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១. ចំនួនេមឃុ ំេចសង%&ត ់  
គណបក%&សេ)ង+%ះជតិ 

 
 

ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់អណតិ្ទី៣ 
(សមរង%&'ី.សិទិ្មនុស()) ឆ"#ំ២០១២ 

៤០ 
 

ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់អណតិ្ទី៤ 
សេ#ង%&ះជតិ ឆ"#ំ២០១៧ 

៤៨៩ 
(េកើនេឡើង ១២,២២ដង) 

 
គណបក%&្បជជនកម្-ជ 

 
១ ៥៩១ ១ ១៥៦ 

(- 27,34 %) 
២. ចំនួនសមជិក្កុម្បឹក/0ឃុំសង3/ត ់  

គណបក%&សេ)ង+%ះជតិ 
 

ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់អណតិ្ទី៣ 
(សមរង%&'ី.សិទិ្មនុស()) ឆ"#ំ២០១២ 

២ ៩៥៥ 

ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់អណតិ្ទី៤ 
សេ#ង%&ះជតិ ឆ"#ំ២០១៧ 

៥ ០០៥ 
(+ 69,37 %) 

 
គណបក%&្បជជនកម្-ជ 

 
ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់ ឆ"#ំ២០១២ 

៨ ២៩២ 
 

ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(តឆ'(២ំ០១៧ 
៦ ៥០2 

(- 21,58 %) 
 

៣. ចំនួនសន្ឹកេឆ+,ត ទទួលបន  
គណបក%&សេ)ង+%ះជតិ ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់ ឆ"#ំ២០១២ 

(សមរង%&'ី.សិទិ្មនុស()) 
១.៨០៤.០០០ 

ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់ ឆ"#២ំ០១៧ 
៣.១០០.០០០ 
(+ 72 %) 

គណបក%&្បជជនកម្-ជ ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់ ឆ"#ំ២០១២ 
៣.៦៣១.០០០ 

ករេបះេឆ'(តឃំុសង/(ត់ ឆ"#២ំ០១៧ 
៣.៣០០.០០០ 

(- 8 %) 
៤. ចំនួនសមជិក្ពឹទ្សភ  

គណបក%&សេ)ង+%ះជតិ ករេបះេឆ'(តេ្ជើសេរ.ស 
្ពឹទ្សភ ឆ"#ំ២០១២ 

(សមរង%&'ី.សិទិ្មនុស()) 
១១ 

ករេបះេឆ'(តេ្ជើសេរ.ស 
្ពឹទ្សភ ឆ"#ំ២០១៨ 

 
២៥  (េឡើងអសនៈ + 14) 

គណបក%&្បជជនកម្-ជ ៤៦ ៣២ (បត់អសនៈ - 14) 
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្បភព គ.ជ.ប	
ចំនួន្បជពលរដ្អយុ១៨ឆ"#ំេឡើង            =   ៩,៦៦៤,២១៦ នក់ 
ចំនួនអ្កចុះេឈ,-ះេបះេឆ0-ត(០១ក"#$-៣០វ"ចិ្ក២០១៦)  =  ៧,៨៦៥,០៣៩ » ៨១,៣៨ % 
ចំនួនអ្កបនេបះេឆ,-តេ្ជើសេរ4ស្កុម្បឹក-9ឃំុសង<-ត់ៃថ្ទី៤មិថុន២០១៧  
                                                                        =  ៦,៧៤៣,៣២៩ » ៨៥,៧៤ % 
្បភព គ.ជ.ប និង អង្ករេផ()ងៗ 
CPP គណបក%&្បជជន    បនទទួល       = ៤៨ % = ៣,៣៧៩,៤៨៧ សេម្ង » ១,១៦០ េមឃំុ សង()ត់  
CNRP	គណបក%&សេ)ង+%ះជតិ បនទទួល   = ៤៥ % = ៣,១៦៨,២៦៩ សេម្ង  »  ៤៨៦ េមឃំុ សង()ត់  
          គណបក%&ដៃទេទៀត                    = ៧ %   = ៤៩២,៨៤២ » ១ េមឃំុសង()ត់ 
ករវ$ភគ ៖ 
១.េមឃំុេចសង)*ត់.សេម្ងទទួលបន៖	CPP បនសេម្ងេលើស CNRP ែត ២១១,១៩១ ។  
ែត CNRP ទទួលបនតំបន់មន្បជជនេ្ចើន ដូចជ ៖ 
រជធនីភំ្េពញមន១០៥សង#$ត់៖  CNRP ទទួលបន ៥៤,  CPP ទទួលបន ៥១ 
េខត្កំពង់ចមមន ១០៩ ឃំុសង&'ត់៖ CNRP ទទួលបន ៧៦,  CPP ទទួលបន ៣៣ 
េខត្េសៀមរប មន១០០ឃំុសង&'ត់៖  CNRP ទទួលបន ៥៦,  CPP ទទួលបន ៤៤ 
្កុងេសៀមរប មន ១២សង#$ត់៖  CNRP ទទួលបន ១១,  CPP ទទួលបន ១ 
្កុងបត់ដំបង មន ១០សង#$ត់៖  CNRP ទទួលបន ៨,  CPP	 ទទួលបន ២ 
្កុងេប'(យែប៉ត មន ៣ សង#$ត់៖  	CNRP ទទួលបន ២ , CPP ទទួលបន១  
្កុងសិរ(េសភ័ណមន៧សង#$ត់៖CNRPទទួលបន១៧ ០៧៧សេម្ង, CPPទទួលបន ១៦ ៤០១ សេម្ង 
សង#$ត់អូរស+$ច់ ្កុងសំេរង៖ CNRPទទួលបន ២ ៦៩៨សេម្ង , CPP ទទួលបន ១ ៧៥០សេម្ង 
្កុងបនលុង មន ៣ សង#$ត់៖	CNRPទទួលបន ៤ ៥៦៣សេម្ង , CPP ទទួលបន ៥ ២១៦សេម្ង 
សង#$ត់បវ"ត េខត្ស()យេរៀង ៖ CNRPទទួលបន ៤ ២៥០សេម្ង , CPP ទទួលបន ៤ ០៩៣សេម្ង 
េខត្កំពង់ធំ ៖ CNRP ទទួលបនសេម្ង ១៣៣ ២០៧ , CPP ទទួលបនសេម្ង ១៣០ ០៧៦  
ែត CPP	 បនេធ្ើេមឃំុសង-.ត់ ៤១ , 	CNRP បនេធ្ើេមឃំុសង-.ត់ ៤០ គឺខុសគ'(ែត ១ (បេណ$%ះអសន្) 
២.បរ#យកសៃនករេបះេឆ-.ត៖ តមតួេលខCPP	 ឈ្ះបនឃំុសង+,ត់េ្ចើនជងCNRPពិតែមន ដូចជឈ្ះតមេខត្ដច់ 
្សយលែដលមនតំណងរ&ស្១នក់។ គិតតមចំនួនេមឃំុសង34ត់ CPP ទទួលបនជិត ២ភគ៣ ែតឃំុសង&'ត់ទំង 
េនះមន្បជរ'ស្តិចជងCNRPទទួលបនេទវ)ញេទ។ េនតំបន់េខត្ដច់្សយលជតំបន់ែដលបក#$សេ'ង)#ះជតិ 
ទទួលរងករគំរមកំែហងបំភិតបំភ័យ្បជរ%ស្ភ័យខ,-ចណស់។ តំងពីឆ'(ំ២០១៤,២០១៥,២០១៦មកគណបក%&សេ)ង+%ះ 
ជតិបនទទួលរងករគំរមកំែហង េធ្ើទុក្បុកេម្ញពីរដ89ភិបល មនករចប់ដក់គុកសកម្ជន CNRP សូម$%ីែតេលក សម រង$./ី 
្បធនគណបក()សេ#ង%&ះជតិ ក៏មិនអចមនវត្មនេធ្ើករេឃសនេបះេឆ23តបនែដរ។  
ករេបះេឆ#$តេដយេសរ*និងយុតិ្ធម៌ ្ត#វគិតេទដល់បរ.យកសពីរ ៖ មុនេពលេបះេឆ*+ត និង ករ្ប្ពឹតិ្េទេនេពល េបះេឆ%&ត។ 
បរ#យកសទី១ ដូចបនេរៀបរប់ខងេលើជបរ1យកសអ្កក់ណស់ ចំែណកឯករ្ប្ពឹតិ្េទេនេពល 
េបះេឆ%&តអចទទួលយកបន។ េទះបីជមិនល្ណស់ណេនះ ក៏ករេរៀបចំរបស់គណៈកម#$ធិករជតិេរៀបចំករេបះ 
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េឆ#$ត(គ.ជ.ប)ថី្គួរឲ*+ទុកចិត្បន អចេធ្ើករតេទមុខបន។ យុទ្វ"ធីបក'(សេ+ង-'ះជតិប្3រពីបតុកម្មកចូលសភេដើម'@ី បេង្ើត គ.ជ.ប 
ជយុទ្វ'ធី្តឹម្ត#វែដលមនករគំ្ទពីសហគមន៍អន្រជតិ។ 
 
ជ័យជំនះធ()ក់មកេលើ្បជរ%ស្ែខ្រ 
លទ្ផលបក'(សេ+ង-'ះជតិបនជិត៥០០េមឃំុសង()ត់បង-)ញថរ1ស្ែខ្រ្ចនេចលករ្គប់្គងបក-.្បជជន ែដលជបក$% 
កុម្%យនិស្បេង្ើតេដយយួន សឺង ងុ៉កមិញ ពីឆ+,ំ១៩៥១។ បក#$កុម្%យនិស្ល"#ខីងកន់ក"#ប់មូលដ*#នែតេពលេនះរ)ស្ែខ្រេរ/ 
ប្មះពីសំណញ់បីសចដ៏អ្កក់េនះបន។ េរ#បំរះពីបក*+្បជជន គឺ េរ#បំរះពីនេយបយេលបទឹកដីពីយួនហូជីមិញ។ 
គួរចងចំជនិច្ពីករតសូ៊របស់្បជរ+ស្ែខ្រែដលមនចរទុកក្9ង្បវតិ្ស)ស្កម្$ជបច្$ប)*ន្េនទសវត្រ)ឆ+,ំ១៩៨០ បន#$ប់ពី 
ករសម%&ប់ែខ្រជិត២លននក់េដយសរែខ្រ្កហម អ្កែដលរស់រនមនជីវ0តែដលរួចជីវ0តបនមកដល់ទល់ែដនែខ្រ.ៃថ 
អ្កទំងេនះមនែតេខខី្មួយចេង្ះ ែតេគមនស$%រតីសតិសម%,-្នៈខ្ស់ដឹងករវ$វត្ន៍នេយបយជីវ$ត្បេទសជតិ េគបន 
សេ្មចេធ្ើករតសូ៊្បកបេដយវ(រភពក្-ងករបេង្ើតជរណសិរ,-្បឆំងេទទ័ពយួននិងែខ្រ្កហម។ ករតសូ៊ក៏មនករ 
ទទួលេជគជ័យជលំដប់កំេដយរហូត ដល់មនករេ្បើករេបះេឆ<=តរេបៀប្បជធិបេតយ=Aេដើម=Cិ្គប់្គងអំណចរដ្។ 
លទ្ផលៃនករេបះេឆ-.តេ្ជើសេរ$ស្កុម្បឹក%&ឃំុសង,%ត់អណតិ្ទី៤េនះប%&'ក់បែន្មពីេជគជ័យរបស់្បជរ8ស្ែខ្រ។ 
លទ្ផលេនះ ជលទ្ផលល្េបើកផ្'វឲ*+ CNRP េរៀបចំករេបះេឆ+,តតំណងរ1ស្យកឈ្ះដច់ែតម្ងេនឆ"#ំ២០១៨។ 
 
ចំណប់អរម្ណព៍ីអន្រជត ិ
ស"#នទូតអេមរ,ក េសចកី្ែថ្ងករណ៍របស់ស"#នទូតសហរដ្អេមរ%ក្បចំកម្$ជេចញផ"#យេនៃថ្ទី៥មិថុន ឲ"#ដឹងថ ស"#នទូតសហរដ្
អេមរ%ក សែម្ងករសទរចំេពះពលរដ្ែខ្រែដលបនេចញេទចូលរួមេបះេឆ%&ត និង េកតសរេសើរចំេពះរដ#$ភិបលកម្$ជ 
គណៈកម&'ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆ%&ត ម"នី្េបះេឆ%&ត និងភគីពក់ព័ន្េផ#$ងេទៀត ែដលបនចូលរួមេរៀបចំ និងេធ្ើឲ"#ករេបះេឆ%&ត
េកើតមនេឡើង។ 

េនក្#ងករេបះេឆ%&តេ្ជើសេរ'ស្កុម្បឹក%&ឃំុ-សង#$ត់កលពីៃថ្ទី៤មិថុន េ្កពីមនអ្កសេង្តករណ៍ជតិ្បមណ៧មឺុន ៥ពន់នក់
ចូលរួមឃ"#េំមើល ក៏មនអ្កសេង្តករណ៍អន្រជតិជិត៤០០នក់មកពី៣៤ស"#ប័នចូលរួមផងែដរ ក្#ងេនះរួមមនមកពីស"#នទូត អង្ករ
េ្ករដ#$ភិបលអន្រជតិ វ"ទ$%ស'$ន្បជធិបេតយ)*ជតិ និងស"#ប័នដៃទេទៀត។ េដយែឡកស"#នទូតសហរដ្អេមរ%ក្បចំកម្$ជ បន
ប"្$នអ្កសេង្តករណ៍របស់ខ្#នចំនួន៤០នក់ េដើម%&ីឃ"#េំមើលករេបះេឆ%&តេនះ។ ស"#នទូតសហរដ្អេមរ%ក វយតៃម្ថ ជទូេទ ករ
េបះេឆ%&តេនតមករ#យល័យនីមួយៗ្ប្ពឹត្េទេដយសណ#$ប់ធ($ប់ និង សនិ្វ&ធី។ 

ស្មបឯ់កអគរ្ដទ្តូសហភពអឺរ$បុ្បចំកម្$ជ េលក ច"#ច េអដហ%& (George	Edgar) តមរយៈលិខិតេឆ្ើយតបេទនឹងសំណ$ររបស់
អសីុេសរ' េនៃថ្ទី៥មិថុន ប"#$ក់ថ តមអី្ែដលេលក និង្កុមករងរេលកបនេឃើញេនក្#ងៃថ្េបះេឆ%&ត និងពីអី្ែដលេលកបនឮ
ពីអ្កេផ#$ងេទៀត បង#$ញថដំេណើរករៃនករេបះេឆ%&ត និងរប់សនឹ្កេឆ()ត បន្ប្ពឹត្េទេដយរលូន។ 

ជបុ៉ន. ក្#ងេពលជមួយគ"# ទីភ$%ក់ងរសហ្បតិបតិ្ករអន្រជតិជបុ៉ន េហកត់ថៃចក	(JICA)	ែដលបនផ្ល់ករគំ្ទែផ្កបេច្កេទស
ដល់ គ.ជ.ប វយតៃម្ថ ដំេណើរករេបះេឆ%&ត្ប្ពឹត្េដយសនិ្ភព។ េទះជយ"#ងណ អង្ករេនះនឹងបន្ឃ"#េំមើលករ្បកស
លទ្ផលេដយ គ.ជ.ប បែន្មេទៀត៕ 
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ចំនួនេមឃំុេចសង#$ត់ៃនករេបះេឆ)*តេ្ជើសេរ0ស្កុម្បឹក*6ឃំុសង:*ត់ 
 អណតិ្ទី១, ទី២, ទី៣ 
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