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បនទប់ ថ នករណ៍សូម ្វ គមនដ៍ល់ដំេណើ រករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងរបស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  ែដលបន
សេ្រមចឲយគណកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) េបើកកញចបសុ់វត្តិភព “ក”។  បនទប់ ថ នករណ៍
សេងកតេឃើញថ កញចបសុ់វត្តិភព “ក” េនះមនភពមនិ្រប្រកតីជេ្រចើនេនមណ្ឌ លេខត្ត្រកេចះ បតដ់ំបង នងិ
េសៀម ប ភគេ្រចើនគឺករមនិបិទកញចប្់រតឹម្រតូវ មនីតិវធិី ករែកទិនននយ័ដូចជ ចនំួនសន្លឹកេឆន តបនករ និង
ករខុសទិនននយ័គន កនុងទ្រមង១់១០៤ ទ្រមង១់១០៨ និងទ្រមង១់១០២ ករមនិកត្់រ សេម្លងេឆន តរបស់គណ
បក នេយបយ។ មយ៉ងេទៀត មនករបដិេសធបណ្តឹ ងរបស់គណបក នេយបយេ យគណៈកមម ធិករជតិ
េរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  កនុងករសេ្រមចេ្រជើសេរ ើសកនុងករ្រ វ្រជបកញចបសុ់វតថិ
ភព“ក” ខ្វះតម្ល ភពពីចនំួនករយិល័យតិចតួចកនុងចំេ មពកយបណ្តឹ ង បរ់យករយិល័យ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះករ
សេ្រមចរបស់្រកមុ្របឹក ធមមនុញញ េ យតមកល់េសចក្តីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប បដិេសធបណ្តឹ ងត ៉លទធផលេបះ
េឆន តបេ ្ត ះ សននស្រមបម់ណ្ឌ លេខត្ត្រកេចះ េហើយ កព់ិនយ័ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត។ េហតុផលទងំ
េនះែដលេធ្វើឲយគណបក នេយបយមយួចំនួន និង្របជពលរដ្ឋបន្តមនិមនជំេនឿទុកចិត្តេទេលើយន្តករ និង
ដំេណើ រវវិឌ នៃ៍នករេ ះ្រ យភពមនិ្រប្រកតី និងលទធផលៃនករេបះេឆន ត។  

េ យសេងកតេឃើញថ េ្រកយពីឯកភពគន រ ងគណបក នេយបយទងំពីរកនុងករបេងកើតគណៈកមមករ
ច្រមុះកនុងករេសុើបអេងកតេលើភពមនិ្រប្រកតីៃនដំេណើ រករេបះេឆន តនៃថង២៨ កកក  ២០១៣ េនះ និងករឆ្លង
េឆ្លើយលិខិតៃនេមដឹកនគំណបក ទងំពីរអំពីករបន្តករចរចរ ប៉ុែន្តមនិមនករវវិត្តនរ៍កីចេ្រមើនេទមុខ ែដលបងក
ឲយមនវ ិ ទេបះេឆន តកនែ់តមនភពសមុគ ម ញេឡើង និង នតឹង ែដល ចឈនេទដល់ករ្របទូស យកនុង
សងគមដធ៏ងនធ់ងរេពលខងមុខ។ បនទប់ ថ នករណ៍ៃនអងគករ សមគមមនិែមនរ ្ឋ ភបិល សូមផ្តល់នូវសំេណើ រ
ជក់ កថ់ េបើេទះ មនិទនម់នករជួបកំពូលៃនអនកដឹកន ំ កនុងខណៈេនះគណបក នេយបយទងំពីរគួរ
បញជូ ន្របតិភជូនខ់ពស់េដើមបជីែជកគន អំពីករបេងកើតគណកមមករេសុើបអេងកតច្រមុះជបនទ នេ់នះ េដើមបអីេងកតេទេលើ
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ភពមនិ្រប្រកតីែដល ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់លទធផលេបះេឆន ត នងិបែនថមែផនករណ៍ កំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ េទ
អនគត។  

ដូេចនះបនទប់ ថ នករណ៍ៃនអងគករ សមគមមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលមនករេគរពេទេលើេគលករណ៍
តម្ល ភព យុត្តិធម ៌និងអហិង  សូមេសនើរឲយមនគណកមមករេសុើបអេងកតច្រមុះែដលមនសមសភពចូលរមួពី៖  

 តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ  
 តំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិ  
 អងគករសហ្របជជតិ នងិអងគករអន្តរជតិជអនកសេងកតករណ៍ និងក៏ ចផ្តល់បេចចកេទស  
 អងគករសងគមសីុវលិ ជអនកេសុើបអេងកត(ផ្តល់របយករណ៍ពីលទធផល្រ វ្រជវ និងអនុ សន)៍  
 គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ជអនកស្រមបស្រមួលករ្របជុំ និងអនកគ្ំរទផ្តល់

ពត័ម៌ន និងឯក រពកព់ន័ធចបំចក់នុងករអេងកត្រ វ្រជវ 

កំណតសំ់គល៖  គណបក សេ្រងគ ះជតិ និងគណបក ្របជជនកមពុជជ្របធនផ្ល ស់េវនៃនគណ
កមមករេនះ ែដលជអនកសេ្រមចទំហំៃនករអេងកត្រ វ្រជវ េហើយជអនកសេ្រមចយកអនុ សនព៍ី
ករអេងកត្រ វ្រជវេទឲយគ.ជ.ប អនុវត្តន។៍ 

នុ សនប៍នទ នគ់ួរមនករអេងកត្រ វ្រជវ ពិេសសេលើភពមនិ្រប្រកតីែដល ចនមំកករេបះេឆន ត 
និង បស់ន្លកឹេឆន តេឡើងវញិេនករយិល័យខ្លះេនមណ្ឌ លេខត្តក ្ត ល និងេសៀម ប។ េ យែឡកគណបក
នេយបយទងំពីរ ចពិភក ករអេងកត្រ វ្រជវបែនថមេទេលើេខត្តមយួចំនួនេទៀតដូចជ កពំងច់ម បត់
ដំបង ភនេំពញ េសៀម ប ក ្ត ល ្រកេចះ និងៃ្រពែវង ែដលយកចិត្តទុក កក់រេផទ ងផទ តល់ទធផលេបះេឆន ត
ចបសំ់ កេ យៃចដនយលទធផលេបះេឆន ត នងិភពមនិ្រប្រកតី(ទ្រមង១់១០២ និង១១០៨) េនកនុងកញចប់
សុវតថិភព“ក” ជមយួលទធផលេបះេឆន តទ្រមង១់១០៤។  

បនទប់ ថ នករណ៍យល់េឃើញថ រេបៀបេ ះ្រ យេនះគឺជមេធយបយដ្៏របេសើរជងេគបំផុតែដល ច
បេញច សករជបគ់ងំនេយបយ និងទប់ ក តក់រ្របទូស្ត យគន កនុងសងគមនេពលអនគតខងមុខ។ 

បនទប់ ថ នករណ៍សូមអំពវនវដល់េមដឹកនគំណបក នេយបយេម ្ត អតធ់មត ់ បនថយេ សពទ
នេយបយែដលងយបងកឲយមនអំេពើហិង  និងកតប់នថយករបង្ហ ញនូវចលនចល័តទព័ និង វុធែដលេធ្វើឲយ
្របជពលរដ្ឋមនករភយ័ខ្ល ច។ េយើងកសូ៏មអំពវនវផងែដរ សូមឲយេមដឹកនគំណបក នេយបយ្របកនយ់ក
នូវមេធយបយចរចរគន េ ះ្រ យបញ្ហ េ យសន្តិវធិីឲយបនជអតិបបរមែដល ចេធ្វើេទបន េហើយនិងតំកល់
ទុក្របេយជនជ៍តិឲយខពស់ជង្របេយជនរ៍បស់គណបក ខ្លួន។  
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ពត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង៖ 
១. េ ក ធន យ   ្របធនៃនសមគម ដហុក   ០១៦ ៤៤ ០០ ៤៤ 
២. េ ក្រសី ធី  ឃឹះ   នយិកអងគករសីលករ   ០១២ ៨៣ ៨៤ ៦៤ 
៣. េ ក្រសី រស់ សុភព  នយិកអងគករGADC    ០១២ ៦២ ៧៨ ៥៧ 
៤. េ ក សុក សំេអឿន  ្របធនស្រមបស្រមួលៃនCHRAC  ០១២ ៩០ ១១ ៩៩ 
៥. េ ក ហង  ពុទធ    នយក្របតិបត្តិអងគករនិកហ្វិច   ០១២ ៩៥ ៩៦ ៦៦ 
៦. េ ក្រសី លី ពីឡូច  នយិករអងគករលីកដូ    ០១២ ៨០ ៣៦ ៥០ 
៧. េ ក េយង៉ វរីៈ   នយក្របតិបត្តិអងគករ CLEC    ០១២ ៨០ ១២ ៣៥ 
៨. េ ក ឈតិ សំ ត   នយក្របតិបត្តិ NGO Forum   ០១២ ៨២ ៨៥ ៨៥ 
៩. េ ក ប៉ ងួនេទៀង   នយក្របតិបត្តិ CCIM    ០៦០ ៤០ ៩៩ ៩៩ 
១០. េ ក អ៊ូ វរីៈ   ្របធនមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ  ០១២ ៤០ ៤០ ៥១ 
១១. េ ក យង៉ ់គិមេអង  អនុ្របធន CISA    ០១៦ ៨២ ៨២ ១១ 
១២. េ ក ្រពប កុល   នយក្របតិបត្តិអងគករតម្ល ភពកមពុជ  ០១២ ៨៧ ៧៨ ៣៣ 
១៣. េ ក ម៉ក ចំេរ ើន   ្របធនសមគមយុវជនែខមរ   ០១៧ ៧៨ ៨៩ ៥៥ 
១៤. េ ក ជង សុខ   នយក្របតិបត្តិអងគករ YRDP   ០១២ ៣៦ ០៤ ៦៤ 
១៥. េ ក សុខ ពិទូរយ   នយក្របតិបត្តិ្រកុម្របឹក យុវជនកមពុជ  ០១៧ ២៧ ៣៣ ០៣ 
១៦. េ ក េសឿង េរឿន  នយក្របតិបត្តិអងគករCCC   ០១៦ ៩០ ០៥ ០៣ 
១៧. េ ក សួន ប៊ុនស័ក្តិ  អគគេលខធិករCHRAC   ០១២ ៣៤ ៤៣ ៥៧ 
១៨. េ ក គន ពន្លក   នយក្របតិបត្តិរងៃនDHRAC   ០១២ ៥៥ ១៤ ៦៦  
១៩. េ ក ម អុីន   នយក្របតិបត្តិៃនLWD    ០១២ ៥៥ ១៨ ៨៦ 
២០. េ ក ហឹម យន ់   អនកស្រមបស្រមួលអងគករCISA  ០១២ ៩៤ ៧០ ២២ 
២១. េ ក គល់ បញញ    នយក្របតិបត្តិអងគករខុមែ្រហ្វល  ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
    
 
 


