គណៈកម្មាធិការដ ើម្បីការដ

ោះដនោតដោយដេរី និងយុត្តិធម្៌ដៅកម្ពុជា (គ.ប.េ.យ)

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)
ទីស្នាក់ការកណ្ត
ា ល ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ១២២ សង្កាត់ទឹកលអក់១ ខណ្ឌទួលលោក រាជធានីភ្លាំ េញ កម្ពុជា

Central Office : #138, Street 122, Teuk Laak I, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
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ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៩ ខែពេសា ឆ្នំ២០១៤

គណៈកម្មាធិការនាយក

BOARD OF DIRECTORS

1.

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន

elak Fn saray

Mr. THUN Saray

អតថរទ េតព
ី ី

RbFanKN³kmµaFikarnayk
nigCaRbFan ADHOC
2.elak suk

ការរ ំសោភស

sMeGOn

េ
ើ ទ
ិ ធិេដំ ែងមតិ និងនសោបាយររេ់ស្តេតី

Mr. SOK Sam Oeun

GnuRbFanKN³kmµaFikarnayk

ពរោយពេលព

nigCanaykRbtibtþi CDP
3. elak yg;

KimeGg

Mr. YONG Kim Eng

GKÁehrBaØwk-naykRbtibtþi
4. elak ywm

b:U

Mr. YIM Po naykrg
CPDEW
5.elakRsI s‘un

can;Esn

Ms. SUN Chansen

\sSrCn-Dignitary
6.

elak m:ak cMerIn

Mr. MAK Chamroeun
RbFan KYA
7. elakRsI b:uk

bBaØaviciRt

Ms. POK Panhavichetr
nayikaRbtibtþi CWCC
8.elak muM

sarin

Mr. MOM Sarin
naykRbtibtþi HRCDO
9.elak Kwm

suvNÑ

Mr. KIM Sovann
naykRbtibtþi VIGILANCE
10.elak sWn

Est

Mr. SEN Set, Dignitary
11.elak Cag

suxa

Mr. CHEANG Sokha
naykRbtibtþi YRDP

ល អាជ្ញាធរ កង

កំលំងរបដ្ឋប់អាវុធ និងកងសនតិសុែេិ នផ្លូវោររារាំងជ្ញពររើនសារពដ្ឋយបងករបួ សសានេ ពរររបមាងពេើ លងាយ
ិ៍ ត ម ស់ បំភ្ិតបំ ភ្័យ បំ
ពបៀតពបៀនពករខ្ម
ខដលជ្ញអ្នកនពោ

PDP-Center

ោះពឆ្នតពររើ សតំងតំណាងរាស្រសត ឆ្នំ ២០១៣ សកេមភាេរបស់រដ្ឋាភ្ិ

ត់ បង់រីវ ិតក៏មានពៅពលើស្រសតី

ក់សាមរតី និ ងរហូតដល់មានោរសាលប់

យ ពបកខរនតំណាងរាស្រសតជ្ញប់ពឆ្នត សកេមរនអ្ងគកោរសងគកេសុីវ ិល សកេមរនោរពារដីធីល

កេមោរ ិនី ខដលរបេូ លផ្តំុបពចេញេតិ និងពធវើកូតកេមពដ្ឋយសនតិភាេ។
សកេមភាេរបស់រដ្ឋាភ្ិ

បំ

ល និងអាជ្ញាធរ

នរបរេឹតិតពលមើសោ៉ា ងធៃន់ធៃររំពពាោះអ្នុសញ្ញាសុី -ដ «ោរលុប

ត់រាល់ទរេង់ថ្នោរពរ ើសពអ្ើងពលើស្រសតីពភ្ទ» មារត៣ខរងថា «កនុងររប់ វ ិស័យ ជ្ញេិពសស
វ ិស័យនពោ
យ សងគកេកិរេ ពសដាកិរេ និ ងវបបធេ៌ រដារតូវចាត់វ ិធានោរសេស្សបទំងអ្ស់ រួេមានោរពធវើរាប់ផ្ង ពដើេបី

ធានាោរអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ និងោររ ីករំពរ ើនពេញពលញរបស់ស្រសតី ពដើ េបីធានាឲ្យស្រសតីពរបើរ
េនុសស

និងពសរ ីភាេេូលដ្ឋានពដ្ឋយសេភាេជ្ញេួ យបុ រស»

«…………និងោររិតរូ រពសមើគ្ននកនុងោរខកទរេង់ដីធីល

និងមារត

និងកសិកេម

១៤

ស់ និង អាស្ស័យផ្លសិទិធ
រំណុរ

(ឆ)

ខរងថា

រេេទំងកនុងរំ ពរាងខបងខរកដីធីល»

និង

រំណុរ(រ) ខរងថា «អាស្ស័យផ្លលកខែណឌរស់ពៅររប់រគ្នន់ ជ្ញេិ ពសសទក់ ទងនឹងោរមានផ្ទោះសខេបង

អ្នាេ័យ ោរផ្គកត់ផ្គកង់អ្រគកិសនី និងទឹក ោរដឹករចជូ ន និងរេនារេន៍» ។ ទពងវើរខ្មងពលើពនោះ ក៏ ជ្ញោររ ំពលភ្
បំពានោ៉ា ងធៃន់ធៃរពលើរដាធេមនុចាថ្នរេោះរាជ្ញណាររកកេពុជ្ញខដលោរពារសិទិធពធវើកូតកេម

និង

តុកេម

មាន

ខរងកនុងមារត ៣៧ «សិទិពធ ធវើកូតកេម និងពធវើ តុកេមពដ្ឋយសនតិវ ិធី រតូវ យកេកអ្នុវតតពៅកនុងរកបែណឌថ្ន
រាប់» និង នោរពារសិទិធពសរ ីភាេបពចេញេតិ ខដលមានខរងកនុងមារត៤១ «របជ្ញេលរដាខែមរ មានពសរ ីភាេ

ខ្មងោរបពចេ ញេតិរបស់ែួ ន
ល ពសរ ីភាេខ្មងសារេ័ត៌មាន ពសរ ីភាេខ្មងោរព

ោះេុេពផ្ាយ ពសរភា
ី េខ្មងោរ

របរុំ ។…» ។ បខនែេពលើពនោះពទៀត វាក៏ជ្ញោររ ំពលភ្បំ ពានោ៉ា ងខ្មលំងរំពពាោះកតិោសញ្ញាអ្នតរជ្ញតិ សីេ
ត ី សិទិធ
េលរដា និងសិទិធនពោ

យ មារត១៩ កថាែណឌ២ ខរងថា «រនររប់រប
ូ មានសិទិធពសរ ីភាេកនុងោរបពចេ ញ

េតិ។ សិទិពធ នោះរតូវរាប់បចេូ លទំងពសរ ីភាេ ស្សាវរជ្ញវេ័ ត៌មាន ទទួ ល និងផ្សេវផ្ាយេ័ត៌មាន និងរំនិតសេវ
ខបបោ៉ា ងពដ្ឋយេិនរិតេី រេំខដន ពដ្ឋយផ្ទទល់មាត់ ឬព

ោះេុេព តេទំ រង់ សិលបៈកតី ឬក៏ ពដ្ឋយេពធោ

យ

ផ្សេវផ្ាយដថ្ទពទៀតកតីតេោរពររើ សពរ ើសរបស់ែួ ន»
ល
ែណៈពេលខដលរេោះេហាកសរត និងរដ្ឋាភ្ិ
េិនខដល

នរបោសអាសននជ្ញផ្លូវោរ

ពហើយខដលនាយករដាេ្នតីក៏

សាែប័នរដាមានដំពណើរោរជ្ញធេមត។
ជ្ញក់ខសតងអ្ំពេើហឹងាទំងពនោះ

នមានរបសាសន៍ថា

លកេពុជ្ញ
របពទសកេពុជ្ញ

នរបរេឹតិតពលើស្រសតីដូរជ្ញ៖

ពលករំទវ មួរ េុខហួរ ជ្ញស្រសតីខដលពលរពធាលកនុងវ ិស័យនពោ

រាស្រសតេកេីរណបកសសព្ងាគកោះជ្ញតិ នាពេលអ្ំឡុងពេលងមីៗពនោះ ខដល

យ និងជ្ញពបកខរនជ្ញប់ ពឆ្នតតំណាង
នតសូរូលពៅោន់ ទីលនរបជ្ញធិប

ពតយយជ្ញពររើនពលើកពររើនសារ ពដើេបីសំខដងពោបល់ និងបពចេញេតិ កុងនាេជ្ញតំ
ន
ណាងរបជ្ញេលរដា កេមករកេមោរ ិនី ខដលទេទរោរដំ ពឡើងរ

ក់ខែពគ្នល។

ពលករំទវរតូវ

នកងកមាលំងសនតិសុែែណឌដូនពេញ

រុញរចានទំងពរបើ សំដីអ្សុរសរបមាងពេើ លងាយ និងចាប់ខសងទី ណាត់ទីខណងពរញេីទីលនរបជ្ញធិបពតយយ
ពហើយខងេទំងវាយដំរំនួយោររបស់ពលករំទវ និងអ្នកសារេ័ត៌មានរបមាណរិត១០នាក់ កនុងពនាោះរបួ សធៃន់
៣នាក់ ពទៀតផ្ង។
ពបើដូរោរេនយល់របស់រដ្ឋាភ្ិ

ល និងសភាថ្នរណបកសរបជ្ញរនកេពុជ្ញ

របស់រដាសភា។ កនុងន័ យពនោះ ពលករំ ទវ មួរ េុខហួរ រតូវ
នីតិោលទី៥។ ពហតុ ដូរពនោះ ពលករំទវរតូវទទួ ល

«តំណាងរាស្រសតមានអ្ភ្័យឯកសិទិធសភា។

នអ្ោះអាងេីភាេស្សបរាប់

នចាត់ទុកជ្ញតំ ណាងរាស្រសតថ្នសភាជ្ញតិ

នអ្ភ្័យឯកសិទិដ
ធ ូរមានខរងកនុងរដាធេមនុចា មារត ៨០

តំណាងរាស្រសតរប
ូ ណាក៏ពដ្ឋយ

េិ នអាររតូវ

នពចាទរបោន់

ចាប់ែួ ន
ល ឃាត់ែួ ន
ល ឬឃុំែួ ន
ល ពដ្ឋយពហតុេី នសំខដងពោបល់ ឬបពចេ ញេតិ កនុងោរបំពេញេុែងាររបស់ែួ ន
ល
ពឡើយ។....» និងរាប់វ ិពសាធនកេមថ្នបទបញ្ញ
ជ ថ្ផ្ទកុងថ្នរដា
ន
សភាថ្នរេោះរាជ្ញណាររកកេពុជ្ញ របោរ ៤ងមី ខរង
ថា «តំណាងរាស្រសតមានឋានៈ និងបុេវសិទិធពសមើនឹងឧតតេេ្នតីផ្ុតពលែថ្នរេោះរាជ្ញណាររកកេពុជ្ញ។.....» ។
ក៏ដូរគ្ននខដររេឹតិតោរណ៍ហឹងាពកើតមានពឡើងជ្ញបនតបនាទប់

ពៅពលើសកេមរនស្រសតីតវា៉ា ទេទរឲ្យមាន

ដំពណាោះស្សាយបញ្ញ
ា ដីធីល ផ្ទោះសំខបងរបស់េួកគ្នត់ និងកេមោរ ិនី សំខដងេតិទេទរតំ ពឡើងរ
ដុលលរ ក៏ រតូវ

ក់ខែពគ្នល១៦០

នកងទ័េេិពសសឆ័ រតពោង កងកំ លំងរបដ្ឋប់ពដ្ឋយ អាវុធ ខែល ដំបងឆក់ និង រកុេសនតិសុែ

ពាក់ េួកឃលំុេុែ

នពរបើដំបងព

ើ ដំបងខដក ដំបងឆក់ រំពាេពៅសូរគ្នប់ខដក វាយដំ

ញ់ បំ

ក់សាមរតី ពធវើ

ឲ្យមានោរភ្័ យខ្មលរ បងកឲ្យមានរបួ សសានេ ចាប់ឃុំែួនេួ
ល
យរយៈែលី ចាប់ដ្ឋក់ េនធនាគ្នរ និងមានោរពធវើឲ្យរលូត
កូន រេេទំងករណីែលោះ

នពរបើោំពភ្លើងរគ្នប់េិត

ពលើសេីពនោះពទៀតពសាត

សូេបីខត

ពលកស្សី

ជ្ញថានក់់ដឹកនាំរកុេស្រសតីថ្នអ្ងគកោរសងគកេសុីវ ិល
នពោ

យ(CPWP) ក៏រតូវ

ញ់របហាររហូតដល់មានសាលប់

ធីដា

ឃឹះ

ត់ បង់រីវ ិតពទៀតផ្ង។

ខដលមានវ ័យរំ ណាស់រួរជ្ញទីពគ្នរេ

ជ្ញរបធានដឹកនាំថ្នរណៈកមាមធិ ោរពលើកសទួយស្រសតីកុងវ
ន ិស័យ

នកងកំលំងរបដ្ឋប់ ពដ្ឋយដំបង និងពាក់េួកឃលុំេុែរាប់ រយនាក់រារាំង និងរុញ

រចានេិនញពញើតថ្ដបណា
ត លឲ្យរងរបួសពរើងកនុងពេលខដលពលកស្សីដឹកនាំរកុេស្រសតី ពបើពទោះបីកុងអ្ំ
ន
ឡុងទិវា
នារ ីអ្នតរជ្ញតិ បំណងពធវើគ្នរវកិ រេដឹងរុណ ថាវយផ្ទកពគ្នរេបូ ជ្ញរំពពាោះរូបសំណាកពលកោយពេញ ោលេី ថ្ងៃ
ទី៧ ខែេីនា ឆ្នំ២០១៤ ក៏ ពដ្ឋយ ។
ករណីខ្មងពលើ ក៏
រារធានីភ្ំនពេញ

នបងាាញេីភាេេិ នស្សបរាប់ សីេ
ត ី ពធវើ

តុកេមពដ្ឋយសនតិភាេផ្ងខដរ ខដលអាជ្ញាធរ

នហាេរ

េកនុងោររួ បរុំពៅទីលនរបជ្ញធិបពតយយេិនឲ្យពលើស១០នាក់ និងោរពរបើ រ ស់
កំលំងសនតិសុែអ្ត់សេតែកិរេផ្ូវោរេកប្ងា
ល
ក ប តុកេម ។ អាកបបកិរ ិោរបស់កមាលំងសនតិសុែេិ នពគ្នរេ និង
ឲ្យតថ្េលរំពពាោះសិទិធស្រសតី

ពដ្ឋយសារេួកពរជ្ញកមាលំងសនតិសុែេិនស្សបរាប់ ពហើយគ្នមនោរបណុត ោះបណា
ត លេី

សិទិធេនុសស និងសិទិធស្រសតី។ រាររដ្ឋាភ្ិ
រ ំពលភ្បំពានពលើសិទិធស្រសតី ដូ រខដល

ល ក៏ ដូរជ្ញអាជ្ញាធររារធានី ភ្ំនពេញរតូវខតទទួលែុសរតូវរំពពាោះោរ

នពរៀបរាប់ខ្មងពលើ។

អនុសាេន៍
១. រកសួងេហាថ្ផ្ទរតូវដកបំ រាេជ្ញបនាទន់អ្ំេីោរពធវើ

តុកេមពដ្ឋយសនតិវ ិធី ពហើយពរៀបរំកំលំងសនតិសុែ

ពរៀបរយខដលទទួ លោរហវឹកហវឺន រួេទំងយល់ដឹងអ្ំេីសីលធេ៌ ពយនឌ្័ រ ។
២. រកសួងកិរេោរនារ ី រតូវផ្តួរពផ្តើេោរអ្ប់ រ ំេិពសសអ្ំេីសីលធេ៌ពយនឌ្័ រដល់កងកំលំងសនតិសុែ ពដើេបី
ោរពារ ពលើកសទួយសិទិធស្រសតី រកាភាេថ្ងលងូរន កិតិតយសស្រសតី តថ្េលស្រសតី និងសីលធេ៌ សងគកេឲ្យ
ិ៍ ត
របពោរន៍ ពដើេបីរកាឲ្យ នកិតិយ
ត ស ពករព្
ម ោះ និងជ្ញតិ សាសន៍របស់សងគកេខែមរ។
៣. រដ្ឋាភ្ិ

លរួ ររតូវពធវើពគ្នលនពោ

នជ្ញដ្ឋរ់ខ្មត

យរាស់លស់ អ្ំេី ោរអ្នុ វតតពសរ ីភាេបពចេញេតិ និងោរ

របេូលផ្តំុពដ្ឋយសនតិវ ិធី ភាេថ្ងលងូរថ្នកំ
ន
លំងសនតិសុែ និងសីលធេ៌ សងគកេខែមរខដលពកើតពរញេីោររបរេឹតិត
អ្ំពេើ ហឹងាពៅពលើស្រសតីពដ្ឋយសកេមភាេ។

េ័ត៌មានបខនែេសូេទក់ទង៖
១. ពលកស្សី េឺនសក្ត េិរ ី
២. ពលក នាង េុវណណ

ក្ខណ៍

អ្នកសំរបសំរួលកេមវ ិធីអ្ប់រ ំ និ ងពយនឌ្័ រ ែុេខ្ហវល (017 494 004)
េ្នតីអ្ប់រ ំ និងពយនឌ្័ រ ែុេខ្ហវល (012 977 231)

៖ លេសកកម្មរេស់ខុម្ហ្វ្រែល គជ
ួ េល្ាត
រជាទលី េញចត
៌ នគ្គេ់គ្ោន់ ទី១/
ើ េរយាកាសគួ
ឺ យ
ិ
ិ ដ ន្
ិ មានេ័តមា

តាម្រយៈការេញ្ុ ះេញ្ូ ល តសូ ម្តិ ល ើម្បទ
ី ទួលបាននូវគ្កេខ័ណ្ឌចាេ់សម្រម្យ, ការអេ់រ ំល ើម្បផ្
ី ដល់

េ័តមា
៌ ន ល់អាកលបាះលនាត អំេីសិទធិ និ្សកម្មភាេចូលរួម្សល្ាតការណ្៍រេស់េក
ួ លគ ហ្វ លអាចរារាំ្នូវភាេម្ន
ិ គ្េគ្កតី គ្េម្ទំ្ផ្ដល់នូវរ
បាយការណ្៍អល្ាតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នេ់ររ័ស ល ើម្បអា
ី ច
ម្ន
ិ គ្េកាន់េកសេួក ទ២
ី /

មានការវាយតម្ម្លលលើ ំលណ្ើរការ លបាះលនាតម្ួយហ្វ លម្ន
ិ លំ លអៀ្ និ្

តាម្រយៈការអេ់រ ំ ន្
ិ លវទកា
ិ ស្នធារណ្ៈកាុ្លោល

េំណ្្ជំរុញលលើកទឹកចិតដ គ្េជាេលរ ឋឱ្យចូលរួម្កាុ្កិច្ការនលយាបាយ និ្ការល្ែើលសចកដីសំលរចនានា ការតសូ ម្តិ/េញ្ុ ះេញ្ូ លល ើម្បឱ្
ី យ
មានការហ្វកទគ្ម្្់

ំលណ្ើរការលបាះលនាតហ្វ លេល្ាើននូវគណ្លនយយភាេ

(ការទទួលខុសគ្តូវ)

រេស់ ម្្នដីជាេ់លនាត

គ្េម្ទំ្ផ្ដល់នូវ

របាយការណ្៍អល្ាតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នេ់ររ័ស ល ើម្បអា
ួ ហ្វ លម្ន
ី ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យ
ិ លំ លអៀ្ និ្គ្េកាន់េកសេួក លៅលលើការ
េំលេញកម្មវ្
ិ ីនលយាបាយ ន្
ិ ំលណ្ើរការអនុវតដន៍ ការង្កររេស់ម្្នដជា
ី េ់លនាត។

