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ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១២ 
សេចក្តីថ្លែងការណ ៍

េីីពី 
ការព្ពួយបារម្ភចំស ោះអំសពីឃាតកម្មស ីអនកការ រេិទ្ធិ 

កនុងដំណាកក់ា សបាោះសនន តសព្រើេសរើេព្កុម្ព្រឹកាឃុំ េង្កា តន់ន ំ២០១២ 
 

គណៈកម្មា ធិការម ើេបកីារម ោះមឆ្ន តមោយមេរ ី និងយុតតិធេម៌ៅកេពុជា (ែុេខ្រែល) េូេចូលរេួេខេតង   
េរណៈទុកខយ៉ា ងម្កៀេ្កាំចាំម ោះ្គួសារថ្នេព របេ់មោក ឈុត វទុធ ី ្បធានអងគការការ រធនធានធេាជាត ិ
ខ ល្តូវ នេម្មា បក់ាលពថី្ងៃទ២ី៦ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១២ កនុងមពលខ លមោកកាំពុងបាំមពញមបេកេាការ រ
ថ្្ពមឈើកនុងចាំណុចវាលបី ភេូ ិកែ់ាង ្េុកេណឌ លេីម្ម មែតដមកាោះកុង។  
ែុេខ្រែល េូេេខេតងនូវការ្ពួយ រេភជាខ្ា ាំងចាំម ោះករណីឃាតកេាមៅមលើអនកការ រេិទធិ ខ លអាចមធែើ

ឲ្យប៉ាោះ ល់យ៉ា ងធៃនធ់ៃរ ល់បរយិកាេនមយ យ និងបមងកើតបរយិកាេភយ័ខ្ា ច កនុងចាំមោេេកេាជន
េងគេ បរសិាា ន នមយ យ េិទធិេនុេស មរើយកអ៏ាចគ្ម្មេកាំខរង ល់មេរភីាព្បជាពលរ ឋកនុងការចូលរេួ
ការងារេងគេ និងេកេាភាពនមយ យ ពិមេេមៅមែតតមកាោះកុង កនុង ាំោកក់ាលម ោះមឆ្ន តម្ជើេមរ ើេ្កុេ
្បឹកាឃុាំ េងាក តន់ាឆ្ន ាំ២០១២ និងម ោះមឆ្ន តម្ជើងតាំងតាំោងរា្េតឆ្ន ាំ២០១៣ ខ្ងេុែមនោះ។ 
ែុេខ្រែល េូេមធែើការមកក លមោេយ៉ា ងខ្ា ាំងកាា បាំផុតចាំម ោះមេមខ្ា ង និងអនកេេគាំនិត រេួោាំងបុគគល 

េេតាកិចចកងកម្មា ាំង្បោបអ់ាវធុ ខ ល ន្ប្ពឹតតម ើងនូវអាំមពើរឹងាមឃារមៅ និងអាំមពើែុេចាបម់ៅមលើ
មោក ឈុត វទុធី និងអនកសារពត័ម៌្មន្េតី ថ្ន្ពឹតដិប្តឌឹមែេបូឌាម លី កញ្ញា  ផន ប ុជ  និង Olesia Plokhii  
មរើយេូេមធែើការអាំ វនាវយ៉ា ងទទូច ល់រោឋ ភ ិល និងសាា បន័ម្មនេេតាកចិច ម ើេបចីាតវ់ធិានការជាបនាា ន ់
កនុងការខវករកេុែ្កុេឃាតករ និងអនករេួគាំនិត ម ើេបបីមងកើតបរយិកាេទុកចតិតមៅមលើ្បពន័ធយុតិតធេ ៌ ឬមោយ
ខ កការងារអមងកតរបេ់េេតាកិចច។ រាជរ ឋភ ិលគួរយកចិតតទុកោកព់្ងងឹេេតាភាពយល់ ឹងផាូវចាបអ់ាំពី
ការម្បើ្ េ់អាវធុ ល់េ្នតី និងកងកម្មា ាំង្បោបអ់ាវធុបខនាេមទៀតម ើេបរីេួចាំខណកទបស់ាក តអ់ាំមពើរិងា្បោប់
អាវធុ។ ែុេខ្រែល នឹងវាយតាំថ្លែពេ់ចាំ ោះរាជរោឋ ភ ិល នូវការបងាា ញេមនាេមចចតនាកនុងការទទួលសាគ ល់   
វរីៈភាពអនកការ រេិទធិ  ូចជា មោក ឈុត វទុធី កនុងការចូលរេួការ រធនធានធេាជាត ិនិងថ្្ពមឈើកេពុជា។  
ែុេខ្រែល មោរពចាំម ោះការលៈបង ់និងគាំរេូកេាភាពរបេ់មោក ឈុត វទុធ ីជាការរ ាំឭក និងមលើកទឹកចិតត

េកេាជន អនកេមងកតការណ៍ម ោះមឆ្ន តរបេ់ែាួនកនុងបុពែមរតុការ រយុតតធេ ៌និងមេរភីាពកនុងការម ោះមឆ្ន ត។  
ែុេខ្រែល អាំ វនាវយ៉ា ងទទូច ល់រាជរោឋ ភ ិល កងកម្មា ាំងការ រេនតិេុែ នងិគណៈកម្មា ធិការជាតិ

មរៀបចាំការម ោះមឆ្ន ត ្តូវរក្គបវ់ធិានការណ៍បមចច ៀេអាំមពើរឹងា នងិគាំរាេកាំខរងនានា្បឆ្ាំងេកេាជនេងគេ 
េិទធិេនុេស និងនមយ យកនុងកាំ ុងមពលម ោះមឆ្ន ត៕ 

 
េ្ម្មបព់ត័ម៌្មនបខនាេេូេទាំនាកទ់ាំនង៖ 
មោក គ  ់បញ្ញា  (នាយក្បតិបតិត ែុេខ្រែល) / ទូរេ័ពាមលែ ៖ ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
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COMMITTEE  FOR  FREE  AND  FAIR  ELECTIONS  IN  CAMBODIA  (COMFREL) 

TIsñak;karkNþalpÞHelx138  pøÚv122  sgáat;Twkl¥k;1  x½NÐTYleKak  raCFanIPñMeBj  RBHraCaNacRkkm<úCa 

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

P.O.  Box  1145, Tel:  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745 

E-mail:  comfrel@online.com.kh  Website: http://www.comfrel.org    
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