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គណណៈកមម្មការដដដើមមមីសសិទដទសិ បបោះដឆឆ្នោតរបសស់ខខម្មរដនៅដកក្រៅកបដទសឬដហៅកាតស់ថដដឺដសររ៉កស់ បនកកំពពុងតាមដាន
ជាបស់ជានសិចច្ចននូវការវវវតត្តនន៍ចងពុ ដកកាយននដសចកត្តមីពកង្រាងចច្បាបសស់ ពត្តមី មីកខកំ ណទកមងស់គណកមម្មការដបបោះដឆឆ្នោតនន
កមមជាម្ពុ ។ ដយោងតាមពកង្រាងចច្បាបខស់ ដលបនផផ្សាយជាសាធារណណៈថម្មមីៗដនបោះ នមីតវសិ វធមីអនពុញញ្ញាតដអោយខខម្មរដនៅ
ដកក្រៅកបដទសយោយ៉ាងដហោចណាសស់កមម្មករខខម្មរចកំណាកកសកម្ពុ ទកំងអសស់ដនាបោះបនដបបោះដឆឆ្នោត មសិនកតត្រូវបនដាកស់
បញច្ចលត្រូ ដទៅកឆ្នោងម្ពុ ដសចកត្តមីពកង្រាងដនបោះដឡដើយ។ ភាពដដឹកនាកំរបសស់កមមម្ពុជា កតត្រូវដគដមដើលដឃដើញថមានភាពតនូច
ចដងងង្អៀតកឆ្នោម្ពុងការអភសិវឌឌ្ឍនកន៍ បជាធសិបដតយយ្យដនៅកមមជាម្ពុ ។ ពពួកដគបនអបោះអោងថនដឹងដដឹកនាកំកបដទសកមមម្ពុជាតាម
កបពព័នទលទទកសិ បជាធសិបដតយយ្យ ខតសសិទដទសិ បបោះដឆឆ្នោតរបសស់កបជាជនកមមជាម្ពុ កតត្រូវបនដគសដកមចដកជដើសដររើសតាមខត
ចសិតត្តនងសិ កបកានស់ទកមី ខនន្លែង។ ដកក្រៅពមីការចនូលរពួមយោយ៉ាងមហសិមាកឆ្នោម្ពុងការអភសិវឌឌ្ឍនកន៍ មមជាម្ពុ ទកំងខផឆ្នោកដសដដ្ឋកសិចច្ច សងង្គម
នសិងនដយោបយ សសិទទសិដបបោះដឆឆ្នោតរបសស់បងបងត្រូនខខម្មរដនៅដកក្រៅកសកម្ពុ កតត្រូវបនធានាដដាយរដដ្ឋធមម្មនពុញញ្ញាជាតសិនសិងការ
ជាបស់ពនទកចសិ ច្ចអនពុវតត្តនតាន៍ មកតសិកាអនត្តរជាតសិមានដសចកត្តកមី បកាសជាសកលសត្តមីអពកំ មីសទសិ ទសិមនពុសស្សរបសស់អងង្គការ
សហកបជាជាតសិ ខដលបនទទពួលសាង្គលយោ
ស់ យ៉ាងដពញដលញននូវសសិទខទសិ ដលមសិនអោចររំលាយបនសកំរាបស់កបជាជន
ខខម្មរទកំងអសស់ ដអោយបនចនូលរពួមកឆ្នោម្ពុងការដបបោះដឆឆ្នោតនសិងដកំដណដើរការកបជាធសិបដតយយ្យដនៅកមមម្ពុជា។
តាមពសិតជាកស់ខសត្តង គណបកស្សជទកំ សស់កតត្រូវបនដគរាយការណន៍ថបនពព្យាយោមទមទរដអោយដបដើកការវយោ
លព័យចពុបោះដឈម្មបោះដបបោះដឆឆ្នោតនសិងសាស្ថានយមី ដន៍ បបោះដឆឆ្នោតដនៅកបដទសកនូដររ៉ខាងតមត្រូងនសិងកបដទសនថ ខដលមានកមម្មករ
ខខម្មរចកំណាកកសម្ពុកដធធកាដើ រដនៅទមីដនាបោះដកចដើនដដដើមមមីបនដបបោះដឆឆ្នោត។ ខតដកកាយមកបកំណងពព្យាយោមដនបោះបន
សាស្ងាតកស់ ជងកំដទៅវញវ ។ បខនស្ថាមពមីដលដើដនបោះ គណណៈបកស្សដនបោះបនបនត្តដាកស់សកំដណដើរសពុកំដអោយមានការដបបោះទមីតាកំង
សាស្ថានយមី ន៍ដបបោះដឆឆ្នោតដនៅតាមបដណាត្តយកពកំខដនខខម្មរ-នថដអោយបនដកចដើន ដដដើមមមីអដកំ ណាយផលង្រាយកសស្រួល
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ដលស់កមម្មករចកំណាកកសម្ពុកខខម្មរខដលកកំពងពុ ដធធកាដើ រដនៅកឆ្នោងម្ពុ កបដទសនថបនចនូលរពួមដបបោះដឆឆ្នោតផងខដរ។ ខត
ដកកាយមកសកំណនូមពរដនបោះកតត្រូវបនសាស្ងាតកស់ ជងកំដទៅវវញ។
ដយោងតាមពកង្រាងចច្បាបថស់ ម្មមីខដលនដឹងកតត្រូវដាកស់ដលដើតដពុ ដដើមមមីដធធដើសកាសិ ក្ខាសាលាដនៅនថស្ងាចព័នន្ទទមី៩ ខខមមីនា
ឆឆ្នោកំ២០១៥ដនបោះដនៅឯអគាររដដ្ឋសភាមពុនដពលចច្បាបដស់ នបោះនងដឹ កតត្រូវអនពុមតព័ សិដដាយតកំណាងរាសសត្តកងឆ្នោម្ពុ សភា កឆ្នោម្ពុង
ជកំពកនូ ទមី៥សត្តពមី មីការវយោលព័យដបបោះដឆឆ្នោតដឃដើញថពកង្រាងចច្បាបដស់ បបោះដឆឆ្នោតចពុងដកកាយដនបោះគដឺដនូចជាចកំឡងដាកស់
ទកំងកសម្ពុងពមីចច្បាបចាស់ សស់ វាខពុសគាឆ្នោបនត្តសិចខន្លែបោះកតងស់កបជាពលរដដ្ឋខដលមានដឈម្មបោះដបបោះដឆឆ្នោតយោយ៉ាងដកចដើន៧៥០
នាកស់ ខពុសពមីចច្បាបស់ចាសស់៧០០នាកស់។ វវសាលភាពសកំរាបស់អឆ្នោកដបបោះដឆឆ្នោតគដឺកណ
កំ តស់ដដាយទមីតាកំងខបបចដងងង្អៀត
ចងងលតាស់ មរយបោះអោសព័យដាដ្ឋនអចសិនសនត្តយនន៍ សិងទមីកខនន្លែងខដលដគចពុបោះដឈម្មបោះដបបោះដឆឆ្នោត អឆ្នោកដបបោះដឆឆ្នោតកតត្រូវខត
មានវតត្តមានដនៅទមីដនាបោះដដដើមមមីអោចដបបោះដឆឆ្នោតបន។ មសិនមានការអនពុញញ្ញាតដអោយដបបោះដឆឆ្នោតពមីចកំង្រាយឬដបបោះ
ដដាយសាមពុមីខនន្លែស្រួ អវតត្តមាន ដដដើមមមីសកំរលពួ ភាពង្រាយកសស្រួលនសិងកាតស់បនស្ថាយការចកំណាយដលស់អឆ្នោកដបបោះដឆឆ្នោត
ដឡដើយ។
ពពួកដយដើង ជាគណណៈកមម្មការដដដើមមមីសសិទទសិដបបោះដឆឆ្នោតរបសស់ខខម្មរដនៅដកក្រៅកបដទស បនចពុបោះហតស្ថាដលខា
នសិងកបមនូលញតត្តសិរាបស់ពានស់នាកស់ដនៅជពុកំវញវ ពសិភពដលាកដដដើមមមីទមទរដអោយមានការរាបស់បញច្ចត្រូលទកំងកសម្ពុងដនៅ
កឆ្នោម្ពុងកបពព័នទដបបោះដឆឆ្នោតរបសស់កមមជាម្ពុ ដដាយមសិនដបបោះបងស់ដចាលឬដកសសិទទសិកបជាជនខខម្មរណាមាឆ្នោកស់កឆ្នោម្ពុងការចនូលរពួម
ជមីវភាពនដយោបយរបសស់ពពួកដគដដដើមមមីដបបោះដឆឆ្នោតដកជដើសដររើសតកំណាងរបសស់ពពួកដគកឆ្នោម្ពុងការអភសិវឌឌ្ឍនលន៍ ទទសិកបជា
ធសិបដតយយ្យ។ កឆ្នោម្ពុងខណណៈដពលខដលគណបកស្សកបជាជនកមមម្ពុជាមានអកំណាចដពញដលញដដដើមមមីដកបដើកបសស់
អោជាជ្ញារបសស់ខន្លែស្រួនបញច្ចលត្រូ កបជាជនខខម្មរដនៅដកក្រៅកសកម្ពុ ទកំងអសស់អោចដបបោះដឆឆ្នោតបន គណណៈបកស្សដនបោះបន
កពដងដើយកដនត្តយដើ ចកំដពាបោះដររឿងដនបោះ ដហដើយគណណៈបកស្សដកដឹ នាកំរដាដ្ឋភបសិ លដនបោះទនកំ ងជាកកំពងពុ អនពុវតត្តនន៍កបជាធសិប ដតយយ្យខតសកំបកដកក្រៅ*ដនៅកឆ្នោងម្ពុ កបដទសកមមជាម្ពុ ។ ដនូដចឆ្នោបោះ ពពួកដយដើងទកំងអសស់គាឆ្នោកបថឆ្នោចងស់ដអោយអឆ្នោកកបជាធសិប
ដតយយ្យទងកំ អសស់ជាពសិដសសគណណៈបកស្សសដសង្រាង្គបោះជាតសិកតត្រូវខតបនត្តកបដឹងខកបងដអោយមានការរពួមបញច្ចត្រូលខខម្មរដនៅ
ដកក្រៅកបដទសអោចបនដបបោះដឆឆ្នោតដររៀងរាលស់ការដបបោះដឆឆ្នោតដនៅកមមម្ពុជា ឬយោយ៉ាងដហោចណាសស់គណណៈបកស្សដនបោះ
គពួរខតខចងដអោយចច្បាសដស់ នៅកឆ្នោម្ពុងកមម្មវធវ មីនសិងដគាលនដយោបយរបសស់ខន្លែស្រួនថខន្លែនស្រួ នដឹងរពួមបញច្ចលត្រូ កបជាជនខខម្មរ
ខដលរសស់ដនៅដកក្រៅកបដទសននូវភាពង្រាយកសស្រួលនសិងសសិទទសិបនដបបោះដឆឆ្នោត។
ពពួកដយដើងខជ្ញាមាម្ពុកំ នបមីតសិដសាមនសស្សរករើ រាយចកំដពាបោះដពលដវលានសិងឆនន្ទណៈវ វរវយណៈចសិតត្តរបសស់ឯកឧតត្តមចកំដពាបោះបញញ្ហាដនបោះ
ដហដើយពពួកដយដើងខជ្ញាម្ពុកំរពរំ ដឹងរងស់ចាកំននូវចកំដឡដើយរបសស់ឯកឧតត្តម។
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ដដាយដសចកត្តដមី គារពរាបស់អោនដដ៏ខមងស់ខមសស់

គសង សកភភណ

កបធាន
ទនូរសព័ពន្ទ៖ ១-៤០៣-៤៥៥-៨២៩៤
អពុមីខមយ៉ាល៖ petition@khmeroversea.info

កកំណតស់ចណា
កំ កំ:

កបជាធសិបដតយយ្យខតសកំបកដកក្រៅ៖ បង្រាញ្ហាញកបបស់កបពព័នទនដយោបយខដលដហៅខន្លែនស្រួ ឯងថកបជាធសិបដតយយ្យ
ខតមសិនផត្តលជស់ កំដររើសដលស់កបជាជន។ កងធបោះខាតជកំដររើសដនបោះអោចដកដើតដឡដើងពមីចកំននពួ កកំរតវ ននគណបកស្សកបកពួត
កបខជងដឆឆ្នោត កកំរវតចដងងង្អៀតដររឿងការចពុបោះបញញដមី ឈម្មបោះនសិងការវលយព័ ដបបោះដឆឆ្នោតដលស់អឆ្នោកដបបោះដឆឆ្នោត កកំហសិត
ដសររើភាពដលស់សងង្គមសពុមីវលវ ដលដើដររឿងដបបោះដឆឆ្នោត កគដឹបោះសាស្ថានននអកំណាចខដលមសិនអោចខកខកបអធមីបនតាមរយណៈ
សនន្លែកដឹ ដឆឆ្នោត មសិនមានជកំដររើសការដបបោះដឆឆ្នោតដកក្រៅពមីអធមីខដលដពាលមកខាងដលដើសរាកំ បស់អឆ្នោកដបបោះដឆឆ្នោតខដលចងស់
ដអោយមានការផន្លែសបស់ រត្តត្រូ ននូវទកំរងស់នដយោបយបចច្ចម្ពុបមនឆ្នោ គាម្មនកចកផន្លែត្រូវកបជាធសិបដតយយ្យខបបចនូលរពួមដដាយកតងស់
*

។ល។ នសិង ។ល។ ជាដដដើម ។
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