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ករធនតម្ល ភពកនងុករេសុើបអេងកត 
របសគ់ណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 

ភនំេពញ, ៃថងទ០ី៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ 
បនទប់ ថ នករណ៍ៃនអងគករ សមគមមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មនករខកចិត្តជខ្ល ងំចំេពះជំហរ និងករសំេរច

មិនចបស់ ស់របស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) េដមីបធីនតម្ល ភពកនុងករេ ះ្រ យ
ភពមិន្រប្រកតីកនុងដំេណីរករេបះេឆន ត ពិេសសកិចចេសីុបអេងកតដ៏្រតឹម្រតូវមួយ។ 

ចំណុចដបូំងជមូល ្ឋ នៃនករេសុីបអេងកត និងករ្រ វ្រជវភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន តគឺ្រតូវេបីកចំហ
រឯក រសំខន់ៗមួយចនំួន កនុងេនះរមួមន៖ 

១, បញជ ីេបះេឆន តែដលបនេ្របី្របស់កនុងករយិល័យេបះេឆន តេនៃថងេបះេឆន ត  
២. កណំត់េហតុៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត (ទ្រមង់១១០២)  
៣. គល់បញជ ីលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមីឱយករេបះេឆន ត (េ យករថតចម្លង ឫ/និង ថតរូប)។      

គ.ជ.បមិនទន់បនអនុវត្តចំណុចដបូំងជមូល ្ឋ នៃនករេសុីបអេងកត នងិករ្រ វ្រជវេនេឡយី។  

ងំពីតំ ងអងគករ សមគមេ្រករ ្ឋ ភិបលបនជួបជមួយម្រន្តី គ.ជ.ប េនៃថងទី០១ ែខសី  ឆន ំ
២០១៣ និងករ ក់លិខិតេសនីសំុេដីមបថីតចម្លងឯក រទងំេនះ គ.ជ.ប បនេឆ្លីយតបេពលខ្លះថនឹងសហ
ករណ៍ផ្តល់ឯក រទងំេនះ េពលខ្លះម្រន្តី គ.ជ.ប និយយជមួយអនក រព័ត៌មនថ មិន ចឱយចម្លងឯក រ
ទងំេនះបនេទ េ្រកមេហតុផល«ករពរសិទធិឯកជនរបស់បុគគល»។ បុ៉ែន្តមកដល់ៃថងេនះ គ.ជ.ប មនិបនេធ្វីករ
សេ្រមចឱយជក់ចបស់ថេតីគ.ជ.ប សហករផ្តល់ឱយចម្លងឯក រទងំេនះ ែដរឬេទ? 
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ជករពិត េគលករណ៍របស់គ.ជ.ប ក៏បនបញជ ក់អំពី រៈសំខន់ៃនតម្ល ភពេហយី េហយីបទបញជ  នងិ
នីតិវធិីរបស់ គ.ជ.ប សុទធែតបនចង្អុលបង្ហ ញថ េបីមនភពមិន្រប្រកតី គ.ជ.ប ្រតូវេបីកចហំរព័ត៌មន និងឯក រ
នន រមួទងំកញច ប់សុវតថិភព ក ឬ ខ ។ល។ និង។ល។  

បនទប់ ថ នករណ៍ៃនអងគករ សមគមមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មនករ្រពួយបរមភអំពី ថ នករណ៍ៃនភពច្រមូង
ច្រមស់អំពីករខុសគន ៃនលទធផលេបះេឆន ត និងភពមិន្រប្រកតីេបះេឆន តែដលេធ្វីេ យមន ថ នករណ៍
នេយបយ នតឹង។ គ.ជ.ប គណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ មិនទន់ឈនេទរកភព្រសុះ
្រសួលគន អំពីករបេងកីតគណៈកមមករច្រមុះពិេសស េដីមបេីសីុបអេងកតភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត។ មយង៉េទៀត 
គ.ជ.ប មិនមនយន្តករ ឬសកមមភពជក់ ក់េឆ្លីយតបនឹងករទមទេបីកកិចចេសីុបអេងកតេទ បុ៉ែន្ត គ.ជ.ប ក់
មនបំណងឱយដំេណីរករេ ះ្រ យទំនស់ ឬបណ្តឹ ងេបះេឆន តេទ មទំ ប់ នងិ្របតិទិនរបស់ខ្លួនេ យមិន
បនពិចរ អំពទីំហៃំនភពមិន្រប្រកតី ែដល ចប៉ះពល់ដល់លទធផលេបះេឆន ត និងសិទធិអនកេបះេឆន ត។ 

គ.ជ.ប គួរខិតខំែកលម្អរេបៀបេធ្វីករឱយមនតម្ល ភព និងទទលួយកករចូលរមួេ យេពញេលញៃនអនក
ជំនញករឯក ជយកនុងករអេងកតភពមិន្រប្រកតីទងំេនះ េដីមបេីឆ្លីយតបកង្វល់របស់មច ស់េឆន តជេ្រចីន និងអនុ
សន៍របស់សហគមន៍អន្តរជតិជេ្រចីនែដលចង់េឃញីករអេងកតមួយ្របកបេ យតម្ល ភព និងយុត្តិធម៌្រតឹម    

្រតូវ។ 

គណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ្រតូវបន្តខិតខំរក្រចកេចញ ឬ/និងពិភក ជមយួ      
គ.ជ.បអំពីករបេងកីត ករកំណត់ៃនទំហកំរងរ និងដំេណីរករៃនគណៈកមមករអេងកតច្រមុះេនះ។ 

ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង៖ 

១. េ ក ធន យ   ្របធនគណៈកមម ធិករនយកខុមែ្រហ្វល  ០១៦ ៤៤ ០០ ៤៤ 

២. េ ក សុក សំេអឿន  ្របធនស្រមបស្រមួលៃនCHRAC   ០១២ ៩០ ១១ ៩៩ 
៣. េ ក គល់ បញញ   នយក្របតិបត្តិអងគករខុមែ្រហ្វល   ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
៤. េ ក ហង  ពុទធ   នយក្របតិបត្តិអងគករនិកហ្វចិ    ០១២ ៩៥ ៩៦ ៦៦ 
៥. េ ក េយង៉ វរីៈ  នយក្របតិបត្តិអងគករCLEC    ០១២ ៨០ ១២ ៣៥ 
៦. េ ក ប៉ ងួនេទៀង  នយក្របតិបត្តិCCIM     ០៦០ ៤០ ៩៩ ៩៩  
៧. េ ក ម អុីន  នយក្របតិបត្តិអងគករជីវតិៃថ្លថនូរ   ០១២ ៥៥ ១៨ ៨៦ 
៨. េ ក យង់៉ គិមេអង  អនុ្របធនCISA     ០១៦ ៨២៨ ២១១ 
៩. េ ក អូ៊ វរីៈ   ្របធនមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ   ០១២ ៤០ ៤០ ៥១ 


