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ៃថងទី១៧  ែខសី  ឆន ំ២០១៣ 

េសចក្តី្របកសព័តម៌ន (បែនថម និងែកតំរវូ) 
ស្តពី ី

ករសេងកតករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ទក់ទងលទធផលបេ ្ត ះ សនន 
ៃនករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកលទី៥  
េនមណ្ឌ លេខត្ត្រកេចះ ក ្ត ល បតដ់បំង និងេសៀម ប 

 
ខុមែ្រហ្វលបនចូលរមួសេងកតករណ៍េទេលើដំេណើ រករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ទកទ់ងលទធផលបេ ្ត ះ សនន

ៃនករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកលទី៥ កលពីៃថងទី១៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ េ យគណៈកមម ធិករ
ជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) បនពិនិតយេលើបណ្តឹ ងត ៉ េទនឹងលទធផលបេ ្ត ះ សននៃនករេបះេឆន តរបស់
គណបក សេ្រងគ ះជតិេនមណ្ឌ លេខត្ត្រកេចះ ។ េហើយគ.ជ.បបនបន្តពិនិតយេលើបណ្តឹ ងត ៉ េទនឹងលទធផលបេ ្ត ះ
សននៃនករេបះេឆន តរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិេនមណ្ឌ លេខត្តក ្ត ល បតដំ់បង និងេសៀម ប េនៃថងទី១៦ 

ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ។  

ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញថ ករេផទ ងផទ តល់ទធផលេនកនុង១៣ករយិល័យេនមណ្ឌ លេខត្ត្រកេចះ គ.ជ.បបន
យកទ្រមង១់១០៤1 េផទ ងផទ តជ់មយួនឹងទ្រមង ់ ១១០២2 ែដលេនេ្រកកញចបសុ់វតថិភព«ក»។ ទ្រមង១់១០២ ែដល
គ.ជ.បយកមកេធ្វើករេផទ ងផទ តេ់នះគឺជឯក រែដលេគ ចែក ឬេធ្វើថមីបនេ្រពះមនិែមនជឯក រេដើមែដលរក ទុក
េនកនុងកញចបសុ់វតថិភព «ក» ។ េ យែឡកទ្រមង១់១០២ ែដលគ.ជ.ប យកមកេធ្វើករេផទ ងផទ តេ់នះមន ន មេ្របើ
្របស់ទឹកលុបេ្រចើនេលើទ្រមងទ់ងំេនះ។ ជមយួគន េនះទ្រមង១់១០៤ វញិ េឃើញថអក រេនេលើទ្រមងទ់ងំ
១៣ករយិល័យេនេខត្ត្រកេចះេនះភគេ្រចើនគឺដូចគន  ែដលេយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ ចមនករសរេសរេឡើងវញិ
េនថន ក់ មយួ ចជថន ក ់គឃ/សប ឬ គធ/ខប។ 

បនទ បម់កខុមែ្រហ្វលបនេធ្វើករពិនិតយលទធផលេបះេឆន តពីទ្រមង១់១០២របស់គ.ជ.ប េធៀបជមយួលទធផលកនុង
ទ្រមង១់១០៤ េនេខត្ត្រកេចះែដលអនកសេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលទទួលបនពីម្រន្តីករយិល័យ បស់ន្លឹកេឆន តេឃើញថ 
កនុងចំេ ម១៣ករយិល័យមន២ករយិល័យដូចគន ទងំ្រសុង េហើយ១១ករយិល័យេផ ងេទៀតលទធផលរបស់ 
គណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច គណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិដូចគន  ប៉ុែន្តលទធផលរបស់គណបក េផ ង 
េទៀតខុសគន  េពលគឺទ្រមង១់១០៤ែដលអនកសេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលទទួលបនពីម្រន្តីករយិល័យ បស់ន្លឹកេឆន ត 
មនិមនកត្់រ លទធផលរបស់គណបក ទងំេនះេទ។ បែនថមពីេលើេនះេទៀតចំនួនសន្លឹកេឆន តបនករ និងមនិបន 
ករកម៏នករខុសគន ផងែដរ។ 

                                                      
1 ១១០៤ គឺជ្រក សលទធផលបឋមៃនករេបះេឆន ត មករយិល័យេបះេឆន ត និង បស់ន្លឹកេឆន ត 
2 ១១០២ គឺជកណំតេ់ហតុៃនករ បស់ន្លឹកេឆន ត (បំេពញេ យគណៈកមម ករករយិល័យ បស់ន្លកឹេឆន ត) 

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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ស្រមបក់រេផទ ងផទ តេ់ខត្តបតដំ់បង គ.ជ.បបនយកទ្រមង១់១០៩3 ទ្រមង១់១១០4  និង ងលទធផលេបះ
េឆន ត្របចឃុំំ/សងក ត ់ ែដលបំេពញេ យគណបក សេ្រងគ ះជតិមកេធ្វើករេផទ ងផទ ត។់ កនុងដំេណើ រករេផទ ងផទ តេ់នះ 
គ.ជ.បបនយកចំនួនសេម្លងេឆន តសរុបៃនគណបក នីមយួៗ្របចឃុំំ(ទំរង១់១០៩) មកេធ្វើករេផទ ងផទ តជ់មយួលទធផល
េឆន តរបស់គណបក ទងំេនះកនុងទំរង១់១១០ េ យមនិបនបូកសរុបលទធផល មករយិល័យនីមយួៗេនកនុងទំរង់
១១០៩េនះេទ មុននឹងេផទ តផទ តល់ទធផលសរុប។ 

ចំែណកឯករេផទ ងផទ តេ់ខត្តេសៀម បវញិ គ.ជ.បបនយកទ្រមង១់១០២ និងទ្រមង១់១០៤ មកេធ្វើករេផទ ងផទ ត ់
េហើយតំ ងគណបក កម៏នទ្រមង១់១០៤មកេធ្វើករេផទ ងផទ តែ់ដរ។ ករសេងកតេឃើញថ មនករយិល័យេបះេឆន ត
ចំនួន៤ករយិល័យៃនេខត្តេនះ(០៩៨២, ០៤២៦, ០៩៨៨, ០០២៥) មនិមនទំរង១់១០២ មកេធ្វើករេផទ ង េហើយ្រកុម
េផទ ងផទ តល់ទធផលបនយកទំរង១់១០៩មកេធ្វើករេផទ ងផទ តជ់មយួទំរង១់១០៤ ជំនួសវញិេ្រកពីេនះេយើងេនសេងកត
េឃើញេទៀតថ មនករយិល័យចំនួន២គឺ(១០២៤, ០២៦២) ែដលមនទំរង១់១០២ និងទំរង១់១០៤ មនទិនននយ័
មនិដូចគន  និងករយិល័យ០៩៨២ មនទិនននយ័មនិ្រតឹម្រតូវ(ករបូកេលខមនិ្រតឹម្រតូវ)។  

េ យែឡកករេផទ ងផទ តេ់ខត្តក ្ត ល គ.ជ.បបនយកទ្រមង១់១០២ និងទ្រមង១់១០៨ មកេធ្វើករេផទ ងផទ ត ់
េហើយតំ ងគណបក កម៏នទ្រមង១់១០៤ មកេធ្វើករេផទ ងផទ តែ់ដរ។ េ យែឡក៨ករយិល័យេបះេឆន តកនុងសងក ត់
េខម  ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល គ.ជ.ប ពំុមនទ្រមង១់១០៨ មកេធ្វើករេផទ ងផទ ត ់ មនែតទ្រមង១់១០២ និងទ្រមង់

១១០៤ មកេធ្វើករេផទ ងផទ ត។់ ចំណុចមនករសង យ័ថ មនភពមនិ្រប្រកតីកនុងទ្រមង ់ ១១០៨ ែដលជេហតុនឲំយ 
គ.ជ.ប មនិបេញចញទ្រមងេ់នះកនុងករយិល័យទងំ៨មកេធ្វើករេផទ ងផទ ត។់  

ជមយួគន េនះករសេងកតកប៏នរកេឃើញែដរថ ទ្រមង១់១០២កនុងៃដគ.ជ.ប និង១១០៤កនុងៃដរបស់គណបក
សេ្រងគ ះជតិមនករខុសគន  ជពិេសសេន្រតងស់ន្លឹកេឆន តកនុងហិបសរុប សន្លឹកេឆន តបនករ សន្លឹកេឆន តមនិបនករ។ 
ករខុសគន មយួវញិេទៀតគឺសេម្លងេឆន តរបស់គណបក តូចៗ េពលគឺទ្រមង១់១០៤ែដលតំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិ 
ទទួលបនពីម្រន្តីករយិល័យ បស់ន្លឹកេឆន តភគេ្រចើនមនិមនកត្់រ សន្លឹកេឆន តកនុងហិបសរុប សន្លឹកេឆន តបនករ និង
សន្លឹកេឆន តមនិបនករ។ ចំណុចេនះេធ្វើឲយមនករមនិទុកចិត្តចំេពះករបូកសរុបលទធផលបេ ្ត ះ សននរបស់គ.ជ.ប 
េ យយកទ្រមង១់១០២ជមូល ្ឋ ន។ ដូចេនះ ្រកុមេផទ ងផទ តរ់បស់គ.ជ.ប្រតូវេបើកកញជបសុ់វតថិភព«ក» េដើមបយីកទ្រមង់
១១០២មកេធ្វើករេផទ ងផទ តចំ់េពះករយិល័យ ឬឃុំ សងក ត់ ែដលលទធផលរបស់ គ.ជ.ប និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ
មនិដូចគន ។   

ជសរុបមនភពមនិ្រប្រកតីែផនកបេចចកេទសែដលទកទ់ងេទនឹងលទធផលេបះេឆន តកនុងទ្រមង១់១០២ និង
១១០៤េន មករយិល័យេបះេឆន ត។ េបើេទះបីជយ៉ង  ករេផទ ងផទ តទំ់រងេ់នះមនិ ចសននិ ្ឋ នថកំរតិភពមនិ
្រប្រកតីទងំេនះបន ឬមនិបនេធ្វើឲយបះ៉ពល់សុចចរចិភព និងលទធផលេបះេឆន ត ខណៈែដលគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំ
ករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) មនិបនេបើកឲយមនករេផទ ងផទ តសំ់ កជលកខណៈ្របពន័ធនូវកញចបសុ់វតថិភព «ក» ។  

 
 

                                                      
3 ១១០៩ គឺជ ងបកូលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃុំសងក ត ់
4 ១១១០ ងបកូលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងេខត្ត ែដលបំេពញេ យគធ/ខប 
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ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង៖ 
១. កញញ  គង ់ ៉ វនី  អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៦៥ ៤៩ ៥០ 
២. េ ក សិុន ទិតយសី  ម្រន្តីែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល  ទូរស័ពទ៖ ០១២ ២៥ ២៦ ៦១ 
េបសកកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួ បេងកើតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់ ទី១/េដើមបឱីយមន
ដំេណើ រករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម ៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដើមបទីទលួបននូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់មរមយ, ករអបរ់ ំ
េដើមបផី្ដល់ពត័ម៌នដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមនិ្រប្រកតី 
្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដើមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលើដំេណើ រករ 
េបះេឆន តមយួែដលមនិលំេអៀង និងមនិ្របកនប់ក ពកួ ទី២/ េដើមបឱីយមនអតថនយ័ៃនដំ កក់លេ្រកយេពលេបះេឆន ត 
មរយៈករអបរ់ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរញុេលើកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករ

េធ្វើេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដើមបឱីយមនករែកទ្រមង ់ ដំេណើ រករេបះេឆន តែដលបេងកើននូវគណេនយយភព 
(ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជបេ់ឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដើមបី ចឱយមន
ករ យតៃម្លមយួែដលមនិលំេអៀង និង្របកនប់ក ពកួ េទេលើករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណើ រករអនុវត្ដន ៍
ករងររបស់ម្រន្ដីជបេ់ឆន ត។ 


