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ភនេំពញ, ៃថងទី២៥  ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ 

េសចក្តី្របកសព័ត៌មន 
ស្តពីី 

លទធផលបឋមៃនករសេងកតករពិនិតយបញជ េីឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត ឆន  ំ២០១២  
 
 េនកនុងអំឡុងេពលពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត្របចឆំន ២ំ០១២េនះ ខុមែ្រហ្វលបន និងកំពុង
េធ្វើសកមមភពសេងកតពីបរយិកសសន្តិសុខ និងសិទធិនេយបយេ យេធ្វើករសេងកត និងអបរ់អំនកេបះេឆន តពីដំេណើ រករ
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងពិនិតយបញជ ីេបះេឆន ត ករសេងកត្រ វ្រជវករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងសវនកមមបញជ ី
េបះេឆន តឆន  ំ២០១២ េ យសកមមភពទងំេនះចបេ់ផ្តើម ងំពីៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០១២។  
 ដូចករពិនិតយេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តកនុងឆន ២ំ០១១កន្លងេទ កនុងេពលេនះមនេភ្ល ង និងទឹកជំនន ់
េន មប ្ត េខត្តមយួចំនួនដូចជៈ េខត្តឧត្តរមនជយ័ ្រពះវ ិ រ បនទ យមនជយ័ បតដំ់បង េពធិ៍ ត ់ កំពងឆ់ន ងំ 
េសៀម ប កំពងធំ់ កំពងស់ពឺ ែកវ ក ្ត ល ៃ្រពែវង ្វ យេរៀង និងេខត្តកំពត។  ថ នភពេនះបនបងកឲយ្របជពលរដ្ឋ 
និងម្រន្តីទទួលបនទុកករពិនិតយបញច ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តជួបករលំបក។ 
 មនករ្របឹងែ្របងរបស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) ្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់ និងេសម នមយួ
ចំនួនធំែដលបនបំេពញតួនទីកនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ មកដល់្រតឹមៃថងទី ២១កញញ  បនចុះេឈម ះថមី
រហូតដល់្របមណ ៤០៤,៧៣៨នក ់ េសមើនឹង ៦៥% ៃនចំនួនអនកចុះេឈម ះថមីប៉ន់ ម នសរុបចំនួន៦១៩,៦៣០នក។់ 
ជមយួគន េនះែដរបនែកត្រមូវេឈម ះចំនួន ៣៨,៥២០នក ់ និងលុបេឈម ះចំនួន ១៤០,៤៤៤នក ់ (លទធផលបេ ្ត ះ
សននៃនករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១២ ពីៃថងទី០១ ដល់ៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ របស់ 

គ.ជ.ប)។ គួរបញជ កថ់កនុងឆន ២ំ០១១ គិត្រតឹមៃថងទី២០ ម្រន្តីចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តថមីបនចំនួន  ៣៧៥,០០០នក ់
េសមើនឹង៧៨% ៃនតួរេលខប៉ន់ ម នអនកែដល្រតូវចុះេឈម ះថមីនឆន េំនះ បនេ្រចើនជង ១៣% េបើេធៀបនឹងឆន ២ំ០១២
េនះ។ 

 យ៉ង មញិ ចំេពះបញ្ហ េឈម ះសទួន ខុមែ្រហ្វលយល់េឃើញថចំនួនេឈម ះសទួន ចមនេ្រចើនជងចំនួនែដល
គ.ជ.ប បនេលើកេឡើងែដលមន្រតឹមែត្របមណ ៥៤,៦០៤នក ់ (០,៥% ៃនចំនួនអនកបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត)។ 
េ្រពះបនទ បពី់ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុំសងក ត់ ណត្តិទី ៣ រចួមក ខុមែ្រហ្វលបន កលបងអេងកតេលើបញជ ីេឈម ះ
េបះេឆន តេនសងក តបឹ់ងទំពុន េន ជធនីភនេំពញ េ យរកេឃើញមនេឈម ះសទួន្របមណ ៣% (១២៧នក ់
េសមើនឹងេឈម ះសទួន ២៥៦ កនុងចំេ ម ៤១៧៨នក។់ ជេលើកទី១ គ.ជ.ប បនេរៀបចំ្របពន័ធកំុពយុទរ័ ែដលេសម ន ច
េផទ ងផទ តេ់ឈម ះ (អនកសំុចុះេឈម ះថមី) េដើមបបីនថយេឈម ះសទួន។ ចំែណកចំនួនអនកចុះេឈម ះកនុងបញជ ី២០១១មន 
៩,២០៣,៤៩៣នក ់ ែដលបែនថមជមយួអនក្រតូវចុះេឈម ះថមី ៦១៩,៦៣០នក ់ និងដកចំនួនែដល្រតូវលុបេឈម ះេចញ
ពីបញជ ីេបះេឆន តមនចំនួន ១៤១,៤៦៧នក ់ សំ បប់ញជ ីឆន  ំ ២០១២ ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញថមនចំនួនេ្រចើនជង
ចំនួនអនកមនសិទធិេបះេឆន តសរុបស្រមបឆ់ន  ំ ២០១២ ។ ែដលបញ្ហ េនះ ចទកទ់ងេទនឹងបរមិណអនកចុះេឈម ះថមី 

ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិបេតយយ។ 

V
ision

:		A
	dem

ocratic	society	that	dem
ocratization	in	particular	dem

ocratic	elections	are	prom
oted	and	qualified	to	bring	benefits	to	people.	

គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ  ីនិងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌ េនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ   
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ឬអនកែដលនឹង្រតូវលុបេឈម ះេចញពីបញជ ីេបះេឆន ត (េឈម ះសទួន) ឬបញ្ហ កនុងករប៉ន្់របមណអនកមនសិទធិេបះេឆន ត
សរុបស្រមបឆ់ន  ំ២០១២ ។  
 េយង មេសចក្តី្របកសរបស់ គ.ជ.ប ចុះៃថងទី១១ ែខកញញ  បនឲយដឹងថកនុងដំេណើ រករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ 
និងចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១២េនះមនតំ ងគណបក នេយបយចំនួន ៣,៣៩៩នក ់ និងអនកសេងកតករណ៍ជតិ 
និងអន្តរជតិសរុបចំនួន ២៥៩នក ់ បនចូលរមួសេងកតករណ៍។ ប៉ុែន្តគណបក ្របឆងំសំខន់ៗ រមួមន គណបក
សមរង ុ ី និងគណបក សិទធិមនុស បនបដិេសធកនុងករបញជូ នភន កង់ររបស់ខ្លួនេទចូលរមួសេងកតករណ៍កនុងដំេណើ រករ
េនះ េ យអះ ងថនីតិវធីិៃនករចុះេឈម ះ ករលុបេឈម ះអនកេបះេឆន តអតម់នករផ្ល ស់ប្តូរ ែដល បនបងកករលំបក 
និងមនភពសមុគ ម ញដល់្របជពលរដ្ឋ។ ទនទឹមគន េនះម្រន្តី្របតិបត្តិករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករេធ្វើបចចុបបននភព
បញជ ីេបះេឆន ត ភគេ្រចើនគឺមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ។ ដូេចនះគណបក ទងំពីរែដលមនតំ ងជបេ់ឆន តេន
ថន កឃុ់ំ/សងក តរ់ហូតដល់ ២,៩៥៥នក ់ គួរមនតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តនក៍រងរេនះ េដើមបធីន
ថម្រន្តីបនទុកទងំេនះអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ មចបប ់ និងនីតិវធីិេបះេឆន ត។ ជកែ់ស្តងសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក តម់កពី
គណបក ្របឆងំ ្រតូវបន មឃតម់និឲយលូកៃដចូលកនុងដំេណើ រេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តេនះេទ េ្រពះ
សមជិក្រកុម្របឹក ទងំេនះមនិបនចុះេឈម ះជអនកសេងកតករណ៍ េហើយពំុ្រតូវបនចត់ ងំពី្របធន្រកុម្របឹក
ឃុំ/សងក ត ់ ឲយជួយ ពិនិតយេមើល កិចចករេសម ន។ េសទើែតទងំអស់េនកនុងចំេ ម ២៥០ ឃុំ/សងក ត ់ ែដលខុមែ្រហ្វល
កព់្រងយអនកសេងកតករណ៍រកេឃើញថ គឺមនែតគណបក ្របជជនកមពុជេទ ែដលេមឃុំ/េចសងក ត ់ និង្រកុម្របឹក

បនេរៀបចំករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េហើយកប៏ន កភ់ន កង់រសេងកតករណ៍របស់ខ្លួន។ 
 េនកនុងរបយករណ៍បឋមគិត្រតឹមៃថងទី២១ ែខកញញ  ខុមែ្រហ្វលសេងកតេទេលើ្របតិបត្តិករៃនករពិនិតយបញជ ី
េឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តេឃើញថមនភពមនិ្រប្រកតី េនឃុ/ំសងក តម់យួចំនួនទកទ់ងនឹងករមនិេគរពនីតិវធីិៃន
ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ជពិេសសេនដំ កក់លចបេ់ផ្តើមដូចជករមនិេគរពេម៉ងេធ្វើករ ករមនិបិទបញជ ីេបះេឆន ត
ចុងេ្រកយ (បញជ ីឆន ២ំ០១១) ករចុះេឈម ះេបះេឆន តេ យមនិមនវត្តមន មខី្លួន...។ល។ ែដល ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់
ដល់សិទធិចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋមយួចំនួន េនះ។  
 ករសេងកតករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត៖ 
 កនុងចំេ មឃុំ/សងក តទ់ងំ២៥០ែដលខុមែ្រហ្វលសេងកត ខុមែ្រហ្វលមនេឃើញភពមនិ្រប្រកតីមយួចំនួនដូច
ខងេ្រកម៖  
 េសម នមនិេគរពេម៉ងេធ្វើករ ឬយតឺយ៉វកនុងករេបើក/បិទករយិល័យចំនួន៨ឃុ/ំសងក ត ់ ដូចជេនសងក តៃ់បលិ៉ន 
សងក តទួ់ល ្វ  និងសងក តអូ់រ េ  ៉ ្រកុងៃបលិ៉ន េខត្តៃបលិ៉ន ឃុំឧកញ៉អុង និងេនឃុំែ្រពកេកមង ្រសុក ្វ ឯម 
េខត្តក ្ត ល សងក តដ់ងទង ់ ្រកុងេខមរភូមនិទ េខត្តេកះកុង ឃុំ ្វ  និងឃុំេរឿង ្រសុកពួក េខត្តេសៀម ប។ គួរបញជ កថ់
េនសងក តៃ់បលិ៉នមនករណីេបើក និងបិទករយិល័យមនិ មករកំណតញឹ់កញបជ់ងេគ។ ករណីជកែ់ស្តងមយួៃន
ករណីខងេលើគឺេនកនុងឃុំែ្រពកេកមង ្រសុក ្វ ឯម េខត្តក ្ត ល កលពីៃថងទី១២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ មនករ្របជំុថន ក់
ឃុំរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ។ េនកនុងកិចច្របជំុេនះមនករចូលរមួពីេមឃុំ ជំទបទី់មយួ សមជិក្រកុម្របឹក របស់
គណបក ្របជជនកមពុជចំនួន ២នក ់ និងេសម នឃុំ។ ករសេងកតេឃើញថេនចេន្ល ះពីេម៉ង ៩:០០ ដល់ ១០:៥៥ 
នទី្រពឹកករយិល័យចុះេឈម ះេន ឃុំែ្រពកេកមងេនះ គឺមនិមនម្រន្តីេន្របចកំរេដើមបដំីេណើ រពិនិតយេឈម ះ និងចុះ
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េឈម ះេបះេឆន តជូន្របជពលរដ្ឋេទ ែដលកនុងចេន្ល ះេពលេនះសេងកតេឃើញមន្របជពលរដ្ឋចំនួន ៨នកប់នមកចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត។ េ យរងច់មំ្រន្តីចុះេឈម ះយូរេពកពួកគតប់ន្រតលបេ់ទផទះវញិអស់ចំនួន៥នក ់ េហើយេនសល់ែត 
៣នក ់េនរងចមំ្រន្តីចុះេឈម ះ។ ដល់េម៉ង្របមណជិត ១១ ្រពឹក េទើបេឃើញម្រន្តីចុះ្រតឡបម់កវញិ និងបនដំេណើ រករ
ចុះេឈម ះជូន្របជពលរដ្ឋ។ 
 ករណីបតេ់ឈម ះអនកេបះេឆន តកនុងបញជ ីេបះេឆន តចុងេ្រកយ ចំនួន ២សងក តគឺ់េនសងក តទឹ់កល្អក១់ និងសងក ត់
បឹង ង ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ។ 
 ករខកខន ឬយតឺយ៉វបិទបញជ ីេបះេឆន តចុងេ្រកយឆន ២ំ០១១ ចំនួន៤ករណីែដលរមួមនេនសងក តៃ់បលិ៉ន 
្រកុងៃបលិ៉ន េខត្តៃបលិ៉ន ឃុំមយួចំនួនៃន្រសុងេកះអែណ្ត ត និងឃុំអងគ េ ម ្រសុក្រ កក ់ េខត្ត មែកវ ឃុំកំពងភ់ន ំ
្រសុកេលើកែដក េខត្តក ្ត ល ។ 

 ករណីបិទករយិល័យពិនិតយេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត ១ករណី គឺេនឃុេំកះែខញ ្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ 
កលពី្រពឹកៃថងទី១៩ ែខកញញ   េសម នឃុំបនចុះេធើ្វ ងអភវិឌ នភូ៍ម ិ េ យ កខ់នកនុងករេបើកករយិល័យពិនិតយ
េឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តចំនួន១ៃថង។ េនកនុងៃថងេនះែដរមន្របជពលរដ្ឋចំនួន ១០នក ់ េទចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
បុែន្តបនមនិចុះេឈម ះេទេ្រពះករយិល័យបនបិទទ្វ  េហើយ្របជពលរដ្ឋទងំេនះបន្រតឡល់េទវញិ។ 
 ករណីចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តេ យមនិមនវត្តមន មុខី្លួនចំនួន ២ករណី គឺេនឃុំេមងឬស  ី ្រសុកេមងឬស  ី
េខត្តបតដំ់បង។ គួរបញជ កថ់កលពីៃថងទី១៣ ែខកញញ  ម្រន្តីបនេទេបើករយិល័យពិនិតយេឈម ះ និងចុះេឈម ះជូន 
្របជពលរដ្ឋេនកនុងភូមែិបន៉។ ករសេងកតេឃើញថមន្របជពលរដ្ឋ២នក ់ បនមកចុះេឈម ះេបះេឆន តថមី េហើយ្រសប
េពលេនះ្របជពលរដ្ឋទងំពីរេនះបនយកអត្តសញញ ណបណ័្ណ សញញ តិែខមររបស់្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀតមន កម់យួៗ េដើមបី
េសនើសំុឲយម្រន្តឲីយចុះេឈម ះអនកទងំេនះ។ ករណីេនះជំនួយករេសម នកប៏នចុះេឈម ះឲយ្របជពលរដ្ឋទងំពីរេនះេ យ
មនិមនវត្តមន មុខី្លួន។ 
 ករសេងកតកប៏នរកេឃើញផងែដរថយុវជនមយួចំនួនបនជួយ កនុងករលំបកកនុងករបំេពញលកខខណ្ឌ េដើមបបីន
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត កេ៏្រពះែតពួកេគមនិមនឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណ និងខ្វះលកខខណ្ឌ ទីលំេនពីេ្រពះបន
ចំ ក្រសុកេដើមបេីធ្វើករងរ និងករសិក ជេដើម។ 
 ករណីមយួេ យែឡកេនេនឃុំម៉លិក ្រសុកអណ្តូ ងមស េខត្តរតនគីរ ីកលពីៃថងទី០២-០៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២  
សេងកតេឃើញភពមនិ្រប្រកតីមយួគឺម្រន្តីចុះេឈម ះ (េសម នឃុំ) បនយកលុយពី្របជពលរដ្ឋែដលេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត
ថមី្របមណជង១០នក ់ ចេន្ល ះពី ២០០០េរៀល េទ១០០០០េរៀល (េទ មលទធភពរបស់្របជពលរដ្ឋ)។ បនទ បពី់
សេងកតេឃើញមនភពមនិ្រប្រកតីេនះ អនកសេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលែដល្របចេំនទីេនះបន យករណ៍េទសមជិក
្រកុម្របឹក ឃុំ្របចកំរ េដើមបសំុីអន្ត គមនប៍ញឈបក់រណីេនះ េ្រពះ ថខុសពីចបប ់ បទបញជ  និងនីតិវធីិេបះេឆន តរបស់ 
គ.ជ.ប។ ដំបូងមនករពិភក  និងទញរកេហតុផលេរៀងៗខ្លួន ប៉ុែន្តេ្រកយមក្រកុម្របឹក ឃុំបនេធ្វើករអន្ត គមនេ៍ទ
េសម នឲយឈបយ់កលុយពី្របជពលរដ្ឋែដលមកចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងបនសំេរចសងលុយេទ្របជពលរដ្ឋទងំេនះ
វញិ។ គួរបញជ កថ់េបើ មករ យករណ៍ចុងេ្រកមបនឲយដឹងថម្រន្តីចុះេឈម ះ និង្រកុម្របឹក ឃុំបនអះ ងថករណី
យកលុយេនះគឺសំ បេ់ធ្វើអត្តសញញ ណបន័សញញ តិែខមរេទវញិ។ 



4 

 

 រឯីេនសងក តប់យ៉ខ ្រកុងៃបលិ៉ន េខត្តៃបលិ៉ន មនករណីេមភូមបិរហុ៊យតបូង និងភន កង់រសេងកតករណ៍របស់
គណបក ្របជជនកមពុជមន ក ់បនអងគុយចកំតេ់លខអត្តសញញ ណបណ័្ណ  និងេឈម ះ្របជពលរដ្ឋែដលបនមកពិនិតយេឈម ះ 
និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ េ យែឡកចំេពះអនកែដលគម នអត្តសញញ ណបណ័វញិ សេងកតេឃើញេមភូម ិ និងភន កង់រ
គណបក េនះបនេធ្វើករេផទ ងផទ តលិ់ខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណេផ ងៗរបស់អនកេបះេឆន តជមយួនឹងបញជ ីេបះេឈម ះ។ 
គួរបញជ កថ់ករណីេនះគឺបនេកើតេឡើង ងំពីៃថងទី០១ មកដល់ៃថងទី១១ ែខកញញ េនះ េ យេនចកំតេ់ឈម ះជេរៀង ល់
ៃថង។ េទះជយ៉ង ករសេងកតមនិបនរកេឃើញពីមូលេហតុចបស់ ស់ថកត ់ និងេផទ ងផទ តេ់ឈម ះេដើមបអី្វីេនះេទ។ 
ទនទឹមនឹងេនះកម៏នករណីៃនករេចញលិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណស្រមបប់េ្រមើឲយករេបះេឆន តេនសងក តប់យ៉ខេនះ 

កម់និបនេគរព មនីតិវធីិរបស់ គ.ជ.ប េពលគឺេសម នជអនកេចញលិខិតេនះឲយ្របជពលរដ្ឋ េ យេចសងក តប់ន
ចុះហតថេលខទុកជមុន េហើយេនេពលមនករេសនើសំុពី្របជពលរដ្ឋ េសម ន្រគនែ់តបំេពញែបបបទ និងេបះ្រ ជករ
េ្រសច។ ករណីដូចគន េនះកប៏នេកើតេឡើងេនសងក តទួ់ល ្វ  ្រកុងៃបលិ៉ន េខត្តៃបលិ៉នេនះផងែដរ។ 
 ករអបរ់ ំនិងករផ្តល់ពត័ម៌នអំពីករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត៖ 

កនុងដំេណើ រពិនិតយបញច ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១១កន្លងមក ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញថករអបរ់ ំ
និងករផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនកេបះេឆន តែដលចតែ់ចងេ យគណបក នេយបយ្រតូវបនបងកឧបសគគេ យ ជញ ធរមូល
្ឋ នមយួចំនួន ែដលមនិទទួលខុស្រតូវស្រមបស្រមួលដល់ករចូលរមួរបស់គណបក នេយបយទងំេនះ។ ស្រមប ់

ដំេណើ រករកនុងឆន ២ំ០១២ កប៏ន្តមនបញ្ហ ដែដលេនះែដរ ជកែ់ស្តងកលពីៃថងទី១១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ េនឃុំេសៀង
ឃ្វ ង ្រសុកកំចយម េខត្តៃ្រពែវង មនករណី ងំពីេមភូមមិកពីគណបក ្របជជនកមពុជ មនិឲយសកមមជនរបស់គណ
បក សិទធមនុស  េធ្វើករអំពវនវឲយ្របជពលរដ្ឋេទពិនិតយេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត េ យសំ ងថករងរេនះ
ជភរៈកិចចរបស់ ជញ ធរភូម/ិឃុំ។ 

ដំេណើ រករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តកនុងឆន ២ំ០១១កន្លងមក ករសេងកតកេ៏ឃើញថគណបក
នេយបយននបង្ហ ញពីករលំបករបស់ខ្លួនេនកនុងករងរអបរ់ផំ ព្វផ យេនះ ែដលបងកេឡើងេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 
គួរបញជ កថ់នេពលេនះ គ.ជ.ប ែបរជេ ះៃដេចញមនិទទួលខុស្រតូវ េហើយមនិ្រពមជួយ ស្រមួលជមយួ ថ បន័ពក់
ពន័ធទងំេនះ ែតែបរជទុកឲយអនកអបរ់ទំងំេនះ េ ះ្រ យេ យខ្លួនឯង ឬេពលខ្លះបេនទ សឬចតទុ់កថ សកមមភព
េនះខុសចបប ់ឬខូចស ្ត បធ់ន បេ់ទវញិ។ ចបបេ់បះេឆន តបនកំណតថ់ គ.ជ.ប ជអនកទទួលខុស្រតូវេធ្វើែផនករេរៀបចំ 
និងចតែ់ចងករេបះេឆន តកនុងទូទងំ្របេទស េហើយ គ.ជ.ប មនសិទធិេពញេលញកនុងករអនុវត្តសមតថកិចចរបស់ខ្លួនេដើមបី
ធនឲយករេបះេឆន ត្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី ្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម ៌ េហើយ គ.ជ.ប កម៏នសិទធិកនុងករេសនើសំុកិចចសហករ
ពី ជញ ធរ្រគបលំ់ បថ់ន កែ់ដលទទួលខុស្រតូវករងរសន្តិសុខ ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ និងវស័ិយករងរេផ ងៗេទៀត
កនុងសមយ័កលេបះេឆន ត ករេឃសនេបះេឆន តផងែដរ។ ដូចេនះគ.ជ.ប ្រតូវទទួលខុស្រតូវ និងស្រមបស្រមួលករ
ងរចុះេឈម ះ និងពិនិតយបញជ ីេឈម ះរមួទងំគ្ំរទ េលើកទឹកចិត្តមនិេរ ើសេអើងដល់សកមមភពអបរ់/ំផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនកេបះ
េឆន តេ យមនករចូលរមួពីភគីពកព់ន័ធទងំអស់ រមួទងំគណបក នេយបយ។ 

ស្រមបឆ់ន ២ំ០១២េនះ គ.ជ.ប បនបំេពញតួនទីកនុងករផ ព្វផ យគួរឲយកតស់មគ ស់ជងឆន កំន្លងមក 
និងបនេងកើតមជឈមណ្ឌ ល្របែហល ៦១៨កែន្លង េដើមបជួីយ ែស្វងរកេឈម ះអនកេបះេឆន ត កនុងបញជ ីេបះេឆន ត ម្របពន័ធ
អីុនធឺេណត មេគហទំពរ័ voterlist.org.kh េដើមបផី្តល់ពត័ម៌នជូនអនកេបះេឆន ត ែដល្របតិបត្តិេ យេលខធិករ ្ឋ ន
ជធនី-េខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត។ 
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ជមយួគន េនះសងគមសីុវលិមយួចំនួនកប៏នចូលរមួចំែណកកនុងករអបផ់ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋផងែដរ។ 
ជមយួគន េនះករអបរ់ ំ និងផ ព្វផ យ្រតូវបនពិនិតយេឃើញថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន ់ េ្រពះថ
ចបបេ់បះេឆន តបន្របតិភូកមមអំ ចដល់្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក តបំ់េពញករងរចុះេឈម ះ និងេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេបះ
េឆន ត េហើយ្រសបេពលែដលខុមែ្រហ្វលបនសិក ្រ វ្រជវេឃើញថ ៨០.៦% ៃនអនកេបះេឆន តបនទទួលពត័ម៌ន
ពីដំេណើ រករចុះេឈម ះពីេមភូម ិ (លទធផល្រ វ្រជវអំពីករចុះេឈម ះ និងបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១១របស់
ខុមែ្រហ្វល) ប៉ុែន្តករសេងកតេឃើញថេនែតមនករណីេរ ើសេអើងនិនន ករគណបក នេយបយ និងករអបរផំ ព្វផ យ
េនមនក្រមតិពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ នមយួចំនួនដូចជេនឃុំផទះរ ៉ុង និងឃុំ ជ កនុង្រសុកភន្ំរក ៉ ន េខត្តេពធិ៍ ត ់
និងឃុំអំេពៃ្រព ្រសុកក ្ត លសទឹង េខត្តក ្ត ល ជេដើម។  
 ជសរុប្របតិបត្តិករៃនករចតែ់ចងចុះេឈម ះេបះេឆន តេ យ គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់ និងេសម ន
ឃុំ/សងក ត ់ ចដំេណើ រករសេ្រមចលទធផល មែផនករ និងសថិតិែដល គ.ជ.ប បនេ្រគងទុក ប៉ុែន្តលទធផលៃនគុណភព 
្រពមទងំបរមិណអនកចុះេឈម ះេបះេឆន តបនេ្រចើនេនះមនិទនធ់នថ អនកេបះេឆន តពិតជមនេឈម ះ្រតឹម្រតូវែដល
ពួកេគ ចេបះេឆន តបនេនៃថងទី ២៨ កកក  ២០១៣ ខងមុខេទ េ្រពះថេបើេទះជ គ.ជ.ប បនេធ្វើេលើស
ករប៉ន់ ម នរបស់ខ្លួន កខុ៏មែ្រហ្វលេនរកេឃើញថេនមនអនកមនសិទធិេបះេឆន តមយួចំនួនមនិបនេទចុះេឈម ះ
េបះេឆន ត។ 
  បណ្តឹ ង 
 កនុងកំឡុងេពលពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត ខុមែ្រហ្វលបនសេងកតេឃើញថពំុមនបណ្តឹ ង

មយួែដលបនប្តឹងជំុវញិករចុះេឈម ះ និងពិនិតយេឈម ះេបះេឆន តេនះេទ ។ េនះ ចបញច កប់នថេ យ            
រែតពំុមនករចូលរមួសេងកតករណ៍របស់គណបក សមរង ុ ី និងគណបក សិទធិមនុស  ពីេ្រពះថេបើេធៀបេទនឹងករ

ចុះេឈម ះ និងពិនិតយេឈម ះេបះេឆន តឆន  ំ ២០១១ បណ្តឹ ងភគេ្រចើន្រតូវបនប្តឹងេ យគណបក នេយបយដូចជ 
គណបក សមរង ុជីេដើម ។ ្របជពលរដ្ឋ មនិបនេលើកទឹកចិត្តកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ងេ យខ្លួនឯង េ យ រែត្របជពលរដ្ឋ
ភគេ្រចើនមនិបនដឹងពីដំេណើ រករៃនករ កព់កយបណ្តឹ ង ។  
 នុ សន ៍
 េដើមបេីបើកទូ យ និងអនុញញ តឲយភគីែដលពកព់ន័ធបនចូលរមួ្រតួតពិនិតយដម៏ន្របសិទធិភពមយួកនុងករក ង 
និងបេងកើតនូវបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត្របចឆំន មំយួែដលមនសុ្រកឹតភព និងគុណភពែដល ចេជឿទុកចិត្តបន ខុមែ្រហ្វល
សូមផ្តល់ជអនុ សនម៍យួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
 ១. េសនើសំុអនុញញ តេធ្វើករថតចម្លងនូវបញជ ីេឈម ះែដលេមឃុំ/េចសងក តប់នេចញនូវលិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណ
ស្រមបប់េ្រមើឲយករេបះេឆន តឲយបនចំនួនពីរដងគឺៈ 
   -េលើកទីមយួគឺេ្រកយេពលបញចបក់រពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត និង 
  -េលើកទីពីរគឺមយួែខ (៣០ៃថង) មុនៃថងេបះេឆន ត។ 

  មយ៉ងេទៀត្រតូវមនករេបើកចំហគល់បញជ ី ែដល ចឲយមនករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ តជ់មយួបញជ ីេហើយទុក 
េពលេវ ្រគប្់រគន ់េដើមបេីធ្វើករេផទ ងផទ តេ់ឈម ះែដល្រតូវបនលុបេ យគ.ជ.ប។ 
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 ២. េសនើសំុអនុញញ តេធ្វើករថតចម្លងនូវបញជ ីេឈម ះែដល្រតូវបនលុបេ យ គ.ជ.ប េដើមបឲីយអងគករសេងកតករណ៍
េបះេឆន ត និងគណបក នេយបយ បនដឹងអំពីេឈម ះ និងចំនួនអនកេបះេឆន តែដល្រតូវបនលុបកនុងកំឡុងេពលចុះ
េឈម ះេបះេឆន តេនះ។ 
 ៣. េសនើសំុអនុញញ តឲយតំ ងគណបក នេយបយ និងអងគករសេងកតករណ៍េបះេឆន តេធ្វើករថតចម្លងនូវបញជ ី
េឈម ះ ែដលេសម នឃុំបនចុះេឈម ះ រចួេហើយេនះជេរៀង ល់ចុងសប្ត ហ៍។ 
 ៤. េសនើសំុឲយគ.ជ.ប ្រតូវែតព្រងឹងនូវយន្តករស្រមបេ់ធ្វើអន្ត គមនចំ៍េពះអនកែដល្រតូវេគបដិេសធមនិចុះេឈម ះ 
េបះេឆន តេ យ រខ្វះឯក របញជ កទី់លំេន។ 
 យន្តករេនះរមួមន េលខទូរសពទទ័កទ់ង និង្រកុមម្រន្តចីបស់ ស់។ 
 ៥. េសនើសំុឲយគ.ជ.ប ខិតខំផ ព្វផ យបែនថមេទៀតទកទ់ងេទនឹងករចុះេឈម ះ និងពិនិតយបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត 
្របចឆំន ែំថមេទៀត។ 
 ៦. េសនើសំុឲយគ.ជ.ប និង្រកសួងម ៃផទ្រតូវេធ្វើេសចក្តីែណនេំទ ជញ ធរ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់ និងេបើកទូ យឲយ 
គណបក នេយបយ និងអងគករសងគមសីុវឡិចូលរមួេធ្វើករផ ព្វផ យករអបរ់ ំ និងពត៌ម័នស្តីពីករេបះេឆន ត 
ជពិេសសករចុះេឈម ះ និង ពិនិតយបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត។ 
 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ងៈ 
កញញ  គង ់ ៉ វនី, អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល, ០១២ ៦៥៤ ៩៥០, អុីែមល៉ៈ ravine@comfrel.org  
េ ក ្រសី សុភ្័រក, ម្រន្តីជនខ់ពស់ែផនកពត័ម៌ន និងចបប,់ ០១២ ៩៩៨ ៣៦៤, អុីែមល៉ៈ sreysopheak@comfrel.org 

 
េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួ បេងកើតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់ទី១/េដើមបឱីយមនដំេណើ រ
ករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម ៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដើមបទីទលួបននូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់មរមយ, ករអបរ់េំដើមបី
ផ្ដល់ពត័ម៌នដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធ ិនិងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមនិ្រប្រកតី ្រពមទងំ
ផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដើមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលើដំេណើ រករេបះេឆន តមយួែដលមនិលំ
េអៀង និងមនិ្របកនប់ក ពកួ ទី២/ េដើមបឱីយមនអតថនយ័ៃនដំ កក់លេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអបរ់ ំ និងេវទិក ធរ
ណៈកនុងេគលបំណងជំរញុេលើកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វើេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/
បញចុ ះបញចូ លេដើមបឱីយមនករែកទ្រមងដំ់េណើ រករេបះេឆន តែដលបេងកើននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជបេ់ឆន ត 
្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដើមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមនិលំេអៀង និង
្របកនប់ក ពកួេទេលើករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណើ រករអនុវត្ដន ៍ករងររបស់ម្រន្ដជីបេ់ឆន ត។ 


