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រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១២ ខែមិងុនា ឆ្ន២ំ០១៧  
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 

េតអីំព ី
ការវាយតម្លែចំស ោះលទ្ធផលស ោះសនោ តបឋល ម្ៃការស ោះសនោ តស្រើេសរ ើេ្ក្លុ

្បឹក្ាឃ េំង្កា ត់អាណតតទិ្ី៤ 

សមាគម អង្គការសង្គមសុីវិលថ្នបនទបស់្ថននការណ ៍សតីេកីារព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ រកព ើញថា ការព្ទៀង្ផ្ទនត់កណំត់ពេតុ
ថ្នការរាប់សនលឹកពឆ្នតថ្ន លទធ្លព ោះពឆ្នតបឋមថ្នការព ោះពឆ្នតព្ជើសពរើស្កុម្បឹកនា ុំ/សង្កនត់អាណតតទិី៤ គមឺានភាេ ្តឹម  
្តឹមដូចគ្្ន ៩៣,១% ថ្នលទធ្លថ្នការរាប់សនលកឹពឆ្នតស្មាប់គណបកនសនពោ យនីមួយៗ1 ពបើព ោះបមីានកំេុសែលោះ  គ.ជ.ប 
អាច្តួតេិនិតនយ និង្ខកត្មូវ។ ភាេមិន្ប្កត ីនិង្ភាេែសុគ្្នថ្នកំណត់ពេតុថ្នការរាប់សនលឹកពឆ្នត(១១០២) មិនប ោះពាល់        ល
ទធ្លព ោះពឆ្នតពៅតាម ំុ/សង្កនត់ព ើយ។ 

សមាគម អង្គការសង្គមសុីវិលថ្នបនទបស់្ថននការណ ៍សតីេកីារព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ ពសនើឲនយ គ.ជ.ប ែតិែំកនងុ្ការព ោះ          
្ស្យបណតឹង្របស់គណបកនសនពោ យ ក់ទង្នឹង្ការរាប់សនលឹកពឆ្នតព ើង្វិញ េពិសសព យស្រក្មិតលំពអៀង្សពមលង្ពឆ្នត
តិចពេកខដលមិនពលើសេ០ី,៥% ពេើយមានបញ្ហនថ្នសនលកឹពឆ្នតមិន នការមានចំនួនព្ចើន ខដលអាចឲនយគូភាគីអស់ចិតត និង្ទទលួ
យកលទធ្ លព ោះពឆ្នតតាម ំុសង្កនត់ ំង្ពនាោះ។ 

សមាគម អង្គការសង្គមសុីវិលថ្នបនទបស់្ថននការណ ៍ សតីេកីារព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ យល់ព ើញថា ពនោះជាពលើកទីមយួ គ ឺ
សថិតកនុង្ស្ថននភាេវិជជមាន ខដលគណបកនស្បកួត្បខជង្សខំាន់ៗ នែតិែំ្បមូលទិនននយ័ ពេើយ នរកព ើញលទធ្ លព ោះពឆ្នត
បឋមរបស់ែលនួ។ ពបើព ោះមានបណតងឹ្តិចតួច កទ់ង្នងឹ្លទធ្លព ោះពឆ្នត គណបកនស្បកួត្បខជង្សំខាន់មិនមានពសចកតីខងលង្
ការណ៍បដិពសធលទធ្ លថ្នការព ោះពឆ្នតពទ។ 

សមាគម និង្អង្គការសង្គមសីុវិលថ្នបនទប់ស្ថននការណ៍ សតីេីការព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ ជាដំបងូ្សូមពកាតសរពសើរជាខ្ានំង្ 
ដល់អនកសពង្េតការណ៍របស់ែលួន ំង្អស់ខដល នចូលរួមសពង្េតការណ៍ព ោះពឆ្នត ្គប់ដំណាក់ថ្នដំពណើរការព ោះពឆ្នតដូចជា 
ការពោសនាព ោះពឆ្នត ថ្ងៃព ោះពឆ្នតជាពដើម និង្ខដល នបញ្ជូន នងិ្ព្ទៀង្ផ្ទនតក់ំណត់ពេតុថ្នការរាបស់នលកឹពឆ្នតកនងុ្ស្មនរតី      ទ
ទួលែសុ្តូវ នងិ្អតធ់មត់។ 

សមាគម និង្អង្គការសង្គមសីុវិល ថ្នបនទបស់្ថននការណ ៍សតីេីការព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ សូមអរគុណដល់មាចនស់ជនំួយ រួម
 ំង្អនក ន្តល់ងវិកាសបនបុរសធម៌ឧបតថមភដលក់ិចចការង្រអនកសពង្េតការណ។៍ 

                                                      
1 ចំណុចទី៤ នៃកំណត់ហេតុនៃការរាប់សៃលឹកហនោ ត (១១០២) 
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សមាគម នងិ្អង្គការសង្គមសីុវិលថ្នបនទប់ស្ថននការណ៍ សតីេីការព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ សូមវាយតថ្មលែពសច់ំពពាោះការ្តល់
កិចចសេការរបស់ គ.ជ.ប ជាមួយអង្គការសមាគមថ្នបនទប់ស្ថននការណ ៍ កនងុ្ការជួប្ ្ស័យទំនាក់ទំនង្ និង្ការស្មួលកិចចការ
ជាព្ចើនកនុង្បុេេពេតតុម្ានភាេ សុចរិតភាេ នងិ្ភាេ្តឹម្តូវថ្នការព ោះពឆ្នត។ 

សមាគម និង្អង្គការសង្គមសីុវិលថ្នបនទប់ស្ថននការណ ៍ សតីេីការព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ ក៏សូមពកាតសរពសើរចំពពាោះនគរ 
ល និង្កង្ម្ានំង្រកនាសនតិសុែស្មាប់ការព ោះពឆ្នត ខដល នែិតែំរកនាសុវតថិភាេ និង្សនតិសុែកនុង្សម័យព ោះពឆ្នត។  

សមាគម និង្អង្គការសង្គមសីុវិលថ្នបនទប់ស្ថននការណ ៍ សតីេីការព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ សូមវាយតថ្មលែពស់ចំពពាោះស្ថននទតូ  
អង្គការសេ្បជាជាតិ និង្អង្គការអនតរជាតិនានា ខដល ក់អនកសពង្េតការណ៍អនតរជាត ិ ពេើយ ន្តល់កចិចសេការ និង្្តល់ភាេ
កកព់ ត្នដល់អនកព ោះពឆ្នត នងិ្អនកសពង្េតការណ៍ជាត ិ។ 

សមាគម និង្អង្គការសង្គមសីុវិលថ្នបនទប់ស្ថននការណ ៍ សតីេីការព ោះពឆ្នតឆ្ន២ំ០១៧ សូមអបអរស្ទរជាងមមីតង្ពទៀត
ចំពពាោះមាចនស់ពឆ្នត ំង្អស់ ខដល នចូលរួមសកមម និង្អត់ធមតក់នុង្ការព ោះពឆ្នតព្ជើសពរើស្កុម្បឹកនា ុំសង្កនតក់ាលេីថ្ងៃទី០៤ 
ខែមិងុនា ឆ្ន២ំ០១៧ ខដលជាដំពណើរការ្បជាធិបពតយនយពៅកមពុជា។ 
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