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បនទប់ ថ នករណ៍ៃនអងគករ សមគមមនិែមនរ ្ឋ ភបិល យតៃម្លថ លទធផលេបះេឆន តបេ ្ត ះ សនន
ជលទធផលជមយួផលវបិកេចញមកពីភពមនិ្រប្រកតីជេ្រចើនេនកនុងកឡុំងេពលេបះេឆន ត ែដលប ្ត លឲយ
មនករបតប់ងសិ់ទធអិនកេបះេឆន តជេ្រចើន និងកង្វះនូវភពយុត្តធិមក៌នុងករចតែ់ចងករេបះេឆន តជេដើម។ ម
ករសេងកតករណ៍របស់   ខុមែ្រហ្វល និចហ្វិច និងសមជិកអងគករបនទប់ ថ នករណ៍េផ ងេទៀតបនរកេឃើញថ 
មនភពមនិ្រប្រកតី េ្រចើនជងមយួមុនឺមយួពន ់ និង មករសិក ្រ វ្រជវរបស់ខុមែ្រហ្វលេទេលើអនកមន
សិទធិេបះេឆន តែដលគម ន ន មទឹកេខម េនេលើចង្អុលៃដបង្ហ ញថ៤៨% បនេទដល់ករយិល័យេបះេឆន ត ប៉ុែន្ត
ពួកគតម់និបនេបះេឆន ត េ យ ររកេឈម ះ ឬរកករយិល័យេបះេឆន តមនិេឃើញ គម នឯក របញជ កអ់ត្ត
សញញ ណេ្របើ្របស់កនុងករេបះេឆន ត និងខុសទនិននយ័កនុងបញជ ីេបះេឆន តជេដើម។ ចំែណកករសេងកតរបស់អងគ
ករតម្ល ភពកមពុជ នងិសមពន័ធេដើមបសុីចចរតិភព និងគណេនយយភពសងគម បនរកេឃើញថ ៦០%ៃន
ករយិល័យេបះេឆន ត្របជពលរដ្ឋមនឯក របញជ កអ់ត្តសញញ ណ្រតឹម្រតូប៉ុែន្តមនិ ចរកេឈម ះេឃើញកនុង
បញជ ីេបះេឆន ត។ 

បែនថមេទេលើេនះេទៀត េយើងេឃើញមនភពមនិ្រប្រកតីេនៃថងេបះេឆន តែដលងយនឹងបះ៉ពល់ដល់
លទធផលេបះេឆន តគឺ ចេកើតមនេនកនុងេខត្តក ្ត ល េខត្តបនទ យមនជយ័ នងិេខត្តេសៀម ប េ្រពះថសន្លកឹ
េឆន តខុសគន រ ងគណបក មយួ េទគណបក មយួេផ ងេទៀត េដើមបទីទួលបន សនៈេនសល់ចុងេ្រកយគឺមន
ចំនួនតចិតចួ្រតឹមរយេទពនស់េម្លងេឆន ត ជពិេសសករណីេនេខត្តក ្ត លគឺ្រតឹមែត ១៦៨សន្លឹកេឆន ត ឬ 
០.៣% ៃនចនំួនសន្លកឹេឆន តមធយមភគចុងេ្រកយ ែដល ចែ្រប្របួល សនៈមយួេនសល់ចុងេ្រកយ។ កំរតិភព
មនិ្រប្រកតីេនេខត្តក ្ត លកម៏នេ្រចើនគួរឲយចប់ រមមណ៍ផងែដរ ជពិេសស េគេឃើញមនករយិល័យេបះ
េឆន តេលខ ១២០៤ េនឃុំ ្អ ងភន ំ ្រសុក ្អ ង្រតូវបិទមនុេពលកំណត។់   និងមយ៉ងេទៀតភពមនិ្រប្រកតីេ យ
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គម នរបយករណ៍លទធផលេបះេឆន តទ្រមង១់១០៨េន៨ករយិល័យេបះេឆន តកនុងសងក ត់ េខម  ្រកងុ េខម  និង 
ករែ្រប្របួលចំនួនសន្លឹកេឆន តមនិបនករ នងិសេម្លងេឆន តគណបក ។  

បនទប់ ថ នករណ៍ៃនអងគករ សមគមមនិែមនរ ្ឋ ភបិល មនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំអំពីករបន្តបំភតិ
បំភយ័ និងករគំ មកំែហងធងនធ់ងរេ យមនករេ្រជ តែ្រជកពីរ ្ឋ ភបិល និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធកនុងអឡុំង
េពលេ ះ្រ យទំនស់េបះេឆន ត និងមនករខកចិត្តអពំីករខ្វះភពយុត្តិធមក៌នុងករចតែ់ចង និងករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងេទេលើភពមនិ្រប្រកតីែនករេបះេឆន ត េ្រពះគម នករអេងកតេ យតម្ល ភព។ 

ដូចេនះបនទប់ ថ នករណ៍ៃនអងគករ សមគមមនិែមនរ ្ឋ ភបិល៖  
 េសនើឲយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  និងគ.ជ.ប ពនិិតយករេបះេឆន តេឡើងវញិេនករយិល័យ ១២០៤ នងិ

បស់ន្លឹកេឆន តេឡើងវញិេនសងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  េសនើឲយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  និងគណបក    
នេយយបយសំខន់ៗ យកចិត្តទុក កក់នុងករេ ះ្រ យវ ិ ទេបះេឆន ត មរយៈករសិក
្រ វ្រជវ ករអេងកត េ យមនករ្រសុះ្រសួលគន ្របកបេ យតម្ល ភព។   

 េសនើឲយ ជរ ្ឋ ភបិលដកកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងេ្រគ ងយុទធភណ្ឌ េយធែដលរ ្ឋ ភបិលបន
កព់្រងយ ប ្ត លឲយមនករបំភតិបំភយ័ ដល់្របជពលរដ្ឋ េទកែន្លងេដើមវញិ េ្រពះថ      

គ.ជ.ប និងគណៈកមមករសន្តិសុខជតិទទួលបនទុកករេបះេឆន តជ ថ បន័មនសមតថកិចចរក
សន្តិសុខ នងិសុវតថិភពកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន ត។ មយ៉ងេទៀតតុ ករ និងរ ្ឋ ភបិល្រតូវដក
ករេចទ្របកនេ់ទេលើយុវជន និងយុវតីបនួនកទ់កទ់ិននឹងករជូនផក ដល់កងកំ ំង្រប ប់
វុធជបនទ ន។់ 

 សំណូមពរកុំឲយមនករបំភតិបំភយ័ ដល់្របជពលរដ្ឋ ដូចជករេចទ្របកន់ មផ្លូវតុ ករ
ដល់យុវជនទកទ់ិននឹងករជូនផក ដល់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និង ករបងខំ្របជពលរដ្ឋពីសំ ក់
អជញ ធរមូល ្ឋ នឲយចុះហតថេលខកនុងគ្ំរទេទេលើលទធផលេបះេឆន តែដលគ.ជ.បបនេចញ
ផ យេនៃថងទី១២ សី  ឆន ២ំ០១៣ ករមនិចូលរមួម បតុកមម និងេពញចិត្តចំេពះែថរក  
ស ្ត បធ់ន ប ់េសថរភពរបស់រ ្ឋ ភបិល។  

 
ពត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង៖ 
១. េ ក សុក សំេអឿន  ្របធនស្រមបស្រមួលៃន CHRAC  ០១២ ៩០ ១១ ៩៩ 
២. េ ក គល់ បញញ    នយក្របតិបត្តិអងគករខុមែ្រហ្វល  ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
៣. េ ក ហង  ពុទធ    នយក្របតិបត្តិអងគករនិកហ្វិច   ០១២ ៩៥ ៩៦ ៦៦ 
៤. េ ក េយង៉ វរីៈ   នយក្របតិបត្តិអងគករ CLEC    ០១២ ៨០ ១២ ៣៥ 
៥. េ ក ប៉ ងួនេទៀង   នយក្របតិបត្តិ CCIM    ០៦០ ៤០ ៩៩ ៩៩ 
៦. េ ក អ៊ូ វរីៈ   ្របធនមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ  ០១២ ៤០ ៤០ ៥១ 
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៧. េ ក យង៉ ់គិមេអង  អនុ្របធន CISA    ០១៦ ៨២ ៨២ ១១ 
៨. េ ក ្រពប កុល   នយក្របតិបត្តិអងគករតម្ល ភពកមពុជ  ០១២ ៨៧៧ ៨៣៣ 
៩. េ ក្រសី ធី  ឃឹះ   នយិកអងគករសីលករ   ០១២ ៨៣ ៨៤ ៦៤ 
១០. េ ក សុខ ពិទូរយ   នយក្របតិបត្ត្ិរកុម្របឹក យុវជនកមពុជ  ០១៧ ២៧ ៣៣ ០៣ 
១១. េ ក ម៉ក ចំេរ ើន   ្របធនសមគមយុវជនែខមរ   ០១៧ ៧៨ ៨៩ ៥៥ 
១២. េ ក ជង សុខ   នយក្របតិបត្តិអងគករ YRDP   ០១២ ៣៦ ០៤ ៦៤ 
១៣. េ ក នី ចរយិ   ្របធនែផនកអេងកតADHOC   ០១១ ២៧ ៤៩ ៥៩ 
 


