គណៈកម
គណៈកមម ម ធធក
េដើ ម
រេបះេឆន ន តេ
តេ យេសរ
យេសរី ី ននិងង
យុតត្តិធធ
្តិ ម៌ម៌ េនកមព
េនកមពុជ
ិក
ីក
ើ មបបក
ិ ររេដ
ី រេបះេឆ
ិ យុ
ុជ
CCoom
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ទស នៈវិ ស័យ ៖ េដើមបឱ
ី យករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ យលកខណៈ្របជធិបេតយយ។

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

ភនំេពញ, ៃថងទី២៣ ែខកញញ ឆនំ២០១១

េសចក្ត្រី បកសព័ត៌មន
ស្តព
ី ី

លទធផលបឋមៃនករសេងកតករពន
ិ ត
ិ យបញជ េី ឈមះ នង
ិ ចុះេឈមះេបះេឆនត

ករសេងកត្របព័នធផ ព្វផ យ និងករេ្របើ្រ ស់ធនធនរដ្ឋបំេរឲយគណបក
នេយបយ
ើ

េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយបញជីេឈមះ និងចុះេឈមះេបះេឆនតេនះ ខុមែ្រហ្វលបន និងកំពុងេធ្វើសកមម

ភពសេងកតពីបរ ិយកសសន្តិសុខ និងសិទិន
ធ េយបយេ

យេធ្វើករសេងកត និងអប់រ ំអនកេបះេឆនតពីដំេណើរ

ករចុះេឈមះេបះេឆនត និងពិនិតយបញជីេបះេឆនត ករសេងកត្រ

វ្រជវករចុះេឈមះេបះេឆនត និងសវនកមម

បញជីេឈមះេបះេឆនតឆនំ ២០១១ ករសេងកតេលើ្របព័នផ
ធ ព្វផ យ និងករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេនទូទំង ជ
ធនី-េខត្ត េ

យសកមមភពទំងេនះចប់េផ្តើម

ំពីៃថងទី១ ែខកញញ ឆនំ២០១១។ ខុមែ្រហ្វលមនករេ

្ត យ ែដលរដូវចុះេឈមះេបះេឆនត និងពិនិតយបញជីេបះេឆនត គឺជរដូវេភ្ល ង និងមនទឹកជំនន់េយង
គណៈកមមធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆនតមន១៣៤

ឃុំ/សងកត់ែដលទទួលរងេ

ក
ម

យទឹកជនលិច។

ខុមែ្រហ្វលសូមចូលរួមេកតសរេសើរដល់កិចច្របឹងែ្របង របស់គណៈកមមធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆនត
ន
ះេឈមះ
(គ.ជ.ប) និង្រកុម្របឹក ឃុំ/សងកត់ និងេសម នមួយចំនួនធំែដលបនខិតខំ និងបំេពញតួនទីកុងករចុ

េបះេឆនតែដល្រតឹមៃថងទី ២០កញញ បនចុះេឈមះថមីរហូតដល់្របមណ ៣៧៥,០០០ ឬ៧៨% នក់ៃនចំនួន

អនកចុះេឈមះថមីប៉ន់

ម នសរុប

េ្រចើនកែន្លងក្តី។
េទះបីយ៉ង

េបើេទះកនុងកលៈេទសៈែដល្របេទសកមពុជកំពុងែតជួបេ្រគះទឹកជំនន់ជ

េបើេធៀបចំនួនអនកចុះេឈមះ និងែកត្រមូវេឈមះ េទនឹងករសិក ្រ

វ្រជវេធ្វើសវន

កមមបញជីេបះេឆនតឆនំ ២០០៩ របស់ខុមែ្រហ្វល ែដលរកេឃើញថ អនកមនសិទិេធ បះេឆនត្របមណ១,៣
នក់មិនមនេឈមះកនុងបញជីេបះេឆនត២០០៩
េហើយកនុងឆនំ២០១០

ចំនួនអនកចុះេឈមះថមី

្របសិនេបើអនកចុះេឈមះបន១០០%

ែដល

ចមកពីខុសទិននន័យ

និងែកត្រមូវេឈមះមន្របមណ

មទិននន័យប៉ ន់

ន

ឬេឈមះ្រតូវបនលុបេចល។
៤៤មុឺននក់

និងឆនំ២០១១

ម នរបស់ គ.ជ.ប. េនះចំនួនអនកចុះេឈមះថមី និងែក

ត្រមូវកនុងឆនំ ២០១០ និង២០១១សរុបមន្របមណ ៩ែសននក់។ ខុមែ្រហ្វល

ច្របមណថ ្របែហល២៥%

ៃនចំនួនអនកមនសិទិេធ បះេឆនតែដលមិនមនេឈមះកនុងបញជីឆនំ២០០៩ ែដលសិក េ

ចុះេឈមះេបះេឆនត ឬែកត្រមូវេឈមះេឡើងវ ិញ។

យខុមែ្រហ្វល បនមក

េនកនុងរបយករណ៍បឋមគិត្រតឹមៃថងទី១៩ ែខកញញ ខុមែ្រហ្វលសេងកតេទេលើ្របតិ បត្តិករៃនករចុះ

េឈមះេបះេឆនត និងពិនិតយបញជីេឈមះេឃើញថ មនភពមិន្រប្រកតីតិចតួចកនុងេម៉ ងេធ្វើករ េនឃុំ/សងកត់
ទី

ន ក់ករក

្ត ល ៖ ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សងកត់ ទឹ កល្អក់ ១ ខណ្ឌ ទួ លេគក

ជធនី ភំ េន ពញ ្រពះ ជ

Central Office : #138, Street. 122, Teuk Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.

ច្រកកមពុជ

P.O. Box 1145, Phone : (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 885 745 E‐mail : comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org

មួយចំនួនទក់ទងនឹងករមិនេគរពនីតិវ ិធីៃនករចុះេឈមះេបះេឆនត

ជពិេសសេនដំ

ក់កលចប់េផ្តើម

ដូចជករមិនេគរពេម៉ ងេធ្វើករ ករមិនបិទបញជីេបះេឆនតឆនំ២០១០ ករចុះេឈមះេបះេឆនតេ
វត្តមន

មីខួន។ល។
្ល
ែដល

ចេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់សិទិច
ធ ូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋមួយចំនួន

េនមិនទន់មនករទុកចិត្តពីសំ

និងេសម នេពលេ្រកេម៉ ងេធ្វើករ

ភគេ្រចើនគឺមកពីគណបក កន់អំ

ករអប់រ ំ និងករផ្តល់ព័ត៌មនដល់អនកេបះេឆនតែដលចត់ែចងេ
យ

េ្រពះ្រកុម្របឹក ែដល

េហើយជេបកខជនសំខន់របស់

ចែតមួយ

គណបក ែដល្រតូវ្របកួត្របែជងកនុងករេបះេឆនត។
ឧបសគគេ

េនះ។

ក់គណបក នេយបយមួយចំនួនចំេពះអនក្របតិបត្តករចុះេឈមះ

េបះេឆនតែដលជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ/សងកត់
ទទួលខុស្រតូវករងរេនះ

យមិនមន

យគណបក នេយបយ្រតូវបនបងក

ជញធរមូល ្ឋ នមួយចំនួនែដលមិនទទួលខុស្រតូវស្រមបស្រមួលដល់ករចូលរួមរបស់គណ

បក នេយបយទំងេនះ កនុងដំេណើរករអប់រ ំ្របជពលរដ្ឋផងែដរ ដូចជប៉ូលីស

ម

នសកមមភពអប់រ ំរបស់

គណបក នេយបយ ករប្តឹង និងករចប់សកមមជនគណបក នេយបយ។ល។
ជញធរ និងគណៈកមមធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆនត បនបំ្របួញលំហរបេញចញមតិខងនេយបយ

ទំងបក្រ

យចបប់ និងេសចក្តីែណនំមិនចបស់

ស់។ សកមមភពគណបក ្របឆំងបន្របឈមករេចទ

្របកន់ និងឃត់ខួនចំ
្ល
េពះករអនុវត្តសិទិប
ធ េញចញមតិខងនេយបយ។ ផទុយេទវ ិញ មនករេ្របើ្របស់សិទិធ
បេញចញមតិខងនេយបយយ៉ ងខ្លំង្របឆំងគណបក ្របឆំង
(ទូរទស ន៍ និងវ ិទយុ)។

មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យេអឡិច្រតូនិច

្របព័នធផ ព្វផ យជពិេសសទូរទស ន៍ រួមទំងទូរទស ន៍ជតិកមពុជ (ទទក) េនែតផ យលំេអៀងេទ

រកគណបក ្របជជនកមពុជកន់អំ
ឯក ជតិចតួចប៉ុេ

ធនធនរដ្ឋេ

ច និងបន យ្រប

រេទេលើគណបក ្របឆំង ខណៈែដលមនវ ិទយុ

្ណ ះែដលបនេធ្វើករផ យពីគណបក េផ ងៗេនកនុងករផ យរបស់ខួន។
្ល
យរួមបញូច លទំងម្រន្តី ជករ និងកងកម្លំង្រប

សកមមផងែដរកនុងសកមមភពរបស់គណបក នេយបយកន់អំ

ច

ប់

វុធផងេនះ ក៏បនចូលរួមយ៉ ង

េហើយបន្តផ ព្វផ យ

ម្របព័នធផ ព្វ

ផ យែថមេទៀត។

ករសេងកតករពិនិតយបញជ េី ឈមះ និងចុះេឈមះេបះេឆនត៖
កនុងចំេ

មឃុំ/សងកត់ទំង៧២ែដលខុ មែ្រហ្វលសេងកត ខុមែ្រហ្វលមនេឃើញភពមិន្រប្រកតីខ្លះ ដូច

ជេសម នមិនេគរពេម៉ ងេធ្វើករចំនួន២ករណី ដូចជេនសងកត់េលខ២ ្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ បន
េបើកករ ិយល័យចុះេឈមះយឺតយវ។
ករណីបត់េឈមះអនកេបះេឆនតកនុងបញជេី បះេឆនតចុងេ្រកយ ចំនួន ២ឃុំដូចជ េនសងកត់េលខ៤ៃន

្រកុង្រពះសីហនុ

េខត្ត្រពះសីហនុ

េឆនតចុងេ្រកយេ្រចើននក់។

្របជពលរដ្ឋែដលមកពិនិតយេឈមះបនបត់េឈមះរបស់ខួនពី
្ល
បញជីេបះ

2

ករខកខន ឬយឺតយ៉ វបិទបញជេី ឈមះេបះេឆនតចុងេ្រកយឆន២
ំ ០១០ ចំនួន២ករណីេនឃុំសំេ ងយ
្រសុកពួក េខត្តេសៀម ប និងឃុំលំជ័រ ្រសុកអូរយ៉

វ េខត្តរតនៈគីរ ី។

ករណីយឺតយ៉ វ ឬមិនមនករបិទផ យកមមវ ិធី/្របតិទិនចុះេឈមះេបះេឆនត ចំនួន ៦ករណី េនសងកត់
បនេសៀក កចញ និងយកខេ
រតនៈគីរ ី និងសងកត់ទួល

ម ៃន្រកុងបលុង ឃុំលំជ័រ ្រសុកអូរយ៉

វ ឃុំប

ង ្រសុកលំផត់ េខត្ត

្វ ្រកុងៃប៉លិន េខត្តៃប៉លិន។
យមិនមនវត្តមនអនកេបះេឆនតចំនួន

ករណីចុះេឈមះអនកេបះេឆនតេ

២ឃុំ

ដូចជសងកត់

េសៀក ្រកុងបលុង េខត្តរតនៈគីរ ី មនករណីប៉ូលីសប៉ុសិ៍រ្ត ដ្ឋបលេដើរ្របមូលេឈមះ និងឯក
សញញណរបស់អនក្រគប់
េពះមុខេសម នេ
ទី

យុេបះេឆនតមួយចំនួនេទឲយេសម នចុះេឈមះ

េ

យ

របញ
ជ ក់អត្ត

មុីខួនមិ
្ល
នមនវត្តមនចំ

យផទល់។

ង
ំ ករ ិយល័យចុះេឈមះមន

បន

្ល កសញញគណបក ្របជជនកមពុជ ចំនួន២ករណី ដូចជេនសងកត់

ៃប៉លិន ្រកុងៃប៉លិន េខត្តៃប៉លិន ែដលខុសនឹងនីតិវ ិធី និងបទបញ
ជ េបះេឆនតឆនំ២០០៨ ្របករ ៥.៧.៥.១
ែដល

មឃត់

ឬករបិទផ យ

ករេស្ល កពក់

នេយបយ ឬេបកខជនៃនគណបក នេយបយ

ឬករនិយយ

ែដលមនករពក់ព័នជ
ធ មួយគណបក

មួយ។

ករអប់រ ំ និងករផ្តលព
់ ័ត៌មនអំពីករពិនិតយបញជ េី ឈមះ និងចុះេឈមះេបះេឆនត៖
ករសេងកតេឃើញថ គ.ជ.ប និង
នេយបយជតួអងគសំខន់ដឹកនំ

ជញធរ (េមឃុំ េមភូមិ) អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងគណបក

និងចត់ែចងសកមមភពផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីដំេណើរករចុះេឈមះេបះ

េឆនត និងករពិនិតយបញជីេបះេឆនតសកមម និងផុសផុលជងឆនំកន្លងមក។ ្របព័នធផ ព្វផ យទូរទស ន៍ និងវ ិទយុ
មួយចំនួនក៏បនចូលរួមផ ព្វផ យផងែដរ។
េទះបីយ៉ង
ក

្ត ល

ករសេងកតេឃើញថ េនសងកត់មួយចំនួនកនុង ជធនីភំេន ពញ និងឃុំខ្លះៃនេខត្ត

ជញធរមូល ្ឋ នរួមទំងកម្លំង្រប

ប់

គំ្រទដល់សកមមភពរបស់គណបក នេយបយ

វុធបន

ម

ន

និងបង្ហញ

កបបកិរ ិយមិនសហករ/

មួយចំនួនែដលេធ្វើករអប់រ ំអនកេបះេឆនតឲយេទពិនិតយបញជី

េឈមះេបះេឆនត និងចុះេឈមះេបះេឆនត។ ជក់ែស្តងរហូតដល់មនករណីប្តឹងប្តល់ដល់អនកតំ
សុខហួរ

មកពីគណបក សមរង ុ ី

េ្រកមេហតុផលស

សមតថកិចរច បស់ខួន។
្ល

្ត ប់ធនប់

េ

យេចសងកត់កបលេកះ

ធរណៈ

ខ័ណ្ឌមនជ័យ ជធនីភំេន ពញេទគ.ជ.ប

ែតបណឹ្ត ងេនះ្រតូវគ.ជ.ប

បដិេសធទទួលេ

មករសេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វល សកមមភពរបស់អនកតំ

ករផ្តល់ព័ត៌មនដល់ពលរដ្ឋេទចុះេឈមះ និងពិនិតយបញជីេឈមះេឆនតប៉ុ េ

្ណ ះ។

យថមិនែមនជ

ង ្រស្តមូរ សុខហួរ គឺកុនង

េនខណៈែដលគណបក នេយបយននបង្ហញពីករលំបករបស់ខួន
្ល ែដលបងកេឡើងេ

មូល ្ឋ ន គ.ជ.ប ែបរជេ

ះៃដេចញមិនទទួលខុស្រតូវ េហើយមិន្រពមជួយស្រមួលជមួយ

ទំងេនះ ែតែបរជទុកឲយអនកអប់រ ំទំងេនះ េ
ភពេនះខុសចបប់ ឬខូចស

ះ្រ

្ត ប់ធនប់េទវ ិញ។

យេ

ង ្រស្ត មូរ

យ

ជញធរ

ថ ប័នពក់ព័នធ

យខ្លួនឯង ឬេពលខ្លះបេនទសឬចត់ទុកថ សកមម
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ចបប់េបះេឆនតេ្រជើស

ំងតំ

ង ្រស្តម្រ

១៦ បនកំណត់ថ គ.ជ.ប ជអនកទទួលខុស្រតូវេធ្វើែផន

ករេរៀបចំ និងចត់ែចងករេបះេឆនតកនុងទូទំង្របេទស េហើយគ.ជ.ប. មនសិទិេធ ពញេលញកនុងករអនុវត្ត
្ត ម៌។ល។ ម្រ
យេសរ ី ្រតឹ ម្រតូវ និងយុតិធ

សមតថកិចចរបស់ខួន
្ល
េដើមបីធនឲយករេបះេឆនត្រប្រពឹត្តេទេ

ដែដល្រតង់ចំណុចទី៥ ក៏បនផ្តល់សិទិដ
ធ ល់គ.ជ.ប កនុងករេលើកវ ិធនករ និងចត់ែចងករងរេដើមបីធនកិចច

ករពរសន្តិសុខ និងស

្ត ប់ធនប់

កនុងចបប់ដែដលកនុងម្រ

លំ

ធរណៈកនុងសម័យេបះេឆនត។

ធ ល់ គ.ជ.ប កនុងករេសនើសុំកិចចសហករពី
២៩ថមី ក៏បនផ្តល់សិទិដ

ប់ថនក់ែដលទទួលខុស្រតូវករងរសន្តិសុខ ស

្ត ប់ធនប់

សម័យកលេបះេឆនត ករេឃសនេបះេឆនត ។ល។
មិន

ជញធរ្រគប់

ធរណៈ និងវ ិស័យករងរេផ ងៗេទៀតកនុង

ករចុះេឈមះេបះេឆនតក៏ជែផនកមួយៃនសម័យកលេបះេឆនតែដរ ពីេ្រពះេបើគមនេឈមះកនុងបញជី គឺ

ចេបះេឆនតបនេនះេទ

ផងែដរ។

េហើយករចុះេឈមះេបះេឆនតក៏មនេនកនុង្របតិទិនករងររបស់

គ.ជ.ប

ដូចេនះ គ.ជ.ប ្រតូវទទួលខុស្រតូវ និងស្រមបស្រមួលករងរចុះេឈមះ និងពិនិតយបញជីេឈមះរួមទំង
គំ្រទ

េលើកទឹកចិតម
្ត ិនេរ ើសេអើងដល់សកមមភពអប់រ ំ/ផ្តល់ព័ត៌មនដល់អនកេបះេឆនតេ

ភគីពក់ព័នទ
ធ ំងអស់ រួមទំងគណបក នេយបយ។ េ្រពះគមនម្រ

យមនករចូលរួមពី

ចបប់ និងបទបញ
ជ និងនីតិវ ិធីចុះ

េឈមះេបះេឆនត កំណត់សកមមភពគណបក នេយបយកនុងករអប់រ ំ និងផ ព្វផ យព័ត៌មនចុះេឈមះេបះ
េឆនត និងពិនិតយបញជីេបះេឆនតេឡើយ។ គ.ជ.ប មិន

និង្រកសួងម

ចបក្រ

ៃផទចុះៃថងទី ២៧ ឧសភ ឆនំ២០០៣

េនះេទ។ ករបក្រ

ល់សកមមភពរបស់គណបក ្រតូវសុំចបប់ពី

ជញធរ

យេនះពិតជមិនគំ្រទករពរសិទិក
ធ ុងករអប់
ន
រ ំដល់អនកេបះេឆនត សិទិក
ធ ុងករចូ
ន
លរួម

កនុងកិចចករនេយបយ ែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ និងមិន្រសប
ចបប់បតុកមមេ

យ េសចក្តីជូនដំណឹង ០០៤ របស់ គ.ជ.ប

យសន្តិវ ិធី។

មចបប់េបះេឆនត ចបប់គណបក នេយបយ និ ង

បិរយកសបេញច ញមតិខងនេយបយ៖
េនកនុងដំ

ក់កលេនះ

មនករណីឃុំខួន
្ល

និងចប់ខួនសកមម
្ល
ជនគណបក នេយបយចំនួន៣រូប

ែដលមកពីគណបក ្របឆំងចំនួន២ គឺគណបក សិទិម
ធ នុស ២រូប និងគណបក សមរង ុ ី១រូប។

ករណីចប់ខួនសកមម
្ល
ជនគណបក សិទិម
ធ នុស ្រតូវបន យករណ៍ថ បនេធ្វើេឡើងបនទប់ពីេ

ផ យកឯក

រទក់ទងេទនឹងកិចក
ច រេបះេឆនត ឯក

្រស្តែខមរេទ្របគល់ឲយេ
េនះេទឲយប៉ូលីស។

រេគលនេយបយគណបក

ក ភូមិ យន េហើយ្រតូវេមភូមិពីខងគណបក ្របជជនកមពុជ យកឯក

ចំែណកសកមមជនគណបក សមរង ុ ី ែដលជជំទប់ទី២ ឃុំគគីរធំ ្រសុកេកៀន

ែដរេនះ្រតូវបនចប់ខួនេ
្ល

និងឯក

យ

្រតូវបនតុ

ករេខត្តក

្វ យ េខត្តក

ក ផន
រ្របវត្តិ
រទំង
្ត លផង

្ត លេចទ្របកន់ពីបទេផ្ដើមគំនិតេ្របើអំេពើហិង
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េទេលើអនកកន់កប់អចលនវតថុេ

យសុចរ ិត។ ករចប់ខួនេនះគឺ
្ល
្រតូវបនេធ្វើេឡើងបនទប់ពីេ

ចូលរួមកនុងសកមមភពត ៉ ករណីជេម្លះដីធីម
្ល ួយេន្រសុកេកៀន
េបើេនេពលេនះ មនករេ

យ

រករបេញចញមតិនេយបយ និងសកមម

ច្រតូវបនេមើលេឃើញថជករគំ មកំែហងនេយបលដល់សកមមជនគណបក ្របឆំងកនុង

ករេធ្វើសកមមភពរបស់ខួន
្ល ពីសំ
កនុងដំ

្ត ល។

ះែលងសកមមជនគណបក សិទិម
ធ នុស ទំងពីរនក់ឲយេនេ្រកឃុំ ែតករ

គំ មកំែហងេចទ្របកន់សកមមជនគណបក នេយបយ េ
ភពនេយបយ

្វ យេខត្តក

ក មឹក ជ បន

ក់

ជញធរមនសមតថកិច។
ច

ក់កលេនះែដរ ក៏មនអនករងេ្រគះពីទំនស់ដីធី្ល និងគេ្រមងអភិវឌ ន៍មួយចំនួន ែដលេធ្វើឲយ

្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនបេណ្តញេចញ ឬកំពុងេ

ះ្រ

យទំនស់ពុំមនេពលេទពិនិតយបញជីេឈមះ និងចុះ

េឈមះេបះេឆនតេនះេទ។

លទធផលសេងកត្របព័នផ
ធ ព្វផ យ៖

លទធផលសេងកត្របព័នធផ ព្វផ យេនះគិតចប់ពីៃថងទី ០១ ដល់ថទ
ង ី១៥ ែខកញញ ឆនំ២០១១។ ្របព័នផ
ធ ព្វ

ផ យែដល្រតូវសេងកតរួមមន៖ ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ ទូរទស សុីធីអិន ទូរទស ន៍បយ័នព័ត៌មន វ ិទយុជតិ

AM 918 KHz វ ិទយុជតិ FM 96 MHz វ ិទយុ FM 015 MHz វ ិទយុ FM 106.5 MHz វ ិទយុសេម្លងសហរដ្ឋ
(VoA) ជេខមរៈភ

វ ិទយុ

សុីេសរ ី (RFA) ជេខមរៈភ

្របព័នធផ ព្វផ យទំងេនះ្រតូវបនសេងកតពីេម៉ ង៥:០០
ទងនឹងករផ ព្វផ យពីគណបក នេយបយ។
ទិញេម៉ ងផ យេនវ ិទយុ FM 105 MHz។

និងវ ិទយុប ង
ំ អន្តរជតិ (RFI) ជេខមរៈភ

េមរ ិក
។

ង ច ដល់ េម៉ ង ១១:០០ យប់ ជេរៀង ល់ៃថង ទក់

កនុងេម៉ ងសេងកតេនះ

ធ នុស ែដលបន
មនគណបក សិទិម

កនុងរយៈេពល១៥ៃថងេនះ គណបក ែដល្រតូវបនផ ព្វផ យេ្រចើនជងេគគឺគណបក សិទិម
ធ នុស ែដល

មនរយៈេពលសរុប ៥េម៉ ង ២០នទី ៤៥វ ិនទី ែដលករផ យេនះភគេ្រចើនគឺកុងកមម
ន
វ ិធីរបស់គណបក
ែដលទិញេម៉ ងផ យរបស់វ ិទយុ FM105MHz។

ចំែណកគណបក ្របជជនកមពុជ្រតូវបនផ ព្វផ យកនុង្របព័នធផ ព្វផ យសរុប១េម៉ ង

៣២នទី

៩

វ ិនទី។ ចំែណកគណបក សមរង ុ ី្រតូវបនផ ព្វផ យ៤៣នទី ៣វ ិនទី។ ចំែណកគណបក េផ ងៗេទៀតរួម

ទំងគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ និងហ៊ុនសុ
្វ
ិនបុិច និងគណបក ដៃទេទៀតរួមគន្រតូវបនផ ព្វផ យ៩នទី៤២

វ ិនទី។

កនុងេម៉ ងសេងកត ្របព័នធផ ព្វផ យទូរទស ន៍ទំង៣ ជមធយមគឺបនផ យពីគណបក ្របជជនកមពុជ

េ្រចើនជងេគែដលមន១េម៉ ង ១៧នទី និង១៣វ ិនទី ែដលកនុងេនះមន៥៧វ ិនទីវ ិជជមន និងអវ ិជជមនែត១៤

វ ិនទីកុងកមម
ន
វ ិធីសមធម៌។ គណបក សមរង ុ ីបន ១២នទី ៤២វ ិនទី និងគណបក សិទិម
ធ នុស

១៣វ ិនទី

ែដលកនុងេនះ៣នទី

៣៧វ ិនទីកុងន័
ន
យអវ ិជជមន

និងគមនខ្លឹម

រវ ិជជមនេនះេទ។

គណបក ដៃទេទៀតែដលបនឭ ឬបង្ហញកនុងទូរទស ន៍ទំង៣សរុបបន ៧នទី និង៥៨វ ិនទី។

៨នទី

ចំែណក
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កនុងចំេ

មទូរទស ន៍ទំង៣

គឺទូរទស ន៍សុីធីអុិនែដលបនផ ព្វផ យ យ្រប

រគណបក ្របឆំង

េ្រចើនជងេគជពិេសសកនុងកមមមវ ិធីសនទនៃថង្រពហសបន៍ និងេវទិកបញញជន ប៉ុែន្តករពរ ឬសរេសើរដល់ ជ

រ ្ឋ ភិបល និងគណបក ្របជជនកមពុជ។

ចំែណកកនុងវ ិទយុរដ្ឋទំងពីរ (AM 918 KHz និង FM 96 MHz) គឺបនផ យតិចតួចពីគណបក

នេយបយប៉ុេ

្ណ ះ។ ក៏ប៉ុែន្ត េនកនុងករផ យតិចតួចេនះ គឺផ យពីគណបក ្របជជនកមបុជបន ១នទី

៣០វ ិនទី និងគណបក សមរង ុ ីបន ២នទី ៥០វ ិនទី។ គណបក សមរង ុ ីគឺ្រតូវបនឭេនកនុងករែថ្លងសនទរក

ថរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីហ៊ុន ែសន ែដលរ ិះគន់ដល់េគលនេយបយរបស់គណបក េនះ។
វ ិទយុ

ចំែណកវ ិទយុចំនួន៥េទៀតរួមមនវ ិទយុ FM 1០5 MHz វ ិទយុ FM 106.5 MHz វ ិទយុសេម្លងសហរដ្ឋ

េមរ ិក

សុីេសរ ី និងវ ិទយុប ង
ំ អន្តរជតិ បនបង្ហញ ឬផ ព្វផ យភគេ្រចើនពីគណបក សមរង ុ ី និងគណបក

សិទិម
ធ នុស ែដលសរុបគណបក សមរង ុ ី្រតូវបនផ ព្វផ យ២៧នទី

៣១វ ិនទី

និងគណបក សិទិម
ធ នុស

បន២៩នទី (មិន ប់បញូច លកមមវ ិធីរបស់គណបក េនះេនកនុងវ ិទយុFM 105 MHz)។ គណបក ្របជជនកមពុជ
្រតូវបនផ ព្វផ យសរុប១៧នទី និង៣វ ិនទី។

ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋមិន្រសបចបប់៖

ខុមែ្រហ្វលសេងកតករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋ និងបុគគលិកម្រន្តី

វុធផងែដរេនះបនចូលរួមេធ្វើសកមមភព
្របព័នធផ ព្វផ យ និងករសេងកតេ

ធរណៈរួមមនទំងកងកម្លំង្រប

ដឹកនំសកមមភពននរបស់គណបក នេយបយ

មរយៈ

យផទល់។

លទធផលករសេងកត្រតឹមៃថងទី១៥រកេឃើញថ មនករណីែដលម្រន្តី
កម្លំង្រប

ប់

ធរណៈ (ម្រន្តី ជករ និងកង

ប់អវុធ) បនចូលរួម ឬដឹកនំសកមមភពរបស់គណបក ្របជជនកមពុជចំនួន១១ករណី។ ដូចជ

េនៃថងទី ០៨ ែខ កញញ ឆនំ ២០១១ (ៃថងេធ្វើករ) មនករ្របជុំរបស់គណបក ្របជជន កមពុជ ែដលមនករចូ ល

រួមពីអភិបលេខត្ត និងអភិបល្រកុងេប៉ យែប៉តកនុង កមមវ ិធី្របកសសមសភព្រកុមករងរសកមមជនរបស់

គណបក ្របជជនកមពុជ ្រប្រពឹត្តេទេនេខត្តបនទយមនជ័យ។
ចំែណកករេ្របើ្របស់ទីធ្ល/បរ ិេវណ/

គររបស់រដ្ឋមន ២ ករណី ដូចជ េនៃថងទី ០៨ ែខកញញ ឆនំ

២០១១ (ៃថងេធ្វើករ) មនទីរសុខភិបល ជធនីភំេន ពញ ្រតូវបន េធ្វើជកែន្លង្របជុំរបស់គណបក ្របជជនេដើមបី
ផ ព្វផ យលទធផល្របជុំរបស់ គណៈកមមធិករក
រួមពីម្រន្តីសុខភិបលជសមជិកបក ផងែដរ។
ករេ្របើ្របស់សមភរៈេផ ងៗដូចជយនជំនិះ

្ត លរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ េ
ឬសមភរៈរដ្ឋមនបិទ

កមពុជមនចំនួណ២ករណី ដូចជេនៃថងទី១៦ កញញ េនភូមិសុវណ្ណ

យមនករចូ ល

្ល កសញញគណបក ្របជជន

គរ សងកត់កំពង់ក

្ត ល ្រកុងកំពត

េខត្តកំពត មនករ្របជុំមួយរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ ែដលេពលេនះមនយនជំនិះរបស់រដ្ឋ (ចំនួន១

េ្រគ ង) ចូលរួមករ្របជុំេនះ។
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ជសរុប

្របតិបត្តិករៃនករចត់ែចងចុះេឈមះេបះេឆនតេ

និងេសម នឃុំ/សងកត់

ចដំេណើរករសេ្រមចលទធផល

យ

គ.ជ.ប

មែផនករ និងសថិតិែដល គ.ជ.ប បនេ្រគងទុក
អនកេបះេឆនតពិតជមន

ប៉ុែន្តលទធផលៃនបរ ិមណអនកចុះេឈមះេបះេឆនតបនេ្រចើនេនះមិនទន់ធនថ
េឈមះ្រតឹម្រតូវែដលពួកេគ

ចេបះេឆនតបនេនៃថងទី

និង្រកុម្របឹក ឃុំ/សងកត់

០៣

មិថុន

២០១២

ខងមុខេទ។

មយ៉ ងេទៀត

កររ ឹតតបឹតេសរ ីភព និងសិទិខ
ធ ងនេយបយចំេពះគណបក ្របឆំង បនេកើតេឡើង ប៉ុែន្ត មននិយមពីរ
(Double Standard) គឺថ គណបក កន់អំ
ខ្លួនេពញេលញ

េ

ធ េយបយរបស់
ច និងរ ្ឋ ភិបលបនេ្របើ្របស់ អនុវត្តសិទិន

យផ ព្វផ យគណបក ខ្លួន

និងវ ិទយុដ៏េ្រចើនេលើសលុប។

និង្របឆំងគណបក ដៃទ

ម្របព័នធផ ព្វផ យទូរទស ន៍

បរ ិយកសេដើមបីធនសិទិប
ធ េញចញមតិខងនេយបយស្រមប់សកមមជនគណបក មិនកន់អំ

ច

សថិតកនុងភពគំ មកំែហងកនុងករេចទ្របកន់បទញុះញង់ និងេជរ្របមថ។
េ
េ

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈ

ក គល់ បញញ, នយក្របតិបត្តិខុមែ្រហ្វល, ០១២ ៩៤២០១៧, អុីេម៉ល៖ kpanha@comfrel.org

ក សុខ ពិទូរយ, អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល, ០៨៩ ៥២៥ ៤៤៦, អុីេម៉ល៖ pitour@comfrel.org

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គជ
ួ បេងកីតបរយកសគួ
រជទេី ពញចត
ឺ យ
ិ
ិ ្ដ នង
ិ មនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ ទ១
ី /េដីមបឱ
ី យមនដេំ ណីរ
ករេបះេឆនតេ យេសរ ី នង
្តិ ម៌
ិ យុតធ

មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តស៊ូមតិ េដីមបទ
ី ទួលបននូវ្រកបខ័ណ្ឌចបប់សមរមយ, ករអប់រ ំេដីមបផ
ី ្ដល់ព័ត៌

មនដល់អនកេបះេឆនត អំពស
ួ េគ ែដល ច
ី ទ
ិ ធិ នង
ិ សកមមភពចូលរួមសេងកតករណ៍របស់ពក

បយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ

ំងនូវភពមន
់ ូវរ
ិ ្រប្រកតី ្រពមទំងផ្ដលន

យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករេបះេឆនតមួយែដលមិនលំេអៀង និងមិន

្របកន់បក ពួក ទី២/ េដីមបឱ
័ ៃនដំ
ី យមនអតថនយ

ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆនត

មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក

ធរណៈកនុងេគលបំណង

ជំរុញេលីកទឹកចត
ី យមនករ
ិ ្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរួមកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតស៊ូមតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱ

ែកទ្រមង់ដំេណីរករេបះេឆនតែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទួលខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆនត ្រពមទំងផ្ដល់នូវរបយករណ៍
អេងកតយ៉ងទូលទ
ំ ូ

យ នង
ួ ែដលមន
ិ លំេអៀង នង
ិ ្របកន់បក ពួកេទេលក
ី របំេពញកមមវ ិធី
ិ ឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយ

នេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆនត។
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