះ គ ររេក្រជារនរមព ជា ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន 

៥,៣៧៨,៧៧៣សជមលង្ ជសមើនឹង្ ៧៤.៣២%  និង្ទទលួ នអាសនៈចុំនួន ៩,៣៧៦អាសនៈ ជោយ

                                       
61 RFI, “២រោ ង្៤ថ្នររេដដ្លជចញពើសជគង្កគ ោះជាតិ ទទួល នដត៦អាសនៈពើការជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់អា តតិទើ៥”, 
“25/06/2022”, “https://rfi.my/8WwU” (accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
62 RFI, “គ ររេ៤ ររស់មគនតើជាន់ខ្ពស់អតើតគ ររេសជគង្កគ ោះជាតិ នសជមលង្ជនោ តសរ រដត 
៥ម ឺនសជមលង្រ៉ោ ជណាណ ោះ”, “08/06/2022”, “https://rfi.my/8U27” (accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
63 The National Election Committee, “លទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ 
អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២ (តារាង្សុំជ ង្ជនោ ត និង្ភាគរយតាមគ ររេ)”, 
“https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5872” (accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
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រោ ង្ជន្ទោះជារ់ជាជមឃ ុំចុំនួន ១៦៤៨ឃ ុំ, រុំទរ់ទើ១ ចុំនួន១៦១៨ និង្រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន ២៦១ ។ គ ររេ
ជភលើង្ជទៀន ទទលួ នសជមលង្សរ រចុំនួន ១,៦១០,៥៥៦សជមលង្ ជសមើនងឹ្ ២២.២៥%  និង្ទទលួ ន
អាសនៈចុំនួន ២,១៩៨ អាសនៈ ជោយរោ ង្ជន្ទោះជារ់ជាជមឃ ុំចុំនួន ៤ឃ ុំ, រុំទរ់ទើ១ ចុំននួ២៥ នងិ្រុំទរ់ទើ
២ ចុំននួ ១៣៦០។ 

ជរើជ ៀរនឹង្ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៤ នោ ុំ២០១៧
64 រនលង្ជៅ 

មានក្រជាពលរដ្ឋជចញជៅជ ោះជនោ ត សរ រចុំនួន ៧,១០៧,៣៩៥ ន្ទរ់ ជសមើនងឹ្ ៩០,៣៧% សនលរឹជនោ ត 
 នការសរ រចុំនួន ៦,៩៧៣,៩១១សនលរឹ នងិ្សនលឹរជនោ តមិន នការ សរ រចុំននួ ១៣៣.៤៨៤ សនលរឹ 
ដដ្លរោ ង្ជន្ទោះ គ ររេក្រជារនរមព ជា ទទួល នសជមលង្សរ រចុំនួន ៣,៥៤០,០៥៦សជមលង្ 
ជសមើនឹង្៥០.៧៦%  នងិ្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ៦,៥០៣អាសនៈ ជោយរោ ង្ជន្ទោះជារ់ជាជមឃ ុំ 
ចុំនួន១,១៥៦ រុំទរ់ទើ១ ចុំននួ១,១៣៩ និង្រុំទរ់ទើ២ ចុំនួន៥១០។ ខ្ ៈដដ្លគ ររេសជគង្កគ ោះជាត ិ
ទទួល ន ៣,០៥៦,៨៤២សជមលង្ ជសមើនឹង្ ៤៣.៨៣%65 និង្ទទួល នអាសនៈចុំនួន ៥,០០៧អាសនៈ 
ជោយរោ ង្ជន្ទោះជារ់ជាជមឃ ុំចុំនួន៤៨៩ រុំទរ់ទើ១ ចុំននួ៥០៣ និង្រុំទរ់ទើ២ចុំនួន១,០៨៧។ 

ជនោះជាភាពជជាគរ័យរ៏ ុំជ ង្ររស់គ ររេក្រជារនរមព ជា រោ ង្ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុម 
ក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ នោ ុំ២០២២ ជនោះ ជក្កាយជពលគ ររេសជគង្កគ ោះជាតិ ក្តូវ នរ ុំលាយ 
អុំណាចត លាការរុំពូល កាលពើថ្ងៃទើ១៦ ដខ្វចិេិកា នោ ុំ២០១៧ រនលង្ជៅ នងិ្ នទទួល នសិទធិជ វើ 
នជោ យជ ើង្វញិ ជ ើយមគនតើជាន់ខ្ពស់ជាជក្ចើនក្រុមររស់អតើត គ ររេសជគង្កគ ោះជាតិ នជចញមរ 
ជរើរគ ររេជរៀង្ៗខ្លួនចុំនួន៦។  

សូមរ ុំលរឹថា គ ររេជភលើង្ជទៀន  នចារ់ជផតើមដ្ុំជ ើ រការជ ើង្វញិ ជៅថ្ងៃទើ២៧ ដខ្វចិេកិា 
នោ ុំ២០២១ រន្ទា រ់ពើ នផ្ទអ រដ្ុំជ ើ រការជាង្៤នោ ុំរនលង្មរ។ ជរើគិតពើងិរជវលា ដដ្ល នចារ់ជផតើមជ វើ 
សរមមភាព មានរយៈជពលដតជាង្៣ដខ្រ៉ោ ជណាណ ោះ គ ររេ នជរៀរចុំរចន្ទសមព័នធគ ររេឃ ុំ-សង្កា ត់ 

 នចុំននួ១៦៣២ឃ ុំ-សង្កា ត់66 រោ ង្ង្ចុំជណាមឃ ុំ-សង្កា ត់សរ រចុំនួន១៦៥២ ជៅទូទាុំង្ក្រជទស 

                                       
64 The National Election Committee, “លទធផលផលូវការថ្នការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ 
អា តតិទើ៥ នោ ុំ២០២២ (តារាង្សុំជ ង្ជនោ ត និង្ភាគរយតាមគ ររេ)”, 
“https://www.nec.gov.kh/khmer/content/4456” (accessed date 28-June-2022 at 12 AM) 
65 The Natioanl Election Committee(NEC), “តារាង្គ ររេនជោ យទទួល នអាសនៈ ថ្ន
លទធផលផលូវការ សក្មារ់ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អា តតិទើ៤ នោ ុំ២០១៧”, 
“https://www.nec.gov.kh/khmer/content/4457” (accessed date 28-August-2021 at 10 AM) 
66 ងមើៗ, “ជក្រើជពលដតជាង្៣ដខ្ ររេជភលើង្ជទៀន អាចោរ់ជររខរនតាមឃ ុំ-សង្កា ត់ នរិត១០០ភាគរយ”, “07, Mar 
2022”, “https://thmeythmey.com/?page=detail&id=113224”, (accessed date 28-August-2021 at 
10 AM) 
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ជ ើយទទលួ នអាសនៈចុំននួ ២,១៩៨អាសនៈ រោ ង្ចុំជណាមអាសនៈសរ រចុំននួ ១១៦២២អាសនៈ 
ជៅទទូទាុំង្ក្រជទស។ ជៅថ្ងៃអាទិតយទើ២៣ ដខ្ររាោ នោ ុំ២០២៣ ដដ្លជាថ្ងៃជ ោះជនោ ត ជក្រើសតាុំង្ 
តុំណាង្រាគសត សក្មារ់នើតកិាលទើ៧ ថ្នរដ្ឋសភា ន្ទជពលខ្លង្ម ខ្ ជតើគ ររេក្រជារនរមព ជា 
ជៅដតអាចររា ននូវភាពជជាគរ័យជនោះ ឬ រនតជជាគរ័យរដនថមជទៀត ឬ ោ៉ោ ង្ណា? 
លសចកត៊ីសននិដ្ឋា ន  
 ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតទិើ៥ នោ ុំ២០២២ ដដ្ល នក្រកាស 
លទធផលជាផលូវការ ន្ទថ្ងៃអាទតិយទើ២៦ ដខ្មិង ន្ទ នោ ុំ២០២២ ជោយ គ.រ.រ នងិ្មានគ ររេចុំនួន៩ 
រោ ង្ចុំជណាមគ ររេ១៧ដដ្ល នោរ់ជររខភាព ក្ររតួក្រដរង្ នងិ្រោ ង្ចុំជណាមគ ររេនជោ យ 
ទាុំង្៤៥ ដដ្ល នច ោះរញ្ជ ើជៅក្រសួង្មហាថ្ផា ទទលួ នអាសនៈ។ ជនោះគឺជាលទធផលជ ោះជនោ ត 
មួយដដ្លក្គរ់ភាគើ គ ររេស ទធដតក្ពមទទលួយរ ទាុំង្ជលើនើតិវ ិើថ្នកាជរៀរចុំ និង្ចាស់ ជោយជ ត ថា 
ចារ់តាុំង្ពើតុំណារ់កាលជោសន្ទររសជមលង្ជនោ ត រ ូតដ្ល់ជ ោះជនោ ត នងិ្ក្រកាសលទធផលជនោ ត គសឺ ទធ 
ដតក្រររជៅជោយរលូន តាមកាលរុំ ត់ និង្ក្រររជោយអ ងឹ្ា រាល់រ តឹ ង្តវា៉ោស ទធដតក្តូវ ន 
ជោោះក្សាយ ជរើជទាោះរើជាមាន ក្រុមអោរសជង្ាត ការ ៍អនតរជាតិមួយចុំនួន ដដ្ល នោរ់អោរសជង្ាតការ ៍ 
ន្ទអុំ  ង្ជពល ជ ោះជនោ តឃ ុំ-សង្កា ត់ អា តតិទើ៥  នវាយតថ្មល នងិ្ចាត់ទ រថា ការជ ោះជនោ ត 
ជក្រើសជរ ើសក្រុមក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ ថ្ងៃទើ០៥ ដខ្មិង ន្ទ  នក្រពឹតតជៅជោយជសរ ើ យ តត ិម៌ និង្ក្រមុអោរោល ុំ 
ជមើលអនតរជាតិខ្លោះ  នជលើរជ ើង្ថា ការជ ោះជនោ តជពលជនោះ មិនមានក្រជា ិរជតយយ ដ្បតិមានការគ្មរ 
សង្ាត់ជលើ សិទធិជសរ ើភាពពលរដ្ឋ និង្ស ភាពអឺរ ៉ោ រ មនិ នោរ់អោរសជង្ាតការ ៍សក្មារ់ការជ ោះជនោ ត 
ជនោះ ដ្បតិយរជលសថាមនិមានវតតមានថ្នគ ររេក្រនុំង្។  
 គ ររេក្រជារនដដ្លជាគ ររេ ុំដតមយួគត់ ទទលួ នអាសនៈជក្ចើនជលើសល រ និង្កាន់ 
តុំដ ង្ជាជមឃ ុំជសាើរដតទាុំង្ក្សុង្ ចុំដ រគ ររេជភលើង្ជទៀន ដដ្លជាគ ររេ ុំទើ២ ទទលួ 
 នអាសនៈចុំននួ ២,១៩៨អាសនៈ រោ ង្ជនោះកាន់តុំដ ង្ជាជមឃ ុំចុំនួន៤ ស ទធដតោរ់ជចញនូវ 
ជគ្មលនជោ យររស់ខ្លួនជរៀង្ៗខ្លួន ជដ្ើមបើជលើរសាួយទាុំង្រើវភាព និង្សាវាសាធារ ៈ រោ ង្ឃ ុំសង្កា ត់ 
ររស់ពួរជគ។ ចុំដ រគ ររេមួយចុំនួនជទៀតដដ្លទទលួ នអាសនៈតិចតចួ  នពាោមជគៀង្គរគ្មោ  
ជដ្ើមបើជ វើការរុំដ ទក្មង់្ គ.រ.រ រដនថមជទៀត ជោយពួរជគជៅមិនទាន់ជពញចតិតទាុំង្ក្សុង្នឹង្គ  
រមាម  ិការមយួជនោះ។   
 ការជ ោះជនោ តជក្រើសជរ ើសក្រមុក្រឹរាឃ ុំសង្កា ត់ គឺជាជក្រើសជរ ើសតុំណាង្ររស់ក្រជាពលរដ្ឋ រោ ង្ឃ ុំ-
សង្កា ត់ររស់ខ្លួន ជដ្ើមបើរជក្មើផលក្រជោរន៍ទូជៅរោ ង្ឃ ុំសង្កា ត់។ ពលរដ្ឋជាមាច ស់ជនោ ត ការសជក្មច 
ជក្រើសជរ ើសតុំណាង្ររស់ខ្លួន គឺជាការរុំ ត់ជជាគវាសន្ទឱ្យភូមិឃ ុំររស់ខ្លួន។ ការអន វតតឱ្យ នខ្លជ រ់ខ្ជួន 
តាមជគ្មលនជោ យដដ្ល នោរ់ជចញ ឬ តាមអវើដដ្ល នសនា និង្ក្រររជោយក្រសិទធភាព វាគឺរតាត  
រុំរ ញ ជដ្ើមបើ្ នជៅររភាពជជាគរ័យ ជៅថ្ងៃអាទិតយទើ២៣ ដខ្ររាោ នោ ុំ២០២៣ ដដ្លជាថ្ងៃជ ោះជនោ ត 
ជក្រើសតាុំង្តុំណាង្រាគសត សក្មារ់នើតិកាលទើ៧ ថ្នរដ្ឋសភាន្ទជពលខ្លង្ម ខ្។ 
 ដូ្ជចោោះ ភាពចាុំ ច់រន្ទា រ់ពើលទធផលថ្នការជ ោះជនោ ត ជក្រើសជរ ើង្ក្រមុក្រឹរាឃ ុំ-សង្កា ត់ ក្តូវ ន 
ក្រកាសជាផលូវការមរ រណាា គ ររេដដ្លទទលួ នអាសនៈ គួរដតអង្គ យជ វើការជាមយួគ្មោ ជោយសនតិវ ិើ 
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ជដ្ើមបើផលក្រជោរន៍រមួររស់ក្រជាពលរដ្ឋ ដដ្លជាមាច ស់ជនោ តជៅមូលោឋ នររស់ពួរគ្មត់។ សក្មារ់ជមឃ ុំ-
ជៅសង្កា ត់ដដ្លជទើរទទលួ នអាសនៈ ជាពិជសសគ ររេក្រជាជាន ដដ្លទទួល នតុំដ ង្ជាជមឃ ុំ-
ជៅសង្កា ត់ជសាើរដតទាុំង្ក្សុង្ គួរដតពាោម ពក្ង្ឹង្គ  ភាពការង្ករជៅថាោ រ់មូលោឋ នឱ្យកាន់ដតក្រជសើរ 
ជ ើង្ដងមជទៀត នងិ្ផាល់ជសវាសាធារៈ រូនក្រជារនឱ្យ នជសមើៗភាព និង្គ្មម នការជរ ើសជអើង្ននិ្ទោ ការ 
នជោ យ។  

-ចរ់- 




