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ៃថងទី១២  ែខកកក  ឆន ំ២០១៣ 

េសចក្តី្របកសព័ត៌មន 
ស្តីពី 

ករអេងកតកនុងដំ ក់កលេឃសនេបះេឆន តស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត ណត្តិទី ៥ ២០១៣ 
កនុងរយៈេពល២សប្ត ហ៍  

 
  ខុមែ្រហ្វលបនសេងកតេឃើញថ កនុងដំ កក់លេឃសនេបះេឆន តែដលចបេ់ផ្តើមពៃីថងទី ២៧ 
ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣ រហូតមកដល់ៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ បនេកើតេឡើងនូវភពមនិ្រប្រកតីេន
ទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនចំនួន១២០ករណី ែដលកនុងេនះមនដូចជ៖ 

១. ករបំផ្ល ញសំភរៈេឃសនរបស់គណបក នេយបយមន២៩ករណី េនេខត្តកំពងច់ម ក ្ត ល 
្រកេចះ កំពត បនទ យមនជយ័ ែ្រពែវង ឧត្តរមនជយ័ េសៀម ប និងកពំងឆ់ន ងំ 
២. ករបំភតិបំភយ័ គំ មកំែហង និងហិង  មន១៨ករណី េនេខត្តៃ្រពែវង កំពត ឧត្តរមនជយ័ 

បនទ យមនជយ័ ៃ្រពែវង ភនេំពញ ៃបលិ៉ន ក ្ត ល និងរតនគិរ ី 
៣. កររខំនករេឃសនរបស់គណបក មន៧ករណី េនេខត្តៃ្រពែវង ភនេំពញ និងកពំងឆ់ន ងំ  
៤. មនិមនអពយ្រកិតយភពរបស់ ជញ ធរ ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ែដលកនុងេនះ េមភូម ិ

អនុភូម ិ នងិ ជញ ធរែដនដីមន៣៨ករណី និងមនម្រន្តី ជករ កងេយធពលេខមរភូមនិទ ម្រន្តីតុ ករ
ចូលរមួេធ្វើសកមមភពករេឃសនមន២៣ករណី េនេខត្តៃ្រពែវង កំពងធ់ំ កំពត រតនគិរ ី កំពងឆ់ន ងំ 
បតដ់ំបង ភនេំពញ ក ្ត ល ្រពះវ ិ រ េសៀម ប ែកវ ្វ យេរៀង កំពងស់ពឺ កំពងច់ម បតដ់ំបង នងិែកប។ 

៥. ករែចកអំេ យរបស់គណបក ្របជជនកមពុជមន៥ករណី េនេខត្តរតនគិរ ីកំពងធ់ំ និងកំពងច់ម 
 

  មនករបះ៉ទងគិចគន េ យហិង កលពីៃថងទី ០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ រ ងអនកគ្ំរទគណបក សេ្រងគ ះ
ជតិ និងអនកគ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជែដលឈនេទដល់ករេចលដុំថម កគ់ន  ្រពមទងំមនករផទុះ
វុធជេ្រចើន្រគបផ់ងែដរេនះ។       

  មនបណ្តឹ ងចំនួន១៩០ ្រតឹមមកដល់ៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ េយង មគណកមម ធិករជតិ
េរៀបចំករេបះេឆន តេ យកនុងេនះមន១៦៨បណ្តឹ ងភគេ្រចើនទកទ់ងេទនឹងករបំផ្ល ញសំភរៈេឃសន 
កររខំនកនុងេពលេឃសន ្រតូវបនប្តឹងេនគណកមម ករេរៀបចំករេបះេឆន តថន កឃុ់ំសងក តេ់ន២០េខត្ត 
(កំពុងេ ះ្រ យ៦៧បណ្តឹ ង, ចរបដិេសធ០៥បណ្តឹ ង,ដកពកយបណ្តឹ ង០៧បណ្តឹ ង,លិខិតជូនដំណឹង 

ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិបេតយយ។ 

V
ision

	:		A
	dem

ocratic	society	that	dem
ocratization	in	particular	dem

ocratic	elections	are	prom
oted	and	qualified	to	bring	benefits	to	people.	

គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ  ីនិងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌ េនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ   

CCCooommmmmmiiitttttteeeeee 			fffooorrr 			FFFrrreeeeee 	aaannnddd 	FFFaaaiiirrr 	EEEllleeeccctttiiiooonnnsss 	iiinnn 	CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   
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បដិេសធ៣៥បណ្តឹ ង,ផ ះផ មនិសះជ៣៣បណ្តឹ ង, ផ ះផ សះជ២១បណ្តឹ ង) និង២២បណ្តឹ ងេទៀត្រតូវបន
ប្តឹងេនគណកមម ករេរៀបចំករេបះេឆន តថន កេ់ខត្ត/ ជធនី (កំពុងេ ះ្រ យ០៧បណ្តឹ ង, ដកពកយបណ្តឹ ង
០៣បណ្តឹ ង, លិខិតជូនដំណឹងបដេិសធ០៥បណ្តឹ ង,ផ ះផ មនិសះជ០២បណ្តឹ ង, សវនករយល់្រពម/
បដិេសធ០១បណ្តឹ ង និងសវនករបដិេសធ០៤បណ្តឹ ង)។  

បណ្តឹ ងភគេ្រចើនេធ្វើេឡើងេ យគណបក សេ្រងគ ះជតិចំនួន៩៩បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តឹងេ យតំ ង
គណបក ្របជជនកមពុជចំនួន៣៣បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តឹងេ យ ជញ ធរ្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ ចំនួន ៩បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ង
ប្តឹងេ យ ជញ ធរឃំុសងក តច់ំនួន១៦បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តងឹេ យ្របជពលរដ្ឋចំនួន០៧បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តឹង
េ យ ជញ ធរកង ជ វុធហតថចំនួន០១បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តឹងេ យតំ ងគណបក ែខមរឈប្់រកចំនួន០១
បណ្តឹ ង នងិបណ្តឹ ងប្តឹងេ យគណបក ហ្វ៊ុនសីុនបុិចចំននួ០២បណ្តឹ ង។ ករសេងកតេឃើញថបណ្តឹ ងែដលេធ្វើ 
េឡើងេ យ ជញ ធរេ្រចើនែតេទេលើគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ អ្វីែដលមនករចប់ រមមណ៍េនះគឺករេកើនេឡើង 
បណ្តឹ ង ជញ ធរេទភន កង់រគណបក នេយបយ។  

មករសេងកតបនឲយដងឹថ បណ្តឹ ងភគេ្រចើនបនេធ្វើេឡើងេនគណកមម ករេរៀបចំករេបះេឆន តថន ក់
ឃុំសងក ត ់(CEC) េហើយបណ្តឹ ងទងំេនះគណកមម ករេរៀបចំករេបះេឆន តថន កឃុ់ំសងក ត ់(CEC) ពយយមេធ្វើ
ករសំរបសំរលួ។  គណបក នេយបយមយួចំនួន កដូ់ចជមនិសុខចតិ្តបនសំេរចប្តឹងបន្តដល់គណកមម ករ
េរៀបចំករេបះេឆន តថន កេ់ខត្ត និងគណកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (NEC) េ្រពះថករស្រមបស្រមួល 
េនះជេរឿងមនិ្រតឹម្រតូវពីេ្រពះថបណ្តឹ ងខ្លះជករណីបទេលមើសែដល្រតូវែតទទួលពិនយ័។ គណបក េនះបន
េលើកេឡើងថករស្រមបស្រមួលេនះ កប់ីដូចជករបិទបងំបញចបេ់ដើមបឲីយបណ្តឹ ងទងំេនះ្រតូវបញចប ់ ជ
ពិេសសគណកមម ករេរៀបចំករេបះេឆន តឃំុសងក ត ់ (CEC) ពយយមពនយេពលែដលេធ្វើឲយដំេណើ រករ ក ់
ពកយបណ្តឹ ងមនករសមុគ ម ញ។    

  េនកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករេបះេឆន ត ករ បស់ន្លឹកេឆន ត និងករបកូសរុបលទធផលៃនករ
េបះេឆន ត ែដលេរៀបចំេ យគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តពីៃថងទ០ី៨ ដល់១០ ែខកកក  
ឆន ២ំ០១៣ ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញថ មនករែណនសិំកខ កមែដលចូលរមួមនម្រន្តីគធ/ខប តំ ង
គណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍េបះេឆន តថ េនៃថងេបះេឆន តអនកេបះេឆន ត ចេ្របើប៊ចិផទ ល់
ខ្លួនេទគូសសន្លឹកេឆន តបន ែដលមនិអនុវត្តបទបញជ  និងនីតិវធិីសំ បក់រេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត
នីតិកលទី៥ េនកនុងជំពូកទី៨ “ករេបះេឆន ត ករ បស់ន្លកឹេឆន ត នងិករបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន ត” 
្របករ ៨.៧.២.៣ បនែចងថ “បនទបស់មង តស់្រមបប់ទិបងំករ គូសសន្លកឹេឆន តចនំនួពរី (២) ែដលមនប៊ចិចង
ែខ ភជ ប្់រ ប ់្រតូវ កត់មកល់េនេលើតុពរី (២)......” ។ ករអនុញញ តដូចខងេលើេនះ ចមនករេឆ្ល តឳកស
ពីគណបក នេយបយមយួចំនួនឲយ្របជពលរដ្ឋយកប៊ចិពណ័ មយួ ែដលខុសពីករកំណតរ់បស់គ.ជ.ប 
េដើមបជីសញញ សំគល់បញជ កព់ីចំននួ្របជពលរដ្ឋបនេបះេឆន តឲយគណបក របស់េគ ពីេ្រពះថេនកនុងអំឡុង
េពលៃនករេឃសនេបះេឆន តមនគណបក នេយបយមយួចំនួនបនបេ្រង នឲយ្របជពលរដ្ឋ (អនកមន
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សិទធិេបះេឆន ត) គូសសន្លកឹេឆន ត កលបង។ ករណីប៊ចិរបស់គ.ជ.ប មនករខូចខត ឬបតប់ង ់េនកនុងបនទប់
សមង ត ់ គ.ជ.ប គួរមនករែណនពំិេសសឲយអនកេបះេឆន តេ្របើប៊ចិផទ ល់ខ្លួន ែត្រតូវមនពណ៌័ទឹកប៊ចិ្រប ក់
្របែហលពណ៌័ទឹកប៊ចិរបស់គ.ជ.ប ែដលមនេនកនុងបនទបស់មង ត។់   

 េ្រពះភជ បក់រ្រពួយបរមភេនះ ចំនួនសន្លឹកេឆន ត ១២,៣០៧,១៥០សន្លឹក េសមើនងឹ២៤៦,១៤៣កបល
្រតូវបនផលិត មនចំននួេលើស ២,៦៣១,៦៩៧សន្លឹក ពីចនំួនអនកេបះេឆន ត េនកនុងបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ
ឆន ២ំ០១២ែដលមនចំននួ៩,៦៧៥,៤៥៣នក។់    

 ករបិទផ យបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តេន មឃុំសងក ត ់ ែដលេធ្វើេឡើង្របមណ១ែខមុនៃថងេបះេឆន ត 
ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញថ ចំនួន្របជពលរដ្ឋមន្របមណែត ១០នក ់ គិតជមធយមកនុងមយួៃថង បនេទ 
ពិនិតយេមើលេឈម ះ ដូេចនះេបើគិតចបព់ៃីថងទី ២៦ ែខមថុិន ឆន  ំ ២០១៣ ដល់ៃថងទី ២៦ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ 
រយៈេពល៣០ៃថងមន្របមណែត៣០០នកក់នុងមយួឃុំសងក តម់កពិនិតយេឈម ះ ។ ទិនននយ័េនះេបើេ្រប បេធៀប
េទនឹងអនកចុះេឈម ះេបះេឆន តកនុងមយួឃុំសងក តែ់ដលគិតជមធយម ៥៦០០នក ់ អនកេបះេឆន តែដលនឹងមក
ពិនិតយេឈម ះបនតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ េ យែឡកមនករបិទបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តខ្លះេនផទះេមភូម។ិ 

 ខុមែ្រហ្វលបន្តឃ្ល េំមើល និងករេធ្វើសវនកមមេលើករេចញលិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណបេ្រមើឲយករេបះ
េឆន ត គិតមកៃថងទី០៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ជមធយម្របមណ ១៦០ លិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណបេ្រមើឲយករ
េបះេឆន តបនេចញកនុងមយួឃុំសងក ត។់   

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម, សូមទនំកទ់នំង៖ 
កញញ  គង ់ ៉ វនី អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល 
ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៦៥៤ ៩៥០  អុីេមល៉៖ ravine@comfrel.org 
េបសកកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរ
ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ព័ត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និង
មិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំនិងេវទិក ធរណៈកនុងេគល
បំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយ
មនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដជីប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលី
ករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 


