KN³kmµaFikaredIm,Ikare)aHeqñatedayesrI nigyutþiFm’enAkm<úCa ¬K>b>s>y¦
COMMITTEE FOR FREE AND FAIR ELECTIONS IN CAMBODIA (COMFREL)

TIsñak;karkNþalpÞHelx138 pøÚv122 sgáat;Twkl¥k;1 x½NÐTYleKak raCFanIPñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa
Central Office: #138, St. 122, Teuk Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
P.O. Box 1145, Tel: (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 885 745
E-mail: comfrel@online.com.kh Website: http://www.comfrel.org

KN³kmµaFikarnayk

ភ�េំ ពញៃថ�ទី ២០ ែខមថ
ិ ុ ន ឆា�ំ២០១២

BOARD OF DIRECTORS

1.elak Fn

េសច��ែថ�ងការណ

saray

Mr. THUN SARAY

RbFanKN³kmµaFikarnayk
nigCaRbFan ADHOC
2.elak

suk sMeGOn

Mr. SOK Sam Oeun

ស��ព�
ការវាយតៃម�ន�ងលទ�ផលរកេឃ�ញចុងេ្រាយ
ក ជុំ�ញដំេណ�រការេបាះេឆា�តេ្រជីស
្រ��ក�ឃុំសងា�ត់អាណ��៣ ២០១២

GnuRbFanKN³kmµaFikarnayk
nigCanayk CDP
3.elak yg;

KimeGg

Mr. YONG Kim Eng

GKÁehrBaØik -naykRbtibtiþ
PDP-Center

4.elak ywm

b:U

Mr. YIM Po naykrg
CPDEW

5.GñkRsI

s‘un can;Esn

\sSrCn- Dignitary

cMerIn

Mr. MAK Chamroeun

RbFan KYA
7.GñkRsI

b:uk bBaØav iciRt

Mrs. POK Panhavichetr

nayikaRbtibtiþ

CWCC

8.elak muM

sarin

nayk HRCDO
Bwg yk;ehob

Ms. PEUNG Yok Hiep

\sSrCn-Dignitary
10. elak Kwm

suv NÑ

Mr. KIM Sovann

nayk VIGILANCE
11.elak sWn

Est

Mr. SEN Set

\sSrCn-Dignitary
12. elak

េឃញ
 ថា ក្រប្ពឹ
រ នង
ិ ករចែចងដំេណរករេបាះេឆា មន
ិ មានអំេពហិង្សោ និងភា្រប្រកតីធ�ន់ធ�ររហូតេធ
ឲ្យរំងស�ះដល់ដំេណរករេបាះ ។

ករចត់ែចង និងករ្រគប់្រគងករេបាះេគណៈកមា�ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា�ត គ.ជ.ប)

បានធានាភាពសមា�ត់ករេបាះេឆា�ត និងភាពរលូនេនៃថ េទះបីយា៉ងណាក៏េដយ ករងេនះ

មនទន់បា
នធានាឲ្យករេបាះេឆា�ត្រប្រពឹត�េទ និងយុតិធ
� ម៌េពញេលញេនេឡយ ។ ម្យោ៉ងេទៀ
ិ
ចត់ែចងេនះក៏បានេធ�ឲ្យប៉ះពល់ករបាត់បង់សិទ�ិអ�កេបាះេឆា�តេដយសរករ ខ�ះគុណភាពប��ី

។ ខុមែ�ហ�លរកេឃញ
 ថាមា ៤៩% ៃនអ�កអត់បានេបាះេឆា�ត (អ�កមិនមកេខ�េល្រមាមៃដ) បានេ

Mr. MOM Sarin

9.elakRsI

និងសមាជិអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលជាតិ និងអន� េដម្ បីេធ�កសេង�តេទេលដំេណរករេបាះេឆា�តេ
េរស្រក
�ម្ប

រ ឹក្សោឃុំសង�ត់អណ ៣ នាៃថ�ទី ៣ ែខមថ
ិ ុនា ឆា� ២០១២ ។ ករសេង�តរបស់ខុមែ�ហ�បានរ

Mrs. SUN Chansen

6.elak m:ak;

គណៈកមា�ធិករខុមែ�ហ� ល បានសហករដយអ�កសេង�តករណ៍ ៥,៨៥២ នាក់ រួមទំងបុគ�ល

Cag sux a

Mr. CHEAMG Sokha

naykRbtibtþi YRDP

ករិយាល័យេបាះេឆា�ត ប៉ុែន�ពួកេគមិនអចេបាះេឆា�ត េដយសរជួបឧបសគ� និងប��មួយចំនួន
េឈ�ក�ុងប�� ី េបាះេឆា�តមិនេឃញ គប័ណ�ពត
័ ម
៌ ាអ�កេបាះេឆា រកករិយាល័យមិនេឃញ គា�នឯកសរប

អត�ស��ណស្រមាប់េ្របក�ុងករេបាះេឆា�ត និង្រគប់្រគាន់ែតខុសទិន�ន័យ

ករេផ��ងផា�របាយករ របស់ខុមែ�ហ�ល និងលទ�ផលបឋមរបស់គ.ជ.ប េឃញថាមានគមភាគរ

ខុសគា តិចតួច

ឧទហរណ៍ គមា�តខុសគាអ�កេចញេទេបាះេឆែត

០,៥%

ខុមែ�ហ�លរកេឃញថាមា

៦៤,៥៣% ៃនអ�កមានេឈ�ះកងប�� ី បានេចញេទេបាះេឆា�ត េដគ.ជ.ប េឃញ
 ៦៥,០៣% ។ ចំែណក

លទ�ផលសេម�ងេឆា�ៃនគណបក្សនេយាបាយនីៗ ខុមែ�ហ�លរកេឃញ
 គមា�តភាគរយខុសពីគ.ជ.បេ្រចនបំ
្រមាណ១,១១% នង
ិ តច
ិ បំផុត្របមា០,០២% ។

ខុមែ�ហ�លកបានរកេឃញភាពមិន្រប្រកតីេ
៏
ស ៃថ�េបាះ និងរប
 ់សន�ឹកេឆា�ត ែដលេកតេឡង្រ

១៣% ករិយាល័យ ក�ុងចំេណ៥៨១០ ករិយាល័យ ែដលមានភាពមិន្រប្រកតី្៣០០០ករណី។
ខងេ្រកមគឺវយតៃមរបស់ខុមែ�ហ�លេលដំេណរករេបាះេឆា�តតំងពីមុនៃថ�េបា ៖

“េសរ”ី ក�ុងករេបាះេឆា�តេនមាន

្របជាពលរដ�មួយចំនួនេនែតមានភាពភ័យខ�ចក�ុងករបង�ញករគាំ្រ ទដល់េបក�ជន ឬគ

ក�ុងករបេ��ញមតិទិះេទៀន ។ េបេ្រប�បេធៀបេទនឹងករេបាះេឆា�តអណត�មុន បរិយាកសែដល
ិ

ភយ
័ ខ�ចដល់្របជាពលរដ�មាន ករធា�ក់ចុះ េនះេដយសតកម�ទក់ទិនករេបាះេឆា�ត និង ករធា�ក
អំេពហិង្សោេបាះេឆា�តជាេ្រចនេធៀបករេបាះេឆា�តមុន ។ ប៉ុែន�ក៏េនមាន្របជាពលរដ�េនឃុំសង�
មានភាពភ័យខ�ច េដយសរែតករណីហិង្សោខ�ះ បានជៈឥទ�ិពលេទេលបរិយាកសមុនករេបាះ

បាញ់សមា�ប់េលក ឈុត វុទ�ី េនេកះកុង ករបាញ់ េហយេធ�ឲ្យកុមារី េហង ចនា� ស�ប់ េនេខត�្រកេចះ ករឃ
សហគមន៍បឹងកកេ់ នរជធានីភ�ំេពញ និងសកម�ភាពបាញ់ប�ង�បបាតុកម�ចំេពះកម�ករិនីេនេខ
មានគណបក្សនេយាបាយចំ ១០ បានចុះេឈ�ះ្របកួត្របែជង េហយបានដក់េ នង
� ារីចំនួនជា ១១
ិ េបកន

មុឺននាក់ ែដគណបក្បានជួបឧបសគ�តិចតួច ។ សកម�ជន េបក�ជន នង
ិ េបក�នារគណបក្សនេយាបាយេផ្សងៗបា
សកម�ភាពក�ុងកំឡុងេពលេឃាសនាេបាះ េបេទះបីមានកររខ�ះ ។

អជា�ធរ និងម�ន�ីរជករ នគរបាល កងរជអវុធហត� និងកងេខមរភូមិន�បានភាពគាំគណបក្សកន់អំ

នង
ិ ្របឆាំងគណបក្សេផ្សងេទៀត េហមាវត�មានម�ន�ីអជា�ធរមូលដ�នេដម្បីឃា�ំេមលអ�កេបាះេឆា�តេនៃថ�
បានបេង�តបរិយាកសឲ្យអ�កេបាះេឆា�តភ័យខ�ច និងមិនទុកចិត�េលដំេណរករេបាះេឆា�ត ។ ករបេ��ញមតិទិ
បក្ស្ឆាំង ឬអ�ក្របងេទេលរដ�ភិបាល គណបក្ស្រជនកម�ុជា ្រត�វបានេចទ្រ ដកេទស និងពិន័េដ
អជា�ធរេរៀបចំករេបាះេឆា�ត ឬ ។

“យុតធ
�ិ ម៌” ក�ុងករេបាះេឆមន
ិ មានករែកលំ

ករ្របកួត្របែជងរវងគណបក្សនេយាបាយមិនមានភាពេសរែតអវត�មាថា�ក់ដឹកន

គណបក្ស្របឆ

ធំលំដប់ទ១ គឺ េលក សម រង្សុ ក�ុងករគាំ្រទ និងេធ�សកម�ភាពេឃាសនាផា�ល់េទឲ្យ នង
ិ គមា�តយា៉ងធំៃន
ទទួល នង
ិ ករេ្រប្របាស់ធនធានរវងគណបក្សកន់អំណាច និងគ ។

ករទទួលបានករផ្សព�ផ្សោយសំរប់ករេឃាសនាេបាះេឆា�តតមេគាលករណ៍សមធម៌ និងសនេបា

េឆា�តមានករធា�ក់ចុះេបេធៀបេទនឹងករេបាះេឆា�តអណ ្របព័ន�ផ្សផ្សោយបានេធ�ករចក់ផ្សោយបំេរឲ
លំ េអៀងេទរកេបក�ជន

និងគណបក្របជាជនកម� ជាពិេសសទូរទស្សឯកជនេស�ែតទំងអស (សុី ធី អិន និងបាយ័

ព័តម
៌ ាន) បាេឃាសនាឲ្យែតគណបក្ស្របជាជន និងទិះេតៀន

គណបក្ស្របកួត្របែជងសំខយា៉ងខ� ។ ្របព័ន

ផ្សព�ផ្សោយទំងេនះបានរ ំេលភ បទប�� និងនីតិវិធី និងេគាលករណ៍របស់គ.ជ.ប សំរប់្របព័ន�ផ្សព�ផ ខុសពី
ៃថ�េបាះេឆា�តៃនអណត�ិ

្រកសួងព័ត៌មានហមឃាត់ករផ្សពវទ្
ិ យុឯករជ្យមួយចំនួនអំពត៌មាករេបាះេឆា�តក

ៃថ�េបាះេឆា�ត ខណៈែដល្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយទូរដ� នង
ួ ចំនួនែដលគាំ្រទគណប ្របជាជនកម�ុជាមិន្រត
ិ ឯកជនមយ

ហមឃា េហយ
៌ ានករេបាះេឆា�ត េហយលំេអៀងេទរក្របជាជនកម�ុជាក�ុងៃថ�េបាះ ។
 បន�ករផ្ព័តម

មាករេ្រប្របាស់ធនធា ទំងធនធានមនុ នង
ិ សមា�រេដម្ បីបំេរសកម�ភាពគណប្របជាជនកម�ុជា េហ

្របឆាំងគណបក្សេែដល្រប្រពឹត�ផ�ុយនឹងច្បោប់ស�ីពីគណបក្សនេយាបាយ ច្បោប់ស�ីពីសហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរជក

ច្បោប់ស�ីពីលក�ន�ិកៈកងេយាធពលេខមរភូម ។ ករចូលរួមរបស់ម�ន�ីរជករ កងកង្របដអវុធ ក�ុងករគាំ្រទគ
កន់អំណមានករេកនេឡង  ែដលេធ�ឲ្យបរយាកអព្្រកិត្យភាព
ិ

មានករផ�ល់សមា�រៈ និងថវិកដល់អ�កេបាះេឆា�តេដយម�ន�ីរជករ អជា�ធរ ែដលមានលក�ណៈជា

េឃាសនាេបាះេឆា�ត េហយខុមែ�ហ�លមានករេសកស�យែដលច្ តមនចត់ទុ
កករណីេនះជាបទេល�សទិញសន�
ិ
េឆា�ត ។

ករេ្រប្របាស់មូលគណបក្សនេយាបាយក�ុងករ្របកួត្របែជងមានគំលតខុសគា�យ

គណបក្សក

អំណាច និងគណបក្សមិនកន់អំណាចក�ុងេពលេឃាសនាេបាះេឆា�ត្របជាជនកម�មានលទភាពេ្រប្របាស់

ចំណាដ៏េ្រចនេលសប់ ខណៈេពលែដលគណបក្េផ្សងមានលទ�ភតច
ិ តួចេដយសរគា�នច្បោប់កំណត់ក ។

េដយមិនគិតពីចំណាយថា�ក់ជាតិរបស់គណបក្សន

ខុមែ�ហ�លបាន្របមគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា ក�ុ

សង�ត់នីមួយៗ ចំណករេឃាសនាេបាះជាមធ្យម្របមាណ ៩,០០០ ដុល�រសហរដ�អេមរិក គណបក្សសមរង្ស
ចំណាយជាមធ្របមាណ

១,៥០០

ដុល�រសហរ�អេមរិក, គណបក្សសិទ�មន
ដ
បានចំណាយជាមធ្យម្របម

៣០០ ដុល�រសហរដ�អេមរិក, គណបក្សនេរត�មរណឬទ�ិជាមធ្យ ២០០ ដុល�រសហរ�អេមរិក និងគណបក្
ដ
សហ�
សុី នបុិចចំណាយជាមធ្យម្របមា២០០ ដុល�រសហរដ�អរក
ិ ។

គ.ជ.ប មន
� ស
ិ មាតមា�ភា ក�ុងករេដះ្រសយបណ ែដលេធ�ឲ
 ្យមានមន
ិ ទុកចត
ិ ព
ី ំ ណាក់គណបក្សនេយ

មួយចំនួន ។ នត
�
ិ ក
ី វិ ធ
ី ុ ងករេដះ្រសយបណ�ឹងពុំបានេធ�ករែកលែឡកេនៃថ�េបាះ និងរប់សន�ឹកេឆា្របមា
៨០% ក�ុងចំេណា្របមជា ១០០បណ�ឹង្រត�វបានបដិេស េ្រកមេហតុផលខ
ឯកសរ ភស�ុតង ឬបណ�ឹងមិន្រ
លក�ណៈ េដយពុំមានករចុះេសុបអេង�តឲ្យបានសុីជំេរ រកនូវអ�ីែដលជាករខ�ះខេបេទះបគ.ជ.ប បានេ្រជសេរ
ករេដះ្រសយបណ�ឹងតមរយៈករសំរបសំរួល ប៉ុែន�នីតិវិធីៃនករសំរបសំរួលបណ�ឹងទំងេនាះមិនម

សំ រប់រេបាះេឆា�តេរជរដ�ភិបាល និងគ.ជ.ប មិនមាននេយាបេពញេលញក�ុងករែកលំអ នីតិវិធី និងក

ចត់ែចងេបាះេឆា�តឲ្យបានេសី ្រតឹម្រត�វ និងយុត�ិធម៌ តមស�ង់ដ
(និយាម) អន�រជាតិេទ េបេទះបីមានអនុស
រ
អ�កពក់ព័ន�ក�ុងករែកលំអរ ដូអនុសសន៍របេបសកកមអ
� ក
� សេង�តករណ៍អន�រជាតិរបស់សហភាពអឺរជាេដ ។

ជាករសន�ិដ�ន លទ�ផលៃនករេបាះេឆា�តេនះ នឹងចូលរួមបែន�មេដម្បីព្រងឹង្របជាធិបេតយ្យេនម
អភបាលកិ
�មូល
ច
ដ �ន េដយមានករចូលរួមពីសមាជិក្រក�ម្រង�ត់ េចញពីគណបក្សេផ្សងៗេន ៩៥% ៃនឃុំ
ិ

សង�ត់ទូទំង្របេទស េហយក៏មានករេកនេឡងចំនួនេមឃុំ�ស�សមាជិ្រក�ម្ប
រ ឹេកនជាងមុនតិចតួ ។

សំ រប់ករេបាះេឆា�តខ ខុមែ�ហ�លេស�យា៉ងទទូច និងជាបនា�ន់ដល់រជរដ�ភិបក្សនេយាប មា�ស

ជំនួយ នង
ិ
ិ អង�ករសង�មសុីវិេដ្រត�ចប់េផ�មពិភាក្សោែករចនាសម�័ន សមាសភាពគ.ជ.ប នីតវិធី និងយន�ករណ៍

ន់ៗមួយចំនួនដូចជាករចុះេឈ�ះេបាះេឆា�ត និងករេធ�បច�ុប្បនេឈ�េបាះេឆា�ត ករេដះ្រសយបណ�ឹងេបាះ
កររេសរភាពបេ��ញមតិ េសរីភាពព
ត
័ ម
៌ ាន ករទទួលបានករផ្សព សំ រប់គណបក្សនេយនង

ី
ិ កបេង�ត

បរយាកសអព្យោ្េដម�ន�
រជ
ករ និងកងកមា�ំង្របដបក�ុងន័យព្រងឹងភាព្រតឹម្រ សុ ច�រតភាព
នង
�
ិ
ី
ិ
ិ យុតធ
ិ� ម៌កុ ង
ដំេណរករេបាះេឆ ។

ពត
័ ម
៌ ានបែន�មសូមទក់ទ
េលក ធន សរ ្របធានគណៈកមា�ធិករនាយកខុម នង
ិ ជា្របធានសមាគមអ
េលក គល់ ប��  នាយក្របតិបត�ិខុមែ�ហ

ទូរស័ព� ០១៦ ៤៤ ០០ ៤៤
ទូរស័ព� ០១២ ៩៤ ២០ ១៧

