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          ថ្ងៃទី២៥ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 
លទ្ធផលនៃការច ុះហត្ថលលខារបសគ់ណបក្សៃលោបាយលលើ 

ក្ក្មសលីធមស៌ក្ាបក់ារលោសនាលបាុះលនោ ត្ ៃិង 
ការបង្ហា ញព័ត្៌ាៃលោយសមក្គចិត្តអំពីហរិញ្ញវត្ថ លោសនាៃលោបាយ 

 
ក្រុមការងារហិរញ្ដ វត្ថុនយោបាយ ខដលមានគណៈរមាា ធិការែុមខ្ហែល គណៈរមាា ធិការនិរ

ហែិច សមពន័ធយដើមបសុីចរតិ្ភាពនិងគណយនយយភាពសងគម អងគការក្បជាធិបយត្យយនិងសិទធិមនុសសរនុង
ក្បតិ្បត្តិការ មជឈមណឌ លអបរ់ ាំចាបស់ក្មាបស់ហគមន ៍ និងមូលនិធិអនតរជាតិ្សក្មាបក់្បពន័ធយបាោះយឆ្ន ត្ 
ជាសមាជិរ បានយរៀបចាំពិធីចុោះហត្ថយលខាមយួកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីការយោរពក្រម
សីលធមរ៌នុងការយោសនាយបាោះយឆ្ន ត្ និងការបងាា ញពត័្ម៌ានយោយសា័ក្គចិត្តអាំពីចាំណូល និងចាំណាយ
យៅរនុងយុទធនាការយោសនាយបាោះយឆ្ន ត្របស់គណបរសនយោបាយ យៅសណាា ោរ អឹុមផឺយរៀល។ 

យោលបាំណងថ្នពិធីចុោះហត្ថយលខាយនោះ គឺយដើមបយីលើររមពស់ត្មាា ភាព និងសុចរតិ្ភាពយៅរនុងការ
យោសនាយបាោះយឆ្ន ត្ យដើមបចូីលរមួចាំខណរឲ្យការយបាោះយឆ្ន ត្យក្ជើសតាំងត្ាំណាងរា្សត ក្បក្ពឹត្តយៅយោយ
យសរ ីក្តឹ្មក្តូ្វ យុត្តិធម ៌និងមានត្មាា ភាព។  

យោរ ធន សារា៉ាយ ក្បធានគណៈរមាា ធិការនាយរែុមខ្ហែល បានយោយដឹងខងាងថា ក្រុម
ការងារហិរញ្ដ វត្ថុនយោបាយ បានផតួចយផតើមពិធីចុោះហត្ថយលខាយនោះ យដើមបបីយងកើត្ជា ទមាា ប ់ និងវបបធមម៌យួ
ខណនាាំឱ្យគណបរសនយោបាយយោរពការផតល់ពត្ម៌ាន និងត្មាា ភាពរនុងការយោសនាយបាោះយឆ្ន ត្។ 
យោររប៏ានយកាត្សរយសើរចាំយ ោះយសចរតីកាា ហាន និងវត្តមានរបស់គណបរសនយោបាយរនុងយវទិកាយនោះ 
ខដលបានបងាា ញពីការចងប់ានសុចរតិ្ភាព និងភាពយុត្តិធមរ៌នុងការក្បរួត្ក្បខជងរនុងការយបាោះយឆ្ន ត្។ 
យោរចងយ់ ើញអនរឈនោះយឆ្ន ត្ ក្តូ្វឈនោះយោយរិត្តិយស ចាំខណរអនរចាញ់ គរួខត្ចាញ់យោយអស់ចិត្ត។ 

គណបរសនយោបាយទាំង៨ ខដលបានចុោះយ ា្ ោះចូលរមួក្បរតួ្ក្បខជងយៅរនុងការយបាោះយឆ្ន ត្
យក្ជើសតាំងត្ាំណាងរា្សតយៅថ្ងៃទី២៨ ខែររកោ ឆ្ន ាំ២០១៣ ខាងមុែយនោះ ក្តូ្វបានអយញ្ជ ើញយោយចូលរមួ
រនុងពិធីចុោះហត្ថយលខាយនោះ ខត្រនុងយពលក្បារពធពិធី គណបរសនយោបាយចាំននួ៣ រមួមាន គណបរសក្បជា
ជនរមពុជា គណបរសហែវ៊ុនសិុនបិុច គណបរសសញ្ជជ តិ្រមពុជា មនិមានត្ាំណាងចូលរមួចុោះហត្ថយលខាយទ។ 
គណបរសក្បជាជនរមពុជា ខដលរាំពុងកានអ់ាំណាចបចចុបបនន បានបដិយសធនចូ៍លរមួពិធី យោយយឆាើយត្បរ
យៈលិែិត្មរក្រុមការងារហិរញ្ដ វត្ថុគណបរសនយោបាយថា គណបរសក្បជាជនរមពុជា បានយធែើយសចរតី
ក្បកាសោរជូ់ន គ.ជ.ប (គណៈរមាា ធិការជាតិ្យរៀបចាំការយបាោះយឆ្ន ត្) រចួយហើយ យោយសនាចូលរមួយបាោះ
យឆ្ន ត្ ទទួលយរលទធផលយបាោះយឆ្ន ត្ អនុវត្តតមចាប ់ និងក្រមសីលធម ៌ ក្ពមទាំងបានខណនាាំដល់
សមាជិរ អនរោាំក្ទរបស់ែាួនក្តូ្វយោរពឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វតមចាប។់ គណបរសក្បជាជនរមពុជា អោះោងបនត

ចក្ខវុិស័យ ៖ សង្គមររជាធិ បតេយយមួយដែលែំត ើ រការររជាធិ បតេយយហូបនី យក្មម ជាពិ តសសរាល់ការត ោះតនោេតាមលក្ខ 
ៈររជាធិ បតេយយ រេូវ នតលើ ក្េតមកើ ង្ និ ង្មានគុ 

ភាពដែលនមំក្នូវផលររតោ
ជន៍ជូនែល់ររជាពលរែឋ 
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ថា បានរាយការណ៍សតីពីចាំណូល និងចាំណាយរបស់គណបរសរនុងការយបាោះយឆ្ន ត្យផញើជូន គ.ជ.ប ពុាំខដល
ែរខាន យហើយយធែើរបាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ន ាំោ៉ា ងយទៀងទត្ជូ់នក្រសួងមហាថ្ផទ។  

ជាលទធផល គណបរសនយោបាយទាំង៥ រនុងយនាោះរមួមាន គណបរសសយ្ងាគ ោះជាតិ្ គណបរស
សាធារណរដាក្បជាធិបយត្យយ គណបរសខែារអភវិឌ្ឍនយ៍សដារិចច គណបរសខែារឈបក់្រ គណបរសសម័ពនធ
យដើមបកី្បជាធិបយត្យយ ខដលមានវត្តមានយៅរនុងរមាវធីិចុោះហត្ថយលខាយនាោះ បានក្ពមយក្ពៀងោន  យល់ក្ពម
យោរព និងអនុវត្តតមឱ្យបានជាអតិ្បរមាោចខ់ាត្នូវយោលការណ៍ចាប ់ និងក្រមសីលធមស៌ាំខាន់ៗ  
សក្មាបគ់ណបរសនយោបាយរនុងការយបាោះយឆ្ន ត្យក្ជើសតាំងត្ាំណាងរា្សតឆ្ន ាំ២០១៣ ោណត្តិទី៥ យោយ
យសរ ីក្តឹ្មក្តូ្វ និងយុត្តិធម ៌យៅរនុងក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

 
សក្មាបព់ត័្ម៌ានបខនថមសូមទរទ់ង 
ទូរស័ពទ ៖ ០៨៨ ៨១៤ ២៧៨៣ ឬ ០១២ ៥៩០ ៩៥១ 

របូភាព ខុមហ្វ្រែល ៖ ក្រមុការងារររិញ្ញ វត្ថុនយោបាយ នងិគណបរសនយោបាយចនំនួ៥ បានចូលរមចុុះរត្ថយលខា យលើក្រមសីលធមរ៌នងការយោសនាយបាុះយនន ត្ នងិ
ការបងាា ញពត័្ម៌ានយោយសមក្គចតិ្ត កាលពថី្ងៃទ២ី៤ ហ្វខមងុិនា នន ២ំ០១៣ យៅសណ្ឋា គារ អុមឹផយឺរៀល 



 
 

គោលការណ៍ច្បាប ់និងក្រមសលីធមស៌ខំាន់ៗ 
សក្ាប់គណបរសនគោបាយរនងុការច្បូលរមួគបាោះគនន ត 

គក្រើសតងំតំណាងរាស្តសរ អាណតរិទី៥ នន ២ំ០១៣ 
គោយគសរ ីក្តមឹក្តូវ នងិយតុរិធម ៌គៅក្រោះរាជាណាច្បក្ររមពុជា 

 

 យយើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នន ជាគណបក្សនយោបាយ ដែលបានចញុះបញ្ជ ីរបក្តួរបដែងក្នញងែុំយណើ រការយបាុះយនន តយរែើស
តុំងតុំណាងរាស្តសរនន ុំ២០១៣ អាណតរទីិ៥ យៅរពុះរាជាណាចរក្ក្មពញជាខាងមញខយនុះ បានយល់រពមយគ្នរព និងអនញ
វតរតមឱ្យបានជាអតិបរមាដាចខ់ាតនូវយគ្នលការណ៍ចាប ់និងរក្មសីលធមស៌ុំខាន់ៗ ខាងយរកាមយនុះ៖ 
 

១. មនិរ ុំយោភចាបយ់ដាយយរបើរបាស់រទពយសមបតរិរែឋ មនិយរបើរបាស់មញខតុំដណង ឥទធពិល ការគុំរាមក្ុំដែង ឬការ
ែូនរង្វវ នរ់គបរ់បូភាពដែលែុំរញញឱ្យមស្តនរ ី រាែការ សញីវលិ នគរបាល និងក្ងយោធពលយខមរភូមនិទក្នញងការគ្នុំរទ
សក្មមភាពគណបក្សនយោបាយរបស់ខលួន ឬយធវើសក្មមភាពរបនុំងគណបក្សនយោបាយណាមយួយ ើយ។ 

២. មនិយរបើរបាស់ ពាក្យយពែន ៍និងសារនយោបាយដែលមានលក្ខណុៈអសញរស ញញ ុះញង ់អញចអាល បងកយែតញ និង
យមើលង្វយដែលអាចបងកឲ្យមានអុំយពើែងិា ឬការយរ ើសយអើងយក្ើតយ ើងយៅយលើគណបក្សនយោបាយ ឬយបក្ខែន ឬ
តុំណាងែទទយទៀតយ ើយ យែើយនិងមនិអនញញ្ញា តឱ្យអនក្គ្នុំរទរបស់ខលួនយធវើនូវអុំយពើទុំងយនុះដែរ។  

៣. មនិអនញញ្ញា ត សមគុំនិត ឬែយួ ផរល់មយធោបាយយផសងៗឲ្យអនក្គ្នុំរទរបស់ខលួនយៅរ ុំខាន បងកយែតញ ឬគុំរាមក្ុំដែង 
ែល់គណបក្សនយោបាយ ឬយបក្ខែន ឬតុំណាង ឬអនក្គ្នុំរទ ឬរទពយសមបតរិទនគណបក្ស ឬយបក្ខែន ឬសក្មម
ែនែទទយទៀតយ ើយ។  

៤. មនិរតវូទិញសនលកឹ្យនន ត ផរល់វភិាគទន ែូនសារគញណ ឬផរល់រង្វវ នយ់លើក្ទឹក្ចិតរជារបាក្ក់ាស ឬជាសមាា រុៈ 
យែើមបទីទលួសយមលងយនន ត យទុះបីតមមយធោបាយណាក្យ៍ដាយក្នញងក្ុំ ញងយពលយបាុះយនន តទនរបតិទិនរបស់គណុៈ
ក្មាម ធិការជាតិយរៀបចុំការយបាុះយនន ត។ 

 ៥. យគ្នរពខាជ បខ់ជួនតមយគ្នលការណ៍របក្តួរបដែងការយបាុះយនន តយដាយកិ្តរយិស តមយគ្នលការណ៍សមធម ៌តម 
រយុៈការយរបើរបាស់របពន័ធផសពវផាយ និងែរិញ្ា វតថញ។ សម័រគចិតរផរល់របាយការណ៍អុំពីពត័ម៌ានែរិញ្ា វតថញសរមាប់
ការយោសនាយបាុះយនន ត យែើមបធីានាសញចរតិភាព ។  
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List of Political Parties Signing the Code of Conduct for Election Campaigns and Voluntary Disclosure for the 

Election of the Fifth Mandate of the National Assembly 


J une 24, 2013 at Imperial Garden Villa & Hotel 
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