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ៃថងទី២៨  ែខសី  ឆន ំ២០១៣ 

េសចក្តី្របកសព័តម៌ន  
ស្តពី ី

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

ស្រមប់មណ្ឌ លេខត្ត្រកេចះ 
 

ខុមែ្រហ្វលបនចូលរមួសេងកតករណ៍េទេលើដំេណើ រករេបើកកញចបសុ់វត្តិភព “ក” កលពីៃថង២៥ ែខសី  ឆន ំ
២០១៣ ែដលេធ្វើេឡើងេនទី ន កក់រគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)។  ករេបើកកញចបសុ់វតថិភព“ក” 
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេន ១៣ករយិល័យ ែដលកនុងេនះរមួមន៖ករយិល័យេលខ ០២៥៩ ០២៦០ ០២៦១ ០២៦២ 
០២៦៣ ០២៧៦ ០២៧៧ ០២៧៨ ០៣៤៥ ០៣៦៨ ០៣៧៤ ០៤០៧ និង០៤២៤ ែដលសថិតេនឃុំ ្វ យ្រជះ 
្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ េយងេទ មេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញ េលខ ២៨/២០១៣.កបធ.សសរ 
ចុះថងសទី២៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ េឆ្លើយតបេទនឹងពកយបណ្តឹ ងត ៉លទធផលៃនករេបះេឆន តរបស់គណបក សេ្រងគ ះ
ជតិ។។ 

ករសេងកតេឃើញថ កញចបសុ់វតថិភព“ក” ចំនួន៨ (០២៥៩,០២៦០,០២៦១,០២៦២ ,០២៧៧,០២៧៨
,០៣៤៥  និង ០៣៦៨) ្រតូវបនេបើកចំហ្រ ប ់េ យមនិបនបិទកវេលើមតក់ញចប ់ែដល ចងយ្រសួលកនុងករែក
ែ្រប ឬផ្ល ស់ប្តូរទិនននយ័ែដលមនេនកនុងកញចបសុ់វតថិភព“ក”េនះ។ ចំែណកករយិល័យេលខ០២៧៨ មនិបនសរេសរ
េលខករយិល័យេលើកញចបសុ់វតថិភព “ក”។ ករមនិបិទកញចបេ់នះជភពមនិ្រប្រកតីធងនធ់ងរមយួែដលនីតិវធីិត្រមូវឲយបិទ 
កញចបសុ់វតថិភព“ក” េបើេយង ម្របករ៨.១៣.២ “....ឯក រពកព់ន័ធេទកនុងកញចបសុ់វតថិភព“ក” េហើយ្រតូវបិទភជតិ 
េ យកវសុវតថិភពែដលប្រមុង្រ ប ់និងបំេពញេលខកូដករយិល័យេនះឲយបន្រតឹម្រតូវ.......”។ 

មយ៉ងេទៀត មនករេ្របើ្របស់ប៊ចិហ្វឺតពណ៌័ខុសគន កនុងករគូសគំនូសសេម្លងេឆន ត្រក សផទ ងំធំែតមយួេន
ករយិល័យមយួចំនួន មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ្រក សផទ ងំធំ ភគេ្រចើន កដូ់ចជបនបែនថម ងស្រមបគូ់សសេម្លង
េឆន តរបស់គណបក តូចៗ ប្រេញជ តជមយួគណបក បីគឺគណបក ្របជជនកមពុជ គណបក សេ្រងគ ះជតិ និង
គណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច។ េនះមននយ័ថ្រក សផទ ងំធំ ្រតូវបនែបងែចក ងស្រមបគូ់សសេម្លងេឆន តគណបក
បីខងេលើ រឯីករែបងែចក ងស្រមបគូ់សសេម្លងេឆន តគណបក តូចៗ ្រតូវបនបែនថមេនេពលេ្រកយ។ េ យ
ែឡកទ្រមង១់១០២ ភគេ្រចើនមន ន មេ្របើ្របស់ទឹកលុបេ យែកែ្របទិនននយ័។ 

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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ចំេពះករេផទ ងផទ តទិ់នននយ័កនុងឯក រ១១០២1 ១១០៨2 និង្រក សផទ ងំធំ ស្រមបគូ់សសេម្លងេឆន ត 
៨ករយិល័យទិនននយ័ដូចគន ទងំ្រសុង។ ចំែណកឯ ៥ករយិល័យេផ ងេទៀតមនករខុសសេម្លងេឆន ត ដូចជ
ករយិល័យេលខ ០២៥៩ សេម្លងេឆន តគណបក សញជ តិកមពុជេនកនុងទ្រមង១់១០៨ មនករខុសគន ជមយួ១១០២ 
និងផទ ងំ្រក ស ស។ ករយិល័យេលខ ០២៦០ សេម្លងេឆន តរបស់គណបក សញជ តិកមពុជ គណបក ធរណរដ្ឋ
្របជធិបេតយយ គណបក ែខមរឈប្់រក និងគណបក សមពន័ធេដើមប្ីរបជធិបេតយយមនិបនកត្់រ កនុងទ្រមង១់១០២េទ។ 
ករយិល័យេលខ ០២៧៦ សេម្លងេឆន តរបស់គណបក សញជ តិកមពុជ គណបក ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ គណបក
ែខមរឈប្់រក និងគណបក សមពុជេដើមប្ីរបជធិបេតយយ មនិមនគូសសេម្លងេឆន តកនុង្រក សផទ ងំធំេទ ខណៈែដល
ទិនននយ័េនកនុងទ្រមង១់១០២ និង១១០៨មនទិនននយ័។ ករយិល័យេលខ០២៧៧ សេម្លងេឆន តរបស់គណបក  
ហ៊្វុនសិុនបិុចកនុងទ្រមង១់១០២ េ្រចើនជងកនុងទ្រមង១់១០៨ និង្រក សផទ ងំធំ។ ចំែណកឯករយិល័យេលខ ០២៧៨ 
សេម្លងេឆន តរបស់គណបក សមពន័ធេដើមប្ីរបជធិបេតយយកនុងទ្រមង១់១០២ េ្រចើនជងទ្រមង១់១០៨ និងផទ ងំ្រក ស ស។    

្របសិនេបើេផទ ងផទ តទ់្រមង១់១០២ កនុងកញចបសុ់វតថិភព“ក”  ជមយួទ្រមង១់១០៤ សេម្លងេឆន តរបស់គណបក
្របជជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិមនចំនួនដូចគន  ប៉ុែន្តអ្វីែដលខុសគន គឺទ្រមង១់១០៤ មនិមនកត្់រ សេម្លង
េឆន តរបស់គណបក តូចៗេនះេទ ខណៈែដលលទធផលេឆន តរបស់គណបក តូចៗមនេសទើរ្រគបទ់ងំអស់កនុងទ្រមង់
១១០២  កនុងកញចបសុ់វតថិភព“ក” ។ រឯីករខុសគន រ ងទ្រមង១់១០២ និង១១០៤ គឺចំនួនសន្លឹកេឆន តបនករ និងមនិ
បនករ ែដលកនុងេនះសន្លឹកេឆន តបនករេនកនុងទ្រមង១់១០២កនុងកញចបសុ់វតថិភព“ក”មនករេកើនេឡើង រឯីចំនួន
សេម្លងេឆន តមនិបនករមនករថយចុះេទវញិ។  

បនទ បម់កខុមែ្រហ្វលបនេធ្វើករពិនិតយលទធផលេបះេឆន តពីទ្រមង១់១០២កនុងកញចបសុ់វតថិភព“ក”  េធៀបជមយួ
លទធផលកនុងទ្រមង១់១០២ េនេ្រកកញចបសុ់វតថិភព“ក”  ែដលបនបង្ហ ញេ យ គ.ជ.ប េនៃថងទី១៥ែខសី  
ឆន ២ំ០១៣ ករសេងកតេឃើញថ ករយិល័យចំនួន៤មនទិនននយ័មនិដូចគន  ដូចជករយិល័យ០២៧២ ០២៧៨ 
០២៧៧ និង០២៦០ ែដលកនុងេនះករយិល័យ០២៧២ មនិមនកត្់រ សន្លឹកេឆន តកនុងហិបេនកនុងទ្រមង១់១០២
កនុងកញចបសុ់វតថិភព“ក”  រឯីករយិល័យ៣េទៀត សេម្លងេឆន តរបស់គណបក តូចៗមនទិនននយ័ខុសគន ។ ចំនួនសន្លឹក
េឆន តែ្រប្របួល ឬខុសទិនននយ័។ 

យ៉ង មញិ េបើគិតពីភពខុសគន រ ង១១០២ និង១១០៤ គឺសរុបចំនួន២៨៧សន្លឹក កនុងចំេ ម១១
ករយិល័យ ែដលសន្លឹកេឆន តមនិបនករក្ល យជសន្លឹកេឆន តបនករសំ បគ់ណបក តូចៗ ប៉ុែន្តមនសំណួរេហតុអ្វី
សន្លឹកេឆន តបនករទងំេនះ ចនឹងមនិឲយេទគណបក ធំៗ?    

ជសរុបទ្រមងម់នភពមនិ្រប្រកតីធងនធ់ងរែដល៨កនុងចំនួន១៣កញចបសុ់វតថិភព“ក” មនិ្រតូវបនបិទ េហើយកញចប់
“ខ” កម៏និបនបិទភជតិេ យេ រឃ្លុ ំដូចមនែចងកនុងបទបញជ  និងនីតិវធីិផងែដរ។ សំណួរែដលពំុទនម់នចេម្លើយថេតើ
ជេចតនជ្របពន័ធកនុងករចំហរកញចបេ់នះឬយ៉ង ? េហើយកម៏នសំណួរថករេកសលុប និងកត្់រ មនិេពញេលញ 
ឬែកតួេលខ ចេកើតជ្របពន័ធឬេទ? មនភពមនិ្រប្រកតីទកទិ់នករខុសទិនននយ័ពីករេផទ ងផទ ត១់១០២ និង១១០៤ 

                                                      
1 កំណតេ់ហតុៃនករ បស់ន្លឹកេឆន ត 
2 ងកត្់រ សេម្លងេឆន ត 
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ចបះ៉ពល់ដល់សន្លឹកេឆន ត ពិេសសសន្លឹកេឆន តគណបក តូចៗ ប៉ុែន្តមនិទន់ ចសននិ ្ឋ នថ បះ៉ពល់លទធផល 
ជ សនៈរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ ឬគណបក ្របជជនកមពុជេនេឡើយេទ។ ដូចេនះ ករេធ្វើសវនកមមេ យចប ់
សំ កេ យៃចដនយគឺចបំចេ់ដើមបសិីក អំពីផលបះ៉ពល់។ 

 
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។ 


