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ៃថងទី៣០  ែខសី  ឆន ំ២០១៣ 

េសចក្តី្របកសព័តម៌ន  
ស្តពី ី

ករសេងកតករដំេណើ រករេបើកកញចប់សវុតថភិព “ក”  
េដើមបេីផទ ងផទ ត់លទធផលៃនករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកលទី៥  

ស្រមប់មណ្ឌ លេខត្តបត់ដំបង 
 

ខុមែ្រហ្វលបនចូលរមួសេងកតករណ៍េទេលើដំេណើ រករេបើកកញចបសុ់វត្តិភព “ក” កលពីៃថង២៨ ែខសី  ឆន ំ
២០១៣ ែដលេធ្វើេឡើងេនទី ន កក់រគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)។ ករេបើកកញចបសុ់វតថិភព“ក” 
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេន៨ករយិល័យែដលបនសេ្រមចេ្រជើសេរ ើសេ យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ េលខ២៥/២០១៣.កបស.សរ 
ចុះៃថងទី២៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣  កនុងចំេ ម ២៣៣ករយិល័យែដលេយងេលើបណ្តឹ ងត ៉ លទធផលបេ ្ត ះ សនន
ៃនករេបះេឆន តរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ។ មនិមនករពនយល់ចបស់ ស់របស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញកនុងករសេ្រមច
ឲយេបើកកញចបក់នុងខណៈែដលគណបក សេ្រងគ ះជតិ កសំ់នួរថេហតុអ្វី និងដូចេម្តចសេ្រមចយកែត្របបីំករយិល័យ
េនះេ យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ កញចបសុ់វតថិភព“ក” ែដលនឹង្រតូវសេ្រមចឲយេបើកកនុងេនះរមួមន៖ ករយិល័យ
េលខ១១៨៥ ០១៩៣ ០១៨៨ ០២១៦ ០២១៧ ០២០២ ០២០៤ និង១១២២ ែដលសថិតេនសងក តម់យួចំនួន
ៃន្រកុងបតដំ់បង េខត្តបតដំ់បង។ ករេបើកកញចប“់ក” េដើមបេីផទ ងផទ តទិ់នននយ័រ ងទ្រមង១់១០២1 ទ្រមង១់១០៨2 
និង្រក សផទ ងំធំ (្រក សកត្់រ សេម្លងេឆន ត)។   

ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញថ ទ្រមង១់១០២ េនករយិល័យេលខ ១១២២ និង០២១៦ មនិមនកត្់រ លទធផល
សំេឡងេឆន តៃនគណបក នីមយួៗ សន្លឹកេឆន តបនករ មនិបនករ  និងសន្លឹកេឆន តកនុងហិបសរុប។ េយង មបទបញជ  
និងនីតិវធីិេបះេឆន ត ្រតង្់របក ៨.១៣ បនកំណតថ់ េនេពលែដល បស់ន្លឹកេឆន តរចួ ល់ ្របធន គករ ្រតូវធនថ 
កំណតេ់ហតុ បស់ន្លឹកេឆន ត (ទ្រមង ់ ១១០២) ចំនួន ៤ចបបប់នបំេពញ្រតឹម្រតូវ េហើយ្រតូវបនចុះហតថេលខ។ 
មនករចុះហតថេលខពីតំ ងគណបក នេយបយេនករយិល័យទងំេនះ និងមនកត្់រ ពិចំនួនសន្លឹកេឆន តបន
ករ មនិបនករ និងសន្លឹកេឆន តសរុបកនុងហិប។ រឯីេនទ្រមង ់១១០៨ និងេនេលើ្រក សផទ ងំធំវញិ មនកត្់រ សំេឡង
េឆន តរបស់គណបក នីមយួៗ។ បែនថមពីេលើេនះេទៀតេឃើញថមនករេកសលុបេលើទ្រមង ់ ១១០២ ៃនសំេឡងេឆន ត
របស់គណបក ្របជជនកមពុជ េនករយិល័យេលខ ០១៨៨ និងេលើគណបក សេ្រងគ ះជតិ េនករយិល័យេលខ 
០២០៤ កេ៏ឃើញមនករេកសលុបេលើសេម្លងេឆន តគណបក ្របជជនកមពុជៃន្រក សផទ ងធំ េនករយិល័យេលខ 
០២១៦។ 

                                                      
1 កំណតេ់ហតុៃនករ បស់ន្លឹកេឆន ត 
2 ងកត្់រ សេម្លងេឆន 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 តេគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីយេសរ ីយេសរ  ីនិងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌ េនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ   
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េ្រកពីេនះមនករយិល័យចំនួន ០៣ ែដលមនទិនននយ័សំេឡងេឆន តមនិដូចគន ពីទំរងម់យួ េទទំរងម់យួ 
គឺករយិល័យេលខ ០១៨៨ សំេឡងេឆន តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ េនកនុង្រក សផទ ងំធំមនចំនួន១៥៤គំនូស 
ប៉ុែន្តករបូកសរុបមនចំនួន១៥៥សំេឡង ដូចគន នឹង១១០៤3 ែដលខុសពីទិនននយ័កនុងទ្រមង១់១០២ និង ១១០៨ 
មនចំនួន ១៥៤ សំេឡង។ េនករយិល័យេលខ ០២០៤ កំណត្់រ សំេឡងេឆន តគណបក សេ្រងគ ះជតិ 
េនកនុងទ្រមង១់១០២ និង ១១០៨ មនចំនួន២៧៥ សំេឡង ែតខុសពីសំេឡងែដលមនេនកនុង្រក សផទ ងំធំ 
និង១១០៤4 មនចំនួន២៧៤សំេឡង។ េនករយិល័យេលខ ១១៨៥ សំេឡងេឆន តរបស់គណបក ែខមរឈប្់រក 
េនកនុងទ្រមង ់១១០៨ និងផទ ងំ្រក សធំ មនចំនួន០១ សំេឡង ែតខុសពីចំនួនែដលមនេនកនុងទ្រមង ់១១០២ មន ០ 
សេម្លង េបើេធៀបនឹង១១០៤5 មន១សេម្លង។  

េ្រកពីេនះករកត្់រ សំេឡងេឆន តគណបក តូចៗ គឺមនិបនេពញេលញេនះេទ មនករយិល័យចំនួន ០៤ 
ែដលមនិបនកត្់រ សំេឡងគណបក ទងំេនះចូល ែដលគណបក តូចៗេនះទទួលសំេឡងេឆន ត ០សំេឡង។ 
ករយិល័យទងំេនះរមួមន ករយិល័យេលខ ០២០២ ែដលករយិល័យេនះមន ០៣ គណបក គឺគណបក សញជ តិ
កមពុជ គណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច និងគណបក ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ ែដលមនិមនកត្់រ សំេឡងេឆន តចូលកនុង
ទ្រមង ់ ១១០៨ និង្រក សផទ ងំធំ។ េនករយិល័យេលខ ១១៨៥ មនិមនករកត្់រ សំេឡងេឆន តរបស់គណបក
សញជ តិកមពុជ ចូលេទកនុង្រក សផទ ងំធំ។ េនករយិល័យេលខ០១៩៣ មនិេឃើញមនបំេពញលទធផលសំេឡងេឆន ត
គណបក ចំនួន ០២ គឺគណបក សញជ តិកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ េទទ្រមងទ់ងំ ០៣ គឺទ្រមង ់ ១១០២, 
១១០៨ និង្រក សផទ ងំធំ។ 

មយ៉ងវញិេទៀតនីតិវធីិៃនករេផទ ងផទ ត ់ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនិបនអនុញញ តឲយមនករ្របកសសេម្លងេឆន តបន 
ករ និងមនិបនករ ្រពមទងំចំនួនសន្លឹកេឆន តកនុងហិបសរុប។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនិបនបង្ហ ញមូលេហតុ េ្រកពី 
េពលេវ ។ េបើ មករពិត មនិមនបះ៉ពល់េពលេវ េ្រចើនេនះេទ។ 

ជសរុប្រកុម្របឹក ធមមនុញញ កគ់ម នមូល ្ឋ ន និងនីតិវធីិតម្ល ភពមយួកនុងករេ្រជើសេរ ើស៨ករយិល័យេបះ
េឆន តកនុងចំេ មបណ្តឹ ងរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ២៣៣ករយិល័យេនេខត្តបតដំ់បង។ មនភពមនិ្រប្រកតីេន
ករយិល័យចំនួន០២ កនុងចំេ មករយិល័យទងំ ០៨ មនិកត្់រ សំេឡងេឆន តៃនគណបក នីមយួៗ សន្លឹកេឆន ត
បនករ មនិបនករ និងសន្លឹកេឆន តកនុងហិបសរុបចូលកនុងទ្រមង ់១១០២។ ្រតងេ់នះមនករសង យ័ថ ទ្រមង១់១០២
ទងំបនួចបប ់ ែដលេនកនុងកញចបសុ់វតថិភព «ក» និងេនខងេ្រក ចមនិដូចគន  េហើយស្រមបក់រយិល័យទងំពីរ
េនះមនិដឹងថ ម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន ត យកលទធផលេបះេឆន តពីទ្រមងម់យួ មកេធ្វើករបូកសរុបលទធផល និងចំលង
ចូលកនុងទ្រមង១់១០៩ និង១១០៤ េ្រពះថទ្រមង ់១១០២ គឺជទ្រមងជ់មូល ្ឋ នមយួ ែដលេគយកជផ្លូវករកនុងករបូក
សរុបលទធផលេបះេឆន ត។ េ យែឡកករយិល័យចំនួន ០៣ ែដលមនករកត្់រ សំេឡងេឆន តមនិដូចគន មយួសេម្លង
ស្រមបគ់ណបក បីេផ ងគន កនុងទ្រមង ់១១០២ ១១០៨ ្រក សផទ ងំធំ និង៤ករយិល័យមនិបង្ហ ញសេម្លងេឆន តសូនយ
េនេពលគណបក តូចមនិទទួលសេម្លងេឆន ត ចសននិ ្ឋ នថ្របែហលជកំហុសបេចចកេទសរបស់ម្រន្តីករយិល័យ។ 

 
 

                                                      
3 អនកសេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលទទួលបនេនករយិល័យេបះេឆន ត 
4 អនកសេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលទទួលបនេនករយិល័យេបះេឆន ត 
5 អនកសេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលទទួលបនេនករយិល័យេបះេឆន ត 
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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។ 


